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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 انایرمان سرنوشت آر 

 نیعاشقانه، غمگ ،یسی: پلژانر

 یلیخ شیزندگ یتو اتهیبلند پرواز و شوخ و خوش اخالقه که عاشق نظام و عمل ی: رمان راجع به دخترخالصه

داره اما بعد از چند  یادیباهاش بدن، مشکالت ز شیپدر یره خانواده  یکنه پدرش به کما م یها رو تحمل م یسخت

 اتیعمل نیا نیقانون بده که در ح لیتحو وکه تمام مجرم ها ر نهیشه. هدف دختر رمان ما ا یسال وارد نظام م

 اش رو خودت بخون. هیشه بق یرو به اون رو م نیاز ا شیزندگ

 "تیبر اساس واقع"

 زاده. یعاشور انایآر سندهینو

 

 یرمان ب نیا ت؟یبرا میام؟ از کجا بگو یزندگ یها یاز سخت ایاو؟  هی: از کجا شروع کنم؟ از چشمان مشکمقدمه

 است... انیپا

 ها ادامه دارد اما... یادامه دارد سخت یزندگ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یشوم غرق در آن چشم ها یم رهیبه چشمانش خ یمعنا کرده وقت یب میرا برا یرنگ چشمان او مشکالت زندگ اما

 از گذشته؟ ایشروع کنم که عشق در قلبم به وجود امد  ییشوم از کجا شروع کنم؟ از جا یر جذبه مدرشت و پ

 بخوان... خودت

 

که  یاتاقم دوختم عذاب وجدان یاسی واریسرم گذاشتم نگاهم رو به د ریدست راستم رو ز دمیتختم دراز کش یرو

بزرگ قلبم رو به درد آورده بود من جز مرگ پدر پدر  یماجرا شهیذاشت باز مثل هم یدرونم بود من رو راحت نم

 دهیخاطرات قبل از انفجار بمب از ذهنم پر مامآد ت ینم ادمی یچیآد جز اون انفجار بمب ه ینم ادمی یچیبزرگم ه

شه؟  یم شیحال یبچه چ هیبچه بودم  دمیخودم د یبود. من هشت ساله بودم که مرگ پدر بزرگم رو با چشم ها

 باعث مرگ پدر بزرگ من بودم؟ یعنیذهنم هست  یسوال تو یهنوز کل

 سال قبل پنج

 خنده هامون کل خونه رو برداشته بود.  ی)صدا

 ها. یباخت رونیب یاگه از خط بزن-

 زنم.  ینه نم-

 بچه گونه ام گرفتم. یدست ها یپدر بزرگ رو تو ی دهیگرم و چروک دست

 .ییمن تو هیوقت تنهام نذار تنها همباز چیبابا بزرگ ه-

آغوشش گرفت و گفت: من  یشد مهرش به دلم نشست. من رو تو انیچشمش نما یزد که چروک گوشه  یلبخند

 ذارم.  یوقت تنهات نم چیه شتمیپ شهیهم

بد دارم، من عاشق پدر بزرگم بودم  یعطر خاطره  نیاز ا شهیهم گهید روسیعطرش به مشامم خورد عطر ت یبو

وقت دلم رو  چیه دنیسرم نکش یرو یدست نوازش هیوقت  چی. هدمیاز پدر پدرم و مادر پدرم ند یمحبت چیچون ه

ان.  یدونم اون ها چه شکل یمن اصال نم ومدنیوقت خونه مون ن چینکردن و ه تیوقت از من حما چیشاد نکردن ه

محبتش  لیطور بود. اما دل نیااون خونه بودم  یچون تنها بچه  دیکرد شا یمن رو خوشحال م شهیاما پدر مادرم هم
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رو  میشونیو پ دیسرم کش یرو یکرد. بابا بزرگ دست یاز همه بهم محبت م شتریکه ب نهیکه بود مهم ا یهر چ

 .دیبوس

 .میآلوچه بخر میبر یآ یبابا بزرگ م-

 بله تکون داد. یبه معنا یزد و سر یلبخند

 مغازه موندم. رونیپدر بزرگ وارد مغازه شد تا آلوچه بخره و من ب میرو گرفتم و به سمت مغازه رفت دستش

 .رونیو بابام هم از همون مغازه اومدن ب مامان

 شه؟یحالش بد م یفهم ینم ؟یآورد یدخترم چرا بابا بزرگ رو کشوند-

 خواست. یمامان دلم آلوچه م-

من رو  شیشگیتش بود و با همون لبخند همکه تو دس یکیپدر بزرگ با پالست میمغازه منتظر پدر بزرگ بود رونیب

چند قدم مونده بود که از  لحظه نینگاه، آخر نیبار، آخر نیآخر یبه چشم هاش انداختم برا یکرد نگاه ینگاه م

 یم یبد یشدن خون...( شب ها کابوس ها ختهیر یو صدا انفجار هیشب ییصدا دمیشن ییمغازه خارج بشه که صدا

نگاه مهربونش که سرشار از عشق و  نیره آخر یزدم از ذهنم نم یکه کنار سنگ قبر پدر بزرگ زجه م یلحظه ا نمیب

 ادیمرگ پدر بزرگ به خاطر من بود؟ باز  یعنیپرم  یاز خواب م شهیکنم هم یوقت فراموش نم چیمحبت بود رو ه

 که بمب یکس یگذره و حت یماجرا م نیز ا، حاال پنج سال البخند پدر بزرگ نیاون لحظه و آخر ادی مماجرا افتاد نیا

عذاب  نیرو با ا میبخشم مجبورم تمام زندگ یوقت خودم رو نم چیکرده بود هم اعدام شد اما... اما من ه یجاساز

 یازدواج هر شش فرزندش رو م دیبا هنوزکرد  یم یزندگ دیکنم پدر بزرگم پنجاه و هشت سالش بود هنوز با یزندگ

 نیوقت ا چیبخشم، مامان و بابام ه یوقت خودم رو نم چیاتفاق براش افتاد ه نیمن ا یلنگاراما به خاطر سه دید

سخته بابا بزرگم اون  یلیماجرا و تحمل کردنش برامون خ نیکردن ا یآورد ادیکنن چون  ینم یآور ادیموضوع رو 

 جنازش اومدن. عیتش یبرا یادیخوش اخالق بود که بعد از مرگش افراد ز قدرقدر مهربون بود اون 

 

دلم  یکنم که فراموش کردم اما تو یرو فراموش کنم اما چه کنم؟ فقط تظاهر م هیکنم شاد باشم و قض یم یسع

 میو رفتارم. تصم سمیها مامانم شک کرده از بالشت خ یفهمه اما تازگ یکس نم چیبپاست، ه یوصف نشدن یغوغا
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اسم  دنیپرس یشه برا یم یفرصت نیکنه و همچ یکار م یچچه خبره و مامان داره  نمیهال و بب یگرفتم برم تو

 فهمم. یخسته شدم امروز حتما م گهیگه؟ د یقاتل پدر بزرگ، آخه چرا مامان بهم نم

 زنگ خورد. میگوش هویشدم که  یدر خارج م از

 ها. میکن یکار کیذارن  یاالن وقت زنگ خوردن بود؟ نم آخه

 رو برداشتم. میگوش

 ه؟یها چ -

 با مادر بزرگت؟ یزن یحرف م یجور نیخجالت بکش دختر، ا -

 ن؟ییمادر بزرگ شما دیوا ببخش -

 . میآ یم می، به مامانت بگو ما دارآره دخترم منم -

 گرفته شد، باز مهمون؟ حالم

 .نیایباشه مامان بزرگ ب -

 بله؟ ؟دییها بگو جانم؟ بفرما یپشت تلفن صحبت نکن یجور نیا گهیباشه دخترم، اما د -

 کردم و گفتم. یهوف هی

 . یتو بگ یچشم، هر چ -

 بگو شما. ستین یخوب یتو؟ تو کلمه  یباز گفت -

 باشه حاال خداحافظ. و گفتم: باشه دمیخند

 خداحافظ. -

دونم دوست ندارم ازم  یوارد شد قدر مادر بزرگم رو م یاز مرگ پدر بزرگ به مادربزرگ ضربه و شُک محکم بعد

دوستش دارم. آروم  یلیشم خ یمادر بزرگم آروم م یچهره  دنیشم اما با د یپرخاشگر م یدلخور باشه درسته گاه

بلند و  یو درشت، موها یمشک یچشم ها با یبودم، دختر دهیوقت بود خودم رو ند یلیخ نهیآ یآروم رفتم جلو
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اگه  یمغرور حت یو کم یتک فرزند بودم لوس، خجالت بایز یدماغ متوسط و لب ها یکمون یو ابرو ها یمشک

که خبر اومدن مادر بزرگ رو که ما  رونیکردم از اتاقم رفتم ب یم یهم ازم سر زده بود به زور عذر خواه یاشتباه

 . دید یبود و داشت برنامه م ونیزیتلو یبدم مامانم پا نمبه ماما یمام میگ یبهش م

 مامان؟ -

 جانِ مامان؟ -

 . انیقراره واسه ناهار ب نایا یمام -

 .میرو آماده کن ییرایپذ لیکه وسا میخوش اومدن گلم پس ما هم بر یلیخ -

مامانم  یکردم لب هام رو جمع کردم. با حالت مظلومانه ا زیکار در برم چشم هام رو ر ریخواستم از ز یهم که م من

 رو صدا زدم.

 مامان؟ -

ندادم با  ریی، من هم حالتم رو تغره یتو ذهنم رژه م یزیدونست چه چ یون مکرد چ یخنده بلند کیهم  مامان

 کردم، بعدش ادامه دادم.  یهمون نگاه داشتم مامان رو نگاه م

دست لباس خوشملم بپوشم خودم رو شاخ و شمشاد کنم  هیخوام برم حموم  یکم بدنم کوفته شده م هیخب من  -

رو باز کردم دست هام رو قفل کردم و  شمیتونستم ن یکه م ییحرفم تا جا نی. بعد ایگرام همانانیخدمت م امیب

 گذاشتم. زونیجلوم به حالت آو

 دم. یم یدونم خسته است بهش اجازه مرخص یچون م یهم شاخ و شمشاد هست ول شیجور نیدخترِ من هم -

گرفتم، چشم هام رو تا حد ممکن باز کردم که انگار واقعا االن پادگان  یحرفش انرژ نیبا ا یجور هی د،یگ یرو م من

بوس محکم کردم از اون جون  کیگرفتم بدو بدو رفتم مامانم رو  یمدت مرخص یپست طوالن هیبودم و بعد از 

 هیمهربونه  دلسوز و یلیدونه خاله دارم خ هیمن  ادیبه سمت حموم رفتم. امروز قرار بود خالم هم ب عیداراش، بعد سر

 .دمیبلند خند یخودم خنده ام گرفت و با صدا ی. از فکر هاهیدونست واسه نمونست آره دکور

 ؟یخند یم یدختر تو حموم تبهمت زده دار -
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 یو موهام رو خشک کردم و تو نهیآ یاومدم رفتم جلو رونیخنده ام گرفت با خنده از حموم ب شتریمامان ب یصدا با

وشته بود ن یسیلیزانوم بود روش با انگ یدر کمد رو باز کردم لباس قرمزم رو برداشتم تا باال بپوشم یفکر بودم چ نیا

 یسرم کامال ست م یشال قرمز هم انداختم رو هی دمیوشپ ممیساپورت مشک دمیداشت رو پوش ریحر نشییالو پا

دم وارد هال ش یهال وقت یرژ دخترونه هم رنگ لباسم قرمز کمرنگ برداشتم و به لبم زدم و رفتم تو هیشد با لباسم 

 .دینگاه کردم و بلند سوت زدم که مامان ترس قهیبا تعجب چند دق

 .دمیخدا نکشتت دختر ترس -

 آد؟ یم یخوب یچه بو ،یدرست کرد یچ یبه به مامان خانوم -

 گم. ینم زهیسورپرا -

بزرگ راه  یها نیروده ام مثل ماش یکردم، سلول ها یکه در حال درست شدن بود نگاه م گیتو د ی! به غذاآخ

خوشمزه  یغذا نیکه ماهان از ا نیحرصم گرفت فکر ا هوی یرفتن. ول یطرف روده ام به اون طرف م نیقم از ا-تهران

 یهست ول نمونیکه ب یتیمیتره با وجود صم گداد. ماهان پسر خالمه دو سال ازم بزر یبخوره داشت شکنجه ام م

 گهیپشت هم د یحال چیدر ه یول م،یوقت ها باهم لج هست شترِیبهتره بگم ب یعنی میفتیباهم لج م ییجاها هیخوب 

حاال من هم بابت  م،یزن یم ریرو با ت گهیهم د هیمورد اگه اسم شکم وسط باشه سا کی. به جز در میکن ینم یرو خال

 به خونه مون انداختم. ینگاه کل هی ،مشد یحرص نیا

 ینخود یوارید یهم با کاغذ ها واریخونه ست شدن، د یکه با پرده ها ،یشکالت یبا مبل ها یو پنج متر یحالِ س هی

 اتاق خودم و اتاق مامان و بابام. یکی میشده دو تا اتاق هم دار دهیرنگ پوش

 

هم هست اون موقع مو هام  میمن و پدر و مادرم قرار داره، عکس موقع بچگ یخونه هم قاب عکس ها وارید یرو

با  دیرس یموهام کوتاه بود و تا گردنم م میعکس رو گرفت نیماه از قبل از فوت شدن پدر بزرگ ا کی قایکوتاه بود دق

 ناز بودم. یلیتو گوشم خ یطال و حلقه ا یگوشواره 

و  کییبود، کَفِش موزا اطیح یتو ییشد و حمام و دستشو یو پنج متر مخونه مون هم چهل  اطیشدم، ح اطیح وارد

 بود.  مویتوت و ل یو درخت ها یمحمد ،یرازق یپر از گل ها
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 یو به آدم آرامش خاص هیعال یلیروح و روان انسان خ یبرا اهیهست، چون معتقده گل و گ اهیعاشق گل و گ مادرم

 ده. یم

رو بخوره مامانم بدجور خسته بود، آخه  یخوشمزگ نیبه ا یتا نتونه غذا ادیکاش ماهان ن یفکر ها بودم که ا نیهم تو

شدم، چون  الشیخ یب عیسر یلیکردم، که خ دایعذاب وجدان پ نیع یحس هیخودش تنها همه کار ها رو کرده بود 

 یرجو نیتونه هم یسم نمشنا یمن مادرم رو خوب م تهبزنه الب دیو سف اهیذارم دست به س ینم ییرایپذ یتو گهید

داشت  ییرنگ و بو هیدرست کرده بود، که  یپلو با ماه یخودشم کار کردن رو دوست داره. واسه امروز سبز نه،یبش

 شد. یآدم محوش م

 اومدم  رونیمحترم ب یرو زدن جا خوردم و از فکر به جناب غذا فونیزنگ آ هوی 

 درو باز کن. یآر-

 دکمه رو فشار دادم. فونیبه خودم کردم، بعدش بدو رفتم سمت آ ینگاه سرسر کیهم  من

 کردم. یحیمل خنده

 .نیسالم خوش اومد -

شه، مجبور شدم  یخراب م شمیحاال آرا یخواستن بوسم کنن، وا یدادم اما نه، اون ها همش م یبهشون دست م من

 کنم. یمنم رو بوس

 .دینیبش دییبفرما-

 خاله جون؟ یگفت: چطور خالم

 د؟یممنون خوبم خاله، شما خوب یسمر-

 .میما هم خوب زمیممنون عز-

از ابرو هام رو باال بردم،  یکیکرد من هم  ینگاهم م شیبابا قور یمبل نشسته بود و با اون چشم ها یهم رو ماهان

ا معن یماهان با  لحن ،یکردم، بعد از گفت و گو طوالن یاحوال پرس میینگاهم رو ازش گرفتم و با مادر بزرگ و زن دا

 کنن؟ یم فتیعرقدر ت نیدار بهم گفت: حاال مگه معدلت چند شده؟ ا
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 صدم. کیو  ستیافتخار گفتم: نوزده ب با

 ن؟یخند یچرا م ماهان نگاه کردن، من هم خنده ام گرفت و گفتم: افهیخنده و به ق ریزدن ز همه

 صدم. ستی:چون ماهان شده نوزده و بگفت خالم

 صدم؟ کیگفتم: به خاطر  دمینگاه کردم و خندرو  ماهان

 .هیدست ک ایدم دن یرفت و گفت: نوبت دوم نشونت م یچشم غره ا ماهان

 .یش یکمتر هم م چ،یه یش ینم شتریلب، آروم گفتم: ب ریز

 .دمیآروم خند و

 رو برگردوند، نگاهم کرد. صورتش

 ؟یگفت یزیچ-

 .دنینگفتم، گوش هات اشتباه شن یزی... من چزهیرو در هم کردم و گفتم: من، چ افمیق

 .نمیرو بچ زیمن رو صدا زد که برم م مامان

 . میناهار بخور انیبه همه تعارف کردم ب ز،یم دنیاز چ بعد

 یخورد انگار از قحط یغذا م یجور هیشه،  یباورتون نم ز،یزد، و بدو بدو اومد سر م یهم چشم هاش برق ماهان

 اومده.

به  ت:گف مییکه زن دا میخوش مزست. مشغول غذا خوردن بود اریبس اریماند، دست پخت مادرم هم بسناگفته ن البته

 خوش مزه شده، دستت درد نکنه. یلیبه خ

 زد و گفت: نوش جانتون. یلبخند مادرم

 حقشه. میدونم کرم از خودمه و چه کن یدستش. البته م یمشغول خوردن بود که چنگال رو زدم تو ماهان

بزنه که کنار گوشش با خنده  غیخواست ج یدهنش بود، چهره اش شده بود قرمز و م یور که لقمه توط نیهم

 گفتم:غذا خوش مزست نه؟
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 ها. رمتیگ ینم یش یقدر نخور چاق م نیدوباره گفتم:ا هینگفت بعد از چند ثان یچیه

 .رهیخودت رو بگ ستین یگفت: کس یبه آروم یرو کنترل کرد و با لبخند مرموز خودش

 کوچولو. دنیاالن خواستگار ها درِ خونه صف کش نیعه نه بابا؟ از هم-

 تو. یچه قدر خواستگار دار یوا نمیب یگفت: هه، آره دارم م یزیلحن تمسخر آم با

 خواستگار داشته باشه. یلیهم خ دیبا ییبایز نیدختر به ا-

 رو ازم گرفت و به خوردن ادامه داد. نگاهش

 من بود. یارتش یها نیو نوبت تمر میجمع کردرو  زیکمک مادرم م با

 بودم. نیعالقه مند به ارتش و تمر یدختر بودم، ول کیکه  نیا با

به  دیکن امروز با نیپاشو تمر نیبش یو برا ،یآب نخور ادیکن ز یبهم گفت: خودت رو گرم کن و سع اطیح یتو پدرم

 .یرکوردت رو بشکن دیو با ،یهست یدختر ک یهمه نشون بد

 رو تکون دادم. سرم

 باشه بابا.-

 شدم . نیمشغول تمر اطیح یو تو دمیام رو پوش یورزش لباس

لبش بود که البته  یکه گوشه  یکم یزد و با خنده  هیتک واریراستش رو به د یشد و پا اطیبا خنده وارد ح ماهان

 ؟ینظام یها نیپوزخند بود گفت: دختر رو چه به تمر هیشب شتریب

در خطر  یطیکه اگه در هر شرا رهیبگ ادیها رو  زیچ نیا دیتأسف تکون دادم و آروم گفتم: دختر با یبه معنا یسر

 .یاریسر در نم ینظام یها نیکه اصال از تمر یبه حال خودت کن یفکر دیافتاد، بتونه خودش رو نجات بده تو با

 نشونت بدم؟ یخوا یم ارم؟ی یگفته سر در نم یک-

 ؟یکن یه مبارزه دعوت ممن رو ب یدار قتیدر حق-

 .ارمتیبه زور م یآره اما اگه وارد مبارزه نش-
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 شدم. رهیخ شیقهوه ا یچشم ها یهام رو بردم باال و تو ابرو

 کنم ازتون. یاستقبال م ینبود، بهتره بگ یحیصح یکلمه -

 برم. یصحبت هام به کار م یرو که دلم بخواد تو یمن هر کلمه ا-

 ینم یباز یپس من هم با قانون کس -

 

 شم. یبشم مطمئن باش بازنده نم یاگه هم وارد باز شم،

 بره. یم یک مینیب یگفت: م یشدم، با لحن معنا دار یحرص شتریزد و من ب یلبخند هی

هم خوب بود و چشم هاش جذبه داشت البته ما خانواده تن چشم  افشیرفت ق یداشت باشگاه م یخوب کلیه ماهان

طبق  ستیول کن ن ارهیخواد بدست ن یرو که م یزیتا چ نیدنده و لجبازه واسه هم هی کمیهامون جذبه داره. ماهان 

 خود خواهه. یادیاون باشه ز لیباب م دیبا زیخودش همه چ یگفته 

  میگرم کردن خودمون قرار گرفت یهم برا یهر دو رو به رو 

 اومد و گفت: دخترم رقابته؟ پدرم

 

 آره بابا.-

 ن؟یپس حاضر-

 : بله قربان.میبلند و محکم گفت یدو با صدا هر

 شه. یپاشو رفت برنده اعالم م نیهفتاد بش قهیدق کی یرقابت رو برامون گفت: هر کدوم از شما اگه تو اتیجزئ پدر

 کل وجودم رو فرا گرفته بود. استرس

 یم قیصدا تشو کیمون بودن و  شوهر خالم،  همه درحال تماشا کردن ،مییدا م،ییخاله ام، مادر بزرگم، زن دا مادرم،

 کردن.
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 پدر شمارش معکوس رو شروع کرد. م،یشده بود رهیخ گهیهم د یچشم ها یتو

 سه.-

 ستین یواقع یمسابقه  نیجا که زم نیگفتم:دختر ا یدادم و م یم یشد و به خودم دلدار یم شتریاسترسم ب یه

 .هیپاشو معمول نیبش هیکه  ستین یجام جهان

 موضوع همش مسخرم کنه. نیماهان ببازم و به خاطر هم یکه جلو دمیترس یم نیا از

 دو.-

 .کی-

رفت آخه چطور  یم یرفتم، اما ماهان هم عال یپاشو م نیبش عیسر یلیخ میپاشو رفتن کرد نیدو شروع به بش هر

 پاشو بوده. نیشصت و شش بش قهیدق کی یرکوردم تو نیپاشو بره؟ من آخر نیتونه بش یم عیقدر سر نیا

 بود. یشمرد و سرعت هر دو تامون باور نکردن یآخر رو پدر م یها هیثان

 کی، سه، دو، ، شش، پنج، چهارده، نه، هشت، هفت نیباش عیآخر بچه ها سر ی هیده ثان-

 .تمام

 .ادیز یلیخسته شدم خ یلیخ

 رو بگه  جهیبود پدر نت نیا نوبت

 جز... ستین یگفت: برنده کس یبا خونسرد پدر

 هام رو درهم فرو بردم و چشم هام رو بستم. انگشت

 پاشو. نیبش کی: ماهان، با اختالف پدر

 زدم. غیچشم هام رو باز کردم و ج عیسر یلیخ

 شد چطور ممکنه؟ یمن نم فیحر یپاشو؟ امکان نداره پدر کس نیبش کیبا اختالف  ؟یچ -
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 ساده بود. یپاشو نیبش کی نیهم ازت ببرم تازه ا دیگفت: با یبه آروم ماهان

 اخم کردم و بدون اعتنا از کنارش رد شدم.  بهش

 که خوابم برد. دینرس قهیدق کیبه  ادیز یاتاقم و چشم هام رو بستم، از شدت خستگ یتو رفتم

*** 

برم، و به  رونیقدر کسل آوره؟ دوست دارم االن ب نیرفت، آخه چرا جمعه ها ا یکم کم داشت حوصله ام سر م گهید

 یگرفتم رو میده. تصم یرو به بنده نم یاجازه ا نیهمچ یدونم که مادر گرام یم ی، ولباشم دیجد یراماج کیدنبال 

م قرار تخت یکتابخونه رو به رو هیدارم  یکه اتاق خلوت تشه گف یتختم دراز بکشم، تختم کنار پنجره اتاقم بود. م

 یازداشتم از پنجره ب یاسیبه رنگ  ییها واریا دتختم و کمد لباسم کنار کتابخونه ب نییپا وتریکامپ زیم کیداره، 

خودم و پدر  ادیکه در وجودشون بود من رو به وجد آورده بودند.  یکردم شور و شوق یکردن بچه ها رو تماشا م

 نیکنه واسه هم یباز ادیتونست باهام ز یاون به خاطر کمر دردش نم م،یکرد یم یکه باهم باز یبزرگم افتادم وقت

باختم باز اشک درون چشم هام حلقه زد باز دلم گرفت باز سر  یم شهیو هم میکرد یم یشطرنج و منچ باز شتریب

اشکم رو پاک  نمیشدن. با سر آست یذهنم رد م ازها  لمیف یتو نیع دیسف اهی، سدردم شروع شد تموم خاطره ها

استراحت جانانه داشته باشند؛  کیا بتونند بود ت  یبچه ها و اغلب افراد یبرا ییفرصت طال کیکردم امروز جمعه و 

 ، در طول هفته انجام بدن برسند.تونستند یکه نم ییو به کارها

 هی شهیبه جمعه نداشتم من عاشق تجسس هستم، دوست دارم هم یمردم عالقه خاص شتریمن بر عکس ب یول 

 داشته باشم، قیتحق یسوژه برا

 کی یکه حت یکوچه مون تنگه طور مینیش یوسط شهر م بایبندرعباس هست، تقر یاز محله ها یکیما تو  خونه

ش از نگیکوچه مون هست که به عنوان پارک کینزد یخلوت و خاک نیزم کی یتونه از اون جا بگذره، ول ینم نیماش

 کنن.  یاستفاده م

سوژه  کیهر لحظه دنبال  نه روز خواب دارند و نه شب، ننیش یهم سر کوچه مون م کاریچند تا پسر ب شهیهم

به کارشون ندارم اما  یاوقات کار شتریندازن ب یم کهیوقت ها هم شده که به من ت یلیکردن. خ تیاذ یهستن برا

 یجغد ها یها کهیکنم. در کل اگه ت یتند باهاشون برخورد م یلیحوصله خودم رو ندارم خ یاوقات که حت یبعض

 هست. یآروم بایو تقر یمیشه گفت محله صم یم میریمحله مون رو فاکتور بگ

 به خودم اومدم انگشت شصتم رو به سمت قسمت سبز رنگ بردم و جواب دادم. یگوش یصدا با
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 سالم.-

 ؟یمرام خوب یب قیرف یسالم چطور-

 .زمیکردم و گفتم: خوبم عز یا خنده

 م؟یبگرد ییجا یشاپ یکاف میبر یخواستم بگم امروز وقت دار یم-

 .میدنبالم با هم بر ایب کارمیوشحال شدم با ذوق گفتم: آره بقدر خ نیا

 رسم. یم گهید ی قهیدق ستیبزن خوشگل کن تا ب پیآم برو ت یباشه گلم م-

 باشه منتظرتم خداحافظ. -

 خداحافظ. -

به سمت لباس هام  عیداشتم سر ازین حیکم هم به تفر هی ،یخواب، گوش ن،یهم کسل کننده بود. همش تمر واقعا

 دنیو با پوش دمیپوش یو شال مشک یمشک یبا شلوار ل یزانو خاکستر یرفتم در کمد رو باز کردم و مانتو تا باال

خط  هیکم رنگ و  یرژ صورت هیساده کردم  شیاآر هی نهیآ ی. رفتم جلورو کامل کردم پمیال استارم ت یکفش ها

 رونیخوام برم ب یو گفتم: با آتنا م دمیرو برداشتم مامان رو بوس فمیک زنگ بدو بدو یچشم با رژ گونه زدم. با صدا

 آم. یمامان زود م

 :باشه دخترم مواظب خودت باش.گفت

 .میشاپ رفت یکاف یسمند آتنا شدم و به سمت  نیماش سوار

 یاهر کی یکن یقدر درکم م نیکه ا یتو تنها دوستم انایگفت:آر یبهم م شیزندگ یها یراه، آتنا درمورد سخت یتو

 رو نشونم

 

 فرهاد رو به رو شم. یخوان من رو بفرستن روستامون اما من از اون جا متنفرم دوست ندارم برم و با چهره  یم بده

از من راه حل  شهینوزده سالش بود و از من پنج، شش سال بزرگ تر بود اما طرز فکرش کامال بچگونه بود و هم آتنا

 خواست. یم
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 .ختندیر یگفت و اشک هاش قطره قطره م یها رو م نیا

 .قرارشون بده ریمعنا دار بزن تحت تاث یباهاشون صحبت کن گلم حرف ها نیروز، قشنگ بش کیخوب -

سون و گار مینشست یصندل یرو م،یشاپ حرکت کرد یکاف یو به سو میشد ادهیپ نیاز ماش میدیشاپ رس یکاف به

 اومد.

 ن؟یدار لیم یچ-

 قهوه. کی-

 نسکافه.-

 چه خبر؟ گهیخب د-

 .میبزن یدور کی میایگفتم ب یسالمت-

 اومد و سفارش ها رو گذاشت. گارسون

 با اون دختره؟ یکار کرد یچ-

که مرد باشه  یمرد ستیدختره ن ریکات کردم تقص م،یخور یبه درد هم نم ریمن و ام دمیرس جهینت نیبه ا یچیه-

 شه. ینم دهیوقت دزد چیه

 م:گفت یخونسرد با

 حاال خودت رو ناراحت نکن. ستیآدم ن نیدونستم که ا یاز همون اول هم م-

 با اون ماهان؟ یکار کرد ینه بابا چرا ناراحت شم هزار تا خاطر خواه دارم تو چ-

 دست هام فشار دادم. یاز قهوه ام خوردم و استکان داغ رو تو یکم

 چقد ناراحت شدم. یدون یازم برد نم میباهاش انگار شوهرمه، رقابت کرد یکرد کاریچ یگیم یجور هی -

 .زمیبرد و باخت داره عز یدر ضمن باز شهیکه م ندهیلبش بود گفت: در آ یکه گوشه  یلبخند کم با
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 رقابت یباخت هست که آدم رو به شروع دوباره  نیهم یکه اما آره درسته گاه رمیگ ینم لیتحو نوینه بابا من ا -

 کنه. یدعوت م

پسره  یکردند آتنا هم صاف تو چشم ها یمون نشسته بودند و همه اش ما رو نگاه م ییجلو یصندل یتا پسر رو دو

 شده بود. رهیخ

 نگاهش نکن.-

 داره. یچشم هاشو، عجب جذبه ا ه،یا کهیچه ت نیبب یوا-

 شه. ینگاهش نکن پر رو م -

 پشت سرم یبه دستم عصب دیکه پسره دستش رو کش میشاپ خارج ش یاز در کاف میخواست یو م میحرف زد یکم

 ؟یکش یرو نگاه کردم:خجالت نم

 صورتش زدم. یتو یلیس کیجمع  یو جلو 

 شد؟ یچ هویکرد:  یچشم هام نگاه م یبا وحشت تو آتنا

 صورتش گذاشت. یچشم هام زل زد و دستش رو رو یبا خشم تو پسره

 ام خورده. گهید یدستش به چند دختره  ستیکشه معلوم ن یپررو خجالت نم یپسره  -

 مشکل از پدر و مادرته. ستیچشم هاش زل زدم و گفتم: پسر جان مشکل از تو ن یتو صاف

 یصندل یشاپ خارج شدم رو یکردم و از در کاف یخودم احساس م یرو رو نشیگفت نگاه خشمگ ینم یچیه

 گفت بهتون بدم. ستادهیکه اونجا وا یینامه رو اون آقا نیاومد و گفت:خانم ا یپسر کینشستم که  نیماش

 رو ازش گرفتم و خوندم نامه

 یم کهیشهر کوچ نیا ید یرو پس م یکرد لیجمع خار و ذل یو من رو جلو یرو که بهم زد یلیس نیتقاص ا-

 .نمتیب
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 .میشد و به سمت خونه حرکت کرد نیسوار ماش آتنا

 بده. رییرو تغ رتیکم سرعت برو و مس هیکنن  بمونیراه بهش گفتم: ممکنه تعق یتو

 شده؟ یمون کنن چ بهیچرا تعق -

 کردم. فیرو براش تعر انیجر

 و آتنا من رو رسوند خونه. میشهر دور زد یتو کمی

 خونه مون؟ ایب زمیآتنا عز-

 شن. یبرم نگرانم م گهینه گلم من د-

 مواظب خودت باش. زمیباشه عز-

*** 

 شدم. داریصورتم از خواب ب یرو دیتابش نور خورش با

تخت  یپخش شده ام رو یشدم، بازم فکر پدر بزرگ به ذهنم خطور کرد با موها رهیبه سقف خ یا قهیدق چند

 دفعه بتونم از مامان بپرسم. نیلطفا کمکم کن ا اینشستم و با خودم گفتم:خدا

 اومدم. نییونه پاخ یسرم جمع کردم و از پله ها یباال یموهام رو دم اسب نهیا یجلو رفتم

 .ریسالم مامان، سالم بابا صبحتون بخ-

 .میصبحونه بخور ایسالم دخترم برو دست و  صورتت رو بشور و ب -

 چشم مامان. -

 کردم. یحتما سر صحبت رو باز م دیبا گهیامروز د میخونه مون در حال صبحونه خوردن بود اطیح یتو

 مامان؟ -

 جان مامان؟ -
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 باهات صحبت کنم. یموضوع هیخواستم راجع به  یم -

 موند. رهیمتعجب بهم خ یا افهیق با

 زم؟یبپرس عز -

 د؟یگ یبه من نم یچیمامان شما چرا راجع به پدر بزرگ ه -

 که بگم. ستین یخاص زیبگم؟ چ دیبا یدخترم چ -

 .دیرم سر کار مواظب خودتون باش یمن، من م یزایکه پدر گفت: عز میحال حرف زدن بود در

 لبخند جوابش رو دادم پدر سوار موتورش شد و حرکت کرد. هیمن هم با  دیرو بوس میشونیاومد پ پدر

 بگو لطفا. تیخب مامان برام از بچگ -

 کنم. فیکه برات تعر فتادهین یمن اتفاق خاص هیگم در زمان بچگ یبار م نیصدم یدخترم برا-

 کنم. یتم و گفتم: خواهش ممامان رو گرف یکه سرشار از التماس بود دست ها ینگاه با

 بهم انداخت. ینگاه یحوصلگ یبا ب مامان

 کار کنم دختر؟ یآخه من از دست تو چ-

 .گهیمامان بگو د -

 ننداز. ادمیلطفا بس کن  یآر -

 کیبود ش یشرکت هتل هما بود و مرد ریمخ مامان کار کردم که گفت: هوف باشه پدر بزرگت مد یرو قهیدق ستیب

 یهم داشت که م یادیز یها بیکار رق نیدستش بود در ح ریچهارصد پرنسل ز کیپوش و خوش لباس نزد

 مقام بر کنار کنند. نیخواستند اون رو از ا

 دن؟یها به هدفشون رس بیاون رق -

 نپر وسط حرفم بذار بگم.  -
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 باشه. -

اما اون بد  میبهش اعتماد داشت یلید و خما بو ی هیبود اون همسا یدیمحمد مر یآقا شیکار یها بیاز رق یکی -

امروز به فردا  یکار داشت و ه یروز پدر بزرگت رو خونه اش دعوت کرد پدر بزرگت هم کل هیذات از آب در اومد و 

 یمراد یآقا یپدر بزرگت وارد خونه  یو وقت دیرس اشد خالصه اون روز فر یراض یدیمر یکرد که با اصرار آقا یم

 شد...

