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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 ♠کیپ آس♠

 

 ::::::::::رانا سندهینو

 

 :مقدمه

 

 چهار نفر  ما

 ارتش  کیکدام  هر

 تاک  کی ت کیکدام  هر

 قانون  کیکدام  هر

http://www.romankade.com/
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 رنگ  کیاز   یاز ما نشان کی هر

 کی و پ زی دل،خشت،گشن

 دارد  یحکم   یهر حکمت یبرا حاکم

 شودینم  یوارد باز  یاجازه او کس  یب

 کند ینم  یباز  یاجازه او رنگ یب

 اجازه او....  یب

 چهار نفر  ما

 رنگ مختلف  دو

 جنس مختلف دو

 م یدو طرز فکر مختلف و

 ها و ظرافتمان  ییبایز

 له شد  شانیپاها ریز

 اکنون ما چهار نفر  و

 م یربات  چهار

 احساس  یدل،ب  یباک،ب یب

 میرویهدف م یسو به

 با قلب نه با مغز  نه

 با برنامه  بلکه

 نهایهمه ا انیاما در م و
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 ...من

 تا وقتش برسد   شومینم یباز  وارد

 حکم نباشم  نیمن حاکم ا دیشا

 ی باز  نیدر آخر،سرنوشت ا اما

 دارد یمن بستگ هیباز به

 نشو کیبه من نزد پس

 یاه یس هیچند که افع هر

 ر ی مرا دست کم نگ اما

 من حکمم  چون

 پر و برگ برنده ام  تک

 . کمی......آس......پمن

 

 . یتا برسه به آس اصل   شهیگفته م گهید یداستان از زبون آسا فعال

 

 1پارت

 

 

 

 ♦خشت آس♦
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 عیفعال نشده. سر نایتا دورب رونیب  نییا یتر ب  عیسر--حرکت دادم و داد زدم بردیتر رو ک  عیسر دستامو
 تر... 

 دیآماده باش. تا اومدن با--و رقم لب تاپم بود به صادق گفتمور که نگاهم به صحفه پر از عدد  همون
 . میبر

خسته  یاومد. بعد صدا دنییدو یسرشو تکون داد. با اخم به ادامه کارم مشغول شدم که صدا صادق
 تمومه. --اشون

. بدون توجه به صداها ومدیم کیشل  یسرعت راه افتاد. صدا نیبا آخر  نیکه شدن ماش  نیماش سوار
. لب تاپو بستم و نگاهمو دوختم به هر  رونی اومدم ب ستمشونیاهارو پاک کردم و از ستمام رد پ

شد؟ سرشونو به عالمت   یچ یعنیدوشون. صداها کم کم کم شد و در آخر محو. سرمو تکون دادم 
برو سمت خونه  --و به صادق گفتم فمی و لب تاپو گذاشتم تو ک دمیکش یق یدادن. نفس عم تکونحله 

 مهرداد.

 

 ♥دل  آس♥

 

درو باز کرد. کنار هم راه  دی سمت خونه مهرداد. نگهبان تا مارو د میرفت مو یشد ادهیپ  نیماش از
  گارید داشت س زی کرد داخل. مهرداد نشسته بود پشت م  مونیی. در باز شد و خدمتکار راهنمامیرفتیم

 شد؟ یچ--گرفت و رو به ما گفت گاریس شی. نگاهشو از آتکردیدود م

 ماست. شی رفت. اون مدارک پ شیخوب پ  یهمه چ--بهش نگاه کردم و گفتم میمستق

کار   هیبراتون  سی . رئیعال شهیمثل هم --و گفت  ستالشیکر یگار یتو جاس ختیر  گارشویس خاکستر
 داره.  گهید

 شده. یهمه کاراش تکرار --زدم و گفتم  پوزخند



 ک یآس پ

6 
 

 سخته. تیمامور هی--مهرداد

 م؟یکن  کاری چ دیبا-- ایناد

خوب امکانش نبود. روشو کرد   یول  ارمی با ناخنام چشاشو در ب خواستمی بهش انداخت که م یف یکث نگاه
 د؟ ییا یاز پسش بر م--سمت من و گفت

 ه؟ یفقط...بگو....چ--

  سیبندازن. رئ رشینتونستن گ  ی. ردشو زده بودن ولگردنیم  کیدارن دنبال آس پ ای افع--مهرداد
 . یسمجو نابود کن هیاون افع خوادیم

 ؟ ی کدوم افع--

 .اهی س هیافع--مهرداد

 

 ♣ر یگشن  آس♣

 

نگاهمم نکردن. منتظر بودم مخالفت کنه که   چکدومیه ی آوردن اسمش برگشتم سمت دوتاشون ول  با
 .شهیدستور اجرا م--گفت

 .الی دان--بهت گفتم با

 دستوره. هی نی. امیتمومش کن   دیما با--نگاه سردش برگشت طرفم و گفت با

از مهرداد نفرت داره   دونمی. مرون یرفت ب  یبرگشت و بدون خداحافظ   یبهش نگاه کردم ول ناباورانه
 .ی. افعهی. اون افعاهیس هی. اونم افعفتهیدر ب  ای با افع خوادیچرا م دونمیاصال نم یول

 

                                                💣💣💣 
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 2پارت

 

 ♦خشت آس♦

 

 رون؟یب  ادیاز پشت پرده ب  خوادینم-- دادم به مبل و گفتم هیتک  سرمو

 داشته باشه. یقصد نیهمچ کنمی فکر نم--الیدان

 . میری بگ یچطور  ویافع میفکر کن  نیبه ا دیفعال با--گفت کندی پوست م  اری خ کهی در حال سام

 ؟یکردی قبول نم یمردیم--و ادامه داد  الیگشت سمت دان  بر

 ندارن. یچ یقانون دوم:آس ها حق سر پ --الیدن

 . کنمی من دارم از جونم دفاع م هیچ  یچی سرپ--سام

 شد. ییجان رفت و فدا  یتا پا دیبا انهیحفظ اسرار آش  یقانون سوم:برا --الیدان

 کنم. ییانتخاب من نبود که االن جان فدا یزندگ  نیا--سام

و شما   ردیگ ی م میتصم تانیاست که برا انهیفقط آش  گری د انهیقانون چهارم:هنگام ورود به آش --الیدان
 . دیحق اعتراض ندار

 راحت شه. المیخ شهی اه. بسه. قانون قانون قانون. نابودم نم--سام

 . کننیرت استفاده اش مدلتو بلند داد نزن به ضر یقانون من:حرفا --الیدان

  دایپ یبرا د ییای کارا ب نیا یبچه ها. به جا  الیخی ب--حرفشون و گفتم نیب  دیبگه پر یز ی سام اومد چ تا
 .میکن یز ی برنامه ر یکردن افع
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 ✴ی راو✴

 

مبل انداخت و لبتاب را  یآمده بود. خودش را رو   شیبود که برا یام یپ ادآوریتاک  کیت یصدا
را   امیکرد و پ ز یرا ر شیرا باز کرد. چشم ها  امیاز صحت فرستنده مطمئن شد پ نکهیبرداشت. بعد از ا
   د؟یاردست از سر برگ برنده برد  دییخوایم  ی:کدیهم فشرد و در دل غر یرا رو شیخواند. دندان ها

نقشه بکشد. دوباره اجرا کند. دوباره نجات   دیداد و با خود فکر کرد دوباره با ه یمبل نک یرا رو  سرش
 کند.  دایپ

 دنبالته. مواظب باش"  اهیس یچشمانش جان گرفت"افع  یجلو قهیبار در دق نی هزارم  یبرا  امیپ متن

 .دادیمکان م رییباز هم تغ  دیو به سمت اتاقش رفت. با دیکش یق یعم  نفس

 

 ♥دل  آس♥

 

  میردشو بزن  میکه بتون یبه درد بخور  زی چ یاطالعاتشو در اوردم. ول--رو چشمام و گفتم دمیکش دستامو
 نبود.  

از مکانش نبود.   ییرد پا چیه ی منم بهشون نفوذ کردم ول --و گفت  زیلب تاپشو گذاشت رو م ایناد
 .کنهیخودکار پاک م  ویهمه چ ستمشونیس

 نیکردنش. من ا دایپ یکنم برا یز ی رنامه رب  تونمیکجاست من نم دیتا شما نگ--لم داد و گفت  سام
 بودم.  کاری مدت ب

 بلند شد. هه. مهرداد....  لمیزنگ مبا هوینگاه کردم و سرمو به نشونه تاسف تکون دادم که  ایناد به

 

 3 پارت
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 بله؟ --سمت راست و گفتم دمیسمت چپ صحفه کش از

 ؟یکرد کاری چ--مهرداد

 . میدنبالش--

 . نینکرد داشیکه تا االن پ  نیعرضه ا ی انقدر ب یعن ی--مهرداد

. همه با هم آموزش  میرده بود  هیو سام همه تو  ایمنو تو ناد زنه؟یداره از عرضه حرف م یک  نیبب--
خبر   هیآس،اما تو، میشد هیفرد مجهول الهو هیدوتا،با  نی . اونوقت. منو امی. همه با هم کار کردمیدید
از عرضه با   گهید جهی . در نتیرسونی خبرارو به ما م رهیگیاز رابط خبر م  که گهید ن یخبر چ هیکه از  نیچ

 ما سه نفر حرف نزن. 

 . یداداش ولیا--لب زد ایخنده،ناد ز ی. سام پق زد رومدیبرخورد دندوناش به هم م یصدا

قدقن کرده روابط   انهیآش  رفتی م ادشی شهیچرا هم  دونمیاخم کردم که لبشو گاز گرفت. نم  بهش
 دور.  یل ی. خموندیدور م  دیبا ی کنه. خواهرم بود ول دایگسترش پ یخانوادگ 

 

 ♣ز یگشن  آس♣

 

نوبت من بود که وارد عمل بشم. در  ندفعهی. امیکن دای محل اقامتشو پ میهفته تونست هیحدود  بعد
 هیزی. من برنامه رمیاشتحرفه د  هی. هر کدوم از ما آسا میبود انهیآش  یدشمنا  رانگری و یواقع ما رباتا

هک و   یهم که کارا ایمال اون بود ناد یرزم  یکای در واقع تکن شدیوارد عمل م الی نقشه و اجرا،دان
و نه  هیاسمش چ میون ینه م هی چ  تشیجنس میدونی. نه مکیرو به عهده داشت و آس پ یوتر یکامپ
بشه به حکمش. برگ بدنده  لیحاکم خاص باشه که تبد ی باعث شده اون انقدر برا  یچ میدونیم یحت

 نقص.  یب  یه نقشه ی. دمیکشینقشه م دیبا یافع یورود به قلعه  یحاال من برا میبگذر نایاش . از ا
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 ♦ایناد♦

 

  عیسر--زدم و گفتم نتروی. دکمه اکردی منو به اون دوتا وصل م یگوش هیبودم و  ن یمعمول تو ماش طبق
 فعالن. ری غ نایتو. دورب  دیبر

 ؟یاتاقشم هک کرد ستمی ش--تو گوشم  دیچی سام پ یصدا

 خبر بده. یدی. رس کنمی هنوز نه. دارم روش کار م--

اتاقش    تالیجیتا تونستم به ققل د دیچقدر طول کش دونمی. نمومدیاز اونور خط ن یا گهید یصدا
 . میقشاالن کنار در اتا ا،مایناد--اومد الیدان ینفوذ کنم که صدا

 تو در باز شد.  دیبر--وارد کردم و گفتم  رمزو

صداها   ی شم ول  تیبه گوشم چسبوندم تا متوجه موقع ویزدو خورد اومد. گوش یصدا  یاز مدت بعد
 داد سام اومد بعد ارتباط قطع شد...  یصدا هوینبود.  صیقابل تشخ 

 

 4 پارت

 

 ارتباط قطع شد. --که صادق گفت  دمیکش ی قیعم پوف

 . انمیدر جر--تکون دادم و گفتم سرمو

 باشه.  فتادهین  یاتفاق--ترس گفت  با

 .رسنیکه االن م دونمیروشن کن. م  نوی. ماششهینم  شونیزیاونا چ--نگاه کردم و گفتم رونیب به

 دمیدم که دتند دو نفر هم اومد. برگشتم به عقب نگاه کر یقدم ها یموتور صدا یبا صدا همزمان
  رهیرو دوشش. با تعجب بهشون خ  اهیس هیگون هیبا  الی دان یدرست حدس زدم هر دوتاشو بودن  ول
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 مرو کنار من پرت کردن و  خودشون  یچونه اش کبود شده بود. گون الیشدم. سام سالم بود اما دان
 ه؟یچ گهید نیا --دمیراه افتاد. با تعجب پرس   عیزد و سر یسوار شدن. صادق لبخند

 ه؟ ینه. ک هیچ--سام

 

 ( شیپ لحظه چند)♥ال یدان♥

 

 .گهیگفت هکش کرده. وا کن د ایناد--سام

 اون توئه.  یک ی کنمی حس م--رو در و گفتم دمیکش دستمو

 !ای گیم ییزایچ هیاون توئه.  یمعلومه افع ؟خب یدان یخنگ-- سام

 نابغه.  ادیعطر زنونه م ی. بوییخنگ تو--

 .شهیم  یچ مینیبرو تو ب --سام

جسمو رو تخت   هیخوب من عادت کرده بودم.  یبود ول کیاتاق تار یهول دادم که وا شد. فضا درو
 .دمید

 اوناها. --دم گوشم گفت سام

ته  یکه کشته بودم آدما وینبود. تا حاال هر کس یسمتش. دلم به کشتنش راض میحرکت کرد  آروم
نبود. سابقه اش پاک بود   یاونطور  نیا یلجن مال کرده بودن ول ارویکه زندگ ییخالف بودن. کسا

  نیرت  زیسرخ. دوتا از خوف برانگ هیهم افع اهیس هی. هم افعکردنی م یی. فقط آدم ربایقتل چیبدون ه
 باند دارک. یایافع

م چاقورو برگردوندم و خواست عیسر  فه؟ی که مچمو گرفت. وا. چرا انقدر ظر ارم یچاقو رو فرود ب  خواستم
برداشت و بلند شد. فکم    زیمهارش کنم که لگدش خورد تو فکم. دستشو ول کردم و رفتم عقب که خ

 که دختره.  نی. انیخورد زم 
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 ♣سام ♣

 

داد.  یزدم و اون جاخال  یکه من داد الیاز کنار تختش برداشا و پرت کرد سمت دان ییچاقو دختره
معلوم بود کار   یول  کردمی فقط دفاع م زدمیبهم. نم دیکه پر  رمشیرفتم سمتش و خواستم بگ عیسر

 . کشتتیبزنش. االن م-- گفت الیبلده.  دان

 آخه دختره.--

 .  کشتتیدختره که دختره. بزنش م --الیدان

فقط دستو پاشو   یک ی تو صورت دختره که موهاش پخش شد تو هوا بعد صورتش. تو تار دمیکوب
 نبود.  صیقابل تشخ   ادی. صورتش زدمیدیم

رو گردنم که داد زدم   دی. پریکن یم  تی بزنمت. خودت اذ خواستم یخدا نم هی--باال گرفتم و گفتم ودستام
من   یشل شد و بعد از رو هویکه تو دستشه فرو کنه تو گردنم که  ویو دستاشو گرفتم. خواست مداد

و گردنش و  ت ردهخو  یهوشی. دارت بدمیکجا افتاده و چرا افتاده که د نمی. نگاه کردم ببنییپرت شد پا 
 . یافتاده رو دان

 

 5 پارت

 

 . یکیجان. چه صحنه رمانت یا --خنده و گفتم ر یز زدم

 .  یوحش  کهی جمعش کن از روم. زن  ایب --الیدان

  اهیس یراجع به افع  تونهیم یول هیک  ستیمعلوم ن--خودش دختره ارو پرت کرد کنارش و گفت بعد
 . مشیتوش ببر مشی کن بنداز دایپ یز یچ هیبهمون اطالعات بده. 
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 اطالعات داره. یدونیتو از کجا م--گفتم گشتمیم یز یچ یا  سهیدنبال ک کهیحال  در

 کار خودته؟   ایزینقشه ها و برنامه ر  نیا یسام. مطمئن --الیدان

 . معلومه که آره.هیچه حرف --

 یبوده خوب معلومه وقت یتو اتاق افع نی. خنگ خدا،ایانقدر باهوش باش ادیاصال بهت نم --الیدان
 تو اتاقشه اطالعات داره.  نیو ا ستین یافع

 تو.  نیبندازش ا ای. ب ای گیآها. راست م--کردم و گفتم دایپ یاه یس یپارچه ا هیگون

برو جلو که سر راهمون -- رو شونه اش و گفت ،انداختشی بلندش کرد و گذاشتش تو گون نیرو زم  از
 .  ارمیم  نوینباشه. منم ا یکس

 . رونی سالم بفرستمون ب ایتکون دادم و راه افتادم جلو. خدا سرمو

 

 ✴ی راو✴

 

شد اما چشم باز نکرد. به خانه او نفوذ شده بود. پس قطعا   داریسرش ب  یخش خش باال یصدا با
بالشت.  ری قلط زد و دستش را برد ز یعاد  یلیکند. خ شیدایبود که توانسته بود پ  یشخص قهار 

که  یشدت است. به سرعت دستش را در آورد و با پنجخ ا کیبه او در حال نزد یحس کرد دست
  یزد که از درد خم شد. خودش را پرت کرد آنور تخت و با خشم به کس یطرف ضربه ا کمداشت به ش 

که در   یکوتاه نیآست  زیشد. بل رهیخ  شی شده بود نگاه کرد. به مرد روبه رو مشیاجازه وارد حر یکه ب
که دور   نی با چشمان آتش  یمشک ی. مار کردی دور مچش را مشخص م هیخالکوب  یتن داشت به خوب 

  اهیس یپس افع--آورد و از چشمانش را باال برد و گفت  نیی سرش را پا  کیبود. آس پ زدهمچش حلقه 
 ؟ یفتی دنبال من ب یچطور جرئت کرد ؟ییتو

  یدختر نبود. خشک و ب  یدر صدا یلطافت  چیمتعجب شد. ه ی از آنهمه خشک یلحظه ا یافع
حواسش را جمع کرد و خواست به سمت او حمله  عیسر  یول  کندیمکالمه م یبا روح  ییاحساس. گو
از او و   یشب فقط حاله ا  یکی و تار  یاهیشد. در س  ری داد و بعد درگ  یاول جاخال کی کند که آس پ
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هوش کردنش را   یقصد ب یپا به گردن افع هیمشخص بود. با حرکت چرخش انشدرخش  یخالکوب 
به   یحرف ها بود. با چنگ نیزرنگ تر از ا  یلو  ندازدیب نی را گرفت تا او را به زم  شی پا یداشت که افع

 یفرو کرد. افع یکه در دست داشت را در گردن افع  یشانه اش و دارت یرو  دیستبرش پر ی نهیس
 . نی زم  یشل شد و با هم پرت شدن رو یلحظه ا

دنبالم --تکان داد،گردنشو کج کرد و با نگاه به او گفت  یاز جاش بلند شد. خود را کم  کیپ آس
  نیمن چن ی. ول یر یبم  دی. بایدید ،منویبهش نفوذ کرد ی راحت ،بهیکرد دایپ گاهمویخف،میگشت
اه. یس هیافع  مینقل مکان کن دیکه به خودم دادم و از حاکم قولشو گرفتم. با هی قول  نی. اکنمینم  یکار 

اصال برام   نیهمسفر و همخونه هم دارم که ا هی ندفعهی. احتماال استیمن امن ن یبرا گهید نجایا
 . ستین  ندیخوشا

 لعنت بهت. --گفت  یوحشتناک هیو با خونسرد یصورت افع  یشد رو خم

 

 6 پارت

 

 ♦ایناد♦

 

 ه؟یک  نیا--سام

 سرخه. هی افع--گرفتم و گفتم هوششیب  افهیاز ق نگاهمو

 ؟یدیاز کجا فهم --سام

-- چشم سام گرفتم. ابروهاشو باال انداخت و گفت یدور مچشو جلو  هیآوردم باال و  خالکوب دستشو
 خوشکله.    یلیخ

تکون  دیی. سرمو نشونه تاریق یاهیبه س  ییبا چشما نیمار آتش  هیانداختم.  یق ینگاه دق یخالکوب  به
 .هیخوشکل  هیآره خالکوب--دادم و گفتم
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 دشو گفتم.نگفتم. خو وی خالکوب-- زد و گفت یشخندین

از  ی ترق ید،صدایچی دختره ارو انداختم سر جاش و اومدم برگردم که حس کردم مچم پ دست
گفتم و اومدم خودمو بکشم عقب اما   یدستمو احطه کرد. آخ بند یاستخونام بلد شد و بعد درد بد

افمو  شدم تو بغل سام. مچمو تو دستم گرفتم و اط دهیدور کمرم حلقه شد و کش  یزود تر از من دست
 . زدیخنده دختره بلند شد. قهقه م یبوده که صدا یکار کدوم وحش  نمی بب کردمنگاه 

 

 ♥ال یدان♥

 

  نشیرفت  رونی . با برونی رو ببرتش ب ای هست. به سام اشاره کردم ناد میبودن روان یبر وحش  عالوه
 بس کن.-- تو صورت دختره و گفتم دمیمحکم کوب 

حالت نگاه جا خوردم. مثل قاتال   دنیباز کرد که با د یی هویشد و سرشو برگردوند چشماشو  ساکت
بهم بگو تو اتاق  --شدم و گفتم کشینبود. نزد دیاصال بع ی ز یچ  نیهمچ هی ی. البته از افعکردینگاهم م

 ؟یکردیم  یچه غلط اهیس هیافع

 داره؟  یبه تو ربط--کرد و گفت  زی ر چشماو

بسته   ی. به دستم چنگ زد اما چون با طناب تنشو به صندلدمیگرفتم تو دستم و محکم کش موهاشو
  ایبعدم که به دست ناد  یکشتیسامو م یاول که داشت--گفتم تی بودم نتونست تکون بخوره. با عصبان

 ارم؟ یزبونتو از حلقت در ب  ؟یکنی م یحاال واسه من زبون دراز   یرسوند بیآس

 ؟یرم کرد  ؟یچته وحش--با داد گفتم. محکم ناخونشو به پوستم فشار داد و گفت مویآخر جمله
 ؟ یپارس نکن  ینداده به هرکس ادتیصاحبت 

که تو  ی. موهاشو ول کردمو رفتم سمت کمد دمیسگ بودنو نشونت م--شدم تو صورتش و گفتم خم
  کاریچ  ییخوایم --گفت شد و رهی تو دستام با ترس بهم خ کی بلند و بار یسوزنا دنیاتاق بود. با د

 ؟ یکن

 .میخوش بگذرون  مییخوایدلم. م زی عز ی چیه--زدم و گفتم  یثیخب   لبخند
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 7 پارت

 

 ♣سام ♣

 

 شکسته؟--نوازش کردم و گفتم مچشو

 . یعقب. مرس میدیکش عی. سردینه خدارو شکر. به مقصدش نرس --تکونش داد و گفت  آرم

قابل خانم هکرو  --داشتمهارشون کنه دادم عقب و گفتم یلبخند نگاهش کردم و موهاشو که سع با
 نداره.

 کنه؟یم  کارشیبه نظرت داره چ--بعد گفت دیکرد و خند نگاهم

 . ستین  دیبع  یچیه  ی. از داندونمینم --گذاشتم رو دستش تا ورم نکنه و گفتم خوی سهیک

 نگفتم؟ --و جاش تکون خورد و نگاهم کرد که گفتمت  هوی ایکه اومد ناد یز یت  غیج  یصدا با

 

 ��اهیس یافع��

 

تو ذهنم  عیسر زیبود چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. همه چ دهیکه تو کتفم پبچ یدرد با
 دختره؟ به پنجره نگاه کردم. شب بود. هی کیآس پ  یعنیکنه؟  هوشمی مرور شد. چطور تونست ب

شد. خواستم دستمو   ادی . سوزش کتفم زمیپرت  یجا هیو االن  میمکان داد رییمشخص بود که تغ کامال
.  زننیم  شتین شنیم  کیتحر امی. افعایدستاتو تکون ند--صداش از پشتم اومد هویتکون بدم که 

 . ینه؟ از نژاد خودشون ن؟یچطور یدونیخودت که م
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. دادنیتکون م  ششونوین یبود که ه  دهیچی پ یدوتا افع یستام نگاه کردم. دور دستام به صندل به د 
  یلیچشماش خ  یپارچه پنهون بود ول ری . چهره اش زستادیقدم هاش اومد. از پشت جلوم وا یصدا

  تیبود. با عصبان   یخیروشن. مثل صداش چشماشم  یل یروشن. خ   یدرشت آب یتو چشم بود. چشما
 رو دست من؟  نی چ نایا--گفتم

 . اهیس هیافع  ایا،افعیافع اهیس  یهمزادات. افع--اون

 ن؟ یشد  یمعرف--کج کرد و گفت سرشو

 ...یهست  یتو روان--

 . یلطف دار --زد و گفت  یپوزخند

کم شد.  کمی و محکم فشار داد. از شدت دردش   سوختیکه م ییجلوتر دو دستشو گذاشت جا اومد
 ؟یشد ی چرا زخم  یدون یم --شام نگاه کرد و گفتتو چ

 ؟ یکرد  کاری چ--

فعالش   ری کرده بودن. مجبور شدم اول غ یجاساز  ابیپوستت رد  ریز-- دستشو برداشت و گفت فشار
برات   امیکردم. االن کار دارم. بعدا م تی زخم ستمیکه تو طبابت وارد ن می. از اونجاارمی کنم بعد درش ب

 . یینجایچرا ا یگیو تو بهم م  کنمیپانسمان م 

 خودش کنه؟   ریاس ویکه بتونه افع هینگفتم. فکر کرده ک یچ یبه چشماش ه   رهیخ

 . ای نکن تی اذ انمویا،افعی س هیافع--گفت رونیب  رفتیکه که م یحال  در

 از دست خودم وا کنم؟ یچطور   ناروینگاه کردم. حاال من ا  اشیبه هم فشار دادم و به افع دندونامو

 

 8 پارت

 

 ��سرخ هیافع��
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 ؟ یکن کاری چ ییخوای م--تو دستش از ترس شل شدم و گفتم یسوزنا دنیباد

خوش   میی خوایدلم م زی عز ی چیه  --زد که فاتحه امو خوندم. با حفظ همون لبخند گفت  یلبخند هی
 . میبگذرون

 ؟ یباش یخر ک  ؟یکه خوش بگذرون --شدم و گفتم  ریش

 خر؟   یگیبه من م-- کرد و گفت زی ر چشماشو

 . نمیبی اطراف نم نیا یا گهیخر د--نگاه کردم و گفتم اصرافمو

تو  --که گفت  دمیکش یغیبود. با فرو رفتن سوزن تو دستم ج زی محکم کوبوند رو روستم که رو م سوزنو
 ؟یکردیم  کاری چ اهیس هیاتاق افع

داشتم عروسکامو  --شد. با نفرت تو صورتش نگاه کردم و گفتم شتریتکون دادم که دردش ب  مودست
 . خوابوندمیم

  نیبب--گفت  دویتو صورتم که گوشه لبم پاره شد. موهامو گرفت،کش  دیکوب گهید یک یحرفم  نیا با
برگ برنده ماس.   ،دنبالیکه تو اتاقش بود تیخوشگله. من وقت اضافه ندارم حروم تو کنم. عشق افع

 تمومت کنم.  نجایبگو هم  یدونیکجاست بگو. اگه نم یدونیاگه م

کرد ولش    یدندونام. عربده زدا عربده. هرکار  نیب دمیحرکت سرمو چرخوندم و محکم گلوشو کش هی با
که از دردش دندونام شل شد و اون  رونی ب دیتو دستم فرو کرده بود کشکه  وینکردم که آخر سوزن 

 یال زا یاونم گردنشو گرفته بود ول  ادی دستام که خون ن نیخودشو نجات داد. دستمو گرفته بودم ب 
 . رونی ب زدیهر دومون خون م یانگشتا

 ؟ یکنی م کاری ،چیوحش کهیزن -- خشم و درد گفت با

 درنده. وونیح هیثل با مبقابله به م--زدم و گفتم  لبخند

 کار دارم باهات صبر کن.  --سمت در اتاق و گفت  رفت
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 زادی دست مر ی. ولنی تو دهنمو تف کردم رو زم یو خونا  دمیکش یق یرفت نفس عم رونی از در ب یوقت
  کاریارو چ گهینگم. دفعه د یز یبار قسر در رفتم و تونستم بهش چ نیدارم! ا یی به خودم. چه دندونا

 کثافت.  وونهی . ح یروان کهی کنم؟ مرت

 

 ♠کیپ آس♠

 

. فقط  هیصاحابشو وا نکرد بگ ک ی کردم زبون ب  یمنو مارام شده بود. هر کار  ریبود که اس یسه روز  هی
 . کنم ی خالص شم خالصت م--گفتیم زیچ هی

مربوته ارو باز   یصفحه  عیمتمدد بلند شد. سر یبوقا یاتاقم در حال کار با لب تاپم بودم که صدا تو
 لعنت بهت. -- گفتم شی مکان تی موقع دنیکردم و با د

. 

 

 9 پارت

 

  دمییدو یفلز  یاز خونه و از پله ها رونی ب دمییسرعت ممکن دو نیشتریانداختم رو تخت و با ب  لبتاپو
. کنار جاده افتاده بود و قدرت تکون خوردن نداشت. رفتم باال سرش و نچ نچ کردم که سرشو  نییپا

در رفتن از دست من   ی. واقعا فکر کردریدست کم نگ کوی آس پ--برگردوند. سرمو کج کردم و گفتم
 آسونه؟

 تو پام فرو رفته؟  هیچ نایا--دیبه هم فشرد و غر  دندوناشو

شده  نیی که برات تع یمکان تی دورتر از موقع --ودم نگاه کردم و گفتمکه به پاش بسته ب یپا بند به
 .  کنهی حس م   یهاتو به مدت چند ساعت ب چهیتو رگات و ماه رهی سوزناش فرو م یببر  فیتشر

 من هالوام؟  یواقعا فکر کرد--اخم نگاهم کرد که گفتم با
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 ! ییهلو کنمی فکر م شترینه ب--یافع

  نیتاپ و شلوار ج  هیرفته بود نقابمو بزنم. لباسامم  ادمیبا اخم نگاش کردم که سرتاپامو نگاه کرد. اه.   
 . حاالم بلند شو.یتونی. نمینکن فرار کن یسع--بودن. موهامو از رو صورتم کنار زدم و گفتم یمشک

 ؟یشدنم دار  انتظار پا یهامو از کار انداخت  چهی . ماهکیبزرگ. آس پ   سی عقل کل. رئ--یافع

واقعا بلندم  -- شدم روش و دستشو انداختم دور گردنم. با زور خودم بلندش کردم که با تعجب گفت خم
 ؟یکرد

و کال همه جا در گردش بود. سرمو  قهیاون نگاش رو صورت و شونه و  یدنبال خودم ول دمشیکش
 م از کار بندازم.کار نکن چشمات هیکنه.  یدستو پات کار نم --برگردوندم سمت صورتش و گفتم

 ؟ یناز یبهش م یدار  ی. چیاون اعتماد به نفس دار  ،واسهیخوشگل یلینه که خ--زد و گفت  یپوزخند

 زبونتم ببند. --

 . دردسر. لعنت بهت. یدردسر --پله ها بردمش باال و انداختمش رو مبل و گفتم از

 

 ♥ال یدان♥

 

شدم و از    کشیشکمش بود. نزد  ریبود رو تخت دستشم ز  دهیتو اتاقش و نگاهش کردم. خواب رفتم
من افسار   دنینشست رو تخت. با د یعقب که با آخ بلند دمشیگرفتمش. محکم کش قهیپشت 

 ؟ یچته وحش--زبونش پاره شد

 ؟ یکه وحش-- گفتم یباال بردم و با حاال خشن   ابروهامو

آخشم در   . با درد خم شد اماخوندمیبردم پشت سرش پ   دمیدستشو کش هویامو خاروندم و بعد  چونه
 نکبت خانم.  ندازمتی به غلط کردم م--. سرمو بردم کنار گوشش و گفتمومدین

 گازام تنگ شده؟ یدلت برا--و گفت دیتمسخر خند با
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 . ینکن وحش-- دندونام گرفتم و محکم فشار دادم که گفت نیگوششو ب الله

که مطمئنا   یرم بود. با لحن آ دهی روش خواب  بای خم شد سمت تخت. تغر شتری که ب چوندمیپ  شتریب
 نکن؟  یگفتیم کردم ی باهات رفتار م ی نطور یا یافع یوقت--گفتم کردیدلشو آشوب م

 کثافت.  ضهیذهنت مر--لرزون از درد گفت یصدا با

حاکم خواسته بود. ولش کردم   نوی. ا شهیم شی ک یافع گفتیم دی. باکردمیراهو انتخاب م  نیآخر دیبا
 ؟ یکن ی م یچه غلط یو گفت. دار  دیکش یبلند غیو لباسشو از پشت جر دادم که ج

لباسشو با دست گرفته بود. دستاشو گرفتم که با مقاومتش رو به رو   ی. جلوستادنیجلوش وا رفتم
افتاده. چرا با   ییفاقاات  هی. مطمئنا یبود یبا افع  یوقت  نهمهیا--شوم. با زور دستاشو باز کردم و گفتم

که با   خوردیکم ندارم. لباسش داشت سر م یز ی قطعا من از اون خوشگل تر نباشم ازش چ فته؟یمن ن
 .زدی حرف نم یول  وندی. اشکاش داشت م دمشیدندون کش

 

 10 پارت

 

  غی ج یجور  یباهاش ندارم ول  یکار   دونستیبکشه. نم  کی بار  ینذار کار به جاها ارشیزود مقر ب  ایخدا
  عیلحظه شل شدم که سر هیکه بهم زد  ی. با لگددیلرزیهاش م غی ج یکه پرده گوشم از صدا دیکش یم

لحظه  هیبودم.    ینداشت. از دستش عصب یا جهیکرد که نت نییارو باال پا رهیسمت در رفت و دستگ
 . گمیبهت م ولم کن. ولم کن آشغال.-- سمت خودم که گفت دمشیآروم نداشت. کش 

 ولم کن آشغال. من با اون نبودم --زد  غیداره بود. پهلوشو نوازش کردم که ج  ادیوعده ها ز نیا از

 چرا باور کنم؟ -- کتف و گردنش گذاشتم و گفتم نی رو ب سرم

 برادرمه.   اهیس یافع--دیکش غی اونقدرا هم نبود . بلند ج مقاومتش

 ؟ یچ--دستمو دو طرف سرش گذاشتم و گفتم واریدادم که خورد به د هولش

 داداشمه. داداشم. --گفت هیگر با



 ک یآس پ

22 
 

. کار نا تمومو تموم  یبه حالت دروغ گفته باش ی. واارمیتئاتوشو در م--کردم و گفتم  زیر چشمامو
 . کنمیم

 

 ♦ایناد♦

 

مونو  جفت رونی ب ادی. مقهیدق ه یبابا ول کن -- دستش در برم که محکم بغلم کرد و گفت ر یاز ز اومدم
 . زنهیکتک م

 م؟ یکن کاریچ ارهیسرش ب  ییولم کن سام. اگه بال--و گفتم امیب  رونیدستاش ب  نیکردم که از ب تقال

 ها.  الهی دان--سام

 روئه.  بایز یادیهم ز هی. مرده. مرد. اون افعیحدس بزن  تشویجنس  یتونیاز اسمشم م--

 . حق با توئه. یگی راست م--حلقه دستاشو شل کرد و گفت کمی

 ؟یگی کدوم حرفمو م  قایدق--

 سخته. یلیخوشگله. گذشتن ازش خ   یلیخ هی افع --گفت یجد  یلیخ

 . ایمثال زن دار--و گفتم کمشیآرنج محکم زدم تو ش با

 

 11 پارت

 

  یخاطر اون گاه گذره،واسی سال از ازدواجم م هی. نه که فقط ایگیعه؟ راست م--و گفت  دیخند 
 تمومه. یدوران مجرد گهی. دیبه خودم بگم:سام دیزن گرفتم. با کنمی فراموش م

 . ارمای ردم بشه چشاتو در م گهید ی. چشات از رو دختراکنماینفله ات م  زنمی م نیبب--
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 هکر خانم؟  کنهینگاه م گهید یبه دخترا  یک یتو هست یوقت--بغلم کرد و گفت  محکم

 ال؟ یدان  یکرد کارشیچ--و گفتم یدان یجلو دمیجت پر  نیکه در اتاق باز شد. ع دیبوس  صورتمو

 شد.  یبگم چ ای آخر زبونش باز شد. برو بهش سرو سامون بده بعد ب--زد و گفت یروز یپ  لبخند

 من برم؟   ییخوای حساسه. م شی روح ،خانممیدان--سام

خجالت   یدان ؟یچ --گفت الینگاهم رو به دان دنیاز ابروهامو دادم باال و بهش نگاه کردم که با د یکی
 گه؟یزن د ه ی شیپ فرستهی شوهر خواهرشو م یبکش. ک

کجا   کنمیم  هیتوج شونویا رمیخواهرمون چشه. منم م نی قربون خانمم. برو،برو بب--رو به من گفت بعد
 حواله کجا کنه.   ویکنه. ک کاریچ

رفتم تو   یبعد با نگران یکه سرمو با لبخند تکون دادم ول ییرایگرفت و بردش سمت پذ ویدان گردن
 اتاق.  

 

 ��سرخ هیافع��

 

. دستو پامو یوحش  وونی. حکردی و گز گز م  سوختی. سرشونه و لبم مومدنیم  نییهمونجور پا اشکام
 یاون دنیبا د یدر تو خودم جمع شدم ول  ییهویشدن  . با بازچیدر ه چیتکون دادم بلکه وا بشه اما ه

. با اخم  اد ی دخترباز در م نمیکم شد. البته اگه شانش منه ا میاز نگران  کمیبودم  کوندهیکه دستشو ش
 کرد؟  کارتی چ--اومد جلو و دستو پامو باز کرد و گفت 

 . نی. ببی چشم دار --شونه و لبم اشاره کردم و گفتم به

 نداشت.  تیکار  یکردی اگه از اول زبون باز م-- در آورد و گفت یز یاز تو کمد بل رفت

 . دمی" رو شن یدان رسمیگفت که فقط "حسابتو م  یز یلب چ ریز بعد
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با شونه و   قیسبک نبود که خودشو انداخته بود روم. اومد دق  نمی پام کوفته بود. کثافت همچ دستو
 سوزه؟ ی م--بودو نگاه کرد و گفت دایروش پ  یاون وحش یایباز ی گردنم که اثرات وحش

 . باشه؟شهی بهش دست نزن. بدتر م--تکون دادمو اومدم دست بزنم که دستمو گرفت و گفت سرمو

  یناگهان یآروم تکون دادم. بهم کمک کرد لباسمو بپوشم. به در نگاه کردم که باز بود. با فکر  سرمو
. دیکش غ ی. خون فواره زد و اون ج زیبه م  دمیزانوش که شل شد و سرشو کوب  ری گردنشو گرفتم،زدم ز

 معطل نکردم. بدون توجه به سرو وعض گل و بلبلم هجوم بردم سمت در. 

 

 12 پارت

 

 ♠کیپ آس♠

 

 .زدی موقع زنگ نم نیا چوقتی شب؟ ه 11نگاه به ساعت انداختم.  هی  لیاسم رو مبا دنید با

 بله؟ --دم گوشم و گفتم گذاشتمش

 شته؟یاون پسره هنوز پ--حاکم

 آره. --

  ینسبت به خواهرش وابستگ نی سرخ خواهرشه. بب  یاست. افع گهید یآسا  شیخواهرش پ --حاکم
دارک دستم  یکارا  زیبه ر  زیر خوامی زبونش حرف بکش که چرا افتاده دنبالت. م ری نه بعد از ز ایداره 

  طمن توس بی رق نی . بزرگ تریشیم یدفعه وارد باز   نینابود کنم. ا وشویدار ندفعهیا خوامیم. ادیب
 . ریام کمک بگ گهید ی. از آساشهیبرگ برنده ام نابود م نیتر یقو

 حاکم. شهیحکمت اجرا م--
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 ینابود لیخواهر داره. نقطه ضعف داره. دل  یچونه ام. پس افع ریگذاشتم ز لویقطع کردم و مبا  تماسو
 . هه. چه مسخره.شمیسال دارم رو م  19شدم. بعد  یداره. و من. منم وارد باز 

 

 ��اهیس یافع��

 

 . اریدر ب  زتویبل --کرد و گفت  یبه چشما و شونه ام کرد. نچ نچ ی. نگاهدمیکش یپوف  دنشید با

 . یکنیم یز ی خونر یباند شونه ات باز شده. دار --تعجب نگاش کردم که گفت با

 ؟ یستیکه ن  زیه--شده بود. ابروهامو انداختم باال و گفتم یخون  زمیشونه ام نگاه کردم. بل به

 جرش بدم؟  ای یار ی درم--جلو و گفت  اومد

 . یاز پسرام بدتر -- در آوردم و گفتم زویبل

تموم   شویچی گذاشت روش و باند پ لویرو زخمم که دندونامو فشار دادم رو هم. گاز استر  ختی ر نویبتاد
کرد. خواستم قفلش کنم که زود تر از من نقشع امو خوند و با آرنج زد تو صورتم،دستمامو محکم  

چند بار بهت  --دیغر تی پشت سرم و خوابوندم رو مبل. نفساشو دم گوشم حس کرد. با عصبان دیکش
مدت آدم باش تا با هم   هی ر؟یهمش ببندمت به قل و زنج  دیبا ؟ینکن از دست من در بر  یگفتم سع

 .مییا یکنار ب

  یاونوقت تا ک--. از رو مبل بلند شدم و خودمو انداختم روش و گفتمستادیکرد و رو به روم وا ولم
 مهمون شمام؟ 

 اون آمپول به دستم برسه.  ی تا وقت--کج کرد و گفت سرشو

 ل. کدوم آمپو--

 ؟ یدنبالم یواسه چ-- مقدمه گفت یب

 مدت بهت گفتم که االن بگم؟  نیا--
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 ی. واسه چستین رمی خب د یول  یومدیتا حاال به حرف م دیمدت سه روزه. از نظر من با نیا--آس
 ؟ یدنبال من

 جوابتو بدم؟  دیچرا با--

 . نیواسه ا--جلوم گرفت و گفت  لویاومد. سرد نگاهم کرد و مبا لشیاز مبا  یتاک  کیت یصدا

 کردم. خواهرم بود. خیعکس  دنید با

 

 13 پارت

 

 ♥ال یدان♥

 

 . رشیفرار کرد. بگ --که سام گفت  دمیاز جا پر ایناد  غیج  یصدا با

  ایناد  نی . ببرمشی گیمن م--و داد زدم  رونیب  دمیپر  عی. در خونه باز بود. سررونی از اتاق ب دمییدو
 حالش چطوره؟ 

تر از من   ادی. سرعتش زدیرسی . پشت سرش بودم اما دستم بهش نمدییدویم ن ییتند از پله ها پا تند
باز   ی. تا چنگ زدم بهش پشت لباشس پاره صد ول دیو به در ساختمون رس دیی طبقه ارو دو  17بود. 

رد شه که  ابونیبودم. خواست از خ  کشی . نزردمییدنبالش دو ابونیتو کوچه. تا خ دم یدر رفت. پر
صورتش گرفت که تو لحظه آخر بهش   یو دستاشو جلو دیکش غی با سرعت اومد سمتش. ج ین یماش
تو صورتش.   دمیکنار جوب. با درد بلند شد که محکم کوب میعقب. هر دو پرت شد  دمشیکش دمویرس

 کرد. محکم تکوتش دادم و کنار لبش پاره شد و خون اومد. بازوشو گرفتم و بلندش کردم که تقال 
 گه؟ ید ییای نم--مگفت

 گمشو آشغال. --صورتم داد زد تو
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  ریضرب زدم نقطه حساس گردنش که شل شد و افتاد روم. دستمو بردم ز  هیتکون دادم و  سرمو
 پر دردسر.  هیوحش--بود. نگاهمو به صورتش دوختم و گفتم یپاهاش و بلندش کردم. سبک و بغل 

 

 ♣سام ♣

 

نوازش کردم که کم کم چشماش وا شد. اول صورتشو از درد جمع کرد. خم شدم روش و   شویشونیپ
 ا؟ یناد یخوب--گفتم

 فرار کرد؟ --کرد و گفت نگاهم

 .ارمی که سرت آوردو سرش ب ییبال ییخوایافتاده. م هوشیگرفتش. االن تو اتاق ب  ینه. دان--

 . اینبود یاهل تالف--و گفت دیخند

 . قصاصه.ستین  یتالف--

فرار    دنیدزدی. حق داشت فرار کنه. منم میقصاصش کن خوادینه. نم-- زد و گفت یدردناک لبخند
 . کردمیم

 . یمهربون من هیتو ماف--و دم گوشش زمزمه کردم  دمیبوس  صورتشو

 

 ♠کیپ آس♠

 

روح. چند لحظه بعد    یحرت و ب ی شد. ب  یدرمیتاکس یوونا یح هیشب   بای عکس خواهرش تغر دنید با
 د؟یکرد کارشی چ--گفت

که روش رد انگشت مونده   یبسته و صورت یگوشه لب پاره شده و چشما دنید  ایبرگردوندم و  لویمبا
 کردن.  ییرای کار همکارامه. خوب ازش پذ--بود گفتم
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-- به خون نشسته گفت یرفت عقب و با چشما  کمیاش.  نهیبرداره سمتم که لگد زدم به س ر یخ اومد
 . کشمتیم

زنگ نزنم به همکارارم تا خواهرتو تموم کنن.   گهیساعت د میتا ن  هیکاف --نگاهش کردم و گفتم سرد
 ؟یبشنو  غاشویج یکه صدا ی. دوست ندار یو خواهرتو تو دردسر ننداز  یبهتره جواب سواالمو بد

  گهیساعت د  میهشدارمه. تا ن نیآخر نیا--به خون نشسته نگاهم کرد که گفتم ی و چشما  تی عصبان با
 . از من گفتن بود. یش یخواهر م یب  انهیروتو ندم دست آش  رویز

  ییخوایم یچ --. نفسشو محکم فوت کرد و گفتدیلرزیبست و باز کرد. چشماش م یلحظه ا چشماشو
 ؟ یبدون

 

 14 پارت

 

 .کنمیم  یسالخ نتوی زتری چشمات عز ی. جلویبه حالت دروغ بگ یوا--شدم روش و گفتم خم

  هیبودو گذاشتم جلوروش، پاهامو باز کردمو دو طرف تک  ایکی که اون نزد یتکون داد. صندل  سرشو
 خب بگو.--نشستن گفتم ن یگاهش گذاشتم و ح

 بگم؟ یچ--گفت یعصبان 

 اول از همه اسمت؟ --

 آراز. --اهیس یافع

 هوووم. اسم خواهرت؟ --تکون دادم و گفتم سرمو

 . ازین-- آراز

 ؟ یکنی دارک کار م یبرا یدار و چند ساله  یچند ساله بود--

 کنمیساله براش کار م  19به بعد.   یسالگ  8-- آراز
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 ان؟ یپدر مادرت ک--اش اندازه سابقه خودمه.  سابقه

 م یو مر  ریام --آراز

 خب. خانواده زندن؟  --

 . مینه. فقط منو خواهرم-- آراز

 ؟ یخبر دار   وشیاز معامالت دار--

 خبر ندارم.   یچی از ه دایجد-- آراز

 چرا اونوقت؟ --

 کردنت بود.   دایتمام وقتم صرف پ -- آراز

 دنبالم فرستاده بودتت؟  وشیپس دار--

دارک.  انیپا یعنی نیبشم. ا یاالن قراره من وارد باز  ؟ یدونیم ویزیچ هی--تکون داد که گفتم سرشو
 .گذرمی اون آمپول م قیمنم از تزر یکمکم کن  یتونیم

 ؟ یچه آمپول--آراز

 کن.  ی. با من همکار ومده یکارا به تو ن نیا--

 کنم؟ ی م انتی خ کنمی ساله بهش خدمت م 19که  یبه کس یواقعا فکر کرد-- آراز

گمو گور   رهی قرار بود به دستور دارک به دست تو بم ی. خبر دارم هر کیبراش نکرد  میخدمت نیهمچ --
 خبره.  یشدنا ب بیغ  نیاز ا وشیشده و دار

 ؟یخب. که چ-- رو هم گذاشت و بعد گفت چشماشو

گروه  هیبه  خوامی. مکشمیوقتم برام انقدر ارزش داره که برات طلفش نکنم. دارم نقشه م  ن،منیبب--
به دو کنم.  دوست دارم مثل بچه    یکی با توام  کشهیکار انجام بدم. اعصابم نم  یملحق بشم. قراره کل 

اضافه   خواهرتبه تمام کارام  شمی کنن. خوشحال م زشی ر زی تا منم ندم خواهرتو ر  یآدم بهم کمک کن
 نشه.
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 ! یکنیاز عشق من به خواهرم سوء استفاده م یدار --آراز

 ماست. استفاده از نقاط ضعف. یحرفه  ن یا یدون ی. پس قطعا میکار  نیخودتم تو ا--

 . زنمیم  نیروز تورم زم  هی--آراز

  یحس  یکسو کار هستم که نسبت به کس  یانقدر ب یبهتره بدون  ی. ولستین  بی آرزو بر جوانان ع--
 نداشته باشم. پس......؟

 .یر یاز من آتو بگ  یتونینم-- تو چشماش گفتم رهی به پاش بستم و خ دشویشدم و پابند جد خم

 حاال بگو.--ادامه دادم تی نشستم و با جد صاف

 . ین یبه خواب بب-- زد و گفت یبه چشمام پوزخند  رهیخ

 

 15 پارت

 

 ♥ال یدان♥

 

  یسخت جون هیکه.  ومدیبه حرف نم  کردمی م یهر کار  تی موقع نیبود. تو ا یاز دستش قاط  اعصابم
دارک   یچندتا قرارداد که برا هیموفق بود که تونسته بود  ای وسط فقط ناد نینداشت. ا یبود که دوم

 که با ظهور پر شکوهش همه امونو شکه کرد.   کمی کنه. آس پ یمهم بودنو کپ 

زد و   لیمیکه ا میهک کرد و همه امون با از دست دادن اطالعات خودمونو مرده فرض کرد ارویناد
 گفت کارتونو آسون کردم. دوست نداشتم اطالعات خورد خورد به دستم برسه.

. بلند شدم و خودمو رسوندم به اتاقش.  کردمی. داشتم سکته مشی واسه خودش. روانپر هیلمیف نمیا 
رفتم سمتش و چونه اشو گرفتم و   عی. سرکردینگاه م رون یدر باز بود. کز کرده بود گوشه تخت و به ب 

  ودختر ت نیبود و نوک دماغش قرمز. با تعجب نگاش کردم. ا سی ندم. صورتش از اشک خبرگردو
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رد انداختم رو   غی با ت یسوزنو فرو کردم تو دستش،وقت یکردم،وقت ی شکنجه اش م یط،وقتیشرا  نیبدتر
فشار دستم  کنه؟ی م هیزار زار داره گر  ومو،حاالیقطره از چشاش ن هیکه کردمو  یا گهیتنش و هر کار د

 چته؟--دمیپرس تی م شد و با عصبانک

 نداره.  یربط   یبه کس-- گفت کردیاشکاشو پاک م کهی برگردوند و در حال  صورتشو

بشه به من مربوطه پس حرف نا   یز ی . هر چیر یمن اس یاالن تو دستا--کردم و گفتم  زیر چشمامو
 مربوط نزن.

