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واضطراب از درون    جانیبه طرف کافه راه افتادم.ازشدت ه نیسنگ  یشدم.با قدمها اده یشاپ پارک کردم و پ ی کاف ی وجلو نیماش 

که   ییازکسا ی کیشدم.اونم به   کی قدم بهش نزد  ه یکه   نیکرده بودم.خوشحالم ازا  موحفظ یاما به ظاهر خونسرد دمیلرزیم

  یم  ی روط موندهیباق یندازه.دوتا پله   ی کنه ورعشه به اندامم م  یم دمیتهد   قط مدت شش ماه که ف ومد،بهی به حساب م ردستشیز

نامحسوس   یکی وتار  یرنگ  یکه توجهم وجلب کرد،چراغها یز یچ نیوبه داخل هل دادم.وارد کافه که شدم اول   یا شه یکنم.درب ش 

  می.گوش نمیش   ی اون م ی ورو کشم یم بوعق ی !صندل شخوانه یکه کنارپ رمیم  ییزهایاز م ی کی!به سمت کیدنج وش   یجا ه یاون بود.

 که بال فاصله گارسون به سمتم اومد.  زگذاشتمی م ی دستم بود ورو ی وکه تو

 د؟ یدار  لیم  یچ _ 

 فنجون قهوه تلخ لطفا. هی_

  ییبایبه طورز د یساتن سف یکه با روکش ها ی گرد شش نفره ا یزهای کردم.م ونیدکوراس  یبه طراح یازرفتن گارسون،نگاه بعد 

کرد.به   ی م ییرز قرمزدراون خودنما  یمصنوع یقرارداشت که گلها ی استوانه ا ی ا شه یش  یگلدون ها   زیهرم یشده بود و رو  نیتزئ

ازاونها که دستش   یکیدرحال گفتگوبودند.  دهیورز  ی پوش با اندام کی ش  ی زم دوتا اقایم  یانداختم.روبرو  ینگاه گه ید ی  زهایم

زن ومرد جوون درمورد   هی داد.سرم و به سمت چپم برگردوندم. ی طرف مقابلش گوش م یودورفنجان حلقه کرده بود به حرفها

  یهم پربود ازادمها گهید ی زهای.مدمیشن یناخوداگاه حرفهاشونو م  بلند بود که ی.صداشون به قدر زدنیحرف م شون یمراسم عروس 

به فرد مورد نظرم   یگذاشت.نگاه ز یم ی .همون موقع گارسون سفارشم و رود ید  ینفرروم هی مختلف.اما من چشمم فقط 

داد.مشخص بودکه داره به    یحرکت م بورد یصفحه ک ی بود.دستهاش هم با سرعت رو ی گوش  ی انداختم.تنها نشسته و سرش تو

به تن داشت.اونقدرغرق بود که هنوزمتوجه حضورم نشده بود. همون    د یدست لباس سف  هی نگاه کردم. ظاهرش .به دهیم  امیپ یکی

 اداره بود.دکمه سبز ولمس کردم.  ی ازبچه ها ی کیکردم.احسان  یروشن شد.نگاه م یموقع صفحه گوش 

 الو._

 . نشید یسالم سرگرد،د_

 جواب داد.االن تومشتمه.    قاتمونی قسالم،اره.تح _

 ازاد بشه.اون تنها سرنخ ماست. تونه یمدرک، نم نباربایدرست مثل قبل.اما ا ن یکن رش یدستگ  د یهرطورشده با_ 

 خداحافظ. ام ینگران نباش، ازپسش برم_

شاپ   یکاف  نیبه ا چطورجرات کرده دونم یکردم.نم یوقطع کردم.دوباره به متهم نگاه ی منتظرجوابش باشم گوش  نکه یا بدون

اما   گذرهیازاومدنم م  یساعت ه ی.انیشاپ م یکاف  نیاداره هم به ا یفقط چند کوچه با اداره فاصله داره.اکثربچه ها  نجای.اخه اادیب

  یشلوارش برد و دوتا اسکناس پنجاه بی اومد.دستاش وداخل ج ی موقع م  نیتا ا د یبا داشتقرار  یک ینبود.اگربا  ی از کس یخبر
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  ی م رم یازخالف گ یپول خوب  کردمویمردم و بدبخت م  یوجوونا کشتم یزدم.اگه منم وجدانموم ی.پوزخند زگذاشتیم ی رو

  ی.وگرنه همه  دادمین فرصت وازدست م ی بعد ازمدتها ا د یرفت.نبا ی.ازجا بلند شد وبه طرف در خروجکردمیخرج م گیاومد،مثل ر

  رهیشدم.دستش که به دستگ  کشیکردم ونزد ی رو ط مونده ی.ازجام بلند شدم.باسرعت راه باقشد ی و پوچ م چیه  زحمات بچه ها

کافه نشسته بودن با تعجب به ما نگاه   ی که تو ییاونا یبالفاصله دستبندم و به دستش زدم.به سرعت به طرفم برگشت.همه   د یرس 

 چشمام جا خوش کرد.  یتو  ی روزیکردن.برق پ

 کنم نه؟  داتیپ ی کرد یفکرنم_

 .د یرو د  یچشماش تعجب ونگران یتو  شد یخونسرد باشه اما م کرد یم یسع

  شهی.اون همرفتیم ی انتظار نیهمچ  انیام.ازرا یپ یی ایم دونستمی م ؟ یاز من حرف بکش یتونی م ی کرد ؟فکر ی:که چنیشاه

 . زنهیازپشت خنجرم

 گفتم:   ید یاخم شد  با

 . یاب خنک بخور  یبر  یامجبور ی یگ یوم  خوام یوکه م   یز یاون چ ای_

 خودش مسلط شد.  به

 . اد،سرگرررردیدرنم  یزی:اما ازمن چنیشاه

اومدم.فاصله مون و کم کردم.با   یتلفظ کرد که اگه جاش بود ودستم با،ازخجالتش درم   دهیکش  یسرگرد وباحالت مسخره ا کلمه

 : مد یبهش توپ تی تعجب بهم نگاه کرد.باعصبان

که حاالحاال به برگه   سم ینویم  یازسوابقت برات پرونده ا ایوکجاست.  هیکنه ک   یم  دمیو تهد  شهیکه مزاحمم م  یاون یگ یبهم م ای_

 داشته باشه.   ازیاچار ن

 شد.  رهیچشمام خ به

 .مه یبا تموم شدن زندگ یکنم.حرف زدنم هم مساو  ی.فقط اطاعت مشناسمشیم  دمش،نهی.نه دادیدرنم ی زیازمن چ_

 گفتم:  ی نسبتا بلند  یباصدا 

  ی.من اگه جایداشته باش   یج یزندان مرگ تدر یتو  ی مجبور ت،ی تموم شدن زندگ هوی ی به جا  ینزن یشازده،اگه حرف نیبب_

  شهروالک کنم  نیاگه خاک ا ی.حتکشمیمن ازتالشم دست نم ینزن  یکردم.حاالهم اگه توحرف  یتوبودم راه اول وانتتخاب م 

 .یحاالخود دان  شهیجرمت م شدن شتری.اماحرف نزدن توباعث بکنمیم داش یمطمئن باش پ
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 بلندم تعجب کرده بود.اب دهانش وباصدا قورت داد.  یکه از صدا نیشاه

 وبگم نه؟   تیواقع  یکن یخرم م یدار_

 کردم.  ی مسخره ا ی  خنده

  ادمه یهم که  یی نه من.تا جا یی تو  کنهیکه ضررم   ی.اونگمینه! فقط به خاطرخودت م ای یکه حرف بزن  ستیاصال برام مهم ن _

 .میام،قبال که باهم مالقات داشت یکه چطورادم   یدون ی خوب م

ترس به حرفهامون    یسکوت بهمون زل زده بودن وبا تعجب وکم ی انداختم.تو ه یبه بق یمانتوم خارج کردم.نگاه بیموازجیس  یب

  یاخم نظاره گرما بود.ب ی با ارامش و کم یک یبا تعجب واون  ه ی مثل بق شونیکیده،یورز ی چرا اون دوتا اقا ونمد ی.امانمدادنیگوش م

 دهنم گرفتم.   یوجلو  میس 

 . کی،واحد   کیواحد -

 احسان بلند شد.  یصدا میس  ی بعدازخش خش ب 

 .به گوشم. کیواحد _

 کردم.  رش یگشت وبرام بفرست.دستگ  نیماش _ 

 اطاعت._

 انداختم. نیبه شاه یدوباره نگاه 

 .یاعتراف کن  ی تون  یتا اومدن گشت م ، یهنوزم فرصت دار_ 

 .  خوادی :اما اون تورومنیشاه

 . ززدمیم ی رو تیباعصبان

 من فرستاده.   ی کرده وسگ گله هاشو برا  میخودشو قا شی که مثل م  ه یاون ک  اد؟اصالیچراسراغم نم خوادیاگه منوم_

به گوشش برسونه که من ازش   یکید یوگفتم.با قت ی.حقدمیشدن دندوناش فهم دهییازفشار فکش وسا  نویشد.ا ی من عصبان  هیازتشب

  د یجمع با یداره که ازگفتن اون تو  یکارمهم  یعنی  نی.احسان بود.ارمیباعث شد نگاهم وازش بگ  لمیزنگ موبا یندارم.صدا یترس 

 کنه.جواب دادم.  ی خودار

 بگو._
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البته   انیدارن به سمت شمام م یکرد بشونیشده که مشکوکه ،گمونم هم دستاش ان.تموم روزروتعق  ت یروئ ی پژومشک  نیماش  هی_

 . ریتاخ یباکم

که با    نهیهم  ی .پس برادهیحرف احسان وشن دمیکه ازش داشتم فهم ی کم ی نگاه کردم.رنگ به رونداشت.با فاصله  نیشاه به

 . کنهیم  یراحت برام بلبل زبون الیخ

 شد؟ یت چ گش نیشد.ماش  افتیدر_

 و متوقف کنند.  نیفرستادمشون تا ماش _

 خودمم باشم. د یکه ولش کرد با  شهینم _

 ندارم.  ینظر _  

 گفتم:   ادیفر با

 نکردم؟    تتونومشخصی.مگه من موقعد یستیمگه شماها سرپستتون ن دونم یکه نم  یچ یعنی_

 :راست....تش.    احسان

 . یشیم  خیتوب  تیسروان مطمئن باش بعدازمامور_ 

  ادهیاگه شده تا اداره پ ی ازدستم فرارکنه حت ذارمینم رمم ی.اگر بمکردیافتخارم ش یداشت به خوش اقبال نیوقطع کردم.شاه تماس 

 گفت:  یک یفکرها بودم که   نیهم یببرمش.تو 

 بسپرش به من.  _

شد.با دقت    کی.البته فکر کنم اون شنونده بود.بهمون نزدکردند یحبت مبود که باهم ص یازاون دونفر  ی کیبه طرفش برگشتم. 

 نگاهش کردم. 

 شما؟   _  

کومان افتادم.خندم گرفت.اما خودمو کنترل کردم تا لبخندم خود   یتی ادمیکارش  ن یدراورد وبه طرفم گرفت.با ا بش یازج یکارت

شد.با   یمحسوب نم ی قانون ی من بود.پس نذاشتن احترام ب ی(.هم درجه  ی مراد نیکارت وخوندم.سرگرد )رادو  ینکنه.رو  یینما

 دستش به دوستش اشاره کرد وگفت:  

 هستند. یهم ستوان حسام سبحان شونیا_
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 دوباره بهم احترام گذاشت.ازاد باش گفتم.    ستوان

 برم.  د یبا ارشما،منیدراخت شون یخب سرگرد، ا-

 گفت:      یموقع مراد  همون

 . امیمنم با شما م_ 

 . ییایکه دنبالم ب  رمیمن کجا م  یدونیزود پسر خاله شد مگه توم چه

 به ستوان برگشت. رو

  انیکامل در جر   شونوی.بعد خودم ارمیبه سرهنگم اطالع بده منم همراه سرگرد م ش ید یم یسرهنگ عابد  ل یشخصا تحو_

 . دمیقرارم

بعد ازمن   ادمهیکه من  یی.تاجاشناختنی سرهنگ وازکجا م  نهایستش ببنده.ادادم تا به د یدستم بازکردم وبه سبحان  دستبندواز

رونداشتن به خاطربارداربودن همسرش به کاشان  یکس  نجایبود.که اونم چون ا یاداره مشغول بود.زارع یکه تو   یتنها سرگرد 

نگفته؟از فکر   یز یما اومده باشن پس چرا سرهنگ به من چ ی اداره  ی.اگه تو نمشونیب یباره م  ن یگرفت.منم که اول  یانتقال

تو دم در   ای.پشت فرمون نشستم سرگردهم جلونشست.بمیشاپ خارج شد  ی باشه از سرهنگ بپرسم.ازکاف ادم یاومدم. رونیب الیوخ

  بشی قدرتع رکشانیاژ بالفاصله گشت هم   نیوکه روشن کردم پژوازجلوم رد شد. ماش  نی.ماش دمیکش  یبده.پوف کالفه ا 

  ی گشت سبقت گرفتم. پامو رو نیکرد.ازماش   دعبوریکردم.اما پژو به چراغ قرمز که رس  بشون یتعق  ی بود.دنبالشون راه افتادم.مدت

  دهیکردم.سرعتم به صدوهشتاد رس  لومترنگاهیبدم.به ک  انیپا میکابوس زندگ  نیکه شده به ا  یمتیگازفشاردادم.حاضربودم به هرق

  بشیهم تعق  گهید نیماش  ه یگشت  نیکرد.تازه متوجه شده بود که بجزماش   ادیادم.پژو هم سرعتش وزفشارد شتر یبود.پدال گاز وب

فقط دوتا   نه یا ش یوبرداشتم.به احسان دستور بستن اتوبان ودادم.خوب  میسی.برفتمی.پابه پاش منیناش  ی لی.مشخصه که خکنهیم

و نشونه   نیماش  ی تنه اش رواز پنجره خارج کرد.با اسلحش چرخ ها م ی.ند یکش نییو پا نیماش   ی شه یش  ی داشت.مراد نیسرنش

خارج شد.راننده  نیخورد و ازال نیچرخ عقب سمت راست ماش  ربهیکرد.ت   یر یکرد اما خطا رفت. دوباره نشونه گ  کیگرفت وشل

.کاپوت تا نصفه  میم.به طرفشون رفتیشد  اده یپ نیبرخورد کرد.ازماش  لی و کنترل کنه اما نتونست وبه گاردر  نیکرد ماش  ی م یسع

  نیدرسمت راننده رو باز کرد. راننده که براثر تصادف سرش به فرمان بر خورد کرده بودوازماش   یجمع شده بود.مراد نیماش  یها

.ستوان دوعرفان سعادت به  د یگشت سر رس  نیخارج کرد.منم اسلحمو دراوردم و به سمت شاگرد راننده رفتم.همون موقع ماش 

که   ییتا اونا به کارشون برسن.تاجا  دمیخارج شدن وبه طرف ما اومدن.خودم وکنار کش نیازماش  یمحمد   یاستوارعل همراه

  نینداشته باشم. بعدازاتمام کار،با ماش  یا ی کیز یبرخورد ف ن یکردم تا خودم با مجرم ی اقا واگذارم یکارها رو به افسرها   تونستمیم

زنگ   میبودم که گوش  دهیرس  ی دگیبر کی .نزدمیبه سمت اداره راه افتاد  نمیهم با ماش  ی گشت به اداره منتقلشون کردم.من و مراد

 بلندگوگذاشتم.     ی .از باجه تماس گرفته بود.چون پشت فرمون بودم تماس ورومینحس زندگ ی خورد.باز هم همون شماره 
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 .   یایکردم ازپسشون برب  یسالم سرگرد،فکرنم _

   ؟یخوایم یچ  ان؟ازجونمیرا یهست ی توک_

نقشه   نایا  ی.اما حاالخواستم بگم همه  ی فهمی هم بعدها م ی.دوم یاری برام ب د یکه با  یاون امانت یکی .خوامی نم شترازتیزبیدوتاچ_

ازدورخارج   د یمهلتشون تموم شده بود با گه ی.دیخرده پا بودندکه کارمو راحت کرد  هی .اونا فقط یبود تا توازخونت دورباش 

 سربه خونت بزن.  هیهم .حاالشدنیم

 نشه.  یابیتا خطش رد کرد یصحبت م یکرد.پشت سرهم ورگبار  قطع 

 .  یالو،الو لعنت-_

وسر حرفش   هیجد  داش یکه تهد  دمیمدت فهم ن یا یدورزدم.تو  دم یکه رس  ی دگی.به بردمیفرمون کوب ی دست محکم رو با

ترمز،که باعث    یزدم رو  دمیدرخونه که رس  ی سرعت به سمت خونه رفتم.جلو نیشتری.با بد یسرکه جوش  رویهست.دلم مثل س 

و داخل قفل انداختم تا دروبازکنم اما   د یاط انداختم.دربسته بود.کلیبه درح یشدم.نگاه ادهیپ نیکنه.ازماش   جادیا یبلند  یشدصدا

  ی عاد یبرگردم به همون روزا  شد یده.کاش مافتا ی خونه چه اتفاق یبدونم تو  خواستیشد.دلم نم یم  د یلرزش دستام مانع ورود کل

تا اول من وارد بشم.   ستاد ی.کناروادحرکت دروبازکر ه ی.با د یکش  رونیوازدستم ب د یافسوس که همش ارزوبود.سرگرد کل م،امایزندگ

  یرفته بودن.نگاهم به انبار ی به اطراف کردم.به خاطر فصل زمستون گلها ودرختا به خواب زمستون یگذاشتم.نگاه  اطیپاموداخل ح

فقط    خواستهی م د ی.شادمیکش ی نگاه کردم.سکوت همه جا روفرا گرفته بود.نفس راحت قیشد.ازش چشم برداشتم و به االچ دهیکش

  نایت ی   هی گر ی شدم صدا کترکهیاومد.نزد یهم پشت سرم م یکردم تا به خونه برسم.مراد  ی . راه و طرهیزهر چشم بگ  هی

برخورد کنه   وار یرسوندم.با سرعت دروبازکردم که باعث شد محکم به د  ی .با دوخودم و به درورودختی ر نییپا ی.دلم هر دمیروشن

بود.چشمم به پشت سرش   ستاده یوسط اتاق وا یاشک یبا چشما نای رفتم. ت  داخلبلند شه.با کفش به   نایت  غی اون هم ج ی و پ

که با ضرب گلوله   دم یشدم. بابام ود ره یرو به روم خ ر ی.به تصونفسم رفت. قدرت حرکت نداشتم دمید  ی که م  یزیشد.ازچ دهیکش

  د یسف یها  یکاش   یهم رو  نش از خو یچپش افتاده،کم  ی شونه  یداده وسرش رو   هی وارتکیمغزش به حالت نشسته به د ی تو

کرده بود   تیبابام باشه.به مامانم نگاه کردم.گلوله درست وسط قلبش سرا نیا شد یپخش شده.خشک شدم.باورم نم وار ید  یصورت

اطرافم   یبهم هجوم اورد.صداها ایدن  یهمه حس ها ی صحنه،خشم، انتقام، ترس، درموندگ نیا دنیشده بود.با د نیوپخش زم 

چکار   شد یجسدشون مواجه ماستقبال ازخانوادش،با ی .اگه به جاشد ینطورمیمن بود هم  یهم که جا گه ید  س.هرکدمیشنیوگنگ م

ضعف کردم که باعث شد   اد یز تی.براثرعصباننمشونینتونم بب  گهیکردم د  یصبح ازشون خداحافظ یوقت  کردیفکرشو م  یکرد.ک  یم

صورتم حس کردم ازشک خارج شدم.صورتم به سمت   ی که رو یناکنبود.با درد وحشت شتریمعده ام بسوزه .اما دردش ازدرد قلبم ب

شدش  ن یبه صفحه انداختم.خود نفر یزنگ خورد.نگاه میکردن.گوش   ینگاهم م یبرگشته بود.هردوبا نگران نایو ت ی مراد

  رونیو ازدستم ب  یگوش  ی که نه مطمئن بودم.مراد د ینمک به زخمم بپاشه.شا خواستیم د یازجواب دادن.شا دم یبود.ترس 

 .   د یچیفضا پ یتو  ان یمنحوس را یاتصال و فشار داد.صدا .دکمه د یکش
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 .مراقب خودت وخواهرت باش.  یبش ریشترغافلگ یتا ب  زم؟حاالموندهیخوشت اومد ازسورپرا_

قطره   ه یاز  غی کرد.امامن داغون بودم.در یم  ه یگر ناهمشی.تارهیهم مونده تا سرم ب یی بود.مگه بال یدست مراد  ی هنوز تو میگوش 

  دن یواردخونه شدند.سرهنگ با د ی تجسس ودکتر پزشک قانون ی که بچه ها  د ینکش یبا سرهنگ تماس گرفت.طول یاشک.مراد

صحنه   نی همچ دن یکارمون د  یهم چون تو  د یشا ایافته. یب  یاتفاق ن یچن رارهدونست ق ی جسدها منقلب شد.اما انگارازقبل م

انگارمن هم باهاشون همراه شدم .تاحاال ازرنگ   دن یپدر مادرم کش ی گ ورورن د یسف یپارچه   یبودشکه نشد.وقت  یعاد ییها

نقص انجام داده بودکه   یوب  زی وتم نقدرکارش یا ان یرا یعن ینکردن. دایپ ی زیتجسس چ ی اندازه متنفرنشده بودم.مامورا نیا دبهیسف

  یداشته باشم خون خونم وم  یتونم بهش دسترس  ی نم نکه یخرد شدن من.ازا ی عنی نیازخودش به جا نذاشته بود وا ی رد چیه

 یکیکردم.اشکهام   یام ودرک م  یکس  یشد.تازه عمق ب ی گونم جار  یاشکم رو نیاول تیخورد.سرهنگ به طرفم اومد.با گفتن تسل

  نتیکه ز  یبا همون اخم ی بده.مراد ی ونداشتم که بهم دلدار یکس  ی صورتم مسابقه گذاشته بودن.حت ی رو یگر یپس از د

هم   شترواشکهامیداغ من ب تشونیگفت.باهرتسل تیانداختم.اون هم بهم تسل نییش بود به سمتمون اومد.سرم وپاصورت

تو   گفت یبهم م شه یکردنم بود.بابا هم هم  ه یصدا گر یب  لشیدل د ی.شانمیچهره هاشون بب  یروتو  یتونستم دلسوز ی.مشد یشترمیب

 سرهنگ نگاه کردم.  ی.سرم وبلند کردم.به چشمهایز یریمظلوم اشک م  یکن  هی اگرهم گر ای ی کنینم ه یگر ای

 جنازه. ع یاومدن تش یزنگ بزنم به اقوام، برا  د یاگه اجازه بد _

  نیکرده بود.ا  د یخر شیقبردوطبقه ازقبل پ ه یپدرت  ی .راستمینیبیبرو دخترم،خدا صبرتون بده.منم با بچه ها تدارک ختم روم_

 . د یش  یناراحت م ستدونیبه شما بگه م خواستیونم

 اطالع بدم. مییبرم اول به دا د یممنون ازلطفتون اگه اجازه بد _

 نباش.  یز یبرو،نگران چ_

.تنها  کردیم  یو پسر پانزده سالش کامران اصفهان زندگ  هیده سال از من بزرگتر بود.باهمسرحور وانیک  ییسمت تلفن رفتم.دا به

بودم فوت شده بودن.پدر    کیکوچ  یبود.بابا که تک فرزند بود و پدر مادرش وقت یی دا نیکه با ما رفت و امد داشت هم یکس

ورفت.چون مادرم سرگرد بود و   د یبراثرسکته جونشو بخش شیمادر بزرگم چند سال پ ماتصادف ازدست رفته بود.ا ی مامان هم تو

  گهیمهم همد   ینکنه رابطه شونو با ما قطع کرده بودن.فقط تومراسما دشونیتهد   یخطر  نکهیبه خاطر ا لیپدرم سرهنگ تمام،فام

نداره.بعدازصحبت   ی تیمن اهم ی .هرچند حرف مردم براکردمینبوداصال دعوتشون نم  مونیخانوادگ  ی.اگه به خاطرابرو مید ید ی روم

صحبت،به   یرفت.بعدازکم  نایکه به طرف ت  مد ی.بعدازاتمام دعوت مهمونا احسان ودرسونهیپرواز م نی گفت خودش و با اول ،ییبادا

  نیبه ا گهی گفت.د تیتسل  د یودکترببره.به من که رس   یگرفته بود تا مامان زر   یمرخص  تیمامور  انیطرف من اومد.امروز بعد ازپا

 : دابودگفتیکه ازچهرش پ  یکرده بودم.دوباره چشم هام پرازاشک شد.احسان با غم دایپ ی کلمه الرژ

 زنه.   یچطورازاشک برق م تیعسل یچشا نی کن. بب  هی بلند گر یبا صدا_
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  نیشدند.احسان اول  یاشکهاش جار د ی نگاهم و متوجه خودش د یبهش انداختم.اشک تو چشماش جمع شده بود.وقت  ینگاه

ها من وبه   تیمامور یداشت وتو  نانی بهش اطم ی لیکه بابا خ یبودم.وتنها کس ده یاش و د هین گرس  ن یبود که تا به ا ی مرد

بود.ومن   یاما فرد قابل اعتماد  شد ینداشت وفقط همکارم محسوب م ما با  یسپرد، تا مراقبم باشه.هرچند نسبت خون ی دستش م

.با  میرسوند یدائم ما که باهم به اتمام م یتهایبه مامور گشتیهم برم نیا د یبعدازبابا با احسان راحت بودم.شا م یهم با تنها فرد زندگ

گرفت.منوبا خودش به سمت اتاق   تشدس   ی چادرم وتو یبه جمع حاضر کرد.گوشه   یمن شدت گرفت.نگاه  ی  هی اون،گر یاشکها

ه ماست.چشم ازش برداشتم.دروباز کرد و وارد اتاق شد.من هم پشت  نگاهش ب دم یو د ی که مراد  میرفت ی.از پله ها باال مد یکش

 .ستادی.دوباره دراتاق و بست.روبه روم واهیکارها چ  نیمنظورش از ا دونم یسرش رفتم.نم

 . رهینم نییبلند.مطمئن باش صدات پا  یکن.اونم با صدا  هیحاال گر_

خوشحال شدم.هرچند اون   دم یم تیبه محرم ونامحرم بودن اهم دونستیکه م  ن یکنم.ازا ی تلنگر بودم تا خودم وخال  هیانگارمنتظر

  ک ینزد نیبشم.اما ا  ک یکه من ان موقع سروان بودم باعث شد بهش نزد  شمونیچندسال پ تیهم نامحرم بوداما به خاطرمامور

.پابه  مینکن ی شرویپ نیازا شیتا ب میدونستیراحت بودن،خط قرمزخودمون رو م  ن ی.درحیبود نه جسم یروح یشدن به منزله  

که   ی.غمم وبا تمام وجودش حس کرد.انگار که اون هم پدرش وازدست داده البته دور از جون بابا نادر.کمختیمن اشک ر  یپا

 دراورد وبه سمتم گرفت.دستمال وازش گرفتم.  بشیازج یبهم کرد.دستمال یسبک شدم.نگاه

 .یخاک سپار ی برا می دنبالت تا بر  امیبعدم م یلباس عوض کنخونه  می ری.ماهم مای.لباسا توعوض کن وب نییپا م یبهتره بر_

 "یخاک سپار"یبی سردوغر ی جمله  چه

 وبه سمتم گرفت.   م یواردشد.گوش   نایازاتاق خارج شدوپشت سرش ت احسان

 سرگرد اخمو داد. _

 شونه ام گذاشت. ی لبم نشست.بغلش کردم.سرش را رو ی رو یطرز صحبتش خنده محو  از

 هستند. ی کاراخمو وجد  ی نظام،تو ی اکثرمامورا_

 تو؟  یحت_

 من.  یحت_

.ماما میشد  اده یپ نیبودن.ازماش  دهیمهمونامون هم رس   ی.همه  میازعوض کردن لباسهامون،با احسان به سمت مزار راه افتاد بعد 

تا ادم زنده اسم جسد روشون  .چه زود تو میگرفتن اجساد بود لیدر،منتظرتحو  ی وبابا رو به غسال خونه برده بودن.ماهم جلو

 یروبغل گرفت.با صدا  نایوت  دمنیاومد.به ما که رس  ی که داشت به طرفمون م دم یود  ییچشم چرخوندم.دا تیجمع ن یموند.در ب
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.ازبغل  میکنیم  هی گر  می.فقط لرزش شونه هامون معلوم بود که دار میختی ریصدا اشک م  یکرد.اما ما همونطورب  ه یبلند شروع به گر 

جدا نشد.انگاراون هم   ییدادم.بازوش وگرفتم تاعقب بکشمش.اما ازدا  ی تاب ترازمن بود.بهش حق م ی ب نا، یخارج شدم.اما ت ییدا

  د یبا یخداحافظ یبرا یعنی عطر تنشون وحس کنم. تونمینم گهید یعنی .دهیاونوم  ی برادرمامانه بو ییچون دا کردیمثل من فکرم

سمتم   بهناله کنان  ییبهم اشاره کرد که بذارم اروم بشه.زندا ییهام بکشم.دا  هی عطر خوش بو به ر یسدر کافوروبه جا یبو

روازخودش جدا کرد   نایت ، یی.دادونستیهمتا نداشت.مامانم ومثل خواهرش م یدوستش داشتم.تو مهربون  ی لیاومد.بغلش کردم.خ

  یبابا روگرفت وبا صدا رتابوتینگ زقدم شدن.سره شیهم پ یسعادت وسبحان ی.حتیوبه سمت تابوت راه افتاد.احسان و مراد 

 بلند گفت: 

 به عزت شرف ال االه االهلل..._

.بعد دهنیقبر قرارشون م  ،چطورداخلیر یعاقبت بخ یدعا  یبه جا نمیبرن.نب  ی من گوشم وگرفتم تا نشنوم چطورخانوادم وم اما

ما هستن.فقط   ختنیشاهد اشک ر گران ی.مهم نبود دشهیم ی .مهم نبود که چادرم خاکمیکنارقبرشون زانو زد  نایوت  ت،منیازنماز م

.اونقدرکه دستم  د یکشیرمیکردن.ناراحت بودم.زخم خورده بودم.قلبم ت ی خاک دفنشون م  رخروارهایمهم خانوادم بود که داشتن ز 

  ی م ی ریا فشاردادن اون ازدردش جلوگب د ی .شاگرفتیبدنم درد م ی  گهی د  یقلبم،اعضا ی چپم مشت شد.کاش به جا ی  نه یس  ی رو

ناهارهمراه احسان به مسجد   یبرا مونافاتحه فرستادن ومه ی ک دمی نبود.نفهم ی بود قابل دسترس  نم یکه تو س  ی کردم.اما درد

  شهیخودش متنفر بود.هم یکار برا  نیکارو کنن چون بابا با ا  نیگرفتن اما من نذاشتم ا یم  یشهدا رژه نظام یبرا  شهیرفتن.هم

  یداشت برا  یکه به شوخ   دمیفهم ی وزمان نی.استیکارن  نیبه ا ی ازیکشورم و به خواست خودمه،ن یبرا کنم یکه م  یهرکار گفتیم

داد.   انیبه بحث پا ی با گفتن خدانکنه ا د ید یاز شهدا رو م ی کی یرژه نظام ونیزی.مامان هم که داشت از تلوکردیم ف یمامان تعر

کرد.اما من    هی قبرمامان گذاشت و گر یسرش و رو  نایازما دورشد.ت د ییای تا ب می شد وبا گفتن ما منتظرتون هست کمون یسرهنگ نزد

 خواستی با خبربشه.دلم نم یازمشکالتم کس خواستیبودم.دلم نم ی تو دار  یلی.ادم خختمیکنار قبربابا نشستم و اروم اشک ر

 .د یچ یخودم اومدم.دکمه تماس وفشاردادم.صداش مثل ناقوس مرگ تو گوشم پ ،به یگوش  یدشمن شاد کن باشم.با صدا 

 .رمیسرگرد.ببخش.مجبورشدم انتقام بگ  گمیم  تیدوباره تسل_

 بردار.  میزندگ یشومتوازرو  ی  هییکه التماست کنم.سا  ین ی.خوشحال باش.اما توخواب ببیکه انتقامتو گرفت  ؟تویلعنت  یانتقام چ_

 کرد.  ینگران به حرفهام گوش م  یبا چشما نایلرزبه تنم نشوند.ت  شیکرد.صدا  یبلند  ی  خنده

 انتقامم ادامه داره.حواست به خواهرکوچولوت باشه. ی وبه دستم نرسون  میگفتم که تا امانت_

نداشت.چرا  ی کرد.اون که گناه  خیبدنم  ره یروهم بخواد ازم بگ  نایت  نکه ی.ازفکراخوردی نوزده ساله به کوچولوها م ینایت  یکجا

  ی زیمن که چ  شی.پزدیحرف م ی از کدوم امانت کنه؟اصالینم ری.اگه براش مهمم چرا خودمو اس سوزوند یمن م  یوبه پا دخانوادمیبا

  نای به نبود ت خوام ینم  ی.حتمیزندگ یهایخوش  یکه مثل بختک افتاده رو  ه ی ک نی.ادونمینم یا  گهیزدینداره.اصال من بجزاسمش،چ
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  نایبود ازخودت بگذراما ازت ون یدرم تیجون وزندگ ی اگر پا یمراقبش باشم.حت ی لیرو به من سپرده.بهم گفت خ نای فکرکنم.بابا ت

  گر یکرد.د  تیشدم.درد به معده ام سرا ی شرمنده بشه.عصبان ایکنم واون دن ی بابا روعمل تینتونم وص نکه ینه.نذارشرمنده باشم.ازا

.متوجه اطرافم نشدم.فقط  قیخواب عم ه یداشتم.  اجیکشش نداشت.به خواب احت گه ینداشتم.ذهن خسته ام د ستادنیقدرت ا

 . د یبه گوشم رس  نایت  ادیفر یبرخوردکردم.پشت بنداون هم صدا یسفت  یسقوط کردم وبه جا  دمیفهم

 تررررانه. _

ارم که دستم درد گرفت.اما فقط اخمهام درهم  چشمام بذ  یکرد.دستم وبلند کردم تا رو   تمیاذ میوکه بازکردم نورمستق  چشمام

 شد.

 پرده روبکش کورشدم. نایت_

 مارستانیصورتم برداشتم.پلکهام و اروم بازکردم.خودم وداخل اتاق ب  ی .دستهام واز رود یشدن پرده به گوشم رس  دهیکش یصدا

 گفت:  یی.به دستم سرم وصل بود.بهش نگاه کردم که صدادمید

 . شهیاالن تموم م _

به   ی افتاده باشه.ازجا بلند شدم و نشستم.مراد یاتفاق  نا یت ی که برا نی کجا بود.ازفکر ا نای بود.پس ت  یت صدا برگشتم.مراد سم به

 طرفم امد. 

 کجاست. نایت_

 گفت:  د یعجله ام وفهم ل یکه دل ی مراد

 مهمونا بمونه به جاش منوهمرات فرستاد. ش ینگران نباش.حالش خوبه.سرهنگ گفت بهتره پ_

  یباشه.بهش نگاه ینطوراجتماعیشد.البته فکرکنم خصلتش هم یمیزود صم  نقدریچرا ا ی.فکرکردم که مراد دمیکش  یق یعم نفس

 انداختم.  نییکردم وسرم وپا یشده بود.تعجب کردم.اخم رهیبهم خ ش یانداختم.با همان اخم دائم

 .د یببخش_

 . سر بلند کردم متعجب

 صورتت مونده.  یانگشتام رو  یکه بهتون زدم.جا یلیبه خاطرس _

 .نایبود نه ت  ی که بهم شک واردکرد مراد  یکس پس
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 .کردمیم  یتالف د یبه خاطرخودم بود.اگه ازعمد بودمطمئن باش  دونمیکنم.م  یخواهش م_

 لبش نشست. ی رو  یمحو  خنده

 برم پرستاروصدا کنم. _

  اد یز نیریش  ی زهایبعد با پرستاروارد شدوسرم وازدستم جدا کرد.بهم گوش زد کردکه چون فشارم افتاده چ ی خارج شد.مدت ازاتاق

خارج   مارستانیشده بود.چادرو سر کردم.ازب  یخاک ی لیهمراه بود برداشتم.خ یصندل  یاومدم وچادرمو که رو  نییبخورم.ازتخت پا

  ه ی و زدم.چشمم به  نیماش   ریزد.دزدگ بشیخودش هم کجا غ دونمیمداد تا سواربشم.ن منوبه   نشیماش  چیسو ی .بدون حرفمیشد 

و پرکرده   نشیماش  یمیعطر مال  یو باز کردم وجلونشستم.بو نیرنگ افتاد.از رنگش خوشم اومد.در ماش  یاجر  "ام  و یب" نیماش 

وبهش   چ یومکث اونوازدستش گرفتم.س  یبه طرفم گرفت.با کم ی شد. پاکت نیگذشت که سوار ماش   یا  قهیبود.چند دق

 دونستیمختلف برام گرفته بود.احتماالچون نم ی با طعم ها وهیو روشن کردوراه افتاد. پاکت وبازکردم.اب م نیبرگردوندم.ماش 

 و بازکردم و به سمتش گرفتم.   یکیکردم.  یازهمه نوع گرفته.ازش تشکر ادیخوشم م وهیازکدام م

 بخورم.  یز یچ تونمی نم یرانندگ  نیممنون.درح_

  قیبارلبخندش عم  ن یانداخت.البته ا یبهم نگاه یچشم ر ی.اونوخودم خوردم که زرهینم نییازگلوم پا یز یکه چ ی نطوریا

  یسرهنگ همراهم فرستادتش باهاش مشکل نکهیبه خاطرا د یمرد اعتماد کردم.البته شا نیترشد.خودمم موندم که چطور به ا

 نگاهش کنم گفتم: نکه یشد.بدون ا ق یبهم تزر ین تازه ا .جواشتمد  یام تموم شد.حاال حس بهتر وه ی ندارم.خوردن اب م

 تا لباساموعوض کنم.  د یمنو به خونه برسون  شهیاگه م _

 بهم انداخت. ینگاه

 .ستین یمشکل_

  ستادهیهم پشت سرم وا ی شدم.به طرف دررفتم و بازش کردم.مراد ادهیپ نیخونه پارک کرد.ازماش  ی،جلو یازمدت بعد 

داخل اومد.فکرکنم اگه    یو هم باز کردم که بازم مراد   یهم پشت سرم وارد شد.در ورود  یگذاشتم که مراد  اط یبود.پاموداخل ح

  یکه بچه ها ی بابا افتاد البته اگه بشه ازخط ی شده  دهیچشمم به خون پاش  دم.راهرو و که گذرونادیداخل اتاق هم برم دنبالم م

صحنه رونداشتم. چشمهامو بستم وبرگشتم.به خودم که مسلط   نیا دنیکرد.طاقت د  یپوش  بودن چشم ده یاداره دورجسدها کش

 کرد.  ی نگاهم م یبود که بانگران یمراد  ی مشک  یدم،چشمایکه د  یزی چ نیشدم،چشاموبازکردم.اول 

 ؟یخوب_
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  ع یوباز کردم.سر  یوار یدکنم.به سمت اتاقم رفتم.درکمد   یبه محل قتل،نگاه نکه یکردم.بدون ا د ییتکون دادن سرم حرفش وتا  با

  ستادهیوا یقبل  یهنوز همون جا ی اومدم،مراد نییازپله ها پا ی واز کمدخارج کردم تا باچادر ساده عوضش کنم.وقت  می چادر قجر

کردم وبه سمت   ی ازش تشکر دنی. بعدازرس میتا به مسجد بر میشد  نیبهم کردو به طرف دررفت.باهم سوارماش  ی ا رهیبود.نگاه خ

  ینرفت.هرچ  نییاز گلومون پا ی لقمه ا نای انجام شد.اما منوت هاییرایبود.پذ  ده یچیمحل پ ی قران تو یمحل خواهران راه افتادم.صدا

  ی.به جلو م ی رفت رون ینکردم.بعد ازپراکنده شدن مهمونا،ماهم ب لدرمونگاه نشم، قبو  ه یبخورم تا دوباره راه ی اصرارکرد لقمه ا نایت

 احسان به طرفم امد.  دمیرس در که 

 ؟یخوب_

 اره،ممنون. _

 .وستیبه ما پ ناهمیموقع ت همان

 البته اگه تاشب حالش دوباره بدنشه.چون لب به غذا نزد. _

 بهم رفت. یچشم غره ا  احسان

 به حالت. یوا  ی.اگه نخور ارنیپرس غذا برات ب  ه ی  گمی.به بچه ها میخودتوبکش یخوایم_

.احسانم که نقطه ضعفم و گرفته  شدمیباهاش هم کالم م  د ینبا گه ید ی عنیکرد   یو م   د یتهد  نیا یلبم نشست.وقت  ی رو  یلبخند 

حالم   د،اولیاومد.به ما که رس  ی درهم به طرفمون م یکه با اخما دمیواز پشت سراحسان د  ییکرد.دا ی بود ازش سواستفاده م

نگاه   نایکش امد.به ت شتر یکرده بود لبخندم ب دایکه بهش پ یظن احسان ونگاه کرد.ازسوء  زشدهیر ی.بعد با چشمهاد یوپرس 

 روبه احسان گفت:  یی.داد یکردوخند  یکردم.بهم نگاه

 . رمیچند لحظه وقتتونوبگ  تونمیم_

 . کنمیخواهش م_

گفت واحسان سر به   ی م یی زایبا اخم چ یی.دامیکردینگاهشون م  نایرفت ومشغول صحبت شد.من و ت ی به گوشه ا ییدا با

  ی .با درموندگشهیچرا راه به راه جلوم سبز م نیبابا ا ی و گرفت.ا  دمید  یپرس غذا جلو  هی با  ی .همون موقع مرادکردیم  رگوش یز

 به غذا نداشتم. ل یم صال کرد.ا  یخنده ا یبه غذا کردم که مراد  ینگاه

 . یکنینگاه م  ی نطوریبهت زهربدن که ا خوانیمگه م_

 د.زود پسرخاله ش  چه
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 .د یبرام کن یکار  هی  شهی .مستیاحسانم ول کن ن  نی.ارهینم نییاز گلوم پا یزیچ_

 حتما. ادیاگه ازدستم برب_

 همشوخورد.  د یشما بهش بگ  د یپرس  ی نشم.اما اگه احسان سوال مارستانیب یتا راه  خورم یفقط سه قاشق غذا م_

 دروغ بگم.  تونم یمن نم_

 زنه.  ی خواهش.وگرنه احسان تا سه روزباهام حرف نم_

 مهمه.  نقدربراتون یا_

 .نقدریشترازایب_

نبودوجاش وبه   ی ازاخماش اثر گه یکه د  زدیم   ییداشت بهش حرفها نباراحسانیکردم.ا  ییبه دا یگفت ورفت.نگاه ی باشه ا ی مراد

که   ی گذاشتم.به نقطه ا ی خوردم.ظرف و کنار ی ظرف غذا روبازکردم. سه قاشق نایکردم و روبه ت گرانیخنده داده بود.پشت به د

 بود.  ی سبحان هشده بود نگاه کردم.چشمش ب ره یخ نایت

 .شیخورد_

 بهم رفت.  یبه خودش اومد.چشم غره ا  نا یحرف من ت با

 همکارتونه.  نمیا_

 ش؟یشناس یاره.م_

 .تودانشگاه باهاش اشنا شدم.رونیب رن یدنبالش وباهم م  ادیم  ی.هرازگاهمهیدوستم مهناز،همکالس  یپسرعمو_

 چه خوب. _

 به طرفمون امدن.  یهمراه سبحان ی مراد

 . برنیروم تونییخونه.خودشون هم دا م ی:سرهنگ گفت شما رو برسونیسبحان

 ....میشد  نیکردم وسوارماش  یتشکر

  م یکرده بود  ی زار ه یهرچقدرگر گهیتموم شد.دکه سرهنگ به من داده بود  ی ا یهفته مرخص  هیهفته ازمراسم ختم گذشت. هی

به ساعت کردم.ده شب و   ی.نگاهرهیم یبه دانشکده افسر  ناهمی وت شمی اداره م یکنم.فردا من راه دای قاتلشون وپ د یبس بود.االن با
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که بابا با تمام مخالفتش    یکه قراربود کنکور بدم.رشته ا  ی به گذشته رفت.به سال م .فکردمیتخت دراز کش  یداد.رو  ی نشون م

.چون مطمئن  دمیگنج  یتو پوست خودم نم  یخوشحال دم،از ینتونست من ومنع کنه.اون روزتازه کنکورداده بودم.به خونه که رس 

  ییرایه طرف پذ .بدارشدمیمامان ب یبودم که با صدا ده یو خواب یاورم.سه ساعت یمورد نظرم وصد درصدرتبه م  ی بودم رشته 

  شیپ ونمونیم ی دوباره بحث دم یواصال نزدم.ترس  ی گفت خانم دکترم چطوره؟ نتونستم راستش و بگم که پزشک دنم یرفتم.بابا با د

  یدوماه م یخوای باباتون م  تیکه به خاطرمامور د یچمدون ببند  د ی.مامان ازاشپزخونه خارج شدوگفت زودباش ادیب

  ی لی.درطول راه خمی بود.همون روزحرکت کرد ه یهد  ن یمادربزرگ، بهتر دن ی.دد یرس من به حد خودش  ه یوشحال.خمیرازبریش 

  ی.اما حرفه؟ی ک د یپرس  نش یدلنش ی.زنگ خونه مامان بزرگ وکه زدم. باصداکنمیوقت فراموشش نم چ یبهمون خوش گذشت. ه

.روز اول به استراحت گذشت.اما از روز دوم حوصله ام تو  دچشماش برق ز یازخوشحال  د یمن و پشت درد ی نزدم تا در و بازکنه.وقت

به مامان   شهیکنه.هم  یازصبح رفته بود با دختر زهرا خانم شبنم باز  ناینبودم.ت کاریکه تاحاال ب  یخونه سر رفت.مخصوصا من 

بهت مربوط   یبرد یم  یپ ی ومجلس کیکه خودت ش  داد یجواب م یهم طور ؟مامانیاورد ی م ایرو زودتر به دن نایت شد ینم گفتم یم

  وارمونیبه د واری د ه ی.گفت همساد یمن ود ی حوصلگ  ی.مامان بزرگ که بکنهیرو دوا م  ی چه درد ی.اخه ده سال فاصله سنشهینم

و تاحاال    تهیپسرهم دارن که دائم درحال مامور هیدخترهم سن خودت داره که اسمش پروانه ست. ه ی کرده. ی تازه اسباب کش

باهاش اشنا  ی راه افتادم.وقت نای .با تموم شدن حرف مامان بزرگ به سمت خونه پروانه اششیپ ی بر ی تونیم ی اگه بخواه دمشیند 

روال   نی.به هممیرو که ما اونجا بود یداشت ومادرش هم خانه دار بود.دوماه  یازمن کوچکتره.پدرش قناد  یدوسال دمیشدم فهم

باراخرشب بهشون سرزده بودوصبح زودهم    ه یهم برادرش فقط  مدت نی ا یمن.تو  ش یه پپروان  ایپروانه بودم  شیمن پ ای.میگذروند 

اومده   میجواب قبول  د ی.تاحاال بامیکه به خونه امد  وربود یشهر لی نکردم.اوا ی برادرش کنجکاو  ی وقتم درباره  چ یرفته بود.ه

وبهش اطالع    میخبرقبول.به طرف مامان رفتم ودمیاسم خودم تو رشته موردعالقم هورا کش دنیرفتم،ازد تیسراغ سا عیباشه.سر

 انداختم و گفتم نه!  نیی.سرم و پاد یسوال وپرس  ن یا یقبول شدم.وقت یپزشک کردیدادم.مامان هم فکرم

 . یزد  یافسر ینه؟نگو که رشته  _

 نگران بود.  یل یدادم خ  یم  د یبا یکه جواب بابا رو چ نیشد.ازا رش یدستگ  ی چ دهمهیسکوتم ود  ی وقت

 باهاش ازدواج کردم ازشغلم استعفا دادم. یچراوقت ی نظام مخالفه.فکرکرد یبابات با کارکردن خانوما تو  ی دونیتو که م_

  ایخوندم. ییجنا ی.کتابهادمید  یسیپل یلمهایکردم که پا به پاش ف دای به شغل بابا عالقه پ ی کالم بود.زمان ک یحرف من فقط  اما

حرفم   دنیبود که بابا بعدازشن ی.اوج ترس من وقت کردمیبفهمه مطالعه م نکه یاورد بدون ا یرو که به خونه م ییپرونده ها یحت

من    یبشه.تاحاالصداش برا ی عصبان نطوری.تاحاال سابقه نداشت بابا انیبه جزا  ی زیمخالفم.هرچ غلش   ن یوگفت من با ا د یکش  ادیفر

  ی کن  یباهاش برابر د ی.شایمرد بجنگ  ه یبا  ی تونینم یباش  ی .هرچقدرهم که قویزن ه یگفتم چرا؟گفت چون تو    یبلند نشده بود.وقت 

افته.اگه ازدواج    یبرات ب یممکنه هراتفاق   ه،یامرخداداد  هی بودن زن  فیبودن مرد و ظر ی .قویتونینم یاما اگه قراربشه ازش جلو بزن 

  ی تونی م رنیاگه به خاطر کارت بچه ات روگروگان بگ  ی هم به کارت.هروقت ازدواج کرد ی هم به خانوادت برس  ی خوایچطورم یکن

من   فیدحری.بابا که د تونمیفقط گفتم.م نایا ی .اما من درجواب همه یازش به خاطرمردم کشورت بگذر ی تونیم  ؟یتحمل کن 
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  ی به همه  شهی بهشون ثابت کنم که م خواستی.دلم میچیه ا ی نیا ایمن هنوزم حرفم همون بود ی واردشد.ول ی ازراه مهربون شهینم

.اما  رهینم  ادم ی چوقت یکه بابا قبول کرد ثبت نام کنم ،ه   یبشه.زمان تیریکه درست مد  یبه شرط ی ول  د یکارها هم زمان رس 

کرد.از   یکالسم،باباهم با من کارم  نی.قبول کردم.ازشروع اولنمیبب می تعل  رنظرخودش یبود ز نیکه اونم ا داشتشرط   ه ی ش یقبول

  ه ی بخوابم. تونستمیبدنم نم ی  هایاز درد و کبود ل ی.اوایحس پنج گانه وباال رفتنم ازبلند  تیگرفته تا تقو  یودفاع شخص   یرندازیت

شد.حاال راحت  ک یگذشت.زمستون نزد ی .چندماهربودمیخرد وخم شکدهدان  رفتمیم ی هم دست و پام شکست.وقت ی دوبار

بارشب گذشته که برف   هی وقت نتونستم جلو بزنم. چ یه یکرد ول   یم  یکه قدرتم با، بابا برابر ی ازخودم دفاع کنم.طور تونستم یترم

  یشدحس کرد.سه ساعت تو  ی م ستخوون لباس نازک که سرما روتامغزا   هی به مبارزه دعوت کرد.البته اونم با  اطیبودمنو توح دهیبار

.فقط  شد یتب سوختم.پلکهام ازهم باز نم ی.نصف شب تو کردمیم ی.شب که به رخت خواب رفتم احساس سرما خوردگ میبود اطیح

  ناتیتمر  نیبا ا  کردمی.اما بابا درجوابش گفت فکر مریدختر سخت نگ   نیا نقدربهیا گفت یکه به بابا م دم یشن یمامان و م  یصدا

  هی .فقط شمی دوارمیام نم یبیپشتکارش وم  ی وقت ی ول  سوزهیدلم براش م  ییوقتا ه یمثل خودم لجبازوکله شق. دمیاما د بده انصراف 

روزجمعه بابا ساعت هفت   ه یامتحانم بعد ازخوب شدنم بود. نیبه کارش ندارم.اخر  یکار  گهیمونده تا انجام بده.اون وقت د   گهیکارد

.تا بخوام از شک  ایب اده یکرد وگفت تا خونه پ ادم ینبود پ ابونیشباهت به ب یکه ب  لوت خ یجا ه یصبح منو با خودش همراه کرد.

  دمیبابا رود دمیساعت ده شب به خونه رس   ی سرم اومد.وقت ییچشمام گازش و گرفت و رفت.حاال بماند که چه بالها یجلو  امیدرب

  دمیصورتش ود یلبخندرو   یاومد.اما وقت ی درنم م خون ی زدیبل نشسته ومشغول مطالعه ست.کفرم باال اومداگرکارد مم یکه رو 

باشم.حاال من ستوان   نیخودم بهتر  گاهیگذشتم تا درجا ی وعروس  د یمداوم کردم.ازع  نیفروکش کرد.پنج سال تمر  تمیتمام عصبان

  ی .وقتمیکن کتزوج شر کیبه عنوان  تیمامور  یمحرم بشم تا بتونم تو   یتازه وارد به اسم احسان باقر   کیبودم که قراربود با  کی

وبه بابا   میروکه قراربود انجام بده یمردانه. پرونده ا  ی با بابا مشورت کردم.قرارشد اول با احسان صحبت کنه به قول خودش حرفها

 رش یفرارکردونتونستم دستگ  سشیکردم اما رئ  یباند و متالش  نیبارا هی بال پرونده روخوند گفت من ق ی دادم تا مطالعه کنه.وقت

طول   یسال ک یما  تی.مامورد یمراقب باش   یلیخ د یبا نفوذ تر هم شده با امکین پرونده دوباره بازشده البته س یکنم.حاال ا

بابا  تیامسال کنکوربده.اوج عصبان ناید ت. حاالسالها ازاون روز گذشته و قراربومی.اماموفق شد سوختمیخانوادم م  ی از دور دومنیکش

کردوگفت پس   ه ی اجازه روبهش نداد شروع به گر نیبابا ا یانتخاب کنه.وقت  ی افسر ی رشته  خواستیهم م نایشروع شد که ت یزمان

شرط موافقتش و   ک ی رفتنیبا پذ  د یرو شن  نایحرف ت ن یکه ا د؟بابایدوستش دار شترازمن ینکنه شما ب ؟یچرا به ترانه اجازه داد 

قطره اشک راحت   ه یبابا با  دونستم یبود.اگه م هشد  ن یزم ی کره   یکه ازتعجب اندازه   ییاعالم کرد.حاال من مونده بودم وچشمها

تروشکننده   ف ینسبت به من لط نایاما ت  جنگمیبه خاطرخواسته هام م  شهی.هرچند من همکردمیکاررو م  ن یاز اول هم شه یم یراض

رفتن    ط دونم چرا بابا شر  ینم ی .ولنه ی صدمه بب فشی لط  ی ه یروح دمیترس  ی مخالف بودم.م نای ت م یبا تصم بارمن ن یتره.اما ا

  ی بابا عالقه  دم ی.اونجا بود که فهمکردمیبعد قبول م دم یشنیبابا رو م یحرفها د یبودن من گذاشته بود.تازه با ی رو راض نایدانشگاه ت

  نای من هم با ت کرد یم ن یبابا با من تمر  دهمونطورکه ی.باد ی. سرم سوت کشدمیشرطش و شن ی به شرط گذاشتن داره.وقت یخاص

مثل من   نایچرا با ت دمیازش پرس  یحرف بابا بود.وقت نیکنم.البته ا لیادم جنگ جو تبد  هی شکنندش و به  ی  ه یکنم.تا روح نیتمر

  نکه ی.ازاخواستنیبچه نم گهیاومدنم،مامان بابا د  ا یکه من بعد ازبه دن نیشک بودم.از ا یهفته تو  کیزد که تا   ی.حرفیبرخورد نکرد

  یرو نداشت بابا اونو به فرزند   یکه کس رخوارهیش  ی نایکشته شدن.حاال ت کارهادختر همکارشه که پدرومادرش به دست خالف نایت
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ده   ی که چرا وقت  فهممی .حاال ممیدار یده سال اختالف سن  نایچرا منو ت  فهممیقبول کرده بود تا پدر مادرش درارامش باشن.حاال م

  ی کنه.طور حینبودنشون وتوج خواستیم  نطوریا اخوندم.باب یموندم واونجا درس م   یمامان بزرگم م   ش یسال پ کی د یسالم بود با

  نایت  چارهی.بمیوحاال هم من خبر داشت وانی ک یی فقط مامان بزرگ ودا هی قض  نیبچه دار شدن.از اسال   کی ن یا یکه معلوم بشه تو 

  مادرهمون قاتل پدر امکیبود که س  نیخوشحال شدم ا دنشیکه ازشن  یخبر  نیشتریخبره.اما ب یب  هی قض ن یکه روحش هم ازا

.بابا بهم  یاخر  ن یگذاشته باشن.البته به جز ا  یما فرق  نیکه ب دمیوقت ند  چیما به اعدام محکوم شد.ه ه یریبود که با دستگ  نایت

افته تا من شرمنده پدرمادرش نشم.حاال  ی براش ب یاتفاق ی.نذاریباش  دمراقبش یافسر بشه درنبود من،توبا خوادیم نا یگفت اگه ت

اگر خانوادش بودن   د یحقش نبود.شا نی.اسوختیدلم به حالش م دمید یوم ر نایت  یاصرارها ی .وقتفکربودمهفته تو  ک ی؟یکنیقبول م

. درسته  می مرگ و زندگ مت یبه ق ی.حترمیو بپذ   یت یمسئول نیکه هست بهتربود.قبول کردم.قبول کردم چن ی نیازا شیزندگ

از احساسات  ی ا دم،ذرهیکه فهم ینداشتم.اما ازوقت ش اندازه دوست  نیاگرخودم خواهرداشتم به ا  د یست،شاین میناخواهرخونیت

به خاطرمن    خوامینگرانشم،نم نیهم یازدوش بابا بردارم.برا یداشتم که تونستم بار یکم نشد.تازه احساس بهتر م یخواهرانه ها

 سه ساعت تو فکر بودم؟   ی عنیشب بود  کیدر به خودم اومدم.به ساعت نگاه کردم.  ی افته.با صدا یدردسرب ی تو

 تو.  ایب_

 داخل شد.خودشو لوس کردو گفت: نایت

 . ترسمیبخوابم،اخه م شتیامشب پ شهیم_

 تخت کنارم بخوابه.  ی زدم.براش جا بازکردم تا رو ی لبخند  بهش

 ؟ ی؟پس چطورخونه بود  ی.توموقع قتل مامان بابا دانشگاه نرفته بود نایت_

وارد    ی.اما وقتد یمامان وصدا زدم جواب نداد.فکرکردم رفته خر یاومدم خونه،هرچ یازکالسام کنسل شده بود.وقت  یکیاون روز_

زدن   غیبعد به خودم اومدم وشروع به ج یشک بودم.ول  یتو  قه ی .اول باورم نشد.چند دقدمید نیزم  یشدم،جفتشونو رو  ییرایپذ 

فکرکردم سراغ منم   دمیو شن ی بلند در ورود یصدا یبهت زنگ بزنم.اما وقت  د یکه با دمکردم.به خودم اوم  هی واخرم شروع به گر

 مامان بابا روکشته؟  یک  ی دون  ی.ترانه نم دمیکش یتونفس راحت  دنیبا د یاومدن.ول 

  هی بازم براشون گر ستین نایمامان ا یواقع  یبفهمه بچه   ی روز هی گفت.بغلش کردم.باخودم فکرکردم اگه  یخاص ت یبا مظلوم نویا

شدنام،حقش که   د یدادم.از مزاحمت ها،ازتهد   حیوبراش توض ز یبازوم حس کردم.محکمتربغلش کردم.همه چ ی .اشکهاشو روکنهیم

بتونم مراقبشم.حاال اروم شده   یبهش دادم که تا وقت  نانمیاطم نیخودش باشه.اما  قب مرا د یبدونه.حقشه که بفهمه توخطره وبا

شه،نه   تیخواهرم اذ خوامیانجام بدم.اما ترانه ست وقولش.نه م د یوبا ین یسنگ  تیچه مسئول دونستمیول دادم مبه بابا ق یبود.وقت

بلندش ازجا  یبارمحکم به هم خورد.ازصدا ند چ یدر ورود  یکه صدا  میبابا شرمنده.جفتمون توحال خودمون بود  خوام یم
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  ک یبرم.نزد رونیب داتاقیبا ی دروغ گفتم.ول  دمینگم خودمم نترس  نگاه کردم.از ترس رنگش مثل گچ شده بود.اگه  نای.به ت مید یپر

 گفتم:  د اروم ش  نایت ی .برگشتم بغلش کردم.اما صداقطع شد.وقتد یکش  غی ج نای.تد یکه بازم همون صدا به گوش رس  دم یدراتاق رس 

صدات نزدم زنگ بزن به   گه ید قه یاگه تا ده دق یول  نییپا یی ایب زنمی نبود صدات م یچه خبره.اگه خبر  نمیبب رونیب رم یمن م_

 .د یعمو حم

 . امیمنم باهات م_

 که گفتم.  نیهم ییایجا نم چیشماه_

 گرفت.  یحق به جانب ی  افهیق

 . گهیکمک د ام یب د ی.باسمیمثال منم پل_

 رولبم نشست.   یلبخند 

.فعال  یخونی درس م   ی.بعدشم توتازه سه ترم دار رمیگ ینم افهیق ی نطوریا ردستمیگردان ز  هی من که سرگردمملکتم و نکه یاول ا_

 .  یخوریازکنارم خم نم ی ول  ایب یخوا ی.حاال اگه م یسیجوجه پل

  ی کردم که هنوزتو نایبه ت  یگذاشتم.نگاه  رونیانداختم.پامو ازاتاق خواب ب کیبه سالن تار یبرم.نگاه رون یوباز کردم تا ب دراتاق

 بود.  ستادهیاتاق ا

 ؟ییایچرانم_

 رت داد.  دهنشوقو  اب

 هواتودارم.  نجایتو برومنم ازا  یخوایم_

  ن یبه درد ا گمیم  نهیهم ی.برا میبسپر ایبه ک م یخواینثارش کردم.مارو باش که کشورمونوم ییبچه پرو  رلب یشدوز ق یعم لبخندم

ست که دنبال   دایبه هم خورده بود.از شواهد پ یرو بازکردم.برق و زدم.همه چ  نای.اول در اتاق خواب مامان اگهید خوره یکارنم

هم مثل اتاق خواب بود.چطوره که ما متوجه   نییطرف راه پله رفتم.برق وروشن کردم.پا ه.ازاتاق خارج شدم و ب گشتهیم یزیچ

  یود بود.به طرف در ور ومده یچرا سراغ ما ن ینداره. ول  یسرعت عمل ن ی.جن هم همچومد یاالن به اتاقم ن نا ی.مگه تمینشد 

جسم   هی .چراغ قوه رو چرخوندم که چشمم به شدم اطیبندازم.وارد ح   ینگاه اط یبرداشتم تا به ح ی رفتم.چراغ قوه رواز جا کفش

به کوچه کردم.پرنده   ی.دروازه رو بازکردم.نگاهدمیی.با سرعت پشت سرش دود یسمت کوچه پر واربهید   یخورد که ازرو  یرنگ  اهیس 

  رهنگنزنه تا به س  ی زی روصدا زدم وبهش گفتم دست به چ ناینبود.به داخل برگشتم.ت ی خبر ی.تا سر کوچه رفتم ول زدیپرنم

روفرستادم تا   ناینشد.ت دشونیعا یز یبازم چ ی تجسس به خونمون اومدن ول ی همراه با بچه ها د یخبربدم.اون شب عموحم
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ساعت هفت   شهیرفتن ساعت سه صبح بود.مثل هم یوم شه.وقت سرهنگ موندم تا کاربچه ها تم ش یاستراحت کنه اما خودم پ

بهش سفارش کردم مراقب خودش باشه.بعدم منتظر   ی لیدانشگاه رفت خ متبه س  نای ت ی و صبحانه روحاضر کردم.وقت دارشدمیب

.بلند شدوبهم  دمیسرهنگ که رس  ی.به منششدمیهالک م یخواب یباشه تا خودم دنبالش برم.به سمت اداره راه افتادم.داشتم از ب

شدم.احترام گذاشتم.سرهنگ   رد احترام گذاشت.ازاد باش گفتم.به اتاق سرهنگ اشاره کرد و گفت منتظرتون  هستن.درزدم و وا

سرهنگ نشستم.ما با   کی نزد ی مراد یسرهنگ نشسته بود. منم رو به رو  ی مبل جلو ی هم رو ی دعوت به نشستنم کرد.مراد 

به سرهنگ   تیکارتو اداره رو بهم داد که بالفاصله قبول کردم.باجد  شنهادی.بعدازاتمام درسم پمیداشت ی سرهنگ رفت وامد خانوادگ

 شدم.  رهیخ

 ما بود.  ی همه  ینشد.باعث الگو د یبارم ناام ه یسالها خدمتش  ی دخترم،پدرت تو  گمیم تیتسل_

 ممنون سرهنگ. _

 ل مطلب. سر اص میخب،بر_

 به سرهنگ چشم دوخته بود.  شیشگ یهم ی کرد.منم بهش نگاه کردم.با همون اخم ها  یبه سرگرد مراد  ینگاه

 .گوشت تلخ. فتهیابروهات چال ب نیکن تا ب  اونقدراخم

خودم درخواست   یعنیاداره منتقل شدن. نیتازه به ا یبه همراه ستوان سبحان  ی ،سرگردمرادیشناس یکه م شونویا_

 نشد که بهت بگم.  یبود ان یرا رپرونده یاواخردرگ نیچون تو ا ی .ولدادمشونویانتقال

 گفتم:  تیبرگشتم وبا همون جد  ی به مراد رو

 .نیخوش اومد _

 گفتم:   یسرهنگ نگاه کردم با لحن اروم و شوخ به

 . د یگفتیبهم م نایزودترازا د یحق اب وگل دارم با نجایسرهنگ،من ا_

 کرد.  یخنده ا  سرهنگ

 . خوامی حق با تودخترم، معذرت م _

 لحن اعتراض گفتم:  با

 . د یکن ی کردم نگفتم که معذرت خواه یعمو،شوخ_
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 چندسال خوب شناختمت.     ن یسرگرد.توا دونمیم_

که   ن،ی.اونا فقط طعمه بودن تا تو روازخونه دورنگه دارن. اماشاهم ی کرد  ییبازجو ن یسرکارمون.ازاون دوتا سرنش میخب،بر_ 

  ی ابیشمارش و رد میهم خواست ی.هرسرشناسنشیاسم فقط م نیهمه هم به هم دهیبوده تا حاال اونو ند  ان یون رامعا ردستیز

  ی ازهمه چ نی هم ی .برامیاداره جاسوس دار ی قدم جلوترازماست. تو ه ی شه یتازه هم  گهزودترازموعود قطع کرده. خبره و زرن  میکن

  دایدرز پ ییگروه بمونه و جا   نیب د یپرونده با نیبشه.ا یریگ ی،پی واحسان باقر ن،تویتازه واردها وهمچن نیب د یپرونده با نیباخبره.ا

وبراتون   د یتونید،نمیکن ی با شماست. اما اگه فکرم ه پروند  نیا تی مسئول  ی دونیهمون طور که م ینکنه وشما سرگرد تهران

 .   یپرونده رو واگذار کن یتونیسخته،م

 .   هی ک  انیبفهمم را د یه ندارم. بابا پروند  یمن مشکل_

 سرگرد بازگوکن. ی.برایروکه دار یحاال اطالعات ارخبیبس_

 کردم.   یمراد  روبه 

  یاطالعات می ظاهر لیشکل وشما ی نگرفتم.اما وقت ی .اولش جد کردیم د یو تهد  زد یزنگ م   میبه گوش   ی کیبود که  شیشش ماه پ_

روز   ه یذاشت.  ی ازخودش به جا نم یرد   چیوچکاره ست.ه ه ی ک نمی کم کم دنبالش افتادم تا بب ام،یو م رم یکه کجا م نیداد وا

بهت   یلیبود.جوابش و دادم.بهم گفت سالم سرگرد.چادرخ فتادهی خورد.شماره ن زنگ م یاومدم که گوش  یم  رونیداشتم از اداره ب

.اما اون درجوابم گفت اره خب.اما  هیتوخط نظام باشه چادر ی .معلومه هرکیگفت   بی.منم درجواب بهش گفتم چشم بسته غادیم

  ب یترک د یشا ی .ولرسهینم ن م یاب یچشمها یبه پا گمی.من که میدار   یچه نظر  دتیوپوست سف ت یعسل یچشما یدرباره  

 شه.  یجالب

 دوختم.  نیبه چشمام زل زد.نگاهم و به زم یمراد د یحرفم که رس  ینجا یا به

 .تا خواستم حرف بزنم قطع کرده بود. دمیرو ند  یچشم چرخوندم کس یوگفته بود.اماهرچ م یظاهر ینشانه ها _

 .    دادیمدت سرگرد با دقت به حرفام گوش م نیتموم ا 

   ؟ ید یاسمشوازکجا فهم _ 

  ی کن ینم  دام یکابوس شبانت دنبالم نگرد پ شهیاسم م نی.ایصدام کن انیرا ی تونیگفت م  ؟یهست یتو ک دمیازش پرس  یوقت_

 .ادیچراسراغم نم دونم یاما نم کنهیم دمیوتهد   شهیسراغت.ازاون وقت تاحاال فقط مزاحمم م  امیخودم م

 به سرهنگ انداختم.  ینگاه 

 رو نداره.    یفقط نگران خواهرم هستم که به جز من کس_
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وارد    نایمحافظت از ت یرو برا  یکنن.تازه من ستوان سبحان  یفکر نم  ه گ یبه کس د ی ندارن تا توهست ی کار ناینگران نباش.با ت_

 شه.  یی باز جو نیدازشاهیگروه کردم.اما دوباره با

 .     کنم یکاروم نیمن ا_

 . یارامشتواز دست بد  ترسم یکاروانجام بده.م  نیا ی نه بهتره سرگرد مراد_

که به   یخانم ی ازمتهم ها ی کیبار ه ی.اخه ادیسالم درن ستمردیبودازز زدممکنیم ی قبول داشتم.چون اگه حرف نا مربوط حرفاشو

سرهنگ بابا رو   نکه یسابقه بودنم وا ی.اما بخاطرب رنیبود درجه هام وبگ   کیکرده بودتا حدمرگ کتک زدم.نزد نیخانوادم توه

 پرونده رفع رجوع شد. نیازا رکردنم محکم وبرکنا  یلیتذکر خ ه یبا  شناختیم

 برم.   یی : اگه جناب سرهنگ اجازه بدن به اتاق بازجویمراد

 . د یمرخص ستین ی مورد_

 گفت:  نیراهرو، رادو ی .تومی.به طرف اتاق هامون راه افتادمیواحترام گذاشت میبلند شد  ازجا

 .   تونیبخاطر نباختن روح کنمیم نتونیتحس _

 ونباختم.  دخودمیدونیازکجا م_

داشت.ادم وتوش خلع سالح    یوبراق یمشک  یحرفم تعجب کرد.بهش نگاه کردم. چه چشمها نی.با امیستادیاتاق هامون ا یجلو

 صداش حواسم و بهش جمع کردم.    دنیپرپشتش.با شن ی.مخصوصا با اون ابروهاکردیم

 .   داستیپ نطوریخب،خب! ازظاهرتون که ا_

 .د ی ریشناختن ادما قلبشونونشونه بگ  ی .براد یکس قضاوت نکن  چیظاهره یازرو  چوقت یه _

 نییمحافظ تا نایت  یکه سرهنگ برا   نیپرونده کارکنم.از ا ی ومتعجبش گذاشتم و وارد اتاقم شدم تا رو ره ی نگاه خ یازجلو

مهناز    یپسر عمو ، یمن سبحان ی گرفتم.بهش گفتم به جا  ناروی ت یراحت شد.شماره   نایازبابت ت الم یممنونشم.خ  یلیکرده،خ

.به قول  کنهی همچنان رفت وامد م گاردش،یهم با باد نای.تگذرهیاز اون موقع م یبم.پنج روز .خودمم رفتم خونه تا بخوارهی دنبالش م

.هنوز  ستمینگران ن گه یعذاب اورباشه،عوضش من د نایت یبرا د یهم که بخواد بره همراهش هست.شا ییخودش تا دردست شو

پرونده زودتربسته بشه.حاال  ن یا خوادیخسته شدم.دلم م  ی سر درگم  نیهنوزاعتراف نکرده.از ا نمی.شاهمینکرد دایپ انیازرا ی رد

تا درو    ستادمیخونه ا ی.از اداره خارج شدم.به سمت خونه راه افتادم.جلوانیرا یریبا دستگ  ایبامرگ من باشه  خواد یم

  تمالبسته دس  ه ینشسته.  ونیزیتلو  یجلو  شهیکه مثل هم  دمیرو د نایوداخل ببرم.بعد ازانجام کارم وارد خونه شدم.ت نیبازکنم،ماش 

با   د یبا نیتولدشونم ازحفظه.ا  خیوتار گرایها رونگاه کرده که اسم باز  لمی ف نینقدرای.انهیبیم لم یهم جلوش گذاشته و داره ف یکاغذ 
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بلند   یبده.با صدا رش ی.به اطراف نگاه کردم.خونه رو مرتب کرده بود.خداخنمایس  ای خوند ی هنر م ای  یافسر  یبه جا شیروح نیا

 سالم کردم.جوابموداد. 

 . یسالم.خسته نباش _

 ممنون._

 .ارمیبرو لباساتوعوض کن تا شام ب_

 بعد.  رمیدوش بگ  ه یباشه.فقط قبلش _

اب  ریکردم و داخل حموم شدم.ش حاضربودن شام بود.لباسام وعوض   ناهم یت دن یزود خونه رس  تیپله ها باال رفتم.مز از

زمستونش،عاشق سرما بودم تا گرما.نگاهم که به   ی نایتا اب داغ.به لطف بابا وتمر کردمیبازم شتر یاب سردوب شه یوبازکردم.البته هم

  نه یا یرو بشوره.باالخره بعدازغرزدن وگربه شور کردن ازحموم خارج شدم.جلو نایا خواستیم یموهام افتاد.اه از نهادم بلندشد.ک

ترازکمرم   نییشد.اندازش تا پا دهی کش  میبلند و مشک یکردم.ابروهام پرشده بود.چشمم به موها ی.به خودم نگاهستادمیا

  ی گفت قشنگ  د یبابا فهم ی قتکنم.اما و ونکوتاهش   خواستیدلم م یلیحوصله خشک کردنشون وداشت.خ ی .کدمیکش  ی.پوفد یرس یم

  یمامانت نگاه کن.ازوقت  ی .به موهاستین فی .حیکه کوتاهشون کن  نی. نه ایببافشون تا راحت باش  کنهیم تت یزن به موهاشه.اگه اذ

که باهاش ازدواج کردم.دست به موهاش نزده.موهاش درست مثل اسمش کمند.خب حرف حق جواب نداشت.درسته االن بابام  

  ییرایسفره به دست، وارد پذ  نایرفتم.ت نیی .به طبقه پادمیکنم.لباسامو پوش   یچیدرنبودش هم ازحرفهاش سرپ  مخوای.اما نمستین

 شد.

 نا؟ی ت هیشام چ_

 املت._

 . ی.خواهریمرس _

 .بهش نگاه کردم. می به شام خوردن کرد شروع

 . کنهیکه نم تتیچه خبر؟اذ یسبحان نیاز ا_

هم   ی.تازه وقتکنهیم  می باهامه عصب رم یکه هرجا م  نیازا یباشه.ول  سیپل اد یهم شوخه.بهش نم یلیبه کارم نداره.اتفاقا خ ی نه.کار_

 . رمیگ یکه سرسام م کننیکل کل م  نقدر یکه با مهنازه ا

 ؟ یچ گهیخب،خب،خب.د_
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 ؟ یمزه،منو مسخره کرد یب _

 . د یاب وبرداشت وسرکش وانی ل  نای.تدمیبلند خند  یصدا با

 نداده. امیپ نیحاال پاشوبب_

 خندم وخوردم.ازجا بلند شدم.به طرفش رفتم وبا دست به پشتش زدم.حالش که بهتر شد.  د یحرفم اب توگلوش پر نیباا

 تورش کنن.   ننیبیازدخترا که تا پسرم یترانه.مثل بعض   ستمین ی نطورادمیمن ا_

 گفتم:  ی لحن عاد با

 . رهیتوروبگ  اد یم ی.اخه ک زمیعز دونم یم _

بلند شد.شروع به دنبال کردن من.منم ازجام پاشدم و فرارکردم.مثل   دوازجاش یکش  غی ج نایت کهوی زدم که  یی دندون نما لبخند 

 .ارمیدرب   ییناروازتنهایبود ت ن یام ا ی .تموم سعمیبچه ها شده بود

 . ستایوا یدلشونم بخواداگه مرد  یلیخ_

 ازجام تکون نخوردم.  ی اومدمحکم بهم خورد.ول ی که داشت پشت سرم م نا ی.تستادمیگرفتم وا  یجد  افه یحرفش ق نیا با

 ه؟ یحاال رف حسابت چ ستمیمیزنم ووا_

 بود.بزاقش و قورت داد.  دهیند  نقدرخشکیتاحاال منوا نایت

 نه.   میشام بخور م یبر گمی.میچیها؟ه_

 .د ی کش ی نفس راحت نایخنده که ت ری حرفش بلند زدم ز نیا با

 .کشنیم  یچ دستات،ازدستتریز  چارهیزهرهالهل.ب_

 گرفتم.    یحق به جانب افهیق

  ی نفر به خطر ب ه ی ممکنه جون   کیاشتباه کوچ ه یندارم.چون کارمون حساسه،با  شونیاگه کارشون و درست انجام بدن که کار_

 افته. 

 هست.  نمیاره خب.ا_
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  یرو برداشتم تا شماره  نای ت لینشستم.موبا ونیزیتلو  یمبل،جلو  ی حرفش به سمت سفره رفت تا ظرفها روجمع کنه.منم رو بعد 

 ادداشتیاسمشو  ش، یلیفام ی .به جای.چه خودموندمیرد کردم.به اسم حسام رس  ی کی ی کیکنم.مخاطب ها رو  ویحسامو س 

.داشتم به  دادینشون م  یبازرگان ام یپ شهیکردم.مثل هم ون یز یبه تلو ی نگاه.نمکرده.شماره روبرداشتم تا مواقع الزم بهش زنگ بز

 بلندشد. نا یت یکه باز صدا  کردمینگاه م غاتشیتبل

 ترانه،ترانه. _

 .هوار زدن داره. ایشوریم ی ظرف دار هی باز چته؟ _

 گرفته.   شیات اتیترانه،ته ح_

که تصور   یز یاز چ ش ی.اتگفتینگاه کردم.راست م اط یازجا بلندشدم وبه طرف اشپزخونه رفتم.از پنجره به ح عی حرفش سر نیا با

 نگاه کردم.  نای.به تشتربودیب کردم یم

 .زنم یزنگ م ینشان ش ی.منم به اتد یبرو زنگ بزن عمو حم_

افتاد   یچشمم به انبار هویرفتم. اطیف حزنگ زدم.بعدازادرس دادن به طر  ینشان ش یهجوم برد.منم به ات لش یبه طرف موبا نایت

رو جمع   نایبشکه نفت بود.بابا،ا ه ی پراز چوب خشک و  ی انبار یمن! تو   یخدا ی انداخته بود.وا هیهم روش سا ه یکه درخت همسا

شدم.داشت به   ره ی.به شعله ها خمیروشن کن ش ی،اتیدرست کردن چا ایپخت کباب  یراب اطیتوح ی کرده بود تاهرازگاه  یاور

ازپنجره اشپزخونه متوجه   نایاگه ت یعنیم؟ی چطوربه وجود اومده که ما تازه خبردارشد  ش یات نی.اصال اکردیم ی شرویپ ی طرف انبار

اب وباز   ر ی.ش رمیشلنگ اب رفتم تا جلوشوبگ  ف به طر عیفکر کردن نداشتم.سر م؟فرصت یبود  ایاون دن گهید قه ی تا دودق شد ینم

.گرما به صورتم  کترشدمیو گرفته بود.نزد  اطیوارحی کل د ی .شلنگ و به سمتش گرفتم.شعله تا حدودشدم شیات ک یکردم.نزد

فشاراب،افاقه    نی.اما با اکردمیم یواب پاش   گرفتمیکه صورتم گز گزکرد.دائم دستهام وبه سمت چپ وراست م ی برخورد کرد.طور

شد.دستهام درد گرفته بود.ازاون طرف   یخاموش نم ی.ول د یرس یودوباره جلوترم  رفتی عقب م شیات ی ها ،شعله ی. فقط کم کردینم

خونمون جمع   یها جلو  هیهمسا دمیفهم  رونیب یعرق شدم.ازسروصدا س یخ هی .درعرض چند ثانکردیم  تمی اذ ادیز یهم گرما

 به طرفم اومد.   نایشدن.ت

 .رسونهیبه عمو زنگ زدم.گفت خودشو م_

اونا نرسه.زودباش وگرنه با اون همه درخت   اطیبه ح شیکنه تا ات سی بگو با شلنگ درختشون و خ ی بغل ه یباشه. برو به همسا_

 افته.  یراه م گهید  ی سوز ش یات هی خشک شده، 

انفجار   ه یبرسه  ی خودت به دادم برس.اگه به انبار ایکرده بود.نه!خدا  یشرویپ یبه سمت انبار  شیراه افتاد.ات اط یبه سمت درح نایت

  ی طرف ثابت موندن دستهام باعث درد و ب هی عقب تراومدم.از  ی.کمشهیم  تیکه باعث به خطر افتادن جمع اد یم ش یبزرگ پ
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  یعرق تو  ی که دونه ها  یصورتم شده بود.طور یباعث به وجود اومدن عرق رو  ش یات ی طرف هم گرما ه یشده بود.از  یحس

  بیاس  یبشه وکس ریفاجعه ختم به خ نیاگه ا ای.اما قدرت پاک کردنشون و نداشتم.خداشد یوباعث سوزش اونا م رفتیهام مچشم

احساس کردم.سرم وباال گرفتم   صورتم یرو  یسیفکر نذرکردن بودم که خ ی . توفرستمیامام زمان م تیهزارتا صلوات به ن نهینب

  ی.ازدورصدازنمیجونم دست وپا م یجهنم دارم برا یکم اورده بودم.انگارتو گه ی.دشهیم یداره اب پاش   هیازخونه همسا دم یکه د

که صداشو در   یی .تا جاکترشد ینشده بودم.خداروشکر کردم.صدا نزد نقدرخوشحالی.تا حاال اد یبه گوشم رس  ینشان شیراتیاژ

اصله فرماندشون منو به عقب فرستاد و به مامورا اجازه خاموش  شدن.بالف ک یبهم نزد یاتش نشان یبا مامورا  نای.تدمیشن میکینزد

دلم نگه داشته بودم.با   ی هوا روحس کردم.لرزبه تنم نشست.هنوزم دستامو رو ی وداد.به عقب که برگشتم تازه سرد ش یکردن ات

  یچرا هراتفاق  ونمد یشدند.نم اطیوارد ح ی موقع سرهنگ وحسام به همراه مراد ون.همشد یاخم بلند م  یحرکت صدا نیکوچکتر

که درحال خاموش شدن بود رفت.من   یشی .سرهنگ به طرف اتمیکرد ک ی.باهم سالم علدنیباشند.بهم رس  د یبا ناهمیافته ا ی که م

بهم دست داد.ازدست   ی.حال خوش دازگرما به صورتم خور یکردم.وارد خونه که شدم موج  یروبه داخل خونه همراه ه ی هم بق

.بازم  برمیگرما لذت م  نینه به االن که دارم ازا کردمیم تیشکا ادیز یخودم خندم گرفت.نه به اون موقع که داشتم از گرما

که تازه داشت   نا یوحسام هم روبه روم نشستن.رو به ت ی مبل دونفره نشستم.مراد  ی.رو کنمیفرصت نذرم وادا م   نیخداروشکر.دراول

 گفتم:  شد یم  دخونهوار

 سرما بخورم.  ترسم ی.هوا به هوا شدم میاریم ی چا ین یس  هی،یابج_

 . امیاره،االن م_

حوصله داره دوباره حموم بره.فکر   یبه صورتم بزنم.حاال ک ی اب هی د یدادم و چشمهاموبستم.چشهام سوخت.با  هی به مبل تک سرمو

هم تو فکره.ازجا   یو مراد  کنه یحسام به من نگاه م دم یشستن اون موها هم عذابه چه برسه به انجامش.چشمهامو بازکردم.د

  ج یوبهم القا کرد.مثل خوردن اب هو یصورتم حس خوش  ی اب رو یبزنم.خنک ی اب صورتمبلندشدم وبه طرف اشپزخونه رفتم تا به 

.اما اون  میخنک تو چله تابستون.دوباره برگشتم وسرجام نشستم.همون موقع عمو هم وارد خونه شد.به احترامش ازجامون پا شد 

دستمو دراز   د یتعارف کرد.به من که رس  ه و به هم ی چا ینیس  نایمبل نشست .ت ی که تو فکر بود رو  یبدون توجه به ما درحال

کردم.به   یومعذرت خواه  نیی.سرمو انداختم پاد یاخم سکوت و شکست.صورت همه به سمتم چرخ یصدا  یبردارم.ول ی کردم تا چا

 گفتم:  نایت

 .دستم خشک شده. یبزار  یخودت برام چا شهیم_

 سرهنگ توجهم بهش جلب شد.  یهمون کاروانجام داد.کنارم نشست.با صدا نایت

 ؟یشد  یسوز  شیمتوجه علت ات_

 به خودم گرفتم.  ی جد  افهیق
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 بوده.  یوجود نداشت.عمد  یعلت_

 .د یکن  یاسباب کش نجای.بهتره ازاستیدوتا دختر،امن ن ی برا گه ید  نجای.ازنهیدرسته.هرجا که باشه بهت زنگ م_

  ناهمی ول کنم.تازه دانشگاه ت تونم ی.کارمم که نممیندار کینزد  لیکه فام نجایم؟ایکجا بر  ی حرف سرهنگ موافقم.ول با

  مونه یبرسه فقط م  ی بیکه به خاطر من به اونها هم اس  خوامم ی.نممیندار طشو یما.اما ما شرا شیپ د ییایگفت ب  یی.هرچند دانجاستیا

 .میدست بکش  نجایازا ی .اخه چطوردهیشم ازارم مفکر ی راه که..حت هی

 .د یکن  ی داریروخر  گهید  یجا ه یو   د یروبفروش  نجایا د ی:باسرهنگ

 کاروکنم.  ن یدرسته.امابرام سخته که ا_

 دارم.  شنهادیپ ه ی:من سرهنگ

 نگاه کردم.  بهش

.نگران فرهان هم  مونهیتنها نم گهید ورهمیما.با وجود شما ز شیپ د ییایب د یتونی.ممی دوتا اتاق اضافه دار  دمایدونیهمونطور که م_

 .   د یمنت رو سرمن گذاشت  د ی.اگه قبول کنادیاستراحت به خونه م یمطبشه،فقط اخرشبا برا ی.همش تود ینباش 

  م یوقت امکان داره بر ی .تازه وقت وبمیحجاب داشته باش  د یبا شهی .هممی راحت نبود ینطور یفکرکردم.اما ما ا شنهادش یپ به

با وجود   ی ول  می دار ی رفت وامد خانوادگ نایدلم بزارم.درسته باعمو ا ی .فرهان وکجامیهم که بگذر نای.اگه ازهمه اتیمامور

 .روبه سرهنگ کردم. میستیفرهان،راحت ن

 . لمهی خونه رو بفروشم.هرچند برخالفه م دم یم ح یممنون عمو.ترج_

 . ید یاصرارکنم انجام نم یدلت نباشه هرچکه باب   ی کار دونم ی.میهرطورراحت_

نحسش   ی.تماس و برقرار کردم.بازهم صدازبرداشتمیم  یوازرو  یزنگ زدن ها انس گرفتم.گوش   نیبه ا  گه یبلند شد.د م یگوش  یصدا

 بلندگو گذاشتم.  ی اعصابم خط انداخت.با اشاره سرهنگ،صداشورو ی رو

 . ییحرفا نیترازا.سگ جون یکه هنوزم زنده ا  نم یبیبه به.جناب سرگرد.م_

 گفتم:  یصبرکنم.با لحن عاد  د ی که با ف یح ی ول  شکوندمیگردنشو م  خواستیدلم م یلیخ

 .د یکشیتوبود تاحاال پا پس م  یجا ی .چون هرکییفکرکنم سگ جون ترازمن تو ی چشم دشمنا زنده ام.ول ی به کور_

 زد.  یپوزخند 
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 . رمیگ یم م یتصم شومنیدست توئه.اما دوم   شی.اولنم یشیمن تا اون دوتا کارمربوط به توروانجام ندم عقب نم_

 ادامه داد:  نه یحرص وک با

 . یوالتماس کن ی جلوم زانو بزن کنمیم یکار_

 نسبتا بلند گفتم:  یوصدا تیجد  با

و ازذهنت پاک   ت ی.پس فکرموفقکنمیکارتوتموم م  دهیخم ی .مطمئن باش اگرهم زانوبزنم باهمون زانوهازارمیارزوشوبه دلت م_

 کن.

