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 و هفت .... ستیصدب

 و هشت ... ستیو ب صد

 و نه ... ستیو ب صد

 ... یو س صد

 تا بحال سفر دوارمیمکنه . ا ی:مسافران محترم . خلبان صحبت م-

 را در کنار ما تجربه کرده یخوش

 .ند خود را ببند یبند هابدنخود نشسته و  ی. لطفا همه سر جا دیباش

 و هشت . یلب زمزمه کردم و ادامه دادم : صد و س ریها رو ز نیا

 و نه و صد و چهل ... یو س صد

 . دیخلبان به گوش رس یصدا

 لبم یرو یتم برداشتم و لبخندشمار ساع هیو از عقربه ثان نگاهم

 از هیصد و چهل ثان قاینشست . دق

 شدم . داریکه ب یزمان

ول که در کنارم بودند انداختم . همچنان مشغ یبه زن و مرد ینگاه

 که معلوم نطوریبحث بودن . ا

 تازه ازدواج کرده بودند . بود



 ترشیزد اما ب یشونه مرد گذاشته و اروم اروم حرف م یسرش و رو زن

 غر غر بود تا حرف هیشب

 . زدن

لم بند شدم . شابدنو مشغول بستن  دمیکش رونیو از گوشم ب یهندزفر

 سرم جا به جا کردم یو رو

 دوختم . رونینگاهم و به ب و

 نی... بعد از  سال ... چه زود گذشت . درست مثل شمارش ا بازگشت

 بود روزید نیلحظه ها ... هم

 یر مبرفتم و حاال دارم  یه بودم و مگرفت شیراه و در پ نیعکس ا که

 گردم .

 ؟ من خسته شدم . میرس یم یپس ک زمی:عز-

 . زمیعز میرس یم میدار گهی:د-

 که و بکوبم به سرشون بس زمیخواست سر بلند کنم و کلمه عز یم دلم

 کردن . یم زمیعز زمیعز

 ودمکردم و حاال درست کنار دو نفر ب یم یکلمه دور نیشدت از ا به

 زمیاز سه کلمه دوتاش عزکه 

 . بود



هم گذاشتم و تمرکز  یکردم به اعصابم مسلط باشم . چشم رو یسع

 کردم .

 نشنوم . ییتالشم و کردم تا صدا تمام

 حرکت ها چشم باز کردم . با

 نشست . نیزم یرو مایهواپ باالخره

رو  به و نگاهم و به رو ستادمیا یدر خروج یجلو لمیاز گرفتن وسا بعد

 یهمون تهران نجای. ادوختم 

سها ... چه زود گذشت و چقدر  یترک کرد شیکه هفت سال پ بود

 ... به ی. خوش اومد رییتغ

 . یخوش اومد وطنت

 کرد :سها ... سها یکه تکرار م یبلند یصدا با

لبم نشست . مامان  یرو یسونا لبخند دنیعقب برگشتم . با د به

 درست پشت سرش قرار داشت .

 دم و تکون دادم .و باال بر دستم

 سرعت قدم هام افزودم تا به طرفشون برم . به

 یمنا صورت مامان و سو نیکار و تکرار کردن . نگاهم ب نیهم هم اونا

 چند نیا ی... چقدر تو دیچرخ



 دلتنگشون بودم . ماه

 ردایباهاشون د هیترک یتو شیپنج ماه پ نی... هم یچند ماه دور فقط

 تو فاصله یداشتم و حاال با کم

 . میداده بود بیرو ترت یبعد دارید تهران

ه ببه دست راستم نگاهم و از صورت اونا گرفتم و  یزیبرخورد چ با

 یاز رو ینیماش نکهی.درست مثل ا دوختم روم شیپ یمشک یچشما

 بدنم یدستم رد شده باشه . احساس کردم استخوان ها

 شدم . ینم ریغافلگ نطوریکنه . اگه حواسم بود ا یم درد

 . میاز هم فاصله نداشت یسانت چند

 کنترل شده گفتم : حواستون کجاست ؟ یصدا با

 و از نگاهم گرفت : متاسفم . نگاهش

 نداره . یبه عقب گذاشتم : اشکال یقدم

=================== 

 نداره . یبه عقب گذاشت و گفت : اشکال یقدم

 و به راهم ادامه دادم . پس باالخره اومد . برگشتم

 . بود به طرفش رفتم ستادهیازم ا یشاهرخ که با فاصله ا دنید با

 ؟ شیدیبه سرعت گفت : د شاهرخ



 کردم : اره . دییسر تا با

 شما ها ؟ بچه ها رفتن نیی: کجا وستیرها بهمون پ نیح نیهم در

 . نیفتیدنبالشون . راه ب

تو  یفت؟ صاف ر یشد وونهید ریکه گفت : ام میکنار هم به راه افتاد در

 شکمش .

 اونه . شدمیتا مطمئن م دمشید یم کیاز نزد دی:با-

 . یدیکارات خودت و لو م نیکرد : با ا دییسر تا با

و  نیرنگم رفتم و پشت فرمان نشستم و ماش یمشک یطرفم مزدا به

 دوختم . رو روشن کردم .نگاهم و به رو به

 یتا باال شیکه بلند یرنگ یمشک یبه تن داشت با پالتو ینیج شلوار

ا ام شده بود دهیبلندش تا زانو کش پاشنه ی. چکمه ها دیرس یزانوش م

 سر و صدا گم انیدر م نیبرخورد اون پاشنه ها با زم یصدا

 . شدیم

زده و سمت  رونیب رشیاز ز یرنگ که موهاش مشک یشال مشک هی

 چپ صورتش و پنهان کرده

 . بود

 . مدی؟ نفهم اهیس ایبود  یباالخره اون چشماش قهوه ا و



 خونه خودشون . رنیزمزمه کرد : م شاهرخ

 که معلوم بود . نیو تکون دادم : ا سرم

 به سمت چپ رفتم . دمیکه رس یدوراه به

 ؟خونشون  می؟ مگه قرار نبود بر یریشاهرخ بلند شد : کجا م یصدا

 . میزودتر از اونا برس دی:ما با-

 نیتر کیتوقف کردم . تار یدرخت ریز ییالیو دیساختمون سف یجلو

 نی. ماش مینباش دید یکردم تا تو انتخاب توقف یقسمت کوچه رو برا

 هیتک یو به صندل دمیو خاموش کردم و خودم و عقب کش

 هم گذاشتم . ی. چشم رو دادم

ر دفترم نشسته بودم که چند ضربه به د یبود . تو شیهفته پ نیهم

 وکرد  بگم در و باز یزیچ نکهیا از قبل شهیخورد و شاهرخ مثل هم

 سرش و اورد داخل .

ه تو . تو ک ایب ینطوریچپ نگاهش کردم : خجالت نکشا برادر هم چپ

 اون زحمت و به انگشتات

 جانیمن ا دیبعد . شا ادیمنتظر باش جواب ب یزن یو اون در و م یدیم

 خوام تو یکنم نم یم یکار هی

 . ینیبب



 رونیب ایمن گفت : تموم شد ؟ پاش و ب یتوجه به حرفا یب شاهرخ

 سردار اومده .

 : سردار ؟ دمیجا پر از

 سرش و تکون داد : بله سردار ... همه رو احضار کرده . شاهرخ

 :همه هستن ؟-

 . هی:اره همه هستن به جز رها . امروز مرخص-

 . ستین میکار واجب باهاش دار یهست وقت شهیرها هم هم نی:ا-

 . گهیم یسردار چ نیبیب ای:حاال پاش و ب-

 ها زنگ بزن .:به ر-

 ت .و شماره گرف دیکش رونیو ب شیرفتم . شاهرخ گوش رونیاتاق ب از

 همراهش به طرف اتاق جلسه

 . می. چند ضربه به در زدم و به همراه شاهرخ وارد شد رفتم

ر و منتظ میگذاشت یبه روم زد . هر دو احترام نظام یلبخند سردار

 . میستادیا

 . نینیسر تکون داد و گفت : بش سردار

چند ضربه به در خورد و سروش وارد شد . احترام  نیح نیهم در

 گذاشت و با اشاره سردار ینظام



 من نشست . یبه رو رو

 کنار سروش نشست . یهم وارد شد و بعد از احترام نظام مینس

 که گفت : رها کجاست ؟ مینگاهمون و به سردار دوخته بود همه

 . ادیتا ب میبود ... خبرش کرد ی: مرخص گفتم

 اش. بعدا بر ستیسکوت کرد و بعد گفت : الزم ن یچند لحظه ا سردار

 . نیبد حیتوض

که در دست داشت و تو دستگاه پخش گذاشت .  ید یشد و س بلند

 رومون شروع شیپ ونیزیتلو

 رومون قرار گرفت . سردار شیپ یدختر ریبه پخش کردن . تصو کرد

 شروع کرد به حرف زدن .

. هفت سال  هینابغه واقع هیروتون هست  شیپ رشیکه تصو ی:کس-

 که نوزده سال یزمان شیپ

خالف  نیاما ا شهیو مرتکب م شیخالف زندگ نینداشته اول شتریب

 یاونقدر بزرگ بود که جنجال

 بر پا کرد . بزرگ

 و با تعجب نگاهم و به سردار دوختم . دمیو باال کش ابروهام

 کار کرد ؟ یگفت : مگه چ مینس



نک با نیپول از بزرگتر اردیلیم  کیماه تمام نزد کیض :اون در عر-

مسئله  نیکه عامل ا میبود یکس دنبال . تمام مدت دیکش رونیب

 رو جمع روهاین نی. بهتر مینکرد دایازش پ یرد چیبوده

 . ندینرس ییکنن اما به جا دایرو پ یهکر حرفه ا نیتا بتونن ا میکرد

 مسئه اون بود . نیا عامل نیدون ی: پس از کجا م دیپرس سروش

 تیو عوض کرد و گفت : سه ماه بعد از اون ماجرا سا ریتصو سردار

 هک شد و بر یانتظام یروین

 کار اعتراف کرد . نیقرار داده شد و به ا یامیاساس پ نیا

 شد . ریگفت : پس دستگ شاهرخ

 میتونست ینم یلیتکون داد : به دال یسرش و به عالمت منف سردار

 اطالعات ی. وقت میکن رشیدستگ

ده . ش خارج رانیدوماه قبل از ا میدیفهم میکرد دایو در موردش پ الزم

 سها شمس در تمام هفت

 اال باح کرده و یارمان زندگ وندیبوده با نام پ رانیکه خارج از ا یسال

 نام برگشته . نیهم

 ارمان . وندی. پ وندیلب زمزمه کردم : پ ریز



ردالن ر ادخت نیهمون سها شمس ... اول ای ارمان وندیادامه داد :پ سردار

 از سها به نام سونا دارن . کتریکوچ دختر هیشمس .  نیمیو س

و  دنش از هم جدا رانیو ادرالن سه ماه قبل از رفتن سها از ا نیمیس

 شمس به همراه دختر نیمیاما س کرده اردالن شمس دوباره ازدواج

 هکر هی هنکیکنن. سها عالوه بر ا یم یزندگ کترشیکوچ

ور تمام کش استیس یهم هست . اون تو یاسینابغه س هی...  هیا حرفه

 کنه . یها دخالت م

 مختلف پخش شدن . یدکمه پخش و فشرد و عکسها سردار

ه ن بها معتقدند اگه او استمداریاز س یلیخ یادامه داد : حت سردار

 شدیجمهور انتخاب م سیعنوان رئ

 هیونه ت یداره که م یید . اونقدر توانابو نیبهتر از ا یلیجهان خ اوضاع

 رو اداره کنه . ایدن

 . چطور ممکنه ؟ هیک گهید نیو گفت : ا دیکش یاه سروش

 ای... بعض یدونه چطور ینم یدوخت : کس تورینگاهش و به مان سردار

 شیرو پ ندهیتونه ا یم گنیم

 ونارو داره .  ییتوانا نیدونه چطور ا یکس نم چیکنه . اما ه ینیب

 کارا رو انجام نیراحت تمام ا یلیخ



 . هیو واقعا کارش عال دهیم

 ؟ هیچ التشی: تحص دیپرس مینس

 وناکه  نجاستینکته ا نیگفت : جالبتر زیام طنتیش یبا لبخند سردار

 داره . پلمیفقط د

 ؟ ی: چ میگرد شده گفت یبا چشا همه

اما اون  .ه ارد پلمی... اون د تهیواقع نیاما ا نی: تعجب نکن دیخند سردار

 ی. از پزشک شهیدانشمند حال هیاز  شتریب یلیخ دهیطور که خبر رس

 تا فلسفه و منطق . ریبگ

 ممکنه . مگه چند سالشه ؟ ریغ گهید نی: ا دیاز جا پر شاهرخ

 یلادم معمو هیاون  گمیم نیهم یباال انداخت : برا یشونه ا سردار

 . ادیازش بر م ی. هر کار ستین

 نشد . ریاون موقع که اعتراف کرده بود دستگ: چرا  دمیپرس

 . ستیمهم ن ادیز نیسکوت کرد و بعد گفت : ا یچند لحظه ا سردار

 مهم حاالست .

 ردک ی. معلوم نبود چه خبر بوده که داشت پنهون م چوندیپ یم داشت

 هست یزیچ هی. مطمئن شدم 

. 



 م؟یکن رشیدستگ دی: حاال با دمیپرس

 اون و میخوا یتکون داد : نه . ما نم سرش و به عالمت نه سردار

 یبرا یلی. دل میکن ریدستگ

 هنیشما ا فهیوجود نداره . وظ هشیعل یمدرک چی. ه میندار شیریدستگ

 دایبودنش و پ نجایا لیکه دل

و ر یکار چیگرده . اون ه یهمه سال برم نی. اون داره بعد از ا نیکن

 . پس دهیانجام نم لیبدون دل

 . رانیا ادیود داره که داره موج یلیدل هی حتما

 .اونا اومده  دنید یهستن . حتما برا نجایگفت : خانوادش ا مینس

 نهیببهم  نجایاز ا رونیتونست اونا رو ب یسرش و تکون داد : م سردار

 ها یلی. خ ستین یمنطق نیا

 . رانیا ادیداره م یکار یاون برا معتقدند

 ؟ ی:مثال چه کار-

 بدزده . یزیچ هی ادی. م ادیب یدزد یراتونه ب یگفت : م شاهرخ

ن او نره ادتونی.  میحساب کن یدزد یرو میتون یگفت : تنها نم سردار

 رتبه اول و داره استیس یتو

 کرده . یهم قاچاق دارو م یاون مدت نایاز ا ری. به غ



 شه .تونه کار داشته با یادم چقدر م هیکردم .  یداشتم هنگ م گهید

 . میتابغه پولدار طرف هیحساب با  نیگفت : با ا سروش

.  دارپول یلینابغه خ هیداد گفت :  یکه سرش و تکون م یدر حال سردار

 از یکیاون به اندازه 

شور و ک هیتونه  یداره که م یپول داره . اونقدر ایدن یها نیتر ثروتمند

 بخره .

 . یا کهی: عجب ت دیدستاش و بهم کوب شاهرخ

انداخت و گفت : خوب  نییسرش و پاکه  میچپ چپ نگاهش کرد همه

 پولدار که هست نابغه که

مرد دنبال  هی گهی. از عکساش هم که معلومه خوشکلم هست د هست

 تونه باشه ؟ حاال یم یچ

 شوهر نداره ؟ سردار

 نیا تمام یگفت : نه . متاسفانه اون تو دیخند یکه م یدر حال سردار

 تالش ایلیسالها تنها بوده . خ

 یحت.ادما  نیتا معروفتر ریها بگ ادریلیبشن . از م کیدبهش نز کردن

 کردن با یکه سع ییروهاین



 یتدوس هیکس موفق نشده پاش و از  چیبندازن . اما ه رشیروش گ نیا

 ساده فراتر بزاره . اون همه

 . دارهینگه م یو مخف زیچ

 . ... یزدم : عجب ادم یلبخند

ل شد قف در نگاه رها نهیا یشاهرخ چشم باز کردم اما نگاهم تو یصدا با

 . به سرعت نگاهم و از رها

 و گفتم : نه . دمیدزد

 هیاسون نینه ؟ مگه به ا یچ یعنیبا تعجب بهم نگاه کرد :  شاهرخ

 یعنیتو چته ؟  رینه ؟ ام یگیم

 ؟ یواسش ندار ینقشه ا چیه

 فعال . میصبر کن دیدارم اما با ییزایچ هی:-

ده رو ونپر نیا میتون یکه نم میدامه بدا ینطوری؟ ا می:چه قدر صبر کن-

 . معلوم هست تو میحل کن

ار ک هیزودتر کارش تموم بشه . اگه بخاطر  دیپرونده با نی؟ ا چته

 ؟ اگه با یخطرناک اومده باشه چ

 ؟ یوقت تلف کردنامون کارش و تموم کنه چ نیا



 انیا ی. منم همه  ایزن یحرف م یبند دار هیشاهرخ  یگفتم : وا کالفه

 خانم هم نیدونم ... ا یرو م

 نیچند ساعت بگذره ... بفمم هیبزار  دهیرس شیچند ساعت پ نیهم

 میریکنه بعد م کاریخواد چ یم

 کارا . دنبال

 میدار تا خواست دهان باز کنه . شماره سروش و گرفتم : سالم . شاهرخ

 . نیایدفتر زود ب میریم

 و روشن کردم و به راه افتادم ... نیماش

----------------------------------- 

 نیب و. نگاهم  دمیکوب زیم یدستم جا به جا کردم و رو یرو تو پرونده

 بچه ها چرخوندم و باالخره به

 اومدم . حرف

 اجیحتاه کار به هم نیا یپرونده چند تا نقشه دارم . برا نیا ی:من برا-

 یمرخص گمی. از االن م میدار

 . میکن کار میخوا ی... فقط م لیتعط

 یه پس خون نیاز ا نجای: ا دمیکش رونیپرونده چند تا عکس ب یال از

 شماست .



 و سروش هل دادم . میرو در همون حال به طرف نس عکسا

به  دیتون یاون خونه . طبقه اخر ... م یدادم : درست رو به رو ادامه

 همه جاش و در نظر داشته یراحت

 ... دیکن که الزمه رو نصب ییزهای. تمام چ نیباش

مراه ه ه... من و هم ب یوارد خونه بش دیطرف شاهرخ برگشتم : تو با به

 چند که به دست اوردم ... سونا شمس یاطالعات تو ... از یخودت بکش

ه ب دی. تو با خورده دوست بوده که االن بهم یپسر هیبا  شیوقت پ

. .. یباهاش ازدواج کن ی... تو قصد دار یش وارد عمل بشدوستیعنوان 

در  وزود بهت وابسته بشه  یلیاون خ یکن یکار دیبا طیشرا نیا و در

 . رهیخواست ازدواجت و بپذ

 با اون ازدواج کنه ؟ یعنی؟  یگفت : چ مینس

 یم سر و سامون هم ینطوریهام و باال انداختم : مگه چشه ؟ ا شونه

 . رهیگ

 اومد . یمتفکر به نظر م شاهرخ

.  نهیااهرخ به حرف اومد : اونم خواهر رها خواست دهان باز کنه ش تا

 ازش کم یزیکنم چ یفکر نم

 کنم . یباشه . اقا من قبول م داشته



 بهش رفت . یچشم غره ا رها

 و نیدوست تو هستم . ا نیتر یمیخوبه . من صم یلیدادم : خ ادامه

 یفراموش نکن . در ضمن برا

 کار ... نیا

 وشرکه  یرفتم . بسته ا که گوشه اتاق بود یزیشدم و به طرف م بلند

 قرار داشت و برداشتم و به

 بچه ها برگشتم . طرف

ودم به کرد هیکه براشون ته یرو باز کردم و شناسنامه ها و مدارک بسته

 و به طرفشون گرفتم :

 . نیکن یاسم ها زندگ نیبا ا دیپس با نینره شما ها از ا ادتونی

ون اماسم ه نیه با همدار یتی. چه اهم میهست یمخف سی:اما ما که پل-

 درست مثل پرونده میکار کن

 . گهید یها

ون ه ارفت ادتی نکهیو بهش دوختم و پاسخ دادم : رها مثل ا رمیخ نگاه

 . اون به ستین یادم عاد

 شروع یخوا ی. نکنه م ارهیتونه اطالعات ما رو بدست ب یم یراحت

 نکرده کلکت و بکنه .



 دوخت و ساکت شدم . زیه مبهم رفت و نگاهش و ب یچشم غره ا رها

 رو شکر که باالخره ساکت شد . خدا

 یشتنو نجایبه شناسنامه ها انداختن و گفتن : ا یو سروش نگاه مینس

 . میدختر دار هیما 

 اریبون اکردم : منظورم دختر خواهرت بود .چند تا عکس از  دییسر تا با

 خونتون ... یو بزار تو

ن . کن یبچه کمتر جلب توجه م هی زن و شوهر با هیبهتره .  ینطوریا

 یوپدر و مادر سروش ت شیپ دخترتون نیبگ دیفقط مواظب باش ... با

 کنه . باشه ؟ یم یشهرستان زندگ

 کردن . دییتا میو نس سروش

و  زیم شهیکم مونده بود ش رهیبه شاهرخ انداختم که با نگاه خ ینگاه

 سوراخ کنه .

 و کم مونده بود بخوره دیشونش گذاشتم از جا پر یو که رو دستم

 . نیزم

 :چته ؟-

 ؟ ییگفتم : کجا دمیخند یکه م همونطور



 یم یرو جا به جا کرد . نشست و گفت : داشتم سع یصندل شاهرخ

 . ارمیب ادیکردم همسرم و به 

 خنده . ریهمه زدن ز بازم

 ؟ یدیسرم و خم کردم : مگه تو اون و د یکم

 . شدمید زهیم زهیر هیرودگاه ... اون روز تو ف دمشی:پَ نَ پَ ند-

 ! یدباهاش حرف ز ی؟ تو که کل زهیم زهیر هی:  دیحرفش پر ونیم رها

 ؟ ی: حرف زد دمیتعجب پرس با

 انداخت : اره خوب ... نییسرش و پا شاهرخ

 ؟ نیگفت ای: خوب چ دمیتعجب پرس با

ر راحت شده باشه س هیاز بابت تنب الشیکه خ ییمثل بچه ها شاهرخ

 گهید یچیو گفت : ه بلند کرد

 انجی: ا دمی. بعد پرس میدیازش ساعت پرس کشینزد می... اقا ما رفت

 دیمثل شما با یو دختر خوشکل گذرهی؟ و خوش م یکن یم کاریچ

 ایاون هست  یبره و خواهرشم به خوشکل رونیکمتر از خونه ب

 . نه

و  دیشاهرخ نشسته بود خودش و باال کش یکه درست رو به رو سروش

 زد یکیهمون جا خم شد از 



 . یسر شاهرخ و گفت : خاک تو سرت . ابرو واسمون نذاشت تو

 کاریگفت : مگه چ دیکش یهمونطور که دستش و جا ضربه م شاهرخ

 کردم ؟

 . میبر نیشدم : پاش بلند

 ؟ یبخوره گفت : پس من چ یتکون نکهیبدون ا رها

که بهت  یاون شناسنامه ا ی... اگه زحمت بکش ی:تو خواهر سروش-

 دی... با یفهم یم یدادم و باز کن

و کشه ت یها رو م نی... شاهرخ زحمت نصب دورب یکن یاونا زندگ با

 وارد شد . اما یخونه . البته وقت

 حواسمون بهشون باشه . دیاز خونه با رونیاون موقع ب تا

 نطوریا نی. مواظب باش نیکه بهتون دادم و بخون یلیدادم : پروفا ادامه

 نیومه باهوش تر از اکه معل

 . حرفاست

 گفتن . یبله ا همه

 ؟ هیچ صدام کرد : اسم تو میبرم که نس رونیشدم و تا از اتاق ب بلند

 زدم : اوستا ... یلبخند



ل شکخو یبا غرغر گفت : واه واه . چه حرفا ... اقا چرا اسما شاهرخ

 خوشکل مال توئه ؟ اون وقت

 به ما ؟ یرو داد ختایر یب اون

 ؟ هیچ هیاسم بق یدون ی: مگه تو م دمیو باال کش مابروها

رها رو  یبلند شد و همونطور که شناسنامه  یصندل یاز رو شاهرخ

 ینشانه گرفته بود گفت : من تو

 شناسم . یو م ناجنس

 م وخنده هاشون بلند بشه در و باز کردم و خود یصدا نکهیاز ا قبل

 . رونیانداختم : ب

 . دمیشن یپشت در م خنده هاشون و از یصدا اما

 متنفرم .... دیسروش بلند شد : من از اسم فر یصدا

...  ادیبدش م یلیخ دیدونستم سروش از اسم فر ی. م دمیخند زیر

 اسم و نیباعث شد ا نیهم دمیشا

 یم کار لذت نیانتخاب کنم . کرم داشتم دست خودم نبود . از ا براش

 وونهید نیبردم . من عاشق ا

 بردم . یلذت م ختنیکرم ر بودم . از ایباز



به  ینگاه .گرفتم . در اتاق و باز کردم و وارد شدم  شیاتاقم و در پ راه

 نوت بوکم انداختم . چند تا

 داشتم . پاسخشون و موکول کردم به بعد و بستمش . لیمیا

ش خواست باها یدلم م یلیتوجهم و به پرونده معطوف کردم . خ تمام

 ه .داشته باش یباحال تیشخص دیبا یادم نیاشنا بشم . همچ کیاز نزد

 . ختنیواسه کرم ر دهیجون م

ز ا نگاهم و لمیزنگ موبا یصدا ربایزدم : ادم باش ام بیخودم نه به

 نیدوختم . شماره بابا بود . ا میپرونده برداشتم و به صفحه گوش

 خواست ؟ یم یچ گهید

 رو به دست گرفتم و جواب دادم . یگوش

 :بله ؟-

 ؟ ییاکج ری:ام-

 :سر کارم .-

 ؟ یای:مگه قرار نبود امروز زود ب-

 . دمیشکافتاد قرار بود زود برم خونه . چهره در هم  ادمی. تازه  اوه

 افتم . ی:االن راه م-

 :زود باش .-



 رو قطع کرد . یمنتظر جوابم باشه گوش نکهیا بدون

 نداشتم . گهیرو د یکی نی... حال و حوصله ا یلعنت

 ادی رفتم نرویبتوم و برداشتم و به راه افتادم . از اتاق که شدم . پال بلند

 یافتادم . برگشتم تو یزیچ

 زدم . رونینوت بوکم و پاک کردم و دوباره ب ی،اطالعات رو اتاق

 کردن . یگذاشته بودن و بحث م زیم یچند تا کاغذ رو میو نس رها

 رفتم گفتم : بچه ها من یم یهمون حال که به طرف در خروج در

 گردم . یبر م ی. عصر رمیدارم م

 سر بلند کرد و گفت : کجا ؟ رها

 :خونه .-

 . یرفت یمتعجب گفت : تو که ظهرا خونه نم رها

 . رمیهم فشردم : حاال م یو رو لبام

بدجور  رها هم ول کن معامله نبود . نیرفتم . ا رونیسرعت از در ب به

 یفکر هی دیداده بود . با ریگ

 کردم . یم واسش

 فرمان نشستم و نگاهم و به رو به رو دوختم . تپش



د ارو عتریسر دیبره . با شیپرونده پ نیخواست زودتر ا یدلم م چقدر

 شدم . یعمل م

 سروش و گرفتم شماره

 دختره اشنا بشه . نیکه شاهرخ با ا زیبرنامه بر هی:زودتر -

 اشنا بشن ؟ یچطور ی. دوست دار دمی:باشه فهم-

 :از چه لحاظ ؟-

 ؟ یمهمون هی ایتصادف  هی نهیظورم ا:من-

 کدوم خوبه اون و جور کن . نیدونم خودت بب ی:سروش نم-

 شده ؟ یرها از دستت کفر یکجا در رفت ی:باشه چشم . راست-

 . ستیبا خودش هم مشخص ن فشی:ولش کن بابا . تکل-

 اد؟یازت خوشش م یباور کن یخوا یم یک ری:ام-

 برو دنبال کارت .:برو بابا . چرت و پرت نگو . -

 ... یا گهی:چشم امرد-

 :خداحافظ .-

 نییساختمون متوقف کرده و پا یو جلو نیرو قطع کردم و ماش یگوش

 . وارد ساختمون شدم . دمیپر



قط ا فبود . سالم کردم ام ونیزیتلو یمشغول تماشا شهیمثل هم نگهبان

و رطرف اسانسور رفته و دکمه طبقه   به مستقیمسرش و تکون داد . 

 اغاز شد . یقیموس فیلط یزدم . صدا

 یو سع دمیتو موهام کش یانداختم . دست نهیا یبه خودم تو ینگاه

 یاه. پالتوم و مرتب کردم و نگ بدم کردم همشون و به سمت باال هل

 کردن مهناز یواسه عصبان یانداختم . هر کار نمیهم به شلوار ج

 . خورد یمن حالش بهم م ختیداد ... از ر یم حال

و  روم رفتم و دستم شیپ یکه توقف کرد به طرف در قهوه ا اسانسور

 یزنگ فشردم . لحظه ا یرو

 در باز شد . بعد

م شتاز کنارش گذ الیخیشده مهناز انداختم و ب شیبه چهره ارا ینگاه

 و وارد شدم .

 رفت و با غر غر گفت : سالم واجبه ها ... یچشم غره ا مهناز

 یرو راهرو گذشتم و وارد سالن شدم . بابا بگم از یزیچ نکهیا بدون

 کاناپه نشسته بود و داشت با

سخ پا و. سالم کردم ... هر دو به طرفم برگشته  زدیمهناز گپ م برادر

 دادن .



 م .و تکون دادم و به طرفشون رفتم و باهاشون مردونه دست داد سرم

 .د وچه مرگش ب نیدونستم ا یبه روم زد . من که م یلبخند یمهد اقا

 از کنارمون گذشت و وارد اشپزخونه شد . مهناز

 . دونست بازم حال مهناز و گرفتم یبهم رفت . م یچشم غره ا بابا

 رسم خدمتتون . یگفتم : من لباس عوض کنم م نمیبش نکهیا بدون

 جان . ریسرش و تکون داد : راحت باش ام یبا خوش یمهد اقا

 ود .راهرو ب یطرف اتاقم رفتم . اتاقم تو به

 میدیکه م یزیدر گرفتم و بازش کردم که از چ رهیو به دست گ دستم

 شاخ در اوردم .

 شدم . رهیبود خ ستادهیمهتاب که رو به روم ا به

 ؟ یکن یم کاریچ نجایو گفتم : ا دمیو در هم کش ابروهام

 باز گفت : سالم شیبا ن مهتاب

 و تکون دادم : تو اتاق من ؟ سرم

 ت : حوصلم سر رفته بود .ادامه بدم و گف نذاشت

و رو  ریو ز گرانیاتاق د رهی: هر وقت حوصلتون سر م دمیپرس متعجب

 ؟ نیکن یم



اب کرد اروم باشه گفت : فقط دنبال کت یم یکه سع یبا حالت مهتاب

 گشتم . یم

 ندارم . یبه درد بخور زیچ نجایو تکون دادم : من ا سرم

 ؟ نیتنهام بزار شهیدر کنار رفتم : م یجلو از

د تن یلیدونستم خ یبه طرف در رفت . م زونیاو یبا شونه ها مهتاب

 کیکه  یزیرفتم . اما از هر چ

 اومد . یبدم م شدیبه مهناز مربوط م یجور

 .ن کرد یم تمیتختم ولو شدم . لباسام اذ یرفتن مهتاب رو رونیب با

 اوردن رونیبلند شدم و بعد از ب

ر دفتن ربه بعد قبل از  نیشه از ابا ادمیبه طرف سالن رفتم .  پالتوم

 دونستم یاتاقم و قفل کنم . نم

 چرخه . یاتاقم ول م یتو یکس هر

 گرفتم . شیراه اشپزخونه رو در پ مستقیمسالن شدم .  وارد

 اشپزخونه بودن . یبه همراه مهتاب تو مهناز

ن اب سرد ک یبرداشتم و جلو یوانیرفتم . ل نتیبه طرف کاب مستقیم

 ونشمگیجتو ز یگرفتم . حت



 نیکرد ا یخوردم . خدا رحمتش کنه مامان هر کار یم خیاب  دیبا

 کنه نشد رونیعادت و از سرم ب

 نشد . من ادم بشو نبودم . که

 ریز مهتاب بود که یو از تهش نگاهم رو دمیسره باال کش کیو  وانیل

 کرد . ینگاهم م یرکیز

 به مهتاب و ادیز خواستم انتخاب کنم به احتمال یروز م هیاگه  خوب

 مهناز نبود . خواهر دادم . البته اگه یم حیرها ترج

 م .فتگاز ر یرو یگذاشتم و به طرف قابلمه ها زیم یرو رو یخال وانیل

 . دمیرو با تمام وجودم بو کش یو برداشتم و قرمه سبز درش

ت داش یمهناز دست پخت خوب میداشت . انصافا از حق نگذر یخوب یبو

 نیبابام تو ا . خدا رو شکر

 مورد دقت الزم و کرده بود . هی

 بود . رهیبلند کردم . مهناز بهم خ سر

دونم چرا عذاب  یرفت . نم زیم یرو وانیاز من به طرف ل نگاهش

 وجدان گرفتم .

 . دمیو برداشتم و اب کش وانیرفتم و ل زیطرف م به

 به لب اورد . یلبخند مهناز



 یفاطر وجدان خودم بود اما حرخواستم بگم بخاطر تو نبود . بخ یم

 نزدم . از اشپزخونه خارج شدم و

رم و فکااگرفتم و به  یرفتم . رو به روشون جا یطرف بابا و اقا مهد به

 یرانیا یبه پرونده نابغه 

 کردم . متمرکز

 صالادادم . اما  یفقط سر تکون م یبابا و اقا مهد یبرابر حرفها در

 ... گنیم یچ شدمیمتوجه نم

 . دیچرخ یبودم م دهیکه براش چ یذهنم دور برنامه ا تمام

 یپا م تیزود به هو یلیکردن باهوش بود ... خ یاونطور که ادعا م اگه

 یا گهیفکر د دیبرد . با یم

 تر ... قیدق یکردم . فکر یم

د کر یمشکل م جادیا کجای، به صورت  شیهمه ادم در زندگ نیا حضور

 یتر عمل م قیدق دی. با

 .نه که نتونه حدس بز یزیساب شده تر .... کامل تر ... چ. ح میکرد

 بابا از افکارم جدا شدم . یصدا با

 ؟ ریام یی:کجا-

 دهان باز به بابا نگاه کردم : هان ؟ با



 گفت : حواست کجاست ؟ دهیدر هم کش یبا ابروها بابا

 جا ... نیخودم اومدم : هم به

 جان . ریبا خنده گفت : معلومه ام یمهد اقا

 کردم . یفکر م یموضوع هیزدم : داشتم به  یلبخند

 ؟ یکار لی: مسا دیپرس یمهد اقا

 هیر از هتب یبودم تا چاخان کنم . چ یکردم . دنبال بهونه ا دییسر تا با

 شرکت یبرا یورشکستگ

 بزرگ ! یبده هی؟  میساختگ

 شرکت هست . یتو یمشکالت هیدر هم رفته گفتم :  یاخم ها با

 ؟ یگفت : چه مشکالت یگرانبا ن یمهد اقا

 ییاز چکامون پاس نشده . جنسا یکی:  دمیدر هم کش شتریو ب صورتم

 مونده تو میکه فرستاده بود

 . میکرد ری... بدجور گ راه

 یطقا گفت : هزار بار بهت گفتم یتسل یسرش و تکون داد و به جا بابا

 نیکارا نشو ... مگه هم نیا

 کارا ؟ نیدنبال ا یریچشه تو م یکارمند



 یلداردم به نکهیا یما ... به جا یاز بابا نمیدهنم و قورت دادم ، ا اب

 زنه تو ذوقم . یبده م

 طیاشر نیدادم االن سکوت کنم . در ا حیانداختم و ترج نییو پا سرم

 راه حل بود . نیبهتر نیا

رو  باخواستم با ینداشتن اما نم یتیمهناز و خانوادش برام اهم درسته

 اب کنم پساونا خر شیپ

 کردم . سکوت

 به همراه مهتاب وارد سالن شدند . مهناز

که بهم  یمبل یگرفت و مهتاب هم کنارم رو یکنار بابا جا مهناز

 بود نشست . کینزد

ن رتوبرداشت و گفت : نظ زیم یو از رو یچا وانیخم شد و ل یمهد اقا

 سفر ؟ هی میباهم بر هیچ

 من افتاد . یهمه رو نگاه

 تهخیشرکت بهم ر ی... گفتم که کارا امیتونم ب یمن نم گفتم : متفکر

 بمونم و اونا رو جمع و دی... با

 کنم . جور



 . یکن یکار م ریخودت و درگ شهیتو هم هم ریام یگفت : وا مهتاب

 ؟ یدست بردار یخوا یم یک

 . گهید میبر ایب

عا بهش انداختم و کامال رک و راست بهش اعتراف کردم : واق ینگاه

 سفر نیلوغه وگرنه به اسرم ش

 داشتم . اجیجور احت بد

 دونم چرا اونقدر رک اعتراف کردم . ینم خودمم

 یچا من شدم و به طرف اشپزخونه به راه افتادم : مهناز تو که به بلند

 . ارمی.... برم خودم ب ینداد

 ماریاز من مهتاب وارد اشپزخونه شد و در همون حال گفت : من م قبل

. 

 و شماره شاهرخ و گرفتم . دمیکش رونیب بمیو از ج میگوش

 سالم کمیسرعت جواب داد : عل به

 :سالم برادر ... حال و احوال ...-

مام ه تکه به ما داد یپرونده ا نیبرادر نگو که دلم خونه ... ا ی:ه-

 وقتمون و گرفته .

 . یکن ی:چقدر که شما کار م-



 ؟ یدر رفت یشد میج ی: تو ک دیخند شاهرخ

 سننه ؟ :تو رو-

 کنم . یو بهش م تیبار چغول نیا ادی:بزار سردار ب-

 ؟ یبگ یچ یخوا ی:مثال م-

 .زایچ یلی:خ-

 روم گذاشت . شیو پ یچا وانیل مهتاب

کامل  عات... من اطال نیو برداشتم و گفتم : شاهرخ برنامه رو بچ وانیل

 خوام . یم

 . دیی:بله قربان . شما امر بفرما-

 . امیم گهیساعت د کیماده کن من تا :خوبه . اطالعات و ا-
_______ 

__________________________________________

________ 
 وولو شده بود  یجلو ورود یمبل ها یدفتر که شدم شاهرخ رو وارد

 مشغول بود .

 وهم گذاشته بود . نوت بوکش جلوش بود  یطرفش رفتم . چشم رو به

 خوند اما چه یداشت م

 بود . دهیاب... خو یخوندن



 و تکون دادم و به طرف اتاقم رفتم . سرم

 بود . زمیم یتوده کاغذ رو هی

 مبال انداختم . یو باال دادم و پالتوم و رو ابروهام

 انداختم . یصندل یرو برداشتم و خودم و رو کاغذا

 بود که از شاهرخ در خواست کرده بودم . یاطالعات تمام

 شمس ...اطالعات گذشته در مورد سها  همون

 هم داشت . ی... چه اسم سها

 کردم به خوندن ... شروع

 هیده مدرسه هم درسش اونقدرا خوب نبوده . اما حاال ش ی.... تو خوب

 نابغه ... چطور ؟

 ودم روم بود بلند ش شیکه پ ییاز خوندن اطالعات و تمام عکسها بعد

 به طرف اتاق سروش به راه

 . میدیکش ینقشه حساب شده م هی دی. با افتادم

 ضربه به در زدم ... چند

 . دیی: بفرما دیسروش به گوش رس یصدا

 و باز کردم . در

 ؟ یبه روم زد : اومد یلبخند سروش



 اتاق شدم و در و بستم : چه خبرا ؟ وارد

 .میکن کاریچ دیکردم با یداشتم فکر م ستین ی:خبر-

 نشستم . یصندل یرو

 : چطور بود ؟گرفت  یهم بلند شد و رو به روم جا سروش

 و تکون دادم : افتضاح سرم

 . وونهی: د دیخند سروش

 ؟ یدیروش گذاشتم : به کجا رس شیکه دستم داشتم و پ ییکاغذها

ر ده ک یتونم بگم صفر ... اطالعات یصورتش محو شد : م یاز رو لبخند

 مورد سها شمس وجود داره

 . ستین یما کاف یبرا زایچ نیکمه . ا یلیخ

 ؟ یاس گرفت:با سردار تم-

 زنه . ینم یسرش و تکون داد : سردار حرف سروش

 . میخودمون دست به کار بش دیهم فشردم : پس با یو رو لبام

ون نهپرو ازمون  زایچ یلیاونا دارن خ رهیم شیکه پ نطوری:درسته . ا-

 فکر قتریدق دیکنن . با یم

 گرده . یم یزیکنم سردار به دنبال چ ی.... من احساس م میکن

 پرونده باشن . نیاز سردار پشت ا شتریفکر کنم ب:-



ه ب دیکنه . با ی. سردار فقط دستورات و به ما منتقل م نطورهی:هم-

 . میدنبال اطالعات خاص باش

 ادهدهمونطور که سردار دستور  دی. با میکن سکیر میتون ی:فعال نم-

 . میبر شیپ

 کردم . یفکر م نی:منم به هم-

 دیبا بلشق. اما  میدار یچ دیاطالعات جد نمیه ببادار رمیسر م هی:فردا -

 برنامه رو به طور کامل

 داره ؟ یزیچ ی؟ سها شمس دوست یکرد دایپ ای. چ مینیبچ

 نیهم ارتباط داره رانیکه سها شمس باهاش در ا ی:متاسفانه تنها کس-

 خواهر و مادرش هستن .

.. .ناست ش ی. اما سونا شمس ... مرب ستیکس باهاش در ارتباط ن چیه

 هم داره . فکر یادیدوستان ز

ف ... صاد. مثال ت میاتفاق باهاش اشنا کن هیشاهرخ و با  میتون یم کردم

 ییاشنا هی ای...  یتاکس یتو

 . ساده

 . هیخوب یلیگفتم : فکر خ متفکر



فکر  ماا.  میکن یاون خونه زندگ یتو میریادامه داد : ما سه تا م سروش

 کارنکنم نفوذ به داخل خونه 

 باشه . یاسون

...  وئهباشه ... حق با ت گنیکه م یسرم و تکون دادم : اون طور متفکر

 میوارد بش یبه اسون میتون ینم

 . مخصوصا حاال که اونم اونجا حضور داره .

 و انیبه سردار جر ی. وقت میزودتر وارد عمل بش میتونست ی:کاش م-

 یروز قایکرد : دق دیگفتم تاک

 .تن گذاش انیبزاره ما رو در جر رانیداره پا به ا میتصم دنیفهم که

 .ه کن کاریفهمه اون قراره چ ینم یلحظه کس نیتا اخر نکهیا یعنی:-

 کرد . دییتا سروش

 . میچرخ یدور خودمون م یالک میبلند کردم : سروش دار سر

 کرد . دییتا سروش

ه ک یی. االن تنها جا میبش کینزد نایبه ا دیهست با یهر طور نی:بب-

 رونیاطالعات ب میتون یم

 خودشون هستن . میبکش

 ... دیدر موردشون وجود نداره . با یادیز زی:کل سازمان هم چ-



 برداشت . زیم یرو از رو یبلند شد . بلند شد و گوش شیگوش زنگ

 گفتن بله ...سکوت کرد . با

 هریمداره  گهیم می... نس ریرو قطع کرد : بدو ام یبعد گوش یا لحظه

 . رونیب

 ؟ رهیجا کنده شدم : کجا م از

 . اما اما شده . ستی:معلوم ن-

د بلن یاصد زدم . پالتوم و از اتاق برداشتم و با رونیعجله از اتاق ب با

 سروش ... ایگفتم : زود ب

 سروش از اتاقش خارج شد . نیح نیهم در

 همچنان خواب بود . شاهرخ

 خارج شد . به پاش زد و به دنبال من از دفتر یضربه ا سروش

 گرفت . یفرمان نشستم و سروش هم کنارم جا پشت

 کرد . شنهادیراه و پ نیتر کینزد سروش

 بلند شد . میزنگ گوش نیح نیهم در

 : چتون شده بود ؟ دیچیپ یگوش یشاهرخ تو یصدا

جمع کن  میالزم دار ی؟ پاش و هر چ یدیسرت نخواب ریخ شبی:د-

 اپارتمان . تا دو ساعت اریب



 الزم اونجا باشه . یها و مدار ها نیدوربکل  گهید

 ؟ ییزد : تنها ادیفر بایتقر شاهرخ

ک واست کم یریبا اداره تماس بگ یتون ی... م ای:زودتر جمع کن ب-

 بفرستن .

 رو قطع کردم . یبگه گوش یا گهید زیشاهرخ چ نکهیاز ا قبل

 سردار و گرفتم : قربان ؟ شماره

 شده فروتن ؟ ی:چ-

 خوام . یم یت کاملتر:قربان اطالعا-

 . نیری:از اطالعات بگ-

 قربان ... زهی:ناچ-

 :پس اطالعاتمون در همون حده ...-

 قربان . ی:ول-

ا ب پرونده رو نی:فروتن ... من ، تو و گروهت و انتخاب کردم که ا-

 ... یاطالعات کامل کن نیکمتر

م که ازش متنفر بودم حاال داشت سر یزیهم گذاشتم ... چ یرو چشم

 اومد . یم

 با گفتن : اخبار و بهم بده تماس و قطع کرد . سردار



 : سها

 ؟ یایو بلند کردم : مامان نم صدام

 بعد مامان از ساختمان خارج شد . یا لحظه

 . یرفتم : باالخره اومد نیطرف ماش به

 یبر یخوا یشد گفت : چته ؟ م یم نیهمونطور که سوار ماش مامان

 زمهمه عجله ال نیا گهید دیخر

 . ستین

 نگفتم و پشت فرمان نشستم . یزیچ

 به رو رو و در و باز کردم . نگاهم به دمیکش رونیو از داشبورت ب موتیر

 ریو ز ابونیبود اما تمام خ

ر نظ صبر کردم تا کامال اطراف و در یگرفته بودم . چند لحظه ا نظر

 که پشت ی. دو دختر رمیبگ

 نگاهشون به ما بود . نشسته بودند و تمام یپژو خاکستر فرمان

 کردم .... لیتحل هیهم گذاشتم و رفتارشون و تجز یرو چشم

 یمکفرمان قرار داده بود .  یکه پشت فرمان بود دستاش و رو یدختر

 یبه جلو خم شده بود . م

 گازه ... یحدس بزنم پاش رو تونستم



 نیخاموش بودن ماش ایروشن  یهم گذاشتم تا صدا یچشم رو دوباره

 زنم .و حدس ب

ه ب.  اومد و بشنوم یکه ازش م ییتونستم صدا یروشن بود ... م نیماش

 سرعت چشم باز کردم

ستم دبه جلو حرکت کردم ....  یجا دادم و کم کیدنده  یرو رو نیماش

 و دیچرخ موتیدکمه ر یرو

ر د تا دیکش یدر حال بسته شدن بود ... کمتر از چند لحظه طول م در

 از که ینیبسته شود ... ماش

 ما عبور یلحظه قبل از بسته شدن در از جلو کیامد  یراست م سمت

 گاز یکرد .پام و رو یم

 دهاز جا کن نیبود که ماش دهیما رس یبه چند قدم نی... ماش فشردم

 امد یکه م ینیشد و از کنار ماش

 کرد ... عبور

 ودب یخاکستر یبه همون پژو نهیلبم نشست . نگاهم از ا یرو یلبخند

 حرکت کرد و بعد ی... کم

 شد . متوقف



 یم یرانندگ یداد : هنوزم همونطور هیتک یسرش و به صندل مامان

 . یکن

ار لبم نشست : مامان من هنوزم همون ادمم . چرا انتظ یرو یلبخند

 عوض شده باشم . یدار

 برم ؟ دی: از کجا با دمینگفت . پرس یزیچ مامان

 ؟ یبخر یخوا یم یبه اطراف انداخت : چ ینگاه مامان

 نور الدیم می: بر دمیو باال کش ابروهام

 ؟ یشناس یبه طرفم برگشت : تو اونجا رو از کجا م مامان

 . دمیهام و باال انداختم : خوب شن شونه

 به راست . چیسرش و تکون داد : باشه بپ مامان

 . چرا ودنب یخاکستر یاز پژو یدوختم ... خبر رونیبه ب نهیو از ا نگاهم

 یلی؟ دل ومدنیندنبالمون 

کز تمرمکردم افکارم و  ی. سع ومدنیدنبالمون م دیصبر کنن . با نداشت

 لیکنم تا بهتر بتونم تحل

 . کنم

 سراغ پدرت ؟ یبر یخوا یمامان به خودم اومدم : نم یصدا با

 برم ؟ دیتعجب به طرفش برگشتم : چرا با با



 ه .کرد گفت : اون پدرت ینگاه م رونیهمونطور که به ب مامان

 گفتم : درسته . الیخیب

 سراغش ... یبر فتهیادامه داد : وظ مامان

 . نتمیحاضر نشد قبل از رفتنم بب یندارم . اون حت یا فهی:من وظ-

 نداره برم سراغش ... یلیدل

 ... یخواست تو بر ی:اون نم-

ند ن چمبدونه اومدم ...  ستین یاجیمن برگردم . احت خوادی:االنم نم-

 گردم . یبرم گهیوقت د

 . ستیخوب ن ادی:حالش ز-

خوب بهش  یلیخ دشیکردم زن جد ی؟ فکر م یزدم : جد یپوزخند

 رسه . یم

 . می:ما از هم طالق گرفته بود-

 . نیاز هم جدا ش یخواست ی:اما شما نم-

 :اون حق داشت ازدواج کنه .-

 ؟ یکن یکار و نم نی:پس چرا شما ا-

 کنه . یمن فرق م طی:شرا-



ونا س من و نی؟ مادر من بب نیچون شما من و سونا رو دار ؟ ی:چه فرق-

 . سونا میبزرگ شد گهید

 . ی. بهتره به فکر خودت باش ستیبچه ن گهید

 . نی:شما دو تا دختر جوون-

تونم  ی. من مومدیحرفت بدم م نیاز ا شهیهم یدون ی:مامان م-

 نیمواظب خودم باشم . تو تمام ا

 . یتو مواظبم باش ستی.الزم نکردم  یاونجا تنها زندگ سالها

 فرمان بود . یدستم هنوز رو هیدستم گرفتم .  یمامان و تو دست

 دستش و فشردم

ت و ودخ یزندگ دیخودش و انتخاب کرد ... تو هم با ی:مامان بابا زندگ-

 . یانتخاب کن

 به روم زد . یدر سکوت لبخند مامان

 کجا برم ؟به رو به رو انداختم و سرم و تکون دادم :  ینگاه

 مفتر یم شیگذروندم . اروم اروم پ ینگاهم مغازه ها رو از هم م با

 لبم نشست . یرو یلبخندnew computerنام   دنید با

 . امیتا ب نیباش نجایطرف مامان برگشتم : چند لحظه ا به

 ؟ یری: کجا م دیبا تعجب پرس مامان



 بخرم . لیوسا رمیبه مغازه کردم : م یا اشاره

 ؟ یبخر یخوا یم یفکر گفت : چمت مامان

 . امیسرعت از مامان دور شدم : زود م به

 مغازه شدم . وارد

 . دمیکش رونیو باز کردم و کارت و ب فمیک

 . نیبه روم زد : خوش اومد یلبخند فروشنده

 کار دارم . نایزدم : با اقا س لبخند

 . ارمی: بجا نم دیابروهاش و باال کش فروشنده

راش ت برفاق یتو ادمهیکه  ییمغازه کردم : تا جا وردلبیبه ب یا اشاره

 و زده بودم . لبوردیب نیا

 ؟ یخودت وندیپ یگفت : وا کدفعهیو  دیصورتش و در هم کش یکم

 زدم . یشخندین

 ؟ یکن یم کاریچ نجایداد: تو ا ادامه

 . ینطوریکردم : هم لیبه راست متما یو کم سرم

کل خوش یلیخ نجایتونم بگم ا ی. م نمتیبب یروز هیکردم  ی:فکر نم-

 . یتر

 زدم : فلش من اماده هست ؟ یلبخند



 . یفرست یرو م یکی یدنبالش ... گفت یایخودت م ی:نگفته بود-

 و تکون دادم : حاال اومدم . سرم

 ؟ یمونیو تکون داد : چند روز م سرش

 دو هفته . دیمونم . شا ینم ادی:ز-

 حال گفت : هنوزم باور به طرف گاوصندوق برگشت و در همون نایس

 . یهست نجایکنم ا ینم

که  یقتنصب باشه ... سه سال از و لبوردیکردم هنوزم اون ب ی:فکر نم-

 گذره یکردم م یاون و طراح

. 

.  رهگذ یبه دست به طرفم برگشت : درسته ... سه سال م یبا فلش نایس

 تونم بگم هنوزم یاما م

 هاست . نیبهتر از یکیساختمون  نیا ی. تو نهیبهتر طرحش

 خوبه . یلیخ نیگفتم : ا یخوشحال با

 . یزنبرو هم خودت  میطرح بعد دیکرد : اره خوبه . اما با دییتا نایس

 خنده گفتم : حتما . با

شکل مش کردن دایشما ... پ یامانت نمیفلش و در برابرم گذاشت : ا نایس

 یبود اما چون شما خواست



 کردم . جورش

 ؟ هیاوک زشیدم : همه چخم ش شخوانیپ یرو یکم

سته . ب مدار یها لمیهم در برابرم خم شد : بله قربان ... تمام ف نایس

 همش

 نی.... افر نیباز گفتم : کارت درسته . افر شین با

 گذاشت : ما چاکر شما شانه یو دست رو ستادیصاف ا نایس

 کنم . یبرداشتم : جبران م زیم یو از رو فلش

که  نیا ... یمختلف انجام داد یواسه من کارا ی. تو کل هیچه حرف نی:ا-

 . ستین یزیچ

 بدم ؟ دی:خوب چقدر با-

 . یچیسرش و تکون داد : ه نایس

 ؟ یبخش یتا حاال م یچپ نگاهش کردم : از ک چپ

 بده . یخوا یخودت م ی: هر چ دیخند نایس

 فمیاز ک یبه حجم فلش انداختم و چند تا اسکناس پنجاه تمون ینگاه

 ... دمیکش رونیب

 گذاشتم و گفتم : بازم ممنون . زیم یتا رو 

 وارد مغازه شد . یمشتر نیح نیهم در



 . دییبه طرفش برگشت : بفرما نایس

 هدستم بده . هیگذاشتم :  بمیج یو تو فلش

و  شیگرفت گفت : چه جور یرا م یهمونطور که سفارشات مشتر نایس

 ؟ یخوا یم

 خوب بده . زیچ هی:-

 داد مشغول گشتن شد . یجواب م یبه سوال مشتر همونطور که نایس

 . ی: اشتباه کرد دمیپر نایحرف س انیفکر کردم و م یلحظه ا چند

 و یزبسا دیجد لیفا هی نیدر همون ح دیادامه دادم : با یبه مشتر رو

 ... یریبگ یکپ هیاز کلش 

 . یکن یتمام اطالعات و بعدا جمع اور یتون یم ینطوریا

 یونت یو برداشتن اطالعات م سهیو بعد از مقا یکن یو قطع م ارتباط

 . یدوباره ارتباط برقرار کن

 اطالعات کاملتر . نمیهدست و جلوم گذاشت : ا نایس

 شد . دیتشکر کرد و مشغول خر یمشتر

 چنده ؟ نیو برداشتم : ا هدست

 دستش و باال برد : تا نزدمت بردار و برو . بایتقر نایس

 . : دستت درد نکنه دمیخند



 . مینیببو  گریهمد میتون یم یینجای:باهام در تماس باش ... حاال که ا-

 گفتم : حتما. شدمیکه از مغازه خارج م همونطور

 . یگرفت ی: چ ستادیکنارم ا مامان

 و به طرفش گرفتم : هدست کیپالست

 ؟ یاوردیبا تعجب گفت : با خودت ن مامان

 رفت . ادمیهام و باال انداختم :  شونه

 یسرش و تکون داد : هنوزم فراموش کار نماما

 من عوض بشم ؟ یاعتراض گفتم : مامان چرا انتظار دار با

ر تعاقل  یشیکردم بزرگتر که م یفکر م شهیلب خبال گغت : هم مامان

 یشیم

 ؟ ستمیاالن ن یعنی:-

 یوقت عاقل نبود چیسرش و به عالمت نه تکون داد : تو ه مامان

 .از مامان دور شدم : دستت درد نکنه هام و تند تر کردم و  قدم

 خوره . یخودش و بهم رسوند : هنوزم زود بهت بر م مامان

ع وقت یبهم گفت یخواست یاعتراض گفتم : مامان امروز از صبح هر چ با

 نزنم ؟ یحرف یدار

 من . یدستش گرفت : دختر کوچولو ی. دستم و تو دیخند مامان



 . دمیخند

 ؟ یبخر یخوایم یچ گهیو گفت : د دیخند مامانم

 .ندارم  ازین یزیفکر کنم ... چ دیو به طرف سرم بردم : با دستم

 . میبخور یزیچ هی میبر ای: پس ب دیدستم و کش مامان

 . میو به عالمت باشه تکون دادم : بزن بر سرم
__________________________________________

__ 
 و به صفحه لپ تاپم دوختم ... نگاهم

 "رفته ؟ شیخوب پ زیهمه چ"

 اره . نجای: تا ا دیلغز بوردیک یرو دستم

 "هست ؟ یخوبه ... حواست که به همه چ یلیخ"

 :اره حواسم هست .-

 نیا یوتسال بود  نیاز چند شتریب نکهی. با ا دمیزنگ از جا پر یصدا با

 یکار بودم . اما هنوزم با صدا

 voice callدمیپر یاز جا م . 

