
 

 

 نویسندگان: ندازارع خلیلی، مریم رفیعی            

 طنز ژانر: عاشقانه، پلیسی، 

اما مشکالتی که بر سر راه انهاست شاید انهارا از هم دور کند و  خالصه: دخترانی که با اسرار پلیس میشن و عاشق میشن  

 جدامیشوند؟!  نفرسومی به رابطشون بشه. آیا به هم میرسند؟! یا دراخر بخاطر عشق یکدیگر از هم باعث اضافه شدن 

1 

 م یالرح الرحمن للاّ  بسم                      

  دیبا یآموزش فرمانده بعنوان که یچ یعنی رهیگینم جا من مغز تو جوره چیه  زنهی م ک یحرف نیا کردمیم نگا سرهنگ به باتعجب

   کاربشم مشغول پادگان تو

   بره یاریسام سرگرد بهتره باشم دتریمف تونمیم  نجایا من قربان آخه: من



  مجبورم دوارمیام هست یاتیعمل سرگرد تو اما شهیم ملحق تو ب  موقعش به حتما و هیاطالعات افسر که انیک پسرم هادین. سرهنگ

 بفرستمت زور به ینکن

  خارج سرهنگ اتاق از ینظام احترام هی با و کردم قبول نداشتم کردن قبول جز میراه  اخه بزنم حرفش رو یحرف تونستمینم گهید

 شیدرپ اتاقمو راه بااخم من اما  شد ام متوجه ک انداختم بهش ینگاه هی سیبق با بخند بگو درحال معمول طبق انیک دمید شدم

 کرد صد  جلومو  دواومدو با گزاشت مگ اما گرفتم

 یریکجام خورده  گره یابروها نیباا جان پسرخاله عه عه. انیک

 شم  اماده عتریسر هرچه دیبا ندارم حصله ستین یشوخ وقت اصال  کن ول توروخدا انیک. من

 چته  شدهیچ نمیساببیوا ؟یچ یبرا اماده اماده؟؟. انیک

 انیک)  تواتاقم برد فیتشر من تراز جلو اتاقم کردن باباز همزمان دیپرسیم سوال ومدویم همرام انمیوک دادم ادامه راهم به

  طبع شوخ و طونیپسرش هی تهرانه یناجا اداره یاطالعات سرگرد اما  سالشه۲۴ کترعیکوچ  من از سال کی اما پسرخالمه

 (  دخترکش خودش قول به افعیق و سبز یوحش یباچشما

 نم یبب بگو زود حاال باشه: گفت کردو ی ا خنده   بفرما توروخدا. من

  حیتوض ب شروع  براش بودم المیوسا کردن  جمع مشغول و دراوردم بود اتاقم تو ک ی توکمدا از کیکوچ ی جعبه هی همزمان

 پادگان به داد انتقال یآموزش فرمانده عنوان به منو اون سرهنگ جناب: کردم دادن

  یکردیم مخالفت یگیم یدار یچ ؟؟؟؟یچ. انیک

 شمیم قی تعل بزنم حرف حرفش رو اگر گفت بهم محترمانه و  یجد تماما مخالفت یبرا بود گزاشته ییجا  مگ مخالفت؟؟ هه. من

 !  پادگان؟ کدوم حاال تو ی جا ادیم یاژدر اون حتما بابا یا. انیک

 نبیز حضرت پادگانه.من

 دخترونس  اونکه یچ هه:انیک

 د یخندیم گفتویم  گذرهیم  خوش بت یکل خوبه دیخند 

  یگزرونیم خوش  و یایم توام انیک اقا نباش نگران:من

 زدم  یپوزخند

 نه خدا  یوا یچ.انیک

 زده بغل ری ز رو جعبه و کردمیم باز درو ک نطوریهم و دست گرفتم گزاشتم میشخص لوازم داخلش که کمیکوچ جعبه و دمیخند

 برم  دیبا که  عمو بغل ویب حاالم انیک اقا بله:گفتم ودمی

  امیب کنار طمیباشرا و کنم اروم خودمو کردمیم یسع نکهیباا نیماش طرف رفتم و یخداحافظ بعدم همو میکرد یسخت صفتو بغل هی

  و کننده خسته یافسرا ب اموزش و زدن سرکله  و کجا جان یه و پرونده ب یدگیرس اخه بودم ناراحت و یعصبان هنوزم خب  اما

  هی زدم یبوق دمیرس بالخره داشت  فاصله ادارمون با پادگان یلومتریک چند کردم حرکت کردم روشن نویماش کجا جانیه از یخال

 شدم  وارد کردو باز درو گزاشت ینظام احترام مییشناسا کارت دادن نشان بعداز رونیب اومد سرباز

 مرا هم نازکم لباس نیا ریز از یحت افتاب  داشت وجود سرسبز  کوچک درخت یتعداد شیوارهاید کنار فقط که بزرگ یاطیح

 یصندل رو از رو جعبه  و شدم خارج ازاون دیکل برداشتن بعداز و پارک مناسب  محل هی تو نویبودماش.گرم اریبس هوا سوزاندویم

  و گزاشت  ینظام احترام و اومد سمتم به یسرباز(کجان نا یا پس وا) تی جمع از یخال سالن شدم سالن وارد و برداشتم راننده کمک

  کع شدم  ییبردها واهاوید یتماشا مشغول  دست به جعبه منم رفت دوم طبقه سمت  به ها پله از پادگان مسئول صداکردن یبرا

 ناگهان که بودند عکس پراز

 آوا

 نبودند پاسخگو اونجام یکولرها یحت رفتیم رژه  مخم رو داشت کم کم  بود.پادگان یداخل ساختمان ته که یسالن گرم یهوا

 باسحر منم میشد فرماندمون ومنتظراومدن میبود افسرداخلش نفر پنجاه حدود که یسالن بود گرفته را وجودم تمام یخفگ  احساس



 ییخرما  یا قهوه چشم فر مو و مژه بلند قد مهربون دختر هی میباهم حاالم یحت میبود باهم یدبستان شیپ از که من یمیصم قی رف)

 ( مینبود آروم اصال راستش مینبود یاروم یادما  ما  چون امیباز خل طنتامویش یهمه  هیپا ترازهمه ومهم

 گرما از شمیم خفه دارم گهید نشناس وقت و  شاخ حد چه تا ادم کنمیم خودم رو فرمانده نیا کله که  بخدا سحر.من

 ی رینم غربزن کمتر بسه یوا. سحر

 بزن  تک هی  اورد فیتشر حضرت یاعل هروقت گرما از رمیمیم دارم رونیب رمیم رمیم  من.من

 اد یم حاال  خب یبر یخای کجام.سحر

 نره  ادتی تک.من

 ادیز نشو دور خب لعیخ. سحر

 رو که یها پنکه جون آخ رونیب رفتم و کردم باز رو ی قهوا در دوتا اون از یکی افتادم راه تیجمع یال البه از و گفتم یا باشه

  به چشمم هوی شدما راحت شهیم نمیا بهتراز مگه شیاخ بودن  اورده وجود به رو راه و سالن کل تو یخنک یهوا بودند سالن سقف

 یدختران قبله یها دوره مال حتما بود عکس ازشون  یاموزش مراحل تموم یتو افسرا نیا عکسا نیا اوهااا وارافتادید یبردها

  که بودم نیا عاشق که میشگیهم عادت طبق و بودم محوشده یرزم نیتمر درحال یدختران ینظام فرم لباس با یراندازیت درحال

 اووف  ییافسراعجب نه نه ییعکسا عجب رفتمیم عقب عقب کردمویم نگاه عکسا به یهع برم راه برعکس

  وسط ستون کل عقل اخه) ستونه نکنه آخ کردم برخورد سفت و محکم زیچ هی  به رفتمیم که عقب عقب هوی که محوبودم نطوریهم

  چشم پسرجووون هی) ادمه ستین ستون گفتم و میشونیتوپ زدم   یکی روم روبه صحنه دنیباد برگشتم تیباعصبان( کنهیکارمیچ سالن

 و بود شده ختهیر صورتش سرو از طرفبه که  لخت یموها بلند یها مژه شهیم غرق توش ادم گنیم ک ییها یاب ازهمون یاب

 (  منه گردن باباش خونه انگار ک یاخم البته و گرفتن گاز مخصوص بازو نگم که کلیه یمشک انکاردشده شیر ته

 ن یداد قورتم. مرد

  دست باجعبه سالن تووسط: گفتم اوردمو سمتش به مو   اشاره  انگشت بود چپش تودست جعبه هی اومدم خودم به گفتیم راست

 اد یب باد بزا کنار بکش یکرد  اشغال رو راه ستون مثل چته یریبگ کفتر یخایم

 هنوز اما یافسر مشخصه تینظام فرم از: گفت یجد کردو اخم بازم و داد طول هی دوثان بایتقر  که پوزخند هی به شد لیتبد اخم

 الحمدهللا یندار که تمیترب رهیم راه برعکس یعاقل ادم کدوم یخودت که مقسر بعدم یکن رفتار  دیبا چطور یدونینم

 از ماهم یباادب یلیخ تو نکه اخه ایس گتی د ته گهیم گی د به گید نگاه هه: گفتم و کمرم ب زدم دستامم و باداد بای تقر تیباعصبان

  گرفتم صورتش طرف و انگشتم ترشدم کینزد بهش و داره  ربط خودم به نداشتنم ای داشتن تیترب بعدم میریگیالگوم بزرگترامون

  زنمیم یمشت چنان یبزن حرف ینطوریا دربارم گید بار کی ترسمیم اخمات یباا زتو ا یکرد فک: گفتم یمحکم بالحن و

 روک راه ی انتها سمت به تیبااعصبان و ندادم بهش زدن حرف مهلت ادیز عزت حلقت تو زهی بر دندونات تمام که تودهنت

  مردک اون زهنمو تموم نداشت یتیاهم چیه برام سالن  یشلوغ و گرما االن شدم وارد و بازکردم ودرو رفتم اونجاست سالنمون

 چرا چته: گفت و دیپرکش زهنم از افکارم تمام که بهم زد سحر هوی اصال بود نجایا یچ یبرا بود یک بود پرکرده دراز زبون

 که  یبرگشت زود  یتوفکر

  هی شدیچ که یدونینم: گفتم دمویکش یبلند اوف برپابود سالن تو هنوز همهمه نبود یخبر فرمانده اون از هنوزم انداختم ینگاه هی

 بود  رخدشیتقص همش اووووف مغرور ادم هی و یراض خود از

  بگو شده یچ ؟؟؟یک ؟؟؟یچ: سحر

 شد  دعوامون زهرمار برج هی  به خوردم ازپشت هوی کردمیم نگا وارید در راهرو داخل داشتم رسرمیباباخ:من

 کنار یزارینم دعوات عادت نیا و یری تومقص بعدم میبرس یزاشتیم توروخدا:دوگفتی زخندیسحرر

 کن  ولش اصال خوردنکن  اعصابم توام سحر  اه.من

 بهنظرت  هیچجور نمیبب کنجکاوم یلیخ رو فرمانده یا بخورم این خب لهیخ:سحر

 کولر  اون شیپ  سالن ته رمیم من  سحر اه  اه زشته نشناسو وقت میلیخ بنظرم و سربر  حصله و کوتوله شویر گنداخالق ادم هی:من

 مونمیهمونجام شمیم خفه واگرنه

 برو  برو یبمون ییجا ییتونیتونم نه:سحر



 کمشه ازگرمام یتاکم کولرگرفتم سمت به صورتمو رفتم کولر سمت به و ردشدم  دخترا یال ازالبه

 هادین

  حسابت   کوچولو خانم نمتیبب  قراره بازم رفت راه مغزم رو باحرفاش یحساب رفت و بدم جوابشو نزاشت سر رهیخ ی دختره

  خودم یول یکی نیا مخصوص دراز افسرزبان مشت هی سربره حصلم ستین قرار اونقدرام انگار درافتاده یباک دونهینم رسمیم

 کردو دراز دستشو یبالبخند اومد و ادیم  سمتم ب داره انسالیم مرد هی با سربازع همون دمید بزار کنم رامش یچطور دونمیم

 پادگان  مسئول  هستم یمسعودغفار من  سالم:گفت

 یاموزش فرمانده پارساهستم هادین  سرگرد منم خوشبختم:فشردم دستشو و زدم یمصنوع و کمرنگ لبخند هی

 منتظرن  وقته یلیخ که افسرا شیپ  میبر لباس ضیتعو بعداز تواتاقتون میبر بله بله:یغفار

  البته دفترخودم مثل اتاق هی دروبازکردم فرمانده اتاق  بود زده روش که شدم اتاق هی وارد رفتم همراهشون و گفتم یا باشه

 هی  و روش روبه چرم یصندل چند و بزرگ زیم کی و می نیبب میتونستیم بودنشو نانرتب و بود پرونده پراز که  یشلوغ یباکمدها

  زیروم  رو جعبه رونیب رفت بپوشم فرممو نکهیا یبرا  یغفار یاقا یوارید پنکه هی و بود شده زده کنار به هاش پرده که پنجره

  کردم زیاو خودمو لباس و دمیپوش و برداشتم بودپ رهیت سبز که فرمم رهنیپ امیب جادادنشون یبرا معارفه از تابعد گزاشتم

 وبه یغفار یاقا طرف رونیب  رفتم بعد و بود گرم هوا چون شدم دنشیپوش الیخیب که مینظام کالهه و بیترت نیهم به شلوارمم

 سرباز که یا قهوه دودر به.میدیرس راهرو بودته رفته دخترم اون که یسمت همون قایدق میکرد حرکت اتاقم مخالف جهت   سمت

  بفهمم تونستمیم ازچشماشون که افسران همه و واردشدن من  از جلوتر شونیا من و یغفار یاقا ینمک نم یتعارفها با کردو بازش

  بود من یلباسها تراز روشن که ینظام بافرم همشون افسرا بگزرون ریخ به خودت ایخدا(اسمونه به اعتماد)دنیم قورتم دارن

 یاقا کنار ستادمیا نهیبس دست  کجاست االن پس. طرف نیا بود اومده  اونکه اما نبود گشتم دختره اون دنبال باچش بودن ستادهیا

 معارفه مراسم نکهیا و خامیم عذر ازتون رمونی خاطرتاخ به خدا نام به خب  خب:کردن  صحبت به شروع شونیا اول که یغفار

 یخودتونوتو شما فردا دیا خسته دونمیم نیدیرس راه از تازه فرماندتون هم و شما  هم وچون شهیم انجام اول فرمانده

 میالرح الرحمن  هللا بسم اوهوم اوهوم:  کردم وشروع کردم  ازرومصلحت یا سرفه یغفار یاقا دست  اشاره دبایکنیمعرفن یتمر

  یتو دیتابتون دیکرد  تالش سخت دونمیم هستم تونیاموزش  فرمانده پارسا هادین بنده شما  همه خدمت  رمقدمیخ و سالم باعرض

  یاصل  خان هفت و  شمابوده کردن  اماده یبرا یا مقدمه  همش اون  اما دیباش نجایا االن و دیا یب رونیسربلندب یافسر دانشگاه

 .... االنه

 آوا

 تمام واروید به بودم داده تکه چون دمشیدینم دادمیم  گوش فرمانده یحرفا به یباسرسر بودمو  ستادهیا سرهمه پشت سالن ته

 که هنوزم( بوده عمت  پسرخاله چون آره)اشنابود برام شیب و کم فرمانده ی صدا اما بود یخودراض از  پسره اون شیپ حواسم

  بازم ینظام احترام هی و یسخنران تمام بعداز کردمیم  فکر ک یاونطور ستین  یریپ ادم انگار کردیم صحبت داشت بود هنوز

  از شدن. خارج میتعداد و  نشست یا گوشه خودش یبرا هرکس چون رفتن یغفار یاقا و فرمانده که دمیفهم و شد شروع همهمه

  دستور یدینشند  مگه میبر اریب فتیتشر خانما خانم: دمیکش دستشو دمید سحرو و رفتم صف ی جلو سمت به و شدم رد نشونیب

 کنه یم نگاه بزرگه روده به مشکوک داره کهیکوچ روده که میبخور یچی و میبر دادن یمرخص

 م یبر باشه شکموت  شکمه اون  تو ازدست: سحر

 میرفت خابگاهمون سمت به و میکرد ترک ویغذاخور بعدسالن و بودند مصرف بار عی یتوظرفا که اپلویسو می ناهاروخورد میرفت

  نفر پونزده حدود و دوطبقع ی ها تخت و بود دوتاحموم و ییدودسشو میبود که ییخابگاه تو میبود لمونوجاندادهیوسا هنوز چون

  بعد و میگزاشت خودش مخصوص  دیکل و داشت  شماره که ییکمدا یتو المونویوسا نییپا تخت سحرم.  و ییباال تخت  من هم شیپ

  ییفضا البته نمیبب اسمونو تونستمیم یراحت به دمیکش دراز تخت رو یوقت من که بود پنجره هی کنار تختمون میولوشد تختامون رو

  پهلو اون به پهلو نیازا دوساعت ساعت. کی کینزد بود کرده  اشغال پادگان بلند و یمانیس یوارهاید را فضا تمام چون نبود

 به مینگاه هی ننیبیم پادشاه هفت خاب همه دمید دمیکش یسرک هی هم یرو بره خاستینم شعیهم برخالف چشمام انگار اما شدمیم

 بازم اما دمیکش دراز بازم کالفه راهه به خروپوفش بساط و رفته یزمستان خواب به یقطب خرس مانند سحر دمید و انداختم نییپا

 یرو بستم دراوردمو مانتومو و نییپا دمیپر یباخوشحال داراستیب من مانند تخته هی  یباال طبقه که ازدخترا یکی دمید هوی بلندشدم

  که باال دمیکش  خودمو دست با وینییپا روتخت. پاموگزاشتم بودم اورده درش چیه که ام مغنه داشتم دیسف تاپ هی رشیز کمرم

  ایب پله از هیکاراچ نیا دختر خب:  گفت یاروم ی باصدا و نشست و دیپر جاش از دختره شد من تامتوجه

 داره پله نجایا دونستمینم ندارم عقل من: گفتم مویتوپشون زدم دست با



 عادت که پروآنه( دمیفم حرفاشم از شدیشومیمهربون مهربون و گرد یصورت با دیسف و سرخ دختر هی )دیخند ینمک نم هودخترهی

 به دستمو و رفتیم هوش از جورابم بو با شدیپام ینییپا دختره اگ که نییپا سمت به کردم زیاو پامو سمتشو رفتم بود میشگیهم

   اواوحدتم من  سالم: گفتم و کردم دراز دختر سمت

 بختم خوش میاحمد اسوی منم سالم: گفت کرد مهربونش صورت مهمون که لبخند هیبا اونم

  بشه ملحق منوسحر دونفره پیاک به. گفتم  بهش من  و ستین قیرف توپادگان یباکس اون نکهیا و زمان و نیزم درباره باهم میونشست

 یکم خورد پام مچ به. محکم یدست کدفعهی که میکرد صحبت بود یخرابکار و جانیه  پراز که یخاطرات فیتعر و سحر یمعرف و

 ی زنیچرام اهن  نه پاهسا چته یه: بادادگفتم و هی نییدخترپا دمید که نییپا سمت به میشد خم

  یک بعدم هان نییپا یپاتوانداخت مونیم  مصل یچ یبرا یستین توادم مگه:  سادوگفتیوا رومون روبه بلندشدو نموندو ساکت اونم

 ی زنیم حرف طویا بامن ک یهس

  پله بابا بفهمم نبود قرار انگا نییپا دمیپر تخت رو از یلفظ  چه یکیزیف چه دعوابودم عاشق که  یمن نههه امامن بود ساکت اسوی

  ترقوتروقه یصدا که دادم بدنم به یغوص کشو کردومو گره دستاموتوهم بلندتربودمش از یکم ستادمیا روش روبه و هست

  نییپا بنداز یلینارگ هی  پس ییباالباالها اون ادیز توانگار دمیشن ارع سایوا نه دمینشن اخه یگفت یتوچ: بعدگفتم و بلندشد انگشتام

  رفهمهیش باشم یچطور یبگ  بم ک ومدهیتون به زشمیاو بازم ی خایم خایم دلم بعدم

  و  ازچپ چون  بودن بلندشده ازخاب  همه ما یصداها  باسرو بایتقر رمیم رباریز من مگ  اما بودم من مقصر دفعه نیا راستش

  اون ادیب گفتم اسوی به رفتن نیتوح   دمویراموکش دارشدنی ب همه خداروشکر شیاخ دیبخاب خبرتونه چه که مومدیصدام راست

  پاهاش  یول دراومد اخش یصدا که روتخت  دمیپر خابه  هنوز سحر دمید ومدیم نییپا وازپله بود یی ایدخترباح یلیخ من برخالف

  بلندشدو خابهیم سروته اونم رمیم راه برعکس من میدار مشکل منوسحرکامل توهوا برد دادشو که بود کمرش نیا نبود رپامیز

 شکست کمرم رو یندازیم وزنتو اون یکور مگه آوااا: دادزد تیباعصبان

 حصلممممم  بعدم واوردمیک نیبب پاشو خب :من

 منچ  ب  حصلت بعدم نمیبیهابعدم: سحر

  بده زبمی ابوازروم یبطر تااون کردم اشاره هیسا به زارمیم من  مگ  اما دیخاب بازم روسرشو دینازکوکش لحاف اون

: دادزد بودو یعصبان کامالهم  و پاشدونشست یسر روسحراونم پاشوندم ابو جانانه حرکت هی با و بعددرشوبازکردم

 بدون بخداخودتومرده

 اب شدن تموم بعداز کردنیمارونگام ذوق و باخنده بودنو پاشده همه گید حاال بچه هیبق  روسر میختیر ابو کل  بدو سحر بدو من

  و بلندکردم دستمو و باهمه تااشناشم موندم من اما رفت سحر  بودن تماشامون مشغول خنده با که میهابود بچه جلوهمه قایدق سادمیوا

 وشمااااا  اواوحدتم من یییاهال سالم: بادادگفتم

  شد تموم خالصه..... انا. فاطمه. لوفرین. هیمرض. زهره.  طناز کردیم یمعرف  خودشو بود نشسته کنارکه گوشع ازهمون یهرکس

 ده بایتقر کلشیه یول بود همقدم که یدختر هی سمتش برگشتم و گرفت و چپم یبازو یکی که اسوی شیپ تختم سمت رفتمیم داشتم

   نه؟یساراهم: گفت اون روبه و انداخت بم ینگاه هی بود شده دعوام باهاش که دختره همون قی رف من برابر

 ی چ که ساده یوا جلوت کیفابر  کیفابر خودشه اره: من

 داره یزبون چ ینیبیم خدشه مژگان: سارا

 براش برمیم: مژگان

 ی ش خوشحال ینبر دمیترس چقدر که اخ اخ دیکن رحم نه یوا: من

 ی قنار یبگ مرغ به که بدم بهت یادب درس هی دیبا یریم شیپ یدار یلیخ گید: گفت ک دمیکش دستش بازوموازتو

 یقنار واخ اخ: من

 رم یم مگ نزنم رو نایتاا من  یول منوببره که اومدکنارم هیسا دنیخندیم همه روهوا رفت خابگاه کل

 صورتم به قصدزدن به کنمیکارم ووشو هست یچندسال من نکهیازا غافل کرد مشت دستشو شد یعصبان نقدریا مژگان دختره

 بالگد که بود سارا حاالنوبت برتر اون شد پرت یمتر یسانت چن که زدم شکمش به یمحکم ی ضربه پام کف  با منم اومدجلو

  بازم مژگان بازم اونطرف کردم پرتش مژگان مصل پام کف با بعدم خودم طرف کردم پشتشو و چوندمیپ و پاشوگرفتم اومد

  دستموگرفتنو اسوی لوفروین ازجمله دخترا هیبق ومدین گی د ادیبرب ازپسم تونهینم دید یوقت ساراهم خورد  من ازدست که ییکتکها



  داخل ادیم سرداره به حوله سحر دمید برگشتم یوقت بلندشدن جاشون از تونستنینم بودم زده نقدریا ارویطفلک  تخت طرف کشوندنم

 توعه کاره آوا:جلووبلندگفت اومد کرد مکث لحظه هی

 بدم  نشونشون شد الزم دونست ینم حدخودش ارع:من

 رنی بم ینگفت شونیبدزد یلیخ خب  دختر:گفت بشنون که یطور بلند کردیم خشک موهاشو که همونطور و زد یشخندیسحرن

 ی برس یزاشتیم

  خاستمینم کردنیم نگاهمون غره چشم  و تیعصبان با  مژگان و سارا و رخندهی ز میزد  مهیجون قیرف گید االن که اسویبا بعدم

 دوتادستمو هست پله بود رفته ادمی انگار بازم گرفتم چشم زهره خوب ترسمیم کردنیم فکر زدمشونینم اگر اما نکاروکنمیا

 پلهههههه اواخاهرم:دراومد اسوی یصدا بازم باال دمیپر و ییباال روتخت گزاشتم

 اسو ی سحر سحر اسوی هیگل یلیدخترخ اسوی سحر یراس  باال ویبپرب ستین  که حافظه:گفتم و زدم یینما دندون لبخند

  داشت سحر میزکردیاو پاهامون و نشست کنارم و  هااومدباال پله ازراهه شهیهم مثل یفاتیتشر یاشناشدنا و دادن بعدازدست

 نگمت که بود یجنتلمن ادم کی تصوراتت برخالف یدید  رو فرمانده آوا:هوگفتی بود ستادهیا رومون روبه و کردیم شونه موهاشو

 اخمو  جنتلمن البته یشوهر نطوریا هی هردختر یارزو اره اووف:اسوی

   خوردبود پسرو او ازدست عصابم وارید به بودم داده مویتک پشت اون دمشیند  نه:گفتم و دمیخند

 بگو  رو پسره رو فرمانده ینیبیم توفردا پسره؟؟اصال کدوم:اسوی

 ی نکرد فیتعر درست منم یبر هابگو:سحر

 ..... شدم خارج  سالن ازتو یوقت من خب  لهیخ:من

 ی ریگینم زبونت جلو توچرا یکن چ یخای؟میچ باشه مونیزیچ یمافوق هی مرد اون اگ دختر حییییییح:اسوی

   یبشناس رو اوا یتاا مونده هنوز:سحر

   هست که هست پافوق مافوق نزنه حرف ینطوریا بامن گهید باشه یتاا بود حقش بود یچ رمنیتقص:من

  تواسمون اهشویس رنگ دویرس راه از زنان قدم شبم کم کم  شده امونیخرابکار هیپا ام هیسا که میهس نفره سه پیاک هیما گید حاال

 برق و پرکردن اسمونو کل و زدنیم  چشمک یهع که هابودن ستاره  نیا حاال و  شد اهیس نواخت کی اسمون نکهیتاا کرد پخش

 نفره کی یتختا که داره خوب اتاق هی )ینقل خونه میدار  ینقل خونه هی منوسحر نکهیا میکردیم فیتعر ازخودمون شبو تمام زدنیم

  چراغ کی و کشو چندتا با زیم هی تختامون  نیب دهیچسب راست وارید به گمونید یکی مال  و چپ از طرف کی به جداجدا منوسحر

  دورتادور که یجور و جم یشیزارایم هی چپ درسمت کینزد و داره هم کشو چندتا که ییها یواریکمدد و زهیروم ک خواب

  بزرگ میلیخ منوسحر یبرا که کوچوله اپن اشپزخونه هی و جورواجو  یالکا و یشیارا  یالیوسا و پرکرده تالمون  پساویکل نشویا

 بخاطر خانوادمون میتهران اهل  ما مونیوارید یدیس ال دراخر و اونجابودن هامون کاناپه که  موچولو  کوچولو یلیخ هال هی و بود

 شغل به و میبمون رانیا بزارن تا میکرد یراض اونارو یزار و هیگر یباکل ماهم موننیم لندن یتو باباهامون یکیشر شرکت

 (  میبپرداز عالقمون مورد

 هادین

  لحن باهمون که دادم جواب لبخندزدمو هی بود انیدراومدک صدا میگوش المیوسا رکردنیاتاقموجاگ به رفتن ویبعدازسخنران

 ی رشد روبع  یراه روبه چاقه دماغت سرنرفته که  حصلت انشاهلل خوبه حالتون سرگرد برجناب دروووود:گفت یشگیشادهم

  و شد بمینص جانیه میکل روز نیاول یحصلم؟برا خوبم قربونت یاخو السالم کمیعل ریبگ نفس بسه بسه اه:گفتم حرفشو وسط دمیپر

 دم یخند و سرنره حصلم که داکردمی پ بهونه هی

 سرنرفت؟ حصلت  دخترا اون  شیپ یا بهانه چه من جانه:انیک

 بده  پس  اشویگستاخ حساب دیبا رهیسرنم  حصلم اون باوجود می دار نیتمر که ازفردا بزا شد دعوام دراز زبون دختر هیبا بابا:من

 وفته یدرب اخو یباتو کرده جرعت که یدختر نمیبب مشتاقم اوهوو:باخنده انیک

 اومد  من یجا یک خبر چه اداره اونجاتو نمیبگوبب تو الیخیحاالب:من

 امممم؟؟یم یک امیب خاست دلم تو شیپ مومدمیم منم کاش یاژدر همون  اه اه:انیک



   یباش سرهنگ دستور منتظر دیبا که فعال دونمینم:من

  ی کاغذها دادن و  دادن حیتوض یبعدازکل داخل اومد یغفار یاقا دیی بفرما گفتم کردمو یحداحافظ انیک با دراومد صدا به اتاقم در

 بامادرم من شدم خونه روونه و ضیتعو میشخص بالباس و فرمم پاشدم بود واقعاخستم نداشتم دربساط یحال گید که من رفت فرم

   باپارک بعدم داخل اوردم نویماش دروبازکردم دیباکل کرد فوت تصادف تو بود سالم شونزده فقط من یوقت شیسالهاپ پدرم موندمیم

  هی ازپشت و رفتم یواشکی تواشپزخونس زدم حدس خورد مینیب به مامان یغذا یبو که دروبازکردم رفتم  خونه طرفه به نیماش

  و توسرم زد یکی دستش تو مالقه همون با بود برداشته غذاپختن از دست و بود دهیترس که مامانم زدم مامانم یلپا رو گنده بوس

   میبخور شام ایبعدب ریبگ دوش هی کن عوض لباستو برو یکنی هارفتارم بچه مثل هنوز یشد بزرگ نقدریا یربشیپ بچه:گفت

 مهلقاخانم چشم یبرو:من

 مهلقاخانم نگو من به صدبارنگفتم یپدرصلوات:مامان

 شلوارک هی تختمو رو کردم پرت مدارکمو فیک ویگوش تواتاق دمیپر و مهلقاخانم چشم:بادادگفتم بودم اتاقم  تو کم کم گید که من

  گفت بعدازشامم شام مهلقاخانم دستور به حموم بعداز شدم حموم روونه باحولم و برداشتم یتوس یا حلقه نیاست رهنیپ هی و یمشک

 دن یخواب و ساعت  کردن کوک بعدم و سرهنگ به گزارش و مادر با گو

 آوا

  سالن  سمت به باهم اسویمنوسحرو هوا نیتوا اخه اطی توح میبر  و میبخور صبحونه میش اماده عیدسریبا  نکهیا اویدادمرب یباصدا

 یغذا ینیهرنفرس و شده دهیچ دورش که ییها یباصندل سالن کل هیتو یبرزرگ هیزغذاخور یم مینشس کنارهم و میرفت یغذاخور

  باالرفته یباابروها باالو سرمواوردم یکس گفتم یه با هوی زدن  حرف یرکیرزیز و میبود خوردن مشغول  خودش  مخصوص

 روزتید کارع نیبب:هوگفتی کنه یمنوتالف کاره اون تابتونه کنه یهرکار حاضره معلومه ازنگاهش کع بود مژگان کردمیم نگاش

 باش  شیمنتظرتالف ادمهی هنوز

 یکارکنیچ یخایم: گفت و گرفت سبقت سحرازمن که زدم  یپوزخند هی

 شده  تنگ اوا یکتکا یبرا بدجور دلت انگاربازم یبکن  یتونیکارمیچ  اصال:اسوی

 تاهم ماسه اطیتوح دی ببر فیتشر گفت کردو  معمون صبحونه خوردن از کامل  بااحترام یکمال خانم ازمراقبا یکی که رخندهیز  میزد

  من  ختیریم روسرمون شیات توان و قدرت باتمام افتاب  یچ اطمیح اطیتوح میرفت سرهم پشت میافتاد راه گهید یکی  پروتراز یکی

 سحرکه میوخ اوضاع اون یتو نیساعتهاتمر بحال یوا شمیم هوشیب و رمیگیم جهیسرگ چون ندارم گرمارو زره هی طاقت یحت

 یبدبخت که یش هوشیب روزاول نیهم از اگه یکنیم  چه حاال اوا :گفت دونستیم

 شده یچ چرامگه:اسوی

 یاب هی نیتمر یوسطا که کنم صحبت قرمانده با دیبا دونمینم شمیم  هوشیب و دایم دست بهم جهیسرگ احساس افتاب نور یتو:من

 شه یم چ نمیبب کلم روسرو زمی بر

 میدیماد  که یا فرمانده هااون:سحر

   زدیم رقم برامون رو یخوب حاله کردی برخوردم صورتون به که یصبحگاه مینس و میبود سادهیوا ها ازدرختچه یکی  هیرسایماز

 گشنمه   یوا یا:اسوی

   رمنهیتقص دیببخش:من

  سرتون پشت من کردمیم خارج تووسحرو اونو اگه یحت میهم پشت همش میپیاک هی گیماد هیحرفاچ یا بزارکنار تارف:اسوی

 یکرد فک چ ومدمیم

 دختربامرام :زدوگفت شونش به یسحرپشت

 که هواومدی بگم بهش رو  عیقض و تابرم میبود فرمانده منتظراومدن میرفت سمتشون به ماهم اومدن رونیب سمت به همه باهجوم هوی

  پهلو به راست و چپ ازطرف ینظام احترام بعداز بودم شدع ریدرگ باهاش توسالن که  همون بود پسرع همون همون  ومدینم کاش

 شد؟؟ دعوام  یپسر هی با روزید گفتم ادتونهی ها بچه:کینزد اومدن که زدم اسویسحرو

 خب؟ :اسوی

 برسرکنم یخاک چه حاال دراومد آب از فرمانده است  فرمانده اسطالح ب  نیهم شدم بدبخت:من



 نعیواقعاهم حححیح:سحر

 یکن یخاه معذرت یبر دیبا دختر:اسوی

 بگم بهش رمینم مشکلمم تازه کنمینم یعذرخاه رممیبم عمرا:من

  نیهم هرروز کنم غادت دیبا اما ارمیب دووم چقدر کاله  ن یرای ز دونستمینم بود یمثبت نکته هی خودش بود روسرمون کاله  که نیهم

 روبزنم  فرمانده نیا به رمینم عمرا کاسه و آشه

 سحر به نوبت گفتنیم اسماشونو یک ی یکی همه اطیح وسط میشد صف به روش همهروبه دادو لیتحو یریبخ صبح سالم فرمانده

 سحرافشار: دیرس

 باشماهستم خانم نفربعد نفربعد: فرمانده

 انگار دمید تعجبشو هوی کردم نگاه توچشماش یوقت باال اوردم سرمو هپروتم تو من و کنهیم  صدام داره هست یساعتی دمیفهم تازه

  اشنا   امسال دوست پارسال به به: زدوگفتی دار هیکنا پوزخند هی منوشناخت

 دیزودباش مییشما لنگ تاحاال  ماازصبح خانم: گفت زدوبااخم گره توهم ابروهاشو

 وحدت  آوا: گفتم و کردم نگاهش تمام ییباپرووو

 یا اوووففف رهی بگ حرفارو  اون تمام تقاص خادیم معلومه کنه ریبخ خودش  خدا که داره یاالتیخ که دمیفهم فاتحموخوندم قشنگ

 خوشبختانه ردرختیز گوشه هی  میرفت تامون هرسه اسوی شدن یمعرف از بعد شد اسوی کنارنوبت بعدرفتم یریبم الل زبون

 شناختت  ینی کن یخاه معذرت بروازش ارهیدرم ازت حرفارو اون تقاص نیا بخدا اوا: هیسا هوابخورم هیتوسا کمی تونستمیم

 فاتحم هامن بچه دمید خودم به نصبت نفرتو توچشاش قشنگ کردیم صحبت کردویم نگام چطور یدیند شناختم اوهوم: من

 خوندس

 بخدابهتره کن یعذرخاه برو نشده تادور: سحر

 رمیعمرانم دیشن  جوابش گفت یهرچ کردم جرم مگ بابا برو: من

  مدت به دیبا شدن  اماده و کردن گرم و شروع یبرا: گفت که سمتش میرفت بازم هممون فرمانده باسوت که بزنه یاومدحرف اسوی

  دیکنیم شروع من باسوت دییبدو اطیح دورتادور قهیدق ده

 اسوی منوسحرو میکرد شروع باسوتش دونمینم هوا نیتوا  اما بدوام مکث بدون بخاد که ام قهیدق ستیتاب تونستمیم شد شروع همهمه

 تمام دمید یدویم تر اروم میبش کمترخسته نکهیا یبرا وسطاش بعد بود شگردمون نیا میدیی دویم مویبود گرفته یشیپ جلوترازهمه

  یاحمد افشار، وحدت، خانم: اومدکنارم هوباسوتی بودم خوشحال موضوع نیازا و بود نکرده غلبه بهم گرماهنوز دنمییدو مدت

 بن یدویم شترازهمهیب قهیدق پنج شما  شدم کلکتون متوجه

 باسحرو پس دیکنینم ول دی رینگ ازم حرفارو اون تاتقاص دونمیم یدار مشکل شمابامن: گفتم کنارشو رفتم سادمیوا بااعتراض

 ی کارداریچ اسوی

  دارم دونمیم برو نزار حدت پافراتراز قتیرف نه سنت هم نه فرماندتم من یکنیکارمیچ یدار یهست متوجه  وحدت خانم: هادین

 ع یسر  کنمیکارمیچ

 به فرمانده یول سادن یوا همه ستیاوان اسمم نکردم کارو نیا اگه سایوا یکن فیک یکل که رمیبگ ازتو یحال کی من سایوا برگشتم

 کهیت دارن بود معلوم که  هاشون پچ باپچ یگاه به مژگان و بازسارا شین به خورد چشمام میکرد دنییدو به شروع کرد مااشاره

  کم شهیشترمیب داره قهیدق پنج از کردم احساس دمییدویم  داشتم سایوا فرمانده رسمیم حسابتو یلعنت اه دنیخندیم و گفتنیم ندازنیم

  ریز رفتم بادو فرمانده باسوت هو ی اما کردیم داشت کارخودشو بالخره افتاب نور و گرما انگار رفتمیم حال از داشتم گهید کم

  قصدنداشت و برداره ازسرمون دست  قصدنداشت ظالم فرمانده ن یا اما اومدن سحرم و اسوی که زدم صورتم به اب کمی و هیسا

  خانما: گفت ماکردو روبه بده کشتن ماروبه که بود عهدبسته باخودش انگار شنابود  ساعت ربع یبعد نیتمر بده فرصت اجازه

 زود ستین که استراحت وقت دیایزودب

 میکن استراحت میندار چراماحق: من

  کل  داشت کم کم که ینفرت و نبود یخبر ازش فرمانده به  نصبت تووجودم که یازترس کردنیم نگاهم رتیباح بودنم پرو از همه

 کرد یپرم ازش وجودمو



  یشد متوجه یشیم قیتعل یکن اعتراض ماتمیتصم  به گهیبارد کی اگر وحدت خانم: طرفم اومد تیباعصبان هوفرماندهی

   عیسر یریشنام قهیدق ستیب شترازهمهیتوب

 رم یم قهیدق پنج و  ستیب: من

   گهید نکن لج یلج باهاش نقدریا چرا یریس جونت دخترتواز: سحر

  و ایخرابکار لطف به کردم شنازدن به شروع پچاشون  پچ و بهم رشونیخ یچشا به توجه بدون و رفتم بدهکارنبود گوشم  من اما

  کم امیلیخ بلندشدن نفس نفس با کم کم همه بود ازافتاب فقط ترسم نبود یزیچ شنا قهیدق ستیب بودم شده تودانشگاه که ییهایتنب

 دست تو فرم هی اوردمیم  و عسل ماه بردمیم هادوین جدواباد دلم تو رفتمیشنام داشتم باقدرت هنوز من  اما کردن ول وسطشو  اوردن

 اشناشه تامونی باقابل تابتونه کهیزکوچییکو ای امتحان هی فقط نیا که بودم متوجه کردیم ادداشتی زویچ همه انگارداشت که بود هادین

 بهم  و اومد یول زدمیم قهیدق پنج و ستیتاب دیبا من  اما بسه گفت زدمیشنام همچنان

 بلندشو گمیم بسه: گفت 

  نفرت یازرو  یا غره چشم بلندشدم پس فاصله افتاب ازنور و گرفتمیم روین کردمویم استراحت دیبا زنبودیجا اعتراض گهید 

   کرد میراه بااخمش و شد متوجه که رفتم بهش

 دیبا  تنه به تن نبرد حاالنوبت خب :گفت که میشد جمع دورش همه باسوتش برسه خدابدادمون میبود نکرده یماکار که هنوز

 کنم  یبررس ازخودو دفاع یتو مهارتتون نیهمچن و یرزم یها تیازقابل

   دامول  ماگروه و جومونگه مگه اخه

 کرد ول گید وسطاش سحر البته میکردیکارم ووشو باهم باشه یهرچ بود یسحرراض ازبابت المیخ زدیصدام ویاسام ستیل طبق

 داشت مبارزه مایفاط نام بع میشناختینم که ییدخترا  از یکیبا رفت دیاسورسی به نوبت دونستمینم اسوروی یمهارتها اما

 کنم برطرف ضعفت نقاط ارحتمایب ادمی یول دختر نیافر:اومدکنارم برد تیدرنها اما خورد چندتاضربه

 خوشکلو  یمرس باشه:اسوی

  بود نیا انگارقسمت مژگان با بود افتاده اوهاسحر خوردمیم خنک  اب جدول یدرانتها بنده میلیبخاطرفام چون دیسحررس به نوبت

 کنه  سحرتالوت از هم مفصل کتک کی کع

 ادنزنش یسحرز:من

 کنمیم خودم  یسع:سحر

  انگار و رفتنیم همه یکی یک ی برد و کرد افتابش زیمو  مثل سحر  اما بود خوب ام یکارمژ رشدنیدرگ یچندبار اول رفت

 باسارا گاددد یاوما کنمیم یخال روش هادقشنگین حرصموازدست باشه فمیحر یهرک جان ی جانم اخ دیمارس ب نوبت خوشبختانه

  اومد مشت هی سارابا کردمیم حس ینطوریا من دمیاشای بود مشتاق هادمیانگارن  رقتم دنی دیم همه باشوق شهینم نیبهترازا گهید

 رنبودهیتاث یب چندانم دانشگاه یاموزش ییهایشخص انگاردفاع شدمیم زهرا بهشت ییراه میمستق بودم نداده یجاخال اگه که طرفم

  اومدسمتم بامشت بلندشد بازم یقیبعدازدقا و نیزم  روز شد پرت تلوتلو که کردم مبارکش نثارصورت یلگد و هوا با دمیپر

 سوت که بزنم روش یدرار من فنه هی اومدم کمرش به  یکی باارنج زدمو شکمش به یکی بازانوم و گرفتم  دستشو دادم یجاخال

 د یکارکرد ییا رشته چه هیعال مبارزشون وحدت خانم ازقرارمعلوم:شد هادمانعین

 ووشو:گقتم و لباسموتکوندم

 کردن م یهمراه بالبخنداشون که انداختم همه با غرور یازرو و یسرسر نگاه هی

 کنن یم مبارزه باتو ها بچع همه پس خوبه کارت نیافر:هادین

  یکار  کتک مرده کشته که منم اخ

  دشیورز کلیه اون و تجربش چطورازپس اگرتوخاب)ربزنمتیس دل هی تا یمومدی م توام کاش دادم لشیتحو یپوزخند و  چشم:من

 نوبت گهید حاال شد تموم نمیا وخالصه شدنیم روونه خوردنویم  کتک من ازدست یگری بعدازد یکی و ومدنیهام بچه( یایبرم

 خداداند بود یچ

 بده تفنگوبهش صدازدم ویهرک اسم سرباز یراندازیت االن یراندازیت خب:هادین

 قربان  بله:سرباز



 ی ناازادیسار:فرمانده

  رفت اسوی رفت سحر خوردمیم خنک  اب جدول  ته همچنان من ینفربعد ینفربعد ایبابا اوخ هدف وسط زد راست و رفت

 بود شده ناهار وقت گید یار هدف وسط زدم منم رفتم منم نیافر هدف وسط راست زدنیم همه و باالبود همه واقعامهارت

  و انداخت ساعتش به ینگاه فرمانده

  دی دبریتونیم نمتونیبیم شب  خب:باسوت

 فراگرفت جارو همه همهمه دوباره

  داره باماقرارشام نکنه:لوفرین 

 رخنده یز  میزد همه

 انهی خوبه تمونیفعال روز مصل شبم تو بدونه خادیم مطمئنم:سحر

 خستمه   من شیا:اسوی

 م یبخاب میبر دیبخور کم دیپاش بخدامنم:من

 م ید یخاب میرفت

 دمیخاب چقدر من مگه ایخدا من به زنهیم یهع اسوامی  پوشهیم نیپوت داره سحر دمی د بلندشدم توپام زدنیم که ییها ضربه با من

  برخالف کع یراندازی ت تکرارشد صبح یکارا بازم رونی ب میرفت شدم  اماده جت  مصل بلندشدم یوا نمونیتمر شبع  هفت ساعت

  اخ میکرد نثارهم کع ییکتکا بازم مبارزه بعدم هدف ب  میبزن میتونست بود جزش نفرمون سه پیاک خشبختانه که یتعداداندک روز

 زدنم  کتک  عاشق من که

  دوماه فقط البته گزشتیم میکردیسرم پادگان هی تو دیبا که ماه  سه اون از یماه کی بای تقر گید امروز گزشتیم روزها روزهاو

  فتا ناجا ارتش یاتیعمل و یاطالعات  اداره قسمت درکدوم اداره کدوم به نکهیا یبعدبرا ماه  کی و میدیم اموزش ماه سه ازاون

 من و وارید از باالرفتن مسلحانه حمله یراندازیت  تک ینبرد سخره میادگرفتیزیچ ی کل مدت نیا هیتو میدادیم پس امتحان

 که نبود یروز داشت یریدرگ باهامون هنوز فرماندمون امیکنارب موقتا داشتم نورافتاب ب نصبت کع یباالرژ بودم انگارتونسته

  وقته وقت گهید اما بدوام اطیح تو وقت ریتاد شباهم  کردیم مجبورم یحت هی تنب جوری هرروز امیدراز  زبون  بخاطر نشم هیتمب

   انتقامه

 م یریبگ  کیش یلیخ انتقام کی فرمانده نیازا دیبا دارم یفکر هی من ها بچه:من

  نزاشته برام جون  ماه کی نیتوا مردک شه خنک دلم ذره عی حداقل که باشه یانتقام هی اخ:اسوی

 هستم تاتهشم میپا جوره همه من:سحر

 دارم نقشه واسش حاالها حاال شهینم انتقام هی فقط:من

 بگو امروزت برنامه خب:سحر

 ........ ما ناهار برا رفته که االن:من

 یراو

 از غافل کردنیم یسپر باهم مبارزشون و یریدرگ عشق به را هرروز خورده گره باهم سرنوشتشون نکهیا از غافل آوا و هادین

  شانیبرا را احساسشان و قلب  دنید مغزشان یفرمانها و یلجباز و لج  نیا اما ستیگر ید از سرشار قلبشان حاالهم نیهم نکهیا

 یپ  اوراگرفته یسرتاپا نفرت فال که یعشق به گریکدی شدن یزخم هاویری بادرگ دارن رو شیدرپ که ییاتفاقها امابا کرده  سخت

  به هم دنی د درفراغ یزود به اما نبردند یپ هم به نصبت  خودشون یرارادیغ عادت و یوابستگ از مدت نیتوا یانهاحت خواهندبرد

 خواهندبرد  یپ هم نیا

 هادین

  اصال دختر نیا انگار داشتم اوا خصوص به افسرا با  که ییها یریدرگ کلنجارهاو از خسته فرسابود طاقت و گرم شدت هوابه

 به یراض بارم کی یحت ستین یهرکس اوا اما بود شده ادم گرید حاال هیتنب همه بااون بود هرکس نداشت دربساط یعار

 قلبم شهیهم که  من بود امده وجود به درمن یدیشد هی ریدرگ  کردیم شترهمیب اورا بلکه نبود خود هیتنب  کمترکردن یبرا یعذرخاه



  اوا به نصبت میتهایاذ ازارو و ها هی تنب از قلبم یفرق چه اما دارد فرق هی بابق مسئله نیا انگار کردیم ییفرمانروا مغزم و رفعالیغ

  یدرس دادن نشان و اوا از نفرت فرمان جز که مغزم طرف کی از کردمیم نیواقعاتحس اورا دلم دراعماق خود و  داشت تیشکا

  لیدل هنوز و کردمیم اجرا را مغزم فرمان فقط  و فقط میعادتها طبق فعال بود هرچه کردیم قیتشو مراا  یحساب و درست

 درشدم بازبودن مهین متوجه درسرم یفکرها باهمان افتادم راه اتاقم سمت به راخوردم ناهارم دانستمینم را اوا از قلبم یطرفدار

 ییظرفشو عیما  و اب شامل که یاتیمحتو ناگهان که دادم درراهل یکم ستادمیدرا یجلو بودم بسته درو ازرفتنم قبل مطمئنم  من اما

 چشاموبازکردم رهنمیپ باکناره بودم شده عیما و اب غول کی به لیهادتبدین  از گرید من کرد ختنیر  به شروع ازسرم بود

  گزاشت یاحترام اما  شد صورتش مهمان تعجب  من دنیباد و امد مهیسراس یدیمج سربازز دادزدم گرید زمان  هر تراز یاعصبان

 و

 افتاده یاتفاق چه قربان: گفت 

  اواست دارد نکاررایا انجام جرئت که یتنهاکس دونمیم دونمیم

 زود  شمیپ اریب اواوحدتو زودتر. هرچه: بادادگفتم

 ی کرد یادرویز دفعه نیا گهید سایوا زارمیم دستت کف را حسابت

 آوا

 میرفت خابگاه سمت به اسویباسحرو نقشم کردن ییاجرا بعداز

 شه یم غول هیشب که شهیم یعصبان نقدریا بخدامطئنم: اسوی

 دیاشهدتونوبخون کارماست فهمهیم یول: سحر

 دم یم حیترج یهیهرتنب ب افشویق  دنید و شدنشو یکف  اب و شدنش  تیاذ نیا من بفهمه که  بفهمه خادیم: من

 اومدم امدم: من  اجراشده یبدرست نقشمون دمیفهم زدیم میصدا که یدیسربازمج یباصدا میبود بخند بگو مشغول 

 ام یم منم یریتوتنهانم یول اجراشده نقشه مطئنم اوا: سحر

 بود من مال نقشه خودم فقط نه: من

  رفتم بود بور شیر وموته مهربان قدبلندو یپسر که یدیسربازمج وهمراه برم خودم که کردم شونیراض  یباهزاربدبخت بالخره

 خاد یم  ازمن یچ بداخالق نیا شدهیبازچ: من

 کف  اب  به شده لیتبد کن  ول بداخالقو: دوگفتیخند

 نمشیخادببیم دلم واخ اخ: دمیخند

 زده صدات نمیهم واسه نه مگه توعه کارع: یدیمج

 داره جرئتشو  یک من  جز اره: من

  لباس موهاو اوضاع  و افشیق دنیباد اما امد  من  سمت  به ازجلوپنجره که گزاشتم ینظام احترام داخل رفتم  درزدم میدیرس گید

  و کردم خنده به شروع بود شده یعاد برام بایتقر که اخمش یابروها و یعصبان یچهره به توجه یب کنم خودموکنترل نتونستم

 دم یخندیم فقط و قربان بدنده خدا.. خ: گفتم میها خنده وسط

 حرارت تندترشد ضربانش نقدریا چراقلبم متر یلیچندم  دیشا بود شده  کم باهام فاصلش اومدسمتم ترکردو ظیراغل ابروانش اخم

  کردینگام بهم ت بانفر که کرد نصارم توچشماشو  شدن  رهیخ و برداشت رولبام از رو خنده احوالمون اوضاع دنید و صورتش

  نداره کارو نیا انجام جرئت جزتو یکس دونمیم توعه کارع همش( باداد ) نه افتاده من یبرا یاتفاق چه یدونیتونم: وگفت

  یهرکار خب لهیخ یکن همیتنب یخایم منه کارع ارع: کردم نگاهش و بلندکردم بازهم انداختم نیروزم و گرفتم چشماموازش

 ارزه  یم یهیهرتنب به تیوضع نیا یتو تو دنید بکن یبکن یخایم

  خوشم ازشون اصال چشمات نیا و تهییتنهادارا غرورت که یهست یراض خود از و دخترپرو هی ی فهمیم ادیم بدم ازت: ماهان

 یشیم یهیتنب که معلومه حاالم داخلشه که یزیچ ادینم

 ازم رو کردن صحبت قدرت و پرکرد رو سرتاسرم نفرت بودم مغزم فرمان به گوش فقط یول دیکشیرمیت قلبم ازحرفاش که من

  دیباریم ازش نفرت و کردیم صحبت وسط نیا داشت  که بود چشمام فقط نیا گرفت



 هادین

  اون از گفتم بود یجار قلبم یتو برخالفش ومدویم زبونم رو  که ییحرفا تمام ربارنرویز و پرو غد یشگیهم یاوا همون بازم

  دل حرف بود یکارسخت ازش چشمانم جداکردن خوردیم گره  بانکاهش برخوردنگاهم هروقت که  شیعسل یچشما   ادیم بدم چشماش

 گمیم بهت فردا هتیتنب یبر یتونیم:  گفتم مقصربود خب اما کردم صحبت درموردش کردم یرو ادهیز  دونمیم نبود یکی زبونم و

  نیباا مرا مادرم اگر حال شدم نیسوارماش و روزدمی دزدگ و رفتم بود نمیماش که رونیب سمت به و افتادم راه ازجلوش خودم و

 ده ینم راهم عمرا ندیبب ختیر

   انیک

  جناب برگشتم یارام بع نشست شونم یرو یدست که دراتاقوبستم خونه به قصدرفتن بع و بودم نموبرداشتهیماش چییسو تواتاق

 بود همراه  اون باش ازاد فرمان بالبخندو که گزاشتم ینظام احترام بود باتجربه یمرد یدریح سرهنگ

 توعه  دادنه اموزش دوره پادگان یبر دیبا توام فردا پسرم:سرهنگ

 جداقربان:گفتم  ودی بازشده تابناگوش که یلبخند با نداشت ییصفا  گهید نجامیا ماهان بدون جوننن اخ اوردمیدرم بال.داشتم انگار

 یشد ازماخسته انگار انیاقاک هیچ:باپوزخندگفت زدو هیکنا یازرو یاخم

 شده تنگ براش دلم یلیخ هادین شیپ  برم خامیم نیهم کنجکاوم فقط هیچ حرفا نیا قربان نه:من

  وقت اول فردا چون کن استراحت خونه برو زودم و کن  جمع التیوسا تواتاقت زودتربرگرد هرچه خب لهیخ خب هیلیخ:سرهنگ

 یباش اونجا دیبا

  که یدختر اوا اون کنجکاوبودم یلیخ رفتم خونه سمت به لیوسا یاور بعدازجمع  تواتاق برگشتم گزاشتم ینظام احترام رفت بعدم

  فتهیاونوش بودو اوردهین کم  جلوماهان که یدختر لشیتحو دادمیم زادیمر دست کی و نمیکردموببیم فی تعر نقدرازشیا ماهان

 به هاشون صدقه داشتندوقربون بهم شهیهم که یلطف و یاریسام یاقا و درکنارخانم شام صرف و صحبت  بودبعد کرده خودش

  کله نیا ییک مهیکوش اه نبود که  ساعت  بود یچ ومدامای م یزنگ هی یصدا مطلقق خواب فقط بردم پناه تختم به و رفتم اتاقم سمت

 یدیرود اوا خواب سحر کله الو:اه اه  شم  خالص تاازشرت کنمیم  دختره اون کمک خودم بخدا هادعین ایخدا زنهیم زنگ داره سحر

 ی شیم من نینازن خاب مزاحم یچ یبر باالسرته باچاقو که

 ده امیم دارم پادگان یاریب فی تشر رسرتیخ ازامروز توام ستیقرارن مگه ها خورده ضربه انگارسرت جان پسرخاله به به:هادین

 باش  اماده اونجام گید قهیدق

 بوق بوق.. یلعنت:من

 افهیق قربون اخ اماده لباس بعدم و حموم بلندشدم ازتخت عیسر  گید قهی دق ده یییییچ بدم جوابت یزاشتیم الئقل مزخرف کهیمرد

  ساعت اقاجان یپز کله بره خادیانگارم گرفت رو محله کله بوقش یصدا دهنم بزارم رسرمیخ لقمه هی اومدم نیهم شم دخترکشم

 و رفتم نیدرماش سمت به کنمیم عوضش نیپوت با  پادگان تو که کفشم دنیبعدازپوش و بلندشدم اوف خوابن همه صبحه شیش

 ششششش یش کهیمرت اخه:نشستم

 بود  شده گنجشک هیقدر برات دلم منم خوبم منم قربونت ریبخ توام صبح سالم:هادین

 بغلم ویب اریدرن یباز لوس: من

  پادگان امیب ترسمیم  من ماهان: گفتم کردمو یسخت  و سفت بغل

 من به دنیسررس توپادگان   شن عاشقم دخترا ترسمیم: من ؟؟یترسیم یازچ: گفت؛ و انداخت بهم گزرا ینگاه یرانندگ نیتوح که

 دعواشه

 رخندهی ز زدم بعدم

 یعاشق روسرت نکشن خشتکت  یباش دمواظبیبا شناسمویم من که ییدخترا یول ادخبرندارمیم ازکجا تو سقف اعتمادبه نیا:هادین

 شکششونیپ

 اسمشون  بود یچ  یاسی اسمنی سحر نه سارا یچ  بود یک دوتا اون و  اوا یا باز اخ اخ:من



 کردم هشونیتنب کننیم مخالفت باهاش گمیم یهرچ کردن یبگ یهرکار ماه  کی نیا هیتو دوتا نیا به صدرحمت اسویسحرو:هادین

  شد یکف سرتاپام در باال بود  گزاشته ییظرفشو عیما ابو شبید عه عه یگینم و گستاخ یاوا اون اون رنیم رو از مگه یول

 مسخره 

 ببوسم  تاشون سه دست  نمشونیبب واقعاکنجکاوبودم من

 دنشونم ید مشتاق بنایدخترا عجب ییخدا:من

 نبیز حضرت پادگان دمیفهم یاهن و دربزرگ یباال ازتابلو میدیرس باالخره گفتمون باگپو

 سحر

 شد؟؟ یچ گفتم اومد قهیچنددق بعداز اوا 

 سحر کرد بارم حرف یکل دیفم یچیه:اوا

 جانم :من

  لمهیم برخالف دمیم انجام که ییکارا کرد ناراحتم یلیخ زد  بهم که ییحرفا بدرفتارکنه باهام ندارم دوست یول متنفرم ازش من:اوا

 چمه  من

 اوانکنه:من

 ی چ:اوا

 کنم یم فکرچرت یادیز من  کن ولش یچیه:من

   میدیخاب و نیبخاب نیبپر

 طرف اون به اطیح طرف نیا از اوا  و اسویبا فرمانده اومدن منتظر که بود مین شویش ساعت یکاینزد صبحونه بعدازخوردن

 نیماش دنید و بزرگ یاهن یدرها شدن باز با که میبود صحبت مشغول پادگان در جلو میدیخندیم فرمانده اون به یکل میرفتیم

  چپ درسمت نوبردویماش کنار میرفت و دراورد نویماش بوق  پدر تابالخره مینرفت  کنار که ما بود کنارش که گهید پسر هی و ماهان

  لرزه به ویهردختر دل که سیف یبیب افهیباق جذاب  پسر هی ماهان ادشدنیبعدازپ کردیم نگاهش بانفرت که اوا کرد پارک ما

 ی جذاب پسر عجب رفت دلم من  یوا:من و اوا به زدم بود روچشاش یافتاب نکیع که ادشدیپ اوردیدرم

  خداببخشه اره یوا :چشم به نکیع و یشلوارمشکل و یتوس  کوتاه نیاست یلباسا پسربا هی گمیومیک دیفهم کرد دنبال چشمو اسوردی

 منچ  به ننش به

  کرجه اتوبانه ستین که  دل کشمتیم یشد بازعاشق یاگربگ سحر بخدا:اوا

  جفتشون که  گفت یچی ماهان به بعدم و زد بم یکج لبخند هی و دراورد نکشویع کرد بهم نگاه هی شد متوجه که کردم نقدرنگاهیا

  لباساشون ضیتعو یبرا احتماال داخل  سمت به رفتن بعدم کردنو نگاه بهمون

 هادین

 رن یکنارنم  سادنیوا نیجلوماش خالف پیاک لنگه یپا واسه سنگه یهرچ نگا ایب:من

   نانیا عه خالف پ یاک کدوم:انیک

 ی شیاشنام باهاشون حاال:من

  ینجوریا یچ هابه:من بازع ششیبازن انیک دمید ادشدمیپ  منم ادشدیپ انیک کردم نوپارکیماش کنارو رفتن بالخره که زدم نقدربوقیا

 ی کنینگام

 دییزا خرمون:انیک

 چرا :من

 شد  عاشقم:انیک

 ی ک:من



 خودمه تهیف شده رهیخ بم که دخترقدبلندع همون:انیک

 گفت یم سحرافشارو کردم دنبال نگاهشو رد

 برو  یبرد ابروم نیداد هموغورت نکن نگاه ینجوریا نگو سحرافشار؟؟؟چرت:من

  خورهیم بهم ازت  حالم خادبگعیم که حالت هی با صورتشو کردو اخم شد نگاهم تامتوجه اون اما انداختم اوا به گزرا نگاه هی

  میرفت شدم کالفه اه شهینم لیدل که نیا اما شبمهید تند ازحد شیرفتارب بخاطر دیشا  شدم ینجوریا چرا من شد یخال دلم ته برگردوند

  جلومون اومدنو که کردم متوجه رو همه دستام با بود شده  واقعادخترکش که انمیک میرفت رونیب سمت به لباس ضیتعو بعداز تواتاق

  انیک خدا نام به اوهوم اوهوم:گفت برلب شیشگیهم لبخند با انیک بعدم و میداد باش ازاد فرمان که گزاشتن ینظام احترام سادنیوا

 با رابطه در اموزشهامون یاطالعات ی تهیدرح هستم تونیاموزش فرماندع پارسا سرگرد یجا به بعد بع نیا از که هستم یاریسام

 چه و چه  و مخدر مواد  انواع صیتشخ شنود کردن  منحل شنود یگزاریجا  بمب خنثاکردن بمب یجاگزار رادار نصب

 تک تک بعدم یبرس بزا اخه شدم شدیم ردوبدل افشار و انیک نیب که یینگاها متوجه  دادنیم گوش بادقت داشتن همه

 یی شما معروف وحدت خانم  پس:گفت انیک یبعدازمعرف اوا به دیرس که کردن یمعرف افسراخودشونو

 د یشناسیم  منوخوب انگار دراومد کجا از من هیمعروف دقربانیببخش:اواگفت هوی دیخندیزمیر انیک و بود شده جیگ اوا

 بله  دیاورد سرگرد شمابرسر که ییبابالها خب  اوهوم:انیک

  نییشما  پادگان خالف پیاک پس:گفت بازم انیک که اسوی نفربعدش و بود سحر ینفربعد رفت و کرد نگاه من به کردو  یاخم اوا

  تعجب بود من برخالف که انیک لبخند و یطب شوخ طنتاویش از همه رفتن بعدم و کردن نگاه انیک و هم به باتعجب  باسو سحرو

 سرت  ریخ یسیپل تو اخه بودن کرده

 اوا

  وحدت خانم:گفت که ظاهرشد جلوم  بااخم هادین شناختیم مارو خودش کنم عرض چه که یمعرف هادین و انیک یبعدازصحبتها

 کن شروع ییبدو  اطیح دور دور  ستیب نهیا هتیتنب

  که چشماش به و دمییدویم باسرعت کردم شروع نداشتم اطاعت  جز یا چاره  یول شمیم هوشیب مطمئنم  افتاب نیا تو ایخدا یچ

 چرا شدم ناراحت ازحرفاش چرا متنفرع من از نقدریا ی عنی خورهیم بهم حالش ازنگاهام گفت کردمیم فکر بود پرازنفرت شبید

 محض یکیتار  گید و گرفتم جهیسرگ گید دوازدهم دور وجودموگرفت تمام گرما کم کم کنهیم شویطرفدار  فقط قلبم

 افتاب به نسبت که ییالرژ از غافل شده خسته نکهیا حساب به زارعیم کنهینم توجه ادبهشیز شهیم اوا بد حال متوجه هادین یوقت

  سمتش دوویم دو با و اوا زنعیدادم دونهینم لشویدل که یا دلشوره ترس رهیگیم وجودشو تمام ترس فتهیم کع نهیبیم یوقت داره

 هو ی شده چش:گهیم هادین که هیسا داخل ببرتش اسویبا داره یسع و  اوا اومدسمت سحرم

 هش یتنب از مونیپش و یدلنگران بود تووجودش ترس تماما

 داره یالرژ افتاب نور به اون.او...راستش  خب... اوا:سحر

  یالرژ افتاب به اون ییییییچ:گفت باداد و شترشدیب بود گرفته وجودشو  تمام اوا حال ینگران از که یتیعصبان حرف نیا باگفتن

  فهممیم دارم االن داره

 اومد هوش به بود هیسا تو درخت ریز که یخنک مینس با تااوا گزشت قهیدق نیچند که پاشوند اوا صورت یرو اب یمقدار اسوی

 کینزد بهش هادین اومد  بهوش اوا یوقت بود کرده  تعجب هادین حد از شیب هی نگران از انمیک بود خودش سرزنش مشغول فقط هادین

  چقدرنگرانت یدونیم کارکنمیچ دیبا من ادیب سرت ییبال  ینگفت دمیفهم االن و یداشت یالرژ افتاب نور به تو...تو:دادگفت با و شد

 مهمه؟؟؟  برات اصال شدم

 به توجه بدون اون که کردنیم نگاه هادین به باتعجب اوا  سحرو  و انیک و اسوی و اوابودن اطراف سربازکه نیچند ازجمله همه

 کرد  ترک اونجارو یحرف نیکوچکتر بدون شد مطمئن  اوا خوب ازحال یوقت هیبق

  یهادیون کردیدادمیب ازش نفرت شبید که یهادین گشتیهادمین یحرفا لیدل دنبال به و بود گشته متعجب  هادین یازحرفا کامل اوا

  اراده یب قلبش ضربان  بود واردشده قلبش ب بزرگ یتلنگر اوا هادین یباحرفا بود کرده اشغال وجودشو تمام ینگران االن که

 ش یتندوتندترم

  اوا یفرسا طاقت و کننده خسته روز اونابود به دادن حیتوض مشغول  انیک که وستیسربازاپ  هی بق به قهیبعدازچنددق و بلندشد 

 درباره یحاتیتوض انیک  شدیم دیتشد یهع هوا یگرما و  کردیگزرم یکند به ساعت   نداشت شدن تموم انگارقصد بودو شده شروع



 به درمغزش و گشت یهادمین یپ چشمانش فقط اوا اما داشت دردست که انواعش و دارن یکاربرد چه هستن یچ که دادیشنودهام

  اون چرا دونستینم خودشم که هادین اونطرفم از موردش یب ینگران ای نفرتش کردیباورم دیبا کدومو هادین یحرفا لیدل دنبال

 بودنو دنبالش هردوبه که یزیچ رکردیتسخ وجودشو تمام ترس لحظه هی یبرا را بود اواشده نگرانه اونقدر چرا و زده حرفارو

 نشونهیب یعشق چه بفهمن نکهیا یبرا زوده زوده هنوزم شهیم لیتبد عشق جوانه به داره کم کم دارن هم از که ینفرت دونستنینم

 شتراست یب مغز و نفرت قدرت هنوزم و  احساساتشون ب بردن یپ یبرا زوده

 و فرستهیم استراحت و ناهار خوردن یبرا رو سربازا و عیکاف روز نیاول یبرا که دیگویم یمقدمات  حاتیتوض اتمام بعداز انیک

  خادیم و هادین یحرفا از شده جیگ یلیخ کنهیم داشیپ اتاقش  زیم پشت یصندل یرو کالفه بالخره که گردهیم هادین دنبال به خود

  ازش که ییفتگیش نیا ؟نکنهینگرانش نقدریمهمه؟؟چراا  برات دختره توواقعااون:انیک پرسهیم یول یول ترسهیم اما بپرسه لشویدل

 زدنباش یم حرف

 به  میدیرس  میرفت

 و حرفا و اوا به ندارم دوست ندازمیم ینگاه هی پرونده نیا به دارم فال دونمینم یچیه انیک دونمینم:هادین شد حرفش مانع هادین

  فکرکنم میا دفعهی یهاینگران 

 درسته؟  اداره یگردیبرم دمیم،شنیتسل من:انیک

 اداره گردمیبرم فردا ندارم یکار نجایا من گهید اره:هادین

 کنم  نجاچیا تو بدون من اخه:انیک

  تنگ ما یبرا دلت  سحرافشار وجود با نه رهیسرم حوصلت نه دخترا اون باوجود مطمئنم بعدم کردم  من که ییکارا همون:هادین

   ارمیم فیافسرتشر انتخاب یبرا ندگانیازنما یکی بعنوان من ایثان شهیم

 گه ید چندساعته یبرا اونم گهید ماه  کی منظورت اوردن فیازتشر هوو رهیسرم حصلم معلومه  خب  اه:انیک

 باهم که ییتهایمامور  و ها پرونده همون و جاناتیه همون  بازم و اداره میگردیبرم دوتامون موقعه  اون خب ویک یا اخه:هادین

 م یریم

 شد  تنگ دلم االن نیهم از که اخ:انیک

 لبخندهارا ان  یکس انیک و جزمادرش فقط و شهیظاهرم برلبانش یهرازگاه که یلبخندان ازهمان هادنشستین لبان یرو یلبخند

 دهیند

 توراهه یعروس یشد عاشق تو توووووو مطمئنم  من یول....یول:انیک

 سمت به زیم یرو رو یکتاب رهیبگ پس حرفشو انیک  نکهیا یبرا اما  بود دشییتا درحال قلبش اما جاخورد هادین انیک یازحرفا

 یازصندل و  بود معلوم توچشات  از گمیم راست خب یکرد رم چرا حاال:گعیم و  دهیم یجاخال شهیبلندم انیک که کنهیم پرت انیک

 اما فرارکنه که کنهیبازم درو انیک بده انیک به یحساب و درست یدرس یکیر یف صپرت تابع.شهیبلندم همزمان هادین و شهیبلندم

  ازاوا یپ ایپ یسوالها درحال سردرگم اسوامی سحرو  و رفتنیم خوابگاه سمت به راهرو اسوی و واوا سحر هیقض طرف نیدرا

 به نفرهم سع ان و ستدیا یم و شودیم کیانهانزد به رو  روبه از یغفار یاقا نداشت گهید جوابه چیه دونمینم جز اوا ک بودن

 دیبد یاریسام یاقا دست به هارو پرونده نیا لطفا خانما :و باش ازاد فرمان درجواب و زارنیم ینظام احترام یغفار احترام

  قربان چشم:دوگفت یقاپ را ها پرونده جانیه و سحربالبخند هستن پارسا دردفتر احتماال

 نده ازدست دنشید یبرا و یفرصت  چیه یهول تو چقدر:اوا رفت بعدازتشکر یغفار

 نباش  نگران نه:سحر

  بروتو زنمیدرم من:گفت ندیرابب هادین خاستیم دلش انگار که اوا اتاق به میدیرس  میرفت

  اوا سحر دربغل شد پرت انمیوک برخورد صورتش  به یکتاب که دروبازکرد ورود اجازه بدون و درزد اوا کرد قبول سحرم

 گشادنظارع یچشمان با که هادین بود رفته ازدستش خنده کنترل هم بود شده متعجب هم که اسوی دیکش صورتش به یدست تیعصبان

  اوا از یگرید دادی ب دادو منتظر بودو گر

   مهدکودکه نجایا فکرکنم خبر چه یهوو: اوا

 بدنباشه جاتون: گفت سحرانداختو به ینگاه اوا  و گرفت شدت اسوی خنده



  سحر بازکنداما  لب که بود انیک االن و برداشتن  زیخ عقب سمت به هردو اند  کرده هل دادیم نشان  که یجور انیک سحرو

  یهرکار یا فرمانده جون یکرد فکر: گفت دویکوب انیک  نهیس بر هارا پرونده بود استرس از یناش که باور رقابلیغ یتیباعصبان

  توپادگان نه دیکارکن به شروع مهدکودک تو شمابابد خوبه خجالتم یبکن یتونیم یبخا

  تندتر شیپ از شیب قلبش بود رهیخ او به تعجب با بود دهیند را هادین خنده تاکنون که اوا هادبودین دنیخند زی ر زیر نوبت واالن

  خانم: شد  کباب که کند  سواب  امد مصال و کرد حمع خندشو دید رو اوا زوم نگاه که هادین ادیجادرب از بود مانده کم و دیتپیم

 دیواردشد و مینداد مااجازه دیمقصر افشارشما

 کنه حیتوج هاتونویبدرفتار  تونهینم یبگ میهرچ یبد اجازه یخاستیم درزدم هیرفتاراچ نیا منچ به: گفت بود راوردهی  گرید سحرکه

 ازشماست  میکشیم یهرچ

 خنده دنید لشیدل دیشا بود نگفته یزیچ اون اوا به کتاب برخورد باوجود که بود یبار نیاول رفت دویکش راهشو یحرف وبدون

   میبرخوردکن باهم همش دیمابا چرا دونمینم: گفت  و شکست رو دراخرسکوت اما هادبودین یها

 یهادوشستین دمیشن بله: وگفت دیخند انیک

 سحررفتند  دبال به باباسو ینظام یاحترام و بااجازه بعدم و ظاهرشد هاش گونه چال  که یچجور دیخند اوا

 انیک

  وونمید عطرش یبو افتاد تواغوشم یا دفعه هی  یوقت رکنهی خدابخ اتفاق همه نیا روزو نیاول یتو تازه نوبره یگستاخ نیا دختربه

 دینبا هوسه ناهمشیا:گفتم خودم ب طرفم کیاز گزاشت مگه اوا  یحرفا اما میبمون یهمونطور خاستیم دلم یول چرا دونمینم کرد

 وضعشه  چ نیا بدم نشون ضعف نفسم درمقابل

 ... رسرتیخ اون ویا بغل تو یکنیم پرت خودتو نمیبیم انیاقاک به به:گفت سربازا بعدازرفتن داشت لب به یطونیلبخندش که هادین

 اه شد یاتفاق خب یدید یطوریا منو یتوک هادین بسه:بودم کالفه  اومده گندباال از خودمم بده ادامه نزاشتم

 یجابد  لوازمت تاتو کنم  جمع المیوسا کم کم بزا بزنمون این باشه باشه:هادین

 ی رفتینم کاش اوففف:انیک

  رو گزاشت رو جعبه ناجا اداره ادارس شیانیپا و ییتنهامقصدنها ندفعهیا اما کارها همون و جعبه همون بازهم زد یهادلبخندین

  لطفا شنیم سوارت یبد رو نایا به باش ی جد درست اما ییجد دونمیم ییرو حدخوش از ادیتوز انیک:نشست انیک رو روبه و زیم

 خوبن اما نیدراز زبون یدخترا تا سه اون خرابه سابقت  اما مونده  گلوت تو افشار ومدهین هنو فممیم اریدرن یباز عیضا ادمیز

 بده خداصبرت پس نانیبهتر از تاشون هرسه ماهرن

 رخندع ی ز زد بعدم

  خودمو اما اوردمیم کم نفسم جلو داشتم لحظه هی امروز نترس دمیم  انجام خوب و کارم باش مطمئن هوف نباش من نگران:انیک

 شم ینم کشینزد گهید کنمیم جمع

 مطمئنم:هادین

 د ییبفرما بله:داد جواب و بلندشد هادمین بلندشد تلفن یصدا

 ..... 

 قربان سالم

 .... 

 ازساعه  بله

 .... 

 ...ناهنوزیا قربان اما

 .... 

 ست ین یا چاره انگار



 ..... 