 . زدی م ید یکه به سف  یقطع شد.دستامومشت کردم.طور یگوش  یا  گهیحرف د بدون

کارم منزل سرگرد   نی.اد یکنیو شروع م  اتی.ازدوشنبه عملکنهی.داره عرصه روتنگ مشهیشترمیتروبیداره جد  داش ی:تهد سرهنگ

به همراه   ره،رو یوغ م یگر  لیوسا ن، یمورد نظرمثل دستگاه شنود، دورب لی وسا دم یهم دستورم ی .به سروان باقرد ید یانجام م ی مراد

 انتقال بده.  ی ادساعت دوازده شب به خونه مر گه یدونفرد

 من کرد و ادامه داد:  روبه 

راحته اگه به    المیخونه سرگرد باشه بهتره.خ کی.اگه نزدفتهی براتون ن یاتفاق  تا  یمستقر بش د یتوخونه جد  د ی.تا اون موقع بایتهران_

.درضمن، احسانم فقط به  شهیکترمیحسام هم نزد  ی راه برا ینطور یهست تامراقبتون باشه.ا ی کس د یداشت اج یکمک احت

 . یدار اج یبهش احت ه ک  دونمیگروه قرارش دادم م ی خاطرتو،تو

 ممنونم قربان. -

هم   یوسبحان  یدربدرقش کردم. مراد   یشام خوردن کردم قبول نکرد.تاجلو یکرد.هرچه اصرار برا  یبلند شدوخداحافظ بعدازجاش 

غذا سفارش   رونیهم گفتم ازب نایصحبت کنم.به ت ی شام نگهشون داشتم تا با سبحان یاز جا بلند شدن تا رفع زحمت کنن.اما برا 

هم   یمبل روبه رو   یکردم.خودمم بعدازاون وارد اتاق شدم و دروبازگذاشتم.رو ییابده.حسام و به سمت اتاق مهمان راهنم

  یصورت مردونه ا  م یریوفاکتوربگ  شینیداشت.اگه ب  ی حالل و پر پشت  یبا ابروها یقهوه ا  یبهش کردم.چشمها ی.نگاهمینشست

 . کردمبهم نگاه کرد.شروع به صحبت  تیچونش، قشنگترهم شده بود.با جد  ی داشت که با چال رو

رو بهتون گوش   ینکات خواستم یم نیناهستیکه شمامحافظ ت یی.ازاونجاگمیبهتون خوش امد م د یما اومد  ی تازه به اداره   نکهیاز ا_

مدت همه جا   نیتموم ا  دمیشن نای.ازتستیازلطف ن یگفتنش خال  ی ول  د یدونیروم زایچ نیکه خودتون بهترا  دونمیزد کنم.م

.ازتون  خوامیمراقبت ساده م ن یفراترازا ی ز یاما من چ نیمراقبش هست یل یکه خ منونم مسئله ازتون م  نی.بابت انیراهش بودهم

که بعد   یینای .تد یقرار بد   انیارزش باشه منودرجر یکه افتادهرچند اگه ب  یاتفاق نی.کوچکترد یمراقبش باش  یانتظاردارم چهارچشم
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بهش برسه.حاال   ی ناراحت ای بیاس  خوامیبره.نم پاش خارتو خواد یمنه.دلم نم ی.تمام هستستیازخدا سپردم دستتون،فقط خواهرم ن

خودتون   د یافته با یخواست براش ب ینکرده اتفاق ییاگه خدا د یدونی.همون طور که م یا گه یچه ازطرف شماچه ازطرف کس د

  د یتونیم د ی دار  ی.اگه اعتراضخوامیوگول نم  جیمحافظ گ ه یبا شما هستم.من  یاضربه همکارح ط یشرا نی.من بااد یوسپربالش کن

باشه   نیرازای.چون به غد یتمام انتظاراتمو انجام بد  د ی.باد یبزارم.اگه هم موافق هست نیگزیتا براتون جا  د یاستعفا نامتون وامضا کن

 .به هرحال جنگ اول بهترازصلح اخره.مفهومه. کنمیم  ختونیتوب

ندارم.به خودش اومدوبا   یشوخ  یبا کس نایخندم گرفت.اما من سرت   افشی.ازق کردیدرشت بهم نگاه م  یبازوچشما مهیدهن ن با

 اخم گفت:  یکم

 مفهومه قربان. _

سفارش   نایافتاد.به طرف اشپزخونه رفتم.تازجا بلند شدم واز اتاق خارج شدم.حسام هم با اون اخم هاش دنبالم راه  یبعدباخونسرد

.واردحال که  نمی.بعدهم سراغ ظرفها رفتم تا اونا رو بچختمیریها ماست م الهیپ یمنم تو کرد یغذا رو گرفته بود.داشت سفره پهن م

  یشیمن ات ی.فکرکنم ازحرفهاخندهیوم  نییهم سرشوانداخته پا یومراد   کنهیم ف یرو تعر ییزهایحسام با اخم چ دمیشدم د

کنارهم    نایسفره ،به شام خوردن دعوتشون کردم.منو ت دنی.بعد ازچدونمینم گهیمن د  هی چ یوسط خنده مراد نیشده.حاال ا

  ه یاحتماال بق ی ول  م یخوریزود شام م ام یم ازاداره. چون من هشت میهم کنارهم.شروع به شام خوردن کرد یوحسام ومراد  مینشست

کردم.با لبخند داشت غذاش   یبه مراد یشام نخورده باشن.نگاه د یگفتم شا ن یهم ی. براکننیساعت ده تازه شام سرو م 

  ینمچراغذا  گه ید نینگاه کردم.اونم مثل حسام.ا ناهمیفکر کنم ازحرفهام ناراحته.به ت  کردیم ی.حسامم باغذاش بازخوردیوم

 گفتم:   ذاشتمیطورکه قاشقمودهنم م نیخوره.هم

 غذات و بخور. _

 برگردوندم.  نایسرش وبلند کرد وبا تعجب بهم نگاه کرد.سرم وبه سمت ت احسان

 .ید ی.چراجواب نم ستمیمگه با تون_

 ودوباره شروع به غذا خوردن کرد.  نییکردم.سرشوانداخت پا ی.با تعجب بهش نگاهد یخند  ی حرفم مراد نیبا ا 

 ندارم.  لیم_

 فکرت ومشغول کرده.  ی راستشوبگو.من تورو بزرگت کردم.چ_

 .انیرا-

 انداخت وروبه من گفت:  یبه ما نگاه نای.تکردنیهم به ما نگاه م  ه یازغذا خوردن برداشتم حاال بق دست
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 ادته؟ یکرده بود  د یتهد  نایاون منوسرمزاربابا ا_

 گفتم:  نایبه ت  ی سنه ازخونه ام خارج بشه.پس باخونسردگر ایناراحت  ی مهمون خواستمیوبشکنم.نم نیجوسنگ  نیخواست ا دلم 

 .یدوست نقدرجون یا دونستمینم_

 .د یکش  یاه نایت

 . یکنیکارمیچ ییتو تنها  ادیسرم ب یی که اگه بال نمی .نگران استمینگران خودم ن_

 وازش نداشتم.به خودم اومدم.   یحرف نی شکه شدم.انتظارچن ازحرفش

فقط به حرف محافظت گوش بده.ازحرفشم   ی منوراحت کن ال یخ یخوای ازخودم مراقبت کنم.اگه م تونمینگران من نباش.خودم م_

 . شمیافته.منم تنهانم یبرات نم  ینکن.مطمئن باش با وجود ستوان اتفاق یچیسرپ

 حسام نگاه کردم.  به

 مگه نه ستوان؟ _

 . ششوبازکردیمن خوشش اومده بود ن ی که ازحرفا حسام

 . نطورهیبله.هم_

 کردم.  نایبه ت رو

 حاال شامتو بخور. _

چرخوندم. اونم داشت با   ی کردم.بعد نگاهم و به طرف مراد یحرفم حسامم شروع به شام خوردن کرد.با لبخند بهش نگاه نیا با

 بهش نگاه کردم.  نایت   ی.باصداختمیر ی ظرفها روشست.منم چا نای.بعدازخوردن شام.تکردیبازمنو نگاه م شین

 شدم.  یخال سیاه.خ_

 هست.  نمی .برواونو بپوش قشنگترازاارمیرفت برات ب ادمیاتاقمه. ی نداره سارافونت وشستم.تو بیع_

  یکه صدا  رهی رو بگ  ی رفتم وبهش تعارف کردم.دست شو دراز کردتا چا ی به طرف مراد  یچا ینیبه سمت اتاقم رفت.منم با س  نایت

انداختم وبه سمت اتاقم رفتم.پشت سرمن هم   نیزم ی و رو ینیکه به خودش اومد.من بودم.س  یکس  نیمانع شد.اول نای ت غیج

تم گذاشته بودن که  تخ ی جعبه رو هی .ی.هم شکه شدم هم عصباندمید یکه م ی زیچراه افتادن.وارد اتاق شدم.از یحسام ومراد 

کنارعروسک نگاه کردم.روش    یشده   پیداشت تا  ادیکرده بودن.به   شیهم خون ی عروسک بود.البته کم هی  ده یداخلش سر بر
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  رش یدستگ  یز یاط کرد.اما چیبه ح یبه سمت پنجره اتاقم رفت.نگاه یمراد  "ام یکینزد نیمراقب خودت باش.من هم"نوشته بود.

 گفت:  ی نشد.روبه سبحان

 مراقب باش.   یلی.توهم خنمیوبب  اطیح رم یمن م_

  هی که تازه ازشک دراومده بود، شروع به گر نا یتکون داد.اسلحشودستش گرفت تاموقع خطرازش استفاده کنه.ت یسر حسام

و   میخرده ها گذشت شه ینار ش روبا خودم به حال بردم.ازک نای.منم تیانگشت نگار م یکرد.بغلش کردم.حسام جعبه رو برداشت تا بد 

  نیسرم و بزارم زم خوادیکه دلم م ی درمونده شدم.اونقدر گه ی.درهیگ یوم  یداره انتقام چ  یروان  نی.امیمبل نشست ی رو

زودترتموم    یباز ن یا خوادیمامان بابا.دلم م ش یبرم پ خوادی.دلم مکنمی واحساس نم ی زیاچیدن نیراحته توا الم ی.حداقل خرمیوبم

خواست   خواد،نه یکه فقط دل من م  فی ح ی. ول خوادی م زهایچ یلینداشته باشم.دلم خ ینگران گهی د  نایبابت ت خواد ی بشه.دلم م

بدست اوردن همه   یکه برا  فیارامش ناب.اما ح ه ی .یعاد یزندگ  هیخواب راحت. ه یخواست. ی خدا.کاش خداهم حرف دلمو برام م

  ه ی گر ناهمچنانیوبزنم بره جلو.ت  میزندگ  یقسمت سخت  تونم یبه عقب برگردونم نه م مویزندگ تونمی.نه م خوادیم  وبیصبر ا نایا ی

خرده   شهی.به حسام نگاه کردم.داشت ش دمش یشونم قراردادم وبوس  یبه درد اومد.سرشو رو  تشیهمه مظلوم ن یا ی.دلم براکردیم

 گفت:   یوارد خونه شدوبا کالفگ   ی. مرادکردیها روجمع م

 نکردم.  دایپ یزیچ-

 کرد.   هی بلند شروع به گر ی دوباره با صدا  نایحرف سرگرد،ت نیا با

 اون عروسک سرمنوبزنه.  یبه جا خواستی م ید ید_

  دستهام گرفتم.تو ن یشونم بلند کردم.صورتش وب ی دختر.سرشو ازرو نیعذاب منو،سوهان روح ا یکه شد  انیلعنتت کنه را خدا

 زل زدم.  شیاشک یچشمها

 تخت من بود.نه تو.   یکه جعبه تواتاق من رو  ید ینه تو رو.د کننیم د ی.اونا منو تهد نایاروم باش ت _

  تیتره.با جد  ،بچه یازهر بچه ا نای.تکنمیفکرم  ییوقتا ه یکرد. ه یحرف من دوباره شروع به گر نی که تازه اروم شده بود.با ا نایت

 نسبتا بلند گفتم:  یخشم با صدا یوکم

  ی ریم  یواشکت دم مشکته، چرا دار ید ی واکنش نشون م ی کیزکوچی.تو که بابت هرچ یوندار ییزای چ نیهمچ دن یتو که دل د_

  یعمرم وپا ی سالها نی.رنج داره.زحمت داره.مثل من که پنج سال از بهترستین  یشغل فقط عالقه کاف نیا ی.برا یدانشکده افسر

تو زمستون   یبودم.وقت  داریمن به خاطر تن کبودم تا صبح ب ی خواب ناز بود ی تو،تو ی .شبا وقتنجایبه ا دمیشغل گذاشتم تا رس  نیا

تاوان پس دادم.تاوان    نایتمر ن یا یبودم.بابت همه   نیمشغول تمر اطیح ی با بابا با لباس نازک تو ،منیخوردیم  یچا ی کنار بخار

  مردم یکاش م  گمیهزاربارم یجونم. از همه مهمتر تاوان از دست دادن خانوادم که روز  یوکبود  یتب و لرز کردنم.تاوان شکستگ 
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  هی .با ابغوره گرفتن فقط دل بقتهیزندگ زیچ  نیازجونت که با ارزش تر ی .حتیازهمه بگذر د یشغل با  نیا ی .تودمید یواون روز ونم

باهات  االکه مخالف انتخاب رشتت بودم.ح دم ید یتومیروح نیاگه بدونه جونش درخطر.ا کنهیکمکت نم ی کس ی.ول هسوز یبرات م

خونه   ی ایدانشگاه و ب  ی.اگه فردا رفتید یوانصراف م  یر یفردا م نیهم ای .یقو تویو روح ی کنیدلت وسنگ م ای.کنمیاتمام حجت م

  ی.به اندازه کاف یبرگه انصرافتو امضا کن یخودت پا کنم یم نا،مجبورت ی خدا ت ی،به خداوند  هی گر ر یز ی بزن ی اتفاق نیبا کوچکتر

هاست.پس  نی دادم که محافظت ازبهتر نانیباربهت اطم ه ی استخوونم. ی نشو زخم ال گه یگمه.پس تود  ش تو اسمنیسمن دارم که 

 ون تاحاال بهت دروغ نگفتم درسته. چ ی کردیحرفم حساب م  ی رو شهیهم ادمه یهم که من  یینباش.تا جا ی زینگران چ

  ی حرفها رو بهش بزنم ول نیا خواستیسرش وتکون داد.هرچند دلم نم  کرد،فقط یمن مثل مسخ شده ها نگاه م یکه با حرفها نایت

نگاه   یصورتش برداشتم.به حسام ومراد  ی بودنش برداره.دستموازرو یبراش الزم بود تا دست ازنازک نارنج  ی سنگ دل یکم

هست   ی .چند وقتدادینصفه شب ونشون م ک ی.به ساعت نگاه کردم. کردنیم وش من گ   یسکوت به حرفها یاونا هم تو  دمیکردم.د

اب بخورم و اروم بشم.از اشپزخونه   ی شده.به طرف اشپزخونه رفتم تا کم ی .شب و روزم قاطکنمیگذر زمان واحساس نم گه یکه د

مبل   ی .رورفت ی وبا انگشتاش ورم  ودانداخته ب نییهم سرشو پا نای.تزننیدارن باهم حرف م ی حسام و مراد دمیاومدم د رونیکه ب

 شد. ده ینگاهم بهش کش ی مراد ینشستم با صدا

که   یبنگاه می ری راحت تره.فردا هم م المونیخ ی نطوری.افتهیب  یبازم اتفاق میترس ی.م میبمون نجایما امشب ا د یسرگرد،اگه اجازه بد _

 فروش داره. یبرا  یمن خونه اجاره کردم.صد درصد خونه ا 

 داشته باشم.  اجیبه کمکتون احت د یندارم.شا ی.اما با موندن شما مخالفتدمیوم بش ی.خودم ترتشمیممنونم سرگرد.مزاحم شما نم_

 _                                                           .                                امی.همراهتون م ستین یمزاحمت

چراشده دم   دونم ی.نمگهیخودتوراحت کن د ال یحرف و زد که درجا دهنم و بستم.خب راحت بگو خفه شو خ ن یا یطور

  ی رجش کنم.براکردم خواستم ازاون حال وهوا خا نای به ت ی.نگاهمونهیپنهون نم دش یاز کارها و رفت و امدم ازد چکدومیمن.ه

 بهش گفتم:  نیهم

 . یاریم  وهیم ی جان کم نایت_

  د یتعارف کرد به من که رس  ه ی برگشت.به بق یی رایبه پذ  وهیبعد با ظرف م ی گفت وبه طرف اشپز خونه رفت.مدت ی لب باشه ا ریز

ظرف برداشتم وشروع   ی دونه پرتقال از تو ک یناراحته. ی لیازدستم خ نکهیا ی عنی نینگاهم کنه ظرف وبه طرفم گرفت.ا نکه یبدون ا

داشت که با   ی. اونقدردل ساده ومهربون یاشت ی عنیزد.  یبه پوست گرفتن کردم.نصف پرتقال و به سمتش گرفتم.لبخند 

 . دمیپرس  ی.درحال خوردن بودم که از مراد کردیرو فراموش م  ی چ زهمهیچ نیکتریکوچ

 ن؟ یکرد ییبازجو نیاز شاه_
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 گفت:  د یپاش ی نمک م اریخ ی همونطورکه رو ی مراد

 جونشوازدست بده.  ترسهی.مدهینم پس نم_

 .میری نقطه ضعف ازش بگ  هی د یبا_

 ؟ ی چه نقطه ضعف_

 اونش بامن البته با کمک احسان._

مهم منم   ادی که نم  ادی.البته نمادیچرا ازاحسان خوشش نم دونمیهم رفت.نم ی تو شتر یب یمراد  یاحسان و که اوردم اخمها اسم

 ام.واال.  یکه ازش راض

 .د یرس یم ان یبه را نیشاه قیازطر دکه ید ی:حاال ازکجا فهمحسام

 . شهیزدم.اگه بگم باورشون نم یپوزخند 

 . انیخود را قیاز طر_

 کردن.  یبا تعجب بهم نگاه یو سبحان ی مراد

 .بعد ادرسشم داده؟ یکن  دایپ نیشاه قیمنوازطر یتونیخودش زنگ زده گفته م یعن ی:اخه چطورممکنه؟یمراد

همراهش   یاد یز زیکردم.اماچون چ ریبه خاطرفروش مواد مخدردستگ  ش یودوسال پ نی.من شاهیگ ی که شما م ی نه به اون شکل_

که   م یزدیپارک قدم م یکنه.اون موقع هم من واحسان تو  تیهم نداشت که ازش شکا ی شد.البته شاک یسال زندان ه ینبود فقط  

  دامیپ یخواهیتماس گرفت وگفت اگه م میبه گوش  ان ی.حاال بعد دوسال رابودشده ن  نییاز قبل تا.وگرنه برنامه  میمتوجهش شد 

 نیاشنا شاه  ی شاپ شدم تنها چهره  یوارد کاف ی . وقتشید ی.قبال درسونهی هست که منو به توم یادرس.اونجا کس نیبرو به ا یکن

 دام افتاده.   یتو  دم یفهم دمیتعجبشو د  یکرده باشه.اما وقت نکارو یدونسته ا ی عنیمنتظرمن باشه  د یشا کردم یبود.فکرم

 ماجراست. ی که خودش قربان  دونستهیبه شما باخبر بوده اما نم انیرا یدهایازتهد  یعن ی:یمراد

 درسته. _

 .د یگردیدنبال نقطه ضعفش م  ی:حاال کحسام

 حاال. نیهم-
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  یاحسان وگرفتم.رو  ی وبرداشتم وشماره  می کنم.گوش  تونم ینصف شب چه کار م  کی کنن ی.االن فکرمدمیو توچشماشون د  تعجب

 گفت:   یخواب الود  یتکرار نکنم.منتظر شدم.باالخره جواب داد.با صدا گهی بلندگو گذاشتم تا حرفاشو د

 دختر.  ی موقع شب زنگ زد  نیکه ا ی تو خواب ندار-

 . گهید دارم یب ی عنیزنگ زدم  یاوال سالم.دوما وقت -

 سالم.  ی گ یاهان راست م-

 کارم واجبه.   یمزاحم کابوست شدم ول د یببخش-

 توجون بخواه.جان نثارم. -

 . د یرس یم ادم یبه فر شهیهم گفت یو راست م نیلحن کالمش خندم گرفت.ا  از

احسان؟فقط    ید یباشه.فهم زم یم ی رو د ی.گزارشت فردا تا ظهربایکن قیتحق  نیشاه ی درباره  خوام یبه خودت.م دم یجونت و بخش-

 تا ظهر.

 گفت:  د یمنو شن ی که لحن جد  اناحس

 ؟ یکنیاداره هک نم تیسا یبپرسم چرا خودت ازرو  شه یاطاعت.فقط م-

 . ادیچون حوصله ندارم.االنم خوابم م-

 .حاالبرم بخوابم؟ ارمینسل قبل وبرات م ،دهیچ ینکن.اطالعات هفت پشتش که ه خیاهان قانع شدم.فقط تومنوتوب -

 .خداحافظ.یشینم خی توب یکارتودرست انجام بد -

هم به طرف    نایکردم.تا استراحت کنن.من و ت  شونیمنتظرباشم قطع کردم.ازجا بلند شدم.به طرف اتاق مهمان راهنما نکه یا بدون

شدم. نمازم وخوندم.اخرشم نذرهزارتا   داری ازخواب ب م یاذان گوش  ی.صبح با صدامی رو شروع کن گهیروزد ه ی.تا میاتاق خوابمون رفت

روهم ازخواب بلند کردم تا نمازشو بخونه.خودمم به سمت اشپزخونه راه افتادم تا   ناینمونه.ت گردنم به   ی نیصلواتم وفرستادم تا د

ا  گذاشتم.رفتم اتاقم ت ز یم یاوردم و رو  رون ی ب خچالی صبحونه اماده کنم.سماوروروشن کردم.کره،مربا،خامه رو هم از 

وکه باز کردم تا   یرفت.در ورود  یل یو ی لیبخرم.اخ که دلم ق یتازه خاش خاش  ی دوتا بربر  ییحاضرشم.چادرم وسر کردم تا برم نانوا

صبح که به صورتم خورد روحم تازه   م ی.نسدارشدنینماز ب ی .فکرکنم بچه ها هم برادمیدراتاق و شن  یصدا نییبرم از پا رون یب

نفرهم نونشو گرفت ورفت.پول وبه شاطردادم   ن یاخر دمیکه رس  نیراه افتادم.هم ابون یو به طرف خ دم یکش قینفس عم هیشد.

  کیباهاش سالم عل م ید یهاروکه م هیراه هرکدوم ازهمسا ی صف منتظرنشم.تو ی تا تو اربود یونون وگرفتم. امروز شانس باهام 
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  ینشسته بودن.سالم  زی هم سرم هی.وارد اشپزخونه شدم.بقدمیشدم.به خونه رس  چیسوال پ شبی بماند که چقدر بابت دکردم.حاال

 گرفتم. رار کردم ومنم کنارشون ق

 زحمت.  یتو  ن یسرگرد.افتاد گرفتمیمن نون م د یگفتی:محسام

  ی نجای.امروزم طبق عادت خودم رفتم.)به امی د یخریبعد نون م  یصبحگاه ی رو  اده یپ م یرفتیبا بابا م شهینوش جان.هم ی چه زحمت-

 تنها،بدون بابام.  نبار یا یادامه دادم(ول  یبالحن ناراحت  د یحرفم که رس 

شد.به قول بابا مهمون اگه   ی ناراحتشون کنم اما اتفاق خواستمیهم منتقل شد.نم ه ی حسرتش به بق  یکه حت  ی.طور دمیکش یاه

گوشم کردم تاحال و هواشون روعوض   ی  زهینواویوبا دل خوش ازخونت بره.منم ا  یحترام بزار بهش ا د یدشمنت هم که باشه با

 گفتم:   نایکنم.روبه ت

 نرفته.  ادتیحرفام که -

 حق با تو باشه.  د ینه.شا-

 . یتا انتخاب کن  یر یقرار بگ  تش یتوموقع د یزوده،با ی ریگ  م یتصم ی االن برا-

 به حسام گفتم:  رو

شروع   اطیح نیداخل هم ی تونی.میدونیرو که خودت م ی.هرچید یادمی دانشگاهش بهش مبارزه کردن و  ی ستوان.بعد ازکالسها-

 . د ید یکه مناسب باشه ادامه م ییجا نیهمچ ه ی پارک خلوت  ه ی ی تو  رونیرفتن هم ب نجایبعدازا د یکن

 گفتم:  دادم یکه تکون م نطور یو به طرف حسام گرفتم.هم انگشتم

 . کنمی.اگه بفهمم اون وقت من به تورحم نمیه حالت بهش رحم کن ب ی وا-

 بلند شد.  نایاعتراض ت یصدا

 ترانه. -

 . کنمیبدنت سالمه خودم کبودت م نمیادامه دادم(اگه بب ی .)با لحن شوخهیالک ی کرد ه؟فکر یهان.چ-

 .دنیحرفم همشون خند  نیا با

 کنم اما روجون تو هرگز.  سکیخودم ر یروزندگ د ی.شاشناسمیشترمیبه خاطرخودته.تو روازخودت ب گم یم ی زیاگه چ-
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.بعد  میدنبال خونه بگرد  میی خوایکه م  م ی.به سرهنگ اطالع دادمی.اول به طرف اداره رفتمیهمزمان ازجامون پاشد  ی ومراد من

از   یسال انیم  ی .اقامیوپارک کردم و وارد شد   نیبود.ماش .خلوت مید یکردم تا به مشاورامالک رس   یرانندگ  ی،مدتیازگرفتن مرخص

ساختمون   یواحد تو   هی  خواستیسراصل مطلب.سرگرد م میوبش کرد.بعدم رفت  خوش دست دادو یبلند شدوبا مراد  زش یپشت م

واحد مال سه ماه بعد بود که ما وقت  ه یمهلت  نیواحدها اجاره داده شده بود. اخر ی همه   یکنم.ول یدار یخودشون خر

  ی.باهم به طرف خونه  میکن ونگاه بود ر نایا  ی ترازساختمون مراد نییکوچه پا ه یازسکونت وکه  یخال  یخونه   هی.قرارشد مینداشت

حد ما طبقه  به خونه انداختم.وا ی نگاه کل  ه ی.می درواحد وباز کردو واردشد.ماهم پشت سرش راه افتاد  هی.بنگاهمیمورد نظرراه افتاد 

  مونیی الیازخونه و تش یوهم امن می ما هم تنها نبود  یدوم بود.خود صاحب خونه هم طبقه اول ساکن شده بود.ازنظرمراد 

دست   ییرایپذ  یهم قرارداشت.انتها یهم روبه رو  یبود.دوتا اتاق خواب دوازده متر  ی .اشپزخونش سمت راست در ورودشترهیب

دوطرفش   ی بود ول یخال نیبندازم.از نرده ها خم شدم.پشتش زم ینگاه ه یلکن وبازکردم تا و بالکن بود.دربا یبهداشت سیچپ سرو

تا خونه رو ازصاحب    می.موافقتم واعالم کردم.به بنگاه رفت ستمین یزینگران چ گهیخوبه.د یلیبود.از نظرمن خ یساختمون مسکون

خونه رو گرفتم ودوباره به   د ی.کلمیاقدام کن ی اسباب کش ی .قرارشد پس فردا برادمیاندازم وکارت کش شترپسیخونه بخرم.نصف ب

.قرارشد تاهروقت  میخونه شد  ه یراه ی با مراد وباره با احسان حرف بزنم.اخروقت هم د نیسمت اداره رفتم تا دررابطه با گزارش شاه

ما   ش یکمترپ نایتا ا می کنیجمع م المونو یاکنن.هرچند تا فردا وس  ی هم با ما زندگ یوسبحان  یمراد  م یکوچ نکرد نجایازا

  وننشستم واتفاقات و موبه مو براش  نای مبل کنارت ی.رو میدرعوض خدمتکارشون شد  ی ول  کننیباشن.واال.درست بهمون لطف م

 گفتم.صحبتم که تموم شد حسام گفت: 

 ن؟ یبه دست اورد ی زیچ نیاز شاه-

  یوسرپرست شه یاز زنش جدا م شیپسر هفت ساله داره.اما دوسال پ ه یوهشت ساله.ازدواج کرده و   یمعتمد.س  نیاره.شاه-

مشهد ازش نگه   رانیباجگ  ی روستا ی تو  نیداره به دست مادرخود شاه  یقلب  یی.البته با زور.چون پسرش نارساکنهیبچشوقبول م

 نکنه،تا با خودش ببره.  دایبچه رو پ یتا زنش جا  نه زیباربهشون سرم ه ی ی وماه کنه یم  یکرج زندگ  نی.اما خودشاهشهیم  یدار

 . یکن دش یتوسط پسرش تهد  د یخواهی :حاال میمراد

 .کنمی م یی درسته.فردا ازش بازجو-

به صحبت وخوردن شام گذشت.   صبح وارداتاق   گه ید  یجا پاشدم وبه اتاقم رفتم تا لباساموعوض کنم.تااخرشب هم مثل روزا  از

 سرهنگ شدم.

 کنم قربان. دشروعید یاجازه م-

 ببره. ییوبه اتاق بازجو نیشاه گمیم  ی .به مرادیبر  یتونیالبته م-

 شاهد مکالمه ما بودن.  شهیهم ازپشت ش  یشدم.سرهنگ ومراد ییبعد وارد اتاق بازجو قه ی دق چند 
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 :سالم سرررگرد. نیشاه

 سالم خالفکاررر. -

 . ستمیمن خالفکار ن-

 ثابت کن. -

 . ارهیدخلم وم ان ی.وگرنه راتونمینم-

 داشته باشه؟   یدسترس  نجایبه ا خوادیم ی نه؟چطور یکجا اومد  ی دونیتونم  نکهیمثل ا-

 .اون همه جا جاسوس داره. نیشناس ی و نم  انیشما را نکهیمثل ا-

 .پس به سواالم جواب بده.ی.پس بهتره راه درست وانتخاب کنانیتوسط را ا ی یشیم یتوسط ما زندان ای؟یاول واخرچ-

 ندارم.  یحرف-

 مگه نه.  شه یخوشحال م ی لیخ نهیسهند وسط باشه.به نظرت اگه مادرشو بب ی اگه پا یحت-

 شد. هل

 .د ی نگ  ی زینه.تو روخدا بهش چ-

 پس جواب بده. -

 . رمیمیحداقل با ابرو م یول مونمیزنده نم دونم یهرچند م-

 ؟یکنی کارم ان یچند وقته که با را-

 سه روز. _

 ؟ یسه روز؟مسخرم کرد_

 .انهیاسمش را یگ یکه تو م ی اون دونمینه به خدا.سه روزه که م_

 .یچطورباهاش اشنا شد -
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کنارم نشست.بهش   کتینم یرو  نایناب ی اقا ه یپارک نشسته بودم که  یروز تو  ه ی.دتشیند  چکسی ه یعنی.دمشیمن تاحاال ند -

نبود. رو به من کرد وگفت اگه بچت   دایپ ی زیزده بود.در کل ازصورتش چ نکیداشت.به چشماش ع ی بلند  یومو   شینگاه کردم.ر

  یازسرگرد تهران ی خوای م دونمیشاپ بود.گفت من م یهمون کاف یجا  گرفتمادرس.کاغذ وازش   نی به ا ی بر د یبا ی ودوست دار

.من دائم  یدار   نهیازش ک نیهم ی بود،برا ارستانمیتخت ب ی زندان پسرت رو ی کرد وتو فتاد رتیدستگ  ی چون وقت ی ریانتقام بگ 

  نه یا ی کن م ی خواهیکه م ی کار.تنها شهیم  م یتیاونوقت پسرت  رمیگ یوگرنه جونتوازت م یبهشون بگ   ی زیچ د ی.نباکنمیم دش یتهد 

  نیتر تیاهم یب ی .حتید یافتادبهم گزارش م ی اگه اتفاق نه یا ی کنیکه م ی .تنها کارادیتا ب ی شیادرس منتظر م نیبه ا ی ریکه م

 سهند. یتوکارت نباشه وگرنه سهند ب یکنن.کلک  بت یتا تعق فرستم یرو.دونفرم م زهایچ

 کرد.  ینگاه بهم

 بودم قبول کردم.  نیمنم چون هم پسرم درخطر بودوهم ازتودل چرک لشونگفتیاما دل  دونستمیوم زی بود که همه چ ن یهم یبرا-

 ن؟یهم-

احتماال مال  د یکش  شیو پ ی مهمون هی زنگ خورد.حرف  شیکردم.دنبالش بودم که گوش   بشی ازجاش بلند شدورفت تعق ی نه.وقت-

 زد.  بشی.چون غ دونمینم یا  گهیزدی.چنی.همرنیگ یجشن م ال یو  هی  ی)...(تو یطرفها گهیماه د هی

 ؟ یهم مونده که نگفته باش  یا گه ید زیچ_

 .د یا مراقب پسرم باش که بود گفتم.فقط تو رو خد  یهرچ_

 .ازجا بلندشدم.ازاتاق خارج شدم.به طرف سرهنگ رفتم. وفتهیبراش نم یدادم که اتفاق  نانیاطم بهش

 بود.  ی:کارت عالسرهنگ

 ممنون. -

  یببره.      رو به مراد  یبه کارهاش پ یکس ی راحت نیبه هم ذاره یبوده وگرنه نم انیکه گفت جزء نقشه را  یینایحرفهاش راسته.ا-

 کرد وگفت: 

  ی.تو د یوصل کن اب یبه خودتون رد د یبا ی.هم تو وهم سرگرد تهران یکنی م ی گرفته بشه رو برس  یرو که قراره توش پارت یخونه ا-

 .پس عجله کن.یشرکت کن د یهم با یمهمون نیا

 :اطاعت قربان. یمراد
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  ی همه سردرگم ن یهم رفت تا اطالعات مربوطه روجمع کنه.سرم ازا یبه طرف اتاقش رفت.منم به طرف اتاقم رفتم.مراد  سرهنگ

.بعد انیطرف هم االخون واالخون شدنمون.خدا ازت نگذره را ه یجواب نداره.از  چکدومیکه ه  یمختلف  یدرحال انفجاره.سوالها

  نایکه کردم.به ت ی .بعد ازرفع خستگ می.باهم وارد خونه شد د یهمزمان با من رس  هم  ی دبه سمت خونه راه افتادم.مرا یازساعت کار

.به طرفش  ادیهم پشت سرم داره م  نایت دمی حرف به سمت اتاقم رفتم که د نی.بعد ازگفتن امیروجمع کن  الیوسا  د یگفتم امشب با

 برگشتم.  

 ؟ ییایکجا م ی تو دار-

 .گه یاتاقامونوجمع کنم د امیب-

 .کنمینکاروم ی.من استین یاجیاحت-

 اما...-

 خسته ام.لطفا درکم کن. ی لیخ نایت-

 . دمیکش ی مبل نشست.بازازم دلخورشد.پوف ی رفت رو دمید  کردم ینگاهش م همونطورکه

 .من وسرگرد هم باال رو. د یوجمع کن   نییتو با کمک ستوان پا-

من   میتصم   نیبدبخت هم ازا ی شد.مراد ذوق مرگ  ده ید ونجه یمزرعه  هیخوشحال شدوحسام هم که انگار نایحرفم ت نیا با

بفهمه.دوباره از راه   یزیحاالها چ ناحاالیت  د ی.نبادادمیکاروانجام م نیداینبود با یچاره ا  ی پاش.ول یافتاد جلو  یچشماش داشت م

سارافون   ه ی.لباسموبا امیاومد.داخل راه رو پشت اتاق من منتظر شد تا من ب یم هم پشت سرم  یپله ها باال رفتم.مراد

.از تاق خارج شدم  فتهیازسرم ن یبستم تا موقع اسباب کش ی عوض کردم.شالم روهم لبنان د یسبزوشلوارکرم رنگ به همراه شال سف

 گفتم:   یو روبه مراد 

 .د یباال.اگه اومد بهم بگ  ادی ن نایتا ت د یستیبا نجایلطفا ا-

عطرحرم مامانم که به سجادش   ی .هنوزم بودمیکش  یق یشدم.نفس عم نای متعجبش عبورکردم ووارد اتاق مامان ا یچشمها یازجلو

که   ییدراتاق بود.جا  یهم روبه رو  شیزارایشده بود.م ده یانداختم.تخت وکمدشون کنارهم چ ینگاه کل  هی تنفس کرد. شد یزدومیم

  دهیچسب نیرو از روش بلند کردم.دستم وبه دوطرفش بند کردم تا ازجا تکونش بدم.اما انگار به زم نه یمن باهاش کارداشتم.ا

کارش خندم گرفت.صداش زدم.هل شدوبه طرفم    نی.از اپادیوم نییشده و پا زون ی ازنردها او یمراد دم یبود.ازاتاق خارج شدم.د

اتاق بشه.داخل که شد در وبستم.از کارم تعجب   رد.با دست اشاره کردم تا وازدیم د یرکه داشت د.انگار نه انگاستادیبرگشت وصاف ا

سرکارش گذاشت.اونم که لبخندم   شه یبه لبم اومد.چقد باحال م یفکرم لبخند  ن یدارم.ازا کاریمن باهاش چ کنهیکرد.االن فکرم

 کردم.  زاشارهی شد.به م شتری.اخمش بد یود
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 . تونمیما نمجابه جاش کنم.ا خوام یم-

  ه ی.عجب.جلل خالق.من اون همه زور زدم کنه یحرکت پشت در قرارش داد.انگار داره لحاف تشک جابه جا م ه یخودش اومد وبا   به

 تکون نخورد.  ونیسیابل

خندش  د یمنود   ی.اونم که خنده رخندهی نتونستم تحمل کنم و زدم ز گهی.دد یسرعت به سمتش رفتم.زود خودش وکنار کش به

وازجاش   یانداختم و به کارم مشغول شدم.اول فرشو جمع کردم. بعد کاش  نییزل زده به من.سرم و پا دم یگرفت.اروم که شدم د

و گذاشتم    یودوباره کاش  دمشیکش  رونیپاکت سبز رنگ بود.ب ه ی بردارم. ودراوردم ودستم وبه داخل حفره بردم تا مدارک  

 وحس کنم.ازجا بلند شدم.  یراد م ج یتموم مدت نگاه گ تونستمیسرجاش.م

 د؟یکنیم  کاریچ د یبپرسم دار تونم یم-

 . د یاومد که غرورشو کنار گذاشت وسوالشو پرس  خوشم

 .د یبگم.ببخش یزیچ  تونم یاالن نم د یفهمی به وقتش م یول د یشد  جیگ  دونمیانسان،م ه ی  تیمدارک هو نیا-

  کردمیم یجعبه بسته بند  ی .من تومیکرد  لی.بعد هم شروع به جمع کردن وسامیجابه جا کرد وباهم ازاتاق خارج شد  زویم دوباره 

روجمع کرده   یبه خونه انداختم.همه چ ی.به ساعت نگاه کردم.ده شب بود.نگاهدادیقرارم  رونیهم ب یهم کارتون ها رو رو  یومراد 

.به طرف تلفن رفتم وسفارش غذا دادم.دوباره به سمت پله ها  میبخواب نجایا می تونکه امشب ب د مونده بو ی جزئ ی زهای.فقط چمیبود

 بود.  نایت یصدا نش یها رو چک کنم.اول غامیتلفن و روشن کردم تا پ ریغامگ یافتادم وراه رفته رو برگشتم.پ ی زیچ ه ی اد ی ی رفتم. ول

 برم کتاب خونه.فعال خداحافظ. خوامی.مامیرم یامروز د ؟منیالو،مامان خونه ا-

 مضطرب باباپخش شد.  ی.صدایبعد  رفت

 بهش بگو بهم زنگ بزنه.  ید یغامموشنیخاموشه،اگه پ شی:سالم کمند.ترانه خونه ست گوش بابا

 .د یچیفضاپ یمامان تو  یصدا نباریا

 نی.افرد ی نزن یز یبه چ دودستیاش ب یخوب  ی رستوران.بچه ها  میریم  مون یترانه.منو بابات به مناسبت سالگرد عروس  نا،ی:تمامان

 من.  یگلها

که ازشون دارم.اشک ازچشمم   ی ادگاری ن یصداشون تنگ شده.اخر یمامان هم خندم گرفت هم ناراحت شدم.دلم برا  ه یشوخ از

 .رشد یسراز
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به سمتم اومد وبغلم   نای.اشکهامو پاک کردم.ت دمیاومدن که من نفهم یک   نای.استادنیهم کنارمن ا هیبق  دمیو بلند کردم که د سرم

 . یبعد  غامیکرد.به خودم فشردمش.رفت روپ

 امیبازارمراقب خودت و بابا باش.ن م یبر می خواهی.مگفتمی.داشتم میزنیم  شیچرا ن  نای.اخ نکن تدهیورپر  ینایت  نیسالم مامان.منوا-

 پنج نف...  میشد  نمیبب

دختر که   یض ینگاه کنم.بگو خه مگه مر  ی به حسام ومراد تونستم یدم.ازخجالت نمدکمه زدم وقطعش کر  ی رو د یکه رس  نجا یا به

  یحسام به خودم اومدم.تو  ی که.با صدا برنیازم حساب نم گه ی.دکننیبا خودشون م ی .االن چه فکریکن یرو چک م غامهایتوجمع پ

 . زدی موج م طنتیصداش ش 

 .د یکشیچراما روبه صالبه م ،پسی،شوخینقدرمهربونیسرگرد شما که ا گمیم-

گفت که خندم گرفت.نگفتم   یخاص تی اخرجملش وبامظلوم ی  کهیباهاشون مهربون بود. کم ی شهی .نگفتم.جنبه ندارن که.نمایب

 .لبخندم جمع شد. برنیازم حساب نم گهید

نداشتم.تنها   ی.مزاحمهر یبگ  ناروازمیت خواستینم ینداشتم.ارامش داشتم.خانوادم کنارم بودن.کس یفکر  یاون موقع دغدغه  -

 نبودم.به جمنم سوقصد نشده بود.خونه به دوش نبودم. 

 زدم.  یسکوت برقرارشد.لبخند  دوباره 

 . دهیمن ماست چقدرکره م ه ی گم یپرونده بسته بشه اون وقت م نیال،بذارایخیب-

 پله ها نشستم.  ی بودازحال برم.رو ک یحبس شد.نزد نم یبلند شد.با پخش صدا،نفس تو س  ریغامگ یپ یصدا دوباره 

 بابا پرپر بشه.  ی ترانه   یخوایباشه اون دستت امانته ها.تو که نم ادتیشد. یفلش ما چ نی سرهنگ.پس ا ی :چطورانیرا

.پس  هی ک انیرا دمی.حاال فهمدمیرو فهم ی من.حاال منظورازامانت ی.اه خداکردیاعالم م غامهارویبوق بوق که ختم پ یصدا اخرهم

 .رفتینگاه کردم که داشت با تلفن ورم ینشدن.به مراد  نیتجسس متوجه ا  یها چرا بچه 

 عوض کرده.  ی با نوار قبل ینوارو به تازگ  نیا یکیمال بعداز تجسس خونه ست.انگار غام یپ نی:ایمراد

 که وارد خونه شده.  که یحد به ما نزد نیتا ا انیجاسوس را یعنی:حسام

 . یییی:وانایت

که    هی فلش ی.منظور اون امانت رهیانتقام بگ  خواد یازافراد اونه که م ایداره  ی نسبت امکیبا س  ای انیاالن جواب نصف سواالم وگرفتم.را-

 به دست بابا رسوندست. میمر
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 ه؟ ی ک  می:مریمراد

  یه دستمون برسونه.وقت روب  ی قراربود اطالعات ییرضا  میبه اسم مر می داشت ی نفوذ  هی امکیقبل از ورود من واحسان به باند س -

کجا.چون   دونمینفرتا به بابابرسونه.بابا هم پنهونش کرد اما نم ه یفلش پراز اطالعات وداده به  ه یگفت  م یباهاش ارتباط برقرارکرد

 لورفت.   میشد که مر یچ م یدونی.اما نممیکن  دایخودش نگه داشت تا ازشون مدرک پ شیو پ شدفلشیچندتا باند به هم مربوط م

 شد؟ی:بعدش چحسام

 . ادیبازم موقورنم ی.ولکننی.شکنجش مگهی نم ی زی فلش و بگه اما چون چ  یخواستن که جا می از مر-

  ن یتر یم یادامش وبگم اما مجبورم تا سبک بشم.اون صم خوادیکردن.ازجا بلند شدم.دلم نم دایدوباره راه خودشونو پ اشکهام

قطره   ه ی تونستمینم یوازدستش گرفتم ول   وانی .لستادیاب رو به روم ا  وان یل  هی با  ناینامزدش.ت چارهی دوستم بود.طفلک مادرش،ب

 .شترشد ی.سرعت اشکام بذاشتینم ی بغض لعنت ن یازشو بخورم.ا

 شد؟ یبپرسم بعدش چ تونم ی:م یمراد

 نگاه کردم.  ی مراد به

 .  کننیم  که یت  کهی( جسدشو تدمیکش  ی قیوبعد هم)نفس عم کننیشکل بهش تجاوز م  ن ی.به بدترزنهینم یحرف  ننیب یم ی وقت-

 با هق هق گفت: نای .تد یوارکوبی مشتشومحکم به د ی کالفه موها شو چنگ زد.حسام چند بار  ی.مرادختیریپا به پام اشک م نایت

 ...ره ما..در..ش. چایب-

.همونطورکه انتقام دوست بابا  شمیاروم نم رم ینگ  انیرا  نیو ازا  می (تا انتقام مردادمیدستم فشار م یو تو  وان ینامزدش.) ل  چارهیب-

 گرفتم.   امکیروبا ذلت ازس 

با دو به طرفم اومد.دستام وتودستش گرفت.رو به حسام گفت   نایدستم شکست.باعث شدازدستم خون فواره بزنه.ت ی تو  وانیل

فقط به اخم بسنده کردم.دردش    ی.دلم از درد ضعف رفت ولختیزخمم ر  یوباز کرد ورو   نیبتاد نای.ت ارهیروب هی اول یجعبه کمکها

.همون موقع زنگ  دمشینفس سرکش هی اب قندم برام اورد. وانیل ه یکرد و  ی چیپ د نبود.دستا موبان  یز یدرقبال سوزش جگرم چ

رخت خواب  تموم به  ی اشتها نداشت. هممون با حال داغون وخستگ  چکس یه ی خونه به صدا دراومد.سفارشها رو اورده بودن ول

.دلم  دمیراهرواحسان ود ی نشونه.امروز تو هی  از غ یدر ی.ول می گردیم انی.هنوزم دربه دردنبال راگذرهیم نای.سه هفته ازفوت بابا امیرفت

اون جشن   یتو   مید یکه فهم  یکردم.ازوقت ف یتعر  ازیپ رتایمدت افتاده بود وبراش از س  ن یکه تو ا یبراش تنگ شده بود.تمام اتفاقات

اسباب   یتو  رشد قرا می خونمون وعوض کن  م ییمخوا  دمیاحسان فهم ی.وقت ارمیدارم بال در م یافته ازخوشحال یب یی ممکن اتفاقا

ها با کمک بچه ها   لهیوس  دن ی.بردن وچمیکن  ونیوبارکام  لیتا وسا  میما رفت ی خونه  ی ،همگ یکمکمون کنه.بعد از وقت ادار یکش
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  ی بمونه.روزها م شمون یوحسام رفتن،احسانم خواست بره که مانعش شدم و قرارشد شب پ ی مراد ی.وقتد یطول کش یپنج ساعت هی

  نایا یی بود.خانواده دا نای. امروزم چهلم بابا امید یرس یم جه یکمتربه نت می گشتیشترمیب ی بود.هرچ شترشدهیماهم ب ت یگذشت وفعال

  ی.بازم دلتنگ می وبه طرف مزار رفت م یکرد ییرایکارها روهم بچه ها انجام دادن.ازمهمونها پذ   یازاصفهان اومده بودن.همه   روز یهم د

 شگاهیوازارا  م یدراورد  هامونویچهلم،لباس مشک یهم گذشت.فردا گهیشب د هی نداره. ی تموم  چوقتیکه ه  ییواشکها  نایمنو ت یها

ازشون ممنون بودم که   رکردن ییاونا هم تغ  دمیفهم  دمیبچه هارو د ی  هیی بق ی .وقتمییایدرب  یتا ازحال واحوال عزا دار  می وقت گرفت

  ی بود که خونه روبرا یا  یانداختم.امالک فحهبه ص یزنگ خورد نگاه می ازاداره خارج شدم گوش  یحرمت خانوادمو نگه داشتن.وقت

 فروش سپرده بودم.                                                                     

 .د ییسالم بفرما_

 ؟ یسالم دخترم.خوب_

 ما.  ی.با زحمتهانیممنون،شما خوب_

 شده.  دایپ یخونت مشتر ی سربه من بزن برا  هی  یدخترم،فقط زنگ زدم بگم اگه تونست  یچه زحمت_

 . شمیمزاحمتون م  گهیساعت د ک یاز لطفتون ممنون.تا _

 منتظرم.فعال خداحافظ._

 خداحافظ._

با   دم یرو د نا یت دم یدانشگاه رس  ی جلو ی.وقت میبر ی به امالک نایشدم.به سمت دانشگاه راه افتادم تا با ت نیسوارماش  یخوشحال با

  شترکه ی.جلو تررفتم هنوزمتوجه حضور من نشده بودن.بکنهیونگاه م ستاده یدرحال مشاجره ست.حسام هم دور تر ازاونا وا یکس

  الد ی که م نیاومد.ا ادمیبرام اشنا بود.به مغزم فشار اوردم. اهاااان  یل یاش خ افهی.قکنهیم بحث مرد  هی با  نایت  دمیدقت کردم د

جلوتررفتم   تیاز من پنهون نکنه.باعصبان یز ی.مگه قرارنشد چکنهینم  ی . چراحسام دخالتکنهیکارمیچ نجای.اناستیخواستگار ت

 متوجه ام شد گفت:  الدیم ی وقت

 . می سالم خواهرعروس باالخره شما رومالقات کرد_

 ؟یکنیکارمی نجاچیبه فرض که سالم.توا_

حرفش   نیبا ا          خانمم.                                                                          دن ید امیهست که م  یهفته ا  ه یمن _

اومد.اگه قراربود جواب مثبت   یسبک سرخوشم نم ی پسره  نیوقت ازا  چیکردم.ه یپاشونگاه رسرتایخونم به جوش اومد.با تحق
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  یدرباره    چوقتیکه ه  نهیداره،ا یخوب  ه ی  کنهیم ی چطورزندگ ستیداد.نه حاال که معلوم ن   یم تی بابام همون موقع رضا رهیبگ 

 نکرد.  ق یما تحق ی خونواده 

 سراغ خودش.  یمگه بزرگترنداره که اومد   یشده خانومت که من خبرندارم.درثان یاز ک_

 . یک  ش یاومدم پ یخانواده اش که فوت شدن، پس م_

 .گرفتیم د یداشت منوند  رسما

 . نمتینب گهیکارت.د  یبرو پ ،حاالهمینکن  جادیا ی براش مزاحمت گه یخواهرکه داره.بعد شم مگه قرار نشد د_

 کردم.  ینگاه نایت  به

 .امیتا ب نیماش   یتو  ن یبرو بش-

 . رهیجانم چ یمن ه  نابدونیت-

 به طرفش رفتم.روبه روش قرارگرفتم.  یقدم

 . ازیته پ ای یازیسرپ-

گونش گذاشت   یصورتش زدم.دستش و رو  یمشت تو  هی که انگار بهش برخورده باشه.به سمتم حمله کرد.به خودم اومدم و  اونم

 بهش گفتم: ادیکه با فر اد ی.حسام خواست به سمتم باوردیاخش بلند شد.اما کم ن یوصدا

 سرجات. ستایوا-

دوباره    الدی.مارهیدر ب   یمن قهرمان باز یبرا خواد یحاالم اده ستیوا  د یزیعلم  دمش،مثلیکه د یازجاش تکون نخورد.ازوقت  گهید  اونم

شمردم و با    متی. منم فرصت وغند یچیو به خودش پ  نیزم  یشکمش.افتاد رو  یپا محکم زدم تو  نباربایبه سمتم هجوم اورد که ا

  ی دورمون دورمون جمع شده بودن.بد  ی.به اطرافم نگاه کردم.چند نفر ادیگشت به دانشگاه ب نیش ما  ه یاحسان تماس گرفتم تا با 

خواست   الدی کالغ چهل کالغ کنن.حاالخوبه که دانشگاهش مخصوص بانوان.م ه ی.فقط منتظرسوژه ان تا گهید  نهیدانشگاه هم هم

ه سمتم اومد.بهم احترام  شدوب اده ی.احسان ازش پد یگشت رس   نیاخش دراومد. همون موقع ماش  یازجاش بلند شه که دوباره صدا

رفت وبلندش   الد ی ذوق کردم که خورده تو پرش.احسان به طرف م ی کردم.چشماش چهارتا شده بود.ا  ینگاه الدیگذاشت.به م

 گفتم: شدن یکرد.ازجلوم که ردم

 . د یبا مامورقانون هم ثبت کن ی ریپروندش به جزمزاحمت،درگ ی سروان.تو_

 اطاعت قربان._



 بالخره تموم شد 

46 
 

.با  دونهیکه خدا م  شیگردنشو بشکونم به خاطرپنهان کار خواستی م نقدردلم یت حسام راه افتادم.اازرفتن احسان به سم بعد 

 کردم اروم نگهش دارم گفتم:   یکه سع ییصدا

افتاد   ی م یاتفاق  یا گه یکس د  یبرا  ؟اگهی روبه من اطالع بد  یکیزکوچیقرارنشدهرچ ؟مگه ینگفت  یز یالدچیم یچرا ازمزاحمتها_

 محافظت گذاشتم. ی روبرا ؟تویچ

 کنم.  یخانم نذاشتن دخالت نای باهاش برخوردکنم اما ت خواستم یمن م_

 گفته بودم؟   یمنه مافوقت بهت چ_

 اجازه روبهش ندادم. نینداره من ا ی ری:ترانه ستوان تقصنایت

 . میهست ی تیدرک کنن ما توچه وضع خوان ی.اما نمکننیهم بازم ی برا ی نوشابه ا حاالچه

 . یکن  یکار  یتون یهم نم نایگنده تراز ت  ی،برایومد یبرن  نای.تو که ازپس تید یاستعفاتو م یریان امروزم تودخالت نکن.ستو_

 . واری د ی سرم وبکوبم تو نای ازدست ا خواستی.دلم مومد ی تند تند پشت سرم م ناهمیراه افتادم وت  نیسمت ماش  به

 ؟ ینگفت یزیمزاحمته وبه من چ   الدیبودم که هفت روزه م بهینقدرغریا_

 بود گفت:  نییسرش پا ناهمونطورکهیت

 به مشکالتت اضافه کنم.  گهیمشکل د  ه ی خواستی دلم نم_

 حسام دخالت کنه؟  یپس چرا نذاشت_

 . فتهیب ی اونم اتفاق  ی برا خواستمینم_

 . نییو بازکنم.خودمو پرت کنم پا  نیدرماش   خواستیم دلم 

 فته؟ یبراش ن یاتفاق ی خواستیاونوقت توم ادیست.ازپس خودش برم ده یاشتم.اون اموزش دمحافظت ازتو گذ  ی من حسام و برا_

  ینرو.به کس رون ی .بیمنگنه قرارم داد یچقدرال یدون یباهام برخورد نکن.م یدست پاچلفت یبچه ها  نقدرمثلیترانه بسه.ا-

 نرو.خسته شدم.  نجایبروا نجایاعتمادنکن.به حرف حسام گوش بده.ا

 گفتم:   ینسبتا بلند  یباصدا
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استعفا   یدونی.م فتنی باشه تا تو خطرن ه ی به تو به خودم، بق د یشده.حواسم با ی کی.شب و روزم ستیمن سخت ن  یبرا  یکنیتو فکرم _

 . تیغازالک هیصدمن   لیودال ی بخاطرپنهون کار ش؟فقط یپرونده کار یبرا ی پوئن منف ه ی  شهیحسام م

از جابلند شدن   ی به همراه مشتر یاحمد  ی.اقامیپارک کردم.وارد شد  یامالک ی وجلو  نیسکوت کرد.ماش  حرفام فقط  دنیباشن

  نجایپام وا م یکه کوچ کرد ی .به داخل تعارفشون کردم.از وقتمیبعد به طرف خونه راه افتاد یقیکردن.دقا ک یوباهامون سالم عل

همه جارو به   ی احمد  ی.اقایوهم تلخ  ه ی نیریتنگ شده بود.هم برام پرازش  نجایا یمدت چقدر دلم برا  نیا ینذاشته بودم.تو 

  یواند  ستیسخته ب  یلیهمه جا رو توذهنش ثبت کنه.خ خواستیم د ی.شاکردیبادقت به اطراف نگاه م ناهمی.تدادینشون م  یمشتر

 .یوبفروش  هاتیادگاریسال خاطره و

 . کردی.باباهم هندونه قاچ ممیدورهم بود قیاالچ ی تابستونا تو ادته ی:ترانه،نایت

 . ریبخ ادش یاره._

 . میبود یهمش درحال گل باز  یول  م یکردیدرختاروکاشت.ماهم مثال بهش کمک م  نیا ی بابا باچه عشق ادتهی_

 . ریبخ ادش یاره _

 ... ادتهی_

 .یراه انداخت ی واسه من نوستالژ ی .هیبگ  ییخوایم ی .خوب مثل ادم بگو چادتهیزهرمارو _

 فت. بهم ر یغره ا  چشم

 . میداریمرده بگو هروقت خواست خونه روبفروشه خودمون خر  نیادب.برو به ا یب_

 .ایگ یراست م_

 : دارگفتیروبهش زدم.خر نایت  یرفتم.حرفا یاحمد  ی طرف اقا به

بفروشم با   نجارویتا هروقت خواستم ا د یبه من بد  یبرم خارج،شما شماره ا شه یهم یبرا  خوامیم کی نزد ی ا ندهیاتفاقا من در ا_

 .رمیشما تماس بگ 

 خارج کردم وبه طرفش گرفتم.  فم ی بهتربا عجله کارتم وازک نیاز ا یشد.چ ی کردم.عال ینگاه نایت  به

.اما من که به خاطر شغلم عادت  شد یبود متوجه نم ی ا گهیاگه کس د د یزد.شا  یبه کارت کرد.احساس کردم.پوزخند محو  ینگاه

 . ادیبه چه کارشون م یخال  یخونه   یدام باشه.ول  ه ی نی نداشت.بهش شک کردم.نکنه ا یباشم کار  ن یبزیکردم ر
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 کارت شما روداشته باشم.  تونمیم_

 البته. _

(به چهرش دقت کردم.البته اون سرگرم صحبت  یمستوف  د یبه سمتم گرفت.کارت وازش گرفتم ومشخصاتشو خوندم.)نو یکارت  اونم

  ه ی.تجزخوردینسبتا کبود.سنش حول وحوش شصت م یمتوسط،لبا  ینی وب یطوس  ی،چشمهایجوگندم  یبود.موها یبا احمد 

  فروختمیاشنا م ه یخونه روبه  شد ی.کاش ممیسیتا قراردادوبنو م یبر ی .قرارشد باهم به امالکد ینکش شترطول یب ه یسه ثان لم یتحل

 . میوبه سمت خونه راه افتاد میشد  نیارماش .بعدازخارج شدن ازمغازه سوننیبب بیاوناهم به خاطرمن اس  دمیترس یامام

 نه.  ای یبد  ینیریبه ما ش  د ی.باالخره بارونیب م یازت خواهش کنم امشب بر شهیترانه.حاال که خونه فروش رفته.م گمیم_

  مون ی.اونا روهم توشادمی)...(تا ما هم بریبرن رستوران سنت گهیساعت د  ه یبه بچه ها هم زنگ بزن تا  نطورهیچرا که نه حاال که ا-

 . میکن کیشر

 ازت کنم؟  ی ا گه یخواهش د هی  شهیاخ جون.حاال م_

 باشه. ی تا چ  نمیبب _

 نذارحسام استعفا بده.لطفا. ی .پس اگه منو دوست داریمنو ناراحت کن  ادیکه دلت نم  دونمیم_

 بهش گفتم.  ییپرو  رلبیز

 .نمیتابب_

 . ینیممنون.توبهتر_

 وزموافقت نکردم. من که هن_

 اره.  ی عنی نیکه ا  دونمیم_

 حرفم دوتا شه.  یشیکه تو باعث م  هی بار نیاول یول_

  تونستمیبود. نم ی خنک وطوفان ی .هوا کممیخودمون شد  ینزد.به سمت خونه راه افتادم.هرکدوم وارد اتاقا ی حرف گه یهم د نایت

کردم   یبه صورتم کرم زدم.بعد ازاون داخل چشمهام ومشک ی .پس اول ازهمه کمشد یم رم یچادرم وجمع کنم.دست وپاگ ی نطوریا

  ی پرنسس یمانتو  هی . شهیم رمییتغ  یمقدارکم هم باعث کل نیهم کنمینم شیارا اد یزکمرنگ تمومش کردم.چون   یرژقهوه ا  ه یوبا 

جذبم   ی لیکه البته خ  یکرم رنگ لوله تفنگ بودو پشتش تامچ پاهام ،به تن کردم.با شلوار  رزانو یجلوش تا ز یرنگ که بلند  یگلبه

زدم.سمت چپ شالمو کوتاه گرفتم وازپشت   پسیسرم کل  یبود توش راحت بودم. موهام وباال سهی نبود.مانتومم چون جلوش پل
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که انگارهد همرنگ    یمحکم کردم.طور رهیبا گ ریرد کردم سمت راستم واز ز پسم یکل ی از رو شوی زدم.بعد بلند  رهیگ  رموهامیز

  فی کدارم وبا   نینگ  ی.کفش پاشنه پنج سانتشهیشالم ازسرم باز نم یطی شرا چیراحت بود که توه المیخ ی نطوریشالمو سرکردم .ا

فاصله با احسان هم تماس گرفتم تا دعوتش کنم.اونم باز   نیکارش تموم شه.توا  ناهمیسادم برداشتم.از اتاق خارج شدم تا ت یمشک

به همراه روسرس   ،یشمیسبز  یراسته با مانتو د یشلوارسف هی بهش کردم. یازاتاق خارج شد.نگاه نایقبول کرد.ت ازخداخواسته

مثل    یی.جاهامیبا حجاب بود نایصورتش داشت.من وت   یهم رو  ی محو شی.اراودسرکرده ب ی که مدل لبنان د یسف

  ی.وقتمی وراه افتاد  میشد  نی.سوارماش می.باهم ازخونه خارج شد میپوش یم یلباس راحت وباحجاب  میچادرسرنکن ،گه یمسافرت،شهرباز

رود خونه نشسته   ک یتخت نزد هی  یواحسان رو   ی.حسام و مراد می کردم به سمت رستوران رفت دایپارک پ یبرا  یمناسب یجا

  نا یمن وت نیهم نشستن. احسان هم ب ی روبه رو نا ی.اوناهم جوابمونو دادن.حسام و تمی و سالم کرد می بودن.به سمتشون رفت

 گوشم گفت:  ک ی.احسان نزددمیبه خوش و بش گذشت که د  یا قه ی ما کنارحسام جا گرفت.ده دق  یهم روبه رو  ینشست.مراد

 . یچه خوشکل شد _

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

طرف چقدر روم زوم شده که   کنمیاحساس م ینطور یکنه دست گذاشته رونقطه ضعفم.ا  فی ازم تعر ی کس اد یمن بدم م دونه یم

ببره.خوب   ش یسرم کاله بذاره تاکارش و پ خواد یطرف مقابلم م کنمیکه احساس م   نهیهم ا لشیدل  ه یبد. ایتونسته بفهمه خوبم 

و    یکیکنه.هرچند خودم  ف یتعر  ادیبازم بدم م ی تره ول ک یبهم نزد یازهرکس که نیاحسان با ا نی.استیکنم دست خودم ن  کاریچ

 رشونیدستگ  ی زیبه طرف زل بزنن تا چ قه یدق ه ی د یکمه کمش با ه ی.اما بقشهینم شتریب  هیبمونه پنج ثان ادمیام چهرش بخو نمیبب

 . شمیم ی عصبان رم یقراربگ  یکس  ن یرذربی ز یبشه.منم وقت 

 . یندار ی فرق چیه ایکردم.توبا اناستاز ی.شوخیکشیتو ذهنت نقشه قتل منوم  یمعلومه دار افتیخب حاال.ازق_

شد   ینیزدم توسرش.با کارمن سکوت سنگ  فم ی کرد؟کفرم دراومد وبا ک سهیمقا ندرالیس  ی گفت؟ من وبا خواهر ناتن  یاالن چ نیا

 .د یبلند خند  یکه احسان با صدا نیی.ازخجالت اب شدم و سرم وانداختم پامیرفت کجا هست ادم یوبا تعجب بهم نگاه کردن.اصال 

 شد.  یشیکه ات  ی گفت ی:احسان بهش چنایت

 .یبه خدا فقط گفتم چقدرخوشکل شد  یچیه_

  یمراد ن یا دونمیچشم دوخته بود.من نم نا یحسامم با تعجب به ت کردینگاه م ن یبا اخم به زم ی.اما مراد د یزخند یر ز یر نایت

 . رهیگ یدرد نم ش یشونیپ کنهیم نقدراخمیا

 ن؟یخند ی بپرسم چرا م شهی:محسام

 :اخه احسان باز رو نقطه ضعف ترانه دست گذاشته. نایت
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  گهیمثل من.اگر هم زن باشه م شه ی.اگه طرف مرد باشه عاقبتش میکن  فیازچهرش تعر ادیبدش م  یل یبابا.ترانه خ یچی:هاحسان

 . دهیچون بهش نامحرمم بهم رونم یول  خوامش یشترمی وازجونم ب  میکه پنج ساله همکار  نیخرم کنه.با ا خواد یم

  یازجون خودمون برا تهامونیمامور یتو   ی.حتمی.به هم اعتماد دار ست یما نگفته ن ن یب یحرف چی .هگهیوراست م نیا خخخخ

 . دونهیاحسان حد وحدودش و م  ییخدا ی چارچوب اخالقامون.ول ی.مثل دوتا دوست اما تو میگذشت گهیهمد 

 .میبسه.منو روبده غذاسفارش بد _

 گرفتم.  ی ستم داد.منم اونو به طرف مرادمنو رو ازکنارش برداشت وبه د حسام

 . د یبهتراول انتخاب کن د ییشما مهمون ما_

 .می.ما هم که برگ چغندرگهی:فقط سرگرد مهمونته داحسان

 .روبه احسان کردم. مید یحرفش همه خند  نیا با

چون با عنوان سمت  میبزن گروصدای بهتره اسم همد  رون یب  میایم ی ازهمه بزرگترن.بعدشم وقت شون یا ی ول یشما هم مهمون_

 . د ی.موافقمیهامون ممکنه سرمونو به باد بد 

 ندارم.  ی:من که مشکلاحسان

 . ییپرو دونم یاره،م_

غذامونو   ی.وقتمیسفارش داد  یاریکه همه مون بخت  نیتاا د یکردن.منو دست به دست چرخ  د یینگاه کردم.با سرحرفمو تا ه یبق به

شده بود.رد نگاهش و گرفتم تا   ره یخ ییکردم.به جا ی.بهش نگاهدهیدست ازغذاکشاحسان   دمی.دمی اوردن.شروع به خوردن کرد

.خندم گرفت.سرم  ذارهیدوست پسرش م  ایسرچنگالش زده وتو دهن شوهرش  یبدختره کبا دمی به تخت روبه روکه د دمیرس 

 گوشش بردم.   ک یونزد

 ؟ یشد  ره یخ ی به چ_

 . د یکش یاه

 رو دوست دارن. گهیچقدرهمد _

 ؟ ید یغذا خوردنشون فهم یاونوقت تو ازرو -

 .گهیاره د_
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 زدم.  یپوزخند 

 کباب و به چنگال زدم و به طرف دهن احسان گرفتم. نصف

 من بود کبا ب ودهنش گذاشتم.  ی  رهیتعجب نگاه کرد.باچشم به دهنش اشاره کردم.همونطورکه خ با

 . نهکینوعش فرق م  ی .منم تو رودوست دارم ولهیچ خوب

 :د یاحسان پرس  نکهی .تا اد یطول کش ی ا قه ی دق ستیغذام وخوردم.شام خوردنمون ب ه یبق لکسیر  یلیخ بعدم

 شام به چه مناسبت بود؟  نیا ،یراست_

 .خونه روفروختم.شدمیم د یداشتم ازت نا ام گه یچه عجب.د_

 .میانداخت یازجاش بلند شد.بهش نگاه نایگفتن.ت ک یبهمون تبر همشون

 . امیم سیسرو  رمیم_

  نای.به تدهیمن باورنکردم.طفلک چشمش ترس  ی برم دنبالمه ها.ول خوامی م  ییتا دستشو گه یراست م نا یپشت سرش رفت.ت حسامم

احسان هم زنگ   ی.همون موقع گوش رباشهیپذ  تیکه مسئول ی .به شرطستیبه استعفا ن یاجیاحت گهیدادم تا به حسام بگه د امیپ

  انیدادم تا بچه ها م ی بلند شد تا جواب تلفنش و بده.منم سفارش چا ازجاش هم رفت.به شماره کرد.اخماش تو یخورد.نگاه

از   دمیبودم که د ره ی .بهش خزنهی داره با مخاطبش حرف م ی کالفه بود مشخصه مجبور ی لیخنک بشه.به احسان نگاه کردم،خ

.کاش االن به احسان  دهیم  متاره عالد  ده یانداختم.همون پسره بود.چشم زنش ودورد ی.نگاهزنهیداره بال بال م  ی چ هیپشتش 

نشون   ی .دستشو به صورت گوش ید یخودت تزم  ی دوست دارن که تو برا گرویناهمد یتا بفهمه کجا ا دادم ینشونش م

شبم خراب شه وگرنه نشونش   خوام ی که نم فی.حنییشماره بده.اخم کردم و سرم وانداختم پا خواستی.م تیتربیداد.ب

  ی ور  یبهش در  رلبیکالفه شدم وز  گهیبازداشتش کنم.د خواستی.اخ چقدردلم مکردمینگاهش واحساس م ی نی.هنوزسنگ دادمیم

 . گفتمیم

 . زی فرهنگ ه  یب  یپسره _

 به خودم اومدم. یمراد  یصدا با

 .نیکنار من بش ایپاشو ب_

 .بهش نگاه کردم.اخمهاش توهم بود. نمیتو بش پی مونده ک  نمیکارکنم؟همیچ

 .نیوربش  ن یا ایب رمیپسره روبگ  نیدعوا بشه تاحال ا  ییخوایاگه نم_
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احسان نسوخت   ی گوش  دونمی.ازجام بلند شدم وکنارش نشستم.نمیبر ی.چرا فکرادم و به نا کجا اباد مگهیبابا.خب واضح بگود یا

خسته   یمراد  رگفتمنقد یبود.ا یاسمش چ ی.راستنیتنها گذاشت یمراد  نی منو با ا گه ید د ییایحرف زد.اه اه اه.چندش.خب ب نقدریا

قلپ   ه یتخت نشستن.چه عجب. انگاررفته بودن چاه بکنن. ی وحسام رو   نایوبده.ت م خدا واقعا مراد گهیشدم.کم مونده د

 . موخوردمییازچا

 :احسان کجاست؟نایت

 . د یروبدم که خودش سررس   نایجواب ت خواستمیم

 . زدمیحرف م  زیداشتم با مترسک سرجال_

 گه؟ ید  هی مترسک ک_

 غزل،دختر موم. _

 : دمیتعجب پرس  با

 . دهینشن یزای غزل بود.به حق چ یمطمئن_

 کجاش تعجب داره؟ نی:احسام

  لهیمدت مامان پ ه یحرام. گرانید  یازاد و برا یخودشون همه چ یکه برا  ییخشک مقدسه.از اونا یاز اون خواهرا  نی:اخ ااحسان

  دونمیمنوبهش داده تا تو عمل انجام شده قرارم بده.نم ی امان شماره م   نیهم یبارنرفتم.برا  ر یمن ز  ی .ولشیخواستگار م یکرده بر

 زنگ زده.من که پسرم جلوش کم اوردم.  یی با چه رو

 . یاز بس گاگول_

 .احسانم اعتراض کرد. دنیخند  هی حرفم بق نیا با

 یرچرخهای سرشو بزارم ز خواستیدلم م  دمشیشب د هی  ی.واالمن که پارسال برای.از بس بهش روداد گهید  گمیخب راست م_

 . شینیبیبه حال تو که دائم م ی وا  گهیون،دیکام

 ترانه خانم.  نایازش دار  ی :دل پرحسام

 . گمیم ی چ یتا بفهم شینیبب د ی.باقشهیدق هی  ی دل پربرا_

 احسان کردم.  روبه 
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 .یبرم خواستگار هایزود نیرو دوست دارم.قراره به ا گه ید ی کی.گفتم یچی.هیگفت   یحاال تو چ_

 . ادخونتونیم  کنهیجمع م  لشو یاگه راست نباشه خودش باروبند  یدونیعا.مواق_

 . خوامش یم  کنمیکه احساس م  شه یم  یمدت  هی کرد(اتفاقا  یبه مراد  ینگاه ه ی من بهش دروغ نگفتم.) ی.ول دونمیاره م_

 .مبارکه  ی:به سالمتحسام

.مثل هر  میتا به سمت خونه هامون بر  میبلند شد  خوره،ازجایاحسان که من چشمم اب نم یخواستگار نیریبحث ش  انیازپا بعد 

  م یراحت به زندگ الیو باخ کردم یم ریودستگ   انیاالن را خواستیکار کردم.چقدردلم م گهید یپروندها ی روز وارد اداره شدم و رو

  ی کنم که با صدا یسته و کوفته تواتاقم نشستم.تا استراحتاداره خ یپروندها وچرخ زدن تو  یو .بعدازکار رهی.اما فعال نشدندمیرس یم

 داخل اومد. ی دربه خودم حرومش کردم.اجازه ورود دادم.مراد

 همه رفتن. دخونه، یبر د ییخواینم_

 مگه ساعت چنده؟ _

 تموم شده.منم حواسم نبود.سعادت بهم اطالع داد.  یساعت کار_

 بود.  یزنگ خورد.خط اعتبار  میکه گوش  دمیرس  نمی.به ماش میتکون دادم و باهم از اداره خارج شد  یسر

 بزن. تیسربه خونه پدر هی:انیرا

برام   یچه خواب گهید دونم یندادم.اونم پشت سرم اومد.نم یهم جواب  ی مراد   یشدم.به سوالها نی.باعجله سوارماش نیشد.هم قطع 

مردم   نی.از بمیجلوتررفت ی خونمون جمع شده.با مراد ی جلو ی ادیز تی جمع دم ید دم، یچه که رس .با سرعت راه افتادم.سر کودهید

  اطیخاموشش کرده بودن.واردح  ی نشان شیزده بود.اما باکمک ات ش یروات نه.کل خودمید یم  یمن.چ  یخدا ی.وا میرد شد 

  شویشده بود.باعث وبان لیبه ذغال تبد  قیاالچ ی شده بود.چوبها اهیساختمون س  یرفته بود.نما نیها ازب اهیگل وگ ی .همه میشد 

 داغون تر بود.   رونشی.ازبمیلعنت کردم.واردخونه شد 

 زده؟  ش یچراخونه رو ات_

  ه ی د ی.حدس زدم بادارمیبود.بهش گفتته بودم اگه خواست خونه روبفروشه من خر یمستوف د ینو د یکه خونه روازم خر ی چون کس_

 کنه.  کاریچ خواد ی م دونستمیباشه اما نم کاسه  م یرنیز ی کاسه ا

 . ومد یم رش ی گ ی .اخه چیضیچه ادم مر_ 

 که بهش التماس کنم.    ذارم یداغ وبه دلش م نیا ی شدن دل من. ول دهیداغ د_
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  نا ی.راهم وبه سمت پله ها کج کردم.در اتاق مامان اادیسرهنگ ب زدتایهم داشت زنگ م  ی طرف اتاق ها رفتم.همونطوربود.مراد به

باز   گهی د  یچرا بسته ست ومثل درا   ی رفته بودول ن ی.به طرف اتاق خودم رفتم.درش ازبخوردیبه چشم نم  یزخاصیباز بود.چ

  خوادیدلم م  ی ول  ترسمی.ازمردن نمفتهیبرام اتفاق ب یا رمنتظره یغ زیچ  دمیترس یم  امابرم داخل  خواستی.تعجب کردم.دلم مستین

 .ازپله ها باال اومد. هی اسمش چ نی.به سمت نرده ها رفتم وسرگرد وصدا زدم.اه ارمیوبکشم بعد بم ان یاول را

 .د یبهش بنداز ینگاه هیاول شما  شه یاتاق مشکوکه.م نیا_

 گفت:  یعکس العمل چیهم بدون ه  ی مراد

 .د یبعد شما واردش  رمیپس اول من م_

اتاقها بود.من   هی .مثل بقمی داد.دورتا دور ونگاه کرد ش یوارتکیافتاد روسرش که نگهش داشت وبه د  ی کم بازکرد.داشت م  دروکم

  ی واری نه.چشمم به کمد د ا ی کنهیم دایپ یز یچ نه ی.سرگرد به سمت پنجره رفت تا ببشهیباورش نم ی .کسهی روان ان یرا نیا گمیم

که تونستم   یبه سمتم افتاد.تنها کار  اهیزس ی چ ه ی هوی شد یچ دونمیدروبازکردم که نم  یال  هی .مبسته بود.به سمتش رفت نم یافتاد.درا

 شدم.  ریسرگرداس  ی بازو ن یشدم وب ده یبه کنار کش امیبزنم.تا به خودم ب  غ یبود که چشماموببندم وازته دل ج نیبکنم ا

 . ستین یزینترس.چ_

دوختم.هنوزم اثار ترس تو وجودم   نی.نگاهم و به زمکردیداشت بهم نگاه م ی .اروم چشمام و بازکردم.مرادزدیازترس تند تند م قلبم

 بود که نذاشت. ی چ نمی شده.خواستم برگردم بب  د یبود.مطمئنم رنگم مثل گچ سف

 بود؟  یچ_

 وصلش کردن.   یوار یجسد سوخته شده که با طناب به کمد د هی_

 جسد برخوردکنم.  هیبودبا   ک ینزد یعنی.یییییییا_

بغلش بودم.اروم خودم وعقب   یانداخت.تازه به خودم اومدم.خاک برسرم هنوزتو  یزدوبهم نگاه  یلبخند محو  ی مراد

.اصال قابل  هیمال ک م یبفهم د ینگاش کنم که..به طرف جسد رفتم.با شهی روم نم گهی.دستاشو بازکردوازبغلش خارج شدم.ددمیکش

بزاره.ازسرتا پا نگاهش کردم.چشمم به دست راستش   نیزم یورو  سد به طرفم اومدوطناب وباز کردتا ج ی نبود.مراد صیتشخ

 اومد.  ادمیکجا؟...کجا؟...کجا؟اهان   دم؟یبرام اشنا بود.کجاد ی لیبود.خ شی داخل انگشت سوم ی ا روزه ی ف  نیانگشترنقره با نگ  ه یافتاد.