 . ریبرو بم--به چشمام گفت ره ی خ  شیعسل یبرگردونو و با چشما  صورتشو

 

 ��ازین��

 

 ...ری برو بم--شدم و گفتم  رهیخ  شی مشک یچشما تو

چرا خودتو راحت   ؟یتو واقعا چقدر جون کتک خوردن دار -- از ابروهاشو انداخت باال و گفت یکی
 ؟ یکنینم

بذاره و شکست بخوره،آون روز   یکه حاکمت پا به باز  یزمان -- گفتم یلبخند و لحن حرص درآر  با
 . شمیراحت م

  کی تا آس پ-- و خوردم به تاج تخت که گفت دمی تر آورد که خودمو عقب کش کینزد  صورتشو
 ممکنه.  ریهست،شکست حاکم غ

 .کنهیممکن م ویرممکن یبرادر من هر غ --

 . یکمتر به خودتو برادرت بناز افع--و گفت  نییرو تخت رفن پا از

 . کنمیخالص شم،تمومت م  نجایکه از ا یزمان --فرستادم و گفتم رون ی پر حرص ب نفسمو

 .شعوریرفت. نکبت ب  رونیزد و از اتاق ب یزد،لبخندی حرفم لبخند م نیهر دفعه که در برابر ا مثل
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 هی کردمیخبر داشته باشه. فکر م کمی و پ  کیانقدر قدرت و نفوذ داشته باشه که بتونه از ج کردمی نم فکر
  نیا نایگذشته از ا ی. ولکنمیم نیا  نیا یه دونمی. اه. اسمشم نمنیا یاست ول  گهید یآساآس مثل 

نقشه. همه   دنیکش و هک، یز یر اد،برنانهیز  یجا داره. قدرت بدن هیارو  گهید یدختره تمام قدرت آسا 
.  کنهیم م یاز همه ام چشماش عصب شتریگدار به آب زدم. ب یشم و فکر کنم چرا ب  یعصب  شهیباعث م

که  شمیخونگ یوونای. حیچی. هینه لطافت  ینه ظرافت  ی. کامال سرد. نه انعطافهیخی هیخ یچشماش 
  هوی ساعت   دنید انکنه. ب بیسخته. خدا نص یهر کس یالف بچه برا  هی. واقعا حس شکست از نیافع

 سمت در.   دمییو دو  دمیار جا پر

 ...هههکی......اه زن ییییییی........هوییییییزل....ه......خانم....مادماکیآس پ --

 چته؟--دوخت به چشمام و گفت  شویخی هیاب یبرخورد در تو دماغم لحنم کش اومد. چشما  با

 

 16 پارت
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 چته؟--گرمش و گفتم هیعسل یدوختم تو چشما چشمامو

 ؟ یدار  ونیزیتو خونه ات تلو-- از رو دماغش برداشت و گفت دستشو

 ؟ یکه چ-- و گفتم واریدادم به د  هیتک دستمو

 . هیجام جهان-- چرخوند دور اتاق. انگار که از نگام فرار کنه و گفت چشماشو
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 ه؟ یچ--. نگام کرد و گفتدیباال پر ابروهام 

 ؟ یجام جهان --

 .  یبله. جام جهان --تکن داد و گفت  سرشو

 هست. کنترلم هست. برو نگاه کن. ونی زیوتل--

 ؟ یکنینگاه م ینطور ی چرا ا--کرد و گفت اخم

 مهم تر از نگاه کردن به فوتبال نداشته باشه. یکار  ادینم اهیس هیافع هیواقعا به --

 .دهی هنوز وقتش نرس یول تامهیکشتن تو که تو الو-- زد و گفت یلبخند

دارم   یوقت--سرشو بگردوندم سمت خودم و گفتم یکردم که باز نگاهشو برگردوند. عصب  زیر چشمامو
 مثل آدم نگام کن.  کنمی نگات م

 نداشته اتو؟ هینگاه کنم؟ خوشگل تویچ--دوخت تو چشمام و گفت  چشماشو

چشاتو نچرخون.  یه یزن یحرف م  یکی با  یدار  ی. بعدشم وقتیکه تو ندار  خوادی م رتیچشم بص--
 ن تو چشماش زل بزن. مثل اال

 که چشماش ترسناک نباشه.  یحتما. فقط در صورت-- آراز

تو مغزم اکو شد:چرا چشماش ترسناکه؟......   ییآشنا بیغر  یصدا شی مدت ها پ نیشل شد. ع دستم
چرا ازش   دونمینم  ی........چشات قشنگه ها ولدهی. انگار چشماش سف ششیبرم پ ترسمیم
 .....ترسناکه.ترسمی....م.....چشماش..ترسمی.....مترسمیم

 حالت خوبه؟ --محکم رو هم فشار دادم که دست آراز رو شونه ام نسشت و گفت  چشمامو

برات آب   نی . بشستیحالت خوب ن--. خم شد روم و گفتکردمی لب زمزمه م ری ز اریاخت یب  ویکلمات
 . ارمیب

. دو ساعت خواب راحت. دردسر  خوامی. فقط خواب مخوامی. آب نم خوادینم-- گرفتم و گفتم دستشو
 آسوده خوابم ببره.  الی. پس بذار با خ یتونیچون نم ینکن بر  ی. سعینکن فرار کن   یدرست نکن. سع
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 فرار نکنم.   کنمیم  یسع --و گفت دیکش رون یار دستم ب دستشو

 قهرمان. یفرار کن میتونینم --رو بالشت تختش گذاشتم و گفتم سرمو

ترسناک داره زل نزن.  یکه چشما ی. انقدرم به کس نیبب ویرو جام جهانب --بهم نگاه کرد که گفتم قیعم
 . یشیخواب م یب  ادی شب به خوابت م

 رون؟ یب ی بر  یقصد ندار --متوقف شد و نگاهم کرد که گفتم یکج شد. رفت سمت در ول  کمی  لبش

 نه.-- نگام کرد و گفت ثانهی خب

-- گذاشتم رو تخت و گفتم مویمتریلیم یشد. اسلحه  نی بهم پخش زم دهیبرداشت سمتم که نرس  زیخ
 .اهیس هیافع ی. تا من خوابم خوب بخوابیش یتو آدم نم

  ادمی ی چیچرا ه --خودم گفتم شی ندادم. چشمامو بستمو پ   تیاهم  کردم،امای خونو حس م  جوشش
 اد؟ ینم

 

 17 پارت

 

 ♥ال یدان♥

 

کس جز   چ ی. پس هرونیکه رفته بودن ب ایاومدم. سام و ناد رونی از اتاقم ب یفی خف  یناله ها یصدا با
تو اتاقش. تو خودش مچاله شده    دمی. در اتاقشو باز کردم و سرک کشستیمنو اون دختره تو خونه ن

که  دیکش یغی. تا خواستم برم تو ج کردیزمزمه م ینا مفهون یزای چ هیو  کردی بود و تو خواب ناله م
هق  دنمیکه به کتفش دادم بلندش کردم. با د ییرفتم تو و با تکونا عی. سردیچهار ستون بدنم لرز

 ؟یدیدی خواب م-- دمی. کنجکاو پرسدیلرزیهمچنان م  یول  دیکش یق یهقش خفه شد و نفس عم
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با برخورد   ی نگفت که دستمو گذاشتم رو شونه اش تا برشگردونم ول  یز یو چ دی به من دراز کش پشت
زده باشن. بدنش داغ بود و لرز داشت. پشت دستمو گذاشتم رو   شمیتم با پوستش انگار آتدس

 چته؟ ؟یچرا انقدر داغ--گردنش و گفتم

-. شونه اشو گرفتم و گفتمدیتخت و همه جا رو به گند کش  نییبزنم خم شد پا یا گهیاومدم حرف د تا
 ؟یمسموم شد ؟یخورد یچ-

 . دونمینم--گفت حالیب

 . پاشو. پاشو... یداغ یل یخ-- و گفتم شیشونیگذاشتم رو پ دستمو

 کجا پاشم؟حالم بده.  --محکم رو خم فشار داد و گفت چشماشو

مانتو و شال برداشتم. با رفتن به اتاق دختره،مانتو و شالو   هی ایو از تو کمد ناد رونیاز اتاق ب  رفتم
رد،شالشو خودم انداختم رو موهاش و  . مانتو رو به زور تن ک میبپوش بر--انداختم رو تخت و گفتم

که خواستم   نینحرکت تو بغلم بود. ه  یب نگی . تا پارکرونی ب میاز واحد اومد دمویکمرشو سفت چسب 
 کمرش از دستم در رفت...   نیبذارمش تو ماش

 دنیبود بلندش کردم که با د د یکه از من بع  یشد. با نگران شتری. ناله اش ب ن یصورت افتاد رو زم با
کف  زهی دماغش تا خون نر یروون بود لبمو گاز گرفتن. دستشو گرفت جلو  شین یه از بک یخون
دادم بهش. خودمم نشستم پشت فرمونو   ویو جعبه دستمال کاغذ  نی. گذاشتمش تو ماشنگیپارک

 . ادی چرا بند نم--گفتم

 . ریییییید ی...لی. خ ادیبند م ریدماغم د  هیزی خونر-- گفت حالیب

 کنم آخه؟  کارشی. چمی افتاد یر یبابا. عجب گ   یافتاد رو شونه اش و از حال رفت. ا سرش

زدم رو ترمز که بدبخت سرش خورد تو داشبرد.   یجور  مارستان یبه ب دنیکردم و با رس  شتریب  سرعتمو
برانکارد آورد و   هی دنمیاز پرستارا با د یکی شدم و بغلش کردم بردمش تو اورژانش.  ادهیپ  نیاز ماش

بردنش تو   ا. بدیدر مورد حالش پرس ییکجا بود ازم سواال قایدق دونمیکه نم  ییبردنش به جا نیح
 دنبالش نرفتم و موندم همونجا.  گهید یاتاق
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و    رشیپذ د یلطفا بر--شد و گفت ک یپرستار خانم بهم نزد هیکه  زدمی ضزبه م نی کفشم داشتم به زم با
 . دیبا دکترش صحبت کن دیصندوق. کارارو که انجام داد

و پرداختو انجام دادم و بهد رفتم سمت اتاقش   رشویپذ یقالب لیاسم و فام هی آدرس رفتم و با  طبق
 د؟ ییهمراه اون خانم شما--گفت دنمیحدس زد دکتره. با د  شدیم پشیاومد. از ت رونیب یکه مرد

 بله. --

 خانومتونن؟ --داد دستم و گفت  یا بسته

بال رو   نینامناسب ا هیو تغذ یبهش برس. فشار عصب  شتر یپسرم ب --سرمو تکون دادم که گفت ناچار
مشاور   ه یبهتره با   یول  ستین زا یچ نی. من تخصصم اگهیم ونیسره هز هیخوابم  یسرش آورده. تو

  یتونیبمونه بعد م نجایلباسارو تنش کن. تا فردا ا نینداره. االنم ا یمناسب هیصحبت کنبد. شراط روح
 . شیببر

 آوردم باال و نگاهش کردم. من تنش کنم؟  مارستانویراحت از کنارم گذشت و رفت. لباس ب یل یخ بعد

 

 18 پارت
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  یحسم خارج  هیحس درد تو گردنم چشمامو باز کردم. دستمو رسوندم به گردنم و با حس  با
لب گفتم.  ریز یکه افتاد اه یاتفاق هیادآوری. با یدارت نقره ا هیه جاش سوخت. ک رونی ب دمشیکش

 اعجوبه است.  ستی. دختر که نرهی حالت تونست جلومو بگ نیتو بدتر

بود. نگران  یجور  هیشبه. حالم   یعنی نیبود و ا کیتار رونی پاشدم و نشستم سر جام. ب یسخت به
 میطور هی. منم شدمیم ینطور یمن ا شدیم شیزیچ هی  ازی. تا نشناختمیحالتو خوب م نیبودم. من ا

بلند شوم و رفتم   نینکردم. از رو زم داشی. با چشم دنبال دختره گشتم اما پشدی م ینجور یا ازین شدیم
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کفم   دمیکه د یز ی . سرمو چرخوندم که با چشدیروشن بود و  ازش آهنگ پخش م  ونیزی. تلورونیب
  یز ی. تا االن هر چکردی خورد م  ازی پشتش به من بود و با چاقو پ کرد؟ی . داشت غذا درست مدیبر

 .دمشیبار تو آشپزخونه د نیاول یبود. برا  یحاضر   نیخورد

  ییآهسته رفتم تو آشپز خونه و چاقو ی. با قدماتیموقع نیبهتر یعنی نیبه من نبود و ا حواسش
 .... هویکه  نییپا ارمیبرداشتم. رفتم سمتش و چاقو رو گرقتم باال تا بدون سرو صدا ب 

 

 ��ازین��

 

 یبود که بهم زده بودن. دست یی به خاطرآمپوال دی. شاکردمی اتفاقات اطرافمو درک م یبودم ول  جیگ
خواستم چشمامو باز   شهیلباسام کم م نکهی. با حس ایگرم یبازومو گرفت و افتادم رو جسم سفت ول

کارش    اشتمبهشدم و گذ الیخ یو اونم احتماال پرستاره ب  مارستانهیب  نجایا نکهیا هیادآوریکنم اما با 
بدن   نیهمچ تونهیپرستار زن نم  هیدکمه شلوارمو باز کرد که ذهنم جرقه بارون شد.  یادامه بده. دست
. تا دستشو گذاشت رو کمر شلوارم دستشو کنمیداشته باشه که من دارم حس م یسفت و عضله ا

 ؟یکرد یم  یچه علظ یداشت--دمیبهش توپ  یروزام عصب نیدشمن ا دنیگرفتم و  باز کردم. با د 

غراضه ات   کلی نبودن که لباساتو عوض کنن منو مجبور کردن. حرص نخور. ه--و گفت  ستادیوا صاف
 نداشت.  دنید

غراضه؟ من جونم در اومده تا با تکواندو و کاراته و جودو هزارتا ورزش   گهیم  کلی من ه کرد. به اخم
 غراضه؟ گهیبشم بعد به من م  نیا یرزم

 . وقوری کهی سرو ته خودته مرت یب کلی غراضه ه--فشردم به هم و گفتم دندونامو

  زنیبر زنمیم  غیج ینر لباسمو بپوشم که اگه  رونیبرو ب --سمتم گفتم ادیکرد و تا اومد ب زی ر چشماشو
 سرت. 
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کردم با اون دست سرم زده   یو سع دمیکش  یقی. با رفتنش آه عمرونی چپ نگاهم کرد و رفت ب چپ
فکر ک ده   هیگاو اومد تو اتاق.  اتاقم که خصوص نیباال د  باز شد و ع دمشی شلوارمو بپوشم. تا کش 

 . گهی .. .بله دکرهی درو پ یب

تو در   امی دارم م  نکهیکردن واسه در زدن. اعالم حضور. گقتن ا هیدرو تبع--بستم و گفتم پوی و ز دکمه
 . گمیم یکه چ یفهم ی ؟م یستین یوعض بد

 . یکه گفت یمرس--که تو اتاق بود و گفت  یرو مبل  نشست

  کاریچ لشیبا مبا دونمیشدم. حوصله ام سر رفته بود بد جور. نم   رهیرو تختو به سقف خ  دمیکش دراز
اومد. برجسته   نیحلقه که به نظرم پالت  هیتو دستش چشموو گرفت. قشنگ بود.  ی. برق حلقه دکریم

 ...الیدان-- داشت، به پهلو شدم و صداش زدم یقشنگ ی ها یو کنده کار  یکار 

 

 19 پارت
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بپزم. خسته شدم از    یز یچ هیکه داشتم رفتم تو آشپزخونه و گازو روشن کردم تا   ییاز خواب راحت بعد
آشپزخونه. کامال  یایافتاد رو کاش یا هیکه حس کردم سا کردمی خورد م ازاروی. داشتم پرونیب یغذاها

شدن چاقو اومد. اومد جلوتر و من هنوز داشتم  دهیکش  ی. به کارم ادامه دادم که صداهیواضح بود ک 
گلوش و   خیو چاقومو گذاشتم ب دمیچرخ هویکه چاقوشو برد باال   نی. همچکردمیم  شیبرس هیسابا 

معطل نکردن و چاقو رو از   گه یو اخم کرد. د دیکردم که خودشو عقب کش  جادی ا یکی خراش کوچ
دلت  --نگاهش کردم و گفتم تی . با اخم و عصبانرونیو هولش دادم سمت ب   رونی ب دمیدستش کش

 خواد؟ یمردن م

و دکمه زردشو زدم که عربده زد و دستشو گذاشت رو شونه اش.  دمیکش رونی ب بمی رو از ج  یکنترل
. یسبزشو فشار دادم که آروم گرفت. دوباره زرده ارو فشار دادم که بازم شروع کرد عربده کش یدکمه 
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  بمویجت. سبزو فشار دادم. کنترولو گذاشتم تو داش یهماهنگ  ونیزی بلند تلو یدادش با صدا یصدا
اعصاب خورد   هیرو به باال و با خونسرد دمیشدم. چونه اشو گرفتمو سرشو با دستام کش کیبهش نزد
که تو کتفت   یدخلتو با تراشه ا یکن  یکار  نیگفتم از دست من فرار نکن که اگه همچ--کنم گفتم

انگولکم   ی. هاشهآدم آروم ب یذار ی . نمارمیدر م کنهیقل مبه رگات منت  ویکی الکتر ان ی کردم و جر یجاساز 
 .یافع میبش مونیپش میکه کرد یکنم هر دومون از کار  یکار   هینکن  یکار  هینکن. 

 دروازههههههه.  یگلللللللل. تو-- و گفت  دیاز جا پر هوی شد و بعد  رهیچند لخظه به پشت سرم خ  هی

 گفتم؟ یمن چ یدیاصال فهم--متعجب نگاهش کردم و گفتم یچشما با

آره. آره. -- گفت نهیاز کنار بدن من نبب  ونویزی صحفه تلو کردی م یسع کهی تکون داد و در حال سرشو
 . یکشی کنم منو خواهرمو م یچی سرپ

فوتبال نگاه  ن ین،بشیبش --طاقت بلند شد و شونه هامو گرفت و نشوند رو مبل و گفت  یکامال ب  بعد
 ...مینک

 ادی گروگان بود که من گرفتم؟اصال بهش م نمیا،ایو به سقف نگاه کردم. آخه خدا دمیکش یبلند پوف
 .....ا یباشه؟ خدا  ایجزو ماف

 بگم آخه؟ ی. چ پوووووف

 

 ♥ال یدان♥

 

 . الیدان--کلنجار رفتن با خودش به پهلو شد و گفت  یبهش بود. بعد از کل حواسم

 بله؟ --خاموش کردم و رو بهش گفتم لویمبا

 .هیحلقه قشنگ--رسوند به دستم و دوباره بگردوند تو چشام و گفت دستشو

 است،  قهیخوش سل یلی نامزدت خ--تکون دادم که گفت  یدوختم به حلقه ام و سر  نگاهمو
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 خونه اتون. کجاست؟  ومدهیا حاال ن ت--سرمو تکون دادم که گفت  دوباره

 کجاست؟   ال؟یها دان--داد ریکه گ  دمیچشمامو مال کالفه

 مرده.--گفتم تی عصبان ویبرداشتن و با ناراحت دستمو

  یکرده بودم خوشحال بشه ول تشیکه اونهمه اذ یمن ه ی. انتظار داشتمو از نارااحتدیباال پر ابروهاش
 متاسفم.--اونم ناراحت شد گفت یچشما

 چرا فوت کرد؟ -- د یکه با اضطراب پرس دمیکش یق یعم  فسن

 

 20 پارت

 

 راحت شد؟ التیمن. خ هیعرضه باز  یبه خاطر ب--تو چشماش گفتم  رهیخ

 من متاسفم.--نگاهم کرد و گفت  شرمنده

 وقته. بخواب. ری د--متوقف کددم و گفتم ومدویم  رونیب نمیکه داشت از س  یآه 

گذشت   قهی . چند دقدیگوشش و خواب ریدستشو گذاشت ز هیبه پهلو   یبست و  همونجور  چشماشو
بلندش   یتو جاش زد وه پشتش به من شد و موها  یقلت  هوی یبود ول  دهیکه خوابش برد. آروم خواب

پام   یبا صدا نکهیا ی. از جام بلند شدم و برانیشد به زم دهیو مال زونیکه با کش بسته شده بود آو
بلند کردم و گذاشتم روتخت و دوباره برگشتم سر  نیشه آروم حرکت کردم و موهاشو از رو زم ن بلند

  ی. مجبور نیرو زم   خیدفعه موهاش از اونور ر نیکال بد خوابه. ا دمیخورد که فهم یجام. دوباره تکون 
که   یدم رو مبلیآخه؟ دوباره بلند شدم و موهاشو برگردوندم رو تخت و بعد دراز کش یبلند کن نهمهیا

  یشد که ب  نیهم نگذشته بود که دوباره قلت زد. موهاش دوباره پخش زم  قهیدق 10تو اتاق بود.  
. موهاش خراب هیپر از آلودگ مارستانی. باوردی دلم طاقت ن یتوجه خواستم بخوابم. چشمامو بستم ول

به ذهنم  یکه فکر  و از جام بلند شدم و رفتم سمتش. موهاشو اومدم جمع کنم دمیکش ی. پوفشهیم
زانو زدم و کششو در  نی . رو زم شهیموهاش کوتاه تر م  بافهی هر وقت موهاشو م ای. ناددیرس
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  ارویناد یموها یچطور  امونیتو بچگ ارمی ب ادمی کردم  یکردم. سع  میآوردم،موهاشو به سه دسته تقس
 شده؟یچ --و خورد و گفت  ی. آروم شروع کردم به بافتن که تکونبافتمیم

  یز یبخواب. چ-- گوشش گفتم ر یخوابش نپره آروم ز نکهیا یپاشه که خم شدم روش و براخواست  
 . ستین

  نکهیو دوباره سرشو گذاشت رو بالشت که به کارم ادامه داد. بعد از ا دیآلود چشماشو مال خواب
  ری. کشو باز کردم و چند بار زدیرسی م نیموهاشو کامل بافتم با کش بستم و رهاش کردم. هنوزم به زم 

از  دمیدو بعد از در آورد دست از تو موهاش دوباره با کش بستم که  چوندمی موهاشو دور دستم پ
  دیکل نکهیا . چشمامو با فکر دمیمبلم خواب یفاصله گرفته. موهاشو گذاشتم رو تختش و رفتم رو نیزم

 بستم. شهینم دهیکش نیرو زم  گهیاز دستم فرار کنه و موهاش د تونه یاتاق دست منه،نم 

 

 ♦ایناد♦

 

 شده؟؟؟   یچ--انداختم رو تخت که سام با تعجب گفت  خودمو

 دارم.  جهیامو گرفته. سرگ قهیدوباره کمبود خون --دادم و گفتم هیبالشت تک  به

 .زم ی عز  یشیخوب م-- و گفتخودش    یکرد و منو خوابوند رو پا کجم

 .ای ناد-- متوقف شد و گفت هوی کردی داشت موهامو نوازش م کهیحال  در

 جانم.--

 م؟یبا هم بود شبیما د--شد تو صورتم و گفت خم

 . ستی بابا حالم خوب ن  الیخ ی ب ؟یندار  یرمونیس--

 م؟ی. با هم بودپرسمینه. واقعا دارم م--گفت  نگران

 بله با اجازه اتون.-- رو پاش تکون دادم و گفتم سرمو
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 بود؟  یچه روز  روزی د یدونیو م--گاز گرفت و گفت  لبشو

 ؟ یچه روز --آلود گفتم خواب

 هفدهم.--سام

 ه؟یخوب مگه چ--. چشمامو بستم و گفتمومدی. بدجور خوابم مهیمنظورش چ  کردی نم یار ی مغزم

 .یتو عادت نبود یه باشه ول سه روز از عادت گذشت دیکه با هیهفدهم روز--سام

 نه. --به سام نگاه کردم و گفتم یرفت. با ناباور  جیضرب تو جام نشستم که سرم گ هی

 حدسم غلط باشه.  دوارم یام--و گفت دیبه صورتش کش  یدست

 

 21 پارت

 

 ��آراز��

 

. آس داشت پلو رو  زی شد رفتم تو آشپزخونه و نشستم پشت م میفوتبال که مساو دنیاز د بعد
 سوال بپرسم؟ هی--که گفتم سی تو د ختیریم

 بپرس. -- آس

 ه؟ یاسمت چ--برداشتم و گفتم یار ی تو ظرف ساالد خ از

 ؟ یبدون د یچرا با--و گفت  زیبرنجو گذاشت رو م سید

 کنم نابغه؟صدات  یخب چ --کردم تو ظرفم و گفتم یبرنج خال  ریطاقت دوتا کفگ  یب

 ؟ یصدام کن دیچرا با--و گفت سی کرفسو گذاشت کنار د خورش
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بودم. خورشم   دهیکدبانو که آس باشه ند رانگری ربات و هیمورد عالقمو پخته بود. تاحاال  خورشت
 د؟یسواالمو با سوال جواب ند شهیم --و گفتم ختمیر

 ؟ یازم سوال نپرس یتوام ه شهیم--زو تو چشام و گفت  زل

. شروع کردم غذا خوردن که دوباره حس و حالم خراب  برهی نم  ییحرف زدن باهاش ره به جا دنید
 چته؟--شد.  قاشقو گذاشتم تو بشقاب که گفت

 نه؟  ستی حال خواهرم خوب ن -- کردم و گفتم نگاهش

 یجد افهیاون ق بگم واقعا با اون چشما و  دیبود چشماشو باال آورد که با نییکه سرش پا  همونطور
 ؟ یدیاز کجا فهم--قورتش داد گفت  نکهیگذاشت تو دهنش و بعد از ا گهیقاشق د هیزهره ترکم کرد. 

 حس کردم. --

 باور کنم؟ --گذاشت تو ظرف و گفت  قاشقشو

 . یکش یزحمت م --

 ست؟یخواهرت حالش خوب ن  یدی. چطور فهمیبه نفعته زبون باز کن -- شد جلو و گفت خم

افتادم که از قرار معلوم زبون   یروان هی ری قدرتم گ نیواقعا چرا با ا دونمیکم داشتم. من نم نوی . همایب
 واقعا چرا؟  فهمه؟ینم

 ؟ یگیکه نم--بودو ورداشت و گفت  زیکه رو م  ییچاقو

 ؟ یکن کاریچ ییخوا ی. مگمینه نم --داد زدم داشیاز تهد یعصب

چشم به هم زدن پرت شد سمتم  هیکه دستش بود تو   ییشدم چون چاقو مونیکه زدم پش  یحرف  از
 و...

 

 ��ازین��
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پنجره بازه. هنوز شب بود. سرمو به اطراف چرخوندم که با   دمیحس سرما چشمامو باز کردم که د با
 ه؟یک  نیکه رو مبل خوابش برده بود قبض روح شدم. ا یمرد دنید

- از ابروهامو باال دادم و با خودم گفتم یکی  شمرخین دنی جام بلند شد م و آرم سمت مبل رفتم. با د از
 دزد.  کهی . مرتدهیچه آسوده خواب-

انداختم  ی صدا لباسامو تنم کردم. شالو هول هول نیرفتم  سمت کمدم و با کمتر  نی پاورچ نیپاورچ 
شدم و موهامو ول کردم پشتم و رفتم  الیخ یبافته؟ ب نارویا یبافته ام شدم. ک  ی سرم که متوجه موها

. لبمو گاز  د در باز نش رهیممکن درو باز کنم که با چرخوندن دستگ یصدا نیسمت در. خواستم با کمتر
. شهینکن. باز نم ری خودتو درگ--بار دوم امتحان کردم که صداش از پشت سرم اومد یگرفتم و برا

 منه.  شیپ  دشیکل

. چوندیه هامو اومدم بکوبم تو گردنش که دستمو گرفت و پ برگشتم و پنج یحرکت ناگهان  هی تو
 خوشگله.   دمیسرکار گذاشتنو نشونت م یجزا  ؟یچونیپ یکه منو م--دی کنار گوشم غر یعصبان 

 .رمیمی. من امشب میوا

 

 22 پارت

 

 ♣سام ♣

 

 . یشیخاموش م ی ه یزنی استارت م ینکن ترو خدا. ه هیگر ایناد--که کالفه گفتم هیگر ریزد ز  دوباره

 ؟ یاگه واقعا حامله باشم چ--لحظه ساکت شد و گفت هی

 لعنت به من که گفتم.--که داد زدم هیشروع کرد به گر   دوباره

 درکش کنم.  یتا حدود تونستمیتو چشماش بود که منم م یترس هیشد و نگام کرد.  ساکت
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 هی. سام مخوایسام،نم--کنه گفت  میداشت خودشو تو بغلم قا یکه سع یشد و در حال  کینزد بهم
 بکن.  یفکر 

 .رهی بم میکی نیا  خوامیسام،من نم --و گفت هیگر ریزد ز  دوباره

کرد که آخر خوابش برد. خوابوندمش رو   یقرار یآروم آروم نوازش کردم انقدر تو بغلم ب موهاشو
  ذارمیمنم نم ندفعهیا--تخت،سرشو گذاشتم رو بالشت و با انگشتام اشکاشو پاک کردم و آروم گفتم

 . هکرخانم

ماه   شیمثل ش ذارمیدفعه نم نی. ا ایل یبا دارک،با عضواشون. با خ انه،یمقابله کنم. با آش  دیدفعه با نیا
که به  یکه با اونهمه هول و وال به دستش آوردم، کس ی کس ذارمینم گهیدفعه د نیقبل بشه. ا

 دوباره ناراحت شه.  رمیخاطرش حاظرم بم 

 

 ♠کیپ آس♠

 

خورد. دستشو گذاشت رو   واریدار و چاقو به د یکه دستم بودو پرت کردم سمتش که جاخال ییچاقو
که به وجود اومده بودو لمس کرد. چاقور گوششو خراش داده بود.  به خون رو   یگوشش و زخم 

 ؟ یچ دادمینم  یاگه جا خال-- دستش نگاه کرد و گفت

 ؟ یدیفهم یحاال بهم بگو چطور .  یمردیم--قاشق از غذامو گذاشتم تو دهنم و گفتم نیآخر

بهمون    یبد ای. اگه احساس خوب مییخب ما دوقلو --نخوره گفت  ویبعد یچاقو نکهیا یعجله برا با
 .میکن ی هردومون حس م فتهیبرامون ب  یدست بده و اتفاق

 ظرفارو بشور بعد بخواب. فکر فرارم به سرت نزنه وگرنه...--تکون دادم و از جام پا شدم و گفتم سرمو

به تن ملت.    ندازهیاسمص لرزه م هی هیهمون آدم نیا شهیتو اتاقم و درو بستم. واقعا باورم نم  رفتم
هامو بافتم و  . هوووووف. کش موهامو باز کردم،موهیکمد هیشب  شتریکع ب نیا  ترسن؟یم نیاز ا ایماف

که بفهمم   یمنه. تا وقت ریبعد خودمو ول کردم رو تخت. عمرا اگه بتونه فرار کنه. اون حاال حاال ها اس
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ازم پنهان  ییزایچ هی. لنگهیکار بد م نیا یجا هیزنده موندن؟  یو چرا نکشتنشون؟ چطور  یچطور 
 خودشو بخونه.  یحه فات  دیبا انهینباشه آش لم یکه اگه بفهممشون و باب م ییزایمونده. چ

 . یچی . هکردنیپنهون م ویزیازم چ  دینبا اونا

 

 23 پارت

 

 ♥ال یدان♥

 

  دمیسرکار گذاشتنو نشونت م یجزا ؟یچون یپ یکه منو م --تمام گفتم تی شدم کنار گوشش با عصبان خم
 خوشگله. 

نقشه فرار   یواسه چ ترسهیازم م  یوقت  دونمی. من نمومدیدر ن  کشمیحبس شده بود. ج  نفسش
. چونه اشو گرفتم و با تکون دادن فتهی که چشماشو چرخوند تا نگام به نگاش ن کشه؟برشگردوندمیم

 کنم؟  کارتی چ یخودت بگو. دوست دار -- سرش مجبورش کردم نگام کنه. ذل زدم تو چشماش و گفتم

 ولم کن. -- لب زد آروم

 ؟ ی چ--کرم و گفتم اخم

 .....ولم کن. کنمیولم وکن.....خواهش م -- و گفت استرس تقال کرد از چنگم فرار کنه  با

 .یندار  یتقال نکن. از دست من راه خالص --نگهش داشتم و گفتم مخکم

 ... هی. اوضاع خطرالیولم کن دان --تقالهاش با داد گفت  نیب

 . تو..... کنمیولت نم --داد زدم مارستانهیب  نکهیتوجه به ا یب

 شد. روم باال آورد؟  دهیرو لباسم بر یز ی چ ختنیو ر شییهو یبا خم شدن  حرفم
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دندون گرفت،شونه هاشو باال انداخت و   نیبه لباس و بعد به من کرد،لبشو ب یو نگاه ستادیوا صاف
 گفتم که ولم کن. --کرده بود گفت ادهیبود که رو لباسم پ  ییای که نگاهم رو هنر نم یبه من

 

                                               💣💣 ?? 

 

 ✴ی راو✴

 

مهره سوخته ان. با اون ابهت و ذکاوت   س،اونای رئ--بلندش را پشت گوشش فرستاد و گفت  یموها
 د؟ یکنی. چرا خالصشون نمینداشتن راه خالص  یعنی نیاالن تو چنگ حاکمن. ا

 بشن.  لیتبد  انتکاریهر آن ممکنه به خ --را خاموش کرد و گفت گاریس سی رئ

 حق با شماست. -- نازکتر کرد و گفت یرا از حد معمول شیصدا

سرخ که   یافع --گفت دیدرخش ینور قرمز اتاق کارش م  ری ز اهشیکه چشمان س یرو به دختر  وشیدار
 .کهی اون گروگان آس پ م؟یکن دایپ  یچطور  اهویس هیافع یمعلومه کجاست،ول

 کردنش سخته؟ دایپ یعن ی--و گفت د یدختر باال پر یابروها

 تووو....   یکنه. ول داشی سال دنبالش بود تا تونست پ هی اهیس هیافع--خم شد و گفت سی رئ

  داشیمن راحت پ --دختر نشست و گفت یلبها یرو یمتفکر سرش را تکان داد که لبخند و
 نباشه از گروه حکمم.   ی....هرچکنمیم

 یحاکم ضربه  یبزرگم. مرگ آس ها هیزرو ی پ هیمنتظر --رفتن گفت نی رفت و ح  رونی از اتاق ب وشیدار
 به اونه.  یمحکم 

 انتونیاونا. پا یجا شنمیم  ا،منیبا مرگ آس ها افع --تر شد و با خود فکر کرد قیدختر عم لبخند
 . دی. منتظرم باشدهیرس
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 24 پارت

 

 ♦ایناد♦

 

 ؟یشده ناد  یچ--گفت  الیاز رو مبل بلند شدم که دان عیسر  یو حرکت   یقرار ی ب با

 حاکم بفرستم.  یکنم برا لیافتاد گزارش ننوشتم. برم گزارشو تکم  ادمی--بهش زدم و گفتم یزورک   لبخند

 .مینداشت  یتیما که مامور--تعجب گفت با

مال --سمت اتاقمون گفتم رفتمی که م یمهرداد که زل زده بود بهم گذشتم و در حال زی ت یچشما ریز از
 .  اوردمیدر م ویکیعات اطال دی. کار خودم بود. باشهیچند وقت پ 

 یو باز کردم و برا ییخارج شدم خودمو پرت کردم تو اتاق و بعد در دستشو  دشونیکه از د نیهم
بودم حامله ام عق زدم. دل و روده ام اومد باال. دوباره خم  دهیهفته که فهم هی نیبار تو ا  نیهزارم

-- تمو گف دمیکش  یسام نفس راحت دنیپشتمو ماساژ داد. با ترس برگشتم که با د یشدم که دست
 که. دنینفهم

 .کردیمهرداد بد بد نگاه م ینه. ول--تکون و گفت  سرشو

 ؟ یدیچرا خودتو عذاب م یار یباال نم یخب وقت-- شدم و دوباره عق زدم که سام گفت خم

 .یکردیوگرنه درک م  یتا حاال حامله نشد--و گفتم   ستادمیوا صاف

 . امیم گهید کمیتا شک نکردن.  هیبق  شی برو پ--کرد که گفتم یخند تک

 رفتم. رونی به سرو صورتم زدم و از اتاق ب یخارج شد. منم آب ییتکون داد و از دستشو یسر 

  شدیم یمهرداد عصب  دنیکه بعد از هر بار د الیپسره اعصاب خراب کن رفته بود. دان نیا خداروشکر
 گند بزنه به اعصاب من؟  ادیب  دیزنگ بزنه؟ حتما با رهی می م--خودشو ولو کرد رو مبل و گفت
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 .... الیدان--نشستم و گفتم  کنارش

  ییبا مهرداد ره به جا یسال از اون ماجرا گذشته. دشمن 5. دونمی. مدونمیم --و گفت دیحرفم پر وسط
. فراموش  ای ناد شهیفراموش نم یصداش اوج گرفت و داد زد(ول  هوی. بهتره فراموشش کنم.)برهینم
 ادمیفرشته ارو کشت.  ارهینم  ادمیخودش کرد.  ینامزد منو عشق منو سپر بال رهینم  ادمی. شهینم
 . رهینم

دفعه بدون مالحضه  از جا   نیکه زد ترس افتاد تو جونم و دوباره حالت تهوع گرفتم. ا یداد آخر  با
 از نو...  یپرت کردم توش و دوباره روز از نو روز  ،خوموییسمت دستشو دمییدم،دویپر

 

 ♥ال یدان♥

 

 چشه؟ نی ا--لب گفتم رینگاه کردم و ز ا یتعجب به ناد با

 کرده. یچ یاز قانونا سرپ --از پشت سرم اومد دونستمیکه تا االنم اسمشو نم یافع یصدا

 ؟ یچ--کردم و گفتم  زیر چشمامو

 .یبش  ییاتون بذاره،قراره دا انهی اگه آش--رو مبل و گفت  نشست

 خواهرت حامله است.-- زده بهش نگاه کرد که گفت بهت

 ؟ یدیفهم ی؟چطور یدون یاز کجا م -- نشستم و گفتم صاف

مملکت. عالئمش   یپرستارم برا هیدارک  یبودن برا یمن بعد از افع --داد و گفت هیبل تکبه م  سرشو
 . دمیکه فهم شهیم  یروز   6-5تابلوئه.  

برقا   هویخواستم بلند شم که  شه؟یدادم به مبل. دوباره داره شروع م هیو تک دمیبه صورتم کش یدست
مطلق آگاه بود االنم که شب بود   ی ک ی از تار ایسمت اتاق چون کامال به ترس ناد  دییرفت. سام هول دو

-- بود  رفتم که گفت  میکه تو چند سانت ویدست افع عی . سریینورم نبود چه برسه به روشنا کهی بار هی
 .یوحش  کستیدستم ش
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 هی. از یعیطب  زی چ هیبرقا  هیسمت آشپزخونه. تابستون بود و قعط دمشیجواب دادن بهش کش بدون
در آورد و گرفتم جلوش و   نتی . فانوسو از تو کابرهیسال ساختم انتظار ژنراتور نم 23طبقه  5خونه 
 نگهش دار.  --گفتم

فانوس   یروشن کردم. شعله  تی گرفتم باال و نخشو با کبر شویا شهیش ینگهش داشت گو  یوقت
 ...دیکشی زبونه م شیعسل یروشن کرده بود و تو چشما  ویصورت افع

 

 25 پارت

 

 ��آراز��

 

تا   ینداشت. بدبخت میچیشدم. ه  یونیزیتلو یبرنامه ها دنینشستم و مشغول د ونیزیتلو یجلو
 دم یسرم شن یضرب گرفتم که صداشو از باال نی چشمامو بستم و با انگشتام رو زم ؟یک

 . میدرست کن واسه شام بخور یز یبلند شو به چ--ک یپ آس

 هیگردنبندش که  ی. نگاهم قفل شد رودمشیسرم د یبرعکس باال  باز کردم که به حالت چشمامو
 نیا شهیهم  ؟یندار  گهیگردنبند د-- داشت. صاف نشستم و گفتم یکلفت ریشکل و زنج  یا رهیپالک دا
 تر بنداز.   فیظر زیچ هیگردنته. 

 نداشته باش. پاشو غذا درست کن.  زای چ نیبه ا یکار --انعطاف گفت  یذره ا بدون

 لمیاخالقت عزرائ  نیبا ا--گفتم یآروم یرفتن به آشپزخونه با لحن و صدا  نیشدم و در ح بلند
 . گرتتینم

نگاهش کردم. بدون شک   کندمیپوست م   ینیزم ب یو س  ازیپ  کهیو در حال  ستادمیبه سالن وا رو
تر و دوباره به گردنبندش   نییومد پا. اخالق نداشت. نگاهم از صورتش افیصد ح  یخوشگل بود ول
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 ومدی اش نم افهی . به قنمیبیاالن دارم پالکشم م یول دمید یتو گردنش م  رشوی خورد. تا امروز فقط زنج
 نقره که  یا رهیپالک دا هی. هی میقد دادیمال االنا باشه. رنگ ماتش نشون م

مثل   دیخوردش  هیشده بود،سمت راستش  یبرجسته کار  نایچپش نصفه ماه با لب و دماغ و ا سمت
تاج  هی. وسطشون  دهیاز موهاش که همون اشعه هاش بود معلوم بود خورش  یماهه نصفه بود ول 

 ستاره.  هیتاجه  یقشنگ و باال

 بردار و به کارت برس. چشماتو از رو من --حواسم به گردنش بود که بدون نگاه کردن بهم گفت  هنوز

  ازایبگم مشغول پ  یز یچ نکهی . بدون امونهیروح سرگردان م نیدختره پشت سرشم چشمه. ع نیا
 . یر ی زنج ینبود تا االن صد بار کشته بودمش. دختره  ونیدر م  ازی ن یشدم. اگه پا

 

 ��ازین��

 

--تکون بخورم. رو کردم بهشون و گفتم تونستمیسانتم نم هیهر سه نفرشون بودم.  هیدبانید ریز
زل  یبگه همونطور   یز یچ نکهیبدون ا الیدر برم. دان تونمیپلک نم هیچشاتون خشک نشد؟ من تو 

 . شمیم یعصب ؟ینگام نکن یاونطور  شهیم-- زل نگام کرد که گفتم

مثل   یچ  چیه دمیطرف. د هیاز  نمیا یطرف نگاها هی نگفت و پرو پرو نگام کرد. گرما از  یز یچ  بازم
که نشسته بود نشستم. سرمو گذاشتم رو پاش   ی. رفتم رو مبل سه نفره ادهیمقابله به مثل جواب نم

 .ادی کارتو راحت کردم. نگاه کن تا جونت باال ب--و گفتم

داشتن. هم خودش هم  ییزا یگ ی. چشمانمینور فانوس نب  ری بستم تا نگاه متعجبشو ز چشمامو
. بعدشم باز و بسته شدن ادیپا م ی ه گذشته بود که حس کردم صدابراق. چند لحظ هیخواهرش. مشک
که حس کردم   کردمیاز اون دوتا بود. همون طور چشم بسته داشتم به آراز فکر م  یک یدر اتاق. احتماال 

  دهیدستشو تو موهام حرکت م الی که دان دمی. چشمامو باز کردم و دشهیم دهیموهام آروم آروم کش
که   یبود. حس یاصال حواسش به من و موهام نبود. تو فکر بود. نوازشش خوب بود. حس قشنگ  یول

  ومامانم اشک ت هیادآورینوهامو ناز نکرد. با  چکسی . بعد اون هنداختینوازش مامانم م ادیمنو 
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  یصدا هوی که  کردمی م هیصدا گر ی . چشمام بسته بود و بختیر  نییپا  اریاخت ی چشمام جمع شد و ب
 رفت سمت در و بازش کرد. الیاشکامو پاک کردم و پا شدم که دان عیزدن به در اومد. سر تقه

 

 26 پارت

 

 ♠کیپ آس♠

 

که   یآب وانی . لدمیکشیازشون کار م  روزی از د شتریبستم تا چند لحظه استراحت کنه. هر روز ب  چشمامو
چشمامو باز کردم و   عید. سراز از لب تاپم اوم ییبغل دستم بودو اومدم با چشم بسته بردارم که صدا

"مراقب خودتون  وندمخ  امویکردم و پ زی بود. چشمامو ر  ایاز ناد یسر  امیپ هیانداختم.  امی به پ ینگاه
 "م ی. همه تو خطردیباش

-- جواب دادم که گفت عیبلند شد. حاکم بود. سر لمیکامل متوجه نشده بودم که از اونور زنگ مبا هنوز
 . اون پسره ارو بکش و خودتو از اونجا دور کن.دیهمه اتون در خطر

 یحاکم. من.... کس مید یما قبال به توافق رس--گفتم تیشد. با عصبان   کیبه هم نزد ابروهام 
 .کشمی رو.....نم

 توئه. هیدختر. اون عامل نابود سایحرفا ن  نیاالن وقت ا--حاکم

 .میکن ی. بعدا با هم صحبت ممی در خطر--نگاه کردم و گفتم رونیاز پنجره به ب  آالرم لب تابم  یصدا با

  کمویسرعت ممکن. لبتاپ کوچ  نی شتریزدم بعد با ب دم،نقابممیپوش بم،کالهموی انداختم تو ج لویمبا
باز شدن در اومد. از بل پنجره بلند   ی. تا وارد اتاق شدم صدایجمع کردم و رفتم سمت در اتاق افع

 مدنها او بهی سرو صدا نکن. غر--شد که دستمو رو دهنش گذاشتم و کنار گوشش با نفسام گفتم
 . نجایا

 از افرادمن.--گفت شدیباعث قلقلکم م کهی دوخت به چشمام و مثل من در حال شویعسل یچشما
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 . یبا اونا فکر کن  یو همکار   اگه به فرار کنمی دستو پات م یب --نگاش کردم و گفتم یعصب

  رونی اومدن بکشنم. صداشونو از ب--بودم گفت  دهیکه تا حاال ازش ند یتینگاه کرد و با عصبان  رونیب به
 .  دمیشن

از   دیبا--و گفت  دیدستمو کش یشتر یگرد شده امو جمعو جور کنم که با خشونت ب  یکردم چشما یسع
 . میدور ش نجایا

 ؟ یگیعلوم که راست ماز کجا م-- گرفتم و گفتم دستشو

 کار تمومه.  میبکش وی. همون افعکنهیکه پر پرمون م دیوفتیدر ن  کی با آس پ--از سالن اومد ییصدا هوی

. انداختمش تو  نیشدم جلوش. انگشتمو رو حسگر پا بندش گذاشتم که از پاش باز شد و افتاد زم خم
 . امی منم م نییبرو پا -- سمت پنجره و گفتم  دمیکش بم،دستشویج

 نایا  ذارمینم یفرار کن هی...کافیاما اگه فرار کن--چشماش گرفتم و گفتم یاشاره امو جلو  انگشت
 .نیی . حاال برو پا کنمی بکشنت. خودم آبکشت م

 کیکه کنار در کش یپرت کردم سمت دو محافظ وی هوشیگردم و با اسلحه ام دارت ب  یز یگ نشونه
و نرم فرود اومد. اسلحه امو بهش دادم و   دیپر نیی. بهش اشاره کردم که آروم از پنجره پا دادنیم

 . دارته.رنیم یاومد جلوت بزنش. نم یهر ک --گفتم

کرد. خودمو انداختم  کیشل  یر ینشونه گ  یب  یک یتکون داد. تا اومدم برم تو پنجره در باز شد و  یسر 
  یاه یپنجره بود و چشمام س ریکه ز یکه تو لحظه آخر بازوم سوخت و سرم محکم خورد رو سنگ نییپا

 رفت. 

 

 27 پارت

 

 ♥ال یدان♥
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 شد جناب؟؟ یچ--کردم و گفتم  یهمراه مردو

 . کنمی االن برقتونو وصلش م  نیاتصال از خونه شما نبوده. هم--و گفت دیبه صورتش کش  یدست

تا تو   یحت ازهین  دونمیکه حاال م ی. نگاه مشکوک  دختر رونی تکون دادم و از خونه فرستادمش ب یسر 
  ایبهم انداخت و بعد رو به ناد ینگاه ازیبرق اومد. ن قهیدق 5-4آسانسورم دنبال پسره بود. بعد حدودا 

 برم حموم؟  شهی...مشهیم--گفت

من سر جمع دو بارم حموم   یا یری سخت گماست و با  ش ی. دو هفته است که پدیباال پر ابروهام 
. اتاق خودت حموم یاز حموم اتاق ما استفاده کن یتون یآره م--زد و گفت یلبخند اینرفته. ناد

 حمومم خرابه.  یک ی نیا هینداره،لوله کش

در   یتارزان باز  دهی. همه پنجره ها حفاظ داره و خونه هم طبقه پنجمه. بع ای رفت تو اتاق ناد عیسر
حاال که آسانسور درسته منو سام  --گفت ایراحت نشستم رو مبل که ناد الی با خ نیواسه هم ارهیب
 .میگردی برم  ییجا هیتا  میریم

خودمو باد زدم که گرمه. با لباسم  یادی هوا ز رینگاه کردم. اواخر ت  ونیزیتکون دادم و به تلو یسر 
حوله    ازیبرداشتم و پا شدم تا کولرو روشن کنم که در حموم به شدت باز شد و ن   ینشد. دست از تنبل

  ایافتاد ناد  ادمی  یول  گشتیبود و دنبال لباساش م دهیهمه امونو صدا زد. رنگش پر   رونی ب  دیپر چیپ
و  قهیخب  یول  رخیکرد حوله ارو سفت تر بگ یسع دنمی . رفتم سمتش که با دیی انداختشون لباسشو

  نکهیبود جلو چشمام کمرنگ تر نشدن. بدون ا دمیکه تا زانوش تو د یدیسف ی سرشونه لخت و پاها
 .هییلباسات تو لباسشو--کنم گفتم یبهش توجه  ادیز

  میبر دیبدو با --رد حوله اش گفت نداختشیم کهی چنگ زد و در حال وی. رو تختدیحرفم رنگش پر با
 سااااام. ای. بدووو...نادرونیب

 آروم باش.  ؟ی. چته؟ خواب زده شدستنیاونا خونه ن --گفتم تیتعجب و عصبان  با

 .رونیب  ای. ب نجایبمب کار گذاشتن ا--صورتم داد زد تو

 مونده. بدوووو.  قهیدق هیفقط --گفت یحرفش شکه شدم که با حال زار  نیا با



 ک یآس پ

55 
 

رو چنگ زدم و خودمو رسوندم به در که پشت سرم اونم   ایلب تاپ ناد عیمغزم فعال شد. سر انگار
انفجار تو کل   یکه تو طبقه سوم صدا میاومدن بود ن یی. به سرعت از پله ها در حال پارونیاومد ب

  هیمساانداختم توش و تا ه ازوی. در آسانسورو که اتفاقا تو همون طبقه بود باز کررم و ندیچ یراهرو پ 
خبر دار بشن ما   دینبا--گفتم ازیزدم و رو به ن  نویزم  ریبودن خودمم رفتم تو و درو بستم. ز ومدهیها ن
 برق به نظر برسه.  هیاتصال  هی هیشب دی با ی. همه چمیدیفهم

چرا خودشو  نکهیبمب تو حمومه و ا دیفهم یناراحتشو بست و سرشو تکون داد. چطور  یچشما
 منو قال بزاره و بره. چرا صدامون کرد؟ چرا نجاتم داد؟  تونستیم خالص نکرد؟ در باز بود.