 ... و وصل کردم ارتباط

hello:- 



 Bonjour mademoiselleارمان زهیدوش ری)روز بخ ?(

arman:- 

 هم گذاشتم . یرو چشم

 بله(ouiزبان فرانسه جواب دادم : ) به

 -: Comment allez - vous()حال شما چطور است ؟

 bonne , Que puis - je faireتوانم یم ی)خوبم ... چکار

pour vous:- 

 شما بکنم ؟( یبرا

 Je le nom de M.r surیسوق تماس م یرف اقا)من از ط

Vais appeler:- 

 (رمیگ

 اومد .... ینم ادمی یزیسوق ؟ چ یو باال دادم اقا ابروهام

 -:je ne me souviens pasاورم ینم ادی( )ب

 ll a dirigé les commerçants françaisاز یکی شونی) ا 

sur :- 

 فرانسه هستند ( تاجران

-(:oui)بله 



-(:Je tiens à vous rencontrerدر خواست مالقات با  شونیا

 شما را دارند (

 Malheureusement, je suis en voyage)متاسفانه ... من

en France:- 

 توانم به فرانسه سفر کنم ( ینم االن

Vous pouvez définir lieu de rencontre ... Il :- 

(viendra le lieu de rencontreنییشما محل مالقات را تع 

 به شونی... ا دیکن

 ( ندیا یشما م دارید

Très bon ... Je vais vous faire savoir le lieu de :- 

(rencontreهم خوب ... من محل مالقات را به شما اطالع خوا اریبس

 داد (

 Merci beaucoupمتشکرم اری( )بس
je suis heureux de faire votre connaissance , au 

:- 

 (revoirیینااز اش ) با شما خوشوقتم ... خدانگهدار 



ام قبل از مالقات تم دیو قطع کردم و در فکر فرو رفتم . با تماس

 یاطالعاتم و در موردش به دست م

 . اوردم

 توقف کردم .... یسان ینت زدم و باالخره رو یتو یچرخ

 کنه . قیسوق تحق یبراش زدم تا در مورد اقا یلیمیا

در  به از چشم از صفحه نوت بوک برداشتم و که به در خورد یضربه ا با

 دوختم .

 تو ... امیتونم ب یدر و باز کرد و گفت : م سونا

 .. ایو تکون دادم : اره ب سرم

 تخت نشست و گفت : خوش گذشت ؟ یرو سونا

 بود یزدم و سرم و به سمت چپ تکون دادم : عال یلبخند

 سرت غر زد ؟ ی: کل دیخند زیر سونا

 رفته بهش عادت کردم ادتیدم : و تکون دا سرم

 یرفت ی: وقت دیکش حصارتخت برداشت و در  یبالشت و از رو سونا

 رفتارش بد تر شده بود ... از

 ارومتر شده . یتو اومد یوقت

 دونم . ی:م-



 .ه خواد غر بزن یناراحت نکن ... بزار تا دلش م ادی:پس خودت و ز-

 ارومتر بشه . ینطوریا دیشا

ت باهام تماس نگرف یخوش گذشته بود . وقت یلیش خبا تو به امروز

 شده که امروز یفکر کردم چ

 . نگو سرش با تو گرمه رهیگیازم نم یسراغ

 شهی. تو همباشه .. نطوریهم دمی: با دمیباز شد ، ابروهام و باال کش شمین

 . اما من ! یکنارش

 ییهاتن . اخه اونجا یستیبالش و به طرفم پرت کرد : بس که ادم ن سونا

 ی؟ نم یکن یم یمثال چه غلط

 انیهمه ادم که دنبالت هستن ... م نی؟ خوب ا نجایا یبمون یتونست

 . ننتیب یم نجایا

 میراض میو تکون دادم : من از زندگ سرم

 یدیرس یخواست یکه م یزی:خوشحالم ... تو به اون چ-

 ؟ یشدم : تو چ رهیچشماش خ تو

 و بدست اورده باشم . اشیبعض دی: من ؟ شا دیکش یاه بلند سونا

 ؟ یچ شیزدم : بق یلبخند



تونم  یم .. من خواهر توام  ارمیکنم اونا رو هم به دست ب ی:تالشم و م-

 اونا رو از دست بدم ؟

تخت گذاشتم و کنارش نشستم :  یجا بلند شدم . بالشت و رو از

 تمام دی.... با نیهم یعنی یزندگ

 یباهاش بکن دنیجنگ یو برا تالشت

همه به خودت سخت  نیا نیهم یو به طرفم برگردوند : برا سرش

 ؟یریگیم

 هم دارم ؟ یا گهیپوزخند گفتم : چاره د با

ن ونت ینوه هاتم م یدار یهاش و باال انداخت : تو االن اونقدر شونه

 رو داشته یزندگ نیباهاش بهتر

 . باشن

 ؟ هیکاف نی: ا دمیو دزد نگاهم

 ؟ ستین ی:کاف-

ن م مثل یادم جاه طلب ینبود ؟ مطمئنا برا یعا کاف؟ واق ستین یکاف

 نبود ... نه یمن کاف ینبود . برا

 دموجو یکه از زمان تولدم تو یکیخودم . بخاطر اون سها کوچ بخاطر

 نبود . اون جاه طلب یبود کاف



 اون بودم . هیمن شب دمیدرست مثل خودم . شا بود

 م کمه... هرچقدرم باشه باز ستین یکردم : کاف زمزمه

 بیسکه به خودت ا یدنبالش نباش یاونقدر دوارمیبلند شد : ام سونا

 . یبزن

 خواستم همه خوشبخت باشن . یو گرفتم : من فقط م دستش

ودت خ ی. از زندگ یبه طرفم برگرده گفت : تو ... فرار کرد نکهیا بدون

 . یفرار کرد

 ؟ دمیدیو به چشم م زانمیعز یموندم و نابود یم دی:با-

 درداشون یرو یشدیم یو مرهم یموند یم دی. با :نه-

 :مگه نبودم ؟-

 یباش یتونست یم نیاز ا شتری: ب دیکش یبلند اه

 یکم کار یشدم : اونقدر رهیو به رو به رو خ دمیو عقب کش دستم

 سونا یکرده بودم که صدا یکار

 اومده بود ؟ در

 .... دمیتخت دراز کش یرفت . رو رونیاز اتاق ب سونا

 . دمیکش نییو دو طرف صورتم گذاشتم و باال و پا دستام

 ؟ یبرگرد یخوا یم ی: ک دیچیگوشم پ یمامان تو یصدا



و ذاشتم گفتم : د یدهنم م یرو تو یکه قاشق پر از بستن همونطور

 . گهیهفته د

 زد : چقدر زود ... یتلخ لبخند

ا ارک یلیدو هفته خ نیا یتونستم تو یبود ؟ من م یهفته زمان کم دو

 انجام بدم .

 جا بلند شدم و به طرف در اتاقم به راه افتادم ... از

ه بو  برم برگشتم و صفحه نوت بوک و بستم رونیاز در ب نکهیاز ا قبل

 سرعت از اتاق خارج شدم .

کت سا وکه وارد شدم دهنش باز موند  نیادامه داد : هم جانیبا ه سونا

 یپس گردن کی دیشد ... سع

 اومد و دهنش و بستزد تا به خودش  بهش

 بودتت ؟ دهی: مگه تا حاال ند دمیخند

 پسره . هی فشیکرد حر ی:نه بابا ... فکر م-

 . یحالش و گرفت یزدم : پس حساب یلبخند

 با هم ظهربه دهان گذاشت : نه بابا . قرار شده فردا بعد از یقاشق سونا

 . میمسابقه بد

 خوبه یلیخ نیبرداشتم : ا زیم یو از رو وانیل



خودم .هه پرو و خودخوا یلیخ دمی. شن رمیحالش و بگ دی. با هی:اره عال-

 . رمیخواستم حالش و بگ

 بودم . دهیاسمش و شن یلیخ اخه

 یبشقاب رها کرد و گفت : تو که نم یقاشق و چنگالش و تو مامان

 ؟ یکن ریخودت و درگ یخوا

 ؟م کن ریخودم و درگ دیسرش و به عالمت نه تکون داد : چرا با سونا

 خوام حالش و یمن فقط م

 . رمیبگ

 نینکحرف زدن زودتر غذاتون و تموم  یبلند شد : بهتره به جا مامان

 . رسنیم نایاالن خالت ا

 . رونیب میبر میخواست یو جمع کردم : مامان م لبام

.  تتدیشونه هاش و باال انداخت : خوب خالته ... هفت ساله ند مامان

 ی.نم نتتیبب ادیخواست ب یم

 . ادیکه بهش بگم ن تونستم

 دهنم گذاشتم : حق با شماست . یقاشق و تو نیاخر

فت گ داشتیبرم زیم یهم بلند شد و همونطور که پارچ اب و از رو سونا

 یرفت ی: سها بهتر بود تو م



 . دنشونید

 نثارش کردم . یغره ا چشم

 دخترا ... نی:زود باش-

 یمر کارا رو انجام هر چه زودت دی. با میشد زیجمع کردن م مشغول

 نجایا نیاز ا شتریب دیدادم . نبا

 خبر یاز ماجرا بو ببره ... درسته کس یموندم . ممکن بود کس یم

 زود اخبار پخش ای رینداشت اما د

هر  دیاسر و صدا کار و تموم کنم . ب یتونستم ب یشد . اون وقت نم یم

 شدمیوارد عمل م عتریچه سر

. 

 ؟ یا کارهیگذاشتم : سونا فردا صبح چ ییظرفشو یها رو رو بشقاب

 متفکر گفت : چطور مگه ؟ سونا

 بخرم ... نیخوام برم ماش ی:م-

 ... میریم یندارم . هر وقت بخوا یو تکون داد : کار خاص سرش

 نیماش هیخوام  ی. م می: فردا صبح بر نتیکاب یرو دمیو کش خودم

 خوب بخرم .

 ؟ نیو محکم بست : ماش خچالیدر  سونا



 و به عالمت مثبت تکون دادم . مسر

 یخوا یم نی. ماش یستین نجایا شتری؟ تو که دو هفته ب ی:خل شد-

 ؟ کاریچ

 رضشقو تو دو هفته به من  میخر یتو م یو باال دادم : برا ابروهام

 یدیم

 . دارم نی. من ماش ییچا یکرد : نه بابا . م کیچشماش و بار سونا

ن ؟ م ی: مطمئن دمیدم و جلو کشگذاشتم و خو نتیو گوشه کاب دستام

 منظورم نبودا ... نایماش نیاز ا

 . ادیخوشت م ینیماش هیاز  یگفت ادمهی

 ؟ یگیم یبه طرفم اومد : جد کدفعهی سونا

م فتر یم رونیو همونطور که از اشپزخونه ب دمیپر نییزنگ پا یصدا با

 . میگفتم : کامال جد

فتادم اه به را یطرف در ورود به دنبالم از اشپزخونه خارج شد . به سونا

 . مامان قبال به استقبال رفته

 . بود

 م .تعجب کردم . به طرفشون رفت دیرس یکه به گوش م ییسر و صدا از

 با یخاله مشغول احوالپرس



 بود . مامان

 . ستادمیکردم و کنارشون ا سالم

 یباران کرد : ک شکوفهو صورتم و  دیم کشحصاربه سرعت در  خاله

 سر بهم هیر ؟ چرا دخت یاومد

 چقدر خوشحال شدم یدون ینم ی؟ امروز که مادرت گفت برگشت ینزد

 کدفعهیو  یرفت یا کدفعهی. 

 . یاومد هم

 یب دیخبر بره .با یکه ب ی... کس گهیاومدم : اره د رونیش بحصار از

 به دختر ی. نگاه ادیخبرم ب

 بود انداختم . ستادهیکه کنار خاله ا یجوان

 ... همسر فرهاد . نیرد : نگک یمعرف مامان

 به روش زدم : منم سهام . یلبخند

دست فشردم :  یدستش و به طرفم دراز کرد . دستش و تو دختر

 خوشبختم .

 حصاردر  یکه دختر بچه ا یباز شد و قامت بلند فرهاد در حال در

 شد . انیداشت نما

 شدم . رهیتعجب بهش خ با



 ... نطوریهم اونم

 کرد . یگاهم مبچه با تعجب ن دختر

 اومد : سالم شیپ یقدم فرهاد

 که بود . اب دهنم و قورت دادم و همونطور دهیلبام ماس یرو لبخند

 گفتم : دادمیسرم و تکون م

 . سالم

 ؟ یزمزمه کرد : خوب فرهاد

 ؟ یبه روش زدم : اره . تو چ یلبخند

 . ستمیکرد : بد ن دییتا فرهاد

ن اماو جور کردم و در کنار م گفتن نداشتم . خودم و جمع یبرا یحرف

 یم حصارکه دختر بچه رو در 

که  یا دختر بچه ی. سونا هم وارد شد و بعد از احوالپرس ستادمیا دیکش

 دونستم اسمش یحاال م

 نشست . نیو کنار نگ دیکش حصاررو در  نهینازن

 . دونستم فرهاد ازدواج کرده اما خبر نداشتم بچه دار هم شده یم

ا بد که معلوم بو نطوریشغول صحبت بودند . سونا هم او خاله م مامان

 داشت . یخوب دوستی نینگ



 به فرهاد انداختم . ینگاه یچشم ریز

 اومد . یانداخته بود و متفکر به نظر م نییو پا سرش

 ؟ سها یبازم بر یخوا یخاله به خودم اومدم : درسته که م یصدا با

 . ستین نجایمن ا یبرم . کار و زندگ دیکردم : با دییسر تا با

 نجایا دی. باوطنته ... نجای... ا یبرگرد دیبا گهیگفت : د یبا ناراحت خاله

 . ی. ازدواج کن یکن یزندگ

 . یدار بش بچه

 کارانیا ی. من االن برا مهیو تکون دادم : خاله من تازه اول جوون سرم

 . ستمیاصال مناسب ن

 ؟ یازدواج کن یخوا ینم یعنی:-

 ... یدزو نی:نه به ا-

 رو دوست یکس دمیپاهاش حلقه کرد و گفت : شا یدستاش و رو فرهاد

 ... یدار

 سرعت سر بلند کردم : نه ... به

 که گفته بودم تعجب کردم . یاز نه ا خودم

 دمکر یکه سع یانداختم . برخالف تمام مسائل نییسرعت سرم و پا به

 باشم یباهاشون عال دوستیدر 



 بودم . فیمورد کامال ضع هی نیا یتو

ا ب دوستیکردم در  یکه فکر م یمن هنوزم نتونسته بودم اونقدر اره

 باشم . یفرهاد قو

 نکن . تشیحاکم و خاله شکست : فرهاد اذ سکوت

 .دادم و از جا بلند شدم  هیمبل تک یو به دو طرف دسته ها دستم

 گرفتم . شیاتاقم و در پ ریمس یگفتن حرف بدون

 سرم بستم . اتاق شدم و در و پشت وارد

 و کتابخونه ام ... میمیقد وتری... کامپ ریتحر زیبه اتاقم انداختم . م ینگاه

 کنار کیکوچ زیباالخره م

 یکه گاه یکه تمام گذشته ا ی. و اون قاب عکس ... قاب عکس تختم

 یوجودش حسرت م یبرا

 یور.  افتاده به طرفش رفتم ی. با شونه ها دیکش یم ریو به تصو خورم

 زیرست کنار مد نیزم

 هشببرداشتم و  زیم یدادم . قاب عکس و از رو هیو به تخت تک نشستم

 شدم . رهیخ

ون اس یلیاون خ یکردم ... ول یاون زندگ ادیسال ... هفت سال با  هفت

 ... خبر گهید یکیرفت سراغ 



 بچش ؟ یبود ول دهیزودتر از خودش رس ازدواجش

 از دست دادنش تاسف یکه برا یزیموقع رفتن تنها چ شیسال پ هفت

 خوردم عشق فرهاد بود ... و

 چه اسون عشق من و فراموش کرد . فرهاد

 شدن . ریسراز اشکام

 نکنم که یباشم . کار یکردم محکم باشم . قو یم یهمه حال سع در

 از یبشم . اما حاال برا مونیپش

اما  تونستم مادر بچش باشم . یبودم . من م مونیدادن فرهاد پش دست

 ... حاال

 اشبود و دست ستادهیو به قاب عکس دوختم . فرهاد پشت سرم ا نگاهم

 و دورم حلقه کرده بود .

 لند بهد بتمام دخترا ق نیب نکهیاز من بلندتر بود . با ا یده سانت قدش

 . اما فرهاد ومدمیحساب م

 و از پشت بسته بود . دستم

م ندظر گذروصورتش و از ن یصورتش ثابت شد ... تمام اجزا یرو نگاهم

 کوتاهش که ی. موها



از اون  ی. اما حاال خبر ختیر یصورتش م یو رو شیقسمت شهیهم

 موها نبود . همش و کامال به

من بود و  یچشما هیکه درست شب ییشونه کرده بود . چشما پشت

 ها فکر کنن یلیخ شدیباعث م

ه ب. چشماش .... چشماش به گذشته برگردوندتم .  میو برادر خواهر

 ... سه ماه قبل شیسال پ هفت

 رفتنم . از

 بلند شد ... صداش

 . میریعکس بگ ایچقدر خوبه ب نجایا نیسها بب ی:ه-

 رو هم صدا کنم . هیبق سای:وا-

 . ای... ب ستی: الزم ن دیو گرفت و کش دستم

 ؟ یو اورد نی:باشه ... دورب-

 :اره ، اره ...-

 ی شهی. پام به ر میتگذش یدرختا م نی. از ب شدمیم دهیدنبالش کش به

 کرد . ریاز درختا گ یکی

 ؟ یشد یاخ گفتنم بلند شد . به سرعت به طرفم برگشت : چ یصدا

 : پام دمیو در هم کش صورتم



 داد . یشد و پام و بلند کرد . اروم اروم تکونش م خم

ت لحظه لذ نیهم گذاشتم تا بهتر احساسش کنم . بهتر از ا یرو چشم

 ببرم .

 : االن خوب شد ؟ بلند شد فرهاد

 یسرعت چشم باز کردم : اره . مرس به

 انجیعکس ا هی ایبه اطراف انداخت : ب یبه روم زد . نگاه یلبخند

 . میریبگ

 ستعک سایوا یخوا یو بده هر جا م نیو به طرفش گرفتم : دورب دستم

 . رمیو بگ

 ... ستیرومون بود رفت : نه الزم ن شیکه پ یطرف درخت به

 . خودش و عقب تر ستادیگذاشت و به سرعت کنارم ا و روش نیدورب

 و دستاش و دورم حلقه دیکش

 . کرد

 دادم . هیزدم و سرم و به بازوهاش تک یلبخند

 دوست دارم شهیلحظه زمزمه کرد : سها هم همون

 پررنگ تر شد . لبخندم



ه ب دمیتا رس دمیقاب عکس کش یو از گوشه تابلو برداشتم و رو دستم

 لبام ...

که  یرنو بلوزم اشکام و پاک کردم .با نیهنم و قورت دادم . با استد اب

 به صورتم خورد سر بلند

 وند .مت بود ثاب ستادهیباز ا مهیدر ن یفرهاد که جلو ی. نگاهم رو کردم

 تو ؟ امیتونم ب یشد : م رهیچشمام خ تو

 و تکون دادم . سرم

 نیمز یارم روشد و در و بست ... اروم اروم به طرفم اومد . کن وارد

 کنار ینشست .خودم و کم

 تر کرد . کی. دوباره خودش و بهم نزد دمیکش

 شد . چند لحظه رهیبرگردوندم و بهش نگاه کرد . اونم بهم خ سر

 گذشت .

م ها زانو یقاب عکس افتادم . برعکس رو ادیو برگردوندم . تازه  سرم

 گذاشتمش ...

 . میکه باهم گرفت یعکس نی:اخر-

 نداشت . یا دهیپنهون کردنش فا گهید . دبو دهید پس

 نگفتم . یزیچ



 . رمیگ یکه باهات م هیعکس نیدونستم اون اخر یداد : کاش م ادامه

 کرد ؟ یم یو تکون دادم : چه فرق سرم

قع و دستاش و دورشون حلقه کرد : اون مو دیکش حصارو در  زانوهاش

 یباهات م یشتریب یعکسا

 . گرفتم

 ز اون ساال گذشته .ا یلیزدم : خ یلبخند

 ... یلیکرد : اره خ دییتا

 ... میکرد سکوت

اور م بخواست یمدت باور نکردم ... نم هی.... تا  یرفت دمیفهم ی:وقت-

 کردم ی... فکر م یکنم رفت

 قتو چی... ه یگردش رفت یفکر کردم برا نیبه ا ی... حت یشد پنهون

 ینخواستم باور کنم برا

 یرفت شهیهم

 مگه نه ؟ یخم کرد : تو دوسم داشت و به طرفم سرش

ما گفتم ؟ دوسش داشتم ؟ اره داشتم ! ا یم دیبا یکردم . چ نگاهش

 اگه دوسش داشتم چرا رفتم ؟



اما  .بزنه  یخواست حرف یدهنش و تکون داد . انگار م یچند بار فرهاد

 حرفش ...

 ... یبه حرف اومد : بگو که دوسم داشت باالخره

 م .و خم کردم : داشت سرم

 ؟ یازم نگرفت ی؟ چرا سراغ یزمزمه کرد : پس چرا رفت اروم

 چراهاش نداشتم یبرا یجواب

 :متاسفم فرهاد ...-

 خوره سها ... یبرگردوند : تاسفت به درد من نم سر

 سها ... اره ... سها ... یفهم یبه طرفم برگشت : م کدفعهی

 کرد : سها ... سها تکرار

ه ؟ من ب دمیاسم چقدر زجر کش نیا به زبون اوردن یبرا یدون ی:م-

 کردم . با فکر تو یزندگ ادتی

مه نا هی.  یزنگ بزن هی. منتظر بودم  یکردم .منتظر بودم برگرد یزندگ

 ... یبد

 ... کلمه هیکلمه بودم سها ...  هیخواستم فقط طالب  ینم یادیز زیچ

 یفرهاد ... بگ یسیبود بنو یکاف



 یندگز اهاتیموندم . تا اخرش با رو ی... تا اخرش به انتظارت م فرهاد

 کردم . یم

 . نطوریمنم هم یشد ... اشکا ریسراز اشکاش

 ... سها ... سها وونهیباالتر رفت : د یتن صداش کم نباریا

 کردم : جانم ... زمزمه

 دهروشن ش اطیکه با نور چراغ ح کمیسکوت اتاق تار یکرد . تو سکوت

 شد . رهیبود بهم خ

 جانم . یگیگرفت : هنوزم مو به طرفم  دستش

تم قاب عکس برداش یبه دست لرزونش انداختم . دستم و از رو ینگاه

 دستش گذاشتم . یو رو

ه نوزهکردم : هنوزم که  یکه فکرش و م یفشرد . محکم تر از اون دستم

 زارمیهم م یچشم رو یوقت

 یچشمام یتو جلو فقط

 انداختم . نییو پا سرم

 یرو حس نم یوقت طعم خوشبخت چیه گهی... د ی:سها نابودم کرد-

 نیاز ب زیهمه چ گهیکنم . د

 نابود شدم . شهیهم ی. برا رفت



 ... ی: تو خوشبخت دمشید یاز پشت پرده اشک م یسخت به

 یرام بکه دوسش دار ی... نخواهم بود ... کس ستمیو تکون داد : ن سرش

 و هم با میخوشبخت شهیهم

 با خودش برد . و میخوشبخت یبرد ... ارزوها خودش

 و تکون دادم : فرهاد ... سرم

 بگو ... گهیبار د هیتر اورد :  کیو نزد سرش

 هق هقم بلند شد . یصدا

 . دیم کشحصارحرکت در  هی یو تو دیکش رونیو از دستم ب دستش

 جا به جا شدم و زمزمه کردم : فرهاد یکم

 هیزیچ نهات نیدونم اشتباهه سها اما ا یدستاش و تنگ تر کرد : م حلقه

 یهمه سال م نیکه بعد از ا

 ارومم کنه . تونه

 شونه اش گذاشتم : متاسفم یو رو سرم

 یواخ یم... حاال که  ینگو . حاال که برگشت یچینگو سها ... ه یچی:ه-

 . رمیگی... جلوت و نم یبر

ه تموم شد زیکه همه چ یاومد یخوام . تو درست زمان یازت نم یچیه

 شتواسه برگ یزیچ گهی. د



 خودم و دارم . ینداره . من االن زندگ وجود

 دونم ی:م-

 . یگشتیشونه ام گذاشت : سها کاش زودتر برم یو رو سرش

د . فرق کرده فرها یلیمن خ ی: زندگ دمیکش رونیش بحصارو از  خودم

 هم به درد گشتمیاگه برم

 میخورد ینم هم

وقت  چی. ه یستیمال من ن گهیدونم . تو د یو تکون داد : م سرش

 یزای. فقط دل خودم و به چ ینبود

 کردم . یخوش م یواه

 ؟ یهست یبه سکوت گذشت که گفت : االن راض یلحظه ا چند

زدم . از جا بلند شدم و در همون حال قاب عکس رو هم  یلبخند

 گذاشتم : االن زیم یبرداشتم و رو

 . ترمیراض شهیهم از

 برگشتت ؟ لی:و دل-

 ... حیتفر هی:-

 داد : باور کنم ؟ و تکون سرش

 ؟ یهست یا گهید زیطرفش برگشتم : دنبال چ به



 خاص زیچ هی دیجا بلند شد : شا از

 ستین نیجز ا یزیو تکون دادم : مطمئن باش چ سرم

 داد . رونیدوخت و نفسش و با صدا ب نیو به زم نگاهش

 به طرفش قدم برداشتم . چراغ صفحه زمیم یرو یزیروشن شدن چ با

 خاموشروشن و  یگوش

 به فرهاد انداختم که بهم چشم دوخته بود . ی. نگاهشدیم

 ؟ یدیو به راست خم کرد : چرا جواب نم سرش

 یگوشم گذاشتم . تماس برقرار شد و صدا یرو برداشتم و و یگوش

 دیچیپ یتو گوش کیج

 وندی:سالم پ-

 . حالت چطوره ؟ کیزمزمه کردم : سالم ج یاروم به

 ؟ ی. تو چطور می:من عال-

 رهیم شی:منم خوبم . کارا چطور پ-

 . دنیها به مقصد رس ونیتماس گرفتم . تمام کام نیهم ی:برا-

 هیخوب یلیخبر خ نیو تکون دادم : ا سرم

 کنم ؟ میتنظ یک ی:قرار و برا-

 یانجام بد یتو کار ستی. الزم ن رمیگی:خودم باهاشون تماس م-



 ی:هرطور تو بخوا-

 کی:تا بعد ج-

 وندیش پ:مواظب خودت با-

 یطور با نی:تو هم هم-

 و قطع کردم و به فرهاد نگاه کردم . تماس

 رهیم شیخوب داره پ یلی: انگار کارات خ دیو ازم دزد نگاهش

 . نطورهی:هم-

 هو رو شد ریطرز حرف زدنت هم ز ی. حت یشد ییپا اروپا هی گهی:د-

 همرنگ ادما شد دیبا یزندگ یزدم : برا یشخندین

 ؟ یاونا شد:و تو هم همرنگ -

 شوناونا نشدم . مثل خود هیو به عالمت نه تکون دادم : من شب سرم

 کنم . یباهاشون برخورد م

 و باال انداخت : جالبه ابروهاش

 هیبق شیپ میطرف در رفتم : بهتره بر به

 وضع یلیکرد گفت : تو خ یکه در و باز م یکنارم گذشت و در حال از

 یلی. خ یشد



 یبا انویگرفتم . ل شیمن راه اشپزخونه رو در پوارد سالن شد و  فرهاد

 نشستم زیبرداشتم و پشت م

 ؟ ی. سونا وارد اشپزخونه شد : با فرهاد حرف زد

 و به نشونه اره تکون دادم . سرم

 ؟ نیدیهم رس یا جهی:به نت-

 ؟ می: قرار بود برس دمیباال رفته پرس یابروها با

 دیو کج و کوله کرد : شا لباش

 ؟ رنیم یشدم : کجا بلند  از

 : تازه اومدن کجا برن ؟ دیبا تعجب پرس سونا

 خوام بخوابم . یگذاشتم : خسته ام ... م ییظرفشو یو تو وانیل

 یواهر خ: تو برو بخواب ... من از طرفت عذ دیو برداشت و اب کش وانیل

 کنم یم

 به روش زدم : ممنونم یلبخند

غ تن سونا رفتم سرارف رونیاشپزخونه موندم . با ب یتو گهید یکم

 هام بیاز ع یکی نمی... ا خچالی

 یم هیکرد و االنم دلم الو یم دیجد زیکه به سرعت دلم هوس چ بود

 خواست . کاش اماده اش بود .



 داشتم قطعا . خچالیتو  یکیخونه خودم بودم االن  اگه

.  اومدم رونیزدم و از اشپزخونه ب خچالیداخل  یبه غذاها یناخونک

 شدم و در پشت سرموارد اتاق 

 و لوله کردم . دمیکش رونیب یلواشک فمی. از داخل ک بستم

 و و برداشتم میتخت افتادم . گوش یدهنم گذاشتم و رو یو تو لواشک

 فرستادم امیچند تا پ

 ع.. ادماتم جمدنبالم . ای. ب نمتیبب دیفرستادم : فردا با نیرو به فرز یاول

 کن الزمشون دارم .

ال تقان یامن یفرستادم و گفتم : محموله رو به جا کیج یهم برا یبعد

 بده و نظارت روش و هم

 تر انجام بده . یو قو قتریدق

 . نمتیب یم یفرستادم : به زود امیپ کیدر اخر  و

و ر یلواشک و فرو دادم ... گوش کهیت نیرو خاموش کردم و اخر یگوش

 بالشم گذاشتم و دستم ریز

 رفتم . هم روش قرار دادم و به خواب و
__________________________________________

______ 
 دمتیوقته ند یلیدستش فشرد : خ یدستم و تو یبه گرم دیسع



 یبه روش زدم : بزرگ شد یلبخند

 بمونم یکه هنوزم همونقدر ی: انتظار نداشت دیخند

 یدیو تکون دادم : انگار فقط قد کش سرم

 ... یمعرفت شد یب یلیخ گهیبهم رفت : د یغره ا چشم

 . رسمیشما نم ی: به پا دمیخند

 ینداز یم کهیت یدار یلیخ گهینشست : دختر عمو ... د کنارم

 . می: چاکر دمیسرم گرفتم و به جلو کش حصارو  دستم

 نیچهم ادیحرف نزن سها اصال بهت نم ینطوری: ا دیبلند خند یصدا با

 حرف زدن .

اختم ندابه اطراف  یدم و نگاهز یورود سونا ازم فاصله گرفت . لبخند با

 . تمام باشگاه و از نظر

ه شدم ک رهیبودن خ یدر حال باز زیکه پشت م ییو به ادما گذروندم

 کنارم نشست : سالم

 سر برگردونم لبخند زدم . نکهیا بدون

 یدستش بود و جا به جا کرد : خبر دادن دنبالم م یکه تو یوانیل

 نیگرد

 ... نرایا ادیداره م یفرانسو کی:-



 شما ... دنید ادیبه طرفم خم کرد : م یو کم سرش

 زمزمه کرد : اوهوم اروم

 نیهست تی:و شما دنبال امن-

 ؟ نیکردم و ادامه داد : بهش اعتماد ندار سکوت

 اعتماد کرد چکسیبه ه دینبا دارید نی:اول-

 نیبهش اعتماد کن دی:کامال حق با شماست . نبا-

 ؟ ی:هست-

 در خدمت شما بودم . معلومه که هستم شهی:خانم ارمان من هم-

 ...نی:فرز-

 :بله خانم ...-

قرار  نجااو ادیم یدهن پر کن ... وقت زیچ هیکن .  دایخونه واسم پ هی:-

 و زیهمه چ بی. ترت میزاریم

 بشه هیتا دوساعت بعد از قرار کل خونه تخل بده

 :بله خانم-

از  یا لحظه یخوام حت یها رو نصب کن . نم نی:تمام برنامه ها و دورب-

 اون قرار و از دست بدم .

 . دمی:فهم-



 یکم نزار یزیچ دوارمی:ام-

 . دمیو مرتب انجام م زی. همه چ نی:بهم اعتماد داشته باش-

 نشخوایپ یدستش و رو دیجا بلند شدم و به طرف سونا رفتم . سع از

 خواهرا نیگذاشت : خدا از ا

 یخواهرم یجا یعموم هستسها تو هم دختر  گمیمن نکرد . م بینص

 به ما بنداز ... بابا ینگاه هی... 

 دست سونا ؟ یداد هیپورشه چ نیا

تونستم بهش  یبود که م یزیچ نیسونا زدم : کمتر یبه رو یلبخند

 بدم .

 هی دیسرش گذاشت : شا یبه سرعت دست سونا رو گرفت و رو دیسع

 هم به ما رو کنه . بابا یشانس

 پولدار بچه

 . دمیخند

 انمخ بشه سونا دایپ بتیروم گذاشت : االناست که رق شیپ یوانیل دیعس

 . ستمصبرانه منتظرش ه ی. ب ادیخم شد : بزار ب زیم یکامال رو سونا

 ادیدوختم . مطمئنم سونا از پسش برم اردیلیب زیو به م نگاهم

 . دمیکش یصندل یو رو خودم



 ؟ یامتحان کن یخوا ی: نم دیخودش و جلوتر کش دیسع

 بهش ندارم . یعالقه ا ادی:ز-

 یارد یادیعالقه ز زایچ نیکردم به ا یسرش و تکون داد : فکر م دیسع

 رو فراموش کردم . زایچ نیوقته ا یلی:خ-

 :اومدن-

 یدخن. لب دمیو دنبال کردم و به دو تا پسر جوون رس دینگاه سع ریمس

 لبم نشست یرو

کث معد وتر اومدن و بجل یقد بلند و چهارشانه بودند . پنج قدم پسرها

 کردن و نگاهشون و دور تا

 سالن چرخوندن . دور

 ازم دور شد و به طرفشون قدم برداشت . دیسع

 لبخند زدم . یا رهیمکث کردم و به نگاه خ یلحظه ا چند
__________________________________________

________ 
_______________ 

 ریام

 به روم زد . یلبخند

 گشت . یم یزیاهرخ انداختم که نگاهش به دنبال چبه ش ینگاه



 رو به رومون قرار گرفت . دیسع

 بچه ها ... نیفشرد : چطور یهر دومون و به گرم دست

تر دخ هی... تا حاال با  دیخم شد : استرس دارم به جون سع یکم شاهرخ

 مسابقه نداده بودم

 هیکیم شونه اش گذاشتم : چرت و پرت نگو شاهرخ ... اون یرو دست

 ... به خودت اعتماد هیمثل بق

 باش . داشته

 میفتکه با سروش گر یماتیکرد . بعد از تصم دییهم حرفام و تا دیسع

 رییقرار شد فقط من و اون تغ

 ن . ازبد اسم به کارشون ادامه نیو رها با هم میو شاهرخ و نس میبد نام

 و دیسع یقبل ییاشنا یطرف

 به نفعمون تموم شد . شاهرخ

 که یفرن به چند دی. به دنبال سع میبه راه افتاد دیبا دعوت سع خرهباال

 جمع شده بودند زیم کیدور 

 . میرفت

ه کرد اشار یم ییخودنما هیاز بق شتریجمع ب انیکه م یبه دختر رو

 شاهرخ نمیکرد : سونا و ا



مکث  یزد و دستش و جلو برد . دختر چند لحظه ا یلبخند شاهرخ

 سرشکرد و به تکون دادن 

لبم نشست . به دست خشک شده شاهرخ  یرو یکرد . پوزخند اکتفا

 ینگاه کردم و به سرعت قدم

 ؟ دیکن یم یباز ییبرداشتم : تنها شیپ

 ؟ نیدار یشتری: انتظار ب دیپرس متعجب

 یباهم باز میخوا یمن شاهرخ جواب داد : من و دوستم م یجا به

 یبرا قیرف هی دیتون ی. م میکن

 نینک دایپ خودتون

 معلوم بود صورتش در هم رفت . کامال

 کنم یم ی:من باز-

 ی. لبخند میخواست یکه م یزیهمون چ قای. دق میبه عقب برگشت همه

 یلبم نشست و با ابروها یرو

 رفته نگاهم و بهش دوختم . باال

 ؟ یکن یباز یخوا یکنارش قرار گرفت : سها واقعا م سونا

 ؟ یخت : بهم اعتماد دارخواهرش دو یاش و تو چشما رهیخ نگاه



با  هشیمثل هم ایسر تکون داد و باعث شد ادامه بده : ب یبه اروم سونا

 . میکار و انجام بد نیهم بهتر

 ، به خودت اعتماد داشته باش . میو تو با هم من

 . دیش پرحصارتو  بایدستاش و باز کرد و تقر سونا

 یکین کدوم از اودو تا خواهر هر  نیتر شد : بابا ا کیبهم نزد شاهرخ

 تره ها یخوردن

 نی. ا یادب شد یب یلیخ گهیبهش زدم : د یو پس گردن برگشتم

 نیفکر ا ستیت ندوستی

 یبش کیبهش نزد یبه جاش فکر کن چطور یباش زایچ

م موضوع که فکر کنم اون نی: به هم دیتر کش کیخودش و نزد شاهرخ

 . شهیخود به خود درست م

 و به تاسف تکون دادم . سرم

ه کبود  ستادهی. اونقدر محکم ا ستادیمن و شاهرخ ا یرو به رو سها

 ینم ونمیکام هی یمطمئن بودم حت

 ؟ نیکن یم یتکونش بده : خوب شما دو تا باز تونه

ا ب رشتیب ی. چند سانت ستادمیبه جلو برداشتم و کامال کنارش ا یقدم

 ی. نفسها میهم فاصله نداشت



بود به صورتم  یمثل اب سردخورد . درست  یبه صورتم م گرمش

 نفس هاش کامال نکهی. با ا زدمیم

 داشت که نشاط بخش بود . یمن حس اون اب سرد یبود اما برا گرم

 ... نینباز دوارمیشدم : ام رهیو باال گرفتم و تو چشماش خ سرم

اد تمبه خودت اع یادیگفت : ز یبه صورتش داد و با لبخند پنهان ینیچ

 هکدفعیمواظب باش  یدار

 ینش غرق

 خنده ها بلند شده بود . یصدا

 :من به خودم اعتماد کامل دارم-

 . مینیو جمع کرد : بب لباش

 تکون دادن سرم اکتفا کردم. به

 طرف نیبه پله ها کرد : از ا یاشاره ا دیسع

شاره ا بود ستادهیبه جلو برداشتم و به شاهرخ که هنوز همون جا ا یقدم

 . به دنبال فتهیکردم راه ب

 یمم به چش اردیلیبزرگ ب زی. م میو خواهرش از پله ها باال رفت هاس

 خورد .

 . ستادیا زیخواهرش پشت م یرو به رو سها



 کنار شاهرخ قرار گرفتم . منم

 . نیبهم انداخت و گفت : شما شروع کن ینگاه

رو  یازب. سها هم  ستادمیکردم و عقب ا شنهادیرو به شاهرخ پ یباز اغاز

 کرد و عقب به سونا واگزار

ن نواعسالن حضور داشتند به  یکه تو ییدختر و پسرها شتری. ب ستادیا

 کننده کنارمون قیتشو

 بودن . قیبودن و در حال تشو ستادهیا

ه ب قیبه سها چشم دوختم . کامال دق یچشم ریانداختم و ز ریبه ز سر

 شده بود . احساس رهیخ زیم

 . دیطول نکش ادینظرم ز نی... اما ا زهیم یکردم حواسش کامال رو یم

 تکون خورد و با تکون خوردن یبود کم ستادهیکه پشت سرش ا یپسر

 پسر سها هم تکون خورد تا

 نداشته باشه . یپسر برخورد با

د بو زیشده بودم . اون تمام حواسش به م رهیچند لحظه بهش خ یبرا

 اما تونست حرکت اون پسر و

 احساس کنه . هم

 نم .ک بهش فکر نیاز ا شتریبود اجازه نداد ب ستادهیکه کنارم ا یدختر



 خورد . یشده بود که نفس هاش به صورتم م کیبهم نزد یاونقدر

 :من ندام-

 بهش نگاه کنم گفتم : خوب ... نکهیا بدون

 ؟ ینگام کن یخوا ی: نم دیتر کش کیو نزد خودش

 کار و بکنم نیا نمیب ینم یازیگفتم : ن الیخیب

خورد و کامال احساس  یکه به صورتم م یتند یتونستم نفس ها یم

 یکنم . دستم و بلند کردم و رو

 یم نبود و راحت یادینور ز میبود ستادهیکه ا ییگذاشتم . جا شبدن

 یدلم م یتونستم هر کار

 انجام بدم . خواد

 یهست یک گهی: تو د دیخند یم زیخندش بلند شد . اروم و ر یصدا

 نممبود : من ...  زیم یهم روو به طرفش کج کردم . هنوزم نگا سرم

 هن نجای: ا دمیگونه ام زد . سرم و عقب کش یرو یا شکوفهسرعت  به

 گهید یجا هی میگردنم فرو کرد : بر یو تو گود سرش

 دارم شیدر پ یکه مبارزه ا ینیب یکردم : م ینگاهش نم هنوزم

د تن یادیعطرش ز یخورد . بو ی. نفس هاش کامال به صورتم م دیخند

 زد . یالم و بهم مبود ح



وند . گردعطر ... سها نگاهش و به طرفم بر یتا بو دادیگند م یبو شتریب

 به سرعت دستم و پس

 و از دختر فاصله گرفتم . دمیکش

 لبش بود . یرو یپوزخند

 و ازم گرفت . نگاهش

 : متاسفم برات گهیاون لحظه م یاحساس کردم تو اما

 تم .انداخ ریکوتاه به ز یلحظات یو برا سرم

 .دم شاز جمع جدا  یبود برام . به اروم نیاون حرکتش کامال سنگ اما

 به اطراف انداختم و به ینگاه

 شتکه پ ییدختر و پسرها یبه راه افتادم . نگاهم از رو سیسرو طرف

 بودند یها مشفول باز زیم

. وارد  شدیختم م سیشدم که به سرو یکیو وارد راهرو بار گرفتم

 یها نهیا یشدم و جلو سیسرو

ه همون لحظ یاب گرفتم . تو ریش ریو دستام و ز ستادمیشکل ا یلوز

 یکفش یبرخورد پاشنه  یصدا

 طعقتا اب  دمیکف راهرو ؛ رو احساس کردم . اروم دستام و پس کش با

 بشه .



ره وبادگرفتم . اب  ریش یصبر کردم و بعد دستم و دوباره جلو یا لحظه

 کردم یشد . سع ریسراز

پشت سرم  یخواست بدونم ک یغول نشون بدم . دلم مو مش خودم

 نظر ریبود و من و ز ستادهیا

 دیفس یها کیسرام یداشت . نگاهم رو دیبه اونجا د نهی. کاش ا داشت

 که قرار یریسر خورد . تصو

زن پشت اون  هیداد  صیتشخ شدیکامال پخش شده بود اما م داشت

 هست . وارید

 رومخشک کردم و قدم هام و اروم ا به طرفش برگشتم . دستام و اروم

 واریجون دادم و به طرف د

 . ندا در برابرم ظاهر شد . رفتم

 و در سکوت نگاهش کردم . دمیو باال کش ابروهام

 ستیفکر کردم حالت خوش ن یاومد کدفعهی:  دیو جلوتر کش خودش

 یشده اش و کامال تو شیارا یبه صورتش انداختم . چشما ینگاه

 ند .گردو یصورتم م

 ... دمشیکش حصار یو دراز کردم و تو دستم



خ تل شترینداشت . ب یلبش گذاشتم . لباش مزه خوب یسرعت لب رو به

 که یمن یبود . اما برا

بهش  ینداشت . حت یفرق چیبه جون لبهاش افتاده بودم ه انهیوحش

 دادم یهم نم دنیاجازه نفس کش

حکم مو  اورد . لبام یکنه .اما در برابرم کم م میکرد همراه یم ی. سع

 لباش فشردم . با یتر رو

 و منتظر دمیدندوناش کش یدنبال زبونش بودم . زبونم و رو زبونم

 کار و انجام بده نیموندم اونم هم

هم فشردم .  یکه احساسش کردم دندونام و رو ی. درست لحظه ا

 گردنم یدستش رو یناخونها

به سرعت عقب جمع کردم و  یلحظه ا یرفت . صورتم و برا فرو

 . دمیکش

 ؟ یا وونهیکرد کنترل کنه بلند شد : د یم یکه سع یادیفر یصدا

...  یزن یماز ابروهام و باال دادم : تو چنگ  یکیبه صورتم دادم .  ینیچ

 طلبکارم هستم . شونه هام و

 اومدم . رونیانداختم و به سرعت ب باال



 یلود زضربه رو  نی. اخر ستادمیرسوندم و کنار شاهرخ ا زیو به م خودم

 شکست خورد همونطور که

 ؟یگفت :کجا بود دیکش یم عقب

 نیمه:  بزنه انداختم یبه سونا که کامال خم شده بود تا ضربه ا ینگاه

 دور و برا ...

 یکن یم یچه غلط یدار نباریا ستیچپ نگاهم کرد : معلوم ن چپ

 .... یبهش رفتم :باز تو چرت و پرت گفت یغره ا چشم

 شهیش و باال انداخت : حرف حق واست سخت تموم مها شونه

 مامنگاه سها گره خورد . ت یو به تاسف تکون دادم . نگاهم تو سرم

 . ختمیلبخندم و به چشمام ر

 نگاه اون بود و کامال احساس کردم . یکه تو یلبخند

 مونده رو زد . یباق یچند ضربه  سونا

 قا شاهرخ ...ا یباز یم یبلند شد : دار یصندل یاز رو دیسع

 امکان نداره ... نیسر بلند کرد :ا سونا

 نگاهش بود و احساس کنم . یکه تو یتونستم خشم یم

 الزم بود تا کامال گهیکلمه د هیفقط  دیحرف سع نیبا هم مطمئنا

 ببره نیشاهرخ و از ب



 رفت . زیضربه وارد نشد و دوباره شاهرخ پشت م نیاخر

 ناشاهرخ و سو نیکه قرار بود ب یضربه ا نیو به دقت به اخر نگاهم

 کننده باشه دوختم . نییتع

 شاهرخ بود . یروزیلحظه پ نیبهتر و

 شاهرخ همانا و چرخش من به طرف سها همانا . یروزیپ

 شده ام. رهیبه طرفش برگشتم و بهش خ کامال

 قبل داشت . یاز نگاه ها شتریب یزینگاهش چ نباریا

 بود . انهینگاهش جنگجو نباریا

 روش نشسته بود . شیکرد انگار دشمنش پ ینگاهم م یجور

 به سها چشم دوخت . یبا ناراحت سونا

 به طرفم برگشت : بردم بردم . یبا شاد شاهرخ

 ینک یم یشاد نیو به نشونه تاسف تکون دادم و بلند گفتم :همچ سرم

 ... یو برد کیانگار مدال المپ

قط فندن خترا اصوال بل... د ینوبر که نکرد گهید یدختر و برد هی بابا

 بلوف بزنن .

گذشت و  یبه طرفم برداشت و همان طور که از کنارم م یقدم سها

 رونیچوب و از دست شاهرخ ب



 مینیبب نیایب نیکن یم فیکه از خودتون تعر نطوریگفت : ا دیکش یم

 ... نیچند مرده حالج

 ... نیباز یزدم :شما هم م یپوزخند

 ... مینی: بب دیخند چشماش

 و مرتب کرد . زیبه سرعت همه چ دیسع

 وبرداشتم  یرو شروع کرد . پوب یخم شد و باز زیم یکامال رو سها

 یاجازه م دی. نبا ستادمیکنارش ا

 رو ببره . یباز یاسون نیبه ا دادم

 رفت .... یم شیبه سرعت به نفع سها پ یباز

 کرد . یم یشاهرخ باز یحت ایتر از خواهرش  یحرفه ا یلیخ

 یروین یبرم تو نکهیقبل از ا یزمان هینبودم .  یکم کس منم اما

 اردیلیاستخدام بشم عاشق ب یانتظام

 یم اناز اون زم یادیکردم . اما مدت ز یم یتونستم باز یو تا م بودم

 من به خودم یگذشت . ول

 کامل داشتم . اعتماد

 یور یاز توپ ها وارد هدف مورد نظر سها نشد . لبخند یکی باالخره

 نشست .لبم 



خم بشم توپ  زیم یدادم و تا خواستم رو یدستم چرخ یو تو چوب

 گودال مقابلش فرو رفت . یتو

 شدم . رهیصحنه خ نیدهان باز به ا با

 هدف نرفته بود اما حاال .... یممکن بود . اون توپ تو چطور

 یخواهد بود . من نم یباز نیکردم که اون برنده ا یقبول م دیبا

 ذهنش ینم توفکر ک یتونستم حت

 گذره . یم یچ

 زیم به بودند و با دقت ستادهیو از شاهرخ و سونا که کنار هم ا نگاهم

 کردند گرفتم و دوباره ینگاه م

 نگاهش به توپ ها بود دوختم . یسها که با لبخند پنهون به

 نوبت من بود . نباریا

 و به سرعت مشغول شدم . ستادمیا زیم پشت

 توپ پشت سر هم . سه

 نوزم سها از من جلوتر بود.ه اما

ه ک ینرفتم . اما درست زما یاز اون جلو تر م عتریهر چه سر دیبا من

 بهش دنیتوپ با رس کی

 به هدف نخورد و مجبور شدم عقب بکشم . رمیداشتم ت فاصله



 . ستادیا زیدوباره پشت م سها

 افکارش باشم . لگریو با دقت بهش دوختم . تا تحل نگاهم

 شمس ... سها

 ارمان ... وندیبهتر بود بم پ ای

 وردختر چط نیزنه اما ا یحرف اول و م استیو س ایدن یکه تو یدختر

 با دقت حرف نطوریتونه ا یم

 ؟ بزنه

 موفق باشه ؟ نقدریتونه ا یچطور م اون

 داشته باشه . یاطالعات کامل نقدریامکان داره ا چطور

 سراغش ... رهیبمونه م یکار یهر کس تو گنیم

 . ادیکمش جزو ثروتمندان به حساب مسن  با

 هنوزم دنبال پوله ... یول

م ازکنه ؛ چرا ب یتونه تا اخر عمرش زندگ یداره که م یاونقدر یوقت

 ایلیکه خ یزی. و چ دهیادامه م

 ؟ رانیبودن . چرا اومده ا دنبالش

 انجام بده ؟ یخواد کار یم یعنی



 نیولا یباشن تو نیترکه من تمام تالشم و کردم تا به ییتا از ادما دو

 حرکت شکست خوردن .

ه ما ب یکه از وقت ییکدوم از پروندهها چیه یوقت و تو چیه میو نس رها

 ملحق شده بودن بهشون

 حاال ... یشده بود شکست نخورده بودن . ول داده

 کرد . اما رها ... یاشتباه م دیشا مینس

 ندهیا ی بود که بخاطر پرونده از همه یشک نداشتم . رها کس بهش

 بود که یاش گذشت . رها کس

 ندویپ لهیاونا به وس یپرونده ها کرد . و حاال ؟ هر دو یو فدا خودش

 ارمان به سرعت لو رفتن .

 شیالغر اندام و تخس که پ یدختر نیهوش ا یبرا یلیدل چیمن ه و

 بود نداشتم . من ستادهیروم ا

 تونه یور مچط ستادهیروم ا شیکه پ یدختر بچه ا نیدونستم ا ینم

 موفق باشه ؟ ندقریا

 بزرگ و از پست ببنده . یمدارها استیتونه دست س یم چطور

 ؟ همه کسور اطالعات کامل داشته باشه نیتونه در مورد ا یم چطور

 و ضربه اش اشتباه وارد شد . دیکش یقینفس عم سها



 در هم سر بلند کرد و سرش و چند بار به چپ و راست یاخم ها با

 .تکون داد 

 اخمش ؟ لیدل و

 و شروع کردم . ستادمیا زیم پشت

 : سها

گاهم ن.  به عقب برداشتم یاشفته سر بلند کردم و با اخم قدم یافکار با

 نگاهش گره خورد . یتو

 سرعت چشم چرخوندم و سرم و به چپ و راست تکون دادم . به

من  یجلو گذاشت و به طرفم اومد . به سرعت عقب رفتم . جا یقدم

 یو مشغول شد . دلم نم ستادیا

 هنذ نیا یدادم برا یم حیاون باشم . به جاش ترج یشاهد باز خواست

 کنم . هیاشفته ام خودم و تنب

 انیاچپشت سرم برخورد کردم . به تماش واریتا به د دمیعقب کش کامال

 شده رهیخ زیکه با دقت به م

 رخاهبودن چشم دوختم . سونا کامال کنار ش یو منتظر ضربه ا بودند

 بود . کامال سر خم ستادهیا



ش گوش ریز زیر زیکه شاهرخ ر ییبود و با دقت تمام به حرفها کرده

 کرد . یکرد گوش م یتکرار م

 اومد . یاز اندازه عذاب اور م شیوجود داشت ب نشونیکه ب یحس

د دونستم . وجو یم میکه سونا رو تنها کس زندگ یمن یبرا مخصوصا

 دیشاهرخ ممکن بود تهد

 من باشه . یبرا یرگبز

 شهتموم ب عتریهرچه سر یباز نیخواست ا یجلو گذاشتم . دلم م یقدم

 بزنم رونیو به همراه سونا ب

 نکنه . دایادامه پ نیاز ا شیارتباط ب نیا تا

 هریخ زیکردم از شاهرخ متنفرم ... با دقت به م یشدت احساس م به

 دهیحرکت رس نیشدم . به اخر

 یتوپ تو نیبود ا یباشه . فقط کاف یده بازو امکان داشت برن بود

 نیگودال فرو بره تا من بازنده ا

 که یمشکالت بخاطر ذهن اشفته ام بود . ذهن نیا یباشم . همه  یباز

 جز یزیتمام فکر و ذکرش چ

 نبود . ندهیا ی هفته

 ضربه اش وارد هدف نشد . نیاخر



 هم گذاشتم . یزدم و چشم رو یلبخند طنتیش با

نم ک توپ رو مهار نیضربه اخر نیقرار گرفتم تا با اول زیم پشت درست

 رو به نفع خودم یو باز

 بدم . انیپا

 ... یبربکنم  یکه من فکر نم یرو ببر یباز نی: اگه ا ستادیکنارم ا اما

 . ی؟ بهتره اصال به باختن من فکر نکن ی: جد ستادمیا صاف

 یمغرور یلیزد : خ یپوزخند

 رسمیتو نم یبه پا جوابش پوزخند زدم : در

 هاش و باال انداخت : تو ... شونه

 نیاخر یدوست دارن رو انی: خوب ... تماشاچ دیحرفش پر ونیم دیسع

 کنن . یضربه شرط بند

م کن یاالن اعالم م نیخوبه ... من از هم یلیطرفش برگشتم : خ به

 هستم . یباز نیبرنده ا

 ودخانم بازنده خواهد ب نیکنم ا ی:و من اعتراف م-

 ؟ یبه روش زدم : اگه بباز یپوزخند

 هم و . هم تو نیو باال برد : اگه ببازم امشب مهمون من هست ابروهاش

 به سونا کرد و حرفش و قطع کرد . یا اشاره



طمئن م کرد . انگار یبه سونا انداختم . با لبخند به من نگاه م ینگاه

 منم . یبود برنده باز

 خواست شاد باشه . یم دلم

 از شتری. ب دمیو توش د تینگاهش گره خورد حس رضا یکه تو نگاهم

 یخودم دنبال شاد یشاد

 بودم . سونا

 شروع کردم به تکون دادن سرم : قبوله اروم

 نیمامان برخورد داشتم به ا ایکه با سها  یوقت به جز مواقع چیه

 . ومدمینم نییسرعت از موضعم پا

خوب فکر  یلیخ رمیبگ میتصم نکهیکردم قبل از ا یم یسع شهیهم

 تا رمیو بگ میتصم نیکنم . بهتر

 بدم . دهیعق ریینباشم تغ مجبور

 به بدنش داد و گفت : نوبت شماست یو قوص کش

 تا مشغول بشم . ستادمیا زیگذرا بهش انداختم و پشت م ینگاه

 خم شدم . زیم یرفتم و رو یغره ا چشم

 میدیباعث ناام ضربه ام نیو بهتر نیشدم تا اخر رهیدقت به توپ خ با

 نشه .



