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 ........... دیرا از هم پاش زیکه همه چ میعظ  یانفجار 

 تر در  حال رخ دادن است .. .  یقو یمن و تو انفجار  نی ب حال

 ... . میانفجار رخ ندهد تا منو تو از هم نپاش نیا کاش

 مان ی............انفجار مقدمه زندگ نیصبر کن ا  یول

 است   مانینو در زندگ  یمقدمه فصل نیا یول میاز هم بپاش  دیشا است

 .... می پس چرا از آن فرار کن 

 

* 

 

 رو به نوچه هاش داد زد  کلیه یقو مرد

 جلو چشمتون وردمیتا مادر تون رو ن نی زود باش -

 از اون ها گفت :  یکی

 چه سخته از راه دور کنترلش   یدون یم  ستیکه ن یاسباب باز  نیماش  سی رئ

 ...کرد

 با داد گفت :  مرد

 خفه شو… به کارت برس .-

 بزرگ رو گرفت  سی هش شماره دفتر رئبا تلفن همرا و

 الوده به عشوه اش جواب داد : ی با ان صدا یمنش سی قبل از رئ  شهیمثل هم 

 جعفر خان .  کنمی االن وصلتون م-
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 صبر کرد و با خودش گفت :    یکم مرد

 تلفن جواب دادن؟ هی یبرا  یر یهمه سخت گ نیا

    دیبزرگ به گوشش رس  سی رئ یصدا که

 که رعشه به تن شنوندش  یشگیسرد و خشک هم یصدا همون

 ازت نبود؟  یخبر  ی:جعفر مرده بود نداخت یم

 دوتا بچه بود نیا ریمن نبود تقص  ری تازه محموله رد شد تقص سی رئ دیببخش-

 برونن  توننیهم نم یکنترل نیماش که

 +بسه

 ه؟یچ  فیتکل سیرئ -

 شون کن . دوست بودن نگهشون دار دم درآوردن خالص یشگی+همون قانون هم

 ؟ یا گهید شیچشم.  فرما-

 شد؟  ی+دختره چ

بشه همه انگشت به دهن بمونن گرچه  یباال سرشن چنان دختر   نایصحرا رو فرستادم کمپ بهتر-
 .  ادهیفرصت ز یزمان بره ول   یلیخ

 شدن ؟  ی+خونوادش چ

 .  رهینگ شویکه پ میتو کاسه باباش گذاشت یچ هیما هم  رنی دختره نبودن . فق  یپ-

 ؟   ستیکه ن  انیرا شی+ پ

 .  سی نه . رئ-

 سر برم ژاپن خوب حواست بهش باشه . هی دی. برا هفته بعد من با نیخوب کار کن   انی+ رو را
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 چشم-

 سال بعد( (**  17

 قرار  گاهیتو جا می شگیهم یخونسرد با

 یپر  هیکه  میو به اسلحه نقره ا گرفتم

 ها ساخته شده بود ..  ن یم توسط بهترکه به سفارش یروش بود نگاه کردم ...اسلحه ا شرور

 سر  یرو درست باال  ریت  نیحرکت گرفتمش تو دستم و اول هیو با ضرب پام پرتش کردم باال و تو  

 باال و گفت :  دیحواس پرت  زدم که با ترس سه متر پر  ینایمب

 دختر ؟  هیچه کار نی.   ادمیترس یل یخ  یعباس حضرت

 زدم و گفتم :   یخند پوز

 کن...  یخشکت نزنه حاالم اون المصب رو پل  یتو باش تا

 به دستگاه پخش اشاره کردم  و

 ؟ یشگی+آهنگ هم

 گفتم  :   چرخوندمی بود م یآدمک آهن هیطور که اسلحه رو به سمت هدف که  همون

 اره-

نگاه کردم   یاهن  یگوشه لبم جا خوش کرد و به حالت زار ادمک ها یث یشروع شدن آهنگ لبخند خب با
و چه  کردمیبه سر آدمک م  کیشل  هیتمرکز بستم  با هر ضرب آهنگ  شیافزا یشم راستم رو براو چ

 بهتر از   یآهنگ

(kill this loveبلک پ  )نکی   

 آنقدر گلوله تو کله دمیاوج آهنگ که رس به

 سوراخ هیآدمک چکونده بودم که  یآهن
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 به صورت قلب تو سرش جا خوش کرده بود....... بزرگ

 نیمن ا یها یانداز  ر یاز ت  بار بعد هر

 یز یچ گهیچون د  کننیو عوض م  آدمک

 مونه  ینم  یباق ازش

 آکروبات  لی طور که به سمت وسا همون

 تفنگ رو پرت کردم  رفتمیم  کیمناستیژ و

 و گفتم :   نایبغل مب  تو

 یآهنگ بعد-

 تر  یمیآهنگ قد هی بود   نیبعد از ز آهنگ

 وقتا به  یو اروم که گاه نی دلنش یول

 خوردم   یآهنگ غبطه م نیو حال ا حس

 کردم و  زونیآو کسی رو به بارف خودم

که   دمیچرخش رو تشک پر هیفرود آمدم و با  یبعد لهیدرجه مثل گربه رو م  360تا چرخش  5از  بعد
   دیبه گوش رس  نایدست زدن مب  یصدا شهیمثل هم

سالن   نی نقطه ا  نیم و حاال رو باال ترباال رفت شی کیو از  دمیمحکم و کلفت دو  یسمت طناب ها به
 بزرگم ....... یورزش

و دستم رو ول کردم و طبق محاسباتم درست چند سانت مونده به  چوندمیطناب رو دور پام پ  اروم
 شدم  زونی کف سالن به صورت سر و ته او

 دفعه  هی که

 آهنگ قطع شد با غضب به سمت  یصدا
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 دمیاخم هام رو در هم کش ایکبر دنیبرگشتم که با د  نایمب

 و طناب هم از دور پام باز شد   نیفرودنرم آمدم رو زم هیبا  

 ساله .    30مرد حدود هی

 ی ول نهی نگاهش رو نب چکسیه دیشا

 ستم ین  یهر کس من

 و گفتم :   ستادمیا یمتر  کیرو به کمرم زدم و رو به روش با فاصله  دستم

 قطع کردن یبرا یخوب لی وارم دل دیام

 تا………… مشتم تو دماغت  یداشته باش نمیتمر

 ومده ین فرود

زدن .   یحس   یکه تو فکشون سوزن ب شهیم یینایمثل ا زنهی پوز خند م یزد  ) وقت  یخند چندش پوز
 (و گفت : شه یبهش گفته با پوزخند جذاب م یدونم کدوم خر  ینم

 چاره یخشن باشه ب   نقدریا دیدختر نبا هی

 با تو بسازه ؟ خوادیچطور م انیرا

 طور که داشتم موهام رو پشت  همون

 گفتم :  زدمیم گوشم

 خسته شد   گوشام

 حرکت در جواب  نگاهش  هیبا  و

 رو به سمت دماغش حرکت دادم  مشتم

 که  یجور 
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 ی ول دمیلحظه تعجب رو تو چشمش د هی

 مونده به دماغش دستم رو لیم چند

 ه یدست  فیکردم و گفتم : ح متوقف

 نوچه بخوره.  هیاس که به پوست  هملک

 رو که   نایعقب گرد کردم و با داد مب و

 شده بود رو صدا زدم  خشک

 دو خودش رو بهم رسوند و کنار گوشم گفت  :  با

 . نمشیبیم یمدته فقط قهوه ا هی؟ من   یکن یم یپسره رو قهو ه ا نیانقدر ا چرا

 ؟  زنهی خشکت م  قدیاخم برگشتم سمتش و گفتم :  تو چرا ا با

 

 گفت :  تی مظلوم با

 برهی آدم ماتش م ه ینی ب شی قابل پ ری کارات غ نقدریا ییخدا خب

 داشت ؟  کاریچ  یدون ی.   نمیخی+ب

 نگفت............... یز ینه . به من چ-

 ؟ هیزر بزنه االن برنامه چ خواستهی+اشکال نداره البد باز م

 

 به تبلتش کرد و گفت :  ینگاه

 ..... . یبر  دیاالن با خب
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 *  نایت

 

 مامان که رو تخت  یو رو بهرو   دمیکش یپوف

 ی سرم متصل به دستش و چشما با

 داشت نشستم دلم  یحال خراب بستش

 سر  تونمیدهن باز کنم و تا م خوادیم

 و زمان غر بزنم که چرا مادر  نیزم

 سر جات چرا انقدر   ین یشیمن نم خوشگل

 چرا با و جود افت فشار خون  یلجباز 

 به فکر خودت  کمی  یو کم خون دتیشد

 بهش بگم  یز ی چ ادیدلم نم ی....... ولیستین

 که از وسواسش خبر دارم…..  من

 و  هینجوریاز اول عمرم تا حاال ا دونمیمن که م 

 نداره......... ری وش تاثر  یز یمن پش یحرفا

 زانو هام گذاشتم و از جام  یرو رو دستم

 کنم مامان  کاریچ نکهیشدم و با فکر ا بلند

 برداره خودم رو  اشیلجباز  نیاز ا دست

 سرم رو  دمید مارستانیب  رشیپذ یجلو

 اومدم  دیکردم و گفتم خسته نباش  خم
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 105اتاق  ضی مر صی ترخ یبرا

 مار؟؟؟؟؟؟؟ ی +نام ب

 روستا.....  میمر-

 شده مرخصن  هیتصف شونیبده شونی+ا

 حساب کرده  یبپرسم چه کس شهیم دیببخش-

 عوض شده  فتمیخانم تازه ش دونمی+من نم

 کردم و به سمت اتاق مامان رفتم  یتشکر 

 اون شخص  ش یهمش فکرم پ  یول

 باشه  تونهیم یک  یعن یبود  مجهول

 به  ادیاز پشت گفت : ز ییصدا که

 نجام یمن ا اری فشار ن مخت

 به پشت سرم برگشتم باشناب

 ی که سر کچل یساله ا 59  یال 57مرد  هی

 و کت و شلوار    یبا دماغ عقاب  داشت

 تعجب گفتم  با

 شناسم؟؟؟ی:من شما رو م 

 

 سرلک.......... نای......... تشناسمیمن خوب تو رو م ی+تو نه ..ول

 اروم گفتم :  گه؟ید هیک  نیتو هم رفت ا اخمام
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 ن؟ یسته یشما ک -

 +عجله نکن فعال مامانت منتظرته.......

 رو برگردوندم و به سمت اتاق مامان   روم

 ی کردم و روم رو برگردوندم ول  نگاه

 زده بود   لبشیعجله کجا غ نیبا ا  نبودش

 سمت اتاق مامان رفتم حاال حالش  به

 شده بود پرستار مهربون و خوش   بهتر

 اروم سرم رو از تو دست مامان  افهیق

 مامان رو گرفتم و با  یو من بازو درآورد

 ی هنوز هم  کم میرفت نمیبه سمت ماش  هم

 داشت............ جهیسرگ

 روندم ی طور که به سمت خونه م همون

 به  یبود ول بهیاون مرد غر ری فکرم درگ همش

 اسمشم نگفت .  یحت دمیرس  ینم یا جهینت چیه

 خوب پارک  ینگه داشتم ول ابونیخ  کنار

 به سمت  عیچون عجله داشتم سر نکردم

 و داروخانه کنارش رفتم و هر  مغازه

 الزمه رو بر داشتم  کردمی که فکر م یز یچ

 داد  یمرد هیکردم که  یحساب م داشتم
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 حساب   عیسر شی ش ستیراننده دو زد

 منظورش  ی ول  رونی و رفتم ب کردم

 من نبود   نیماش

 سوار شدم و گازش رو گرفتم .  منم

از دار    امرزمی خدا ب  یمحله متوسطه که جزو ارث مامانم بوده بابا هیدار تو  اطیخونه ح هی خونمون
 داشت که همونم خرج مراسم کفن و دفنش شد   دیپرا هیفقط  ایدن

مامان و عوض   یداره لباسا جهی سر گ کمیباال بره هنوز هم  اطی ح یبه مامان کمک کردم از پله ها 
 کردم و 

 قرصش رو هم دادم و با  خوابوندمش

 رو  دیلرزی م بمیکه تو ج میگوش یستگخ

 فرد ناشناس )دم  هیاز  امیپ  هیآوردم  در

 باهات حرف دارم  رونی ب  ایخونتونم ب  در

 الت وارانه نگاه کردم  امی (با تعجب به پ

 باشه و با  تونهیحدسم همون مرد م  تنها

 سوال نا جواب به ذهنم  یحدس کل  نیا

 برد   ورشی

 م و تعجب به مرد رو به روم نگاه کرد با

 دهنم باز   باالخره

 د ییشد سالم بفرما-

 میحرف بزن  دی+با
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 د ییبفرما نجایهم-

 شه ینم نجای+)به کوچه نگاه کرد (ا

 

 در کنار  ی)و از جلو دیی)به اجبار (بفرما-

 ( رفتم

 ی صبحانه خور  یهم اومد و رو اون

 نشست 

 دهن باز کنم که شروع کرد  خواستمیم و

 حرف زدن کرد   به

 هستم و ما با  انهی+من از شرکت پارس را 

 دیو دار دیکه داشت یبه سابقه خوب  توجه

 هیکه  یدون یم میاستخدامت کن میخوایم

 و  گذرهیم ای از اخراجت از شرکت آر ماه

 حاضر نشده بهت کار بده   یحاال کس تا

 هی نیچون ا یبهتره خوب فکر کن  پس

 )خواستم تهیزندگ یدوباره برا فرصت

 باز کنم که دوباره ادامه داد (اگه  دهن

 ن یاز بهتر یکی هم مادرته ما  بهونت

 در گهیتا د میزاری ها رو براش م پرستار
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 ن یتو شروع به کار کردن نکنه و ا نبود

 )از جاش بلند شد  ادی ن شی براش پ  اتفاق

 تا شب وقت  هیخوب  یل یشانس خ نی(ا

 که  یز یوگرنه چ  یبهش فکر کن یدار 

 م یریخوبه و ما م  تر ویمهندس کامپ  ادهیز

 )در خونه رو باز کرد  گهید یک ی سراغ

 جواب رو با همون 8تا ساعت    تای(نها

 برام ارسال کن )و در رو بست (   شماره

 نگاه کردم چرا  شی خال  یتعجب به جا با

 حرف بزنم؟  نذاشت

 

 * صحرا

 

 بلند شدم و   یسلطنت یمبل راحت یرو از

 چرخ تو اتاق زدم   هی

   ادیم رشونی از معطل کردن مردم گ یخاندان چ نیدونم ا یکنن . نم  یادمو معطل م ادیبدم م آنقدر

 ی نگاهم به ناخون ها 

 ن یشدم بود چقدر از ا کوریمان  تازه

 کنمیحس م ادیبلند بدم م  یها ناخون
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 مثل جادوگر ها شدم   کنمی سه برابر شده حس م انگشتام

 نشکنه   ری بته اگه ناخن گ. ال ارهیبرام ب  ری ناخن گ هی  گفتمیم نایبه مب کاش

 

 دفعه در باز شد  هیفکرا بودم که  نیتو هم 

 چشمام رو به مهلقا خانم دوختم مثل  

 ی با غرور و سرد و اروم قدم بر م  شهیهم

 ی ساله که چشما 50زن حدود   هی داشت

 ن یهم رو ا انیرا یداشت چشما  یآب نافذ

 چروک هم هی یبا وجود سنش حت  رفته

همه  نیدونم با ا ینم افشهیجور بودن ق هی شهیبه خاطر هم  ستیبه خاطر بوتاکس ن   نیو ا نداشت
 چطور شوهر کرده  شیسرد

 نشست   یرو صندل  کیش شهیهم مثل

 به من ینگاه میتازه ن  و

 ن یو اشاره کرد بش کرد

 برگشتم مطمعنا  می قبل یاروم به جا یلیخ

 مهلقا جلوم نبود طرف مقابل رو  اگه

 کردم  یم نصف

 دهن مبارکش رو باز کرد  هباالخر

 ن یچن دیفرستاده بود تو نبا انیرو را  ای: کبر 
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 یاز خودت نشون بد یرفتار 

 گذاشته عی)بچه ننه سر رسهیخبرا زود م-

 (من بهش  یر ی بم ی دست بزرگترش بر  تو

 گوش نداد ریوقتم و نگ گفتم

 تکرار  دینبا گهیرفتارها د نی+به هر حال ا

 بشه

 ی ر یدرصد هم بهش فکر نکن پ هی)-

 (چشم

 ی ر یم انیبه عمارت را گهی+هفته د

 نا خدا گاه تو هم رفت  اخمام

 ؟یزود نیبه هم-

 چرخوند گفت:  یسرد همون طور که چشمش رو م خون

 . به بچه ها سپردم یبر  دیزود با ای ری+د

 رو اونجا فراهم کنن )تو چشمام  زیچ همه

 از  یار ی دلش رو بدست ب دیزد (با زل

 و از لطافت و   یکم کن اتی باز  یحشو

 که  ییزایهمون چ یاستفاده کن  ظرافت

 درصد انجامشون   هی یدادم ول ادی بهت

 ینداد
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 رو هم با خودم ببرم  نای مب  خوامی م زیچ هیکارا ساخته نشدم (فقط  یبله )بابا خوب من برا ا -

 نمیب  ینم  ی+من مشکل

 (  بردمشیهم م یدید یممنون )م-

 طور  نیجاش بلند شد و من هم هم از

 گفت:  میرفتی طور که به سمت در م همون

 ادی م شتریب یآموزش ها  یبرا نرگس

 د یبا تی رزم یها نیاز زمان تمر شتریب  نجایا

 ی ات وقت بزار  ییزناشو  یها نیتمر یرو

 رم یگ یپس م نایرو از مب  نایهمه ا حساب

 )و از در خارج شد ( 

 زدم و گفتم  یپوزخند یسی لبخند خب با

 کنمیپسرت رو خام م  ی)نگران نباش جور 

 (  ی به دهن بمون  انگشت

 در داخل اورد و اروم گفت :  نی سرش رو از ب نایمب

 کنم یعرض م ت یتسل

 

 *  نایت

 

 بود   یخوشگل مامان که اشک یچشما به
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 کنترل نشده هیکردم و با گر نگاه

 ی وقت نم  چیبغلش کردم ه یشگیهم

 حاال هم که  رمیرو بگ   میجلو گر تونستم

 بدتره  شهیهم از

 مامان گذاشته بود گفتم:    یکه شرکت برا یرو پاک کردم و رو به شبنم پرستار   اشکام

 خانم حواستون به مامانم باشه ها  شبنم

 جون نایراحت ت التی+خ

 ی و با خداحافظ دمیمامانم رو بوس  دست

 آقا رفتم و  نجعفریبه سمت ماش یاروم

 بر نگشتم پشت سرم رو نگاه کنم  گهید

 با  شهیبرگشتم برابر م  دونمیم چون

 .  نرفتنم

 میدونم چقدر دور شده بود ینم

 مامانم بود که با  ش یهمش فکرم پ  یول

 سرم رو باال آوردم و با  نی زدن ماش  ترمز

 به دور و اطراف نگاه کردم که  تعجب

 اده ی:پ  دیچ یجعفر آقا تو گوشم پ یصدا

 م یدی… رس شو

 گفتم:     یظ یم غلاخ با
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 ؟  میکن  یم کاریچ اورانی اصفهان حاال تو ن میقرار نبود بر مگه

 که رو سرم گرفته شد قبض  یاسلحه ا با

 شدم   روح

 شو  ادهیپ-

 غلط  ایشدم )  خدا  ادهی پ نیاز ماش  یصحبت   چیه یو ب اروم

 ضم یرحم کن به مادر مر  میبه جوون کردم

 خونم یبه بعد تمام نمازامو م  نیاز ا ایخدا

 اصال  رمیگی روزه م ونیروز در م  هی

 (  میبه شابدولعظ بندمیم خودمو

 از  میبزرگ شد یل یعمارت خ هی وارد

 االن نیاز هم  دیبا دمیفهم  گاردایباد تعداد

   ادی جونم در م ادی صدام در ب نکهیزود تر از ا ارمیدر ب  یباز  یام رو بخونم اگه کول فاتحه

داره   کنهیادم حس م هیعجب عمارت  میکه بش گاردایکه تو دست جعفره و باد یاسلحه لعنت نیا الی خیب
   کنهینگاه م قهیعت یها یبه نقاش 

 نگه داشت که با  یدر تمام چوب  هی یجلو

 نما  یبرجسته و قشنگ یها یکار  کنده

 ی اتاق نیبود آدم رو که تو همچ شده

 وارد حرم بشه( وارد ادخوی?بعد از در زدن و اذن دخول(انگار م  کشن ینم

 ......سشیرئ  شیپ  برهی منو م  محتمایشد اتاق
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 هینشسته باشه و بعد از   ش یچرم  یرو صندل  سی بود که رئ نیتصورم ا 

 رو  گارشیبه سمت ما برگرده و س مدت

 کنه دود

 جون تمام  سی رئ نیا یول 

 ه یهام رو خراب کرد…… چون رو  یفانتز 

 پشت به پنجره نشسته بود…. و با  مبل

 دستش  گارمیکرد… تازه س یکار م   لپتاپش

   نبود

 :   دیچ یپ  صداش

 یبر  یتون یم جعفر

 مین  رونی رفت ب یهمون طور که جعفر م و

 یبه من کرد و با همون صدا ینگاه

 گفت:     جذابش

   نیبش

 سمت مبل تک روبروش رفتم و نشستم که لپتاپ اپلش  به

 سرد و  یلیبه سمتم چرخوند و خ رو

 گف  وحشتناک

 :  شروع کن 

 نگاه کردم که گفت:  شیاب یبا تعجب به چشما 
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   یایاز پسش بر م  نمیهکش کن بب  

 تعجب به  با

 ناجا رو هک  خوادینگاه کردم م  صفحه

 شدم و گفتم :  نهیبا اخم دست به س کنم

 د یکن یم شمیازما  دیدار یچ یعنی نکارایا

 بودنم ..... بزرگ  زهیبگم من آخر پاستور دیبا

 رونیشب ب  9خالفم تا ساعت   نیتر

 نکردم که منو  یبه خدا من کار  بودنه

 د یکن ریگ دست

 همون طور که   

 گفت   دادیمبل تکه م یپشت به

 یبه خنگ یخودتو زد ای یخنگ   یلیتو خ ای :دختر 

 ستمین  سیپل من

 گوش دادم  یاوم یکه از دهن مبارکش در م ی با تعجب به هر حرف  

 بهم چشمک زد   یبا بد جنس  تی نابود شد و واقع دمیام یکور سو انگار

 

 حولش داد   زیور رفت و از رو م  شی گوش با

 شاخ در آوردم  دمید  یکه م یز یبا چ سمتم

 و هر  یکن یبا من همکار   یتونیم- 
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 االن به  نیهم ای  یانجام بد گمیم یکار 

 کار مامانتو بسازه   گمیم شبنم

 دفعه هی یرم کردم ول   یدونم چطور  ینم

 و با شتاب به سمتش پرت کردم و  یگوش

 زدم:   داد

 ی کنی تو غلط م 

 حرکت گرفت و با اون   هیرو با  یگوش

 بستش گفت:  خی یچشما

 ی ستین ر ی سر به ز میکردیاونقدرا هم که فکر م  نمیبیم 

 ی مامانت و از دست بد یخوا ینم اگه

 و دست بجونبون ری نگ ادیمنو ز وقت

 و با داد اضافه کرد:   

 االی 

 نشه    داینقاب اخم به چهرم زدم تا سر درونم هو یبا ترس لپتاپ رو برداشتم ول 

 طور خشن گفت :  همون

   نجایا نیبش  ایب

 به کنارش اشاره کرد با حرص لپتاپ به و

 ی ل یه نشستم و خکنارش با فاصل دست

 نک یدرآوردم ع بمی رو از ج نکمی ع عیسر
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 که باهاش مثل بچه  یفلز  میفر گرد

 شدم بعد از چند مدت وارد  یم  خرخونا

 شده  یپنجره رمز گزار  هیکدها  کردن

 باز شد بهش نگاه کردم و گفتم:  جلوم

 شهینم

 کن  داینداره رمزش رو پ  ی+به من ربط

 لپتاپ رو بچپونم تو  گهیم طونهیش

 حلقش 

 باال خره  یدونم چه مدت گذشت ول یبا حرص دوباره مشغول شدم نم یول

 د یحس عذاب شد هی یداد ول جواب

 صداش تو گوشم   خوردیرو م مخم

 د یچ یپ

 به  یدی:با کارت جون مادر تو خر 

 باهاش خوب باشه  گمیم شبنم

 کرد از اتاق خارج شد   یپوزخند زهر دارکه کامم رو تلخ تر م  هیو با  

 

 * صحرا

 

 اخم و حالت تهوع داشتم فقط به با
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 دادم دلم  ینرگس گوش م یها حرف

 یعق بزنم و تمام حرفا نجایهم خوادیم

 باال ارمیرو از گوشام ب مزخرفش

 غلطا  نیدرصد هم فکر نکن من از ا هی

 ...نرگس خانم ..... بکنم

 هم اگه بخواد از بغل  یعوض انیرا نیا

 جلو  ارمیتر بره خودم ننش رو م فرا

 ....واال چشش

 رو کرد بهم و گفت:   نرگس

 ن یاری ب فیتشر شه یخب صحراخانم م 

 اخم گفتم :  با

 نه

 د یریبگ  ادیتانگو  یکه نشستن  شهینم یول-

 که نکردم (  یی)خاک برسرم من چه فکرا

 م بلند شدم و اون شروع به از جا عیسر

 ها شد و من  گوریانواع مختلف ف  آموزش

 آوردم همون قدر که تو  مانیا زیچ هی به

 و   تیریو مد یرانداز ی و ت  یرزم حرکات

 خوب بودم  در رقص تانگو.............افتضضضضضضاح بودم   استیر
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 که مثل دست و  یالک یاز تالش ها خسته

 زدن در گرداب بود رو مبل نشستم و  پا

 : گفتم

 کشم ینم گهید 

 آب به سمتم اومد  وانیل هیبا   عیسر نایمب

 رو به نرگس خانم گفت :  و

 امروز بسه ی.......... برا دییبفرما شما

 گفتم  یخستگ با

 هیچه کوفت گهید نی:شت ا 

 ی به اون سخت نی تمر  یبی تو واقعا عج-

 قهیده دق یاون وقت برا یدیم  انجام

 ی زن ی نفس نفس م ینطور یا رقص

 نرقصم یکنم ول  نیتمر یرزن ی +بابا من حاضرم سه روز کامل شمش

 ی تو به درد پسرم نم گمیم نهی'واسه هم

 '  یخور 

 حاال سه شود…یفرما م فی تشر یر ی......و پ بله

 سر و کله بزنم  نیبا ا دیبا  ساعت

 جام بلند شدم که او مد و رو مبل تک  از

 من هم اروم نشستم نشست
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 زل زد بهم و گفت:  شی اب یچشما با

 تونه ینم  یلیخ  بندتی و فر  بای ز صورت

 براش  یراه هی  ایرو بپوشونه   نقصت

 کن  دایبراش پ یراه هی باز هم  ایکن….  دایپ

 ندادم که حاال همه متیتعل  یسالگ 5 از

 د یشده شب و روز با  یرو خراب کن زیچ

 ر یت  ی.. کاش بجا…یرفتارت کار کن  رو

 خانمانه  یرفتار ها یزن  ری و شمش یانداز 

   دادمیبهت آموزش م رو

 غرور سرم رو باال گرفتم… حق نداره با  با

 تا  ی برخورد کنه من از کودک  نطوریا من

 زن نازک  نیکه همچ دمینکش  یسخت حاال

 بندازه کهی بهم ت یا ینارنج

 داشتن  تی به نظر شما صالح دیشا-

 حداقل  یرو نداشته باشم ول  پسرتون

 افسون کننده هستم که دونمیم اونقدرا

 مرحومتون چشمش من رو گرفت.  شوهر

 اون اول از اتاق  ایازش بشنوم  یز یموندم چ یکه منتظر م شهیبر خالف هم و

 استوار و پر غرور  ی بشه با قدم ها  خارج
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 جلو چشمش رد شدم )بهت نشون  از

 ( به سمت اتاقم رفتم دلم یر ی پ دمیم

 وقت  چیکه ه می دختر گمیبود نم گرفته

 کس اشکام  چیتا حاال ه ینکردم ول  هیگر

 بالشت  ری هق هقام ز شهیهم دهیند رو

 و اشکام با سر انگشتام  شدیم خفه

 شدیم سرکوب

 همه تحمل  نیا دیسالمه چرا با 22در اتاق رو قفل کردم من تازه  

 بکشم مگه یسخت نقدریا دیچرا با کنم

 ی شمیسرم رو رو بالشت ابر هیمن چ گناه

 تخت گذاشتم کاش حداقل رنگش  کرم

 اشکام نمونه….  ینبود تا جا کرم

 اد یبه گذشتم فکر کنم من  خوادینم دلم

 اگر سقوط  یمثل آبشار باشم حت گرفتم

 یی بای کنم به عقب بر نکردم و فقط ز یم

 انوسهیجا بزارم چون … مقصد من…. اق به

 

 *  نایت
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 اتاق رو  نینگاه کردم ا  دمیاتاق جد به

 هی نمیتونستم بب  ی تو خواب هم نم یحت

 ون یبه شدت بزرگ که دکوراس اتاق

 خونه منو  نیا یبنفش داشت بزرگ یتوس

 کردم دور  ریکه توش گ یمخمصه ا از

 که یدیبا وجود اون همه تهد  یحت کردیم

 اتاق بهم نی قبل از ورود به ا جعفر

 کرده بود  گوشزد

 با ی اروم به سمت مبل دو نفره کنار پنجره رفتم و خودم رو تقر 

 پرت کردم و نفسم رو اه مانند   روش

 مامانمه می دادم تنها نگران  رونیب

 میدار و ندارم تو زندگ  تنها

 که به ذهنم  یتنها جمله ا  باز شدن در با

 بود )صد رحمت به شتر (مگه نیا دیرس

 گاردیاتاق دختره به باد نجایا نهیب  ینم

 ی:مگه عقل ندار   دمیروبه روم توپ  شتر

 ی از ورود اظهار وجود کن قبل

 کارت داره  سی رئ ای+ب

 شعور یب-
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 از کنارش رد شدم  و

 

 م یبخوس میبزار ما برس سیرئ  یآقا

 دلت خواست از ما کار  یهر چ اونوقت

 ن یباهاش اتمام حجت کنم ا  دیبا بکش 

 نقدر یکله رو آدم کنه ا یب یها غول

 ندارم  تی امن نایا شی نباشن من پ شعوریب

( 

 و عالوه  میرفت ییرای بار به سمت پذ نیا

 هم اونجا گهیآدم د  هی یچشم آب سی رئ  بر

 با   دمید یاش رو نم افهیکه من ق بود

 تونستمیرفتم و روش  نشستم و حاال م  یبه سمت مبل سلطنت سی رئ اشاره

 مرد هم سن و هی نمی کنارش رو بب مرد

 ی مشک یخودش که چشم و ابرو سال

 جذاب تر از   یلیحال خ  نیبا ا یول  داشت

 بود  یچشم آب اون

 ه یهکر نیشروع کرد :ماهان ا یآب چشم

 )اون همه  ستیکردم کارش بد ن دایپ که

 راست   ستین جون کندم کارم بد  من
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 خودت انجام بده ( یگیم

 خوره هکر باشه ..در  یواقعا…. بهش نم -

 ی گفت یبه من م یخواستیاگه هکر م  ضمن

 کردم  یم دایمردش رو برات پ  هی

 اخم گفتم :  با

 ی هاروارد شدم ول  هیزنا چشونه جناب الزم به ذکره که من بورس مگه

 بودم  نایهم جزو بهتر  فینتونستم قبول کنم تو صنعت شر یشخص لیدال به

 از خود تموم شد ؟  فیزد و گفت :تعر یپوزخند یآب چشم

 گفت  یماهان خان هم رو به چشم آب اون

 نزن تو ذوقش بذار از خودش  انی: را

 کنه ..  فیتعر

 که نشون از یبار لبخند نیاول  یبرا انیرا

 و مسخره کردن من بود زد و  دنیخند

 جمعش کرد و گفت  عیسر

 ن یبه دورب  دی بلند شو به کارت برس اول از همه با هی:کاف 

 مشون یو تنظ یکن  یدگی خونه رس یها

 کارا هم بچه ها بهت گوشزد هیبق  یکن

 اشاره  گارداشیاز باد یک یو رو به   کننیم

 کرد 
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 رو و اتاقشون رو نشونش بده    نای:عباس ببرش دورب 