 

 28 پارت

 

 ��آراز��

 

از   یکیداد مسعود که  ی. صدادم ید نی آسو رو زم هوشی برگشتم عقب که جسم ب کیشل  یصدا با
 دنبالش.   میزدمش. بر--خودم بود اومد یدست پرورده ها

به من نداشت منو   یاج یکه احت ی توجه به اون فرار کنم اما دوباره برگشتم. آدم  یگذاشتم تا ب یقدم 
خودش نگهداشت تا مجبور نباشه بکشتم. اونوقت گروه خودم که باهام همکار بودن. کمر به   شیپ

ف یبود. ک نی بلندش کردم. برخالف ظرافتش سنگ نی . خم شدم و از رو زم شهیقتلم بستن. نچ. نم
.  نییپا زهیری م یخون از  دستش همون طور  دمیکه د نیم و گذاشتمش تو ماشلبتاپشم بلند کرد

فرار کنه.   عی روش بود تا بتونه سر د یخدا کل شهیشدم که هم نشیکمربندشو بستم و خودمم سوار ماش
رفتم ی گرفته بودم و با تمام سرعت م ن ییاومد. سرمو پا  کی شل یتو جاده که صدا دمیچی گاز دادم و پ

کجا   دونمیپشتت سرم نبود. نم  می . کسروندمی گذشته بود و من همونطور م یساعت  میتا بهم نرسن. ن 
راحت    المیدرختا خ دنی. با ددمیاز درختارو د یتوش که انبوه دمیچی پ عی. سردمید یفرع هیکه  میبود

 جنگل بردم و همه چراغا رو خاموش کردم تا جلب توجه نکنه.  ی تا وسطا نویشد. ماش
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- انقدر زور داره. آروم دم گوشش گفتم هیکه مچمو محکم گرفت. خوبه زخم گشتمیم  باشیتو ج داشتم
 نور بتابونم.   خامی. ملتمیدنبال مبا-

 ؟ یچرا ولم نکرد ؟یچرا فرار نکرد--ول کرد و گفت دستمو

  لباسش بیاز ج  لویگفتم و مبا یدونمیچشماش بسته. آروم نم  یهنوزم همونقدر سرد بود ول صداش
پشت پالک   دمیزخمش که د ی. رمز نداشت. روشنش کردم و نورشو تابوندم رودمیکش رونیب

. سرش که  دمیزدم. باالخره اسمشو فهم یخوندمش لبخند ینوشته. وقت یز یچ هیگردنبندش 
و    دمیگلوله رفته بود تو دستش. شالشو از سرش کش یول   شدیو خوب م بود دهیضرب د جگاهشیگ

 . یدار  یز یبذار ببندمش. خونر--گفتم

-- به اطراف انداخت و گفت ینگاه یک ی آورد باال که محکم بستمش. صورتش جمع شد. تو تار دستشو
 ... کنمیم  یخودم رانندگ   نویا ایمن که تا حاال نرفتم. پاشو ب یگاهایاز مخف  یکی. مییروستا  هی کینزد

 شد و مجبورم کرد جامو باهاش عوض کنم.   ادهیپ  نیخواستم مخالفت کنم از ماش تا

 .یدار  یاسم قشنگ--. آروم زمزمه کردمکردی م یبهش بود که داشت رانندگ  نگاهم

 دنم؟یبهت گفته؟ اونا د یک --برگشت و گفت  یحرکت ناگهان هی یط

 تارا  دمینه،پشت پالک گردنبندت د--تکون دادم و گفتم سرمو

 ؟ یدار  یدارک نقشه ا ینابود یبرا--کرد که گفتم یو هوف دی به گردنش کش یدست

 داره؟  یبه تو ربط-- تارا

 بکشنم. خواستنیاونا م --

 . یکرد داینجات پ-- تارا

 . میماهم باهات. یدار  ازی از،نیمطمئن باش منو ن یکن  یکار  شینابود یاگه قرار باشه برا--
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 ♦ایناد♦

 

 از آستون نشد؟ یخبر -- گفت ازیرو به باال و نشستم رو مبل که ن  دمیکش خودمو

 . دیترکیحالش خوبه وگرنه خبرش مثل بمب م  ینه. ول--تکون دادم و گفتم سرمو

 شد؟ حال اون خوبه؟  یداره؟ آراز چ یمرده و زنده اون به من چه ربط--گفت  یبد خلق با

 داره؟  یمرده و زنده اون به ما چه ربط--باال انداخت و گفت یشونه ا یبا بدجنس  الیدان

و  دی رو پاش. خند نهیکرد بش یدستاشو محکم گرفت و کار  الیکه دان الیبرداشت سمت دان   زیخ
 به ما خوشکله.  یهنوز مونده تا برس--گفت

 ی. سام با تعجب نگام کرد که صداهیگر ری زد ز هوی هید ثان کرد تا خودشو نجات بده اما بعد چن تقال
  ویتو خونه ات بمب  یوقت-- هق هقش بلند شد. خودشو با ترس جمع کرده بود و گفت ونیم  ازین
آب   ریکرده بودم و ساخته بودمش براشون کار نداره برن سر داداشمم ز شیکه خودم طراح  ذارنیم

 کنن.

 کنم؟  یبشه من چه غلط  شیزی ز چاگه آرا-- نگاه کرد و گفت یدان به

تو   کهیو بعد در حال دیبوس شوی شونیو پ  نییسرشو آورد پا  ی باور، دان رقابلی حرکت کامال غ هی یط
 . ادیسر آراز ب ییبال  ذارهینترس. آس نم--گفت کردیبغلش موهاشو نوازش م

سر دارک   ییبخوا ییبه بعد هر بال ن یاز ا--بود گفت نییسرش پا کهی عقب و در حال د یخودشو کش  ازین
 .میما باهاتون  نیاریب

 وقته.  ریاتاقم بخوابم. د رمیم --بلند شد و گفت  الیدان یاز رو پا بعد

 ؟؟؟یدان --میگرد با هم گفت یرفتنش سام با دهن باز و من با چشما با
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ه تا صبح  داشت وگرن ازیبه آرامش ن--خودشو ببازه موضعشو حفظ کرد و گفت  نکهیبدون ا الیدان
 . میبخواب ذاشتینم

 . یزندگ  یبرا میکه اومده بود یدیجد  گاهیبا سرعت رفت تو اتاق خونه و مخف بعد

  یکه بعد از فرشته چشماشو رو همه بست،برادر زن  یال یدان--نگاه متعجبشو به من انداخت و گفت سام
دشمن. چه  اری شی. پ یخود ریغ  شی. اونم پسرهیکم داره دلش م زد،کمیم انهیآش یکه دم از قانونا

 شود؟.؟!!! 

 

 ✴ی راو✴

 

آس هارو بهتون  یتمام تالشمو کردم جا وش،منی دار--و گفت دیبلندش کش  هیشانیبر پ  یدست 
  8 ایبمب بترکونن؟  هیاونوقت افرادتو نتونستن  زننینره سرمو م   شیبگم،بهم شک شد،اگه خوب پ

 بندازن؟  رینفز نتونستن دو نفرو گ 

قرار   انی رو از قبل در جر کیآس پ  یکی --دختر انداخت و گفت اهیس یبه چشم ها  ینگاه وشیدار
 . فتادی نم یاتفاق  نی داده بود وگرنه همچ

 .شمینفهمن وگرنه نابود م  ارمیاالن انگشت اتهام همه سمت منه. شانس ب -- گفت  یبا ناراحت دختر

  ینباش. اون حاکم ب یچینگران ه--دختر را در دست گرفت و گفت  دهیدرست هاس کش وشیدار
 منو نداره. هیشدن به سوگل کی دستو پا حق نزد

 خوب،نگرانم. یول  وشیدار دونمیم--زد و گفت  یبی لبخند دلفر دختر

نگران نباش. کم  --از دخترش کوچکتر هم بود را در آغوش فرد و گفت دیکه شا یدختر جوان  وشیدار
 .میشی م  کینزد کشنی اش م انهیکه حاکم و آش  یآخر  ینفسابه  میکم دار
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 ♠تارا♠

 

  دهیکه از دست داده بودم چشمام تار شده بود همسفر محترمم که راحت خواب یادی خاطر خون ز به
تابلوش مغزم شروع کرد به تکون خوردن.   دنیکه با د  دمیمورد نظرم رس  یسرش. به روستا ری بود خ

 . بردی که جون از تنم م دیکشی م یر ی تو گوشمو. با هر صدا مغزم ت ی صداها کردمی حس م

 . یفتینکن بابا م  یاونجا باز --

 بچه؟  ن یسراغ ا یباز تو رفت--

 م؟یسوار تاب ش  ییای،میخ یچش --

 من باهات قهرم. --

پسر.   هی ی نبود. همش صدا بود و صدا. صدا یواضح  ری تصو چی. هشدیهر لحظه گنگ تر م صداها
دستام و خم   نی. سرمو گرفتم بدادیمرد. با هر صدا انگار تو مغزم انفجار رخ م هی یزن. صدا هی یصدا

 شد باز؟  یچ-- دیشد و با تعجب پرس داریشدم رو فرمون. با تکون خوردنم آراز ب

 نزن خودتو. ؟یکن ی م کاریچ--رو فرمون تا از درش کم بشه که آراز بغلم کرد و گفت دمیکوب سرمو

مزخرفم برداشتم و سرمو رو شونه اش فشار دادم و با   یفکرا نی! دست از ایعظله ا  نی! همچیبغل چه
که خونه ام   یروستاست. اسم کوچه ا نینمونده. تو هم یز یتا خونه ام چ--گفتم یخش دار  یصدا

 کن.  داشی. پ15ده. پالک توشه ارون

 داشتم،تو بغلش از هوش رفتم.  یز یگلوله تو دستم بود و خونر کهی مقاومتم شکست و در حال تمام

 

 ♣سام ♣
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 ت؟ ی خب. بازم مامور--انواختم رو پام و رو به مهرداد گفتم پامو

 آره. --تکون داد و گفت  یسر 

 یز یوقت مهرداد چ هیکنه که نکنه بار هزارم به شکمش نگاه  یبرا نکهیصاف نشست و بدون ا ایناد
 ه؟یبار حکم ک  ن یا--متوجه بشه گفت

 حکم. شدی. اون مکردیم  یکه فرمانده میخودمون داشت  نیرهبر از ب هی  تی هر مامور یبرا ما

. حاکم بد جور از دست دارک  کنهیفرق م هیدفعه قض  نیا--سه تامون کرد و گفت  هی ینگاه مهرداد
 . سیلو دادنش به پل یبرا فشهیکث یدر آوردن حساب کتابا تتونیشکاره. مامور

 ه؟ یحکم ک  میپرسی م می. داریاونو که گفت--و گفت دیحوصله خودشو جلو کش  یب یدان

 . کهیحکم پ   --مهرداد کش اومد و گفت لبخند

 کنه؟؟؟  ییقراره رخ نما کیباور کنم آس پ  یعنی--باال انداختم و گفتم  ابروهامو

ممکنه.   ریغ  بای تغر  تیمامور هی نی ا --جنون داشت گفت  الیدان یبا حفظ همون لبخند که برا مهرداد
 .یحاکم حکمشو آورده به باز  نی. واسه همدهینم  یانقدر راحت آتو دست هر کس  وشیدار

 با مائن.   اشیکه افع ینه زمان  یممکنه ول  ریغ

 . کیاز آس پ یی. رو نمامیشک بزرگ باش هیمنتظر  دیپس فکر کنم با--و گفتم  نیگذاشتم رو زم  پامو

 

                                               💣💣💣 

 

 31 پارت

 

 ��ازین��



 ک یآس پ

61 
 

 

 اول برادرم. --گفتم نهیبه س دست

 خ... نیبب --سمتم براق شد الیدان

  دییتا  تی مامور نیگروه،واسه ا  نیبه گفته مهرداد،حاکم وجودمو تو ا--وسط حرفش و گفتم دمیپر
که گفتم. اول با   نی. هم یکنی باهام مثل اربابا رفتار نم  جهی . در نتستمین  ریاس گهیکرده،پس من د

 . میرسیم یا جهینت هی. بعد با هم به  میذاریم  زنم،قراریبرادرم حرف م 

 نطور؟ یپس که ا-- کرد و گفت زیر اهشوی درشت و س یچشما

 طور.  نی هم قایدق--تکون دادم و گفتم سرمو

 . میری کجا؟ قراره اطالعات بگ--بهش زدم. سام گفت یبلند شد که لبخند الیدان

 دلش واسه داداش جونش تنگ شده.   مونی افع--به من انداخت و گفت ینگاه یحرص

 .  ریبگ کی تماس با آس پ  هی یتونی. هر جور مدهیگو جواب نمن ی. هدونمینم ا،منی ناد--داد زد هوی

 باشه حاال. داد نزن.-- و گفت دیبا ترس پر ایناد

 ؟ی دیچرا انقدر جزش م-- رفتنش به اتاق سام برگشت طرفم و گفت با

 کم جزم نداد. حاال بکشه. حقشه.--

 البته با عرض معذرت. --و گفتم ا یبرگشتم طرف ناد بعد

 شد.  یتو بخشش. داداشم بعد فرشته وحش--رو لباش نشست و گفت  یقشنگ  لبخند

 شد؟   یمگه فرشته اش چ--گفتم یکنجکاو با

 به فرشته اش نداره.   یبوده احتماال. ربط  یمدل نیهم  تی از زمانطفول نمیبیکه من دارم م ینیا البته

 نه. ایکنم  دایپ  کوی دوباره آس پ تونمی م نمی من برم بب--و گفت دیکش یق یعم  نفس
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تموم شه. باالخره که  دیمن با هیکنجکاو  یسرت به کار خودت باشه؟ ول یعنی نیدنبالش رفت. ا سامم
 .فهممیم

 

 ♠تارا♠

 

که به  یسرم عیما یو سرما سوختیگلوله ن  یتو بازوم چشمامو باز کردم. جا  دیحس سوزش شد با
. اطرافو از نظر گزروندم. شب شده بود و من اتاق خودم تو اون خونه کردیدستم وصل بود حالمو بد م

بودم و دوتا بندش   دهیبود که پوش  یبه خودم انداختم. تاپم همون تاپ  ی بودم. نگاه  ییروستا
گلوله   یرو جا که ماهرانه ییها هیبخ  دنی. سرمو کج کردم که با دکردینم  جادیواسه زخمم ا   یمزاحمت

دادم و سوزنو از   هیرفت. به تختم تک  جینشستم که سرم گ  یکوتاه زیخورده بود تعجب کردم. با خ 
محکم   امداخل جعبه بود گذاشتم و با انگشت زی که کنار تخت،رو م ی. جاش پنبه ادمیکش رونیدستم ب

 یاز صداها سخت نبود. صدا  یک ی ص ی. تشخومدیم  واریصحبت از پشت د یفشارش دادم. صدا
  نیو به سمت در رفتم. درو باز کردم،هم نیی. از رو تخت اومدم پایبود. افع دمی همخونه و همسر جد

 کنه؟؟؟ ی م  یپسره داره چه غلط نیبسته. شد. ا تی اتاق گذاشتم چشمام از عصبان رونی که پامو که ب
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حالتون   نی با ا-- نششته بود گفت یهمراه افعکه  یزد که هردوشون پا شدن. کس یلبخند دنمید با
 د؟ یچرا بلند شد

گرفته شد و   یکه احساس افتادن کردم کمرم توسط دست  نیرفت. هم   جیبرم جلوتر که سرم گ خواستم
  دهیتو چشمم. زمزمه آرومش از کنار گوشم شن زدینور المپ م ری ز رشی صاف رفتم بغل طرف. برق زنج

 .نیداد از دست یاد یآروم تر. خون ز--شد
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باعث   یبچه ا غی ج غی ج یبستم که صدا وار،چشمامویدادم به د هیجدا شدم و خودمو تک   نشیس از
بسته شده بود و   یکه دم اسب  یبلند مشک یبا موها یباز بشن. در باز شد و دختر  ییهویشد چشمام 

 سالم.--شد و گفت کیسبز اومد تو. با سرو صدا و عروسک تو دستش بهم نزد دهیکش یچشما

و خودشو عقب   زدنیباهام حرف نم گهید دنمیکه با د گهید ینگاهش کردم،برخالف بچه ها  یخنث
سالش   4  دیبه زور شا دادیکه نشون م غوشیج  غی بچگونه و ج یبا صدا ننیامو نب افهیتا ق دنیکشیم

 بزرگه.    یلیخ وناطتیخاله ح--باشه گفت

راحت توش دوچرخه   شهی. مستین  یهواست. اصال مثل خونه مامان  نیا--باز کرد و گفت  دستاشو
 کرد. یباز 

 کن.  یبرو باز --رو موهاش و گفتم  دمیزبون و ناز بود. دست سالممو کش  نیریش

  وییبابا   شهیم--طرف خودش. آروم خم شدم طرفش که دم گوشم گفت  دیتاپمو گرفت و کش گوشه
 تا...امممم...آها. دو شنبه صبر کنم. دیبا میبر  نجایکنم؟ اگه از ا یباز  گهید  کمیتا من  نینگهدار

 زشته خانم خانما. یدر گوش--که احتماال همون باباش بود گفت  یمرد

 نه؟  ای کنمیقبول م نهی تا بب  دیرخگفت و دوباره به سمت من چ  ید ینگاه مظلوم ببخش با

 کن. ی باشه. برو باز --مهربون و سبزش انداختم و گفتم یبه چشما ینگاه

 . ییییییبازز رمی من م--پرت کرد سمت در و گفت د،خودشویگونه امو بوس عیسر

 خانم؟    دیخوب--که مرد گفت  ستادمیوا صاف

 بله. خوبم.--سرمو تکون دادم و گفتم یهبچ حس  بدون

 .میگردیلحظه االن برم هی دییشما بفرما --گرفتم سمت مبال و ادامه دادم دستمو

 . دی. راحت باشدییبفرما--تکون داد و گفت  ی. سر کردی زد که صورتشو قشنگ م یآرامش لبخند با

با   واریتو اتاق. با بسته شدن در اتاق چشبوندمش به د دمش یچنگ زدم و کش  ویرفتنش دست افع با
 من؟  گاهیتو مخف  ش یآورد هیک نیحمق،اا --تمام گفتم  تیعصبان 
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 اد؟یزور از کجا م تی! اایض یمثال مر--اش جدا کرد و گفت قهیاز  دستمو

 ؟ یاگه منو بشناسه چ ؟یاز کجا آور  نوی. اچونینپ --اش و گفتم نهیتخت س زدم

- . خم شد تو صورتم و گفتواریچرخوند دور دستم که دستامو محکم گرفت و چسبوندتم به د دستاشو
نداره.  یخطر  چی. هنجایخورد تو دستت. واسه مسافرت اومده ا  ریشکار ت  میتره. بهش گفتم رفت دک-

 .یخطر  چیه

 .ی اون نداره تو که دار --

با اون در خدمت   هیبکشتم. منم تا زمان تصو خواستی به من نارو زد. م ن،دارکیبب -- اومد جلو شتریب
 .دیدار اج یبه در کردن اون به منو خواهرم احت دونیاز م  یتو و گروهتم. برا

  میاگه از رو خالکوب ی. ولنیزم یمنو بزن  ییخوایو نم ستین یگ یر چیدرست و تو کفش تو ه میریگ--
. یافع یدارک باشه. وا یایاز نفوذ یکیشناخته باشدت. اگه  تی خالکوب یشناخته باشتم،اگه از رو 

 . یوا

 . نترس. هیآدم عاد هی. اون شهینم  یچ یه--ول کرد و گفت  دستامو

  کردمی م یوگرنه کار  یکه نجاتم داد  فیکه جونمو بهت بدهکارم،ح  فیتو با من از ترس حرف نزن. ح--
 تنت.  فتهی لرز ب رسهیکه به گوشت م کیاسم پ

 کار؟ یمثال چ--تمسخر گفت  با

 چشمه اش.  هی نیا--وسط پاش که از درد کبود و خم شد. خم شدم کنار گوشش و گفتم  دمیزانو کوب با
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که   یآب  هیپاهام. با بطر ریسنگ قبر ز هیستاره باال سرمو  ا یدن هیشب فقط من بودم و  هیکی تار یتو
جات خوبه --در همون حال گفتم دمیسرخمو با نظم چ یدستم بود خاک رو اسمشو پاک کردم و گال

خنده هات،موج موهات....   یشده. صداکه خوب باشه. فرشته،دلم برات تنگ  دوارمیفرشته؟ ام
 شهیسال م ش یتنگ شده. فرشته،داره کم کم ش دادیم لیکه وجودتو تشک  یز ی.... دلم واسه هر چمهه

.....فرشته،کاش  نمتیب ی نم گهید نکهیباورش کردم. ا  ی. نبودت سخت بود ولیستیکه کنار ن 
. ببخش منو که فرصت  ییایتمام نخواسته بودم ب هی. کاش با خود خواهینبود شمیاونرور...کاش پ

دختر  هیآسا.  نیدختر پا گذاشته ب هیاومدم درد و دل.  شهیمثل هم ه؟یچ یدونیگرفتم. م ازت ویزندگ
  ی. خطرناکه ولهی. افعکنهیم تمیکردومو داره اذ تشی. اذهیکه چ یدون یکردم(نم   یکوتاه یکه...)خنده 

داره.  ی. دل پاککردی قابل لمس بود. حسش م شی،ناراحتیستین شمیپ  دیشن  ی. وقت ستیرحم ن یب
  گه؟ید ادتهیچرا؟  یدونی. مستی واسه اون ن  ییکه تو قلب من جا دونمیم یاز کجا اومده ول دونمینم

  یخاک جهان  نی. فرشته،اگه اونور ایمی من به تو  قول داده بودم. قول داده بودم که فقط تو تو زندگ
 من. ی. دلم تنگ خنده هاته. دلتنگتم فرشته شتی پ  امیکن منم ب  یکن. کار  یباز   یهست پارت

اجازه دادم شونه هام بلرزه. به  نه،یبب   یکس نکهیراحت،بدون دلهره از ا الیگذاشتم رو قبر و با خ  سرمو
 چشماش،دستاش و دوستت دارم گفتناش.  ادی

 

 ی کنار خاکتم بازم تو از من دور   بازم

 ینگرفتم مشق سخت صبر  ادی  بازم

 نم یمن هنوز رو زم یخاک سرد  نیا ریز تو

 نم؟ ینبودتو تو لحظه هام بب دیبا  چطور

 وفا   یب اری هی عاشق تو بودم،تو  من

 ا یبه اون دن یعشق پاکمونو فروخت که

 ندارم  یزمونه انتظار  نیاز ا گهید

 ندارم  یادگار ی یخوب  یاز روزا من
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 یی تو اون دور دورا نمیزم  ریاس مت

 ؟ ییای:باهام م یکه،بگ یروز   دیرسی م کاش

 

 ♦ایناد♦

 

 ؟ ینکرد  دایپ  یز ی،چی،قانون یز ی سام؟راه گر شدیچ--طرف سام و گفتم برگشتم

 ذارمی . نمشهیم دایپ  یراح هی باالخره  ینه. ول --کرد استرسو ازم دور کنه و گفت  یلبخندش سع با
 . مطمئن باش. رنی ازت بگ یکی مثل اون میکینیا

 نوی. اگه حاکم بفهمه اترسمیسام،م--بازوهاش و گفتم ن یب  دمیباز کرد تا برم بغلش. آروم خز دستشو
بچه   انهیاز آش یزوج  دیکه نبا نیا  ؟یکن ی م کاریبچمونو چ  کنه؟ی م کارمونیچ ؟ی چ میکرد یازش مخف

 .میذاریپا م ری حاکمو ز یقانونا میدارشن قانون اول بود. دار

نخواستم تو گروهش    چوقتی نداره. ه یتیاهم چیوونا برام ه یقانونا--نوازش کرد و گفت  موهامو
  ست،هریو همش به خاطر بابام بود. حاال که بابام زنده ن  کنمی اون کار م یدارم برا میاز بچگ یباشم ول 

 .می خالص ش نجایدردسر از ا یتا ب کنمی م یکار 

احتمال   هی نجایدردسر از ا یب  هیخالص کردیفکر م اونم  دینگفتم. شا یز یچ گهیکرد و منم د سکوت
 محاله.

در بسته شد و قدماش رفت سمت   ی. وقتدادیم الویدر که اومد خبر از اومدن دان یصدا
 . دمیسام جابهجا کردم و خواب  یدو بازو ،سرموی نسبتا راحت الیاتاقش،چشمامو بستم و با خ
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 ��آراز��

 

بود. کمرمو صاف کردم و   نیسنگ یاد ی که چه عرض کنم،ز  نیسنگ کمیهشدار اول، یکه زد برا یا ضربه
  ییمبل رو به رو ی. رورونیبرگشت،لباسامو صاف کردم و رفتم ب یصورتم به حالت عاد  نکهیبعد از ا

بهم بست و   ی. منم رفتم کنارش نشستم که نگاه چپدادیپسره نشسته بود و به حرفاش گوش م
 تر برگشت سمت دک  وبارهد

شد   دییبرام تا دمیو سرو وعضتونو د یاسلحه شکار  یوقت  یمشکوک بود ول کمی  زیواال همه چ--دکتر
 . دیوفتینگم که شما و شوهرتون به دردسر ن  سیشکار. گفتم به پل نیکه رعته بود

 بله. شوهرم. --چرخوند و با همون نگاه رعب آورش گفت  سرشو

 ... کنهیناش خرخره امو سفره مدفعه احتماال با دندو نیامو خوندم. ا فاتحه

نبود.  ییرایواسه پذ یز ینجا،چیا می. تازه اومدنی کن لیم تونوییچا--سمت دکتر و گفت  برگشت
 شرمنده. 

حالتون تو زحمت   نیکه با ا  دیببخش ه؟یچه حرف نینه ا--تکون داد و گفت یمتواضانه سر  دکتر
 .نیافتاد

 دمش؟ ید یی. جانی دار ین یریدختر ش --بحثو باز کرد هیخودش سر  دمیبار د  نیاول یبرا

 .  کنمی نه. من که فکر نم-- زد و گفت یلبخند دکتر

 احتماال تشابه.--تکون داد و گفت یسر  یالیخی با ب تارا

 . دیباش دهیاونو د دیخواهرمه. شا هیشب   یلیاون خ ی. ولدیشا--دکتر

 . دیشا--سرسو تکون داد و گفت دوباره

.  زدینفس نفس م جانیدکتر اومد تو. صورتش سرخ بود و از ه  یدر اومد و بعد دختر کوچولو یصدا
 .میرفع زحمت کن گهیما هم د--و گفت  ستادیرفت کنار باباش که باباش وا
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 . دیداشته باش فیتشر-- تارا

 . میخونه باش  دی. مادرم قراره امشب برسه. بادمی. زحمت نمگهینه د--دکتر

 ... یآقا--که تارا گفت  میگردنش شل نشد؟ دم در بود یو مهره ها چیتکون داد. من موندم پ یسر  تارا

 رفت.)دستشو آورد جلو(پاشا احتشام هستم.  ادمی ی. معرف دیببخش-- زد و گفت یلبخند دکتر

به دکتر کرد،دستشو تو   یبیباز کرد. نگاه غر  عیلحظه محکم چشماشو گذاشت رو هم و بعد سر هی تارا
 . یزدانی تارا -- دستش گذاشت و گفت

 بابا؟  یتشکر نکرد-- گفتن و دکتر رو به دخترش گفت یخوشبختم

 کنم خاله. یباز  اطتونیتو ح دیگذاشت نکهیممنون از ا--گفت یزبون  نی ریبا ش  دخترش

 . کنمیخواهش م--پلکشو باز و بسته کرد و گفت تارا

 منم روژا هستم.--. تارا خم شد که دختره گفت دیو گوشه لباس تارا رو کش دیخند  دخترش

 ی . تارا سرشو کج کرد و بوسه ادیروژا. بعد چند لحظه روژا صورت تارارو بوس یمات موند تو چشما تارا
 کن.  یباز  ایت بگو اگه اجازه داد ببه بابا  یهر وقت خواست--گونه اش زد و گفت یرو

 . میکنی ما زحمتو کم م گهید--ازش جدا شد و باباش گفت  یبا خوشحال روژا

 . دییا یبازم ب--گفت یحال ی با ب تارا

 . دیاومد حتما خبرم کن شیپ  ینکرده مشکل ییاگه خدا--دکتر

  نهیکه کمرشو گرفتم و بغلش کردم. سرش رو س واریبود با مخ بره تو د کیرفتن نزد رونیب  نکهیاز ا بعد
 اشو فشار داد. قهیام بود، با دستاش محکم دو طرف شق 

. خودشو جمع کرد  دیکشیم  ری. انگار بد جور ت کنهی م کاریچ  دیفهمی سمت مبل و نشوندمش. نم بردمش
 ؟ ییوهی  شهیتو چت م--اشو ماساژ دادم و گفتم قهیتو مبل و سرشو گذاشت رو پام. آردم آروم شق

اگه به گفته خودت طرف منم   یحت-- گفت یحال ی شد و پا بندمو به پام بست و با ب زونی مبل آو از
 . ستی ن یاعتماد ایمواظب باشم. به افع دی،بایباش 
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 . کهیکه آس پ نهی . به چشماشم اعتماد نداره. همهیک گهید نیا
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بودم که  دهیباز شدن در اتاقم اومد. آماده باش رو تخت خواب یبودم که صدا یدار یخواب و ب  تو
اوندفعه -- اومد سمتم. خبز برداشتم و خواستم با پا بکوبم تو فکش که مچ پامو گرفت و گفت یدست

 جا.   هیچه برسه به دوبار از  خورمیبارم نم هی. وگرنه من  یزد ییهوی

 ؟یدار  کاریچ--گفتم نشستمی م کهیو در حال  رونیب دم یاز دستش کش پامو

 اومدم بخوابم. -- تمام گفت  یالی خی ب با

  هیگر--هم کردم و گفتم کینزد ی. ابروهامو با کنجکاو گهیم  یبرد که داره چ ادمی چشماش از  هیسرخ
 ؟یکرد

 بخوابم.  خوامیهنو. پاشو برو م یخواب --کرد و گفت اخم

 !ایکرد هیگر یول --دادم به تخت و گفتم هیتک

  نیچرا با ا  دمیمرد پرس  هیاز  یوقت یزمان  هی،یدون یم--نگام کرد که گفتم یجور   هیچاله اش  یچشا با
 هیگر وی پر یاز ناراحت ینداره. وقت  یشدنه. به ابهت ربط ی خال  یبرا هی:گر؟گفتیکنیم هیابهتت گر

  ی،ولی کن یو خودتو سرزنش م  یزن یم  بیآس هیاونوقته که به بق ،یکنیم شی با خشم خال  هوی،ینکن 
 .هینه بق یزنی م بیبه خودت آس  ،نهیکنی م هیگر یوقت

 .یکرد هیکه گر  ،خوشحالمیول  یبد برداشت کن   دیشا--و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

 بخوابم. خوامیسفسطه ها بلند شو م نیا یبه جا--از چشمام برداشت و گفت  نگاشو
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 هینو شوهرن با هم تو ز ایخونه دوتا اتاق داره. سام و ناد  نیا--چسبوندم به تخت و گفتم خودمو
 لطف کن برو تو سالن.  گه،شمامیاتاق د هیاتاق،من دخترم تو 

 چرا من برم سالن؟خودت برو. --تمام گفت  هیقلدر با

 تو برو.  رمی نه،من نم--تکون دادم و گفتم سرمو

 ؟؟ یر یکه نم --باال انداخت و گفت ابروهاشو

 نع.--و محکم گفتم  سفت

تختو محکم گرفتم تو  هیکرد و اومد طرفم که خودمو انداختم رو تخت دو نفره و تاج چوب یا باشه
 تو سالن.  رمی من نم--به تخت و گفتم دمیدستم. از پهلوهام گرفت و خواست بلندم کنه که سفت چسب 

 یجد دمیو از تخت جدام کرد که شروع کردم دستو پا زدن.  د  دیباال که زورش بهم چرب دتمیکش انقدر
که هستن   میشل شد. به به. قلقلک هوی که دستمو گذاشتم رو پهلوش.  میشیاز تخت دور م میدار یجد

ن خنده  ی و ب  دیخندیجناب دراگون. با خنده قلقلکش دادم که افتاد رو تخت و منم افتادم روش. م
 ولم کن. ولم کن دل و روده ام به هم خورد. --گفتیهاش م

  یکن یم تمیکه اذ--گفتم شهیقشنگ م خندهیم نکهیبود. با فکر به اخنده اش منم به خنده آورده  یصدا
 . بگو... رمی اتاق نم نیها؟ من از ا

 . رمیاتاق نم  نیمن از ا--اش بلند شد و گفت  خنده

 . خوابمیمن تو سالن م یر ی اتاق نم نیاز ا ازی نه. بگو ن--

 . یخوابیتو سالن م رم،توی اتاق نم نیاز ا از،منین--گفت دهیبر  دهیخنده هاش بر نیب

شکمم بود انداختم اونور تخت و خودش در   ری حرص خواستم دوبازه شروع کنم که با زانوهاش که ز با
 ؟یدیکه منو قلقلک م--سرم بود اومد روم و گفت یدستام تو دستاش،با کهی حال
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 کنم؟ کارتیچ --پاهاش قفل گفت نیدستش در برم که پاهامو ب  ر یاز ز اومدم

 بخوابم تو برو تو سالن   نجایبذار من ا--تمام گفتم ییروپر با

. چه میشیروش جا م ،هردومونیبزرگ  نیکنم. تخت به ا کار ی چ دمیآها. فهم --داد باال و گفت ابروهاشو
 . خوابمی م رمی گیم نجایبرم تو سالن. هم  هیکار

 عه؟ --تمسخر گفتم با

 آره. --زد و گفت یقشنگ  لبخند

 تو اونجا.  خوابمیم نجا یشد. من ا بیپس تصو--. اومد کنارم و گفتخندهیقشنگ م چه

 برم سالن.  تونمیمن که م یتون یتو نم--کردم و گفتم  زیر چشمامو

 به سالمت. -- سرش و گفت ریدستشو گذاشت ز 

مدل  ادیکه تازه  رونی از اونور تخت برداشتم و رفتم سمت در. درو باز کردم و اومدم ب بالشتمو
. کال تو عمل خواب  گهید یجا هی دستام  رفتیجا م هیپاهام  بردی دم. هر وقت خوابم مافتا دنمیخواب

. جا  یبخواب شمیپ ییایب  یتونیم  یشد مونیاگه پش--بودم. با حرص اومدم تو که گفت  یناش   یلیخ
 .ادهیز

 اونجا.  امی که ب التیبه خ--تخت بود و گفتم یکه رو به رو یرو کاناپه ا دمیکوب  بالشتو

داره  مینفر که مشکل مغز هی شیپ  یز یخودمو انداختم روش و چشمامو بستم تا خوابم ببره. آبرور بعد
 نداره. یمورد  وبهی. چون معدید،دیدوتا آدم سالمه. د  شی پ یز یبهتر از آبرور

 

 ♠تارا♠ 
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عرق بودم.  سی خ بایانقدر گرمم بود که تغر یشدم. پنجره باز بود ول  داریحس گرما از خواب ب  با
که نخورده بودمش سرم   یواستم بلند شم که دستم خورد به گلدون کنار تخت و افتاد. به خاطر شام خ
اما  ومدی اومد سمتم. صداش واضح م یو در حال افتادن بودم که در اتاق باز شد و افع رفتیم جیگ

 ؟ یچت شده؟ چرا انقدر داغ--لرزون بود. دستمو گرفت و گفت  رشیتصو

 . ادیبرم به دکتر بگم ب ستایوا ؟یعفونت نکرده باش --رو تخت و گفت   خوابوندم

. تب  ستینرو. عفونت ن --گفتم یخش دار   یگرفتم و با صدا یحال   یبره سمت در که دستشو با ب اومد
 . هیعصب

کنم آخه؟   کارتی چ--گردنم و گفت  ریلمس کرد بعد دستشو گذاشت ز مویشونی زد کنار تختم و پ زانو
 قرص بدم بهت؟ 

 .شمی دکترو خوردم. برو بخواب. خوب م  یزاینه. تجو--قورت دادم و گفتم یدهنمو به سخت آب

 ی. چشمایی تنها ی. تا عمر دار کی ول کرد ک از کنارم پاشد رفت. منتظر تعارف بود. آره آس پ دستمو
شدم که دستم ضعف رفت و   زیخ  میکردم و به پهلو شدم که در دوباره باز شد. ن   یپر آبمو با پلک خال

 دوباره افتادم رو تخت. 
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.  میشونیکرد و گذاشت رو پ  سی که توش بود رو خ یا  ن،پارچهیکه دستش بود رو گذاشت زم  یظرف
کنار   میشونی داشت. چشمامو بسته بودم که پارچه از رو پ   یوجودم حس خوب یپارچه رو گرما  هیسیخ

. هر وقت تب  میشون یو دوباره نشست رو پ دمیتو آب رو شن غوطه ور شدنش یرفت. دوباره صدا
. سوختمی و تا صبح تو تب م خوردمی قرص م هیخودم   تایکارا کنه. نها نیکس نبود از ا چیه کردمیم

گفت گروگان   شهیکه م کنمیتجربه م یهامو با مرد نیمثل پرستار باال سرمه. اول  یک یبار   نیاول یبرا
همکار که  نیاول ندهیدر آ دی همدرد شا نیهمسفر، اول نی همسفره،اول نیهمخونه،اول  نیمنه. اول

 با من در ارتباطه. مایمستق
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که از تو  یی . دستشو گرفتم و با صدارهی داره باال م زمیحس کردم بل نباریپارچه رفت تو آب و ا دوباره
 ؟ یکنیم  کایچ --گفتم ومدیچاه در م

  ینطور یبودم ا ض یبذارم رو شکمت. مامانم هر وقت مر  خوامیم--بمو نوازش کرد و گفتملته دست
 .کردیم

  یسالگ 10تا قبل از  ؟ی. من چادشهی. محبتاش ادشهیول کردم. مادرش؟ چه خوب. مادرش  دستشو
آب باعث   یگذاشت روش. خنک سویخ یام باال داد و پارچه  نهیس ری تا ز زموی . بلادینم  ادمی  یچیه

  یفعبا تمام ا میگاه ،کهیافع نیا--دادم و فکر کردم  رونیقلقلکم شد. شکممو دادم تو. نفسمو سخت ب 
. پرستار شد.  رمی که ولم نکرد به درد خودم بم نهی. حداقلش استین  یذاتا بد زنه،آدمیبودنش خنگ م

 همدرد شد. همراه شد. 

که  نیتا قبل از ا ف؟یلط  یفکرا نهمهیمنو ا کنم؟ی فکر م ای :دارم به چکنار رفتن پارچه به خودم گفتم با
 .بافمیبود. احتماال تب زده به مغزم دارم شر و ور م   یرانی و  و بیتمام فکر و ذکرم هک و تخر

  داینجات پ هیاول هینشد. از اون داغ یخبر   کردیشدم که وجودمو خنگ م یچقدر منتظر پارچه ا هر
از همدرد ما. تو  نمیتبم پابرجا بود. صداد باز و بسته شدن در اومد. پس رفت. هه. ا یکرده بودم ول 

 یدستبودم که دوباره در باز و بسته شد و بعد حس کردم تخت فرو رفت.   یدار یحالت خواب و ب
هتر شد.  بعد کم کم ب یآب لرز کردم ول  یلحظه تو تب از سرد هیپاهامو گرفت و گذاشت تو آب سرد. 

 ی. حس و حال و دماخیباال برد و آروم آروم شروع کرد به ماساژ دادن پام با آب  یپاچه هامو دست
که همدرد شده  یآب و دست ینوازشا ری ز یکه ک  دمیبرگشت و من نفهم  یعیبدنم کم کم به حالت طب

 بود،خوابم برد...

 

افتادم. دوباره برگشتم و به  شبید  ادیزدم که  یشدم. قلت  داریکه خورد تو چشمام از خواب ب ینور  با
نشه از تخت   داریب نکهیا یکنار تختم نگاه کردم. کنار تختم نشسته بود و سرش رو تخت بود. آروم برا

لباش باز مونده بود. پوست   نی و ب  شی شونیبود رو پ   ختهیاومدم و رفتم سمتش. موهاش ر نییپا
. بالشتمو انداختم رو  ومدیم شی استخوان هینی به صورت گرد و ب شیدرشت عسل  یو چشما یگندم

ثابت شده است.  زیچ هی نهیخوابش سنگ نکهیو آروم گردنشو گرفتم و خوابوندمش رو بالشت. ا نیزم
 اومدم.  رونی کردم و از اتاق ب ادیگرمش نشه ز  نکهیا یدرجه کولرو برا
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 ♥ال یدان♥

 

دورگه   یبه پام خورد. با صدا یشدم. دستامو سفت تر کردم که لگد اری که خوردم دوباره هوش  یتکون با
 ؟یچته وحش--گفتم یو بم

 من؟ولمون کن خفه شدم. ای ییتو یوحش--از ین

 آدم بخوام. همش دستو پات تو چشو چالم بود.  نیع یتا صبح نذاشت شبید--

 ؟ یخندیم--تکون خود. خم شدم تو صورتش و گفتم شکمش

 گفته؟ ینه. ک--جمع کرد و گفت  لباشو 

 باهات ندارم.   ی. کار ارمی. هوش دارمیولم کن بابا. من االن ب--چپ نگاهش کردم که گفت  چپ

و به سقف نگاه کردم    دمی. با خنده صاف خوابییتو دستشو دیچهش زد و پر هیباز کردم که  دستامو
 اومدم رو تخت؟  ی. چشام باز شد. من چطور شی آخ--گفت ی. با لحن مسخره ارونیمد باو دمیکه د

کنم   یلطف  هی امی. گفتم بیدوبار از رو کاناپه افتاد--و گفتم میشونیمحکم زدم تو پ  شبید هیادآوری با
 ؟ یخوابی م یبار پات رو دماغم بود. چطور  هیشروع شد. باور کن  اتیآوردمت رو تخت که لگد پرون 

 . دیببخش-- مدت که شناختمش گفت نیبار تو ا  نیاول یو برا دیخند

کجاست؟ رو   تونی،خالکوبیراست-- رو دستم و گفت  دیعوض کردن بحث،نگاهش چرخ  یبرا مثال
 .دمیمچتون که ند

 ؟ یکن ی م کاریچ-- کرد و گفت ینیدر آوردم که ه رهنمویحرکت پ   هیشدم و با  زی خ مین
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 رو کمرمونه. یخالکوب -- و گفتم دمیخواب دمر

 آس دل.--انگشتاشو رو پوستم حس کردم. آروم زمزمه کرد هیجلو که سرد اومد

 ؟یدونه دار  هیباشه. پس چرا فقط  Aنشانت دو تا  نییباال و پا دیمگه نبا--بلند تر گفت بعد

هامون  A. دو بار اول میما فقط حق دو بار اشتباهو دار--و گفتم دمیخوردم و طاق باز دراز کش قلط
 .رهی م نیو در آخر نشانمون از ب  شهیپاک م

 ؟یکرد یتو چه اشتباه--باال و گفت  دیکش نمیس  یاز عظله ها نگاهشو

  ی.....ولکشتم یکه دنبالمون بود رو م  یسرهنگ یساله   8پسر  دیبا-- سرم و گفتم ریگذاشتم ز دستمو
 نکشتم.

 چرا؟ --و گفت   دیباال پر ابروهاش

  یبا قرص به مرور زمان حافظه اشو دست کار  نکهیا  ای  کشتمشی م دیبا ایدادم،ینم  شی اگه فرار--
و تا   انهی آش  ری مثل من اس خواستی . نتونستم بکشمش،دلمم نمنهیآموزش بب   انهیآش  یتا برا کردمیم

 دادم.  شی فرار نتمونیبتونخ بب کهن یحاکم باشه. بدون ا  یآخر عمر محکوم به اجرا کردن حکم ها

 ؟یدی رو ند  یاز،دانی ن--از تو سالن اومد ایناد یبگه صدا  یز یخواست چ تا

 بپوش. زتو یبل --وحشت گفت  با

 ؟ یواسه چ --خنده گفتم با

 .کنهیفکر بد م ادیبپوش االن م-- تو صورتم و گفت دیکوب  زویبل

 .میکرد کاریمگه ما چ--

سرعت رفت سمت حموم و خودشو   نیشتریبا ب  دیدر د ر یرو که ز ایناد ی هیبه در انداخت،سا نگاهس
مگه --با تعجب نگام کرد و گفت ای انداخت توش. همزمان با بسته شدن در حموم در اتاق باز شد. ناد

 باشه؟  نجایا دینبا  ازین
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 میبود. توافق کرد دهیکش یکار به کتک کار  کیشب نزد-- گفتم دمیپوشی م زمویبل  کهی و در حال نشستن
 اون رو کاناپه بخوابه من رو تخت. 

احوال خودت  --نره گفتم یذهنش کجک  نکهیا یکه برا گرفتیشکل م   ثی رو لباش لبخنو خب داشت
 مامان خانم؟ 

 . ادین شی پ یمشکل  یکی نیا یتا برا  کنمی تمام تالشمو م-- بهت نگاهم کرد که بغلش کردم و گفتم با

بار بتونم کوچولوتو برات نگهدارم خواهر   نیا دیجمع شد تو بغلم. شا شتریو ب  دیکش  یراحت  نفس
 بزرگه. 
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تو آشپزخونه است. هوووف. تو   دمیکه د رونی ب  دمیپر عی . سردمیاز خواب پر ید یبرخورد شد یصدا با
راه  لی جنگ با وسا شهیشدن صدام کنه هن داریب یبرا   ادینبوده که ب یروز  ششم یسه ماه که پ نیا
از  توبودن  دییتا-- در همون حال گفت یشد ول ازاشیشدم دوباره مشغول پ داریب  دید ی. وقتندارهیم

 . نجایا  انیسرخ م هیآسا و افع ی هیگرفتم. امشبم بق  تی مامور نیحاکم تو ا

 امروز چندمه؟--راحت شد که گفت المی خواهرم در امانه خ  نکهیاز ا کمی

 . چطور؟ وری شهر 1--

وجود نداشته باشه.   یامسال دارک زییتو پا  دی. بامیسرو سامون بد ویهمه چ دی ماه با نیتا آخر ا-- تارا
 صبر کردم.  ادیتا االنم ز

 .یمنو محک بزن  یخواستی تو فقط م  نجایا میکه اومد ریماه اخ هی نیمسئله صبرت نبود،تو ا--
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 .یشدیم  دییتا دی. باستین یالک  انهی ورود به آش-- تارا

 شد.  انهیزودتر از من وارد آش یلیخواهرم خ --

 . رنیگیآسون م گهید یآسا دیشا-- تارا

 .یپا بند فلج کنتو از پام باز نکرد نیا ی. حتیر ی گیسخت م ادیتو ز رنی گیاونا آسون نم--

پام و انگشت اشاره    نییعقب. خم شد پا دمیکه دستش بود اومد سمتم که خودمو کش یی چاقو با
زد و چراغ قرمزش سبز شد. پا بندو از پام در    یانگشتش بوق ییحسگر. با شناسا یاشو گذاشت رو

 مشکلت حل شد؟ --آورد و گفت 

 توئه. هیاعتماد یمن ب ست،مشکلین  نیمشکل من ا--

 شب با چاقو اومده بود باال سرت تا بکشتت؟  هیکه  یاعتماد کن یه کسآسونه ب یواقعا فکر کرد-- تارا

  خواستیسگ م نیسال کار کردم منو ع  19که براش  یکه کس ینیب ی. ممونمیکه پش ینیب یحاال م  یول --
بکشه،اونم با بمب دست ساز   خواست ی بکشه. اونم با استفاده از افراد خودم. به گفته تو خواهرمو م

 خودش. 

 ... دیشا-- ام بلنده صداشو بلند کرد و گفتصد دید یوقت

سمت در. منم   دییرو سرش و دو دی حرفشو خورد، شالشو کش خوردیکه به در م  یمحکم یضربه ها با
  سیدرو باز کرد. روژا با صورت خ هیسر میدیو به در که رس میبزرگش گذشت   اطی پشتش رفتم. از ح

 شده. یچ-- تارا. خم شد سمتش و گفت هیشونیاومد رو پ  ی. اخم کردیم هیبود پشت در و گر ستادهیوا

 .فتهیعموم....عموم داله م--و گفت  دیدستشو کش روژا

 عموت کجاست؟ -- گفتم عیسر

 . دییایب --و گفت دیدستمونو کش روژا

 اونجاست. اونجا. --که رفت جلو گفت کمی که رفت سمت دره.  میرفت باهاش 
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 مونده بود. زونیکه تو بدنه ارتفاع دره بود آو یدرخت شهی ست از رد هیساله با   21- 20حدودا  یپسر 

 دستتو بده من.--خم شد و گفت تارا

 . دستتو بده بهم.یفتیاالن م--سرشو آورد باال و نگاهش کرد. همونطور موند که تارا داد زد پسر

 . گهیده دستتو بده د--زمرمه کرد که گفتم  یز یچ پسره

  تونمیدستمو نم نیا--گفت یلرزون یده بود محکم کرد و با صداخودش اومد. دستشو که شل ش به
 .شمی. دارم خسته منجاستیکه ا میکی  نی. فک کنم شکسته. اکنهی تکون بدم. درد م

شم.  زون ی تا آو  ریدستمو بگ--به اطراف انداخت. شالشو در آورد،داد دست روژا و گفت ی نگاه تارا
 گرفتمش بکشمون باال. یوقت

 .رمینه خطر ناکه. من م--نه تکون دادم و گفتم هیبه معن سرمو

شما دوتارو بکشم باال. نترس.   تونمیمن نم  یباال ول  یما دوتارو بکش یتونیتو م-- گرفت و گفت دستمو
 . شهینم میزیچ

 شد. زون ی حرکت از دره آو هی . سرمو تکون دادم و دستشو محکم گرفت که تو گهیراست م دمید

دست شکسته اتو بنداز رو  --به پسره. دستشو رد کرد و محکم کمرشو گرفت و گفت  دیشدم که رس خم
 گردنم.

دستتم  یک ی اون--کردم که تارا گفت یگردن تارا. اخم با درد اطاعت کرد و دستشو انداخت دور  پسره
 وردار بنداز دور کمرم.  