 ورشدستم بود چرخ دادم و دستم و محکم تر د یکه تو یبه چوب کامال

 یحلقه کردم . چند سانت

پ رو به تو ییو منتظر بودم تا با جلو بردنش ضربه نها دمیکش عقب

 بزنم .

اما  د .قرار گرفته بو یمناسب یکه به توپ زده بود توپ جا یضربه ا با

 لکرد احتما یعقل حکم م

 م بهامکان داشت ضربه ا نکهیا یعنی نی. ا رمیرو هم در نظر بگ خطا

 یعنیمن  یبرا نیخطا بره و ا

 بزرگ ... شکست

اه ردستم حرکت کرد و ضربه رو به توپ وارد کرد . توپ به  باالخره

 افتاد و من با نگاه به دنبالش

 ریمس یضربه زد و توپ مشک یکه به توپ مشک ی. درست زمان بودم

 گرفت سر شیل و در پگودا

 کردم و بهش پوزخند زدم . بلند

 و توپ بود . زیمطمئنم متوجه نشد . تمام حواسش به م اما

 . بده ریمس رییو توپ تغ فتهیاتفاق ب یبود معجزه ا دواریام دیشا



 ندکمتر از چ دیشده بود . شا کیرنگ کامال به گودال نزد یمشک توپ

 یبود تا تو یکاف هیصدم ثان

 کرد . یرو بره . اما اون با دقت به توپ نگاه مف گودال

اق تفواقعا ا نی... مطمئن نبودم ا گردهیکردم توپ به عقب برم احساس

 ذهن منه دهییفقط زا ای فتهیم

کنده راوجودم پ یتو یفکر حس بد نیام به توپ بود و ا رهی. اما نگاه خ

 کرد و به سرعت ابروهام در

 یوگودال شد . اما هنوزم اخم ر گره خورد . توپ به سرعت وارد هم

 مونده بود . لحظه یصورتم باق

 بعد از ورود توپ به گودال سر بلند کردم . یا

 بود . رهیدهان باز هنوزم به توپ خ با

 .تم به خودم گرفتم و کامال با ارامش به طرفش قدم برداش یجد حالت

 به یو لبخند ستادمیکنارش ا

 ... یزدم : شما باخت روش

کنم  افاعتر دیشد : اره ... با رهیگرفت و به چشمام خ زیاز م و نگاهش

 یشانس اورد هیفقط 



 یو به چپ و راست تکون دادم : هنوزم باخت خودت و قبول نم سرم

 گهیبار د هی میتون ی. م یکن

 . میکن یباز

 یلشحاو دستاش و دور شونه هام حلقه کرد . با خو ستادیکنارم ا سونا

 . دمیش کشحصاردر 

 یبلند گفت : خواهر خودم یصدا با

 لبم نشست . یرو یلبخند

 به بعد . دیدوم و موکول کن یدخالت کرد : بهتره باز شاهرخ

 ... شام مهمونت یشونه اش گذاشت : اوستا جان تو باخت یرو دست

 . میهست

ن شام مهمو یشما رو برا یشد و گفت : من همه  رهیلبخند بهم خ با

 کنم . یم

شتم دانشام  نیا یبرا یبلند شد . اما من ذوق و شوق ولیهورا و ا یصدا

. 

 ؟ نیستیاز بردنتون خوشحال ن ادی: انگار ز ستادیکنارم ا شاهرخ

شکستن غرور نداشته  یخودم نبود برا یخوشحال ی:بردنم برا-

 دوستتون بود .



م و وهابه روش زدم و ابر یشد . لبخند رهیجمله برگشت و بهم خ نیا با

 باال انداختم .

 مغروره یادیسخته . ز کمی: تحملش  دیخند زیر شاهرخ

پشت سر من و  بتیبهتره غ دیکن ی: فکر نم ستادیشاهرخ ا کنار

 . دیتمومش کن

 نیکن ی: اشتباه م دمیکش حصارهم قفل کردم و در  یو تو دستام

 مهم نیکن یکه فکر م یاونقدر

روتون  شیپ میدیم حی. ترج میکن بتیتا پشت سرتون غ نیستین

 میصحبت کن

 نیخنده ؟ همچ یم یچرا ه نی، ا دیخند یم زیر زیهمچنان ر شاهرخ

 بازه ششین

 دختر عمو گمیم کیشد : تبر کیبهمون نزد دیسع

 به روش زدم : ممنونم یلبخند

 هکن یشاهرخ باز ایبتونه بهتر از سونا  یکردم کس یفکر نم چی:ه-

 . ینفکرا نک نیاز ا ادیشلوارش فرو برد : بهتره ز بیج یو تو دستاش

 یدار یبهش رفت :درست مثل سها زبون تلخ یچشم غره ا دیسع

 خنده ریز میبود تا بزن یکاف دیجمله سع نیهم



ن مهر کرد گفت : خوا یکه لباش و غنچه م یو در حال یبا ناراحت سونا

 ستیبد اخالق ن

 وجسارت کردم  یبه دفاع از خودش دستاش و باال برد : من ک دیسع

 اخالقه . سها گفتم که بد

 هم داره یزبون تلخ نیاخالق و داره . فقط در کنار ا نیبهتر

 چپ نگاهش کردم . چپ

عقب رفت و در همون حال که نگاهش بهم بود گفت : من غلط  عقب

 کردم حرف زدم .

 یترسناک باش نقدریکردم ا یگفت :فکر نم شاهرخ

 هم خوبه یلی: خ دیغر سونا

 خوبه ...کرد : معلومه که  حیتصح شاهرخ

 یدیرنگ ببخش یگرد اب یخال زیم دنیبه اطراف انداختم . با د ینگاه

 گفتم و از جمعشون دور شدم

م تونست یتا م بایولو شدم . تقر یصندل یرفتم و رو زی. به طرف م

 اروم یلیو خ دمیکش نییخودم و پا

د چن یبه ارامش یهم گذاشتم . بعد از تحمل اون فشار عصب یرو چشم

 داشتم . اجیاحت یا هیثان



 ؟یخسته شد یلی:خ-

 بدم یبه خودم تکون نکهیشدم . بدون ا رهیباز کردم و بهش خ چشم

 گفتم : کارهات سرم و به درد

 ارهیم

 یکم مونده بود بباز یباز هیزد : فقط  یلبخند

 نیا ریحواسم پرت شد در غ ی:فکر اشتباه نکن . فقط چند لحظه ا-

 نیصورت از اول هم برنده ا

 من بودم نه تو ... یباز

 .خوشگل باشه  نقدریا فمیحر کردمیو اروم تکون داد : فکر نم سرش

 اشهبو رپر  نقدریا فمیکردم حر یو باال انداختم : منم فکر نم ابروهام

 ... یمن باش هیتو هم شب یکن یزد : فکر نم یلبخند

 یکن یعجله م یدار یادیشناختن من ز ی:برا-

 یمن هیشب یه فکر کنک یتر از اون شی:مطمئنم ب-

 هام و باال انداختم : پس به فکر اشتباهت ادامه بده شونه

اشتباهه  یکن یفکر که احساس م نیمن و از ا یکن ینم ی:چرا سع-

 یبکش رونیب



...  ینز یکار ندارم . تو در هر صورت حرف خودت و م نیا یبرا یلی:دل-

 ... نهیا ریغ

 یهست یشناس خوب تی:شخص-

 شناسم . یجنس شما رو خوب م زدم : یپوزخند

 ی. دستاش و رو دیجا به جا شد و خودش و جلوتر کش یصندل یرو

 تو هم قفل کرد و گفت : زیم

 ؟ یشناس یجنس ما م یخودتون و هم به خوب جنس

 شناختم . یاول جنس خودم و م دیشناخت شما با ی:مطمئن باش برا-

 خوبه ... یلیبرد : خ نییو اروم باال و پا سرش

 :گوشش گفتم  ریز بایو به طرفش خم شدم و تقر دمیو باال کش دمخو

 خوبه ؟ یچ

 ... دمیترس یکن یطرفم برگشت : چرا فوت م به

 گوشش گذاشت . یو رو دستش

 فوت کردم ؟ یشدم : من ک رهیتعجب بهش خ با

 یلجاجت گفت : فوت کرد با

 ییپرو یلیجا بلند شدم : خ از



 یحبت با شاهرخ بود رفتم . واسرعت به طرف سونا که مشغول ص به

 خوبه تازه امروز با هم اشنا نایا

 یچ شدنیزدن . اگه قبال با هم اشنا م یهمه فک م نیبودن ا شده

 ؟ یبر یخوا ی: سونا جان نم شدیم

تا وساشام مهمون  میسونا شاهرخ جواب داد : مگه قرار نبود بر یجا به

 ؟ میباش

 خوام برم خونه ی. م درنگ گفتم : من خسته ام یلحظه ا بدون

 ؟ یاروم گفت : خسته شد سونا

 ؟ میبا هم صحبت کن یبه روش زدم و اروم گفتم : دوست دار یلبخند

 سرعت گفت : البته به

 . میاز شاهرخ دور شد یدیببخش با

 ؟ ی:سها خسته شد-

 ؟ یشام شرکت کن یمهمون یتو ی... دوست دار یکمی:-

 ... ادیدم نمسکوت کرد و بعد گفت : ب یلحظه ا چند

 ... ستی:بخاطر شاهرخ که ن-

 ؟ یکن یفکر و م نیسرعت به طرفم برگشت : چرا ا به

 ادیکنم ازش بدت نم یدقت نگاهش کردم : احساس م به



ن شد و در همو رهیانداخت و به کفشهاش خ ریسر به ز یدستپاچگ با

 نیزم یراستش و رو یحال پا

 داد . حرکت

 یم راچدونم  یکرد . نم یچه ها رفتار مگرفته بود . هنوزم مثل ب خندم

 اون و شیبچگ نیهم دمیترس

 ببره . نیب از

 رونیب بشیسر بلند کرد و به سرعت اون و از ج یزنگ گوش یصدا با

 کوتاه بله ی. چند کلمه  دیکش

 رو به طرفم گرفت : مامانه . یگفت و گوش یریخ و

 اوردم . رونیرو از دستش ب یو گوش میکشد یبلند اه

 سالم مامان:-

 ؟ ی:سالم . خوب-

 شده ؟ یزی؟چ ی:خوبم شما خوب-

 یرفتگ نی؟ ماش نیایم ی؟ ک نیکن یم کاریچ نمی:نه بابا ، زنگ زدم بب-

 ؟

 کرد . یم فیمامان داشت سوال هاش و پشت سر هم رد بازم



 دی.شا ستیدستم جا به جا کردم : اره خوبم ، معلوم ن یرو تو یگوش

 ی. م میایشام ب یبرا مینتون

 . رونیب میدنبالتون شام بر امیب خوام

وش ا خخوام برم خونه خاله ات ... شم ی. م ستمی:نه ... منم خونه ن-

 نیای. اخر شب هم ب نیبگذرون

.. انگار . یرونیفرهاد زنگ زد باهات کار داشت . گفتم ب ی... راست اونجا

 مهم بود .. یلیکارش خ

 رمیگ ی: باشه بعدا باهاش تماس م-

 نره ادتی :پس-

 :چشم-

 ؟ یکرد کاریو چ نی:ماش-

 خوشش اومده . یلی. سونا که خ میو داد بشی. ترت ستین ی:مشکل-

 دستش که بعدا دردسر درست کنه یند یزیچ هی:خوبه . فقط مادر -

 ها ...

و  مادستیدورتر ا یسونا فاصله گرفتم : مادر من مگه بچه هست . کم از

 به سونا که مشغول صحبت با

 بزرگ شده ها ... گهیشدم : د رهیو شاهرخ بود خ دیسع



 نیمن بچه ا یبرا نی:شما هر چقدرم بزرگ ش-

 که معلومه نیباز شده گفتم : ا شین با

 اسمم به عقب برگشتم . دنیشن با

 گفتن مواظب خودت باش به تماس مامان خاتمه دادم و به طرفش با

 ادیزود اسمم و  یلیبرگشتم : خ

 یگرفت

 موشاسم تو رو فرا یکنم بشه به اسون یزد : فکر نم به روم یلبخند

 کرد

 ؟ لشی: و دل دمیو باال کش ابروهام

رفت  یفرو برد و همون طور که جلو و عقب م بشیج یو تو دستهاش

 نکهیفراتر از ا یلیگفت : دل

 خودته ؟ ییبایهم به ز اسمت

 زتاتونم  یبه خاطر بسپارم که نم شهیو هم نیا دیزدم : با یپوزخند

 انتظار تفاوت داشته باشم . تو

 . هیمثل بق یمرد هی هم

 من متفاوت باشم ؟ یخوا یبه جلو خم شد : چرا م یکم

 یخود نکن یب ی: بهتره فکرا دمیو عقب کش خودم



 یلی، اما خ ینبود رانیا یگفت چند سال ی: پسر عموت م ستادیا صاف

 استفاده یراحت از زبون فارس

 یکن یم

من در  نداشتم که بخوام فراموشش کنم . یلیم : دلانداخت نییو پا سرم

 اب و خاک نیهر صورت به ا

 دارم تعلق

 هیحرف نمیسر تکون داد : ا متفکر

غر ال یشدم : قد بلند و چهارشونه بود . ول رهیبلند کردم و بهش خ سر

 گفت اندام شدی... در کل م

 وجود داشت یمشکل هی یداشت . ول یفرم خوش

 . ادیبد به نظر ب یلیکت و شلوار خ یتو ومدینظرم م به

 لباس ها اصال مناسب اون نبود . نیو شلوار بر عکس ا کت

م ودخ یبه لباسها ی. نگاه دیاز سف ییبا رگه ها یسرمه ا نیج شلوار

 قرمز رنگم یانداختم : مانتو

ه ب.  سونا کش رفته بودم یمانتو ها نیتو چشم بود . صبح از ب یادیز

 . سونا اومد کیش یلینظرم خ

 . ادیبهم م یلیبا لبخند اشاره کرد خ هم



 ؟ نیبا هام داشت ی:کار-

 خواستم تنها باشم یو از اطراف گرفت : نم نگاهش

 : تنها ؟ دمیپرس متعجب

 نهجمع تنها بمو نیا یمثل شما تو یکنم کس یدادم : فکر نم ادامه

 نیخواستم شما تنها باش یسرعت گفت : نم به

 باشم که تنها بمونم . یکنم منم کس ی: فکر نم دمیخند زیر

 . دیشما اصال فکر نکن شهیاخم گفت : خوبــــــــ ... م با

 بشه دیو اروم تکون دادم : شا سرم

 ؟ یلب گفت : چطور یرو یلبخند با

 من به طرفش خم شدم : اگه تنها نمونم نباریا

 زارم ی: تنهات نم دیخند

 گذاشتم . شینما و به دیسف یخم کردم و دندون ها یو کم سرم

 میخورب یبستن هی میتون یمونده . م یلیکرد : تا شام خ زیبه م یا اشاره

 فالوده نداره ؟ نجای:ا-

 ؟ ی: فالوده دوست دار دیپرس متفکر

 منگ ها سرم و تکون دادم . مثل



 :شت بعد به طررفم برگ یرفت و منو رو برداشت . لحظه ا زیطرف م به

 فاطرا نینداره . اما ا نجایا

 هست . یفروش یبستن هی

 ؟ رونیب میبر یعنی:-

 هست ؟ یگفت : مشکل پرسشگرانه

 به سونا انداختم . ینگاه

 میگرد یسرعت گفت : زود بر م به

 تونم بعدا هم برم سراغ فالوده یو تکون دادم :نه ... م سرم

ود ب حال به ضررم نیدر ا یکردم . هر گونه ارتباط یم سکیر دینبا من

. 

 و بود ستادهیچند دختر و پسر ا نیکه ب دیبه سع ینگاه زدم و یچرخ

 مشغول صحبت بود نگاه کردم

 ؟ یکن یبه طرفش برنداشته بودم که گفت : چرا فرار م یقدم و

 ؟ یطرفش برگشتم : فرار ؟ ... ؟ از چ به

 از من ... دیهاش و باال انداخت : شا شونه

 . ارهیسرت ب ییغرور بال نیترسم ا ی... م یمغرور یلی:نگفتم خ-



 یمانداخت : فکر ن نییکوتاه پا یلحظه ا یزد و سرش و برا یلبخند

 بهتر باشه خواهرت و یکن

 یو تنها بزار شاهرخ

 تنهاشون بزارم دی: چرا با دمیتعجب پرس با

 خواستم خودم و بزنم یخوب منظورش و درک کرده بودم اما م یلیخ

 به اون راه

ت به هوش نایاز ا شتریب یلیخ ... من یدی:نگو که منظورم و نفهم-

 اعتقاد داشتم .

 تمسین یکن یکه تو فکر م ی... من اونطور یزدم : اشتباه کرد پوزخند

 یوقت اشتباه نم چیشد : من ه رهیبهم خ یجد یلیبلند کرد و خ سر

 کنم .

ه لحظ یبدنم و برا یحرفش تمام سلول ها نیکردم ا یاعتراف م دیبا

 دمبه خو دیمتوقف کرد . با یا

احساس  یبار از کس نیاول یترسم . برا یکردم که ازش م یم ثابت

 کردم . یخطر م

 ... وندارمانیکردم من پ یبه خودم اعتراف م دیبا اره



 نیشد از ا یحبس م نشونیس یها از اسمش نفس تو یلیکه خ یکس

 یروم بود م شیکه پ یروح

 باعث نیدر برابرش داشته باشم و ا یاشتباه دمیترس ی. م دمیترس

 شکستم بشه

 دیم . باودب یم نیبهتر شهیمثل هم دیارمان بودم . با وندینه ... من پ اما

 اون عظمت خودم شهیمثل هم

 یسونا نیبه ا دیکه من ساخته بودم نبا یارمان وندیکردم . پ یحفظ م و

 اجازه نیخورد . ا یشکست م

 یجسم و روح خودم هم نم ی... حت زیچ چیکس و ه چیمن به ه رو

 دادم .

 نداشت . یارمان معن وندیپ یبرا شکست

 یدست سونا به صندل نکهیخودش و به سونا رسوند قبل از ا شاهرخ

 . دیرو عقب کش یبرسه صندل

خوب  یلیلبم نشست : خوب خدا رو شکر بهش خ یرو یلبخند

 کنن . یخدمت م

 یرشکت چیکار و برام تکرار کرد . بدون ه نیو اونم هم ستادیا کنارم

 نشستم . کنارم یصندل یرو



 ... یدار یکیش ینیو رو به سونا که رو به روش بود گفت : ماش نشست

 خواهرمه هینگاهش و بهم دوخت : هد سونا

 ؟ یگذاشت و با تعجب گفت : جد زیم یو رو وانیل شاهرخ

 و از سونا گرفتم : بده ؟ نگاهم

 ... یا هیهد نیهم خوبه . اما همچ یلیگفت : نه خ متفکر

 امخواهرم انج یتونم برا یکه م هیکار نیکمتر نیعت گفتم : اسر به

 بدم .

دوست  یلیخواهرت و خ دیخوبه . با یلیگفت : خ عیسر یلیخ شاهرخ

 هیهد نیکه همچ یداشته باش

 یدیبهش م یا

 منه یزندگ یو به سونا دوختم : اون همه  نگاهم

 خواهرا داشتم . نی:خوش به حال سونا ... کاش منم از ا-

 اهرداشته باشه . خو یخواهر نیتونه همچ یکس نم چی: ه دیخند اسون

 . نهیمن بهتر

 نگاهش کردم . یمهربان با

با  یلینشست گفت : خ یو همونطور که م دیرو عقب کش یصندل دیسع

 . اصال نیهم جفت و جور شد



 . نیستینشسته بودن ن زیکه پشت م ییادما هیشب

 . میبه خنده افتاد همه

 ؟ میبود یگفت : مگه اون موقع چطور تطنیبا ش شاهرخ

 ؟ نیزد : به خون هم تشنه بود یشخندین دیسع

 دیهم نبود سع اینطوری: ا دمیخند

 دختر عمو نیزد : اتفاقا شما دو تا بد تر بود یچشمک

 اش به من و اوستا بود . اشاره

به گارسون ها که مشغول سفارش  یانداختم و نگاه نییو پا سرم

 یختم : همه گرفتن بودن اندا

 اومدن ؟ کلوپ

ز او ر یشام نیهمچ شهیبه اوستا انداخت : اره ... مگه م ینگاه دیسع

 دست بدن .

ول خودت بود که بهشون ق ریتو هم قفل کرد : تقص زیم یو رو دستاش

 ... یداد

 نداره ... یو برداشت : اشکال زیم یقاشق رو اوستا

 ..داد .. یبابت باختش م یزیچ هی دی: با دمیخند

 شد : درسته رهیسرعت سر برگردوند و بهم خ به



 به روش زدم . یلبخند

ل گذاشت و در همون حا زیم یشد و منو رو رو کیبهمون نزد گارسون

 . نیخوش اومد یلیگفت : خ

 م .به سونا کرد یمنو رو برداشت و به طرفم گرفت . اشاره ا شاهرخ

 منو رو دست سونا داد . شاهرخ

 چه خبرا ؟ صاف نشست : یکم دیسع

 دهش رهیغذا ها خ ستیمنو رو به طرفم گرفت . همونطور که به ل سونا

 نگاهم را یچشم ریبودم ز

 دادم و اطراف را از نظر گذراندم . یچرخ

رف انتخاب کردم و منو رو به ط یی. غذا امدیبه نظرم مشکوک ن یکس

 اوستا گرفتم .

در  زیچ غذا ها همهداد ... تا انتخاب  دیرو از دستم گرفت و به سع منو

 نیشد . انگار ا یسکوت سپر

 زدن نداشتن . یبرا یحرف جمع

دور نشده  یسفارشات تشکر کرد و چند قدم افتیبه محض در گارسون

 بود که از جا بلند شدم :

 دستام و بشورم . رمیم



 دیبه سونا انداختم که با شاهرخ مشغول بود . به طرف سع ینگاه

 به یزیچ نکهیبرگشتم . قبل از ا

 ..دستام و بشورم . دیاوستا از جا بلند شد : منم با ارمیب زبون

 به راه افتادم . یزیگفتن چ بدون

 در کنارم قدم برداشت . یبعد یاومد و در قدم ها دنبالم

 کرد . تمیخواست و به اون طرف هدا ییاز گارسون راهنما اروم

 نایاقا سیشدم . اونم به طرف سرو سیبگم وارد سرو یزیچ نکهیا بدون

 رفت .

 : ریام

د کار ممکن بو نیسخت تر گذرهیم یمغزش چ یتو نکهیکردن به ا فکر

 تونستم حدس ی. کاش م

 . بزنم

 وبود  نی. نگاهم به زم ستادمیاومدم و منتظرش ا رونیب سیسرو از

 گشت یسها م یافکار دور کارها

 ؟ یصداش بلند شد : منتظر من بود که

 طرفش برگشتم : البته به

 منتظر شدن . یلیجلو گذاشت : فکر کنم بچه ها خ یمقد



 یورا ت دمیرو عقب کش ی. صندل میبه راه افتاد زیکنار هم به طرف م در

 . نهیبش یصندل

 ؟ نیودا ب... بابا کج نیو در رفت نیما رو کاشت میگفت : فکر کرد شاهرخ

 نیشما قراره ما رو بکار رهیم شیکه پ نطوریزد : ا یلبخند سها

 یکه مرد دمیکش یکنار سها رو عقب م یزدم و صندل یدشخنین

 شد . کت و شلوار کیبهمون نزد

 : خانم . ستادیبه تن داشت . کنار سها ا یاب راهنیو پ یمشک

 ؟ نیگرفت و به مرد دوخت : با من دیبا تعجب نگاهش و از سع سها

 یم ینگاهش کنه گفت : کس نکهیانداخت و بدون ا نییسرش و پا مرد

 ا شما مالقات کننخوان ب

 ؟ ی: ک دیابروهاش و باال کش سها

 . نیشیدوباره گفت : باهاشون اشنا م مرد

رو عقب  یقدم شد و صندل شیخواست از جا بلند بشه که مرد پ سها

 . دیکش

 گردم . یمن برم نیبهمون انداخت : شما مشفول باش ینگاه سها

هش بم هه دو مرد از ما فاصله نگرفته بودن ک یراه افتاد . چند قدم به

 شد و احترام گذاشتن . کینزد



 بود ؟ یاون ک یعنیشده بودم .  رهیتعجب به رفتنش خ با

 تلفن بزنم . هی رمیجا بلند شدم : م از

 ؟ فتربود با سها  یسر بلند کرد : شما دو تا چتون شده ؟ اون ک دیسع

 دونم . یهام و باال انداختم : من نم شونه

 . گرفتم شیکه سها رفته بود و در پ یریمس سرعت ازشون دور شدم به

 که کنار یمرد ینگاهم رو

 کیکه بهشون نزد یبه گارسون یبود ثابت موند . نگاه ستادهیا زیم

 با انسالیانداختم . مرد م شدیم

 . کرد یسها نشسته و بود اروم اروم صحبت م یو شلوار رو به رو کت

 سروش و گرفتم . شماره

 :بله ؟-

 ؟ کشور کجاست ریاالن وز نمیبب اریامار برام در ب هی:سروش ... -

 ؟ ی:واسه چ-

 :صبر کن ...-:زود باش ... -

 ودباون  نباریسها در هم بود و ا یگذشت . اخم ها یهمونطور م زمان

 کرد . یکه صجبت م



حضور  رهرستوران ستا یکشور تو ریکه معلومه االن وز نطوری... ا ری:ام-

 داره

 ؟ یمئنسرفه افتادم : مط به

 ؟ یی:اره ... تو اونجا-

 ؟ یدیو از کجا فهم نیسروش تو ا نمی:بب-

 زنگ زدم به محمد ... هی:-

 خوب ... یلی:خ-

د بع یشماره سردار و گرفتم . لحظه ا نباریرو قطع کردم و ا یگوش

 ریجواب داد : بگو ام

 :سوال دارم-

 ؟ یخوا یم ی: چ دیخند

 ؟ نیصحبت کن نیتون ی:=م

 .:اره بگو ..-

 رستوران ستاره هست ؟ یتو یاالن ک نیدون ی:م-

 ... یپرس یم ی... چه سواالت ری:من چه بدونم ام-

 وندیپ کشور االن داره با ریمن بهتون بگم ... وز نیخوب بزار یلی:خ-

 کنه یارمان مالقات م



 ؟ ی:چ-

بره  انارم وندیپ دنیکشور به د ریوز دی؟ چرا با نی:شما هم تعجب کرد-

 ؟

 ؟ یمطمئن ریدونم ام ی:من نم-

 ؟ نیکن یاز من پنهون م نیرو دار ی:معلومه ... شما چ-

 :صبر کن ...-

 اروم گفت : باز چت شده ؟ یبعد با صدا یا لحظه

 کارهی... سها شمس چ نیکن یرو ازم پنهون م یهمه چ نی:شما دار-

 کشور ریوز دیهست ؟ چرا با

 نیگ یمنباشن ... مگه  همه ادم دنبالش نیا دی؟ چرا با دنشیبه د ادیب

 ؟ یکرده ؟ اصال چطور یدزد

 نیدار ینقص یب ستمیس نیکن ی؟ شما که ادعا م شهی؟ مگه م ییتنها

 نطوریدختر ا هی... چطور ممکنه 

 ؟ه کرد یدزد نیهمه پول برداره و فرار کنه ؟ اصال مطمئن نیا راحت

 نیخوا یحاال برگشته ... چرا نم

 ود ...ه باون زمان از کشور خارج شد میکن ... حاال فکر نشیریبگ دوباره

 راحت میتون ی؟ م یحاال چ



 دوباره یواسه چ دهی... اون موقع خودش راحت لو م میکن رشیدستگ

 زایچ یلیاومده . شما خ

 شرمیمن بگ نیتوقع دار ریتفاص نی. با ا نیگ یکه به من نم نیدونیم

... 

 سها مدت نگاهم به نیدر تمام ا یکم اوردم و سکوت کردم ... ول نفس

 یشمس بود که در هر حالت

 ... دادیحالت م رییتغ

اسه و شی... تو چهار سال پ یریتند م یلی... خ ریاروم گفت : ام سردار

 یپرت شد تیتند رو نیهم

 نترویب یبر شیپ نطوریهم بهت گفتم اگه ا شی... چهار سال پ رونیب

 یتو توجه نکرد یکنن ول یم

و ر که تو هی... مگه سها شمس ک یکن یر و مهمون کا ی... االنم دار

 کرده ؟ اون موقع وونهید نطوریا

 کردم یونیمبود ... نامزدت بود ... گفتم سختش بود ... دوبار پا در  رها

 ؟ یحاال چ یول یکه برگرد

 ریام ستیشمس رها ن سها

 . رمیگ یزدم : حق با شماست ... بعدا تماس م یپوزخند



 زیلبم نشست . همه چ یرو یند تلخرو قطع کردم . لبخ یگوش

 ... شیبه چهار سال پ گشتیبرم

گرفتم و  یکه تو اوج بودم ... پشت سر هم درجه م یزمان درست

 گرفته میباال ... مامان تصم ومدمیم

ها رمثل  یکی. منم از خدام بود ...  رهیخواهر زادش و برام بگ بود

 ... بایبود واسه من ... ز نیبهتر

 دمبو یدنبال چ گهیب ... خوش اخالق و مهربون ... دخون . معد درس

 بعد از اون زیهمه چ ی؟ ول

 تیمورکه واسه اون ما یبود ... درست مثل لحظه ا زیشک بر انگ ینامز

 مجبور شدم برم سر ییکذا

کاش پام  کنم ... دایاز پدرش پ یبتونم رد دیتا شا یقاچاقچ هیپسر  قرار

 یشکست . کاش م یم

 رفتم . ینم تیمامور و به اون مردم

ال به گارسون ها که در ح ی. نگاه دمیحرکت سها خودم و عقب کش با

 رفت و امد بودن انداختم و به

 افتادم . راه

 بلند شد . زیاز پشت م سها



 یلوبه راه افتادم .  یو به طرف در خروج دمیو کامال عقب کش خودم

 شدم و برگشتم . خودم مونیپش

د بو باشم . مرد بلندشده یاروم یکردم جا ی. سع دمیکش واریپشت د و

 یخواست جلو یو انگار م

 . داد یو سها فقط سر تکون م زدی. پشت سر هم حرف م رهیرو بگ سها

 خواست ؟ حتما یم یچ یعنی

 کرد . یبهش اصرار م نطوریخواست که ا یم یزیچ هی

که معلوم  نطوریا یبهش وصل کنم ول کروفنیم هیتونستم  یم کاش

 حرفا بود . نیهوش تر از ابود با

 شد . اونقدر رهیتکون داد و به مرد خ یسرش و به عالمت منف سها

 شده بود که رهیبهش خ قیدق

 خونه . یفکر کرد که ذهنش و م نیبه ا شدیم

 سها فقط به چشماش بود . رهینگاه خ یول زدیحرف م مرد

 لهب کردم : کیرو به گوشم نزد ینگاهم و گرفتم و گوش میزنگ گوش با

 ؟

 ؟ ییکجا ری:ام-

 تونم حرف بزنم سروش ... ی:االن نم-



 دیاب ریشده ؟ ام یعصبان نطوریکه سردار ا یکن یم کاریچ یدار ری:ام-

 ی... من نم میباهم حرف بزن

 پرونده رو از دست بدم . نیا خوام

 میزنیحرف م امیحوصله سرم و تکون دادم : سروش م یب

 شرکت ... رمی:پس من م-

 دنبالم . ایب ستیم ن:نه الز-

 . امی:باشه االن م-

 ینم گهیرو قطع کردم . شماره شاهرخ و گرفتم : شاهرخ من د یگوش

 .... تو زیتونم برگردم سر م

اهرخ ش نی... بب یمخ سونا رو بزن دینره امشب با ادتیخونه .  برسونشون

 کار نیاگه امشب از پس ا

 ... یاخراج یایبرن

 :هان ؟-

ره ؟ سها دا یمخش و بزن یخوا یم ینطوریادب ا یب:هان و درد ... -

 اونطرف ... بگو من ادیم

 . کن یباز لمیف کمیاومده مجبور شدم برم . االن  شیواسم پ یمشکل

 ؟ یاینم گهید یعنیکه شاهرخ گفت :  شدیم کینزد زیبه م سها



 زدم . یلبخند

 ... هی. جات خال ستیاصال خوب ن نیپسر ا یداد : وا ادامه

 ؟ یکن یشام دادن فرار م ریاز ز یبلند شد : دار دیسع یصدا

 شام حساب شده ... شما نهیکردم : هز کتریرو به گوشم نزد یگوش

 نیراحت بخور

 زیچ میبخوا دیگفت : شا دیتمام حرفام و تکرار کرد و سع شاهرخ

 . میسفارش بد یشتریب

 کرد . یم یاز اندازه شوخ شیهم ب دیسع

 اش و به شاهرخ دوخت . رهیگاه خنشست و ن یصندل یرو سها

 امخونه باه یدی: باشه اوستا جان رس دیاخم هاش و در هم کش شاهرخ

 ... فعال خداحافظ ریتماس بگ

 یزدم : با یلبخند

 شیپ ی: اقا مشکل ومدیبه طرفم م یرو قطع کردم . گارسون یگوش

 اومده ؟

 هستم یبه روش زدم : نه.... منتظر کس یلبخند

 :بله و تکون داد سرش

 نشستم . نیماش یتو



 یم کاریخاموش کرد و گفت : االن داره چ نیماش یچراغ ها سروش

 کنه ؟

 خوره یراحت شام م الیهام و باال انداختم : با خ شونه

.  شهیم داره بو دار یادیپرونده ز نیا ریداد : ام هیتک یو به پشت سرش

 که شاهرخ یلیاون نسبت فام

 ییوراج هی نایا ی... همه  میرها و نس سها شمس داره ... لو رفتن با

 عذاب اوره

 :اوهوم-

 یدکر ی؟ سردار و چرا عصبان یواسه گفتن ندار ی؟ حرف ریام نی:هم-

 ذره هی نیا یخوا ی؟ نکنه م

 ؟ میاز دست بد میهم که دار یتوان

 نیا ی؟ تو یکن یفکر م ینگاش کنم گفتم : سروش تو چ نکهیا بدون

 رکا یکه اخراج شد یدو سال

 ؟ یانجام بد یتونست یخاص

ا به همه پروند نی؟ ما ا ریام یزن یحرف م یدر مورد چ ی: دار دیخند

 شهی... مگه م میهم حل کرد

 ؟ مینکرده باش یکار



 یم . ستیازت توشون ن یاسم چیکه ه ییزدم : اره پرونده ها یپوزخند

 خنده ... هیما میشد یدون

 یاتفیشرکت تبل هیال صاحب که حا یسیپل یخنده داره ... افسرا یلیخ

 دونن که ما از یشدن . همه م

 میاخراج شد یاداره لعنت اون

 ؟ میکن یم یزندگ گرونی:=مگه ما واسه د

 ؟ میکن یفقط واسه خودمون زندگ میتون ی: م دمیکش یبلند اه

 : سها

.. سونا زدم : سونا خسته شدم . خسته شده بودم . یبه رو یپوزخند

 یزم خستگاالنم خسته ام . هنو

 وجودمه . یاون سکوت هام تو تمام

 ؟ یسکوت کرد یسرش و تکون داد : واسه چ سونا

م تونست یقالب کردم : مگه م شانه یجا بلند شدم . دستام و رو از

 دیبزنم ؟ از روز اول با یحرف

 کردم ... یم سکوت

 ینباش یبچه خوب یتونست ی:م-

 شد ؟ ی: مگه م دمیخند



 شدیاره مانداخت :  نییو پا سرش

. سها با کردن .. یبودن که دوستام و انتخاب م یی. اونا کسا شدی:نه نم-

 دوست نشو ... سها یفالن

ر کنار اون دخت دیبه معلمت گفتم جات و عوض کنه . تو نبا امروز

 ... سها پاش و درس بخون . ینیبش

ونه خز ا دی... سها تو نبا ینیبب دینبا ستیبرنامه مناسب تو ن نیا سها

 . سها امروز شب رونیب یرب

ت به یلیبلوز خ نی. سها ا دیخر میریم ی... سها عصر میهست مهمون

 واسه یروسر نی. سها ا ادیم

توئه  العروسک م نیواسه اتاق تو مناسبه . سها ا یصندل نی. سها ا توئه

 میواسه کل زندگ ینیب ی. م

ا ... ونسدم خسته شده بو گهیگرفتن ... واقعا د میاونا بودن که تصم نیا

 سونا بفهم ... من نوزده سال

 کردم . یعذاب زندگ نیا با

 ؟ یستیجلوشون با یگرفت پلمیهمون موقع که د یتونست ی:سها تو م-

 هیام دیدانشگاه ... سها تو با یبر دی؟ سها با یطرفش برگشتم : جد به

 دی... سها تو با یافتخار ما باش



.. سها . یجز درس فکر کن یزیچ به دی... سها تو نبا یو ادامه بد درست

 به فکر درس دیتو فقط با

م وقت دل چی... سها فقط درسه که مهمه ... سونا من ه یباش خوندن

 خواست وارد دانشگاه بشم . ینم

 ار ...ل کخواست ازاد باشم . برم دنبا یدانشگاه متنفر بودم . دلم م از

 شد ؟ یچ یپول ... ثروت ... ول

 درس بخونم . دیکردن که من با یم فکر نیفقط به ا اونا

 یخواستت و بهشون بگ یتونست ی:م-

 دادن . یوقت به حرف من گوش نم چی:چرت نگو سونا اونا ه-

 ؟ یکرد کاری:و تو چ-

 شبه پولدار شدم . هی:-

به ش هی یدونم چطور تونست ی... نم یشبه پولدار شد هی:درسته تو -

 ... یاریاون همه پول به دست ب

 یو بعد پولدار شد وتریکامپ یپا یتا صبح نشست شب هی تو

 . شدمیم دی:نبا-

 :چرا حقت بود .-



کر ف دیهستم که همه با یبهتر از اون یلی:معلومه که حقم بود . من خ-

 کنن .

 سها ... یرو از دست داد زایچ یلیتو خ ی:ول-

 :مثال ؟-

 :فرها د ...-

 ... هیبود مثل بق لیتحم هی:فرهاد هم -

 ؟ هیشد : منظورت چ رهیاز بهم خدهان ب با

ن چاک فرهاد بودم که بدون او شانهمن عاشق  ی:نکنه تو فکر کرد-

 . نه فقط بهم اجبار کردن رمیبم

 ینم نزدم ... یپشت سر هم تکرار کنم فرهاد و فرهاد ... منم حرف که

 گم دوسش نداشتم . اون تنها

 ایموردش رو در یباشم ... گاه کیتونستم بهش نزد یبود که م یپسر

 نکهیا یکردم ول یم یباف

 عاشقش باشم نه ... بخوام

 یا وونهی: تو د دیکش یاه بلند سونا

 هنر ادتیو  نی... ا نمی... سونا من بهتر نطورهی:معلومه که هم-

 ده .ونکش نجایکه تو رو به ا هیدونم اون چ ی... فقط نم رهینم ادمی:-



 . یبهش فکر کن یکه بخوا نهیکه ارزشش فراتر از ا یزی:چ-

********* 

ه ب که یاطالعات یشده بودم . نگاهم رو رهیبه صفحه پل تاپ خ کامال

 یسرعت از برابر چشمانم م

 ثابت مانده بود . گذشت

شبکه شرکت برنامه  ستمیس یکه بر رو یدیکردم پسورد جد یم یسع

 نصب شده بود و هک یسینو

 نیو رنگ نیودن سنگکه نصب کرده ب یدیبرنامه جد نی. انصافا ا کنم

 بود و هک کردنش کار هر

 .ارمان بودم  وندینبودم . ... من پ یمن هر کس ینبود . ول یکس

 ... شیپ یبه ساعات دیپر کش ذهنم

 اهشیس ینشسته بودم و به چشما ریوز یکه رو به رو شیپ یساعات

 بتونم دیشده بودم شا رهیخ

 نیپشت ا تونه یم یلیگذره و چه دل یم یذهنش چ یتو بفهمم

 هی یمالقات باشه ؟ و اونم تو

 در هم گره ی. معلوم بود کالفه هست و پشت سر هم دستها رستوران

 هم یو رو زیم یخورده رو



 . دیکش یم

 دیاهمه سال ب نیبعد از ا رانیا یبه حرف اومد : حضورت تو باالخره

 داشته باشه . یلیدل

 .ه ن دنبالش باشنبود که او یزیچ نیبه روش زدم : مطمئنا ا یلبخند

 حضور لیبود دل ومدهین ریوز

 درخواست کنه یزیکنه اون اومده بود تا چ دایو پ رانیا یتو من

 ؟ نیخوا یم ی: چ دمیو جلو کش خودم

 بودم دهیفهم نکهیشد . معلوم بود از ا رهیبا دقت بهم خ نباریا

 داره اشفته هست . یدرخواست

شور ک اوضاع نیدون یحتما م به حرف اومد : قهیبعد از چند دق باالخره

 ستیرو به راه ن

 هم گذاشتم : وَ؟ یرو چشم

 باشه یاشفتگ نیاز ا ییرها یبرا یراه حل دی:و با-

ل نبادتونه باشه ... اون  یم یکشور دنبال چ ریوز دمیفهم یم دی:با-

 قدرت بود ...

اه ر کردن دایبا پ یتون یم یکن یدادم : و شما فکر م هیتک یصندل به

 باال و نیدتون و بکشحل خو



 نیاریبه دست ب یبهتر پست

 شهیکرد : اوضاع کشور اروم م یکوتاه سرفه

 ماش یبرا ی: اروم بودن اوضاع کشور چه نفع دمیهام و در هم کش اخم

 داره ؟

 وطن منه ؟ نجای:ا-

سر  شهیحرفا م نیکردن با ا یخواست قهقهه بزنم ... چرا فکر م یم دلم

 ... دیمال رهیهمه ش

 قیحققبلش در مورد من ت دیسراغ من با یاومد یشما وقت ریوز یقا:ا-

 یکرد یم

 ؟ هی:=منظورت چ

 ؟ امی:به نظر شما من احمق به نظر م-

 :خانم ارمان ؟-

از  ترشیکه ب میدون ی!هم من و هم خود شما خوب م ریوز یاقا دینی:بب-

 نیا یکه تو یینود درصد اونا

کشور و به قول شما  نیه اب یکنن عالقه ا یدارن جکومت م کشور

 اونا هم یوطنشون ندارن ... همه 



 یو خوب م نی... و من ا نیهستن که شما هست یزیهمون چ دنبال

 دونم که شما هم جزو اون نود

 . نیهست درصد

 :خانم ارمان ...-

ما شه کمک ب یبرا یلیمن اصال تما ریوز یاقا دینیو کج کردم : بب سرم

 ندارم ... از به حکومت

با  یحکومت فعل نی... پس ا رسهیبهم نم یزیشما هم چ دنیرس

 به حال من یفرق چیحکومت شما ه

 کنه ینم

 جا بلند شدم . از

 کرد : خانم ارمان ... صدام

 هادستیشدم . رو به روم ا رهیتو چشماش خ نباریطرفش برگشتم و ا به

 کشور به نیا یبود : شما تو

 وطنتونه ... نجای... ا نیاومد ایدن

ل نباراحت گفتم :متاسفانه منم جزو اون نود درصد هستم و د الیخ با

 منافع خودم ...

 . دیکش یبلند اه



... . نینکن تیخودتون و اذ نقدریبه روش زدم :بهتره ا یلبخند نباریا

 ... نیستیکار ن نیشما مناسب ا

نم ک... فکر  نیسر و صدا باش یکار ب هیدنبال  استیس یبه جا بهتره

 به درد شما رشتیتجارت ب

 ... خدانگهدار استیتا س بخوره

 راه افتادم که صدام کرد : خانم ارمان به

 نینکفکر  شنهادمیپ یبه طرفش برگردم گفتم : رو نکهیبدون ا ستادمیا

 ... تجارت به نفعتونه .

با  زمان تمکرز کنم . نیا یکردم تو یاومدم و سع رونیافکارم ب از

 شونه ام سر یرو یزیحرکت چ

 ؟ نیاومد یبه مامان انداختم : ک یکردم و نگاه دبلن

 تمام حواست وتریاون کامپ یتو یریم یتخت نشست : هنوزم وقت یرو

 ؟ شهیپرت م

 عادت کردم گهی:مامان من د-

 ؟ فتهیب یاتفاق دی:شا-

 ! نی:من حواسم هست شما نگران نباش-



ف طر نگرانت نباشم ... دخترم اون شهیتونم نباشم ... چطور م ی:نم-

 یخوا یو تو ازم م استیدن

 نباشم ؟ نگران

 ؟ شمیپ نیای:چرا نم-

ه تو ک یایبودم تو ب دواریکنم . ام یدل نم رانی:فراموشش کن من از ا-

 ... یول یهم اومد

 ... یزود نی... اونم به ا یریم یداد : دار رونیو پر صدا ب نفسش

 امیمن م نی:شما هر وقت دستور بد-

 ون خودت: اره ج دیخند مامان

 تام بانگشو از مامان گرفتم و دوباره به صفحه لپ تاپم دوختم . ا نگاهم

 یسرعت هر چه تمام تر رو

 کرد . یم پیکرد و پشت سر هم تا یحرکت م بوردیک

 کنه ؟ یزمزمه کرد : هنوزم انگشتات درد م مامان

نه  :انگشتام بسته بودم انداختم  یکه دور مفصل ها یبه باند ینگاه

 ادیز

 کنار ؟ یزاریو نم پی:چرا تا-

 مادر من ؟ شهی:مگه م-



 ... یزنیم بیبه خودت اس ی:دار-

 ... نگران نباش ادیسرم نم ییبال چی:ه-

 یچبه  ی: دار ستادمیمامان ا یبلند شدم و رو به رو یصندل یرو از

 ؟یکن یفکر م

 یچیبه روم زد : ه یافکارش جدا شد و لبخند از

 لک زده هاتیزیکوفته تبر یاکردم : دلم بر زیو ر چشمام

 کنم یجا بلند شد : فردا واسه ناهار واست درست م از

 میکن یو دور شونه هاش حلقه کردم : با هم درست م دستام

 ؟ یندار ی:کار-

 داشته باشم . یکنم کار ی:فکر نم-

 یو صدا دمیرنگ کش دیبشقاب سف یرو یگوجه فرنگ یرو رو چاقو

 خورد : چیگوشم پ یتو ریاقاوز

 ؟ میباهم صحبت کن میتون یم

 نداره من با شما صحبت کنم . یلی:دل-

 خوام یوقت مالقات م هی:خانم ارمان من ازتون -

 . مینیهم و بب نجایا میتون ی:من االن رستوران هستم . م-

 رستوران هی ی:تو-



 دارپس منتظرتون هستم . خدانگه نیخوا ی:بله . مگه وقت مالقت نم-

بزرگ خوشت  یلوم گذاشت : هنوزم از کاسه هاج یکاسه بزرگ مامان

 ؟ ادیم

 ... یلیبلند کردم : اره خ سر

اشپزخونه  یدر ورود یبرگشتم و به سونا که جلو ییسر و صدا با

 بود لبخند زدم . ستادهیا

 می: مامان امشب مهمون دار دیدستهاش و بهم کوب یخوشحال با

 هست ؟ یبا تعجب نگاهش کرد : مهمون ؟ ک مامان

 ارنیب فیتشر ریبهم زد : قراره واسه امر خ یچشمک ناسو

ا ونس هی: منظورت چ میشد رهیبا تعجب و من با دهان باز بهش خ مامان

 ؟

چند  تا تا سونا در جوابش پاسخ بده : قراره مادرش دیو مامان پرس نیا

 زنگ بزنه گهیساعت د

 شناسمش ؟ ی؟ من م هی:اون ک-

 ن ... تازه باهاش اشنا شدموارد اشپزخونه شد : نه ماما سونا

 ؟ یزنش بش یخوا یو م یغر زد : تازه باهاش اشنا شد مامان



 یمزد مدت نام هیخوشم اومده . زنش که نه  یلی:اره مامان ... ازش خ-

 میکن

 ؟ هی:دختر مگه بچه باز-

 ادیکه م نیازدواج کن یبا کس یگیخودت م شهی:مادر من شما هم-

 یم و به روابط احترام یخواستگار

ه شدم چ نااقا تازه اش نیاز هموناست ... حاال مثال من با ا نمی. ا زاره

 ادیکه م یکیبا  یتفاوت

 ادیپابنده . م یلیخ زایچ نجوریکه به ا نمیداره ؟ ا یخواستگار

 خوب یو منم مثل دخترا یخواستگار

 . دمیجواب مثبت م بهش

رفته گ مید تصمدهنم و بستم و نگاهم و از سونا گرفتم : چه زو باالخره

 یزندگ ریبود خودش و درگ

 کنه . مشترک

 ردهمج ... سها هنوز یازدواج کن یتون یبه طرفم برگشت : تو نم مامان

 شد . زونیسونا در هم رفت لبهاش او یها اخم

:  خرد شده رو کنار اجاق گاز گذاشتم یجا بلند شدم . گوجه ها از

 حرفا اعتقاد نیمامان شما که به ا



دش ر دومیاگه ازش خوشتون ن انیب نیبزار لهیال که سونا ما؟ حا یندار

 . نیکن

 ؟ یدونست یچپ چپ نگاهم کرد : نگو که م مامان

 و دونستم جلوش یدونستم . اگه م یاب گرفتم : نم ریش ریو ز دستام

 که عالقه نیدون ی. م گرفتمیم

 ندارم . زایچ نیبه ازدواج و ا یا

 . میکار دار یلی: واسه شب خ دیکش یاه بلند مامان

 یدستاش و دور شونه هام جلقه کرد : مرس سونا

 ؟ انیکردم ب یمامان و راض نکهی:واسه ا-

 :اره-

 ؟ یایباهام ب یخواست ی:خودمم مخالفم . مگه نم-

 .ه خوشم اومد یلی. من ازش خ امی. با اون م امیخوام ب ی:هنوزم م-

 هست ؟ ی:ک-

 یم ستیروز ن هیاز  شتریباحاله . درسته ب یلی... خ شیشناسی:م-

 خوشم یلیازش خ یشناسمش ول

 اومده

 روز ؟ هیسرفه افتادم :  به



 بلند زمزمه کردم : شاهرخ ؟ یصدا با

 ؟ یشد ینطوریبه طرفم برگشت : چت شد ؟ چرا ا مامان

 دهانم گرفتم : خوبم ... یو جلو دستم

قدر چ وترفتم . سونا دنبالم اومد . وارد اتاقم شدم :  رونیاتاق ب از

 باهاش اشنا روزی؟ د شیشناسیم

 سونا . یا وونهی؟ تو د یزنش بش یخوا یو امروز م یشد

.  شنبا انیخوام خانواده ها هم در جر یخوام زنش بشم . فقط م ی:نم-

 که شهیخونده م یا دوستی هی

 نده ریبهمون گ ادیز مامانم

 ییشزنش ب یخوا ی: اهان بخاطر مامانه که م دمیو باال کش ابروهام

 ؟ ی: به اونم گفت دمیموهام کش انیم یزد . کالفه دست یشخندین

 ؟ یدور خودش زد : به ک یچرخ

 :بابات ...-

.. .ا باب الیخی: ب دیکش رونیو از تنش ب شیفسفر یمانتو الیخیب سونا

 . مهم مامانه گمیبعدا بهش م

ال شتخت و برداشتم و به تن کردم .  یرو ی. مانتو دمیکش یبلند اه

 سرم یرنگ و هم رو دیسف



 ؟ یدیو م نتیماش دی: کل انداختم

 ؟یریکرد : بفرما ... کجا م نشیشلوار ج بیج یتو دست

 . امیو م زنمیدور م هی:-

که  طوربرداشتم و همون زیم یو از رو می. گوش ستادیا نهیا یجلو سونا

 رفتم گفتم : یم رونیاز اتاق ب

 برو تو اتاق خودت قر بده ایب

 امیو زود م رونیب رمیسر م هیکردم : مامان من و بلند  صدام

 جلوم ظاهر شد : کجا ؟ مامان

 امیزود م نمیو بب میمیقد یاز دوستا یکی رمی:م-

 ؟ یخواست ینم یزی:مگه کوفته تبر-

 رسونم . یخوام . واسه ناهار خودم و م ی:چرا ... هنوزم م-
_ 

__________________________________________

________ 
 و باز شد یبعد در کهنه چوب یدر و به صدا در اوردم . لحظه ا زنگ

 در برابرم ظاهر شد یقامت بلند

 تو عنکبوت ؟ امیتونم ب ی. قدم جلو گذاشتم : م

 : شما ؟ دیو باال کش ابروهاش



 وندی:پ-

 یایم یزود نیبه ا ی:نگفته بود-

 تو ؟ امیتونم ب ی:حاال که اومدم . م-

تم کوچک گذاش ی. سر خم کردم و از در تخته ادر کنار رفت  یجلو از

 تا بتونم دمیپر نییپا بایو تقر

 روم قدم بزارم . شیپ کیراه رو بار تو

 ؟ یاومد یو پشت سرم بست : واسه چ در

 نمشی:اومدم بب-

 ؟ ی:پول اورد-

 برمش یم ارمیپول ب ی:وقت-

 . شینیبب یتون ی:پس نم-

ر نطوبود . برگشتم و همو هستادیدر ا یطرفش برگشتم . هنوزم جلو به

 شیپ ییکه به طرف روشنا

 ؟ وتجل زارمیاون پول و م دهیند یرفتم گفتم : نکنه فکر کرد یم روم

 ای شیبخر یدار اریتیو اخ شینیبب یتون یم یاریپول ب ی:نه ... وقت-

 ... شینخر



ه دازبه ان یکیکوچ یشدم که باغچه  یکیکوچ اطیاومد . وارد ح دنبالم

 وسطش بود و یچهار کاش

خوام  یبرده بود . م هیسا یو تو اطیکل ح السیبزرگ گ درخت

 ... نمشیبب

 یم یبخر یکنه ؟ هر وقت خواست یبه حال تو م یچه فرق دنشی:د-

 شینیب

و  امیب نجایتا ا ایشدم که از اون سر دن وونهیمن اونقدر د ی:فکر کرد-

 نخرمش ؟

 دونم ... ی:من نم-

ش بود . قد بلند و خو ستادهیت سرم اطرفش برگشتم . کامال پش به

 بلند تر از یبود . چند سانت کلیه

 شدم . کم کم رهیخ شیخاکستر ی. کامال تو چشما ومدیبه نظر م من

 لبش اومد : یرو یلبخند

 رنگ عوض کرده چشمات

 شده ؟ یزدم : چه رنگ لبخند

 یو کمتر کرد : طوس نمونیب یچند سانت فاصله

 تو ؟ ی:به رنگ چشما-



 تو قشنگ تره . یشما:چ-

 ستمی:مطمئن ن-

 یکردم پسر باش ی:فکر م-

 ی:اشتباه فکر کرد-

 یخوشگل یلیدختر هم خ هی:واسه -

 دونم . یگذاشتم : م شیو به نما دندونام

 ؟ یصورتم چرخوند : چرا دنبالشِ یو رو نگاهش

 ؟ یکن یفکر م ی:تو چ-

 ی:بلند پرواز-

 یلی:خ-

 ی:قدرت طلب هم هست-

 قای:دق-

 یباهاش حکومت کن یتون یم:ن-

 خوام حکومت کنم ی:نم-

 خوره ؟ ی:پس به چه دردت م-

 خوره ؟ یبه چه درد تو م اردیلیم ی:تو بهم بگو س-



 میگکنم . تا اخر عمر راحت باشم و از زند یتونم زندگ ی:باهاش م-

 لذت ببرم .