 صبر کن برم جواب بدم. قهیدق هیتلفن به سمتش رفتم و گفتم: مامان  یصدا با

 ناشناس بود. شمارش

 الو؟ -

 ن؟یهست یمحمود عاشور  یلرزون گفت: الو سالم خانم شما دختر آقا یبا صدا یمرد کی

 افتاده؟ یبه مامان انداختم و گفتم: بله خودم هستم اتفاق ینگاه نگران

شما رو هم از  ی. شماره نیایتر ب عیفروغ چهارده سر یبه فلکه قدس کوچه  نیایپدرتون تصادف کردن لطفا ب -

 خودم زنگ بزنم. یکردم خودش شارژ نداشت مجبور شدم با گوش دایپ شیگوش

 کنان به مامان دوختم. یل یاز دستم افتاد، نگاهم رو ل یو گوش دیدور سرم چرخ ایکه زد دن یبا حرف 

 شده؟ یکرد: چ یبا شک بهم نگاه م مامان

 کردم. سکوت

 با توام. یآر -

 مامان... -

 که زد به خودم اومدم. یبا داد 

 .یبگو زود باش نصفه جونم کرد -
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 بابا تصادف کرده.-

 . دیرنگش پر دیکه شن یزیبا چ 

 ؟یچ-

 گم. یم یمامان به خدا جد-

م که د یزیباش. به سمت اتاقم رفتم و تند تند هر چ عیزود برو لباستو عوض کن سر ستیحرفا ن نیاالن وقت ا-

 یکردم. بدو به سمت مامان رفتم که آماده شده رو لیرو تکم پمیت میآب یکفش ها دنیو با پوش دمیدستم اومد پوش

 کرد. یصدا م یب هیمبل نشسته بود و گر

 .اشک هام رو گرفتم که حالش بدتر نشه ینکن و جلو هیتو رو خدا گر میمامان بر-

 .میبر-

اتفاق  نیذاشت که ا یهنوز عذاب وجدان راحتم نم مینشست یتاکس یو تو میگرفت ی. تاکسمیرو گرفت و رفت دستم

 مدیکه د یزیبا چ میشد ادهیپ یاز تاکس یوقت نهیچرخوندم که مامان اشکام و نب شهیافتاد سرم رو به سمت ش

 داد زدم. ،پدر من باشه حرکاتم دست خودم نبود نیکردم ا یشدم باور نم وونهید

 بابا. - 

 کردم. هیداشت بلند گر قیعم یافتاده بود، کل بدنش زخم ها هوشیاومد و ب یسمتش از سرش خون م دمیدو و

 بابا تو رو خدا چشماتو باز کن لطفا پاشو.-

 .ختیریرت پر از خون بابا مصو یرو د،یمروار یدرشتم مثل دونه ها یو اشک ها زدمیبلند زجه م یصدا با

هات رو باز زدم: بابا تو رو خدا چشم ادیکه بغض، صدام رو خش دار کرده بود؛ فر ینیبغلم گرفتم و ح یرو تو سرش

 .کنمیکن ازت خواهش م

 کرد. اشدهیشکست خورده و چروک یبود؛ نگاهم رو معطوف چهره ستادهیسرم ا یکه باال یپوش اهیمرد س یصدا

 .رسهیم گهید یقهیمن زنگ زدم آمبوالنس تا چند دق مارستان،یب مشیببر دیبا -
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گذاشتم و از جا  کرد؛یمن رو نگاه م یاشک یهاتوجه به حرفش، هق هق کنان سرش رو تو بغل مادرم که با چشم یب

 ام، تمام افراد رو از نظر گذروند.به خون نشسته یهابلند شدم با چشم

 روز انداخته؟  نیمن رو به ا یبابا یک-

 که کنار اتوبوس افتاده بر خورد کرد. یرمردیگفت:پدرت تصادف کرده و به اون پ یمرد، با تک سرفه ا همون

ز و ا ابونیبشه و من کنار پدر موندم سرش خورده بود به جدولِ کنار خ ایرو جو انیرفت تا جر رمردیبه سمت پ مادرم

و به زور و زحمت تونستم وارد آمبوالنس بشم مامان  دیمبوالنس رسکه آ کردم یم هیاومد داشتم گر یسرش خون م

 شه. ینم شیزیشه ان شاء اهلل چ یگفت: خوب م هیبا گر

تند، برانکارد گذاش یو پدرم رو رو دیرس مارستانیشد آمبوالنس به ب یم شتریو ب شتریهامون ب هیشدت گر هیثان هر

 زدم. یم ادیفر هیبردند، دستش رو گرفتم و با گر یطور که داشتند پدرم رو م نیهم

 یرو ببوس بابا تو رو خدا پاشو خواهش م میشونیکنم بابا، بابا پاشو مثل قبال پ یبابا چشم هات رو باز کن خواهش م-

 ییها یراماحت یخوام بابت ب ینم یچیه گهیکار کنم؟ بابا تو فقط چشم هاتو باز کن کن د یمن بدون تو چ ییکنم بابا

دم بهت فحش ندم تو فقط  ینکنم قول م تتیدم اذ یقول م اشوپ ییکنم بابا یکه بهت کردم من رو ببخش خواهش م

 کنم. یپاشو خواهش م

 کردند. یرو برداشته بود دکتر ها و پرستار ها همه نگاهم م مارستانیکل ب ادمیفر

 خوام وارد بشم. یکنار م دیبودند گفتم: بر ستادهیا مارستانیدرب ب یکه جلو یدو نگهبان به

 شون گفت: چند سالته؟ یکی 

 چهارده سالمه.-

 .مید یپونزده سال راه نم یباال-

 .ستیکنار پدرم حالش خوب ن دیبر نید یراه نم نیشما غلط کرد ن؟ید یچرا راه نم-

 باهات صحبت کنم. گهیجور د کیشم  یخانم احترامت رو نگه دار، وگرنه مجبور م-

 نم؟یهان؟ صحبت کن بب یچطور صحبت کن یخوا یمثال م -
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 انایکردم مامان اومد و گفت: آر ینثارشون م ومدیاز دهنم در م یشده بودم هرچ وونهیگم د یم یدونستم چ ینم

 شه. یخوب م ستین شیزیدخترم دعوا نکن بابات چ

 نمی. مجبور شدم از پشت پنجره پدرم رو ببدیاصال درک ندار نیچقدر نفهم خواست سرشون داد بزنم و بگم یم دلم

با مرگ  رمردیاورژانس بودند پ یو پدرم تو رمردیاون پ ،یتیوضع نیهمچ یاز پدرم اون هم تو یواقعا سخت بود دور

سر پدرم بودند و دست چپش رو با  یدو سرباز باال دند،بود سه سرباز هم بو هوشیکرد و پدرم ب یدست و پنجه نرم م

ه آخه سرباز ها بگ نینبود به ا یکیداد.  یم یراهرو نگهبان یسرباز هم تو کیتخت بسته بودند،  ی لهیدست بند به م

عمد به اون مرد بر خورد کرده بود  ریپدرم غ ن؟یتونه فرار کنه که شما دستش رو بست یحال، چطور م نیمرد، با ا نیا

 اریموضوع برام بس نیکنم؟ فکر کردن به ا یگبشه من چطور زند شیزیهمه آدم آخه چرا پدر من؟ اگه چ نیا نیب

بود اون طرف دو مرد جوون  ستادهیطور که مامان کنار بابا ا نیهم رمیاشک هام رو بگ یتونستم جلو یسخت بود. نم

مامان داره با  دمیکردن، د یمامانم رو نگاه م ینفرت گاه زسر شار ا یبودن و با نگاه ستادهیا رمردیسر پ یهم باال

کردم، به  یطور که اشک هام رو پاک م نیاومد. هم رونیب مارستانیاز ب قهیکنه و بعد از چند دق یدکتر صحبت م

 سمت مامان قدم برداشتم.

 گفت؟ یشد؟ دکتر چ یمامان چ-

 شیرایگفت:دکتر گفت هوش ی. با حالت عادخواست متوجه نشم یچشم هاش جمع شده بود و م یکه اشک تو مامان

 .ادهیز یلیشده و احتمال رفتنش به کما خ یضربه مغز م،یمنتظر دکتر مغز و اعصاب باش دیکمه، با یلیخ

 کما؟ ؟یچ-

 یاحترام یکه بهش ب ییلحظه ها نی، تمام ازدم یکه سرش داد م ییکما، تمام لحظه ها یشد پدرم بره تو ینم باورم

 یم

 

 اومد و عذاب وجدان کل وجودم رو فرا گرفته بود. یم ادمی کردم

 ؟یچ رمردیمامان اون پ-

 گفت: درحال مرگه. هیبا گر مامان

 ره زندون؟ یشدم و گفتم:بابا م رهیمامان خ یپر از اشک به چشم ها یحق من نبود، با چشم ها یهمه سخت نیا
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 لش.دنبا دمیدو مارستانیب یحرف تو حرف آورد و دوباره رفت تو مامانم

 ره زندون؟ یبابا م یعنیکنم بگو  یمامان، مامان خواهش م- 

 

 ره. یگفت: نه دخترم نم یکالفگ با

 کردن. هیشروع کرد گر و

 ها. رهیگ یام م هیکنم من هم گر ینکن خواهش م هیمامان تو رو خدا گر - 

 ذارم که بره. ینم یعنیره زندون  یدخترم بابات نم -

* 

 خونه شدم. وارد

مون رو خالم اداره مى کرد براى این مدتى که مامانم نبود، خالم پیشم مى موند و تنهام نمى ذاشت توى کار  خونه

 هاى خونه هم کمکم مى کرد به اونم کلی زحمت داده بودیم.

 .دیماهان به گوش رس یخستم رو به سمت پله ها برداشتم که صدا یها قدم

 .میغذا بخور ایب یآر-

همه مشکالت آخه دختر  نیاز ا یزندگ نیخسته شده بودم از ا گهیپله ها حرکت کردم د توجه بهش به سمت یب

 ؟یهمه سخت نیچهارده ساله رو چه به ا زده،یس

 ...یلیسخته خ یلیکردن خ یتونستم زندگ یتحملش رو نداشتم نم من

 اتاق اون ها حرکت کردم. خواستم برم توى اتاقم که چشمم به اتاق مامان و بابا افتاد پشیمون شدم و به سمت مى

وارد اتاق شدم، اولین چیزی که به چشمم خورد، قاب عکس سه نفریمون بود که پارسال توى شمال گرفته  وقتی

بودیم. با دیدن چهره ى خندون پدرم، سیل اشک هام روى صورتم جارى شد. به سمت کمد لباسیشون رفتم و یکی 

نزدیک کردم بوى تن بابام رو مى داد  ینیماز کشیدم و پیرهن رو به باز پیرهن هاى بابا رو برداشتم. روى تخت در
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قدر به اتفاقات این چند روز فکر کردم و اشک  نیبود که پدر خونه نبود ا یشب نیاول نیچقدر دلتنگش بودم خدا ا

 ریختم که نمى دونم کى پلکام سنگین شد و روى هم افتاد.

کرد باز بختک به سراغم  یبهم دست داد باز کابوس رهام نم یباز احساس خفگ دمیدو شب دوباره از خواب پر ساعت

 یحت دمیترس یم یکیاز تار شهیبود هم کیاتاق تار دمیکش یگلوم گرفتم و تند تند نفس م یاومده بود دستم رو رو

 ونیاهنگ خبردار از هما یقیو رفتم قسمت موس دمرو آور میبلند شدن هم نداشتم که المپ رو روشن کنم گوش ینا

 رو گذاشتم. انیشجر

 خبردار ی)آها

 اریهش ای یمست

 داریب ای یخواب

 (داریب ای یخواب

 .ختیر یم مونیقاب عکس سه نفر یهام امون نداد و رو اشک

 اهی)تو شب س

 اهیشب س تو

 کیشب تار تو

 چپ و از راست از

 کیدور و نزد از

 نفر داره هی

 جار زنهیم جار

 که یغم یآها

 بختک هی مثل
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 من ی نهیس رو

 آوار یا شده

 من یگلو از

 بردار دستاتُ

 بردار دستاتُ

 من یگلو از

 من یگلو از

 بردار( دستاتُ

 یکردم صدا یم هیبلند تر گر یهق هق کل اتاق رو پر کرده بود هر چ یکردم صدا هیهام رو بغل کردم و بلند گر زانو

 شد. یآهنگ هم بلند تر م

 جمله افتادم. نیا ادیبود به جور دلم گرفته  بد

 ته خط  یدیوقت رس هر

 نشو  دیام نا

 ادته؟یاول رو  کالس

 سر خط. نقطه

دوش  ریرفتم ز ارمیلباس هام رو در ب نکهیحموم بدون ا یرو قطع کردم به زور از تخت بلند شدم و رفتم تو آهنگ

 یم هیدوش آب گر ریشد کش موم رو باز کردم و ز یحالم بهتر م یحموم حساب هیگرفت با  یدلم م یآب سرد وقت

 یبشه من خودم رو نم شیزیاگه بابام چ دمکر یم یاحترام یپر خاشگر شده بودم که به پدرم ب یلیکردم من خ

که رو به روم بود ضربه  یا نهیحموم و به آ وارید یکنم رفتم گوشه  یتونم زندگ یبشه من نم شیزیبخشم اگه چ

 یکنم تو یتونستم زندگ یبودم نم دهیخط رس یبه انتها گهید ختیر نیزم یرو نهیآ ید شده خور یها کهیزدم. ت

فشار محکم پلک هام  هیکه درون چشم هام حلقه زده بود رو با  یشدم اشک رهیخ ودمشکسته شده به خ ی نهیآ
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رو بر داشتم محکم درون دست هام گرفتم و فشارش دادم تا  شهیاز ش یا کهیخم شدم و آروم ت ختیگونه ام ر یرو

و ماهان افتادم  لهخا یکرده که با صدا کیرو به رگم نزد شهیآروم شم خون از انگشت هام فَواره زد آروم ش یکم

 حموم. یها کیکنار سرام

*** 

 رو آروم باز کردم. نمیسنگ یماهان پلک ها یصدا با

 .ینخورد یزیهم که چ شبیبخور د یزیچ هیپاشو  ریصبح بخ-

 از بابا نشد؟ یگفتم: خبر یخسته ا یشده بود با صدا یچیبه دستم انداختم که باند پ ینگاه

 شه مطمئن باش. یبابات حالش خوب م ؟یبال رو سر خودت آورد نیا شبیچرا د یگفتن حالش خوبه، اما آر -

نشده حاال  تیزیزد و گفت: خداروشکر چ یلبخند هیگه  یرو م نیداره ا میدونستم که ماهان واسه دل خوش یم

 .فتهیامروز خودم برات تخم مرغ درست کردم نگاهش کن دهنت آب م نیپاشو صبحونه بخور بب

 هیدونست اگه راجع به  یو شربت انبه. ماهان م مویتخم مرغ سوخته کنارش ل کیبه ظرف صبحونه انداختم  ینگاه

 یکشش نداد به آروم ادیرو ز شبید هیقض نیواسه هم شمیم یارش کنه عصبسوال بپرسه و چند بار تکر ادیز هیقض

 ندارم. لیو گفتم: م دمیخند

 ؟یدلم رو بشکن یخوا یم گهیگفت: بخور د یاش رو در هم کرد و با حالت مظلومانه ا افهیق ماهان

 خورم. یشربت انبه رو م یکن یقدر اصرار م نیحاال که ا -

 .دمیکردم و سر کش کیرو به دهنم نزد شربت

 ماهان ساعت چنده؟ -

 ده صبح. -

 زنگ نزد؟ یکس-

 نه نزد.-
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 سراغ بابا رو نگرفت؟ یپدرم کس یاز خانواده  یحت-

 .ستیهم ن الشونیخ نینه انگار ع-

د. سه ز یم یبوق، دو بوق، سه بوق، اشغال هیعموم رو گرفتم  یتلفن حرکت کردم شماره  یتختم بلند شدم، به سو از

 شبید هیپاک کردن اخم کرده بود معلوم بود از قض یزد. خاله مشغول سبز یم یماس گرفتم اما بازم اشغالبار ت

 بود گفت: شیشونیپ یکه رو یاخم نیبا هم هیعصب

 

 ؟یزن یزنگ م یک به

 ده. یدونم چرا جواب نم یبه عموم اما نم -

 هم جواب نده. دیکرد و گفت: هه! با یمعنا دار یخنده  خاله

 .رفتم کنار خاله نشستم آروم

 ؟یگ یرو م نیپس چرا ا ستین ییدعوا چیپدر و ما که ه یخانواده  نیخاله ب -

 .یو بهتره ندون یدون یها رو نم زیچ یلیتو خ -

 اعتراض ماهان بلند شد. یصدا

 .ستیحالش خوب ن یآر گه،ید هیمامان کاف -

 دونم؟ یرو نم یگفتم: خاله؟ من چ یکنجکاو با

 ماهان در اومد. یصدا دوباره

 خودتم جوابش رو بده. ،یحاال کنجکاوش کرد ؟یدیمامان؟ د یدید -

 .یترسم ناراحت ش ی: مخاله

 شم لطفا بگو. ینم -
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 .یگ ینم یزیگم اما قول بده به مادرت چ یباشه م -

 گم. ینم یزیمطمئن باش چ یشناس یخاله تو که من رو م -

 .گهید یبفهم دیروز با هی م؟یکن یازت مخف دیبا یگم آخه تا ک یرو م زیباشه پس من هم همه چ -

 .میداد یخاله گوش م یبه صبحت ها یو ماهان با کنجکاو من

عمه هات  نیعقد بود هم یمادرت با پدرت تو یوقت دیمادرت چقدر زجر کش یبچه بود یوقت یفهم یتو نم انایآر -

رو ول  نیگفتن: ا یبه پدرت م شهیات دشمن مادرت بودن همکردن پدر و مادرت رو از هم جدا کنن عمه ه یم یسع

 کشه یم اکیکنه ها معتاده تر یگفتن: محمود خوشبختت نم یاز اون ور هم به مادرت م ست،ین یزن زندگ نیکن، ا

آشنا کرد و  تییکه مامانت، عمت رو با دا یدون یرو م نیکردن ا یشد دعوا م یو مامانت تا با بابات رو در رو م

 ازدواجشون سر گرفت؟

 مونده بودم. رهیتعجب به خاله خ با

 نه خاله واقعا مامانم باعث ازدواجشون بود؟ -

 میبر ایکه من به مادرت گفتم: ب میخونه نشسته بود یروز من و مادرت تو هیآره مامانت باعث ازدواجشون بوده  -

 روش حساسم.  یلیکه خ یگمش نکن ای فیاشه کثدم حواست ب یچادرم رو بهت م نیا میمسجد نماز بخون

 هم گفت: باشه  مادرت

 بود که مثال من و دهیبر غینماز اما عمت چادر من رو با ت میکه بعدش بر میرو جارو بزن اطیح میو مادرت باهم رفت من

 مادرت رو به جون هم بندازه.

 دست؟یحرف خاله و گفتم: امکان نداره منظورت عمه فر یتو دمیپر

 یزندگ نایا یمام یخونه  یو تو یشکم مادرت بود یتو یوقت یعمت رو خوب نشناخت فیهنوز ذات کث زمیآره عز -

 کار نیکه بگه مادرت ا اطیرو پرت کرد وسط ح رشیو لباس ز اطیروز ساعت پنج صبح عمت اومد تو ح هی یکرد یم

 یم اطیزن من رو انداخته وسط ح ریلباس ز ی: کزد یو داد م دیمامانت رو کوب یاومد در خونه  تییدا هویرو کرده 

 کشمش. 

 جا آدم خوابه ها چته. نیهم اومد گفت: چه خبرته ا مادرت



 انایسرنوشت آر

 
30 

 

 .اطیوسط ح یزنم رو انداخت ریچرا لباس ز -

 کرد و قسم خورد. هیگر مادرت

 ن؟یزن ینکردم من خواب بودم چرا تهمت م یکار نیبه قران من همچ -

و مامانت رو  ختیر نیزم یسر مادرت و قران ورق ورق شد و ورقه هاش رو یهمون قران رو برداشت و زد تو تییدا

 . زمیعز یتو سقط نشد یپرتش کرد شانس آورد

 .رمیگ یخاله من اشکم در اومد و گفتم: انتقام م یحرف ها نیگفتن ا با

 تازه دو نیرو فراموش نکردم. ا ها نیکدوم از ا چیگذشته ها گذشته اما من ه الشیخ یب زمیعز -

 

چرا  یش یپدرت ازتون گرفتن حاال متوجه م یهم خانواده  نیبود دهیکه خر یخونه ا یهاشون بود حت یتا از بد سه

 .نیگوش عموهات خوندن که شما دشمن یکه عمه هات تو نهیدن؟ به خاطر ا یجواب تماست رو نم

 م؟یپدرم دشمنمونن و ما خبر نداشت یقدر خانواده  نیا یعنیتونم باور کنم  ینم -

هم دستش  تییراه روستا بودن که با اتوبوس برخورد کردن و زنش فکش خورد شد دا یآره بعد از چند روز تو -

 شکست.

 چشم هاش جمع شده بوده. یرنگ خاله نگاه کردم اشک تو یقهوه ا یبه چشم ها نیغمگ یچهره ا با

 شده همه زن پرست شدن. یچه زمونه ا -

 .ریدرس عبرت بگ نیهات رو بب ییکنن. ماهان دا یم یاحترام یبه خاطر زن به مادر و خواهر خودشون ب یآره حت -

 خونه به صدا در اومد. زنگ

 ماهان برو درو باز کن. -

 بودن. یک ستیمعلوم ن دنیکوب یرو م در

 .نیچتونه درو از جا در آورد -
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 وارد خونه شدن. دادیو داد و ب ادیمرد با فر ریپ ی خانواده

 م؟یدرو محکم نکوب یگ یمامانت کجاست بابات زده پدرمون رو کشته م نیا -

 که وارد خونه شد نگاه کردم. یتعجب به لشکر با

 پدرتون مُرد؟ -

 پدر تو ام به درد پدر من مبتال بشه. دوارمیآره مُرد ام -

عمرش بود اما پدر من جوونه شما چطور به  یتصادف بود حاال هم مُرده، در ضمن آخر ها هیشما؟  یگ یم یچ -

 ن؟یتون قلب دار نهیشما اصال تو س ن؟یکن ینینفر نیهمچ نید یخودتون اجازه م

ا شه شما ب ینم لیعمد بود، دل ریتصادف غ نیشد در ادامه گفتم: ا یگرفت و هر لحظه بلند تر م یداشت اوج م صدام

 .میکن تیازتون شکا میتون یخونه ما، ما م یتو دیاریلشکرتون هجوم ب

چه  یوجب مین هی ؟عجب،یکن یم تیکه فوت شد(گفت: پس از ما شکا یرمردی)پسر همون پ یقاسم یپسر آقا 

 ای نید یم هید ونیلینود م ایبعد از خوب شدن بابات  ،یکنه الحق که به مادرت رفت یرو داره استفاده م یکلمات

 .مشینداز یزندون م یگوشه 

 .ختندیر یهام قطره قطره م اشک

 نگهبان ساده ست. هیپدرم  میقدر پول ندار نیما ا-

 نداره. یربط چینگهبان سادست؟به من ه یپدرت  یگ یپدر من مرده اون وقت تو م ستیمشکل من ن گهید نشیا-

 با هق هق جلوش زانو زدم. 

 زندان. نیکنم بابام رو ننداز یخواهش م -

 رفت. رونیبلند از خونه مون ب یدم هابدون نگاه کردن بهم با ق 
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 یبود کم صحبت م اوردهیحافظه اش رو به دست ن یمرخص شد البته همه  مارستانیروز گذشت و بابام از ب نوزده

بگم که مامانم در  دیرو هم با نیکرد و ا یشناخت. مامانم شب و روز از اون مراقبت م یمن و مادر رو نم یکرد و حت

بابا به  یها لینفر از فام کی یتر شده، حت ریکردم ده سال پ یکردم احساس م یمدت هر وقت نگاهش م نیا

 .ومدنین شیمالقات

 گرمم گرفتم. یشده بود رفتم کنارش و دست سردش رو درون دست ها رهیخ واریحال نشسته بود و به د یتو بابا

 ؟یبابا خوب -

 نکردم.  افتیدر یجواب چیه اما

 یم یدستش زدم. بابا با گوشواره هام باز یرو یزدم و دست بابا رو به سمت لب هام بردم و بوسه ا یحیمل لبخند

از کنار در خونه مون رد  دمیکه در خونه رو ببندم که عمم رو د اطیکرد و کم کم در حال خوب شدن بود. رفتم تو ح

 یمامان، االن وقتش بود ادامه  شیرفتم پ بستم و کماز برادرش بپرسه. من هم در رو مح یحال هی ومدیشد اما ن

 نشستم. یصندل یکرد اروم اروم رفتم رو یپدر بزرگ رو بهم بگه. مامان داشت غذا درست م انیجر

 مامان؟ -

 زم؟یجانم عز -

 ؟یگفت یپدر بزرگ رو م هیقض یداشت ادتهی -

 .ادمهیآره  -

 ؟یشه االن بگ یم ،ینصف کاره موند همه شو نگفت -

 نگاهم کرد. یبا کالفگ مامان

 .یهست یتو چقدر دختر کنجکاو -

 خوام بدونم برام مهمه. یخب مامان م -

 خوب باشه.  یلیخ -

 به دهن مامان چشم دوخته بودم. یکنجکاو با
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 ییبساط منتقل چا دیپدر بزرگ وارد خونه شد د یپدر بزرگت رو به خونش دعوت کرد. وقت یدیمر یدخترم آقا -

کار رو از تنت در  یخستگ یخوا یبه پدر بزرگت گفت: م یدیمر یاون جا قرار داره. آقا اکیتر یشربت و مقدار

 کنم؟ 

زنم اما مجبور شد  یها لب نم زیچ نیکشم من به ا یگفت من نم یلیخ دیرو فهم هیبزرگت هم تعجب کرد و قض پدر

 قبول کنه

 

سرمون خراب  یخونه رو رو دیکش ینم اکیو تر گاریروز س کیاگه  یما خراب شد. پدر بزرگت حت یاون روز زندگ از

 کرد. یم

 و ادامه داد. دیکش یقیمامان نفس عم هیاز چند ثان بعد

روز  کیکنه، فروشنده مواد هم هست  یکه مواد مصرف م یدر حال یدیمر یآقا دیسال پدر بزرگت فهم کیبعد از  -

بار  ریاما پدر ز یدیخر یمواد ها رو از ک نیکردند که ا ییخونه و پدرم رو بردن ازش بازجو یتو ختنیظهر مأمور ها ر

 زندون فوت شد. مونه یهم رفت زندون و تو یدیمر یرفت. آقا یحرف هاشون نم

 زدم. یلبخند یمهربون با

 ؟یفتیب ادشی یخواست یچون نم یگفت یوقت از گذشته برام نم چیتو ه نیحاال که گذشت، پس واسه هم -

 آره دخترم. -

 اومدن. یذهنم به وجود م یکرد انگار تمام صحنه ها تو یم فیاتفاقات رو تعر نیمامان ا یوقت

*** 

 سال گذشت... چهار

 مونیخوب نشده. به عکس سه نفر یطرف بدنش به خوب کیتونست حرکت کنه و صحبت کنه اما  یم یپدرم به خوب 

 یپدرم ب یبه پا شده بود، خانواده  یف نشدنوص یکردم، غوغا یچند سال فکر م نیشده بودم، به اتفاقات ا رهیخ

وقت  چیاما ه میرو تحمل کرد یادیز یها یسختدارن.  یبرادر ینسبت ما بودن انگار نه انگار برادر و بچه  تیاهم

 به خودم اومدم. شماره ناشناس بود. میگوش یوقت. با صدا چیه میخودمون رو نباخت



 انایسرنوشت آر

 
34 

 

 الو؟ -

 ؟یخانم عاشور دیاروم و لرزون گفت: الو سالم خوب یصدا با

 شما؟ دیببخش -

من مونا  دیاریها سر در م زیجور چ نیشما از نظام و ا دمیباهاتون داشتم شن یمهم یلیکار خ هی یخانم عاشور -

 نمتون؟یتونم بب یهستم م یمیابراه

 .دیجا پشت تلفن بگ نیهم دیدار یچه کار -

 .نمتونیبب دیشه حتما با ینه نم -

 اصرار کرد و مجبور شدم قبول کنم. ادیز

 .نمتونیب یگلشهر ساعت هشت م دیباشه کافه سف -

 باشه. -

 خداحافظ. -

ه ساعت ب یفلفل برم. نگاه یگرفتم با چاقو و اسپر میبود؟ تصم یک یعنیزد  یمشکوک م یلیرو قطع کردم، خ تماس

اقو و چ هی فمیک یفلفل بر داشتم و گذاشتم تو یتختم اسپر ریمون انداختم ساعت هفت بود رفتم از زخونه یوارید

 نهیبود رفتم جلو آ یکیریو چ یکفشم لباسم ارتش یگذاشتم توکردم و  یدستمال کاغذ یرو ال شهیاز ش یا کهیت

از  یا هکیت دمیکش یلبم زدم و خط چشم یرژ رو یکم دمیو شال سبز پوش یبا شلوار ل یبلند ارتش نیآست یمانتو

شدم که مامان گفت:  یرو برداشتم و از حال رد م فمیبود رو پشت گوشم زدم. ک ختهیصورتم ر یام که جلوموه

 ؟یدینترک یصاحاب موند یاتاق ب وناز بس تو ا زمیعز

 کردم. یبلند ی خنده

 انجام داد. نیشه تمر یجاست که م نیشم اتاق بهتر یخسته نم ینظام نیبگم از تمر یواال چ -

  ؟یر یم یحاال کجا دار یزد پیبا تعجب گفت: ت مامان

 .نمشیبرم بب دیزنگ زد با یکی -
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 باشه مواظب خودت باش. -

 داد برم. یرفتم بهم اجازه م یاز خونه م رونیچون کم ب نیام واسه هم یدونست من دختر شجاع و نترس یم مامان

 ؟یرسون یم دیر کافه سفشدم که به بابام گفتم: بابا من رو با موتو یدر خونه خارج م از

 مگه؟ یدار یرو تکون داد و گفت: چه کار سرش

 خواد ازم بپرسه. یدختر بود فکر کنم راجع به نظام م نهیمن رو بب دیزنگ زد گفت با یکیبابا راستش...  -

 فلفل همراهته؟ یموکت بر اسپر شهیمواظب خودت باش چاقو ش یبرمت ول یباشه دخترم م -

 رفت بردارم. ادمیاما موکت بر  شهیو گفتم: آره مثل هم دمیخند

 کنه. ینداره همون چاقو هم کفاف م بیع -

محله باز هم مثل  یموتورش رو برداشت و موتور رو برد تو دیبابا کل اطیح یخنده، رفتم تو ریز میدو با هم زد هر

 دیندار یمگه کارو زندگ دیما بلند ش یچند تا پسر دم در خونه نشسته بودن بهشون گفتم: از در خونه  شهیهم

 د؟یمردم چرخ یهمش در خونه ها

جور پسر ها رو ادب کرد. سوار موتور  نیا دینشستن واال به خدا با یا گهید یبلند شدن و رفتن جا یحرف چیه بدون

 زنگ خورد باز همون شماره بود. می. گوشدیبابا شدم و بابا حرکت کرد به سمت کافه سف

 ؟یدیرس ییکجا -

 رسم. یم گهید ی قهیآره دو دق -

 دنبالم. ایشدم و به بابا گفتم: بابا ساعت نُه ب ادهیموتور پ از

 تکون داد و رفت. یسر بابا

 ؟یام دادم: کدوم یشدم بهش پ دیآروم وارد کافه سف آروم

 .دهیبا کفش قرمز پوش یکه مانتو مشک یداد: همون جواب

 زد و گفت: سالم  ینشستم. لبخند یصندل یرو ششیتکون دادم و رفتم پ یدست
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 بهش انداختم و با لبخند جوابش رو دادم. ینگاه

 درسته؟ دیازم بپرس دیخوا یراجع به نظام م دیسالم، گفت -

 یلیهست که برآورده شدنش خ یخواسته ا هیمن  یگفت: آره اما خواسته  یبه دور و بر انداخت و به آروم ینگاه

 سخته.

 

 ه؟یتعجب نگاهش کردم: خواستتون چ با

 خوام برم جنگ... یآروم گفت: م یلحن با

 بگو؟ گهیبار د هی ؟یهام تا حد ممکن باز کردم  و گفتم: چ چشم

 خوام برم جنگ. یم -

 .رنمونیگ یها م ینگ یجور نیا یکس یتعجب گفتم: جلو با

 نهیه عرضشو ندارن اما هزار دختر آرزوشون اهست ک رانیا یهمه پسر تو نیا نیرم. بب یم یو گفت: قاچاق دیخند

 برن جنگ.