 .  دمیدستش د ی ونوت یکارتشو بهم نشون داد،ا  ی.وقتهیجسدمستوف نیا_

 بگه گفتم:  ی زی چ نکهی به خودم اومدم.قبل از ا م یگوش  یصدا با
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 .   دمیاماخودم د ؟ یکه گزارش بد  ی زنگ زد_ 

 نه؟   یناراحت یلیخ_

 جواب دادم.  ی.اما با خونسرد فهموندمیبودتا بهش م  نجایاالن ا کاش 

 نداره.  یکه ازخودت بودناراحت یتخته به همراه شاهد  رویناراحت بشم.سوختن چندتا ت د یچرابا_

 کردم.  لش یبود.که من به خاکسترتبد  ادگارپدرمادرت یاما _ 

 گوشم فشردم.   شتربه یوب  یگوش  تیعصبان از

  نیوبخاطرشناخته نشدنت ازب ردستاتیز  یار یدرم  یکه ترسو باز  ییتو نیچهارتا اجر.ا ی قلبمه نه تو  یخاطراتشون تو  یاره.ول  _

ازدست   یبرا یز یچ گهید  ؟ی زنم کمتر ه یکه  یازمن  ی عنیکن.مثل من.  یروباز یزدم ( اگه مرد  یم  اد یداشتم فر گه ی.)دیبریم

 دادن ندارم که بترسم.   

 چراخواهرت._

 . یجلوش کم اوردم.لعنت بازم

وسط   نا یت ی پا خواستینشستم.دلم نم ن یزم ی داغون بود.همونجا رو  یواقع  ی .حالم به کلمه د ی چی پ یگوش   یبوق تو  یصدا 

که مدتها  ی.بهش نگاه کردم.سوال کارکنمیدوتا پاش نشست.حاالچ  یاب جلوم ظاهرشد.روبه روم رو  وانیل  هی با  یبشه.مراد  دهیکش

 ذهنمو مشغول کرده بود به زبون اوردم. 

 بود؟  یاسمتون چ_

  وانیشدم.ل وونهی.جوون مردم فکرکرده دهیاسمت چ  گمیطرف مبه  روببند یبگ  نیا یبا تعجب بهم نگاه کرد.خب حق داره.تو  ی مراد

 اب وبه سمتم گرفت.نصفشوخوردم وبهش برگردوندم. 

 . نیرادو_

 .نگاهموازش گرفتم. ادیداره.بهش م ی .چه اسم قشنگ اهان

  ی .شما بودارهیدرب  موازچنگمییتنها دارا خوادی.مرهیروازم بگ  نا یت خوادی.م زمیبه سرم بر ی .چه خاکنیکنم اقا رادو کاریحاال چ_

 ؟ یکردیچکارم
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راحت   التیخ ی نطوریا د یرو بهت بگم.شا ی مسئله ا  هی د ی.من باستی ن ینگران ی که بتونم مراقبت هستم.جا  ییاروم باش.تا جا_

 بشه.

 افتاده؟  یاتفاق_

 .گمی نه.خونسرد باش بعد بهت م_

  یاومد.فکر کنم بچه ها ی سروصدا م نیی .ازپایکنیبهم اضافه م گهید  ی فکر  یمشغله   هی و ی کنیفکرم و مشغول م  یماریب خوب

راه افتادم.به سرهنگ احترام گذاشتم.بعد از گفتن گزارشات منو   نیی اداره اومدن.ازجام بلند شدم.چادرم وتکوندم وبه طرف پا

رفتم که   ی .انگارراه نفسم بازشد.به سمت خروجدمیکش  یق یزدم.نفس عم رونیب نه طاقت موندن نداشتم.ازخو گهیمرخص کرد.د

 صدام زد.  یکس

 سرگرد.سرگرد. _

 .د یکش  یق یونفس عم د یبود.بهم رس  نی.رادوبرگشتم

 .می دررابطه با اون موضوع حرف بزن  د یدار یاگه حال مساعد _

 .م یبر د یی.بفرماستین یمشکل_

  ی.جلودمیکرد که فهم  یروط یریشد.مس نیسوارماش و د یگرفتم.از دستم کش ن یو به طرف رادو چی نداشتم.سو یرانندگ  حوصله

شد.منم پشت سرش رفتم.وارد کافه   اده یپ ن ی.بهش نگاه کردم.ازماش مید ی رود گهیبارهمد  نیکه اول یی.همون جاستادهیشاپ وا یکاف

 . ادیبه گارسون عالمت داد تا به سمت ما ب ن ی.رادومیهم نشست ی ها،روبه رو ی ندلص ی و رو  میرفت  زها یاز م یکی.به سمت میشد 

 د؟ یدار  لیم یچ_

 . یشکالت ک یک ه یفنجون قهوه تلخ، با  ه ی:نیرادو

 وشکر.  ر یفنجون قهوه با ش  هی منم _

قلوپ که ازش خوردم،انگار    هی قهوه بخورم.تلخش وسفارش دادم. نجایکه اومدم ا ی بار نیدورشد.اول زمون یونوشت و ازم سفارشات

مگه    یبخور  یتون ینم ی کام شونو تلخ کنن.خب وقت خوانیها به خاطر کالس گذاشتن م یچرا بعض  دونمی.نمختنیر زهرمار توحلقم 

همش   یخور  ی .با قاشق چاختمیشکر داخل فنجونم ر یورفت.کم زگذاشتیم ی .گارسون سفارشا روروییایم یقوپ  ی ازار دار

 به خودم اومدم.  نیرادو یقهوه نه اون زهرهالهل.با صدا گنیم  نی.به اد ی.چسبشی.اخدمیسرکش یقشنگ حل شد،کم  ی زدم.وقت
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با   د یباش  ی سراصل مطلب.حسام ازم خواسته تا با شماحرف بزنم که اگه راض رم ی.مستمیبلد ن  ینیراستش من مقدمه چ_

 خانم خدمت برسن.  نایازت  یخواستگار یپدرمادرش برا

 یخواستگار نایت  یسرهنگ باشم،من واورده کافه که برا  شیاالن پ نکه ی.عوض ادمید  ییفضا هینگاهش کردم که انگار  یطور

 .دهی فهم ی زیچ ان یرا یدرباره   کردمیداره.حاال من خنگ فکرم  ینبود.خوش به حالش،چه دل خجسته ا  یکنه.وقت بهتر 

سربسته   تونه یمدت حسام م  ن یا یتو  ی بگم.ول نایوبه ت ان یفکرکنم بعدجر دتایبهم فرصت بد  ی کم شهی شکه شدم.اگه م  قتشیحق_

 اشنا بشه.  شترباهاش یصحبت کنه وب نایبا ت

هست که   یکس   د یدونی.مشهیخانم راحت م نای ازت گهید التون یداره که خ  یخوب هی  نی.اما استین یبله ،متوجه ام که وقت مناسب_

 . کنهیشبانه روزازش مراقبت م

واز   ت یمسئول ن یا تونهیحسام م گهیطرف د   هی از ی وبهش بگم.من که توانش وندارم.ول  قتی حق ی چطور ی حرفش درسته.ول هی نیا

 بخرم.  ی شتریوقت ب فته یبه عقب ب ه یقض نیا یبکشم تا کم شیوپ  یدوشم برداره.بهتره حرف مهمون ی رو

 . میریبگ  م یتصم د یکه شما قراربر ی مهمون دبعد یاجازه بد  ی حرفتونو قبول دارم.ول_

 .د ید یجوابم وم گهیشما تا دوروزد ی عنی.رمیاطالعات م  یجمع اور یا موافقم.فردا که بر_

 موقع بازشود.  ی که ب  ی بردهان ن ی.خودم کردم که لعنت برخودم باد.نفرچونمشیبپ ینبود فردا جشن.اه.حاالچطور ادم ی.چرا یوا  یا

 . دمیگرفتم بهتون خبرم م یهر وقت تصم_

 . می مونیدمنتظرمیی.تاهروقت بخوا ستین یمشکل_

وبه سمت خونه    می.ازکافه خارج شد میتوگل.ازجامون بلند شد  موندمیم  د ی.وگرنه مثل تراکتوربایکرد  الموراحتیبده.خ رتیخ خدا

مبل پرت کردم.جواب سالممو دادوبه سمت اشپزخونه   ی سالم کردم وخودمورو نای.خسته وکوفته درخونه روبازکردم.به ت می راه افتاد

  م یتصم شی زندگ ی زودتربهش بگم تا برا  د یداستان ازچه قراره،پس با دونه یبره.اونکه نم شمیازپ حاالحاالها نا یت کردم یرفت.فکرنم

  ی.اون طوربهیو بشنوه بهتره تا غر  ی.تا بعدش هم که خدا بزرگه.اززبان خودم موضوع خواستگارربشهی د نکه یقبل ازا رهیبگ 

شد.به چهرش دقت کردم.باورم   دهیکش نای.نگاهم به ت رفتجلوم قرارگ یچا  ینیتره.س  ی منطق نیدورش بزنم.ا  خواستمیم کنه یفکرم

که همش تو مغزم فروکردن که   یی هنوزهمون دختر بچه کوچولو کردمیبره.فکرم شمیشده.که بخواد از پ نقدرخانمیکه ا شهینم

موضوع    بهترهل بهش بگم؟ واو  ی کی.از جام پا شدم تا لباسام وعوض کنم.حاال ازکجا شروع کنم؟کدوم یمواظبش باش  شهیدهمیبا

   دنیوفهم  قتیحق  یخانوادش وقت  د یشا ه؟ینظرش چ  نم یو بهش بگم. درمورد خانوادشم اول با حسام صحبت کنم تبب یخواستگار

.سجاده رو جمع کردم  د یطول کش یا قه ی گم.ده دق  نایوبه ت انی.وضو گرفتم اول نمازم وبخونم بعدجریخواستگار انیقبول نکنن ب

 نشستم. نایت ک یمبل نزد  یتو.رو  د یام  هب ایوازاتاق خارج شدم.خدا
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 ه؟ یحسام چ ی.نظرت درباره  نایت_

 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 ؟ یافتاد اداونیچطور _

 کرده.   یاخه تورو ازمن خواستگار_

  ییصدا ی .چند باردهنشوبازوبسته کردولهیبه چ  یکه بفهمم چ  یبلد نبودم.مگه چند باررفتم خواستگار نینگاهم کرد.بهتر از ا شکه

 ازش خارج نشد. 

 گفتم.   ی بابا.مگه چ یرینم_

 انداخت.  نییخودش اومد.سرشوپا به

 بود.  ییهویاخه _

   ه؟یحاالجوابت چ_

 تته پته گفت:  با

 .  ه یا ده یپسرفهم یکه شوخه،ول  نی.با ادمیازش ند  ی.تاحاال بد شناسمیهست که م یسال ه یخب ،خب،من حسام و _

 که ازش خوشش اومده.   نیکارم دراومد.ا  یوا

 .   یستین لی م  یمعلومه توهم ب  ادیبوش م نطورکهی؟ایچ گه یخب د_ 

 نه.  ی عنیاره _

 نه؟چرا؟   _

 .   کنمیمن شوهرنم یتا،توازدواج نکن یاخه توبزرگتر _

 . زنهیغازم ه ی صد من  ی .نگوباز داره حرفهاستیام باب دلش نباش که چقدرذوق کردم حس منو

که دوستش    یبه خاطرمن ازاون  د یمن اصال نخوام ازدواج کنم.توبا د ی.شایزنیم ی عهد بوق یداره؟چراحرفا  یربط ؟چهیخل شد _

    ؟ی بگذر یدار

 .   یشیاگه من برم توتنها م_
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 رفتن توبخت منم بازشد.   دبایهم من.اصالشا شیکی  کنن یم ی همه ادم تنها زندگ ن یا ه؟خبی چه استدال ل نیا_

 زدم.ازجا بلندشدم وکنارش نشستم.    یچشمک بهش

ازدواج کنم تاحاال به خواستگارام  خواستمی .اگه مرسمیبه ارامش نم رنکنمیدارم.تا قاتل مامان بابا رودستگ   یمن هدف مهمتر _

  میریگ یجونمونوم ای.میاداره بر  د یکه با زننی وقت نصف شب بهمون زنگ م ه یازفردام خبرندارم. .بزاربهت رک بگم.مندادمیجواب م

خودش هم   نکهیکنه،مگرا  یما زندگ ط یبا شرا تونه ینم یمرد  چی.هکننیم  د یتهد  اخانوادمونو یم.یونجات بد  گران یکف دستمون تا د

.اگه  نیتاخودتونوعذاب بد  ی ندازی.چراسنگ جلو پاتون مخوادی واونم تورو م ی کارباشه.حاال که توحسام ودوست دار  نیا ی مثل ما تو

  دحلقه یوخر  هی زیبکشه.نگران جه یدونه خواهرم سخت  هی  خوامی.نممید ی کنن.بعد جواب م  قیدربارش تحق  فرستم یم  یهست یراض

 هم نباش،بسپارش به من باشه؟   

 بغلم کرد.  نایت

 قبول نکن.مرررررررررررگ من. ننه ننننن

 .  کردم یکارمیترانه،اگه تورونداشتم چ  یخوب یلیخ_

 ناراحت.  ایخوشحال باشم  دونم ی.جوابش مثبته.نمییییوا

 .  یزندگ _ 

مگس    میخونه شون تاحاضربشه.فعال که دار  م یبذاره.حاال هم اومد  ییکذا  هی مهمون نیپا به ا ن یپانزدهم بهمن ماه ،قراره رادو امشب

.دراتاق بازشد.باالخره میاریبدست ب یسرنخ  هی کمکمون کن تا  ای.خدادمیتا ازاتاق خارج بشه.ازاضطراب دارم جون م م یپرونیم

  دهیپوش  یکراوات مشک  نیوهمچن  د یسف راهنیپ ه یبا  ی دست کت وشلوارمشک  هی بهش کردم. یهفرما شدن.سرتا پا نگا فیتشر

  رش ییتغ یکه کل   یمصنوع ی بز ش یر هی گذاشته بود.با  ی به پا داشت.چشماشم لنزطوس  یبراق  یبه کفشش کردم.ورن ید.نگاهبو

تا سروقت برسه.با    کردیحرکت م داالنیراه بود.با  یساعت هی.تا اونجاحداقل دادیبه ساعت کرد.هفت شب ونشون م ی داده بود.نگاه

ساعت به خونه   می .ماهم بعد ازنفتهیدردسرب ی تو  خوادیلو نره.چون اصال دلم نم دوارم یکرد وازخونه خارج شد.ام  یهمه خداحافظ

به   نای.ترهیخارج شد باهام تماس بگ  یگفته بودم هروقت ازمهمون نیهم بذارم.به رادو ی لحظه هم چشم رو ه ی.امانتونستم میرفت

  وفتادهیبراش ن یاتفاق  دم یشن یوبهم داد.وقت   دنشیزنگ زد وخبررس  نی شب بودکه رادو  می فرو رفته بود.ساعت دو ن ی قیخواب عم

 .  دمیراحت خواب ال یخوشحال شدم وبا خ

سرهنگ رفتم. بهم احترام   ه یبالفاصله به طرف منش دم یزدم.به اداره که رس  رون یهفت صبح بدون خوردن صبحونه ازخونه ب ساعت

 گذاشت.

 سرهنگ منتظرشماست.  _
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 و وارد اتاق شدم.احترام گذاشتم.    درزدم

 سرگرد.     نیازاد،بفرما بش-

 هم سالم دادم و روبه روشون نشستم.    نیرادو به

 کن.   ف یتعر ی خب مراد_

که    ییهمون دخترا دن ی.البته به شرط بخشکردنیچند تا ادم سن باال دورهم نشسته بودن وقمارم م یرفت ی که به مهمون شبید_

  نکه یمثل ا دمیداشت.اونطور که من فهم  تیاهم یلیاونا خ ی بود که برا یدختر  ه یوسط حرف  نی فرستاده بشن.ا ی قراره به دب

بود که ازجمعشون جدا شد وبه سمت   یاب ،چشم یبه باال یمرد جوون حدود س  ه ی  یمهمون ی عرب بفروشنش.تو ه یبه  خوان یم

 صحبت کنه.   ی رفت تا با گوش  ی خلوت یجا

 بوده .    انینکنه را_

 .  ختهیشهرر ن یا یتو  ی.تازه تا دلت بخواد چشم اب میندار ی ا که فعال مدرکنه، م ایخودشه  ستی:معلوم نسرهنگ

 . نمیهم بب یچشم اب هی که  ن یخودمم شک دارم چه برسه به ا ی  ه یبه سا یمن حت_

هرچه    د ی.شماها هم بامیکن داش یزودترازاونا پ د یمهمه.با نقدربراشونیبوده که ا یدختر ک  نیا م یبفهم د ی.ما باکنمیدرکت م _

 . ستین یسک یر چیه ی جا گهی.دد یوصل کن  ابیزودتربه خودتون رد

 :اطاعت قربان. نیو رادو من

 . انهیدارن  ی سابقه ا می نیتا بب یکن یپرونده م مهیوضم ی مهمون ی،عکسهایمراد_

 اطاعت._

 . د یبر د یتونیم_

  نیوازقصد برگزارکرده.سه ساعت بعد رادو ی مهمون ن ی.اون ازنهی گدار به اب نم ی ب انیرا  گفتی.حسم ممیاتاق سرهنگ خارج شد  از

 وارد اتاقم شد. 

  میکنن.همه رو تونست  یبودن تا نقش باز  رشده یاج ییجورا هیهم معلوم شد. ییبازجو ی سابقه نداشتن.تو نایکدوم ازا چیه_

 خودش باشه. دمیشا ایباند داره  نیبا ا ی ارتباط ه ی.صد درصد یاال اون مردجوون چشم اب میریبگ 

 .کنمی.جبران مد یکمکم کرد یلی.ممنونم سرگرد،خ دونستمیم_
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 بود.  فهی کنم،وظیخواهش م_

هم   گه ی.پونزده روزدمیرس یم جه یکمتربه نت م یکنیتالش م ی هرچ نیچرا ا دونمیدستمون موند تو پوست گردو.نم بازم

  دمینارودیواردخونه شدم.ت  یاعصاب خردکن  ی جلو پام بذار.با کل ی راه هی  اخودتیجواب حسام وبدم.خدا د یزودتربا یگذشت.هرچ

اخرشونو بزنن.اما من   ی برن و حرفا رون یدادم.امروزقراره با حسام ب ی حال یمبل نشسته.بهش سالم ب ی که حاضر واماده رو

تا فعال دست نگه    رمیون بگ ازش  ی شتریبزنم،نه تونستم مهلت ب نایازخانواده ت یکوچه ام.نه تونستم به حسام حرف  ه یهنوزاندرخم 

 وارداتاقم شد. نا ی.تدمیتخت دراز کش ی اتاقم رفتم و رو ی راست تو هی منم.  گنیدارن.اون ادم بد شانس به تمام معنا که م

 ترانه؟  ی چرا چند روزه گرفته ا_

 فقط خسته ام. _

 . امیم ازده یاستراحت کن.حسام اومده دنبالم،تا  امیپس تا من م_

 مراقب خودت باش.  _

.اخ،بابا ینه جسم م یکه خسته روح  دونهیمن نم نوایدرنشون ازرفتنش داد.خواهرب  یکرد.صدا یگونم زد وخداحافظ ی رو  یسه ا بو

مامانمو   فی لط یدستا  یتوبروجلومن هوات ودارم.دلم هوا   یبگ  نکهیا  ت،به یبانیتت،پستیدارم.به حما از ین تیکه به دلگرم  ییکجا

دلم    یشدت درک نکرده بودم.حت نیا اموبه ییوقت عمق تنها  چی.تا به امروزهکردیکه نوازشم م  یت کرده.مخصوصا وق

وعمق   یداشته باش   لیهمه فام نیبودن.ا ی باشن.کاش دوستم نداشتن ول یکنن،ول  ی محل ی .حاضربودم بهم بخوادیاخمشونوم

کما   رهیکه م یسداشت.مثل ک  یعالج ه ی درکت نکنه؟کاش مرگ هم  ی وکس  یهمه دوست داشته باش  نی؟ایودرک کن  ییتنها

  یخونده بودم.کس یی جا هی .شدنیسرشون بودم زنده م ی که رو یوموقع  شد ی.کاش معجزه مشهی فرصت بهش داده م ه ی ی ول

.ازجا پاشدم ونمازم ستمیکاش.پس من عالوه بر تنها بودنم هم خوشبخت ن  یوقت نگه ا  چیخوشبخت ترازهمه ست که ه 

بابا فرستادم تا اروم بشم.به طرف اشپزخونه رفتم.تا شام بخورم.چشمم به    امانارامش روح م یصلوات هم برا حیتسب ه یوخوندم.

  یمن ماکارون ی .اما براخوردی م رونیخودش شام ب نا یکه ت نیلبم نشست.با ا ی رو یگازافتاد.درشو برداشتم.لبخند  ی قابلمه رو

.بعد ازتموم شدن شامم ظرفها روهم  موشروع به خوردن کرد  دمیبشقاب غذا کش هی شدم.مطلق ن یگذاشته بود.پس هنوزم تنها

 نیینشستم.کنترل  برداشتم وشبکه ها روباال پا ون یزی تلو ی مبل جلو ی ورفتم رو  ختمیخودم ر ی برا یی استکان چا هیشستم. 

بود و فکرم به   یی اما چشمم به بخارچا دم یشنیوم ون یزیتلو یشبکه بمونه.صدا نی.گذاشتم همدادی برنامه طنز نشون م  هی کردم.

  یکاری .ازبدمیسر کش موییاومدن.چا  یم  گه یساعت د هی .بچه ها تا دادیدور.به ساعت نگاه کردم.تازه ده شب ونشون م یجاها

مشغول کردم.ساعت شد دوازده. نگران شدم.دلم شورافتاد.اگه   گهی د ی مدت هم خودم وبا قدم زدن وکارا هی حوصلم سررفت.

رو گرفتم.خاموش بود.بالفاصله شماره    نایرفتم.اول ت  میسمت گوش  اوردموبهین تطاق گه ی.دزدیحتما بهم زنگ م نای ت ان یربیود دقرارب

  ی.اول شماره کردمیم ی کار هی د یاومد.با ی م رون ی داشت از دهنم ب  یدل و رودم ازنگران گه یحسام و گرفتم اونم خاموش بود.د

 جواب داد.  یخواب الود  ی وگرفتم.با صدا  نیرادو
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 .د ییبه بفرما_

 د؟ یاز بچه ها خبر دار ن،شمایسالم اقا رادو_

 شده بود گفت:  اریکه تازه هوش   نیرادو

 راستش نه.من خواب بودم.قراربود تا اخرشب برگردن. _

 بودم.  ال یخیبه حالت.کاش منم مثل تو ب خوش 

کنن.فقط تو    یر یگ یپ د یبه سرهنگ خبر بد  شه یبراشون افتاده اگه م ی م اتفاقخاموشه.مطمئن شونمی.گوش کهیاما االن ساعت _

 .ادیداره درم  عتر،جونم یروخدا سر

 که از حرف زدن من هول شده بودادامه داد.   نیرادو

 .خدافظ.دمی وم بش یاونجا ترت ام یاالن م-

  د یبلندوشال عوض کنم.با ک یتون ه یبشه؟به سمت اتاقم رفتم تا لباساموبا  ی من که چ شیپ ی ایکرد.م یشترقاطیازمنم ب نکهیا بابا

برداره من هفت   ن یگرفتم.تا ا ی وبرداشتم.شمارشوحفظ  ی.گوش میباهم تنها بمون ستی.درست نشمیپ  اد یتا ب  دادمیبه احسانم خبرم 

 ه جواب داد. . باالخرگرفتمیوگرنه حالشو م ستمیکه رو مود ن فی.حنهیکفن پوسوندم.ازبس خوابش سنگ 

 ؟ ی وقت شب زنگ زد  نیشده ترانه؟ا یسالم.چ_

 . زمی توسرم بر ی خاک هی  نجایا ای.پاشوبرمیمی.دارم ازدلشوره مومدنیوحسام خونه ن نایاحسان.بدبخت شدم.هنوزت_

 .خداحافظ.رسونمیباشه،باشه نگران نباش االن خودم وم-

  یبود.شاس  نیزنگ بلند شد.به طرفش رفتم.رادو یشونوبدم.صدا یجواب خداحافظ ذارنیتره.چرا نم یقاط  نیکه ازرادو نم یبابا ا یا

 با عجله سالم کرد.  د یکه رس  نی.همادیدرمنتظرشدم تا ب  ی وبازکردم.خودمم جلو  یو زدم.در ورود 

 . گهیبشه بهمون م ی به سرهنگ اطالع دادم.گفت اگه خبر_

و ماده کنم.تا اومدن احسان کارم طول   یی رایپذ  لیا وسامبل نشست.داخل اشپزخونه رفتم ت یداخل دعوتش کردم.رو   به

  غی در  یکنارشون نشستم.ساعت دونصف شب شده بود ول ییچا ینیس   ه یخودشو بهم رسوند.با  شهی.البته احسان زودترازهم د یکش

  ینی.سکوت سنگ گذرهیم ی روزا رترازیگه هم گذشت.انگارامشب ساعت دیساعت د می.نسپارمشونی به خودت م ایخبر.خدا ه یاز 

  یزنگ گوش  یرفت.باصدا جیکل اتاق و قدم زدم.سرم گ نقدرکه یشمارها بود.ا ه یثان یکه حاکم بود،صدا  ییبود.تنها صدا
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  ی دارفان یازنگران تمکه داش  ی قی.بعد دقازنهی به صفحش نگاه کردو جواب داد.مشخص بود که داره با سرهنگ حرف م  نی.رادودمیپر

 . مینگاه کردقطع کرد.بهش   گفتمیو وداع م

 سرهنگ بود. _

 . شی.بقمید یکه فهم  نویا خب

  شنیم ریپوش بهشون سوءقصد شده،با حسام درگ  اه یحسام شده که دونفر س  نیمداربسته متوجه ماش  ی نایدورب ق یازطر گهیم_

 فردا.  ی هم موند برا قاتیتحق  هی بردن.بق ی وبا خودشون م  کننیم هوششون یاونا ب ی ول

احسان بهش نگاه   ی مبل افتادم.با صدا ی تو بدنم نموند و رو  یحس گهی.دکردیم ان یب یکه با ناراحت  نیرادو یتموم شدن.حرفا  با

 کردم. 

 .باشه؟ میکنیم  داشونیترانه.مطمئن باش پ_

که   د یرم نرس درصد به فک  هی  یراحت بود.ول  المیبود خ نای.اما چون حسام با تدزدهیروم نای کرده بود که ت دمیتهد   یاون لعنت _

نکرده   یی.اگه خدازمیتو سرم بر  یمن چه خاک   ارهیسرشون ب یی بال ه ی نیوشاه ی احسان.اگه مثل مستوف یممکنه حسامم بدزدن.وا

  ی حسام اتفاق ی بودوهم برا نجای ا نایمنه که حواسم وجمع نکردم.وگرنه هم ت ریکنم.همش تقص  کاری بکشنشون چ نایمثل مامان ا

 بدم؟  ی مراقبت کنم.جواب بابام وچ  نایاحسان.من نتونستم ازت یافتاد.وا  ینم

  یاب قند وبخور وگرنه پس م نیا ای.به خدا توکل کن.بمیکنیم داش ی .ما پی.تموم تالشت وکردیست یاروم باش ترانه.تو مقصرن_

 .یافت

بلند شد.با  میگوش  ی.صدارمیگ ینماروم  ارمین  انیرا نیسرا یی شدم.تا بال یشیشتراتیچ،بیاب وخوردم.اما اروم که نشدم ه وانیل

 ببرش.دکمه رو زدم.  نیکه بدا بتونه از ب یبود.امابازم ناشناس وباخط اعتبار ش یعجله از جام بلند شدم و به طرفش رفتم.خود روان

 سرگرد.  یچطور_

 زدم.  اد یتوان داشتم فر یصداش هرچ دنیشن با

 خواهرم کجاست؟ _

 گفت:  یلحن اروم وخونسرد  با

 کن.  ؟گوش یصداشونو بشنو یخوایم_
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همه   نیشده بود.ازا ی باهم قاط نشینزن گفت یحسام که م یادهایوفر  نا یت ی غهایج یو گذاشته رو بلند گو.صدا ی بود گوش   معلوم

 گفتم:  ادی.دوباره با فرد یکشیداشت عذاب م نم یزتری.عززاربودمیب میناتوان

 باش. نومطمئن یا ن ایرا ید ی.اگه دستت بهشون بخوره بعد تاوان میولش کن.لعنت_

 .ید یبابات گذاشتم شن  یکه برا ویغام یکه پ دونم ی.ماریعذاب نکشن فلشو برام ب  ی خوایاگه م _

.بعد  رمی.به سمت اشپزخونه رفتم تا وضو بگ شد یکرد.هوا کم کم داشت روشن م  وقطعیگوش  ی حرف چ یبدون ه بعدشم

چشامون سرخ شده بود.به   یخوابی.ازبمیکدوم قصد خوردن نداشت چیه ی واحسان صبحونه حاضرکردم.ول   نیرادو یازنمازخوندن،برا

 اتاق رفتم تا حاضرشم برم اداره. 

 کارها.  یپ رمی.بمون من مستیترانه تو حالت خوب ن ی ری:کجا ماحسان

فکرکنه که فلش دست  د یبا وبه من نگفته.وگرنه چرا  دونهیم یی زایچ هی دست رودست بذارم.مطمئنم سرهنگ  تونمینم_

 . شهیگره فقط به دست خودش باز م  نی.اهی ک دونمیدست رابطمون باشه که من نم  د یکه با ی منه.درصورت

 . میپس بر_

.احسانم رفت تا  میوارد اتاق سرهنگ شد  نی بالفاصله من ورادو دنی.بعدازرس می وبه طرف اداره راه افتاد  میازخونه خارج شد  یی تا سه

 اوضاع ازچه قراره.  نهیبب

 سالم.سرهنگ._

 هم رزمم شرمنده نباشم.  ی تا جلو  کنمیسالم دخترم متاسفم.تموم تالشموم_

  دمیچرا تهد  انیرا د یدونی.من مطمئنم که شما مد یجواب تموم سواالم و بد  خوام ی اومدم.م گهیزدیچ هی  ی برا ی ممنون سرهنگ.ول_

 کنه؟ یم

 . یر یه جواب تموم سواالتت وبگ بپرس دخترم.وقتشه ک _

فکرکنه دست    د یچرابا گه یکه م  یفلش نیوبه قتل برسونه؟ا دخانوادمی.اصال چراباشمیم د یچرا من تازه شش ماه که توسطش تهد  _

واز همه مهمتر،چرا سرگرد همه جا    خواد؟ی بوده؟چرا از ون اطالعات ونم  یک  م یشما ومر نیرابط ب امکیمنه؟قبل ورودما به باند س 

 نبالمه؟ د

  د یتهد  انیبابات توسط را ی ماجرا بش نیتو وارد ا  نکهی ازت پنهون کردم فقط به خواست پدرت بوده.قبل ازا و یاگه تا االن همه چ_

  نکه یقبل ازا  ییرضا ی وقت ی. ول کنهیبهش شک نم ی .رابط ما،پدرت بود البته اونم به خواست خودش.چون معتقد بودکسشدهیم
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وقت نگفت اون   چ یاما بابات ه رسونهیوفلش و به پدرت م  رهیگ یکمک م  گه یوسط ازکس د  نیوا ره یاطالعات وبه پدرت برسونه لوم

  د یرس  انیبه گوش را نیهم ی.برا میاداره جاسوس دار یکه تو   میدونستیافته.اون موقع نم یبه خطر م تشی موقع  گفتیبوده.م یک

گرفت ازنقطه   م یوبهش بده.اونم تصم عاتکرد،اما حاضرنشد اطال دشیتهد  انیرا یپدرت هم اغازشد.هرچ هیعل دهاش یوتهد 

انتخاب کرد تا دورادورحواسشون بهتون باشه.چون   گارد یبراتون باد د ینوفهمیپدرت ا یاستفاده کنه.وقت یضعفش که توباش 

همون اداره   یکردم(.تو   د یی)حرفش و تا؟ ی.تازه کنکورداده بود ادتهیو راز یش  د یریکه م ی.سالیقبول کن  ی ستیتوحاضرن دونستیم

  نکه،جاسوسمونیا ی کیداشت. یبودن دوتاخوب یاشنا شد.به نظرش اگه محافظها ناشناس م یوسرگردمراد  یسبحان ستوانبا

وبا   د یفهم  ی.اما مرادیشک کرد  ی مراد  نیباربه ماش  هی .هرچند که شونیشناختیها نم یزود  نیهم نکه،توبه یا یدودوم یفهمینم

داشت تا خودشو   ی بهونه ا ناست،یت  هیتربود.چون دخترعموش همکالس   راحت نایت  یترکارشوانجام داد.محافظت حسام برا  اطیاحت

  ی .به بچه ها گفتم زودترازتوبه کافنیدنبال شاه  یرفت  ی .اما وقتنیهستش که شماها تحت حفاظت ی سال هی نشون بده.حاالحدود 

  ی تو نای ا ید یهم که تو فهم یکنن.وقت ی احسان هم باعث شد که خودشونو بهت معرف یدقت  ی نباشه. ب ی اشاپ برن تا تله 

 بود.  نیکنم.همش هم  لشونی دخ یطور  ه یپرونده  ن یا یدادم وتو  ی ادارمونن.مجبورشدم بگم درخواست انتقال

  ی خونه  کی امن نزد ی جا هی ه وگرفتن فروش خون ی.حاال اصرارسرهنگ وبرا شد یهمه اتفاقات داشت منفجرم نیازهوجوم ا سرم

وکه   ی جسد مستوف یوقت  ی بهش زنگ بزنم.حت دم یتماس گرفته بودهر وقت رس  ی بابا که با نگران غامی پ ایبود. یچ ی برا نا یا نیرادو

  ونیکاش باهام درم  یا  ی.ول شهیبرام روشن م ی داره همه چ یک ی یکیهست.تازه  بم گفت تا بتونه مراق ن یم،رادویکرد دایپ

 وارد نشه.  ی همه بهم فشار روح نیتا ا ذاشتنیم

 شه؟ یم  یفلش چ فیتکل_

من   شیکه به قتل برسه پ ی .فقط قبل ازاون روزدونمیبودهم نم دهیبه دستش رس  ی قیفلش دست بابات بود.حاال به چه طر_

 تو گذاشت.  یبرا  غامیپ ه یبود.

 ؟ یغامیمن؟چه پ_

مراقبش باش.بعد  ی لی.خیدوستش داشت ی لیکه خ  ی.هموندمیبرات خرگوش خر تیسال تولد ده سالگ  هی  ادتهیگفت به ترانه بگو_

 ؟ یا زه یوبه چه انگ  یک  مید ی.اما نفهمدنیبهم خبرداد به قتل رس  ی زنگ خوردورفت خونه که دوساعت بعد مراد شیازاون هم گوش 

  ی بذارم برا د ی.نباکردیم ی ،امانتیامانت یفلش دست منه وه   کردیفکرم انیرا  نیمه یفکررفتم.پس برا  ی سرهنگ تو یحرفها با

  ،نه یخبر  ،نه یا ی بند بود.حاال نه نشون ییدستم به جا د یشا زدیحرفها روم  نی.اگه سرهنگ زودترافتهی اتفاق ب نیهم ناهمیت

 باهاش معامله کنم.رو به سرهنگ گفتم:  نکه یکنم؟ اهان مگه ا کاری.حاال چشمیم  ونهیدارم د ای.خدایادرس 

 کجاست؟ انیرا د یفهم شهیصورت م هی در _

 ؟ یچه راه_
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 باهاش معامله کنم.  نکهیا_

 ؟ ی چه معامله ا_

 من ازاد کنه؟   یریو حسام ودرعوض با دستگ  نا یت گمیباهام تماس گرفت،م نبارکهیا_

 ؟ ی:چچچچ نیورادو سرهنگ

 گفت:  ی د یواخم شد   تیبا عصبان سرهنگ

 . میکن دایپ ی به فلش دسترس  م یتونی.چون دراون صورت نمیوندار  یکار   نیسرگرد،تواجازه همچ_

.باعرض معذرت.اما من کارخودم  ستیقابل جبران ن  ادیسراون دوتا ب  یی اگه بال ی کنن ول دایفلشو پ  توننی م گهید یهمکارها_

 . کنهیکنه پس راحت قبول م ری.تازه اونم که از خداشه من ودستگ کنمیوم

و به طرفش   ستادم یراه روا  یسرهنگ، تو ادیپشت سرم راه افتاد که با فر نم یفاصله احترام گذاشتم وازاتاق خارج شدم.رادو بال

 برگشتم. 

 . کنمیواز پرونده برکنارت م   یشی.وگرنه بازداشت مدم یاجازه رو بهت نم نیمن ا_

کنم   یچیسرپ د یبا یراراد ی.اما حاال که کامالغادیهام به چشمش نم تیاومدن.چراموفق  رون یهم از اتاقاشون ب هی سرهنگ،بق ادیفر با

 جواب دادم:  ی محکم و بلند  یانصافه؟با صدا نیبازداشت بشم.ا د یبا

 سرهنگ. ی کنیم دمیتهد   یدار_

  چکسیکردم.اما چراه ی رو ادهیز ی لیخ نکهیچادرم به پشت سرم نگاه کردم.احسان بود که منومتوجه خودش کرد.مثل ا دنیکش با

من فقط    ی.برا نهی بی.برام مهم نبودعجز و البمومهیلعنت  ی اداره  نیتوا ان ی.برام مهم نبودجاسوس رامیتحت چه فشار د یفهم ینم

تا اروم   دمیکش   یقی نباشه.نفس عم قشیجونم تا شرمنده رف  متیبه ق ی ظت کنم حتمحاف شیتازامان نکهی به پدرم مهم بود.ا نمید

 . شدمیم کی قدم بهش نزد ه ی  زدمیهم که م یشروع به صحبت کردم.با هرحرف ی بشم.با لحن اروم

چون   ستمی .نگران ستوان نگناهیتنم وهم خونمو گرو گان گرفتن.اونم ب ی سرهنگ.خواهرم و پاره  د ییخوای م ی ازمن چ د یدونیم_

  نیکه دنبال درسرباشه.تا حاال توا ستیندارن.اما خواهرم مثل من ن یبهش کار دونم یازخودش محافظت کنه.م تونه یمرد وم   هی اون 

  ی برا ته یشماموفق  ی پرونده؟اگه بار یگ یبازداشتگاه؟م یگ ی.اونوقت شما م کارکنمیکنن چ  جششکن یینبوده.اگه مثل رضا تهایموقع

بازداشتگاه،باشه.تا هروقت   د یگ ی.مکنمیم  متون یکاروانجام بدم.درجه هام وتقد  نیشدن.شما بذارمن ا  ی.خانوادم قربانمهیمن زندگ

 . کاروکنم نیا د یاجازه بد  یول دم ی.اصال من استعفا منیبازداشتم کن  نیخواست
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ادامه   گهی د  یکمی.اشک تو چشام حلقه زده بود.اگه کردیبهم نگاه م ی بودم و روبه روش قرار گرفتم.با ناراحت دهیبهش رس  گهید

بهمون چشم دوخته بودن. سرهنگ همه رو متفرق   ی هم که تو سالن بودن.با سکوت وناراحت یی.اوناشد یرمیاشکهام سراز دادمیم

نشدم   ی همه حرص وجوش تا حاال بستر نی .با غذا نخوردنم واسوختیم .معدم میشد  وارد کرد و وارد اتاقش شد.پشت سرش ما هم  

 .احسان با عجله به طرفم اومد. رهیمعدم فشاردادم وخم شدم تا دردش اروم بگ  ی.دستم و رو ارمیکاره.نتونستم طاقت ب یلیخ

 ترانه؟  شد یچ_

شد.تا تموم   کمیاب قند نزد ه یبا  نی.رادوشدمیترم دهیومنم خم شد ی شترمیحرف بزنم.رفته رفته دردش ب یکلمه ا  تونستمینم

  یجلو  ی.ازدستش گرفتم وکم کم خوردم.کمارنیبرام اب قند م  کشمیکه م یچراهر درد  دونم ی.نمهیلی خ رم ینگ  ابتیشدن پرونده د

 ضعفم وگرفت.

هم   ییدت و رضاتاخون خانوا  یکن دای معامله،فلش وزودتر پ ی .اما بهتره به جایزن یدست وپا م یط یتو چه شرا  دونمی:مسرهنگ

 استراحت کن.  ینشه.حاالهم برو خونه کم مالیپا

 کرد و ادامه داد:  ی به مراد رو

 .با سرگرد برو.یتو هم مرخص_

 اطاعت._

 بشه.  رمونیدستگ  ی زیچ د یدشایکن ق یتحق  نایروبوده شدن حسام ا یجا  د یاما تواحسان، با بچه ها بر_

 اطاعت._

لباسام وعوض   کی سفارش غذا داد.منم تا اومدن پ ن ی.واردخونه که شدم.رادومیبه طرف خونه راه افتاد نیجام بلند شدم و با رادو از

انجام   نیکارها رو رادو ی .بعد ناهارهمه می.شروع به غذا خوردن کردد یرس  کیکردم وبه اشپز خونه رفتم.همون موقع هم پ

گوش نکرد.رو به من کرد و گفت استراحت کنم.خودش هم   دم یگفتم خودم انجام م هشهم ب ی.هرچدمیخجالت کش یداد.حساب

 رش یداشتم بهش زنگ بزنم.ازش تشکرکردم ورفت.خدا خ ی هست اگه کار یهواسش به همه چ نی ماش  یدرساختمون،تو   یجلو

تا    نایوفکر ت ییتنها یوشبها تو گذشتی ماز نو.روزها   ی .دوباره روز از نو روزدمی.منم وارد اتاقم شدم وخوابهی ا دهیبده که ادم فهم

که به خرگوش ربط داشته باشه روگشتم.اما   ی زیچ ایوهمه جا رودنبال فلش   گذرهیم  یهفته ا  ه ی.از اون روز موندمیدارمیصبح ب

  کنه یفرارماز دستم  یوقت  دم یمدت که د ه ی بود.بعد  ده یخرگوش خر هیمرور کردم که بابا برام   ممینشونه.تولد ده سالگ  هی از  غ یدر

  مالیپا جهینت یب  می خون مر خواستیرهاش کردم.دلم نم عت یطب یتو  مشیداخل قفس گذاشتمش وبا بابا برد  رمشیبگ  تونم یونم

خودمم نداشتم چه برسه به   ی مدت حوصله  نیا ی روزمره.تو ی گذاشتم.مثل هر روز وبازم کارها امییتنها  یبشه. دوباره پا توخونه  

باشه.منم به   شم یامشب پ تونه ینم نیهم  ی و ببره دکتر برا ی مامان زر  خوادیکه گفت فردا م دم یمروزاحسان ود.فقط ا هیبق دنید
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هست.که البته اونم از شانس قشنگم رفتن   مونینباشه.همسا ی زیدادم که نگران چ نانینگفتم وبهش اطم یز یچ یا  گهیکس د

زمان هم ازدستم در رفته.قراربود   یکه حت الیو خ کر توف رمیروزا چقدرم نی.ساعت دوازده شب شد.اانیپسرش وفردا م یخونه  

سرم شال انداختم و به   ی.رو ادیم ییصدا رونیکه احساس کردم.ازب دمید ی م  ونیزی.داشتم تلومیهامون وبه خودمون وصل کن ابیرد

  یاالتینبود.به داخل برگشتم ودرو بستم.نکنه خ ی.خبرسرد پا گذاشتم یهایکاش  ی بندازم.رو یطرف بالکن رفتم تا نگاه

 بوق جواب داد.  نی.با دومموند یدارمیب روقت یزنگ بزنم. اونم مثل من ازغم دوستش تا د  نیوبرداشتم تابه رادو میشدم.گوش 

 سالم._

 ؟ یسالم.خوب_

 افتاده؟  ی؟اتفاق یممنونم.شما خوب_

صدا قطع شده بود.به طرف اتاق خواب    ی.به سقف نگاه کردم.ولدمیشن  یرون یش  ی از رو ییپا یموقع احساس کردم.صدا همون

 رفتم. 

 . یالو،الو.ترانه خانم.قطع کرد_

 بگم...  خواستمیمزاحم شدم.م د ینه نه.هستم.ببخش_

.پس با  شهی هم که از اون طرف باز نم یلحظه ترس برم داشت.در بالکنم که قفل کردم.در ورود  هی.دم یدوباره همون صداروشن اما

 .وارد اتاق خواب شدم. دمیکش  ی قیراحت نفس عم الیخ

 د؟یبگ  د یخواستیم ی.چ شهیالو.صدا قطع و وصل م_

  ادم یچون من همش  م یکن نکاروحتمایداشت ا د ی.اخه امروزسرهنگ تاکانهی  نیوبه لباساتون وصل کرد  ابیشما رد نکهیا_

 سوال کرد بعد گفتش به شما هم بگم.  رفت،دوباره یم

 بله اتفا..._

از پشتم رد شد.نفسم   ه یسا هی لحظه احساس کردم  ه یگذاشتم که  زیم  ی و رو  مینگاه کردم.اه شارژش تموم شد.گوش  میگوش   به

بزنم به  اتصال و یزنگ خورد.برش داشتم.تاخواستم دکمه   میکه گوش  رفتم یم یی راینشدم.به طرف پذ  یاالتیخ گه ینباردیرفت.ا

برد.صورتشو   ییرایازدستم افتاد.دوتا دست دورگردنم حلقه شد ومنو به طرف پذ  ی شده بودم گوش  ریشدم.چون غافلگ  ده یعقب کش

راستم و به ساق   ی .به خودم اومدم و پاکردیحتما خفه ام م رفت یم شینطورپی.اگه اشد یشترمی.هر لحظه فشاردستش بدمید ینم

چپم انجام   ی همون کارو با پا ارهشمردم ودوب متیاز فشار دستاش کم شد.منم فرصت وغن ی منتظره بود کم ریپاش زدم.چون غ

  دهیپوش  یمشت توصورتش زدم.سرتا پا مشک ه یاز گردنم جداشد وعقب رفت. بالفاصله به پشت سربرگشتم و نباردستاش یدادم.ا
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بلندشد.خدا  م ی گوش  ی از اون نداشت.دوباره صدا یم دست کم.حال خوددمیکش  یقی . نفس عمدنیرو دزد نایکه ت یی کسا نیبود.ع

گرفت   رپای ز  ام،برامیمشت تودلم زد.تا به خودم ب هی .به طرفم حمله کرد ورفتیم ج یسربهم بزنه.سرم گ ه ی  نیتا رادو کردم یخدا م

ستاش گذاشتم.اما اون  د ی نشست.دوباره با دستاش گلوم وگرفت.دستام و رو نم یس  یافتم.بالفاصله رو  یکه باعث شد به پشت ب 

جون نداشت   گه ی.دستام درفتی م یاهیتارشده بود.چشام س  دمیاومد.د  یگوش هم نم   یصدا گه یبه گلوم وارد کرد.د ی شتریفشار ب

وهم زمان به   زنه ی که اسمم و صدا م دمی وشن  نیرادو یبرم صدا یبه خواب ابد  خواستم یکه م ی کنارم افتادن.لحظه ا  نیهم یبرا

  خواستمیبهترشد.م دم یباال اومد.د ی صدا ازجاش بلند شدوبه طرف بالکن رفت.نفسم کم دنی.فشاردستاشو کم کرد.با شنکوبهیدرم

 افتاد که نوشته بود.  وار ید ی رو ی نداشتم.چشمم به تابلو ی بلندشم اما توان

 بارم بردوش...  کوله

 ...د یبایم  یسفر

 همراه...  یب  یسفر

 محض...! ییتنها  شدن تا ته گم

 من با من گفت:  دل

 ... ید یلغز هرکجا

 ... ید یازسفرترس 

 از ته دل...  توبگو

 "من خدا را دارم"

  ی مراد یچشما دم یکه د  یز یچ نیچشمامو بازکردم.اول هویشدن صورتم  سیوازهوش رفتم...با خ دمینفهم ی زیچ گه یاون د بعد 

مانعم شد.به خودم نگاه کردم.دراز   ی زیکه چ دم یوجب فاصله داشت.به خودم اومدم و سرم وعقب کش  هی بودکه با صورتم کمتر از 

 بود.به خودم اومدم وبلندشدم نشستم. رسرمی هم ز نیبه دراز افتاده بودم و دست راست رادو

 ؟یخوب_

 .کنمی.جبران... می... نه.)سرفه کردم(.ازت ممنونم جونم و... نجات دادیبود  ده یاگه ...نرس _

افتاد که   ی.چشمم به در وروددمیکش قیگفتم.دو،سه تا نفس عم   یچ د یفکر کنم فهم ی ول گفتمیم مه یحرفام و نصف و ن ی  همه

 مبل نشستم.شالم ودرست کردم وچشمام و بستم.  یافتاده.ازجام بلندشدم ورو  ییرایشکسته و وسط پذ  دمید
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 درمونگاه.  میبر  یخوایم_

 . شمیخوب م گهی ساعت د  هی ممنونم.بهترم.تا _

 ساعت بعد که حالم جا اومد.بهش گفتم:  هی

 خودشو سرزنش کنه.  یاحساس عذاب وجدان کنه وه خوامی.نمد ینزن ی به احسان حرف شهیاگه م _

 مهمه؟  نقدربراتونیبپرسم که احسان چرا ا تونم ی م ی.ولمونهیخودمون م نیحتما.ب_

  یعصبان ی لی.اگه بفهمه خشهی قلبم شاد م شی.ازخوشحالادی قلبم به درد م  شیمه.از ناراحتازوجود ی میچون انگاراون ن_

 . شمیم  عشیهم مط برم یحساب نم چکسیکه ازه  یکه من   ی.اونقدرشهیم

 ن؟ یترس یازش م_

 ناراحت شه.  خوامی نه.چون دوستش دارم نم-

اسم احسان و   رمیباشه هرجا خواستم حالشوبگ   ادمیکرد.  دایپ ی الرژ  نیتوهم رفت.بازاسم احسان اومد وا  نیرادو یاخمها

 .بهش گفتم: ارمیب

حرفم اخماش جاشوبه تعجب داد.اونقدر   ن ی.با اداونجامیداشت ی .اگه کارنایاتاق ت رمی.منم مد یتواتاق من استراحت کن د یتونیم_

دوست نداشته باشه    نایت د یو نداشتم.ازجام بلند شدم و وارد اتاق شدم.گفتم شا لش یحلو ت ه یتجزیحالم خراب بود که حوصله 

به اتاق انداختم.جزبه   ی نگاه کل هی .سمیسرهنگ بنو یگزارش برا  هی د ی.فردا بادمیودراز کش  متواتاقش بره.به سمت تختش رفت  یکس

.شام  کنهی کارمیافتاد.دلم چقدر براش تنگ شده.االن چ ناینکردم.چشمم به جعبه خنزل پنزل ت دا یپ یز یچ یجزشو گشتم ول 

 نیزشوایبا ارزش وخاطره انگ  یزا یچ شه ی.همدادیروم نایعطرت ی.جعبه روبرداشتم وبوش کردم.بو خوابهیخورده.راحت م

جشن   یسجاده    شیکالس اولش بود.برش داشتم.بعد  ن یکه به چشمم خورد،کارت صد افر  یزیچ نی .درشو بازکردم.اولذاشتیتوم

هاش بود.چندتا کش مو وتل و گل سرم   یداشت که مال شش سالگ  یهند  هی رنگ  یتعداد النگو  هیکنارگذاشتم. نم یبود.ا فشیتکل

  ختهیپاکت ر یپر پرش کرده بود وتو  رهیجا کمتر بگ  نکهیخشک شده نگه داشته بود.به خاطرا  یع یهم گل طب یکمیداشت.

بره   خواستیم  نایخودم افتاد که اونروزت ی تن کردم.چشمم به کش موحس کرد.دوباره شروع به گش شد یبود.هنوزم بوش و م

.چه برسه بدم به  کردمیخودمم استفاده نم ی حت نویبود.ا ده یرتولدم خ  یبابا برا  نویدستم گرفتمش.ا  یدانشگاه بهش دادم.تو 

بود که روش   د یکش سف  هی روز بهش غرض بدم.با دقت بهش نگاه کردم.  هی  یاونقدر اصرار کرد تا برا  دش ید  یوقت   نایت ی .ولیکی

تا با   د یخر برامهم همون سال بابا   نویزودتر متوجه نشدم.ا ؟خرگوش؟چرای عروسک خرگوش بهش دوخته شده بود.چچچچ ه یهم 

تا گمش نکنم..ذوق زده    ذارمشیم  د یازد ری غ ییجا ه یو  کنمیاستفاده نم ن یمن از  دونستیم  یخود خرگوش ست بشه.بابا به خوب

وبرداشتم   ی چیق   اطیکرده بودن.خوشحال شدم.با احت یجاساز یز یسرجام پا شدم وکش مورولمس کردم.داخل عروسک چ



 بالخره تموم شد 

71 
 

ازسرخوشحال  ی غیوفراموش کردم وج  تم یافتاد.اونقدر خوشحال شدم که موقع ی طوس  شفل  هی وپارچه رو برش زدم.چشمم به 

 .فلش وبرداشتم که دراتاقم با ضرب بازشد.دمیکش

 شده؟  ی ؟چ هیچ_

 فلش و بهش نشون دادم وگفتم:  ی.باخوشحالنجاستیا نم ینبودرادو ادمیاصال

 . ارمیکردم.برم لب تاپ مو ب داش یپ_

  یرهمکا امکیکه با س   ییفلش و وصل کردم.صفحه رو باز کردم.مشخصات کسا ع ی.سرمیکرد وازاتاق خارج شد   یخنده ا نم یرادو

چهل ساله به اسم جرج    یسیمرد انگل ه یهم  ی کیعرب شصت ساله به اسم عبدالقادربود واون  ه ی ش یکیوخوندم. کردن یم

ور اب ربط داشت.خدا رحمتش کنه.فلش وبعد خوندن ازلب تاپ جدا کردم تا   بزرگتراون  یکه به باندها  گهیاطالعات د یل یبود،وخ

باشه که   یخانواده سرشناس  ه یاز  د یکه قراره بفرستنش اون ور اب.احتماال با ی همون دختر مونهیفردا بدم به سرهنگ.فقط م 

  یلی.گفت خدمیهم ازش پرس  یزر  ن.حال مامادمیراهرواحسان و د  ی.صبح تو میتا به اتاقامون بر می.ازجامون پاشد نقدرمهمهیا

روبهش دادن.البته حقم داشت   ایخوشحال شد.انگاردن یل یبهتره.به طرف اتاق سرهنگ رفتم وفلش وبهش دادم.اونم مثل من خ

  شمیپ ادیقرارشد ب  گهید یوخنده گذشت.احسانم مثل شبها یشده بود.اونروزتا اخروقت به شوخ د یشه روهاش ین ن یدوتا ازبهتر

شام خوشمزه   ه ی خوردن قرار شد  ی.بعد مدتها حاضردمیبه خونه رس  ی بهش نزد.وقت ینم سرحرفش موند وحرف یبمونه.رادو

اوردم تا   رونیب زرالبالویفر  یاحسان،البالو پلو بزارم.از تو  یمورد عالقه    یخواستم غذا یدعوت کردم تا تنها نباشه.م  نمیبپزم.رادو 

گذشت.چون    مون یعاد ی ومثل روزا م یمخلفات.تا اخرشب،فقط حرف زد  هی وبق ی رازیباز بشه و بپزمش.البته همراه با ساالد ش  خشی

به   ن یشب گذشته بود که رادو مه ی.ازنهیچ  شیقدم بعد  انیرا  مینی اول بب د یکه با  شیحل شده بود.مونده بود بق قاتمون ی شترتحقیب

قدرت    دونمی.دوتا حس متضاد که نمبردیخوابم نم نایت  یوهم ازناراحت ی منهم ازخوشحالخونش رفت.احسانم رفت تا بخوابه.اما  

دراومد.تعجب کردم.به طرف اتاقم رفتم تا   ی.ساعت سه شب بود که زنگ خونه به صدامینگران ای م ی .خوشحالشترهیکدومشون ب

زنگ بلند  ی ه مراقب من باشه. بازم صداو صداش زدم.انگار نه انگار.مثال اومد  ستادم یسرش وا یکنم.رو   دارش یاحسان و ب

 زدم.با هل پاشد.  بلندترصداش شد.

   ه؟یچ _

 ه؟ ی ک ن ی.ببزننیزنگ م_

هم    دم ید یکه م ی زی سره شده بود.قفل دروچرخوند و بازش کرد.ازچ هیزنگ  یبا تعجب ازجاش بلند شد.حاال صدا احسان

پشت در بودن.ازشک خارج شدم وبا تموم وجودم بغلش کردم که اخش   نایافتم.حسام وت ی پس ب خواستم یخوشحال بودم هم م

نشکسته بود.اما تموم   شونینه.خدا روشکرجا ایسالما  نمیکردم تا بب نگاه.با دقت به جفتشون ازسرتا پا دمیدراومد.با هل عقب کش

.داخل شدن  انیر،کناررفتم تا داخل بد  یوپاره شده بود.ازجلو  فیوکبود بود.دلم به درد اومد.لباساشون کث  یصورت وبدنشون زخم
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براشون نمونده که   ی حال ی عنینزدن. یحرف  چ یوبه سمت مبلها رفتن.بالفاصله داخل اشپزخونه شدم تا براشون غذا داغ کنم.هنوزه

  ی کارها روهل هلک نیا ی .همه ادیسازم روشن کردم تا اب جوش ب یگاز گذاشتم تا داغ بشه.چا یغذا رورو  ی حرف بزنن.قابلمه 

  یو زنده موندن؟اونقدرت  انیمعجزه ست.چطورازدست را هی وحسام  نای که هنوز خوابم.اخه بودن ت کردمیفکر م د ی.شادادمیانجام م

الغر   یلیمدت خ ن یا یبچه ها نشستم.تو ی احسان به حسام هم سالم نکرد.ازاشپزخونه خارج شدم وروبه رو  یکه حت  م یشک بود

 شده بودن.دلم به درد اومد.حسام خواست گزارش بده که گفتم: 

دست   کی روبه اتاقش بردم.  نای.ازجام بلند شدم وتمی زنیحرف م یهمه چ یدرباره   د،بعد یشام بخور دویریدوش بگ  د یاول پاش _

حسان هم که متوجه منظورم  راه رو بودبه احسان اشاره کردم حسام وبه اتاقم ببره.ا یلباس براش انتخاب کردم.چون حموم تو 

 شده بود.رو به حسام گفت: 

 . یدست لباس بهت بدم تا بپوش   هی میپاشوبر_

زخمهاشون مرهم درست کنم.چندتا   یوارد حموم شد ومنم به طرف اشپزخونه راه افتادم.تا برا نایشم.با رفتن اونا،ت ییرایگ عاشق

  هاشونیکبود   یگذاشتم تا رو  کیهم داخل پالست خینبا مش هی .ختمی دوتا ظرف جداگونه ر ی مخلوط کردم وتو زوباهمیچ

همراه با گالب هم دم   ی چا هی قابلمه روخاموش کردم و ریپا دکتر.ز ه یشدم  مخود ی بال سرم اومده که برا نقدریقراربدن.ا

.همون موقع هم  دمیسفره چ ی و رو لیگذاشتم وبه همراه سفره ازاشپز خونه خارج شدم.تموم وسا ین یس  ی شام تو یکردم.ظرفها

شام صداشون کردم.اونقدربا هل   یبرا  ربع  هی بذارن.بعد از  هاشونیکبود  ی ودادم دستشون تا رو خیاومدن. ییرایبه پذ  نایحسام و ت 

بودم.ازجا   رش ی که منم درگ کرد یفکرم  یزیبه اون چ  د یر بود.شاکه دلم براشون سوخت.به احسان نگاه کردم.غرق فک دنیکشیغذا م

  انرفتم وبهشون تعارف کردم.خودم هم کنار احس یی رایبه پذ  ییچا ین یس  هی پاشدن وسفره روجمع کردم.بعد از شستن ظرفها با 

 نشستم.

 .نیبگ  ن یکه بود یی.ازاونجانیشد  ده یچطوردزد م یدونی.البته منمی بب د یکن  فیخب تعر_

که   یمدت  نیا ی که دست وپامون بسته شده بود.تو می بود  کیاتاق تار ه ی  یم،تو ی وچشمامونوباز کرد م یبهوش اومد  ی:وقتحسام

غذا   ی.هر وعده هم،مقدارکمرفتیوم کردیوبه همون حال رهامون م  زدیفصل کتکمون م  هیشدوینفروارد م  هی  م،فقط یاونجا بود 

به گوشمون   یی سرو صدا رون یکه از ب شب یرفت.تا د شیروال پ ن یمدت به هم نی.تموم امیکه زنده بمون  یبه اندازه ا دادیم

  یحرف  م یکردیبود.هرچقدرهم ازش سوال م یادم سرتا پا مشک هی با تموم قدرت،دروباز کردو وارد اتاق شد. ی کی کهویخورد.

  نجا یکرد وبه ا  نیسوارماش  ماروبسته  ی.با همون دست و پا د یسرگرد.بهم اعتماد کن یببرمتون خونه   خوام ی .فقط گفت مزدینم

 اورد. 

جون منو   خواستی باشه که م یپوش  اهیممکنه همون س  یعنیشناخت؟ی بود که منو م یک نی.اشد یاز کلم داشت دود بلند م گهید

مطرح شد.ازجام  د یجد  یمعما ه ی همه سوال راحت شده بودم که  نی ازا اورد؟تازه ین نایسرا یی همونه پس چرا بال نیا ره؟اگه یبگ 

 هم دستم نگه داشتم.   یک یو احسانمرهم ودادم به   یازظرفها ی کیبلند شدم و
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 اداره.  م ی بر د یصبحه با شی.ساعت ش د یاستراحت کن ی بهتره کم_

دست وپاش،    یطناب رو  یتموم بدنش مرهم گذاشتم.جا  یتخت خوابوندمشو رو  ی .رومیاتاقش رفت یرو گرفتم وتو  نایت دست

قلب ادمها    یهم برا  ی مرهم ه یبراش.کاش  رم یبدنش نبود.بم ی سالم تو یجا ه یشالق بود. یکبود شده بود.پشت کمرش جا

ام  ازشون مراقبت کنم.بعد ازاتم شتریب نی شد که نتونستم ازا رمنیخون نشه.تقص ی رحم یهمه ب  ن یتا مثل قلب من ازا میداشت

 زد. ناصدامیوبه طرف دراتاق راه افتادم که ت  دمیوبوس   شیشونیکارم،پ

  نیمن اهل ا  یگفتی.تو راست مارمیکه اونجا بودم نتونستم دووم ب یاون مدت  ی وگرفتم.تو ممیترانه.)به سمتش برگشتم(تصم_

  یرشته هنر  هی و  دم یکنکور م  گهیوسال د دم یانصراف م رم ی.هروقت حالم خوب شد میکه باهام مخالفت کن ی .حق داشتستمیکارن

 . موبزن  ینقاش  اد ی.به احتمال زکنمیانتخاب م

  ن ینگران ا گهیود   هی .حاال بابا هم ازم راضدمشیخوشحال شدم.دوباره به طرفش رفتم وبوس  مشیکجا؟ازتصم ی کجا وطراح یافسر

 .احسان درو باز کرد. کردم وبه سمت اتاقم رفتم.درزدم یکه به قولم وفا نکردم.ازش خداحافظ ستمین

 .میلباسام وبردارم.بهتره بر شهیم_

 داخل.  ایاره ب_

  المی ازجاش بلند بشه که مانعش شدم.وسا خواستیبود که با اومدن من م  ده یتخت دراز کش  یاتاق شدم.حسام رو  وارد

 حسام به خودم اومدم.  ی ازاتاق خارج بشم که با صدا خواستمی وبرداشتم.م

 خانم مراقبت کنم.  نا یکه نتونستم ازت  د یترانه خانم.ببخش_

 زدم.   یلبخند 

محافظتش انتخاب   ی وبرا ی .معلوم شد خوب کسفتادخوشحالمی براتون ن یکه اتفاق بدتر  نی.ازایتالشتو کرد  یاتفاقا توهمه  _

 کردم. 

 نرم استعفا بدم؟  گهید یعنی_

 . میلحن گفتنش من واحسان به خنده افتاد از

 هم گفته بودم.  نای .به تستیننه.الزم _

 به من نگفتن.  یزیاما چ_

 فراموش کرده.  د یشا_
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زنگ زدم و خبراومدن بچه ها   نم ی.درطول راه به رادومی ازاتاق خارج شدم تا فرمم وبپوشم.با احسان به طرف اداره راه افتاد بعدهم

داره شدم اول از همه به سمت اتاق سرهنگ رفتم و  وارد ا  ی .وقتادیب دنشونیشام دعوتش کردم تا به د ی رو بهش دادم.دراخرم برا

که   ی شام زرشک پلو بزارم.تا وقت ی گرفتم تا زودتربه خونه برم وبرا یاخرومرخص  م،دوساعتیکار  زروزقرارش دادم.بعد ا انیدرجر

وگرنه تا    تهیبه مامان باباش گفته مامور  نی کنم تا زحماتش جبران بشه.حاال خوبه رادو یازش پرستار خوامیحسام خوب بشه م

به دکتر   یوحسام ومجبور  نایوعوض کردم.شام ودرست کردم وت اساماول ازهمه لب دم یبه خونه رس  یاالن اداره هم رفته بودن.وقت 

و    نیکه رادو م یساعت بعد هم به خونه برگشت ه یکرد.ن زی تجو ی ا گهی زدی بدن دردشون چ یپماد وقرص برا  ی سر ه یبردم.بعد از 

بود وتنهام   شمی که پ ی تموم مدت  ی.اخرشبم احسان قصد رفتن کرد.برامی بودن.شام وحاضر کردم ودورهم خورد دهیاحسان هم رس 

روبه   هد ید  بیکه به خاطرما اس  ی کس اوردیبره که مانعش شدم.دلم طاقت نم خواستی نذاشته بود ازش تشکر کردم.حسام هم م

مدت   ن یا یما بمونه.تو ش یوپ ادیگفتم ب نی وهم حسام تنها نباشه به رادو  میکه هم ما معذب نش نی ا یحال خودش رها کنم.برا 

همه   نیکشش ا گه ی.دمی.االنم اواسط اسفند ماه بودگذشتنیهم م ی.روزها درپ می وبهشون اعتماد دار  کردنثابت  تشونویحسن ن

کنم.حسام   یاستراحت درست وحساب  ه یبسپرم وخودم  ی کیکارهام وبه  ی  خوادهمه یمختلف وندارم.دلم م یواتفاق ها  د یتهد 

  شه؟درستهیتموم م گه یکاروهم کنم د نیاگه ا ی عنی ایخدادوباره خواستش ومطرح کردوباعث شد دلم مثل کوه اتش فشان بجوشه.

داره.پدرم که رفت کمرم خم شد.مادرم   اجی گاه احت  هی تک ه یکه به   فیجنس لط هی زنم.  هی بازم  یوبا اراده ام ول  یمحکمم.درسته،قو 

برادرهم ندارم   ی کرد.حت  یباز  نارویمن نقش ا  یبرا  یک  یهم شدم مادر هم شدم پدر.ول  نایت یو که ازم گرفتن دلم پژمرده شد.برا

  ی بگم.اصالچه برخورد قتی حق نایبه ت   یتحمل کنم ومقاوم باشم.چطور  تونم ی زن،چقدرم هی که دلم بهش خوش باشه.مگه منه 

هنوزم ادامه   ای ؟ یکنیحساب م شیبرمال بشه،اخر ی مشکل ورفع کنم وهمه چ  نی.اگه اادهیز یلی برام خ ی کی نیا ای.خداکنهیم

و ندارم   یکی  نیکه شهامت ا.من د یبه صفحه کردم.اره،خودشه.چرا به فکر خودم نرس  یبه خودم اومدم.نگاه میگوش   یداره؟باصدا

 . رمیپس بذارحداقل ازاحسان کمک بگ 

 سالم._

 گرفته جوابشو دادم.  یصدا با

 ؟ یحالت خوبه؟چرا صدات گرفته سرما خورد _

 . کنهیافاقه نم ارن یبرام ب اروهمی دن  یحاال اگه تموم پادزهرها   ی .ولشدمیامپول خوب م  هیکاش سرما خورده بودم وبا  یا

 احسان._

 جانم._

 . ستمیتنها ن نم یدرک  فهمش بودم.پس همچ عاشق

 بدم.  حیروبرات توض ی مسئله ا ه ی د ی.بانمتیبب  خوامیم_
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 بودمت.  دهیند  نقدرداغونیافتاده؟تا حاال ا یاتفاق_

 همه مشکالت خم شدم.  نیرایکم اوردم، ز گه یدارم.د  اجیبه کمکت احت_

 بود.   یقو نبود.محکم بود. ی نطوریا  شناختمیکه من م  یترانه ا _

 . کنمیگفتن دارم.ازت خواهش م  یحرفها برا  یلیاداره.خ ک یشاپ نزد یکاف اهمون ی.بستمین گهیحاال د_

و دارم که   ی کیباشم.من هنوزهم  فیضع  خواد ی .دلم نمدمیاجازه روبهشون نم ن یمن ا ی ول شد یم  ر یداشت سراز گهید اشکهام

 خودت هوام وداشته باش. ایبه اسمون کردم.خدا یمراقبم باشه.نگاه

 ترانه. _

سفارش   یزی تا چ اورد یبه احسان سالم دادم.دلم طاقت ن  دمیرس  ی و قطع کردم وبه سمت کافه راه افتادم.وقت  یگوش  یحرف  بدون

وفاش کردم.با تعجب   گفتم.راز چندسالم  ازوبهش یپ رتایدوشم برداشته بشه.ازس   یبار از رو  ن یدردودل کنم تا ا خواستیبده.دلم م

من بودم که ازش   نیداد،پا به پام غصه خورد. خوشحال شد.اما دراخرا میکرد.دلدار قم ی شوت میهمه فداکار ن یا ینگاه کرد.برا 

  هی .ازجا بلند شدم.احسان گفت ذارمیم انیامشب ومن هم درنبود اونا،حسام ودرجر نیبگه.اونم هم نایخواستم تموم ماجرا رو به ت

کردم وبه سمت    یداره.ازش خداحافظ ییبه تنها اج یواحت  تههمه اتفاق براش سخ ن یهضم ا دونمی.مذاره یقرارم  نای با ت گهیساعت د

ه  که بدون چون وچرا قبول کرد.به خونه ک د ی.فکرکنم حال خرابم وفهمانیزنگ زدم تا به خونم ب نیخونه راه افتادم.به حسام ورادو

.اونه  ستیبراش مهم ن ذشتشروبخواد گ نایچشم گذاشتم تا به حسام نشون بدم.اگه واقعا ت یزجلویم  ی رو رو نایمدارک ت دمیرس 

وارد خونه شدن.اول   ن یدروزدم.حسام ورادو یجفتشون بسازه.زنگ دربه صدا دراومد.ازجام پاشدم و شاس  یرو برا  ندهیا د یکه با

  یپشت سرشون رفتم و روبه روشون نشستم.تو یحال ی دشون اومدن وداخل شدن.منم با ببعد به خو  یتعجب کردن ول دنمیازد

 حسام به خودم اومدم.  یبگم؟اخ خدا.با صدا یشروع کنم؟اصالچطور  گم؟ازکجافکررفتم.ازکجا ب

 ؟یشونیشده سرگرد.چقدر پر  یطور_

  ی اما وقت کردیکردم.جز به جز هم به حسام گفتم.اولش باور نم ف یزوتعری احسان همه چ ی خودت کمکم کن.همونطور که برا ایخدا

به   نکه یبه جزا زوگفتم یسبز،برطرف شد.همه چ ی اون پوشه  دنیهم با د  نیمدارک وبهش نشون دادم مطمئن شد.حاال سوال رادو

 خودش تا االن ازموضوع خبر نداشته.  نایکه ت  ردم اضافه ک  نمیداده بودم.ا ی بابام چه قول

 . زنهیاحسان داره باهاش حرف محاال هم _

  نایبود که ازاحسان جدا شده بودم.از واکنش ت  یدوشم برداشتن.دوساعت  یکوه واز رو  هی.راحت شدم.قلبم سبک شد.انگار شیاخ

.زنگ  نهیبب  بیفکرکردن چون بچه بوده ممکنه اس  دمیاشایاومد. یاگه ازاول بابا بهش گفته بود راحت تر کنارم د ی.شادمیترس یم

رفت تا   نی.رادوداشتیزنگ برنم ی بهم جلب کردم.دلم شورافتاد.دستشم از رو توجهشونکه  دمی ه صدا در اومد.ازجا پرخونه ب 
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  هیداخل بشه صدبارمردم وزنده شدم.باالخره اومد.بهش نگاه کردم.دستاش دوطرف بدنش افتاده بود.چشماش ازگر  نایدروباز کنه وت

بلند کرد که   کهودستاشویوازش خوند. یز یچ شد یچشماش زل زدم.نم ی.تو ستادیسرخ شده بود.به طرفم اومدوجلوم وا اد یز ی

شد.دستام   ر یچشام سراز یکرد.اشک تو  ه یبلند شروع به گر  یصدا چشمام وبستم.اما برخالف انتظارم دستاش دورم حلقه شدوبا

وحسام افتاد.اشک توچشماشون حلقه زده   ن یودورکمرش حلقه کردم وبه خودم فشردمش.چشام و بازکردم که نگاهم به رادو

که اروم شد.   یکم  انیزد.ت ی شده بود.با چشمام ازش تشکر کردم که لبخند  یاحساسات ه ی به احسان دادم.اونم مثل بق نگاهموبود.

 شروع به حرف زدن کرد. 

مامان بابا هم بودن   یوقت   یحس کنم.حت ی کمبود ینذاشت چوقت ی.هیکرد   تمیحما شهیچراهم فهممیازت ممنونم ترانه.حاال م _

 بدونم؟  خوام یروم  ی که به بابا داده بود  ی.اول ازهمه هم قول زوبدونمی همه چ خوام ی .اما حاال میدادیاجازه رو بهشون نم نیتو ا

 چشماش نگاه کردم.دستام ودوطرف صورتش گرفتم.  ی .توشد یحس م راهنم یپ یاشکهاش رو ی سیخودم جداش کردم.خ از

رفتم وشب   رونیاونروزجمعه صبح با بابا ب ی وقت ادته یبشم چقدربابا باهام مخالفت کرد؟ یوارد دانشگاه افسر نکهیبه خاطرا ادتهی_

 سرم اومد.  ییساعت ده به خونه اومدم چه بال

 وبه دوطرف تکون داد.  سرش 

گاز گذاشت وازم دورشد.به خودم   ی پاشورو یحرف چی.بعدم بدون هایبه خونه ب یی ولم کردوگفت خودت تنها ابون یبابا منووسط ب_

  کی زدبه شب نخورم شروع به راه رفتن کردم که دوساعت بعد ن نکهیهمراهم بود.به خاطرا ی داشتم نه پول ی لیکردم.نه موبا ینگاه

نشستم.به نگاه   میخاک یهالک شده بودم.کنار جدول،بدون توجه به لباسها یوتشنگ   یرسنگ .ازگکردیشهرشدم.پاهام زوق زوق م

خونه شدم   کی در کردن.ازجام پاشدم و به سمت خونه راه افتادم.نزد یخستگ  ی.بعد ازکمدادمینشون نم یتوجه ا  چیعابرها هم ه

به   ی افتاد.وقت یبرام م  یاتفاق د ینبا یدادم.ول یداشتم جون م  یشدم.اما از ضعف وخستگ  ر یکه دونفرمزاحمم شدن.باهاشون درگ

از   دمیکرد.تا ته ماجرا روخوندم.فهم ی.با لبخند بهم نگاهخوند ی.ساعت ده بود.چشمم به بابا افتاد که داشت روزنامه مدمیخونه رس 

تو    یکرد.اما وقت افقت نداشت.مو ی خودش بخواد.چاره ا نکهیکرد بدون ا  بیشترترقیکرده تا منصرف بشم.اما اون منو ب نکارویقصدا

  فتی لط  ی ه ی باهاش موافق بودم.چون  روح نبارمنم یکردم.بابا باهات مخالفت کرد.ا ،تعجب ی اونم افسر ی وارد دانشگاه بش یخواست

.ناراحت شدوبالفاصله قبول کرد.حاالمن بودم که  یازمن دوست دار شتری پس تو ترانه رو ب ی به بابا گفت ی .اما وقتخوردیکارنم  نیبه ا

قاتل ماما   دمی.فهمیست ین می خواهر واقع دمیو بهش گفتم.اونجا بود که فهم م یبابا ناراحت شدم.به اتاقش رفتم ودلخور دستاز 

به   تیاون مامور یواعدام شد.حاالبماند که اگه احسان تو  م یمدرک جمع کرد  هشیبوده که من واحسان عل امکیبابات همون س 

بود؟)باسر جواب   یشرطش چ یدونیرفتن به دانشگاهت وموافقت من اعالم کرد.م ی برا بانبودم.شرط با نجایبودحاال ا دهیدادم نرس 

ناراحت  نیجونت.)تعجب کرد(من ازا متی به ق ی،حتیباش  دمراقبشیشغل وانتخاب کنه با ن یبخواد ا نای داد(بهم گفت اگه ت ی منف

.خودم  یندار دنیجنگ  ی  ه یروح دونستمی.میتونینم دونستمی.م یمن توبود ی نگران ینبودم.همون موقع موافقتم و به بابا گفتم ول

  نیا یدونی کردم.م  خیحسام و توب نیهم ی .برافتهی برات ب ی تفاقمن ا م یبخاطرتصم خواستمیبزرگت کردم.پا به پات اومدم.حاالنم
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  تنم یراحته که خواهرم و دارم. پاره   المی.خیحاال خوشحالم که انصراف داد  ی به من گذشت.ول ی چ یکه نبود  ی چند روز

 حسامم.  ونینومد یسالمه.ا

 .رو به حسام کردم.زارمیبالشت م یسرم و رو  شهیدوباره بغلم کرد.حاال راحت تراز هم نایت

.اگه موافق بودن  کننیوصلت م   ی.حقشونه که بدونن با چه خانواده ای بذار ون یبهتربا خانوادت درم ید یفهم و یحاال که همه چ_

به حالت حسام بفهمم   ی وا  یبه خودم گرفتم(ول ی.)حالت جد د یکن  یخواستگار م ییروازدا نایت  ییایب د یتونیاخرهفته م نیهم یبرا

 فهم شد.  ر ی.ش یازجات بلند ش  یکه نتون کنمیباهات م یکار  یوبه رخش بکش  تش.گذش نمی.اشک توچشماش ببیکرد تشیاذ

 کنارسرش قرارداد. ی وبه حالت نظام دودستاش یپاهاشو بهم کوب حسام

 بله قربان. _

منو به شوهرم    یازدواج کنم، ک ی روز هی م اگه من فکرکرد  نی.به اد یلبم پرکش یلحظه لبخند ازرو   هی .دمیحرکتش خند  نیا به

.حسام زنگ زد و گفت خانوادش موافقت  هی وصف نشدن  یروزهاحالم ازخوشحال نیگذشت.ا یوخوش   ی.اون شبم به خوب سپارهیم

خودشو   مایرو بهش گفتم.قرار شد اخرهفته باهواپ نای ت یستگارزنگ زدم وخبر خوا یی.به دایخواستگار انیکردن ب

.هرچند مخالفت کردوگفت  مینداشته باش   یمشکل  نایجهازت یمونوبفروشه تابرا هی ارث ن یزم شه یبرسونه.دراخرهم بهش گفتم اگه م

تا اگه   رمیوازش بگ  گم مادر بزر  یخونه   د ی هم کل ی .قول گرفتم اومدنوفتهیدردسرب ی نشدم تو یراض  یول  دم یخودم کل جهازشوم

  د یخونه خر ی .برامیکرد زش یکه جا داشت تم ییوتا جا م یهم به جون خونه افتاد ناینم.من وت سربه اونجا بز ه یفرصت شد  د یع

به همراه   یی انتخاب کنه.اخرهفته شد.دا شیشب زندگ نیبهتر  ی لباس قشنگ برا ه ی به بازار رفت تا  ییهم تنها نایکردم.ت

وازشون کردم تا بهشون خوش  یی رایپذ  نیخوشحال شدم.بهتر نمشون یبیدوباره م نکه ی.از ااومدنخانوادش به خونمون 

.بعد  میتاخسته نش  می وانجام داد م یرفت یکار ه یبگذره.امشب هم قراربود حسام و خانوادش به جمعمون اضافه بشن.هر کدوم سراغ 

شدم.اشک  ره ی.بهش خوشال کرم سرش کرده بود  د یسف لوار ش  هی با  یسارافون خردل  ه ی نای.تمید یکارها هم شخصا به خودمون رس 

  شو یشونیقرمزم خودم سرش کردم وپ ی با گال د ی.چادرسفشه یتو چشام جمع شد.خوشحال بودم که داره خوشبخت م

  ممی .چادر رنگ دمیپوش  یاسمون یوشال اب یدامن کلوش به همراه شلوار مشک  یکاربون  یسارافون بلند اب ه ی.خودمم دمیبوس 

زنگ   یشب فرخنده خانوادم هم بودن.صدا نیا ی شد.کاش تو ره یبه جفتمون خ یی که دا  میازاتاق خارج شد  نایوت من سرکردم.