 میایم عیسر چشم

  تو انیک: هادین من یپ ید یپ یسوالها  شدن اماده نیدرح و  برداشت کلتشو کرد تنش ضدگلولشو قهیجل عیسر گزاشت تلفنو

 اون مردمو ستنیترور صدرصد نه ک احتماال برم زود دیبا شده مسلحانه حمله  بود مجلس  یشورا جلسه امروز که یساختمون

  یبرا دونمیواقعانم ببرم نجامیا یسربازا از چندتا دیبا گفت سرهنگ گناهیب یادما  داخلن همشون ها ندهینما گرفتن  گروگان داخل

 گفتن  یزیچ نیهمج یچ

 هنوز ناکیا هادین وا:من

 دستوره اما دونمیم:هادین

  کرد ترک اتاقو عیسر لبخند هی با زدو شونم ب یدست

 :هادین

 میایم عیسر چشم

  یساختمون  تو انیک:هادین من  یپ ید یپ یسوالها شدن اماده نیدرح و برداشت کلتشو  کد تنش ضدگلولشو قهیجل عیسر گزاشت تلفنو

  گروگان  داخل اون مردمو ستنیترور صدرصد نه ک احتماال برم زود دیبا شده مسلحانه حمله بود مجلس  یشورا جلسه امروز که

 نیهمج یچ یبرا دونمیواقعانم ببرم نجامیا یسربازا  از چندتا دیبا گفت سرهنگ گناهیب یادما داخلن  همشون ها ندهینما گرفتن

 گفتن یزیچ

 هنوز ناکیا هادین وا:من

 دستوره اما دونمیم:هادین

  کرد ترک اتاقو عیسر لبخند هی با زدو شونم ب یدست

 پادگان اطیح یتو رو سربازان  یتمام ببره خودش همراه رو سربازپادگان نیچند دیبا نکهیبرا یمبن سرگرد دستورجناب خاطر به

  شده  اتیعمل که یساختمان  سمت به ژهیو گانی مخصوص یمشک  ینهایباماش و کرد وامادشون صدازد نفررو نیچند و کرد جمع

  لوفروین یدیمج یسربازمراد از متشکل که یگروه هادیدستورن به ادشدنیپ تااونجانداشت یادیز فاصله ساختمان افتاد راه بود

 افراد  مانده یباق و راست سمت به زهرازرمنش یهمت یاس یال زرنگر سرباز از متشکل ازافراد ی تعداد و چپ  سمت به بود مژگان

  یوارهاید از حاضربودند اونجا اداره قیازطر ازقبل ک یافراد هادین دنبال به بود ادیبن کیرضان سحرافشار اواوحدت ک

  ده ستهایترور  تعداد در بازشدن منتظر در رو روبه و راست و چپ درسمت افراد هادویباالرفتندون طناب ی لهیوس ب بلندساختمان

 ک بود یستیترور دو شدن کشته دهنده نشان نیا بازشد ساختمان در و پرکرد فضارو گلوله کیشل یصدا بعد قهی چنددق نفربود

  و هادین رفتند دوطرف به و شدند واردساختمان  راست و  ازچپ منوارقبل همان ب  مسلح افراد هادین بااشاره بودند سالن درمحوطه

 ییراهنما وارید سمت به را همه بااشاره ستیترور دو  دنیباد هادین رفتند بودند گروگان ندگانینما ک باال طبقه سمت به یمابق

 به سحر را  گری د یکی و زد ستهارویترور  ازان یکی  قی دق یریگ نشونه بعدبا پنهان ها ستیترور چشم از رندویبگ تاپناه کرد

 گناهیب افراد ادیفر و غیج یصدا پوشاند رو محوطه کله  یراندازیت یصدا  ما سمت  از گلوله  یصدا شدن  دهیباشن رساند هالکت

 بلندسنگر یستونها پشت به انها دنی باد گرید ستیترور دو باالرفتند سمت به سرعت با زنبودیجا درنگ گری د دیچیپ درمحوطه

  سمت به اطیبااحت هادردست کلت  باداشتن شدند هالک هادین باگلوله یگرید و اوا باگلوله یک ی تا کردندیم یراندازیت مدام گرفتندو

 یصدا کردند تیهدا رونیب سمت به بامراقبت و احترام کمال با رو ندگانینما بازکردندو درو بودند داخل ندگلنینما ک دررفتند

  تن کی یریگیدست و ستیترور کی شدن کشته و دونفرازافراد شدن یزخم خبراز ک دیچیهادپین یگوش میسیدرب یدیسربازمج

  بودند گروگان گرید ستیدوترور دست به کارمند یتعداد  ک ییجا  امد ینم راست سمت از ییصدا داد گرید یستهایازترور

  با انگار رفتند راست سمت ب  مسلح اسلحه با و اطیبااحت یهمگ اورژانس ب مجروح فرد انتقال و ندگانینما کردن بعدازخارج

 ان از یکی  قیدق یراندازیبات و گرفت سنگر وارید پشت هادین صحنه نیا دنیباد کردن سالح خلع را سربازان کارمندان جان دیتهد

  شد یزخم ما افراد یپ در یپ  یراندازی ت با ک کردیم کیشل درنگ یب فقط یگرید و کرد واصل درک به را ستیترور دو

 شرفتیپ تیباموفق یچ همه بود شده تمام اتیعمل گرید رفتند  رونیب سمت به افراد از یتعداد همراه یگری ازد پس یکی کارمندها

 بود  مانده پنهان دانهاید از یزیچ اما

  دانست  یخودرام عاقبت اخر ک ستیترور بود شده  گزارش نفر ده یاطالع یبراثرب  اما نفربودند ازدهی ستهایترور قتیدرحق

:  دادزد ادیفر با شدو ستیترور ان متوجه ک بود  اوا نیا اما گرفت نشانه هادین ی نهیس یبرو باال ازطبقه به رو اش اسلحه

 هــــــــــــــآاااااااد ین



   اوا جز نبود یکس  او کرد اصابت ی کس ب ریانگارت و جداشد ستیترور ان رازاسلحهیت و دیدو او سمت وبه

 پاشو  اوا.... آوا: هادین

 یرازخم ستیترور ان یکیشل لوفرباین بود افتاده نیزم ی رو مقابلش ک بود او جان یب جسم  تنها نیا و دیشنینم اوا از ییصدا اما

 شده   چت  تو اوا اوا: دیدو اوا  سمت به داد با سحر کرد

 بود  پرکرده را سحر صورت تمام اشک قطرات

 امبوالنس تو ببرمش زود دیبا: هادین

 تو یجلو دیپر اون یچ یبرا رتوعهیتقص همش: سحر

  بدون نیبنابرا بود نفرت تنهااحساس دانستیم اوا از ک یزیچ فقط چون دانست ینم را سوال  نیا جواب خودشم بود سردرگم هادین

 نهیس  چپ  سمت  از اب یجو انگار خون  و افتاده سراوا رفت رونیب سمت به و بلندکرد دودست یرو رو اوا  سحر ب  دادن جواب

  و گزاشت درامبوالنس را او عیسر هادین بودند اوا و هادین ی دهیپر رنگ صورت گر نظاره باتعجب همه بود یجار قلبش یعنی

  اوا به یدگیرس مشغول اورژانس یها بچه از یکی افتاد راه به یادیز سرعت و ریبلنداژ یباصدا امبوالنس نشست  کنارش خود

   اوردیبندب اورا یزیر خون تابتواند بود

 بشه تیز یچ دینبا تو اریب طاقت توروخدا اوا: هادین

 را هادین مغز  مدام سواالت بود ثابت شیسرجا فقط دنیپوک طاقت نه راداشت یخاموش جرئت نه دادیفشارم را او یگلو بغض

 شد ینم بشینص یجواب  خب  اما دارد من از نفرت فقط ک ییاو کند یکار نیهمچ او دیبا چرا چرا گفتندیم و دندیکوبیم

 یری دردرگ سرباز ساله21دخترجوون: اورژانس افراد از یکی شدند  سوال  مشغول دراورژانس پشت دکترها دندیرس مارستانیب به

  یب اما ارمیبندب ویزیر خون   کردم یسع فیضع نبضش نهییپا یلیخ فشارش خرده قلبش یکی نزد به ریت مجلس ساختمون تو امروز

 م یدیم ازدست مارویب بره شیپ منوار نیهم به اگر دسیفا

 بشه  عمل  ماریب زودتر هرچه دیبا زود حاضرکنند عملو اتاق دیبگ : دکترها از یکی

 رفت  دکتر دنبال به رخسارنداشت ب رنگ نگران سردرگم هادین

  شه؟؟یم  خوب حالش دکتر... دکتر: دیوپرس

  د؟؟یضیمر شماهمره: دکتر

 فرماندشم  بله: هادین

 کرده راصابتی ت اش هیناح کدوم به قی دق مینی بب میار یدرب رو گلوله و بشه عمل زودتر  هرچه دیبا  بگم تونمینم یزقطعیچ فعال: دکتر

 باشه بخدا دتونیام فقط فال

 بود گرفته خون رو هادین یسرتاپا شد عمل اتاق به او ورود مانع پرستار تا رفتیم تخت دنبال شد اوار برسرش ایدن تمام هادین

  اتاق پشت یصندل یرو جلو  به خم صورت به و گزاشت صورتش یرو را دستانش بود اوا خون رد پراز دستش و  لباسش یتمام

  انگار االن بکشند رخ به را ستنشانیگر توانستندینم ک بود او چون یمردان بزرگ خصلت نیا ستیگریم ازدرون و نشست عمل

 کند فکر توانستینم اوا جز یزیچ به عمل اتاق و اوا اوبودو فقط

  اشک یتوپ یها قطره چع یبرا کرد نکارویا چرا اخه د ی دیتارم جارا همه گرید دید که را اوا هیخون و جان  یب جسم نداشت رمق

  نیج نیس اورا که یکسان به توجه بدون دیرس پادگان به یوقت پرازخون لباسش یتمام بودن سرخوردن درحال صورتش یرو

 انگار اما شدهیچ که دندیپرسیم سوال مدام طور به دندیراد سروضعش او اتاق هم دختران یوقت رفت اتاقش سمت به کردندیم

  جون  خودشو اوا هه: گشود لب طعنه به شدو وارد سراو پشت مژگان ناگهان  اوا  شیپ حواسش  تمام و نجابودیا جسمش فقط سحر

 هههههه  مونهیم زنده هست که باشه گربع مثل جونش اگه البته باشه مرده تااالنم دیوشا کردند هادیاقان  نننه فرمانده یفدا

  سالم و ح یصح اون شهینم شیچیه اوا یکنیم بلغور پرت و چرت یچ یدار: دیتوپ او به شدو یعصبان اون یحرفا دنیسحرباشن

 نباش جلوچشام   اصال یدیفهم گردهیبرم

  خاستینم دلشم اما شده یچ که بود کنجکاو بود سحرشده یها هیگر متوجه درسالن که انیک دیدو رونیب سمت به دو با هیگر وبا

 سرجاش رو رفتیم سحر دنبال داشت انگار یبانگران که یدختر نیبنابرا داشت بودشرم افتاده که یازاتفاق شود رو روبه باسحر

  شده؟؟یچ گمیم اسوی شده؟؟یچ: گفت کردو متوقف



  خودشو.. قلبش به رخوردهیت.. اوا. آوــ: گفت شیها هق هق انیم  بازحمت اما شدیم حرف از مانع اسوی یها هق هق و ها هیگر

 مارستانهیب تو االن فرمانده یجلو انداخته

  حال هم کرد  بغل را سحر اسوی رفت سحر سمت به دو و هیباگر و  بااجازه اسوی و  شد انیک  ی زده رتیح صورت  مهمان تعجب

 یبار دینشن یجواب اما  گرفت رو هادین شماره عیسر ان یک نبود موفق اما داشت سحر کردن درارام ی سع هم بود داغون خودش

  کرد برقرار را تماس گرید

 داد  جواب یول بود رهیخ لیموبا صفحه به بود انیک گرفت روش روبه رو تلفن حال نیباا نداشت  کردن صحبت یبرا یجان هادین

 یمارستانیب توکدوم ییهادکجاین: انیک

 ...  مارستانیب: امد یم چاه ته از ییگو که ییصدا با هادین

 رفت شیشخص نیماش سمت به دو با و قطع را تلفن باعجله انیک
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 رفت رشیپز سمت به دیرس یوقت شد روونه مارستانیب سمت به نوبازکردویدرماش توجه یب سحرشد بد حال متوجه

 اتاقه توکدوم اواوحدت: انیک

   راست سمت دوم طبقه عملند اتاق تو االن... دیبد اجازه لحظه هی: پرستار

 ممنون : انیک

  به بود منتظرنشسته بود دهیند ازاو تاکنون که یزار باحال که دید رو هادین  دیباالرس طبقه به یوقت اسانسوررفت سمت به بادو

   رفت سمتش

 شد یهادچین: انیک

 عمله تواتاق منتظرم دونمینم: گفت دادو رونی راب نفس رابلندکردو هادسرشین

 شه یم خوب  نباش نگران: گفت کناراو نشست  انیک

 کرد  خودش ونیمد منو  من یجلو کرد پرت خودشو یعقل چه به یچ یبرا دونمینم: هادین

 سمتش رفت عجله با هادین و اومد رونیب سبزعمل بالباس یدکتر تابالخره  شد یساعتهاط  نداشت گفتن یبرا یجواب انیک

 نه  مگه شهیم  خوب  حالش شدیدکترچ یاقا: هادین

  انجام براومد دستمون از یماهرکار دهیند یبیاس بافتهاش و نکرده اصابت  قلب به گلوله خوشبختانه  شد تمام تیباموفق عمل: دکتر

 باشه  مراقبت تحت دیبا فعال  داده دست از یادیز خون  چون مونهیم سویا تو فعال ادیب بهوش عصر تافردا می انتظاردار میداد

 دکتر ممنون خداروشکر اوففف: وگفت دیکش صورتش به یدست هادین

  اوردن بهش  وصل دستگاه  و دم یکل با بودو روش اوا کع  یتخت بعد قهی چنددق رفت دادو تکون یسر کنمیم خواهش نشانه دکتربه

 دادن انتقال ویس یا به و رونیب

  سحرچطوربود: هادین

 یاینم تو بگم بهش برم بهتره افتضاح: انیک

 کنه یم نرم پنجه دستو مرگ با تو اون داره من خاطر به االن اون امیب چطور نه: هادین

 نداره که یاشکال ارمیم سحرم امیم بازم فردا نمتیبیم پس خب  لهیخ: انیک

 نمتیبیم نه: هادین

 افتاد راه به ن یباماش پادگان سمت به انیک

 رفتم  دو با و دمیرود  شیاتاق هم یکی هوی ک نبود ازش یخبر یول کنم دایپ سحرو تا کردمیم نگا طرف هر ب و پادگان دمیرس

 ..  گذاشت احترام  و زدم صداش سارابود سمتش



 سرگرد؟  افتاده یاتفاق=سارا

 ..  صورتش رو بود افتاده یاهیس یگرد هی ک افتاد صورتش ب چشمم نه ای داره خبر سحر از نمیبب بگم اومدم ک نیهم 

 ..  شده؟ اه یس یچ برا صورتت: انیک

   افشاره سحر کار=سارا

 کرد، اضافه خند شین با و

  نگفتم شده یچ بگو گفتم گفتم و دمیبر حرفشو و هیچ انیجر دمیفهم.. میبد دیبا ما تاوانشو  دهیم خودش دس کار خودش یهرک: سارا

 . بباف قصه

   کجاست؟ یدونیم یدار خبر افشار سحر از: انیک

 .. ریخ=سارا

 . یبر یتونیم پس باشه: انیک

  از اونم سحر کو گفتم و سمتش رفتم دو با نشسته گوشه ی اسوی دمید ک و رفتم خابگاه  سمت ب  زده بشونیغ کجا یعنی فممینم

  تو یخوشحال از و گفتم براش و انیجر و  شده یچ بفمه ک کردیم التماس لرزانش فیضر یصدا با بودو کرده ترس من دنید

  و سرد لحن با بود رفته گود چشمش  ک بود کرده هیگر انقدر ک اومد سحر دمید گفتیم خداروشکر و دیگنجینم خودش پوست

 ...  گلوشو گرفت بغض بازم هوی ک اوا نکنه ابرفض ای شده یزیچ  گف شده  خالصه و یعصب

   نشده یزیچ باش اروم: انیک

 ..  رفت سحر طرف یخوشحال هیگر با اسوی شده یچ بگم اومدم ک نیهم

 .. بدهه یمژدگان سحر سحر=اسوی

  شده خفه  صداش تو ک یغیج با کردو بلند صداشو   رفتیم داشت ک نطوریهم کردو پشتو نداشت حرفارو نیا حوصله ک سحر

  یمژدگان تو مارستانهیب گوشه قمیرف کرده یمژدگان  یهوا دلت من مضخرف  حال نیا تو.. تو یفمیم یچ باابا برو=گفت بود

 .. یخایم

 .. میدیبر حرفشو  اسوی منو دادیم ادامه داشت ک نیهم 

   یوا خوبه حالش و شرفتهیپ یخوب ب  عملش اوا می بزن حرف هم ما بزار یلعنت د= اسوی 

 اد یب هوش به تافردا داره انتظار دکترگفت  یول سرگزاشته پشت ویسخت عمل چون هوشهیب هنوز البته:انیک

   میدیدو سمتش  ب و نویزم رو زد زانو گلوش تو بغض  با سحر گفت ک نویهم 

  سحررر شد یچ سحر=اسوی

 گرفتو شیگر و  ششیپ  برم دیبا میبود داده  قول بهم ما  ذارهینم تنام دونسمیم گف زدو داد بُراقش یچشما و باعشق سحر هوی ک

  و دمیمال چشممو  گرفتیم میگر کم  کم هید داشت وسط اون ک منم کردنویم هق هق هم با دوتاشون اسو ی بغل تو کرد پرت خودشو

 ن یدراورد اشکمون بابا هید بسه گفتم

 دیگفت بهمون که فرمانده ممنون= اسوی

  لرزانش یصدا با و کنهیم هیگر داره  هنو دمی د کردم نگاش کنه تشکر بهم سحر شتریب بودم منتظر ک منم 

 .. کنمیم خاهش اوا شیپ  یببر منو شهیم شونهیخودا قیرف  بخاطر میکشیم یهرچ:گف

  نکن هیگر هید بسه گفتم بهش ک بود افتاده پا و دس ب ها بچه مثل و نه بگم بهش ومدینم دلم ک زدیم حرف داشت یجوری

   فردا انشاهلل ببرم تونمینم ریخ بعدنم نداره شوگون

 فردا گفتم اسوی بع منم و  نداره یتموم من با نشیک  انگار خابگاه طرف رف برگردونو سرشو ینفرت  با سحر گفتم ک نویهم

 نیماش طرف رفتم و کردم قبول ناچار منم و ببرم اونم دیبا که کرد کفش هی پاتو اسوی برمشونیم
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 نیع یول طرفم ومدیم دختر صدتا ک یمن اونم کردیم میروان داشت سحر فکر طرف ازون و بود خسم یلیخ نیماش طرف رفتم

 نیا ستیشترنیب روز دوسه که تو ولکن گفتیم درونم ییصدا و شد وارد بم تلنگر انگار هوی ک کرده یکاری دختر نیا نبود المیخ

  کردم یسع کردمو روشن نویماش هع بغداد کورو فهیخل نهیبیم نجایا خودشو   رهیگیم برات خودشو  داره خب نمیا  یشناسیم دخترو

   ذره ی یحت نکنم فکر یچیه به گهید

   برد خابم ک شد یک   دمینفم بودم دهیکش دراز که نیهم تخت رو کردم پرت خودمو باال از و خونه دمیرس

 اسوی

  چن  اون بود شده  خستم یادیز که یاونجائ از بود شده دیخندیم جا ی کردیم هیگر جا  ی داره یحال چ  نبود معلوم سحر نگاه از

 کردم خاهش ازش گفتمو قرارو  ساعت وبهش بودم  گرفتع درد چشم بودم مرده هیگر از سحر یحرفا و هیگر از همش ساعتم

 دادیم سرتکون فق اونم بخابه

  شدم بلند خاب از هوی بود صبح 6 ساعت دمیخاب بود یزور  هر با بردینم. خابم یخستگ شدت از و بود خستم یلیخ دمیکش دراز

 برده خابش نشسته سحر دمید

  زودتر بود خداش از ک هم سحر و برمتونیم زودتر بدم ادامه رو هیبق اموزش و امیب دیبا دارم کار گفت  بود 7 ساعت قرارمون

 اوا سراغ بره

  اروم دادینم جواب تا ک یدختر نبود الشیخ نیع اصال  اون و دهیخاب ینجوریا چرا که کردم دعواش یکل و کردم داریب سحرو

 ..  جلوم  اومد سارا هوی ک  میشدیم اماده میداشت گهیم  یچ یکس  سین الشیخ نیع اصن  حاال شدینم

 . ندارم حوصلتو اصال کنار برو سارا: من .. یشد دار ادم حاال ینداشت ویشکیه ک روزید تا خانم اسوی=سارا

 .  خنده ریز زد.. یشد  یوحش یگشت نایا با اووو=سارا

 ..نبوده یکاف برات مشتع اون نکنه ستین یخوب موقه اصال االن نگرد َشر دنبال سارا نیبب=من

  سحر نقدریا و نبود انیک از یخبر بودو قهیدق 6:40 ساعت در طرف میرفت گرفتو دسمو سحر بزنه حرف  اومد سارا ک نیهم 

 کنم تماس یتقاضا ازشون و دفتر طرف برم شدم مجبور گهید ک زد غر

  کردم قطع فورا  ادویب زود خاستم ازش و  کردم دارشیب خاب از تازه خان نه یول توراهم بگه داشتم توقع زدم زنگ ک یا موقه

 . یگیم یدار یچ سحر:  من.. زدیم حرف همش لب ریز و بود نشسته کوچه جدول رو سحر

 . ادیب اون که نشستم نجایا ساعته ی  نفهم یچیه داده مونیباز ک یکس دس میداد خودمونو یول یچیه=سحر

 اد یم حاال باش اروم کم ی هید بسه بابا=من 

  ادیم یاریسام چارهیب نکرد هم سالم یحت و دیکشیم نفس تند تند ک بود یعصب یجور سحر دیرس تا گذشت یا قعیدق پنج ی

   شهیم کباب کنه یخوب

 دورشد دیببخش سالم:انیک

 ست ین یزیچ کنمیم خاهش:اسوی

 د یزودتربر شهیم میمنتظرتون فقط که ساعته کی کهینزد ستین یزیچ نه:سحر

 مارستان یب طرف دییدو کرد باز رو در دو با سحر میدیرس  نکهیا تا میبود راه تو یا قهید ستیب ی 

 هست  کجا  یدونینم که تو سااایوا= انیک

 فهمم یم خب : سحر

 رشیپز سمت رفت

 اتاقه توکدوم وحدت اوا دیببخش: سحر

 ۲۳۴اتاق راست سمت سوم طبقه ویسیا بخش۲۳۴اتاق: پرستار

 ممنون : سحر



 گه ید امیب منم اییوا خب: من

  دسشو منم و بکشم باخودم و سحر دیبا ک فهموند بهم اشاره  با انیک  دنبالش میرفت دو با هم انیک  منو دادیم گوش سحر مگه یول

  ب چشممون شد باز ک اسانسور در میدیرس ک نیهم بود گرفته رو گلوش بغض سحر میشد اسانسور سوار میرفت گرفتم

 ریت مث سحر افهیق یول  دادیم دنشینخواب از نشونه  افتاد ما به که قرمزش چشاش و بود نشسته مظلوم جای چارهیب هادخوردین

  گف اشک از پر چشم و تند یلحن با و هادین طرف برد اشارشو انگشت رونویب رف بودن داده بهش فحش هزارتا ک ییخوردها

  دندون رو زمان نویزم ک اوردمیم  سرت ب ییبال وگرنه خوبه حالش االن من قیرف ک  خداروشکر برو پارسا هادین یاقا=

 ..  یریبگ

 فقط  و باال اوردین هم رو سرش  اصن اون  یول بده هادجوابین داشتم توقع ک یمن

 کرد کارو نیا چرا دونمینم خودمم  بخدا افشار خانم  خامیم معذرت= گف 

  رفت یکس  ب یمحل چیه بدون سحر کرد  ویسیا ب اشاره دست با اونم و کجاست اوا گف بود اروم سحر انگار گفت ک نویهم

 رنگ کردمیم نگاه اوا به پنجره ازپشت کنارش رفتم منم گرفتن  ازش فرزندشو ک یمادر انگار کردیم هیگر  یجور و شهیش پشت

   دستگاه و  سرم هردوتادستش تو بسته چشماش بود رفته یزرد روبه دصورتشیسف

  انیک میکرد یسپر یصندل رو قرار یب یهمونطور ویچندساعت نبود توکارش شدن اروم یصندل رو اصرارسحرونشوندمش با

 یبذا پادگان مقصد به رو مارستانیب یخداحافظ با نیبنابرا نداشتن دنیضن یبرا ی گوش اونا اما اسوکردیسحرو به یادیاصرارز

 کرد  ترک افسرا اموزش

 نگاه فقط نقطه ی به ک خورد سحر ب نگاهم میبود اونجا یساعت چن ی بشه اروم  کم ی ک میشدینم سحر نیا فیحر ادم تا سه ما

 شیپ یمشکل میدیترس سحرم هادویمنون رفت اوا اتاق  سمت اومدو رونی ب اسانسور از پرستار هی بلخره کردیم یتاب یب و کردیم

  شدن بعدازخارج کنه قی تزر سرمش به چندسوزن بود رفته  فقط بود فتادهین یاتفاق میشد  رهیخ بهشون پنجره ازپشت باشه اومده

 سدکردن راهشو هادوسحرین

 اد یم بهوش یک چطوره حالش پرستار خانم: سحر

 ومده ین بهوش هنوز چرا پس ادیم بهوش امروز گفتن: هادین

 مهربان یپرستاربالبخند بودم جواب دنیمنتظرشن منم

 بااجازتون بده یخداسالمت  هاست بخش آرام ریتاث ادیم بهوش دیباش اروم کنمیم خواهش:گفت

 ممنون :هادیسحرون

 منتظربود  فقط شهیش سحرپشت ورفت

 آوا

 چشامو یبدبخت زور باهزار بالخره شدندیبازم مگه کردمیم یهرکار بودن شده نیسنگ پلکام کردمیم حس شونم یتو رو یدردبد

  دستم تو سرموبرگردوندم کردیدردم دستمم برشونم عالوه مبکرد تیاز  چشمامو سرم یباال یمهتاب امانور دیدیتارم چشمم بازکردم

  سحرو رمق یب صورت کردم نگاه شترکهیب  کمی چرخوندم راست سمت به کمی سرمو افتاده یاتفاق چه کنمیکارمیچ ابنجا من سرمه

 متوجه انعی خوبه  حالش  اون... اون هادین یوا یر یدرگ تو روز اون اومد ادمی افتاده یاتفاق چه دمید شدشو سرخ یها گونه

  بعدم بود شده یقاط خندش  با اسوی یاشکا ظاهرشدن پنجره پشت هادین اسوی درجا کنهیصدام ویکی داره باداد انگار که سحرشدم

 به نصبت چشممو  مردمک شدن کیتحر اول واردشد مهیسراس دکتر قهیبعدازچنددق نشده شیزیچ که شکرت ایخدا  هادین لبخند

 شعیبلندم چاه ته انگاراز که ییباصدا بازور کرد چک  زخممو و دیشن قلبمو یصدا  یباگوش بعدم کرد امتحان قوه نورچراغ

   هوشم...یب...ب چندوقته من:گفتم 

 ی بد تکون دستاتو یتونی م یینجایا یچ یادبرایم ادتی یهوش یب که دوروزه االن تو دخترم:دکتر

 رخوردم یت.. بلع..ب:من

 خوب یزود به خوبه یلیخ دخترم بله:گفت کردیم ادداشتی ییزایچ هی داشت ک یدکتربالبخند که دادم تکون دستامو بازور بعدم

 یکن جزب بازم روتوین یتابتون یکن  استراحت بهتره االن  شاهللیا یشیم

  داشتن بازم پلکام انگار و خورد هادیاسوونیسحرو به چشمم دوباره کرد قی تزر سرمم به سوزن هی پرستارهمراهش رفتو بعددکتر

 شدنیم نیسنگ



 یراو

 با مهربونش  یچشما اون با اسوی بود یقاط همش لبخندش و شیگر و  یخوشحال گرفت جون انگارردوباره اوا  اومدن سحربابهوش

  داشت  یوجدان عذاب  همش دونستیم اوا ونیمد موندنشو زنده خودشو جون که  یهادین هادین واما ختیریم  شوق اشک یخوشحال

  درنگ یب هرسه اون اومد رونی پرستارب با اتاق از دکتر یوقت شد بشینص یحدومرز یب یخوشحال اوا  اومدن بهوش با که

 دکتر سمت به دنییدو

 چطور  زخمش شهیم مرخص یک خوبه حالش دکتر یاقا:هادین

 مش ینیبب میتونیم:گفت  اما داشت  هادین مثل  یمشباه یسواال انگار کرد سحرسکوت

  تحت و ما  مهمون دیبا حاالحاالها قهیعم زخم چون و کنه استراحت دیبا حاالها حاال ضیمر چون دشین یبب دی تونینم االن نه:دکتر

  کامل  یبهبود تا دیبا شون یا حال نیباا پس شه عفونت دچار زخمشون  داره امکان دادن دست از که یزباد خون بعالوه نظرباشند

 باشند مارستانیب تو

   شعیم خوب تاچندروز دکتر ی اقا خب:اسوی

 کنم یدگیمارارسیب هی بق به دیبا دیببخش ماردارهیب  به یبستگ گهید نیا:دکتر

 ه یقو اون شهیم خوب زود دونمیم من  خوبع اوا  حال اشکرتیخدا:سحر رفت وبعدم

  و ناهار صرف و استراحت یکم و نیتمر اموزشو  چندساعت بعداز بود اونها به زدن سرکله و سربازا اموزش مشغول انیک

  با بود داده نجات پسرخالشو و داداش قیرف دوست نیبهتر جون اوا بشه یهرچ رفت مارستانیب سمت به سرهنگ بع دادن گزارش

 تشکرکنه ازش شده یهذجور خاستیم بودو داکردهیپ  اوا به نصبت یخوب حس  انیک لیدل نیهم به خودش جون انداختن بخطر

  اومد هوش به:گفت شدو کینزد بهشون بالبخند  دید که هادوین اسوی سحرو خندون صورت باالرفت اسانسور از دیرس یوقت

 چطوره

 اومد هوش به خوبه:هادین

 خداروشکر:انیک

 بده  یخداسالمت شاهللیا گمیم کیتبر: گفت سحرکردو روبه

 ممنون:سپاسگزارگفتند یبالحن اسویسحرو

 نمونن  عقب هاشون اموزش تااز پادگان برگردن خانما بهترع پس ششیپ میبر فعال میتونینم اما:هادین

  اموزشام به و پادگان برم من افتاده مارستانیب  روتخت زار باحال داخل  االن  اون یچ یعنی:گفت  اخم و بااعتراض سحر

 دیگیم یشماچ برسم؟؟؟معلومه

 کنم یم خاهش میبمون دیبزار لطفا:گفت اسوی

 دیبر انیک همراه بهتره دیفتیم  عقب نیهمچن ادیبرنم شما از یکار نجایا:هادین

 مونمیم اون شیپ گردمیبرنم ندارع یتیاهم برام:سحر

 هرچه یمیرح خانم اوا شیپ بربد دیخایم حالتون نیباا  دیکناربزار لجاجتو نیا افشار خانم بسه:گفت یعصب و کالفه یبالحن انیک

  متوجه افشار خانم دستوره هی ست ین خاهش هی نیا  ستین قبول میاعتراض دیش اماده بهتره رسونمتونیم خودم میگردیزودتربرم

 دیشد

  دراسانسور سمت بع اسوی همراه نوییپا انداخت سرشو یخداحافظ بدون و انداخت انیک هادوین و به ینگاه یعصب  باحالت سحر

 تویچراگوش رهیگیم ازم سراغتو خاله ستین توروت رنگ اصال یومدیم توام کاش:گفت هادزدوین یبازو به یدست انیک رفتند

 ی دینم جواب

 بودن اسانسور اومدن منتظر اسوهنوزیسحرو

 رمیگیم تماس مامانم با خودم امینم من نع:هادین

 باش  خدت مواظب داداشم برو:گفت بالبخند زدو انیک شونه به یدست



 خب  بخور یچی باش خودت  مراقب توام باشه:انیک

  کوبوندیم نیزم به پاهاشو از یکی نهیس به دست سحر که رفت اسوی سحرو  سمت به انیک دادو سرتکون دییتا  نشونه هادبهین

 اونجاست  نیماش دیا یب:انیک نگیپارک به دنیرس بعداز سوارشدن درنگ یب اسانسور باااومدن

 نشستن  عقب یدرصندل و رفتن نیماش سمت بع یحرف نیکوچکتر بدون اسووسحری

  ازسمت یبعدازخداحافظ سحرم ادشدیپ چپ  سمت از اسوی پادگان به دنیتارس نشد بدل ردو یحرف پابرجابودو سکوت  مدت تمام

   راست

 هادین

 بودم اوا نگرانه نقدریا بود نمونده برام یرمق گهید طرف کی اوا درمورد می نگران طرف کیاز یخستگ طرف کیاز یگرسنگ

   زده بارزنگم ده  مامان کردم روشن مویگوش بودم کرده فراموش مادرمو کل به که

 امرزتتیخداب گید بدون مرده خودتو هادین اقا:هادین

  کنم عرض چه صداکه دیچیپ توگوشم مامان یصدا یمتمال دوبوق مادربعداز روشماره زدم

 بزارم روهم چشم نتونستم شبو تموم یستین من فکر بع تو اصال نگرانمه دارم یمادر عی یگینم ییکجا معلومه تو پسر:دادیب دادو

 ییکجا

   مامان سالم:گفتم یدگیگز لب با بودم گرفته گوشم دورتراز ویگوش مامانم یدادایب دادو خاطر به و بود  گشادشده چشمام که من

 ... سالمو یگیم یچ تو گمیم  یچ من: مامان

 براتون رو ماجرا تمام خونه اومدم حتما بزنم زنگ بهتون که نبودم میتوحال  خونه امیب نتونستم افتاد یاتفاق هی مامان دیببخش:هادین

 کنم یم فیتعر

 ها؟؟؟  اومده شیپ برات یری درگ تو ییبال نکنه مادر شده  یچ: مامان

 کنم  قطع دیبا گهید  فقط خوبم نه یناج هی  لطف به مهلقاخانم نه:هادین

 خداحافظ  خونه ایزودترب خب لهیخ: مامان

 خداحافظ  مادر  چشم:من

 غرق معصومش و دهیپر رنگ صورت دهیخواب هوشیب بخشا ارام خاطر به بازم رفتم اوا اتاق شهیش پشت تماس کردن قطع بعداز

 اون رمی بم باشه قرار ییهرجا روز هی اگر کردمیم فکر  روتختع جون یب جسم هی فقط االن دنده هی غدو دختر اون بود خواب

  یهرچ بود افتاده راه ییبشو بل دلم تو یکرد نکارویا یچ یتوبرا کنه من یبال سپر خودشو نکهیا نه دهیم شترهلمیب بادوتادستاش

   ونشمیمد االن که نعیا بخاطره معلومه بسه  شدم  ینطوریا من چرا چرا دیکشیدردم قلبم شتریب  کردمیم شترنگاهیب بهش

 نه؟؟؟ یهم ت یواقع ایا اما

  بازم نوشابه هی  با خوردم گرفتمو چیساندو هی رفتمو مارستانیب رستوان سمت به کردمیم حس یگرسنگ  از دلم تو رو یبد درد

 برم لباسم کردن عوض یبرا رو یا لحظه یحت بود نداده اجازع مینگران ترسو دادیم و یبد یبو میخون لباس قبلم یسرجا برگشتم

  نجایا رو اوا تونمینم اما حموم برم دیبا حتما  کنم چ بدخون یبو نیباا یول ارعیب برام لباس دست عی بزنم زنگ انیک به بهتره اما

 یتاکس عی درنگ یب و رفتم یخروج در سمت به امیم و کنمیم  عوض لباسامو رمی م عیسر پس هوشهیب که هنوز اما بزارم تنها

  داخل رفتم بازکردم درو دیباکل کردمیم مامان ی دعواها اماده خودمو دیبا  دنیرس بداز رفتم خونه سمت بع و گرفتم

 صابخونه اهللای:هادین

  یگردن پس بالفاصله دوینکش طول ادیز بغل  نیا اما کرد بغلم محکم رونویب اومد کردیم یاطیخ دراون که یازاتاق بادو مامان

 ی رنیم  چرا من مادر اخه:گفتم گردنمو رو گرفتم دستمو منم کرد نصارم یمحکم

 بگو راستشو شده یزخم کجات هادین شدهی چ:گفت خودشو صورت تو زد دست با دیپر رنگش افتاد میخون لباس به نگاهش هوی

  دادو نجات جونمو که یکس لطف به یعنی ستین میزیچ من  مامان :گفتم و نشوندمش بردمش بر مبل  سمت به گرفتمو دستاشو اروم

 اونه  خون خون نیا مارستانهیب هیتو من خاطر به االن



 داده؟؟ نجات جونتورو ی؟؟کیک  یچ:گفت  تعجب حالت  با مامان

 ...میکرد ازاد گروگانارو  توساختمون یوقت میاموزش پادگان یازافسرا یکی راستش خب :من

  داد نجات تورو جون نکهیا یبرا کنم تشکر ازش کی نزد از و ادتشیع به امیب حتما منم دیبا:  شد جمع توچشمش اشک مامان

 دوش هی  زودتر هرچه دیبا من مامان  شهیم  خوب گفت دکتر اما مراقبته تحت و ستین خوب  ادیز حالش ممنوعه مالقات فعال:هادین

 ست ین ششیپ یکس ششیپ برم کنم عوض لباسمو رمیبگ

 باباش  مامانش  خانوادش ستین شش یپ چکسیه یچ یعنی:باتعجب مامان

 افتاده یاتفاق چه که  دوننینم مصلما اونام و شناسمینم اونارو  اصال  من مامان دونمینم:هادین

 گزاشته  تنها اونو رسریخ پسره ششیپ برگرد امادشو برو  زودتر  بعدم شهینم که ینطوریا یخبربد  بهشون دیبا اما:مامان

   چشمم یرو:من

 و برداشتم نمویماش دیکل مادرم از یبعدازخداحافظ کردمو عوض لباسامو داد دست بهم یبهتر احساس گرفتم دوش هی و رفتم بعدم

 یچ نزارن اگه اما   اوا سر یباال بزاره پرستار به بدم رم یبگ چندتا کاش دمید رو یسرخ رز یگلها توراه شدم خارج نگیازپارک

 رم یگیم براش اومدنش بهوش بعداز ششیپ برم زودتر هرچه االن بهتره الیخیب

 هی شهیش پشت رفتم دوم طبقه به اسانسور با کردمو ریجاگ مارستانیب نگیپارک تو نویماش رفتم مارستانیب سمت  به الیخ نیباهم

  پنجه ساعت بودم رفته هست یچندساعت االن درسته  زنیم حرف پرستار با داره و اومده بهوش اوا دمید انداختم ینگاه

  همون چشماش  اما نبود معلوم ژنیاکس  ماسک اون پشت از گرفت من  سمت به یاروم بع سرشو پرستار خانم  دست بااشاره

 اوردم یسردرنم رفتاراش از اصال برگردون سرشو قبل مثل شهیهم مثل بازم نکرده یفرق قبله یچشما

 بعد  قهیچنددق اما

 اسمن ی

  سمت به یباتاکس میاومد رونیب که فرودگاه از بود شده ذره هی دلم دخترتکدونم یبرا میاومد رانیا به محسن همراه بعدازمدتها

 تو و بخونه نسیزی ب اسرارکردم بهش چقدر دمشیند  که دوساله درست باشه توپادگان دیبا االن اون دونستمیم اما میرفتیم خونه

 یبرا و کردینم چارش باباشم و بود دنده کی و لجباز یل یخ اون کناراما بزاره پرخطرو شغل واون کارشه  مشغول باباش شرکت

  کنه منوساکت نکهیا

 رفته  روخودت یدندگ کی و یتولجباز توعه دخترع اون باشه میهرچ:گفتیم

   خودمه مثل رفتاراشم  تمام خودمه هیشب  کامل که برچهرش عالوه گفتیم راستشم خب

  توننیم برن یتیمامور ای بزنن زنگ بهمون  خانوادمون کع یا مواقعه تو بود گفته  بهم تماسم نیاخر یتو برداشتم مویگوش

 ببرن  باخودشون تلفنشونو

   یزنیم یک زنگ یدار:محسن

 مشیدیند دوساله نمشیبب بشه اگر خامی م اوا:من

 باشن  داشته تلفن زارنیم مگه  اما  شده تنگ براش دلم ارع:محسن

 اره  یمواقع نیهمچ تو گفت:من

 بود مارستانیب پرسنل دست اما بود همراهش شیگوش تیمامور بخاطر که اوا

 نبود اوا اما  داد جواب یجوان خانم هی چندبوق بعداز دردونم شماره گرفتن بعداز

 کجاست  اوا دخترم دیهست یک شما خانم:من

 دیهست وحدت اوا مادر شما :اون

 شد  یخال دلم تو هو ی نداشتم یخوش حال  اصال چرا دونمینم



 کجاست  دخترم دیهست یشماک بله ب  ب:من

 ست ین اوا مگ گن یم یچ  اسمنی شدهیچ:گفت شد صورتم از من ینگران متوجه که  محسن

 باشمام خانم:من

 هستند  ژعیو یتومراقبتا االن رخوردنیت دخترتون متاسفانه:اون

 شده نگران اونم بود معلوم انداختم محسن به ینگاه یحرف چیه بدون شد روونه چشمم اب اریاخت یب اشک

 مارستان؟؟؟ یب.ب .ب.. کدوم..ک:من

 افتاده یاتفاق  اوا یبرا یچ یبرا مارستانیب شدهیچ: محسن

 ...مارستانهیب:اون

 کارکنمیچ دیبا حاال  داد خودش  دست کار اخر نکن انتخاب شغلو نیا بودم گفته چقدربهش هیرگر یز  زدم و کردم تلفنوقطع

 ی کرد لبم به جون بزن یحرف  زن د  :محسن

 نم ینازن دختر دخترم رخوردهی ت یریدرگ تو اوا اوا:گفتم میگر و هقا هق باهمون

 مارستانهیب توکدوم چطوره حالش حاال ...حاال یییوا:گفت زدو شیشونیپ به بادست  محسن هی رگری ز زدم بعدم

 ..مارستانیب تو ژسیو یتومراقبتا:من

 ...مارستانعیب سمت به دیبر دیببخش اقا :محسن

 چشم :اقا

  دیبا من بشه شیزیچ اون اگه ریبگ لیتحو حاال باشه دستش کف جونش دیبا همش دخترم شغل نیتوا گفتم یدید یدید محسن:من

 کارکنم یچ

  یماکار بود خودش ندهیا و میتصم نیا بعدم توعه دختره اون شهینم شیزیچ مطمئنم من نباش نگران:گفت کردو  بغلم اروم محسن

 م یبکن میتونستینم

 م یرفت  رشیپز قسمت  سمت  به بادو نداشت یتموم محسن یهایقراریب  هاو ینگران و هام هی گر مارستانیب به میدیرس یمدت هی بعد

 چطوره  حالش االن اتاقه توکدوم وحدت اوا دخترم دیببخش:محسن

   ویسیا بخش.. اتاق دوم طبقه....دیبد اجازه لحظه هی:پرستار خانم

 چطوره  حالش دخترم:من

 د یبپرس دکترشون اب دیبا:پرستار

  و کردمیم یقرار یب و هیگر همش میسوارشد عیسر اسانسور بااومدن میمنتظرموند یا قعیچنددق میرفت اسانسور سمت به بادو

  خوب سال ستوهفتیب نیا بعداز نداره یدرد گفت شهینم نکنه  هیگر که یهرکس بود بدتر ازمن خودشم اون  اما دادیم میدلدار محسن

 کرده تیسرا اواهم به اخالقش نیا داغونه ازدرون االن دونمیم

  بود ستادهیاونجاا ییباال قدو خوش و جوان مرد رفتم اونجا سمت دوبه با ویسیا تابلو دنید و دنیبعدازرس

 کو دخترم...دخترم:من

   تعجب با مرد اون

 ن یوخدت اوا مادر شما....شباهتتون بخاطر هرچند دیهست یک  ضما هیک شما  دختره دیببخش:اون

 کو دخترم بله:من

 کجاست  دخترم باباشم من: محسن

 مالقاته ممنوع االن  یول اونجاست: کرد اشاره  شهیش سمت  به دست با



 جون یب جسم هی فقط گرفته یزرد صورتشو االن رنگم ابو خوش و پرووم غدو طونویش دختره اون میرفت شهیش سمت به هردو

 گرفتم  شهیش به دستمو منم باالاورد دستشو کرد  نگاه ما  به اوا کرد اشاره ما سمت به که بود ششیپ یپرستار مونده ازش

 زم یدخترعز:محسن

 بود  اوردهین طاقت گرید انگار شد محسن  صورت مهمون اشک

 دیباش پادگان افراد از یکی دیبا پس دیمن دختر همراه شما :پسربرگشتم اون سمت به

 چطوره  حالش دخترم:محسن

 وحدت  خانم فرمانده پارسام هادین من بله:اون

 داد ادامه بالفاصله هادین دادو هادین به یدست اشکاش کردن بعدازپاک محسن

  کردن رفع خطرو و دعینرس قلبشون بافت ای قلب به یبیاس خداروشکر اما بمونه مارستانیب تو کامل یتابهبود دیبا که گفتند:هادین

 گید دوروز و خوبه حالش االن باشه مارستانیتوب یبهبود تااخر دونستن صالح دکتر دادن دست از که یادیز خون خاطر به اما

 دش ینیبب  دیتونیم اونوقت کننیم منتقلش بخش به

 رفتینم توکلش حرف خورهینم تو درد به ضغل نیا گفتم یهرچ اومده سرش ییبال چه دخترم نگاه هوف:من

 ... راستش:هادین

  برگشتم سمتش به دوباره

 بودم یم تو اون دیبا من االن واگرنه جلومن کرد  پرت خودشو توعه اون من لخاطر االن دخترتون:هادین

  از خارج نیهمچن هیقابل سهیپل اون دونستمیم داشتم ازش که یشناخت  با و اوا دنید بعداز اما شدم یعصب یکم حرف نیا دنیباشن

 کردم هادین ب ینص بااشک همراه  کوتاه یلبخند پس فداکاره میلیخ بودن سیپل

   دارم اوا مثل یفداکار دختر خوشحالم یلیخ اما کرده نکارویا یچ یبرا دخترم دونمینم:محسن

 کنم جبران تونمینم جوره چیه و ونمیمد بهش شعیهم یبرا من که کردن یکار دخترتون بله:هادین

 االن  اما دهیچسب بهم یدوقلوها گنیم بهشون همه زارهینم  تنها رو اوا  وقت چیه اون ستینجانیا چرا سحرکجاست  سحر پسرم:من

  من به اون  اما:اسمنیزور  به البته برگشت پادگان به ها فذمانده از گهید یکی انیک همراه  اما شیپ تاچندساعت  نجابودیا خب:هادین

 بگم  یچ دونمیپادگان؟واقعانم رفته االن کنه مراقبت دخترم داداز سحرقول اما بشه سیپل کردم قبول اسرارشون همه دادبااون قول

 تونهیم خوب یلیخ دخترتون نکهیا و ادیبرنم ازش ی کار نجایا خب میکرد مجبورش یعنی رفت بااسرارما بره خاستینم:هادین

 هست هم هیبق مراقب چیه کنه مراقبت ازخودش

 سمتش رفتم بادو خارج یکوتاه بعدازمدت و شد اوا اتاق وارد یبعددکتر چندلحظه

 نم ی بب دخترمو چندلحظه یبرا دیبزار توروخدا دکتر یاقا:من

 د یهست اوا مادر شما:دکتر

 وضعه  نیتوا االنم دمشیند دوساله نمشیبب دی بزار توروخدا بله:من

   قهیدق ده یبرا فقط خب لهیخ:گفت صبرکردو یکم دکتر

 ی خوشحال با من

   چشم:گفتم  یخوشحال

  دخترم ختیریم صورتم از امان یب اشک  شد  جمع توچشماش اشک من دنیباد واردشدم دمویپوش یمخصوص پرستارلباس همراه

  فیضع ییباصدا و نییدپایکش اروم ژنشویاکس ماسک گرفتم محکم دستشو کینزد رفتم افتاده یروز چه به

 مامان :گفت

 هیگر با نداد امونم اشک



 پرخطره شغل نیا گفتم چقدر یاورد سرخودت ییبال چه نگاه دخترم جانم:گفتم 

   بود شده تنگ برات دلم چقدر...چق...مامان :اوا

 پسر اون یبال سپر خودتو یچ یبرا یکرد نکارویا یچ یبرا دخترم یول بود شده تنگ برات دلم یلیخ منم برم قربونت یاله:من

 تره مهم خودتم جون از برات جونش که هیک اون مگه یکرد

  نجاتش..راه تنها..تن..طیشزا اون.تواو... خطراته دربرابر عیبق از کردن مراقبت فمیوظ..منه شغل   نیا... مامان .. ما:اوا

 دم..کر نکارویا چرا..دونمینم.خودمم..خ بود..ب...نیهم

 هادین

 یول دمیند رو اوا هیگر تااالن نکهیباا چشما همون  بودن گرفته یکپ ازروش انگار داشت اوا به یادیز یلیخ شباهت مادرش

   شهیم خون  یسرخ نیهم به چشماش مطمئنم

  دونستمینم کارشو  نیا لیدل خودمم  خب اما رفتارکنه نطوریا باهام مامانش دادمیم حق

 کرد ی رفتارم نطوریا بود هم یا گهید هرکس دیشا باشه یهرچ مادرع دیرینگ دل به شما: محسن

 یهمونطور بود خودش مثل مادرشم بود رفته مادرش رو تماما انگار نداشت پدرش با ییهمخون چیه اوا یرفتارا

 دونمینم دیشا دونستمیم رو اوا  کار نیا لیدل اگر شرمندم  واقعا و دمیم حق بهشون  من:هادین

 ...بازم دخترم نکنه هیزیچ شما نیب کنه نکارویا شهیم  باعث یچ: محسن

 بگم دیبا کرده کارو نیا ازعالقه دخترتون که نکهیا منظورتون اگر ستین یزیچ ما نیب نه هه:گفتم یبالبخند من نداد حرفشو ادامه

 نبود یعنی ستین خوب  باهم اصال رابطمون نیهمچن و دارع ازمن یبزرگ نفرت اون ستین نطوریا ریخ

 ه یبیعج دخترع:محسن

 به نسبت نفرت اون مگه  اما باشه من به نسبت مرزش حدو یب عالقه رو از اوا نکاریا خاستمیم وجودم اعماق ییجای دلم تو دیشا

 ارم ینم در واقعاسر داد نجات جونمو چرا چرا نطورهیا  اگر پس نمیبیم همونو توچشماش االنم یحت بودم دهیند چشماش تو خودمو

  هی محسن دیببخش:گفت  اقامحسن به لباس ضیتعو بعداز اومد  رونیب همراهش اوا مادر و تواتاق رفت یپرستار قهیدق نیچند بعداز

 یایم لحظه

 اسمن ی

 اتفاق اون بخاطر دیشا اما هست وسط نیا یزیچ یا عالقه مطمئنم هاش یسردرگم بااون داشتم یشناخت دخترخودم از ذره هی اگر

 ببره نیازب رو عالقه نیتاا درجنگه باخودش

 چطوربود  اوا زمیعز جانم: محسن

  زد حرف باهام بود خوب خداروشکر:من

 ست ین عالقه بخاطر کارش اون پس داره اون از یبزرگ نفرت اوا گهیم هادین کرده نکارویا یچ یبرا نگفت خب: محسن

 داره معلومه افتاده براش که یاتفاق اون بعداز اما عشقه بخاطر کارش نیا بشناسم دخترمونو ذره هی اگر یایب گفتم نیهم واسه:من

  اوا مطمئنم من اگرنه و کنهیرفتارم نفرت با بااون لشیم برخالف و جنگهیم باخودش عشقش کردن سرشار از یریجلوگ یبرا

   یول هادشدهین عاشق

 ی چ ی ول:محسن

 براش جونشو  که مرده نیا عاشق یتاحد اون میکارکنیچ دیبا بشه اولش عشق مثل اگر شه بدبخت دخترم دوباره بزارم تونمینم:من

 فکر  لحظه هی بدون انداخته خطر به

  بهترع دونهیم صالح دخترم خود هرجور میبزار  دیبا  متنفره ازش مرگ تاحد اوا کنهیفکرم چیه خبرنداره نیازا هادین:محسن

 م ینکن دخالت  موضوع نیتوا

 اوا



 تانفهمن کنمیم یهرکار بشم قبل دفعه مثل زارمینم ستمین اون عاشق من نه نه عاشقه دیفهم دیفهم مامان حتما کارکنمیچ دونمینم

 حاال ادیب سرش ییبال زارمینم کنمیم نکارویهم بازم من فتهیب اتفاق نیا گمیبارد ی اگر یحت بود نکارممیا تراز عیضا مگه یول

  اصال  اون اون سحر اما کنمیم یراض کلفت کت یحرفا و یبابداخالق هادوین کنم قانعشون یچجور دیبا بدم یچ رو هیبق جواب

 خونهیم چشام تو اب رو حرف خودش بقول چون کنهینم باور حرفمو

 انیک

  حاال  و شمال رفتن مسافرت یبرا پدرم خوغهرمو مادرمو هست یچندروز دمیدرازکش ونیتلوز جلو گزشتیم یکاریب با ساعتها

  اشیبداخالق اون شده  سحر شده ذهنم فکرو تمام کنند یسپر  شمال یتو تابستونشونو خانیم هرسال طبق ندارن قصدبرگشتن حاالها

 ست ین اون تیواقع نیا کنمیم  حس من اما کردیدامیپ نفرت اخالقاش ازاون بود هرکس

 .سحر

  هم هادین و انیک و آوردیم یحد از شیب فشار بم آوا نبود و شدن یم تر سخت تر سخت یه ها اموزش تیاذ و فشار همه اون  تو

 اون نه باشم هادین یجا دیبا من  االن مخ رو همش ک

   رمیبگ رفتن اجازه یغفاز یاقا از دیبا نیهم یبرا اوا شیپ برم دیبا حتما فردا یول

 شدم  وارد زدمو در یغفار یاقا دفتر سمت ب رفتم

 افتاده یاتفاق افشار خانم دییبفرما=یغفار 

  اوا شیپ برم نیبزار توروخدا ندارم نجایا موندن طاقت گهید من یغفار یاقا=من

 ؟یچ هاتون آموزش پس دیبر دیتونینم شما افشار خانم اما= یغفار

 بشه راحت المیخ نمشیبب فقط گردمیبرم یزود بخدا=من

 شدم  مواجه  انیک چهره با شدو باز در هوی کنم تشکر اومدم ک نیهم نداشتو یحرف گهید یغفار

 شدم وارد موقه بد من نکهیا مثل یغفار یاقا=انیک

 رمیم دارم من ریخ=من

 د؟ یدار نیماش مگه نیبر نیخای م یک با شما افشار خانم= یغفار

 مارستان؟ یب تا ببره منو ک شهیم دایپ یتاکس هی یول نه راستش=من

 ببرمتون؟  تونمیم دیبخا اگه هادین شیپ برم خامیم من=انیک

 شم ینم شما مزاحم ممنون نه=من

 یلجباز  انقدر چرا=انیک  گفت و اومد انیک ک رونیب  رفتم  کردم یخدافظ و تشکر یغفار یاقا از و براش بودم مراحم هرچن

 برم یم هم شمارو رمیم دارم که من دیکنیم

  سوار معمول طبق و  میدیرس دویکش طول یا قهیدق ستیب ی نشستم عقب و کردم  قبول نداشتم یا چاره اوا دنید یبرا که منم و

  لندن مگه کننیم کاریچ  جایا نایا ایخدا گفتم خودم با شدمو شوکه آوا  مامان چهره با میدی رس دو طقبه به ک نیهم و میشد اسانسور

 ییی وا نبودن

  شدو بلند جاش سر از ددید منو که   نیهم بود شده تنگ اسمنی یبغال واسه دلم بودو گرفته گلمو بغض اومدم خودم ب ک نیهم

 ... و شد ری سراز اشکام صورتم  ب یا ضربه با هوی که و دمیدو سمتش ب  ناخدااگاه منم

 انیک

  چرا دونمینم ک یعصب لحن با رفتمو زنه طرف دادمو دست از خودمو کنترل شدمو یعصب زد سحر ب زنه ک یلیس دنید با

 اصن تو یهس یک یکنیم کاریچ یدار= گفتم زدمو داد بود کجا  از منشأش

 یهرچ  گفت داد با و برگشتو طرفم بود شده قرمز یلیس بخاطر نصفش ک یصورت و ونیگر یچشما  با سحر هوی گفتم ک نویهم

 نداد جوابشو چرا هیک زنه نیا مگه دونستمیحرفشونم ل یدل شماهاست دست از کشمیم



  دادمیم اجازه بهتون دینبا ازاولم یفهمیم افتاده مارستانیب  گوشه نیا تو اون یباش دخترم مراقب یخاستیم ینطوریا سحرخانم=زنه 

 ییکجا معلومه ینبود دخترم شیپ چرا

 اواس  مادر دمیفهمیم دیبا شباهت همه نیباا ازاولم

  نیا برم خاستمینم من نکهیا و کنه یکار نیخادهمچیم دونستمیم دیبا کجا از بود ییهوی کرد که  یکار بخدا اسمنی=سحر

 کردن دوتامجبورم

 شد پرت زنه بغل داخل حرفها نیا بعدازگفتن

 دوروزبعد 

 اوا

 بهترشده یلیخ شیپ دوروز از حالم کردن جام جابه بودم خواب  یوقت معلومه کجام االن من نبودم یقبل اتاق تواون دارشدمیب یوقت

 داخل  پرستاراومدن دکترو دربازشدو بزنم حرف و نمی بش تونمیم یراحت به

 دیاورد منوکجا  سالم :من

 توبخش  میداد انتقالتون ستین ویسیا تو موندن به یازین شده خوب حالت گهید دخترم سالم:دکتر

 شم یم مرخص  یک دکتر یاقا اها:من

  شدم مطمئن زخمتون بودن خوب از نکهیا بعداز پس شهیم  انجام داره عیسر و خوب یلیخ تونی روندبهبود تصوراتم برخالف:دکتر

 دیکن چک زخمشو لطفا پرستار خانم یشیم مرخص دیبر راه دیتونست و

 دکتر  بله:پرستار

 د یرکشیت  جاش  یکم کرد چک زخممو بانداژ برداشتن با پرستار و رفتو دکتر بعدم

 خوبه  یلیخ خب:پرستار

 

 

 رم یم من زمیعز کن استراحت:پرستار

 ممنون  باشه:من

  راه تونمیم معلومه نیکرد خستم نشدم که فلج خوردم ریت رنبودمیگ نیزم همه نیا توعمرم شدم خسته استراحت همه نیازا بابا یا

  یا کن  کمکم خودت  نیاحسی سرمودراوردم نییپا سمت  به کردم زیآو تخت یرو پاهامو سرمه تودستم دستم آخ یوا شدم بلند برم

 اوف دختر یریبم لیزل دیرکشیت زخمم یجا که نییپا کردم پرت روتخت خودمواز یا دفعهی نخورده پات ربعیت خدا به اوا بابا

  بود گزشته قهیدق پنج بود رفتن راه الکپشت مثل نشدن  میارتسل منظورم  شدمینم میتسل من اما گرفتیدردم زخمم یجا رفتنم باراه

  هنوز نیا عه هودربازشدی  شدیم اول زاشتمیم مسابقه باالکپشت اگه بخداکه اتاق وسط امیب بودم شده موفق تازه تودستم باسرم من

 کنهیم نینجیادمنوسیم حاال نرفته چرا نجاستیا

 م ینرفت  مگه  نیینجایشماا عه:من

 کنه یم یزیخونر هوزخمت ی یریس ازجونت مگه یبلندشد جات از یچ یتوبرا:هاادین

 کندتر  ازالکپشتم هرچند  برم راه تونمیم ستمین که فلج پام به نه قلبم به رخوردهیت بخدامن جناب:من

  یتونخند شهینم زد یهوچشماشوبستولبخندی

 برو یکن استراحت دیبا روتخت برو برگرد:هادین

  خندهیم داره هادین  دمید رفتمیم  تخت سمت به آروم آروم و دمیچرخ پشتم سمت به پنگوئن مثل بازم ندارم یا چاره انگار بابا یا

  جلو شهیم پرو یخندیم روش تو کمی شدم یجد قبل مثل  بازم بره راه وارانه پنگوئن یدیند ویکی تاحاال مگه داره خنده  کجاش اخه

 ی باش خودش دمثلیبا نیا



 بخندم منم نیبگ هست یدار خنده زیچ اگه:من

 خنده  یم وضعم نیتوا بخاطراون انگار نه انگار کهیمرت

 دوتاپامو برگردوندم شیقبل یجا سرموبه نشستم قهیدق اهفتی شیبعدازش البته تخت به دمیرس یوقت داد قورت لبخندشو هویهادین

 پشتم بالشت به دادم هیزتکیخ مین حالت وبه روتخت گزاشتم

 خوبه  زخمت یجا:هادین

 اوهوم :من

 ؟؟ ینکاروکردیا یچ توبخاطر فهممینم من:هادین

 کن   جمعش احاالیب

 رهیچ.. خب..خ..خ:من

 ندارم  خبر یشد عاشقم زههه؟؟نکنهیچ:گفت جلوو اورد سرشو کمی

 تمسخر زدموازرو یپوزخند ییعینقدرضایا اوا یعنی

 باشم؟ تو عاشقه نباشه  تنت سربه خوامیم که متنفرم ازت نقدریا من تو عاشق یچ هه:گفتم 

 یکرد  من یسپربال خودتو چرا پس:هادین

 استغفرهللا ...تاجونت

  یجا اگر بود یعیطب العمل عکس هی  وفقط فقط درضمن برخوردکرد ربهمیت اما  عقب شماروبکشم  خاستمیم نداره یخاس لیدل:من

 کردم ینکارومیهم بازم بود میا گهید هرکس شما

 قبل هادین همون شد توهم  اخماش بازم بشنوه یچ داشته انتظار مگه جاخورد کمی هادین

 ونمیمد بهت من اما کنمیباورم خب لهیخ:هادین

 د یبدون نوخوبیا دیستین ونیمد من به ریخ د؟درضمنیباورکن دینبا یچ یبرا:من

  ازت اومدم برم تونمیم ستمین ونتیمد من که ییوازاونجا هستند وپدرت مامانت گهید خوشبختانه سرکارم برم دیبا من: هادین

 ستین الزم تشکرم انگار اما وتشکرکنم یخداحافظ

 بپرونه  پشه توپادگان بره خادیم حتما کنهیم کارم کارم هیچ کارش مگه هی ک گهید نیا هییپرو ادم عجب

 کن  خوشحالم یخداحافظ هیبا یاومد خوش  هاا:من

 ...اتیدراز زبون نیا یبرا دلم هه:هادین

  نامیتمر  سر گردمی برم بازم نمردم که من بشه یچ قراره مگه شهیم تنگ اتیدراز  زبون  برا دلم خادبگهیم نکنه خورد چراحرفشو

 شه تنگ دلش دیبا چرا یشد وونهید اوا

 د یکرد منوسرگرم  واقعا شماها  مدت نیتوا:داد هادادامهین

 میکردیاجرام شوو ما مگه بابا نه:من

 خدافظ گهید خب:ابروهاشوباالانداخت

 خدانگهدارت  ارتی یعل دست :من

 رم یبم من قراره مگه کرد یخدافظ  ینطوریا چرا شد حیتوج زودباحرفام چ نیا شد خارج ازاتاق بعدم

 اووف سررفت حوصلم بازم

 هادین



 که  ییمرخص کن  رحم خودت ایخدا یبافتیم سمونیر اسمون یدادیم زحمت  خودت به کمی حداقل بود کردن حیتوج وضع چ نیا

  اوا انگار برسم کارم به تونمیم راحت  الیباخ اومدن  اوا یوبابا مامان که واالن شدیم تموم داشت گهی د بودم گرفته ازسرهنگ

 یخداحافظ هی نداد زحمت خودش به یحت شعیجدام ازهم راهمون مینیبب همو ستین  قرار گهید نداره من به نسبت  یحس چیه واقعا

 تنگ برام دلش نداره یحس چیه من به اون رهیبم من خاطر به بود کینزد خدا بنده کارکنهیچ یخاسیم باطل الیخ یزه کنه گرم

  معلومه یشد عاشقش دل صد نه دل کی انگار کنم چ یگیم یجوری اوا  مثل توام خب  یکن چ ویچ  کنم چ من  من اما شهینم

 خودش گفته به گعید که داشت گردنم که هی نید  بخاطر فقط نیا درضمن قحطه ادم مگه  بعدم کجا  کجامن عشق الیخیب نشدم عاشقش

 همون بازم برگردم خودم یعاد ییزندگ به تونمیم حاال  شدم خالص  ازشرش جداست راهمون گهی د ازاالن وجودنداره مینی د گهید

 کنم  تحمل اوام ستمیمجبورن گهید شمیم راحت خالفم پی اک نیا یایگستاخ اویلجباز ازشر اداره

 نشون  کی رفتم  دمید یتوالب رو اوا یمامانوبابا نییپا دمیرس یوقت

 شده  یزیچ سالم :من

 اوا  شیپ رفتم من یوقت بودن خواب

 اره ینم روخودش به یول ستین صاف ازمن ادیز دلش هنوزم انگار اسمنی

 م یبپرس میاومد میدارشدیب تازه ما  کجا بردن رو اوا دخترم سالم:اسمنی

 توبخش  دادن اونوانتقال اها:من

 مش  ینیبب میتونیم االن خداروشکر: محسن

  تونمینم بگم میهرچ کنم میهرکار برم دیبا شده تموم ادارم یمرخص من  شدم خوشحال  باهاتون ییازاشنا واقعا وحدت یآقا:من

 کنم  جبران بخوره هم به برخوردمون ییجای یطوری ندهیتوا دوارمیام اما کنم جبران کردو دخترتون که یکار

 هیچ اداره نیا هیقض دیستین توپادگان شماهم مگه  اما کنمیم خواهش: محسن

 برگشتم گهید ومن اموزشه مسئول  بود اومده که انیک همون ها ازفرماندع گهید یکیو شده  تموم و یآموزش ی  دوره من خب :من

 خدانگهدار  بزم بااجازتون گهید من  شمیم  احوالشون یایجو بشن  ومرخص بشن خوب تااواخانم اداره به

 ستین الزم مشغله همه نیا نیب نیدار یسخت چقدرشعل  میدونیم باشه میهرچ نیبنداز زحمت به خودتونو ستین الزم گهید:اسمنی

 نجایا نیایب

 د یریبگ تماس بامن بهتره نیاواروبپرس حال نیخاست اگه منه  شماره کارت نیا گهیم  درست بله:محسن

 اما :من

 یمونینام ازکارت توام بهتره ینجوریا پسرم:اسمنی

 بخوان  یچ یبرا بابا نه منواواشن  دارید مانع خانیم ییجورای کنمیم حس چرا  ومحسن اسمنی

 خدانگهدار ازتون ممنونم خب  لهیخ:من

 رفتم  نگیپارک سمت به

 اسمن ی

 پرهیم ذهنش ازتو عشق  نیا حتما زمان گذر بعداز ستین آوا شیپ هادین  گهید که خوبه

 آوا  شیپ میبر:محسن

 بهتره  یلیخ اوا حال خداروشکر  دروبازکردم می کرد دایاواروپ اتاق ودراخر توبخش میرفت باال طبقه  میرفت

 چطوره  امروز بابا دختر به به:محسن

 ی چطور زمیعز:من

 الکپشت  مثل البته روز بعدازسه برم راه تونستم میعال خوبم خوبم  سالم:اوا



  دیشا که دوروزش یکی عشق نیباا خامینم االن یشادوپرانرژ بشه قبل مثل تونست باز تلخ اتفاق بعدازاون دخترم مایقد مثل بازم

 ترسمیم اما هی نیری ش احساس چه عشق فهممیم منم بکشه عذاب بازم ستین متوجهش  خودشم

 رفت  اوا شیازپ هادین خوبه

 چطوره  جونم مامان :اوا

 زم یعز قربونت:گفتم کردمو شیبوس هی

 سحر

 به نهایتمر بعدازاتمام انیک نامیسرتمر توپادگانم من دهیم  عذابم فکرشم یحت من یول مارستانهیتوب اوا که بود یروز نیامروزسوم

 اومد  سمتم

 افشار دخانمیببخش:انیک

 د ییبفرما:من

 کردم  برخورد اروم نکهیازا کرد  تعجب خدا بنده

 راه داره گفت نیهمچن بدم اطالع بهتون گفتم نینگران دونستمیم چون  بخش به شده منتقل اوا گفت کردمیم  صحبت هادیبان:انیک

 الکپشت  مثل خوداوا قول به البته رعیم

 شدم  خوشحال یلیخ واقعا من یوا کردی زیر خنده هی بعدم

 شه  مرخص که روزاس نیهم یعنی دیخبرداد که ممنوت یمرس:من

  دونمینم شویبق گهید:انیک

 کجان؟؟ ستندین خودشون چرا اصال دیبگ بهمون دادن اطالع بهتون گمید یلطفااگرروزا اها:من

 اب بود رفته که  اسوی یدادیم جوابم حداقل رفت یوخدافظ یخواه عذر هیخوردوبا زنگ شیگوش بازکنه لب  تااومد هم انیک

 شده؟  ازاوا یخبر ی خوشحال هیسحرچ:کرد  تعجب من خندون چهره دنیبعدازد بخوره

 کردم  فیتعر براش ویچ همه ذوق یباکل بغلشو دمیپر من

 اخالق  گند  ادم اون یجلو خودشوانداخت یچ یبرا شکم هنوز که هنوزم البته شدم چقدرخوشحال شکرتتت  من ی خدا یوا:سو ای

 میفهمیم اوا شیپ منوببره کنم خاهش انیازک خوامیم:سحر

 هادین

 لش یدل ندارم گیرود اداره نیا دلودماغ انگار برگردم خاستینم دلم رفتنم یالیاوا مثل هرچند اداره به برگشتم بازم

  اون به نسبت یحس چیه من نه گمیم خودم به طرف  هی رکردهیگ ییجا گلوم که نهی رازایغ باشه تونهیم چه لشیدل:خودم به من

 برگشتم  که خوبه کنه غلبه بهت احساست  یبزار دینبا یمملکت نیا سیپل یناسالمت هادین نه ینطوری ا طرفم کیاز ندارم

  باسربهشون که  گزاشتن احترام بهم...و مسعود.کایلیم افسرا همون بازم رونیب اومدم میقبل ازاتاق المیوسا کردن ریبعدازجاگ

 زدم  در سرهنگ دراتاق رفتم دادم باش ازاد فرمان

 د یبفرمائ:سرهنگ

   گزاشتم ینظام احترام من

 خواستم ینم مهمون  سرهنگ سالم:گفتم

   بود خوشحال یلیخ دنمیازد سرهنگ

 االنم نیهم زانباشیچ نیا ویفکرمرخص دبگمیبا اما بود  یخال جات چقدر یدونیم بهترازتو یمهمون چه که معلومه سالم:سرهنگ

   دارم پرونده هی برات

 کنمیم حال شتریب ها باپرونده من  که معلومه استراحت هه



 تو  اماخب داد انجام خوب کارشم توبودو یجا مدت نیا که یاژدر به بدم بود روقرار پرونده:سرهنگ

 د یبزار ارمیرودراخت اطالعات شهیم سرهنگ بله:من

 بود  یچ اسمش دختره اون نمیبب  توبگو میرسیم اونم به:سرهنگ

 وحدت  اوا:من

 شد  خوب چطوره حالش وحدت اوا درسته:سرهنگ

 شد منتقل بخش به امروز خوشبختانه بله:من

  ارزشمنده برات یل یخ اون دمیفهم دمتید وضع بااون شمیپ یاومد که یروز پسرم:سرهنگ

 داشتم  یم ی حال نیهمچ دیبا خب  داد انجام که یباکار دییبخوا راستشو خب یعنی دیکن یفکرم که یزیچ  اون..اون قربان:من

 پرونده به میبرگرد بهتره میتسل من خب لهیخ:سرهنگ

 بله:من

 ...... پرونده نیا خب:سرهنگ

 انیک

  یبرا هارو بچه تک تک پرونده دی با هیازین چه فهمهیم خودش حاال اداره برگشته هادین که بگم نتونستم تلفن خاطر به یلعنت اه

  کنم یبررس کردن لیوتکم یا لحظه گزارش گزاشت

 یدیسربازمج:من

 است  گز ینظام احترام اومدداخل

 د یار یب وبرام دیری بگ یغفار یازاقا هارو پرونده لطفا آزاد:من

 قربان  بله:یدیمج

 شد  خارج ینظام احترام هیبا

 هادین

  شده شب گهید پرونده یبعدازبررس ببرم نیوازب ییشناسا اونارو دیبا نکهیوا شدن رانی ا وارد که ییستهایترور درمورد پرونده هی

  رفتم رونیب سمت وبه برداشتم نویماش دیکل بلندشدم اه  چنه ساعت مگه دمیکشیم ازهیخم دادم بدنم به یکشوغوص بود

  یمحدود خاطراته به همش توراه خوندم خونه سمت به بعدازسوارشدن ن یماش سمت به بودن توسالن که یباافراد یبعدازخداحافظ

 ..نمی بیم اونو بازم یعنی کردمیفکرم داشتم بااوا کوتاه مدت نیا یتو که

 انیک

 د یبفرمائ_ 

 کردن ادداشتی تو بودو ها پرونده تو سرم

 نم یس به دستموزدم پشتم یصندل  به دادم هیتک گزاشتم نیزم خودکارمو  آوردم باال سرمو سحر یهوباصدای

 شب  وقت نیافتاده؟ا  یاتفاق افشار خانم دیبفرمائ_ 

 ..آو شیپ برم فردا شهیم فرمانده..خب:سحر

 ریخ_ 

 کنم  تموم حرفمو دیزاشتیم حداقل:سحر

 نه  پس فتهیم عقب اموزشهاتون نه که گفتم_ 

  کرد مظلوم یلیخ افشویق



 رم یاموزشهام بعداز برگردم زود دمیم قول فرمانده توروخدا:سحر

 فکرکردم  باخودم چندلحظه

 برمتونیم فردا خب لهیخ_ 

 قربان ممنون  یوا:سحر

 کاردارم یکل برو گعید خب لهیخ_ 

 اوف شهیم بسته دارع کم  کم چشام داره یتموم مگه هاشدم پرونده یبررس مشغول من بازم و رفت ینظام بعدازاحترام

 آوا

 دستشونه  هنوز چمدوناشونم من هم سررفته  حوصلشون خودشون هم نشستن شمیپ نقدریا بابام مامان

  دیبزار  چمدوناتونم دیکن تازه ینفس هی شمیپ نیایب زارنینم تافردام بخابم خامیم االن که من خونه دیبر لطفا بابام جونم مامان:من

  نجایا نیایبعدب خونه

 م؟ یبزار تنها ماتورو  یعنی:مامان

 نیپاش گهید نیایب فردا کننیم رونتونیب که االن تازه پرستار همع نیا  تنهاست کجام  من  بابا یا:من

 ی کنیم رونیماروب یدار:بابا

 دارم  دوست البالو نیبخر کمپوت برام یراس قایدق:من

 مادر یخاینم یا گهید زیچ قربان چشم: مامان

 حافظ  قربونتون نه:من

 کرد  رونمونیب رسما میبر ایب ایب محسن : مامان

 ریبخ شبت  خب باشه بخودت حواست دختر:بابا

  نیا اما جلوچشمم اومد دیسع خاطرات بازم کردم وفکر دمیدرازکش روتخت اونها رفتن بعداز ومدینم خوابم کردمیم دییتا باسر فقط

 به شدن عاشقش داشتم دوسش خب اما میجداشد ازهم دوساله درسته شدینم تنگ براش گهید دلم انگار رونداشتم شهیهم حسه بار

  بودم ناراحت نه کردمیم هی گر بخاطرش گهید  نه وقته یل یخ اومد ادمی باشه خودم دست به کردن فراموش حاال که نبود خودم اراده

 یهرچ بود یا گهیزد یچ انگار لشیدل یول طرف هی اموزشها طرف  هیهادین نیا رمی درگ همش نکهی ا بخاطر گفتمیم لیاوا ودلتنگ

 توکتابه  لمهیتوف همش یواقع یعشقا دارم اعتقاد بهش نه دارم یازین عشق به گهید نه نداره یارزش برام باشه خاستیم

 سحر

 اتاقش سمت به بودرفتم بهونه صدالبته که اموزش یبر مدهین هنوز چرا نمیبب انیک شیپ برم نکهیا یبرا صبح

 ایا بهونه دنبال:سو ای

 ی ا بهونه چ اسوی عه:من

 توگلوت بود رکردهیگ اولم روز از:اسوی

 متاسفم  ضتیمر مغز واسه:من

 کردم  موافقت منم ششیپ برم بعدمن اطیتوح رهیم گفت اسوی اتاقش به مونده کمی سالن وسط می دیرس یوقت طفلک گفتیم  راست اما

 خوابه که نیا تووا بردم کلمو فقط دروبازکردمو اروم تواتاقه  نگفت یدیمج مگه  نداد جواب یکس یول درزدم دراتاق سمت رفتم

 کردم  ازرومصلحت یا خنده رفته  ونازخواب مظلوم چقدر داخل رفتم  نرفته خونه شبید یعنی

 یاریسام یاقا اوهوم اوهوم_ 

 بردار  ازسرم دست  انایک:انیک

   یجد  یلیخ دمیم نشونت سایوا نه انایک یفهمیتوم  باشه نکه حاال شهیتوزندگ یکس نیا مگه هیک انایک جاخوردم لحظه هی



 فرمانده یاریسام یاقا_ 

 انایک چته: انداخت نگابهم هی داره درد گردن بود معلوم دادیم گردنش به که یغوص ازکشو زبلندکردیسرشوازروم

 منم دیفهم فکرکنم زدن بعدازچندبارپلک زده توهم بابا یا

 د ین یبب فرندتون گرل تاخواب دیار یب فیتشر اموزشمون یبرا ستیبهترن سحرافشارم من  یول هیک انایک دونمینم من_ 

 خوردبود  اعصابم اما دمیخندیم بهش یرکیرز یز شده نگاچقدربامزه دیآلوخند خواب   حالت باهمون

 افشار خانم  خب لهیخ:گفت

 ام یم گهید  قهی دق تاچند دیبر لطفا شما :انیک

 بله_ 

 رون ی ب رفتم بعدم گزاشتم ینظام احترام

 انیک

 انایک نگفتم بهش اخ رمی جلوخندموبگ تونستمینم دختر هیفرندچ گرل اخه گرفت خندم سحر ازحرف دادم بدنم به یکشوغوص

 اموزونه جنگل ستین خونه که خونه یوا انیم امروز نا یا مادرم خونه نرفتم شبید برده خوابم  توپادگان نجایا من یوا خواهرمه

 کردم جمع رو همه شدم صبحونه الیخیب  زدم صورتم به یآب هی رفتم بکشم خونه به ییسرورو  هی  برم کارام بعدازاتمام دیبا هوف

 پادگان به روباخودم نجایا یعال مامور هی حتما دیبا کردنه هک دادن ادی نوبت امروز نداشت تحرک به ازین کارما  چون توسالن

 خوبه  یک نمیبب  ببرم

 هادین

 یبرا اداره برم شم اماده بلندشم دیبا االنم برد خوابم یک دمینفهم یازخستگ خودمم بود خواب مادرم خونه به دمیرس یوقت شبید

 بود  دهیچ معمول   روطبق صبحونه مادرم رونی ب رفتم شدم اماده یوقت پرونده رو کارکردن

 یامروزخوب مهلقاخانم سالم :من

 یچطور تو خوبم زمیعز سالم: مامان

 ممنون :من

 بخورم نشستم گزاشت  مییچا برام مامان زیسرم نشستم

 بپرسم ازت دختره اون درباره ازت نشد بودم رفته خواب  ی اومد که شبیانگارد:مامان

  کردن منتقلش خوبه مادرمن خوبه:گفتم خوزدم ییچا قلپ هی  بود تودهنم لقمه که همونطور توبرجکم زدن انگار حرفش نیباا

 داره جون هفتا یباش اون نگران خادیتونم توبخش

 هیوضع چ نیا یونشیمد وضعه توتواون بخاطر مادر سرت ریخ: مامان

 ستمین مادرمن ستمین:من

  اتاق وکدوم مارستانهیب توکدوم نمیبگوبب:گفت بره که کرد درست  ومقنعشو  بلندشد مدرسست هی ریمد مامانم سرم پس زد یکی مامان

 رم یم من یکن یقدردان یستیبلدن توکه

 مامان  اخه:من

   کنهیدخترانازم مصل اطفارشو ادا نگا:مامان

 567اتاق...مارستانهیب ییشناسینم که یدختر به یفروخت منو  دردنکنه دست :من

 رفتم  من  بخور صبحونت نکن لوس  خودتو خب لهیخ: مامان

 اط یح طرف رفتم عیسر شد رمید اخ اخ انداختم میمچ ساعت نگاه رونیب رفت ازخونه بعدم مادرمم  اخالق ی  مرده من 

 اوا



 امکان یرخوردیت یدینبر دست که باچاقو خانم اوا  بله  بعدازچهارروز کنهی دردم هنوزم شونم اخ بودم دارشدهیب بود قهیچنددق

 الیخیب ادیب  تونهینم یراحت نیهم به پس اداره رهیم گفت اونکه یراس نه چطوره حالم نهیبب ومدهین هادین یعنی یریبم داشت

 خنگ یاوا اخ بمونه نجایا الزمه نه ونهیمد بهم نه گفتم بهش خودم رخودمهیتقص

  روتختو بودم نشسته که منم کردم یروبوس اومدوباهام شدیدامی پ مگه مادرم تراز زاده حالل هودربازشدی ومدنین نامیا مامانم انگار

  دربسته یدجلووظرفهایکش زمویم خوشمزه یزایم  زیازچ پربود بود مامانم دست کیپالست هی پشتم بالشت به بودم داده تکه

 روش روگزاشت

 شدیبدم داشت حالم مارستانیب یباغذاها گهید برم قربونت من مامان اخ:من

 واستخوان  پوست یشد مدت نیتوا تنت به بشه گوشت بخور کنم لقمه بزاربرات مادر رمیبم:مامان

 باباکو  مامان خدانکنه:من

  رفت عذرخاست  ازت یکل بابا افتاده رانیتوا باشرکت لندنمون شرکت قرارداد یبرا یمشکل هی کامل بگم رفت ادمی یراس:مامان

 ادیم عیسر  گفت یول اونجا

 پربود  دهنم که یهمونطور من

 هنوسالمم نگا نداره افت که بم بادمجون برسه کاروبارش به راحت بزار زحمت به نیفتیب بخاطرمن ستین الزم مامان:گفتم 

 صبحونتو  بخور هیچ بم بادمجون بعدم گنده خرس ینزن پرحرف بادهن یادنگرفتیتوهنوز:مامان

 یدار لطف بم یلیخ یدونیم مامان:من

 زم یعز دونمیم: مامان

 بودم  شده چالق خودم چون دادیم  بم البالورودراورد کمپوت مامانم صبحونه بعدازخوردن زدم یلبخند بعدم

 بخدا  ترکمیم دارم بسته گهید مامان یوا:من

 ی داد ازدست خون یکل ستین توروت رنگ نگا نزن حرف: مامان

 ندارم  جا گید رهیبم تن نیا مادر:من

 خب لهیخ دختر خدانکنه: مامان

 بترکم بادکنک مثل که بده خوردم به نقدریا بود کینزد داکردمیپ نجات شیاخ

  کرد  چک زخمم کنه چک  تاسرممو داخل اومد پرستارازدر

 نه یبب دکتر دیبا شاتمیازما هیاوک یچ همه خوبه زخمت اواجان:پرستار

 د یگرفت شیازما ازم  یک یشیازما چه:من

  خون  ازت یبو خواب یوقت یدار یخون  کم امکان یداد دست از یادیز خونه چون زایچ نیا خونو درباره ییشایازما:پرستار

 م یگرفت

 یخون کم بودنوع نوریدکترم خانم بود خون کم  قبالهم:مامان

 زکننیتجو زایچ نیوا امپول دارو یسر هی براشون دکتر داده  دست از خون جبران یبرا دیبا وجود نیباا خب:پرستار

 د؟؟ یزد امپول  من به شما حححیح:من

 خوبم  من  بخدا الیخیامپول؟؟ب:من

 د یخند هویپرستار

 ی ترسینم که امپول تواز:پرستار

 داره  وحشت هیچ ترس نه:مامان



 مامان  عه:من

 بندم یدستوپاشوم باشه شده  دیبد انجام هست الزم یهرکار شما پرستار خانم بخدا واال :مامان

 ی هست یب یمارعجیب یلیتوخ:پرستار

 شما  قربون یمرس:من

 خودشه  اره ییطباطال بود یچ شیلیفام دکترس همون دربازشد

 من روبه خوندیم داشت بود شیازما برگه انگار که برگه یسر هیدکتر

 یکن مصرف ودارو امپول نیدچندیبا که  دهیم رونشون یخون کم فقط شاتیازما دخترم خب:دکتر

 ی چ یبرا امپول ستین میزیچ  که من اخه ییطباطال یاقا:من

 واچشونه رخندهی ز پرستارودکترزدن خانم هوی

 شده  یزیچ:من

 ییطباطال نه هییطباطبا میلیفام من اول دوتااتفاق:دکتر

 ه ی کوفت چه ییطباطال اوا اخ دیبازخند

 یترسیم ازامپول  سنت باوجود که  یهس یادم نیاول دوما:دکتر

 ستین ادیز سنم که  من بعدم خامیم معذرت ازتون دکتر یاقا حححیح:من

 شه  سن  گنده خرس هی قدع ستین ادیز اره:مامان

 کردم یم چ تورونداشتم مامان  بشم قربونت:من

 بابات  دست رو یموندیم: مامان

 عه:من

 یبرا راه کنن  تاکمکت موننیم نجای پرستارا خانم بااجازتون گهید خب:دکتر

 ممنون   چشم:من

  عاشق شتریب عاشقشونم من که اخ زوزمستونیی پا بازم خوبه  یلیخ میوریشهر خوبه بود فرسا طاقت اطیح یگرما شد میهمونطور

 م یبارون  ویابر یهوا

 رفتم یم راه یا عاجزانه باحال تودستم باسرم اطیتوح پرستار ومنومامانو گزشتیم ساعتها

 مهلقا

 شما به میتقد مدرسه گهید برم دیبا ییتاجا من یناودیم خانم_ 

 چشم:یناوندیم

 مدافع گهید خب_ 

  پسرم کردیتشکرم وازش دمیدیدختروم اون رفتمیم دحتمایبا بود12:15ساعت بایتقر مارستانیب سمت به رفتم شدمو نمیماش سوار

 بود مارستانیب کینزد که یا مغازه از کردم پارک مارستانیدرب یجلوها همون ییجای نویماش مارستانیب به دمیرس یوقت ونشهیمد

 در اتاق همون سوم طبقه رفتم بااسانسور رفتم مارستانی ب سمت وبه برداشتم بودم دهیخر که نرگسم گل دسته دمیخر کمپوت چندتا

 اومد انسالیم زن هی یصدا زدم

 د ی بفرمائ:زن

 زدم  یلبخند دختره دنیباد روشون  روبه  دمیرس یوقت واردشدم

 د یهست خوب  سالم_ 



 دیخوب  سالم:اوا

 دیخوب شما ممنونم:زنه

 کنم  یمعرف خودمو رفت ادمیدیببخش عه ممنونم_ 

 تخت  نییپا گزاشتم کمپتو کیپالست

 که اوا به دادم گلو دسته

 دیدیکش  چرازحمت ممنونم:اوا

  یزحمت چه کنمیم  خواهش:من

 داشتند شباهت یلیخ اخه مادراوابود انگار که کردم یزن  روبه

 مهلقا هادپارساین داد نجات اواجونشو که هستم یپسر مادرهمون  من راستش_ 

 اوادستشودرازکرد  مامان

 اواجان مادر اسمنمی منم دنتونیازد شدم خوشحال  دیاومد خوش  یلیخ واقعا_ 

 کردم  وبغلش اوا سمت رفتم

 کنم جبران ویکرد یکار تونمینم بگم میهرچ توعه ونیمد جونشو پسرمن دخترم_ 

  ییباپرو  زدو یلبخند

  ستندین من  ونیمد گفتم ام فرمانده به من کنمیم خواهش:اوا

 زدم  یحیلبخندمل باحرفش پروبود گفتیم هادین که همونطور جاخوردم لحظه هی

 یش خوب زودتر هرچه دوارمیام دخترم ممنونم هرحال به_ 

 د یاورد فیدتشریدیکش  زحمت ممنونم:اوا

 دخترم  است فهیوظ_ 

 اوا

 نشسته تواتاق رومبل مادرم کجا  پسرش اون  کجا مادر ن یا اخالق دهیرس ارث هادین به مادرش یچشما فقط پسر به نه مادر به نه

  بوکردم وجودم نرگسوباتموم گل دست وستمیپ خیتار به منم بودن گرفته گرم بودوبامهلقاخانم

 سحر

 نه ازساعت  دادیم حیتوض داشت هنوز بودو ستادهیا جلوم  ادیم بهم اسمشونم چقدرکه اناستیک شهیتوزندگ که یکس اون پس انایک

 زد اسوی یوقت رنشدهیس تاحاال

 چته_ 

 هیک  انایک یشد یهجوری یاومد انویک شیپ  یرفت چته:سو ای

 زدم یم حرف بلندبلند انگار میشونیتوپ زدم یکی

 انهیک اقا عشق_ 

 فکرنکنم  نه یچ:اسوی

 کرد یم  صداش توخوابش داشت_ 

 نه  برداشت ترک قلبت وسط نیا توام یاخ:سو ای

 گردنش پس زدم یکی



 یگیم چرتوپرت یچ_ 

 دادم  باالوادامه سرموگرفتم

 شن  بخت خوش باهم دوارمیام برداره ترک دقلبمیبا یچ یبرا_ 

 بیبدترک دختره رهیبم االن نیهم که یاله گفتم تودلم

 د ینباش خسته هیکاف امروز یبرا خب:انیک

 بازبود  اتاقش میشدیم رد انیک دراتاق ازجلو میداشت که یغذاخور سالن طرف میرفت یموندیم ام گهید چندساعت هی  توروخدا نه

 انیک

  دیبا  گهید چندوقت باشه یهرچ کنم لیتکم هام پرونده باغذاخوردن همزمان بتونم اونجاتا ارنیناهارموب برام گفتم تواتاقم رفتم 

 چه هادهیخوردن زنگ میگوش رانیا مختلف یقسمتها  به بردن یبرا سرهنگها انتخاب دادنشونو تست وبعدم بدم سازمان لیتحو

 عجب 

 یچطور عشقم زده زنگ یک نیبب بههه_ 

 ؟؟ یدراورد یباز بازسبک:هادین

 خوبن  نایمادرا خبر چه  نمتیبیم امیم شده تنگ برات دلم چقدر میداشت حرفا نیازا...عشقَم_ 

 گم یم یبد اگراجازه ریبگ نفس کمی  برادر:هادین

 جوجم بفرما_ 

 انیک هیچ جوجم زدنه حرف وضعه چه نیا:هادین

 بگو کردم غلط_ 

 ث یخب مادمازل سرکارخانم ادتیع باشه رفته دیبا گهید االن مامانم چطوره خاله خوبه مامانم:هادین

 ثیخب  مادمازل گزاشته اوا اسم پس دمیخند

 درضمن  خوبه خالتم  ثیخب مادمازل  عجبب_ 

 سحر

 اسو ی به زدم

 جفتشون رنیبم استغفرهللا رهیم صدقش قربون یچجور ینیبیم_ 

 چندش  جوجم  اه اه رخندهیز زد اسوی

 م یستیحسودن ماکه باهم یلیرتریز رنیم جفتشون شاهللیا میبخور ناهارمون میابریب_ 

 هیچ حسود اصال نه:اسوی

 هادین

 م یداکردیپ الدودارهیم برج یکیدرنزد  یانتحار حمله قصد که یستیازترور سرنخ چندتا که بودم پرونده مطالعه درحال

 میزنیم جفتمون گفتم یوقت نیحس_ 

 قربان بله:نیحس

 کنه یبازم کوتشو پیز داره قربان:ناصر

 خب؟؟ _ 

 وصله  بهش بمب کیو نارنجک یاد یز تعداد کنه خودشومنفجر دارع امکان هرلحظه تودستشه موتیر:نبیز



 زه یآم  مغازه  سمت به داره بست پشوی ز بلندشد یازروصندل قربان:ناصر

 شه موفق میبزار دینبا بده قرارش هدف مورد پارک تو من سه باشماره نیحس_ 

 قربان بله:نیحس

 یتوگوش میسیتوب کردم رواماده اسلحه بود کنارش بایتقر گهید برداشتم گام ستیترور سراون پشت

 سه دو.کی_ 

 تمام غیج یصدا سرش به منم زد سرش به بود کرده نیکم  ساختمانها نیازبلندتر یکی یرو که یراندازیت تک نیحس هم خودم هم

  به ایگ تازه که ییرو یدون وارشاد ناصر بودن جنازه به مردم عموم شدن کینزد  مانع یمعطل بدون افراد بلندشد اطراف اون مردم

  تونستم نکهیازا وخوشحال عصره پنج ساعت بایتقر شدن بمب خنثاکردن و نارنجکها جداکردن درحال بودن وستهیماپ وبه اداره

  رفتم اداره سمت به مینابودکن اونو یعاد مردم به رسوندن بیاس بدون ها بچه هیبق وباکمک امیبرب  پرونده نیسربلندازا

 دراومد  صدا به میگوش بودم نشسته زیم پشت برگشتم اتاقم به ما یازتمام رکردنی وتقد باسرهنگ بعدازصحبت

 ! مامان _ 

 دادم  جواب

 افتاده یاتفاق یخوب مامان   سالم_ 

 یخوب ییکجا زمیعز نه سالم: مامان

 توادارم مامان   ممنون_ 

 ینبود پادگان تو تو تواداره؟؟؟مگه:مامان

 اداره  به برگشتم ستمین گهید مامان نه_ 

 اوا ادتیع به رفتم وبگم بپرسم ازت یحال خواستم  اها:مامان

 .. حال.. واقعا؟؟خب_ 

ن چرا چطوره  حالش بپرس درست پسرم خب: مامان  یکنیم من  م 

 کردم ازرومصلحت  یا خنده

 بود چطور  خب_ 

 شه یم مرخص فردا پس ای فردا شاهلل ان  گفت بهم مادرش بره راه بود تونسته امروزم شکرخدا بود خوب: مامان

 گفتم سر و  یجد اما بودم شده خوشحال 

 خوبه  خب_ 

 حافظ  مادر شمینم مزاحمت شلوغه  سرت دونمیم پسرم:مامان

 حافظ ی مراحم مامان کنمیم خواهش_ 

 کردم  قطع بعدم

 سحر

 زدم  در بود بسته درش بار نیا اما برگشتم انیک اتاق سمت به ناهارم بعدازاتمام

 د یبفرمائ:انیک

 گذاشتم ینظام  تواحترام رفتم

 برمتونیم دیش اماده لطفا بودم کرده فراموش کل به افشار خانم عه:انیک

 سرد  یلیخ من



 قربان  ممنون_ 

 رفتم خوابگاه سمت به رونی ب اومدم ینظام احترام هیبا

 ومدنین منم  کاش:سو ای

 داد زوراجازه به منم به یغفار یاقا یول دونمینم_ 

 پس باشه هوف:اسوی

 داره هفتاجون دیاریدرم بنیغر من ننه قدریا داره یچ دختر اون مگه بابا الیخیب:سارا

 کنم کمکت ابرابستنشی یبندیدهنتوم_ 

 بابا  برو:سارا

  یجد خشکو یلیوخ درعقبوبازکردم بود نشسته انیک رفتم نیماش سمت وبه اومدم رونیب ازخوابگاه گفتن طونیبرش لعنت هیبا

 نکه یتاا فرمابود حکم سکوت توراه کرد حرکت  انیک نشستم

 انا یک راستش  خب بودم خواب یوقت صبح افشار خانم:انیک

 گفتم  یجد کنه لیتکم حرفشو نزاشتم

 ست ین دادن حیتوض به یازیون ستین مربوظ من به شما یخصوص یزندگ فرمانده_ 

 دربازکن  خواستم یوقت مارستانیب به میدیرس  گهید

 لنون ایدن امیم دیبمون جا نیهم ییجا سربرم هی دیبا من  افشار خانم:انیک

 گردم یبرم یزیچ ییباتاکس دیکاردار  شما اگر ممنون_ 

 دنبالتون امیم نه:انیک

 خدانگهدار  ممنون_ 

 داره  قرار جوجش نه نه انایباک حتما کرد یخدافظ باسر فقط

 رشیپذ سمت به رفتم

 به انا توکدوم اواوحدت  خانم  سالم_ 

 لحظه  هی سالم:پرستار

 567 اتاق سوم طبقه توبخش:پرستار

 ممنونم _ 

 زدم  در داکردمیپ اتاقشو که کردمیم اتاقارونگاه یها شماره داشتم رفتم سوم طبقه دمیرس وسوارشدم رفتم اسانسور سمت به