 ماهان یرفتم صدا یکه داشتم م یوقت

 بگم صحرا  کی رفت تبر ادمی  ی:راست اومد

 شت یپ ادیم گهید هفته

 من از  شهیتا من نخوام زنم نم نهی+مهم ا

 بودم  زاری بابام ب  یها لیتحم نیهم

 دور  یلیچون خ  دمینشن یز یچ گهید و

 میبود شده

 

 خسته و کوفته رو تخت لم دادم   کامال

 زاشتم   یخواست االن کنار مامانم بودم و سرم رو رو پاش م یم دلم

 از جام بلند شدم   اروم

 مخلفات.....  هیندارم بهش زنگ بزنم چه برسه کنارش باشم و بق یگوش  یحت

 بشه   کشیکنه نزد یاخالق گندش ادم جرعت نم  نیبا ا یبخوام ول  انی از را دیبا

 رفتم   رونی زدم و ب  ایرو به در دلم

 نبودش   انیرا ینگاه کردم ول اطراف  به

 ماهان به سمتش راهمو کج کردم  دنیبا د یول

کارش شده بود سرش رو باال   یژست جذاب چاشن هیرفت و  یور م  ش یطور که داشت با گوش همون
 اورد و گفت :  
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 ؟  یخوایم یز یچ

 ان یرا-

 اخم و تعجب گفت :  با

 ؟یتو رو نخواد چ انیرا اگه

 گفتم.. یاومد چ ادمیاخم و گنگ به جوابش نگاش کردم که تازه  با

 حرفم رو اصالح کردم و گفتم :  عیسر

 کجاس؟  ان یرا نهی...منظورم ا نه

 به خودم بگو   یدار  یکار  ستی+ ن

 خوام به مامانم زنگ بزنم  یم-

 شهی+نم

 اخم گفتم :  با

 اون وقت   چرا

کرد   ی گذاشت و روش رو به سمت در م یکاپشن چرم اسپرتش م  بیرو تو ج  شی طور که گوش همون
 گفت : 

   یبپرس  انیاز را دیبا نویا

 از خونه حرکت کرد   رونیبدون توجه به من به سمت ب  و

 و به سمت پله ها رفتم ....... دمیکوب نیحرس پام رو زم  با

 شد   کیدفعه برقا رفت و همه جا تار هی که

 ام متوقف شدم زدم و سر ج  یکوتاه غی ترس ج از
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 زدم   یداشتم چراغ قوه اش رو م یاگه گوش االن

   یل یموبا یب  نیبه ا لعنت

 چشمام عادت کرد ... یاز مدت کم بعد

 حاال عمارت درست مثل خانه ارواح شده بود  و

 باالخره بعد از    یول  دمییدو یدونم با چه سرعت  ینم

 گشتن  یو بعد از کل  دمیبه اتاق رس یهشتا سکندر  هفت

 دم یپتو رو رو خودم کش  دمیکردم و تا روش دراز کش دایرو پ   تخت

   یمنو بخور   یتون  ینم گهید دمی..... هههههه جن بد بخت من رو خودم پتو کشدمی.... بالخره رس اوف

 ....  میهست یمردم نی .... ما همچ میکن یپارچه جن رو از خودمون دور م کهیت  هیما با  بله

 به بدنم دادم و چشمام رو باز کردم ....   یش و قوسک اروم

 اکثر اماما ..... ای

 ..... شبیمطمعنم د من

 رو به رو م نبود که بهم زل بزنه  یتا چشم اب دو

   دمیفرا بنفش زدم و خودم رو عقب کش غی ج هیلحظه  هی تو

 دهنم گرفته شد و با اخم گفت :  یدفعه جلو هی که

 مرگته ؟  چه

 کردم تا دستش رو از رو دهنم برداشت   تقال

 ؟  یکن یم  کاریاخم گفتم : تو تو اتاق من چ با

 زد و گفت:    یپوزخند
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 سوال رو من از تو بپرسم .  نیا بهتره

   دمیتنه لختش رو د میاز رو تخت بلند شد و من تازه ن و

 نقسش شدم و به اطراف چشم دوختم  یب  کلیه الی خیب

 تو سرم  خخخخخاااکک

 کنم   یم  کاری اتاق چ نیتو ا من

 گفتم :   غیج  با

 ؟  نجایمنو اورده ا یکنم ؟ ک یم  کاری اتاق چ نیتو ا من

 یبود  نجایاومدم تو ا ی_ من وفت

 اوردم   ادیرو به  شبید اناتیمن با هوش تازه جر  و

 گفتم :  یطلب کار  با

   یمن بخواب شیتو تخت پ  یاومد یم د یبودم تو نبا  نجایا من

 به سمتم برگشت و گفت :  دهیباال پر یابرو هی با

 ی اومد یتو اتاقم م دینبا  ینداشتم ..تو که مشکل داشت یمشکل من

 شلوار اسپرتش برد و گفت :  بی کرد و دستش رو تو ج زیچشماش رو ر بعد

 ؟یکه به اتاقم اومد یداشت یمنظور  نکنه

از جام بلند شدم و با اخم به سمت در رفتم  عیمطمعنم بنفش شده بودم سر یول  دم ید یو نمر خودم
 حرکت روبه روم ظاهر شد و گفت :  هیکه تو 

 زارم پرنده از قفس بپره   ینم گهیبارت باشه و گرنه دفعه د نیاخر

 رفتم   رونی از کنارش رد شدم و ب عیاخم سر با
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 شانس   نیتو ا گوه

 

 * صحرا

 

 راستم رو  یو پا دمیبار چرخ  نیآخر یبرا

 چپم قرار دادم و دوتا دستام  یپا پشت

 کردم با همون  تیبه سمت باال هدا رو

 ی برا یتالش چیکه ه یا یذات  ظرافت

 کردنش نداشتم .  پرنگ

 دست زدن  یصدا

 اومد و بهت …بر خالف  یو نرگس م  نایمب

 بود لبخند  دایاروم مهلقا خانم هو ظاهر

 کرده نیشش روز تمر  نیکه تو ا یحیمل

 بود و باالخره تموم   یخالص ری ت بودم

 شد

 با ظرافت کنار مهلقا خانم رو مبل  اروم

 خسته بودم  یلیاز درون خ  یول نشستم

 شده بود  یکی روز شب و روزم   شیش نیا

 دونستن یتمام اهل عمارت م گهیرو د نیا
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 کنم ی م یرو کم کردن هر کار  یمن برا که

 م یموتور سوار ی دفعه قبل که مرب  مثل

 تک چرخ زدن ضعفم رو به خاطر زن سر

 کردم جلو همه  یو کار  دونستیم بودن

 یی موتور سوار ها نیدخترا بهتر بگه

 شهیرو لبم حک م  یز ی هم لبخند غرور ام شی اور ادیبا  یحت دم یکه تا حاال د هستن

 کار رو با مهلقا کنم نیا شهی..... وقت نم  فیح  یول

 پرده آخره و  یرو  یانی رقص پا نیا چون

 گس ید یجا ه یخونه من  نیاز ا بعد

 ************ 

 روبه رو کردم از  د یبه عمارت سف  ینگاه

 ه یبزرگتر بود و   یلیسابق خ  عمارت

 داشت  کیش یا شهی گلخونه ش هی گوشش

 م یفر یآفتاب نکیع  میشگیغرور هم با

 جفت چشم  هیه با رو باال دادم ک میا گربه

 چشمون نیچشم تو چشم شدم و ا اهیس

 چه  ستادهیا انیجذاب که کنار را اهیس

 فش یباشه جز ماهان که تعر تونهیم یکس

 …اونقدرا چشماش نافذ بود  دمیکم نشن رو
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 ن یبه زور چشمام رو ازش گرفتم دوم که

 که حواسم رو به خودش پرت کرد  ینفر 

 قد بلند بود که  یدختر چشم قهوه ا هی

 داشت مخصوصا با اون  یبا نمک  افهیق

 که  یوتر یفر.... پس مهندس کامپ  یها مو

 یاسمش چ نهیا کردی م فیازش تعر نایمب

 .........نای?اهان   …… ت بود

 *  نایت

 ی بودم دلم م ستادهیبا فاصله ا انیرا  کنار

 و  نمی رو بب انیرا  ندهیهمسر آ خواست

 بود همون دختر  سادهیجلوم وا حاال

 افسون  ییبایو مغرور که با ز مرموز

 من رو هم افسون کرده بود  کنندش

 و  دیو پوست سف رهی ت هیخاکستر یچشما

 ی نگاه  یشالغ یپر کاغ یمو ها تضادش

 کردم  انیرا به

 نفر اثر نداره هیانگار رو  یول

 در  ینقش چی که ه یبا ظرافت صحرا

 اومده بود  رونیکه از شالش ب  یاال اومد و تکه مو انداشت از پله ها ب جادشیا
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 داخل فرستاد و گفت :  رو

 ی به همگ سالم

 طور  نیاروم سالم دادن و منم هم پسرا

 با لبخند به سمتم برگشت و گفت :  که

 یی تو وترشونیمهندس کامپ پس

 بله-

 دا یپ میوتریکامپ  یباز  هی+خوبه پس پا

 شد

 د یچیرادان پ یصدا که

 :صحرا …انگار  

 . ستین یما کارمون باز  ینشد متوجه

 کم ی رو تنگ کرد و خودش رو   چشماش

 و با نک انگشتش به دیکش انی سمت را به

 ضربه زد و گفت  نشیس

 …انگار تو  انی:را 

 نا یم میمن چه طور ادم ینشد متوجه

 ی چ یبده منظور من از باز  حی توض  براش

 بود

 نقش کنارش گفت  زی دختر ر نایم
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 ون مسابقه هک کردن بود هر که:منظورش

 تر انجام داد برنده است عیسر

 االن  نیمن از هم دیهام باال پر ابرو

 .....ممیتسل

 ......واال

 قصد داخل رفتن گرفته شد و  باالخره

 شد داشتم به  ییبه اتاقش راهنما  صحرا

 که بازوم از پشت  دادمیادامه م راهم

 شدم  نهیبه س نهیس  انیشد و با را دهیگش

 با تعجب  زدیهنوز داشت تند م  قلبم

 کردم که دهن باز کرد :  نگاش

 یرو قورت داد ندمیبا چشات همسر ا  نمیبیم

 به زنت دارم؟   کارینه بابا ....چ-

 نشو اون کیهشداره!!!! بهش نزد هی نی+ا

 نمت یخوام دور و برش بب ینم  هیخترناک دختر

   یبگم ول یز یباز کردم که چ دهن

 گفت:  و دیرو کش دستم

  میبر ییجا هیتا  د یبا فتی حاال هم راه ب 

 ده یسرش کش پشت
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 ی شدم تا باالخره سوار بنز شاس  یم

 ی رو رو میشدم و کاله هود  بلندش

 دفعه هی یل یو اون خ  دمیفرم کش یموها

 ی رو گرفت که به صندل  نیگاز ماش یا

 اف کر کننده از در  کیت  هیو با   دمیچسب

 دونم چقدر دور  یزد نم  رونیب  عمارت

 که جنگل  میبود  ییجا  یول میبود شده

 رو   نیماش شهیهوا ش یشد ب یم دهید

 سرم رو از  قیو با لبخند عم  رونیب دادم

 بود و موهام یبردم هوا عال رونی ب  نیماش شهیش

 شده بود شونیکنار رفته بود و مو هام پر یکرد... کاله هود  ینوازش م رو

 دفعه هیبردم که   یاز هوا لذت م داشتم

 شد و بعدشم  دهی توسط رادان کش کمرم

 :  دیچ ی پ نی تو ماش صداش

 حوصله  یخور ی سرما م یهوا خورد ادیز هیکاف گهید

 کردنا تو ندارم نیف نیف

 دختر خوب سر  هینگفتم و مثل  یز یچ

 خوب  یهوا  هینشستم و حرص خوردم با چاشن جام

 گل نگهاز جن یجاده فرع  هیتو  باالخره
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 و گفت:  داشت

 م یبر ادهی پ دیاش رو با هیشو بق ادهیپ 

 نقدر ینبود مقصدش کجاس که ا معلوم

 ازش بپرسم  دیبا دوره

 خوادیترس تو وجودم رخنه کرده بود نکنه م کمینشه  ایر 

 اره یبه سرم ب  ییبال

 : دم یگوشم شن کیرو نزد  صداش

 ... یلرز ی به خودت م ینجور یخوام بخورمت که ا ینم ه…یا قهیکار چند دق هینترس….  

 اخم گفتم:  با

 ترسم ..  ی م شتریب ی گیکه تو م یطور  نیا

 هاشرو باال انداخت و گفت:  شونه

 بترس  خوادیکه دلت م  حاال

 م ینگفتم و به راهمون ادامه داد یز یچ

 جنگل ترسناک  نیتو ا اونقدر

 ن ی که کالفهو خسته پام رو رو زم چرخوندمون

 و گفتم   دمیکوب

 برو  یبر  یخوایکشم هر جا م  ینم گهی:من د 

 نشستم  نیرو زم و

 و گفت :  سادیخشم باال سرم وا با
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 ار یرو در ن  ا یلوس باز نیشو ا بلند

 ؟ یر ی کجا م  یدار  یدونیتو خودت م یباشه من لوس ول -

 اون وقت اونجا  میرسیم گهید قهی+ده دق

 بکپ 

 خوام کف پاهام تاول زد   ینم-

 فت زد و گ  یپوزخند

 . تازه با هر د…ی ری ناپذ یخستگ شهیکه م دی:چطور موقع خر 

 ؟.....ها یاون وقت برا من حال ندار  شهیشترمیتون ب یانرژ  یرو ادهیپ  ساعت

 تونستم بکنم یغلطا نم نیاز ا تی اخم روم رو گرفتم و تو دلم اداش رو در اوردم تو واقع با

عاشقانه   یها  لمیف نیشانس تو ا ی بخوشک ی)ا کشمتیم نی +بلند شو وگرنه تا خود مقصدمون رو زم
 طرف دختره رو 

 خواد یکنه اون وقت شانس من م  یم بغل

 کرمتو شکر (  ایبکشه خدا نیرو رو زم  ما

 حرص از جام بلند شدم با

 وید نی ا ریناه من اسگ نیزدم که به کدام یخودم غر م شی پ یبه راه رفتن و من ه میکرد شروع
 شدم و درست لحظه  مای خوش س

 پا واسم گهی کردم د یکه فکر م یا

 چون  یکلبه چوب هیبه  میدیرس نمونده

 با بازوش شکوندش  انیقفل بود را درش

 ی از فرصت استفاده کردم و  دوان دوان به سمت تخت  منم
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 که صداش  دمی بردم و روش دراز کش  ورشیتو کلبه بود   که

 د یچ یناقوس مرگ تو گوشم پ مثل

 ِد زود باش  -

 تو دمیاخم از جام بلند شدم که د با

 با اخم گفتم  حمامه

 : حموم هم که 

 باشم   دیمن با یبر  یخوایم

 )با داد ( زود باش 

 ستم ین ای عمرا با تو حموم ب نمی +برو بب

 هم داره (  ی)چه اسرار 

 نجا یا ایگمشو ب-

 با  یر یگیزن م ی+خودت گمشو تو دار 

 برو حموم   زنت

 بود به   یشیکه دورش ات شی اب یچشما با

 که من  ییبرد و از اون جا ورشی سمتم

 کمرم  هیثان  5 ریماراتن ام ز  یدو دونده

 گرفت و رو دوشش انداخت هر قدم  رو

 شتر یب میشدیم کیبه حموم نزد  شتریب که

 نداشت  دهیفا ی زدم ول یو پا م  دست
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 دمیاومد که د یداشت اشکم در م  گهید

 میراه پله دار هیاز داخل حموم توسط  اه

 با تند پلک زدن  عیسر نیزم ری ز میریم

 رو پروندم آبروم نره )نه تا حاال   اشکام

 از آبرو  یحرف  شهیاصال روت م  نرفته

 (  یبزن 

 ن ییپا یمن رو تو اون انبار  باالخره

 اون همه دم و دستگاه و دنیبا د گذاشته

 که راهش از   ین یزم  ریتو ز وتریکامپ

 شد دوتا  یحمام باز م  وارید داخل

 کلم رشد  یرو زیسحرآم یایمثل لوب  شاخ

 منو به خودم آورد انیرا یصدا کرد

 ی رو برام کپ  نجایاطالعات ا دیزود باش با -

 نجا یا زنیبر سایهر لحظه ممکنه پل  یکن

 

 نشستم و  یمرکز  وتریپشت کامپ  عیسر

 به هک کردنش کردم و گفتم شروع

 رمز داره  نقدریا هیک یبرا  وتریکامپ نکهی:اول ا 

 د یبا  قای؟دوم اطالعات رو من دق هیتیامن و
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 تونم حفظ کنم  یهمشو نم یدارم ول  یا یدرسته حافظه قو زم؟ی بر  یچ رو

 مال  ینداره .... ول یکه به تو ربط  ی+اول

 . ا…یب م یاز دشمنامه دوم یکی

  یدر پ  یپ یمختلف و رمز ها  یگذاشت منم شروع کردم به وارد کردن کد ها زیم  یفلش رو هیو  
جذاب خشن و  یاقا نیاگه تمومش نکنم ا یول شنی انگشتام دارن پودر م  کنمی دارم حس م گهید

 ی به فنا رفت  گهیو م کنهی فوت بهم م هیو اونوقت  کنهیاخمو پودرم م

 حرف رو   نیآخر 

 چراغ باال  هیدفعه  هیکردم که  وارد

 بسته   نیزم ریقرمز شد و در ز  سرمون

 آب یلوله که فکر کنم لوله کش هیو  شد

 بود منفجر شد با ترس به صحنه  حمام

 گفت:  انیبودم که را  رهیخ

 ن یو اطالعات از ب شهیزود باش االن اتاق از آب پر م 

 ره یم

 برگشتم و  توریبه سمت مان عیسر 

 گفتم

 رو بلند کن تا  س ی: زود باش ک 

 شروع به اصالح رمز   عیو سر نسوخته

 اشکال از کد چهارم بود تا رمز  کردم

 اطالعات  یمشغول کپ عی شد سر برداشته



 انفجار تاج 

46 
 

 که اتاق با سرعت از آب پر   یدر حال شدم

 رونم رو آب گرفته بود   یشد و تا باال یم

 داد زد:  انیرا

 زود باش  

 باداد جواب دادم :  منم

 ن یا ین یبینم مگه

 که ستیپر شه دست من ن دیبا خطه

 یتو زودتر صبر کن  چطوره

 دهنت رو ببند کارت رو بکن -

 ی م  تورینگفتم آب داشت به مان  یز یچ

 بلندش کردم و بعد از  زی که از رو م دیرس

 فلش رو  عیصد در صد شد سر هیثان  30

 گفتم  یجدا کردم و با خوشحال  توریمان از

 رو پرت کرد که  س ی تموم شد ک باالخره

 با اخم داشتم صورتم  دیآب روم پاچ  یکل

 کردم که فلش از دستم یپاک م  رو

 شد و گفت:  دهیکش

 م یخالص ش   نجایاز ا دیکردن زوده ….حاال با یخوشحال  یفعال برا 

 د یرس  یشونم م ری آب تا ز  گفتیم راست
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 رفت اون هر  یهر لحظه باال و باال تر م و

 ط از کرد و من فق یم ی رو برس  ییجا

 آب  یو  حاال رو دمیلرزیبه خودم م سرما

 بودم اون هم مثل چند بار قبل  شناور

 2آب رفت و بعد از  ری گرفت و ز نفس

 دوباره برگشت خواست  قهیدق 3 یال

 آب بره که ری و ز رهی نفس بگ دوباره

 تر شدم   کیرو گرفتم و بش نزد دستش

 نور  نیا ر یز یاحمقانه باشه ول  دیشا

 بود که  یز ی چ نیزن قرمز جذابتر چشمک

 اروم لب زدم دمیحاال د تا

 ر یتقد دی: شا 

 کنار هم نیزم  ریز نیکه تو ا نهیا ما

 میری بم

 بردار  دهیفا یدست از تالش ب  هیکاف پس

 عمرمه  هیانیپا یها  هیها ثان هیثان نیا اگه

 رم یخوام حسرت به دل بم ینم

 با اخم گفت    

 : چرت نگو 
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 تر شدم و صورتم رو به صورتش  کینزد  بهش

 وقت تو دلم شجاع  چیکردم ه کینزد

 خواسته رو به  نی خوام ا ینم  یول  نبودم

 شیاب یببرم باالخره انتظار چشم ها گور

 رساندم و فاصله لبا مون  انی به پا رو

 هست  یخودم چند وقت  شیشد پ  صفر

 شد به بوسه مرگ  لین تبداب رفتنمو ر یبوسم با ز نیو اول  نیشده دوستش  دارم و اخر ایر که

 ******************************** 

 رو اروم باز کردم تو اتاقم بودم و  چشمام

 بود زدم تو سر خودم و گفتم :  کیتار هوا

 دنتیخواب د  نیتو سرت با ا خاک

 باعث سکته زدنم شد :  انیرا یصدا که

 خوادی دلت م ینبود خانم هر غلط خواب

 خواب بودم  ی گیاون وقت م یکن یم

 

 پا که تکه  هیازش که کنار پنجره با  چشم

 گرفتم از خجالت دلم  واریبود به د داده

 ن یخودم و بکشم پس واقعا ا  خواستیم

 مون یته دلم اصال پش یرو کردم ول  غلط
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 خودمو بکشم؟( خوامی) پس چرا م نبودم

 تشنم بود  دایسوخت و شد یم کمی گلوم

 ان یاز جام بلند شدم که را نیخاطر هم به

 پشت سرم حس کردم و بعد صداش :  رو

 تو اون کلبه اتفاق افتاده رو از  یچ هر

 بهت گفت کجا   یو اگه کس یبر یم ادی

 ی و از من هم نم دونم یبگو من نم دیبود

 پرسن 

 از کنارم رد شد و از اتاق خارج 

ه رو ترسناک و مخوف گذشتم و به بود از اتاق خارج شدم از را دهیامانم رو بر یمنم که تشنگ شد
 سمت آشپز خونه رفتم و آب خوردم 

 

 * صحرا

 

 هم حتما تو اتاقش در حال استراحته…. به نای مب نییاز پله ها اومدم پا  اروم

 فقط  خواستیگلخونه رفتم دلم م سمت

 گلخونه رو یا شهیدر ش  نمیرو بب   اونجا

 که برگ  دیسف راهنی پ نیکردم چقدر ا باز

 ومدیم نجایتوش بودن به ا یر ی انج اهیگ یها
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 ی نیکه سنگ دمیکش  یق یلبخند نفس عم با

 رو رو خودم حس کردم بله همون ینگاه

 بود نگاهم رو ازش  ی جفت چشم مشک دو

 و همون طور که به سمت گل  گرفتم

 رفتم گفتم:  یم یا ناشناخته

 یی نجای دونستم تو هم ا ینم 

 گفت:  یبا خونسرد 

 ......یدونیاالن م نیمهم ا 

 ی تو بودم به اون گل دست نم  یاگه جا و

 زدم

 چرا؟ -

 لمسش  یحت  هی+چون به شدت سم

 کنه یمدت فلج م هیرو برا  دستت

 دارهیرو نگه م یگل  نیهمچ انیچرا را-

 ی از خودش بپرس دیبا گهید نوی+ا

 رفتم  یخوشگل بنفش دهیسمت گل ارک  به

 هم رنگ بنفش حاال   دمیهم عاشق ارک من

 شن یم یکن با همم باشن چ فکر

 ماهان تو  یخواستم گل رو بو کنم که باز صدا 
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   دیچ یپ گوشم

 بشه  کینزد  دیهم نبا یک ی نی:به ا

 به کمر گفتم:  دست

 رم یمیهم م دهیگل ارک ی حتما با استشمام بو 

 جاش بلند شد و گفت:  از

 نه 

 و گل رو برداشت و ادامه داد : 

 از اموال منه نه شوهرت  نیا چون

 ی از گلخونه خارج شد ناباور به جا و

 نذاشت  یحت  سینگاه کردم خس  شی خال

 ی آهن  یصندل یکنم با حرص رو  بوش

 مدت  هیگلخونه نشستم و بعد از  داخل

 گلخونه  ییبایشدم و فقط محو ز اروم

 نفر به گوش  ه ینکره  یکه صدا بودم

 :  دیرس

 د یدادیبه صحرا خانم….. خبر م به

 .... میکن یقربون  براتون

 ینبود یپخ  چیه یول  یخبر داشت-

 اخم جلوم نشست  و گفت:  با
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 بود ( نا یبهت کو)منظورش مب  زونیموش کور آو اون

 .. حاالم گم شو …. تا محوت نکردم ومده…یبه تو ن  ش یفوضول -

 

 شد ی+آه تازه داشت بحث جالب م

 د یجاش بلند شد و دورم چرخ  از

 سرش رو کنار  می+من و تو تازه تنها شد 

 خم کرد   گوشم

 چقدر منتظر  یدون ی:نم

   کیلحظه بودم و دستش رو آورد نزد نیا

 حرکت دستش رو   هیکه تو  صورتم

 از  یکه صندل  یجور   دمیو از جا پر گرفتم

 ی دادم و با پا چیافتاد دستش رو پ پشت

 به پهلوش لگد زدم که از بغل افتاد  راست

 : دم یغر یلحن اروم  با

 . ینیخواب منو بب  یکه حت  یستین  یدر حد یعوض یتو 

 ی و روم رو ازش گرفتم و به سمت خروج 

 صحرا گفتن  یبرداشتم که با صدا  قدم

 به سمتش برگشتم و خواستم ای کبر

 دنیه با دحرف بارش کنم ک  دوباره



 انفجار تاج 

53 
 

 تو دستش منصرف شدم با اخم  اسلحه

 کردم و دهن باز کرد  نگاش

 نیاز ا ری و اگه غ یشیمال من م یمتی: تو به هر ق  

 ی شینم  چکسی مال ه باشه

 خورد   یبه هم م  شتریبشر ب نیلحظه داشت حالم از ا هر

 داد گفتم :  با

 بکش مرگ بهتر از تحمل تو هست  یبکش  یخوا ی....م ستمی کس ن چیمال ه من

 ماشه حرکت داد  یزد و انگشتش رو رو  یخند پوز

 ک……ی شل یبعدش صدا و

 ه ی دیکش ری قلبم ت 

 خودم   یفکر کردم مرگ رو با چشما لحظه

 نداشت با تعجب به  یبدنم درد یول دمید

  دیچک ین مانگشتاش خو نیگرفته بود و از ب گشیدستش رو با دست د ا یرو نگاه کردم که کبر روبه
 گلخونه  د یسف  یها کی رو سرام

 افتاده بود و نیاسلحه رو زم و

 رو برام   انیداد  ماهان جر  یصدا باالخره

 رو   یعوض نیا ایکرد : عباس بدو ب روشن

 نوچه  ادیب  انیجلو چشم جمع کن تا را از

 خالص کنه....  اشو
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 ظ یچنان اخم هاش غل  

 لحظه فکر کردم ابروهاش  هیکه  بود

 وستس یپ

 بعد متوجه شدم چقدر با اخم جذاب یول

 کنم اصال  شی عصبان  شتریباشه ب  ادمیترها

 االن شروع نکنم? که داره  نیهم چرا

 شهیباز م اخماش 

 ی: ممنون که کمک کرد  

 حلش  تونستمیبدون دخالت تو هم م یول

 )باالخره موفق شدم نگا اخماش  کنم

 گل پسر (  دخترت فدات بشه دوست

 رو بعدا  یکی+دهنت رو ببند حساب تو 

 رسم یم

 ی زد نم  رونیاز گلخونه ب تی با عصبان  و

 بعد از رفتنش قه قه بلندم   یچرا ول دونم

 از اونجا خارج   الیخی ب  دیچی گال پ نیب

 ی ز یچ دنیو به اتاقم رفتم که با د شدم

 شد و   یبود ته قلبم خال  زیم یرو که

 پر شد به سمت  نیر یحس ش  هیبا  ناگهان
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 برا من آورده بود؟؟؟  نویرفتم اون ا دهیارک

 بود نه از ماهان  نای نه از مب یشب خبر  تا

 د یمنم چون تنها با نایت  ینه حت انیرا نه

 نشستمیشام مجلل م زی اون م پشت

 غذا خوردن شدم و غذا رو دست  الی خیب

 رها کردم و خودم رو تو اتاقم نخورده

 ی برام تازگ  نجایا کردمی کردم فکر م حبس

 باشم   نجایخواد ا ی دلم نم گهید یول داره

 که مهلقا بهم داده  یفون یآ  یگوش الی خیب

هف هشتا کراش پنج   هیچرخ زدم و  یک یو ال نستایتو ا  یرو در آوردم و باهاش ور رفتم مثال کل بود
 کردم   دایپ یا هیثان

 چرتشون کامنت گذاستم یمزخرف با کارا یادم ها یپست ها  ریز و

 تو راهرو نظرم رو جلب کرد به  ییصدا که

 به  نیپاورچ نی در رفتم پاورچ سمت

 چراغ روشن رفتم که پوزخند رو  سمت

 سبز شد  لبم

 رفت   یدستاش بلند کرده بود و داشت به سمت تختش م یرو رو  نای... تانیرا

 به صورتش گفت:  رهیرو تخت گذاشتش و خ  اروم

  یا ونهید یلیخ
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   دیرو بوس  شیشونی بودم پ دهیکه تا حاال ازش ند یبا لبخند بعد

 درست گفته بود    شممیش  حس

 با هاشون نداشته باشم   یکار  کنمیم  یسع  یشرور و بد جنس باشم ول دیشا من

   دمیرو انجام م  نجایکه به خاطرشون اومدم ا ییکارا من

 گرفت   جهی حاال نت  دیکشه من تازه اومدم نبا یطول نم  ادیز نشونیحس مسخره ب  نیا دونمیم چون

 تو خواب....... .  یتو اتاقم و فکرم مشغول بود حت رفتم

 

 

 *  نایت

 

 شدم امروز قرار   داریعجله از خواب ب  با

 ی با پسر ها اون اطالعات رو برس  بود

 میکن

 زدن آب به دست و صورتم شروع به  با

 قرمز با  راهنیپ ه یلباس کردم  دنیپوش

    یسرمه ا یو کفش کتون نیج  شلوار

 

 اومدم که با صحرا چشم تو  رونیاز اتاق ب  

 دم یبار فهم  نیهزارم یشدم و برا چشم
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 ه یندارم  یشانس چیمقابل اون ه در

 هیبود با  دهیپوش یتر تنگ خاکس شلوار

 سه ربع تا وسط   نیآست دیسف  راهنیپ

 مو هاش رو هم دی سف یکتون هیو   رونش

 سرش بسته بود اما چشاش  یباال محکم

 از کنارش رد شدم و  الیخ  یبود ب قرمز

 ان یکنار را یتو سالن غذا خور  نییپا رفتم

 بودم که اون هم نشست و همون  نشسته

 و با سالم و  دی ماهان از راه رس لحظه

 نشست  یپنجره سالن غذاخور  یرو مبلسه نفره جلو ری بخ صبح

 ننشست  زی به گفته خودش صبحانه خورده بود کنار ما سر م چون

 و   دیرس یم انیبدون حرف به را  صحرا

 که میکردی و ماهان با تعجب نگاش م من

 به حرف اومد انیرا

 بخوام بر  یم هر چ ....خود یکن ین ی ریخواد خودش  ی :نم 

 دارم  یم

 نگاه انیقرمزش به را یبا چشما چنان

 دمی که من جاش ترس کرد

 ییکه به چشم تو اومدن رو گدا ستمین  ی: من آدم -
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 که به خاطرش  ییمن فقط کارا کنم

 دم یشدم رو انجام م دهیدزد

 از جاش بلند  

 پخش شده بودن  کی سرام یرو  ریحاال مثل خاکش  زیم یرو  اتیو تمام محتو دی رو کش  یز یو رو م شد

 با خشم انیرا 

 کرد و گفت :  یم نگاش

 احمق  دختره

 پوزخند جواب داد با

 ....منم مطابقش عمل کردم حاال  یخودت رو نشون داد  اقتی: ل 

 کن   لیم بفرما

 لحظه چشمم رو لبخند  هی 

 سکته داره  تیوضع  نیخشک شد ا ماهان

 خنده نه

 با  انیشد و را از سالن خارج صحرا

 :   دیلب غر ریاز جاش بلند شد و ز حرص

 بدم  دیپرو شده با یل یدختره خ نیا

 کنن  ادبش

 داد زد:  و

 ااای کبر 
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 اخمو گفت :   ماهان