 کنن. ینم یکار چیخونه لم دادن و ه یتو یرانیگفت هزار پسر ا یهم م راست

 کا؟یرآم یایب یتون یم یریبگ ادی ینظام نیتمر دیباشه تو اول با یاصرار دار ادیاما اگه ز فهیظر زیچ هیزن  نیبب -

 راجع بهش فکر کنم. دیمکث کرد و گفت: با یکم

 کنه بهتره ینظام معرف ی نهیقرار پدرم من رو به افراد ماهر در زم ستمیماهر ن یکاف یمن خودم هم به اندازه  نیبب -

ت دس ریاون جا ز دیو به خارج بر میسفرتون رو انجام بد یتا کار ها میو قرار بذار دیبه من زنگ بزن گهیشما سه ماه د

 اما... یکن یجنگ م ودشونخ هیو بر عل ینیب یم نیتمر یخارج یها یمرب

 ؟یبگ یخواست یرو م نیشم آره؟ هم یو گفت: کشته م دیرو بر حرفم
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رو  یحجج دنیسر بر یلحظه  یچشم هاش حلقه زد و گفت: وقت یحرفش تکون دادم. اشک تو دییتا یبه معنا سر

 ببرم. ایرو همراهم اون دن یخونم به جوش اومد و با خودم عهد بستم که صد داعش دمید

 چشم هاش کردم. یتو ینگاه

 .زهیر یاشک نم یدختر ارتش هی -

 به خودم بگه. ستین یکیدلم گفتم:  یتو

 شه... یعاشق هم نم نیادامه گفتم: و همچ در

 عاشق بشه؟ دیچرا نبا -

 نه عقل. رهیگ یم میعاشق شد با قلبش تصم یچون وقت -

 

 عاشق نشم؟ یگ یم یعنیدستش گذاشت و گفت:  یکیاون  یچپش رو رو دست

 شدم. رهیچشم هاش خ یتو

 نظام؟ انتخاب باتوعه. ایعشق  ای-

 ؟ینظام رو بگ طیشه شرا یم-

تر دخ هی هیکار سخت یلی. در ضمن خنهیتمر زیچ نیتر یدونم اصل یمن خودمم هنوز وارد نظام نشدم. فقط م نیبب-

 .یرانیدختر ا هیبره جنگ اونم 

 رو برداشتم. فمیبهش انداختم، ساعت نه بود. ک یو روشن کردم و نگاهر میگوش

 آد دنبالم. یبرم پدرم االن م دیبا گهیخب من د-

 خواستم بازم باهات حرف بزنم. یم ،یموند یم یکاشک-

 زدم. یلبخند
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 بندر یپسر ها یدون یباشه خودت که خوب م رونیموقع شب ب نیا ستیدختر، خوب ن هیخونه،  یبهتره تو هم بر-

 چقدر پررو هستن؟

 زنم. یبهت زنگ م گهیبرو من چند ماه د یگ یآره راست م -

 نیتونم همچ یمن نم ادیسرش ب ییچه بال ستیدختر؟ معلوم ن هیکافه راه افتادم جنگ؟ اونم  یسمت در خروج به

 کنم و کار هاشو حل کنم واسه جنگ. یسکیر

* 

 شده بود. داشیگرما از کجا پ نیدونم تو ا یخوردم که نم یآدم هیبه  هویکه  دمیچرخ یتو بازار واسه خودم م -

 آقا چته حواست کجاست؟ ی: آهاگفتم

 ؟ یطلبکار هم هست ی؟ شما به من خورد یگ یم یکرد و گفت: خانوم چ یظیغل اخم

 محترم. ی؟ واقعا که شرم آورده آقا یتو به من خورد ایمن به تو خوردم؟ -

 .وونهید یبرو بابا دختره  یش یگم پررو م یبهت نم یچیه یخانوم ه-

 جا ولش کن داداش. نیا ایآراد آراد ب-

 فکر کرده. یدختره رو برسم چ نینه بذار حساب ا-

 کردم و شروع کردم به رفتن. بشینص یبابا ا برو

 .یدر افتاد یبا چه کس یدون یدم نم یسر نشونت م رهیدختره خ ید یرفتارت رو پس م نیتقاص ا-

 شه.  یخشک م رتیبهش زل زدم و گفتم:باشه باشه حاال حرص نخور ش الیخ یب

نشسته واسه  یشن ها اول صبح یم دایپ ییبهم انداخت و دوستش اومد بردش هوف عجب آدم ها یخشم آلود نگاه

بهت اجازه  یاصال ک ؟یزن یبا من حرف م یا یچطور م افت،یق نیبگه اخه تو، با ا ستین یکنه کس یمن زر زر م

 داده؟
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به خودم زدم و دوباره برگشتم تو  یدر اوردم پس کله ا ابونیسر از خ دمیزدم که د یبا خودم حرف م یطور نیهم

 بازار 

 امروز. هیروز عجب

 روگاهیبعد از چند سال ن دمیرس ی. امروز بالخره به خواستم منایحوصله خودم رو ندارم چه برسه به ا یلیخداوک

 ی. سال هاروگاهیهجده سالم شد من رو ببره ن یواقعا خوشحال بودم پدر بهم قول داده بود وقت دمید یرو م ینظام

 یآرزو رو م نی. هر سال موقع فوت کردن شمع تولدم همنیفقط هم نمیرو بب روگاهیبود که ن نیسال، تنها آرزوم ا

 گفت: بذار هجده سالت بشه بعد. یکنم و پدر هر سال بهم م

به سمت خونه حرکت کردم. وارد  عیکردن برداشتم و سر دیخسته شدم دست از خر دمیجمله رو شن نیبس ا از

مبل نشسته بود و  یبه سر و صورتم زدم. بابا رو یآب هیاپن و  یکه کرده بودم رو گذاشتم رو ییها دیخونه شدم خر

 کرد. یاخبار تماشا م

 ؟یآماده ا- 

 زدم. یلبخند

 بزنم؟ یپینه هنوز، به نظرتون چه ت -

 .نیو البته با پوت یارتش شهیمثل هم-

 گفتم. یکش دار چشمِ

فهمن چقدر  یکه اومده باشن بندر م ییباد کولر واقعا گرم بود اونا ریاتاقم شدم مانتوم رو در آوردم و رفتم ز وارد

 هی دمیپوش یقهوه او شال دو رنگ سبز و  یکمد در آوردم با شلوار ارتش یرو از تو میتابستوناش گرمه، لباس ارتش

 دادم، به سمت پدر رفتم. جامان یانداختم و حرکت نظام نهیآ یبه خودم تو ینگاه

 زده. یپیبه به بابا چه ت-

 .یجوون ادیو گفت:به  دیخند

 بابا جون. یگرفتم و گفتم:االن هم جوون دستشو
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پر  یو ابرو ها دهیشه دماغ کش یم یعسل دینور خورش یکه تو یقهوه ا یسالشه با چشم ها۴۰کم از پدرم بگم  هی

 .هیرفتم که چشم هام مشک یدونم من به ک ینم هیپشت مادرم هم چشم هاش قهوه ا

 .میحرکت کرد ینظام روگاهیپدر رو گرفتم و از خونه به سمت ن دست

* 

  میشد ینظام روگاهین وارد

  لیبیو س شیو ر یارتش یاز آدم بود با لباس ها پر

کردم، چند فرمانده  یرو نگاه م ینظام روگاهیطور ن نیهم پن،یزدن چقدر خوش ت ییها پیدلم گفتم: عجب ت یتو

همه به سمت پدر هجوم اوردن فرمانده  روگاهیدادن که با وارد شدن پدر به ن یم نیاونجا بودن و به سرباز ها تمر

 طرف ها. نیچه عجب از ا یعاشور یگفت:به به آقا یبیحب

چقدر دلمون برات تنگ شده بود.  یبیحب یگفت: سالم آقا دنیرو بوس گهیکرد و صورت هم د یگرم یاحوالپرس پدر

 ود.ب اتیجا و انجام عمل نیا دنیتا االن آرزوش د یاز موقع ده سالگ نهیرو بب روگاهیکرد که ن یاصرار م یلیدخترم خ

ترم دخ نین عاشق نظام هستن آفربهم انداخت: به به پس دخترتون هم مثل خودتو یزیام نینگاه تحس یبیحب یاقا

 ی نهیفرد ماهر در زم کیبا  دیتون یاگه پدرتون صالح بدونن م دهیسر نخ به دستمون رس هیهم تازه و با  اتیعمل هی

 خدا. دیبه ام دیرو حلش کن اتینظام عمل

 آوردم. یداشتم بال در م یخوشحال از

 از چه قراره؟ اتی: عملدیپرس یانداخت و با کنجکاو یبیحب یبه آقا ینگاه پدر

 بدم. حیدل استراحت براتون توض یرو دیشه گفت با یجا نم نیا -

 سرباز ها منتظرند. دیبه کارتون برس دیفرستم. شما بر یخدا دخترم رو م دیروز به ام هیباشه  -

 کردن. یهم دست دادن و خداحافظ به

 ودم اومدم.پدر به خ یبودم و رو لبم خنده بود که با صدا اتیفکر عمل به
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دن، من  یم یجا نگهبان نیهست. چند سرباز ا ییشامل چه قسمت ها نیهست بب ینظام روگاهیجا ن نیدخترم ا-

 .ریبخ ادشیکردم  یکار م نجایقبال ا

اومد و با پدرم احوال  ییآقا هیفرستادم. که  یگرفتم و واسه مامان م یعکس م روگاهیبود و از ن یگوش یتو سرم

 کرد. یپرس

 .یمعظم یداخل اتاق کار اقا دیببر فیتشر نیخوش اومد یلیخ میسالم منتظرتون بود-

 آشنا بود.  یلیمرد برام خ نیا یصدا

 صداش زد و  برگشت. یکی هویاما  نمیرو آوردم باال که صورتش رو بب سرم

 .ایب قهیدق کیآراد داداش -

 اومدم.-

 که صدام رو بشنوه بهش گفتم: صبر کن. یجور هیآروم  یصدا با

  ستاد،یبود که ا دنیدو درحال

 گفتم:صورتت رو بر گردون بهش

 رو بر گردوند. صورتش

 .یمشک یبا چشما یشیته ر یشدم، اره همون بود همون پسره  رهیلحظه بهش خ چند

 میهردومون با تعجب گفت و

 تو ـ

 تو ـ

 ؟یخوا یم یجا چ نیلوس تو ا یدختره  ـ

 ؟یخوا یم یچ نجایخوام هان؟تو ا یم یجا چ نیمن ا ـ
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 .یش یچغندر همون جا سبز م نیرم تو ع یم ییدونم چرا هر جا یاخم گفت:دختر نم با

 ینک یم بمیتعق یکه دار ییتو ؟ تو ایگفتم:من چغندرم هان؟من چغندرم  یبلند یکم یخورد شد و با صدا اعصابم

 محترم. یاقا

 کنم در ضمن وقتش رو هم ندارم. ینم بیرو تعق چکسیخانم محترم من ه نیخنده گفت:بب با

 یمهارت ها یریادگی یخوب گوش هات رو باز کن که من همراه پدرم برا یلیوسط حرفش و گفتم:شماهم خ دمیپر

 اومدم. ینظام

 .دیچیپ روگاهیکل ن یکرد که صداش تو یبلند ی خنده

 نکنه؟ یاز دست داد ؟عقلتورانیا یتو ؟اونمینظام یدختر و مهارت ها-

 

 محترم. یبودم تا االن اقا نیدرحال تمر میاز بچگ ره؟منیبگ ادی زارویچ نیتونه ا یدختر نم ؟کهیفکر کرد یچ-

 برم به جلسه برسم.  دیدختر جون با ریکرد و گفت: باشه باشه حاال وقت من رو نگ یخنده ا تک

 آم. یمنم م-

 دیورود ندار یشما اجازه -

 اصرار کردم اما اجازه نداد  یلیخ

 به پاش دمیرفت وارد جلسه شه که پام رو محکم کوب یم داشت

 احمق چته؟ یآخ دختره -

 زدم. یالیخیخودم رو به ب 

 ؟ید یچرا فحش م-

 آروم آروم قدم هاشو به سمتم برداشت. شدیم کمینزد داشت
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 ...حرمت نگهدار وگرنه کمیاشاره ام رو طرفش گرفتم و گفتم:  انگشت

 ؟یحق به جانب گفت:وگرنه چ ی افهیرو پس زد و با ق انگشتم

 .ینیب یکردم و با مکث گفتم:و... وگرنه بد م اخم

 شدن. یمیها قد دیتهد نیبزن به چاک ا-

 ه؟یدست ک ایده دن یبزار به بابام بگم نشونت م قتهیحق ستین دیتهد-

 .ستیهست دست تو ن یدست هر ک ایدن-

 که دوستش صداش زد. میحال بحث کردن بود در

 ؟یجلسه تموم شدا کجا موند گهید ایب-

 بهم انداخت و گفت: خداحافظ خانم کوچولو. ینگاه

بود ها  یرو زد به چشم هاش و رفت. عجب پسر نکشیرو در آورد و نگاهش رو ازم گرفت ع نکشیکردم. ع اخم

 مینشستم و با گوش روگاهین یپله ها یرو. هیدست ک ایدادم دن یبود وگرنه نشونش م یمعظم یآقا شیبابام پ فیح

 انداختم. ابه باب یالیخ یبابا اومد. نگاه ب یرفتم که بعد از مدت طوالن یور م

 ساعت منتظر بودم. هی ن؟یشنفت یم یچ نیگفت یم یچ یهوف خوش اومد-

 .میحرف زد اتیعمل نیهم راجع به ا کمیو  میگفت یم مایکرد و گفت: از قد یخنده ا بابام

 شم؟ اتیعمل هیقرار بود من وارد  یعنی یوا

*** 

 بهش بندازم پدرم هم اومد. ینگاه هیاز خونه  رونیاومد چهارصد و پنج بود رفتم ب نمونیاز چند روز آخرش ماش بعد

 چقدر قشنگه. یوا-

 .گهیمامانته د ی قهیسل-
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 به بابا انداختم. یمظلوم نگاه یا افهیق با

 رون؟یوقت ها باهاش برم ب یشه منم بعض یبابا جون م-

 هی مواظب باش آخه من یلی. فقط خزمیعز یتون یپس م یرو که دار نامهیلبش بود گفت: گواه یکه رو یبا لبخند بابا

 بشه. شیزیخوام دور از جون چ یدونه دختر دارم نم

 شه مطمئن باش. ینم میزینه بابا جون چ -

 .نیصحبت کن اتیراجع به عمل یمعظم یااق شیپ یامروز قراره بر یزد و گفت:راست یلبخند

 ؟یگ یم یزدم: جد ادیشدم و فر رهیبه بابا خ یخوشحال با

 نشده. رتیدستم و گفت: برو تا د یرو گذاشت تو نیماش چیتکون داد و سوئ یسر بابا

 و به سمت اتاقم حرکت کردم که با سر خوردم به در. دمیرو بوس بابا

 آخ سرم. -

 نیرو زدم و به سمت ماش یشگیهم یارتش پیدلم گفتم دختر هولت زده ها وارد اتاقم شدم ت یکردم و تو یا خنده

 حرکت کردم سوارش شدم و حرکت کردم.

 

 متنفرم. کیبود از تراف یکیتراف عجب

 نیهست هم یدستم ضچه پرونده ا ریاد ز یکه م یکنم و پرونده ا یکار م ییمشتاق بودم بفهمم با چه ادم ها یلیخ 

 پشت سرم جمع شده بودند. نیماش یکردم و کل یاشتم فکر مطور د

 . یاالفمون کرد گهیحرکت کن د فتیخانم راه ب یآها -

جور جاهام دو تا نگهبان هم  نیهم بود خلوت و ساکت عاشق ا ییگرفتم و رفتم به اون آدرس، عجب جا گازشو

 شدم. ادهیپ نمیهم داشتن، از ماش یکلیبودند عجب ه ستادهیا

 آذر پور هستن؟ یآقا دیسالم ببخش -
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 شما؟ -

 جا فرستادند. نیزاده من رو ا یمحمود عاشور یپدرم آقا -

 منتظرتونن. دییبفرما دیخوش اومد یلیبله خ -

 ممنون. -

 کرده بودند زونیاو یریبود پنج تا کوزه رو واسه نشونه گ ییاون محوطه شدم عجب جا وارد

استخر واسه  شتر،یهم ب دیشد، شا یهشت هزار متر م کیداشت درخت و گل هم داشت نزد یدانیدو م نیزم

 کردند. یم یرو ادهیشنا هم داشت چند نفر هم داشتن پ یریادگی

 آذر پور شدم. یاتاق کار اقا وارد

 سالم.-

 داخل دییسالم دخترم بفرما -

 آذر پور. یممنون آقا یلیخ -

 ؟یا ؟قهوهیچا یدار لیم یزیدخترم چ -

 متشکرم. یلینه خ -

 .دیکه دار ییو استعداد ها یواسه من گفته راجع به زرنگ یلیپدرت راجع به شما خ -

 .دمیجا رس نیدادند که به ا نیخودشون من رو تمر یلطف دارن از بچگ -

 داشتند. تینظام فعال ی نهیبودن که در زم یافراد نیو ماهر تر نیاز بهتر یکیپدر شما  ،یام عال یلیخ -

 .حیهستم، کامال صح انیگفتم: در جر یجد یلیخ

 دیکن یکار م یبا چه افراد دیبدون دیمشتاق هست یلیزنه که خ یزاده در چشم هاتون موج م یخب خانم عاشور -

 درسته؟
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 مشتاق هستم. یلیبله خ -

 آذر پور به در اشاره کرد و یآقا

 تو. ای: بگفت

 هام رو به در دوخته بودم چشم

 نفر مواجه شدم. کی یبا چهره  که

ه کار کنم؟ آخ نیبا ا دیآذر پور گفتم: من با یشد. باز هم همون پسر بود. صورتم رو برگردوندم به آقا یباورم نم یوا

 چرا؟

 آذر پور شد. یوارد اتاق کار آقا تیبا اعصبان آراد

 کنم عمراً. یکار نم نیمن با ادختره کار کنم؟  نیبا ا دیهمه آدم چرا با نیا نیآذر پور آخه ب یآقا -

 .دیکوب زیم یآذر پور اخم کرد و دستش رو محکم رو یآقا

 که گفتم حرف نباشه. ینیهم ،یکن یباهاش کار نم یکن یتو غلط م-

 مجبور شد قبولش کنه. نیعمل نکنه، واسه هم سشیتونست به دستور رئ یآراد هم نم 

 آذر پور اما... یگفتم: آقا یناراحت با

 یه اپروند نیا د،یها رو هم بهتون بگم پس خوب گوش بد زیچ یلیخ دیدر ضمن با میندار یکه گفتم اما، ول ینیهم -

فرد رو به قتل  کیباند هستند، که زن و بچه  کیخالف کار ها  نیسخته، ا یلیدستتونه حل کردنش خ ریکه ز

چند  دیرو حل کن هیقض نیماهه ا کی دیبا اشم رو خراب کردن یرسوندن ده بچه رو کشتند و ده ها هزار زندگ

ما  ،یرستبف یخال امیپ هی عیسر د،یداشت ازین یتر ادیز سیدم، اگه به پل یکنار شما قرار م انهیرو مخف سیمحافظ و پل

 .میباهاتون در تماس هست شهیو هم میذار یواستون م ابیرد 

 کردم. یآذر پور توجه م یاقا یبه حرف ها متعجب

 ست؟یماه کم ن کی -
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 دیتون ینه دخترم ان شاءاهلل م -

از  یزیچ نیبه نظرتون ا ه؟یچ نیکرد گفت: آخه ا یبود و داشت من رو بر انداز م شیشونیکه وسط پ یبا اخم آراد

 دونه؟ ینظام م

 گفت: خفه!حرف نباشه احترام نگه دار. یمعظم یآقا

 ن؟یگفتم: سر نخ رو نگفت یمعظم یلبم بود به آقا یکه رو یبه آراد رفتم و با لبخند یغره ا چشم

به  یفرد میبر دیبا رنیقراره بگ یمهمون هی انیدباغ دیبندر جنب پارک شه یها ابونیاز خ یکی یتو گهیسه روز د-

 ناتیبه تمر یتون یتو هم م گهی. تا سه روز دمشیخوا یباشه زنده م ادتونی. فقط میریرو بگ ینام فرزاد مظاهر

 .یبرس

ن اال نیپسر کار نکنم از هم نیبود با ا نیمن، واقعا خوشحال بودم فقط تنها ارزوم ا اتیعمل نیتا اول گهیروز د سه

 کنه. یغوغا م اتیتو عمل گهیکنه د یقدر باهام لج م نیا

 

پرسم شما  یبار دوم م یبرا سیرئ یکرد و گفت: آقا یمسخره ا یپسره آراد به خودم اومدم خنده  نیا یصدا با

  ؟یمهم نیبه ا اتهیعمل نیتو ا دیرو بذار نیا دیخوا یواقعا م

 خندش بلند شد یباز هم صدا 

حرف رو زد به زور  نیآذر پور که ا یآقا یبرو به کارات برس با صدا یهمه بخند نیا نکهیا یبجا یآرام یآقا نیبب-

 آراد نگاه کردم. نیا ی افهیخندم رو کنترل کردم و به ق

 آذرپور خارج شد یاز اتاق اقادر رو باز کرد و  ینظام میتعظ هی با

 انداختم.  نییساکت شدم و سرم رو پا سیرئ یکه با صدا دمیخند یم نطوریهم

 رو بهت بده  یاصل یها نیآراد تا تمر شیپ یبر یتون یخب دخترم االن هم م -

 چشم!-

 بودم. یرینشونه گ نِیدر خارج شدم و درحال رفتن به تمر از
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 بده. ادیهارو  نیتمر نیپسره، آراد بهم ا نیدوست نداشتم ا اصال

نه واسه نشو دیاسلحه به من بد کیشه  یشدم و گفتم: م کشیداد نزد یم ینگهبان یسرباز داشت کنار در ورود کی

 خوام. یم یریگ

 شه من به شما اعتماد ندارم. یتعجب گفت: نه نم با

 .یبپرس اذرپور یاز آقا یتون یجا م نیاومدم ا نیمن واسه تمر نیبب -

خانوم چند مرده  مینیرو بهش بده بب نکفیبحث کردن با سرباز بودم که آراد از راه دور گفت: اسلحه کالش درحال

 حالجه.

 .ینیب یپشت سرم و گفتم: حتما م برگشتم

 رو از سرباز گرفتم و به سمت کوزه ها حرکت کردم. اسلحه

 کرد. یکوزه ها نشسته بود و سر تا پام رو نگاه م یرو به رو یصندل یرو اراد

 ؟یبد ادی نیبهم تمر یخوا یکه نم نیمثل ا هیچ-

 زد. یپوزخند

 م؟یحرف بزن کمی ینیش ینم-

 م؟یحرف بزن دیبا یگفتم: در رابطه با چ یجد یلیکردم و خ نگاهش

 .میبهتر همو بشناس کمیدرباره خودمون -

 به شناختن هست؟ یازیدوختم: چه ن نیرو ازش گرفتم و نگاهم رو به زم نگاهم

 نه؟ ای یشیم اتیبازم وارد عمل یدیفهم یوقت نمیبب ،یفهم یبعدا م-

 بفهمم؟ کنجکاو نگاهش کردم. دیرو با یزیزد؟ من چه چ یحرف م یآراد راجب چ یعنی

 ؟یگیم یچ-
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جا پنج کوزه قرار داره اگه سه تا از کوزه هارو  نیا نی. ببمیبرس نیبه تمر میبر یچیبلند شد و گفت: ه یصندل یرو از

ه نمره اگ یرو دار شیچهار تا مبارزه در پ یریگ یپنج م یو اگه هر پنج تا رو بشکن یریگ یاز پنج نمره سه م یبشکن

 .میبا هم کار کن هدم ک یبهت م نویپونزده بود افتخار ا یات باال

 کامل گفتم: تیجد با

 یم نیبعد شما واسه من تمر میبا هم کار کن دیآذر پور گفتن با یآقا ؟یکن یم فیتکل نییواسه من تع یتو دار-

 ؟یذار

زنم. اما کار خودم رو  یآذر پور هم حرف نم یحرف آقا یکنم و رو ینم فیتکل نیینه خانم محترم من واستون تع-

 داشت. یبا من رو نخواه یهمکار یاجازه  یکنم اگه بباز یم

 شه قبوله.با -

 .یببر یدونم بتون یم دیالبته بع-

 نشونه گرفتم  یاول یکوزه  ی، رو به رونگفتم و اسلحه رو یچیه

 کوچولو رنیگ ینشونه نم یجور نیاعتراض گفت: ا با

ها رو راجع به اسلحه بهت بگم در صنعت  زیچ یسر هیبزار من  نیرو از دستم گرفت و در ادامه گفت: بب اسلحه

زبان و  یسیانگل یگرده که در کشورها یگلوله اطالق م یقطر خارج ایلوله تفنگ و  یبه قطر داخل یاسلحه ساز

 یشامل اسلحه ها یریروش اندازه گ نیا هش یم یریمتر اندازه گ یلیکشور ها بر اساس م ریو در سا نچیحسب ا

 شه. یهم م یو شکار ینظام یگلوله زن

تا به هدف برخورد کنه.در  ادیشده در تفنگ به حرکت در ب جادیا یرویشه که توسط ن یگفته م یبه بخش گلوله

اصل ح یرویفشنگه و توسط ن کیاز  یتفاوت که گلوله بخش نیصورت هست، با ا نیهم به هم یگلوله زن یتفنگ ها

 آد. یاز سوختن باروت به حرکت در م

 .دمیوسط حرفش پر یداشت با کالفگ یاطالعات عجب

به نشونه گرفتنم برسم  دیذار یحاال م دیشما به من بگ ستین یازیدونم ن یها رو خودم هم م نیمحترم ا یخب آقا-

 نه؟ ای
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 ره خانم. یکنم وسط حرفم نپر رشته افکارم از دستم در م یدارم صحبت م یگفت: وقت تیعصبان با

نه نشو نیتم و اولاسترس داش یلیتوجه کردم، خ میریتوجه بهش اسلحه رو از دستش گرفتم و به نشونه گ بدون

کوزه نشونه گرفتم، چشم چپم رو بستم،  یشروع کردم. تفنگ رو، رو به رو میرو با ذکر بسم اهلل رحمان رح میریگ

 .دمیماشه رو کش

 به هدف خورد. رمیت و

 ازیامت کی نیگفت:ا آراد

 دومم رو با صلوات شروع کردم. یریگ نشونه

 خورد به هدف. نمیا

 .ازیدو امت نیا-

 سومم رو با سبحان اهلل نشونه گرفتم. یریگ نشونه

 .ازیسه امت نیا-

دوتا  نیکردم ا یو دعا م دیلرز یدستم بود دستم م یطور که اسلحه تو نیکمونده بود هم گهید یریدو نشونه گ فقط

 هم بخوره به هدف.

 کردم  کیو شل یعل ای گفتم

 خورد به هدف. نمیا

روع زهرا ش ایخواستم با گفتن  یشد م یم شتریو ب شتریب هیوجودم هر ثان یمونده بود. استرسِ تو گهید یکی حاال

 کردم. کیزهرا رو گفتم و شل ای، کنم

 خطا رفت رمیآراد رو صدا زد و من هول کردم و ت ییآقا کیمن  کیهمزمان با شل هوی که

 .یباش نایخوب نبود توقع داشتم باالتر از ا ادیگفت:ز اراد

 کردم. ینم یزد منم قاط یرو صدا نم یاقا جنابعال نیخوب نبود؟ چهار تا رو زدم در ضمن اگه ا ؟یچ-
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 ام خودت رو گرم کن. یرم زود م یشدن من م یمیقد گهیحرف ها د نیدختر ا اریطعنه گفت: بهونه ن با

 

 جلوم ظاهر شد. یآراد با لباس عاد دمیساعت د میاز ن بعد

  یکن تیرو رعا نیقوان دیبا یتو محل کارت هست یوقت یدیلباس پوش یجور نیچرا ا-

 خوادیم یدم ک یکه دلم بخواد رو انجام م ینکن  من هر کار فیتکل نییدختر تو واسه من تع نیکرد و گفت: بب اخم

 ده؟یتازه به دوران رس یجوجه  هیتو؟  ره؟یجلوم رو بگ

 هیدست ک ایدم دن ینشونت م-

 .یوارم برنده نش دیلب گفت: ام ریخنده ز با

 .ستین بیآرزو بر جوانان ع-

 .یکرد یاالن بازنده اعالم م نیاز چه قراره خودت رو هم هیقض یدونست یو گفت: اگه تو ام م دیخند

 ه؟یچ یبعد یتوجه بهش گفتم: مسابقه  بدون

 .ازهیامت کی هیو شش ثان یهر س ،یخار ها رد بش ریاز ز قهیدر عرض سه دق دیبا-

 بشم. یخار؟ اخه ممکنه زخم ؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم: چ با

 یاالن خودت رو بازنده اعالم کن نیهم یتون یم ستیمشکل من ن گهیشدنت د یآره خار زخم -

 نه عمرا.-

 .کیشه  یشمارش معکوس شروع م م،یکن یخب باشه شروع م-

 به خدا بود  دمیکنه و تنها ام یبودم خدا کمکم م مطمئن

 دو، سه.-
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 نیسوخت اخه دختر رو چه به ا یشعور هم اصال دلش به حالم نم یب یخار رد شدن اون پسره  ریکردم از ز شروع

 گرفتم.  ادیضربه زدن رو  ،یرینشونه گ ،یدانیدوم یها نیکار ها من فقط تمر

 وقت تمومه.-

 و بدنم پر از خار شده بود. دیلرز یدست هام م رونیخار ها اومدم ب ریز از

 گفتم:چند شدم؟ یآروم یلیخ یصحبت کردن نداشتم و با صدا ینا گهید

 .یرو گرفت ازیتا االن هشت امت یچهار شد-

گه شعور م ینبود بهش بگه آخه ب یکیقدر فشار رو تحمل نکرده بودم  نیداشتم فقط برم خونه اخه تا حاال ا دوست

 نیدر ح یه آراد گفت: حاال بگم چرا وقتزدم ک یطور با خودم حرف م نیخار ها رد شو هم ریاز ز یگیمن پسرم م

 بگم؟ یخواستم چ یبگم م یکن یمرو بگم خودت رو بازنده اعالم  زیچ هیگفتم اگه  یمسابقه بود

 تعجب نگاهش کردم گفتم:بگو. با

 .یگم بذار تو کَفِش بمون یو گفت: نه نم دیخند

 برم خونه. خواست فحشش بدم. بدون توجه بهش به سمت در قدم برداشتم که یم دلم

 ؟یر یکجا م-

 سر قبرت.-

 .میخورد یم یزیچ ینسکافه ا یقهوه ا ییچا هی یموند یم-

 نفهم. یگفتم: گمشو بابا پسره  یآروم به

 شد. رهیدو به سمتم قدم بر داشت تو چشم هام خ با

 ؟یگفت یزیچ-

 نتونستم نگاهش شتریب هیاز پنج ثان شتریچشم هاش نگاه کردم ب به
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 نگفتم. یچیگفتم:من... من ه دهیبر دهیانداختم و بر نییو از شرم چشم هاش سرم رو پا کنم

 رفتم. یشد و من عقب م یم کینزد

 آره؟ ینگفت یچیکه ه-

 برو بابا.-

 .ایرفتم آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:جلو ن یداشت من عقب م یکه اون بر م یقدم با

 

 .کیحرفم توجه نکرد و بازم اومد نزد به

 .این کیگفتم نزد ایش یم مونیپش نیبب-

 

 اومد. کیتوجه بهم باز نزد یب

 . یدیاز چشم خودت د یدید یباشه هر چ-

خندش رو از پشت سرم  ینگاهم کرد و من فرار کردم صدا سادیوا ومدیشکمش انگار اصال دردش ن یزدم تو مشت

ماشبن رو قفل کردم و گازش رو گرفتم رفتم شدم اول در  نیوارد ماش عیاز اون محوطه خارج شدم و سر دمیشن یم

 خواست فقط بخوابم. یدلم م نمک یتونستم رانندگ ینم یحت یسمت خونه ساعت هشت شب بود از شدت خستگ

 شده؟ یچ وحشت کرد، و با تعجب گفت: دخترم، دیکه اصال خوب نبود وارد خونه شدم مامان تا من رو د تمیوضع

و گفت:  دیخند یالیخ یخوند با ب یبود و قهوه اش تو دستش بود و روزنامه م مبل نشسته یطور که رو نیهم پدر

 نگران نباش اثرات نظامه.

 

 چطور بود؟ نتیروز تمر نی: اولمن رو نگاه کرد و گفت پدر

 شدم.  ایزامب نیسخت بود، نگام کن ع یلیگفتم: بابا خ یخستگ با
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 کارت دارم. ایدست لباس قشنگ بپوش ب هیو گفت: برو حموم  دیخند

 باشه.-

 نیرژ خوشگل زدم عاشق ا هی عیو سر دیطول نکش شتریب قهیدق ستیبه سمت اتاقم حرکت کردم، حمومم ب عیسر

 نویا یزندگ یها یباختم سخت یوقت خودم رو نم چیه وفتادمیم ریهم گ طیشرا نیبدتر یاگه تو یاخالقم بودم حت

 به سمت پدر رفتم. وهست موهام رو بستم  ییدارو و دوا هی یبهم نشون داد که واسه هر درد

 .یچه زود اومد-

 ؟یبگ یخواست یم یبابا چ-

انجام  دیکه با ییو کار ها اتیرو بهت گفت؟ راجع به عمل زیآذر پور که همه چ یاقا ست،ین یخاص زیچ یچیه-

 ن؟یبد

 آره گفت. -

 ؟یرو قبول کرد زیتو همه چ-

 آره بابا. -

 رو؟ غهیص انیجر یحت-

 غه؟یشدم و گفتم: ص رهیبه پدر خ تعجب با

ن ش یبشه چون مجبور م ییجنا اتیپسر وارد عمل هیخواد با  یکه م ینظام دختر یتو یدونست یمگه نم ،گهیاره د-

 کنن؟ غهیص دیهمش در کنار هم باشن با

 رفتم. یکه اصال اونجا نم نهیا هیدونستم قض یدادم اگه م یپدر گوش م یتعجب به حرف ها با

 کنم؟ غهیبا اون پسره آراد ص دیمن با یعنی ؟یگ یبابا راست م-

شه البته من به تو اعتماد  یگناه محسوب م نیممکنه دستش بهت بخوره، خب ا اتیعمل نیآره دخترم مثال در ح-

 .زمیعز یکن یو از اعتماد پدر و مادرت سوء استفاده نم یکن یدارم که دست از پا خطا نم
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 کنه؟ غهیبا من ص دیدونه که با یکنم اما بابا آراد هم م یرو نم یکار نیمعلومه که همچ ه؟یحرفا چ نیبابا ا-

 دونه. یصد درصد م-

و گفت:  دیزد. درحال حرف زدن با پدر بودم که مامان شام رو کش یحرف م یکه اراد راجع به چ دمیفهم یم حاال

 .میشام بخور نیایبسه، ب گهیحرف د

 خوردم. یزیچ هیراه  یتو رمیگرفته گفتم:مامان من س یحال با

 یبود اصال فکرشم نم دهیاشتهام رو بر غه،یموضوع ص نیاتاقم. ا یرفتم تو عیاصرار نکرد و من سر ادیهم ز مامان

 اومد. میگوش یرو امیپ کیکردم بخوابم که  یخودم دادم و سع یبشه. پتو رو رو یجور نیکردم ا

 .یذارم فرار کن ینم گهید یاما دفعه  یدفعه فرار کرد نیا-

 خوابم برد. عیسر ادیز یرو خاموش کردم و به خاطر خستگ میاراد بود بدون توجه بهش گوش نیباز ا هوف

*** 

ر ام داده بود: سالم فک یتلگرام اراد پ یرو برداشتم و رفتم تو میپتو بودم گوش ریطور که ز نیشدم هم داریخواب ب از

 .نمتیب یم یساعت هفت شب پارک جنگل یباش دهیرو فهم هیکنم تا االن قض

 رو چک کردم لشیباهام آشنا بشه پروفا شتریخواست ب یم ایخواست باهام صحبت کنه  یم اتیراجع به عمل حتما

 و خون بود ریاز خودش نذاشته بود فقط چند تا عکس اسلحه، ت یعکس

 

 .امیکنم منتظر نباش ممکنه ن یراجع بهش فکر م-

 تخت یام. از رو یبهش افتخار ندم تا فکر نکنه دختر حرف گوش کن عیرو عصابش راه برم و سر کمیخواستم  یم

 داریام من رو ب یساعت چهار عصر بود و کس یشدم وا رهیخ وارید یو به ساعت رو دمیبلند شدم چشم هام رو مال

اومد فکر کنم مهمون  یحال صدا م ی. تومبست یبودم موهام رو با کش مو، دم اسب دهینکرده بود چه قدر خواب

 اومده بودن. نایا ایحال باز خاله رو یشال انداختم سرم و رفتم تو هی میداشت

 .یشد داریمهربون خاله رو به رو شدم خاله گفت: به به چه عجب ب یکه با چهره  نییاومدم پا یپله ها م از
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 یمبل نشستم. دست و پام درد م یحال رو یفتم توحرکت کردم صورتم رو شستم و ر ییزدم و به دستشو یلبخند

 ها رو تحمل کنم. نیواسه هدفم ا دیشده بود حتما به خاطر اون خار ها بود. با دهیخراش یبازوم هم کم یکردند و رو

 م؟یدار یمامان غذا چ-

 شد. دایماهان سر و کلش پ میدار یجمله که مامان غذا چ نیگفتن ا با

 ات؟بکشم بر زمیعز یماکارون-

 مبل نشست و گفت: خاله واسه من هم بکش. یبلند اومد کنارم رو یگرسنمه. با قدم ها یلیآره بکش که خ-

زده بود واسه خودش  هیپررنگ موهاش سا یشده بود. چشم هاش قهوه ا پیخوش ت نیبزرگ و همچن گهید ماهان

 ذاشت اما... یم شیهم ته ر شهیو هم رونیرفت ب یشده بود با کت و شلوار م ییآقا

شد وارد نظام  یذاشت. ماهان نگاهم کرد و با خنده گفت: چ یم زیم یهنوز شکمو بود. مامان داشت غذا ها رو رو اما

 ؟یشد

 دستمه. ریپرونده سخت هم ز هیرو انجام دادم. در ضمن  نمیتمر نیاول روزیآره شدم د-

 .زیسر م نیاینظام، ب نیبا ا یتو هم ما رو کشت یبگه که مامان گفت:آر یزیخواست چ یم ماهان

 ؟یبگ یزیچ یخواست ی. بهش گفتم:انگار ممیو مشغول خوردن شد مینشست یصندل یرو 

رفت. چنگالم رو چند بار  یکرد. هنوز با غذا ور م یم یفکر بود و با چنگال با غذا باز یموقع غذا خوردن همش تو 

 .دمیظرف کوب یرو

 با تو بودم ها؟-

 بشقاب گذاشت. یشد و چنگال رو تو سرخ

 ؟یگفت یچ-

 ؟یبهم بگ یخواست یم یزیچ دمیکردم و گفتم: حواست کجاست؟ پرس یهوف

 هست؟ یدستته چه پرونده ا ریکه ز یآره راستش، پرونده ا -
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 .دمیکردم و سر کش کیرو به دهنم نزد وانیو ل ختمیر وانیل یرو تو آب

 .میبنداز ریگ دیرو با باهوش تکاریچند جنا هیسخت یپرونده -

 آها.-

 نیبه ماهان گفتم: با ماش میرفت یطور که از پله ها باال م نیبلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم هم زیم از

 ؟یاومد

 .دیپرس یکنجکاو با

 آره چه طور مگه؟-

 ؟یتا پارک جنگل یبر یخودمون رو بابا برده من رو م نیماش -

 آماده شو. یآره زود-

بوق، دو بوق، سه بوق و  هیشمارش رو گرفتم  ،یپاسخ از آراد آرام یرو چک کردم سه تماس ب میاتاقم شدم گوش وارد

 جواب داد. 