 د یبفرمائ:اسمنی

 تو  سرموازدربردم

 د یخاینم مهمون_ 

 اتویب دخترم:اسمنی

 اتو یب زمیعز یوا:اوا

 کردم باهاش یهروبوسی بهتربود حالش یلیخ دمش ید که یروز ازاون اوا طرف رفتم حاال کردم یروبوس اسمنیبا اول

 ی ایب دادن اجازه یچطور دخترم یخوب:اسمنی



 طمنع باخواهش_ 

 ؟؟ یا زنده  توهنوز_ اوا روبه

 رمیبم یخاسیم بدجنس یا:اوا

 زنمیم قدم رونیب کمی من  هست تاسحرم دیکن  صحبت شما  دخترا خب:اسمنی

 جان  مامان  باشه:اوا

 بود  داده هیتک پشت وبه روتخت بود نشسته گرفتم دستشو یروصندل نشستم وکناراوا دراوردم چادرمو رفت اسمنی

 ؟؟ یچ ومدیم سرت ییبال هی اگه میترسوند چقدر یدونیم اوا_ 

 ندارم  قصدمردن تورونخورم یتاحلوا دارم جون هفتا من خوبم که ینیبیم:اوا

 بدبود  یلیخ حالت یبود هوشیب  تادروز یرخوردیت که یروز باش یجد کمی_ 

 کن   بس خوبم که حاال:اوا

 داشت ارزششو اون یکرد هادین اون سپر خودتو یچ یبرا نمیبب بگو حاال_ 

 نیدرا اما کردیم خورد اعصابمو موقعه شتریب  درسته کردیم نکارویهم بود من یجا میا گهید هرکس سحر داشت  ارزششو اره:اوا

 رهیبم بخام که حدنبود

  درقلبتو اورد سرت ریام که ییبابال وقت جیه گهی د ینگفت مگه نه؟؟ یشد عاشق توباز تونمینم یول نگم خام یم یهع اوا هوووف_ 

 ی کنیبازنم یروکس

 برگردند  اواسرشو

 یگیم یچ یدار معلومه:اوا

 یکن یمخف ازمنم یخایم یعنی بفهمم تونمیم ازتوچشات  من برو طفره کم خواهشا اوا_ 

 کرد نگاه بهم

  عاشق واموندم قلب نیا درسته هستم حرفم یپا هنوز من  بعدم ستین خودم دست  که شدن  عاشق... یچجور دونمینم سحر اره:اوا

 برمشیم نیازب ورشه شلعه شیات نیا زارمینم من اما  شده

  هم مثل همه یدونیم خوب خودتم اوا یول توباشه دست کردنش فراموش یچطور ستین خودت  دست شدنت عاشق که ییتو_ 

 ندارنداگ  بهم یشباهت چیه رمیهادوامین ستنین

 حرفم  وسط دیپر بدم حرفموادامه نزاشت

 از عشقو نیا منم فهمهینم نویا وقت چیه هادیون بشکنه غرورم دمینم اجازه  وقت چیوه نداره یا عالقه من به اون دونمیم سحر:اوا

 کنم یم پاک وجودم

 بهت  اون اگ اوا  اما:سحر

  میازوقت متنفرم ازعشق شدنو عاشق نه خامیم عشقو نه گهید من  نداره یا عالقه من به اون منو نه بزن گول خودتو سحرنه نه:اوا

 اما کنم نابودش که کردم تالشمو همه گرفته شکل تووجودم احساس  نیا که

 نه  نشد اما_ 

  اسوی ازپادگان خبر چه ازتو الیخیروب نایا اصال  سحر  اه:اوا

 ان یک اقا:گفت بار طنتیش

 گفتم طنتیباش منم

 هادیاقان_ 



 سحر :اوا

  ریتوت یازوقت هادمین انیباک زدنامون ناوسرکلهیتمر همون ازپادگانم که یدونیم  اما ادیب خاستیم  دلش یلیخ که اسوی باشه باشه_ 

 پادگان  ومدهین اصال یخورد

 چرا:اوا

 گرفته  یزیچ یمرخص دیشا نداره یزیچ یاموزش ینیتمر گهید باما  اون خب  چون دونمینم_ 

 نه  ای شد عاشقت یکرد چه انیباک نبودم روز چند نیا اها:اوا

 داره  جوجشو یانایک  اون بشه یچ یبر من عاشق نه مسخره _ 

 خنده ری ز هوزدی

 ه یک انایک هیک جوجه سا یوا سایوا:اوا

 انهیک عشقه انایک_ 

 نداره امکان بابا نه:اوا

 اوردیم اسمشو  توخوابم تازه دمیکردشنیم  صحبت باهاش داشت یوقت خودم عمته ی بچ انیک اقا مگه نداره امکان چرا دیببخش_ 

 رفتیم صدقش قربون همش ی گوش پشت

 ؟یمطمئن تو همه به یشب یلیخ  اسماشون اما واقعا:اوا

 بود اسوامی دمیشن خودم گمیم_ 

 ق یال هرچه قیخال زمیعز یاخ اها:اوا

 الشیخیب شد بسته برام پروندش داره دوست رو یکی اون_ 

 زم یعز باشه:اوا

 انیک

 بودم دهیکش ینابود به یهیفج طرز روبع خونه کله نبودن نایا مامانم که دوهفته نیتوا

  کی بود بوگرفته که زباله اه بود روگرفته اشپزخونه کله فیکث یوانایل ظرفاو بود خونه طرف  هی هرکدومش جورابم یها لنگه

 دبغلمیپر داخل اومد ازهمه انااولیدرک زنگ یصدا بعدم بودم مشغول یساعت

 بود  شده تنگ برات دلم یچطور جونم داداش یوا:انایک

 بود شده تنگ برات دلم منم زمیعز خوبم_ 

 اومد  مامانم بعدم میکرد یوروبوس یاحوالپرس سالم بابااومد

 م یبرگشت چقدرخوبه مامان یآ_ 

 مادر دونمیم: مامان

 مارستانیب تو سحروگزاشتم یوا کم ربع هفت کردم ساعت به ینگاه هی تواتاقشون گزاشتم گرفتم مامان  چمدوناروازدست

 مارستانیب تو برم دیبا من دیببخش جان مامان _ 

 اومده سرش ییبال هادین نکنه ها؟؟چرا:شد نگران مامان

 ی کی دنبال برم دیبا جان مامان نه_ 

 یکرد عمر نصف منو توکه:مامان

 گفت یطونیباش کنارم انااومدیک



 ویک:انایک

 ازافسرام  یکی_ 

 بود شده ذره هی تهرون یابونایخ برا دلم ببر منم توروخدا داداش:انایک

 نکن ینجوریا چشات باشه_ 

 جونم اخ:انایک

 برمیم ملوسم گربه نیا رمیم گهید من بابا مامان _ 

 ملوس گربه یگفت سالت 20 یابج بازبع داداش عه:انایک

 گه ید یهست_ 

 کردم حرکت  میشد نیسوارماش

 هیچ هیقض افسرا دنبال یریم تاحاال یتوازک داداش:انایک

 بود توپادگان هادین که یدونیم_ 

 دخترونس؟  نبیز پادگان  همون اره:انایک

 ........... تیمامور بودن رفته اره_ 

 هادخوبه؟ین داداش حال االن حیح:انایک

 خوبه گنده  خرس اون_ 

 که  هادشدهین عاشق یچجور اوام نیا:انایک

 زنه یم ریشوباتیسا بابا نه ؟؟؟عاشقیچ_ 

 عادیم  عاشق صددل نه دل کی دختر نیا یشناسینم تودخترارو من داداش  :انایک

 هادعاشقشه ین کردمیفکرم فقط من_ 

 اناباذوق یک

 کنه خودش عاشق خشکو هادعین تونسته یکی ؟؟نگویچ:انایک

 نه  بلندگفتم_ 

 داداش  اره:انایک

 ینگ یزیهادچیخودن مخصوص مامانوخاله به بده قول_ 

 گم ینم نه:انایک

 فهمم یم بشناسم پسرخالمو ذره هی من اگه اما گهینم یزیچ هادین راستش_ 

 ه یک افسره نیا ینگفت:انایک

 یفرندمن گرل خودش قول توبه کنهیفکرم تازه اوردمش که زد نق نقدریا اواست یمیصم قیرف_ 

 ؟؟ یییچ:انایک

 رخنده ی زدز

 انگار  رکردهیگ  توگلوت یزیچ داداشم:انایک

 انداختم بهش نگاه هی



 اناینگوک چرت:انایک

 یگفت  یم بهش خوب شناسم یم داداشمو من:انایک

 گزاشت  مگه_ 

 م یشد ادهیپ کردم پارک نویماش میدیرس گهید دیاناخندیک

 نم یبب داداشمو  زن شدم مشتاق:انایک

 انایک_ 

 داداشم باشه دمیکش دهنمو پیز:انایک

 باال  میبااسانسوررفت

 ن؟ ییپا ادیب داداشمون زن نیا می نزد چرازنگ:انایک

 م ی بزن اوا به میسر هی دیبا چون_ 

 اها:انایک

 اوا

  کنترل گید که یا باخنده  ستین خودش دست کنترلش گهید که سحرم دراومده اشکام تمام ازخنده دمی خند بس از ندارم جون گهید

 محاله کردنش

 خدا  ی وا..دمیپاچ...بسه اوا.... یوا:سحر

  چپ رفتیم هیمرب نگذره خداازسرت یبود اومده یباشلوارل ...باشگاه میرفت بار نیاول..او...ادتهی...مونده هنو...سا یوا....تازه_ 

 دادبهتیرمیگ راست رفتیم

 م یریبگ جلوخندمون میتونستینم گهید روخنده میفتادیم سحر  منو هروقت کال گرفت عوج بازخندش سحر

 نشسته کنم بلندت..نکهیا یجا به..یجا به...یشد نیزم پخش یوا...دررفت رپاتیازز یصندل....ییایاول خانم.... نهم کالس :سحر

 اخرم...دمیخندیم بودم

 هام خنده وسط

 داشت  سرپانگهمون اخرم_ 

 انیک

 که بودن سحرواوا دروبازکردم فهمنینم بود معلوم  مودیم که ی ا خنده یباصدا اما درزدم به صربع دوتا اتاق یجلو میدیرس

 گفت  شوک وبا اروم انایک هوی بود دراومده ازچشاشون   اشک بودن شده سرخ سرخ ازخنده

 ولیا نهیماا داداش زن پس:انایک

   انایک_ 

 فرمانده...فرما...فر:سحر

 م یکرد یم نگاهشون میبود سادهیوا فقط دراوردم یشاخ مگه وا رخندهی ز زدن بعدم

 ... سرگرد.. جناب.. جن:اوا

 خنده ری ز زد

 د یکش یغیج هی اوا هوی

 میبکش یدار قصد سحر یییوا:اوا

 برگشتن شونیاول حالت  به خنده قرص دوتا اون زود چه شد  یجد هوی سحر



 ی ریمینم یول یکنیم تومنوکفن نترس:سحر

 ی جد نیوهمچن بالبخند اوا

 ست ین خودمون دست کنترلمون گهید روخنده میفتیم یوقت دیببخش دیاومد خوش  فرمانده سالم:اوا

 بهتره  حالتون نداره یاشکال سالم_ 

 اوا

 خوبم  ممنونم_ 

 گفت  بهم اروم سحر

 اناست یک همون حتما هیک گهید نیا:سحر

 دارن  هم به یشباهت چ_ 

 انینم بهم اصال زشته میلیخ رمینخ:سحر

  طرفم اومد یمهربان وبالحن بایز یلیخ لبخند هیبا دختره اون گنید هم هیشب واقعا  یول دیفهم شدیم ازتوصورتش حسادتو قشنگ

 بهش  دادم دست بود سالم خداروشکر راستم دست منم ودستشودارزکرد

 ممنونم  واقعا دیداد نجات هادماروین جون شما  دمیشن خوشحالم دنتونیازد انامیک من  سالم:دختره

 ن یمیصم باهم نقدریا یعنی هیچ هادماین وا

 کرد یم نکارویهم بود میا گهید هرکس اوام منم_ 

 داد دست بهش یخاص یسرد هیبا سحرم سحر طرف کرد دراز دست بعدم

 بختم خوش تونییازاشنا انیخواهرک میاریسام  انایک من:انایک

 گفت  ازذوق یوبالبخند شد عوص مودش دیپر  ازسرش برق هوسحری

 بختم  خوش افشارم سحر من:سحر

   دراومدن ازآب انیک خواهراقا اناخانمیک پس اوهو

 ادشدمیپ بابا نیازماش اروم

 ی موندیم خودمون شیپ  نبود بهتر زمیعز اوا :مامان

  یکس کمک وبدون یراحت به تونمیوم بهتره زخمم منم گذرهیم ماجرا ازاون هفته کی االن میبود بسته بحثو نیا که  ما مامان  عه_ 

 بکشم  میبخ تونمیم گمید روز فدهیه برم راه

 طرفمو اومد یجدول قَرعه منه ودراخر کرد یپرس احوال سالم بابامم با مامانم بغل دیپر اومدوبازوق رونیب ازدرپادگان سحر

 کرد بغلم  راست ازسمت اروم

 نچسب  بسته یه_ 

 ار یدرب یباز لوس بعد یبرس بزا:سحر

 باشه ما  یاوا به حواست زمیعز سحر کنم قانعت تونمینم بزنم میهرحرف انگار خب لهیخ: مامان

 ر یبگ تماس اومد شیپ یهرمشکل باش خودت مواظب دخترم:بابا

 دیبوس مویشونیپ بعدم

 کنه ینگهدار سحر از باشه دیبا یکی مامان بعدم باباجونم چشم_ 

 احمق :سحر



 یدار لطف_ 

 کردن  حرکت  یبعدازخدافظ راننده ازطرف بابام سوارشدو راننده کمک ازطرف مامان

 اونجا  در مسئول یسجاد یاقا داخل رفتم

 بده  یخداسالمت سالم:یسجاد

 ازتون ممنونم ی سجاد ی اقا سالم_ 

 ن یبش مارستانیب یراه فرمانده روزبخاطر هی کردمینم فکرشو_ 

 زدم  سحر به اروم

 دونه یم  ازکجا نیا_ 

 دونندیم همه اولشه نیا تازه:سحر

  اروم اروم بودم کرده هادین بخاطر که یکار از هم داشتن خبر هادین منو نیب ازخصومت هم پادگان کل انگار فرار زدمو یلبخند

 میزیچ یچالغ  من انگار سحربود تودست راستم دست البته رفتمیم راه الکپشت حکم به

 گفتم یمکث چیه بدون من طرف اومد بادو بود درسالن جلو که اسوی

 آروم نکن رم یهع یهع_ 

 گفتم  کرد نثارم یگردن پس هی رونیب اومد ازبغلم کرد بغلم اسوی

 چته اوخ_ 

 زنه یم حرف ینطوریا برگشته ازمرگ تازه که یادم:سو ای

 بمونم  زنده دمینم قول نیدار سرپانگهم ینطوریهم نیبخا اگر بعدم نمردم سالمم که حاال_ 

 تو  میبر زودباش گهیم  راست اخ اخ:سحر

  یغفار یاقا ویدیمج سرباز توراه میداد ادامه راهمون به چالغ  عدد کی شکل به یهمونطور اسوی دست  وداد المی وسا ساک سحر 

 یدیمج نگاه رد یغفار یاقا کرد نگاه من به زدن حرف وسط یدیسربازمج کردندیم صحبت داشتند یا مسئله درمورد انگار

 طرفمون داومدنید کردومنو رودنبال

 قربان  سالم_ 

 دیخوب وحدت  خانم سالم:یغفار

 خوبم بله قربان ممنون_ 

 ی نشدوخوب تیزیچ که خوشحالم:یغفار

 قربان ممنونم_ 

 بود  کارت نیا کرد  متعجب منو که یزی چ فقط:یغفار

 د یخند

  ازش یحرف وقت چیه گهید کنم فکر که بود هادین توو یها  ازبحث حرف رفتمیم هرجا اما نبودم اموزشهاتون تو درسته:داد ادامه

 نشه

  که پادگان هیتو داره یربط چ اما میندار اموزش هادی بان گهید ما چون نهیا منظورش  اها کجاست هادین مگه بود یچ منظورش

  میهست

 ادینم خوشم ازشون اماهنوزم دیببخش دادم انجام انسان هی عنوان وبه سرباز هی بعنوان نویا قربان_ 

 گفت  زدو یا گهید خنده یغفار



 خدافظ  یسرپانمون بهتره خب لهیخ زدمیم حدس که همونطور:یغفار

 انداخت  ازابروهاشوباال یکی که یا  بامزه باحالت یدیمج رفت سرم دادن باتکون

 ؟؟؟ یا زنده هنوز:یدیمج

 گفتم یازخودمچکر بالحن من

 که ینیبیم_ 

 داشتم دوستش برادرنداشتم مثل بود یا پسربامزه

 اومد  یدیمج کردم حرکت وارانه الکپشت یهمونطور بعدم

 ؟یکرد سپرش خودتو یچ یبرا پس یاورد سرش ییبالها چه ومدویم بدت هادین از چقدر دونمیم  من:یدیمج

 چه فضولش به_ 

 داره ربط یلیخ:یدیمج

 چرا اونوقت بابا نه_ 

 ی کنجکاو:یدیمج

 کوچولو   فال خستمه_ 

 هرکول  یبابا خب لهیخ:کوچولوام؟؟  من:یدیمج

 کردم  یا خنده

 نایجور خوب باهم شمام:سحر

 دیکشیم اونم میکشیم هادین ازدست ما که همونقدر دارم دوستش نداشتم برادر مثل ستین یپسربد.چجورم_ 

 ن یزودباش یروپاباش  نقدریا دینبا:سو ای

 کردیم نگام یچندش باخنده که افتاد ساراومژگان به روم  کردنیم پچ پچ کردنویم نگام باتعجب همه شدم وارد افتادم راه

 ی شد یزخم اواخانوم خدابدنده هه:سارا

 یشی م خوب  کوچولو  یاخ:مژگان

 کردن  تعجب من ازخنده دمیخند منم رخندهیز زدن دوتاشون بعدم

 کوچولو  گفت  یچ من به نیا_ 

 رخندهی ز زدم

 نه  رفته کتکام یجا انگار اخ اخ_ 

 د یخند سحرم دمیخند

 نمونده  جاشم یحت:سحر

 هست  یشتریب یجا انگار اما:اسوی

 ای امیدرب ازخجالتتون االن نیهم نیبخا که باخودتونه میتصم اما شده تنگ یلیخ کتکام یبرا دلتون مدت نیتوا دونمیم نینیبب_ 

 شدنم بعدازخوب

  ومدیم پچهاشون پچ یصدا فقط حرفه حرفم که شناختنمیم خوب اما نبودم گرم هیبابق ادیز بودن شده قرمز ساراومژگان

 رفتند  ساراومژگان

 چپ  برو ازچپ شیک شیک  کوچولو بدو بدو:سو ای



  عوض باهاش جامو گفت سحر باال رفتم زحمت به ها پله راه از نیهم یبرا باال برم بپرم قبل مثل تونستمینم ندفعهیا رخندهی ز زدم 

  یخداسالمت و بدنباشه بهم بودن نشسته که ییازهمونجا هرکدوم دخترا کردم زیاو پاهامو تختو رو نشستم نکردم قبول من  اما کنم

 کردم یم تشکر ومنم گفتنیم بده

 اموزشها  سر امیم ازفردا منم سحر گمایم_ 

 ..یدونیم  خوب خودتم:سحر

 بده ادامه نزاشتم

 ن یهم امیم  من دونمیم ویچ خوب  خودم_ 

  هادین توپادگان اومدم میوقت یحت مدت نیتوا شدم فکر غرق گزاشتم  روچشام عادت ازرو راستمو ودست روتخت دمیکش دراز بعدم

  قلب صاحب خودم  من ندارم یکس به نصبت یحس چیه  من کنم دور ازخودم حسو  نیا دیبا من شدم الیخیب نداشتم یا توقعه ومدین

 خودمم

 هادین

 اول روز ازهمون بود یچ رمنی تقص بودم نگرفته ازش یحال اصال بودم دهیند اوام و بودم رفته ازپادگان که یروز سه نیا یتو

  کارمیب که االن  اما خوبه اون  حال بود گفته بهم اواو شی پ بود رفته مادرمم درضمن بودم یپ در یپ یها پرونده ریدرگ روزیتاد

 اوارو پدر کارت  جلوو کشوندم کشومو قدرنشناسع پسره نیا حاله نیتوا اون بخاطر دخترمون نگن بعد ازش رمیبگ یحال هی بهتره

 داد جواب دوبوق از بعد گرفتم رو شماره دراوردم

 د یبفرمائ الو:محسن

 دیهست خوب  وحدت ی اقا سالم_ 

 اوردم یجان به دیببخش ازلطفتون ممنونم: محسن

 ... ک همون پارسا هادین هادمین دیببخش اها_ 

 دیهست خوب شناختم بلع بله اها :محسن

 بشم  وحدت خانم احوال یایجو  خواستم شدم  مزاحمتون دیببخش ممنونم_ 

 پادگان برگشت ومدوین خونه باما میکرد اسرار یهرچ  اما  شد مرخص امروز دخترم راستش دیمراحم کنمیم  خواهش نه:محسن

 پادگان رفتیم که معلومه داشتم سراغ  اوا از من که ییبالجباز شده  مرخص که خوبع

 د یندار یکار  ممنون شمینم مزاحمتون گهید خوب شدم خوشحال  خوب چقدر اها_ 

 خداحافظتون دیدیکش زحمت هیحرف چه نیا کنمیم  خواهش نه:محسن

 خدافظ یزحمت چه_ 

  رو مادرش وجود وکمال تمام نبرده ارث به باباش ازاخالق ام ذره هی اوا نیا بخورم قسم حاظرم خدا به دیچیپ توگوشم بوق یصدا

 کرده افتیدر

 انیک

 خواهر  بله:مامان

 ... 

 رسونهیم سالم انمیک باشع سالمت خوبه انمیک: مامان

 باال سرشواورد شد که نگاهم خوندمتوجهیم کتاب داشت که کردم انایک روبه

 گفتم  پچ پچ باحالت

 زنهیم حرف یباک مامان _ 



 گهید عمو ازنی اخالستی بزنه حرف  یخاستیم یباک:انایک

 د یخند

 یخندیم یچ به_ 

 ده ید خوابها برات مامان  عموعه زن ادیز احتمال به:انایک

 ی خواب چه یگیم یدار یچ_ 

 انداخت  باال یا شونه

 اصال  منچ به:انایک

 شدم  یجد

 گه ید بگو درست نکن دیلیت اعصابم انایک_ 

 برسون سالم  خواهر نه:مامان

 گهیم  بهت خودش  مامان خب عه:انایک

 خداحافظ  قربونت:مامان

 طرفمون واومدم نیزم گزاشت  تلفنو مامان

 ن ینزاشت کردمینم صحبت باتلفن مگه دیگیم  یچ  دوساعت شماها: مامان

 بود انیرکیتقص مامان عه:انایک

 من طرف روکرد

 گه یم انایک هیچ چرتوپرتا یا مامان _ 

 رفت انایک به ی ا غره چشم  مامان

 مگه گهیم یچ: مامان

 ال یخیب جان مامان  یچیه_ 

 باباجون  سالم گفت نویزم کتابوگزاشت انایک داشت نسیز یب بابام بود اومده ازسرکار بابا ومدانگاریدرم یصدا

 دخترم سالم:بابا

 سالم : منومامان

 خانم  سالم شد  روشن انیک اقا  جمال به چشمامون به به:بابا

 کنارم ونشست مامان دست  داد فشویکتشوک

 اومدم زود که شد نیا گهید نداشتم یکار ادیز امروز من باباجون بله_ 

 بله :بابا

 نشست  کنارمون اومد ییچا ینیس  با مامان

 رسوند سالم بود زده زنگ الهام شیپ  قهیچنددق: مامان

 گفت  داشتیبرم ییچا که یدرحال بابا

   باشه سالمت :بابا

 کردیم دست  دست یول بگه یزیچ خاستیانگارم مامان



 خوردیم ییچا که یدرحال بابا

 مهسا   شدهیچ_ 

 شه مشغول  توشرکت خادیوم شده تموم درسش برگشته طناز:مامان

 گفتم  باذوق بودم شده خوشحال  واقعا که من

 برگشته یک  واقعا مامان _ 

 بالبخند دید منو ذوق که  مامان

 شیپ دوساعت نیهم_ 

 نمش یبیم رمیم تونستم هروقت بود شده ذره هی براش دلم که واخ_ 

 کنم دعوتشون فردا شام یبرا یندار یمشکل اگه لیاقاسه:مامان

 ه ی فکرخوب:بابا

 اه  اه:انایک

 چته_ 

 طناز مخصوص ازشون ادینم ادخوشمیز:انایک

 یداشت مشکل بدبخت باطناز میکیکوچ توازهمون_ 

 ن یخوردیپرم باطناز وقتتو تموم توام:مامان

 د یباباخند

 بابا؟  شدهیچ_ 

 میباش کنارهم تاهمش کنم ازدواج باطناز من شهی م عموجون یگفت سهند به یرفت یبود کیکوچ یوقت:بابا

 دمیفهم ینم یزیچ که موقعه اون بودم بچه نداره یبیع خب ادینم ادمی چرا یییییچ

 که  دمیفهمینم یزیچ بودم بچه بابا_ 

 بله  بله:انایک

 انایک_ 

 داداش باشه:انایک

 یندار دوستش.شیخاینم االن یعنی سایوا:مامان

 دارم که  دوستش مامان اره_ 

 خب :بابا

 مونه ینم یا گهید حرفه: مامان

 دن ید خواب برات گفتم:انایک

 عمرا  مهیجوون اول تازه ستوچهارسالمهیب تازه من نیکورخوند_ 

 رفتن  نیتوح تواشپزخونه رفت پاشد مامان رخندهیز زدن باباومامان

 دوسالشه تازه انگار ستوچهارسالیب گهیم چنان خوبه خوبه_ 

 گفتم  که نیهم مامان _ 



 الیخیب نه سحرو من خواهر یها هیتوما ییزایچ هیتو داشتم دوستش نبودم عاشقش نه اما داشتم دوست یلیخ طنازو درسته

 ندارم دوست چکسویه

 سحر

  ساعت  چون خوابن همه دمید بلندشدم ایم یکی یصدا یب هیگر یصدا دمید بودم دهیکش دراز روتخت بود دهیرس راه از شب

 بهار گلوله نیوع کنهیم نگاه رونویب ازپنجره داره اواست دمید کردم نگاه شدم سرم یازباال  صدا هومتوجهی بلندشدم بود یخاموش

 کرد  پاک بلندشدواشکاشو ازجاش باال رفتم  دمیپر تخت از کنهیم هیگر

 ی کردیم هی گر یچ یبرا باز چته زمیعز اوا_ 

 کردم ینم هیگر من نه:اوا

 کش ینزد رفتم کرد پاهاشوجمع پشتشو به داد هیتک خودشو بلندشد

 ؟یافتاد  اشغال اون ادی باز حرفارو نیا می؟داشتیکنیم پنهون ازمنم_ 

 هقاش هق همون یکردتویم هیگر واروم توبغلم شد وپرت کرد بهم ینگاه هی

 جوونه تودلم عشق نیا یک ببرمش نیازب دیبا اما شده یکس  عاشق که قلبم حال به ای کنم هیگر خودم حال به کارکنمیچ دیبا من:اوا

 دم ینفهم که زد

 ست ین ریام مثل  که هادین اوا_ 

 کردوگفت  اشکاشوپاک دراومدو بغلم اوااز

 خوردشد باهم قلبم غرورمو که کباری همون طرفم کی عشق هی ریدرگ من شکنمیم غرورمو من بنظرت نداره یا عالقه من به:اوا

 خستم نبود یکاف

 گرفت  اوج هقش هق

 نمی بب ویک دیبا شم عاشق نخام شدم کطرفهی عشق ریدرگ همش شدم خسته:اوا

 ندارن  ارزشش نکن هیگر زمیاواعز_ 

 شد  یجد کرد پاک اشکاشو

 نمونده  یقلب گهید  بهتره باشم سنگ کنمینم هی گر ام گهی د کردمیم هیگر خودم  بحال من نه_ 

 بخواب  پاشو هوف_ 

 برد  خوابم بود خستم روتختم رفتم وخودمم دمیکش روش  پتورو  نوییپا دمی پر ازروتخت دیکش دراز بعدم

 اوا

 نییپا رفتم شنیم اماده دارن همه دمی د بلندشدم هیبق یباسروصداها صبح

 ینکرد صدام چرا سحر_ 

 گفت  بود فرمش دنیپوش مشغول که سحر

 حالت  نیباا توکه زمیعز اوا:سحر

 باشم اتاق تو وقتمو کل که یندار توقع توپادگانم االنم کنم جبرانش دیبا یچجور افتادم عقب  یکل تااالنشم ی چ حالم نیباا_ 

 باشه  خب لهیخ:سحر

 دم یپوش اطیوبااحت دراوردم لباسامو کمدم سمت رفتم نییپا اومدم

 ی ایم توام خوشمل ریبخ صبح:سو ای

 معلومه_ 



   بود شده  تنگ مدت اون  یتو کارامون یبرا دلم که اخ:اسوی

 رخنده یز  زدم یپق

 ومد یدرم ازخجالتمون خوب هادمین:سحر

 دمشی ند گهید رفت که یازروز  اصال ستشین_ 

 یشد دلتنگش اوهو:اسوی

 بلندشد مژگان  یصدا که بدم جواب خاسمیم

   ادیکجام چالغ نیا:مژگان

 بفهم دهنت حرف یخودت  چالغ_ 

 نزار  محلش :اسوی

 شع یرمید اوا میبر بعد یبرا یول هیتوگوش ابله  جواب:سحر

 م یبر_ 

 سالن به میدیرس  میرفت

 چراتوسالن _ 

 ه یوتریکامپ ویاطالعات شتریب کارامون فعال خب:سحر

 واقعا _ 

 بود  هرکدوم یرو ستمیس یکل که بودن ییزهایومیصندل بود کرده فرق تااسمون نیاززم بودمش دهید که یاول بادفعه داخل رفتم

 حاال  نمیبش کجا  من_ 

 اونطرفه  اسوی توکنار یجا داره یگاهیجا هی هرکس خب:سحر

 پس  باش اها_ 

 م یگزاشت ینظام احترام بودن واردشده همه اومدداخل انیک هوی

 د یکنیکارمیچ  نجایشماا  وحدت خانم عه:انیک

 شدم روزمرخصید قربان_ 

 حالت  نیباا یول خوبه:انیک

 بدم انجام کارامو تونمیم و خوبم من قربان_ 

 م یکنی م صحبت دربارش کالس  بعداز دیهست عقب میا چندجلسه  خب لهیخ:انیک

 سارا

 رومخه یادیز  گهید شه ادم دیبا سرجاش روبنشونم دختره نیا دیبا نیبب مژگان_ 

 میکارکنیچ:مژگان

 م یکارکنی دی با دونمینم خورده یچیارپ انگار زارنیم الالش به یلیل چجور نگا اه اه_ 

 بعدازکالس یبزاربرا:مژگان

 هادین

 شم یم اماده قربان بله_ 



 یای برب ازپسش دوارمیام مهمه یلیخ کرمان یتو تو تیمامور پسرم:سرهنگ

 قربان  کنمینم دتونیناام_ 

 مامانو گفتمیم  بهش دیبا کارداشت  انیک ساعت نیا بود ده کینزد ساعت شدم وارداتاقم شدم خارج سرهنگ ازاتاق ینظام بااحترام

 روگرفتم  خاله شماره اوردم ویگوش خاله شیپ بره ستمین که یمدت نیا بهتره بزارم تنها تونمینم که

 جان  الوخاله_ 

 زم یعز یهادخوبین پسرم:خاله

 نیچطور  شما  جان خاله  ممنون_ 

 میخوب زمیعز ممنون:خاله

 نگرانشم  کمی خب  تنهاست مادرم  امیب تونمینم یمدت هیتا کرمان برم تیمامور یبرا دیبا من راستش خاله_ 

 انشاهلل  یریم یک مامانت شیپ بره فرستمیروم انایک نجایا ادینم یمشناس که مادرتو زمیعز:خاله

 رمیم فردا من_ 

 شه یم خوشحال  یلیخ اناهمیک پسرم باشه:خاله

 خدافظ  شمینم مزاحمتون گهید جان خاله  ممنون_ 

 پسرم خدافظ:خاله

 شد  راحت مامان ازبابت المیخ

 انایک

 مامان  یکردیم صحبت یباک_  

 هاد یبان:مامان

 مامان   خب_ 

 خالت  شیپ یبر قبل دفعه مثل دیبا تیمامور رهیم  داره:مامان

 بود  من عشق خالمم بود خاله خونه کینزد باشگاهم مردمیم داشتم ازذوق

 ششیپ رمیم  یک خالمم عاشق منکه مامان یوا_ 

 فردا:مامان

 کنم  جمع المیوسا برم پس باشه_ 

 سارا

 ی ترسینم نکنه میخورد ناهارم شد تموم که  کالسم مژگان گهید خب_ 

 ی کارکنیچ یخایم بگو یچ یبرا ترس نه:مژگان

 استفاده دینبا واصال مونهیزهرمارم مثل داره هیبخ که یکس یبرا...یدارو دمیشن نیبب نکنه فراموش ارمیب سرش ییبال هی دیبا_ 

 شهی م استفاده التهاب یبرا دارو اون دارم دارو ازاون من کنه

 بخشعینونمیا هادین وضعه نیتوا فرمانده بخاطر اون کن گهید فکر هی ارنیدرم ازروزگارمون دمار بفهمن اگر اماسارا:مژگان

 ش؟یدید نجایتوا اصال اداره برگشته هاد ین دمیشن زدنیم حرف اسیوالیدیمج یوقت بعدم ییتوترسو چقدر اوف_ 

 هستم  منم بکن یخایم یهرکار خب لهیخ:مژگان

 م یکن عوض داروهاش میبر ستنین انگار که االن_ 



 کمدها ازکنار میداشت میکرد نیگزیجا خدمو  یوکپسولها میدراورد خودشو  یکپسولها تمام ستین یکس مید ید یوقت داخل میرفت بعدم

 د ید لوفرماروین که کنار میومدیم

 ؟ یدیند ادم هیچ_ 

 ر ی خوددرگ:لوفرین

 م یبر  گهید بهتره خب :مژگان

 رون یب میبرگشت

 انیک

 نی نبود که مدتو نیهم بدم اموزش بهتون خودم دیبا انگار  وحدت خانم  خب_ 

 دیوببخش قربان ممنونم:اوا

 ... توجون باشه یهرچ نداره یبیع_ 

 بدم  حرفمو ادامه نتونستم کنهیم نگاهم ینطوریچراا

 نکارونکردم یا یکس  جون نجات یبرا اصال درضمن میکن روبزرگ مسئله نیا نمیب ینم الزم گهید من قربان:اوا

 فردا  از شاهللیا چندتاکاردارم من دیببر فیتشر فعال خب لهیخ_ 

 قربان چشم:اوا

 بازبرگشت لحظه هی بره که گزاشت احترام بلندشد

 شده  یزیچ_ 

 اومم ..خب ..ستنین پارسا فرمانده..راستش..راست:اوا

 رهیگیم یعروس توپادگان بگم بهش اگه حتما  االن بدونه خادیم یچ یبرا خب  کجاست  نهیبب خاستیم ذهنشوخوندم

 اد ینجانمیا گهید شیسرکارقبل اداره هادبرگشتین_ 

 گفت   تمام تیباجد اما شد درهم چهرش لحظه هی تصورم برخالف

 نداره  یربط من  به نداشتم شونیباا یکار کردمیم روشن براشون ویز یچ هی دی با فقط نه:اوا

 دادم جواب  هاده ین یا زاده حالل  که الحق کردم نگاهش بلندشد صداش میگوش رونیب رفت کردن نگاه بدون دروبازکردو بعدم

 روحت ترازتو زاده پسرحالل_ 

 جاموند توراه سالمتم:هادین

 .. چطوره احوالت اوضاع  جان پسرخاله سالم_ 

 یهوا کرمان رمیم فردا تیمامور هی یبرا من بگم بهت زدم زنگ خوبه اوضاع ری بگ نفص نکن بازشروع توروخدا:هادین

 باش داشته مادرمارو

 دربلندشد  یصدا

 دیبفرمائ...یگوش لحظه هی_ 

 گزاشت ینظام احترام تودستش پرونده اسوباچندتای

 نجایا بزارشوان_ 

 ی گردیبرم یک  هادین خب_ 

 شد  تموم تمیمامور هروقت دونمینم:هادین



 رون یب ورفت هاروگزاشت پرونده که دمیاسورودی

 روسرماست  جاش ام خاله درضمن میندار شتریب داداش ماکه باشه_ 

 کنم  جبران تیتوعروس داداش یمرس:هادین

 ن یگیم ازبس گرفتم یالرژ اه اه_ 

 اوا

 بازباشه خاستیم دلم شد یخال قلبم ته انگار رفته هادین دمیفهم نکهیوا حاتیوباتوض انیک شیپ رفتم  استراحت کمیو کالسا بعداز

  فقط فکرکنم رفته که خوبه میازطرف بود نیهم من عشق سروته  نمشیبب گهی د فکرنکنم شد تموم گهید اما بکشه داد سرم نمشی بازبب

  کردمیم زودفراموشش وحتما بودم کرده عادت بهش

 یدمق اواچته وا:سحر

 توخوابگاه  دمیرس دمینفهم توفکربودم  نقدریا

 اسو ی کو ستین یزیچ_ 

 ی غفار شیپ رفته:سحر

 ؟یدونیم اها_ 

 ویچ:سحر

 برگشته  یعنی رفته هادین_ 

 کجا  بع:سحر

 بود  نجایازا قبل که ادارش به_ 

 زونه یاو لبولوچت نیهم واسه پس:سحر

 نمشیب ینم گهی د نکهیا ترازهمه مهم راحتتره کردنش فراموش رفته خوبه  اماخب شدم ناراحت کمی زونهیاو لبولوچم کجا  من نه_ 

 باشه_ 

 بود کپسولم  خوردن چهاروقت  ساعت

 ی سحرهو_ 

 روسرت یانداخت صداتو چرا چته بله:سحر

 هیاب جلدش که یازقرصها یکیبا  اریروب کپسوله اون نییپا امیب ازروتخت ندارم حال دارومه وقت پاشو_ 

 نوکرتم من مگه تودهنت بزنم یشیم خوب  یتوک:سحر

 اریب کپسولم نزن حرف_ 

 تو  اومد اسوی دمید خوردمیم اب  داشتم تودهنم گزاشتم کپسولوقرصارو داددستم ابم وانیل هی کپسوالمواورد

 ادینم حاالها  وحاال ییجا هی رهیم داره انگار ست ینجانیا پارسا فرمانده اوا:سو ای

 دتوگلومیپر اب

 بمنچه..ب..خب... یریبم...الل_ 

 یبدون یدبخایشا گفتم دونمیچم:سو ای

 نه_ 



  گهی د بودم خورده قینارف ازاون که یا ضربه اون بودبعداز شده عادتم یعنی بود عادتم نیا اما  داشتم دوست  سحر مثل هم اسوروی

 کنم اعتماد یکس به تونستمینم سحر جز به

 نشست  باال اومدکنارم سحر رفتو اسوی

 چته_ 

 ی نطوریهم شتیپ امیب گفتم:سحر

 هوف_ 

 سارا

 کنن یم  کارخودشو کپسوال نیا گهیفرداد  مطمئنم خورد انگار  مژگان شد  خوب_ 

 بزمجه  کهیدختر بهتر:مژگان

 سحر

  لباسامو کمد  سمت رفتم تخت کردن وبعدازمرتب بلندشدم بودم خواب هنوز من  شدنن اماده مشغول همه دمید دارشدمیب ازخواب

  منوچرا گهیم بعد پادشاست هفت توخوابه پاندا خرس مثل خانم بفرما بود قفل درکمدش اما بلندشده اواهم فکرکردم دمیپوش

  دستشومحکم اماخوبه کنهیم وناله دهیم تکون سرشو همش عرقه سیخ اوا صورت هیتمام دمید سرش یباال رفتم نیکنی دارنمیب

 ی بانگران روزخمش گزاشته

 خبرکنه  امبوالنس خبربده فرمانده به یکی اواتوچته پاشو اوا اوا_ 

 بود  ستادهیا یبانگران کنارم اسوامی بود دهیفا یب دادمیم تکونش یهرچ بودن شده جمع دورم همه

 شده   چش حاال  بود خوب  یلیخ حالش شبیتاد اواکه:اسوی

 اسوی دونمینم دونمینم_ 

 شد یسوارم  داشت انیک امبوالنس تو بردنش برانکادر وبا اومدن اورژانس پرسنل قهی بعدازچنددق

 ام یب منم دی بزار قربان_ 

 بازه تاته ساراومژگان شیبازن دمید توخوابگاه برگشتم بودم اوا توفکر فقط زمان اون داخل دیبرگرد لطفا وحدت خانم نه:انیک

 طرفش بردم هجوم تیباعصبان

 بازه  شتین یچ یبرا یلعنت مرگته چه_ 

 ماچه به هیمامان شیتیت قدریا یشهر جوجه اون چته بروبابا:سارا

 کرد  روبغلم وازروبه طرفم اومد اسویهوی

 که  ساستیپل ننگ هیما یباش کوزت یندار اقتیل یتوحت  یش سیتوپل گفته یک دستش کف بزارم نویا حق بزار اسوی کن ولم_ 

 ببره  لذت یکیدرد از که شه سیپل توبخواد مثل یخر

 سحر شو الشیخیب:اسوی

 روسرم گزاشتم  دستام نشستمو روتخت رفتم بعدم

 انیک

 ادشدمیپ سرش پشت نییپا بردن اوارو تخت پرسنل میدیرس دمیفهم امبوالنس باتوقف دکتراوا شیپ میرفت  یقبل مارستانیب همون به

 اومد ییدکترطباطبا  بازم

 دکتر سالم_ 

 افتاده  یاتفاق بازچه سالم:دکتر

 بود  خوب  یلیخ که حالش دونمینم_ 



 بود اوا کردن نعیرمایدرگ دکتر

 چطوره اوضاعش:دکتر

  ضدشون  که کردن مصرف یزیچ احتمال به باالست شدت به تبش نداره یخاص مشکل کردم  زخمشوچک افتاده فشارش:پرسنل

 بوده

 تواتاق دیببر مارویب ام هیبق هیچ مشکل بفهمم دیبا دی اریب برام وجوابشو دیر یبگ یهموگراف زودتر هرچه:پرستار روبه دکتر

 د یرومهارکن وتب دیروبکن الزم یوکارها

 دکتر  بله:ارانیدست

 روبردن  اوا

 چطوره  دکترحالش یاقا_ 

  فکرنکنم اما بدشه حاله باعث که کردن مصرف یزیچ انگار اما بدم یقطع جواب تونمینم ادین یهموگراف تاجواب دین یبب:دکتر

 باشه یحاد هیقض

 دکتر ممنون بله_ 

  هم چندساعت وبعداز اواشد اتاق وارد یپرستار بعدازچندساعت رهیگینم اروم کمی چرا ادیم سرش بالست یهرچ دخترم نیا اوف

 گرم  بودوهوام دوازده باساعتیتقر سمتش رفتم اومد رونیب دکتر

 شدیدکترچ یاقا_ 

 که... یحاو  بودکه خورده ضدالتهاب کپسول شیهموگراف جهینت براساس نرماله حالش  واالن نییپا اومد تبش خوبه حالش االن:دکتر

  پس نداشتن  الهتاب شونیا میدیفهم شونیا کردن چک با اما شهیم زخم هیدرناح وردرد وتب رنجش باعث یزخم افراد یبرا

 کردن  مصرف دارو ازاون یچ یبرا دونمینم

 شهی م مرخص  یک چطوره تشیوضع_ 

 ندارن  یمشکل دشیببر  دیتونیبعدم رنظرباشهیز تاشب فقط میداد شستوشو  معدشم خوبه که حالش:دکتر

 شش یپ برم تونمیم  ممنون_ 

 حتما بله:دکتر

 ممنونم _ 

 ستین جونشیب ازجسم یخبر گهیود روتخت  نشسته قبل مثل االن بهیعج خوبه  حالش االن رفتم اتاقش سمت به

 وحدت  خانم یخوب_ 

 تودردسر  انداختم شمارم دیببخش قربان ممنونم:اوا

   یکرد استفاده ضدالهتاب یدارو نمی بب بگو هیحرف چه نیا_ 

 کرد  هوتعجبی

 نخوردم  یا گهید قرص وبعدازاون روخوردم بودند داده دکتربهم خود که ییودارو کپسول فقط من قربان نه:اوا

 

 شه یم مگه بهیعج

 گشتمیبرم داشتم دیکن شمااستراحت  خب لهیخ_ 

 شم یم مرخص یک قربان دیببخش:اوا

 شب _ 



 ممنون  بله:اوا

 روگرفتم   یدفترغفار شماره رونی ب رفتم

 ... و مارستانمیب تو وحدت اوا بخاطر دیببخش قربان الو_ 

 چطوره حالش  کنسه اموزششون امروز بالجبار نداره یمشکل دونمیم:یغفار

 شهیم  مرخص شب قربان خوبه_ 

 خوبه خب:یغفار

  ارهیوب رهیبگ  روازسحرافشار کردند مصرف وحدت اوا روکه ییداروها دیبگ یدیمج  ب شهیاگرم خاستمیم قربان راستش_ 

 ...مارستانهیب

 باشه خب لهیخ:یغفار

 خداحافظ  ممنون_ 

 سارا

 دمش ید وضع تواون  شد خنک دلم:مژگان

 منم_ 

 بهمون  کنن شک که نزار سرسحر ادسربهیز:مژگان

 باشه_ 

 برد  اوارو یدارو کیپالست برگشتو  وبازم رونیب سحررفت دمید هوی

 لوبره  یچ همه که االن  یوا یا_ 

 م؟؟ یبود مینبود که  ما الیخیب:مژگان

 دم یخند

 نه که معلومه_ 

 انیک

 شده  عوض  کپسوالش یعنی دکتر یاقا یچ یعنی_ 

 ست ین کپسول اون کپسول دراصل یول قرصه همون جلدقرص بله:دکتر

 دکتر یاقا ممنون..باشه تونهیم یکارک_ 

 داره  ییدعوا یجر یکیبا حتما دختر نیا رونیب  دکتررفتم ازاتاق

 یینجایا هنوز یدیمج_ 

 قربان  بله:یدیمج

 ی دینشن یزیاچی ینبود یباکس هیقض نیازا قبل اوا یریدرگ توشاهد_ 

 قربان  نه:یدیمج

 اوفففف 

 هادین

 مامان _ 

 جانم: مامان



 کرد یم نگاه بهم همونطورکه

 ستمین که یمدت نیتوا دیباش خودتونم مراقب لطفا شتیادپیم انایک_ 

 ی کردینم راه زابه انارویک کاش پسرم:مامان

 نجایا ادیب ازخداشه یدونیم خوب  خودتم مامان _ 

 باش  خودت  مراقب توام پسرم:مامان

 کنم صحبت  انیباک  کمی گفتم نیهم یبرا بود سررفته  حوصلم برداشتم مویگوش

 الو :انیک

 تربچه  یالوچطور_ 

 شفتالو  تربچه یگفت من بازبه یخوب  سالم:انیک

 یکنیکارم توپادگان چقدر مگه خستس  چراصدات_ 

 مارستان یب اوردمش بدشده  اوا بازحال:انیک

 کردم  حول هوی

 .. یچ  مشکلش چطوره  حالش حاال  یچ یبرا یچ_ 

 د یپر  توحرفم

  حالش  شده باعث که خورده ییدارو کردن  عوض داروشو هی ری بگ نفس کمی بابا ینیبیخودتونم یول یگیم من به شهی هم اه:انیک

 کنند یم مرخصش یک نمیبب  منتظردکترم خوبه االن بدبشه

 دمیکش راحت نفس هی

 خوبه اها_ 

 نجا یا یایتونم:انیک

 نمش یبب ندارم دوست امیب یچ یبرا نه_ 

 من   خب.. فک..من واقعا:انیک

 خدافط گهید خو  شو ساکت_ 

 کردیم نگاهم داشت مامان کردم قطع گهیم یچ نمیبب منتظرنشدم

 شده؟  یچ: مامان

 مامان  یچیه_ 

 اوا

 باشه تونهیم یکارک:سحر

 انداختم  همه به ینگاه

 جز  نکاروکنهیا  بامن باشه خورده مغزخر یکس فکرنکنم_ 

 ی کنیم نگام ینجوریا چرا چته:سارا

 کنارم اومد لوفرارومین

 طرف نیا ومدیم شما  یکمدا ازطرف داشت سارا روزید راستش:لوین

 کارخودشه  پس:اسوی



 دم یم نشونش االن:سحر

 دمیم نشونش خودم نه_ 

 سارا  طرف رفتم

 نه  کارتوبود_ 

 یکنیبلغورم یدار یچ:سارا

 بترس نه سایوا پاش یکرد یکار اگ مردباشو کارتوبود گمیم_ 

 بگه  بود اون کار اگه تا کردمیم کشیتحر داشتم

 مونیبزن چالغت دست بااون یخایم نکنه نیکن یغلط چ نیخایم باشه بوده کارما رمیگ:مژگان

 زدم  یپوزخند

 چطوربزنمت خام یم یکنجکاو_ 

 ی بکن یتونینم یغلط چیه:سارا

   انداختن راه اسویسحرو شمیبق دردنکنه  دستشون  شد نیزم پخش که سارا توصورت کوبوندم راستم یباپا

 درسته  نداره ی مشکل ازمونها یبرا دیدیکش شمیبخ شده خوب که زخمم االن دکتر یاقا_ 

 د یشد خوب خوب شما بله:دکتر

 بابا  مامان دیدیشن_ 

 دخترم باشه:مامان

  یروز امروز داخل رفتم ازباباومامان یباخداحافظ بودند اومده مرهنگ سرهنگ یکل بود روزازمونها پادگان میبرگشت نیباماش

 لندن گشتنیبرم نایا مامانم که بود

 که میشیجدام ازهم میکن  چ حاال سحر_ 

 بابا نه:سحر

 ی گیم یچ_ 

 انیک شیپ افتادم درضمن کرد  انتخاب منو اون نفرسوم هست سرهنگه اون نگاه ییجنا رهیدا یتو افتادم من نیبب:سحر

 واقعااااا _ 

 یکن یراض اونو دیبا پس اوهوم:سحر

 کنم  جلب توجهشو دینبا اصال اتفاقا نه_ 

 تو یگیم یچ:سحر

 هادین شیپ برم خامینم من میجداش میمجبور متاسفانه_ 

 اونوقت  چرا:سحر

 اون  شیپ امیب خامینم گهید بفهم_ 

 ار یدرن یباز بچه اوا:سحر

 بفهم  هیچ یباز بچه_ 

 خورهیم ییجنا رهیدا بدرد تو یتهایقابل:سحر

 ام ینم اداره اون به من نه_ 



 بکن  خادیم دلت  یهرکار اصال:سحر

 ؟؟یچ اسوی_ 

 ی زدجاسوس افتاده یاطالعات:سحر

 کجاس .خوبه_ 

 دونمیچم:سحر

  فتن گر ازمون آزمون یکل بود گفتیم  سحر که باهمون صحبت مشغول انیک که سرهنگها  تمام سمت به رفتم یدیمج بااومدن

  که میبود ستادهیا سرهنگها سمت فیرد هیتو هممون ینظام بااحترام وبعد دادم نشون خودم از ییباال تیقابل یراندازیت  یریتودرگ

  انیک نگاه سرهنگ گهیم ییزایچ هی وداره رومنه انیک نگاه دمید کردنیم  صحبت  بامعاوناشون بهمون بااشاره ازسرهنگها هرکدوم

 کردن یم صحبت کردنویم نگاهم بامعاونش ام گهید یها ازسرهنگ گهید یکی همزمان دادیم تکون کردوسرشویم

 انیک

 تونهیم هیعال العاده فوق دره ازدسمون بزارم تونمینم تیقابل  نیباا هیعال تهاشیقابل هیافسر چجور هیک راست از سوم دختر:سرهنگ

 باشه هادین یبرا یخوب کمک

 ره یپن کاردو هادیبان  که نیا اواوحدت یچ کردم نگاه گفت سرهنگ که یکس به ینگاه انیک

 اواوحدت  قربان_ 

 اشناست چقدربرام:سرهنگ

 بود  داده هادونجاتین جون که یدختر همون_ 

 نه یا پس شناختم اها:سرهنگ

 باهاش یکم اگر طونهیش دینخور شیجد افهیق گول االن درکل یعنی طونهیش ادازحدیز  قاشهیبارف یوقت ازنظراخالق قربان بله_ 

  شتریوب کارکرده ووشو یکیازکوچ گستاخه دیبزار سرش  سربه که یوقت یول دیشیم بودنش وپرو بودن گستاخ متوجه دیکن صحبت

 باکتکه  حرفهاش

 نه یهم مثل قایدق هادمین شهیم هادین یبرا یارخوبیدست اواوحدت نیهم خب لهیخ:سرهنگ

 رنی کاردوپن قربان_ 

 ست ین مهم...واقعا:سرهنگ

 سمتم  اومد یمراد سرهنگ

 راست  ازسمت دخترسوم:یمراد سرهنگ

 خادکهیروم اوا نمیا که یوا یا باموادمخدره ازستادمبارزه یمراد سرهنگ

  تاتموم کنه زووم که یا ورومسئله پرو رکو اخالقشم دنش ید که یاتیعمل ازنظر کارکرده ووشو یکیازکوچ اواوحدته سرهنگ_ 

 کنه ینم ول نشه

 شخصه  نیبهتر ادارمون یبرا خامیم که یسیپل همون:یمراد سرهنگ

 م یبخا خودشو نظر دیبا یا موقعه نیدرچن پس شونویا خان یم ماهم سرهنگ قربان اما_ 

 خب لهیخ:یمراد سرهنگ

 اواوحدت _ 

 قربان  بله:اوا

 مااومد  سمت به ینظام بااحترام

 م ی روبدون  نظرخودتون دیبا دونفرهست چون دادند درخواست  اداره به شما جذب یبرا ها ازسرهنگ  دوتا وحدت خانم_ 



 گفت  یوجد خشک یلیخ

 قربان  بله:اوا

 کردم  اشاره رادمنش سرهنگ سمت به

 پارسا وسرگرد من سییر نیهمچن ییجنا رهیدا از رادمنش سرهنگ شونیا_ 

 هستم اواوحدت  قربان خوشبختم:اوا

 .. هادین نجات بخاطر شناسمیم اسم توروبه دخترم ممنون:سرهنگ

 ندادم رونجات  یخاص شخص  وجون دادم انجام فمویوظ فقط من  اما گفتند یچ شما به هیبق  دونمینم قربان:اوا

 داد  تکون رو زدوسرش یمصلحت لبخند هی سرهنگ

 باشماست  میتصم وحدت  خانم  خب هستند باموادمخدر مبارزه ازستاد یمراد سرهنگ هم شونیا_ 

 ش یجد لحن باهمون

 برم باموادمخدر ستادمبارزه به خامیم من قربان:اوا

 بود رمنتظرهیغ مشیتصم جاخوردم لحظه هی

 دیکن ثبت ستاد ازافراد یکی عنوان به شونمیا اسم خب لهیخ:یمراد سرهنگ

 رفت  معاونش همراه به سرهنگ که گزاشت یینظام اوااحترام

 یی جنا رهیدا  ادیب شتربخادیب تهاشیقابل نیباا  کردمی فکرم:سرهنگ

 بود رمنتظرهیغ مشیتصم_ 

 ادیب نتونست تشیمامور بخاطر هادین شد تموم شونیاموزش دوماه گزشت روزم اون خالصه رفت اواهم

 اوا

 ی کارخودتوکرد بالخره:سحر

 بود  اسون خودم  یبرا یکنیفکرم نکاروکردمیا یچ یبرا یدونیم خوب  سحرخودتم_ 

 هان یکن فرار احساساتت ازدست یخای م یتاک اوا:سحر

 

 یوفرارکن ینش عاشق یخایم یتاک یش عاشق بازم دیبا روز هی بالخره:سحر

 دم یکشیم نیروزم یه راستمو یپا نییپا انداختم سرمو نهیس به زدم دستمو کالفه گفتیم راست

 به نصبت ی حس چیه که شدم  یکس عاشق است کطرفهی من  عشق یدونیم خوب خودتم طرفه کی عشق نه اما خوبه بودن عاشق_ 

 انه ی ببرمش نیازب دیبا نداره من

 یترشیم اخرش بخدا ییروان:سحر

 دم یخند

  شغل  میتونیم بالخره خوشحال میلیخ مسئله نیوازا میبود توپادگان که بود یروزاخر امروز سرصف میستادیا همه انیبادستورک

 میکن شروع موردعالقمونو

  نیا طول یتو شما  یاموزش فرمانده که  خوشحالم یلیخ درضمن افتادند مکان کیدر باهم دو دوبه خونمیم که  ییاسام  خب:انیک

 وقتا یاگرگاه خامیم عذر ازتون شونیا ازطرف  من اما انینتونستندب یا مسئله بخاطر متاسفان پارسا فرمانده بودم مدت

 خودتونه  بخاطر فقط کارها نیا تمام اما میکرد یکاراشتباه



  هیگر غرق نقدریا دمیخابیم هادین به بافکرکردن فقط وهرشب دمشیند دوماهه به کینزد شد تازه دلم داغ دوباره هادین بااسم که اخ

  انگار ییزایچی انیک  همراه یاموزش مدت نیتوا انهیک  شیپ اون خوشحالم سحر یبرا بازم برهیم خوابم یک دمیفهمینم که شدمیم

 اومدم رونیب  ازافکارم که زد پهلوم به هوسحری میخوب دوتا ازما یکی خوبه بازم هست

 ها؟؟چته؟؟ _ 

 یاتیعمل تو یاطالعات اون جای یافتاد لوفریبان یکنیرمیکجاس  :سحر

 شهیم تنگ یلیخ براتون دلم اوفف:سو ای

 خانم  فندق همو مینیبیم میایم_ 

 نفره سه بغل هی البته میکرد اسوروبغلی رفت انیک ینظام بااحترام بعدم

 دیریبم جوون یا مردم شدم خفه  ایوحش_ 

 خواهشا  شو ادم:اسوی

 ستیبشون ادم یا شه منقرض گهید اگه:سحر

 جفتشون  گردن پس زدم یکی

 م یدر میکن جمع المونیوسا نیبپر موقوف یدراز زبون_ 

 م یورفت میدیخند تامون هرسه

 هادین

 بتونه یتعق درحال قربان موتورشد سوار مصلحه مردع قربان:یمصطف

 نباش  من نگرانه_ 

 ورضا  انیشا به میسیتوب

 ن یحال توچه ها بچه_ 

 م یحرکت درحال موردنظر فرد پشت یباتاکس قربان:انیشا

 دیکن حفظ  فاصلتونو خب لهیخ_ 

  واالن بودن کرده ترورش یقاچاقچ افراد همون نیهم یبرا بود کرده روکشف مواد بزرگ محموله هی کرمان یازسرگردها یکی

 دارند  رو من قصدترور واالن  کنم یمتالش گروهو نیا که یتازمان البته شدم اون نیگزیجا من

 دراورد شو اصلحه دیباش اماده قربان:یمصطف

 د یباش اماده شماهم_ 

 شهیم کینزد  داره دیکن شتریب سرعتتون قربان:یمصطف

 باشه  اماده بگو سهند بع یمصطف_ 

 دستوره  منتظره:یمصطف

 کجاست  نمشیبینم االن_ 

 قربان.قربان:یمصطف

 کن   کیشل سهند_ 

 زد موتور یرجلویتا به یکیشل سهند تا داکردمیپ نجات روندن زاک کیز باکمک رزدیت چندتا راننده کمک  پنجره کنار اومد مرده

  کال چون کردند اونومحاصره دورتادور اومدنو وافرادم کردم متوقف نویماش همونجا خورد نیزم به یادیز مردباشدت بعدم

 مستم بادواومد یمصطف برد سیپل نیماش وبه زد دستبند بهش  محمد نداشت یحاد مشکل بود سرش کاسکت



 خوبه حالتون قربان:یمصطف

 اداره  میبر خداروشکرخوبم_ 

 بعداز رفتم داخل  سمت وبه تومحوطع نویماش دنیبعدازرس رفتم اداره سمت به نیماش همون همراه منم دورشد ازم ینظام بااحترام

 رفتم  سرهنگ اتاق سمت به گزاشتن بهم افراد که بیها ینظام احترام

 داخل امیب تونمیم قربان_ 

 هادجانین اتویب:سرهنگ

  نشستم گزاشتم ینظام احترام

 ییتو فقط  شهیم یملک نیشاه یریدستگ به موفق که یتنهاکس دونستمیم:سرهنگ

 شده  ییشناسا_ 

 افرادماست  کنارزدن مسئول که  یکس یمعتمد  جالل مورداعتماد افراد از یکی یملک نیشاه بله:سرهنگ

 کرده  اعتراف یزیچ قربان_ 

 باشن نداشته تاقصدکشتنشو میدار نگهش تنها سلول هی تو دیبا  هییبازجو تواتاق فعال:سرهنگ

 باشع  بامن شییبازجو دیبد اجازه اگه_ 

 خوبه  میلیخ:سرهنگ

 تهران  برگردم خامیم پرونده نیا بعدازاتمام قربان_ 

 ی بر یتونیم ممنونم ازت هرحال به یول یبمون نجایا یتونستیم کاش واقعا:سرهنگ

 شدم وداخل دروبازکردم  رفتم ییبازجو اتاق سمت به رفتم رونیب ازاتاق ینظام وبااحترام بلندشدم

 کرده میاعتراف_ 

 رقربانیخ:محمد

 د یماروتنهابزار بامن شیبق_ 

 شدن بعدمازاونجاخارج

 ی کن یدگیرس بهم شخصا   یاومد سرگرد جناب هیچ:نیشاه

 نسوخت  اون حال به دلت یدار ماهه شیش دختر هیتو_ 

   نییپا سرشوانداخت

 رم یبگ فیتخف برات دمیم شرف قول بهت یکن اعتراف اگر نیبب_ 

 کشنیم همسرودخترمم چیه کشنیمنوم نکاروکنمیاگرا:نیشاه

 کنم یم نیتضم همسردخترتو جون هم خودت  جون هم دمیم قول بهت من_ 

 د یخند

 یگیم یتوچ داره  ادم جا همه اون:نیشاه

 باش دخترت بفکر یول بده بعدجوابمو فکرکن االن یبر  گهید ییجا به کنمیم کمکتون ادینم سرشما ییبال گهید بشه یمتالش اگه_ 

 که یکوچ یلیخ هنوز

 شده  سست شدخوندیم افشیازتوق رونیب  رفتم بلندشدم

 !!! محمد _ 



 بادو  سمتم  محمداومد

 قربان بله:محمد

 برسه بهشون یکس  دست دینبا شه محافظت ازشون نیبب امن یجا هیوببر داکنیپ نویشاه تردختروهمسر عیسر هرچه_ 

 قربان بله:محمد

 انیک

  نیا عاشق واقعا دمیفهم دوماه نیتوا بودم خوشحال  یلیخ  بود شده من یروهایازن یکیو خودم شیبودپ سحرافتاده نکهیا بخاطر

 ردادییتغ مویزندگ پادگان نیا کردمیم جمع  المویووسا برداشتم جعبمو دمی دیپرینم بهم قبل مثل بود بهترشده رابطمون دخترشدم

 شدم عاشق پادگان نیبارتوا نیاول یبرا من بده رییروتغ ییزایچی ام ندهیدتوایشا

 د یبفرمائ_ 

 گزاشت  ینظام احترام داخل  اومد بود اوا

 وحدت دخانمییبفرما_ 

 م ینینب همو وقت چیه گهید دیشا کنم یخدافظ ازتون اومدم من ..من  خب قربان راستش:اوا

 ی شدیم هادین یبرا یخوب یروین مطئنم ییجنا رهیدا یومدین چرا_ 

 زد  یلبخند

 خوبه هاش تیقابل ساراهم درضمن بهتربود ینجوریا:اوا

 دیباش موفق دوارمیام هرحال به_ 

 کردیم صحبت هم بااوا بودم المیوسا کردن  جمع مشغول 

 ممنونم  هم خامیم معذرت ازتون هم دیافتاد زحمت به یلیخ شدیبدم حالم مدام نکهیوا زخمم بخاطر مدت نیتوا قربان:اوا

 وحدت  خانم بود من فیازوظا یجزع نایا تمام_ 

 بااجازتون  شمینم مزاحمتون قربان گهید خب:اوا

 سالمت  به دیبر کنمیم خواهش_ 

 برگشت  که رفتیم داشت داد بالبخندجوابمو متقابال واواهم زدم یلبخند

 دیکن یخدافظ شونمیازا من یجا به ندنبودیا  خوش ادیز پارسا فرمانده یعنی پارسا یاقا با من یخدافظ دقربانیببخش_ 

 کنم میخواه عذر یاورد سرش که ییبالها بخاطر_ 

 باال ازابروهاشوانداخت یکی

 است  یهو یها جواب نکردم یکار منکه قربان:اوا

 دم یخند

 همه  به هیشب یلیخ رفتارتون نیا ،یکن قبول یندار دوست االنم یحت_ 

 خدانگهدار:اوا

 خداحافظ _ 

 نیام کن روادم دوتا نیا خودت ایخدا رفت رونی ب ازاتاق

 سحر

 اواخونه یا ازدست گرومیج_ 



 ی کن یخدافظ ینرفت توچرا:سو ای

 کن یخدافظ برو خودت نمشیبی هرروزم گهی د ازدوهفته منکه_ 

 رهی بم بود کینزد بدبخت میاورد بالسرش یلیخ میکردیم یخدافظ ازش بود هادمین کاش کردم یخدافظ موقعه همون:اسوی

 پس  یچ سرمااورد اون که ییبالها_ 

 رون یاومدب ازاتاق اوا

 میفتیب راه شد تموم تیخدافظ خانما  خانم_ 

 م یبر باشه:اوا

 ساد یوا اوا هوی میشدیم خارج ازسالن میداشت بود دستمون هامون ساک رفت ازما زودتر میکرد اسوروبغلی بود انگارناراحت

 ؟یسادیوا یچ یبر_ 

 زدم  بهش ییحرفا چه ههه دمید نجایهادوایبارن نیاول:اوا

 م یبر مونیم هیجون دوست الیخی،بیافتاد بفکراون توبازم اوف_ 

 زد یلبخند  برگشت سمتم به انداخت زیام حسرت نگاه هی پادگان کل به برگشت

 منتظرمونه  خونه میبر خب:اوا

 بود یشکل بارچه نیاخر ادیم ادتی خونه یگفت اخ اخ_ 

 کرمانشاه  یها زده زلزله انگار ادمهی که بله:اوا

 ندارم یزکاریتم حال  من بخدا_ 

 باشه  درست اسانسور کن دعا دعا برو فعال نزن حرف:اوا

 ربده یگ بهمون قراره بازم هخامنش یاقا بازم یوا_ 

 گشادام  َگل  ی لباسا تختامون یبر بود زده لک دلم اخ:اوا

 رمن ینظیب یغذاها_ 

 ی درار من ی مزه هیایاسوخته،یاشوور، ی رینظیچقدرب اونم:اوا

 یندار اقتیل_ 

 یسجاد یاقا طرف میروکرد میدربود یجلو بای تقر

 بااجازتون یسجاد یاقا_ 

 یندار یکار یسجاد یاقا:اوا

 دیباش خودتون مراقب دخترا خدا دست نیبر دیرس رفتن روز بالخره :یسجاد

 خدافظ باش  خودت مواظب  شماهم  چشم_ 

 نکردت یکارا همه بابت  ممنون یسجاد یاقا:اوا

 ینشد درست توهنوز:یسجاد

 دیاواخند

 ی سجاد یاقا خدافظ:اوا

 سالمت  به دیبر خدافظ:یسجاد



 م یستادیا اپارتمان یوجلو میکرد حساب پولو میدیرس  میروداد خونه وادرس میسوارشد میرفت دربود یجلو  که ییتاکس سمت به

 مونینقل خونه نایا ننم اخ_ 

 الزمم ییدسشو که میبر:اوا

 عاشقانه؟؟؟  بحث  وسط اخه برسرت خاک_ 

 بمنچ:اوا

 موخام ییدسشو منم میبر یزود بدو_ 

  کال تواپارتمان واحدبود تک سوم طبقه وفقط بود طبقه شیش اپارتمان بود سوم ماطبقه خونه مینبود بود ماه سه میشد وارد باسرعت

 که  میرفتیاسانسورم سمت به باسرعت میداشت دارند کیکوچ یها بچه که کردنیم یزندگ خانواده

 !! خانمااا :هخامنش

 حیییییح:مادوتا

 هخامنش یاقا میبرگشت یدزد میاومد مگه بود یچ ترسمون نیا لیدل میکرد نگاه سرمون پشت به بعد میکرد نگاه بازبهم یباچشا

 سردرن حرصشو شتراوقاتیوماب مهربونه میلیخ که دیسف یها شیبار مسن نصبتا مردقدکوتاه هی رساختمونیمد)بود

 ( میاوردیم

 نیچطور دیسع  عمو شیاخ هوف:اوا

 که نمونیعموشماترسوند_ 

 وضع  نیباا اخه دییشما:دیسع

 رخندع ی ز می زد جفتمون بعدم ینظام بالباس میکرد جفتمون سرووضع به نگاه هی

 نیعموچطور_ 

 عمو  یخوب:اوا

 نیشماچطور رهیادومیم ینفس هی ممنون:دیسع

 بددد  افتضاح بددددد میبمون نجایا گهید قهیدق تاده اگه عمو:اوا

 بندنبود  پاش هیرو اوا اخه میدار ییدسشو بود دهیانگارفهم

 دیزودبر خب لهیخ:دیسع

 اسانسور  سمت میدیدو

 خرابه:دیسع

 باال  میروبر پله همه نیچطورا دیکن درستش دیعموسع اووف_ 

 غربزن بعد یبرس بزا یدونیم که  خودت:دیسع

 یوا نیزم خورد ها توپله سرخورد اواپاش هوی میبود  دوم طبقه  میکرد رفتن  باال به ازپلهاشروع گرفته یباصورتها بعددوتامون

 روپله  نشستم کنم کنترل خودم نتونستم

 امت یق به دارید ینیبینم دخترت اصال ینیبینم نوت گهید مرد مرگ جوون دخترت مامان یوا:اوا

 رم ی بگ نتونستم خودم جلو منم اوردیدرم یباز مسخره   داشت اوا

 ی زنیم هیحرفاچ  یا ههههه..حرفا  یا...دمیترک...اوا  یوا..ی ...وا_ 

 بلندشم کن کمکم حداقل یخندیم یچ یبر ومدتین  ایدن به بچه تودل درد:اوا



 دم یکش گرفتم دستش درازکردم دستم بلندشم خنده نیتوح

 گه یم طویا شیابج بچه به ادم_ 

 شم یمنفجرم دارم که روبازکن درخونه باال میبر بدو فعال:اوا

 نگذره خداازسرت بدترشدم دمیخند حاالکه یگیمنونم_ 

  که اوا نیزم ازخوردن نمیا بود اسانسورخراب بود نحس کال  که قدممون میاورد باخودمون ارویبدبخت بازتمام خونه به باورودمون

   منتظرمونه ایچ گهید  دونهیخدام میشیم منفجر میدار که االنم من یبرا خوبه یاتفاقا جز

 ...که االنه باال میبر زودتر سحر:اوا

 بدو_ 

 نامونیپوت باهمون داخل گزاشتم پامو تاخونه بود یدون گله هیشب شتریب  نهینب  روزبد چشمتون بازکردم دروکه می دررفت سمت بادوبه

 داشتم برش نیروزم بود افتاده اوا شلوار

 کنهیم چ نجا یا نیا خانم اوا_ 

  هی ستین فرش خونمون نیزم گزاشتم  ساکمو  ییشو تودست رفت من به توجه بدون که بود میوخ اوضاعش نقدریا اما

  بزرگ زیم هی بود شده  جمع خاک یکل یوارید ید یس  ال رو بود پرازلباس روکاناپه داره ینقل خواب اتاق هیو سالنواشپزخونه

 بود شده زباله پراز زهمیرمی ز کیکوچ چهیقال بود ختهیر روش وتخمه وهیم پوست یوکل یا شهیش ییظرفا که هابود جلوکاناپه

 انگار گندزباله یبو پهنه کوچولو چهیقال هی اشپزخونه هیتو اشپزخونه سمت رفتم دراوردم امو مغنه بود میوخ که سالن  اوضاع

  به محکم رونیب اومدم بود شده جمع نتایکاب یرو وظروف ظرف یکل بود زن بهم حال یلیخ اشپزخونه بود جاروگرفته همه ناشه

 اوابود گرفتم سرمو خوردم ونرم سفت یجا هی

 کن  جلوتونگاه_ 

 یبر یخاسینم شدم،مگه راحت  رسرتیخ شیاخ:اوا

  رونی ب بعداومدم ییدستشو تو دمیپر بود رفته ادمی خونه وضع دنیباد کال

 دهیترش فیکث یاوا یهو_ 

 و یب تواتاقم عمته دهیترش:اوا

 یعیفج طرز به یشیزارایم نهیا یرو شلواراوا دمید پرتوپال لباسا بازبود ها ییوار ید درکمد بدتربود  ازبدم گهید اتاق اوضاع رفتم

 توصورتش خورد اوا سمت کردم پرتش داشتم برش افتاده

 ی وحش وانیح هوش:اوا

 کرده  حمله نجایا یزامب_ 

 شد ینم ینطوریا کردمیم حمله یزامب اگه:اوا

 بوده  یخال نجایا قرن هی انگار ندونه هرکس پرازتارعنکبوته واراید داغونه سالنواشپزخونه میکن  عوض لباسامون  پاشو  اواپاشو_ 

 تو  درخدمت وجود باتموم اشپزخونه بامن کردنش مرتب ابوجارو دنویکش یوط سالن نیبب باش:اوا

 کن  شروع حله باشه_ 

 داشد یزورپ به کمدامون ته شلوارک تاپ هی بعدم

 کوش  امونیگل ننه چادر:اوا

 دم یخند

 زهیاو یجاکفش به_ 

 رولباست زهی نر یزیچ ببندم دامن مثه برات ویب اقدس ننه ویب:اوا



 ویب_ 

  تل  مثل روسرمون بست یروسر دوتا بعدم خودش هم بست من یبرا هم رزنهایپ ننه ومثل برداشت چادرجفتمونو رفت

  تواشپزخونه رفتم میشدیم زیی پا وارد میداشت وربودویشهر یاخرا گهید چون بود یخنک روبه کم هواکم بازکرد پشتش وموهامونو

  رونیب رفت وجارو خونه کف زکردنیتم مخصوص یباط کردو اب بزرگوپراز سطل هی اواهم کردم زردودستم یودستکشها

 کرد  روشن کوچولورو کریاسپ نیزم الروگزاشتی وسا اپن پشت

 ه یایم ارومی هوار ای هوار حاال:اهنگ

 یی خدا ییگزاشت یچ_ 

 یخوب یا به اهنگ نزن حرف:اوا

 اوا

 جوگرفتم هوی ومدمیم میزی ر وقره کردمی زمیروتم خونه کنج یتو عنکبوت یباالوتارها  دمیپریم پرکنده مرغ ومثل جاروبرداشتم

 خوندم یوم راست دادمیم چپ دادمیتودستاموم جارووگرفتم

 یی الالالال ییالالالال  یناین یناین هیایم اوا اهواری هوارهوار حاال_ 

 دادزد  سحرازتواشپزخونه

 بده کارتوانجام:سحر

 وا  شد عوض اهنگ هوی واربودمید یزکاریتم مشغول  خب لهیخ_ 

 بندر  یدخترا ی همه:اهنگ

 نداشتت اشوهری بوده یبندر ننم یگزاشت یبودچ قشنگ اهنگو همو سحر_ 

  کارتوبکن:سحر

  بود کوچه ماروبه پنجره اخه دمید توکوچه خانمو هیرق دروبازکردم بود خونه یتوهوا خاک یکل زکردمیواروتمید یها گوشه تموم

 دادزدم 

 خانمممم  هههیرق_ 

 باال دستموبردم گشتیصدام  دنبال داشت شد متوجه

 سوم طبقه نجایا نجایا_ 

 زد  یلبخند دمیهودی

 نیاومد یک شما سالم:هیرق

 روسرم صداموانداختم

 خبر چ شیپ ساعت کی نیهم_ 

 یرزناشدیپ هیشب برس کارت به فعال میکن صحبت امیم بعد بزار دختراروم:هیرق

 ی مرس_ 

 یزنیم حرف یباک یدار اواااااا  یهو:سحر

 ی نییپا طبقه زن خانوم هیرق_ 

 کارکن :سحر

  بودن ولو جا هی هرکدومشون هاکه کاناپه ازرو شلوارکامو رفتم گرفته یشخص کوزت انگار سحر  نیا ازدست رمیبم من یاله

  بازم زکردمیتم انداز خاک جارو روبا چهیقال کنارو  زوزدمیم توظرف ختمیر کردم جمع زیم ازرو هارو پوستاوتخمه برداشتم

 رواپن  گزاشتم توش یاشغاال آتو ظرفوبا سرجاش زوبرگردوندمیم



 هست  نامیا یهو_ 

 باشه:سحر

  دبنفشیسف وپرده کاناپه کردم میتنظ ام چهیزوقالیم دراوردم حالل شکل به ید یس ال جلو کنارهم هاروگزاشتم کاناپه رفتم برگشتم

  درد کمرم دمیکش که یکمی خونه کف دیسف یها یروکاش دمیکشی م توابو زدم وبرداشتم یط سوخته بنفش هام چهیقال بودند رهیت

 ازاشپزخونه پاشو هوی بود گرفته دماغشو دستش هیبا  بود  زباله سهیک دستش هی سحر وارید  به دادم عیتک  کنارپنجره رفتم اومد

  تحمل خودم نتونستم گهی د بگم بهش بود رفته ادمی شدن افتاب زیمو  مثل شدند یکی کف یباکاش زباله سهیک خودشو رونیب گزاشت

 کرد یم ناله داشت سحرم رخندهیز  زدم یپق کنم

 ی جیافل عنتر نگذره خداازسرت یش  فلج اسمنی رودست یبمون شاهللیا نمیبب انداختنت یترش سطل اوا  یاله_ 

 خندمیبلندم یباصدا دارم منم بازه پنجره نبود حواسم دمیخندیم بدتر من گفتیم اون یه

 شد  افتاب  کشمش مثل دمیخداترک  یوا منچه ههههههه..به هههههه.....ییدستوپاچلفت تو...ههههههه....تو_ 

 توصورتم  خورد کاناپه  کوسن هوی

 یچلفت یبلندشد یتوک_ 

 کردم  پرت دوتاشو توصورتم خورد محکم ام گهید یکی

 نکن کصافت _ 

  میوقت  اونکاروکنه دینبا نکاروکنهیا دیبا دختر گفتیم یه  که بود یزن هی اومد ینییواحدپا زن خانم هیسم یصدا هوی

 کرد یم فیتعر جمعه نماز خطبه ومدینم نییپا رومنبر رفتیم اوردیرمیماروگ

 ...بار ده یبریم باال صداتو نقدریا چرا  بعدم..نیاومد یشماک دختر وا:عیسم

 گفتم  کنه لیتکم حرفشو نزاشتم

 میدیرس شیپ ساعت  هی نیهم ماهم خوبن  خانواده ییخوب یتهران هیسم اقا حاج سالم بههههه_ 

 بره باال دختر یصدا زشته دختر یزنیدادم چرا حاال خوبن همه ممنون اقا؟؟؟؟  حاج شدم من حاال:عیسم

 رفتم  کع یکی من  برسع دادت به خدا اوا اوف اوف:سحر

 ؟ کجا؟؟_ 

 ده یم سگ هیالش یبو دهیم مرده یبو ینیبینم کیپالست مگه:سحر

   رخندهیز  زدم یپق

 ینکرد جهنممون یتاراه ببر ببر_ 

 سحر یچیه نه یسالم نه متنفربود ازسروصدام اخمو میلیوخ یمقررات شدت به زن هی خانم نرگس یصدا دروبازکرد نیهم

 یکنار هی کوگزاشتیپالست

 دیخوب خانم نرگس به:سحر

 شه یپ سال  چن مال  زباله نیا اه  اه ممنون:نرگس

 کنارسحر  رونی ب رفتم  دمیپر

 چندصدسال  شهیم بگزره گهید روز چن  اگه جونن  نرگس سالم_ 

 کل اهنگتونم یصدا رونوبرداشتهی ب کله صداتون چهخبرتونه اها اومدم یچ یبرا رفت ادمی...یختیر دخترتوبازمزه سالم:نرگس

 ساختمونو 

 م ینی وببیب زیقرر  هی خانم نرگس که خوبه  عاااا_ 

 ز ی نر مزه نقدریا دختر بسه:نرگس



 رفت بعدم

 اواجان  ستیشعوربدن کمی:سحر

 بروتو  بودا اهنگ اوج درارم حرصش چطو دونمیم  خوب_ 

 تو  میرفت

 ووسططططیب عااااا:سحر

 دستم  گرفتم یط دسته منم

لللللل  یرضا محظ:اهنگ  دختروووووووک 

 هاجونم_ 

 تواشپزخونه  سحررفت دادمیقرم یباط

 دم یم ادامه اشپزخونه ازتو:سحر

 باش  راحت_ 

 بود  یدیس یدیس ال یجاکفش شهیش کردن پاک به نوبت سالن کف بعدازاتمام شدم برداشتمومشغول ویوط سطل بازم

 هادین

 گزشت اداره نیتوا میسرباز شغلم خاطر به برگردم  کنم تمومش زودتر  نکهی ا به بود روپرونده تمرکزم کل بودم نشسته تواتاق

 دراومد یهوصدای

 اتویب_ 

 بالبخند همراه واردشد ینظام احترام هیاحمدبا

 نع یخادشماروببیم نیشاه قربان:احمد

 م یبر عیسر  خب لهیخ_ 

 قربان بله:احمد

  داشت استرس تماما بود ام متوجه نیشاه واردشدم  دمیدروکش رهیدستگ واردشدم کنه اعتراف که کنه قبول خداکنه میافتاد راه

 نشستم یصندل رو  روش روبه بود معلوم صورتش ازتو ینگران

 ی کشوند نجایا منوبه یزمهمیچ بخاطر دوارمیام نیشاه اقا  خب_ 

 بمونن  سالم خانوادم من بعدازاعتراف هست ینیتضم چه:نیشاه

 ....باخانوادت دررابطه شهیم کم ازجرمت یباماهمکار که یدرصورت اعدامه حکمت تواالنشم نیشاه نیبب_ 

 اوردکنارگوشم  سرشو  داخل محمداومد کردمیم صحبت داشتم

 باشه مواظبشون سپردم هام چندتاازبچه امنه ودخترش زن یجا قربان:محمد

 ی بر یتونیم  خب لهیخ_ 

 باتوعه میتصم امنه  کامال جاشون االن  خانوادت نیاقاشاه  خب_ 

 که  رونی ب برم بلندشدم یازروصندل

 کنم  کمکتون حاضرم:نیشاه

 زدم  یپوزخند برگشتم

 کن  شروع  خب_ 



 زنده شاهد باداشتن که یقاض حکم بعداز  میکرد ریواونارودستگ میرفت یاملش جالله  شرکت سمت به سهایباپل ییبازجو بعدازاتمام

  نیشاه دنبال وروز وشب کرمانم  هست یدوماه االن تهران برگردم تونستمیم پرونده نیا شدن وبابسته دادیم اعدام حکم صددرصد

 لو تااونهارو میبکش حرف ازش بااونا میتونستیوم داشت خانواده که بود یکس تنها چون میبنداز دامش به میبتون که ییوراه میبود

 بود انیک خورد زنگ میگوش بده

 الو _ 

 انه ی یخوب یچطور طوفه سالم:انیک

 یتوچطور زرشک خوبم سالم کهیعل_ 

 ی ا زنده هنوز ممنون:انیک

 یخبرندار مردم نه_ 

 چطورشد پروندت خب لهیخ:انیک

 گردم یبرم شدنش وبسته یقاض حکم بعداز رکردمیدستگ بالخره امروز  ویاصل یها مهره خداروشکر_ 

 ده یم چقدرطول خب یتونیم دونستمیم:انیک

 هفته  کی به کینزد_ 

 یی نجایا گهید هفته یعنی پس:انیک

 ناهاربخورم  برم کن قطع خستمه انیک  خدابخاد اگه اره_ 

 خدافظ پرست شکم برو پاشو:انیک

 کردم  قطع بعدم

 انیک

  شیپ چون نبود انایک البته بود جمع جمعشون  همه دمیرس اداره گشتمیبرم ازفردا گهید چون خونه برم که رفتم کردم قطع ویگوش

 موند یم خالم

 اوا

 مردم یگور به گور سحر یوا_ 

 م یبخور ارنیبگوب یکوفت هی لش تنه نزن حرف:سحر

 تلفنوبرداشتم  عیسر

 زنگم یم اصغرکپک به_ 

 سوسوله  اصغر منظورت:سحر

 وووییییاج یقبل عشق کپکه االن بود سوسول قبال_ 

 داشتم  دوستش  یک من کوفت:سحر

 کن  اهیس بروخودتو_ 

 زدم  زنگ

 اصغررر  الو_ 

 یبرگشت مگه یخوب ی ابج سالم:اصغر

 م یشیم تلف میدار که اریب بزن یشگیهم ازسفارشات دوتا یزود گمایم اره اصغر سالم_ 

 اونجام گهید ساعت تاربع روچشم:اصغر



 ی بابا یمرس_ 

 ا یم عشقت  االن_ 

 دما یم جرت دختر:سحر

 کاناپه  رو میبود  شده پهن که منوسحرم اومد یا قهیدق شونزده یساعت ربع هی بعدازگزشت

 سحرپاشو _ 

 پاشو کنمیم یکی واریاصغروباد خودتو اوا:سحر

 اومدم زنگو اون نزن بسع....باشه اه_ 

 گرفتم یم ازدستش داشتم همزمان بود ستادهیا تودستش تزایودوتاپ  کیپالست هیاصغربا دروبازکردم

 جوننن اصغرکپک بهههه_ 

 ی گل ننه هیا افهیق چ نیا ههههه...یبرنداشت رومن گزاشتن ازاسم دست توهنوز:اصغر

 ادیم بهم بودن ننه....اصغر جونن به نه_ 

 ن یاومد یک...ننه بله اونکه: اصغر

 صبح _ 

 نیسیپل گهید االن شما یراست یراست:اصغر

 سرکار  میر یم گهی د دوهفته از_ 

 برسه  ساتونییر مملکتو خدابداد خوبه:اصغر

 زنمتیم گربه مص  گشنمه االن که برو گهید خب دونمیم یاینم که  داخل_ 

 خدافظ  خب لهیخ:اصغر

 حافظ دم دنبال به_ 

 م یشد ومشغول زیروم  تزاهاروگزاشتمیپ رفتم دروبستم

 ن یگفتیم یدرچ پشت ساعت هی:سحر

 م یگفتیم ازعشقتون_ 

 رنمتایم:سحر

 یشد اقدس ننه یشب..اینزن_ 

 ی گل ننه بگه خودتو دیبا یکی:سحر

 ارم یم درشون االن بزا اه اه_ 

 مونده اتاق هنوز نههه:سحر

 خدا هوف_ 

 روکاناپه شدم پهن شد غذاتموم گهید بترکم بود مونده کم که خوردم نقدریا خوردمیتزامیپ داشتم یهمونطور