 رو  یاون عوض  سراغ

 اسلحه رو صحرا  یوقت  روزید رینگ

 به صحرا نکهیمثل ا دمشیبود د دهیکش

 داشته و صحرا هم بد زده بود تو  چشم

 ازش سو  خواستهی .... در نبود تو م پرش

 کنه استفاده

 ؟؟ یکرد  کاری تو چ-

 گلوله تو دستش زدم و االن تو انباره  هی+ 

 ی ر یبگ می تو در موردش تصم تا

 ی از جاش بلند شد و به سمت خروج  و

 رفت 

 ز ی حرکت مشتش رو رو م هیتو  انیرا

 اورد و داد زد و گفت:  فرود

 آخرش از  

  شم یم ونهید نایا دست

 از جام بلند  عیسر

 و پشت کمرش رو ماساژ دادم اون شدم

 گذاشته زی که سرش رو م  یدر حال هم
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 گردن و دستش  یو رگ ها دیکش یم  قینفس عم بود

 شده بود  برجسته

 قدر حرس نخور   نی_ا

 ام   یخورم ... فقط عصب   ی+حرس نم

 باالخره  یتا اروم شد ول  دیطول کش یکم

 شد   اروم

 اب رو به سمتش گرفته بودم گفتم :  وانیهمون طور که ل اروم

   یاتاقت استراحت کن یبر  یخوا یم

 گرفت گفت:  یرو از دستم م وانیطور که ل همون

 اتاق کارم ماهان منتظره   میبر دیاالن با نه

 انیهر دو به سمت اتاق را  

 ماهان تو اتاق بود پس شروع  میفلش رو معلوم کناون  فیتا تکل میرفت

 که در اتاق باز شد و صحرا کنار  میکرد

 رو مبل نشست هر لحظه منتظر  ماهان

 ی اتفاق  چیه یسوم بودم ول یجهان  جنگ

 جلسه هر کدوم در  انی تا پا یحت  فتادین

خوب به نکته   یل یخ  یندونه ول  یز یکردم صحرا چ یفکر م دادنیم یشده نظر  دایپ یداده ها مورد
هم  انیکرد و را یکاره است ماهان هم کمک م نیکه سال هاست ا یکرد مثل کس یاشاره م زیر یها

 گفت  ی رو م   یاصل ینکته ها
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 من فقط با بهت به تعداد قتل ها و یول

 قاچاق  یها ،تعداد محموله ها تی جنا

 کردم  یکردم حس م ینگاه م مختلف

 خونسرد   یلی خ هیبق  یخشک شده ول  بدنم

 گفت و گو شون پرداختن و نا گفته به

 گه یو صحرا چند بار د انیکه را نمونه

 ی کار به جاها یبارون کردن ول  کهیت همو

 د ینکش   کیبار

 ی صبحانه همه در آرامش برا  برخالف

 هم کنار  نایو مب  میکنار هم نشست ناهار

 نشسته بود ماهان همون طور که صحرا

 کرد ی چنگال رو داخل ساالد فرو م داشت

 گفت 

 واس چهارشنبه  زی همه چ انی: را 

 اس مهمون هاهم دعوت شدن  آماده

 با اخم گفت :   انیرا

 مامان مهلقا  باالخره

 خودش رو کرد نه کار

 ی فی شر دمیغر نزن تازه فهم نقدریپسر ا-
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 ان یهم م الدیم و

 جنگ در راهه  هی+خوبه پس 

 لبخند  و

 زد  یسی خب

 از جاش  ییهوی یلی ه صحرا خ لحظ همون

 داشت با معذرت  یمشکل  هیشد انگار  بلند

 هیرو کنار زد و خواست برگرده که  یاز صندل یفی ضع یخواه

 از جام  عیشد سر هوشی و ب نیافتاد زم دفعه

 با تعجب و اخم نگاش  انیرا  دمیپر

 ماهان زود تر از همه به  یول کردیم

 حرکت اون رو رو   هیرفت و تو  سمتش

 دستش بلند کرد و همون طور که به  دوتا

 رفت گفت:  یم  یخروج سمت

 زنگ بزن به دکتر...  عیسر نایمب 

و همون طور که به سمت اتاقش   میو به سمت اتاق صحرا رفت  میهم از جامون بلند شد انیو را من
 قهیزنگ زد به دکتر  بعد از حدود ده دق انی را میرفت یم

 که یز ی سرش و با چ یاومد باال دکتر

 : متاسفانه خانم  میهمه تعجب کرد گفت

 شدن  مسموم
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 هست  ییغذا تی گفت : مسموم انیرا

 .. تو ست…ین ییغذا تی گفت : مسموم دکتر

 خداروشکر کرد  دی سم بوده و با غذاشون

 هنوز زنده است   فیبدن ضع نیبا ا که

 یرو نگاه نکن اژدها ا  فشی)بدن ضع

 واس خودش (  هست

 

 * صحرا

 

 رو باز کردم و از جام  چشمام

 اهیمرد س هیشدم که چشمم به  بلند

 افتاد  یکی تو تار پوش

 ی شدم و گفتم تو ک زی خ  میاخم ن با

 اومدنش از تو  رونی که با ب گهید یهست

 ؟؟؟  ا؟یمتعجب شدم کبر  هیسا

 که با لبخند  کردمی اخم داشتم نگاش م  با

 به سمتم اومد و شی شگیهم چندش

 رو باال اورد   دستش

 دستش رو پس بزنم که متوجه شدم چهار دست و  خواستم
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 : دمیشدن با اخم غر ری زنج پام

 .... یگمشو اون ور عوض  

 مه یحرکت روم خ هیتو  یول

 و.... . زد

 ی و نم   دمیاز جا پر یگوش کرد کن غیج  با

 بود عرق   سیصورتم خ  نقدریچرا ا دونم

کنه   یبرنده تو معدم حرکت م زیکه چ  نیکرد مثل ا یدرد م دیبود و معدم شد صورتم رو شسته سرد
 با قرار گرفتن 

 به سمت صاحب  عی پشت کمرم سر یدست

 از سر  ینفس دنشیکه با د  دمیچرخ  دست

 دادم کنار گوشم گفت:  رونیب  یآسودگ

 کابوس بوده   یخواد بترس ینم

 سرم رو  

 بازوش تکه دادم   به

 تو خوابم  کنهی ولم نم -

 ندارم   ییدستش رها از

 اروم گفت  

 رسه  یدستشم بهت نم یحت گهی: نگران نباش د 

 ماهان سپردم کارشو تموم کنه  به
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 دفعه باز شد و با باز  هیدر  

 به سمت تختم اومد و کامال  نایدر ت شدن

 ی که سر من رو بازو نیکه از ا شدیم دهید

 هست ناراحت سرم رو بلند کردم  انیرا

 خند گفت با لب  که

 : خداروشکر که به 

 اروم لب   یخوایم  یز یچ یاومد هوش

 : زدم

 آب ..........  

 اب جلوم قرار  وانیل هی عیسر 

 رو گرفتم و شروع کردم با  وانیل  گرفت

 که تا حاال آب  یخوردن انگار کس  لذت

 بود دهیبه لبم چسب وانیهنوز ل  نخورده

 رو کنار  وانیماهان وارد اتاق شد ل که

 و به چشماش نگاه کردم که گفت  گذاشتم

 ؟ ی: بهتر 

 یا گهیدونم چرا توقع حرف د ینم

 داشتم

 بلند  انیسرم رو تکون دادم که را اروم
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 و گفت:  شد

 استراحت کن کمی  رمیما م 

 گفت:  میرفتیو همون طور که به سمت در م  

 د یباش زود

 به سمت در رفت  عیسر نایت 

 ماهان گفت:   یول

 ام یمنم م دیبر شما

 رفتن و در رو بستن اومد و   رونی ب یوقت

 جا به جا کردم  کمینشست خودم رو   کنارم

 روم خم شد   که

 بالش رو پشت سرم  و

 تا تکه بدم اروم گفتم  گذاشته

 :چم شده بود؟ 

 ی +مسموم شده بود

 کارو  نیا ی)به چشماش نگاه کردم (ک-

 بود؟  کرده

 نا ی+مب

 حدسم درست از آب   نیشک نرفتم اول تو

 یسم رو رو شهیکه ش دمیفهم رید درآمد
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 چرا؟؟؟؟؟  ……یکرده ول  یخال غذام

 االن کجاست ؟ -

 ........ ایپسرعمش….. کبر شی+پ

 ن ی)سرم رو تو دستام گرفتم (حالم از ا-

 لحظه اروم  هی خورهی بهم م  یزندگ

 زدنمه  نیهمش دنبال زم رهی گینم

 زنگ خورد و از جاش بلند شد و   شیگوش

 گفت 

 هم فکر  زیچ چی : خوب بخواب به ه 

 نکن 

 به سمت در رفت و من با نگاه بدرقه اش کردم و

 دنست یبودم اخه نم داریمن تا صبح ب یحرف اخرش رو زد و رفت ول  اون

 بشه به  ینه  یمن لجبازه از هر چ بدن

 شه یجذب م سمتش

 ؟ یکنی م کاریچ ی................ماهان دار 

 ........... 

 کردم از  شگری آرا یبه کاردست ینگاه

 ن یو ا ادی بدم م یل یخ  ظیغل یها شیآرا

 را شکر ساده و خوبه و به لباس  خدا
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 دستمال رو  ادیدرخشانم م یتوس

 رژم کم کردم و به یو از سرخ  برداشتم

 کار  انیو را نایدر رفتم چون ت سمت

 به اسرار شون من اومدم خونه  داشتن

 تا تنها نباشم اروم به سمت پله ها ماهان

 رفتم   نییپا چیخوشگل و مارپ  یبرداشتم و از پله ها قدم

 بود  شی سر گرم گوش ماهان

 نشسته بود به یرو مبل تک چرم مشک و

 رفتم که تا حضورم رو حس کرد  سمتش

 رو بست و بهم نگاه کرد تو   لپتاپش

 معلوم نبود و متاسفانه  یز یچ چهرش

 ر یچون ز گهیم  ینگاهش چ دمینفهم

 نداشت  سینو

 سه  دیو مغرور رو مبل سف اروم

 یدکور  انینشستم برخالف خونه را نفره

 داشت   ک یو ش مدرن

 رک گفتم:  یلیرو باال آوردم و نگاش کردم و خ  سرم

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟یک یف ی و شر الدیم 

 ؟؟؟؟ یپرسیم یبرا چ -
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 داره؟  یبدونم… مشکل خوامی+م

 )سرش رو آورد جلو تر (سر تا پاش مشکله.......-

 +چرا؟؟؟؟

 ......ی......راحت تر  یازشون کمتر بدون یهر چ-

 که  رفتی جاش بلند شد و داشت م از

 رو گرفتم و گفتم   جلوش

 کجان ؟  نایو ت انی: را

 ..... شهیم داشون یپ گهی+کم کم د

 ؟  یکن یم  یازم مخف یدار  ویچ-

 رو گرفتم  یبزرگ  یکنارم زد که بازو اروم

 گفتم :   و

 ؟ یفرار کن  یخوایکجا م تا

 فهمم یکه م باالخره

 و بازوش رو ول کردم  

 یاالن هم از همه چ نیدونه من هم ی)نم

 ست یمکان مناسب ن فیح  یدارم ول خبر

 کردم تا فکر نکنن من احمقم (  یاالن رو م نیرو هم   زیشلوغه وگرنه همه چ  یلیدورمون خ  و
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 *  نایت

 

 ا نااایییت-

 گفتم :  غیج  با

 اومدم

 ال  یغر زد که کفش ها انیقدر را اون

 باز ول کردم و با عجله   مهیم رو ن استار

 با غر زدن گفتم:   نییپا رفتم

 نا یمرد ت نایت 

 مرگ شد از دست تو  جوون

 کرد  ریکفشم گ یپام به بند ها دفعه هی و

 رو زانو فرود آمدم  و

 و گفت  ستادیسرم ا  یبا پوزخند باال انیرا

 ی لفتش ند نقدریا ی: حقته تا تو باش

 دست کنم تو دهن گهیم طونهی )ش

 ن یو از وسط جرش بدم ا  خوشگلش

 ی خوب   یوقتا حرفا یهم گاه طونهیش

 هیها (با حرص از جام بلند شدم چ  زنهیم
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 بغلم  ادی م یببو گالب نیا نیفکر کرد نکنه

 تا دهن هممون رو  نی کور خوند کنهیم

 ی رو قهو ه ا امونی نکنه و فانتز سیسرو

 با حرص به سمت  ستیول کن ن  نکنه

 رفتم و نشستم و مشغول بستن بنزش

رو به حرکت در اورد    نیاز رو تاسف برام تکون داد و ماش  یشدم اون هم بعد از سوار شدن سر   کفشام
 روند یبا سرعت بنز م 

 کار رو انجام  نی اگه بنز داشتم هم منم

 وقته  یل یکه خ یدفعه سوال  هیدادم  یم

 :    دمیذهنم بود  رو ازش پرس تو

 که خودت با   یفرست یاز افرادت نم  ی کی منو با  چرا

 ؟  یایم هام

 ببرتت  ادی از اونا ب یکیبگم  یخوایم گذرهی+ مگه بهت بد م

 گفتم :   عیسر

 نبود  نینه منظورم ا نه

 انداختم و گفتم :  نیی سرم رو پا 

 از جواب دادن به من طفره برو...... یهم ه تو

 د یچ یشدم که در کمال تعجب صداش تو گوشم پ ساکت

 دارم مثال +چون به اون احمقا اعتماد ن
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 ی نجاتت م یدفع قبل من نبودم ک اگه

 داد 

 ....... یرو فراموش کرد یهمه چ  ی)با اخم ( تو که گفت-

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  هیسمتم برگشت و  به

 ..... ستین ی+اون قسمتش فراموش شدن 

 انداختم و با لبه مانتو  نیی رو پا سرم

 کردم  یباز  میمشک

 هیخونه کنار   هینگه داشت  باالخره

 خونه یبزرگ که ما از در پشت عمارت

 داده بود  حیکارا رو برام توض میشد وارد

 کردم که تا  یها رو چک م نیدورب دیبا

 آماده باشه و من  یهمه چ ومدنین  مهمونا

 به سمت  کنمی شرکت م ی مهمون یوسطا

 برگشتم که خشکم زد بابا  انیرا

 پکارو………. تو   کسی.س....... یکل یعجب ه جووووون……

 لحظه باهاش چشم تو چشم شدم که هی

 انداختم و لبم  نیی خجالت سرم رو پا  با

 )دختره احمق  دمیبه دندون کش رو

 نگاه  یز یچ …………ی،دزدک  یرک یز ری ز حداقل



 انفجار تاج 

73 
 

 ی زل بزن  دهیورقلمب  ینه با چشما یکردیم

 ( بهش

 از  یببر   ضیو ف ی بزن  دیاشکال نداره د-

 کوچولو   ادیم شی فرصت ها کم برات پ نیا

 تا آخر  نیمنو بخور راحت شم ا ای)خدا

 بکوبه تو سرم (   نویا خوادیم عمرش

 ی مشکل  نای+)با حرص (برگشتم بگم دورب

 تو مثل تارزان  دونستمیچه م نداره

 ی کن یلخت م خودتو

 ی ر ی االن قهقه زد؟ نم نیزد)ا یا قهقهه

 ( و  یکرد یکارا م نیزود تر از ا پسر

 :  گفت 

 بازار بهونه ها داغه  ار یب  بهونه

 ده یکه پوش یجذاب  یبا کت و شلوار مشک  و

 کاور لباس پرت کرد هیاومد سمتم و  بود

 و گفت:   زی م رو

 تو  گهیدو ساعت د 

 ا یب  یفقط از در پشت نمتیب یم  یمهمون

 رو تکون دادم و با نگاه بدرقش  سرم
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 برگشتم توریو به سمت مان کردم

 یادی دختره ز نینگا نگا،  ا 

 ادمو نینگاش کن دل و د یوا جذابه………

 )البته من جلوش  بمهیکه رق  فیح  بره……یم

 ی خوب ی(وگرنه دوستا ندازمیم لنگ

 میشدیم

 شهی هم ی……….نگا ماهان خان با ژست ها اوالال

 نبودم حتما  انیاگه عاشق را جذابش

 عرضه اش رو  یل ی)نه خ  کردمیم  تورش

 مال خودم بود (  انیوگرنه االن را دارم

 فته یب بهی دست غر فهی ح اخه

 نشستم یرفتم م ینم  یاصال مهمون کاش

 نه اگه ی.. ول زدم……یم  دیملت رو د نجایهم

 دم   یخوش مزه رو هم از دست م  یخراک  ی..........تازه کلکشهی منو م انیرا  نرم

 حرص بلند شدم و شروع کردم به  با

 شب قرمز بلند لباس  هیشدن لباس  آماده

 چاک بزرگ سمت راستش بود  هیکه  بود

 ی داشت مو ها یجنس لخت و کلوش  و

 و فرم رو باز گذاشتم و از لوازم  بلند



 انفجار تاج 

75 
 

 رنگ به کمیکه گذاشته بود  یا یشیآرا

 خط چشم پهن و گربه هیدادم با  صورتم

 مل ی و رژلب قرمز و کرم پودر و ر یا

 خفم  انی!!!!!! راایبه ساعت کردم………… خدا ینگاه

 و  دمیکفش و مانتو رو پوش عی سر کنهیم

 میرو که آماده کرده بود یا یدست فیک

 به سمت  یبرداشتم و از در پشت رو

 رفتم…….. یبزرگ بغل  عمارت

 آدم اونجا  یکل 

 یمردا همه کت و شلوار و زن ها شو بود

 راه انداخته بودن داشتم به سمت در  مد

 شد  دهیکه بازوم کش رفتمی م یدورو

 ؟؟؟؟؟؟؟یبود  یکدوم گور -

 +)به تو چه (باالخره که اومدم......

 من  ینگفت و دستم رو ول کرد ول  یز یچ

 کردم ی دستاش رو حس م یجا هنوز

بچه ها   ش یمثل جوجه راه افتادم که پ انیو بد من پشت سر را میبه سمت داخل عمارت رفت  باهم
 دمیکه د میرفت

 ی کس حت  چیبا اخم نشسته و به ه صحرا
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 و دستاش رو بغل  ندازهینم  ینگاه مین

 با تعجب گفتم :  زده

 شده؟  یچ

 با اخم نگاه ماهان یچشم  ریصحرا ز که

 کرد وگفت :  انیمن و را یو بعد نگا کرد

 ی چ هی نیشما سه تا دار دونمیکه م من

 دی کنی م یاز من مخف  رو

 از جاش بلند شد و گفت:  

 رم ی گیبه موقع حال همتون رو م 

 رفت و مثل  یپسر مو شکالت  هیو به سمت  

 بهش درخواست رقص داد نکهیا

 کله  نقدریکردم ا ی!!!!!!!!!!!فکر نم  میکردی با تعجب نگاش م 

 هیبه   انیباشه …………که جلو ماهان و را خر

 رقص بده  شنهادیپ پسر

 انی: را دیم رسپر حرص ماهان به گوش یصدا 

 کاراش............ نیکن با ا نگاش

 بدون نگاه کردن به صحرا گفت:  انیرا

 نداره..... تیبرام اهم یخواد برقصه .......ذره ا  یولش کن به درک با هر که دلش م-

 الد ینه م ی+خوب چشاتو باز کن هر کس
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 به سمتشون انیحرف چنان کله را نیا با

 دم یترقه گردنش رو شن  یصدا دکهی چرخ

 فاصله ماهان به سمت صحرا نیتو ا و

 اومد  انی غرش را یو صدا  رفت

 :به خدا 

 خونت حالله صحرا  ختنیر

 

 * صحرا

 

 یا یحرص به سمت پسر مو شکالت  با

 که از اول زومم بود و از حق  رفتم

 جذاب هم بود رو به روش  مینگذر

 و گفتم  ستادمیا

 نجا یا یخوایم ی: تا ک  

 جسور باش  کمی ی و روم زوم کن یستیبا

 لبخند  هیرو باال داد و با  شی قهوه ا یابرو

 گفت  طونیش

 : خانم جسور افتخار  

 دیو شاتش رو سر کش دیدیم
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 لختم رو پشت گوشم فرستادم و دستش یمو ها 

 گرفتم و گفتم:  رو

 حاال شد….  

 که هنوز  میرقص رفت  ستیسمت پ  به

 راهمون توسط ماهان سد شد با  دهینرس

 گفت:  ینگاش کردم که با خونسرد اخم

 که به من  یقول  نمیبی خب دارم م خب

 ی زد رشیرو ز یداد

 اخم و تعجب گفتم:  با

 +کدوم قول؟؟؟؟؟؟ 

 ن یقرار شد اول ی چه فراموش کار شد-

 رقصم یمن باشم که بات م  نفر

 که دیاخم نگاش کردم که دستم رو کش با

 پسره بلند شد  یصدا  شدم تو بغلش پرت 

 ی بهم حسود ی: ماهان هنوزم که دار 

 ........یکن یم

 زد و گفت:   یپوزخند

 مگه آدم اصل  واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   کنهی م یحسود کشمیف به
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 و گفت:  دیخند بعد

 ....... تو مثل دلقک تو الد یبرو منو نخندون م 

 .......یتاج و تخت من  یباز 

 روش رو برگردوند و من رو هم با  و

 د یکش خودش

 با خنده گفتم 

 شی داشتم پ شیپ قهیشانسو تا چند دق ولی: ا 

 بدونم خواستمی که م زدمی قدم م یکس

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یک

 

 کرد و گفت:  ادیدستش رو رو کمرم ز فشار

 تو منو  ای کشمی من تو رو م ای باالخره

 خنده  ری زدم ز  دوباره

 دستاش رو دور کمرم  میبود دیرقص رس  ستی حاال به پ 

 کرد هنوز هم اخم داشت منم  حلقه

 گذاشتم که صداش  نشیرو رو س دستام

 قفل شدش به گوش  یدندون ها نیب از

 د یرس

 یی خبر جا ی بدونم ب گهی: دفعه د 
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 ک ی( نزد الدی)م یقهو ها  نیبه ا  ای یرفت

 )سرش رو خم کرد و( خودم   یشد

 کنمیقطع م  شاهرگتو

 رو باال اورد و سرد و خشن تو   سرش

 زل زد .  چشمام

 ها.  یدید ادیز لمی_ ف

 ...  یدی+تازه کجاش رو د

 از من فاصله کمی شهیبر منکرش لعنت… اگه م-

 ر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یبگ

 تر کرد و ابروش  کی و به خودش نزد من

 ی نه باال داد بعد از کم یبه معن  رو

 با  انیکه را میبچه ها رفت شی پ دنیرقص

 به خون نشسته دارم زد هر  یچشما

 بودم که خرخرم رو   نیمنتظر ا لحظه

 با قطع شدن  ی آدامس بجوه ول مثل

 مهلقا خانم که تو  یو صدا آهنگ

 به سمت صدا  شدی م دهیچی پ کروفونیم

 یدعا هیبار  نی اول  یو من برا برگشت

 به جون مهلقا خانم کردم   ریخ
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 از همه اتون متشکرم که دعوت ما رو  -

 امروز ما  دیدم رنجه فرمودو ق نیرفتیپذ

 و  میستی ن نجایساده ا یمهمون یبرا فقط

 خواستم یپسرم م  یخبر نامزد با

 کنم   زتونی سورپرا

 و من چشم دوخت )پدر سوخته حرومت باشه   انیبعد به را و

 ان ی( را رمی گی.. اصال دعامو پس مدعام……

 ی شد و دست من رو گرفت ناراحت بلند

 فاحش بود به سمت سکو  نایت یچشما تو

 ی و همه برامون دست زدن نم  میرفت

 جمع  نیتو دهن ا یکدوم خر  دونم

 :   انداخت

 ببوسش........ ببوسش 

 رو تو   انیکه همه هماهنگ شدن و من و را 

 رو  انیدفعه را هیانداختن که  مخمصه

 سانت به صورتم هیخم شد .............اما   صورتم

 دست و  یشد )خداروشکر (صدا متوقف

 ی جلو  انیتو فضا کر کننده بود بعد  ازم فاصله گرفت چون را هورا

 دست زدن   یال یبوسه خ یو برا دی متوجه نشد که اون منو نبوس یبود کس من
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 خخخخخخخ 

 

 مون یقبل  یبه سمت جا قهیاز چند دق بعد

 و کنار ماهان رو مبل دو نفره  میرفت

 اه کردم من ناراحت نگ  ینایو به ت نشستم

 کنه دلم ینگاهمم نم انیرا دونمیم که

 .. ناراحت و …یدختر مو فرفر  نیدل ا ادینم

 باشه  گرفته

 صداش زدم   نیخاطر هم به

 خانم............  نایت یآها نا………ی: ت 

 شد  رهی و حسودش بهم خ  نینگاه غمگ با

 گفت  و

 : ها  

 و  نداختمی طور که پام رو رو پام م همون

 رو از پشت ماهان رو مبل  دستم

 ماهان رو به جون  رهی و نگاه خ ذاشتمیم

 با لبخند گفتم  دمیخریم

 : ناراحت نباش  

 تو.......  ی……همش برا میدیهمو نبوس  ما
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 یبراش زدم که از دو جا صدا ی وچشمک 

 دوتا  نیان جز ا ونه ید ای اومد و ک خنده

 خل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قیرف

 

 

 چرت و پرت   نای و با ت میبود نشسته

 باعث  کیشل یدفعه صدا هیکه  میگفتیم

 م یاز جا بپر شد

 بود و همه به دهیچی همه جا پ  غی ج یصدا

 ینایفرار کردن بودن که دست ت فکر

 و  دمیرو گرفتم و دنبال خورم کش مبهوت

 ی صدا میاپن آشپزخانه پناه گرفت پشت

 شد و  یوقت ها قطع م  یها گاه گلوله

 بود کال ادمو یاوقات رگبار  یگاه

 کرد  یم زی سورپرا

 بلند شدم   یاز جام کم 

 و ماهان  انیتو سالن افراد را دمید و

 کنن   یاندازه م ریت  گهیعده د هیبه  دارن

 کال قصد آبکش کردن همو دارن…….  و
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 تموم شد و با مشت و لگد راشونیباال خره ت  تا

 استقبال هم رفتن نگاه کردم و ماهان  به

 آدم رو بلند کرد و زد  هیکردم که  دایپ رو

 دست خوش بابا……..  نیزم

 گشتم  انیرا دنبال

 ..ان یبا ترس گفت : را.. نایت که

 

 *  نایت

 

 غرق خونه قالب  انی را یبازو دمید یوقت

 صحرا کنار گوشم   یکردم که صدا یته

 

 :   اومد

 ش یزیزخما چ نیاون با ا نترس

 کمکشون  رمیتعدادشون کمه من م شهینم

 جا بمون و تکون هم نخور........  نیهم تو

 و چقدر   د یدو رونی به سمت ب و

 باشه و   یبود عشقت جلوت زخم  دردآور

 ک یبهش نزد یتو نتون  یبکشه ول  درد
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 ............ یو کنارش باش یبش

 فرز با  ی لیصحرا خ …………

 ا یدونم کنگ فو بود  یکه نم  یحرکات 

 از هر دو هر که رو  یب یترک  دیشا ای کاراته

 ماهان با  زدی گرفت م یراهش قرار م سر

 اهی مرد س هیحرکت ارنج زد تو کمر  هی

 خورد شدن ستون یکه صدا پوش

 من در  یو عشق زخم  دمیرو شن  فقراتش

 هیبا  دیچک یکه از بازوش خون م  یحال

 که با قرار  کردی مبارزه م گشید دست

 روبه روش ترس  ی کلی ه یمرد قو گرفتن

 نا  یل یوجودم رو برداشت مرد خ کل

 رو گرفت  انیخورده را ری ت یبازو مردانه

 تو دستش فشار داد که محکم چشمام  و

 ندا  هیسر خوردم  نیبستم و رو زم رو

 گفت یم درونم

 : بلند شو اگه االن 

 گهیعشقت رو د یبه خرج ند  شجاعت

 با ترس چشمام رو   ینیب  یوقت نم  چیه
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 رو باز کردم و  میا  یدست فیکردم و ک  باز

 بهم داده بود رو در آوردم  انیکه را یکلت

 زدم و چون هر که   رونیاز آشپزخانه ب  و

 مبارزه بود متوجه من نشدن مقابل  ریدرگ

 و داد ستادمیشاخ و دم ا یغول ب اون

 :   زدم

 ی کن عوض ولش

 و نشونه گرفتم و  

 و چشمم   دمیبستن چشمم ماشه رو کش با

 باز کردم به خاطر عشقم…….. آدم کش هم رو

 از بهت درآمد ام و به سمت  عی. سرشدم………

 افتاده بود با  نیزم یکه رو دمییدو انیرا

 سرش رو تو بغل گرفتم و  یاشک یچشما

 : گفتم

 ان ی.. چشماتو باز کن راان………یرا ان…یرا 

 رم ی می منم م یر یبم اگه

 بلند  یو با صدا 

 که ماهان خودش رو به ما  هیگر ر یز زدم

 و کنارم نشست و گفت:  رسوند
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 اروم باش..................... 