.کامران  ستادیکنارم ا نا یبعد من واخرهم ت ییزندا ب،اول یبه سمت دررفت و به داخل تعارفشون کرد.ماهم به ترت ییبلند شد.دا

اومد پنجاه وهشت سالش باشه واردخونه شد.بعدهم   ی پدرحسام که بهش م اتاق حبس کرد.اول ازهمه  یهم خودشو تو  مییپسردا

مورد عالقه خواهرم داخل    یسبد پرازگل مرغ بهشت هی پشت سرش اومد.اخرهم حسام با  خوردیمادرش که بهش پنجاه سال وم

ودادم   ختم یر یبردم چا هروبه سمت اشپزخون  نا یرفت.ت  ییرایشد.گل وبه دستش داد وبه طرف پذ  رهی بهش خ د یکه رس   نایشد.به ت

 ی.باباد یرس  ی اصل یمتفرقه.صحبت به حرفها یمبل کنارم نشست.بعد ازحرفها  یها رو  یی دستش تا باخودش ببره.بعد ازتعارف چا
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ازاتاق خارج شدن.هر دوشون   نایساعت حسام و ت م ی.بعد ازنمیبرس  جهی گفت بهتره برن صحبتاشونو کنن تا به نت یی حسام روبه دا

 انداخت.  نیی.سرشو پاد یپرس   نایمادرحسام،جواب واز ت یبودن.وقت ولبخند غرق خجالت 

 بزرگترها بگن. یهرچ_

ام به انتخاب   ه ی.مهرد یکش  نای.مادرحسام بتول خانم.انگشتر وبه دست تمیکرد یروبوس  نای وبا ت  میشروع به دست زدن کرد ماهم

ماه بعد ششم   ی هم موند برا یبرن و پس فردا هم عقد کنن.عروس  شیازما یپنج تن شد.قرارشد فردا برا  ت یپنج تا سکه به ن نایت

  ییرایهم به پذ  یچا ی نیس  هی .میجمع کرد  ییوبه کمک زندا ییرایپذ  لی.تموم وسادمیکش حتنفس را هی .بعد ازرفتن مهمونا د یع

  گهیکه خواهرم د  نی.ازامید ینقشه کش نایحسام ا ی  نده یا ی برا روقت ینشستم وتا د ییوزندا  یی.وسط دامیبخور ین یریبردم تا با ش 

  نایوقبل فوت مامان ا شون یعروس  خواستمی م نکهیا لی ابرها بودم.دل یرو  یکرده بود ازخوشحال شوانتخابیزندگ  کیتنها نبودوشر

 رو به من کرد.   یی.دانمیوبب  شیمن نبودم تاعروس  د ی شا ای.ادیب نایسرت  ییبال خواستیبودکه دلم نم نیا رنیبگ 

  یمقدارم خودم روش گذاشتم تا کم وکسر   هی  د یبفروشم.حاال هم پول نقد واوردم تا کارهاتونوانجام بد  به یوبه غر  نیزم ومد ی دلم ن_

 خواهرم اب تکون بخوره.  ی منه که نذارم تو دل بچه ها ی  فهیمال شماست.وظ  نیاون زم نی.هروقت هم خواستد ینداشته باش 

  یاخر نی .البته امینباش   هی راحته که سرباربق المونیو برداره وما هم خ  نیکردم تا زم شیکردم وازش تشکرکردم.اما راض بغلش

عقد ومن   یطرف پارچه   ه یوحسام بود.  نای.امروز،روزعقد تذاشتیپاشوتوخونمون نم گهید د یفهمیم  ییوتودلم گفتم وگرنه اگه دا

بله   ناجوابیبعد از سه بارخطبه خوندن، ت ی .وقتد یسابینگه داشته بود.مهناز،دخترعموحسام هم قند م ییهم زندا گه یطرف د ه یو

با   ن ی.احسان ورادونایحسام ا یخونه   می.قراربودبعد از محضرناهار برکردمیم ییتنها داحساس یرو داد.اشک توچشمم حلقه زد.شد 

هم داشتن.اما ما فقط خانواده   یا  گهید یبرما مهمونا  م،عالوه ید یبه خونشون رس  ی .وقتمیمن رفت نیبا ماش  ناهم یا یین،دایماش  هی

بزن وبرقص،همه به   یوسط هم با مهرداد،برادرمهناز اشنا شدم.بعد ازصرف ناهارو کم نی.ا میشناختیحسام با عموشو م ی عمه 

  شیباالخره راض یکردولیقبول نم نایهم اونجا بمونه.هرچند تروگرفت تا امشب  نایسمت خونه هاشون رفتن.بتول خانم هم اجازه ت

کاروبهونه کرد.البته    ییرو برسونم فرودگاه تا برن اصفهان.هرچقدرهم اصرار به موندنشون کردم،دا نایا یی کردم.منم قرار بود دا

  تیو ازگ  می کرد یاشون خداحافظازفرودگاه تنها نباشم.پرواز شونواعالم کردن.باه ی تا برگشتن ادیقرارشداحسان هم باهامون ب

به   ی.دروبازکردم و واردخونه شدم.نگاهمید ی ساعت به خونه رس  ه ی.بعد می وبه سمت خونه راه افتاد میشد  نیردشدن.ماهم سوارماش 

اما االن فقط سکوت بود و سکوت.پشت سرم برگشتم دروببندم   د یرس ی خنده به گوش م یصدا نجای ا شیکردم.دوشب پ ییرایپذ 

 گفت:  ی.با طلبکاررفتم بهش   ی.چشم غره ا دمیکش  ی نیاحسان ه دن یکه با د

 .برو کناررد بشم. یستاد یوسط وا نیا هیهان.چ_

اتاقم وبا   یراست رفت تو   کیفکربودم که متوجه اومدنش نشده بودم؟  نقدرغرقیا یعنیکردم.من فکرکردم احسان رفته. تعجب

  کاریچ خوادیم گه ی.چرا مثل ادم نمکنهیم  ینجور یچرا ا ونهید  نیبهم کرد.ا ی.نگاهستادیوا ییرایبرگشت ووسط پذ  لشیتموم وسا

 اومدم. رونیکنه.با صداش ازفکر ب
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من.تو هم برو تو اون اتاق   ی برا شه یبه بعد اتاقش م ن یرفت.اما از ا نای االن که ت  نی؟ببی ستیاونجا وا ییخوایتاصبح م ه؟نکنه یچ_

 . ریالزمش ندارم.حاالهم شب بخ گه ید تیفکستن

که   نیزدم.از ا ی تا تنها نباشم؟لبخند  شمیپ اد ینباشه ب  نایت خوادهروقت ی م ی عنیگفت؟ یچ نیودرو بست.ا نا یاتاق ت یتو  رفت

  ط یخونه.ممنونش بودم که تو شراب  تونهیچشمام م یحرفهامواز تو  شهی.همکنمیهزارمرتبه شکر م  ی احسان وداشتم خدارو روز

  نیبه همراه من ورادو نایکنم.دوهفته گذشت.امروز پنجشنبه قراره با حسام وت تراحتسخت کنارمه.منم به سمت اتاقم رفتم تا اس 

ودونه دونه اجناس ونگاه   م یرفتیبمونه.به طرف مغازه ها م ی مامان زر ش یپ خوادیگفت که م ،احسانمیعروس  د یخر ی برا میبر

به لباسا نگاه  نطورکه ی.هممی کردیم د یخر م هم با ه نیمن و رادو دادن،یشونو انجام م  ی عروس  یدا یخر نای.حسام و تمیکردیم

داشت.وارد   یخاص ی لیبرق خ هی هم بودبه چشم خورد. ی حلقه ا نیداشت و است  یهفت ی  قهی که  یا  روزهیلباس بلند ف   هی .کردمیم

.ساده  تمکتو شلواربخره.لباس وازفروشنده گرفتم وبه سمت پرو رف ییخودش از مغازه رو به رو  یرفته بود برا نم یمغازه شدم.رادو

به   د یبا میگرفتیحنابندون م نایحسام ا یداشت.قرار بود مردونه ،زنونه جدا باشه اما بعد ازشام که برا  یریچشمگ  ه یبود اما قشنگ 

پول لباس وحساب کردم.به   نکهی.بعد ازادمیکتش وهم خر د یبا نیهم ی .براشدنیم ی اونجا زن و مرد قاط م یرفتیتاالر م اطیح

از کمردرد دارم   میبازار  ی.ازصبح که تودمیخر ی به رنگ کله زاغ یه جفت کفش پاشنه پنج سانت یرفتم و ی سمت کفش فروش 

  ی نتونستم تحمل کنم وتو گهیعقب افتاده بود.د انمیکه عادت ماه دمی اضطراب کش نایجهاز ت یبرا نقدر یمدت ا ن یا ی.تو رمیمیم

 . کشهیم  لتا بدونم کارشون چقدرطو ناینشستم.زنگ زدم به ت یصندل ی مغازه رو

 .کارتون تموم شد.نایسالم ت_

 . کنمیخواب انتخاب م س ینه هنوز.تازه دارم سرو_

 .دمیکش  یپوف

 .ایخونه.تو هم باحسام ب  رم یطبق حنابندونتم انجام بدم.بعد از اون م یدایخر د یخسته شدم.با یلی.من خنیبب_

 باشه.پس فعال خداحافظ._

 وگرفتم.بعد چندتا بوق جواب داد.  ن یرادو  یدادم وقطع کردم.دوباره شماره   جوابشو

 د؟ییسالم.کجا_

 اونجا.  امیب ییکجا  د یسالم.کارم تموم شده.بگ _

 . د ینیتامنو بب رونیب ام یالن ماخر پاساژم.ا یمغازه کفش فروش  ی من تو_

 اومدم.  هامیکینزد نیباشه.منم هم_
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براش  شد ی.نم گردهیدستش دنبالم م  یپر تو کیکه با سه تا پالست دمی ود نیگذاشتم وازمغازه خارج شدم.رادو فم یک  یوتو   یگوش 

 صداش زدم.   نیهم ی دست تکون بدم.برا

 . نیاقا رادو_

 سمتم برگشت وبه طرفم اومد. به

 سالم._

 خونه؟  میسالم.بر_

 طبق وبخرم.  لیوسا د ینکردم.با د یحنابندون خر ینه.من هنوزبرا_

 . امیرستوران تا من ب ن یا یتو  د ی.شماهم برنیماش  یمن ببرم بزارم تو   د یرو بد  الیباشه پس وسا_

به   نیقدم ازقدم بردارم.رادو تونستم یه.خودم که ازبدن درد نمروبه دستش دادم تا ببر  الیموافقت تکون دادم.وسا یبه نشونه   یسر

  هی بردم.سرم و به دستم تک یپ میکه نشستم تازه به عمق خستگ  یصندل  ی رفت ومنم داخل رستوران شدم.رو نیطرف ماش 

هم   ی شد.اخمهاش تو ره یروبه روم نشست.بهم خ ن یگذشت تا رادو یربع   هی بر طرف بشه. میازخستگ  ی دادم.چشام وبستم تا کم

 انداختم.  نییرفت.سرم و پا

 دکتر؟   می.برستی.حالتونم خوب ندهیرنگتون پر_

 زن ونداره.  هی  ی کار فیاما ظر کنهیبچه ها رودوش منه.البته احسانم کمکم م  هیعروس  ی .تمام کارهاهینه.ازخستگ _

 بفرستم.  یکمک ی روی براتون ن خوام ی.تازه مد یکنیم  یاستراحت حساب هی.شماهم شونهیعروس  گه یسه هفته د_

 دورشد. زمون ی.گارسونم بعداز نوشتن سفارشات ازمدهیکوب  نمیپلو دادم ورادو ی به سمتمون اومد.من سفارش باقال گارسون

 ه؟ ی ؟کیکمک  یروین_

  دمشونی ند  تیکه بخاطرمامور شه یم ی کسالیومنم  دهیع کهیچون نزد  یدعوت کردن.ول   یعروس  ی خانواده منم برا نایحسام ا_

 . رسهی.فردا شب مشمیپ ادیقرارشده خواهرم پروانه زودتر ب

 چشمتون روشن. _

 ممنون._
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چقدرگرسنه   دمیرفت تازه فهم ردندونمیغذا که ز ی .مزه میشد.شروع به غذاخوردن کرد دهیزچی م  یموقع ناهارمون رو  همون

 گفتم:   نیکه رو به رادو  میبودم.وسط غذا خوردن بود

 . نیقا رادوا_

 . نیرادو_

 نگاهش کردم و گفتم: باتعجب

 بله؟ _

 . نیاقا رادو د یگ یدمیصدا بزن د ییخوایچراحسام همون حسامه،احسانم همون احسان.اما منوکه م_

 منظورشوگرفتم.  تازه

بهم   ی لیهست که باهاش همکارم و خ یازمن کوچکتره شوهرخواهرم هم هست.احسانم چون پنج سال نکهیاخه حسام عالوه برا_

 راحت ترم.  ینطور ی.ازنمیبه اسم صدا نم د ی .شما روهم چون ازمن بزرگترزنمیبه اسم صداش م که ینزد

 . ستمی.با اقا راحت ند ی صدا کن ن یبه بعد منورادو نی .اما ازانیخب.حرف شما مت_

 .د یحتهر طورشما را_

 .د یبگ  د یخواستیم یحاال چ-

 . یبر ی تونی .شما مکشهیبخرم.کارم طول م ی نیتزئ  لیوسا یسر  ه یبرم  د یاهان.بعد ازناهار با_

 با من همراه نشو.  گه ید فهمونم یبه طرف دارم م رسما

 .کنمیندارم.کمکتون م  یخونه کار _

 . امیتوراه ب ی پابه پا تونمیحال زارم نم نیمن با ا بابا

 . می بر د یاگه غذاتونوخورد ستین یمشکل_

افتاد که دوتا مغازه   ی.چشمم به خراز ادیبرداشتم وازرستوران خارج شدم تاب فمو یبلند شدوبه طرف صندوق رفت.منم ک ازجاش 

که اونجا داشت به    یشاد یازرنگها می.داخل که شد میهم ازرستوران خارج شدوبه سمت همون مغازه راه افتاد  نیباالتر بود.رادو

اختصاص   یر یحص یقسمتش هم به انواع و اقسام سبدها هی.شد یم دایتوش پ  ی همه چ ه بزرگ ک  یل یخ یمغازه    هی .میمد وجد او

اونا هفتا شو که مدل پرنده قو بود انتخاب کردم.هفتا هم که قراره بتول خانم طبق   نیداده بود.اول به سمت سبد ها رفتم.از ب



 بالخره تموم شد 

82 
 

که ازش کارنکشم.به طرف ربانها  فه یباشه ح مهمراه خواد ی بذاره.حاال که م یدادم تا گوشه ا  ن یدرست کنه.اونا رو به رادو

داشت وبه   ی زی ر یکه روش روشون قلبها  یجغ جغه ا ی کاغذ کادوها  ن یکردم.ازا  شوانتخابیلیاون همه رنگ،قرمزاکل نیرفتم.ازب

  زمغازه پرا یوحساب کردم.با دستها دمیهم خر گهید ز یوچندتا چ یرنگ   ل یزدم واز اکل یمغازه چرخ ی برداشتم.تو  یرنگ زرد قنار

سه روز    ی موند برا  زهاهمیچ ه ی.بقدمی مبارک باد خر  ی وسکه  یشکالت مختلف با نقل رنگ  لویراه هم سه ک  ی. تومیخارج شد 

 نایداخل اتاق ت  نیرو با کمک رادو الیشدم.وسا ری.اونقدر که انگارخاکشدمی.خسته و کوفته به خونه رس یمونده به عروس 

مبل ولو شده    یبدتراز من رو  نمیمبل نشستم.رادو یروشن کردم.خودمم رو  ازو س  ی.به سمت اشپزخونه رفتم وچامیذاشتگ

هم بهمون اضافه شدن.درو که   نایکه حسام و ت  می کردیدرم یخستگ  یدوساعت  ه ی نکنه. گه یود  یدعروس یفکرخر  چارهی بود.فکرکنم ب

.بهش که نگاه  شدهیچ دمیاز حسام پرس  لکرده بود.نگران شدم با ه   هیگر  یلیروبه روشدم.معلومه خ نا یسرخ ت یباز کردم با چشما

  الیهم که خ ناینشست.دلم اومد توحلقم.ا نی. حسام کناررادوانیدرکناررفتم تا داخل ب  یبود.ازجلو نایکردم اونم داغون تراز ت 

 رف زدن ندارن.اعصابم خرد شد.ح

 . د یدقم بد  ن ییخوای م ای شدهیچ نیگ یم_

 کرد.دلم شورافتاد.   هی بغلم ودوباره شروع به گر ناخودشوانداختیحرفم ت نیا با

 کرده.  دتونیدوباره تهد  ان یافتاده.نکنه را یاتفاق  ی کس یبرا_

چون بعدش   ندازهیمنو به دلهره م   نیوا ستین ی هست که ازش خبر ی مدت ه ی.اتفاقا زنهیکه به من زنگ م  دکنهی.اگه بخواد تهد نه

 حسام به خودم اومدم.  یافتاده.با صدا ی اتفاق ناگوارتر هی

رو   هیزیجه  می دونیهم نداره که اسباب هاشواونجاببره.ما هم نم ی ا گهی نکرده.کس د دایبابا بهم زنگ زدوگفت مستاجرم خونه پ_

 . میریبگ  یسرموعود عروس  د یوبا م یرد.تازه کارتهامونم پخش کمی نیکجا بچ

  یکه بود خرج عروس  ی .هرچمیتا خونه رهن کن  میهم ندار ی پول گهی .دمیکارکنیهمه مهمونوچ نی حاال ا ی.وا شهیبدتر نم نیا از

  تونستمی وم م یخونمون بود ی نبود االن ماهم تو ان یرا نی.اگه امیضدحال نخور هامون یبارتو خوش  هی د یچرا نبا ایشد.پوف.خدا

  ه یلک.هرکس مشغول  ی تو می جواب کردم.هممون رفت گهیپامون بذار.من که د یراه جلو  هی خودت  ایبدم.خدا نایا نا یپولهامو به ت

 . میکرد یبهش نگاه ن یرادو یبود.باصدا نارواعصاب یت ی نایف نیوسط فقط ف   نیبود ا ی راه حل

  تونم ی م یاگه بخوا ی.هنوزم دوقسطش مونده ول دمیپس اندازداشتم دادم اون خونه روخر ی من هرچ ی دونیحسام داداش تو که م_

 .رمیبه بابام زنگ بزنم ازش قرض بگ 

 بهش برگردونم.  ی.تازه چطورنجایا ان یب خوانیم دونم ی.مینه داداش لطف دار_
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به خونه کردم.اره. خودشه.روبه حسام   ینگاه  یحوصلگ  ی .از بمیکارکنی.حاال چستیحسابم ن شترتهی ب ون یل یبابا.منم که پنج م یا

 گفتم: 

 .نجایا د ییایشمام_

 . دمیازجا پر نایحسام و ت  ه ییییچ یصدا با

 . میبد  نجاجایخونه روا لیدوتا وسا ی :چطورنایت

با شما  د یجا شد اونوقت منم البد با لتیزده.خب تو فکرکن برفرض هم وسا ی چه حرف د یبهش کردم که خودش فهم ینگاه

 کنم.  یزندگ

 .د یکن  ی شمابا من زندگ ستیقرارن_

 .میکن کاریدچی:پس باحسام

 .نجایا د یاری.شماهم جهازتونو بکنمیو رهن م  ی  کتر یکوچ یجا  هی دنبال خونه  گردم یمن م_

ما   ک یداشت ونزد ت یکه امن نجای.ایی.تازه توهم تنها د یبر یا  گهید یبه خاطر ما جا  م یقبول کن می تونی.ما نمشهینم نکهی:احسام

 و امن هم باشه.  یکن دایما پ کی خونه نزد هی .تازه ازکجا معلوم یبر  نجایازا نکه یبه حال ا ی بکشنت.وا خواستنیم ی بود

،االن   .بعدشمشهیم دایپ شاالهی.ا زنمیسر م هی  دمیخونه روازش خر  ن یکه ا یهمون بنگاه رمی.فردا ممیما که هنوز نگشت_

 سرهنگ.  شیپ رم ی.خودمم منمیچیروم الیوسا  کنمیاجاره م یانبار ه ی .اگرهم نشد گهی زدینه چ میدفکرابرومونوکنیبا

 ؟یکن  یخونه زندگ  ه یبا فرهان تو یخوا ی:نه ترانه.توچطورمنایت

 . میکنینشد. فکر بعد وهمون بعدش م دای.گفتم اگه خونه پستیمعلوم ن یچ یحاال که ه_

 کردم.  نیرادو روبه 

 . داکنهی برام پ هایکینزد ن یخونه هم  ه ی د یشا شناسهیشما روم هی.باالخره امالک یا یفردا بعد ازظهرشما هم همراهم ب شهیم_

 البته.چراکه نه. _

 . کنمی.جبران میکشیجرم ماروم  شهی:ترانه به خدا شرمنده ام.همحسام

 کردم.  یاخم
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 ذارمیمنم هست.پس نگران نباش نم ی توابرو ی .ابرویمونی.مثل برادرم می.توهم عضوخانوادم شد ومدحسامیت خوشم نازحرف_

 داداشم بره.   یابرو

  ن ی.اون شب حسام و رادومیخوش وبشمونوانجام بد  هی بق میتونستیراحت م  الیازم تشکرکرد.حاال باخ یکل  ناهمی زد.ت  یلبخند 

هم غر زد که چرا اتاقشواشغال  ی کمیاون همه خنزل پنزل ذوق زده شد.البته  دنی.ازدشمونیرفتن.احسان هم اخرشب اومد پ

مقداراز    ه ی.دارشدمی.صبح که از خواب بگهید  ی.امشبم مثل شبهاگهیبهش گفت.مهمون بود د یز یشدچیخوب نم یول م یکرد

بهم   نیکردن بودم که رادو  رجمعی.تا ساعت چهاردرگارمیوقت کم ن  دهیکه ع  گهیوداخل کارتون جمع کردم تا دوهفته د   المیوسا

کنم.زنگ دروکه زدن به طرف راه    دایبتونم خونه پ کردم ی.فقط خدا خدا میمشاورامالک  میدنبالم وبر  اد یزنگ زد وگفت اماده بشم ب

  ک یسالم عل نیدرمنتظربودن.با رادو یکه فکر خواهرش بود جلو  یخانم  هی به همراه  نی.دروازه رو باز کردم.رادودمییپله ها دو

  نی.خواهررادوکردمیصورتشوکه ازنظر گذروندم.تعجب کردم.فکرنم یکردم.به خواهرش نگاه کردم.به چشمم اشنا اومد.اجزا

 اون هنوز منونشناخته بود که دستشو به طرفم درازکرد.  نکه یا مثلباشه.

 سالم .من پروانه ام. _

 مطمئن شدم.بدون توجه به دستش که دراز کرده بود گفتم:  گه یاسمش د دنیصد شک داشتم با شندر ه ی  اگه

 ندارم.  یمعرفت و فراموشکارکار  یب ی من با ادمها_

 اون بود که تعجب کرده بود.  حاال

 .میشناس یگرومیما همد _

  ه یوصبح زود هم راه دنتونیفقط اومد دبار  ه ی که  ی برادرت باشه.همون ن یرادو کردمی.فکرنمشناسمیمن تو روم شترش یالبته ب_

 شد. تیمامور

 گفت:  ینگاه کردوبا ذوق فراوون  یکم

 دلم چقدر برات تنگ شده بود.   یدونی.می.ترانه خودتیوا_

 .میبغل کرد  گرو یمحکم همد  بعد 

 د؟یشناس یم گروازکجایشما همد _

  نیا یگفتی و م  شیبود ده یبارد ه یکه تو   ی .همونرازیشکوفه خانمه که سه ماه تابستون اومده بودن ش  ی همون نوه  نیا نیرادو_

 کوچمون اومده.  ی که تو  هی گنداخالق ک
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به خودم   یجد  افه یبود.منم ق جی.ازاولم گداد یم ی سوت ی بفهمه ه نکهیاون بدون ا ی ول  اومد یپروانه چشم و ابرو م یبرا  یه  نیرادو

 گرفتم. 

 دست شما درد نکنه سرگرد.حاالمن گند اخالقم؟ _

 به شما کمک کنه بخاطر همون.  خواستی دوستم م نکه ی.نه انیهست یبود که جد  ن یمنظورم ا  د ینه.منوببخش_

 . د ینزاکته ا یاهان.شما دوست همون پسرب_

 .ی نزاکت یتوهم مثل اون ب  یعنیجونت.دلم خنک شد. نوش 

 دادم.  ادامه 

شده بودم   ی شمارتونوداشته باشم؟منم که عصبان شهیم نیهست یکمکم کرد بهم گفت شما خانم قشنگ  نکه یاون بعد ازا یول_

 . دمیازدستش گرفتم وگفتم من به حمال جماعت شماره نم لمویوسا

 .  ستادنیدر وا ی ود.جلو.اصالحواسم نبزیه ی زد.خب حقش بود.پسره  ی لبخند  نمی.رادورخندهی زد ز یحرفم پروانه پق  نیا با

 . د یرفت تعارف کنم ببخش ادم یداخل.اصال  د ییبفرما_

 دنبال خونه.  میبعد.االن بر ی بمونه برا گه ینه.د_

به احترام ما ازجا بلندشدو   هیبنگاه میکه شد  ی .داخل امالکمیراه افتاد یوبه سمت مشاورامالک میشد  ن یرادو نیسوارماش  باهم

رفتن سراصل مطلب.بهش   ه، یبا بنگاه نیکنن.بعدازخوش وبش رادو ییرایهم داد تا ازما پذ  یکرد.سفارش چا  کیباهامون سالم عل

  یکینزد نیتومن باشه واجاره اش هم مناسب من باشه.وبه عالوه درهم  ونی لیم پنجکه رهنش فقط  خوام یخونه م هی گفتم 

کرد.البته    یبغل دست شون هم هست بهمون معرف  هیکه از قضاهمسا نایا ن یخونه توساختمون رادو هی باشه.اونم هم  یواپارتمان

  یبود.قرارشد به جزرهن ماه دهیرس  قتشهم و شه،حاالیم ه یتخل گهیوگفت سه ماه د  میباراومد  ن یکه اول  یهمون خونه ا  نیا

  شدم یم شونی هیکه من همسا ن یوازش گرفتم.پروانه ازا  د یوکل میتومن بهش پرداخت کنم.همونجا قولنامه رو نوشت صدوپنجاهیس 

  هی  هانجام بدم خدا روشکرکردم که اگ  یکار  نایت ی تونستم برا  نکهیاز پروانه نداشتم.ازا ی خوشحال بود.البته خودم دست کم یلیخ

.به  یبد  صیتا راه وتشخ   یتوکل کرد وازفکرت استفاده کن  دبهشیفقط با کنهیبازمروبرام   یراه ه یاون  دم یبه بن بست رس  ییجا

که ازش    شهیم  ینباشه چندسال ی.هرچمیو پروانه رو به خونمون دعوت کردم تا شام و دورهم باش  نی .رادومیسمت خونه راه افتاد

خوردن هم از اون دوران کم   وهیم نیکردم.درح   ییرای.لباسام وعوض کردم وازشون پذ شکوفه.درست بعد ازمرگ مامان خبرمیب

.ساعت پنج غروب بود که من و  کردیتوبحث ما شرکت م یهرازچند گاه ن ی.رادومیصحبت کرد ادیاما پرازخاطره واتفاقات ز یبچگ 

دعوتت کردم تا خبرخونه گرفتن هم بهشون    هم رو   نای.حسام واحسان امیشام کن یبرا یفکر  هی تا   م یپروانه به اشپزخونه رفت

.سجاده روجمع کردم که  میتا نمازهامونوبخون م یکه باالخره تموم شد.بعد وضوگرفت م یشام بود ریبگم.تا ساعت هشت شب درگ 
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  یکماحسان ، دنیکشوگذاشتم وبه سمت در رفتم وباز کردم.هرسه تا شون با هم پشت در بودن.باد  ی دربلند شد.چاد روتو  یصدا

رفتم وبه همه    ییرایبعد به پذ  قه ی .چند دقزم ی بر ییلخورشدم وجواب سالمش واروم دادم. تعجب کرد.به طرف اشپزخونه رفتم تاچاد

کرد.احسانم بالفاصله بعد   ف یبچه ها تعر یامروز وبرا  یخبرها ن یگذاشتم وکنارپروانه نشستم.رادو یعسل ی و رو  ین یتعارف کردم.س 

رو   نایهم جهاز ت گه یتا دو روزد م یبریوم  می کنیام بعد ازشام جمع م هی جمع شده بق ال ینصف وسا نحرف گفت چو  نیا دنیاز شن

مامان    خوامیکه بعد از مدتها م  ن ی.همه ازحرفش استقبال کردن.ازاد یما دعوت یخونه   ی جمع چهارشنبه سور نی.چون هممینیبچ

مشغول   شی جمع اروم شد. هرکس با بغل دست ی ها نده خ ی.صدااوردمیخودم ن  ی به رو یخوشحال شدم ول یل یخ منی و بب  یزر

 گفت:   کهو یصحبت بود که احسان 

 ؟ یترانه.ازم دلخور_

 تمام گفتم:  یی با پرو منم

 . ستیمعلوم ن_

 .یکه تو ازدست من ناراحت نباش   رمیمن بم یاخه چرا؟االه_

 گفتم که احسان ادامه داد.  " ینکرده ا  ییخدا"  بالفاصله

 ؟ یحاال چرا دلخور _

 من تنگ شده باشه.   یدلش برا د یهم هست.شا ی ترانه ا ی .اصال نگفتیمدت کال منو فراموش کرد ن یا یچون تو _

 .  دمی رود ه ی متعجب بق ی  نا،چهرهی .به جزتکردمیم ان یب هی حرفها رواز ته دل وبا گال ن یا تموم

 مامان بودم.   ی رکارهایبونت برم.به خدا شرمنده ام.درگمن قربون دل مهر یاله_

 توهنوز تلفن اختراع نشده.  یاهان.بعد برا_

 .یشی م  یاگه بگم غلط کردم راض_

 نه._

 ؟ ییخوایم یپس چ_

 غزال حرف بزنم تامنصرفش کنم.  یدرباره   یبا مامان زر  ی بزار میکه خونتون دعوت  گه یهفته د_

 به گند بکشه. ندشویا خواد یم  کنهیهم داره.احسانم چون مراعاتشو م  یقلب  ه یناراحت ی که مامان زر دونم یکالفه شد.م احسان
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 غزال حساسه وگرنه من ازخدامه. ی چقدر رو ی دونی.تو که مشهینم_

 نگاه کردم ومحکم گفتم:  توچشماش 

 ؟ یبهم اعتماد دار_

 . دنکریشد.حاال مه داشتن به بحث ماگوش م رهیمکث کرد وتو چشمام خ یکم

 . یزنیاب نم گداربهیکه ب  دونم ی.میشترازهرکسیب_

 زدم.   یلبخند 

 پس بسپرش به من. _

مشکل   ه یبازم  تونستم یم  نکهی.ذوق کردم ازاد یتو موهاش کش یکالفه دست  نیزد.اما رادو یشدن حرفم احسان لبخند  باتموم

 د یدرد و دل کرده بود که شا شمیاحسان بارها پ میباربا بچه ها رفت ن یاول ی که برا  یوحل کنم.بعد ازرستوران زام یازمشکالت عز

امشب   نیهم ی ست.برا خته یمدت کالفه وبه هم ر  ه ی دم ید  نکهیدادم.تا ا  شیمجبور به ازدواج با غزال بشه.اما من هردفعه دلدار

  یو صبح زود اسباب کش م یروجمع کن الیوسا  ی  هی بق ارمو یبراش کنم.ازجام بلند شدم تا زودترشام وب ی فکر  هی تا  دم یومناسب د

 گفتم:   نی.بعد ازخوردن شام به رادومیکن

 کنم.  نشونی تا تزئ رم یگ یجابه جا شدم.ازتون م نکه ی.بعد ازانهیشما بذارم تا روش خاک نش یوخونه   لشیحنا وسا یطبقها شهیم_

 .تسین  یالبته.مشکل_

کمک    لیجمع کردن وسا ی هم تا اونا برگردن تو ه ی.بقنیدادم تا ببرن خونه رادو نایاول ازهمه طبق ها رو به حسام وت  پس

امشب الزم   یبجزچندتارخت خواب که برا  میتا خونه روبه کل جمع کرد  میکردن.تا ساعت سه شب،دست به دست هم داد

  رهمینشون ندادم وازش تشکرکردم.بعد ازشب بخ ی توجه میاونا باش  ی  ه امشب وخون نکه یپروانه هم جهت ا ی.به اصرارهامیداشت

به خونشون رفتن تا صبح به اداره   نی خودش رفت تا استراحت کنه البته به جز حسان که با رادو یشده   نییتا ی هرکس جا

 ما موند، تا صبح کمکم کنه...  شیبرن.پروانه هم پ

کم،دوبار   لیبودو وسا ک ی.چون راه نزدرهیوانت بگ   هی بودحسام وفرستادم تا  نیکه انجام دادم ا  یکار  ن یخوردن اول ازصبحونه  بعد 

  د یراهروبود که به داخل خونه د هی .به خونه نگاه کردم.اولش  میرومنتقل کن  الیوسا  دتایطول کش یساعت هی .میزدیبارم د یبا

اتاق   ی بود.رو به رو ی اتاق دوازده متر هی افتاد.دست راست راهرو  یو چهار متر  ستیب  ییرایپذ  هی نداشت.جلوتر که رفتم چشمم به 

خونه   س،دری سرو یبر  یخواستی که اگه م  ی بود.طور یبهداشت سیسرو  ی هم اشپزخونه قرارداشت.سمت چپ راهرو کناردر ورود

هم   یا  گهیمهمون د چ یبچه ها ه نیمن که به جز ا صامخصو ه یعال یلی نفر هم خ ه ی ی برا خونه  نی.ای هست د ید  یبازباشه کامال تو 
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کارتونا    یرو باال اوردن ومنو پروانه هم رو  الیوسا  نایشد.حسام و ت دایخونه پ ن یوقت کم بازم ا  نیا ی ندارم.خداروشکر تو

.پروانه هم  کردنیوکامل م  ییرایهم پذ  نای .حسام و تنمی.من به اشپزخونه رفتم تا اونجا رو بچمیدادیسرجاشون قرارم  میخوند یروم

  ی .ولمیوبهمون کمک کردن.وگرنه حاال حاال ها کار داشت  دنیاز راه رس  نی.ساعت هفت هم احسان و رادوکردیم  لیاتاقمو تکم

بده به من تا تو   یکی ی کیها رو بازکنه و  الهینامه دور پکف اشپزخونه،روز نهیبا اون ابهتش بش نی خنده دار بود که رادو یلیخ

درحال  کلش ی. احسان و با اون همی .به سمت اتاق خواب رفتمیکمک کن ه یتا بق  میکه تموم شد رفت کارمون.نمیبچ نتیکاب

 من توجه احسان وپروانه جلب شد.  ی.با صدارخندهی و زدم ز  ارمینتونستم طاقت ب   گهی.دمید یکردن د ی ریگردگ 

 . دمیوانجام م   یجناب عال فه ی جثه دارم وظ نی.منو بگو با ا یبخند  دمیبله.با_

تا   کنمی م ی و زودترراض  یبه خودم گرفتم و ادامه دادم( مطمئن باش مامان زر  ی جد  افهی.)قیخنده دار شد  یل یباور کن خ_

 شوهرت بده. 

ضدحال خوردو دستمال و به   داد یبه حرفام گوش م ت ینده.احسان که تا االن داشت با جد خ ری زدن ز نمی حرفم پروانه ورادو نیا با

مبل ولو شدن.به به!انگار کوه   ی افتاد که رو نایبهم بخوره از اتاق فرار کردم.چشمم به حسام و ت نکهی قبل از ا ی سمتم پرت کرد ول

 کندن.روبه حسام گفتم: 

  نکه ینه ا ادیباشه.صبح زود بره بوق سگ ب ی کار  د ی.مرد باماییخوایما دوماد تنبل نم نی.ببیولو شد  ینجور یا ی نکرد ی تو که کار_

 کارنکن خواهرموبهت ندما.  هی .ادیاه ونالش درب ییبا چهارتا جابه جا

 .د یخند یوم کرد ینگاه م زدمیم تیحرفا رو با جد  ن یبه من که ا حسام

 االن زن منه.  یخر من ازپل گذشت.خواهرجناب عال_

 زدم.  یشخند ین

 . تونمیم ی دونیخودم.تو که م  ش یکار کنم برگرده پ ه ی یخوای خرت گذشته.م یمطمئن_

 باال برد.  می دستاشو به حالت تسل حسام

 .دهینه نه.غلط کردم.ازتو به من رس _

 نشستم و رو به احسان گفتم:  کنارشون

 . میتلف شد   ارنیشام بزنگ بزن  ه یدستت طال._

 به چشم.  یا_
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  یپروانه راحت باشه خونه  نکهیکه رفتن خونشون.اماحسام به خاطرا نایطرف ولوشد.پروانه ا ه ی ی ازخوردن شام.هرک بعد 

اما   رفت یم شی داشت خوب پ  ی.همه چمیکار واداره بود  یگذروند.دو روز پ  نجایماموند.احسانم به خاطر تنها نبودن حسام،شب وهم

کنه.اخرهفته هم    یتالف   یبه مقصودش بدجور دنیبه خاطرنرس   ترسم ینبود.م ی رخب گه ید انی را یدهایچرا از تهد  دونمینم

.اون شبم  میحسام بود ی بابا د ی.شام هم مهمون اقا سعمید یچ نایخودمون وخانواده حسام ا یروهم با کمک بچه ها نای.جهازتد یرس 

.درست مثل  نیرادو یکنه وحسام هم بره خونه    یباما زندگ نهی رادو ش یپروانه پ یگذشت.قرارشد تا وقت  یوخوش  یبه خوب 

فرصت   ن ی.منم تواشهیخونه خودش و پا سوزما نم ره ی .اون احسان بخت برگشته هم ممیستیمعذب ن چکدوم ی ه گهید  ینطور یقبل.ا

ها هم براقشون   ل یوبا اکل  می کرد نی .با روبان ها سبد ها رو تزئ دمیدرست کردن طبقها کار کش  یکم تا تونستم ازپروانه برا 

  ی.برامید یسبدها چ ی.وازهرکدوم تو میکرد  یو... داخل کاغذ کادوها به صورت سه گوش بسته بند   ،شکالت،نباتین یری.ش میکرد

  ه یموند  نا،فقط یشدن ا .بعد ازتموممید ی.دراخرهم براش چشم و ابرو دهن کشمیدوخت  سه یدامن عروس پل د یکله قندهم با تورسف

.طبق  دمیچ نی طبق هم هفت س  ه ینوروز بود   د یتوع شون یبود.چون عروس  م با خود یدرست کردن حنا که اونم روزعروس  یسبد برا

.از پروانه تشکر کردم.اگه نبود تا  کردیم رهیروخ ی ا ننده یشده بود که در وحله اول چشم هرب کی.اونقدرش میها رو کنارهم گذاشت

.خسته  نایاحسان ا ی خونه  م یرفتید میبود وبا ی کردم.فردا چهارشنبه سور م یبه تقو ی.نگاهد یکشیکارها طول م  نیا گه یسه روزد

 که خوابمون برد...  می افکارمون غرق بود ی .هرکدوم تود یتختم ولوشدم.پروانه هم کنارم دراز کش  یوکوفته رو 

 مقدمه گفت: ی شدو ب کم یبا حال گرفته نزد نیراهرو رادو  ی اداره.تو میرفت شه یمثل هم صبح

 . دهیبه قتل رس  نیشاه_

حرفش افتادم که   ادینبود. ی همه ماموربه قتل برسه.پس دلشوره ام الک نیا ن یبازداشتگاه،ب یشدم.چطورامکان داشت تو  شکه

افته.خدا رحمتش کنه.اگه   یبراش نم یداده بودم که اتفاق  نانیمن بهش اطم ی .ولکشهیمنوم  انیبزنم را ی اگه حرف گفتیم

نبود که بتونه ما   یسرنخ  ایرد  چیرفتم.ازش گزارش خواستم.اما ه نیطرف اتاق رادو هاالن زنده بود.ب  رهیازم انتقام بگ  خواستینم

.حاالجواب انیجنازش به کرج ب عی تش یتا برا   میرو به قاتل برسونه.بدون شک کارهمون جاسوسمونه.قرارشد به خانوادش خبر بد 

وقت   انی.تاپامیمربوطه روانجام داد یروز کارها طول.در داستیکه نکوست از بهارش پ ی.سالدمونیع  ک یازنزد نم ی.امیبد  ی اونا روچ

  نای.تمی که بر م ی هم نداشتم.ما مجبوربود یمهمون  ی حوصله  گه یبه سمت خونه رفتم.د یاعصابم خرد بود.همون طوربا کالفگ  یکار

مانتو سرمه   هی.بعد هم  دممات کر  شیارا ه یمن و پروانه.به سمت اتاقم رفتم.اول ازهمه   میرفته بود.مونده بود نایحسام ا ی که خونه 

شتم تا  جفت کفش اسپرتم کنارگذا هی .یسرمه ا د یوشال سف یشلوارمشک ه ی .با دمیمدل الله بود پوش   ناش یکلوش که است یا

که محوبود.به سمت کمدم رفتم   ششمیبود.ارا دهیپوش  ی شال صورت هی و ی به همراه شلوارمشک یاس یمانتو  هی راحت باشم.پروانه هم 

.چراغها رو خاموش میمنتظرش  رونیزنگ زد خبربده ب  نیوسر کردم.پروانه هم به رادو زبرداشتمیروازاو ی وچادرمدل صدف

ازخونه خارج شدو بهش سالم   نمی.همون موقع رادومیبر ن یرادو نیردم.قرارشد با ماش ودرو قفل ک  مید یکردم.کفشامونم پوش 

راه   یتو  قه ی کنه.چهل وپنج دق  یدادم تا راحتتررانندگ  وبهشادرس  می که شد  نی.سوارماش می راه افتاد نی.باهم به طرف ماش میداد

  میپدر یخونه   اط یح یبه بزرگ اطشونی.حمی پارک کن اطیبازکرد تا داخل ح ن،درو یماش  دنیدربود باد   ی.احسان جلو میبود
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اشنا  ششونی و ب کم شونم بود.من با  گهید  ی الی .بجزما فامشد یم  دهیبه وضوح د ی .همه چهیبود.اونقدرچراغ روشن بودکه انگارعروس 

  ک ی.باهاش سالم علمیشد  ادهیپ نی.ازماش شمیخونشون دعوت م ی چهارشنبه سور ی که برا  هیسال نی.امسال سوم شناختنمیبودم وم

 من بغلم کرد.  دنیاومد.باد شوازمونیو صدا زد که به پ  یکرد.مامان زر  یی.ما روبه سمت خونه راهنمامیکرد

 . یکنینم رزنیپ نیاز ا یاد ی.زمیسالم عز_

 کردم.  بغلش

 . دارمینگه م چ،پسرتونمیه امیه نم.خودم ک د ی .به خدا سرم شلوغه،شما ببخشیمامان زر ه یحرفا چ نیا_

 . یچونیپ یاگه خطا کنه گوشش وم دونم یراحته.م الم یتوئه خ  شیکه بدونم پ  نیمادر.هم  کنمیم یشوخ_

 سالم کرد و روبه پروانه گفت: نمیبا رادو ی.مامان زر د یرس  انیبا اعتراض احسان به پا بحث

 مادر.  ی .خوش اومد یسالم گلم.چه دختر ناز _

دورتا دورمهمون   میکرد.به داخل دعوتمون کرد.واردخونه که شد  ی ا ی لب ر یتشکر ز  هیانداخت و  نییازخجالت سرشو پا پروانه

  ی معرف هیکردن.البته بجزغزال. احسان مارو به بق  ک یوسالم عل یجلو اومدن و باهام روبوس  شناختنیکه منوم  یینشسته بود.اونا

 کرد.  

 کنم.  ی خب.بچه ها ساکت تا مهمونامونو معرف_

 سمت من گرفت.   دستشوبه

هم همکارمن هستن وهم مافوق   ن یوخواهرشون پروانه خانم.ترانه ورادو ن یاقا رادو ی .ترانه خانم.بعد شناسنیم نشونو یها ا یبعض_

 بنده.

 نی.مثل ما که شاهکنهیداشتن.ادم تا چند ساعت گذشتشو فراموش م ی شادوخوب ی لی.جمع خدنیهورا کش ه ی ها همه  بچه

 کرد.   شونیبه طرف بچه ها بردومعرف نباردستشویرفت.احسان ا ادمون یاز

سه تا خواهرسانازوسوگند وسودابه دختر عمه هام  نیدخترعموبزرگم هستن...ا وایاروش یشهر د ینیب یخواهر،برادروکه م نیا_

دوتا دوقلوهاهم فرهاد    نی.اسالشه واالن خوابه.. ه یهست،ودخترکوچولوشون رها که تازه  ارهمیان...البته سانازخانم همسر شهر

 هستن. کم یکوچ یی وفرزاد پسردا

 بودن البته به جزغزال که به خونم تشنه بود.  بهیبرام غر  ه ی.اما بقشناختمیروم نجایا تا
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  نیکه دختر خاله هام و همچن گل یسوگل وا مونه یبزرگم...غزل وغزال هم دخترعموهام هستن...م ییدا ی سپهروسارا هم دخترا_

اتاق   نیبه ا د یبر  د یتونیو پنج هستش.خب شما خانم هام ی تا س  ستیبچه ها سناشون ازب  نیا ی ها...همه نامزد دوقلو

 .میهستن.ما رو ازاد گذاشتن تا راحت باش  تمونساخ ی کی.بزرگترهاهم که اون د یولباساتونوعوض کن 

که سارا  مینشست نی.کناراحسان ورادومیپروانه گذاشتم وخارج شد  فیکنار ک   فمیک  ی.چادرم وتو میو پروانه به طرف اتاق رفت  من

کمک صدا   ی دخترا رو برا ی که مامان زر  می که سرصحبت وباز کرده بود  شد یم یساعت م یکردن.تازه ن یی رایوسودابه ازمون پذ 

 زد.روبه پسرها هم گفت: 

 لند کنن.  ب  توننی.دخترا نمننی.مجمعه ها سنگ د یسفره رو پهن کن د یشماها هم بلند ش _

گوش نکردوکمک کرد. من و پروانه   نیبش  یگفت شمامهمون نی.هرچقدراحسان به رادومی تا شام وحاضرکن میدست به کارشد  همه

ربع بعد همه دورسفره   ه ی.دنیرس یم  گهید یهم به کارها  ه ی.بقکردنیجا م  اله یپ ی هم ماست هارو تو گلی.سوگل وامیختیر یم یسبز

که عمو نادر    می . کم کم شروع به شام خوردن کردادیاالن م رونهینشسته بودن بجزعمو نادر.ازاحسان سراغشو گرفتم که گفت ب

 گفت:  د یخوش امد گفت به من که رس   نای.به پروانه امیتا سالم کن میازجا بلندشد  مشیبود  ده یواردشد.ما که تازه د  انیگو ااهللی

 دخترم.   یبا جان.خوبسالم با_

 دخترم صدام نزده بود.  ی بود که کس یجان گفتنش به دلم نشست.چندماه بابا

 ن؟ی؟بهتریسالم بابا نادر.خوب_

 باباجان شامت سردشد. نی.بشمیعال دمیتو روکه د_

  ی همسن من م د یاالن با رهیبم کردتای تشنج نم ش یالهام زنده بود وتوبچگ  داگهیخانواده ضعف رفت.شا نیا ی مهربون ی برا دلم 

  ه یبق  میهم از اون موقع مونده بود. نشست ی مامان زر ی قلب یکه چقدردختر دوست هستن.ناراحت  دونستمیخوب م  نم یبود.ا

خودش   یبه غذا ی انداختم. هرکس هی به بق یقاشق،چنگال ها بود.نگاه یصدا د یرس یکه به گوش م یی.تنها صدامی شاممون و خورد

ظرفها رو   گهی.بعد از شام با کمک همد کردیغذا تعارف م  نیبه پروانه ورادو یافتاد که ه یمان زرمشغول بود.چشمم به ما

 کارمون بود که احسان وارد اشپزخونه شد.  ی.اخرامیشست

 . میروشن کن شی ات م ییخوای م د ییایکاربسه ب_

 . گلیدربرن.البته به جزمن وا  رکاریاشاره بودن تا ازز هی منتظر انگارهمه

 . میو بر می چندتا ظرف هم با هم خشک کن نی:بزارکمکت کنم اگلیا
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خودمون بود که اگه   نت یکاب هی منظورازچندتا ظرف همون   گل،وگرنهیدستام جواب کرده بود.بازم به معرفت ا گه یبده.د رتیخ خدا

 وارد اشپزخونه شد.  ی.مامان زرد یکشیطول م یدوساعت ه یخشکشون کنم  خواستمیم  ییتنها 

 .ییجان.ازظهرسرپا گلیبروا ای.ب دمیبمونه خودم بعدا انجام م  د ید؟بزارینرفت پس چرا شما_

که دستش بودوچنان پرت کرد که   یهم باخوشحال دستمال گلی.خدا بده شانس.استمیبودم ادم ن نجامهمونی.پس من که اجااااان

کلمه    هی کنه؟خبیم ی نطوری.چرا اد یکش ی ناهارخور زیبه طرفم اومد دستمو گرفت وبه سمت م یسماور فرود اومد.مامان زر ی رو

 . یکشیدستمو م لیمثل پاست ا چر هی بق شی برو پ ایبهم بگو ترانه جان ب

 که باهات حرف دارم. نیبش ایب_

نشست.بدون مقدمه شروع به حرف   یصندل یرو به روم رو  ی بپرم.عجبا.مامان زر ش یازرو ات خواد یدلم م رون؟ ینرم ب یعنیبابا. یا

 زدن کرد. 

 دست از سرغزال مادر مرده برداره.  خوام یباال بزنم.م  نیاحسان است یبرا خوامیم_

  یچاک.کال کشته مرده   نهیکه احسان هم عاشق س  ست یکرده.ن یاالتیهم چه خ ی .احسان دست ازسرغزال برداره.مامان زرهان

 . نی.چه بهتراز اهی خود به خود منتف هی نصرفش کنم.کال قضچطورم  کشدمی.من وبگو داشتم نقشه مشهیلیل

 . یبه سالمت _

 . کنمیم  قیدارم تحق  ستیفعال که معلوم ن_

  ایداره  یزبونم حرف بکشه که احسان به غزال حس ر یاز ز خوادیم  کردمیاومد.تا االن فکرم یداشت ازکاسه درم  گهید نبارچشمامیا

  خواد یافتاد،حاال م یاز دهنش نم  لمیحرفهاست.قبال که غزال بانو،غزال جان،عروسم،دخترم،کروکد  نیترازا  یجد  ه ینه.نگو قض

 . زنهیمشکوک م  ی لیکنه.خ ق یتحق

 ن؟ یروانتخاب کرد گه ید ی کیحاالچرا  نیدونستیشما که غزال و رسماعروستون م_

که احساس کردم   کرد یم  یوفضول زدیرغرمنقد یرفت وامد داشت ا  نجایمدت که ا نیا ی تو یول  ه یدخترنرمال کردم یاول فکرم _

داره    یخاص یگرفت.اخالقها   یم  می .همش برام تصمدادیخودمو نم یهم حق دخالت تو کارها ییوقتا  ه یاونه، نه من.  ی  نجاخونهیا

 . خورهیکه به خانوادمون نم

  یخبر چه ذوق  نیا دنیهم داشت.حاال احسان از شن ی.چه دل پر انیدر قابلمه ست که نخوره.خب راحت بگو به هم نم مگه

 گرفت.  98رو تو سال   ید یع ن ی.طفلک بهترکنهیم
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 ن؟ یکرد ق یتحق یک  ی حاال درباره _

 بود؟...اهان پروانه.  ی دوستت اسمش چ نیا_

احسان وبندازه به   خواد ی هم فقط م یمامان زر  نیادما روشناخت.ا شهیم  دنیبارد هی مگه با  ی!چشمش پروانه رو گرفته.ول ی.الهیاخ

 وعروس داربشه.  یکی

 باشه. ی .ازکجا معلوم دخترخوبنشینی بیباره م نیشما که اول_

 . ارمیسرازکارش درب د یخب با ی.ولکنهی.اگه احسان بفهمه سرازتنم جدا مثمیچقدرخب

بدون قصد وغرض   ین یتا بب  یکنیردم لتری.بنده خداهارو ازصدتا فیشی نم ی میزود صم ی هرکس شناسم،بایکه تو روم  ییاز اونجا_

 نه.  ایباهات دوست شدن 

 .گفتیراست م نویا

 اد؟ یازدست من برم یحاال چه کمک_

 . رهیشه وزن بگ  ادهیپ طونیازخر ش  ن یباهم برخورد داشته باشن تا ا شتریکن ب ی،کاریکیتو که با جفتشون نزد_

تن به   نیهم یودوست داره.برا  ی کی نمیب یو که من م ی احسان مارموز  نی.ارهیبگ  ره،زن یزن بگ  گهیهمش م ی مامان زر نیبابا ا یا

  چارهیوراحت کنم گفتم باشه.ب الشیخ  نکهیا یه؟برا یرستوران اعتراف کرد،اما نامرد نگفت ک یتازه خودشم تو   دهیازدواج نم

 د یبراش انجام بدم.شا ی و دوست داره تا بتونم کار ی بفهمم ک د ی.اول بایتودام مامان زر  اداحسان ازدام غزال راحت شد حاال افت

  شیکه ات ییجا  اطیواز اشپزخونه خارج شد.منم به طرف ح د یشد.از جاش بلند شد وصورتم و بوس  اده یپ طونیازخرش  ی مامان زر

پنج جا   گهایر یسنگ فرش نبود.رو  ساختمون  یمثل جلو  ین پر از درخت چناربود.ول درست کرده بودن رفتم.پشت ساختمو

 دور به احسان گفتم:  یدرست کرده بودن.ازهمون فاصله   شیات

 . یکبابمون کن   یخوا  ی.م یچه کرد_

 . یچه عجب شما به ما افتخار داد_

کم شد احسان همه رو مجبور   ش یات یکه ازشعله ها  یبود.کم  دارشدهیرها کوچولوهم ازخواب ب ی.همه بودن حت دمیرس  بهشون

  یکه رها رو بغلش کرده بود به سمت سانازرفت و دستش و گرفت تا از رو   اریبپرن.اول شهر ش یات یکرد که دو به دو با هم از رو 

ت پروانه  به سم نم ی.رادودنیفرزاد،پشت سرشون هم سودابه وسارا و سوگند پر وو فرهاد،سوگل    گلیبپرن.بعدش هم ا شیات

 بهش رفت که خندم گرفت.به سمتم اومد. ی بود رفت.احسانم با اخم چشم غره ا ستادهیرفت.غزال هم به سمت احسان که تنها وا
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 بانو.  ید یافتخارم_

رو که   یاومد.احسان شال یخوشمون نم گهیبه غزال کردم.با حرص به سمت خواهرش رفت.از همون اول هم از هم د ینگاه

.االن  می د یپر ش یات نیاول ی هم خودش نگه داشت.باهم ازرو گشیطرفشو به سمت من گرفت وطرف د  ه ی.گردنش بودوبازکرد

.به احسان نگاه  مید یدوم هم پر  شیات ی .ازرو کردمینم دایپ یا  گهیبود که با احسان حرف بزنم.چون فرصت د ت یموقع نیبهتر

 . میبود  ستاده یوا  شیات یدوتا کوپه   ن ی.با تعجب بهم نگاه کرد.بستهیتا وا دم یبپره که شال و کش شیات یکردم.خواست از رو

 ؟ییایچرا نم_

 : دمیمقدمه پرس  بدون

 ه؟ ی)سرش و تکون داد( اون کیو دوست دار  یکی ی رستوران گفت ی اون روز تو_

و بهش    یمامان زر ی نه.بعد حرفها ای گهیراست م   دمیفهمیاول م د یحرکاتش بودم.با ی  رهینگاهم کرد.اما من خ یشتر یتعجب ب با

 . گفتمیم

 ؟ یبدون ی خوایچرا م_

 حاال توجوابمو بده. _

.دوتا  مید ی پر شیات ن یسوم ی .با هم ازرود یپری چرا نم گفتنیجاجمع شده بودن وم هی .میبهشون نگاه کرد هی اعتراض بق یصدا با

 مونده بود.   گهید

 شدم؟  بهیغر نقدربراتیا  یعنیاحسان. یگ یبه من نم_

 مِن مِن کرد.  یوکم نیی.سرشو انداخت پاد یموهاش کش  یدستس تو  کالفه

 پروانه. _

 نگاه عاشق شده.انگاراز چهرم سوالمو خوند. ه ی تو   نمیدارن.نکنه ا  یازفرط تعجب گشاد شد.مادروپسر چه  تفاهم چشمام

و برداشتم   ی بار که گوش  ن یجواب دادم.اول شویگوش   نیرادو یبه جا ی چند بار ی .ولنمیبیم  کیکه پروانه رو از نزد ه یبار نیاول_

 بزنم شروع به صحبت کردوگفت:  یبزاره حرف  نکه یبدون ا

 ؟ ی. مرد ی؟هویزنیزنگ نم هینگرانم بشه.چرا د یتموم دارم شا یخواهر خوشگل و دلسوزهمه چ  هی  یگ ینفهم.نم نیرادو_

 صداش زبونم بند اومده بود قطع کردم.  دنیمنم که از شن_
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خز.   نقدری. ادمم ا شی.ادمیبدتر ازاون انگارارثشونو باال کش نم یبود.رادو  ستادهیدرهم وا یبا اخمها نی کردم.کناررادو پروانه نگاه به

 . میتوجه به اونا به بحثمون ادامه داد  یبلند شد اما ب هی دوباره اعتراض بق

دلم   یلیاز اون عصا قورت داده هاست.خ کردم یفکرم  دمیشنینم شویقبل ی کرد.اگه مکالمه   کیباهام سالم عل ی دوم رسم یسر_

 نینظرم بود.ازسرسنگ  ر یشناختنش امشب دعوتش کردم.تموم شب ز  شتر یب یارزوم براورده شد.برا نکهیتا ا نمش یبب خواستیم

 بودنش خوشم اومد. 

 چشمام زل زد.  به

اما با حجابه. من با چادر   هیی به جاست.ظاهرش هم،درسته مانتو شی چ ش،همهیدرست مثل خودته ترانه.اروم بودنش؛مهربون_

  شنهادیسرکردنش و داره و خوشش اومد بهش پ اقتیبمونه.هروقت هم احساس کردم ل نطور یندارم اگه هم یمشکل دنشینپوش 

 .دمیم

 روحس کنم.  ه ینگاه بق ه ینیسنگ  تونستمیشدم.م ک یدستم بود بهش نزد ی شال تو همونطورکه

 ؟ یپس غزال چ_

 . کنمیازدواج نم گه ینباشه تا اخرعمرم د یو دوست دارم.اگه راض  یاز اون مامان زر  شتری ب  ی.ولخوامی من پروانه رو م_

 . مید یهم پر ی چهارم یو از رو م یرفت شی.به طرف اتدادیم تیزدم.خوب بود که احسان به خانوادش اهم  یلبخند 

 نگاهش کنم گفتم: نکه یا بدون

و    گه،پروانهید  وونهیوون،حی اضافه کردم ( ح  ی .اونم پروانه رو انتخاب کرده.)با شوخدونهیخودش نمغزال وعروس  گه ید ی مامان زر_

 غزال نداره که. 

 االن تو شکه.به سمتش برگشتم.به چشماش نگاه کردم. دونمی.مستادمیوا ی و کنار دمیپر  یپنجم ش یات ی از رو ییتنها

 . نی:چه عجب دل کند فرزاد

 .  کشهیقتلم و م ی سرش نقشه  یکه حرصش دادم داره تو  نیوقطع نکرد.االن ازا مونیفرزاد هم ارتباط چشم یصدا یحت

افتاد.با هل   ن یزم ی خوردو با سر رو یکه پاش سکندر د یپر شیات ی از رو ره ینگاهشو بگ  نکه یبودم بدون ا ره ی بهش خ همونطورکه

بازم جواب نداد.فرهاد   ی ه سمتمون اومدن.دوباره صداش زدم ولهم نظرشون بهم جلب شد وب هیبه طرفش رفتم.صداش زدم.بق 

نشون نداد.اشک تو   ی عکس العمل یگوشش زد ول  ی اومد.فرهاد تو  یم  وخونزخم شده بود  شی شونیپ یبرش گردوند.گوشه  

و با دوتا  صورتش خم شدم   یبازم تنها شدم.رو یعنی ای.خدامیشوخ  ن یلعنتم کنه با ا  ؟خدایچشمم حلقه زد اگه مرده باشه چ
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باز کرد.بال فاصله   چشماشوافتاد. شیشونیپ ی قطره ازاشکم رو هی مطمئن شدم مرده. گهی.دزدمیم ی لیدستام به صورتش اروم س 

 نیبودم و هم به خاطر سالم بودنش خوشحال.ا یکه منو تا مرز سکته برده بود هم عصبان ن ینگاهش به نگاهم افتاد.اخم کردم.از ا

شد.اشکهام پشت سرهم   ز یخ م ین عیبود که باهام کرد.ازدستش دلخور شدم.سرم وعقب بردم که سر ی مسخره ا ی چه شوخ

گاهم بعد    هی تک ن ی.درسته همخونم نبود.اما بهترشمیلرز کردم.مطمئنا نابود م  ادیسرش ب  ییبال  نکهیا زتصورلحظه ا ه ی.ختیریم

 بابامه. ناباورانه گفت: از

 ترانه. _

  شتر ی.اما بکردنی اومد که سرزنشش م ی بچه ها م ی .بلند شدم و از اونجا فرار کردم.هنوزصدادادنیو فحش م ار،احسانیوشهر  فرزاد

 هامویخوش   ی بد جا یهم دل نگرونم. اتفاقها د یشا ایدل نازک شده بودم   یلیروزا خ ن یدادم.ا  هیحقش بود.به درخت تک  نایاز ا

پناهگاه چترش عشقش   ری رو داشتم تا ز یکیبود.کاش   یا گه ید  زیوصف حالم چ  یول کردم یمگرفته بود.همش تصوربه خوب بودن 

  نقدریما ا...ابه یغر ه یهم   د یحسام که مراقبم باشه.شا ایاحسان باشه تا برادرانه هاشو خرجم کنه  خواستینفرم ه یباشم.حاال اون 

ترسم ازدوباره تنها شدن.ازدست دادن تموم داشته هام  ی چنگ بزنم.م یا  دهیپوس  سمانیبه هر ر ترسمیکه م  کنمیاحساس خال م

به   ی.واشمی داغونترهم م  چیکه ه  کنهیکنم.چون دلم و سبک نم ه یگر  خوام ینم گه ی.دمیافراد زندگ ی که تمومش خالصه شده تو

چند  نیخودم.مثل ا یتو  زم یبارم که شده بر ه ی  یبرا خوامی.چشمام و پاک کردم.مستیحال من که اشک هم درمون دردهام ن

  ی خودش مرهم ی بود،درمون دردها بود.ول ی بگن ادم خوب ی روز هی د یشد وچطورشد.شا  یچ فهمه ی هم نم ی وقت.کس

 دادی تو چشماش ب ی .بهش نگاه کردم.شرمندگدمین و دچشم احسا ی .ازگوشه ستادیکنارم وا  ینداشت.احساس کردم کس

 نباشه.  ییفردا د یباشم شا ونشرم زده باشه.بزارحاال که فرصت هست مهرب خواستی .دلم نمکردیم

 کنم.  ی متاسفم،خواستم تالف_

 اگه بگم ناراحت نشدم دروغ گفتم. _

 چشمام نگاه کرد.  ی تو

 اشکها؟ نیا _

.نکنه بازم  کردمیم کار یافتاده باشه.اونوقت من چ ینکرده واقعا برات اتفاق ییخدا نکهیازا.ناراحت شدم ست ین یتموم شد.اشک گهید_

به دست اوردن   ی برا یک یو   یز یازدست دادن چ ی برا ی کی.کنهیم هی گر ز یدوچ  یازدست داده باشم.ادم برا  نهامو یاز بهتر یکی

بارباتموم وجود   هی نکن.من زخم خورده ام. ی توسط جونت با من شوخ گه ی.دختمیریم  شکهردوش ا ی.حاالهم داشتم برا یکس

 مرگ من.  یعن یبفهمه جمعش کردم.نبود تو  یکس  نکهیشد.بدون ا که یازدست دادن خانوادم قلبم هزازت یخردشدم.برا

 باهاش تماس داشته باشم پاکش کردم.  نکه یگونش افتاد.با پرشالم بدون ا  یچشمش رو یاز گوشه   یاشک



 بالخره تموم شد 

97 
 

 همه دوستت دارم نه؟  نیا یستدونینم_

.به  کردیم ییخودنما یکیتار ی تو ی د یسف یهایبه گوشم خورد.به اون سمت نگاه کردم.کتون یخش خش یزد.صدا  یلبخند  احسان

شدم وبا احسان به سمت بچه ها   الشیخی غزال بوده؟ب د یبود؟شا ستادهی بود؟ که فال گوش وا ی ک یعن ی فرارکرد. ی سمتش رفتم ول

 ما سپهرگفت:  دنی.با دمیرفت

 گروه ما.  یشد.احسان وترانه هم تو  لیگروهمون تکم ناهایا_

 خارج شدم.  ی.ازاون حالت غمزدگکردنیم ی ارکشیداشتن  دمیبود فهم اریکه دست شهر  یتوپ با

 . رهیاول وسط م ی.حاال کزنمیوم  رمیگ ی.اونم فقط هدف مشمیم  یشرمنده من نخود _

باهاشون   کباری ی من فقط درحد سال یول   نیخوب ی بپر بپر کنم.درسته بچه ها به یهمه مرد غر نی ا ی مونده بود تا جلو نمیهم

بره وسط.به   اری کردن وقرارشد گروه شهر یچ یکاغذ ق ارسنگی.سپهروشهرمیکه باهاشون ندارباش  ستنی ن نیاشنام.مثل احسان ورادو

طرف.پروانه و غزل وسارا هم طرف   هیوسط رفتن.من واحسان و غزال   ن یورادو فرهاد سودابه،سوگند،فرزاد، اش یهمراه همگروه

گروه هورا   ی رفت.بچه ها رون یکه سوخت و ب ارزدمیضربه رو به شهر نیهم رها رونگه داشته بود.اول گلی.استادنیوا  گهید

  ی هایکتون ی نگاه کردم.چشمم رو ونو سوگند وسط مونده بودن.به سرتا پاش   نیه فقط رادوک د یطول کش یربع  هی  ی.بازدنیکش

با احسان چه   نیبود؟ا ستاده یکه متوجه شدم.هل شد.چرا فال گوش وا د یبهش کردم.فهم یموند.نگاه رهیخ نیرادو  د یسف

.دفعه سوم با تموم قدرت به سمتش پرت کردم که جا  دمیکوب ن یزدم.توپ ودوبار به زم  یشخند ی.بهش ندونمیداره نم یپدرکشتگ 

درست تربه سمتش پرت کردم که به شکمش برخورد کرد وهمراه با خم   ه یریباهدفگ  نباریدستم اومد ا ی توپ تو رهداد.دوبا یخال

 رفت که فرزاد گفت:  رونیازوسط ب دهیادم فضول.خم ی سزا نمیدلم خنک شد.ا شی گفت.اخ  یشدن، ازدرد اخ

 رفتن.   یمامان زر  شی رحم کن.انگاربه سگول و سانازهم الهام شده بود که پ کمی .مینه خانم کبود شد بابا ترا_

 .سارا توپ وازم گرفت. مید یحرفش خند  نیا با

 ومن بزنم تو دلم موند.   یکی نیبابا بزار ا_

 .یکنیم ه ی:خب بزن.چراگراحسان

درخت   یسرش رد شد و رو  یگفت وبا حرص توپ و به سمت سوگند پرت کرد که از رو  یشی.سارا ادنیبه حرفش خند  همه

 .احسان رو به فرهادگفت: د یکوب  نیکه با حرص پاشوزم مید ی.دوباره بهش خند رکردیگ

 . ارش یبرو ب_

 دستاشو باال گرفت.  فرهاد
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 . شهیم  فیرومن حساب نکن که لباسام روشنه کث_

 به درخت کردو اب دهنشو قورت داد. یرو به فرزاد کرد.فرزادهم نگاه احسان

 . ترسمی من ازارتفاع م_

 ازش باال رفت. شد یم  ی.درختش واقعا بلند بود و پراز شاخ وبرگ ولد یکش  یپوف احسان

 سپهر،حداقل تو برو. _

که باال رفت سرخورد   یکمی.د یدرخت بند کرد وخودش وباال کش ی گفت وبه سمت درخت رفت.دستاشو به دورتنه  یچشم

بعد   یتا به شاخه برس  ی رفتیاز تنه باال م یاد یز یمقدار  د یبوداولش با نیا شی.بد مید یه برگشت سرجاش.همه بهش خند ودوبار 

 . یدستتو بند کن

 زهرمار._

 بهش بدن.  هی خواست بق ی هرچ نه یهم ا زش یدرخت رفت باال برنده است.جا نیازا ی .هرکمیزاریگفت:اصال مسابقه م هوی احسان

.توپ وگرفت  دنیکردن وهورا کش میهم همراه ه ی کردم که بق  قشیموافقت کردن.قرارشد اول خودش ازدرخت باال بره.تشو همه

 گفت:   ن یکرد.رو به رادو  می اومد وتعظ نییوپرت کرد.ازدرخت پا

 کارخودته داداش._

 . میفت وبرگشت.همه براش دست زدکه توپ قرارداشت ر یی همون کارو انجام داد وتا جا نم یتا حاال؟رادو ی .از کنیریخودش  یا

 .نید یم  ن یتومن به من ورادو ستیب ی نفر  ونی:خب خب.اقااحسان

چهل تومن دراوردن.احسانم مثل طلبکارها دستشو دراز   باشون ی.هرکدوم با اه وناله ازجمید یبلند شد که ما خانما خند  اعتراضشون

 گرفت. ن ی.پولهاروجمع کردونصفشو به طرف رادوادیب نیرد کن  نیزود باش  گفتیکرده بودوم 

 هم مبارک. د یداداش.گوشت بشه به تنت.ع ایب_

  زدیکه زور م ی لیبودم خ دهیپول وازش گرفت.تا حاال خندشو ند  د یخند یکه م  یهم درحال نی.رادورخندهیز م یحرفش زد نیا با

 بلند گفتم :  ی که با صدا رفتن یلبش بود.همه داشتن م ی لبخند رو

 ؟ یپس من چ_

 طرفم برگشتن.با تعجب بهم نگاه کردن.  به
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 باال؟  یبر ن یاز ا ی خوای:نکنه م سوگند 

 معلومه. _

 چقدر ارتفاعشه. ی دونیم  ونهی:دسارا

 زدم و به سمت درخت رفتم.   یلبخند 

 :ترانه ،نه. نیرادو

 طرفش برگشتم.  به

 ؟ یبه حرفم اعتمادندار_

 درنگ گفت:دارم.  بدون

  یکارهام برا ن یا دنیباال.د دم یدرخت حلقه کردم وکم کم خودم وکش  یبود.دستام و دورتنه   یکاف  هی اعتراف بق نیمن هم یبرا

سمت راست بند   یشاخه گذاشتم.دستام و به شاخه   ن یاول ی .پام و روکننیم منگاه جان یبا ه ه ی مطمئنم بق ی بود ول یاحسان عاد

 ی.هر ازگاهکردنینم قم یبچه ها تشو نیسوم بزارم.برخالف احسان ورادو ی شاخه  یو تا پامو ر  دمیکردم وخودم و باالترکش

 : گفتنیهرکدوم م

 شو.  الیخیب_

 . یافت  یم نییپا ایب_

 که گفت:  دمی بلند احسان و شن یصدا اما

 . تونهیمن مطمئنم م_

ساناز وسوگل هم اومده بودن. همونطورکه باال   ی نگاه کردم.حت نیی.به پادمیموردنظر رس  ی کرد.به جا ق یهم شروع به تشو بعد 

نبود   ادیز نیودستم ومحکم کردم.فاصلش تا زم  ستادم یدرخت ا ی شاخه  نیاخر یرفتم.رو  نییهم پا بیاومده بودم به همون ترت

فرود    نیزم  یدوتا پاهام رو  ی دستام و ول کردم ورو  نیهم ی.برا یبپر  نییپا وار ید.انگار که از میمتر ون  هی حداقل حدود 

 د یزدم.شا ی.بهش چشمکد یخند ی کردن.سوگل بغلم کرد.به احسان نگاه کردم که م قمیوتشو دنیکش  یقی اومدم.همشون نفس عم

 . یکارهات موافق بود  ی مثل احسان بود وبهت اعتماد داشت صد درصد تو ی کی ی هرادم یاگه تو زندگ

 ؟ یخوایم ی:حاالچاحسان
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 نباشه.  ی:تو رو خدا نقد فرزاد

 زدم.   یلبخند 

 :کارهم نباشه.فرهاد

 باراعتراض دخترا بلندشد. نیا

 .دمیتومن م  ستیجوابشو داد من بهش ب یهرک گمیمعما م هی_

 . دنیهورا کش همه

 :بگو،بگو.سپهر

 . زننیوقورت دادم.اگه بفهمن سرکارن دارم م دمخن

 . چسبهیم یبعد ازکله پاچه چ ن یاگه گفت_

  یهرک قهی .بعد پنج دقذاشتنیسر به تنم نم  دونستن یرفته بودم.اگه جوابشو م سه یبه خودشون گرفتن.تو دلم ر یمتفکر   افهیق همه

 گفت.   یز یچ هی

 ؟ ی:چافرهاد

 نه._

 ؟ یرو  اده ی:پفرزاد

 تکون دادم.   یو به عالمت منف سرم

 :خواب.سپهر

 . یکنیم  یکه سکته مغز ی :اگه بخواباحسان

 :شراب.سارا

 سودابه پشت بندش گفت:  بالفاصله

 اهان،عرق._
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 به جفتشون رفتم. یغره ا  چشم

 .منظورمون شراب چشمات وعرق شرمت بود. یخور یبابا.چرا ادم وم هی:چسارا

 نخندم گفتم:  کردمی م  ینطورکه سعکالفه شده بودن.همو  گهی.درخندهیز  میزد

 دست._

 با تعجب گفت:دست؟  سوگل

قدم   ه ی دخترا ازحرص بنفش شده بودن.سودابه   ی.ولرخندهیزدن ز ونی و به حالت چسبناک باال اوردم و نشونشون دادم.اقا دستام

 جلو اومد. 

 دست،هان؟_

 بلند شد.  ه یبق یخنده   یم.صداقدم عقب رفتم.سارا وسانازوسوگند دنبالم افتادن که پا به فرارگذاشت هی

 احسان،کمک._

 گفت:  زد یکه صداش از خنده موج م  یدرحال احسان

 .یملت وسرکارنزار ه ی  یتا تو باش _

 . دمیرس  ن یبند نبود که به رادو ییو اونا هم دنبالم.دستم به جا کردم یفرارم  من

 بگو.  یز یچ هی تو  ن،حداقلییییرادو-

 شدم. م یاومد ومن پشتش قا رونیب ی موقع مامان زر همون

 . نی.مثالشماها دخترنیسرتون گذاشت یچه خبرتونه؟ساختمون و رو _

 . ی.الکدنی.مثال خجالت کشنیی هم سرشون وانداختن پا اونا

 .د یکارداریبا دخترم چ نمیبب د یبر_

 . شهیبلند م ن یاز گور ا شای:همه اتسارا

 از اون نگاها کرد که درجا خفه شد. ی زر مامان
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 .ستی.اون مثل شما سبک سرن چسبهیوصله ها به دخترم نم نیا_

 بلند شد. هی بق ی خنده  یکردم که صدا ی زبون دراز براشون

 شماها چتونه؟ارومتر. _

دنبالم   خواستنی.ازشون دورشدم.که دوباره مختنی سرم ر یرو یی که سه تا  کردمیباز نگاهش م شی داخل خونه شد.منم با ن بعد 

 رسا گفتم:   یو صدا تی.باهمون جد انیب

 جلو تا نشونتون بدم.   د ییایقدم ب  هی  نیجرات دار_

که احسان دوباره برپا کرده بود   یشی رفتم.همه باهم دورات هی توجه به اونا که سرجاشون خشک شده بودن به سمت بق بدون

  ه یاضافه شد که همه دست و سوت زدن.کنارفرهاد نشست وکوکش کرد.هرکدوم ازبچه ها   به جمع تارش ی.فرزاد با گمینشست

قسمت شعر که   ن یدرخشنده رو بخونه.شروع به خوندن کرد که به ا نایس  میشگ یارهمیکه اخر قرارشد اهنگ شاد   گفتیم یاهنگ 

 وسوگل نگاه کردن و با تموم احساس براشون خوندن.   گلیفرزاد وفرهاد به ا د یرس 

   / میکل زندگ یشد  هوی/می زندگ یتو  ی اومد /میشگ یهم ی ا ی گمشدم ی  مهین

 . /ارمویتنها  یشد  ن یتو قلب سادمو/بب ی هم نرو/گرفت یی ببردل منو جا کمی

  بیعج ی.ول گفتیم ی زیچ ه ی ی بخونه.بازم هرکس نیاهنگ غمگ  هی .قرارشد فرزاد خوندنی .واقعا قشنگ ممیکرد قشون ی تشو همه

 حال منو وصف کنه به فرزاد نگاه کردم.صداش زدم. به طرفم برگشت.  خواستیدلم م

 . یخونیوم  یاهنگ تو نباش _

کنم دلم تنگه مامان   کاریبرد.خب چ  یبه عجز صدام پ د یشد.شا تاریکه مکث کرد و دست به گ  د ید ی چهرم چ یتو  دونمینم

 بابامه.

 تو برام زندونه/دستات اگه دستامو تنها بزاره/  ابدونیدن/ونهیچشام برات گر یتونباش 

 /ینیشیلحظه لحظه ها روکنارم م /ینی بیاروم نداره/تو که بارون توچشاموم یو روزم لحظه ا شب

 ./یکن یدل منوخون م یتونباش /یکن یارومم م هی که مثل گر  تو

من   یستیتون  ی و/وقت ده یونشن دهیمنو/ند  ی منو/ لحظه ها یها ه یمنو/گر ی منو/خنده ها ی غصه ها/ ویدردعاشق / ویچکسیتوه جز

 دنبال تو دنبال تو/  شمیو/تو همهمه ها گم م  بهیغر ه یادما مثل   ن یا نیب شمیم
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 حسم و بدونه/تو گوش من اروم ازعشق بخونه/ ی ک یتونباش 

 موهام/  ی وتنهام/لمسم کنه دست بکشه تو نیکه غمگ  یکنه وقت  درکم 

 دو روبرم/  یسرم/دوست دارم فقط تو باش   یتو  چه ی پیم شهیهم صدات

 ترم/  یمنم وچشما یتنم/تو نباش  ی تو رو رو ی بو کنم یم حس

شده بود.بعد ازتموم شدن اهنگ   رهیبهم خ یاحسان بود که باناراحتخودم حس کردم.سرموبلند کردم. یو رو  ینگاه ینیسنگ 

سرم حس   یبابام و رو  یدستها  یخال ی.جارکردهیگ به یهمه غر ن یا نیگلوم ب ی تو  یز یچ هیکردن.اما انگار  قشی دوباره تشو

 د یسال جد  کیچون نزد  د یترم.شا ی که رفتن من موندم وهمون چشما م ه ی.از وقت ستیتنم ن  ی مامام  رو یبو  گه ی.دکنمیم

خودم و پروانه    ف ی...ازجام بلند شدم.از فرزاد تشکر کردم وبه سمت اتاق رفتم.چادرم وسرکردم وکرشدمیگ  نقدربهونهی.اتابمینطوربیا

 رفتم.  اطی.به سمت حخواستیخودموم یی تنها یرو برداشتم.دلم همون کلبه  

 . می خوشحال شدم.با اجازتون زحمت وکم کن دنتون یخب بچه ها ازد_

وبه سمت خونه راه   میشد  نینه.سوارماش  ای نیبه اومدن هست یراض  دمینپرس  نایا ن یاز رادو یخراب بود که حت  اونقدرحالم

کله    د یپروانه شب برسن.وگرنه با ی.البته اگه مامان باباربخوابمیدل س   هی  تونستمیوم  لهیبود که فردا اداره تعط ن یا شی.خوبمیافتاد

  ی .ازهمه چدمی. با دستام چشمامومالکنمیم   لیسال وتحو ییکه تنها  هید یع ن یهم اول گه ی.دو روزدشوازیپ میسحرازخوابم بزنم تا بر 

  نی.از رادودونهیوم بشه خدا م دلهرهام تم  نیا خوادیم  ی.کمیبودن ارامش زندگ ی .از فراریفشار روح ن ی.ازادمیبر گه یخسته شدم.د

  نجایتخت پرت کردم.ا  یراست به سمت اتاقم رفتم و خودم و رو  هی.مشدم و وارد خونه شد  ادهیپ نیکردم.ازماش   یتشکر وخداحافظ

.درو باز  دارشدمیدر ب  یچرخ زدم تا با همون لباسها خوابم برد.با صدا الیفکرو خ ی تو نقدری .اکنهیکه ارومم م   هییتنها جا

 کردم.پروانه بود. 

 .رسنیشام دعوتت کنم.مامان بابام اون موقع م ی.خواستم برایتا االن خواب باش  کردم ی؟فکرنمیخواب بود  د یسالم ببخش_

 .خواستمی م گه یزدی چ هیازخدا  کاش 

 . شمیباشه ممنون.مزاحم م_

  مرویکردم و به طرف اشپزخونه رفتم.ساعت دو بعد از ظهر بود.زود دست وصورتم وشستم.دوتا تخم مرغ ن  یحافظپروانه خدا از

.ارامش تموم وجودم و  کردمیوبا گفتن ذکر رد م  حیتسب  یکردم وخوردم.بعد از شستن ظرفها، و وضوگرفتم تا نماز بخونم.دونه ها

  ادمیکرده ودرهمه حال به فر  ریکه قلبموتسخ ی ن کنم.تنها مرهم زخم هام،کستا پاکشو  ندازم یگرفت.انگاردارم گناهانمو چرتکه م

دوتا    یبهم داد ول نارو یا ی.همه  رمیطرف هم ازش دلگ  ه یجونم و نجات داد.فقط خودش بودوخودش.از  ط یشرا ن ی.تو بدتردهیرس 

بچه به اغوشش پناه   ه یکه لمسش کنم.مثل  شد یم کاش  ی ا ی ازم گرفت.خودش شد هم مادرم هم پدرم.ول شوینی زم ی ازفرشته ها
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طنزنگاه   لمیف  ی کمینگاه کردم.  ونی زیمبل نشستم و تلو ی رو ییرایپذ  یاز محاالت. سجاده رو جمع کردم و تو  ی ببرم.اما فعال جزئ

  نهیا یجلو .یپناه ببر  ییبه خودتنها  یی.چقدرسخته ازدست تنهامتفرقه انجام دادم تا ساعتها بگذره  یهم کارها ی کمیکردم.