 ترکم یم دارم گهید باتومن کردنش جمعوجور سحر_ 

 باشه باشه:سحر

 دم ینفهم یچیه گعیود باال گزاشتم پاهامم کردمنیم جمع کارویمالست کیپالست تموم بلندشد شمیمنفجرم دارم خداااااا  یعا



 یگل ننه یهو دهیرندیخ یاوا یهو:سحر

 خبرته  چه  کن ولم_ 

 هنوز مونده  اتاق پاشو من  جون  چهاره ساعت :سحر

 دادم  بدنم به یکشوغوص هی بلندشدم مجبورشدم اما نداشتم دوست نکهیباا

 ی وا ادیم خوابم واخ اخ_ 

 بزن  صورتت به یاب هی برو:سحر

 اد یم مییدستشو چقدر بود خی اب فازپروندم سع زد صورتم به اب هی  ییتودستشو رفتم بسته یباچشما ینطوریهم

 یکنیم چ ییتودستشو اس قهیدق ده اوا:سحر

 کننیم چ ییتودستشو مردم_ 

 یی دستشو یقدرنریا تا کمتربخور خو:سحر

 یکن نییتا مونده خوراکم خوردو فق زنمتیم رمیگیم که نگو یچیه_ 

 تواتاقم من اوا یییهو ویب یزود:سحر

 باشه راحت تونهینم مییتودستشو ادم خب لهیخ_ 

 تواتاق  رفتم رونیب رفتم شستم دستمو

 ی کردیم چ ییتودستشو:سحر

 کردم یفکرم_ 

 هاد؟؟؟؟ ی؟؟؟نیک به:سحر

 ی نمک تووپفک به نه_ 

 بلندشد هوازروتختی

 اصغره؟؟ دیجد اسم هیک ینمک پفک نمیبب سایوا یهو:سحر

 انه یک بابا نه_ 

 سرم  به زد یکی

 ؟؟؟ ینمک پفک یگیم انیک به توچرا:سحر

 گهید هست خب_ 

 زیچ.... ساااوایوا زیچ...گمیهادمین به منم:سحر

 شوور  همونقدرم خشک  چوب مثل...شورررهههه  چوب اون اریفشارن وبتیمغزمع به_ 

 یگزاشت اسم روهمه:سحر

 ییلباسشو می زیروبر دهیبوگندم که ی لباسا میکن کمدامرتب اول بپر خایم دلوم_ 

 بجنمب  خب:سحر

 انیک

 ینیبیم تدارکات یدار قدریا توچرا جان مامان _ 

 نجا یا انیم  نایا عموت:مامان



 واقعا؟؟؟_ 

 ی ا خونه توچرا اصال...اره:مامان

 کارندارم _ 

 کنم  جمعوجور دبرمیبا الیخیمنوب خب لهیخ: مامان

 د ییبفرما بله_ 

 رمیگیم گرم داداشش حامد با شتریب رمیگینم گرم باهاش قبل مثل گهید داره منوطناز درباره یفکر چه گفت بهم مامان یازوقت

 بازکردم کتابمو من یایرو شدم خودم یایرو سرگروم تواتاقمو رفتم میچونیابپی بدم جواب  کوتاه طناز یسواال به کنمیم یسع

 اومد دراتاقم یصدا هوی وا شبه دمید بلندکردم که سرمو بود دررفته ازدستم انگار زمان شدم خوندن  مشغول توبالکن

 بفرما_ 

 رون یب اومدم ازتوبالکن نیزم کتابوگزاشتم داخل طنازاومد

 ن یاومد یشماک طناز عه_ 

   نه ساعت یدینفم میمااومد یدینفهم یبود یچ غرق خان خرس به به:طناز

 نههههه   ساعت یچ_ 

 بله   بله:طناز

 نییپا میبر پس خب لهیخ_ 

 ن ییپا میومدیم ها ازپلع باطناز

 نه انیم بهم چقدر:عمو زن

 رومبل  نشست زیروم زاشتیروم ییزچایم  داشت که  مامان

 شون یعروس شاهللیا یلیخ بله:مامان

 بگن خانیم یهرچ بزا بودم تفاوت یب منم دیهوطنازخندی

 دارن یبرنم ازسرما دست نایا:طناز

 حامدنشستم وکنار دادم دست باعمووحامد ندادم یجواب

 ؟؟ یا خونه امروز انگار:حامد

 استراحت امروز گید اداره گردمیبرم ازفردا_ 

 خرس  خوبه:طناز

 کواال خرس یگفت من به توباز_ 

 ن یبود ینطوریا تونمیکیکوچ:حامد

 شه  تموم زودترامشب ایخدا زدم کیلبخندکوچ هی

 سحر

 شمیم نخاع قطع دارم گهید_ 

 شددد مونیقبل اتاق همون بازم ششششیاخ نجایا بزارم نمیا گید:اوا

 روکاناپه  افتادم رونی ب رفتم

 کن  دم ییچا بزا یاب هی اوا_ 



 باش  باش:اوا

 خوردم  داغ داغ برداشتم اورد کرد دم ییچا هی

 کنه  بتینص شووهرخوب هی خدا_ 

 بخرم  خودم یبر راحت دبه هی برم فردا خاستمیم تازه:اوا

 ی زیچ یلمیف هی بزن_ 

 بزارم یچ:اوا

 میکن چ شام ...دونمیچم_ 

 م یایب میبخر مسعودسرکوچه از یزیچ یکالباس یسیسوس هی می بپربر..گشنمه چ شام یگفت اخ:اوا

 ام ینم که خستمه قدررریا من بخدا اوا_ 

 هوووففف :اوا

 نزدم راه اون به خودم اصال که من دراومد زنگ یصدا هوی

 برم دیبا خودم دمیفهم:اوا

 زفهمیچ ادم قربون عااا_ 

 اوا

 تودستش  ظرف هیبا بود خانم هی رق  در دم رفتم یوکوفتگیباخستگ

 ی مطور چطور جوون هیرق اخخخخ_ 

 همزمان  سمتم غذاروگرفت ظرف

 د یکنیم یزکاریتم نیدار دمیفهم باسروصداهاتون اوردم شام براتون ری بگ هیختیر چه نیا هههه...دخترم سالم:هیرق

 یمرس یگریج توچقدر که قربونت برم یبارک هی من اخ جوننن هیرق یییوا_ 

 خدافظ برمیم ظرفش امیبعدم نشده خیتا نیزودبخور  برو دختر خدانکنه:هیرق

 خدافظ  یمرس یمرس_ 

 یکوکوسبز جان ننم اخ روبازکردم درقابلمه دروبستم

 بوددد یک:سحر

 اور غذا ی فرشته_ 

 هاا؟؟:سحر

 و یبپرب اورده یکوکوسبز برامون بود خانم عیرق_ 

 م یخورد  میونشست میدیچ سفررو میخوریوغذام اپن دوطرف یرو   مینیشیم شهیهم مینداشت یزناهارخوریمام

 هادین

  بهم دختر دنمونیبارد نیاداولی افتادم اداوای هوی بودم تواداره شترشبایب کردمیم  استراحت بودم کرده اجاره مدت نیا که یا توخونه

  جواب  من درهرصورت بگم بهش تونستمیم داونوقتی شا بدنبود باهام نقدریا کاش ههه یری کفتربگ  یخایم تودستت باجعبه گیم

 گرفتم مامانمو شماره کردم حفظ غرورمو که بهتر دونستمیم رو خودم

 اوا

 رخنده یز  زدم یپق  افتادم یزیچی ادی هوی روکاناپ میبود نشسته



 ؟؟ یشد وونهید:سحر

 رهیبم بود کینزد داشت یالرژ فلفل به بدبخت هادین ییتوچا بودم کرده فلفل..ادیم ادمی_ 

 رون یب میبر فردا یا هیپا اوا...نگو یوا:سحر

 کن  عوضش زهیانگ غم چقدر ام لمهیف نیا....یزد دلم حرف اووف_ 

 باش:سحر

  خواب ریپ یپاندا مثل سحر دمید دمیپر ازخواب هوی بود برده خوابمون روکاناپه بازم برد خوابمون  چندبود ساعت حدودا دونمینم

 نه یبیم وینمک پفک

 پاشو  سحر...سحررر_ 

  وانیل هی رفتم اوففف ظهرععع دوووو ساعت رمضون مش ننه ای کردم یوارید ساعت نگاه ستین باغا نیتوا اصال رینخ دمید

 روش  کردم شیخال تاته کردم پراب

 شم؟؟؟ یم غرق ا؟؟؟دارمیتودر افتادم..ی وا...یوا:سحر

 نخورنت ونهنگا کوسه بپا فقط اره ها_ 

 کرد  یخال روم اب کامل سطل هی بعدم اشپزخونه  سمت رفت انداخت تودستم وانیل منو به نگاه هی

 درنده  وانهیح یییییوحش_ 

 یی خدا ختمونیر نگاه است یهو ی ها جواب:سحر

 میکن  کوفت کن  درست یچ هی حموم رمیم  من_ 

 .... نوکرننت: سحر

 سحر _ 

 بروگمشوااا :سحر

 اواز  ریز زدم حموم رفتم بالخره

 شههههه ینم ادم چرااااا ووونتتتتتید عشقققق یییییییبپرس ازخودت دیشا_ 

 دهنم  جلو گزاشتم کروفونیم رومثل  شونه ردوشیز  رفتم

 من به یدیرمیگ کههه یدار دوسم_ 

 سحر

  اصال  کنم درست چ حاال ایب توش ختمیر  بودونبودو  یهرچ برداشتم زباله کیپالس هی ییافتضاح چه اهههه خچالی سمت رفتم

 روسرش  انداخته صداش اوا یا شهیهم مثل بازم دمید ارنیب برامون گفتم برگرد چیساندو دوتا زدم زنگ الیخیب

 ینمک پفک  ییینانا اننننیسحروووک یییینانا اصغررررروووووصغراااا ینانا:اوا

 زنبور  صداتو اون ببر_ 

 یی باال طبقه زن مرجان جززز نبود یکس دروبازکردم رفتم دراومد زنگ یصدا 

 داخل دیایب  دییبفرما دیخوب  خانم مرجان  سالم_ 

 است؟؟؟ زنده پخش خونتون فقط...شمینم مزاحمتون ممنون نه سالم:مرجان

 ی برد ابروم اوا یریبم

 ه یچ منظورتون نه_ 



  دیکنینم مراعات چرا زمیعز اخه کنهیم یخانندگ داره یکی  دمید اشغاالبزارم نییپا بودم رفته اس زنده پخش گهید نه:مرجان

 کنن یم استراحت ظهرا سرکار رنیم ان خسته خونه یمردا

 کنمیم درستش االن  من باشماست  حق خانم مرجان  دیببخش واقعا_ 

 باهمه  داره فرق دلمه یتو یییکی:اوا

 دادوگفت تکون سرشو که زدم  یپوزخند هی

 خدافظ دونمیدمیبع:مرجان

 حموم  پشت رفتم دروبستم

 ببرم  تازبونت رونیب ویب اوا فقط_ 

 تو  افتادم رفتم باکله دربازشدو هوی

 شده یچ یریوام نیروزم یشیم پخش  همش توچرا... هههه...تو:اوا

 تیشکا اومدن باال طبقه یزنا یخونیم توحموم بلندبلند چرا خب یعوض_ 

 کرده  جرئت  کدوم کوشش کدومش کو:اوا

 رودستم  یوفتیب یسرمانخور  کن خشک موهاتو برو ایب خوبه خوبه_ 

 ش یش  شد ساعت کم کم

 ی اومد اوا_ 

 ارههه اره:اوا

 هی یمشک  کفشم یشلوارمشک یمشک شال هی جلوبازبود نه داشت دکمه نه بود ساده یکالباس رنگ به زانوش یتاباال مانتو هی دمید

 گردنش  دور بود انداخته بندبلند با البته کمیکوچ فیک

 میبر خب_ 

 م یداشت یکم یلیخ یلیخ شیارا هی هردوتامون یمشک وکفش شلواروشال تاپو یا سورمه مانتوجلوباز هی خودمم

 میبر کجا_ 

 هاش  قهوه واس شده زره  هی دلم اخ یشگیهم کافه میبر  میوزوبرداری نگیپارک اول:اوا

   رونیب کیاومد ازکافه میکرد کچل گارسونو میدراورد  یباز دلقک میکل کافه میرفت شد نطورمیهم

 میبر کجا حاال  خب_ 

 بگاززز  یشهرباز معلومه:اوا

 دم ید پشمک که بود دهینرس پام اخ یشهرباز میرفت

 پشمک  اوا یهو_ 

 عمته پشمک:اوا

 پشمکه اونجا  اسکل_ 

 شعیم تموم ترن طیبل سحر:اوا

 طیبل من بخر پشمک توبرو خب_ 

 باشه:اوا

 اوا



 پشمکم که یکی  به خوردم محکم خوردمیم داشتم بازکردم خودمو ماله اوردمین طاقت دمیخر ییصورت یچوب یازپشمکا دوتا رفتم

 افتاد  ازدستم

 پشمکم  یوا_ 

 نداشت  میادیز سن جذاب باصورت قدخودم هم پسر هی سرموبلندکردم

 یکارکردیچ  نگاه یچ یبرا داده بهت خداچشمو پسر اقا یهو_ 

 خرم یم براتون گهید یکی من دیایب خب نبود حواسم  دخانمیببخش یوا:پسره

 کردم یم اسفالتت االن واگرنه دمیدوتاخر کن خداروشکر برو زنمتایم رمیگیم کن  جمع حواستو استغفرهللا چالقم خودم مگه_ 

 دیخند پسره

 یخندیم یچ به هیهاچ_ 

 عموجون نداره یباز یکول نقدریا پشمک هی یول یچیه:پسره

 ی نش بابا گهید زنمتیم چنان سفرقندهار یبر زنمیم بهت یکی یفکل جوجه عمته یکول یگفت یچ دمینشن جونم_ 

 د یخند بازم

 عموجون  خرمیم پشمک شماهم یبر دیایب دارم دوست باباشدنو من نکارویا شمانکن لطفا بله:پسر

 کنار  بکش خامینم اقابزرگ ریخ نه_ 

 یدار گناه ینطوریا خب  اما:پسر

 کشمتیم یبزن بازحرف اگه که یتودار گناه_ 

 رفتم 

 شدم  هاش خنده متوجه

 کشتمیم خودم داشتم پشمک هی  بخاطر نقدریا چرا من  حاال  عموجون گیم من به ییخدا نگاه_ 

 خورد یم که یسحرهمونطور

 یا وونهید:سحر

 ؟؟ یگرفت طیبل_ 

 شد  تموم که نمیا اه ...میسوارش میتونیم برگشت یوقت اره:سحر

 دماغم  یفدا_ 

 م یاسباشد سوار میادشدیپ میشد سوارترن

 نوزاددرونه  ستین که درون کودک:سحر

 نیهم_ 

 باال اوردم سرمو زنهیلبخندم بهم نشسته یروصندل جلوم یکی دمید ببندم بندکفشم ونشستم چمنا رولبه پاموگزاشتم بازشد بندکفشم

 خورد  بهم که بود پسره همون

 اون  به توجه بدون

 نسخشم  امشب که میر یبگ ترسناک لمیف  هی میبر....میکجابر سحر_ 

 هیخال خچالی میبخر نامیا ییخوراک دیبا باشه:سحر

 حله_ 



  دنید لمیف یبرا کردمیم درست الیپف داشتم منم بود خچالیتو هایخوراک دنیچ مشغول سحر خونه میبرگشت می دیخر خرتوپرتامون

 یس ال نور وفقط میبود کرده خاموش چراغارو تمام میدی د یم ترسناک لمیف مینشست روکاناپه رونیب میرفت شد تموم کارامون  بالاخره

 بود ید

 رودختره   افتاد روحه ری بگ منو سحر ییییییییاَ _ 

 سحر روسروکله  دمیپر

 توووونن  دلدم یییهووو:سحر

 یزنیم هاحرف بچه مثل چرا_ 

 دهنشه  جلو دستم دمید

 ی وحش چته برسرت خاک:سحر

 جلوم اومد دیسف یچی هوی کردمیم نگاه لمیف هم خوردمیم کرن پاپ هم نشستم

 باش مردن  اماده.....هههههه.....هوووووووو:روح

 زدم محکممم غغغغیج هی

 گمشو  برو شد داتیپ توازکجا_ 

 نیافتادروزم که توصورتش لگدزدم هی اخرر دنبالم اونم دمییدویم

 زنهیم روحو ادم اخه میکشت اخ اخ:سحر

 قرارگرفتم  حمله مورد روحا ازطرف گفتم  شیاخ...ییتو...هوف_ 

  رخندهی زدز

 یبخند رواب_ 

 هادین

 اعدام به کاشیشر  جاللو  و شد محکوم  حبس سال سه به نیشاه بود دادگاهش امروز گزرهیم نیشاه یری دستگ روز از روز سه

 داخل امیب تونمیم سرهنگ  جناب_ 

 اتو یب:سرهنگ

 گذاشتم ینظام احترام

 تهران  برگردم رمیبگ اجازه ازتون اومدم شده مختومه پرونده که  االن راستش قربان سالم_ 

 تهران  یبر یدار ادعجلهیز انگار خب لهیخ:سرهنگ

 کنم یدگیرس تهامیمسئول به دیبا منم  خب...اداره..مادرم قربان بله_ 

 ممنونم یچ همه بابت پسرم باشه:سرهنگ

 بلندشدم ازساجام

 بود  فهیوظ انجام قربان کنمیم خواهش_ 

  هشت ساعت فردا یبرا پرواز نیزودتر رمی بگ پرواز هی  یتوسا رفتم تاپ بالپ خونه سمت رفتم نیباماش رونوی ب رفتم ازاتاق بعدم

 زدم   مادرم زنگ کردم ورزرو طیبودبل شب

 ی خوب سالم  مامان الو_ 

 یی کجا یخوب زمیعز سالم: مامان



 هشته ساعت پروازم گردمیبرم فردا خونه مامان   ممنون_ 

 برگرد سالمت  به شاهللیا پسرم باشه:مامان

 شم ینم مزاحمت یسرکار فکرکنم مامان برم قربونت_ 

 خدافظ زمیعز یمراحم: مامان

 اوا

 بود ناشناس عصربودشماره پنج کهینزد ساعت خورهیم زنگ داره میگوش دمید

 دییبفرما الو_ 

 دختربود  هی

 یییی چطور:ناشناس

 اوردم یجان به دیببخش دیشماخوب ممنونم_ 

 ی اریسام طناز بابا طنازممم:ناشناس

 ی ادماکردی مدت همه نیا بعداز یعجب یخوب یچطور طناز؟؟؟اهاااا_ 

 گه یم یچ هیطنازک:سحر

 حاال  گمتیم سیه_ 

 داکنمیپ تاشمارت کشتم خودمو رانیا برگشتم هست یماه کی هی راستش خوبم ممنون:طناز

 ی بسالمت_ 

 شده تنگ براتون دلم نیایب توروخدا کنم دعوت شمارم  زدم زنگ تولدمه کشنبهی گهید هفته من  گمایم.. یباش سالمت:طناز

 کن  شنیلوک برام ادرسو امیم باشه باشه...واال_ 

 چطوره  سحر:طناز

 نجان یهم رسونهیم سالم خوبه_ 

 رسوندم  سالم ی ک من:سحر

 نینکرد  موهر شوهر نیباهم هنوز باشه سالمت:طناز

 کاریچ میخایم شوهر میشد سیپل ماتازه_ 

 ی بابا شمینم مزاحمتون خب لهیخ نیشد سیپل اخرم واقعاااا:طناز

 خدافظ  یمراحم_ 

 بود؟؟ یک:سحر

 طناز _ 

 ه یک طناز:سحر

 بخونه  درس خارج بره خادیم گفتیم سبزداشت  یچشا بود خوشکل میشد یمیصم باهم رستانیدب اخر سال یاریسام طناز عامو_ 

 ادماروکرده ی شدهی چ خب  شناختم اهااا:سحر

 کرد  دعوتمون تولدش واسه_ 

 هست  یک  حاال اها:سحر



 کشنبه ی_ 

 است پنجشنبه امروز  فعال اها:سحر

 اره _ 

 

 هادین

 کردم بغلش جلو رفتم منتظرمه انیک دمید ادشدمیپ مایازهواپ

 ی اومد بالخره  هادین اقا بههه:انیک

 توراهم  نه_ 

 یا بامزه توچقدر که اخ:انیک

 دونمیم_ 

 توراه رونیب سمت میرفت برداشتم چمدونمو

 یکنیم کارایچ انیک خبر چه_ 

 اداره برگشتم هست یا هفته کی هی یچیه:انیک

 خوبه...؟؟؟ واقعا_ 

 شود چه یایتوم ازفردام حاال  واقعا اره:انیک

 خان  منگل شودینم یچیه_ 

 یدار لطف:انیک

 کرد  حرکت انیک  شدم نیسوارماش

 چطورن نایا خاله_ 

 شووهربدن  بدبختو منه ردادندیگ خوبن اونام:انیک

 رخندهی ز زدم

 یترشیم شووهرکن  خب_ 

 کن  ازدواج اول خودت پس یترشیم زودتر یبزرگتر ازمن توکه شعوریب!!!بابا نه:انیک

   دارم لیتحص قصدادامه من ایننداز یکس تودهن نویا انیک نیبب_ 

 دیخند انیک

 ده ید خواب برات ویک خالم حاال_ 

 طنازو باشه دهید خواب  ی خایم ویک:انیک

 دخترعموت؟؟؟  ییییچ_ 

 من یبرا اناست یک مثل فقط میمادوست خب داره یربط چه بابا یا  همون اره:انیک

 نم یبگوبب ی دار سراغ ویکیتو مطمئنم من ...شهیم  خشک رتیش  نخور حرص حاال_ 

 تمام  ندارم قصدازدواج حاالهام  حاال و ترسمیم خب یول دارم سراغ...زفهمیچ ادم قربون عاااا:انیک

 افشار سحر خانمه هیک دمیفهم نگو اوففف_ 



 زد  یپوزخند انیک

 یدونیبهترم ازخودمم اره:انیک

 یترسیم  یازچ خب.. یچ پس_ 

 ی دونیم بهتر توکه کنه چپوراستم نکهیازا:انیک

 اره  یاخ...هه هه_ 

 ارهیب ییچا رفته مامانمم رومبل نشستم االن حموم رفتم منم رفت انیک اناهمراهیک خونه دمیرس بالخره

 مامان  نیبش ایب_ 

 پسرم امیم: مامان

 شوداددستم یکی رونیاومدب بادوتااستکان

 مامان  یمرس_ 

 رومبل شستیم که نطوریهم

 خبر  چه نمیبب بگو خب ....جونت  نوش:مامان

 گهید یسیپل یکارا  همون مامان تیسالمت_ 

 یبد خانواده لیتشک دهینرس وقتش نظرت به پسرم:مامان

 دتوگلوم یپر ییچا

 من گرفتن زن الهیخیب...جان مامان _ 

 ها سالته ستوپنجیب پسر:مامان

 بنداز  راه یدیترش دبه هی نداره یبیع_ 

 دیخند مامانم

 که  کنم مجبورت تونمینم یتونخا یوقت:مامان

 اوا

 شیا مردم  حصلم اه  اه

 حصلم  مردم من  سحر_ 

 م یبزن قدم کمی میبر پاشو:سحر

 م یبر ارع_ 

 رونی ب میبودرفت خنک هوا چون دمیپوش زهیی پا مانتو هی  دمیپر

 م یبرگشت درازتر گید یازپا پا کی بازنبود ییجا بود جمعه اما

 یکن غذادرست یستیبلدن  یول گهید دوسالته ستویب زشته بخدا اوا:سحر

 بلدم خوب میلیخ یگفت یتوچ ؟؟االنیییچ_ 

 بده  نشون توعمل خب لهیخ:سحر

 میکن درست  یچ حاال باشه_ 

 ادیرمیگ یچ نیبب:سحر



 هست  هم نودل یماکارون ای میکن درست فالفل نیبب_ 

 ست ین میسخت یهرچندغذا..نودل:سحر

 هست  که  سسش شعوریب_ 

 م یبخر یزیچ ییکادو هی میبر  طنازه تولد فردا پس یراست_ 

 م؟؟ یبخر یچ:سحر

 نیهم ییییوا_ 

 م یخورد مویبخور مینشست میکرد ودرست نودل

 انیک

 ی ایم خوب  میلیخ ی ایم شو اماده  پاشو هادین نیبب_ 

 برو خودت ندارم حال میبود تواداره تااالن صبح:هادین

 توروخداااااا رپاشویخ نه_ 

 سایوا بود یچ اوردنت ایدن به انیک نبود ابت نبود نونت خاله یوا:هادین

 رون یب اومد هادمین یمشک رهنیشلواروپ ینفت یاب کتون  کت هی من

 ندزدنت اوووو_ 

 نگو  چرتوپرت:هادین

 بود داده حالت طرف هی سمت به باال بود برده لختشم یموها یشلوارمشک بودباال تازده ناشویاست که دیسف رهنی پ هی

 خودت  یبرا یشد هلو واال_ 

 م یبخر  براش توراه یچی میبر برو نزن ادحرفیز:هادین

 اوا

  بلک بانوشته سحر وتاپ دیسف تیوا نوشته با من تاپ میبود تاکرده پاچشو که یمشک یشلوارل میبود شده ست ییجورای منوسحر

  حالت جلومو یموها یمشک بودومانتوش دیسف  شالش فقط  نطوریهم سحرم یمشک اسپرتمم کفش یمشک شالم دیسف مانتوم یمشک

 نطور یهم سحرم بازگزاشتم رشالیز موهامم پشت طرف کی دادم

 کجاست  شنیلوک نمیبب بگو خب:سحر

 گم یم بت برو نیبب_ 

  چشمم  بود شده نییتز جاش همه که ییالیو هی میواردشد  بود جشن داخل یول سرسبز یلیخ باغ هی اوهووو میادشدیپ  میدیرس یوقت

 زنه یم پسرحرف بادوتا داره که طناز به افتاد

 چشمات قشنگه چه طناز_ 

 لبهات  خندهیم چه طناز:سحر

 نه یبیم درست  چشمام  یعنی کننیم چ نجایا نایا.  سمتمون دوتاپسربرگشتن طنازواون هوی

 نمیبیم من که ینیبیم همونو سحرتوهم_ 

 رفت ابرومون اره:سحر

 باش  نرمال الیخیب ییوو_ 

 سمتمون اومد طنازبادو



 بود  شده تنگ براتون دلم چقدر خدا یوا:طناز

 کرد بغل هردوتامونو بعدم

 شد  چندسال منم اره_ 

 شهیپ دوسال مال قرارمون نیاخر:سحر

 اشناکنم  وپسرخالش باپسرعموم شمارو نیایب  خوبه:طناز

  چوب نیا یعنی داشت لبخندکمرنگ هی هادمین دادیم سحروقورت داشت ورسما لبخندداشت انیک هادههههین انویک منظورش یییییچ

 ش یا خندهیم شورداره

 شون یا پسرخاله هادین شونمیوا انیک پسرعموم شونیا:طناز

 ؟؟؟ دی،سحرخانم،خوب وحدت خانم به به:انیک

 د یشناسیم شماهمو:طناز

 دیشماخوب ممنون انیاقاک سالم_ 

 دیخوب  سالم:سحر

 میشناسیم خوبم طنازجون اره:هادین

 زشت کهیپسر طنازجوننننن

 دیهست انگارشماهم هادین اقا_ 

 دنباشمیخاستیم:هادین

 نه_ 

 زدم   پوزخند هی بعدم

 کنمیم  چالتون نجایهم دایکن بازشروع اگه بخدا:انیک

 زا یازم یکی سر اونطرف میریمام  ونیاقا خب لهیخ_ 

 د یکنیم یکارخوب یلیخ:هادین

 نم یبب ختتیر ندارم دوست چون اره_ 

 م یرفت

 بودن  شده  پیخوشت چ:سحر

 بود  شده قورباغه یشب هادین اه اه_ 

 ی زد حرف بدباهاش قدریچراا  یراس..وااا:سحر

 گمیم بهش بخاد دلم یهرچ گهید که حاال ترسمینم ازش بود فرماندم یوقت اون_ 

 گست ید یچ هی تودلت دونمیم که من:سحر

 ننداز  ادمی نقدریا هوففف_ 

 یزنیم گول خودتو رفتارات نیباا فقط نندازم ادتی چرا:سحر

 هادین

 کننیم چ نجایا نایا_ 

 بودمشون دهیند یا گهیجورد ینظام لباس جز  تاحاال بودن شده خوشکل چقدر...طنازن یدوستا یدیند مگه:انیک



 ی دادیم قورت سحروباچشمات یداشت دمید هااا_ 

  دیخند انیک

 کنم  ختهیبرانگ سحرو  حسادت حس  خامیم نیبب حاال:انیک

 چرااا؟؟_ 

 ینجوریهم:انیک

 ؟؟یچجور_ 

 رارمیم تنهات فعال ازکنارش خورمینم تکون کنمی بگوبخندم باطناز:انیک

 یجا وبه پوزخندزد متقابال اونم پوزخندزدم هی کرد نگاه بهم شد نگاهم متوجه زدیم حرف باسحر داشت اوا به انداختم نگاه هی رفت

 کنارم اومد یدختر هی شد رهیخ گهید

 وشما طناز  قیرف ستارم  من سالم:دختر

 سرد بالحن

 هادمین منم خوبه_ 

 د یکرد یم صحبت دیداشت دمید اخه دیدار باطناز ینصبت شما:ستاره

 دورر  یلیفام هی_ 

 اها:ستاره

 گفت یبالبخون که انداختم بهش نگاه هی  کنهیم نگا داره اوا دمید

 ده یدخترند:اوا

  قلبم بازم دنشیباد بود شده  خوشکل چقدر کنه یحسود دیبا یچ یبرا ندازهیم کهیت داره شهیهم مثل بابا کرد؟؟نه  یحسود االن یعنی

 انتقامه سربازع که شدمینم خشک  دختره نیا عاشق وقت چیه که بود خودم دست اگه کرد لرزش به شروع

 اوا

 گرفته گرم چجوربادختره کن نگاهش_ 

 ؟؟؟ یکنیم یحسود هیچ:سحر

 کنم یدحسودیبا یچ یربراینخ_ 

 معلومه قشنگ:سحر

 مرگ حال به بزنم دختررو برم که االنه ترکمیم یازحسود دارم اصال  اره_ 

 په یخوشت جوونه بابا خب گردمینم  چکسیباه من یینجایا  توامشب چون اوا اخ ادبگهیهادبین یدار توقع:سحر

 کن  انتیک  اقا تونگاه سحرخانم هاا_ 

 بازبود  تابناگوشش لشیچ کردیبخندم بگو باطناز داشت

 کنا نگاهشون کشهینم خجالت  عه عه:سحر

 پسرعموشه  بعدم پهیخوشت زمیعز_ 

 زنمتایم  اوا کرده غلط:سحر

   هئ ی اصال منچ به_ 

 جلوگفت  اومد یکی



 ی کنیکارمیچ نجایتوا یییعمو خانممم کوچولووو یییوا:ناشناس

 بود یتوپارک پسره همون انداختم بهش نگاه هی

 هیک نیا:سحر

 یتوشهرباز پسره همون_ 

 بزرگگ  بابا یکنیکارمیچ نجایتوا_ 

 د یخند

 ی طناز یدوستا انگاراز میاشناش باهم ازاول ایب:ناشناس

 ههه_ 

 برادرطناز  حامده   اسمم:ناشناس

 اوا  منم_ 

 سحرم  منم:سحر

 خانما  خوشبختم:حامد

 بدبختم_ 

 کنارحامد  اومد طناز طبع وشوخ بود یا خنده  خوش پسر دیخند حامد

 نیاشناشد که باداداشم..یینجایحامدا عه:طناز

 میاشناشد بله_ 

 اره:سحر

 هکره یاطالعات مامور سهیپل شما مثل داداشمم:طناز

 خوبه سنیپل هم سحر  اوا یعنی:حامد

 ایشد پسرخاله_ 

 دیکنیکارم کجا حاال...گهید اره:حامد

 ییجنا رهیدا:سحر

 باموادمخدر تومبارزه منم_ 

 هیناح کدوم واقعااا :حامد

 سه_ 

 م؟ یش همکار قراره یعنی واقعا؟؟پس:حامد

 یییوو نگووو_ 

 حامدهست  رهیسرنم  حوصلت خوبه میلیخ که خوبه:سحر

   خب خوبه میلیخ بله_ 

 ایخوشکل توام اوا:... حامد

 نهیبیم خوشکل چشات یمرس_ 

 خانما   فعال خب ...نفرما:حامد



 زدیم مخت داشت  بخدا:سحر

 ی چ یک_ 

 دادیم  نخ بهت داشت  حامد اقا یهم:سحر

 خدا  بنده...بابا نه_ 

 ی فهمینم بدن بهت بکسلم میس اگه که تو خوشه:سحر

 کنا  ولم_ 

   امیب بزنم صورتم بع یاب هی برم سحرمن_ 

 و یزودب:سحر

 یول کردم تعجب نهییپا سرش و داده کهیت وارید به پاشو اون رو  انداخته پاشو هی نشویس به زد دستشو هادین دمید  رونیب اومدم رفتم

 که شدمیم رد جلوش از داشتم کنهیم چ نجایا یا

 آوا:هادین

  برگشتم سادمیوا سرجام

 د ییبفرما_ 

 یریگیم حامدگرم با خوب:هادین

 چه  نیا به اصال زدم یپوزخند

 شما اندازه به نه_ 

 ستاد یا جلوم وارجداشدوید از کرد توهم ابروهاشو

 منظور :هادین

 گرمینم گرم مخالفم  جنس با شما اندازه به گفتم فقط نداشتم یخاص منظور_ 

 زد  یهادپوزخندین

 شد  تیحسود نکنه هیچ:هادین

 کنم  حسادت دیبا یچ به_ 

 کرد  یدست شیپ طناز که بزنه حرف اومد هادین

 گشتم  دنبالت جارو همه یینجایتوا آوا عه:طناز

 چرا؟؟_ 

 ی نزن ویکس وینکن یکار یشد  یعصبان اگر و ینش یعصبان بده قول فقط دارم برات زیسوپرا هی :طناز

 گهیم ی چ داره نیا کردم تعجب

 ؟؟یبد انجامش یخایم چرا کنهیم شیعصبان یدونیم اگه خب:هادین

 بم  کرد یادیاسرارز:طناز

 خوبه؟؟ حالت یگیم یدار یچ ؟طنازیک_ 

 ن یبب خودت چشم  با ایب اصال اه:طناز

 سحر انویک شیپ  میرفت اومد همراهم هادمین سرش پشت رفتم

 گهیم یچ طناز یا سحر_ 



 رم یبگ جلوتو یشد یعصبان اگه کنم یسع نهی بب تورو کرده اصرار یکی گفت دونمینم:سحر

 آوا  سالم:مرد

   نجایا اومده بیرو چ با نیا داره امکان چطور نداره امکان ییچ برگشتم

 ر؟یام_ 

 یخبر گید شدیم دگرگون قلبم دمشیدیم هربار که یاحساس اون  بود بیعج یزیچی اما کردیم چ نجایا نیا  شد جمع  توچشام اشک

 نبودم  متنفرم گهید ازش یحت نبود ازش

 شد   جمع توچشام اشک گرفت گلومو ته بغض

 یکنیکارمیچ نجایا تو یعوض_ 

 یکنینم عوض باهاش اروهمیدن یگفتیم که یکس...عشقت من ...منم اوا:ریام

 مرد  عشقم شیپ دوسال همون من  پاکزاد یاقا یکنیم اشتباه_ 

 ..تو یدار دوست یلیمنوخ یگفتیتوم اوا:ریام

 ...خرر منه  اره_.. 

 کردنیم نگام باتعجب طناز هادوین انویک دیبار چشام از اشک

   یستین گهید اما یبود میهست تموم یروز هی  نداشتم خوراک و خاب که داشتم دوست نقدریا تورو یزمان هی خر منه_ 

 گرفت بازمو دوتا جلوتر راومدیام

 ...هنوزم ینکرد فراموش منو هنوزم بخونم تونمیم  چشات تو از دونمیم اوا:ریام

  بره ادشی شویزندگ  تو ننگ لکه تونهیم یک نکردم فراموشت اره بکش دستتو_ 

 ختمیریم اشک که همونطور  باال اوردم دستمو

 ی فهمیم ندارم بهت نصبت یحس چیه گهید من پاکزاد ی اقا حسه هی نفرت چون ستمین متنفرم ازت...ازت یحت...یحت گهید من_ 

 کرد متوقفم صداش ک برم خاستمیم

 برگشتم  تو بخاطر من نیبب اوا....یدار دوست ویا گهید کسه:ریام

 برگشتم

 خودت  یبرا یگیم یچ یدار تو_ 

 دادم نشون قلبمو اشارم باانگشت  گرفت انیجر اشکام بازم کردمیم حس رو همه نیسنگ نگاه

  باشه داشته دوست  ویکس بخاد که نمونده یقلب گهید که شکست چنان قلبم تو لطف به....تو لطف به_ 

 رونی ب رفتم دو با هیباگر بعدم

 هادین

  دست بهم یبد احساس یچ باشه داشته دوستش هنوزم اگه شد یخال دلم ته یچی بوده اوا عشقه یزمان هی اروی نیا یعنی بودم جیگ

 گرفت  جلوشو سحر که بره اوا دنبال خاستیم ریام داد

  کرده حبس  خودشو توخونه چندماه اون یوقت یبود یگور  کدوم دوسال نیا یدیفهم یش کینزد بهش یندار حق ریام نیبب:سحر

 ی دار داشتن دوست  یادعا یاومد  االن یکجابود تو بود افسرده یوقت بوددد کرده یخودکش چندبار بود

 یدار  دوستش داداشت مصل یگفتیم که همون ریام منم سحر...سحر:ریام

 مرد  شیپ دوسال من ریام داداش:سحر



 تنهابزارم  رو اوا خاستمینم اما داشتم که  بود یحس چ اون دونمیجلونم رفتم دنبالش بره خاست

 جابمونیهمن تو لطفا رمیم  من افشار خانم_ 

 اخه اما:سحر

 بمون  نجایا تو گهیم راست:انیک

 بده  نویماش  دیکل انیک_ 

  جلوش یکی دیفهم ستادمیوا جلوش رفتم کنهیم هیگر زانوهاش رو گزاشته سرشو و پله رو نشسته اوا دمید رفتم دوگرفتمویکل

  خاست یم دلم بود یبیعج حس چ دونمینم اوارشد اروسرمیدن چشاش دنیباد کردیم هق هق داشت هنوزم بلندکرد سرشو سادهیوا

 کردم بلندش کردم پاک اشکاشو جلو بردم دستمو خوداگاه نا نکنه هی گر یاونطور یول زمی بر پاش به ارویدن

 میبر ایب پاشو_ 

 کجا؟؟ :اوا

 نباشع  یکس که ییجا هی_ 

  و شهیش رو بود گزاشته سرشو کردم خاموش نویماش نبود  کس چیه تهران بام میرفت کردم روشن نویماش میشد نیسوارماش میرفت

 ختیریم اشک اروم

 شو  ادهیپ_ 

 کرد یم هیباالوگر گرفت سرشو میادشدیپ دوتامون بهم کردن نگاه بدون

 ؟؟یزد غیج تاحاال_ 

   کرد نگام نوییپا اورد سرشو

 ی چ..یعنی:اوا

   هواربکش دلته تو یهرچ بزن غی؟؟جیکرد ی خال خودتو یدیکش غیج دلت ازته_ 

 هی گر نوییپا گرفت سرشو نیروزم  افتاد روزانو بعدم ختیریم اشک زد غیج وجودش تمام با جلوترو رفت گرفت ازم روشو

   ختیریم اشک نمویس رو گزاشت سرشو ییتقال چیه بدون اونم توبغلم گرفتم سرشو کنارش کردرفتمیم

 سحر

 ستاده یا ریام هنوزم دمید برگشتم هادین رفتن از بعد

  ؟؟هانننیبرگشت یچ یبرا بخنده بود تونسته تازه کنه فراموشت بود تونسته تازه اون  یسادیوا هنوز یچ یبرا اشغال یعوض_ 

   یبنداز ادشی درداشو بازم یبرگشت

 ی شکست چطور غرورشو قلبشو یبنداز ادشی

 کنارم  اومد طناز

 سحر  باش اروم:طناز

 عشقو انتکاریخ کصافت باساناز تو یوقت نداره دوست گفت گمشواونکه برو ده سادهیوا هنوز یعوض کهیمرت هنوز کن نگاه اخه_ 

   بود خودش کردن خالص بفکر اون یکردیم حال

 ر یام نهیس تو زدمیم  دستم دوتا با و گرفت میگر منم کم کم

 گمشو  کصافت یرینم چرا یعوض برو گمشو ریام برو_ 

 دمیکش  ازش دستمو سرعت به گرفت دستمو دوتا ریام

 زود گمشو_ 



 رف  اونم

 هادین

  وضعه نیتوا که االنم یحت دمیکشیم عذاب من کردیم هیگر اون یوقت خبره چه  دلش تو دونستیخدام اما بود بهترشده حالش کمی

  حلقه زانوم دور دستامو منم بود زده زل روش  روبه به حرف بدون بودو زده گره زانوش دور دستاشو کشمیم عذاب دارم من

 کردم

 یبهترشد_ 

 بهترشدم وقته یلیخ من:اوا

 نداره  ارزششو بنظرم اما ستمین کنجکاوم بود یک اون دونمینم من یکردیم هیگر زیچ همه یب اون بخاطر چرا پس_ 

 زد یم موج حرفاش یناراحت اما کردی نم هیگر درسته انداخت بهم نگاه هی

 کنم ینم هیگر اون بخاطر گهی د وقته یلیخ کردمینم هیگر  یعوض اون خاطر به من:اوا

 .. پس_ 

 کردمیم هیگر خودم زار حال  به داشتم دوستش داشتمو اعتماد بهش کورانه کور چقدر افتادم نیا ادی افتادم خودم بودنه احمق ادی:اوا

 چیه من یبرا ریام واگرنه کردمیم هیگر اون بخاطر رمیگیم شیات زدیم گولم کردویم فرض احمق هی منو اون ادیم ادمی یوقت

 نداره  یارزش

 هووف_ 

  بود معذب کمی

 شده  نگران یلیخ سحر حتما می بر گهید شهیم:اوا

 م یبر باشه_ 

   میشد نیسوارماش میبلندشد جفتمون

 انیک

  جلو برم خاستیم دلم بودمش دهی ند ینطوریا تاحاال بود شده گرفته ازم قدرت انگار من اما کردیم سروصدا هیگر با سحر

 داره؟؟ نداره که  اون دارم من که ویحس  اون اخه شدم الیخیب کنهیرفتارم باهام قبل دفعه مثل گفتم اما بدم شیدلدار

 طناز سمت رف 

 ازم قهرن چندروزه اومده شیپ نشونیب سوتفاهم هی گفت بهم  فقط کرده کاریچ ریام دونستمینم نداشتم یبد قصد من بخدا سحر:طناز

 کنم  کمکمش  خاست

 شهینم ناراحت گعید  ریام بخاطر وقته یلیخ  اون ستین ناراحت ازدستت اوا نباش نگران زمیعز دونمیم:سحر

 شون ییجدا به یوا کنم فک قهرشون به تونستمینم یحت  من داشتن  دوست یلیهموخ که نایا اما:طناز

   شیپ دوسال  همون کردن  انتیخ بهش ساناز رویام:سحر

 باهم؟؟  یییچ:طناز

  چارچوپ تو هادین هوی کرده تجربه ویزیچ چه سن نیتوا چارهیب یدختره طفلک اواست یعشق هیقض دادانگار تکون سرشو سحر

 بودن مشغول  بازم مهمونا هی بق  میرفت سمتش به طناز باسحرو شد داشیپ

 کجاست  اوا پارسا یاقا:سحر

 خونه بره خادیم گهیم اطهیتوح:هادین

   ازتون ممنونم هادین اقا شد خراب ما بخاطر تولدتم دیببخش زمی عز طناز بله:سحر

 کردم  خراب رو اوت حال  خامیم معذرت من بابا نه:طناز



 اد یم باشما گفت یول برسونم اواروهم خاستمیم نکردم یکار من:هادین

 متون یبرسون دیبزار_ 

 خدافظ  نمونه تنها اطیتوح اوا برم گهید من اوردم نیماش خودم ممنون نه:سحر

  رفت دو با بعدم

 بااجازت مبارک تولدت ندارم موندنو حوصله اصال من یول دیببخش طناز:هادین

 خدانگهدار شوینم مزاحمتون منم دیندار حوصله واقعا انگار خب  اما  نیبود تااخر کاش نیاومد ک ممنون:طناز

 هادرفت ین

 خدافظ  تنهابزارم هادوین  تونمینم مبارک تولدت زمیعز طناز_ 

 ی موندیتوم کاش انیاماک:طناز

 دخدافظیببخش_ 

 هادبرگشتین پشت زدم رونی ب رفتم

 م یریم باهم باال بپر_ 

 رمیم خودم خادینم برو یکرد خراب شبتو توچرا:هادین

 و یب نزن حرف_ 

 داره اوا به ییحس هی بفهمم تونستمیم  حالش از شیب کمو میسوارشد

 گنگم  هنوزم کردمینم باور وقت چیه حد نیدرا اونم یشیاوام عاشق یروز هی تو گفتیم بهم یکی.اگ_ 

 شهینم باورم خودمم:هادین

 ادوطرفه ی طرفس کی حاال_ 

 ست ین معلوم فعال دوطرفه فکرنکنم نمیهمچ باشه کطرفهی نیهمچ نکنم فک خب:هادین

  یچ ینی_ 

 کردم بغلش:هادین

 که نشد تیزیچ زد ؟؟کجاتیییییچ_ 

 گرفت اروم بغلم تو اتفاقا نزدم:هادین

 داره؟؟  تو به نصبت ییحسا هی اونم یعنی_ 

 بفهمم؟؟ چجور سمین مطمئن:هادین

 ن یربودیپن کاردو شماکه ی شد عاشقش یدیفهم یک نمیبب بگو یکنینم میخفی م ادیم خوشم اصال... میکنیم حلش یجوری_ 

 ازاون نفرتش پراز یچشا  اون  از ومدیم خوشم یعیفج یلیخ طرز به کردمیم تشیاز پادگان تو یوقت یول یازک دونمینم_ 

 یروز تا یچ دونستمینم اما هست یچی کردم  حس کم کم تامیاز نیا بود شده میدلخوش هرروز کردیم نگام باحرص که صورتش

  جونمو باشه یهرچ گفتم باز اونجام دمیفهم داشتم یبد حال هی وضعه اون تو من بخاطر  دمیدیم یوقت کرد اونکارو من بخاطر که

  منم خورده ربهشیت که بده هلم خاستیم  گفت بهم که کرده نکارویا یچ یبر نمیبب تا بودم شده کنجکاوم وجدانه عذاب داده نجات

  بود یدلتنگ دلم ته کردم یخدافظ ازش که یروز اون از کال بودم رفته که دوماه نیتوا شدم یجوری کال  تاامشب  شدم الیخیب

  ندارم خبر باختمو دلو وقته یلیخ دمیفهم تاامشب

 یجر و تام نیب کیدرامات یعاشق هی هووف_ 

 سحر



 بود خوب حالش انگار اما کردمیم نگاه اوا به میبود راه تو میسوارشد

 خوبه  حالت زمیعز اوا_ 

 لبخندزد  هی  طرفم اورد سرشو

 بدباشم  دیبا یچ یبر:اوا

 خب یرفت یاونطور یوقت_ 

 بهیعج یزیچیسحر:اوا

 ی چ_ 

 براش جونمم روز هی که یکس بود بهیغر ادم هی مصل نداشتم بهش نصبت  یحس چیه واقعا شهیهم برخالف دمشید یوقت:اوا

 دادمیم

 تپهیم هادین اقا یبرا کمال و تمام تو قلب چون گهید بله_ 

 نگفتم  یزیچ نیهمچ من:اوا

 نبود  گفتن به ازین_ 

 شد  یخال هام عقده تمام انگار که دمیهوارکش زدم غیج نقدریا شذ  خوب حالم هادین لطف به امشب:اوا

 یشینم  ناراحت گهید یعوض اون بخاطر که خوشحالم یلیخ  بخدا اوا...خوبه_ 

  رو از ساده داشتن دوست هی فقط هادین به حسم دیشا نداره دویجد  داشتن دوست هی یامادگ هنوز قلبم دمیفهم هست ام گهید یچی:اوا

 باشه  یوابستگ

 یخورد ریت  یریبم بود کینزد اون بخاطر تو ؟؟یمطمئن یگیم  یچ تو اوا_ 

 اوا

 تموم که یریام ریام گهید که  هست تووجودم عشقش از  نقدریا دارم دوستش نقدریا دارم دوستش یلیخ معلومه نه که معلومه نه

  به نه دارم عشق به نه یازین گهید االن واقعا مجبورم شه بسته موضوع نیا نکهیا یبرا اما نمیبیم بهیغر هی مصل بودو میزندگ

 قلبم  نه رمیبگ میتصم عقلم با خامیم ممکنه که ییتاجا قلب

 بود  فهی وظ رو از کار هی اون عه وسط نکش منو رخوردنیت شهیم یهرچ بعدم دمیفهمیم بودم شده عاشق اگه معلومه_ 

 کنه ارومم ادیب نداد زحمت خودش به یحت انیک کردمیم هیگر کردمیم دعوا ریباام داشتم داخل که یمدت تمام تو یدونیم:سحر

 داره دوستم کردم فکر  احمقم منه اخالقه خوش یهمونطور باهمه انیک کردمیم فکر اشتباه یدید

 شد؟؟یچ یکن قضاوت زود دینبا یگفتیم که ؟؟خودتیچ_ 

 مطمئنم کنمینم قضاوت:سحر

  میبود گرفته فرمامونو یونی شد  تموم داشت کم کم ام مونده یباق چندروز اون ازنو یروز ازنو روز شد  تموم شبم اون بالخره

 میکارش مشغول ازشنبه میبود اماده گهید

 هادین

 سمتم اومد زدم لبخنذ بهش بلندکرد دستشو افتاد بهم نگاهش کنهیم صحبت سربازا با داره انیک دمید اداره رفتم

 یچطور  سالم_ 

 م یدار دیجد یروهاین..خوبم  ممنون:انیک

 اتاق  سمت افتادم راه

 امرد؟؟ ی زن_ 



 هستند خودمونم پادگان یها ازبچه زن دوتا فقط فعال:انیک

 ا؟؟ی؟؟کیچ_ 

 ی میمق افشاروسارا سحر:انیک

 جاخوردم کنهیم انتخاب اونو حتما سرهنگ اوا یباال یتهایقابل خاطر به کردمیم فکر واقعا_ 

 یی ول کرد انتخاب:انیک

 ی چ یول_ 

 نشست انمیک یروصندل ونشستم شدم وارداتاقم

 باموادمخدر  ستادمبارزه ورفت نخواست  خودش  اوا:انیک

 داره امکان ؟مگهیییچ_ 

 شده  بله که  فعال:انیک

 باشه اوا  خاستیم هرچنددلم شمیم دار اریدست منم پس ماچه به خب_ 

 طونننیش......  یگفت یچ ییچ:انیک

 تاش یقابل بخاطر فقط کوفت_ 

 زد ثیخب خنده هی بلندشد

 ی قتیحق مرغه کال توکه اره اره:انیک

 ی لجباز نقدریا چرا اوووف اوا اوففف 

 گردم یم خونه دنبال دارم راستش:انیک

 چرا؟؟_ 

 چهارسالمه  سیب عه گید شم مستقل:انیک

 خوبه اره ها_ 

 ایب وقتا یبعض توام:انیک

 باش_ 

 اومدن دیجد یروهاین انگار برم خب لهیخ:انیک

 کنمیم کارتیچ که یدونیم یکن کارت یقاط تویشخص یزندگ اگه بحالت یوا انیک_ 

 ی کرد تلخ اوقاتوم برسرت خاک بچم مگه من یکرد فکر یچ دربارم تو:انیک

   رونیب رفت دمیخندیم حرفاش به

 اوا

 بز  کهیمرت بده جواب سرباال دیپرس میهرچ  ری نگ گرم ادیز انمیک با تیکار اول توروز ینزن گو شاهللیا زمیعز سحر_ 

 سرش تو بخوره عشقش ارمیب سرش ییبال چنان نترس ینزن تر توام شاهللیا:سحر

 خدافظ گهید خب_ 

  گرفته  محکم چادرمو خب داشتم استرس چرا بود میکار اول روز ستاد سمت به رفتم و گرفتم یتاکس هی میجداشد ازهم سرکوچه

 جلوم اومد مرد هی داخل رفتم دمیرس بودم

 د یهست دیجد یروین انگار سالم:مرد



 بله  سالم_ 

 ایب دنبالم خب لهیخ:مرد

 چشم _ 

 باشه نایا  چهارسال ویس یس خوردیم بهش که مرد هی رفتم منم هیچنددق بعداز داخل رفت خودش اول درزد میرفت یاتاق هی سمت به

 کردم  نگاش یخونسرد با و گزاشتم ینظام احترام هی منم کرد نگام یخاس اخم هی با زیم پشت

 کامل یوگرافیب هی کن یمعرف خودتو ازاد:مرد

 قربان  کنم اضافه بخام که هست میا گهید زیچ مسلطم مبارزه به و کردم  ووشو یکیکوچ از سالمه22 یاتیعمل بخش تو وحدتم اوا_ 

 نشون خودتو یتایقابل اگه یمن یروهاین از یکی امروز از تو و یاتیعمل بخش سییور سرگرد هستم صالح انیرا من ریخ:مرد

 ی دار میزی ت تندو زبون البته یبش راستم دست یتونیم یبد

 دم یفهم هم قهیدق چند نیتوا یحت نویا 

   نیبش خب:صالح

  نشستم

 م یدار پرونده هی شم اگاه تاتیقابل از تونمیم که یزمان یاومد یتیموقع  خوب توام شهینم حالش  وقت کارما:صالح

 خب؟ _ 

 داد ادامه کرد نگام تعجب با

  شده  پخش ازش یکم مقدار نبوده مصلش  تااالن که کردن  بازار وارد دیجد مواد هی ایگ تازه که  مواد یچ قاچاق درباره:صالح

  چند شدن کشته وباعص گستید یموادا همه بدتراز  یحت شه خارج  یعاد حالت از معمول حد از شیمعتادب فرد شهیم باعص

 م یدار ازین ندارک به شیریدستگ یبرا اما شده ییشناسا یمشکوک فرد نفرشده

 بدنم  اتویجزئ تموم بتونم تا نمیبب رو پرونده شهیم_ 

 برداشت زشیروم رو یا پرونده

  یداکنیپ  یریدستگ یبرا محکم یمدارک نهیا فتیوظ دییبفرما:صالح

 بودم مطالعه مشغول  یخونسرد با

 بدونم  خودمو فیتکل االن نیهم بهتره یاینم بر ازپسش و هی ادیز اول روز یبرا ینیبیم اگر:صالح

 کردم  نگاهش خونسرد

 ارم یرمیگ مدارکارو براتون تونمیم من دینباش نگران_ 

 ی کن هیبق کمک  پرونده توحل کن  یسع و شو اشنا هیبق با برو کنفرانس اتاق به بهنام همراه خب دوارمیام:صالح

   قربان چشم_ 

 رون یب  رفتم گزاشتم ینظام احترام بلندشدم

 بهنامم  من:بهنام

 اوام  منم خوشبختم_ 

   یاشناش باهاش یتونیم کنفرانسن اتاق تو اطالعات و اتیعمل گروه  یها بچه االن خب:بهنام

 ممنون  بله_ 

 کنفرانس اتاق سمت به میرفت

 سحر



  اما برم خاستمی م کجا دونمینم شدمیم رد ازش داشتم و دمشیند انگار رفتارکردم یجور کنهیم صحبت داره که دمید انویک واردشدم

 کرد متوقفم  سرجام صداش هوی انیک شیپ برم خاستمینم

 !!!افشار؟؟؟ خانم:انیک

 گفتم یسرد بالحن برگشتم

 قربان سالم  دیینجایشماا عه_ 

 نید یند نجایا یبزرگ نیا به منو بله:انیک

 متاسفانه  نه_ 

   هیاتیعمل بخش اونطرف طرف نیا میبر دییبفرما خب لهیخ:انیک

  به دوتادختر نبودن یاطالعات بخش تو ادم یادیز تعداد گفتیم بهم  هیچ فمیوظ که نیا کارها درمورد اونم رفتمیم  راه سرش پشت

  ییباال مهارت هکشون تهاویسا یانداز راه و وتریوکامپ هک تو چون سجاد و فرخ فرزاد اسم به پسر تا سه مهسا و فائزه اسم

 بشم  انیک به کردن کمک سرگرم دیبا االن نکهیا و کردند انتخاب انیک اریدست عنوان به منو داشتم

 اوا

 یاول روز نیهم دینبا کردمیم یبررس رو پرونده تمام واضح طور به دیبا رفتم ساکت یا گوشه سمت به هی بابق یمعرف بعداز

  حالت تو بودن کرده استفاده مواد اون از که  ییکسا چون  بود زکرشده بارم نیچند یارشد ساالر بود شده زکر ادم هی اسم زدمیگندم

 یول هستند یخطرناک یادما معلومه کردن انکار حرفو ن یا حالشون شدن خوب  بعداز اما کردن یداریخر ازاون گفتن یخمار

 گفت طرفمو اومد یک ی که بلندگفتم نویا انگار فروشهیم بازار تو برهیم مواد یسییر کدوم اخه باشه سییر ساالر فکرنکنم

 دن ینخر بازار تو اونو:ناشناس

 ست ین یاطالعات بخش تو مگه کردیم چ نجایا نیا بود حامد کردم نگاه

 یکنیم چ نجایا حامد؟؟تو_ 

 ام  اداره نیتوا که گفتم بهت شب  همون:حامد

 نبود ادمی اصال اه

 ؟؟ ینبود هکر مگه یول یراس اره_ 

 ی کنینم عمدنگاه از ای نهیبینم چشت واقعا تو گمیم:حامد

 یاریحامدسام سرگرد کردم نگاه کتشویات

 شما  یعنی ن ...توو یسرگرد حححیییح_ 

 گزاشتم  ینظام احترام بلندشدم

 دیخند بود اخالق خوش ک بامن حداقلش حرفابود نیترازا اخالق خوش حامد اما

 کنه مشغولت امروز نیازهم سرگرد کردمینم فکر یدید یچ پرونده تو  نمیبب بگو سرباز ازاد:حامد

 دیواحد کدوم  تو شما یعنی نه..تو کرد مشغولم_ 

 توام مثل منم و هستند بهم متصل  بخشها ستین ییجنا رهیدا مصل   واحدها نجایا:حامد

 قربان  اهابله_ 

 صداکرد بهنامو سرباز یبلند یصدا با حامد

 یسربازاشرف:حامد

   بلندشد حامد  گزاشت ینظام احترام اومد بهنام



 حاضره؟؟ خاستم که یاطالعات و ها پرونده:حامد

 قربان  بله:بهنام

 کنه مطالعه اونم دیبا نیا بعداز وحدت  خانم به بده:حامد

 کردم  شرک گربه بابا نه خرشرک مصل افمویق  رکردییتغ درجه شصت   صدویس هوی چرا  نیا من یخدا

 حامد  اخه_ 

  کرد نگام باتعجب  بهنامم و بااخم حامد

 یینجایا هنوز که تو بهنام:حامد

 قربان  بله:بهنام

 زیروم شد خم  اخم با حامد رفت

 شد؟؟  میتفه میسرباز سرگردو فقط نجایا ما و نجاستیازا رونی ب یبرا ما ارتباط میحامدندار نجا یا وحدت اوا  خانم:حامد

 زده یچی زنهیم حرف ارتباط کدوم درمورد بعدم هادین بزانگار ی پسره جاخوردم لحظه هی

 شد میتفه بله_ 

 گفتم  اروم

 ش یا افتاده لیف دماغ از انگار بز کهیمرت_ 

 دیگفت یزیچ شما:حامد

 دیدیشن یزیچ شما نه_ 

 مگس  ی صدا یشب یچی:حامد

 که  دمینشن همونم من_ 

 شد خارج بااحترام و گزاشت  من یجلو رو هردو شد وارد زرد سبزو پوشه تا دو با بهنام

 ره یگ یم درنظر ی پاداش برات حتما سرهنگ یکن حلش یبتون اگر کنهیم کمک  بهت اس پرونده نیهم درباره یاطالعات نایا:حامد

 طرفم  هادین مثل یکیبا فکرکردم لحظه هی لبخندزدم هی

 ممنونم _ 

 ؟؟یچیچ خب؟؟ممنونم:حامد

 قربان_ 

 دیحامدخند

 بده  انجام کارتو کردم ی شوخ:حامد

 مرجان  بودم اشناشده باهاش بود نشسته که ییجا ازهمون دخترا از یکی  رونیب رفت که گزاشتم ینظام احترام بلندشدم

 ؟؟یشناسیم لوییعزرا نیا تو:مرجان

   سرموبلندکردم

 ه؟؟ یک لییل؟؟عزراییعزرا_ 

 نشست  کنارم اومد مرجان

 میاشناش اول از بزار:مرجان



 وحدتم اوا  من_ 

   دادم دست بهش

 که یشناخت وحدت اوا همکار و قیرف مرجانم منم اها:مرجان

 لبخندزدم 

 ه یک لییعزرا  ینگفت حاال بله_ 

 ی اریسام سرگرد نیهم:مرجان

 چطور_ 

  تو مثل یکس با بودم دهیند هوارکنه و داد سرما بلده فقط هیجد اخموو و هیبرزخ معموال اون نیرن یم حرف بالبخندباهم دمید:مرجان

 رفتارکنه 

 شد؟؟  قاعل ضیتبع یعنی ححح یح_ 

 ازقبل  اشناباشبن دیشا گفتم اولته روز نکهیا بخاطر دیشا دختر نه:مرجان

 قمه یرف واالنم بوده میهمکالس خواهرش شناسمشیم اره_ 

 واقعا؟؟؟:مرجان

 اد یم خوشت ازش نکنه هیچ اره_ 

 هی تو شیپ ساله کی حدودا اداره تو امیب نکهیا از قبل منم راستش جنتلمنه پویخوشت یلیخ اما بداخالقه بدجور درسته:مرجان

 خوبه یلیخ اداره از رونیب رفتاراش بودمش دهید یمهمون

 روعه خنده  و طبع شوخ یلیخ اره_ 

 یحالج چندمرده نمیبب ویب کامل  اصل هی حاال... اره:مرجان

  مسلطم مبارزه و یرزم یهنرا به ییجورای تهرانم اهل سالمه۲۲_ 

  کنمیم یزندگ نجایا یول اهوازم اهل سالمه۲۳منم:مرجان

 خوبه یلیخ_ 

 بکن کارتو توام گردم واقعه سرگرد خشم مورد ندارم دوست اصال بدم انجام کارمو و  ستممیس پشت برم منم حب :مرجان

 دم یخند

 قربان چشم_ 

  یمشکوک یزایچ خوندم و جوون هی اعترافات گزارش شدم  مشغول و بازکردم هارو پوشه در شدم واقع مشغول منم رفت اون

  اونجا سییر با شخصا گفت کرده مصرف دونستهیموادنم از یزیچ اون چون  اما دادن بهش موادو  یمهمون هیتو بود اومده توش

  اما داره دان زن  سابقه بارم کی کنهیواردم و صادر یگمرک  یکاالها ی الصم اشکان یالصم اشکان هست اسم هی روشده  روبه

 شیپ برم عتریسر هرچه دیبا  که شهیلرگزارم ییها ییمهمون  باشه راست نیا اگه کنه یکمک تونهیم  حتما نیا  شده شناخته گناه یب

  رونیب به و ندادم یتیاهم من  اما کردن  نگاه بهم تعجب با بودن صحبت درحال که هیبق که یجور بلندشدم جام از باسرعت سرگرد

 درزدم  در جلو رفتم یدرخاست نیهمچ اول روز نیهم اخه زارهی م سرگرد یعنی رفتم

 د ییبفرما:صالح

 گزاشتم  یاحترامنظام تو رفتم

   وحدت خانم دییبفرما:صالح

 کنم  صحبت  سعادت  ایارش با خامیم_ 

 موادبازداشته؟  دیخر جرم به که یکس نیهم:صالح



 قربان  بله_ 

 دیکن صحبت  باهاش ی خایم یچ یبرا:صالح

 د؟؟؟ یکرد ینگار چهره تاحاال قربان_ 

 کردم یم ینگار چهره دیبا یچجور کردن انکار و ساالر زندانن االن که نیمتهم از کدوم چیه:صالح

 کنم  صحبت سعادت ایارش با دیبزار کنمیم خاهش قربان_ 

 زد گره توهم دستاشو دوتا و شیصندل به داد هیتک

 خب  لهیخ:صالح

 زد  زنگ برداشت تلفنو

   خب لهیخ....کنه مالقات  سعادت ایباارش افرادم از یکیدیکن هماهنگ:صالح

 ت  مواد یتونیم  تیشناسا  کارت دادن نشون با بازداشتگاه سمت دبهیبر بهنام با_ 

   چهره خوش پسره هی اوردن ارویارش بازداشتگاه سمت به رفتم رونیب  تشکر و ینظام احترام هیبا

 نیبش_ 

 نشست 

 چندسالته؟_ 

 19:ایارش

 هان یافتاد ادیاعت دام تو چطور یسالگ تونوزده_ 

 نکردم  یکار من اخه بمونم نجایا خامینم من دیکن کمکم توروخدا مواده  اون دونستمیم چه دونستمینم من بخدا خانم:ایارش

 کنمیم  کمکت باش  مطمئن یکن کمک بهم اگه_ 

 نشد؟  داده لیتحو بسته بصورت مگه یچ یعنی_ 

 خوردم یمهمون ازاون یدنینوش ه ی فقط و فقط من شده من بدن وارد اون یچجور دونمینم خودمم نه:ایارش

 بود شده گرفته  یکس چه توسط یمهمون اون نمیبب بگو_ 

 کرد  دعوتم دانشگاه یها بچه از یکی:ایارش

 اسمش؟ _ 

 یمیحک وسفی:ایارش

 بود  خودش هیمهمون_ 

 کردنیم  مست یهوشیب تاحد مردا و زنا کردنیقمارم اونجا...اونج بود گنده کله پراز اونجا اشکان نام به نفر هی یمهمون نه:ایارش

 بود  یافتضاح یجا یلیخ

 اشکانه؟  اسمش یمهمون اون سییر یاشکان؟؟مطمئن سایوا_ 

 بله :ایارش

 اشکانه  یمهمون اون سییر  یگفت فقط ینارونگفتیا ییبازجو یمامورا به چرا_ 

 ی چ ارنیب سرم ییبال اگه دمیترس:ایارش

  شهادت یحاضر دادگاه تو اتفاقات اون شاهدتمام عنوان  به کن گوش ازدارمین کمکت به حاالم باشن مواظبت گمیم نباش نگران_ 

 ؟ یبد



 ارنیم سرم ییبال هی اونا ترسمیم دیفهمینم چرا شما:ایارش

 کنم  مراقبت ازت  شخصا طور به خودم دمیم قول بهت من_ 

 واقعا؟؟:ایارش

 ی کن کمک بهم یحاضر  حاال اره_ 

 البته :ایارش

 یدرامان اونجا اداره بازداشتگاه بدم انتقالت کنم هماهنگ کاراتو رمیم االن  خب لهیخ_ 

  شهینم نه اونجا نههه:ایارش

 یچ یبرا هیچ منظورت_ 

 زارن ینم زندم هستن اشکان افراد بازداشتگاه تواون:ایارش

 کارکنم یچ دیبا پس_ 

 اداره برمشیم باخودم فعال گمیم نظرمو یول  زارنی نم نه زارنینم عمرا شهیم مگه یخونه؟؟ول ببرمش هووووففففف

   خب برم دیبا فعال کنمیم دایپ برات امن ی جا هی حتما من نیبب_ 

 نه که رهینم ادت ی یکن کمکم یداد قول بهم:ایارش

 ؟ یکار کسو یندار یزیچ ی ا خانواده تو_ 

 نییپا انداخت اسرشویارش

  برم االن و رمیبگ هیبورس تونستم پرورشگاه افراد کمک به زحمت زورو  هزار به بعدم شدم بزرگ خونه میتی تو من نه:ایارش

 اومده  سرم بال  نیا االن که دانشگاه

 سابقت یزندگ به گردونمیبرم تورو من یبگ راست و یبگ ویچ همه بهم که یشرط به متاسفم_ 

 گفتم دونستمیم ویهرچ من بخدا:ایارش

 اومد بهنام رونی ب رفتم ازاتاق

 ش؟ یدید:بهنام

 ده یم شهادت اشکان هیعل به دادگاه تو داد قول بهم تازه کرد اعتراف ییزایچی ستین کاره  نیا اصال  بچه نیا اره_ 

 ی کن چ یخایم  االن خب:بهنام

 بمونه  من شیپ ایارش بخام و بزنم زنگ سرگرد به خامیم_ 

 ستین که خاله خونه قانونداره مملکت داره نگه خودش شیپ متهمو بتونه یدید ویک هیهرک یهرک مگه سرت به زده دختر:بهنام

  امن جاش ایارش دیبا برگشتم موقعه تا بگو زندان سیرر به اداره برگردم دیبا کنم صحبت سرگرد با رو رودر دیبا نیهم یبرا_ 

 زندانه  سییر مقصرش شه کم ازسرش تارمو هی اگه باشه

 ی اومد امروز خوبه یدیم دستور بهم یمن سییر مگه  تو من یخدا:بهنام

 اه گهید بکن گمویم ک یکار_ 

 سرگرد  اتاق در سمت به رفتم داخل رفتم ادشدمویپ ستاد سمت به رفتم و گرفتم یتاکس هی ببرون رفتم بعدم

 هادین

  که هست انیجر در پرونده هی  نجایا دیبر هیبق با ییاشنا یبرا فعال خوبه تهاتونمیقابل دونمیم  شناسمیم شمارو یمیموق خانم  خب_ 

   دیکن افتیدر اون درمورد رو یاطالعات و یاطالعات بخش تو دیبر بهتره



 قربان  بله:سارا

 یبر یتونیم یمرخص_ 

 نشست  تو اومد زدن در بدون انیک هوی کنم چ دونمینم کنهیدردم داره سرم اه رونیب رفت و گزاشت احترام

 مافوقتمااا  من  هااااا دره صاحابیب نیا یهع_ 

 کنمیم یخال سرتو که نگو یچیه هادین:انیک

 بازززز  چته_ 

  اه ههههیاتیعمل مامور نیا مگه اصال اورده راه ازسر جونشو انگار کنه یلجباز بلده فقط اومده امروز تازه دختره نیا:انیک

 ی دختره داره پا هی فقط مرغش

 ی گیم یچ ریبگ نفس هوپپپ_ 

 ن یا ازدست کارکنمیچ من ادیب خاست داوطلبانه صورت  به رشهیدستگ سپهر قراره که  بعد ماه تیمامور یهماهنگ توجلسه:انیک

 ره یگیم میتصم اون مگ یچ یعنی هیخود سراز رفتن تیمامور مگه_ 

 باشه تونهیم  گفت سحرم نداره یامادگ گفت شدیم  قدم شیپ سارا دینبا مگه کرده انتخاب سرهنگ سربازه نمیا نه نیهم:انیک

 نداشت یریتاث جلوپاش انداحتم سنگ یهرچ دید شویدفاع یتهایقابل روز اون خودش سرهنگم

 یکن امادش گهید کماهی  تااون بهتره کارات نیا یجا به پس زد یحرف شهینم سرهنگ روحرف_ 

 بود اوا  کاش ادیب سرش ییبال اگه:انیک

  نکهی ازا منظورت بعدم مونهینم یحرف گید پس هیعال ازخودش دفاع هم شیراندازیت هم سه؟؟؟درضمنیپل سحر رفته ادتی نمیبب_ 

 هیچ  بود نجایا اوا کاش

 کرد؟ یم برخورد سارا نیا مثل  بود اون اگ:انیک

 بود  خورده خر مغز ازاولم اوا  اون  کنه عادت  مجبوره زمان مرور به خب اما دهیترس سارا درسته هیجور هی هرکس_ 

  کنم بارسارا کهیت کممی  بزنم حرف چموش دختره نیباا برم پاشم  اه:انیک

 ببند درم خب لهیخ ههه_ 

 بست درم رونیب رفت

 سحر

 داخل اومد دمید هوی کردمیم دق نجایازا من ک ینطوریا باشم کنارش تونمیم حداقل زد ساراجا خوبه برم همراهش تونمیم بالخره

 م یسرباز مافوقو باشه یهرچ بودم مونده انیک اقا دستور به منم نبود کنفرانس اتاق تو یکس اتاق

 بده منو ؟؟هان؟؟جوابیبخش توکدوم تو نمیبب:انیک

 یاطالعات_ 

 هیچ مسخرت میتصم نیا  پس خب لهیخ:انیک

 د؟؟یدار شک من یتهایقابل به_ 

 ..یول نه:انهیک

 دارم من  چون نکرده الزم اصال دیباش من جون نگران نقدریا شما نمیبینم والزم سمیپل منم درضمن مونهینم یول یبرا ییجا_ 

 باشه  نداشته یفرق شماهم یبرا بهتره دمیم انجام فمویوظا

 رونی ب رفت در از حرف نیتر کیکوچ بدون اخم با بعدم کرد تعجب لحظه هی

 بره  باسارا خاستیم دلش انگار ازاولم



 اوا

 داخل امیب تونمیم قربان_ 

 اداخل یب:صالح

 گزاشتم احترام

 دم یفهم یمهم یزایچی قربان_ 

 مبل طرف کرد دراز دستشو  دیکش ازکارش دست  صالح

 ن یبش:صالح

 نشستم

 خامیم ازتون یزیچی اول قربان_ 

 یازمن؟؟چ:صالح

 من شیپ ادیب ایارش دیبد اجازه لطفا_ 

 ی ستین سیتوپل  مگه هی زندان اون تو شیادپیب یچ یعنی؟؟یییچ:صالح

 حکم یاجرا روز تا فقط قربان_ 

 کن  صحبت واضح یچ حکم:صالح

  یازدوستا و یمهمون اون یتو کرد دعوتش یمیحک وسفی اسم به نفر هی گف کرد اعتراف کنهیم اعتراف اگفتیارش قربان_ 

 نیهم واسه بکشنش بزنه حرف اگر کردن دشیتحد ترسهیم گفت نکهیوا هیصالم اشکانه یمهمون اون سییر  نکهیا و دانشگاهشه

 قربان  کنمیم خاهش

 بدن  اجازه سرهنگ دیبا ستین من  دست یعنی بدم رو اجازه نیا تونمینم باشه درست حرفاتم اگه یحت:صالح

 بلندشدم  ازسرجام عیسر

 کنمیم شونیراض خودم_ 

 ره ینم کلت تو حرف توچرا نکن درست دردسر خودت یبرا یالک یبتون اگه عمرا:صالح

 نداره یضرر امتحانش_ 

   تو اومد  حامد نیه توهمون

 اومده  شیپ یمشکل شدم مزاحم انگار دیبلخش حیح:حامد

 شع قیتعل داره  قصد اول روز نیازهم کن یحال خانم نیا توبه تونمینم ک من :صالح

 وحدت  خانم شده یچ:حامد

 کردم فیتعر براش کمال تمامو منم

 ی کن امتحان  شانستو بهتره یدار حق توام یول گهیم ذاست  صالح :حامد

   درزدم که رفتم بلندشدم داد تکون تاسف رو از یسر و انداخت حامد به نگاهم هی و من به نگاه هی صالح

 د ییبفرما:سرهنگ

 گزاشتم ینظام احترام

 کارداشتم باهاتون من قربان_ 

 وحدتت؟؟ اوا توپادگان ک همون یدیجد یروین تو:سرهنگ



 دارم  ازتون یخواهش هی من قربان بله_ 

 نم یبب بگو دهینرس راه از هنوز شد جالب:سرهنگ

 رهیم یمهمون هی به قاشیرف از یکی واسطه به که  سالست نوزده جوون هی اسعادتیارش قربان_ 

 بده ادامه لطفا و نیبش:سرهنگ

 دیتهد اونو اشکان که کنهیم اشنا بوده یمهمون اون صاحب که یالصم اشکان نام به یمرد با اونو قشیرف یمهمون اون داخل_ 

  قمار مثل یکار کصافت تمام شاهد ایارش کنهیم قبول  ازترس امیارش نگه جا چیه رو دهید یمهمون نیدرا که ییزایچ که کنهیم

 یانتظام یمانورها توسط و خارج یعیطب حال از یمدت  بعداز که خورهیم یدنینوش هی اونجا بوده یهوشیب تاحد افراد کردن  مست

 شه یرمیدستگ یمهمون افراد و اشکان افراد از چندنفر همراه به

 بده ادامه:سرهنگ

 از کردن انکار اسمشو یعیطب حالت به برگشت بعداز اوردند  زبون به اسمشو خماربودن یوقت که یوکسان کنه یفرارم اشکان_ 

 مخدر دیموادجد که هیباند همون سییر اشکان نیا قضا به دست نداره وجود اشکان یریدستگ یبرا یمدرک نیهم بخاطر ترسشون

 شدند جوون  نیچند شدن کشته باعص و کردند بازار وارد

 خب نیافر:سرهنگ

 تو حاضره بمونه زنده تااون اشکان افراد دربرابر کنم  محافظت ازش و کنم کمکش که یدرصورت داد قول بهم ایارش قربان_ 

 بده  شهادت  اشکان هیبرعل دادگاه

 بود یاریحامدسام ییبازجو مسئول ادیم ادمی نگفته نویا ما یمامورا به قبال چرا:سرهنگ

 ایارش کشنیم اونو زدن حرف درصورت کردن دیتحد اونو هستندکه اون همراه به زندان داخل اشکان افراد نفراز نیچند قربان_ 

 دنینم دنیکش  نفس مجال بهش گزاشته من اریدراخت اطالعاتو نیا اون  بفهمن اگر گفت

 باشه دردستت یمهم مدرک دیبا برشاهد عالوه که یدونیم اما میکن ریدستگ اشکانو زودتر  هرچه دیبا پس:سرهنگ

 م یرکنیدستگ جرم ارتکاب نیح در اونو میخایم قربان_ 

 ی چچور خب:سرهنگ

  باشند ییترسو افراد افراد شعیم مطمئن کنهیم دعوت یمهمون اون به بردن یبرا افراد... دانشگاه تو یمیحک وسفی نام به یفرد_ 

  رابطه تابتونن دانشگاه میبفرس دانشجو عنوان به رو افرادمون میبتون اگر کننیم گروهشون  عضو کم کم و بدنن لو رو اونا تانتونن

 بدون میکن یمهمون وارد یعاد افراد عنوان به رو افرادمون ما و کنند دایپ راه یمهمون اون وبه کنن برقرار وسفی با یکی نزد

 میکن رشونی دستگ می تونیم فرار فرصت

 بود  نشسته سرهنگ لب یبررو یلبخند

  بزار انیدرجر یاریسام و صالح سرگرد با نارویا دخترم نیافر یهست یاقتیل با ادم که یداد نشون اول روز نیازهم:سرهنگ

 بکنم  تونمیکارمیچ  من حاال

 کنم مراقبت ازش تابتونم بمونع من شیپ ایارش اشکان باند کامل یریدستگ و پرونده اتمام تا دیبد اجازه خامیم_ 

 جاخورد سرهنگ

  ست ین اشکان اون افراد از یکی معلوم ؟؟ازکجایشناسیم اونو چقدر اصال ؟؟تویببر خودت خونه به اونو یخایم یعنی:سرهنک

 ه یزندان مجرمو کی و متهم هی اون یدرصورت بدم تونمینم رو اجازه نیا هان

 دیاعتمادکن من به کنمیم خواهش گناههیب اون مطمئنم من کنمیم خواهش قربان_ 

 برو کن گوش حرفم به یسر رهی خ نقدریا توچرا دختر:سرهنگ

   کنه کمک بهم یایخ تونهیم باشه اشکان ازافراد یکی اون اگه یحت کنمیم خواهش ازتون قربان_ 

 کرد یفکرم داشت انگار شیصندل به داد هی تک سرهنگ



  تونهیم نیخطرناک یادما اونا مرزت حدو یب هیعقل  یب ای باالته جسارت بخاطر رفتارات نیا نمیبب کنمیم فکر دارم:سرهنگ

 ارن یب سرت ییهربال

 دیکن اعتماد بهم شما کنم محافظت ازخودم تونمیم من قربان_ 

  بدم انجام شویادار یکارها دیبا من یخودت مقصرش اد یب شیپ برات یهرمشکل اداره نیازا خارج بدون فقط خب لهیخ:سرهنگ

 کشهیم طول تاشب  ستین یا کارساده

 واقعاممنونم  قربان ممنونم_ 

 بده  عقلت خدا بگم بهت ای کنم نتیتحس دونمینم:سرهنگ

 زدم  یلبخند حرفش نیازا

 رم یم گهید من بااجازتون قربان_ 

 رون یب  رفتم گزاشتم ینظام احترام

 انیک

 شمیپ اومد هادین نجایا به برسه بزارپات دختر اخه سحر ازدست بودم یعصب و کالفه

 چته_ 

 ی خوریم حرص چقدر نمیبب اومدم:هادین

 زنمتایم هادین_ 

 ی فهمینم تو چرا شده سیپل نیهم یبرا اون:هادین

 ست ین یاطالعات مامور هی یبرا ییجا اونجا_ 

 یبر یخایم یچ یبرا تو پس:هادین

 باالس یلیخ تجربمم درضمن پروندم مسئول من  خب_ 

 یگیم یدار یچ تهیشغل ساله نیسوم تازه تو:هادین

 شترهیب اومده روز هی تازه که  ازاون باشع یهرچ اه_ 

 رفتارنکن  ها بچه مصل:هادین

 خونه  دنبال برم رمیبگ یمرخص رمیم دارم ندارم یکار امروز فعال من بکنه خادیم یهرکار منچ به_ 

 !!! مستقلللل واووو:هادین

 بابا برو_ 

  یلیخ ای بودن بزرگ یلیخ ای دمید رو خونه یکل  حشمت نام به مردها از یکی با رفتم یامالک سمت به رونی ب رفتم برداشتم کتمو

  چهارعصر بود شده  ساعت  خاستینم ناهار دلم اما مردمیم داشتم کیکوچ

 شده  زده فروش یبرا ما  امالک در فعال که هیا خونه نیاخر نیا قربان:حشمت 

 م ینیبب نجامیا میگشت جارو همه نیا که  نا حشمت  اقا خب لهیخ_ 

 بود دیسع نام به یمرد داریسرا داخل میرفت

 ام خونه نیا و شده یداریخر شیکی که  داره وجود سوم طبقه  تو واحد دوتا فقط و هیخال وقته یلیخ تلبته سومه طبقه تو خونه:دیسع

 خورهیم خاک وقته یلیخ

 بود ینقل هم اما هیخال که هیی طوالن چندوقته بود معلوم بود  خونه یتو ک یخاک با دمید رو خونه داخل میرفت باال میرفت بااسانسور

 کرد یم تیکفا نفر هی من یبرا و بایز هم



 یامالک میبر بهتره قرارداد بستن یبرا خان حشمت خام یم نجارویهم من دیسع عمو خب لهیخ_ 

 شد  پسندتون بالخره:حشمت 

 دها یدکل یسع عمو المیوسا اوردن و یزیتم یبرا بفرستم کارگر چندتا دیبا بله_ 

 ی کن افتیدر یامالک تو حشمت اقا از یتونیم قرارداد نوشتن بعداز:دیسع

 گرفت خندم

 چشم  دیعموسع ولیا_ 

 به دادم بهشون اذرسو گرفتم  تماس نظافت شرکت  هی  به و خونه رفتم بعدم گرفتم دویکل و بستم دادو قرار یامالک میرفت بعدم

 رن یم خونه یزیتم بخاطر که گفتم دمیعموسع

 یریم  یک شاهللیا خب: مامان

 ایش  راحت دستم از یدار عجله مامان _ 

 گنده خرس رمی بگ جلوتو نکردم ی سع مگه من یبر یخاس خودت سوخته پدر ی ا:مامان

 کران  یب لطفتت تینها جان مامان _ 

 کنمیم خواهش: مامان

 حامد 

 بده  باد به روز هی  سرشو داره امکان  که داره ییباال یلیخ جسارت واقعا دختر نیا:سرهنگ

 دیکرد قبول چطور شما موندم من قربان:صالح

 نکرد  ولم ننشوند ی کرس به تاحرفشو ییجورای کنم قبول شد باعص شیمنطق لیدال:سرهنگ

 شد وارد اژدها  مصل امروز نیازهم یعنی:حامد

 م یدیخند

 ببره  رو ایارش دیبزار دیخایم واقعا شما  حاال:صالح

 باوره  قابل توسرشه که یهرچ مطمئنم اره:سرهنگ

 برسه  زاشتیم شهینم باورم

   بره اوا با کنه اماده رو ایارش دی بگ و دیری بگ بهنام با تماس هی:سرهنگ

 قربان بله:حامد

 داخل  اومد اوا بود زاده حالل چقدر

 ببرم  بردارم  برم رو ایارش تونمیم قربان:اوا

 که  ارنشیب بگن خاستمیم اره:سرهنگ

  ارمشیم رمیم من قربان نه:اوا

 نیهم بخاطر بشم مطلعه اوا افکار از  خاستیم دلمم برم خاستمیم کم کم گهید منم بود نه یکاینزد ساعت رفت ینظام احترام هیبا

 نییپا دادم رو شهیش جلوش رفتم یباماش

 رسونمت یم  من ایب اوا_ 

 شم ینم مزاحمتون نه:اوا

 ادیم  رتیگ یتاکس سخت شب وقت نیا ایب نکن پاره کهیت تعارف_ 



 سوارشد  بالخره

 نبودم  زحمتتون به یراض:اوا

 ی کن جلب  خودت به رو همه توجه اول روز نیبوذازهم الزم واقعا نمیبب بگو ستین یزحمت_ 

 بود متوجه اونم کردمیم صحبت یشوخ  و باخنده من

  زندانم اون تو اگه یحت نداره چکسمیه مهیتی درضمن داره  یخاص تیمعصوم هی بچه اون کنم کمکش دادم قول ایارش به من:اوا

 کنه کمکش ستین یکس بپوسه

 شانسه  خوش  یلیخ پس_ 

 اوا که همونطور قدوباالبود خوش  و چهره خوش پسر هی  ایارش اومد ایارش همراه اوا نکهیتاا مینگفت  یزیچ بازداشتگاه خود تا گهید