 بازوم گذاشت . یو بلند کرد و رو دستش

ز اکارش متنفر هستم :  نیاز ا مدادینشون م دینکردم . نبا یحرکت

 استفاده کنم میزندگ

 یستی:برخالف من تو اصال بلند پرواز ن-

 باشه ؟ یبلند پرواز اردیلیم یس نیداشتن هم یکن ی:فکر نم-

 سرم و باال انداختم : نه رمینگاهم و از چشماش بگ نکهیا بدون

 باال رفت : چرا ؟ ابروهاش

 مهمونش کردم : چون به شدیم دهیکه کمتر از من د ینیریش لبخند

 یقناعت م اردیلیم یس نیهم

 یکن

 ؟ یکن ی:تو نم-

 خوام یم نایاز ا شتری:من ب-

؟ نکنه قصد  یکن یم تیهمه خودت و اذ نی:پس چرا واسه دادنش ا-

 ؟ یندار دیخر

 یچه نخوا ی:مطمئن باش اون مال منه . چه تو بخوا-



 کندم و جلوتر نیمبازوم قرار گرفت و از ز یاش هم رو گهید دست

 یتون ی: من نخوام نم دیکش

 شیباش داشته

 ارمیبخوام به دست م ی. من هر چ نجاستی:اشتباهت ا-

 من پر زور تر هستم . نجایتر اورد : ا کیو نزد سرش

ب عق گذاشتم و به شینیب یو بلند کردم و انگشت اشاره ام و رو دستم

 به مرد نقدریهل دادم : ا

 باشاعتماد نداشته  بودنت

 لبهاش حرکت داد . انگار خشک شده بودن ... یو رو زبونش

با  یلیتر . سرش چند م کیو نزد کیشد . نزد کیبهم نزد دوباره

 صورتم فاصله داشت که عقب

 ! ای: دنبالم ب دیکش

 نجایاز حضور من ا یدونم چطور ینشستم : نم زیارامش پشت م با

 باخبر شدن .

 رسه یما قبل از ورودتون مبلند کرد و گفت : خبر حضور ش سر

 به ضرر منه نی:وا-

 اماده هست زی، امشب همه چ شهی:مثل هم-



 . نشیاریدنبالشون با خودتون ب نی:با چند نفر بر-

 .رسونم  یخودم و م ریبا من تماس بگ یاز فرودگاه حرکت کرد یوقت

 کنم یهمونطور عمل م نیدستور بد یسر تکون داد : هر چ نیفرز

 بهمون شک کنه دینبا یس:مواظب باش ک-

 :چشم خانم-

 خرمن ا نیهم قالب کردم : فرز یو دستام و تو دمیو جلوتر کش خودم

 از کشور خارج دیهفته با نیا

 کن دایشناسنامه و پاسپورت پ هی. برام  بشم

 خانم ؟ ی:با چه اسم-

 به اسم فرزاد فروزش یکیفروزش و اون  رایبه اسم سم یکی:-

 ؟ ادیهمراهتون م ی: کس دیخودش و جلو کش نیفرز

 لیوتح ... دو روز قبل از رفتن عکسا رو ارمی:اره . عکسا رو واست م-

 دمیم

 با هم داشته باشن ؟ دیبا یفهمم ، چه ارتباط ی:بله خانم . م-

 شدم : زن و شوهر هستن رهیخ شیمشک یچشما تو

 برد : چشم خانم نییسرش و باال و پا نیفرز



 شدیم کیکه از پشت سر بهمون نزد یونتا گارس دمیو عقب کش خودم

 زیم یقهوه رو رو یفنجان ها

 . بزاره

و  تاهگذاشت . نگاهم کو زیم یو فنجان ها رو رو دیبهمون رس یگارسون

 ازش گرفتم و به کارم عیسر

م تما دیدادم : امشب براشون هتل رزرو کن و بعد از هتل با ادامه

 چند ساعت نیا یکه برا ییزایچ

 بره نیز بداشته ا وجود

 دونم ی:م-

خواد  یدلم نم یسه هفته برن مرخص یبرا انیکه امشب م یی:ادما-

 ویبار هم شده موس هی یبرا یحت

 فتهیچشمش بهشون ب یفرانسو

شب بچه ها بعد از مراسم ام یهمه  دمیم یبیفهمم خانم . ترت ی:م-

 سه هفته به شمال برن یبرا

 کهنیرن برگردن . مگه احق ندا فتهیب یکن هر اتفاق دی:بهشون تاک-

 رفته رانیاز ا یفرانسو ویموس

 .باشه



 :چشم خانم .-

م گاهکردم . همونطور ن کیقهوه رو بلند کردم و به لبهام نزد فنجان

 که به یقامت بلند یرو

 ثابت موند . ومدیم طرفمون

 : دیکش رونیب نشیشلوار ج بیشدن بهمون دستهاش و از ج کینزد با

 ... نجاستیا یک نیبب

 جا بلند شدم : سالم از

 دستم فشردم . یو به طرفم دراز کرد . صادقانه دستش و تو دستش

 ؟ ی:چطور-

ن جازه ما اادامه دادم : ممنونم از لطفتون . ب نیکردم و رو به فرز تشکر

 رمیم گهید

 رفتم ... یطرفش برگشتم : من داشتم م به

 ؟ کنم تیتونم همراه ی... م نطوریو کج کرد : منم هم سرش

 به روش زدم : چرا که نه ؟ یلبخند

د لبخند زدم و به طرف در برگشتم . با چند قدم بلن نیبه فرز رو

 خودش و بهم رسوند و کنارم قرار

 . گرفت



تم اخبهش اند ینگاه یچشم ریکامال همگام با قدم هام بود . ز قدمهاش

 به لب داشت و ی، لبخند

 کامال به رو به رو بود . نگاهش

 تظرجلوتر گذاشت و در و باز کرد ، من یکه قدم میبود هدیدر رس به

 برم . رونیاز در ب ستادیا

ومد . م اسونا به راه افتادم . دنبال نیکنارش رد شدم و به طرف ماش از

 به ی. نگاه ستادمیا نیکنار ماش

 متعلق به سونا باشه نیماش نیکردم ا یانداخت : فکر م نیماش

 وناسسراغ  ادیشاهرخ واسه پول داره م: نکنه  دمیو باال کش ابروهام

 هیچه حرف نیتعجب سرش و تکون داد : نه ا با

 . دمیهام و باال کش شونه

 ؟ میبخور یزیچ هی میداد : بر ادامه

 زیچ هی میبر یکن یتکرار م یه یبه خورد من بد یخوا یم ی:چ-

 ! میبخور

 بابا ... یچیه یچه مشکوک یو باال برد : وا دستاش

 .رم برم خونه کار دا دین االن از خوردن فارغ شدم . با: م دمیخند

 سرت شلوغه شهی:تو هم-



 کنم ! کاری:پس چ-

 باهات اشنا بشم شتریخوام ب ی: م دیو جلوتر کش خودش

 ؟ یمثل دوستت ازدواج کن یخوا ی:نکنه تو هم م-

 ... میایداره ؟ اگه با هم کنار ب ی: چه اشکال دیهاش و باال کش شونه

 .میخور ی: من و تو به درد هم نم دمیش دوحرف انیم

 میخور ی: من و تو به درد هم نم دمیحرفش دو انیم

و  ظرن نیبدون امتحان کردن ا یتون یندازه : نم یهاش و باال م شونه

 یبد

 . شهینم دایپسر پ نیمغرور تر و خودخواه تر از ا یوا

 مینزیرف ماز سرم بازش کنم گفتم : باشه بعدا در موردش ح نکهیا یبرا

 برم دیاالن با

 هشیگفت : هم دادیو به حرکت در اورد و همونطور که تکون م دستاش

 یعجله دار

 شهیهم یگیکه م یدیبرگشتم : تو چند بار من و د نیطرف ماش به

 عجله دارم

 شناسمتیخوب م ی. ول دمی:نه د-



 شناسمتیکه من م یکنم اونقدر یهم گذاشتم : فکر نم یرو چشم

 میبشناس

 .دیخند

 شهی.. هم. یشناسیبلند : حق با توئه . تو منو و بهتر از خودم م یصدا با

 که حرف یبوده . اون نطوریهم

 من بودم نه تو ... زده

 شدم : منم به وقتش حرف زدم . رهیچشماش خ به

 نه به اندازه من ی:ول-

 ... دی:شا-

 یتو بهم بدهکار ینیب ی:م-

 ؟ یخوا یم ی:چ-

 ترک و راس شهی:مثل هم-

 باشم ؟ دی:نبا-

 :چرا حق توئه .-

 ! یخوا یم یچ ی:نگفت-

 فرصت ... هی:-

 ؟ یو باال دادم : فرصت برا ابروهام



 با هم بودن ! ی:برا-

 نیکه من از ا یدون ینم یشناس یمن و خوب م یکن ی:تو که ادعا م-

 ... ادیخوشم نم ادیکلمه ز

او نجککز اندازه ا شیتو ب ادمهیتا اونجا که  یدونم ... ول یم نمی:ا-

 از یراحت نیو به ا یهست

 ؟ یمن و کشف کن یخوا ی... نم یگذر ینم تیکنجکاو

 زدم : من بدون با تو بودن هم کشفت کردم . پوزخند

 ؟ یو به طرفم خم شد : مطمئن دیو جلوتر کش خودش

 بهت ثابت کنم ؟ یخوا ی:م-

 باز کرد : البته نیو به طرف دستاش

 تم : پس منتظرم باشسرعت پشت فرمان نشس به

 نمیبصورتش ب یتونستم تعجب و تو یشده . م ریبود کامال غافلگ معلوم

 و روشن کردم و به نی. ماش

ود . ه بمن شناخته شد یلبم داشتم . اون برا یرو یافتادم . لبخند راه

 شناخته شیوقت پ یلیخ

 کرد . یکه خودش فکر م ی... بهتر از اون بودمش



 یدرست زمان شی... دو سال پ شیدو سال پگشت به  یبرم زیچ همه

 کوتاه مدت حیتفر هی یکه برا

 سفر کرده بودم . هیترک به

م خ یکم یعذر خواه یمرد برخورد کردم . به جا هیهتل با  یالب یتو

 دیپرس قهیشد و بعد از چند دق

 : حالتون خوبه ؟

 . دیکن یعذر خواه دیکنم با یزدم : فکر م یپوزخند

 . کنم ینداره عذر خواه یلیشد و گفت : دل رهیم خپرو به چشما پسر

 خواستم با شما برخورد یمن نم

 ...رد ک یعذر خواه دینبا یزیهر چ یاتفاق بود . برا هیفقط  نیو ا کنم

:  خواستم از کنارش بگذرم که گفت یو به تاسف تکون دادم و م سرم

 یبرا نیا یخشن هست یلیخ

 ... ستیدختر اصال خوب ن هی

ن م یبه طرفش برگردم جواب دادم : حق با شماست ... ول نکهیا بدون

 . ستمیدخترا ن هیمثل بق

 یبه پژو یشدم . نگاه ادهیساختمان متوقف کردم و پ یو جلو نیماش

 در بود یکه جلو یرنگ دیسف



عد ب یبه طرف در رفتم . زنگ در و فشردم و لحظه ا الیخیو ب انداختم

 در باز شد .

ل از داخ یادیز یو پشت سرم بستم . سر و صداخونه شدم و در  وارد

 : دیرسیساختمان به گوش م

 گرفته ؟ یمن مامان مهمون یخدا

 یکم خنده بلند بود ... یگذشتم و وارد ساختمان شدم . صدا اطیح از

 سالن سرک یخم شدم و تو

و بدون  دمیکش رونی. کفشام و از پام ب دمیند یزیچ یول دمیکش

 به راه دمیسف یصندل ها دنیپوش

که  یفرن نیبلند سالم کردم . اول ی... وارد سالن شدم و با صدا افتادم

 نگاهم روش ثابت موند فرهاد

 . ودبگرفته  ی. کنار زن و بچش نشسته بود . خاله کنار مامان جا بود

 که ازش متنفر بودم پدرم ... کنار زنش ... یزیچ و

همه ساکت  خودش و زنش چرخ دادم . نینگاهم و ب یلحظه ا چند

 دونستن یم نکهیبودن ... مثل ا

 از طرفم باشن . یمنتظر عکس و العمل دیبا



:  متفاوت باشم . به طرف مامان برگشتم شهیمن عادت داشتم هم یول

 مامان سونا کجاست ؟

 نجامیاومد : من ا رونیاز اشپزخونه ب سونا

 لغو شده ؟ ی: خواستگار دمیبه روش زدم و اروم پرس یلبخند

 داد . یبه سرعت جواب منف مامان

ا ا اونجته شدم : اخ رهیبه بابا انداختم و دوباره به سونا خ یکوتاه نگاه

 نجوریا یدونم تو یکه من م

 خانواده حضور داشته باشن . دیبا مراسمات

 یول م :بودم ادامه داد رهیخ زمیعز یو همونطور که به زن بابا برگشتم

 که من نبودم یمدت یانگار تو

 رسوم عوض شده ...و  رسم

 زدم : حالتون چطوره زن بابا ! یخند زهر

اون  بودواسه من مهم ن یکلمه تا چه حد متنفره . ول نیدونستم از ا یم

 نی. مهم ا ادیبدش م یاز چ

 . شدیدل من خنک م بود

 تر کرد . کیو خودش و به بابا نزد دیهاش و در هم کش اخم

 ؟ نیترسو هم شد دایزدم : جد یپوزخند



 از جا بلند شد : تمومش کن سها ... بابا

 مم... هنوز اس نیو جمع کردم و سرم و باال گرفتم : اون بب صورتم

 کردم کامال ی. فکر م ادشهی

 شد ؟ ی. چ هیکرده اسمم چ فراموش

 جلو گذاشتم : بهتون بر خورد ؟ یقدم

 . رهیخودش و بگ یکرد جلو یم یسع

 ی. من اصال حرف ستین یزیکه چ نیتکون دادم : ا نیو به طرف سرم

 که نرفته بد تر از ادتونینزدم . 

 . نیو بهم گفته بود ناشیا

 یپرو شد یلی:خ-

.. . نی. شما که بدتر از من شد رسمیشما نم یبه پا یزدم : ول لبخند

 که با زنتون یاونقدر پرو شد

 . نیدخترتون شرکت کن یمراسم خواستگار یتا تو نیایم

 یها بهتره تمومش کناز جا بلند شد : س مامان

. .. امیه ببه طرفش برگردم سرم و تکون دادم : اره بازم کوتا نکهیا بدون

 که در برابرش شهیمثل هم

 .بالها رو سرمون اورد  نیکه ا می... کوتاه اومد میاومد کوتاه



 ی؟ واسه چ نهیخشم به طرف سونا برگشتم : مگه اجازه تو دست ا با

 ! ادیب یبهش گفت

 بلند شد : اون پدرتونه سها از جا فرهاد

گاه ن به فرهاد ی. حت ومدی... اصال ازش خوشم نم ی... چه کلمه ا پدر

 وقته که یلیهم نکردم : پدر ما خ

 ینیبیمبد  یلی...چون خ یبر نجایاز ا ومدنی. بهتره تا مهمونا ن مرده

 از جا بلند شد . زمیعز یبابا زن

 ... ایمداخله کرد : سها امشب کوتاه ب خاله

 یشاهرخ پسر عمو یجلو گذاشت : بهتره بدون یقدم زمیعز یبابا زن

 امشب نمیمنه ... واسه هم

 حضور دارم نجایا

س ک چیبه سونا انداختم که اشک تو چشماش حلقه زده بود . ه ینگاه

 یم یعنیتعجب نکرده بود . 

 ... دونستن

 یرشاد؟ مگه م ینداره . مگه خواهرش ی: بازم به تو ربط ستادمیا جلوش

 نی... تو رو سننه نه . از ا



من و  ادرحرمت داره ... با اومدنت حرمت م نجای... ا رونیگم شو ب خونه

 کشم ی... منم م یشکن یم

 کنه . یاحترام یرو که بخواد به مادر من ب یکس

 دستش و باال برد . بابا

 ؟ یبزن یخوا یم هیبه روش زدم : چ یپوزخند

؟ فکر  یزن یم یچطور نمی. بزن ببو جلوش گرفتم : بزن .. صورتم

 چند سال یهمون سها یکرد

 که بخوام به فمیاونقدر ضع یتو صورتم ؟ فکر کرد یکه بکوب شمیپ

 یکه رو فتمیدست و پات ب

 ونت دستت به من بخوره . ز ی؟ االن جرات دار یدست بلند نکن مادرم

 شونم . یم اهیبه خاک س

 خدا بکشتت . یزنب ادیصد هزار بار فر یکنم روز یم یکار

. توش بود . اشک بود .. یدونم چ یشده بودم . نم رهیچشماش خ تو

 خشم بود ... قرمز شده بود .

 یلواز همه بود .  یبیترک دیتونستم درک کنم . شا یکدوم و نم چیه

 یکه تو یبازم از اون حس نفرت



مام ت یبودم . از خودم که تو یبود کم نشده بود . هنوزم عصبان وجودم

 ون سال ها حرف نزدم .ا

 زنگ در همه با تعجب به هم نگاه کردن با

:  رفتم بلند گفتم یجلوش گذشتم و همونطور که به طرف اتاقم م از

 و از یجور کن یبهتره بهونه ا

ن زون ا... چه خودت چه  یباش نجایو ا رونیب امیچون اگه ب یبر نجایا

 ات ... اون موقع هست بی ادب

کنم  یپرتتون م وونی. مثل ح ستین میحال زایچ نیمهمون و ا که

 . رونیب

 به صورتش چنگ زد : سها مامان

ه ک سهریم یروز هیمامان ... گفته بودم  ینیبیبه روش زدم : م یلبخند

 بهت کم یکس زارمینم

 . یزیقطره اشک هم بر هی زارمیکنه . مامان نم یاحترام

در  داباره به ص. زنگ در دو دمیاتاقم شدم و در و محکم بهم کوب وارد

 اومد .

 . شدندیمهمون ها که وارد ساختمان م یبعد صدا یا لحظه



باز  یاگفتم . صد دییبرگردم بفرما نکهیضربه به در خورد . بدون ا چند

 شدن در و بعد هم بسته

ر د یکه جلو یکس یشده . ول رهی... احساس کردم کامال بهم خ شدنش

 رهیبود و به من خ ستادهیا

 یخوب م یلیعطر تنشون و خ یبود نه سونا ... من بو نه مامان بود

 شناختم .

 یتنش و کامال حس کنم . از بو یتا بتونم بو دمیکش یقیعم نفس

 که به مشامم خورد متعجب یعطر

 ؟ ینک یم کاریچ نجایدر هم به طرف در برگشتم : ا یو با اخم ها شدم

 میبا هم حرف بزن دیکنم با ی:فکر م-

و  زنمینم ... االنم اگه داد نیبر دیحرفم و زدم . بازدم : من  یپوزخند

 نهیواسه ا رونیندازمتون ب ینم

 نذاشتم . رونیاتاق ب نیهنوز پام و از ا که

 شد : سها دخترم کینزد بهم

 یو دلمم نم ستمیو تند و به سرعت تکون دادم : من دخترتون ن سرم

 یخواد باهاتون حرف بزنم ... ب

 . نیخودتون و خسته نکن خود



 :سها !-

 یلیخ. سها مرده ... سها  نینگاهش کردم : اسمم و تکرار نکن کالفه

 نکهیوقته که مرده . من از ا

 زبونتون بچرخه متنفرم ... یرو اسمم

 دوباره تکرار کرد : سها ! یناراحت با

.  دیننگاهم ک ینطوریا ادی؟ بهتون نم نیزن ی؟ چرا نم هیشدم : چ ریش

 نتونز شیپ نیخواست ینکنه م

 ی؟ م نیاون دست بلند نکرد یرو ی... اخ نیمرد یلیخ نیبد نشون

 شما نشون یمن به جا نیخوا

نم د بزبنبدنبار با  هیتونم  ی! م نیمرد هست نیداد یچطور نشون م بدم

 چشمش ... یتو

دم ورا یکه به زبون م یکه با هر کلمه ا یتر شدم . اونقدر کینزد بهش

 ینفسم کامال به صورتش م

 کامال خشن باشن زنمیکه م ییکردم حرفا ی. سع دخور

.. .نا تو چشم سو نیزد ینطوریکه ... شما هم هم ادتونهیدادم :  ادامه

 ی... م نیفراموشش که نکرد



ور چشمش چط ادتونهی... شب تولد من . ادیب ادتونیبگم  قیدق نیخوا

 شده بود ... اهیس

شمام جان چ شیهم گذاشتم . صورت ورم کرده سونا پ یرو چشم

 گرفت .

 ؟ هی: چ دمیبود . عقب کش نییچشم باز کردم . سرش پا عیسر یلیخ

 ؟ نیگرفت نییچرا سرتون و پا

 تونادی نکهیواسه ا یروش بهتر گهی. من د ومدهین ادتونیهنوز  نکنه

 یرو هیندارم . نظرتون چ ارمیب

 . ادیب ادتونیامتحان کنم تا  زتونیعز زن

 ؟ یدار کاریچ نیمی:تو به س-

نکنه  ه :کردم صدام اونقدر باال نر یم یسع ی. ول دمیبلند خند یصدا با

 شما رو بزنم نیخوا یم

 یاروم بش دیمن و بزن شا ایو بلند کرد : اره ب سرش

 . هشیدلم خنک نم ینطوریباال بردم : نه من ا یو به عالمت منف سرم

 که شهیدلم خنک م یزمان

 ؟ چرا نیدون یجونتون و بزنم . م نیمیس

 نکرده یکار نیمی:س-



ناه گ یبنکرده بود . منم  ینکرده بود . مامان هم کار ی:سونا هم کار-

 نیشما زد یبودم . ول

 شهیمربوط نم نیمیموضوع به س نی:ا-

 شهیط مربوپاسخ دادم : اتفاقا م یو باال انداختم و همراه چشمک ابروهام

 چرا ؟ نیدون ی. م

 نیخوام بدون ی. م نیدوسش دار کردم و ادامه دادم : چون شما یمکث

 که یکس دنیزجر کش دنید

برم چون شما رو  یلذت م رشیداره . از تحق یچه حس نیدار دوسش

 اون ی... هر چ دهیعذاب م

 یم روح من و اروم نیو ا نیکش یعذاب م شتریشما ب شهیتر م ناراحت

 کنه .

 بودم . زارینگاه ب نیتاسف نگاهم کرد . از ا با

 دیابگاه و ن نی. ا ستیمن ن قینگاه ال نیادامه دادم : ا تیبانبا عص دوباره

 نی. ا نیبه خودتون بنداز

 دمکه ا ییبه شما بندازن ... شما دیبشناسنتون با یکه وقت هینگاه

 که یوونی... ح نیوونیح هی.  نیستین

 کنه . یخودش هم رحم نم یبچه ها به



 ... نیبر نجایرو برگردوندم : بهتره از ا ازش

 یادیم زهرفت . تا حاال  یم نجایزودتر از ا دیسکوت کرد ... با یظاتلح

 خودم و کنترل کرده بودم .

 توانش و نداشتم . نیاز ا شتریب گهید

 ... یبر گهی:بهتره د-

 بد کردم . یلیدونم بهتون خ ی. م مونمی:سها من پش-

به طرفش برگشتم : هه ...  یاتشفشان فوران کردم . به تند مثل

 یمونی... االن وقت پش دمیخند

 ی. بهتره بر ستین

 نیشیصاحب برادر م ی:سها شما به زود-

ن مه ن.  رونی؟ برو ب یو بگ نیکه ا یولو شد نجایزدم : پس ا یپوزخند

 و میندار ینه خواهرم برادر

ت وق یلیکه نرفته خ ادتی.  شناسمیداشت ... من تو رو نم مینخواه

 اسم خودم و مادر و شیپ

 وض کردم .و ع خواهرم

 اونا هنوزم همون ادم هستن یلبخند گفت : ول با



 ایرنم پسونا که بخواد ازدواج کنه با اس یخوان . ول ی:چون خودشون م-

 کنه نه سونا یارمان ازدواج م

 من که اون رو حرف یدون ی. م دمیاجازه رو بهش نم نی... من ا شمس

 . زنهیحرف نم

که  دتهایکنه .  یدم هم حساب نمتو رو ا یادامه دادم : ول زیام تمسخر

 اون قبال بهت گفته که تو رو به

 پدرش قبول نداره عنوان

 نجامیمن االن ا ی:ول-

نم . اال ردک یدعوت نم نجای:اونم بخاطر ابروشه . وگرنه اصال تو رو هم ا-

 ... یبر دمیم شنهادیمن پ

 و خودت و زن یسند بدبخت یامضا یعنیبرنگرد . برگشتت  گهیو د برو

برو و  خوب بلدم . یلیکارم خ هی نیپوزخند ادامه دادم : بچت ... ا با

 به اسم سها ییفراموش کن ادما

 . میما بود یروز هیسونا و مادرمون وجود داشته . فراموش کن  و

 نگاهم کرد : دخترم یناراحت با

 . ستمیگفتم که خودمم باورم شد : من دختر تو ن یجد اونقدر



و  دمیشک رونیبزنه . مانتوم و از تنم ب یا گهید اجازه ندادم حرف بهش

 یتخت انداختم . نگاه یرو

 یخترچوب  یانداختم و بعد از رها کردن شالم رو نهیا یلباسام تو به

 زدم . رونیپشت در از اتاق ب

 . دیرس یاز سالن به گوش م یادیز یو صدا سر

 شد . زیخ میسالن شدم و سالم کردم . شاهرخ ن وارد

به  رومبا پدر و مادر شاهرخ کنار مامان نشستم و ا یحوالپرساز ا بعد

 دارن نایطرفش خم شدم : ا

 ؟ رنیم

 برن ؟ یبا تعجب نگاهم کرد : نه واسه چ مامان

 کنم . یم رونشونیب یرفت گفته بودم چطور ادشونی:فکر کنم -

 ی:با بابات حرف زد-

 رم .به حرف زدن باهاش ندا یازیکنم . من ن ی:مامان خواهش م-

ر پول جا بلند شدم و به طرف اشپزخونه به راه افتادم . سونا مشغ از

 بود . یچا یکردن فنجان ها

 باشه ؟ نجایا یخوا ی: تو م ستادمیا کنارش

 ؟ یکرد : ک نگاهم



 :بابا ...-

 و : مامان دیشد و بعد شونه هاش و باال کش رهیبهم خ یلحظه ا چند

 ... یباشه ... ول دیبا گنیخاله م

 ؟ یچ یگفتم : ول یتند به

م کخ شاهر شیخواد باشه ... ، دوست ندارم پ یدلم نم نکهیبا ا ی:ول-

 . ارمیب

 . زنمینم ی. بخاطر تو حرف دمیدادم : فهم رونیو با صدا ب نفسم

م ستخوا یبودم . م رهیشاهرخ نشسته بودم و با دقت بهش خ یبه رو رو

 اون ذهنش یتو یبدونم چ

 چرا صالکنه ! ا یازدواج راض یه بود سونا رو براگذره . چطور تونست یم

 ؟ یزود نیبه ا

که در  ییاون مخش نبود . جز چرت و پرت ها یتو یچیانگار ه یول

 سونا ییبایما و ز یمورد خونه 

 داره . یچه حس نششکوفید نکهیا و

 پسره خوشش اومده بود . نیا هیدونم سونا از چ ینم

ه ب در هم یاه کردم . با اخم هاسر بلند کردم و به مامان نگ کالفه

 بود . خاله با مادر رهیخ نیمیس



.  مشغول صحبت بود و بابا هم با پدر شاهرخ گرم گرفته بود شاهرخ

 شدم . رهیدوباره به مامان خ

 .اد بابا نشون د ینسبت به رفتار ها یبار واکنش هیعجب باالخره  چه

 زن از نیا دمیفهم یکاش م

 ..زن ها بود . ینگار مامان جدا از همه خواست . ا یم یچ شیزندگ

م . ارو دادیپاهاش تکون م ی. فرهاد دخترش و رو دمیکش یقیعم نفس

 سر بلند کرد و بهم لبخند زد

. 

 ینم نایتر کردم : ا کینزد نیبه روش زدم و خودم و به نگ یلبخند

 خوان برن سر موضوع خوابم

 . گرفت

تازه قرار  . رنی... م یدار یه ا: از دست تو ... حاال چه عجل دیخند نینگ

 مطرح یموضوع خاص ستین

خ اهرشبا هم اشنا بشن و سونا و  شتریخوان خانواده ها ب یفقط م بشه

 تحت نظر خانواده ها با هم

 و امد کنن . رفت

 ؟ میندار یعروس یعنی:-



 ؟ یصابون زده بود ی: دلت و واسه عروس دیخند زیر نینگ

 م .و به عالمت اره تکون داد سرم

 سها یا وونهیسر تکون داد : تو د دیخند یکه م یدر حال نینگ

 . می:چاکر شما هم هست-

م ردک یاحساس م یکردم . ول یراحت برخورد م نیبا نگ دیدونم نبا یم

 یلیو منم خ هیدختر خوب

در مورد من و  یزیدونم چ یتونم باهاش حرف بزنم . نم یم راحت

 من ینه . ول ایدونست  یفرهاد م

 . ومدیبه نظر م یزیمهم تر از هر چ نیخوشم اومده بود ... ا نینگ از

تحت نظارت  یحرف رفت سر سونا و شاهرخ و قرار شد مدت باالخره

 با هم اشنا شتریخانواده ها ب

و تبزنم  نیخواست همچ یخانم هم باز بود . دلم م نیمیس شی. ن بشن

 صورتش که ...

 یکیرم مسلط باشم . اخه رفتا یتا رو دمیکش یقیخدا . نفس عم یا

 هست کارهیچ نجایا نینبود بگه ا

 . دیکش یکرد . مامان اه بلند یهم شکر خدا ادم حسابش نم ی. کس



ال حکردم که  یم دایشوهر توپ پ هیواسش  دیبهش انداختم . با ینگاه

 . رمیبابا رو بگ نیا

خوب و  یلیادم خ هیلبم نشست .  یرو یطانیش یفکر لبخند نیا از

 ون که قدر مامانم و بدونه ومهرب

 دیاب بود که نیاز همه مهم تر ا یعکس بابا عاشق مامان باشه . ول بر

 کردم مامان هم از اون یم یکار

 . ادیب خوشش

و  پیمرد مهربون و خوش ت هی گمیشدم : م کینزد نیبه نگ دوباره

 خوب تیو با شخص افهیخوش ق

 ؟ یمناسب سراغ دار یاجتماع تیموقع و

 ؟ یشوهر کن یخوا یزد : م یشمکچ نینگ

 :حاال تو فکر کن اره .-

 طورنی. البته ا شهینم دایپ نیفرشته هست . رو زم یکه تو گفت ینی:ا-

 مردا رو نیکه من ذات ا

 کرد دایپ زایچ نیاز ا شهیتو اسمونم نم شناسمیم

که همه به طرفم برگشتن . صاف نشستم و  دمیبلند خند یصدا با

 اشون رهیگاه خنگفتم . از ن یزیچ



 بودم . زاریب

 به سرعت شروع کرد به صحبت . خاله

 دیشا ی؟ بخوا یشوهر کن یخوا یم یسها جد گمیادامه داد : م نینگ

 واست یسفارش هیبتونم بدم 

 کنن درست

 ادیش زسن یبسازن . ول یکیبده  هیدندونام سر دادم : عال یو رو زبونم

 کم نباشه ها ... حدود ، 

 هیکاف 

درست کنن .  یسفارش دمیکشم واست م یهمه زحمت م نی. ا:وا ..-

 هیزن  یخوا یاون وقت تو م

 ؟ یمرد بش ریپ

تازه  م .کن دایبابا واسه خودم پ هیخوام  یبشم . م رمردی:من چرا زن پ-

 مرد ، هیگفته  یک

 ؟ رمردهیپ ساله

 ؟ یچ یعنیچند لحظه با تعجب نگام کرد و بعد گفت :  نینگ

 کنم دایشوهر پ هیواسه مادرم خوام  یم یعنی:-

 :واسه خاله جان ؟-



 :پس واسه خودم ؟-

ه واس ستیسها الزم ن یدون یسکوت کرد و بعد گفت : م یلحظه ا چند

 ... چون یتالش کن ادیخاله ز

 وقته دنبال خاله هست یلیشناسم که خ یرو م یکی من

 ؟ یگرده شده گفتم : چ یچشما با

 یلیخواد ... خ یت که خاله رو منفر هس هیگفت :  طنتیبا ش نینگ

 خواد با خاله جان باشه ... یوقته م

 ... یول

 شناسمش ؟ ی؟ من م هیاصرار گفتم : خوب ... ک با

 . گمیزد : بعد از رفتن مهمون ها م یلبخند

 رمگ یلیمتوجه اطرافم شدم ... مامان و خاله با مادر شاهرخ خ تازه

 خوب زیگرفته بودن ... همه چ

سونا و شاهرخ نقش  یلب ها یهم رو ینیری. لبخند ش رفت یم شیپ

 بسته بود .

م بالاشاره کردم دن نیبه نگ یجا بلند شدم و بعد از معذرت خواه از

 . دیایب

 طرف اشپزخانه رفتم . به



 یوهمچنان ر نی. نگ دمیسرک کش ینبود . به ارام نیاز نگ یخبر اما

 ارام نشسته بود . یصندل

 یم مینداره عصبا گهی. د ادیچرا نم نیدا ... اخ یحرص غر زدم : وا با

 کنه ... اونقدر کنجکاو بودم که

 ودمخو به دنبال  رمیو بگ نیخواست وارد سالن بشم . دست نگ یم دلم

 بکشم و ازش بپرسم چه

 که دنبال مامانه . هی. اون ک خبره

 مد .او به طرف اشپزخانه یاز جا بلند شد و با عذر خواه نینگ باالخره

 ؟ یکن یم کاریچ یگفتم : معلوم هست دار تیعصبان با

ه ! نکن ینشست : دختر چقدر عجله دار یصندل یرو یبا خونسرد نینگ

 مادر و خواهرت و یخوا یم

 خونه شوهر یروز بفرست هی یتو

 ... هیکنم زودتر بگو ماجرا چ یخواهش م نی:نگ-

 که مامان به من گفته ... نطوریا نی:ماجرا ! بب-

 ؟:مامان -

 :منظورم مادر شوهرمه-

 :اهان ... ادامه بده-



 ی. ول ودهدکتر قبل از ازدواج پدر و مادرت عاشق خاله جان ب یاقا نی:ا-

 مادر و پدر خاله جان اجازه

 شده و دایدکتر پ یاقا هیدکتر ازدواج کنن . االن هم مدت یبا اقا دنینم

 همه جور خواستار ازدواج با

 . دنیواب رد مخاله جان ج یجانه . ول خاله

 ه ؟داردکتر خودش زن و بچه ن یاقا نیسر تکون دادم : اونوقت ا متفکر

 پسرم داره ... هیطالق داده .  شی:زنش و چند سال پ-

 کنه ؟ یم کاری: هان ... االن چ دیجنب یناخوداگاه م سرم

 کنه یم یکنه . خوب زندگ یم کاریچ یچ یعنیبا خنده گفت :  نینگ

 نیمثل ا یرد. نکنه فکر ک گهید

 گذاشته . ابونیعاشق سر به ب یها جوون

 ستین دیبلند کردم : بع سر

ور دازشون گرفتن که فکر نکنم تا مدت ها  یزهر چشم هی:خاله جان -

 بشه داشونیو بر خاله جان پ

 کرده ؟ کارشی:مگه چ-

 تهم کردم نگف یدونه . هر کار ی:منم اطالع ندارم ... فرهاد م-

 ره:پس فرهاد خبر دا-



 و خاله جان یدکتر بعد از مدت ها یاقا نیکه باعث شد ا ی:کال کس-

 فرهاد بود . نهیبب

 فرهاد ناقال ... ی: ا دمیخند

 یمفکر  یبه چ ی: دار دیپرس نیبودم که نگ رهیخ خچالیسکوت به  در

 ! یکن

 مکن کیدکتر و به مامان نزد یاقا نیتونم ا یم یچطور نکهی:به ا-

 نجایا یادی. تازه تو که مدت ز یکن یناک مخطر یسها کارا ی:وا-

 یستین

 انجام بدم . ییکارا هی دیکه هستم با یتا وقت ستی:مهم ن-

بخند د لبهم نگاه کرد و بع رهیخ یلبخند زدم . چند لحظه ا نیبه نگ رو

 زد .

 یمن اصال دلم نم ی. ول میوندیصدامون کرد تا به جمع بپ مامان

 حمراسم به اصطال نیا یخواست تو

ه کردم . چ یمراسم و درک نم نیا یحضور داشته باشم . معن ییاشنا

 داشت سونا شاهرخ و به یلزوم

 ... ارهیب خونه



 یحت ایچند ماه  یاز خونه هم برا رونیرو ب یدوست نیتونست هم یم

 هم یچند سال ادامه بده . وقت

ت وق اش و با شاهرخ رقم بزنه . اون ندهیخواد ا یشد که م یم مطمئن

 تونست اون و خانواده اش یم

 یکنه . ول یاش و علن دوستیراحت  الیبه خونه دعوت کنه و با خ و

 تونستم بفهمم یاالن ؟ اصال نم

 ... گذرهیم یچ کشیاون ذهن کوچ یتو

ورودم به  یداده بودم چطور جلو ادیبهش  نکهیبودم از ا مونیپش

 . و اون اونقدر رهیذهنش و بگ

ه ک ی. من رهیمن و بگ یتونست جلو یم یتکرده بود که ح دایپ مهارت

 تونستم ذهن یراحت م یلیخ

...  ودمکه شروع کرده ب یبار نیکه کنارم باشه رو بخونم . اول یکس هر

 ماه وقت نیاز چند شتریب

 یه مکه بود . را حیتفر هیشب یزیبعد ها برام چ یکرده بودم ... ول صرف

 رفتم . پشت فرمان که بودم

 یوتنم بدو نکهیبود ا زیانگ جانیه یحیو هم برام تفرمتر یتو یحت ای. 

 . گذرهیم یچ انمیذهن اطراف



 یخوان بدونن تو یمثل من که م ییهستند ادما دمیفهم یوقت اما

 . اون موقع بود گذرهیم یذهنم چ

ر از هتب ی. و چ رمیحرکت و بگ نیا یبودم که جلو یبه دنبال چاره ا که

 دایمثل خودم و پ یکی نکهیا

اهاش به مقابل یاومده و برا ایبه دن ییتوانا نیکه با ا یکس ی. ول کنم

 تالش کرده .

 بعدها اموخته هام و به سونا منتقل کنم . و

و  ودمگرفته ب ادیتمام اونچه  نکهیبودم از ا مونیاالن کامال پش یول

 داده بودم . حاال مجبور ادیبهش 

ش سر یهم بگه توخودش زبون باز کنه و ب دیمنتظر باشم تا شا بودم

 یگذره و چه نقشه ا یم یچ

اش اهب دیحرفا بودم . با نیمن کنجکاوتر و عجول تر از ا ی. ول دهیکش

 راه حل چی. ه زدمیحرف م

 یکردم م یشناختمش فکر م ی. اگه نم دیرسیبه نظرم نم یا گهید

 دوست بزنه . هیتونه حرفاش و به 

 یکس حرف بزنه . سونادوست  هینبود که بخواد با  یسونا ... کس یول

 یو برا زیبود که همه چ



 نیتر کیحرفاش و از من که نزد یگاه یکرد ... حت یحفظ م خودش

 یادم بهش بودم پنهون نگه م

 کنه . یفکر م یسونا به چ نمیبودم بب نی. و حاال دنبال ا داشت

مه م هبلند شدن پدر شاهرخ ... بابا و بعد هم مادر شاهرخ و کم ک با

 و در همون حال دندستایصاف ا

به صحبت  الیخیانداختم . ب نیمیبه س یصحبت شدند . نگاه مشغول

 بابا و پدر شاهرخ گوش یها

 بود . سپرده

 یکارم و نم نیا لیعذابش بدم . خودمم دل یجور هیخواست  یم دلم

 بودم یدونستم . من همون ادم

 احساس یرسوندم . ول ینم بیمورچه هم اس هیبه  یحت لیدل یب که

 خانم نیمیس نیکردم از ا یم

 یرم مزاکرد و ا یفکر تا مغز استخوانم نفوذ م نیضربه خوردم . ا بدجور

 داد .

ه رقبد یتا برا ذاشتیمبل م یبه فرهاد که دختر کوچولوش و رو ینگاه

 بره اطیمهمون ها به ح

 حرکت کرده بودن . ی. همه اروم اروم به طرف خروج انداختم



نگاه  کشینشستم و به صورت کوچ نیزم یوشدم . ر کیمبل نزد به

 کردم .

 میجحهم افتادنشون  یبلند که بخاطر رو یبسته و اون پلکا یچشما با

 و ومدنیبه نظر م باتریتر و ز

سرخش  یچونه برجسته و گونه ها نیکه ب کشیکوچ یصورت یلبا اون

 دوست یلیگم شده بود خ

 ستهگاز در هیبا  خواست یکه دلت م یو جذاب بود ... اونقدر یداشتن

 ... مبادا نگاه کس یقورتش بد

 . فتهیصورتش ب یرو یا گهید

 کار نیم اگونه اش و نوازش کردم . اونقدر ارو یو باال اوردم و رو دستم

 و کردم که خودمم به شک

ام نجالطافت  نیرو به ا یدست من باشه . عادت نداشتم کار نیا افتادم

 بدم .

 رفت . یاز سها انتظار م بود که یزیبرخالف اون چ نیا

 یدوست داشته باش نطوریبرادرت و هم ا دی:با-

 مندار یزدم : من برادر یپوزخند نیمیس دنیعقب برگشتم و با د به

 اون برادر توئه ی:هر چقدر هم انکار کن-



ت وهرتونست برادر من باشه که ش یم ی... اون زمان یکن ی:اشتباه م-

 یلیمن خ یبود . ول یپدر من م

 هی جانی. تو االن ا دمیکش رونیکه اسمم و از شناسنامه شوهرت ب تهوق

 که مادرم یمهمون ناخونده ا

 خونه راه داده . نیا یتو رو تو شیکرده و با بزرگوار لطف

ر گوا؟ من به اندازه مادرم بزر هیچ یدون یم یجا بلند شدم : ول از

 . ستمین

که به در  یوجل تیبه تجمع جمع یشدم . نگاه کوتاه کینزد بهش

 شدنیم کینزد اطیح یخروج

 .ود ب. قدش به نسبت کوتاه تر از من  ستادمیو رو به روش ا انداختم

جا پسر  نیتونم هم یشدم : مثال م رهیارامش تو چشماش خ با

 ... رمیکوچولوت و ازت بگ

 یوبخکنم فکر  یکوتاه سکوت کردم و بعد ادامه دادم : فکر م یا لحظه

 زیچ ایدن نیباشه ... ا

 ایدن سراغش ... به نفعشه که به ادینداره که اون بخواد ب یارزشمند

 که ییبرگرده همون جا ومدهین

 . بود



اش ب مطمئن ی... ول ادیب ایبهش رحم کردم و اجازه دادم به دن دمیشا

 وقت چیپدرم ه دمیاجازه نم

 . نهیتو رو بب ی بچه

 کرد . ینگاهم م متعجب

ه تا جون خودت و هم نگرفتم دست شکمش گذاشتم : بهتر یرو دست

 نجایو از ا یریشوهرت و بگ

 ینیترسم نتونم تضم یصورت م نیا ری... چون در غ رونیب یش گم

 اومدنش بدم . ایواسه به دن

 ... رمیاالن بگ نیجونش و هم رمیبگ میتصم

 مونده بود . رهیهمونطور بهم خ هنوزم

پله  نیتونم از هم یم ... یینجایاشکار گفتم : هنوز که ا یتیعصبان با

 . نییپرتت کنم پا یورود یها

ونم ت یپله ها بچت زنده باشه . البته من م نیکنم با وجود ا ینم فکر

 هم انجام بدم . یا گهید یکارا

 ترس بهم نگاه کرد . با

ون ا یرو شیپ یکه لحظات یبه مبل یو اشاره ا دمیهام و باال کش شونه

 فتینشسته بود کردم : ک



 چشمام گم شو . ی. بردار و زودتر از جلو اونجاست

 یوونیح هیتو  یدونست ی:م-

.  شک داشت ی... اگه نبودم جا وونمیح هیزدم : اخه دختر  یپوزخند

 به یاحتماال هنوز نتونست

 یببر یبودن شوهرت پ وونیح

 :اون پدرته-

و  ودبسته ب یدم اسب یروسر ریو باال اوردم و موهاش و که از ز دستم

 گرفتم و به عقب دستم یتو

 . دی. صورتش و در هم کش دمیکش

سم پدر باشه . چون ق هی دیوقت نبا چیتمسخر گفتم : اون مرد ه با

 و واسش جهنم شیخوردم زندگ

 ی... درست مثل همه  یرو بچش یطعم خوشبخت دمی. اجازه نم کنم

 که اون سفته ها رو یسه سال نیا

 ... یدر بهم بدهکارکه نرفته چق ادتیمشتم نگه داشتم ...  یتو

 مبل نشستم . یبرداشتم و رو وهیاز ظرف م یارامش پرتقال با

 ؟ یبخور یخوا یبا خنده گفت : م نینگ

 کنم نخورم ؟ کارشیدستم چرخ دادم : پس چ یو تو پرتقال



 ؟ یبزرگ نی:به ا-

 شمینم ریس زایچ نی. من با ا ستین یزیکه چ نی:بابا ا-

 یشک یاز مغزت اون همه کار م یوقت گهیگفت : اره د هیبا کنا سونا

 ینش ریس یحق دار

شم ش بکنم وارد ذهن یبود دارم تالش م دهیبرگردوندم . انگار فهم سر

 بود و مدام ی. چون عصبان

 کرد سر درد داره . یم تکرار

 به روش زدم . یلبخند

 به راه افتاد . ییاز جا بلند شد و به طرف دستشو فرهاد

 کنارم شیخوردن یبا برداشتن دختر کوچولواز جا بلند شد و  نینگ

 ؟ یبخواب یخوا ی: نم ستادیا

 ملیفخوام  یبلند کردم و با ارامش نگاهش کردم : نه فعال .... م سر

 . نمیبب

 ریزد : از دست تو . پس شب بخ یشخندین

 یهم گذاشتم : خوب بخواب یرو چشم

 ؟ یخواب یتو اتاق من م نیاومد : نگ رونیاز اشپزخونه ب سونا

 سرش و تکون داد : من که از خدامه نینگ



 مونه یم و ؟ فرهاد تنها نینگ یدار کاریبه دنبال سونا اومد : چ مامان

حوله گذاشته بود و  نیو ب سشیخ یبه طرف فرهاد که دستها سونا

 کرد رفت : فرهاد یخشک م

 من بخوابه ؟ شیامشب پ نینگ

 از که نگاهش و یحالبا تعجب به همه نگاه کرد و باالخره در  فرهاد

 یگفت : هر جا م دیدزدیهمه م

 ؟ یپرسیبخوابه . چرا از من م خواد

 داداشم دیزد : اخه خجالت کش یشخندین سونا

 یور. پرتقال و پوست گرفتم و مشغول شدم . فرهاد حوله رو  دمیخند

 که از یمبل رها کرد و در حال

 دیکش رونیاز پرتقال و از دستم ب یا کهیگذشت ت یم کنارم

 ریزدم : خودت برو پوست بگ غر

 یشد سی:باز خس-

 خواد ی:دلم م-

 :بچه ننه-

 :زورگو-

 دیخند یاروم م نینگ



شوهرت و جمعش کن . هنوزم  نیخنده ا یطرفش برگشتم : بجا به

 زورگوئه

دست خودت  دمشیشد و گفت : م رهیزد و به فرهاد خ یچشمک نینگ

 . تو امی. من از پسش بر نم

 نه ای یبکن یکار هیواسم  دیبا یتو مرام دوست کن ... درستش

 دمشیم لتیکنم تحو یخودم درستش م یو تکون دادم : باش سرم

 برام فرستاد : دستت درد نکنه . یا شکوفه نینگ

تاد گفت و به طرف اتاق به راه اف یریش شب بخحصارحرکت بچه در  با

 . فرهاد هم به دنبالش

 شد . ریسراز

داشت  نینگ یبه خوب یخوشبخت بود و زن نکهیزدم . از ا یلبخند

 خوشحال بودم .

ر که به اجبا یبود نه من ... من نینگ یبه خوب یهمسر قیال فرهاد

 بهش فکر کرده بودم . شهیهم

م . ودفرهاد نب یدایو ش وونهید یکنم که دوسش نداشتم . ول ینم انکار

 دوسش داشتم که یاونقدر



برم و اجازه بدم  رونیب شیاز زندگ شیخوشبخت یتونستم برا یم

 یرو در کنار کس یزندگ نیبهتر

 عاشقانه دوسش داره تجربه کنه . که

ون ابود .  یمیعشق قد هی دمیبرادر و شا هیدوست  هیمن  یبرا فرهاد

 دونستم یبود . نم کیبهم نزد

 یرافرهاد ب یبزارم . ول یاسمش و چ دیکه بهش داشتم با یاحساس اون

 ایپسر خاله  هی یمن تو

 نیو بهتر قیرف نیتونست برام بهتر ی... اون م شدیخالصه نم برادر

 همسفر یهمدم هم باشه . ول

 تونست باشه . ینم یزندگ

 بود و جمع کردم . ختهیپاهام ر یکه رو یا تخمه

 ینگابازر یها امیگرفت و گفت : از بس پ ونیزینگاهش و از تلو فرهاد

 دل ادم لمیکنن ف یپخش م

 زنه. یم و

 مینیبب دی: به هر حال که با ختمیبشقاب ر یمه ها رو توتخ پوست

 . مینی:منم نگفتم نب-

 یبد اخالق شد یلیشدم : خ رهیبهش خ یبلند کردم و با ناراحت سر



 گرفتم . ادیجواب داد : از تو  الیخیب

 ستمی:من بد اخالق ن-

 ی:خشن شد-

 یتو بد اخالق شد ی:ول-

 شت ...دا د . دور تر از من قراررو به روم نشسته بو باینزد . تقر یحرف

 هیخونه جز  یتمام چراغ ها

ه تونستم برخورد نور ب یم یما خاموش بود .ول کینزد کیکوچ چراغ

 . نمیصورتش و کامال بب

 که باعث شد به طرفم برگرده . دمیکش یاه

 کوتاه نگاهمون در هم گره خورد . یلیخ

م . ودببا بلوزم  یازدوختم ... مشغول ب نیو ازش گرفتم و به زم نگاهم

 کنم اونقدر چرخش یفکر م

 شد . یبودم که تار و پود پارچه اش از هم جدا م داده

 دمیشا . مدیلرز ی... هر چند کوتاه ... ول دمیلحظه لرز هی یصداش برا با

 هم خودم فکر کردم لحظه

 بود ... یا



ب باعث تعج رمیاندازه بگ قیو دق زیتونستم همه چ یکه م یمن یبرا

 د نتونم اون لرزش کوتاه وبو

 ضورمن به شک افتاده بودم ... همش بخاطر ح ی... ول رمیبگ اندازه

 فرهاد بود و بس

 سها ؟ هی:اون ادم خوشبخت ک-

 ؟ هیشدم : منظورت چ رهیچشماش خ یتو

 یکه منظورم و درک کرده باش ی:تو اونقدر باهوش هست-

 ستیمن ن یتو زندگ ی:کس-

 یکن هیباشه که بهش تک یکس دیارم . باو باور ند نیمن ا ی:ول-

 کردم هی:من به خودم تک-

 ریغ نی؟ ا یکن یکس فکر نم چیباور کنم تو به ه یعنیزد :  پوزخند

 قابل باوره سها

 یباور کن دیبا یو ازش گرفتم : ول نگاهم

 کنم . یکار و نم نیوقت ا چی:ه-

 مشکل خودته نی:ا-

 .. حق با توئهاروم زمزمه کرد : اره مشکل منه . یلیخ



. .. کردم یزندگ ادتیسال بهت فکر کردم . با  ستیمشکل منه که ب نیا

 به عشق تو بزرگ شدم .