 الو؟-

 کردم که با صداش به خودم اومدم. یچقدر پشت تلفن صداش مردونه بود داشتم قش م 

 ؟یالو زنگ زد-

 مکث جواب دادم. یکم با

 اونجام. گهید ی قهیدق ستیمن ب... زهیام... چ-

 کنم. یحرکت م گهید ی قهیباشه منم پنج دق-

 .یبا یاوک -

 .نمیصبر کن بب-
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 خشن شده بود. صداش

 ؟یستین عهیمگه بچه ش ؟یستین یرانیمگه تو ا ه؟یچ یبا-

 .یهستم خب که چ-

 .یعل ایگه  یم یگه با ینم یموقع خداحافظ عهیش-

 و گفتم. دمیخند

 ؟یاگه نگم چ-

 کنم. یگفت: خودم درستت م هوینگفت و  یچیه هیثان چند

 .یبا یزر زد یادیخب حاال ز-

 اگ... نیبب-

 کمی دیکنه. از رفتارم خنده ام گرفت با یرو قطع کردم. واال به خدا واسه من داره چرت و پرت بلغور م یگوش و

م با مانتو کرد دایرو پ میقشنگ بزنم مقنعه مشک پیت هیگرفتم  میقشنگ تر در مقابلش صحبت و رفتار کنم. تصم

رژ قرمز  هینشستم  شمیآرا زیمقابل م یصندل یموهام رو باال زدم و رو یو کفش سرمه ا یو شلوار مشک یمشک

 قلبم گذاشتم. یماهان اومد تو اتاقم. دستم رو رو هویخط لب که  هیکمرنگ به لبم زدم با 

 ؟ینزدمقنعه سرم نبود چرا در  دیشا وونهیچته د دمیبسم اهلل ترس-

 زد. هیتک وارید یبه گوشه  نهیلبش بود وارد شد و دست به س یکه رو یشگیپوز خند هم با

 دستته کجاست؟ ریکه ز یپرونده ا-

 داشتم گفتم: خب به تو چه؟ دیبهش د نهیآ یو تو دمیکش یطور که خط چشم م نیهم

 ست؟یبه من مربوط ن گهیخب، پس د یلیاومد و گفت: خ کمینزد

 ؟یایسر در ب یاز همه چ یخوا یدست منه به تو چه؟ چرا م ریپرونده ز ستینه، مربوط ن-

 کنجکاو شدم خوب.-
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 رو برداشتم. فمیبلند شدم ک یصندل یرو از

 م؟یآماده ام بر-

 ؟یباال آورد: جواب من رو نداد کمیرو  صداش

 به تو چه؟ گهیدادم د-

 شد. رهیخ هیچند ثان یچشم هام برا یتو

 ؟یگ یپس نم-

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 شه ها. یم رمید میبر ایگم ب یهوف نه نم-

 باشه.-

 نیا یچ یماهان برا دمیفهم یرفتم واقعا نم یماهان زود تر از من به سمت پله ها حرکت کرد و من پشت سرش م 

شدم و کمربندم رو  نیذهنم به وجود اومده بودن. وارد ماش یتو یادیپرسه؟ سواالت ز یقدر راجع به پرونده سوال م

رد و بدل نشد. فقط  یحرف چیه نمونیب قهیدق پنجپدال گاز گذاشت تا  یرو روشن کرد و پاش رو رو نیبستم ماش

 که ماهان سکوت رو شکست. د،یرس یبه گوش م نیضبط ماش یصدا

 گه؟ید یآماده ا-

 .دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یآماده واسه چ-

 داد. رونیو آروم ب دیکش یقیعم نفس

 

 ازدواج.-
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دوختم. اصال دوست نداشتم سر صحبت  ابونیخ یتو یها نیکردم و نگاهم رو به ماش ادیرو ز نیضبط ماش یصدا

ضبط  ینظام؟ صدا ایعشق  ایبود،  نیام ا دهیازدواج دوباره باز بشه. همه با ازدواج من و ماهان موافق بودن اما من عق

 رو کم کرد. نیماش

 با تو بودم. انایآر-

 در آوردم. فمیرو از ک میگوش

 خوام راجع بهش صحبت کنم. ینم-

 رو کم کرد. نیماش سرعت

 .میبا هم بود ی. ما از بچگیچه االن چه بعدا آخرش ماله من ؟یکن یازم دور یخوا یم یتا ک ؟یتا ک-

 از سر اجبار بهش انداختم. ینگاه

 ؟یدرک کن یخوا یمن دوستت ندارم چرا نم .میشه با هم ازدواج کن ینم لیاما دل میبا هم بود یدرسته از بچگ-

 یش یلب آروم زمزمه کرد: عاشقم م ریفرو برد. ز شیقهوه ا یموها یرو ال گهیدستش به فرمون بود و دست د هی

 هنوز اولشه.

من  ایکرد که آ یفکر نم نیوقت به ا چیاومد. اون هم ه یوقت ازش خوشم نم چیهمون اول از ماهان متنفر بودم ه از

قلبش  یکه از من تو یقیکرد، احساس عشق عم یندارم؟ همش به احساس خودش توجه م ایبهش دارم  یاحساس

خانواده  یبود اما از بچگ دهیخانواده نرس وشازدواج هنوز به گ هیکرد. قض یداشت و اون رو روز به روز عاشق تر م

رو باز کردم و تا  نی. در ماشمیدیرس یکردن. به پارک جنگل یراجع به ازدواج من و ماهان صحبت م یهامون به شوخ

 شم ماهان دستم رو گرفت.  ادهیپ نیخواستم از ماش یم

 صورتم؟ نکنه موهام؟ شم؟یآد؟ چشم هام؟ ر یمن خوشت نم هیخانم دقل باز از چ نمیصبر کن بب-

 دستمو ول کن. یکن یکار م یچ-

 صبر کن کارت دارم.-

 باال بردم. کمیکردم. و صدام رو  یظیغل اخم
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 .گهیبشنوم بس کن د یزیازدواج چ یخوام درباره  یندارم نم یاما من با تو کار-

که آراد روش  یمکتیلرزونم رو به سمت ن یشدم و به داخل پارک رفتم. قدم ها ادهیپ نیتوجه بهش از ماش بدون

آراد تکون  یمن اومدم برا یبه معنا یمزخرفش بود. از دور دست یماهان و فکر ها رینشسته بود برداشتم. ذهنم در گ

 لب غر غر کردم. ریکنارش نشستم، و ز مکتین یدادم. رو

 .یرستوران ،یزیشاند ،یشاپ یکاف هی میرفت یجهنم؟ حداقل م نیا یگرما من و آورد نیا یتو-

 ؟یزن یغر م یدار ومدهیو گفت: ن دیخند

 .دمیکش میشونیپ یرو یعرق کرده بودم دست یشدت شرج از

اومدن  رونیواسه ب میما خانم ها مجبور ینه منقعه ا ینه شال یینه مانتو ینه چادر نیخب شما مرد ها که راحت-

 .میخودمون رو بپوشون

 بهم انداخت. یخشم آلود نگاه

 نه مانتو. یسرت کن یچادر مشک دیبا یوارد نظام ش یخوا یکه م ییتازه تو فته،یوظ-

 گه؟ید یجا هی میگرمه بر یلیکردم و گفتم: خ یهوف

 .خبندونهیتابستون هم  یتو یحت گهیاونجا د یش یخنک م میر یم گهید یشهر ها تیحاال واسه مامور-

 شدم. رهیتعجب بهش خ با

 ستن؟یها فقط تو بندر ن تکاریمگه جنا-

 و راجع به میبخور یزیچ هیرستوران  میکه به دماوند و تهران هم هجوم بردن. پاشو بر ادنیقدر ز نیو گفت: ا دیخند

 .میو خودمون صحبت کن تیمامور

 رفتم. یغره ا چشم

 عجب ها. میزن و شوهر بش یکه واقع ستیقرار ن-

 .میپاشو بر ال،یخیبلند شد و گفت:  ب مکتین یرو از
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اومدم تا خوب بتونم اون رو برانداز کنم کت و  یمن از پشت سرش م میشدم و به سمت رستوران حرکت کرد بلند

 یو مردونه. هم صحبت کردنش قشنگ بود هم نوع رفتارش پسر خوب یو کفش مشک دیبا کروات سف یشلوار سرمه ا

 یکم با پسر صحبت م یلیخ میبچگ عکردم. از موق یدختر کار م هیشد با  یکاش م یا یشد ول یم ۱۸۰بود قدش

ساکت و خلوت بود آراد آروم گفت:  یلیخ میبا پسر ها نداشتم و ندارم. وارد رستوران شد یخوب ونهیم ادیکردم و ز

 ؟یخور یم یچ

 کتف و بال.-

 یکولر رو یحرکت کردم. اون جا خنک تر بود رو به رو شیدوم قسمت خانوادگ یرستوران به طبقه  یاز پله ها و

 الرو به روم نشست. نگاهم کرد و گفت:حا یصندل یاومد رو یباد بخورم. آراد از پله ها باال م کمینشستم که  یصندل

 ؟یخنک شد

 آره دستت درد نکنه.-

گشتم  یتا نُه بر م دیبود با قهیو هشت دق یدر آوردم و روشنش کردم. ساعت هفت و س فمیک یرو از تو میگوش

 یبا یگفت یم یکرد و گفت:پشت تلفن چ زیچشم هاش رو ر میگوش دنیآراد با د ز،یم یرو گذاشتم رو میخونه. گوش

 ؟یکرد یم یبا

 گفت و گو روزانه ام استفاده کنم؟ یتو یسیتونم از کلمات انگل یمن نم یعنی یداد ریو گفتم: چرا گ دمیخند

 هاش رو در هم فرو برد. انگشت

 ته؟یواسه چ یسیلیپس انگ یکار کن رانیواسه ا ؟یبجنگ هنتیواسه م یخوا یمگه نم یتون ینه نم-

 .ایزن یفا ماستفاده نکنه حر یسیلیشه از زبان انگ یخب آدم که نم-

 کنم.  یکنه اما آدمت م یکس زور زبون تو رو نم چیه-

 .یشد ریپ یآدمم کن یتا بتون -

 شن نه؟ یو گفت: بچه هامون هم تا اون موقع بزرگ م دیخند
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رو  مفیکنم. ک یگفتم: من با تو کار نم یجد یلیخواستم فحشش بدم اخم کردم و خ یشدم همون جا م یعصب یلیخ

 برداشتم که برم.

 یبرم که بلند شد و رو به روم قرار گرفت. برا گهیطرف د هیرو سد راهم کرد تا نتونم رد شم. خواستم از  دستش

 یکه رو لبش بود و هنوز نگاهم م یشدم. با پوزخند رهیخ قیواضح و دق یلیخ شیمشک یچشم ها یبار تو نیاول

 .اشه ه یهم سرت نم یشوخ ن،یاشاره کرد و گفت:بش یکرد به سمت صندل

 کتش در آورد و رو به روم گذاشت. بیکاغذ و خودکار رو از ج هینشست.  یصندل یرو ازم گرفت و رو نگاهش

 .یپرش کن دیفرم ورود به نظامه با سیبنو نجایرو راجع به خودت ا یهمه چ-

 یلیتولد و خ خیاسم پدر، اسم مادر، تار ،یرو از دستش گرفتم و مشغول خوندن فرم شدم. نام و نام خانوادگ خودکار

 پرش کردم و کاغذ رو به آراد دادم. قهیبعد از پنج دق گهید یها زیچ

 ؟یبهشتیفرم رو باز کرد و گفت: پس متولد ارد آراد

 بله تکون دادم. یبه معنا یسر

 .ورمیموندگارن من هم متولد شهر نیهستن و همچن یکنجکاو و جست جو گر یها آدم ها یبهشتیارد-

و ابراز احساسات  زهیغرورش براش همه چ یوریها هم مغرورن مخصوصا مرد شهر یوریجواب بهش گفتم: شهر در

 .ستیبلد ن

 .میهست که بزن یمهم تر یحرف ها میحرف ها بر دار نیزد و گفت: اطالعات خوبه اما بهتره دست از ا یپوزخند

 .ییمثال چه حرف ها-

 یشروع م اتیعمل گهیچون دو روز د غه،یمحضر واسه ص میآذر پور گفت بهت بگم فردا ساعت چهار عصر بر یآقا-

 .یرو خراب کن اتیعمل یکه همه  ینباش یدختر دوارمیشه. ام

 ست؟یدوباره ن نیبه تمر یازین دمید نیتمر میتوجه به حرفش حرف خودم رو زدم: من که از موقع بچگ بدون

 .یداشته باش دیرو با ازیمورد ن لیت: فکر نکنم اما وسامکث کرد و گف کمی

 ؟یلیچه وسا-
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 .غیژسه، ت ک،یشوکر، اسلحه کوچ-

 زیم یگارسون اومد و غذا ها رو رو د،یرس یگارسون به گوش م یقدم ها یداد صدا یم حیطور که آراد توض نیهم

 د؟یخوا ینم یزیچ گهیگذاشت و با لبخند گفت: د

 مچکرم. یلی: نه خآراد

 دادم. یام م یتلگرام به مامان پ یرفتم و تو یور م میبا گوش 

 ؟ییاالن کجا ؟یدی: رسمامان

 گردم. یبر م گهیساعت د هیرستورانم مامان  -

 : باشه گلم مواظب خودت باش.مامان

 اشاره کرد. یشده بود. با ابرو به گوش رهیآراد رو نگاه کردم که به من خ یچشم ریز

 ؟یکن یچت م یبا ک یدار هیک-

 اخم کردم. یکم

 دونم که بهت جواب پس بدم. یالزم نم-

 رو کنار بذار. یآخه موقع شامه گوش-

توق پا گهید یخوش مزه بود ترش و عال یلیکتف و بال هاش خ م،یگذاشتم و مشغول خوردن شد فمیک یرو تو یگوش

 ینظام سه تا دارم م لیگفت: من از هر وسا دییجو یدهنش بود و م یطور که لقمه تو نیجاست. هم نیهم میشگیهم

 .یبخر ستیالزم ن گهیبهت بدم؟ د یخوا

 .رمیبگ یزیازش چ یاول کار نیداد هم یاجازه نم غرورم

 .رمیگ یخودم م ستین یازینه ن-

 .یعجبا، هر طور راحت-

 شناختمش. یم شتریب دیکردم با یآراد فکر م یزندگ به
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 ؟ییدر اصل بچه کجا-

 گرفت نگاهم کرد. یبود و لقمه م نییطور که سرش پا نیهم

 تهران.-

 بندر؟ یپس چرا اومد-

 اخم کرد. یکم

 خوام راجع بهش صحبت کنم. ینم-

 چرا؟-

خواد  یشده اما نم یزیچ هیکرواتش رو شل کرد عرق کرده بود و سرخ جشده بود احساس کردم  یکرد و کم یهوف

 بگه.

پس چرا جواب سوالم رو  یجا نکشوند نیمگه خودت من رو واسه آشنا شدن ا دونم یدرباره ات نم یچیخب من ه -

 ؟ید ینم

 .نجاستیها ا تکاریجنا یاومدم بندر چون مقصد اصل نیگفت: واسه ا قهیدق کیاز  بعد

چند روز بمونه اما  دیاومده فقط با اتیبندر خونه گرفته؟ اگه واسه عمل یکردم که پس چرا آراد تو یفکر م نیا به

 کنم شیمخش راه برم و عصب یرو ادی. نخواستم زگستیقرار د هیاز  هیپس معلومه قض دهیبندر خونه خر ین تواو

 سکوت کردم، دست از غذا خوردن برداشتم. نیواسه هم

 ؟یشد، چرا نخورد یچ-

 شدم. ریکردم گفتم: س یطور که دستم رو با دستمال پاک م نیدر آوردم و هم یرو از جعبه دستمال کاغذ دستمال

 گرد شده نگاهم کرد. یچشم ها با

 .یشد ریحداقل س ینشد ازیخدا رو شکر پ ؟حاالیشد ریس یچ-

 خنده. ریهر هر زد ز و
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 .ینخورد یچیادامه گفت: دختر تو که ه در

گن خنده بلد  ینم یآروم تر بخند کمیطور بودم. در ضمن  نیهم میخورم، از موقع بچگ یغذا نم ادیمن کال ز-

 .ستین

بخوره اما  یپر از چرب یفست فود و غذاها ادیز دینبا ینظام کیکه  دمیعق نیمن هم بر ا یش یس بابا چاق نمنتر-

 رم؟یاز تو اجازه بگ دینکنه واسه خنده ام با نیشه ثان ینم یزیبار چ هیواسه 

 رفتم. یغره ا چشم

 محضر؟ انیم ایک قایفردا دق یشه بگ یحاال م یریاجازه بگ ستینه الزم ن-

 یازیآذر پور با پدرت صحبت کرده. به شاهد هم ن ی.ک تا االن هم فکر کنم آقاادیب دیهم با آذر پور، پدرت یآقا-

 .ستین

 دادم. رونیو آروم ب دمیکش یقیعم نفس

 رم خونه. یخب باشه، من م یلیخ-

 ؟یزود نیکجا به ا م،یحرف بزن نیبش-

 برم. دیشده با رمید گهینه د-

 رسونمت. یپس م-

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 ؟یدار نیمگه ماش-

 .میآره پاشو بر-

 آم. یکنم م یمن حساب م رونیاومدم آراد گفت:تو برو ب نییرستوران پا یرو برداشتم و از پله ها فمیک
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 بود ستادهیا وارید یکه گوشه  یکلیآراد اومد و با چشم به مرد ه قهیگفتم و از در خارج شدم بعد از دو دق یا باشه

 منم کنجکاو نگاهش کردم. نیمت داد که بره سمت ماشعال

 ؟یمحافظ دار-

 زد. یپوزخند

 .یبه بعد توهم دار نیاز ا-

 نیماش هیرو برام باز کرد آراد پشت فرمون نشست و محافظ هم با  نیبلند در ماش یها شیبا ر یکلیمرد ه همون

 ییدلم گفتم: عجب آدم باال یرو زد سمتم. تو نیرو روشن کرد و کولر ماش نیاومد. ماش یپشت سرمون م گهید

 یمراد یسکوت گفت: فردا با آقا ی. بعد از کمهدار نیاما ا میمحافظ ندار میآراد. ما که صد تا دشمن دار نیهست ا

 .یوارم باخت ند دیکشه، ام یرو به چالش م نتیپرسه و تمر یپروژه هست. ازت سوال م یاصل سیرئ یش یآشنا م

 زدم. یخند پوز

 .یبگ یطور نیا یحق دار یهنوز من رو نشناخت-

که باهاشون کار کردم و  ییبا اون دختر ها یکن ینم یفرق ،یهست یچه طحفه ا نمیب یشناسمت م یحاال کم کم م-

 .ییهمونا نیتمام نقشه هام رو بهم زدن تو هم ع

دو  یپررو من رو داره با اون دختر ها کهیعالمه فحشش دادم مرت هیدلم  یناراحت شدم و تو یلیحرفش خ نیا از

 ام ناراحت نشون ندم. افهیکردم ق یاخم هام تو هم رفت اما سع کمیکنه  یم سهیمقا یهزار

. امیاون دخترا از آب در ب نیوقت منم ع هیهنوز وقت هست. ممکنه  یباهام کار نکن یتون یم یناراحت یلیاگه خ-

 آراد خان. یدختر ها کار کنو با همون  یو بر یپس بهتره راهت رو بکش

 ؟یسوز یم یدار یاوخ-

 زدم. یحیمل لبخند

م چه طور با خان ستیمشکل داره و بلد ن یکنم که از لحاظ عقل یکار م یناراحتم که دارم با کس نیسوزم از ا ینه نم-

 ها صحبت کنه.
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 حرف خودش رو زد. دوباره

 کنم خوب باهات رفتار کنم. یم ینسوز سع -

 تاسف تکون دادم. یبه معنا یسر

 .یکار کردن با من رو ندار اقتیتو ل-

 

 بهم انداخت. یزیآم دیتهد نگاه

ه به زن یم هویآد با من بحث نکن من  ینم رتیمثل من هم گ یفرد ماهر گهیتونم راحت باهات کار نکنم. د یم نیبب-

 سرم...

 .دمیرو بر حرفش

 اقتتیخب نکن، مجبورت که نکردم برو با همون دخترا کار کن ل ؟یکن یباهام کار نم ؟یزنه به سرت چ یم هوی-

 هموناست.

 کرد. یم تمیاذ یستیهم ن یخنک شد. اما باز هم اون حرفش که بهم گفت تحفه ا یحرفم دلم حساب نیا با

 .نمتیب یبحث نکن فردا محضر م هیکاف-

 ابرو هام نشست. یرو یظیغل اخم

 نم؟یو بب یک دیکنم با غهیمن نخوام با تو ص-

کنم. وگرنه عالقه  یتو کار م نیع یدنده ا هیمن هم به خاطر اون دارم با دختر لجباز و  ینیآذر پور و بب یآقا دیبا -

 نداره. یپسر چیکار کردن با تو رو ه ی

 حق به جانب گفتم: مگه من چمه؟ یا افهیهام رو درشت کردم و با ق چشم

 و در آورد. لبش بود حرصم یکه رو یلبخند د،یخند یکم



 انایسرنوشت آر

 
69 

 

. یدار یجواب هی یواسه هر حرف ،یلجباز ،یخور یمخ آدم رو م ،یزن یفَک م ادیز ست؟یچته؟ تو بگو چت ن-

 .ناستیمشکلت ا

 نگم؟ یچیتو سرم و من ه یو بزن یتو بام کل کل کن نمینه پس بش-

 کرد و نگاهش رو به جاده دوخت. یهوف

 .یستینه، تو آدم بشو ن-

 محله؟ یبگو تا برم تو یخوا یکه آراد گفت: اگه م میدیبه خونه رس قهیاز چند دق بعد

 .ارنیها حرف در م هیشم همسا یم ادهیجا پ نینه هم-

 .یباشه هر طور راحت-

خداحافظ تکون دادم. قدم هام رو به سمت خونه بر داشتم.  یبه معنا یدست شهیشدم و از پشت ش ادهیپ نیماش از

. به پشت سرم نگاه کردم که گازش گرفت و رفت. عجب دیبه گوشم رس نشیشما یبوق آزار دهنده  یکه صدا

 دیماه تحملش کنم. آروم کل کیچطور  مدون یشه نم یم مونیروزه پش هیکار کنه  نیبا ا یداشتا، هر دختر یرفتار

گم:  یبا خودم م شهیگرم بود از جهنم هم بد تر بود هم یلیقفل، و در خونه رو باز کردم واقعا خ یرو انداختم رو

 . دنیکش ایدن نیبرن جهنم، چون زجرشون رو ا دینبا ایاون دن گهیها د یجنوب

. به فکر نظام و ییخونه خاموش بود و انگار مامان و بابا رفته بودن جا یآروم آروم وارد خونه شدم. چراغ ها اطیح از

 یآرزو یعنیهشت سال به آرزوم برسم؟ قرار بود بعد از  یعنیلبم نشست  یرو یزیر یافتادم و خنده  اتیعمل

شه. با فکر  یبرآورده م گهیهمشون تا دو روز د اتمیهام، عمل ییشه؟ ماجراجو یمن داره برآورده م یهشت ساله 

 شد. یپررنگ تر م یلبم ه یرو یها خنده  زیچ نیکردن به ا

 یزده با چهره  رتیکردم چراغ خونه رو روشن کردم که ح یمانتوم رو باز م یدکمه ها یکیتار یطور که تو نیهم

مانتوم ثابت موند. ماهان  یدکمه  یلبم بود آروم آروم محو شد. دستم رو یکه رو یماهان رو به رو شدم. اون لبخند

 مبل بلند شد و با دست هاش برام کف زد. یاز رو

 .یرس یبه هدفت م یدار نیآفر-

 ه؟یزد گفت: آراد ک یطور که دورم قدم م نیسمتم بر داشت و همرو به  زشیر یآروم قدم ها آروم
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چونه ام گرفت و آروم صورتمو آورد باال  ریمانتوم بود آروم دستش رو ز یبه روم قرار گرفت نگاهم هنوز به دکمه  رو

 چشم هاش نگاه کنم داد زد:نگام کن. یاما دوست نداشتم تو

 بار دوم صداش رو برد باال تر. یاکنان به چشم هاش دوختم. بر یل یرو ل نگاهم

 ه؟یگفتم آراد ک-

 یلرزوند، قرمز یشوکه شدم. خشم درون چشم هاش دلم رو م یلیبودم خ دهیند یقدر عصب نیحاال ماهان رو ا تا

سرش برد موهاش  یبود. کالفه دستش رو آروم رو یعاد ریکرد، لحن صداش و رفتارش برام غ یم تمیچشم هاش اذ

 رو محکم درون دست هاش فشار داد.

 نه؟ یبگ یخوا ینم-

خودم به  ای یگ یمات و مبهوت به چهره و رفتارش بودم. مچ دستم رو محکم درون دست هاش گرفت و گفت: م هنوز

 ارم؟یحرفت ب

درون چشم هام حلقه زد. با همون نگاهِ اشک آلود بهش  یشد. اشک یم شتریو ب شتریب یمچم ه یدستش رو فشار

 رونیشدم. فشار دستش کم شد با نگاهم دلش به رحم اومد و تا دستش رو شل کرد مچم رو از دستش ب رهیخ

 : آ... آراد هم... همکارمه.گفتمحرف بزن تکون داد. با لکنت  ی. و ازش دور شدم ابرو هاش رو به معنادمیکش

ذهنم  یعالمه سوال تو هی ه؟ینجوریشد. ماهان چش شده؟ چرا رفتارش ا رهیش به چشم هام خقرمز یچشم ها با

 بود.

 ؟یکن یتاحاال با پسر کار م یاز ک-

 رو از چشم هاش گرفتم و بهش پشت کردم. نگاهم

. آروم دست هاش رو دورم حلقه کرد و انگشتاش رو ومدهین گرانیبه د شیدن گوه خور یمامان بابام اجازه م یوقت-

نکن ها، من صد در صد مطمئنم آخر  نیتوه ندتیبه شوهر آ نیدر هم فرو برد تا نتونم فرار کنم، کنار گوشم گفت:بب

 ده.  ینظام کار دستت م نیهم

ه ک چسبوندیودش مشکمم بود و منو به خ یبود همچنان دستش رو دهیفا یکردم از دستش در برم ب یتقال م یهرچ

 به پاش و ازش دور شدم. دمیفرار نکنم، با پام محکم کوب
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 تهران واسه کارت، حاال یو رفت ی. برو به کارات برس، دو سال سراغ من رو نگرفتیبه فکر من باش ستین یازیتو ن -

 .یکن یواسه من دلسوز ستین یازیهم ن

 به سمتم یلبم نشست. مامان با خوشحال یرو یلبخند تازه ا. دنیکه مامان بابا از راه رس میحال بحث کردن بود در

 اومد.

 ن؟یگفت یچ ش؟یدیشد؟ د یسالم دخترم چ-

 به ماهان انداختم و دوباره چشم هام رو به سمت مامان چرخوندم. ینگاه

 کنم. یم فیبعدا برات تعر-

 خواستم ما ینم

 

ها  دیطور که خر نیکرد. بابا هم یشد باز دوباره دعوا درست م یبشه. چون اگه متوجه م غهیص هیقض یمتوجه  هان

 .غهیمحضر واسه ص میذاشت گفت: آذر پور زنگ زد گفت فردا بر یآشپزخونه م یرو تو

 ؟یمحضر واسه چ نیکرد و گفت: بر زیحرف رو زد ماهان آروم به سمت بابام حرکت کرد و چشم هاش رو ر نیتا بابا ا 

 

 .غهی: واسه صبابا

شده بود به دست هاش که مشت شده بود نگاه کردم  شتریچشم هاش ب یسرش رو به سمت من چرخوند، قرمز مآرو

از پله ها باال رفتم، چون مطمئن بودم االن دنبالم  عیسر عیسر نیکنه واسه هم یم یکار هیمطمئن بودم ماهان االن 

ردم ک ی. سعدمیشن یه پله رو از پشت سرم مب شمحکم پا دنیو کوب دادیداد و ب یحدسم درست بود صدا فتهیراه م

 یترس هیاتاقم و محکم در رو بستم،  یشد. رفتم تو یم یآورد معلوم نبود چ یم رمیاز دستش فرار کنم، چون اگه گ

 .دمیشن یمکررش به در اتاقم رو م یها دنیماهان و کوب یو فحش ها ادیفر یشده بود. صدا جادیوجودم ا یتو

 ذاره. یم غهیآشغال واسه من قرار ص یدختره -

 .کردیکه داشت ماهان رو آروم م دیرس یبابا هم به گوش م یصدا
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 .نییپا میبر ایچت شد؟ آروم باش ب هوی ؟یدیشده؟ چرا فحش م یماهان چ-

. نفس زنان گفت: بهش زهیریسرم فرو م یهاش رو یبه در که احساس کردم االن گچ کار دیکوب یماهان محکم م اما

 ندارم. شیدر رو باز کنه کار نیدر رو باز کنه. بگ نیبگ

 .میدر رو باز کن صحبت کن زمیعز ی: آربابا

 نیچون اول دیبترسم اونم از ماهان؟ شا دیبترسم. چرا با دیتخت پناه بردم. چرا ترس؟ من که نبا یترس به گوشه  از

 .کنمیلرزون گفتم: نه در و باز نم یدم رخنه کرده بود با صداوجو یترس تو دمید یم یبار بود اون رو عصب

 ماهان دوباره بلند شد. یصدا

 .یآره؟ باشه خودت خواست گهید یکنیدر رو باز نم-

 نره. ادتی نهیبیاز چشم خودش م دید یبابام گفت: دخترت هر چ به

که  دمیشدن در خونه، فهم دهیکوب یرفت. با صدا یم نییکه از پله ها پا دمیشن یمحکمش رو م یقدم ها یصدا

 تو هال ماهان رفت. ایب یگفت: آر قهی. مامان بعد از دو دقدمیکش یقیماهان رفت. نفس عم

گفتم: مامان در و  نینبود. واسه هم دیکار ها ازش بع نیاز در وارد شه ا هوی دمیترس یهال، م یبرم تو دمیترس یم باز

 قفل کن.

 صدام زد. دوباره

 .ایب یآر-

شد. آروم در اتاقم رو باز  یوجودم بود و ازم جدا نم یرفتار ماهان وحشت کرده بودم. و هنوز احساس ترس تو از

و به سمت هال رفتم  دمیکش یقیبه سر تا سر خونه انداختم. نفس عم یآوردم و نگاه رونیکردم. سرم رو آروم ب

که بابا روش نشسته بود حرکت کردم.  یسمت مبل بهاز رفتار ماهان و ترس من تعجب کرده بودن  یلیمامان و بابا خ

 مبل نشستم و ازش گله کردم. یرو به روش رو

 ؟یبابا چرا گفت-

 گفتم؟ یم دیچرا نبا-
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 بدم. حیبراش توض دیدونست که ماهان عاشق منه، با ینم بابا

 شم. یکه من االن هجده سالمه تازه دارم وارد نظام م یدون یبابا جون تو م-

 تکون داد. یسر

 دونم. یآره م-

 هیبهش ندارم بابا من مطمئنم فردا  یحس چیخواد من باهاش ازدواج کنم اون عاشق منه اما من ه یاما ماهان م-

 .رهیسر بگ غهیذاره ص یکنه. و نم یدرست م ییدعوا

کنم جلو  یا خواهش متعجب کرده. در ادامه گفتم: باب دمیداد و از چهرش فهم یبه حرف هام گوش م یبا کنجکاو بابا،

 کنم.  یخراب شه. خواهش م ینذار فردا همه چ ریشو بگ

مون دفتر خونه یروز تو هیبهت داره  یحس هیدونستم ماهان  یحرفم مامان از آشپزخونه اومد و گفت: من م نیا با

م خدا، نوشته بود به به نا یرو جا گذاشت من هم کنجکاو شدم و در دفترش و باز کردم، که اولِ دفتر به جا خاطراتش

 کرده بود. یطراح فترد یات چشم هات همه شون رو توعکس چهره انا،ینام آر

حس نفرت رو  دی. بانمشیب یو م دمشید یم یپسر خاله عاد هیبه چشم  شهیمن هم وونمه؟یقدر د نیماهان ا یعنی

 .ارمیدرونش به وجود ب

 شه؟ المیخ یب یکن یکار یتون یمامان م-

 فکر نکنم بشه. -

 آخه چرا؟-

کنم  یم ی. اما سعسادیات هم واخاله یبه خاطرت تو رو یکه حت اده،یو ز قیقدر عشقش نسبت بهت عم نیچون ا-

دونم خاموش بشه. چون روز به روز آتش  یم دیکه تو وجودش از تو داره رو خاموش کنم البته بع یقیآتش عشق عم

 .رهیگ یشعله م شتریعشقش ب

 شدم.  رهیخ دیلرزیام که هنوز داشت از ترس مدست ه به

 .میشام بخور ایب زم،یخودت رو ناراحت نکن عز الش،یخ ی: بمامان
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 نه مامان من خوردم.-

 زم؟یعز یخورد یچ-

 .یرستوران کتف و بال خوردم جاتون خال میبا آراد رفت-

 

 ...ایهست؟  یو گفت: اخالقش چطوره؟ پسر خوب دیخند

نظام هم از  نیگفتم هم یو م نیمامان و بابا ا یاما اگه جلو ومدیدلم گفتم: من که از رفتار و اخالقش خوشم ن یتو

 رفت. یچنگم در م

 آقاست. یلیخ هیلبخندش رو دادم و گفتم: نه پسر خوب جواب

 رو جمع کن. لتیطور، پس برو باال وسا نیکه ا -

 از حرف مامان تعجب کردم. یلیخ

 رو جمع کنم؟ لمیچرا وسا ل؟یوسا-

 فکر بود.  یکردم که تو رو نگاه بابا

 آذر پور مگه بهت نگفت؟  یآقا زمی: عزمامان

 بگه؟ دیرو با ینه چ-

 ماه. کیفقط  یدر کنار آراد و همراهش باش دیماه با کیتا -

 زدم. ادیفر د،یدور سرم چرخ ایحرفِ مامان دن نیا با

 ماه؟ کی-

روزش هم برام  هی نیو تحمل کنم؟ هم یروان نیماه ا کیتونستم  یمن بابا از فکر در اومد. من چه طور م ادیبا فر که

 ماه. کیسخته چه برسه به 
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 ست؟یماه ن کی اتتونیمگه عمل گهی: آره دمامان

 ماهه، اما... کی-

 .میبش الشیخ یبگو تا ب یتون یاگه نم ؟یتون یوسط حرفم و گفت: نکنه نم دیپر بابا

خراب  یهمه چ ات،یعمل تونم، نظام، یساختم البته مجبور بودم بسازم. اگه بگم نم یها و رفتار آراد م یبا سخت دیاب

 شه. یم

ه رم باال ک یدونستم. پس من م یتعجب کردم چون نم کمیتونم. فقط  یمن م ستین یطور نینه نه، نه بابا اصال ا-

 رو جمع کنم. لمیوسا

 مامان حلقه زد. یدرون چشم ها یاشک هویشدم که به سمت اتاقم برم  بلند

 شه. یدخترم دلم برات تنگ م -

رو  یچیخوام، ه یبزنم و بگم نم ادیخواستم فر یکه درون چشم هاش جمع شده بود دلم رو به درد آورد م یاشک

 کرده نیتمر یلیبودم خ دهیانتظار کش یلیخوام. اما... اما به خاطرش خ یو نم اتیخوام، عمل یخوام، نظام رو نم ینم

کرد و  یم ینیچشمش سنگ یمامان بود، تو یها شمدرون چ یها جلوم رو گرفته بودن. قطره اشک زیچ نیبودم هم

چشم چپش زدم و  یرو یبود. لبم رو به سمت چشم مامان بردم و بوسه ا فشیلط یگونه ها یدر حال افتادن رو

 یتموم م یماهه زود کیزنم. فقط  یجا سر م نیآم خونه به ا ی. مامان من هر روز مزهیبر دیگفتم:نه اشک هات نبا

 .شتیپ امیدم هر روز ب یشه، قول م

گونه اش بردم و اشکش رو پاک  ی. دستم رو آروم به روختیگونه اش ر یچشمش جمع شد و رو یدوباره تو اشک

 تمیاذ یلیچشم مامان بود خ ریکه ز یشد. چروک ریمن هم سراز یو اشک ها رمیخودم رو بگ یکردم. نتونستم جلو

رم گفت:دخت یگرفته ا یو با صدا دیمامان بود که دستم رو با دستش گرفت و بوس یگونه  یکرد. هنوز دستم رو یم

 ...یمیبشه من م تیمواظب خودت باش، اگه طور

شده بودم گفتم:نه مامان  رهیپر از اشکش خ یطور که به چشم ها نیلبش قرار دادم و هم یاشاره ام رو رو انگشت

 .اریکلمه رو به زبون ن نیوقت ا چیه

اشک هاش رو نداشتم بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت  دنیطاقت د گهیبدم. د یکردم مامان رو دلدار یم یسع

 .ادیب شیپ یذارم فردا مشکل یراحت نم التیکردم که بابا گفت: خ
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 راحت شد. یحساب المیحرف بابا خ نیا با

 ممنونم بابا جون. یلیخ-

خونه هزار تا خاطره دارم  نیا یسخت بود. گوشه به گوشه  یلیخونه برام خ نیاتاق و ا نیاز ا یاتاقم شدم دور وارد

 یکیآوردم و  نییکمد پا یماه ترکش کنم؟ چَمدون رو از باال کیتونم به مدت  یچه طور ازش دل بکَنَم؟ چه طور م

بود عطر و  یبردم کاف یماه نصف لباسم رو هم م کیچمدون گذاشتم. واسه  یلباس هام رو تخت کردم و تو یکی

اتاقم افتاد.  یبرداشتم، نگاهم به طاقچه  زیم یهام رو از رو یشیچمدون گذاشتم لوازم آرا یهام رو هم تو یاسپر

هام رو جمع  لیخوب وسا یگذاشتم. وقتچمدون  یطاقچه برداشتم و تو یرو آروم از رو مونیقاب عکس سه نفر

من  دمیخواب یخونه م نیا یتخت تو نیا یبود که رو یشب نیبالشت گذاشتم. امشب آخر یکردم، سرم رو آروم رو

 یکرد. حاال م یفکر ها اصال ولم نم نیفکر شدم؟ ا یقدر ب نیتا حاال ا یتونم مامان رو ول کنم و برم؟ از ک یچه طور م

از زبون مامان و بابام بشنوم. اشک هام  ستخوا یم دیتو بندر خونه گرفته پس چرا بهم نگفت شاچرا آراد  دمیفهم

 بالشت فرو بردم تا هق هقم رو خفه کنم.  ی. سرم رو توختنیر یبالشت م یقطره قطره رو

* 

 

کنم با  یریبه چشم هام جلوگ دیچشم هام گرفتم تا از برخورد خورش یدست چپم رو رو دیخورش ادینور ز با