 داشت  یخشن حال نیدرع و  معصوم صورت گفتیم

 سالم :ایارش

   سالم_ 

 رفتم  بعدم رسوندم اونارو نشست اواهم

 اوا

 ما  کیکوچ ونهیاش نکیا ایارش  اقا خب لهیخ_ 

 خودتون خونه دیاریب دیبخا مجرممو که یمن کردمینم فکرشو:ایارش

 یا خورده بیفر هی یستین مجرم تو_ 

 ست؟یبدن:ایارش

 ی چ_ 

 کنن یم یفکر چه هیبق نیبمون خونه هی تو شما و من نکهیا:ایارش

 ی فسقل یکتریکوچ   سال سه  ازمن تو درضمن نترس شناسنیماروم همه اپارتمان نیتوا_ 

  دیخند

  تو دیشا سحرع اسمش کنمیم یزندگ توخونه قمیرف با  من دو کی خرابه خدا ی شهیهم نجایا اسانسور یبدون وییزایچ هی دیبا_ 

 بکن  کردن کار اماده خودتو بگم نکهیوا نباش ناراحت پس نکنه برخورد خوب باهات چنانم اول برخورد

 د یخپد

 واگرنه باشم ساکت که کردنی م دمیتحد هرروز که زندان تو یقلدرا اون ازدست تو  لطف به تشکرکنم ازت یچجور دونمینم:ایارش

 داکردمیپ نجات  کشنیم منو

 به بکشم خودمو  خاستمیم که ییتاجا بد یلیخ خوردم م یزندگ تو یبد یها ضربه هیبق به اعتمادم بخاطر شهیهم من ایارش نییب_ 

 ینکن سواستفاده اعتمادم از دوارمیام کردم اعتماد تو به اما اعتمادنکنم یکس به گید بودم داده قول خوذم

 قسم شرفم به کنم انت یخ کرده اعتماد بهم که یکس به که ستمین یشرفیب ادم من:ایارش

 کردم کمک  بهت نیهم یبرا دمید معصوم پسر هی تو یچهره تو من_ 

  خودمم خاهر دیشا که دیکرد یکار شما حاال نداشتم یا خانواده  نداشتم ویکس اصال  تااالن اخه...هه..کنم صدات یابج تونمیم:ایارش

 کرد ینم

 زنمیصدام خان فسقل رو تو منو ندارم داداش منم باشه_ 

 واقعاچراااا :ایارش



 چرا؟؟ یچ_ 

 کنه یم گل مادرانتون حس نین یبیم کترخودتونیکوچ پسر هی یوقت دخترا شما:ایارش

  نبابا عه_ 

 دم یخند

 جان  داداش  دهیم نشونت رو مادرانت  حس سحر حاال نزن اضافه حرف_ 

 

 تو  رفتم دروبازکردم

 ایارش اقا بفرما_ 

 داشتم  برش رفتم دمیپر نیروزم افتاده شلوارکم  بده مرگم خدا یوا

 گه ید دیببخش_ 

 رومبل کردم پرت خودمو دراوردم چادرمو داخل رفتم دی خندیزمیر  فقط ایارش

 ومدهین هنوز سحر انگار نیبش ایب ی سادیوا اونجا چرا_ 

 ممنون :ایارش

 پروام یلیخ ی ول باشم معذب دیبا من نیبب نباش یمعذب چرا_ 

 شدم  مزاحمتون  من اخه:ایارش

 ؟ینداشت همراهت یلباس نمیبب کنم عوض لباسامو برم من  خب.. یمراحم_ 

  ارهیب زایچ  یا لباس برم نداشتم ویکس من  خب:ایارش

   میبر  دیبا دیخر هی پس_ 

 راحتم نایباهم من نه:ایارش

 شه دایپ یچی برات کمدام ته کنم فک گردمیم االن موقوف_ 

 بپوشم؟ دخترونه لباس من  یعنی ـــــــــحیح:باتعجب ایارش

 رخنده یز  زدم یپق

 امیم االن سایوا نگفتم یزیچ نیهمچ من_ 

 ایارش

  وقت چیه من مونهیم خاهرم مثل ییجورای هیخاک مهربونو یلیخ دختر هی راهم سر گذاشته رو اوا که  دهیصداموشن خدا واقعا انگار

 ه ینیریش حسه یلیخ یول دمینچش خواهرداشتنو طعم

  سحر

  ی  و نییپا ان یم گر کار چنتا دمید هوی  ایخدا اخه باال برم دیبا پله باز خدا یوا شدم ادیپ نگویپارک تو بردم نویماش بود خستم یلیخ

  دمید دویسع عمو هوی بهشون بپرم خاسمیم ک نیهم و باال انداختم ابروم ی و کردن نگام یتعجب با جور

  دختر ینباش خستع= دیسع

   رنیم و انیم کارگر انگار خبره  چ دیسع عمو سالم=من

  نیشد دار هیهمسا آوردم نیشین اجاره یچیه=دیسع

 تروخدا  درسته اسانسور بگو بده یانرژ بم امشب ی و ایب ندارم رفتن راه ینا من  دیسع عمو گمیم خداروشکر واقعا=من



  خدافظ عه بزن غر کمتر درسته= دیسع

 هی ا افهیق چه نیا اخه خنده ریز  زدم یپق دمید خودمو ک اسانسور نهیا تو شدم سوار  و اسانسور سمت رفتم دو با خداروشکر یوا

  در دم دمیرس کول رو انداختم کهیت چار  چهل  یادما مث گرفتمو  مویپشت. کوله دسه ی و کردم درستش بود شده کوله و کج نغنم

   گل مث بودنش کرده کارگرا ک کردم خونه نگاه هیهمسا در باز مهین رو از یواشکی خبره چ نجایا ینگا الیواو دمید

 ک نیهم کردم باز کفشمو شدم خم و بستم درو برگشتمو سالن   ب کردن نگاه ب یا توجه چیه بدون و کردم باز انداختمو دیکل درو

   کردمو درشت  شامیچ هوی  سادهیوا جلوم یوحش یچشا  کم ی و شیر ته و  دهیکش صورت ی و بلند قد با پسر ی دمید باال اومدم

  یببخش یوا اومدم یاشتباه رو خونه نکنع یهس یک گهید تو_ 

 د یباش سحرخانم دیشمابا:ایارش

  ره؟ی گیم یاشتباه خونشو  یک خنگ دختر اخه  جلوم اومد اوا هوی برگردم اومدم ک نیهم

 اونوقت؟ دیهست ی ک شما بله_ 

 تو ایب ابای گمیم برات من:اوا

 رونیب ی اومد نیا یجلو هیختیر چ نیا اوا ححح یح_ 

 سرما  نیتوا ستین سردش اخه شلوارک تاپ هی به نبود حواسش انگار خودشم

 کشمت یم  واال کن شیدرو چشات ایارش:اوا

 رومبل  کنارش نشستم نداره یسن و کترهیماکوچ از بود  معلوم چهرش از دیرسیم بنظر یپسرخوب انگار کردینم نگاه اصال ایارش

 یهست یتوک نمیبب بگو خب_ 

   امیارش من:ایارش

 ی کنیکارمیچ نجایا  خب_ 

 د؟یسیپل شماهم:ایارش

 بله_ 

 نجایا اوردن وحدت  خانم یعنی اوا  یابج منو راستش مشخصه  کامال:ایارش

 ؟یچ یبرا_ 

 راستش  خب..تو من:ایارش

 رونیب اومد در از اوا هوی

 و یفسقل نیا کن نیج نیس  کم سحر:اوا

 یدیم حیتوض برام برگشتم کنم عوض لباسمو رمیم یگرفت گرم باهمه باز تو اوا_ 

 باشه:اوا

 اوا

 نشستم ایارش کنار اومدم

 نباش  نگران خب کنهیم ینجوریا گزشتم بخاطر فقط اون نیبب_ 

 م یاضاف نجایا من دارن حق:ایارش

 کن  عوض لباسات برو ایب  ریبگ  نیبب یراست توحلقت زمی ریم دندونات یزد  حرف ینجوریا گهید بار هی_ 

 ی مشک رزانویز تا شلوارک هی با کوتاه نیاست یمشک رهنی پ هی



 دارم  عالقه پسرونه پیت به خب یکنیم نگام ینجوریا چرا_ 

 د یخند

 کنم  عوضش دیبا کجا:ایارش

 اد یسحرب بزا نیبب_ 

 کنم جبران لطفتو نیا تونمیم یچطور من:ایارش

  اومد سحر نیبب عاا دمیم بعدخبرت کنم هماهنگ دیبا اپل ی بد انجام کشورت یبرا دیبا یبد انجام یکار  من یبرا خامینم من نیبب_ 

 پاشو برو

   نشست  کنارم سحراومد

 توخونه یداد راش هیک اروی نیا اوا:سحر

 .. راستش خب_ 

 یکرد اعتماد نیا به توچطور حیح:سحر

  تو که تفاوت نیباا توعه مصل  اونم درضمن شه معذب که نکن یکار لطفا کنمیم ضمانتش من نیبب هیپسرخوب ییخدا باش ساکت_ 

 نداره چکسویه اون یندار مادر

 رون یب اومد ایارش شد قانع کمی  انگار حرفم نیباا

 یی لباسشو بندازم بده لباسات اون نیبب جوون_ 

 اوا قیرف سحرم من  ببخش منو ایارش:سحر

   شدم سربار من دیببخش منو شما:ایارش

 یکن درست یبلد یزیچ نمیبب بگو نمیاربب یدرن بمیغر من ننه گعید:سحر

 گوجه مرغ تخم غذا؟؟درحد:ایارش

 دالور ینباش خسته_ 

 دیکن درست یچی جفتتون  نیپاش گشنمع من:سحر

 لش تنه پاشو اونطرف بدو طرف نیا بدو پرونده خاطر به اولمه روز انگار نه.انگا کردم کار سگ  مث امروز من دایببخش_ 

 ندارم حال  که من منچه به:سحر

 بزنم گوجه مرغ تخم نیخوریم اگه:ایارش

   میکن سرهم یچی میبر ایب ایارش ایب_ 

 د ی ندار زمیم نداره فرش نیزم اخه دیخوریم غذا  کجا  شما...باشه:ایارش

 رواپن_ 

 یصندل کو یچطور اخه:ایارش

 ر یبگ دوش هی برو یخا یم یراس. موندم کنم اب تورو خ ی یچجور خان  فسقل ارمیم یصندل تو یبرا حاال مینیشیم اپن خود رو_ 

 شه اب  خمی دیدار دوست واقعا:ایارش

 میخی یب یپسرا عاشق کال  منوسحر اره_ 

 نیخوریم ی چ پس باشع خب لهیخ:ایارش

 گوجه سیسوس ای مرغ تخم سیسوس نمیبب بزن دونمینم بابا نه_ 



 کرد یم سرخ سیسوس اونم کردمیم خورد داشتم و شستم گوجه  منم شد مشغول  ایارش

 کارکنم؟ یچ دیبا فردا از من:ایارش

 یتونیم کنم تیمعرف ینفوز عنوان به خامیم کن نگام نیبب بمون توخونه فردا هی  نیهم فقط یبر یتونینم عنوان چیه به که رونیب_ 

 ؟؟ ینفوز:ایارش

 کننینم شک بهت پس یرفت  بار هی تو چون اشکان یریدستگ یبرا_ 

 ستمیبلدن یزیچ که من  اما:ایارش

 سارو یسوس ینسوزون فعال میدیم ادت ی خدا خنگ_ 

 تو سرش بودو دهیکش دراز کاناپه رو خداسته خدا از که سحرم داد ادامه  غذا  و سیسوس کردن درست ب گفتو دیترد با یا باشه

 اومد  کله با سحرم و زدم سحر  یصدا بود شده آماده غذا بود یگوش

 گشنمهههه چقد که اخ= سحر

 نبوده  گشنت یک بوگو تو=من

 کرد حمله ی جنو خروس مث آورد رو تابهیما ایارش که  نیهم یهس یک  با گف اضال

 ینخورد غذا ساله چهل انگار دختر باش اروم=من

 دیخندی م و بود سادهیوا ک خورد  ایارش ب چشم

 زاره یم سحر مگه یول سین گشنت تو مگه=من

 ایارش خو جلو ویب برداشتما لقمه ی یکنیم گندش قدری ا چرا خبرته چ بابا=سحر

 میخورد  غذا تامون سه  و جلو اومد ایارش

 یدار یخوب  دسپخت اومد خوشم نه=سحر

 زنمه حال  ب خوش اره= ایارش

 سحر کردمطرف رومو کردمو جم رو ضرفا  خنده ری ز میزد تانون سه و

 شناسنش یم و کننینم شک بهش باشه یهرج اخه ینفوز بشه ایارش گمیم من سحر=

 کنه دایپ شجاعتشو دیبا ایارش یول هیخوب کار= سحر

   ؟؟یدید عکسامونم ما اتاقه تو یرفت تو ایارش گمیم_ 

 د یبود فرم بالباس ک ییعکسا اره: ایارش

 یدید المونمیبیس_ 

 د یخند

 اره: ایارش

 داخل  یبر اصال گف تو به یک: سحر

 رخندهی ز زدم

 حاال  هیچ رشتت نمیبب بگو ایارش گمیم_ 

 خونمیم کیولوژیب یمهندس: ایارش

 اوها : سحر

 سرگرده  حامدم سحر یراس_ 



 حامد  کدوم: سحر

 طناز  داداش  عامو_ 

 هکره نگفت مگه  واقعا اها:سحر

 کرده  خرمون_ 

 ن یظرفابشور نیپاش خب:سحر

 یکن یغلط چ یخایبله؟؟؟؟؟توم_ 

 لمیف:سحر

 خستمه یلیخ ک یکی من_ 

 االن  نیازهم ینباش خسته ایارش:سحر

 زنم ینم دست من بگو یتودختر بگو بهش ایارش ؟؟یراوردیگ مظلوم نمیبب سایوا_ 

 دیخند ایارش

 گه ید بگو یخندیم یچ یبر_ 

 ُمذََعبه هنو بچم:سحر

 رخنده یز  زدم یپق

 ههههیچ مذعبه سحر_ 

 خالصه میدیترک داده ییسوت چ دیفهم سحرم رهیبگ خودشو نتونست گید ایارش

 د ینباش خسته ستمیبلدن ک من نیبشور خودتونم نیدختر دوتا شما  راحتم منم دیراحت شما  ک حاال خانما  خب لهیخ:ایارش

 رفت بلندشد

 ینباش خسته_ 

 شد ینم اب  ختی شدینم حاال بزنتون خدا یا:سحر

 رونیب ویب بشور سحر_ 

 ا یارش شیپ رفتم

 ؟؟ ی کنیم نگاه لمیف نمیبب_ 

 ن یدار ایچ ید یس اره:ایارش

 میکن نکاه ویب_ 

 قشنگه  یلیخ سه یباق:ایارش

 م یبزار ایب باشه_ 

 اومد چنددقبقه بعداز سحرم

 کنم درست ذرت براتون برم من_ 

 ی بسوزون ای یکن درست هااا:سحر

 نگو چرت_ 

 ا یارش به دادم اوردم پت هی  رفتم لمیف بعدازاتمام



   یخاب  خوب_ 

 ی ابج ممنون:ایارش

 زدم  یلبخند

 جورابممممم ی لنگه کوووو یییییییآ_ 

 ... یباال:سحر

 ی چ یباال_ 

 بگمت رونیب امیب بزا:سحر

 ازهمونجابگو_ 

 داره یشرع عذر نه:سحر

  یگیم یدار یچ_ 

 بود شده پخش توصورتش لختش  یموها شد داریب خاب از ازهیخم با ایارش هوی

 خبرههه  چه:ایارش

 شدم روح قبضه ححح یح_ 

 نمییدزد کجام من  هاننن..یهس یتوک حیح:ایارش

 صورتت بزن اب هی پاشو  ایارش باش مارو داداش یزک_ 

 بازترکرد  چشاشو کمیایارش

 ییتو اوا:ایارش

   پ  ن پ_ 

 ا یم خابم  خدااااا یا:ایارش

 رونیسحراومدب

 جورابم لنگه کجان بگو سحربدو_ 

 سرقبرت یباال:سحر

 شعور یب یکرد معطل منو ساعته هی کصافت _ 

 رسرمیز ومدیم یبوگند کی شبید:ایارش

 برو داشدیپ گشته  گم عا:سحر

 دهیم ییبو  چه یییا گفتیم راس کردم نگاه رو توکاناپه رفتم

 خدا درراه نیبد جوراب هی_ 

 کن  دایپ بازکن کمدت در خدا راه در برو:سحر

 برداشتم  چادرم دمیپوش کردم دای پ رفتم

 یییی هو ایارش_ 

 جانم:ایارش

 مستخدمهههه دددیعموسع شیپ برو یخاس فق اینر رونیب ازخونه_ 



 روچشمم:ایارش

 فعال  سحر  خب_ 

 گفت یک ی هوی رفتمیم می نطوری هم کردمیم پام زور  به کفشام داشتم بازکردم درو ربغلمیز گزاشتم چادرم

 سالم :ناشناس

 بلندنکردم  سرمم یحت

 خدافظ  سالم  سالم_ 

   رفتم

 سا یوا:ناشناس

 برگشتم

 ... دورم من اقا_ 

 حامد؟؟؟_ 

 رون یب اومد در از سحرم

 یبمون باما یخایم توام نکنه حیح یکنیم کاریچ نجایا تو نمیبب حامد اقا بـــه:سحر

 دیحامدخند

 ببرم  هم اوارو و حاله درچه ایارش نمیبب اومدم بابا نه_ 

 کرد نگاه سحرمشکوک

 هیهااا؟؟چ:حامد

 رسوندیم  منو ومدیم میکی کاش یچیه:سحر

 باال  ومدنیم داشتن  دستشون تو یها جعبه با ییکارگرا هوی

 خبره چه_ 

 اجاره  داده نجارویا گفت میدارشد هیهمسا گفت دیعموسع:سحر

 نبود یانبار نیا مگه کحارو_ 

 خدا خنگ نه:سحر

 م یبر بفرما خان  حامد  اهاخب_ 

 رسونمت یم ایب سحرتوام:حامد

 رمیم خودم  نیماش  با من ممنون نه:سحر

 خدافظ پس باشه:حامد

 افتاد راه به حامد میشد نیماش سوار

 ؟ یاومد یچ یبرا تو_ 

 کنه یکار ایارش دمیترس:حامد

 ی ا وونهی؟؟دیچ_ 

 عقله شرط اطیاحت:حامد



 ی ول بگم یچی خامیم_ 

 بگو:حامد

 باشه ایارش میکن رشیدستگ که اشکان سراغ میبفرس میخایم که ینفوز اون گمیم_ 

 کنه دفاع خودش از  ستیبلدن یحت اون نداره امکان یچ:حامد

   کنهینم شک  بهش عنوان چیه به اشکان که عیکس تنها اون حاضر درحال میدیم ادی بهش داره یربط چ_ 

 من  سییر تو نه توام سییر من  گمایم:حامد

 منچ به_ 

 ی چ یعنی:حامد

 میستین اداره تو االن یعنی_ 

 اس پرونده سیرر صالح صالح مخصوص میبگ سرهنگ به دیبا:حامد

  باشه_ 

  میشد جمع هممون خوند کنفرانس اتاق به جلسه یبرا اعضارو تمام اونم گفتم ویچ همه صالح اتاق رفتم میشد وارد دنیرس بعداز

 بود  سرهنگم

 دیبد حیتوض خودتون لطفا وحدت خانم خب:صالح

 قربان ی؟؟چیچ_ 

 د یداد من به که وینظر نیهم:صالح

 بلندشدم

   خب:سرهنگ

   داده لیتشک یمهمون کی اشکان گهید روز پنج کردند نفوز بانداشکان به که یضدجاسوس افراد گزارشات طبق قربان_ 

 بده ادامه:سرهنگ

 دیی تا اونا طرف از که باظه یکس دیبا پس دنینم راه یمهمون  اون به ویهرکس چون میبفرس ینفوز عنوان به رو  فرد هی  بنظرم_ 

 باشه  شده

 خب:سرهنگ

 و محرمانه جلسه کی یمهمون اون درواقع میرکنیدستگ باندرو تمام و میبر روهایبان میتونیم کرد اعالم ینفوز اون نکهیبعدازا_ 

 ه یکن گم رد یبرا فقط داخل اون  یمهمون  و بانده یاعضا نیب یسر

 ی دار سراغ یینفوز فرد:سرهنگ

 بهتره یلیخ باشه اشکان افراد از یکی اگه شک یب:مرجان

 رمحالهیغ نیا اما میبکشون خودمون طرف  به دیبا یعنی:سرهنگ

 نشونه یتر اعتماد با فردو نیبهتر بنظرم سعادت ایارش قربان_ 

 خودت شیپ شیبرد روزید که یکس همون:سرهنگ

 داره  اموزش به ازین فقط داره شجاعتشو اون بله_ 

 اموزشش  یبرا ستین کم چهارروز اما :حامد

 دم یم ادشی الزمو یزهایچ تمام من دیبد اجازه شما اگه قربان_ 



 بااونه  میتصم پس صالحه پرونده مسئول یاومد دوروزه تازه تو کنمینم حس اصال دختر کنمیم نتیواقعاتحس:سرهنگ

 موافقم وحدت خانم باحرف من :صالح

 دیکن شروع پس خب لهیخ:سرهنگ

 قربان ممنونم_ 

 هادین

 خب؟ _ 

 ی ازاد هی تو هیا خونه هی:انیک

 اونجاباشه بعد به نیازا پاتوقمون پس_ 

 خابمی م خودم توخونه امشب گید ببرن وساالم گفتم کارگرا به نه که چرا:انیک

 ارم؟؟ یب یچی برات خونتم گل  بعنوان دیبا یعنی حاال خوبه_ 

 خبر چه یسپهر پرونده از خب زینر مزه:انیک

 م یکن شروع زودتر دیبا وانهیح ستین ادم منهیم انسان بدن  یاعضا قاچاق که یکس شه ریدستگ  زودتر هرچه دیبا مردک اون نیبب_ 

   یک یعنی:انیک

 شنبع سه_ 

 ی زود نیا ؟؟بهیییچ: انیک

 مراسم هی  شنبه سه دخترا دوفروشیوخر کردن قاچاق ی برا خبردادن امونینفوز داد دنیکش نفس مجال دینبا وونایح نیا به اره_ 

 دادن لیتشک

 کنمیم امادشون و دمیم باش اماده روهامین به من خوبه:انیک

 کنم رزل اون یگاردایباد نیگزیجا خودمو افراد منمیم یسع و درارتباطم امونینفوز با منم مدت نیدرا خوبه_ 

 گه ید برم من  پس خب لهیخ:انیک

 سحر

 کردمیم عوض تویسا کی اطالعات داشتم

 رکنند ییتغ  کامل چندساعت یبرا یکن یکار اطالعاتو نیا دیبا نجایهم اره نیبب:انیک

 د ینباش نگران_ 

 ته یمامور شنبه سه یهست یسپهر یریدستگ تیمامور یبرا شما ازاونجاکه یراست:انیک

 نبود  گهید ماه  کی مگه یچ_ 

 دهید صالح ینطوریا واون  هادهین پرونده مسئول ریخ:انیک

 قربان  بله_ 

  خوردم باباشو ارث انگار رفت بعدم

 اوا

 شمیپ حامداومد که برم خاستمیم گهید بود شده شب

 ؟؟؟ یریم یدار:حامد

 قربان  بله_ 



 یشیم سرگرد توام که یبر شیپ ینطوریا اگه یباش خسته همه نیا دمیبا:حامد

 شدم  مرجان حامدبه ینگاها متوجه اومد مرجان هوی دمیخند

 نشکست؟؟  گردنت دنبالش برو خب_ 

 کرد  نگام

 ی عنی زهیچ..خب..نه:حامد

 شده  حامدعاشق اقا یعنی_ 

 نکن تیاز اوا  بابا یا:حامد

 دم یخند

 بره یباتاکس شب  وقت نیا یبزار یخایم بزن مخش  برسونمت ویب بگو برو خب_ 

 ده یم  فحشم:حامد

 تونه ینم بخادم اگه یسشییر تو نترس_ 

 ایب توام پس:حامد

 باشه_ 

 سوارشم  رفتم

 ست؟ ین عیضا سوارشم  عقب خب اعقبی جلوسوارشم من  خب_ 

 نیبش یدار دوست  هرجا:حامد

 ن یماش پشت برم من  پاشو پس خب لهیخ_ 

 ؟؟یبلد:حامد

 بلدباشم؟  دیچرانبا_ 

 ی اینم نیماش با دمید خب:حامد

 دارع  یربط چ_ 

 ست ین همراهت که نامهیگواه نیبش خادینم نه:حامد

 شهیم  یچ مگه حاال_ 

 نداره  امکان  یسیپل توخودت:حامد

 جلوش نشستم رفتم

 جلوش  چیزودبپ خب لهیخ_ 

 سوارشو  بپر مرجان یهو_ 

 شم ینم مزاحمتون ممنون نه سالم:مرجان

 و یب نزن حرف_ 

 اخه :مرجان

 !!! حامد؟؟_ 

 د یایب بله..ب:حامد



 سوارشد  بازکرد درعقبو مرجان

 نبودم  زحمتتون به یراض دیببخش:مرجان

 هست  خداشم از یا بابا نه_ 

 بله؟؟؟ :مرجان

 !!! اواا:حامد

 دمیخند منم دیخند مرجان

   امیم االن دارم یکار هی ییجنا تواداره خانما  دیببخش:حامد

 داشت نگه جلو رفت

 ویب یزود باش_ 

 شده  مهربون  امشب انگار:مرجان

 توعه بخاطر یاخ_ 

 یییچ:مرجان

   یچیه ویک یا_ 

 دید حامدو که کمونینزد اومد  شد من متوجه هادین به خورد  چشمم هوی

 حامد 

 یچطور هادین عه_ 

 ی کنیکارمیچ نجایا یخوب یچطور:هادین

 کارداشتم  باسرهنگتون_ 

 ست؟؟باتواومده؟؟ین اوا اون:هادین

 ایب یندار نیماش توام اگه برسونمش خام یم خودشه اره_ 

 ستادشماست؟؟  تو اون ممنون نه:هادین

 اره _ 

 یندار یکار  شمینم مزاحمت گهید خب:هادین

 خدافظ  برم قربونت_ 

 خدافظ:هادین

 اوا

 نکرد  نگاهمم یحت گهید حامد با کردنش صحبت بعداز ومدین گهید ومدیم داشت یوقت چرا

 هادین

  یلعنت اه دمیفهمیم دیبا کردنیم بش خوشو باهم تولد تو که یاول روز همون از باش خرو داره؟؟منه دوستش یعنیباحامد؟؟ یعنی

 یشیظاهرم جلوم موقعه همون قایدق فکرکنم بهت ندارم دوست یوقت چرا

 سحر

 دارع لیوسا چقدر دمیجد هیهمسا نیا خرابه همش  اسانسور نیا چرا شدم عموخسته_ 

 ی زوددداومد امشب بعدم تهیجوون اول تازه تو بچه برو:دیسع



 رونیب ببرمش خامیم نجاست یا داداشم  عمو_ 

  خوبه:دیسع

 عموجون  فعال_ 

 دروبازکن ایارش یهو_ 

 اومدم  اومدم:ایارش

   مردم بچه ییکجا_ 

 مردمیم داشتم ییتنها از گهید یاومد که خداروشکر ینباش خسته  یاومد خوش:ایارش

 ی نرفت رونیب اصال_ 

 نرم گفت اوا:ایارش

 بده  گوش اوا حرف به داشدیپ بالخره یکی!!!بابا نه_ 

 بکنم  تونمیم که هیتنهاکار نیا داره گردنم حق داره خواهرمو حکم برام اون:ایارش

 کردم عوض لباسم رفتم گزاشتم چادرمو داخل رفتم

 گفت؟؟؟  اوابهت_ 

 ویچ نه:ایارش

 نزد؟؟؟  زنگت_ 

 گه ید پاسگاست تو تلفنم:ایارش

 اد یم اوام االن اومدم زود نیهم واسه رونی ب میبر قراره یاهاراس_ 

 مردم  بخدا بده رتونیخداخ واقعا:ایارش

 یخورد یچ ناهار ینکرد دم یزیچ ییچا نمیبب... لوس کنا نگاش_ 

  کردم دم مییچا کردم درست هست نودل دمید ناهارم:ایارش

 ی مرس خودم داداش قربون اخ_ 

 ینیبیم خودت  داداش چشم به واقعا منو توام یعنی:ایارش

 نمینب چرا اره_ 

 ادینم خوشت ازمن کردمیفکرم:ایارش

 اد یب تااوا زیبر ییچای حاالم جوجم وونهید نه_ 

 ا یکرد خودت  کزت منو رسما:ایارش

 ؟؟؟ یکردیم نگاه لمیف پرووو بچه نزن حرف_ 

 اره:ایارش

 اوا

 کنم  جبران تیعروس شاهللیا حامد ینیرببیخ_ 

 ز ینر مزه نقدریا:حامد

 ادشو یپ مرجان یهو_ 



 چراا :مرجان

 یدار کارشیچ:حامد

 بدزدمش ازت خامینم نترس_ 

 کشمتا یم:حامد

 ادشدیپ مرجان

 سوارشو  برو خب_ 

 اخه...جلو زشته اوا:اروم مرجان

 بگو  بهش یچیحامدتو_ 

 که نداره یاشکال مرجان ایب:حامد

 ریبخ شبتون خب  ازخداشه خودشم یدید_ 

 نمیبیم شمارو  من اداره تو فردا خانم اوا حاال:حامد

 چخهه عه گهید نیبر یبسالمت_ 

 ی دیخر ابونویخ مگه زشته:مرجان

 کم کم نامم به زنمیم سندش دارم_ 

 خدافظ یا توبامزه که چقدر:حامد

  ننه مردم اوووفففف بود خراب  اسانسور معمول  طبق باال سمت به رفتم منم رفتند

 اقا یه_ 

 د ییبفرما:کارگر

 کردبد؟؟  خراب  شما اسانسورو ستین تموم هنوز مگه لحنم خاطر به دیببخش سالم_ 

 اسانسور به چه منو خواهر نه کنمیم خاهش:کارگر

 ه یک نجایا صاحب_ 

 ه ی مرد هی دونمینم:کاگر

 دینباش خسته  ممنون اهاباشه_ 

 خواهر  یباش سالمت:کارگر

 اومده سرتون تاج دییبگشا دررو یاهال یییاو_ 

 لبخندزدم  هی متقابال منم کردیم نگاهم باخنده کارگر

   ایارش یهوو_ 

 اومدم:ایارش

 خان  فسقل  یبود کحا_ 

 فسقله کجام اخه فسقل یگفت من به باز تو اخ:ایارش

 تو  امیب کنار برو بابا باشه....هههه_ 

   باشه خوشم سحرخانم بههه_ 



 مرض :سحر

 نه حتما دهیکارکش  یکل ازت ایارش_ 

 ببر  اونو اریب نویا اریقندب اب اریب ییچا گیم قهیدق به دم کشت منو نیا یابج:ایارش

  سحررر ییهو_ 

 خستمه خو  عامو:سحر

 توخونه  مرد داداشم رونیب میبر کن  عوش لباست پاشو_ 

 بابا باشه:سحر

   کن  عوض لباست بپر دو کی اداره به بامن نیار یم فیتشر فردا از  شماهم ایارش اقا_ 

 بپوشم یچ:ایارش

 ارر یب اسلشو شلوار با دمیخر که پسرونه یهود رهنیپ اون سحر ییهو_ 

 بپوشم  دخترونه لباس:ایارش

 اوردم  یشانس چه:ایارش پوشمینم گهید بودم یعنی ام پسرونه یلباسا عاشق من بابا نسوزون فسفر تواصال کدن_ 

   اره_ 

 رونیب اومدم کتون شلوار و شال با انداختم نازک کت هی روشم دمیپوش یمشک مانتو هی رفتم خودمم

 زودددباش ایارش_ 

 اومدم:ایارش

 دیخر میکل میخورد شام ومیپاالد دراخر الدیم برج میبعدرفت  میزد  قدم پارک تو بعدش یشهرباز میرفت رونیب میرفت اومد بالخره

 شگاهیارا مشیبرد اسپرت کفش یمشک وشلوارکتون یمشک کت هی با ینفت یاب شرتیت هی کرد عوض لباساشو همونجا ایارش میکرد

 بود مونده ششیر رد فقط کمترکرد ششمیر ته کرد کوتاه  موهاشو

 داداشممو ندزدننن اخ_ 

 شدم  خوب:ایارش

 بچه  یی؟؟هلوشدییکنیم  یشوخ:سحر

 گه ید میبر خب_ 

   ممیورفت

 ها  پله بازم_ 

 چنه  ساعت:ایارش

 گه ید باشه دوازده دیبا_ 

 م یدیرس  گهی د میرفتیباالم ها ازپله میداشت

 ادایم بهت مینفت یاب یگرشدیج اصال ایارش یشد  پیخوشت یلیخ:سحر

 کنم جبران بتونم شما لطف به_ 

 ؟؟؟ یاریسام یاقا ححح یح_ 

 سحر

 کرد تعجب اونم کردیکارمیچ نجایا انیک حیح بلندکردم سرمو اوا باگفتن



 د یکنیکارمیچ نجایا شما :انیک

 د یکنیکارمیچ نجایا خودتون خونمونه بااجازتون نجایا  خب_ 

 خونش به کرد اشاره

 منه  خونه بعد به نیازا نجامیا:انیک

 خستتونه یلیخ انگار یاریسام یاقا دیخوب:اوا

 بودم دمانیچ ری درگ تاالتن صبح از گهید بله خوبم  ممنون:انیک

 ایارش ایب خدافظ  خب_ 

 انیک

 که شمیم وونهید فکرام نیباا اه دختر بادوتا پسر هی دهیم یمعن چه هیک نیا اصال خوبه پسره نیباا قدریا چرا سحر نیا

 خونه  میبر دییبفرما سرگرد:اوا

   وحدت خانم ممنونم_ 

 خدانگهدار دیکن استراحت دیبر شماهم بااجازتون خب:اوا

 خدافظ_ 

 هیک پسره نیا دمیپرسیم کاش

 سحر

 میداشت کم نویا هم_ 

 ه ینش؟؟کیشناسیم:ایارش

 هینمک پفک داداشم اره:اوا

 د یاخندیارش

 ی نمک پفک نگو بهش نگفتم اوا_ 

 نباشه  تنش به سر ی خاسیم توکه اووو:اوا

 یباخت دلو یییابج هیچ:ایارش

 وقته یلیخ هووو:اوا

 بخابم رمیم نیکرد خورد اعصابم اوووف_ 

 خدا   دست:اوا

 تمیمامور شنبه سه یراست_ 

 ی چ یعنی:اوا

 بهت؟؟  نگفتم_ 

 نه:اوا

 د یبدون گید اگرمردم رمیم انیک همراه فردا شد یول بود گهید ماه کیقرار_ 

 ی بر انیک همراه یبود مجبور حاال نزن حرف:اوا

 نکن شروع اره_ 



 بشه تیزیچ اگه:اوا

 پرکنم جات مجبورم یومدین تو ک  حاال بگم بت یزیچ تونستمیم من یبر یخاسیم خودت اگه شغلمه اوا_ 

 هیچ منظورت درضمن میاتیعمل مامور من دارم فرق من  سحر:اوا

 رمیم ک گفتم منم جازد سارا_ 

 کنم  ترسوش توسر خاک:اوا

 باش  خودت بیمرا سحر یابج:ایارش

 ینفوز نیهمچن توام:سحر

 چشم :ایارش

 کنم  امادت دیبا اداره یایم  من همراه فردا بخاب  کن عوش لباسات  بپر ایارش خب:اوا

 روچشم:ایارش

 ریبخ شبتون:اوا

 تواتاق  میرفت

 نگرانتم  من  سحر:اوا

 نباش نگران_ 

 اماهستم :اوا

 روتخت دمیخاب

 بخاب  نباش گمیم_ 

 ر یبخ شبت باش:اوا

 سحر

 بود  نه یکاینزد ساعت تو اومد انیک کردم تنم ضدگلولم قهیجل دیرس تیمامور روز بالخره

 ی ا اماده :انیک

 قربان  بله_ 

 باشم مراقبت تابتونم نشو دور ازمن ادیز:انیک

 چمه خودم مگه فهممینم منظورتون_ 

 یبخور جم ازکنارم یندار حق میواردشد یوقت بود دستور هی نبود خواهش هی نیا:انیک

  شد  ارسال عالمت بود توگوشمون میسیب یسر هی می شد مخصوص ینهایسوارماش کردمیم کنترل خودمو زور به داشتم گهید

 روگوشم  گزاشنم ویگوش روشنه انگارشنود

 د یواردش وقتشه االن:ینفوز

 تمام  شد افتیدر_ 

 شد یچ:انیک

 میواردش گنیم_ 

  امکان یتاجا دیکن  گوش خوب  همتون کرده خودمون ازافراد  گاردارویباد از چندتا هادین ازقبل میواردش وارید راه از خب لهیخ

 نن یبب صدمه گناهی ب افراد دیبد اجازه دینبا



  قربان بله:همه

 یپشت مر در از وقتی که میکرد محاصره داخل طرف از ساختمونو دور دورتا نییپا میدی پر میرفت  باال واراید از و میشد ادهیپ

 فرارنکنن  هوس

 دیباش داشته رنوی ب هیوبق دیایب شماهم احسان  دیسع میشیواردم من  بااشاره افشار خانم:انیک

 قربان بله:همه

  مرد ییهوا کیشل کی واردشد جلوترازهمه انیک میکرد کیشل اماده کلتارو

 ستین یفرار رته دیش میتسل رونیب انیب روسرشون دستاشون همه سهیپل تومحاصره نجایا سیسیپل:انیک

 اومدن بودن دهیپوش یعاد لباس که ازافرادخودمون چندتا  شد شروع کیشل و نرفت فرو اونا توکله اما

 اونا  دنبال دیبر  دیبسپار ما به نجارویا کنهیم فرار داره اون یسپهر:اونا

 سحر میبر:انیک

 رفتند  ساختمون تو یپشت در از:اونا

  میرفت داشت یپشت در انگار ازاونجا که میرفت نیرزمیز سمت به وارید درکنار اطیبااحت گرفتمیم شترشدتیب  قهیهردق کیشل یصدا

  گرفت رو اصلحه  انیک بود ستادهیا عقب مردا ازاون یک ی  میبود یسپهر باافراد خودون افراد یراندازی ت و یریدرگ شاهد رونیب

 سمتش 

 ی سپهر گهید ستیفرارن یبرا ییجا:انیک

 یاومد نجایتاا دیدیکش زحمت چرا انیک سرگرد به به هه:یسپهر

 ستین  یفرار راه گهید دفعه نیا:انیک

 د یچیپ توگوشم صدا فرارکنه نتونه یسپهر تا بود نیا بخاطر انیک کار خورد یسپهر یپا به که کرد یکیشل انیک

 دییکجا  شما بازداشت هم هیبق  رشدندویبانددستگ نیعضوا تمام:اونا

 که کردمیم کیشل یهع و انیکنارک رفتم نیایب عیسر رنیدرگ روهامونین همچنان اما هیزخم رخوردهیت یسپهر  ساختمون  پشت_ 

 ششیپ  رفتم  زنهی رمیت یهع گرفته سنگر ییجا و نشسته و روشونش گزاشته دستشو که شدم انیک متوجه کدفعهی

 یرخوردیت تو ادیم داره خون  ححیح_ 

 خمار  چشاش بودو عرق پراز صورتش نداشت حال گهی نبودد توصورتش رمق گهید انیک

 نباش..نب...نگران...نگ...ستین میزیچ... یزیچ...من ....من:انیک

 فشاردادم  مویسیب زانوم رو گزاشتم سرشو رفتم شد هوشیب همونموقعه

 اده یز شیزیر خون  شده یزخم سرگرد ساختمون عقب دیبفرس ارژانس یروهاین از عیسر_ 

 ستادمیا مقابلش نیزم گزاشتم انویسرک ساده یوا جلوم اصلحه با یسپهر یادما از یکی دمید

 ا یدن اون رفت سرگردت سههههیپل خانم هیححچیح:اون

 که یمردت شو خفه_ 

 یروهاین و زدمش دراخر اما  اومد خون دماغم از خوردو صورتم به مشتش نیچند که میرشدیدرگ باهم اصلحش ری ز پازدم با

 بردشنش برانکاردو تو گزاشتن انویک امبوالنس یروهاین اومدن افراد با امبوالنس

 د یبر افشارخودتونم خانم: احسان

 بودم  شده  گنگ کال انگار من

 کوش سرگرد.. انیک_ 



 بردنش:احسان

 نبود  اما امبوالنسها جلو رفتم رفتم بادو

 امبوالنسه  تواون سرگرد افشار خانم:دیسع

 ممنون _ 

 گرفتم  دستاشو رمیبگ  اشکامو جلو نتونستم گهی د کننیم یدگیرس بهش دارن دمید رفتم باسرعت

 اینزار تنهام یشیم توخوب  یشنویم  صدامو ان یک انیک_ 

 شده هوش یب فشار افت بخاطر فقط هیسطح زخم  هی دینباش نگران:روین

 شدم  خوشحال 

 شهیم  خوب  حالش یعنی_ 

 اده یز تونینیب یزیر خون ستین خوب  حالتون خودتونم خانم ردشده ازکنارش ری ت فقط خداروشکر بله:روین

 ست ین میزیچ من_ 

  دیکن من ینگا لطفا:روین

 مارستان یب می دیرس داد همی قرص هی زکردیتم دماغمو  خون

 انیک

 چشاموبازکردم

 اومدکه  بهوش  میش خالص ازشرش ستیقرارن بارم نیا انگار نه:هادین

 دیخوب سرگرد:سحر

 داشتم شونم راست سمت تو سوزش احساس کمیبود کبودشده چراصورتش

 سرگرد  دیخوب:دکتر

 کنه ی دردم شونم کمی فقط خوبم_ 

 زدم  هیبخ تازه هی عیطب:دکتر

 چندتا  ححیح_ 

 ینمرد  اما یریمیم گفتم خورده گردش نخوره بهت که رهیت خود تا سه فقط:هادین

 ؟ ینگفت  که نایا مامانم به زینر مزه_ 

 کن  لوس خودتو کم بگم دیبا یچ یبرا نه:هادین

 شم یم  مرخص یک  من دکتر نگو بهشون یکرد  خوب_ 

 د ییما مهمون تافردا ادینم شیپ یمشکل باشم مطمئن نکهیا بخاطر فقط:دکتر

 ام یم بزنم تلفن هی برم من بااجازتون قربان:سحر

 د یی بفرما افشار خانم دیاریاخت صاحب:هادین

 سحررفت

 چطورشده بود؟صورتش نگرانم یلیسحرخ_ 

 روتخت  هادنشستین



 کرد یم هیگر همش بود نگرانت یلیخ که معلومه:هادین

 بودم  جوان خانم نیا نگران خودتون شترازیب من:دکتر

 شده  شیزیچ واقعاچرا_ 

 کرد یم دادیب داد و هیگر همش خاطرشما به نه:دکتر

 داره دوستم یعنی_ 

 نکن شک:هادین

 برم من گهید خب باش مطمئن:دکتر

 دکتر  ممنون_ 

 سحر

 رم ی بگ یتماس هی تلفنتون با تونمیم دیببخش خانم_ 

 کنم یم خواهش بله:رشی پز

 گرفتم رو اوا شماره

 اوا  الو_ 

 دییبفرما سالم:اوا

 سحر  منم_ 

 خوبه  حالت کجاست  شماره  نیا ییکجا سحر یخودت واقعا:اوا

 فقط  خوبم اره یکی یکی صبرکن ذره هی دختر یوا_ 

 ؟؟؟ یچ فقط:اوا

  برداشته یسطح خراش هی انیک_ 

 االن؟؟ خوبه ؟؟؟حالشیچ:اوا

 نجا یا بمونم خامیم من ینباش نگران زدم زنگت شهیم مرخص فردا نظرباشه تحت تافردا دیبا یول خوبه بابا اره_ 

  باشه اخخخ :اوا

 کجاست  ایارش_ 

 اااایارش یییهو:اوا

 د یپوک گوشم یزنیم داد چرا_ 

 ی گوش ایب:اوا

 یسحرخوب سالم:ایارش

 ی حال چ در یتوخوب ممنون  سالم_ 

 نزاشته من بدن تو سالم یجا هی اوا ینیبب یایب دیبا خودت:ایارش

 دم یخند

 خدمتش  به رسمیم امیم_ 

 ن ینکن ینیچ توطعه ویگوش  من بده:اوا



 خدافظ گهید خب_ 

 برسون مینمک پفک سالم یراس خدافظ:اواوایارش

 خدافظ تیبزرگ_ 

 کننیم  صحبت هادین با دارن دمید انیک اتاق سمت به رفتم

 اوهوم اوهوم_ 

 شده یچ صورتتون دیاومد افشار خانم عه:انیک

 رشدمیدرگ خب تایمامور می بود رفته نکهیا مثل قربان_ 

 ممنون یبود نگرانم چقدر دمیشن اها:انیک

 ی ریبم یدالهیخندیم نوییپا بود انداخته سرشو که انداختم هادین  به ینگاه

 برسون وینمک پفک سالم گفت اوا قربان یراس_ 

 ؟؟؟؟ ینمک یپفک:هادین و انیک

  گندزدم یوا یا

 برسونم  ان یک اقا سالم گفت نهیا منظورم زهیچ...بابا نه ینمک پفک گفتم من نه_ 

 باشه  سالمت:انیک

 برسون  انیک اقا سالم گفت فقط:هادین

 دم یخند

 گه ید بله_ 

 دمشید حامد  با شبید ها:هادین

 رم ی بگ حالتو کمی بزا

 خوبه رابطشون اره_ 

 رابطشون؟؟  یییچ:هادین

 گه یخوبندد باهم یعنی نه_ 

 نخور حرص:انیک

 بخورم حرص دیبا یچ یبرا من:هادین

 خورد زنگ هادین یگوش

 هادین

 سرهنگ یشخص شماره

 شب  وقت نیا افتاده یاتفاق قربان الو_ 

 اداره  برسون خودتو عیسر:سرهنگ

 افتاده یاتفاق_ 

 کم یم ایب:سرهنگ

 انیک اتاق تو برگشتم



 افتاده یبد اتفاق انگار اداره برم دیبا انیک_ 

 نزار  خبرم یب:انیک

 خدافظ دیباش مراقبش لطفا افشار خانم_ 

 چشم  بله:سحر

 دم یرس یوقت کردم  حرکت شدم نیسوارماش رونیب اومدم اتاق از

 منتظرتونن  کنفرانس اتاق تو شده لیتشک یفور جلسه قربان:مصلم

 ممنون  باشه_ 

 نشستم  ینظام احترام با  رفتم بادو

 قربان  شدهیچ_ 

 م یدونینم هنوز که گهید یزهایچ دمیوشا سنوسال  کم یها بچه ژهیو به ادم نیچند شدن کشته بدن، یاجزا قاچاق هادین:سرهنگ

 !!! ؟؟یچ_ 

  پزشک نظر طبق که  داشدهیپ شده برداشته شونیداخل یعضوها  و اندام تمام که فرد نیچند جسد روزتاحاالید از درسته:سرهنگ

 به هاشونم یلیخ شدن هاشون اندام دراوردن دراخر و  شدن کشته  باعص اصلحه چاقو قمه توسط ییها شتم و باضرب  یقانون

 دراوردن  بدنشون یاجزا زنده صورت

 رزل  یکصافتها_ 

  تمام ستیل دیبا نامشخصع تعدادشون و شدن کشور  وارد هفته نیهم در باند نیا دهیرس خبر  یجاسوس ضد اداره از:سرهنگ

  حدس  ما خطرناکن یلیخ  یادما شن ییشناسا زودتر هرچه دیبا کن چک دارنو یخارج تیتبع که یافراد دیکن چک رو پروازها

 کنندیم کمکشون که هستند یکسان هم خارج از حتما بانده نیا سر ری ز عربهاهم به فروششون دویخر و دختر قاچاق که میزنیم

 بکشه طول سال  کی تا دیشا باند نیا کامل ییشناسا که دیدونیم قربان اما_ 

 دیش مشغول تالشتون باتمام دیبا دیکن شروع فردا نیازهم نیهم یبرا بله:سرهنگ

 قربان  بله_ 

 اوا

 یشد ازاد چطور گفتن اگر و یکن رفتار یعاد شهیهم مصل و دانشگاه یبر فردا پس از دی با تو میندار وقت ادیز نیبب ایارش_ 

  اون وارد کتنیم یسع درصد صد شناسنیم تورو اونا چون  یدار ازین کار هی به یگیم درضمن نداشتن هتیعل به یمدرک یگیم

 تمومه یچ همه بعدش یکن ییشناسا اشکانو دیبا تو فقط جلسه تواون گهید کنند  جلست

 باشه:ایارش

 بره اشیکبود تا صورتت رو بزار ریبگ خوی یا حاالم دمیادمی میرانداز یت بهت فردا یش ریدرگ داخل اون دیشا اطیاحت یبرا فقط_ 

 یکنیم درمون خودت هم یزنیم خودت هم:ایارش

 بخاب ریبگ  برو االنم نگو پرت چرتو_ 

 هیک انیک نیا گمیم:ایارش

   هستا دمونیجد هیهمسا نیهم_ 

 دلباخته عاشقو سحرم اوهووو همونه نیا اها:ایارش

 چجورم اونم_ 

 سرگرده  همون ؟؟نکنهییتوچ:ایارش



 سرگرده  کدوم_ 

 رسوندت  شب اون ک همون:ایارش

 ی دید کجا تواز_ 

 بود مییبازجو مسئول سرگرده اون دمید کردمیم نگاه پنجره از داشتم:ایارش

   داره خانمو مرجان اون ضمن در دارم کاریچ  حامد با من بابا نه_ 

 هیک پس:ایارش

 چکسیه_ 

 واقعا:ایارش

 بخاب ری بگ برو گهید خب_ 

 قربان  اطاعتتت:ایارش

 سرباز  ازاد_ 

  میابج ریبخ شبت:ایارش

 سحر

 و کش هی بلندشدم خواب از گردنم تو یدردبد هی بردبا خابم  نشستم یروصندل و انویک تخت نییپا گزاشتم سرمو  همونجا شبید

 لبخند با اونم کنهیم نگاه منو داره و تخت به داده شو هیتک و تخت رو نشسته انیک دمید دادم بدنم به یغوص

 ر یبخ صبح..صبح_ 

   اداره دیببر فی تشر دینبا مگه ریبخ شماهم صبح:انیک

 که برم کنم  ول وضع نیباا تونمینم شمارو_ 

 ام یب خامیم خودمم  من:انیک

 شهینم_ 

 !! شهینم یچ یعنی:انیک

 دیکن استراحت  دیبا شما  یچ زخمتون پس_ 

 ر یبگ یتاکس هی  برو ادارع میبر تر عیسر هرچه دیبا درضمن کردم دکترصحبت با:انیک

 بله_ 

 تشونویتبع و پروازا ستیل تمام قرارشد داد حیتوض رو ماجرا تمام هادین شیپ  میرفت میدیتارس میبود راه تو یساعت کی خالصه

  به چندنفر فقط بودم وتریکامپ  پشت که تمام چهارساعت بعداز برن اجساد داشدنیپ محل و یقانون پزشک به انمیک هادوین کنم چک

  و انیک داکنهیپ کارشونو  و اقامت محل مثل اطالعات  تمام گفتم مرجان به و یبردار یکپ اتشونوییجز تمام که بودن مشکوک نظرم

 نشستن  اومدنو یخستگ با هادین

 قربان شدیچ_ 

 دونستنینم یزیچ اما میکرد پرسوجو اونجا یاهال از میگشت رو منطقه اون تموم نشد رمونیدستگ یخاص زیچ:هادین

 ن یکارکردیچ  شما بودن گفته سرهنگ به روز اون که زد رو ییحرفا همون میقانون پزشک:انیک

 داکنه یپ شونویزندگ ای کار محل سپردم مرجان به که اومد بنظرم مشکوک اسم نیچند فقط قربان_ 

 ی اسام:هادین



 کی درست هیرانیا و داره ارمن تیتبع که  عسیضا کامال اما هیارمن گفته یجاسم ارشیک نام به هیاَرمن یفرد نشونیتر مشکوم_ 

 شده رانیا وارد قبل هفته

 ازادشده زندان از نکهیا از بعد که حبس سابقه کسالی داره گمرک واردات صادرات بزرگ شرکت هی یجاسم ارشیک:مرجان

 دراومده ارمن تیتبع به و رفته کشور از خارج

 بوده  یچ جرمش:هادین

   شهیلیفام تره مشکوک ازهمش که یزیچ:مرجان

 ی چ یعنی_ 

  به افراد قاچاق و قتل جرم به تر مشکوک همه واز سراجه ارشیک دراصل یعنی رفته سراج یلیبافام رفته رانیازا یوقت:مرجان

 شده  ازاد و اوردنین ریگ  یمهم مدارک کسالی بعداز اما بوده بازداشت کشور از خارج

 نشه  وکارهاش ورودش متوجه یانتظام روین و ببره ش یپ راحت کارهاشو بتونه تا واردشده یجاسم ارشیک اسم به واالن:هادین

 باندباشه  ازاون یکی تونهیم یعنی:انیک

   شن ییشناسا اجزا هی بق دیبا پس میندار یمدرک ما  اما شک یب:هادین

 م یکن رشونی دستگ دیبا یچجور میندار یمدرک ماکه ییشناسا درصورت:انیک

 م یشیباندم وارد:هادین

 ی واردکن ویهرکس یبتون که  ستین یا  کارساده:انیک

 شن  ییشناسا دیبا فقط فعال.شمیواردم خودم:هادین

 اوا

 ده ینرس مورچم هی  به یحت زورم تونمینم من بخدا:ایارش

 کن  کیشل برسه االن دیبا_ 

 براش زدم دست هدف وسط خورد درست کرد کیشل ایارش

 ی بر قربونوم پسر ماشاهلل _ 

 وا:ایارش

 واال _ 

 کارکنمیچ حاال  خب:ایارش

  دهیم بهت اسلحه هی نکهیا و یکنیم وصل خودت به رو همه ابیرد و  دهیم بهت شنود دستگاه نیچند حامد شیپ میریم االن نیبب_ 

 ی کن محافظت ازخودت یرفت لو وقت کی اگر نکهیا یبرا

 کنم ییشناسا اشکانو من نبود نیا فقط قرارما مگه اما:ایارش

  که فردا تو و میرکنیدستگ جشن  تواون  شرکاشو تمام اشکانو میقصددار ما  جشنه بعدش شب سه درست یبر مه فردا نیبب خب_ 

   یکن روشن شنودتو ششیپ رفتن محض به دیوبا شین یبب بار نیچند فکرکنم دانشگاه یبر

 باشه:ایارش

 ایارش

 اوا  ندارم نا گهید یوا_ 

 بدتر ازتو من:اوا

 توعه دسته االن پرونده نیا یعنی_ 



 سروان  شمیم درجه عیترف با شه یباندمتالش و کنم حل رو پرونده نیا بتونم اگر. ظاهرا:اوا

 واقعا؟؟_ 

 اره:اوا

  کرده عادت بهشون یحساب چندروز نیتوا بمونم سحر و اوا شیپ بتونستم بازم داستان نیا  شدن تموم بعداز یحت خاستیم دلم یلیخ

 بودم 

 زنمیدارم خودم باشه خراب اسانسور نیا اگه بخدا:اوا

 چراغش روشنه نگاه درسته نکن فیکث  خودتو خون_ 

 یدیافر اسانسورووو یییمرس اااا یخدا یوا:اوا

 ی شد  خل_ 

 میبر ایب بودم خل:اوا

 باال  میرفت میسواراسانسورشد

 ی کن درست ی چ یدار قصد شام ایارش اقا:اوا

 بکش  خجالت دختربودنت از دختر بابا کزتم  من مگه!!!؟؟منییچ_ 

 سحر

 خونه  میبرگشت من نیباماش و میگزاشت  اداره تو نشویماش  بود شده  یزخم انیک چون

 ما خونه دیایب شام یبرا_ 

 شم ینم مزاحمتون  ممنون نه:انیک

 خدافظ دیایب ستین یمزاحمت_ 

 گهید هم خرخره داشتن ایارش و اوا داخل رفتم در تو انداختم دیکل جا یب تعارف هم هیزخم هم اخه بزنه یحرف انیک گهید نزاشتم

 دنیم جر رو

 د یهموگرفت یجنگ خروس مثل چرا خبرتونه چه_ 

 رهینم کنه درست  شام گمیم پرو بچ یا ب سحر یوا:اوا

 کرده ینطوریا یک تورو صورت حیح_ 

 کن  درست شام برو گیم  من ب  بعد کن  نگاه توروخدا  شده  خوبم تازه خانم اوا  یخاسیم یک:ایارش

 ا یم انمیک چون پزمیم شام  خودم تی خاص یب یتنبال نیگمش نیبر_ 

 ! ؟یچـــــــــــــــ:اوا

 عشقت؟ یهم:ایارش

 کشتم تورو من  اوا_ 

 منچ به باهوشه خودش:اوا

 کنم  عوض لباسام برم کنار نیبر خب لهیخ_ 

 خون  یوا:اوا

 انهیک خونه باهوشش_ 

 ش یاخ:اوا



 اومدم کردم عوض لباسام رفتم

 حاال  کنم  درست یچ_ 

 یسبز  کوکو:اوا

 گفت  اوا ک نیهم:ایارش

 قحطه غذا_ 

 کن   درست نودل پ:اوا

 مردم  خوردم نودل ازبس نههه:ایارش

 تمام گید پس یشام اوووفففف_ 

 ومدی م صداشون بازم ایارش و  اوا کمک ذره هی از غیدر شدم  مشغول خالصه

 عکسامو  من بدش گوسفندنما بزع:اوا

 افش یق نگاهه خدا یوا:ایارش

 ا یارش کشمت یم بخدا:اوا

 ارما یدرم جفتتون یچشا دستم تو قاشق نیباهم نیبر ور اون نوریا کاناپه رو کم بسه بسه_ 

 پختن  شدم تموم ساعت  مین از بعد کاناپه رو نشستن دنیترس مامانشون از انگار ایارش اواو

 اریب انویک برو اوا_ 

 ی گون تو بکنمش ای کنم کولش  قربان چشم:اوا

 کمک؟ امیب:ایارش

 کن خبرش برو زنمایم جفتتون_ 

 رفتم  بابا باشه:اوا

 اوا

 درزدم 

 هیک:انیک

 ه ینمک پفک_ 

   بازکرد درو اومد

 ه؟؟ یچ شیقض ینمک وحدت؟پفک خانم:انیک

 شام یبرا ببرمتون دادن دستور افشار سرکارخانم انیک اقا  سالم_ 

 شم ینم مزاحم ممنون نه:انیک

 د ییبفرما دیکنیم پاره کهیت تعارف چرا_ 

  داخل می رفت بازکردم درو اومد انیک

 شهی م شیحال یزیچ سحر مگه اصال پخته یچ انگار دیکنیم تعارف نیهمچ_ 

 کنارهم انیک منو اپن دور تا دور میبود گزاشته یصندل چندتا اپن طرف میرفت بعدم کردن  سالم اومدن  ایارش و سحر دیخند انیک

 کنه یم نگاهشون داره بدجور انیک دمید کردنیم پچ پچ ایارش سحرو کنارهم سحرم و ایارش میبود

 د ییبفرما گهید خب_ 



 توهم  رفت افشیق تموم انمیک دمید ارمیب خودم رو به تونمیم مگه  یول شووره نیا چقدر من یخدا اوهوو میکرد شروع

 شووره چقدر:انیک

 شده  اضافه نمکش به میبانمک خودمون:سحر

 ینمک گولوله تو که چقدر:انیک

 هیمشکل خادیم دلم:سحر

 ی ریبگ  گرم ها بهیغر با توبهتره:انیک

 کن  نگاه فقط الیخیب گفتم منم خبره چه گفت باابروش که انداختم ایارش به نگاه هی بود ایارش منظورش فکرکنم

 نخور خب ادینم خوشت شده  خوشمزه یلیخ غذامم توچه بع اصال یری گیم گرم هی بق با ییتو نیا بفهما دهنتو حرف:سحر

 دستپختت  نیباا پخته  انگارتحفه امیب گفتم انگارخودم:انیک

 یهر پاشو حاالم اومد بدت کردم دعوتت بدکردم ینظربد من  پخت دست درباره یباش یک توخر یییهو:سحر

 خنده یم داره ایارش دید بلندشد سرجاش از انیک

  رمیگیم گل  کاه دهنت که نخند یکیتو:انیک

 الیخیب گفتم منم کرد من ینگا ایارش

 خنده یم خادیم دلش یبزن بهش حرفارو نیا یدیم اجازه  خودت به کع یافتاد  اسمون کدوم تواز:سحر

 دستپختت نیباا خودت یارزون غذاتم مونمینم که معلونه فرهنگ یب ی دختره نداده ادی شعور  بهت مامانت تو:انیک

 داد دست از سرطان بخاطر مامانشو  شیپ سال شیش چون کردیم نگاهش تیباعصبان  فقط نگفت یچیه گهیسحرد

 بلندشدم رفت انیک

  گهید نیشسیم انیاقاک_ 

 خدافظ غذاتون بابت  ممنون:انیک

 خدافظ_ 

 رفت  دروبستو

 .... سحرچرا_ 

 برسرش خاک ه یک انگار گاو کهیمردت بخابم رمیم دیکن جمع نجارمیا نگوا یچیه اوا:سحر

 ربخوریس دل هی نیبش ایارش_ 

 ستاین شوور میلیخ:ایارش

 بود  گهید یچی دردشون نایا_ 

 بده قورتم خاستیم داشت کارمنیچ اصال بود یچ گرفتن گرم از منظورشون اره:ایارش

 رنیگ پاچه بخور کن  ولشون_ 

 انیک

 هی پسره اون از یحق چه به اصال بزنه رو حرفا نیا کرد جرات چطور ادب یب ی دختره بود شترشدهیب  بازوم درد تیازعصبان

 خورد زنگ میگوش منچه  به هستن ییهرگو جهنم به اصال کارشهیچ اون مگه کنهیم یطرفدار لقبا

 هادیالون_ 

 ؟؟؟ یخورد شام:هادین



 نه  یشام چ اونم_ 

 امیم دارم بفرس خونتو ادرس:هادین

  ایب_ 

 است قابلمه پراز دستش تو دمید دروبازکردم رفتم شد داشیپ ساعت کی بعداز فرستادم ادرسو بعدم

 دستت  تو هیچ نایا شب وقت نیا_ 

 قشنگته  کارخاله:هادین

 نه  یری بگ زبونتو جلو ینتونست_ 

 ار یب بشقاب و چنگال قاشق برو نزن حرف:هادین

 حاال  هست  یچ باشه_ 

 هست می سبز مه،ساالدیق برنج:هادین

 کرده  چ خالم جانم یا_ 

 ی بخور ارهیب یچی برات سحر کردمیم فکر یکرد چ خب:هادین

 دهنم  گزاشتم غذا قاشق هی

  بود نکرده کاش یول کرد دعوتم_ 

 ؟؟چراااایرفت:هادین

 شد  دعوامون_ 

 خاک یعنی:هادین

 زد  در یکی

 بازکن درو پاشو هادین_ 

 رفت هادین

 هادین

 ستادهیا من روبه کرده پشتشو دختر هی  دمید دروبازکردم

 د ییبفرما_ 

 بود  ظرف هی روش که بود ینیس هی تودستشم من اندازه به نه یول بود جاخورده دنمید  از اونم کردیکارمیچ  نجایا اوا اواست دمید

 ؟ یکنیکارمیچ نجایا تو_ 

 ی کنیکارمیچ  نجایا شماخودت:اوا

 رم یبگ اجازه ازت دیبا پسرخالمه خونه  خب_ 

 ی دار یربط چ من به تو:اوا

 یدار دعوا چرا ییپرو یلیخ_ 

   ندارم یکار باتو من:اوا

 ی کجابلد از رو نجایا تو_ 

 ماعه  خونه ییرو روبه نیا:اوا



 شمااا؟؟؟ خونه یچ_ 

 داخل برم کنار یبر شهیم:اوا

 داخل اومد کنار رفتم

 کردم درست سوپ براشون زخمه دستشون انیک اقا چون  اومدم بدموقعه دیببخش یوا:اوا

 چطوره اون چسبهیم  یلیخ سرماهم نیتوا سوپ دردنکنه دستت اخ:انیک

 هاسحر؟؟:اوا

 اره :انیک

 زنه یرمیبات تونویسا یچیه:اوا

 رخودشه یتقص منج به:انیک

   گهید رمیم نجایا زارمیم نویا من  خب:اوا

   یدیکش زحمت ممنون:انیک

 نشستم  انیک کنار اومدم

 خدافظ یزحمت چ:اوا

 اوااا گهیم در جلو پسر هی دمید

 رون یب رفت اوا

 ه یک پسره نیا_ 

 ا؟؟یارش:انیک

 اومد صداش فقط بود یک دونمینم_ 

 کته یم یزندگ نایباا دونمیچم:انیک

 چطوره  سوپه نیا نمیبب بزا_ 

 داشت  برش جلوم از انیک خوردم ام گهید قاشق چندتا بود خوشمزه خوردم قاشق هی

 خونتون روی پاشو نخور پخته من یبرا نویا یهو:انیک

 هستم  حاالها حاال من_ 

 نه اوا بخاطر ها:انیک

 نجا یا اومدم منم دوستاش  با مسافرت رهیم  داره مامانم  یول هست اونم_ 

 ی پالس یییلیخ:انیک

 خاد یم دلم_ 

 م یبود پرونده اون ر یگی پ ازنو یروز نوو از رپز بازم اداره میرفت شد تموم شبم  اون خالصه

 سحر

   هیک کرده فکر درک به نکرد من  به یا توجه ادیز اونم نکردم سالمشم یحت نشسته انیک دمید اداره رفتم

 اوا

 یواردش یبتون حتما دیبا هیمهمون شب فردا پس نی بب نره ادتی زدم بهت که ییحرفها میجداش ازهم نجای ازا دیبا گهید ایارش_ 



 روچشمم  چشم:ایارش

 یباش موفق خدافظ گهید خب نیافر_ 

 نمتیبیم یابج خدافظ:ایارش

 ستاد  طرف رفتم منم رفت

 ایارش

 رفتم نشستن دمذهمهید کالس تو رفتم دانشگاه ری مد با بپد کرده هماهنگ اوا خداروشکر شدم کالس وارد دانشگاه تو رفتم

  برگردوند نگاشو دادو تکون سرشو بعدم بودم کرده فرق  داشت حقم کرد نگام تعجب با فرزانه به خورد  چشمم در توچارچوب

 نشستم  وسفی کنار رفتم

 یکرد پیخوشت اقارو بهه:وسفی

 وسفی یچطور_ 

 باشم  قبل مثل بودم مجبور اما خوردیم بهم ازش حالم نکهیباا

 کردن  ولت چطور یمرس:وسفی

 نداشتن  همیعل به یمدرک روز یپر_ 

  خوبه:وسفی

 ناهار زیسرم داشت ادامه ظهر تا کالسام رفت دادن حیتوض بعداز اومدو استاد

 ی توخودت چته:وسفی

 گرفتارم _ 

 ی گرفتارچ:وسفی

 کنم جور خودم یبرا یکار هی دیبا الزمم پول_ 

 یکار چه  مصال:وسفی

 باشه  خوب پولش که یهرکار_ 

 اومد وسفی یصدا که برم خاستمیم شدن تموم بعداز میداشت ام گهید کالس هی نگفت یزیچ گهید وسفی

 سایوا ایارش:وسفی

 بله_ 

 قبوله باشه خوب پولشم که  باشم داشته یکار برات من اگر:وسفی

 مهمه برام پولش فقط اره_ 

 ی ایب باهام پا تک هی یتونیم االن:وسفی

 اروی همون شیپ کجا_ 

 اره:وسفی

 خب  لهیخ_ 

 وسفی توراه

 ست ین یفرار راه گهید یشد کارش وارد اگ عیخطرناک ادم اون اشکان شیپ برمتیم دارم نیبب:وسفی

 باشه_ 



 پوزخندزد ما دنید با مبل رو نشسته اشکان  دمید تو میرفت قبل دفعه یالیو همون یجلو می دیرس قهیدق چند بعداز میرفت

 خودشه :اشکان

 کنه ینم شک  بهش میکس مهمه براش پولش فقط اره:وسفی

 ست ین امیراحت نیهم به واگرنه دمیکارم  بهت کرده  نتیتضم وسفی چون خوشکله پسر نیبب:اشکان

 ممنون _ 

 باشه؟؟ یتومهمون:وسفی

 باشه  تونهیم  ستین بدکش:اشکان

   میبر گهید:وسفی

 رون یب  میرفت

  صد یکن  جلب نظر اقا یشرکا  یجلو یمهمون اون تو  یبتون اگ فرستمیم ساعتو شنویلوک  برات شب فردا پس یمهمون:وسفی

 یشیم کار وارد صدرصد

  باشه_ 

 دمیخواب کمی منم انیم شب  که سحر و اوا خونه رفتم یباتاکش بعدم

 اوا

 انسان؟  بدن داخل مواد قاچاق یعنی_ 

 هیسخت کار باند ییشناسا اما درسته:حامد

 تمومه؟  کارشون  فرداشب پس شدیچ  ایارش هیقض:صالح

 دینکن شک_ 

 ی ریگیم درجه  عیترف بعدش باش مطمئن انهیجر تو کسالهی پرونده نیا خوبه:صالح

 شهیم سروانم  حاال اومده  خانم که نشده کاملم دوهفته هنوز:حامد

 دم یخند

 م یکارکنیچ دیبا باند نیا ییشناسا یبرا خب_ 

 ی فهمیم  شدنت سروان بعداز:حامد

  گفتم  صالح  حامدو به منم گفت بهم رو ماجرا تمام ایارش داخل رفتم خونه رفتم بلندشدم بود رفتن وقت گهید

 گرفتمش برات ت یگوش نیا ایب یراس_ 

 میابج یمرس:ایارش

 اره یب اصغرکپک میبد سفارش  یچی ندارم سحرو نیا دستپخت  تحمل گید من نیبب میبخور یچ خاهش_ 

 ه یک کهید اون:ایارش

 کوچه ته داره رستوران_ 

 اها:ایارش

  من اصغرو دنید و همانا من کردن باز در بازکردم درو رفتم اومد بعدم ارهیب مخلوط تزایپ تا سه برامون گفتم گرفتم شمارش

  ارهیب سفارش که ییکسا  یشب اصال اصغر افهیق چون گرفتم گرم همه شترازیب بااصغر یول چرا دونمینم منم طرف هی هادین توسط

  اومد سحرم رفت کردم یراه اصغرو خونشون بره کنه چ زده چادر نجایا لش تنه نیا اصال تو رفت بازکرد درو هادین بعدم ستین

 م یخورد مینشست



 سوسکککککککککک  ییبییییییوا_ 

 بود  ییدستشو ایارش اشپزخونه تو رفتم  دمییدو بود اشپزخونه تو سحر

 سوسکککک  غغغغغغغغیج سحرررررر ییییییوا_ 

 اپن  رو رفت زد غیج دیترسیم  سوسک از یلیخ سحر

 سحر

 ی ریبم یاله اوا

 شهههههه یم کککی نزد داره رههههیبگ سوسکوووو نیا یکی_ 

 ایارش بغل تو دمیپر  کنهیم نگام باتعجب  داره اپن  جلو سادهیوا ایارش دمید هوی

 ررر یبگ منو اااایارش_ 

 ن ییپا برو ییینیسنگ  چقدر ننم یییوا:ااایارش

 ررررریبگ نویا ستمین شتریب لویک هشت چهل من  خل ی پسره نزن حرف_ 

 یکرد رد شصتم بخدا:ایارش

  ییییوا سوسک طرف ییدمپا با  رفته اوا دمید

 اااااااا یارش رشششیبگ ااااااااایارش_ 

 انیک

 ست ین سحر یصدا نیا:هادین

 رون یب میبر بذو شده یچ اره_ 

  که رونیب اوند ختشیر هم به یموها با اوا بازشد در هپی افتاده یاتفاق نکنه یوا ااااایارش گیم داد با سحر دمیشن در جلو میرفت

 تو رفت زد غیج ما دنیباد

 بود چش گهید یکی نیا:هادین

 م ین یبب میبر_ 

  ول انویک گردن بودم شده سرخ موقعه اون کنم فکر که  من دنید با خندنیم دارن و  استیارش کول  پشت سحر دمید در جلو میرفت

 نییپا اومد و کرد

 شده  یزیچ شدهیچ:هادین

 کشتمت  االن نفهم کشمت یم االن  سایوا اها:اوا

 رهیدرگ یباک نیا:هادین

 کشتمششش  هووورا:اوا

 ومد یم راه  پشت پشت  داشت قبل مص بازم بود من روبه پشتش

 نگاه کشتمش  سحر نیبب:اوا

 من به خورد

 هادهین دددینگ ییوا:اوا

 پاش کرد نیزم رو انداخت  وییدمپا من دنید با برگشت  منم دیفهم ازکجا

 د؟؟؟ ییبفرما:اوا



 برداشته  جارو همه صداتون نیزنیم غیج  یچ یبرا شدهیچ_ 

 د یکارداریچ  نجایا شما مربوطع خودمون به:سحر

 هاد ین میبر..... برام مهمه یلیانگارخ بابا برو_ 

 سحر

 مبل رو نشستم رفتم درک به ستم؟ین مهم براش یعنی قلبم تو رزدی ت انگار حرفش نیباا

 ما یدیخند چقدر یول مردم ننم یوا:ایارش

 ناراحتم  دید

 سحر چته:ایارش

 ست ین مهم_ 

 انهیک یحرفا بخاطر خب ایارش معلومه:اوا

 بخابم رمیم شمینم ناراحت یکس حرف بخاطر من دیبردار سرم از دست_ 

 اوا

 ؟یحاضر هیمهمون امشب ایارش_ 

  ترسمیم کمی فقط اره:ایارش

 سالم :سحر

 کیعل_ 

  همه میبتون تاما یبد گزارش  داخلو مناسب  تیموقع یتابتون داخل میفرسیم تورو فقط یبترس یبخا تو که ستین یزیچ ایارش نیبب_ 

 م یرکن یدستگ رو

 باشه:ایارش

 ت؟ یمچ ساعت رو یکرد وصل رو ابایرد و شنودات_ 

 اره:ایارش

 ادینم شیپ یمشکل هیاهن ساعتت چون مییبازجو درصورت خوبه_ 

 سحرخدافظ یابج باشه:ایارش

 بسالمت :سحر

 خدافظ_ 

 ی برنگرد یبر:سحر

 ی مرس_ 

 کردم یم  چک کلتمو داشتم رونی ب میاومد در از ایباارش

 ی چ پس من کلت:ایارش

 کنم یسکیر نیهمچ تونمینم یشیم یبازرس حتما اونجا ایارش نیبب_ 

 اشکان  مخ وسط تاق بزنم خاسمیم اه:ایارش

 ه یباز یشوخ مگه بچه برو_ 

 گفت  یکی هوی اومد  اسانسور بالخره



 دار  نگهش:یکی

 داخل  اومدن انیک و هادهین  دمید سرموبلندکردم

 سالم _ 

 سالم :انیهادوکین

 سالم :ایارش

 سالم :هادیانونیک

 دمش یدینم یمهمون تااخر چون دانشگاه بره ایارش تا گرفتم یتاکس هی  نگفت یزیچ یکس نییپا میرفت  یتاوقت

  بتونیتعق ما وسفی با رفتنت محظ به بفهمم زو یچ همه بتونم تا نکن یکار دست شنودتو واصال باشه خودت به حواست ایارش_ 

 نباش  نگران پس میکنیم

   دیکنیم رشونیدستگ شاهللیا باشه:ایارش

 برو  گهید خب شاهللیا_ 

 میبود وسفی و ایارش یحرفها به دادن گوش مشغول  حامد همراه به دمیرس یوقت اداره رفتم گهید یتاکس هی با منم رفت

 یبد  انجام دیبا گفتن یهرکار کن جمع حواست فقط میریم کالس بعداز:وسفی

 نباش  نگران:ایارش

 دنبالشون میبر دو ساعت بعداز دارن شرکت  اتیعمل تو که ییها بچه تمام دیبا:حامد

 قربان  بله_ 

  از خارج رفتن میرفت دنبالشون بافاصله و اونجا میرسوند خودمونو عی سر برن قرارع که گفت بهمون ایارش یوقت شد نطورمیهم

 پره  داخلشم بود معلوم رونشیب یگاردا ی باد از و ترسناک هم بود بزرگ هم که ییالیو هی یجلو رفتند شهر

 ایارش

 کارکنمیچ قرارع خب_ 

 ی فمیم خودت وسفی

 داخل  میرفت

 یاورد ام بچه نیا بهه:اشکان

 اره:وسفی

 منتظرته  سرکوچه که یکس به بده موادو بسته نیا ریبگ بچع خب:اشکان

 هیچ نیا_ 

 یکنیم اطاعت فقط یپرسینم سوال نجایا:وسفی

 د یچیپ توگوشم اوا یصدا نیکن یم یدراز زبون نقدریا نمیبب  نیشد داده سیپل لیتحو یوقت نیسیوا کرد عود خربودنش ژن چرت نیا

 یریم  کجا ایارش:اوا

 سرکوچست  که یمرد به بدم دیبا دادن بهم بسته هی_ 

 هیچ بسته اون:اوا

 مواده فکرکنم_ 

   بهشون لعنت:اوا



 زندان؟؟  فتمیم جرمه؟؟بخاطرش کنمیم دارم االن که یکار_ 

 داره جلسه هستندو افراد تمام یشد متوجه یوقت میایک ینزد نیهم ما نکنند شک  تابهت بده انجام گفتند یهرکار کن گوش نه:اوا

 داخل میز یبر بده خبر شهیم شروع

 باشه_ 

 برگشتم بعدم بود سوارموتور که ترسناک یلیخ مردع هی  به دادمش رفتم بود لویک پنج ایچهار اندازه بسته رونی ب رفتم الیو از

  خونسردو یلیخ چون فکرکنم اما  ستادهیا سیپل گشت نجایمردها  نیا به بدم برم گفت من به که بود نمیهم یبرا پس هههههههیه

 پس بودم دهید بودن کرده رمیدستگ که  یا اداره همون تو نارویا شناسمیم نارویا من سایوا نه نکردن شک بهم کردمیرفتارم نرمال

  کتک  شاهد من نیهمچن میقماربود مشغول  داخل ماهم بودو گزشته یساعت هفت ای شیش به کینزد داخل رفتم برگشتم اواست کاره

 بودم  زن هی به اشکان یزدنا

 ه یک زنه نیا_ 

 اشکانه  زنه:وسفی

 زنتش یم نقدریچراا_ 

 حقشه  بده لو اشکانو بره خادیم:وسفی

  شدن وارد گاردیباد تا نیچند با یکلفت گردن یمردا ساعت سه از بعد نیپست چقدر

 برو  گهید تو اومدن همه:وسفی

 کجابرم_ 

 نباش  برا دورو نیا نیبش گوشه هی برو:وسفی

 باشه_ 

 گفتم اوا به یکنار هی رفتم خداخاسته از منم

 دیکن شروع نیتونیم اومدن همه_ 

 شونم  رو گزاشت دست ازپشت یکی هوی

 یدادیم راپرت یزدیم حرف یداشت یباک تو نمی برگردبب:ناشناس

 شرخرا  همون از یکی  ناصر گاردیباد یوا برگشتم

 چکس یباه من..م_ 

 ارمیم دخلتو هان چکسیباه:ناشناس

  نقدریا روش افتادم منم  شد نیزم پهن که شکمش تو زدم باپام گرفتم  مشتشو جلو افتادم خودم به اوا یکتکا ادی طرفم اومد بامشت

 تواالن که نزد کتک  منو یالک همه نیا اوا یعوض اتاقا  از یکیتو انداختم بردم دمیکش جنازشو بعدم شد هوشیب تا زدم بهش مشت

 ساخته یچ اوا زادیمر دست یبزن منو یبتون یبخا

 قه یچنددق بعداز

 اوا

 یاین هترهیتو:حامد

 !منظور؟_ 

 ی دیشن که نیهم:حامد

 ! ؟یدار شک تامیقابل به_ 

 !؟یول نه:حامد



 نداره یول_ 

  از پس یکی  اطرافمونو یگاردایباد گردن صالح  بااشاره همزمان  صالح خودمو بعدم اونطرف کردم پرت خودمو وارید  رو رفتم

 م یواردشد میکرد دروباز اروم می بود درارتباط باهاشون اما  ساختمون پشت میفرستاد  افرادو اروم میکردیم خفه مویشکستیم یگرید

 ن یش میتسل:صالح

 کنه  کیشل صالح به خاستیم کع یادم هی به کردم کیشل منم کرد وسفی به یکیشل بالفاصله

 اشکانه نیهم ممنون :صالح

  باندو همه که میکرد کیشل ریت یگرید بعداز یکی خالصه شدیم واصل درک به داشت انگار یول دستبندزدم دستاشو طرفش رفتم

 دستشو صالح دمید ندنبودیخوشا برام نیهمچ مردنش نطوریا شدیم  مجازات بودو کاش  مرد اشکان اما می کرد ریدستگ شرکارو

 ارنجش  رو گزاشته

 ی رخوردیت_ 

 شد  تموم ام پرونده نیا کسالی  بعداز خداروشکر اداره میگردیبرم وحدت خانم ستین یمهم زیچ:صالح

 قربان  بله_ 

 خودم  طرف چوندمشیپ و گرفتم دستشو یهمونطور روشونم گزاشت  دست پشت از یکی رفتمیم داشتم

 ی آ دستم یشکوند بخدا منم اوا یهو:ایارش

 که نشده تیزیچ نکن نکارویا وقت چیه گید بکشمت ینگفت بچه اخ_ 

 سالمم نه:ایارش

   بود خونه سحرم خونه میرفت ایارش با رمیگیم ع یترف یزود به نکهیوا من به سرهنگ یقایتشو از بعد و اداره میرفت بعدم

 شم   اماده کم کم دیبا گعید من  خب:ایارش

 ی چ اماده _ 

 ی چ اماده گهیم راس:سحر

 گناهیب و ازادم گهید رسما ازامشب و شدم تبرعه منم خداروشکر بود پرونده اتمام تا قرارما گهید:ایارش

 نگو  پرت چرتو  فعال_ 

   بمون فعال الیخیب:سحر

 ن یشترازایب شمینم مزاحمتون گهید نه:ایارش

 یشیم تیاز نجایا نکنه نمیبب_ 

 بعله  که اون:سحر

 اما بودم نکرده تجربه وقت چیه که کردم تجربه خاهرو دوتا داشتن حس من کنارشما بخدا نه:ایارش

 ی مدت هی تا حداقل نزن حرفم نداره اما گهید_ 

 باشه:ایارش

 یاومد ایدن به یک تو ایارش یراست:سحر

 ابان سه:ایارش

 اها_ 

 میرفت سحر منو شام خوردن بعداز یخنگ دارم یریدرگ خود چرا نهیبب کرد نگام سحر نهههههههه یچ یعنی که سومه فردا ییییچ

 کشوندم سحرو دست اتاق تو



 خدا  خنگ_ 

 چته:سحر

 استیارش تولد فردا_ 

 یییی چییییییییچ:سحر

 م یریبگ جشن هی دیبا_ 

 دم ینفهم من اومد ابان یک:سحر

 یا وانهید یفهمینم ویزیچ توکامل _ 

 میکن دعوت ارویک میکن  چ حاال یمرس:سحر

 نم یبب میبر فردا دانشگاه یها بچه از نیبب_ 

 هست خودش فردا ایارش میبر یچجور:سحر

 وسفه ی درباره یا مسئله هی  میگیم نکنه شک که میریم یجور_ 

 دانشگاه یها بچه فقط باش:سحر

 ارمیم ونیاشانت هادمین نجاست یا قضا از هادین وچون نطوریهم انمیک کنمیم دعوت حامدم من نه_ 

 نکرده الزم ادیب انیک دیبا یچ یبرا خودیب:سحر

 شه یم جاشون میخو که  جاهست هی یول شهینم جاشون که ما خونه تو نزن حرف تو_ 

 ت یعل عمو باغ:سحر

 بود  تولدم کادو عه گهید منه باغه اون زمیعز_ 

 ایارش یبرا کادو  ححححححیح یهاراس:سحر

 هان؟ بمونه وا شیپ نجایا شهیهم یبرا بگم خامیم یول یچی میخریم_ 

 ه یعال ارههه خوبه:سحر

 کرد  قبول و سحر با هم باغ نیتزئ قاشویرف دعوت و بود من با دادن سفارش کیک میکرد  یزیر برنامه ویچ همه سحر با

 سحر

  نقص یب و قشنگ یمهمون تا نذارم محل  انیک ب ادیز شده ک هم ایارش بخاطر بهتره گفتم خودم ب و میکرد  یاوک ویچ همه اوا با

 فردا  یبرا دارم کار چقدر ک یوا بشه فیرد

 شدم داریب اوا یصدا با بردو خابوم یک   دمینفهم ک بودم فکر تو

 بدبخت ختهیر سرمون رو کار ی کل شو بلند گنده خرس یییاو سحر=اوا

 کنممممیم یلیتر ریز خودمو تو دس ع  اوا یوا_ 

 ششش یا من مث یکی باشه خداتم ع بابا برو=اوا

 بزنم  رونیب خاسم  ک نیهم دمویپوش رونمویب ی لباسا کمد سمت رفتم راست ی شدمو بلند بود کندن جون هر با

 یریم حال ع دختر گرفتم لقمه برات سایوا سحررر=اوا

 یصب  اول نیا یبر یخایم کجا مگه=ایارش

 ا یارش طرف کردم رو  گرفتم اوا دس از رو لقمه

 داداش  رسونمتیم یبر ییجا  یخایم اگه_ 



 ی صب اول نیا آخه یریم کجا تو بدونم خامیم نه= ایارش

 نباش  نگران امیم یزود جاها نجوریا کارواشو برم دیبا دارم کار کم ی رمینم جایه_ 

  داخل اومدن بدو بدو هم هادین و انیک دمید شدم اسانسور سوار ک نیهم زدم رو اسانسور دکمه رونی ب رفتم کردمو یخدافظ بعد و

   سالم  حد در یحت شم کالم هم انیک با خاسمینم خوردمیم بودمو گرفته دسم رو لقمه یا مدرسه بچه مث ک منم

 زادمهر  یآقا سالم_ من

 دیخوب افشار خانم سالم=هادین

 ممنون _ 

 بهتر  چ نگفت یزیچ یکس نییپا میدیرس تا کرد نگا روش روب ب انداختو باال قرنشو شیچ انیک گفتم ک نویا

 رم یبگ  نیتزئ یبرا زیر خرده مشت ی تا یسوپر طرف اول رفتم و  شدم نیماش سوار

 نیهم یبرا و بودن بدردنخور اشیلیخ هرچند بخرم همشو خاسیم دلم و بود یزیچ ی کردمیم نگاه ک فردشگاه طبقه هر از