 نشده احتماال در اثر ضعف و  شیزیچ

 شده...... هوشی ب یز ی خونر

 گفتم:  غیج  با

 ست ین  یچ یاالن ه یعنی نیا 

 شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هوشیکه ب دهیکش یچه درد که

 نکن خوبم…….  غیج  غی ج نقدری+ا

 صداش با  با

 اروم اروم  دمینگاش کردم که د تعجب

 بغلش کردم  عیسر نهی شیسر جاش م داره

 گفت:  یخندون و مهربون یبا صدا که

 واشی

 د یداد صحرا بود که به گوش رس نباریا

 مرد گنده هیکه داشت با  یدر حال  که

 گفت:  دیجنگیم

 گرد زیکه م ییشما یآها 

 کمک…   ادیب تونیک ی……… نیداد لیتشک

 کردی تنها داشت مبارزه م چاره ی گفت ب یم راست
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 از جاش بلند شد و گفت :   عیسر ماهان

 دادش کرمون نکرده… برم......  تا

 که  یانیمن هنوز مثل بچه کواال به را و

 دهیستون تکه داده بود……. چسب به

 ..بودم…

 دیطول کش  قهیدونم چند دق ینم 

 باالخره همه جا اروم شد و فقط  یول

 ماهان که ومدینفس نفس صحرا م یصدا

 بود انگار داشته با چنتا  دهیهم نگز ککش

 و همون  کردهی مبارزه م یابانی خ الت

 صداش اومد:  لحظه

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکنه ازت کمک الزم دار  نیجدا کردن ا   یبرا انیرا 

 به خودش  شتری+تشکر داداش )من رو ب

 از من  زارمیبخوادم نم کنه نی(ا چسبوند

 شه............  جدا

 نیا یهم تو نی)اخه مگه جذاب تر از ا

 (  میدار ایدن

 

 * صحرا
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 ان یخونه را میدیهممون رس  یخستگ با

 خونه ماهان داغون شده بود…. قرار  چون

 بمونه......... نجایا راتیتا تعم  شد

 بغل   ریز نای....... تمی وارد خونه شد یهمگ

 لحظه هم ولش  هی رو گرفت بود و  انیرا

 هم هر دو کنار  نیتو ماش یکرد… حت ینم

 .....رهیگیداره عقم م گهیعقب نشستن ......د هم

 تازه عروس داماد ها هستن…… اوف... نیا مثل

 ببرش رو مبل سه نفره دراز  نای : ت ماهان

 .......... بکشه

 ه یاول یتو هم جعبه کمک ها صحرا

 ........... اریب  رو

 با غر غر گفتم   

 نجا ی: بله شما هم ا

 د یو دستور بد دیو نظاره گر باش دیستیبا

 

 زد و گفت:  یلبخند

 چشم 
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 یکلش رو جدا کنم ا خوادیدلم م چقدر

 خدااااااااااااااااااااا 

 رو   ینتیسمت آشپزخانه رفتم و هر کاب  به

 ست یتوش ن  دمی دیکردم و م یباز م که

 داد یکه صدا دمیکوب  یحرص به هم م با

 اومد ماهان

 : صحرا زود تر  

 رو چه  نیکردم ا  داشیباالخره پ اها

 گذاشته اون باال مثال جعبه کمک  یخنگ

 سر دست باشه…… رفتم دیاست با هیاول یها

 طبقه   نیو جعبه رو که تو آخر نتیکاب رو

 برداشتم  بود

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکنی م کاری اون باال چ-

 سادهیماهان نگاه کردم که پشتم وا به

 جعبه رو نشونش دادم که گفت :   بود

 ا یکمکت حاال هم ب امیب  یگفت یم

 و دستش رو باال اورد که دور کمرم بندازه و کمکم  

 هی........که پوزخند زدم و با  نییپا  امیب کنه

 جلوش رو دوتا پا فرود اومدم و   پرش
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 گفتم

 ی لمایتو ف  یبرا  ایباز یقرط  نی: ا 

 اس   عاشقانه

 ........رونیخندونش زدم ب   یجلو چشما و

 

 رو پاره کرد و  انیرا  راهنیاروم پ  ماهان

 گفت  نایبه ت  رو

 پاک کن   سی: اروم خون خشک شده کنار بازوش رو با دستمال خ 

 مقاش مانند رو برداشت  زیچ هیبعد  و

 ن یکردم موچ  یفکر م  نیتا قبل از ا من

 برو هست نگو کاربرد برداشتن ا یبرا فقط

 هم داره……….  یمهم تر  یها

 دوباره شروع کرد  ماهان

 بود  یاول مهمون الدیم انی: را

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یتو چ دمشیند  ی اواسط مهمون یول

 ؟ شیدید

 که خواست جواب بده ماهان نیهم انیرا

 گلوله رو  یبیظرافت و سرعت عج  با

 آب دستم تازه وانی و انداخت تو ل دراورد
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 بزنه منم چون فکر   غیاومد ج ادشی  نایت

 خنده........  ری زشته نزدم ز یل یکردم خ یم

 بود  یمسخره ا تی . وضع……ییخدا یول 

 اطی خ یزدن ماهان مثل کدبانو ها هیبخ موقع

 که چشماش  نایزد ت  هیبخ  فیظر یلیخ

 هم انیرا  کردی گرفته بود و نگاه نم رو

 راهنش ینبود انگار داشتن پ الشیخ  نیع

 نه گوشت و پوست تنش رو  زدنیوصله م رو

 نبودن  یخال یمنم برا 

 رو برداشتم و رو  یدستمال پارچه ا نقشم

 و گفتم دم یماهان کش یشانیپ

 عمل سخت  نیشما ا م……یگوی م ک یدکتر تبر ی: آقا 

 .......نیانجام داد تی زمان بر رو با موفق و

 وانمند شما حسرت دستان ت  یپزشک نوبل

 مفتخرم که در کنار  اری خوره………. بس   یم رو

 بودم و عرق با ارزش شما رو گرفتم............ شما

 ........ میدیقرار م یدستمال رو تو موزه مل نیا

 و زحمات شما رو  یجوانمرد  خیتار که

 نکنه......... فراموش
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 و ماهان در  دنی خندی سه تا شون م هر

 اضافه کرد  آخر

 ه خودت رو مسخره کن.. : مسخر کنند 

 هم از جاش  انینگفتم را یز ی لبخند چ با

 شد و گفت:  بلند

 ....... دی بکپ  دیو بر دیبساطو جمع کن  نیا گهیخب د 

 که با افتخار نگاش  نای و به سمت راه پله رفت رو به ت 

 کرد .....گفتم  کردیم

 : فقط خاک تو سرت با 

 همه اشک نی حست ا یعشق ب نیا

 ی چ نیع یدید یالک  یخرج کرد  تمساح

 شد بره بخوابه......... بلند

 سرم گذاشتم  یدستم رو با تأسف رو بعد

 گفتم:  و

   دیعمل عرق کرد نیسر ا نقدریدکتر .......که ا فیح 

 هم  نای ت میدیهر سه خند و

 بلند شد و رفت طبقه دوم و ماهان در  عیسر

 کرد ی رو جمع م ل یکه داشت وسا  یحال

 : گفت 
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 !!!!! یشنگول  نقدریا یزد یچ هیتو امشب  

 خم شدم و دستام رو به زانوم 

 که چند  شیمشک ی دادم و تو چشما تکه

 با صورتم فاصله داشت زل زدم و   سانت

 گفتم

 شاد باشم………… جناب سرگرد جهان بخش  دی: چرا نبا 

 شد   یدفعه آرامش تو چشماش طوفان هی

 با اخم تو  دیچی اخماش رو تو هم پ و

 زل زدم و گفتم  چشماش

 و  انیمنو مثل را یحق ندار  ؟؟؟؟یفرض کرد  ی: تو منو چ 

 .. یاحمق فرض کن هیبق

 ی رو رو  لیجلو چشمام بلند شد و وسا از

 گفت : فرض  یگذاشت و با خونسرد زیم

 مو یی چغل یخوایم ی........خب حاال ک نکردم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یکن

 زدم و از جام بلند شدم و   یپوزخند

 نگام  یرو گرفتم که با خونسرد  بازوش

 و گفتم  کردیم

 دم یو دستش رو گرفتم و پشت سرم کش میتو اتاقم حرف بزن می: بر 
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 در رو باز کردم و  میدیدر اتاق که رس  به

 شدم و اونم پشت سرم وارد شد و  داخل

 رو بست به سمت بالکن رفتم و به  در

 تکه دادم اون هم با شیسنگ یها نرده

 جذابش به در بالکن  شهیهم یها ژست

 داده بود و گفت  تکه

 ؟  هیچ فی: خب تکل  

 ی نگاه م  کیطور که به باغ تار همون

 گفتم  کردم

 ای ی: اگه حوصله اش رو دار  

 حرف بزنم؟؟؟؟؟  یدار  دنیشن  گوش

 بالکن نشست و  یچوب  یو رو صندل  اومد

 گفت 

 : شروع کن.............. 

 و شروع کردم :  دمیکش یه مانندا نفس

 ی پنج سالم بود که به جرم خوشگل  فقط

 شدم ……خانواده ام  دهیخونوادم دزد از

 بود……. درسته بابام باهام بد  یر ی فق خانواده

 به جاش مامانم کمبود محبت   یول بود
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 من و دوتا  یکرد برا یرو جبران م  هامون

 ی فکر م  لی……..اوا کردی م یمادر  گمید خواهر

 با  دمیفهم  یوقت ی شدم ول دهیدزد کردم

 پول دهن بابام رو بستن خونوادم یمقدار 

 چال کردم تو گورستان قلبم.... از اون به رو

 سختم شروع شد….. سخت باهام  یروزا بعد

 و اگه دادنیو اموزشم م کردنیم  نیتمر

 ا یو  دادمیاز خودم نشون م یضعف

 دادن نه یشکنجم م کردمی م ینافرمان

 چون جسم خوشگلم  یبلکه روح  یجسم

 ملکه شدن بود یانتخابم برا لیدل

 سرکشم رو پشت گوشم دادم (  ی)موها

 سال با حس عقده و کمبود بزرگ  هفده

 حس انتقام تو  یو با هر سخت  شدم

 نکه یشد قبل از ا  یپر رنگ تر م  وجودم

 ی جا یبود که وقت نینقشه ا  نجایا امیب

 که ازم  ییزای محکم شد انتقام تمام چ پام

 اومدم  یوقت  یول رم ی رو ازشون بگ گرفتن

 من  استی س کردی فرق م  زی همه چ نجایا
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 ی کاف  انیبه را ی کی نزد یبرا ییتنها به

 کنار   نایت یتر برا یقو زیچ هیاون  نبود

 بود )به چشماش نگاه کردم و  گذاشته

 ی سیتو پل  دمیفهم ی(قلبش رو....... وقت گفتم

 شدم چه  الی خیدوتا کفتر عاشق رو ب اون

 حرکت نابودشون کنم بهش  هیکه با  بهتر

 شدم و گفتم  کینزد

 شم حاال  کتیشر خوامیشم…… م فت ی حر  خوامی: من نم  

 ؟ هیتو چ  نظر

 جاش بلند شد   از

 ندارم مهم  یمن مشکل-

 که تو رو قبول کنن....... امنیدست باال

 به دردت  یل ی+مطمئن باش من خ 

 ......... .خورمیم

 زد و گفت   یپوزخند

 منو  ی: فعال که دار  

 !!!!!!!! یتا به انتقامت برس یکن ی م یقربان 

 دم یکش  یرفت پوف یبه سمت خروج  و

 ن یدستام رو رو سرم گذاشتم و رو زم و
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 نشستم

 کمکم کن..............  ای.. خدا……

 

 *  نایت

 

 در زدم که گفت   اروم

 ا ی : ب

 دنیاتاقش شدم که در حال پوش  وارد

 بود به سمتش رفتم و  ینخ  راهنیپ

 که  یکردم بپوشتش و در حال  کمکش

 بستم یجذبش رو م  راهنی پ یها دکمه

 :   گفتم

 چطوره ؟  حالت

 .....شهی+مثل هم

 /؟؟؟؟؟؟؟یدرد ندار  گهید-

 +نه نگران. من نباش….. خوبم . 

 ..یخون از دست داد یکل شبینگرانتم .........د یول-

 

 +)صورتم رو با دستاش قاب کرد ( الزم 
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 است........  شهی حالم بهتر از هم   نکرده

 انی..........را زهی. چگم……یم-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یخوایم ی+چ

 مامانم رو  شهی)به چشماش نگاه کردم (م-

 دلم براش تنگ شده؟؟؟؟؟؟  یل یخ نمی بب

 چشمام نگاه کرد منم تمام التماسم رو  به

 که گفت:  ختمی چشمام ر تو

 برگرد. عیبا جعفر برو و سر 

 و خواستم گونش  ستادمیپنجه پام ا رو

 ه یببوسم که کمرم رو گرفت و با  رو

 مقصد عوض شد بعد از چند  چرخش

 گفت : بوسه گونه  شد یکه ازم جدا م هیثان

 ........ستی ن یتشکر کاف  یبرا

 رفت  رونی گردم ب یچشما یاز جلو و

 

 و  میجعفر خان به سمت خونمون رفت  با

 همون  نیاز خارج شدن از ماش قبل

 قبل رو نوش جان کردم و از  یها دیتحد

 شدم به سمت در خونه  ادهیپ  نیماش
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 ی و زنگ خونه رو زدم که با صدا رفتم

 باز شد تازه نعمت دارا بودن  یمانند کیت

 درسته بابام و از  کنمی رو درک م نیوالد از

 انم نذاشت حسرت مام  یدادم ول دست

 به دلم بمونه  یز یچ

 گل یمحمد یشدم گل ها  اطی ح وارد

 بودن و درخت انار پر بار تر شده  داده

 منتظر مامانم پر  یبه سمت چشم ها  بود

 هیو تو بغلش فرود اومدم مثل  دمیکش

 بچه ...... کبوتر

 هم تنهامون گذاشته تا شبنم

 میراحت باش یو دختر  مادر

 کنهیم  یدگیمامان شبنم خوب بهت رس -

 کنه؟ هان ؟ اگه  ینم  یباهات که بد رفتار  ؟

 هست بهم بگو........ یز یچ

 خوب و  یلی+نه دخترم بنده خدا خ 

 ؟از  رهیم شی تو کارات چطور پ مهربونه

 ؟ آب و  یهست  یو مکانش راض کارت

 اصفهان چطوره؟؟؟؟؟؟؟ یهوا
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 مامان....... هیعال  ی)دروغ پشت دروغ(همه چ-

 با عجله اومدم نشد  یلیخ  ببخش

 ....... رمی بگ یسوغات

 به خودش  یمکالممون اثر روزمرگ  و

 شد و  یو منم باالخره دلم راض گرفت

 راحت شد از بابت مامان……..  فکرم 

 بمونم بهونه  شتریهرچه مامان اسرار کرد ب 

 تا باالخره خسته شد و گفت :  دمیچ

 ؟یگیم ینجور یا یبگم وقت یچ

 بار مامان رو محکم بغل کردم که مثل نیآخر یبرا 

 شد  ریقبل اشک هر دو مون سراز دفعه

 چشم غره جعفر به خودم اومدم و با  با

 کردم و اون خونه رو  یخداحافظ مامان

 زندانبان قلبم  شیکردم و دوباره به پ  ترک

 ا یفرار کنم  تونمینم بخوام هم برگشتم

 مدت ازش دور باشم  یطوالن

 

 * صحرا
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 ن یاز ا شتریتخت بلند شدم ب یرو از

 ه؟ یجوابش چ نمی بب  دیبره…. با  ینم خوابم

 شلوار هی یا قهی دوش ده دق هیاز  بعد

 ن یآست دیسف راهنی پ هیبا  یمشک  نیج

 بستم از  نییو موهام رو پا  دم یپوش یپف

 متنفرم  دایبازم شد یموها

 ست؟ یزود ن   یلیبه ساعت کردم خ ینگاه

 از  الیخی خوابه؟ ب دی شا  ِش یساعت ش  تازه

 گلخونه مشغول کردم  یاهایزدم و خودم رو با گل و گ   رونی ب اتاق

 ی نگذشته بود که صداشرو با فاصله کم یادیز مدت

 

 دم یسرم شن پشت

 ....... یشد خوابی که ب نمیب ی: م 

 به تو گفت!!!!!!   دیبا نویکم خواب بودم ا شهیمن هم-

 ...دارمی+من بال استثنا ساعت پنج ب

 صورتش(نماز   کی ) سرم رو بردم نزد-

 سه؟؟؟؟؟؟؟؟ی آقا پل  یخونیم

 نشست منم  یصندل  ینگفت و رو یز یچ

 روبروش 
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 بود؟  یشد؟ جوابشون چ یخب حاال چ-

 ؟؟؟؟؟ یکن یم کار ی باشه چ ی+اگه منف

 )به سمتش  زارمیبه انتخابشون احترام م-

 ......دمی(و لو تون م دمیکش گردن

 .....دمی+خب منم قصدت رو لو م

 بشکن حلش هی.. با ستم……یمن نگران اون ن-

 . کنمیم

 بگم با ابراز تاسف تو رو)به دی+پس با

 ...رفتنینگاه کردم ( پذ چشماش

 غرور گفتم:  با

 که از اولشم مشخص بود )ها جون  نیا-

 دار یبود تا صبح ب ینداشتت ک  ی عمه

 ( بود

 کار رو  طیتر تا شرا کینزد ای+خب حاال ب 

 بدم و نقش تو… چون کار ما با   حیتوض

 نداره ......... .  یادی فرق ز تئاتر

 ی جا انیو را مینشست  زی هم پشت م با

 بود  یجاش خال  نایبود فقط ت  شیشگیهم

 گل کرد و گفتم   میحس کنجکاو که
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 خوره؟  یناهار نم  نای: ت

 ....... خورمیگفته؟؟؟؟؟ سهم تو هم م ی+ک

 تو دمیسمت صداش برگشتم که د به

 رون ی ب یدر قرار داره با لباس ها درگاه

 کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یکرده ول ر یبوده که د ییجا پس

 ی با هم م شهیهم  انیو را  نایت معموال

 سوال ها شدم و قاشق رو از رو دستمال برداشتم و نیا الیخ یب  رونی ب رفتن

 رو خوردم  غذام

 ********** 

 ......ستیدوتا ن  نیاز ا یخبر  شهیم یروز  چند

 ن یخبره …..با ا یهم مثل من ازشون ب نایت و

 دلتنگم هست........ نایکه ت  تفاوت

 دلم شهیسمت اتاقش ………هم رفتم

 دا یپ یبدونم تو اتاقش چ  خواستیم

 فرصته.........  نیبهتر  نیا ستی.... حاال که ن......شهیم

 دم یمن خودم شاه کل  ی اتاقش قفل بود ول در

 که آورده بودم اون قدر   یمیبا س ………

 کردم که باالخره درباز شد حاال  تالش

 قفلش کنم؟؟  دیچطور با نجاستیا مشکل
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 یطوس ونیاتاق هم اندازه اتاقم با دکوراس هیفکرا وارد اتاق شدم  نیا الی خیب

 . وارد شدم و در رو بستم اول از………یا سرمه

 دل یبرا یتخت رو چک کردم ول  ریز همه

 برگه کاغذ هم نبود رفتم هیمن  یخوش

 ده یم یعطر  یتختش )اوه چه بو رو

 (جلد  زننیبه تخت شون هم عطر م  مردم

 ن یرو باز کردم و توشو گشتم اه ا  بالشت

 .......ستی توش ن یچیکه ه هم

 کشو ها تموم شده بود و داشتم بایتقر

 پا اومد و  یسمت کمد که صدا رفتمیم

 دم ییدو عیدر متوقف شد سر یجلو بعد

 ر یچرخش رفتم و ز هیتخت و با  پشت

 شدم در باز شد و اومد داخل  میقا تخت

 االن برگرده  نیشانس قشنگ منه…. هم ای)ب

( 

 هم که  وونهیدفعه صداش اومد )د هی

 (  زنهیبا خودش حرف م هست

 فضولچه طاقت  هی که  نمیب یخب خب م-

 کرده  یو اتاقم رو وارس  اوردهین
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 صورتم قرار  یدفعه صورتش جلو  هی

 گرفت 

 تو اتاق  یایزشته بدون اجازه م یل یخ-

 .....یکس

 تخت  ریو دستم رو گرفت و از ز 

 22بار تو عمر   نیاول یآورد برا برون

 ی لیخ  یاحساس خجالت کردم ول  سالم

 تو چشماش زل زدم و گفتم  پرو

 ر ینبود………. خب البته تقص می چی : حاال تو اتاقت ه 

 رو از من  یهم هست که همه چ خودت

 ........... یکن ی م پنهان

 و  یکش  یدونستم سرک م یاوال که م-

 رو جمع کردم و دوما هنوز تو  زیچ همه

 که باهات روراست  یواسم نکرد یکار 

 .............باشم

 کنم؟؟؟؟؟  دیبا کاری+چ

 هی خوامشیوقته م یلیفلشه که خ هی-

 ......یت یگابایگ 68زرد   فلش

 گرد  یکه با چشما قمیکردم تو  دست
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 : گفت 

 ؟؟؟؟؟ی کنی م کاریچ یدار  

 گهید یخواستیم نوی+ا

 کش رفته بودم رو جلوش گرفتم  انیکه از لپتاپ را یفلش و

 ؟  یذاشتیاونجا م دیبا  ینداشت بیاره )از دستم گرفت (ج -

 + نه نداشتم

 هی)و سرم رو کج کردم و  

 بهش زدم ( طونی ش  لبخند

 و گفت:  بشی فلش رو گذاشت تو ج اونم

  وونهید

 مکث گفت :  یبعد از کم  و

 من یدیاز کجا فهم سم؟ی من پل یدیکجا فهم از

 رو از کجا  نای؟ا  خوامیفلش رو م  نیا

 ؟ یفهمیم

 ه یاز اونجا شک کردم چون  واش…ی.. واشی-

 . مثال تو …یداشت  یز ی ر یرفتار ها خرده

 ی وقت ………یزد یحرف نم لی با موبا جمع

 ی لپتاپت رو م  شدی م کیبهت نزد یکس

 اونجا مشکوک شدم که تو شتری.......و ب یبست



 انفجار تاج 

108 
 

 یافرادت هم مشکوک بودن……. و وقت  خونت

 دن یدیداشتم رو م یکه لباس باز  من

 .. و من هم با ن……ییپا  نداختنیرو م سرشون

 لپتاپت و چک کردن مسج هات و  هک

 شک خالص کردم  ن یخودم رو از ا  لتیمیا

 ی جزئ  یزایچ دی.. شادم…………یرس  نیقیبه  و

 ما دخترا  یول  ادیشما مردا به چشم ن یبرا

 از خود نباشه  فی........البته تعر میزی ت  یلیخ

 ز یبزرگ شدم که به همه چ یجور  من

 حس  نیا یدون یباشم و م   مشکوک

 گه یم یو حس ششمم االن داره چ تمیشکاک

 حرکت داد و من با   نیرو به طرف  سرش

 تو چشماش زل زدم و گفتم  اخم

 ازم سوءاستفاده یدار  یعوض  یتو گهی: داره م 

 کارت تموم شد و به  یو وقت  یکن یم

 ان یمنو مثل همون را یدیدرجه رس  عیترف

 گوشه زندان ینداز یم احمق

 طاووس نشان نقرم رو در آوردم و  کلت

 سمتش نشونه گرفتم و همون طور که  به
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 ادامه دادم :  دمیچرخ یم  دورش

 جماعت  سی به پل شهینم دمیفهم  یمن هم وقت و

 گرفتم افتخار خالص  میکرد تصم  اعتماد

 رو داشته باشم در ضمن تمام   کردنت

 اون فلش دست منه و فلش  اطالعات

 .........هیخال  هیخال  دستت

 رو به روش نشستم و گفتم:  زی م رو

 خب............. 

 ن یجهان بخش آخر  انیسرگرد ک جناب

 منت  دهیباشه به د یهر چ  هیچ تتیوص

 ؟  زارمیم

 خفن من رو   اریو بس دیحرکت جد هی تو

 بغل کرد که یکرد و من رو جور  ریغافلگ

 تونستم تکون بخورم و  ینم یذره ا یحت

 بود و  ادیز  یلیبشکنه زورش خ دستش

 و  میکلت و من تو دست اون بود حاال

 دور گردنم بود و اروم سرش رو  دستش

 کرد و گفت :  کی پشت به گوشم نزد از

 زارم از همون اول  یمن قالت نم  صحرا
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 نارو و  یباش کمی قبول کردم شر که

 و نخواهد   ستیتو کارم نبود و ن  ییدورو

 رو گهیدفعه د یکن ی و تو هم غلط م بود

 بارت باشه   نیآخر ………یاسلحه بکش من

 و اروم ولم کرد  

 رو  قشیحرص به سمتش برگشتم و  با

 و تو چشماش زل زدم گرفتم

 و  یرو بهم بگ  زیهمه چ دی+تو هم با

 نمونه……… حاال هم بهم یمخف نمونی ب یز یچ

 ؟  هیچ یباز   نیعاقبت من ته ا بگو

 خودم مراقبتم یباز  نیمطمئن باش تو ا-

 دلت  یکه هر کار  یتو آزاد یباز  نیته ا و

 ........ یکن خوادیم

 رو ول کردم و گفتم قشی

 ی : آزاد 

 دونم با کدوم  ینم یزدم (حت ی)پوزخند

 رو   شیکه بخوام معن شهی)ز ( نوشته م

 بفهمم

 شه یبا کدوم ز نوشته م گمیبهت ممن -
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 * نایت

 

 نم یقلبم و از س خواستیدلم م یدلتنگ از

 و تکه تکه اش کنم کل عمارت   ارمیب در

 ن یوجب به وجب راه رفته بودم و با ا رو

 پام خسته شده بود و دلم تنگ تر به کارم

 مدته که به  هیرفتم   انیاتاق را سمت

 وارد  خوابمیتو اتاقش م یدلتنگ خاطر 

 رو تختش  یشدم و به خاطر خستگ اتاق

 شدم  هوشیبا بغل کردن بالشش ب و

 *** 

 رو اروم باز کردم……… اوف………چقدر  چشمام

 دفعه  هیبودم……. تو جام نشستم که  خسته

 راهن ی که داشت پ انیتنه لخت را مین

 شد  انیآورد جلوم نما یرو در م   شیمشک

 زدم که با  غیدفعه ج هیدونم چرا  ینم و

 گفت :  خنده

 اد یمن ز دنیاز د دونمی …….اروم…… م شیه
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 مردم االن خوابن خانم   یول  یزده شد جانیه

 و با مکث ادامه داد :  

 بخواب..........  ری حاالم بگ یکه تا االن خواب بود  تو

از برگشتنش که داره سر  نمیجام بلند شدم دلخور بودم از دستش اون از رفتنش که بهم خبر نداد ا از
   ستیو به فکرحال خراب و دل تنگم ن زارهی به سرم م

 گفتم :  اروم

 شب خوش  رمیم گهید من

 بازوم رو گرفت و گفت:   که

 بخواب........   ریبگ کجا؟گفتم

 حالت اخم و قهر گفتم  با

 اصال به تو چه که ؟یدیکه به من دستور م یهست ی: تو ک 

 خوابم؟ ی م کجا

 و گفت:  ستادیبه روم ا رو

 ؟یحاال چته؟چرا بغض کرد 

 زدم و گفتم  یپوزخند

 .........یفهم ینم  یکه به درد من دچار نش یتا وقت ………یفهم  ی: نم  

 رو گرفت  راهنمیکنارش زدم که پشت پ و

 من رو از پشت بغل کرد و گفت :  و

 به  دیبا  یعنی یبخواب  نجایا دیبا گمیم یوقت
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   یگوش کن حرفم

 اومدم و گفتم:  رونی زور از تو بغلش ب با

 حس باشم.............  یآدم ب هی شی خوام پ ینم 

 رو باال اورد که شییدفعه کلت طال هی که

 اومد جلوم و  یجد  یلیبسته شد خ دهنم

 کلت رو سر شونه  راستم رو نوازش کرد و  با

 :    گفت

 جز  یکن یبه بعد تو غلط م  نیا از

 و بالشتت به جز  یبغل من بخواب  تو

 ؟ یفهم شد ری من باشه….. ش  یبازو

 اخم گفتم  با

 ؟   یکشیرو من اسلحه م گهی: حاال د 

 رو کج کرد و خسته نگام کرد    سرش

 عادتم شده  ستمیمن لطافت بلد ن  نیبب -

 به دست آوردن خواستم اسلحه  یبرا

 ( دی)انگشتش رو رو گونم کش بکشم

 نکن ..........خستم یلجباز  گهید

 ارومش زل  یانوسیاق یتو چشما منم

 نگفتم   یز ی و چ زدم
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 و  دمی رو گرفت و به سمت تخت رفت منم کنارش رو تخت دراز کش دستم

 رو دور کمرم حلقه کرد اروم  دستاش

 دم یپرس

 ؟ دیچند روز کجا بود نی: ا 

 شد ینم میداشت الدیحساب با م  هیتسو هی-

 بزنه و نخوره......... ادیب

 فرو  میفرفر یدستش رو تو موها اروم

 و گفت:  کرد

 دلم برات تنگ شده بود 

 شتر ی+من ب

 شتر یب  یل یمن خ-

 ***** 

 به جز  مینشسته بود زی پشت م یهمگ

 م یبود و مشغول خوردن صبحانه بود ومدهی که هنوز ن صحرا

 گفت  انیرا که

 عقد کنم.........  نایبا ت  خوام ی: من م 

 ه یکرد که با  ریدفعه لقمه تو گلوم گ هی

 آب حل شد بعد دستم و رو گرفت  وانیل

 گفت:  و
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 خوام به گوش مامانم برسه  ینم 

 و حوصله کنهیمخالفت م دونمیم چون

 م دونیو کله زدن باهاش رو ندارم م سر

 خوام ینم  یول ی گینم یز یتو چ ماهان

 بفهمه............ صحرا

 بفهمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   دیچرا صحرا نبا-

 جمع هستم؟؟؟؟؟؟؟؟؟  لیمن حسود و بخ 

 به سمتش که تکه زده بود به درگاه همه

 کرد ینگامون م  ظیاخم غل هیبا  و

 مونه یدختره مثل روح م نیبابا ا میبرگشت

 شهیم داشیجا پ همه

 اروم گفت:  ماهان

 صحرا............ 

 دستش رو باال اورد و گفت  صحرا

 داره شما  یهم حد یاحترام  یبسه ب گهی: د 

 ن یکنیم  یرو از من مخف زیهمه چ همتون

 ان ینفهمم؟ در ضمن آقا را نی کن یم  فکر

 )رو کرد  ستمیمامانت ن  نیخبرچ من

 عروس خانم خدا بهت  کی من ( تبر سمت
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 بده .............. صبر

 بلند  انی را رونی از سالن زد ب و

 که دنبالش بره که ماهان جلوش رو  شد

 و همون  گردونهی و گفت برش م  گرفت

 ماهان  د یچی بلند گاز موتور پ یصدا لحظه

 کردم که با  انیدنبالش و من نگاه را دیدو

 صحرا زل زده بود   یخال یبه جا اخم

 شدم و دستش رو  کیبهش نزد اروم

 که گفت   گرفتم

 دختر بد کردن حاال خودم دارم حالش رو بد تر  نی: خانوادم به ا 

 یفقط برا  یهمه آدم کشتم ول نیا کنم………یم

 دختر کردم عذاب نیکه با ا یا یباز 

 دارم................. وجدان

 ه یخانوادت  ستی تو ن ری تقص نیا انیرا-

 آزادکردن تو جبرانش کن بزار  یاشتباه

 به تو نداره   یحس چی................  معلومه اون هباشه

 اگه ازادش کنم دشمنام از   یدون ی+نم

 ............ کنن یازادش م  ایدن نیا

 ........ . گفتیم راست
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 کردم یکه فکر م هیتر از اون دهیچی پ  نجایا یزندگ

 

 * صحرا

 

 .. مگه زارن………ی از من ب  ایگرفته بود کل دن دلم

 خوردم که  یزندگ  نیتو ا  وی یحق ک من

 کردن ندارم……. اشکم و با  یزندگ یبرا یحق

  هیکه  دادی رو نشون م160,  150  نییب یعدد هیسنج  لومتریگاز دادم، ک شتریچپم پس زدم و ب دست
 نیماش هیدفعه 

 ی رو کنارم حس کردم و بعد صدا زرد

 تو گوشم  دیجد  انیهمون ک ای ماهان

 د یچ یپ

 ر : صحرا بزن کنا  

 زدم داد

 یزادیآدم چی ه خوادی : برو دلم نم 

 و سرعتم رو باالتر کردم که تو   نمیبب رو

 یجلوم نم   دیچی ازم سبقت گرفت و پ هیثان چند

 ی ترمز گرفتم ول  یبا چه سرعت  دونم

 برخورد کردم و از رو موتور   نیباال بود با ماش یل یسرعتم خ چون
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 از  عیکه سر نیشدم رو کاپوت ماش پرت 

 شد و اومد سمت من که با  ادهیپ  نیماش

 درد رو آسفالت نشسته بودم بدن

 تر بشه که گفتم کینزد خواست

 شدن تا به  دهینشو……. همه ادما آفر کی: بهم نزد 

 بزنن…….  بیآس من

 انداختم نییو سرم رو پا 

 ادامه دادم: و

 خودم از همه بدتر به خودم  

 با اعتماد به اونا ........... زنمیم بیآس

 یقطرش که رو  نیاول دی دا گاه اشکم چک نا خ و

 افتاده بود رو بهش  میدست زخم کف

 دادم و گفتم:  نشون

 ؟؟؟ هیچ  نیا یدونیم 

 و خون شهیم کهیت  کهی آدم دلش ت یوقت

 خون از   یاون قطره ها کنهی چکه م ازش

 تا  زهیریم رون ی چشم آدم ب قیطر

 ....... ینداشته باش  یداخل یز ی خونر

 نشست و اروم بغلم کرد و گفت :   کنارم
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 هیکه من خوب بخ  یفراموش کرد انگار

 هیقلبت رو خودم بخ  ی. تمام تکه ها زنم……یم

 ............زنمیم

 شه یبازم مثل روز اولش نم ی+ول

 که جوش   ییهم اونجا یاز نظر پزشک -

 جاها  هیپوست کلفت تر از بق  خورهیم

 جا  هیممکنه دوبار از  رهیپس غ شهیم

 ........یور بخ  ضربه

 اشکم رو پاک کرد و گفت   اروم

 و  یمظهر غرور  شناستتیهر که م ی: تو برا

 پس هر   یجور هم بمون  نیهم خوامیم

 دلت گرفت آغوش من به روت بازه وقت

 آماده پاک کردن اشکاته راهنمیپ و

 زدم و گفتم یکوچک  لبخند

 : االن دلم گرفته......... 

 کنارم نشست و دستاش رو از هم اومد

 لبخند آرامش بخش گفت:  هیکرد و با  باز

 تا سرد نشده...........  دییبفرما  پس

 نش یو سرم رو گذاشتم رو س دمیخند
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 یکه صدا دینکش قه یبه پنج دق  دیکن باور

 وونه یجز ما د یاومد اخه ک نیماش  بوق

 برهوت :   نیتو ا ادیم ها

 که  میش بلند

 ......خوادیخدا هم آرامش منو نم انگار

 رفت ی طور که به سمت پورش م همون

 گفت 

 به خدا داره؟؟ بنده خدا   ی: چه ربط 

 ...........خوادینم

 دمش یبه سمت موتور رفتم و کش منم

 مرد راننده با چشماش قورتم داد هم کنار

 یلباس مناسب نداشتم و روسر  چون

 بودم هم چون موتور به اون   دهینپوش

 باال خره رفت   یسوار شدم ول یبزرگ

 ا یدونم بهش بگم ماهان  ی)نم ماهان

 شد و  ادهیپ  نیاوف(با اخم از ماش ان……یک

 :    گفت

 ی زنیبا عجله از خونه م یوقت

 اده یپ  گفتیم طونهی ش  شهیم نیهم رونیب
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 ارم یچشاش رو از کاسه در ب شم

 ه یتو  یهور  هیبا  ستنیهمه که مثل تو ن-

 وسفیو مثل  یکن ی م یزندگ خونه

 ......یکن یرفتار م   امبریپ

 اخم گفت :   با

 خوشت اومده با  پس

 خوردت  چشاش

 از حرفش گفتم  ناباور

 : نه  

 من نزن..... یجلو گهی حرفها د  نیپس از ا -

 از  یک یشو به  نی سوار ماش  ایهم ب حاال

 موتور رو ببره........  سپارمیها م بچه

 +کجا من عمرا برگردم به اون خونه......