 . میوفتیم --پسره

 . دستتو بنداز دور کمرم. یفتی نترس. نم-- تارا

 کشمون باال. --تو هوا معلقه. تارا داد زد دیبا ترس دستشو انداخت دور کمر تارا که د پسره
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 زونم؟ی من از تو آو یعنی--باال  که پسره گفت دمی آروم آروم کش دساشو

 آره. --صورتش و گفت یگرفت جلو یصورتشو با فاصله کن  تارا

 ممنون. --. با هم افتادن رو خاکا که پسرم تارا رو بغل کرد و گفتنی بود رو زم  دهیرس گهید

 .  کنمیخواهش م-- پسره ارو باز کرد و گفت یدستا تارا

- گفت یگفت و کتفشو تو دست سالمش گرفت. روژا با نگران یآخ بلندروشون که پسره  دیروژا پر هوی
 . دردت اومد؟ دی،ببخشیعمو کسر -

 که قهرمان من؟  یدی دردم گرفت. اشکال نداره. نترس کمی --و گفت د یصورتشو بوس  یکسر 

 نه عمو. --تکوت داد و گفت یسر  روژا

 ...دیممنونم. اگه نبود--و گفت  ادستیمنو تارا وا یباز بوسش کرد و از جاش بلند شد. رو به رو یکسر 

 .میادامه نده. حاال که بود--وسط حرفش و گفت دیپر تارا

 احتشام هستم. یکسر --دستشو آورد جلو و گفت پسره

 . یزدانیتارا  -- دستاشو گذاشت تو دستش و گفت تارا

 خوشبختم. --گردن تارا و گفت  یپسره قفل شد رو  نگاه

 . خداحافظ. میریم  گهیما د--گفت و بعد ادامه داد ین یهمچن تارا

امشب  شهیلطفتون،م نینه. به....به خاطر ا-- جلوش و گفت  دیکه اومد برگرده پسره پر نیهم
 دعوتتون کنم خونه امون؟ همه خانواده هم هستن.
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 .مینه. خودمونم مهمون دار--بهش انداخت و گفت  ی نگاه تارا
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 پس فردا شب چطور؟ جمعه هم هست.خوب -- مسرانه گفت یکسر 

 .میشیمزاحم م--باال انداختم و تارا گفت  یتارا برگشت سمت من که شونه ا نگاه

 .می . پس بردیمراحم --زد و گفت یلبخند یکسر 

  یسمت خونه که اون رفت تو دوتا خونه اونور تر از خونه تارا. تارا رفت تو آشپزخونه ول میهم رفت با
  این یزم بی. چاقو رو گرفت تو دستش و در حال خالل کردن س ستیو حالش خوب ن  جهی معلوم بود گ

سمت   بردمش یم کهی . چاقو رو از دستش گرفتم و در حالدیبود که حواسش پرت شد و دستشو بر
  دایپ یوقت برا ریتا د شبیشام امشب با من. تو برو بخواب. د--تا دستشو آب بکشم گفتم نکیس

 . یبود داریکردن آس هکرتون ب

 نکن.   دارمی ناهار ب یباشه. ول -- سمت اتاق و گفت رفت

 باز؟  شد ی. چاوردیدر نم  ایباز  جیگ نیبود از اماه  هی  بایمحو شد. تغر دمیتکون دادم که از د یسر 

 

 ♣سام ♣

 

کجا. شمال که   یبه روستا؟ اونم روستا دهیکشور شهر کمه که چسب نیتو ا--چرخوندم و گفتم فرمونو
 نداره دلم خوش باشه.   امیدر هی. احتماال هیخدا شرج شهیهم

 شوهر خواهرم. حی نه تفر تیمامور  میما اومد--یدان

 .کنهی م تمیاذ یشرج  یخوب،هوا  یبرادر زن ول ییفرمایدرست م --تکون دادم و گفتم یسر 

 م؟ یرسیم  یک--دیکه تا االن ساکت بود دوباره پرس ازین

بابا. چقدر   یا--داد زد تی با عصبان یداداشش. دان ن ی. کشت مارو با اکردمیدرک نم  ویتاب یب نیا
 .گهید نیرسی . میپرس یم

 زن.سر من داد ن--داد زد ازین
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 گرفته؟ تی گر ه؟یچ--یدان

 نیبعدا ا ایاز اولم عقلت ناقص بود --نذاره گفت شی داشت خش صداشو به نما یسع کهیحال  در
 اتفاق افتاد؟  

 .گهید دیبابا. بس کن یا--داد زد ایبرگشت عقب که ناد یدان

 یناد کننی دوتا دعوا م نیمدت که ا نیتو ا میبود دهی کدوم ند چی. همیسه با تعجب نگاش کرد هر
 االن... یدخالت کنه ول 

 روستا.   میدیرس--اسم روستا گفتم دنیتو جاده و د دنیچی که با پ میامون ساکت شد همه

 گشتم.  15کوچه اروند دنبال پالک  دنیرفتم جلو که باد کمی

. رونیدختر بچه از همون خونه اومد ب هیبا   یکه در بلز شد و پر  میشد ادهیکردم همه پ داشیپ یوقت
با   یبغل کرد. دان ازوین  یما صاف اومو سمتمون و فرت دنیو با د گهیخونه د  هیدختره ارو برد تو 

 ؟ یکن ی م کاری چ--گشاد نگاهش کرد و بعد که به خودش اومد انداختش اونور و گفت یچشما

 به مجوز ندارم.  ازیبغل کردنش ن یبرا--نگاه خشن بهش انداخت و گفت هی پسره

 گمشو اونور.  ؟یبغل کردن ک --یدان

  تیبا عصبان   الیکه پرت شد عقب و خورد به من. اوه اوه. زور و بازو رو. دان یدان نهی زد تخت س پسره
خورد تو کمد    یپسره ارو بغل کرد و مشت دان ازیکه ن کمشی هجوم برد سمت پسره و اومد بزنه تو ش

 . ازین
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 داداشمه. ؟یوحش  یکنی م کاری چ--ت و داد زدآخ بلند گف  ازین

 که نشد؟ تی زیچ  ؟یخوب-- گفت  یبا نگران یدان
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 به خواهر من دست نزن.-- هولش داد عقب و گفت ازیبرگردوند سمت خودش که برادر ن ازوین

 .از یاش خورد به ن  جهینت یکرد میبزنمش. عصبان خواستمینم--دستاشو آورد باال و گفت یدان

 شل شد. نم؟کمرمی جا بش  هیمن  میبر--کرد و گفت  ینگاه یبه افع  ازین

 خونه.  دییای ب--رو به ما گفت پسره

سمت خونه که  درو باز کرد و  رفت تو   میو آخرشم من رفت یبعدش ناد یدان از،بعدی خودشو ن اول
  گهید یو آسا  یافع--از اتاقا بلند داد زد یکی و رو به  نین یسالن بش یکرد رو مبال مونیی . راهنمااطیح

 . دنیرس

ازش نداره. با با شدن در   یکس نشون چیکه ه نمی بب و یکی لحظه گذشت. برام جالب بود آس پ  چند
  یمشک  نیبعد شلوار ج دیسف یاومد. اول پاها رونی داشت از اتاق ب یو بلند دهی که قامت کش یجسم

بسته شده  یکه دم اسب  یبلند مشک  یتو اون گرما بعد موها یبلند مشک نیآست  زیبعدش بل 
روشن. همه امو به  هیسرد آب  یجمعو جور و در آخر چشما هینی بعد لب  ب دیبود،بعدش صورت گرد سف

قابل باور   ری غ قتایزن باشه....خوب حق هی کیآس پ نکهی. باور امیبه هم نگاه کرد  یجز خودشو افع
 بود.

 

 ♠تارا♠

 

 نشاناتون؟ --به هم نگاه کردن که گفتمورودم همه  با

.  دیداد باال و چرخ  کمی رهنشویداشت از جاش بلند شد و پ ییخرما یسبز و موها  یکه چشما یپسر 
 . زی شنیسامم. آس گ--تکون دادم که برگشت و دستشو دراز کرد سمتم  ینشانش سر  دنیبا د

روشن و   یقهوه ا یبود با چشما  یکه دختر  یتکون دادم. رفتم سمت بعد یگرفتم و سر  دستشو
 سرخ.   هی. افعازمی ن--نسبتا روشن. دستشو آورد باال و گفت  یموها
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و   یمشک یبود با چشما گهیدختر د هیکه  یبود. رفتم بعد نیا ازشی به آراز انداختم. پس ن ینگاه
 . آس خشت.امیناد-- نم داد و گفتنشو شویو خالکوب  دیمش پشت مانتوشو باال کش یموها

 . آس دل.المیدان --که گفت دمید می رو کمر پسر بعد نشان

 داشت.    یمجعد مشک یموها  الیفقط دان بایبودم خواهر برادرن. هر دو مثل هم بودن تغر دهیشن

 .اهیس هی منم آرازم. افع--رفت رو به روشون و گفت آراز

من پشت گردنم بود. موهامو  هیپشت کمرشون بود خالکوب  شونیهمه اشون که خالکوب برخالف
 . تارا.کمیآس پ --گفتم می رو شونه هام و با نشون دادن خالکوب  دمیکش
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 ♦ایناد♦

 

بزرگ رو به   ز ی پهن کرد رو م ویبود. نقشه ا یخ ینگاش کنه. انگار آدم  کردی بود آدم وحشت م یجور  هی
  یمدارکش کجاست تا راحت تر بهش دسترس میبدون  دی. باوشهیدار ینقشه خونه --ترومون و گف 
 . میداشته باش

 ه؟ یازیبه مدارکش چه ن--سام

شغل،کارخونه مواد   نی. خوب اون به جز امیانداخت سایبا کشتنش فقط خودمونو تو دردسر پل-- تارا
 . پس..سایپل نی ذره ب ریز ذاربمیداره. با کشتنش ما فقط خودمونو م  یلبن

 پس.... --گفت  ی با لحن کشدار  الیدان

 بخره.  ساروی تا نتونه پل  مونمیکنارش م لی و من تا آخر به عنوان وک میدیم سیپل  لیمدارکشو تحو--تارا

 ه؟ یکه ما داربم جعل یمدرکت مثل مدارک   ل؟ی وک-- تعجب گفتم با
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 هی نیفقط ا یمعتبر دارم. ول یمختلف از دانشگاه ها یمدرک تو شاخه ها نیچند--کرد و گفت نگاهم
 . هیمدرک واقع

. جالب بود که هم خالفکار بود و هم قانون خونده بود. ابروهامو از حالت با  می تعجب نگاهش کرد با
 مدارک دارک کجاست؟  دونهیکدومتون م--درست کردم که گفت دهیپر

آدم   ینداشتم. من فقط دستوراشو برا یدارک کار  یمن با مدرکا--گفت ازیکه ن مینگاه کرد ازیآراز و ن به
 .کردمی اجرا م باشی و مهار رق ییربا

 . ستیمطمئنم تو اتاق کارش ن یقرداداش کجاست. ول   گفتیبه منم نم --خم شد رو نقشه و گفت آراز

 گفت؟ یچرا بهت نم--بهش انداخت و گفت  ی نگاه تارا

 بودم.   یافع هی. من که فقط دارهی به پسرشم اعتماد نداره و اونا رو کنار خودش نگه نم   یاون حت--آراز

 ست؟ یقرار داداش تو اتاق کارش ن ی از کجا مطمئن --الیدان

 نداره. نی تمام اون خونه،فقط اتاقشه که دورب یتو-- آراز

 . هیبه خاطر مسائل شخص دیشا--یدان

 .کنهی م یدگ یرس ش یداره به مسائل شخص نیکه اونم دورب گهیاتاق د هیاون تو --از ین

 .هیمنظورش چ  الیلحنش خنده ام گرفت. چقدر زود متوجه شد دان از

 پس حدس اول اتاق خودشه. --و گفت ستادیصاف وا  تارا

.  رهینم یا گهید یجا  ششیحدس آخرم همونجاست. اون جز اتاق کار و اتاق خودش و اتاق ع-- آراز
 خونه بذاره.  رونی که مدارکو ب ستین اطی احت یانقدرم ب 

 .  کنهیم کار یکه کدوممون چ میکن  یبند میاالن تقس نی از هم دیپس با--تکون داد و گفت  یسر  تارا

 دست آوردن مدارکا به عهده خودت.   به نکهیفقط ا--تکون داد و گفت یسر  الیدان

 باشه. اون با من. --تکون داد و گفت  یسر  تارا
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 ♥ال یدان♥

 

 دستور حاکمه.  نیالبته،ا--عجله گفتم با

 . به خودمم گفت. دونمیم--تکون داد و گفت  یسر 

 .زنهی با تو حرف م--بهت گفتم با

 م؟ یمستق--تکون داد که گفتم یسر 

طرفم. به صورت   یشد و من متفکر به اون. با چه قدرت  رهیر به نقشه خ سر تکون داد و متفک  بازم
 . اونم با حاکم.زنهی حرف م میمستق

 اتاق کارش و اتاق خودش کجاست؟ --گفت یو به افع ستادیوا صاف

 اتاق کارش. --نشون دادن و گفتن. آراز ویو آراز خم شدن و هر کدوم قسمت   ازین

 اتاق خودش.--از ین

 خوبه. -- به هر دو انداخت و گفت ی نگاه تارا

 ؟ یچ --ایناد

 از هم دورن. --تارا

 . میکنی کار م میتقس--سرشو آورد باال و گفت  یحرکت ناگهان  هیکرد و بعد تو  زی ر چشماشو

  یبزرگش. وقت ونیزی و اون پا شد رفت سمت تلو می تشست ی. همگزی پشت م مین یکرد بش اشاره
 افتاد روش.  وشیدار یخونه  ینقشه  ریروشنش کرد تصو
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از دور   شهیبهتره. مثل هم ینش اتی وارد عمل تتیبا توجه به وضع--گفت  ایو به ناد ستادیوا کنارش
 مراقبمون باش. 

که با ترس   ای که تارا رو به سام و ناد میتعجب نگاهش کرد کرددبای نگاهش م جیجز آراز که گ همه
باشه ارو   نی که جن گناه،هرچندیآدم ب هیجون   خوامی. نمگم ینترس. به حاکم نم--گفت کردنی نگاهش م

  ییدر رو اهر هیبفهمه و به حاکم بگه  یا گهیکس د نکهیتا قبل از ا ره،بهترهیباعث بشم بم  ای  رمیبگ
 نگهش داره.  ایدن نیبتونه تو اکه  زیچ هی. یتبصره ا ی. ماده ادیکن دایپ

 شما..... الی دان--دادن حیشروع کرد به توض  بعد

 

 ✴ی راو✴

 

بردن توئه.  نیاشون از ب  زهیاونا زنده موندن و االن تنها انگ --گفت وشیرو به دار یتاب   یبا ب دختر
 ؟ یفهمیم

نکن. فقط از نقشه  تی خودتو اذ--دستان الغر معشوقه جوانش را گرفت و گفت   یبا خونسرد وشیدار
 . اریاشون سر در ب 

 یگذاشته به عهده  ویکنم. بابا همه چ یکار  تونمینم گهی د--با ترس به او انداخت و گفت  ینگاه دختر
 کنار.  دهیآسا و خودشو کش

 .رسنی نم جهی کردن. مطمئن باش به نت یادیاون تالش ز یآسا-- وشیدار

  نباری. ادتشیکس تا االن ند چیکه ه یهست. کس  کمی آس پ نباری. اوشیبار فرق داره دار  نیا--دختر
 با هربار فرق داره. نبار یتوام هستن. ا یابرقدرتا

 فرق داشت با هر بار.  نباری. اگفتیدوختن. او راست م یدو نگاهشان را به نقطه ا هر
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 ��ازین�� 

 

 . میفقط سه تا اتاق داره. پس بهتره زنونه مردونش کن نجایا--به اتاقا انداخت و گفت ی نگاه تارا

  هی. بقخوابمی من تو سالن م-- به سام انداخت و بعد نگاهشو به آراز دوخت و گفت ینگاه الیدان
 جفت جفت. 

من  . رو بهالیتشک و بالشت آورد و گذاشت تو بغل دان هیبدون تعارف رفت تو اتاق خودش و  تارا
 تو اتاق خودش...  نی مشکل حل شد. تو آراز بر خوابهیتو سالن م شونیحاال که ا--گفت

 اتاق خودم.  رم یشما آماده است. منم که م یاتاق مهمانم برا--ادامه داد ای به ناد رو

 د؟ یندار یشما که مشکل--که رو به ما گفت  میموافقت کرد همه

 . ستین ینه. مشکل --تکون داد و گفت  یسر  آراز

 ه؟ینجوریچرا ا نیا--سمت آراز و گفتم دمیگفت و رفت تو اتاق خودش. با رفتنش پر یر یبخ  شب

 ه؟ یمگه چجور--و گفت دیخند

  شیانگار با برنامه پ ست؟یربات ن یمطمن --گفت یآروم یبا صدا ایدر اتاقش نگاه کردم که ناد به
 . رهیم

بار با   هیشد.   یمه. چند بار دستش زخم مطمئنم که آد-- از ما آروم گفت تیو به طبع دیبازم خند آراز
 شما با چاقو. خون اومد از دستش.  یپا شی بار پ هیگلوله 

دندونامو دور چالش   یکه من چقدر دوست دارم جا یکه رو گونه اش چال افتاد. وا دیخند الیدان
 خطرناکه ها. یعنی --شدم. با لبخند گفت  ایحی بندازم. اوا. چه ب

 . میشیاش آشنا منه اونقدر. حاال باه-- آراز

 ر یبخوابم. شب بخ  رمی من م--تکون داد که آراز گفت یلباشو داد جلو و سر  ایناد
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 .ر ی شب بخ  رمیمنم م--سرش رفتمو گفتم پشت

 هیبا  که ی و در حال  دیکه اونم اومد کنارم خواب دمیوارد اتاق شدم و رو تخت خواب  رشونی شب بخ با
 مدت؟ نیا یکه نشد تی اذ--گفت  کردی دستش موهامو ناز م

 بهمون حمله شد باهام خوب شدن. نکهینه. بعد از ا--پهلو شدم و گفتم به

 کنم.  زونشونیکردن بگو آو تتیاگه اذ ؟یکنیحاال چرا بغض م -- بغض کردم که گفت هوی

 . یهش یشب یلیدلم واسه مامان تنگ شد. خ  دمی. تو رو که دستینه. به خاطر اون ن--و گفتم دمیخند

 ؟ یفتی نم ادشی یکن یکه نگاه م نهییتو آ --پشت گوشم و گفت  داد موهامو

 من فقط چشمام مثل اونه. تو جز چشات کل صورتت مثل اونه. --

  یمامانه. قهوه ا هیشب یلیتو خ  یآره. چشما-- آراز

 م؟یدیرس یم نجا یبه ا فتاد؟مایاتفاقا م  نیآراز،اگه مامان زنده بود ا--

به کارشو به ما   ادیبابا اعت ذاشتینم  چوقتینه. اگه مامان زنده بود،ه--و گفت دیکش یق یعم  نفس
 بده.  عیترج 

 م؟ ینی بیبازم بابا رو م --کردم و گفتم هی . گرنییاومد پا اشکام

 .مشیدید ا،دوبارهیقضا ن یبعد از ا  دیشا--تو بغلش فشرد و گفت منو
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 . شهیم  یکه معلوم نبود چ یا ندهی. آمیکردی فکر م ندهیو به آ میدو سکوت کرده بود  هر

راحت   دمیکم دستاش دورم شل شد و نفساش منظم تر. چشمامو بردم باال و نگاهش کردم که د کم
باز خوابم   دمی. دوباره قلت زدم که داوردمیبازم طاقت ن یول  دمیزدم و به پهلو خواب   ی. قلتدهیخواب
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  هیشدم. اعتراف خجالت آور  رهیو به سقف خ دمیطاق باز خواب تشنمه. برن آب بخورم؟   دی. شابرهینم
  یلیعطر دان خ یعادت کردم. بو  الیبه بودن دان کنمیکه گفتم بهانه است. احساس م یینایهمه ا یول

. دادیعطر م  ینفساشم بو الیدان  یول زنهیعطر آراز فرق داره. خوب بهتره بگم آراز اصال عطر نم یبا بو
 ی. پووووف بلندابمعطرش کم نبوده که االن بتونم راحت بخو یبا استشمام بو دنیماه خواب هی

 گرفتم.  شگونیفکرا ن نیو خودمو به خاطر ا دمیکش

 یاز دو گذشته. برا دمیتشنمه. ساعتو نگاه کردم که د یجد  یکلنجار رفتن حس کردم جد یکل بعد
در. درو که باز کردم با ظلمات مواجه  و رفتم سمت ن یینشه آروم از تخت اومدم پا  داریآراز ب نکهیا

که  نمچراغو روشن بذارن؟ اال  هی  مردنیوجود نداشت. خوب م  ینور  چیبود و ه اهی شدم. همه جا س
 کنم. دایبتونم راهمو پ ینور  یب  نیندارم که تو ا موییآدم ربا  زاتیتجه 

بودم  دهی رس اتمی طبق حدس کنم. دایآشپزخونه ارو پ  یبه طور فرض  تونستمیراه افتادم. احتماال م  آروم
. خوب خدارو شکر  ینرم یو پرت شدم رو جسم سخت ول  شیکرد به پا ری که پام گ ونیزی تلو یایک ینزد

 یداروش که ص  دمیرو خودش؟ دستمو دو سه بار کوب فتادمیم شدیم ی. چالی افتادم رو تشک دان
 مراعات کن.  کمیروش رونه.   یزنیم یکه دار  ینیزم،ایعز--بلند شد الیخواب آلود دان

چرا خوابم    گمیم--تر از من دستشو انداخت رور کمرم و گفت  عیبلند شم که سر ع یخداااااا. اومدم سر ای
 . کنهی داره بهم فکر م یکی  بره،نگوینم

-- که هست نشه و با پوزخند گفتم ین یتر از ا یاش که برخوردمون منکرات نهیگذاشتم رو س دستمو
 باطل. الی خ ی. من به تو فکر کنم؟ زه ایاعتماد به نفس دار

 که تو دلم اعتراف کردم دروغگو سگه.   البته

 ؟ یکنی فکر م میا گهید زی مگه تو به جز من به چ --و گفت  دیخند  آروم

  یاساس یول  یکم دار  زایچ یل یتو خ--و در همون حال گفتم  امیب  رونی دستاش ب  نیکردم از ب  یسع  بازم
 شعوره.   نشیتر

گرم تر از تابستون تشکشم که گرم.   نمیحرکت برمگردوند و خودش اومد روم. تابستون گرمه،ا هی با
. تو اون ختیری شر شر عرق م لیدال نیکه از ستون فقراتم به ا نهی. در کل منظورم اگهید یچیه
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به نوک دماغم.   خورهی. حس کردم نوک دماغش داره مزدیبود که برق م  اهشیس  یفقط چشما یکی تار
 . یاعتراف کن به من عادت دار --گفت  یطونیش  ی! کرم بود گرمترم شد. با صداایب

 نـ.....دا....رم --صورتش با نفسام گفتم تو

 ؟ یندار -- کرد و گفت زی ر چشماشو

 ندارم.--گفتم تی قاطع با

 باشه. برو پس.-- پرت کرد کنارم و گفت خودشو

اقم. انقدر که احساسمو انگولک کرد . قهر کرد؟ عجبا. آروم از رو تشک بلند شدم و رفتم تو اتعه
 رفت. هووووف.  ادمی میتشنگ
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 ✴ی راو✴

 

 . وشیبدبخت شدم دار-- شد و گفت وشیمضطرب وارد اتاق دار یحالت با

 چرا؟ --با تعجب گفت وشیدار

 . میخورد یهمه امون باز --و گفت  دیبه صورتش کش یدست دختر

.  دمیخوردم و نفهم  یساال باز  نیتمام ا--گفت هیر با گربه دختر نگران نگاه کرد که دخت  یسوال وشیدار
 . دمینفهم  یچی. هدمی ساال فکر کردم بابام حاکمه و نفهم  نیتمام ا

 ؟ یچ یعن ی--با وحشت گفت وشیدار

 . بابام بدله. همونطور که من جوکرم. ستیبابام حاکم ن-- را به دندان گرفت و گفت  نشییلب پا دختر
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 . ستیشم قشنگ ن  یامکان نداره. شوخ نیا--گفت  یبا بهت و ناباور  وشیدار

 کنم؟  یشوخ ادیبه من م-- و گفت  دیعقب کش یشالش را به حالت عصب دختر

که حاکم به کلک زده   دیگنج یدر فکرش هم نم وشی. دارهیگر ری تکان داد که دختر زد ز یسر  وشیدار
نداشته باشد و   یبه معشوقه خود کرد تا بعد از مرگ حاکم وارث  لیاو تنها دختر حاکم را تبدباشد. 
  ست؟یک  یحاکم اصل دانستهینم  یبود که حت دهیحاال...حاال فهم  یباندش خوانده شود ول یفاتحه 
که هر کدام در   گریبود و دو مرد د دهیبودنش. تارا که نزد او آموزش د دهیکه تنها  سه نفر د یحاکم

  کسیبود. حاکم،ا دهیکس ند چیحاکم بودند اما آنها را هم ه یاز سرها یسر   یجنگ  زاتیقاچاق تجه 
 آمد.  یبه دست نم یمعادله ا چی بود که با ه یمجهول 

 

                                                 💣💣💣 

 

 ��آراز��

 

 .میبر--بست،کفاشو پا کرد،شالشم انداخت رو سرش و گفت موهاشو

چشماشو    هیش،روشنیشال زرشک   یبا ساپورت مشک   یزرشک-یمشک  کیانداختم. تون پشی به ت ینگاه
  میخوشکل شده بود. کفشامو پام کردم و رفت یشیآرا چی دو برابر و البته ترسناک تر کرده بود. بدون ه

که  ،اوناتارا-- بچه ها گفتم هیآور  ادیکه با  میبود دهیه اش نرس . هنوز به خونه دکتر و خانوادرونیب
 برن تو خونه؟  یرونن،چطور یب

 . کنمی باز م ده،درویبهم خبر م  ایناد-- تارا

 ؟ی با چ -- تعجب گفتم با

 ن؟ یبا ا-- آورد باال و ساعتشو نشون داد که با تعجب گفتم دستشو
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نگفتم و زنگ خونه اشونو زدم. بعد چند لحظه روژا درو باز کرد و با   یز یتکون داد که منم چ یسر 
 سالم خاله. سالم عمو. --گفت  یخوشحال

 سالم. چرا تورو فرستادن؟--بغلش کرد و گفت  یخم شد و در کمال ناباور  تارا

 خودم اومدم.--و گفت دیکش یدستشو انداخت دور گردن تارا و رو موهاش که باال بسته بود دست روژا

راه نرو.    رونی برهنه ب یبا پا گهید--و گفت  نیبه در سالن که تارا روژا رو گذاشت رو زم میبود دهیرس
 . شهیم یپات زخم 

قرار گرفت،بعد اون   دی. پاهاش بدون کفش بود. در خونه اشون باز شد و اول پاشا تو دگفتیم راست
سبز   ی بود چشما یاو پاشا که چشماشون قهو یکه برخالف کسر  انسالیم  یو بعدش زن  یکسر 

 . دیدرخش یداشت و لبخندش رو صورتش م  یقشنگ
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اون خانمه ارو بغل کرده بود.   ییجورا هیچون تارا بلند تر بود  یتارا رو بغل کرد ول  هویورودمون زنه  با
 ؟یدخترم،اومد --به تارا داد و گفت  یخانمه فشار 

 .یازت ممنونم که پسرمو نجات داد--چند بار زد رو پشتش که خانمه برگشت سرجاش و گفت  تارا

 بود. فهی وظ --. تارا چشماشو با آرامش بست و باز کرد و گفتدیچک نیی از چشماش پا اشک

 کو؟  دیناه-- کرد داخل و رو به پاشا گفت مونییراهنما خانم

 تو آشپزخونه است. --پاشا 

حدودا همسن خودم از    یداشت. با نشستنمون زن یدست قهوه ا هی یمبال تو سالن که میهم رفت با
با برادرم که آشنا --کنارمون و گفت  ستادیاومد و باهامون سالم کرد. پاشا وا رونیآشپزخونه ب 

 .دیخانمم،ناه نمیمامانمه مهرآسا و ا شونین،ایشد
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 رتون کجاست. خواهرتونه،خواه  هیروژا شب دیگفت--گفت و ادامه داد یخوشبختم تارا

 . ستیخواهرمون...اون زنده ن--گفت  ینیبا لبخند غمگ یشدن. کسر  یجور  هی همه

 ؟ی پسرم شما شوهرش--. مادرش رو به من گفت دیتارا باال پر یابروها

 .مینه. نامزد-- زودتر از من گفت تارا

اومد  ت ی براش مامور یول نهی دوست داشت شما رو بب یلیبابا خ -- اومد تو و گفت وهیبا آبم  دیناه
 رفت. 

 سه؟ یاحتشام پل یآقا--فکر منو به زبون آورد قا ی. تارا دقسه یخدا. باباشون پل ای

 از طرف وزارت بهداشته. رفته به مناطق محروم.  تیمامور هینه...نه بابا پزشکه. --پاشا 

 عه. دخترم زشته.--رو پام که پاشا گفت  دیتکون داد که روژا پر یسر  تارا

 اشکال نداره. --باالتر و گفتم دمشیانداختم دور شکم روژا کش دستمو

 ماله؟ نی. ایوااااا--رو مچم و گفت دیدستششو کش روژا

 ماره.  زمی آره عز--مچ دستم نگاه کردم و گفتم به

 ه؟ینقاس--گفت یکج کرد و با حالت بامزه ا سرشو

 . هیخالکوب--

 که لو گلدن خاله است؟  یاون  نیع --روژا

 اونه. نی. عزمیآره عز--تارا نگاه کردم و گفتم به

 مهمونن.  شونیاز بغل آقا آراز. ا نییپا  ایب-- به دستم کرد و با تشر به روژا گفت  ینگاه دیناه

 . ستیبچه ن هیطرز صحبت کردن با  نیا--کردم که تارا گفت یاخم
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. دیبود به ناه رهی شده بود و تارا خ نیا سنگبزنه که پاشا زد به پاش. فض  یخواست حرف دیناه
-- آورد که مهرآسا خانم گفت نییساعتش روشن خاموش شد که چند بار لمسش کرد بعد دستشو پا

 .شهیشامم آماده م گهیبخور. االن د یز ی چ هیدخترم 

نگاهشو دوخت به  کندیم وستهیپوستشو به صورت پ  کهی برداشت و در حال یدست ش یاز پ یبی س تارا
 ن؟ یمسافرت اومد یبرا-- رآسا خانم و گفتمه

 

 49 پارت

 

زادگاه    نجامیاز بس آلوده است،ا نهی بی. چشم کوهو نمیدیآره دخترم. تهرانو که د--خانم  مهرآسا
همه دنبالم    دمیتازه کنم که د ییبه قبر آقاجون و خاتون بزنم،هم هوا یسر  هیهم  امی. گفتم ب مونهیپدر

 د؟یداوم ی. شما واسه چمیو با شما آشنا بش  نجایا مییایراه افتادن. انگار قسمت بود ب 

 میگرفته بودمو و قرار بود با تارا بر ی . مرخصکنمی شرکت کار م هیمن تو --گفتم نباریسکوت کرد که ا تارا
 . تو روستا میشکار که گلوله خورد تو دستش و خب. به خاطر وخامت حالش موند

 ؟ یاالن که خوب--زد و گفت  یآسا خانم لبخند نگران مهر

 بله. االن خوبم.--درست کرد و گفت یمجاز  بیس  هی بیبا پوست س تارا

 تو پوست کندم.  یبرا-- گرفت سمت روژا و گفت ویدست شیپ

 . کنمی . خودم براش پوست مخوادینه نه. نم--تند گفت  دیناه

 .یدیرس یقبل از خودت بهش م یخواستیاگه م--رک برگشت طرفش و گفت یلیبدون مالحظه و خ  تارا

حرف    دیکه با ناه زدیاز رو بسته بود. با منم انقدر تند حرف نم  دیناه یبرا  روی چرا شمش دونمینم
 .  زنهیم

 دستتون خوبه؟--د ینگفت که پاشا پرس یا گهید زی چ دیناه
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 بله. به لطف شما. --به بازوش کرد و گفت ی نگاه تارا

  ی. تارا بدون رودرباسرونی پاشد رفت از سالن ب تی با عصبان  دیبهش زد که ناه یلبخند قشنگ پاشا
 نه؟  ستیمادر روژا ن دیناه--گفت

 . میتازه ازدواج کرد دینه. منو ناه-- با غم گفت  پاشا

 مادرش کجاست؟ --تارا

 . میتصادف از دست داد هیرو تو  وشایما ن--گفت ینزد که مهرآسا خانم با لحن ناراحت  یحرف   پاشا

  یبا چشما  یبود. دختر  شونیچند سانت اونور تر بود اشاره کرد. عکس عروس زی که رو م یبه عکس بعد
 ه؟ یشغل شما چ--بلند بلوند. خوشگل بود و خوشحال. پاشا برگشت سمتم و گفت   یو موها یمشک

باند   هی که رخ داد شدم افع یباند دارک بودم که بنا به فعل و انفعاالت  هیاوه. االن بهش بگم افع اوه
 حکم؟ 

 . کارش صادرات و واردات قطعاته.کنمی کار م یوتر یشرکت کامپ  هیتو -- نشستم و گفتم صاف

 . کار ما قاچاق بود. میکرد ینگفتم. منتها ما صادرات واردات نم  دروغم

  سانسمویفوق ل شاالیا گهی. دو سال دوترهیمنم رشته ام کامپ--گفت  یکه کسر  تکون داد یسر  پاشا
 . رمیگیم

 مگه چند سالتونه؟--با تعجب گفت تارا

 جهش زدم.  رستانیو دب  ییدوبار دبستان و دو بار تو راهنما  یسالمه ول 22-- یکسر 

 . یموفق باش--تارا

 د؟ یخوند یشما چ --خم شد و گفت یکسر 

 نخونده مخه. چه برسه به خوندنش.  نیا

 وکالت. -- تارا
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 50 پارت

 

 ♠تارا♠

 

  زیراحت نشستم سر م الیآوردن شام بحثشون نصفه موند و منم که با سکوت راحت تر بودم با خ  با
 کنم؟ یباز  اطتونی ح  امیفردا ب شهیخاله. م--نشست و گفت  شمیکه روژا هم پ

 . شهینه نم--وسط حرفش و گفت  دیپر دیناه

شرارت تو بند بند  یدرصدم خوب بود درست ول  هی. اگه ومدی چرا اصال ازش خوشم نم دونمینم
 . ادیب تونهیاگه باباش اجازه بده م--و گفتم  دی. زل زدم به ناهکشه یوجودش شعله م

 ؟ یباز   ادیفردا ب تونهیروژا م-- برگشتم سمت پاشا و گفتم بعد

 .ادی براتون نداره ب یاگه مزاحمت--تکون داد و گفت یسر  پاشا

 . ای ب یفردا هر وقت دوستداشت --روشنش و گفتم یرو موها دمیکش دستمو

  کردمیچرا حس م دونمی. نمدمشی و منم بوس دمیکش یق ی. نفس عمدیو صورتمو بوس یرو صندل دیپر
 . شناسمشیم

 

  

 

 دو روز؟  نیتو ا نیکرد کاریخب. چ -- ضرب گرفتم و گفتم زیخودکار رو م با

 .مییخوا یکه ما م دنینشون م ویزیچ  تورایکنم،مان ی دستکار  تونمیم ناشونویمن تمام دورب--ایناد
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کردم. تو لب   یارو طراح رسونهی که مارو به اتاق خودش م یاصل ویو فرع یمخف  یتمام راه ها-- آراز
 تاپمه. 

 کردم. یداشته باشه ارو عالمت گذار  یکمتر  یتا نگهبانا دیازش عبور کن  دیکه با ییراه ها-- سام

 از حفظم.  ادوی در ب دیکه تحت کنترل من با ییجاها--از ین

 . نطوریمنم هم--الیدان

 کردن مدارک.... دایپ  یبرا میری هک رمز اتاقاش با منه. بعدش منو راز م--نشستم سر جام و گفتم صاف

دختر بچه با دوچدخه  هیتارا،--درفت دم در و از همونجا داد ز ایزنگ حرفم قطع شد. ناد یصدا با
 اومده.

اون بچه از   یجلو--جمع کردم و گفتم  زوی رو م  یحرفش آراز از جاش بلند شد و رفت سمت در. ورقا با
 باهوشه... یادی. ز دیحرف نزن  زایچ نیا

آب پرتقال براش گرفتم و رفتم تو سالن. نشسته بود رو   وانیل هیتکون دادن و منم رفتم  یسر  همه
-- بزرگ منشانه گفت  یل یو خ دی. خم شوم جلوش که اودشو عقب کشکردیمبل و داشت اطرافو نگاه م

 .دیدیممنون خاله. زمحت کش

 نوش جان. --کنارش و گفتم  نشستم

 خاله اونا خواهر برادراتونن؟ --از آب پرتقالشو خورد و گفت کمی

. زدنیحرف م ای و در مورد مامور زینشسته بودن سر م نایآراز ا--نگاه کردم  کردی که اشاره م  یجهت به
 . دوستامن.زمی نه عز--تکون دادم و گفتم یسر 

 مهربونه. یل یاون خاله هم مثل شما خ--اشاره کرد و گفت ایبه ناد روژا

 ؟ یمن برم باز --تکون دادم که گفت  یسر  

 مواظب باش.  یبرو ول --در حال بستن چونه اش گفتم دوچرخه اشو گذاشتم رو سرش و کاله
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-- گفتم. روژا خم شد و گفت یکه خم شدم و آخ بلند دی کش یوحشتناک  ر یتموم شدن حرفم سرم ت با
 خاله؟  شدهیچ

 

 51 پارت

 

 تو ذهنم. دیچی پ  یمبهم ریکه تصو  نمیشورشو در آوردن. اومدم صاف بش   گهیدردام د نی. اااااااه

. دوباره خم شدم که دست دیرقصیکه تو باد م ییدخترونه و موها غیج ی. صدایدوچرخه صورت هی
برو تو  --آراز واضح اومد  یاما صدا دمیگفت که نفهم یز یچ  یآرازو پشتم حس کردم. روژا با نگران

 . کنهی دلش درد م کمی. ستین  شیزیکن. خالت چ یباز  اطیح

چت  --و چشمامو باز کردم که گفت   دمیکش یق ی. نفس عمدستشو انداخت دور شکمم و بلندم کرد آراز
 هو؟ یشد 

 شده.  شتریروزا شدتش ب   نیدردارو دارم. ا نیهست ا یسال  14--دادم به مبل و گفتم هیتک

 ؟ یدار  گرنیم ره؟ی گیچرا درد م--رو به روم نشست و گفت ایناد

  ییزایچ ه یوقتا  ی. من حافظه امو از دست دادم. گاهستین گرنینه. م--تکون دادم و گفتم سرمو
 درد داره.  یآور  ادی نیکه ا ادیم ادمی

 الی. منو دانیبود یتو گذشته ک یبفهم دی. شایار یب ادیکن به   یسع--پشتمو ماساژ داد و گفت ایناد
 .ومدین  ادمونی  چوقتیکه ه

 

                                                 💣💣💣   
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اسم همه امون توشه. هر وقت به هر  --کردم و با دادان ساعت گفتم یگوش تک تکشون برد جاساز  تو
برد   نی ا ایساعت  نینره،ا ادتونی. فقط دیو باهاش حرف بزن دیوصل بش  دیتونیم  دییکس بخوا

 .شهیبشه ارتباطتون با من قطع م شونیزیچ

  دی. دارته. شما باستیتوش گلوله ن--تکون دادن. به تک تکشون اسلحه دادم و گفتم یسر  همه
در   لمویکردن و من مبا دییکشته شه. همه دوباره تا یکس تی مامور نیتو ا خوامی. نمدیکن هوششونیب

بدونن به پوست گردنشون  ی ز یچ نکهیمطمئن بشم. بدون ا اباشونیآوردم تا از درست بودن رد
که رو کتف آراز   میشوکر یبود. اون تراشه  کیخال کوچ هی نیکه ع  یانیرده بودم. ردوصل ک  ابیرد

 نشه.  شیزیچ  تیمامور نیفعال کرده بودم تا ح  ریبودو غ

 .میتا جلب توجه نکن  میریم نی ماش هی. با دیآماده باش --و گفتم بمی انداختم تو ج لویمبا

 

 ��ازین��

 

  الیراننده بود و سام کنارش نشسته بود. منو تارام دو طرف دان   ای. نادمیدیچپ نی ماش  هینفر تو  شیش
خاموشش  -- که تارا گفت  رونیب دی کش لشویمبا الی. دانمی بغلشون بود  بای تغر یول  میو آراز نشسته بود

 کن. ممکنه متوجه بشن. 

 هیعالمخ عکس از  هی دنیکرد که با د کیکل یپوشه ا ی. رویتکون داد و رفت تو گالر  یسر  الیدان
 تو دم در بده. ای ب--که گفت شیخم شدم تو گوش   شتری. بدیدختر کفم بر

 فرشته است؟ -- دختر خوشگل تو عکس نگاه کردم و گفتم به

 منه. یآره. فرشته --و گفت یرو صحفه گوش دیکش دستصو

 یودبه مرده حس یاز حسرت و حسادت سوختم. خدا منو ببخشه ول  هوی یبه چه علت ول  دونمینم
 به پاش مونده.   یآدم نیکه همچ  کردمیم

  نکهیرو بده. تا قبل از ا ایلب تاب ناد--. تارا رو به سام گفتبشی خاموش کرد و انداخت تو ج ویگوش
 مقدماتو انجام بدم. میبرس
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 52 پارت

 

 ��آراز��

 

 ....میدیرس-- پشت کوچه نگهداشت و گفت نویماش  ایناد

زد   نترویا یدکمه  قهیکرد و بعد پنج دق پی تا وییزا یسرعت تمام چلب تاپشو داد دستش و اون با  تارا
. تا  دنیساعت قبلو نشون م 3 نوی تا دورب 32هر  لمیدارن ف تورایمن انجام شد. مان  تی مامور--و گفت

 برنگردونه. لمویکه ف کنمیمقابله م ستمیبا س نیبرگرد

 دهیکردم رو ساعتتون معلومه. نشون م یکه عالمت گزار   ییجاها--هم با ساعتش کار کرد و گفت سام
 .د یکجا بر دیهر کدوم با

 .میما رفت --به ساعتاشون کردن،اسلحه هاشونو تو دست گرفتن و گفتن ینگاه  ازی و ن الیدان

 . میما هم بر--رفتن اونا به تارا نگاه کردم که گفت با

 که من گفتم؟ یکرد نییتا  ویما دوتا همون راه  یراب-- به سام گفتم رو

 حک کن.  وشویهر وقت بهت گفتم در اتاق دار--و گفت ای تکون داد. تارا رو کرد به ناد یسر  سام

تو   دیچی پ الیدان ی. صداواریسمت د دیدستمو گرفت و کش یگفت که تارا بدون معتل  یچشم ایناد
 . دییای ب دیتونیکردم. م  یرو پاکساز  یتا دم در ورود--گوشم

و خودمو انداختم  واریرفتم رو د  عیو بعد محو شد. سر دیباال کش  واریحرکت خودشو از د هیبا  تارا
رد شد و   میکه افتاده بود ییدرست از جا یبوته ها. مرد ن یب دتمیگفت و کش یآروم  سیکنارش که ه

 . شونیاز پاکساز نمیا. ای رفت سمت در باغ. ب

 دنبالم.  ای ب-- به در سالن. جلوتر از تارا رفتم تو و گفتم می دیو رس میکرد یکل باغو ط دهیحالت خم به
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تارا رو   ی. بازومیسر جامون متوقف شد یکس یپاشنه ها یکه با صدا کردیپشت سرم حرکت م آروم
 .شدیکه به طبقه باال ختم م ییستون و پله ها نیبا خودم بردمش ب دمویکش

 یام بود و صدا نهیس یکردنش گرفتمش تو بغلم. دستش رو یمخف  یبود و برا کیکوچ  شکاف
سردش تو   ویآب یشد. چشما رهیباال و به چشمام خ  دی بشنوم. نگاهشو کش تونستمیضربان قلبشو م

  یمگه نگفت--گفت  یومگوشم که نفساش خورد به گردنم. با لحن آر  ری . سرشو برد ززدیبرق م   یکی تار
 کنه؟ ی م کاریچ  نجایا نی شبونه پس ا  یمهمون هی یبرا فتهر وشیدار

 مستخدمه. دی. شادونم ینم --کردم و گفتم ک یبه گوشش نزد لبمو

 کنه؟یپاش م  یسانت 15مستخدم کفش --زد تو چشمام و گفت زل

  نهیپله. تارا خم شد تا دختره ارو بب  نییبود پا دهیحرف حق جواب نداره دهنمو بستم. دختره رس دمید
 کثافا خائن. -- انگار با خودش بود گفت کهی عقب. لبشو به دندون گرفت و در حال  دیخودشو کش  هویکه 

اگه  که تحت پوشش توئه. یسمت منطقه ا ادیدختر،داره م هی--وصل شد و گفت ازی ساعتش به ن با
 . مییایکن و با خودت ببر تا ما ب  هوشیاونم ب  یکرد  هوشی همه ارو ب

 شدن. بی همکاراشون غ دنیتا نفهم میبر--قطع کرد و رو به من گفت  تماسو

 

 53 پارت

 

 ��ازین��

 

 یصدا اد؟یم  یک گفتیدختره که م نیا نمیپناه گرفتم تا بب وار یارتباط قطع شد پشت د نکهیاز ا بعد
تا با   ستادمیفرما شد. به حالت آماده باش وا فیسرد عطرش زودتر از خودش تشر یکفشش و بو

  ماسلحه امو پر کن امینشد. تا ب کی کردم دارت شل یکنم تو دستش که هر کار  یاومدنش دارتو خال 
 متونستی عمرا اگه م گهید یتو سالن کنار   رفتی. اگه مدمیاشم ند افهی ق یاز کنارم رد شد. حت دمید
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. از میدادی ربط نداشت و ما هم اونجا رو پوشش نم  یچون اون منطقه اصال به سالن مرکز  رمش یبگ
 قولبه  نیلحظه کپ کردم. ا هیکه برگشت. با برگشتنش   کشی اومدم و رفتم نزد رونی پشت ستون ب

 ؟ ییاز مستخدما--خدااااا. با تعجب نگام کرد و گفت  ایخوشکله که....  الیدان

 . امی. از افعزمینه عز--زدم و گفتم  لبخند

 کردم.  هوشش ی حرکت ب هیتقال کنه تو  نکهیانگشتامو گذاشتم رو گردنش و قبل از ا عیسر یل یخ بعد

-- و گفتم الینبود. وصل شدم به دان یکجا ببرم؟ انگار چاره ا نویا ییمنو نکشه. حاال من تنها خدا
 ؟ یدان،منطقه اتو پوشش داد

 مواظب باشم. رونی ببرم   خوامیآره،م--دان

 ؟ ییایبلندش کنم،م تونمینم یی. خودم تنهارونیببرم ب  وی کی  دیدستور از طرف تارا اومده. با هین،یبب--

 ؟ ییکجا قای. دقامیآره. االن م--لحظه مکث کرد و گفت  چند

 من. اهم اهم...  یتوب یی،کجاییکجا زمیعز

 . یکه تو بود  ییهمونجا ی. درست روبه رویسالن مرکز  هی....کنار ستونم. ظلع غربزیچ--

گفت و قطع کرد که با سرعت دهن دختره ارو با شالم بستم و کالهمو که دور گردنم بود در   یامیم االن
سر دختره برداشتم که   ریدستمو از ز الیرو صورت دختره. آها حاال شد. با اومدن دان  دمیآوردم و کش

 .هیک  نیا--کرد و گفت  ینگاه به دختره الیسرش تق خورد به سنگا. دان

 . رونی ب  مشی. بلندش کن ببردونمینم--

 تمومه. نجای. کار ما امیبدو بر--دختره ارو گرفت و بلندش کرد و گفت  یپا الیدان

 

 ♠تارا♠

 

 . ایباز کن ناد--پشت در و گفتم دمیرس
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  ییجود روشنابه چراغ قوه باشه،به خاطر و یاز ین نکهیتو و بدون ا میوا شد. رفت  یتق یبا صدا در
متر از هم بود و تخت   4- 3بود با دو تا تراس که به فاصله  یبزرگ یلیآباژور،به اطراف نگاه گردم. اتاق خ 

 وسط اتاق قرار داشت.   یبزرگ هیسلطنت

 م؟یاز کجا شروع کن --آراز و گفتم یدوختم به چشما نگاهمو

 

 54 پارت

 

 . دونمینم--اشو انداخت باال و گفت شونه

من --و بعد از باز کردن چشمام گفتم  رونیداد نزنم چشمامو بستم نفسمو سخت دادم ب  نکهیا یبرا
  یچی ه یهست یمن االن کل اطالعات سازمانو حفظم بعد تو که افع ؟یدون یم یتو چ  دونمینم
 ؟ یدون ینم

نامرده. احتماال  هیاون  ؟یبذاره که چ شیاطالعاتشو کف دست افع ادیب-- شد تو صورتم و گفت خم
 نگفت.  یز یکه چ شمیم الشی خیو من ب  کشتمیم  ادی روز م هی دونسیم

 . یی،جایگاهی،مخفیباشه. چک و چونه نزن. بگرد دنبال گاوصندوق--

سوراخ سنبه هارو   م،همهیچک کرد واراروی. کل دچی در ه چیه یبه گشتن ول میدو شروع کرد هر
 . چیدر ه چی. ههیبازم همون قض یول میکفو چک کرد یسنگا  ری ز یک ی یکی. میگشت

 تخت مونده...  ریتارا،ز-- آراز

 کارو بکنه؟ نیبعد اون ا یتختو جا به جا کن  نیا یتونیتوام نم --هول دادم و گفتم تختو

 . شمیم یپس کجاست؟ دارم روان --و گفت دیکش  قفیعم  نفس

رفتم سمت تراس و دوباره   عیکه افتاد سر ینگاه کردم،با اتفاق شدیرد م  اطیداشت تو حکه  یمرد به
 خان...  وشیانداختم دار رتیمطمئن شدم خودشه. گ یشدم. با رد شدن محافظ بعد  رهی خ رونیبه ب
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 ♦ایناد♦

 

 اومدن.  ازیو ن  ی. دانیناد--سام از بغل گوشم بلند شد  یبه لب تاپ بود که صدا چشمم

و کفشاش حدس   یبود که از الغر   الیآدم رو دوش دان هی . کردیکه اشاره م  یبرگردوندم سمت چشمامو
 توش.  میدختره ارو بنداز نیوا کن صندوق عقبو ا-- سمتمون و گفت  دییدو  ازیزدم دختره. ن 

 نشه؟ ه؟خفهیک نی ا--گفت یبا تعج  سام

 . نین. از قرار معلوم سگ جونه. وا کشهینه خفه نم--از ین

تارا بودو باز کرد. بعد چند لحظه   نی و ماش میکه توش بود یاهی س BMWبا سوئچ صندوق عقب  سام
 کنن.  روی ن  دیبفهمن و تجد ترسمیمن م یکار ما تموم شده ول--اومد سمتمون و گفت  ازین

 م؟یبر یعن ی--الیدان

 بندازن. رشونیگ ترسمی. منم ممیبر--به عمارت کرد و گفت ینگاه  یباال انداخت و دان یشونه ا  ازین

  تیپشت فرمون که اگه موقع نی. سام خودتم لطفا بشدیروشن بذار  نوی ماش--رو به ما کرد و گفت  ازین
 شد فرار آسون باشه.  یاظطرار 

ام شاگرد و اجازه دادم س هیشد. من از همون جا رفتم رو صندل ادهیپ  نیتکون داد و از ماش یسر  سام
 پشت فرمون.  نهیبش

 . ازین می . بردیمواظب خودتون باش--به هردومون کرد و گفت ینگاه یدان

به صورتش بعد به دستش و دوباره به صورتش انداخت.    ینگاه ازیدراز کرده بود. ن ازیسما ن دستشو
 . میبر-- و زمزمه کرد یدستشو آروم گذاشت تو دست دان

 

 55 پارت
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 ��آراز��

 

 کردم.  داشی. پ ایآراز. ب-- بودم که تارا گفت واریحال کنکاش درز د در

 به حرکت اون مرده نگاه کن.-- کنار تراس و گفت  دیول کردم و رفتم سمت تارا. منو کش واروید

 ؟یخب چ--کردم و گفتم نگاه

 ست؟ین ز یسوال برانگ نی اتاق چرا دوتا تراس داره. ا هی نکهیاول ا--سمت پنجره و گفت رفت

 شده؟  ی. حاال چمیتو عمارت بود ازیمنو ن  کردنیم یک یدوتا اتاقو  ینه. چون وقت--

)رفت کنار تراس  یاشاره کرد(اونجا هم بود....ول  یه بود،)به تراس آخر اون مرد  ری تصو نجاین،ایبب -- تارا
اون تراس   یتا به رو به رو کردی عبور م دیبا  رمیمس نی اون مرد قطعا از ا کهینبود. در حال  نجای(ایاول

 برسه. 

 یاون نورا رو نگاه کن،اونا نور پرژکتورا--تراس اشاره کرد و گفت شهیش ینگاهش کردم که به باال جیگ
و به طور   شهیرو ش ندازنیو م رنی گیباغو م ریباشه تصو وتری. از منبعشون که کامپزنی سا کرویم

 . کنهی فرق م شهیش  یباغ رو ریتصو ینور افکتا ریی خودکار با تغ

 ... ستی تراس ن هی نیا یعنی-- کردم و گفتم نگاهش

 .میبگرد دشیدنبال کل دیبا  یعنی--تارا

 دهیشده بود. قبال د  یجاساز  ز یم ری هست. ز نجایا دی کل هی--اتاق و گفتم یگوشه   زی سمت م رفتم
 بودمش. 