 خالصه.... و یزیروم پارچه. یشاد برف. خشک گل. یزیم رو شمع. بادکنک هزار هزاران. فشفشه مثل  یاساس یزایچ

  و بود خوشکل ک الحق داخل بردم نویماش زدمو رو َدر جک اوا الیو طرف رفتم بعد و دمیخر ومدیم کارم ب میدیم ک یزیهرچ

 مناسب 

  خونع داخل بجاش دمید ک داخل رفتم بودن کرده زشیتم کارگرا ک انداختم الیو یرونیب یجا همه ب نگاه ی کردم پارک نویماش

 ینگا گرفت وقتمو از یدوساعت هی یکار زیتم سادمیوا و گذاشتم رو آهنگ و بستم کمرم دور دراوردمو شالمو دعیترک بمب

  یییوا کردم باد رو بادکنکا و اوردم نیماس از رو تلمبه یکار نیتزئ  طرف رفتم دو با و هس 11 ساعت اوهههه دمید کردم  ساعت

 خشکا گل تموم بعد و کردم نیتزئ  روش رو یزیم رو یها شمع و یزیم رو رو اندختم رو پارچه بودم افتاده کول و کت از گهید

 کیک زویم دور ختمیر پال و پخش صورت ب رو

 کردم ساعت  نگاس شدو تموم ناتیتز  خالصه ییییهرل  و کنن روشنش شد وارد وقت هر ک در کنار گذاشتم اماده رو فشفشع و

 و کردم دعوتشون و قاشیرف  طرف رفتم دادم گاز و نیماش طرف رفتم سرعت با کردمو قفل درو  هست  میون11 ساعت دمید

 خودش  نیع یکلیه بلندو قد قاشمی رف همه  مشاهلل کنمیم  لهشون ک ندن یموت یسوت و نگن بهش ک میکرد هماهنگ

 اوا

  ک اخ مونهیم منتظر خونه  گفت و. کرد قبول اونم  کارامو بخاطر رونیب برم خامیم گفتم ایارش ب رگو ب می زد رو  صبونه هید

  معروف یپز ینیریش ادرس  و اومد دمی د قهیدق5 تو زدمو یتاکس زنگ گهینم فیح یول هیک دلش تو بدونم خادیم دلم چقد

 بودم کرده  یاوک شویچ همه کویک  متن و عکس نیهم یبرا  بودمو کشیک فکر تو شبید از. دادم بهش خودمونو دونیم اونطرف

 داخل رفتم

 یرمضان یآقا دینباش خسته  سالم_ 

 دخترم درخدمتم ممنون سالم=یرمضان

 دادم  نشون بهش رو متن و عکس

 هاا شهبا داشته یکسر  و کم خامینم برام  دشیبزن یسفارش داشتم اعتماد  شما ب فقط من یرمضان یآقا دینیبب_ 

 د؟یخایم یساعت چ یبرا چشم یرو ب= یرمضان

 ممنون باشه اماده عصر5_ 

 ... و شمارع دیکن لطف رمیگیم تماس باهاتون باشه=یرمضان

  اون رفتم و دمیکش یقیعم نفس بود یکار اصل ک کیک  ک طرف  از رونیب زدم یخدافظ  ی با دادمو بهشون  رو اطالعات تموم

  هر براش و نزدم یحرف حرفش رو  منم  و نیج شلوار ی  و بود ساعت  براش خودش دهیا سحر رمی بگ کادو براش تا دونیم طرف

  ی براش خاسمیم بودو خودم نوبت هید حاال دمیخر کردمو دایپ و بخرم براش رو قشنگه اون نظر از ک یاون تا رفتم یا مغازه

 بخرم  براش راهنیپ ی و نهیچرم  کامل ست



  و کادو باکس تو گذاشتن برام دادم گهید ک بود 1 ساعت و دمیخر براش مویداشت دوست ک  ییزایچ آخر تکدو همه نیا از بعد

 دهیرس هم سحر دمید هوی خونه در دمیرس ک نیهم گرفتم یتامس رفتم دو با بعد

 سحررررررر _ 

 ی کشیم هوار قدریچراا چته منووو یترسوند ک یریبم یا=سحر

 ها کادو نمیا ایب بابا یچیه_ 

 ی گرفت گفتمو ک ییهمونا= سحر

 خوشکلن یلیخ بابا آره_ 

 نبرده بوو تا داخل میبر ایب پس باشه=سحر

 هوی ک و  میشد اسانسور سوار میرفت

 دوتا یهم مونده فقط مردم کارارو همه خودت  با انیک و هادین کردن دعوت=سحر

 دختر اخه بگم یچ من یییییوا_ 

 گفت   و روم ب رو و برگشت هوی

 کنمایم. خون پر دهنتو ک نزن حرف  پ میکن دعوت یگفت  خودت خادینم گفتم  بت شبید همون من نیبب=

 ییییوحش دختره نخورمون بابا باشه_ 

 در  دم میدیرس

 برو  میبگ بهشون میکنینم وقت هید داخل ایب بعد کن دعوتشون برو=سحر

 باشن  خاب دیشا ظهر موقه  نیا اخههه دختر کنه لعنتت خدا یا_ 

 برووو  ارین بهونه آوا=سحر

 هر با  و نوشتم کاغ هی یرو  الیو ادرس برداشتمو خودکار  کاغذو هی کردما یغلط چ خدا  یا داخل رفت انداخت دیکل بعد و

 زدم  در بود یسخت

 ههیک=امیک

 خنده  ریز زدم هوی و ینمک پفک منم_ 

 ه یچ ینمک پفک انیجر نیا نمیب بگو ینداد جواب دمیپرس ازت دفه اون نمیب سایوا= انیک

  خودتون هم شمی م خوشحال میگرفت تولد براش سحر منو  یعنی من  و هست ایارش تولد امروز بگم بتون خاسمیم الیخیب بابا یچیه_ 

 کردو  توهم افشویق دمید و گرفت  دستم تو کاغذو..  ادرس نیا به دیاریب فیتشر 5  ساعت زادمهر یآقا هم

 میایم میتونست اگه حاال میدار کار ما راستش=

 زارهینم باشم محترمانه یه خامیم یهرچ کهیمرت افتاده لیف دماغ از انگار گهیم راست  سحر هم وااااا

 خدافظ  و تشکر با  میمنتظرتون دینکن  هم ناز دیاریب فیتشر پس نداره ماجرا نیا ب یربط چیه سحر و تو دعواس انیک اقا دینیبب_ 

 خونه داخل رفتم و بزنه  یحرف نذاشتم هید

 انیک

 خو  کنم تشکر ازش حداقل نزاشت

 بود یک=هادین

 . اوا_ 



 ظهر  وقت نیا گهیم یچ خوب= هادین

  تو رو تو منو سحر یول نداره سحر تو ب یربط چیه گهیم ادیم زورم کردن دعوت ماهم گرفتن تولد ایارش پسره یبرا بابا یچیه

 گهید نیا  حاال دادمینم جواب کردنیم سالم بهم دختر تا هزار من شعوریب سالم دردو زادمهر یاقا سالم گهیم نهیبیم اسانسور

 رهیگیم برام خودشو  اومده

 خدا یوا کن نازک صداتو هید بار ی  من جون خنده از دمیپوک انیک نگذره سرت ع خدا یییییوا= هادین

 خندهیم هر هر توعم دس  دسمال من یم پرو بچه درد_ 

 هاااا  خداته از توهم یول کنمیم درکت مینگذر  حق از ییخدا یول= هادین

 عمت  جون اره بابا برو_ 

 نشسو  اومد هادمین و زیم رو انداختمت پاهامو و کاناپه رو رفتم گفتیم راست  هرچند خنده ریز زد و

 مهمه  هید باشه یهرچ میباش هم کادو فکر ب دیبا پ=هادین

 بخرم  کادو بهیغر ی یبرا دیبا چچرا  بابا کن ولم_ 

 یکارکنیچ  یخایم شد اشنا هوی یدید= هادین

 .شد وارد بم یشک ی انگار هوی گف ک نویهم

 بشه یچ  مثال چهههه_ 

   یشد یرتیغ چته حاال گفتم یچی نییپا  اریب صداتو مردک= هادین

 حرفت  از بود یچ منظورت نمیب بگو نرو مخم رو هادین_ 

 هید نشونیب هس یزیچ  ی حتما اور و ور یا و رنی گیم تولد براش هستن حد نیا در ک نایا گفتم نداشتم یمنظور من= هادین

 یا بله یا اله یبرادر یداداش

 . اَه  اصن سین مهم برام بدونم خامینم و دونمینم_ 

 سحر

  درست  داره یچ همه ؤ هست  3  ساعت دمید کردم ساعت ینگا شدم ولو کاناپه رو  و خوردم بود کرده درست نودل ناهار ایارش

  اشاره اوا ب  بعد و یلعنت دادیم مشارا  بم شهیهم رونیب اومدم گرفتمو ساعته مین دوش ی حموم طرف  رفتم شدمو بلند رهیم شیپ

  دمیپوش مویا خونه تو یراحت یلباسا اول بپوشم امشب  یبرا هس یچ نمیبب تا یلباس کمد طرف رفتم حموم داخل رف اونم کردمو

 بگم اوا ب باشه ادمی نبود دنشیکش زجر ب  حواسم حاال تا رمیبم کرده جا زور ب خودشو کاناپه رو ایارش دمید رونی ب رفتم و

 ی ب طرفشو بردم اشارهمو انگشت کرد نگام یعصب حالت ی ب اونم و سرش رو کوبوندم و برداشتم رو متکا شاتاق  یبرا

  طرفش شدم  خم دیتهد حالت

   بهت  بفهمونم ای یدیفم حموم یریم  سرش پشت رونیب اومد ک اوا نیبب_ 

 دنیخند سادمیوا سرش رو گذاشتم دسمو کف و دمیشک طرفش اشارمو انگشت بعد و

   یدیترس نکنه پسر هیچ_ 

  یبگ ادم مث یتون ینم رمی نخ هر هر= ایارش

  تو سرم باال  سادهیوا ایارش دمید ک نیزم رو شدم پهن کمر با و شد یخال پام ریز کردم حس  هوی بذم جوابشو اومدم ک نیهم

  شده قرمز ادیز خنده از و دنیخند و شرتشهیت هم دسش

  شد  خم اومد شیجد کامال صورت با ایارش دمید هوی خنده  ریز  زدم خودمم و رمیبگ خندم جلو نتونسم و کثافت درردددددد یا_ 

   دمینفم شد یجد ی ک خدا ای جلوم اورد اشارشو انگشت و طرفم

  خنده ریز زد دلشو  رو گذاشت دسشو بعد ایکنیم رفنار من با یجوریا باشه اخرت بار کوچولو دختر نیبب تو حاال=ایارش

  گفتم ک نیهم گمبشو پرو بچه درد_ 



  بود قهیدق3:45  ساعت کردم نگا لباسامو  و کمد طرف رفتم ههه هی خوب گریباز خودم مث بنازمش اتاق طرف رفتم شدمو بلند بعد و

 همه یا سورمه  کفش و یمشک  شال  ی و شرتیت ی و 90 یمشک شلوار  ی و بلند خشک  یا سورمه مانتو ی بود مونده کم هید و

 دراورد  تنش رو از رو حوله کردو باز درو اوا هوی ک بودم کرده  اماده ویچ

   یدیم قسممون خودت دور ریبگ برسرت خااااک یا_ 

   باال دیپر دومتر کردن وارد بش شک دستگاه ک یینایا  انگار زدو یغیج اوا گفتم ک نویهم

   برسرم خاک  نکنننننننننننننننن نگا یعوض سحررررر یییییییوا=اوا

   رونیب شدم انداخته اوا یپایت با ک بود گرفته خندم وسط او و

  حوصلم منم ک ازونجا و هیکن گوش حرف بچه اره دمی د ک نه ای حموم رفته ایارش نمیبب رفتم بود مونده  کم و بود 4 گهید ساعت

  حموم در دم رفتم اتاق از رونیب ادیب اوا بودم منتظر بودو رفته سر

 ی من من گوش حرف کالیبار  پرو بچه ییییاو_ 

   کنمایم تیمال گوشت هی د بار ی ک برووو برو=ایارش

 ا یب شد طویا ک حاال مونینکش عع_ 

  پرتم گرفتو بازومو رونیب اومد آوا دمید هوی ک دنیخند تر تر من نجایاز زدیم داد اون طرف ازون و  کردمو خاموش المپو زدم و

  اتاق طرف کرد

 داداشمو  کن  تیاذ کم شو اماده برو دختر ایب=اوا

   بده  شانس خدا یدار تو هم یکیپالست داداش ی بابا باشه_ 

 یموها ک اختالف نیا با نطوریهم هم اوا و رونیب ختمیر جلو از و پشت  از فرمو یموها و دمیپوش لباسارو شدم اماده رفتم

  داره صاف

 کفش با دیسف  شرتیت و شال  و چسبون یمشک نیج شلوار و یانار زانو تا مانتو بود کیش و دخترونه بود کرده  یمیمال شیارا اوا

  ویچ همه من که گفتم اوا ب و رونیب زدم من بود میون4  ساعت هید ههه  کردم ست باهاش  داشتم دوس ششویارا ک منم دیسف

   قاشیرف سمت برم طرف ازون ببرمو کویک تا داد رو یرمضان یاقا شماره هم اوا تو با ایارش اوردن و کنمیم آماده

  اوا

  موهاشو  داشت رونویب اومد سرش دور حوله ی با ایارش دمید که  نشسم کاناپه رو خان مثل و بود ایارش دنیپوش لباس وقت گهید

  کردیم خشک

   یباز یهرل پارک می بر میخایم نمیب بپوش رونتیب یلباسا برو_ 

   امیم لباسام نیهم با من باشه خب=ایارش

   یبپوش یچ کنمیم انتخاب خودم باش زود گفتم ک نیهم یبزن حرف نکرده الزم من حرف رو_ 

 خاستمیم ک یزیچ اون اخررر تا کردمیم بد و خوب منم و دیپوشیم لباس یه نگایمدل انگار گ کردم شیراض  بود یزور هر با

  یمشک  کفش ی و   یمشک نیج شلوار هی ببا دادیم جلوه عضلشو بودو گرفته محکم بازوشو دور ک دیسف شرتیت ی  دیپوش رو

  خودش یبر بود شده ییهلو  زد بر ی  هم لختشو یموها

  ایارش طرف  کردم رو رونیب اوردم بند چش ی میشد سوار و گرفتم یتاکس گهید بودو قهیدق4:45 یساعتا

   ببندم چشاتو بعد ب  نجایا از دیبا یول داداش شرمندم من ایارش نیبب_ 

 م یترسونیم یدار یچ یبرا=یارشا

  نترس یفمیم سین یزیچ_ 



  سحر یها یساز  اماده و کیک یبرا بودم گرفته اشترس  ایارش کنار در خودمم دادم راننده ب رو ادرس و بستم چشماشو و

  یزیچ اول و خورد بودن ینفر پنجا چهل ی حدود ک دختر و پسر مشت ی  ب چشمم ک کردم باز رو در انداختمو دیکل میدیرس

   باال اوردمش ها پله از بود وقتش گهید خوب کنن هو کل  بعد و جلو برن من  شمارش با ک فهموندم بهشون اشاره با منم و نگفتن

 رم یمیم دارم خبره چ بگو تروخدا اوا=ایارش

 _1  .2.3 

   برنامه طبق همه ورداشتمو صورتش رو از بندو چشم و

  کرده ذوق ایارش یجا خودمم ور ازون هم اهنگ و ور ازون یشاد برف و شدنو روشن ها فشفشه و مبارککککککک تولدتتتتتتت

   سحر منو طرف اوند و کننیم خوشبش دارن قاشیرف بغل تو ایارش دمید و بودم

   نییایدن خاهر نیبهتر شما کنم تشکر ازتون یچجور دونمینم دوتاتون از ممنونم=ایارش

 گه ید یبچها طرف رفت و  میزد نفره سه بغل ی و

 ن ای خوبه چطوره=سحر

  یخودوم قی رف بنازم_ 

 مونده  عقب دوتا اون کو یراس دونمیم=سحر

  یگیم رو ایک_ 

   گهید انیک و هادین بابا=سحر

 . ومدنین چرا ستنین مگه  یوا یا_ 

  چسبهیم دلمون ب شتریب بهتره چ هم ومدنین اومدن خو اومدن برام کننیم ناز بابا بهتر= سحر

 بشم مطمئن تا کردم پنجره رونی ب ینگا هس قهیدق5:5 ساع دمید کردم ساعت ینگا خونه اشپز طرف رف سحر و خنده ری ز زدم

  پسر دنتا دمید هوی ک دختر تا چن هم طرفشون اون و کننیم بش خوش دارن درختا از یکی کنار پسر تا چن دمید ک ستین یکس

  یعجب چ انهیک هادوین به به داخل اومدن

  ی هم ان یک و یمشک دیسف کفش  و یخی نیج شلوار ی و بود زده تا نشویاست م دروشت قرمز یمشک چهارخونه رهنیپ ی هادین

  سحر طرف رفتن بنازم بابا یمشک کفش  و یخی شلوار با ساده یمشک رهنیپ

   ها مونده عقب  اومدن  مرده  لیذل سحر یهو_ 

 نه  ای امیب یدونیم  خودت بشم شیچ  تو شیچ  اون با خامینم بگم امد خوش تونمیم فق هادین از من باش=سحر

  بخدا تره نیسنگ ییاین این ن_ 

  در طرف رفتم

   دیخوب سالم= هادین انویک

  میداشت کار رشدید بخدا شرمنده=انیک

  نیاومد خوش  دییبفرما دینکرد رید کم نه سالم_ 

 ا یارش طرف رفتن راست  ی و  داخل اومدن

  مبارک تولدت پسر= انیک

   یدیکش  زحمت داداش ممنون=ایارش

   یش ساله  120 پسر گل مبارک تولدت= هادین

  خودتونه از یگل ممنون= ایارش



   کنهیم یخال سرش رو ابو وگرنه نزنه حرف امیک خداکنه طرفمون ادیم داره  اب وانیل ی با مید افتاد سحر ب نگام

 .  نیاومد خوش  زادمهر یاقا سالم=سحر

   شما از ممنون=هادین

  ایارش دمید ک گرفتیم خندم  داشت وسط اون منم و برگردن یکالفگ با سرشو انیک یول نکرد نگاشم یحت نذاشت  انیم  محل و

  ب اشاره  و بشه خراب  تولدش خاستینم دلم بود یعصب و پوکر ایارش شهیم دهید ک نجایا از و کنهیم صحبت دختر ی با داره

   شده یچ گفتم براش و کنارم  اومد سحر و کردم سحر

   بفمه ایارش نذار کن  گرم رو مهمونا سر تو پرسمیم دختره از رمیم من نباش نگران=سحر

  سحر

  رونیب شکشوندم و گرفتم دسشو و دختره طرف رفتم  منم و بود شده گذاشته میمال اهنگ ک باندا طرف رفت گفتو یا باشه اوا

   شده؟ یزیچ=دختر

  بشه خراب تولدش ندارم دوست  بود ناراحت ایارش نیکردیم صحبت هم با ک ایارش تو دمید من نترس زمیعز نه_ 

   دونمینم من راسش= دختر

   شونش رو گذاشتم دسمو ک چونهیبپ کنه من  من اومد

   بدونم انویجر فقط خامیم ندارم تیکار کنم قطع سرتو خامینم که من برم قربونت نیبب_ 

  ایارش نکهیا از قبل تا داشتن رابطه باهم و  ادیم خوششون گهی د هم از ایارش و دوستم فرزانه راستش= گف گرفتو نفس ی دختره

 انگار باورش گفتیم بش یهرچ ایارش و هست ایارش ریتقص واقعا ک بود شده باورش شد نابود بعدش فرزانه و گرفت سیپل رو

 و تو گفتیم کردویم میقا خودشو  ایارش دست از همش  یشرمندگ و خجالت  رو از بود گناه یب ایارش ک دیشن یوقت و  بود مرده

  دمیخند و گرفت خندش و نیگرفت  جاشو اوا

   کجاست؟ فرزانه یدونیم حاال باشه_ 

   خب یول دونمیم اره= دختر

   دنبالش میبر دیبا نداره اما  و یول_ 

   ارمیب فمویک نیکن ریص پس باش= دختر

  بکهاچ  نیماش اون طرف ایب باشه_ 

  امیم االن باشه=دختر

 رو مهمونا نذاشتم نیهم یبرا نمیبب انویک ادیز خاسمینم  من  خب یول بره خودش  داشت اسرار اوا  و گفتم اوا ب  منم و داخل رفت

 کن ترک

 رون یب میزد و میشد سوار  و اومد هم دختره نویماش طرف رفتم داشت ازین اوا به شتریب ایارش و کنه ترک رو مهمونا نذاشتم

 انیک

 بده  شانس  خدا یتدارک چ یلیخداوک کن  نگاه کن نگاه

   ان یک چارهیب نیا ب  کن ی حسود کم  اَه ییییوا کن نگاه واال اره= هادین

 رمای گیم خفتتو نجایهم هادین منننننن اونم یییییحسود_ 

 ولشون  درک ب خوب رونیب زدن نیماش با دختر ی سحرو دمید و ادیز  نکردم هادین حرف ب توجه

 اوا

 یخسل اهنگ ی کردم عوض اهنگو و رفتم  بشه زیسوپرا دیبا بازم قراره ک نطوریا ببره بو ارشبا سحر نبودن از نداشتم دوس

 گفتم  و اوردم رو دنهیرقص باب ک شاد



 ن یبلد یچ نمیب وسط نیایب  وسطططط بابا زبنیبر_ 

  هم دختر تا چن منو و دیرقصیم و وسط اوردن زور با رو ایارش و رقصیدن سادتیوا وسطو ختنیر پسرا گفتم ک نویا

 م یدادیم نظر نع ک بتیغ دربازشون

 سحر

 سالته  چن هیچ  اسمت نمیبب بگو خوب  یشناسیم منو انگار که تو خب

 سالمع19 و هست درسا اسمم=دختر

 برم ور کدوم از سالمه  23 منم خوبه_ 

 سادم یوا گفت که یا خونه جلو دادو رو ادرس درساهم

 امیب من تا دیسیوا نجایهم=درسا

  تر کوتاه خودم از کوچلو هی  ک دختر ی دمید و دادم عیتک نیماش در ب دیکش طول یا قهید سه دو ی داخل رفت درو طرف رفت

 ا یارش قهیسل بنازم ی عسل یچشا و یموگندم دیسف دختر رونیب اومد بود یتپل و بود

 گفتم  و کردم دراز دسمو طرفش رفتم

 هستم  سحر یعنی دیببخش اخخخ هسم شوررتون خواهر من  سالم_ 

 هسم  فرزانه منم سالم=گف دادو دست خجل حالت ی  با نیزم انداخت سرشو اونم و خنده ری ز زدم

 ش یبق خب_ 

 ! هیبق= فرزانه

 قربونت  من اخ عروستون هستم فرزانع بگو نیبب یبگ کامل   من مث دیبا دختر_ 

 خنده ری ز میزد و

 داداشم؟  تولد یومدین چرا نمیبب بگو_ 

 بشه یچ که باشم کردم ترکش طیشرا نیتر سخت تو من اخه=فرزانه

 دادم  ادامه و شونش رو گذاشتم دسمو دمیشن  صداش تو بغضو و

 اماده برو فتهی ب یاتفاق نیهمچ ینذار هید و یکن درستش  گذشترو  و یباش کنارش االن دیبا یول یکرد ولش درسته فرزانع نیبب_ 

 خنده  ریز میزد درسا با و باشم اروم من چقدر هر کنهیم لهت شوهرت خاهر یکی اون االن م برو شو

 ی ول=فرزانه

 میمونیم منتظرت نجایهم درسا منو باال بپر ورسا نداره اما و یول نیبب گفتم کردمو باز نویماش در بده ادامه نذاشتم

  ی و 90 رهیت یاب نیج شلوار دیسف کفش ی با دمید ک گذشت یا قهیدق 10 ی کنع عوض لبلسشو تا خونه طرف رفت دو با اونم و

 دیسف شال و یزرشک زانو تا مانتو

 باال  بپر کالیبار ها_ 

 شکشوندم خودم با و گرفتم دسشو دهیم فشار استرس از دسشو فرزانه دمید میدیرس و راه افتادم عیسر با شدو سوار

 ایارش

  کاش یا بود نجایا فرزانه کاش یا رونیب کشوندم خودمو بود یزور هر با بود اومده فشار روش میکل بودم دهیرقص بس از

 کرد یم  بهشت تولدو یا برام ومدویم

 طرفم  اومد اوا دمید هوی ک بودم غرق فکرام تو

 .شده یزیچ یخودت تو چته هیچ=اوا



 .شم فدات شهینم هم بهتر نیاز بابا نه_ 

 برم  قربونت خدانکنه=اوا

 گف کردو اشاره در طرف دسشو و

 توعه ییگو امد خوش منتظر یکی اونجا نیبب_ 

 کردم  ولو بغلش تو خودمو  ناخودآگاه و طرفش رفتم  سادهیوا در دم اشکش از پر یچشام با فرزانه دمید ک کردم دنبال دسشو

 ببخش منو تروخدا دیببخش ایارش بود شده تنگ برات دلم چقد= فرزانه

 میکن فراموش همشو بزار نگو یچیه سسسیه_ 

 کنا یک منتظر مردم ارنیدرن یباز چندش نیکن تموم رو ها عشقانه هید بسه حاال خو=اوا

 اواااااا _ 

 حاله چ در عروسمون بابا باش=اوا

 دیخوب شما ممنونم= فرزانه

 گلم  ممنون=اوا

 اوا

 خوره یم اب داره باز دمید ک سحر طرف رفتم

 ا یریگیم درد دل خوب  بخور اب کمتر دختر_ 

 بدم  پس جواب دیبا خوردنمم اب یبرا اخه=سحر

 شد   خوشحال ایارش چقد یدید نارویا ولکن_ 

 رهی گین  درد کمر بحابه کاناپه رو یک   تا داره الزم اتاق بمونه شمونیپ که ابن یبرا ایارش بگم بت رف ادمی من اوا یراس=سحر

 بچه

 چطوره اتاقش میکنیم  اونو ها داخلشه ل یوسا هس اتاق اون حاال  واال اره_ 

 خوبه= سحر

   و دیکش دل ته از ینفس ی هوی بعد و

 ... مامانم  شیپ سال 6 منو تولد نیاخر ادتهی اوا= گف

 بده ادامه نذاشتم

 هستم من درضمن کنارته پس تو قلبه تو شهیهم اون یول یداد ازدست مامانتو درسته تو سحر نیبب_ 

 تو  امیم بخوره کلم و سر ب ییهوا ی رونیب رمیم  من یهست که یمرس دونمیم  اهوم= سحر

 باش_ 

  ایارش ینگا هم هادین و کنهیم کاریچ  و رهیم کجا نمیب ک سحره ب  چشمش همش انیک دمید انداختم هادین و انیک نگاه ی رفتو

 کردم جمع  خودمو یچجور دمینفم مویشد  چش تو چش و کرد نگام هوی ک کردیم

 سحر

  6 نبودنت از مامان نبود خودم دس ختنامیر اشکام نشستم  پله رو و اوردم عکسشو  بود شده تنگ زهره مامان واسه یحساب دلم

 کرد ازدواج دوسال بعداز بابام مامان  بابام شد تموم برام سال  16  اندازه سال  6 نیا و گذرهیم داره سالهه

 انیک

 پهلوم تو زد هادین و نبود خودم دست گهید  کنهیم هیگر داره انگار لرزنیم هاش شونه  انگار ک شدم سحر متوجه پنجره پشت از



 ی کنیم نگاه کجا به چته= هادین

 امیم  االن سایوا_ 

 بلند سرشو  یول دمیکش دستش  تو ویگوش صفحس رو زن ی عکس دمید نشستم پله رو کنارش بود نشده متوجه انگار رونی ب رفتم

 نکرد 

 بده  مویگوش ادیم بدم حرکتت نیازا  نگفتم صدباربهت مگه اوا=سحر

 چته  یبگ دیبا تو یول گمیم بش_ 

  شه بلند سرجاش از یچجور دینفهم هوی گفتم ک نویا

 دن ید جن یینایا انگار چته_ 

 داخل  برو بده مویگوش سین میچیه=سحر

 اطیح طرف کشوندمش خودم ببا و گرفتم بازوشو رفتیم مخم رو داشت گهید

 اه  کن  ول دستمو یدار کارمیچ کن ولم=سحر

 باش  ساکت_ 

 ست ین شیوقت اصال االن=سحر

 کردم  ول سحرو دسته ستادمیا بود کرد کالفم گهید

 ی کردیم هیگر یداشت چرا چته_ 

 کردم ینم هیگر من!!هیگر:سحر

 نم یبگوبب  نگو دروغ_ 

 کردم ینم هیگر گمیم:سحر

 ی کنیم یلجباز یدار هنوزم_ 

  شد یعصبان که سحرانگار

 یبدون یخایم یچ یبرا هان یچ که کردمیم هیگر داشتم اصال  اره:سحر

 خب _ 

 هان  یچ  خب:سحر

 داد یم هلم نمیتوس زدیم دستش بادوتاکف

 هان یبکش رخم به دعوا تو باز یخایم ای مهمه برات یبگ یخایم مصال :سحر

 گرفتم  دستاشو نبود زدمیم که ییحرفا متوجه اخر میس به زدم

  دمیپرسیم نبود مهم اگه اخه مهمه که معلومه اره_ 

 توام  هیچ من مگه هان بگو یلعنت د   هاننن باشه مهم برات دیبا یچ یبرا:سحر

 من ...من... چونن_ 

 کرد یم سحرکنجکاونگام

 مننن ...مننننن_ 

 کنهیم من  من  همش کن ولم بابا برو:سحر

 زدم زل توچشاش رسبدیم سانت هی به فاصلمون گردوندم برش و گرفتم بازوشو بره که من روبه کرد پشتشو



 عاشقتم دارم دوست ییلیخ  منن چونن_ 

 حداقلش بگه خب ندارم دوست بگه اگه منوبزنه االن اگر کردم خوب اصال گفتم  من بود یچ  نیا یوا بود کرده تعجب سحرانگار

 بودوگفتم  دلم تو یهرچ نهیا

 تو ...تو..یچ:سحر

 چشاموبستم شویشونیپ به موچسبوندمیشونیپ

 عاشقتم...وقته.یلیخ..من... اره_ 

 ..نکنه ی توچ خب_ 

 نه؟؟؟ ...نه:سحر

 ... منو توام یعنی_ 

 بود  شده لبوسرخ مثل حاال مغرور دختره اون داد تکون دییتا یمعن به کلشو اروم نوییپا انداخت سرشو

 کشعیم  خجالتم نگاه_ 

 دیخند سحرم

 بود؟  یک زن اون_ 

 داشتم که  یکس تنها مادرم ارامشم= سحر

  اشک داره سحر دمید و زدم سرم تو دست کف با نداده ادتی شعور  مادرت گفتم بهش ک اومد شبم اون حرف ب ادمی گفت ک نویا

 یی صدا چیه بدون زهیریم

  دنسمینم سحر متاسفم واقعا من_ 

 بچه خوب هه یسین من قی رف گهید و یستین یخوب قیرف  تو گفت بم اوا شد دعوام اوا با یبچگ رو  از بودم ک ییابتدا تو= سحر

  دلت هروقت تو مامان گف بم و کردن  حتیتص سادیوا گفتم  بش ویچ همه و طرفم اومد مامانم خونه ذمیرس یوقت میکرد قهر میبود

 کن تو ها هیگر بزن حرفاتو  هامو شونه رو بزار سرتو بازه شهیهم روت  ب من بغل خودم شیپ ایب یبود ناراحت بود عقده از پر

 ی بود کاش ام عقده از پر ساله  6 ک ییکجا  مامان اخ

 کردن هیگر  سادیوا پاشو رو گذاشت  سرشو کنه کنترل خودشو نتونست هید

   کردیم هق هق بغلم  تو گذاشتمش سرشو دور انداختم سر پشت  از دسمو بود شده جمع چشام تو اشک هاش هیگر از

 ندارم اشکاتو طاقت من  یدیفهم خودم بغل  تو یایم شد تیز یهرچ وقت هر بعد ب نیاز یول رمیبگ مادرتو یجا تونمینم هرچن_ 

 نکن  هی گر زمیعز

 کردم پاک اشکاشو بادستام رونیکشوندب بغلم ازتو خودشو

 ؟؟ یزاریم یزاریتنهانم مامانم مثل منو توکه:سحر

 زارم ینم تنهات وقت چیه جداکنه مارو تونهیم مرگ فقط یشد وونهید_ 

 هستم من درضمن کنارته پس تو قلبه تو شهیهم اون یول یداد ازدست مامانتو درسته تو سحر نیبب_ 

 تو  امیم بخوره کلم و سر ب ییهوا ی رونیب رمیم  من یهست که یمرس دونمیم  اهوم= سحر

 باش_ 

  ایارش ینگا هم هادین و کنهیم کاریچ  و رهیم کجا نمیب ک سحره ب  چشمش همش انیک دمید انداختم هادین و انیک نگاه ی رفتو

 کردم جمع  خودمو یچجور دمینفم مویشد  چش تو چش و کرد نگام هوی ک کردیم

 سحر



  6 نبودنت از مامان نبود خودم دس ختنامیر اشکام نشستم  پله رو و اوردم عکسشو  بود شده تنگ زهره مامان واسه یحساب دلم

 کرد ازدواج دوسال بعداز بابام مامان  بابام شد تموم برام سال  16  اندازه سال  6 نیا و گذرهیم داره سالهه

 انیک

 پهلوم تو زد هادین و نبود خودم دست گهید  کنهیم هیگر داره انگار لرزنیم هاش شونه  انگار ک شدم سحر متوجه پنجره پشت از

 ی کنیم نگاه کجا به چته= هادین

 امیم  االن سایوا_ 

 بلند سرشو  یول دمیکش دستش  تو ویگوش صفحس رو زن ی عکس دمید نشستم پله رو کنارش بود نشده متوجه انگار رونی ب رفتم

 نکرد 

 بده  مویگوش ادیم بدم حرکتت نیازا  نگفتم صدباربهت مگه اوا=سحر

 چته  یبگ دیبا تو یول گمیم بش_ 

  شه بلند سرجاش از یچجور دینفهم هوی گفتم ک نویا

 دن ید جن یینایا انگار چته_ 

 داخل  برو بده مویگوش سین میچیه=سحر

 اطیح طرف کشوندمش خودم ببا و گرفتم بازوشو رفتیم مخم رو داشت گهید

 اه  کن  ول دستمو یدار کارمیچ کن ولم=سحر

 باش  ساکت_ 

 ست ین شیوقت اصال االن=سحر

 کردم  ول سحرو دسته ستادمیا بود کرد کالفم گهید

 ی کردیم هیگر یداشت چرا چته_ 

 کردم ینم هیگر من!!هیگر:سحر

 نم یبگوبب  نگو دروغ_ 

 کردم ینم هیگر گمیم:سحر

 ی کنیم یلجباز یدار هنوزم_ 

  شد یعصبان که سحرانگار

 یبدون یخایم یچ یبرا هان یچ که کردمیم هیگر داشتم اصال  اره:سحر

 خب _ 

 هان  یچ  خب:سحر

 داد یم هلم نمیتوس زدیم دستش بادوتاکف

 هان یبکش رخم به دعوا تو باز یخایم ای مهمه برات یبگ یخایم مصال :سحر

 گرفتم  دستاشو نبود زدمیم که ییحرفا متوجه اخر میس به زدم

  دمیپرسیم نبود مهم اگه اخه مهمه که معلومه اره_ 

 توام  هیچ من مگه هان بگو یلعنت د   هاننن باشه مهم برات دیبا یچ یبرا:سحر

 من ...من... چونن_ 



 کرد یم سحرکنجکاونگام

 مننن ...مننننن_ 

 کنهیم من  من  همش کن ولم بابا برو:سحر

 زدم زل توچشاش رسبدیم سانت هی به فاصلمون گردوندم برش و گرفتم بازوشو بره که من روبه کرد پشتشو

 عاشقتم دارم دوست ییلیخ  منن چونن_ 

 حداقلش بگه خب ندارم دوست بگه اگه منوبزنه االن اگر کردم خوب اصال گفتم  من بود یچ  نیا یوا بود کرده تعجب سحرانگار

 بودوگفتم  دلم تو یهرچ نهیا

 تو ...تو..یچ:سحر

 چشاموبستم شویشونیپ به موچسبوندمیشونیپ

 عاشقتم...وقته.یلیخ..من... اره_ 

 ..نکنه ی توچ خب_ 

 نه؟؟؟ ...نه:سحر

 ... منو توام یعنی_ 

 بود  شده لبوسرخ مثل حاال مغرور دختره اون داد تکون دییتا یمعن به کلشو اروم نوییپا انداخت سرشو

 کشعیم  خجالتم نگاه_ 

 دیخند سحرم

 بود؟  یک زن اون_ 

 داشتم که  یکس تنها مادرم ارامشم= سحر

  اشک داره سحر دمید و زدم سرم تو دست کف با نداده ادتی شعور  مادرت گفتم بهش ک اومد شبم اون حرف ب ادمی گفت ک نویا

 یی صدا چیه بدون زهیریم

  دنسمینم سحر متاسفم واقعا من_ 

 بچه خوب هه یسین من قی رف گهید و یستین یخوب قیرف  تو گفت بم اوا شد دعوام اوا با یبچگ رو  از بودم ک ییابتدا تو= سحر

  دلت هروقت تو مامان گف بم و کردن  حتیتص سادیوا گفتم  بش ویچ همه و طرفم اومد مامانم خونه ذمیرس یوقت میکرد قهر میبود

 کن تو ها هیگر بزن حرفاتو  هامو شونه رو بزار سرتو بازه شهیهم روت  ب من بغل خودم شیپ ایب یبود ناراحت بود عقده از پر

 ی بود کاش ام عقده از پر ساله  6 ک ییکجا  مامان اخ

 کردن هیگر  سادیوا پاشو رو گذاشت  سرشو کنه کنترل خودشو نتونست هید

   کردیم هق هق بغلم  تو گذاشتمش سرشو دور انداختم سر پشت  از دسمو بود شده جمع چشام تو اشک هاش هیگر از

 ندارم اشکاتو طاقت من  یدیفهم خودم بغل  تو یایم شد تیز یهرچ وقت هر بعد ب نیاز یول رمیبگ مادرتو یجا تونمینم هرچن_ 

 نکن  هی گر زمیعز

 کردم پاک اشکاشو بادستام رونیکشوندب بغلم ازتو خودشو

 ؟؟ یزاریم یزاریتنهانم مامانم مثل منو توکه:سحر

 زارم ینم تنهات وقت چیه جداکنه مارو تونهیم مرگ فقط یشد وونهید_ 

 

 کجاست  بابات ینگفت بابات از سحر= انیک



  ک دادن خبر سال دو از بعد نرفتم من کرد یهرکار کشور از خارج بره شد مجبور کرد فوت مادرم  ک سال دو بعد بابام_ 

 ههه پوله تو محبت و عشق کنهیم  فک حساب ب زنهیم پوب  ماه هر سر خوب یول ندارم ازش یخبر هید کرده ازدواج

 ؟ یتک=  انیک

 فرزندم  تک اره_ 

 ی شد خودوم مال  پ خوبه= انیک

 داد ادامه و خنده ریز زد و 

   گهید اوممم گهی د یندار ازین چکسیه ب گهید: انیک

 گفتم و کنهیم من من دمید

  ندارم دادنتو دس از استرس گهید_  

 اوا

   گف سرم پش یمی دمید  انیک نه هس خودش نه دهینم یجوا زنمیم زنگ شیگوش ب هم یهرچ ساعته  ی کجاست دختر یا بابا یا

   وحدت خانم= ناشناس

  هادهین دمید برگشتم

  دیخایم یزی چ بفرمایید بله_ 

  رونیب بردش ستین راه یرو یلیخ  حالش سحر دید انیک دینباش ناراحت گمی خاستمیم فق ممنون نه= هادین

   ممنون باشه اها_ 

 خبره  چه خندنیم دوتاشون  و داخل اومدن سحر انیک دمید هوی ک گشتمی برم داشتم رفت خبر بدون شوریب دختره

   اومد سحر= ایارش

 جربدن همو خاستنیم شیپ قهیدق ده تا که نایا یول نمیبیم اره_ 

   وننید=ارشا

   واال آره_ 

 کش ینزد رفتم

 دارم کارت ایسحرب  انیک اقا دیببخش_ 

 نمتیبیم:سحر

 اره :انیک

 بله:سحر

 ! خبره؟ چه نمیبب_ 

 گمیم برات تولد بعداز:سحر

 بمونه  شمونیپ میخایم میبگ ایارش به میبر ایب باش_ 

 باشه:سحر

 ا یب لحظه هی ایارش_ 

 اومد

 جونم:ایارش



 میدار ازتو خاهش هی ما ایارش:سحر

 دیبخا جون  دوتا شما:ایارش

 یشد تبرعه توام تیمامور اون  یعنی شده  تموم یچ همه االن راستش_ 

 میجداش ازهم دیبا فیح اره:ایارش

 یول:سحر

 یچ یول:ایارش

 کمون یکوچ داداش عنوان ی ما شیپ بمونه باما میخایم  ما یول_ 

 ازخدامه  که من!!!! ؟ییییجد:ایارش

 حله پس_ 

 م یکرد بغل ینفر هموسه

   میرفتیم میداشت باهم دوتامون  منوسحر یمهمون بعداز

 ن یبود شده عشق کفتر بود چتون انیتوک ینگفت خب_ 

 .... یول شهینم باورت بگم:سحر

 شدما  راحت رفتاراتون نیا دست از خداروشکررر شدم  خوشحال چقد یوا ییخدا ییییچ_ 

 بابا برو:سحر

 دارم یوجدان عذاب هی_ 

 چرا:سحر

 تولدطناز؟؟  تو اومد ریام ادیم ادت ی شبو اون_ 

 خب  اره:سحر

 ..... خب تهرانو بام میرفت راستش خب_ 

   یگیم من به یدار االن مدت همه نیبعدا تو اونوقت کنمینم پنهون تو از ویچیه من یشعوریب یلیخ:سحر

 خاستم ینم سحر دیببخش خب_ 

  هاجون سادست  داشتن دوست هی فقط حسم کردم باور من یکرد فکر تو بود دروغ حرفاتم اون کصافت  هان  یچ یخاستینم:سحر

 عمت 

 سحر  عه_ 

 نزن حرف بامن سحرمرد:سحر

 سحرررر؟؟؟؟؟  هیک  اوا عشق_ 

 ارین منو اسم هادعین اوا عشق:سحر

 گزشت  خوبش بدو با بود یجور هر هم شب  اون خالصه

 اوا

 م یدیفهم پرونده درباره یدیجد یزایچ هی سرگرد: جاسم

 بگو واقعا_ 

 گمیم من :حامد



 بگو  خب_ 

 ستین  طرفع کی یکنیکارم یدار روش کسالهی االن که یا پرونده:حامد

 هیچ منظورت_ 

 ییجنا رهیدا  تو سرش کی بامواد ستادمبارزه تو کسرشی داره دوسر پرونده نیا:حامد

 هادع ین اداره منظورش

 ه؟؟ ی کی بای تقر دوپرونده نیا یعنی_ 

 سرهنگ  شیپ یبر بهتره درسته:حامد

 سرهنگ یچ یبرا_ 

 یفهمیم برو خودت :حامد

 باشه_ 

 سرهنگ اتاق سمت به کردم کج سرخرو

 داخل امیب دارم اجازه قربان_ 

 سرگرد  اتویب:سرهنگ

  گفتند بهم یاریسام سرهنگ پرونده درباره ییزایچی قربان_ 

 یش منتقل ییجنا رهیدا اداره به دیبا تو کن گوش بله:سرهنگ

 ؟یچ یبرا قربان یچ_ 

 گناه یب افراد کشتار تیجنا  قتل ستین انسان بدن یتو  مواد قاچاق جرمه فقط یبررس راس  در کسالهی که یا پرونده:سرهنگ

  یتو پرونده نیا تااتمام پس ده یفهم یاریحامدسام نویا یبررس هی یتو است پرونده نیا به مربوط  همش بدنشون یاجزا جداکردن

 ی مونیم اداره اون

 هیک پرونده مسئول قربان_ 

 هادپارسا ین:سرهنگ

 ی دیقرارم سرراهم یجوری اونو تو فرارکنم ازش کنمیم  یسع یهرچ من  ایخدا نباشه هادین شدینم حاال یا

 ی گفت یزیچ:سرهنگ

 برم  دیبا یک رمیم چشم قربان نه_ 

  شده هماهنگ یچ همه فردا:سرهنگ

 شم یم مرخص حضورتون از بااجازه قربان بله_ 

 د ییبفرما دیاریاخت صاحب:سرهنگ

 شم دور تاازش کردم یهرکار وجود نیباا یانداخت تووجودم عشقشو اولش یکنیم بامن که ییکارا نیباا کنم کاریچ من ایخدا رفتم

 حسمو تا کردم یهرکار کسالی نیا هیتو ارهیب سرم هادمی ن اورد سرم ریام که ییبالها همون ندارم دوست گید چون چرا یدونیم

 یکشیم هم سمت  مارو ییجورای چرا تو دونمینم حال نیباا یول کنم یمخف امیاطراف خودم از

 هادین

 اخه باشه لیدخ اونم دیبا ماتمیتصم تو یعنی کنم حل گهید یکیبا خودمو پرونده مجبورم یعنی سرهنگ یچ_ 

  که حاال دیکن حل رو پرونده نیا زود یلیخ دیتونیم باهم مطمئنم شده  سرگرد شیشغل اول سال تو فقط هیقابل ادم اون:سرهنگ

 کنه  کمکت تونهیم سرگردم اون هوش ادیب شیناپدر طرف از یگزار هیسرما یبرا خادیم رهامشتق



 خدافظ  رمی م گهید  مجبورم ظاهرن قربان بله_ 

 خدافظ :سرهنگ

 اریب برام نجایا ادیب خادیم که سرگرده نیا درباره یاطالعات عیسر محمود _ 

 قربان بله:محمود

 رسنیم کارشون به هم کننیم بدل ردو قلوه دلو هم انوسحریک دمید کنفرانس اتاق تو رفتم

 هوففف _ 

 باز  شده  چت:سحر

 کرده شیعصب بازم دردعشق باشه چش  یخایم عشقم:انیک

 عه نکنم دخالت نیگفت چرا فهمم ینم اصال:سحر

   کنم حل  گهی د سرگرد هی با پروندمو قراره عه دیدوزیم دیبریم دوتا شما بابا یا_ 

 شده یچ گفتم:انیک

 سرگرد اون درباره قربان:محمود

 بگو_ 

  که االنم دیرس سروان درجه به کردو حل و یبررس درحال کسالی پرونده هی شیشغل اول  کماهی یچهارسالشع،تو ستویب:محود

 ترازهمه مهم و سرگرده

 ی چ_ 

 بهیعج یلیخ:محمود

 کجاش _ 

 زنه  اون :محمود

 ییچ_ 

 بله؟؟ :انیک

 بهیعج کجاش هیچ:سحر

 سرگرد  شیشغل کسالی تو زن هی ضمن در باشه خبره ی لیخ سرگرده اون دیبا واقعا پس زنه دست یا پرونده نیهمچ عشقم:انیک

 اد یدرب  قراره هادین پدر معلومه خب

 ش یشخص اتیخصوص درباره_ 

 افرادشه زدن کتک عاشق:محمود

 ی چ_ 

  داره نفره سه گروه هی قربان بله:محمود

 خب _ 

 کنه یم استفاده یرزم حرکات از کنه استفاده اصلحش از نکهیا شترازیب نداره دست رو مبارزه تو:محمود

 افتادم اوا ادی یدونیم:انیک

 چرا_ 

 بود  اورده بسته هی شب براش ازافرادش یکی بار هی:انیک



 د یخند

 زد کتک جاسمو بدبخت بعد کرد باز یباخونسرد رو بسته اول اره:سحر

 چرا_ 

 بود کرده دارشیب خاب از خب:سحر

 گرفت خندم

  سمی ن اون دست ریز که من باشه خادیم یهرچ برسه افرادش بداد خدا یچ_ 

 بپا  خودتو یول:انیک

 نکن تشیاذ:سحر

 ختا یر یب دروتخته کرده هم جفت ررو مزه یب دوتا خدا_ 

 که  میتوواوا بهتراز بخاد دلتم:سحر

 فردا  خونه رفتم

 شما   اتاق تو میبزار  زیم گفتنددوتا سرهنگ  ادیم داره سرگرد اون قربان:محمد

 یچ یبرا ییچ_ 

 د یکنیکارم باهم جفتتون سرگرد خانم  نیوا شما:محمد

 هیبتیمص چه نیا ااایخدا

 ی بر یتونیم باشه_ 

 زدم یم حرف سربازا  از یکی با و بودم ستادهیا رو راه تو محمداومد باز قهیچنددق بعداز

 قربان:محمد

 بله_ 

 سرم پشت به کرد محمداشاره 

 اومدن  انگار:محمد

 ومد یم و  زدیم حرف بود یشخص بالباس  پیخوشت پسر هی که شیسر پشت با داره چادر با یکی دمید برگشتم

 رعیم راه برعکس ینجوریا چرا نیا_ 

 عادتشه انگار قربان:محمود

 که ست ین ادم مثل شیچیه!!!ه؟ییفضا نیا ایخدا_ 

 شدم وونهید فکرکنم داره یعنینداره؟؟ امکان طرف کی گایالل اندازه به من  تعجب همانا برگشتش

 یجاخورد سرگرد جناب هیچ:اوا

 گزاشت  ینظام احترام محمد

 یی ایح ستوان  هستم ییایمحمدح  من سرگرد دیاومد خوش:محمد

 اوا

 سرگردانم بالحن

 دتونیهمکارجد وحدتم  اوا خوشبختم_ 



 جاسم طرف روموکردم

 برگرد یاومد نجایتاهم نبود تیکاف  جاسم گهید خب_ 

 بمونم شما شیپ خامیم من قربان:جاسم

 ی کن جان نوش کتک ازدستم یخایم مگه پرو بچه برو_ 

 باشم شما شیپ خامیم کنهینم فرق:جاسم

 ریبگ نویا سروان خب لهیخ واقعا_ 

 دستش  دادم دراوردم چادرمو

 جاسم  کنمیم ادمت االن_ 

 خدافظ دارن ازین من به شتریب ستاد تو انگار اصال نگفتم یزیچ که  من سرگرد:جاسم

 دیبد چادرمو سروان  ممنون_ 

 کردم سرم  منم داد چادرمو بود شده شکه سروان

 سرگردپارسا  افتاده یاتفاق_ 

 د؟یشناسیم گرویشماهمد:محمد

 زمان هم و دمیکش یسرک هی

 بودن میاموزش فرمانده هوم؟؟اره_ 

 خوبه جدا :محمد

 کجاست  من اتاق  خب_ 

 سرهنگ  راستش:محمد

 حرفش  وسط دیپر هادین

 ا یب بامن_ 

 ی نباش خسته سروان  ممنون باش_ 

 گزاشت ینظام احترام اونم

 کجاست  اتاقم_ 

 من تواتاق:هادین

 داشتم  جدا؟؟انتظارشو_ 

 ؟ ینقدرخونسردیا توچرا:هادین

 نباشم چرا_ 

 اتاقمه نجایا ایب:هادین

 اتاقمونه_ 

 ار یدرب یباز سییر بعد یبرس بزار:هادین

 کوشن  انیک سحرو هست که ینیهم_ 

 میدار جلسه بعد بده جا التویوسا:هادین



 ممنون  باشه_ 

   رونیب رفتم اتاق از الموجادادمیوسا بود زداخلیدوتام اتاق رفتم

 اونجان همه  اما نشده شروع هرچندهنوز اونجاست کنفرانس اتاق سرگرد جناب:محمد

 هادین

  ازخونه که بود یروز بودمش دهی د بارکه نیاخر بای تقر  دمیند اوارو وقته یلیخ بودم خوشحال یلیخ نشستم یصندل رو داخل رفتم

 شدم  خوشحال یکل دنشیباد امروز رفتم انیک

 بازه  تابناگوش لتیچ چرا هیچ:انیک

 گهیم راست:سحر

 ن؟؟؟یشد نما من؟؟؟؟خواب_ 

 اومده  سرگرده نیکوا:انیک

 اره _ 

 هست  یک حاال:سحر

 دربازشد هوی یفهمیم  خودت_ 

 اوا

 بودن  جلوچشمم شهیهم سحر  انویک که من سحرنشستن انویک هادوین دمید داخل رفتم

 ایخدا نمیبب شمارو دیبا رمیم هرجا اه اه_ 

 ی کنیم چ نجایاوا؟؟؟توا:بود کرده تعجب  که انیک

 گه ید دستیجد سرگرد:هادین

 ی نگفت بهم چرا ؟؟؟؟اوایجد:سحر

   یروصندل نشستم رفتم

 زبود یسوپرا_ 

 ادیب سرهنگ که االناست خب:هادین

 جون اخ دیمنیکارم باهم هادیتوون بعد به نیازا یعمی:بالبخند انیک

 کردم  تعجب

 هادین

 پاش  رو کوبوندم پامو زیرمی ز از زدم حرفو نیا که نیهم

 یریبم لیزل اخ:انیک

 د یگازگرفت بازهمو:سحر

 !سحر؟ سگم من مگه:انیک

 کن  قضاوت خودت:سحر

 سگ؟؟؟هان؟؟؟  یگفت من به تواالن:انیک

 هیچ اره:سحر

 ... من:انیک



 کنم  تحمل چندشارو نیا نبودم مجبور سرکار گهید حداقل دمیرسیم کارام به داشتم خرم خوشو  ایخدا:اوا

 خاد یم دلمون دیگیم نارویا همش چرا هادیتوون:انیک

 مون یم خادی م دلمون_ 

 میگزاشت ینظام احترام میبلندشد هممون ماهم  داخل اومد سرهنگ هوی

 د ییبفرما ازاد:سرهنگ

 قربان  سالم:اوا

 د ییاشنا برام چقدر دیباش دیجد سرگرد دیشمابا سالم:سرهنگ

 میدید همو پادگان تو شیپ سال کی دیگیم درست یتاحدود قربان بله_ 

 خودمون شیپ یایب یشد مجبور اخرسرم درسته بله:سرهنگ

   گردمیبرم پرونده شدن تموم محض به اما بله_ 

  یدیم جوابمو یهمونطور هنوزم:سرهنگ

 چرا  بره؟؟اخه بازم خادیم یچ یعنی

 د یبگ ازاطالعاتتون وحدت  خانم خب:سرهنگ

  ارشیک نام به یفرد میکن ییشناسا کنندرویم نکارویا که  یافراد میتونست ما ازدهی یط قاتمونیتحق یط شیپ چندماه حدود قربان:اوا

 یبرا دیبا مه هستنن یا گهید کسان یاصل یها مهره  و یکن گم رد یبرا است مهره هی  فقط ارشیک نظرمن به البته یساجم

 م یکن نفوز باندشون به حتما  موضوع نیا دنیفهم

 هادلطفا ین:سرهنگ

  یهمکار ارشیک با کشور از خارج که میبزن  رو ییکسا رد میتونست گزشته کسالی  یط دیهست انیدرجر که همونطور قربان_ 

 دارن

  نیا داره یناتن پدر هی خارج رهیم شیسالگ شونزده سن بعداز رها که هیانیبن کاوه و آرمان رها به مطلق عکس نیا قربان:انیک

  دست کاوه  که ماگفتن یجاسوسا نیهمچن کنهیم ازدواج بامادرش پدرش فوت بعداز رها مادر ثروت دنیباالکش یبرا یپدرناتن

 رها  یمیصم قیرف  گاردویباد و آرمانه هوشنگ راست

  هیسرما یبرا یانیبن کاوه یعنی گاردشیباد همراه رهاآرمان شهیهم برخالف بار نیا قراره گفتندکه جاسوسانمون  قربان:سحر

 اون انهی دونهیم رو  هیقض نیا رهام ایا که نهیا می ندار  اطالع ازش هنوز ما که یزیچ انیب دخترا فروش و دیخر و یگزار

 شه رانی ا وارد گهی د دوروز یعنی سوم ستویب قراره و اتهیادب رشته یدانشجو

  ارشیک طرف از یکسان چع ندیبب که  دیبخا ازجاسوساتون دیبا افشار خانم نکهیا اول دارم ینظر هی من دیبد.اجازه اگر قربان:اوا

 شن  عوض  اطالعات دیبا چون بفرستند  رهارو اطالعاتا تونندیم که کنندیکارم اونجا

 ی چ یعنی_ 

 یچ یبرا خب:سرهنگ

 باند اون داخل به میبفرس و نیگزیجا خودمونو افراد کاوه و رها عنوان به دیمابا قربان:اوا

 کرد انتخاب دی با ویقابل افراد:سرهنگ

 برم خامیم کاوه  عنوان به من قربان_ 

 رها عنوان به هم من:اوا

 اخه پرونده نیمسئول و سرگرد هردوتا اما:سرهنگ

 مونند یم وحدت خانم پس درسته_ 



 د یبمون بهتره شما رمحالهیغ یاتفاق نیهمچ:اوا

 بود  دستور هی نیا کردم خاهش ازت من مگه یگیم یدار یچ_ 

 د یدستوربد بهم دیبتون که دیستین یحد در سطحه کیدر ما ورتبه درجه بمونه ادتونی شمام ردستیز من دستور؟مگه ببخشبد:اوا

 شق  کله کهیدختر_ 

 و کنند ادارش یخوب به توننیم هردوتاشون ما نبود تو پس بودن پرونده نیا یتو ازاول افظار خانم و یاریسام یاقا قربان:اوا

 م یبر تیمامور نیا به هردومون

   خودتون به کنمیم واگذار کارترو هیبق خب لهیخ:سرهنگ

 ورفت

 اوا

 یکشینم خجالت  چرا یگفت یتوچ:هادین

 ترسمیم ازت کردب فکر_ 

 یترسینم یبگ یخایم:هادین

 حاالست  که حاال دمیترسینم ازت یبود فرماندم که یزمان حتا  من_ 

 مایبود راحت چقدر نیدیند همو  کسالی شما بسته اه:انیک

 بودم  راحت منم_ 

 ن یش کاوه رهاو نیا نیگزیجا قراره چطور بگو اوا بسه:سحر

  اطالعات و ییشناسا بفرستنو رهارو اطالعات قراره که یکسان می بد خبر هوشنگ دسته دارو تو امونینفوز به دیبا که  نیا اول_ 

 کنند  عوض باما عکسشونو و

  خبر یریچ از رها دیشا شن رانیا وارد زودتر میکن اعالم رها به و میبش سبستمشون وارد ارشیک افراد ستمیس باهک دیبا:هادین

 نیگزیجا ما رانی ا ادیب رها خاسته ارشیک که یروز  درهمون و میکنیم رشونیدستگ پس داره خبر  کاوه  حتما اما باشع نداشته

 میشیم

 شمی م هک مشغول ازاالن پس:سحر

 میدیخبرم جاسوسامون به منم:انیک

 نینباش خسته خوبه_ 

 بودم  خودم زیم رو اومد هادمین  تواتاقم رفتم بلندشدم

 دارم  ازین یقو و فرض اریدست هی به من_ 

 بره یگفت بودو اومده باهات که  یکس اون چرا:هادین

 بدم پس جواب بهت دیبا_ 

 سوارشدما   یخر عجب

 رهاخانم می باندبش وارد دیبا گهید دورپز تا میش  اماده بهتره ایلجبار نیا یجا به:هادین

 خت یر یب اقاکاوه بله_ 

 ؟ یگفت یزیچ:هادین

 دارم کارتویچ من_ 

 داخل اومد موبور پسر هی قهیچنددق بعداز تواتاق ادیب یاحمد ستوان بگن گفت یک ی به زد زنگ باتلفن



 قربان بله:یاحمد

 د یوحدت سرگرد اریدست بعد به نیازا:هادین

 کنمیم ادمت سایوا نبود یراض انگار انداخت من به نگاه هی

 شمام  پ یاک تو که من قربان اما :یاحمد

  نخا مینخاس بخا  یخاس کنه کمکم اعترافات و یریدستگ داخل تا دارم ازین یکس به یبکش خودتو خاد ینم یاحمد یاقا نیبب_ 

 ت یگروه هم نه توام سییر من این اطفار ادا برام نجورمیا

 دیکن گوش حرفم به ستوان:هادین

 رون یب رفت زد یاحمد روشونه دست هی رفت بعدم

 نیبش_ 

 نشست  ومدیم بدش ازمن نکهیباا

 کامل  یوگرافیب و اسمت_ 

 سالمه  سه ستویب یاتیعمل رهیدا تو احسان:یاحمد

 ی دونیم  خودتو حد پس توام سییر من منه بع کردن کمک  بعد بع نیازا کارت_ 

 پارساست  سرگرد فقط اونم دارم سییر  هی فقط من :یاحمد

 حده  درچه مبارزت شهینم تیحال حساب حرف تو نه_ 

 امیبرب شما دس از تونمیم که یدرحد:احسان

  باخودم پس بسنجمت خودم دیبا باش اماده گهید ساعت کیتا پس الدتیم برج به به اعتماد نیا از اومد خوشم هوووم واقعا_ 

 ی بر یتونیم االنم یکنیم مبارزه

 احسان 

 ی راض خود از شعوریب هیدختر عجب رونی ب رفتم

 احسان  چته:هادین

 بداخالقه ویراض خود از چقدر نییپا افتاده توش از  نیا خورده شکاف اسمون کدوم هادین_ 

 زد  یپوزخند هادین

 گفت یچ مگه:هادین

  قیرف ما اما بود مافوقم هادین درسته یروصندل نشستم و  میرفت  هیقی و ارش سجاد مصلم یاتیعمل یها بچه شمت به باهم زمان هم

 م یبود

 بسنجه مبارزمو خادیم  باشم اماده گهید ساعت کیتا گقت_ 

 خودنس   فاتحت بدبخت ییییچ:محمد

 ام یبرب پسش از تونمیم  ستین هم ماال یازا_ 

 ی دار تو که هیسقف به اعتماد چه نیا:هادین

 کنه یم استفاده حرکاتش از اصلحه شترازیب ها ریدرگ تو اون یبدون مردت خودنو بهتره وحدته اوا منظورت اگه:ارش

 د ینکن گندش ویراض خود از دختره اون نقدریا_ 

 بود من یروین پادگان تو اون میکن ینم بزرگش:هادین



 ییی چ:باهم همه

 کن  اماده خودتو هیوحش یلیخ  اون اما مبارزه تو ی خوب توام احسان بود ینطوریهم ام موقعه همون اون ههه.ـ درسته:هادین

 مش ینیبب شد واجب:ارش

 بده  قدر نیا واقعا یعنی_ 

 برسه بدادت خدا پس یشد افرادش از یکی تو که ستین نیا فقط:محمد

 چرا_ 

  که بود یکس همون شناختمیم اونو جاسم پسره اون به یعج یول دمیفهم کردمیم قیتحق داشتم یوقت رهیگ سخت یلیخ اون :محمد

  افرادش تموم گفت کردم صحبت باهاش یوقت چرا دونمینم بمونه اوا  با بود اومده  خوذش یول گفت ویچ همه بهم اوا درباره

 بحالته خوش پس طبعه شوخ  یلیخ اما رهیگ  سخت اون درسته باهاشبمونن خاستنیم

 چمه  من مگه یهع:هادین

 قربان یچیه:محمد

 گهید خب_ 

   دارن دوستش یلیخ افرادش که خالصه:محمد

 ستین ینطوریا که بامن_ 

 زه یریم زهرشو اول  باشه خوب باهات اول نیازهم باش نداشته توقع:هادین

 ا یخدا_ 

 داشتن دوست انگار بودن کارایب اتیعمل پیاک یها به تمام  و شدم مبارزه سالن وارد اوا دستور به گزشت  ساعت کی به کینزد

 بود هادین سردستشونم باشن  من زدن کتک شاهد

 هادین

 میداشت کم تخمه ما فقط نبود جهت یب ترسش که بود ترسبده انگار احسانم نبود اوا اما سالن تو می رفت ها بابچه

 هان  نجایا نیاومد یچ یبرا چتونه  شما: احسان

 ه یچ مگه می نیبب میگفت  خب_ 

 برو  داداش برو:ارش

 گزاشتن ینظتم احترام من  جز همشون داخل اومد اوا دمید

 د یکنیکارمیچ نجایا  شما ازاد: اوا

 م ینیبب میاومد قربان خب:ارش

 شماست   نوبت احسان بعداز نیکرد راحت  کارمنم نیاومد خودتون یباپا خوبه:اوا

 ی کارداریچ من یروهایتوبان_ 

 مونه ینم یحرف پس  هستم رتبه هیتو باشما منم سرگرد رفته ادتونی:اوا

 دراورد  چادرشو رفت

 کنه خداکمکم نه یوا:ارش

 بترس کم_ 

 قربان چشم:ارش



 میتماشابود مشغول هممون

 کرد ولوش نیزم رو چرخش هی با گرفتو احسانو دست  بعدم داد یجاخال راحت یلیخ اوا که اوا طرف رفت مشت با احسان اول

 کرد  کارشیچ نگا تربود یقو ازما احسان  که کشهیم منو  بخدا:محمد

 نا یا دنیازترس دمیخند

 دشمنه باما مگه:سجاد

 اوا

 سایکناروا اون برو بلندشو_ 

 گرفت  باتعجب که سمتش دادم دستمال هی

 ممنون : احسان

 نفراول ایشماب  خب_ 

 هادین

  بود ارش

 !!:)سرگرد:ارش

 بود  گرفته خندم ازش

 برو ده_ 

 دراخرم  زد افرادمو تک تک رسما شد هوشیب یبسالمت که بود ینفربعد ارشم وبلع

 ن یاینم شما سرگرد:اوا

 سحر

 بودم  یعصبان انیک ازدست

 سگم  من کردم غلط یسحرخانوم:انیک

 !!!د؟یگفت یزیچ یاریسام یاقا_ 

 نکن میعصبان یاریسام یاقا نگو من به نقدریا سحرررر:انیک

 شه یم یچ  کنم تیعسبان اگه_ 

 سحررر:انیک

 افشاررر خانم_ 

 نزاشتم محل بهش گمید

 هادین

 ام یب منم یچ_ 

 یترسینم اگه:اوا

 که ی دختر کرد کارمونیچ نگاه ری بگ انتقاممونو برو سرگرد برو:ارش

 بخاطرشما فقط_ 

 نگرانم  تو بخاطر فقط بترسم یازچ_ 



 باش  خودت  نگران شما:اوا

   رفتم

 ا یب اول تو_ 

  تفت زد  یکی لگر با هواو تو دیپر  یول بزنه خاد یم مشت با فکرکردم دیرس کمی نزد یوقت کرد یا رمنتظرانهی کارغ و کمیاومدنزد

 م یکردیم دفع گرویهمد ضربات هربار اما میبزن همو میداشت یسع جلو رفتم منم خوبه عقب رفتم یکم که نمیس

 سرگرد  بزن:ارش

 بهم نیزی نر تمرکزم_ 

  اوا نزاشتم یول افتادم پشت  از که پام پشت کرد پاشو دادم یجاخال منوبزنه  بامشت اومد اوا که میرشدی درگ دراخرم میهموزد یکل

   شیعسل  یچشما دوتا تو شدن غرق بازم و افتادروم اوا که دمیکش خودم همراه اونم دربره

 ی کنیم یدار یغلط چه کننیم نگامون دارن:اوا

 یچ یبرا دونمینم کرد پرتم خودش رو از شکممو به داد فشار باپاهاش که  اوا رو بودم افتاده من دفعه نیا شد  عوض  جامون هوی

 شد  عوض کردم  احساس

 نینباش خسته:اوا

 رفت کردنیم نگاهمون رتیح باتعجبو که ها بچه کنار از یحرف چیه  بدون گهیود

 شمااا ... شما...قربان:ارش

 میدید...بود..یچ  نیا:محمد

 واقعا  شما یعنی من یییخدا: احسان

  نمیبب نیباش ساکت_ 

 رفتم 

 احسان 

 بود  یچ نیا_ 

 کردن یم نگاه هم یتوچشا چطور یدید:ارش

 بود یحس هی توچشاشون  انگار:محمد

 برشه  دادم به خدا بداخالقه نیهم شی پ برم دیبا من زننی رمیت با همو هیسا دوتا یا نگو پرت چرتو بابا برو_ 

 رسه ینم بنظر یبد دختر:محمد

 رفتارکنه  افرادش مثل بامنم خداکنه_ 

 رفتم 

 اوا

 اوا   بهت لعنت بفهمه ویچ همه چشام تو  از نکنه شدم رهیخ توچشاش ینطوریا چرا کردم من بود یغلط چه نیا

 ایسحرب_ 

 اومدم :سحر

 چته:سحر

 ...... میداشت_ 



 نیکیرمانت شما چقدر یوا:سحر

 بودن  اونجا اتیعمل افراد تموم یکنیم  یسحرشوخ_ 

 نیکردیم مبارزه خوب چقدر شما قربان:ارش

 محند  بندش پشت

 قربان  عه...زد هادین به چطور نیدید ها بچه:محمد

 کنه یدردم دندم مامان  یوا:سجاد

 یکرد کارشونیچ نگاه:سحر

 برو سحرتو الیخیب_ 

 فعال  پس:سحر

 نیایب همراهم دیپاش_ 

 برداشتم  رو هیاول یها کمک جعبه کنفرانس اتاق تو میرفت

 میدیم انجام خودمون  قربان:احسان

 باش  ساکت_ 

 سجاد دراخر و هی بق سروقت رفتم زکردمیتم شوینیب و لبش

 بلندشو  سجاد_ 

   دادم فشارش محکم کردمو حلقه کمرش دور دستمو و پشتش  بلندشدرفتم

 ی بهترشد حاال  خب_ 

 داد تکون کمرشو کمی

 ممنونم بله:سجاد

 د یبزن کجاضربه نیدونستیم خودتون انگار قربان:محمد

 مخدر بامواد ستادمبارزه هیاتیسرگردعمل  وحدتم اوا من کنمیم یمعرف خودمو ازاول نداشتم باشمارو ییاشنا فرصت من درسته_ 

   یناصر سجاد منم خوشبختم:سجاد

   بیترت به عیبق و

 دینباش خسته  رفتم منم دیبرس کاراتون به و دیکن  استراحت کمی بهتره خب خوبه_ 

 رونیب اومدم و

 سجاد 

 کنه یم خوب  خودش زنهیم خودش_ 

   شد عوض  اخالقش درجه۳۶٠:محمد

 بود  رفته اوا  همراه احسانم

 باشه  یبد  دختر فکرنکنم:ارش

 دیشا:محمد

 داخل  اومد هادین



 بود ی چ کیدرامات حرکات اون  خان هادین اووووو:ارش

 کنهیم مبارزه بد اون چطوره  حالتون...یرشدیس ازجونت:هادین

 جاانداختش  خودش  بود جاشده جابه هام دنده از یکی کرد داغونمون_ 

 ؟؟ یییچ:هادین

 رفت  بااحسان بعدم کرد فیرد هممونو محمد ارش احسان  نه که من فقط خوبم خوبه االن اره_ 

 داخل  اومد احسان  هوی

 کشتت  شدیچ_ 

 میکرد صحبت کمی  میرفت نه چقدرباحاله: احسان

 ببند  شتتین بابا نه:هادین

 قربان بله:احسان

 رفت بلندشد هادین

 شد؟؟  یرتیغ_ 

 شه یرتیغ دیبا یچ یبرا:احسان

 ی کرد چ نمیبب بگو_ 

  پشت رفت پام که داد پرونده چندتا بهم بعد گفت  یشوخ به  البته میدستوپاچلفت کمی گفت بهم بعد کمی میکردیم صحبت میداشت:احسان

 فیتعر برام که افتاده خاطره هی ادهی گفت گرفت خندم خودم از خودمم دیخند ازم ازبس یول دهیم جرم التن گفتم نیزم خوردم لهیم

 کرد

 یچ:ارش

  ازپشت و ها پرونده رو رفته پاش اونم دادهیم فرماندش لیتحو دیبا که دستشبوده پرونده یکل بوده پادگان تو یوقت گفت: احسان

   کردیم فیتعر خنده با بانمکو  یلیخ خودش          شده یکی نیزم کف با فرماندش که فرماندش به خورده

 بوده  شیاموزش فرمانده خودش گفت که هادین نیا نمیبب سایوا:ارش

 کرده قلفل که ومدهیم بدش فرماندش از نقدریا بوده پادگان یوقت اونم چون ادیب بدم ازش دهیم حق بهم که  گفت بهم درضمن :احسان

 ره یبم بوده کینزد داشته یالرژ فلفل به جون شوییچا تو

 یعنی داره یالرژ فلفل به هادین سااایوا...بوده  یا پاره شیات عجب:ارش

                                                         یگیم تو یعنی دیشا: احسان

  دمیپاچ خدا یوا_ 

 میدیخند یکل

 هادین

 یجاانداخت سجادو دنده یرفت یدینکش خجالت تو اوا_ 

 داره  خجالت کار نیا:اوا

 یکرد  بغلش ازپشت تو_ 

 ادته ی فن اون هنوز پس:اوا

 لبخندزدم  هی بعدم



 مردمیم داشتم بره ادمی شهیم مگه_ 

 د یخند

 نجات  فرشته شدم منم:اوا

 چون ینپ بحصو بعدو یمرگ فرشته توخودت_ 

 دادم انجام کارو نیا کسالی نیتوا بارها و بارها دمینکش خجالت ریخ نه:اوا

 کرد گل رتمیغ رگ هوی من چرا نداشتم زخم رو ختیر  نمک یکی انگار

 یکرد غلط تو_ 

 ! بله؟؟؟:اوا

 کنهیم نامحرم محرم کمی ادم خب...نکهیا یعنی_ 

   محرم ادم به پزشک و هیپزشک کار هی کار نیا:اوا

 درازه  زبون چقدر

  دستاشو  جلو از اومد  بندازه جاش بلده  گفت اوا بود جاشده جابه کمرم یها مهره از یکی مبارزه هی هی تو میبود پادگان تو یوقت(

 تقه یباصدا اما  گرفت درد یکل اول که اوارد فشار کمرم به کردو بلندم بار هی شیوجب مین کلیه اون با کردو حلقه کمرم دور

 (بازار افتضاح داخلو اومدن دخترا از چندتا امروز مثل روزم اون جاانداخته کمرمو مهره دمیفهم

 اوا

 م یکاری ب االن میبر باهم نیتمر هی  نیبر نکهیا قبل بهتره: سحر

 سا یوا باشه_ 

 !!  احسان احسان _ 

 قربان بله: احسان

 سالن تو رمیم یرزم نیتمر یبرا من_ 

 قربان بله: احسان

 م یبر بلندشو_ 

 م یکرد مبارزه باهم یکل شد الیخیب ادشیز یتنبل از  وسطاش اون اما میبود ذهید اموزش باهم هردو منوسحر سالن تو میرفت

 بده قرشش میکن سرد ویب اوا:سحر

 یبر ؟؟کدومیچجور_ 

 یبر همون یبر نیا هم:سحر

 هوووو.دودوچها کی نایازا نایازا که موقعشه حاال ویب خب_ 

 یهه لرزهیم دلم نمیبیم تورو حامدپهالنه:سحر

 یباز مسخره و میدادیقرم میداشت همش

  خنده دور رو افتادم یم  داشتم گهید که  

  سحر یوا_ 

 تمامه گهید میخندیم ما یوقت  دیخند اونم روش افتادم خودمم نیزم خورد که دادم هلش رفتم

 شدم  لورده له گنده  خرس بلندشو هههههههه بلندشو....آوا:سحر



  دمیپاچ من خبرکن لیجرثق هی سحر یوا_ 

 ی شد پهن...بازم...بازممم.....برسرت...بر....خاک:سحر

 اوالعظم امبریپ پنج ای یوا انگار اره ههههه..ارهه_ 

 ی ـــــــــــــــــــــــــیییییاَ _ 

 ی زنیم غیج مرگته چ:سحر

 انگار رفت ابرومون...هههههههه...ابرومون_ 

 احسان 

 !!!! دنیرقصیم داشتن_ 

 دهیقرم داره االن که شهیپ قهیدق ده بداخالقه نیهم نیا:بود بردت ماتش که ارش

 روخنده االنم  رقص تو رفتن مبارزه تو از چرا اصال خندنیم نقدریا چرا چشونه:سجاد

     خوردن خنده قرص:ارش

 !!!دونمینم_ 

   برقصن نقدرمیا و بخندن نقدریا دوتا نیا کردمیفکرنم:محمد

 ههههه دنیرقصیم  یچجور:سجاد

 هههههههه...کنا نگاهشون ننه یوا_ 

 نایا دنیرقص و یباز مسخره ای مینیبب زدن کتک میاومد ما  یخندیم چته:سجاد

 اومد  سحر  همراه یجد کنه کنترل خندشو کرد  یسع بلندشد اوا هوی

 ههههههههههه ..کاریچ نجایا  شما:اوا

 خنده ری ز زدن کردن هم نگاه کنن کنترل خودشونو نتونستن بازم

 . نیینجایا یازک شما هههههه شما   ایخدا یوا:سحر

  رفتن ازدست شونهییچی حتما خندنیم دارن زور به نایا انیب بگو هادین و انیک به برو سجاد  سجاد_ 

 سجادرفت

 چتونه شما   وحدت خانم_ 

 ادیم خندم یلیخ فقط یچیه ههههه!!!من؟؟.... من  ههههههه..اوا

 فرزندم ادیم خندش....خندش هههههههه:سحر

 نایا.....مامانم یییوا:اوا

 نا یا خالم خونه ههههه خونه میبر...میبر:سحر

  کنهیم نگاهشون داره باز دهن با دمی د کردم ارش ینگا رخندهیز زدن دوتاشون بعدم

 دارن  یاختالل مشکل نایا نمی بیم کنمیم فکر میعلم نظر از:ارش

 بابا نداره امکان نه_ 

 اومدن  انیک و هادین هوی

 شده یچ:انیک



 هههههه  اومد...انمیاقاک.ههههه...عه:سحر

 ههههه .طوننیش:اوا

 خنده رودور افتادن باز یوا:انیک

 ه یچ منظورت:هادین

 کنه  درستشون تونهیم شک هی نیبب فقط مفصله شیقض:انیک

 ن یکرد یکارمیچ  نجایا شما:هاذین

 م ینیبب مبارزشونو تا میاومد_ 

 همتون زود نیبر خب لهیخ:هادین

 انیک

 گرفتم سحرو دست جلو رفتم

   یخانم سحر سحر_ 

 چته ههههه:سحر

 داد  هل منو بود شده  خوب انگار سحر  اما دیخندیم داشت هنوز اوا اما کنه درستشون تونهیم شک هی  فقط کردم بغلش رفتم هوی

 نایا جلو انیک یکنیکارمیچ یدار:سحر

 کن شیفکر هی اوارو نیا هادین روخنده نیبود افتاده خب نکش خجالت خانمم باشه_ 

 هادین

  زمان امام ای برگشت شیاول حالت بع اوا جداشدم ازش  و دمیبوس شویشونیپ گرفتمو محکم بازوشو دوتا بزنم اگه یحت دمیفهم

 جهنم برم نزار برس بدادم خودت بودم یخوب پسر من یدونیم خودت

 یبود یخوب بچه کنمیم حاللت:انیک

 امرزهیب شماهم رفتگان خدا:سحر

 جلو  اومد لکسیر یلیخ  اوا اما

 ... یفهم....باشه باراخرت:اوا

 رفت برداشتو چادرشو نداد حرفشو ادامه

 اوا  بود چش خوبه یموند زنده انگار وا:انیک

 بودن نجایا که هیبق حححححح یح بود شده شکه ادیز انگار تعجبه ی هیما:سحر

 اوا

 چندش داد اجازه خودش به چطور

 دیخوب سرگرد: احسان

 خوبم_ 

 برگشتم  اومد ادمی رفتمیم راه داشتم

 بکن  کارتو نگفتم مگه بده جوابمو نیبود اونجا یچ یبرا اصال نیبود اونجا یازک  شما_ 

   مینیبب کردنتونو مبارزه میداشت دوست زهیچ خب میبود ازاولش  ما قربان:احسان

 واقعا _ 



 ز یم رو نشستم تواتاقم رفتم هیبق  نگاه به توجه بدون شد یاونطرف روش که  احسان دهن تو زدم مشت هی

 داخل  سحراومد

 ساین لهیطو یهو_ 

 میکن  چ حاال  محمد  احسان ارش سجاد دنید مارو  همشون رفت ابرومون:سحر

 دنید که دنید یچیه_ 

  یلکسیر نقدریا چرا:سحر

 داخل  اومد پرونده با احسان  هوی

  لستیطو واقعا انگار نه_ 

 بازبود  درم هیضرور گفتند قربان دیببخش:احسان

 صورتت  احسان حیح:سحر

 دلخوربود  یادیز احسان انگار

 بااجازتون قربان نشده یزیچ: احسان

 شده  ینجوریا چرا نیا:سحر

 کردم ی بازم رو پرونده داشتم

 زدمش  من_ 

 یوونیح تو مگه:سحر

 نیکرد هک یاصل بااطالعات ما اطالعات  کردن عوض یبرا اونارو ستمیس نیبب الیخیب اونو بود حقش میبزن یخایم چته هیچ_ 

   انهی

 انه یک با شیبق  البته شهیرمیدستگ و ادیم قرارمون طبق رها فردا اره:سحر

 خب _ 

 ستین که  نوکرت اون کن یخاه  معذرت برو احسانو نگا اوا  ییوحش یلیخ:سحر

 رمیم بابا باشه_ 

 بره  خاست من دنید با ستادهیا احسان دمید رفتم سحر اومدن رونی ب از وقبل برداشتم رو پرونده

 ی احمد_ 

 قربان بله:احسان

 ایب_ 

 اومد

 ایب دنبالم_ 

  کبودش صورت رو گزاشتم کیپالست تو گزاشتم خی  کهیت  هی و ابدارخونه تو رفتم

 ستین الزم قربان:احسان

 کنم  جور خنده  بساط برات خامیم ایب حاالم کردم  یخال سرتو تمویعصبان خامی م معذرت_ 

 ه یچ منظورتون: احسان

 کجان هیبق_ 



 شن رو روبه باهاتون ترسنیم  اتیعمل  توبخش:احسان

 برندار  خوی اون میبر خوبه_ 

  اوردم و پماد مانتوم بیج ازتو

 روش  بزن نویا بذدارو و خی اون بعد ساعت هی ریبگ_ 

 ممنونم: احسان

 گزاشتن  احترام همشون توبخش میرفت

 رون یب  دیایب دیندار حق اطالعات اون کردن تموم تا بودم نگفته مگه  خب  خب_ 

 میخاست فقط قربان دیببخش:ارش

 صورتش تو رفتم بامشت

 یچ فقط_ 

 که  اون قربان:سجاد

 سجاد شکم تو زدم لگدم هی

 نشد  متوجه زدم بهش چشمک هی  کردیم نگاه فقط عقبو بود سادهیوا احسان

 ن یشیم برداشته پرونده از بعدشما  به نیازا گهید_ 

 دیخند دیفهم که  احسان

 م ی کارکردیچ ما مگه قربان:ارش

 میش برداشته دیمابا چرا چرا:محند

 د یببخش میدیکش زحمت یلیخ ما توروخدا قربان:سجاد

 میبر احسان  گفتم  که نیهم نداره امکان_ 

 کننیم دق االن قربان:احسان

 کردنیم نگامون مظلومشون افهیق با اونلم میدیخند دوتامون میکرد احسان نگاه و برشگام

 کردم  یشوخ_ 

 ( دیخند)قربان واقعا...یعنی یچ:سجاد

 ( بالبخند)قربان ممنون:ارش

 اسانسور  تو خونه میرفت سحر  همراه شد شب رونی ب رفتم

 ی ومدین انیباک چرا_ 

 یتوبود:سحر

 نگو چرت_ 

 باهاش قهرم:سحر

 یدیجد زیچ چه عه_ 

 نکن مسخره :سحر

 بود لپتابش تو سرش معمول طبق ایارش داخل میرفت



 خر  یشیم کور_ 

  کنم تموم رو پروژه دیبا:ایارش

 سالم  کیعل:سحر

 نباشم خسته:ایارش

 ی پشمک خرس چقدرپرووووو_ 

 ه یچ گهید یپشمک خرس:ایارش

 ییتو_ 

 رهیم داره ایارش دمید کساعتی  بعداز میخورد میکرد درست شام هی  میرفت

 ی بسالمت کجا_ 

   کجا گهیم راست:سحر

 رونی ب رمیم هادین انویباک دارم گهید هرشب مثل بابا یا:ایارش

 کنجکاوم دیریم کجا هرشب شما_ 

 یبابا نینباش کنجکاو:ایارش

 رفت بعدم

 گذرونن یم خوش دخترا با سکوید رنیم تا سه نیا نکنه سحر_ 

 کنم یم خورد انویک یپا چهارقلم  ایعمل دختر اون شیپ سکوید رنیم بفهمم اگه یعنی نداره امکان:سحر

 گه ی د منظورته دوقلم_ 

 ایارش

 شکسته یعاشقا سالم  سالم_ 

 نشستم  عقب  دادمو دست بادوتاشون

 یتوخودت انیک چته_ 

 ی شگیهم دعوا همون بازم:انیک

 دیکرد دعوا بازم بابا یا_ 

 هیچ  من گناهه اایخدا:انیک

  یشگیهم یجا میبر  تهیخوشکل تو گناهه:هادین

 دخترا بتیغ یواقع یمعن به میکردیم ناله چص  و میشسیم که ساکت یجا هی پارک ای بود تهران بام ای مونیشگیهم یجا

 اوا

   منتظرشماست هادین نییبازجو تو االن و رشدنیدستگ کاوه  و رها قربان:احسان

 میبر خب لهیخ_ 

 نشستم جذاب افهیباق پسر هی و معصوم افهیق با دختر هی واردشدم میرفت

 رم یم یهماهنگ یبرا من  باشما نجاشیازا:هادین

 بود  رفته شونیری دستگ یبرا هادین



 رهاخانم  خب_ 

 م یینجایا ما یچ یبرا دیدونید؟؟میسیپل شما خانم:رها

 ی کنیم یباز نقش خوب یزرنگ واقعا نه_ 

 نجایا نیاورد مارو  یچ یبرا:کاوه

 یدونیم بهترازمن لشویدل تو_ 

 یدونیم تو کاوع:رها

 رها باش اروم:کاوه

 ی احمد سسروان_ 

 قربا بله:احسان

 ببر  رهارو_ 

 انگارواقعاخبرنداشت 

 بگو االن کاوه  اقا  خب_ 

 بگم  دیبا ی چ:کاوه

  هم تو هم یبگ بهتره پس دارم کتک به میادیز عالقه ادینم خوشم ایمعطل نیازا اصال  من  یبسنج صبرمنو ینخا بهتره جوجه نیبب_ 