 سوار شو  ایب ؟ی بر  یخوای پس کجا م-

 نکن......... یلجباز 

 که از اون خاندان دور باشم  ی+هر گور 

 هی برمتیسوار شو اصال م ایحاال فعال ب -

 خوبه ؟ گه……ید یجا

 نشستم و اون هم  نیرفتم و تو ماش  اروم
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 که  یا یمشک یه کپ نشست و کال  کنارم

 روش بود رو رو سرم گذاشت و  کی نا آرم

 پاساژ نگه داشت و  هی کیکرد نزد حرکت

 کف یو منم فقط به زخما  نییپا رفت

 ی و زانوم رو م  کردمینگاه م دستم

 ه یکه دوباره کنارم نشست و   تکوندم

 ی رو پام گذاشت و وقت یکاغذ ساک

 گفت:  دی رو به خودش د نگاهم

 .......... یحجاب  یاز ب  ادیبدشون م میری که م ییاونجا 

 ........ ستیاز عمارت و مکان لوکس ن یخبر 

 .......ستیاز دست دادن و لمس مردا هم ن خبر

 گفتم  یدهن کج  با

 تونمی: اه چه بد من نم 

 ی لمس دستات و بغل کردنت زندگ بدون

 .کنم……

 و آخرش اضافه کردم:  

 م بچه پرو انگار صبح تا شب تو بغلش 

 و گفت :   دیخند

 رو  طیفقط شرا خواستم
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 انیرا  شیپ  میبرگرد یدار  یبدم اگه مشکل   حیتوض

 یحق ندار  گهیتو هم د یدار  اری+نه اخت

 اونجا  یبر 

 چرا -

 با  خوادیو م شهی+چون آقا داره مزدوج م

 تنها باشه   خانومش

 نگام کرد و گفت:  متفکر

 ی گیراست م -

 ..... گمی راست م شهی+من هم

 ه ی ریز قهیراه افتاد و بعد از چند دق و

 نگه  یخونه چهارصدمتر  هیکنار  درخت

 م یو گفت خب لباس بپوش بر داشت

 کردم و گفتم :  یحرص نگاه مانتو مشک با

 لباس بپوش که انگار االن  یگیم چنان

 ............ لختم

 نگفت حاال اگه  یز یرو خورد و چ   خندش

 زدم یکه من م یهمه غر  نیبود با ا انیرا

 ……..واال کندی کلم رو م حتما

 که من رو به سمت  دمیرو پوش لباس 
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 برگردون و شال رو رو سرم بهتر  خودش

 کرد و گفت  درست

 ادی خوشم م  یعنی:  

 اصال الزم  ادیبهت م یبپوش  میگون

 برات   دیواسه خر  ستین

 گذاشت ...................  وقت

 شد  ادهی پ نیاز ماش  و

   دمیپوش  یگفت گون   ای د کر فیازم تعر االن

در   قهیرو قفل کرد بعد از چند دق ن یاونم هم در زد و هم ماش  ستادمیشدم و  کنارش ا ادیپ  نیماش از
 باز شد و 

 خوش پوش و مرتب که معلوم  رزنیپ هی

 بوده برا خودش  ییهلو یتو جوون بود

 قرار گرفت ماهان با لبخند  جلومون

 کرد و گفت :  بغلش

 ز ی عز سالم

 ی جان چه عجب به ما سر زد  انیسالم ک-

 تم یتو مامور  یدون یتو که م زی+عز

 اره مامانت گفت )با لبخند به من اشاره -

 ه؟؟؟؟؟یخانوم خوشگله ک نی(ا کرد
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 با   زمیفرست شد کرمم رو بر باالخره

 دستش رو گرفتم و  ینیدلنش  لبخند

 ده یورقلمب  ی.. و هر دو با چشمادم………یبوس

 م رو باز کردم : من که دهن کردنی م نگام

 همو  انیجون من و ک  زیعز صحرام

 ام یب  دیگفت اول با انیو ک میخوایم

 ن یشما پسند کرد  یبوس شما وقت دست

 کنه ی م یمعرف نایبه مامانش ا منو

 اومد  یدر نم  انیخون ک یزدی م ری ت یعنی

 بزرگه گفت  مامان

 شهی: به به……….. مگه م 

   د……یرو نپسند یدختر خانم  نیهمچ

 داخل پاتون خشک شد )به جون خودت  دیایب

 ی تو ول میایب م یخوایوقته م یل یخ ما

 ( و یستادیدروازه بان جلو در ا نیع

 به  انی ک یزود تر رفت داخل صدا خودش

 آرامش قبل از طوفان اومد  صورت

 خونت حالله ختنی: به خدا ر

 کنهیمامان بزرگم کل خاندان رو با خبر م  االن
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 تم : گف ی خنده و مسخره باز  با

 که همه زم؟؟باالخرهی +چه اشکال داره عز

 .......دایگیم یز یچ هیتازه شما  دنیفهمیم

 استخاره چیحاجت ه ری در کار خ اهان

 ........ ستین

 نگه........  یز یچ گهیجلو تر ازش حرکت کردم که د و

 یفواره دار و گل ها یحوض آب  هیو با صفا....... با  ینقل  اتیح هی 

 بونش  هیکه سا قیاالچ هی.......  یشمعدون 

 ی تخت چوب  هیانگور قرمز بود و  درخت

 ی رنگ یها شهیکه ش ی.........خونه ا رشیز

 ............ داشت

 ی فکر م  نجایا دنیقبل از د تا

 کردم  یاشتباه فکر م  ایگو ی خونه ها منقرض شده......ول  نینسل ا کردم

 و مامان  مینشست یرو تخت چوب  اروم

 زنگ  یکه صدا  ارهی ب ییرفت چا بزرگه

 اونجا  انی ک نجایاومد )ا انی ک یگوش

 مدلش رو  نیآخر  فونی آ ی( گوش ماهان

 و جواب داد دراوردم

 سالم-
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+....... 

 نشسته شمیپ-

+........ 

 کردم لجباز خانم قبول نکرد  یهر کار -

 عمارت ........منم اوردمش هتل )و به من ادیب

 نداختم رو  یرو م میمشک یمانتو که

 نگاه کرد ( نمیج  شلوار

+....... 

 ی لیخ  یول  انیرا ارمشیشد م  یاگه راض-

 دنبال خونه براش  دیفکر کنم با لجبازه

 ............میباش

+.... 

 بهش سر  یجاش امنه خودم هم ه-

 ............. مونهی نم ی نگران یجا زنمیم

+...... 

 فعال-

 رو قطع کرد   شیگوش و

 ی نیس هیخورد به مامان بزرگه که  چشمم

 تو دستش بود و رفتم کمکش که بزرگ
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 کرد و گفت :  نگام

 ماشاءلل 

 گفت:  انینشستم که ک انیگذاشتم وکنار ک یرو رو تخت چوب   ینیس

 اگه امکانش هست چند  خواستمیجون م  زیعز 

 بمونه..................  نجا یصحرا ا  یروز 

 ی ول قدمش رو چشم  زمی اشکال نداره عز-

 ؟  دوننیخونوادش م یباباش چ  مامان

 محزون شدم و گفتم:  کمیدفعه  هی

 جون به خاطر  زی عز نیرو بخوا راستش

 ش ی مادر و پدرم تو تصادف هفته پ مرگ

 م یمزاحم شما شد امرزتشونیخدا ب که

 گفت  انیاقا ک دمیترسیم ییچون تنها من

 م یشما بش مزاحم

 متاسف شدم .... روحشون در آرامش  یل یخ-

 ی تون یم یتا هر وقت بخوا زمی.........عز باشه

 ..............یبمون

 در  یزدم و تشکر کردم که صدا یلبخند

 مامان بزرگه با لبخند گفت :   اومد

 در رو باز کن مامان باباتن  انیک
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 راست  انی....... کهیفعال  شی مامان بزرگ پ چه

 خورهینم  سی گفت خبر تو دهنش خ یم

 بهم انداخت و رفت  ینگاه برزخ  هی انیک

 رو باز کرد............. در

 زن و مرد حدودا پنجاه  هیهمون لحظه  و

 ست یب  یدختر چشم مشک هیو  ساله

 ی وارد شدن و مشغول احوال پرس ساله

 ستادمیمنم به احترامشون ا شدن

 به باباش رفته بود  شتریب انیک

 با همون لبخند  ستادیباالخره مامانش روبروم ا و

 بهش سالم دادم که گفت :   دلبرام

   انیمادر ک نمیمن نگ زی عز سالم

 رو تو دستش گذاشتم و گفتم :  دستم

 خانم ...صحرا ام.  ن یام......نگ خوشبخت

 و بعد اشاره به دختر  

 کردو گفت :  کنارش

   اسیمی دخترم ک نمیا

 داد که بهش جواب دادم و  یخند سالملب  با

 قدم شدم  شیپ انیک  یسالم به بابا یبرا
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 و خانم شده بودم که نیآنقدر مت  اصال

 بفهمه من   دیکف کرده بود بله آقا با انیک

 کنم یرو نم یهم بلدم ول  زایچ نیا از

 که کنارم نشست گفت : تو و  انیک مامان

 ن؟ یآشنا شد گهیکجا با همد انیک

 دونستم چطور جوابش رو بدم پس  ینم

 ت ی: تو مامور چونمش ی کردم بپ یسع

 چطور ؟ -

 نکردن ؟)و با عجز به  فیخان تعر انی+ک

 نگاه  انیخونسرد و بدجنس ک  یچشما

 (  کردم

 از زبون تو  خوامیکرده م فیچرا تعر-

 مامانش کرد  یبا تعجب نگا انی)ک بشنوم

 االن هم من  سنیاصال خانوادتا پل  نایا

 (  شمیم ییبازجو دارم

 م یهمکار انی من و آقا ک قتای+حق

 ؟ یسیتو هم پل-

 کنم یم یهمکار  سایبا پل ی+نه ول

 ؟یدر چه عرصه ا یهمکار -
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 کنه با اون نگاه مو شکافانش  یخواد منو سالخ یخدا م به

 دهن باز کرد :   انی رو شکر ک خدا

 خستن  کمی .....صحرا خانم  هیکاف  گهیجان ...د مامان

 به من اشاره کرد  و

 تا اتاق رو نشونتون بدم   دییبفرما -

 با اجازه گفتن پشت  هیو از جاش بلند شد منم با  

 داخل اتاق  میدیکه رس نیرفتم هم  سرش

 گفتم : بابا  یاروم ی رو بستم و با صدا در

 غلط کردم .........گوه خوردم............. من

 ور............ نوش جونت فقط با نونبخور........ بخ-

 .............یش  ریس  بخور

 اخم گفتم:  با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یکوفت چرا الل شده بود 

 ی جمع کن   دیو با  یکه خودت زد هیگند-

 به سمت در رفت و گفت :  و

 برت گردونم؟؟؟؟  یمونی....... اگه پشارمیرو ب   التیبرم وسا خوامیم 

  ادی من اصال قهر کردن بهم نم می+بر

 جلوش راه افتادم  و

 م یاومد ینگفت وقت یز ی و چ دیخند اونم
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 شروع به  انیهمه تعجب کردن تا ک رونیب

 زدن کرد :   حرف

 صحرا خانم رو برسونم و از اون ور برم   رمی جون من م  زیعز

 دمتونیخوشحال شدم د  یلیکارم برسم خ  به

 بزرگه گفت :   مامان

 جان کجا  صحرا

 جا بمون  نیهم  ؟؟یبر  یخوایم

 ش ی گرفتم برم پ میتصم یممنون ول -

 مزاحم  دیتو شهرستان بازم ببخش  عموم

 ..........شدم

 یمراحم  هیچه حرف نی+ا

 رو دست   انیشروع شد و ک یهند لمیف و

 و بغل و بوس   چرخوندنیدست م به

 کردنیم

 

 *  نایت

 

 نشسته بودم اروم دستش رو  انیرا  کنار

 و گفتم :   گرفتم
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 نکن  ی...........با غذات باز بخور

 ماهان یبزنه که صدا یحرف  خواست

 معرفتا بدون ما شروع کردن........ یب اومد

 صحرا بعدش اومد :   یصدا و

 ....... گهیخورن د تک

 لبخند به سمت شون برگشتم و از جام  با

 ه یشدم و به سمت صحرا رفتم و  بلند

 محکم بغلش کردم و گفتم :  دفعه

 دختر  مونیترسوند

 ماهان دوباره اومد : یصدا

 چارهی خانم اروم تر پرس شد ب  نایت 

 اخم نگاش کردم و گفتم :   با

 شی وس  لیوک یتو شد کنهیاعتراض نم  خودش

 ز ی اروم ازم جدا شد و رفت سر م صحرا

 گفت :   یو با غرور و جد انیکنار را نشست

 منتظرم......... خب

 و گفت :  دیخند انیرا

 ....یتو اصال به دخترا نبرد ییخدا 

 گفت :  یجد یو بعد مکث  
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 معذرت 

 ؟  یمعذرت چ -

 خواهم.....  ی+معذرت م

 ی از جاش بلند شد و سر جا صحرا

 ماهان نشست و  شی پ یعن ی شیشگیهم

 گفتم :   من

 ن یتو اول گمیم کیتبر صحرا

 ازش معذرت  انیکه را یهست یکس

 کرده......... یواهخ

 

 در صلح خورده شد ناهار

 گفت :  انیرا که

 بچه ها از اونجا که خب

 موضوع رو  هی دی با میهمه دور هم االن

 نا یکه فردا که من و ت نیو اون هم ا بگم

 ............میریماه عسل م یبرا میکرد عقد

 .......... یی............اونم چهارتا تیمامور

 با تعجب به  

 نگاه کردم که دستم رو گرفت و  انیرا
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 :    گفت

 ن یا میمجبور یول زمی عز د یببخش

 بر  یکار  چیپخمه من از پس ه یدستا ریز

 ...... انینم

 اشکال نداره..-

 : د یماهان پرس که

 ؟  هیهدف ک 

 صحرا اضافه :  و

 ؟  هینقشه چ کرد

******************** 

 با تنم کردم صحرا   یر یبه لباس ش ینگاه

 نگام کرد و گفت :  لبخند

 و به سمتم اومد و مو هام رو  یخوشگل شد  یلیخ

 تر کرد و به صورت فرق وسط  شونیپر

 د یخوشکل سف  دهیکرد و تاج گل ارک باز

 همه بایتقر گهیرو سرم گذاشت د رو

 دس یصحرا عاشق گل ارک  دونستنیم

 بنفشش اون قدر که سر پسرا غر زد  اونم

 که ماهان با  دیدی بنفش نخر دهیارک چرا
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 رش ی بنفش غافل گ دهیارک یتل مو هی

 بابت خوشحالم که هر دو همو  نیاز ا کرد

 بابت ناراحتم که  نی از ا یدارن ول  دوست

 ارن یهم نم یرو به

 گفت :   صحرا

 که میبر گهید یا آماده

 حرااومده سرم رو تکون دادم و ص عاقد

 رونیدر رو باز کرد از در که رفتم ب برام

 نکهیمامانم افتادم ...........حسرت ا ادی  دوباره

 ............ حسرت نبود بابا ست ین شمیامروز پ چرا

 دلم رو  انیحضور را  یول یی............حسرت تنها

 ی کرد........ نم یو عشق م یاز شاد سرشار

 که  نیهم ینشستم ول انی کنار را یک دونم

 لحظه مکث کرد و اون  هینشستم  کنارش

 دستم رو  انیبود که را یلحظه ا لحظه

 و بهم قوت قلب داد بعد از اون گرفت

 که حاال  یرفت رو دور تند جور  یچ همه

 گرفتم تا حلقه رو  انیرا یرو جلو دستم

 که االن زن  یدستم بندازه در حال  تو
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 انگشتر رو  یوقت شمیرسم

 گشتم انداخت دستم رو گرفت و ان داخل

 من هم انگشتر رو تو انگشتش  دیبوس

 که صحرا به سمتم اومد و اروم  انداختم

 کرد و گفت :  بغلم

   زمی مبارک باشه عز 

 که دستش بود رو به سمتم  یجعبه ا بعد

 و گفت  گرفت

 رو نداره    تی: قابل 

 یموند به الماس ها رهیکه کردم چشام خ بازش

 گردن بند  درشت

 (  دیپنجاه نا مثل من رو خر شهیم نی )قابلم رو نداره ؟؟ با ا

 هم  انی تشکر کردم..... به را 

 ساعت رولکس داد ماهان با لبخند  هی

 گفت:   کی تبر

   گمیم تیاالن بهت تسل  نیزن داداش از هم گهید خب

 شد و اسمش رو صدا زد که ز یبه سمتش ت  انیرا که

 ی نی تاج سمانه حس انفجار
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 :    گفت

 بود که به  نیدوماد منظورم ا آقا

 ......... گمیم  تی هاش تسل یبدبخت

 که ماهان میدی و صحرا اروم خند من

 :   گفت

 قابلتون رو نداره  دییبفرما

 ست دست بند زنانه و  هیتشکر ازش جعبه رو گرفتم  با

 رو داشت و  انیکه مال من اسم را مردانه

 هر  یداشت و رو  اسم من رو انیرا مال

 گی با ب  ایجمله نوشته شده بود***** دن هی دو

 به وجود اومد و عشق ما با انفجار  بنگ

 ******قلبمان

 به ماهان گفتم :  رو

 قشنگه  یلیخ

 مبارکتون باشه در ضمن جمله سفارش -

 خان هست  انیرا

 

 صحرا  یکردم که صدا انیلبخند نگاه را با

 نگاه عشقوالنمون شد مزاحم
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 ن یحرکت کن  نیخوایم ی ها ک بچه

 انگار سر  یکه در مسائل عشق ماهان

 داشت گفت :   یشتر یب رشته

 ........خب.......... خب

 شام امشب یبرا  میخانم بهتره بر صحرا

 عاشق  یدو قنار  نیتا ا میبخر اهیس نخود

 هم چهچه بزنن......... یبرا یکم

 هم برام ابرو هاش رو باال داد و  صحرا

 :   گفت

   میبرم لباسم رو عوض کنم  بر  بزار

 گفت  انیرفت ماهان رو به را یوقت

 خونه من هر وقت   میری: من و صحرا م

 من و صحرا   نیحرکت کن نیخواست

 میرسون ی رو م خودمون

 زد رو دوش ماهان و تشکر کرد که  انیرا

 اروم اومد و بغلم کرد  دیاز راه رس  صحرا

 با ماهان سوار پورش شدن و برامون و

 زدن  یخداحافظ  بوق

 دستم و گرفت و گفت از ارتفاع که  انیرا
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 با اخم گفتم :    یترس ینم

 ؟ یپرسیم  یچ برا

 خم شد و من رو رو دوتا  کدفعهی که

 بلند کرد و گفت :   دستاش

 دم؟ یپرس  نیا یبرا

 و گفتم :  دمی گونه اش رو بوس اروم

 چرا نه

 ارتفاع بترسم نیاز ا دیبا

 رو پله ها ترسناک   ستیترسناک ن  نجایا-

 شهیم

 من معنا نداره........... یترس برا   ی+تو که باش

 ***** 

 تو مو هام دستم رو  یز یحس حرکت چ  با

 دفعه از خواب هیتو مو هام که  بردم

 جونور بزرگ تو مو  هی کردمی فکر م دیپر

 تازه انیلبخند را دنیبا د یول هامه

 افتاد با خنده گفت :  میدوهزار

 ؟ ید یترس زمی عز دیببخش  

 طول کمیخواهم   ی+نه من معذرت م
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 عادت کنم  کشهیم

 ی تا زود عادت کن کنمی اونقد بغلت م-

 )و دستاشو از هم باز کرد که سرم رو 

 رو شونش (  گذاشتم

 

 * صحرا

 

 به کمرم زدم و گفتم :   دستمو

 لباس و شلوار بخوابم؟  نیمن چطور با ا اخه

 خوام بدونم   ی و نم ستمیبه من چه.......من فوضول ن-

 بمونم نجایقراره ا یگفتیبهم م دی+با

 و گفت:  دیکش یپوف

 بهت لباس خودمو بدم  میبر  ایب 

 خوام برو برام لباس بخر....... ی+نم

 برو بخر  یبر  یخوای حال ندارم خودت م-

 :   دمیحرص نال با

 خودتو بده   ی+باش همون لباسا

 خونه نی....... امیسمت اتاقش راه افتاد به

 بارون شده بود ری قبل نبود که ت خونه
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 بورج  هیپنت هوس تو  بایتقر هی نیا

 طبقه است........ ستیب

 ی مشک - دیاتاق سف  هی میاتاقش شد وارد

 ن یکمد لباسش رو باز کرد و از ب  کیش

 و  ی شکم یشلوار ورزش  هیهمه لباس  اون

 به سمتم گرفت و  یخاکستر  یهود هی

 زمنیتم  یلباسا نایا گفت

 رو از دستش گرفتم و گفتم  لباسا

 شرمنده یول  کنمی جور سر م هی باشلواره

 از  یکیرو سر جاش گذاشتم و  ی)هود

 ن یرو برداش (با ا دشیسف یها یرکاب

   شمیم ابپز

 که قرار بود  یبه سمت اتاق و

 

 اتاق بنفش  هیاونجا سر کنم رفتم  شب

 انگار واس من بود اصال....... دیسف

 تو  دمیکه د رونیو رفتم ب  دمیلباسا رو پوش 

 گوجه  هیداره  تی و با جد آشپزخونس

 دفعه هی زنهیبرش م یرو حرفه ا  چارهیب
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 : گفت 

 ؟  یبلد یآشپز -

 +نه

 ر یبگ ادیاز من   یچ هی ایپس ب -

 خوام  ی+نم

 ادااااینم  رتی شوهر گ-

 شکمش  یکه منو برا ی.......اون  ادین خوامی+م

 بره با آشپز ازدواج کنه خوادیم

 

 لبخند گفت :   با

 که  یباش من به کس  زود

 دمیغذا نم کنهی نم کمک

 و تخته و چاقو رو به سمتم حل داد و گفت :  

 ها رو خرد کن....... کاهو

 رو برداشتم و شروع کردم و گفتم:  چاقو

 ی برامون دار  یچ  یآشپز باش یآقا حاال

 ی پز یم

 همبرگر -

 افتاد و  ادمیرو تکون دادم و تازه  سرم
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 کردم بهش و گفتم :  رو

 فلش رو برات آوردم  یراست

 نگام کرد و گفت :  طنتی ش با

 ؟  شی نکنه تو گاوصندوق خانمانه ات گذاشت 

 دم یکش براش خط و نشون زی ر یچشما با

 گفتم :  و

 داشتم. بیبار ج نینه ا 

 بعد از شام فلش رو بهش دادم و با  شب

 به  زیبه قول ماهان چ میچکش کرد هم

 نشد و مدرک   دایتوش پ  یبخور  درد

 نبود یا یو حساب درست

 همش به دمیخوابیداشتم م یوقت شب

 دختر ساده با  هیکه چرا  کردمیفکر م  نیا

 ان یاز من برد ؟؟؟؟؟چرا را یمعمول افهیق

 ی روز  نی شد؟؟؟؟ چرا من تو همچ عاشقش

 ؟؟؟؟و در آخر چرا ماهان  کردمیازدواج م  دینبا

 مونهیم امبریپ وسفیمثل  انیهمون ک ای

 کنه؟؟؟؟ ی نگاهمم نم یو خوب  تی جذاب  نیع در

 ....... 
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 **** 

 ادش یبگو چمدون من  انیبه را انی+ک

 نره 

 یبهش گفتم............ در ضمن مگه قرار نشد نگ-

 ان یک

 +خب حاال ......ماهان خان 

 ید یآخرش تو منو لو م-

 +غر نزن .......حواسم هست 

 باش......... برو سوار آسانسور شو -

 نگاه کرد گفت :   پمی که به ت نیاز ا بعد

 منو بدون اجازه بر   یلباسا گهید نمیب یم

 ............. یدار یم

 و شال مال خودم بود نیگفت شلوار ج یم راست

 مال  یو کاله مشک  یخاکستر  یهود یول

 بود اون

 زدم که گفت :  ییدندون نما لبخند

 من به تو  یلباسا هیچه حکمت دونمینم

 اد ی م شتریب

 غرور گفتم :   با



 انفجار تاج 

146 
 

 ادی هم بپوشم بهم م یمن خوشگلم و گون چون

 لب گفت و دستش رو   ریز  یپرروئ

 رون یپشت کمرم و من رو به ب  گذاشت

 کرد  تیهدا

 

 که کردم  یکار  نیپورش که شدم اول سوار

 خودم رو رو دستگاه گذاشتم و زدم فلش

 (blue dreamآهنگ جد )پوبون  دی 

 بگه که  یز یتعجب نگام کرد و خواست چ با

 رو به نشونه سکوتش رو لبش  دستم

 داخت و راه باال ان یاونم شونه ا گذاشتم

 آهنگ آرامش خواص خودش رو  افتاد

 پوبون آرامش بخشه  یکال صدا داشت

 )ساچ ا وو( کوریآهنگ آهنگ اپ نیاز ا بعد

 آرامش قر تو کمر آدم  یشد که به جا یپل

 آهنگ گوش  شتریخالصه ب نداخت یم

 و ماهان الم تا کام حرف نزد و  میداد

 دور بود  کمیبود درسته  زدی مقصدمون

 ذره هم خوابم نبرد و دوباره  هیمن  یول
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 و من  میماهان جامونو عوض کرد با

 کردم و حاال ماهان خان با  یرانندگ 

 دن یدر نخواب یخمار و خسته سع یچشما

 نگه داشتم و رو  نی پمپ بنز هیکنار  داره

 سمتش :  کردم

 یبرا  یچ هی میماهان بر 

 بخواب ای بعد ب میبخور  ناهار

 بگه که گفتم :   یز ی چ خواست

 ی رو داشت شبیکل د دونمی........... میبگ یز ی خوادچینم

 ..........المپ اتاقت  یدیو نخواب  یختیریم نقشه

 بود   روشن

 شد ناهار کباب  ادهیگفت و پ یاروم  باشه

 که البته بگم من چون از میخورد دهیکوب

 کردم و  یباز  شتری ب  ومدیخوشم ن غذاش

 بود کلش بره تو  کی هم همش نزد ماهان

 رون ی ب یاز غذاخور  نکهیبعد از ا  برنج

 و من بعد  نیماهان رفت تو ماش میاومد

 ن یاز سوپرمارکت تو ماش دیخر از

 و حرکت کردم   نشستم
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   بای و ما تقر دهیهست خواب 7ماهان تا االن که ساعت  

   زدیبه  میدایرس

 بود که خود ییبود مثل پسر ها دهیبا مزه خواب   یلیخ

 ی وقتا اروم بعض  یدارن بعض یر یدرگ

 با اخم بود فرمون رو چرخوندم  وقتها

 ی جور   هیبزار  دهیخواب  یادیز هیکاف گهید

 کنم براش ماندگار شه  دارشیب

 کردم و پام رو رو  سی پل  ستیبه ا ینگاه

 و سرعتش   نیفشار دادم اونقدر ماش گاز

 ها از جلو  نیماش  شتریچشم بود که ب تو

 ی سبقت م هی و از بق   رفتنیکنار م  راه

 راه  سیپل  یحت دمیکشی م ییال ای گرفتم

 به سمت  عیمتوجه شده بود و سر هم

 ی خوابالو یرفتن که صدا نشونیماش

 : چرا انقدر تند د یبه گوشم رس ماهان

 م یکن ینکرده تصادف م  ییخدا یر یم

 و دستاشو همون طور که چشماش بسته  

 ی سیپل  نیماش یبغل کرد که با صدا  بود

 دفعه تو جاش  هیافتاده بود دنبالمون  که
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 و به من نگاه کرد به سمتش  نشست

 ابروهام رو  یسی و با لبخند خب  برگشتم

 دادم که با حرص گفت :  باال

 نکشتت  خدا

 خوابونن   یم نویماش  حاال

 خنده بلند  با

 دوستش  یلیقسمت از آهنگ که خ اون

 رو خوندم :   داشتم

 ه یکجا بابا  یبر یم دلو

 واش ی ذره

 راش   نهیخب هم هار

 واش یذره  هی یول

 یی جلو نیچرا )و از ماش یزنیم جلو

 گرفتم ( سبقت

 واش یذره  هی بابا

 راش   نیخب هم اره

 واش یذره  هی یول

 با غر گفت :   ماهان

 ر یگ خوادیدلم م انقد
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 ی من از دستت راحت شم ول یفت یب

 شهینم

 سا ی تر آوردم حاال پل  نییرو پا سرعتم

 چ یازمون دور افتاده بودن و ه یلیخ

 دشونیشد د ینم  جوره

 لبخند فرمون و ول کردم و گفتم:  با

 ............ای............ بایب 

  سهیبند بزن آقا پل  دست

 فرمون رو گرفت و گفت :   عیسر ماهان

 اوضاع فرمون رو  نیتو ا 120با سرعت  ونهید

   یکن یم ول

 ادامه داد:  بعد

 خدا رو شکر کنم که زندم   دیتا حاال با نمیبش امی بزن کنار خودم ب 

 کنار جاده نگه داشتم و گفتم :   اروم

 دوست .........  جون

 شدم و کش و  ادهی پ نیاز ماش  و

 به بدن خشک شدم دادم که رو به  یقوس

 و گفت:  ستادیا روم

 م یبمون کمی یخوایم 
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 ؟ یکن استراحت

 تکه زدم و چشمام رو  نیبه ماش اروم

 که گفت :  بستم

 یکردی م دارمیب دیبا 

 خسته ش.... .   یلیخ

 چشمام رو باز کردم و دستم رو رو  اروم

 که مشغول حرف زدن بود گذاشتم و لبش

 :   گفتم

 شو و از تماشا ستاره ها لذت ببر  سیه

 دستم رو از رو لبش برداشت و گفت  اروم

 : مطمئنم اون ستاره ها از ستاره روبروم 

   ستنین  خوشگلتر

 رو کاپوت نشست   کنارم

 خفنش  یاز اون ژست ها یک یدوباره  و

 رو کرد و ادامه حرفش رو گفت:   رو

 برم...  یوقته دارم از بودنت لذت م یل یمن خ 

 

 نم یس کنمی قلب ندارم حس م کنمی م حس

 آدم دلداده  هیواسه  نیو فکر کنم ا هیخال
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 باشه ماهان دوباره ازت  یعیدلبسته طب  و

 ؟ یکن یم کار یچ  یتو دار  پرسمیم

 و به  میدوباره سوار شد قهیاز ده دق بعد

 تفاوت که  نیبا ا میادامه داد راهمون

 ی تونسته بود قلب فرار  سهیآقا پل  باالخره

 زندان بان  دوارمیکنه ام یزندان منو

 ملکه  کیقلب .....قلب  نیباشه چون ا  یخوب

 اس

 **************** 

 آدرس داده بود انی که را یمحل به

 بعد از  یمیخونه به سبک قد هی میدیرس

 شدم در خونه که ادهی پ نیاز ماش  نکهیا

 نا آشنا  ییبود رو زدم صدا  یر یسر ش هی

 :    گفت

 .......اومدم ........ اومدم

 بعد در خونه باز  و

 چشم ابرو  پی پسر خوش ت هیو  شد

 بهم  رهی تو قاب در ظاهر شد و خ یمشک

 :    گفت
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 . دیی؟؟بفرما بله

 به ماهان که مثل من متعجب  ینگاه

 بگم که یز یبود کردم و خواستم چ شده

 داخل بچه ها  د یاومد بر انیرا یصدا

 که کنار هم  نایو ت   انیو به را میبرگشت

 ن یچون با ماش میبودن نگاه کرد  ستادهیا

 داشتن  یکار  ایکینزد  نیحتما هم نبودن

 وارد   یدر کنار رفت و همگ یاز جلو پسره

 م یشد خونه

 داشت دور تا  یران یکامال ا یسبک خونه

 اط یاتاق و سالن و ... بود و وسط ح  دور

 حوض بزرگ و چهارتا  هیکه داخلش  بود

 بود واقعا قشنگ بود درخت

 که در رو باز کرده بود اروم دستش  یپسر 

 ه یآورد سمتم که پشت کمرم بزاره که  رو

 تو بغلش  دیمن رو کش عیماهان سر دفعه

 به پسره بسمت  یبعد از چشم غره ا و

 هولم داد سالن

 ست ین التمیخ  نیکه ع نمیب یم -
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 ؟ ی+چ