 کنه. یم تمیگفتم: مامان پرده رو بکش نورش داره اذ تیعصبان

 ها. یبر دیبا گهیسه ساعت د یخواب یظهره چقدر م کیپاشو پاشو، ساعت -

از تخت  عیکار خودشون رو کردن. سر شبید یها هیگر دمیهام رو به زور باز کردم و از درد چشم هام فهم چشم

 .فتمیبود ب کیخورد نزد میورزش یشتم. که پام به دمبل هاگذا نیزم یبلند شدم و پام رو رو

 افتادم. ریمامان من و بگ یوا-

 و گفت: دختر هولت زده ها. دیخند مامان

 فر شده ام رو با شونه صاف کردم. ینشستم و موها نهیآ ی. جلوفتمیکردم خودم رو کنترل کنم که ن یسع

 محضر و... میبدم. بر ییصحبت کنم. امتحان نها دیبا یمراد یانجام بدم با آقا دیکار ها رو با یلیمامان امروز خ -
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 .میناهار بخور ایکه گذاشتم رو تخت رو بپوش اما اول ب ییباشه دخترم لباس ها-

 باشه.-

بود چون  ییموهام به رنگ خرما دینور خورش یتو دمیکش یرفت من هم موهام رو شونه م رونیاز اتاقم ب مامان

 ذاره. یموهام حنا م یقت ها مامانم روو یبعض

 بلند شد. میگوش یسرم بستم که صدا یباال یاسب دم

 الو؟-

 سالم آرادم.-

 ؟یتو مگه چند تا خط دار-

 ؟یآماده ا الیخ یرو ب نای. حاال ایخط دارم هنوز مونده من و بشناس یلیو گفت: خ دیخند

 شدم. داریهنوز زوده من تازه ب-

 صداش رو باال برد. یکم

 ؟یشد داریتازه ب ؟یچ -

 نذاشت. یخواستم بخوابم مامان یآره، تازه بازم م -

تا لنگ ظهر من سر ساعت هشت صبح  یبخواب یریها، که بگ ستیخبر ها ن نیاز ا گهیمن د یتو خونه  نیبب-

 .یخونبچر یتون یرو هم نم تیزندگ یچیکه ه اتیکه عمل یبخواب یکنم اگه بخوا یم دارتیب

 کوفت کنم؟ یزیچ هیبرم  یذار یحاال م دمیگفتم: باشه فهم یکالفگ با

 ؟ی: هنوز ناهارم نخورددیتعجب پرس با

 آد. یدرست کرده بوش تا تو اتاقم داره م یماه هیمامانم قل یرم بخورم. جات خال ینه نخوردم دارم م-

 هات آمادست؟ لیآم دنبالت وسا یو گفت: باشه من ساعت چهار م دیخند
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 آماده اش کردم. شبیآره از د-

 باشه فعال.-

 .یبا یگفتم: اوک ارمیخواستم حرصش رو در ب یم

 تماس قطع نشده بود که گفت: تو دوباره... هنوز

 لبم نشست. یرو یکیکوچ یادامه حرفش رو بگه و قطع کردم خنده  نذاشتم

 

 یاندازه  به یول دمیرس یهدفم م نیافتاده بود داشتم به اول قلبم به تپش اتیعمل یآماده بودم، برا غهیص یبرا کامال

ز خواستم ا یم شهیبودم و هم یخواستم تجربش کنم دختر کنجکاو ینبودم. اما م ییقو اتیعمل کی یهم برا یکاف

ا گرفت. ب شیبه باز ایکرد  یباهاش شوخ دی... نباییجنا اتیملع هیبود...  اتیعمل هی نی. اما اارمیسر در ب زیهمه چ

 یشده بود. صدا جادیخونه ا یچمدون که تو یچرخ ها یصدا ن،یچمدون به زم کیکوچ یبرخورد چرخ ها

 ،یتکرار یخونه و خاطرات، دور از ماهان و طعنه ها نیماه دور از ا کیبار  نیاول یخونه بود. برا نیمن با ا یخداحافظ

. ختیر یخونه م یها کیسرام یاشکم آروم رو یم. قطره هاداشتبر یدور از خاله ام. قدم هام رو به سمت در خروج

افتادن رو بهش ندادم. دستم رو آروم  یکرده بود و در حال افتادن بود اما اجازه  ریمژه هام گ یال به ال یقطره اشک

 صورتم قرار دادم. یرو

 کنه. هیگر دینبا ینظام هینه -

 خونه رو پر کرده بود بابا و مامان به سمتم هجوم آوردن. یکفش پاشنه بلدم که فضا یصدا با

 ؟ی: آماده ابابا

 دادم. رونیب یقیعم نفس

 آره آماده ام.-

 به صدا در اومد. فونیآ

 منتظرمونه. رونیب میآراد اومد بر-
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 دستم رو تو دستش گرفت و گفت: مواظب خودت باش هر روز بهم زنگ بزن. مامان

 .دیبغلش کردم گونه ام رو بوس ریس یام رو دور کمرش حلقه کردم وقتآغوشش غرق شدم و دست ه یتو

 شه. یتموم م تیبا موفق ماهه هیمامان من مواظب خودم هستم نگران نباش. فقط -

 زد. یلبخند

 دارم. مانیبهت ا-

آراد رو به  جذبه دار یرو باز کرد که با چهره  اطیحرکت کردم. بابا در ح اطیلبخندش رو دادم و به سمت در ح جواب

 یبه چشم ها یمن نه... نگاه یو جذب کننده بود. اما برا بایز یهر دختر یمردونه اش که برا یرو شدم. چهره 

 من باز کرد. یبابام و در عقب رو برا یجلو رو برا نیماش دراز محافظ ها  یکیانداختم.  دیبار یبراقش که ازش جذبه م

 بابام با آراد کرد.  یگرم ی. سالم و احوال پرسنیماش ینشستم تو

 .میچه عجب دوباره باهاتون مالقات کرد یآرام ی: سالم آقابابا

 .دمتونیخوب شد که د یلیبود گفت: عرض ادب خ یطور که در حال رانندگ نیهم آراد

 زد. یلبخند بابا

 .یکرد رییتغ یلیخ یبودمت پسر بچه بود دهیقبال که د -

از افراد ماهر در  یکی دمیدوباره تون بودم شن دنیکنه من هم واقعا مشتاق د یم رییتغ زیبله با مرور زمان همه چ -

 .دیاما متاسفانه نظام رو ول کرد نینظام بود ی نهیزم

 وسط حرفشون. دمیپر ره،یگ یداره گرم م یادیز گهید دمید

 یبود واسه باز نیچون شغلش ا ره،یمردم رو بگ ینظام رو ول کرد که مجبور بود موتور ها نیبله بابام به خاطر ا-

 میصمت نیکه کرد موافقم واسه هم ی. من هم کامال با کاررهیمردم رو ازشون بگ یمجبور بود شاد سیاستقالل پرسپول

 قانون بدم. لیرو تحو تکاریگرفتم فقط افراد جنا

 نظام خدمت کنم دخترم که هست.  ی: حاال که خودم نتونستم توبابا
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کرد البته دست فرمونش هم حرف  یم یشده بود و رانندگ رهیچون به جاده خ نمیآراد رو بب رخ میتونستم ن یم فقط

 شد. انیزد که چال گونش نما ینداشت لبخند

 شما با استعداد هستن. نیبله مطمئنا دخترتون هم ع-

 زد. یتکون داد و لبخند یسر بابا

 خودمه. یها یبچگ نیخودمه بلکه کار هاش هم ع هی، نه تنها شبره یدختر به بابا م گهیبله د-

 لبش بود گفت: اون که صد در صد. یکه رو یبا همون خنده ا آراد

سرم مرتب کردم و  یشالم رو رو میشد ادهیپارک کرد و پ یرو گوشه ا نیبه محضر ماش میدیرس قهیبعد از چند دق 

هم  یمراد یآذر پور و آقا یآقا میدواج( وارد محضر شدشدم )دفتر از رهیمحضر بود خ یدر ورود یکه باال ییبه تابلو

داشت. به من سالم  یو جد نیخشمگ یچه چهره  دیزلر یمراد یآقا یچهره  دنیاون جا حضور داشتن. دلم از د

داد و گفت:  یو عاقد جوابمون رو با لبخند مهربون میسالم کرد یکامل جوابشون رو دادم. همگ تیکردن و با جد

 .دینیبنش

کرد و زود  یشد، چون از قبل داشت نگاهم م ریبه آراد انداختم که غافل گ ی. نگاهمیو آراد کنار هم نشست من

 عاقد به خودم اومدم. یانداختم که با صدا نییزدم و سرم رو پا ینگاهش و ازم گرفت لبخند

 دائم؟  ای نیخوا یخب موقت م- 

 .میو آراد هم زمان گفت من

 : موقت.من

 : موقت.آراد

 دو ماه باشه. تایآذر پور گفت: نها یآقا

 از سر تعجب بهش انداختم. ینگاه

 چرا دو ماه؟-

 تا دو ماه طول بکشه. اتیممکنه عمل-
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 هم فشردم. یرو دمیفهم یهام رو به معن پلک

 

ار ک نیرو تکرار کنم. من هم ا یرو خوند و ازم خواست کلمات ینشست و در قرآن رو باز کرد، خطبه ا زیپشت م عاقد

ا ب گه،یدلم گفتم: تو کارش وارده د یرو تکرار کرد تو یکلمات عرب هیرو کردم آراد بدون توجه به عاقد بعد از من، 

 کرده. غهیصد نفر ص

 

پدال  یآراد پاش رو رو میحرکت کرد نیو آذر پور دست داد و به سمت ماش یمراد یگفتن، پدرم با آقا کیهمه تبر 

شه با هم صحبت  یجان م انایخشنش گفت: آر یبا اون صدا یجد یلیخ یمراد یگاز گذاشت و حرکت کرد که آقا

 م؟یکن

 

 بود گفتم: بله حتما. نییطور که سرم پا نیاسم من رو صدا زد هم گهیبا من بود؟ آره د یعنیخشکم زد  هوی

 

 .میهم بخور یبستن هیجا نگه دارم  نیا دیباش لیآراد: اگه ما 

 ا نگه دار.ج نی: بله آراد جان همیمراد 

 

 یخواستم رو یم میرفت یفروش یرو پارک کرد و دو محافظ پشت سرمون راه افتادن به سمت بستن نیآراد ماش 

دوباره ابرو و سرش رو تکون داد  دیرو واسم عقب کش یصندل ن،یکه آراد با چشم هاش اشاره کرد نش نمیبش یصندل

 یصندل ی. همه روومدیکار هاش خوشم نم نیاکرد اصال از  یم ینیری. بازم داشت خودشنیکه االن بش یمعن نیبه ا

 د؟یدار لیم یکه گارسون اومد: چ مینشست

 .یشکالت یبستن هیمن:  

 باشه. یقاط یو زعفران یلی: وانآراد
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 .یلی: وانبابا

 

 .یلی: من هم وانیمراد

تا  یانوم عاشورانگشت هاش رو در هم فرو برد و گفت: خب خ یمراد یگفت و رفت. آقا یخدمت چشم شیپ

 باهاتون صحبت کنم؟ یتونم دم در خصوص یشه م یسفارش ها آماده م

 بله حتما.- 

 

 چشم دوختم. یمراد یدم در نشستم و منتظر به آقا یصندل یرو 

 

 یریگسخت ب ادیز دیباشه نبا اتیعمل یفکر و ذکرت رو دیو فقط با نیهست غهیدخترم شما االن باهم ص نی: ببیمراد

 کارت دوارمیام ستیدلش ن یتو یچیگه فقط حرفه و ه یم یزیاگه چ یحت ستین یشناسم پسر بد یمن آراد رو م

 بره دخترم. شیخوب پ

 

 راحت باشه، مراقبم. التونیدونم، خ یبا خبرم م زیمن خودم از همه چ یمراد یمن: بله آقا 

 . یآراد آشنا بش ی هیدخترم فقط خواستم با روح -

 

 راحت. التونیو گفتم: خ زدم یلبخند
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 یدخترم بستن انایآشنا نشدم. بابا صدام زد: آر شیخرک ی هیزدم و گفتم: انگار من هنوز با روح یدلم پوزخند یتو 

 .نیایشه ب یآب م

 

 دوختم. یمراد یهام رو به صورت آقا چشم

 

 ست؟ین یا گهیحرف د-

 

 .میزن یحرف ها رو بعد م هیبق-

 یگفتم: آقا میطور که در حال راه رفتن بود نی. هممیکه آراد و بابام روش نشسته بودن حرکت کرد یزیسمت م به

 کرده؟ غهیآراد تا حاال با چند تا دختر ص یمراد

 

 .دیرنگش کش یبلند و قهوه ا یها شیبه ر یدست

 

 چه طور مگه؟-

 

 .دمیپرس یطور نیهم-

 

 به اتمام رسونده. تیرو با موفق ییبا هفت نفر و هفت پرونده جنا -
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 اوه چه خفن. -

 

 نگاهم کرد. متعجب

 ؟یگفت یزیچ-

 

 نکنم. عیکردم ضا یزدم و سع یلبخند

 

 نه فقط گفتم ماشاءاهلل بهش. -

 دمیلحظه آراد رو نگاه کردم که د هیزدم و  یبه بستن ی. گازمیشد یو مشغول خوردن بستن مینشست یصندل یرو

هم  یدوختم چه آهنگ شیچشمم رو به گوش یمراد یآقا یگوش یرفتم با صدا یکنه، چشم غره ا یداره نگاهم م

 و جانباز ها.  دیگذاشته بود آهنگ شه

 

 آم. ی: الو؟ باشه، االن میمراد

 : کجا؟آراد

 

 اومده.  شیپ یبرم مشکل دیگفت: با عیسر دیبار یم یکه از چهره اش نگران یمراد یآقا

شب تو تلگرام از  رهیگ یرو ازتون م ییخوام آراد امتحان نها یعذر م یلیخ یبه من انداخت: خانم عاشور ینگاه

 دم. یم حیرو توض زیو همه چ رمیگ یپرونده عکس م اتیجزئ

 بلند شد. یصندل یکرد. آراد از رو یمراد یبا آقا یگرم یخداحافظ پدرم
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 برسونمتون. دیصبر کن-

 رم. یاز محافظ ها م یکیمن با  دیکن لینه شما م -

 

د خونه و بع میخوردنمون تموم شد. قرار شد اول بابا رو برسون یبستن یحرکت کرد و رفت. وقت ابونیبه سمت خ و

که بابا به آراد گفت: مواظبش  میصحبت نکرد ادیدر طول راه ز م،یشد نی. سوار ماشمیآراد بر یخونه  نیواسه تمر

 شد بهم خبر بده.  یبشه، هرچ شیزیباش نذار چ

 

بشه، ده تا  شیزیذارم چ یراحت نم التونیشده بود گفت: خ رهیبه چشم هام خ نهیآ یر که از توطو نیهم آراد

 ذارم. یمحافظ دورش م

 

 .یهست یباشه تو پسر آرام یبهت اعتماد دارم، هر چ -

 

 رونیجلو نشستم. مامانم هم از در خونه ب یصندل یکرد. من به جاش رو هیعالمه توص هیشد و  ادهیپ نیاز ماش بابا

ز دل بابام رو ا یدوتاشون دست تکون دادم. غم تو یلبم برا یبهش افتاد با لبخند رو شهیاومد که نگاهم از پشت ش

خواست زحمتم  ینم دمیچون واسش زحمت کش اماخواست من برم  یتونستم بخونم، دلش نم یچشم هاش م یتو

 ه خودم اومدم.فکر ها بودم که آراد دو تا بشکن زد که ب نیهم یبه هدر بره. تو

 ه؟یها چ-

 

 ؟یکرد و گفت: ناراحت نگاهم

 .ستمیگفتم: نه ن نیواسه هم ستیدادن بلد ن یکه دلدار نیا

 .یکنم هست یاما من فکر م-
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از  رونی. بمیدیتا به خونه اش رس مینزد یحرف گهیهم فشار دادم. که خودش خفه شد د یهام رو محکم رو چشم

هم روش  یزده بودن اسلحه بزرگ قهیشون رو به  یدود نکیهم داشتن ع یپیخونه اش پر از محافظ بود، عجب ت

 یگرن یسنگ ها رونشیداشت ب ییبایز یبزرگ بود و نما یلیبودن خونه خ سادهیوا نهیدوششون بود و دست به س

 زدن.  یکردن و برق م یم ییبه کار برده شده بود که خود نما

 

 شو. ادهیپ-

 

 جا خونته؟ نیا-

 

 .نمیشو ب ادهیجا خونه باباته، پ نی: نه او گفت دیخند

 اشاره ام رو طرفش گرفتم. انگشت

 

 به من دستور نده ها. نیبب-

 ببرمت. دیکه خودم با نیکرد و گفت: مثل ا یهوف

 

 .دمیرو طرف من دراز که خودم رو عقب کش دستش

 آم. ینه الزم نکرده، خودم م-

احترام  دنیآوردم و آروم دوش به دوش آراد شروع کردم به راه رفتن، محافظ ها تا آراد رو د رونیب نیپام رو از ماش 

 بهش گذاشتن. یخاص

 سالم قربان. -
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 .دییسالم بفرما -

 

 .سیسالم رئ-

 

 صندوق عقب درار بذار اتاق خانم. ی: چمدون رو از توآراد

 

 .یزیلب آروم گفتم: عجب چ ریز دیشدم کفم بر خونه اطیاز محافظ ها در رو برامون باز کرد تا وارد ح یکی

د بو مویکرد پر از درخت توت و ل یم ییبود مخصوص مامانم. آبشار داشت که وسط سبزه ها خود نما اهیاز گل و گ پر

 دهیچیپ اطیکه بوش سر تا سر ح یگل محمد یآورد گلبرگ ها یو برگ ها رو به حرکت در م دیوز یم یآروم مینس

ا گل ه یاونجا بود که رو یرنگارنگ ی. پروانه هادمش ینم اطیاز تماشا کردن ح ریشده بودن س ختهیر نیزم یبود رو

ار خلوت( کن اطیکه باالش تابلو زده بود)ح سادمیهمون راه وا یبود، رفتم جلو یراه هی اطیح ینشسته بودن. گوشه 

 بود. چکیتابلو پر از گل پ

 .ینیخونه رو هم بب ایزدنت تموم شد ب دید ی: وقتآراد

رنگ هم قرار  یقهوه ا یزیم هیخلوت حرکت کردم سه تا تاب وصل شده بود و  اطیرفتم و به سمت ح یغره ا چشم

شدن آخه  وونهی. مردم هم ددمیقرار داشت کش زیم یکه رو یخال یاسلحه ها یرو یو دست زیم کیداشت، رفتم نزد

 ذارن؟ یم اطیح یرو تو یمتیگرون ق نیاسلحه به ا

 

* 
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 کیبزرگ و ش یلیخورد کال خ یبود دو طرفش پله م یهاش به رنگ خاکستر واریو د کیخونه شدم کَفِش سرام وارد

 یگفت: وا ی. که مدمیرو شن یدختر هی یخنده  یمبل نشسته بود که صدا ی. رو به روم آراد رودیرس یبه نظر م

 ؟یشد طونیدوباره ش

 

نداشت  نیبود لباسش اصال آست دهیهم پوش یمن اومدن. دختره عجب لباس دست آراد رو گرفت و به سمت آروم

 ختهیشونش ر یپررنگ بود که صاف شده رو یاومد موهاش هم به رنگ قهوه ا یزانوش م یو تا باال ییرنگش طال

. بود سیبه رنگ پرچم پرسپول رمزنگو و نپرس، ق گهیصورت داشت رژش هم که د یبه رو یظیغل شیشده بود. آرا

نظرم راجع بهش عوض شد. دختره دستش رو دور گردن آراد  نیاول فکر کردم آراد دختر آورده خونه اش واسه هم

 .سادنیحلقه کرد و رو به روم وا

 

 زدنت تموم شد؟ دی:بالخره دآراد

 رو ندادم و گفتم: اتاقم کجاست؟ جوابش

 

 .میز باهم آشنا نشدجواب آراد بودم اما دختره جواب داد: کجا؟ ما که هنو منتظر

 

کرد، با لحن  یم یطور که با موهاش باز نیصورتش آوردم و هم یرو از نوک انگشت پاش آروم آروم به رو نگاهم

 باهات آشنا بشم. نمیبینم یازیگفتم: ن یمحکم

 ؟یکن ینم یرو آروم کنار گوش آراد برد و گفت: معرف لبش

 

 و خدمت کار رو صدا زد. از دختره فاصله گرفت کتش رو در آورد یکم آراد
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 خاله فائزه؟-

 

 کرد. زونیآو یخودش رو رسوند و کت آراد رو به چوب لباس عیفائزه سر خاله

 

 بهم انداخت و دستش رو به طرف دختره دراز کرد. ینگاه آراد

 

 مهسا نامزد بنده هستن. شونیا-

 

 آوردم. نامزد؟ نامزد هم داشت؟ یاز تعجب شاخ در م داشتم

 همکار بنده هستن. یهم خانم عاشور شونیا-

 

 زدم و گفتم: خوشبختم. ینکنه لبخند رییام تغ افهیکردم ق یام رو متعجب نشون بدم و سع افهیخواستم ق ینم

 طور. نیدستش رو طرفم دراز کرد و گفت: من هم هم مهسا

 دستش رو گرفتم. یلبخند زورک هی با

 

 جا هم که صد تا اتاق داره. نیاتاقم کدومه ماشااهلل ا دیشه بگ یحاال م-

 

 به طرف پله ها اشاره کرد. آراد

 .یباال سمت چپ اتاق سوم یطبقه  -
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 .دمیقهقهه مهسا رو از پشت سر شن یهام رو به سمت پله ها برداشتم که صدا قدم

 

 از نظام بفهمه ها. یزیفکر نکنم چ نه؟یهمکارت ا-

 

داره اما خودم رو کنترل کردم. من واسه  یواسه من فاز بر مآشغال  یخواست برم بکوبم تو دهنش دختره  یم دلم

 .ومدمیجا اومدم واسه کل کل و دعوا که ن نیا نیتمر

 

 زیکم رنگ بود وارد اتاق شدم خودش همه چ یرنگ در اتاق قهوه ا ستادم،یاتاقم ا یهم پله داشت، رو به رو چقدر

ت رنگ تخت خواب قرمز بود رنگ مورد عالقه ام. تخت خواب هم وجود داش هی نه،ییآ ش،یآرا زیداشت کمد، م

 زیم یو عطر هام رو رو شیلوازم آرا دمیکمد چ یتخت گذاشتم و لباس هام رو دونه دونه تو یچمدونم رو رو

 در اتاقم رو زد. یکی دمیچ یم زیم یطور که عطر هام رو رو نیگذاشتم هم

 

 داخل. ایبله؟ ب-

 

ن، به م نشیبد د؟یکن یکار رو م نیبود اومد طرفم و گفت: شما چرا ا نییطور که سرش پا نیست همخاله فائزه دمید

 دم. یکار ها رو انجام م یمن همه 

 زدم. یمهربون بود لبخند یلیخ

 کنم. ینه خودم همه کار ها رو م-
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 خلوت منتظرتون هستن. اطیح یتو رونیآخه آقا آراد ب-

 آم. یم یدکنم زو یمن لباسم رو عوض م دیشما بر-

بلند بود رو  نیو آست یو مشک دیام که به رنگ سف یگفت و رفت در اتاق رو قفل کردم و لباس ورزش یچشم

کم  یام رو سرم کردم. رژ صورت ی، شال مشکتوش وجود داشت دیسف یبود که رد ها یشلوارم هم مشک دمیپوش

اط خلوت حرکت کردم، هوا داشت یو به سمت ح دمیام رو پوش یپر رنگ تر از لبم زدم کفش اسپرت ورزش کمیرنگ 

تاب و در حال حرف زدن  ینشسته بود رو ستیمهسا ول کنِ آراد ن دمیخلوت شدم که د اطیشد. وارد ح یم کیتار

 کردم که به خودشون اومدن. یبا آراد بود، سرفه ا

 

 ؟یداشت یآراد با من کار-

 برداشت و به طرفم اومد. زیم یاسلحه رو از رو آراد

 گه؟ید یآره آماده ا -

 

 از ابرو هام رو باال بردم. یکی

 ؟یواسه چ-

 

 .ییامتحان نها-

 

 آماده ام. شهیو گفتم: من هم دمیخند

 

 دستش بود توجه ام رو جلب کرد. یکه تو ینیشامپا ی شهیمهسا بلند شد، ش یخنده  یصدا
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 ن؟یدار نیشما تو خونتون شراب و شامپا -

 .میخور یم یحی: تفرآراد

 

 ها حواست هست؟ یسیتو پل-

 شونه اش گذاشت. یاز پشت آراد رو بغل کرد و سرش رو رو مهسا

 

 تو فضا و بعد عشق و حال و... میر یم کمی ه؟ی: خب مگه چمهسا

 

ار ک یها بود. معلوم بود مست زیچ نیخجالت بکشه. اما نه اون پررو تر از ا کمیشده بودم که  رهیطور به مهسا خ نیهم

 ده.خودش رو کر

 

 گم؟ ی: خب مگه دروغ ممهسا

خورده، خاله فائزه اومد و مهسا  یادیتونست راه بره معلوم بود ز یشد و درست نم یچشم هاش داشت بسته م مهسا

 رو برد.

 کن. کیکه اون جا هستن شل ییها وونیبه اون ح ریاسلحه رو بگ نیا ای: خب بآراد

 کار رو بکنم. نیتونستم ا یو مرغ بودن. من چه طور م مونیها انداختم خرگوش م وونیبه ح ینگاه

 ؟یخورد یزینکنه تو هم چ ؟یشد وونهید-

 نه؟ ای یکن یم کیو گفت: شل دیخند
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 .رمیزبون رو بگ یب وونیتونم جون ح ینه من نم-

 قلبش از سنگ باشه. دیبا ینظام هی نیبب-

 تو دستم رو باال آورد دستش به دستم برخورد کرد. یپشت سرم و اسلحه  اومد

 

 کنم. یکمکت م -

 

 .ستین یازیبرو اون ور ن -

 

 جاش تکون نخورد و اسلحه رو به سمت خرگوش چرخوند. از

 : ماشه رو بکش.آراد

 

 تونم گناه دارن. ینه نم-

 رو باال تر برد. صداش

 

 سخته. شیریکنه نشونه گ یگفتم ماشه رو بکش فرار م-

 کنم. یکار رو نم نیگفتم ا -

 

 خودم بکشم؟ ای یکش یکرد و آروم کنار گوشم گفت: ماشه رو م کیبهم نزد شتریرو ب خودش
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آروم گفتم:  دمیکش یآورد چشم هام رو بستم و تند تند نفس م ینفس هاش به گوشم دلم رو به لرزه در م برخورد

 نه.

 یبلند غیگلوله ج کیانگشت اشاره ام قرار داد و انگشتم رو به ماشه فشار داد. با شل یاشاره اش رو رو انگشت

 و اسلحه رو رها کردم. دمیکش

 .شیکشت یکار کرد یچ -

 

 یشد، اون خرگوش نبود بلکه اسباب باز یقهقهه اش بلند و بلند تر م یبه سمت خرگوش حرکت کردم، صدا 

 .یانگار نه انگار عروسکه. به سمتم اومد و گفت: باختخرگوش بود. چه باحال درست کرده بودنش 

 

 .ستیقبول ن یتو گولم زد -

 زد. یخند پوز

 

 گم. ینم یمراد یاما نترس به آقا ،ینداره باخت بیع-

 

 اتاقم. یشدم که برم تو بلند

 مونده. گهیکجا هنوز دو تا امتحان د-

 

 توجه بهش از حال به طرف اتاقم رفتم. بدون

 



 انایسرنوشت آر

 
95 

 

جا  نیا ایشور ب اریخ یزد عاشور یبود و من رو صدا م دهیمبل دراز کش یبود ها مهسا رو ختهیر ینقشه ا عجب

 کارت دارم.

 کنه با سرعت به طرفش رفتم. نیشعور چطور تونست به من توه یب یدختره  نیا

 

 ... یدختره  یکن یاحترام یبه من ب یتو چه طور تونست -

 .دیحرفم پر وسط

 

 .یبرنم زندون وا یاالن م دمیخدا ترس یوا ؟ینکنه دختر شاه ؟یخب که چ-

 

 شد. یهاش داشت باز و بسته م چشم

 

 .ییایح یب یلیواقعا خ-

 

 داد. یرو هم تکون م نشیشامپا وانیزد ل یطور که حرف م نیهم

 

 ما. یتو خونه  یکه اومد ییایح یتو ب ستمین ایح یدختر، من ب نیبب -

 اشاره ام رو طرفش گرفتم. انگشت

 .هیدست ک ایدم دن ینشونت م دیاز سرت پر یگم، وقت یبهت نم یچیه یمست نیبب -

 اومد و انگشت اشاره ام رو گرفت. آراد
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 آم، کارت دارم. ی: برو تو اتاقت من هم مآراد

 رو هم؟ یختیهم ر نیو گفت: نکنه با ا دیخند مهسا

 آم. یتو برو من االن م ستیحالش خوب ن نیجوابش رو بدم که آراد گفت: ا خواستم

* 

انم رو از رم ینظام بودم نتونستم قسمت ریتلگرام از بس درگ یتختم نشستم و لب تابم رو باز کردم. رفتم تو یرو

از رمانم که از قبل  یا کهیام اومده بود ت یهشت صد پ کیواسه نقد بفرستم. گروه نقد رمان رو چک کردم نزد

پست نذاشته بود فقط ماهان سه تا پست  یچکیه ،م رو گروه نقد فرستادم. و رفتم سراغ کانالمکرده بود شیرایو

 یام داده بود: نم یکه پ نمیرو بب دشیبازد نیو اسلحه. رفتم که آخر یزیگذاشته بود بازم راجع به خون و خون ر

م . بازرهیگ یتو رو نم نیع یجز من دختر لج باز یچکیه یستین یچیبدون من تو ه نیبب یاز دستم در بر یتون

 ریدست راستم رو ز دمیتخت دراز کش یکرد. بدون توجه بهش لب تابم رو بستم و رو یداشت چرت و پرت بلغور م

مشگل گشا کمک  اینشه  شیزیچ یحمله مون فرداست، خدا کنه کس نیکردم. اول یسرم گذاشتم و به فردا فکر م

 .دمیشن یآراد رو از پشت در م یبره، صدا شیخوب پ زیکن تا فردا همه چ

 در رو باز کن. انایآر -

 به خودم انداختم و در رو باز کردم. نهیتو آ ینگاه سرسر هیسرم مرتب کردم و  یرو رو شالم

 تو. ایب-

تخت نشستم. لب  یاتاق بود نشست، من هم رو یکه تو یکیمبل کوچ یهاش رو به سمت اتاقم بر داشت و رو قدم

 سکوت گفتم: بگو؟ یتابش هم دستش بود بعد از کم

 تابش رو باز کرد. لب

 یفردا صبح م میبپوش دیکه با ییدارن لباس ها یمهمون هی انیدباغ دی، فردا جنب پارک شهام داد یپ یمراد یآقا -

 آد یر ضمن من ازش خوشم نمخورده بود د یادیبابت رفتار مهسا هم متاسفم ز یش داریرسه، گفتم که صبح زود ب

 اما مجبورم.

 تخت بلند شدم. یرو از
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 ؟یواسه چ ؟یچه اجبار ؟یمجبور -

 از حد وابسته ام شده اما... شیاالن اون ب مینشون کرده بود یما از بچگ نیبب -

 ؟یمکث کرد که گفتم: اما چ یکم

 شد. رهیچشم هام خ یتو

 .یکمکم کن یتون یاما تو م-

 تخت نشستم. یکردم و دوباره رو یظیغل اخم

 کنم. یکمک نم ینه من به کس -

کمک هم  یستیهم ن یخواد؟ بهم گفت طحفه ا یکردم واال به خدا، من رو گول زد کمک هم م یهم کمکش م دینبا

 کنه. یداره نگاهم م رهیخ دمیخواد؟ د یم

 سوزه. یدلم نم اریادا گربه چکمه پوش رو در ن نیبب-

 دم جبران کنم. یقول م میکن یباز لمیف ای، بتش خالص شمخوام از دس یم -

 راجع بهش فکر کنم. دیبا-

 .میواسه شام منتظرت نییپا ایکرد و گفت: باشه ب یهوف

 مبل بلند شد. یرو از

 مهسا هم هست؟ -

 شه. یآره محلش نده خودش خفه م-

م به ظیغل شیساده بکنم چون آرا شیآرا هیخواستم  نهیآ یرفت. رفتم جلو رونیرو تکون دادم آراد از اتاقم ب سرم

 یلبم زدم و منتظر شدم خشک شه کم یازش رو رو ینشستم و ماسک لبم رو در آوردم کم یصندل یاومد رو ینم

طرف زدم. ماسک  هیآوردم و  رونیب روجلوم  یاز موها ی. قسمتدمیرژ گونه زدم و پشت چشم هام خط چشم کش

 لباس ز،یبرم سر م یشد که با لباس ورزش یگرفتم لباسم رو هم عوض کنم نم میصملبم هم بالخره خشک شد ت
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ه مو ساد یداشت شلوار مشک ونی، پشتش پاپکمد درآوردم یبلند بود رو از تو نیزانو و آست یام که تا باال یصورت

نش ذه یکه تو یرتتونستم بذارم هر چرت و پ یمحلش ندم اما نم گهیگرفتم د میصم. تیبا شال صورت دمیهم پوش

 آد رو بگه. یم

مرغ سرخ کرده با برنج  آوردیهشت نفره بود. خاله فائزه هم دونه دونه غذا ها رو م زشونینشستم م زیم سر

خواست حرصم رو دراره. آراد بسم اهلل  یبود مهسا رو به روم نشست. باز م زیم یو کباب همه نوع غذا رو یماکارون

رفت انگار ارث  ینم نییکه غذا از گلوم پا بودشده  رهیبهم خ یجور هیبه غذا خوردن مهسا  میگفت و شروع کرد

 باباش رو خوردم. 

 ها. ستیات هم بدک ن افهی: قمهسا

گفت کنترلت رو حفظ کن بدون توجه به حرف مهسا شامم رو  یبه آراد انداختم که آراد با سر و چشم بهم م ینگاه

 خوردم. یم

 رفت کنار آراد نشست. مهسا

 بذار خودم غذا دهنت کنم. زمی: عزمهسا

 بلند شدم. زینگاهشون نکردم. از م گهیکرد، د کیرو پر کرد و به دهن آراد نزد قاشق

 رم بخوابم. یممنون مچکرم من م-

 : به سالمت.مهسا

 که. ینخورد یچی: هآراد

 خورم. یغذا نم ادیکه ز یدون یم-

خوره خب  یاصرار نکن نم ادیز ،رنیگ یم میآراد بود گفت: خانم رژ یماساژ دادن شونه طور که مشغول  نیهم مهسا

 .رهیس

* 

 شدن در چشم هام رو باز کردم. دهیکوب یصدا با
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 .دیش داریساعت ده صبح هست ب یخانم عاشور -

 سرم گذاشتم. یبالشتم رو رو کالفه

 شم. یم داریب گهیساعت د هیبذار بخوابم  -

 .دیدر رو کوب دوباره

 کنن. دارتونیب انیب یآرام یشم بگم آقا یمجبور م دیش داریلطفا ب یخانم عاشور-

 از تخت بلند شدم. عیحرف رو زد سر نیا تا

 .نییآم پا یشدم. االن م داریب ستین یازینه نه ن- 

 

گرما بهتر بود با آب سرد حموم کنم،  نیا یحموم بردم تو یحوله ام رو تو نییگرفتم اول برم حموم بعد برم پا میتصم

 ترسوند یحموم بود من رو م یکه تو یا نهیبا کالس بود اما آ یلیشه. حمومش خ یم یو سر حال یآخه باعث شاداب

حمومم  یگذاشته. وقت ریام تاث هیروح یرو یکم نیکردم واسه هم یترسناک نگاه م لمیف شهیام هم یبچگ موقع

 یساده زدم. نم یرژ صورت هیو  دمیام رو پوش یاومدم. لباس ارتش رونیم و از حموم بتموم شد حوله رو دورم گرفت

خانم نشسته  دمیاومدم د نییبودم. از پله ها پا ورنحس مهسا رو به رو شم اما مجب ی افهیو با ق نییخواستم برم پا

 .دیصبحانه بخور دییکنه. فائزه گفت: بفرما یداره صبحونه کوفت م

بار هم  نیدادم ا یبا لبخند جوابش رو م شهیمادر بزرگم افتادم. هم ادیخاله فائزه اون قدر مهربون بود که  ی چهره

 لبخند زدم.

 ممنون باشه. -

نشستم و شروع  یصندل یچروک شده بود دلم براش سوخت. رو یلی. دست هاش خدیکش یچقدر زحمت م چارهیب

اما مهسا زود تر از من برداشتش و  ارمیافتاد دستم رو بردم که ب نوتال ی شهیکردم به صبحونه خوردن چشمم به ش

 خاله فائزه رو صدا زد.