افتاد هم   یرون پام م  یکه به مچ دست تا رو   رشمی .بند حردمیوپوش  می مشک یکردم.سارافون بلند سرمه ا   شیارا ی و کم ستادمیا

بسته شکالت تلخ   ه یحاضرشدم چادرم وسرکردم تا مغازه برم و  نکهیهمرنگ لباسمم تنم کردم.بعد ازا هی و روسر د یبستم.شلوارسف

به   هی تا کام بق دم یخر نیر یبسته شکالت ش  هی تا حالموخوب کنه. خوامیم  یزیفعال تلخ هست.چ یزندگ  ه .نه نه.کامم برمیتلخ بگ 

عقب برگشت.درست مثل   به  د یبا دنیبه اوج رس  یبرا ییوقتا هی بشه.وارد اسانسور شدم.دکمه طبقه همکف وزدم. نیریش  یزندگ

که به   ییعوض شد.خوش بحال کسا میمتنوع افتاد روح ی هاشدم.چشمم که به جعبه  یشدم و واردقناد  ادهیاسانسور.ازش پ نیا

احساس  دمی و نجات م ی جون کس ی .عاشق کارمم.وقتستمین یشده.البته منم مستثن شونیاز زندگ ی شغلشون عالقه مندن وجزئ

  باره بسته شکالت که جعبش شکل قلب بود رو دادم.دو ه ی.سفارش شمیسبک م  کنه یدرحقم دعا م  یخانواده ا  ی .وقتکنمیشعف م

  ی.ازسر وصداشون معلومه مهموناشون اومدن.زنگ واحد و زدم.پروانه جلوستادمیوا نایپروانه ا یخونه   ی راه رفته رو برگشتم.جلو

  یرو بهش دادم.به سمت پدر مادرش رفتم تا بهشون سالم کنم. رو کردم.داخل رفتم وجعبه   کیدرظاهر شد و باهاش سالم عل 

 بهم کرد.  ینگاه ممبل روبه روشون نشستم.پرستو خان

 خوشحالم.  دنتیدخترم.ازد  یخوش اومد _

 کلمه رو دارم. نیا دن یعقده شن د یبه تنم.شد  چسبه ی م شهیکه خارج م   یدخترم از دهن هرکس ی گفتن کلمه  دونمینم

 . نطوری منم همممنون خاله پرستو._

 . امرزهیخدا شکوفه خانم وخانوادتو ب _

 . امرزهیخدا رفتگان شما رو ب_

 بهم کرد.  یا  رهیخانم نگاه خ پرستو

 ماشاااله چه با کماالت._

 گفت:   نیاقا رام نیبزاره.پدررادو ربغلم ی ز خوادیاحساس کردم هندونه م شتر ی.البته بدمیخجالت کش فشی تعر از

 دخترم؟   هیشما کارت چ_

 زدم.  یداشت.لبخند  ی نگاه کردم.مثل خاله پرستو لحن مهربون بهش

 . میاداره مشغول به کار هی  یمن همکاراقا زادتون هستم.تو_

 ؟ یبدونم تو چه پست شهیم_
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 البته.سرگرد هستم. _

 مادرت حاللت باشه.  ریااله.. دخترم.ش  کیبار_

  نی.ادمیکش ی قی ونا بازجو. با صدا زدن پروانه به اشپزخونه رفتم.نفس عمگفتم تا سکوت برقرار بشه.انگارمن متهمم و ا  "یممنونم"

 ازم گرفت.  یشگون ین دنم ی.با دختی ریم یی.پروانه داشت چارشونهیفرار از نگاه خ  یفرصت برا  نیبهتر

 ؟ یچته وحش_

 .ننیبب دتویذات پل خواد ی .دلم میزنی واسه من لفظ قلم حرف م _

 و دراورد.  ادام

 همکاراقا زادتونم. _

 گفتم:  دمیمالیو م  شگونم ین ی.همونطور که جادمیحرص خوردنش خند  از

 ؟ یخانم بودنم و قبول کن یتون ینم هی تا چشمت دراد.چ_

 زد.  یپوزخند 

 . یستیکه ن  یاریودرم   یز یچ یادا  ی که دار خورم ی حرص م نیاخه ازا_

 . ستادیکنارپروانه وا ن یبردم که ازاشپزخونه خارج شد.همون موقع رادو ورش ی سمتش  به

 وبده ببرم.  ییچا ی نیپروانه س _

  ده یبه سمتم کش ن یکه نگاه رادو دمیکشی با تعجب بهش نگاه کرد.منم براش خط و نشون م نم یشد.رادو م یقا ن یپشت رادو پروانه

 زد.رو به پروانه گفت: یشد.لبخند 

 ؟ یسوزوند  ی شیباز چه ات_

 وگفتم.   تیواقع یچیه_

 احساس شعف نکنه بهش گفتم:  نکهیا یحرص منودر اورده بود خوشحال بود.منم برا  نکه یا از

 شاپرک اتاقتو و نشون بده تا چادرم و بزارم. -

 شاپرک.  یگ یبه من م_
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 نرفته.فقط وجه اشتراکتون حشره بودنتونه.  فیو ظر بایز  یبه پروانه   تیچ یکه ه نه یحاال شاپرک نه قاصدک.مهم ا_

 . زدیم  رونیب شیشد.انگار ازگوشاش ات یشترحرصیکه پروانه ب  رخندهیزد ز  نیرادو

 حشره؟  یگ یبه من م_

 به من چه،مگه من اسمتو گذاشتم._

 اتاقم ونشون بدم.  ایب_

 .دمیخند 

 . یکم اورد   دمیاصال نفهم_

  ی .به سمت اتاقش راه افتاد ومنم چادرمو از روشدمیخونه م هیبدون شام راه دادم یادامه م گه ید کمیشد.اگه   یبار واقعا عصبان نیا

خاله   ینکرده جلو ییوقت خدا  هی تا از مرتب بودنشون مطمئن بشم که  دمیبه لباسهام کش یمبل برداشتم و دنبالش رفتم.دست

  نویالبته ا.دمیبرداشتم وبا تموم داغ بودنش هورت کش  ی فنجون چا  هیمبل نشستم.  یشدم و رو ارجشلخته جلوه نکنم.ازاتاق خ نایا

اومد توحلقم.اشک تو چشمم حلقه زد. اما خب ظاهرم خونسرد بود.پرستو خانم باز درمعرض سوال   گرمیداغه که ج  دمیفهم ی وقت

و بدم   سمیبنو د یسر رس  هی  یتو  نامموی. کم مونده بود زندگدادمیازاشک بهش جواب م یوجواب قرارم داد.منم از پشت هاله ا

شد.موقع شام خوردن خاله از جاش بلند شد تا سفره رو پهن   یمیصم  نمون یکه داشت جو ب  یوبخ  هی دستش تا ساکت بشه.اما 

کرد من  یفکرم د ید یم ی و به عهده گرفتم حاال هرک ت یمسئول نیخودم ا  نیهم یکنه که من از جام بلند شدم و نذاشتم. برا 

درست کرده بود.اخ چقدرغذا دوست دارم.البته اگه فکرم باز    مهینوع سوپ با خورشت ق ه ی.پروانه میصاحبخونه ام.دور سفره نشست 

و   شمیدعوت م  ی پشت سرهم مهمون ی.حاال امشبم ازاون شبهاست.بعد ازمدتها هشمیکه خودم خسته م  خورمیباشه اونقدرم 

.اومدم با خوردن غذا لذت ببرم  دمیالقه کشم  ه ی  یظرف سوپ وبه سمتم گرفت.منم با خوشحال ازب شی .پروانه با نامیدر م ییازتنها

  جیوسه تا هو ی ظرفم بود وهمراه با چندتا نخود فرنگ  ی مالقه اب و رب تو  هی چشمم به سوپ افتاد اشتهام کورشد.فقط  یکه وقت 

که مهم   حاال ظاهرغذا ه؟خبیکمرنگ وابک  نقدریچرا ا نی؟اجوپرکش کو  ایحلقه حلقه کرده بود.پس برنج  ادیکه هرکدوم وباقطر ز

چرا   نیپروانه شد.ا بیبدم نص  ان یبه را خواستمی دلم م  یفحش تو  یقاشق از سوپ و دهنم گذاشتم که هرچ  هی .مهم مزه شه.ستین

ندونه با اون   ی هرک.کنهیبازهم تعارف م ش یخاککک بر سرت پروانه با اون دست پختت.تازه با ن یعن یکم نمک وتند بود.  نقدریا

سنش   نی با ا کشهیگنده خجالت نم یاول شده.طفلک احسان.دختره   ی مسابقات اشپز ی تو کردی که گرفته بود فکرم  یا  افهیق

نگاهم به   نی رادو ی خندم گرفت.با صدا افهاشونیکه نگاه کردم از ق ه یو نداره.به بق  یرون یزن ا ه ی.هنوز هنر ستیبلد ن ی هنوز اشپز

 شد. ده یطرفش کش

 . اخجالتی میحاال شام بخور_
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سفارش غذابده  خواد ی ازجاش بلند شد وبه سمت تلفن رفت.فکرکنم م ن یخود پروانه.رادو یحرفش همه به خنده افتادن.حت نیا با

 .دستم و دورشونه پروانه حلقه کردم. میرینم ی تا از گشنگ 

 .دمیم  ادت یناراحت نباش خودم _

سخت   ت یمامور ه ی.فکرشوبکن،احسان از دادمیم ادش ی د یبا ره ینم ی ازگشنگ  نکه یبه خاطراحسان هم که شده به خاطر ا یعنی

. اون شب وبا خوردن چلو کباب  شهیغذاست زده م یبخوره.ادم از هرچ نوی مزه ا یب  یغذا ادیخسته و کوفته از راه برسه وبعد ب

اما   دمید یرو م نای.هرچند بعد ازسالها خاله اکردمیانگار داشتن خانواده رواحساس م دتها.دوباره بعد ازممیگذروند   نیرادو هیسفارش 

 د یمنو پروانه صحبت شد شا یهایاز شب از بچگ  ی.تاپاس شدمیذوق مرگ م  کردیم اد یاز مامان ومامان بزرگم  ی که با خوب نیهم

 ... میداشت ادی اما خاطره ز میکمتر ازدوماه بود که باهاشون اشنا شده بود 

سال   دمیفهم ی وقت  یامسال وکنارخانوادم شروع کنم ول  د یبا گفتم یقرمز و سر مزار مامان بابا گذاشتم.همش با خودم م ی ماه تنگ

طرفم خوف برم داشته بود.با   هی سر مزار و از  امیب خواستیطرف دام م ه ی شبه به غلط کردن افتاده بودم.از می ون ک یساعت  لیتحو

فانوس روشن کردن وخانوادهاشون هم   ه یسرهر مزار  دمید ی .اما وقتشمی نم ادهیپ نیاز ماش  ی ول  رمیم  خودم گفتم تا دم قبرستون 

راه افتادم.اونقدر قشنگ همه جا روشن    نایشدم و به سمت قبربابا ا ادهیپ نیازماش  شترشدو یدرحال قران خوندن هستن.جراتم ب

  خواستیکردم.هرچند حسام هم م نایحسام ا یخونه   هی راهحمت رو هم با هزار ز نای .تکردمیاحساس ترس نم گهیشده بود که د

  یدادم که خونه    نانیاطم نایخواست به خاطر من کنار خانوادش نباشه.درعوض منم به ت یبمونه اما دلم نم شمونیپ ل یسال تحو

رو که   ی.با گالب سنگ قبرشونو شستم.گال رمیم نا یاحسان ا یدعوتم کردن گفتم خونه    ی.هرچند اونا هم وقترمیم نا یپروانه ا

  هاش یخوش  ینکنه که تو  یبنده ا چیه بی و تالوت کردم.خدا نص نیاس ی ی بودم رو هم پرپر کردم.قران و بازکردم و سوره  دهیخر

سال گذشته فکر کردم.کاش اعمال و   ک ی بشه.قران و بستم به اتفاقات  دهیکش  نجایخانوادش راهش به ا دن ید ی مجبوربشه برا

پارسال   د یع اد ی.دمیاز ته دل کش ی نه اومدن بهارو.اه گرفتمی سال وجشن م انیکه پا  کردمیم ت یریمد  ی وطور  میزندگ

غذا رو درست   ن یبده و مامان هم برامون بهتر ی د یبهمون ع میخواستیازبابا م یبا چه ذوق و شوق نای.منو تمیافتادم.چقدرخوش بود

  تیبه ناراحت  ی پ یتا کس ی بخند  یومجبورباش   یدردکن  احساس  یول یجمع باش  ی که تو نه ی.بدتر ازون هم اهی بد درد ییکنه.تنها

بغض   یبا صدا دمویکش  نایمزار بابا ا  یرو ی،هنوز وقت داشتم.دست لی مونده بود به سال تحو قه ینبره.به ساعت نگاه کردم.پنج دق

 که تا حاال ازخودم سراغ نداشتم به حرف اومدم.   یدار

و با    شیبود تا چند روز التی منتظر تعط  شهیکه هم ی اون د یدونینه؟اما نم نیریگ یکه کنارهم سال نو روجشن م نیاالن خوشحال_

بعد از   نی.نگفتزمیری خنده اشک م یخانوادش باشه و خندهاش گوش فلک و کر کنه من بودم.االن هم سال نو،پس چرا دارم به جا

شد(.چرا با  ریگونه هام سراز ی من شده. )اشکهام رو ه یکس ی و ب ییشما باعث تنها ن با هم بود نی سر کنم؟نگفت یشما چطور

 نیهنوز اخر یدون ی.میغمخوارتونم.پس چرا غمخوارت و با خودت نبرد  ن یگفتیمگه نمفقط درد بکشم. نیرفتنتون باعث شد 

 ییصدا چیه ی ول زنمیکردم زنگ م  و یباباجون س  م یگوش  ی هنوزم به شمارتون که رو د یدونیهست.م م یگوش  ی مکالمتون تو

گاهش باشم،تا مراقبش    هی که بعد ازشما منو داشت تا تک ن یازا خورمیغبطه م نایبه ت  ییوقتا ه ی.رسهیجزخاموش بودن به گوشم نم 



 بالخره تموم شد 

108 
 

  میو دلدار زمیراحت اشک بر  الیبزارم تا باخ یکیگاه من باشه.سرم و رو شونه  ه یتک  یباشم حاال هم که به حسام سپردمش.اما ک

تا   ستین یالش برم.کسکه به استقب ستین  ی کس گه یکنم.د ف یتا از اتفاقات روز براش تعر ستین یکس گه یخونه د رمیم ی بده.وقت

 خونه اومدنهام نگرانم بشه...  ریبه خاطر د

  یکره   ی .هر جاشد یافتاد اشکهام هم روون ترم ی م  ادمیکه   ی زانو هام گذاشتم و خودم و بغل کردم.با هرخاطره ا  یرو  سرمو

  یشدموپس بده.با صدا ختهیر یاشکها هاموییخانوادم وتنها یشده   مالیتا انتقام خون پا  کنمیرمیو دستگ   انیکه باشه را یخاک

 به خودم اومدم.  لیسال تحو یدعا

 مقلب القلوب واالبصار...  ای_

 کنن.  یو خوشبخت   یسالمت  یامسالم مثل هرسال باباو مامان برامون ارزو  خواستیهمه دعا کردم اال خودم.دلم م یبرا

 مبارک باد. 1398حول حالنا اال احسن الحال.اغاز سال _

رو به روم نشست.دستامو به    یا ه ی.در حال فاتحه خوندن بودم که سادمیصورت گرمشون سنگ قبرشونو بوس  ی اشدمو به ج خم

از کجا   رمی نگفتم کجا م ی .من که به کسنیرادو  دنیوداشتم اال د یز یسرم و بلند کردم.شوکه شدم.انتظارهرچ دمویصورتم کش

.با دمیبود خجالت کش ده یسرخم ود یکه چشمها نیشد.ازا ره یچشام خ ی به دعا خوندن کرد.تو نجا؟شروع یا ام یکه م د یفهم

 صداش به خودم اومدم. 

 سال نو مبارک. _

 گفتم:   یدورگه ا  ینگاه کردم وبا صدا بهش

 از خونه خارج شدم؟  یمن ک  د ید یکجا فهم د؟ازیکنی م کاریچ نجایموقع شب ا نی سال شما هم مبارک.شما ا_

 زد.   یلبخند 

 حواسم بهتون باشه.  د یگاردتونما،بایکه من باد نیمثل ا_

طرفم ناراحت    هی از  یخوشحال شدم.ول یل یتنها نبودم خ یکه اول سال  نیکارشو انجام داده بود ما هم فش یکه برحسب وظ نیا با

 خانوادش نمونده بود.  ش یبودم که چرا پ

 .د یخانوادتون باش  شیپ د یشما االن با_

 گفت:   شد یتر م  قیکه لبخندش عم ی حال در

 . یمهمتر تو_
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 رو برداشتم و از جا بلند شدم. یبه دلم نشست که نگو.تنگ ماه نقدرجملشیا

 .می کنارهم راه افتاد نیماش   یباهام همراه شد.تا جلو نم یرادو

 . نیاورد نیماش _

 بله._

 قرمز شده بود.  یخوابی چشماش نگاه کردم از ب به

 . نیموند یرخت خواب م یتو  د یقبرستون االن با یبه خاطر من خراب شد.وگرنه به جا لتونیسال تحو د یببخش_

متوجه رفتنت    ی.اگه اتفاقشمینرو.نگرانت م یی بدون من جا گه ی.فقط دکننیبود.خانوادم هم درک م لم یسال تحو نیاتفاقا بهتر_

 . دمیبخش ی اومد خودمو نم ی سرت م ییبال شدمینم

 خودم کنم.  ر یرگو د   ی کس خواستم یباشه.فقط نم_

 اما متوجه منظورش نشدم. "رتمیوقته درگ یلیمن خ  یول"اب گفت ریزمزمه بود ز ه یکه شب یاروم  یصدا با

 ن؟ یگفت یزیچ_

 خودش اومد. به

 .شما جلو برو منم از پشت سر مراقبتون هستم.فقط مراقب خودت باش.مینه.بهتره که بر-

 بازم ممنونم.توهم مراقب باش._

بود.اونا هم غروبش به   نیرادو یرفتم خونه   ی دنید د یع ی که برا یی.روز بعد تنها جامیوبه سمت خونه راه افتاد میشد  نیسوارماش 

 گفتن...   کیدوتبریشام باحسام اومد وع ی هم برا نایخونم اومدن.ت

و االنم دارم   شگاهی.منم که خواهرعروس و دست تنها،صبح زود رفتم اراناستیا نا یت ه یوامشبم عروس  گذره یم د یاز ع یروز سه

  شم یغرق ارا ی به چهره   یتا شالمو درست ببندم.نگاه  ستادمیوا  نهیا یهم پام کردم.جلو  م یزخ د یساپورت سف ه ی. پوشم یلباس م

  زد یم یاهیبه همراه رژ قرمز که به س  یگلبه  یکار کرده بود.رژگونه   یهمراه نقره ا  ه ب ی شمیسبز  ی  ه یکردم.پشت چشمهامو سا

.زنگ خونه به صدا  نییپا دمینشه کش دهی که صورتم د   ییو سرکردم کالهشم تا اونجا م ی.چادر شنلدادینقص نشون م یو ب  شمیارا

 شد. ره یکه بهم خ ی کمیدر اومد.درو باز کردم پروانه بود 

 بودمت. ده یند  ینجوریتاحاال ا ی ترانه چه قشنگ شد  یوا_
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 ؟ یری م نیبا رادو ا ی ییایتا حاال سه بار زنگ زده با من م یی دا رنشده یتا د میبر ای.حاال بیممنون تو هم قشنگ شد _

 . نیبا رادو_

 پس فعال خداحافظ. _

نفرمن باشم که به تاالر برسم.بعد   نیمجبورشدم اروم برم.فکر کنم اخر  دم یکه پوش  ی شدم.با وجود کفش پاشنه بلند  نیسوارماش 

خودم   ستادنی در وا  یهم که جلو  یتیجمع  ن یطبقها روببرم.با ا ی باالتر ازتاالر پارک کردم.حاال چطور  یوکم نیماش  ی مسافت یازط

 اطیداخل ح  عی تند وسر  تی.بدون توجه به جمعدمیترکش نییه شنلمو پاوقفل کردم.کال  نیماش  ی داخل شم؟درها ی چطور

 برخورد کردم.  ی تاالرشدم که با کس

 .د یببخش_

 باز گفتم:  شی.با نخواستمیم گه یزدی چ هیاحسان.کاش ازخدا  نکهی.اهی تا بفهمم ک دمیکالهمو عقب کش یکم

 جون.  یکیسالم ن_

 بهم رفت.  یغره ا  چشم

 جون وال اله اال..خوبه منم بهت بگم اواز.  یکین_

 اسم تو رو بزارم ترانه. یخوای.میکن یم ی .نکنه بهم حسودیکین شه یاسمت م یترانه و اواز هردو اسم دختره.اما معن_

 گذاشت. ی بیروت ع شهی اره چون نم یراستشو بخوا_

  خیداد.به طرف من برگشت تا سالم بده اما م  ازپشت سرم به احسان سالم ن ی.همون موقع رادوشتربازشد یب شم یحرفش ن نیباا

 وبه طرف احسان گرفتم.  چی.سو دمیکاله شنلم وجلوتر کش  ی صورتم شد.معذب شدم.کم

 فقط مراقب باش زحماتم به فنا نره.  یکن   میتقس ون یاقا نیب  یاریب نیطبق ها رو ازتوماش  شهیم_

 . کردمیواحساس م  نینگاه رادو ینیوازم گرفت.هنوزم سنگ  چیسو احسان

 حواسم هست.  زمی نباش عز یزیباشه.نگران چ_

 جونم.  یکیممنون ن  یلیخ یلیخ_

 نکن. ی زبون ن یریبرو تو ش  ایب_
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موهام ومرتب کردم و از    یخنده ازش دور شدم.داخل سالن که شدم به سمت رختکن رفتم.کتم وهمراه شالم دراوردم.کم با

بگم.با مهنازهم دست دادم.کاش   کیبودن.به سمت مادردوماد رفتم تا بهش تبر وسط   نایحسام ا یال یرختکن خارج شدم.کل فام

هم   یو خاله پرستو، مامان زر  ور یرفتم که زن عمو ز نا یپروانه ا ز ی.به طرف مهیزن داداشم، از بس که دختر گل شد یبرادرداشتم م

 نشسته بودن.بهشون سالم کردم. 

 .یعمو:سالم دخترم چه خوشگل شد  زن

 . نهیبی اتون قشنگ مممنونم چشم_

 خودت اسپند دود کن.  یخونه برا  یرفت گه یراست م ورخانمی:زخاله

 انداختم. نییخجالت سرمو پا با

 . نیشما لطف دار  ستم یهم ن یف یتعر نیهمچ_

 گوشم کرد.  کیزد.سرشو نزد  ی به بادمجون یگرفت که فکر کنم از کبود  یموقع پروانه ازم بشگون  همون

 .فقط من ازاخالق قشنگت خبردارم. یباز تومظلوم شد _

 . یخال خال کردنیم ف یاالن ازت تعر یداشت  یهنر  ه ی.گه تو هم یبه من دار  کاریده،چیند  ریخ_

.همه نگاهها به طرفم  گهیکنم کرم دارم د   کاریخب چ یازجام بلند شدم تا اتو دست پروانه ندم.حاال طفلک قشنگ بودا ول عیسر

 شد. دهیکش

 . میبرقص ییاینه جون م ترا_

 . د یمثال خواهر ودوست عروس  د ی:اره مادر پاش خاله

پرپر   ی. با سبد گلهامیوارد سالن شدن.ماهم حجابمونو کامل کرد نایا نای دوررقص، ت  هی وسط.بعد از می پروانه رو گرفتم و رفت دست

االن خانواده   ی عنی.هی خال نایمامان ا ی .چقدرجاختمیسرشون ر یشده به طرفشون رفتم.به جفتشون سالم دادم و گلها رو رو 

شام و اوردن تا سرو   ی کوبیرقص و پا یبچشو نخواد.بعد از کم یکه خوشبخت  هی ک شن یکه م  شن؟البتهیازخندهاش شاد م  نایخودت

  یکی.سمت می رفت اط یمراسم حنا بندون.چادرمو سر کردم وهمراه پروانه به ح ی برا اط یح بشه.بعد ازاونم مهمون ها برن داخل

سرشون بود وسط    یکه طبقها رو  یدرحال   نیادوکنم.همراه ر دایرو پ نای.چشم چرخوندم تا احسان امیونشست  می رفت زهایازم

بعد   نیوسوت بلند شد.ارکست شروع به نواختن کرد.اول احسان و رادو  غی ج یصدا اطیبه ح نایا نای بودن.با وارد شدن ت ستادهیوا

رقص وگرفتن شاباش،مامان حسام به طرفشون رفت تا دست   یطبقها رو دست گرفتن ورفتن وسط.بعد ازکم ونیاقا هی بق بیبه ترت
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روبه   نمیو رادو  د یعقب کشکنار منو یهم نفس زنان به سمت ما اومدن.احسان صندل ن ی.احسان و رادورهیعروس دومادو حنا بگ 

 من نشست.  ی رو

 . ارنیشربت براتون ب ه ی گمیدستتون درد نکنه.االن م_

که بابا بهم داده   یی نایتمر نیا یی وقتا  هی.دادی ازارم م ینگاه کس ینی.اما سنگ نییشربت دادمو سرمو انداختم پا وان یچهارتا ل سفارش 

به جمع   نمی و رادو ره یگ یپوست م وهیم الیخیاحسان ب دم یلند کردم که د.سرمو بشد یشدنم م تیبودن باعث اذ د یبود عالوه بر مف

بهش   ی زیچ خوامی م د یاحسان کردم.اونم که فهم ک ی.سرم و نزددهیکه داره با نگاهش قورتم م  ه یک نی اشده. پس  رهیرقصندهها خ

 تر اورد.به اندازه دو بند انگشت ازش فاصله داشتم. نییبگم سرشو پا

 بهم زل زده. یک  نیاحسان بب-

 انداخت. یبلند کردونگاه سرشو

 .یکنیفکرم د ی.شاچکسیه_

 حس پنج گانم.   ت یتقو ی حت دمیدوره د  یمن بابت همه چ ی دونیتو که م_

به اطراف انداختم   یر کردم ودرست نشستم.نگاهکرد.خود مواز احسان دو  یشدم که بهمون نگاه م  نی تکون داد.متوجه رادو یسر

مرتب   یساله با موها یمرد حدودا س   هیفرد مورد نظرنگاهم و برگردوندم.  دنیدوراز مهمونها گذشتم.اما با د ه یکنم. دایتا عاملشو پ

  شیاب یکه منو به شک انداخت که باعث شد احساس ترس کنم چشمها  یزیکه به باال شونه کرده بود به چشم خورد.تنها چ

ازجام بلند   ع ی.سری.لعنت ارهیب  نایسرت ییاومده بال  د ی.نکنه خودش باشه. شاکردیبهم نگاه م یحس چی شدم.بدون ه رهیبود.بهش خ

 گفت:  یه با نگرانک  د ید  یصورتم چ ی احسان تو دونمیشد. نم ده یافتاد.نگاه بچه ها بهم کش ن یبه زم  یشدم که صندل

 شده ترانه؟  یچ_

  ن ی.رفته بود.ادمیو ند  چکس یشدم که ه رهی کرد.منم به رد نگاهش خ یبهش نگاه کردم وبا دست اون فرد و نشون دادم.نگاه عیسر

که دست   ییشربتها ی نیازش نبود.برگشتم تا دنبالش بگردم که به س  ی نگاه به اطراف انداختم اما اثر ه ی عیامکان نداشت.سر

  یمعذرت خواه یلباسم چپ شد.خدمتکاره ه ی  قهی  یدونش هم رو   هی و   ختی ر ینیس  ی خدمتکاربود خوردم وکل شربتها تو

به سمت رختکن رفتم.چادرمو   می.مستقد یکش یم ی ازخانم ها داشت سالن وط ی کیاما من بدون توجه به اونا وارد سالن شدم. کردیم

.به پشت  دمیپاشن  ی.احساس کردم صدانکنه تمیاذ ش یسیلباسم واز خودم دورکردم تا خ  ی  هق ی.ستادمیوا نه یا ی در اوردم وروبه رو

 دنیباربا شن نیبود.ا دهیفا  یخشک بشه.اما ب ی تا کم  کردمیموعقب جلو م قه ی  ی شدمو کم الیخ ی نبود.ب ی سرکه برگشتم کس

 . دمیبه دست د یپا به عقب برگشتم که پروانه روبا چند برگ دستمال کاغذ  یصدا

 حالت خوبه ترانه؟ _
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که   میشد  اطی تکون دادم.اوناروداخل لباسم گذاشتم وچادرمو دوباره سرکردم.با هم وارد ح یدستمال وازش گرفتم سر   همونطورکه

 زنگ خورد.به پروانه نگاه کردم.  م یگوش   که م یرفتیزمی مهمون ها رفتن.به طرف م  شتریجشن تموم شده وب دمید

 . امیتو برو منم م _

زل زدم.شماره ناشناس بود.نکنه خودشه؟نفسم بند اومد.هر وقت که تو کارش وقفه   یتکون دادو ازم دورشد.به صحفه گوش  یسر

  یجا ه یاز جمع دورشدم و ادیز ی.به خاطر سروصدادونهیخدا م هی.حاال تو فکرش چکشهیم د یجد  ینقشه   ه یداره   یعن ی ندازهیم

دستش هم جفت    یک یدهنم گذاشت و با اون  ی دستشو رو  هیازپشت  یک ی ذاشتمصفحه گ یکه انگشتم و رو  ن یخلوت رفتم.هم

.چون کامل  دمیکش قینفس عم هیکردم به خودم مسلط بشم. یافتاد وصداش قطع شد.سع نیزم  یرو   میکرد.گوش   ریدستهام واس 

 دفاع استفاده کنم.صداش از کنار گوشم بلند شد. ی از پاهام برا تونستمیبود نم دهیبهم چسب

برات ندارم.اگه   ی خواهرتم.خطر هی.من همون ناجایب فرستمیکه برات م  یبه ادرس  یبه جواب کل سواالتت برس  ی خوایاگه م _

 . یکن  یخداحافظ ت یاز زندگ د یوگرنه با  مونهیما سه تا م نیقط بمالقات ف ن ی.اما اایب گاردتیراحت باشه با باد التیخ ی خوایم

به پشت سرم نگاه کردم اما   هینخورم.سر نیجلو گذاشتم تا بتونم تعادلم وحفظ کنم تا زم یبه سمت جلوهلم داد.قدم محکم

  ی کی یعروس  ن ی.مطمئنم امایخوش باش  م یشب اومد  هی  ای؟خدایچ یرو جات داده؟اخه برا  نای بود؟گفت ت یک  یعن یفرارکرده بود.

متوجهم شد    یشده بود.احسان وقت یخال  گه ی.به طرف بچه ها رفتم.تاالردرهینم ادم یکه تاعمردارم   شهیخاطراتم م ن یتر یازجنجال

 به سمتم اومد.  عیسر

 افته.  یترانه؟االن کارناوال عروس راه م ی کجا رفت_

 بلند شد. ن یرادو یشاک ی که صدا مید یرس  نهامون یبرم.به ماش  نیت ماش تکون دادم وپشت سرش راه افتادم تا به سم یسر

 پنچرکرده؟  ی و ک نیاه،ا_

ازمون   یکم نایپنچرشدش اه از نهادمون بلند شد.نکنه کارهمون مرده باشه.احتماالحسام ا یدوتا چرخها  دنی.با دمیسمتش رفت به

  م یونظام ی.به احسان نگاه کردم و با همون اخالق جد ارهیسر اونا ب ییمشکوکه.نکنه سرگرممون کرده تا بال  کمی  هی دورشدن.قض

 بهش دستوردادم. 

 شد. رفهم یش  یداری. چشم ازشون برنمیمراقبشون باش  د ی.زود باش،بانایا نایدنبال ت  د یاحسان با پروانه بر _

 شده؟  یچرا؟چ-

 . ایبتو هم بامن   نیکه گفتم...رادو نیهم_
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رو که   یسرعت شروع به حرکت کردم.اتفاقات ن یشتریشدن.پشت فرمون نشستم وکمربندم و بستم.با ب نیو پروانه سوارماش  احسان

  ی پامو رو ی.اما من هرچ ستادی. احسان وا م ید یکردم.اونم مثل من شکه شد.به چراغ قرمز رس   فیتاالربرام افتاد و موبه مو تعر ی تو

 با تعجب بهم نگاه کرد.  نیراه رد شدم.رادو هارو ازچترمز فشار دادم عمل نکرد 

 کرده.  شیدستکار  یک ی.دمیترمز بر_

دست به سرش   ی چطور دمیاشاره کردم تا جواب بده.اونقدرفکرم مشغول بود که نفهم نیموقع احسان زنگ زد.به رادو همون

و اونها هم به نشونه   دمیکشیم ییال نهایماش   نیبرخورد نکنم.ازب ییتا با خودرو کردم یوکنترل م نیکرد.داشتم با همون سرعت ماش 

  بمونیازچهارراه به بعد تعق ی نگاه کردم.دوتا موتور نه یتا مهارش کنم.به ا کردم یم  دایخلوت پ ی جا هی  د ی.بازدنیاعتراض بوق م ی

فکرها   نیهم ی تموم کنم.تو نیاونقدر برم تا بنز ا ی میبپر نییپا نیازماش  ایبود   نیانجام بدم ا تونستمیکه م  ی .تنها کارکردنیم

 . رمیدادم تا ازشون فاصله بگ  شترفشاری پدال گاز ب یشد.پام و رو  یراندازی بغل ت نهیبودم که به ا

 ترانه؟  یکنیکارمیچ_

کمترشد   با موانع بتونم نگهشون دارم.سرعتشون به خاطر دست انداز د یشدم.شا یمسکون  یها ابونی خ ه یبهش ندادم.وارد  یجواب

 گازدادم.  شتر یومن ب

 بپر.  نیهر وقت گفتم ازماش _

 .می معجزه بشه تا زنده بمون نکهیسرعت مگه ا نیا ؟بایچ_

.دوباره به پشت سرم نگاه  میکردیبرخورد م شهیوگرنه به ش   میکمربند داشت  می.شانس اوردمید یپر ریسرعت گ  ی موقع از رو همون

 . میشد یجا گم و گورم نی هم د یو کمترکردم.با نیسرعت ماش  نیخارج شدن.با دنده سنگ  دمیازد  هایکردم .موتور

 .می گم بش ی کی.تا توتارمیکنیفرارم یخال  نیبه سمت زم  میپریم نیمن ازماش  یباشماره _

 .شروع به شمردن کردم. میوبازکرد  نیماش  در

 .کی_

 . دو

 .سه

برسم و فرار   نیوجودمو گرفت.اما ازجا پاشدم تا به رادو  ید همه  زدم.در نیزم ی.چندتا غلت رو میخارج شد  نیازماش  همزمان

به   نکه یشد.اما خودرو بدون ا ک ینزد نیازموتورسوارها به ماش  یکی.به پشت سرنگاه کردم.میفرار کرد ن ی.با هم به سمت زممیکن
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من!   یحس شد.خدا ی نگاه کردم.دست و پام ب نیرو هم گرفت.با تعجب به رادو  ورسواربرخورد کنه منفجرشد وموجش موت ییجا

 وجسدهامون هم جزغاله شده بود.  می مردیکار گذاشته بودن م نیماش   یکه تو  یاالن با اون بمب  میشد یخارج نم نیاگه ازماش 

 .م یفرارکن د ی:زودباش بانیرادو

. چادرمو باز  کمهینزد دمیقدمهاش فهم  ی ازصدا ینبود ول دم ید ی وت  نی.رادود ید ی.چشم چشم ونمم یکرد دن یشروع به دو دوباره 

اخم سکوت وشکست.کف دستم   ی.صدانیبرخورد کردومحکم خوردم زم یکه پام به سنگ  ارم یکردم تا ازسرم در ب

 .د یبه گوشم رس  کیاز نزد نیرادو  ی.صداسوختیم

 ؟یخوب_

 .ده یپام ضرب د نیخوردم زم_

 کنن.   دامونی.االنه که پانیصدات دارن به سمتمون م دنی.متور سوارا باشنیکن تکونش بد  یسع_

  یگرفتم ولنگان لنگان سع ده یدراومد.درد پامو ند   غمیقدم که برداشتم ج ه ی کردم بلند بشم.اول ازهمه چادرمو در اوردم. یسع

خرابه   هی .چشممون به میبه اطراف نگاه کرد.کننیم دایافتضاح.چون حتما مارو پ ی عنی ن یوا مید یرس  یی روشنا ه یکردم فرار کنم.به 

به بازوم خورده   ر یت نکه یهوا پخش شد ونفسم بند اومد.اما نه از ترس ،ازا ی تو  کیشل ی که صدا مینرفته بود  شتر یافتاد.سه قدم ب

 که به طرفم اومد.  دمی وشن ن یرادو ادیفر یبود.صدا

 ؟ ی سرگرد خوب_

  شدمیبلند م  د ینداشتم.با ی .فرصتکنهیسوال م یکه ه  نهیبی.حاال انگار نمستیبلد ن ی ا گه ید ز یکلمه چ نیبه جز ا نیا دونم ینم من

  دونم یکه نم  خوندمی داشتم اشهدمو م  گهی.دشدنیم  کی.داشتن بهمون نزدرفتیازم م نطورخون یوهم  کردیتموم بدنم درد م ی ول

  ن یزورو،وگرنه ا ا ی.نکنه سوپرمن می با تعجب به هم نگاه کرد نی.من ورادورشد یشدوبا اون دونفردرگ داش یاز کجا پ یپوش  اه یمرد س 

به کمکش رفت.حاال دو به دو    نم یکه رادو  اوردیداشت کم م  گهی.دزدیدوتا م  خورد یم یکی. کنهیکارمیچ نجا یموقع شب ا

  یداشت ول زنده موندن ن یبرا  یشانس گهیدشدن.  کیرفت.حاال دوبه   اپوش یهوش کردوبه کمک مرد س  ی و ب  فشی حر نیشدن.رادو

کرد بعد    ک یهوشه شل یتفنگ خارج کرد که اول سمت اون ب هی .خالفکاره دستشو برد پشت کمرش و مشیخواستی ما سالم م

  ه یعل یکیمردن کجا و ون کجا. نیا یمرگ بابا افتادم ول  ادیصحنه   نیا دن یکرد.با د  یسرش قرار دادو خودکش ی اسلحه رو رو

 پوشه به طرفم برگشت. اهیهم محافظ کشورش.س  ک یکشورش و 

 نره. ادت ی.قرارمون یونیتوهم شدم.پس بهم مد  یحاال ناج_
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باشه که   یروان  د یبا ی لیادم خ ه ی نداره.چون  ی مطمئن شدم واقعا خطر گه یبهمون بده راه اومده رو برگشت.د یفرصت  نکه یا بدون

لحظه چشمامو بازو بسته   ه ی.رفتیم یاهیداشت س  گه یبده.چشام دهم نجاتمون   گه یطرف به خطر بندازتمون و ازطرف د هیاز

 .دمیشده بود.سرموعقب کش ره ینگران بهم خ یشمهاصورتم بود.با چ یوجب  ه یتو  ن یکردم.رادو

 لطفا زنگ بزن احسان._

 بوق جواب داد. ن یدورازجونش روبه موته.با اول  یاوردو تماس و برقرار کرد.مطمئنم االن ازنگران رونیب بش یازج شویگوش 

 شده؟  ی ن؟چییالو سرگرد،کجا_

 . فتادین  نایا نایت ی که برا  ی سالم احسان.اتفاق_

 راحت االن خونه اند. التیسالم ترانه.نه خ_

 . دمیکش ی راحت نفس

 ستاد.  مارستانیبرم ب خوامی که االن م رخورده یفقط بازوم ت فتاده ی ن یاحسان به جونمون سو قصد کردن.اتفاق  نیبب_

 . امیم  منم االن_

با اون وضع   ی پروانه روتنها بزار ستیکه پرواز داشتن و رفتن گرگان.درست ن  نیرادو یبه من گوش کن.مامان بابا ستیالزم ن_

.تازه من  ید یم لش یو سالم تحو حیبمون.فردا هم صح ششیخونه پ ادیم ن یکه رادو ی .پس تا وقتمارستانیب  ادیب تونه یهم که نم

 . ونهخ امی.تا صبح مستمیبمون ن مارستانیب

 ممنونم ترانه. _

کردم   یپروانه جوابش مثبت باشه. خداحافظ دوارمیشک داشت.ام یجا شد یبود.اگه متوجه نم دهیزدم.پس منظورم و فهم  یلبخند 

چ  .مخصوصا مشهیطاقت ندارم.انگار بندبند وجودم داره ازهم جدا م گهیخدا د  یدادم تا به سرهنگ زنگ بزنه.وا  نیبه رادو و یوگوش 

به همراه دوتا امبوالنس   سیپل نیبهم دادن.دوتا ماش  ارو یانگار دن ر یاژ یصدا دن ی.با شنادیب گتا سرهن  د یطول کش ی ا قه ی پام.ده دق

ازجاش   نیکنن.سرهنگ به سمتمون اومد.رادو دایپ ی زیچ ا یسرنخ  هیشدن تا   ادهیپ نیتجسس ازماش  ی .افسرهاستادیجلومون وا

از امبوالنسها دوتا جنازه هارو   یکی.داخل دادم یماساژم امو نشسته بودمو مچ پ نیزم یبلندشدو احترام گذاشت.اما من همونطور رو 

تخت بزارن   یدوتا پرستارها منو رو  ارن یمنو چک کنن.خواستن برانکارد ب ت یشدن تا وضع اده یمرد و زن پ هی هم  یکیبردن.از اون 

 اومد. کم ی.نزدیچ ی عن ی ذارهینم ن یاون وقت ا رمیمیتعجب بهش نگاه کردم.من دارم م  نذاشت.با ن یکه رادو

 . گرانیجونم نجات د سمیبشن،خب منم پل ک یبهت نزد توننیدکترن وم نکه یاگه اونا به خاطر ا_
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  ه یاومد و با  کتر ی.نزدگهیم ی چ نیتا من بفهمم ا  سهیبنو یکشنرید   هی باشه بهش بگم  ادم ی.اوردمیاز حرفاهاش سردر ن  یزیچ

مسائل   ن یبه ا دونهیبودم.مگه نم ده یکه بهش چسب  یرو دورم حلقه کرد.طور ی کیدستش دست راستم وگرفت اون 

 به خودش چسبوند.با حرص گفتم:  شترمنویب دویکه فهم دمیکشیحساسم.داشتم خودم وعقب م

 پرستارها به کارشون برسن.  ؟بزاریکنیکارمیچ_

 که رنگت مثل گچ شده.  م ی.حاال هم زودتر برکنه یم  ی.به حال تو چه فرقخب توهم فکرکن من پرستارم_

و   ی ک د یبا ربغلت یز ی بزن ی بابا من اگه نخوام منومثل گون یومحکمتر بغلم کرد.ا د یاما باز فهم دم یخودموعقب کش یکم

بود.هرچند خودمم   ی ش عضله ادورم چمبره زده. از بس که بازوها "بوا "دورم حلقه کرده بود که انگار مار  ی .دستشم طورنمیبب

  نیاول  ی نکردمو باهاش همراه شدم.ول یاعتراض گهی.ددادمینشون م  فتری ظر درقبالش مرده    نیچون ا  ی داشتم ول  یاندام ورزشکار

کردم نتونستم پام و تکون    ی.هرچه قدر هم سعکردنیم ی دگیجا بهم رس  نیهم خواستی قدم و که برداشتم دلم ضعف رفت.دلم م

تعجب تو صورتش حس    یبود ول نییپا سرم  نکه یکه انگار بهش لم دادم.با ا ی چسبوندم.طور نیبه رادو شتر یبدم.اجبارا خودم وب

.دوباره سفت تر  کردمیبراش ناز م کنهیخدا.االن فکرم  ی.ادنشیچسب  ن ینه به ا ومدنشی نه به اون ن گه ی.االن با خودش مکردمیم

  نمسوار شدم.او نیوبا کمک رادو مید ی.باالخره به امبوالنس رس شمینفس حتما خفه م یاز تنگ  رمی نم ی .اگه از کم خونبغلم کرد

لباسش پاره شده بودو   هی  نیکردم.است نی به رادو یدستم سرم زدن تا از دردم کمتر بشه.نگاه  هی کنارم نشست تا همراهم باشه.به 

 گونه سمت چپش هم خراش افتاده بود.روم و به طرف پرستاره کردم.  ی کم رو  هی

 .من حالم بهتره.د یکن یدگیهم رس  شونیا یلطفا به زخمها_

از اتاقها   یک ینگه داشت وبا برانکارد به داخل  مارستانیب ی کردو مشغول کارش شد.امبوالنس جلو نیبه رادو ینگاه پرستاره

 وارد اتاق شد.  د یرس یو شش ساله به نظر م ی جوان س  هی که  ین موقع دکتر اسد تخت گذاشتنم.همو ی کردن و رو تمیهدا

 سرگرد.  یسرخودت اورد  یی بازچه بال_

 . نهیب یتارم ی هم که ازدست دادم چشمهام کم ی .بابت خونکنهی به بازوم خورده و مچ پامم دردم ر یت  هی .یچیسالم دکتر.ه_

 . یچ یه یگ یم  نایتو به ا_

 که همراهش بود گفت:  ی کنه.به پرستار  نمیبه طرفم اومد تا معا دکتر 

 .عتریفقط سر د ی کن  هی خون هم براش ته سهی ک ه یازدست داده  یاد ی.خون زد یرواماده کن ه یبخ لیوسا_

 من ادامه داد:  روبه 

 گروه خونت چنده. _
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   A+_ 

 که کرده بود گفت:  ی با اخممنتظربمونه اما اونم  رون یگفت ب ن یروبه رادو یخارج شدواسد  پرستارازاتاق

 همراهشون باشم.  د یمن با_

که    ارهیخواست کتم و درب ستادیوارد اتاق شدو کنارتختم وا  لیشد.پرستار با وسا الیخیب  شهینم کلشیه ف یحر د یهم که د یاسد 

پرستارکپ کرد.دکترهم   چاره یدوتا هرکول لخت بشم.ب  نیا ی مونده بود جلو نم یگفتم نه!هم  یبلند  ی مانعش شدم وبا صدا عیسر

 هوا موند.  یدستش رو 

 .د یو پاره کن نشیکه لطفا است نه یمنظورم ا_

خبرت و   یبودم.اله  ده ینپوش  شتریبودم اما دوساعت ب دهیمحل زخم و پاره کرد.اخ کت قشنگم.چقدرهم گرون خر ی چیبا ق اونم

کرد.کارش که تموم شد به سمت مچ پام    ه یبهم زد وشروع به بخ  یحس یب  هی رد.دکترهم ک  زیتم نی .بازوم وبا بتادانیرا ارن یبرام ب

 . کردمینگاه م د ید یکارهاش و با تار ی  همه رفت.کفشام و به زور ازپام دراورد.

 به مچ پام که دست زد اخم بلند شد._

 ماساژبدم. د یپاهات ورم کرده با_

 بندازم. جا  خوامیدکتر.خب بگو دررفته م ی زنیبچه گول م_

 . مونهیازت پنهون نم ی چیامان از دست توکه ه_

 . هی الیو خ نیریدروغ ش   هی .حرف راست تلخ بهتر ازست ین قت یبهتر ازحق یچیه_

وقت   نیدهنم گذاشتم تا صدام ا  یگاز داد.ازش گرفتم تو  ه یدوال ه ی.اونم با تعجب بهم ارهیپارچه برام ب که یت  هی پرستارگفتم تا  به

 به سمتم اومد.  یبا نگران ن ی.رادودارنکنهیرو ب ه یشب بق

 . شهیاالن تموم م_

  ی لیزدم که چون پارچه تو دهنم بود خ ی انداخت داد کهوجای دادی هم گذاشتم.دکترهمونطورکه پام وماساژم یو رو  چشمهام

  یخون و بهم وصل کردن.اسد  ی  سهی.کختیریازصورتم عرق م  نطوری .همدمی.مرگ و جلو چشمهام دد یرس  هی به گوش بق فیخف

 کرد.  ن یرو به رادو

 .قندش افتاده. ریبگ  وه ی لطفا براش ابم_
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انگارجون  شد یم  قیکه بهم تزر ی خون یبهتربشه.هر قطره   دمیسراز دکتر تشکر کردم.ازاتاق خارج شدن.چشمهامو بستم تا د با

اما اونوقت   نایمامان ا شیرفتم پ یکه داشت م  یخوب هی .میاالن تو سرد خونه بود مید یپرینم نییپا ن ی.اگه ازماش گرفتمیم ی تازه ا

پاکت   هی به همراه  س یسرتا پا خ ن یدربه خودم اومدم.چشمهامو بازکردم. رادو  ی.باصدارفتیخودش راست راست راه م ی برا انیرا

 دستش وارد اتاق شده بود. ی تو

 .یشد  سیحالت سرتا پا هم خ نیشرمنده با ا ،واقعای.الزم نبود به خاطرمن زحمت بکشیچه بارون_

 .دشمنت شرمنده.هییاب روشنا_

 برد.  لیمردم و س  ی ها شترخونهیبارون نگرفت.امسالم که ب یعروس  نیخوب شد درح_

 خودشون ومادربزرگت به کل خراب شده.  ی خونه  گفتی.مامان مد ید راز یخسارت هم ش  نیشتریاره مخصوصا ب_

 خراب شد. دمون یبرم اونجا،اونم که به کل ع ی کودک  ادیبه  خواستی اه چه بد.تازه دلم م_

 که گفت:  د ی.فکر کنم فهمدمیدهنم گرفت تا بخورم.راستش خجالت کش  یبازکرد وجلو یا  وهیابم نیرادو

 شه.  می با من راحت باش.بخورتا فشارت تنظ_

 ضعف کرده بودم شروع به خوردن کردم.  گه یکه د  منم

 ندارم.  لیم  گهیممنون د _

 گفت: دنیخودش باز کرد.درحال نوش  یدونه هم برا   هی سطل زباله انداخت و  ی رو تو وهیابم

 بشه تا خونه برم.  دایپ  نیبارون ماش  ی خدا کنه تو_

 .مونمینم نجای.من امینه.بر یبر_

 .ادیتا حالت جاب  یاستراحت کن د یاما با_

 تا امضا کنم. کنهینامه روبرام اماده م تیرفتم که دکترازقبل رضا  نجایخودم ازا تی.اونقدربا رضاستمیمن اهل موندن ن_

 کردم.  ن یشد.روبه رادو ش یر نمیبارمرورکردم.دلم به خاطرازدست دادن ماش  نی چندم ی امشب وبرا اتفاقات

 کال داغون شد نه.  نمیماش _

 بهم نگاه کرد.  ی.اونم با ناراحتاستخویدلم معجزه م د یبودم شا نی ازرادو  د ییتا  هی منتظر  ی حرفم چرته ول دونستم یم خودمم 
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 ازش نمونده بود.  یزیچ_

دانشگاهم   یقبول ی بابا برا ی .کادوبرهیم  نیوخاطره ازخانوادمه ازب  یادگاری ی خواب به خواب بره که هرچ انیرا نیا شااالهیاخ ا_

 . یه ی کردم.ه  بیمتهم تعق نیماش   نیبود.چقدربا ا

 با خنده گفت:  نیرادو

 .برم پرستاروصدا کنم تاسرم و ازدستت خارج کنه. یخر یغصه نخور.بهترشوم_

 .ارهیوهم ب  صیلطفا بگو برگه ترخ_

و به   می.سوار اژانس شد میرفت رونیوتکون داد و رفت.پرستار وارد اتاق شد. بعداز انجام کارش برگه رو هم امضا کردم و ب سرش 

بمونه که   شمیخواست شبم پ ی کرد.م یباهام احوال پرس  ی ن با حال گرفته ااحسا دم یبه خونه رس   ی .وقتمیسمت خونه راه افتاد

  ن یبهش گفته که ا ی چ دهیپروانه ورپر نی ا ستیبزنه.تا پانسمانم وهم عوض کنه.معلوم ن سر خونه کردمش.قرارشد فردا بهم  یراه

 ... دمیتاپ شلوارک عوض کردم وخواب هی همه داغون بود.وارد  خونه شدم و لباسام و با 

 بسته جواب دادم.  یازخواب بلند شدم.با چشمها میگوش  یبا صدا صبح

 هوم._

 . میصبحونه ببر نایت ی برا م ییخوای حاضر شو م گه یساعت د هی سالم ترانه.تا _

 اوهوم. _

 ؟ی د یتررررااانه، چرا جواب نم_

 گرفته گفتم:  یاصد  با

 باشه.خداحافظ._

چرا زنگ   گهید  یکن یلطف وم  نیا ی.تو که دار ارهیبرام صبحونه ب  خوادیبده م رش ی.خدا خدمیقطع کردم و دوباره خواب  ویگوش 

بابا من اگه صبحونه نخوام   یدربلند شد.ا  یبارصدا نیسپردم.ا ایو خودم وبه عالم رو  دمیکش ی ا ازهی خواب بشه.خم یادم ب یزنیم

  نییسرم پا  نطورکهیخارج شدم.هم زدیپروانه که اسمم و صدا م یاشپزخونه رفتم.با هوارها مت.درو بازکردم وبه س نمیبب د یوبا  یک

 بلند گفت: یجلوش ظاهرشدم.با صدا دم یمالیبود وچشمامو م

 .ایداخل ن_
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 بهش رفتم.  یو چشم غره ا دم یپر ادش یفر با

 .امیکجا ن  ی صبحچه مرگته؟سر _

 به خون نشسته نگاهم کرد.  یباچشمها

 ؟یپس چراحاضرنشد _

 اونوقت من حاضربشم.  یار یتو قراربود برام صبحونه ب_

 به سرتا پاش کردم.  یاندازه بشقاب شد.نگاه چشماش 

 .ید ی خودت رس  نقدربه ی.اخواستیقدم راه که حاضرشدن نم  هی_

 نگاهم کرد.  زشدهیر یچشمها با

 . ارمیصبحونه ب خوام یتوم یبرا  یتو فکرکرد _

 . یببر  یخوایم  یک  یپس برا  گهیاره د_

.منم  شد یاومد باالوبه پشت خم م یوبعد م نییرفت پا یکه اول تا کمرم  د یخند یم ن یخنده.همچ رهیتموم شدن حرفم بلند زد ز  با

 .کبود نشه خوبه.خندش که تموم شد گفت: کردمیاسکول نگاهش م ی بایز ی مثل پرنده 

 . میدرست کرد تا امروزبراش ببر   یقبل ازرفتن کاچ روزمامانی.دناستیت ی برا نی.اما اارمیتو هم م یبرا شااالهیا_

 .نیریبشه.بگم براتون صبحونه اوردم تا قوت بگ  ی اونهاصبحونه ببرم که چ یکاره پاشم برا  هی نبود.حاال من مجرد   ادمیاصال   اه

.تازه  گهید خورن یبرم خونشون بگم چند منه؟خب خودشون م یروانه ول کن  تو روخدا.بزارعشق وحالشونوکنن.سرصبح پ_

وسالمه مطمئن    حیموجه حسام که صح ناعذرش ی.تکنهیپرکردم.حسام خودش حاضرم زاد یتا جون ادم رمرغ یهم ازش  خچالشونی

 . شهیباش ناخن هاش اوف نم

 . میکرد حتما ببر  د ی.مامان تاکرمیتقص   یمن ب_

 .توچشماش نگاه کردم.میبد  دخجالتشونیبا ،حتمای.چه رسم مزخرفدمیکش ی کالفه ا پوف

امروز فرداست که به   یخون بهم وصل کردن ول سه یک ه ی شبیدارم.د  اجیاحت ی به صبحونه مقو نایشترازتیمن ب نیبب_

اگه داداشت بهم کمک   شب ی.تازه بدترازهمه دیمعمول  ی بحونه ص  ه یتا   گرالزممیشترجیخاطرهورمونام همش هدربره.االن ب

  کنه یشدم.االن با خودش فکر م  زونیبهش او یازدرد مثل چ د یرس  ادمیفر به  ی وقت  نیهم ی . برادادمی چه بسا اونجا جون م کردینم
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سه ساعت  شبید ی بگ  نکهی.عوض انا یخونه حسام ا م یلنگ بر یدست مجروح وپا  هی من با  یگ ی .حاال تومنکاروکردمیازقصد ا

 اونجا.  ی بر یخوایکمکت،م  ام یب ید یشترنخوابیب

 کار.حرصم دراومد.    نیازا ادیبدم م نقدر ی.اد ییجو ی اول حرفهام تا اخرش پروانه گوشه لباشو به دندون گرفته بود وم از

 حروم شد.اونا امانتن. اد،لباتینکن بدم م_

 بهش ادامه دادم:  توجه ی بلند اسممو صدازد.اما من ب یحرص وصدا با

پانسمانم  خوادیاد،می.االن احسان مکنمیبرات جبران م  شاالهیتوزحمتش وبکش.ا شه یرواگه م نایحاال قربون دستت،صبحونه ت _

 وعوض کنم. 

 منوگرفته.خود ازار. یحرفم حالش گرفته شد.انگارعزا نیا با

 ؟ ی چطوربا احسان راحت ی شیتو که بامردها دمخورنم_

 ازهمه دوستش دارم.  شتر یب نیهم ی.براکنهیفرق م شیاحسان قض_

 . زدیحرف م ی که داشت با کس دمیاحسان وشن یموقع صدا همون

 بفرما داخل.  یستادیدر وا  ی جلو ن،چرایسالم اقا رادو_

  ی.الهیپروانه که ابروم وبه فنا داد یگربزنیجزج  ی.اد یهمه روشن دمیکشی که من هوارم  یمدت  نیتموم ا ی عنی.نیگفت رادو نی!اهان

کرد.بهش چشم غره   دن یشده بود که پروانه دوباره شروع به خند  یچطور افم یق دونم یتا من ذوق کنم.نم  رتتیاحسان نگ  یبترش 

نگاه کنم   یبه کس نکهی.ازاتاق خارج شدم وبدون ادمیدست لباس با حجاب پوش  ه یاتاق و  یو ت دمیاحسان پر یرفتم.با صدا زدنها

برازندته.احسان زود   یکنه پروانه.الحق که خال خال کارتینگاه کنم.خدا بگم چ ن یرادو یتوچشما  شد یسالم کردم.اصال روم نم

 ازجاش بلند شد.

 زود برم.  د یپانسمانت وعوض کنم.با ا یترانه ب_

  نیاست ی نشستم ودست چپم و ازتو تخت ی کرد.لنگان لنگان پشت سرش رفتم و رو ینطور یچرا ا  نیوارد اتاق شد.ا  زودترازمن

 خارج کردم.پروانه روصدا زدم که وارد اتاق شد.

 . یاریرو برام ب  هی جعبه کمک اول شه یم-

 رفت.  رون یگفت وب  یا باشه
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 برام انجام بده. گفتم یوگرنه م ادیتو زحمت.پروانه ازخون بدش م ی احسان افتاد د یببخش_

 :کردگفتیکه پانسما ن و بازم  یدرحال

 ام.اخه پروانه جواب رد بهم داد. خته یبه هم ر   یکه من کم د یدخترخوب توببخش  فمه یوظ_

 چرا؟  ؟اخهییییچ_

 . ادیخودش به حرف ب خوامیم ی ول زنم یم ییحدسا هی_

 .ادیازدستم برم یباشه.کمک یجوابش منف کردم یاصال فکرنم_

 دختر؟  ی کردکارینه ممنون.اوخ اوخ اوخ با خودت چ_

که    ی.احسانم بادقت طورستادیوا یتخت گذاشت وکنار  یو رو  لی به احسان کنه وسا ینگاه نکهیوارد اتاق شد.بدون ا  پروانه

 دستش بهم برخورد نکنه زخم و شست وشو داد. 

 هات بازشده. ه یترانه چندتا ازبخ_

 خواب به دستم فشاراومده. یتو  د یپس چرا متوجه نشدم. شا_

 دکتر.   می دوباره بر د یحاال با ی بودچرا مواظب ن_

 .نجایا اد یب ی دکتراسد   زنمیزنگ م شهیم ش یداره ر  گهینه،دلم د_

 گفتم:   میکه فقط خودم و احسان بشنو ی طور اروم

 کن.کار واجب باهات دارم. نایا نایخونه ت ه یرو راه نایپروانه ا_

 به پروانه نگاه کنه گفت: نکهیتعجب بهم نگاه کرد.اونم بدون ا با

 بره دکتر.  د یترانه با_

 شد.  کمیبا هل نزد پروانه

 بمونم.  شتیپ یخوا یترانه م ستیچرا؟حالت خوب ن_

 بزنم ادامه داد:  یبزاره حرف  نکه یبدون ا احسان
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 خونه حسام.  د یالزم نکرده،خودم مراقبشم. فقط شما بر_

 و از پروانه گرفت.اونم که انگاربهش برخورده بود ازاتاق خارج شد.   یهرگونه حرف زدن ی کرد که اجازه  ان یا رو بحرفه ن یا یطور

 . یتند رفت یکنیفکرنم_

 نه!_

 .ستایحالش خوب ن واقعا

 . یکنینم ی کار  لیدل ی تو سرته،تو ب  یحاال بگو چه نقشه ا _

 زدم.   یلبخند 

 نود متوجه شه.  قهیدق د یسرهنگ هم با یخودمون بمونه.حت نیب ی ول  یکن  ی کار ه یبرام  خوامی.مید یدرست فهم_

 .بعد اتمام نقشه به حرف اومد.کردی م رت یشترحیاحسان ب دادمی م حیتوض  شتریبه گفتن نقشه ام کردم.هرلحظه که ب شروع

 . زارنیترانه.اگه بفهمن زندت نم ؟خطرناکه یگ یم  یدار  ی چ یدونیم_

  ی برگ برنده مخف ه یحداقل  ینه ول ای م ی کن نکارو یا کنه یم  یکشته بشم چه فرق خوام ی.حاال من که مشهینم یز یکه چ شاالهیا_

 . میدار

 ممکنه دستت عفونت کنه.  یحرفت درست ول  نکهیخدانکنه.دوم ا نکه یاول ا_

 کم بشه.  داشدنشیقرارش بده تا شانس پ ی ءفلزیش  ه یخدا خودش مراقبمه.فقط داخل _

.اون  ومدنی ن نایا نیزنگ به دکتر بزنم تا رادو ه ی.پس کنمیم نانیبهت اطم  شهیباشه بازم مثل هم شمیتو نم ف یمن که حر_

 خودش کارشو بلده. 

  هی بخ یکه دکتر برا  ی. وقتارنیهماهنگ کرد تا ب خواستی وکه م  یزیاداره اون چ یاز بچه ها یکی تکون دادم واحسان با  یسر

کالم   کی اما حرف من  نهیبب بیمخالفت کرد که ممکنه دستت اس   یکل  می داد ح یبه اونم توض گه یبار د ه یکردن دستم اومد 

مبل نشستم تا مسکن ها    یتا دم در رفت تا دکتر و بدرقه کنه.منم رو نشد.احسا یخودم راض ت یبود.باالخره با مسئول

 بلند شد. می گوش  ی اثرکنه.صدا

 .د ییبله بفرما_

 سالم._
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 حرف زدم.  یرسم  ی مه ینا اشنا بود.برا صداش 

 سالم امرتون. _

 .یمن فرهان هستم پسر سرهنگ عابد _

 . د یبه ع د ی بار ع ه ی ی باهاش رابطه داشتم.تازه اونم سال کی درحد سالم عل ادمه یهم که من  ییشماره منو ازکجا اورده.تاجا نیا

 . نمتونیتا بب  می قرار بزار یی خواهش کنم جا خواستمیباهاتون داشتم.م یشمارتونو ازبابا گرفتم.کارمهم_

 دلم بزارم.   ی.تو رو کجامینیرو بب گه یباهات دارم که قراربزارم تا همد  ی من چه صنم اخه

 .د یواجبه پشت تلفن بهم بگ  ی لی.اگه خنمتونیبب تونمیحاال حاالها نم تم یمامور یمن تو  یعابد  یراستش اقا_

 که مزاحم شدم.خداحافظ. د ی.ببخشزارمیتا کارتون تموم بشه بعد قرارم  شمینه نه.منتظرم_

تر سر راهمون قراربده.احسان با ظرف غذا وارد خونه شد.ناها رو کنارهم   تیفی با ک یادما  ایداره.خدا  یر یخود درگ نمیا

داره رفت. اخه به خاطرمن نصف  راحت تر راه برم.بعد از ناهاراحسان به سمت ا  تونستمی .دردپاهام کمترشده بود.االن ممیخورد

 بخوابم...  یرفتم تا کم  تمگرفته بود.منم به سمت تخ  یروزش و مرخص

ظهر   روزیخواب اورم از د یزنگ زدم تا نگرانم نشه. وگرنه به خاطر قرصها هی .فقط به پروانه دارشدمی ساعت هشت ازخواب ب صبح

.توحال خودم  نمی بب ونیزیتلو یمبل نشستم تا کم ی ل خوردم و رومفص  یصبحونه   ه ی .امروز سرحال تر بودم.کنمیدارم استراحت م

.بابا مثال  نه یبش کنه ینه به االن که ادم فرصت نم گرفتیسراغم و نم ی که سال تا ماه کس  یتبودم که زنگ خونه رو زدن.نه به وق 

نوشته نشده   یز یچ یافتاد.خم شدم و برش داشتم.پشت و روش و نگاه کردم ول  نیزم  یپاکت رو  هی . دروبازکردم که ضمایمر

 سالم داد.  ن یبود.همون موقع رادو

 سالم بفرما داخل. _

 . شمیممنون مزاحم نم_

 ازکجاست. دونم یاما نم ده یپاکت برام رس   هی باهاتون کاردارم  د ییبفرما_

  یرنگ  یکاغذ تا شده وفلش اب  ه ی.پاکت وبازکردم.داخلش میشستهم ن  یمبل روبه رو  ی واردخونه بشه.رو ن یتا رادو کناررفتم 

پوشه به چشم   ه یفلش وبه لب تاپم زدم. عی سر"کمیبهت نزد شهیشترازهمیب"نوشته شده بود  یپیقرارداشت.کاغذ وبازکردم.با خط تا

  ی عروس  یتو  م یشخص یموس و روش حرکت دادم.چند تا ازعکس ها  عینکبت.سر"یچشم عسل"نوشته شد بود  رش یخورد که ز
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  یلب تاپ و به سمت خودش برگردوند وبا دقت در حال بررس   نیرفته.رادو ش یحد پ نیتا ا ی عنیروفرستاده بود.شکه شدم  نایت

 به خودم اومدم.  ن یرادو  یسکوت با صدا قه ی دق  ستیکردن شد.بعد از ب

 عکس نگاه کن.  نیبه ا_

قسمت زوم شده دقت   ی.رو دادمیلباسم و تکون م ی  قهی بود و نییسرم پا  نه یا ی رخت کن،جلو ی بود که تو  ییااز عکسه یکی

بود.به   فتادهی فقط سمت راست بدنش بود و چهره ش ن ی افتاده بود.ول  نه یا ی تو یمرد با کفشو کت و شلوار مشک هی  ر یکردم.تصو

.به  نداختیها تو دستش بود که فکرکنم با اون عکس م ه یما نیا  یتو  ی زیچ ه ی ایخودکار   هیدست مشت شدش نگاه کردم.

 نگاه کردم.  نیرادو

. چون نه  می لباس بگرد ن یبا ا یادم  نیدنبال همچ  می تونی.نممیندار یا  گهیسرنخ د چیکاروکرده.ه ن یمرد ا ه ی مید یما فقط فهم_

که ممکنه هفتاد درصد مهمونها به تن   دهیلباس پوش  یونه ژنده پوشه که زود شناخته بشه.طور   ادیمارک داره که به چشم ب

 داشته باشن.

 درسته. _

 مردن بهتر از ذره ذره اب شدنه. هویبدترهم مگه هست. نیو سرم وبادستم گرفتم.از ا  دمیکش یاه

 . فتهی برات ب ی اتفاق زارمی.نم میکنیم داش یغصه نخورپ_

 تشکربهش زدم.ازجاش بلند شد. ی از رو ینگاه کردم ولبخند  بهش

 . میکرد دای پ یشتر یب یزهایچ د یشا کنمیبه سرهنگ گزارش م  نویا_

مبل   ی.دوباره اومدم رو ختمیر یخودم چا یاستکان برا  هی تشکر کردم و تا دم در بدرقه اش کردم.به اشپزخونه رفتمو  ازش 

  یدگیاداره تا به پروندهام رس  رفتمیم تونستم ی.اگه م نهیادهمیکه االن از دستم برم  ی.تنها کاردمید لممو یف ه ینشستم وبق

.همه که مثل احسان یباش  هی وبال گردن بق  شتریوب  یانجام بد  یهم نتون  ی چ کاری.مخصوصا هی کار یازب ادیبدم م نقدر یکنم.ا

باز اومده   دونهایحال روز منو م وانه ی د یمالحظه ست،دختره   ی هم مثل پروانه ب یکیعقلشون برسه وکمک حالم باشن. ستنین

.اصال  نیگفتم رادو  یرفت.وااا نمیرادو یتازه ابروم جلو گه یبدم د حیمنم مجبورم واضح توض فهمه ینم ی .وقتنایت ش یپ میبر ایب گهیم

که دوباره زنگ خونه به صدا   خوردمیافکارچرخ م  نی.توهمارهیو به روم ب ی زیهرچ ستین هاینبود.حاال خوبه مثل بعض  ادمی

  د یپر یزیچ  ه ی ام ی.رفتم درو بازکردم.تا به خودم بادیمدت بشم کوکب خانم از بس که مهمون ناخونده برام م هی دراومد.فکرکنم تا 

 .دمشی.منم محکم بغلش کردمو بوس ناستیت نکهی.ادمیعقب کش یشد؟به خودم اومدم وکم یبغلمو نفسم گرفت.چ

 بشم. دلم برات تنگ شده بود.  م یسالم ترانه.قربون اج_
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 منم سالم کنم.   ید یخانمم اجازه م_

 به سمتم برگشت.  ییبا خوش رو حسام

 ؟ی؟خوش یسالم خواهر زن جان.خوب_

 .د ییبفرما نیبه به!سالم به عروس خانم وشادوماد.خوش اومد _

هنوز درد   یبهترشده بود. ول  ی وحاضرکنم.حاال خوبه پاهام کم ییرایپذ  لیمبل نشستن ومنم به سمت اشپزخونه رفتم تا وسا ی رو

  ییراینکشه.به سمت پذ  ر یدست راستم بندازم تا دست چپم از درد ت  یو رو  ی چا ین یراه برم و وزن س  یکردم عاد   ی.سعکردیم

 گذاشتم.  یعسل  یها رو رو یی رفتم و چا

 . میبر  مییخوای حسام:زحمت نکش ترانه م_

 . زارمیمگه من م  یزود  نیکجا به ا_

 مادر زن سالم.   م یامروز اومد  نیهم ی مشهد ماه عسل، برا  میبر مییخوایفردا م  گه ی:حسام راست منایت

 به من داره؟  یمادرزن سالم چه ربط ی .ولیبه شاد شهیخب هم_

 کرد.  ی من من نایت

.توهم  یهوامو داشت  شه یکه هم ی ودتو ب  ن یا یتو هم که ازمون گرفتن. ول ی .مامان بابادمیخب پدر مادر خودمو که اصال ند _

  ی ا گه یاگه کس د د ی.شایحال سپر بال هم شد  نیبا ا یگاه. ول ه یپدر تک هی ومثل  ی مادر دلسوز بود ه ی .مثل یکمترازاونا برام نبود

  یول دادیازارم م اهمشی کرد یم  رونی ازخونه اش ب امنوی شد یم یمسئله ا  ن یمتوجه همچ ی ووقت دادینم ت یبود اصال بهم اهم

احساس غرور کردم که   یمن وحسام چقدر داغون   یر یهم که احسان گفت به خاطرگروگان گ ی.وقت یاورد یخودتم ن ی به رو یتوحت

 .می .اخه فردا صبح پرواز داریحافظوهم خدا م یتا ازت هم تشکرکن  میهست که منو بخاطرخودم بخواد.حاالهم اومد  یکی

 گرفتم بغلش کردم.  ی جعبه روازش م نکه یا ن یکردم.درح نا یه تب  یرو به سمتم گرفت.نگاه ی شده ا نیجعبه تزئ بعد 

  هامونی.تموم بچگ شد یانکارت کنم نم خواستم ی.اگرهم میساله که خواهرم بود نیچند  یول   یتو هم خونم نباش  د یشا_

.پس  یداشته باش  ی عاد ی زندگ ه ی خواستی مامان و بابام زنده باشن.اما تو هم دلت م خواستی باهم بود.هرچند دلم م دنامونی،خند 

 . دهنکردم.همش هم به خاطر خواهرم بو  ی ادیمن کار ز

داشت بهم   یدرهم برهم  یپهن که روش نقشها یدونه النگو  ه یاشکهاش وپاک کرد.درجعبه رو باز کردم. دم یجداشدم که د ازش 

 اومد. ی به دست مامانم م النگو  نیداده بود.چقدرا هیهد 
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 . نی.ازتون ممنونم که قابل دونستنید یچرا زحمت کش_

 . یبود ابج فه ی:وظحسام

اومد.بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.چون وقت پا گشا کردن نداشتم   یم  یل یزدم.النگو رو دستم انداختم. به دستم خ  یلبخند 

اش وبهش  ه یبرگشتم وهد  نایت شی کردم.پ داش یش گشتم تا پدنبال  یکمدم و بازکردم.کم  ی.درکشوارمیرفتم تا کادوشونو ب

 کرد.  ی دادم.ازم گرفت وتشکر

 . نیربشیهم پ یو به پا د یمن به تازه عروس دوماد.انشاااله خوشبخت باش   ی  هیهد  نمیا_

 . یقدم ازما جلوتر  هی  شهیتوهم ی ول  میرکنیتو روغافلگ  می.اومد یممنون چرا تو زحمت افتاد یلی:خحسام

 نکردم.  یخواهش کار_

بابا گرفته بودم که به دخترش کادو    تین شتربه یبودم.البته ب  دهیخر ی سکه تمام بهار ازاد ه یدر جعبه روباز کرد.براشون  نایت

  یقصد رفتن کردن.براشون ارزو  نایوخنده حسام ا  یساعت شوخ هی گرون شد.اما ارزششو داشت.بعد از  ی کم نیهم ی .برادهیم

توخونه بمونم   ینطور یخوشحالم که سروسامون گرفت.اگه بخوام ا نایت  یورفتن.برا   ردنک یکردم.اونها هم ازم خداحافظ  یسالمت

برام   ی.ممکنه اتفاقشهینم نیخودم باشم.اما بدون رادو  یامروز و برا هی و  رون ی برم ب خوادی .دلم مشمیم  وونهی مطمئنا د

  ی همه بدبخت نیحاال که ا خوام یبه اونم بگم.نم تمازخودم دفاع کنم.تازه قرار شد هرجا رف تونمیحالم که نم نی.مخصوصا با افتهیب

 برداشتمو بهش زنگ زدم.  موی رو به باد بدم. گوش  هی زحمت بق  یندونم کار هی با  دمیکش

 سالم._

 افتاده.  یترانه اتفاق ی سالم خوب_

 مزاحمت شدم. ن یهم یبرا رونیبرم ب خواستم یبله خوبم.فقط م_

 . ادیازدستم برم ی.حاال چه کمکیمراحم_

 . یباش  ان یبهتون خبربدم.حاال هم خواستم درجر اینرم  ییبدون شما جا یخودت گفت  _

  رم یبگ  یمرخص ی کیسرم که فراموش کردم.االن ساعت سه بعدازظهره،بزار کارها رو بسپرم به  ختهی اخ اخ شرمنده،اونقدر کار ر_

 شرمندها. د یبرات امکان داره برام عصرونه حاضرکن ببخش ا ی یتونینخوردم اگه م ی زی .فقط از صبح چامیوب

 . میخوری م ی زیچ رونینتونستم مخالفت کنم بگم ب گه یمظلوم گفت د نیهمچ

 .د یایقط زود ب .حتما ف یچه زحمت_
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 مکث کرد.  یکم

 خونه ام.  گهیساعت د میحتما.تا ن_

 ممنون.پس فعال خداحافظ._

 خداحافظ._

 یکنه مطمئنا ازگشنگ   یمثل پروانه برام اشپز  یکیدستم.البته منم اگه   نیحاضرکنم.اونم با ا یساعت چ می ن نیتو ا حاال

.دوتا  ادیسازو زدم برق تا جوش ب ی.چازگذاشتمیم ی و دراوردم.نون هم رو  یسبز  رویپن خچالی.به سمت اشپزخونه رفتم.ازرمیمیم

.گوجه هاش  خواستمی که م ی شد، اال اون هیشب ی نشستم تا خرد کنم.به همه چ یصندل  یداخل بشقاب گذاشتمو رو  ار یهم گوجه خ

  هی کاربکشم.ازجام بلندشدم و  نتونستم ازدستم  نیبهتر ازا کارکنمیدرشت خرد شد.خب چ  یهم حلقه ها ارهایکه له شده بود.خ

اومد پشت  ن یدم کردم.نمک هم کنار بشقاب گذاشتم.در وهم بازکردم تا رادو ی قور  یتو  یبه همراه گل محمد   یچا یکم

دستمو تکون    تونستمیوجه نم چی.به ه دمیشلوارم وعوض کردم وجوراب پوش  یدرنمونه.به سمت اتاق رفتم تا حاضربشم.به سخت 

تونستم دکمه هاش  ی تا بپوشم ول د یطول کش یبرداشتم.کم زی او یهم از رو  می.مانتو بادمجون شد یم بدم.انگارسوزن سوزن 

  ی .شالمم ساده روشد یتراز زانوم بود.وگرنه موقع راه رفتن مثل لباس زورو بازم نیی.حاال خوبه مانتو تا پایاخر ی وببندم،اال دوتا

 . نهی .حتما رادودمیدرو شن  ی.صدادونمیشترمیوب م یسرکنم.آه.االن قدرسالمت تونستمیموهام انداختم.چادرهم که نم 

 . امیبفرما داخل.االن م_

.همه دوست دارن ماهم دوست رون یبرم ب  ینطوریبه تمام معنا شده بودم.حاال ا ی شلخته  ه ی نگاه کردم. نهیا یتو  خودمو 

مجبورم    ستین یدوستش.ادم فروش.چاره ا  یک یاون  یکمک.االنم که رفته خونه   ام یب یدار  یبگه کار ومد یکبارنی.میدار

  ی کس ییرایپذ  ی .ازاتاق خارج شدم.توشد ی دارنم  نقدرخندهیدستم وبال گردنم نبود االن اوضاعم ا نی .اگه ارونیبرم ب ی نطوریهم

.دلم براش  چارهی اومده.ب ی از سومال ی.انگارخورهی داره غذا م ی نشسته و دولپ ی صندل یکه رو  دم یود نینبود.وارد اشپزخونه شدم.رادو 

 ازجاش بلند شد وسالم کرد.  عیمتوجه اومدنم شد سر  یسوخت.وقت

 سالم،بفرما راحت باش._

. فنجون وجلوش  ختمیر ی فنجون چا ه یساز رفتم و داخل  ی باتعجب بهم نگاه کرد ودوباره سرجاش نشست.منم به طرف چا یکمی

 برم که گفت: رونیذاشتم.خواستم خودمم از اشپزخونه ب گ

 . د یخوریعصرونه نم_

با دست راستم قاشق ونگهدارم و   شد ی.اگه برنج بود مرمیخودم لقمه بگ   ی برا تونستم ینم ی لقمه بخورم ول  هی  خواستیدلم م یلیخ

 . رمیلقمه بگ  یدست  هی  تونستمینم یبذارم دهنم ول
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 ندارم.  لینوش جان من م_

 . رهینم ن ییکه ازگلوم پا  ییاخه تنها_

راحت شروع به لقمه گرفتن کرد.منم ازکناربشقاب به گوجه   ال یروش نشستم.اونم با خ دمو یروبه روش وعقب کش ی اجبار صندل به

گذاشت دراخرم لقمه   ر یوپن  ینون لواش برداشت و داخلش سبز یکمی دم یسرم توبشقاب بود د نطورکه ی.همزدمیها ناخنک م

 . رمیکرد و به طرفم گرفت.با تعجب بهش نگاه کردم.به لقمه اشاره کرد تا از دستش بگ درستش 

 . یجورمنو بکش یحالت مجبورشد  ن یبا ا د ی.ببخشیسختته که غذا بخور  دونم یبخور.م_

 وازدستش گرفتم.   نون

 . یتا منو بگردون ی داشته باش   یانرژ  د یباالخره با هی چه حرف نیممنون.ا_

.منم مشغول جمع کردن شدم که  زهیخودش بر ی برا ی فنجون چا ه یشغول خوردن شد.ازجاش بلند شد تا کرد ودوباره م  یا خنده

 که گفت:   رفتمی.به طرف در خونه مم یظرفها روهم شست.از اشپزخونه خارج شد  یکارها روکرد.حت ی نذاشت وخودش همه 

 .ییایم ی نطوریهم گم،شمایم_

 نتونستم.  نیداغونم خب بهترازا  یلیخ دونستمینگاه به ظاهرم کردم.م هی

 ...ی ول عستیضا ی لیخ دونمیم_

 . د یحرفم پر وسط 

 .یبهم بد  یروسر  ره یگ  هی  شهیم_

 شد. کم یدونه برداشتم و به دستش دادم.نزد  هی سرکنه.از تو کشو  ی روسر خوادی.نکنه مکاریچ خوادیم ره ی.گهان

 اجازه هست؟_

  ی.بعد سمت چپ شالمو کنارگوشم به صورت لبناندش یجلو کش ی دستهاشو به سمت شالم برد و کم  دم ی؟دیچ  یبرا اجازه

  ی عطرش وبو کنم.کم خوام یم  کردیبکشم.االن فکر م قینفس عم تونستمیبود نم کمینزد ی لیچون خ  ی راحت شدم.ول شیبست.اخ

  یز یبود که من چ ی گر گرفتم.نگاهش بد نبود اما طور جالتودوباره سرتا پا نگاهم کرد.معذب شدم وازخ  ستاد یعقب وا

و   ی داره دو تا دکمه اخر  دمیشد.به دستش نگاه کردم که د رهیمانتو مو گرفت وتوچشمهام خ نییشد. پا کمی.دوباره نزددمینفهم

 .کارش تموم شد.بندهیم



 بالخره تموم شد 

131 
 

 . می بر میتونیحاال م_

نگاهش کنم.از خونه خارج شدم.با هم   نکهیازش تشکرکردم.بدون ا یرفته ا لیتحل  ی دراومدم.با صدا  یکنه.ازشلختگ درد ن دستش

ازخاطرات   نمی.رادومیکرد   یرو اده یپارک پ یتو  ی .کممیبخور رون ی پارک بعدش هم شام وب می .قرارشد اول برمیشد  نشیسوارماش 

  یدکه دوتا بستن  هی .از کردمیم نشیبه خاطرباهوش بودنش تحس ای دم یخند یم هش ب ایکه هردفعه   کردیم ف یتعر تهاش یمامور

.اول فکرکردم  می سوار سرسره هم بش م یبر گفت یتعجب کردم.م شتریب نی رادو  شنهادی.تازه با پمیو خورد م یتاب نشست ی و رو د یخر

  یهوس بچگ  کلشیو کن با اون ه فکرش .دمیبلند خند  یسرسره باال رفت وسر خورد با صدا یاز پله ها ی.اما وقتکنهیم یشوخ

به سمتم اومد و   یبود بچه ا نی.همونطورکه هواسم به رادو میشد ینم یز یابرو ر ه یزده  به سرش.حاال خوبه پارک خلوت بودو ما

 دستشو به طرفم دراز کرد. 

 ماله شماست خاله.اون اقاهه داد.  نیا_

 .کاغذ وازش گرفتم. دمیهم کش یتو اخمهامو

 .زمیکدوم اقاهه عز_

 پشت سرش اشاره کرد.  به

 رفته.  ستشیاوناهاش...اِ ن_

پارک رفت.کاغذ  ینبود.پسربچه زودتر ازم دور شد و به طرف خروج یکس  یرد دستش نگاه کردم.اطرافم هم گشتم ول  به

به طرفم   نیداشت.رادو   تیپس واقع"یشب منتظرتم.ازطرف ناجساعت نه "هم نوشته شده بود رش یخونه بود.ز  ه ی وبازکردم.ادرس 

 اومد.