 دست بهت بزنه  خواستی پسره م-

 ؟  یحساس شد  نی+تو واقعا رو ا

 اخم دستش رو از پشت کمرم برداشت  با

 گفت :   و

 بهت  یک  ستیبرات مهم ن پس

 ........ زنهیم دست

 من رو ول کرد و رفت داخل  و

 ناراحت   یعنیشد االن ؟ چرا رفت؟  یچ

 هیدفعه  هیبهم دست بزنه؟ یکس شهیم

 تو قلب نداشتم آب شد و نا خداگاه زمزمه کردم  یچ

 ه یشکل نی.... ا رتی :پس غ

 سمت سالن رفتم  به

 تهیبا تنال  یسنت لی سالن از وسا تمام

 نشاد بود نه به او یو رنگ ها قرمز

 یم یاسل یران یسبک ا نینه به ا  کیکالس  عمارت

 که گهیبه جز ما پنج نفر دو نفر د حاال

 دختر  هیپسر سبزه و بامزه و  هی شامل

 یادی............. بر اساس شباهت زیقهوه ا چشم
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 پ یدختره و اون پسر خوش ت  نیا نیب که

 خواهر برادرن   دیفهم شهیم است

 ی چوب  یبه سمت مبل تک نفره سنت انیرا

 ی و روش نشست و شروع به معرف   رفت

 کرد 

 ی بود و پسر عمو ری ام پیخوش ت  پسر

 دختره 

 بود و زن اون پسر سبزه   نینگ دختره

 محمد بود  یعنی

 اون ها رو استخدام کرده بود  انیرا و

 کمک به ما  یبرا

 ساکت بود  انیرا حاتیتو کل توض  ماهان

 شمرد  یرو م  یغال  یفکر کنم گل ها و

 بود بچه ها  نییهمش سرش پا  چون

 حرف هاشون  نیکه ب زدنی حرف م داشتن

 خسته بودم و  ی لی جام بلند شدم خ از

 رو به بچه کردمیلباسام رو عوض م  دیبا

 گفتم که ماهان نگاهم هم  یر یشب بخ  ها

 نیبه سمت اتاق پنجم رفتم که نگ  نکرد
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 بود گفته

 م یحرف بزن دیبا-

 به رو خودم   یول دمیماهان ترس یصدا با

 در اتاق رو باز کردم و به داخل  اوردمین

 کردم که رفت داخل  اشاره

 نشست و من رو تخت  یرو صندل اون

 و  تهیمامور انی پا بای تقر گهیجا د نیا-

 کشه که   یطول نم  یلیخ گهید

 مدت  نیتو ا  دیبا مینک رشونیدستگ

 اتو دستشون  دیحواست باشه نبا   یلیخ

 و.. .  یار یبه وجود ب ی مشکل ای یبد

 حرف هاش در مورد نقشه ها و کار  هیبق

 ن یمن ب میدادیانجام م دیبود که با یها

 دم یرو تخت دراز کش  یاز خستگ حرفاش

 وسط حرفش خوابم برد  یدونم ک ینم و

 

 *  نایت

 

 ی دستم رو گرفت و از رو مبل سنت انیرا
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 کرد همه بچه ها به اتاق شون رفته  بلند

 من چون تو کل جاده خواب  یول بودن

 ومد یخوابم نم بودم

 منم  دیبار یم یاز چشماش خستگ انیرا

 م یهمراه شدم و به اتاقمون رفت باهاش 

 یی طال یا روزهیف  یاتاق با طرح سنت  هی

 شونه به  نهیا یهام رو باز کردم و جلو مو

 که  یان ینشستم و برگشتم سمت را دست

 بود   راهنشیپ یحال باز کردن دکمه ها در

 ؟؟؟؟؟یقولت به منو که فراموش نکرد انیرا -

 متفکر نگام کرد و گفت:  یحالت با

 قول؟؟؟؟؟؟؟؟؟  کدوم

 وار گفتم:  دیتحد

 ی چیه گهید یقولت بزن  ری اگه ز انیرا-

 رم ی م کنمیول م  ستین مهم واسم

 بلند شد و گفت :   یجاش عصبان  از

 .... . یحرف رفتن بزن  گهیبار د هی یدست تو بر  مگه

 و   دیکش یق یرو خورد و نفس عم حرفش

 رو دراورد و همون طور که رو   راهنشیپ
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 گفت :   دیکش  یدراز م تخت

 شه........ یمحموله اس و حرفم دوتا نم  نیآخر نیا گفتم

 به مامانت در مورد ازدواج مون یک-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  یگیم

 .........میبرگشت ی+وقت

 جام بلند شدم و رو تخت کنارش دراز  از

 اروم به سمتم برگشت و سرش  دمیکش

 نفس  قیتو موهام فرو کرد و عم رو

 داشته و حاال  یانگار نفس تنگ دیکش یم

 کنه ی رفعش م داره

 هم به سمتش برگشتم و محکم بغلش  من

 و گفت :   دیکه اروم خند کردم

 فرار کنم؟  یترسیم 

 و گفتم :  دمی صورتش رو بوس  اروم

 دارم شوهرم رو محکم بغل کنم......... دوست

 داره؟؟؟؟؟؟؟؟  یمشکل

 چسبوند و گفت  می شانیرو به پ شی شانیپ

 : نه شوهرت قربونت بره

 گفتم یاروم خدانکنه
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 مام رو بستم چش انیمثل را و

 گذشته شتریهم ب د یساعت شا مین حدود

 ی ول  انیبرد را یاصال خوابم نم  یول بود

 که  دیفهم شدیمنظمش م ینفس ها از

 خوابه

 دستش رو از دور کمرم باز کردم و  اروم

 ...............به نی........پاورچ  نیجام بلند شدم و پاورچ از

 در اتاق رفتم و از اتاق خارج شدم  سمت

 خوشگل بود ............مثل  یلیخ  زدی یها شب

 نجایتهران دود گرفته نبود........... ا یها شب

 و ماه شدنیم دهیها به وضوح د ستاره

 چهارده بود ...........کامل........ کامل........ و درخشان  شب

          شهیاز هم تر

 تم تا به پله ها باال رف یاز رو 

 نفر رو که  کی هیبوم برسم که سا  پشت

 دمیبود د سادهیبه من وا پشت

 به  یخواب یهم مثل من انگار ب  ماهان

 هجوم آورده  سرش

 که  سادمیسمتش رفتم و کنارش وا به
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 اروم  یهم نشد ول  لیبه سمتم متما یحت

 :    گفت

 اسمون رو تو  نیا ریتصو خوب

 ن یضبط کن چون تو تهران از ا ذهنت

 ........ستین  یخبر  اسمون

 لبخند همون طور که نگاه به اسمون با

 کردم گفتم :   یم

 یکه عاشقه چشما  یکس

 ان یرا یاسمونشه من تو چشما معشوقش

 ........نمیبی رو م اسمون

 ستمی ن ینجور یمن ا ی+ول

 ه؟؟؟؟؟؟؟یمدل تو چطور-

 ..........نمیب  ی+من همه جا چشماش رو م

 و گفتم:   دمیخند

 هی هر کس  یعاشق مدل

 ی عاشقش  دایکامال واضحه شد یول  جوره

 و گفت :  دیکش یآه

 دیچرا اون که با پس

 فهمه؟؟  ینم بفهمه
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 ی عشقه نم رهیچون اون خودش هم درگ-

 توجه کنه.... یا گهید زیبه چ تونه

 به سمتش برگشتم و گفتم :   اروم

 تجربس تو روشنش کن......  یب  یتو همه چ صحرا

 ن یو با کوچکتر دهی تا حاال محبت ند اون

 دلش رو بدست  ی تونیم یو محبت توجه

 ........یار یب

 با  شهینم کنهی+اون با همه دخترا فرق م

 توجهش رو جلب کرد اون با  محبت

 ......شهیقند تو دلش آب نم یباز  جنتلمن

 من که اری فکر نکن و بهونه ن یجور  نیا-

 دهیصحرا هم عاشقته و بروز نم  دونمیم

 لبخند به سمتم برگشت و گفت:  با

 که منو دوست داشته باشه نی وارم ..........هم دیام 

 ........ ستیبه بروز دادن ن یاز ین هیکاف

 رفت و من موندم و   یر یبا شب بخ  و

 ال یو ستاره و ماه و فکر و خ  اسمون

 فکر  انینا معلوم خودم و را ندهیبه آ  فکر

 فکر به  انیگذشته خطرناک را به
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 و... .  یاحتمال  یو خطر ها دشمناش

 

 ی نی تاج سمانه حس انفجار

 

 در اتاق رو باز کردم و به سمت  اروم

 دم یرفتم و رو تخت دراز کش  تخت

 خوش گذشت  رونی ب-

 ی ش ناگهانتو دهنم بود چون صدا قلبم

 دستش رو دورم حلقه کرد و  دمیترس بود

 گوشم گفت :   کنار

 بدون اجازه من  گهید

 ن یرو زم یشیوگرنه مجبور م ای نر رونیب

 ......... یبخواب

 رو به سمت بازوش بردم و اروم تو  سرم

 و گفتم :  دمیخز بغلش

 من  یتو که گفت 

 داشته  یتو بالشت  یکنم جز بازو یم غلط

 یا گهید یو جز تو بغل تو جا باشم

 )و  یمحرومم کن  یخوایحاال م بخوابم
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 به  زونیآو یو با لبا  دمیرو ورچ لبم

 زل زدم (  چشماش

 و محکم کمرم رو فشرد و  دیکش یپوف

 :    گفت

 منو بر  یحرفا  نقدریبخواب ا  ریبگ

 خودم استفاده نکن .... . هیعل

 چشمام رو بستم .. باخنده

 دیباشه ... ام  یخوبم طوالن یوارم عمر روزها دیبا لبخند بخوابم .....امطور  نی هرشب هم دوارمیام
 ...  میکنار هم باش  یچه اسون  یچه غم .. چه سخت ی چه شاد شهیوارم هم

 

 * صحرا

 

 تونه  یدوش نم   هیمثل  یچی ه شیاخ

 آدم رو رفع کنه یخستگ

 ه یبنفش و  راهنیپ  هیکه شامل  لباسام

 و موهام و با  دمیبود رو پوش   یل شلوار

 ی خشک و حالت دار کردم و باال سشوار

 که   ییدخترا نیاز ا ادی کش بنفش بستم ... انقدر بدم م هیبا  سرم

 ...  یروان یها فتهی خودش نی...انگار ا فرستنی بوس م نهیخودشون تو ا یبرا
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  یبوس م یکنن و واس ک  یم  کاریچ هیاصال به من چه که بق دمیخودم خند  یها یر یخود درگ به
 فرستن  

 حرفاش خوابم برد  نیب شبیافتادم که د نیا ادی 

 آوردنش رو لبم  اد یبه خاطر به  یلبخند

 ی بدونم ر  خوادی دلم م یلیشد خ  ظاهر

 بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یوسط حرفاش چ  دنمیواسه خواب  اکشنش

 جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم  از

 خوشگل تر بود درست   شبیاز د اطیح

 کم یالبته  یمیقد یسفره خونه ها مثل

 خاطره اون روز با ماهان افتادم که ادی

 برد خونه مامان بزرگش اروم  منو

 دم یخند

 هست ؟؟؟؟؟  یخنده دار  زی چ اطیتو ح -

 به خودم گرفتم و گفتم :   یجد افهیرو جمع کردم و ق لبخندم

 افتادم. یخاطره ا ادی نه

 زد و گفت :  یلبخند ریام

 ؟؟؟؟؟؟؟  یش  یزنم ... ناراحت که نم یحرفم رو م میمن مستق 

 ؟؟؟؟ هیحرفت چ  نمی+تا بب 

  ؟؟؟یدار   یچه صنم هی_تو با بق
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 و دختر خاله ام و  من

 خانواده یبرا  نجای وقته ا یل یخ  شوهرش

 .............. میکنیکار م  یساالر 

 تهوق یل یو خ شناسمیهم که م ماهان

 نیتو ا یهم زنشه ............ول  نای........ت انهیرا قیرف

 ..... نه ازیدار  ی.........نه سابقه ا یمجهول وسط

 ...........حاال یدار  ینسبت  ی.....نه با کس دمتید قبل

 کن.  یخودت رو معرف   خودت

 کار ی چ نجای؟ ا می گفت من ک یم راست

 ی گرگا نیگرمه که ب ی؟ پشتم به ک کنمیم

 رو  یباشه ؟ اصال من کس میناج  درنده

 ی بار  نیو آخر  نیاول نیا ی؟ ول دارم

 ........دهیبهم دست م یکس  یکه حس ب  ستین

 محکم دور کمرم حلقه شد  یکس دست

 ماهان برگشتم مرخی به سمت ن اروم

 و گفت :  کردینگاه م ری به ام تی با جد که

 نداره...........  یبه معرف یاز ین

 به یرو رو سرم گذاشت و بوسه ا  لبش

 یزد و بعد برگشت و به چشما موهام
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 نگاه کرد و گفت :  ریام متعجب

 و همه کس منه.... یهمه چ شونیا 

 پسر جذاب هم وجود نیدلبر تر از ا مگه

 داره؟؟؟؟؟؟؟

 حرف بزنه و واسش  ینجور یا شهیم مگه

 رم؟؟؟؟ ینم

 سرش رو تکون داد و لبخند  ریام

 زد و گفت :   یا یمصنوع

 شد به تو دل بده.. دایپ  یکی حال شدم ...باالخره   خوش

 فرو کرد و رفت  بش ی دستش رو تو ج و

 بودم گفتم :    رهیو حوض خ  داریدرخت سپ نیب  یکه به نقطه نا معلوم یدر حال  اروم

 ش ی اومدم ....کاش پ ینم کاش

 ودن بهمب ی...حس اضاف موندمی م مهلقا

 داد . دست

 پسره روت اثر  نیا  یکردم حرفا  یفکر نم-

 ... بزاره

 اخم به سمتش برگشتم و گفتم :  با

 مگه من سنگم که روم اثر نداشته باشه ؟  

 تنها نقطه ضعفمِ  یکس  یب  نیا اتفاقا
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 اومدم و به سمت  رونیاز تو بغلش ب  و

 ان یرا یرو پا نایت دمیرفتم که د سالن

 ان یرا کنهیو داره با لپتاپش کار م  نشسته

 رس ی به لپتاپ خ  نایاز رو شونه ت  هم

 وقتا به حالشون غبطه  ینشه گاه ایر

دوتا عاشق تو بغل هم  دنیکه با د ن یکه شاخ و دم نداره هم ی... حسودنشونی....به عشق ب خورمیم
 نشونه شه .....  یبغل کن ییخودت رو محکم از سر تنها

 ون نشم برگشتم که که مزاحمش نیا یبرا

 :   دیبه گوشم رس انیمحکم را یصدا

 صحرا...  نیبش  ایب

 کرد؟ شهیخودش اسرار داره چه م یوقت 

 سمت شون برگشتم و اروم و مثل  به

 یبا غرور رو مبل نشستم و پا شهیهم

 چپم انداختم ....به پنج یرو رو پا راستم

 ماهان هم اومد و بر خالف  دینکش قهیدق

 ازم دلخور باشه اومد  کردمی که فکر م نیا

 سرش رو از رو   انیکنارم نشست را و

 بلند کرد و گفت :   لپتاپ

 و  ییجا هی یبر  دیپس فردا شب آماده شو با یصحرا برا 
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 ؟  یهاش رو از کار بنداز  نی دورب

 + کجا؟؟؟؟؟؟؟ 

 از دشمنام.  یک ی..... یخونه باقر -

 اض گفت : با اعتر ماهان

 .....اونجا خطرناکه...... دمیمن اجازه نم  

 با اخم به ماهان گفت :   انیرا

 . ستیصحرا ن ی کس هم به فرز  چی.... ههیشغل ما خطر کال

 ماهان رو به خاطر  خواستیم دلم

 بغل کنم    شی پوست ری ز یها تی حما

 دستم نیجور نبود به خاطر هم تی موقع یول 

 اروم رو دست ماهان گذاشتم و گفتم : رو

 کنم؟  کاریچ  دیبده با حی توض کامل

 به دست من یلحظه ا انیو را  نایت نگاه

 سمت  ییلبخند دندون نما  نایو ت افتاد

 الزم رو  یزایچ  انیفرستاد و را ماهان

 مدت  نیداد و کل ا حی من توض یبرا

 بود  یناراحت و عصبان نکهیبا ا ماهان

 ..نگفت......... یز یچ
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که واسه پس فردا الزممه رو جور کنه و ماهان    یمحمد رو صدا زد تا لوازم نایالزم ت یها حی از توض بعد
 هم باهاش رفت . 

 **** 

 بودم که  دهیپوش یا ی تماما مشک لباس 

 باسنم بود و شلوارش  ری تا ز  راهنشیپ

 بود که  یبود و دور کمرم کمربند یمشک

 و   یسم یمثل دارت ها ییها لیوسا

 بهم نایکه ت ییپاد ها ریشد .......... ا یو .... بهش متصل م چاقو

 یی بود رو تو گوشم گذاشتم و کاله نوپو داده

 فقط دوتا چشم و لبام ازش معلوم بود رو  که

 تا بعدا سرم کنم.... موهام رو هم برداشتم

 رون ی بستم و قبل از ب نییپا یا گوجه

 ی رو تو جا یاز اتاق دوتا کلت مشک رفتن

 تو کمربند گذاشتم .........  خصوصشونم

 سمت اتاق ماهان رفتم و در رو باز کردم...  به

 و من  کردیرو تنش م  شرتشیت داشت

 ش ی عضالن کلیتا ه  دمیرس  یموقع عجب

 برانداز کنم  رو

 تو؟؟؟؟؟ یایچرا در نزده م-
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 رو مبل نشستم و گفتم :   لکسیر

 رو از   یجذاب تیموقع  نیهمچ زدمیدر م اگه

 دادم...... یم دست

 و گفت :    اوردی طاقت ن یبعد از مدت  ینگام کرد ول رهی سکوت خ با

 نشده ..من به ری.........هنوز هم د یبر  یکردیقبول م دینبا

 رو  ر ی ام میکنیم یکار  هی...........اصال  رمیم جات

 ......میفرستیم

 لبخند از جام بلند شدم و گفتم :   با

 ام؟ یاز پسش بر نم  یکنی فکر م تو

 تو چشمام زل زد و گفت:  تی عصبان اب

 یول   ؟؟؟؟؟؟؟یکن یموضوع ها فکر م  نیچرا به ا-

 نگرانتم ؟؟؟؟؟؟؟  یکن یفکر نم  نیدرصد به ا هی

 واسه گفتن نداشتم  یز ینگفتم .. البته چ  یز یچ

 خودم و خودش رو عوض کنم تا بتونم درکش کنم یبود جا یکاف

 ی ق یانداختم و با نفس عم نیی رو پا سرم

 جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم  از

 دستش رو جلوم نگه داشت :   که

 ...........کاش باهات  یتنها بر  شهینم یراض دلم

 ومدم؟؟؟؟؟؟؟؟ یم
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 زدم و دو دستم رو رو صورت ته یلبخند

 دار جذابش گذاشتم و گفتم :   شیر

 من اومدم........ یچشم به هم بزن تا

 تا دستم رو گرفت و پشت هر دو مچ

 نگفت  یز ی و چ  دیرو بوس دوش

 بودن  اطیاز ح  رونی بچه ها ب میرفت  رونی هم ب با

 یا یهم  سوار ون مشک  ما

 م یتوش بودن شد  نیو نگ  نایو ت انیرا که

 ی به عمارت  میدی.........تا رس میراه افتاد و

 دار و بزرگ  ری بادگ

 نیداده بود که ا حی برام توض انیرا

 از محموله هاش رو  ییچندتا دشمنش

 و خار تو چشمش شده و ما هر  دهیدزد

 ی نی تاج سمانه حس انفجار

 

 اون محموله ها رو جبران  دیشده با جور

 ..........تا  میرو کنار بزن یباقر  نیو ا میکن

 نداشته باشن  یمشکل یبعد یها محموله

 محموله بزرگ  هی گهیدو هفته د حدودا
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 اد یب  شی براش پ یمشکل  دیکه نبا رسهیم

 که  ین یشد و دورب ادهی پ نیاز ماش  نینگ

 صورت پرنده استتار کرده بود رو به  به

 ی تو ریفرستاد و با کمک تصو هوا

 منم دستکش و   کردی کنترلش م توریمان

  یاز جلو یحرف  چیخارج شدم .....بدون ه  نیو از ماش  دمیهمون کاله نوپو  رو رو سرم کش ای نقاب
 و نگران ماهان گذشتم و   یعصب یچشما

 رفتم وارید یسقف ون به باال قیطر از

 به گوش  یاز تو گوش انیرا یصدا که

 :  دیرس

 شو...... میقا  داریسپ  یپشت درختها نییپا یدیپر یوقت 

 از  یکه گفته بود رو کردم و سرک  یکار 

 نگهبان هی.......... دمیکش رونیدرختا به ب  نیب

 در  یو دوتا هم جلو زدی گشت م داشت

 ن یکم  ری هم تو بادگ یکیبودن .......... یورود

 ق یاالچ طیمح هیبود و دوتا هم تو   کرده

 بودن.............. مانند

 اومد :   انیرا یصدا

 گردنش رو بشکون و پشت  شهیم کیداره بهت نزد  شونیکی
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 کن........ مشی قا درختا

 تر شد با دست   کیرده بهم نزدم یوقت

 د یشد نبا هوشیپشت گردنش و ب  زدن

 رو بکشم تا نندازنم زندان و بهونه  یکس

 نیا ی......... وادمیبدم  ...... نگهبان خپل و گردن کلفت رو به زور پشت درخت ها کش سایپل دست
 ؟؟؟؟؟؟  شنیگنده م نقدریا خورنیم ی چ  ستی...........معلوم ننهیچقدر سنگ یکی خ

 رهی که تو بادگ یکس  یحاال با دارت سم-

 افتاد و حواس نگهبانا  ی بزن و وقت رو

 شد برو داخل............ پرت 

 رو داخل تفنگ مخصوص گذاشتم دارت

 همه فاصله  نیزدم تو گردن نگهبانه .......با ا و

 به هدف خود و از باال  شهیهم مثل هم  باز

 با  یادی....... البته فاصله زنییشد پا  پرت 

 رهی نداشت که بخواد بم نیزم

 شون یکی  یول ششی پ دنیدو عی سر نگهبانا

 ی ک یپرت اون  هیموند تا حواس بق  یباق

 زدم   یکی نیدارت تو گردن ا هی عیسر بود

 پرنده هم وارد بشه    نیداخل و در رو باز گذاشتم  تا دورب  دمیدو و

 پرنده جلوتر از من حرکت کرد و وارد راهرو شد  نی دورب
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 اومد یداد نگهبانا م یصدا

 شو نگهبانا دارن   میجا قا هیبرو  یسر -

 داخل راهرو   انیم

 شانس  یاخم به اطراف نگاه کردم حت  با

 شد  ینم دایسوراخ موش هم پ  من

 تا  سادمیوا یناگهان  میتصم هی تو

 راهرو  نیمبارزه کنم چون تو ا باهاشون

 نداشتم..... یا گهیچاره د چیه

 شو....... میقا یسادیچرا وا -

 جز مبارزه ندارم.. ی+راه

شروع   ن یاومدن و ا یبا دارت زدم ... نگهبانا داشتن از رو به رو م دینفرشون که من رو د نیاول و
 مبارزه بود چون تعداد 

 ها کم بود با هاشون در  ری ها و ت دارت

  یغلط چی دم ه  یامشب شبه منه اجازه نم یچنتا مشت و لگد هم خوردم ول ه ینشه  ایشدم ... ر ریگ
 مشت تو دماغ نفر  هیها ........و با  لیگور نیکنن ا

  کل یبره .... چون فقط ه  یپهلون پنبه ها زمان نم نیشکست دادن ا ادی..... ز افتی انیمبارزه پا پنجم
 ندارن .......... یگنده کردن و هوش رزم

 ترقوم بود هر لحظه  هیناح  که تو یدرد

 چاقو  یاحتماال جا یول  شدیم شتریب

 ی از راه رو که خارج شدم صدا هست
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 اومد انیرا

 در سوم از سمت راست.....-

 و  دمیسمت اتاق مد نظر دو به

 و گفتم : قفله  دمی رو کش رهیدستگ عیسر

 با تفنگ بازش کن -

 که صدا خفه کن داشت رو  یتفنگ

 ماشه رو  دی کل یو تو جا برداشتم

 ............چکوندم

 اتاق شدم و مشغول به هک کردن وارد

 الزم رو  یکارا عیها شدم ......سر نی دورب

 بهم خبر  انیو منتظر موندم تا را کردم

 بده

 برگرد  عتریاومد باال ......هر چه سر ریتصو-

 نا مفهوم به گوشم  یصدا ها هیدفعه  هی

 و تا بخوان در اتاق رو باز کنن  خورد

 م یقا زیم  ریتفنگ هارو برداشتم و ز عیسر

 که با ورودشون به گلوله بستمشون.............  شدم

 که  یحرف   ریخوام ز یبرگردم نم  دیبا من

 ماهان زدم بزنم  به
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کشته شدنشون مهم نبود چون اون ها در حد کشتن من تالش   گهیو د زدمیرو م شدیکس وارد م هر
 کردن  یم

 شتر یدرد هم هر لحظه تو ترقوم ب  

 ن یاول  نیسوخت اخه ا یم یل یو خ شدیم

 کنه ........ از  یدرد م نقدریکه ا نهیکه دارم و احتماال واسه هم هیزخم

 سمت چپم که قسمت مجروح بود  دست

 تمومه  گهی...........د دیچک یقطره خون م قطره

 صحرا    اری طاقت ب کمی

 تو یکس گهیاومدم د رونیب  زیم  ریز از

 به سمت  عینمونده بود سر یباق راهرو

 خواستنیکه م  یرفتم و دو نفر  رونیب

 ..........انیکنن رو نشونه گرفتم و پا کی شل بهم

 باال رفتم و  واریدست از د هیبا   یسخت با

 فرود  یدو پا به حالت مرد عنکبوت  رو

 و گفتم :  اومدم

 ؟  دییکجا 

 که با  نیماش  هیهمن لحظه نور  که

 شد چشمم رو زد  ی م کیبهم نزد سرعت 

 بون هیطور که دستم رو سا همون
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 کرده بودم به سمت در ون رفتم چشمام

 سوار شدم  و

 بهم زد که با لبخند  یلبخند ماهان

 رو دادم   جوابش

 ؟؟؟یدیون تو د: چند نفر اانیرا

 +بزار حساب کنم...........

 تا که اون اول کار نا کار کردم پنج تا  دو

 راهرو هشتا تو اتاق و دوتا موقع  تو

 برگشت 

 موندن.... یچنتا باق  دونمیهفده تا شون رو من ناکار کردم ....نم -

 با خنده گفت :  نینگ

 باشه سر به سر  ادمی 

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟یچ  تتیراز موفق  یینزارم..... دختر خدا تو

 ....هم  یساعت هم دخل اونا رو آورد مین تو

 ........ی....... هم سالم برگشتیرو انجام داد  کار

 .......یواقعا فرز  گهیراست م  انیرا

 سالم هم بر نگشتم........  نی+همچ

 که  یان یرا یبا تعجب نگام کردن حت همه

 شد   رهیبهم خ نیماش  یجلو نهیاز آبود  یحال رانندگ  در
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 همون طور که کل  ی با اخم و نگران ماهان

 گفت :   کردی م یرو وارس بدنم

 چت شده؟  

 .گمیبهت م  میدیرس یوقت ستین یمهم  زی+چ

 چنان با سرعت  انی رو که گفتم را نیهم و

 ........ یبه صندل مید یچسب یکه همگ روند

 اد یماهان از همه زود تر پ  میدیرس یوقت

 شدم ماهان ادی پ ی..... من وقتهیو بعد بق شد

 به سمتم  هی اول  یجعبه کمک ها با

 و دست چپم رو گرفت و دنبال  ومدیم

 و به سمت اتاقش برد .......  دیکش خودش

 .......................... 

 و دستش رو که  کردیاخم نگام م  با

 اد و به خون من بود رو نشونم د آغشته

 :    گفت

 ........ هان؟؟؟ستین یز یچ که

 بگم که دستش رو باال  یز یچ خواستم

 و گفت :  اورد

 زخمه؟؟؟؟  کجات
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 تر قوم اشاره کردم که به سمتم اومد به

 رو تخت نشوندم و چاقو رو برداشت و  و

 و از بغل لباس رو  راهنم ی پ قهیتو  گذاشت

 کرد که به خاطر سوزشش صورتم پاره

 اون هنوز اخم داشت  یجمع کردم ول  رو

 ن یپشتم رو تخت نشست و با بتاد رفت

 کردن زخم که به زی کرد به تم شروع

 نتو نستم جلو  ادشیسوزش ز خاطر 

 و با ناله از جام بلند شدم  رمی رو بگ خودم

 د یخشن کمرم رو گرفت و کش  یلیخ که

 با خودش که پرت شدم تو بغلش  سمت

 گفتم :  ناله

 .... کنهی درد م انیک 

 یدونم چقدر مظلوم گفتم که صدا ینم

 بخشش از کنار گوشم اومد :  آرامش

 تر  یتو قو یتحمل کن دیبا  یول دونمیم

 ی زخم تحمل  هی ی که برا یهست یاون از

 باشه......... نداشته

 ازم فاصله گرفت و دوباره شروع کرد..... و
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 کارش چند بار  ون یم ینشستم ول  اروم

 لحظه صبر کنه هیرو گرفتم تا  دستش

 بالخره تموم شد  یول

 طور که دستش رو با دستمال پاک  همون

 کرد کنارم نشست و گفت :  یم

 بزرگ بود و چند  ینبود ول  یبزرگ یل یخ خراش

 هیکه برات چسب بخ  خوردیم هیبخ ییتا

 تا  دینبا  یول یتا درد نداشته باش  زدم

 تا خوب  یار یمدت بهش فشار ب  چند

 بخوره  ............   جوش

 رخ میطور که به ن همون

 کردم ناخودآگاه به  ینگاه م  جذابش

 شدم و گونش رو  ده یصورتش کش سمت

 ..........که خشک شده دمیبوس

 از کنارش بلند شدم و گفتم :   اروم

 ..........انیک نونمم

 کت رو شونم  هیبه سمت در رفتم که   و

 برهنه بود قرار گرفت و گفت :   شیکی که

 استراحت کن من خودم برا بچه ها برو
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 .......... دمیم  حیتوض

 رو  میلباس خون  عی سر دمیاتاقم که رس به

 و   دمیگشاد پوش  یسر هم هیو  دراوردم

 پشت  یچشمام بسته شد ول یخستگ از

 

 جون گرفت و خواب رو ازم  انیک   چشکام

 ......... گرفت

 

 *  نایت

 

 خورده  ری نکنه ت می نگران صحرا بود همه

 ماهان اونو به ی؟؟؟؟؟؟؟؟اون قدر عجله ا باشه

 فرصت نکرد بپرسه  یبرد که کس اتاقش

 شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/  یچ

 ان یاومد و کنارم را لکسیر یل یخ ماهان

 بپرسه لیبگه   یز یچ یکس  نکهیقبل از او  نشست

 :    گفت

 بزرگ پشت کتفش  با یو تقر یزخم نه چندان عمق هینبود  یخاص  زیچ

 زدم  هیکه براش چسب بخ بود
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 بشاش   یهمه راحت شده بود ول الیخ

 ناراحت  دیکه االن با یماهان در حال بودن

 .......بهیبود......... واقعاااااااا عج یم  یعصبان و

 کم کم بچه ها پراکنده شدن و من و  گهید

گذاشتم و مانتو و شالم رو   ی....... کش موم رو در اوردم و رو پاتخت میهم به سمت اتاقمون رفت انیرا
 و چشمام رو بستم که دمیدراوردم و پرت کردم گوشه اتاق ......خسته رو تخت پر

 م خم شد و پشت چشمام رو صورت انیرا

 و دستام رو دو دمی........... منم خند دیبوس  رو

 صورتش گذاشتم و گفتم :    طرف

   انیرا یبهت قول دادم .....ول تمونی موفق یکه برا د یببخش

 خسته ام  یلیخ امشب

 گفت :   کردی همون طور که سرش رو تو موهام فرو م 

 ........... بیب رهید گهید

 ******* 

 ی نی تاج سمانه حس انفجار

 

 

 رو باز کردم و خواستم غلت بزنم چشمام

 آثار بد رو هم داره نیشوهر کردن ا یول
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 ی تکون بخور  یتونی نم  کنهی بغلت م یجور 

 ی تالش کردم ول   ییرها یبرا گهید کمی

 نداشت و آخر مجبور شدم صداش  دهیفا

 :   بزنم

 ....... پرس شدم ..............زمی...... عزانیرا

 خوبالوده گفت :  

 اشکال نداره..........  