 جا. نیا ای: فائزه بمهسا
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 زود خودش رو رسوند. فائزه

 : بله خانم؟فائزه

 نوتال رو برام باز کن. ی شهی: در شمهسا

خب به خودت زحمت بده بازش کن، آماده خور.  شعوریب یچقد لوس بود، دختره  گهید نیتعجب نگاهش کردم ا با

 گذاشت. زیم ینوتال رو باز کرد و رو ی شهیفائزه در ش

 خانم. دییبفرما-

 .زشیو گفت: تو بشقاب بر دیصافش کش یبه موها یدست مهسا

 چیکردن. فائزه بدون ه تیرو ترب یدختر لوس نیپدر و مادرش متاسفم که همچ یداد. واقعا برا یقدر زجرش م چه

 .دییو گفت: خانم بفرما ختیبشقاب ر ینوتال رو تو یاعتراض

به کارشون نداشته باشم. آراد از در خونه وارد  یکردم کار یدهنم کن واال به خدا. اما من سع ایمونده بود بگه ب کم

 خودش رو تو بغلش جا کرد. شیده ثان یبا اون کفش ها عیشد که مهسا سر

نگرانت  یستیتو تخت خواب ن دمیشدم د داریدلم برات تنگ شده بود صبح که بچه قدر  یاومد زمیعز ی: وامهسا

 شدم.

 اومد مجبور شدم برم. شیپ یکار هیبهم انداخت و به مهسا گفت:  ینگاه آراد

 خبر بده. یبر یخوا یم ییهر جا زمیمن رو تنها نذار عز گهیخودش رو لوس کرد و گفت: د یبا لحن بچه گانه ا مهسا

 د؟ی: لباس ها رسمن

 .مینگاه کن میبر ایب اطهیتو ح رونی: آره بآراد

 نیبود. واسه هم ادیز یلیو گرما خ دیحرکت کردم. نور خورش اطیبرداشتم و به سمت ح زیم یدستمال از رو هی

 بودن. کیو تو پالست زیم یداد لباس ها رو ینشون م ییموهام رو به رنگ خرما

 م؟یبر دیساعت چند با-
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 .میر یعت پنج معصر سا-

 خورد شد و صدام رو باال بردم. یلیخ عصابم

 کنن؟ دارمیب یقدر زود گفت نیپس چرا ا -

 کردن. دارتیانگار ساعت پنج صبح ب یگ یم یجور هیساعت ده زوده؟ -

 لباس من رو بده. الیخ یها رو ب نیحاال ا-

 بود رو به طرفم گرفت. کیپالست یکه تو یلباس

که  ،یاون ها باش نیع دیهست تو هم با یطور نیهمه دختر ها هم پیت میکوتاست چون اطالعات گرفت کمی ایب-

 شک نکنن.

 نداره.  بیع -

 لمیتوش ف شهیاتاقم و فلشم که هم یرفتم تو نیماهواره ندارن واسه هم دمیمبل نشستم د یحال و رو یتو رفتم

 یها سرگرم م لمیف نیحداقل تا ساعت چهار با هم ونیزیتلوکردم رو آوردم زدم به  یو نگاه م ختمیر یترسناک م

ردم و ک یرو پل لمیقصد کشتنش رو داشت. ف بقشدختر کر و الل بود که نامزد سا هیسکوت درباره  لمیشدم. زدم ف

 .دیشما هم نگاه کن دیایکردم و گفتم: ب یبرام آورد تشکر الیپوف یدر حال تماشا کردن بودم که خاله فائزه کم

 ناهار درست کنم. دیکنن با یگرفته اش گفت: نه خانم مهسا دعوا م یصدا با

دش مهسا ب نیجا نش نیمبل نشست که آروم بهش گفتم: ا یرو نگاه کردم. آراد اومد کنارم و رو لمینگفتم و ف یچیه

 ها. ادیم

 .ادیاومدم کنارت که حرصش در ب نیبرداشت و گفت: من هم واسه هم الیاز پوف یکم

 نه. ایکنم  ین که هنوز جوابم رو بهت نگفتم که کمکت ماما م-

 .یکمک کن دیبا ستیبه جواب ن یازیو گفت: ن دیخند

 طور که کنارم نشسته بود آروم دستش رو دورم حلقه کرد.  نیهم
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 ؟یکن یکار م یچ -

 آد. یمهسا داره م سیه-

 گرمه. یلیکردم و گفتم: برو اون ور خ یآروم هوف یلیشدم. خ رهیخ ونیزیدادم و به تلو رونیب یقیعم نفس

 تحمل کن. قهیچند دق-

 .دیرس یکفش مهسا به گوش م یصدا

 لباس خوبه بپو... نیا نیآراد بب-

 ؟یگفت یزیچ ؟یدستش رو از دورم برداشت و گفت: چ عیحرفش رو خورد آراد سر دیما رو د تا

 .دیبار یاش حسادت م افهیاز ق مهسا

 بپوشم؟ خوبه واسه امشب نیگفتم ا-

 عادت داره. نیکه به لباس بدون آست نیبود مثل ا نیقرمز و بدون آست لباسش

 : مگه امشب چه خبره؟آراد

 جلوش رو پشت گوشش زد.  یموها مهسا

 .رمیبگ یخوام تو خونه مهمون یم-

 ات؟یبرم عمل دیمگه بهت نگفتم امروز با ستمیمن ن ی:ولآراد

 یمهم تره مهمون اتیعمل زمیدست آراد گذاشتم و با عشوه گفتم: عز یکنم. دستم رو رو یتالف یهم خواستم کم من

 .الیخیرو ب

 تو اتاق کارت دارم. ایگفت: آراد ب تیاومد. با جد یچشم هاش داشت از کاسه در م مهسا

 شم. یممنون م ؟یش المیخ یامروز رو ب هیشه  یسرم شلوغه م یلی: مهسا امروز خآراد
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 زد و گفت: کارت خوب بود. یمشتش فشار داد و به سمت اتاقش حرکت کرد. آراد پوزخند یرو تولباسش  مهسا

 رفت.  اطیمبل بلند شد و به سمت ح یرو از

 

*** 

 

ود با زانو ب یکوتاه و تا باال نیلباس آست هیآوردم  رونیبود رو ب کیپالست یکه تو یساعت پنج شد لباس بالخره

 یا آوردم. اسلحه یدرش م یو تو مهمون دمیپوش یروش م دیبلند که با نیمانتو آست هیبراق و تنگ. با  یشلوار مشک

کفشم خواستم شوکر رو هم ببرم  یو گذاشتم تو دمیچیپ الدستم یو ال غیکردم. ت یکه آراد بهم داده بود رو جاساز

 د.بود صدام ز مانیهم داشتم که اسمش پ یمحافظ مخصوص هینکردم.  داشیگشتم پ یاما هر چ

 

 .نیایب نیباش عیسر یخانم عاشور -

 

: ومدیذهنم م یاذر پور تو یاقا یحرف ها دمیترس یم کمیحرکت کردم،  نیرژ پررنگ زدم و به سمت ماش هی عیسر

 ها صد ها بچه رو کشتن خانواده ها رو از هم جدا کردن. نیا

 نشستم. نیماش یتو

 

 همراهته؟ زیشوکر همه چ غی: اسلحه، تآراد

 نکردم. دایگشتم شوکر و پ یهرچ-

 

 .ایشم تو بعد از من ب یم یفرستم من زودتر وارد مهمون یدو تا محافظ رو همراهت م نینداره، بب بیع-
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 باشه.-

 

 الزم رو کرد. یها هیگوشه پارک کردن، آراد توص هیرو  نیمحافظ ها ماش میدیاون منطقه رس به

 

 : مواظب باش باهام در تماس باش.آراد

 دادم و حرکت کردم. تکون یسر

 

 رهگذر بهم برخورد کرد، شونه اش به شونه ام خورد. کی هویبودم،  ابونیخ یتو

 آقا چته؟ یبلند گفتم: هو یکم یکردم و با صدا اخم

 خانم. دی: ببخشگفت

 رفت. عیسر و

 بود؟ یک نیا یعنیکردم  یفکر م نیا به

 صورتش رو پوشونده بود؟ چرا

فکر  نیهم یهم بجنگه، تو لیبا عزرائ یتونه حت یم دمیکه من د یسیخطرناک بود، اما پل یلیخ یمهمون نیبه ا رفتن

 ها بودم که آراد زنگ زد.

 بله؟-

 

 ؟ییکجا ؟یدیرس-

 رسم، اون جا چه خبره ؟ یم گهید قهیدو دق-
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 گرفتن. یالمصب ها عجب جشن-

 بمب کجاست؟-

بمب فقط واسه ترسوندن  رونیب میاریم یل اون رو از مهموناو م،یخوا یمبل حواست باشه ما اون مرد رو زنده م ریز-

 اون افراده، نه کشتنشون.

 ؟یکن یها رو خَالصشون نم نیخب چرا ا-

 

 ده. یکنم قانون جوابشون رو م یآلوده نم یمن دستم رو به خون کس-

 قطع کن. دمیباشه رس-

* 

همه شغال تلفات  نیا ونیدونست تنها موندن م یمحکم دستم رو گرفته بود، چون م میمبل کنارِ هم نشست یرو

بودم و دوست نداشتم از کنارم جُم بخوره. دستش رو  دهیترس یداره، خودم هم که به اندازه کاف یریجبران ناپذ

بهم  یخودش رو جا به جا کرد و کم ببره، یتونست به درون آشفته ام پ یدست هام م یمحکم فشار دادم از سرد

 گهیهست که چند ساعت د یمهمون کیفقط  فته،یب ستیقرار ن یاتفاق چیگوشم گفت: کنارتم هتر شد کنار  کینزد

 شه. یتموم م

 

ده، آب تو  یدونستم اجازه نم یباره آروم کرد. بهش اعتماد داشتم، م کیجمله اش وجود پر از استرسم رو به  نیهم

 یمدت کامل من رو شناخته و م نیدونستم ا یشدم، م رهیخ یمدت طوالن کیدلم تکون بخوره، به چشم هاش واسه 

 یکه با لباس ها یکردم اومدم. به دوتا محافظ یگم چه غلط ینگاهم دارم م نیدونست با هم یتونه ذهنم رو بخونه. م

 کردند. کیکنند شل جادیکنند و ترس ا کیکنارمون بودن آراد با چشمک اشاره کرد، که شل یعاد
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 .سهیپر از پل رونیاز جاش تکون نخوره ب یکس-

 هم عکسشه. نیا نیدنبالش بگرد دیگفت: بر یبا خونسرد آراد

 

 کار نبود. تیکدوم اون جنا چیمجلس رو نگاه کردند اما ه یمهمون ها یهمه  افهیها ق محافظ

ره شه پس بهت یمنفجر م گهیساعت د میمبل هست که تا ن ریبمب ز کی دینیبلند به همه گفت: بب یبا صدا آراد

 دعوت بود کجاست؟ یمهمون نیکاره مشهور که امشب به ا تیکه جنا نیخودتون بگ

 

 رم باشه؟ یآراد من هم م-

 

 .یر ینم یینه تو جا -

 شه.  ینم یچیآراد مواظبم ه -

 اصرار کردم تا اجازه داد. یلیخ و

 باشه برو مواظب خودت باش. -

پشت بوم، همه جا رو خوب با دقت نگاه  یبودن رفتم باال نییهمه پا کس نبود چیو کل اتاق ها رو گشتم، ه دمیدو

 گفتم: از تیبا نقاب جلوم ظاهر شد. اسلحه رو رو به روش گرفتم و با عصبان یمرد کیکس نبود. که  چیکردم اما ه

 کنم. یم کیجات تکون نخور وگرنه شل

 هاش رو باال گرفته بود.  دست

 .  میکن یا هم حلش مباشه باشه آروم باش موضوع رو ب -

 اومدم. یرفت و من جلو م یعقب م اون

 کنم. یوگرنه خودم رو پرت م ایجلو ن -
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ه من کشت یبا گلوله  ستیمهم ن ،یریبم دیکنم. آخرش که با یم کیوگرنه شل سایتو هم تکون نخور همون جا وا -

 سقوط از ارتفاع. ای یش

از پشت سر با دستمال در دهنم رو گرفت و  یکیآراد رو گرفتم که  یدر آوردم و شماره  بمیج یرو از تو میگوش

 شد.  یچ دمینفهم گهیشدم و د هوشیب

*** 

 کار من رو کجا آوردن. وحشت کرده بودم. تیجنا یآدم ها نیا ستیهمه جا رو فرا گرفته بود معلوم ن یکیتار

 

ن شه براتون حاال از ما گفت یوگرنه بعد بد م نیبه جرمتون اعتراف کن نیاالن بگ نیمن رو بسته؟ هم یدست ها یک-

به روان شناس  دیا وونهیشما د وونهید یکنه؟مجرم ها یمن رو باز کنه چرا سرم درد م یدست ها ادیب یکیبود، 

 .دیضیها شما مر چارهیب دیدار اجیاحت

 

 آراد خان. یقدر فَک نزن دوست دختر ناز ناز نیشد گفت: ا یگرفته، که انگار از ته چاه بلند م ینفر با صدا هی

 دست هام رو باز کن. ایاحمق ب ،ستمیگفتم: خفه شو من دوست دخترش ن تیاعصبان با

کرده بودم رو  یکه قبل جا ساز یغیپام رو باال آوردم و از کفشم ت کمیطور که مشغول حرف زدن بودم  نیهم

 کنه. یم یرو جا ساز یدفاع لیچند وسا شهیهم سیپل کیتن دونس یدرآوردم، درسته دست من رو بستن، اما نم

 

 کردم. یآروم، دست هام رو باز م آروم

 

 نفر اومد رو به روم، اما صورتش رو پوشونده بود. کیروشن شد،  چراغ
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 لرزون گفتم:ت... تو. یصدا با

 ادته؟یباهات برخورد کردم  شبیخنده گفت: آره من، خانم کوچولو من همونم که د با

ر االن د یعنیفکر آراد بودم حتما اون رو هم گرفتن  یها همش نقشه بود؟ تو نیا یعنیشُک بهم وارد شده بود  انگار

 چه حاله؟

 

دو سه  دیخبر دادم شا هیو به بق دمیرو فهم زیهمه چ ،یکرد یبا آراد صحبت م یمن از همون موقع که داشت -

 ماهر و کار بلدمون هنوز هستن. یشده باشن اما آدم ها رینفرمون دستگ

 تونستم بکشمش اما  یم غیکار کنم، با ت یدونستم چ ینم

 فونیآ یزنگ زد، صداش رو رو یکیرو در آورد و به  یخواد بهتره دست نگه دارم. گوش یها رو زنده م نیا قانون

 گذاشت آره آراد بود.

 زدم. داد

 

 نجاتم بده. ایمونه لطفا ب یم یباردونم کجام مثل ان یمن رو نجات بده نم ایآراد ب-

 

 نگفتم شبیگفت:مگه من بهت نگفتم نرو هان؟ د تیعصبان با

 

 آد نجاتت بده. ینم یحاال هم کس ؟یچرا رفت نرو؟

 .ختیر یهام قطره قطره م اشک

دوست دختر خوشگلت رو نجات بده شماره کارت رو  یتون یاگه م ایآراد، حاال ب یحرف زدن بسه آقا گهیبسه د -

 کنم. یآزادش م  زیبر ونیلیم ستیفرستم، دو یم
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 طور که پشت کرده بود و درحال حرف زدن بود، آروم بلند شدم. نیهم

 رو بده. یگلوش آروم گفتم: گوش یرو گرفتم رو غیت

 کن. یابیگفتم:الو آراد تو رو خدا خطش رو رد  هیگر با

 ؟یتو خوب تاده،فیشمارش ن -

آذر پور واقعا  یآقا نیکشمش، بب یبکشمش م یشاهرگش بگ یرو گذاشتم رو غیآره خوبم نگران من نباش ت -

 بذار بکشمش. هییاز حد جنا شیپرونده ب نیگفت ا یراست م

 کجاست. سشیکنه و رئ یکار ها رو م نینه نکشش سه تا سوال ازش بپرس بگو کجا آوردتت چرا ا-

 ع نکن.باشه فقط قط-

 یپرسم اگه درست جواب ند یشاهرگش رو محکم تر فشار دادم و گفتم: سه تا سوال م یکه گذاشته بودم رو یغیت

 زنم. یشاهرگتو م

 کجاست؟ نجایسوال اول ا -

 بدم؟ حیواست توض دیچرا با -

 فشار دادم و داد زدم. شتریرو ب غیت

 کجاست؟ نجایا - 

 که متروکه شده. یمیبازار قد هی یتهران تو یشه به آخرا یکارخونه مواده که ختم م هی نجایا -

 تهرانه. یشه و آخرا یو ساخت م دیکارخونست که متروکه شده و توش مواد تول هی نجایگه ا یآراد م -

 یگم رو ازش بپرس سوال دوم تو آدم ک یکه م یی، سوال هارسونم یدونم اونجا کجاست، االن خودم رو م یم -

 استفاده کردم و یا هیاز دستم افتاد از فرصت چند ثان غیکه به پهلوم زد ت یرو بگو با لگد تسیو اسم رئ یهست

زود جام رو باهاش عوض  رو برداشتم و غیت ددلش رو گرفت، زو ریو ز نیشکمش زدم و افتاد رو زم ریبه ز یلگد

 رو برداشتم که آراد یبستمش به سمت در رفتم و قفلش کردم و دهنش رو با چسب بستم گوش یکردم، و به صندل

 کرد. یداشت الو الو م
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 الو آراد بستمش زود خودت رو برسون. -

 باشه اومدم مراقب باش. -

 باشه خدافظ. -

 قطع کردم. و

 ه؟یچ ستیزدم: سوال دوم اسم رئ داد

 مسیچسب رو پس زدم و منتظر نگاهش کردم، که نفس زنان گفت: اسم رئ یکم دیبه دهنش کرد که با ترد یا اشاره

کنم با خودم  یدونم من فقط از دستورش اطاعت م ینم یزیچ گهیجا، د نیا ارمتیجباره اون به من دستور داده ب

خاروندم دوباره  یو سرم رو کم ستین یلسوا چیه دمیرس جهینت نیبگم که به ا یکردم سوال سه رو چ یفکر م

 دهنش رو چسب زدم.

 گفت: اوه فکر کنم همون دخترست. شونیکیباز کردن  دیدو نفر با نقاب درو با کل قهیاز پنج دق بعد

 کشمش. یوگرنه م رونیب نیگفتم: بر غیدوستشون و با ج یگلو یرو گرفتم رو غیرفتم و ت عیسر من

 خوشگله. یتو برامون مهم ستیبکشش ما که برامون مهم ن -

 دونم. یرو م یمن همه چ یکه از طرف جبار اومد یآدم آشغال هیخفه شو تو  -

 رسوندن گلم. غامیخانم؟ کالغ ها اشتباه پ هیکرد و گفت: جبار ک یا خنده

 شد. یتر م کیو نزد کینزد یاز دستم افتاد مجرم ه غیت کیشل یصدا با

 اومد. یرفتم و اون جلو م یعقب م من

 .ینیب یوگرنه بد م ایجلو ن نیبب -

 خوشگلت رو... یکم، اون لب ها هیخوام  یندارم، فقط م تیکار -

 .ینیب یآروم گفت:حاال م ی. دستم رو گرفت و با صدایکن ینم یغلط نیهمچ-

 صورتش زدم. یخواستم آراد زود برسه، چشم هام رو بستم و با سرم تو یخدا م از



 انایسرنوشت آر

 
111 

 

 آشغال. یآخ وحش-

 ادیخواد زودتر له شه ب یم یحاال هر ک فمیلشکر رو حر هیمن خودم  دینیواسه فرار نبود با افتخار گفتم: بب یراه

 .کینزد

م به ذهن یزنگوله تو هیسرگرم شون کنم  یبودم چه جور نیآراد برسه، تو فکر ا یکردم تا وقت یسرگرم شون م دیبا

 .یصدا در اومد بله با پرحرف

 .نیدوست دار یباز دمیشن م،یکن یباز نیایخب اصال ب-

 نگاه کردند. گهیتعجب به هم د با

 ؟یچه باز-

 چه طوره؟ قتیجرعت و حق یباز-

 گفت:باشه. شونیکیخواستن بازم به دعوا ادامه بدن که  یمخالفت کردن و م اولش

نوع  کیمثل  یباز نیا نیپرس یسوال ازم م هیپرسم و شما هم  یسوال ازتون م هیکه من  یجور نیا یخب باز-

 میپرس یبراتون خب اول من م شهیبد م نیمونه اگه دروغ بگ یقسم م

 قت؟یحق ای جرئت

 .قتیسه با هم گفتن: حق هر

 ن؟یهست یخب شما ک-

 هان؟ یفکر کرد یدختره احمق چ-

 با خودتونه. گهیمونه د ینوع قسم م کی نیکنم گفتم که ع یفکر نم یزیبه چ یلیمن خ-

 .هیاون دشمن پَرو پا قرصه آراد آرام میما از طرف سلمان اومد-

 اش؟ هیخب بق-

 .یدیسوال پرس کیتو فقط -
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 جا فرستاده؟ نیچرا تو رو ا ستیخب و تو بگو رئ-

کار رو قبول کردم،  نیا یپول یام که به خاطر زن و بچم که کشته نشن و ب یکیدونم من فقط  ینم یادیز زیمن چ-

 زل زد. یآدم پاک سالم و ناراحت به گوشه ا یبودم  هیقب نیمنم قبال ع

 کنم. یکنم به همتون کمک م یمن کمکت م یبازم خوب بش یتون یتو م نیبب- 

تر  کیو نزد کیبه من انداختند، صدا نزد یآراد دست پاچه به اون سه تا زل زدم اون ها هم نگاه خشم آلود یصدا با

اومده  سیپل نیزدم که زود جمع اش کردم چند تا ماش یآراد لبخند گشاد دنیباز شد با د یشد و در با لگد یم

 کنند. ریبودن که اون ها رو دستگ

 ومدهین یحاال هم حقت بود اصال کاشک نجا،یا اینه؟ مگه من نگفتم تنها پا نشو ن یواقعاً خاک تو سرت عرضه نداشت- 

 زد که گفتم: باشه. یسره حرف م کیطور  نیبودم. هم

 

 ره. یببندش پشه م لطفا

 

 سرت اومده بود دختره خنگ. ییاگه من نبودم که االن معلوم نبود چه بال نینگاهم کرد و گفت: بب تیبا عصبان 

 .رونیدستم رو گرفت و من رو برد ب د،یموهاش کش یتو یدست و

 

 چته دردم گرفت دستم رو ول کن.-

 

 به بعد نیاز ا یکن یکنم، چون همه جا مثل پرنده پرواز م یبه بعد دستت رو ول نم نیکرد و گفت: از ا یظیغل اخم

 چیه یمن حق ندار یبه بعد بدون اجازه  نیبابات تو رو امانت دست من سپرده از ا نمیچ یخوشگلت رو م یبال ها

 فهم شد؟ ریش یبر یقبرستون
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 دمیها رو هم فهم زیچ یلیام خوب عمل کردم در ضمن خ یلیدم و خ یکه دارم انجام م هیاتیعمل نیاول نینه نشد ا-

 شون جباره. سیاسم رئ

 

 گن؟ یاون ها بهت راستش رو م ؟یکه چ یفکر کرد ن؟یو گفت: هم دیخند

 .دیکش ینگاهش برام خط و نشون م با

 

 چاکتم من مجبور بودم. نهیکردم فکر نکن که واقعان عاشق س غهیحاال که باهات ص-

 

 .یها رو تحمل کن زیچ نیا دیبا یحاال که شد ینش اتیوارد عمل یخواست یمجبورت نکردم م-

 فم؟یمن ضع یکن یتحمل کنم؟ تو فکر م دیرو با یزدم و گفتم: چ ادیفر

 

 تهرون؟ یچه طور اومد یبندر بود یآورد یقبرستون در نم نیسر از ا ینبود فیاگه ضع یفیآره ضع-

 

 فم؟یضع یگ یبعد م یبه خاطر من سه تا مجرم رو گرفت -

 .نیماش یبلند گفت: گمشو تو یهم فشار داد و با صدا یهاش رو، رو چشم

 

 حرفش تموم سرباز ها و سرگرد ها نگاهمون کردند. نیا با

 

 زدم. ادیخودش فر نیهم ع من
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 .یصدات رو باال ببر یفکر نکن فقط خودت بلد ؟یکار کن یچ یخوا یرم حاال م ینم -

 

داد، من  یهولم م نیبرمت دستم رو گرفت و به زور داشت به سمت ماش یبهم انداخت و گفت: خب به زور م ینگاه

 زدم. یسره حرف م کیطور  نیهم هم

 از زورت واسه من استفاده نکن ها من تو نظام بو...  رینخ یزرنگ یفکر کرد یکن یکار م یچ -

 

 نیشدم سوار ماش رهیبهش رفتم و به رو به رو خ یبسته شد، چشم غره ا نینذاشت ادامه حرفم رو بگم و در ماش که

 شد و حرکت کرد.

 م؟یر یکجا م میدار -

 

 م؟یر یکجا م میگفتم:ـدار یبلند تر یبه سوالم نکرد، دوباره با صدا یا توجه

 سر قبرِ من. میر یم میگفت: دار تیعصبان با

 

 . میاتحه بدف م،یبخر بخور یزیچ هیراه  یإ چه خوب پس تو -

 هوف. -

 

 گفتم: من چطور از تهران سر در آوردم؟ یلحن آروم با

 یخودم رو رسوندم، دختره  مایبا هواپ یتونستم بفهمم تهران ابیتوسط رد ،یاز خودت بپرس دیبا گهیرو د نیا -

 سر رهیخ

 م؟یر یکجا م میقدر نق نزن بگو دار نیتموم شد، ا یحاال که همه چ -
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دست لباس خوب بپوش معلومه  هیبرمت برو حموم  یآذر پور برامون فراهم کرده م یکه آقا ییالیو میر یم میدار -

 .رمیگ یرم م یحالت بده، غذا هم م یلیخ

 

 کنم؟ یمن غذا درست م یکرد الینه پس خ -

 

 کرد. یزیتمسخر آم ی خنده

 .ستیدونم دست پختت اصال خوب ن ینکردم چون م الینه خ -

 

 .کیدرجه  ،یماه، زرده عسل نیکنم ع یتخم مرغ درست م هیختم عالمن دست پ رینخ -

 تخم مرغ؟ هیو گفت:اوه فقط  دیخند

 

 زشک پلو با مرغ. ،یماه هیقل ،یقورمه سبز ،یهم بلدم، مثال ماکارون گهید یها زیخب... نه من چ -

 

 دهنت آب افتاد نه؟ هیکردم و گفتم: چ نگاهش

 

 آره سر کارم یکنه م یو گفت: من نامزدم واسم درست م دیخند

 شدم. نهیکردم و دست به س اخم
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 .اوردمیدست لباس خوب بپوش اما من که لباس همراه هم ن هیبرو  یگفت یراست -

 من آوردم. یول -

 

ادامه  کشه که در یخجالت هم نم هیعجب آدم نیا یهم آورده بود؟ وا ریلباس ز یعنیشدم  رهیتعجب بهش خ با

ناراحت  یلیمادرت خ م،یتهران موندگار یدادم و گفتم چند روز تو حیرو توض زیگفت: رفتم به مادر و پدرت همه چ

چمدون قرار  کی یهم لباس هات رو تو ادرتو م ادیسرت ب ییذارم بال یطور بهشون گفتم نم نیبود پدرت هم هم

 وقت نکردم برم خونه. گهیداد و من هم همرام آوردم، د

 

 من چقدر منحرفم. یدلم گفتم وا یتو

 

 نشده حتما نگران هستن. میزیتلفنت رو بده زنگ بزنم بهشون بگم چ قهیدق کی -

 .ریباشه بگ -

 

 خنده. ریزدم ز هویثبت کرده پدر زن  شیگوش یتو دمیپدر رو گرفتم و د ی شماره

 ؟یشد وونهیچته د -

 

 ده. یساکت شو االن جواب م ستین یزیچ یچیه -

 رو جواب داد. یگوش مبابا

 الو بابا؟ -
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 ؟که نشده تیزی؟چیلرزون و نگران گفت: الو دخترم چه طور یبا صدا بابا

 .دینه بابا خوبم آراد به موقع رس -

 

 .زمیبرات تنگ شده عز یلیبده، دلم خ رشیخداروشکر خدا خ -

 به آراد انداختم. ینگاه

 

شه  یباورت نم یوا م،یجا موندگار نیا یچند روز هیدلم برات تنگ شده  یلیبده، بابا من هم خ رشیآره خدا خ -

 بودن. وونهیاون مجرم ها چقدر د

 

 ؟ینیبب یرو تونست افشونیق -

 رو آره، اول دست هام رو بسته بود شونیکی افهیق-

 شد. یبعد چ-

 

 خواستم بکشمش آراد نذاشت. یشاهرگش و م یرو گرفتم رو غیبعد آروم بلند شدم، ت -

 خواد باهات حرف بزنه. یباشه دخترم مادرت نگرانته م -

 

 ذره شده هیرو بده بهش که دلم واسش  یباشه بابا گوش -

 الو مامان؟ -
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 چقد دلم برات تنگ شده گلم. ینشده وا تیطور یخوب یدلم نفسم چه طور زیگفت: الو دخترم عز هیبا گر مامان

 

 من خوبم. زمینکن عز هیمامان آروم باش تو رو خدا گر -

 بهم داد. یدستمال کاغذ کیدر اومده بود آراد نگاهم کرد و  اشکم

 

 کنه. هیگر دینبا ینظام هیهات رو پاکش کن  دیمروار ریبگ -

 کنه. هیگر دینبا ینظام هیلب گفتم:  ریکردم و ز مسخرش

 شد. یکم کم آروم م مامان

 مواظب خودت هم باش  ایدخترم زود ب -

 طور نیهم باشه مامان تو ام -

 اومد. یمن از اولش هم از نظام خوشم نم -

 گردم نگران نباش  ینگو لطفا من زود بر م یطور نیمامان ا -

 .زمیباشه عز -

 ؟یمامان فعال کار ندار -

 سالم آراد رو برسون. زمینه عز -

 باشه خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 

 رو به آراد دادم. تلفن
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 ممنون. -

 

 خواهش. -

 

 گفتن؟ یم ی: چدیپرس یکنجکاو با

 ؟یفضول -

 

 باال یاریصدام رو ب ی، خودت دوست دارندارم تیخودت دلت با دعواست ها من کار نیبب -

 .میدیرس الیو کینگفتم و به  یچیه

 

 جا لواسونه؟ نیا -

 

 ؟یفضول -

 

ب عج اهیآبشار و گل و گ ال،یبود پر از و ییبایز یمحوطه  یلیشدم خ ادهیپ نیبهش رفتم و از ماش یچشم غره ا کی

فکر  یتو ق،یو شقا یبردم. گل محمد یواسه مامان م دمیخر یجا م نیچند تا گل از ا دیحتما با ییبایز یگل ها

 باش. عیسر گهید ایمحوطه بودم که آراد صدام زد: ب

 

آشپز خونه و حال هم  ،ییاتاق، حموم دستشو کیبود و  کییشدم کَفِش موزا الیگل ها عبور کردم و وارد و ونیم از

 طور که نیداشت. هم
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که با تعجب  دیخند یخنده بلند بلند م ریبهم انداخت و زد ز یگرانه ا یحال تماشا کردن خونه بودم. نگاه موز در

 کرد. یاز ابرو هام رو بردم باال که خندش رو خورد و سرفه مصلحت یکینگاهش کردم 

 

ودم دلم با خ یطور تو نی. همدستینشه نگه ند یزیوقت آبرو ر هیم که به خونه نگاه نکن یلیکردم خ ینبود سع بد

 به من زل زده. دمید هویزدم  یحرف م

 ؟یدیآدم ند ه؟یهان! چ - 

 .دمیند یا رهیزنج یروان دم،یآدم د - 

 بهش رفتم و نگاهم رو ازش گرفتم. یغره ا چشم

 دونه اتاق داره؟ هیچرا  -

 خوابم. ینترس من رو مبل م -

 بهتر نبود؟ نیاز ا الیو -

 .یباش دهیبا چشمت ند یکیش یالیو نیبه نظرم تا حاال همچ کهیداره ش ونیزیداره؟مبل داره تلو رادیکجاش ا -

 .دمید ناشمیمگه من مثل تو ام؟ بهتر از ا -

 

 رمیبگرم ناهار  یام م یم گهید ی قهیخب حاال حرف نزن برو حموم لباس هات رو هم گذاشتم تو اتاق من ده دق -

 ؟یخور یم یچ

 

 دارن؟ تزایپ -

 آره -
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 .ریپس برو بگ -

 

تخت دو  کیاتاق بود  یهم تو ییو حمام دستشو نهیآ کیبود و  یرفت من هم وارد اتاق شدم، رنگ اتاق توس آراد

اتاق قرار داشت، در و قفل  یرنگ هم تو یشد چهار تا مبل قرمز و مشک یبود چهل متر م باینفره هم داشت کال ز

که مامان برام  یلباس هام رفتم و حوله ا مدونبه سمت چ رون،یکردم اومدم ب یحموم حساب هیکردم رفتم حموم و 

 ،یکیریبلنده چ نیلباس آست کیدست لباس برداشتم اونم  هیگذاشته بود رو بر داشتم و موهام رو خشک کردم 

سرم جمع کردم صورتم رو خشک کردم و رژلب  یباال یو شونه زدم و دم اسب( موهام ریشلوار )ارتش هی(و  ی)ارتش

شال دو رنگ سبز پر رنگ و  کی ،دمیبود برداشتم و به لب هام مال میشلوار ل بیتو ج شهیهمرنگ ک  یزاپاس صورت

 انداختم سرم عطرم که نداشتم، اعصابم بدجور خورد شد. یقهوه ا

 

در بدو بدو رفتم در رو باز کردم. داشت نم نم بارون  یکردم با صدا ینگاه م نهیا یتو افمیطور که داشتم به ق نیهم

 .دیبار یم

 

 زیرو م ایشد. گفتم:ب الیوارد و یمرغ و دو تا پپس چیساندو هیبود با  دهیخر تزایدوتا پ یشد سیتو خ ایزود باش ب -

 بزارش.

 باشه اومدم. -

 کن بگو چطور گرفتنت. فیزاشت گفت: خب تعر یم یصندل یرو رو سشیطور که کت خ نیهم

 

 ؟یفضول -
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 .میرو تمومش کن اتیعمل نیا میتون ینم یقدر باهم دعوا کن نیا میاگه بخوا نیبب -

 

پشت بوم همه جا رو نگاه کردم  یگم. من رفتن رو یبهت م یکن یقدر اصرار م نیطعنه گفتم: خب باشه حاال که ا با

 یرو بر داشتم م میجلوم ظاهر شد من هم اسلحه رو گرفتم رو به روش گوش یمرد هی هوی ستین یک چیه دمید

 خواستم به تو زنگ بزنم...