 شده؟ یچ_

 سطل زباله انداخت. ی نگاه کردموکاغذ وبه سمتش گرفتم.بعد ازحفظ کردن ادرس،کاغذ وپاره کرد و تو  بهش

 . می بهتره باهم بر_

.از  میو سرقراربر م یزودتر بخور یتا شام وهرچه م یرستوران راه افتاد ه ی. به سمت میشد  نیسر موافقتم و اعالم کردم.سوارماش  با

که هست    یکه بهمون اعتماد کرده.هرک  هیک   هیناج ن ی.امیزدیافکارمون چرخ م  یو تو  م ینزد یکدوم حرف چ یه میکه راه افتاد ی وقت

  ی.جلومی کن شییاون شناسا یکرده.صداش هم برام اشنا نبود که حداقل از رو  ق یتحق  ارموندرب ای شناستمون یم ایمطمئنا 

توجه   ونشیبود که به دکوراس  ری. اونقدر ذهنم درگمی.باهم به داخل رستوران راه افتاد میشد  ادهیپ  نی.ازماش می ستادیرستوران وا
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کردم.به   یغذامون واوردن فقط باهاش باز ی .وقتمیاد.گارسون به طرفمون اومد.جفتمون جوجه سفارش دمینشست ز ینکردم.پشت م

 عصرونه خورده.  ن یته بشقابش نمونده بود. انگارنه انگار که ا یز ینگاه کردم.چ نیرادو

 سرقرار.  م یبه نظرت بر_

 همش مال خودته. ی.بابا خفه نشد ینفس سرکش هی و  دوغ 

 . دادیشلوغ و بهمون نم  یجا ه ی ی تو یاپارتمان یخونه   هی تو کارش باشه.وگرنه ادرس   یکلک  ادیاره.به نظرنم_

 معامله کنه.  خواد یم د ی.شاهی حرف نمیا_

 ؟یسرچ د،امایشا_

  هی  ی.تو میراه بود یتو  یساعت ک ی.میهامو به باال انداختم.بعد هم شروع به خوردن کردم.بعد از شام به طرف ادرس راه افتاد شونه

به طرف ساختمون رفت و زنگ واحد مورد نظر   ن ی.استرس گرفتم.رادوم یطبقه پارک کرد ستیساختمون ب ی ،جلویدرخت  ابونیخ

  یو فشارداد.از نگران ست یدکمه طبقه ب ن ی.رادومیبازشد. به سمت اسانسور رفت یکیت یدر باصدا ه یوفشارداد.بعد ازچند ثان

 . کردمیدستم مچاله م یتو  ی شالمو ه نییواضطراب پا

 . امینگران نباش.از پسش برم_

اتفاق   هی  میریجلوم  ی هرچ دونم ینم ی چقدر پوست کلفتم.ول دمیکه سرم اومد فهم یی ه بالهاهم نیبابت مطمئنم چون با ا نیاز ا_

 افته.  یبدترم

  ن یتا ا یعنی طبقه بود. نیا ی تک واحد تو ن ی.هممیکه باز بود رفت  ی.به طرف در ورودمیشد  ادهیوپ  ستاد یموقع اسانسور وا همون

به گوش   یی زنگ واحد و زد اما صدا نی .رادورسهیصدامون به گوش فلک هم نم فته یهم برامون ب ی .اگه اتفاقمیحد خوش شانس

به داخل هل   ی خارج کرد.اشاره کرد پشت سرش وارد خونه بشم.در وکم ی کرد و اسلحش و از کمر یبهم نگاه نی.رادود ینرس 

از پشت سرمون   یک یکه  م یرفتی م نبود.به سمت اتاق خواب ی خبر ییرای پذ  یکرد اما تو  ش یداد.اروم اروم جلو رفت و شروع به تفت

 گفت: 

 سالم._

که توجهم و   یز یکه موهاشم رو به باال شونه کرده بود.اما چ ی بورهشت یپوست با ابروها  د یسف ی اقا هی .مید یهل به سمتش چرخ با

 :می همزمان گفت نیبود.من و رادو شیاب یجلب کرد چشمها

 تو؟_



 بالخره تموم شد 

133 
 

  ی .ازکنجکاوم یاسلحش وغالف کرد.با هم روبه روش نشست نی.رادو مینیگذاشت وتعارف کرد تا بش  زیم  ی شربت و رو ین یاون س  اما

 . دادمیداشتم جون م

 .کردی نگاه م ره یبهم خ یعروس  یکه تو  یهست ی تو همون کس_

 . دمتیراپورتش و داد د نیکه شاه ی ا ی مهمون یکه من تو  ی کس نیوهمچن_

 .یازهرحس  یوخال  ینگاه عاد  هی من زوم کرده بود. یرو  شتری بهمون نگاه کرد.البته ب رهیخ

 .کرد یوم فش یتعر  میکه مر  نیهست  ی پس شما اون سرگرد_

 پا انداخت. ی .سوالمو به زبون اوردم.پا روزنهیهم صداش م کیکه به اسم کوچ  شناسهیوازکجا م  ییرضا نیا

باخبرم.پس   اد یکه سرتون م ییکارها و بالها ی و ازهمه   شناسمیم یبگم که من شما رو به خوب  د ی.اول بزار میرس یبه اونجا هم م_

 . میریبگ   میبعد تصم د یاول به حرفهام گوش بد 

 به جفتمون کرد.  ینگاه

 هستم.  ان یان،دایمن برادر را_

و   می بود که مر نیهمدستش باشه.به خاطرهم د ی.پس بامونی.برادر دشمن خوندمی.درست شنمی زده بهش نگاه کرد شوک

 .شناختیم

 م؟ یینجایچرا ا می و بدون میماهم بفهم د یبد  حیواضح توض  شهی:منیرادو

  ران یاز ا ی از دست سرهنگ تهران امکیکه پدرم س  ی از سمت مادر.زمان ان،البتهیرا ی .برادرناتنانیهمونطورکه گفتم اسمم دا_

قاچاق وانسان و مشروبات   یازباندها یکی دختر    زای.الشهیاشنا م یواونجا با دختر  ادیم  سیبه انگل انی.به همراه برادرم راکنهیفرارم

.اون موقع من  کنهیبده باهاش ازدواج م  لیباندش و تشک نکهیبه خاطرا هی خانواده ا نیمال همچ رمماد د یفهم امک یس  یبود.وقت

 بودم.  ومدهین ایهنوز به دن

با باند داشته؟دوباره با اون لحجه خاصش ادامه   ی کیکه نسبت نزد یو بده به کسرو که تو فلش بود  ی اطالعات نیا د یچرا با میمر

 داد: 

که   شهی کارش موفق م  یبودن بابا کم کم تو  ک یبا هم شر ی.چندسالکنهیم یبا پدربزرگم همکار امکیبعد از ازدواجشون س _

  کنهیدوربوده فکرم ران یاز ا ی سال ستیو چون ب کنه ی.پدرم هم دوباره ازاون باند فرار م کنهیباند پدربزرگم و منحدم م  سیانگل سیپل

و   ره یمیسرطان همونجا م ل یاما مادرم به دل اره یمنو هم با خودش م نباریبه کشورش.البته ا گرده یمافتاده و دوباره بر  ابیابها ازاس 
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با پدرم    شه یهم انی.راشهیم ک یشر کنهیه تو فرانسه قاچاق مالکس ک میی پدربزرگم با دا ی به جا نباریا امکی.س کننیدفنش م

.اونقدر  سپارهی ام نرگس خاتون م ه یشده بودم به دست دا رن یوارد ا یبار توسن پونزده سالگ  نیاول یمنو که تازه برا  ی همراه بود.ول

  گهیوشش سالم شد.د  ستیگذشت و من ب ینداشت.چندسال یبود ونبودم براشون فرق گه یو پدرم ازم دورشده بودن که د انیرا

کردن.اونقدر کارش خوب    باند و وارد   یدختر ه یازهمون روزها   ی کیکه  ن یبرام مشکوک بود تا ا ینبودم و همه چ ال یخیمثل اول ب

اجازه رو بهش   نیبشه اما من ا ک یوتوجهاتش بهم نزد  هایکرد با شوخ  یسع ی لیقرارگرفت.خ امکیوس   انیبود که مورد توجه را

  ه یشده بود. د یازمن نا ام گهی.چون دربودید   یل یخ یمونیرفته رفته برام مهم شد.به حرفهاش عادت کرده بودم.اما پش ی .ولدادمینم

.به سمت اتاقش  ارمیازخونه خارج شده بود به طرف اتاقش رفتم تا سرازکارهاش در ب یبستن قرارداد ی برا ان یروزکه را

من   دن یتعجب کردم اونم با د دم یکه د یز یقفل باشه اما درکمال تعجب باز بود و واردش شدم.ازچ شه یمثل هم کردم یرفتم.فکرم 

داشته   دمیفلش.فهم هی به  دمینبال کردم رس .رد دستش وکه دکردینشسته بود و کارم انیبود که پشت لپ تاب را م یهل کرد.مر

  ه یبه حرف اومد.گفت که   گمیم ان یوبه را ز یبهش گفتم همه چ یخواستم منکرشد.اما وقت  ل یازش دل ی.وقتکردهیم  یاطالعات کپ

که    یوقت  گذشت.از ی .چند روزد یکش سوتکرد مخم  ف یاز اول تا اخر ماجرا رو برام تعر ی که اومده تا باند ونابود کنن.وقت  هی نفوذ

نابود   اهامیکه نامزد داره.انگار کاخ رو  دمیگرفتم بهش بگم.اما فهم  میعاشقش شدم.تصم ستی خالفکارن میبودم مر دهیفهم

چون   یبود.ول  گهید ی کیباهاش برخورد نداشته باشم. باالخره اون همسر  گه ی.دوست داشتم دنویرو داشتم اال ا یزیشد.انتظارهرچ

  د یو با ستی کنم دوباره همراهش شدم.کم کم با خودم کناراومده بودم که اون مال من ن یقول داده بودم تا باهاش همکار بهش

پکربود.به سمتش رفتم و بهش سالم دادم.ازجا   ی لیخ افشی.قدمشیاومدم کنار استخر د ی م رونیروز که ازب هیازش بگذرم.

د زنم   خوای .بهم گفت ازشغلت استعفا بده،من باهاش مشکل دارم.دلم مدمیود زدم .گفت نامدمیو ازش پرس   شیناراحت لی.دلد یپر

 ؟ یچ ی فکرکرد(چ ی ..)کمسیخونه باشه نه همراه اون همه مرد دنبال ارت ی تو

 . یباز  ستی:ارتنیرادو

  یب یاز حرفها می .مریرونیوقت ب ی کار وقت وب ی که به بهانه  یکنیم  ی چه غلط ی دار  ستیمعلوم ن گهیاره همون.گفت بهم م_

کمک هم ترانه   ن یشتریبرسه.گفت ب نجایتا به ا دهیزحمت کش یلیسروته نامزدش ناراحت بود.گفت به شغلش عالقه داره وخ 

کردم.گفت اگه   ینشه دوباره ازش خواستگار مونیپش نکه یرو بهم دادن.منم به خاطر ا ایحرفاش انگاردن دن یدوستم کرده.با شن

من   نی.از اون روز به بعد عشق بستمیو بهش دادم که با اونا ن نانیاطم نی .اما من ایکنارم بمون  یتونینم یمثل برادرت خالفکارباش 

  یخبر می از مر دمیگذشت که د ی روز چند   هیموضوع خبر نداشت. نیهم  به جز خودمون ازا چکسیشد.ه شتر یب می و مر

دلهره   نی هم ی از کارش استعفا داده.برا د یبره.اول فکر کردم شا یینگرانش شدم.سابقه نداشت بدون خبردادن جا  یلی.خستین

ازشون نبود.به پشت ساختمون   یکه شدم خبر اط یکجاست.وارد ح  نم یساختمون سوال کنم بب یگرفتم و رفتم تا از نگهبانها

باربود که   نی پنجره داخل ونگاه کردم.اول ی شکسته  شهیرفتم.از داخل ش  کتر یافتاد.نزد نیزم ریکم سو ز ییروشنا بهرفتم.چشمم 

خورد که دستاش وبه دوطرف بستن و با شالق شکنجش   م یهم هست.دقت که کردم چشمم به مر یی جا نیهمچ دمید یم

  یتو  غهاش یج ی.هنوزصدادمیپر یوکه از جا م  کردمیانگار دردش و من احساس م زدن یکه بهش م ی .هر ضربه اکننیم

 گفت:  کرد یکه شکنجش م  یگوشمه.مرده ا
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 . یحرف بزن  یخوا ینم_

 گفت:  می مونده.اما مر ادم یگم شده بود.فقط صداشه که هنوزم که هنوزه به   یکیتار ی تو چهرش 

 .نایا ی مثل همه   ی پست فطرت ه ی.توهم دونمینم  یز یمن چ  یکنیاشتباه م_

سخته   یلیخارج شد.صداش زدم.نظرش بهم جلب شد.خ نیرزم یاز ز ع یشد.مرده سر رخاکستریز ش یحرفش باعث ات هی نیهم

باهام   یاون بودم.به سخت یکاش من جا گفتم ی.همش مادیازت برنم یو کار  شه یداره شکنجه م  ،یو که دوستش دار  یکس  ینیبب

 حرف زد. 

..ترانه.ادرسش هم کنار همون  ی....بابایو که پر اطالعات... بود وبرسون...به دست سرهنگ تهران یبرو..تو..اتاقمو اون..فلش  انیدا_

 بده .  لشیفلش نوشتم...فقط زود تحو

 اما..._

... تا  خواستی دلم م  ی لیبگه...خ ی ...به سرهنگ بگو به سروان تهرانرهی..زحماتمون به هدر مینکن نکارویبرو من حالم خوبه.اگه ..ا_

 م و ادامه بدم... اخرش باش 

 . دمیم تیفرار  یبمون  نجایا زارمینم_

 توجه به حرفم ادامه داد:  ی وجود نداره.ب  یبعد  دونستیانگارم اما

 .انی... دوستت دارم... دایلیخ_

رفتم تا هم فلش و   م ی.به طرف اتاق مرد ید  م یمر یو تو چشمها ینگران  شد یموقع درباز شد و همون مرده دوباره برگشت.م همون

سرهنگ رفتم.همه   ی متوجه بشه به خونه   یکس  نکهی.همون شبونه بدون ارفتمیونم مردم یکاش م  ی.ول ارمیوهم براش کمک ببدم 

بزنن.منم که   خون یخطرافتاده.قرارشد شب  یتو  م یدادم.بهش گفتم که مر ل یتحو رکم و مو به مو بهش گفتم و مدا م یمر یحرفها

  میرفتم.مر نی زم ریبه سمت ز یوقت ی .ولشناختمیخبرخوب وبهش بدم.سر از پا نم نیراحت شده بود رفتم تا ا  میازنجات مر المیخ

 که...  یکه...درحال  ی جون درحال ی و ب

 .ختیگونه هام ر  ی دوستم اشکهام رو نیبهتر  تیوموقع شی.منم از ناراحتکردمی.حالشو درک مرشد یازچشمهاش سراز اشک

عشق ناکام و از دست رفته ام   یرها کنن.اون شب تا صبح برا  ابونیب ی جسدشو تو  خواستنیفرداش مکه   دمیشن انیاز زبون را_

و همونجا   م یراه افتادم.جسد مر  ان یرا یدنبال ادمها  ی.صبح پنهونرمی گ یکردم.به مرگ خودش قسم خوردم که انتقامشو م ه یگر

 . پارچه رو از روش کنار زدم....  نمشیبار بب نیاخر یطرفش رفتم تا برا ه انداختن و رفتن.به محض دورشدن اونها ب



 بالخره تموم شد 

136 
 

نگاه کردم چشمهاش از  نیچقدرسخته.به رادو زیمرگ از دست دادن عز  دونستمیبلند هق هق کرد.م ی.با صداد یکه رس  نجا یا به

شونه هاش   ینشست.دستشو رو  انی.ازجاش بلند شد وکناردازهیتا اشک نر  کنهیم ی داره سعزور اشک قرمز شده بود.معلومه چقدر 

  ی بلند تر یگذاشت وبا صدا   نیرادو یشونه   یکرده سرشو رو  دایکردن عقده هاش پ  یلخا ی برا ییکه انگار جا  انمیحلقه کرد.دا

اب و به طرفش   وان یکرد.ل دایاشکهاش پ ختنیر  یبرا ییکه جا ان یاب براش ببرم.خوش به حال دا وانی ل ه یکرد.بلند شدم تا  ه یگر

 . دکر  ف یازش خورد واروم شد.حالش که مساعد شد دوباره شروع به تعر یگرفتم.کم

خراب به سرهنگ زنگ زدمو موضوع    یبه مرده اش هم رحم نکردن.با حال ی .حتدمیوبه چشمم د م یمر  ی  کهیت کهیجسد ت_

  ان یو را امک یروگفتم.قرارشد ببرمش سرد خونه تا به خانوادش خبر بدن.سرهنگ هم گفت به خونه برگردم و نذارم س 

سرعت به سمت  نیبا اخربه سرد خونه  می مر ل یپرپربشه.بعد ازتحو ممیکه باعث شد مر  ر یچقدر د یبود ول  یاخر باز  گهیفرارکنن.د

ساختمون   ی پشت واری متوجه هم بشه ازد یکس  نکهیشدم و بدون ا ادهیپ نیاونجارومحاصره کرده بودن.ازماش  سهایخونه رفتم.پل

  دایوپ انی را د یبودن.با ری درگ  نییداخل رفتم.چندتا ازنگهبانها کشته شده بودن.ازپنجره اتاقم وارد ساختمون شدم همه اون پا

  شنهادیکه فرار کنه.بهش پ کنه یداره تموم مدارک و جمع م دم ی.به طرف اتاقش رفتم.دگرفتمیانتقام عشقموازش م د ی.باکردمیم

ن  یی.پامی.با هم به طرف راه پله رفتادیهم باهامون ب امک یس  د ی.باهام موافقت کرد.اما گفت بامیبرگرد میکه اومد   ییدادم ازهمونجا

  ی و به سمت درخروج  انیو ازش گرفته.را یوانجام هر گونه عکس العمل  ده یاسلحه کش امکیس که رو به   دمیود ی ونگاه کردم.دختر

کنه اما به زور جلوش وگرفتم.اون موقع   ی راندازیبهت ت خواستی.مشد یراحت نم الش یخ ومد یباهامون نم امکیاما تا س  دمیکش

 کردن و بردنش.  رش یدونفردستگ   دمی.فقط دفتهی ب ی براش اتفاق د یمونبایمر یهاازهمکار دونستم ی.اما م هی ک دونستمینم

 نگاه کرد  بهم

  وونهیهم د انیاعدام شد.انگار را امکیس  ی .وقتیتوباش  ی سروان تهران کردمیبرام اشنا بود.اون موقع فکرنم افت یق نیهم یبرا_

  ن یشتر،وهمچنیو با مدارک ب ان یتا را تمگشیفرصت م ه یدنبال  شهیبده.هم یواز زندان فرار  امکیس   تونهیم  کردیشد.همش فکرم

به   امکیانتقام مادرش و که موقع فرارس  خوادیروز اومد وگفت م  هیبدم.اما  سیپل ل یحووت کنن یم یرو که باهاش همکار ییکسا

داشته باشم   یکارهاش دسترس   یبه همه  تونستم یم  نکهی.منم به خاطر ارهیانتقام پدرش و بگ  نیتوباند کشته شده وهمچن سیانگل

داشت   نانی.درست بهم اطمفتهی ب یاتفاق یکس   یبرا خواستمی تفاوت که نم نیبا ا یکردم.دوباره از نو شروع کرد.ول یباهاش همکار

تونستم جون خواهرت   ی ول  رمیمرگ سرهنگ و بگ  ینتونستم جلو  نیهم ی کارهاش با خبربشم .برا ی ازهمه  ذاشتینم ی ول

  ی کی انیکه را  ی بمب کار گذاشته.از وقت نیماش   یتو  دونستم یخالص کنم.اما نم هاینستم شما رواز دست اون موتورتو ایونجات بدم.

سرهنگ برات محافظ   دمیکه فهم ن ی.تا اادیسرت ن ییمنم مراقبت بودم تا بال اره یو گذاشته بود تا از کارهات سر در ب

.  کردمیافتاد وگزارش م یکه اتفاق م ویکرد.منم به سرهنگ هر چ  یرو هم وارد باز نایاما کم کم ت ی گذاشته.اولش هدفش توبود 

  ر ییکه تغ ییاز اونجا یول  ن یبفرست ی نفوذ ه یفرستاد تا قرارداد ببندم.منتظرتون بودم تا  دش خو  یمنو به جا  انیرا  یمهمون ی تو

که   ی کس دونستمیوسط قرار داد از بلند شدم.م  نیهم یفاش کنم.برا  گهید ی کی یبرا  یاطالعات و اشتباه دمیترس  ن یدادیچهره م

بازگو کردم.موقع   و یهمه چ انیرا ی شماره گرفتم و مثال برا یکال نیهم ی.پس براارهیتا سر از کارم درب ادیباشه دنبالم م ینفوذ 
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  سیسمت پل تونستمینم نیاز ا شتریراحت شد.اماب المیکه پشت سرم بود. خ دم یو د ن یصفحش رادو ی از تو م یقطع کردن گوش 

تا   ده یانجام م ی وچطور ق یهمه کاردق نی ا انیرا دونستمی.نمذاشتیو برام به پا م کرد یبهم شک م یحت  انیرا  ییوقتا  هی برم چون 

اما   کنهی م د یرو به واسطه پدرش تهد   یسرگرد تهران کردم یاداره جاسوس داره.فکر م ی تو دمینگ فهمبعد ازمرگ سره نکهیا

و بدزدن و به عبدالقادر بفروشنش تا    یدختر  هی که قرار  دونم یم  ییاستفاده کرد.االنم تا اونجا گهیهمد   هی برعکس شد.ازجفتشون عل

زرنگ و باهوش.هر دفعه   ی لیکه هم خوشگله وهم خ نه یا دم یشن انیکه درمورد دختره از را یزی.تنها چیدخترا رو ببره دب ی همه 

  ی ول  گهیم  ویکردم بدونم ک  یسع یلی.خخرنشیکنم.حتما گرون م یباهاش باز  ادیخوشم م گفتی بوده.م اریهم شانس باهاش 

 . دمیاخرهم نفهم

 ت.داش  ی ا دهی چیسخت و پ ی.چه زندگمیفکررفت   یتو  ان یدا یحرفها با

 ؟ی خوایم ی :حاال ازما چنیرادو

همونطور که من به شما کمک کردم.شما هم اسم اون جاسوس وبهم   خوامیشدم.م ی بزرگ سکیکه مالقاتتون کردم باعث ر نیا_

 .د یبگ 

تا هم من به خواستم برسم   ی کن یبازهم باما همکار یبتون د ی.شامید یرس یجاها م ی لی.وگرنه به خهیاون ک  می دونیما خودمونم نم_

 وهم شما.

اون دختر معلوم نشه همه   تیهمدستهاش وهو هی تا بق  یهست وبدم.ول   انیکه را ییکه ادرس جا  نهیبکنم ا  تونمیکه م  یتنها کار_

 است.  دهیفا  یب یچ

تا    میمنتظر باش  د یتالش کنه.فعال با همونی هست که عل انیبازم مثل را  م یربندازیو گ  انی:درسته.اگه قرارباشه که ما فقط رانیرادو

 . هی چ شیقدم بعد   مینیبب

 . ادیبه کارت ب د یکن شا  ادداشتی:شماره منو انیدا

 . کنمیبگو حفظ م_

 : دمیپرس  انیمقدمه از دا  یشد اطالع بده.ب  ید یگرفت که اگه خبر جد  نم یرادو ی شمارش وگفت و شماره  انیدا

 ؟یشیاعدام بشه ناراحت نم ان یاگه را_

 . د یهم کش ی سکوت کرد.اخمهاشو تو هینثا چند 

.چقدر ازدخترها رو بد بخت کرده.سخته با چشمهات دمیمرگ چند نفرو به چشم د هی کارش چ دم یکه فهم  یاز وقت  یدونیم_

اومدم برام مهم   ایکشور ازاد به دن  هی  یچون تو  ای.ستمیهموطنشون ن  یبگ  د ی.شایکن  یچشم پوش   یاما مجبور باش  ی نیبب نارویا
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و   رانی ا یزنها  ی.ارزش واالدمیاول مسلمون شدم.بعد نماز و روزه رو فهم ودم ام ب  ه یدست دا ری که ز ی من از وقت ی ول ستین

  هی  دم ید ابونیخ ی روز تو ه یحفظ کردن.اونقدر که  گاهشونویبازهم جا یکنن ول   یزندگ هایهاشون به سبک غرب یبعض د ی.شادمید

سوال   هیبعدش که از دا ی .ولچرا دمیکه مزاحمش شدن به خطر انداخت.اول نفهم ی دختر ه ی یو برامرد رهگذر جون خودش  

بهش چشم داشته   یکس  دنیکه ما خودشون،کشورشون باشه رو اجازه نم  یز یبه چ یعن یدارن. رتیغ ی رانیا ی کردم گفت مردا

 نیبرام سنگ  یز یچ نیهمچ  دنید نیهم ی کردم مثل شماها بشم.برا  یکارشون خوشم اومده بود سع نیباشه.منم چون از ا

 . رتمیغ یکارهاش فکر کنه ب  نیبا ا یکس  خوامیاومد.نم

وغرب   شهی عاشق فرهنگمون م  انیهم مثل دا یکی.شهیم شیمسلمون  ی و ادعا  زارهیکه مردم کشورش و حراج م  انیمثل را یکی

  ستی.مهم نی باش  یخاک ی کره   نیا یکجا  ستیکه مهم ن دم یرس  جهی نت نیبه ا گه ی.دشهیسرش م تیوانسان  زارهیو کنار م ی زدگ

 . کننیکم ازش استفادش م  یلیخ ی دارن ول ن که همه تو وجودشو ته یزن.مهم او ادم ای یمردباش 

 .یاصاشخاص خ یرو  ی ول  شهیموضوع شامل خانمها هم م نیندارن.ا  رت یاما فقط مردها غ_

خانواده و عشق   ی رو شتریکمک کنه اما ب ی احساسات و وجدانش به کس ی خانم از رو هی د یبرام گفته که شا نم یا هی .دادونمیم_

 . شهیمتعصب م شیزندگ

 کردم و ازجا بلند شدم.  یا خنده

 .کنمیباشه جبران م یباق ی.اگه عمریممنون که جونمو نجات داد   یلی.خمی نمونده بهتره که بر یا گه یخب اگه حرف د_

 هم ازجاش بلند شد. انیدا

 کنه.  دایارامش پ میروح مر نطور یا د ی.شاکنمیخواهش م_

 .... میو به سمت خونه راه افتاد میشد  نیکردم.سوار ماش  یبهش دست داد ومنم ازش خداحافظ نیرادو

کارهام و انجام    تونمیمدت هم دستم خوب شده و م نیا ی .تومیباهم نداشت یتماس   چیه.گذرهیم انیبا دا دارمون یاز د ی ماه هی

. خدارو شکر که  ید یداشتم و نه تهد  یماه نه تلفن   هی  نیا ی .تورنیو م زنن یبهم سر م ان یبار م کی  ی هم که هفته ا نایا نایبدم.ت

 در اتاقم صاف نشستم.  ی .با صداپرونمیاداره نشستم و دارم مگس م ی تو  االنمکردم. ی مدت و مثل ادم زندگ نیا

 .د ییبفرما_

 سعادت داخل شد و بهم احترام گذاشت. ستوان

 . میشده بر یکه دزد  ییاز بانکها یکیبه  د یسالم سرگرد،با_
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راه   ی ر راه افتاد.تو.ستوان سمت راننده نشست ومنم کنارش.به سمت محل مورد نظمیبلند شدم و با هم از اتاق خارج شد  عیسر

که   فیشد.ح اده یبگه پ نکهیپارک کرد و بدون ا ی .اخر هم گوشه ازدی لب غر م ری ز یوه  د یکش نییسمت خودش و پا ی  شهیش 

.اون  ادیم نیداره به سمت ماش  وه یبا دوتا ابم ابون یاز اون طرف خ دمی.د ندم.چشم چرخوکردمیم خشی همسن باباست وگرنه توب

هارو دستم داد.سوار شد   وهیاز ابم ی کی.در سمت منو باز کرد و می ماه ا بهشتیارد یکه نشه تحمل کرد.تازه تو   ستیهمه هم گرم ن

 و کمربندشو بست.

 . چسبهیگرما م ن یا یتو  د یبخور  د ییبفرما_

 ممنوعه.   دنیخوردن واشام تیمامور ن یکه درح  د یدونیمگه نم_

 .د یکن  یبار و به خاطرمن چشم پوش  ه ی ن ی.لطفا امیشیگرما زده م ه یطوالن ی کم ر یدرسته حق باشماست.اما چون مس_

  ه یکه   میری رو خوردم.به سمتش برگشتم تا بدونم کدوم بانک م وهیونگه داشته باشم نصف ابم دش یسف  یاحترام مو  نکه یا یبرا

  ی سعادت وم یرفت.فقط صدا یاهی.چشهام س خورهیاش و م وهیداره ابم دم یشد.به طرفش برگشتم که د نیلحظه سرم سنگ 

  یحال ی.با بدمینفهم ی زیچ گه یشد ود  نیپلکهام سنگ  نکهیتا ا ونداشتم لش یاما قدرت تحل گفتی م ی زیچ ی که با نگران دمیشن

.خواستم دستمو بلند کنم که متوجه شدم به ستون بسته شدم.به  د یکش  ریت  یکجاست؟سرم بدجور نجایچشمهامو باز کردم.ا

رو روشن   ی که قسمت  فیالمپ ضع هیهم داشت.با ی که دوتا ستون روبه رو  یو چهار متر  ستیاتاق ب ه یانداختم. یاطراف نگاه

  ی اون کس یعن یشه؟یداره.مگه مامکان ن نی ...ننننننننه!اوهی..ابم نیاومد...سعادت..ماش  ادمی یتازه همه چ  نجام؟ یکرده بود.من چرا ا

درد   شتر یبود.مچم ب دهیفا  یو داشتم اال سعادت.دستام و تکون دادم.اما ب  ی.انتظار هرکسیکه جاسوس بود سعادته؟اَه.لعنت

 دستم مونده.   یرد طنابها رو کردم یم اس گرفت.احس

 دستام و باز کن.   ای.بنیشنویصدامو م یاها_

اتاق عادت کرده   یکیبه تار گهی.چشمهام دنمیو بب   انیزودتررا یهر چ خواستیدلم م  یلی.خومد ین  یی صدا یکردم ول  زی ت گوش 

بفهمم. به سقف اتاق نگاه کردم   ی جور ه ی تونم یم  نمیروز.بزار بب ایشدم.اصال شب  ده یکه من دزد دهیتا االن فهم ی کس ی عنیبود.

  شتربود یکه نور افتاب ب یی ط اتاق رد شده بود ازاونجااز وس  یکینور بار هی  دم ینداشت.بعد کف اتاق و نگاه کردم که د یدرز  چیه

رو   ییجا نی.اما کجا؟من که همچدمش یاتاق اشناست انگار قبال د نیا ی حدودا بعد از ظهر باشه.چقدر صحنه ها د یاالن با

و    میکه مر  یی همونجا کنه ی.همه وهمه داره معلوم ماتاق ی تو ینامحسوس، ستونها  یکینور،تار ی  کهی.باردمی.اهان فهمشناسمینم

فکر   ی باشه.تو نجایبشه ا ییکه شناسا ییجا  نیاول نکه یاز ا دنیبرگشتن.نترس  نجای.چطور دوباره به اشه یمگه م ی شکنجه کردن.ول

دقت کردم   شتریب م کیمن به ستون بستن. ی بود وداخل اوردن و رو به رو هوش یو که ب ی کیبودم که همون موقع در بازشد و دونفر،

 که داد زدم.  رفتنیم رون یچرا گرفتن.خدا لعنتت کنه سعادت.داشتن ازاتاق ب گهیو د  نیشدم.ا ه؟شوکهی ک نم یتا بب

 ستم؟یبا تون ؟مگهیر یکجا م  یدار  یدستهام و باز کن.ه یه_
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هم عقلشون   د یکفشهام شدن.شا یتو  ابیمتوجه رد یعن یبه لباسهام کردم. یاونها بدون توجه به من از اتاق خارج شدن.نگاه اما

پاشنه   ی .روکنه یم دایزودتر سرهنگ ما رو پ ی پس هر چ نطوریدلم روشن شد.اگه ا  یتو  ی د ینور ام  ه یتا بگردنمون. ده یهنوز نرس 

  ی کیسطل اب بود و دست اون  شونی کیبارسه نفر که دست  نیدراومد.ا یدوباره صدا.شهروشن ب ابیپام فشار اوردم تا رد ی

که دستش سطل بود   یتنها شانسمو هم از دست دادم.اون  ی عنیوارد شدن.ترس برم داشت. کننیم دایپ  ابیکه باهاش رد  یا  لهیوس 

  یقیچشمهاش بازشد ونفس عم اصلهبالف نم ی.رادوختیو که اب سرد بود محکم روش ر اتشی رفت و محتو  نیبه طرف رادو

 براش گنگه.صداش زدم.  ی .از طرز نگاه کردنش معلومه که همه چد یکش

 ؟ یخوب  نیرادو_

 متوجه من شد.  تازه

 اوردن؟ یکه سرت ن یی؟بالیتوخوب_

 اره خوبم. _

 زمختش گفت:  یاز اون دونفر با صدا یکی

 خفه. _

نکنه وگرنه کارم ساخته بود.از   داش یکه پ کردم یشتن کرد.فقط خدا خدا مکه دستگاه دستش بود به طرفم اومد وشروع به گ  یاون

خدا معجزه   نگه یتنها شانس زنده موندنمون بود.مگرا  نیدرحال جون دادن بودم.ا ی.ازنگراند یسرشونم رد شد و به دستهام رس 

  یکفشهام مکث کرد.خبر   یرو  ی . کممکن یدرست م ی قابلمه، اش نذر هی  م یبر رون یب  نجایا زاگه سالم ا ای.خداد یکنه.به پاهام رس 

  ی بهم زد و کفشهامو از پام دراورد.کف یدستگاه بلند شد.مرده پوزخند   ب ی..ببیب یچپم رفت که بالفاصله صدا ینشد.به سمت پا

  رش یپاش خرد و خاکش ر یدرش اورد و ز لکسیر  نمبه چشم خورد.او ابی کفشو جدا کرد با چاقو قسمت پاشنه رو برش داد که رد

  نیا دواربودم یاونم بکاربرد.ام ی من انجام داده بود وبرا  یو که برا  یرفت.تموم مراحل نیبهم انداخت و به سمت رادو یکرد.نگاه

انجام   وداورده ب ابم یرو که سر رد یی .بازش کرد وهمون بالد یباطل به گردنبندش که رس  الیخ ی نکنن.اما زه دایو پ یکی

  ییجورا هی.میبود  رون ی االن اون ب کرد یدقت م  شتریکرد.هواسش به جنس گردنبندش نبود اگه ب  یاشتباه بزرگ ه ی جا نیا نیداد.رادو

 گفتم: نیبشن.بعد از اتمام کارشون از اتاق خارج شدن.روبه رادو ال یخیکنن تا ب  دایو پ ابیرد خواستمیخودم از قصد م

 ؟ یپس چرا دنبالم نبود  ی ستیمگه تو محافظم من ن_

.نگو که به سرهنگ  میو من وشما هم قرار باهم بر  ت یسعادت اومد اتاقم وگفت سرگرد و سرهنگ رفتن مامور نکه یبه خاطر ا_

 ومنم به همون روش خام کرد.  نجایبره که من مطمئنم کار خوده ستوان بوده.سعادت هم تورو اورده ا مارستانیب د یزنگ زدن با

 م؟ ییکه ما کجا دونه یهم م  یحاال کس_
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 .چکسیه_

 کرد.  داش یپ شه یراحت م ی دونیمگه نم ی کرد یجاساز ومیتانیوداخل گردنبند ت ابتیچرا رد یپوف.راست_

 گردنبند وکه مدل نقره است بهم داد.  نیکه سعادت،هم گروه مون بوده اون ا ییاز اونجا ی.ول دونمیو م نیمن ا_

 م؟یکارکنیحاال چ_

 . ادیم شیپ ی چ مینیبب د یبا_

  ان یکه دا ن یوارد اتاق شدن.از ا ان یشد.سعادت و دا ده یدرنگاهمون به سمتش کش ی که با صدا می خودمون بود  ی حال وهوا تو

 گرفتم.  انینحس سعادت چشم از دا یسالم بود خوشحال بودم.با صدا

هم   ی.اخمهامو تو کردیادا مرو با تمسخر  نایا یمملکت.حالتون چطوره؟همه    یاز سرگردها نجاست؟دوتایا یک  نیبه به!بب_

 .دمیکش

 ؟یباش  نا یتوجاسوس ا کردم یفکر نم_

 حرف گوش کن نبود.  ر یاون ستوان سربز گهیکردم.د ف یکرد که انگار براش جک تعر ی وحشتناک ی  خنده

 کارهامه.   ن یاز کوچکتر یبخش هی نیگفته من فقط جاسوسم.ا یک_

 ؟یانینکنه توهم برت داشته که را _

 اما معاون مرموزشم.  ستمیخودش ن_

  یجلو  م یبود انیکه دنبال معاون را  یمدت  نیتموم ا کردم یخارج بود.فکر نم لمیازمخ گه ید نیخارج از تحملم بود.ا گه ید نیا

.اگه  د یچشمهاش فهم یسرخ مشت شده و  یدستها ی و از رو ز یهمه چ شد ینگاه کردم.م انیچشممون راست راست راه بره.به دا

 کرد.   انی.سعادت رو به داد ییجویجاش بود مطمئنم خرخره اش رو م

 .نجایا  زن ی.االنه که برمی بر نجایزودتر ازا یهرچ د یبازشون کن.با_

  نیبخورم.ا ن یبود زم کیبه جلو هلم داد که نزد ی رحم یبا ب انیرفتن نداشتم که دا ی ارایشد.دست و پامو باز کرد. کمینزد  انیدا

چشمهام قرارداد   ی رو رو یرنگ   اهیس  ی فقط دستهام و بست.پارچه  نباری رو به اون روشد.نکنه همه حرفهاش دروغ بوده.ا نیچرا ازا

 که کنار گوشم گفت: 

 داره.  ن یاتاق دورب_
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  ی دستها ادیرو هم صدا زد تا ب گه ید یکی و دست نخوردم.ر  انیو بستم.خوشحال شدم که حداقل از دا  شد یکه داشت باز م شموین

 وباز کنه.   نیرادو

 .رسنیسرم سهایزود باش االن پل_

  ی .صدامیفتی.به سمت جلو هل مون دادن تا راه ب میریبدم که کجا م صی خوب صداها رو تشخ کردمی م ی اما سع نمیبب تونستمینم

 دادم.   صی و کنارم تشخ انیدا

 .اریرو ب  یکیکنه.تو اون  یزرنگ  ترسمی م ارمیم نو یخودم ا_

ازش ممنونم.خودش هم مشخص بود که از طناب دستم   نیهم ی ازم دورش کرد.برا انینشه دا کیاون مرد بهم نزد نکهیخاطر ا به

  ا یتنهاست  انیصدا رو بشنوم.هنوز مطمئن نشده بودم که دا نی.حواسم و جمع کردم تا کوچکترکنهیم  تم یگرفته و داره به جلو هدا

.حدسم درست  میریم ی به سمت در خروج می.احتماال داردمیپارس سگ و شن ی.صداگرفتمیو ازش م  ان ینه وگرنه سراغ را

باز   یی که به صورت کشو  نیدرماش  ی.صدامی ستادیوا میکه شد   کتریاومد.نزد نیروشن شدن  ماش  یصدا ی بود.چون بعد ازمسافت

 . دمیو شن سعادت ی.اما درو نبستن.صدامیشد  نیببرنمون.سوار ماش  خوان یون م  هیشد نظرم و جلب کرد.پس با  

 بشن.  هوش یها رو به خوردشون بده تا ب وهیابم نیا_

 . ننیبینم ی زیکه چ نایا ستین یاجی:احتانیدا

که چه   دنیصداها فهم ی رکردم.مطمئنا االن از روهستن.من باهاشون کا نا یما باهوش ترازا یسرگردها ن یاما ا ننی بیدرسته نم_

 افته.  ی داره اطرافشون م  یاتفاقات

 . دمیبسته شدن در و شن ی .صداگهید  یبد شانس هی  نمی.اناستیبهت.زرنگتر ازا لعنت

 . فتی ها رو بهشون بده.تو هم زودترراه ب وهی.ابمیکن ی:چرابه من نگاه مانیدا_

شک نکنن    نکهیا یبرا  ینطور یهم ایکارو ازقصد بهمون فهموند  نیا  ان یدا دونم یحاال نم میون هست  یفقط سه نفر تو  دمیفهم

 زمختش گفت:  یدهنم گرفت اما مقاومت کردم.با صدا ی رو جلو وه یابم ی کیگفت.

 بخور._

 قطره هم نخورم.   هیهم فشار دادم تا  ی لبامو رو اما

اخم بلند شد   یمنتظره بود صدا  ریکه چون غ د یمحکم کشمقنعم   ی سرم احساس کردم.موهامو از رو  یدستهاشو رو  ینیسنگ 

 که با حرص گفت: دمیوشن  ان یبلند دا ی.صداختیدهنم ر  یپاکت و تو  ات یومحتو
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 . یخودت بد  د یو با  انی.خفه بشه جواب را،ابلهیکنیم  کاریچ یدار_

 نمون؟ یبری کجا م  ن؟اصالیاریسرش م یی چه بال ن ی:دارنیرادو

 .ارمیهمون بال رو سرت م  ای یکنیخفه.تومثل ادم دهنت و بازم _

معدم داره تو   کنمیچشهامو باز کردم.احساس م یبیو چشهام بسته شد.دوباره با سر دردعج  دمیو شن ن یرادو فیضع ی صدا فقط 

که گوشه اتاق گذاشته بودن.از    یفلز  یتخت دونفره    هی با  یو چهارمتر  ستیاتاق ب ه یبه اطرافم انداختم.بازم  ی.نگاهادیحلقم م

کردم که با    نیبه رادو ی.نگاهشد یحد خالصه م  نیبود.کل امکاناتش درهم زونیاو همسقف هم دوتا بند محکم با فاصله از 

روش اب   گهی د  دوارمیفقط ام اد یبود. چقدر سخت بهوش م هوش یداده بود.البته هنوز ب ه یتک  واریبسته بافاصله از من به د یدستها

 رو شاخشه.صداش زدم.  ی سرما خوردگ نبار یوگرنه ا  زنینر

 خوش خواب. گهی.بلند شو دنی..رادو نیرادو_

 .دارمیب_

 ؟ ید ینم ؟چراجوابی د یپس چرا به رو دراز کش_

 . کنهیمکل بدنم درد   نکهیبودم و هم ا ینطور یبهوش اومدم ا یمنو محکم انداختن چون هم وقت نجایاوردنمون ا ی فکر کنم وقت_

کنم.کمرمو به    نکارویا تونستم یبلند شم اما چون دستهام بسته بود سخت م خواستم یبه پاهام کردم.خدارو شکر باز بود.م ینگاه

موفق شدم. به طرفش رفتم و کنارش   ی ول  زدمینفس نفس م نکهیفشار دادم تا به کمک اون بلند شم.اونقدر تالش کردم تا ا  وارید

داد.جفتمون نفس نفس    هی که بلند شدو مثل من تک  نیتا ا دمشیگره کردمو کش ش بازو ینشستم.دستهامو به طناب ها

 .بهش نگاه کردم. میزدیم

 .ادی...نفسم...در نمینیچقدر سنگ _

 .دمیکش ق ینفس عم هی زد.  یلبخند 

 . ادیب یکیتا   کردم یصبر م  ی ممنونم ول_

 رحمنا. ی ب ی لیخ ید یهنوز نفهم نکه ی.مثل ادادنیاومدن و نجاتت م یونم اگه سه ،سه تا بشه نه بار ماره ا_

به   ینینفر با دوتا س  هی.دراتاق باز شد.میی نجایوقته که ا  یلی خشک شده بود.فکر کنم االن شبه.چون خ ینداد.گلوم حساب یجواب

 گفت:   نیزد.غذاها رو جلومون گذاشت و خواست از اتاق خارج بشه که رادو یپوزخند  د یسمتمون اومد.ما رو که کنار هم د

 پس دستهامون؟ _
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 مشکل شماست.  گهیاون د_

حسام   و  نایچرا ت فهممی اب.االن م وان یل  هی به همراه  د یبه غذا کردم.اندازه شش قاشق برنج سف  یکرد و رفت.نگاه  یبلند  ی  خنده

.دلم به شدت ختیر رون ی هم از بشقاب ب شی کمیبسته به زور قاشق و گرفتم تا پربرنجش کنم اما  ی.با دستهاخوردنیاونطورغذا م

نگاه   نیبشقاب رها کردم.به رادو ی داخل دهنم ببرم.ناچارا قاشقو تو تونستمینم یباال اوردم ول وضعف کرده بود.قاشق و از روبه ر 

 نگاه کردم.  نیخدا دل درد گرفتم.به رادو یازمون نگرفت.وا  یسراغ انیاز من نداشت.چرا دا ی کردم.اونم حال بهتر

 . میکن کاریحاال چ_

 راه مونده.  هی فقط _

 ؟یچ_

 رو به روم نشست و بهم نگاه کرد.  ی غذاش و اروم با پاهاش کنار ظرف من قرار داد.خودش هم به سخت ینیس 

 ؟ یکنیم کاریچ_

  خوادیم نیبه سمت دهنم گرفت.ا زهینر نیزم  یکه غذا رو   یمنو ازداخل بشقاب برداشت و پر برنجش کرد.بعد اروم طور  قاشق

 بهم غذا بده. 

 .میریمی م  یاز گشنگ  میینجایکه ا یمدت   نیوباز کن و بخور وگرنه تو ا  ؟دهنتیکنیچرا نگاه م_

بهش نگاه کنم دهنم وبازکردم وغذامو خوردم.با طعمش اخمهام  نکهی.بدون امیتا کارو تموم کن میموند یزنده م د ی.باگفتیم راست

بودن که انگار سنگ داره از   ختهیهم رفت.برنجش که کامل پخته نشده بود.نمک هم که اصال نداشت.اونقدر کم روغن ر ی تو

مدت اصال نگاهش   ن یکل غذارو بهم داد.تموم ا ن یکه مجبورم.رادو ف ی.حانیرا ارم یهمه رو سرت در م ی .تالفرهیم  نییگلوت پا

مثل من شده   قای دق  افشینکردم.حاال نوبت من بود.همون کار وانجام دادمو قاشق و به سمت دهنش گرفتم.بهش نگاه کردم ق 

 بود.به حرف اومدم. 

 . دونمیاالن قدر دسپخت پروانه رو م_

 کرد.   یا خنده

که خودم وبابت عصرونه به خونت دعوت کردم.اخه   یمده.مخصوصا به خاطر روز بال سرم او  نیچقدر ناشکربودم که ا نیاره.بب_

رفتم   خچالی ناهار بخورم.منم که نصف شب گشنم شده بود.سمت  یبرا ستیفرداش ن ی شب قبل پروانه املت گذاشته بود تا وقت

 ته بود. اب شناور بودن.تخم مرغهاش هم اصال هم نپخ تو شباهت داشت اال املت.گوجه هاش  ی به همه چ
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دادم.تموم مدت   نم یرادو یغذا ه ی.بقکنهیهفته قهرم ه یتا   میکنی.اگه پروانه بفهمه مسخرش ممید یبلند خند  یبا صدا یی دوتا

  ه یتا تک د یکش وار ی.بعد از ناهار خودش و کشون کشون به سمت داوردم یخودم ن ی .اما به روکردمینگاهش و حس م ینیسنگ 

ضعفمون گرفته بشه.تو   ی رفت.همون پنج قاشق غذا بهمون کمک کرد جلو رونیب و رو برداشت  هاینیبده.نگهبان داخل اتاق شد.س 

باشه وارد   ان یکه فکرکنم همون را  گهید ی کیو ان یسعادت و دا نباریکه دوباره در اتاق و باز کردن.اما ا م یحال خودمون بود

ازنگهبان ها به سمتم اومدن و من و   تابود.دو یبرخالف اون فقط موها وابروهاش  مشک بود.اما انیدا ه یشدن.بهش زل زدم.شب

رو به   انی.راستادن یرفتن.اما اونو با فاصله کنارمن قراردادنش کنارش وا  ن یوسط اتاق بردن.همونجا ولم کردن و دوباره سمت رادو

 . ردوندمدستم گرفت و سرجا برگ یب رفتم.اما از طنابهاقدم عق  هی صورتم کرد که  کی و توچشهام زل زد.سرشو نزد  ستادیروم وا

 . یکردم جون سالم به در ببر   یخوشگل.فکر نم ی لیخ ی لیکرد(خ یو هم خوش شانس والبته )مکث  ی هست یهم سرگرد باهوش _

فکر کنه که چون   خواستینفرت.دلم نم ی چندشم نشده بود.منم توچشماش زل زدم.اما از رو  نقدریا یکس ف یحاال ازتعر تا

 زدم.   یکم اوردم.پوزخند  رشمیاس 

 چشم دشمنام.  یبه کور  _

 کرد.  ی عصب خنده

  داش یپ بود که ازت خواستم برام ی اون فلش ی .اولیچشمشه،قراربود دوتا کار برام انجام بد  ه یرو که سرت اوردم تازه   ییبالها نیا_

 . یسررررهنگ داد لیواونو تحو  یاورد یبرام ن  ی ول یکرد  دای.اما تو پیار یو ب  یکن

لبش بود.اخ که چقدر دلم    یگوشه   یبه سعادت کردم.پوزخند  یاعصابم رفت.نگاه یکه رو  د یکش  یسرهنگ و طور  ی  کلمه

 بهش نگاه کردم.  ان یرا یپوزخند نزنه.با صدا گه یتا د زدم یم انتکاریخ نیمشت تو دهن ا هی که دستهام باز بودو  خواستیم

 من وتو بود.   یرنگ چشمها بیترک  ی کردیم  د یکه با ی کار ن یاما دوم_

بلندم به سمت   ی که هم گوشهام درد گرفت وهم گل سرم شکست وموها د یمقنعه مو از سرم کش  ی بعد ازحرفش طور بالفاصله

  نییکردم و خودم بودم.سرمو پا ینم ی اما االن نقش باز شدمیم ی حجاب ی مجبور به ب تهایمامور ی تو د ی.شاختی چپ شونم ر

 معذب شدم. هی نگاه بق ر یانداختم و ز

 احمق.  یکن یم کاری:چنیرادو

چونم قرار داد    ریبار دستشو ز  نیکرده بود و از موهام جدا کرد.ا ر یکه به سمت موهام رفت حس کردم اما گل سرم و که گ دستشو

 فشار اورد.امابهش نگاه نکردم.  شتریبه چونم ب  یول دمیگاه کنم.سرمو عقب کشتا بهش ن

 بهم نگاه کن. _
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 زد.  ادینکردم.فر یحرکت

 گفتم بهم نگاه کن. _

  یوم  انیحال را  تونست یبود اگه م دایشد.ازظاهرش پ دهیهم کش انی چشم نگاهم به دا یاز گوشه   یچشمهاش نگاه کردم.ول به

 گرفت. 

 . شهیقشنگ نم  ی،عسلی اب بیبه نظرت ترک_

  ب یترک"امکان نداره..شوکه شدم. نیراه...نه ا ه یکنه.فقط   بیرنگ چشم منو با چشم خودش ترک خوادیم ی ه؟چطوری چ منظورش 

معلومه خون   افش یاز ق یول زد یموج م ی نگاه کردم.تونگاهش عجز و ناتوان ان ینه.با ترس به دا ،نهیعنی  نیا"من و تو یچشمها

 . د یباریشرارت ونفرت م هاش نگاه کردم.از چشم ان ی.به راخورهینشو مخو

 . یدار  داری.تازه مطمئن باش بعدا بازم خرکنمیم  فیک  شتریچموش ب ی .با ادمهایست یتو مثل خواهرت مظلوم ن  ادیخوشم م_

 لحظه تار شد.  هیصورتش تف کردم.بالفاصله محکم زد تو گوشم که چشمهام  ی تو

 . کنمیباهات تا م م یو هم مثل مر ی شیکارت هم مثل خواهرت شکنجه م نیحق انتخاب بهت بدم اما با ا خواستمیم_

مدن و دستامو باز کردن.از  خفت نرم.به نگهبانا اشاره کرد.اونها هم به سمتم او ن یبار ا ر یز یشالق جون بدم ول  ریبودم ز حاضر

انداختن.اونقدر   ری کرده بودن بردن.دستهام و داخل حلقه ها گ زون یکه ازش طناب او  ییاتاق همونجا ی بازوهام گرفتن و به انتها

 کل اتاق و پر کرده بود.  ن یرادو ادیبدم.فر  نشونتکو تونستم یسفت بستن که نم

 . نیوجدان.ولش کن ینامرد ب  یکارکنیچ یخوایم_

کنه،فقط   یکار  تونستیکه نم انمینگهبان محکم گرفته بودنش.دا یکی اما سعادت و اون  ادیب رون یاز دست سعادت ب  کردیم تقال 

 شد.  کینزد ان یبه را ی نظاره گر بود.قدم

  ینعصبا  یسرش اورد  یی.اگه بدونه چه بالیبهش داد نو ی.االن چند ماه که قول اشیبه عبدالقادر بفروش  یخوا یمگه نم انیرا-

 . شهیم

دختره هم زرنگ وچموش  "گفتیکه م دمی و فهم ان یکه دنبالش بودن منم؟حاال منظور حرف دا  یاون دختر ی عنیگفت؟ یچ نیا

 .ادیقراره سرم ب  ییچه بال گهیخدا.د ی وا"و هم خوش شانس

 اوضاعش روبه راه شده. ادینترس.تا اون ب _

 اما...-
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 .تو دخالت نکن.هیکاف_

برات   یکه زد روح ازتنم جداشد.اله ی ضربه ا نی.اولستادینگهبان اشاره کرد که با شالق به سمتم اومد وپشت سرم ا ی کیاون  به

  ختهی.. ضربه سوم..خون به ناحق رانیرا  رمیگ یخواهرموازت م یدوم..انتقام زخمها  ی..ضربه  ید یکش ی که چه زجر  می مر رمیبم

  نیرادو یوتقالها اد یفر ن یو ب  شکستیسکوت اتاق و م ادمی.باهر ضربه فرید یمو پس    یرفت که ازم گ  یپدر،مادرم و ارامش یشده 

  انی.کم کم زانو هام خم شد که راکردی م ی نیپاهام سنگ  یتو بدنم نمونده بود.وزنم رو   یجون  گهی.دشد یگم م ان یرا یو خنده ها

  ی.جاکردمیبدنم احساس م یخون و رو  ی سی.ختادماف نیزم ی که دستهامو باز کردن دوزانو رو  نیاشاره کرد تا بازم کنن.هم

.سرم و بلند کردم از باال بهم نگاه  انیرا دمیکفش هاش فهم  ی که از رو دمیرو شن ییقدما ی.صداکردیزخمها گز گز م

اونه نه   بازهیکه م  یاون  کردمیابت مبهش ث د یبا ی .خواستم کمر راست کنم که به زخمهام فشاراومد ونفسم رفت ولکردیم

 . دمینحسش و شن یامن.صد 

 .ازم خواهش کن تا ببخشمت.ییایبه زانو درب  کنم یم  یگفتم کار  ادتهی_

 رفته از درد گفتم:   لیتحل یزدم و با صدا  یچشمهاش نگاه کردم.پوزخند  یبه تمام معنا بود.تو  ی روان ه یکرد.   یبلند  ی  خنده

 . ندازمیم  رتیگ  دهیخم یکه گفتم اگه جلوت زانو هم بزنم.با همون زانوها ادته یتوهم _

 شد.  یشیحرفم ات نیا با

 . یکن یم یطور بلبل زبون  نیهم گه یدفعه د ی برا نم ی.ببیکه هنوزم زبون دراز نم یبینه.م_

 که گفتم:   شد یاز اتاق خارج م داشت

 صبر کن. _

 طرفم برگشت.  به

 چرا پشت تلفن... _

ونگه داشته بود.به طرفم   ن یاز نگهبانها که رادو ی کیگفت ازاتاق خارج بشن به جز  هی ساکت باال اورد.به بق یو به معن  دستهاش 

 برگشت.

 ه؟یپس ک یست یتون ستم؟اگه یقاتل پدر،مادرت من ن  ی گفت_
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بابات   گفتیم ی داشت وقت ی چه لذت یدون ی.نمردکیو اون اجرا م  دادمی چون سعادت اونها رو به قتل رسوند.من فقط دستور م_

گفت   یته دلم احساس کردم وقت ی چه ذوق ی دونی.نممینداشته باش  ی کار ش یزندگ ی تا به دخترش،ترانه  کرد یبهش التماس م

 مردن عجول بود.... ی برا یلیشده.اما مادرت خ دهیپاش  وارید  ک یسرام ی کرده و خونش رو  یمغزش خال ی گلوله رو تو

.قلبم  اره ین ی سر کس یی تا خودشو نگه داره و بال دهیروانجام م یچه کار سخت  انیدا  دمیفهمیبدنم گر گرفته بود.حاال م تموم

.لرز بدنم و  کردی عمل م  فشی بود که بابا به وظ نی.جز اشدنیکشته م یرحم ی با ب د یداشتن که با یشد.مگه اونها چه گناه نیسنگ 

 داد:  هتوجه به من ادام  ی گرفت.اما اون ب

  زارهینجات جون مادرت شرط م یو برا   کنهیم  ریکه عرفان اونو دستگ  کنه یدفاع از خودش به طرف سعادت حمله م ی مادرت برا_

 کنه...  یخودکش  نکه یا ا یشب و با نوچه هاش بگذرونه  هی  د یبا میبا دخترش نداشته باش  ی کار خواد ی که اگه م

 .پست بودن تا چه حد. شد یتا چه حد.مگه مامانم ناموسشون حساب نم ی رتیغ ی وب یروح ازتنم جداشد.نامرد گهید نباررسمایا

 . زنهیقلبش م  یخودش تو  یگلوله با دستها  هی و   سپارهیرو به خدا م نای.اما قبل از مردن تو و ت کنهیاونم راه دوم و انتخاب م_

 زدم.  ادیوجودم فر باتمام

 خفه شو. _

 صدام شکه شدم. ی لحظه همه جا سکوت شد.خودمم از بلند  هی

 کشته شدن؟  یچطور  نیهمکارت وشاه ی بدون یخوایچرا؟نم_

  شنهادیعرفان پ ن یهم یحرفها بود.برا  نی اما سرسخت ترازا ادیتا به حرف ب   می.مثل تو شکنجش کرد هینفوذ  می مر مید یفهم  یوقت_

  یشرو یپ ی راحت تر الیسعادت با خ نیهم  ی .براد یعرفان وند  ی  افهیق می بود مر کیتار  نیرزمی.اما چون زمشیبترسون شتر یدادتا ب

  ی قلب ستیکارو نداشت وا نیگوشمه.اما اون طاقت ا یالتماسهاش تو یهنوز صدا ی ازش لذت برد ول یرحمیکرد و باتموم ب 

 ... میرها کرد  ابونیب یوتو   میکرد که یت  کهیبدنش و ت میندار  ی شوخ یبا کس م یبه سرهنگ بفهمون نکه یا ی کرد.ماهم برا

 نشستم.  نیزم  ی حس شد و رو ی داده بود.بدنم ب  صی.پس صداش و تشخکردیبا نفرت به سعادت نگاه م ان یبود که دا نیهم یبرا

 بودم.همه کاره عرفان بوده.  چکارهیوسط ه ن یمن ا ی نیبیبه قتل رسوند.م نم،سعادتیشاه یحت_

 : ادگفتیبا فر نیرادو

  ه یکردن پشت  ی رو باز ی که به جا نیهست فی.اونقدر خاروخفد یکنیبه خودتون هم رحم نم  یکه حت  د یونیح مشت هیشماها _

 . د یترحم قی.واقعا که ال کشنیو اونا جور شما رو م  نیشد  میادم نادون قا
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  یداره.به نوچه اش اشاره کرد ودر حال یچه حس دونم یزد تو گوشش.االن م ی کیرسوند و  نیبلند خودش و به رادو یبا قدمها انیرا

 گفت:  شدنیکه ازاتاق خارج م

 فقط سه روز باهات کار ندارم.منتظرم باش. _

بتون   ه یقلبم  ی کرده.انگار رو ر یسنگ گ  ه یگلوم   ی.انگار توشد یبرام فاش نم ق یو حقا مردمیم نایت   یشب عروس  خواستیم دلم 

گونم   ی صدا رو ی .اشکهام  بتونستمیاما نم شدمیو سبک م  زدمیادمیفر  تخواس ی.چشمهام تار شد.دلم مدنیگذاشتن و فشارش م

خودم   یکس ی ب ی شد.دلم برا رهیبهم خ ی اومد.کنارم نشست و با ناراحت ی م متمکه به س  دم یو شن ن یرادو  یقدمها ی.صداختیر

 اخم بلند شد.باهول دستهاش و برداشت. یسوخت.دستهاشو دور شونم حلقه کرد که صدا

 دردت اومد.  یلیخ د یببخش_

.معلوم نبود چه  رمیکه زخم معده نگ   کردمیداغون تر بود فقط خدا خدا م   م یو به نشونه نه تکون دادم.درد جسمم از درد روح سرم

 به حرف اومدم.  ینمکنه.به سخت  بیع ی اما کار از محکم کار اد یسرم م ییبال

 . نیرادو_

 .جانم_

افته اونها دنبال من بودن که بهم   ینم ی برات اتفاق دونم یاما م اد یسرم م ییچه بال ستیازت دارم.معلوم ن یخواهش هی_

 ؟ یکنیم نکارو ی.ایو موبه مو برام انجام بد  ی به حرفهام گوش بد  خوام ی.پس مدنیرس 

 اره حتما._

وتا   ستمیم یقسمم وا یانتخاب کردم پس پا نکارویبرسه.من با چشم باز ا دش یپل تیبه ن ان یرا زارمیکه بتونم نم ییجا ن،تایبب_

  نای اگه مردم، به ت خوام یکشش ندارم.ازت م   گهی.درمیوبگ   میمر نیانتقام پدر مادر وهمچن د ی.من باکنمی هم که بتونم مبارزه م  ییجا

  یکه خودم برا  یکنه .مثل کار   تیاذ مرگ من  یخودش وحسام و برا  خوامی.نمزهیه قطره اشک بری اگه  ستمین  یازش راض یبگ 

هم طعم اغوششونو بچشم.از احسان بخواه که حاللم کنه.تا   ایخوام اون دن ی .منیکه کنار خانوادم دفنم کن نیمامان بابا کردم.دوم ا

سرم   ییاگه بال  دونم یکنه.م   شویدوستش دارم.بگو بعد من زندگ  ایاز دن  شتر یزحماتشو جبران کردم.بهش بگو ب تونستمیکه م ییجا

 ... شهیپژمرده م ادیب

 هم حلقه زده بود.  نیرادو یتو چشمها اشک
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عذاب بکشه.ازت هم ممنونم که جونت و به   می مر اد یبهم کمک کرد و جونمو نجات داد نزار تنها بمونه و با  ان یدا نکه یبه خاطر ا_

  م یمنتظر معجزه باش  د ینشه با نمیکنه.اگه ا دامون یراه مونده تا سرهنگ پ هی .حاللم کن.فقط یتا ازم محافظت کن یخطر انداخت

 .فقط بهم اعتمادکن. فتهی و به خاط من جونت تو خطر ب ارن یسرت ب ییبال  زارمیبدون تا بتونم نم ی ول

 . یرکسازه شتریدارم.ب_

هم که نشستم کمر درد گرفتم.خودم   ی نطوری.اد یبدم اما درد امونمو بر هی وارتکیبه د خواستیدلم م یل یراحت ترشد.خ المیخ حاال

دورگردنم انداخت و بهم فشار اورد تا به پهلو   نبار یو دستشو ا د یفهم نی کمتر شه اما نشد.فکر کنم رادو  میو صاف کردم تا خستگ 

قدم از قدم بردارم.چشمها  تونستمیاما نم دمیخوابیاالن اونجا م خواستیدلم م   یلیتخت خورد.خ ه پاهاش دراز بکشم.چشمم ب ی رو

 فرو رفتم...  ی قیبعد به خواب عم قهیاز سوزششون کم شه.اما چند دق ی مو بستم تاکم

  انیکه را ییکنه که نذاشتم.ازاون جا یدگیخواست به زخمهام رس  انیمدت دا نیا ی .تود یرس   زدیم ازش حرف ان یکه را  یروز سه

چه   خوادیم  نم یبودم تابب انیبشن.اما دردم کمتر شده بود.از صبح منتظر را کمیزنش بهم نزد ینذاشت خدمتکارها ه یادم روان هی

از نوچه ها رو    ی کی.سعادت میاز جا بلند شد  ن یو سعادت داخل شدن.من و رادو  انیبه همراه دا انی.در باز شد و راارهیسرم ب ییبال

 .د ی هم منو وسط اتاق کش انیاومدن و نگهش داشتن. را نیسمت رادو گهیصدا زدو باهم د

 . یاوف شد  یل ی،خیزخمهات چطورن؟اخ_

 لحن خودش به مسخره گفتم: با

 نه مثل تو. _

 . دمکریو حس م   شیعصب ی ها نفس

 . یهنوزم زبون دراز  نمیبیم_

 شه.  فی تا چشمات ضع ن یاونقدر بب_

 وجب چه صد وجب.  ک یاما اب که از سر گذشت، چه  کنمیم ی رو اده یدارم ز  دونیم

وجود نداره چون    یکه چه بهتررر.دوم   یو قبول کن ی اگه اول زارمی مثل عرفان تا کنم.برات دوتا شرط م خوام یمنم م یدونیم_

 . یکنیانتخابش نم

 ؟ ی دونیازکجا م_

 . یچون تو دخترهمون مادر_
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 .چشم به دهنش دوختم. گهیم ی چ نمی شدم تا بب منتظر

 . یتا صبح با من بگذرون د یحاال شرط اول.امشب و با-

 حرومزاده.  یگ یم  یدار  ی :چنیرادو-

 ترس بهش نگاه کردم.  با

 . شهیکشته م گاردتیادب یونکن نکاریکه اگه ا  نهیو شرط دوم، ا_

داد.بهش نگاه کردم.من تن به    یباهاش ندارن.ترس جاش و به خونسرد ی ست کار هی قض ن یا یکجا  چیه ن یچون رادو دونستمیم

 . دمیذلت نم

 . کنمیو انتخاب م ی من دوم-

 کار و باهاش کنم.  نیکه ا  کردیفکرش و نم ی .حتنمیو بب  نیخواستم عکس العمل رادو یشد.نم شکه

 .ستیجون همکارت برات مهم ن یعنی_

 گفتم:  قاطع

 نه._

 . یا یچشمهاش نگاه کن و بگو که به کشته شدنش راض  یتو_

 نگاه کردم.معلومه که سردر گمه.  نیرادو یچشمها به

 . ادیسرش ب یی بال ن یهمچ یروز   هی ممکنه   دونستیکارو انتخاب کرد.پس م  نیهمکارم خودش ا_

 نگاه کردم.  ان یرا به

.پس خودشم مرگ  ادیسر ناموسش ن ییبوده که بال نیکرده به خاطر ا ر یمخمصه گ نیا ی تو به خودت نگاه نکن.اگه اون االن تو_

 کنه.   یونتونه کار  رنیگ یم ی و به باز  رتشیدارن غ  نه یبا چشمهاش بب نکهیتا به ا  دهیم  حیترج شتر یو ب

 نگاه کردم.   نیرادو به

 مگه نه؟ _

 درسته. _
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 وسط.  نیا یگ یم  ی.پس تو چهی.خودشم راضید ید_

 . یکارشو تموم کن د ی پس خودتم با یخوا یو م نی.حاال که تو ا یزنیمعادالتم و به هم م  ی.هرسر بهیواقعا عج_

باهمون   انیهستن.را ی بیچه موجودات عج یرانیا ی زنها گهیوحشت زده نگاهم کرد.فکر کنم االن با خودش م یبا چشمها انیدا

مچ دستم و ماساژ دادم.اسلحه رو ازش   ینگاه متعجبش به نوچه اش گفت تا دستهامو باز کنه و اسلحش و بهم بده.کم

  کیبه سمتش شل دونهیحرفهاست که اسلحه پر بهم بده.چون م نیاز ا  گتر.وگرنه زرنهیکه خال نی ا ی عنی ن یگرفتم.سبک بود.ا

بهم اعتماد کرد   دونمینگاهم کرد.نم یو نشونه گرفتم.با خونسرد شیشونی.وسط پستادمیرفتم.رو به روش وا نی.به طرف رادوکنمیم

اسلحه   ه یخال کی ت ی .اما صداکردم ک ی.چشمهاش و بست و من با سه شماره شلخوند یلب اشهدش و م  ریبود.ز رفته یمرگش و پذ  ای

حرفهاست.دستهام  نیه بود معلومه مردتر از انکرد  یکه اعتراض نیچشمهاش و باز کرد. بهش لبخند زدم.هم نی.رادود یبه گوش رس 

 راحت نفسش و فوت کرد.  ال یبا خ انیبرگشتم.دا انیانداختم و به سمت را  نییو پا

  شهیباعث نم نیا ینه فقط حرف.ول  شهی عمل انجام م ی کارهاتون تو  یحرفهاست.همه  نی.معلومه کارتون درست تر از انیافر_

 که بخوام وانجام ندم.   یکار

 کرد.  ان یدا روبه 

 .نجاستیشام ا یشب حاضرش کنن.عبدالقادر برا ی تا برا شید یخدمتکارها م  ل یتحو  یبریم_

 نگاه کرد.  بهم

 . کنمیم  یو واقعا عمل دامیتهد   نباریوگرنه ا ییایتو هم بهتره که باهامون راه ب_

 م.بهش نگاه کردم. رفت  نیاز اتاق خارج شدن.به سمت رادو هی بق  انیجز دا به

 ؟یخوب_

 اره.نگران نباش._

 شد.اروم گفتم: کمونینزد  انیدا

 نداره.  نیکه دورب نجایا_

 راحت. التینه.خ_

 . رنیکه باعث بشه.جونمون و بگ  م یزد ییخدارو شکر.وگرنه معلوم نبود چه حرفها پوف
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 به سرهنگ خبر بده.وقتشه. _

 و ممنوع کرده.تازه تلفن همراهمو هم ازم گرفته.  یهرگونه رفت و امد  انیاما را_

واول   یریگ یسرهنگ و م  ی.اما شماره  ضهی که مر ی .بگو نگران نرگس خاتونیوجلوش صحبت کن   یری کن تلفنت و ازش بگ  یسع_

ت نه  شلوغه. مهمون دارم.اگه کارم تا ساع ی لی.امشب سرم خهی سالم دا"ی گ یشک نکنه.بعدش م انیتا را ی کنیم ی احوال پرس  یالک

 . یگ یوم نیهم نی؟عید ی.فهم"امیم دنتیتموم شد د

 .داکنن یپس جامون وازکجا پ_

 .می بهشون خبر بد  د یفقط با م ییکجا  دوننیتو نگران اون نباش.اونها االن م_

 کردم.   ادیموقع دربازشد.شروع به داد وفر همون

 . یاریسرم ب ییچه بال یخوا ی.مامیجا نم چ یمن باتو ه_

 به جلو هلم داد.  کنمیم  یدارم نقش باز د یکه فهم انیدا

 . ارمیجا دخلت و ب نی.نذار همیزنیحرف م ی ادیز ی دار-

 . کردیمدت سعادت با پوزخند نگاهمون م ن یا تموم

 خدمتکار چهل ساله سپرد.   ه یمنو به   انی.دامیاتاق خارج شد  از

 امشب امادش کن.  یبرا_

.داخل شدم.اونقدر اوضاعم داغون بود که حالم از  رمیدوش بگ  ه یکرد تا    یی.منو به سمت حموم راهنمامیسمت اتاق راه افتاد به

رفتم. اب که به زخمهام خورد   ردوش یشدم و ز الیخی موهاموبشورم عذا گرفتم.ب ی افتاد چطور ادم ی ی .اما وقتخوردیخودم به هم م

دوش گرفتم و ازحموم خارج شدم.خدمتکار از اتاق   ه ی  عیمشخص نبود.سر یز یه بازوم کردم.چیبه بخ   یشروع به سوختن کرد.نگاه

رو   ره ی.به سمت دررفتم .دستگ دمیتخت افتاد.خودم و خشک کردم و لباسها رو پوش   یرو  یهایخارج شده بود.چشمم به لباس راحت

 خدمتکارجوون  وارد شد. هی  ی  قه ی .بعد ازچند دقادیب ی کیتخت نشستم تا  یتکون دادم اما در قفل بود.رو 

 تا موهات وخشک کنم.  نی بش یصندل ی رو نهیا یجلو_

 یخودشو به دست اورده بود.چشمها تی نگاه کردم.پوستم شفاف نه یا ی و که گفت انجام دادم.خودمو تو  یبده.کار رتی،خداخ اخ

 رفت.  شی.خدمتکار شروع به خشک کردن موهام کرد.بعد از تموم شدن به سمت لوازم ارازدیبرق م میعسل
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 چه خبره.  نجایا  ؟امشبی کن کار یچ یخوایم_

 . کنهیتا کارم تموم شه وگرنه اقا عرفان همکارت و به درک واصل م نیساکت بش_

و دل سنگ  زینفرت انگ  نقدریبا تموم ظرافتش ا تونهیزن م هی ادما.پس احساس وعذاب وجدانشون کجا رفته.مگه  نایا واقعا

ربع کارش    ه ی . بعد از وفتهیخطرن ی.بهش قول دادم تو کردمیمل متح د یهم که بود با نیکرد.به خاطر رادو شم یباشه.شروع به ارا

از دوطرف موهام و گرفت واز   یتافت زد تا حالتشو حفظ کنه. کم یزد وبعد کم  شونه تموم شد و رفت سراغ موهام.اول بهشون 

 درست کرد.  ی موهام هم عروسک ی پشت گوشم رد کرد وگل سر زد.چتر

 . ستین ون ینیبه ش  اجیموهات خودش حالت داره.احت_

کرده بود.پشت   ی نگاه کردم.ابروهامو قهوه ا نهیا یخودمو تو  ادیقشنگترم.به سمت کمد لباسها رفت.تا ب  ینطور یا دونم یم  خودم

  ی کرده بود.به گونم رژگونه  یمژه هام خال  ی هم تا دلت بخواد رو ملی زده بود.خط چشم و ر یی،طال ی مشک هیچشمهامو هم سا

.اما االن به نظرم  شدمیذوق مرگ م  شمیبود از ارا نجایازا ریبود.اگه هرجا غ رده خوشرنگ استفاده ک  ی با رژ صورت یصورت

 .به طرفم اومد. استیدن ش یارا نیمزخرفتر

.البته  یپارچه تنت کن که یت  هی  کرد یوگرنه اقا عرفان وادارت م یلباس بلند بپوش  د یشالق با یجا یبه خاطرزخمها ی شانس اورد_

 .ستیدخترا رو اعصابم ن   ه یهات مثل بق غی ج غ یج یصدا  گهیمنم خوب شد.د یبرا

به لباس انداختم.رنگش  ی.نگاهیبرنگرد گه ید ی .ازاتاق خارج شد و دروقفل کرد.بردمیکش  رونی حرص لباس و از دستش ب با

.مدل  د یرس یزانوم م یخورده بود وبندهاش تا باال ونی. مدلش راسته دوخته شده بود که پشت کمرش هم پاپلیبود وپرازاکل ییطال

  ش یلباسهاموعوض کردم.خوب ومده ین یتا کس  عی.سرومد یبود.اصال ازش خوشم ن ی ا تاده بود.کال لباس از مد اف  یق یاش هم قا قه ی

  ان یلباس و داشتن وگرنه از را  هی  نیقاب گرفته بود.فکر کنم هم  یبه خوب.اندامم شد یبازوم معلوم م هی دار بودنشه وگرنه بخ نیاست

شد   ره یبود.اولش بهم خ انیشدم تا در وباز کردن.دا نتظر اتاق م یتو  ی دو ساعت  هی انتخاب کنه. یباحجاب نیلباس به ا هی که  د یبع

 شد یکردنش.کاش م ت یبچه ترب نیات با ا  هی به دا ن یاز ما مومن تره.افر نیانداخت.ا نییاما بعدش به خودش اومد وسرشو پا

.پنج تا غول بودن.با  ردموسعادت هم اونجا بودن.به نگهبانها نگاه ک  نی.رادومی.از اتاق خارج شدم.با هم به طرف سالن رفتدمشید یم

 حواسم جمع شد. انیدا یصدا

 ن.نزن خونیشب ری نباردیا دوارمیبه سرهنگ خبر دادم.ام-

  انیرا ی.با صدانمی عبدالقادروبب تونستمیبودن و من نم  ستادهیوسعادت پشت به من وا  نیبراش تکون دادم.رادو یسر نامحسوس 

 شد. دهیهمه نگاه ها به من کش

 . یبود  تابشیب نقدری من به تو که ا  ی  هیهد  نمیا_
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.سکوت ازار  ستادم یکرد.کنارش وا ییراهنما  نیمنو به سمت رادو انی.داکردم ینگاهشون وحس م ینیانداختم.اما سنگ  نییو پا سرم

 هم داشت گفت:  یکه لهجه عرب ی.احساس کردم عبدالقادر ازجاش بلند شد.به فارس ستادیهم کنارم وا ان یبود.دا یدهنده ا 

 سرت و بلند کن. _

 گفت:  انینکردم.را ییاعتنا اما

 ر نشده به حرفش گوش کن..پس تا خودش دست به کاستی عبدالقادر مثل من رئوف ن_

کردن.اما نفرت من    دنیوعبدالقادر شروع به خند  انیو سرم و بلند کردم.نگاهم به نگاهش خورد.را  ختم یچشمهام ر ی وتو نفرتم 

 قطع شد. دنشونیکه خند   ی. طورشترشد یب

 .باستیز یلیخ_

  ی.نگاهش رو ستادیوا  میقدم  هی ت.تو هم رف  ی شد.اخمهاش تو قتریچهرم دق  ی.تو زدیدقت بهش نگاه کردم.با عکسش مو نم با

  ی ها راهیبد وب ی زد.زمزمه  ی.پوزخند دمیموند.دستاشو بلند کرد تا گونم و لمس کنه اما سرموعقب کش ره یسمت چپ گونم خ

حرفهار   نیاومده که ا نینبود.پس چقدر بهش سنگ  ی طور نیا شناختمیکه من م  ی نی.تعجب کردم.رادودمیو کنارگوشم شن  نیرادو

 کرد.   انی.عبدالقادر رو به رادادیوبهش نسبت م

 .پس چرا صورتش کبوده.شیبد  لمی مگه قرار نبود سالم تحو_

  یز یت یچه چشمها ن یمعلوم نبود.پس ا ی زیصورتم انجام داده بود اصال چ یکه خدمتکاره رو  یش یاون ارا ه؟بای ک  گهید نیا بابا

خداجون   ی ؟وایییی.چکردیپاره م کهیو ت ان یازه خبر نداره تموم بدنم زخم وگرنه راتره.حاال ت نیب  زی.از منم ردهیداشته که فهم

  ستیبراش سودمند که حاضر ن یلیشده بود.معلوم معاملش با عبدالقادر خ د یمثل گچ سف رنگشکردم.  انیبه را یعاشقتم. نگاه

  م یشیم ر یدرگ شونیکیفقط با   یبه جون هم بندازمشون.اونطور  ادیبرخالف خواستش انجام بده.چشمهام برق زد.منم بدم نم یکار

 به عبدالقادر نگاه کردم.  ی.با بد جنسشهیو کارما هم راحتتر م

 تازه شالقمم زده. _

لباسشو   ی  قه ی  تیرفت و با عصبان انینگاهش کردم.عبدالقادر به سمت را شه ینگاهم کرد.اما من خونسرد تر ازهم تیبا عصبان انیرا

 . انیاقا را م یاز کارم ذوق مرگ شدم.بچرخ تا بچرخ یتو مشتش گرفت.منم راض

 با همون لهجش گفت: عبدالقادر

 . یکارو باهاش کن ن یچطوردلت اومد ا_
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کتک خوردم.حاضرم شب تا صبح شالق    ین یبب ادیدلت نم  ،اونوقتی ها بفروش  یو به اجنب   یخرمنو ب  ادیدلت م  بلللله؟چطور 

 گفت:  یبا همون چهره برزخ انی.رافتمیمثل تو ن  ییغذا بهم ندن.اما دست ادما شتر یلقمه ب هی بخورم.

 کم نشده.  شییبایاز ز ی زیکه شده هنوز هم چ یکه هنوزم با اون همه شکنجه ا  ین یبی.اما مشد یرام م د یبا_

 .احمق. دمیبهم کرد که به خودم لرز یچندش  نگاه

 .یگ یراست م_

نگاهم   ره یگلوله حرومش کنم.به طرف مبل رفت و نشست.دوباره خ  هی  خواستیشد.اونقدر دلم م انی.گندت بزنن.رام،رااه

  ان ی.رایکفتار نجات داد نیبده.منو ازدست ا رتیشد.خدا خکرد که حواسش به اون پرت   کی خودش و بهم نزد یکم  نیکرد.رادو

 گفت: قادر به عبدال کرد یبه طرفم اومد.همونطور که نگاهم م

 ش؟ یخریچند م_

 دست خودمه.  ارم یمن گوسفندم.انگار نه انگار که من ادمم و خت مگه

 کنم.  ی تا فروش خوب زارمش یو اخر ازهمه م نی .ایسوگل شه یاگه بخرمش م_

.به مغزم فشار  کردمیم  یکار  هی د ی.باد یرس ی کارها به بن بست م ی.چرا همه  کردمیم ی کار  هی د ی تهوع بهم دست داد.با حالت

از کشور خارج   د یفکر کردن که عاجز شدم.من نبا  هی و چشمامو بستم تا تمرکز کنم.اما بق  نییاوردم.سرم و انداختم پا

.  زدمیاخر و م ریت  د یبا یشکرت که هوام و دار  ای.نگاهم به لباسم افتاد.خداکردمچشمام و باز   ی ا جهینت  چیه ی .وگرنه... بشدمیم

 کمکم کن. نگاهم و به عبدالقادردوختم.   شهیپس مثل هم ره یخ تم ین یدون یتوکلم به توست.تو که م ای فقط خدا کنه جواب بده.خدا

منو    یکه طرف حقم.اگه بخوا  یی.اما ازاون جاکنمیفرار م   یبرا  ادیاز دستم بر ب  ینداره.هنوزم هر کار  ی شما به من ربط یمعامله  _

تا اون   یچادرم سرم کن  ه ی ی خوای .نکنه میچه برسه به سوگل کننی نگاهمم نم دهیپوش  یلباسها نیمطمئنن با ا  یبزار  یسوگل

 وسط مانور بدم. 