 حرص گفتم :  با

 اشکال نداره؟؟؟؟؟؟؟؟/ ولم کن........ یچ ی+چ

 بخواب........ ری....... بگشهینوچ..... نم -

 ها !!!!!!!!!!!  شهیبه پا م اچهی..........االن در ییخوام برم دست شو ی+م

 و دستش رو از دورم باز کرد و گفت :   دیخند

 ........... برو ایب

 رفتم   ییجام بلند شدم و به سمت دست شو از

 از مسواک و صابون زدن اومدم بعد

 م یهمون طور با ن  انیرا دمیکه د رونیب

 داره دهیدر هم و ژول یلخت و موها تنه

 نه یا زی............به سمت م کنهی لپتاپ کار م با

 و شونه رو برداشتم و شروع کردم  رفتم
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 گفت :    انیشونه زدن که را به

 جا ساز کنه؟؟؟؟؟؟؟ یاون شنود ها رو به صحرا داد نایت

 +اره........ چطور مگه؟؟؟

 کنه؟؟ یپس چرا کار نم-

خوش رنگش و  یلبخند شونه رو کنار گذاشتم و به سمتش رفتم .... دست کردم تو موها با
فرستدمشون باال........... هدفون رو برداشتم و رو گوشش گذاشتم ..........تو برنامه مورد نظر رفتم و  

 دکمه فعال

 رو زدم وگفتم :   کنندش

 .........ادیاالن صداش م ایب

 گفت و مشغول گوش   یگذاشت و اهان گونم یرو یلبخند بوسه ا با

 به صدا ها شد منم موهامو بستم و دادن

 و شوهرش  نیاتاق خارج شدم ......... و به سالن رفتم که نگ از

 خورن  یکه دارن صبحانه م دمید رو

 گفتم و کنارشون نشستم یر یبه خ  صبح

 هم از راه  ری و ام انیماهان و را که

 ومدیصحرا ن  یول  دنیرس

 جام بلند شدم و گفتم :  از

 صداش کنم .......  رمیم من

 به سمت یا گهیحرف د چیبدون ه و

 ومد ین  ییرفتم و در زدم اما صدا اتاقش
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 اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم.......... در

 داخل اتاق نبود و اتاق هم یکس  یول

 مرتب بود  کامال

 بچه ها و با تعجب گفتم:   شیپ رفتم

 صبح .......  نشیدی........شما ند ست یتو اتاقش ن صحرا

 همه نه گفتن ماهان از جاش بلند  یوقت

 رفت   رونی و ب شد

 زنه یم بشیغ هو یدختره چرا  نیا

 گوش  ری تا بعد از ظهر درگ انیو را من

 و  میها بود نی دورب دنیصدا ها و د دادن

 شد  رمونیهم دست گ  ییزایچ هی

 با یچون تقر دیو محمد رفتن خر  نینگ

 واسه یز یشده بود و چ یخال  خونه

 نمونده بود   خوردن

 رو فرستاده بود تا اسلحه ریهم ام انیرا

 شهیالزممون م ندهی... بخره چون در آ و

 هم صبح خبر داد..... .  ماهان

 

 * صحرا
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 دار یتو شکمم از خواب ب یدیدرد شد با

 ...... شدیم شتریهر لحظه ب چمی............دل پ شدم

 بود  شی و م فکر کنم گرگ هوا

 ی هفت ول  بایقدم زدنه حاال ساعت تقر کنهیکه حالم رو خوب م یز یچ  تنها

 بچه ها خوابن  هنوز

 ی شلوار اسلش با کفش ال استار مشک هی

 ی و شال مشک   یتوس ینخ  یمانتو و

 ب یرو چپوندم تو ج  فونمیو ا  دمیپوش

 مقدار پول هم برداشتم و راه  هیو  شلوار

 ............ افتادم

 هی زدی یرفتم کوچه ها رونیدر خونه ب  از

 خوب دارن که آدم دلش یو هوا حال

 کنه آدم ها با  یرو  ادهی فقط پ خوادیم

 مرد  ری و پ یچادر  یهستن .خانم ها  صفا

 بود که به  یز ی دوچرخه سوار چ یها

 اکثر خونه ها به سبک  شدیم دهید وفور

 داشتن ریبود و بادگ  یمیقد

 تو  میزدم که گوش  یداشتم قدم م اروم
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 :   دیلرز بمیج

 بله..... 

 تو ؟  ییکجا-

 ......... سه یسالم آقا پل کی+عل

 ؟ ییسالم .........کجا-

 به اسم کوچه کردم و بهش گفتم...... ینگاه

 دنبالت....  امیصبر کن همونجا تا ب-

 خونه.. امی خوام ب ی+من نم

 ..شتی پ امی خوام ب یمن م-

  ستادمیا هیتو سا یرو قطع کرد منم گوشه ا  یگوش و

 قه یپنج دق حدود

 جلو پام ترمز کرد و گفت  نشیبا ماش بعد

 : سوار شو 

 کنم.....  یرو  ادهیپ خوامی+م

 نکن......... یسوار شو لجباز  ایب-

 کنم........ یرو  ادهیپ خوامی کنم ........م ی+لج نم

   دمیشنگفت که ن یز یلب چ  ریز

 ن یرو تو کوچه پارک کرد و از ماش   نیماش

 رو قفل کرد ..... کنارم نی شد ........ ماش ادهیپ
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 و باهام هم قدم شد اومد

 دهیشلوار اسلش پوش  هیهم مثل من  اون

 و کفش اسپرت   یمشک  شرتیبا ت  بود

 یافتاد یرو اده یشده به فکر پ  یچ-

 فرو کرد  بشی دستش رو داخلج و

 دروغش رو  ای+راستش رو بگم 

 مکث کرد و گفت :  یکم

 اول دروغش بعد راستش 

 کنم....... یرو ادهیباشم و پ  میبه بعد به فکر سالمت نیاز ا خوامی+م

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟ی اون وقت دروغش چ -

 ...... شمی خوب م یرو ادهی و فقط با پ کنهی+دلم درد م

 نگام کرد و گفت :  ینگران  با

 ها .. . یاز اون عوض یکی شده؟؟؟؟؟ نکنه  چت

 ستادمیحرفش رو نک انگشتم ا نی ب عیسر

 تو گوشش گفتم :   و

 تو بدن ما دخترا س   یعیروند طب  هی نیا نه

 گفت و ساکت شد  یاروم اهان

 هنوز هم درد میزد ی قدم م میداشت اروم

 کمتر شده بود یل یخ یول داشتم
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 که خسته  نیسوخت با ا یبراش م  دلم

 کنم........... یهم من فداکار  کمی بهتره  زدی بود هنوز قدم م شده

 م؟؟؟؟ین یجا بش هی میبر انیک-

 ماهان.......  یگیبهم نم دایجد ی+دقت کرد

 ت ی نه تقلب  ادیخوشم م  تی از خود واقع-

 که فکر کنم  یسبز   یزد و به فضا یلبخند

 پارک بود اشاره کرد  هیاز  یقسمت

 و  دیرفتم که دستم رو کش  مکتیبه سمت ن  

 درخت  ریدفعه ز هی و  میرد شد  مکتین از

 مجنون نشست و من هم اروم کنارش  دیب

 یو به درخت تکه دادم مدت نشستم

 یمن برا نکهیسکوت بود تا ا  نمونیب

 قدم شدم.......... شی پ شکستنش

 ؟؟؟؟؟؟؟ یکن  یار مک یچ  تیمامور ن ی...... بعد از ا انی+ک

 ریو دار و دسته اش دستگ انی را یوقت-

 ه یمدت دوباره  ه یاحتماال بعد از  شدن

 ............. دن یبهم م گهید پرونده

 ؟؟؟؟؟؟؟یرو پشت سر گذاشت تی +چند تا مامور

 ن یپنج تا ...........من رو ا شهیم  نیچهار تا ..........با ا-
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 گذاشتم...  یوقت و انرژ   یلیخ  پرونده

 هات خطر ناک بودن؟ تی+مامور

 گذشته.......  گهیبوده د  یهر چ -

 رو از صورتش گرفتم و به شاخه  نگاهم

 شدم و گفتم :  رهی رقصان درخت خ یها

 درخته.......... سر گردون نیمن هم مثل ا یزندگ

 نگاش کردم و ادامه دادم : دوباره

 ........ستمین  یمن ته دلم راض انیک

 ؟؟؟؟؟؟؟ یاز چ-

 ........کنمی م انتیخ انیکه دارم به را نی+از ا

 .....یدیکرده....... تو کار درست رو انجام م انتیکه به خودش خ  انیرا نیا-

 ام و  یهنوز هم ناراض ینگفتم ول  یز یچ

 ..........سوزهی م نایدلم واسه ت شتریب

 بود   یروز خوب میاون موضوع که بگذر  از

 و قلوه مهمونم کرد  گریج انی ناهار ک یبرا

 ی رو ادهی پ یبعد از ظهر هم دوباره کم و

 خونه میبرگشت نی و با ماش میکرد

............................................................................................................................. .......... 

 رفتنمون گذشته رون ی هفته از اون ب  دو



 انفجار تاج 

191 
 

 شهر رفته کینزد یی و پسرا به روستا بود

 رو از  یباقر  یاز محموله ها یک یتا  بودن

 موفق شده  نکهیو مثل ا ارنیدر ب  چنگش

 و حاال در حال برگشتن...........  بودن

 رونیام سر رفته بود از اتاق ب  حوصله

 رو   ونیزیکه تلو نایو تو سالن کنار ت رفتم

 کرد نشستم..... که با یکنترل کنکاش م  با

 زد و گفت :  یلبخند نشستم

 چطوره ؟  زخمت

   یدیجوش خورده...........ممنون پرس بای+تقر

 اس ...خدا را شکرخوب شده    فهی وض-

 رسن؟؟؟ی م یک نایا انی+را

 لبخند گفت :  با

 هست تو راهن............. نای اگه منظورت ماهان ا 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 ؟  یکن یرو تحمل م  شیچطور دور 

 رابطه متقابل و برابره همون  هیعشق -

 کنه منم تحمل   یکه اون تحمل م طور

 کنم............ یم
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 +تا حاال بهت گفته دوست دارم 

 و گفت :   دیخند

 و درستش  کنهیبا کاراش دوست داشتن رو القا م گهیاون نم نه

 ............. نهیهم هم

 یدفعه جلو هیبگم که  یز یچ خواستم

 ییبه سمت دست شو دی رو گرفت و دو دهنش

 جمله  هیحرکتش جا خرده بودم و تنها  از

 شد )اون بارداره )   یچشمم پرنگ م  جلو

 سمتش رفتم و کمکش کردم تا به  به

هنوز تو شوک بودم............ اون رو تخت خوابش برد و من هنوز تو شوک    یبره.......... ول اتاقش
اومدم و هنوز تو شوک بودم.......... بچه ها همه برگشته بودن و  رونی بودم................. از اتاق ب

چشم   نا یکه با را یدر رو براشون باز کرده بود و من هنوز تو شوک بودم .....................تا وقت نینگ
 تو چشم

 شدم 

 گفت :   یخستگ با

 ........... نیدیخانوما زن منو ند  سالم

 بود گفت :   ستادهیکه کنار محمد و دست تو دستش ا  یدر حال نینگ

 تو اتاقشه حتما

 خواست از کنارم رد بشه که انیرا و

 رو جلوش گرفتم  دستم
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 خوب نبود........... نایحال ت انیرا-

 و خواست به دستم رو پس زد  ینگران  با

 بلند گفتم :  ییاتاق بره که با صدا سمت

 .............یشی.......... بابا میکنم دار  فکر

 متوقف شد دمیفهم یکه پشتم بهش بود ول نیا با

 ی شوک و شاد نی ب  یبچه ها حالت هیبق

 خشکمون زده انی و فقط من و ک  داشتن

 علت داشت............  هیو واسه هر دومون هم  بود

 ی حت دییبه سمت اتاق شون دو انیرا

 کرد   یهم حالم رو بدتر م شی خوشحال

 ان یبرداشتم و به ک  یغال یرو از گال سرم

 ی ن یشدم که اون هم به خاطر سنگ  رهیخ

 حرف  یشد و ب  ره ی به چشمام خ نگاهم

 ........... میکرد یبه هم نگاه م فقط

 دو هفته  و چند روزش  بود نایحدس من درست بود و ت متاسفانه

 و   دیچرخ یمثل پروانه دورش م انیرا

 بهش بود......... حواسش

 شد.......  یم شتریلحظه به لحظه ........عذاب وجدانم ب من

 رفتم و در رو باز   انیسمت اتاق ک به
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 ی حرف م یهمون طور که با گوش کردم

 شده؟؟؟؟؟؟  یچ  یعنینگام کرد که  زد

 که پشت خط بود   یکردم با سرهنگ صبر

 اش تموم شه......... مکالمه

 رو قطع کرد و منتظر نگام کرد  یگوش

 .........یکن  یکار  هی دیبا انیک-

 کار؟؟؟؟ ی+چ

 شد سرش باال داره...........  ریتا دستگ انی را دونمیمن م-

 اخم گفت :   با

 ؟؟؟؟؟ یکن  یم یدلسوز  انیرا یشده برا یچ

 .. . نی بب انیک -

 د یشد و با اخم تو صورتم غر  کینزد بهم

 نی ا یصحرا ............من پنج سال برا  نی:تو بب

 نکردم  ری خودم و خانوادم رو درگ  پرونده

 شم  الشیخ  یتو ب یحاال به خاطر دلسوز  که

کنه   یم  ینطور یارزشه که ا یب  نقدریحرف من ا یبرخورد ........ درسته زمانش با ارزشه ..... ول بهم
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نش یاخم محکم دستام رو رو س با

 و حلش دادم و گفتم :   گذاشتم
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 برو به درک  پس

 منتظر  یول دمیرو تو چشماش د   شوک

 و از اتاق خارج  نهی شکستنم رو بب نموندم

 .شدم

 جلو راهم ریرفتم ام یسمت اتاق که م به

 شد خواستم از کنارش رد شم که  سبز

 رو باالجلوم با اخم سرم    دیچی پیم یه

 و گفتم :  آوردم

 ......... حوصله ندارم.............ریبرو کنار ام 

 شده مگه؟ یچ-

 .....برو کنار........ یچی+ه

 ن یمن دقت کردم تو و ماهان ا یدون یم-

 حامله اس   نایت نید یکه فهم  یسه روز  دو

 ی .............نکنه شکست عشق نیپکر  یلیخ

 ............یبود انیمثال تو عاشق را ن؟یخورد

 حرکت زدمش کنار و همون طور که  هی تو

 شدم گفتم :   یکنارش رد م از

 به اونا  کاری قدر چرت نگو . مبارکشون باشه چ نیا

 دارم؟؟؟؟؟؟؟ 
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 سمت اتاقم رفتم اعصابم خورد بود  به

 که تو دستم بود رو زدم و  یبالش یکل

 گرفتم و در آخر رو تخت  یکشت باهاش 

 ان یک  یو با فکر به خودخواه دمیکش دراز

 برد  خوابم

 +صحرا ، صحرا 

 رو اروم باز کردم چشمام

 تو دختر........  یخوابی+صحرا بلند شو چقدر م

 دستش در حال تکون  هیکه  نینگ به

 بازوم بود نگاه کردم و گفتم :  دادن

 چند مگه ؟  ساعت

 می شام بخور میخوای+ساعت هشته بلند شو م

 .......... امیم  شورمیتو برو من دست و صورتم رو م -

 نیکه ا ای بخواب یر ی+باشه ....... نه دوباره بگ

 باال سرت..........  فرستمیپارچ آب م هیماهان رو با  بار

 ام یبرو منم م-

 در اتاق خارج شد منم بعد از شستن  از

 بچه ها که  شی و صورتم رفتم پ دست

 نشسته بودن ... زیدور م همه
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 کردم نه اون نگا به من )چه   یمن نگاه ماهان م نه

 برام شد ماهان (  عیسر

 شتر یب یبه غذا خوردن کردم ول  شروع

 مدت همش نی....... تو اکردمیم یباز  باهاش 

 مدت آشپز بوده........ هیکرد چون   ی غذا درست م محمد

 .. کرد .......... یم یاشپز  انیاون روز افتادم که ک ادی

 

 ع یسر یول ستادیقلبم ا کیشل  یصدا با

 سرم رو باال گرفتم عی........ سرزی م ریز نشستم

 که داشت اسلحه اش رو  انیک دنیبا د که

 راحت شد   المیخ آورد یم رونیب  بشی ج از

 چشم ازش گرفتم  و

 شد :   شیهم قاط انی بلند را یشد و صدا  یقطع نم یگلوله بارون لحظه ا یصدا

 باشه.............  نایحواست به ت صحرا

 گفتم که داد زد :   یبلند باشه

 .....نیا یتون هم با من ب هیبق

 به سمت من که اسلحه نداشتم اسلحه و

 سر داد............  یا

 با حالت نشسته به سمت پنجره ها و
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 برم که بازوم   نایخواستم به سمت ت رفتن

 شد.......... دهیکش

 کردم که گفت : نگاه   انی تعجب به ک با

 .........ترسمیبار م نیدوم  یبرا صحرا

 بلند گلوله ها گفتم :  یصدا نیاخم ب  با

 ؟  یاز چ 

 بغلم کرد و گفت :  یحرکت ناگهان  هی تو

 که از دستت بدم......... نیا از

 رو لبم شکل گرفت و اروم همن   یلبخند

 و  دمیکه تو بغلش بودم چرخ جور

 و گفتم :    دمیش رو بوس گونه

 ........فتهی ب یاتفاق  چیه ستی ن قرار

 گفت:  اروم

 دوست دارم ....  

 منتظر واکنشم نموند و به سمت بچه ها رفت من رفتم  یول

 و کنارش نشستم  نایت  شیپ

 ماهان کله خراب بگو وسط  نیاخه به ا-

 دل و قلوه دادنه  یبارون جا  ریت

 ی ز ی غرغرو کردم و چ ینایلبخند نگاه ت  با
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 نگفتم

 اومده تا انتقام  نیا یبرا هیباقر مطمئنم

 ره یاز دست رفتش رو بگ محموله

 انگار داشتن وارد خونه یباقر  یها آدم

 رو گرفتم و  نای شدن من دست ت  یم

 کردم و بردمش تو آشپزخونه و  بلندش

 بهش کردم و گفتم :  رو

 ...یخور  یوجه از جات جم نم  چیبه ه  نایت

 رو به سمتش گرفتم و گفتم :   اسلحه

 شد بزنش...... نجایوارد ا یو هر آدم نا آشنا ا  ریکلت و بگ  نی....ا ایب

 بغض گفت :   با

 ؟  یر ی م کجا

 براشون اسلحه ببرم.......  دیبا شهیداره تموم م راشونیبچه ها ت -

 ازش  یا گهیمنتظر حرف د نکهیبدون ا و

 به سمت خارج از آشپزخانه رفتم باشم

 به سمت تنها  عیسر  یل یخم بود و خ  کمرم

 رو پر از   بامیداخل خونه رفتم و ج اتاق

 به فی کردم ..........پنج تا تفنگ رو مثل ک خشاب

 زدم و دوتا کلت دستم گرفتم و کولم
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 نارنجک ها  دنیبرگردم .....که با د خواستم

 زدم و چند تاش رو به  یا یطان ی ش  لبخند

 بود برداشتم............به  یزور و بد بخت هر

 بچه   شیکه اومدم رفتم پ یحالت همون

 یی صحرا ولیا  دیتا من رو د نینگ ها

 محمد که از همه  شی پ  عیو من سر  گفت

 و اون از   دمیچسب  واریتر بود به د کینزد

 تفنگ برداشت  هیکه آورده بودم   ییزایچ

 با اخم انی............ را نیرو هم دادم نگ  مسلسل

 :    گفت

 بمون.....  نایت  شیبهت نگفتم پ مگه

 جاش خوبه ما ناینکن ............ت  نایت  نایت  نقدریا-

 ...............میدل خطر تو

 ی رو نگاه کردم و قسمت  رونیاز پنجره ب  و

 ه یبودن  ستادهیچهار تا شون ا که

 با تعجب گفت :  ریمنفجر شد و هر چهارتا رفتن به درک ام ییها هیانداختم که بعد از ثان نارنجک

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یحضرت......... نارنجکم آورد ای

 گفت :   عیسر انیرا و

 .......... نوری؟؟؟؟؟؟؟سه تاش رو بفرست ا یگ  ینم یچ ی و ه یآورد نارنجکم
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 تاش رو براش پرت کردم  سه

 از تفنگ ها رو هم فرستادم  یکی و

 بخند ازم تشکر کردکه با ل  انی ک سمت

 بام ی و ج نیادوات رو هم گذاشتم زم هیبق

 کلت رو  هیکردم فقط  یهم خال  رو

 خم به سمت آشپز  یو با کمر  برداشتم

 .............دمیدو خونه

 پوش که از  اهیمرد بلند قد س دنیبا د که

 ع یسر شدیداشت وارد م یپشت پنجره

 گلوله حرومش  هیآوردم و   رونی رو ب کلتم

  انیهم  پشت سرش م شونیاومده بق نیآشپز خانه پناه گرفتم ...... اگه ا واری.........پشت د کردم
 ....... 

 کرد گفتم  ینگاهم م کیشل  کینزد یاز صدا دهیکه ترس نایبه ت 

 ها پناه  نتیاز کاب یکی : برو پشت در 

 ...........انیور هم دارن م  نیاز ا ریبگ

 که وارد شده بود  یا گهیبه مرد د و

 کرد  کیشل

 شد و   یتر م ادی آدم ها داشت ز تعداد

 پس گرفته  نایکه از ت یخشاب تفنگ  حاال
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 گلوله نداشت  شتریدو تا ب بودم

 حل دادم   نایبه سمت ت  نی رو رو زم تفنگ

 ها پناه گرفته نتیاز کاب یک یپشت  که

 و گفتم :   بود

 داشته باش ............ نویتوشه ا ری تا ت دو

 آشپز خانه نگاه  رونی به سمت ب و

 بود قابل  رونی که ب  ییتفنگ ها کردم

 بهشون دنیچطور رس یبود ول استفاده

 باالخره دلم رو  یممکن بود ول  ری غ بایتقر

 رو کش   شیکیزود  یلی زدم و خ ایدر به

 مسلسل.............مسلسل رو  ولیا رفتم

 ه به طور ک نی دستم گرفتم و هم تو

 به گلوله  یرگبار  رفتمیپنجره م سمت

 فقط از  کیشل گهیکه د  یجور  بستمشون

 دونستم اونا مردن  یمن بود و نم طرف

 دم یبه پنجره فهم  دن یشدن با رس میقا ای

 گرفتم که چه جهینت هیاول بوده و  نهیگز

 من!!!!!!!!!!!!!!!!  گهیهستم د یقاتل

 قطع شده بود و بچه  گهید کیشل یصدا
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 اومده بودن رونی ب  واریاز پشت د ها

 پوش  اهی مرد س یمن که کل دنیبا د انیرا

 تعجب کرد و بعد  ی افتاده بودن کم  جلوم

 سمت آشپز خونه رفت منم به سمت  به

 ر یقبل از ت   یجا  یناهار خور  زیم ی رفتم و رو صندل سالن

 خودم نشستم و گفتم :   بارون

 رو حروم کردن...........  شاممون

 جواب داد :   نینگ

 غلطا نکنن...........  نیاز ا گهید می هم ابکششون کرد ما

 اومدن و  رونیاز آشپزخانه ب نای و ت انیرا

 گفت :   انیرو به را انیک

 .......نجایا زنی بر سای هر لحظه ممکنه پل می خونه رو عوض کن  دیبا

 .......(یسیتو که خودت پل  یتنگ نگاش کردم و با خودم گفتم :)موز  یچشما با

 کرد  و همه به سمت   دییحرفش رو تا  انیرا

 که از کنار هر  ری............ام میحرکت کرد رونیب

 داد   یقرار م تیو جسم موردشون رو مورد عنا  زدیبهشون لگد م شدیرد م کدومشون

 از  انیداد و  را یفحششون م نایت

 گرفت به سمت  یزنش خندش م یفحاش 

 که دست جنازه رو  یرفتم و در حال اتاقم
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 ها خورد شده بود .......  شهیزدم واردش شدم  تمام ش یدر کنار م  یجلو از

 ساک از لباسام جمع کردم و کلت  هی

 رو هم برداشتم مینقره ا خوشگل

 ن یگرفت ا یحرصم م   یول  دی)ببخش

 (   ستیکوفت که ن یرو ول کنم ......... درسته مال مفته ولخوشگلم   یلباسا

 ساک رو  انیدر خونه که خارج شدم ک از

 گذاشت  نیدستم گرفت و داخل ماش از

 گرفت با تعجب  شیدفعه خونه آت هی که

 کردم که داشت جلو  یخونه نگاه م به

 شد ک............ متوجه شدم  یخاکستر م چشمم

 به جا   یثر هست تا ا انی محمد و را کار

 ی اون لباسا یدلم گرفته بود برا نمونه

 که ور نداشتم و االن دارن یخوشگل

 ..............سوزنیم

 ی نفر رو تو دستم حس کردم ول هی دست

 جرعت داره به من دست  انی به جز ک یک

 بزنه 

 لبخند نگاش کردم که گفت :  با

 همه رفتن.......... میبر  ایب 
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 من حرکت نکردم   یول  دیدستم رو کش و

 محکم سر جام واستادم و

 به سمتم برگشت و با تعجب نگام  اروم

 که گفتم :   کرد

 ......میتنها باش  خوامیبرم م خوادی دلم نم انیک

 رفتم سمتش و بغلش  

 ازش جدا شدم  عیو سر کردم

 لبخند نگاهم کرد و گفت :  با

 .........برمتی............بعدا م شهینم االن

 که موقع بغل کردنش  یچی لبخند سو با

 رفتم رو جلو چشمش گرفتم و گفتم:  کش

 ............شهی؟خوبم م شهی؟ چرا نم  شهینم

 رفتم و سوار شدم   نیبه سمت ماش و

 کنارم جا گرفت و گفت :   قهیدق هیظرف  اونم

 .........یر یکجا م نمیمنتظرم بب خب

 هی کردمی نگاش م طون ی طور که ش همون

 و با سرعت به سمت  دمیاف کش کیت

 نا معلوم روندم  مقصد

 ........مگه مهمه کجا  انهیاصل .....بودن با ک اصال
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 مقصد کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط هر جا اون  ای میر یم

 .......اسیمن دن یبرا باشه

 که  میدونم چقدر از شهر دور شد ینم

 همراه با خنده اش به  یصدا  بالخره

 :    دیرس گوش

 ؟ یددوزی منو م ینکنه دار  گمیم

 خنده با خنده گفتم :   ری زد ز و

 ییبال هیو من پسر..... تا حاال  یتو دختر بود اگه

 تو  نجاستیمشکل ا یاوردم ..........ول یم  سرت

 ..............یفرو رفت  فیوزارس یجور تو نقش  بد

 خنده گفت :  با

 .......... دمیتو ند   ییای حیبه ب  دختر

 زدم و گفتم :  یلبخند

 زارم حرف تو دلم بمونه........  یرکم و نم  کمیمن فقط  

 حد ........... نینه تا ا گهید  یول  یکنی م یکار خوب -

 جاده نگه داشتم و گفتم :   کنار

 قشنگه ........... نجایهم

 ن یشدم و رو کاپوت ماش ادهیپ  نیماش از

 و به حالل ماه و اسمون پر ستاره نشستم
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 اپوت تکهشدم که اروم کنارم به ک  رهیخ

 ............خاص شهی..............مثل هم زد

 صورتش بردم و رو گونه ش رو   کیشدم و سرم رو نزد کیبهش نزد اروم

 دم یبوس

 اروم گفت :   که

 ........ میبه هم محرم بش  دیکارات با نینشدم با ا دهیبه گناه کش تا

 در اورد  بشی رو از تو ج  شیاروم گوش و

 جذابش مشغول شهیهم یبا اون صدا و

 شد و بعد رو  یمتن عرب هیکردن  زمزمه

 من گفت :   به

 بگو قبلتو ........ یشیزنم م اگه

 ی دونم چرا استرس گرفته بودم ول  ینم

 ی به چشماش زل زدم و با آرامش باالخره

 از چشماش گرفته بودم گفتم :   که

 ......... قبلتو

 پرنگ و پرنگ تر شد تا اخرش  لبخندش

 ختم شد م یشانیپ بوسه رو هی به

 که انقدر که من  نمیعاشق ا عاشقشم

 ....... دارهیباز هم حرمتم رو نگه م راحتم
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 عاشقش نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  شهیمگه م اصال

 دستم رو گرفت و گفت :  اروم

 تا بچه ها نگران نشدن........ میبرگرد  بهتره

 نگفتم و  یز یچ یناراحت شدم ول نکهیا با

 رو به سمتش گرفتم و اون قبل از  چیسو

 دستش رو  رهیرو از دستم بگ چیسو نکهیا

 که به یر ی فرو برد و زنج قشی داخل

 وصل بود رو باز کرد و از توش  گردنش

 حلقه در اورد و همون طور به حلقه  هی

 بود گفت :    رهیخ

 حلقه رو همون موقع که حسم به تو رو درک کردم  نیا

 تو تی بعد از مامورخواستم   ی......... مدمیخر

 ی حاال که زنم  ی دستت کنم ول  ارامش

 کرد ......... غیازت در نویا شهینم

 که ید یسف یبا لبخند دستم رو گرفت و حلقه طال و

 الماس داشت رو دستم کرد روش

 اروم دستم رو به سمت لبش برد و  و

 رو دستم نشوند یا بوسه

 رو از  چیسو عیرو که ول کرد سر  دستم
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 ن یو به سمت ماش  دیراستم کش دست

 و گفت :   رفت

 باش  زود

 بعد از زنگ زدن  انیو ک  میهم سوار شد با

 و گرفتن آدرس به سمت عمارت  انیرا به

 روند.  دیجد

 با خونه قبل فرق داشت و  دیجد خونه

 بود و اتاق ها داخل عمارت  دوبلکس

 .........********* بودن

 خوابم   یبودم ول دهیاتاقم دراز کش تو

 ی دونم ساعت چند بود ول یبرد نم  ینم

 به مرور خاطراتمون پرداختم  همش

 برد از جام بلند شدم و از اتاق   ینم خوابم

 شدم و ناخواسته به سمت اتاق   خارج

 رفتم و اروم در رو باز کردم  انیک

 بود و موهاش تو  دهیخواب  زمیعز

 پخش شده بود شی شانیپ

 و  نفره رفتم هیلبخند به سمت تخت  با

 تو بغلش جمع شدم اروم
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 با تکون خوردنش و جمع تر شدنش  که

 و خواب آلو  دیتو بغلش کش شتریرو ب  من

 :    گفت

 ؟ یر یخواب منو بگ  یاومد طونیش

 گذاشتم و گفتم :  نشی رو رو س دستم

 خواست.... .  ینم د یببخش

 رو رو لبم گذاشت و گفت :  دستش

 ده......... یاجازه خواب بهم نم  جانی بود که با وجود تو ه  نیا منظورم

 زد و من هم سرم رو رو   یاروم لبخند

 گذاشتم چقدر ضربان قلبش  نشیس

 بود!!!!!!!!!  قشنگ

 اروم اومد :  صداش

 ی رو تخت دو نفره بخواب  ییتنها چسبهیم  یکی بودم  دهیشن 

 ی نفره بخواب  کیرو تخت  ییهم دوتا یکی

 ......بهتره یدوم  یحان کردم ولامت ادیرو ز یاول

 نگفتم  یز یو چ  دمیخند

 بالخره  یدونم چقدر گذشت ول  ینم

 برد  خوابم

 چشمام رو باز کردم کنارم نبود  یوقت
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 جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و لباس  از

 شلوار  هیرو عوض کردم و به جاش  هام

 دم یپوش دیسف راهنیپ  هیبا  لیاستا مام

 بود موهام رو هم   یکش ناشیاست که

 بافتم

 که با  دمیرو د  نای رفتم فقط ت  نییپا و

 رو به روش   یشکالت  کیداشت ک اقیاشت

 خورد یم رو

 رفتم و روش   یسمت مبل تک مشک به

 داشت  کیخونه دکور کالس نیا نشستم

 بود  یکه سنت  یقبل برخالف

 ک یک یاز رو یکردم که حت  نایبه ت  رو

 داشت و گفتم :   یرو هم بر نم  نگاهش

 کجان؟؟؟؟؟؟؟؟ هیبق  نایت

 رفتن کرمان محموله رو برسونن   هی_بق

 ... میکن  یم حی برا خودمون تفر ییسه تا یو مجرد مییروز تنها چند

 خنده گفتم :   با

 نفر.......؟؟؟؟؟؟؟  هی  یگیبه اون نخود م تو

 نگام کرد و گفت :   یا یاخم الک  با
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 ....... ایکن نی به بچه من توه   نمینب

 نفر حسابش کن  هیبشه اون وقت    ایکجا بود بزار قد لوب نیتوه-

 و گفت :  دیخند

 خواد تو خونه بپوسم.......... یپاشو پاشو دلم نم  

 ؟  میکجا بر شناسمیرو نم ییمن جا-

 نشستنه  نجایبهتر از ا میکن  یم دایرو پ  ییجا هی میری+حاال م

 *** 

 

 * یراو

 

 داد زد:  ریام

 !!!!!!!!!!!! نیمحمد ............نگ 

 رفت و کلت  نیبا عجله سمت نگ محمد

 غرق در خون  نی انداخت و نگ نیزم  رو

 جدا کرد و سرش رو تو بغلش  نیاز زم  رو

 دیکش

 ار یتو رو خدا طاقت ب زمی عز  نینگ ن،ینگ-

 ییتو....... می+محم...د تنها.. نگران......