 یینجایا یچ یبرا میدونیم خوب  من

 شه یمتنفرم من از دینگ بهش یزیچ کنمیم خاهش خبرنداره یچیه از اون !!!رها:کاوه

 یگی م یدار یچ حاال مرگ کام تو یاورد رو دختره یدست دستس توخودت_ 

 ن یرکردیدستگ مارو شما  االن  اما ادیب سرش ییبال زاشتمینم من نههه:کاوه

 ی کن اعتراف صالحته به پس درسته_ 

 ی چ به:کاوه

 انیک

 گهید منوببخش سحرعشقم_ 

 اواس بخاطر فقط کنمیم صحبت باهاتون دارم که االنم ندارم یباشماکار من:سحر

 میکن  عوض هادین و اوا  بااطالعات رو کاوه رهاو اطالعات دیبا االن  دوتا ما میبچرخ تا بچرخ پس خب لهیخ_ 

 هیچ یدونیم:سحر

 ی چ_ 

 م یکن غوض اطالعاتو کمی:سحر

 بکنم  خامیم نکارویهم منم  خب_ 

 همن  عاشق کنن فک که م یکن یکار میتونیم ما اما  دوستن رها و کاوه  خب که نهیا منظورم نه:سحر

 دم یفهم....حیح هادین و اوا  یخایم تو یعنی_ 

 کت یکوچ عقل قربون عا:سحر

 افشار خانم کنمیم چ نیبب حاال کهیکوچ  کجاش  من عقل_ 

  لیمیتوا کردم  عوض رارویتصو و اطالعاتو کل



 خونن هم سیبنو:سحر

 فهمنیم مینکن یرو ادهیز بهتره_ 

 باتو  گفتنش افتخار بگو نویا جفتشون به برو بعد و ان گهیهمد عاشق سیبنو فهمنینم:سحر

 یایم توام!!!یزرنگ_ 

 نطورنشد یاماا

 هادین

 ؟؟؟یچ_ 

 خونه هم و  همن عاشقه که یچ یعنی:اوا

 نداره  امکان_ 

 دیباش موفق پس تیمامور نیا به دیبر دیخاست  خودتون که حاال:انیک

 رفت انیک

   یوا:اوا

 ارم یدرب معشوقارو عاشق یادا باتو ندارم عالقه چنان منم برگرد یشد  مونیپش اگه_ 

 خودت درباره یکنیم فکر یچ  توام ی مرده کشته من که نه:اوا

 یبباف ُخَزوالت  کمم  یش اماده یبر بهتره_ 

  رفت

 اوا

  نشستیم رها پرواز چهارمصال ساعت  هستو سه  ساعت االنم فرودگاه به میرفتیم دیبا اداره از میمستق چون ازاتاقا یکی داخل رفتم

  شلوار یا سرمه بافت  شال هی داشت ییطال خز ناشیسراست و گردنش دور که زمستونه یا مانتوسرمه هی میبودیم اونجا دیبا ما و

 شیارا بودم دهی د رهارو چهره دستم گرفتم میدست فیک هی  دمیپوش خزداشت مچش  دور که یمشک نیپوت و چسبون یمشک زمستونه

   میمال  یلیخ یول داشت

 تو امیاواب:سحر

 ایب_ 

 شه مرگت شیپ هادین  یگریج چ به به:سحر

 یدیشن انیک سحراز خدانکنه_ 

 شدهیچ کاردارمیچ بز اون با من نه:سحر

 اوفف  خونن هم و همن  عاشق کاوه و رها چون میاریدرب معشوقا عاشق ادا دیبا هادین منو گفت_ 

 ی هادباشین کینزد یتونیم که خوبه  اوا واقعا:سحر

 صورتم بزن یمیمال شیارا هی نگو چرت_ 

 مانتوم رنگ تضاد درست رنگ کم قرمز رژ هی و لیمیر هی و چشم خط هی

 ما یا اداره تو االن بزن کم خوبه_ 

 کنه ینم نگات سگم نترس:سحر

 پاسگاه  یاقا گوز به_ 



   رونی ب رفتم

 شد  رید هادین نیکوا_ 

 اد یم االن سایوا کنه  عوض لباساش  بره کرد وقت تازه بدبخت:سحر

 به خورد  چشمم  هوی نداشت یانچان امد رفتو اونجا یوکس  بودن اداره ته یگانیبا یاتاقا میکردیم  عوض لباسامون  داخلش که ییاتاقا

  وشلوارکتون یخاکستر رنگ به بود گردنشوپوشونده کل دارکه قهی بافت رهنی پ هیبا یمشک رنگ پالتو هی کیکالس پیت هی هادین

 مونینکش یخاکستر یمشک  کتون کفش و یمشک

 نموند  ازم یزیچ بسته:هادین

   کردم نگاه صورتش به و ازش گرفتم چشممو 

  یگیم یدار یچ_ 

 صورتتو  کن پاک برو هیختیر چه نیا:هادین

 اوا نه رهاست نیا االن بعد برا بزار اتویباز یرتیغ هادین:سحر

 داشد یپ کلش سرو انمیک

 مربوطه  خودم به هان یش یرتیغ دیبا یچ یبرا تواصال نمیبب سایوا_ 

 بزنه  یاومدحرف

 رها گهی د ازاالن کنمیم خاهش روز شبانه میرشیدرگ کسالهی دیدونیم خودتونم مامهمه یبرا یلیخ تیمامور نیا نینیبب بسه اه:انیک

 نیند باد به ویچ همه اتونیلجباز نیا با و دیباش کاوه و

 تو گل یرو  خاطر به فقط_ 

  اگاه خطراتش از خودمونم هرچند کننیم امادمون مرگ ی برا انگاردارن یخدافظ یبرا بودن اومده افرادمون میبود اداره تو میرفت

 ششیپ رفتم بود حامدم  باخدا برگشتنمون یول بود خودمون با رفتنمون میبود

 یکنیم چ نجایتوا یحامدچطور_ 

 یخداحافظ یبرا اومدم یخوب که توام ممنون :حامد

 نمتیبب االن حداقل برنگشتم زنده دیشا یکرد یکار  خوب_ 

 ن یگردیبرم جفتتون  سالم و ح یصح نگو چرت:حامد

 خدابخاد یهرچ_ 

  کردیم  بش خوشو  باهاش و حامد شیپ اومد هادمین

 ن یکنیم نگام ینجوریا چرا چتونه_ 

 کرد  بغلم سحراومد

 یبرگرد سالم  و حیصح دیبا اوا:سحر

 ازش  کن یخدافظ من یجا کنم یخدافظ ایارش از نتونستم غهیز باشه_ 

 میکشیم راحت نفس هی ما  که اخ رهیم داره  یک نیبب خب  خب:انیک

 باشه  خشم خوبه  خوبه_ 

 نیبرگرد سالم دیباش خودتون مراقب قربان:احسان

 یباش یچ همه مراقب دیبا مادوتا نبود در احسان  ممنون_ 

 پروترم  پروام از دونمیم نایا ارش طرف رفتم بعدم



 بازم نینداد انجام درست کارتونو دمید برگشتم تیمامور نیازا زنده اگر اگر چیه خامینم که معذرت ازتون رفتارام بخاطر_ 

 دیکنیم جان نوش کتک ازدستم

 نیباش خودتون مراقب قربان چشم هه:ارش

 نطوریهم شماهم  ممنون_ 

 کردن  بغلش دادنو دست هادیبان بعدم

 چندشا  یا_ 

 ... شماهم  نیخایم:سجاد

 !!! سجاددد:هادین

 قربان بله:سجاد

  میرفت میشد نیسوارماش بعدم

 کجان  شنودات_ 

 پالتوم  قهی تو شمیکی مهیمچ ساعت تو شیکی:هادین

 لباسم  داخل ابمیرد و گوشوارمه تو شیکی منم_ 

 رهاخانم  خوبه:هادین

 خان  کاوه بله_ 

 ن ییپا میاومد یبرق پله از و باال  میرفت میشیم ادیپ مایهواپ از میدار تازه مصال میشد ادهیپ فرودگاه تو میرفت

 تهرانننننن  سالم بود شده تنگ رانیا یبذا دلم بههه_ 

 اوا هیچ ایباز مسخره نیا:دیهادخندین

  رها جانم نه اوا_ 

 هادین

 د ی ریبگ  بازمو که بهتره رهاخانم بله بله_ 

   رمحالهیغ امر ن یا جان کاوه :اوا

 گرفت خندم

 د یریبگ شو  سه خودتون میزهستی ن خونه هم و میگریکدی عاشق مصال ما من یبانو_ 

 قتیدق اطالعات نیباا برشرفت درووود یا:اوا

   روم روبه اومدن مرد دوتا دمی د بمیتوج کردم دستمو یکی اون منم کرد حلقه بازوم دور دستاشو دمیخند

 رخشان  ل یسه راستش دست  و ارشیک:شنود تو از انیک

 دیرهاباش و  کاوه دیشمابا سالم:مرد

 د؟؟ یخان ارشیک  شما سالم درسته بله:رها

 رهاخانم میدیشن یلیخ شمارو وصف درسته بله:مرد

 د یدار لطف ممنون:رها

 درازکردم  دستمو

 هستم  کاوه خوشبختم_ 



 گرفت دستمو اونم

 م یبر دییبفرما دینمون سرپا نیشترازایب خب ... ارشیک:ارشیک

 ی جد کامال  رهاشده واقعا انگار حس تو بود رفته یلیخ اوا

 میمونیم  کجا ما:رها

 انیم ندهیا چندروز تا ستندین رانیا االن شونی ا اما سییر و ما یالیتوو:ارشیک

 باشه_ 

  مشغول داخلشون باغبون که ییدرختا بود درخت پراز که قصرداشت اطیح مثل بزرگ اطیح هی اوالالاااا خونه هی به میدیرس  میرفت

 میشد ادهیپ  بود

 خانم سیان داخل بدیبفرما:ارشیک

 اقا بله:سیان

 کردم ینم قضاوت افشیق از ویچکیه شغلم بخاطر چون دونستمینم ابدشوی خوب اما نبود بدک افشمیق چنان بود انسالیم زن هی

 نیبد نشونش اتاقاشونو بودم گفته  که ییهمونا اومدن اقا یسفارش  یمهمونا خانم سیان:ارشیک

 بدیبفرما اقا سالم خانم سالم اقا چشم:سیان

   سالم:رها

 بود  اتاق دورش تا دور که سالن هی  باال میرفت

 نجاست یا اتاق نیبزرگتر شده گرفته درنظر دونفر شما یبرا اتاق اون دییبفرما:سیان

 دوتامون  یبرا یچ_ 

 اروم  دستم تو رهازد

 بفهم ووویک یآ:رها

   بدیبفرما گهید شما  خانم سیان ممنون...  باشه اها_ 

 تواتاق  بردن باال اوردن چمدونامونو بعدم

 اوا

 م یبگرد بهتره اول پس باشه اتاق تو نیدورب یحت شنود دیشا هادین نیبب_ 

 م یبر باشه:هادین

 یمبل نه یا کاناپه نه بود اتاق داخل بزرگم دونفره تخت هی رهیت یقهوا و دیسف باست  اتاق هی میواردشد

 یخابیم  نییپا شما  اقاکاوه  خب_ 

 روتخت کرد پرت خودشو کفشا  باهمون و یکمددبوار کنار گزاشت چمدوناشو

 خابم یم نجایهم من به:هادین

 خودیب_ 

 بخاب  نیزم رو خودت هست که ینیهم:هادین

 خام ینم_ 

 خورهینم بهم گردمونم نوریا منم ور تواون یبزرگ نیا به تخت نیبب:هادین

 روتخت ی رفت فتیکث یکفشا بااون درار کفشارو بابا کردم  یگناه چ من  خداجون_ 



 غربزن  بعد یبش ما زن بزار:هادین

 یگفت  یتوچ بلهههه_ 

 ی دیرمی گ نقدریا یمن زنه تو مگه گفتم زهیچ خب نه:هادین

 پاشو چخه استغفرهللا توبه_ 

 رفتم  بابا باشه:هادین

 روسرم انداختم بافت شال هی و دیباشلوارسف یا روزهیف بافت لباس هی کنم عوض برم برداشتم لباسام منم دراورد کفشاشو رفت

 کنم  باز بودم کرده وزک دوزک که موهامو نشستم ببرون اومدم

 طرف اون کن روتو یهو_ 

 چرا:هادین

 بازکنم  موهام خامیم_ 

 چه  من به کن باز ؟؟خبیکنیم یشوخ:هادین

 د یسف چش_ 

 داشتم و یروصندل  بودم نشسته نبود روش یچیه که یشیارا زیم نهیا جلو طرف نیا منم کند دل یگوش از بلندشد ازروتخت

 بود پاش کن گرم شلوار هی  فقط و نبود تنش رهنیپ هادکهین به خورد  چشمم خالق جلل کردم نگاه نهیا تو هوی کردمیبازم موهامو

 کنارمن  اومد

 کن  تنت یچی برو ایح یب حیح_ 

  خامینم:هادین

  گزاشت اورد یاسپر اتکالنو چندتا هی رمینگ دندون بازوشو رهیبگ  منو یکی ننم گرعیج بدنت چقد نشه مرگت شیپ اوا اخ عزالتش

 ز یم رو

 بزار جا منم یبرا ایح یب یهو_ 

  جا همه نیا بچه:هادین

 کن  تنت یچی برو چندش_ 

 !!چرا؟:هادین

  به خورد چشمم بازم افتاد بازشد موهام که دستمو برداشتم بود توموهام دستم هی بلندشدم جام از منم ستادیا روم روبه کمینزد اومد

 هادین بدن

 شدم  تموم نکن نگام ینجوریا بابا:هادین

 هوشن دنبال زمونه نیا دخترا ری نگ لیادتحویز خودتو یا فتهیش خود تو چقدر_ 

 منه  کهی نزد نقدریا چرا  نیا خورمیم سرما دارم فکرکنم افتاد توبدنم لرزه هی  ترشد کینزد بهم

 !!!! واقعا؟:هادین

 معلومه.. مع...خب_ 

 د یهادخندین

 ی زارینم من از یزی توچ واگرنه بپوشم یزی چ هی برم:هادین

 بهتر  یزندگ کمتر  کوکاکوال هی_ 

 بروبچه :هادین



 هادین

  عمته بچه:اوا

 سوسانو  باش_ 

 دستمو رشدمیس انگشتام جون از کمکش؟؟مگه برم رهی درگ هنوز باموهاش اوا دمید برگشتم دمیپوش یمشک بافت رهنیپ هی  رفتم

 یباکالفگ اوا هوی نمیس به زدم

 خورد  سرتونم  خامیم اصال وووفففی اوفففف: اوا

 !!!!یکرد دایپ یریخوددرگ دایجد_ 

 شیا شهیبازنم موهام خب  نکن مسخره بابا یا:اوا

 ی زاریبلندم نقدریا موهاتو چرا  خب_ 

 خاد یم دلوم:اوا

  نشسته یروصندل روموهاش بردم دستامو جلو رفتم باد بادا  هرچه خب یعروس  بره خاستیم مگه بود دهیچسب بهم رهیباگ موهاش

 بلندکرد  سرشو دیفهم یوقت روپاهاش بود انداخته سرشو بود

 بکش دستتو یکنیکارمیچ یدار:اوا

 غربته  و شلخته دختر هی دارم دوستش که یکس کنن فک خاینم دلم نخور تکون_ 

 یخودت غربت یهو:اوا

 نخور تکون حاال باشه_ 

 دم یکش رهارویگ همه

 توموهاته  رهیگ همه نیا چرا وجدانن_ 

 دونمینم:اوا

 زنه یم حرف یناز ناز چقدر

 ی مرس:اوا

 خاهش _ 

 گذروندم یم دید از اتاقو داشتم بافت اروم موهاشو بعدم

 میداد بهت که لهیوس اون با انهی هست شنود نیبب بگرد خوب  شد تموم عاشقانتون یکارا اگر:سحر

 نگو  چرند هیچ عاشقانه_ 

 نبود  یزیچ  اما گشتم خوب

 سین یزیچ_ 

 ارشیک جلو نیدرار معشوقا عاشق یادا و نیباش مهربونتر باهم و دیصدانزن یاصل اسم به همو دیکن یسع اما خوبه:انیک

 اونه یاصل مهره گه ینفرد هی احتمال به ستین سییر اون یعنی سییر گفت ارشیک یراست_ 

 ن یباش خودتون مراقب باشه:انیک

 گفتنیم یچ:اوا

   نکهیا و نباشه شنود کنم نگاه گفتن رهاخانم یچیه_ 



  نوک یرارادیغ طور به شدیچ دونمینم هوی بافتیم موهاشو داشت بودنو پشتش دستاش جلوصورتش بردم صورتمو و کینزد رفتم

 دمیکش دماغشو

 عمو  یکوچولو  میباش معشوقا عاشق مثل گفتن_ 

 کمرش به زد دستاشو شد تموم موهاش انگار بودم اوا کردن یعصبان عاشق منم شد سرخ حرفم نیازا صورتش

 خت یر یب یزنیم  دست من به یحق چع به تو:اوا

 :/ عشقم عه_ 

 ازار عشقمو:اوا

 یا عالقع بهم کردمیفکرم نکهیا بخاطر اما  شدیم تنگ براش دلم کسالی  نیتوا چقدر مهیزندگ تموم دادنش حرص ایخدا دمیخند

 کرد ی سرشارم قلبم تو شتریب عشقش دنشی د هربار چون گرفتمیم فاصله ازش و شدمینم کینزد بهش نداره

 ن ییپا میبر ایب:اوا

 یچ یبر نییپا_ 

 ن ییپا رنیم یچ یبرا ادما:اوا

 !بگم؟ یعنی_ 

 اوا

 ا یایح یب یلیتوخ حیح_ 

 کرده ریتغغ درصد نودوهشت صدو یس میاومد یازوقت هادین

 رهاخانم  اسیح یب کجام:هادین

 م یابریب_ 

 کمرم  پشت گزاشت  دستشو اومدو هادین هوی نییپا می رفتیم داشتم ها پله از

 ی کنیم چ رباشهیخ_ 

 کرد  نگام لبخندزدو هی

 کنه یم نگامون داره ارشیک االن ییرهاب تو اوا:هادین

 خودت به نچسبون منو ادیز فقط باشه_ 

 چسبوند خودش به تر محکم  منو من لج از

 رسم یم حسابت حاال_ 

 منتظرم :هادین

  گر سواستفاده بامن زنهیم حرف ینطپریا چرا نیا خدا یا

 ارشیاقاک سالم_ 

 ( گه ید  هست هشت ستویب بزنم نیتخم پسر هی ارشیک)بود نشسته مبل رو ارشیک

 خان  ارشیک ینباش خسته:هادین

 ن ینیبش نیاومد خوش:ارشیک

  روهم انداخت  پاهاشو لکسیر یلیخ بود شیگوش تو سرش

 ن یهم عاشق بدجور دمیشن خب:ارشیک



 گرفت دستمو بود کنارم نفره تک مبل رو هادکهین

 دارم دوستش یلیخ اره:هادین

 بود راست حرفات از درصد هی کاش زدیم حرف کردیم نگاه چشام تو لبخند با

 خان ارشیک نیکرد قیتحق خوب ما درباره انگار_ 

 ست ین ی عاد کار کارمون هرحال به گهید:دیخند ارشیک

  بله_ 

 ادیم  یک کجاست اون سییر دیگفت شما خب:هادین

 رسونه یم خودشو ندهیا تاچندروز عربستانه فعال عربا با تجارت یبرا:ارشیک

  خوبه_ 

 دیخوندیم اتیادب دمیشن:ارشیک

  درسته_ 

 خوبه:ارشیک

 هادین

 گرفتیم خابم  داشت که م یزد حرف چرت  یمسائلها درباره ارشیک با نقدریا شد کیتار هوا کم کم

 نم یبب روشو میکن یگزار هیسرما قراره که محموله اون خامیم من میکنیم شروع یک  از خان ارشیک خب:رها

 د یدار عجله نکهیا مثل:ارشیک

 م یبدون دیبا یول نه که عجله  خوب_ 

 درسته  باراولتونه رهاخانم شما:ارشیک

 بودم  بابام شیپ بارها اما باراولمه:رها

 دینیبچ زشامویم خانم سیان خوبه نمیا واقعا:ارشیک

 اقا چشم:اشپزخونه تو از سیان

 سحر

 تو یکاف بادوتا انیک زننیم ور چقدر کن  کمکم خودت  ایخدا دادمیم گوش هادواواین ارشویک یپرتا چرتو به اتاقو تو بودم نشسته

 تو  اومد دستش

 اوردم قهوه برات نیبب:انیک

 یکرد لطف_ 

 کردم غلط گفتم  ک من بسه سحر  اه:انیک

 بعد  یبرا میا اداره تو االن_ 

 قهوه  ایب خب:انیک

 عقب دیکش رو قهوه رمیبگ  کردم دراز دستوو

 بوس  هی اول:انیک

 لبخندزدم 

 باش_ 



  و گوشش  تو زدم و دیجوش مهرم هوی بود گونش  ب چشمام ک نطوریهم کترشدینزد یهع بالبخند بردم لبمو اول منم اوردجلو لپشو

 خنده ری ز زدم

 سم یعس قهوت  واسه یمرس_ 

   دادم قورت خندمو زدم تر بد انگار کنهیم نگام داره یجد طور ب  یلیخ دمید انیک ب  خورد چشمم

   شد؟ رفهمیش ایارینم منو اسم سحر=انیک

   خدااا یع بشم اقا نازخر برم یجد یجد دیبا هید جاال شدیچ یدید سرم بر خاک نشست ستمیس پشت رفت و

  طرفم چرخوندم شویصندل و طرفش رفتم شدم بلند

   افشار خانم دییبفرما=انیک

   هوی دیجوش مهرم  بخدا نکن تیاذ انیک_ 

  چرخوند شویصندل گرفتو شاشویچ فق نگف یچیه انیک

   یاشت ایب انیک_ 

  سکوت بازم و

   بوس نمیا بابا ایب اننننننیک_ 

 دمینفهم شد باز در دمید هوی ک رفتیم مخم رو داشت هی د زدم حلقه گردنش دور دسمو نذاشت  محل باز ن یول کردم بوش گونشو

 کنم   جمع خودمو چطور

 دمیند یزیچ من بخدا دیببخش ع=احسان

 خودش واس یلب ریز هم انیک و  وسط یا بود گرفته خندم سرم بر خاک هم ب زد  تَقققق محکم درو و برگرده یچطور دینفهم و

  پهلوش تو زدم ارنج با ک دیخندیم

  توعه ریتقص همش کنمیم لهت زنمیم بخدا ک نخند_ 

  نکردما یاشت هنو=انیک

   ااااااایعنی_ 

  بدم ادامه اومدم ک نیهم

  باشه یکنیم اسرار چون حاال=انیک

  گوش رو گذاشتم رو هدفون و خوردم و برداشتم رو قهوه و رفتم نداشتم بحثو حوصله بود خستم یلیخ مخم رو رفتیم داشت هید

 خدااا  یا زننیم حرف دارن ستا اون هنو هوووو تا

 

 اوا

 مباد خابم چقدر ننم یوا

 م یبخاب  میبر گهید عشقم کاوه _ 

 دادباال ابروشو دوتا اول

 ریبخ شبت  ارشیک...زمیعز باشع:کاوه

 عاشق یکفترا ریبخ شبتون:ارشیک

 دهنم  جلو گزاشتم دستمو  دمیکش ازهیخم

 ها  ازپله یفتین بپا:کاوه



 هست  حواسم_ 

 اتاق  تو میرفت

 برم حموم هی من:کاوه

 برو_ 

  رو گزاشتم سرمو کنارمو گزاشتم  شالمو بخابم نایباهم دیبا امشب دمینخاب عمرم تو شلوارک تاپو بدون که من کنم  چ من حاال

 بالشت 

 شد  رتونیدستگ یزیچ:سحر

 اد یم گهید روز چند و عربستانه االن یاصل مهره میدیفهم فقط نه_ 

 خوش  شب  نینباش خسته:انیک

 ر یبخ شب_ 

 نشو  عاشقانشون شب  مزاحم سحر بابا یا:انیک

 یگفت یچ یییچ_ 

 اننننننننیک گهیم خودمونو نه زهیچ:سحر

 نا یکن یغلط هی من نبود تو نکنه_ 

 ست ین معلوم هنوز:انیک

  نیشعوریب_ 

 خدافظ:سحر

 به زدم مو  مخصوص ژل دراخرم و گردنم دستمو به  زدم کننده نرم کمی  رفتم  نبرد خابم اونور نورویا گردوندم سرمو یهرچ

 نموند  ادمی یزیچ گهید تخت رو رفتم و داشت یخوب یلیخ یبو ک موهام

 هادین

 سواستفاده اطشیشر از خادیم که میادم هی کنهیم فک ای ح یب گیم بهم نهی بب ینطوریا بازمنو االن بردارم رهنیپ نبود ادمی اصال

 اره یب رهنی پ هی خودش بزنم صداش کنه

 اواااا  رهااااا_ 

 رونی ب رفتم خداروشکر هوف خابه روتخت  دمید رونیب  بردم در از سرمو ومدین ییصدا بازم اما صدازدم بازم دمینشن یجواب اما

  کردم یسع و میشونیروپ گزاشتم دستمو و اوا خالف طرف رفتم بعدم دمیکش سشوار هی موهامو رهنیپ الیبخ پس خوابه که حاال

 ازش نگاهمو بود گرفته روگردنش تا محکم پتوام بالشت رو بود پخش بود گزاشته باز موهاشو بود من روبه پشتش اوا بخابم

  دمیخاب و گرفتم

 کنهیم چ من روصورت هیچ نایا ننننیح کردم باز چشامو  اخرم کنار نرفت دادم تکونش باانگشتم یهرچ دادیم قلقلک موینیب یزیچی

 بود کرده حلقه دورم دستاشو بودو دهیخواب نمیروس یکی نشد یول بلندشم خاستمیم

 ی هست یک تو یهو_ 

   من بغل تو اومده  چرا  اواست که حاال پس اواست خوده  نیا دمید یول بخام کمک اوا از کردم بغلم به نگاه عی

 رهااا...رهااااا...یبمون نطورمیا بزارم تونمینم اما نداره یبیع پس ییتو که حاال_ 

 دادم تکونش بادست

 اد یم خابم  کن ولم یوا:اوا ییخابالو یباصدا

 بود لوس و بچگونه صداش



 یکنیکارمیچ نجایا تو عموجون _ 

 کرد تر محکم دستاشو

 نکن  تیاز بخابم بزار جاست  نیبهتر نجایا عموجون :اوا

 دمیخند  یاروم یباصدا اما گرفت خندم

 بخاب اونبرتر برو پاشو نه_ 

 خام یم رو نجایا من نه:اوا

 دم یبلندبلندخند کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

 اوا

  که بلندشدم یجور بلندشدم دمیکش غیج برسرت خاک یدار عمو اصال تو گنده خرس اخ نبود عموم پس هادهین یصدا!!!! صدا نیا

 ن ییپا شد پرت تخت گوشه از هادین

  بعداز سحر فهممیم تازه تخت به کوبندم سرمو باز یموها  باهمون اوا برسرت خاک  یا دمیکشیم خجالت هم بود گرفته خندم هم

 میکن جدا تختو بود گفته بهم یچ یبرا میکرد  وصل بهم تختمون که شب هی اون

 ن ییپا یکرد پرت ینجوریا منو چرا.... یشد پسر یب شد مرگ  جوون پسرت ینیبب ییکجا مامان  یوا:هادین

 کردم یم کاریچ تو بغل تو من_ 

 عموجون  من  بغل تو یبود اومده  خودت  دونمیچم من:هادین

 عموجون  مرضو_ 

 اومدم مربوطه یکارا بعداز ییدستشو تو کردم پرت خودمو یحرکت هر از قبل اما هادین سر تو کوبوندم برداشتمو بالشتو بلندشدم

 لخته هادین  دمید رونیب

 نگرد  ینطوریا من جلو نگفتم تو به مگه_ 

 اومده  ادتی حاال  یبود دهیخاب بغلم تو حالتم  نیباهم شب تمام:هادین

 یدیفهم نگو یهع گاو تو بغل تو اومدم خاب تو برده خابم من پرو یهو_ 

 عموجون گمیم دروغ مگه خب دمینفهم نه:هادین

  رفتم انداختم سرمو یحرف چیه بدون کنم نگاه توروش تونستمینم یحت سراغم  اومد خجالت   احساس بار نیاول یبرا اما چرا دونمینم

 نبود  یکس اما نییپا رفتم شم هادین  منتظر نکهیا بدون صبحونه خوردن یبرا کردم عوض  لباسامو

 خانم سیان_ 

 اومد بادو

 خانم بله:سیان

 ست ین ارشیک اقا_ 

 نمیچیم رو صبحونه زیم االن دینیبش شما خانم نه:سیان

 ممنون  باشه_ 

  زیم رو نامه  روز هی  بود روم روبه درست نکردم نگاهشم یحت نشست جلوم اومد هادین شرکتش رفته حتما زیم رو نشستم رفتم

 شدم  مشغول و شیورزش قسمت رفتم کردم بازش داشتم برش باشه ارشیک یبرا انگار بود باال قسمت

 اوا رها:هادین

 بلندکردم  سرمو



 بله_ 

 ی شد ناراحت دستم از:هادین

 روزنامه  تو کردم سرمو بازم

 یچ یبرا نه_ 

 د یکش رو روزنامه هادازدستمین

 ...ویلعنت نیا من بده:هادین

 خوندم یم داشتم یکنیم کاریچ یدار_ 

 زم یعز بخور صبحونتو اومد خانم سیان:هادین

   شیگریباز توحس رفته کال که نمیا

 یول شدمیم هادین نگاه متوجه یه صبونه زیوم ر جلوم گزاشت داغ شکالت دیسف وانیل هی اول اومد بزرگ ینیس هی با سیان

 خونه از رونیب رفتم دمویپوش بافتمو کت  شدمو بلند لقمه تا سه دو هی از بعد سرم بر خاک بخوره  شاشیچ ب  شامیچ  اصا خاسمینم

 خونه پشت  دیشا بودم اطیح از قسمت کدوم تو دوپمینم نداشت یتموم بود بزرگ قدریا کردمیم  گذار و گشت خودم واسه داشتم

  نم یبو کردن استشمام عاشق بودم ییهوا ینجوریا عاشق من بود ازوجودم یا هیتک همش خاک نم یبو بودنش یابر هوا یسرد

 سرمه پشت یکی کردم  حس هوی دمیکش نفس دل ته از باال گرفتم سرمو بستم چشامو  خاک

 هادین

  یهرچ نبود اما اطیح تو رفتم بهشم نگفتم یزیچ که  من اخه  شده ناراحت دستم از شدم مطمئن گید بلندشد زیم پشت از یوقت

  کردمیم نگاه بهش فقط هی چندثان کنهیم گرفتن ارامش به  هیشب یکاری داره بسته یچشا با دمید خونه پشت رفتم نبود زدم صداش

 کرد بهم بار تعجب نگاه هی سهیپل باشه یهرچ خب  شد ام متوجه هوی بود دراومده لرزه به شهیهم از شتریب قلبم

 ؟؟یاومد من دنبال یکنیم کاریچ نجایا تو:اوا

 کنمیم نگاه رو اهایگ و گل دارم دارم کارتویچ من بابا نه_ 

 اطیح تو بودن کاج یدرختا فقط اهیگ گلو  کو زمستون یا تو اخه

 گل  کدوم  کو: اوا

 د ی پر دهنم از هوی

  گهید میی رو روبه گل  نیهم_ 

 کرد  نگاه برگردوند سرشو

 کجابود  گل  عاقل ادم زمستون وسط اخه ست ین یگل که  نجایا اما:اوا

 گه ید کردمیم نگاه داشتم خب  مممیه_ 

 ی شیم  خوب:اوا

  دستمو و رفتم یزود که نیزم بخوره خاست رکردی گ اطیح کف ینما  سنگ پشت پاهاش هوی شد ردم شدیم رد داشت ازبغلم

  کرده محروم  خودمو خودم یعنی بودم محروم ازش هس یکسالی که ییتوچشا شدن غرق بازم و گرفتمش  کمرشو یگود تو گزاشتم

  ستین یچیه نفره هی عشق هی ته باشه میهرچ بودم

 کارداره  باشما خطه پشته ارشیک اقا شدم  مزاحم دیببخش حیح...اقا دیببخش:سیان

 دادم جواب گرفتمو تلفنو رفت تا کردم دنبال رو اوا رفتن منم رفت یحرف چیه بدون رونویب دیکش  بغلم تو از خودشو اوا

 الو:ارشیک

 شده یچ  سالم_ 



 ایب باهاش دنبالت ادیم نیماش هی:ارشیک

 کجا؟ _ 

 گهید شرکت:ارشیک

 شم یم اماده  باشه اها_ 

  باشه:ارشیک

 دادم  فشار شنودمو کردم قطع بعدم

 خوبه که حالتون شدهیچ خبر چه:سحر

 شرکت برم باهاش فرستهیم نیماش هی برام ارشیک خوبم اره_ 

 اومد رتونیگ بخور بدرد یچی دیشا  کن جمع حواستو  شرکت  تو خوب:انیک

 شم  اماده برم دیبا فعال باشه_ 

 باشه:انیک

 لپتاپه  مشغوله اوا دمید اتاق تو باال  طبقه رفتم

 ی کنیکارمیچ یدار_ 

 رم یگیم  الوان شرکت درباره اطالعات کمی دارم: اوا

 ی دیرس یچ به خب_ 

 گفت بهم سحر نمیا که شرکته دار سهام سه از یکی ارشیک که نیهم فقط ومدهین رمیگ یمهم زیچ  فعال:اوا

 هست  گمید مهره دو یعنی_ 

 ؟ یریم ییجا...گهیم ارشیک که باشه ی ادم همون ها مهره از یکی احتماال درسته:اوا

   شرکت رمیم_ 

 انه ی یبفهم سییر نیا نیهمچن و دار سهام نیشتر یب درباره ییزایچی یتونیم نیبب باشع:اوا

 باشه_ 

  کردم عوض دراوردمو رهنمویپ

 کنم  کجاعوض شلوارمو حاال_ 

 توحموم  برو خب روسرمن:اوا

 اهاباشه_ 

 بو چه دستم گرفتم عطر هی  رفتمیم ور باموهام زدم یا سورمه رنگ یرسم شلوار کت پیت هی اومدم کردم عوض شلوارمم رفتم

  اوا هوی گرفتم  دوش باهاش داشت ییعال یبو گید نکردم استفاده یول داشتم حتما داشتم عطره نیازا من مگ  یول دهیم یخوب

 دش یکش دستم از اومد

 چته_ 

 ی عطرندار خودت مگه یکرد تموم عطرمو:اوا

 هیعال بوش یول نداشتم عطره نیازا من گفتم توعه عطر واقعا_ 

 دونمیم خودم:اوا

 زد یم داد نییپا از سیان



 اومد  نیماش اقاااا:سیان

 خدافظ... اومدم خانم سیان باشه_ 

 خدا  دس:اوا

 کنه؟؟ ینم بدرقه در دم تا عشقشو ادم_ 

 ار یدرن یباز مسخره :اوا

 خدافظ باشه_ 

 اوا

 کردم  روشن شنودو مشغوله کامل  سی ان دمید بودم نشسته نییپا مبل رو منم گزشتیم هادین رفتن از یدوساعت

 سحر _ 

  بله:سحر

 بدم   اب یسروگوش هی  دیبا کاربنداز از نارویدورب کن هک رو خونه ستمیس_ 

 ی ندار وقت شتریب  قهیدق پنج و چهل کنم قطع نارویدورب که یزمان از باشه:سحر

 باشه خب لهیخ...دشت درن خونه نیا یبرا قهیدق پنج و چهل  فقط لعنت_ 

  است ازدعی به ربع کی ساعت دمید کردم نگاه ویوارید ساعت

 ادیم  یک ارشیک معموال خانم سیان_ 

 خونست   اقا دوازده معموال:سیان

   ممنون_ 

 هادین

 توعه  اتاقه نجایا نیبب:ارشیک

 یچ یبرا من اتاقه_ 

 داخل  برو..انهی میببر تو از یسود هی دیبا ماهم که یبمون توخونه یخاینم ینجاهستیا که یتازمان:ارشیک

 بود  یخوب اتاق داخل میرفت

 ه یچ سمتم_ 

 رهاست  یبابا سهامه من  سهام اندازه هم که یدونیم یداخل بخش ریمد:ارشیک

 باشه خب  اره_ 

 میخوردیم  قهوه میداشت ارهیب قهوه میگفت یمنش به و مبل رو مینشست

 ه ینجاکیا سییر_ 

 نیتوخونش که  یکس همون:ارشیک

 ه یک اون_ 

 برادرمن ...هومممم:ارشیک

 یدار برادر دونستمیواقعا؟نم_ 

 پدرنه  هی  از یول مادر هی از دارم برادر:ارشیک



 ! ؟یجد_ 

 بزرگتره من از اون اره:ارشیک

 چندسال _ 

 دوسال :ارشیک

 دوسال  فقط یچ_ 

 داداشم چون کنهیم ازدواج من  یبابا با بعد و  شنیم جدا هم از دوسال بعداز یول کنهیم ازدواج داداشم یبابا با مادرم...اره:ارشیک

 داره  میشتریب سهام بزرکتره من از

 باشه اها_ 

 یداخل بخش به مربوط البته گزاشتم شرکتو اطالعات همه برات ستمیس تو کن  شروع خب:ارشیک

 ممنون  باشه_ 

 رفت

 ان یک_ 

 شد  یخبر:انیک

 نشد  رمی دستگ برادرش درمورد یاطالعات بجز یخاص زیچ_ 

 خب : انیک

 سردستست  اون میکن شییشناسا دیبا عربستانه االن بررگتره دوسال خودش از داره برادر هی_ 

 بده  ادامه تو باشه:انیک

 اطالعات  مشت هی همش نبود یزیچ اما ستمیس سراغ رفتم

 اوا

 نگشتم  که مونده گهید  اتاق هی فقط شرکته به مربوط همش ها پرونده نیا سحر  اه_ 

 کجاست  جا اون..یندار وقت شتریب گهید ساعت ربع باش زود:سحر

 ارش یک سییر اتاق_ 

 برو  خب:سحر

 کجاست  دونمینم که  من_ 

 ینگشت اتاقو کدوم  خب:سحر

 سالنو ته اتاق_ 

 برو  گهید همونه پس:سحر

  نشد کنم باز درو کردم یسع یهرچ رفتم

 قفله  یلعنت_ 

 موهات  رهیگ:سحر

 باشه_ 

 داخل  رفتم چرخوندم رو رهیگ

 قه یدق ده فقط:سحر



 هست  حواسم_ 

  بود کیتار اتاق  چون میدینم درست افشیق اما بود تخت یباال گنده عکس هی نبود اونجا  لباساش جز یزیچ اما کمد سراغ رفتم

 یصدا هوی دارم برش اومدم کیکوچ عکس هی بود عکس هی و یشخص  لیوسا چندتا داخلش  بود کنارتخت ک یا زیم سمت رفتم

 اتاق  تو رفتم رونیب رفتم و نیزم گزاشتم عکسو عیسر اومد ارشیک

 شد یچ:سحر

 اومد ارشیک بنداز راه  نارویدورب_ 

 باشه:سحر

 شده یچ:هادین

 یرینم جوون  حیح_ 

 یکرد چ شاهللیا:هادین

 ن یبرگشت که گشتمیم سشوییر اتاق داشتم االنم ومدین  رمیگ یبخور بدرد زیچ کردم رو  رویز رو خونه  کل یچیه_ 

 نا یدورب:هادین

 بود کرده فشونیرد سحر_ 

   کرد عوض  لباساشو هادین

 اومد رتیگ سشییر درباره یزیچ_ 

 ارشه یک برادر اصل در:هادین

 داره؟؟  برادر ارشیک مگه یچ_ 

 ی ناتن برادر هی اره:هادین

 میدینفهم یچجور_ 

 دونم ینم:هادین

 ز یسرم ناهار یبرا نییپا میرفت زد صدامون ارشیک بعدم و

 داداشمه که دیدیفهم رهاخانم حتما دمشیند  وقته یلیخ ادیم گهید ی هفته بالخره سییر: ارشیک

 داداشتونه یچ_ 

 بگم بهت زمیعز رها بودم کرده فراموش کامل من:هادین

 درسته :ارشیک

 نش ید یند چندوقته مگه_ 

 سهیسو تو خارجه هست یچندماه هی نمشیبیم خارج برم اگه معموال:ارشیک

 اونجا  چرا خب واقعا_ 

 نداره دوست رانویا:ارشیک

 نخاد  خودشو کشور هست میکس مگه:هادین

 ه یاحساس مسائل بخاطر اون:ارشیک

 جدا _ 



 رو دختره بعدم میریبگ شرکتشو سهام قراربود شد کینزد  بهش برادرم یدختر هی سهام گرفتن بخاطر شیپ چندسال البته:ارشیک

 کرد  ولش یول شد عاشقش داداشم اما عربا به میبفروش

 چرا_ 

  سمت برگشت بودن گارشیس و الکل فقط خوراکش کردیم  مست هرشب داغونه چقدر دمشیمیم هرروز من یول دونمینم:ارشیک

 خارج  رفت کامل  چندماه بعداز اونم کرد ردش دختره اما دختره

 داشته دوست یلیخ اونو حتما:هادین

 داره االنم نیهم:ارشیک

 هیک دختر اون یعنی

 ادیب رمونیگ یاطالعات دیشا میکن دایپ رو دختره اون میبتون اگه:سحر

 اتاقم تو رمیم دیبد اجازه اگر رشدمیس گهید من_ 

   دییبفرما کنمیم خاهش:ارشیک

 باال  رفتم ها ازپله

 شه مشخص  مرد اون تیهو دیبا اول میبشناس دخترو اون میبتون نکهیا یبرا_ 

   سپارمیم جاسوسامون به:انیک

 باشه_ 

 عاشق سییر اون نه بود اومده رمونیگ یمدرک نع هنوز و میبود اونجا بود یروز شیش بایتقر گزشتنیم ینطوریهم روزهامون

 بود  اومده

 میانداخت راه یمهمون هی  هیبق با شما ییاشنا بخاطر فردا:ارشیک

 ی چ_ 

 واقعا:هادین

 ن یاهستیمهمون همه هیپا شما  و کاوه دمیشن:ارشیک

 بله بله!!ما هه_ 

 د ی بترکون شبم فردا پس:ارشیک

 پرتا چرتو یا  و یمهمون یبرا ندارم مباس لباس  من خان  کاوه یهو_ 

 م یکارکنیچ ندارم منم:  کاوه؛

 دیخر میبر خب_ 

 بگم ارشیک به بزا: کاوه

 ستین من شیپ یدختر هی_ 

 هستم من  نداره اشکال: کاوه

 ی اینم من توهمراه خودیب_ 

 زشمیسوپرا یخایم نکنه ها؟؟: کاوه

 مسخره  بابا برو_ 

 شد داشیپ یساعت مین هی  بعداز رونیب رفت هادین



 کجا یرفت_ 

 اد یب  باتو گفت دخترخالشم درضمن دیخر میبر میتونیم گفت ارشیک  شیپ: کاوه

 !!!  دخترخالش_ 

 بگو یدروغ عی خودت دونهینم یزیچ نایا ارشیک یکارا نیازا نیبب یول اره : کاوه

 میریم یک باشه_ 

 داره کار  االن ادیب خادیم ارشمیک چون گهید ساعت کی هی: کاوه

 نداره اعتماد ما به هنوز_ 

 دیشا:کاوه

 کردم روشن شنودو

 دارم کارشون باشند خی قصر یتو  یمهمون تو شب نه ساعت  راس فردا بگو سجاد و  احسان،ارش به سحر_ 

 ... ریام تو که ییهمونجا خی قصر:سحر

 همون  اره_ 

 باشه:سحر

 ی دار اونا کاریچ:هادین

 کنم  صحبت باهاشون رو رودر دیبا بگردن زایچ یسری دنبال برام بگم خامیم_ 

 خودت  افراد یکرد منو افراد رسما:هادین

 هست که هینیهم_ 

 برادرش  اتاق تو یبر ینتونست:هادین

 نشد  جور تشیموقع نشد گهید نه_ 

 رمیم من هرطورشده:هادین

 دارم  ییفکرا هی_ 

  یچ:هادین

 سا یوا_ 

 یاریسام یاقا_ 

 بله:انیک

  طبقه سالن ته اتاق مخصوص بگردن رو خونه و انیب دزدا  مثل یمخف صورت به که دیبفرس ویافراد یمهمون میریم ما که فردا_ 

 باالرو 

 باشه:انیک

 ست ین فاکتور طبق کدوم  چیه اما یگمرک معامالت  مثل هست زایچ یسر هی ستمیس هیتو:هادین

 !!؟یعنی_ 

 کنند خروج و ورود ام گهید یزایچ محمولشون تو داره امکان قاچاق درسته:هادین

 م یار یدرب سر دیبا_ 

 کساعتی از بعد



 ن ییپا نیایب ها بچه:ارشیک

 بلندشد تخت رو هادازین

 میایم  میش اماده:هادین

 شلوار با البته دیپوش گردن شال و رهنیپ هی و اسپرت کت هی هادمین  سرم رو انداختم شالم دمیپوش یرونی ب شلوار هی و پالتو رفتم

  از کنم شیمخف دارم یسع وقته یلیخ که  یاحساسات بود اد یز بهم مونیکی نزد روز شیش نیتوا نییپا میرفت معشوقا  عاشق مثل بازم

  که من دل اما هی باز هی همش هرچند رفتناش صدقه قربون هادین یباحرفها مخصوص شده ور شعله شتریب خودم از یحت همه

 هست؟ ستین شیحال

 زمه یعز خاله دختر ماندانا نیا:ارشیک

   دادم دست بهش

 رهام منم خوشبختم_ 

 رها شوهر کاوم منم:هادین

  دنتونید از خوشبختم:ماندانا

 وم یپاالد میرفت

 م یمبر طرف نیازا جان ماندانا  با ما_ 

 اونبر  میریم مردونه ماهم:ارشیک

 ن یاومد شرکت بخاطر گفت ارشیک:ماندانا

 درسته _ 

 دیکجاهست مگه  شما:ماندانا

 کشور از خارج_ 

 گزاشته  ییلباسا چ مغازه نیا نیاببیب ایب...اها:ماندانا

 یرو  تا شیبلند بلندگرفتم یمشک کیش و  ساده لباس هی تابالخره کردم  عوض دمویپوش لباس یکل داخل برد کشوند منو دسته

 بود پام یانگشتا

 م ی ریبگ خز هی ماندانا_ 

 یچ یبرا:ماندانا

 خب  زهیچ راستش لخته یلیخ نیا  خب_ 

 نداره  یمشکل برات یخارج چون کردمیم فکر:ماندانا

 بزارم  هیما هادین از وقتشه حاال

 رتشون یغ ویرانیا یمردا باشه یهرچ ادیم بدش کاوه   راستش خب_ 

 گمیم چرت چقدر  ستین الشمیخ نیع اون هرچند

 م یبر پس خز و گوشواره صندل هی بله بله:ماندانا

 میرفت و انیم اونام نگیپارک میبر ما گفت زد زنگ ارشیک به ماندانا میدیخر رو نایا همه بلتخره

 کنم  امادت امیب یمهمون یبرا:ماندانا

 یبلد_ 

 شگرم یارا:ماندانا



 برسم خودم به خامینم ادیز من  اما..یجد_ 

 کنم کارتیچ دونمیم:ماندانا

 ی مهمون تو ایب توام پس باشه_ 

 دارم  کار یسر هی تونمینم من:ماندانا

 پس باشه_ 

 باال  میرفت  میکرد یوراج کمی ارشیک با و میخورد شامو بود شده شب خونه میرفت ما  و اومدن ارشمیک هادوین

 

 ....... 

 د یبر پس باشه واقعا:هادین

 سحر

  خونه میریم امشب  بالخره_ 

 یی تنها خونه تو انگار اره:انیک

 هه؟؟؟؟ یچ منظورت_ 

 نداشتم یخاص منظور:دیخند انیک

 فرزانه  جونش نامزد شیپ بود رفته ایارش

 باال  میرفت اسانسورو سوار میرفت

 من  شیپ یایب یخایم:انیک

 منحرف_ 

 ر یبخ شب پس یبترس دیشا گفتم باشه خب منحرفه کجاش :انیک

 هی رفتم نجایا کوره سوتو چقدر واقعا کردم روشن چراغو بود کیتار جا همه داخل رفتم گفت من به ترسو گیم یک به یا نگا

 نمیبیم منم کردهیم نگاه ایارش حتما هیچ گهید سلطه مهار کردم روشن  ونویتلوز و خورد میغذا هی کردم  عوض لباسام زدم حموم

  یوا دایناپ سرش اون زدم یغیج هی سرت  پشت بدبخت ی دختره یوا ترسناکه که نیا بده مرگم خدا یوا میدیم بودم نشسته پس

 دمیکش پتورو کنم خاموش چراغارو نکهیا بدون اوردم پتومو رفتم خابمیم کارکنمیچ حاال باشه یچی باشه یکی سرمنم پشت نکنه

  تونمینم گهید دوعه ساعت دمید کردم نگاه ساعت به زدم  غیج بازم برداشتم پتورو ادیم یصدا هی یوا هیچ یصدا نیا یوا روسرم

 زدم بازم خوابه حتما ومدین یکس اما زدم درو زنگ دورم  گرفتم پتورو رمیم تونمینم یووا شب وقت نیاخه؟؟ا انیک شیپ رمیم

 دیمال چشاشو کمیبود پاش شلوارک هی  فقط امیدن دار از ختهیر بهم یموها با انیک بازشد در قهیچنددق بعداز

 یکنیم کاریچ نجایا شب نوقتیا زمیعز سحر:انیک

 بغلش  دمیپر

 من  خب ...من_ 

 کردیم نوازش موهامو انیک

 عمو زیعز اتویب یدیترس بالخره خب لهیخ:انیک

 گه ید نکن تمیاز عه_ 

 ایب باشه:انیک

   تو رفتم



 گهیم چ پتو نیا اخه:انیک

 سردمه  خب_ 

 ی اومد مینطوریهم ادیم  خوشم باشه:انیک

 کردم باز کوشاد لیچ حالت به حلقم ته تا دهنمو بدم کرده صافش سیبابل با ک ییموها شلوارکو و تاپ خودم به انداختم نگاه هی

  برسرم خاک_ 

 م یبخاب اتاق تو میبر ایب خب خدانکنه عه:انیک

 شه ینم حیح_ 

 هادین ی جا بخاب مبل رو نجایهم پس باشه:انیک

 باشه_ 

 ی دینم افتحار که ماهم به یدار که پتوام:انیک

 خابم یم  نجایهم من_ 

 چقدر وارید رو انیک عکس قاب به افتاد  چشمم دمیکش دارز یجپ سمت و خودم رو دمیکش پتورو منم رفت گفتو ریبخ شب  انیک

 کردم یهرکار شهینم صبح امشب چرا  خدا ومدیم یی صداها هی بازم دمیترسیم هنوز خب روسرم دمیکش پتورو عشقوم یجذاب

   برم خاستمیم گردمیبرم پس دهیخاب  روچشماشو گزاشته دستشو دمید انیک اتاق دم رفتم بلندشدم بخابم نتونستم

 عمو  بغل تو ایب خب بازم یدیترس یریم کجا :انیک

  خودش به داد فشارم روکمرمو انداخت  دستشو اونم انیک بازو رو رفتم نیزم رو انداختم موقعه همون پتورو لوست  بچه مثل منم

 د یبوس موهامو کرد نوازش موهامو شدینم کنم فکر مثبت خاستمیم یهرچ نبود تنش میچیخ بودم نشیروس منم

 ی ومدین همونموقعه چرا:انیک

 .. خب_ 

 بکش  دست خجالت  از االن نیهم ییما ماله ییما زنه که اخرش..کشهیم خجالت  کمی خانم  خب:انیک

 کرد بهم طونیش نگاه هی عقبو دیکش خودشو دمیم  خودم دست کار دارم بنظروم یوا کردم  نگاه چشماش تو بلندکردم سرمو

 هیچ_ 

 نهیا:انیک

 کرد یم بوسم اروم رولبم داد فشار لبشو گرفتو گردنمو پشت اروم

 قهیچنددق بعداز کردم شیهمراه بستمو چشامو رفت شدم  شل شم  شل منم که االنه خودم دست دادم کار واقعا انگار برسرم خاک

 م یاورد کم نفس گهید

 بود خوشمزه:انیک

 کردم که یغلط نبود خودم  دست نییپا انداختم سرمو  ازخجالت هوی

 دم یم جفتمون دست یکار هی  ازدواج قبل واگرنه ریخ امر برا شم مزاحمتون زودتر هرچه بهتره:انیک

 انیک نهیس تو زدم بادست

 ان یک عه_ 

 داد یم تکون موهام تو دستشو کردو بغل منو بازم

 بخدا :انیک

 کردم بغلش تر محکم



 بخابم موخام  ادیم خابم من_ 

 زدم  حرف بچگونه یلیخ

 ارمایم سرت ییبال هی هوی نزن حرف نطوربیا بعدم خودمه بغل تو شهیهم جات یبخاب نجایهم یتونیم شهیتوهم:انیک

 خطرناکه پس یوا_ 

 ترگرفتم  محکم انیک  جداشم خاستمیم

   عشقم بخاب کردم  یشوخ:انیک

 دم یخاب منم دیبوس سرمو محکم

 اوا

 هی خاب تو داره هادین  دمید بلندشدم زور هزار با بالخره  بود گرفته درد گردنم شدینم اما  بلندشم خاستمیم یعنی ازخاب بلندشدم

 ک ینزد بردم سرمو شده وونهید وا گهیم ییزایچ

 نه .نه.نه....اوا....نه:هادین

 صورتش  دوطرف رو گزاشتم دستامو ارم روش روبه رفتم نهیبیم کابوس داره خوبم که من نهیبیم  منو خاب

 نجامیا که  من پاشو زمیعز...هادین..هادین_ 

 بلندنشد اما

 ینیبیم کابوس یدار..هادددین_ 

 اواااااا :هادین

 دید منو بود دهید ترسناک یچی انگار چشاش بلندشد

 .... یداشت نبود یزیچ_ 

 کردیم نوازش موهامو و کرد بغلم محکم هوی

 خوبه حالت   یسالم تو اوا:هادین

 یدیم کابوس یداشت فقط واخوبم کردم حلقه دورش دستامو منم

 گونم  رو گزاشت  دستاشو جداشد ازبغلم

 ست ین تیزیچ مطمئن:هادین

 خوبم نه_ 

 کنار دیکش ازم خودشو برق مثل باشه اومده ادشی یزیچ هی انگار هوی

 .. ببخش رهیچ خب:هادین

 صورتت بزن اب  هی پاشو نداره اشکال_ 

  هادین بنیپا میرفت  صبحونه یبرا میشد  اماده بعدم ییدستشو رفتم هادین بعد کردمو عوض  لباسامم کردم مرتب تختو منم رفت اونم

 خورد شوییچا زود زود پس شرکت تو رفتیم دیبا

 ی چ صبحونت  پس وا_ 

 برم  منم دیبا رفته ارشیک رشدهید:هادین

  کردم درست کوچولو لقمه هی عیسر

 بخور  ببر ریبگ ایب_ 



 گرفت دستم از هادین

 خدافظ یمرس_ 

 اوا  خاک کردم رفتار شوهرا زنو مثل چرا

 نخور تکون اوا:ماندانا

  بکش کم  موهامو توروخدا_ 

 باشه:ماندانا

 ی گرفت رو نهیا جلو چرا حاال_ 

 ی نیبب خودتو وقتش به تا:ماندانا

 دراومد یصدا هوی

 بله:ماندانا

 قفله  چرا در تو امیب خامیم:هادین

 گه ید اتاق هی تو برو کاوه:ماندانا

 رهاااا کن دروباز نیا ایب یییچ:کاوه

 ردستمه یز رها ماندانام من:ماندانا

 خانممو  یکنیم کارشیچ یدار:کاوه

 ش ینیبب دینبا فعال یکار هی:ماندانا

 عطرام داخله لباسم شم اماده حموم برم خامیم:کاوه

 گه ی د اتاق هی تو برو ارمیم لباسات  االن:ماندانا

 باش :کاوه

 داد بهش و کرد باز درو یکم رفتو

 زدم یاسپر موهامو من رها:ماندانا

 ی چ_ 

 اره:ماندانا

 کن تمومش زود فقط باشه_ 

  کرد شمیارا اومد بعدم که ندادم دست  از حسمو گهید اخه کرد ی ا گوجه موهامو

 بپوش لباست  برو خب:ماندانا

 کردم  گوشم  ممیمشک و بلند یها گوشواره دورم انداختم دورشم یخز دمیپوش بود کیش  و ساده بلندو یمشک لباس هی لباسم

 بشناستت کاوه نکنم فکر اوهووو:ماندانا

 یکن شیارا کم بود قرار شناختمینم خودمو بودم منم_ 

 مونده  عطر فقط:ماندانا

 زد  عطر برام یکل

 ره یم سرش از هوش نتتیبب کاوه مطمئنم:ماندانا



 ننن یه برداشت  رو ابنه رو پارچه ن یا داره یا خجسته دل چه

 هیک نیا_ 

 خانم رها:ماندانا

  بودم کرده شیارا همه نیا عمرم تو بار نیاول یبرا

 تره یعسل چقدر  چشام_ 

 است  رهیت هیسا بخاطر خب:ماندانا

 بود صندلم نوبت االن و سرم  باال کامل یا گوجه موهام و لباسم برخالف سرخ رژ کوتاه چشم خط هی

 برم اسپرت با شهینم_ 

 بپوش دختر یگیم یچ:ماندانا

 نیزم بخورم خاسمیم رفتمیم راه قدو هی یهع دمیپوشینم کاش اما دمیپوش

 م یبر  میخایم گهید نینشد تموم:هادین

 کرد  باز درو رفت ماندانا

 ش ینینب یباش دور کمی رها از سخته قدر نیا یعنی_ 

 یلیخ اره:هادین

 ی فتین پس بپا:ماندانا

 .... من نترس:هادین

 بود  صورتم رو شیارا لویچندک دونهیم  خدا اخه کردمیم ینطوریهم بودم منم دیماس دهنش تو حرف من دنید با

 چطورشده:ماندانا

 اومد  خودش به هادین هوی

 ی شد خوشکل..خو یلیخ:هادین

 شترشد یب لبم لبخندرو

 یکرد  پیخوشت خوب  توام ممنونم_ 

 رشی ز پررنگ یدارخاکستر قهی  رهنیپ هی با اسپرت یمشک شلوار کت هی

 پمیخوشت شهیهم من:هادین

 روتون  زهینر موتون  ستون یوا_ 

 د یخند هادین

 بگذره خوش شده دورم میکل برم دیبا من گهید خب:ماندانا

 خدافظ  یدیکش زحمت زمیعز یمرس_ 

 برم  راه صندل با تونستمینم نییپا میرفت یم میداشت ها پله از

 بپوش گیم ماندانا یهع برم راه باصندل تونمینم گمیم  من  یهع اه_ 

 ر یبگ بازمو یخایم اگ:هادین

 ست ین میا چاره یمرس_ 



 اد ینم بدتم:هادین

 نشو پروو_ 

 که  نگفتم یزیچ:هادین

 مارو یکی  یکی ارشیک ینفر یس هی درحد یعنی نبود یشلوغ  یمهمون یمهمون سمت به میرفت ارشیک یفایتعر  بعداز نوییپا  میرفت

  هوی میکن رشونیدستگ چهرشون صیتشخ با بعدبتونم که کردمیم نگاه بهشون خوب قاچاق کارخالف یشرکا کردیم یمعرف همه به

  میمال اهنگ هی باال رفت اهنگ یصدا

 دیرینم شما:ارشیک

 عشقم  ایب...میریم االن بله:کاوه

 راه  وسط رفتم همراهش

 ال یخیب ستمااااایبلدن یحلق تو یرقصا نیازا اصال من_ 

 د یخند کاوه

 ؟؟؟؟ یتوحلق:کاوه

 مگه هیچ  خب_ 

 رمیم ادتی من  ایب:کاوه

  نشیس رو دستمو هی روشونش گزاشت  دستمو هی داماد عروسو  ماهم هیعروس شب مگه واه کنار رفتن  هیبق وسط اون میرفت  یوقت

  یکینزد  همه نیازا بود بسته چشاشو و میشونیپ به چسبوند شویشونیپ دادیم تکونم اروم و  گزاشت کمرم یگود رو خودشم دست هی

 منم کرد حلقه شکمم دور دستاشو و سمتش به رفت پشتم که دیکش دستمو و کرد رهام هوی بستم چشامو منم باال زد بدنم حرارت

  که  فتمی ب بود کینزد نگذره سرش از خدا دیکش دستمو کرد رهام  بازم دراخر میخوردیم تکون اروم باهم دستاشو رو گزاشتم دستمو

 هم از و میاومد خودمون به بقبه غیج دستو یصدا  با بود هادین یلبا رو ینیدلنش لبخند هی  میبود رهیخ هم به دوتامون و گرفتم

 میجداشد

   نیایم بهم یلیخ دونفر شما:ناشناس

 ن یدیرقصیم قشنگ چقدر:یبعد ناشناس

 گرفت سرفم هوی دنشونید با میبرگشت

 ... شما... شم_ 

 !!!میایم بهم چقدر میدونیم  خودمون درضمن باشه کارخودتون تو سرتون دیکنیم هیچ ایوراج نیا ها بچه... باش اروم:کاوه

 شد  گشاد چشام باحرفاش

 دیکن  صحبت باهم خلوت گوشه هی کنم گرم ارشویک سر رمیم من:هادین

 یزی ر زیر ارش اومدن  سجادم  ارشو احسانو دستم گرفتم  یدنینوش هی و زیم کنار رفتم هادین خالف جهت  بر من و رفت هادین

 زدیم حرف اروم سجاد با داشتو لبخند هی احسانم دیخندیم

 نمیبب نیباش یجد دوم میمجبور نیبخند کم مرض  اول اوهوم اوهوم_ 

 سرگرد چشم:ارش

 دیخند هوی

 ن یهم عاشق وقته یلیخ شما  میگفتیم میدونستینم اگ نیایم  بهم یلیخ هادین و شما سرگرد ییخدا:سجاد

 به چهرشونو  خوب هستند ارشیک و هادین کنار االن که  ییکسا دیکن گوش خوب حرفام به کن تمومش رو پرتا چرتو نیا بسه_ 

 مهره هی  نایا بعد و دیاریب دست به شرکتاشون قیطر از  دیتونیم مدرکشم دیکن رشونیدستگ  فردا پس و نه فردا و دیپسپار خاطر

 شد میتفه دیکن ارسال برام و دیکن یاور جم دیتونیم  اطالعات یهر شونیاصل سییر دارن یاصل



 بله :احسان

 ه ی بق شیپ رمیم گهید من  خب لهیخ_ 

 بله :احسان

 دسشه کیپ ی دمید هادین  شیپ رفتم

 تو  یکنیم یدار کاریچ_ 

 تو؟  کنم کاریچ یگیم مجبورم=هادین

 اه گهید دسم رو یفتین کن تیرعا یجیه_ 

  هادین ب  چشمم رنیم دارن مهمونا دمید و نداشتم رفتن راه ینا گهید گذشت یساعت چند ی هی بق شیپ  رفتم و طرف اون کردم رومو

 زنه یم عرق داره چرا خدا ای خورد

 خوبه حالت _ 

 چطور؟  دونمینم=هادین

 یزنیم عرق کرده تب  خر مث یدار_ 

 گرفتم تهوو حالت ین میحال یچیه دونمینم=هادین

 یی وا خونه میبر ک االنه یخورد چرا یلعنت کن  تحمل_ 

 خونه  میرفت هید نکهیا تا گذشت یا قهیدق پنج ی برگردوندم مو رو  نگفتم یچیه

 گذشت   خوش یلیخ ارشیک  ممنون_ 

 ر یبخ شب دیبخاب دیبر دیشد خسته یلیخ دونمیم کنمیم خاهش= ارشیک

  خودشو و خورهیم وارید درو ب یهع هادین دمید بود شب2:30 ساعت  انداختم  ساعت ب ینگاه  اتاق طرف میرفت و میداد جوابشو

 بستم  درو و اتاق تو کشوندمش بود یبدبخت زور هر با و ادهیز  وزنش چقد یییوا گرفتم شو بازو طرفش  دمیدو داره نگه تونهینم

 بده؟  حالت افشویق نیبب خدااا ییییوا_ 

 خوبم ن یچ ها=هادین

 اصن  یخوب میلیخ یخوب عمت   جون اره_ 

  شییرایگ قدریا ک بوده  داخلش یزیچی حتما یلعنت اون نبوده عرق فقط احتماال تخت رو کرد پرت خودشو و برگردوند روشو

 طرفش  دمیدو یحت کور ای شه  الل شهیم باعث ادیم سرش بال وگرنه بخابه زاشتمیم دینبا اومد یآموزش دوره ادمی باالس

 شو بلند هاددددین هادین_ 

 گوشش تو زدم یچک ی و کردم بلندش زور با گردنشو  ریز گذاشتم دسمو بود گرفته  وجودمو کل ترس گهید یهس یک با یول

 باش زود شوووو  بلند یبخاب دینبا_ 

 خوبه  حالم گمیم یکنی م کاریچ یدار=هادین

 رهنتو ی پ اریدرب باش زود حموم یبر دیبا دونمیم باشههه_ 

 تموم با رهنویپ   طرف دو بود کرده میکفر هید بودم شدع پاچه دس کنم باز رو دکمه تونسمینم کردمیم یهرمار یبود یک با یول

  ذاشتیم مغزم مگه یول سین وقتش اصال االن یول خدا  خود ای خورد نشیس  ب چشمم ختنیر همشون ها دکمه و دمیکش زورم

 اوردم یدرم نیاست از رهنو یپ دسم یکی اون با و زدم حلقه کمرش دور دسمو  ی ک فتادیم داشت

 یدرد عامل  ک کنه کارتیچ بگم خدا یا_ 



  حواسم اصال ک خودمم و شد وارد بش یشک ی انگار هووو ی ک کردم باز روسرش خوی اب  حمومو تو بردمش و کشوندم دسشو

 زدم پس رو صورتش رو یموها و برداشتم دسامو از یکی بودم کرده حلقه دورش دسمو وفتهین که نیا یبرا نبود

 یبهتر هادین_ 

  رو ریز گذاشتم دسمو نبود وقتش کنم کاریچ خب ی ول بردارم ازش چشم  خاستینم دلم بود شده  رهیخ چشام تو کرد نگام هوی

 گونش

 خو بزن حرف یکرد مرگم  جون   توام با_ 

  بودنه مست رو  از کردمیم فکر من خو یول زد حلقه کمرم دور دسشو هوی

 اوا= هادین

 ! یبهتر بله_ 

   امشب یبود شده خوشمل چقد=هادین

  کردم نگاش زده رتیح

 خوبه حالت نمیب بگد خودم دونمیم ک نویا یکنیم میروان یدار یگیم یچ_ 

   با هوی گرفت اب ری سرش طرف  سرشو ورفتو قیعم نفس ی کینزد  آورد و سرش دویخند گفتم ک نویهم

 دارم دوست من  اومده وجود به بار نیاول یبرا نمهیتوس وقته یلیخ که یزیچی یدونیم اواااااا= دادد

   دارم دوست ک وهلل ب نده عذابم قدریا=واشی و  گوشم سمت برد طرفم اورد صورتشو بعدم 

 حالش  نیا وسط اونم کردمیم باور چطور اخه شدینم باورم  بود شدع خیس تنم یموها تموم

 ه یکاف رونیب میبر ایب یگیم یچ یفهمینم یمست االن هادین_ 

  دارممممم دوست گمیم یکن یلجباز یبد عذابن یه یخایم یک تا یلعنت د سین خوب  حالت یگیم تو دارم دوست گمیم من=هادین

  بفهممم

   میبر ایب من بخاطر هادین کنمیم خاهشت باشششش  باشهههه_ 

  رو بود گرفته محکم  خودشو خاب  رخت تو ببرمش بکشم دسشو بازم خاسمیم ک نیهم بستم ابو رفتم رونیب اومد و دمیکش دستو

 سادم یوا روش ب

   یکنیم کاریچ یدار هادین_ 

   کنمیم خاهش  شم راحت یدار دوسم بگو بم= هادین

  بود شده  جمع چشمام تو اشک یول چرا دونمینم دادیم فشارم محکم  و بغلم تو انداخت خودشو گفت ک نویهم

  باش اروم هادیننن_ 

   گونم رو گذاشت دستشو کردیم  نگاه چشام تو و شد بلند

  شو براورده یارزوم اوا=هادین

  باال گرفتم سرمو  شدن ریسراز اشکام کنم چکار ایخدا زنهیم دلشو حرف داره هادین واقعا  یعنی بود شده اب دلم تو  قند گهید

  یکنیم یشوخ باهام یدار هادین_ 

 تو ییییلعنت باختم دلو یکردیم بحث باهام لج سر ک ییروزا همون از بهم یخورد ک یروز همون از نههه قران ب نه= هادین

   یفمینم چرا دارم دوست من  من اوا یخور  خود همششش  یدلتنگ همشش گذشت  من  ب یچ سال هی نیا یدونیم

  کرد.  پاک دستش با اشکامو بعد و میشونیپ رو گذاشت  لبشو

 بگو یندار دوسم اگ یتوچ اوا= هادین



 ی کردمیم فک همش ک یمن ایخدا یشکل نیا اونم اعتراف  مدت همه نیازا بغد بالخره بود شده شیر  شیر دلم ومدینم حرفم هید

   طرفس

 گفتم  نشوندمش و خواب  تخت  کنار بردمش دمیکش دسشو منه جواب منتظر فقط و سادهیوا پاهاش رو بازور دمید کردم هادین ینگا

 با و   گرفت دسمو هوی برگردم خاسمیم ک نیهم دهیفهم سکوتم از دیشا

  طرفس؟ ی اوا=یحال یب 

  هردوطرفه از عشقمون بودن طرفه ی فکر پس گرفت خندم

  بخاب نه هادین نه_ 

 یچ پس:هادین

 تو  مثل منم_ 

 یچ  من مثل:هادین

 خوبه  حاال ادیز یلیخ عاشقتممم یییلیخ دارم دوست یییلیخ_ 

   تخت رو میشد ولو دوتامون نداشت حال ک ییازونجا و بغلش تو کشوندم  دویکش دسمو هوی گفتم ک نویهم

   کن ولم میپوکوند هادین_ 

  برد خابم همونجا ک بود ادیز پاش دستو فشار و  بود خستم قدیا نبود کن ول زدمیم حرف داشتم وارید با انگار ییک با یول

 . 

 

 سحر

 دمید انداختم  ساعت  ب نگاه شکمم رو انداخته دستشو ان یک دمید کردم باز بازور چشامو کردم حس شکمم رو ویزیچ ی ینیسنگ

 شبید بخاطر لبم گوشه دمید افتاد نهیا ب چشمم شستم وصورتمو دس رفتم شدم بلند و برداشتم دسشو اروم هس صبح 7  ساعت

  کردما یغلط چ نیبب سرم  ب خاک ییییوا سرم تو زدم دست کف با شده ایس دورش و خورده قاش

  اوردمش و برداشتم لباساشو نیزم و کاناپه رو ولو یلباسا و نشسته ضرف معمول طبق بازم الیواو دمید رونیب اومدم ییییوحش

  دمید هوی ک ضرفا طرف رفتم و  ییشو لباس تو انداختم و برداشتم یکی یکی رو لباسا خوشت یبو واسه اخخخ صورتم طرف

   داد بدنش ب یقوس و کش انیک

  ریبخ صبت خانم سالم بهه= انیک

  ریبخ توهم صب  سالم_ 

  رونیب اومد ک  شستمیم رو ضرفا داشتم ییدسشو تو رفت راستی و

  یبشور ضرفشم یخوریم یچی یوقت  شهی م کم ازت_ 

  خنده ریز زد و داره ازین تو ب شهیهم خونه نیا= انیک

  یباز کوزت یبرا باشه داشته دمیبا ارههه_ 

   بزنه دیسف ا یس اب دس خانومم زارمینم برم قربونت ن=خچالی طرف رفت و آشپزخونه تو اومد انیک

  خنده ری ز  زدم

   عمت   جون اره_ 

  شدیم قلقلکم وردنم ب خوردیم ک تفسش شونم رو گذاشت چونشو و زد حلقه  بم پشت از دسشو هوی دمید. ک بود ضرفا یاخرا

  طرف او برو انیک نکن_ 



  شگردن دور دسمو شطرف  برگردوندم رومو طرفش چسبوندم یم شتریب زدو حلقه تر محکم دستشو آخه زنمیم حرف دارم یک با

  و انداختم

   کن درست یچی برام برو کارا یا  یجا گشنمه  انیک اقا_ 

  گاز طرف دادم هولش لبخند ی با و

   موال  ب  ایبود تر مهربون شبید= انیک

  یکرد ماریچ لبمو نیبب ارین ادمی ک شبوید_ 

 طرفم کرد خم سرشو

  یعنی کردم  کارو یا من  لبشو نگا ححیح=انیک

   کرد نگا جشام  تو و گرفت باال سرشو بعد و

  کردم کارو یا داشتم مرض  خودم خوب نه_ 

 .خودمو بنازم خوش دس بابا=  کینزد اورد سرشو بازم خنده ری ز زد

  کرد باز ششوین و کرد یطونیش  حالت  ی ب  چشماشو و اپن رو گذاشتم و کرد بلندم هوی گف ک نویا

 کنم  شیخو دوباره یخایم= انیک

 کنن  سرم ب خاک خوندم تهشو تا خودم گهید

 بابا برو_ 

 عقب   کشوندمش  و نشیس رو گذاشتم دستمو با کرد  بوس و زخم رو گذاشت لباشو هوی بدم حرفمو ادامه خاسمیم ک نیهم

 انننننن یک_ 

 بغلم  تو انداخت  خودشو هوی و دینرس بش زورم

 خانومم  گشنمههههه=امیک

 پرو کن  اماده یچی  هم تو کنم عوض لباسمو خودم خونه رمیم من برو شتریب تو از من باو_ 

 خونه  طرف رفتم و نییپل دمیپر

 اوا

 با هادین دمید برگشتم کردم حس موهام تو ویزیچی بود قهیدق8:45 قیدق ساعت  افتاد وارید رو ساعت به چشمم کردم باز چشامو

 کنه یم نگام داره لبخند

 ریبخ صبحت=هادین

 کرد  بوس گونمو بعد و

 .. ادی تو شبتید یحرفا_ 

 گذاشت  لبم رو اشارشو انگشت هوی بدم ادامه اومدم ک نیهم

 هوس نه بود یمست رو  از نه بود دل ته از همش= هادین

 خنده ریز زد و برداشت انگشتشو بعد و

 کردم؟  تتیاز بود شده  یچ شبید= هادین

 گرفت خندم

 .نیهم بدم جرت خاسیم دلم فقط نه کم نه_ 



 خنده  ریز زد و

 شه برداشته دوشم رو از بار ی شد باعث  شه عوض میزندگ شد باعث یول= هادین

 یسانت ی فاصله و طرفم کشوند خودشو و کمرمو دور انداخت دستشو کرد  نگاه چشام تو و کرد بلند سرشو

 نه  یزارینم تنهام که تو دارم دوست یلیخ من گفتمیم بهت نایا از زودتر کاش= هادین

 پارسا  هادین یاقا مونمیم دلت ور کنه جدا مارو مرگ که یتاوقت نه که معلومه_ 

   میشونیپ ب چسبون شویشونیپ سرمو  پشت رو گذاشت دستشو و

   مث یدیم قول هادین_ 

  بگم اومدم ک نیهم

 بمونم زنده ژنمیاکس بدون تونمیم مگه سمین ریام  مثل من یکن فکرشم یحت خامینم سسسیه=هادین

 شدم بلند منم و شد بلند و کرد جدا ازم شویشونیپ دمیکش  یقیعم نفس و بستم چشامو بود شده قرص دلم بود شده شیر شیر دلم

    کشوها طرف رفت خنده با هادین نشستم

 .یلعنت سهیخ هنو خوب  یاوردیدرم شلوارمم یبود شده  کار ب دس شبید ک تو= هادین

 گمشو  ییپرو یلیخ_ 

 حموم  طرف رفت دیدو کردم پرت طرفش رو متکا  ک نیهم و

 ااایکشیم حجله دم رو گربه بابا چته=هادین

  بهم موهام شده ابکش یها وربه انگار بود شده افمیق یییییوا نهی ا طرف رفتم شدم بلند بست درو و داخل رفت و خنده ریز زد و

 در  پشت رفتم و برداشتم لباسامد عی سر ختهیر بهم شیارا  ختهیر

 بدوووو باش عیسر هادین باش زود_ 

 اومد در صداش هوی ک سادمیوا منتظرش و درحموم ب دادم کهیت

 گسید یجا ییدسشو حمومه نجایا یاومد اشتباه عروسکم= هادین

 کنم  عوض لباسمو  خامیم زنه یم ارور ارین فشار مخت ب قدریا دالور ینباش خسته باهوش یمرس_ 

 خنده سوژه کردشیم هادین وگرنه اوردمین خودم رو ب یول گرفتم خودمو فتمیب خاسمیم ک نیهم کردو باز درو هوی

 طرفش  برگشتم

 اوردن فیتشر شازده یعجب_ 

 برو بزن غر کم یخانوم آره= هادین

 داخل  برم خادیم دلم یلیخ خودمم طرف یا یاریب فیتشر اگ_ 

 د یبوس گونمو و  طرفم کرد خم سرشو هوی و دیخند دراوردن حرص برعکس گفتم ک نویا

 بفرما  چشمممم= هادین

 همونجا از و بستم درو داخل رفتم

 ییییاله خو یندار یری تقص کنمیم درکت یدونیم یول تو ییپرو یلیخ بابا_ 

 زد  داد ازونجا اونم و نذاشت جواب یب هادین یول خنده ری ز زدم و

 دارم دوس خودمه مال سمین پرو برم قربونت=هادین



 یراحت و یسبک  حس ششششیاخ دمیپوش لباسمو بعد و گرفتم دوش ی رفتم و اوردم در لباسمو بردم یپ بودنش پرو ب واقعا گهید

 کرد بغلم. طرفم اومد من دنید با هم هادین دمید رونیب اومدم کردمو جمع حوله دور موهامو استیدن حس نیبهتر

 بگردم  دورت یتر خوشگل شیارا بدون= هادین

 دونم یم درضمن یریبگ ی ا اجازه ی خوبه_ 

 دارم یخر  سقفتو ب اعتماد=هادین

 اومد  در یصدا ک بدم جواب  خاستمیم

 د ییبفرما=هادین

 داخل  اومد سیان دمید

  دییبفرما کردم اماده زویم دیبخاب  بزارم دیا خسته گفتند ازشیم لقا یول کنم دارتونیب صبونه برا اومدم یصب من اقا شرمنده=سیان

 صبحونه  یبرا نییپا

 میایم االن زمیعز باشه_ 

 بست  درو رفتو

 م یبر میش  اماده: هادین

  شد تموم یوقت ستمیبیم براش جلوشو بودم ستادهیا کمکش رفتم  ببنده تونهینم نشویاست یها دکمه دمید هوی دیپوش هادمین دمیپوش لباسام

 کمرم دور انداخت  دستشو هوی

 میبر هادین کن  ول_ 

 بوس  هی  فقط:هادین

 پرونشو عه_ 

 کرد  قهر انگار هادین

 نییپا میبر:هادین

 ی شد ناراحت هادین_ 

 اوا  نییپا میبر  نه:هادین

 گهید یشد ناراحت هادین_ 

  رخودتهیتقص نه یقهر دمیفهم اها کنم کاریشدچ مشغول کنه نگام نکهیا بدون نشستم منم نشست و نییپا رفت نگفت یزیهادچین

 داد با بلندشد سرجاش از هادین هادین یسرتاپا رو ختمیر رونیب اومدم وانیل تو کردم اب اشپزخونه تو رفتم

 یکرد کارو نیا یچ یبرا رها:هادین

 خاست  دلم_ 

 نرسه  بهت دستم نکهیا مگر:هادین

 هم رسعینم_ 

 ه ینطور یا عه:هادین

  داد دست از تعادلشو بعدش و گرفتم و جلوم دیپر مبل رو از هوی ومدیم دنبالم اونم دمیدویم  مبلها  پشت و سالن تو رفتم دنبالم افتاد

 شده  جمع توهم صورتش روشونشو گزاشته دستشو دمید نیزم میخورد باهم دوتامون

 هاد ین شدیچ_ 

 ی دیس زالیم هیپا به خورده شونش دمید



 ی خوب هادین یوا_ 

 کنه یم درد اوا یوا:هادین

   پاشو_ 

 باال  میرفت  کردم بلندش

 دهن  تو کردم بازوشو هوی شد یچ دونمینم بود شده یقفل بازوش ب  ک من یچشما بازم و دراورد رهنشویپ

  کننننن ول اوااا ییییآ=هادین

   خودومه مال خادیم دلم ههه_ 

   افتاد شونش ب شامیچ دراورد رهنشویپ

 شونت  شده یچجور نگاه کرد رحم بهت  خدا ححح یح_ 

 کن  خوبش اوا یییآ=هادین

 باشه باشه_ 

 دیکش کمرشو درد از دمید هادین هوی ک زخم رو دمیکش و ژنهیاکس اب داخل زدم رو  پنبه

 بخور وول هم کمتر کن  تحمل_ 

 طرفم  برگشت هوی گفتم ک نویا

 ی گرفت دندونم چرا کن ولش نویا= هادین

   هست ک نهیهم خادیم دلم خودمه مال ک گفتم_ 

 عقب دمیکشیم  خودمو من و طرفم ومدیم یهع و زد لبخند

  اره؟ خودته مال ک= هادین

  ه؟یمشکل اره_ 

 تو خوردیم گرمش نفس دیرسینم دیشا  هم سانت ی ب  فاصلمون جلوم اومد هادین عقب برم نتونسم و  یچی ب خورد کمرم هوی

 صورتم 

 ؟ یمطمئن= هادین

 جورشم  چ اهوم_ 

 دادینم جواب یول نشیس تو زدم دست  کف با  دادیم فشارم زدو حلقه کمرم دور دستشو و  لبام ب چسبوند لباشو هوی گفتم ک نویهم

  هادین... و  گونش رو گذاشتم دسمو  نداشتم یا چاره بود شده رام کارم یکجا من شدمیم رام داشتم هید نبوددد ولکن زنمیم یهرچ

 نییپا انداختم سرمو موهام تو کرد دس دیدزد لبشو

  و گوشم طرف اورد اروم لباشو

 ی کرد میروان  یادیز= هادین

 کردم نگاش کرد بلند سرشو کرد بوس گردنمو و

 ی دار دوسم ینگفت نیا از زودتر چرا_ 

   دمیم ذجر خودمو دارم طرفس ی گفتمیم همش دمیترسیم= هادین

 باختم دلو یک دمینفهم اصن کردمیم فکرو نیهم منم_ 

 کردمیم نوازش موهاشو منم دیکش دراز پاهامو رو گذاشت سرشو بعد و



 نه  یهست شهیهم:هادین

 اره _ 

 دارم دوست یلیخ:هادین

 نطور یهم منم_ 

 ی دار دوسم یبگ سخته نقدریا:هادین

 دارم  دوست خب_ 

 دم ینشن نه:هادین

 نکن تیاز یدیشن_ 

 بکو  نه:هادین

 دارم دوست ییییلیخ_ 

 داد پرم خونه تو و کرد بغلم هادین هوی

 شرکت  برم دیبا یخانم گید خب:هادین

 هوا سرده بنداز گردنتم  شال بپوش کتتو باشه_ 

 ییما نگران شما بابا نه:هادین

 اقا بله_ 

 ارمایم سرت ییبال هی:هادین

 نکن شردرست بچ برو_ 

   میشیم خانوادتون مزاحم تیمامور بعداز:هادین

 کننیم قبول یغالم به شمارو مینیبب حاال_ 

 باشه خداشونم از:هادین

 بله؟؟؟ _ 

 اومده  بداخالقشون دختر ریگ قدوباال خوش پویخوشت پسر هی:هادین

 شعوریب_ 

 نشو ناراحت بابا باشه:هادین

 رفت  گونمو رو زد بوس هی

 سحر

 

 د یکرد دایپ یزیچ شبید خبر چه بچه خب:انیک

 ی ول نه که یخاص زیچ قربان:محمد

 ی چ یول_ 

 !!! اوا عکس  جلو اورد شویگوش

   حلقه هی و  گردنبند هی همراه بود اتاق اون داخل  وحدته خانم عکس نیا قربان:محمد



 نمشیبب بزار کو_ 

 عکس نیا نیا

 افشار خانم شدیچ:انیک

  دهیخر ریام یبرا اوا که یگردنبند نمیا و شونینامزد حلقه نیا بود گرفته  اوا از ریام شهیپ دوسال ماله  عکس نیا عکس نیا نیا_ 

 ادمه ی قشنگ بود

 دیبا پس:انیک

 ایخدا یوا که نبود یکس یول کرد انتیخ اوا به ریام درسته نداره امکان نه_ 

 م یبد خبر هادین  به زود  دیبا داره ریام با یکینزد سنم هی ای رهیام نیهم سییر نیا ای:انیک

 توگوشم گزاشتم هدفونو

 هاددین:انیک

 انیک

 شده یزیچ بله:هادین

 یی کجا_ 

 توشرکتم:هادین

 افتاده  یاتفاق هی_ 

 ی کنیم نگرانم یدار یاتفاق چه:هادین

 اومده  سییر اون_ 

 گفتمیم بهتون که بود اومده اگ:هادین

 هادین

 کرد  باز درو ارشیک هوی

 شده  یزیچ_ 

  خونه رهیم داره اومده برادرم:ارشیک

 واقعا _ 

 م یبر یکن تموم زود کارو بگم اومدم اره:ارشیک

 باشه_ 

 خدافظ پس:ارشیک

 رون یب رفت

 اوا هادیهاد،نین:سحر

 یکرد لبم به جون  شدهیچ  یچ اوا_ 

 شناسهیم رو اوا سهییر که  یکس نیا:سحر

 یچجور یچ_ 

  شد شروع وجودم تو یترس هی

 کردن دایپ اون اتاق  تو شبید رو اوا عکس:انیک



   برم دیبا خونه  رهیم داره االن اون نه یوا ییییچ_ 

 هست گمید زهیچی:سحر

 ی چ_ 

 رهیام به متعلق که بوده حلقه هی گردنبندو هی همراه عکس نیا:سحر

 ر؟؟؟ یام_ 

 برم  دیبا اوا نه اون  یعنی اوا عشق همون

 شهیم  داغون بفهمه اگه اوا کن یکاری هادین:سحر

 باشه باشه_ 

 ارشیک سمت رفتم یسر

   میبر زود تمومم من ارشیک_ 

 یدار عجله قدریا چرا شدهیچ:ارشیک

 باش زود شده  بد حالش رها_ 

 م یبر پس باشه:ارشیک

 م یرفت میشد نیماش سوار نگیپارک تو میرفت

 اوا

 اطیح تو رمیم من جون سیان_ 

 خانم هوا سرده:سیان

 پوشوندم  خودمو_ 

  تو میهندزفر هام شونه رو بودم انداخته بافت بلندو شال ه ی  رونیب رفتم شمیابر یهوا عاشق زمستونم عاشق من فهمهیم چ نیا اخه