ار توش برداشتم و دادم  دوی. کلرونیب  وندیم ییقسمت از چوبش حالت کشو هیز،ی م ری شدم ز خم
 . نهی. فک کنم همیمرس--انداخت و گفت دیبه کل  یدست تارا نگاه

 که داد باز شد.  یتق  یانداخت تو قفل در تراس و آروم چرخوند. قفل با صدا دویکل
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 ♥ال یدان♥

 

 با من در ارتباط باش.  --گفتم ازیکه به ن میدیو به سالن رس  می از باغ گذشت اطی احت با

که تحت پوشش بود. با رفتنش منم رفتم سر جام که   ییتکون داد و زودتر از من رفت به جا یسر 
 انگار با من نبود. ی. ول دیچی تو گوشم پ ازین یصدا

 بهرام؟ --از ین

که انقدر باهاش   هیخوش و بش. اصال بهرام خر ک ایکنه  هوشی رفته ب نی. اایمردم اومد. ب  هی یصدا
 ه؟ یم یصم

 شما. --مرده

 فت؟  ر  ادتی اوا. من فقط سه ماه نبودم. منو --از ین

 تو؟ --طرف 

 شرمنده.  یآره من. ول--از ین

 ؟ یکنی م یچه غلط یدار --اومد. با حرص گفتم یفیآخ ظع یصدا

 کردنش اجازه نگرفتم. هوشی ب یکه ازتون برا  دیببخش--از ین

 ؟ینداز ی راه م یکن چرا احوال پرس هوششی ب--

 کار...  یتو تو--از ین

 داده؟  یدرخواست ارتباط گروه--گفت ازی بوق ساعت من حرف اونم قطع شد. اخم کردم که ن یصدا با

 آره... --

 همه امون با هم اومد.  یکه صدا دمیامو کش دکمه
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 شده؟  یچ --ایناد

 ؟ ی چرا گروه--سام

 ن؟ یخوب--از ین

اعدادو  میست. تونهی. گاوصندوقش رمزمیکرد ریبچه ها بدجور گ --بگم آراز گفت  یز یچ هیاومدم منم  تا
تا عدد در اومده. فقطم دو   4فقط  یتاست ول 6. تعداد اعداد رمز میبزن یچ م یدونینم یول  میاریدر ب

 . میبار فرصت دار

 

 56 پارت

 

 ♦ایناد♦

 

 .هیرمز چ  دیبفهم دیکرد. با یکار  شهینم گهیرو د  نجایا--گفتم یدرموندگ با

 .هیچ می نیبب  د یاعدادو بگ--از ین

 9   6    3    1-- تارا

 تولد خودش که نبود،مال پسرشم نبود،مال زنشم نبود. خیتار-- آراز

 تولد ما.  خیتار 1/ 1369/1--آدازز گفت  هویلحظه سکوت بود که  چند

 شما؟ --الیدان

 ؟یتولد مارو بذاره که چ خ یتار ست؟ ین یمنطق  ریغ کمی  یتولد منو آراز. ول  خی . تارگهیراست م--از ین

 . میکنی امتحان م--تارا

 کنم؟ کاریحاال من چ --تارا اومد هیعصب یباز نشد. صدا میدیکه اومد فهم  یبوق طوالن یصدا با
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 . زنمیم  ییحدسا هیمن --از ین

 خوب بگو.-- و آراز همزمان تارا

 6/1/ 1391. به نظر من رمزش دی بابا. هولم نکن یا--از ین

 ه؟یچ  نیا--آراز

تولد   خی. تارادمهیمرد؟ از اونجا  وشیروز مونده بود به تولد دار 13 یگفت ادتهیزنش اونروز مرد.  --از ین
 .ورهیشهر 14 وشیدار

 شه؟یم  یفرصته. اگه درست نباشه چ نیآخر نیا--آروم گفت سام

 .میوفتیم  ریو ما گ شهیدر به طور خودکار بسته م--آراز

 .  رونی تو برو ب--اومد و بعد تارا که گفت یخش خش یصدا

 ؟؟؟ یچ  یعنی--آراز

و با بچه   یی پا یپر ی اگه درا بسته شو از پنجره م یول چیو اگه من اومد که ه رون یب  یر ی م یعنی--تارا
 . دیریها م

 .رشی که بعد بزنم ز ومدمین  نجایتا ا-- آراز

 دستور از طرف سرگروهه.  هی نیو ا یر ی تو ن-- تارا

 . یمنو مجبور کن یتون ینم-- آراز

  ریاگه من ک یبرو برگرد کشتنت ول  یب  یوفتیب  ریآراز،اگه تو گ نیبب -- تر شد میکردم تارا لحنش مال حس
تا اون موقع شما هم به  کشنمینکشن نم  تمویزبونم اصل ری و تا از ز مونمیبراشون مجهول م وفتمیب

 و اون نجاتم داده. پس برو.  دیحاکم خبر داد

 اما خطرناکه.--آراز

 .رونیب  میریدر م نی. اصال از کجا معلوم غلط باشه. درست که باشه با هم از استین-- تارا
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 رمزو بزنم. خوامیم --که تارا گفت رونی کنم آراز رفت ب فکر

عددو که   نی . آخرگشتیتو حلقم دوباره برم ومدیکه بر اثر زدن دکمه ها بود قلبم م بیب یهر صدا با
 زد نفسم حبس شد. 

 

 57 پارت

 

 ��ازین��

 

 باز شد. -- تک بوق و تارا که گفت یصدا با

داشته  از،سام،هوامونو یمدارک دستمونه. ن--گفت یو لبخند زدم. آراز با خوشحال رونیدادم ب  نفسمو
 .میاومد دیباش

 . دییایب-- میدو همزمان گفت هر

تو گوشم.  دیچی ضربه پ یکه صدا یسکوت رفتم سمت سالن اصل  دنیاطراف نگاه کردم و با د به
که در حال زدو خورد با چهار تا قول تشن تو طبقه   الیتارا و آراز و دان دنیسمت سالن که با د دمییدو

 گرفتم. ی باالئن لبمو گاز محکم 

به  یاز محافضا کرده بود پوشه ا یک ی یپادستشو بند  هی کهی و در حال دیپله ها منو د یاز باال تارا
مدارکو ببر تو   ازی. با نمییای ما از پسش برم الیدان--طرفم پرت کرد. پوشه ارو تو هوا گرفتم که داد زد

 . نیماش

. با سرعت دنبال  دیاومد و دست منو که خشک شده بودم کش نییپا یکیپله هارو سه تا   الیدان 
  یما از در پشت--باغ که تارا گفت   یوسطا میبود دهیاومد. رس کیشل  یکه از دور صدا دمییدو الیدان
 . دییایتر ب  عی. سر نیبه ماش  میدیرس
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پام حس کردم که توان  یتو  یاومد و بعد سوزش  ک یاز نزد کیشل یبگم باشه که صدا خواستم
  کیکه دنبالمون بود شل یاسلحشو در آورد و به کس الی. داننیزم  یازم گرفت و افتادم رو ستادنویا

 کرد. 

  زیز الیداد. دان یبد یشدنش افتاد تو استخر که صدا  هوشی کنار استخر بدون آب بود و با ب پسره
 .انیاالن م میبلند شو بر--بازومو گرفت و گفت

مدارکو برسون دست  نیتو برو ا--و گفتم الیهمهمه از تو سالن اومد. مدارکو دادم دست دان یصدا
 تارا. 

 .میر ی با هم م--اخم گفت با

 برو.   رنمونیگیم جهیدر نت شهیسرعتمون کم م امیاگه من ب--گفتم یلحن خر کننده ا با

 . رمیجا نم چیمن بدون تو ه --الیدان

هم من  ی وفتیم ری مدارک نرسه دست تارا هم تو گ نیاگه ا--گفتم کیاز نرد دنییدو یصدا دنیشن  با
 . الی. برو دانمونهیم دیزنده موندن من ام یبهش برا  یاگه بد یول

 . کشنتی . اونا مرمی نم-- گفت یلجباز  با

مدارکو بده به تارا   نیبرو. برو ا کنمی خواهش م الیدان--که از سر درد و ترس بود گفتم یا هیگر با
 .رمی میدنبالم نم  ییای ب یدنبالم. تا وقت  ایدوباره ب

 . دنیرس الی برو دان--محافظا داد زدم دنیبگه که با د یز ی چ خواست

  هی. به تنه درخت تکشدیباغ. چشمام داشت تار م واری سمت د دییاب سالمم هولش دادم که دو با
باالشه.  الیدان دمینگاه کردم که د واریکردم. به د هوشی کردم و از همون فاصله با اسلحه دو نفرو ب

که  م یفر. دو ن نیگرفتم که با سر رفت تو زم  ییپا ر ی بره ز دییدو یکه داشت از کنارم م یپسر  یبرا
نگاه  الیاز دست دادن و افتادن روش. دوباره به دان رن،تعادلوشویپشتش بودن نتونستن ترمز بگ

 برو. -- آروم زمزمه کردم کنهی داره نگام م  نکهیا دنیکردم و با د
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  یاز محافظا یکیکه  دمیکش یگم شد. نفس آسوده ا دمیاز د دشیبهم کرد و بعد با پر یا گهید نگاه
و چند تا فوش بهم داد. صداش گنگ بود و نامفهوم. آسمون شب  کممی با مشت زد تو ش دهیتازه رس 

 . یاهیو بعد.....س دیبا ماهش دور سرم چرخ

 

 58 پارت

 

 ♣سام ♣

 

مرغ سر   نی ع  میمستقر شد تو خونه  یاز وقت الیاضافه شد. دان ازمی ن هیبچه امون کم بود نگران هینگران
. آراز هنوز  کردی تارا قبول نم یول از یکنه برن دنبال ن  یزد تا تارا رو راض ی. به هر در زنهی کنده بال بال م

 حرف بزنه تو فکر بود.  یبا کس  نکهیتو شک بود و بدون ا

 اون دختره کجاست؟ --بلند شد و گفت هویکه تارا  میهم تو سالن نشسته بود کنار

 . نگرفتش؟ رتشی گفتم بگ ازیکه به ن ی همون--که ادانه داد می اهش کردنگ جیگ همه

 اوه. فکر کنم تو صندوق عقب خفه شد. --و گفت  دیاز جا پر الیدان

خوشش   یواسه داداشم. از هرک رم یبم --آروم گفت ای. با رفتنش نادرونی از تارا گرفت و رفت ب سوئچو
 . ادی سرش ن  ییبال هی ادیم

که انگار  زدی دستو پا م یجور  هیاومد تو.  کردی دخترو کنترل م هی کهی تکون دادم که دانبال در حال یسر 
 . شهیداره غرق م

 . نشیری بگ--دختره ارو انداخت رو مبل و گفت  یعصبان الیدان

 هیو پاهاشم به پا میدختره ارو به دو طرف مبل بست یدستا  گهیرفت جلو منم بلند شوم. با همد تارا
 ه؟ یک نیا--متعجب گفت الیدانهاش. 
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 . برو کالهو ارو از رو صورتش بردار. انتکار ی خ هی--بهش انداخت و گفت  ی نگاه تارا

 رفت سمتش و شال و کالهو با هم در آورد که همه امون جز تارا خشکمون زد.  الیدان

 

 ♥ال یدان♥

 

. خم شدم و اسمشو صدا کردیاونم داشت با بهت منو نگاه م یلحظه نفسم رفت. چشما هی دنشید با
 فرشته؟ --کردم

تو  --برگردوند که چونه اشو محکم گرفتم و برشگردوندم سمت خودم. تو صورتش داد زدم چشماشو
 ؟یزنده ا

 . رمیاز اولم قرار نبود بم--چشمام کرد و گفت خی م اشویس  یچشما یگستاخ  با

گذاشتنت   دمیبه مردن؟ من خودم د یچرا؟ خودتو زد--گفتم یاز رو چونه اش شل شد. با ناباور  دستم
 تو قبر. 

 نداره. یبه تو ربط  زایچ نیا--زل بود تو چشمام ییبا پرو هنوزم

  ادیبه  شناسمشینم یکه حت یقبر کس یساله دارم باال 5که  یربط نداره؟ به من --اشو فشار دادم شونه
 به من ربط نداره؟  ویزن یربط نداره؟ تو منو دور م  کنمیم هینامزدم گر

 تمیبه موقع  دنیرس یمنم برا  یبود دهیبه من چسب کردم یم یآره،آره،آره ربط نداره. هر کار --زد داد
که من عاشقت   یبود یوگرنه تو ک  یمجبور بودم تظاهر کنم عاشقتم. من به دستور پدرم اومدم دلبر 

 شم؟

 که نتونستم بهش برسم.  خواستمیم تتویمن موقع یبرام مهم نبود--ناباور صداش کردم که گفت   دوبار

اومد.  پاره شدن لباسش یکه صدا دمشیاشو گرفتم و کش قهیکرد.  ریخشم هنه وجودمو در گ هوی
چرا   نکهی. ایگ یاز اولشو م--گفتم  یونترل شده ا یو دردش گرفته بود. با صدا  شدیم دهیدستاش کش

 . یکردیم کاری چ یتو اون خونه لعنت نکهیمن؟ و بعدش ا



 ک یآس پ

113 
 

 جواب بدم.   ستمیمجبور ن--فرشته

 

 59 پارت

 

 . یچرا. اتفاقا مجبور --تارا از پشت سرم اومد یصدا

 ؟ یباش یشما ک --فرشته

 کابوست. --شبه مهر گذاش رو شدنه اش و گفت  یز یچ هی تارا

 نه نه. اون نه.--رو آورد باال که آراز داد زد  یکنترول بعد

 مال تو رو از کار انداختم. --نگاهش کرد و بعد گفت  جیاول گ تارا

در  فرشته بلند شد. انق غیرو زد که ج یدکمه ا هوی هیچ نی. تا خواستم بپرسم اد یکش  ینفس راحت آراز
و خودشو تکون   زدی م غی تفاوت بودم. ج یشکه ام کرده بود که کامال نسبت بهش ب  قهیچند دق نیتو ا

 یدار دوست   ؟یمجبور  یدید--بودتش. دوباره دکمه ارو زد و گفت دهیتارا سفت چسب یول دادیم
 ؟ یش  ینطور یدوباره ا

 .مگ ینه. نه. نذار م--دوباره شکرو بذاره رو شونش که فرشته داد زد اومد

 باشه.  شتریمقاومتت ب  کردمی فکر م--دستشو برداشت و گفت تارا

 ؟ یهست یتو ک--فرشته

 . یتو فقط جواب بد می. قرار شد ما بپرسگهید نشد د--تارا

 . مونهیم ری ذهنت درگ شهیهم ینشنو   ویبمون. اگه نمون-- جام پا شدم که تارا دستمو گرفت و گفت از

نداشت نگاه کردم. انگار چشماش   یدلسوز  ای یاز همدرد یحالت چیسردش که ه هیآب یچشما به
 خشم و خشونت و منطق.  شهی. همدهیاحساسو ند چوقتیه
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خوب،شروع  -- و نشستم رو مبل. دستامو گرفتم رو سرم که تارا گفت دمیکش رونی از دستش ب دستمو
 که پات تو گروه باز شد. یکن. از اول اول. از روز 

 

 ♠تارا♠

 

 شروع کن. --صورتش تکون دادم و دوباره گفتم  یه شوکرو جلونفرت نگاهم کرد ک با

  یکه هستم. ول  کردمی فکر م  یعنیخب من دختر حاکم بودم. --و گفت  رونی داد ب نفسشو
 که بابا بدل حاکمه.  دمیفهم  یعنی اون....منظورم حاکمه،

 ادامه... --معلوم بود هوله. زل زدم بهش و گفتم کامال

 ی. همه با رده هامیدیبا هم آموزش د گهیچند نفر د هی و سام با  الیو دان ایمنو ناد یعنیما،--فرشته
سالمون بود.  7  ای. اونموقع منو نادشی سال پ 19 یعنی. میدیدیزمان آموزش م هیمختلف تو  هیسن
 سالش.    12سالش و سام  10 الیدان

 وارد گروه شدن؟  یچطور  یدونی. مستایوا--

  دیداد زد نبا یکی بارم بابا سر  هیکه اومدن همه حواسشون بهش بود.  یاون موقع ینه،ول --فرشته
 انجام نشده بود. شیاون آزما دیکددی اونکارو م

 ؟ یشیچه آزما--

 . دونمینم--فرشته

 خوب ادامه...--و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس
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بودم حاکم که  دهی. شنمیشدیم  یو  رده بند میدیدیکجا بودم؟ آها. ما همه با هم آموزش م--فرشته 
 نیبار قاچاقو برنده شد،ا هیتو قمار   یبود و وقت دهیرس  نجایبابامه با قمار به ا  کردمیاون موقع فکر م 

عضو   نیمهم تر نی هم یبود برا ک یانتخاب کرده بود پ  که  یبه وجود آورد. تو قمارش حکم   التویتشک
 کنه.   یمعرف خواستیم کی گروهو به عنوان آس پ

اون روز آموزشامون   یول میکردی. ما تا اون موقع براش کار م دیرس یسال بعد روز رده بند 3 حدود
 نکهیترم اما به خاطر ا نییپا  هیاز بق یول  ستیخوب کارم بد ن نکهیبا ا  کردی شد. من فکر م  لیتکم 

 اما نشد. شمیم ک ی دختر حاکمم آس پ

که اسمش آرش بود شدن رابط رابط. خودتون که  گهیپسر د هیمهرداد و --نگاهم کرد و گفت  سرد
جوکر و خبر    ای آسا  نی. من شدم جانشمینه به صورت مستق  گرفتنیاز رابط حاکم خبر م یعن ی دیدونیم

 انتخاب بشه.  کی ن آس پکه به عنوا ستین  یهنوز کس دیرس

 نبود؟ -- تعجب گفتم با

 نه نبود. -- تکون داد و گفت سرشو

 بعدش؟ -- اخم گفتم با

نبرد.  ییره به جا  تامیاما کل اذ شدمیم گهید یاز آسا یک ی نه حواقل   کیدلخور از بابا که آس پ--فرشته
حاکم   شیپ  میداره به صورت مستق  یک ی. خبر اومد گذشتیم ی تعلق گرفتن لغب دو سال ویاز رده بند
 ...نهی بی آموزش م

 ش؟ ی چند سال پ یعنی....یعنی--شده بود. به زور گفتم نیسنگ نفسام

 . شی سال پ 14--فرشته

 خب؟ -- لبمو به دندون گرفتم و گفتم گوشه

 مجهول بود و هست.  هیهمه  ی. اون برادشی ند چکسی ه یشد ول دایپ  کمیآس پ  باالخره

 بگو. نوی. ایکرد  انتیچرا خ--تمو گف  دمیکش یق یعم  نفس

 بگو.-- با خشونت گفت الیانداخت که دان الی به دان ینگاه فرشته



 ک یآس پ

116 
 

. یشدیاز اونا م یکی  دیتوام با گفتیبابا به تب و تاب افتاده بود. همش م شی سال پ 6--فرشته
  دیورود به اون خونه با ی. برارمی بکشمو جاشو بگ شونویکی خالصه کنم براتون. بابا منو فرستاد تا 

  فتازم فاصله گر  اشیسام با تمام مهربون ی. انتخاب اولم سام بدد ولکردمیعاشق خودم م  کسوی
حرف زد. بعد از اون  ایناد یالیمحل  یبارم در مورد ب  هی  یبود که عاشقش بود. حت یکیچون...چون 

  قایدق دونمی. نمومدیبه چنگم نم کردمی م یسرد بود. خشک بود. هر کار  الی. دانالیافتادم دنبال دان
 هیو بعد از   کرددور و برش باشم عادت  شهیهم نکهیکه بهم عادت کرده بود. به ا دونمیشد فقط م یچ

  یج یتدر  دیامر با نیو ا  رهی. قرار بود بمالیوارد خونه اشون شدم. به عنوان نامزد دان یسال در به در 
  نکهیا یبهش اونم برا دادمیو م کرومی منو مقصر ندونه. هر روز براش قهوه درست م یتا کس بودیم

از قهوه بدش   دمیفهم فتادیواسش ن  یاتفاق چیکه ه یروز   یخورده ول وردی دلمو نشکونه تظاهر م 
وقتا شرمنده    یبعض  یکردن براش آسون نبود. حت ی. نقش باز تونستمینم گهی. د خوردهی و نم ومدهیم
شدم   یدان  یداد که مثال من مردم و من بدون دردسر برا  بیترت یابا گفتم و اون صحنه ا. به بشدمیم
 جسد و خودمو از دستش خالص کردم.  هی
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 .یاقت یل  یب  یلیخ --الیدان

 یافتاده نسبت به من داشت ریکه تو چشمات نسبت به اون دختره که گ یصدم از اون نگران هی--فرشته
 االن بچه هامون همقدم بودن.

 من دوستت نداشتم؟--الیدان

 . عالقه تو از سر عادت بود.ینداشت --فرشته

آشنا   یچطور  وشی. ادانه بده. با دارنیکن  یدگیبعدا رس هیقض نیبه ا--حرفشون و گفتم نیب  دمیپر
 ؟یشد

کم کم متوجه شدم. برام از اوج گفت. از صعود  . هیک دونستمی. اول نمدمشیرستوران د  هیتو --فرشته
.  کردیم تمیاذ یل یخ رمیاز آسا رو بگ یک ی ینتونستم جا  نکهیا هیگفت. منم باورش کردم. بابام سر قض 
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وقته  یل ی . گفت خبشهی . اون گفت بابا رقکردمی نم دایازش پ  یچ یه یدنبال بهانه بودم لوش بدم ول 
که کارم آسون   رمیبگ  اشویاز افع ی کی  یکردم جا یزدن حاکمه. منم که باورش کردمو سع نی دنبال زم

 . بردمیاونو براش راپورت م  هیگم شدن. منم شدم سوگل ییبه طرز معجزه آسا شی شد چون هر دو افع

 گفتم. ویمن همه چ--نگاهش کردم که گفت رهیخ

 . مونهیم شنونیپ شونینشه ا دایپ ازیاز اتاقا. تا ن یکی تو  نشیبنداز -- شدم و گفتم بلند

 به حاکم؟ یدیم لمیتحو--ترس نگاهم کرد و گفت  با

 ؟ یترس یم--

 نشده. دهید چوقتیه گهید دهیاونو د یهر ک--فرشته

 تو کفشش؟  یپاتو کرد  ویدونستیپس م --

 . دیبخواب  یببرش تو اتاق و ببندش. بعدشم همگ--حرف نگام کرد که به سام گفتم بدون

 ؟یچ  ازیپس ن ؟یچ  یعنی--با اعتراض گفت  الیدان

 .می گردون یفردا برم  ازوی ن--

 تا فردا...  یول-- آراز

 که زدم شده عمل نکنم؟ یتا حاال به حرف--سمتش و گفتم برگشتم

 . میگردونی اهرتو فردا سالم برش مخو--به عالمت نه تکون داد که گفتم سرشو

 مونده؟  یحرف --نگاه کردم و گفتم الی. به داندیتو اتاقش و درو محکم به هم کوب رفت

   ؟یچرا انقدر نگران--گفت که گفتم یآروم نه

 من نگرانم؟ --. با بهت گفت جاخورد

و حاکم  هی افع هیمواظب باش. اون  ی. ولمونهیاز من پنهون نم زیچ چیه--کردم و گفتم  زیر چشمامو
 . ری سخت گ



 ک یآس پ

118 
 

 هیبا هم   دیبا ومدیاگه ن ومدیسرش م ییبال  دی. اون دختر با من بود و نبایکنی اشتباه م یدار --الیدان
 اون منو فرستاد و خودش موند.  یول شدیم مونیزیچ

 .  هیدردت چ میدون یکن نه خودتو. هر دومون م هینه منو توج--تا ضربه زدم به شونه اش و گفتم دو

 کنه. ری قوم عاشق به خ نی بزنه رفتم تو اتاق و درو بستم. خدا عاقبت منو با ا  یخواست حرف تا

 

                                                  💣💣💣 
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 . می. بذار برالیدان--جرو بحثشون نگاه کردم و گفتم به

 . امیمنم م--الیدان

  ازی ن یمن االن به کس یول کنمیچون واقعا نم کنمی درکت م گمینم  نیبب--برگشت طرفش و گفت تارا
  ی. اگه مشکلیکن ی و حواس پرت عمل م یاحساس یتو االن دار   یدارم که منطق داشته و زکاوت ول

 .میپس بذار بر یبازم تو مقصر  ادیب  شیپ

کردم  دایپ ازوین  یوقت  یلفت بکنبازم مخا یی. اگه بخوایدان  نیبب--بگه که گفتم یز ی چ خواست
 بوس و بغل بماند.  گهی. دشینیهم بب  هیثان هی ذارنینم

 جان؟ -- تعجب گفت با

  ای،بی. بد جور وا دادرهی م یمن ذهنم کجک  یگیبعد م-- و گفت دیدستشو کش دی خندیم کهی در حال سام
 .یدان  می. بردیداداششم فهم



 ک یآس پ

119 
 

 تارا؟ --رفتنش نشستم پشت فرمون و ناراحت گفتم با

 بله؟ -- سرش تو لب تاپ بود گفت کهیحال  در

 زنده است؟   یعنی--

 آره زنده است. --تکون داد یسر  نانیاصم  با

 ؟ یدونیاز کجا م--

وصل کرده بودم که با نبض کار کنه. مثل ساعت کوارتز. اون    یابیبهش رد-- تاپو برگردوند و گفت لب
  یسمت چپ بر  یچ ی بپ  دی. باوشیخونه دار یبر  دیو االن نبا کنهی داره کار م اب یرد زنده است چون

 که تو جاده......است. یمتروکه ا یسمت کارخونه ها

 .یتو معرکه ا--تمام احساسم گفتم با

 مکان ندادن. ریی تا تغ  چیبپ--زد و گفت   یپلک

 

 ��ازین��

 

و گلوم خشک شده    سوختیمثل فلز رو سنگ چشمامو باز کردم. پام م یز یشدن چ دهیکوب یصدا با
  ویصدا بزنم نه طاقت داشتم تشنگ  ویخرابه بود. نه جرئت داشتم کس  بایتغر هیبود. اطرافمو نگاه کردم. 

 مکه به ییپا یمن صدا یکه به سرفه افتادم. همزمان با سرفه  دمیکش یق ی تحمل کنم. نفس عم
 دنیچشمام بود. سرمو باال آوردم که با د یمات جلو هیفت کفش مشک ج ه یاومد.  شدیم کینزد

 نمی بی به به. م--. پوزخند زدمو گفتمکردی نگام م نی دارک سرفه ام خود به خود بند اومد. خشمگ
 . نجاستیا سمونمیرئ

 انتکار؟یخ  هیافع یچطور -- خم شد و گفت یکم

 ی عوض  کهی حرف نزن. مرت  انتیاز خ گهیتو د--حفظ پوزخندم گفتم با
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 فوش بده.  گهیبار د هی یجرئت دار --خورد تو دهنم. لبامو بردم تو دهنم که گفت  چکش

که آدم  میکرده بود کارتینکبت،ما چ هیو قبات بر خورد. لعنت جیبه تر زمیعز-- نشستم و گفتم صاف
که  ییشتن به توبهم نداشتن شرف دا یبودم و کار  ششونیکه سه ماه پ ییبکشنمون؟ اونا یفرستاد

 گرفتم.   یجور  نیبودمو مزدمو ا یسال برات افع  19

 . انتکاری. خ نیجور هیمادر و دختر  --وشیدار

 مادر؟ --تعجب گفتم با

 . یدیبهم اطالعات م--هول کرد اما خودشو سفت گرفت و گفت  دمید قشنگ

 .ار یدر ب یتونست --شونه امو انداختم باال الی خیب

 صبر کن. دارم برات. -- ضربه به گونه ام زد و گفت  چند
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به سمتم گرفت و    یآب وانیتو گلوم. ل   دیاونم پر اسریکه با اومدن  دمیکش ی رفتنش نفس راحت با
 . یبخور خفه نش--گفت

. به هرحال،تو چنگمونم کنمیشکنجه ات نم  هینترس مثل بق -- و گفت  دیخند اسرینفس خوردم.  هی آبو
 .یبزن   شی. ممکنه ن یهست یبازم افع  یکه باش

با دست فرستاد    شونمویپر یگذاشت و نشست. موها  یبهم دست داد. رو به روم صندل   یجی گ حس
و دستشو  دیبهم نخوره. خند ادی شونه امو چسبوندم به گردنم تا دستش ز  یحال ی پشت گوشم،با ب

خوشکل   یاد یز ستیب  کلیمتناسب ه هین یو لب و ب یدرشت قهوه ا یبا اون چشما قتایبرداشت. حق 
-- دارک بود. خم شد و گفت یحرف بکشا نیاز بهتر یکی داشت. اون  لویبرام حکم عزرائ ناال یبود ول
 ؟ یندار  یج ی گ از،احساسی خب ن

 دارم.-- کمال صداقت گفتم با
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 تو بگو. پرسمیخوبه. نترس به خاطر اون آبه بود. حاال من م--حفظ لبخندش گفت  با

 بپرس. --. آروم زمزمه کردمدمشی دیتار م چشمام نیب از

 ؟ یشناس یبه اسم فرشته م  ویتو کس-- اسری

 بدم؟  یلیمن خ--گرفتم. با اخم گفتم شیاوندن اسمش حس کردم آت  با

 ؟ یشناس یبه من بگو فرشته ارو م ؟یتو بد گهیم ینه. ک-- اسری

  5دوستش داره. بعد  یلیخوش شانسه. اون عشف دان رو داره. دان خ یلی. اون خ شناسمیآره. م--
 کنم؟ی م یبدم که به مرده ام حسود  یلیسال هنوزم دوسش داره. من خ

 مگه فرشته مرده؟--اسری

 دوسش داره. یلی. دان خش یسال پ 5. گهیآره د-- صادقانه جواب بدم دی حتما با کردمی م حس

 ه؟ یدان ک--اسری

 بگه دان.  الیجز من حق نداره به دان  یکس--مشدم و اخم کرد یعصبان 

 ه؟ یک الی. خب بگو دانگمینم گهی. ددیببخش--گفت انهیدلجو اسری

 اون فرشته ارو دوست داره. یازش که. ول ادی چقدر خوشم م یدون یپسر جذابه. نم  هی الی دان ال؟یدان--

 ؟ یآشنا شد یچطور  الیبه من از احساست نگو. بگو با دان--کرد و گفت  یپوف  اسری

 کارم کرد. نیاومده بدزدتم. که هم دمیشدم د داریشب از خواب ب هی--

 از آساست؟  ی ک ی الی دان یعنی--اسری

 آره. آس دله.--

 شد؟  یچ--وش یدار یاومد بعد صدا یکس یقدما یصدا

 .هینام  الیدان هی ریدر گ مونیقلب افع--اسری
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 .گهیم ویهمه چ یاونطور  ارنشیبه بچه ها بگو برن ب -- وشیدار

 از آساس.   یک ی الشی. دانشهینچ. نم-- اسری

 دتش؟یکه دزد ادیخوشش م  یاز کس--وشیدار

 شدم. هوشیرو گررنم حس کردم و بعد ب  یدیگفت. جاش سوزش شد یچ اسری دمینفهم
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 ♦ایناد♦

 

 شد؟ یچ --رژه آخر نشست رو مبل و رو به من گفت یبعد از کل  الیدان

 .فتادهین  یاتفاق چیکه از سوالت گذشته ه  ریاخ قهیدق  5 نیتو ا--ساعتم نگاه کردم و گفتم به

براش   ینطور یکه ا دهیرس ازاتیخوب به ن ازتین نیمعلومه ا--که فرشته پوزخند زد و گفت دیکش یپوف
 .یزن ی بال بال م

چند لحظه نگاش کرد   هی الی. دانکردی . فرشته گستاخانه نگاش مکشیاز جاش پاشد و رفت نزد الیدان
با پشت دست زد تو دهن فرشته   ی برگشت عقب و جور  ه یدر عرض صدم ثان  یو برگشت سمت ما ول 

 . نیکه از رو مبل پرت شد رو زم

 یبه نظر من حقشه. دان--گاز گرفتم و خواستم پاشم که سام دزتمو گرفت و آروم زمزمه کرد لبمو
 . بذار آدمش کنه.کشتشینم

رو چونه و  ختیری باال. از کنار لبش خون م دشیگرفتش و کش قهیاز  الیجام نشستم که دان سر
 ؟ یمنو زد--لباسش. دستشو گذاشت رو لبش و با بغض گفت
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بار دهنتو   قبلش هفت یزنی حرف م  ازیدر مورد ن  یدار  یوقت نکهیاول ا--پرتش کرد رو مبل و گفت یدان
تهمت   هیبه بق  ینداره. الک یتو کار   یکار  طهی با ح یمختص توئه کس ای نجس باز نیآب بکش. دوما ا
 خراب بودن نزن.

 ؟ یواقعا به خاطر اون منو زد--فرشته

 . گذرهیم یساعت  14-13 هیشدنت برام   تی اهم یاز ب--الیدان

رو   ذاشتشیم کهی حلقه اشو از انگشتش در آورد و در حال  یکه دان رونینفسشو با بغض داد ب فرشته
 که من بهت وفادار موندم.  یاونقدر ارزششو نداشت دمیتازه فهم--فرشته گفت یپا

 

 ست یدست خودم ن  یدونیم  یوفتیاز چشام م یدار 

 ست یتو کم ن ریاما تقص دمیمن ازت بر آره

   یدیخودتم عقب کش ام یتو دن  یاومد خودت

 ؟یدید یواسه من چه خواب یکردیفکر م یخودت چ با

 تو  یبر  دیبا گمیمن م  یوفتیاز چشام م یدار 

 تو   یمقصر  یدونی م ینباش گهید وقتشه

 ی تو منو دست کم گرفت  یبودم ول عاشقت

 ی خودتو ازم گرفت یدیدل ازم بر ساده

 

 ♠تارا♠
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جواب  دنویپرسیم ی. هر چمیکپ کرد ازین دنیکه با د  نییپا  میکارگاه متروکه ارو رفت یآراز پله ها با
 بهش دارو دادن.-- . آراز آروم گفتدادیم

 . میمنتظر باش  دیبا  سیتا اومدن پل --خم کردم و گفتم  سرمو

. تفنگمو در آوردم و   دنیرس دمیافتاد فهم میکه به گوش یتکون داد. با لرز  دییتا هیبه معن  سرشو
  یشد. همزمان با ب  هوشی. تا آراز به خودش بجنبه دارت خورد تو گردنش و ب ازینشونه گرفتم سمت ن 

  وشیدار لشقب یدار و دسته اشو گرفتن ول وشویتو و دار ختنیر  ینظام یعده با لباسا هیاون  هیهوش
  زدی. جون از سرش فواره مفتنیبه پشت ب  ازین  ویزد باعث شد صندل ازین هیصندل هیکه به پا یبا لگد

و رو به   میرفت  رونی آمبوالنس بردش. منو آراز از پشت جعبه ها با عجله ب می خودمون بجنبکه تا به 
- به آراز زل زد که آراز لبخند زد د گفت یعصبان  یول  شناختیمنو نم  وشی. دارمی ستادیوا وشیدار یرو
 . دمتیخوشحال شدم دوباره د-

خودمه. اگه من اعدام  شی پ تاتیی. پرونده تمام آدم ربا یبر یفکر نکن جون سالم به در م--وشیدار
 .یدیبشم توام باهام جون م 

گذاشت و    یبود ستوانه اومد جلو،احترام نظام  دایمرد که از لباسش پ هیبا لبخند نگاهش کرد که  آراز
 . ششیپ نی سرگرد،سرهنگ منتظرتونه. گفتن بهتون بگم با خانم افروز بر--گفت
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 د؟ سرگر--تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 برو. فقط برو. -- شده به پسره گفت دیکل یدندونا با

  178قد   نیسرو گردن از من بلند تر بود. من با ا هی گرفتم و برش گردوندم سمت خودم.  بازوشو
 گفت؟  ی چ--تا گردنش بودم. فکرمو از قد و قامتش گرفتم و گفتم میمتر

 . ییای م بباها دی. بادمیم  حیبهت توض  نیبب--رو بازوم گذاشت و گفت  دستشو



 ک یآس پ

125 
 

 تو؟ ینامرد ؟یبد حی توض  ییخوای م ویچ--

 تارا...  نیبب -- آراز

سر   گهیبار د هیگم،یاالن دارم بهت م نی. و هم نمیبب  خوامی نم --و گفتم رونی ب دمی از دستش کش بازومو
 .شمیکه با خودم بستم م ییتمام عهدا الیخ یب  یراه من سبز ش

 لعنت بهت. --تکون دادم و ادامه دادم سرمو

که پاشنه زدم تو فکش. دستش شل شد اما  دی. از پشت بازومو کشدییکه دنبالم دو رونی ب دمییدو
بعد سرمو   یول  دمیآن لرز هیکه دستاشو دور شکمم حلقه کرد.  امی ولم نکرد. خواستم از دستش در ب

.  کردمبا آرنج زدم تو پهلوش و دستاشو باز  گفت. احتماال خورد تو لبش. یعقب که آخ دمیمحکم کوب 
  نیاومدم و برگشتم سمتش. هنوز دام خنک نشده بود. رفتم جلو و با زانو زدم ب رونیاز بغلش ب

دعوا،به مهار و آروم کردن   حت،موقعی نص هی--و نگام کرد. پوزخند زدمو گفتم نیپاهاش. با درد افتاد زم 
 . ت. نامرد نکب ایدنبالم ن  چوقتی ه،هیتوص هی. زنهیطرفت فکر نکن. فقط بزن. چون م

رفت و   یاه یخورد به گردنم. چشمام س  یمحکم یپشتمه،تا خواستم برگردم ضربه   یکردم کس حس
که ضربه ارو زد همون پسره بود   یکه افتادم بغل آراز و کس  دم یسقوط کردم. هنوز به هوش بودم و د

 خاموش شد. زیقورت دادم و چند لحظه بعد همه چ یکه به آراز گفت سرگرد. آب دهنمو به سخت

 

                                                  💣💣💣 

 

 ♥ال یدان♥

 

 ه. لحظ هی نیبش  ا یگرفتم. ب جهی ،سرگیدان--بود. سام کالفه گفت  لمینگاهم به مبا دائم

 مگه قرار نبود زنگ بزنه؟ --گفتم نگران

 ... ای . نگران نباش. بزنهیزنگ م--سام
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 نشسته بود، با عجله جواب دادم لمیاونم ساکت شد.  اسم آراز رو مبا لمیزنگ مبا با

 شد آراز؟  یالو،چ--

 .....مارستانیب  ایال،بی دان--گفت  نی خسته و غمگ  یلحن با

 خوبه.   ازیچرا؟ آراز،ن  مارستانی ب--

 .یفهم ی . خودت مای ب-- آراز

 نه؟ ایشده  یچ  یگیم--

 و خب....االن...االن تو کمائه. واریسرش خورد به لبه د ازین-- آراز
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  ی. سام با نگرانزیم یبه لبه  خوردم ی بهم دست داد. اگه لبه مبل رو نگرفته بودم با کمر م یحس  یب
 ؟ یچت شد دان--گفت

 آراز، زنده است. --مبل و گفتم یرو نشستم

 دارم. یکار  هیبرم.  دی. من باالیدان نجایا ای معلومکه که زنده است. ب--آراز

 . امی. مام یاالن م--رو مبل بلند شدم و با عجله گفتم از

 

 ��آراز��

 

 سرگرد.--از پشت صدام کرد یکیکه  شهیرو ش  دمی نگاهش کردم. دستمو کش شهیپشت ش  از
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  هیبگو سرگرد تا  گهیبار د هیتو -- کرد با اخم گفتم هوشیهمون پسره که تارا رو ب دنیبرگشتنم و د با
 . ینیرنگ خونه اتونو نب  گهیکه د  یاضافه خدمت بخور  یجور  هیکنم  یکار 

 .ششونیپ  شیچشم. سرهنگ گفتن بر--و گفت  نییانداخت پا  سرشو

دارک با تمام   ؟یخواستیبابا رو م ادتهی--. آروم زمزمه کردم شهیکردم و برگشتم سمت ش  مرخصش
عمر بار   هی. نذار ازی . زود خوب شو نیستیتو ن یبابا،ول  شیپ میشد. االن قراره برگرد ریمدارک دستگ

. یکردینم ینینقش آفر یباز  نیعذاب وجدانو تحمل کنم. نذار با خودم بگم اگه من نبودم توام تو ا
 . ازی برگرد ن

. آب دهنشو کردیسرخ نگاهم م یبا چشما الیشونه ام نشست برگشتم عقب. دان یکه رو یدست با
 شد؟  ینطور یا ازیچرا؟ چرا ن--قورت داد و گفت 

 .واریسرش خورد به لبه د  ازمیکه بهش بسته شده بود و ن  یصندل  ریاز حرص زد ز وشیدار--

به   فتیش  سایپل نیهم یبرا میپرونده هست یای . ما االن کمکرمی من م--نگاهش کرد که گفتم دوباره
 . یبر   یتونیم یمراقب خواهرم هستن. هر وقت خواست فتیش

 . تو برو. ششیپ مونمیم--زمزمه کرد   آروم

 ی. هوامارستانیاز ب رونیکردم و رفتم ب  یسرسرک  هیکردم. خداحافظ یداغونش نگاه  افهیق به
 برو مقر. --و رو به راننده گفتم  نیمرده و غم آلود بود. خودمو انداختم تو ماش مارستانیب

وجود نداشت. اون به قولش عمل کرد.  تو  یاومد. مهر بود و دارک ادمیبستم. حرف تارا  چشمامو
 ادمی امونیبچگ یدعوا کنه؟یبه عهدش وفا م ؟اونمیچ  ازین  یوجود نداره ول   یزمستون امسال دارک

 سالمون بود.  8 یش،وقتی ال پس 19اومد. 

 

 . ییای. تو نمازی ن--

 بزرگترم رو حرف من حرف نزن.  قهیمن از تو دو دق--از ین

 . ستین یخاله باز   نیداره؟ ا یچه ربط--
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 گرفتم. ادی  ویوقته به لطف بابا تفنگ باز  یلیمنم خ --از ین

 بشه.... ت یزی . اگه چازی نکن ن--

 .یباش  شهیکه تو هم نهیا شه،مهمیمن چم م ستیمهم ن --از ین

 .... ازی ن--

 نشه. میزیمدت چ نیکنم تو ا یسع دم یو قول م امی. من باهات مازین  یب  ازی ن--از ین
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 . میدیرس--راننده چشمامو باز کردم یصدا با

که مقرمون بود  یآروم سمت خونه سازمان  یشدم. با قدما ادهیپ  نیلب گفتم و از ماش ریز  یممنون
. دستمو رو زنگ گذاشتم و با تعلل فشار دادم. بعد چند لحظه  زدی چشمو م دشی سف سنگ  یرفتم. نما

 در باز شد. 

برداشتم  رهیشده بود. دستمو از رو دستگ یز یی پا اطشیح   زییاول پا یهل دادم و رفتم تو. تو هوا درو
 و رفتم سمت خونه.  دمیکش یق یبسته شد. نفس عم ی که در به نرم

خاطرات دور   ادیمنو  اهشیس یو چشما دهیجلوم ظاهر شد. صورت کش یباز کردن در مرد با
  ی. با ناباور گفتیو برامون از مادرمون م شوندیپاش م هیکه هر کدوم از ما رو  ی. مردنداختیم

که با وجود سن  ییبازوها نیشد و بعد دستاشو باز کرد و محکم منو ب   رهینگاهم کرد. به چشمام خ
 . ی. چقدر مرد شدیچقدر بزرگ شد--بود فشرد و آروم زمزمه کرد ینوزم قوه ادشیز

 ......عمو ناصر. یکرد ریی تغ یل یشمام خ --انداختم پشتش و گفتم دستمو

 ؟ یپس منو از قلم شناخت--فاصله گرفت و گفت ازم
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ام با  و خود باب شوازمیپ  ادیسال ب 19حدس نبود که قل بابام بعد    رقابلیغ--تکون دادم و گفتم یسر 
 نشسته و منتظر گزارش باشه. زیپشت م شی نظام یلباسا

 حالش چطوره؟  ازیاونم خوشحاله. ن--ناصر  عمو

 عمو.   ترسمی. مستیثابت ن  تش یوضع  ازی.....نازی ن--

 . نگران نباش عمو.شمونی پ گردهیدوباره برم ازمی. ن شهیدرست م--عمو

 کجاست؟ --به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

 نشسته. زشی تو اتاق پشت م یگی اگه باباتو م--ناصر  عمو

 ؟ یاون دختره چ --

دوتا از همراهامو لت و پار   ینداشت ول  یداره. به من که کار  میادی از اتاقا. زور ز یکی تو --ناصر  عمو
 مهاره. رقابلیغ ؟یآورد هیکرد. ک

 رزشه. با ا  یلیاون حکم جواهرو داره. خ--

 ؟ یعاشق تی شده مامور جهیو االن نت یبفهمه فرستاده بودمت جاسوس کنهیم کار ی بابات چ--ناصر  عمو

 گفتم. یعمو،از نظر کار --

راجب   یکه رخصت گرفت  شش،بعدایپ  یمن بزرگت کردم پدر سوخته. فعال که بابات منتظره بر --عمو
 .میزن یجواهرت حرف م 

 عموووو. --و معترض گفتم دهیکش

 بروووو.--و گفت دیخند

 شیجد شهیهم یکه بهم نشون داد. دو تا تقه به در زدم که صدا یزدم و رفتم سمت اتاق  یلبخند
 . دییبفرما --اومد

نشسته بود و از دور   زی طبق حدسم بود. پشت م زیآهسته رفتم تو. همه چ یباز کردم و با قدما  درو
 سالم........بابا. --نگاه کردم و گفتم اهشیس ی. به چشما کردینگاهم م
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 68 پارت

 

  کی! بهت تبریپس موفق شد--خود عمو بود. جواب سالممو داد و گفت افهیسنم از نظر ق نیتو ا یحت
 خودم. سرهنگ افروز. فیهم رد یمن تو شد یا ی. االن با دوندگگمیم

 . میارجاعش بد  دیبا ه؟یه کاون دختره که تو اتاق رو به روئ--حرف بهش نگاه کردم که گفت یب

 . مونهیمن م  شی اون فعال پ--

 . میبد لشیتحو دیهر کس که هست معلومه خطرناکه. با--سرهنگ

 . دیبار به حرفم گوش کن هی--

 .نمی بیمن صالح نم --سرهنگ

  یهشت ساله اتو بفرست یدوقلوها نکهیا ؟ ینیب یصالح م  ویچ--زدم شموین می بار تو زندگ  نیاول یبرا
 ساله؟ 19  تیمامور

 الزم بود.--نگاهم کرد و گفت  سرد

 من بمونه.  شیدختر پ نیاالنم الزمه ا--

 . یکنی نم  نییتو تا--سرهنگ

. من که پسرتم  گمیبار من م   نیا--گاه خودم کردم و گفتم هیتک ز،دستامویجلو،خم شدم رو م رفتم
 . هیمن زرور شیدختر وجودش پ نیا گمی. مگمیم

 کنن.  نییگناهش حکم تا یتا برا یبه دادگستر  شهیاون ارجاع داده م--سرهنگ

 اثبات گناهش کجاست؟  یمدارکت برا--

 . یگیتو م --سرهنگ
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 .دونمینم یز یمن چ--

 ؟ی گ یم یدار  یچ--نگاهم کردم و گفت  رتیح  با

 اش بگم. هیبر عل یز ی چ ستی نداره،منم قرار ن یصابقه ا چیاون دختر ه --

 ؟ یست یپدرت وا یرو یداده جلو ادتی وشی دار--گفت  تی عصبان با

  یتا االن بابا. وقت یکجا بود ؟یافتاد بابام  ادتیافتاد؟   ادتیپدر؟ --زدم و گفتم یخودآگاه پوزخند نا
ساله اتو بردن تو   6پسر  ییشناسا یبرا  یوقت ؟یدشمنات له شد کجا بود ونی کام یچرخا ریمامانم ز

ساله ات شب تا صبح خواب   6دختر  یوقت ؟یبده کجا بود  صیسردخونه تا چهره مامانشو تشخ
که هر آن ممکن بود  یر یبچه هاتو تو دهن ش یوقت ؟یکجا بود خواستی نداشت و مامانشو م

  ؟ییکجا مسخره تو کماست  تیمامور  هیکه دخترت به خاطر  یاالن  ؟یکجا بود یببلعدشون فرستاد
. تو ی. بابا هم نبودینبود ه؟پناهیچ یدونیام. م بهیغر ی لیخ یکه گفت یاداره،سر کارت. هه. با واژه ا

 .  یاصال نبود

 یتو رده ا یول دیبزرگتر برام قابل احترام هی. به چشم ست یبرام مهم ن  گهید--و گفتم   ستادمیوا صاف
 چرا؟ یدونیمونه،می. اون دختر با من میکه به من دستور بد یستین

کشتن من براش آب خوردن   نکهی اون دختر با ا--بود. منتظر نگاهم کرد که گفتم یخشک و جد هنوزم
ممکنه بکشمش،منو با خودش همراه کرد. باهام بد رفتار    ارمی ب ری فرصت گ دونستیم کهی بود و در حال

تمام   با یتمام بد بودنش،با تمام سرد بودنش،حت . اون با نمیبب یب ینبود آس  یراض  چوقتیه ی کرد ول
که خطرناکم بودم   بهینشد. اون....اون براش جون منه غر فیکث چوقتی کثافت،ه یبا آدما اشیهمکار

 گمی بهتون راجع به روند پرونده م دمیکه پسرت بودم...هه. اگه صالح د یتو یمهم بود اما برا
 سرهنگ.
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بهم زد و   ی. لبخندکردی. عمو رو مبل نشسته بود و نگاهم مرونیقرمزش شدم و رفتم ب  افهیق الی خیب
 .یشارژ برگشت کمی دیشا یی . برو تو اتاق رو به رودنتهیتو اتاق منتظر در  هیخیاون چشم --گفت

به لبخندش زدم و رفتم  یداد بهم. لبخند یانرژ  یسرد و آب  یفکر نگاه کردن به اون چشما یحت
 آراز؟ --بود که عمو گفت  دهینرس رهیبه دستگ سمت. دستم

 . نجایا ای ب--که گفت برگشتم

باش که دختره به    زیاون تو فقط مواظب سه تا چ یرفت-- سمتش و خم شدم که دم گوشم گفت  رفتم
 فنا ندتش. 

 ؟ یچ--خودش آروم گفتم  مثل

 قلبت،مغزت،مدرک نر بودنت. --عمو

به   دیه خشتکم کرد خندم گرفت. با کف دست کوبکه ب ینگاهش کردم که با اشاره ا یجی با گ اول
 که گفتم باش.  مییزایچ شش،مواظبیبرو پ-- پهلوم و گفت

. درو باز کردم و رفتم تو اتاق اما چه کردی خنده ازش جدا شدم رفتم سمت در. نگاهش بدرقه ام م با
 شباهت داشت.  شتریشده ب یگزار   نیم  دونی. به میاتاق

 یخورد سمت راست صورتم. سرمو بلند کردم و به چشما یچک محکم  ب یدر بسته شد از غ تا
.  کنمی خالص بشم خالصت م یگفت یم ادمهی --گفت یخشنش نگاه کردم کردم که با خونسرد شهیهم
تو گردنتو   یاومد  یخواستم وقت یبودم،م  دهینقشه کش ؟ یخالصم کن  ییخوایو م یشیخالص م یدار 

شد خورد تو صورتت.   یلیس هیام فقط  نهیدستم به شکستن نرفت. تمام ک ی...ولتو... یبشکونم،اومد
 چرا؟  یدونیم

که با خودم بستمم  ی. من به عهدستمیچون من مثل تو ن--جواب من نموند و ادامه داد منتظر
  نی. من منتظر عواقب آس بودنم هستم. ایکن ی م کاریچ  ستی. برام مهم ن گرانی وفادارم،چه برسه با د

 بتازان.  یتوان دان،تایم نیو ا یگو

 

 ♠تارا♠
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و گلدون  نهیو آ شهیداغون کرده بودم. ش ویرو تخت و به اطرافم نگاه کردم. همه چ نشستم
 تارا...  ن یبب --شکسته،مبل وارونه و.... برگشتم سمت پنجره که صداش اومد

.  دمیو با گوشام شن  دمیبا چشم باز د وی. همه چنمیبب  خوامیمن  ویچی ه--حرفش و گفتم نیب  دمیپر
 . یلی . خیفرق دار  یل یخ شناختمیم یکه به اسم آراز داوود یسرگرد آراز افروز،تو با افع

 بذار برات توض.... --....سرگردافع

و   دیکش یقی به صفحه انداخت و بعد به من. نفس عم  یحرفشو قطع کرد. نگاه  لشیزنگ مبا ندفعهیا
  گهی....   چشم......امر دیلی .....خ کنمیم مویسالم جناب سرهنگ....بله.....آها......سع--جواب داد

 . ن،خداحافظی......همچن؟یا

 . گهید  یجا هیدستور دادن ببرمت --دوباره برگشت سمتم و گفت  نگاهش

 به دستبند هست؟  یاز ین --آوردم باال و گفتم ستادم،دستاموی شدم و جلوش وا بلند

 نه.-- گفت یمرتعش یو با صدا  نییگرفت تو دستاش و آروم آورد پا ودستم
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داشت با لبخند   یجوگندم یو موها اهیس یکه چشما ی. مرد رونیراه افتادم و از اتاق اومدم ب  دنبالش
 ؟ یر یم یدار --نگاهش کرد و گفت

 سرهنگ. شیبره پ دیآره عمو. با--یافع

 به افکارش زدم. واقعا فکر کرده اطالعات و مدرک در آوردن از من آسونه؟  یپوزخند

 ه؟ یک ینگفت  ی. راستدهیپس باالخره وقتش رس--عموش 
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  ادیاصال بهت نم --گفتم یرگینگاهم کرد. با حفظ همون خ ینگاهش کردم که برگشت و سوال  رهیخ
 دهنت قرص باشه. 