  ل یتحل ه یت.تا بخوام رفتارش و تجزدوخت.با سرعت از جاش بلند شد و به طرفش رف  انیو به را شی دوباره نگاه عصبان  عبدالقادر

.عبدالقادر انگشت اشاره ینذار متیواسه من ق ی.دلم خنک شد.تا تو باش شی.اخد یچ یخونه پ یتو  انی خوردن را  یلیس  ی کنم صدا

 ان تکون داد. یصورت را  یجلو  د یتهد  یشو به نشانه  

 مرگت.   یفرشته   شم ی.اونوقته که من میکن ی به حالت باهاش بد رفتار ی.وایتا درمانش کن دمیفقط پنج روز بهت وقت م_
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و به اتاق برگردونن.تو   نیبا فک منقبض شده به دوتا از نوچه هاش دستور داد تا من ورادو  انیممنونتم.را ای.خداییجون.چه عال اخ

در و قفل کردن و   شه ی.اونا هم مثل هممیبود.وارد اتاق شد  قشی نوش جونت هرچند خودعبدالقادرهم ال ی لیبود.اون س  یدلم عروس 

 گفت:  ن یرفتن.بال فاصله رادو

 . رنیبگ  م یتصم ی ا  گهیطور د دمیترس ی.هرچند میسرگرد.گل کاشت نیافر_

 سن سرگرد نشدم. ن یکه تو ا یگفتم که بهم اعتماد کن.الک _

  واریباز شد ومحکم به د  ی .دربا فشارمی.ساکت شد مید یباز شدن قفل و شن یکه صدا  مید یخند یو با هم م  میحال خودمون بود  ی تو

خودش و به من   ع یبلندوسر  ی.با قدمهازدیم  رون ی ب شیبود که فکر کنم از دماغش ات ینقدرعصبانیوارد اتاق شد.ا ان یبرخورد کرد.را

 س. دست بلند شدشو وسط راه انداخت.تر  نیسیابل ه یاز  غی نشون ندادم.در ی عکس العمل چیرسوند.دستشو بلند کرد.اما من ه

که تو دست من    یا  فهی.تو هنوزم همون ضعیکنم.اما سخت دراشتباه ی کار  تونمیاالن که عبدالقادر طرفته نم ی فکر کرد_

 . نیستیهم ن ی مال نیوگرنه همچ ن یکه دار  ییبای.فقط هم به خاطر زخورهی .جنس تو فقط به درد فروش مرهیاس 

  نیکه ما بهتر  نهیاز ا ر یگفته ارزش من زن فقط به جسممونه.مگه غ یبود.ک  ده یبه اوج رس  تمی.عصبانخوردی درون خون خونمو م از

 .به چشمهاش زل زدم. مییمخلوقات خدا

هوس.مگه   ی و بنده    رنیتوهستن که حق  ی از جنس ها ی.بلکه بعضستمیارزش ن ی زنم.من ب ه یکه   کنم یمن به خودم افتخار م_

 یهم که عاشق باش  ی.وقتیزن بود  ه یتو اغوش   یکرد   هی گر ی .وقتیزن بود ه یشد تو شکم  دهیروح در تو دم  یکه وقت  نهیز اا ریغ

.درمون  یگاهم باش   هی .تکیتا مراقبم باش  د ی چون خدا جنس تو رو افر فمی .اگه من ضعنتاها ی .پس زن امانته نه برایزن هی تو قلب 

جنس   شهی م  یراض رتت ی.چطور وجدانت،غیو فروش کردنم استفاده کن  د یخر ا یزدنم  نیزم  یاز زورت برا نکهی.نه ایدردام باش 

همش مراقب   نکه ی.از ایخسته نشد  یکرد  یزندگ  یپنهون نکه ی.از ایعده فرصت طلب بفروش  هی وبه  م یفی که به قول تو ضع  یمن

.بر فرض هم که  یترس یکه پشتته نم ییخانواده ها"اه  "از  .ینکنه خسته نشد  انت یبهت خ تیفرد زندگ نیکترینزد ی نیتا بب یباش 

  نایحاال به ا ؟تایکه چ ؟اخرش یمتیچه ق ؟به یحکومت کن.اما تا ک ایدن ن یا ی.اصال تو  ی.پولدارم شد یمنو فروخت

 ...کردی.حرص و طمع کورت نمیشد یکارا نم  نیبه ا ی که نه. وگرنه راض ؟معلومه یفکرکرد 

 گفت:  ادیوبا فر د یحرفم پر وسط 

همکارت نبود که خانوادت   نیکرد؟مگه هم انتی.مگه سعادت نبود که بهت خیکن یموعضه ام  م یکار تو هم مشابه منه.حاال دار_

 ...گستیهمد  نیع ،کارمون ی نیبی؟م یتا در امان باش   یریگ یو ازت گرفت.مگه تو هم مثل من جونت و کف دستت نم

 اون گفتم:  یصداو بلندتر از  دمیبودم که وسط حرفش پر نبارمنیا
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خانواده گرم   ه یارامش نبود.دلش  قیکرد چون ال انتی.اگه سعادت خکنهیهمه اما وجهش فرق م  هی اره کارمون شب_

هم هستن تا   نیمثل رادو ییتا به خواستشون برسن.اما کسا  کننیله م  رپایمثل تو سعادت همه رو ز های.درسته بعضخواستینم

که منو    یامثال خدمتکار د یبهش تعرض کنه.شا ی کس نه ینشه.نب فیحاضر باشه خودشونو به کشتن بدن اما ناموسش خواروخف 

حفاظت   یبرا م یکه حاضر باش  م یادیز ممیامثال من و مر  ی باشن.ول ادیز  اد یب زی کرد تا به چشمت کار بلد وعز  یشکل نیشما ا یبرا

هست که   ی باش کس مطمئن رمیفساد زده بشه.اگه من بم ی  شهی به ر شهیتا ت  میشماها کن می قد منت ت  یجونمونو ب  هی از بق

که   نه یجماعت از دستت راحتن.همش هم فقط ناله و نفر ه ی ی .چهارتا فاتحه برام بخونه.اما اگه تو کشته بشرهیانتقاممو ازت بگ 

اما   یجسممو تصاحب کن داتتیتو با تهد  د یاما من با عزت.شا یمری نکن.چون تو با ذلت م یکیپشت سرته.پس منو با خودت 

فقط اتش نفرتم نسبت بهت شعله ور تر   شم یم م یو نه تسل کنمی م ی .مطمئن باش نه خودکشی به روحم تعرض کن یتونینم

 نکن. د یداد زدم(پس منو تهد   یبلندتر  ی.)باصداشهیم

حد مصمم   نیتا ا کرد یفکر نم د ی.گلوم خشک خشک بود شاکردمینگاه م انیمبهوت را ی ه و به چهر زدم ینفس م نطورنفس یهم

از اتاق   انی .رادمیدوره د ی روز نیهمچ ی و التماسش کنم تا احساس غرور کنه.اما من برا ه ی گر ریانتظار داشت بزنم ز د یباشم.شا

و ازش   وانیافتادم.ل ی داشتم به سرفه م گه یاب جلوم ظاهر شد.ازش ممنون بودم.د وانی ل ه یبا  انی دا  یق یخارج شد و بعد از دقا

مهمونش    یشده بود.لبخند کم جون رهی نگران بهم خ یبا چشمها انیاز التهابم کم بشه.دا د یتا شا  دمینفس سر کش ه یگرفتم و 

 .دم یناراحتشو شن ی کردم.صدا

 . دونهیجامونو م ی گفت م یدلخوش  یبرا هم گذشته.نکنه  ازدهی.ساعت از ومد یپس چرا سرهنگ ن_

 حرف مفت بزنم؟  ادینقشه ها حساب کتاب شده ست.تازه به من م ی داره.وگرنه همه  یل یدل ه ینشده البد  یاگه خبر _

  ی.با صدامی نشست وار یکنج د ی کیتار یکه تو  ی نیرفت و من موندم و رادو رونیکالفه ب  یبه عالمت نه باال برد.بدون حرف سرشو

 .دمیکنارگوشم از جا پر  نیرادو

 ؟ یتو فکر  ی لی.معلومه خیترس ی م دونستمینم د یببخش_

 ؟ یگفت ی .حاال چیلیاره،خ-

 مثل تو بودم.   یمحافظ ادم  کسالیکه  کنمیگفتم به خودم افتخار م_

 بهمون سخت نگذره.  نیازا شتریکنم تا ب یمیصم ی کردم فضا رو کم ی زدم.سع  یلبخند 

 .یکنیافتخار م  یخوایفکر کردم به من م ی گفت ی جور ه ی؟یپس من چ یکن ول  یرکن به خودت افتخا ییخوایخب حاال م_

 کرد.   یبلند  ی  خنده
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 . کنمیوهم افتخارم گم یم کی به شما هم به خاطر شجاعت و کار بلد بودنت هم تبر_

 .صدایاما ب دمیبودم که خند  نبارمنیا

 ممنونم سرگرد.  ی لیخ یل ی.خربشمیشما تقد  نقدرازطرفیواقعا باعث موباهات که ا_

  خونی افتاده که سرهنگ تا حاال شب ی چه اتفاق یعن یمنکر دلشوره ام بشم.  تونستمی.اما نممید یو خند  م یگفت ن یبا رادو یکم

که معلومه    نطوری.سکوت همه جا رو فرا گرفته بود.اد یرس یبه گوش نم یی صدا چیفکر بود.ه  یکردم.اونم تو  ن یبه رادو ینزده.نگاه

به   ی.گاهد یجوش یو سرکه م  ریداشتم.دلم مثل س   یبه دلدار اجی.احتکننیاستراحت م ن شب گذشته دار مهیاحتماال ساعت از ن

نتونم انتقام خانوادمو   نکه یبار ترس و باتموم وجودم حس کردم.نه به خاطر جونم.بلکه به خاطر ا ن یاول ی کردم.برا  نیرادو

 گفتم:  نیبود به رادو دایکه لرزش توش هو یی.باصدارمیبگ 

 از سرهنگ نشد. ی نگرانم.پس چرا خبر  یلیخ_

 گفت:   یبخش نانیلرزش صدام و احساس کرد که با لبخند اطم ن یکنم رادو فکر

ها رو برداشتن.بعد ازاونم   ابیرد  ی که مارو گروگان گرفتن همه   یبپرسم از وقت تونم یدارم.م مانینگران نباش.من به سرهنگ ا_

 کنه؟   دایجامونو پ خواد یم ی چطور که جاهامونو عوض کردن.پس سرهنگ

 زدم.  ی لبخند  بهش

 . فتهی جونت تو خطر ب ترسم یم  نکهینداشته باشم.به خاطر ا نانیبهت اطم نکهیا یبهت بگم.نه برا  تونمینم_

 باال رفته نگاهم کرد.  ی با ابروها نیرادو

 لو بدم.  ا ی فتمیتو خطر ب یترس یم_

  هی  یکه برا  یجونت و به خاطر من به خطر انداخت یو دو دوبار   یکه محافظم شد   یاز روز  ".مخصوصایشما امتحانت و پس داد _

به هدفش برسه و هم   انیکردم هم را  یمطمئنم بشم کار  نکهیا ینگام نکن،سرهنگ بهم گفت. برا ی.اونطور یخورد ر یبارش هم ت

.به موقعش  ی مثل خودم  یی طورا ه ی.مطمئن شدم تو هم مکنیها اعتماد نم یراحت  نیبه هم یتو رو امتحان کنم.چون من به کس

هم   ی رو ادیز میبا هم اشنا شد  یبد  تی موقع ه ی ی که من و تو تو ییاز اونجا یهم مهربون و شوخ.ول  یی وقتا  هی و خشک. یجد 

 . فتهی جونش به خطر ب گه یان کس دیمنو را  نیب یدشمن  نیچون ا خوامی.حاال هم نممیتا راحتتر باهم کار کن میشناخت نداشت

 . میچطور ادم  ی دونیم م یکه شناخت ی از وقت کردم ی.فکر میهست یک  گه یبابا تو د_

 کل ترسمو فراموش کرده بودم.ارومتر شده بودم.   به



 بالخره تموم شد 

160 
 

 نانیاطم  ه ی ن یهم یو کارمون.برا  ی.جزموضوعات عادشد یمون رد و بدل نم ن یب یاد یحرف ز یول م یدرسته.همه جا باهم بود_

سعادت و   ینیبی کنم. اگر هم م  سکیر تونستمینم نیهم یکه مطمئنم بعداز بابا،احسانه.برا ی .به تنها جنس مذکرستمخوایباالتر م

امتحانش کرده بودم اونم   ی بودم اما وقت دهیهم ند  ی مشکوک زیباهام همکاره و تاحاال چ لکه چندسا نه ینکردم به خاطر ا ییشناسا

  نطور یتو ا دوارم یتو اوج اعتماد.حاال ام انتیشده بود خ ییطورا هیبعدها ازش غافل شدم.   یمثل تو کار درست و انجام داد ول

 . شمینم ده یسوراخ گز هی .چون من دوبار از ینباش 

عمل کنه تا اخالق و رفتارش دستت   د یشناختش.با شه یاما لبخند زد.کال با حرف نم شهیاز حرف اخرم ناراحت م کردم یم فکر

.انگار که به جنب و جوش افتاده بودن و صداشونو که  د یرس یبه گوش م ییسرو صداها رون ی.درست مثل خودم.پوووف...از بادیب

  نیشده بود.من و رادو شتریب یانداز ریت  ی.صدامی کرد دایشکرت.نجات پ ایخدا ییی.وامید یشنیو م  د یفرار کن سهایپل گفتنیم

 یبعد صدا ی ا قه ی .دقمیکنن.با مشت و لگد به جون درافتاد دایتا جامونو پ م یو به در اتاق زد م یبالفاصله از جامون بلند شد 

 گفت: ی کیکه به  دمیسرهنگ و شن

 دنبالش.  رمیبرو تو اون اتاق من م _

وارد اتاق   ی.در باز شد و احسان با نگراندمی لوله با قفل درو شنبرخورد گ ی.صدامیستادیوعقب وا میاز در فاصله گرفت نیو رادو من

و خودم و توبغلش   دم ییباهام نداره به سمتش دو ی فکر کنم نسبت  نکهیبدون ا یخوشحال شدم که حت  دنشیشد.اونقدر از د

خودمو بغل برادرم   نکهیداشتم درست مثل ا  ازیاغوش ن نیکتفم حلقه کرد.به ا  دوربعد دستهاش و  ی انداختم.شکه شد ول

 گفتم:   یبغض دار  ی فشردم.سرمو عقب بردمو به چهره نگرانش زل زدم.اشک تو چشمم حلقه زد.با صدا

 .رمیمی جا م  نیومنم هم  ییاینم گهی .فکرکردم دیراومد یچقدر د_

 سرم.موهامو نوازش کرد.   ی خودش فشرد ودست راستش وگذاشت رو شتربهیب منو

 . د یطول کش  نیهم ی برا م یکردیم ییشونم شناسا ه یبق د ی.مگه مرده باشم که فراموشت کنم.بازمیعز  فتهی برات ب ی خدانکنه اتفاق_

 نیی .از خجالت سرخ شدم.سرمو پادمیکش رون یاروم از بغلش خودمو ب یلیاروم شده بودم.تازه به خودم اومدم و خ حاال

  میرو گرفته باش  گهیدست همد  اتهایعمل ی نثارش کردم.بارها شده بود تو یلب کوفت  ری.زد یبلند خند  یانداختم.احسان هم با صدا

  تیبعداز مامور ی نداشت ول یمشکل یبود از نظر شرع یمحکمه پسند  لیچون دل ی بپوشم.ول یباز یمجبورباشم لباسها ای

.همون موقع  کنمیم  کاریدارم چ دمینفهموارد شده بود که   یبهم فشار روح نقدریا نباریوهمون اعتقاداتمون.اما ا  میخودمون بود

باهاش فاصله   ی .چون فقط کمستادیوا  مچادر وارد شد واحترام گذاشت که احسان بالفاصله پشت به منو جلو هی با  ید یاستوار حم

که چادر و ازش    دمیزانو هامو خم کردمو حالت نشستن گرفتم.دست راست احسان و د ینشم کم دهی د  نکهیداشتم به خاطر ا یقد 

  یکردم طور   پ یسرم ک ی سرم انداخت.منم دوطرفشو گرفتمو رو یبره.به طرفم برگشت و چادرو رو  تونه یگفت م تیگرفت و باجد 
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.هر سه تامون  می به سمت سرهنگ رفت مویاز اتاق خارج شد  ین،همگ یدرهم رادو ینشه. بدون توجه به اخمها ده یهم د تارمو  ه یکه 

 بهم کرد.  یبهمون گفت.نگاه ید ی.خسته نباش میبهش احترام گذاشت

  ان یاز اول منو درجر د یکرد(با ی نیری.اما..)اخم ش کنمیافتخارم ییروین ن یتو رگهاته.به داشتن چن یالحق که خون سرهنگ تهران _

 واز زبون احسان بفهمم.  یانجام بد  یسر خود کار  نکهینه ا یداد یقرار م

 اماده ام.  یهیهر تنب یمجبور شدم.حاال هم برا  نیکنیمخالفت م دونستمی چون م  یشماست ولحق با _

 برو خودت و لوس نکن. _

 کنن.روبه احسان کردم.  ی انتظام یرو ین نیسوارماش  خواستنیو م  انیرا روها یکه همون موقع دوتا از ن م یزد یلبخند  هرسه

 کجاست؟  انیدا_

 . کننیم یدگیدستش خراش افتاد بچه ها دارن بهش رس  ی ری درگ  یتو_

 خنکتر بشه.روبه سرهنگ گفتم:  ن یتا دلم از ا کردم یم یکار  هی  د یتکون دادم.با یسر

 د؟ یکن  یهم چشم پوش  نیاز ا د یکنم حاضر  یکار  هی اگه _

 بشه.  شتر یحرفم ب ریکج کردم تا تاث ی هم کم سرمو

 باشه؟  یتا چ_

.تو چشماش نگاه ستادمیوا ش یقدم ه ی.به کردمیو دنبالم حس م نیرادو نطور یگ و احسان و همرفتم.نگاه سرهن ان یطرف را به

 کردم. 

بودن.تو فقط مهره   هتیالکس برعل ان،یدا  ییوعبدالقادر و دا ی نبود یدراصل کاره ا  یول  یباند هست ی همه کاره  ی تو فکر کرد_

که از ته دل    یم،کسی.فقط وفقط هم به خاطر مرکردیم  یمدت برادرت باهامون همکار  نیتموم ا  یدونستی.م یسوخته بود ی

 دوستش داشت.  

 کرد.  تعجب

 ؟ یگ یدروغ م ی دار-

 . گهیو م   قتی اتفاقا حق_
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  دنیمن بودم که از د  نیبودم.حاال ا دهی .به هدفم رس خوردیکردم خون خونشو م  انیبه را یبود که به سمتمون اومد.نگاه انیدا

 . بردمیدرموندش لذت م   ی  افهیق

اشتباهات ناخواستشون.اما اگه   ی.البته اونم برادمیشترنمیشدن ب دهیبخش ی سه فرصت برا شهی.من به ادما همانیرا یدونیم_

 . یزد یلیس  ،بهم ی.درست مثل تو که از عمد شالقم زدارمیدرم شویو تالف کنم یبهش رحم نم دهیعمد ازارم م ی از رو ی کیبدونم 

که مطمئنم برق از چشمش   ی گونه سمت راستش خوابوندم.طور  یرو  یل یس  ه یهوا  ی که ب کرد یبا دقت به حرفهام گوش م داشت

 سمت چپ صورتش زدم.  ی و محکمتر از اول  ی دوم اد ی.تا به خودش بد یپر

 دادگاه.  ی.حساب من و تو هم بمونه برایباز نیبه ا ی وارد کردن سرگرد مراد  یهم برا  ی زدم.دوم   میمر یو برا   یاول_

 به سربازها کردم.  رو

 .نشیببر_

کنه فقط   ی کار تونستیشد اما چون نم نیخشمگ  شتریکارم ب  نی که حلقمم معلوم شد.با ا یبهش زدم.طور  ی روزیپ لبخند 

 سرهنگ به طرفش برگشتم. یمن.با صدا  روزیهم فشار داد.حاال شده بود د یدندوناشو رو 

 دفعه اخره.   یول  کنم یم ی هم چشم پوش  یکی نیاز ا_

 اطاعت._

 .یو از دستت خارج کن تا کار دستمون نداد   ابیو رد مارستانیب د یحاالهم با احسان بر_

 خودم نگاه کردم.  به

 برم خونه،تا لباس عوض کنم.  د یاول با_

 .مارستانیب یر ی و تو با سرگرد م  ارمیبرات لباس م رم یاال خودت.من م یفکر همه هست ی .تو به خونه برس ستین یاجی:احتاحسان

 تا وقت دادگاه بشه.  نی :خوب استراحت کنسرهنگ

 . مییخوایم  یسر کار اما درعوضش من و احسان و سرگرد دوهفته مرخص مییاینه سرهنگ م_

 سرگرد.تعارف نکن. یخواینم گهید یزیچ_

 . مید یبه حرفش خند  همه
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 گفتم:  ی کج کردم و با لحن اروم و لوس  یگردنم و کم  کردمیبابا لوس م یکه خودمو برا  ییموقعها مثل

که به فنا   دمونم ینرفته ع نییاب خوش از گلومون پا ه یکه من مثل دخترتونم.دوسال هم که هست  نیگ یعمو مگه شما نم_

 . میندار ی قی تشو ه یسروان ارزش  ه یدوتا سرگرد و   یعنی.د یدلمونو شاد کن   هایرفت.حداقل به خاطر اون همه اضافه کار

به خاطر گل   ی مونم،ولیمن دست تنها م نیاش یکه شماها ن یدونی.مگه تو نمیکنیم ی ادمو مجبور به چه کار نیال اله اال اال.بب_

 . د یاز شهر خارج بش د یتونی.فقط بعد از دادگاه مد یخوش باش  د ی.بردمیم یسه هفته بهتون مرخص  یدخترم نکه یپدر مادرت و ا ی رو

 مارستانی.سرهنگ هم به طرف اداره حرکت کرد.منم به سمت بمیو احترام گذاشت م یشدم.هر سه تامون ازش تشکر کرد خوشحال

کرده بود خارج کنه.احسانم رفت بود   یرو که قبال جا ساز ی ابیخورده بود و باز کنه تا رد ر یرو که قبال ت ییجا ی رفتم تا دکتر اسد 

 که از اتاق خارج شدرو به پرستارکردم.  یاسد .ارهیبتا تموم شدن کارمون برام لباس 

 . د یدرمانش کن  شهیم  سوزهیم ی لیپشتمم زخمه و خ_

 زخمهام گفت: دن یبا د د یکه باال کش راهنمو ی.پنهیتا پشتمو بب دمیوسط تخت کش   یو کم  خودم

 . زکنهیو دارو تجو  نهیدکتر بب  د یو کبوده.با قیسرت اومده؟زخمهات عم یی .چه بالییوا_

 . خوامیوگرنه نم ادیبگو ب د یاگه دکتر خانم دار_

 . کنمیم جش ی.االن پفتهیامشب ش  یاتفاقا دکترهمت_

 وارد اتاق شدن.   نی.احسان و رادودمیکش نییپا راهنمویپ ع یدر بلند شد.سر یاتاق خارج شد که بالفاصله صدا از

 :سالم،کارت تموم شد.احسان

 .پرستاررفت تا دکتروصدا کنه. سوزهیزخمهام م یجا ی ول ومد ی ن شیپ یدستم اره،خدا رو شکر مشکل _

 وارد اتاق شد. پرستار

 هستن.  یتموم شده.فقط دکتر اسد   فتشی دکتر ش _

 تا فردا برم دکتر.  کنمیم یکار  ه ینه،ممنون.فعال خودم  -

 .د یلیهرطورما_

و   ن یعوض کنم.رادو مارستانیلباسا رو به سمتم گرفت.از جا پاشدم تا لباسامو با لباس ب  لونیاز اتاق خارج شد.احسان نا بعدشم

چادرمو سرکردمو از اتاق خارج شدم.چشم اون دوتا به من افتاد.ازجاشون بلند شدن تا   قه ی احسانم از اتاق خارج شدن.بعداز پنج دق
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صبر   د یبا یحاال دردش قابل تحمل بود.ول   یول  ومد یچشمم نم نقدر فکرم مشغول بود که درد شالق به یمدت ا ن یا یخونه.تو  میبر

با   ی ول نمیبب  تونستم ی.خودم که نمسوختیم ی لیبدم.اخ. خ هی عقب نشستم اما نتونستم تک یصندل ی تا به خونه برسم.رو  کردم یم

 به احسان نگاه کردم.   نه یاوضاعم خراب باشه.از ا د یکه پرستار زد با  یی اون حرفها

 ن. احسان تندتر برو _

 هم رفت.  ی نگاه کرد.اخمهاش تو بهم

 حالت خوبه؟ _

 به طرفم برگشت.  نیرادو

 نه._

  ن یو زد.مگه پروانه ا  نیشد و زنگ واحد رادو ادهیپ نیاز ماش  عیخونه پارک کرد.سر یبعد جلو  قه ی کرد.چند دق ادیو ز سرعتش

  شتر یبودم پشتم گرم شده بود و ب دهی باز شد.اول از همه من داخل رفتم.چون مانتو و چادر پوش  یک ی.در با تدارهیوقت صبح ب

  یمردم.با صدا گه ی.با سرعت به طرفم اومد و محکم بغلم کرد.رسما ددمیدر د ی جلو رو که پروانه  دمیواحدم رس   ی.جلوسوختیم

 با هل ازم جدا شد. نیرادو

 ولش کن مصدومه. _

 . یخورد ریت_

 . کنهیفقط زخمام درد م  زمی ه عزسالم،ن_

 سالم.  د یببخش_

 ؟ ی خوبم تو خوب ،منمی:سالم ابجنیرادو

  یچه حس فهممی نکرده به خودش اومد وخودشو بغلش پرت کرد.من االن م ک یسالم عل نیبود با رادو ده یکه تازه فهم  پروانه

 از کنارشون رد شد تا در خونمو باز کنه.  عی.احسان سرد ی محکم بغلش کرد و سرشو بوس  ن یزدم.رادو یداره.لبخند 

 . رمیبگ  دکی د ینکردم مجبور شدم برم از صاحبخونه کل  دایو پ د ی:کلاحسان

 شونش گذاشتم. ی باز کرد.به طرف پروانه رفتم.دستمو رو درو 

 تا زخممو پانسمان کنم.  ی کمکم کن شهیوقت اما م  رید  دونمیم_
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 باال رفته گفت: ی با ابروها پروانه

 احسان برات انجام بده.  ید یچرا نم_

تا خندش   د یلبش کش یبه احسان نگاه کردم.دستشو رو  ی چشم ریبرقرار شد.از فکرشم سرخ شدم چه برسه به...ز ینیسنگ  سکوت

  ی .معلومه از حرصش گفته.چون رابطه من و احسان خوبه حسودارمیدرب  راهنمویاحسان پ یمونده جلو  نم یمعلوم نشه.هم

 ازش گرفتم که اخش دراومد .باحرص بهش گتم:  یشگونین.یتا دق کن زنم ینم یشد حرف ی نطوری.حاال که اکنهیم

 نخود مغز؟  ی د یکجام زخمه که تز م  یدون یمگه م_

 شدمو به سمت خونه هلش دادم.   ی شترحرصیب دمیواحسان و د  نیرادو یواشکیخنده  یاروم گفتم اما وقت کردم یم فکر

 .یخب بابا داغونم کرد _

تخت نشستم تا پروانه بهم    ی.رودمیشلوار پوش  هی و درو بستم.بالفاصله لباسامو عوض کردم و فقط  م یهم به سمت اتاق رفت با

 .دمیشن یکنه.پشتم نشست.صداش و همراه با نگران یدگیرس 

زخمهاتو   ی روتا دردت کم بشه.اخرم با عسل   یبخور  ارم یشست و شو بدم بعد برات مسکن ب د یبا  ه،اول ی پروانه زخمهات خون_

 . یببندم تا زودتر خوب بش

 . دمیکش ی کالفه ا پوف

 طاقت ندارم.  گهی.فقط خواهشا زودتر انجامشون بده که د دونمیم نارویا_

 اب برگشت.دوتا قرص به طرفم گرفت.  وان یل ه یو  ه یاول یبعد با جعبه کمکها قهیاتاق خارج شد و چند دق  از

 .یدردشو احساس نکن  ی خوابیخواب اوره،بخور تا م ی کیاون _

 ممنون._

کم   گه یتا حواسم پرت بشه و درد و احساس نکنم.د  د یپرس یم ییزایازم چ یخوردم.پروانه هم شروع به کار کرد.هر ازگاه قرصارو

تا پروانه کارشو تموم    دمی.اما هنوز پانسمانم مونده بود.باالخره نتونستم تحمل کنم و به رو شکمم خوابگرفتیکم داشت خوابم م

 خواب رفتم...  به و  دمینفهم ی زیچ گه یکنه.منم د

در رفته بود.از جام   می.خستگ دمینفهم یزیبود که بعد از مدتها راحت خوابم بردو چ  یشب  نی.اولدمیشدمو چشامو مال داریخواب ب از

 . دمیدر اشپزخونه د یجلو  رفتم تا صورتمو اب بزنم.خارج که شدم پروانه رو  ییبلند شدمو به سمت دست شو
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 سالم._

 ناهار. ان یهم م نیپانسمانتو عوض کنم.االن احسان و رادو ام یسالم.برو اتاق تا ب_

 .ایباشه،پس اول نمازمو بخونم بعد ب-

  حیدور تسب ه یبهم دست داد.بعد از  ی حس خوب ی تکون داد.سجادم و پهن کردم و اقامه بستم.از خوندن کلمات عرب یسر

زخمهام در چه حاله. دردم کمتر شده بود.بعد    نهیتخت نشستم تا بب یصلوات،سجاده رو جمع کردم.پروانه وارد اتاق شد.دوباره رو 

به   دمیپوش  خوردیم  ونیهم پاپ نشیکلوش که دور است  یمو یسارافون ل  هی رفت.منم   رونیاز تموم شدن کارش بلند شد و ازاتاق ب

 . کردی.از اتاق خارج شدم.پروانه داشت سفره ناهارو حاضر مد یو شلوار سف یی مویل  یروسر ه یهمراه 

 خوابت برد.  روقت ید شبم ی.دیبه زحمت افتادپروانه  د یببخش_

 شده بودم.  دار یساعت بود که ب می تازه ن دم یاتفاقا من پابه پات خواب  ی زحمت کنم،چه یخواهش م_

 ؟یگذاشت یحاال ناهارچ_

 .یچیه_

 ؟ ینیچ یپس چرا سفره م_

 . ارمیم  خرمیاخه احسان زنگ زد گفت ناهارم_

 تا حاال. ی نه بابا،به تو زنگ زد.از ک_

گاز بهش زدم.زنگ در به صدا دراومد.به    هی برداشت و به طرفم پرت کرد که رو هوا گرفتم و  یخور یرو از تو سبد سبز تربچه 

رو  محله  هی  خواستنیکرده بودن انگار م  د یخر یپر وارد خونه شدن.کل  یبا دستها نیطرف در رفتم و بازش کردم.احسان و رادو

.در و پشت سرشون بستم و  می رفت غذا بخور ادمون یچرا  شبیدلم ضعف کرد.اصال د  د یچیدماغم پ یغذاها تو  ی بو ی ناهار بدن.وقت

و باز کردم.توش   لون ینا ی کیکباب خونه رو برداشت.منم اون   یرو برداشت و باز کرد .بو  لونهایاز نا ی کی.پروانه میسر سفره نشست

بسم االه   هیدوغ و نوشابه رو وسط گذاشت.با  احسانموسط سفره گذاشتم. ختمو یو هم داخل ظرف رزرشک پلو بود.به به!اونا ر 

رفته بود.چشامو باز کردم   ادمیطعم غذاها رو  گهیقاشق و که دهنم گذاشتم چشمهامو بستم.د  نی.اولمیشروع به غذا خوردن کرد

 .به پروانه نگاه کردم.دمیبه خودم د ره یو روبه رو خ ن یکه رادو

اب   وانیل  هی مدت فقط پنج تا قاشق برنج با  ن یا یما بود.تو تیلنگه کفش هم نعمته.حاال حکا ه ی ابونیتو ب گنیم  ید یپروانه،شن_

 . خوردمیتو رو با جون ودل م یوغذاها کردم یکفران نعمت نم اد یبال سرم م نیا دونستمی.اگه ماوردنیبرامون م
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خب   یهم نبودا ول ی فیخودشو گرفت.حال تعر  گیکردم مثل ته د  فینازک کرد.خب حاال باز ازش تعر  یبرام پشت چشم پروانه

 احسان بهش نگاه کردم.  ی .با صداگهیپروانه ست د

 . میحاال مسافرت کجا بر-

 شده بود.  رون ی همه جا و  لیس  نیاما باوجود ا رازیبرم ش  خواستیدلم م  یلیمن خ_

  ی حیتفر ی.هم جاانیدرم  یی.هم مامان بابا ازتنهامیکنیتازه م  یدارید  هی ما.هم من و پروانه  ی گرگان خونه   میبر  گمی:من منیرادو

 . هیاحتیوس 

 ه؟ ی:من موافقم.نظرشما چ احسان

 . میهم دعوت کن انیدا  د یاگه موافق باش  یکه ازخداشونه.من و توهم که تابع جمع.ول   نیپروانه و رادو_

  مهیو تا ن میدورهم جمع شد  مای.بعد از شام دوباره مثل قد میببند  لیدادگاه بارو بند   جهید بعد از نتاعالم کردن.قرار ش  موافقتشونو

 ...مید یو خند  م یشب گفت یها

که بهش قول    نیشاه نطوریبابا وهم م،مامانیمر  یشده   ختهیانتقام خون ر د ی.وقتشه حق به حق دار برسه.باد یدادگاه فرارس  موقع 

نصف شب بود.از   میتا روحشون به ارامش برسه. به ساعت نگاه کردم.دو ن   رم یداده بودم پسرش و به همسر سابقش بسپرم،بگ 

  ی.هرچمیبر ن یو با رادو نجایا اد یهم ب ان یجا بلند شدم تا برم حاضربشم.قرارشد دا ز.اومدهیتا حاال خواب به چشمم ن شبید

تا   د یهمچنان با ان ی. امروزهم حکم سعادت اومده بود.اما راموند یپروانه تنها م ی نطوری.ااد،نذاشتمیون باحسان اصرار کرد تا باهام

 مونیکار وکنم وبعدها پش نیا ترسم ی.هنوزم دودلم.مشستممبل ن یچند سال اب خنک بخوره بعد اعدامش کنن.حاضر و اماده رو 

فکر    نایو به ا  رمیتا حاال راه م شبی.از درهیگ یموم وجودمو مخشم ت  کنمیفکر م می و اوارگ ی میتیطرف هم به  ه یبشم.از 

 نشیسمت ماش  بهسالم دادم.با هم  نی زنگ در از خونه خارج شدم و به رادو یراه درست جلو پام بذار.با صدا  هی ای.خداکنمیم

و زد که   ر یدزدگ ن یداغونش مشخص بود.رادو افه یهم ق نجای.از ادمیداده بود د ه یتک نیکه به ماش  یو منتظر درحال ان یکه دا  میرفت

به دادگاه   ینشست و منم عقب.هرچ  نیرادو شیجلو پ انی.دامیشد  نیو با هم سوار ماش  م یجداشد.بهش سالم داد نیاز ماش  انیدا

سعادت گذاشتم.مطمئنا دلم   ی لحظه چشمهامو بستم و خودمو جا ه ی.شد یم شتر یمنم ب یاضطراب ودلشوره   میشد یم  کترینزد

  نی.رادومیشد   اده یپ نیو پارک کرد.با هم از ماش  نیماش   نیبهم بدن تا بتونم جبران گذشتم وکنم.رادو گهیفرصت د هی  خواستیم

.به سمت اونا راه افتادم  رفتمیم  د یاب یازجام تکون بخورم.پاهام سست شده بود.ول  تونستمیسرباز اونو باز کرد.اما من نم هی در و زد و 

  ی من جا نباری اما ا دم ید یم ی صحنه ا نینبود که همچ یبار ن یو طناب دار افتاد. اول  هی.چشمم به چهارپامیو باهم وارد محوطه شد 

  ی و دست بسته به سمت طناب دار بردن.رو  دت.همون موقع سعارنیبگ   خوان یم  یسخت  میاونا چه تصم فهمم یبودم.حاال م اءدم یاول

و رو    ریکه دل ادم ز خوند یم ی قصاص و باچنان سوز ی هم سوره  یو دعوت کرد تا قران بخونه.قار یقار  یرفت.قاض هیچهارپا

کارو   نیا اخودشونی کنم یشرح پروندش و خوند.در اخر هم ازم سوال کرد خودم قصاص م ی.بعد از تموم شدن کالم خدا،قاضشد یم
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.اخه  رمیفروکش کرد عذاب وجدان بگ  تمیعصبان یخواستم وقت  یست نه گرفتن عمرشون.نم ه ینجام بدن.نه!کار من نجات جون بقا

  هی به همراه   رمردیو پ  رزنیپ هی که در دادگاه باز شد و زدم یافکار خودم دست و پا م  ی .توستمیاستغفراله من که خدا ن

.جواب د یدوباره همون سوال و از اونا هم پرس   ین؟قاضیک  گهیاند.پس اون دونفر د  می مرکه پدر مادر  نایدختر،پسرجوون وارد شدن.ا

 ایبه مامور اعدام دستور داد تا طناب و دور گردنش بندازن.خدا ی مردن زود بود. قاض  یاونا هم نه بود.به سعادت نگاه کردم.هنوز برا 

 بودم.  ره یگناه کار.هنوز بهش خ  د ادم،هرچن  هی طرف جون  هی واز   دمیطرف دل داغ د ه یکنم؟از  کاریچ

 .د یصبر کن -

 بودم.  رهیدست نگه داشت.هنوزم به سعادت خ  مامور

 .گذرمیمن از حق خودم م  یو گذشتت وجبران کن   یاگه توبه کن _

 نظرم بهش جلب شد. ان یبلند دا یصدا با

 سرگرد. _

 طرفش برگشتم.  به

  یکیبشه  ندهیکه در ا  هی .گناه بچه هاش چمیرو عذا دار نکن گه یخانواده د هی  می تونی.اما مشنیبا مردن سعادت رفتگان ما زنده نم_

.اما داغ من از تو  یکن م یمر نیگزیرو جا گهی د  یکی ی تونی طول بکشه اما م د ی.شایو از دست داد تیعشقت و زندگ دونمیمثل من.م

نگرانم باشه.مراقبم باشه.براش مهم   ستین ی کس گه ید ی عنی.ییوتنها  یاوج اوارگ یعنی  نیدست دادم.ا از .من مادرم و پدرم و شترهیب

  یقاض نی فرصت حقشه. درسته قصاص حقمه،اما بخشش هم حقمه.خدا بهتر ه ی ی کنم.هر ادم تونمیهم نم نیگزیباشم.اما جا

که بعدش من خوشحال باشم وکف    شهینم وشحالادم خ ه یاز قصاص   چوقت ی ه امبرمنی.پکنمیبه خودش واگذارش م استیدن

 ..بزنم.

 شدم.  رهیسعادت بهش خ یصدا با

 . کنمیکارو م  نیبهم داده بشه بازم هم ی .اگه عمردوباره استمین مونیکه کردم پش ی من از کار-

 . رمیهمشونو بگ  تیرضا  دمیبهت قول م ی خودخواه نباش و به خانوادت هم فکر کن.اگه متنبه بش  نقدری.ایکنیاشتباه م یدار_

 اما حرف من همونه. -

عذاب   گه یانجام دادم پس د فموی نداشت.من وظ اقت یفرصت دادم خودش ل ه یحرفش خشم تموم وجودم وگرفت.من بهش  نیا با

 ندارم.  یوجدان
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 باشه قصاص.  یخواینطورمیحاال که ا_

  اوردنشیوم  رفتیتا دم مرگ م.هردفعه هم شد یدوباره دست به کارشد.چون چهارنفروبه قتل رسونده بود چهار بار اعدام م  مامور

سعادت   یو پاشو روش گذاشت وهلش داد.پاها ستادیوا هیکه صورتشو پوشونده بود پشت چهارپا  یمامور د ی.بارچهارم که رس نییپا

شد.پشت به صحنه اعدام  ریگونم سراز ی قطره از اشکم رو ه ینشدم.برعکس  شحالاما خو دمی هوا معلق شد.مرگشو د ی رو

  هی.د یلرزی.به طرفشون رفتم و مادرشو بغل کردم.شونه هاش مکردنیم ه یافتاد.هردوشون گر میمر ی کردم.چشمم به مامان بابا

.اقا هاشم بهم نگاه  ستادیوعقب وا د یکش رون یخانم خودشو از بغلم ب هی بود.مرض یهمه ناراحت وچشماشون اشک ی چهره  ییجورا

 کرد. 

 بشه.  مالیپا مم یخون مر یم دخترم که نذاشتازت ممنون_

 دوستم بود.   نیبهتر میام و انجام دادم.مر فه یمن وظ_

 .د یپسره وسط حرفم پر همون

 .د ی هم به ارامش رس  میحاال مر_

 .د یباهاش داشت  یشما چه نسبت_

 گرفتم.  لیتحو مارستانیمن نامزدش بودم.جسدشو من از ب_

 ودرک کنم.   انیدا  یحال طوفان تونستمیسرتا پا نگاهش کردم.م  بادقت

  نهایبهتر ی.اون فقط برا نیو نداشت  میمر  اقتی.چون لنیناراحت.اما همون بهتر که شما همسرش نشد   ایخوشحال باشم  دونمینم_

 بود. 

که افتاب نزده    نی.دلم گرفت ازامیشد  نیو سوارماش  م یکرد یخداحافظ م یپسره با مادر پدر مر ی بهت زده  ی  افهیتوجه به ق بدون

نفروگرفت.سرم و   ه ی نیا ی اومد و جا ایکه افتاب نزده بچش به دن  یخوش به حال مادر ی .ولد یرس  انینفر به پا ه ی ی زندگ ه یدفتر 

 دنیفکر بودن.با شن ی و فرا گرفته بود.انگار اون دوتا هم تو نیماش   ی بیشدم.سکوت عج ره یخ رونیگذاشتم و به ب  شهیش  ی رو

 گفتم:  نیگرفته به رادو یکنن.با صدا دایاذان چشمهامو بستم تا اشکهام راهشونو پ یصدا

 .نیمسجد نگه دار ه یدم   شهیاگه م _

که   دم یو د انیو دا ن یرفتم.از گوشه چشم رادو یبهداشت س ی.من به طرف سرومیشدم.با هم وارد مسجد شد  اده یپ نیتوقف ماش  با

ارامش روح   ی.اقامه بستم تا به جماعت بخونم.بعد ازخوندن نمازصبح دورکعت هم برا.چادر نمازو سرکردمگرفتنیکنارحوض وضو م

 با اون لهجه قشنگش  بهم گفت:  انیشدم که دا نیرفتگان خوندم.سوارماش  ی سعادت وهمه 
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 قبول باشه. _

 لبخند نگاهش کردم.  با

 شماها هم قبول باشه.  یقبول حق.برا _

پا بند نبودم.تازه   یرو  گه ید  یخوابی.ساعت سه بعد از ظهر بود که از بمی ه سمت اداره رفتوبالفاصله ب   میکرد اده یوپ  انیراه دا سر

تموم شد    ی و خوش   یاتفاقات به خوب نیها پخش کنم.نذر کرده بودم اگه ا ه یهمسا نیاش و بخرم تا فردا ب لیقرار بود برم وسا

از جاشون بلند شدن و احترام گذاشتن.رو به احسان   پور یرفتم.در زدم و وارد شدم.احسان وعل نبدم.به طرف اتاق احسا  ینذر

 کردم. 

 دارم.  ی فردا نذر ی کن د یمن خر یو برا   یزودتر بر  یامروز کم یتونی.مد یخسته نباش _

 ؟ یدرست کن   یخوا یم یچ_

 اش رشته._

 .ارمیسر در نم ییمن که از جنس مواد غذا ی اخ جون چرا نرم.ول_

 . یبر  یبا خانم مراد  کنمیصحبت م نیا رادوب_

 بهش رفتم.  یشل شد.چشم غره ا  ششین احسان

 رو هم بهش بگم.  یمرخص یو دعوت کنم وماجرا انیبرم دا د یخودم با_

 شد. یجد 

 ؟ یر یم ی با ک-

 با اژانس رفتم.  د یشا_

 . د یخر یبرا میری.ما هم مانیخونه دا د یتو وسرگرد بر گم ی.من مستیالزم ن_

 نه.  ای کنه یم م یسرگرد همراه نمی.ببهیعال_

 از خداشم باشه._

 و بهش دادم.  د یخر ستیل
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 .فعال. دمیسرگرد بهت خبر م ش یپ رمیم_

 وارد شدم.  دش ییبفرما  یرفتم. در زدم.با صدا نیاحترام گذاشتن واز اتاق خارج شدم.به سمت اتاق رادو دوباره 

 .یسالم خسته نباش _

 . نطوریتو هم هم_

فردا دعوتش   ی هم برا انیدا  شیپ م یکنن ماهم بر د یپروانه با احسان بره خر شهیدارم اگه م  یدا جمعه اش نذربگم فر خواستمیم_

 . میمسافرت و بهش بگ  ه یکنم و هم قض

 ازجاش بلند شد.  عیسر

 حاضربشه.  گم یراه هم به پروانه م ی.تو میباشه بر_

 گرفت.  خندم

 . هی ادار م ی.ساعت تازه سه و ربعه هنوز تاشهیاالن که نم_

 نشست. دوباره 

اش   ه یکه معلومه دا نطوریا م یاریهم با خودمون ب انیدا د ی.شایو شماهم به کارات برس   میکه زود برگرد  میریپس ساعت پنج م_

 رفته خونه بچه هاش وخودش تنهاست.

 . یلیهرطور ما_

  ک ی.باهاش سالم علمید یرس  انی.به خونه دام ینج کارا رو جمع و جور کردم تا بر اتاق خارج شدم و به احسان خبر دادم.تا ساعت پ از

ما باشه و تنها نمونه خوشحال    شیکه قرار بود امشبم پ ن یاز ا م ی.هردو موضوع وبهش گفتمیوتعارفمون کرد تا داخل ش  م یکرد

اومد وباهم به سمت خونه راه   انیبعد دا  ی قیرو جمع کردم و شستم. دقا وهیم  یظرفها منم شد.از جا بلند شد تا حاضر شه.

.اول از همه من وارد شدم و بعد اون دوتا رو تعارف کردم.به سمت اتاق رفتم تا لباسهامو عوض کنم.همون موقع احسان و  میافتاد

رفتن و من و پروانه   ن یرادو یخونه   ونی.اقامیپر وارد خونه شدن.ازشون تشکر کردم.شام و اوردم و دور هم خورد یپروانه با دستها

 ... مید یاش رشته رس  ، یهم تا اخرشب به کارا

و بهش اضافه    یوسرخ کردم وکنار گذاشتم.سبز  ریو س  ازیاجاق گاز گذاشتم تا بپزه.پ یرو رو  ا یازصبحانه نخود و لوب بعد 

و    دمیچ ینیس   ی.ظرفها رو تو فتهیذاشتم تا خوب جا بکردم.ساعت دوازده هم رشته رو بهش اضافه کردم و هم زدم.در قابلمه رو گ

 کنم.  نیمنم تزئ زه یبه پروانه گفتم تا اون اشها رو بر
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 صبر کن.  زینه،نر_

 شد. یچ_

 .انیبچه ها هم نزدن. بذارصداشون کنم ب _

  نینوبت احسان شد.تموم اداد و اونم شروع به هم زدن کرد. نیاشپزخونه.پروانه مالقه رو به رادو انیاپن صداشون زدم تا ب  یرو  از

 . کردیبا تعجب نگاه م انیمدت دا

 بهش بگو.   ییخوایکه ازخدا م یموقع هم زدن هر چ _

 تکون داد و شروع به هم زدن کرد.  یسر

 . کنمی:من پخششون ماحسان

 . امیمنم ب شه ی:مانیدا

 . کنهیسفره پهن م نم یهم من.رادو ی نیس  هی تو بردار  ی نیس  هی:اره.احسان

 انی دوم هم دا ی نیاول واحسان،س  ی نیکردم.س  نشون یومنم تزئ خت ی.پروانه اشها رو داخل کاسه رمید یاخرحرفش خند  به

  نش یو تزئ ختیکاسه بزرگ ر ه ی  ی.پروانه اش وتو دمیچ ب یروبه ترت الی برداشت.با هم ازخونه خارج شدن.سفره رو پهن کردم.وسا

 .همشون ازم تشکر کردن. میهم اومدن.شروع به خوردن کرد انیو دا احسانظرف و ازش گرفت و وسط سفره گذاشت. نیکرد.رادو

 خوشمزه شده.  یلی.خیدار ی :واقعا دستپخت عالاحسان

 نوش جونت. -

 . یبپز  ی:ترانه،تو ابگوشت هم بلد انیدا

 اره.چطور. _

 رفت.  ادم یکرد.بعد از اونم که به کل بپزه اما بابا دوست نداشت وغدغن  ه یبار قراربود دا هی تا حاال نخوردم. ران یا میاومد  ی از وقت_

 زدم.   یلبخند 

 . کنمیاومد برات درست م ش یپ تشیبار که موقع هی_

 ممنون. -
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  یو رو  ینیرفتم.س  یی رایو به طرف پذ   ختمی ر ییچا ی نیس  ه ی.میاز ناهار سفره رو جمع کردم.ظرفها رو هم با پروانه باهم شست بعد 

 زنگ خورد.  م یکه گوش  کردم ی.داشتم سجادم و جمع ممبل گذاشتم و به اتاق رفتم تا نمازمو بخونم

 .د ییبله بفرما_

 داشته باشم.   یامروز باهاتون مالقات شه یسالم ترانه خانم،فرهان هستم.اگه م_

 . کنهیاصرار م نقدریداره که ا کارینبود.حاال چ ادمیاصال  ی کی نیا از

 ام؟ی.فقط کجابستین یباشه مشکل_

 ساعت پنج کافه)...(منتظرتون هستم.فعال خداحافظ._

برام افتاده.از اتاق خارج   ی اتفاق هی گره خورده.هردفعه هم که پامو اونجا گذاشتم   ییکافه کذا نیچرا سرنوشت من به ا دونم ی.نماوف

برم کارامو انجام بدم تا   د یهم تعارف کرد.اما گفت با انیخودش.به دا  یواحسان ازجاشون بلند شدن تا برن خونه    نیشدم.رادو

کرد ورفت.اون دوتا هم به همراه پروانه رفتن.احسانم که ازخداخواسته تعارف    یخداحافظ باهامونمسافرت عقب نمونه.  میریم

رفتم   رونیبعد از خونه ب قه ی.ساعت سه بود.کم کم حاضر شدم تا برم سر قرار.زنگ زدم به اژانس.پنج دقرهیگ یهوا م ی و رو  نیرادو

ته چهرش   یاز رو  ی بودم ول ده یوقت بود که فرهان و ند  ی لی.خمشاپ نگه داشت. وارد کافه شد  یکاف  یشدم.جلو نیماش   و سوار

نشسته بود.به طرفش رفتم که متوجه ام شد.از جاش بلند   هایاز صندل ی کی یکافه چشم چرخوندم.رو  ی کنم.تو  داش یپ تونستمیم

.به طرفمون  ردسرهنگ شده بود.با دست به گارسون اشاره ک هیشب  ی لینشستم.خ یصندل  یشد وسالم کرد.جوابش و دادمو رو 

 اومد.

 د؟ یدار  لیم یچ_

 اب البالو لطفا. وانی ل هی_

 فنجون قهوه.  ه ی:فرهان

 سراصل مطلب.  ره یکه زود مرفتن گارسون به حرف اومد.خوبه   بعد 

.اونجا بود که  د یکردیصحبت م ییاقا ه یبا  د یخواهرتون که داشت یتا عروس   دمیند  اد یمن شمارو ز د ی دونیراستش همونطور که م_

 .د ینظرم و جلب کرد

 نظرت و جلب کرد نه خودم.   افمیق پس

 کنم.  یازتون خواستگار خواستمیراستش م_
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زن   ی .تازه اون شب زمزمه هامیگ ینم یز ینگاهش کردم.انتظارش و داشتم وگرنه من و فرهان به جز سالم به هم چ ی خونسرد با

 . اوردمیخودم ن یبه رو  یول  دم یو هم شن  وریعمو ز

 ... یعابد  یاقا د ینیبب_

 .د یفرهان صدام کن _

 خودم ازدواج کنم.  ی با هم رشته  وام خیخانواده بدم م لیاقا فرهان من اصال قصد ازدواج ندارم.بعدشم اگه قرار تشک_

 د؟ یستین گه یتو فکر کس د  ینظام هی از  ر یچرا به غ_

 گذاشت ورفت.   زیم  یموقع گارسون سفارشاتمونو رو  همون

وخراب کنم.چون به جز خودم مسئول   می اشتباه زندگ ه یبا   خوامی.نمادی با کارمن کنارنم ی چون من شغلم و دوست دارم و هرکس-

 شما روهم تباه کنم.  یزندگ د یازخودم شناخت دارم چرا با ی هم هستم.وقت ی ا گهید ی کسا یزندگ

 . میبرس  جهیبه نت  میبتون د یشا د یفرصت بهم بد  هیحاال _

 .د ییبفرما_

دش و وقف خانوادش کنه.به جزمن  پدرم سرهنگ ومادرم خونه داره.دوست داره همسرم محجبه باشه وخو د یدونیهمونطور که م-

 هم نداشته باشه. یکنه.دروغ و پنهون کار   یپدر ومادرم زندگ شیپ میخواست ازدواج کن  نکه ی.بعد از ارهیگرم نگ  ی ا گه یبا مرد د

اما توچهارچوبش که فرهان با   کنم یم یشوخ یوگاه  شمیباهاش همکالم م  هی من اگه بدونم جنس مقابلم ادم خوب و درست خب

هم   تی اقا مامور یبدونه که ممکنه من با همکارها د یبا ادیبدش م یهم که از پنهون کار ییضوع مخالفه.از اون جامو نیا

 من واحسان. یی اشنا هی قض  نطوری.وهمرمیم

وقت    هیندارم. یمشخص ی.ساعت کارکنمی م  یسرگرد هستم وخانوادم وامسال ازدست دادم وتنها زندگ د یدونیمنم همونطور که م_

که   ییزهایبرم.منم با چ  تیاقا ممکنه مامور ی وقتها هم با همکارها یاداره بشم.گاه ی و نصف شب راه  ادیب ش یپ یشده کارمهم

  کنمیکه فکرم گه ید ی زی چ هی .و میو امروز کنم ینم یرو  ه ادیز  ی.معتقد هستم ولیور ش  نینه به ا ی ندارم ول یمشکل ی شما گفت

همکارم شدم.اونم به خاطرکارم نه   ی غه یکه داشتم ص ی تیسال به خاطرمامور هی که من قبال به مدت  نهیا د یحقتونه که بدون

 . گهیزدیچ

 . یکنیپس چرا اصرارم ادیبا کارما کنارنم یحرفم شکه شد.من که گفتم هرکس نیاخر با

 ؟ یبود گهید  یکی  غهیقبال ص ؟تویچ_
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 کردم.  ی ظیبد به زبون اورد.اخم غل یل یحرف و خ نیا

 . کردنیاز کار اخراجم م کردمیم ی چیکارم مجبورشدم چون اگه سرپ  یبعدش هم که گفتم برا د یکن  انیاوال درست ب-

 زد.  یپوزخند 

چون   ،حاالیکرد  ی سال زندگ ه یکه تو با همکارت به مدت   نهی.مهم اکنهینم ی .در اصل موضوع فرقرکاریکار چه غ  یحاال چه برا_

 اون محرمت بوده البد... 

  ن یازدواج کرده.پس ا یعنیمحرم بشه  گهید ی کیکه با  ی بهم برخورد.مگه هرکس یلیمن تا تهش رفتم.خ یحرفشو خورد ول  ادامه 

ندونسته قضاوتم کنه. من که دوباربهش گفتم  بهم برخورد حق نداشت  یلیبا همه ازدواج کنن.کوته فکر.خ د یدکترها هم البد با

  رسوالیو ز  تم یکنه و شخص ن یبهم توه ده یکه به خودش اجازه م یخواستگار اد یب دم کارم بوده.حاال مگه من زورش کر یبرا

بزنم   یا  گه یحرف د نکه یمرد و نامرد فاصله ست.بدون ا  نیفرق هست.چقدر ب  تیادم وادم نیببره.بغض گلوم وگرفت.چقدر ب

اومد.مگه   نیبهم سنگ  یلیاومد.خ کهامافتاد واشک تا پشت پل ادم یو از کافه خارج شدم.دوباره حرف اخرش  دم یوعقب کش یلصند 

  ی بد  یدرخونه رو باز کردم و وارد شدم.درومحکم پشت سرم بستم که صدا  تیساده.با عصبان هیهمکار ه ی کرده بودم به جز  کاریچ

  نکه ی.ازدی که صدام م  دنمیاحسان و شن یاب بخورم.صدا وان یل  هیمبل پرت کردم.به سمت اشپزخونه رفتم تا   یداد.چادرمو رو 

 بلند گفتم:  ی کم بود.از پشت در با صدا  نمیهم نجاستیا نوزمه

 خوبم احسان._

  ینیو نداشتم.من که بهش توه  یحرمت  ی که داغونم.اصال طاقت ب د یه حنجرم خش افتاد.اون خوب فهمداد زدم ک   یطور

زنگ در به خودم اومدم.فکر کنم احسان بود   یبرخورد کنه.با صدا ینطوریا نکهیشدم نه ا مونیپش گفت یکلمه م  ک ینکردم.خب 

 شدم.  ییرایبه احسان نگاه کنم وارد پذ  ه نکیو بدون ا  تمبرنجونمش.به طرف در رف  خواتی که نگرانم شده.دلم نم

 احسان لطفا تنهام بزار. ستین یزیچ_

 پرو باشه. تونهیادم چقدر م هیباورم نشد. دم یرو که د ی زینداد.به طرفش برگشتم.از چ یجواب

 ؟ یکرد بم یتعق_

 انداخت.  نییسرشوپا

 . ادیسرتون ب ییبال دمیمجبورشدم.ترس _

 ؟ یهه.اجبار؟چرا بدون اجازه وارد خونه ام شد _
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 بهم کرد.  یکالفه نگاه فرهان

 . یرفت  یگذاشت ینطور ینگفتم ا یز یمن که چ_

 .صدام از زور بغض دورگه شد.دمیبهش توپ ی بلندتر یمنو.با صدا ای زد یشدم.خودشو گول م یشیشتراتیحرفش ب نیا با

)البد(هزارحرف نگفته بود فقط به زبون   ی اون کلمه  یبرد.تو  رسوال یحرفت منو ز هی .همون یبگ  یخواستیم ی چ گهید_

 ... نشیاوردین

 بلندم وارد خونه شدن.  یو پروانه با صدا  نیو رادو احسان

نداشته   یدلت مخواد طرفت دروغ و پنهون کار  ینگفت  ؟مگه یداد  یدرخواست نیام پس چرا همچ  کارهیمن چ ی دونستیتو که م_

 .یو نداشت دنشیجرات شن باشه پس چرا

 خونه جا خوردن.   یاونم تو  به یمرد غر  دنید با

 شده ترانه؟  ی:چاحسان

 زد.  ی پوزخند  فرهان

 باشن؟ یک  شونیبپرسم ا تونم یم یندار  یخانواده ا  یگفت   ادمهی_

 خودمو گرفتم تا کاردستش ندم.احسان روبه فرهان با اخم گفت: ی جلو یلی.خدمیکش  یقی .نفس عمزدیحرف م باحرص

 ؟ یکه ناراحتش کرد ی گفت  ی چ ؟بهشیهست یشما ک_

 نزدم.  ی من حرف_

 بزنه.  ادیفر ی بشه وسرکس یعصبان  یترانه عادت نداره الک _

 به سمتم برداشت. یبه احسان توجه کنه قدم  نکه یبدون ا فرهان

 ؟ییهاتن یباهات داره؟مگه نگفت  یچه نسبت_

 . رونینداره بهت جواب بدم.حاال هم لطفا برو ب یلیدل_

 ؟یکنیم رون ی مهمونتو ازخونت ب_

 . ستیدعوت وارد شه مهمون ن ی که حرمت خودشو نگه نداره و ب یکس_
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 رواعصاب بود.  یل یزد.خ ی دوباره ا پوزخند 

 شده؟  یچ  یبه ماهم بگ  شهی:ماحسان

 ه کرد. و با سوءظن به فرهان نگا  ستادیکنارم وا  اومدو

 . یسوخته ومراقبش شییتنها  یدلت برا   ه؟نکنهی:چفرهان

 اخم کرد.  احسان

 درست حرف بزن. _

 .ستیجلودارش ن چکس یبشه ه یرت ی.اگه احسان غادیب شیپ  یر یدرگ نشون یب خواستمینم

 ؟ ید یجرم قه ی افتاده باشه توچرا  ی:به فرض که اتفاق فرهان

 . رونینمونده پس برو ب  ی خفه شو،اقا فرهان حرف_

 بشه.فرهان بهم نگاه کرد. رشونیدستگ  ی زیچ د یتا شا د یچرخیما م   نیوپروانه ب  نیو کنجکاو رادو  جیمدت نگاه گ ن یا تموم

 ؟ یبود غهی سال باهمکارت ص هی که  دونه یمثل من.م ه یکی نم ینکنه ا_

و پروانه   نیرادو  ی.چشماکنهیم کسانشیبگه با خاک  گهیکلمه د  ه یهم رفت.اگه  ی تو شتریاحسان ب یازبدنم خارج شد.اخمها روح 

 به فرهان نگاه کرد.  ی جی.احسان با گرونیب  زدیداشت از حدقه م

 گفت مثل تو شدم.   نو یبه منم هم ی نزده؟وقت یبه تو هم حرف ه؟البد ی:چفرهان

 نگاه کرد.  بهم

 ؟ی که از همه پنهونش کرد ینکنه با همکارت رابطه داشت _

برده بود به سمت   ی .احسان که تازه به موضوع پرفتی.دوباره بغض گلومو گرفت.چرا نمادیدهنم گرفتم تا صدام درن  ی جلو دستمو

 به طرف احسان رفت تا از فرهان جداش کنه.  نیورادو  د یکش ی نیصورتش زد.پروانه ه یمشت تو   هی فرهان هجوم بردو

 . یصورت منو نشونه گرفت  ی اون دست بلند کن یرو  نکه یا ه؟عوض یچ_

 گردنش مشخص شد. یزد که رگها  ادیفر  یطور احسان

 کرد من بودم.  غشیکه ص  یحرف نزن.اون  یکه خبر ندار ی زیخفه شو.از چ_
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داره    ی االن توفکر اونا چ دونستمیدرهم رفت.پروانه هم مثل مجسمه فقط نظاره گر بود.م  نیرادو  یشکه شد.اخمها فرهان

 زد.  ادیفر  یبلندتر  ی نجات بده.با صدا نی کرد خودشو ازدست رادو ی.حقم دارن.احسان سع ذرهگ یم

  یبار بدون روسر ه یمحرمم بود    نکهیباا ت یمامور م یکه رفت ی سال هی اون  ی.تو یحرف وبهش زد  ن یا یکرد   جایتوب-

  خوادی. دلم نمشهیهم ی اما نه برا ی کلمه جواب دادوگفت موقته،محرمم ه ی محرمتم راحت باش  گفتمی .هروقت هم بهش مدمشیند 

  چ ی .هکنمیم انتیخ ندم یدارم به شوهرم ا کنمی.چون فکرمادیب ادتی منامحرم ظاهر بدون پوشش یتموم شدو تو شد  غمون یص ی وقت

مقامش ازم باالتر بود خودش ومسئول من    نکهی به خاطر ا یشد.درسته زن بود ول شتریوقت پاشو فراترنذاشت.ارزشش برام ب 

خواهرم.سنگ   شد همه کس هم. می.شد میو به جز خودمون نداشت چکسیسال ه ه یاون  یبهم برسه.تو  یبی.نذاشت اس دونستیم

.زندش یقضاوتش کرد  دهیالدنگ ندونسته ونفهم ی تنهام گذاشت.اونوقت تو هایخوش  یباهام بود و تو هایناراحت یصبورم.تو 

 . ارهیو که اشک خواهرم و درب  یکس ذارمینم

 نجات دادوبه طرف فرهان حمله کرد که صداش زدم.  ن یو ازدست رادو خودش 

 مرگ ترانه ولش کن. _

 به احسان گفتم:  کردمی شدم.همونطور که به فرهان نگاه م  کشون یهوا موند.به سمتم برگشت نزد یتو  دستش

 الوده نکن. فشی دستت وبه صورت کث-

 زل زدم و ادامه دادم:  توچشمش

سال مجبورشدم از اعتقاداتم بگذرم.مثل اونا لباس بپوشم.با مرداشون دست   هی زنه.اون  هی اشه بازم ب  ی زن هرچقدر هم که قو هی_

هرز   یکه منو ازنگاها  یکه منو ازاونا دورنگه داشت احسان بود.تنها کس ی مدت نیبدم.خالف کنم تا بهمون اعتماد کنن.اما تموم ا

بهش اعتماد کردم.پدرم   کنهینگاه نم فیضع ه یومنو به چشم  شه یسرش م رت یوغ ی مردونگ  دمیهمف ی هم جنسات پنهون کرد.وقت

هم   یمحرم نامحرم نمونی.خونشون رفتم.اما بمی بود رون ی. بمید یخند یم  م،یگفتیما خالف شرع نبود.م  ی قراردادم.رابطه  انیو درجر

.ازش خواستم  رخوردمی ت اتیاون عمل یاحسانم،چون تو  ونیوجود داشت.نمازمون سروقت بود.نگاهامون پاک بود. من جونمومد 

 بود از دست بده. ک یجون خودش ونزد فتم ی من دست اونا ن نکه یتنهام بذاره اما به خاطر ا

 گفتم:  ی زدم و با لحن حرص درار یپوزخند 

ازش بترسم.به   نکه یا .نه به خاطرگمیبهت نم ی زیچ ی هست یپسر سرهنگ عابد  نکه یتازه احسان از من کوچکتره.االنم به خاطر ا_

 .ی چطور حرف بزن  گرانینره با د ادتیتا  کردمیم  ی.وگرنه کارهیمرد محترم نکهیخاطر ا
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از   ی شده بود،بدون حرف ی پسر کجا.حاال فرهان که متوجه همه چ نی پسر فرمانده باشه.اخه اون پدر کجا و ا نیا کردنینم فکر

و زانو هام    اوردمیطاقت ن  گهیهم نکرد و رفت پرو.د یمعذرت خواه  ه ی.خوردینکاه شرمندش به دردم نم گهیرفت.د رون یخونه ب

 کنارم نشست.پروانه شونهامو بغل کرد.  عی سر نافتادم.احسا نی زم یسست شد وهمونجا رو 

 ترانه؟  ی:خوباحسان

 غم توچشماش نگاه کردم.  با

برام باشه ازم گرفتن.تنها شدم.اواره   تونستیکه م  ییسالها نی.دوسال از بهتربرمیلذت م می زندگ ی.دارم ازلحظه لحظه هامیعال-

گذشت و دم نزدم. تحمل کردم.اما قضاوت    نایا یبفروشنم.همه   خواستنیخونه و اون خونه شدم.سه بار قصد جونمو کردن.م  نیا

صادقانه گذشته  ازش پنهون بمونه. یز یچ خوادی قرار گذاشت ودرخواست ازدواج کرد.گفت نم هام.باامیباهاش کنارب یرو چطور  ه یبق

  ی.تو کارک هیوگفتم.اما توچشمام نگاه کردو...بدون مدرک محکومم کرد.اخه تو بگو گناه من چ شد یرو که بهش مربوط نم یا

اب خوش  ه ی .چرا ادیبالها سرم م نی که ا  دمبه هم ز و یک ی پاپوش دوختم. زندگ یک  یکردم.برا   ی حسود یدخالت کردم.به ک

 . رهینم نییازگلوم پا

 .د یتو موهاش کش  یگلوم روون شد.احسان کالفه دست  یرو اشکهام

 . زمیعز یتا اروم ش   کارکنمی.چخوامینکن ترانه.من همون خواهرمحکم خودم وم ه یغلط کرد که اون حرفها رو زد.تو روخدا گر_

  ی اروم و ب ی زندگ ه ی  نکهیرو اروم کنم.کم اوردم.ا ه یبق  تونم ینم گهی گاه باشم.د   هی تک تونم ینم گهیاحسان.د  ستمیمحکم ن گهید_

 ه؟ یاد یز ی دغدغه بخوام خواسته 

. پلکهام  دمیشن یاطرافمو گنگ م ی.دست راستم روش مشت شد.صداها د یکش ر یکردم گر گرفتم.چشمام تار شد.قلبم ت احساس 

 بغلم کرد واز حال رفتم...  یکی  دمیهم افتاد.فقط فهم ی رو

سرم   یباال یدست راستم فرو کرده بودن.دکمه    یسروم هم تو  ه یدستگاه به گوشم خورد. ب یب بیب یکه باز کردم صدا چشمهامو

و نگاه    میاتیدکتراومد. دکترهم عالئم ح  نباربایبازم دوباره از اتاق خارج شد وا یچشما دنیو فشار دادم.پرستار وارد اتاق شد.با د

 نوشت.اخرم رو به پرستار گفت:  ور  ییزایچ هی چارت  یکرد و تو 

 بخش.  نینتقالش بد ا_

 هم از اتاق خارج شد.به زور به پرستارگفتم:  بعد 

 سرم اومده.  ییچه بال-

 . نجایحالت به هم خورده بود.اوردنت ا زم یعز یچیه_
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  ستیساده بهش دستگاه وصل کنن.ب یناخوش  هی به خاطر  ید یرو د یبپرسم ازاتاق خارج شد.ک یا  گهیبذاره سوال د نکه یا بدون

.به بخش  میرفت  رونیبه طرفم اومد.سروم و از دستم خارج کرد و دستگاه ها رو ازم جدا کرد.از اتاق ب گه یپرستارد هی بعد با  قه یدق

که    زدمیسرخ و نگران وارد شدن.خودم حدس م یو احسان و پروانه با چشمها ن یشدن،رادو ارجکه از اتاق خ  نیمنتقلم کردن.هم

 مطمئن بشم. خواستم یم ی شده ول یچ

 . زمیعز یبهتر_

 سرم اومده.  یی چه بال_

 بزنه که گفتم:  ی و باز کرد حرف دهنش

 گفتم(سکته کردم نه؟  ی راستش و بگواحسان.)با لحن نا مطمئن_

 . یمرخص  یبمون  نجایا گه یدو روزد ه یحاال حالت از من بهتره. ی .ولیخدا روشکر رد کرد_

 . کردمیم  کاریچ کردمیونم  نکاریگرفتم.اگه ا ی و به شوخ تمیوضع نیهم ی ناراحتشون کنم.برا نیشترازایب خواستینم دلم 

 ازت بخوام.  ی چ هی  شه یداشتم.م اجیاستراحت احت ن یبده به ا رشونیخدا خ_

 تو جون بخواه. _

 شهربمونم. نی ا ی هم تو قه ی دق  هی مرخص شدم  نکهیبعد از ا خوادی.دلم نمریبگ  گه یاز سه روز د هامونوی سرهنگ و مرخص  شیبرو پ_

 نگاه کردم.  نیاطاعت قربان.به رادو_

 . د یسفروبد  بی ترت ن یشما هم با احسان بر شه ی.اگه منیممنون که اومد _

 به پروانه دوختم. نگاهمو

 . میکن ی خال نارویا  ب یج یچطور  م یکن  یز یسفر برنامه ر یبرا  ای.حاال که نمردم.بیکنیم ن یف نیتو چرا ف_

 . دنیسه تاشون خند  هر

 همون ترانه.  ی بش خوامی.مرمی گ یخرج سفر و به گردن م ی:توخوب بشو من همه  احسان

 هم گذاشتم. ی رو چشمامو

 .فعال خداحافظ.یتا تنها نمون مونه یم شتیدو شب هم پروانه پ نیا_
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عمر   به گذشته فکر کنم.حاال که خدا بهم خواستی.دلم نممیواحسان از اتاق خارج شدن.من و پروانه هم گرم صحبت شد   نیرادو

بارم سرهنگ اومد   هی .زدنیو احسان بهم سر م ن یبودم.رادو یکه بستر  ی دوروز  نیلحظات وبسازم.ا ن یبهتر خوامیدوباره داده م

  شی.حالم به نسبت دو روز پگفتمینم ی زیچ ی که زدم به کس یبه خاطر گند  بودم خبرنداشت.منم  یز یمالقاتم.معلومه ازچ

احسان   یکی.می بر نیسفر اماده بشم.قرارشد با دوتا ماش  یمن تا برا  یخونه   م یریم م یمرخص شدم ودار مارستانیبهتربود.االنم ازب

  ی تو یاشپزخونه و برا  ی .بعدش رفتم تونی.وارد خونه شدم.لباسهام وجمع کردم وچمدون و دادم احسان بذاره ماش نیهم رادو یکی

سرکردم.به   د یوشال سف ی شلوارمشک هی به همراه  ی سرمه ا ی مانتو ه ی برداشتم.به طرف اتاق رفتم تا حاضربشم. وهیو م  یراه چا

اونا تا   شیشد.بهتره منم برم پ ن یرادو نیسوارماش  ان ی.دامیها راه افتاد  نیوبه طرف ماش  م یدرها روقفل کرد ی همراه پروانه همه 

 شدم.با تعجب بهم نگاه کرد.  ن یرادو نی .سوارماش رنیبگ  مشونویوتصم  انیاحسان و پروانه باهم ب

 بشم.  اده یپ یه؟ناراحتیچ_

 خودش اومد. به

 .نی.افتخار دادنینه نه.چه بهتر ازا-

 دادم.  امک یو روشن کردوراه افتاد.به احسان پ نیماش 

 تا ناراحت نشه.  زنم یحرف م نی.منم با رادو داکنهیکش پ نیازا شتریمسافرت حرفات و بزن وتمومش کن.نذارب ن یا یتو_

بهش   یلیدونه خواهرم تنگ شده بود.معلومه خ  ه یباهاش صحبت کنم.دلم برا  یروگرفتم تا کم  نایت  یوسند کردم.شماره   امیپ

 و باز کردم.  امم یپ می گوش  نگ یکردم.با د یازش خداحافظ نایصحبت با ت ی.بعد ازکمکنهیازمن نم ی ادیکه   گذرهیخوش م

 چشم._

 نگاه کردم.  ن یزدم.به رادو  یلبخند 

 کرده؟  یکه احسان از پروانه خواستگار  یانیتودرجر_

 اره._

 ؟ی با احسان ندار یخب؟مشکل

  ن ی.چه بهتر که خواهرم و بسپرم به همچستی..هم نرهیومعتاد وغ یباز  قی.اهل رفنیخوب ی نه.هم خودش وهم خانوادش ادما_

 . یادم

 و منم مزاحم شما بشم.   انیکه اون دوتا باهم ب د یندار  یمشکل نیپس شما با ا_
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 . یمن به جفتشون اعتماد دارم.شما هم مراحم_

وشوخ   نقدرراحت یا کرد یاز کارم تعجب کرد.فکرنم ن یتا ضبط و روشن کنم.رادو دم یجلو کش  هایدوتا صندل  نیو از ب  خودم

اهنگ شروع به   نیتا صداش وبلند کنم. اول   خواستیاهنگ شاد م ه یمنه.دلم  تیتو سفرشناخت حاالحکا د یادما رو با گنیباشم.م

 خوندن کرد. 

 چه کرده. نیچه کرده/ناز واداها روبب نیرو بب بایز یچه کرده/چشما نیقدو باال روبب اون

رو گوش    نایا د ی.ازسرگرد مملکت بعیکاردار ی.بابا تو با قد وچش وچال طرف چیزدم بعد  شهی م  یاهنگ داره منکرات دمید

 .د یچیپ نیماش  ی اهنگ تو یبده.صدا

 نگاه به ما کن/عکسم تو چشات قاب طال کن/جونم مال توشکرخدا کن/  ه ی  یرونیسرت وباال کن/دخترا ی رونیدخترا

ذوق کردم.اما   خوند یمن م یبودم و برا  ی رونیدختر ا  هی که  ن یبود.ازا ی میقد  ی ادیفازنداد.ز نیهمچ  ی بود ول ه یبهتراز قبل نیا باز

 .یگوش داد که.زدم ترک بعد  لیدوتا گور   یرو جلو  نایا شد یمن

اما از   نهیزم  یبا خودم همزبونه/فرشته شهرنجابت مال شهرعشقه پاهاش به رو  ه یساده و مهربونه/ه دخترمشرق ی دختر مشرق  هی

روگشتم تا به اخر/مثل   ایندارم/از اول دن یبه خدا/حرف  زمیریکه دارم/به پات م ی من هرچ  یدخترمشرق ی ا/مونهیاسمونه/مثل ماه م

 دختر/... ی کجا مشرق چ یه دمیتو ند 

  ی رانندگ الیخی ب نم ی.رادوکردینگاه کردم که داشت با دقت گوش م  انیروحم به پرواز دراومد.به دا یاهنگ ازخوشحال نیا دنیشن با

 حالم گرفته شد. شیبعد  ت یوبخونه که با ب ش ی.منتظر شدم بقکردیم

 ناناز/  ارهیتو دل من پر ن ی که ب یدون یناناز/م یمشرق دختر

  یگفتم وضبط و خاموش کردم.با صدا"ی کوفت" رلب یهمو ز یتو  دمی داغون تره.اخمهامو کش یلیکه خ  نیبابا زد تو پرمون.ا یا

با   ان یبهش رفتم.چه خوششم اومده.دا ی چرا خاموشش کردم.چشم غره ا  د یابروم رفت.فهم ی بهش چشم دوختم.وا نیرادو ی قهقه 

 تعجب به ما نگاه کرد.روبه من گفت: 

 ؟ یکه چرا قطعش کرد خوند یقشنگ م_

 لب گفتم: مخصوصا اون مصرع اخرش. ریز

  اوردم یانگار خودمم.طاقت ن نمش یبیم ی .کال وقتزهیگوشاش مثل من ت نمیرفت ا ادم یباز ، یکرد.وا دنیشروع به خند  نیرادو دوباره 

 تم: و بهش گف
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 تونخ جنس مونث.بگم بازداشتت کنن.   یرفت  ی ندار یزهرمار.اهنگ بهتر -

 . د یخند ی.اونم مگفتمیبهش م  یبه شوخ نارویا

 کن.  رمونیاصال قل وزنج م یبکن اگه ما حرف زد نکاروی.شما اکوستیهرچه ازدوست رسد ن_

 راه افتاده.بحث وعوض کردم. نمیبابا.ا نه

 ؟ یریم  ای یمونی.مهی چ ندتیبرنامه ا انیدا_

 به طرفم برگشت.  یکم

 اونور.چطور؟  رمینم گهیهستم د نجایهم_

 باال بزنم.  نیبرات است خوامیاخه م_

 ؟یچ_

 .تا جبران محبتات بشه. رمیکه زن بگ   نهیمنظورم ا-

 هست؟ یحاال ک_

 . گهید شه یم  دایپ یکیهمه دختر باالخره   نی.اایتو هم منتظربود_

 مثل خودت.من تو رودوست دارم.   خوامیروم یکی خوام ی رو نم یاخه من هرکس_

 تو هم.  د یاخمهاش وکش نم یتو گلوم وسرفه کردم.رادو  د یپر بزاقم

 ه؟ ی جان.منظورت چ_

 که بشه زن من.   یتو خواهر ندار  یعنی_

 . شهینم دایندارم بعدشم مثل من پ گهیگرفتتش.د ن یدونه داشتم دوست رادو ه یاهان.از اون لحاظ.نه _

 چشمش به ماست.  یه نه یجلو رو بب  نکه یا ی به جا نمی.اکارکنمیسرم چ ی .فداد ید ن یکردم که رادو نازک  یپشت چشم بعدم

  ران یتو ا یاگه جونت ودوست دار ی .ولتوییاخالق اروپا اینمازخوندنت وقبول کنم  دونم ینم ی بامزه ا  یلیتو خ  انیدا ی دونیم  یول_

که مثل من   یی.دوم اوناکننیو ولت نم چسبوننیکه خودشونو بهت م ییاینگو دوستت دارم.چون زنها دو دسته ان.اون یزن  چیبه ه

 بهت نگفتما.  ی زیچ شناسمتیچون من م  اال.حان،اندرستنیکه ازخجالتت درم
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 دوستت دارم.   یداره بهشون بگ   یخب چه اشکال_

دوستت   گفتیمردها م  یبه همه   میمر  ی مثال تو دوست داشت نیسرت.ببهم ایمادرت باشه  ایکه   یبه شرط ی نداره،ول یاشکال_

 دارم. 