 میانداختم : فرهاد بهتره گذشته رو فراموش کن نییو پا سرم

 یاسون نی:به هم-

 هستن یه ا، دخترت ... اونا بهون نیفرهاد ... نگ یدار یخوب ی:تو زندگ-

 یکه فراموش کن

 انتیکنم بهش خ یاحساس م یفرشته هست سها ... گاه هی نی:نگ-

 کنم . یم

.  ادیم سها ... از خودم بدم شمیبغض الود شد : از خودم متنفر م صداش

 بدم سها ... یلیمن خ

 فرهاد ینکرد یدوختم : تو کار ونیزیو به صفحه تلو نگاهم

 یم انتیبد کردم . اونقدر بد هستم که به زنم بچه ام خ یلی:چرا خ-

 کنم

 :فرهاد-

 اسمش و به زبون اورده بودم . تیو با جد یجد

 تکون داد : هان ؟ سر



ست دو ... زن و بچت و هم ی... تو خوب یگیم یدار هیچ نی:درد ... ا-

 ... پس چرت و پرت نگو یدار

 ؟ شهیم ی:مثال بگم چ-

 کنم یم زونتی:خودم او-

 زد . لبخند

 ؟ یخند یتعجب نگاهش کردم : چرا م با

 یکن یکار و م نیدونم ا ی:م-

 ییپرو یلی:خ-

 با تو بود ینی:اثرات هم نش-

 . منیبب لمیخوام ف یحرف نزن م گهیکردم : د ونیزیبه تلو یا اشاره

 از جا بلند شدم . بمیج یتو یلرزش گوش با

 شد ؟ یسر برگرداند : چ فرهاد

 برم دیمن با نی... تو بب یچی: ه دمیبرچ لب

 :کجا ؟-

 بود .متعجب  نگاهش

اره دام از دوست یکیگردم ...  یو برم رونیب رمیبه روش زدم : م یلبخند

 فرودگاه دنبالش رمیم ادیم



 وقت شب ؟ نی: ا دیگرد شده پرس یچشمها با

 نهیشیم هام و باال انداختم : مگه دست من و توئه ؟ پروازش االن شونه

 ؟ یبر یخوا یم یی:تنها-

 برمخوام  یم رتمیخوش غ ی:نه با بابا-

 ؟ ی:مسخره کرد-

ز خارج ا ی... من چند ساله تو یزنیحرف م بیکردم : فرهاد عج اخم

 کنم ... نگران یم یزندگ رانیا

 نباش من

 وقت شب نیا ی:ول-

 یادم یدون ینداره . خودتم خوب م یوقت شب واسه من معن نی:ا-

 . نمیبب بیاس یبه راحت ستمین

 هست . حواسم

 شدم . راه افتادم و وارد اتاقم به

 مدیگذاشتم . لباس پوش فمیک یو تو دمینوت بوک کش یو از رو فلشم

 زدم . رونیو از اتاق ب

 ؟ امیباهات ب یخوا یاز جا بلند شد : م فرهاد

 ! یای؟ با من ب یچ یگیهمه فلسفه بافتم حاال تو م نی:من ا-



 خوب نزن ... من فقط نگرانت هستم . مواظب خودت باش یلی:خ

 :حتما-

 زدم . رونیب خونه از

 و گرفتم : سالم خانم نیفرمان نشستم و شماره فرز پشت

 ؟ دیشد رس ی:چ-

 :بله خانم-

 خوبه . بچه ها هستن ؟ یلی:خ-

 ؟ دنبالتون انیبگم ب نیخوا یاماده هست .م زی:بله خانم . همه چ-

 ، چند نفر هستن ؟ امیخودم م ستی:الزم ن-

 :دو نفر خانم-

 نمتیب ی:خوبه ... م-

 رو قطع کردم . یگوش

ست خوا یم یبود ؟ از من چ یدنبال چ یعنیذهنم مشغول شد ...  تمام

 به دنمیکه حاضر شد واسه د

 ؟ ادیب رانیا

 افته ادم . یسوت م ادیداشت ...  یسوق ... چه اسم یاقا



 هیاطقاد خو یم دی... شا یتاجر فرانسو هیلب تکرار کردم : سوق ...  ریز

 یم دمیبشه ... شا استیس

 یاجی. به من چه احت ستمینه من که تاجر ن یتجارت کنه ... ول وادخ

 سه سال هست کیداره ... نزد

باشه که  یبزرگ یکنم ... مگه کارا ینم یطراح ستمیس یکس واسه

 ارزش وقت گذاشتن داشته باشه

 تونه باشه ؟ یم یسوق دنبال چ نیا ی... ول

 . تاسیدنبال س فتهیکنم ب یبهم داد ... فکر نم یکه سان یاطالعات با

شدن  ندهیبخاطر نما یکرده . حت یدور استیاز س شهیکه هم هیادم

 حذب اون و طالق یزنش تو

 . داده

 . رهینم استیسراغ س پس

 تاجر موفق ... هی

 کنه . یهم خطا م شیو ب کم

 . دهینم اتیمال

 هست . یادیپول ز طالب

 مثل خودم . درست



پول  الوقت بود دنب یلیمن خ ی. وللبم اومد .. یرو یفکر لبخند نیا از

 شترینبودم ... ب زایچ نیو ا

 بودم . حیتفر دنبال

 و دوبار بوق زدم . در باز شد ... ستادمیدر ا یجلو

 نفر به سرعت در و باز کردن و در برابرم خم شدند . دو

ز ا.  بزنم به راه افتادم یلبخند کوتاه یحت نکهیبدون ا لکشیر یلیخ

 به طرف کنارشون گذاشتم و

 روم رفتم . شیپ ساختمان

 امد . رونیاز ساختمان ب نیفرز

 راغچنظر گرفتم . با دقت هر چه تمام تر به  ریاطراف و ز یچشم ریز

 تا یدرب ورود ریکه مس ییها

 بودم . رهیرو روشن کرده بودند خ ساختمان

 خانم . نیخم شد : خوش اومد یو کم ستادیروم ا شیپ نیفرز

 .و تکون دادم  سرم

 اومد . جلوتر

 ها نصب شده ؟ نی: دورب دمیپرس

 هنیچراغ ها مجهز به دورب نیا یبه چراغ ها کرد : همه  یا اشاره



 هم گذاشتم . یرو چشم

 راه افتادم . به

 مرتبه ؟ زی: همه چ دمیسرم اومد . پرس پشت

 وننت یو م نیرسیم گهید ی قهی:بله من بهشون اطالع دادم تا چند دق-

 نیرسیشما م یتا وقت

 رنیداشته باشن و دوش بگ یاستراحت

 خوبه یلیو تکون دادم : خ سرم

 دهستایدر ا یکه جلو یباال رفتم . دو نفر یورود یجلو یپله ها از

 بودن در و باز کردن .

 و محکم قدم برداشتم . ستادمیا صاف

دور تا دور سالن  یخونه وجود نداشت . چند نفر یتو ییصدا چیه

 بودن . ستادهیا

گ راه پله بزر هیقرار داشت و سمت راست  یبزرگ ییرایراست پذ سمت

 یم یکه به طبقه دوم منته

 . شد

 در بزرگ ... هیبه رو هم  رو



ان شده بودن . مبلم دهیکش نییرنگ از باال تا پا یزرشک یها پرده

 رنگ که با پرده یو زرشک یمشک

 داشت . یهم خوان ها

 ؟ هیجلوتر اومد : نظرتون چ نیفرز

 خوبه یلینکردم : خ شنگاه

 نیهست ی:خوشحالم راض-

که دور تر  یاز مردان یکیدستم گرفتم .  یو به سمت چپ تو فمیک

 کیبود به سرعت نزد ستادهیا

 و از دستم گرفت . فیو ک شد

 و به دستش دادم . دمیکش رونیو شالم و هم از تنم ب مانتو

 . ستادیرو هم گرفت و صاف کنارم ا اونا

خم  یمک.  ستادیمن ا یاومد و رو به رو نییز پله ها پااز مردها ا یکی

 شد و ادامه داد : اقا و خانم

 اماده هستند . سوق

.. . دیکن شونییو تکون دادم : هر وقت کارشون تموم شد راهنما سرم

 منتظرشون هستم .



 که در صدر یقدم برداشتم . مبل تک نفره ا ییرایطرف سالن پذ به

 سالن قرار داشت و انتخاب

 و نشستم . کردم

 و دو تا از مرد ها پشت سرم . ستادیکنارم ا نیفرز

 ...بشه  ییرایپذ لیپر از وسا زیم یتا رو دیکوتاه طول کش یا لحظه

 مرتب بود . زیچ همه

 خم بشه . نیباال بردم تا فرز یو کم دستم

 یرفت شیپ یعال شهی:مثل هم-

ظرف بزرگ  یرنگارنگ تو یها وهیم یکردم . نگاهم رو ینم نگاهش

 خورد یروم چرخ م شیپ

 . نمیلبش اومده بود و کامال بب یکه رو یتونستم لبخند یم یول

 . نیارامش سر تکون داد : شما به من لطف دار با

که دارن  دادیکردند نشون م یسرم حرکت م یکه باال ییپاها یصدا

 نییپا انیم

 یوت دیادادم ... ب یمن با دقت گوش م یچند صدا ها اروم بود ول هر

 یلیکردم خ یدقت م زیهمه چ

 کردم . یم دقت



ه ش بکه بزرگتر از خود یکه همراه زن یبلند کردم و به مرد جوون سر

 یبشم . موها رهیخ ومدینظر م

 به امالکوتاه قرمز رنگ که ساق پاهاش و ک راهنیرنگش با پ ییطال بلند

 گذاشته بود . مرد شینما

ش رنگ اهیس یتن داشت ... موهابه  یرنگ دیسف راهنیو پ نیج شلوار

 یموها یباعث شد نگاهم رو

 بمونه . رهیخ سرش

 نظر گرفته بودمشون . ریارامش و دقت ز با

ه مرد باش دوستیشد حدس زد  یکه بر لب زن بود م یلبخند ژکوند از

 مطمئنا بزرگتر از ی. ول

 بود . اون

 . دیرس یساله به نظر م یحدود س مرد

ه ک ییعمل ها ریاگر تاث یدو سال داشت . حتو  یاز س شتریزن ب یول

 تمام صورتش قرار داشت یرو

سال  یگرفتم باز هم مطمئن بودم سنش کمتر از س یدر نظر م هم

 . ستین

 زن شده ... نیا یساز بایصرف ز نهیفکر کردم چقدر هز نیا به



قب ه عقدم فاصل هی. از جا بلند شدم . زن هم با  ستادیروم ا شیپ سوق

 . ستادیق اتر از سو

 ودلب اورده ب یکه رو یدقت بر اندازم کرد و باالخره با لبخند با

 دستش و به طرف دراز کرد و سالم

 . کرد

ش بزرگش قرار دادم و به سالم یدستا یتکون دادم و دستم و تو سر

 پاسخ دادم .

 یوانساغاز کرده بود و منم به فر یاز ابتدا صحبت رو به فرانسو سوق

 شبختانه. خو زدمیحرف م

 ینسوکرده بود به زبان فرا یکه فرانسه زندگ یدر طول دو سال نیفرز

 کرده بود . دایتسلط پ

 نیهست باتریکردم ز یکه فکر م ی: از اون ستادیصاف ا سوق

ن او موندم . انتظار داشتم رهیبه روش زدم و منتظر به زن خ یلبخند

 احترام کنه . یهم مثل سوق ادا

 م .دستم و به طرفش دراز کن دیباشم که با من نیکرد ا یفکر م یول

 . مخصوصا رمیدر نظر بگ گرونیاز د کترینداشتم خودم و کوچ عادت

 زن نیا



 بهش انداختم که اخم هاش در هم رفته بود . ینگاه

 یمنبه نظر  یراض ادیکه سوق به زبون اورده بود ز یانیکلمات پا از

 . دیرس

 هستم . فرانسوا سوقبا همون لبخند گفت : من فرانسوا  سوق

 ... دییشدم : بفرما رهیچشماش خ تو

بل م نیتر کینزد یبه مبل ها کردم . فرانسوا عقب رفت و رو یا اشاره

 به من نشست . زن هم

 گرفت . یجا کنارش

 .ند فرانسوا دور نما نیب زیاخم به زن نگاه کردم که از نگاه ت با

 یمنبه نظر  یزن راض نیکه معلوم بود اونم چندان از حضور ا نطوریا

 . دیرس

 ی: امر دیدر کنارم خم شد و پرس نیخودم نشستم . فرز یصندل یرو

 خانم ؟ نیدار

 . ادستیازم دور شد و عقب تر ا یو به عالمت نه تکون دادم که قدم سرم

 نیدار ییبایتمام سالن رو از نظر گذروند و گفت : خونه ز فرانسوا

 ... زیامتمسخر  شتریبه روش زدم . ب یلبخند

 بودمش دهیکه خودم هم ند یا خونه



 شدم . رهیکردم و منتظر به صورتش خ تشکر

 یمکوارد سالن شد .  یرنگ و شلوار مشک دیسف راهنیبا پ یجوون پسر

 به ینیرو به من خم شد و س

 به طرفم اومد . دست

دم زاز بکند . خودم هم از خوردن سر  ییرایکردم از مهمان ها پذ اشاره

. 

 نیهمچ ال... تا حا هیعال نیشربتش را مزه کرد و گفت : اوه ا وانیل سوق

 نخورده بودم . یزیچ

 خاص هستند . شهیهم یرانیا یپررنگ تر شد : شربت ها لبخندم

 نرایا یکه تو یا گهید یزهایتکون داد : درست مثل چ دییبه تا سر

 شهیم دایپ

 ثالم:  دمیسکرد پر دایسکوتش ادامه پ ینگاهش کردم و وقت پرسشگرانه

 ؟

 یرانی... گالب ا یرانی... فرش ا یرانیا ی:غذاها-

 تکون دادم : درسته سر

 یرانیکرد : و البته دختر ا اضافه

 نیریش یکردم ... ول اخم



 اریبس یرانیا یدختر ها گمیو گفت : جسارت نکردم . واقعا م دیخند

 هستند . یو دوست داشتن بایز

 دمیم فهمشد رانیکه وارد ا یو از زمان نیا

 نطوری: که ا دمیو جلوتر کش خودم

 نییذهنش باال و پا یتو یزیچ نکهیدقت نگاهم کرد . درست مثل ا با

 رفت . منتظر بودم بعد از یم

 . ارهیذهنش هست و به زبون ب یکه تو یزیکردن افکارش اون چ مرتب

 کردم . یدقت نگاهش م با

 حال پر از لرز بود . نیهاش اروم و در ع رفتار

 مطمئن نبود . ارهیخواست به زبون ب یکه م یزیچ زا

 خواست بگه به ضررش بود ... یکه م یزیچ

که  یزیقطعا اون چ یبود ول یم ادیشد ز یم بشیکه نص یسود دیشا

 هم یاورد ضرر یبه دست م

 زد . یم بهش

جواب  یخواستم بهش بدم مطمئن نبود . تو یهم که من م یجواب از

 من شک داشت .



ده وما رانیبه ا نیهم یکنم . برا یداد که من رد م یم یادیز احتمال

 خواست نشون یم ینطوریبود ا

 ذاشت . یو در کل سرم منت م زارهیم یادیکه برام ارزش ز بده

واب ج و امیکوتاه ب شنهادشیکار و انجام داده بود تا در برابر پ نیا

 مثبت بدم .

 با دقت هر چهموند .  رهیزن خ یبلند کردم و نگاهم تو چشما سر

 کرد یتمامتر نگاهم م

 و مشکوک نگاهش کردم . دمیو باال کش ابروهام

 . دینگاهم و دنبال کرد و به زن رس ریهم مس فرانسوا

 ؟ هیضرور نجایزدم : حضور خانمتون ا هیتک یصندل یبه پشت دوباره

 با تعجب نگاهم کرد . فرانسوا

 نیستیاروم ن نجاستیا یکنم وقت یگفتم : احساس م یسیانگل به

 نگاهم کرد . جانیبا ه فرانسوا

 اشتباه نکرده بودم . پس

 کردم . نیبه فرز یا اشاره

 شد . کینزد بهم



 دنید تا از خونه دیکن یادامه دادم : لطفا خانم و همراه یفرانسو به

 کنن .

 بره . نیهم از زن خواست از جا بلند بشه و همراه فرز فرانسوا

 سواکه فران یاروم یکه صداش زدم، با صدادور نشده بود  یقدم نیفرز

 دیتهد ینشنوه و به فارس

 هفت خطه ی: حواست بهش باشه ... از اون مارموز ها کردم

 زد : بله خانم . لبخند

 خم شد و ازمون فاصله گرفتن . یکم

 مینکنم االن راحت تر بتو یبه طرف فرانسوا برگشتم : فکر م کامال

 میحرف بزن

 یکن یو درک م زیخوب همه چ یلیتو خکرد :  دییسر تا با

 ارمان ... وندی: پ دیخودش و جلوتر کش فرانسوا

 ادیاصال بهت نم اسمت

 به لب اوردم : چرا ؟ لبخند

 ظرنبه  زیانگ جانیخودت ه یشد : پر جذبه هست . ول رهیبهم خ متفکر

 یایم

 ... زیانگ جانیلب تکرار کردم : ه ریز



 راستش گذاشت : نه بهم نگاه یپا یازش گرفتم که دستش و رو چشم

 کن

 یجد نباریا یشدم ول رهیبلند کردم و دوباره بهش خ سر

 یکنم نم یتو چشم طرف مقابلم نگاه نم یگفت : وقت یخونسرد با

 تونم باهاش راحت حرف بزنم

 بردم . نییو اروم باال و پا سرم

 و گفت : اون زن ... دیکش یقیعم نفس

 . دمیو باال کش ابروهام

 یبشناس دیداد : اون نامزدمه ... پدرش و حتما با ادامه

 شدم . متفکر

 هی: اون دختر ژان مارک دیو جلوتر کش خودش

 ؟ یو صاف نشستم : ژان مارک دمیکش عقب

 کرد . دییسر تا با

 زدم . لبخند

 کم رنگ گرفت و پر رنگ تر شد . کم

 ؟ نجایا یرو اورد یبه خنده افتادم : دختر ژان مارک کامال

 کوت فقط نگاهم کرد .س در



 . رمیخنده ام و بگ یتونستم جلو ینم

 یکنم حضورش ب یمن ؟ فکر نم شی: چرا پ دمیحال خنده پرس در

 باشه ... لیدل

 ی.. م. منجایادامه داد : بخاطر پدر اون ا یسیجا بلند شد و به انگل از

 از شر پدرش یخوام کمکم کن

ده سال هم از من خوام اون دختر که دواز یبشم ... من نم خالص

 بزرگتره همسرم باشه

 و فرو خوردم و در سکوت نگاهش کردم . خندم

 ؟ یکن یطرفم برگشت : کمکم م به

 دهیکش نیکف زم یاومد و به پارکت ها نییصورتش پا یاز رو نگاهم

 شد .

 . دیبه طول انجام یلحظه ا سکوت

 ؟ فتمیدر ب یبا ژان مارک یخوا یجا بلند شدم : تو م از

 اورد . نییپا و سرش

 کار و بکنم ؟ نیا دی: و چرا با دمیپرس

 ؟ رانیا یدونم تو چرا اومد ی:من م-



 .نشد  انیچهره ام نما یحالت تو نیمطمئن شدم ا یکردم . ول تعجب

 نیدادم که ا یلو م دینبا

 کرده بود . رمیغافلگ حرفش

 : واقعا ؟ دمیپرس لکسیر

 ! نطورهی:هم-

 ؟ فتهیب یه چه اتفاققرار یدون ی:خوب حاال که م-

 یهر چقدر الزم دار یعنی...  یکنم اون و بخر ی:من بهت کمک م-

 دمیبهت م

خالص  ی: و من کمک کنم تو از شر ژان مارک دمیکش یقیعم نفس

 یبش

 زماینمورد  نهیتونم هز یمن خودمم م یتکون داد : ول دییو به تا سرش

 و جور کنم

 هتبو  نیده و بدون دردسر اسا یلیمن خ ی... ول یتون یدونم م ی:م-

 دمیم

جم پن کی یتون ی... م یزن یبه اب و اتش م یادی: خودت و ز دمیخند

 که یبد یکیاون پول و به 

 رو واست بکشه یمارک ژان



نگم بج تونم با ژان ی: من نم ستادیروم ا شیجلو گذاشت و کامال پ قدم

 از محموله هام و یکی... اون 

 شهینم زاده با دخترش ازدواج نکنم اون بار اک ینگه داشته ، تا وقت گرو

 ؟ ی:بار چ-

 :پارچه-

 :چقدر ؟-

 از هزاران .... شتری... ب ادیز یلی:خ-

 حرفش رفتم : منظورم ارزشش چقدره ؟ انیم

 ها دالر ونیلیاز م شتری:ب-

 ؟یبه من بد یخوا یکه م یاز اون پول شتریب یلی:خ-

 شلوارش فرو برد : اره بیج یو تو دستش

 پس ارزشش و داره:-

 نطورهی:هم-

 ؟ یچ یعنیدر افتادن با ژان  یدون ی:م-

ه ک یدار یزیکه ژان در برابرت سکوت کرد . قطعا چ یهست ی:تو کس-

 تحت فشارش یتون یم

 یبزار



ن ماز... چقدر  نی... افر نی: افر دمیو دستام و بهم کوب دمیکش عقب

 جهینت نیتا به ا یصرف کرد

 ؟ یدیرس

م رو شیکوتاه پ یونه ام گذاشت و در کمتر از لحظه اش یو رو دستش

 ظاهر شد : کمکم کن ...

 ودمو نداره که بخوام خ نیارزش ا یبهم بد یخوا یکه م یزی:اون چ-

 اندازمیو با ژان در ب

 . دمیبهت م یبخوا ی:هر چ-

 خوام ینم یزی:من چ-

 :تا اخر عمر پشتوانه ات هستم-

 کنم یراحت زندگ دارم که تا اخر عمر ی:من اونقدر-

 داشت ... یرو خواه یزندگ نیبهتر یبا من که باش ی:ول-

 نیاز ا یخالص یکنم برا یشونه ام پس زدم : فکر م یو از رو دستش

 سراغ کس یموضوع بهتره بر

ار احمق بسازه ک هیکنه از من  یم یکه سع ی... من با کس یا گهید

 کنم . ینم

 ؟ هینگاهم کرد : منظورت چ متعجب



ه ک یکن یفکر م یدونم در مورد من چ یهام و باال انداختم : نم شونه

 چرت و نیبا ا یکن یم یسع

از  شیمن ب یعنیطرف خودت ...  یمن و بکش یگیکه م ییها پرت

 ساده به نظر دمیکه نشون م ینیا

 ؟ یازم استفاده کن ینطوریا یتون یم یکه تو فکر کرد امیم

 . شدیداده م تو صورتش نشون شتریرفته تعجب ب رفته

 ؟ یدادم : تعجب کرد ادامه

 نیا به یاتاقت تا استراحت کن یتو یریزدم : بهتره االن که م لبخند

 ییامشب چه حرفا یفکر کن

م که سف؟ متا یکرد یتو باور م زدمیحرفا رو بهت م نی... اگه من ا یزد

 تونم بهت کمک کنم . ینم

ژان  ستاز د یاسه خالص... و یبمون نجایالزم باشه ا گهیکنم د ینم فکر

 ... زنمیهم باهاش حرف م

وش کنم که ازدواج و فرام یم شیراض گهیبدونم داره بهت زور م اگه

 از یکار نیاز ا شتریب یکنه . ول

 یونت یرزرو کنن ... فردا شب م طیبراتون بل گمی... م ادیبر نم دستم

 کشورت و به کارهات یبرگرد



 ... یبد ادامه

 به راه افتادم که صدام کرد . یخروج و به طرف در برگشتم

 برنگشتم . یول ستادمیا

من  : ستادیا ی. در فاصله کوتاه شهیم کیکه بهم نزد نمیتونستم بب یم

... 

ت باها ییما نمونده ... از اشنا نیب یحرف گهیحرفش رفتم :د انیم

 خوشحال شدم .

 ؟ی:تو پول الزم دار-

 یلی... خ میمن ک یوند ینم نکهیبه طرفش برگشتم : مثل ا لکسیر

 که یزیتونم اون چ یم یراحت

 . ارمیدارم و به دست ب ازین

 ... وندی:پ-
   

 یار... شما از من ک میگفتن ندار یبرا یسوق من و شما حرف ی:اقا-

 کنم یو منم ردش م نیخواست

 حیرجت یلوبابت هم متاسفم ...  نیبهتون بکنم . از ا یتونم کمک ی... نم

 کامال برام یتا مسئله ا دمیم



 نیا دینکنم ... شما هم قصد ندار رشینشده باشه خودم و درگ روشن

 من روشن یمسئله رو برا

 ندارم بهتون کمک کنم . می... منم تصم دیکن

ن ز به همراه نیبعد فرز یو صدا کردم . لحظه ا نیبلند فرز یصدا با

 وارد شدند .

...  تره بهش گفت دخبود که بش یبه زن انداختم . بزرگتر از اون ینگاه

 البته مطمئن بودم تا حاال

 نیا یاهاز مراسم ازدواج  یکیبه  یبار ازدواج کرده بود ... حت نیچند

 زن دعوت شده بودم .

 دیاکبده و ت طیبل بیفردا شب ترت یخواستم برا نیاز فرز یفرانسو به

 کردم تا فردا از مهمان ها به

 بشه ... ییرایپذ یخوب

:  ومدبه دنبالم ا نیبه راه افتادم . فرز یر خروجهم به طرف د خودم

 اومد خانم ؟ شیپ یمشکل

 و به عالمت نه باال انداختم . سرم

شک گذاشته  یبد جور تو نیکه بهش گفت یزیو گفت : هر چ دیخند

 کنم هنوزم یبودتش ... فکر م



 باز مونده باشه . دهانش

اون فردا  رش باش ...... مواظب رفتا ادیبدم م یلیمثل اون خ یی:از ادما-

 هی... با  رهیشب قطعا نم

 کشه ... حواست کامال بهش باشه . ینه من عقب نم جواب

 :چشم خانم-

 ؟ یدیفهم ی:از زنه چ-

 و نه سال سن ستیکنه ب ی... اونطور که خودش ادعا م ی:تس مارک-

 داره

 ارهیبگو اطالعاتش و واسمون در ب یکیزدم : به  یپوزخند

 جام دادمکار و ان نی:ا-

 خوبه یلیطرفش برگشتم : خ به

هام با خونه ... فردا ظهر رمی... م ادیخوابم م یلی: خ دمیکش ازهیخم

 ... پرواز منم موکول ریتماس بگ

 هفته بعد کیبه  کن

 :پرواز اخر هفته رو لغو کنم ؟-

فعال  .رم انجام دادن دا یبرا نجایا یادیز یکارا رهیم شیکه پ نطوری:ا-

 واسم جا ندهیته ااخر هف یبرا



 . میکن یکن ... اگه نشد بعد عوض م رزرو

 :بله خانم .-
   

 رهیگباسم ورو بزار امارش و  یکیهم باشه ...  ریوز یاقا نی:حواست به ا-

 ی. بازم باهام تماس م

که  یاون رستوران و جواب منف ی... قطعا بخاطر حضورش تو رهیگ

 کنه . یکنه تالف یم یسع دهیشن

 بپرسم ؟ یسوال هی:-

 :اره بپرس-

 ؟ نیرستوران قرار گذاشت یتو ریوز ی:چرا با اقا-

 خواستم بدونم کار کردن با من چقدر براش مهمه ی:م-

 تکون داد . سر

 شد بهم اس ام اس بزن یقدم برداشتم : خبر نیطرف ماش به

 :چشم خانم-

 طایروشن ح ینور چراغ ها ری... ز دمیقرمز رنگ دست کش نیماش یرو

 . دیرس یتر به نظر مبراق 

 وارد اشپزخونه شدم . یا ازهیخم با



 مشغول اماده کردن ناهار بود . مامان

اما  بخوابم ... شتریتوانستم ب یهم گذاشتم . کاش م یچشم رو دوباره

 کرد یبس که مامان تکرار م

ف پ یادل بکنم و االن با چشمه نمیریوقته مجبور بودم از خواب ش رید

 نارشکرده و باز نشده ک

 . ستمیبا

 یخوا یم وهیو به دستم داد : ابم یچا وانیل مامان

 هرمگخوبه .  نیحلقه کردم : نه هم یگرم چا وانیسردم و دور ل یدستا

 اخه دمیدارم به خوردت م یچ نی:الاقل چشم باز کن بب-

 ؟ یدیم یباز کردم : چ مهیسمت راست و نصف و ن چشم

 یورچط ایدونم تو اون ور دن یبه تاسف تکون داد : من نم یسر مامان

 ؟یکن یم یزندگ

ما شکه اون ور بودم  یاون مدت یهمه  یکنه تو یندونه فکر م یکی:-

 یم کاریمن چ یدیاصال ند

 . کردم

 اردیصبح زود از خواب ب یتون یکه هنوزم نم دمیرس جهینت نی:به ا-

 یبش



 تکان دادم . کسل بودم و خسته . سر

 مامان !:  دمیکش نتیکاب یو رو خودم

 داخل قابلمه چرخ داد : بله ؟ یها یگوجه فرنگ نیو ب قاشق

 صدا زدم . دوباره
   

 گفت : جانم ؟ زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نباریا

 ؟یشناس یدکتر م هی:شما -

 ؟ ی: دکترچ دیمتعجب پرس مامان

 : دکتر قلب و عروق دمیابروهام و باال کش طنتیش با

 ؟ یضیخدا مرگم بده مر به صورتش چنگ زد : مامان

 خواد یاز دوستام م یکی:نه مادر من ... -

 ؟ نجایا یهم دار یمشکوک نگاهم کرد : مگه تو دوست مامان

اهاش به ؟ تاز هیچ یدون ی: اوم .... خوب م دمیدندونام کش یو رو زبونم

 یقایاشنا شدم . از رف

 باشه شی... فکر کنم دوست جون جون شاهرخه

 داره ؟ یقلب یماریباال داد : بابروهاش و  مامان



اغ و د یکردم و چا کیبردم . فنجانم و به دهنم نزد نییو باال و پا سرم

 گفت یفرو دادم : اوهوم ... م

 گرده ! یدکتر خوب م دنبال

 شناسم . ی:من که دکتر قلب و عروق نم-

وب ر خدکت هیشما  دیبه شما بود . گفتم شا دمیام یگفتم : ه مظلومانه

 تو چارهی... ب نیبشناس

 کشه . یم یچه درد شیجوون

 ریزاش سر به  رهینگاه خ رینگاهم کرد . ز رهیخ یچند لحظه ا مامان

 انداختم و همون طور که

 ه .ختس یلیدستام دوخته بودم گفتم : خ نیو با دقت به فنجان ب نگاهم

 بلند کردم : نه مامان ؟ سر

 نمیبم بکن یم ییرس و جوپ هیخودش اومد : هان ... اره ... حاال من  به

 بشناسه یکس دیشا

 هیچه جوون خوب یدون یکار و بکن ... نم نی:اره مامان ا-

 یدیهمفاز کجا  یبا دقت نگاهم کرد : تو که تازه باهاش اشنا شد مامان

 نکنه تو هم نمیخوبه ؟ بب

 ؟ یدیسونا واسه اون پسره نقشه کش مثل



 ؟ دهی: مگه سونا نقشه کش دمیپرس متعجب

اهر خو ... من شما دو تا نیمن و رنگ نکن گهی؟ د یدون یتو نم یعنی:-

 رمیبرم بم دیو نشناسم با

 :دور از جون ...-

.  رهگذ یم یچ تونیدونم تو اون ذهن فندق ینکن ... نم ینیری:خود ش-

 نینکن طنتیبهتره ش

 :مامان !-

 زد : هان ؟ بدندست به  مامان
   

 ؟ یچی: ه دمیو سر کش یچا فنجان

کنم  یبچه من کالغ و رنگ م نیدستش و تکون داد : بب یتو اشقق

 تییفروشم ... چا یم یطوط یجا

 بخور پاش و برو دنبال کارت ... و

 گفتم : کجا برم ؟ مظلومانه

 ؟ همونجا یکجا بود شبی:د-

 یدکر هوا تکون داد : فکر یسرفه افتادم . مامان بازم دستش و تو به

 فهمم تا ساعت سه نصف ینم



 یک یریم یدونم ک ی... من تو رو بزرگت کردم م یبود رونیب شب

 یایم

 .....نکردم ی:من ... من ... کار بد-

 به سرفه افتادم دوباره

 یپرسم کجا بود ینم نمیدونم واسه هم ی:م-

 نایگذاشتم : خاله ا نکیس یشد . فنجان و رو یسرفه ها کم م فاصله

 رفتن ؟ یک

 بعد از صبحانه . شد : یدوباره مشغول اشپز مامان

 گرفتم . شیرو در پ یخروج ریدادم و مس سرتکون

ود بده حرف بکشم کم مون نیداشتم ... من اومده بودم از ا یمامان عجب

 خودم و هم لو بدم . عجبااا

م ردک یو ط اطیشونه ام جا به جا کردم و بدو بدو طول ح یو رو فمیک

 زنگ ی. بسته شدن در با صدا

 همراه شد . لمیموبا

به  ی. نگاه دمیکش رونیرو ب یکردم و گوش بیج یدست تو کالفه

 انداختم شدیم کیکه نزد یتاکس



 نمکردم : جا کیرو به گوشم نزد یجلوتر رفتم . در همان حال گوش و

 مامان ؟

 تو ؟ یزد : سها کجا رفت ادیفر بایتقر

 عادت و ترک نکرده بود . نیا هنوزم

که  یرد باشم . با لبخندکردم خونس یهم گذاشتم و سع یرو چشم

 لب اوردم پاسخ دادم : یرو

م احنخواستم مز یزدیبا تلفن حرف م یمامان جان ... شما داشت رونیب

 رونیب رمیبشم . گفتم که م

 اسم نداره ؟ رونیب نی؟ ا یزنیمثل بابات حرف م ی:دار-

.. . انریا یندگیبرسونم به نما دیپروژه دارم که با هی:از طرف شرکت -

 امیاون و بدم و ب رمیمدارم 

 یشناس یرو نم نجایارومتر شد : تو که ا مامان

تم شسعقب ن یصندل یدر برابرم ترمز کرد . در و باز کردم و رو یتاکس

 نیماش یتو گاریس ی. بو

 کرد . نیرو بهم تلق یخفگ احساس
   



تازه  ... ستمیو جواب دادم : مادر من بچه که ن دمیکش نییرو پا شهیش

 بزرگ شدم . چرا نجایمن ا

 گم بشم . نگران من نباش دیبا

 یتاشد یبعد پاسخ داد : باشه ... مواظب خودت باش ... مشکل یا لحظه

 بهم زنگ بزن

 ... بوس بوس ی:حتما مامان-

 :خداحافظ-

 شدم . رهیرها کردم و به مرد راننده خ بمیج یرو تو یگوش

بود با کرده  یسع یبود . ول ختهیسرش ر یجلو یاز موها یقسمت

 ییکم مو نیاطراف ا یاوردن موها

 پنهون کنه رو

 : کجا برم ؟ دیپرس

ه ک ییشدم . به درختها رهیخ رونیو به ب دمیعقب کش هیطریپاسخ ق با

 کردند . یاز کنارم عبور م

 عیتند ... سر چقدر

ا بدن رفتم ... بعد از مدت ها حرف ز یم دنشیبه د دی. با دمیکش یاه

 کالتمراه حل مش نیاون بهتر



ون شکل ممکن به خودش نیبرام ساده تر زیکرد همه چ یم ی. کار بود

 حل بشن یو به راحت رنیو بگ

. 

ب داشتم و مرت شیکه در پ ینیسنگ یهر چه زودتر تمام کارها دیبا

 و زیهمه چ دیکردم ... با یم

 برم . رونیکشور ب نیکردم تا زودتر از ا یو جور م جمع

عد ز بباشه و تا چند رو انیرها رو به پاکا عتریداشتم هرچه سر دوست

 که ارامش و ییبرگردم به جا

 کردم . یم احساس

 یماتش بود . احساس  یشعله ها نی، درست مثل بودن ب نجایا حضورم

 اتش یشعله ها نیکردم ما ب

 افتادم . ریگ شدنیهر لحظه شعله ور تر م که

داد .  یداشتم هم ازارم م شیکه در پ ییفکر کردن به کارها یحت

 دست از دیکردم با یفکر م یگاه

 قطعه بردارم و برگردم ... اون

ل شغومکه مدتها ذهنم و  یزیاز چ ینبودم که به اسون ینه من ادم یول

 دیکرده بود دست بکشم . شا



 دمیکش یعقب م یبودم به راحت تیموقع نیا یتو شیهفت سال پ اگه

 یو با سرعت هر چه تمام برم

هفت سال  نیا ینبودم ... تو شیهفت سال پ ی. اما من سها گشتم

 کرده بود . رییتغ زایچ یلیخ

 ... خودم ... تمی... شخص میزندگ

ه ک ییزایاز چ یتونستم به اسون ینم گهیعوض شده بود . د زیچ همه

 خوام دل بکنم و برم . یم

 شدم . رهیو به چراغ قرمز خ دمیخودمو جلوتر کش یتوقف تاکس با
   

 .دیو پرس ریسادامه م راننده

 نیا اونم بعد از دارشیقبلم برگشتم . د یدادم و دوباره به جا پاسخ

 ... یمدت طوالن

 استرس نداشتم . نقدریا یکس دنید یوقت برا چیه

 متوقف شد . یرنگ بزرگ یدرب مشک یجلو نیماش

 ردم .ا کشونه ام جا به ج یام و رو یاومدم و کوله پشت نییپا نیماش از

 یرنگ درب مشک دیسف یو به سرعت نقش و نگار هاطرف دررفتم  به

 رو از نظر گذروندم .با دور



ا که از ج ییها دیام کردم و کل یکوله پشت بیدست در ج یتاکس شدن

 زونیاو یعروسک یچیسوئ

 قفل در چرخوندم و در باز شد . ی. تو دمیکش رونیب بود

 جاده هیبزرگ که  یقرار داشت با درختها یبزرگ اطیروم ح شیپ

 درختها تا ساختمون نیاز ب کیبار

رنگ سه طبقه  دیشده بود . با لبخند به طرف ساختمون سف دهیکش

 پنجره یقدم برداشتم . نگاهم رو

ه ونتونستم خ یخورد . باالخره بعد از هفت ماه م یبزرگش چرخ م یها

 . نمیبودم و بب دهیکه خر یا

ز ا زیم . لبرساختمون قرار داشت انداخت یکه جلو یبه استخر ینگاه

 دیسف نهیاب بود ... با پس زم

 . ومدیکردم به نظر م یکه فکر م یتر از اون کیش رنگش

بشم ...  رهیباعث شد سر بلند کنم و به تراس طبقه سوم خ ییصدا

 پنجره باز شده بود .

 شدم . رهیبه لب اوردم و به قامت بلندش خ یلبخند

 م شد .رنگ تراس گذاشت و خ یینرده طال یو رو دستاش

 بود . رهیلبخند بهم خ با



 و باال اوردم و براش تکون دادم . دستم

 .برم  شیو به طرف ساختمون پ فتمیکه زد باعث شد به راه ب یچشمک

 ریام

ه دستام انداخت یبدنم و رو ینیشده بودم . سنگ رهیدقت بهش خ با

 بودم .

 بودم که بدجور دلتنگش بودم ... دهیچند روزه گذشته فهم یتو

و برگشتم ... وارد  ستادمیصاف ا یبسته شدن در ورود یصدا اب

 که یساختمان شدم ... اتاق بزرگ

 راهداشت ... به هم دیو سف اهیبه رنگ س یخواب سیروم بود سرو شیپ

 که در یرنگ دیمبلمان سف

 کردند . یم ییرنگ خودنما اهیپخش و کتابخانه س سیسرو برابر
   

به  . گرفتم شیرو در پ یچیمارپ یله هاپ ریاومدم و مس رونیاتاق ب از

 سرعت و به حالت دو از پله ها

 ... یکیدو تا  یرفتم . گاه یم نییپا

 یبا صدا .امد لبخندم پر رنگ تر شد  یپله ها که باال م نییپا دنشید با

 پاهام سر بلند کرد و بهم



 شد . رهیخ

 یدخوربر نکهیبتونم خودم و کنترل کنم رو به روش بودم . قبل از ا تا

 که قطعا باهاش داشتم باعث

پرت بشه دستام و دور شونه هاش حلقه کردم و در  نییبه پا بشه

 . دمیش کشحصار

د عطر تند لباساش باعث ش یتنش با بو یزدم ... گرما ینفس م نفس

 تر یطوالن قمیعم ینفس ها

 ... بشه

 . دیکش ینفس م یام بود و به اروم شانه یرو سرش

 . دیام قرار داد ، خودش و عقب کش شانه ید و روو باال اور دستاش

 ... یشدم : خوش اومد رهیبه روش زدم و تو چشماش خ یلبخند

 گهیلبخند هم نزد . د یهمون صورت مهربونش نگاهم کرد . حت با

 محبت نیعادت کرده بودم به ا

 ... رشیکم نظ یها

 صورتم بود . یهمچنان نگاهش رو یرفت . ول رونیم بحصار از

 : از خونت خوشت اومد ؟ دمیسپر



.  دمید وبه اطراف بندازه گفت : فعال فقط طبقه اول  ینگاه نکهیا بدون

 طبقه دوم و سوم و هم یوقت

 هینظرم چ گمیبهت م نمیبب

 و به راست خم کردم : از دست تو ... سرم

 سکوت کردم و بعد گفتم : دلم برات تنگ شده بود ... یا لحظه

 ؟ یکن رمیدستگ یخواست یم نیهم ی: برا دیو باال کش ابروهاش

 ... اشهبمتعلق به تو  ارهیکه سردار برام م یکردم پرونده ا ی:فکر نم-

ت اورد گف یدور خودش زد و همونطور که مانتو و شالش و در م یچرخ

 کنم دلش برام ی: فکر م

 شده تنگ

مبل  نیاول یرنگ حرکت کردم و رو یا روزهیمبل ف سیطرف سرو به

 یفکر نم نطوریمن ا نشستم :

 کنم

 ندهمون یباق یوقت چندان یکار دارم ... ول یمن نشست : کل یبه رو رو

 یکن یزیبرنامه ر هی. کاف شهیمرتب م زی:همه چ-

 وقت کار من نبوده چیه یکی نیتکون داد : ا سر
   



 زدم : مگه هیدسته مبل گذاشتم و سرم و بهش تک یراستم و رو دست

 کار و نیمن مردم ... خودم ا

 کنم یم

 دنتیاومدم د نیهم ی:برا-

 کردم : دستت درد نکنه اخم

ضرر  به هم به ضرر منه هم نجایا دنتینگام نکن ... د ی: اونطور دیخند

 تو

ر از همت... از همه م نجایا امیخواستم ب یم ی:من حواسم جمع بود وقت-

 اومدم یدر پشت

 رمیوسط و در م ندازم یتو رو م میخوبه ... چون اگه لو بر یلی:خ-

 یکن یکار و م نیندارم ا یدونم . شک ی:بله م-

 یشناخت نطوریتو از اولم من و هم ریجا بلند شد : ام از

 کنم یبخورم گفتم : من انکار نم یتکون نکهیا بدون

 یورنطیکنم که تو هم یبخورم گفتم : من انکار نم یتکون نکهیا بدون

 اونقدرا هم که ادعا یول یهست

با اون  یلیخ دمیچند روز فهم نیا یشناسمت ... تو ینم یکن یم

 دمیکه از پشت اون وبکم د یزیچ



 زدم . ی. همونطور که حدس م یکن یم فرق

 عوض شدم ؟ یعنیطرفم برگشت :  به

ا نه سه ودارمان ب وندیپ شناختمیکه من م یتکون دادم : کامال ... اون سر

 شمس

 نیکی:هر دو نفر -

 اشمن باه شیکه دو سال پ یون دادم : دخترجا بلند شدم و سر تک از

 دختر مهربون هیاشنا شدم ... 

 مدیچند روز د نیا یکه تو یحال باهوش بود . ... سها شمس نیدر ع و

 هیدختر شکاک و احساسات هی

.- 

 ؟ هی:منظورت چ

 که یزیچ با اون یلیو دو طرف باال بردم و از هم باز کردم : تو خ دستام

 ه بودمشناخت وتریپشت کامپ

 یدار فرق

 ستین نطوری:ا-

.. من . یو انکار کن نیا یتون ی. نم وندیپ نطورهیطرفش رفتم : هم به

 بودم . یزیچ نیمنتظر همچ



 ما نداره یتو دوست یریتاث نیدر هر حال ا میبگذر

 . می... من و تو همچنان دوست نطورهی: البته که هم دیکش یاه
   

 ؟ ادیاز دست من برم یکچه کم زیزدم : خوب دوست عز شخندین

 ی:قرار بود کمکم کن-

...  یایب یخوا یدونستم م ینم ینشده بود رانیکه وارد ا ی:من تا وقت-

 ؟ یخوا یحاال ازم کمک م

 :اره-

 و نیا یتونم جلو ی... من نم یمون یخودخواه م شهیتو هم وندی:پ-

 قیدر موردت تحق سایکه پل رمیبگ

 . نکنن

 ون ومثل امروز که جلوش هی... کاف یو بکنکار  نیخوام ا ی:منم نم-

 نکنن چند بار بمیتا تعق یگرفت

 شنی... اگه از دستشون فرار کنم مشکوک م یکار و بکن نیهم ا گهید

 .کوتاه اومد  می... امروز هم بخاطر نس یشناس ی:تو سروش و نم-

 ی... تو مافوق اون هست یایاز پسش بر ب یتون ی:بازم م-



 سیاز اداره پل شیمن دو سال پ یفراموش کرد ندویزدم : پ پوزخند

 اخراج شدم ؟

 یخوب م یلیو خودتم خ نیا یهنوزم مافوق سروش هست ی:نه ول-

 یدون

 نیا از من در شتریب یلیرنگ دوختم : تو خ اهیس یو به صندلها نگاهم

 ... یمورد اطالعات دار

 . مدیزحمت کش یکل زایچ نیدونستن ا یباشه من برا نطوریا دی:با-

 کنه یخواد تالش م یکه م یزیهرچ یارمان برا وندیدونم پ ی:م-

.. . میندار یادیسراغ کارمون که وقت ز می... بر زی:خوب دوست عز-

 شناخت من حاال اونقدرا مهم

همه  از هر چه زودتر برگردم . اول دیکه با سی. برنامه من و بنو ستین

 ازدواج بیخوام ترت یم

 رو بدم . یمیعاشق قد هیبا  مادرم

 ؟ یدادم : خوب بعد سرتکون

 رمیازدواج شاهرخ و سونا رو بگ یخوام جلو ی:م-

 شدم و گفتم : چرا ؟ رهیخ بهش

 :چون به شاهرخ اعتماد ندارم-



 اردوکنه . مجبور بودم  ینم یشاهرخ کار خاص ؟ی:پس به من هم ندار-

 بکنمش یباز نیا

 دونم ی:م-

ونا س نیهم ب یباز نیا یتو بر یت... وق ینداشته باش ی:پس بهتره کار-

 شهیو شاهرخ تموم م

 ادیم بخوام سونا همراه یسرش و باال انداخت : نه من م یعالمت نف به

 ادیاون نخواد که همراهت ب دی:شا-

 ادیبام خواست که باه یخواد . تا قبل از حضور شاهرخ م ی:البته که م-
   

 ! یمورد بعدهست ... برو سراغ  دهیفا ی:بحث کردن با تو ب-

ا ت کنم . چند یزیبرنامه ر دیدستم هست ... با ی:اطالعات الزم تو-

 هیاطالعات هم ناقص دارم . 

 دایو پر ییجا دیداره . با ینییسرعت پا رانیا نترنتیهم دارم ... ا مشکل

 پر نترنتیکنم که بتونم از ا

 استفاده کنم سرعت

 دمیو م بشیبا من ترت نی:ا-



سه  یراب دیهم گم کردن اون پوله ... حداقل با یعد... مورد ب هی:عال-

 یبشه ... دلم نم دیناپد یروز

 فتهیدردسر ب یاون پسر گستاخ بعد از رفتن من تو خواد

 ارمان وندی:اصول کار با پ-

 نطورهیزد : هم لبخند

 رمیگبزش اقبل از پرداخت پول اون قطعه رو  دیادامه داد : با تیبا جد و

. 

 ؟ یهش دوختم : و بعدپرسشگرم و ب نگاه

 که یکیخوام قبل از رفتن پدرم اون شرکت کوچ یهم م ی:مورد بعد-

 تازه راه انداخته رو از دست

 بده

 ؟ هیچ لشیدل یکی نی:ا-

ور ونطباشه ... هم یزیمالک چ ادیم ایکه به دن ی:دوست ندارم بچه ا-

 میتونست یسونا نم ایکه من 

 میباش

 شاهرخه یدختر عمو نیمیکه س یدون ی:م-

 هکن یکار و م نیتونم درک کنم سونا چرا داره ا ینم نی:واسه هم-



 داره یلی:قطعا دل-

 :درسته-

 :تموم شد ؟-

 شمیکارها به سرعت از کشور خارج م نی:بعد از انجام ا-

! به  هیچ رانیا یحضور تو تو لیدارم اطالع بدم دل فهی:خوبه ... من وظ-

 نظرت اگه دولت بفهمه تو

 کنه یداریکنه اون قطعه قبل از تو خر یم یسع یومدا یچ دنبال

 نطورینشست گفت : ا یرفت و همونطور که م یبه طرف صندل لکسیر

 وقت اون چی... اونا ه ستین

 دنیخواد بهش نم یرو که م یپول

 هیحرف نمی:ا-
   

 :انداخت گفت  یم یراست یپا یچپش و رو یکه با ارامش پا همونطور

 خواستم یکه م هیهمون

 مهه نی... ا یکجا خرج کن یدون یکه نم یدار ی: اونقدر دمیکش یها

 رو نجایو ا یکن یپول خرج م

 ؟ یخر یم



وره خ یمبه چه دردت  نجایا یدقت بر اندازش کردم و ادامه دادم : ول با

 امروز هم به نی؟ تو هم

 نجاپیا یمن اومد اجبار

 دی: شا دیکه گوشه سالن قرار داشت دست کش یگرد زیم یرو الیخیب

 ... نجایا امیبعد ها بتونم ب

 مشبد هیبه مامان هد یعروس یتونم به عنوان کادو یبر اون م عالوه

؟  یرایهمه پول از کجا م نیپرسه ا یزدم : اونوقت مامانت نم پوزخند

 یونیلیچند صد م نیماش هی

 مادرت ؟ یبرا یاردیلیخونه م هیو  یخر یخواهرت م یبرا

 هی.  ستمین یادم عاد هیزد : خوب من و به روم لبخند  برگشت

 شرکت بزرگ کار هی یمهندسم و برا

 سمینو یبزرگ م یکنم و طرح ها یم

 یمخودت  ندویاز جالب خنده داره ... پ شتریخنده افتادم : جالبه ... ب به

 ؟ یگیم یدار یچ یفهم

ز ا شیارمان چهارسال پ وندیکوتاه به سرش زد : معلومه ، پ یا ضربه

 یدانشگاه ها نیهتراز ب یکی

 شده لیفارغ التحص اروپا



 ؟ ی:جد-

 : البته-

 ؟ ی: سها شمس چ دمیپرس یجد

 تهوق یلی: سها شمس خ دیمحو شد . اروم اروم نگاه ازم دزد لبخندش

 وجود نداره

 مدت همه تو رو به اسم سها شمس شناختن نیا ی:تو-

 یم همه ... ینه مدت طوالن یکنم . ول یالزمه با اسمش زندگ ی:گاه-

 و عوض لمیدونن من اسم و فام

 کردم

 :درست مثل خودت-

 :اره-

که  یزیبرخالف اون چ نیزدن باهاش سخت بود . سخت و سنگ حرف

 بود . وتریپشت کامپ

 یزی: چ دمیرفتم پرس یو همونطور که به طرف اشپزخونه م برگشتم

 ؟ یخور یم

 ؟ شهیم دایهم پ یزیگفت : چ طونیو ش یشخندین با

 ؟ یبخوا یداره تو چ یم و باال انداختم : بستگها شونه



   

 شهیم دایاب کردم : اب پ ریبه ش یا اشاره

 ریام یشوخ یلی: خ دیخند

 :واقعا ؟-

 نطوریهم هم یکرد یکار م سیواسه اداره پل یتکون داد : وقت سر

 ؟ یبود

رض واعهمه از  نایشناختم . ا یگفتم : نه اون موقع شاهرخ و نم متفکر

 با شاهرخه ینیهمنش

اپن قرار داشت  یکه جلو ییصندل ها یاومد و خودش و رو دنبالم

 باهاش اشنا ی: چطور دیکش

 ؟ یشد

:  روش گذاشتم و خودم هم رو به روش نشستم شیپر از اب و پ وانیل

 سه ماه قبل از اخراج شدنم

 از پرونده ها ... یکی یاشنا شدم . تو باهاش

 :مجرم بود ؟-

و  شینیب و گفتم : نه بابا . شاهرخ و جرم ؟ شاهرخو باال انداختم  سرم

 تونه باال بکشه ینم



 خواهر من ؟ شیبه ر شیببند یخوا یم نهی:بخاطر هم-

 داره ؟ شی:خواهر تو ر-

 داشته باشه دیزد : شا لبخند

.  هاش کشته شده بود یاز همکالس یکیقتل بود .  هی:شاهرخ شاهد -

 اون موقع تازه از دانشگاه فارغ

 شده بود ! لیتحصال و

 خونده ؟ ی:چ-

 ؟ یدون یتو نم یعنی:-

 شد ؟ یخوب ... بعد چ یلی:خ-

 با تو ضاق... که از  هیسفر رفتم ترک ی:سه ماه بعد من اخراج شدم و برا-

 برگشتم یاشنا شدم ... وقت

ه بب خو یتالش کردم برگردم ... ول یبودم ... چند بار کاریمدت ب هی

 قول سر دار

 کنن یاشتباه و سه بار تکرار نم هیمد : حرفم او ونیم

 تالش کرد ادمم کنه یلیخ چارهی:ب-

 :مگه تو چته ؟-



و ت یاالنش که رو به رو نی. هم ستمیادم بشو ن یچی: ه دمیکش یاه

 نشستم

 ؟ یمونی:پش-

 دمیکه دوست دارم و انجام م ی:نه ... من کار-
   

 یه ... هر کسخوب ینطوریو برداشت : ا وانیهم گذاشت و ل یرو چشم

 یکه م یزیتونه اون چ یم

 و انجام بده ... خواد

 که به ضرر ادما باشه ینه وقت ی:ول-

 تموم شده ؟ یکه من کردم به ضرر کس یی:کارا-

 که محتاج ییکنم قاچاق دارو و وارد کردنش به جا ی:خوب فکر نم-

 یاون دارو هستن کار اشتباه

 باشه

 طوره نی:هم-

 از بانکها یدزد ای:-

م برداشت یزیچ یشد : من وقت رهیسر بلند کرد و تو چشمام خ لکسیر

 مطمئن شدم برداشتنش



 زنهینم گرونیبه د یبیاس

 دوارمی:ام-

 ؟ یچپ نگاهم کرد : تو به من شک دار چپ

 دونم ی:نم-

 .د ش رهیخ وانینگاهم کرد و بعد سر برگردوند و به ل رهیلحظه خ چند

خواست  یسخت که دلم نم یبه سکوت گذشت . سکوت یلحظه ا چند

 یکنه . اصال عالقه ا دایادامه پ

ا بباهاش حرف بزنم .  شتریسکوت نداشتم ... دوست داشتم ب نیا به

 شده بودم . رهیدقت بهش خ

 ؟ هی: چ دیبود که سر بلند کرد و پرس رهیچنان خ نگاهم

 ... یچیو لوچه ام و کج کردم : ه لب

 ؟ یکرد یفکر م یبه چ ی:داشت-

 ؟ یزن یحدس م یچ یهست یادم باهوش :تو که-

 ردک یشد . چنان با دقت نگاهم م رهیدقت و در سکوت به چشمام خ با

 که به خودم شک کردم .

 ؟ یزد : به خودت شک دار لبخند

 : هان ؟ دمیپرس متعجب



ه ر کزد و گفت : به خودت شک نداشته باش ... سکوت منم اونقد لبخند

 نبود . یطوالن یکن یفکر م

 ؟ یخون یذهنم و م یا بلند شدم : تو دارج از

 و بلند تر قهقهه زد : نه دیخند

و  ارک نیبرخوردم : تو ا یغذاخور یچهار نفر زیعقب رفتم و به م عقب

 ! یدیانجام م
   

 ریجا بلند شد : گفتم که نه ام از

 فکر کردم ؟ یمن به چ یدی:پس از کجا فهم-

 شدم قی:منم فقط تو چشمات دق-

 امکان نداره نیت نگو ا:چرت و پر-

 .ده رو لو ب یزیتونه هر چ یادما م ی... چشما یدقت کن کمی هی:کاف-

 نگاه و رفتارهاشون ... یحت

 و برخوردشون صورتشون

 یگیم یدار یچ یفهم ی:خودتم نم-

 ... گمیدارم م یفهمم چ ی:من کامال م-



 یو دارر ییتوانا نی... تو ا شهینم میحال یکه گفت یینایاز ا یچی:من ه-

 یکن یانکار م یچرا دار

 یاکنم به رفتار ه یم یمن فقط سع ری. ام ستین نطوری:گفتم که ا-

 بشم . قیاطرافم دق یادم ها

اصال  حرف و قبول کنم . نیوجه ا چیتونستم به ه یتکون دادم . نم سر

 فکر نیدونم چرا به ا ینم

 یظر مچرت به ن یلیتونه ذهن ادما رو بخونه . خ یکه اون م کردم

 بودم دهیچند جا شن ی. ول دیرس

بود  نیهم دیکه به ذهنم رس یزیچ نیامکان وجود داره . و االن اول نیا

 نیدونم چرا به ا ی... اصال نم

 کردم ... فکر

 با تاسف سر تکون داد و به طرف سالن رفت . سها

م تونست یاشپزخونه دور خودم چرخ زدم ... من نم یتو یلحظه ا چند

 یکنم ... من تو بهش اعتماد

ه بود که ب ییزایدونستم همون چ یکه ازش م یزیدو سال تنها چ نیا

 ارمان بهم گفته بود وندیاسم پ

 ..ارمان همون سها شمسه . وندیپ دمیمدت فهم نیدر طول ا ی... ول



 ولتد یدونستم برا ی... م ستین یادم عاد هیارمان  وندیدونستم پ یم

 . دهیخاص انجام م یکارها

نبود  م مهمقاتل باشه ... واس هیارمان  وندیفکر کرده بودم پ نیبه ا یحت

 نیکنه . مهم ا یم کاریاون چ

 یداد . من م یبهم دست م جانیمن از کمک بهش احساس ه بود

 یکنه . حت یدونستم اون قاچاق م

الن ؟ ا یاطالعت الزم چند تا از پروژه ها رو بهش داده بودم . ول خودم

 رفتارهاش به دونه دونه یحت

 ؟شک دارم  یبه ک دیپرس یازم م یشک کرده بودم . اگه االن کس هم

ها س ایارمان  وندیاوردم خودم بودم . پ یکه به زبون م ینفر نیاول

 کرده بود به خودمم یشمس کار

کردم ؟ درسته در طول دو  یکنم . واقعا چرا داشتم کمکش م شک

 اخراج سیکه از اداره پل یسال

 و کم یول دمیکش یموضوع عذاب م نیشده بودم و از ا تیبودم اذ شده

 تونستم تحمل کنم یم شیب

 داشتم . یباهاش همکار شهیدو سال هم نی. البته در طول ا
   



ره نبودم که بتونم تو ادا یقول شاهرخ از همون اول هم من ادم به

 . من دنبال ارمیدووم ب سیپل

خوام  یور که ماون ط یزیخواست به هر چ یبودم . دلم م جانیه

 که ینیقوان یکنم . ول یدگیرس

 هی یریدستگ یبرا یگرفت ... ما حت یمن و م یجلو میداشت اونجا

 میداشت یخاص نیمجرم هم قوان

 نیهم دیکار ممکن بود . شا نیسخت تر نیقوان نیاز ا یلیتحمل خ که

 راحت الیباعث شد با خ لیدال

 کنم . یهمکار وندیپ با

 یلونبودم .  یناراض وندیبا پ یا هم از همکارهر حال من اونقدر در

 خودم . یکردم باز یاحساس م

به  دنیرس یقرار داده برا یا لهیکردم اون من و وس یم احساس

 اهدافش ...