 .گمیاالن نه. بعدا بهتون م--ازم گرفت و رو به عموش گفت نگاهشو

  یبچپ  یخونه بخر   یتموم شده نر  تی حاال که مامور--ناراحت شه بغلش کرد و گفت نکهیبدون ا عموئه
 . هیبا ما. هنوزم خونه به همون بزرگ ای توشا!ب

 ش؟ یسال پ  19 هیبزرگ--یافع

 . یآره. به همون بزرگ--عموئه

 پس فعال. --یافع

 خداحافظ پسرم. خداحافظ خانوووووم. -- عمو

دستمو محکم گرفت. نگاهش   می راه افتادم. از در که خارج شد  یگفتم و دنبال افع یلب خداحافظ ریز
.  رهیم شی نامرد دروغگو تا کجا پ هی نمیبب خوامی م ینداره،ول یدر رفتن از دست تو کار --کردم و گفتم
 .کنمی نترس فرار نم 

. با سرعت  می شد نیو سوار ماش  نگیهمچنان دستم تو دستش بود. وارد پارک یشل تر کرد ول  دستشو
 ادته؟ یخانواده احتشام رو -- از خونه خارج شد و در همون حال گفت

 من با اونا نگذشته. هییماه هم از آشنا  هی--

 .ششونیپ  میامروز سالگرد فوت دخترشونه. اومدن تهران. گفتن حتما بر--یافع

 یهر لحظه  دنیبه د دادمیم عی روژا رو ترج هیا قهیچند دق دنیحرف به رو به رو نگاه کردم. د بدون
دست خوردم.   ،رویشد؟ لعنت ینطور یا سه؟چرایچرا نتونستم بفهمم پل  دونمی. نمنیا انتکاریخ ی افهیق

  یبا نما ییالی و یدم خونه  دمیساعت رس مینزد. حدودا بعد ن یحرف گهیبهم انداخت و د یینگاه گذرا
که  یآسون. به در ورود  یلی. در باز بود و تردد خ میو وارد خونه شد  میشد  ادهیپ  نی. از ماشدیسف
تارا جون   ییتارا جون اومده. بابا--و گفت  دیکش غیسمتم ج دییدویم کهیو در حال  دیروژا منو د  دمیرس

 اومده.
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بچه با    نیکم بغلم کرد. اخم شدم جلوش که دستشو انداخت دور گردم و مح دنشیبا رس همزمان
پاهاش و بغلش کردم که همزمان مادر بزرگ و   ریبودنش آرامش داشت. دستمو انداختم ز بهیتمام غر

 دهیو کش  یآب یاومدن دم در. نگاهم به مرد خشک شد. چشما انسالیم  یپدرش همراه با مرد
قه زده بود. آشنا بود. که تو چشماش حل یاشک یگونه اش بود و حت یبه خاطر لبخند رو  که یاش،چال

 بهش؟   یگفت--نگاه کرد و گفت یبه افع

 . دینه سرهنگ. خواستم خودتون بگ--یافع

  ی. کم مینیکرد داخل. رفتم تو سالن که سرهنگ تعارف کرد بش  مییدستشو پشتم گذاشت و راهنما  مرد
 پر از عکس توجه ام جلب شد.  زی م یرو  یعکس دنیبا د یول نیخم شدم که تارا رو بذارم زم
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توجه  ی. بزی اومد تو ذهنم. آروم رفتم سمت م یا هیو سا دیکش یر ی گذاشتم که سرم ت نیرو روزم تارا
به روژا   ی ادیسالش بود رو برداشتم. چهره اش شباهت ز 8-7 دیکه شا یعکس دختر بچه ا هیبه بق

  یل یخو پالک  ری که داشت افتاد. زنج یو پالک کلفت ری داشت. نگاهمو کردوندم رو عکس که به زنج
 یدختر بچه ا غی ج ی. صدادیکش ی وحشتناک ری که سرم ت  دمیبه گردنم و گردنبندم کش یآشنا بود. دست

اومد که داشتن  ییپاها ی. صدادمیچسب  زویم یتو گوشم. عکسو سفت گرفتم و لبه   دیچی پ جانی با ه
روژا  و انقدر تند ند--که گفت یچشمام رد شد و پسر  یاز جلو یا هیدفعه سا نیطرفم. ا ومدنیم
 . یفتیم

بازومو   یاش شکست. دستامو به سرم گرفتم که دست شهی قاب و ش  یبد یول کردم که با صدا عکسو
 تارا،حالت خوبه؟ -- گرفت و گفت

 . یبذار کمکت کنم بند ش یستی تارا خوب ن --محکم فشار دادم که گفت سرمو

افتاد که  یبلند کرد رو دستاش. نگاهم دوباره به عکس  می ل یم یه بدون توجه به بمحکم کردم ک خودمو
  یی. تا به جاکردیم  ینور افشان  یدیچشمام مثل انفجار خورش یجلو اتیانگار مغزم منفجر شد. جزئ 

 .شدیصداهاهم واضح م یکه حت  دمیرس
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 حبس کن.  ،نفستوی کن کیشل  یهر وقت خواست--

 . یبندیرو امروز به کمرت م  یدخترم. کمربند مشک نیآفر--

 مواظب باش.  یر یگیسبقت م  ی . وقتیکن  اطیاحت  یلیخ  دینه. با یطور  نیا--

 دنبال بابا.  میبر ایمامان ب --

 . ایروژا رو ول نکن  ،دستیکسر --

 . ییایتو هم ب  دی. بامیری تارا،نم--

 وقت تنگه. ببرش.  یکسر --

 روژا اومد. فرار کن. --

 .اریبرو. برو بابا رو ب  ،فقطیکسر --

 ولش کن. روژا رو ول کن.--

 روژا. روژا. نهههههه. --

 آخ.--

 .ی کی کردم شل شدم و سقوط کردم تو تار حس

 

 ♥ال یدان♥

 

رو دستمو گفت اگه تا  ختیر  وی . دکترش آب پاکششیبرم پ  قهیسر با زور اجازه گرفتم چند دق آخر
 . فکر کردن بهش دردناکه.الیخ ی .....بادیبهوش ن  گهیو چهار ساعت د  ستیب

دستگاه بهش وصل بود. کنار   یبود و کل دهیتخت خواب یو درو آروم باز کردم. رو   دمیکش یق یعم  نفس
  هیآب یبود،اما خوشکل. چشما یاش. معمول دهیرو صورت رنگ پر دمیو دستمو کش  ستادمیتختش وا
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دلم نشست.   هکننده فرشته ارم نداره اما.....ب رهی خ ییبا یهم نداره،ز ارویبلند ناد یتارا رو نداره،موها
به دلم نشست. اخالق در نوسانشم به دلم نشست. خم شدم رو    شیعسل یو چشما   یپوست گندم
-- و گفتم دمی. انگشتامو از کنار چشماش تا کنار لبش نوازشوار کش دمیآروم بوس  شویشونیصورتش و پ 

  دمی....فهمدمیم. خب فهدمی. تازه فهمیبر   ینذار  یالک ی. الکمیمن و تو هنوز هزار تا کار ناتموم دار
....چرا  ی. ولدمیند یر ینه. من که از دوست داشتن خ  ایدوست داشتنه  دونمی. نمازین  ادیازت خوشم م

اسم حسمو  یاونطور  دی. شایباش شمیپ خواستمی م ؟یکه فرشته اومد تو بر  یدرست روز  دیبا
 فقط  برگرد. خوامیازت نم یچی. هاز،برگردی. ن دمیفهمیم

  موندمیم  شترینبود که اگه ب ینی. تضم رونیزدم و از بخش اومدم ب  ش یشونیپ یرو یا گهید ی بوسه
 . هیگر ری ز زدمیم
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خورد. نگاهمو برگردوندم سمتش که پلکاش   یف ی تخت نشسته بودم که حس کردم تکون خف یرو
-- بود به سقف. خم شدم روش و گفتم رهی تکون خورد و بعد کم کم باز شد. بعد چند لحظه هنوز خ

 تارا؟  یخوب

 عقب که صداش باالخره در اومد دمیام گذاشت و هولم داد عقب. خودمو کش نهیرو س دستشو

 .ادیگو.....مامانم ببرو ب--

بلند شد و نشست تو جاش. انگار که دردش اومده باشه چشماشو   ری خ هیتعجب نگاش کردم که با  با
  یدونیکه م دونمیم--محکم رو هم فشار داد. بعد چند لحظه نگاهشو به چشمام دوخت و گفت

 اومد. ادمی  ی. همه چادیمهرآسا مامانمه. برو بهش بگو ب 
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براش    شویهمه امون سخت بود داستان زندگ یدم و از جام پا شدم. برانگاهش کر یخوشحال با
 اومد. ادشی. خداروشکر که خودش میکن فیتعر

. رفتم جلو تر و  دمید یو رفتم تو آشپزخونه که خانم احتشامو در حال آشپز  رونی اتاق اومدم ب از
 جانم؟ -- صداش زدم که با لبخند برگشت طرفم و گفت

 تارا به هوش اومده. --

کاش باباش بهش  -- بعد چشماشو رو هم فشرد و گفت یو عشق به در اتاقش نگاه کرد ول  یخوشحال با
 . تونمی. من نمگفتیم

 اومده.  ادشی زوی. اون همه چستین یاز ی ن--زدم و گفتم یلبخند

 واقعا؟ --بهت گفت با

 شوک بوده.  هیعکس روژا براش  دنیبله. طاهرا د--تکون دادم و گفتم یسر 

 حالش چطوره؟ ناراحته؟ --گفت  یزد و بعد با ناراحت یاز رو خوشحال  یلبخند

 است. شهی. مثل همدونمینم--

-- با افسوس گفت اوردی در م تابهیسرخ شده ارو از ماه  یا ین یزم بی س کهیو در حال  دیکش یق یعم  نفس
 نگذره. شی باعث و بان ری. خدا از سر تغصینه ناراحت  فهمهی م یدن. نه خوشحالبچه امو سنگ کر

  هیازش،چه منو بق یوقت رد چیکه ه ی. برادر شوهر و حاکم هیمعروف ک هیباعث و بان نیا دونستمیم
 و به رفتن مادرش به سمت اتاقش نگاه کردم. زی . لم دادم رو م مینکرد دا یچه خالفکارا،پ سایپل

 

 ♠تارا♠

 

و روژا. هر چهارتامون خندون کنار هم   ی. منو پاشا و کسر کردم یکه رو به روم بود نگاه م  یقاب عکس  به
  یبار  نیمامانم نگاه کردم. از آخر  ای. با باز شدن در نگاهمو گردوندم اون سمت و به مهرآسا ایلب در
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ساله اش   8  ربه خاطر مرگ دخت  د یعوض شده. شا میلی. عوض شده. خ ذرهگیم  یسال  14 دمشیکه د
به خاطر گم شدن دختر ده ساله اش. اومد کنارم، دستاشو دراز کردم که سرمو گذاشتم رو شونه اش.   ای

باورم  --است. آروم پشتشو نوازش کردم که گفت  هیدر حال گر دادیتکون خوردن شونه هاش نشون م
 ؟یرگشتواقعا ب یعنی. شهینم

 آره...مامان. برگشتم. --ثابت نگهداشتم و گفتم دستمو

 کرد؟  نکارویعموت چرا ا  ؟ی شد؟ چرا اصال رفت  یچ--عقب و گفت دیکش خودشو

 .دهیتقاص پس م شیمطمئن باش باعث و بان  ی. ول دونمینم --گفتم آروم

 مرد؟ یشد؟ روژا،اون چطور   یچ ادتهی--داد پشت گوشم و گفت  موهامو

  یکن. عمو چرا با شما دشمن  فیکارم با اون تموم شد. تو تعر نکهیبعد از ا یول گمیم وی. همه چگمیم--
 داشت؟ 

 به گذشته. گردهیعموت،خوب برم--مامان

 گذشته ارو بهم بگو. --

 . یکنیم ییبازجو ینطور یکه ا ستمی. گروگانت ندمتیسال د 14بعد از --مامان

بفهمونم آس   شمیساله دروغ بسته به ر 14که  یبه کس مخوایتموم بشه. م هیقض نیا خوامی مامان،م--
 با هم نابود کنه.  التشویخودشو تشک  تونهیکه ساخته م یک یپ

 که.... ییخواینم --ترس گفت  با

 . دمی. زجرش مکشمینه مامان. من قانون خودمو دارم. نم --

 .ادی باباتم ب د یبا یبهت ول گمیباشه. م--و گفت  دیکش یقی آخر سر نفس عم یلحظه نگاهم کرد ول چند

 . زنمی استراحت کن. شام صدات م کمی --باشه تکون دادم که گفت  یبه معنا سرمو

 بسته شدن در اومد.  یصدا  یلحظات یو چشمامو بستم. بع  دمیتو جام دراز کش  آروم

 .کنمیم  ،نابودتیبرات حاکم. خودم و خواهرمو نابود کرد  دارم



 ک یآس پ

140 
 

 

 73 پارت

 

 ♣سام ♣

 

  ایو رفتم سمت ناد رونی نداشت. از اتاقش اومدم ب یتموم نداختیدختره،فرشته،م نیکه ا  ییجفتکا
 شد باز؟  یچ--که گفت

با مشت زد تو دهنم. دختره   هویدستاشو وا کردم غذا بخوره --پرت کردم کنارش و گفتم خودمو
 . شهیروانپر

 ؟ یکرد کارشیچ --ایناد

 .ومده یغذا خوردن ن وونیبستمش. به اون ح --

 دختره.  نیو ا دونهیم اد،خودشیصبر کن تارا ب-- ایناد

 کجا موندن.  ستیاونام که معلوم ن--

 .گردنی. برم وشنیدار یکارا ری. احتماال درگ ازهین  شیکه زنگ زد گفت پ می. دانششهیآراز که پ --ایناد

واسه   تیاکشن مکشن و مامور گهیم،دیبپردا یموضو نی به ا ای. ب الیخی رو ب نای ا--کردم و گفتم بغلش
 شما قدقنه. 

 چرا اونوقت؟ --ایناد

 . یبه خاطر فندق تو راه  دیشا--گذاشتم رو شکمش و گفتم دستمو

  تای. من که تو همه مامورکنمیمردمو سفره م کمیش  کوی اکشن انگار هر روز با نانچ  یگفت نی همچ--ایناد
 . کنمی و از دور نظارت م نمیشیم  نیتو ماش
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 . یکن یم ی. از همون دور واسه خودت پادشاهگهیآره د--

 نشانم حک شده ارو گرفته؟ یکه رو یچشت اون دوتا ستاره ا--چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 .شهیشما م  بیافتخارش نص  میخوریکتکارو ما م ؟یپس چ --

همه اشون پاک شه.   شدیکاش م-- شد،لباسشو داد باال و گفت  نیکرد و غمگ رییلحظه چهره اش تغ  هی
 بودم نه آس حکم حاکم. یعاد یایسام و ناد هی شدیکاش م

 .شهیدرست م ی. همه چشهیدرست م--رو کمرشو نوازش کردم و گفتم  هیخالکوب

 ؟ی اما ک--خودمم به فکر فرو رفتم ایزمزمه ناد با
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 برو. اونجا مامور هست. نگرانش نباش.  یوقت خواست ال،هر یدان--جا به جا کردم و گفتم لویمبا

 ؟ یندار  یباشه. فعال برم. کار -- تو گوشم دیچ ی خسته اش پ یصدا

 باش. خداحافظ   ازینه،مواظب خودت و ن --

 اگه غذا حاضره برم تارا رو صدا کنم.--که گفت قطع کردم و به خانم احتشام گفتم یخداحافظ  با

 برو پسرم. باباشم که اومدش. --احتشام  خانم

نگاهم کرد  یعقب رفتم. سوال کمی در  هیسمت اتاقش و چندتا تقه به در زدم. با باز شدن ناگهان رفتم
 . شام حاضره. ییایمامانت گفت ب--که گفتم

نداره. به هر   یاز دستم دل خوش دمیفهمید و عقب گرد کرد بعد درو تو صورتم بست. م تکون دا سرشو
 .فتهیب  سیحال که من باعث شده بودم تو چنگ پل 

 ن؟ یبهش گفت--آروم باباش کنار گوشم اومد یکه صدا زیپشت م نشستم
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 اومد.  ادشینبود. خودش   یاز ین--تکون دادم و گفتم سرمو

 خداروشکر. --زد و گفت  ی قیکرد. لبخند عم دایپ  یسبزش درخشندگ یچشما

 . شکستیبچه گونه روژا سکوتو م یو روژا با هم اومدن. صدا  دیناه  ،بایو کسر   پاشا

 شدم.  جیخوداااااا. من گ یا--روژا

 ؟ ییچرا دا--یکسر 

 شد عمه؟ یخاله تاال که خاله بود چطول --روژا

 تارا خواهر منه. میدونستیدخترم،تا اون موقع نم--پاشا 

 عمه مرده بود؟  یکی مثل اون یعنی--گرد شده گفت یبا چشما روژا

 نه. گم شده بودم. --

  نیشلوار ج   هیصبح تنش بود.  یآشفته و بلندشو بافته بود و لباسا  یپشت سرم نگاه کردم. موها به
. روژا  دمی تنش ند بار هم تو هی. انگار با مانتو مشکل داره. من که یبلند سرمه ا نیآست زی و بل یمشک

و به پدر   دی شبه موهاش ک یو خودشو پرت کرد تو بغل تارا. تارا دست دیپر یمثل فشنگ از بغل کسر 
  شی داد بغلم و صاف رفت پ متیاومد سمت من،روژا رو با مال میو خواهر برادراش نگاه کرد. مستق

 بغلم کن بابا. -- بودن که تارا گفت  یکی باباش. هر دو منتظر عکس العمل اون

زمزمه کرد که  یز یسرهنگ باز شد و محکم بغلش کرد. تارا سرشو گذاشت رو شونه باباش و چ  یدستا
با   یو پاشا. کسر   یاومد و رفت سمت کسر  رونی باباش جمع شد. آروم از بغلش ب یاشک تو چشما

هزار بار نگفتم با دست چشاتو  --فت کرد و گ زی که تارا چشماشو ر دیبغض نگاش کرد  و چشماشو مال 
 مال؟ ن

 ادته؟ ی--و گفت  دیبه چشماش کش یا گهیانگشت د یکسر 

 واضح.  یل یخ-- تارا

 نگاه نکن زهره ترک شدم. با اون چشاش.   یباشه بابا. اونطور -- یکسر 
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 بغلت کنم؟  شهیم--مظلوم گفت  یبا حالت بعد

دور بدن   چوندیدستاشو محکم پ  زد و یقی لبخند عم یجلو رفت و محکم بغلش کرد که کسر  تارا
  رتیپ ی . چای رینسبت به سنت پ --رفت و گفت  یبغل کسر  بیترت  نیمقاوم تارا. به هم ف،امایظر

 کرده؟

 مرگ آوا. --تو چشماش زل زد و گفت  پاشا

 ؟ یآوا ازدواج کرده بود ییبا دختر دا-- و گفت  رونی نفسشو داد ب تارا

به دست نظاره    سیبه مامانش که د  یو با ناراحت دیکش  یق یتکون داد که تارا باز نفس عم یسر  پاشا
شما  -- و گفت  یاز دستش گرفت، نشوندش رو صندل سویگر بود نگاه کرد. رفت سمت مامانش و د

 . میکنی حاضر م دی. منو ناهنیبش

 د؟ یمگه نه ناه--نگاه کرد و گفت دیبه ناه  زیبا همون حالت خوف برانگ بعد

 فکر کنم از ترسش بود که موافقتشو اعالم کرد و با تارا به آشپزخونه رفت.  دمیناه

 

 74 پارت

 

 ♠تارا♠

 

. نگاه منتظرمو دوختم به بابا که به هیبه چ یو من منتظر بودم بگن چ میکنار هم نشسته بود همه
 روژا تو اتاق؟   شیپ یبر  شهی دخترم،م--گفت دیناه

 که حق نداره تو جمع خانواده باشه. یا قهیزن ص هی. گهیآره د--گفت یبا بد خلق دیناه

 قه؟ یص --تعجب به پاشا نگاه کردم و گفتم با

 مجبور بودم. --آروم لب زد پاشا
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 مشخص شه.  دیتو و پاشا با فی صبر کن. اول تکل --خواست پاشه که دستشو گرفتم و گفتم دیناه

و   نیاش شدم. هم قهیتو خونه پاشا راحت باشم ص  نکهی ا ی. من پرستار روژام و برایفی چه تکل--دیناه
 تمام. 

 ؟ یچ یعن یپاشا،--سمت پاشا  دمیکش نگاهمو

  یکه مشکل قهیاست. ص  تهیفرمال زی خونه باشن. همه چ هیدخترم،درست نبود دوتا نامحرم تو --بابا 
 نداره.

  یمشکل قهی ص  گمیمن نم--نبوده. اخم کردم و گفتم یخودش راض یعنی نیبود و ا  مونیپاشا پش افهیق
 خانم خودش مشکل داره. نینه ا قهی .....صیداره ول

 من مشکل دارم؟ --گفت تی با عصبان دیناه

 ؟ی ندار --سمتش برگشتم

 حرف دهنتو بفهم. گمی بهت نم یچ ی ه--دیناه

  یچ--گفتمسانت ازش بلندتر بودم. تو چشماش زل زدم و  12- 10جلوش. به اختالف  ستادمیوا
 دوست داره؟  یینه؟ خوب،بهم بگو روژا چه غذا ییتو پرستار روژا ؟یبگ  ییخوایم

 داره؟  یآلرژ  ی. خب به چیمثل همه بچه ها مارون --حرف بهم نگاه کرد که گفتم یب

 خب.....خب.....آها،فندق. -- دیناه

 داره نه روژا. یپاشا به فندق آلرژ --

  ؟یکن یبا اون بچه کار م  کمی ؟ی کنیم  کاری تو چ ستیاشا ن که پ یزمان--که گفتم کردیزل نگاهم م زل
و با دوستات از انواع   یکن یمدو نگاه م یو مجله ها ینداز یپاتو رو پات م ینیشی من نه. م زی عز یکنینم

 . یزنی مو و صورت حرف م شی و اقسام آرا

 ؟ یدار  یفسخ شه مخالفت قهیص نی ا نکهیبا ا--گردوندم سمت پاشا گفتم نگاهمو

 نه.-- گفت یبا خوشحال  پاشا
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 . کنمیم دای خودم برات پرستار پ --

 کن. دایخودت جا پ  یبرا گهی شما هم لطفا حداکثر تا هفته د--برگردوندم سمتش و گفتم رومو

 .رمی االن م نیهم--و گفت  دیتو هم کش  اخماشو

 . شمیخوشحال م--رو مبل و گفتم  نشستم

  نایپرنفرتشو بهم دوخت و رفت باال که احتماال اتاق خودش اونجا بود. چون پاشا که با مامان ا نگاه
 . کردیم  یزندگ

 رفتارت درست نبود دخترم. -- کرد و گفت  یاخم بابا

 موندگار بودن. نجایخانم حاال حاالها ا نینداشتم ا یرفتار  نی اگه همچ--

 .نیعمو رو بهم بگ ی هیقض ستیقرار ن--نگفت که گفتم یز یکرد و چ  سکوت

 اولشو تو بگو آسا.--به مامان نگاه کرد و گفت  بابا

که تازه دستشو از کچ باز کرده بو  و آراز رو که رو مبل   یمامان نگاشو گردوند دور سالن و پاشا و کسر  
 کردن.  فیرو به روم نشسته بود رو نگاه کرد و آروم شروع کرد به تعر
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صدا کردنو ازش گرفته بودم نگهاهشو چرخوند رو ما و بعد سرشو   یمدل نیاجازه ا دایآسا که جد خاله
خواهرم و دوتا برادرام با بابا و   ه ی. منو مینفره بود شی خانواده ش  هیما،--و شروع کرد نییانداخت پا

عمو داشتم.  هی. من اد اون من و بعد من رس مامانمون. درسا، از همه امون بزرگتر بود بعدش پارسا،بع
تصادف فلج شد و بعد از چند ماه مرد. زن عموم از عموم دوتا پسر داشت.   هی. اون تو یعمو هاد
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  شییو با پسر دا ومدیمرد کنار ن هیاز دو سال با نبود  شتریبابات،ماهان و عموت اشکان. زن عموت ب
 ستوده.  اوشیازدواج کرد. س

صورت مامانش شد. مهرآسا    خیاومد تارا سرشو بلند کرد و م رونیاسم از دهن خاله آسا ب نیا تا
 شده؟ یچ --به چهره اش انداخت و گفت ینگاه

 .نی. ادامه بدیچ یه --تارا

که از بابات بهم   هیاطالعات نامیبودم. ا ومدهین  ایبگه. من اون موقع به دن  دیاشو بابات با هیبق --آسا خاله
 .دهیرس

مامان ازدواج کرد   یوقت --و گفت د یکش یق یو نشست رو پدرش. سرهنگ نفس عم  دیارا چرخت نگاه
و   کردیبود. ما رو مثل بچه هاش بزرگ م  یمرد خوب اوشیسالش. عمو س 4سالم بود و اشکان  5من 

  پوئن مثبت بود. دو سال بعد از ازدواجشون مامانم دوباره هی ومدینم ادمیکه پدرمو  یمن یبرا نیا
 یاسم تابان رو برا اوشیاومد. عمو س ای مونده بود که برادرمون به دن میسالگ 8حامله شد. دو ماه به  

. گذشت  میدار گهیبرادر د هیکه  می تمام خوشحال بود هیال ی پسرش انتخاب کرد و ما اونموقع با خوشخ
 ساله. 10و گذشت تا تابان دو ساله شد و من 

 اومد.  ایاون موقع بود که مهر آسا به دن--و گفت با محبت به خاله آسا انداخت ینگاه

  یفرق چی. تابان برام با اشکان همیما عاشق هم بود یخوب. هر سه  یهمه چ--زد و ادامه داد  یلبخند
  ی. هرچ کردی که ذاتا مهربون بود و به همه محبت م دونست،اشکانمینداشت. اونم مارو برادر م

  اافسر نی سالم شده بود و داشتم ب 26. امونی گوشیبازبودو   یو جوون میشدی ما بزرگتر م گذشتیم
کنکور بده.  خواستیساله تازه م  18بود و تابان   ی دندون پزشک ی. اشکان دانشجودمیدیآموزش م

 که.....اشکان عوض شد.  یخوب بود تا روز  یل یخ یهمه چ

 اشکان چرا عوض شد؟ --دیکه کرد تارا پرس یاز مکث  بعد

 اش با تو مهرآسا.  هی بق --به خاله آسا کرد و گفت  ینگاه سرهنگ

  رفتیم  یآموزش  یدوره ها یسالم بود. ماهان برا  16من اونوقتا --آسا جا به جا شد و گفت خاله
بودم   نایزن عمو ا یوقتا خونه  شتر یمن که تهران بودم و ب یتهران نبود ول  ادی مختلف و ز یاردوگاها

  یپ یا. تماسستیاشکان اون اشکان قبل ن کردمی ،قشنگ حس مسختو کار کنه  یتا تابان باهام درسا
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داره. خواستم باهاش حرف   یمشکل گفتیو همه م ،همهیموقع،حواس پرت  یب  یرفتنا رونیب  ،یدر پ
  دیفهم بی روز تالش و تعق  17. از تابان کمک خواستم و اون بعد از دادیوجه وا نم چیبه ه یبزنم ول 

 چشه. شیبرادر نا تن 

  یک یاون عاشق شده بود. عاشق --و گفت  دیکه لبشو گز میکردی کاو به خاله آسا نگاه مامون کنج همه
 که باباش معتاد بود. اشیاز هم دانشگاه
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 به تابان داره؟ یچه ربط  نی خب. ا--از ابروهاشو داد باال و گفت یکی  تارا

 ساده اما ممنوعه شروع شد.  هیاز همون عاشق زیهمه چ--آسا خاله

 . نیادامه بد--تارا

گلرخه. تابان به فکر چاره   یاشکان به خاطر معتاد بودن بابا هیناراحت میکردی اول فکر م--آسا خاله
زنگ زد به ماهان. اون وقت بود که ماهان از اردو   نیهم  یدوست داشت برا یل یافتاد. اون اشکانو خ

 د.کر رییهمه امون تغ هیبرگشت و زندگ 

 شد؟ یبعدش چ ؟ی زنیحرف م هیمامان،چرا نس--گفت یساکت شدن خاله آسا کسر  با

 من اومدم تهران.--صاف نشست و گفت سرهنگ

نداشت. جز محل   یمشکل چیدختره. ه بیچند بار رفتم تعق--نگاها برگشت سمتش که ادامه داد همه
و تابان به همون  شدیمعتادش. اشکان روز به روز آشفته تر م یشهر بود و بابا نیی که پا شی زندگ

کن.  ی کار  هیبشه؟  یکه چ نجایا یروز باهام دعوا راه انداخت و گفت:اومد هیتر.  ینسبت عصب 
 . یکمکش کن  دی. باشهیم روزشی تر از د فیهر روز داره ضع  اشکان
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نداره و  یخوب هیه سطح مالک ادی خوشش م یبود که به مامان گفتم. گفتم اشکان از دختر   اونجا
به دلش   ی چرا؟ول  دونمینم نهی بردمش دختره ارو بب یاما وقت کردی پدرش معتاده. مامان اول قبول نم
 بود. من ازدواج نکرده بودم.  یمشکل هیوسط  نینشست و اجازه ارو صادر کرد اما ا

 . دنیفهم  ییزایچ هیکه تابان و آسا  میمن بود یبرا یو دار خاستگار  ری برات تو گ  کنمیاش م  خالصه

  ادیقرار بود بابات ب --شد و گفت  رهی خ یبه نقطه ا  یبه خاله آسا دوخت که بعد از مکث نگاهشو
سال از من بزرگتر بود. من سرم به درسم گرم بود و تابان   6درسا که   یمن،برا  ینه برا ،امایخاستگار 

 یبخونم و تابان که اونم برا وتریکامپ خواستمی . ممدیمسئله رس هیکنکورش بود. به  یخوندن برا ریدرگ
رفع و رجوع مشکالتم. رفتم خونه اشون که  یبود برا نهیگز  نیبهتر کردی م لیتحص یرشته ا نیهمچ هی
. بعد از دادی چته؟ جواب نم دمی. ازش مرسزهی ریوقفه اشک م یو ب ستادهیکنار در اتاق اشکان وا دمید
بود. تمام اون  دهیفهمدر مورد اشکان  یدیجد یزایاد. اون چو سوال بهم جواب د یدلدار  یکل

باند شده  هیمواد پدر گلرخ،وارد  نی فقط به خاطر گلرخ و پدرش نبود. اشکان،به خاطر تام ایآشفتگ
 مواد مخدر.  عیبود. باند توض

 شد؟ ی بعدش چ-- جلو و گفت  دیخودشو کش تارا

و   سهیماهان پل کرمی. فکر م رمیزبونمو بگ  یتابان گفت به ماهان نگو اما من نتونستم جلو--آسا خاله
  ی زمان نیاون باند. ا هیشروع کرد به جمع کردن مدرک عل  دیفهم  یبهمون کمک کنه. ماهان وقت تونهیم

خراب  زیچ مهاما.....ه رفتیم ش یبا درسا بود. پرونده داشت خوب پ  شیو دار عروس  ریبود که تو گ
 خبر داره. یباند نی و از وجود همچ سهیبرادر اشکان پل  دیشد. اون باند فهم

 ؟ یعن ی نیو ا--پاشا 

 اشو تو بگو ماهان.  هی تابان نسبت به من و ماهان. بق ی نهیک ،شروعیعنی نیا--آسا خاله
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. به جون تابان ،به کردنیم دمیمشکوک شروع شد. تهد  یبودم که تماسا یو دار عروس   ریتو گ --بابا 
پرونده بشم.  الیخی که ب ینه در حد یبه جون درسا. نگران بودم ول یجون اشکان،به جون مادرم حت 
  زیچ همنو درسا هم هیو قرار بود شب بعد از عروس  رفتیم  شیخوب پ  زیاونا تو چنگ ما بودن. همه چ

 ستوان دوم بودم.  هی. اون موقع ها من تازه میکن بشه و اون باندو منهدم  ری ختم به خ

که اگه  کردمیفکر م  نیفرستادمش بازداشگاه. به ا  نی هم یکنن برا یبا جون اشکان باز   دمیترس
کردم. فرستادمش بازداشتگاه تا هم در امان باشه و هم   یباز  یامن فکر کنن پارت  یبفرستمش خونه 

تموم شد. فرداش با زنگ   یبود و موافقت کرد. مراسم عروس ی. اونم راضازنیواسه من حرف در ن 
 ... اتهیاز خواب پا شدم. از پاسگاه بود. فکر کردم به خاطر عمل  لیمبا

جواب   یوقت--گفت  یعد از مکثو ب  دیکش یق یتو چشماش به وضوح قابل مشاهده بود. نفس عم اشک
که تو بازداشتگاه بود   یبرق  می. بهم خبر داد.....خبر داد اشکان با سدمیمافوقمو شن یدادم،صدا

 کرده. اون مرده بود.  زیخودشو حلق آو

و تو ذهن من  میو بابا نگاهش غم داشت. همه امون ساکت بود  ومدیم نییوقفه پا  یمامان ب یاشکا
چون  دی طول نکش یادیرابطه مرگ اشکان با خالفکار شدن تابان. مدت ز .شدیرابطه ها پردازش م

 دفعه مامان شروع کرد. نیا

داشت. پس   دیام هیکرده باشه. اون گلرخو داشت. اون  یکه اشکان خودکش شدیباورم نم --مامان
 هیدر و اون در زد تا باالخره مشخص شد همون شب   نیا یلیخودشو بکشه. ماهان خ تونستینم

.  کننیو به همون بازداشتگاه منتقلش م کننی م ریدستگ یرانندگ   نیمردو به جرم مست بودن در ح
گزارش شد که اون مرد  یساعت ه یو مرگ اشکان تو اون  شهیآزاد م قهیساعت بعد با وص هیاون مرد 

تصادف   هیاما....اون مرد تو  میدر به در دنبال اون مرد گشتموضوع  دنیتو بازداشتگاه بود. بعد از فهم
 کشته شده بود.

 یاشکان تو  نکهیا دنیخارج شد. فهم رانیبا عموش که نسبتا از باباش پولدار تر بود از ا گلرخ
. هر چقدر منو زن عمو و تابان  رهی به دل بگ نهیبود تا از منو ماهان ک یتابان کاف  یبازداشتگاه مرده برا

  کاریاشکان چ مبه تابان گفت نکهیداشت. از من به خاطر ا نهینشد. اون از ما ک میاش حرف زدباه
عمو    نی که ماش میو دار بود  ریو از ماهان به خاطر بازداشتگاه انداختن تابان. تو همون گ کنهیم
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دردارو تحمل   ن یسال تابان بدتر  هیفوت کرد. تو عرض   اوشی و زن عمو چپ کرد و عمو س اوشیس
 .  شدیم شتریاش از ما ب نهیکرد و هر روز ک

 سرمون نازل شد. گهید بتیمص هیاشو فراموش نکرده بود که  نهی سال گذشت. تابان هنوزم ک دو

 شد مامان؟ یچ --یکسر 

ماهان خونه نبود حمله کرد   یماهان،وقت یاز دشمنا یکی-- شد. با بغض گفت یمامان دوباره اشک  نگاه
ماهان رفت خونه و   یمشت و لگد گرفت. وقت  ری رو که هشت ماهه باردار بود ز ییدرسابه خونه اشو 

  واهرمونرفت. نتونستن خ شیاز پ ی اما کار  مارستانی . بردش بکشهی هنوز نفس م دیفهم دیدرسا رو د
 اومد. ا یبچه اش به دن  ینجات بدن. خواهرم مرد ول

 خب اون بچه االن کجاست؟--دم یپرس مشکوک
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 اشم بگو. ه ی. بقیرو که گفت   نجایتا ا--به بابا انداخت که بابا گفت  ینگاه امانم

 درسا.......پاشاست.  یبچه  -- به سمتم انداخت و گفت ینگاه مامان

برادرمم هست.   یبرادرم پسرخاله امه. ول یعنیبود که اومد.   ییتنها صدا ی "گفتن بلند کسر ی"چ
 .گهید هیکی بابامون 

 ؟یدونستیتو،م--به پاشا نگاه کردم و گفتم متعجب

 ادمهی ی. از وقتدادیمامانمو نشونم م یعکسا شهیآره. مامان آسا هم--تکون داد و گفت  یسر 
 . زدمی مامان صداش م شهیاما هم ستیمامانم ن  دونستمیم

 شد؟  یخوب. بعدش چ--تکون داد و گفت یسر  جیگ یتکون دادم که کسر  یسر 

 اتفاقات افتاد. یلیپاشا خ  هی نبود اما شب تولد دو سالگ یاله شه خبر خاص س 2پاشا   یتا وقت--بابا 
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 شد؟ یاون شب چ --پاشا 

تابان سر از    دمیفهم یسالش شد به طور اتفاق هیپاشا   یوقت --به مامان نگاه کرد که مامان گفت   بابا
  ریز یپام تو قهوه خونه ها هیماهان بود  یپام خونه  هی. بعد از اون کردی در آورده. قمار م یبد یجاها

تابان و جلوشو گرفتن بود. هر   ب یسال کارم تعق هیجمع کنم.   ایتا تابانو از وسط اون کثافتکار  ینیزم
پارسا و رسا   نیبشم اون پسر عموم بود و برام ع  الشی خیب  تونستمینم کردی چقدر باهام بد رفتار م 

کرد و من با مشورت با بابا و مامانم   یب ماهان ازم خاستگار . شب تولد پاشا بود که.....همون شزیعز
  یقمار و مشروب خور  زیسر م  قاشوروف قیهمون شب هم بود که ماهانو رف   قایجوابشو دادم و دق

 کردن.  ریدستگ

 شد؟  یبعدش چ-- که مامان کرد پاشا گفت یاز مکث  بد

. فکر کرد من لوش دادم. با دیآزاد شد محکم تو صورتم کوب  ی. وقتدیاز چشم ما د زوی همه چ تابان
برادرمونو  -- که تابان زد یحرفه. حرف هی ادمهیکه از اونشب  یز یماهان و زن عمو دعواش شد. تنها چ 

 یکرد  ی. کار یبه خاطر دست فرمونت تو قبر فرستاد ،بابامویازم گرفت  اتیبه خاطر ندونم کار
.  یکه دوسش دارم ازدواج کن یاالن که قراره با کس  یگرفتم ول دیند نارویسوءسابقه بخورم همه ا

 نداره.  یشادتون دووم ی. روزازمیریو زهرمو بهتون م گردمیروز برم هیمطمئن باش 

سالش   15پاشا   یازش نشد تا وقت یخبر  گهیبعد اون بود که د-- و گفت دیکش یقینفس عم  مامان
 سالشون.  8و روژا  یسالت و کسر  10شد،تو 

 همدان؟ میهمون سال که رفت--یکسر 

که سمت چپه  یساختن. ماه میگردنبندارو داد نیآره. همون موقع ا--تکون داد و گفت  یسر  بابا
پاشا و   یعن یکه وسطه.   یمامانتون،مهرآسا. تاج یعنیکه سمت راسته، یدیمن. ماهان. خورش یعنی

 اختمگردنبندارو گردنتون اند  نیا نکهیتارا و روژا. بعد از ا یعنیباالست، نیکه ا یو ستاره ا یکسر 
برگ   هیو  میکن  دایجنازه روژا رو پ  میهتل که تصادف شد و بعد اون.....ما فقط تونست میرفتیم میداشت

 که حاکمش تابانه.  یباند  یعن یپاسور که پشتش نوشته بود حکم. 

 زاست؟ یچ نیپس تابان مسبب همه ا--یکسر 
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اشو همه  انهی کنم و خودشو گروهشو آش داشیپ تونمینم  یساله در به در دنبالشم ول 14آره. --بابا 
 منهدم کنم.   شویچ

 .میکن  داشیپ میتون ی. حاال میاالن تو اومد یول --زد و ادامه داد  یلبخند
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براش بهتر از من باشه.   تونستیپسر بود. م هی یاما چرا من؟ کسر --دمیکه تو ذهنم اومدو پرس یسوال
 چرا گذاشت اون فرار کنه،روژا رو کشت اما منو نگهداشت؟ 

که من خودم   ی. فقط تو بودیشدن شوق و ذوق داشت  سی پل یکه برا یچون من فقط تو بود--بابا 
. تو اون خرابه که جنازه روژا رو  ومدینم  ادتیبهت آموزش داده بودم.....حاال به من بگو چرا؟ چرا مارو 

 افتاد؟ یاتفاق  م،چهیکرد ادیپ

 . گمی بهتون م ویدارم. اونو که تموم کردم همه چ ی نا تموم یکارا هیمن --جام پا شدم و گفتم از

 .اط یتو ح ای باهات حرف بزنم. ب خوامیم--کردم به آراز و ادامه دادم رو

از   شتریب  دیروز به مغزم رس هیکه تو  ی. حجم اطالعاترونیگفتم و از در خونه زدم ب  یدیببخش
نشستم.  میکردی م یکنارش باز  شهیکه هم یداشتم. لب باغچه ا ازیآزاد ن یبود و به هوا شمیگنجا

. حاال  شد دای . با باز شدن در خونه قامت آراز تو در پکردیم  یشب شده بود و ماه تو آسمون نقره افشان 
جذاب  یا گهیهر دختر د یبرا دیاره. شاابهت د کلشیه رسمی م جهینت نیتازه به ا کنمیکه دقت م

 که ذاتش کج و کوله است.  فیصد ح یکم نداره ول  یز ی از ظاهر چ قتایباشه چون حق 

 خوب؟ -- و گفت  ستادیبه روم وا رو

 مدت کار دارم. دنبالم نگرد و تو کارام سرک نکش.  هیمن --

 . تونمینم-- آراز
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جناب   ن ی بب--. اخم کردم و گفتمزدیتمرکزمو به هم م شمیجلوش. همون چند سانت بلند ستادمیوا
 سرگرد....

 سرهنگم.-- تو حرفم و گفت  دیپر

. اگه من ی بنداز  رشیگ ینتونست ویهمه مدت با دارک بود نی. استیبرام مهم ن یکه هست  یهر چ--
  کنم یو فکر م  شمیم الیخ یب ویکه زد یی. ناروشدیم ادیازت  یهنوزم به نام افع وی شدیم ری پ دینبودم شا

  شیپ  که یا هیقض نیاالن. االن ا ی. ولیسرم کاله بذار  ییکه بخوا یاز اولم باهام همسفر نشد
پرونده ارو   نی خودم ا خوامیپرونده. م نیسر ا هیپرونده بابامه. منم  نیبه تو نداره. ا یربط  چیاومده،ه

من   الیخ یب یچند هفته ا هی خوام یراه ازت م  نیبدم. تو ا صلهیف یز ی بدون کشت و کشتار و خونر
 .شتی پ  امیم تمی. من خودم بعد از اتمام ماموریش

 ...تو....نم.ــینــ....م-- آراز

جون رو قولش هست. گفتم  یتا پا  یعنیده،یم یقول هیآس بهت  هی یمنو نگاه کن. وقت--زدم داد
بعد از   ی. ولیآگاه  میببر  ویت دستبند بزنجلو تا خود  ارم ی. اونموقع دستامم مگردمیبرم   یعنی گردمیبرم

حرفت گوش    به ستی. پس قرار نن ییبا هم آوردم پا التشویحاکم و اون تشک  نکه یاتمام کارم. بعد از ا
 بلکه به عنوان تارا.   کی. نه به عنوان آس پگردمیکارم تموم شد،برم یکنم. به خانواده ام بگو وقت
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تو   دیچ یآراز پ یبلند شد. گذاشتمش کنار گوشم که صدا  لمیزنگ مبا یدر نشسته بودم که صدا پشت
 . الی سالم دان--میگوش

 سالم. --
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 مشترک.  یخونه  ایتارا با همه امون کار داره. ب -- آراز

 تنهاست.  ازی ن--

باشه.    بابتش راحت التیهمون اطرافن. خ یکه دم درن سه نفرم با لباس شخص  سیدو نفر پل --آراز
 . ایب

 چرا انقدر محافظ و سرباز؟ --دمیتعجب پرس  با

 . یفهم ی نجا،م یا ایب-- لحظه مکث کرد و بعد گفت چند

وصل بود انداختم. من  شی به زندگ میاالن زندگ دیکه شا ینگاهمو به دختر  نی بلند شدم و آخر ازجا
 وجه. چیشکستو نداشتم. به ه گهیبار د هیطاقت 

 

   ؟یچ یعن ی--محکم فوت کردم و گفتم نفسمو

 . سی. اونم از پلمیرکب خورد یعنی--تارا

 جا به جا شد؟   یچطور  تامونیندارم،هو یکار  میکه خورد یبا رکب --

بچه تو راه   دنیفهم یدارک وقت هیقبل  یایافع یعنیم،ی و مر ری . پدر و مادرت،امدونهیاونو بابا م --آراز
  هی یازشون نبود ول یرد چیسال ه 10دارک افتاد دنبالشون تا   دارن دارک رو دور زدن و فرار کردن.

  سیبه پاسگاه پل شونهدارو دنبال نکهیا دنیبود تا دارک ردشونو بزنه. اونا با فهم  یکاف یسهل انگار 
که داشتن از خودشون  ییاما به خاطر بچه ها شدنیخودشونم مجرم شناخته م  نکهیرفتن و با ا

. مادر ما فوت کرده بود و ستوان کردیم یهر کار  عیترف  یگذشتن. پدر من اون موقع ستوان بود و برا
در   ایمرده و فقط تو  ایافع رکه فکر کنن دخت ختیر یراحت از عدم حضور مادرم استفابه کرد و نقشه ا

  ازینداره. ن  یبا اونا کار  رهی رو بگ ری و ام میمر یواقع من زنده موندم. دارک شرط کرده بود اگه بچه ها
اون موقع به من وابسته بود و با وجود سن کممون من مجبور بودم و اون به خاطر من قبول کرد. 

شما. من اون  هیل یفام یعنیکاوه.  ازیبه آراز و ن میشد ل یافروز تبد ازی از آراز و ن میوارد باند شد یوقت
بوده شمارو    وشیو حاکم که قصدش چزوندن دار  کنهیم  شما چپ نیکه ماش دونستمیموقع نم
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شما   تیکه تازه وارد باند شدن با هو  ییایبدونه افع نکهیبدون ا کنهی و عضو گروه خودش م دزدهیم
 اومدن.

 .میسالو داشت 8_ 7. اون موقع حداقل ستین ادمونی ی چی پس،پس چرا ما ه--متعجب گفت  ایناد

 اون آمپول.--بلند شد و گفت  یصندل یاز رو تارا

 کدوم؟ --

 اون دختره ارو پاک کنم.  یباهاش حافظه  خوام ی که م یهمون--تارا

 .یکن ی کارو نم نیتو ا-- آراز
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  زویمن و همه چ شهیهم یبشه تا برا قیآمپول قرار بود به تو تزر نی. اکنمیکارو م  نیاتفاقا هم--تارا
کرده. در حق همه امون. هر چند پشبمونم   انتیکه خ شهیم قیتزر یاما االن داره به کس یفراموش کن 

 نکردم. قشیچرا به تو تزر

 . دمیاجازه ارو نم نیمن ا--آراز

 . یجرمم درج کن  نیتو پرونده ام ا  یتونیم --تارا

 . یکن یکارو...نم  نیتو....ا-- آراز

 تو.  یمانع من بشه. حت تونهینم  یگفتم که. کس--تارا

کرد   کیشل  هیاز ثان یکسر  یباور اسلحه اشو از پشت کمرش در آورد و تو رقابلی حرکت غ هی یتو بعد
بحث با تارا از روش بلند شده بود. با   یافتاد که برا  یآراز. آراز اول تلو تلو خورد و رو مبل  یبه بازو

 ؟یکرد  کاری چ--آراز،سام گفت یبسته شدن چشما

 ساعته فرستادمش تا مانع کارم نشه. 4خواب  هی به-- تارا
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 ه؟ یچ نایا--دیپرس یبا کنجکاو ایکه ناد د یکش رونی ب مونشیپرو پ فیآمپول از ک  دوتا

  شیاطالعات مغزو نما کنهیکابل به لب تاپ وصلن کمک م لهیکه به وص  ییکه به بردا  یژل. ژل--تارا
 بده.