 نشستم یول زدم خی که تاب رو نشستم رفتم بودم نیغمگ و میمال یاهنگها عاشق اما نبودم یدپ ادم من دادمیم  گوش اهنگ گوشم

 و شبید یاتفاقا به و خوندمیم اهنگ همراه و پشتم بودم داده هیتک سرمو بودم بسته چشامو و دادمیم تکون تابو پاهام با اروم گهید

 کردم یفکرم عشقمون و هادین

 ریام

 برمیم خودم بده چمدونم یمصطف_ 

 اقا  براتون ارمیم:یمصطف

  توبرو خادینم_ 

 ر یبخ روزتون اقا چشم:یمصطف

 ندازهیم یادم هی ادی منو ابوناشیخ اخه امین گهید داشتم دوست چقدر رانیا بازم کردم ابونیخ طرف دو به نگاه هی دادم تکون باسر

 داخل رفتم در تو انداختم دویکل بودم مجبور یول کارات بعدازاون باشه کنارت یداشت یتوقع هیچ کنارم جز باهامه جا همه که

 کمی افتادم خونه راست  سمت تاب یرو یکی متوجه جلوتر رفتم خشکن و ستنین سرسبز گید گال فقط هیشکل همون هنوزم

 تر  کینزد رفتم باشه تونهیم کژ نشناختمش اما کردم نگاهش

 خانم  خانم_ 

 روپاش  زدم پام با جلوو رفتم نشدم بردار دست من  اما بود گوشش تو یهنسفر دیشنینم اما

 ی هس یک تو یهو_ 



  زد خشکش من دنید از اونم نمیبیم خاب دارم داره امکان مگه اخه زد خشکم دنشید از کرد باز چشماشو  برداشت سرشو هوی

 بلندشد  سرجاش از زد پلک یچندبار

 !!! اوا؟_ 

 گفت  هوی شد گشاد چشاش

   ستمین اوا  من!!اوا !!یچ:اوا

  چشمارو نیا شهیم مگه  چرخوندمش گرفتمو رو اوا دست چپم  دست با بود راستم دست تو چمدون بره که من به رو کرد پشتشو

 نشناسم  وجودمو همه شهیم مگه نشناسم

   یریم تفرع یچ یبرا ییاوا تو_ 

 د یکش دستمو

 من  ک گفتم:اوا

 کنم یم فکر بهش هرلحظه که یکس شناسمینم تورو من مگ نگو دروغ_ 

 کش ینزد رفتم برگردوندن روشو کرد تعجب لحظه هی

 اوا یکنیم کاریچ نجایا تو_ 

 اومد  ارشیک یصدا هوی

 خوبه حالت رها:ارشیک

 زد یم اشنا ینمک نم نیهمچ گعید پسرع هی همراه ارشیک طرف برگشتم

 گهیم  یچ ارشیک!!!رها یچ_ 

 کرد بغلم داد  دست بهم اومد ارشی ک نجاستیا نیهم واسه هینفوز  هی اون رفتم تهش تا گهید سهیپل اوا درسته

 هادین

 خوبه حالت زمیعز رها_ 

 انداخت  بهم نگاه هی بود جیگ کامال انگار

 تونه ینم اون نه شهینم نه اون ..اون:اوا

 ساییر سییر نیهمچن و ریام اقا ما داداش از نمیا رهاخانم:ارشیک

 ی عوض بوده اوا عاشقه ریام نی ا چطور اه بزنن گندت  اخخخ تمومه یچ همه شناخته مارو اون میرفت لو

 اومدن  ارمان یاقا طرف از خانم رها و کاوه  اقا داداش:ارشیک

 اوا

  کردهینم رحم ادما به که یکس بوده خالفکار هی مدت همه نیا ریام یعنی گهیم یچ داره ارشیک نیا باشه خواب هی فقط نیا ایخدا

 نه  شعینم ایحدا داشتم دوستش ایدن هی قدر که  یکس همون

 !!!رها؟ یچ:ریام

 ک ینزد اومد بعدم

  یهست نجایا یچ یبرا دمیفهم:ریام

 حاال نبودم خودم نگران اصال کردیم نگام ینگران با کردم نگاه هادین به  نزاشت ریام اما شه مانع خاستیم هادین برد گرفتو دستمو

 کشه یم جفتمونو حتما ریام میرفت لو ک

 نه  سهیپل اونم:ریام



 یبود خالفکار هی تو تو یعوض_ 

 نییپا گرفت صورتشو هوی

 گرفت میگر

 هی فقط مدت اون  تمام بود میهست تمام که یکس دمیکش زجر دوسال بخاطرش که یکس گزشتمیم جونم از بخاطرش من که  یکس_ 

 ییییییعوض هان یکن نکارویا بامن یتونست چطور ریام بود قاتل هی کش ادم

 گرفت بازمو دوتا اومد ریام

 گرفتم ینم اروم  من اما

 بشه  نطوریا نبود قرار لعنت  دمیم حیتوص ویچ همه بخدا اوا:ریام

  ایخدا میزندگ تو یاهیس ننگه ی  لکه یتو بهترع یلیخ مردنم بکش بکش خب  یبکش مارو ی خایم االن_ 

 ریام

  شغلش بودم متنفر شغلش  از دیفهم بالخره کارمیچ من بفهمه اوا اگه دمیترسیم یروز نیهمچ از شهیهم بشه نطوریا نبود قرار

 دراورد  دستام نیب از محکم  دستاشو  ماشد  ییجدا باعص

 نشو  کینزد یعوض متنفرم  ازت نزن دست من به:اوا

 کن  گوش  اوا_ 

 نمونده یحرف چیه:اوا

 گرفت رو اوا  یدستا اومد بود کاوه  مصال که پسره همون هوی

 یی معنا تمام به کصافت هیتو نشو کینزد اوا به:کاوه

 ی کنیم غیتکل نییتع برتم که یهست یخر کدوم تو_ 

 شه  کینزد  بهش تو مثل یاشغال هی ندارم دوست یدیفهم منه خانم منه عشق اوا :کاوه

 ارمیم دخلتو گلوله هی با بخام اگه االن نیهم ایگیم یدار یچ بفهم یهع_ 

 اونطرف  ببر اصلحتو:اوا

 داداش  شدهیچ:ارشیک

 خونه از ندارن حق درضمن میکن عوض نجامیا دیبا دارن شنود حتما نشونیبگرد نینفوز سنیپل جفتشون یدینفهم چطور تو_ 

 کبارش  یدیفهم شن خارج

  از داره دوست منو هنوزم اون نه نه گستید یکی عاشق اوا یعنی لعنت اه داخل رفتم کنارشون از شدم رد بود جیگ ارشیک

  شرش از است کهیمرد اون  مانعمون تنها اره کنه فراموش منو نتونسته هنوز شناسمیم خوب یلیخ رو اوا من اشکاش از نگاهتش

 شم یم  خالص

 اوا

 گارداشیباد یول نطوریهم هادمین دراومدم خجالتش از قشنک یلیخ منم گرفت منو دستش با کرد رییتغ درجه هشتصد ارشیک

 میشد میتسل ماهم اسلحه بحاطر بودن

   یعوض نزن دست بهش:هادین

 شو خفه.. شد ناراحت سهیپل اقا یاخ:ارشیک

 هادین صورت تو زد مشت هیبا

 یعوض اشغاله_ 



 هنوز زد کتکش یحساب مشت لگدو با گرفتو قشوی بلندشد هادین بعدم ارشیک صورت تو زدم مشت هی و گاردایباد به شدم الیخیب

 بود  گوشم تو شنود

 کنن   عوض جاشون  خانیم میرفت لو ما سحر سحررر هست یکس_ 

 جا  همه تارشد و نیزم رو افتادم هادین یدادا و کردم  حس سرم پشت که یدرد با هوی

 بود جلوم ریام بازکردم اروم چشامو

 عرضه یب یاشغاال باشه نشده شیز یچ دیدعاکن دیبر:ریام

 اون  قربان اما:گاردیباد

 د ی اریب سرش ییبال دیندار حق کشتتونم  اگ یحت هان یچ اون:ریام

 طرفم برگشت ریام  ستین هادوین شدم بلند جام از گرفتمو گردنمو پشت

 اوام خوبه حال زمیعز اوا:ریام

 دیبرد کجا اونو هادین کو ستمین میکس زیعز ستمین تو یاوا من بکش دستتو_ 

 کرد اخم ریام

 شده  ی عوض اون عاشقه من عشقه واقعا انگار نه:ریام

  ینیبب خودت چشم به اونو یندار حق بلند دهنتو_ 

 ی من مال  اخرش  اولو یکن تقال کم بهتره اوا:ریام

 با میبعد نیزم رو شد پرت درد از که شکمش تو رفتم  مشت با جلو اومد گاردهیباد بلندشدم جام از دانه پنبه ندیب خاب در شتر_ 

 د یخندیم فقط ریام زدم لگد

 خوبه زدنت ضربه هنوزم:ریام

  لبش رو دیکش دست اومد خون لبش از ریام صورت تو زدم یکی بردمو مشتمو

 واگرنه  یقلبم صاحب تو که فیح:ریام

 هاد ین کو بگو خودت یبرا یگیم یچ یبرگشت حاال یکردینم انتیخ بهم یکردینم ولم شیپ سال سه بودم تو قلب صاحب   من اگه_ 

 نییپا اومدم ها پله از عیسر سرشن یباال اصلحه با گاردامیباد بستنو یصندل رو هادوین  دمید رونی ب رفتم

 ی خوب زمیعز اوا:هادین

 دیکن بازش الشخورا ایعوض_ 

 تو داداش زن:ارشیک

 شرف  یب ی کهیمرد ستمین تو داداش زن من ازار داداشو زن_ 

 سمتم گرفتن اصلحشونو گاردایباد که کنم باز دستاشو خاستمیهادمین طرف رفتم

  رتایغ یب نینکن نههه:هادین

 نیترسونیم یچ از منو هه_ 

 باداد

 د یبزن_ 

 گردم یم باز بندو داشتم و هادین جلو کینزد رفتم منم کردن کیشل اماده اصلحشونو

 منه  زنه اون نیار یب اون سر ییبال دیندار حق نگفتم مگ لشا تنه نــــــــــه:ریام



 یخوریم  یگوه چ ناموس یب رتیغ یب گمشو برو:هادین

   یکنیم زنم زنم اونوقت نمتیلینم باخودم زدن حرف شان در بزنم حرف تو با شهی م عارم یحت من ریام_ 

 کردم  باز هادوین یپا دستو

 شد یعصبان ریام

 دیبکش و یکی نیا اما دیار یب سرش ییبال دیندار یحق داداشتونه زن  نکهیا:ریام

 هاد ین جلو رفتم هادین سمت گرفتن اصلحشونو

 اوا کنار ویب:ریام

 کنمیم ستین به سر خودمو من بشه شیچی اون ریام یکرد فکر یچ تو_ 

  بود جلوم مبل هی

  ههههههههه واقعا.انگا اما یکنیم یشوخ کردمی م فکر هه:رپوزخندیام

  میکن کاریچ داداش:ارشیک

 رو  سهیپل اقا نیا دیبزن  گفتم:ریام

 هاد ین سمت گرفت اصلحشو ریام هوی زدی م پشتم از هادمین زدم رو  گاردای باد تک تک رفتم

 کشمش یم کن  تالش یعوض نیا بخاطر من شیپ کم  کن  بس اواااااااااا:ریام

 کردم ینم  فکر هادمین  نبود لحظه هی به من ختیر قلبم هادین ژرف اصلحش دنید با

 سحر

 میکن کاریچ حاال ان یک انیک_ 

 میریم  باشن باش اماده روهاین:انیک

 اوا

 فروش  وطن فطرت دس شدمینم سیپل گهید که ترسبدمیم تو مثل یامثال از اگر من هه ترسمیم یکرد فکر بزن خب:هادین

 رهیبگ دستمو سمتم اومد گاردایباد از یکی بلندشد سرجاش از ریام

 یبزن من به دست یندار حق الشخور_ 

 عقب برو نزن دست بهش:ریام

  ی حس چیه یچیه االن اما بودم شدناش یرتیغ نیا عاشق موقعه اون داشت  رتیغ و  تعصب یلیخ  من رو ام موقعه همون ریام

 ندارم 

 کنمیم  خالص خودمو  منم باش مطمئن ستمین منم نباشه اون ریام کن  ولش_ 

 اواااا :هادین

 ریام یدونیم خودت حاال_ 

 سرم  رو گزاشتم گرفتم اصلحرو گاردایباد از یکی شکم تو زدم مشت با

 ار یدرن یبار وونهید اوا:ریام

 ا ینکن یکار اوا نکنننن نههه اوا نه:هادین

 بهتره نباشم سرمنه دعوا_ 

 نییپا اورد  اسلحشو ریام



 نییپا اریب اونو ام تو اوردم اصلحمو کن نگاه باشه باشه:ریام

  زارمیم تنهاتون من یگفت رید_ 

  طرف دو بود گزاشته دستاشو  کرد بغلم بعدم و انپاخت دستم از لگد با اصلحرو من از قبل هادین که بکشم رو ماشه خاستمیم

 صورت

 کاریچ خامیم رو ایدن ن یا من ینباش تو اگ هادین نیمورف ستین تیزیچ  یسالم تو اوا:هادین

 د یکش هادوین پشت از ریام

 اال ی باال نشی ببند نیببر  زود دمید یهرچ بسه:ریام

 برعکس منو و خوند دستمو ک پلش تو بزنم خاستمیم یک ی بود گرفته دستمو محکم ریام بردن خادوین ردیم حرف داد با همش

 بود کرده حلقه محکم کمرم دور دستاشو بغلش تو گرفت

 بردار  دستتو یعوض کن ولم کن ولم_ 

 شکمش تو زدم ارنجم با

 اخ:ریام

  دنبالش برم خاستمیم

 ار یدرب  یباز  مسخره یخایم میهرچ کشمیم اونو یبر اگ اوا  قسم خودت جون به:ریام

 سمتش برگشتم

 ی خایم یچ من از بگوو هاننننن ریام یخای م یچ من  جوون از_ 

 تورووو :ریام

 ی رفت ینکرد ولم مگه ینکرد انتیخ من به شیپ سال سه همون مگه_ 

  ولت بودم داده قول خودم به کردم ولت یچ یبرا یدونیم  اصال یبشنو حرفامو یخاست برگشتم یوقت اما کردم  ولت اره اره:ریام

 یی نجایا خودت یپا با تو االن کردم ولت  خودت  یخوشحالل بخاطر من ی اومد خودت  یپا با خودت تو اما برم کنم

 بزاذم دلم ی کجا نویا یفهمیم ریام یبفروش منو یحاستیم تو بابام شرکت  سهام بخاطر یول منو یخاستیم تو دروغ مشت هی بازم_ 

  زودترم اگع یحت یبرگشت رید  نبودم متنفرم ازت یحت گعید دوسال بعداز اما تو به ادمیز عشق بخاطر شدم متنفر  ازت من اره

 ی کرد یمخف ازم ویچ گعید بگو یلعنت بکو بهم یکرد ریخاکش خوردو  قلبمو تو کنم اعتماد بهت تونستمینم گهید من یومدیم

  دونستمیم چ اما بفروشمت خاستمیم شعیم یواقع یالک نقشه دونستمیم چه سهامت بخاطر شدم کینزد بهت درسته درسته:ریام

 رفتم من..رفتم یچ یبرا یبشنو ینشد حاظر اصال برگشتم دوسال بعداز میزندگ تو عشق تنها یشیم دونستمینم امیدن کل یشیم

 ویکی شغلت  منو نیب ینباش مجبور یخالفکار هی عاشق چون ینش شرمنده تو تا  رفتم من سیپل هی تو بودم خالفکار هی من چون

 روز چند همون اما  بفروشمت خاستمیم اره بودم شغلت با سهیمقا مورد همش من شغلت  بود معلوم انتخابت هرچند یکن انتخاب

 بخاطر شم عاشقش بخام کردمینم نگاه ساناز با ک یمن شهی م باورت تو شدم عاشقت دل صد نع دل  کی چون شدم منصرف اول

 کنم  انتیخ بهت زیچ همه یب اون

 کورانه کور من  بوده وجدانت  عذاب اون بوده تیشرمندگ حس  اون نبوده عشق اثن بگو دروغ بهم کم ریام دمید عکساتونو من_ 

 یگرفت  وجدان عذاب  نیهم خاطر به پات به ختمیریم  وجودمو تمام پاک قلب هی با بودم عاشقت

  تا اوردم خودم سر یبگ ییباا هرجور دوسال  اون تو نبود  اما ندامت حس کردمیم فکر منم وجدانه عذاب کردمیم فکر منم:ریام

  شدم عاشقت وجودم تمام با یلیخ  یلیخ من  اوا بود فوتوشاپ عکسا  اون درضمن میکشدیم عذاب  تهران تو نشد اما  کنم فراموشت

 خودمو سیپل شیپ رمیم بعد گمیم اوا به رمیم اول گفتم ستمین ها برنامه نیا تو گید من کنار کشمیم من گفتم رفتم دوسال بعداز

  دارم تورو حداقل گفتم بودن گرو خونوادم نکهیا بخاطر ی اجبار ییجورای دادمیم انجام دستوراتو فقط من موقعه اون کنمیم یمعرف

  اون  یشد پسر نیا عاشق نگو یخاستینم منو نبود همراه ریام با گید دلت ینبود ثابق یاوا اون گید تو برگشتم یوقت اما گید

  کنمیم  خاهش اوا  یشد نیا عاشق که بود من کردن فراموش بخاطر فقط نیا دونمیم اوا  اومداوا دنبالت اون میمهمون تو روز

 شویم قانل هی عاشق بازم من یکرد فکر پاکزاد یاقا یکرد فکر یچ_ 



 نتونستم ازتو اما متنفرشدم دخترا همه از تو بخاطر اوا ییتو مقصرش هستم که یزیچ:ریام

  بزن دادگاه تو  بزار حرفارو نیا هه_ 

 جهنم به رهیم هادتین اون قبلش هه:ریام

 ریام باش نداشته یکار اون به_ 

 شرط  هی بع:ریام

 یشرط چه_ 

 تا زندانب هی عنوان به فقط اونو صورت نیدذا من به یبرگرد  و یمن عاشق هنوزم یبگ یندار دوستش یبگ بهش یبر دیبا:ریام

 سایپل له دمشیم بعد دارمیم نگه مونیعروس روز

 کنم ازدواج باتو ستمین حاضر میبکش منو نداره امکان_ 

 ی باش شاهددمرگش یتونیم پس باشع:ریام

 من شه شیزیچ اون بزارم تونمینم کنم عمل خودخاهانه خودم احساسلت  بخاطر تونمینم کنم کاریچ حاال باال رفتیم ها پله از داشت

 گذرمیم عشقم بخاطر احساساتم از خودم از وحدت اوا من

 قبوله باشه_ 

  بتونه تا یبگزر عشقت از یمجبور وقتا یگاه ستین  عشق از یجزع یفداکار ایا نبست عشق نیا ایا کردمیم کاریچ داشتم من

 باشه خوشحال بازم بتونه تا باشه سالم

 واقعا:ریام

 اره _ 

 م یریم نجایا از یکنیم ازدواج بامن:ریام

 یندار یکار بااون بدونم کجا از باشه_ 

 چشماته  جلو ک گفتم:ریام

 ی چ مونیعروس بعدداز_ 

 بده  لشیتحو خودت:ریام

 ی زنینم قولت ریز باشه_ 

 نکنه  یکار ک یتاوقت:ریام

 نکن  دادن اطالع فکر منه  دست هرجفتتون شنود درضمن میکن  عوض جامونو دیبا الن نه االن:ریام

 گرفتم ازش نگاهمو دراورده گوشوارم از بودم هوشیب یوقت کنه خدالعنتت

 داخل اومد ریام اتاقم تو رفتم باال رفتم

 میریم کن  جمع التیوسا:ریام

 انیک

  ییبال داره امکان هران رنیاس پارسا سرگرد و وحدت سرگرد ری نزاد یفرار راه دیکن محاصره رو خونه دور تا دور ها بچه_ 

 دیباش مواظب ارنیب سرشون

 خاستمشیم برادرم مثل  یزمان هی شهیم شرمم ادیدرب اب از پست نقدریا ریام کردمینم فکر:سحر

 باشن  سالم  دعاکن_ 

 نگرانم  اون یبرا من  هادین یول اواست عاشقه جنونانه چون  ارهینم اوا سر ییبال:سحر



 خدا  به توکل_ 

 رونیب اومدن  اما داخل رفتن نایا ارش باال میرفت وارید از

  فقط ستین نجایا یکس قربان:ارش

 یچ فقط_ 

 بوده  خدمتکار معلومه بود داخل ک یزن جسد رو بودن گزاشته نویا:ارش

 گرفتم  رو برگه

 اون کنهیم ازدواج بامن اون دینگرد  اوا دنبال دینزن مسخره یکارا به دست که یزمان  تا البته خوبه سرگردا یهردو حال:برگه

 ده یم لیتحو خودداوا یعروس بعد هادوین یول بامن ارشیاخت و منه زنه

 اوا از خامینم شه وونهید اوا  خامینم خامینم گید توروخدااااا میبزار دینبا توروخدا انیک.. انیک شهیم نابود اوا نههههههه نه:سحر

 انیک کنمیم حاهش شم دور

 تونهینم اوا بدون اونم شده عاشق بار نیاول یبرا هادین  یدونیم توچه میگردونیبرم سالم هردوشونو باش اروم سحر سحر_ 

 م یکردونیبرم سالم هردوشونو

 محاله واگرنه کرده دشیتحد هادین جون با مطمئنم:سحر

 م یبزن ردشونو دیبا نداره یا دهیفا چیه یزار و هیگر دونمیم نویا منم:انیک

   یچجور اخه:سحر

 یهرجور_ 

 

 اوا

  دونمینم کردو قفل روم درم گهی د اتاق هی تو برد منو ریام کردن باز چشامون میدیرس بود بسته چشامون گهی د خونه هی  تو میرفت

 عاشق نکهیا ررازیغ میدار دوست همو یلیخ نکهیا از ریغ بود یچ ما  گناه ایخدا ایخدا مییکجا دونمینم اصال کردن کاریچ هادوین

  بودم نشسته تخت رو شد ینجثریا چرا میشد  بهم کسالمونی عشق متوجه شبید تاره ما  دبیم عذابمون چرا گناهه عشق مگه میهم

 کردم یم هیگر پاهامو رو بودم گزاشته سرمو

 هادین

 داره  دوست منو واقعا اون ستین تو مثل  اون دارم اعتماد اوا به چشام  اندازه من یعوض یییگیم دروغ:_ 

  خوب من هم تو هم رهی گیم خندم که زوره به ک نگو هان مته اتاق تو ستویتون شیپ نجایا االن چرا  داره دوست واقعا اگ هه: ریام

 کنه دفاع خودش از بتونه که خوبه دستش ضربه اونقدرم کنهینم ویکار نخاد تا میدونیم

  یفطرت پست هی تو نداره امکان نههه_ 

 توصورتم  زد مشت هی

 زاده  حروم کن  باز دستامو  یگیم راست اگ_ 

 تورو یوقت اول عشق جز شهی م فروکش یچ همه شد من عاشق اول اون بودم تو از قبل من منه عاشق اندازه یب هنوز اوا: ریام

 طونیش بود شده تنگ برام دلش میکل کرد قبول اونم عاشقشم هنوز گفتم بهش دارم دوستش که گفتم بهش باال اوردن

 کردم یم یکی خون با پوزشو چکو بود باز دستام اگ

  نداره امکان کنمینم باور من_ 

 یکنیم باور شد من مال شهیهم یبرا و یدیشن اوا از رو بله جواب عقد سفره سر ک یروز پس: ریام

 کرده  مجبور اونو حتما زارمینم من یییچ



 ی کنیم یباز باهاش هیباز اسباب اون مگه ستین تو ماله  اون یعوض_ 

   نداشت وجود اصال که یدیم زجر یعشق بخاطر خودتو یدار هنوزم: ریام

 کنم ینم باور نشنوم اوا خود زبون از تا_ 

  تو سمت اومد  من کردن فراموش بخاطر اون یداشت  رقابت شیقبل عشق با تو شهیهم اون یبرا بدون نویا نیبب پس باشه: ریام

 گفت  خودش

   کنمینم باور حرفتو وقت چیه_ 

 بشنو اوا خود از پس باشه:ریام

 داره دوستم مطمئنم  اما میشد مطلعه هم احساسات  از تازه روزه هی  فقط درسته نداره امکان نه باشه راست ریام یحرفها نکنه

 چهیباز ویکس خورده ضربه خودش  چون  شناسمیم خوب اونو من  موندینم احساساتش یپا موندینم  منتظرم کسالی نیتوا واگرنه

 کنم اعتماد یعوض اون حرف به دینبا دهینم قرار

 مسعودددد:ریام

 داخل اومد مرد هی

  قربان بله:مسعود

 ی دیفهم یزنینم دست بهش اریب رو اوا برو:ریام

 چشم :مسعود

 اومد اوا قهیدق چند از بعد

 خوبه  حالت زمیعز اوا_ 

 اوا

  همه من بخاطر  زدن مشت توصورتش انگار رمیبم یاله هی رگری ز بزنم کنم بغلش محکم نرم که بودم داشته نگه خودمو زور به

 بخشم ینم خودمو وقت چیه رفت لو یچ

 عشقم  بگو  نمیا به یگفت من به یهرچ:ریام

 ی کن صداش ینجوریا یندار حق ستین تو عشق نیا:هادین

 یا گرفته یصدا با کردم هیگر بس از قرمزه قرمزه چشام مطمئنم نیزم به بودم دوخته نگاهمو

 کنم  صحبت  تنها باهاش خامیم_ 

 اوا  اما:ریام

 کنمیم خواهش_ 

 گوشم کنار اورد سرشو کمینزد اومد

 خودته  با  میتصم کن یخدافظ باهاش ینگفت گفتمو بهت که ییحرفا همون اگر:ریام

 شدم دورش یطنابا کردن باز مشغول و هادین کینزد  رفتم بست درم رونیب رفت ریام ندادم یا اجازه یول زنیبر خاستنیم اشکام

 نکنه  نکنع اوا یگینم یزیچ چرا ها؟؟.. نکرد تیکار که  اشغال اون یخوب تو اوا:هادین

  شونم دوطرف گزاشت دستاشو اومدطرفم درنگ بدون سرجاش از بلندشد کردم باز طناباشو

 قرمزه  نقدریا چرا چشات شده یچ کرده کارتیچ اوا:هادین



  یبرا دلم چقدر دونهیخدام  و اغوشم نیا محتاج چقدر که  اخ کن متوقف نجایهم اتویدن ایکردخدا  نوازش موهامو و کرد بغل منو

  دستشو شد کینزد بهم کرد نگاه بهم تعجب با بود شده  جیگ کنار دمیکش اروم خودمو بسه یخاه خود بسه شهیم تنگ اغوش نیا

 گونم  رو گزاشت

 شده یچ اوا:هادین

 شد  ییزایچ هی متوجه کنم فکر کنار دمیکش صورتمو

 هادین_ 

 بودم صدات دلتنگ چقدر یدونیم هادین جون:هادین

 بود  اشتباه شبم هی همون یبرا یحت ما  نیب یچ همه هادین کن  گوش_ 

 توهم  کرد ابروهاشو

   اوا کرده دتی تحد یبزن حرفارو نیا گفته آشغال اون:هادین

 روگونم گزاشت دستشو اومد

 من بخاطر خادینم بکنه تونهینم یکار چیه نترس اوا:هادین

 کنار  دمیکش خودمو

  یچ یبرا دمیفهم یوقت گفت  ویچ همه اومد که االن بفهم بودم ریام عاشق اولم از من گمیم دارم خودم بخاطر من تو بخاطر هه_ 

 ندارم  تو به یا عالقه چیه من شد ور شعله کنم فراموشش تو به شدن کینزد با داشتم یسع ک یعشق بازم  رفته

  نه گهی د یکنیم یشوخ یدار:زد یدار صدا پوزخند هادین

 سرش دوطرف گزاشت و موهاش تو دیکش دستاشو

 اونا  شبتید یحرفا... صبحت یحرفا...  هادین منم اوا:هادین

  بود دروغ همش_ 

 کرد یم  مییهوا چشاش کنم نگاه چشماش تو تونستمی نم بود نیزم به نگاهم هنوزم

 داره یکار دراوردن ادا و گفتن دروغ من یبرا یکنیم فکر_ 

  خورد روش پرشم هربار با پام ریز اونو قلب داشتم  من اخه کردمینم نگاه توروش بازم یول گرفت بازومو هردوطرف هادین

   شدیم خورد داشت دوم  بار یبرا بدتر من قلب واگرنه خودش بخاطر فقط خداشاهده یول کردمیم

 کن من ینگا یلعنت یگیم دروغ یدار:هادین

 داد با

 ندارم دوست هادین بگو... یندار دوستم بگو کن نگاه.... کن نگاه چشمام تو ییییلعنت باتوام:هادین

 کردم  نگاه چشماش تو بلندکردمو سرمو قدرتم کردم عشقمو تمام

 من _ 

   ندارمممم....تو....به یا عالقه چیه من ... من_ 

  منه قلبه تو ریت مثل اشکت تیگر نکن هیگر  من عشق شد ریسراز چپش چم  از اشک عقب رفت کرد ول بازومو طرف دو هادین

 یطوالن عمرت یباش سالم یبتون تو تا گزرمیم تو از همه از تر مهم احساساتم از خودم از تو خاطر به ندارم یا  چاره کنم چ اما

 دونم ینم اشتباهه تصورم دمیشا یش عاشق یتونیم بازم مطمئنم باشه

 داد با هادین

 نیهم قیال واقعا ریام تو چبه یدونیم اصال یداد بمیفر چراااا چراااااا  ینداشت یا عالقه من به اگه توام دست چهیباز من مگه:هادین

 هردوتاتون ....هردوتاتون



 جلو نه تونستمینم نیازا شتریب گهید نگفت یزیچ ک دید یچ بود شده یکی  روهم دندونام دنیسا و اخم با که توصورتم دونمینم

 برم خاستمیم و وجودم تمام از عشقم از برگردوندم رومو اشکام جلو نه رمیبگ خودمو

 وحدت  خانم:هادین

 برنگشتم  اما ستادمیا

 ندادم دست از ویکس چیه من:هادین

 گفتیم بغض با

   یبود وجودش تمام که یداد  دست از ویکس تو. تو اما ینداشت دوست منو تو چون... منو تو چون:هادین

 رون ی ب رفتم کردم باز درو و کردم پاک اشکامو راستم دست با رشدنیسراز  و نخاستن اجازه دنیبار واسه اشکام گید

 هادین

 کردمیم فکر  کرد نکارویا بامن چراااا  چراااا  کنم اعتماد بهش کورکورانه تونستم چطوررر باورکنم تونستم چطور خدااااااااااا 

  تمام که  یکس بود دهیند یکس اشکمو امروز به تا که ی من کردمیم هیگر تختو لبه نشستم اوااااا متنفرممممم ازت داره فرق باهمه

 کنمیم هیگر وجودم تمام با نشستم االن رفت کردو له رپاشیز غرورشو یکی یراحت به االن بود غرورش وجودش

 اوا

 کرد بلندم گرفت بازومو یکی هوی  کردمیم هی گر نیروزم سرخوردم وارید کنار رفتم بستم درو

 نکن هیگر زیچ همه یب اون خاطر به کن  من ینگا اوا:ریام

 فیکث یزالو ادددددیم بدمممم ازت نشنوم صداتو شو خفه  شو ساکت_ 

 اومد ریام قهی دق  چند بعداز دمیکش دراز تخت رو تواتاقو رفتم نییپا  رفتم هیگر با بعدم و

 م یعسل چش  خوشمل اوا:ریام

 یبزار تنهام شهیم_ 

 میشی م هم مال ما گهید روز چند اوا عه:ریام

 زد یم حرف ها بچه مثل ینطوریا شدمیم ناراحت دستش از یوقت شهیهم

 ..روز اون  تا حاال_ 

 فرستادم براش غذام تازه نبستمش گید  یکرد باز هادوین تو نکهیا بخاطر:ریام

 ممنون _ 

   بکنم تونستمینم یکار  شدیم چندشم اما خوردیم گردنم به نفسهاش گردنم یگود تو کرد سرشو شد کینزد بهم اروم

 سحر

  ستین وقتش واقعا االن ایخدا شدی نم روشن نیماش زدیم استارت انیک یهرچ یول میشد نیماش سوار میرفت  دو با بود گرفتع بارونو 

 خستمه خداا یوا

 بندازم نگاه ی برم من نیبش سحر=انیک

 شدم ادهیپ بود رشیگ یهع یا قهیدق ده  ی باال زد نویماش کاپوت و نییپا رفت

 ی شد س یخ سیخ بارون وسط شد  یچ انیک_ 

 مالوند دماغشو و کرد یا عتسه ی هوی

 بزن  استارت ی برو دونمینم=انیک

 نشست  نیناش داخل اومد و بست نویما  کاپوت یعصب حالت ب انیک انگار ن انگار یول زدم استارتو شدم سوار



 اد یم بند بارون نمیبب میبمون یا قهیدق ده ی بزار ستین بشو درست=انیک

 بخدا  خستمه  انیک یوا_ 

 تو  اندازه ب خستمه منم سحر بخدا=انیک

  کردم ساعت ینگا شدم بلند ومدین بند بارون یدل گذشت یا قهید ست یب ی  بستم چشامو  و کرد کارو نیهم انمیک خابوندم ویصندل

 صورتش رو دمیکش دس دهیکش دراز و سرش ریز گذاشته دسشو  ی دمید کردم انیک ینگا هست7 ساعت دمید

 ی خاب انیک_ 

 کرد  باز چشاشو

 شده یزی چ برم قربونت نه=

 نیماش سراغ میایم فردا میبر ایب میبمون نجایا یک تا یول نه_ 

 کرد  رونیب نگاه شدو بلند

 بارون نیا تو اخه=انیک

 م یمجبور میبر ایب ولشکن_ 

  به دنییدو ب میکرد شروع کوچه ته از بود یدیشد بارون  میکرد قفل درو و میشد ادیپ دوتامون نیماش داخل  گذاشتم چادرمو

 زانوم  رو گذاشتم دسمو و سادمیوا بودم افتاده هسک هسک

 سحر خوبه حالت=انیک

 سم یخ سهیخ شد  خسم اره_ 

 اد یم رمونیگ نیماش ابونیخ سر میرسیم میبر  گهید کم ی ایب دونمیم= انیک

 سیخ سیخ انیک میکردیم خسته خودمونو میداشت فقط هرچن دنیدو و گرفتم دسشو نداشتم یا چاره وهید  کرد دراز طرفم دسشو

 بود  دهیسبیچ صورتش رو موهاش بود شده

 ابون یخ سر میدیرس

   پرن پسرودختر همش ای کننینم سوارمون ننیبیم ک ختمونمیر اصن شنیم رد ک هم یینایا شهینم رد نمیماش ی کووو  انیک_ 

  طرفم  برگدوند روشو یییوا گهید باشه نخورده سرما خداکنه  بود گرفته ینیب  زشیابر انگار کردیم زیتم دماغشو فقط انیک یول

 گرفت محکم کلمو گوشم رو گذاش دسشو دوتا

  یایب شتریب یتونیم سحر= انیک

 یگیم یچ  انیک میخوریم سرما_ 

 اومد  رمونیگ  نیماش  راه تو خواست خدا هم دیشا بخدا میمجبور=انیک

    نداشتم یا چاره گهید  انداختم ابونیخ ب ینگاه و گرفتم دستاشو

  پس باشه_ 

 دهیفا یول می کردیم دراز جلوش  دسمونو شدیم رو ینیماش هر و میکردیم جاده ینگا و میرفت یم راه فقط میدیدوینم یول راه میافتاد

 م یرفتیم  راه همش یساعت1 هی قیدق نداشت یا

 میهم با بارون ریز باره نیاول خرابمون  حال نیا از  جدا حاال سحر=انیک

 گرفت  خندم خندش از خنده ریز زد و

 م یکردیم  عاشقانشش میداشت چتر ی   کاش  حداقل شده کش  اب موش  مث یول اره_ 

 نیزم رو نشسم گرفتیم داشت نفسم گهید خنده ری ز زدم



 طرفم  برگشت  کسان

 یاورد کم ک نگو=انیک

 نگم؟ چرا_ 

 باشه  نایا از تر محکم دیبا من خانوم اخه= انیک

 ؟یشدیم خر کدوم سوار ینداشت زبونو_ 

 رفتم یم تو قربون نداشتم زبون دوما بالنسبتت اوال=انیک

 ییییییوا شده خستم یلیخ  عمت جون اهوم_ 

 شه ینم درست یزیچ نشستن با  پاشو پاشو خودمم دونمیم= انیک

  ابونیخ وسط رفت کردو ول  دستمو ان یک شدیم رد داشت یتاکس هی هوی ک دیکش طول یا قهید ستیب  هی میافتاد راه بازم و شدم بلند

 ساد یوا جلوش

 یشد وونهید انننیک_ 

 دیسیوا تروخدا اقا سایوا=انیک

 کنار زد مرده

 دیش سوار دیا یب نیشد سیخ چقد دیکنیم کاریچ نجای ا دیسرباز که دوتا شما ییییوا=مرد

 میشد سوار

 نباشبد خسته اقا  سالم_ 

 م یمردیم میداشت گهید نکنه کمتون یبزرگ ع  خدا سالم=انیک

 د یکنیم کاریچ نجایا کنمیم خاهش سالم= مرد

 گرفت طرفمون ویکاغذ  دسمال و

 ددیکن خشک رو صورتتون دیری بگ=مرد

 میراه تو شهیم یا خرده ساعتو 1 هی شد خراب  نمونیماش میسرگرد ما راستش ممنون= انیک

 د ی بگ ادرسو دینخور سرما خداکنه=مرد

 کرد ادمونیپ خونه جلو و میگفت ادرسو

 واقعا شرمنده امیب بردارم پول خونه برم من دیسیوا نجایهم زحمت یب فقط نیحس امام  ب اجرتون میممنون ازتون واقعا اقا= انیک

 سالمت . ب دیبر سین الزم پسرم نه=مرد

 اخه= انیک

 رفت کردو یخدافظ  و بده ادامه نذاشت

 بده  رشیخ خدااا_ 

 م یبر ایب واال  اره= یدماغ تو صورت  ی ب انیک

 خونه در می دیرس باال میرفت و میشد اسانسور سوار زدیم بارون داشت هنوز

 خونه؟  میبر یاینم_ 

 ؟ یاینم تو یمرس نه=انیک



 خدافظ  یهس خسته برو نه_ 

 کننیم بش خوش و نشستن ایارش و فرزانه دمید داخل رفتم انداختم دیکل

 یییییی سیخ قدریا چرا سحر ییییوا=فرزانه

 ؟ ینکرد خبر ایدر یرفت= ایارش

 خنده ری ز زدن

 تو  یبود یک خوشمزه بچه برو_ 

 خانوم  فرزانه صاحابش= ایارش

 بده  شانس  خدا_ 

 اتاق  طرف رفتمیم میداشت

 ی نگفت= فرزانه

 دادمیم حیتوض براشون کردمیم کارام ک همونطور حموم تو رفتم و برداشتم لباسامم و  حوله و اتاق تو رفتم

 خورده سرما بدون پس زدین حرف یدماغ تو انیک یگیم تو ک طوی ا= فرزانه

 موهام رو انداختم رو حوله و رونیب اومدم بود شده تموم کارام گهید

  نمیبب برم امیب تا ها کشو تو کن دایپ یخوردگ سرما قرص ی کنم  خشک  موهام من تا زحمت یب فرزانه واال دونمینم یگیم راسم_ 

 اصال  هس الزم نه ای خوبه حالش

 باشه =فرزانه

  ی  و بستم نییپا موهامو داشت  ک یفر حالت همون و دم یکش سشوار موهامو  کنم سیبابل موهامو نداشتم حال سشوار طرف رفتم

 سرم رو انداختم شال

 شال؟ با پسرونه پیت کو نگا کو نگا= ایارش

 اشناس برام پسرونه یهود چ=فرزانه

 کردم باز گوش بنا تا شتموین

 بدبخته  منه مال= ایارش

 یی پرو حالت با و برداشتم قرصو

 دا ینش مزاحمم خادیم دلم_ 

 غلطا چ= ایارش

 بارون؟  نیا تو یول رونیب  رفته نکنه ومدینم  در صداش یول زدم در انیک در طرف رفتم بستم ودرو خنده ری ز زدم

 زدم  در باز

 انننیک_ 

  دهیکش یکاغذ  دسمال با بس از بود ملوم هم شینیب سر  دستش تو هم یکاغذ  دسمال و بود شده سرخ لپش دوتا شد باز در دمید هوی

 شده سرخ

 ؟یکن  نگام فق یاومد= کرد یا سرفه انیک

 مرده؟ ای یا زنده نمیبب اومدم بَده هیچ_ 

 زندم  عشخم نترس= انیک



 نشست کاناپه طرف رفت

 توو ایب= انیک

 اممم یم  استقبالت واسه یمرس_ 

 روش ب رو نشستم داخل رفتم

 انگار یخورد سرما_ 

 شم یم خوب بابا نه=انیک

 خودم یشونیپ رو چپمو دس و شیشونیپ رو گذاشتم راسمو دس طرفش رفتم

 که  یدار تب پسر یوا_ 

 ندارم  بابا نه=انیک

 تهیشونیپ رو دسم انیک سمین ک خر_ 

 نشیس  رو گذاش و دیکش دسمو هوی

 ی نگران یالک سین میزیچ گمیم=انیک

 دهنش  طرف بردم دسمو کردم باز قرصو دون ی برداشتم اب وانیل ی رفتم نگرفتم کتفمم ب حرفشو یول

 قرصو نیا بخور_ 

 ادینم خوشم خامینم نه=انیک

 بچه بخور گمتیم_ 

 اد ینم خوشم گمتیم سحر=انیک

 بشم؟ کار ب  دس خودم یدار دوس_ 

 ی کنیم کاریچ  مثال=باال انداخت ابروشو ی

  شدم مجبور دس ی  با دادینم جواب بود داده فشار هم به  محکم دندوناشو قدریا یول گرفتم فکشو دسم ی با و زیم رو گذاشتم ابو

 طرفش  گرفتم ابو و حلقش  تو انداختم فوت ی با کردم باز فکشو دست دوتا با لبام نیب گذاشتم قرصو

 بخور  ریبگ ایب_ 

 گرفت دسم از

 کت یتکن از  اومد خوشم جوننن=انیک

 بابا برو_ 

  کنهیم نگام داره یخاص جور ی دمید خورد  چشمش ب چشام باالس تبش هنوز دمید شیشونیپ رو گذاشتم دسمو

   خوبه؟ جات=انیک

  کردم باز لمویچ  ارمیدرب یانسان ریغ حالت  خاسمینم نشستم پاهاش رو دمید کردم نگاه ی

   خودت  برا سیخس_ 

  شم بلند توممینم و گرفته کمرمو  محکم انیک دمید شم بلند اومدم ک نیهم

   یندار دوس شم بلند تا کن  ولم خو_ 

   موهام تو دیکش دسشو زدو یلبخند

   ادیم شتریب بهت فر یموها چه اخه زد حرفو نیا یک=انیک



 ی راض خود از یلیخ لحن  ی با گرفتم باال سرمو و  بستم چشامو

  دونمیم_ 

 نش یس تو خورد محکم دسام ک بود ییهوی یجور  خودش ب چسبوندم انیک هوی خنده ری ز زدم گرفت خندم

 خورد  چشمش  ب چشام

 ن؟ییپا ادیم  چجور من تب یدونیم=انیک

 زدم  گره هم تو ابروهامو

 یچجور نه_ 

 یکن لبم صورتمو چفت لبتو و صورتتو بعد یایب تر کینزد کم  ی دیبا راستش خوب= انیک

 کرد باز کلش  پشت تا لشیچ گف ک نویا

  بهم داشت یحس ی تر کینزد کوی نزد کینزد ادیم داره یهع بسته چشاشو دمید ک بدم جوابشو یچ کردمیم فکر نیا ب داشتم

 م یدیپر جامون  از جت  مث دوتامون و دیچیپ خونه تو شیگوش زنگ یصدا هوی ک شدیم کارش داشت گهید کردیم انتقال

 اخه بود موقش چه محل یب خروس اَه=انیک

 داره تب هنوز دمید سرش رو گذاشتم باز دسمو  تبش  ب اومد ادمی شد بلند انمیک شدم بلند پاش رو از

 ارمیم خودم تویگوش بخاب تختت رو اتاق داخل برو اهیب اهیب_ 

 عشقم  از پاسخ یب تماس ی زده و اپنه سر رو  شیگوش دمید برگشتم دیخاب تخت رو رفت و اتاق طرف دادم هولش و

 اتاق تو رفتم بود شده جم  چشام  تو اشک بودم شده یعصب بود داده ارور مخم هیک عشقش عشقمم؟ شد وارد بم یشک ی انگار هوی

 تخت  رو کردم پرت ویگوش

 یاریسام یآقا دییبفرما_ 

 شد  بلند جاش از انیک هوی

 هوی تو یشد ختهیر بهم قدریا چرا دلم عشق  شده  یچ= انیک

   شده بلند سرت ریز  گهید یکی یوقت پشقم و عشقم و دلم عشق نگو من ب  سسسسیه_ 

  هم تو کرد افشویق انیک هوی گفتم ک نویا

  ؟یگیم یدار ی چ ملومه سحر= انیک

   تو کردمیم فک ک من سر بر خاک فقط نه_ 

  نبود خودم دس  شدن ریسراز اشکام هوی

   یزنینم گولم یعاشقم یزارینم تنهام تو کردمیم فک_ 

  گرفت بازومو دوتا طرفم اومد و شد بلند انیک

  هستم خوبم هستم ستمین گفته یک یکرد لبم ب  جون  شدهیچ بگو درست سحر=انیک

 کردیم پنهون داشت هنوزم گهید بود کرده میعصب زدم پس دستشو

   یهس یلیخ  اصن معلومه اره_ 

   طرفم اومد  و شد یعصب ان یک هوی دادم هولش دسم دوتا با و

 کنم  ناکار دوتامونو نجایهم ای شده  یچ یگیم سحر=انیک

   گفتم داد با و اخر میس زدم  گهید



  یباز  باهام انیک یشوریب یلیخ موند پاسخ  یب تماسش من  بخاطر رممممیبم ییییاخ یکرد  وشیس عشقم تی گوش تو ک هیک اون_ 

   یییکرد

  شد ها زده سکته یشب انیک افهیق گفتم ک رو نایا

  یکنیم یشوخ باهام یدار سحر مننن؟= انیک

  ختنیر اراده یب اشکام کرد میعصب  خنده ریز زد هوی و کرد باز شویگوش قفل یگوش طرف  رف عیسر رو

  نمتی نب گهید خاهشا فق یبخند دمیبا اهوم_ 

 کردم پرت محکم دسشو دیخندیم  داشت هنوز گرفت دسمو انیک هوی رونیب برم اومدم ک نیهم

  کردم پرت محکم دسشو دیخندیم  داشت هنوز گرفت دسمو انیک هوی 

 کنم  لهت مخامین نخند قدرمیا نزن من دس_ 

 خوب بزنم  حرف منم بزار یشد وونهید بابا= انیک

 گوشش تو زدم یچک ی و شد خارج دسم از کنترلم گهید خنده ری ز زد بازم و

 یدیفهم یخندیم من ب باشه اخرت بار_ 

 تخت رو کرد پرتم و گرفت  دسمو  طرفم اومد و گرفت  لپشو و شد  یجد انیک هوی

   هیخرک طرفم یگینم یجنبونیم هوی لیب  انگار ک دستم خو بزنم حرف یزارینم مامانمه وونهید بابا= انیک

 رو و خنده ریز  زدم و سرم تو زدم دسمو کف بود گرفته خندم خو بزنه حرف ذاشتمینم گهیم راس مخم ب  خاک شدم شوکه هوی

   شدم ولو تخت

 نهههههههه  یییییییوا_ 

  ارههههههه ییییییییوا=انیک

  روم انداخت خودوشو و

   ندارم جون کنهیم درد بد سرم اصن  ستین خوب حالم سحر=انیک

   ؟یریگیم انتقام یدار_ 

  رمیمیم دارم یشوخ یب  وونهید نه= انیک

 شدم بلند

 بخاب  تخت رو درست ایب_ 

 گرفت  دسمو  دوتا انیک هوی خورد زنگ یگوش دوباره

 شهی م تیاذ ادیم شهیم پا  بشنوه ینجوریا صدانو اگه کنمیم خاهشت یبد جواب شهین سحر=انیک

 بگم  یچ من انیک اخه_ 

 کردم خاهشت سحر= انیک

 ترس با و  گرفتم ویگوش ترس با بود گرفته وجودمو  کل استرس طرفم گرفت ویگوش

 الو ... اا_ 

 ان یک الو=انیک  مامان

 ی اریسام خانم  سالم_ 

 کنهیم کاریچ شما دست انیک یگوش نیهست یک  شما  سالم س=انیک  مامان



  دراز دارن زیر تب ی خوردن  سرما کم ی هسم یاریسام  یاقا یعنی انیک  همکار من ستین یزیچ رتتونینگ دلشوره زهیچ_ 

 ست ین یخاص زیچ دنیکش

 خودش سر تو زد انیک هوی گفتم ک نویا

 الوو؟؟_ 

   کنمیم  خاهشت امیب من  تا یبمون همونجا شهیم دخترم ابلفض ای= انیک  مامان

  چشم بله بله_ 

   ممنونم=انیک  مامان

 کرد قطع ویگوش و

 ادیب خاستمینم که یکرد خراب سحررر= انیک

 اه بگم دروغ تونمینم انیک کنم کاریچ  خوب_ 

 مامانم  ادیب بخاد تا خابمی م ین خوب  حالم من پس باشه=انیک

  جور و جمع یکم ی زیم و کاناپه طرف رفتم کنم دم  ییچا تا گاز رو گذاشتم اب بستم درو روشو انداختم رو پتو گفتم یا باشه

  قیعم نفس ی در طرف رفتن گرفتم استرس خورد در زنگ هوی دیکش طول یا قهیدق ست یب ی سرم رو انداختم شالمو و کردم

   و دمیکش

   انیک  مامان

   سادهیوا جلوم جذاب  چهره ی فرو یموها با و پسرونه ی هود با بلند قد دختر هی دمید زذم در  گرفت وجودمو  کل دلهره و دشوره

   یاریسام خانم سالم=دختر

   ان؟یک  کو دخترم سالم_ 

   سالن ته نیهم اتاقشونن داخل یاریسام یاقا=دختر

 اومد  سرم پشت هم انایک دمیدو و دراوردم کفشمو کنم تشکر نتونسم گهید ک  بودم نگران و دلهره قدریا

   افشار خانم سالم=انایک

 شناختن یم قبل از همو انگار افشاره شیلیفام پس

   زمیعز ممنون=افشار

   دهیخاب تخت رو انیک دمید  کردم باز اتاقو در

   پسرممم اننیک  شده چت. شه پر پر برات مامانت یییاله_ 

 رفته  دیشا گفتم سین شیچیه زندن خویا مامان خدانکنه بابا= انایک

   دهنت تو نزدم با تا دختر ری بگ گاز زبونتو_ 

 شد زیخ مین انیک دمید

   خدانکنه برم قربونت سالم= انیک

  کردم بغلش  و کردم ماچش ریس دل ی طرفش رفتم

   یدادش سالم=انایک

  یچطور مون یم سالم=انیک

  کنهیم چ نجایا افشار  مارمولک شما یخوب ب= انایک



  دیخند انیک دمید

  یکرد  تب بهم گفت بشه خندت قربون مادر اخ_ 

  بهترم داد بم یخوردگ سرما قرص ی هس ییرو ب رو نیهم خونش هم افشار اره خدانکنه=انیک

  اها=انایک

  هیچ  اسمش خوبه_ 

  خانوم سحر=انایک

  خندهیم باز انیک دمید

   چطوره؟ عروسته ننه برات کنم باز دلمو سفره بزار=انیک

 گهید شده مزه یب بران ک یکرد هرو یشوخ یا قدریا_ 

 جان  مادر  درست کامال=انایک

   خنده با  یول و خجل جالت ی نییپا انداخت  سرشو انیک

 نه  ای خوبه  مامان گمیم راست بخدا نه=انیک

   حاال  تا یک   از عع_ 

   گمیم راست بخدا مامان=انیک

  یچ یعنی گهیم  راست داره واقعا یعنی

   زنمیم بهت ویدهن تو یاریدرب یباز نیریش خود  یبخا بازن بخدا انیک_ 

   شدم عاشقش.. عا  اولش شدینم باورم خودمم بده نشیهم=انیک

   نییپا انداخت سرشو گف ک نویا

   ادیم بت  پرو ک خودتم مث و بلند قد هم خوشکله هم چشه مگه بابا جوننن=انایک

  واقعا؟= انیک

 .  مامان نه مگه بخدا اره لشویچ نگاهه= انایک

   کردم انیک نواه

   تاحاال یک   از انیک_ 

  اداره یبرا می بود ریو بخدا یدل گفتم رید دونمیم شهیم  یسال ی ی شرمندم  مامان=انیک

 .  تعجب  از کرده  درشت چشاش من مث دمید کردم انایک ینگا

   دونه؟یم خودشم یعنی ن؟یبود= انایک

 اره= انیک

  َدر طرف رفتم شدم بلند

   کردم باز ذرو دختره اون هم یاورد در یباز شعوریب تو هم یدیفهم  بوده  محض  اشتباه کارت  انیک_ 

  کرده نکارویا دخترش دونهیم  مامانش_ 

   شد بلند انیک

   طرفش بردم اشارمو دس



   یدیفهم کنم نییتا باهات فمویتکل تا ینیشیم نجایهم_ 

 مامانش مامان   یشیم خوشحال کردم فک=  نشست  انیک

   بده ادامه نذاشتم جلو اومد ک نیهم

 رونی ب نیایب خاهرت خودتو نمینب  نداره یربط هم  تو ب  و کنم روشن اونو مامان  خودمو فیتکل خامیم شدم ناراحت نگفتم_ 

  نیدیفهم

  دستشه ییچا ینیس ی دختره دمید بستم درو رونوی ب رفتم

  کنه گرمتون ییچا نیاومد رونیب از گفتم شدم مزاحم دیببخش=سحر

 .  دخترم نجایا نیبش ایب اندازه ب میشد گرم_ 

  معلومه نداشتم توقع راسش نمیبش من منتظرع و سادهیوا پا سر دمید نهیبش داشتم توقع زیم رو گذاشت رو ینیس چشم= سحر

  ها درباره نیاز کرده تشیترب خوب مامانش

   کاناپه طرف کردم اشاره دسمو نشستم

   زمیعز دینیبش_ 

  اجازتون با= سحر

    نصفشو خوردم و گرفتم دستم تو و برداشتم شوییچا استکان ی  نشست و

   یسادیوا ان یک شیپ ممنون_ 

  فستیوظ انجام کنمیم خاهش= سحر

 !  هس فتیوظ چرا_ 

  شد پاجه دس دختره انگار هوی

  کردن  من ب یادیز لطف یاندزش دوره تو یاریسام ی اقا خب.. خُ =سحر

   اها_ 

  زیم رو گذاشتم استکانو

   یا گهید  زیهرچ و یرفتار لحاظ از کرده تتیترب خوب  یلیخ مادرت مطلب اصل سر رمیم بدم طولش ادیز خامینم دخترم نیبب_ 

   نییپا انداخت سرشو و خورد لبخندشو رفت هم تو افشیق دختره هوی دمید

  ممنونم=سحر

   نیهست رابطه تو ساله  ی و دیخایم  همو انیک  و تو دونمیم  ضمن در و_ 

  شد قرمز لپش هوی

  ادیب یبگ مامانت   ب یبر خامیم ازت نیهم یبرا  یخوب کار نه بوده راهش نه کنمیم فک من  و بوده اشتباه یادیز کارتون_ 

 باال اورد  سرشو بود چشماش تو ک یاشک با بود سرخ لپاش ک همونطور هوی

   اوردمشیم نایا از زودتر تونستمیم اگه یاریسام خانم شرمندم= سحر

 ! منظور_ 

  نداشتم یبد منظور من ذیببخش= سحر

   شگون رو ختیر اشکش قطره ی دمید و نییپا انداخت  سرشو هوی

   شما ب  دادن عمرشونو شیپ سال 7 مامانم=سحر



   چارهیب سوخت براش دلم کردم  تعجب هوی

  سحر

   گرفت دسمو  هوی دمید نبود خودم دست اشکام

  دونسمینم من بود  نگفته بهم انیک دخترم شرمندم=انیک  مامان

  دونمیم یاریسام  خانم نداره اشکال_ 

  زمیعز یچ پدرت خب=انیک  مامان

 .....   هیترک رفت سال  دو از بعد بابام راستش خب_ 

 کرذ بلند سرمو چونمو ریز گرفت دسشو  انیک  مامان  هوی نییپا انداختم سرمو ختنیریم  اشکامم و دادم حیتوض براش ویچ همه

 گنجشک هی  قد بود رفتع مادرش رو دلش انیک بود گرفته بغصش هام هیکر از انگار  ی و کرد پاک اشکامو سادیوا

  یکنیم یزندگ تنها پس یهست ییقو دختر تو  نکن هیگر زمیعز= انیک  مامان

 هست  افسر خودم مث و میشد بزرگ هم با یبچگ از ما اوا کنمیم یزندگ قمیرف با نه_ 

   یسالمت ب دخترم خوبه= انیک  مامان

 نیبد دستور یهرچ شما ... بودن منم مادر اگه نیدار بچتونو اریاخت نیهست مادر پسرتونه دمیم  حق بهتون من یاریسام خانم_ 

  میکرد ک یکار بخاطر شرمندم واقعا  من  است شده انجام

   کرد بلندم گرفتو  دستمو و شد بلند هوی

 نمونه بلده کارشو دونمیم چون زنمینم یحرف انیک حرف  رو من دیبش یاریسام خانواده وارد که افتخاره باعث دخترم=انیک  مامان

   اولم  حرکت بخاطر یباش نشده ناراحت دسم از دارومیام پشتتونم جوره همه من  یهست خودت کارشم

  کردمیم حس گهید بار ی خودمو  مامان داشتم انگار کرد بغلم هوی

  شدن زیسرار اشکام و  کردم بغلش محکم

  رونیب اومد بغلم از

 کرد پاک اشکامو و خنده ریز زد و سیدو من با صدنفرس خودش انیک یسین تنها یکن هیگر نمی نب گهید_ 

   کردم بوس دسشو پشت و گرفتم دسشو

  ؟ید یفم مامان یگیم بعد ب نیاز یاریسام خانم یبگ نمینب  گهید=انیک  مامان

   مامان  ننن خانم  چشم_ 

   زمیعز نیافر= مامان

  انیک اتاق طرف کشوندم و گردنم دور انداخت دسشو و

   انایک طرف برگشت انیک هوی سادنیوا گوش  فال در پشت انایک و انیک میدید  میکرد باز درو ک منیه

  گفتمیم داشتم اره=انیک

 . یگفتیم  ایچ یلیخ عمت جون  اره=مامان

 خنده ری ز میزد  چارتامون و خنده ریز زد و

   یدیدزد ازم مامانمو  خانوم سحر نمیبیم اوهو= انیک

  یدیفهم یطرف من با ک یکن تیاذ سحرو نمینب پسر نیبب=مامان

 مم یتسل من یییوا= انیک



  عروسمونو نیبب  بگردم ییییییاله= انایک

  کرد بغلم و طرفم اومد گفت ک نویا

   زمی عز برم قربونت_ 

   ادمماااا نجایا منم بابا= انیک

 یاخ ک میدونسینم عع= انایک

  میاضاف واقعا گهی د انگار نه= انیک

 . نمی بب بغلم ایب گفته یک برم قربونت=مامان

   همو کردن بغل

   م؟ینر دارم کار یکل فردا من  مامان= انایک

   کن  جمع الرویوسا میریم  مامان  آره= مامان

   خونه میبر ایب انیک= انیک طرف کرد رو مامان

  ترم راحت  نجایهم مامان نه=انیک

   ی باش راحت دمیبا اره= مامان

   خنده ریز زد و

   مامان؟ نیدار نیماش_ 

   میانااومدیک نیماش با زمیعز اره=مامان

   گهی د میبر= انایک

 باش = مامان

   کردن بغل همو دوباره و انیک طرف ورفت

  رونی ب رفتن اتاق از و

   بهتره؟ حالت ک تو  باش رمیم  منم انیک_ 

  زد حلقه، کمرم دور دسشو

   شمیم نمیا از بهتر مگه=انیک

   نننیبیم هوی زشته نکن_ 

  یزنم بابا= انیک

   ینر شدیم کاش= انیک دمیکش  عقب خودمو.  بابا برو_ 

   سادنیوا در دم انایک و مامان دمید رونی ب رفتم خنده ری ز زد و ؟یا گهید امر_ 

 انداختم دیکل و خودم خونه در دم رفتم زننیم حرف دارن

   دیبر بعد دیبخور ییچا ی خونه میبر یاینم مامان _ 

   شمیم  مزاحمت امیم یبارک ی گهید روز چهار ای سه انشاهلل داره کار انایک برم قربونت نه= مامان

  نییپا انداختم سرمو

 بغلم طرفمو اومد بگردم دورت یمراحم_ 



 دم یکش یقیعم نیسنگ نفس ی خونه داخل رفتن مردم یخدافظ  انمیک از رفتن میکرد یخدافظ و کرد بغلم طرفمو اومد

 یاومد ری د قدریا چرا ینباش خسته= ایارش

 بود  هم انیک مامان  یچیه_ 

 دونه یم مگه ییببیچ= ارشبا

 امشب  از اره_ 

 بادا  نبارک بادا بادا یییوا= ایارش

 بچه  درد_ 

 گفتن یچ خوب= فرزانه

 شهیم مزاحم هید روز چهار تا گف  نایا و سوال مشت ی یچیه_ 

 چطوره  اخالقش خوب خداروشکر یوا واقعاااا= فرزانه

 بهتره انمیک از یحت یول امایب یچص خامینم یییعال فرزانه_ 

 ی ابج خداروشکر=فرزانه

 اس  توفه پسرش مگه ادیب خوشش دمیبا چشه میابج مگه= ایارش

 ییییی همگ ریبخ شب گهید ایزد درست حرف  ی عمرت تو_ 

 ییبال یعوض ریام اون  ایخدا کجاست دونمیم نه خوبه حالش دونمیم نه کردمیم فکر اوا به داشتم تخت رو شدم ولو و اتاق تو رفتم

 برد  خابم فکرا نیهم با کنم داشونیپ زودتر هرچه دیبا ارهین سرخاهرم

 هادین

  تونمینم اصال بخورم غذا یچطور من اخه بردنشیم میهمونطور اوردنیم برام غذا یهرچ یلعنت روز اون از بود گزشته دوروز

 باختم مویزندگ کل  االن من کنم باور

 اوا

  باال هی  بخور نکن خودت با ینطوریا زمیعز اوا اوا:ریام

 کنه یم درد سرم ریام خامینم که گفتم_ 

 بکن  خادیم دلت یهرکار اه:ریام

 بلندشدم تخت رو از رونیب بره خاستیم اتاق از بلندشد

 نمش یبب خامیم چطوره هادین_ 

 خوبه:ربرگشتیام

  هوووف کنم کاریچ دیبا دروببنده خاستیم

 اتاق نیتوا خونه نیا تو یکرد میزندان  چرا میکن ازدواج باهم ما ستین قرار مگه_ 

 ... توام اما کنمینم قفل خب لهیخ:ریام

 بابا خب  یلیخ_ 

  رفتم اتاق از بودم خورده بارون خاک  یبو استشمام عاشق من کردم باز رو پنجره بود یبارون هوا پنجره کنار رفتم رف اتاق از

 بازکنم اتاقشو دره رفتم کرده قضاوت یکل دربارم دوروز نیا تو حتما باال رفتم و ها پله سمت رفتم اروم ستین یکس دمید رونیب

 ییصدا هی هوی نبود توش یزیچ یلعنت اه ماهامم تو گشتم بامویج تو قفله که قفله بود قفل اما

 کنم کمکتون تونمیم خانم:خدمتکار



 با یز و بود جوون دختر هی برگشتم

 ؟ یدار اتاقو نیا دیکل تو...تو_ 

 نشم  اتاق نیا کینزد گفتن اقا نه:اون

 کنم  اعتماد بهت تونمیم_ 

 اقا از  من خانم:اون

   من با اونش نترس_ 

 چشم :اون

 بده  بهم رهیگ عی_ 

 هادین

  تو االن اه بودم نشسته تختو  هیپا به بودم داده هیتک روز سه نیا معمول  طبق نداشتم حوصلشو اصال شدیم نییپا باالو یهع در دسته

 کردیم صحبت  یکی با داشت بود من روبه پشتش شد باز در هوی شانس  نیا به لعنت کنم یکار چیخ تونمینم ایلعنت تمیموقع نیا

  متنفر ازش تونستمینم کردمیم یهرکار چرا نداد نشون یالعمل  عکسو چیه  که زدم بهش دار هیکنا پوزخند هی من طرف کرد روشو

 باشم

 ینیبب زلتمو یاومد_ 

 کنم  کمکت خامیم هیحرف چ نیا هادین:اوا

 خوره یم بهم افتیق از حالم رونیب برو یمن حاله  نیا باعث تو ندارم یاجیاحت چیه تو کمک به من  کمک هه_ 

 اوا

 گرفتم  ازش رو هیگر اجازه  اما شد  جمع چشام  تو اشک

 ینخورد غذاتو چرا_ 

 نخورده دست بودو توش پر برنج ظرف کی ینیس هیتو

 رم یس گید ک خوردم تو از نقدریا:هادین

   هیعذاب چ نیا ایخدا اههههه

 ی بر ستین ریام تا دیبا پاشو پاشو_ 

 ندارم  ازین تو کمک به ک گفتم:هادین

 برو خودت پاشو پس_ 

 رون یب رفتم اتاق از

 هیچ اسمت  خب_ 

 ارزو:اون

 ی خدمتکارشد چرا کمه  یلیخ ک سنت_ 

 یمجبور یباش نداشته ک پول خانوادمم خرج کنک کید خب:ارزو

 یکن کمکم دیبا نییپا میبر ایب حیصح_ 

 بفهمه اون اگ اما:ارزو

 رهیام منظورت_ 



 اره :ارزو

 ایب بخوره خادیم یگوه چ نیا از شتریب گید_ 

 باشن  ام خونه از خارج احتماال  و سال یورد در جلو دوتام بودن زدن قدم مشغول اطیح تو گاردیباد تا سه نییپا  میرفت

 چنه ساعت ارزو نیبب_ 

 ک ی:ارزو

   کن سرگرمشون یطوری دونمینم غذا یبرا ببرشون برو_ 

 ی کن یم نکارارویا یدار چرا چرا:ارزو

 گمیم  بهت بعد_ 

  یجوری منم تونستم اگ بره سالم و  حیصح اون نبود مهم  ک خودش جون واگرنه رهیم مصلما پرونده نیا حل بخاطر هادین مطمئنم

  کردم باز درو باال رفتم هه چالقم من مگ بزنتم بخاد دیشا کنهیم کاریچ هادین فرار بعداز ریام ذونمینم اما دمیم نجات  خودمو

 بود  نشسته یهمونطور هنوزم

 برو حله یچ همه_ 

 رم ینم:هادین

 برو  پرونده نیا بخاطر حداقل_ 

   ینزاشت ازش یزیچ تو پرونده هه:هادین

 برو  گفتم_ 

 هادبلندشد ین

 ههه  حساب روتو من چقدر کشورت چیه من یانتکاریخ هیتو:هادین

 مثل بازم کنه دایپ نجات بره فقط یمشکل چیه بدون خداکنه بستم درو اتاقو تو نییپا رفتم و یحرف  چیه بدون رونیب رفتم اتاق از

 کنه یم فرار ریام مطمئنم قبل

 

 داد با دربازشد هو ی ومدیم یچ همه کتک زدو   دادیب دادو و هیگر یسروصدا بود برده خابم انگار بود شدهیچ دونمینم

 نه یکرد کارو نیتوا: ریام

 بلندشدم

 تو یگیم یدار یچ_ 

 یبد یفرار یخاسیم تو ویعوض نیا: ریام

  ارزو دمید کردم  وحشت سهیوا پاهاش رو تونستینم ک  یجور بود جونیب اونم گرفتن هادوین یبازوها دوطرف دمید رونی ب رفتم

 کنه یم هیگر نیزم رو داره

 ی کرد کارشیچ ررریام_ 

 اون طرف ابن کردم پرت لگد با دوتارو اون بعد و گرفتم هادوین یبازو ری ز از یکی اروم گارهیباد دوتا اون سمت رفتم دمیوید

  خون  دماغش از و بود یخون صورتش کل بزنه حرف تونستینم بود گرفته صداش انگار بود باز مهین چشماش فقط هادین طرف

 بودن کرده دایپ خودشونو راه اشکام ومدیم

 هاددد ین... هادین_ 

 بود  پام رو سرش صورتش دوطرف زدمیم دستامو اروم



 ا ینزار تنها منو  پاشووو پاشووو.... هادین_ 

 بود داغ کمی شیشونیپ سمت بردم سرمو

 کن  یکاری... رررررررررریام_ 

   کرد یاونطرف حرص با روشو

   شکسته نکنه  دندشه رو یادیز یهایکبود دمید باال دمیکش رهنشوی پ دمی د بلندشدم برداشتم هادوین سر اروم

   ستمین تو با مگه رررریام_ 

 زدم  خوردن تا دوتاشونو گاردایباد سمت رفتم

 یداد قول بهم تو ینیبینم وقت چیه منو رنگ بشه شیزیچ اون اگ کن  من ینگا ریام_ 

 فرارنکنه  اون ک بود یوقت یبرا ما قرار: ریام

 اوا  جون تورو کن کمکش ریام_ 

 د یکن دایپ یزیچ یدکتر هی نیبر لشا تنه بسهههه بسهههه: ریام

 هادین

 اونه  بخاطره گرفته وجدان عذاب یعنی نگرانمه نقدریا چرا

 اوا

   ادیم خون دماغت چرا چته تو ارزو ارزو_ 

 کردیم نگاه بهم خشم با فقط و گرفت یهمونطرف سرشو زدم ریام به یلیس هی  رفتم بود شده سرخ صورتش طرف هی

  لشو تنه اون نیببر: ریام

 که یمرت  یداشت ارزو به کاریچ تو_ 

 ی زدیم صدام تر قشنگ قبل کهیمرت شدم هه: ریام

 بده  منو جواب _ 

 ن یداد نجاتش اون ای... اتوی: ریام

 بود  من شیپ اتاق تو اون_ 

 ی شد نینش هم خدمتکارا با تاحاال یک از:ریام

  یکنیم نگاه یچ همه به باال از تو ستمین تو مثل  من ستین بردت تیین خدمتکارتو اون_ 

 ..تو:ریام

 اومد  دکتر قربان:گاردیباد

 کجاست  ماریب شدهیچ:دکتر

  برداشتم ریام سر از دست

 نیایب بامن_ 

 تخت رو میگزاشت نبهادو دکتر کمک با رفتم بشکنه دستتون اخخخخخ نیزم کف بودن انداخته هادوین  باال رفتم  هارو پله عیسر

 دیند نجاتم...دیکن ولم..و:هادین

 جووون نگو یچیه:دکتر



 شه یم خوب حالش دکتر_ 

 بدم  خبر سیپل به دیبا شده نطوریا یچطور:دکتر

 م یسیپل خودمون ما_ 

 یچ:دکتر

 کنن یم ستتین سربه  فتهیب بخطر شماهم جون ممکنه میگروگان ما دینکن یکار چیه بهتر اره_ 

  دیباش مراقبش دیبا داره تب کمی  اریب هارو دارو نیا ریبگ برده مو کمی کمرش مهره و خورده ضربه فقط نشکسته هاش دنده:دکتر

 کنه یم تشنج واگرنه

 دکتر  ممنون_ 

 رم یم گهید من:دکتر

 رفت و

 ریام

 کنم ینم نیتضم جونت واگرنه ینکن یا اضافه غلط چیه رونیب یرفت  نجایا از دوارمیام دکتر نیبب_ 

 رمیم بده پولمو:دکتر

  نیشاه اومد خوشم خوبه هه_ 

 بده  بارو یا پول فهموندم بهش باسر

 اوا

 ن ییپا رفتم ها پله از

   اریب  بخر برام نارویا برو ریبگ یهع_ 

 مرده هیچ...برو:ریام

 ببند  دهنتو_ 

 باشه خسته شیعروس روز تو عروس بده اخه ینکن خسته خودتو ادیز بهتره:ریام

 یگیم یدار یچ تو_ 

 م یر یگیم نجامیهم مونهیعروس گهی د دوروز:ریام

 نبود  مهم برام حرفاش اصال

 بکن یخایم یهرکار_ 

 اومد  ادمی یچی باال رفتمیم داشتم ها پله از بادو

 ارزوووو  ارزو_ 

 خانم  بله:ارزو

 ار یب زیتم پارچه هی با کن  خنک اب  تشت عی_ 

 رفت گفتو یچی  گاردیباد به رفت بعدم انداخت بهم نگاه هی نشیخشمگ اغهیق اون با ریام

 بود  افتاده یهمونجور هادین باال رفتم

 ..ستین تیزیچ اریدرن  بمیغر من ننه_ 

 دراوردم  اداشو بعدم



 نیند نجلتم نیند نجاتم_ 

   دراومده یلیخ لجم االن گرفت ازم روشو خشم با

 ی در ینتونست یچطور یسیپل سرت ریخ تو_ 

 نداره  یربط چیه تو به:هادین

 ی پاچلفت دستو استغفرهللا ی کهیمرد_ 

 داخل  اومد تشت با ارزو هوی

 کن   حاللم یخورد  من بخاطر ویلیس اون دیببخش ارزو ممنون_ 

 خطرناکه یلیخ اون نکن ازدواج مرد نیباا اوا یول نداره یبیع:ارزو

 همن تیف ریام با نخور ظاهرشو گول نینب ینطوریا نویا:هادین

 زم یعز برپ تو_ 

 رفت  ارزو

 چالغ ببند دهنتو یپاچلفت دستو یتو_ 

 سرشو هادین یول کینزد بردمش چلوندمش کردم سیخ رو پارچه هادین صورت جلو نشستم تختو رو گزاشتم تشتو رفتم

   برگردوندن

 نده تکون سرتو_ 

 ندارم  ازین ترحمت ویدلسوز به:هادین

 نخور  تکون بابا برو_ 

 ش یشونیپ رو  گزاشتم رو پارچه یزود

 ی کنیم رو نکارایا یدار چرا:هادین

 گه ید یادم هی خب ...تو چون_ 

 باشه  هه:هادین

  بودن کرده پاک صورتشو یخونا تمام دکتر دمیکش دستاشو رو  برداشتم رپ پارچه

 ها مرده مادر اومد دلشون چطور یلیتر ریز بره دستشون یاله:گفتم اروم یلیخ

  ندارم حوصلت رونی ب برو یگیم لب ریز یدار یچ:هادین

 اقتیل یب رمیم که معلومه_ 

 کردم نگاه داخلشو کمی گرفتم کویپالست بودم ها پله وسط  من اومد دستش تو کیپالست هی با گاردهی باد رفتم پاشدم

 ارزووو_ 

 اومد

 بله :ارزو

   بخوره بده بهش نارویا_ 

 باشه :ارزو

 انیک

 باشه  اورده سرشون ییباا ریام اگ ستین ازشون یخبر چیه چرااا رمیمیم یکالفگ از دارم گید هوففف:سحر



 دربازشد  هوی

 .... قربان:احسان

 .......... 

 اوا

 دادم  داروهاشو بهش:ارزو

 داخل  ایب_ 

 رم ی س ازجونم مگه:ارزو

 باشه  داشته تیکار تونهینم ریام اون بابا تو ایب هه_ 

 در پشت از هوی

 داخل  رمیم یبد اجازه اگ:ریام

 اومدتو

 سرکارت  برو ارزو:ریام

 گرفت  دستمو کنارم نشست ریام متنفرم ازت اه

 اس  اماده ام  یچ همه میشیم هم مال هشت ساعت فردا پس بالخره:ریام

  خوبه_ 

 ساالاار  ساالررر:ریام

 اومد دستش تو جعبه هیبا

 تو لباس نمیا:ریام

 پوشم ینم لباسو  نیا من!!!گرفته تیشوخ هه_ 

 یایب یخا یم نیا با مهمونا جلو:ریام

 اره _ 

 گفتم من  ک نیهم اوا نکن لج:ریام

 !!!! مهمونااا؟ ییراست_ 

 ی نفر ده هی:ریام

 بپوشم  خامینم من  خب_ 

  یپوشیم:ریام

  از مویچ همه ازدواجم نیباا دیشا دونمیم ستنین شیعروس تو یبابا مامان هیدحتر کدوم خدا اخه رونیب رفت گزاشت رو جعبه

 تمام کسالهی که  یکس دمیم دست از شهیهم یبرا اونو هادین کسم  همه بابام مامانو ایارش انیک سحر قمیرف نیتر یمیصم بدم دست

  سالم تو تا کشمیم دست همه از نداره یکار گهید که گزشتن خودم از کنمیم یکار همه هادین بخاطر ندارم یا  چاره اما شده میزندگ

 بود  ارزو بازشد دربازم خوشحال و یباش

 لرزهیم تنم نمشایبیم اصال:ارزو

 کامله  جونور هی اون یدار حق_ 

 ی ندار دوستش مگه:ارزو



 گفتیم ریام به ویچ همه رفتیم اگه اعتمادکنم بهش تونستمینم

 نه؟؟  باشم ریام یها نوچه از یترسیم:ارزو

 من   خب_ 

 کردم  دایپ دوست هی بار نیاول یبرا ستمین بااون من یول ینکن باور یدار حق:ارزو

 منم منظورت_ 

 کنم ینم انتیخ تو به من اره:ارزو

 گمیم خب  یلیخ_ 

 شنوم یم:ارزو

 تخت  رو کنارم نشست

 ......... اما باختم دلمو  شیپ سال سه ایچهار حدودا_ 

 د ی سیدرسته؟؟پل هادین مرد اون توو یعنی خب:ارزو

   میسیپل اره_ 

 متنفرباشع ازت اون یخایم یعنی ینگفت  قتویحق هادین بع چرا دی کنینم فرار چرا پس خب:ارزو

  بدونه اگرم یحت درضمن شهیم یچ دونهیم خدا بفهمه اگ بدونه اگ هی عصب ادم هی هادین کشهیم اونو ریام بگم بهش تونمینم_ 

   اوردن سرش ییباا چ یدیند مگه میکن فرار میتونینم

 ی بگزر ازش یحاضر یحت ک یهادین عاشق نقدریتوا:ارزو

 بکو خودت تواز الیخیب_ 

 ........ دارم ریپ مادر عی من  خب من:ارزو

  زمیعز یاخ_ 

 داره عذاب هی یهرکس یزندگ:ارزو

 بخوره دارو د یبا نخورد یزیچ ظهرم اون بخوره بده بهش یچی هادین شیپ برو ارزو_ 

 خانم یلیل چشم:ارزو

 بچه پاشو_ 

 ارزو 

 فهمهیم سوم نفر کنم عمل  بهش تونمینم دادمو  بهت ک یقول یول اوا دیببخش

 هادین

   اواست بازم حتما کرد دروباز یکی خب یول نه اول اندازه به کردیدردم سرم و ام دنده

 شما ..ک گفتم اوا اهه_ 

 ارزوام من سالم:زنه

   اها_ 

 د یبخور  غذاتونو دییبفرما:ارزو

 ندارم لیم_ 

 دیبخور دارو دیبا شما اما:ارزو



 نه  یایب گفته بهت  اوا_ 

 اره راستش خب:ارزو

 برام  مادر از زتریعز هیدا شده االن کرد کسانی خاک با مویزندگ داره یازار چه دختر نیا ستین معلوم_ 

 د ینکن قضاوت زود نقدریا:ارزو

 ی دونینم یزیچ که تو یگیم یدار یتوچ_ 

 اوا

 نکن  شیارا ادیز ماندانا_ 

 که شهینم:ماندانا

 شهیم_ 

 ما پسرخاله به یبچسب یکن ول رو کاوه کردمینم فکرشو اصال:ماندانا

 شهینم باورم خودمم_ 

 شد   تموم پاشو یبش بخت  خوش:ماندانا

  یول داره جانیه یکل و نهیبب عروس لباس تو خودشو  خادیم یهردختر بودم خوشگل درسته هه انداختم خودم به نهیا تو نگاه هی

 ک همونطور مهمونا تعداد نییپا اومدم ماندانا کمک  به اروم شد نابود ندارم دوستش گفتم هادین به ک یروز همون جانمیه من

  اورده عمدا اونو ریام بود دهیپوش یمشک شلوار کتو ه ی که بود هادین کردمیم نگاهش من ک یکس تنها بود نفر ده بود گفته ریام

  هی و ریام کنار نشستم گهید خونه هی  تو میبود رفته اومد مهمونا محدود  تعداد همون دست یصدا بود نفرت تماما هادین یچشما

 روسرم  گرفتن پارچه

 ی شد خوشکل چه:ریام

 کردیم نگاهمون داشت اخم با ففط ببخش منو کردمیم هادین ینگا فقط منم عاقد به دوخت چشم گرفتو نگاهشو من از زدم لبخند هی

 بلندشد عاقد  یصدا و دنیسابیم قند سرمون یباال گی د دختر هی و ماندانا کردیم نگاهم یبخش نانیاطم لبخند با کوشه هی ارزو

  و یشمعدان  جفت کی و دیمج  هللا کالم جلد کی هیمهر با  شمارا دیدهیم وکالت بنده به وحدت اوا خانم سرکار مکرمه زهیدوش:عاقد

 دراورم  پاکزاد ریام یاقا عقد به یازاد بها سکه۲۳۴۵ هیمهر با

 اره یب گل رفته عروس:ماندانا

 بودم دوخته هادین یچشما به چشمامو فقط اما بود باز جلوم قران

 لمیوک بنده کنمیم عرض دوم بار یبرا:عاقد

 اره یب گالب رفتت عروس:ماندانا

 دیدهیم وکالت بنده به کنمیم عرض بارسوم یبرا:عاقد

 عشقم اجازه با گفتم دلم تو کردم نگاه هادین به بودن منتظرمن همه کنم یخدافظ خانوادم هادوین با شهیهم یبرا دیبا گفتنم بله با االن

 دراومد  چشمم از اشک دیشد مانعم و برسم بهش نینزاشت که

 ب _ 

  هیبق و ارشیک و ریام رفتن و زدن غیج سرم یباال دختره اون  و ماندانا گرفت جارو همه کیشل یصدا که بگم رو بله خاستمیم

  نبود گشتم یهرچ ارزونبود دراوردن اصلحشونو مردا

 سایپل قربان:نیشاه

 داد  با هادین طرف گرفت اصلحشو همونجا از ریام گرفتم یعروس دلم تو سایپل یصدا دنیباشن

 ی کرد خبرشون تو یکرد کارخودتو اخر یعوض:ریام



 هاد ین جلو رفتم سفره کنار از و دستمو گرفتم تورمو

 ی اریب سرش ییبال یندار حق رررریام نکن_ 

 اوا.کنا برو:ریام

  یگیم راست اگه بزن:هادین

 اوا کنار برو رسونمتیم ارزوت به االن:ریام

 بزن منو رمینم_ 

 یا گهید کسه مال  یندار حق یشینم من مال یوقت یشی نم من ماله وقت چیه تو و کننیم ریدستگ منو االن یگیم راست هه:ریام

 یبش

  حدس  درست رونیب اومدم بغلش تو از نهههههه هادهین  عطر نیا نیا نبود خودم دست کیشل یصدا و فرورفتم یکی بغل تو هوی

 هاد ین صورت دوطرف گزاشتم دستامو ایخدا بود هادین زدم

 خوبه حالت  هادین هادین_ 

 رشد یسراز اشکام

   ستین میزیچ خوبم من:هادین

 بود  خورده ریت سرش وسط سرش یباال رفتم بود گرفته  اطرافشو خون و نیزم رو بود افتاده که بود ریام میبرگشت دوتامون

 کرد   نابودت اخر ها خانواده و دخترا اون اه  یکرد خراب  ویچ همه خودت_ 

 کردم بغلش رفتم دو با جلوم اومد سحر ری تصو زدتش یک نمیبب کردم نگاه

 یومدینم تو اگه یاومد که خوله چقدر سحرر سحرررر_ 

 یکن ازدواج  یخاسیم من بدون بعدم شد تموم یچ همه اومدم من اروم باش اروم:سحر

 بودم مجبور_ 

 رونیب اومدم ازبغلش

 یچطور  اما_ 

 ی فهمیم:سحر

 داخل  اومدن انیک و چادر و ینظام فرم لباس با ارزو هوی

 ی بود سییپل تو ارزووو؟؟؟تو_ 

  نبیز  نه ارزو:ارزو

 کردم  بغلش رفتم

 ازت  ممنونم_ 

 جلوش رفتم کنهیم نگام داره هادین دمید

 من  هادین_ 

 کرد نوازش موهامو کردو بغلم اروم حرف کالم هی بدون

 دونستمیم ویچ همه شیپ دوشب همون از کرد فی تعر برام نبیز ویچ همه:هادین

 رونیب اومدم بغلش از

 ی کردیم یباز نقش چرا پس هادین اقا...میکرد  اعتماد یک به باش مارو یزک_ 



 ی بود تو کردیم یباز نقش یا حرفه کهیاون خانما خانم:هادین

  دارم دوست یلیخ تورو من هادین_ 

 نداره  دوست منو یک دونمیم:هادین

 ییپرو یلیخ_ 

 خنده  ریز زد بود اونجا ک یخرکس و دوتامون

   ححیح دیکن یعروس  نیخایم دوتا شما سرگرد جناب عه...رشدنیدستگ همه قربان:احسان

 دم یخند

 احسان  یکرد شروع بازم پرتاتو و چرت_ 

 ی وا خالفکار بااون نیخاسیم شما قربان:ارش

 برو  بچه برو::هادین

 هاد ین روشونه گزاشتم سرمو نبود راننده هادوین منو جز  یکس میشد یمشک ون هی سوار هادین با

 بدم  دستت از دمیترسیم چقدر_ 

 شد تموم نکن فکر بهش گید یول منم:هادین

 خوبه چقدر اره_ 

 اوا یدونیم:هادین

 ویچ هوم_ 

 بمونه  ایرو همون من یایرو دمیترسیم:هادین

 یی ایرو چه_ 

 من کنار نمی بب خودم شیپ تورو تونمیم  ایرو تو فقط کردمیم فکر شهیهم یبود ایرو هی من یبرا شهیهم تو:هادین

 کردم  لوس خودمو برداشتم سرمو شدم ازرده

 ن یبب کنارتم من که ستمین یایرو گهید من هادین عه_ 

 شونم رو بود انداخته کتشو  گرفت دستامو

   یمونیم من یایرو شهیهم اما یمن یایرپ  نیتر یقیحق تو اره:هادین

 روشونش گزاشتم سرمو بازم زدمو یلبخند
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 این رمان در سایت اوای خیس تهیه شده 
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