 تا اخرش جانیه نیخواستم ا یباشم . م لهیخواستم وس یمن نم یول

 نیاز ا شتریبرام حفظ بشه . ب

تر از به تونستم تحمل کنم اون ینم که اون بهتر از من بود . ومدیم بدم

 یاعتراف م دیمن باشه . با



 کردم . یبهش حسادت م کردم

حسادت ساده  هینه  یکردم ... ول یارمان حسادت م وندیبه پ من

 باهاش شدیکه باعث م یحسادت

 فراتر از اون قدم بردارم . یبتونم روز دیبشم شا همراه

 . رها کردم ییظرفشو نکیس یاپن برداشتم و رو یها رو از رو وانیل

 یمشک یموها ونیم یدست

 اومدم . رونیو از اشپزخونه ب دمیکش رنگم

رابر ر بشدن گذشتم ... د یم یکه به طبقه باال منته ییکنار پله ها از

 ییکشو زیم یکه رو یبزرگ نهیا

 رتبمبود و در حال  ستادهیشده قرار داشت ا یرنگ کنده کار یا قهوه

 بود .کوتاهش  یکردن موها

به طرفم برنگشت  ینشستم . حت یصندل یرفتم و رو شیپ یاروم به

 شد ؟ ی: چ دیپرس یول

 بشه ؟ دیبا یگفتم : چ الیخیب

 ؟ی:هنوزم بهم شک دار-

 وقت نخواستم که چی. ه ستیمهم ن یتونم درکت کنم ... ول ی:نم-

 درکت کنم .



 یکار و بکن نیا ستی:الزم ن-

اد رستو به طرف باال ف دیچیشاره اش پاز موهاش و دور انگشت ا یقسمت

 و دمی. خودم و جلوتر کش

 کنم ؟ کاریچ دی: با گفتم

 یچی:فعال ه-

از  یچطور یدار میبپرسم تصم دیطرفم برگشت : فکر کنم من با به

 و چه یدستور سردار اطاعت کن

 ؟ یاز من به سردار بد یاطالعت
   

 :ت سرم گذاش ریز اشاره ام و از دست مشت شده ام باز کردم و انگشت

 بهش بگم یچ یدوست دار

 ؟-

ه ب کشه ... اون یطول م ی... ول یشیم کیارمان نزد وندیبه پ ی:دار

 دی. با دهیپا نم یبه هرکس یاسون

 وقت بده بهت

 یلیگرفتم : سردار تو رو خ تمیر یدسته صندل یام رو گهیدست د با

 شناسهیخوب م



 که بتونه دنبالم باشه ی:اونقدر-

 ا ؟:از کج-

شلوار تنگ و اسمان رنگش فرو برد :  بیج یزد و دستش و تو چرخ

 یبود که سع یکس نیاون اول

 کنه یمن اطالعات جمع اور هیکرد عل یم

 دیهم رس ییزدم : به جا لبخند

 انجیداد من االن ا یاجازه م دیرسیگفت : به نظرت اگه م پرسشگرانه

 باشم

 اونم باهات همکار باشه دی:شا-

 انتیخ نیاصال امکان نداره . سردار سرش هم بره به قوان یکی نی:ا-

 کنه . ینم

 :پس اگه در مورد من بفهمه-

 ؟ یکن یفکر م یزد : تو چ چشمک

 بارونم کنه ریت دی: شا گفتم

 بکشه رونیدر مورد من ازت ب یکنه اطالعت یم ی:قبل از اون سع-

 یم یشناخت من چ یاون و بهتر از من م ینزدم . خوب وقت یحرف

 شد یتونستم بگم ؟ سکوتم طوالن



د بلن نیراستش و از زم یخم شد و پا یسکوت کم نیاون خسته از ا و

 کرد و به حرکت در اورد .

ر لواروش بود .راست ، چپ ، جلو و عقب با بلوز قرمز رنگ و ش نگاهم

 رنگ و حرکت مداوم یاب

دختر بچه  هی. مثل  دیرس یبه نظر م طونیش یمثل بچه ها پاهاش

 یم یهارده ، پانزده ساله که سعچ

 ساکت بمونه . کنه

 ؟ یدیمنکرد : تو که من و لو  ریسر بلند کرد و نگاهم و غافلگ کدفعهی

 دونم ینگاهش کردم : نم طنتیش با

 ؟ یدون یم یگفت : اه ... تو چ یتند با

 دونم ینم یزینبرم چ یسود یدونم . من تا وقت ینم یادیز زی:چ-

 یا وونهید یلیخ یدون ید : متاسف سر تکون دا به
   

 دونم ی:نم-

 هاو ر فشیکه ک یرو برگردوند و به جلو قدم برداشت .کنار مبل ازم

 در کی. نزد ستادیکرده بود ا



و مشغول شد . همچنان  دیکش رونیب فشیو از ک شی، گوش یورود

 شده بودم . باالخره رهیبهش خ

 کرد : سالم کیرو باال اورد و به گوشش نزد یگوش

 پشت خطه . یتونستم بشنوم ک ینم

 شد ؟ ی: چ گفت

:...- 

 :باشه خوبه ... ادامه بده-

 رو قطع کرد . یگوش

 بود ؟ یدادم : ک هیمبل تک یپشت به

 به طرفم برگشت : هان ؟ متعجب

 ؟ یزنگ زد ی:به ک-

 :به تو چه ؟-

رفتارش  نیرک جواب بده . ا نقدریکردم ا یکردم . فکر نم هنگ

 یبه حساب م نیازاردهنده تر

 . اومد

 من یو گفت : اخه تو چرا تو کارا دیخند دیحالت صورتم و د یوقت

 وقت از چی؟ ه یکن یدخالت م



 . گمیبود . اگه الزم بدونم خودم بهت م یچ ایبود .  ینپرس ک من

 ی. از شوخ دیکش ینزدم و نگاهم و ازش گرفتم . سرم سوت م یحرف

 بچگانه ی، از حرفها وندیپ یها

 اش

 هشیم دایرستوران پ نطرفایگوشه سالن انداخت : ا یبه ساعت قد یگاهن

 ؟

 ندادم . یجواب

 تکرار کرد . دوباره

 هست نطرفهایهم یکینگاهش کنم گفتم : اره  نکهیا بدون

 ؟ ی:خوبه . شماره اش و دار-

 :نه-

 ؟ هی:باشه اسمش چ-

 دونم ی:نم-

 بهم انداخت و به طرف تلفن رفت . یخشم نگاه با
   

 زیم یکشو یتو دیجد یها یاز برداشتن تلفن گفتم : از اگه بلق

 بشه دایاونا پ نیب دیهست ... شا



 به صورتم زد و دوباره مشغول شد . یزیو لبخند تشکر ام برگشت

 یرو رفتم . کنترل و برداشتم و ونیزیجا بلند شدم و به طرف تلو از

 کاناپه ولو شدم .بعد از سفارش

نم نخوردم . او یتبلتش هم دستش بود . تکونو کنارم نشست .  برگشت

 باهام فاصله کنفریبه اندازه 

کردم  یم یکردم و سع یو عوض م ونیزیتلو ی. کانال ها داشت

 بهش نداشته باشم . شبکه یتوجه

 تماشا نداشتن . یبرا یزیچ شهیهم مثل هم یونیزیتلو یها

 یزی. چشدم  رهیخ ونیزینگه داشتم و به تلو یفرانسو لمیف هی یرو

 ینداشت . اما کاف دنید یبرا

 . هونیزیتلو یبهش ندارم و حواسم پ ینشون بدم توجه وندیکه به پ بود

 شدم . رهیبه صفحه تبلت خ یچشم ریو ز دمیو عقب کش خودم

 دقت مشغول بود . با

 نویزیخواست سر تکان دهد به سرعت چشم گرفتم و دوباره به تلو تا

 شدم . سر بلند کرد و رهیخ

 بهم انداخت . یاهنگ

 بنداز ! نینگاه به ا هیاورد و گفت :  شیو پ دستش



 ؟ هی: چ دیبکنم پرس یحرکت نکهیا بدون

 نگاه بهش بنداز هی:-

 کیتفاوت باشم اما کنجکاوانه خودم و کامال بهش نزد یکردم ب یسع

 که به یکردم و به صفحه تبلت

 شدم . رهیگرفته بود خ طرفم

 :رو گرفت و گفت  شید دوباره تبلت و پلب اور یکه رو یلبخند با

 دیما سه شنبه شب با نیبب

 ینکبا ستمیبرنامه وارد س هی دیقبلش با ی... ول میپول و بد بیترت

 میبکن

 ؟ میکار و انجام بد نیا دی:خوب چطور با-

ونجا ااز  میتوناونجا ... اگه ب میو بر میکن دایرو پ یبانک مرکز دی:اول با-

 یم میوصل بش نترنتیبه ا

 ستمیکه اون اطراف هستن و هک کنم و وارد س ییها وتریکامپ تونم

 بشم

 ؟ یبش ستمیوارد س یخوا ی:چرا م-

 م.بش ستمیوارد س دیداره ؟واسه هک کردنشون با دنیگفت : پرس ارام

 بانک ؟ میبر یایکردم و ادامه داد : باهام م سکوت



ب ام فتنت من بربعد از ر یخوا ی؟ حالت خوبه ؟ نکنه م امی:با تو ب-

 خنک بخورم !

 اکتفا کرد . یبه زدن لبخند فقط
   

ه بارنشون نداد دو یواکنش چیه یو از پشت سرش قرار دادم . ول دستم

 رهیدستش خ یبه تبلت تو

 ؟ یازدواج مادرت و بد بیترت یخوا ی: چطور م شدم

 نمیبب .تم گذاش هیکنم با دکتر اشنا بشه . فعال از تو ما یفکر هی دی:با-

 رهیم شیدر ادامه چطور پ

 : از من ؟ دمیتعجب پرس با

که  یسک دمی، اونطور که فهم یدار یقلب یماری:اره ... بهش گفتم تو ب-

 جراح هیخواستگار مادرمه 

م از دوستام که تازه باهاش اشنا شد یکی... خوب منم گفتم  قلبه

 داره و حالشم اصال یقلب یماریب

 کنه یشناسه معرف یم یکتر خوب. ازش خواستم اگه د ستین خوش

م ه یا جهیحرفا به نت نیو سرم و به عقب برگردوندم : با ا دمیخند

 ؟ یدیرس



 پرسه . یگفت از چند نفر م یو باال انداخت : نه ... ول سرش

 ؟ ینکنه چ ی:حاال اگه اون و معرف-

 امیمبه همراه تو رفته بودم و  گمیدکتر و م یاقا شیپ رمی:خودم م-

 یم فیکتر تو خونه تعراز د یکل

 کنم

 ستیجلودارت ن یزیچ چیه یبکن یکار هی یریگ یم میتصم ی:وقت-

 ارمانم وندی:من پ-

 :خودخواه-

 یمغرور یلی:تو هم خ-

ا ب یچندان یطرفم برگشت . کامال کنارم بود . با برگشتنش فاصله  به

 . نفس هاش کامال میهم نداشت

 خورد . یصورتم م به

. دستم از  دیدرخش یوختم . چشماش کامال مو به چشماش د نگاهم

 مبل سر خورد و یلبه  یرو

اس حس. ا شدمیاومد . تمام وجودم گر گرفته بود . داشتم گرم م نییپا

 ... با نیریگرما داشتم . اما ش



مال کا جلوتر نشسته بود . دستم وندیوجودم در حال جنگ بودم . پ تمام

 منگاهینش یپشت سرش رو

ت رگشبپاهاش رها کرد و کامال به طرفم  یتبلت و رو قرار گرفت . مبل

 یاجزا ی. نگاهم رو

 صورتش و از نظر گذروندم .تک یچرخ خورد ... تک تک اعضا صورتش

 یم ادیبدنم فر یتک اعضا

 یم متیخونم به جلو هدا ی... از قلب و مغزم تا تک تک سلولها دنیکش

 کردن .

 . دیدیم ینگاهم چ یدونم تو ینم

بود به  اهی. چشماش س دمید ینگاهش درخشش نور و م یمن تو یول

 ... اما کیشب ... تار یاهیس

 زنه . یبرق م یکیتار یکه تو کیکوچ ی... درست مثل چراغ درخشان

 روز ییروشنا یچشماش تو
   

 دی. درخشش درست مثل خورش دیدرخش یاطرافش م یاهیس نیب اما

 وصف یبود . در کنار نور گرما

 . دیکش یم شیکه حرارتش من و به ات ییگرما داشت . یریناپذ



 چشمام بود . ینگاهش فقط تو چرخش

ا ن بتا لبهاش چرخ داده بودم او شیشونیپ یمن که نگاهم و رو برعکس

 رهیدقت تمام به چشمام خ

 هرینگاهش خ یمنم با دقت تمام تو شدیکار باعث م نیبود و با ا شده

 بشم .

 : چطوره ؟ دیپرس اروم

 خوب یلی: خ دمیپرس رمینگاهم و ازش بگ نکهیا بدون

 راست لبهاش باال رفت . سمت

ه ب یشتریلرزه . ناخوداگاه با دقت ب یکم احساس کردم چشماش م کم

 نه یشدم . ول قیچشماش دق

ران پام نگاه از  یرو یزیلرزشش مطمئن بودم که با احساس چ از

 چشماش گرفتم و به تکون

 . دیلرزیخودم هم م یپا یحت یول ران پام بود . ی. دستش رو خوردم

و  زشلر نیدادم ا یم حیپام مطمئن بودم . اما ترج ریز نیلرزش زم از

 به بدن خودم نسبت بدم .

م دنبکه به  هیادیز یاز گرما یلرزش ناش نیدادم فکر کنم ا یم حیترج

 . شهیمنتقل م



 شیپ زیگنگ بودم . به سرعت نگاه از پام گرفتم و به م یلحظه ا یبرا

 به حرکت زیروم دوختم . م

 اومده بود . در

 تکون خورده بود . زیکردم . م ینم اشتباه

حرکت دادم و اون و به طرف خودم  وندیپ یشونه  یو رو دستم

 . دمیکش

 خورد . یتکون م مبل

ر ده ن یافتاد . زمان متوقف شده بود . ول یدر سکون اتفاق م زیچ همه

 بود نیزم نیحال حرکت بود ا

 . میبود ستادهیکه روش ا ینی. زم دیرزل یم که

 افتاد . نیپاهاش زم یاز رو تبلت

 کرد : زلزله زمزمه

 بود . یکامال جد صداش

 سرعت از جا بلند شدم و اون و هم با خودم همراه کردم . به

 نیمزبردارم خودش و ازم دور کرد و به تبلت که  یقدم نکهیاز ا قبل

 افتاده بود چنگ زد و برش



 وو هم برداشت  شیگوش داشتیبه جلو برم یونطور که قدم. هم داشت

 یبه راه افتاد . دو ، سه قدم

ات فاقات نیا ی. همه  ستادیاز حرکت ا نیکه زم میبرنداشته بود شتریب

 قهیدق کیکمتر از  یزیدر چ
   

طراف ه ابو با دقت هر چه تمام تر  ستادمیافتاده بود . سر جام ا اتفاق

 رعتشده بودم . به س رهیخ

 بلرزه و متوجه نشده باشم . نیدر گردش بود تا مبادا زم نگاهم

ت نگاه کردم . درس وندیلرزه برگشتم و به پ یمطمئن شدم نم یوقت

 بود . ستادهیپشت سرم ا

 برگشت و گفت : زلزله بود دینگاهم و د یوقت

لزله ر زبا هیتهران صدسال  نیلب زمزمه کردم : تو ا ریدادم و ز سرتکون

 االن نیهم دی... با ادینم

 ادیب

 نایبرگشت : مامان ا وندیپ

 که در دست داشت شد . یلیبا موبا یریسرعت مشغول شماره گ به



 کردن یجونشون تالش م یکه همه برا یلحظه ا یتکون دادم : حت سر

 وترشیو کامپ لیبه فکر موبا

 . بود

 صحبت شد . مشغول

 دیااه افتادم . ببه ر سیکردم بدنم گرم شده به طرف سرو یم احساس

 یبه دست و صورتم م یاب

.  ختمبه صفحه اش اندا یاوردم و نگاه رونیب بمیو از ج می. گوش زدم

 نگاه کردم وندیبرگشتم و به پ

 وشدم  سیبود و مشغول صحبت بود . وارد سرو ستادهی. پشت به من ا

 شماره گرفتم .

 ؟ یکرد کاری: چ دمیپرس دیسروش که به گوشم رس یصدا

 نکهیتا ا ریرفت ام یم شیخوب داشت پ زیه چ:هم-

 ؟ یچ نکهی: تا ا دمیحرفش رفتم و به سرعت پرس ونیم

 می:سها رو گم کرد-

 ؟ هیباشه : منظورت چ یمنف یکردم صدام پر از تنش و انرژ یسع

 وار ک نیقرار بود شاهرخ ا یعنی...  مینکرد بشی:خوب ما امروز تعق-

 بخاطر اصرار سونا یبکنه . ول



 با اون بره . شهیم بورمج

 دونم اون گفت سها خوابه یو م نی:ا-

 ستیاالن شاهرخ خبر داد سها خونه ن ی:اره ول-

 یچتوش موج بزنه گفتم :  تیکردم عصبان یم یارامم که سع یصدا با

 ؟

 وندیپ داتا مبا دمیکش یم واریبلند بود . خودم و به طرف د بایتقر صدام

 صدام و بشنوه .سروش

 تونه باشه ؟ یکجا م یعنیتا بپرسم :کرد  سکوت
   

 یکنم کجا م یفکر م یرسه . هر چ یبه ذهنم نم یزیدونم چ ی:نم-

 تونه رفته باشه ... اصال متوجه

کر فنرفته که بتونم شک کنم .  یخاص یچند روز جا نیا ی. تو شمینم

 شیرفته باشه پ دیکردم شا

ماس گرفت و سر دار ت ی. راست ستیشاهرخ گفت اونجا ن یول دیسع

 عصر جلسه گذاشت یبرا

کن  یسع .کجا رفته بود  میبفهم دیبا ی... ول گردهیخوب ... برم یلی:خ-

 کجا نی... بب یاریامار در ب



.. رسونم . ی.واسه جلسه هم به بچه ها خبر بده منم خودم و م رفته

 در یاطالعات هیبرم  دیقبلش با

 کنم دایسها پ مورد

 یاتیصاحب کارخونه لبن ریام یارا . راست:باشه پس من برم دنبال ک-

 اومده بود دنبال طرح هاش ...

 کنم ؟ کاریچ

 ؟ ستی:اماده ن-

 یاراکچند روزه رو  نیکه ا می: نه بابا ... وقت نکرد دیاه کش سروش

 . میشرکت وقت بزار

 یقتتا و مینک دایپ میتون ی... سها هم نم نیندار ی:باشه ... االن که کار-

 ونه ... پس بروکه برنگشته خ

ا سها کج میکن دایپ میتون یم نمیشرکت ، منم برم بب یکارا دنبال

 ممکنه رفته باشه ؟

 :باشه رفتم .-

و به  دمستایا نهیرها کردم . در برابر ا بمیج یرو قطع کردم و تو یگوش

 شدم . ته رهیصورتم خ



زد .  یچشم م یداشت بدجور تو یاصالح حساب هیبه  ازیکه ن یشیر

 اب و باز ری. ش ومدیهم مب یول

 هریخ نهیا یخودم تو ریگرفتم . با دقت به تصو رشیو دستام و ز کردم

 شده بودم که صداش بلند

 . شد

 یچند تا دستمال کاغذ دنیکش رونیاب و بستم و با ب ریسرعت ش به

 زدم . رونیب سیاز سرو

 بود . ستادهیا سیدر سرو یجلو

 هارنا ایتعجب نگاهش کردم که گفت : ب با

 ی:زنگ زد-

 رفت گفت : اره زنگ زدم یکه به طرف اشپزخونه م همونطور

 مرتبه ؟ زی:همه چ-

 باشه ؟ دی:اره چرا نبا-

 ودنشسته ب وندیپ شیپ یکه ساعت یهام و باال انداختم و صندل شونه

 نشستم و همونطور که سس

ت لپ تاپت از خود یعنیکردم گفتم :  یم یخال تزامیپ یو رو کچاپ

 ؟ مهم تره



 . وتراستیاون کامپ یتو میجدا کرد و گفت : تمام زندگ یا کهیت

 ستیخوب ن ادی... ز ی:بهتره از شرشون خالص ش-
   

 .ت نشکس یکرد . ول جادیا یبلند یرها کرد که صدا زیم یو رو وانیل

 دیامکان نداشت بکشنه . شا

 نبود که بشکنه . یجور یبود ول نیسنگ ضربه

 ریکنم ام یم کاریدونم دارم چ یت : من مدقت و شمرده شمره گف با

شده بود . به سرعت  رهیگفت که با دقت تو چشمام خ یو وقت نیا

 چشم چرخوندم و نگاهم و ازش

.  افکارم غرق شده بودم ی. مشغول خوردن شده بود . منم تو گرفتم

 ... شیپ یلحظه ا یزلزله 

 ییهاساز  نیا زدیساده حرف م یلی... خ وندیهمون پ ایسها ...  یحرفا

 بود . دیشناختم بع یکه من م

 یزیچ هیبود  نیکرد ذهنم و منحرف کنه . تمام تالشش ا یم یسع

 که از ییاز سها نیا یبگه ... ول

 یمبه نظر  دیدو تاش قلنبه سلمبه بود بع زدیکه حرف م یکلمه ا سه

 . دیرس



اون  دوب نیشدم . واقعا ا رهیخ وندینگاهم و بر گردوندم و به پ دوباره

 که من دو سال تمام یوندیپ

 چت کرده بودم ؟ باهاش

م ودب دهید وتریکه من پشت کامپ یا افهیبود با همون ظاهر و ق خودش

. 

 ودم .ه بکه من فکرش و کرد یمتفاوت تر ... متفاوت تر از اون یلیخ یول

به  .نخورده از جا بلند شدم . با تعجب نگاهم کرد  شتریب کهیت چند

 که کتم و روش یطرف در مبل

م ردک ینگاهش و کامال احساس م ینیبودم قدم برداشتم . سنگ انداخته

. 

 ؟ یریم یجابلند شد و گفت : دار از

 کار دارم ی:بهتره برم . کل-

 میباهم حرف بزن یخوا ی:فکر کردم م-

.. منم . یکار ندار نیبه ا یلیطرفش برگشتم و گفتم : انگار تو تما به

 حرف ندارم واسه یادیوقت ز

ب ... ش میزنیراحت تر حرف م وتریکنم پشت کامپ ی... احساس م زدن

 میکن یباهم چت م امیم



ه باش و کامال صاف کردم . همونطور که  قهیو  دمیو به تن کش کتم

 یرفتم جلو یم یطرف درخروج

 نداختما پمیبه ت یو نگاه ستادمیبود وا ستادهیجلوش ا وندیکه پ یا نهیا

 . دمیرس ی. خوب به نظر م

 .بود  هادستیاومده بود و با چند قدم فاصله ا رونیاز اشپزخونه ب برگشتم

به روش زدم و به طرف در قدم برداشتم و در همون حال  یلبخند

 یگفتم : فعال خداحافظ ... کار

 بزن لیمیا یداشت

 حال رد شدن از کنارش بودم که مچ دستم و گرفت . در

 . ستادمیا ینخوردم ول یوزنم تکون ینیسنگ بخاطر

 میحرف بزن یجد ایو گفت : ب دیو جلوم کش خودش

 میحرف بزن یجد می:سه ساعته نتونست-
   

 ! میزن ی:غذات نصفه مونده . بعد از ناهار حرف م-

.  دیکش یهم گذاشتم . اروم نفس م یبود . چشم رو یدستور لحنش

 بخاطر سکوت خونه کامال



 بهم دست یود احساس بداروم ب نطوریا یوقت یکردم . ول یم احساس

 کردم یداد . فکر م یم

 وداصال وج دمینشون بدم ... شا یمن چه رفتار ستیاصال مهم ن واسش

 خودم مهم نبود .

 وم خود ریکه تصو ییشدم . به چشما رهیباز کردم . کامال بهش خ چشم

 که یری. تصو دمید یتوش م

 کرد یم یاور ادیکه بهم  یریزد . تصو یو رقم م میزندگ جاناتیه

 هستم . دنبال خودم ؟ یدنبال چ

ه ب یشده بودم . دست رهیخ وندینشسته بودم و با دقت به پ زیم پشت

 به یلینزدم . م تزایمانده پ یباق

و  ادیبه حرف ب دیدادم منتظر بمونم تا شا یم حینداشتم . ترج خوردن

 صحبت کنه . منتظر یجد

ه ک یزیبخواد اون چ هنکیگذره . نه ا یذهنش م یتو یبهم بگه چ بودم

 گذشت و یذهن من م یتو

 ونگاهم  ینیسنگ دونمیبه دهان گذاشت . نم یبکشه . لقمه ا رونیب

 واسش مهم ایکرد  یحس نم



 با . در هر حال با ارامش نشست و شروع کرد به خوردن . چنان نبود

 یخورد که دلم م یارامش م

 ی. نم رمیبگخودم و  یکردم جلو یم یسع یاعتراض کنم . ول خواست

 کنم . شیخواستم عصبان

رده ت کشده بود تا دو ماه تمام در برابرم سکو یکه عصبان یبار نیاخر

 خواست یبود و من دلم نم

 . ادیبال دوباره سرم ب نیا

.  لند شدا بنوشابه رو برداشت و از ج وانهیاز خوردن فارغ شد . ل باالخره

 اومد . رونیاز اشپزخونه ب

تم : گف از جا بلند شدم و الیخیانداختم و ب تزایپ یبه جعبه ها ینگاه

 کجا ؟

 نزد . بازم سکوت کرده بود . یرفت . حرف یطرف پله ها م به

اون به سکوتش  یکرد یاگه اصرار هم م یکرد حت یسکوت م یوقت

 سکوتش ی. ول دادیادامه م

 نشد . یطوالن اونقدر

 و به دست گرفته بود . شیو گوش تبلت



وا پا گذاشت و گفت : بعد از غذا دوست دارم بهم ه پله نیاول یرو

 باال ... میبخوره . بر

د فرستادن نفسم از جا بلن رونیو به سمت چپ کج کردم و با ب سرم

 شدم و به دنبالش راه افتادم . از

 کال یبا اون ناخن ها دشیسف ی. پاها میباال رفت یچیمارپ یها پله

 یسنگ ها یقرمز خورده رو

ه بو  کرده بود . اگه دستم جادیا یجالب بیپله ها ترک کرم رنگ مرمر

 نرده نگرفته بودم بخاطر نگاه

بقه طد . وار نییگشتم پا یخوردم و برم یقل م وندیپ یام به پاها رهیخ

 ... اماده بودم تامیدوم شد

 ها طبقه دوم کج کنم که به طرف پله ییرایو به طرف سالن پذ رمیمس

 الرفت و بازم شروع کرد به با

 . رفتن
   

ه بقرسوند به ط یخودش و م دیکردم و به دنبالش رفتم . حتما با اخم

 تو یحت ای اطیاخر ؟ خوب تو ح

 شد هوا خورد . یطبقه دوم هم م بالکن



الن سد سوز دار وار ی.پنجره ها رو باز کرد و هوا میطبقه سوم شد وارد

 ام شانه یشد . دستام و رو

ودم وارد شد به خ کبارهیکه  ییسرماو در هم قفل کردم . از  دمیکش

 به طرف مستقیم.  دمیلرز

 . برگشت و ونیزیرفت و شروع کرد به نصب تبلتش به تلو ونیزیتلو

 یپرده ها رو کامال بست . وقت

را بسته شدن همه جا مطمئن شد به طرفم برگشت و اشاره کرد : چ از

 ؟ ینیش ینم

 یداد و باال یش چرخدست ینشستم . کنترل و تو ونیزیتلو یبه رو رو

 . ستادیسرم ا

 شیپ لمیشروع به پخش کرد . با دقت به ف لمیزدن دکمه پخش ف با

 یاز ورود لمیبودم . ف رهیروم خ

 ومدونستم کد یشده بودم . م رهیخ ریبانک بود . با دقت به تصو هی

 اون شعبه حساب یبانکه . تو

 . داشتم

ن وع کرد به حرف زددهانش و شکست و شر یمهر زده شده رو باالخره

 و کامال با یجد نباری. اما ا



و به  دمسر بلند کر یو وقت نیبود . ا ونیزیاش به تلو رهی. نگاه خ دقت

 سرم یصورتش که باال

 بود نگاه کردم متوجه شدم . ستادهیا

 بانکه ... یروت هست محوطه اصل شیکه پ یریتصو نی:ا-

 هست . دیکنارش بازار خر قایدق

 شاپ وجود داره ... یکاف هیر اخر بازا طبقه

 ی.... ساعت کار شهیبانک شاملش م طینسبت به مح یخوب یلیخ دید

 بانک از صبح ساعت هفت صبح

با  . کنن یپنجشنبه تا ساعت  کار م یساعت  ظهره ... البته روزها تا

 که توش یتیتوجه به موقع

اب کار انتخ یپنج شنبه رو برا یاز روزها یکی میمجبور میدار قرار

 ی. روز پنج شنبه برتر میکن

. دوم زود بانک .. یلیداره . از جمله تعط گهید ینسبت به روزها ییها

 روز جمعه هست که یلیتعط

 میرزان یاز خودمون باق یو اثر میتمام رد پاها رو پاک کن دهیم فرصت

... 



 نرویک باناز ب یلی. اما بعد از تعط میبانک وارد بش یلیقبل از تعط دیبا

 تا میمون ی. اونجا م میاینم

 شتریهست ب شیکه در پ یالتیبشه . بخاطر تعط هیکامال تخل بانک

 یبه سر م یکارمندها در مرخص

.  شنیزود از بانک خارج م یلیمونده هم بخاطر تعط یو افراد باق برن

 هوشیکار ، ب یبخاطر دقت تو

 مونده یکس انایتا اگه اح میکن یبانک پخش م یهوا یتو یا کننده

 باشه ، هوشیباشه تا  ساعت ب

 . میاستفاده کن یاصل یها ستمیاز س میتون یم میوارد بانک شد یوقت

 و میرو هک کن یاصل وتریکامپ

 میونت یم ینطوری. ا میبش ستمیکل وارد س ریاستفاده از پسورد مد با

 حساب ها کنترل داشته یتو
   

 میدانتقال ب یخارج یپول ها رو به حساب ها میتون ی. چون نم میباش

 یاز بانکها یکی یتو میمجبور

 . میو پول ها رو به اون انتقال بد میکن جادیا یحساب یخصوص



د عداتخورد . از تمام محوطه بانک بود . از  یچرخ م لمیف یرو نگاهم

 ها تا دونه دونه شخوانیپ

 شوننبود بعد از  نجایبانک وجود داشت . جالب ا یکه تو ییها یصندل

 صفحه دادن هر قسمت

 یم شیبانک رو هم نما یموجود تو یتعداد گلدان ها یو حت ومدیم

 داد .

ها  ولپ یبه اسون میتون یو ادامه داد : اما نم دیکش یقینفس عم وندیپ

 ... میرو به اون حساب انتقال بد

 یحساب ها نیتا روز جمعه شب پول ها رو ب دیبا یرد گم کن یبرا

 ... میگردش بد یبانک

 نیا . هریگیکه در دست دارم انجام م یستفاده از برنامه اکار با ا نیا

 روسیو هیتونه مثل  یبرنامه م

 به وبکشه  رونیاز حساب مد نظر ب قهیدق کیپول رو در کمتر از  تمام

 منتقل کنه . یدیحساب جد

ل رد ابداره ق ییکه در جا به جا یینقل و انتقال بخاطر سرعت باال نیا

 . ستین یابی



موم تنک با یکارمون تو میو وارد برنامه کرد ازیپول مورد نمقدار  یوقت

 . شهیم

 یاهرب از د یکیداره .  یاومد و ادامه داد : بانک سه درب ورود جلوتر

 بانک یپشت اطیبه ح یورود

 الدیم دیکم با مرکز خر یبا فاصله  یوارید یپشت اطیکه ح شنیم باز

 اونجا دارم ییداره ... من اشنا

 حواسمون باشه دی. با میکمکمون کنه از بانک بر تونه یشب م که

 یتو یادیتا مدت ز میمجبور

 . میبمون بانک

ه ب و دوباره رمیکرد و باعث شد نگاه ازش بگ ونیزیبه تلو یا اشاره

 بشم : رهیروم خ شیصفحه پ

وز رنه داره که در طول شبا یحفاظت یتیدو تا مامور از شرکت امن بانک

 یقسمت یکنن . اونا تو یکار م

ا بدر هر حال مامور هستن و ممکنه  یبانک حضور دارن . ول یرونیب

 به حضورمون ییصدا نیکوچکتر

 کنن . شک



 از دستشون خالص ندهیساعت ا  یقبل از بسته شدن بانک برا دیبا

 مورد هی نیا ی. ... رو میبش

 رسم . یم جهیبه نت یکنم به زود یکار م دارم

ت اعس  یاز شر نگهبان ها برا میتون یمهمه ... نم یلیکه خ یمشکل و

 چون درست میخالص بش

 نیو ا شنیعوض م دیساعت  شب نگهبان ها با دو تا نگهبان جد سر

 . ادیمشکوک به نظر ب دینبا

ز اشن بهمون کرده با یشک نکهیاونا سر ساعت  بدون ا میکن یکار دیبا

 برن . رونیبانک ب

 . زدینفس حرف م کی

 ... لمیف نیو بپرسم : ا امیه حرف بسکوت کرد تا ب باالخره

 مالیف نیخودم و دارم . به دست اوردن ا یحرفم اومد : من ادما انیم

 . ستین یکار سخت

 ؟ یو سکوت کردم : فکر همه جاش و کرد دمیکش یاه
   

 کنم یتا پنج شنبه شب حلش م یداره ول یینقطه ضعف ها هی:-

 :خوبه-



 یشد . ول رهیخ ونیزیه تلوسمت راست نشست و با دقت ب یصندل یرو

 حواسش کامال پرت بود .

 . دیرس یبه نظر م متفکر

ر که دست ه ی. اطالعات دیچرخ یسها م یذهنم به دور اطالعات تمام

 یتونست باشه . رو ینم یکس

نحو ممکن  نیکرده بود به ساده تر یبود و سع دهیکه کش یا نقشه

 من یبده . ول حیمن توض یبرا

از  م وخواهد بود که سها گفت ... نگاه یتر از اون دهیچیدونستم پ یم

 گرفتم و به طرف ونیزیتلو

به  ودم به خواب رفته بود . از جا بلند ش دیتخت سف یبرگشتم . رو سها

 یطرفش رفتم . پتو رو از تو

ش جمع کرده بود حصار ی. پاهاش و تو دمیبرداشتم و روش کش کمد

 سرش ریدست راستش و ز

 . دیکش یبود و اروم نفس م دهیطرفه خواب کیبود .  گذاشته

وم به ار خورد و دوباره یرو تا شونه هاش باال اوردم . تکون مختصر پتو

 یخواب رفت . دستام و تو



 رنگ یمشک یشدم . موها رهیشلوارم فرو کردم و با دقت بهش خ بیج

 شیشونیپ یو کوتاهش رو

قت دا د تا من بنکر یبود . خم شدم و اونا رو کنار زدم . حرکت ختهیر

 یتمام انگشت اشاره ام و رو

 حرکت بدم . موهاش

کر ح فکه تمام شب تا صب یاروم بخوابه ... من نقدریتونست ا یم چطور

 بهم شک یکردم اگه کس یم

 ؟دارم  یا دوستیارمان  وندیبفهمه من با پ یباشه ! اگه کس کرده

 یچ دهنیاد ... خواهد افتا ی... روز بعدش چه اتفاق رهیم شیچطور پ فردا

 کرده ؟ دو ینیب شیبرام پ

 یه بعد کجا هستم ؟ اشتباهات گذشته ام چقدر دردناک بود ؟ هم سال

 ینیشب نش شدیباعث م نایا

 . رونیپف کرده از خونه بزنم ب یو صبح با چشما کنم

 نه ؟طمئ. اونقدر به خودش م دهیخواب الیخیاروم ، ب نطوریا وندیپ یول

 و لیموبا یبرگشتم . گوش ونیزیم . به طرف تلوو برگشت ستادمیا صاف

 یبود . م زیم یتبلتش رو

 بزنم ؟ یراحت اونا رو بردارم و گشت یلیخ تونستم



 هار زیم یرو رو نایا یاسون نیشناختم به ا یکه من م وندینه پ یول

 یکه من م یوندیکرد . پ ینم

.. . خودتم اعتماد نداشته باش یبه چشما یکرد حت یتکرار م شناختم

 کرد یبه من اعتماد م یچطور

 سرک بکشم . نایا یتو دادیاجازه م یبه راحت و

شدم تا چند  یداره . اگه مطمئن م ینیمطمئن بودم خواب سنگ اگه

 یبهتر م دیشا شهینم داریساعت ب

 برم سراغشون ... تونستم
   

کردم و  زیم یرو یوتریکامپ لیوسا نیدترینثار جد یحسرت بار اه

 مبل ولوشدم . کاش یدوباره رو

 راحت تماشا کنم . الیبانک بود تا بتونم با خ لمیف الاقل

و مشغول شدم . اتصال به  دمیکش رونیب بمیج یو از تو میگوش

 سخت بود ... یتا قسمت یکم نترنتیا

 بود و یروشن م دیرو روشن کردم و جستجو کردم . شا یگوش بلوتوث

 ینطوریشد هک کرد ... ا یم

 . شدیجه نمهم متو وندیپ



 یکم مونده بود از خوش لمیصفحه موبا یروpyvandاسم   دنید با

 دارشیداد بزنم و از خواب ب

 . کنم

گذشت  ... قهی... دو دق قهیدق کیاتصال و فشردم و منتظر شدم .  دکمه

 یول قهیدق ستیو شد ب

 متصل نشد . یگوش

م ازب یو لغو کردم و دوباره مشغول شدم . ول اتیکردم . عمل تعجب

 . جهیهمون نت

 . دمیخواستم نرس یکه م یهم تکرار کردم و به جواب گهیبار د چند

 ودم از چند بار امتحان کرده بو شترینداشت ... ب یمن مشکل لیموبا

 نیتونم با ا یمطمئن بودم م

که  یمدل نیدتریاز جد یمختلف و هک کنم . حت یها یگوش برنامه

 نیا یبود . ول وندیدست پ

 مانع اتصال به یزیچ هی. انگار  شدیهک نم یحالت چیه یتو یگوش

 شد . یم یگوش

شدم .  رهیخ شیرنگ گوش اهیخم شدم و به صفحه س زیطرف م به

 کامال خاموش بود .



 یرییتغ چیبه حرکت در اوردم . اما ه یگوش یاشاره ام و رو انگشت

 نشد . با جادیصفحه ا یتو

مدل  نیداشتم ا ادی که به ییموندم . تا جا رهیخ یبه گوش تعجب

 ها با حرکت انگشت روشن یگوش

 . شدنیم

د بازم روشن نش یکردم . خودش بود ول یرو بررس یدقت مدل گوش با

... 

 ورد یو خاموش کردم و چرخ ونیزیکردم و از جا بلند شدم . تلو اخم

 خودم زدم ...

 یب یگوش نیهک کردن ا یفکر کنم . انتظار برا یزیتونستم به چ ینم

 بود . هدیفا

 انداختم و به طرف تخت رفتم . وندیبه پ ینگاه

 .د اتاق بو یسوز دار همچنان تو یسرما یها رو بسته بودم ول پنجره

ه ب . پشت دمیدراز کش وندیرو باال زدم و کنار پ یاز رو تخت یقسمت

 یبرگشتم و سرم و رو وندیپ

 نیبه ا . کردم . باالخره اروم گرفتم و چشمام و بستم نییباال پا بالش

 داشتم . هر چند اجیخواب احت



من  یول . شدیم داریب گهید ی قهیتا چند دق وندیپ دی... شا شدیم کوتاه

 داشتم االن بخوابم ... ازین

 اوردم . رونیو اون و ب دمیبود کش بمیج یکه تو میگوش یرو یدست

 دست چپم گذاشتم و دست یتو

با  وبالش محکم کردم  یبالش فرو بردم . سرم و رو ریو کامال ز چپم

 راحت به خواب رفتم . الیخ
   

ه ن بزدم . به طرف پشت ساختما رونیو از خونه ب دمیو به تن کش کتم

 سها نمیراه افتادم .برگشتم بب

 فتمگ یداشتم به خودم دروغ م دمینه ! شا ای رهیم یطرف در خروج به

 لحظه اخر یخواستم برا یو م

قدم  یاحت به طرف در خروجر الی. سها با خ نمشیبب دوباره

 فکر به سرعت سر نی. با ا داشتیبرم

 و به راهم ادامه دادم . بگردوندم

 ساختمون گذشتم . چیپ از

 من به ساختمون ینه . ول ایرفت  رونیاز خونه ب نمیبب برنگشتم

 شدم و از کینزد اطیته ح یداریسرا



 تم وبه کوچه خلوت انداخ یزدم . نگاه رونیپشت خونه ب کیکوچ در

 گذاشتم . در و رونیپام و ب

 چهکو یرنگ تو اهیبا چادر س یسرم بستم و به راه افتادم . زن پشت

 . دیچیپ

نار ز کانداختم . ا نییشلوارم فرو بردم و سرم و پا بیج یو تو دستام

 که با دقت بر یزن چادر مشک

ه به را نییشدم و به طرف پا ابونیکرد گذشتم و وارد خ یم اندازم

 که با جدول ییرو ادهی. پ افتادم

ه جدا شد ابانیشده تا اسمون از خ دهیکش یرنگ و درخت ها یاب یها

 از یکی یخال یبودن . از جا

 یسک نمیو به راهم ادامه دادم. برنگشتم به عقب بب دمیپر یها چاله

 نه ایرفته  وندیدنبالم هست ؟ پ

 وبود  نشسته یصندل یشدم حاضر و اماده رو داریاز خواب ب یوقت ؟

 بود . لشیبا موبا یمشغول باز

 نگاهم کرد . رهیخ رهیچند لحظه خ دنمید با

 و شیخواستم گوش یباشه م دهیلحظه شک کردم . مبادا فهم هی یبرا

 هک کنم ؟



هت گان رهیخ ینطوریبود که ا دهی. ... اگه نفهمریام گهید دهیفهم خوب

 بود یکرد . نگاهش خال ینم

 یخواست بفهمم تو ی. اون لحظه دلم م.. یاز هر احساس ی... خال

 از هر شتریگذره . ب یم یسرش چ

فت گ وبه روم زد  یلبخند وندیداشتم . اما پ ازیحس ن نیبه ا یا لحظه

 : صحت خواب

ع تا خودم و جم دیطول کش یحبس شده ام و رها کردم . لحظه ا نفس

 یو جور کنم . مشکوک نگاه

 ؟ یریم یدار : دمیانداختم و به سرعت پرس شیگوش به

 گهیگفت : اره د دیکش یم زیم یو بلند کرد و همونطور که رو پاهاش

 نجایخوام برم ... ا یکم کم م

 . می. بهتره بر ستیخوب ن ادمیز موندنمون

ان نزدم فقط سر تکون دادم . دوباره مشغول شده بود . با چن یحرف

 مشغول بود که به خودم یدقت

ز م اتم و کتم و به تن کردم . با هکردم . دست و صورتم و شس یم شک

 . قبل میبه طبقه اول رفت



 یصندل یو از رو فشیاز بسته بودن پنجره ها مطمئن شدم .ک رفتن

 برداشت و گفت : شب باهم

 . میزنیم حرف

 . ستادمیو تکون دادم و کنارش ا سرم
   

ند بل . با خنده دستاش و ستادیگذاشت و رو به روم ا نیاش و زم کوله

 دور گردنم حلقه زد . با کرد و

 یخوا ی؟ نم هیکردم . با صورتش خندونش گفت : چ ینگاش م تعجب

 ؟ یکن یخداحافظ

 مارحص یو خودش و تو دیو باال اوردم و دورش حلقه زدم . خند دستام

 یجا داد . اون لحظه دلم م

کرد  یم یمحبت مختصر کار هیبزنم . با  شیخودم و ات خواست

 شیکم پ یلیاحساس گناه کنم . خ

 دهمهربون ش ی... ول شیمهربون باشه ... درست مثل دو سال پ ومدیم

 بود .

 شیپز اکه  ینیماش یبودم . دستم و باال بردم و برا دهیچهارراه رس به

 دست بلند کردم شدیروم رد م



 و رمیجلوتر توقف کرد . به قدم هام سرعت دادم و با گفتن مس یکمی. 

 جلو یصندل یرو دشییتا

 . منشست

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

 ؟ نیدینشست و گفت : به کجا رس یصندل یرو سردار

ها س ایارمان  وندی... پ یچیدستم و چرخ دادم : فعال ه یتو خودکار

 نکرده یحرکت چیشمس ه

ند نکرده . جز چ یحرکت چیجا به جا شد : فعال ه یصندل یرو شاهرخ

 شونیکیکه رفته ...  ییجا

ه فانزد اما متاس رونیم نصف شب از خونه به گهید یکیبوده .  باشگاه

 ... میکن بشیتعق مینتونست

و از سرتون  بیهم قفل کرد : بهتره فکر تعق یدستاش و تو سردار

 . سها اونقدر نیبنداز رونیب

 نه . ای نیفهمه دنبالش هست یزود م یلیکه خ باهوشه

 ود رک دی... خر دیبارم به همراه مادرش رفت خر هی:  دیکش یاه سروش

 برگشت

 نبود ؟ یمشکوک یزی: چ دیپرس سردار



 زیبود چ یعاد یلی: خ دیکش یم زیم یانگشت اشاره اش و رو سروش

 خورد یبه چشم نم یمشکوک

مه هطعا ق. اون تازه اومده بود ...  دیرس یمشکوک به نظر م زیچ هی اما

 تونستیو م نشیهم بهتر زیچ

نگاه  وشبه سر رهیخ رهی؟خ کنه دیخر نجایا دیکنه چرا با هیاونجا ته از

 کردم .

 متفکر گفت : حق کامال با توئه سردار

کردم . سها شمس  قیمورد تحق نیا یخم شد و گفت : من رو سروش

 اون روز با فروشنده حرف

 وس کنه سها شم یادعا م یبود . من سراغ فروشنده هم رفتم . ول زده

 . شناسهینم

مثل  نجاینزده بود ؟ من ا یحرفرو بهم نگفته بود ؟ چرا  نایسروش ا چرا

 خنگا نشستم و سروش

م کنه ؟ احساس کردم پرونده از دست یم قیپرونده تحق یرو ییتنها

 خارج شده .

 نیتونست اشنا باشه اون باهوش تر از ا ی: نم دمیو جلو کش خودم

 هیحرفاست که بخواد بره سراغ 



الش نبد ما دبو دهیاومدن از خونه فهم رونیکه موقع ب یاونم وقت اشنا

 میهست
   

اش باه نیکه بخوا ستیبچه ن هیکرد : سها شمس  دییحرفم و تا سردار

 نی. مواظب باش نیکن یباز

 یلیخره بده ... پس بهت تونیتونه باز یخوب م یلینده . اون خ تونیباز

 نیخوب حواستون و جمع کن

 قیهمه دق نیتونه ا یم یگفت : چطور دهیدرهم کش یبا اخم ها رها

 ه ؟باش

 یم کاریدونه چ یکس نم چینگاهش و از رها گرفت و گفت : ه سردار

 از اون نیبهتره بدون یکنه ول

شه . پس بهتره حواستون جمع با ادیبر م نیکه فکرش و بکن یکار هر

... 

 یدن شخانواده اشو هیبه شاهرخ ادامه داد : فکر نکن حاال که قاط رو

 . ...یبد بشیراحت فر یتون یم

 انیشناختنش نتونستن از پسش برب یسال م نیکه چند ییکسا یحت

 پس بهتره تو هم حواست جمع



 ... تلفنهاش و ی... حت یگزارش کن دی. نکته نکته حرکاتش و با باشه

 ؟ یدیادامه دادم :فهم تیجد با

 قبشرکت و ع یپرونده داره کارا نیو گفت : سردار ا دیعقب کش مینس

 میرسیاندازه ... نم یم

 میو تموم کن شرکت یکارا

 ؟ نطورهیبهم انداخت : ا ینگاه سردار

 سر جواب مثبت دادم . با

 دینک یبند میسکوت گفت : بهتره کارا رو تقس یبعد از لحظه ا سردار

 میهمه تقس نیکار ب ینطوری.ا

 ... شهیم

رف ح و سروش تنها ریخوام با ام یبه بچه ها انداخت و گفت : م ینگاه

 بزنم

 رفتن . رونیدن و از اتاق بها از جا بلند ش بچه

 و رو به روم نشست . دیو جلوتر کش شیصندل سروش

 یبهتر باشه از چند نفر دیهم قفل کرد : سردار شا یو تو دستاش

 . میریکمک بگ



 . میکار و بکن نیا دیداد : نه اصال نبا یبه سرعت جواب منف سردار

 به گروه یاضافه کردن هر کس

 شدن توسط سها ییاشناس یباال برا سکیر هی یعنی

و کار ها ر میرسیمن و سروش نم ینطوریزدم :اما ا هیتک میصندل به

 . میکن میتقس

 نی؟ نکنه فکر کرد نیکن یم کاریچ نی: دار دیپرس تیبا جد سردار

 که براتون نیاداره هست یتو

 میبفرست کمک

 بهم انداخت : البته که نه ! ینگاه سروش

دت ... م ستین نجایهفته ا کیاز  شتری:سها شمس به گفته خودتون ب-

 نمونده پس بهتره ... یادیز

 میو بد بشیحرفش رفت : بهتره هر چه زودتر ترت انیم سروش
   

فته نر ادتونیکنن ...  سکیتونن ر یکرد : مقامات باال نم دییتا سردار

 شما رو یکه اونا فقط به شرط

 . نیمحول شده رو حل کن یکنن که پرونده ها یم تیحما

 میکن یچرخ دارم حرکت کردم : ما تالشمون و م یصندل یرو



 یقت... و ریام ستین یبرد و گفت : تالش کاف نیسرش و به طرف سردار

 من که اجازه شیپ یاومد

،  ستین یکار تالش کاف نیا یبهت گفتم برا یکار و انجام بد نیا بدم

 ... شما از نیشما قانون ندار

پس  نیها رو هم دار یال دستبا تی... حما نیکن ینم یرویپ یزیچ

 از دست شما یپرونده ا چیه دینبا

 ادیب رونینشده ب حل

 از سها شمس در یاطالعات چیاز جا بلند شد و گفت : شما ه سروش

 . ما از نیدیما قرار نم اریاخت

 ادم موفق و باهوش در هی. فقط  میدون ینم یزیسها شمس چ گذشته

 که اجازه نیبرابرمون گذاشت

 دهیبهمون نم یکار چیه

از  ترشیو گفت : ب ستادیسروش ا یهم از جا بلند شد و رو به رو سردار

 ادیاز دست من برنم نیا

 سردار پنهون موند . دیلبم اومد که از د یرو یپوزخند

 به طرف در رفت . از جا بلند شدم . سردار



ه کرد دارید ریدر گذاشت و گفت : سها شمس با وز رهیدستگ یرو دست

 واد به مقامخ یچون م

 برسه یباالتر

 ... دهیزدم : اطالعاتش رس هیتک زیو به م دستم

ز اتر دونم که اطالعات به شما دو تا زود یو م نیطرفم برگشت : ا به

 رسه ، تا بعد یهمه م

 رفت . رونیاتاق ب از

 و دهیکنه ، اطالعات نم یم وونمینشست : داره د یصندل یرو سروش

 توقع اطالعات داره

دست  یمرموز به طرفش برگشتم : اگه تو هم نقطه ضعف یدلبخن با

 اطیبا احت یسها شمس داشت

 یکرد یم رفتار

 گرد شده بهم نگاه کرد : هان ؟ یتعجب و چشما با

... زمان  شینشستم : سها شمس هفت سال پ یصندل یارامش رو با

 یکه برا یاطالعات خاص یدزد

 یاحترچطور تونسته به  یکن یبا خودش برده . فکر م هیاتیدولت ح نیا

 چیکرده و ه یاعالم کنه دزد



 گرفتنش نکنه ؟ یبرا یتالش یحت کس

 : اوهوم دیابروهاش و در هم کش سروش
   

.. .نش چونه ام زدم : فکر کن ... سردار نگفت چرا نگرفت ریو ز دستام

 براساس اطالعات سها شمس

س ده . پکار و نکر نیا یو زبون مستقیمکرده . اون  یو معرف خودش

 یمدارک الزم و برا

 ؟ ستیکار و نکردن ... مشکوک ن نیداشتن . اما ا شیریدستگ

 کار و کرد نیشدم . اونم هم رهیسروش خ به

که فقط من بشنوم  یاروم طور یلیکامال به جلو خم شد و خ سروش

 که ... نهیگفت : منظورت ا

ه داره ک یزیسها شمس چ نهیحرفش رفتم و گفتم : منظورم ا ونیم

 از ما بخوان وارد نایا شهیباعث م

که دست سها  یقطعا اطالعات ی... ول یدونم چ ی... نم میبش عمل

 و داره که نیشمس هست ارزش ا

ست ونت ینم یاسون نیبرن . سها شمس به ا شیاروم اروم پ نطوریا نایا

 یدر بره . اگه م نایاز دست ا



 نیا یزیچ هی یکنن . ول رشیراحت دستگ یلیتونستن خ یم خواستن

 کار نیوسط هست که مانع ا

 همهم یلیخ نای... ا هیتونه باشه ؟ مربوط به چ یم یچ نیا ی. ول شهیم

 دیو گفت : موافقم ... به نظرت با دییهم سا یدندوناش و رو سروش

 نیبا ا نایا ی؟ وقت میکن کاریچ

 وکه چند سال دنبالش بودن نتونستن سها شمس  نطوریتالش و ا همه

 کنن ... از ما چه ریدستگ

 . میکنب میتون ینم یمونده کار یهفته باق هی ی؟ ما که تو یدار یتوقع

اتاق رفتم .  یگوشه  یا شهیجا بلند شدم و به طرف تخته ش از

 دمیکش یم شیهمونطور که اون و پ

 دی.. با.ن خودمو یسراغ ادما میبر دی... با میدست به کار بش دی: با گفتم

 شیهفت سال پ میبدون

 ی. وقتکرده .. کاریسها شمس چ میبفهم دیافتاده . با یچه اتفاق قایدق

 میتون یروشن شد م نایا یهمه 

 رانیاومده ا یچ یسها شمس برا میبفهم

 میکن یکار و م نی:حق با توئه ... هم-



ز او بگ میانگشت زدم و بلندش کردم : به رها و نس زیم یرو کیماژ به

 پرونده بکشن کنار ... نیا

 یماز شرکت هم عقب ن ینطوریشرکت و انجام بدن ... ا یکارا هبهتر

 . بزار شاهرخ هم میمون

 راحت یورنطیماجرا قرارش نده ... ا یتو ادیواسمون ... ز ارهیب اطالعات

 باهاش راه اومد . شهیم

 کنه ی:رها قبول نم-

نه تو یدستوره ... نم هی نیکنم . ا یم شی... راض زنمی:باهاش حرف م-

 میکنه . تو هم به نسقبول ن

 بگو

 خودش بود . شنهادینداره . اتفاقا پ یمشکل می:باشه نس-

 شد یهم درد نکنه . پس اوک می... دست نس هیعال نی:ا-

 دونیپطرف در رفتم و با قفل کردنش گفتم : سها شمس ... ملقب به  به

 ارمان

 کردم . ادداشتیطرف تخته رفتم و روش  به
   



 یمنم ه ی. کس زنهی.. در کمتر از دوماه بانک مدختر نوزده ساله . هی

 کنه یابیتونه رد

 یدزد نیبعد از ا یفرو برد : مدت بشیج یبلند شد و دست تو سروش

 هم یکس بهش شک چیکه ه

 شهیخارج م رانیکنه از ا ینم

ند چبرد نوشتم و ادامه دادم :  یسروش و به طور مخفف رو یها گفته

 یوقت بعد خودش اعالم م

 کرده یددز کنه

جمع  شیریدستگ ی: پس همه برا ستادیتخته ا یرو به رو سروش

 شنیم

ه هم ندپرو نیکنه و ا یم دیداره که تهد یزدم : اما اون مدارک یلبخند

 شهیرها م یهمونطور

ت به نظر ریداد و گفت : ام ینیبه طرفم برگشت . به صورتش چ سروش

 چکسیاون همه ادم ه نیب

 نده باشن !پرو نیدنبال ا شنینم حاضر

 میرایببه دست  یاطالعات دیدونم ... با ی: نم دمیهام و باال کش شونه

 یاصال چطور شیدو سال پ مینیبب



 شده یماس مال یدزد نیا

 رفت . زیم یابروهاش و باال انداخت و به طرف تلفن رو سروش

نگ ز تلفن نیکه با ا یخوا یو دنبالش روانه کردم و گفتم : نم نگاهم

 یبزن

 زاداخط و  نیا یپرونده قبل ستین ادتینگاهم کرد و گفت :  نتطیش با

 میکرد

ه تخت اومد حق با سروشه ... سر تکون دادم و برگشتم و به ادمی تازه

 شدم . سروش هم رهیخ

 حرف زدن شد . مشغول

 یرنطویکه ا یدار ی... چ وندیبهم قفل کردم : پ شانه یو رو دستام

 که زبون هی! چ یکن یم یحکم ران

ر طوخوردنم چ یمن بفهمم دو سال باز زارهیکه نم هیرو بسته ! چ مهه

 که هیچ وندیاتفاق افتاده ... پ

 تا شکستت بدم ! شهیم مانع

 رطونیکه ا یدار یتو چ وندیبه تخته کم کم رنگ خشم گرفت : پ نگاهم

 دنبالت هستن ! ... پول ... !