 مگه؟  شه یم  یاره چ_

 ؟ یتو کال رد داد  رتیغ یمرس _

 دادم؟  یچ_

 ؟ ی کلمه استفاده نکن.اوک ن ی.فقط فعال ازایشی .حاال کم کم متوجه مستیمثل اروپا ن نجایا گمیبابا.م یا_

 . یاوک-

 . یمردم ازگشنگ   میجا نگه دارغذا بخور هی  نیرادو_

 چشم._

  اورد یدر م  ی بیغر بیعج  یها افه یاحسان ا خودش ق دمشونی.منکه هردفعه دکننیروم  ا یدن فیاحسان و پروانه هم که ک  نیا

  می که استراحت کرد ی .کممیستادیناهارخوردن وا یراه برا  نی.بد یخند ی باز بود.فکرکنم داشت م یوپروانه هم دهنش مثل اسب اب

 شدم.  داریپروانه از خواب ب یبودم.با صدا بکه من تموم راه و خوا م یدوباره راه افتاد

 .مید یپاشو رس _

  یکه بو  دمیکش ی قی.نفس عمشد یسرسبزبود.ادم روحش شاد م یلیشدم وبهشون سالم دادم.اطرافم ونگاه کردم.خ اده یپ نیماش  از

 هم بود.رو به پروانه کردم.   گه ید نیما سه تا ماش  نیچمن مشامم و پرکرد.به جز ماش 

 . نیمهمون دار_

 .یشناس یهم م شونی کیتازه    نیخوب ی اره بچه ها_

اومدن.پروانه به   رونیب ال یو پرستو خانم از و ن ی.همون موقع اقا رامستی ن ادمیکه خودم   دمیرود نایا ی الی فام ی شدم.من ک کنجکاو

  د ی.پرستوخانم صورتمو بوس میکرد ی هم بهشون معرف انیودا م ی.بهشون سالم دادمی ون رفت وبغلشون کرد.به سمتشون رفتسمتش

 گرفت.  انسالیمرد م ه ی کرد.دستشو به سمت   یشروع به معرف نی.رادومیبه جمع کرد یکل  م سال هی کرد. مون ییوبه داخل راهنما

 خانم. یگلم مهر  یوعمه   زمیعز  ،شوهرعمه یعموهاد شونیا_
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.به بچه  شمیفلک زده رو فحش بخوره.چه خوبه عمه نم  نیتا ا ی کرد  ییچه کارها دونم یکه م  ،منیکنیم  فیتعر ینطور یا االن

 بهم بگه خاله.  گمیاحسانم م

 پسرشون پدرام وعروسشون پگاه خانم.دخترعمو،پسرعمو هم هستن._

 .میخوشبخت_

 .نطوریهم_

 ر پگاه.خواهر پدرام حنانه و نگارخواه_

هم که بهش دست دادم فقط سرانگشتشمو  ی.وقت خوردینم هی هم به بق شی امروز پیبودن به جزءحنانه.کال ت  یخون گرم ی ها بچه

اومدن .راه رفتن پسره هم با غرور   نییو بانمک از پله ها پا زه ی م زه یدختر ر ه یپسر جوون که به همراه   ه ی لمس کرد.همون موقع 

دختره به طرفمون اومد    دنیپله ها که رس  نییکدوم برام اشنا نبود.به پا چ یه یچهره   ی ول شناسمیم  شونو یکیبود.اما پروانه گفت 

که فقط    می.به پسره نگاه کردشناستمیوقته م ی لیکرد. انگارکه خ یوپروانه رو بغل کرد اما به من با لبخند دست داد و احوال پرس 

  ری بود ز ستادهی که کنارمن وا  نیخوب بشه.رادو شاالهیچه بد.ا ی .واهالل  چارهیتکون دادوبه پسرها هم دست داد.نکنه ب  یبرامون سر 

 گوشم گفت: 

 خوب بشه؟  یک_

 اخر و بلند گفتم. کهیت فکرکنم 

 .ستیمگه الل ن گهیپسره د نیا_

 نگفتم.به دختره اشاره کرد.  یز یبخنده.وا من که چ خواد یبه دندون گرفت.معلومه م نشوییلب پا  نیرادو

 همسر اقا سام هستن. ناخانمیهم م شونیا_

 دشونید ی م ی ا گه ی.البته هرکس دنییوسرش وانداخت پا   د یکش یدختره نفس راحت  یپسره درهم رفت واخم کرد.ول  ی  چهره

  نیرادو ی.ازچهره عادستیدرست ن  یزیچ  ه ی م ید یفهم می همه نوع ادم سروکاردارواحسان چون با  نی من ورادو یول  شد یمتوجه نم

  رون یب  رزبونش یو از ز  کنمیم ییازش نامحسوس بازجو یعلت کنجکاو ه سفرب نی.منم تا اخر ادونهیزومیمعلومه که همه چ

 به پسره اشاره کرد. ن ی.رادوکشمیم

 . رازیش  ی تو  هیهم سام هستن.دوست وهمسا شونیا_

 من نگاه کرد.  به
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 ست؟ یبه نظرتون اشنا ن_

 .ومد ین  ادمی یز ی.چزکردمیر چشامو

 . ستیخاطرم ن یزینه.چ_

 نشون؟ ی؟شناختیسام تو چ_

 نه._

 گرفت؟ یم  افهیزبون داره پس واسه ما ق نکهیا

 تا خونه کمکتون کرد.  نیکرده بود د ینم خرشکوفه خا یوبرا  ن یبود رازیش  ی هستن وقت ی همون شون یترانه خانم،ا_

اومد چون اخمهاش  ادش ی.فکر کنم حاال منو خواستیازم شماره م د یجلو در رس  ینزاکته هست که وقت ی همون پسرب نیا اهان

 نکره اش به خودم اومدم.  یزد.با صدا ی.پوزخند یقصد وغرض کمک کن یب یدرهم شد.حقت بود پرو.تا تو باش 

 ؟ یمشغول یو خونه دار   د یهنوزم به خر_

 . دمیبزنه که وسط حرفش پر ی خواست حرف نیرادو

 ؟ یاستخدام یهنوزم تو باربر  یمشغولم.شما چ ی خونه دار ف یبله.هنوزم به شغل شر_

  یرکیز ر یز یچشه؟خنده   یار .مگه خونه دیمنو مسخره نکن یخواستی.م زدیم رون یب شی.از چشماش اتد یهم ساب یو رو  دندوناش 

من چقدرمعروفم که همه منو   کنه یخودش فکرم شیاحسان دوباره هنگ کرد.االن پ نی.اما اکردمیو پروانه روحس م  نیرادو

ادم   نکه یا گه؟بدونیم  یچ ن ینبود؟پس ا  نیزن ا نای شد؟مگه م یرفت.چ بهم ی شد و چشم غره ا زونی.حنانه از سام اوشناسنیم

 .بهش نگاه کردم. دهیما ازخونسرد بودن شوهرش خجالت کش  یشدم.معلومه جلو  ره یحسابش کنم به دختره خ

 بغلت کنم.  شهیم  یتو چه خوشگل وخانم_

 .د یخند 

 .نیارداریاخت_

 . مید یخاله پرستو به طرفش چرخ یبازکردم و تواغوش گرفتمش.با صدا دستامو

 کن.  شونیی.پروانه جان راهنمام یشام بخور د ییایوب  د یباال لباساتونو عوض کن د یخب بر_
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  یپسرها و اتاق بغل ی هم برا یکیپدرام وپگاه. ی اتاق هم برا هیما دخترا شد. ی اتاق برا هی .میباال رفت نای به عالوه پگاه ونگاروم یهمگ 

تا شام    میرفت نییدخترا اشنا شدم.همون اول باهام اخت شدن.باهم پا شتربایهم ب ی .کممی وسام.لباسامونوعوض کرد  نایم ی هم برا

ناراحت   یلینزدخ ی سام حرف نکه ی.به خاطرانهیکنارسام بش نایموقع شام نذاشت م  یسام بود.حت زونه ی او چنان.حنانه هم هم میبخور

  ی هم ب ینی زم بیدن بود.از س . خونسرد درحال شام خورنمینشوندم تا عکس العمل سام و بب انیرو کنار دا نایشد.منم م

بجز   م ی.دوبه دو مشغول صحبت بودمیوکنارهم نشست  م یرد.بعد ازشام به کمک هم سفره رو جمع کتیخاص ی ب یرگتره،پسره  

 گفتم:   نای.رو به مکردی م  یبگ یکه احساس غر انیدا

 ؟ یشما خونه دار _

 و فرانسه دارم.  یس یزبان انگل  سانسینه.من ل_

 .شهی ومسلمون م ران یا ادیبعدش م یاونجا بوده ول  یسالگ  جدهی اومده تا ه ایبه دن سیهم انگل ان ی.اتفاقا دای.چه عالنیافر_

 .سمیواقعا.من عاشق انگل_

کم کم    گهیمطمئن بشه که حرفم درسته.د  خواستیصحبت کرد.اونم جوابش و داد.فکر کنم م یس یکرد وانگل  انیرو به دا بعد 

 فراموش کردن.به نگارنگاه کردم. سرشون به صحبت گرم شد وما رو 

 باسام داره.  ی خواهرشوهرت نسبت نینگارجون ا گمیم_

 .شوریب  ی پسره  نایم ف یح ند،وگرنه یبگه اوپن ما خواد ینه بابا.خودشوانداخته به اون.سامم چون شش سال اونوربوده مثالم _

 ست. گهیهمد   هی حنانه شب یچرا اسم پگاه و پدرام به جا ی.ول نوموافقمیا_

 سته.  وای هم بوده بعدشم حنانه اسمش با زن عمو ه یاومدن اسماشون رو ا یبه دن ی .چون پگاه و پدرام از وقتگنیم نوهمهیا_

 نه؟ یبیم  ینطور یدوتا رو ا ن یا شهیناراحت نم نایم_

اون   ی سام.ول ی  نه وید  نای.مدنیبروزنم یخبردارن ول  ی همه ازهمه چ نکه یخودمون بمونه با ا نیدختر.ب  یتو هم چقدر کنجکاو _

امروز و فردا    ی سام ه ی ول  رنیاند تا جشن بگ  غهیهست که ص ی سال هیبا هم باشن. نکه یچه برسه به ا  کنه ینگاهشم نم یاحمق حت

  نایم گهیرو به اون روشد.د نیرفت خارج وتخصص مغز و اعصابش وگرفت،ازا نکه ی.اما بعد اترو دوست داش  نایم  یلیخ ل ی.اواکنهیم

  ترسه یمونده.م  یباق تشون یهفته تا اخرمحرم ه یبازم دوسش داره.فقط هم  نه یبیکه رفتارهاش وم نیبا ا نایرو به حساب نکرد.اما م

 سام و ازدست بده. 

 نگاه کرد.  نگاربهم
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 ؟ یشناس یتوسام وم یراست_

  ی.سکوتد یبلند خند  ید نگارباصدا.حرفم که تموم ش نمشیاصال انتظارنداشتم دوباره بب نکهیبراش گفتم تا ا مون ییازاشنا منم

 جمعش کنه.  ستین یکی دحاالیبرقرارشد.همه نگاه ها روبه نگارچرخ

 .میعموبگوماهم بخند  هی:چیعموهاد

 ازخنده رولباش بود گفت:  ییها هی که هنوز ته ما نگار

 .ستیقابل گفتن ن یعمو ول  د یببخش_

 بهم کرد.  ینگاه سام

 گفته؟  ی زیدلقک خانم چ  نینکنه ا_

با لحن اخطارگونه اسمش وصدا زد.با ارامش   ن یکه مهمونم.رادو فی.حتی خاص یبا من بود پاشم شل وپلش کنم.جلبک ب  نی؟ایچ

 پام انداختم.حاال همه نگاه ها به من بود.  ی پام و رو

 . توبکنیما بزرگترها بود شما بچه دار نیبحث ب_

 به حنانه اشاره کردم.  بعد 

ودوباره   د یافتاده باشه خند  یز یچ ادی.انگار که ادیدوتا خوششون نم نیکس از ا  چی.مشخص ههی د هم بقوبع رخنده ینگارزد ز اول

 گفت: 

 مثل من بهت توجه کنه.  ی ازخداته که پسر  ؟مطمئنایبچه باش  نیا یتوجا یخوا یم-

به   تیانسان فهمم ی م کنم یم سشیتازه به دوران مقا  نیبود وبا ا یخارج  ه ی و که  ان یدا یکه وقاحت و به حد رسونده بود.وقت  واقعا

 هم رفت. یواحسان تو  نیرادو یگرفتم.اخمها  شی.ازدرون اتزادهیبه شعورادم ستیدرس و جا ومکان ن

  هی نه  یادامه دادم(توجه کن پسرخوب، ول  روزمندانهیپسرخوب باشه.)تعجب کرد.با لبخند پ هیارزوشه کنار ی درسته هردختر_

 . مونیم

  نیدنبالش رفت.ا  "شیا"شد وحنانه هم با گفتن الخارج یواز و  د یکش  یقی عم ی.نفس هادنیخند   یبلندتر  یبا صدا همهنباریا 

 شد. شترخنک یازهمه ب نیافتاد.فکرکنم دل ا نا ینداره.نگاهم به چهره خندون م ایدخترح

 . کنهی م  یشوخ ی چ ی که جنبه نداره برا نیبابا ا ی :ایعمه مهر_
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 . ادیوقته سام هم اروم شد م ر ی.دد یاستراحت کن د ی.بلند ش د یخسته ا یلیپرستو:معلومه شماها خ خاله

از   یخوابم برد . چهار روز  دهیمنتظربودن،چون بالفاصله ازجاشون بلند شدن و رفتن تا بخوابن.منم سرم به بالشت نرس  انگارهمه

  ی دستبند مردونه وبرا ه یحسام   ی.ازبازار برامیگشتیروم یدنید یجاها  ای م یبازار بود ایمدت   نیا ی.تو گذرهیم نجایاومدنمون به ا

بهش دارم.کال   ی.کال عالقه خاصدمیخر یصندوقچه منبت کار  ه یخودمم  ی .برادمیشده خر ی کار نایخوشگل م  ی  نه یهم به ا نایت

مدت احسان هم از پروانه جواب مثبت وگرفته بود وحاال قراربود    نیا ی.تو خرمیم  کهیت ه ی.هرجا که برم ادیخوشم م ی دست عیازصنا

  ه ی اقتیاحسان خوشحال شدم.ل  یبرا ی لی.خیخواستگار ان یو بابا نادر ب  یبودن مامان زر  ی صحبت کنه تا اگه راض نیبا عمورام

زبان وخارج ازکشور   یدرباره   شترحرفاشونمیباهم اخت شدن.ب یلیمدت خ نیا ی هم تو انی و دا  نایخوب و داره.م یزندگ

رو   گهیتا همد   میکنیاستفاده م  ی ازهر فرصت م ینیرو بب  گهیوقت هم همد  چ،هر یه میوفرهنگاشون بود.اما  من وسام،بهتر که نشد 

  یشده.وارد اشپزخونه شدم تا برا  مونیزیچ  ه ی کردن یفکرم م یکردیروز بحث نم  هی شده بود.اگه  یعاد  گه ید ه یبق  ی . انگار برامیبکوب

رو   ییایازم خواست.حاال هم زودتر ازهمه پاشدم تا اب نخود لوب زشامیسرم شبیکه د ان یناهار ابگوشت بار بزارم.البته با خواهش دا

تا ظهرجا   کارا باالخره غذا روگذاشتم  هی گاز تا بپزه.بعد از انجام دادن بق ی کرده بودم ابکش کنم و بزارم رو  سیخ شبید  ازکه 

صبحونه وناهار بخرم.راه خونه   ی.چادرمو سرکردم تا به عادت هر روزه هم، قدمم زده باشم.سر راه چند تا نون هم برافتهیب

درختا به هم بخوره   یبرگها شد یباعث م یکه به صورتم خورد، حالم جا اومد.مخصوصا وقت  یصبحگاه  میدنبال کردم.نس  می رومستق

.به سمت خونه راه  دمیتا نون خر شیو ش   ستادمی.صف وادمیرس  یینانوا ه یمنه.از مغازه ها گذشتم تا به  د یتول  یقشنگ  یوصدا

رو زدم و وارد   الی نخرم.با دست پر زنگ و ومد ین  مداشت دل  یقشنگ و تازه ا ی های.سبزدمیفروش و د ی راه وانت سبز نیافتادم.ب

 رو ازم گرفت. دهایمبلها نشسته بودن.پروانه به طرفم اومدوخر ی روخونه شدم. همه 

 . رفتمی .خودم منید ی:شما چرا زحمت کشنیرادو

 . دمیرو هم خر نایسر راه ا نی هم ی،برا یرو ادهی.مثل هر روز رفته بودم پستین یزحمت_

 گذاشتم.به طرف مبل رفتم ونشستم.  ز یاو ی برداشتم و رو زیم  یاز رو  چادرمو

 بخور. ی زیچ ه یدخترم پاشو تو هم  م ی:ما صبحونه خوردخاله

 پاک کردن.  یجز سبز  ستین ی ممنون خاله،با اجازتون من صبحونه خوردم و رفتم.ناهارهم گذاشتم فعال کار_

 .دستت درد نکنه دخترم. میکشیم  یزحمت اونم منو مهر_

 بود.   فهیوظ  کنمیخواهش م_

 گفت:  ی زودلبریام ر یحنانه توجهم بهش جلب شد.با لحن تحق یباصدا

 . ستین ی کالس  ی دوره زمونه ب  نیا ی به نظرت چادر تو_
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.هر چقد  یکن یجاشو پرکنه.به تو چه اخه.مگه تو سر م د یبا نیا ستیبارم که اون جوجه اردک زشت ن ه یشروع کرد. نیباز ا ایخدا

 . رنیهم ماشااله از رو نم ی د یهم جوابشونو م

 شده کالس. ی و ساپورت دوازده تومن ی کالس  ی شده ب یتومن صد یتا حاال چادر س   یاز ک_

 چقدرخوش خنده ست.حنانه هم باحرص پله ها رو باال رفت.  نی.اد یخند  زیزریر نگار

 . یکنیم  یتالف ادی خوشت ن ی از کس یوقت   یگفتیچرا م  فهممی :حاال منیرادو

 کو؟  ان یدا ی.راست چنیپی به پر و پام م یباهاشون ندارم اونا ه یطاقت حرف زور و ندارم.تازه من کار_

 :خوابه.احسان

رفت بزرگترش و اورد.خودش کم بود   نیاومدن.االن ا نییشده بود دوباره از پله ها پا زون یسام او  یکه از دستها  یدر حال حنانه

مبل   ی من رو ی درهم روبه رو یدهنش و بکشه.سام با اخمها پ یط خدا کنه زحالش و داره.فق ی رو هم اورد.ک یکی نیا

  یغم تو چشما  شد یجا هم م نیسام.از ا یطرف بدنش افتاده بود رو هی که   یور نشست.حنانه هم به زورخودش وکنارش جا کرد ط

 داره.   یدل سوزوندن چه حال  یسام.تا بفهم ذارمی.داغشو به دلت مستیسام ن اقتیکه ل یدختر  نیهمچ ف ی.حد یرو د نایم

 . یازم درخواست کن یتونیها.راحتم م یحنانه رو دک کن  ست یالزم ن ی کن  کیخودتو به من نزد نکه یا ی:براسام

  نیا کنمیم یخودار  ی.حاال من هرهیگ یم لی خودشوتحو نقدر یست که ا کارهیگفت؟مگه چ یچ نیگرفت.ا ی حق به جانب افه یق بعد 

 انداختم. ی حوصله ازجام بلند شدم.از سرتا پا و دوباره برعکس بهش نگاه ی.ب دارهیدور بر م شتریب

 د؟یخدا چرا طاووس و افر یدونیم_

 گفت:  یجی کردوبعد با گ یمکث

 داره؟  ی چه ربط_

 گرفتم.  یحق به جانب افهیخودش ق مثل

 . رهینگ  افهیمثل تو ق یتا کالغ  د یخدا طاووس و افر_

االن از حرص بنفش شده.از پله ها باالرفتم تا لباسام   دونمیس العملش باشم به طرف اتاق راه افتادم.اما ممنتظرعک نکه یا بدون

 و نگار و پگاه پشت سرهم وارد شدن.  نایبازشد وم ییهویوعوض کنم که در 

 .نیازجلو نظام کم دار ه ی  ن،فقط یچتونه؟صف مدرسه راه انداخت_
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 شده بود.  ی اداهاشون برام عاد ن یا گهی.دبه کارم ادامه دادم ی الیخیبا ب بعدهم

 . میدور بزن  هی میبر د یخب اگه خندهاتون تموم شد.پاش _

 . رونیکار داره.االنم پسرها رفتن ب کم ی:صبر کن.پروانه پگاه

 کلم هم رفته؟  ی اون ترش _

 . خورهینه اون نشسته وحرص م_

 فرما بشن.    فیپروانه خانم تشر میومنتظرشد  میازاتاق خارج شد  باهم

 اد؟یکه نم   کنهیکارمیمگه داره چ_

 . کنهیم  نشیداره تزئ  ده یاحسان کادو خر ی:برانایم

 نخود سبز دوباره خودشو انداخت وسط. نیکه ا م یو خنده کرد ی شروع به شوخ دوباره 

 ترانه جون...  گمیم_

 هان چطوره؟ مینداشته باش وبا هم کار ا یاصال ب میتو رو خدا ول کن حنانه بذارخوش باش _

 . گهید یظاهرساده واخالق گندته که تاحاال مجرد موند  نیهم یبرا_

 . یگل  نیکنما.وگرنه من به ا  عشیدوست داره ضا گم،خودش ینم  یچی من ه یه

 ؟ ید یچرا ترش  یبدونم تو که هفت رنگ  شهیحاال فکر کن من ساده و مجردم.م_

 شد. ره یحرص بهم خ با

 با سام ازدواج کنم.  خوام ی م یگفته من مجردم به زود  یک_

نگاه کردم.اشک تو چشماش حلقه   نای .به ماقتیل  ی.خاک بر سر سام ب میحرف و ازش نداشت نی .انتظار امیشکه شد  هممون

 زد.چقدر پاک ومعصوم بود. 

 تا حاال بچه هم داشتم.  کردم یم ی هرکس زونیاگه منم خودم ومثل تواو_

 . یکه تو ندار  یزی ننداختم.فقط سام از ظاهرم در کنار اخالقم ازم خوشش اومده.چ یمن خودم وبه کس_
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کجا   یاجنه ها شد  هی تازه شب  شیبارعمل وشصت و پنج نوع لوازم ارا ستی.تو که به لطف بهیخداداد حیظاهرانگارمل گه یم نیهمچ

از   یهم که بعض  دایپاره پوره.جد  ایتنگه   ای.رونیچه برسه به ب پوشمینم  یکه من تو خونه تکون  یی.اونم با اون لباسایدار  یقشنگ 

 قدم به سمتش رفتم. هیاسپرت. ذارنیواسمش و م زننی مپسرونه  پ یگرفتن ت اد یدخترا 

...من ترشک لواشک  یخریم  ملیتا هفت کهکشان فاصلمونه.تو با پول بابات رژ و ر نیزم ی.ول ی.منم دخترم،تو هم دخترنیبب_

  ی ....اما من هنوزم قاطیخوابیدوست پسرت م ش ی....توشبا پیو کوله پشت  ی...من با کتونرونیب یر ی با ست قرمزم....تو دمیخریم

...تو  د یخر یرو واسم م  ایبابام دن کردمیمن اراده م ی تا برات شارژ بخره....ول  یکنیم  بوس ....تو دوست پسرت و خوابمیعروسکهام م

 .بهت ثابت شد؟گهینه کس د ییتو  زونهیکه او ی . حاال اونمونمیمن بازم پرنسس مامان بابام م ی و اون باش...ول ن یداف ا

  ر یز ترسمیم   کوبهیپاشو م ن یکه ا نقدریرفت.ا رون یو ب   د یکووب نیبه خون نشسته نگام کرد.اخرم پاشو با حرص به زم یچشمها با

 . رهیسرتق از رو هم نم ی ره .دختشکنهی کفشش نم  یبزنه.حاال خوبه پاشنه ها رونیپاش چاه اب ب

 کنه.  توی:اوه اوه اوه.رفت تا چغولپگاه

 فرما شد.  فیجاش بلند شدو به طرف پنجره رفت.اصال برام مهم نبود.ازهمونجا بلند پروانه روصدا زدم.باالخره ملکه تشر از

 سام حلقه کرد.  ی :بچه ها به طرف پسرها رفت.دستهاشو دوربازوپگاه

 نبود.  نایهواسش به م  چکسی.کالفه شدم هکردمی.حاال اگه خودم نبودم شک مدهیوم  گزارش فوتبال انگارداره

 . میبر ایب  هیپگاه کاف_

 اشاره کردم.  نایطرفم برگشت که به م به

 . می:حاال کجا برپروانه

 .گه یروز د ه یگردش بمونه   میناهاروحاضرکن  م یظهر شد بهتره بر گه ی:به لطف شما دنگار

.پگاه و نگار  هیموافقتشونو اعالم کردن وبه سمت اشپزخونه راه افتادن.منم به طرف قابلمه رفتم تا بدونم غذا درچه حال همه

کاسه   ی .پروانه هم سفره به دست از اشپزخونه خارج شد.ابگوشت و توختیر یهم سبزها رو داخل سبد م نا یظرفهارو گذاشتن و م

تا   م یرو سر سفره بردم و دست به دست کرد ینیناهار.س  انیپسرها رو صدا زد تا ب ی مهرداشت.عمه   یی.عجب رنگ و بو ختمیها ر

 قاشق و که دهنش گذاشت گفت:  نیاول نیکردن شدن.عمو رام ت یلیبه همه برسه.مشغول ت

 به به!دستت دردنکنه دخترم._

 نوش جان._
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 . ارهیتو هم م ی برا ذاره،حتمایترانه خانم هروقت شام و ناهارم نیالبد ا نی خوشبحالت رادو گمی:مپدرام

 وجب کنارم نشسته بودگفت:   هی  یکه با فاصله    نیرادو

 .ستین بینس ی هم من،هم احسان.اونم ب_

تا ارنج باال  نهاشویازدستم گرفت وجلوش گذاشت.است د یقابلمه رود نی .رادوارموبکوبمشیرو ب دهیشدم تا قابلمه گوشت کوب بلند 

 زد. 

 ها. ی له کن ینیزم  ب یدوتا س  یی خوایم  ؟خوبهی گاوبکش ی خوای:مگه مپدرام

 ؟ ی دار ی تو رو بکشم بعد هم لهت کنم حرف  خوامیاره م_

 باال برد.  می دستاشو به حالت تسل پدرام

 . می زنینه دادا،ما با مامور قانون سرو کله نم_

.نوبت خودش که شد زهیهمه دوقاشق بر یرو بهش دادم تا برا  هایدست ش یکرد.پ دن یبزنه شروع به کوب یحرف نکهیبدون ا نیرادو

 که نذاشت.دوباره نشستم.   ارمیب  یدست شیظرف کم اومد.خواستم براش پ

 . خورمی ناهارتو بخور.من توقابلمه م نیبش_

 .پدرام سکوت وشکست یکه بازصدا  م یتکون دادم و مشغول شدم.همه حواسشون به ناهارشون بود.درحال خوردن بود یسر

 اشتهام باز شد. د یشا نیکنارمن بش ای؟ب ینه؟اصال پگاه تو چرا ازمن دور چسبهیم یلیبد نگذره اونجا غذا خ نیرادو_

 تر انداختم و مشغول شدم. نییو سرم و پا  دمیجمع زد خجالت کش ی که پدرام تو ی حرف از

 . ومدهیبه تو ن ایفضول نیسرت تو کارت باشه.ا_

 به خودم اومدم.  تیپاراز یازحرف پدرام خوشش اومده با صدانشد؟نکنه  یز یچ نیمنکرهمچ چرا

 . دمینم تیهمونطورکه من به ترانه اهم دهینم تیاهم  نیمطمئنم ترانه به رادو_

راه   ه یچه بحث  نی.ایند  ت یاهم گهیصد سال د خوام ی بخوره تو سرت.م ت ی.اهمیرودل کن ترسم ی.مرهی گ یم ل ی.چه خودشم تحواوهو

 .گرفتمی حالشو م د یبا ین؟ولیانداخت

 . ارهیعقاب درب ی ادا تونهیاوال ترانه خانم،بعدشم کالغ نم_
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به   نکه یا یگند زدم. برا  یل یفکرکنم خ یبودن ول  ی تو چه حال دونمیکردم.نم ی رو ادهیبارو ز نی.فکر کنم اومد یدر ن یازکس صدا

  نیبابا.اگه گذاشتن ا یو عقاب.ا نیرادو  ایسام و دوباره کالغ کردم  دونمیغذامو خوردم.حاالنم ه ی پرو،پرو بق ارم یخودم ن ی رو

 . نیگوشت تن منو اب کن ی .هشهتموم ب ی و خوش   یبه خوب یمرخص

 ترانه خوشمزه بود.  ی:مرس انیدا

 بهش زدم. ی شده نامرده.چه قشنگ جوعوض کرد.لبخند  لیهمون اندازه سام ذل  ،به ی تو مرد یبده پسر.هرچ رتیخداخ

 نوش جونت._

وارد شد.بازم تشکر کرد که    ینیس  ه یبا  نم یوسفره جمع شد.رادو می هم به راه افتاد.با کمک هم دست به دست داد هی بق تشکر

 کردم.پشت سرش پدرام اومد.  دایپ یالرژ  گه ید نیکن یجوابشو دادم.چقدر تشکرم

 ممنون.._

 نوش جان._

 کرد.   یا خنده

 نه.  ی گفتیم  نویفکرکنم دائم هم_

 سرجواب مثبت دادم. با

 .د یهم به ما بد  ییچا ی نیس  ه ی شم یبگم ممنون م خواستمیاما من م_

 داره.   یا  گهید  یصفا ه یخردن  الیاز دست ع ی.چا ارهیاالن پگاه م د یببخش_

 .د یبلند خند  یصدا با

 . یببر  ی خوای م ی ک یحاال شما برا-

 گفتم:   یومل مل کردم وبا لحن لوس  چشمام

 نداشته. سعادتشو  یواال هنوز کس_

 نازک کردم.  یچشم پشت

 .ادی:ترانه لوس بودن بهت نمپروانه
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 . ادی.اونوقت به من نمی کنیموش م ه یشب ه یبق یکه خودتو برا ادیچطور به تو م_

بلند احسان  یسرم گذاشتم.با صدا یکره چپ و راستم جابه جا شد.دستم و رو  می زد تو سرم که ن دونه ی یکف   یبا دستا پروانه

 . دمیوصدا زدم.صداشو از پشت سرم شن

 جانم._

شما پا   یکارا روانجام بدم و خانمها ییمن خدنگم که تنها زه،مگه ی بگو برات بر ی خوایم  ییزنت و جمع کن.اگرهم چا نیا ایب_

 پا بندازن.  ی رو

 . کنمی.خودم برات همه کار مزمیناراحت نباش عز_

  ی بلند شد.پروانه سر هی بق ی خنده  یپروانه زبون دراوردم که صدا یبرا م یجمع ا یبفهمم تو  نکه یتا بنا گوش باز شد.بدون ا شمین

 .کنمیم  تیخودت متاسف باش پرو، صبر کن االن حال یتاسف برام تکون داد.پرا  یبه معنا

 غزال بهتربودا.  کنم یم  ؟فکریا  ی احسان تو ازانتخابت راض_

.احسان  کردنیبا تعجب به ما نگاه م  نای.عمو استادمیوا ان یکه گفتم پروانه دنبالم کرد و منم پا به فرار گذاشتم و پشت مبل دا نویا

 با خنده دست پروانه رو گرفت تا نگهش داره. 

 .ایبرادر.بهش نامحرم یاها_

  گهیحرفم زود دست همد  نی.با اکنهیحساب م مارو ادم ی بود وگرنه ک نایبه خاطرعمو ا شتریازخجالت سرخ شدن.البته ب جفتشون

 خنده.  ر یرو ول کردن که بلند زدم ز

 .ینداز یترانه،ادمو به خنده م ی خند ی:چه قشنگ منگار

  ی دادم.خدا خودش تا شب بهم رحم کنه.ب ی بار اومدم خودم باشما جنبه ندارن که.چقدر امروز سوت ه یخندمو خوردم.حاال  عیسر

 حواسشون از خودم پرت کنم گفتم:  کهنیا ی توجه به حرف نگار برا

 نه.  ای یار یدرب ی دگیپروانه رو از ترش  ی جور ه ی د یحاال خجالت نداره که احسان جان.با_

 نگام کرد.  یبرزخ یچشمها با

 نه من.  یی تو ده یکه ترش   یا،اونیتو ازمن بزرگتر  نکه یمثل ا_

 نشستم.  ان یدا کنار
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 به عقل،نه به سن.بعدشم مگه مثل تو هولم.  یبزرگ_

 . یار یوقت کم ن هی_

 .  رمیگ ینه. اگه کم اوردم ازت قرض م_

 . رونی ب میبر د یپاش  د یکه خورد تونم ییچا ونیخب اقا_

 :کجا؟ انیدا

 . دونمیرو نم م،شمایکن  ی باز بالیوال م ییخوایما م_

 .م یشنا کن ایدر م یری:ما مپدرام

 داره؟   ایکجا در نجای.اخه ا یشروع کن یخاک ینهای از زم  ی خوایم د،البد یببخش_

شب و هم   د یشا د یرو جمع کن الیو وسا  د ی.حاال هم زود حاضر بشیفهمی م ی و دو ساعت تحمل کن  یبش نیاگه سوار ماش _

 . میموند 

  ن یدوساعت بعد پدرام و رادو ق ی.دقمییایبا شماها ب میموندن.گفتن ما پا ندار ال ی.بزرگترها داخل ومیبا هم حاضر شد  یهمگ 

که بالفاصله پدرام و   میشد  ادهیپ نیخوب بوده.ازماش  شیاضیپدرام ر  ن ی.فکر کنم انیپارک کردن.ماشااله تخم ا یواحسان کناردر

  بالیشروع به وال نا یشنا کنن.البته فکر نکنم اون برج عقرب بره.ما دخترا هم به جز م تنها رف  دهیند  ایسام و حنانه مثل در 

که    میبود ده ی.اونقدر هورا کشمیکرد ی خودش بود.چهار)ست( باهم باز  یو تو  ومد یم،نی بر ای.هر چقدرهم بهش گفتم بمیکرد

  وان یل  هی اب و با  ی رفتم و بطر م یپهن کرد المونو یکه وسا یی.به طرف جاختیریگلومون خشک شده بود.عرق از سرو صورتمون م

لحظه غفلت نگار باعث شد    هی بود. دهیحساسش رس  ی به جاها ی رفتم.باز یباز نیت زم برداشتم و دوباره به سم

 .نگار به سمت پروانه رفت. زدم ی نشستمو دستامو دور پام قالب کردم. هنوز نفس نفس م ن یزم ی .چلمنگ.رومیبباز

 . یکه برد   گمیم  کیبهت تبر_

محکم بوس کردنش   اد یبدش م ایکه پروانه تو دن ی ها کارهم صورتش و بوس کرد و پا به فرارگذاشت.خندم گرفت.ازتن بالفاصله

 که پروانه بفهمه داد زد.  ی .حاال ول کنم نبود صورتش قرمز شده بود که اخر نگار بدبخت طورد ییبود.با حرص دنبال نگار دو

 بشه.  یکن تا برات عاد ن یتمر تیکردم.تا عروس  کار یبابا مگه من چ_

دوهفته از    ن یا یتر کرد.اگه بگم تو  یشترجریحرفش پروانه رو ب نیبود.با ا  یباحال ی لی.دختر خرخندهیحرف نگار بلند زدم ز با

راحتتر باهاشون دمخور شدم.دوست   ینطور یمن سرگردم.ا دوننیکه نم ه یبخشش هم وقت نیگذشتم جداشدم دروغ نگفتم.بهتر
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برداشتن و به طرفم   دن ییسر گرد،سرگرد به نافم ببندن.نگارو ترانه دست از دو ی هنداشتم به خاطر شغلم بهم احترام بذارن و

  یکه نفسشون جا اومد برا  کمیکدوم کوتاه اومد.پگاه هم بهمون ملحق شد. دمیاومدن.نفس نفس زنان کنارم نشستن.اخرم نفهم

نفسش جا   ی وبه دستش دادم.اونم وقت ختمی ر نهپروا ی .بعد از اونم براد ینفس سر کش هی و از دستم گرفت و  وان ی.ل ختمینگار اب ر

 اومد گفت: 

 ؟ یشده مهربون شد  یچ_

 بلند شدم،پشتموتکوندم وگفتم:  الیخی ب همونطورکه

 با وفا اب بده جاش تو بهشته. وون ی ح ه ی به  یچهارم مون نوشته بودهرک  ی نیاخه تو کتاب د_

که از   یاورد که پا به فرارگذاشتم وبه طرف پسرا رفتم.تنها کس ورش یبه سمتم  یسگ زخم د یگرگ،نه ببخش  هی مثل   بالفاصله

 .پشتش سنگر گرفتم. ذاشتیزندم نم د یرس یاحسانه.وگرنه اگه دستش بهم م ن یهم ادیپسش برم

 . کشهیبه دادم برس االن منو م_

 .تیحما یمتش رفت. مرس کردوبه س  یپروانه نگاه ی جا با تعجب بهم نگاه کردن.احسان به صورت سرخ شده  خبرازهمه ی هم ب اونا

 شده؟ یچ_

 بپرس.  ده یورپر نیاز ا_

 بده بهت اب دادم تازه ثوابم داشت._

  نیتر از ا  می واحسان جلوش وگرفتن.اوه اوه اوضاع وخ ن ی.رادوییییزده باشن دنبالم افتاد.ا ششیحرفم ات نیدوباره با ا انگار

 حرفهاست.

 نه؟  ایشده  یچ یگ یم_

 گفت:  خوردیکه خندشو م ی اون سام ابوالهول.احسان درحال یخنده.حت ر یکرد که پسرا هم زدن ز  فیدعوامونو براش تعر  اونم

 ترانه.  یبود بهش زد  یچه حرف  نیا_

 براش تکون دادم.  یاورد.نچ نچ نچ.واقعا بچه ست.دست رونیبود زبونش وتاچونش ب رشدهیاحسان ش  تیکه ازحما  اونم

 . یسالم گرگ_
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هم که   که یت  هی  نیازش فاصله داشتم ا ی لیبزرگم مژمه.خ کهیبدون توجه به اونا دنبالم کرد.اگه دستش بهم برسه ت نبارویا

زن افتاد که دونفر به قصد   ه یچشمم به  دمییدویکه م  یتا منو از دستش نجات بدن.درحال زدی بود مورچه پرنم نقدرخلوتیا

شد،با تعجب به اطرافش   سیپاهاش خ  ی وقت  ده،چونیترس  ی لی.معلوم بودخرفتیو اونم عقب عقب م  شدنیم  کشیمزاحمت نزد

  نیهمچ ه ی  کنه؟اونمیکارمیچ نجای...ا نکهیدقت کردم.ا شتر ی. بستادمیرفته.شکه شد.سرجام وا ای در ی تو د ینگاه کرد. تازه فهم

 .د یجلو رفتم.رد نگاهم و دنبال کرد تا به اون سه نفر رس  ی قدم ه یموقع پروانه بهم خورد و  ؟همونییجا

 .ناستی م نکهیوا.ا_

 . 110زنگ بزن _

 ؟یچ_

 زود باش.  ی د یهمون که شن_

 . انیب گمیزنگ بزنم به بچه ها هم م رم یباشه م_

  یه نا یبودن.م چاق وجلف بود.هنوزمتوجه حضور من نشده ی کیالغر و قد بلند.اون  شونیکیرفتم.االن چهرشون واضح تربود.  جلو

 زدم.  ادیکه فر ره یرو بگ  نای .پسر چاقه دستش و دراز کرد تا مادیسرش ب  ییاالن بال  دم یکه ترس  یی.تاجارفتیاز ترس عقب عقب م

 شو. کی بهش نزد ی جرات دار_

 سه تاشون به سمتم برگشتن. هر

 زد.  ی پوزخند  پسره

 ؟ یکن  کاریچ ی خوای مثال م_

 بره.  نییاب خوش از گلوت پا هی  ذارمیمطمئن باش نم_

 شد.  کمینزد ی تعجب وخوند.پسره کم شد یم نا یم یکم کردم.از چهره   فاصلمونو

 .  یا گه ید زیچ  ه یتو   یجراتشو که دارم،ول_

 . زیهم رفت.مردک ه یتو  شتریب اخمام

 خودت.  ی وگرنه خونت پا ی که بر   کنمیوارفاق م نباریا_
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شد.دستشو باال اورد تا صورتم و   کیاسمش ساسان بهم نزد دمیحق انتخاب و به طرف مقابلم دادم.پسر چاقه که حاال فهم بازم

دستش   دادم یانجام م گهیکه اگه دوحرکت د  یو پشت کمرش قفل کردم.طور  چوندمشی حرکت پ هی لمس کنه که با 

 وستش نگاه کرد. د بهاخش دراومد.معلوم بود که انتظارش و نداشت. ی.صداشکستیم

 به دادم برس.  ایب د یحم ی کنیچرامثل بز نگاه م_

 راستم محکم زدم به رون پاش و خم شد.از درد پاشو گرفت.  ی با سرعت به طرفم حمله کرد که با پا د یحم

 د؟یمزاحم بش ی خوای هنوزم م_

 ول کن.  زتی.جون عزیکنیور نم..چرا باییییفشار دام(ا شتری.)دست شو بمیستیاخ اخ..دستمو ول کن.به خدا ما مزاحم ن_

 به سه قسمت بشکونمش. ای یزن یحرف م_

وجدان....اون گفت   ی اومد سمتمون...ول کنم شکست ب ییاقا ه یکه   می نشسته بود ای.لب درمیستی ن  نکارهینه تو روخدا.با با ما ا_

 . میخانم بش نیمزاحم ا

 پسره دوخته بود.  یچشم به لبها ی نگاه کردم با نابا ور نایبوده؟به م یک  یعن یتو هم رفت. اخمام

 .کنهینم  حیکارتو توج  نی.ایبکن نکاروی قبول کرد ا  رتتیتو چطورغ_

 . ریاونو بگ  قه ی بابا.به ما چه؟برو  ییا_

 .  رسمیبه وقتش به اونم م_

  هیبود.سا فیاش ضع هی بن ی لیون خنبود.ا یقو  اد یپاش و حرکت بده.البته ضربه من ز تونستیبود.نم دهیهنوز پاش و چسب دوستش

افتاد.همون موقع   هی بودن.تازه چشمم به بق نیدونفرو پشت سرم حس کردم.پسره رو ول کردم وبه پشت برگشتم.احسان و رادو ی

 شدن.  ادهیپ نی سربازازماش  ودوتاسروان  ه ی.ستادیگشت کنارمون وا نیماش 

 چه خبره؟  نجای:اسروان

 کارتموبهش نشون دادم که بهم احترام گذاشتن._

 گفتم:  م ی.با لحن جد کردنیباش گفتم.به عالوه بچه ها اون دونفرهم با تعجب بهم نگاه م ازاد

 . د یکن ی دگیبه مجازاتشون رس  خوام یبا مامورقانون.م یر یدر ارامش جامعه،درگ س،خللیبه جرم مزاحمت نوام_

 گفت:  ی بلند  یاحترام گذاشت وبا صدا  دوباره 
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 اطاعت سرگرد._

 شد. رفهمیش  امیکوتاه نم تممیاز شکا_

 بله قربان. _

 .بغلش کردم. کردیم ه یرفتم.داشت گر  نایکنه.به سمت م  نیسربازاشاره کرد تا جفتشون وسوارماش  به

 ؟ ی کنیم کاریچ نجا یتو تنها ا_

باهام ادامه   خواد ی نم گهیتمومه.د غمونیرو برام روشن کنه.گفت امروز مدت ص ییحرفا هی  خوادی تنها نبودم.سامم بود.گفت م_

 دوتا مزاحمم شدن.  نیکه ا  ارهیب  یادگاریبار برام   نیاخر یبده.رفت برا 

دونه زدم    هی  دم ی.دستشو گرفتمو به سمت سام رفتم.بهش که رس کردی تا چه حد.از چشام خون فوران م ی رتیغ ی وجدان.ب ی ب یا

 .خودشم شکه شده بود. دمیگفتن دخترا رو شن نیگوشش که لبش پاره شد.ه ی تو

که   یهست  یچطور مرد  ؟پسینگفت "قبلنا"محرمت نبود؟مگه زنت نبود؟مگه بهش  نایم  ؟مگهیمرد.اخه تو ادم گنیبه تو هم م_

 . یکنیم  گرش یچرا خون به ج ی گفتیمثل ادم بهش م  شیخواستیتا مزاحمش بشن.اگه نم ی کرد ر یدونفر و اج

 انداخت. نییوسط راه دستشو گرفت.با حرص نگاهش کرد.دستشو پا نیبده که رادو  مو یلیشد.دستشو بلند کرد تا جواب س  یعصبان

 .خوامشیبگم نم ی.اخه به چه زبون یکنیسپر م نه ینگفتم که االن براش س  ی دونیتو ازکجا م_

 کردم.   نایم روبه 

 بهت گفته بود. _

 با سرجواب مثبت داد.  خت یریاشک م نطورکهیهم

 ؟ یپس چرا باهاش موند _

 گفت:  یخش دار یبا صدا خت یریگونش م ی که با سرعت رو ییانداخت وبا اشکها نییوپا سرش 

 چون دوستش داشتم. _

 عقب رفت.  یرفتم که سام کم جلوتر
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  نکهیبه خاطرا ط ؟فقیستیکه خداروبنده ن  یهست ی م ی .فکر کردخواستی خودت م ی تو رو برا یعنی؟دوستت داشت. یفهمیم_

ازخجالتت در   یطور  ی خوای م ؟ی فروش ی فخر م افت یبه ق دمیشا ای؟یکنم تا ورشکست بش ی درعرض دو روز کار  یخوا ی؟میثروتمند 

  ی گ ی.مینکرد ش؟نه یبشناس  یکرد   یبار سع هی ؟یبه دست اورد یدلش چ ؟ازشکستنینیبب  نهیا یخودت وتو ی نتون گهیکه د امیب

 . دنیسرخ وکه به دست چالغ نم بی.باشه.س شهی تمومه م غتون یامروزمدت ص

 نگاه کردم.  نایم یچشما یبردم.تو  ان یدا ش یرو گرفتم وپ نایهمه دست م یجلو

 . نهی بال زدن تو رو بب د یکه شا ی تو بال بال بزن نکه ی.نه انهیهمه رو بچ "پر"باش که واسه خاطر تو  ی کس"پر "تک_

به   یبراش باشه.چون جفتشون عاشق بودن ول  تونهیانتخاب م نیبهتر ان یدا ی .حقم داره.ولنییازخجالت سرش وانداخت پا نایم

 .به سام نگاه کردم. ومد یدر نم یرو درک کنن.صدا از کس گهیهمد  توننی.مدنیعشقشون نرس 

  ر یما چهارتا درگ نجایا مییایب نکه ی.قبل اهمهفی م رت یشه،غینا محرم سرش م  خونه،محرم یکرده،نمازم  ی خارج زندگ نکه یبا ا انیدا_

ما جونش وگذاشت تا  ی نداشت،اما پا به پا یکه تعهد  نیوبه ناحق کشتن.با ا ان یهمکارمن وعشق دا م یکه مر  می بود ی باند  هی

 انتیروش بهش خ  ی که باعثش بود.)تعجب کرد(اون وقت تو صاف صاف جلو ؟ازبرادرش یازک یدونی.اونم مرهیانتقامش وبگ 

 ... یکنیم

 . د یحرفم پر وسط 

.کنارشون  یریو احسان گرم بگ  ن یبا رادو یتونی.چطور تو م برهیچرا خودت خوابت نم ی بلد  ییتو که ال ال_

 . یبودم تو با چند نفربود گهینفرد هی با حنانه باشم.اگه من با  تونم یمن نم  ،اونوقتی،بخند ی.بگ ینیبش

  شینفهم  یمن تازه داشتم عقده  ی ول  رهیچونش.احسان به سمتم اومد تا جلوم و بگ  ی بردم و دوتا مشت زدم تو ورش ی سمتش  به

 .داد زدم.  د یسام وعقب کش ن ی.رادوکردمیم ی و سرش خال

  یتماس  لی دل ی مانوربدم.باهاشون ب ظ یغل  ش یجلف و ارا یشده باشم.جلوشون با لباسها شونیکی زونه یاو ید یمدت د ن یا یتو_

 شیشناس یم  ی که ازبچگ  ی نیبه اون رادو ی من شده.تو حت  یبرادر سپربال  هی .پنج ساله همکارمه مثل ینیبیداشته باشم.احسان وم

  خواد ی که م  یینکنه وبگه به من چه بزارهربالقبول  تونستیسال محافظم بود.م ه یبفهمم  نکه یا ،بدونیدونی؟میزنی هم تهمت م

سرش گذاشتن واشهدش و خوند اما   یرو رو  ر ی.هفت تد یپا پس نکش یکارو نکرد.همراه من گروگان گرفتنش.ول نی.اما اادیسرش ب

  کیکوچ یای..تودنکننیمثل تو فقط ادعاش وم های.اما بعض یدار  تیاطراف من واقعا مردن،کنارشون امن ی من و به اونا نداد.مردا

رمز  "...گرگ بودن شده"ی روشن فکر"...رابطه با نامحرم"حیتفر"و دود  ی. مست"کالس "شده  ییابرو  ی...ب"مد  "شده ی توهرزگ

  ی امرد.کال روزگار امثال تو بد معنا شده.رفاقت ن"رشد و نبوغه"...پشت کردن به اعتقادات"فرهنگه"مثال   یفرهنگ   ی...ب"تیموفق 

زن   ه یبمونه  ادتینوی...اما اشهیمعنا م یوعقب افتادگ   یشده!کال پاک بودن امل باز ی احترام یشده.عشق شده هوس!احترام ب
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  ی عنی.بخشهیرو که شکسته نم ی که قلب  یمهرش رو،اما اون کس ی.حت بخشهیهمسرش انجام داده م یبرا یکه تو زندگ یهرچ

 ...  کنهیحاللش نم

غروب بود.قدم زنان خودم و به ساحل   ک ی رفتم.نزد ایبه سمت در یا گه یاز سر تاسف براش تکون دادم و بدون حرف د یسر

  تی. چرا پول وموقعرید  یل یشده بود.خ ر ید  گهی.اما دنمی سام بب یچشما  یوتو  یمونیپش تونستمیشنا نشستم.م ی رسوندمورو

به فکر بچه   ارد یلیقرونش بشه دوم ه یمدل باال پشت چراغ قرمزمنتظره تا   نیاش که با م ی .اونرهیوبگ   تمون یانسان یجلو د یوظاهربا

  حیتفر ه یمردها خانوما رو به چشم  ی. هست؟ چرا بعضارهیدونه گل بخره تا پول نون شبش و درب  هی  خواد یکه ازش م   یگل فروش 

  ی.حتمیکنیم  م ییرو که بخوا ی ماهرکار بفهمونن نکه یا ای.میکنن وبگن ما ازشما برتر ی با دلشون باز  نی.فقط به خاطراکننینگاه م

بزنه.گناه و به   غی تا طرفش وت دن یم بشونیو با ظاهرشون فر کننیخانوما مردها رو به چشم بانک نگاه م ی چرا بعض ایبالعکس.

  گهید یواونا م.انتقاروننی چوب م هی چراهمه رو با  گهید  یوکردن ول  نکاریتا به اونا بفهمونن که زرنگن.به فرض که ا خرن ی جون م

خودمون نوشته تا درست   یاون کتاب مقدس هم درباره   یتو  یشده قانون جنگل.حت امونی.چرا قانون دنرنیبگ  ه یاز بق خوان یرو م 

  میذاری.چرا نمچی.حاال خودمون همیتا خوب باش   می کنیمقاومت م  میوحق والناس سرمون بشه.پس چرا خودمون دار  میکن یزندگ

 خوب بمونن...   ه یبق

  شتری.درسته قشنگه اما من طلوعش و بمینگاه کرد ا یباهم به غروب در ی نشستن احسان کنارم از افکارم جداشدم.بدون حرف با

احسان  ی.با صداموجها چشمهامو بستم.  اروم شدم ی .با صدایفرصت زندگ  هی عمردوباره. هی روز خوب.  هی.د یروزجد  هی .دمیم حیترج

 چشاموبازکردم. 

 کرده؟  یتوروازمن خواستگار نیرادو_

  نمونیب ی زیچ ی معمول  یرابطه  هی ..من..ما که به جز نیرادو شه؟یم ؟مگه یی هوی.مثل زبون نفهم ها بهش زل زدم.چرا هان

 عاشق شد؟  دنیبا دو بارد  یعنینبود..چطور امکان داره؟

 ؟ یبگ  ی زیچ ییخواینم_

 خجالت سرخ شدم.   از

 .دونمینم_

 ؟ یدونیرو نم یچ_

 .ی عمر زندگ  ه ی ی .اونم به عنوان همکار،نه براشناسمیو م نی ماه که رادو شیمن تازه ش _

 .شیتا بهتر بشناس  یباهاش حرف بزن ی تونیخب م_
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 بهش فکرکنم. ی حت خوامینم_

 ؟ یکنیپنهون م  یودار   یز یچدختر به سن تو به ازدواج فکرنکنه.به من نگاه کن.تو   هی  شهیچرا؟مگه م_

 موجوده.  نیسرش کاله بزارم هم تونم ی که نم ی.خط نگاهم وحفظه.تنها کسفهمهینگفتم وم یحرفها شه یهم مثل

وتازه    نی.اما من رادوادین شیپ ی مشکل می زندگ ی ازدواج کنم تا تو ینظام ه یپدرم بود تا با  تیوص نیدو دلم.درسته که ا  قتایحق_

نه.اما تو فکر کن که من باهاش ازدواج کردم،اگه وسط   ای شه یم ی همسر خوب دونم ی.نمدمیازش ند  ی.بد شناسمیماهه که م شیش 

دختر تنهام    هی که  کنه؟االنم یم تمیحما  ی ببرم.اگه تو زرد از اب دراومد وخواست ازم بگذره ک اهپن ی کنم.به ک  کاریراه جا بزنه چ

 بهم نگاه کنه...  گهید  د ید  هی با  کنهی جرات م شتر یب یکه بشم مطلقه.اون وقت هرکس  یبرسه به وقت ثه،چهیپشتم حرف وحد 

 ترانه؟  یگ یم  یدار  ی.چ یه یه یه_

 . کنمیم یو بررس  ندم ی.اگمیوم  تیدارم واقع_

  ه یبهش تک ی تونی.میدار کیشر هاتیشاد  ی.برایکنیم م ی.مشکالتت وتقسیستیتنها ن  گهی.دیکنی چرا به نکات خوبش فکرنم_

 دراز نشه.   دنتیچ  یبرا یتا دست هرز  یخار دار  هی به  اج یکه احت ی مونی.تو مثل گل می.بچه دار بشیکن

که هر    خوامی برگشت داشته باشم. م یبرا  یتا پُل کنمیم ی بررس  شتریکارهام وب  یبُعد منف  شهیحرفات درست وقشنگه.اما من هم_

 .کردمیفکر م شتر یکاش ب ی داشته باشم که ا  نویحسرت ا نکهیکرده باشم.نه ا  شرفتیپ کنمیوقت که به گذشتم نگاه م

  ادیب  ی نطوریهم زارم یوثابت کنه.مگه م ش یبرادر د یغم نداشته باش.اگه قرار باشه با خواهرم ازدواج کنه با یتا من و دار _

اگه بخواد از ناموسم سواستفاده کنه...هر   م کنیمحوش م  نیجا بزنه،از زم نکهیناراحتت کنه چه برسه به ا کنه یم  جایببرتت.تازه ب

درخواست و کرده اما من   ن یکه ازم ا شهی م  ی.چند روز هیپسرخوب نیرادو دونم یکه من م  ییمن پشتتم.اما تا جا ی ریبگ  یمیتصم

  دهیخوش د ی رو نینشد تا از ا دایدونه مونث تو ادارشون پ  هی کردم. قیهم تحق  شیازمحل کارقبل ی.حت قیتا برم تحق چوندمشیپ

بشر نه.حاال اگه   نیاما از ا دم ید یاز چشام بد  مشنظر داشت ریمدت ز نیا ی سالمه.تو حاتیباشه.معلومه چشم پاکه.اهل تفر

 . ادیم شی پ ی بعدش چ می نیباهاش حرف بزن تا بب ادیبگم ب یموافق 

باهاش تا دل   یتون یدرسته و قولش قوله.م  یعنی زنهیو م ی حرف ه یاحسان  یبه عالمت مثبت تکون دادم.بلند شدورفت.وقت سرمو

من شروع    خواستیکه کنارم نشست.دلم نم  دمیچشم د ی .از گوشه دمیشنها شن ی و رو  نیرادو  ی پا ی..صدایجهنم بر  شیات

 که اشتباه کرده.با صداش حواسم بهش جلب شد.  دهیرس  جه ینت  نیبه ا د یکننده باشم.اونم سکوت کرده بود.شا

  ه یسرگرد باشم که از قضا خودشم هم درجه ام بود ودختر   ه ی گاردیباد  د یکه وارد اتاق سرهنگمون شدم بهم گفت با ی بار نیاول_

  د یر وبادستو ه ی ن یشدم و به سرهنگ اعتراض کردم.اما اون گفت ا یعصبان دمیحرف وشن ن یا یسرهنگ کامال سرشناس.اما وقت

ازت   دهی.ند خوردیدختر،خون خونم وم   هی افتادم دنبال  ی م د یدرجه با  نیبا ا نکه ی.از اباشممراقبت  ی که بفهم  نیدورا دور بدون ا
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حاضر نشدم   ی ازحسام کمک گرفتم.حت  نیهم ی.برا دادمیدرجه ام وازدست م کردمیم  یچی اگه سر پ نکه یمتنفر شدم.مخصوصا ا

  ی برا دونستمی .کالفه شده بود اما نمکردیگمت م یی وقتا  هی .ستین گهیمدت حسام خسته شدوگفت د  ه یبعد از  ی .ولنمتی تا بب امیب

  یمامان شی تیدختر ت ه ی کردم ی.از فرداش خودم افتادم دنبالت.هنوزم فکر میتا بفهم ی نیبب د یبهم گفت با دمیوقتم پرس  ؟هریچ

 اشتباهاتممن متوجه  گذشتیم ی.اما هرچینکن یبت باشه تا خراب کار مراق ی کی د یوبا دهیرس   نجایتا ا ی باز یکه با پارت یا

ازدست فرمونت   یی وقتا ه ی.یدختر سرهنگ  نکه ینه به خاطر ا یهمه دشمن دار ن یکار بلد بودنته که ا  ی ادیکه از ز دمی.فهمشدمیم

برام جالب شد. اون   تت ی.رفته رفته شخصشدمیم  شترمتعجبیب یکنیمرد مبارزه م   هی مثل  دمید ی هم که م  یی .وقتاموندمیجا م

پرونده   ی شرویپ یفرستاده بود.مجبور شدم برا تیموقع ی بررس  یسرهنگ ما رو برا ید یرود شاپ ما ی کاف ی هم که تو ی روز

اداره که پا   یرد پاهات گذاشته.تو  یسال همه جا باهات بوده جا پا ه یکه   یهمکاره تازه،نه کس ه یخودمو نشون بدم.اما به عنوان 

  یهر کار  تونستیکه احسان م  ن یتو نداره اما از ا ر و بدون دستو ی کار چ یجرات ه چکس یکه ه یدختر سنگ   هی  یشد یم یذاشتیم

  ی گرفتیباهاشون گرم نم یعن ی.رفتیجوب نم ی .اخه تو با جنس مذکر ابت توکردمیتعجب م شتر یب یزند ینم ی کنه و تو بهش حرف

عاشقت   دمی .فهمشد یروزم شب نم دمتید یروز نم هی .کم کم متوجه شدم کارهات برام مهم شده.یذاشتیاحترام م گران یبه د ی ول

اما   مردمیم   خواستی.دلم مختیر ی کرد دلم هر دتیتهد  ان یکه را ی.زماندمید یم  یتموم خوابهام فقط دوتا چشم عسل  یشدم.تو

  یکشیبازم ازش دست نم ارهیهم که سرت ب  ییاگه هربال ی وگفت  یچشمش زل زد ی تو تو  ی. ولدمید یچشمات ترس و نم ی تو

  میدرراه نجات عشق زندگ نکه یبهترازا یبا خودم گفتم چ یگذاشت  میشونیپ ی رو  وکهروت اثر نداره...تفنگ   ید یتهد  چیه دمیفهم

و   ادمه یو مو به مو   کارهات ی همه  یروگفتم تا بدون نا ی.اهیتفنگش خال  یدونستیکه م  دمی.فهمیکرد رم یبازم غافلگ   یجون بدم.ول

تموم   ی که بش خوام یشبه عاشقت نشدم.هم با عقلم وهم با دلم انتخابت کردم.االنم م  هیکردم.پس  ی با تموم لحظاتت زندگ

هروقت که دلم خواست بهشون زل بزنم تا خوابم ببره.حاال  خواد ی خوابهام باشه.دلم م یتو  تیعسل یچشمها خوام ینم گ ی.دمیزندگ

  ی راکه بهت دارم ب یهم بود با تموم عالقه ا  ی باش اگه جوابت منف ه؟مطمئنی بدونم جوابت چ شهی همه دوستت دارم م  نیکه ا

 . یکیهم  ،زنیکیچون خدا  کنمیاما تا اخرعمرم ازدواج نم کنمیدعا م  تیخوشبخت

ه قول خودش رو حرفاش فکر کنم.همه صحبت هاش به دلم نشست.کامال معلوم بود که از ته دلش داره  جاش بلند شدورفت تا ب  از

همراه   هی خسته شدم.دلم  ییتنها ی  له یپ ن یاز ا گه یفرصت به جفتمون بدم.منم د ه ی  خواستیهوا.دلم م ینه از رو  کنهیصحبت م

 که صدام بهش برسه گفتم:   یطور  ادیکردم.با فر گاه .ازجام بلند شدم و به رفتنش نخواستیم

  م یبعد از سالگرد خانوادم تص م ید یرس  جهی اگه به نت م یرو بشناس  گهینظر خانواده هامون همد  ریکه ز  دم یفقط هفت ماه فرصت م_

 . میریگ یم

ازم دور شده بود   نکهیاخالقا نداشت.با ا نیاز ا نیشدم.ا هر یکرد.با تعجب به رفتنش خ  دنییو شروع به دو د یبلند خند  یصدا با

.تا بعد هم  میبودم از انتخاب فعل یغروب افتاب شدم.راض دن یکردم و مشغول د  ای.رو به دردمیشنیو خندهاشو م   ادیهنوزم فر

 بخواد...  یخداهر چ
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ال   ده یا یزندگ هی کنارش   تونمیم کنم یبوده.احساس م ی خوب دم ید یمدت هرچ ن یا ی.تو گذرهیم نیمن و رادو  ییاز اشنا یماه  دو

  عی ترف  نیامروز من و رادو نکهیبشه عشق اول و اخرم.االنم به مناسبت ا خوام یزوده.چون م یینها میتصم یداشته باشم.اما هنوز برا 

و   نی احد رادو.از خونه خارج شدم و زنگ ومیسرهنگ دو. بچه ها دورمون کردن تا بهشون شام بد  م یو شد   میدرجه گرفت

 زدم.پروانه در و باز کرد. 

 سالم._

 سالم جناب سرهنگ بفرما. _

و   یرفتن خواستگار نایهفته بعد از مسافرت شمالمون احسان ا ه یمبل لم داده بود سالم دادم. ی خونه شدم.به احسانم که رو داخل

لنگر   نیرادو ی داده و خونه  رییمن ولو بود جاش و تغ یگرفتن.حاال از اون موقع احسان که خونه   ی بعدشم عقد محضر

 نبود.  ی انداخته.ازخودش خبر

 اتاقشه.  نی:رادوپروانه

 وارد شدم.   دش ییبفرما یتکون دادم.دراتاقشو زدم.که با صدا یسر

 سالم.لطفا دروهم ببند._

 نگاهم کرد.  نهیا یشدم.متوجه حرکتم شد وتو  کش یتا نصفه بستم و نزد درو 

 اخالقته که عاشقتم. نیبه خاطرهم_

باشه هنوز نامحرمه.بهم   یحرکات نداشتم.هر چ نیعادت به ا ی باهاش اشنا بشم ول خواستم ی.درسته مدمیزد.خجالت کش یچشمک

 زل زدم.  ش یمشک ی نگاه کرد.به چشما

 نه؟   گه ید  هی شناخت کاف ی دو ماه برا ی جوابم و بد  یخوا ینم_

  اهیروزهم بدون اون س  هی حق با اون باشه خودمم احساس کردم که  د ی.خندم گرفت.شاکردیم ان یوبا لحن التماس گونه ب حرفهاش 

 . برهیخوابم نم شیمشک یچالها

بدم که باعث بشه   یجواب ی هل هلک خوام ینمونه.نم یشک و شبهه ا  چیه ی مطمئن بشم جا خوامیصبر کن،م گهیپنج ماه د_

 تو رو هم خراب کنم.  ی نکرده زندگ ییخدا

 زد.  ی.لبخند د یموهاش کش ی تو یدست

 . بخشمتینم گه ی.به کس دیمال خودم ییایب نییپا  یبدون باال بر  یروش،ول  نمیهمه صبر کردم ا نیمن که ا_
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بوده.حاال که   ی و منطق  نیریحرفهاش ش  ی  مدت همه نیا ی از کنارم رد شد.تو مینس ه یدر نظر گرفتن حال خوش من،مثل  بدون

  شیبگذره.از اتاق خارج شدم و پ نیمثل رادو ی که از پسر  هی بشه.کدوم دختر یا  گهیمال کس د ذارم یدوستم داره پس منم نم

.از اون طرف هم  میشد  نیباهم واحسان و پروانه هم با هم سوارماش  نی .من و رادومیبا هم از خونه خارج شد  ی بچه ها رفتم.همگ 

  یدستا  یو تو  فم یظر ی دستا خواستیو نگاه کردم دلم م ن یرادو یچشم ریرستوران منتظرمون بمونن.ز  یتو  نای قرار شد حسام ت

رستوران پارک کرد.با   ی خودم و لو بدم.جلو  و  ارمیدر ب ی جنبه باز ی ب ترسمیزودتر جواب مثبتم و بهش بدم.م د یمردونش جا بدم.با

و کنارشون جا    می کرد  کیخوردن بودن.با هاشون سالم عل یی.در حال چامیرفت  نایو به طرف حسام ا م یشد  هادیپ نیهم از ماش 

 ما نشستن.  ی هم رو به رو ن ی.احسان و رادومیگرفت

 خاله چطوره؟  ی ؟کوچولو یخواهر  یچطور_

 بچمون پسره. مید یتازه امروز فهم  می جفتمون خوب_

 . میافتاد گهید  ینیریش  ه ی:به به!مبارکه.پس احسان

 :بهت بد نگذره. نیرادو_

 ها. ی دورهم  نی:نه برادر زن جان،اتفاقا باشه تا از ااحسان

که از خون من و    شهیاضافه م کمونیکوچ ی به خانواده  گه ینفر د  هی فکر بودم که   نیا یتوجه به کل کل بچه ها تو  بدون

بغلش   تونمیم گه یبراش.تا چند ماه د رمیمیاما از االن م ومده ی ن ایکه هنوز به دن نیداره؟با ا یخاله شدن چه حس یعنی.ناستیت

 . کردنینوه شون و بغل م نیاالن اونا هم بودن واول اش کنم.درست بعد ازسالگرد مامکان بابا،ک

 :ترانه،ترانه. احسان

 بله._

 ؟ ید یکه جواب نم ییکجا_

 ؟یبگ   ی خواستیم  یحاال چ یچیه_

انتخاب و به   ن ی.اما رادومید یم حیرو ترج ایکرده.من و پروانه پو شنهادیرو پ  ایپو نایاسم بچه رو روزبه بذارن.اما ت گه یحسام م-

 ه؟ یخودشون واگذار کرده.حاال نظر تو چ

 .کردم یمن بود فرهاد وانتخاب م  ی.اگه بچه  اینه روزبه نه پو_
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بود و موندگار کنم هم عشقش مثل فرهاد بود و هم   م یزندگ یدوست داشتم اسم بابا رو که اسطوره   ی لیلحظه سکوت شد.خ هی

 جسارتش.

 . میذاری:من که موافقم مگه نه حسام،فرهاد منایت

زن مثل خالش و عروس خودم   ر یش  هی خوام  ی .تازه مینظام فهیطا ه ی می خوام راه بابا بزر گش و ادامه بده تا بش ی اره چرا که نه!م-

 کنم. 

 .ادیما ب ز یبه گارسون عالمت داد تا سمت م ن یزدم.رادو  یلبخند 

 د؟ یدار  لیم  یچ د ییبفرما_

مشغول   شیبا بغل دست یهم زرشک پلو سفارش دادن.تا اومدن غذا دوباره هر ک  نی.احسان برگ.پروانه و رادودهیو احسان کوب من

 احسان توجه ام بهش جلب شد. یصحبت بود که با صدا

 ناراحت نشو. گم یم ی چ هی ترانه  گمیم_

 از دست تو ناراحت شدم که دفعه دومم باشه.  ی من ک_

 بگم اگه خدا بهت دختر داد قبول کن بشه عروس حسام.  خواستمیم_

 گفت:  دادیغذاش فشار م یرو رو  مو یمونطور که لتخت گذاشت و رفت.احسان ه  یو غذاها رو رو  د ی موقع گارسون سر رس  همون

 . شهیمثل خودتون م نیتو ورادو یحتما بچه  _

 گفتم:   یکه زده بود با حواس پرت ی بود مشغول نصف کردن کبابم شدم و بدون توجه به حرف  نییکه سرم پا  همونطور

  یکه بابا م برا   ذارم یو م ی اما براش همون شرط ان یتا به هم ب زارم یباشن حتما!تازه اسم کمند و روش م ی راض نایاگه حسام و ت_

 ... نیمن ورادو  یکه داره بچه   یخوب  هیشرط وبه زبون اورد.تازه   نیچرا ا فهممیمن گذاشت.حاال م

شدم که به   هی .تازه متوجه بقکردیلبخند مرموز داشت بهم نگاه م  ه یشدم.با  ره یکردم.با هل سرم و بلند کردم وبه احسان خ سکوت

  یرو از تو   موی.لهیکه گفت ازش ناراحت نشم چ  نیاز ا دم ی.تازه فهمکننیمن گوش م یدادن و با دقت به حرفها   هی تخت تک

  ه ی.با اخ گفتن احسان بقد یخورد.چون انتظارش و نداشت ترس  شیشونی درست کنار پ ه بشقاب برداشتم و به طرفش پرت کردم ک

چه برسه   رقصهینزده م  ش ینطوریهم نیشده بود.ا ره یکه توش رقص نور داشت بهم خ ییشمهانگاه کردم با چ نی.به رادودنیخند 

  ی انداختم وبا غذام باز نییسرم و پا دوبارهکه زدم  ی جواب مثبت هم بهش دادم رفت.از خجالت حرف        ناخواسته ا نکهیبه ا
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خودم استفاده   ه یاخالقم عل نیکنم.حاال از ا ی و ازش مخف ی زیچ ایکردم.احسان بدجنس.تا حاال سابقه نداشته بهش دروغ بگم 

 گفت: زد ی صداش موج م ی از خنده که تو یی. احسان با رگه هاد ی زبونم حرف کش ر یکرد و از ز

 ارزششو داشت. ی خجالت نداره که درسته مصدوم شدم ول_

 رد. به پروانه ک رو

 . کنهینم یوازم مخف  یز یبهت ثابت شد که ترانه چ_

بشم.با   عی ضا ه یبق یمن جلو   یشیدختر که با حرفها و کارات فقط باعث م ی ریحناق نگ  ی ازطرف پروانه بود.ا سه یدس  نیا پس

 شده نگاهش کردم.  زیر یچشمها

 .نیسر احسان و رادو  ری .همش زرمیتقص   یمن ب_

 . د یرو دست نخورده بودم.احسان با ذوق دستهاش و به هم کوب یطور  نیتا حاال ا دم یکش ی کالفه ا پوف

  ی.تا تو میکنی خانم رو م نایهر سه عروس خانم ها ترانه،پروانه وم د یشروع به خر گهیحاال که جواب عروس خانم مثبته از دوماه د _

 بخت برن.   یشب خونه  هی

 ؟ یوپروانه:چ من

 با خجالت گفت:  احسان

 . میکرد  یدوماد ها تبان  هم ما نیا_

 خنده. ریز م ی زد افش یق دن یبا د هممون

 هم هست. گه یزدی چ هی :البته نیرادو

 .میبه دهنش چشم دوخت هممون

ساختمون سه   هی تا  م یهم بزار ی خونه پس اندازکردن و رو د یخر  یکه برا  یهم با پول انیقراره من واحدم و بفروشم واحسان ودا_

 . می واحده بخر

 . میو نداشت  چکسیکه ه  انیمخصوصا من ودا موند ینم بیهم تنها وغر چکدوممون ی ه ینطور یبود.ا یموافق بودم.فکرخوب  نیا با

 ازم تشکر کرد.  نیاحسان بازشد و رادو ش یمن موافقم.ن_
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 که سرد شد. م ینمونده ناهارمون و بخور ی حاال اگه حرف_

که باردار بود با ارامش غذا    نیافتاد.با ا نایزده ها شروع به خوردن کردن.چشمم به ت  یحرف بودن.مثل قعط نیمنتظرهم انگارهمه

 گوشش گفتم:  ری.ز نایبار دارن نه ت ه یلحظه فکرکردم بق ه ی.نچ نچ نچ.خوردیم

 باشه. ف یدومادم ضع خواد یدلم نم  یخور یتا اخر غذات و م_

 زد.   یلبخند 

 . یاریعروس خوشگل برام ب  ه یبخور تا بعدا  اد یپس ز یمدت الغر شد   نیا یتو هم تو _

 . د یازش گرفت که دستش ومال یشگونین

  یحاال بذارمن مال باباش بشم بعد تو به فکر بچه باش.چه عروسم عروسم ی زنیحرف و م ن یدختر مجرد ا ه یبه  یکشیخجالت نم_

 . کنهیهم م

 ...د یخند یهم از حرص خوردن من فقط م  نایت

وبعد دومادها اومدن دنبالمون و به   م یرفت شگاهی.ازصبح ارامیبود که ما سه تا عروس و دوماد ارزوش وداشت یروزموعود  وزهمون امر

  ی عروس  ی .مثل همه میبه سمت تاالر حرکت کرد ی قشنگ دونفره ودسته جمع  یعکس ها ی.بعد ازکلمیراه افتاد هی سمت باغ و اتل

شده بود و   دهیچیپ یاب  یپتو  هی داخل  تایکه بغل ت   د ید یبودن.اما من فقط چشمم فرهاد وم ولمشغ  یکوبیها مهمونا به رقص و پا

.بعد از خوردن شام هر سه عروس دوماد  د یرس یکه اب دهنش تا چونش م  اورد یهم با لباش صدا در م ی.گاهخوردیدستهاشو م

  ی و ما عروس ها هم رو به رو  ستادنیپشت به ما وا نکه به من و پروانه نامحرم بود  انی.البته احسان و دامیتا برقص م یوسط رفت

  لمیف یتا تو  رن یبگ  لم یازمون جدا جدا ف م یبردارهامون هم خواهش کر لمی. البته از فمیدومادها مشغول رقص هماهنگ شد 

  نهیا ی تو  ودمو دارم به خ ستادم یوسط خونه وا.االنم میخونهامون شد  ی. اخرهم با کارناوال عروس راه میها نباش  ی کیاون  یعروس 

کنه.ابروهام نازک وکوتاه بود.    رییشده بود که باعث شد چهره ام صدوهشتاد درجه تغ ی تونیبلوند ز میمشک ی . موهاکنمینگاه م

بهم نگاه کرد اولش   ن یرادو یبودن.وقت  ده یلبهام کش  یهم رو  یرژ گلبه ه یکارشده بود.  ییطال ینقره ا ی هیپشت چشمهامم سا

شدم.دلم   کی نزد نه یقدم به ا ه یلبهاش نشست.دامن لباسم و گرفتم و  ی خودش اومدولبخند رو ه کم کم ب  یمات موند.ول 

  ی کرد.جا تی واذ  انیکه امشب هم من و هم دا ی زیتو دل بروشدم.اما تنها چ نیو پاک کنم.چون به قول رادو  شمیارا خواستینم

نبود   یمامان بابام نبودن که با اجازشون بگم بله.کس ون .چدمیکش شترعذابیکمتر ومن ب انیدا د ی شاخانوادهامون بود.حاال یخال

 کرد وگفت: ه ی بود که بغلم گر نایبسپاره وبگه مراقب دخترم باش.فقط ت  ن یتا من و به رادو

بگم که مراقب خواهرم باش نذاروغم تو دلش خونه کنه.)سرش   نیبه رادو تونمیکردم فقط م ه یکه بهش تک  یتو بود   نیا شهیهم _

 . ارمیهر سه تاتون صبحونه م ی گوشم اورد(فردا هم خودم برا  کیو نزد
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بحث خاک   یعاطف  یخاله بغلش بود.وسط حرفها گر یکه ج ف یح یبزنم ول نا یمشت تو دل ت هی االن  خواست یخدا چقدر دلم م یا 

  م یوارد خونمون بش  میخواستیم ی ...وقتیومنوخجالت بد   ییایب  یه خودم چالقم که تو بخوابگه مگ  ستین ی کی.اخه یکنیم  یبر سر

 گفت: بردم ی وقتها منم ازش حساب م  یکه بعض تشیگذاشت وبا همون اخالق جد   نیرادو یشونه   یاحسان دست رو 

بغل گوشتم.اگه   نی.من همیاریسرش ب یخوا یکه م ییوهربال  یازش سواستفاده کن یتون یو نداره م ی فکرنکن چون ترانه کس_

تا از کردت   ارمیکه بتونم سرت م  ییو ر بال زنم یخودم وم ی زندگ د ی،قیازگل نازکتربگ  نم،بهشیوبب شی.ناراحتادیاشک ازچشمش ب

 ؟ ید ی.فهمیبش مونیپش

نوک انگشتش  ی ه روبه احسان نگاه کردم ک ی رو دارم وحواسش بهم هست قند تو دلم اب کردن.با قدردان ی کیکه   نیذوق ا از

 دست احسان گذاشت.  یدستش وتو  نی.رادو دمیبلند خند  یو به طرف من فوت کرد.با صدا د یوبوس 

 . ادیتا خم به ابروش ن خرم ی مطمئن باش خودم درداش و به جون م_

 بغلش کرد.  احسانم

  نت ید ر یبودم و ز ونتیهم مد  شهی.همیچقدربهم لطف داشت یبفهم نکه یچند سال بدون ا نیتو ا   یدونیممنونم احسان.نم_

  ی.محرم ونامحرم یبره که همکارم ادمیگذشته رو فراموش کنم. یهایتموم بد  ه یثان ی امشب، به اندازه س  هی  خوادی.اما دلم ممونمیم

 بشم ومثل برادرم بدونمت. ال یخیو ب

 نگاه کردم وادامه دادم:   نیرادو به

 م وجود داره. ه  ییاستثناها ییوقتا هی_

. چشمهاشو خوامیوچرا با نگاهم ازش اجازه م  ه یچ ی نیهمه مقدمه چ  نیا لیکه دل   فهمهی من وخوب شناخته باشه م ن یرادو اگه

خودم   شی درحرکت بود نگاه کردم.بدون توجه به سردر گم  نیمنو رادو نیکه چشمهاش ب یهم گذاشت.دوباره به احسان ی رو

 شده.کنارگوشش گفتم:  جی.مشخص بود که گمبغلش انداختم ودستام و دورکمرش حلقه کرد  ی وتو

 . هیثان  یامشب به اندازه همون س  هی فقط _

 موهام و بوسه زد.   یخودش اومدومحکم منو به بغلش فشرد ورو  به

هم    یزندگ نیا قینبودم وال نجای من االن ا  ی.اگه تو نبود یدارم ومثل برادر نداشتمکه چقدر دوست  ی بدون خواد یدلم م_

 طرف.  ه یطرف وداداشم هم  هی  ایدن ی .همه شدمینم

هم خندم گرفت وهم از بغل احسان عقب   شمرد یکه شمارش معکوس م  نیرادو ی موهامو نوازش کرد.با صدا ی دست راستش رو با

 .دمیکش
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   ...نه...هشت...هفت...شش ده

 دستم گرفتم و باال اوردم تا روشون بوسه بزنم که اجازه نداد.  ی احسان و تو یباردستها  نیاول یجلو رفتم وبرا  دوباره 

 ...چهار...سه...پنج

 که چشمام ناخود اگاه بسته شد.  د یبوس  مویشون یو به سمت خودش خم کرد و پ سرم

 ... کی...دو

 گفت:  یبه شوخ نیکه رادو میاخر ازهم جدا شد  یشماره  با

 . یراه به راه زنمو بغل کن یه ی ایامشب از استثناها بودا،از فردا ن_

شدم که پشت   نیمتوجه رادو نهیا یلبم نشست که تازه از تو   یرو  یاون حرفها لبخند  ی اور ادی.از مید یمون بهش خند  هرچهارتا

  هی تماسمون بعد از   نیدوم ن یبدنش و حس کنم.ا یگرما تونستم ی.دستاشو دورم حلقه کرد مکنهیو داره نگاهم م   ستادهیسرم وا

معذب شدم. تازه اونم شب   کردمیبارم بود که به چشم همسر نگاهش م نیاول چون  ی روزعقد کردن بود.درست محرمم بود ول

  خورد یگردنم فروبرد.هرم نفسهاشو که به پوستم م  یسرشو تو  م یشب برگذارکن ه ی ی شد که گفتم جفتش وتو رخودمی.تقص یعروس 

بهم محرم تر   ی .االن اون ازهرکسیکه چ ره .اما باالخکردیبهش نگاه کردم.چشمهاشو بسته بود وموهامو بوم نهی.از اکردیمور مورم م

  نشیس  ی رمو روبه سمتش برگشتم و دستامو دورگردنش حلقه کردم.س   ی اراد ر یغ می تصم ه ی ی بود ومنم خانم خونش بودم.منم ط

کرده   دایارامشم وپ ی بودم.تازه جا ده یگاه وفهم  هی تک ی من تازه معن  یگذاشتم و چشمهام و بستم.معلوم بود شکه شده.ول

روش زدم.با صداش به چشمهاش نگاه کردم.فاصلمون اندازه   ی بود،بوسه ا نشیبودم.سرمو بلند کردم وهمونطور که چشمم به س 

 چهار انگشت بود.

 لیتبد  تیساعت،تونستم بهت برسم.تونستم خوابهامو به واقع  کی سال وهفت ماه و  کیخوشحالم که بعد از  یلیخانمم،خ_

دوستت   یلیخوبمونه.خ ی گذشت.باالخره تموم شد.حاال نوبت روزا هامونیسخت ی.اماهمه  فتهی ب یبرات اتفاق دمیترس ی کنم.همش م

 . میدارم زندگ

  ی مراد نیو اسم رادو  کنهیبهم نگاه چپ نم ی راحته کس الم یومهربون شوهرمه.خ  وری مرد غ هی مهم االنه که من متعلق به توام و _

 زدم(تازه سرهنگ هم هست.  یکنار اسممه.)بهش چشمک

طرفم    زد به سمت اتاق رفت که صداش زدم.به م یشونیپ یکه رو   ی کرد ومنو به خودش فشرد.بعد ازبوسه ا  یبلند  ی  خنده

 سرم وکج کردم وبا ناز گفتم منم دوستت دارم. یبرگشت.کم
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 عیمبل انداخت.سر ی شد.کتش و دراورد و رو قتری.لبخندم عمد یکشیلباش م یراستش و به کمرش زد و دست چپش و رو  دست

 ...د یشده رو برگشت ودستمو محکم گرفت ودنبال خودش به سمت اتاق خواب کش ی چند قدم ط

و    نایو م انی. به همراه احسان و پروانه،دامیوجمع کرد  المون یوسا  ی.دو روز بعد از عروس گذرهیم دمونی جد  یدگ ازشروع زن ی ماه هی

  ن یاول یبرا ان یدا ی وقت  می امام رضا کن ی  مهیو ب   مونیمشهد وزندگ  می تا ماه عسلمون رو بر  میبه سمت فرودگاه رفت نیمن و رادو

 حلقه زدوگفت:  اش چشم یاشک تو  د یبارحرم و د

 . دهیبه ادم ارامش م_

  یمتعلق به عشق خاله بود.حاال بماند که وقت نش یشتریکه ب مید یخر  یهم سوغات هی بق یبرا میرومشهد موندگار شد  ی هفته ا هی

تور  به دس  یی.حاال امروز هم خسته و کوفته سه تا کردنیو پا گشامون م م یو اون مهمون بود  نیا یماه هرشب خونه   هی تا   میبرگشت

.اما ما  میشد یم ی نفر ستی.ناگفته نماند که حدود بمیبحث کن گه یپرونده مهم د ه ی ی درباره   ات میسردار وارد اتاق کنفرانس شد 

 . مید یاخر ازهمه رس 

مواد و به عهده    د یخر یتا کاراصل می دار  ازیزوج ن هی اما به جزشما به  د ید یوفهم فتون ی:خب.تا حاال هرکدوم از شما وظاسردار

 ثابت موند. م یکه کنارهم نشسته بود ن یمن ورادو ی افراد چرخوند و رو نی.نگاهشو برنیبگ 

 . د ی.موافقمیریکمک بگ   یوسرهنگ مراد  یاز سرهنگ تهران م یه،مجبوریحساس و ِسر ی لیکارخ نیچون ا_

 :بله قربان. نیورادو من

 زد.  ی سردارلبخند 

 .ختم جلسه. د یپس ازاالن کار وشروع کن-

  ی طور نی. رادوکردنیپرونده صحبت م یودرباره   شدنیازاتاق خارج م یک ی یکیهم  ه ی.بقمیواحترام گذاشت  میجاهامون پا شد  از

 که خودم بشنوم دستم وگرفت وگفت: 

 خانمم؟  ی اماده ا_

  هی غازبق هی صد من  ی حرفا گه ی.خوشحالم که دستمین ه غیمجبوربه ص  تیمامور  نیا ی راحته که تو الم یخ گهینگاه کردم.د بهش

چشماش نگاه  ی مراقبم باشه. تو  تونهینم ن یبهترازرادو یکه کس دونمی م نم یهمراه شوهرم باشم.ا تونمی.مستیپشت سرم ن گهید

 زدم.  ی کردم.لبخند 

 .می زندگ ی همه جوره اماده ام،تنها بهونه  یتا توهمراهم باش _
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قشنگ داشته باشن.                                                                          یبهونه   هی  شونیزندگ ی انشااهلل همه تو                           

                                                          98/ 2/6                             انیپا
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