 خاطراتو؟   یعنی--

. دهینشون م یل یژل و برد اطالعاتو به صورت تکم نی. ا میکن شرفتیانقدر پ مینه. هنوز نتونست -- تارا
 . رسنیدکمه اصالعات از صد به صفر م هیجا. بعد با  هی زویهمه چ

  ؟ی ار یدختره ارو ب  یر یم-- کرد سمتم و گفت رو

 .ارمشی من م--در اتاق نگاه کردم که سام گفت  به

حرف و    یهرچ--گفت رفتیور م  وترشیبا کامپ  کهیبهم انداخت و در حال یرفتن سام تارا نگاه  با
 . ادی نم ادشی زیچ چیوقت،ه چیه گهید  نیمونده تو دلت بهش بزن. بعد از ا ثیحد

حماقتم افتادم. دندونامو به هم فشار  ادیاش دوباره  افهی ق دنیکشون کشون فرشته ارو آورد. با د سام
به سام   یبعد با جنون لگد محکم  یلحظه خشک شد ول هیدم و دستگاه تارا  دنیدادم که فرشته با د

. فرشته کرد قیبه گردنش تزد یببره که تارا از پشت گرفتش و آمپول  ورشیزد و خواست به سمت در 
  جشی. احتماال با اون دارو گ کردی نگاهم م حالیحال افتاد روش که رفتم جلو و بازوشو گرفتم. ب یب

.  کشنیمنو م نای. اینرو دان--گفت  ی امو گرفت و با لحن کش دار  قهیکرده بود. نشوندمش رو مبل که 
 حافظه امو از دست بدم.   خوامیمن نم

-- و گفت ستاد یو از اون طرف به بردا. صاف وا وتریکه تارا کابلو وصل کرد به کامپ دمیگوشه چشم د از
 کنم.  قیژلو تزر خوامیم

نگاه  اهشیس یو خم شدم روش. به چشما رونی ب دمیدستاش گرفته بود کش   ن یکه محکم ب دستمو
دماغم از هجوم اشک   غهیباهاش گره به گره بود. ت می روز زندگ  هی خورمیکه قسم م ییکردم. چشما

کنار   دنتیکه به کش یبود یاوج بودم و تو تنها کس   یتو ،منیروز  هی--و گفتم دمیسوخت. آه کش
. یبود میعاشقت بودم و تو تنها عشق زندگ ،منیبود نی من بهتر ی. فرشته، تو براکردمی م کرخودم ف

که همه اش  ییبه عنوان سپر ازت استفاده کرد،از تو ی خودش،وقت  یمهرداد تو رو گرفت جلو یوقت
. من سوختمیمن م خوردیکه به تن و بدن تو م یمشق یا هر گلوله نقشه خودت بود،جونم رفت. ب
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من باعث شدم تو پات   نکهیتو مردم. هر شب با فکر ا ی تو مردم. من هر شب به جا یجا بهاونشب 
  هیزندگ ی. تو فرشته دمیو آبکش،تا صبح نخواب یبشه و در آخر سپر مهرداد بش دهیبه اون معامله کش

 یوکه جل ،حاالیزنده ا دونمیروز فرشته بود. حاال که م هی طانمی رفته بود ش ادمی من  یول یمن بود
 نیدوم ی. من در قلبمو به رو یتو بهش پابند نبود شکونم،چونیبهت بگم من قولمو م دی،بایروم
تو  ،چونیبود یروز  هیتو هم  نکهی. بدون عذاب وجدان از اکنمیپا بذاره توش باز م  خوادیکه م یکس

 سابق من.  هیزندگ ی. خداحافظ فرشته یخودتو تو قلبم کشت تتانیخودت با خ 

 تمومش کن. -- و پشت به تارا گفتم  ستادمیوا صاف

 

 ♫ستین  نیمثله عشقه اول ایتو دن یعشق چیه گنیم

 ♫ستین  یرفتن  التیاما از خ یعمر  هی گذرهیم

 ♫ستین  زنتتی مثله اونکه پس م یچکیعشقه ه داغه

 ♫ستیهم قدمت ن  یچکسیه  یوقت  یبده تنهاش  چه

 ♫ستیهم قدمت ن  یچکسیه

 

                                                   💣💣💣 
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 ♦ایناد♦
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سام  دنیکنارم نشست. سرمو برگردوندم و با د یکردم که حس کردم کس رونیمعطوف ب  نگاهمو
 بغلم کن سام.--سرمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم

سرخ بود و من  یواقعا کنار اومدن باهاش سخت بود. مادرم افع--دورم حلقه کرد که گفتم دستاشو
  میآس دل شد. هر دو خالفکار بودن هر دو خالفکار شد ی بود و دان  اهیس یآس خشت شدم. پدرم افع

  بایبودم و بچه امم تغر  یآدم فرار  هیبچه بودم  یدسته است. وقت نی شوهرمم از هم  یو حت
 .زنهیدغدغه پر م یب هیزندگ هی ی. سام،دلم براهینطوریهم

 نیتو و ا  ذامینم یول  میکنینگران نباش. شده کار پدر و مادرتو تکرار م--و گفت دیموهامو بوس  یرو
 بشه. تونیزی سه ماهه چ لینقیف

. کنهی . حاکم رحم نمفهمنیشکمم بزرگ شه همه م ی. وقتترسمیمن م--چشماش نگاه کردم و گفتم تو
 .ده یبازم دستور کورتاژ م

تا نتونن   دمیم سی اطالعات دارم به پل یو هر چ مالمیبه تنم م ویهمه چ هی دفعه شده پ نیا--سام
بشه وجود حاکم  یبچه باز  نیدفعه با وجود ا نی. اگه استمیبشن. به فکر حبسشم ن   کیبهت نزد
 . مطنئن باش. کنمی نابود م

 . یدونیاسمشم نم یکه حت ینابود کن ویکس  ییخوایم یچطور --

 مطمئنم.  نویهست. ا یراه هی ی. ولدونم ینم --به خودش فشارم داد و گفت  محگم

 

 ♥ال یدان♥

بسته اش دوختم. پشت دستشو با سر انگشتام نکازش کردم   یاز موهاش گرفتم و به چشما نگاهمو
  گنی. مدنتید ومدمیدو هفته شده که ن یدونی. پس حتما مهیبه چ یچ  یفهمی بهم گفتن م--و گفتم

شد؟ برادرت    یچ یدونی. مادهیدرصدش ز یدوار یام یعنی نیثابته. ا تیاری عالئمت خوبه و هوش
.  ستیاصال به نفع من ن نیا دونمیم یکنه،ول ی م کاریتارا داره چ دونمیزارو بهمون گفت. نمیچ  یلیخ

با خودم   ی لی دو هفته خ نی. اییای که بهوش ب نهیکه مهمه ا یز ی . تنها چشهیم  یچ ستیبرامم مهم ن
  نها. تچیدر ه چیاش شد ه جهینت ی ول یبکار یآدم فر هیخودمو متقاعد کنم تو  خواستمی کلنجار رفتم. م
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  یو خالف و آدمکش یمنم که مردمو با دزد نیو ا یآدم درستکار  هیبود که تو  نیکه گرفتم ا یا جهینت
 .یبشه اسمشو گذاشت حرفه ا  دیخالفکار که شا هیمن...من  ویسی . تو دختر پلکنمی از دور خارج م

 من و تو باشه. مواظب خودت با... دارید نیآخر نیا دی. شارمیم دارم

عقب برداشتم که همزمان در اتاق باز شد و   یکه بهش وصل بود قدم ییبلند دستگاهابوق  یصدا با
از پرستارا انداختتم  یکیکه  کردمی نگاهشون م یتو. با ترس و نگران ختیدکتر ر هیچند تا پرستار و 

 هیبود  رچشمم به د هیو  رفتمی . پشت در اتاق رژه مدیتمام کش هیرحم ی. پرده ارو هم با ب رونیب
 الو؟ --یتو گوش دیچ یآراز پ  ی. همزمان با باز شدن در اتاق صدادهیجواب م  یکه آراز ک یچشمم به گوش

 .مارستانیب  ایب  عیآراز سر--

 شد؟  یچ--بردم سمت دکتر و گفتم ورشیزنگ نزنه و  گهیخاموش کردم که د لویمبا

رو به  یبود. همه چ  شی شوک به خاطر برگشت ناگهان  هی. دینترس--زد و گفت  میقرار یبه ب یلبخند
-- زدم که با لبخند جوابمو داد. خواست بره که جلوشو گرفتم یبه هوش اومدلبخند ضتونیراهه. مر

 داره؟ یب د،االنیببخش

بمونه   یکاور یمسکن خوابش برده. چند ساعت تو ر قیکه داشت با تزر یدینه. به خاطر درد شد--دکتر
 .دیبخش. اونجا منتظر باش   کننی بعد منتقلش م

 نمش؟ یچند لحظه ببم  شهیم--

 نه پسرم.  --دکتر

 .قهیلطفا دکتر. فقط دو دق--

که   زهیبرات عز یل ی. خاطرش خستیخواهر همکار ن  هی پس فقط --بهم انداخت و گفت  یقیدق نگاه
 .قهی. اما فقط دو دقشین یبب یتونی....میکنی خواهش م  دنشیبه خاطر د یحت

 زد و رفت.  یکه مهمون لبام شد لبخند یبا لبخند  دوباره

 

 83 پارت
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باز سوخت.   مین یب غهیبسته اش ت یو چشما ی مهتاب ی چهره  دنیکردم و رفتم تو اتاق. با د عقبگرد
. با تکون  دمیبوس  شویشونیو رفتم جلو. کتار تختش خم شد روش و آروم پ  دمی به چشمام کش یدست
حکمت   دونمینم--گفتم یمحزون و دورگه ا یرو لبام نشست. با صدا  یکه خورد لبخند تلخ یک یکوچ

که   یتو. کس وی. قبل تو فرشته بود اما بعدش فقط تو بودرسمیبهش نم   بندمیدل م یکه به هرک هیچ
شد و در آخر اشکو به چشمام   میلبخند به لبم نشوند،هم اتاق یماه صاحب قلبم شد. کس6-5تو 

که پدر اندر پدرش خالفکار بوده.   ی. کس یخور یو به درد منه گرگ زاده نم یزاده ا بیکشوند. تو نج 
 حماقت.   یعنیگرگ زاده ها عشق  یآس خونخوارو چه به دختر و خواهر سرهنگ؟ برا

نه به خاطر    رمیم .زهی چرا هنوزم خاطرت عز دونمینم یول  یکرد ینقش باز  وی سرهنگ،رکب زد دختر
آس  هیتا دغدغه ات  رمیتا خودم راحت باشم. م رمی. میتا تو راحت باش رمیدوستت ندارم. م  نکهیا

 و دسبند زندان نباشه. مواظب خودت باش.   یخون یدل با دستا

که  ی قیو موهاشو نوازش کردم. آروم لبامو برداشتم و با نفس عم شی شونیگذاشتم رو پ یطوالن  لبامو
 دور بشم. شیاز زندگ  شهیهم ی از تختش دور شدم. دور شدم تا برا دمیکش

 

 رگبارم  ری پرسه ز هیو همپا باش فکر  ری منو بگ دست

 از خون به تن دارم  یراهنیو ندارم برق چشماته پ دار

 ون شناور بود من توو خ میشاهد قتل خودم بودم تقو من

 مثل برادر بود قیرف  یعشق معنا داشت وقت یروزگار  هی

 دنیتله دارن لبخندها دندون نشون م یبو  آغوشها

 دنیدزد انویما پا لمیساطوره از ف هی هیدست هر سا توو

 من عاشقت هستم خداحافظ  رمیم یعاشقت هستم ول  من

 پشت چراغ تا ابد قرمز  ستیاما چاره موندن ن خوامتیم
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 بسه من وارث مشت پدر بودم   یبرگ  یاآوازه

 تر بودم یمن وارث چشما ابونا یوارث خشم خ  من

 من عاشقت هستم خداحافظ  رمیم یعاشقت هستم ول  من

 پشت چراغ تا ابد قرمز   ستیاما چاره موندن ن خوامتیم 

 

 ♠تارا♠

 

اومدم و تمام رد پاهارو پاک   رونی ب  ستمشیداشتم،بدون سر و صدا از س ازیکه ن یکردن مدارک  یکپ  با
عبور کردم به مکان مورد نظرم   لتری از چند تا رمز و ف نکهیمورد نظرم شدم و بعد از ا  ستمیکردم. وارد س 

شد. همزمان با   شتر یبو   شتریحرف "الف" دقتم ب دنیرو با دقت از نظر گزروندم. با د   ی. اسامدمیرس
که  یو به انتها دمیاسم کش ر یز یو صاف   یم خط فرضاسم مورد نظرم موسو نگه داشتم. با ناخن دنید

 کردم.   داتیپ-- زمزمه کردم یآرم یصفحه ضربه زدم و با صدا یدوبار با ناخن رو دمیرس

 

                                                 💣💣💣 

 

 84 پارت

 

 ی. مانتورونی ب ختمیشال ر ریبلوندمو از ز  سیکاله گ ی ای گذاشتم تو چشمام و چتر مویقهوه ا یلنزا
. جلف شده  ومدیم میبود و به شال و شلوار مشک  میسانت  5پاشنه  یکوتاه و تنگ قرمزم همرنگ کفشا

باز کردم.   نگوی در پارک شدمیاز خونه خارج م کهی برداشتم و در حال  مویمشک فیالزم بود. ک  نیبودم و ا
  ز ی و گر بیشدم. احتمال تعق مینقره ا یاید شدم و سوار زانتاز کنارش ر یخودم نگاه کردم ول   BMWبه 

 .ارمیرو از پارک در ب BMWنداشت  یل ینبود و دل
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،گوشام   یبخوره گذاشتم. نگاهم جاده ارو برس پمیکه به ت  یو هشت شیخونه خارج شدم و آهنگ ش از
 .  کردی مونده ارو محاسبه م یو مغزم فرصت باق  لیآهنگو تحل

  زیهمه چ  دیمدت کم با نیتو ا ی عنی نیکه از آراز گرفته بودم مونده بود و ا یروز به اتمام فرصت   چهار
. فرا حکم رو  شدیجلسه دادگاه م  نیبود و جلسه فردا آخر دهی. پرونده دارک به آخراش رسشدیحل م

  یپاسگاه یرو  به. به اطراف نگاه کردم و رو دمیساعت به منطقه مورد نظرم رس  می. بعد از ندنیبریم
شدم. نگاهمو به سر در پاسگاه دوختم و بعد   ادهیفرمون پارک کردم و پ هیبا  نوی که اونجا بود ماش

که دو ساختمون با پاسگاه فاصله داشت. نفسمو محکم فوت کردم   یشگاهیبه آسا دمیچرخوندم و رس 
  یسالم. صابر --گفتم العاترداشتم. رفتم تو و رو به اطعقب ب  هیکه آورده بودمو از رو صندل یف یو ک

 کار دارم. تیریهستم. با مد

.  دییایاطالع داده بودن م--بهم انداخت و گفت یقی. نگاه دقخوردی ام اصال به لحنم نم افهیو ق  پیت
 سالن.  یطبقه چهارم انتها دیببر فیتشر

آسانسور   ستادنیانداختم. با وا  نهیبه آ یرو زدم و نگاه  4کردم و رفتم سراغ آسانسور. دکمه  یتشکر 
سالن راه    ی. تا انتهارونی اومدم ب شیانداختم و با صاف کردم شالم از اتاقک فلز یا گهید ینگاه گذرا

 یصدا دنی شن  . بامو در زد دمیکش یقی عم ت،نفسیریاتاق مد  ینبود. با قرار گرفتن رو به رو یطوالن
. اصال د یباال پر زی مرد پشت م  دنیدرو باز کردم و رفتم تو. ابروهام با د دییبفرما   گفتیکه م یمرد

به روم   ی. از جاش پا شد،لبخند ومدی ساله ارو نداشتم. به نظرم آشنا م 30 با یمرد تغر هی دنیانتظار د
 . دینیبش دییبفرما -- زد و گفت

 د؟؟ییامرتونو بفرما --رو مبل رو به روش و با دقت نگاهش کردم که آروم نشست و گفت نشستم

از   یکیکه قرار بود به جرم دخالت تو کار  هییاز کسا  یک ی پسر  هیشب   بیمرد عج نیاومد. ا ادمی. آها
  یصابر   نینگ--پام و گفتم یگذاشتم جلو  فویو اطالعاتشو بترکونم. ک ستمیحاکم س  کینزد یاعضا

 . هستم

 .دییا ی گفته بودن م ؟پدرمیخانم صابر -- به لبش نشست. از جاش بلند شد و گفت یض یعر  لبخند

 پدرتون؟--

 پدرم هستن اما چون حالشون خوب نبود امروز من اومدم. ریبله. مد-- پسره
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  ینی بودم. مرد نازن دهید کیرو از نزد  یصابر  یمن خودم چند بار آقا--تکون دادم که ادامه داد یسر 
 ا رحمتشون کنه.بود. خد

 ....ی داشتن آقا میبزرگ یلی بله. پدربزرگم روح خ--

 شادمان هستم.  نیامی بن-- پسره

 شادمان. یآقا--

 .دنتونیبه هر حال که من خوشحال شدم از د-- شادمان

 کنار گذاشته بود. نجایا یکه پدربزرگم برا ی مبلغ نمیا--و گفتم زیگذاشتم رو م ساکو

 . یصابر  یممنونم. هم از شما هم از آقا--زد و گفت یلبخند

 بود؟  یموسسه ها چ نیکه کار پدربزرگم تو ا دیدون یم--

 رو ندارن.  یکه کس یبله. کمک و سرزدن به افراد-- شادمان

 به بعد راه پدربزرگو ادامه بدم. نیاز ا خوامیم--

 با شما. یاز همکار  میشی خوشحال م-- شادمان
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 ...نیافرادو بد نیا ستیل شهیم--

 د؟ یکن یاز امروز شروع م--شادمان

 بله. بهتره که باهاشون آشنا بشم. --

  یکیکه اونجا بود  ییانبوه کاغذا ریاونور کرد بعد از ز نور یا کمیهم بود  ختهیکه به هم ر  زشویم یرو
 شماره اتاقاست.  نی. ادیی. بفرمانینطوریدر کل چهار نفر هستن که ا--و گفت  دیکش رونیب
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که   112اومدم. مقصدم مشخص بود. اتاق  رونی از اون اتاق ب یکوتاه هیارو گدفتم و با خداحافظ برگه
سر زدم و خداروشکر   گهیمشکوک نشم اول به سه تا اتاق د نکهیا یبرا یزده بودن ول نجایشماره اشو ا

با   ی. مردکردمباز   یرو به آرومد  دمیکه رس 112. پشت در اتاق  رونی اومدم ب ع یکه خواب بودن و سر
 سالم عمو. --پشت به من رو به پنجره نشسته بود. رفتم پشت سرش و آروم گفتم یجوگندم یموها

نبود که  نیفقط به خاطر ا نی و ا میبه هم داشت یبرگشت طرفم. شباهت فوق العاده ا  یآروم به
مامانمم بود و ما هر دو به مادر بزرگ مامان رفته  یمامانم خاله  یزن عمو یعنیعمومه. مادرش،

 یادیز ه یسخت--نگاهم کرد. کنارش نشستم و گفتم یدوخت بهم و با گنگ  شویخی ی. چشمامیبود
 نیکه ا ی عوض کنم. کس  زویهمه چ دمی....قول مدمی قول م یازت گرفتن،ول  زارویچ  یلی. خیدیکش

  یبش  یهمون کنمی . دوباره کمکت میعاد هیبه زندگ  یگردی. توام برم شهیبالهارو سرت آورده مجازات م 
 .یکه بود

 .  برمتیم امیفقط چند روز مونده. بعدش م--دستام گرفتم و گفتم نی چروکشو ب یدستا

زدم و از جا    یبه همون نا محسوس  یلبخندش منم لبخند دنیلباش نشست. با د یرو یمحو لبخند
 عمو. منتظرم باش.  گردمیبرم--و گفتم دمیپاشدم. دستشو آروم بوس

 شمیکم کم مرخص م گهید--بود گفتم ستادهیشادمان که تو راهرو وا دنیاومدم و با د رونیاتاق ب  از
 شادمان.  یآقا

 تموم شد؟  د؟یسر زد--شادمان

 . دارهیب  بود 112که تو اتاق  ییبله. سه نفر خواب بودن. فقط با آقا--

 اشکان احتشام.  یبله. اگه اشتباه نکنم...آقا-- شادمان

 پس احتشامن؟با من که صحبت نکردن.--

 صحبت کنن.  توننیهاد. نم یطور افسردگ نیدارن و هم  یفراموش شونیا--شادمان

بازم  --تکون دادم و گفتم ی. سر تونهیتو حلقش معلومه نم دیزی ریکه م ییخب. با اون داروها  آره
 . فعال خداحافظ سمری خدمت م
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. چرا انقدر پر  رونی پرت کردم ب  شگاهیاز آسا بایخودمو تغر میکه راه انداخت یمفصل  هیخداحافظ بعد
 چونه بود؟

 فکر کردم.  دادمیفردا انجام م دیکه با ییشدم و با زدن استارت به کارها  نیماش سوار
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 ��ازین��

 

 نشده که؟ یز یآروم باش. چ -- گفت ایدرد خودمو تکون دادم که ناد با

 دنم؟ید  یاومد یخصومت چیو بدون ه میمن نفوذ یدون یتو م --بهت گفتم با

نفوذت به زنده موندن بچه ام ختم شه. پس چرا باهات خصومت داشته  دیشا -- زد و گفت یلبخند
 باشم. 

ختم به   زیکه همه چ دوارمیام--به جا کردم و گفتمزدم. سرمو رو بالش جا    اشیبه مهربون  یمحو لبخند
 بشه.  ریخ

  ایبگم  کردمی کردم و فکر م یم یشالم باز  ی شهیاکتفا کرد. داشتم با ر یک ینزد و به لبخند کوچ یحرف 
 ؟ یشده؟ مضطرب  یز یچ--نه که گفت

هفته است به   هیمالقاتم.  ومدهی....چرا دان تا االن نگمیاممممم. م--با طبون تر کردم و گفتم لبمو
 .دمشیند یهوش اومدم ول 

تا   کنهیم ی ...خب اون...اون داره با آراز همکار یدان --زد و گفت یبند میکردم هول کرد. لبخند ن  حس
 . ارنیب  ری زودتر حاکمو گ

 انداختش زندان؟ --تعجب گفتم با
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 تا به دستش برسونه.  کنهی م ینه...داره اطالعاتو جمع آور --ایناد

 د؟ یکنیم یبا ما همکار  دیو دار دیحاکمو زد  دیچرا انقدر راحت ق--کردم و گفتم یاخم

. پدر و مادرمو که اون به مینکرده بود که االن باهاش باش  یکدوم از ما خوب چی حاکم در حق ه-- ایناد
که از پدر مادرش جدا کرد.  نگهداشتنش تو گروه استفاده کرد،تارا رو هم  یکشتن داد،از پدر سامم برا

 . میاون با ما نبود که ما با اون باش

 د؟ یدیشما حاکمو د--تکون دادم و گفتم سرمو

 . ن،پدرامی. تارا،شاههیاون ک دوننینه. فقط سه نفر م --چپ و راست کرد و گفت  سرشو

 ن؟یک گهید یاون دوتا--

  یانیم یو رابطا یان یم یبه رابطا  گفتن،رابطاشونیبه رابطاشون م خواستویحاکم م یاونا هر چ --ایناد
 . اونا دست راست و چپ حاکمن. گفتنیما م یبه رابطا

 بود؟  یاون چ ؟یچ کی پس آس پ--

 بود.   نشیاون دست پرورده حاکم و احتماال وارث و جانش --ایناد

 . نطوریآهااااا. که ا-- گفتم متفکر

  شدیباعث م ن یدان بود و ا هیشب  یل یبهش انداختم. خوب خ  ی . نگاهومدیدر ن ایاز ناد یا گهید یصدا
چرتا نبافه. اما اگه اونم از من   نیاز ا گهیبه دلم زدم تا د یمحکم  هیدلتنگ برادرش بشم. تو دهن

. عجب بااااابا  یدر صد. بابام؟ خب بابام...ا هیسرهنگت بذاره.  یهه!فکر کن بابا ؟یچ  ادیخوشش ب
 کنم؟  ارکیافتادما. حاال من چ یر یگ

 ؟ یکن کاری چ ویچ --ایناد

 .کنهی. سرم درد میچ یه ی چیه--. بلند گفتم؟ هول گفتماوا

 برم دکترو خبر کنم. هیلیاگه خ --شد و گفت بلند

 . یصداشون کن  خوادی . نمشهینه. خوب م--تکون دادم و گفتم سرمو
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. اون احتماال فکر بچه اش و من تو فکر  میبهم انداخت و نشست. هر دومون تو فکر بود ییگذرا نگاه
 حس عذاب آور.  نیا
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 ��آراز��

 

 ؟یکرد   کاری با اون دختره چ--از رو دسته مبل برداشتم که عمو گفت  کتمو

 کدوم دختره؟ -- حواس گفتم یب

 . دختر احتشام. گهید گمیجواهرتو م -- عمو

 ازش ندارم.  یخبر  چیه--برگردوندم سمتش و گفتم نگاهمو

 ره؟ ی حاکمو بگ  تونهیبه نظرت م- -عمو

 حاکمو به دام بندازه اونه.  تونهیکه م یتنها کس --

 بتونه.  دیشا-- عمو

 ... تویحتما م--

 . کینوشته آس پ نجایا--برداشت و گفت  لوی. عمو مبادیحرفمو بر لمیزنگ مبا یصدا

بعد به من -- و گفت دیاز دستش گرفتم. خند لویرفتم اونور مبل و مبا  زیخ هی و با  دیباال پر ابروهام 
 فقط به خاطر کاره.  نیعمو ا گهیم

 بله؟ --بهش زدم و ارتباطو برقرار کردم یبند مین  لبخند

 سالم. --تارا
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 سالم. --

 . میشیم کیبه راند آخر نزد میدار--تارا

 ؟ی بکن  ییخوایم  کاری چ--

که با حاکم کار   ییکسا یانداختن دارک. همه هستن. همه  ری گ هی. مهمونهی مهمون هیامشب --تارا
 خوامی. مشهی توش برگزار م  یکه مهمون یعمارت باغ ،توینه تو مهمون ی. ولمی. منو حاکمم هستکننیم

 تموم کنم. ویباز نیکم کم ا

 کنم؟  کاری من چ--

وارد   12کردم. فردا شب ساعت  ل یمیبرات ا  مویکه جمع کرد یطور تمام مدارک  نیو هم  اتوی جزئ-- تارا
جز چهار نفر. من،حاکم و   یکن یم ر ینوشتم...همه ارو دستگ لمیم یبهت گفته باشم، تو ا  یول  دیعمل بش

. اون میهست رهکه رو درش طرح چهار آس پاستور دا  یاتاق  هیحاکم. اونا و من تو یدوتا از سرکرده ها
 .دمیم لتونیخودم تحوحاکمو من   یول نی ری،اونا رو بگ رونیب  انیدو نفر م

 از کجا مطمئن باشم؟ --

چشمام  یخوهرمو جلو   یکه اون جان ییاز اونجا--گفت  تی دندوناش اومد. با عصبان دنییسا یصدا
. به بابام بگو پرونده اش داره حل  شمینکنم آروم نم  هیسوزوند و تا من خورده حسابامو باهاش تصو 

 آماده کنه. مشوی. تشهیم

  یچ--دادم که عمو گفت رونی . نفسمو بیتو گوش  دیچ یبوق پ یقطع کرد. صدا بده  یفرصت نکهیا بدون
 ؟ی ختیبه هم ر  گفت؟یم

 . میبنداز ری جمع کنه تا حاکمو گ  روهاشویبه باباش بگم ن خوادیم--

 خوبه.   یل یخ نکهیخب ا-- عمو

 . ارهی حاکمو ب خوادی که خودش م  یخوبه. اما نه تا وقت--

که  ادتیکنه،اون دختر سرهنگه.  کاری چ دونهینگران نباش. اون با حاکم بزرگ شده،خودش م--عمو
 نرفته؟
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 براش نگران عمو. --

 د؟ یبعد از پشت سر گذاشتن اونهمه آموزش آخر دلت سر-- عمو

باختم که تو فرهنگ لغاتش عشق و احساس   یخیچشم  هیدختر مو مشک هی عمو. دلمو به  دیسر--
 کنم،وجود نداره. معنا که چه عرض  

 و معنا کن سی پس خودت خط به خط براش بنو--دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت  عمو

 سخته عمو... --

 . هیسخت هست،اما شدن--عمو

 

                                                💣💣💣 
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 ♠تارا♠

 

. از ومدیارکستر و آهنگ م ی. از تو باغ صدابمی تو ج ختمیگذاشتم پشت کمرم و دارتامو ر کلتمو
و    زی. بلرفتی م یرو به سرد بای بود و هوا تغر زیی مرتب کردم. پا مویمشک  زیشدم و بل  ادهیپ  نیماش

  رداشتمعقب ب هیبودم. کتمو از رو صندل  دهیپوش  یبراق  یپاشنه بلند مشک  یو کفشا یشلوار چرم مشک 
 باغ حرکت کردم.  هیبه سمت در فرع نین ماشقفل شد  ی. درارو بستم و بعد صدادمیو پوش

 تو.  ایب --حاکم بلند شد ی به پشت در چند تقه زدم که صدا دمیرس  با

و پدرام در حال خوردن  نیبود و با شاه  ستادهیباز کردم و رفتم داخل. درست رو به روم وا درو
 .کی آس پ  یشد دایکم پ-- زد و گفت  یبود. به هر سه شون سالم کردم. پدرام لبخند یدن ینوش
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 بودم. فیداره. در حال انجام وضا  انهیدر برار آش یادیز ی تایآس مسئول هی. کی آس پ  یگ یخودتم م--

 . کیآس پ  یکرد مونمیپش--حفظ لبخندش گفت  با

 ؟ یاز چ--

 نمی بیباال بزنم. اما نه. حاال که م  نیپسرم برات آست یبرا ،گفتمیشیدختر م  ریپ  یدار  دمید--پدرام
 .کنهی سکته م تیجد یصدا  نیپسرم روز اول با ا

 پسرتو نگهدار واسه خودت. --

 . میکن یدست حکم باز   هی دییایکنار. ب  نیامروز جشنه. بحثو بذار--زد و گفت  یلبخند حاکم

 . شمیتابان م اریدفعه  نیمن ا--که پدرام گفت  مینشست زیامون پشت م همه

که با تارا   شهیهم شده؟یچ--ساله گفت  47دوسال،حدوده  دیبود شا کتر یگه نسبتا از اون کوچ نیشاه
 ؟یبود

 برد باهاش بودم.   دیبه ام شهیهم --پدرام

س  آ نیبشه. اول  نییو پدرام جاشونو عوض کردن و مشغول انداختن کارت شدم تا حاکم تع نیشاه
حاکم  شه یهم یکن ی م کاریبگو چ ییتابان،خدا--کرد و گفت  یتک خنده ا نیحاکم. شاه  یافتاد جلو

 ؟ یبر یو کل دستا رو هم م ییتو

پنج تا دادم و منتظر موندم تا حاکم خالشو انتخاب کنه.   یاکتفا کرد و من به هر ک یبه خنده ا  تابان
 حکم خشته.--گفت یبعد مدت

داشتم.   یخودم نگاه کردم. دست نسبتا خوب یپخش کردن. در آخر به کارتا شروع کردم کارتا رو  دوباره
 .اهیهمه اش قرمز جز دو تا س

کردم و کارتارو   یرنگو باز  نی که حاکم انداخت اول یز ی. با آس گشنندازهیبودم که کارت م ینفر   نیآخر
 خشت جمع کردم. یبا دو

 می. هفتمیکردی جمع م  نیتا آخر کارتارو منو شاه بی که انداختم آس دل بود. به ترت  یکارت نیدوم
 کت. حاکم کت. --کارتو جمع کردم و گفتم
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 شد؟یچ --که پدرام ناباورانه گفت 

 شد.  یحاکم کت--و گفت  دیخند  نیشاه

 .گهیدست د هی. یباالخره تونست--نگاهم کرد و گفت نیبا تحس  تابان

 حاکم بام...--بردم و گفتم بی تبه همون تر میبعد دست

 

 89 پارت

 

نگاه کردم. تا االن  دادیربع به دوازده رو نشون م هیبه دستم موند. به ساعت که    رهیپدرام خ  نگاه
 چطور ممکنه؟--شدن. تابان با تعجب گفت  هوشی که تو غذاشون بود ب ییاحتماال همه مهمونا با دارو

 من خودم نخواستم که نبردم.  یامکانش بود ول شهیهم--

 ؟ یچ  یعنی--تابان

  نی بلند بشم که با دستاش از رو زم ینباش،فقط بدون نخواستم رو دست کس  شی . دنبال معنیچ یه--
 ...نکهیبودتم. غافل از ا ستوندهیقدرت وا یبلندم کرده بود و رو پله ها

  یبشم و نشدم ول تکاریتم جناچشمامو بستم. نخواس یکه کرد  ییتایرو جنا--فوت کردم و گفتم نفسمو
 تابان ستوده...  یدر حقم کرد  تویجنا نیتو....تو بدتر

 . دیلطفا تنهامون بذار--. آروم لب زدنیاشو از روم برداشت و برد سمت شاه رهی خ نگاه

. دوباره به ساعت نگاه کردم بعد چشمامو انداختم تو رونی تکون دادن و رفتن ب یدوشون سر  هر
 .یخطر کرد  شده؟احساسیچ-- تابان و گفتم یچشما

 ؟ ی برام داشته باش  یتونیم یتو چه خطر --گفت  یزد و با آرامش ظاهر  یلبخند
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-- کردم و گفتم زی گرد شده نگاهم کرد که چشمامو ر ی. با چشمادیبه گوش رس  رونی از ب کیشل یصدا
روانگردان. قرار   یاعم از اسلحه و مواد مخدر و قرص ها یکه کرد ییتمام مدارک و تمام قاچاقا
 ست؟ ین ییماهان احتشام. به نظرت اسم آشنا هیشد به لب تاپ شخص لیمیدادا،گزارشا،همه و همه ا

 ؟ یکرد یتو چه غلط--دیغر تی عصبان با

 . رفتی که نم یک به بابام. راه دور کم--

در آوردم و پرت کردم   بمی از ج یبودم و خواست کشوشو باز کنه که دارت زش یسمت من که کناز م اومد
 پام...  یتو هم،دستاش شل شد و چند لحظه بعد افتاد جلو دیسمت بازوش. اخماشو کش

 

 ��آراز��

 

. آروم رفتم سمت در هیبه ک   یک هیچ به یچ مین یتا بب میکرده بود هوش،جمعیمهمونارو ب تمام
و  خوردی. از دو طرف پله من یمرمر یساختمون دو طبقه با پله ها هیساختمون و واردش شدم. 

که   یت. با توجه به اطالعادمیطبقه باال. در حال رفتم به طبقه باال بودم که رو پله ها دو نفرو د رفتیم
مکث   یلباسم لحظه ا دنیخواه بودن. با د  کیو پدرام ن یمرتضو نی تارا داده بود،اون دو نفر شاه

.  ستادمیکردم و مقابلش وا یک یرفت سمت کمرش پله ها رو دوتا  شونیک یکه دست  نیکردن و هم
  کمی داز پشت نز نیتو صورتم برگشت. شاه  ومدهیخورد مشتش ن  یبا پاشنه زدم تو شونه اش که تکون

 میکه زد یی. بعد از مشت و لگدان ییجفتک انداختم که از پله ها پرت شد پا ازی به قول ن عیشد که سر
  یر یکه پدرام از غفلتم استفاده کرد و ت  نییرفتم پا  عیسر  نییاز پله ها پرت شد پا میکی اون  میو خورد

. بازومو تو دستم کردنتو و جمعشون  ختنیشد. با سوختن بازوم همزمان افرادمون ر کیبه سمتم شل
 حاکم کجاست؟--دمیگرفتم، رفتم جلوش و پرس

با حاکمه   کی دارک حاال شده سرهنگ مملکت؟ تا آس پ هیافع--گفت نیزد و شاه یپوزخند پدرام
 . شهی براتون آرزو م دنشید

دارک   هیافع ی،وقتیدونیتاراست. آخه م  شیپس پ راحت شد.  المیخب خ--زدم و گفتم یلبخند
 حکم نتونه دختر سرهنگ مملکت باشه؟  کیسرهنگ مملکت بشه چرا آس پ تونهیم
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 . نشونیببر-- گفتم ین یگرد شده نگاهم کرد که رو به ام یچشما با

اشم و  موندگار ب  نجایا ادیز تونمینم  دمیفهم یگفت و اونارو ازم دور کرد. با ورود سرگرد شجاع یاطاعت
. خاک بر سر  کنهی سرهننننگ؟ سرهنگ عجله عجله. االن عفونت م--گفت دنمیطور هم شد. با د نیهم

 .یکه آمبوالنس منتظره. وا دیی. بدودییشد پاسگاه. بدو 

ول کن،تارا    ناروی. حاال اکشهیپسر م نیا هیگلوله منو نکشه وراج نی. ارونیکنارش گذشتم و رفتم ب از
 کجا رفت؟ 
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آب  وانینشستم، ل یصندل   یو دستوپاشو با طناب محکم بستم. رو به روش رو  یرو صندل انداختمش
 خورد و چشماشو باز کرد.  یتو صورتش. تکون سخت ختمیبرداشتم و ر زی م یرو از رو

حاکم،اونم  یافتاد ری گ--گفتمتو چشماش نگاه کردم و   رهیخواست بلند شه که نتونست. خ  دنمید با
 شد؟  ینجور یشد که ا یکن. چ فی که تمام حقه هاتو از بره. خوب،تعر یکس  ریگ

 . یتوام مثل اون پدرت و مادر بدتر از پدرت آشغال--صداش در اومد باالخره

 ؟ یهست یخوب. اونوقت تو چ میلی خ--

بازنده بوده.  شهیکه هم یهست ی تو کس  ؟یهست یبگم ک ییخوایم--که گفتم کرد ی سکوت نگاهم م تو
 و حاال از دخترش.  یاز پدرم باخت  شیسال پ یو خورده ا یس

 . یدونینم  یچی تو ه--حاکم
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اتفاقا همه --گفتم کردمی م یتو دستم باز  هیسانت 6 یبا چاقو کهی جلوش. درحال  ستادمیشدم و وا بلند
 کنم؟  فیبرات تعر ییخوای . اونم با سند و مدرک. مدونمیم ویچ

 بگو.  یز یچ هی. یستی الل که ن--نگاهم کرد که گفتم رهی خ همونطور

-- رو شونه اش و گفتم دمیچاقو رو کش هیسانت 4 غهیزدم دورش و ت  یخیج زنهی حرف نم دمید یوقت
دو   ینفر  4خانواده  هینبود...تو  یک یبود  یکی برات.... کنمی م فی. خودم تعرستیمهم ن ادمیظر تو زن

مرد.  ونقصه ام یاشکان. بابا شونیکی ماهان بود،اون شونیکی برادرا  نیتا پسر بودن اونم برادر. ا
به اسم...تابان. تابان   گهیپسر د هیازدواج شد  نیمامان قصه رفت دوباره ازدواج کرد و حاصل ا

 ستوده. 

 هی. عاشق اشکان عاشق شد هوی  یخوب بود ول  یگذشت و گذشت. همه چ--جلوش و گفتم  برگشتم
که تو  یصادر کرد. دختر  اشیکه حکم مرگشو با ندونم کار یمعتاد. دختر  یبا بابا نییدختر سطح پا

چرا از   ؟یبود راه انداخت  ی چ ایباز نی...ملقب به تابان ستوده و حاکم. چراحاکم؟ ایرجی. گلرخ ایباش 
تو  یبا اسم برادر مرده اش انداخت   ،خودشویاستفاده کرد اتیکثافت کار یمن برا یاسم عمو

. تابان  یبره؟ البته،هوشمندانه کار کرد ادشی یکه همه چ یعالمه قرص بهش خوروند هیو  شگاهیآسا
  یتا کس  شگاهیگوشه آسا یکه دختر پسر بودنش مجهوله،عمو رو هم با اسم برادرش انداخت هیاسم

 . نه؟گردهیمرده م هیدنبال  ی دنبالش نگرده. آخه ک 

  نیخب. حاال تو بگو. بذار ا--بسته شده بود و گفتم یپاهاش که به صندل نییدم و نشستم پا ش خم
 .میچرخ گردون هم بشنو نیداستانو از زبون چرخوننده ا

. من  یرج یبه آخر خط گلرخ ا  یدی رس--که گفتم کردیسکوت،سرخورده اما همچنان با غرور نگاهم م تو
بذارم رو   کوی پالست هیجراح   هیخرج  شمیحال مدست بابام. قبلش خوش  سپرمتیدر هر حال م

 کن.  فیچاقو کار نگرفتم و صورتتو پاره پوره نکردم تعر نیاز ا نکهیدستت،پس تا قبل از ا

 که شروع کرد.  میعصب  یچشما ا ی دیاز خشم تو صدام ترس دونمینم
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 ♥ال یدان♥

 

نبود. االن منتظر   یتفاوت که االن نقشه ا  نیبا ا یول میدور هم نشسته بود  مای سه تامون مثل قد هر
 ان؟ یم یپس ک --جا به جا شد و گفت ای تو خونه و ببرنمون. ناد  زنیبر میبود

 ؟ یزندان رفتن عجله دار  یبرا--سام

 بچه امون در امانه.  دونم یم ینطور یا--ایناد

 حکممون اعدام باشه؟ دیشا یدون یم--چرخرندم سمتش و گفتم نگاهمو

 ستم،چونی . اگه اعدامم بشم بازم ناراحت ن ستیبرام مهم ن--اشک شد و گفت  و پر  نیغمگ چشماش
 بچه امو خودم نکشتم.

 شد؟  ریحاکم دستگ یعن ی--و گفت دی کش  یقینفس عم  سام

 . کردیتارا خبرمون م شد یم رینه اگه دستگ--

 نکنه فرار کنه. --با ترس گفت ایناد

  کیدر رفتن از دست تارا افسانه است. نترس، آس پ--گفت یدستاشو گرفت و با آرامش ظاهر  سام
 .کنهیرو به راه م ویهمه چ

 کنن.  رشیکاش زودتر دستگ--گفت  زد یچشماش از ترس دو دو م کهی در حال ایناد

 . نترس. شهی نم  یچ یه--سرشو گرفت بغلش و گفت سام

انداختم که حواسش نبود و داشت از   یعکسو وقت نیا برداشتم و نگاهمو دوختم به عکسش.  لمویمبا
  دنتیگه،دیتا چند وقت د--رو چشماش و تو دلم دمی. انگشتمو کش کردیم یبرادرش خوشحال  دنید

 . یتو ذهنم ثبت بش دی. باشهیبرام آرزو م 

 

 ♠تارا♠
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 شروع کن. --رو به روش و گفتم نشستم

بودم به    کیکوچ  یمامانم وقت --تو حدقه گردوند و گفت شویقهوه ا یبا زبونش تر کرد. چشما لباشو 
. گذشت و  دمی. جون دادنشو با چشمام دنییکه از بابام خورد از پله ها پرت شد پا ییخاطر کتکا

 هیساله بودم که با جون کندن شهر 20دختر  هیگذشت تا بابام رفت تو کار مواد. اون وقتا من 
هم  دی کشی .  هم مکردیم یما رو مجبور به هر کار   یندار  نیا موی. نداشتاوردم ینشگاهمو در مدا
دانشگاهو جور کنم مجبور شدم با بابا   هیشهر تونمیجوره نم چیه دمید ی. وقتفروختی هم م دیخریم

نه فخر   بود رپولدا  نکهیبا اشکان بود. اشکانو دوست داشتم. با ا مییآشنا  لیهمکار بشم. اون وقتا اوا
  یبرا دمیو من فهم  میو مهربون بود. کم کم با هم آشنا شد ی. خاککردینه از باال نگاه م فروختیم

  یاما اون وقتا خوشکل بودم. جور  کنمی نم  فی. از خودم تعرشهیداره سمتم جذب م یبار پسر  نیچندم
 . ارمیرو به لرزه در ب   یهر دل تونستمیم

 سن و سال دار بود اما هنوزم خوشگل بود.  نکهیا گفت،بایتو صورتش چرخوندم. دروغ هم نم نگاهمو

 تونستمی که م یو حالش بد شد. تنها کس دیکش ادیشب بابام ز هی--و ادامه داد دیکش یق یعم  نفس
  یلیخ  هیبابام دردش چ دیفهم  یاشکان بود. بهش زنگ زدم و اونم اومد. وقت رمی ازش کمک بگ

  دمیشدم فهم شی پا پ یمدت گذشت که حس کردم رفتاراش عوض شده. وقت هی. دمیخجالت کش 
 من شرط جور کردن مواد واسش گذاشته. از بابام متنفر بودم،متنفرتر شدم. تنداش یبابام برا
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 ؟یکردی چرا ولش نم یاگه متنفر بود--

 بازم بابام بود. یبابام بود. بد بود،ول--گلرخ

 خب. ادامه بده.--



 ک یآس پ

177 
 

عابر   هیمن   ینبود و اون برا یعالقه ا چی. هخواستمیمن به اشکان وابسته بودم چون پولشو م--گلرخ
داشتم.. به بابا گفتم دست از سرش برداره. به   اجیبانک زنده بود،پس به زنده بودنش احت

  یااز برادر یکیکه  ینشد. نشد تا روز   یبشه. ول الشیخ یگفتم ب دادمیکه بهمون کار م یبابک،همون
 اشکان اومد سر وقتم.

 تابان؟ --سکوتش گفتم  دنید با

برادرش بشم.  الیخی آره. تابان. اومد سراغم و دعوا راه انداخت. بهم گفت ب--تکون داد و گفت سرشو
هم خوشم اومد.  یلیمن تو همون برخورد اول ازش خوشم اومو. خ یول شهیباورت نم  دونمیم

 ی. اون چشمادیجنگی . چشماش با موهاش میمشک هیکوتاهش مشک  یهابود و مو دیف یپوستش س
 با خودش برد.   نمویدل و د یخ ی یآب

 ؟یچرا از اسمش استفاده کرد  ی. اومدم بگ یبگ  تیاز دلدادگ  ومدم ین--وسط حرفش و گفتم دمیپر

  گهی. درون ی همون وقتا بود که اشکانو کشتن و منو از گروه انداختن ب--شد و گفت  رهیچشمام خ  تو
مقدار داشتم و سرش شرط   هیاونشب رفتنم قمارخونه.  نکهیا نکه،تایتا ا کردمیم  داینون شبمم به زور پ

ونم گفت اگه بت کهشرط بستم  یبه حکم وارد بودم. با کس  میاکیقمارباز و تر یکردم. به لطف بابا یبند
واسه خودم. قبول  شهیبه من تا آبش کنم و تمام و کمال پولش م دهیببرمش نصف اسلحه هاشو م

 ونیکام هیبردم. حاال من بودم   کردمی که فکرشو م ی ز ی تر اون چ عیسر یلی . خمیکرد یکردم و باز 
اومدم،افتاد  لسدست خا  دیبابا د ی. اون شب وقتشدی فرستاده م یجنگ یبه کشورا دیاسلحه که با

  یخال دونم یکتک خوردن مامانم افتادم. نم ادی زدیم  ی... وقتزدیم یروم و شروع کرد به زدن. وقت
برداشتم و    کی ن کی از رو پ اکشویتر   خیس دمیکه تا به خودم اومدم فهم یجنون آن  ایکردن حرص بود 

 فرو کردم تو گردنش.  