و ت !...  یاریاون پول و به دست ب یتونست یوقت نم چی... ! ه یچطور

 یم یزندگ یراحت دار یلیخ

 وهم جلوت  چکسی... ه یدیم یخواد باز یرو دلت م ی... هر کس یکن

 نگرفته .

 . پرسشگرانه نگاهش کردم . ستادیکنارم ا سروش

و دبوده و اون  یبانک ستمیمشکل تو س هیگفتن  شهی: باورت نم گفت

 برگشته سرجاش اردیلیم

 : از کجا ! دمیسو پر دمیو در هم کش ابروهام

ون د از ابع هاش و باال انداخت : معلوم نشده از کجا ... اما سه ماه شونه

 برگشته به اردیلیماجرا دو م

 مسئله هم فراموش شده . نی... و ا یبانک یها حساب

 . میشیبدتر از روز اول م میگرد یم ی: هرچ دمییهم سا یو رو دندونام
   

 ستین پرونده کار ما نی... ا میکن شرکت و جمع دیفکر کنم با ری:ام-

 ها رو نصب کرده ؟ رندهیشاهرخ گ نمیامکان نداره ... بب نی:ا-

 :اره همشون نصب شدن-

 :با حفاظ-



 شده بودن . یابیصورت قبال رد  نیا ری:البته ... در غ-

 ؟ یچ نای:دورب-

 صبخونه ن یتو ینیدورب چیسر تکون داد : متاسفانه نتونسته ه سروش

 نشده یخونه هم خال کنه ...

 . میدار دید اطیمن بتونم برم تو ... اما از اپارتمان به ح که

 ! ی:به اتاق سها چ-

 . ستین دیقابل د یزیکم ، چ یلی:اونم خ-

 ... شمیم وونهیهام گذاشتم و فشردم : دارم د قهیشق یو رو دستم

 نکن ریخودت و درگ ادیشونه ام گذاشت : ز یدست رو سروش

ه بو  فرستادن نفسم گفتم : پاش رونیعتم انداختم و با ببه سا ینگاه

 بگو ... به شاهرخ هم بگو مینس

امشب  نیشکار دارم ... به رها هم بگو به اژانس زنگ بزنه بگه ما باهاش

 یو لغو کنن ... من م

 . رسونمش

 به طرف در رفت و گفت : شاهرخ شام قراره بره خونه اونا سروش

خودش  با ... بهتره قطعات الزم و ارهیالعات باط دی:خوش بحالش ... با-

 تونه تمام یم نیببره ... بب



 یتو نیدورب هی. چرا  ارهیخونه رو ضبط کنه و برامون ب یتو اتقاقات

 ؟ یدیساعتش جا نم

 . هیفکر خوب نمی:ا-

 یراست ... ادیکنم به شاهرخ بگو ب یو اماده م نیکردم : من دورب صداش

 مینیبب ریامار بگ هیسروش 

 هی یتونه برا یم نی... به شاهرخ بگو بب شهیم یخونه اشون خال یک

 شب شام اونا رو دعوت کنه

ب نص نیو دورب میتو اتاق سها سرک بکش میبتون دی... شا یخانوادگ

 میکن

 مشکوک بشه ؟ یکن ی:فکر نم-

 . میکن یو باال انداختم : نه درستش م سرم

 . ادیب گمی:باشه االن م-

 تامایپ نیو به اخر دمیکش رونیو ب میرفت . گوش رونیباز اتاق  سروش

 . دمیسرک کش میارسال

 نایا یکردم . قبل از همه  یم ادهیذهنم داشتم و پ یکه تو یزیچ دیبا

 یزیرفتم دنبال همه چ یم دیبا



ه از سها شمس به دست اورد . ارتباط سها شمس با خانواد شهیم که

 وندیاش تا سردار ... چطور پ
   

 هیه کن یادعا م وندیشناسه ... اونطور که خود پ یسردار و م رنطویا

 فراتر یزیچ هی دمیشا ایدوست 

 دیابگذشت  یذهنم م یکه تو یزیاون چ یها ... در هر حال برا نیا از

 اتیرفتم دنبال جزئ یم

 ارمان ... وندیسها شمس تا برسم به پ یزندگ

اما  . داشت یعات خوبشدم . اطال یبا سروش همراه م دیکار با نیا یبرا

 گرفتم . یجلوش م دیبا

زه جاا دیتونست اطالعات بدست اومده رو به سردار بده . نبا یم سروش

 . فتهیاتفاق ب نیدادم ا یم

 ... گهیشمس و اطالعاتش فقط مال من بود . نه کس د سها

ه ب یشدم . لبخند رهیدستش خ یتو یرها نشستم و به منو یبه رو رو

 د کرد .لب اورد و سربلن

:  به روش زدم .دوباره نگاهش و به منو دوخت و گفت ینگبدن لبخند

 ؟ هینظرت در مورد جوجه چ



عد از ب ، پنج روز شیبه گذشته ... چهارسال پ دمیفکر فرو رفتم . شا به

 پر شر و یمراسم نامز

 یچ دمیرها نشستم و پرس یرو به رو کیرستوران ش هی یتو شورمون

 ؟ یخور یم

 جوجه ام:من عاشق -

 خوام با چلو یجوجه م نطوری:منم هم-

 ؟ یکن ینگام م ینطوریگذاشت و گفت : چرا ا زیم یرو رو منو

 کنم ؟ ینگا م یگفتم : چطور طنتیش با

 یجور خاص هی:-

 نگاه کنم یجور خاص هی:من دوست دارم به زنم -

 لبخند کوتاه ... هی...  نیلبخند به لب اورد . هم هی فقط

. گارسون بهمون  دمیم لشیکه من االن تحو یدمثل لبخن درست

 به رها نکهیشد . بدون ا کینزد

 . زدم هیتک میکنم سفارش چلوجوجه با مخلفات دادم و به صندل نگاه

 حاکم شد ... نمونیب یسکوت

 ؟ یبگ یخوا یم یو گفت : چ اوردین طاقت

 :هان ؟-



 یکن ینگام م نطوریا یکه دار یبگ یخوا یم یزیچ هی:-

 کنم یدارم به گذشته فکر م:فقط -

شام فکر کردم گذشته رو فراموش  میبر یگفت یزد : وقت یپوزخند

 یکرد

 متونیچونه ام زدم : به نظرت م ریو دستام و ز دمیو جلو کش خودم

 فراموش کنم ؟

 یتون یم ی:اگه بخوا-

 ؟ یکرد یکار و م نیا یمن بود ی:اگه تو جا-
   

.. من . یکرد انتی: رها تو به من خ دوخت . ادامه دادم زیو به م نگاهش

 کردم من و یکار و م نیا

با کس  یول ی؟ تو زن من بود یکرد یم ی؟ باهام زندگ یدیبخش یم

 . یداشت دوستی گهید

 کار و کردم نیکه بهم دادن ا یتی:من بخاطر مامور-

 یم یخواست ی؟ تو اگه م یفرض کرد یزدم : رها من و چ یپوزخند

 هم دوستیبدون  یتونست

 . ینخواست ی... ول یریبگ اطالعات



م چرخوند یاطراف م یها زیم نیو همونطور که نگاهم و ب دمیکش عقب

 دمیگفتم : البته بهت حق م

ودن بز چوبه دار ا یبره پا نکهیقبل از ا یخواست یعشقت بود ... م اون

 یباهاش لذت ببر

. نفس ..نگاهم و بر نگردوندم.  یچنگ زد . ول زیم یرو وانیبه ل دمید

 شده بود . قیهاش عم

 لب تکرار کرد . ریکرد کنترل کنه اسمم و ز یم یکه سع یخشم با

 ؟ گمی؟ دروغ م هیلبم به طرفش برگشتم : چ یرو یهمون پوزخند با

 االببود به طرف  زیم یدستش که رو یجا بلند شد . نگاهم و از رو از

 به خون ی. با چشما دمیکش

 کرد . ینگاهم م نشسته

 شیبحث و پ نی؟ خودت ا یفرار کن یخوا یادامه دادم : م اروم

 ... من هنوز حرفم و نزدم ... یدیکش

 ینیبش بهتره

 ییشد و بعد به طرف دستشو رهیهمونطور به صورتم خ یلحظه ا چند

 به راه افتاد .



 ضرب گرفته بود زیم یو ازش گرفتم و به دست راستم که رو نگاهم

 دوختم.

بودنش حرف  یکه همه از خجالت ییرها کردم یوقت فکر نم چیه

 داشته باشه . دوستی زدنیم

م اشتکه از عمو و خاله ام د یکه رها داشت و شناخت یطیبا شرا یعنی

 یکردم بتونه با کس یفکر نم

.. . کرد ینگاهم نم یحت زدیداشته باشه اون با من که حرف م یارتباط

 دیطول نکش یادیمدت ز یول

 م ...کرد یبفهمم اشتباه م تا

 هیکه  ی. پرونده ا دیبه دستم رس دیپرونده جد هیکه  یوقت درست

 کرد . یرو دنبال م یقاتل حرفه ا

 بود ... قاچاق مواد مخدر یکه قاچاقچ یقاتل

 یبد همون اول که پرونده رو به دست گرفتم تا مطالعه کنم استرس از

 وجودم و فرا گرفت . رفتم

 هیل که حاص یسرش ... به تک پسربه پ دمیقاتل ... باالخره رس دنبال

 عشق هیبود ...  یعشق باز

 قاتل درست مثل پدرش . هیشده بود به  لیشبه که تبد کی یباز



از  یودکه به ز یکردم ... پسر یم ریپسر و دستگ دیگرفتن پدره با یبرا

 . شدیتر م یپدرش هم قو

 ش خبر اوردندوستیکه برام از  یکم اوردم ... کم اوردم وقت یول

 تر بود ... کیکه از همه بهش نزد یدختر
   

 ... زهیعز یلیگفتن براش خ یکه م یدختر

 من ینبود جز رها یدختر کس اون

 من زن

 من یزندگ همسفر

 من عشق اون قاتل بود یرها

شک  یشدم . حت وونهید دمیفهم یمن عاشق اون قاتل بودوقت یرها

 در کار بود یاشتباه دیکردم . شا

.. ! .من ... چطور امکان داشت  یاست باشه ... رهاتونست ر ینم نی.ا

 شدم وونهیاون زن من بود ... د

ما ا...  مدیبه چشم د یاما نخواستم باور کنم ... نه تا وقت دمی... زجر کش

 کردم .... من یباور م دیبعد با

 رها ! ... ! دمی... د دمیباور کنم ، اما د نخواستم



م و دست در دست اون قاتل خود یرها یاون هتل لعنت یتو یوقت

 ... اگه دمیبه مرز جنون رس دمید

 .م اورد یو همونجا دخل هر دو رو م زاشتمیم شیها نبودن قدم پ بچه

 کشتم و بعد یاول خودم و م

و ا رهکردم . ابروم رفت ... نگاه ترحم بار بچه  یرها رو خالص م هم

 شیو ات دمیو سوختم . د دمید

ار ردس دمیشدن ... من د رهیا پوزخند بهم خچطور ب دمی... من د گرفتم

 بهم ترحم کرد ... اون لحظه

 رطونی... اما ا دیبلع یکرد و من و م یدهن باز م نیداشتم زم دوست

 نشد ... جلوم و گرفتن ... سردار

. .. رهیمار : اشتباه نکنم . االن رها تنها نقطه ضعف اون قاتل به شم گفت

 یتونم بخاطر زندگ یمن نم

.. کنم . مردم از خودم مهم تر هستن . انتیبه تمام جامعه خ خودم

 سردار ازم خواست از پرونده

نده روپ نیرسوندن ا انیبه پا یمن مصمم تر شدم برا یکنار ... ول بکشم

 ی... من مصمم شدم برا



 یوقت .م کرد یبود اونا رو از هم جدا م یهر طور دیگرفتن ... با انتقام

 من تونست در کنار یرها نم

م کن تونستم تحمل یخواست با اون مرد هم باشه ... نم یدلم نم باشه

 با اون باشه و به من بخنده ... به

. من  دمیاز اطرافم نفم یچیگل فرو بردم و ه یسرم و تو نکهیا

 زنم ... همسفرم ... عشقم ... دمینفهم

 کرد . یم انتی.... مادر بچه هام ... به من خ دمیام

،  دی... فهم دیاونم فهم دمیمون شب که من فهم... ه دیفهم رها

 یم دیکنه ... با یم انتیبهم خ دمیفهم

 یم یدگاحساس درمون دی... اونم با دیکش یزجر م دی... اونم با دیفهم

 تونستم اون و به یکرد . من م

اون  بندازن ... رونشیتونستم کار کنم از جامعه ب یبکشم ... م شالق

 زن هی کرده بود ... انتیبهم خ

.. اما . نبود ییکرده بود ... تو جامعه ما واسه اون جا انتیشوهرش خ به

 من ... اجازه دادم تو وجدانش

 یم انتیبهم خ دمیبکشه ... خودم بهش گفتم ... بهش گفتم فهم زجر

 کنه ... نگاه عاجزانه اش و



 شیپ از اون قاتل جدا شد یو به حال خودم تاسف خوردم ... وقت دمید

 قدم شدم و شیم ... پقدم شد

قدم شدم و بهش  شیکنه . پ یم ییدونم چه کارا یگفتم م بهش

 فهموندم داغونم کرده
   

 باور مدیاکرد من اونجا باشم ... نب ینگاهم کرد . باور نم رهیخ یلحظات

 کرد من بهش اعتماد یم

نزدم  یفحر چیاون از اعتمادم سوء استفاده کرده بود . ه یبودم ول کرده

 جازه دادم حرفا رو... ا

 یچ نشونیبده ... نخواستم بدونم ب حیبزنه ... نخواستم توض سردار

 دمید یهست ... ارتباطشون و وقت

دست گرفت و فشرد ... درست بر عکس من ...  یدست اون و تو که

 محبت کردن یوقت برا چیه

 قدم نشده بود ... رها ... شیمن پ به

ون ا با ییا محبت ، با گشاده روب یکرد ول یاز من فرار م شهیهم رها

 . با محبت زدیقاتل حرف م



 به اون یوقت دمیچشماش د یکرد ... من عشق و تو یرفتار م باهاش

 شده بود . رهیقاتل خ

.. جورواجورش . یها پیمارک دار رها ... ت یلباسها دمیفهم بعدها

 که دم از یمتیجواهرات گرون ق

 قاتل بود . ینگ اقارنگ و وار یکادوها زدیبودنشون م لوکس

 ی. ولقاتله .. هیدونست اون  ی... نم ختیاشک ر یشد ... کل یراض رها

 هیدونست اون  یخوب م

 هی...  ستیادم ابرومند ن هیدونست عشقش  ی. خوب م هیقاچاقچ

 هیحرفه ا هیقاچاقچ

.. . رهیخودش هم گ یپا دیفهم یسردار ، وقت ریناپذ یتالش خستگ با

 شته بشهممکنه ک دیفهم یوقت

د ش یشد ... راض یکنم راض یپرونده کار م یمن رو دیفهم ی... وقت

 کنه . هر یباهامون همکار

 ... ارهیو برامون ب میداشت ازیکه ن یاطالعات

 حضور رها از گذشته جدا شدم . با

 نشست . زیم پشت

 اومدم ... رونیافکارم ب از



 کرده . یم هیداشته گر یمدت طوالن نیقرمز بود . پس ا چشماش

 کیگارسون نزد شیهمون زمان تکرار شد درست مثل چند سال پ بازم

 شد و سفارش غذا گرفت .

 یدلم نم نباری.ا میگشنه ا نجایافتاد ما ا ادشیعجب باالخره  چه

 خواست مثل گذشته سفارش غذا

ده مراه شهش و ارزو باها دی... اون موقع رها عشقم بود ... با هزار ام بدم

 گفته بود یبودم ... وقت

 نکهیمدل غذا داده بودم . از ا کیذوق سفارش  یجوجه ام با کل عاشق

 بود ... یکیاش با من  قهیسل

 یمدلم ن نباریباهام تفاهم داشت برام لذت بخش بود . اما ا نکهیا

 دوست یخواست از رها بپرسم چ

فارش زم سخوره ... اجازه دادم اول اون انتخاب کنه . با یم یچ ای داره

 ه داد ... اما من نه ...جوج

 کار نداشتم . نیبه ا یعالقه ا نباریا

 یورشدم . دستش و  رهیاز سفارش غذا سر بلند کردم و به رها خ بعد

 یصورتش بود . به سخت

 اشکاش و گرفته بود . یجلو



  برداشتم و به طرفش گرفتم . زیم یاز رو یدستمال

 به دستمال و بعد به من انداخت . ینگاه اول

کر ه فندون یکیو در برابرش تکون دادم : اشکات و پاک کن ...  مالدست

 انتیکنه من بهت خ یم

 کردم

 نیتمام ا یدست خودم نبود ... تو یخواست ازارش بدم ول ینم دلم

 بوده ... نطوریمدت رفتارم هم

ساده  یلیبهش نکردم ... فقط خ یبد چیطالقش بدم ه نکهیجز ا من

 دلمکه  یطالقش دادم . در صورت

 خواست هم اون و بکشم هم خودم و ... یم

ل ون قاتا از یداد . مگه من چ یکه هنوزم ازارم م یننگ بود ... ننگ برام

 پولدار نکهیکم داشتم جز ا

 زا .. صدام بهتربهتر از اون بود . پمیام بهتر از اون بود . ت افهی؟ ق نبودم

 اون بود ... رفتارم بهتر از اون

 یاچاقچن قمن قاتل نبودم ... م یدونم ول یو نم نیا نبود دمی... شا بود

 ینبودم من با رها بدرفتار

 بودم . نکرده



 ها رو خواسته بودم . نیزنم بهتر یبرا یهر شوهر مثل

 رها یول

 مشتم فشردم . یو دستمال و تو دمیبرگردوند . دستم و پس کش سر

 مچاله شد . هیاز ثان یدر کسر

 انداختمش ... زیم یرو

 کنار یپرونده بکش نیاز ا دیو گفتم : با دمیکش یقیمع نفس

 شد . رهیتعجب سر بلند کرد و بهم خ با

 یور.  شرکت عقب مونده ی... کارا میدقت بهش نگاه کردم : تو و نس با

 یشرکت تمرکز م یکارا

 میریگ ی... خودمون دنبال کارا رو م نیکن

 نزد .منم ادامه ندادم . یحرف

 وغ گذاشت . دو زیم یاومد . غذا ها رو رو قهیبعد از ده دق گارسون

 روش گذاشتم و نوشابه رو شیپ

من  خورد از نوشابه متنفر بود . یوقت نوشابه نم چی. ه دمیکش شیپ

 اون ... یدوسش داشتم ول

 کشم کنار یگفت : من نم دهیو به چنگال نرس دستم



 شبه خون نشسته به یو سر بلند کردم . با چشما دمیو پس کش دستم

 نگاه کردم

 خورد . یراحت م الیانداخته بود و با خ نییو پا سرش

 ره ...ستود هی...  ستیتو ن اریبه اخت نی: ا دمییهم سا یهام و رو دندون

 نیا یکه نرفته تو تو ادتی

ماجرا  یخودت و قاط یخود یپس بهتره ب یندار ینقش چیه پرونده

 ینکن
   

نجام ااهم پرونده ها رو ب یمه خوام بکشم کنار ... قرار بود ه ی:من نم-

 ما رو نکهی... نه ا میبد

 کنار نیبزار

فته هتون گب ... من قبال نیلو رفت میکنار ... تو و نس میزاری:، االنم نم-

 بودم بهتره حواستون و جمع

. اون .. ... حاال هم بودنتون با ما به ضرر ماست نی. اما لو رفت نیکن

 حرفاست و نیباهوش تر از ا

 هونویکنم . هنوز اونقدر د ینم سکی، من بخاطر تو ر میلو بر ممکنه

 نشدم که بخوام با دست خودم ،



 ستنهپرونده ها واسم مهم  نیا یدون یچاه ... م یو بفرستم تو خودم

 ... حاال هم بهتره زودتر غذات

 من عجله دارم یبخو و

له زد و با ارامش مشغول شد . در همون حال گفت : اگه عج یپوزخند

 یو بر یبخور یتون یم یدار

 کشم کنار ؟ یحرفا م نیبا ا ی... فکر کرد

ا بها بشقاب پرت کردم : ر یکه تازه به دست گرفته بودم و تو یچنگال

 حوصله چینکن ... ه یمن باز

 یردا مف از می... تو و نس یدیکه شن نیانداختن با تو رو ندارم . هم کل

 شرکت یبه کارا نیچسب

 خوام یرد و گفت : نمهم فش یو رو لباش

 مثل بچه ها درست

. تموم شده .. تیوقته بچگ یلینثارش کردم : خ یزیتمسخر ام خنده

 رفتار نیواسه ا یادیاالن سن ز

 نجایا باشه ... من دارشیکه خر یایب یکیواسه  ی... بهتره بر یدار ها

 که نازت و بخرم ... اوردمتین

 و گفتم . شی... اول میحرف بزن اوردم



. بهتره .. خاله زنگ زده بود بهم روزیبزن ادامه دادم : د یواست حرفخ تا

 دتیبه خواستگار جد

که  رطونیتباه بشه ... ا تیخواد زندگ یدلم نم چی... ه یمثبت بد جواب

 تو طیمعلومه اون با همه شرا

 اومده کنار

 نداره یزد : به تو ربط پوزخند

.. . میتموم کرد شهیهم یبشه من و تو برا تیو بهت گفتم که حال نی:ا-

 به نمونیب یزیوقتم چ چیه

 منم راحتم ینطوری. ا تی. پس برو دنبال زندگ ادینم وجود

 یتو از چ دمینم یتیروش دوخت : من اهم شیو به بشقاب پ نگاهش

 یکارا م یلی، تو خ ادیخوشت م

رده به حرفت گوش ک ادینم ادمی...  ستیواسه من مهم ن ی... ول یکن

 باشم

.. واسه . دونم یو همراه با پوزخند گفتم : اره م دمیام و باال کشه شونه

 یدلت م یهر کار نمیهم

 یچ تو از ستی... واسم مهم ن نطورهی...واسه منم هم یکرد یم خواست

 ... ادینم یو از چ ادیخوشت م



 کنم یکه دوسش دارم ازدواج م یبا دختر یبه زود من

 تعجب سر بلند کرد . با
   

 ؟ هیشدم و گفتم : چ رهیچشماش خ تو

 :از.... د... وا ...ج ؟-

 یاحساس کرد . سع یبه راحت شدیو م نی. ا دیلرز یکامال م صداش

 باشم : اره ازدواج ... یکردم جد

 کار و بکنم ؟ نیا دینبا

 ... ریپر از اشک شد : ام چشماش

ه کافتادم  یم یروز ادیکرد  یم هیگر یانداختم . وقت نییو پا سرم

 قاتله ... هیهش گفت اون سردار ب

. چنگال و به دست گرفتم و  ختیر یاشک م نطوریروز هم هم اون

 مشغول شدم .

 یازب وانشیبه غذاهم دست نزد . فقط با ل گهید ینزد . ول یحرف رها

 کرد . با تموم شدن غذام سر

 یکردم ول ینگاهش م یچشم ریز شیپ یقیدقا نکهیکردم . با ا بلند

 صورتش یمتوجه اشکاش که رو



 شده بود نشده بودم . روان

 ام سر بلند کرد . رهیاحساس نگاه خ با

 ؟ یکن یم هی: چرا گر دمیپرس

 ؟ مینداره . غذات تموم شد بر ی:به تو ربط-

 برداشت و اشکاش و پاک کرد . زیم یاز رو یدستمال

اش بم منتظر نیدادم و از جا بلند شدم : تو ماش رونیو با حرص ب نفسم

. 

 گذاشتم و به راه افتادم . زیم یرو و چیسوئ

 وستدتونستم درک کنم چرا اصرار داره برگرده ... اون که من و  ینم

 نداشت ... براش مهم نبودم .

 مهمه ... نقدریخواد برگرده ؟ چرا ازدواج من براش ا یم چرا

 منحرف شد . لیموبا یبه شماره رو بمیج یتو یبا حرکت گوش ذهنم

 کردم : کیرو به گوشم نزد یار گرفتم و گوشو به طرف حسابد کارت

 سرگرد !

 : خودم هستم ... بگو ... دمیکش یقیعم نفس

 اماده هست . نیخواست یکه م ی:اطالعات-

 ؟ امیب دیخوبه ... کجا با یلی:خ-



 امیمن م نی:شما ادرس بد-

 ! یشناس ی:خونه پدرم و م-

 :البته-

 ینکن ری... د نمتیب یاونجا م گهیساعت د هی:-

 افتم . یاالن راه م نی:هم-
   

 مرسیم رید کمیاونجا ... من  یریم یدار دمیاطالع م زنمی:من زنگ م-

 :باشه . خداحافظ-

 یرو قطع کردم و با گرفتن کارتم برگشتم و به طرف در خروج یگوش

 به رها یبه راه افتادم . نگاه

 عقب نشسته بود انداختم و شماره گرفتم . یصندل یرو که

 ندم: بله ؟رها رو به خونه رسو دیچیپ یگوش یدون مهناز توخن یصدا

 یرو ادی... ازش نخواستم ب

 نیه اکود ... اونجا راحت تر بود ... واسه منم مهم نب نهیجلو بش یصندل

 دادمیم حیو ازش بخوام . ترج

 باشه که راحته . ییجا

 . زدیبود که غر نم یکاف نیهم



 یقتم ... شوهر خاله هم از وازم خواست برم داخل اما رد کرد خاله

 دخترش و طالق داده بودم

د خودم بو ریازم نداشت . واسه من مهم نبود . تقص یدل خوش نیهمچ

 تمام نکهیا یبه جا دیبا

 یگفتم بخاطر نداشتن تفاهم م یگرفتم و م یو به گردن م اتهامات

 خوام رها رو طالق بدم موضوع

ن دونازم رو برگر ینطوریا نکهیا یاالن به جا دادمیرو نشون م یاصل

 به دست و پام فتادنیم ومدنیم

ت اشد یتیمهم نبود ... چه اهم ینزارم دخترشون شالق بخوره . ول که

 ... اونا که بعد از مامان من و

 ودم .ط بکرده بودن ... چه بهتر که دورا دور باهاشون در ارتبا فراموش

انداخت و  یم که بهم یمشکوک یبا خاله و نگاه یاز خداحافظ بعد

 قرمز شده یاشاره اش به چشما

 بود به طرف خونه بابا رفتم . رها

ون مهناز اخم کردم . سالم کرد و فقط سر تک یشدن در به رو باباز

 دادم و نگاهم و بهش دوختم تا از



 یریقصتهم نداره ... بابا یریدونستم اونم تقص یدر کنار بره ... م یجلو

 یمن نم ینداشت ... ول

 مامان تحمل کنم . یتونستم وجود مهناز و جا یو نم مخواست

 . وارد خونه شدم مهناز در و پشت سرم بست . دیعقب کش باالخره

به  النساومد . به طرف  یاز سالن م زدیبابا که بلند بلند حرف م یصدا

 از دنمیراه افتادم . فرزاد با د

 م .بلند شد و باعث شد بابا هم به طرفم برگرده .سالم کرد جا

 یبلم یبه روم زد و پاسخ گفت . با فرزاد دست دادم و رو یلبخند بابا

 به یکنارش نشستم . بابا نگاه

 داشیپ نطرفایپسرم ا نیتا ا یایتو ب نکهیانداخت و گفت : مگه ا فرزاد

 بشه

 تا درست بشه چونمیپ یلبخند زد : خودم گوشش و م فرزاد

 ینک شیراض یتو بتون دی! شا یکن یم کاریچ نمیکرد : بب دییتا بابا

 برگرده خونه ... خسته ام کرده

 نجایا ادینه م رهیگیکه بهش گفتم برگرد خونه ... نه زن م بس
   



 فهیوظ اومد . فنجان و برداشتم . تشکر نکردم ... یچا ینیبا س مهناز

 اش بود ... در هر حال من

 یاز کنارم گذشت . فرزاد کل الیخینگفت و ب یزیبودم . چ مهمون

 تشکر کرد و به مشت به بازوم زد

 : خوش بحالت ...

 : هان ؟ دمیتعجب پرس با

 کنه ری... تو گلوت گ یدار یخوشگل نی:مامان به ا-

 :گم شو-

 . توجه باشه یفرزاد ب یکرد به حرفا یم یو سع دیخند یم زیر بابا

 دادم : در مورد مادر من درست حرف بزن ادامه

 متعجب نطوریه کرد . مهناز هم همبا تعجب برگشت و بهم نگا بابا

 کرد . ینگاهم م

 ؟ یمون یم نجایو گفتم : امشب ا دمیو دزد نگاهم

زاحم مه گفت : اگ دیام و د رهینگاه خ یبا تعجب نگاهم کرد و وقت فرزاد

 ستمین

 . میشی؟ خوشحال م هیچه حرف نیبه حرف اومد : ا بابا

 اتاق من می:پس بخور بر-



 ؟ نیبا نشست : شام خوردمبل کنار با یرو مهناز

 یبزقرمه س یبو یشام خورده بودم ول نکهیبهش انداختم ، با ا ینگاه

 بود دهیچیخونه پ یکه تو

م قاشق هم که شده دل هی یبرا یکنم حت نیبه خودم تلق شدیم باعث

 یخواد از اون قرمه سبز یم

 . بخورم

 النا: از جا بلند شد و همونطور که نگاهش به صورتم بود گفت  مهناز

 نمیچ یو م زیم

ن شون دیلبم اومده بود و پنهون کنم . نبا یکه رو یکردم لبخند یسع

 که خوشحالم ... از دادمیم

تونستم  یخوام خوشحال شده بودم و نم یم یبود چ دهیفهم نکهیا

 انکارش کنم .

 ؟ رهیم شی: کارا خوب پ دیپرس بابا

 خوبه زیبرداشتم : البته . همه چ زیم یو از رو فنجانم

 شهیبد باشه ! مگه م دی: چرا با دیچپم کوب یپا یدستش و رو فرزاد

 ارهیکم ب یکار یتو ریام

 دهسرش و به باد ب شهیباعث م نمیبه تاسف سر تکون داد : هم بابا



ند بل نزنم . از جا یکردم حرف یاش به اخراج شدنم بود ... سع اشاره

 شدم و به طرف اشپزخونه به

شتم ذاگ نکیس ی. فنجان و رو دیچ یو م زیبا دقت م افتادم . مهناز راه

 و خواستم بچرخم که

اب گرفتم و مشغول شستن  ریشدم . برگشتم و فنجان و ز مونیپش

 : الزم ستادیشدم . مهناز کنارم ا

 شورم ی... خودم م ریام ستین
   

د بو مادرم اومده ینزدم . فقط سکوت کردم . در هر حال اون جا یحرف

 با من یادیز ینس ی. فاصله 

.  شتندا یادیمن نبود . هرچند بابام سن ز ی. اون مناسب بابا نداشت

 به هر حال جوون بود .

 سبد گذاشتم و به طرفش برگشتم . یو تو زیتم فنجان

 ! دایب یگیگذاشت و گفت : به فرزاد هم م زیم یبشقاب ها رو رو مهناز

 ..دادم : بابا و . لشیتحو یبخوام لبخند نکهیا بدون

.  نیش. شما راحت با میکردم که گفت : ما خورد یندادم . سکوت ادامه

 منتظر نیایم میدونست یاگه م



 میشدیم

 ... دمیچرخ یو به طرف در خروج دمیو دزد نگاهم

 اروم مهناز و کامال حس کنم . یتونستم نفس ها یم

 یمنم م حضورم اونقدرا ازارش نداده بود . نباریاروم بود ... ا مهناز

 ونستم باهاش اروم برخورد کنم .ت

 ومار دیکردم امروز با یدونم چرا امشب مهربون شدم . احساس م ینم

 خودخواه ریباشم ... امروز ام

 از خواست مادرش بود تا یبود که دلش م نجایا یری. امروز ام نبود

 شحصارادما به  یدست همه 

ر سه ا بتونمهناز مادرش باشه ت یخواست به جا یببره ... دلش م پناه

 یپاهاش بزاره و دستا یرو

 موهاش احساس کنه . یمادر و رو نوازشگر

 اون لحظه مامان نبود .. یتو اما

 .... دادیمامان و م یمهناز بو و

 توهم زده بودم . دمیشا

 زدم : فرزاد صداش

 :فرزاد-: اومدم دیچرخ



 دستش گرفت و گفت : هان ؟ یو از کتاب تو نگاهش

 یکرد دایپ یچ نمیبگو بب ایم : درد ... ببهش رفت یغره ا چشم

 مامان و بابات بخوابن یمنتظر بش یخوا ی:نم-

 راچ.  ستینثارش کردم : اون مادر من ن یجا بلند شدم و پس گردن از

 رهیتو گوشت فرو نم نیا

ه ب ستیکه ن ستی... ن یزنی: خوب بابا چرا م دیضربه کش یو رو دستش

 من چه ؟

 یکرد دایپ یچ نمی:بنال بب-

 گمیصبر کن م کمی:-

 زشا نکهیکرد از ا یرفتار و م نیا ی... وقت دمیپر از حرص کش یاه

 مونیکمک خواسته بودم پش

اصال  کرد ... ی... نصف جون م زدیداد تا حرف م ی. ادم و دق م شدمیم

 دوست نداشتم صبر کنم . به
   

م ... رسب و به کارام رونیتونستم بزنم ب یفرزاد باشم م ریاس نکهیا یجا

 تونستم برم خونه و یم



اشتم در که در نظ ییها رو بدم و اونا رو به برنامه ها کروفونیم بیترت

 نصب کنم .

س اوردم و مشغول خوندن ا رونیو ب میتخت نشستم و گوش یرو کالفه

 شدم دهیرس یام اس ها

 از طرف رها بود . یاول

بدم .  حیتوض یوقت بهم اجازه نداد چیبازش کردم : تو ه متعجب

 سر یروز هیبال  نیمطمئن باش ا

 ادیهم م خودت

 لبم نشستم . یرو یپووزخند

 یم انتیکه بهم خ دمی؟ من د یبد حیتوض یخواستیرو م ی: چ نوشتم

 . یکن

 داشتم یلی: قطعا دل دیکه جواب رس دیطول نکش یا لحظه

 خنده ام گرفت . ناخوادگاه

 ... لیدل

 ام با تمسخر بود ... خنده

 تونستم درک کنم ... یمن اصال

 ... یلیدل هر



ست راحت که دست در د نقدریکنه . اونم ا انتیحق نداشت بهم خ اون

 دیپر یم نییاون مرد باال و پا

. 

 وام هبخاطر خنده ام سر بلند کرد و چپ چپ نگاهم کرد . شونه  فرزاد

 ؟ هیباال انداختم : چ

 هست بگو منم بخندم یخنده دار زی:چ-

 س زود باش:به کارت بر-

 دستش بود . یام به کتاب تو اشاره

 .اس ام اس رها رو خوندم  گهیمشغول شد و منم چند بار د دوباره

.. پوزخند .داشتم  یلیدل دیهر بار به نظرم مسخره تر از قبل بود ... شا و

 لبم پررنگ تر شد ... یرو

م هه بکاجازه رو به رها بده  نیتونست ا یم یلی... واقعا چه دل لیدل

 من یکنه ! اگه خودش جا انتیخ

 یکردم من و م یم انتی... اگه من بهش خ دیبخش یمن و م بود

 ... دیبخش

 یرو دهایفکر مثل خوره افتاد به جونم و باالخره اونقدر رو مخم پ نیا

 پشیتا لمیموبا یکرد که تو



ب جوا یرها فرستادم . منتظر بودم مثل اس ام اس قبل یو برا کردم

 ... نگاهم و بابرسه  عشیسر

 دستم دوخته بودم و منتظر بودم چراغ صفحه اش یتو یبه گوش دقت

 یگوش یروشن بشه تا من تو
   

ده ش واسم مهم نقدریدونم چرا جواب رها ا یبزنم ... خودمم نم رجهیش

 دیشا ایبود . اما اشتباه کردم 

 و باالخره کار تموم شد . دینرس ینداشت بگه که جواب یحرف هم

 یوبلند شد کتاب و ر یصندل یت فرزاد سر بلند کردم. از روحرک با

 فیگذاشت و به طرف ک زیم

م عل بود رفت . باالخره اقا دست از کسب یدر ورود یتاپش که جلو لپ

 انیو افتخار دادن ب دنیکش

 اطالعات بدست اومده رو به منم بدن . و

 . دمیتخت رها کردم و عقب کش یرو رو یگوش

 پاهاش یو رو دیکش رونیب فشی. لپ تاپ و از ک کنارم نشست فرزاد

 که یگذاشت : خوب اطالعات

 نجاستیا یخواست یم



 ریام یلپ تاپش به حرکت در اورد و ادامه داد : ول یو رو دستش

 اطالعات هست من امروز یهرچ

اطالعات و واسش  نیسراغم ا ومدیم یا گهی. هر کس د دمیم بهت

 تو هر ی. ول دمیکش ینم رونیب

 طیاشر ننداز ... باور کن ریکنم من و گ ی... ازت خواهش م ینبود یکس

 هست که دهیچیاونقدر پ

زنم نداببشم ... من طاقت ندارم از اداره  کاریخواد از کار ب ینم دلم

 رونیب

 راحت باشه پسر التیشونه اش گذاشتم : خ یرو دست

 شد و گفت : من بهت اعتماد دارم . رهیدقت تو چشمام خ با

 وتخت گذاشتم  یپ و باز کرد و منتظر شد . دستم و کنارم روتا لپ

 زدم . خودم و عقب هیبهش تک

 شدم . رهیروم خ شیپ کیو کامال به صفحه کوچ دمیکش

 که یکرد گفت : اطالعات یهمانطور که رمز ورود رو وارد م فرزاد

 شده یخوب مخف یلیخ یخواست

ت واس یالعات خوباط ی... مجبور شدم چند جا رو هک کنم . ول بودن

 کردم پسر ... دایپ



 فرزاد ... یدار یچ نمیو تکون دادم : رو کن بب سرم

 یباز م یکه نرم افزار یبا پسورد باز کرد و در حالpdfصفحه   هی فرزاد

 و لیکرد تا پسورد اون فا

. در مورد سها شمس بود .. یکه خواست یکنه گفت : اطالعات ادهیپ

 هیه خوشبختانه تو اطالعات ادار

 کامل در موردش وجود داره ... پرونده
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 و باال دادم : تو اطالعات اداره ؟ ابروهام

 مس ...ش ... سها ریتکون داد : درسته اطالعات اداره ام دییو به تا سرش

 سال  ای  دیاالن با

 وارد کشور شده . شهیم یداشته باشه ... چند روز سن

 هی.. .نم ه داد : بهتره از اول شروع کلبم اومد . ادام یمحو رو یلبخند

 بگم دیدختر بچه تنبل ... با

.. .گرفته  پلمیکه د ینداشته . تا وقت یفیمدرسه تعر یهاش تو نمره

 نه چندان خوب یاونم با نمره ها

و ته . تاشد استیو س وتریبه کامپ یعالقه وافر رستانیاز دوره دب ی... ول

 تیفعال یاسیس تیچند تا سا
   

.. .ته هم شراکت داش یتیامن ستمیچند تا س یطراح یداشته ... تو مکرر

 سیبه عنوان برنامه نو شتریب

 یسیاز همه مهمتر برنامه نو ستمیس هیهک  ی. برا شهیم شناخته

 داشته یهست که اطالعات کامل

 نیا مسکنه و سها ش هیو ته ازیبرنامه مورد ن عیسر یلیو بتونه خ باشه

 اره ...رو داشته و د ییتوانا



 هی یکارش طراح نیداره . اول ییباال یلیکار مهارت خ نیا یتو اون

 شرکت یبرا یتیامن ستمیس

 ندچ.  دنیو م بشیگروه هکر ها ترت یبوده که با همکار یتجارت بزرگ

 ونیلیروز بعد حدود پنجاه م

 . شهیم زیحسابش وار به

 مستیهک س شمیکیپر شده .  زایچ نیبا هم رستانشیطول دب تمام

 اموزش و پرورش بوده ...

 کرده . یبچه هاپخش م نیهم ب یتقلب یها کارنامه

 وندیپ ی.سها ... وا شدیلبم پررنگ تر م یفرزاد لبخند رو یگفته ها با

 کردم یفکر م دیبوده ... با یچ

 بوده . طونیبچه ش هی

 لهیسوه برو  یتقلب یپرونده نوشته شده بود : کارنامه ها یکه تو نطوریا

 ساخته ... همه یفزار نمنرم ا

چند  کامال ماهرانه . یول شدنیساخته م یکارنامه ها به صورت دست ی

 مدرسه رو هک ستمیس یبار

که  رستانیکنه . سال سوم دب یکس بهش شک نم چیه یکنه ول یم

 یبوده تو مسابقات کشور



که همه  یاخر درست وقت یلحظه  یکنه . ول یشرکت م وترهیکامپ

 از شهیه ممطمئن بودن برند

 کشه کنار یو م دهیانصراف م مسابقه

ون ا دادهینشون م ادیبدست م وتریکه بعد از خروجش از کامپ یاطالعات

 شده . یقطعا برنده م

کنه و  یشک م ستمیس یقبل یمسابقه مدرسه به هک ها نیاز ا بعد

 یکس یکنن ول یاون و احضار م

 تونه ثابت کنه . ینم

ف صرام : عجب ، حاال چرا از مسابقه انداد رونیحبس شده ام و ب نفس

 داده ...

 کربهش ف یلیدونم ... خ یشونه هاش و باال انداخت : خوب نم فرزاد

 ییاصال به جا یکردم ... ول

ونم ت ینم نایا یبا همه  یخواسته معروف بشه ... ول یم دی. شا دمینرس

 درک کنم چرا اخرش

 داده. انصراف

 کرده ها یم یباحال یلیخ یکارا یگفتم : ول طنتیش با



ش ا گهید یدر برابر کارا نایزد و به طرفم برگشت : ا یلبخند فرزاد

 . ستین یچیه

 ... یدار یچ گهید مینیزدم : برو بب یچشمک
   

 که یکنه هر طور یم یداره و سع یمدرسه دست از سرش برنم ری:مد-

 هست گناه کار بودن اون و

 وتریمپکا تا سر از کار ارهیو م کار چند تا مهندس نیکنه . واسه ا ثابت

 نی... از بهتر ارنیها در ب

 بکشه . رونیزبونش ب ریخواد که از ز یسها م دوست

 کنه . یسه روز بعد از اون ماجرا سها از مدرسه فرار م یول

ن موکنن . ه یم تیشکا ریاز فرارش از مدرسه پدر و مادرش از مد بعد

 ... شهیم داشیشب سها پ

 کنن . یم داشیپ سهای... البته پل یرت خونبا سر و صو یول

ون ا و...  دهیاون و از مدرسه دزد یکنه کس یها اعالم م ییبازجو یتو

 مدرسه رفت و امد یدزد تو

 شهیم م. با از اشارات سها معلو ومدهیبوده به مدرسه م یو مدت داشته

 ییاز مهندسا یکیاون دزد 



 کرده . یکه به مدرسه رفت و امد م بوده

 . شهیمهندس پرس و جو م نیو ازش در مورد ا شهیاحضار م ریمد مخان

 به عمل یها ییبازجو یتو

م نبوده جز پسر بزرگ خان یاون مهندس جوان کس شهیمعلوم م اومده

 ... ریمد

 اداره یارهیگیبعد از پ یکنه پسرش خونه بوده ... ول یادعا م ریمد خانم

 پسره شهیمشخص م سیپل

 یم دعااو به فرارش از مدرسه کمک کرده . پسره  روز با سها بوده تمام

 کنه سها خودش با اون

ط ضب یکه همراه داشته صدا یتر یام پ یسها تو یشده ... ول همراه

 تو گهیشده پسر و داره که م

 کشمت یم یای... اگه ن یایبا من ب دیبا

 پسر گناهکار شناخته بشه . شهیباعث م نایا ی همه

 . هشیخانواده اش داده م لی. سها تحو دنیمو به زندان انتقال  پسر

م هبعد  یکنه و مدت یصرفه نظر م تشیچهار روز بعد سها از شکا اما

 . شهیپسر ازاد م

 به حرف اومدم : چرا ؟ متعجب



 بعد از ری... خانم مد گهید نجاستیا شیجانیزد : ه یچشمک فرزاد

 دهیم زهیپسرش به اون جا یازاد

 ریدمانم خمدرسه ... عالوه بر اون سها و پسر  وتریعنوان نابغه کامپ به

 کنن یباهام شروع م یدوست

 اون سکوت ی... ول ریدر موردش اطالع نداشته جز خانم مد یکس که

 کرده بود . بعد از اون ماجرا

م موت زی. و همه چ رهیمدرسه دنبال اثبات گناهکار بودن سها نم ریمد

 . شهیم

 ود ب ی... اونم با نمرات کالس شهیاخر سها شاگرد اول مدرسه م سال

 که همه برابر با ینمرات امتحان

 کنن ... یکنن . شاگردا اعتراض م یهستن . معلما شک م 

 سرعت گفتم : خوب ... به

  جز یزیچ یول شنیدوباره و سه باره اصالح م یامتحان ی:ورقه ها-

 . سها شمس با معدل ستنین

 شهیم لیاز مدرسه فارغ و التحص 
   

 ب شد:جال-



هم  تر به بعد جالب نیجالب شد . از ا یلی: درسته ... خ دیخند فرزاد

 ... پس گوش کن شهیم

 یورو بورش  یقهوه ا یروم باز کرد ... موها شیرو پ یمرد جوون عکس

 شده بود . ختهیصورتش ر

 به تن داشت . نیسبز با شلوار ج شرتیحالت فشن داشت . ت شتریب

 شلوارش بیج یدستهاش و تو

 . زده بود هیبود تک ستادهیا کطرفهیکه  وندیبرده بود و به پ وفر

 ؟ هیک نی: ا دمیپرس متعجب

 :فرهاد ...-

 :فرهاد !؟-

ز امه هجاها همراهش بوده .  شتریکه ب ی:اره . پسر خاله سها ... کس-

 عشق وافرش به سها حرف

 . قرار بوده باهم ازدواج کنن زدنیم

 ودبه بهم نگفت نایکدوم از ا چیرد هدر مو وندیدونستم . پ یو نم نیا

 شده ؟ ی:پس چ-

. با .. . سها شمس هم زمان که با فرهاد بوده میرس ی:حاال به اونم م-

 هم دوست بوده ریپسر خانم مد



د مر هی شیهم پ یمدت یرفتن ... حت یم وتری. با هم به کالس کامپ

 کردن یرفت و امد م

 مرد ؟ هی:-

 .استاد  گنی:استاد ... بهش م-

 هست ؟ ی:استاد چ-

 :روانشناسه-

 ؟ ی:چ-

دن ش داریداد بزن . چه خبرته ؟ ب ادیبهم رفت : ب یچشم غره ا فرزاد

 کل شهر ...

 !؟چرا داد زدم . ارومتر ادامه دادم : روانشناس  دمینفهم خودمم

تمرکز کردن  یکه تو یروانشناس ... روانشناس سر شناس هی:بله -

 داره یشهرت فراوان

 ممفه ی:نم-

 نیقسمت سخت بود . سخت و سنگ نیرک گفتم ... واقعا درک ا کامال

... 

 صفحه نگاه کن نیباز کرد و گفت : به ا یصفحه ا فرزاد
   



ستم دز ام و ا هیشدم . تک رهیکه اشاره کرده بود خ یدقت به صفحه ا با

 گرفتم و خودم و جلوتر

ا ب یریبه پ رو انسالیمرد م هینگاه کردم .  یشتریو با دقت ب دمیکش

 که یو دست یجو گندم یموها

 زده بود . بدن به

 :خوب !-

که فرزاد  یسها و پسر یعکس بعد یعکس و عوض کرد . تو فرزاد

 نشون داده بود شیپ یقیدقا

 بودن . ستادهیمرد ا کنار

 ناسمرد به حرکت در اورد : دکتر زند ... روانش ریتصو یو رو دستش

 یرانیمعروف ا

 ریدمشناسه . با پسر خانم  یون و به اسم استاد مکه سها شمس ا یکس

 نسبت یزیمحمد پرو

 دارن . شونیبه ا یداره و محمد خان عالقه وافر یدور یخانوادگ

 به سها داره ؟ یچه ربط نی:ا-

 که یماجرا رو ! سها شمس تمام سه ماه تابستون ی هی:گوش کن بق-

 رفته به همراه محمد یمدرسه نم



دادش ستعباز از شاگرد با ا یتن . استاد هم با رورف یاستاد م دنید به

 یکرده . شاگرد یم ییرایپذ

 . رهیگ یم ادیاستاد و  یدر عرض سه ماه  درصد فوت و فن کارها که

 ؟ یگیم یچ یفهم ی:فرزاد م-

 دیشک یقیبودم . نفس عم رهیو از عکسا گرفته بودم و به فرزاد خ نگاهم

 یم یو گفت : سها شمس چ

 ؟ رهیبگ ادیاستاد تمرکز  هیاز  تونه

 یه مچباز کردم : من  نیهام و باال انداختم و دستام و به طرف شونه

 دونم

 ... گهید ی:خنگ-

 ی:هو-

 تمرکز با یعنیتمرکزه ...  یاستاد تمرکز بابا نی:درد ... گوش کن ... ا-

 تونه انجام بده یم یهر کار

 یذهن خوان یحت

 ؟ یباز شد : چ دهانم

 روای نی. ا گهی! با دقت گوش کن د یکنیان و چرا مو ه یچ ی:چقدر-

 تونه با تمرکز ذهن یاستاده م



 نیاز ا ه ورو تکون بد یزیچ هیخاص انجام بده .  یرو بخونه ... کارا ادما

 زایچ

 :نه !-

 یرب ینطوریا یکی شیفکت و جمع کن ... پ نیا ری:نه و مرض ... ام-

 ها! رهیپاک ابرومون م

 :خوب بعدش ...-
   

چند تا  یکه تو ییشاگرد استاد بوده . تا جا نی:سها شمس بهتر-

 موفق سها ندهیمجلس استاد از ا

 زده . حرف

 کاریچ من دی. اون فهم وندیبه اتفاقات ظهر ، سها ... پ دیپر کش ذهنم

 ذهن یتو دیکنم . اون فهم یم

 گذره یم یچ من

 همه چرته ! نای:ا-

 ثابت شده هست . ی. براساس اطالعات علم زدلمی:نه عز-

 ایه دنب ییتوانا نیبا ا یفالن گنیندارم که م یاعتقاد زایچ نی:من به ا-

 چرته نایاومده . ا



 ایندها به  ییتوانا نی. سها شمس با ا دمیم حیتوض ی:وسط حرفم نپر-

 ها رو به یی... اون توانا ومدهین

ر ببه ثابت شده است که غل یاز لحاظ علم نیا ریام نیاورده . بب دست

 تونه باعث ینفس و تمرکز م

 ادیرو  نای، سها ا یاریرو به کنترل خودت در ب یهست زیهمه چ بشه

 تونه تمرکز کنه . یگرفته . اون م

روت  شیفکر کن االن اون پ نیتک تک رفتارها دقت کنه . بب یرو

 تونه بفهمه تک ینشسته باشه م

و ت ه تو ذهنک یزیداره ... سها شمس اون چ یتو چه معن یرفتارها تک

 . نهیتونه بب یگذره رو نم یم

ه ک ییها ییتوانا شهیهم م جهیکنه . نت یتوجه م اتیفقط به جزئ اون

 مهم نایا می. بگذر ارهیبدست م

 ساسا نیهم هست برا یزینکته ر هیپرونده  یتو نجای... البته ا ستین

 قینطریکه سها شمس از هم

ه بعد ندپرو نیدر هر صورت ا گرفته بود . یتمام امتحانات نمره عال یتو

 جمع رانیاز خروج سها از ا

 شده . یاور



 :خوب بعدش ؟-

کنه . به  یکنکور شرکت م ی:سها شمس بعد از تموم شدن درسش تو-

 یحدس بزن یتون ینظرت م

 ؟ شهیم یکنکور چ جواب

 فتر ی. اگه شده بود که م گهیپوزخند گفتم : حتما قبول نشده د با

 دانشگاه

ا ه سهکبه حضورتون برسونم  دیبا ری... نخ ستایتو هم کم ن:اطالعات -

 شمس جز  رتبه برتر

 بوده یرتبه کنکورش دو رقم یعنی.  شهیم کشور

 دهنم باز شد : نه بازم

 یاز کنتر بم هیدهنت و  گهیبار د هیبا اخم گفت : نه و نگمه . درد  فرزاد

 کنم تو یلپ تاپ و م نیهم

 دهنتا

 بابا هیک گهید نیصاف نشستم : ا سرعت دهنم و بستم و به

 یلکنه و ی... سها شمس انتخاب رشته م می... بگذر یدیکه د نی:هم-

 انتخاب نیچهار روز بعد از ا



  گمکنه . پولها کامال یاز بانک م یاردیلیم یدزد هیسها شمس  رشته

 یازشون نم یرد چیو ه شنیم
   

 ی. ول شهیمهم هک  سیپل یاطالعات ستمی. عالوه بر بانک س مونه

 به خارج سیپل ستمی... س یچطور

 نداره . یدسترس یاصل ستمیس از

 یمکار  یشرکت یتو شونی. ا شهیمحترم وارد م ریکه پسر مد نجاستیا

 ستمیس هیکنه که قراره 

 یسکنه . پس به پسورد ها و رمز ها دستر یطراح سیپل یبرا یتیامن

 داره .