 لحظه مکث کردم و ساکت شدم کی یگوش یبا گفتن کلمه  که

 گه؟یشد بگو د یچ هیچ -

 

 کو؟ میصبر کن صبر کن گوش -

 

 یب نقدریدن اخه تو چرا ا یحتما دست مجرماست هزار کار باهاش انجام م ؟یپرس یکو؟ از من م تیگوش -

 دختر! یتیمسعول

 همون پشت بوم. یافتاده رو دینه شا -

 

 یرو خراب کرد یهمه چ ینبود اتیعمل نیا یتو ی. کاشکمینداز یم ینگاه هی میر یحاال م -

زنم بعد تو  یحرف م اتیمن دارم راجب عملشد و گفت:  یرو بر داشتم و بدون توجه بهش خوردم حرص تزایپ کی

 ؟ یکن یکوفت م یدار

 

 و برگ برنده دست ماست. هیعاد یهمه چ یچرا کوفت نکنم؟ وقت -
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 زندون آب خنک بخوره. یها لهیپشت  م یکه اون مجرم عوض ادیبرگ برنده دستمون م یوقت -

 

همه  ؟یخور یتلفن من دست اوناست تو چرا حرص م ؟یشه ناهار رو کوفتمون نکن یغره رفتم و گفتم: حاال م چشم

 .میکن دایرو پ هیبق میتون یم نایا قیاز طر میچند تاشون رو گرفت میقدر محافظ دار نیخوبه ا یچ

  رونیکشم ب یزبونش م ریرم از ز یرم بازداشتگاه، خودم م یامروز م میوارم بتون دیخدا از زبونت بشنوه، ام -

 آم. یمن هم م -

 

 ؟یرو خراب کن زیهمه چ یخوا یو گفت: باز م دیخند

 

 .یرو درک کن هیقض نیا یتون یکه نم ییتو نیکنم ا یکنم بلکه دارم کمکت م یرو خراب نم یچیمن ه -

 

 .گهیحاال قهر نکن د -

 

 قهر نکن؟ یگ یبعد م یگ یخواد بهم م یدلت م یهر چ -

 شه ینم ینقشمون عمل میهمش جنگ و دعوا کنشد: اگه  رهیچشم هام خ یدست هاش گرفت و تو یرو تو دستم

 گفتم: به من دست نزن.  ادیو با فر دمیکش رونیکردم و دستم رو از دستش ب یظیغل اخم

 زیپاهام ر ریخودم غرورت رو ز شی. چون اگه کنار نذاریرو کنار بذار یمن دار یکه رو یخود یغرور ب نیبهتره ا -

 کنم. یم  زشیر
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 .یر یکه در آخر خودت به فنا م ینکن غرور من رو خورد کن یسع ستین یغرور من خورد شدن -

 

 برداشت. زیبه سمتم خ 

 

 آره؟ گهیرم د یمن به فنا م -

 .دمیکش یقی، نفس عمرفتم یعقب م عقب

 .یر یآره تو به فنا م -

 

 هلش دادم.و  نشیس یکرد با تعجب دو دستم رو زدم رو شتریرو دور کمرم حلقه کرد و فشار دستش رو ب دستش

 

 چت شده؟ دهیمضحک از تو بع یرفتار ها نیبرو گمشو ا -

 کم وقت بگذرونم؟ هیتونم با زنم  ینم -

 

 شه؟ ینم تیچرا حال وان؟یح ای یاصن تو انسان ستم؟یچند بار بگم من زن تو ن اریصدام رو باال ن نیبب -

 

کردم و شروع کردم به چک کردن  یعقل آهنگ پل یب ی کهیاتاق و در رو بستم مرت یرفتم تو عیسر تیاعصبان با

 فلش زده بود آراد رو صدا زدم. ینوشته شده بود و کل یسیلیانگ زیاتاق با خودکار کلمات ر یها وارید یاتاق رو

 .قهیدق هی ایب -

 



 انایسرنوشت آر

 
125 

 

 . یروان یبرو بابا دختره  -

 

 باش.  عینشونت بدم سر یزیچ هیخوام  یم ایگفتم ب -

 رو باز کردم. در

 

 نوشته؟  یجا که فلش زده چ نینگاه کن ا -

 

 موند و گفت: مرگ. رهیخ قهیرو زد و با تعجب چند دق نکشیع آراد

 

 .مینوشته بود دو متر جلو تر آروم آروم جلو رفت میسمت فلش ها رفت به

 

 ه؟یها چ یمسخره باز نیآراد ا -

 ؟یشنو یتو هم صدا رو م نیساکت شو بب سیه -

 

 برو بابا توهم توهمت زده.-

 خندست. یصدا نینه خوب گوش کن بب-

 

شده بود و با رنگ  دهیمربع کش واریاز د یبود؟ قسمت یک یخنده  نیاومد اما ا یخنده م یحق با آراد بود. صدا آره

 قرمز نوشته بود: فشار بده.
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 خواستم دستم رو بذارم روش که آراد دستم رو گرفت. یم

 ر.نه تو برو اون و-

 

در رو به رومون باز  کیرفت کنار و  وارید هیدستش رو گذاشت قسمت مربع و فشار داد. بعد از چند ثان یبه آروم آراد

به  یقرار داشت. آراد دست یکلمات فارس نشییو پا دیدستگاه که روش نوشته بود. رمز را وارد کن کیشد و 

 .دیکش شیشونیپ

 

 تونه باشه؟ یم یرمز چ یعنی -

 آراد؟-

 

 ه؟یچ-

 

 طرف اسمش پنج کلمه هست یعنیقرار داره  یخال یجا پنج تا جا نیا نیبب-

 ؟یخب که چ-

 

 باشه. نیا دیتو بزن فرزاد شا-

 مجرم ها؟ سیاسم رئ یعنی-

 آره.-
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 اسم فرزاد رو وارد کرد و دستگاه قبول نکرد. آراد

 نبود. یلعنت-

 

 گفتم بزن ماهان اسم پسر خالم رو. یشوخ به

 .وونهید یبروبابا دختره -

در باز شد و  هویزنگ خورد و رفت جواب بده منم از فرصت استفاده کردم و اسم ماهان رو وارد کردم که  شیگوش

 باش در باز شد. عیسر ایزدم: آراد ب ادیفر

 

 با سرعت خودش رو به من رسوند. آراد

 

 که باز شد. یزد یچ-

 

 اسم پسر خالم رو.-

 

 طور. نیکه ا-

 

 هست. یچ مینیداخل بب میبر ایها رو ول کن ب نیال احا-
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 آم. یندازم م یرم نگاه م یجا خودم م نیهم نیکنن؟ بش یتو کجا؟ مگه دارن حلوا پخش م-

 

 آراد وارد شد و من پشت در منتظر موندم.  بهش رفتم یغره ا چشم

 

 وقت گرگ نخوردتت. هیها  یمواظب خودت باش-

 

رمز رو زدم در باز نشد. با مشت به  یکرد و هرچ دنیبسته شد قلبم شروع به طپ یبلند یلیخ یدر با صدا هوی

 زدم. ادیو فر دمیدستگاه کوب

 

 ؟ییشنو یصدام رو م ییآراد آراد کجا-

 

رم محافظ رو  یگفتم:همون جا منتظر بمون م هیبودن با گر دهیآشغال نقشه چ یمجرم ها نیدر اومده بود باز ا اشکم

 خبر کنم.

 

دستش بود و من رو  یهم تو بیس کیزده بود،  هیتک واریماهان رو به رو شدم. به د ی افهیبرگردوندم که با ق رو سرم

 کرد از تعجب داشتم شاخ در آوردم. ینگاه م

 

 به به عاشقِ وفا دار.-

 

 جا؟ نیماهان تو؟ ا-
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 با آراد خان. یگذرونیآره من، خوب خوش م-

 

 تو رو خدا. میکمکش کن ایافتاده ب ریآراد گ نیبب ستین یکن یم یکه فکر م یجور نینه اصال ا-

 زد. بشیاز س یگاز هی

 

 بندازم؟ نمیآست یکه مار رو تو وونمیکمکش کنم؟ مگه د -

 ؟یزن یم هیحرف ها چ نیماهان ا-

 

 بگم ؟ یچ یدوس دار-

 

 م؟یایکنار بچطور باهم  یترس به چشم هاش زل زدم که گفت: خب کوچولو االن دور دور منه دوس دار با

 

 ؟یگ یم یماهان چ-

 

 بهت بهت بد نگذره. ادیدم ز یقول م یکن یهمکار ؟اگهیشنو یمگه نم زمیعز یآخ- 

 ؟یزن یحرف م یدر مورد چ-

 زنم. یحرف م یراجع به چ یدون یخوبم م یلیخ-
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 سر داد که کل بدنم به رعشه افتاد. یخنده مستانه ا و

 .نیبب-

 

 شد. یتر م کیو نزد کیشد نزد رهیماهان نذاشت ادامه حرفم رو بگم و با نگاه پر التهابش بهم خ 

 

 ؟یکن یم کاریماهان تو رو خدا چ- 

 

 که چهار سال منتظرش بودم. یهمون کار-

 

 .دیلرز یقفل شده بود دست و پاهام م زبونم

 

 کردم که ... یفکر نم-

 

 .دیرو بر حرفم

 

 باشم؟ یآدم عوض نیکه همچ-

ه و کنار گوشم گفت: اگ دیگونه ام کش یقابل شمارش بود. انگشت اشاره اش رو رینفس هام غ واریبودم به د دهیچسب

 کنم. یآراد رو آزاد م یفقط دو ساعت باهام باش
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 .دمیرو دستش کش یبود خط بمیج یکه تو یغیبه پاش و با ت دمیرو کوب پام

 

 .یآه آشغاله عوض-

 

 اتاق آغشته از خون کف دستش شده بود. کف

 

 هیزد فقط  مهیاومد کنارم نشست روم خ نیزم یبهم زد و پرتم کرد رو یمحکم یلیشد و س رهیبهم خ تیاعصبان با

شم چ یباز شدن در به خودش اومد و به در نگاه کرد آراد جلو یکه با صدا رهیکم فاصله داشت لباش رو لبام قراره بگ

آغوشش غرق شدم کتش رو آورد و  یبار تو نیاول یرده بود هق هق کنان به سمتش رفتم و براهاش رو خون پر ک

 شونه هام قرار داد. یرو

 

 .ینش یفقط قاط -

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یآراد م -

 

 خفه شو حرف نباشه. -

 

 .ستادیآراد ا یبه رو رو

 

 آره؟ یبه زن من دست بزن یخواست یپس م -
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 .نیزم یدلش ماهان پرت شد رو ریمشت زد ز هی

 

 آراد لطفا. -

 

 که دو ساعت باهات باشه آره؟ یخواست یم پس

 

 .نشیس یزد تو دل و قفسه  یم لگد

 

 آراد تو رو خدا ولش کن اشتباه کرد. -

 

 بهم انداخت که الل شدم. ینیو نگاه خشمگ برگشت

 شد داد زدم. ریچشم هاش بسته شد و از دماغش خون سراز یلحظه ا یبه صورتش هواله کرد که برا یمشت

 

 کنم. یآراد خواهش م -

 

و  هیب گر یتیاهم چیه یشو گرفته بود و صورت ماهان رو داغون کرد کس قهیزد  یوقفه کتکش م یطور ب نیهم

 داد داد زدم.  یخواهش هام نم
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 بسه. دیبس کن -

 

 .دمیکش یغیدنش جش هوشیو هم زمان ب نیبا افتادن ماهان رو زم 

 

 آراد؟ یکار کرد یچ -

 

 گم جمش کنن. یاالن به محافظ ها م هوشهیب ستین یزیچ

 

 .ستیماهان حالش خوب ن نیآراد لطفا بب -

 

 ادیپس حتما خوشت م ؟یکن یخواست بهت دست بزنه تو ازش دفاع م یخفه شو اون م -

 .شیانداخت یآراد بس کن نگاهش کن به چه روز -

 

تو دست من  نییپا ارمیزنم فکش رو م یکنه م یهم بخواد بهت دست دراز گهیهر کس د ستین نیحقشه، تنها ا -

 .یامانت

 

 و چشم هام رو بستم. دیکه زد دلم لرز یحرف نیا با

 

 آراد؟ -
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 ه؟یچ -

 

 کنم به خاطر من؟ یخواهش م -

 

 .دیکش شیمشک یموها یتو یرو ازم گرفت و دست نگاهش

 

 ؟یازم بخواد بهت دست بزنه چنه اگه ب -

 

 کنه. یکار رو نم نیا گهیمطمئن باش د یانداخت شیبه چه روز نیبب -

 

 سکوت. هیشدم و بعد از چند ثان رهیچشم هاش خ به

 

 خوب، باشه. یلیخ -

 

اومد  یچشم هاش کبود از دهنش خون م ریتخت صورتش داغون شده بود. ز یرو میرو با کمک آراد گذاشت ماهان

آشپز خونه  یبودم روش پر از خون شده بود رفتم تو دهیکش غیکه با ت یحالش بد بود دستش هم با خط یلیخ

 رهیرو با پارچه بستم آراد هم خ ستشدستم و کف د یآوردم دستش رو گرفتم تو نیدستمال و پارچه کهنه و با بتاد

 ؟یقدر عاشقش نیا یعنیشده بود بهم و با طعنه گفت: 
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 .ستیما ن نیب یحس چیه گه؟ید هیچ یعشق و عشق هامیبچگ یهم باز -

 

 افتاده بود. قیخط عم هیهم  شیشونیپ یچشمش رو ریو گذاشتم ز ختمیر نیکم بتاد هیپنبه  یرو

 

 ؟یآراد چسب زخم دار -

 

 .نمیصبر کن بب -

 

 کرد. دایپولش رو در آورد و توش دو تا چسب زخم پ فیک

 

 کردم. دایپ ایب -

 

 ماهان قرارش دادم. یشونیپ یرو یزخم رو از دستش گرفتم و به صورت ضربدر چسب

 تموم شد؟ -

 

 استراحت کنه. میتو حال بذار میآره تمومه بر -

 

 لب زمزمه کرد. ریز آراد
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 خانوم چه قدر هم به فکرشه. -

 

 ؟یگفت یزیچ -

 

 نه فقط گفتم خدانکنه فکش خورد شده باشه. -

 

 رون؟یب میشه بر یمطور حاال  نیاها که ا -

 

 موقع شب؟ نیا رونیب -

 

 هست. ازدهیآره تازه ساعت  -

 

 بخواب. ریوقته بگ رینه د -

 

 کجا بخوابم؟ ماهان رو تختمه. -

 خوابم. یم نیمن رو زم یمبل بخوا یتو رو وونهیرو سر من بخواب د ایب -

 

 .رمیگ ینه آخه من عذاب وجدان م -
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 بهم انداخت. یخنده نگاه با

 نکن؟ یشوخ -

 

 من وجدان ندارم؟ یکن یفکر م یعنی -

 

 تونم تحمل کنم. یها رو هم م یسخت نیا یخواب یکه هر شب رو تخت خواب م ستمیام مثل تو ن ینه آخه من نظام -

 فداکار. یآهان باشه آقا -

 

 بهم رفت و گفت یغره ا چشم

 دیبهش انداختم که خند یا هانهیه عاقل اندرسفنگا ن؟یخوابم تو هم رو زم یهم من رو مبل م یاگه دوست ندار -

 شب خوش پسر کوچولو. یکاناپه انداختم و گفتم: بهتره بخواب یجام رو رو

 شب تو هم خوش. - 

 

*** 

 

گلوم  ریچاقو رو ز هیشوکه شدم ماهان  دمیکه د یزیگلوم چشم هام رو باز کردم با وحشت از چ ریز یزیحرکت چ با

سکوت و با چشم و ابرو بهم  یلبش به معنا یبگم که  انگشت اشاره اش رو گذاشته بود رو یزیقرار داره بود اومدم چ

 ؟یاخو یم یتو آشپز خونه آروم گفتم: چ میشدم و رفت بلنداز مبل  یمبل بلند شم به آروم یداد که از رو یعالمت م

 

 کرد سرش رو آورد کنار گوشم و گفت: تو رو. کیرو بهم نزد خودش
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 زندون. یر یم ای یریم یدفعه حتما م نیشه ا داریکنم برو اگه آراد ب یخواهش م -

 

 واسم مثل زندونه. یزندگ ید یبهم محل نم یستم؟وقتیمگه االن تو زندون ن -

 

 شاه رگم. یچاقو رو گذاشت رو دوباره

 

 کشمت. یم ای رونیب میبر یآ یجا م نیاز ا ای -

 

 زد. یتند تند م قلبم

 

 ه؟یمنطق چ یبچه گونه و ب یکار ها نیا یچ یعنیماهان  یگ یم یچ -

 

 که گفتم. نیهم ای یایم ای - 

  ؟یکن یگردنم فشار داد و گفت: کدوم راه رو انتخاب م یچاقو رو رو 

شد رفتم  یدعوا درست نم یطور نیآراد خواب بود بهتر الاعقل ا میترس بهش زل زدم با اشاره سر بهم فهموند بر با

بدون  اسپرت یو کفش مشک یو شال مشک یمشک یشلوار ل یبا  دمیتا وسط زانو پوش یکاربن یمانتو آب هیتو اتاق 

 افکار پوچ رو از ذهنت دور کن. نیکنم ا یم خواهشماهان  یخوا یاز جونم م یگفتم: چ میراه افتاد یشیآرا چیه
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امن و امان  زیمال من شو تا همه چ ؟یفهم یخوام خودتو جسمت رو روحت رو م ینگام کرد و گفت: تو رو م رهیخ 

 ؟یشناس یبمونه وگرنه من رو که م

 

 یشد و گفت: اگه عقلت رو از دست نداد ادهیپ نیلحظه از ماش کیشدم  رهیرفت خ یکه م یکردم و به راه سکوت

 .امیجا بمون تا ب نیهم

 

 باشه.  -

به سمت اون خونه خرابه حرکت کردم  اطیمتوجه شدم رفت داخل با احت یکوچه وقت یشد و رفت تو  ادهیپ نیماش از

 یماهان م یشده بود و صدا یو خنده بچه ها قاط هیگر یکردم صدا کیگوشم رو نزد یبود کم نیزم ریجور ز ی نیع

رعت شد به س یم کینزد یکه به در آهن ییها دمق یکرد با صدا یبحث م یزیاومد که انگار با چند نفر درمورد چ

پرده افکارم  نیدر ماش ینشد که صدا هیو ده ثان دمیچشمام رو مال دم؟یشن یمن، من چ یخدا یوا نیاومدم تو ماش

 رو پاره کرد.

 شد. نیماش وارد

 

 خب کارم تموم شد.  -

 

 بود؟ یچه کار -

 

 نبود. یخاص زیچ -

 

 م؟یر یکجا م میشدم و گفتم: دار رهیخ نیماش یپنجره  به
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 مون.خونه -

 

 خونه مون؟ من رو برگردون. یچ یعنی -

 

 خواد؟ یم یلیساکت نکنه دوباره دلت س سیه -

 

 شدم. رهیبود خ نیماش یدنده  یبه دستش که رو -

 .چارهیب یچطور از آراد کتک خورد دمیهه د -

 

 .یخونه ا یبه  میدینزد تا رس یحرف

 

 ؟یمن رو کجا آورد -

 

 گذره. یتخت بهت بد نم التیخ یخوب و عال یجا هی -

 بدست بودن. یزیعده آدم رو به رو شدم همشون با چوب اسلحه و ت هیبا  هویرو باز کردم که فرار کنم  نیماش در

 

 هاشون بلند بود و نصفشون نقاب زده بودن. شیر

 .نیو مواظبش باش دشیریشون اشاره کرد و گفت: بگ یکیبه  آراد
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 کنه. یپرواز م عیپرنده ها سر نیبهم انداخت و در ادامه گفت: آخه ع ینیخشمگ نگاه

 

 درشت به سمت من اومدن و دستم رو گرفتن یکلیو ه ییقو یمرد با بازو ها دوتا

 برم. نیبذار دیولم کن -

 

 یبود. اشک هام قطره قطره رو دهیفا یاما تالش ب رونیپر قدرتشون بکشم ب یکردم دستم رو از دست ها یم یسع

 که خودم خبر نداشتم. یبود کیقدر بهم نزد نیا یمجرم ها تو بود سیگفتم: پس رئ هی. با گرختیر یصورتم م

 

 اتاقم تا کار دستش ندادم. یتو نشیکرد و چشم هاش رو گرد کرد و گفت: ببر یا خنده

 

بود پر  ختهیخون ر یها کم وارید ینبود و رو بایشش، هفت اتاق داشت ز کیزور من رو وارد خونه کردن خونه نزد به

 بود. ریاز چاقو و اسلحه و ت

 

 بهتون بدم. دیدم هر چه قدر پول خواست یقول م دیولم کن -

 ده. یم ونیلیم کی میکه بکش یماهان به اندازه هر نفر سیکوچولو، رئ ستیدر توانت ن -

از اتاق ها، و در رو  یکی یرشد کرد با خشونت من رو پرت کردن تو شتریخشم درونم ب ی شهیکه زد ر یحرف نیا با

 محکم بستن.

 

 کنم لطفا. یخواهش م نیدر رو باز کن -
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 .ریخفه خون بگ -

 

تره.  کیبه تو نزد یزیها با خون نوشته بود، مرگ از هر چ وارید یشد. رو یتر م دیهام هر لحظه شد هیگر شدت

. دیرس یخون به مشامم م یبونداشت  یقشنگ زیچ چی. اتاق هدمیشن یقهقهت اون مرد ها رو از پشت در م یصدا

نوشته بود مواظب باش، از  یصندل ریز کردمرو چک  یو بم صندل ریاول ز نمیها بش یاز صندل یکی یخواستم رو یم

 زدم:مردم آزار. ادیدل خراش اتاق با دست هام گوشم رو گرفتم و فر ینشستن صرف نظر کردم. با صدا

 

 شد.  یم کیبا چاقو بهم نزد ماهان

 

 گذره؟ یگفتم بهت بد نم یدید -

 

 خوام برم. یآراد منتظرمه م -

 

 آراد و هفت جدش.  یگور بابا ؟یکن یگفت:خفه شو چته همش آراد آراد م یکرد و با لحن تند یاخم

 

 .یا وونهیگفتم: تو د یگرفته ا یصدا با

 

 گوش شنوا؟امروز صد بار بهت گفتم عاشقتم اما کو  ؟یفهم یتو ام عاشق تو ام م ی وونهیآره د -

 

 انداختم. یلرزونش نگاه یدست ها به
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هام که مهربون بود کجاست؟  یبچگ قیو آروم کجاست؟ اون رف یاون ماهانِ خجالت ،ینبود یجور نیماهان تو قبال ا-

 شیرو به آت ایرفت تو پام دن یخار م هیکه اگه  یخوردم مراقبم بود کجاست؟ اون آدم یسرما م یکه وقت یاون پسر

 کجاست؟ دیکش یم

 

قراره  م،یاشک هاش رو گرفت و گفت: آراد رو گرفت ختنیر یدرشتش اشک جمع شده بود. اما جلو یچشم ها یتو

 بکشمش.

 

اد اگه آر یدون یچون م ،یکن ینم یغلط نیپر از اشک گردنش رو گرفتم و گفتم: همچ یو با چشم ها کشینزد رفتم

 .یذارم زنده بمون یمو از سرش کم بشه نم کی

 

 نکشمش شرط دارم. یخوا یکه آغشته به خون بود و گفت: اگه م یواریداد به سمت د هولم

 انداختم. نشیخشمگ یبه چهره  یتعجب نگاه با

 ؟یچه شرط -

 

طور که در حال قدم زدن بود گفت: اول صداش رو  نیداد هم یکفش هاش آزارم م یزد و صدا یاتاق قدم م یتو

 گم. یبشنو بعد شرط رو م

 

 .دمییدو یآراد سمت گوش ینفس ها یصدا دنیبلند گو گذاشت. با شن یدر آورد و رو بشیو از جر تلفن
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 که نشده؟ تیزیچ ییکجا ؟یآراد خوب -

 

 لبش بود، یکه رو یشد ماهان هم با لبخند یم ریو اشک از چشم هام سراز دمیشن یبلندش رو م ینفس ها یصدا

مواظب خودت باش به خدا قسم  انایلرزون گفت: من خوبم آر یآراد با صدا هیکرد، بعد از چند ثان ینگاهم م ثانهیخب

آشغال ها  نیقهقهه ا یصدا ادته؟یاومد رو  یکه توش صدا خنده م یرسم. اون در یحسابش رو م نمشیاگه خودم بب

 بود.

کم هم  هیسش وا یکرد یدلبر یادیامروز ز گه،یخواستم حرف بزنم که ماهان تماس رو قطع کرد و گفت: بسه د یم

 کن. یواسه من دلبر

 

 آدم شرط رو بگو. یگوشش زدم و گفتم: مثل بچه  یمحکم تو یلیس هیشدم و  رهیخ بهش

 

 کشم. یآراد رو م ای یکن یبا من ازدواج م ایانداخت و گفت:  پر از خشم بهم ینگاه

 

هست که از  ییقو یکاف یخودت عادت کردم. آراد هم به اندازه  یب یها دیتهد نیزدم و گفتم: من به ا یپورخند

 بهت نداره؟ یحس چیکه ه یازدواج کن یبا آدم یخوا یخودش دفاع کنه، در ضمن تو م

 

 بود. ریداخل گلدون هم پر از ت یحت نیبه زم دیطاقچه بود رو برداشت و کوب یکه رو یگلدون

خوامت تا االن نقشه به نفع ما بوده و آخرش هم  یم که عاشقتم و ممهم من یدوستم ندار که ستیمن برام مهم ن -

 .میش یم روزیپ
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 نیزدم که ماهان گفت: بب یدلم با خودم حرف م یده. تو یآد و نجاتم م یداشتم مطمئن بودم م مانیبه آراد ا من

در ضمن تاالر و لباس عروس هم آمادست. شناسنامه تو  شگاهیبرمت آرا یاالن ساعت هفت صبحه ساعت دوازده م

 هم از خونه تون کش رفتم. 

 

شه؟ بازوم رو  یم وونهیآدم د نیزن ا یامکان نداره. آخه چه کس یزیچ نیبشم؟ نه همچ نیمن قرار بود زن ا یعنی

 آخه، ارمیب شگریخونه آرا نیگرفت و گفت: بهتره تو هم

 

 ت بزنه.پرواز به سر یممکنه هوا دوباره

 .نمتیب یبست گفت: شب م یکه در رو م یشدم و در حال رهیبلندش خ یقدم ها به

شدم، کاش  یگذاشتم. کاش از همون اول وارد نظام نم نیزم یکردم سرم رو رو یم هیسرد افتادم و گر نیزم یرو

 فکر ها بودم که خوابم برد. نیهم یشدم. تو یدادم، کاش با آراد آشنا نم یانجام نم ینظام نیوقت تمر چیه

*** 

شد بعد از چند  یباز نم یچشم هام به خوب هیچشم هام رو باز کردم از شدت گر یدر به آروم یآزار دهنده  یصدا با

 جلوم ظاهر شدند. یشیو لوازم آرا ظیغل شیسه تا زن با آرا قهیدق

 .رونیب دیبر دیهست یشما ک -

 .یریم یوگرنه م ینگ یچیگفت:بهتره ه شونیکی

 رو نداشتم. یهمه سخت نیطاقت ا گهیبستن. د یو به زور من رو به صندل گرفتنم

 دردم گرفت. نیولم کن -

 .ادیشاهرگم قرار داد و گفت: صدات در ن یهنوز مونده چاقو رو رو یدرد اصل ستین یزیکه چ نیا



 انایسرنوشت آر

 
146 

 

 میشونیپ یبه صورتم انداختم رو یمن اومدند. نگاه شیآرا یها برا نیا دمیقرار داشت، فهم یبزرگ نهیبه روم آ رو

سرم برداشت و گفت: ماهان گفته موهات رو رنگ  یها شالم رو از رو شگریاز آرا یکیقرار داشت.  یکیکوچ یکبود

 .میبزن ییطال

 .دیبه موهام دست بزن دیکردم و گفتم: حق ندار اخم

 شاهرگم فشار داد. یرو شتریرو ب چاقو

 .یبهتره خفه ش-

 یرنگ قرار م یکم هیهر ال یکرد و رو میتقس هیال هیموج دارم رو صاف کرد موهام رو ال یمو رو به برق زد و موها اتو

 داد.

 .رهیگ یدارم صورتم لکه م تیحساس ییایمیرنگ نزن من به مواد ش -

 بهم انداخت. یخشم آلود نگاه

 مگه نگفتم خفه شو؟ -

 آشغال. ی کهیگمشو بابا زن -

 .دیشد و موهام رو کش یحرفم حرص نیا با

 .یوحش یکن یکار م یآه چ -

 کنم. یم یچیموهات رو ق یخفه شو وگرنه همه  -

 ساعت موهام رو با آب ولرم شستن. میشدم ساکت شم. بعد از ن مجبور

 شه. یمعلوم م شتریکشم، رنگش ب یحاال برات سشوار م ؟یچه قدر خوشگل شد یدید -

آد و نجاتم  یدلم بود که آراد م یتو یدیام هیرو با سشوار خشک کرد انگار  سمیخ یبرق و موها یرو زد تو سشوار

 لب ریکن. ز ادیمشگل گشا رو  یبر خورد یبخون و هر وقت به مشکل یالکرس تهیگفت آ یم شهیده مامانم هم یم

تو  یلیموهام خ ییرو سشوار کرد و رنگ طال ماومد موها یازم بر نم یا گهیخوندم چون کار د یم یالکرس تهیآ
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کرد گفت:  یم کوریکه داشت ناخن هاش رو مان یشاهرگم قرار داده بود به اون زن یکه چاقو رو رو یچشم بود. زن

 .نمیپاشو بب یرس یهمش به خودت م ینشست هیچ

 برس. بامونینگاه به من انداخت و در ادامه گفت: پاشو به عروس ز هی

یکیشاهرگم قرار داده بود.  یچاقو رو رو یکیکرد و  یصورتم رو کامل م شیآرا یکیکرد  یدرست م موهام رو یکی

 خواد. یواسه عروسش م یمیماهان بپرسم چه نوع گر یرم از آقا یگفت:من م شون

شاهرگم قرار داده بود  یکه چاقو رو رو یسکوت اون یکه دستش بود انداختم. بعد از کم ییبرگه ها ستیبه ل ینگاه

 از خدات هم باشه. یخوشگل نیبه ا ؟مردیباهاش ازدواج کن یخوا یگفت:حاال چرا نم

 ریعاشقش بشم؟ شما زود تحت تاث نمیپسر خوشگل بب هیبهش رفتم و گفتم: مگه من مثل شمام که تا  یغره ا چشم

 اش ازدواج کن من که از خدامه.خواد برو باه یام دلت م یلیخ ستمیشما ن نیاما من ع نیریگ یقرار م

 کنه. یم وونهیجذبه دارش آدم رو د یتونستم باهاش ازدواج کنم اوف اون چشم ها یکاش م -

 نفر از پشت در به خودم اومدم. کی یمردونه  یشدم و با صدا رهیخ نهیتوجه بهش به آ بدون

 داخل لباس عروس رو آوردم؟ امیتونم ب یم -

 دلم. زیعز ایشاهرگم گذاشته بود با عشوه گفت: آره ب یزنه که چاقو رو رو همون

گذاشت و از اتاق خارج شد. دوباره اون زن اومد  وارید یدرشت وارد شد و لباس عروس رو گوشه  یکلیبا ه مرد

 شدم یدر عصب یلعنت یواقعا از صدا گهید

 .اریرو در ن یلعنت نیا یقدر صدا نیآشغال ا ی کهیزن -

قورت دادم  یآب دهنم رو به سخت ختیگلوم فرو ر ریقطره خون از ز کیکردم  یگلوم حس م یچاقو رو رو فشار

 کرد. یم وونمیگلوم د ریسوزش ز

 .میصورتش رو درست کن میرو انتخاب کرد بر میگر نیماهان ا -

بود انداختم ساعت شش عصر بود. فقط دو ساعت  ختهیتاکش روانم رو بهم ر کیاتاق که ت یواریبه ساعت د ینگاه

 اعتراضشون بلند شد. ی. صداختیر یصورتم م یچشم هام اشک حلقه زد و آروم آروم رو یمونده بود تو گهید
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 خراب شد. شتینکن آرا هیدختر گر یه -

 ده؟ یبهتون دست م یچه حس دیمن بذار ینکنم هان؟ شما خودتون رو جا هیچه طور گر -

 فا.فرار کنم. لط نیکنم کمکم کن یگفتن نداشتن در ادامه گفتم: خواهش م یبرا یفم سکوت کردن و حرفحر نیا با

 کردن. هیچکمه پوش کردم و شروع کردم به گر یگربه  نیهام رو ع چشم

 شرمنده. میکن انتیماهان خ یبه آقا میتون یما نم -

 نیدم و هر چه قدر پول خواست یشماره ام رو بهتون م من رونیاتاق برم ب نیکه از ا دیشما به من کمک کن دینیبب -

 .نیکنم نجاتم بد یبه حسابتون فقط خواهش م زمیر یم

 اومدن. قهیاتاق باهم مشورت کنند. بعد از دو دق یسه نفرشون بهم نگاه انداختنت و رفتن گوشه  هر

 

آد داخل  یچون ماهان م یبشه و لباس عروس هم بپوش لیتکم شتیاول آرا دیاما تو با میکن یباشه ما کمکت م -

 دنبال ماهان و ماهان رو یکه تو رفت میگ یاتاق و ما م

 

ه اون جا ک یلباس بود رفتم پشت کمد دنیبود نوبت پوش لیتکم شمی. طرز فکرشون بدک نبود آرامیکن یراه م گم

اتاق  یپنجره تو کیسرم گذاشتم. فقط  یهم روبود. تاج و طور عروس  نی. پر از نگدمیقرار داشت و لباس رو پوش

 دیدونست کل یرو م دیکل یها جا شگریاز آرا یکیداشت.  دیبه کل ازیباز شدن ن یکه برا یآهن یبود اونم پنجره 

رار که ف دیرس یباال بود قدم نم یلیپنجره خ میکمد بر داشت ریرو از ز دیکل گهیکمد بود با کمک هم د ریدرست ز

ها  رشگیباز کردم، از آرا دینوشته بود مواظب باش رو آوردم و رفتم باالش قفل رو با کل رشیکه ز یکنم. همون صندل

کردم  یناله کردم. سع یبلند یسبزه ها و با صدا یخارج شدم. با شدت افتادم تو یآهن یو از پنجره  کردمتشکر 

رد شدم رو به روم جنگل بود پر از درخت چند تا نگهبان هم  طایح یچمن ها یاز رو نیپاورچ نیبلند شم پاورچ

 .دمینفر رو از پشت سرم شن کی یبه سمت جنگل که صدا دمیزدم دو ایوجود داشت دل رو به در

 شه. یبرات بد م یاگه فرار کرد سایوا -
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 مثل تو ازدواج یرم اما با آدم پست فطرت یبلند گفتم:حاضرم بم یبه پشت سرم انداختم ماهان بود. با صدا ینگاه

 نکنم.

 

کفشم رو در  سادمیوا قهیدق کیادامه دادم واقعا سخت بود اون هم با لباس عروس کفش پاشنه بلند  دنیدو به

 یجا رو نم چیبود ه کیجنگل تار دییدو یوارد جنگل شدم ماهان از پشت سر دنبالم م دمیآوردم و بدون کفش دو

. دمیشن یماهان و افرادش رو م یداشدم فقط ص میقا یجنگل بود پشت درخت بزرگ ینور توکم  هیفقط  دمید

 دینکن داشیماهان به افرادش گفت: اگه پ قهیبعد از چند دق ادینفسم در ن یدهنم گذاشتم که صدا یدستم رو رو

 .نیریم یهمتون م

 

ام گونه ه یهم در اومد. اشک هام رو کیستپال یجنگل بود صدا یکه کنارم تو یکیپالست یگردنبندم افتاد رو هوی

رو پشت گردنم احساس کردم، دو تا دست هام رو گرفت و آروم کنار گوشم گفت:  یکیگرم  ینفس ها هوی ختیر یم

 آروم باش آروم آرادم. س،یه

 

 یدونستم م یگفتم: م ی. و به آرومدمیدستش رو آوردم کنار لب هام و بوس ختیر یاشک هام م یشدت خوشحال از

 .یآ

 

 .یگفت: چه خوشگل شد هیشدم. بعد از چند ثان رهیخ شیمشک یچشم ها یتو

 

 گردنم گرفتم.  ریزدم و انگشت اشاره ام رو ز یلبخند

 

 .ارنیخواستن به زور من رو به عقد ماهان در ب یگردنم گذاشته بودن م یاز گردنم خون اومده چاقو رو رو نیبب -
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کنار  میاون ور جنگل، دستم رو محکم گرفت و رفت نیماش یتو میبر ایها رو ولش کن ب نیاگفت:  یحوصلگ یبا ب آراد

 رو برام باز کرد. نیاز محافظ ها در ماش یکی. نیماش

آراد زنگ خورد با عجله و  یگوش هویشده بودم.  بایشدم، چقدر ز رهیبه صورتم خ نهییآ یو تو نیماش ینشستم تو 

 جواب داد. عیسر

 

 .گهید ی قهیپنج دق میرس یم دیمنتظر باش ارمش،یباشه دارم م -

 

 بود؟ یلرزونش انداختم و با تعجب گفتم: ک یبه دست ها ینگاه

 

 نبود. یکس فرد خاص چیه -

 کنم. یاز ابرو هام رو باال بردم و گفتم: آراد راستش رو به من بگو خواهش م یکی

 

 به تو دروغ گفتم که بار دومم باشه؟ یمن کِ  زمیعز یآر گهیگم د یم بود گفت: راست یطور که در حال رانندگ نیهم

 

 میکرد یدعوا م یوقت ینبود یجور نیچرا؟ تو که ا زم؟یعز یگ یچرا بهم م ؟یقدر عوض شد نیآراد تو چرا ا -

 مار دراز بود. یزبونت اندازه 

 

 .یچه قدر برام ارزش دار دمیچند وقت که ازت دور بودم فهم نیو گفت: ا دیخند

  

 به چهره اش انداختم. ینگاه
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 .یکن یرو پنهون م یزیچ هی یکنم دار یاما من فکر م -

 

 .گهیکنم بس کن د ینم یرو مخف یزیگفت:گفتم نه، چ یبلند یکم یبهم انداخت و با صدا ینگاه

 

 نگاه کردم عرق کرده بود. شیشونیپ به

 

 بود. یکه زنگ زد ک یشده بهم بگو اون یزیچ هیمطمئن شدم  یر یحاال چرا زود از کوره در م -

 بهم انداخت. ینگاه یعصب

 

 یم ریکردن س یشده اگه بهت بگم از زندگ یزیچ هیآره درسته  ،یر یقدر رو مخ آدم راه م نیلعنت بهت چرا ا -

 .یش

 شدم. رهیبهش خ متعجب

 

 کرده؟ رییشده؟ در ضمن تو چرا صدات تغ یچ -

 

 رو متوقف کرد. نیکم شد و ماش نیماش سرعت
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اومد،  ی، من از همون روز اول ازت خوشم نمشد و در ادامه گفت: سرما خوردم خوب گوش کن رهیچشم هام خ یتو

 برمت. یماهان م شیاالن هم دارم پ

 نیتونه ا یچه طور م نیقدر عاشقش بودم. ا نیمن که ا ختیر یموندم، اشک هام داشت م رهیتعجب بهش خ با

 سکوت هیو دست از نگاه کردن به چهره اش برداشتم. بعد از چند ثان دیدستم چک یرو یف ها رو بزنه. قطره اشکحر

 و پوچ بود؟ یکفکر ها ال نیتموم ا ،یدوستم دار یکردم عاشقم یگفتم: پس من فکر م

 خودم حس کردم. یرو رو نشیسنگ نگاه

 

 که عاشق همشون بشم. ستیقرار ن ییجنا یکار و پرونده  یرفتم تو گهیمن تا حاال با هزار دختر د-

 

حرف،  یبگم. کل یدونستم چ یو اشکم رو پاک کردم. بغضم گرفته بود، نم دمیگونه ام کش یرو یدست چپم دست با

رو  نیکرده بود خواستم در ماش ریگلوم گ یبغض تو نیع یزیچ هیتونستم  یسوال داشتم که ازش بپرسم اما نم یکل

 رو قفل کرد. نیماش عیشم که سر ادهیم و پباز کن

 

 .یبر ییجا یحق ندار زمینه عز -

 .میتا برس نیدستش مچ دستم رو گرفت و در ادامه گفت:مثل بچه آدم بش با

 

 .دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 

 ولم کن دستم درد گرفت. -
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 .یدونستم قدرت ندار یاز همون اولشم م ،یو گفت: نازک نارنج دیخند

 

ت دس نمتیب یم یتونم در مقابل تو از قدرتم استفاده کنم وقت یقدرت دارم در مقابل توهم قدرت دارم اما... اما نم -

عشق ازت  یبه جا گهینه، د گهیاما د یوونگید ایعشقه  نیدونم ا ینم ؟یفهم یشم م یم فیشه ضع یو پام شل م

 نفرت دارم.