 بود. قتل پدرم.  من هیقتل زندگ نیاون اول--باال آورد و گفت چشماشو

بدنش   دنی کش نیگذاشتم تو دستش که انگار ح  یجور  خوی س--فرستاد و گفت  رونی با آه ب نفسشو
 هی. سرگردون کوچه ها بودم که ابونی و رفتم تو خ رونی. از خونه زدم ب خیرو س فتهی و م شهیشل م

 بود؟  یک  یدونیاومدن راننده کپ کردم. م نییپام ترمز کرد. با پا  یمحکم جلو نیماش

 بود؟   یک--
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اون مرگ بود. اونشب  یکه برا یپسر برادرش بود. تولد نیتابان بود. اونشب شب تولد اول --گلرخ
 ونیهز یکرده بود و تابان داغون بود. تا تونسته بود خورده بود و ه  یبابات از مامانت خاستگار 

:من برم داداشمو بکشم؟ حرف از  گفتیو م  کردیم هید گر و بع زدی. حرف از کشتن بابات م گفتیم
  ریکه در حد مرگ دوست دارم بکشم؟ با خودش درگ ویکس دی:چرا باگفیو بعد م زدیکشتن مامانت م 

تو خونه اش  دنمیشد با د داریب  یموندم. وقت داریسرش ب یبود. بردمش خونه اش و تا صبح باال
. بهش گفتم ما با هم کنمیم  یاونجا چخ غلط  دیپرس خودشو جمع کرد و ازم  عیتعجب کرد اما سر

شدم.    کیبهش نزد  یلی. بعد از اون خرونی اما ورداشت پرتم کرد ب میپدر مادرتو نابود کن میتونیم
جنازه بابامم که جمع کرده بودم و آزاد آزاد بودم. اسلحه هارو فروختم و با پولش از همون آدم اسلحه 

بودم  ردهکه توش ب یتا باند خودمو زدم و به خاطر قمار  دمیزحمت کش ی. کلدمیخر یا گهید یها
 شدم.  یاسمشو گذاشتم حکم،حاکم شدم، قدرتمند شدم،واسه خودم کس
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 بود؟  کارهیوسط چ  نیابان ات--

دنبالش گشتم. اون موقع همه منو به اسم  یلی حاکم شدم خ نکهیبود...بعد از ا چکارهی تابان ه--گلرخ
 ...نکهینخورده بود تا ا  یاز من به گوش کس یا  گهیاسم د چی و ه  شناختنیحاکم م

 نکه؟یتا ا--گفتم ی سکوتش سوال با

 تشیکردم،اذ دشی. تهدکشهیمن سرک م  یبابات داره تو کارا  دمیش،فهمیسال پ 14 نکهیتا ا--گلرخ
گرفتم با گروگان   میپرونده نشد. همون وقتا بود که تصم ال یخ یب  یکردم،آدم فرستادم لتو پارش کنن ول

به اون  ونبردمت میانداخت رتونیمسافرت که گ نیرفتیم نیارو تموم کنم. داشت هی گرفتن بچه هاش قض
 نیبذارم زنده بمونه واسه هم تونستمی. نمدیاما روژا د  دیتو در رفت و منو ند  هیرکیبا ز یخرابه. کسر 

 زدم.   ششیکردم روش و آت  ینفت خال  تیپ هی

 . کردمیاونکارو م  دینکن. با یاونطور  تویوحش یچشما--ام نگاه کرد و گفت افهیق به

 شد و من چرا شدن آست؟  یعموم چرا اونطور -- دمیغر تی عصبان با
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 ی. وقتمی بزن نیزم  یکه بتون یتسلط دار  یاونقدر به فنون رزم  دونستمیمن نم  ویبهم حمله کرد--گلرخ
  14  هیفراموش هی. یبش یو تو دچار فراموش  نهی بب  بیسرت آس کردمی هولت دادم فکرشو هم نم

ت افتادم و همون لحظه عمو ادیچشمات بود.   دمیکه د یر ی تصو نی،اولیبه هوش اومد یساله...وقت
  دهیعموت باشه و فهم شدیاجازه وارد بشه. باورم نم یب  خوادیپشت در م  یکی که بهم خبر دادن  ودب

 .دم یباشه تو رو من دزد

راه  هیتو  ادی کردم با من ب  یدلمو بلرزونه. هر کار  تونسیسابقو داشت. هنوزم م   تی هنوزم جذاب  تابان
نتونستم از نفرتش در برابر بابات ازش استفاده کنم. خواست بغلت کنه و ببرتت که  ینتونستم. حت

همه   که دادنیبهش م  وییمدت به دستور من قرصا هیخونه.  وونهیزدم پشت گردنش و انداختمش د
  تیاون هو ی طور هم شد و بعدش از اسمش به عنوان اسمم استفاده کردم و برا  نیببره و ا ادیاز  ویچ

 ختم.سا  یجعل

 ؟یخانواده ارو از هم پاشوند هی ی الک یالک یعنی--

اندازه ات به  ینبود. پدرت اشکانو به من بدهکار بود،تابان خودشو و تو تابانو. شباهت ب یالک --گلرخ
ببرم. اما حاال   نیکه تو رم از ب  دادیاجازه ارو نم نیبه من ا یکه از پدرت گرفته بود ییتابان و آموزشا

 اشتباه کردم.  نمیبیم

به بابام،عموم و قانون. پرونده حکمم داره بسته  سپرمتیندارم. م تی من کار یول  یبد کرد یلی خ--
  شی چشمام به آت یکه جلو ی. به خودت،به بابام،به عموم،به من،به خواهر ی. بد کردشهیم

 .یرج یگلرخ ا یهمه امون بد کرد ش،بهیدیکش

 

 ♣سام ♣

 

 ؟ یشد یچ--گفت و رو تخت نشت کنارش نشستم و گفتم یآخ

 .ادیم  رهی م یدرد دارم. ه شبیاز د--لب زد حالیب

 دکتر؟  می بر ییخوایم ؟یگیاالن به من م یدرد دار  شبیتو د--گفتم دهیترس
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 . هیعینه بابا،طب --ایناد

 ه؟ یعیدو شب طب--تعجب گفتم با

قصد خروج  شونیا--رو شکم برجسته اش و گفتم دمیتکون داد که دستمو کش یسر  نانیاطم با
 ندارن؟

 انگار.  شترهیتو ب یدو هفته مونده ها. عجله --و گفت  دیخند ایناد

 . ومدیدارم زود تر م یمن چه حس دونستیم نمیاگه ا--کردم و گفتم نوازشش

 .ستایقبول ن--ایناد

 خانم؟ هکر ستیقبول ن یچ--دادم به تاج تخت و اونم بغل گرفتم و گفتم هیتک

 . برنیتو م ینبرن با حرفا انین  یمنو همونجور --چپ نگام کرد و گفت  چپ

  شیپ یفراموش کنم چطور  تونمی آخه هکرخانم من،نم --و گفتم  دمیبوس شویشونیام بلند شد. پ خنده
 که. میهم

قبول  یهم که نداشت به درد وصال ما خوردم. حاال لگم چ  یخوب  چیحاکم ه-- تکون داد و گفت سرشو
 ست؟ ین

 بگو. --

 ؟یکرده بود یز ی . برنامه رهیبچه ات مثل تو خرداد--گفت زونیآو یلب و لوچه  با

 .  دیکش یخفه ا غیج  ایلحظه رفتم تو گذشته که ناد هیو  دمیخند

گفت   یا  گهی. آخ بلند درهیگیدستشو به کمرش گرفته و لباشو گاز م دمیتو جم نشستم که د دهیترس
 ببرمت دکتر.   دیاصال اشتباه کردم با ا؟یناد شدیچ--که خم شدم روش و گفتم

 . دهیتروخدا زودتر فکر کنم داره به حرفت گوش م-- دستم چنگ زد و گفت به

 کدوم حرف؟ --گفتم یجی گ با
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دارم از  گهید ادی داره م ادیزودتر ب   یگفت ؟یشد دایجد ا ی یسام،خنگ بود--گرد کرد و گفت چشماشو
 بکننننننن.  یکار  هی رمی میدرد م
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 ��ازین��

 

  رونیکردم. با ب  قیآمپولو بهش تزر اتیکردم و محتو یانگشتم همونجارو ضدعفون  ریحس رگش ز با
افتاده  ی. نکنه براشون اتفاقختیدلم ر هوی دمیبلند شد. اسم سامو که د لمیزنگ مبا  یاومدنم صدا

 کنم؟ کار ی چ دیدردش گرفته با ایاز،نادی ن--جواب دادم که گفت  ع یباشه؟ سر

 .گهید نجایا ارشی ب--

 کنم.  کاریچ گهی. دارمشی خوب دارم م-- سام

 کن.  ی. فقط هول نشو و با سرعت مطمئن رانندگ چکاریه--

 بره.   فرستمشینم ومدهی راحت. ن  التیخ-- سام

الزمو انجام دادم. به  یایبودن هماهنگ مانیکه تو بخش زنان زا ییو با بچه ها زی پشت م رفتم
با   زی شدم. پشت م رهی بود خ میکه تو گالر  یدر آوردم و به عکس بمیاز تو ج  لمویدادم،مبا هیتک   یصندل

  مو آرو   دمیصورتش کش یرو یعکسو گرفتم. دست نیکه ا کردیم یمتفکر داشت شطرنج باز  افهیق
 ماه دان؟ 6 نیتو ا ی. کجا موندیستیو تو ن  ادیم  ای اهرتم داره به دن. بچه خونیبب--زمزمه کردم 

بار    نیآخر یبرا  نیواسه هم دمیرسیکارام م  هیبه بق  دیپاک کردم. با دویکه از گوشه چشمم چک یاشک
 کردم. کیصفحه ارو تار میصورتشو از نظر گذروندم و بعد با زدن دکمه کنار گوش 
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 ام از تو تنها نشونم از تو  وونهید دل

 ی که خودتم ندار  یادگار یعکس  هی

 تنهام   یلیکه خ ی شبهام وقت  قیرف شده

 آرزوم  یشیرو به روم بازم م  رمشیگیم

   قرارمیکه ب ی تو رو ندارم وقت یوقت

 کنارم  ییایب دی شا بندمیباز م  چشامو

 شبهام  قیشده رف  یادگار یعکس  هی

 هام تن  یل یکه خ یرو به روم وقت  رمشیگیم

 خندم یهام م هیبه گر بندمیباز م چشمامو

 بندم یهام باز به تو دل م یخستگ  قیرف

 

 ��آراز��

 

 ؟ یکنی م ینطور یجرا ا--گفت  انیکه شا  یخودمو انداختم رو صندل یو با خستگ  دمیکش یپوف

 من اعصاب نذاشته. یدختره برا نیا--ماساژ دادم و گفتم مویشونیپ

 کدوم دختره؟ -- انیشا

 دختر سرهنگ احتشام.--

 ؟یبه به. دل داد-- انیشا

 . خرهیدلو ولش کن. همش واسه خودش دردسر م--
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و   یشگیهم یتفاوت یگفتم که تارا با همون ب  یدییدر اومد. بفرما یبزنه صدا یخواست حرف  انی شا تا
 و سالم کرد. کمیاومد نزد  یخی یچشما

  رفتی شلوار م  زیکه با بل  ی. با چادر سختش بود راه بره. دختر نهی دادم و اشاره کردم بش جوابشو
باال رفته  یبا ابروها انی. قانون پاسگاه بود. شاکردیسرش م  دیخب،با یچه به چادر؟ ول تویمامور

 برم. گهیپس من د--سمتم و گفت دیبه دستش زدم. نگاهشو کش یکه ضربه ا کردی نگاهش م

 ؟ یمنو چرا احظار کرد--ادم که از اتاق خارج شد. همزمان با خروج اون تارا پاشد و گفتتکون د یسر 

 ما خودتو ننداز وسط.  یتایبهت گوشزد کنم وسط مامور  دیتارا،چند بار با--گفتم کالفه

 .شد یپرونده داشت دود م نیماه جون کندنت سر ا 4. کردی اون داشت از دستتون فرار م--تارا

 چقدر سگ دو زدم تا نفرستنت بازداشگاه. یدونی . میشدیم اتیوارد عمل دیادود بشه. تو نب--

 . چقدر انصاف. ولیکمکتون کردم و پاداشم بازداشتگاه بود. ا-- و گفت زمی م یاوم جلو یعصبان 
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 ی آدم معمول هی. تو االن کینه آس پ یاتیو عمل  تیمن،تاراجان،تو االن نه مامور امن زی عز--
 کن. یزندگ یآدم معمول هی دخالت نکن و مثل  تایتو مامور ،پسیهست

 یایی هنوزم توانا ستمین  کیندارم. اگه آس پ یمعمول یها ییمن توانا یول-- و گفت زمیشد رو م  خم
 . کنمی م هوششی و ب شهیاز کنار گوشش رد م دونستمیکردم م  کیشل  یتو وجودم هست. وقت  کیآس پ

 . یزنی م یرفح  هی زنمی م یهر حرف--داد زدم یعصبان 

 ام به من دستور نده.  گهیچون اون حرف حقه که جواب نداره نه حرف ناحق. د--از من داد زد بلندتر 

 . رونی اصال حرف بزنم. چادرو از رو سرش در آورد،گرفت دستش و با تمام سرعت زد از اتاق ب نذاشت

 بود؟  یش یکه انقدر آت یکرد کاری چ--و گفت  دیکه در دوباره باز شد. عمو خند دمیکش یق یعم  نفس
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 . دهیعمو،اصال به حرف گوش نم--ناله گفتم با

 وده ها. ب  کیپ ،آسی نبست  یدل به کم کس-- و گفت  دیخند  دوباره

 کنه.  ریبود که تونست منو اس یآره. اون تنها کس --اومد رو لبم و گفتم یاون روزا لبخند هیادآوری با

 

                                               💣💣💣 

 

 ♠تارا♠

 

لباسو که بغل هم بود بستم. رفتم  پیگفتم و ز یلحظه ا کیدر اومد.  یکه صدا دمیپوش لباسمو
 تو؟ ای. تولد منه ای خوشگل شد-- زد و گفت یلبخند ی. کسر دمیرو د یبا باز کردنش کسر سمت در  

 . کردی اعالم نم ینطور یکاش بابا ا--و گفتم دمیش  یق یعم  نفش

 بودن. االنم منتظر اومدنتن.  دنتیمنتظر د لیتمام فام--یکسر 

شونه بود و تا کمر چسبون.   یرو  ناشیلباس بلند بود که آست هیانداختم. لباسم  نهیآخرمو به آ نگاه
براق داشت. موهامو   یدامن لخت و ول سرمه ا نییمات بود و از کمر به پا یرنگ باالتنه اش نقره ا

  هیباال و با   دمچپمو برده بو قهیشق یاز موها یسمت راست بود و  کم امیچتر شتر یباز گذاشته بودم،ب
  ی. کفشایچیه گهیگردنم بود و د میون باال نگهداشته بودم. گردنبند خانوادگهم  یدار آب نینگ رهیگ

  یساز و آواز از طبقه  ی. صدارونیاز  کنار تخت برداشتم و پام کردم. کنارش از اتاق اومدم ب  موینقره ا
  ینبود وسطا نوریحواسش ا یکس شکرو رفتم سمت پله ها. خدارو رونی. نفسمو دادم بومدیم نییپا

 . شیو بغل  یبه افتخار کسر -- گفت ینکره ا یاز کجا کدوم صدا دونمیکه نم میپله بود

و   ستادیاومدم بابا کنار من  وا نییدست زدن و نگاهشون برگشت سمت ما. از پله آخر که پا همه
 .یبه خانواده خوش برگشت-- زدم که گفت یعمو لبخند  دنیعمو کنار بابا. با د
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.  زدیبود که راحت و بدون لکنت حرف م  یکه محکم به خودش فشارم داد. دو ماه بغلش کردم  آروم
 آشنات کنم.  هیبا بق می بر ای ب--ماه خوب شده بود. مامان اومد کنارم و گفت شیش نیتو ا

آشنا   نایبا همه ا دیمن با--انداختم و گفتم تی به جمع ی با لبخند دستمو داد دست مامان. نگاه عمو
 نهههه.--د که با عجز گفتمتکون دا یبشم؟ سد

 اتفاقا آره.--و گفت دیخند
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همه  نی عمو. ا هیو  میدار ییدو تا دا--و گفتم ستادمی وا یبا همه آشنا شدم کنار کسر  نکهیاز ا بعد
 از کجا اومد؟  لیفام

 .گهیمامان بابان د لی فک و فام--یکسر 

 نموند.  ادمی چکسوی. االن من هادنی بازم ز--

 ه؟ یدخترخاله مامان چ ینظرت راجع به نوه --نگاهشو اطراف جرخوند و گفت  یکسر 

 .یگ یم ویک دونمینم--تکون دادم و گفتم سرمو

 .هی همون دختره کنار پنجره است. لباس آب--شد و گفت  رهی صورتم خ تو

. رهی ت یو چشما یقهوه ا یساله. موها 19- 18دختر حدودا  هیاومد.  ادمیانداختم اونور. آها، نگاهمو
 داشت.  یکم شی بود آرا  دیپوستش سف

 . خوشگله.دونمینم --باال انداختم و گفتم یا شونه

 ازش خوشم اومده.  یبه مامان بگ  یتونیمثال م --یکسر 

ازت   شینطورینگاه نکن هم یاونجور --خنده و گفت ریزد ز یباال رفته نگاهش کردم که پق  یابروها با
 .ترسمیم
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 ؟ یترس یم یاز چ --آراز برگشتم سمتش یصدا با

 .کنهی بد نگاه م-- یکسر 

 اون که آره. --آراز

 ؟ یکن یم  کاری آخ. چ--که خم شد و گفت یکسر  کمیپشت دست زدم تو ش با

 من ترسناکم؟--

 . خورمی م گهید یکیبگم که  قتوی االن اگه حق--یکسر 

 .  کنمی شت و پتت م زنمیم--

 دختر خاله مامان. یبا همون نوه   رمی ندارم. م ی انج  تی تو امن شی من پ--کنارم گذشت و گفت  از

 ؟ ینی رو بب  ایسام و ناد یبچه   ییخوای نم-- رفتنش نگاه کردم که آراز گفت به

 . کجان؟ خوامیم--

که رو مبل نشسته بود و سام کنارش رفتم سمتشون.  کنارشون  ایناد دنیاشاره کرد. با د یگوشه ا به
خم شدم   ننی که خواستن بلند شن. دستمو رو شونه اشون  فشار دادم و وادارشون کردم بش ستادمیوا

کوچولو. از بغلش   یپسربچه  هیماهش بود.  هیتو بغلش نگاه کردم. فکر کنم  یو به بچه  ای رو ناد
 ه؟ یاسمش چ--گفتم فتهی که ن رمشی بگ یجور   کردمی م یسع انهیناش کهی گرفتمش و در حال

 نیا--آروم آراز کنارگوشم قلقلکم داد یبغلم. صدا  رمشیاز پشت اومد رو دستام و کمکم کرد بگ  یدست
 . شیگرفت ینطور یاو ستیبچه است. اسلحه ن 

 که حس کردم تپش قلبم باال رفت.  خوردویآراز به گردنم م یعطر و نفسا یبو 

 آرمان. --بهم زد و گفت یلبخند ایبغلش بودم. ناد  بای دستم بود و من تغر ریز دستش

 . ییییخاله؟ . نگاهش کن آراز. اوخ یجان. بزرگ شد یا--از سمت چپم اومد ازین یصدا

  دمیکش یقی . نفس عم دیپشتم لرز  هوی سرشو از کنار گردنم رد کرد و چونه اشو گذاشت رو شونه ام.  آراز
 بندازمش. ترسمی. مرشی ا،بگیناد--و گفتم
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بچه از بغلم جدا شد   نکهیو بچه ارو سپردم بهش. آراز بعد از ا ایناد یدستامو گذاشتم رو دستا آروم
رو شکمم که شکممو دادم تو. نوازششو نا کمرم ادامه داد و بعد دستشو برداشت. لبمو   دیدستشو کش

و رو به سام    نییاپ  دمیزدم. دامنمو کش یراه انداخته بود تو دلم تشر  سکویه دگاز گرفتم و به قلبم ک
 ومد؟ ین  الیدان--گفتم

 نه.-- و گفت دیکش  یق یشد. سام هم نفس عم نیغمگ هیتو صدم ثان  ازیو ن  ایناد یچشما

 سالمه. نگرانش نباش.  یعن ی ستین یاگه ازش خبر -- و گفتم ایناد یگذاشتم رو شونه  دستمو
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اعالم کردن صرف شامه. کالفه از جام پا شدم و رفتم طبقه باال.  نکهیو بکوب ادامه داشت تا ا بزن
و  دهی کش ی. دستادیچی دور کمرم پ یهنوز به راه بود. خواستم برم تو اتاقم که دست کیموز یصدا

با خشونت باز کردم و برگشتم طرفش که  سبزه. هولم داد تو اتاق و درو پشت سرم بست. دستاشو 
 ن؟ یامی . بندیکفم بر

 ؟ یکن ی م یچه غلط  نجایتو ا-- بلند گفتم یصدا با

 مکه؟  یحاج  یحاج یمارو لو داد یعموتو برد یاومد ؟یخانم صابر  یچطور --نیام یبن

 رون؟ ی ب یاومد یتره چطور  ن یآخه تو خودت پرونده ات از باباتم سنگ--قدم عقب رفتم و گفتم هی

 .گردمیحساب. برم هیاومدم تصو--و گفت دیخند

که نعره   دمی پشتش. دستاشو کش  چوندمیبا پاشنه زدم تو شونه اش و دستاش و پ  رتمی خواست بگ تا
ام که  نهیبه دندونم و پاره شد. محکم زد تخت س کرد ریتو صورتم که لبم گ دیاش رفت هوا. با سر کوب

بند شه  نکهیافتادم رو تخت. اومد خودشو بندازه روم که قلط خوردم و خودمو انداختم کنارش. قبل از ا 
-- گفت  ی با سر زدم تو دماغش که خون راه افتاد. دستشو از رو دماغش برداشت و با لحن عصبان 

 ....یدختره  کشمتیم
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ام جر خورد. با لذات نگاهم کرد  نهیس یکه لباس از وسط که درز داشت تا رو  دیشامو گرفت و ک قهی
 ؟ یکن ینگاه م وی چ  یدار --که با مشت زدم تو دماغش و گفتم

تو پهلوش که افتاد رو تخت. دستاشو از پشت گرفتم و خواستم بلندش کنم که   دمیتر با پا کوب  محکم
 .دهی همه سرو صدا تازه رس   نیدر با شدت باز شد و آراز اومد تو. به. بعد ا

 . فکر کنم از بازداشتگاه در رفته.رشی بگ نو یا ایآراز،ب-- تکون دادم تا موهام بره کنار و گفتم سرمو

شد و گرفتش که از عقب جفتک انداخت. کفشش خورد تو چونه ام که آخم در    کیبهم نزد عی آراز سر 
محوش   نیچشمام محوش کن تا از زم  یاز جلو نویآراز ا--اومد. دستمو گرفتم به چونه امو گفتم

 نکردم.

 ؟ یخوب-- گفت یبا نگران  آراز

 آره. خوبم. لطفا ببرش. فکر کنم دماغشم شکسته. --تکون دادم و گفتم سرمو

کردم ته در دوباره باز شد. آراز   یتخت و پوف ی. نشستم رورونی ردنشو گرفت ک از اتاق بردش بگ آراز
 د؟ ینفهم یز یکه چ یکس--دمیبود. نگران پرس 

 نه.--به لبم گفت رهی جلوم و خ اومد

 . یکن یم  کاری چ--رو لبم که سرمو بردم عقب و گفتم دی اشاره اشو کش انگشت

 . ادی خون م--نشونم داد و گفت انگشتشو

 . دندونم پاره اش کرده. ستین یز یچ --شست و اشاره لبمو پاک کردم و گفتم با

. هولش د یکه آروم چونه امو بوس  ستادمیشد. صاف وا  خیبدنم س یفکمو نوازش کرد که موها آروم
 ؟ یکنی م کاری چ--دادم و گفتم

 کبود شده. -- آراز

 . رونی شده که شده. از اتاقم برو ب--

 چرا برم. --آراز
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 .رونیبرو ب  گمیم--و تعجب از رفتارش گفتم  تی عصبان با

 . رمی نم-- آراز

برو  --کرد که دستشو پس زدم و گفتم کشونیتم و به هم نزد قهی جلوتر د دستشو گذاشت رو  اومد
 آراز.  رونیب

 .  یزنی باره صدام م نیاول یبرا--جلو تر و گفت اومد

بود. فاصله اش   یسرهنگ و افروز و افع نیبار بود بهش گفتم آراز. تا قبل از ا  نی. اولگفتیم راست
 برو آراز.  --کرم و گفتم ادیباهام کم بود. فاصله ارو ز

 از خودت؟  ای. از من؟یترسیم یاز چ--آراز
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 .ام یلباسمو عوض کنم خودمم م رونی برو ب ترسمینم یمن از کس ه؟یچ  ایموشو گربه باز نیا--

 چرا؟  رهی خودت دردسر درست نکن. تو گوشت نم  ینزن و برا ویچقدر بهت گفتم کس--آراز

 . کردمیبهم حمله کرد. داشتم از خودم دفاع م --

 . ینبود دماغشو بشکون  یاز ین  یدونیرنگ کن که نشناستت. خودتم م ویک یبرو -- آراز

 ود.شده بود. حقش ب کی از حد نزد شیبهم ب--

 ؟ یشکونیبشه دماغشو م کیبهت نزد  یهر کس --آراز

 .شکونمیبشه دماغشو م کی هرکس بهم نزد--گفتم دیخودش با تاک  مثل

 هر کس.--جلو و گفت  اومد

 هرکس.--فوت کردم و گفتم مهیکم بود. نفسمو نصفه ن یادیز یا فاصله
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 باشه. --زمزمه کرد دهیو کش  آروم

اش   نهی.  محکم زدم تو سواریبه خودم اومدم که منو چسبونده بود به د یشد فقط وقت یچ  دمینفهم
رو   شیشونی بود که دمم بازدمش بود. چند لحظه بعد پ ک یدست بردار نبود. انقدر نزد یتا ولم کنه ول 
 . دی و بعد خودشو عقب کش میشونیچسبوند به پ 

تو صورتش. با   دیخوابمحکمم  هیل یقدم ازم دور شد خودمو جمعو جور کردم و س هیکه  نیهم
 ؟ یچطور جرات کرد--گفتم تیعصبان 

 نزن.   یزژ زرشک  چوقتیه گهید--و گفت  دیکش یق یبرگردوند،نفس عم  صورتشو

 . رونی بودم. گمشو ب  یمنتظر دستور جناب عال--گفتم یمسخرگ  با

 ؟ یچرا دماغمو خورد نکرد--آراز

داد و دستشو بند  ی. پامو آوردم باال و خواستم بکوبم تو صورتش،جا خال شدیم اد یروش داشت ز گهید
زدم   زی چپم زدم تو دستش تا پامو ول کنه. با ول شدن پام خ یساق پام کرد که افتادم رو تخت. با پا

 . یپس برات مهمم که راحت از اشتباهم گذشت-- و نشستم رو تخت. رفت کنار در و گفت

 . یندار  تی برام اهم-- نگاهش کردم و گفتم رهی خ  رهیخ

 ؟ یبرام مهم یباور کن  ییخوایچرا نم --آراز

 .یکرد کاری فراموش کنم چ تونمی خانواده ام ام هستم بازم نم  شیاالن که پ ی. حت یچون تو نارو زد--

 کردم؟  کاری کردم ها؟ چ کاری چ--زد و گفت  ادد

که   یبود ی. تو تنها کسیاز اعتمادم سوءاستفاده کرد--داد زدم که حس کردم هنجره ام پاره شد یجور 
  یهمسفره و حت نیهمسفر،اول  نی. تو اولی. دروغ گفتیکرد انتیبه خلوتم راهش دادم و تو...تو خ 

 مادبهت اعت دی. چرا بایبه هم زد و یهمه چ یول  کردمی . داشتم روت حساب میهمدردم بود نیاول
 کنم.

 دوست دارم.  گهیچون االن د--خودم داد زد مثل

 . رونی برو ب-- بعد با اخم گفتم یلحظه کپ کردم ول  هی
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 ؟ یچ --لب زد آروم

 . رونیبرو ب  یدوستم داشته باش خوامی. نم رونی برو ب-- گفتم یبلند یصدا با

دادم و خودمو انداختم رو تخت.    رونی . با رفتنش نفسمو سخت برونی تو هم و رفت ب دیکش  اخماشو
 من...نه. من دوسش ندارم.  یعنیمن...  یدوسم داره. ول ؟یچ

 

                                                💣💣💣 

 

 ��آراز��

 

از جاش پا شد و   دنمی. عمو با دنروی و رفتم ب  بمی انداختم تو ج لمویاز عکسش گرفتم،مبا نمویغمگ نگاه
 ؟ یر یم یآخه چرا دار --گفت

 کنم.  شرفتیپ تونمیهست. م یخوب  یتایاونجا...اونجا برام موقع--زدم و گفتم  یتلخ  لبخند

 . یکن اهیبزرگترتو س یتو باز خواست--جلو و گفت  اومد

 .هیچه حرف  نینه عمو. ا--تکون دادم و گفتم سرمو

 یدفعه فرق داشت. خشک نبود. با صدا نی. نگاهش استادیدر اتاق بابا اومد. رو به روم وا یصدا
 هست. تیموقع یهم کل نجایا--گفت ی فیضع

 برم.  دیبابا. با شهینم--

تا موافقت کنه.  مییایو م میر ی. انقدر م یخاستگار  می ریبازم م-- رو شونه ام گذاشت و گفت دستشو
 .  نمتیب یم سال دارم  19فقط نرو. من بعد 

 بابا؟ -- زده گفتم بهت
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و   میری . میباش  شمیپ خوامیسال ازت دورم کرد االن م  19غرور  نیتنها باشم. ا گهید خوامینم --بابا 
 . یدلشو نرم کن  یتونیکنه باز م  ی تا قبول کنه. اون هر چقدرم کله شق  مییایم

 . گرفتیرفتنمو م  یبابا. اون منو دوست نداره. اگه داشت تا االن جلو گهیچقدر د--

 که دوستت داره. عموت که دوستت داره. بمون به خاطر ما.  ازی من که دوستت دارم. ن--بابا 

 شهر برام الزمه.  نیاز ا یبذار برن بابا. دور --گفتم شرمنده
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  شاالیباشه بابا. برو ا-- و گفت دیبوس مویشونین،م ییپا دیسرمو کش  میهمقد بود  بایرو به روم. تغر اومد
 .یبرگرد وی که به سالمت بر

و آروم فرستادمش  دمیکش یقیمنتظرم بود. نفس عم  ی کردم و رفتم برون. تاکس یخداحافظ  ازشوت
 هوا،از عشق،از تارا. نیشهر،از ا نیدورشم. از ا دیبا گهی. درونیب

 چشمام* یاومد جلو  شی*هفته پ

 . کنمی گفتم:من شوهر نم ی. با باباتم که اومدکاریچ یباز اومد-- تارا

بهت   ،اومدمیازت بخوام چون دوست دارم دوست داشته باش ومدم ین--مشت کردم و گفتم دستاپو
بار    نیآخر ی... اومده بودم برا ی. دوست ندارم برم ولشهی هم یاصفهان. برا رمیم گهیبگم من هفته د

 .متنی بب

 ؟یبر  ییخوای م--بود. ناراحت نگاهم کرد و گفت   نیانگار غمگ چشماش

 . خداحافظ تارا. رهی تقد نیآره. انگار ا--

 خداحافظ آراز.-- گفت یگرفته ا یصدا با
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 ♠تارا♠

 

 . من اگه گذاشتم تو برو. میکرد حاال د برو که رفت مییبره؟ اومد هوا خواد یکرده. کجا م غلط

کن   یکار  هی ای. خداپرهینرسم م گهیساعت د هیفرمونو چرخوندم. اگه تا  کردم و ادیآهنگو ز یصدا
 برسم. 

آدمت   نمتی. به خاطرش اشکمم در اومدم. ببایکه افتاد رو گونه امو با حرص پس زدم. ب  یاشک قطره
 چشمو رو.  یب  ارمی. چشاتو از کاسه در مدارهی. واسه من فاز رفتن برمکنمیم

.  ی....نه نه. مو به اون خوب کنمی...... موهاشو دونه ونه میچشماش گناه داره. چش به اون خشگل نه
خدا. خدا   هو؟یخدا. نره  ی.....واهی..... اثرات عاشق بافمیبه هم م هیچ نای....اااااه. اییخوای شوهر کچل م

 داشته باشه. خدااااا.  ری پروازش تاخ

نبودم که االن   کیآس پ  یعمر  هیسبقت گرفتم.  ییجلو ن یاز ماشمحکم تر رو رو گاز فشار دادم و  پامو
 دیچشم سف  یهامم خودش بده. پسره  مهیقانونمند. جر  یکه الزمه دم از قانون بزنم و بشم جزو خوبا

 الدنگ.

 

 کردمی و م میزندگ داشتم

 یحالمو عوض کرد یاومد

 ی که بر  یهمه راهو اومد نیا

 یو برگرد  یخرابم کن  که

 خوب بود قبل از تو  یچ همه

 کرد ی م  یبگی با من غر عشق
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 نفر داشت با خودش تنها  هی

 کردیم  یسقف زندگ نیا ریز

 اتاق و پر کرده نیتو ا عطر

 ست یسابق ن یهوا اون هوا نیا

 که با بودنت مخالف بود اون

 ست ی با رفتنت موافق ن حاال

 یکه برگرد یاومد یچ واسه

 اما به من جواب بده برو

 نبار یا یول  یخود اومد سر

 منم حق انتخاب بده  به

 نجاست یتا ابد ا  گفتیکه م اون

 بزار برگردم  گهیم حاال

 یکردی تو م یزندگ  یداشت

 و  میزندگ داشتم

 اتاق و پر کرده نیتو ا عطر

 ست یسابق ن یهوا اون هوا نیا

 که با بودنت مخالف بود اون

 ست ی با رفتنت موافق ن حاال

 100 پارت



 ک یآس پ

195 
 

 

 ��آراز��

 

تا    ی. نشستم رو صندلدمیاشو دادم و چمدونمو دنبال خودم کش هیراننده برگشتم به حال. کرا  یصد با
بار با    ستیبار زنگ زد و هر ب  ستی ب  ازیدو ساعت ن نیمعطل شدم. تو ا یپروازمو اعالم کنن. دو ساعت

قدمو برداشتم که سوزش   نیخامون کردم و از جام پا شدم. اول  ویخواست نرم. با اعالم پرواز گوش هیگر
. پاهام حس یتو مچ دوتا پام حس کردم. زانوم از درد خم شد. شل شدم  افتادم رو صندل ویبد

  یر یتصو نی اول  دنشونیتعجب کردم. با د یسوزن  یبردا دن یچه خبره که با د نمی نداشتن. خم شدم بب
. خواستم کنمفرار  کیاز دست آس پ خواستمیکه م  یحس شدنم بود وقت ی ب  ریکه اومد جلو تصو

 بهشون دست نزن. برق دارن. --متوقفم کرد ییدستمو ببرم سمت برد که صدا

 تارا؟ --سرمو آوردم باال و گفتم رتیح  با

 ؟ یکجا به سالمت-- تارا

 ؟ یکنیم  کاریچ یدار --

 ل در نظر داشتم بهتره. که او یا دهیبه نظرم از ا-- تارا

 . دهیکدوم ا--

 .نمیتو ماش ین یبش یکه اسلحه ارو بذارم رو سرت و وادارت کنم بر -- تارا

 بشه.  یکه چ--

بعدا در موردش صحبت  --تا بلندم کنه گفت گرفتیبغلمو م ری ز کهیاز مچ پام جدا کرد و در حال  بردارو
 .میکن یم

 . پرهیبرم االن پروازم م خوام یمن م--

 .گهید یمنم فلجت کردم که نر --تارا
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 ؟یکرد نکارویچرا ا--

. چمدونمو گذاشت تو  نیتو ماش نمیفرودگاه و مجبورم کرد بش نگی تو پارک  دیحرف منو کش بدون
بذار   یکن یم  کاریچ یدار --که داد زدم رونیآورد ب نویصندوق عقب و کنارم نشست پشت فرمون. ماش

 برگردم. 

 تا اجازه ندادم سکوت لطفا.  --ضبطو بلند کرد و گفت یاصد

کنار   نوی تکونشون دارم که ماش کمیحس کردم حس به پاهام برگشت.  دنی ساعت چرخ هیاز  بعد
-- لبخند زد. با تعجب نگاش کردم که گفت دمیبار د ن یاول یپارک کرد و برگشت طرفم. برا ابونیخ

 ؟یرفتی کجا م یخب. داشت

 . دیپروازم پر--

 .ی. قرار نبود بر دیپریم  دمیبا-- ارات

 ؟ یکن یم نیی بود و نبودمو تو تع--

 داشتم.  ازی. پس به بودنت نشمینابود م یاگه نباش  دمیهفته فهم هی نیتو ا-- تارا
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 ؟ یچ--بهت گفتم با

 سسسسسس. بذار حرف بزنم. --اشاره اشو گذاشت رو لبم و گفت انگشت

برد و گلوله و دارتو اسلحه   دمیکه د یز یبه هوش اومدم تنها چ  یاز وقت --گذاشتم رو هم که گفت  لبامو
  یبود بهش محبت کنم نه کس  ی. نه کسکردم،دردیحس م  زویچ هیسال فقط  14 نیبود. تو تمام ا

 کردم.  ی تنها زندگ شهیاال گذشت و من همس نیبود بهم محبت کنه. تمام ا



 ک یآس پ

197 
 

  هیو مثل بق رمشیگیم  کردمی دنبالمه. فکر م  یافع دی وقتا بود که بهم خبر رس  نیش،همیسال پ هی 
اومد  یبار با دفعات قبل فرق داشت. افع نیفرق داشت. ا یبه اول و تمام، ول گردونم یحافظه اشو برم

 رهکه باهام همجخونه شد،هم سفر شد،همسف  یبود ی از اون. تو،تنها کس یو شد بخش  میتو زندگ 
  نی. تو اولیهمدردم شد ویموند داری که باهام ب یبود یتب کردم،تنها کس یدم،وقتیدرد کش  یشد،وقت

 هیبه  لی برام تبد ی. بهت عادت کرده بودم. به بودنت،به حضورت،به گرمات. داشتیهمکار منم بود
  ی. دور شدم. سعدمیدشمن،ازت ترس یس،شدیپل یخراب شد. شد یکه همه چ یشدیآل م دهیآدم ا

از دستت بدم و   دمی. ترسدمیرم،ترسی م یگفت ی،وقتیکه اومد شینشد. هفته پ یکردم متنفر باشم ول 
 که باهات تجربه کردم بپره.   یخوب  یتمام حسا ویبر دمینتوتم برت گردونم. ترس گهید

  یعنیدوست داشتن  ،اگهی. ولهیدوست داشتن چطور دونمیمن نم --شد و گفت رهیچشمام خ  به
 هی یعنی. گهینفر د هیآدم نترس به خاطر از دست دادن  هی دنیترس  یعنیدن،یلرز یعن یتپش قلب،
 بودم دوست داشتم.  کیآس پ یقبل از حاال،وقت یوقته،حت  یل یبعد گرم،آره. من خ یلحظه سرد

 . هنوزم دوست دارم. یآدم معمول  هیحاال،حاال که تارام، یحت --دهنشو قورت داد و گفت  آب

 ؟ یآراز خوب--چشمام تکون داد و گفت یبودم. دستشو جلو هنگ

. تارا دوسم داره. دستشو گذاشت رو شونه ام و تکونم داد.  ایکرد. دوستم داره. چاکرتم خدا اعتراف
 چته؟-- و گفت  یبه صندل  دیشدم روش. چسب   زیخ م یبزنه که ن یاومد حرف 

 .شششششیه--رو لبش و آروم گفتم دمیکش دستمو

من بسته شد و انگشت هاش به   یرو گردنش که چشم هاش همزمان با چشم ها دمیکش دستمو
دستش رو بر نداشت   یعقب ول دمیآروم بود. خودمو کش شهیف هم پشت گردنم چنگ زد. بر خال

 من.  یدوستت دارم تارا--و گفتم شی شونیچسبوندم به پ مویشونیپ

که لبخندشو بعد از   میکس نیبود که اول یخوب   یلیبار دوم رو لباش نشست. حس خ  یلبخند برا نقش
  نیخورد. ه شهیبه ش یه او خم شدم طرفش که که تق شی . دستستم نشست پشت صندل دهیسالها د

نگاه کردم که با   رونیهمراه شد. برگشتم سر جامو به ب یدر پ  یپ یبا تقه ها دیکه تارا کش  یبلند
امروزمون.  هیاز روز نمی. اایب--گفت یبا لحن زار  شوی شونیگشت تارا دستشو گذاشت رو پ دنید

 کارمون در اومد. 
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 ��ازین��

 

 نیا یشوم. چرا چراغا ادهیپ نیو از ماش  دمیکش یپارکم پارک کردم. هوف یچرخوندم و تو جا فرمونو
 خرابه؟ شهیهم  نگیپارک

کردم،حاالم   نیگذشته بود. رفتم دانشگاه کالسامو برگذار کردم،رفتم باشگاه،تمر یتکرار روزا  امروزم
ام  گهید یجا  هیالبته امروز جمعه.  یبرنامه هر روز منه،حت  نیاستراحت کنم. ا خوامیخونه ام،م

 خاستگارم.  دنیبردم. د فیتشر

دختر گندمگون  هینگاه کردم. همون بودم.  نهیو تو آ 7باز کردم و واردش شدم. زدم طبقه   آسانسورو
 ساده. پ یمتناسب و ت  کلی. ه168و قد   یعسل ی،چشمایی خرما یبا موها

اون چشما جاشو داده به  ی. شادستیسابق ن یاون چشما گهیمن د یکردم. چشما یفرق هینه.  اما
 غمو انتظار. 

 

 102 پارت

 

به خودم اومدم و درو باز کردم. در واحدمم باز کردم و با ورودم   کردی که طبقه ارو اعالم م یزن یصدا با
مان اومدنم همز رونیانداختم رو مبل. خودمو رسوندم به اتاقم و لباسامو عوض کددم. از اتاق ب  فمویک

 شد؟ی. چازین  سالم--جواب دادم که گفت   عیآرازهپ سر دونستمیم دهی. ندلمیزنگ مبا یشد با صدا

 ؟ یخوبم داداش. تو چطور --خودمو پرت کردم رو مبل و گفتم خسته

 شد؟ یحرفا،چ نی ا الیخ یشما. ب یایمنم خوبم. از احوال پرس  یمرس --و گفت دیخند

 رد شد. --
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 بازم؟ --شده باشه گفت  یبادش خال انگار

 که. ستمینکن. من خودم چالق ن دایمن خاستگار پ یداداشم برا--

 . یازدواج کن ییخوایواقعا نم -- آراز

 نه.--

 ینشست  یکس  یزن گرفته باشه. چرا به پا دیبرنگشته،شا یسال گذشته و دان  10ازم،خواهرم، ین-- آراز
 . ستین  ای هست  یدون یکه نم

نگفته   یچ یکس بهم ه چیه نی تا قبل ا یول  دونستنی. همه ماوردیو مبار بود که اسمش  نیاول یبرا
 بود.

 باشه. بهم اصرار نکن.  یک یفکر ذکرم با اون یازدواج کنم ول یک یمن برم با  انتهی . خانتهی داداش،خ--

 کنم آخه؟ یبهت حال یچ قهیتو چند دق ینشد تیده سال به راه راست هدا--آراز

 عمه،عمه سالم.--یتو گوش دیچی آران و باران پ یصدا

 .  دیعمه اتون خسته است بچه ها. بعدا باهم حرف بزن-- آراز

 به تارا و بچه ها سالم برسون من برم. --که گفتم ومدی ازشون ن ییصدا گهید

 باشه خواهرم. بازم در رو. -- آراز

 خداحافظ آراز... --

 خداحافظ. -- آراز

. ید  یو یروشن کردم و رفتم رو د  ونویزیدادم به مبل. تلو هیو سرمو تک  زی انداختم رو م لویمبا
کرده  تشونیکه با آهنگ اد ییتو خونه ساکتم و عکسا  دیچی خواننده پ یکردم که صدا یدستگاهو پل

  هکرد تیبا آهنگ اد  ارموی ب ر یکه تونسته بودم ازش گ ییچشمام عوض شدن. تمام عکسا یبودم جلو
 در حال گردش بود و گوشامو سپرده بودم به آهنگ:  ی. چشمام به عکسا بودم
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 تنها شدم تو شبا با خودم  رفتو

 خودم ی دارمو از خودم ب  دلهره

 اومدو زود به قلبم نشست   رید اونکه

 و با رفتنش قلب من رو شکست   رفت

 قسمته فاصله از همو یانگار 

 برو ول نکن دستمو یر یجا م  هر

 باور کنم رفتنت حقمه  نذار

 دور شم از خودم از خدا از همه نذار

 خورم یم نی ول نکن که زم  دستمو

 برم یاز همه آدما م  یبر  تو

   یکه آرامش یدون یخودت خوب م تو

 ی به هر خواهش یبا من بمون  دیبا

 ی رفت  ویکه دل برد تو

 من که افسرده و خستم 

 که واسه کنارت بودن من

 بستم سمویخ  یرو همه چشما 

 و   دیانگار دلم لرز دمیرو د تو

 دو یبار از ته دل خند نیاول واسه

 ها تمومه  ییخودم گفتم آره تنها با
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 من همونه یخودم گفتم آره خدا  با

 که حالمو عوض کنه  وونهید همون

 که واسه من وجود اون تولده همون

 دوسش دارم عوض شده دیفهم  یچرا وقت دونمینم

 ست ی ن ادتیامروز اسم منم  یحت گهید

 سی خ  ادتیبشن چشمام به   ستی مهم ن واست

 ست یواقعا به حالو روز من حواست ن  یانگار  گهید

 

پاک کردم تا آراز   عیدر اومد. اشکامو سر یتو دیکل دنی چرخ  ی. صداهیگر ریزدم ز دیآخرش که رس  به
باال و خواستم از جام بلند شم که دستاش نشست رو شونه ام و نفساش از   دم ی. دماغمو کش نتمینب

  ارکتولدت مب -- پشت به گوشم خورد. دستامو گذاشتم رو دستاش که کنار گوشم خم شد و زمزمه کرد
 خوشگله.

 

 103 پارت

 

  یپوست سبزه و دستا نیکالم،ا کهیت   نیلحن،ا نیصدا،ا نیکردم. دستم رو دستاش خشک شد. ا کپ
 فرق داره.  یلی خ دشی آراز و پوست سف  ی دهیکش ی،با انگشتاپهن

. اشتباه نکردم. خودش بود. بعد از  ختیر یدلم هور   دنشی. برگشتم عقب که با ددمیکشی نم نفس
  دیآهنگ هنوز تو فضا بود و دستام تو دستاش. موهاش تک و توک سف  یسال خودش بود. صدا 10

دلم برات تنگ  --تر و گفت کیرنگ نبود. نفسام کند شده بود. اومد نزد یشده بود. انگار رنگ کرده ول
 بود. دهش
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 دان... -- گفتم یدهنمو باز کنم که بغض مانع شد. زور زدم و به سخت اومدم

که منو تو بغل جا کرد    کردمی. هق هق مهیگر ری شکست و زدم ز گفتن اسمش به سبک خودم بغضم با
 . ذاریتنهات نم  چوقت یه گهینکن. د هی جان،جان. گر-- و گفت

 دان؟  یسال کجا بود 10 نیتو ا--و هق هق گفتم هیگر نیب

  ی. رفته بودم جزاکردمیپرونده امو پاک م دیداشتن دختر سرهنگ با یبرا--و گفت  دیبوس موهامو
 دم. اشتباهاتمو ب

 زندان؟ یرفته بود--هقم از تعجب قطع شد. با بهت گفتم هق

اگه  گفتمیتنگ. همش م  یلی دلم برات تنگ شده بود. خ --کنار گوشم گفت که گفتم یآروم  ی آره
 االن... یتو گوشش ول  خوابونمیم  یکی  نمشی بب

 . ازمی ن کنمی جبران م اتوی. تمام دلتنگکنمیجبران م--الیدان

 امروز تولدمه؟  یدونست یحاال از کجا م --بردم باال و گفتم سرمو

آراز گفت. گفت امشب --گفت کردی موهامو نوازش م کهی رو مبل و منم رو پاش نشوند. درحال نشست
 بگه.  کاشوی خودش تبر  ادی فردا م امی من تنها ب

 . یعمرم ی هی هد نیتو بهتر--تر بغلش کردم و گفتم محکم

سالو   10 نی. اکنمینکن. جبران م ه یگر--اش و گفت  نهیرمو چسبوند به سام گرفت. س هیدوباره گر بعد
 . کنمی جبرانش م  یبرگردونم ول  تونمینم

 دن؟ ینشون م یو داستانا چ  لمایف نیتو ا-- هق هقام کم شده بود که معترض گفت از

 دن؟ ینشون م یچ--آوردم باال و گفتم  سرمو

  ،حاالیو شلوارک  ،تاپیکنه تاب و دامن زی عشقشو سورپرا ره یطرف م  دنی. نشون مدونمیچه م--الیدان
  ی. تو خونه با چ میتنشه. اونام عشق دارن ما هم عشق دار یز ی چ یشلوار   زیکمش بل هیادیتوقع ز نیا
 ؟یگردیم
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گشاد   یل یخ  یلیو شلوار خ  یبدبخت. رکاب   گفتیخنده. راست م ری نگاه به لباسام کردم و زدم ز هی
 تنم بود.  یورزش

 خنده هات خوشکله.  یفدا--ام داد رو مبل و گفت  هیتک

و    دیکه کمرمو محکم گرفت و بعد گوشه لبمو با عشق و آرامش بوس دمیخجالت خودمو عقب کش با
 . ازیدوستت دارم ن  یلی خ--زمزمه کرد

 منم دوستت دارم دان.--دور گردنش حلقه کردم و گفتم دستامو

 

 تو  شیپ حال دلم کنهیچرا فرق م  آخه

 نرو  یینکنو جون من جا یوونگ یو د بمون

 رو گونه ها  یگوله نمک دار  هی یانگار 

 ات یوونگیدور خودتو همه د گردمیم

 برات   دمیپر پر زدم برات، جونمم م 

 به پات  زمیریجا م هیکه دارمو  یچ هر

 که باشه   ایدن یباهات هرجا امی تندم تند

 نباشه یشکیه یباش  تو

 با اون اون چشما  ستیمن ن دست

 دایدلم عاشق و ش  نیا شد

 موهات کرده غوغا  عطر

 دلم کنده شه از جا رهیم

 با؟ یز نهمه یا یکی شهیم مگه
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 104 پارت

 

 ♣سام ♣

 

 بسه نه؟ گهیفکر کنم د--گفتم ایبغلش کردم و رو به ناد کوچولومو

 ام بزام؟ گهید ی کی ییخواینه ترو خدا. م--ایناد

 حرفو تکرار نکن.  نیا گهیخواهشا د--و گفتم دمیبوس  شویشونیخنده پ  با

 چرا؟ --درد جا به جا شد و گفت  با

 بهم.  یحرفو زد نی هم  شمیچهار سال پ--

 .هیدفعه جد  نیا--گفت یجد  یلیخ

 . یگیآره. تو که راست م--گذاشتم رو تخت و گفتم دخترمونو

 من بچه به چه کارمه؟ یخب اگه تو منو اغفالم نکن-- گفت هیبا حالت گر ایناد

روزه ارو   هیساله و ترالن  6ساله و آرتان  10که آرمان  یاالن ناراحت--چشماش نگاه کردم و گفتم تو
 ؟یدار 

 م؟ یمن برات چ ؟ی. تو چدیزینه. هر چهارتا برام عز--چشمام نگاه کرد و گفت  تو

دلم منو   اشیس  یکه با چشما یهست  یتو همون هکر خانم--و گفت  میشونیچسبوند به پ شویشونیپ
. تو عشق شهینم  سهیمقا ایدن  ایکه با دن ی. کس ینیباتری که برام ز یخون کرد تا قبولم کرد. تو همون

 . یمن

 ابد.  یمنم عاشق توام. از اون اول تا آخرا--رو لباش شکل گرفت و گفت  لبخند
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 وصف...   رقابلی. هنوزم مثل اول بود. غدمیآرو گذاشتم رو لباش و بوس  لبامو

 

 هیوونگیبگو بگو د خوادیدلت م یچ هر

 ه یعشق تو زندگ دونهیخدا خوب م اما

 دارم من دوست دارم دوست دارم  دوست

 دوست دارم من  

 شمینم  التیخی ازت ب گذرمیکه نم من

 کشمی تو و از خاستن تو نه نه دست نم ار

 م من دوست دارم دوست دارم دار دوست

 دوست دارم من  

 مثل عشق دارم  دوست

 دارم مثل نفس  دوست

   گمیدفعه بهت م هزار

 قفس  شهیتوم یب  ایدن

 و بس نیدارم هم  دوست

 قدم پس نکشم  هی  یعاشق  ریتو مس من

 دست بکشم ینکن از خواستن تو لحظه ا فکر

 دارم من دوست دارم دوست دارم  دوست

 دوست دارم من  
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 ی احساس توام تو بهار و بارون  ی تشنه

 ی دون ینم چینگو ه یتب عشقو عاشق  از

 دارم من دوست دارم دوست دارم  دوست

 دوست دارم من  

 

 105 پارت

 

 ♠تارا♠

 

داغ دلم تازه شد. نشسته بود داشت به بچه   دنشیبا د یو وارد خونه شدم ول  دمیکش یقی عم هوف
که گفت بچه   یاشون تموم شه. با تموم شد کتهی. رو مبل نشستم و منتظر موندم دگفتیم کتهیها د

  وها آماده حمله به اتاق شدن و من آماده حمله به اون. باران دفتر دستکشو جمع کرد اومد طرفم 
 . زمی عز  دیبکن  تونویباز نیبر--مو گفت  دمیپشت سرش آرانم اومد. هر دوشونو بوس

هفت ساله  یدندوناشون دلمو لرزوند. کوچولوها هیخال  یو لبخند زدن که جا دنمیدوشون بوس  هر
رو آراز   دمیبه گونه هر کدومشون زدم و فرستادمشون تو اتاق. با رفتنشون پر  یا گهید یمن. بوسه 

 باز؟  شدهیچ --خند گفتکه حس کردم سکته ارو زد. با لب نهیرو مبل بش خواستیکه م

 شده؟   یچ یپرسیازم م شده؟یچ شده؟یچ--

 افتاده تارا.  یاتفاق --آراز

 بگم؟  یآراز،آراز بهت چ--

 کردم؟ کاریشده؟چیچ --آراز



 ک یآس پ

207 
 

بچه  یگفت ؟یگفتم آراز بسه. مگه گوش داد یکن آراز، ه یر یگفتم جلوگ  یگفتم نکن آراز،ه  یه--
 بچه. نمیا ای . بخوامیم

 ؟ یخودت خوب  کار؟یچ خوامیم شده؟بچهیتارا چ--زدم رو شکمم و دادمش جلو. آراز با ترس گفت   آروم

 آراز.--اش و با ناله گفتم  نهیگذاشتم رو س سرمو

 جانم جانم. -- گفت یرو موهام و با نگران دیکش دستشو

جفت   هیرث تو آراز، فکر کنم اون دفعه از ا-- گفتم یبا لحن زار  یبچزونمش ول  ن یاز ا شتریب ومدین دلم
 همسان نشد. چکدوممی دفعه از ارث مامانم. ه نیا دمییدوقولو زا

 . دوقلوئن؟ یوا--گفت  یبعد با خوشحال ومدیلحظه صداش ن چند

 . ییزای که نم ،تویدوقلوئن؟ خب حقم دار  یوا--

 . دمشونییزایوگرنه برات م شهینم فیح-- کرد و گفت د،بغلمیخند

 . نهیهنوزم که هنوزه دستات سنگ--رفت عقب و گفت  یاش که کم نهی مشت زدم تو س با

 نزنمت؟ --

.  گریج  میخورد یما از شما به اندازه کاف--منو تو بغلش گرفته بود گفت  کهیرو مبل و درحال نشست
 ادته؟ی شاالیکه ا لویاوا

بزن  یادلت بر --موهام و گفت  نی که سرش آوردم خنده ام گرفت. دستشو برد ب ییبالها هیادآوری با
 بودن؟  کیآس پ یبزن تنگ شده؟ برا

وقتا   یبعض-- کردن،احساسمو گفتم  یکه تو بدنم به وجود اومده بود بدون مخف   یرات یبه خاطر تغ  دیشا
داشت   یاد یگذشته،فقط خودش بود و خودش. قدرت ز کیآس پ فتهیم ادمی  عیبعدش سر  یآره. ول

 . خانواده داره. پدر مادر داره،بچه هاشو داره...هیآدم معمول هیاالن، یتارا یاما تنها بود ول 

شد و حاال......حاال   ممیاجازه وارد حر یروز ب هیکه  یتو رو داره...کس--برگردوندم طرفش و گفتم رومو
 .مهی تمام زندگ
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 قیزهر عشقو تو رگ به رگ وجودم تزر  یکه زد یش یتو با ن --و ادامه دادم  دمیگردنشو بوس ریز
 .اهیس هیدارم افع  ،دوستتیکرد

تو همون تک --و تو گوشم نجوا کرد دیرو لباش شکل گرفت. خم شد سمتم لبامو پر عطش بوس  لبخند
باختم.    شی و قلب به ظاهر سنگ یخ ی یبه چشما ،دلمویتو قمار عاشق  ،کهیبود  یپر و برگ برنده ا

 .ک یدوستت دارم آس پ

 

 شه یخاطره هام زنده م کنمیبه تو فکر م  یوقت

 شهیدوباره شرمنده م  شهیجا دلم کنده م از

 من که بت بگه دوست داره شی پ شهیم شرمنده

 اره یفقط تورو داره بازم داره کم م بگه

 هی درد من چ  دونهیآخه خودش م شهینم  روش

 ه یک رهی تقص ییما دوتا جدا نیب دونهیم

 یدید یناجور  یدوباره براش خوابا دونهیم

 یدینگه تو اونو دزد تونهیبازم نم اما

 ی تو بود دمیکه د یخواب   نیتر  نیریش

 یکه داشتم تو بود ایرو نیتر نیری ش تو

 دمیکه کش یبود یدرد نیتر نیری ش تو

 دم یمن ند ای مث تو،تو دن یکس

 نخواست  یز یدلم ازم چ میتموم زندگ یتو

 خواست ی خودم م  یجز تو که توام واسه دلخوش به



 ک یآس پ

209 
 

 کنه  یکنار تو باشه و عاشق  خواستیم دلش

 کنه  یدلش عکستو نقاش واریرو د  خواستیم

 کنه یتو زندون نگات خودشو زندون خواستیم

 کنه  یاون رنگ چشات خودشو قربون  یبرا

 با تو باشه خواستیم فقط

 تو آواره باشه  شیپ

 باشه  چارهی عاشق ب هیتو  شی اگه پ یحت

 

 ان یپا

 

 6/22/ 1397بامداد   00:22 

 

 "رانا"

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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