 ی ......دون..یام م  یرفت...ن گهی.....محم.د من د
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 دوس.....ت دارم فقط........... . ی...لیخ

 محمد افتاد یدست ها  یسرش رو و

 سرش رو باال گرفت و از ته دل داد محمد

 که تو دلش نشسته بود با  ییدردا یول زد

 نرفت   رونی از بدنش ب دادش

 دلش رو سوزوند......... شتریب  تازه

 همون طور که مسلسل رو تو  انیرا

 یی سایگرفته بود و نگاهش به پل دستاش

 شدند یوارد خونه م  واریکه از در و د بود

 با داد گفت :   و

 بلند شو........ محمد

 بود  یکه اشکاش از چشماش جار  محمد

 برداشت و مثل ببر  یا گهیداد تفنگ د با

 بار بستنشون و  ر ی شروع کرد به ت یزخم 

 بار   ریوحشتناک ت یصدا ونیداد م با

 :    گفت

 ......دیبر  ی..........از تو تونل داخل اتاقک پشت  نیزود باش  ریام ان،یرا

 تر داد زد :  وبلند

 ن یباش زود
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 مسلسل عوض کرد وگفت :  هیرو با  اسلحه

 ............گهید نیباش زود

 با اخم نگاش کرد و گفت :   ریام

 کنم............  یقتلگاه تو رو ول نم نیداداش تو ا نه

 یکه تو چشما یبا غم فاحش محمد

 گفت :   زدیموج م  شیطوفان

 هم من رو  سایپل ری.........اگه ت چم ی من ه نیاز نگ بعد

 ...........کنهیکلتم مغزم رو سوراخ م ری ت  نکشت

 ی نیب  زی که داشت با ت یانی رو کرد به را و

 و داد زد :  گرفتیرو هدف م   سایپل

بچت رو تو بغل   یلذت بچه داشتن رو از دست دادم تو برو تا بتون  گهیبرو زود باش من د داداش
 .............یر یبگ

 نا ی ت ادیبه  انیلحظه را کیلحظه فقط  هی

 نکه یا یبچش افتاد و قلبش گرفت برا و

 رو  نایباشه که ت  یبار  نیاخر نیا دیشا

 شه؟؟؟؟؟  یم  یاون بچه چ فیو تکل  نهیب یم

 به محمد کرد و گفت :   رو

 .........یمرد یلی خ محمد

 رو  ری و ام دیرو گرفت و کش ری دست ام و
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 که تنها راه فرار بود برد   یتمام مخالفت ها به سمت اتاقک پشت با

 تمام توانش رو گذاشته بود هر جا  محمد

 به  دیشا دیدیکرد رنگ قرمز م ینگاه م رو

 شده بود که چشماش قرمز  نیا خاطر 

 خورد تو کتف سمت   ریت  نیاول بودن

 جا نزد و اسلحه رو با دست  ی ول راستش

 گرفت  چپش

 ها و فشنگ ها داشتن نفس  ریت گهید یول

 سر  واریکنار د دنیکش  یرو م  اخرشون

 .........رد خون محمد رو به وارید خورد

 کرد   یم  شیبود که تو دردش همراه یتنها کس  وارید دیزده بود...........شا رخسارش

 ن یرو کنار گذاشت و به کنار نگ اسلحه

 رحم   یب ری خون رفت که قلبش رو ت غرق

 کرده بود  سوراخ

 تو خونه  ختنی ر سایهمه پل قهیپنج دق  ظرف

 اومد و  رونی ب سای از پشت اون پل  ماهان

 :    گفت

 کجاست؟؟؟  انیرا

 رنگ خونش به نامرد رو  یبا چشما محمد
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 ل زد و گفت : رو ش ز  به

 ی چون جون رمیاز من گذشته ازت انتقام بگ گهید 

 به   یکی مطمئن باش  یول  ینزاشت واسم

 ............ ره یگیمن انتقام م  یجا

 که فقط دو تا  یاسلحه ا عیسر یل یخ و

 توش بود رو قلبش گذاشت و ماشه رو چکوند  فشنگ

 ی باال سرش برسه تن ب  یکس نکهیاز ا قبل

 افتاد  نیکنار نگ جونش

 حرف و با اخم باز   یب  ریاون طرف ام از

 و  نایکه ت یبه سمت خونه ا یا ینشدن

 روند  یتوش اسکان داشتن م صحرا

 بار با صحرا و  ستی از ب شتریب  دیشا انیرا

 کدوم  چیه یتماس گرفته بود ول نایت

 وصف  تی دادن ..........با عصبان ینم جواب

 رو پرت کرد به سمت  یگوش  یر یناپذ

 و داد زد :    نیماش شهیش

 ؟  یدر افتاد یبا ک  یدیهنوز نفهم یعوض ماهان

 و دستش   نیماش شهیسرش رو به ش و

 داد و گفت :  تکه
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 مطمئنم دخترا رو گرفتن برو به سمت ........ . 

 

 *  نایت

 

 لبخند نگاه به صحرا کردم و گفتم :   با

 افه یزن حامله اول صبح به ق گنیم گهید اره

 ........شهیاون م هیکه نگاه کنه بچش شب هر

 با خنده گفت :  صحرا

 اگه رو بچه تو  ی... ول ره ی؟؟؟؟؟؟بچه رو ژنش م  هیمزخرفات چ نیا 

 کنم.......... یجلو خودم و خودمو نگاه م  زارمی رو م  نهیحامله شدم صبح ا ی بود...... وقت ینجور یا

 زوش و گفتم : خنده زدم تو با با

 فتهی خودش

 نون.......  فیاخم نگام کرد و گفت : ح با

 ...........یعر عر کن  زدمیم  یوگرنه جور  یا حامله

 باال انداختم و گفتم :   ابرو

 کرد........ ینابودت م انی وقت را اون

 غرور گفت :   با

 ..........بمی تو ج زاشتمی و م زدمیو آقاتون رو با هم م خودت

 لوس گفتم :   یلیو خ دمیهام رو ورچ  لب
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 ؟؟؟؟؟؟؟یمنو بزن ادیم دلت

 گفت :   یطونیلبخند ش  با

 ... چه جووووورم........اوف

 اخم گفتم :   با

 خاله صدات نکنه....... گمیبچم م به

 مسخره کرد و گفت :  یلیاش رو خ  افهیق

 نعمت  نینه تو رو خدا ........من رو از ا یوا

 نکن ............من از اول عمرم منتظر اون لحظه ام........ محروم

 ............ دیو اون هم باهام خند دمیخند

 ازش خوشم یلیخ  انیاز را یهفته دور  هی نیا تو

 رک و قده یل ی........ فقط خمونهیمثل خواهر نداشتم م اومده

 زنگ در هر دو با تعجب به هم  یصدا با

 گفته بود فردا محموله  انیرا میکرد نگاه

 خودشون باشن  توننیکرمان پس نم رسهی م تازه

 رفتم  فونی جام بلند شدم و به سمت آ از

 ع یرو بردارم که سر فونیخواستم ا و

 .............با تعجب نگاش  دیدستم رو کش صحرا

 که گفت :   کردم

 یا یقو شمیحس ش  من
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  یدر رو باز کن  دیگفت تو با ی........... حس ششمم هم نم ستیاوضاع خوب ن   گهیحس م نیو ا دارم
 ؟؟

 مکث گفتم :   یاز کم بعد

 کنم  یها رو چک م نیدورب رمیم االن

 رو تکون داد و گفت :   سرش

 زود باش  

 سمت اتاق رفتم و لپتاپم رو چک کردم  به

 صحرا گفت :  که

 پشت دره. سیبهت گفتم ..............پل یدید 

 گفتم :   یاخم و نگران با

 م؟یکارکن یچ  دیبا حاال

 متفکر گفت :  افهیبا ق  صحرا

 .......... میهر دو مون هم سابقه دار  نجایا انینم  یاونا الک  

 ...........میفرار کن دیبا پس

 تعجب نگاش کردم که گفت :   با

 ر.......... رو زود بردا یزرور  یزای تاپ و چ لپ

 که همون کردیخشک شده نگاش م من

 رفت داد زد :  یکه از پله ها باال م طور

 رو پشت بوم  میبر دی؟ با یچرا مترسک شد گهیزود باش د عه
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 رو تکون دادمو با عجله رفتم تو اتاقم.... سرم

 دونستم ینم یکه حت  ییزایعجله چ با

 چپوندم و  میارتش یرو تو کوله پشت هیچ

 رفتم طبقه باال........ زود

 ی و خواست حرف   دیدستم رو کش صحرا

 باز شد اروم گفت:  یبد یکه در سالن با صدا بزنه

 ؟؟؟ یدیبه خاطر بچه ات هم که شده.......فهم  ییبدو ی تونیتا م دیبا-

 ....... با  دیرو تون دادم و دستم رو کش سرم

 می دی....... به پشت بوم که رسمیدییدو یم هم

 ه یقض نیو ا یو سر خونه بغل ر میدیپر

 م یقا یکولر آب  هی داشت تا پشت  ادامه

 . میشد

اومد که فکر کنم رفتن از  یو صدا زدناشون نم دادیداد و ب یصدا گهید قهیدق  ستیب  بایاز تقر بعد
 رون ی پشت کولر ب

 رو به من کرد و گفت :   میاومد

 ؟ میکجا بر  دیبا حاال

 گفتم :  یفکر فرو رفتم و بعد با بشکن به

 میکجا بر دونمیم من

 *************....... 
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 لبخند رو به رومون نشست و گفت :  با

 .......دیخوش آمد  یلیخ

 لبخند گفتم :  با

 ما یمزاحم شما شد  دیممنون خاله ببخش  

 لبش رو گاز گرفت و گفت :   خاله

 نمی . نب دیشما مراحم  هیحرفها چ  نیا دخترم

 

 ا ی حرفا بزن نیاز ا گهید

 کردم و خاله بلند شد که  یتشکر  بالبخند

 تو اشپزخونه  بره

 کردم به صحرا و زمزمه وار  گفتم :   رو

 خبر دار شم ؟ انی چطور از حال را یحاال که خط هامون رو شکوند صحرا

 .  میکن کاریچ گمیبهت م ابونیتو خ میریم-

 باال انداختم که گفت :   یا شونه

 مامانته  شی به مامانت خبر نده شبنم پ خالت

 دهیجامون رو لو م   رنیشبنم رو بگ یوقت

 می+نه به خالم گفتم خونمون عوض کرد

 تلفن نداره  شماره

 تو استکان کمر  یی گفت و به چا یاهان
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 نگاه کرد   کیبار

 زنه یکنم دلم شور م کاری دونم چ ینم من

 نداره یا هد یفا ینگرانم ول  دیشد

 االن سه یتنگ شده ول انیرا یبرا دلم

 ی که صحرا خطم رو شکونده و خبر  روزه

 ندارم  ازش

 ن یهم  کنهیم یقرار  یب یل یخ گهید بچم

 حالت   یمدت کل نیکوچولو تو ا نخود

 از  یکه وقت یبرام به بار اورد جور  تهوع

 شده توسط دهیدزد  نیبا ماش میداشت زدی

 هر پنج  میاومد یبه سمت اراک م صحرا

 تا من حال میزد  یبار کنار م کی قهیدق

 خوب شه  بدم

 چقدر منو تحمل کرد و  چارهی ب یصحرا

 رو ول  نیماش میدی اراک رس کینزد یوقت

 خونه خاله  می اومد یو با تاکس کرد

 تعجب کرد  یلی خ دیمنو د یوقت خالم

 ی با دوستم مجرد یعن یبهونه اوردم که  منم

 طور  نیکاش هم یو ا حی تفر میاومد
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 .. .بود

 از ناهار من و صحرا ظرف ها رو  بعد

 بارش  نیالبته صحرا چون اول میشست

 و بشقاب از دستش  وانیسه بار ل  بود

 که با مهارت کامل تو هوا گرفتش و  افتاد

 بزنم و همه رو با  ی ز ی دست به چ نزاشت

 اد . من انجام د یها  ییو راهنما یسخت

 برسه   شیهم رفته بود تا به خواب بعدازظهر ا خالم

 طور که دستاش رو با  نیهم صحرا

 کرد گفت :   یخشک م دستمال

 .....ابونیخ  میشو لباست رو بپوش تا بر بلند

 رو تکون دادم و با هم به اتاق سرم

شده  دهیکه رو هم چ  ییو رختخواب ها یفرش قرمز ... چنتا پشت هیکه جز  ی. اتاق میرفت مشترکمون
 نداشت   یا گهید زیبود چ

 رو  پمونی بلند ت ی و شلوار و روسر  مانتو

 از  یبی کرد که مال من ترک یم خالصه

 ی بود و صحرا مشک  دیو سف یمشک

 ی خاکستر 

 تو  هیواقعا دختر زرنگ و باهوش  صحرا
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 که موقع فرار من داشتم یمدت کل

 تمام  داشتم . یمزخرف بر م یها لیوسا

 و اسناد و اسکناس ها رو اون مدارک

 پول برداشته بود  یکرده بود و کل  جمع

 ر ی اگه اون نبود تا حاال من گ مطمئنم

 بودم افتاده

 اداشت ی هیو من  میاز خونه رفت رونیب

 خاله گذاشتم که نوشته بودم:   یبرا

 ..... میگرد  یو بر م میزن یم یدور  ه یجان ما تو شهر  خاله

 تو سالن چسبونده بودم  نهیرو ا و

 مرکز  میو رفت میگرفت  یتاکس  هیصحرا با

 م یشد ادهینگه داشت و پ یتاکس دی مرکز خر هیو کنار   شهر

 هو یکه  میرفت یراه م  میداشت تی جمع تو

 خانم رو گرفت و گفت :   کی یجلو صحرا

 همراهتون هست؟؟؟؟؟؟؟؟ یخانم گوش د یببخش

 تموم شده........ شی شارژ باتر میگوش من

 خاموشش رو نشون زن نسبتا   یگوش و

 ساله داد یس تپل

 هم با لبخند گفت :  زن
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 د ییبفرما بله

 رو باز کرد و تو برنامه  شیقفل گوش  و

 رفت و به دست صحرا داد  تلفنش

 کرد و رو به من گفت:  یتشکر  صحرا

 رو بگو  انیرا  شماره

 رو گفتم و بعد از سه تا بوق   شمارش

 د یچ یتو گوشم پ انیخسته را یصدا

 الو-

 رو به دستم داد   یگوش صحرا

 شوق و بغض گفتم :  با

 ان یالو را 

 تو گوشم  انیمتعجب و پر شوق را یصدا

 انگار نه انگار که تا چند لحظه دیچ یپ

 خسته بود :   شیپ

 ؟ فکر کردم گرفتنتون ؟ دیی ؟شما کجا یخوب   نایت

 تو  انیرا می+نه من و صحرا االن اراک

 دلم برات تنگ شده؟ ییکجا

 خت یقطره اشکم رو گونم ر نیاول و

 ی خودم رو م عتریهر چه سر  زمیمن تبر -
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 هر چه زود تر  دیدنبالمه با س ی. پل رسونم

 . تازه اون ماهان  فتادم ی ن ری تا گ میکن  فرار

 د یجهان بخشه نبا انیسرگرد ک  یعوض

 نی در ارتباط باش  باهاش 

 +باش.. . 

 حرفم کامل نشده بود که صحرا  هنوز

 ی و تو گوش دی رو از دستم کش یگوش

 :    گفت

 فعال  میری گینه بزار بعدا باهات تماس م ایخطت رو بشکون  انیرا

 رو قطع کرد و با تشکر به زن  یگوش و

 داد 

 تعجب نگاش کردم و گفتم :   با

 کنم؟؟؟؟؟؟؟  یباش خدا حافظ  ینزاشت  چرا

 رو  ایلوس باز  نی+ ول کن ا

 ی ز یچ یاور  ادیناراحت شدم و بعد با  ینگفتم ول  یز یچ

 :  گفتم

 چ ی؟ ه سهیماهان پل یدونست یم یراست

 کردم ماهان بهمون نارو بزنه یفکر نم وقت

 ستادم یتعجب هم نکرد ...... با تعجب جلوش ا ینگفت حت  یز یچ
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 گفتم :  و

 ؟  یدونستیم 

 ی انداخت....... باورم نم نییرو اروم پا   سرش

 به  یز یو تمام مدت چ  دونستیاون م شد

 نجا یدونست و با من اومد ا یگفت م  ینم ما

 بغض گفتم :  با

 کردم تو مثل یمن فکر م  

 یخار بود دمیاالن فهم یول یخواهرم

 زخم کردنم نه مرحم قلبم .  واسه

 .......... یبد  سی پل لی رو تحو انیبام که را یاومد نگو

 روم رو ازش گرفتم و با سرعت به و

 رفتم که با بوق کر کننده  ابانیخ  سمت

 شد و تو بغلش  دهیدستم کش ین یماش

 رفتم

 :  دیچ یمحزونش تو گوشم پ یصدا

 ز یهمه چ دی...... بایکن یداور  شیپ  نایزارم ت  ینم 

 ی بدم بعد هر کار  حی برات توض رو

 کن  یخواست

 و دستم کرد رونیمن رو از اغوشش ب  و
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 هیگرفت و پشت سرش رفتم تا به  رو

 و روش  میدی رس  ابونی تو خ مکتین

 شروع کرد  نش یغمگ یکم ی........... اون با صدامینشست

 همون موقع  دمیفهم لی: من از همون اوا

 ی بود ول  انیمن و را یتو خونش جشن نامزد که

 کرده اهیانتقام جلو چشمم رو س چون

 کنم .  یگرفتم باهاش همکار  میتصم بود

 که  دیجام بلند شدم که دستم رو کش از

 و گفت :   مکتیشدم رو چوب خشک ن پرت 

 ...........یبر  یحرفم تموم نشده حق ندار  تا

 شدم  رهی بهش خ ی ظ یاروم با اخم غل منم

 ادامه داد :  که

 خونواده...........   نیاز ا دمیکش ییزایمن چه چ یدون ینم تو

 کس هم چیکنم ه یخوردم و دعا م ییچه زخم ها 

 مون یمنو نکشه . از کارم پش  یها زجر 

 ازدواج  انیکه تو با را یتا وقت نبودم

 خوره به جونم  هیاز همون موقعه  نیکرد

 شد که دیخوره تشد نیا یو وقت افتاد

 چند بار به ماهان گفتم یبار دار   دمیفهم
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 یشما بشه تا شما رو فرار  الی خیب که

 تش یمامور الیخ یحاال اون ب   یول میبد

 شد.........................................  ینم

 رو دم در خونه  سای اون روز پل یوقت

 چه دختر احمق و  دمیفهم دمید

 بودم که بهش دل بستم و  یا یاحساسات 

 خالفه و بال  یکردم جرم ما همگ اعتماد

 تا اخر عمر تو   ای میشیاعدام م استثنا

 ........................ میپوسیم زندان

 منو عاشق خودش کرد تا لوش ندم  اون

 کمکش کنم.......... تا

 هر جور  نایخورم ت یحاال قسم م یول

 از تو و بچه ات مراقبت کنم و  باشه

 بدم  انیرا  لی و سالم تحو حی صح

 ی وقت یخورم ول  یوقت قسم نم  چیه من

 ............. سم یمیپاش وا  خورمیم

 نگاه کردم و  شیخاکستر  یبه چشما اروم

 :   گفتم

 جز اعتماد بهت ندارم  یچاره ا فعال
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 رو تکون داد و گفت :    سرش

 ممنون

 خوب دماغم یبو هیکه  میجا بلند شد از

 یقلقلک داد به سمت بو برگشتم وا و

 به سمت مغازه حرکت  یک یمکز ذرت 

 که صحرا با خنده کنارم گفت :  کردم

 ؟  یکرد اریو 

 تکون دادم که گفت :   نییرو به باال و پا  سرم

 .... ارمی م رمی گیم نیبش 

 مغازه یکی پالست یها یاز صندل یکی من رو رو  و

 نشوند

 من مردم و زنده شدم چون  ادیتا ب  صحرا

 بود و من کم طاقت   یطوالن صف

 خوشگل و خوش مزم  یبه طال ها  بالخره

 خوردم که یبا ولع م  یجور   دمیرس

 خوردن ذرت خودش   یبه جا صحرا

 دست من تا من   ریگرفته بود ز دستمال

 نکنم  فیرو کث لباسم

 گفت :  یبا غرغر م و
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 ..............یتو هنوز بچه ا 

 ؟  یبچه بزرگ کن  یخوا یدونم چطور م  ینم

 *** 

 

 * صحرا

 

 اومدم و به سمت  رونیاتاق ب  از

 خچال یاب رو از  شهیرفتم و ش  شپزخانهآ

 اب برا خودم  وان یل هیاوردم و  رونیب

 زنگ تلفن خونه اومد  یکه صدا ختمیر

 د یو خالش شد نای که خواب ت  ییاونجا از

 رو برداشتم  یخودم گوش  نهیسنگ

 +الو

 صحرا -

 که از پشت خط  انیرا  یتعجب به صدا با

 رو صدا کرد گوش دادم من

 م یینجایبود ما ا   دهیکجا فهم از

 +بله .. بله

 دنبالتون........ میایم میدار  ری ...... من و امدیها تون رو جمع کن لیوسا -
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 قطع شد  یبگم که گوش یز یچ خواستم

 به سمت اتاق رفتم و همون طور  عیسر

 ی رو جمع م  نایخودم و ت یها لیوسا که

 زدم البته با  یرو هم صدا م   نای ت کردم

 : ی اروم یصدا

 ا نااای....ت ناییییی...ت نای+ ت

 رفته بود  یکه به خواب زمستون انگار

 تنبل..... خرس

 سمتش رفتم و همون طور که بازوش  به

 دادم گفتم : یتکون م رو

 با تو ام.........  نا یشو ......ت  داریب  نایت 

 از دستت قهی.. دو د هیهاااا .... چ -

 ندارم ... بزار بکپم........... شیاسا

 پشت دره انی +بلند شو را

 رو که گفتم مثل جت به سمت در  نیهم

 که فکر  قهیشد و بعد از چند دق  پرتاب

 رفته در رو باز کرده و برگشته اومد کنم

 با اخم به چهار چوب در تکه داد و  و

 :    گفت
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 مسخره کن مسخره کننده.............  ننتو

 اخم گفتم :   با

 ا ی... ب  یتو مشنگ واقعا

 دنبالمون..........  انیهات رو جمع کن االن م لیوسا

 نگفت و اومد سمت کولش و همون  یز یچ

 اورد بپوشه  یکه لباسش رو در م  طور

 :   گفت

 ندهیصحرا ... از ا زنهی دلم شور م 

 که اگه با  نی... از ا ترسمیمعلومم م نا

 ف یتکل  میفرار کن میموفق بش انیرا

 )اشک از چشماش  شهیم یچ مامانم

 یا یشد ( صحرا من دختر قو یجار 

 ... من مثل  ترسمیم  ی.. از همه چ ستمین

 .............ستمیشجاع ن  تو

 به سمتش رفتم و بغلش کردم و  اروم

 :   گفتم

 فکر نکن تو اگه شجاع  ینجور یا

 ...  یار یاداشو در ب  ی تونیم یستین هم

 هیهم اشکات رو پاک کن و مثل  حاال
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 برا بچه ات بجنگ  یقو مامان

 رو از رو شونم برداشت و سرش   سرش

 تکون داد و با پشت دست اشکاش رو  رو

 کرد  پاک

 .............. دهیبد م ی نگفتم که منم حس ششمم داره خبرا  بهش

 م یدر هر دو مون از جا بلند شد یصدا با

 ی تر به سمت در ورود عیسر نایت  یول

 و منم پشت سرش راه افتادم در رو  دیدو

 باز کرد و مبهوت به فرد روبه روش  عیسر

 کرد  نگاه

 لحظه منتظر بغل عاشقانه اشون بودم  هر

 دفعه در  هیکه  فتادیاتفاق ن  نیا یول

 وارد   نایاز کنار ت  انی باز شد و ک شتریب

 شد  خونه

 با تعجب و اون با اخم به هم زل زده من

 میبود

 رو قورت دادم و به جاش اخم رو   تعجبم

 صورتم نشوندم که در رو بست و رو  رو

 گفت :   نایت به
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 ن یبش  برو

 هم تعجبش رو به خشم فروخت و  نایت

 :    دیغر انیصورت ک  تو

 .. نون و  یباش یکردم انقدر عوض  یوقت فکر نم چیه

 ..  ین و نمک دون بشک یبخور  نمک

 ی ل یرو باال اورد که به صورتش س دستش

 که داد زدم :  بزنه

 ناااا یت 

 دو شون با تعجب به سمتم برگشتن هر

 اروم ادامه دادم :  یلیخ که

 ولش کن ...  

 اون  دی... شا یبهش دست بزن  یندار  حق

 . .  یباشه ول ی نامرد عوض هی

 و داد زد : دیحرفم پر ونی م نایت

 بود مراقبت  نیهان .. ا  یپس تو خبرش کرد 

 ی که به من داد ی بود قول  نی.. ا کردنت

 در خفه شد   یصدا ونیدادش م و

 انیکه ک میشده بود رهی به در خ همه

 پشت در و در رو باز  دیرو کش   نایت  یبازو
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 کرد 

 وارد خونه شد و  انیلحظه را همون

 گفت :   دیمن رو د یوقت

 کو ؟  نایت

 با بسته شدن در پشت سرش و  که

 به سمت عقب  انیک یصدا  بالفاصله

 :    برگشت

 نجاس یا زنت

 اسلحه گذاشته بود نایرو سر ت انیشد ک  ینم  باورم

 دندون  ونیاز م یبا اخم وحشتناک  انیرا

 :    دیقفل شدش غر یها

 رو ول کن.........   نایت

 حسابت منم.........  طرف

 قطره  نیبغض کرده بود اول  دیکه شد نایت

 افتاد و گفت :   انیرو دست ک  اشکش

 نمون نجایفرار کن ا انیرا

 :    دیغر انیک

 ..........نیزم  نیو اسلحه ها تون رو بزار دیش  خفه

 سرش رو تکون داد و گفت :   انیرا
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 ... باشه .. .باشه

 اسلحه رو از پشت کمرش در اورد و  و

 ن یزم  انداخت

 حاال با پا دورش کن.............  -

 اسلحه رو به سمت من حل داد انیرا

 از دستش بدم  دینبا تهیموقع  نیبهتر نیا

 بشه  یگناه قربان یبچه ب هیزارم  ینم

 کلت رو از رو  عیسر یلیحرکت خ  هی یط

 نشونه انی برداشتم و به سمت ک نیزم

 و داد زدم :   گرفتم

 ... رو ول کن بره.......... نای ت انیک

 انی ک یکردن ول  یبا تعجب نگام م  همه

 کاش  یکرد ا  ینگام م گهیجور د هی

 داشت تا بتونم حرف  سی نو ری ز نگاش

 رو بخونم هاش

 دادم :   ادامه

 هیدم  یبهت اجازه نم انیک

 زارم   ینم یپدر مادر کن یرو ب  گهید بچه

 بچه مثل من بزرگ بشه نیا
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 زد :  داد

 پدر  یبچه رو ب یکل  ایعوض نیا

 ولشون کنم تا   دیمادر کردن حاال با و

 رو بدبخت کنن  گهید یکل  دوباره

 خودش داد زدم :   مثل

 ی رو ول نکن  نایاگه ت  یکنن ول یغلطا نم نیاز ا گهید نایا

 ..........یکن  یپدر مادرا  اضافه م ی به اون ب  یکی  خودت

 تا چند  یبزن صحرا ول   یبزن یخوایم-

 ی رو محاصره م نجایا سایپل گهید قهیدق

 همه ادم رو حدر بدم  نیتالش ا تونمی.. من نم کنن

 که من یاون ادم انینداشت ک  دهیفا

 دونم چرا  ینم یشدم نبود ول  عاشقش

 عاشقشم هنوز

 گذاشتم و گفتم :  قمیرو رو شق  اسلحه

 خانواد ه سه نفره رو   نیا ینتونم زندگ اگه

 خوره...... ینم یدرد چی بدم بودنم به ه نجات

 ........ نیداد زد : احمق نشو ..........اسلحه رو بنداز زم انیک

 کی...  انیک  شمارمی+تا سه م

 اشکاش مثل ابشار شده بود نایت
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 صحرااا نکن -

 +دو

 رو ول  نایانداخت و ت نیرو زم اسلحش

 رو دوتا پاش فرود اومد نایکه ت کرد

 رفت و از جا  نایبه سمت ت   عیسر انیرا

 قدر دان نگام کردن ییکرد و با چشما بلندش

 زدم :  داد

 د یبر  نجای.. از ا نیزود باش 

 گفت :   هیبا گر  نایت

 ا یهم ب تو

 بغضم لبخند زدم :   ونیم

 د یبر شما

 دوختم که انینگاه عاجزم رو به را و

 رفتن  رونی بغلش کرد و ب عیسر

 با اخم نگام کرد و گفت:  انیک

 رفتن   ایب 

 سمتم اومد ات رو بنداز و به  اسلحه

 رو به سمتش گرفتم و گفتم :   اسلحه

 نشو..........  کینزد بهم
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 ک ینزد گهیقدم د هیاون  یول

 که اسلحه رو قلبش قرار گرفت و  شد

 :   گفت

 حاال جسمم نابود کن   یکشیتو که هر لحظه روحمو م 

 که پر اشک بود نگاش  ییچشما با

 قدم فاصله رو صفر کرد  هیکه با  کردمیم

 زون یمن او یمحکم بغلم کرد و دستا و

 نشیو صورتم رو س بود

 اغوش تنگ شده بود دلم نیا یبرا دلم

 ی اغوش پر م  ن یوقت بود برا ا  یلیخ

 دیکش

 :   دی چی تو گوشم پ صداش

 و  میدیبهم رس گهی.......... دفیکث هیباز نیتمومه ا گهید

 دم  یاز دستت نم یطی شرا چیه  تحت

بهت اعتماد   گهی......من د می تون ی...........نم شهینم  یچقدر عاشقتم .........ول یدون ینم انی)ک
 ندارم( 

 برداشتم که با خم نشیرو از رو س سرم

 گونه م شوکم کرد........... دنیو بوس شدنش

 فرصته اشکم از سد پلکم گذشت  ن یبهتر
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 مذاب سوزوند  عیگونه داغم رو مثل ما  و

 که تفنگ توش بود رو باال اوردم و  دستم

 ................... 

 *************** 

 

 

 

 رمان ادامه داره..................  نیا

 د یسر بزن  نستامیبه ا  شریب یرمان ها یخوشتون اومده باشه .........برا دوارمیام

 

 ی نیتاج ...سمانه حس انفجار

Samaneh_hooنستایا ید ی: ا 

 ی نی تاج سمانه حس انفجار
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