 

 .ستیو گفت: من که برام مهم ن دیخند

 

رفته بود تموم  نیراه اصال حرف نزدم چون تموم احساسم به آراد از ب یرو روشن کرد و حرکت کرد، تو نیماش

 نیماش ی شهیبه تاالر از ش میدیخودش نابود کرد. رس یقلبم داشتم رو با دست ها یکه نسبت بهش تو یعشق

شدم و با همون  ادهیپ نیبودن. از ماش لشهم بغ یکلیبود. دو تا مرد ه ستادهیدر تاالر ا یکه جلو دمیماهان رو د

 رنگارنگ و باالش نوشته بود یبود پر از نور ها بایز رونشیب ینما یلیگذاشتم. تاالر خ نیزم یبرهنه پام رو رو یپاها

انداختم.  نییو سرم رو پا ستادمیماهان وا یکرد. رو به رو تمیآراد دستم رو گرفت و به طرف ماهان هدا "تاالر ملکه"

 بود نه؟ کیبه صورتش انداختم. که گفت: قفست کوچ یقهقه ماهان نگاه یاصدبا 

 

دست ماهان گذاشت و گفت: مواظبش باش. فرار نکنه چون گرفتنش  ینگفتم. آراد دستم رو تو یچیکردم و ه اخم

 .هیکار سخت

 

 .یبر یتون یتکون داد و به آراد گفت: م یسر ماهان

. رمیخودم رو بگ یتونستم جلو یواقعا نم ختیر یاومدم اشک هام م یاه مدوش به دوش ماهان ر میوارد تاالر شد 

عاقد اون جاست اگه بله رو  نیو گفت: بب دیخند یگفتم ماهان کم یکیآخ کوچ هیماهان بازوم رو فشار داد که از درد 



 انایسرنوشت آر

 
154 

 

که اشک تمساح  ییهات رو هم پاک کن از آدم ها شکا ه؟یکه منظورم چ یدون یکنم م یرو نابود م تیزندگ ینگ

 ؟یدیخواد رفتارش رو که د یتو رو نم گهیمتنفرم. در ضمن آراد هم د زنیر یم

من رو  یصندل یصورتم قرار داد، رو یاومدم. ماهان طور عروس رو رو یقفل شده بود و فقط همراش راه م زبونم

: گفت قهیهم گفت بعد از چند دقدادم رو ب یانجام م دیکه با یینشوند و خودش هم کنارم نشست عاقد اومد و کار ها

و  دیجلد قران مج کی هیبه مهر یلیماهان راح یاشما را به عقد دائم آق لمیبنده وک ایآ یعاشور انایخانم آر

 . اورمیو شمعدان، در ب نهییا کیو  یسکه بهار آزاد۱37۸

 

 .دیلرز یرو گونه هام دستم م دیچک یهام م اشک

 لم؟یپرسم بنده وک یبار دوم م ی: براعاقد

 

 کردم عاقد نشنوه  یم یهق هقم در اومده بود. اما سع یصدا

 لم؟یپرسم بنده وک یبار سوم م یگفت: برا یبا لحن محکم تر عاقد

 

 گفتم: بله. یخسته ا یآراد بود با صدا یطور که چشمم رو نیبود انداختم و هم ستادهیبه آراد که کنار در ا ینگاه

شروع کردن به دست زدن  شگریآراد و اون سه آرا نیکه اون جا بودن و همچ ییها و مجرم ها مرد ها و محافظ تمام

 گفتن. کیو تبر

 

ل بهت گفته بودم او ادتهیو گفت:  دیرو بوس میشونیعاشقانه پ یصورتم کنار زد و با نگاه یطور عروس رو از رو ماهان

 ؟یو آخرش مال خودم

 

 شدم. رهیچشم هاش خ یرو باال آوردم و تو سرم
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 و نخواهم شد. ستمینه من مال تو ن -

 

 شه کرد. ینم شیکار یشد ریاس گهید -

 

 یبار رو نیاول ینفر مواجه شدم. آراد بود، برا کیسالن راه افتادم که با اسلحه  یتوجه بهش به سمت در خروج بدون

 زدم. ادیفر دیکش یمن اسلحه م

 راحت شم. یکوفت هیزندگ نیتا از اهان؟ خب بکش، من رو بکش  یمن رو بکش یخوا یم -

 کار کنم؟ بکشم؟ یبه ماهان انداخت و گفت: چ ینگاه آراد

 

 نیاگه ا ؟یبکش یخوا یاومد با پوزخند گفت: تازه عروسمون رو م یم نییطور که آروم از پله ها پا نیهم ماهان

 کنه؟ یامشب واسه من دلبر یپس ک رهیبم

 

صورتش زدم که محافظ ها به سمتم هجوم آوردن.  یرو یمحکم یلیخنده زدن. رفتم کنار ماهان و س ریهر دو ز و

 درشتت یزدناتم عشقن. قربون اون چشم ها یلیس یحت ،دیو گفت: اوف چه چسب دیگونه اش کش یرو یماهان دست

 کنم. یم یبرم تالف

 

 .اریانگشت اشاره اش رو طرف آراد دراز کرد و گفت: درش ب ماهان
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که به صورتش زده بود رو برداشت.  یو ماسک دیصورتش کش یرو یکردم آراد آروم دست یتعجب بهشون نگاه م با

 نیآراد بود؟ اگه ا یاز چهره  یآراد نبود بلکه ماسک نیگول خورده بودم؟ ا یعنیکردم.  یزده بهشون نگاه م رتیح

 کنم. پس آراد کجاست؟ گولم زدن که با ماهان ازدواج ستیآراد ن

 

 .ختیکردن که صداش عصابم رو بهم ر یبلند ی خنده

 

 خنده. یم یبه ک یک نمیب یزندون بعدش م یها لهیکنج م نیافتاد ی. وقتنیدهنتون رو ببند ن،یخفه ش -

 

 هدیشونم کش یکه رو یتاالر نشستم و زانو هام رو بغل کردم. با احساس دست یمحوطه  یدو از در خارج شدم و تو با

 شد از جام بلند شدم. ماهان بود.

  ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم -

 

 گرفتم. الیو هی. چند متر جلو تر فتیام قرار داد و گفت: راه ب قهیشق یحرف اسلحه رو رو بدون

 

 کرد. یرو حس م نیبرهنه ام سرد بودن زم یآروم حرکت کردم. پاها آروم

 

 تونم چشم از روت بر دارم. یکه نم یقدر خوشگل شد نیا -

 توجه به حرفش گفتم: آراد کجاست؟ بدون
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 میشد یم الیو کیسرد بود. هر چه قدر نزد یلیرفتم. هوا خ ینگفت. آروم آروم راه م یچیو ه دیکش یقیعم نفس

 گرمش یدستا یقرار داشت، ماهان دستم رو تو ایدر الیو یبود که رو به رو نیشد فکر کنم به خاطر ا یهوا سرد تر م

 گرفت.

 چشم هات رو ببند. -

 

 آد. یکار ها اصال خوشم نم نیاز ا یاریها رو در ب لمیف یخواد ادا یو گفتم: نم دمیرو از دستش کش دستم

 

 دهنش گذاشت. یاشاره اش رو رو انگشت

 

 بشه. یماندن ادیبه  یخوام امشب برامون شب یساکت، م سیه -

 نگاهش کردم. دیتهد با

 . یرس ینم به خواستت-

 

کردم دستم  یم یکرد سع تیهدا الیقرمز بست، دستم رو گرفت و من رو به داخل و یبه زور چشم هام رو با پارچه  و

.  ماهان من رو آروم دمیرو شن یباز شدن در یداد. صدا یرو از دستش جدا کنم اما با تمام قدرتش دستم رو فشار م

 : چه طوره؟فتقرمز رو باز کرد و گ یکرد. پارچه  تیبه داخل اتاق هدا

 نیبلند گفتم: ا یبا صدا دیرس یهم به مشامم م یگل محمد یبه اتاق انداختم پر از شمع و گل رز بود بو ینگاه

 ؟یراه انداخت هیها چ یمسخره باز

 تر شد. کیزد و بهم نزد یخند پوز

 گم عشق. یاما من م یمسخره باز یگ یها م نیتو به ا-
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 ییچه بال یبنداز ییدو نفر جدا نیب یتون یخوره؟ تو چطور م یهوس به به چه درد من م ستیشق نهوسه ع نیا-

 ؟یسر آراد آورد

 

شد و  رهیشد و دستش رو دورم حلقه کرد به چشم هام خ کمیبود افتاد نزد بشیج یکه تو یبه اسلحه ا چشمم

 دوستت دارم. یلیگفت: خ

کرد پلک هام رو  یم کیشده بودم محکم من رو گرفته بود اروم چشم هاش رو بست و لبش رو به لبم نزد رشیاس

 مهیتخت خواب خوابوند روم خ یآغوشش گرفت و رو یمنتظره من رو تو ریمحکم بستم، چشم هاش رو باز کرد و غ

 دینبا دیکش یقیم فرو برد نفس عمگردن یگود یفرو برد و آروم آروم سرش رو تو مییطال یموها یزد و سرش رو تو

ه، از سوء استفاده کن میبذارم از پاک دیمال اون شم نبا دیشم نبا ریقفسش اس یتو دیانجام بده نبا یبذارم باهام کار

کردم و اسلحه رو برداشتم با پام هولش دادم که پرت  کینزد بشیفرصت استفاده کردم و اروم اروم دستم رو به ج

 .دیلرز یتخت بلند شدم عقب رفتم دست هام م یاد از رون افتیزم یشد و رو

 

 .رونیبرو... از اتاق برو ب-

 

 .نییاسلحه رو بذار پا میکن یچته با هم حلش م-

 کنم. یم کیکنم به خدا شل یم کیساکت شو شل-

 .رونیدادم که از اتاق بره ب یاسلحه بهش عالمت م با

 یاز درد آخ بلند دیراستش نشونه گرفتم و ماشه رو کش یپا یکنم اسلحه رو رو کیتر اومد مجبور شدم شل کینزد

 گفت.

 رسم. یآخ اشغال، به حسابت م -
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 من کار دستت داد؟ هینظام یها نیتمر نیهم یدیزدم و گفتم: د یخند پوز

 کردم. یبازوش خال یرو ریت هی و

 شم من فقط مال آرادم. یوقت مال تو نم چیماهان من ه -

دلم براش  یرفت کم یکف اتاق افتاد و خون ازش م ارمیگفتم که حس نفرت رو درونش به وجود ب یا رو مه نیا

لبم بود دست راستم که توش اسلحه بود رو تکون  یکه رو یازم سر بزنه با پوزخند یاشتباه دینبا گتیسوخت اما د

 .ریجا بم نیدادم و گفتم: هم

 .دمیپر نییشد پا یاتاق بود و ارتفاعش پنج متر م یکه تو یاز پنجره ا 

 

 چند دختر بچه و پسر بچه بود. یشدم. صدا ییصدا یحرکت کردم که متوجه  ابونیبه سمت خ عیسر و

 .نیکمک، کمک کن -

د ش ینم یزیدرش قفل بود. از سوراخ در چ دمیرس یچوب یکلبه  کیصدا از کجا بود، صدا رو دنبال کردم و به  یعنی

شد  یم شتریبچه ها ب هیبود چند بار محکم با پام زدم به در اما باز نشد با هر لگد من شدت گر کیهمه جا تار نمیبب

سمت اون بچه ها همشون پنج شش سالشون بود. آروم  هدفعه با تمام قدرتم شوت زدم که در شکست رفتم ب نیا

 کرده. تونیزندان یکس ن؟یکن یکار م یجا چ نیگفتم: شما ا

 

 کردن. یجا زندون نیما رو ا یکلیگفت: دو تا مرد ه ختیر یکه اشک هاش م یشش ساله ا دختر

 

 شه؟ یم بشینص یبچه ها چ نیکردن ا یحتما ماهان دستور داده اما چرا؟ با زندون دمیفهم

 جا؟ نیشما رو آوردن ا یچه جور زمیخاله عز -
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 م...مرد اون اومد و... هیکردم که  یم یکوچه ب...باز یهق هق گفت: م... من تو با

 نگفت. یچیکرد. ه مکث

 اش؟ هیشد؟ بق یخاله چ -

 آد. ینم ادمی یزیچ -

 

 کنه. یهم م یکه بچه دزد دهیجا رس نیکارش به ا گهیطفل معصوم آوردن. ماهان د یبچه ها نیسر ا یچه بال یعنی

 

 ؟یدیاز حرف هاشون شن یزیخاله چ -

آوردن گفتن:دو روز  یواسمون نون و آب واسه خوردن م یوقت دمیشن ییزایچ هیبه فکر فرو رفت: آره  هیثان چند

 کارشون ساختس. گهید

 

قدر ظالم و پست باشه دختره درست  نیشد ماهان ا یدادن؟ باورم نم یبچه ها نون و آب واسه خوردن م نیبه ا یعنی

 یگوشه  که یود. به پسر بچه اکرد. فکر کنم از ترس ب یبا لکنت صحبت م یتونست کلمات رو تلفظ کنه و گاه ینم

تونست حرکت کنه آروم آروم اومد  ی. اون هم درست نممجا تکون داد نیا ایب یزده بود دستم رو به معنا هیکلبه تک

 .دمیکش فشیصورت لط یرو یکنارم نشست. دست

 ؟یدینشن یزیتو چ ؟یخاله تو چ -

 

ر نف کی یکرد. با صدا یبه صورتم نگاه نم قیکرد واضح و دق یبه پشت سرم انداخت همش اون ور رو نگاه م ینگاه

 کردم از جام بلند شدم. یطور که کنار بچه ها زانو زده بودم و باهاشون صحبت م نیهم

 انا؟یآر -
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ش نور ماه تونستم صورت ریو ز رونیصورتش معلوم نبود از کلبه چند قدم رفتم ب یکیتار یرو بر گردوندم تو صورتم

 .دمیصورتش بردم و لپش رو کش یآراده دستم رو رو یاز چهره  یراد بود. بازم با خودم فکر کردم ماسکآ نمیرو بب

 دردم گرفت. یکن یکار م یعه چ -

 

 خنده. نه خودش بود آره آراده من بود. ریبچه ها هم زدن ز اون

 

 ؟یآراد خودت -

 

 دن رو بلدم. ین رو انجام مشو ییجنا یکه کار ها یمحل دمیرو فهم یخودمم همه چ انایآره آر-

 

 به صورت و لباسم انداخت. ینگاه

 ؟یدیچرا لباس عروس پوش ه؟یختیچه ر نیا-

 

که ده ها  یمن با خالفکار ازدواج کرده بودم، کس گهیکردن. االن د یم ینیمژه هام سنگ یاشکم ال به ال یها قطره

نه چندان دور ممکنه  ی ندهیازدواج کردم که در آ یهزار بچه رو کشته، صد زن و شوهر رو از هم جدا کرده، با کس

کار کنم؟ اگه به آراد بگم چه  یچ دیحاال با ه،یو روان یموجازدواج کردم که  یبابا و مامانم رو هم بکشه با کس یحت

 . آراد تکونم داد که به خودم اومدم.دیگونه ام چک یده قطره اشکم رو ینشون م یعکس العمل

 

 ؟یگ ینم یچیه شده؟ چرا یچ انایآر-
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 که درونش هزار حرف نهفته بود نگاهش کردم و زمزمه کردم: آراد، من... ییچشم ها با

به صورتم چشم  یداد. آراد با کنجکاو یصحبت کردن رو بهم نم یهق هقم اجازه  ختن،یر یاشک هام م دوباره

 دوخته بود.

 

 شده؟ یچ یآر ؟یتو چ -

 .دمیکش یقیانداختم و نفس عم نییرو پا سرم

 

 آراد من با ماهان ازدواج کردم.-

فکرش رو  یمن حت ؟یگفت یچ ؟یزد:چ ادیبه چشم هام زل زد، پلک هاش رو محکم بهم زد و فر قهیچند دق آراد

 جا بکشه. نیکردم کار به ا ینم

 

 دم. یم حیرو توض یمن مجبور شدم. صبر کن همه چ ستین یکن یکه فکر م یآراد نه اون جور-

 .دیکش موهاش یتو یدست

 

رو که با خواست خودت باهاش  نیا ای ؟یمجرم بود هیرو که از همون اول عاشق  نیا ؟یبد حیتوض یخوا یرو م یچ-

 ؟یازدواج کرد

 

 .ستین یکن یکه فکر م یکنن آروم باش، اون جور یم دامونیآراد لطفا صدات رو نبر باال االن پ-
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 تر آورد. نییپا یقد دوختم. آراد صداش رو کم میقد و ن یرو به بچه ها نگاهم

 

 تو دستت؟ هیاسلحه چ نیا یا یاز کجا م یاالن دار هیپس چه جور-

 

 کنم فقط بهم گوش بده. یم فیبرات تعر ازیتا پ ریرو از س یبببن همه چ -

 

 .میقبرستون دور بش نیاز ا دیدم اما االن با یرو گرفت و گفت:بعدا گوش م دستم

 .دمیدستش کشرو از  دستم

 آد. یسرشون م ییچه بال یعنی ؟یبچه ها چ نیآم ا یاما من نم-

 شدم. رهیمظلومشون خ یچشم ها یتو

 

ا دو ت دیجا هستن با نیهم گهیتا دو روز د دمیرو فهم زیهمه چ نایبودم راجع به ا یانبار مواد زندون یتو ینترس وقت-

 . میکن یکارمون رو عمل گهیروز د

 دادم. یم حیرو توض زیبه آراد همه چ یو آروم میشد یجنگل رد م یتو از

 

 یتو وق ییالیو یبله رو گفتم بعد من رو برد تو  نیواسه هم  یتو بود من فکر کردم واقعا خودت یاز چهره  یماسک -

 کردم. کیبشه، بهش شل کیخواست بهم نزد یم

 

  ؟یکار کرد یچ ؟یگفت ی. و گفت: چستادیا آراد
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 کردم به پاش و بازوش. کیشل نیدستم بود رو باال آوردم و گفتم: با ا یکه تو یا اسلحه

 .دیچیکل جنگل پ یزد که صداش تو ادیفر تیاز عصبان آراد

 باش. عیزودتر بندازش اسلحه رو بنداز سر -

 

 رو شل کردم و اسلحه رو انداختم.  دستم

 

 یش یهم م وهی. در ضمن برهیبرو خداروشکر کن نمرده باشه وگرنه پات گ یآ یمجرم به حساب م هیتو االن  انایآر -

ه به ک یثابت کن یتون یم ی. با چه مدرکنمیمجرماست؟ مدرکت کو بده بب سیکه ثابت کنه ماهان رئ یدار یمدرک

 دست بزنه، نسبت بهت حق داره. تتونه به یاونکه شوهرته م یکرد کیخاطر دفاع از خودت بهش شل

 

خورد  تینها یرم زندون؟ اعصابم ب یشه؟ م یم یکردم حاال چ یجاش رو نم نیشده بودم من فکر ا رهیه خاسلح به

 موندم. رهیخ یدر آورد با تعجب به گوش بشیرو از ج یشده بود. آراد گوش

 ؟یرو از کجا آورد نیا -

 

 .دیکش شیشونیپ یرو یدست

 نفر. هیرو بر داشتم البته با کمک  یکلیه یاون غول ها لینداشت موبا یکار -

 

 ؟یک -
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 آد. دنبالمون. یزنم م یاالن زنگ م -

 

 مالوندم. یدست هام رو بهم م ادیز یسرما از

 

 سوم منتظرتم. یالیو یآزاد ابونیخ ایب ریالو ام -

 بهم انداخت. ینگاه

 

 ؟یآد دنبالمون تو خوب یاالن م -

قرار  ابونیخ یکه گوشه  یفقط سرم رو تکون دادم. آراد به درخت بزرگ نیصحبت کردن نداشتم واسه هم ینا

 زد. هیداشت تک

 سردته؟ -

 

 زور گفتم: آره. به

 

 .یکنارم گرم ش ایب -

 

 ها. یاخم نگاهش کردم و به زور گفتم: پر رو شد با

 

 .یتا از سرما منجمد ش سایو گفت: پس همون جا وا دیخند
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 .یاز فرصت استفاده کن یتون یفکر نکن م ام،یحاضرم منجمد شم اما کنار تو ن -

 

 .سایهمون جا وا یخوا یبه درک من واسه خودت گفتم حاال هم که نم -

 

 که ازشون یاطالعات نیداره با ا یبه فردا بستگ ینشستم آراد گفت: همه چ نیزم یکردم و بدون توجه بهش رو اخم

 .فتنیم ریاومد مطمئنأ گ رمیگ

 

 و خراب شد.  میختیخسته شده بودم، از بس نقشه ر گهید

 

 واقعا خطر ناکن. نایگفت ا یآذر پور راست م یشه آقا ینم یصد در صد نقشت عمل -

 إ. گهینکن د یشکست نفس-

خلوت  ابونیو نگاه مون رو به خ میبلند شد نیزم ی. هر دو نفرمون از رودیرس یبه گوش م ریام نیماش یصدا

 شهیش ریرو به رو مون قرار گرفت. و ام نی. ماشدیچیپ ابونیکل خ یتو ریام نیدلخراش ماش کیالست یصدا میدوخت

 باال. نیآورد و گفت: بپر نییرو پا نیماش ی

 روشن بود.  یبخار ریام نیماش یجلو و من عقب نشستم. خدا رو شکر که تو آراد

 .یرسوندچه زود خودت رو  ،ی: خوب شد که اومدآراد

 

زد و گفت: من هر جا باشم واسه  یپوزخند ریزده؟ ام نکیچرا ع ریموقع شب ام نیکردم که ا یفکر م نیبه ا همش

 رسونم. یخودم رو م عیسر میمیقد قیرف
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 ه؟یک نیشد و به آراد گفت: ا رهیبه چشم هام خ نیماش ی شهیکرد از ش یم یطور که رانندگ نیهم ریام

 

 و شما؟ یآرام یهستم همکار آقا یعاشور انایخودم گفتم: آر عیکنه سر یآراد خواست من رو معرف تا

 

 آراد خوشبختم. یمیدوست قد ییرضا رینگاهم کرد و گفت: ام نیماش نهیآ یتو از

 زدم. یلبخند

 

 .نیهمچن-

 

دست چپم زخم  یگرفتم. حال و روزم اصال خوب نبود لباسم پر از گِل و خاک شده بود، رو نیماش نهینگاهم رو از آ و

 اومد. یوجود داشت و خون م یقیعم یها

 

اون جا صحبت  میرسه بر یکس بهمون نم چیخونه هست دست ه هی نیزم ریداخل ز یمطهر دونیبرو م ری: امآراد

 . میبرس یا جهینت هیحداقل به  میکن

 وونمیآراد د یطرف حرف ها هیکرد از  یم ینیو سنگ دیترک یطرف سرم داشت م هیخورد بود از  تیانه یب عصابم

 داد زدم. میو ما مجرم سنیکرد انگار اون ها پل یم

 

 تکاریادو تا جن دیتون ینم زاتتونیتجه نیشما با ا م؟یش میقا نیزم ریتو ز میبر دیکه با میقدر بدبخت شد نیما ا -

 ن؟یکن ریبچه سال رو دستگ
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 میدار یکی یکی م؟ینکرد ریقرار داد و گفت: مگه دستگ شیشونیانگشت اشاره و انگشت شصتش رو دو طرف پ آراد

دن از اول هم بهت گفته  یرو لو م یبخورن همه چ یلیکه تو بازداشتگان دو تا س ییها یبچه قرط نیا مشونیریگ یم

حمله  نینفر گردن کلفتن پنجاه نفر و تو اول ستیو ب ردپنجاه نفر تازه وا کیگروهن، نزد هیباندن  هیها  نیبودم که ا

 ادتیه مگ میکرده بودن گرفت تیکه زندان یانبار یسه تا از گردن کلفت ها رو هم تو میگرفت یمهمون یتو یعنیمون 

 .میریگ یمونه هفده نفر که ان شاءاهلل اون ها رو هم م یم ست؟ین

 

 داد. یمن و آراد گوش م یحرف ها سکوت کرده بود و به ریام

 

 رو هم برسم. یعوض یحساب اون عل دیکردم. که آراد ادامه داد: با یهوف تیعصبان با

 ه؟یک ی: علریام

 .رنیهمون محافظه که گذاشت من رو بگ ختی: همون که نقشه رو بهم راراد

 االن کجاست؟ ی: مگه علریام

 محافظ سادست. هیکه  یعل د؟یپرس یسوال م یقدر، راجع به عل نیا ریتعجب کرده بودم چرا ام یلیخ

 

 .هیمطهر دونیم -

 

 قرار و کالفه بود. یحرکت کرد، آراد ب یمطهر دونیکرد و به سمت م شتریرو ب نیسرعت ماش ریام

 

 یکار م یچ ستیآشغال ها معلوم ن نیشه. ا یگناه و معصوم خراب م یب یتموم بچه ها هیزندگ میبجنب ری: اگه دآراد

 .نشونیقلب تو س یها اصال قلب ندارن سنگه به جا نیکنن، ا
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* 

 تیهدا نیزم ریسرد بود آراد کمکم کرد و من رو به سمت ز یلیتونستم راه برم خ ینم یشدم حت ادهیپ نیماش از

. رو به رو میدیرس ییکه به روشنا میبود کم کم به راهمون ادامه داد کیهمه جا تار م،یشد نیزم ریوارد ز یکرد. وقت

 تعجب کرد. یلیبرامون باز کرد. و تا من رو خ ودر ر یآذر پور با نگران ی، آقااتاق وجود داشت هیمون 

 .یگرم ش یمبل کنار بخار یرو نیبش ایب ؟یشد یپور: دخترم چ آذر

 

 یم تمیبود اذشده  جادیدستم ا یکه رو یبهتر شد اما بازم خراش یهم کنارم نشست حالم کم ریمبل نشستم ام یرو

 کرد. فیآذر پور تعر یرو به اقا زیکرد. اراد همه چ

 

 بچه ها رو نجات بدن. میفرست یچند نفرو هم م تیمحل جنا زمیر یهامون م  رویبا ن گهیپور: چند ساعت د آذر

 

 ام؟یآذر پور من هم ب یآقا -

 شدن. رهیدو با اخم بهم خ هر

 .: الزم نکردهآراد

 .ید یپور: نه دخترم باز کار دست خودت م آذر

 

 دم کار دست خودم ندم، لطفا. یقول م -

 گفتم باز هم قبول نکردن. یچ هر
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 به افراد ماهرش زد. یآذر پور زنگ یآقا

 

 فراموش نشه. دیاریالزم رو هم ب لیتمام وسا یمطهر دونیم نیبفرست روین یالو س -

 رفتم. یاهشون مشد من هم همر یناراحت بودم کاش م یلیخ

 .دیرو پوش اتیاتاق و لباس مخصوص عمل یرفت تو آراد

 پور: دخترم شناسنامه ات دستشه؟ آذر

 چشم هام جمع شد. یتو اشک

 تموم شد زنش شدم. یهمه چ گهیکار کنم؟ االن د یآذر پور من چ یآره دستشه آقا -

 لبخند زد. یمن رو آروم کنه، کم یخواست کم یآذر پور م یآقا

 .یریگ یازش طالق م یر یم ،میارینگران نباش شناسنامه ات رو م - 

خواست من هم همراهشون  یدلم م یلیرفتن خ یآذر پور داشتن م یکم شد. آراد و آقا میاز ناراحت یحرفش کم با

 نشد. فیبودم اما ح

 ام. یمونم مواظب خانم عاشور یجا م نی: من همریام

 هست، گرم کن بخور. خچالی یپور: باشه شما مواظبش باش. دخترم گرسنه ات شد غذا تو آذر

 کرد. یم تمیابرو هاش بود اذ نیکه ب یهنوز از دستم ناراحت بود اخم آراد

 کنم. یها که همون جا چالت م یاریسر از قبرستون در ب نمینب گهی: دآراد

 هست. یها عاد زیچ نیا اتیعمل ینگو تو یجور نیآراد رو فشار داد و گفت: ا یآذر پور بازو یآقا

مبل پا شدم و شروع  یدلم به وجود اومده بوده از رو یتو یدلشوره ا هیکردم  یم یقرار یاخم از خارج شد، ب با

به غذا  یلیرو باز کردم اما م خچالیآشپز خونه و در  یکرد، رفتم تو یهم داشت نگام م ریکردم به راه رفتن، ام

 .ختیر یگرفتم و فشار دادم. اشکام اروم اروم م ممبل و دست هام رو دو طرف سر یشتم باز نشستم روخوردن ندا
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 ؟یکن یم هی: چرا گرریام

 . ستیمهم ن -

 ؟یآراد رو دوست دار -

قرار داد، از تعجب داشتم شاخ در  میشونیپ یمنتظره اسلحه اش رو در آورد و رو ریشدم که غ رهیتعجب بهش خ با

 نه؟ ای یاز ابرو هاش رو باال برد و گفت: دوستش دار یکی انیو پست فطرت از آب در م ثیآوردم چرا همه خب یم

شد. با خورد شدن پنجره و ورود دو فرد نقاب دار از  یاشک هام جار لیرو نداشتم س گهید یماجرا هیتحمل  گهید

 .نشیگفت: ببر ریمبل بلند شدم که ام

 دو مرد تنها گذاشت. نین رو با ااز در خارج شد و م ریام و

 

 ن؟یخوا یم یجا چ نیا ن؟یهست یشما ک -

 .داشتیم شون آروم آروم به سمتم قدم بر یکی

 .ادیصدات در ن سیه-

 تحمل ندارم. گهیمن د نیتو رو خدا بس کن-

هر دو دستم رو گرفتن و اسلحه رو  ،نییپا دنیبرم. خودشون هم پر نییرو گرفتن و مجبورم کردن از پنجره پا دستم

 گذاشتن. میشونیپ یرو

 حرکت کن. -

 .دیچک یامون م یهام راحت و ب اشک

 کنم. یخواهش م ،نیلطفا ولم کن-

 یاز سرما نا دنیدو یاما دنبالم م دنیگرفته بود زدم و شروع کردم به دو میشونیپ یکه اسلحه رو رو یبه مرد یلگد

 صورتم زدن. یرو یحکمم یلیراه رفتن رو نداشتم، س
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 .میکن یکارت رو تموم م یریهشداره، دو تا هشدار بگ نیغلطا نکن. اول نیاز ا گهید -

شده بودن و در دهنم رو  میپشت درخت ها قا میدیرس ییجا کیبه  قهیحرکت کردم تا از بعد ده دق همراهشون

از مرد ها اسلحه رو به سمت آراد  یکی. دمید یآذر پور رو م یدرخت ها آراد و آقا یاز ال به ال ادیگرفتن تا صدام در ن

 .دمیکوب یم یکلیاون مرد ه ی نهیس یتونستم با مشت هام تو یبزنم اما نم غیخواستم ج ینشونه گرفت م

 .نیخودت بب یمرگ عشقت رو با چشم ها -

رد زدم و به دهنم اشاره کردم ک یم یریکه نشونه گ یاون یشونه  یبود با دستم رو دهیفا یزدم ب یمشت م یچ هر

 یدم فقط تو رو خدا کار یانجام م نیبگ یهر کار ن؟یخوا یم یدهنم برداشت که گفتم: چ یاون مرد دستش رو از رو

 .نیبه آراد نداشته باش

که  یفرد ختن،یر یصورت سردم م یشدم. اشک هام رو یدهنم گذاشت، داشتم خفه م یدستش رو رو دوباره

با  نمیتونستم مرگ آراد رو بب یماشه قرار داد. نم یچشمش رو بست و انگشت اشاره اش رو رو هیاسلحه دستش بود 

 گهیبود. د یکلیو ه ییقو یلیاون خ بودن یراه فرار چیشد ه یبود نم دهیفا یاما ب دم،یکوب یاش م نهیس یمشت تو

من رو گرفته بود. اون فرد بدون با سرم هم شروع کردم به صورتش زدن اما اون محکم  یطاقتم تموم شده بود حت

. اون ها من رو ول کردن و شروع کردن به فرار دیآخ بلند آراد به گوشم رس یکه صدا دیماشه رو کش یصبحت چیه

 کنن. یگفتم: دارن فرار م عیآذر پور و آراد رسوندم و سر یدرخت ها به آقا یبه ال خودم رو از ال عیکردن سر

پام  یفرستاد واسه گرفتنشون، کنار آراد زانو زدم و سرش رو رو رویآذر پور ن یدستم به سمتشون اشاره کردم آقا با

 .ختیر یصورت آراد م یاش خورده بود، اشک هام رو نهیسمت راست س یگرفتم. چشم هاش باز بود و گلوله تو

بدون اجازه  گهیدم د یکنم پاشو، پاشو قول م یکنم خواهش م یتونم زندگ یتو رو خدا پاشو آراد من بدون تو نم -

 انجام بدم. یبگ یدم هر کار ینکنم تو فقط پاشو قول م یکار چیات ه

 .رهید یلیخ گهیآروم گفت: د یلیشد خ یکه انگار از ته چاه بلند م ییبا صدا آراد

 .دمیدستم گرفتم و بوس یرو تو دستش

 پاشو. زمیهنوز وقت هست پاشو آراد عز ستین رینه د -

صورتم رو پشت گوشم زد و گفت:  یپخش شده تو یآروم با دستش موها دمیبوس یطور که دستش رو م نیهم

 دوستت دارم.
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 گونه اش بردم و صورتش رو نوازش کردم. یهاش رو بست، آروم دستم رو رو چشم

 

 "انایجلد اول رمان سرنوشت آر" 

 زاده. یعاشور انای: آرسندهینو

 ستمینمیتو وا یخاطر هردوتامونه اگه پا واسه

 ستمین یچکیجز تو عاشق ه ستین میجز تو تو زندگ یکس

 رم یم من

 تو بستم یخاطر هردوتامونه اگه چشمام و رو واسه

 خستم یکه خسته  یبا من یکه بمون یتون ینم تو

 رمیم یم من

 دمید یاز اول قصه م دیکه با یهر چ دمیمدت د نیتو ا من

 دم یگوش م نیغمگ یه صبح آهنگهاتا خود شبا

 دمیرو تازه فهم نیا میبا هم باش میتون ینم

 یزندون ی وونهیتو منه د یب رمیم یم

 یتون یبدونه منم م یدونم که تو حت یم

 عشقم راه اول و آخرمونه ییجدا

 یدون یخاطر هردوتامونه م واسه

 ستمینمیتو وا یخاطر هردوتامونه اگه پا واسه

 ستمین یچکیجزتو عاشق ه ستین میجز تو تو زندگ یکس
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 رم یم من

 تو بستم یخاطر هردوتامونه اگه چشمام و رو واسه

 خستم یکه خسته  یبا من یکه بمون یتون ینم تو

 رم. یم یم من

 ییآهنگ جدا یمیابراه ثمیم

 "جلد اول انِیپا"         
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