 وارد اتیعمل نیا ید توکه سها همراه محم نجاستیا شیجانیه قسمت

 و به اطالعات هم شهیاداره م

 داره ... یدسترس

که  شهیاز اداره سرقت م یفهمه همون زمان اطالعات یکس نم چیه

 یکس بهشون دسترس چیه

 ردهاایلیجا ثبت نشده بودن و ... ارزش م چیکه ه ی... اطالعات نداشته

 دالر دارن ... اما سها شمس



 قط واون اطالعات االن ف یعنی.  برهیدش ماطالعات و با خو نیا اصل

 فقط دست سها شمس هست نه

 ... گهیکس د چیه

 برادر ؟ یافتیدر نجایا تا

 نگاهش کردم : اوهوم . گنگ

 هی. سها شمس  دیرس یبه نظر م دهیچیپ یلیسخت بود ... خ درکش

 دختر بچه . چطور هیبچه بود ... 

 کارا رو انجام بده ! نیا یتونست همه  یم

ت وق چیقابل فهم بود . ه ریمن غ یهاش برا ییتوانا شتریهمه ب زا

 فکر کنم . زایچ نینخواستم به ا

خوام ب ها که ییتوانا نیدور و برم نبود با ا یهم نکردم . کس باورشون

 من دمیدیاالن م یباور کنم . ول

 ستتون یکه م یحرف زده بودم ... با کس یکس نیسال تمام با همچ دو

 من افکارم یارهااز تمام رفت

ن م یخواست و بدست اورده بود . ول یکه م یزیبخونه ... اون هر چ و

 شناختمش . ی؟ اصال نم یچ

 ؟ ییشونه ام گذاشت : کجا یرو یدست فرزاد



 جا ... ادامه بده نی:هم-

 کنه یازدواج م رانی:سها شمس چند روز قبل از خروجش از ا-

 و مطمئن بودم نیبود امجرد  وندی. پ ستیقابل باور ن گهید نیا

دون بم کنه ... اون یازدواج م یزیادامه داد : اون با محمد پرو فرزاد

 اجازه پدر ... ازدواجشون

 از یزیبوده که سها شمس بتونه به همراه محمد پرو یکاف نقدریهم

 کس از چیکشور خارج بشه . ه

 مشخص شده . قاتیموضوع اطالع نداشته . بعد از تحق نیا

 زن شوهر داره ! هی:پس اون -
   

ون دشبه در گهیو باال انداخت : نه ... شناسنامه سها شمس د ابروهاش

 خورده . پس اسمش و ینم

 کنه یم عوض

 . اونا زن و شوهر هستن دهیتو حالت نم یرییتغ نی:ا-

 :نه جدا شدن ...-

 ؟ یچ یزی:محمد پرو-

 . دمیم حیاالن توض ی:اجازه بد-



 :خوب ادامه ...-

کس به  چیبوده ... ه یکنه دب یکه انتخاب م یمقصد نی:سها اول-

 یلیکنه . اونا خ یرفتنشون شک نم

 شنیها هک م تی. چند روز بعد سا شنیخارج م رانیاز ا یو عاد راحت

 به دست مقامات یو مدارک

 بغهنا هیکنه اون  یپول به دست اون بوده . اعالم م یکه دزد رسهیم

 بهش یتیکس اهم چیهست و ه

 یدگشکل ممکن زن نیبه بهتر رانیخواد خارج از ا یبود . پس م نداده

 کنه .

 یرکمشکل و حل کنن دوباره مدا نیتا ا شنیمقامات دست به کار م تا

 که یداتیبه همراه تهد رسهیم

 رتصو نیا ریموضوع سکوت کنن . در غ نیخواد در برابر ا یهمه م از

 یتمام اون مدارک و رو م

 ننیب یم ی. مقامات هم وقت شهیم زیمه چه ختنیو باعث بهم ر کنه

 ارزش اون مدارک چقدره دست

 یکس کنه . یظهور م یرانیعجوبه ا هیبعد  ی. مدت دارنیجستجو برم از

 مدار استیکه به چند تا س



 مستیس نیاز بهتر یکی ادیکه م ی... کس انیکار ب یکنه رو یم کمک

 کنه . یم یرو طراح یتیامن یها

 وندیپ... به اسم  زنهیبه هم م یاسم و رسم ایدن یعرض دو سال تو در

 ارمان ... از اسم و مشخصات

ن ارما وندیپ شهیمشخص م قاتی. بعد از تحق هیرانیکه ا دهیم نشون

 جز سها شمس ... ستین یکس

 تونه بهش یکس نم چیقدرتمند تر شده . ه یلیارمان االن خ وندیپ

 که بهش یبشه . تنها کس کینزد

 نفره ... هیاره اعتماد د کامال

 لپ تاپ و به طرفم برگردوند . فرزاد

 یزیبه عکس انداختم : محمد پرو ینگاه

 انگمنی کیبهتره بگم ج ایگفت :  طنتیبا ش فرزاد

 ؟ کی:ج-

در  ادیزبودم . اون  دهیدر موردش شن وندیاز زبون پ ی... چند بار کیج

 . زدیحرف م کیمورد ج

 و باهوش ... ستمدارایگفت : زن و شوهر س یبه شوخ فرزاد
   



و  محمد اسمش یعنی:  دمیسخت بود ... از جا بلند شدم و پرس باورش

 عوض کرده ؟

د تولم انگمنی کیاالن با اسم ج یزیلبخند زد : اره ، محمد پرو فرزاد

 وندیبا پ شهیم ی... مدت ایفرنیکال

اج دختر ثروتمند ازدو هیهم با  شیهست و چند وقت پ هیهمسا ارمان

 .کرده 

 خواسته ؟ یارمان و نم وندیپ یعنی:-

 کار با هم بودن ی:نه ... اونا فقط برا-

 انارم وندیکردن . پ یو تکون دادم و شروع کردم طول اتاق و ط سرم

 خروجش از کشور با یبرا

ج اراز کشور خ یکنه . به صورت کامال قانون یازدواج م یزیپرو محمد

 بعد هم از محمد یو مدت شهیم

 یو زندگ زننیبه هم م یدی. اسم و رسم جد رهیگیق مطال یزیپرو

 کنن . یرو شروع م یخوب

 هیارمان  وندیپ ایسها شمس  شیطرفش برگشتم : هفت سال پ به

 دختر  ساله بوده



اون  . گهید نهیهم گنیبه تاسف تکون داد : فرار مغزها که م یسر فرزاد

 ینابغه هست ... م هیواقعا 

شکنن .  یم یداشتنش چه سر و دستواسه  یخارج یکشور ها یدون

 تونم بگم معجزه یسها شمس م

 هست

 ازش ؟ یدار یزیچ گهیخوب د یلی:خ-

 هیبار به  نیارمان سه سال بعد اول وندیهمون پ ای:سها شمس -

 ریکنه وز یساده کمک م یدانشجو

ه ب وکنه اون  یکه همراه دانشجو م یبشه ... واقعا با اطالعات کشور

 رسونه . کم یا مه تیموقع نیبهتر

م اسم و رسم ه نی... هم شهیکنه و موفق م یم دایاسم و رسم پ کم

 شنهادیها با پ یلیخ شهیباعث م

...  اشهخواد ازاد ب یگفته م شهیهنگفت برن سراغش ... اما اون هم یها

 داشیپ شهیکم م یلیخ یگاه

 یسککه گم و گور شده بود و  شیمثل دو سال پ شهی. گم و گور م کرد

 چیدونست کجاست ... ه ینم



ر در س اکیاون سه ماه کجا بوده . اما سه ماه بعد از امر دیهم نفهم کس

 اورد .

 کنه ؟ ینم یارمان زندگ وندی:مگه با اسم پ-

 چیاما ه ارمان اسم ثابتشه ... وندیپرونده ثبت شده پ یکه تو نطوری:ا-

 وندیبه اسم پ یکس ایدن یکجا

 .شده  رانیدفعه که وارد ا نیجز ا از فرانسه خارج نشده . ارمان

 گفت ؟ یداشت م یناخواداگاه مشت شد . فرزاد چ دستم

 هم داره ؟ یا گهید یارمان اسام وندیپ ای:سها شمس -

 از چهارصد تا اسم داشته باشه . شتریب دی:اره ... شا-

 و گفتم : و بعد ؟ ستادمیا

م بار هیکنه .  یشده م میتحر یدارو وارد کشور ها یقاچاق ی:چند بار-

 ... قایبره افر یجنس م یکل

البته  هم گم شده ... ییپوال هی گنیکنه . م یریگیکسم نتونسته پ چیه

 دولت یعنیثابت نشده ...  نیا
   

 دونیهست که پوال دست پ یعاتیشا یکنه ول یم یریگیداره پ کایامر

 چقدرش ستیارمانه .معلوم ن



اون پوال  دیهست که شا نقدرشیو چقدرش غلطه ... فعال هم درسته

 شده دیارمان ناپد وندیتوسط پ

 . باشه

 :چقدر؟-

حدود ده  یزیچ دینگاهش و به لپ تاپ دوخت و گفت : شا فرزاد

 اردیلیم

 :تومان ؟-

 تکون داد : نه برادر من دالر یسرش و به نف فرزاد

 فرستادم . رونیو پر صدا ب نفسم

 بود . نیسنگ نایا یبه هوا داشتم هضم کردن همه  ازین

د رزاسرد وارد اتاق شد . ف یطرف پنجره رفتم و بازش کردم . هوا به

 وونهینگاهم کرد : د رهیخ

 ؟ سرده ها ! یشد

 بندم یباشه م کمی:بزار -

 و زدم . سرم هیپنجره قرار دادم و بهشون تک یو دو طرف سکو دستام

 دیوز یکه م یباد سرد یجلو

 کنه ؟ یم کاری: االن چ گرفتم



از  شده شنهادیمحموله بهش پ هی شیکار ... چند وقت پ چی! ه:االن -

 که یببره عربستان قاچاق نیچ

اه مرهماه عسل  یبرا کمینکرده . ج یکرده ... از اون موقع هم کار رد

 ایهمسرش رفته اسپان

 کنه . ینم شیسفر همراه نیا یتو کیج پس

 ؟ یدار یاطالعات کی: در مورد ازدواج ج دمیپرس

مالک شرکت  یعامله ول ریشرکت مد هی یتو کین جاال نی:هم-

 اراتی. تمام اخت ستیمشخص ن

 شرکت بوده . یاز سهام دارا یکیشرکته . زنش هم  رعاملیمد دست

 دمی:فهم-

 دنبال سها شمس ؟ ی:حاال چرا افتاد-

 نکن یفضول یادیز گهیو باال دادم : د ابروهام

 ؟ یکن یپنهون م یدار یچ نمی:بنال بب-

 یچیه یکنم ... ول یم قیروش تحق:دارم -

 ؟ یگیاز جا بلند شد : دروغ که نم فرزاد

 هام و باال انداختم . شونه
   



__________________________________________

________ 
______________ 

__________________________________________

________ 
 ونابیف انداختم ... خبه اطرا یو تا زدم و نگاه راهنمیپ یها نیاست

 یاز کس یسوت و کور بود و خبر

 ... شترویبه فرزاد انداختم که با دقت رفته بود تو کامپ ی. نگاه نبود

 ریاگه گ ریکه گفت : ام دمیکش رونیو از اشبورت ب کروفونیم بسته

 ... یفتیب

 شهینم یچیکنم انشاا... ه یم یفکر هی:نترس -

کشمت  یم یفتیب ریه ... اگه گنش یچیه دوارمیگفتم : ام مضطرب

 خودم ...

 یسما چیافتادم تو در برو ... مطمئن باش ه ریشدم : اگه گ رهیخ بهش

 ارمیهم ازت نم

 یجا به جا شد و گفت : تو فکر کرد یصندل یچپ نگام کرد و رو چپ

 ! شمیراه م مهین قیمن رف

 و باال بردم : خوب نزن ... من رفتم . دستام



رو  دهرنی: گ دمیو برداشتم و پرس ازمیمورد ن لیو وسارو باز کردم  جعبه

 ... یزاریکجا م

از  رندهیگ هیبه  میبفرست کروفونیاز م دینشه با یابیرد  نکهی:واسه ا-

 فرستنده هیبه  میاونجا بفرست

ب شاهرخ تو خونه نص یکه گفت یا رندهیبه گ میو اونم بفرست دیجد

 کرده

 ؟ یخونه هستن چکه داخل  ییاونا ی:اره خوب ... ول-

ز اه ک ییبه تو دادم ؟ اونا فرکانس ها ی:پس اون محافظا رو واسه چ-

 فرستاده رونیب کروفونیم نیا

 کنه ... یرو دفع م شهیم

د ر نکهی. ادامه داد : واسه ا دمینفهم دینگاهش کردم . فهم متفکر

 فرکانسا با هم در دیکنن با شیابی

ارتباط  نیا ... میکن یظها استفاده ممحاف نیاز ا یباشن ... اما وقت تبادل

 فرکانس یعنی...  شهیقطع م

. پس .. شنیکنن و منحرف م یبرخورد م نایبا ا شهیکه فرستاده م ییها

 ... شنیم یابیقابل رد  ریغ

 ؟ یدیفهم



 تکون دادم و مثل بچه ها ذوق کردم : اره سر

ز ات نس نیو باال اورد و پس کله ام زد : خاک تو سرت ... با ا دستش

 ... برو زود یبچه هم بچه تر

 خوابم گرفته باش

اف طربه ا یاومدم . دوباره نگاه نییدستم فشردم و پا یو تو کرفونیم

 نبود . یانداختم . خبر

نبود  یزیچراغ برق رفتم و دوباره به همه جا نگاه کردم . چ ریطرف ت به

 و کرفونیراحت م الی. با خ

ه بگرفتم و شروع کردم  ریبه ت گذاشتم و دستم و راهنمیپ بیج یتو

 کار یباال رفتن . بخاطر رزم

 یرو و دمیباال کش ریراحت خودم و از ت یلیبدنم رو فرم بود و خ بودنم

 رفتم ... وارید
   

 ی.. نگاهرفت باال . وارید یبود که بشه از رو یزیبوم بلند تر از چ پشت

 یعنیانداختم . سمت چپ 

ه خورد . به را یبالکن به چشم م هیکه من بودم  یخالف جهت درست

 درختا یشاخه ها نیافتادم . از ب



 یگرفتن به سخت یحرکت و م یافتاده بودن و جلو وارید یرو که

 بود نییگذشتم . نگاهم هم به پا

 داشت و هم به داخل دید ابونی... چون کامال به خ ادین یکس که

 بشم ... دهیساختمون که مبادا د

ر کا یزیچ ینینبود دورب دیشناختم بع یمن مکه  یوندیاز پ مخصوصا

 صورت نیگذاشته باشه ... در ا

 امالدرخت که گذشتم دوال شدم و ک نیرفتم . از اخر یزود لو م یلیخ

 درخت یشاخه ها نیپنهون ب

 .نشستم

بود ن یرهم به داخل ساختمون ... خب یبه کوچه انداختم ... نگاه ینگاه

. 

 اروید یکردم ... دستم و رو یو بررس روایبردم و اطراف د شیو پ دستم

 یگاز م یو پشت لوله ها

 نبود . یکنم ... اما خبر دایپ یمیس دیشا دمیکش

هم راکه هم ینکی. ع ستادمیاونا ا یگذاشتم و رو زیم یهام و رو زانو

 رونیب بمیج یبود و از تو



و  ختمبه اطراف اندا یو به چشم زدم . همه جا قرمز شد . نگاه دمیکش

 شدم ... رهیخ یشتریدقت ببا 

 یشعله م شیساختمون ثابت موند که که مثل ات یبه درب ورود نگاهم

 هی. حدسم درست بود  دیکش

 رهیخ هم نییگذاشتم و به پا واریاونجا بود .دستم و به لبه د نیدورب

 بود نیدورب هیشدم . اونجا هم 

... 

 شتن .ندا یها نگاه کردم ... حرکت چندان نیو به دورب برگشتم

 :اد دو شماره فرزاد و گرفتم . به سرعت جواب  دمیکش رونیو ب میگوش

 اونجا نیدونم دو تا دورب یم

 هست

 ؟ یهکشون کن یتون یبه لب اوردم : م یلبخند

 بهم وقت بده هی:سه ثان-

 دهیکردم د یحرکت م وارید یرو یوقت نیهم بکن بب یبررس هی:باشه -

 نشده ام .

 :نه حواسم بود .-

 به:خو-



 کردم تا فرزاد کارش و انجام بده ... سکوت

 یبر یتون یبود که گفت : درست شد م دهیطول نکش یلحظه ا چند

فتم ر شیرها کردم و از جا بلند شدم . اروم اروم پ بمیج یرو تو یگوش

 به محل مورد نظر دمیتا رس

 .بود ..ن یسبه داخل اتاق انداختم ... ک ی. نگاه دمیو اروم باال کش خودم

 بود ... از پشت کیکامال تار

اق ات هیاتاق نبود  یتو یخاص زیشدم . چ رهیبه داخل خ ریحر یها برده

 که یزیمهمان ... اما چ یبرا
   

رفت  ی مبود که به سمت باال یو جلب کرد در باز اتاق و راه پله ا نظرم

 . پس از داخل ساختمون به

 ییشد جا یم دیشابوم راه داشت . نگاهم و به اطراف دوختم .  پشت

 کنم . بهتر دایباال رفتن پ یبرا

 داخل شدن بود . یبرا سکیر از

 . دمیباال کش واریها گرفتم و خودم و از د لهیو به م دستام

.  دیرزا ی. اما به تمام مشکالتش م زدمیبه اونجا نفس نفس م دنیرس تا

 همون گوشه یچند لحظه ا



 یزیون بزرگتر از اون چکردم . خونه اش یو همه جا رو بررس نشستم

 کردم ... یبود که فکرش و م

 ندچبه من  یبود . اون سها شمس بود ... وقت یم نطوریا دیبا البته

 هی نجایتا براش ا دادیم اردیلیم

 یم یخونه ا نیهمچ هیمادر و خواهرش هم  یبخرم ... حتما برا خونه

 ... دیخر

 نیچکه بخواد هم نداره یگفت ... پدرش اونقدر یکه شاهرخ م اونطور

 بسازه ... البته االن یزندگ

 کردن . یم یجدا زندگ گهید

 هیت داش دید اطیپشت بوم که به ح یشدم و به راه افتادم . جلو بلند

 شیوجود داشت ... پ یگچ بر

 یاهبردم و به قسمت  شیشدم . دستم و پ رهیو با لبخند بهش خ رفتم

 نی. ا دمیمختلفش دست کش

 یکه وقت یداد ... همون حس یم یبهم حس زندگ قایبود ... دق یعال

 کردم بهم یو نوازش م وندیپ

 بود . یاز شاد نایا یداده بود و همه  دست



ر بوکار مج نیا یکردم . برا یو به همراه محافظ ها جا ساز کرفونیم

 دراز نیزم یشدم کامال رو

 اون جا رو احساس کنم . یو سرما بکشم

 به یاهنگ وم تموم شده بود . از جا بلند شدم شده بود ... اما کارم سردم

 هی دیاطراف انداختم . حاال با

 کردم . یم دایرفتن پ نییپا یحل برا راه

 اهبه مدت سه م شیدو سال پ وندی. پ دمیدستم و جلوتر کش ریز کاغذ

 شده بود ... درست سه دیناپد

 بود . هیکه همراه من ترک یماه هیاز اون  ماه

ن رستورا یبود درست مثل اون روز که تو ینیب شیپقابل  ریغ واقعا

 شربت و روش وانیگارسون ل

چه  نمیتونستم بب ی. چون رو به روش نشسته بودم کامال م ختیر

 . گارسون با ترس به فتهیم یاتفاق

 شه ودخترا بلند ب یکردن افتاده بود . انتظار داشتم مثل همه  غلط

 هتل ریکنه و از مد غیج غیج

زد  بخندل هیگارسون و اخراج کنه . اما اون بر خالف انتظارم اون  بخواد

. 



 صلهو از جا بلند شد . گارسون بالفا ستین یگارسون گفت : مشکل به

 شده بود . یکار زیمشغول تم
   

 گاهبه گارسون ن زیام دیشده بود و تهد کیرستوران بهشون نزد ریمد

 ریاون گفت تقص ی. ول کردیم

 رسون و مقصر بدونن .گا دیبوده و نبا خودش

 تم .رف طرف اسانسور که به راه افتاد از جا کنده شدم و به دنبالش به

م کردم متوجه حضور ی. فکر م ستادمیاز بستن شدن در کنارش ا قبل

 نشده اما همونطور که سرش

 تموم شد ... لمیبود گفت : ف نییپا

 دهنش رهیبهم خ نینگاهش کردم که ادامه داد : مگه بخاطر هم متعجب

 ؟ نیبود

 کار و بکنم ؟ نیا دیسرعت خودم و جمع و جور کردم : چرا با به

ون کنن که جذبش یرو تماشا م یلمیزد وسربلند کرد : همه ف پوزخند

 کرده باشه .

 جذاب داشته باشه یگریباز دمیفرو کردم : شا بمیج یو تو دستام



ن ا اومکث کرد و گفت : مطمئن یکوتاه ول یلیلحظه مکث کرد . خ هی

 تونه ینم ییبه تنها گریباز

 و عوض کنه لمیف یفضا

. اسانسور  مینگفت . وارد طبقه ششم شد یزینزدم . اونم چ یحرف

 یتوقف کرد . به طرف خروج

 ؟ نیخوا یم یزیبرداشت . دنبالش رفتم . برگشت و گفت : چ قدم

اه رو از کنارش گذشتم و به طرف اتاقم به  دمیهام و باال کش شونه

 دم .افتا

اق ات به سرعت از کنارم گذشت و وارد دارمیقدم برم الیخیب دید یوقت

 اتاق یشد . درست رو به رو

د اروانداختم و  ینزدم . به در بسته اتاقش نگاه کوتاه ی. حرف خودم

 خواستم بدونه یاتاقم شدم . نم

اق و گوشم و به در ات ستادمیو جلب کرده . پشت در اتاقم ا توجهم

 نبود . یخبر ی. ولکردم  کینزد

 ورهدختر قسم خورده بود همه ج نیعکس تصورم در و باز نکرد . ا بر

 من و متعجب کنه .



 تخت یاز راهرو گذشتم و رو شهیمطمئن شدم در اتاقش باز نم یوقت

 و دار اخراج ریگ ینشستم . تو

م ادختر کامال من و از افکار گذشته  نیو ذهن مشوشم حضور ا شدنم

 ود .ب دهیکش رونیب

.. تمام . بشم کیدختر نزد نیبودم بتونم به ا یوقت شام دنبال بهونه ا تا

 نیجز ا یزیفکر و ذکرم چ

 . نبود

 هی ساعت مونده به وقت شام از جا بلند شدم . اصالح کردم و با کی

 نیدتریاز جد کیاسپرت ش پیت

و پشت  دمیبودم پوش دهیگردش چند روزه ام خر یکه تو ییها لباس

 دیمنتظر موندم . بادر اتاق 

ت جلوش سبز بشم . سکو ادیم رونیاز اتاق ب یکردم تا وقت یم صبر

 رونیکه ب ییپاها یاتاق با صدا

و به ق راز باز شد در اتا غیشکست . اما در یکردند م یاتاق حرکت م از

 رو ...

 ازش نبود . یاز وقت شام گذشته بود اما خبر یساعت هی
   



ز ا شتریتونستم تحمل کنم . ب ینم گهید شکمم در اومده بود . یصدا

 یم گهیربع د هینبود .  زیجا نیا

 . شدیسالن هتل هم پخش م یشکمم تو یصدا موندم

 .ودم بساعت گذشته رو پشت در صرف کرده  هیجا بلند شدم ... تمام  از

 دمشیکش نییدر گذاشتم و پا رهیدستگ یحوصله دستم و رو یب

 شدم . رهیروم خ شیفحه پاومدم و به ص رونیافکارم ب از

من و سها خبر نداشت .  نیب ی دوستیاز  یکس نیبخاطر هم پس

 روم شیکه االن پ یچون با اطالعات

 یسها شمس م ایارمان  وندیپ تیداشت و شامل لحظه لحظه فعال قرار

 که من و دنیفهم یشد قطعا م

ود نب ازمن یاسم چی... ه ی. ول میماه با هم بود کی کیو نزد دهید هم

 بتیبخاطر غ نایا ی... و همه 

 ماهه سها بود . سه

ها  بتیغ نیدونستم همه به ا یراحت شده بود و م المیکه کامال خ حاال

 راحت الیعادت دارن با خ

 و پر حجم سها بودم . میزخ یو رو کردن پرونده  ریز مشغول



خره اما باال رفته بود .... شیخوب پ یلیکه با فرزاد ادامه دادم خ ییجا تا

 خسته شد و به خواب رفت

از  یکپ هیصبح با گرفتن  یبخواب رفتم . ول ی.منم بخاطر خستگ

 شرکت به خونه یاطالعات بجا

 یاومدم و شروع کردم به خوندن . از همون اول از پرونده  خودم

 مدرسه تا ازدواج سها شمس با

 ... یزیپرو محمد

 . دمیرس شیاسیس یتهایباالخره به فعال تا

ر اطکه بخ یتظاهرات یتو یاز تظاهرات نقش داشته . حت یلیخ یتو اون

 که صرف یادیمخارج ز

داشته . و حضورش  یهم نقش مهم شدیم ییکایامر یاسیس جلسات

 اون کشور واقعا تعجب بر یتو

رده ک یکس فکر نم چیاز تابستون که ه یقسمت یبوده .... اونم تو زیانگ

 اون اونجا باشه ...

 نیزم یکه رو لمیموبا یبه گوش یخم شدم و نگاه زنگ تلفنم یصدا با

 یولو شده بود انداختم . رو



م کاغذ جلو یاشپزخونه ولو شده بودم و کل یرنگ جلو یزرشک کاناپه

 شکم یپخش کرده بودم . رو

ه ک یتکش بودم و پاهام و کامال باال داده بودم . درست مثل وق دراز

 و مامان شدمیولو م نیزم یرو

 یلخد تمامان لبخن یاور ادی. از  سمیتا مشق بنو ستادیا یسرم م یباال

 یزدم . هر چند سن کم

 م و بهردک زونیکاناپه او یاما اون مامانم بود ... دستم و از رو نداشتم

 چنگ زدم . یگوش

 کردم : بگو سروش ... کیرو به گوشم نزد یگوش

 :سالم-
   

 ؟ چه خبرا ؟ ی... چطور کی:عل-

 ؟ به کجا ها ی... تو چه کرد ستین یادیز زی:خوبم . خبر که چ-

 ؟ یدیرس

 ندویکردم کار پ دایکه پ یخوب خوب سروش ... با اطالعات ی:به جاها-

 ارمان تمومه



 رو ییزایچ هی بیترت دیقبلش با ی؟ اره باور کن ... ول یگیم ی:جد-

 . میبد

هم  سیارقابل اعتماد باشه و پ یکن دایرو پ یکی یتون یم نی؟ بب ای:چ-

 باشه !

 ؟ چرا اونجا ؟ سی:پار-

 . دمیم حیکن حاال بعد برات توض دای:تو پ-

 دمیکار و انجام م نی:باشه حتما ا-

 و بده . بشی:خوبه ... زود ترت-

 سر کار ومدهیخواستم بگم رها ن یم ری:ام-

 ... ادی:اشکال نداره ... بزار امروز و استراحت کنه . فردا م-

 ومدین شیکه پ ی:مشکل-

 راحت التیخ ادیم ستین یچیبابا ... ه:نه -

و  الش:باشه ... پس من برم ... شاهرخ که بازم رفته دنبال عشق و ح-

 یخوا ی. تو نم ستین داشیپ

 شرکت ؟ یایب

 امیکار دارم بعد م کمی:-

 خوب ... تا بعد یلی:خ-



 پرتش کردم . نیزم یرو قطع کردم و دوباره رو یگوش

 . دمیک کشروم سر شیپ یبه کاغذها دوباره

ده کر خودم مرورشون یاز هزار بار برا شتریکننده شده بودن . ب خسته

 بودم .

 وندیارمان ، سها ، پ وندیلب تکرار کردم سها شمس ، پ ریز

ه کاناپ کیرنگ نزد اهیس زیم یدستم و جمع کردم و رو ریز یکاغذها

 زدم و پاهام یگذاشتم . چرخ

 یجمع کردم . دست راستم و بلند کردم و بازوم و رو شانه یتو و

 که به یکیچشمام گذاشتم . از تار

 یول کردم هرچند کوتاه یبه لب اوردم و سع ینگبدناومد لبخند  وجود

 استراحت کنم .

...  انارم وندی! پ یتونستم شکست بخورم . از ک یبودم ... نم ریام من

 داشت از یارمان به راحت وندیپ

؟ چرا من  یمن چ یبرد اون حس قدرت داشت ... ول یلذت م شیزندگ

 تونستم یبودم که م یریام

 ارمان ، باالتر از سها شمس قدم بردارم . وندیاز پ باالتر



ش الت نجایبه ا دنیرس ی... دوسال برا دیکشیکنار نم یبه اسون ریام

 کرده بودم .
   

 ؟ یولو شد و گفت : با من کار داشت یصندل یرو شاهرخ

 ؟ یشکنه اگه در بزن یدستت م نیبهش رفتم : شاهرخ ا یغره ا چشم

ان متح... حاال اگه ا دیدونم شا یبه دستش انداخت و گفت : نم ینگاه

 ؟ یکردم شکست چ

خبر  ی؟ رفت ییمعلوم هست کجا چیبه تاسف تکون دادم : ه یسر

 دنبال عشق و حالت یبر ای یاریب

 ؟

 !سونا چه باحاله  نیا یدون ینم ریو باال انداخت : ام ابروهاش

 سهوا یرفت تیکردم و از جا بلند شدم : شاهرخ تو واسه مامور ینیه

 . یکه نرفت یبچه باز

 ایگیموهاش فرو برد و تکون داد : راست م نیو ب دستش

 کرد . یم یداشت لودگ باز

ه سخرزدم : شاهرخ م هیو دستم و به مبل جلوم تک ستادمیبه روش ا رو

 نیا دی... من با اریدر ن یباز



 رو زودتر حل کنم ... پرونده

ه ب که ییزاینگفتم ... خوب از چ یزیدونم داداش ... منم که چ ی:م-

 تونم بگم همسر یدست اوردم م

 یم نقدریدر مورد خواهرش نداره ... فقط هم یادیمن اطالعات ز جون

 اهیهکر کاله س هیدونه که 

 . کنهیهم نم یخوب ادیز یو کارا هست

 : مادرشون ؟ دمییهم سا یو رو نامدندو

 شتریدونه نه ب یحد م نی:اونم در هم-

 اش ؟ هیو به طرف در اتاق قدم برداشتم : خوب بق ستادمیا راست

 ... گهید نی:هم-

 ! خورهیکه به دردم نم نایا یدی:زحمت کش-

ده سها ازدواج کر یدونست یدوخت و گفت : م زینگاهش و به م شاهرخ

 ؟

:  باز کردم یحد هیو متعجب نشون بدم . دهنم و تا کردم خودم  یسع

 ؟ هیمنظورت چ

.. البته ه .ازدواج کرد یپسر هیخارج بشه با  رانیاز ا نکهی:سها قبل از ا-

 نه مادرشون و نه پدرشون از



 که اطالع داره سوناست . یموضوع خبر ندارن ... تنها کس نیا

 سها شمس االن شوهر داره ؟ یعنی:-

 شهیج مارخ رانیکه از ا نیتکون داد : نه بابا ... اون هم یو به نف سرش

 . در واقع اون رهیگ یطالق م

 بوده چهیباز مرد
   

 ؟ چرا بهش کمک کرده ؟ هی:خوب اون مرد ک-

 دهیهمو ف نی... هم دونمینم گهیرو د نایهاش و باال انداخت : ا شونه

 دونم یاش و نم هیبودم . بق

ر محتاط رفتا یلیخ زنهیرد سها حرف مدر مو ی: سونا وقت دیکش یاه

 ازش شهیم یکنه . به سخت یم

 . دیکش رونیب یزیمورد سها چ در

 رددر مو یتون یم نیخوب ... پاشو برو بب یلیو تکون دادم : خ سرم

 ؟ یکن دایپ ییزایچ هیشوهر سها 

.. . ستین یچیاز جا بلند شد : به جون داداش دنبالش گشتم ه شاهرخ

 دنبال همسرم برم دیاالنم با



 یزیچ نمیبب گردمیچپ نگاهش کردم که ادامه داد : حاال بازم م چپ

 شهیم دایپ

 یچرخ دارم نشستم . نگاهم رو یصندل یسر تکون دادم و رو فقط

 صفحه لپ تاپم ثابت موند که

 . شدیمسنجرش پشت سر هم روشن و خاموش م اهوی چراغ

 شدم . رهیخرفت  یبلند کردم و به شاهرخ که به طرف در م سر

 کردم . کیمسنجر کل یبردم و رو شیو پ دستم

 یها دیکل یرفتنش دستم رو رونیشاهرخ بود . با ب ینگاهم رو اما

 به حرکت در اومد . بوردیک

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

 ضربه به در خورد و بعد از اون سروش وارد اتاق شد . چند

 شدم . رهیو از صفحه لپ تاپ گرفتم و بهش خ نگاهم

 و گفت : به سردار زنگ زدم . ستادیدر ا یجلو

 هیلب اوردم : عال یرو یلبخند

 کردم ... کامال قابل اعتماده داینفر و پ هی:-

 هست ؟ ی:ک-

 هکن یاز اشناهاست ... واسه دولت کار م یکی...  هی:ادم حرفه ا-



 . هی:عال-

م هسها پشت سر  یها امینگاهم و به صفحه لپ تاپ دوختم . پ دوباره

 . دوباره به سروش دیرس یم

شه با م ب... فکر کنم الز میباهاش حرف بزن دی... با هیشدم : عال رهیخ

 . میمقامات باال حرف بزن

 ؟ ادیم یک سردار

 رسهیم قهی:تا چند دق-

 میریسها شمس و بگ دیتکون دادم : با سر
   

ک خواد بان یم میدیوارد اتاق شد و در و بست : حاال که فهم سروش

 کدوم بانک میدون ی! اما نم بزنه

 کیدنز بهم نقدریا ادینم ادمی...  یو نصب کرد کروفنیاون م یک ری! ام

 نیشده باش

 مناسب نصبش کردم تیموقع هی ی:باالخره که کنارم بوده ... تو-

و  السو نیبود که ا یبار نیسوم نیا دادیم ریاز اندازه گ شیب سروشم

 . دیپرس یم



ه ب یتر قیاطالعات دق دیتاپ انداختم : با کوتاه به صفحه لپ ینگاه

 میاریدست ب

 کنم . یفکر و م نی:هم-

مشکوکانه هست که سها هنوز  یلیمشکوکانه ادامه داد : خ سروش

 کنه دایو پ کروفنینتونسته اون م

 نکنه . دایپ دوارمی: ام دمیازش دزد نگاه

واد خ یکجا رو م میدیکه نفهم یادامه دادم : نه تا زمان یاز مکث بعد

 بزنه

 د .وماسردار  نیایگفت : بچه ها زود ب عیباز شد و شاهرخ تند و سر در

دم بردم تا صفحه چت روم و ببن شیاز جا بلند شد . دستم و پ سروش

 که چند ضربه به در خورد .

 . میو به همراه سروش سالم کرد ستادمیسرعت صاف ا به

 سر تکون داد و وارد اتاق شد . سردار

 قربان نیاصله گرفتم : خوش اومدف یصندل از

 ؟ نیبگ نیخواست یم یکامال داخل اتاق شد : چ سردار

.. ن .تو اتاق جلسه قربا میبر دیبهم انداخت و گفت : با ینگاه سروش

 حرف میتون یاونجا بهتر م



 میبزن

 میسر تکون داد : بر سردار

 رفت . رونیاز اتاق ب جلوتر

فت ر. سروش به دنبال سردار  رفتن رونیو سروش هم از اتاق ب شاهرخ

 . ستادیو شاهرخ منتظرم ا

تاق ز ابه صفحه لپ تاپ انداختم و تاش زدم و به دنبال شاهرخ ا ینگاه

 رفتم . در و هم پشت رونیب

 بستم . سرم

 واش  رهیخ یکوتاه صورت سها در برابرم ظاهر شد با چشما یا لحظه

 لبم یرو یباعث شد لبخند

 ارمیب

 . میسردار وارد اتاق شددنبال سروش و  به

 نشسته بود . شیشگیهم یصندل یرو سردار

 و کنارش نشستم . دمیو عقب کش میصندل
   

هم قفل  یگرفت . سردار دستاش و تو یهم کنار سروش جا شاهرخ

 گذاشت و زیم یکرد و رو



 ؟ نیدی: خوب به کجا رس گفت

 ارسها ک یشنود تو گوش هی ریبهم انداخت و گفت : ام ینگاه سروش

 گذاشته .

 بهم انداخت و گفت : واقعا ؟ یبا تعجب نگاه سردار

 تکون دادم : بله سر

 ؟ی:چطور-

 و دمیرو دزد یمناسب گوش تیموقع هی یو تو دمشید ی:من چند بار-

 روش شنود کار گذاشتم .

 ش؟یدی:کجا د-

 شاپ یکاف ی:تو-

 شده ؟ رتونیهم دستگ یزیخوبه . چ یلی:خ-

 .داره بانک بزنه .. میو گفت : سها تصم دیخودش و جلو کش شاهرخ

 : چرا ؟ دیپرس یشتریبا تعجب ب سردار

قدر  نی... فقط هم ستیشونه هاش و باال انداخت : معلوم ن سروش

 اومده بانک بزنه میدیفهم

 ؟ انریزدن بانک اومده ا یبرا یعنیکرد و گفت :  زیچشماش و ر سردار

 الزم داره یادیپول زجواب مثبت داد و ادامه داد : حتما  شاهرخ



 هیزدن  یرابخواد ب دیکالفه گفت : اون االنشم کم نداره ... چرا با سردار

 تونه ی؟ م رانیا ادیبانک ب

 و بکنه نکاریهم ا رانیاز ا خارج

 و گرفته میتصم نیا رانیا یها ستمیبخاطر س دی:شا-

 داد . یمنف یجواب سروش

 لشیتونه دل ینم نیا هستن ... شرفتهیما پ یها ستمیگفت : س سردار

 باشه

 ر؟یام یکن یفکر م یطرفم برگشت : تو چ به

 دونم . ی:نم-

نش الا نیما هم ستیاالن مهم ن نیا یمکث کردم و ادامه دادم :ول یکم

 یدزد یدونم سها برا یهم م

 که نیندار میکار خالف انجام بده . تصم هیخواد  یم یعنی...  اومده

 کنه و بزنه یراحت دزد نیبزار

 چاک ! به

 به سرعت گفت : البته که نه سردار
   



.اون موقع میکن رشیدستگ میکن یسع لشیدل یبه جا دی:پس با-

 نیداره ا یچ یبرا دهیخودش لو م

 میصمتسها  میدون یکه ما نم نهیکه مهمه ا یزیکنه . االن چ یو م کار

 داره کدوم بانک و هدف قرار

 بده

 ؟ نهکار و بک نیخواد ا یم یک نیدون یاز جا بلند شد : شما م سردار

 زد : پنج شنبه بعد از ظهر یشخندین شاهرخ

 نگاهش کرد :از کجا ؟ سردار

 پنج شنبه بعد از ظهر هماهنگ کرد ینفر برا هی:با -

 شده بودن رهیبه سروش و شاهرخ انداختم که به سردار خ ینگاه

ه وبت منن گهیارمان ... االن د وندی: پ دمیکش زیم یارامش دستام و رو با

 رو دور امیکه ب

 به کوتاه یچند لحظه  یاتاقم شدم و در و پشت سرم بستم . برا وارد

 دادم . نگاهم هیدر بسته تک

 شدیلپ تاپم که چراغ قرمز رنگش پشت سرهم روشن و خاموش م یرو

 به لب یموند . لبخند رهیخ



 رفت . اون یم شیخواستم داشت پ یهمونطور که م زی. همه چ اوردم

 عه مال من بود ... و از همهقط

از  ت وکه اون اطالعا یتونستم برگردم سر کارم ... به شرط یتر م مهم

 دمیکش یم رونیدست سها ب

سها از  شدیباعث م یتونست باشه ؟ چ یم یاون اطالعات چ یعنی. 

 دست قانون فرار کنه . قطعا

 حرفا بود . نیکه ارزشمند تر از ا یاطالعات

.. ش .سراغ رفتمیاون موقع م شدیمدت خالص م هیاز  سها ... سها بعد و

 کردم یمن بهش کمک م

.  شدمیم کی. بهش نزد شدیم کیبهم نزد ینطوریبشه . ا خالص

 ... شیدرست مثل دوسال پ

 نشم . رهیکردم به در اتاق خ یاومدن سع رونیب با

 یول اومد ... برنگشتم ... رونیبرنداشته بودم که اونم ب یقدم چند

 باز و بسته یبودم صدا مطمئن

 یا تونستم لحظه ی. م نداختمیبهش ن یدر اتاق اون بود . نگاه شدن

 یکوتاه بعد از باز شدن در صدا



 یم شیمن پ یقدم ها ریشدن قدم هاش و بشنوم . سها خالف مس دور

 رفت . اروم از سرعت قدم

 وگرد  یو دکمه  ستادمیاسانسور ا یرفتم .جلو شیکم کردم و پ هام

 ر دادم تا چراغ قرمز رنگفشا

 روشن بشه . دورش

 مچهیشده بودند ن رهیکه بعد از باز شدن در بهم خ یزن و مرد به

 زدم و وارد اسانسور شدم یلبخند

 یشکمم تو یخواستم صدا یکردم کامال اروم باشم نم یم ی. سع

 راه بندازه . یزیاسانسور هم ابرو ر

ان تورعد از خروجشون به رسشدن و منم ب ادهیو مرد تو طبقه اول پ زن

 بود حرکت نییکه طبقه پا

 ... کردم
   

 تادم ورسفهام  هیغذا رو با تمام وجودم به ر یباز شدن در اسانسور بو با

 به اطراف انداختم . ینگاه

ه ب مستقیمبود  یخال یا شهیش یپنجره ها یجلو یدنج گوشه ا زیم هی

 نفر هیرفتم که  یم زیطرف م



ا به من نشست . با خشم نگاهم و بهش دوختم . بو پشت  یصندل یرو

 جلو رفتم و نگاهم تیعصبان

 من نشسته بود . یانتخاب زیپشت م قایدختر ثابت موند . دق یرو

 زیرفتارهام مسلط بشم و پشت م یتا رو دمیکش قینفس عم چند

 که کامال ینشستم . اما طور یکنار

 .بود  یبگم عال دی. بد نبود . با نمیو بب صورتش

 وشد و اول از همه از اون سفارش غذا گرفت  کیبهمون نزد گارسون

 . اه دیبعد به طرف من چرخ

 رفت سراغ اون ؟ یاول م دیبا چرا

 یور بود و نگاهش دهیمن و د نکهیبا ا یباارامش غذا خورد . حت یلیخ

 صورتم چرخ خورده بود اما

 . اوردیخودش ن یبرخورد کرد و به رو لکسیاروم و ر یلیخ

قبل از  .از غذا از جا بلند شدم و به طرف اسانسور به راه افتادم  بعد

 و ستادیاسانسور کنارم ا دنیرس

 ؟ یییشد . دل دل کردم و باالخره گفتم : تنها رهیرو به رو خ به

ال حا لحظه اسانسور توقف کرد . قبل از من وارد شد و گفت : تا نیهم

 یباش دهیو فهم نیا دیبا



 یهست یمنتظر کس دمیطبقه هشتم فشردم : شا دکمه یو رو دستم

 دیهاش و باال انداخت : شا شونه

 زدن یحرف چیه یبود طبقه هشتم و انتخاب کرده بودم ول دهید مطمئنا

 یحیسکوت کرد و منم توض

 دشخو دمیطبقه هشتم . شا میریم یچ ی. منم نخواستم بگم برا ندادم

 دونست یخوب م

 ؟ یخور یم یچ به روش نشستم و گفتم : خوب رو

 یچیهاش و باال انداخت : ه شونه

 : چرا ؟ دمیهام و در هم کش اخم

 گفت : تازه شام خوردم طنتیش با

 ... نطوری:اوه پس ا-

دم : ه زچونه ام حلق ریو دستام و ز دمیلبخند زد . خودم و جلو کش فقط

 خوب !

 و شما ! رمی. ادامه دادم : من ام دیو باال کش ابروهاش

 وندیشد و گفت : پ رهیخچشمام  تو

 ؟! یهست یرانی: ا دمیپرس متعجب

 تکون داد : درست مثل تو سر



   

 هستم یرانیمنم ا یدونی:از کجا م-

 !یمتولد شد قایاسم تو افر نیبا ا ی:نکنه فکر کرد-

.  ستین دیگفتم : خوب بع یو باال انداختم و به همراه چشمک ابروهام

 نیپدر و مادر من چند دیشا

 نباشم رانیسفر کرده باشن و من متولد ا شیپ سال

 یدار یرانی:در هر صورت خون ا-

 کیدبه گارسون انداخت و دستش و باال برد. گارسون بهمون نز ینگاه

 الیشد . به سرعت گفت : تک

 ! ی: از کدوم شهر اومد دمیسفارش دادم و پرس منم

 کنم یم یفرانسه زندگ هی:چند سال-

 ! نجای:وحضورت ا-

 داشتم ازین یحیسفر تفر هیچند سال به  نیا :بعد از-

 نجاستیتر از ا یحی! فرانسه تفر نجای:و چرا ا-

 دهیوطن و م یبو شتریب نجای:ا-

 رانیا یرفت ی:خوب م-

 محدوده یلیخ رانینه ... ا ی:وا-



 :بخاطر حجاب !-

 :البته که نه .-

 تونه باشه ؟ یم ی: پس چ دمیپرس متفکر

 گفت : خانواده لکسیر

 ان:اه-

 . دمگر یجا بلند شد . پرسشگرانه نگاهش کردم که گفت : االن برم از

 و سیسرو ریرفت . مس شیپ مستقیمنگاهم دنبالش کردم . صاف و  با

 راهنیگرفته بود . پ شیدر پ

 دی. با کت کوتاه سف دیرس یتا زانوش م شیداشت که بلند یرنگ سبز

 دهیپوش راهنیپ یکه رو یرنگ

 یها خوش تراشش کامال با نور یداده بود .پاها ییبایبهش شکل ز بود

 زد . یرنگارنگ سالن برق م

ود ب ازبو  دیرس یش مبدنبلندش که تا  یموها یباالتر اومد و رو نگاهم

 یثابت موند . با هر قدم

سالن به  یهوا یو تو ومدیموهاش به حرکت در م داشتیبر م که

 . دوباره نگاهم ومدیحرکت در م

 ...پاهاش  یرو برگشت



 حرکت نگاهم و کامال ازش برگردوندم . هیو با  دمیکش یاه

 . دیچ زیم یشد و سفارشات و رو کینزد گارسون
   

 ر ورقص دوختم . به دخت ستیو به دست گرفتم و نگاهم و به پ السیگ

 یهم م نیکه ب ییپسرها

بزرگ  یکه گل ها دمیرنگ رس یاب راهنیبا پ ی. به دختر دنیرقص

 ییخودنما شراهنیپ یرو دیسف

 بود و قر دهیکه کنارش بود چسب یکرد . از پشت کامال به پسر یم

 ی. پسر دستش و رو دادیم

هم  یخورد . چشم رو یگذاشته بود و به همراه دختر تکون م شکمش

 یایدن یگذاشته بود و تو

 غرق بود . خودش

 دمیکش یقیعم نفس

 صورت پسر پخش شده بود . یرنگ دختر رو ییطال یموها

 . دمیکش یقیو به سرعت چند نفس عم ارهدوب

 گوشم صدا یبلند اهنگ تو یو صدا تمیحرکت برگشت . ر هیبا  دختر

 و دمیکرد . پام و باال کش یم



 ام قرار دادم . گهید یپا یرو

 صورتش خم شد . یکامال رو پسر

 یم نییاپبدنم به حرکت در اومده بودن . انگار داشتن باال و  یها سلول

 ن قلبم بهرفتن . ضربا

 . دیکوب یام م شانهاز قبل به قفسه  شتریدر اومده بود و ب حرکت

. به  تمدوخ زیتند تر شده بود . نگاهم و از اونا گرفتم و به م نفسهام

 رهیخ زیخط دار م یچوب ها

 یرو به روم سر بلند کردم و تو چشما یزیبودم که با حرکت چ شده

 یشدم . چشما رهیخ اهشیس

 ی... ول کی. چشماش درشت بود اما کامال تار زدیبرق م اهشیس

 درخشان

 یصورت یچشماش زده بود و نور براق لب ها یکه باال یدیبرق سف با

 یرنگش صورتش کامال م

 لبهاش یصورتش چرخ خورد و رو ینگاهم کامال رو نباری. ا دیدرخش

 ثابت موند . با دقت نگاهم و

 کرد . دنبال



 و السیچشمام نگه داشت . گ یو روبه سرعت نگاهش و برگردوند  اما

 رها کردم و دستم زیم یرو

 مشت کردم . زیم یرو و

 . حاال دمیفشردم . خودم و جلوتر کش زیم یمشتش کردم و رو کامال

 ینفسهاش و کامال م یصدا

 احساس کنم . تونستم

شد . اب دهنم و قورت دادم و  کیو بهم نزد دیو جلوتر کش خودش

 تر شدم . کیبهش نزد

 نفسهاش و ... یگرما یتونستم احساسش کنم . حت یکامال م گهید

 کرد . یحرکت م زی. همه چ دنیلرز یم انگشتام

 کیبهش نزد زدیم ادیبدنم فر ی... تک تک سلول ها زدیم ادیفر بدنم

 شو ... ببوسش ... نفس هاش

 تنش و حس کن یاحساس کن ... گرما و
   

 بدنت گوش کن ادیفر به

 بده انیپا یجانیحس ه نیا به

 و اروم کن نفسهات



 یچیشدم . تو نگاهش ه رهیچرخوندم و دوباره به چشماش خ چشم

 بود اما هنوزم برق ینبود . خال

 بگذره ... یادی. اجازه ندادم زمان ز زدیم

 سرعت نگاهم و به لب هاش برگردوندم . به

 سرعت نگاهم و به لب هاش برگردوندم . ه

 یذاشتم . چشماش اروم اروم رودستش گ یبردم و رو شیو پ دستم

 هم افتاد . با بسته شدن

 بامرفتم و با کج کردن سرم ل شیپ یشتریبا اعتماد به نفس ب چشماش

 و به لباش رسوندم .

ظر از لباش گرفتم . اما ازش جدا نشدم . منت یکوتاه رو یا شکوفه

 دمید یعکس و العملش بودم . وقت

تمام  تونستم اروم باشم ... یقدم شدم . نم شینکردم دوباره پ یحرکت

 ... زدنیم ادیبدنم فر یاجزا

 دهشخود  یامشب از خود ب یباختم . ول یخودم و نم یاسون نیبه ا من

 بودم . رفتارم دست خودم

 نیا یکه برا یجانی. مثل ه ومدیم شیناخوداگاه پ زی. همه چ نبود

 تمام وجودم و در بر گرفته . شکوفه



 نیب وش لبها یارم داشته باشم با تمام انرژرفت یرو یکنترل نکهیا بدون

 فشردم . با تمام یلبهام م

 گرفتم ... یم یکردم و انرژ یاونا رو حس م وجودم

 کردم . یوجودم و شعله ور تر م شیاونا ات یگرما با

م ردب شیهم بود . تمام حواسم به لبهاش بود اما دستم و پ یرو چشمام

 سمت یو دستش و که رو

 مشت گرفتم و فشردم . یته بود و توصورتم گذاش چپ

 . دادیم یگرمش مزه توت فرنگ یلبها

 نیرت نیریاون لحظه ش یتو یبودم ول زاریب یاز مزه توت فرنگ شهیهم

 مزه به نظرم همون بود .

 اروم تر شده بود . حرکاتش

 نیبه ا یلیمن تما یول دیکش یعقب م یکم اورده بود . به زود نفس

 یه الحظ یکار نداشت . برا

م هم ... خود دیلبهام و از لبهاش جدا کردم . به سرعت نفس کش کوتاه

 و دمیاطراف و بلع یتمام هوا

عکس  ونملبهاش فشردم . چشم باز نکرده بودم تا بت یلبهام و رو دوباره

 . اما نمیو العملش و بب



کرد دستش و پس بکشه که محکم  یدستم بود . سع یهنوز تو دستش

 و مشتم فشردم یتر تو

 هم فشردم . یرو شتریو ب لبهام
   

تنها  .ود باون لحظه سر باز کرده  یخاطراتم ، عقده هام ... همه تو تمام

 یبرا یلیکه تما یکس

جربه م تاز چند بار نتونسته بود شتریداشتم رها بود . اما ب نششکوفید

 اش کنم و حاال درست مثل

ر تشنه ت دنشیباشه با چش دهیکه بعد از مدت ها به اب رس یا تشنه

 . شدمیم

 نیم اازش ندارم . مه ی. مهم نبود من شناخت هیمهم نبود اون ک برام

 باشم . نجایتونستم االن ا یبود م

 نیا دنیچش یبشم و برا کیداغش تحر یو با چشما نمیبه روش بش رو

 حس دست و پا بزنم . من

 یکه تو یخواب هیغرق شده بودم ... شب اهشیس یچشما یکیتار تو

 یروم به اروم شیراه پ یکیرتا



 دونستم درست مثل یاز اون خواب نم یزیچی. من ه داشتمیبرم قدم

 بود نیمهم ا یچشماش ... ول

 راه و در اون لحظه دوست داشتم . نیا

که  یاسم ارمیب ادیکردم به  یو سع دمیلبهام کش نیهاش و ب لب

 یزمزمه کرده بود چ شیپ یقیدقا

 . ... بود

 تونستم انجام بدم تمرکز کردن یکه نم یزیها چاون لحظه تن یتو

 بود . یاور ادی یبرا

باشه  مراهرها باشه ... با عشق ه ادیتونست با  یکه م یلحظه ا یاور ادی

... 

 یزیچ اون لحظه وجود نداشت عشق بود ... تنها یکه تو یزیتنها چ اما

 اون یمن و به سو نیب نیکه ا

قط اون لحظه فقط و ف یاون تو من و نیکرد هوس بود . ما ب یم جذب

 کرد . یم یانبدنهوس ح

و النفس هستم و تا  فیچقدر ضع دمیشب قبل از خواب فهم اون

 صبح به خودم تشر یها یکینزد



.  رفت نییپا یعذر خواه هیتنهام گذاشت و با  شکوفه. بعد از اون  زدم

 کوتاه بودم و بعد یمنم لحظه ا

 اتاقم . یتو برگشتم

 یرابم درون یزیکه تا صبح به خودم زدم چ ییپ و تشر هابا تمام تو اما

 زدیم ادیواقعه فر نیتکرار ا

. 

 یرابم درون یزیکه تا صبح به خودم زدم چ ییبا تمام توپ و تشر ها اما

 زدیم ادیواقعه فر نیتکرار ا

. 

وک ت بقدم برداشتم . صفحه نو زمیاومدم و به طرف م رونیافکارم ب از

 ازشجدا و ب بوردیو از ک

 یوروم انداختم . هنوز صفحه چت روم ر شیبه صفحه پ ی. نگاه کردم

 طول یدسکتاپ بود . لحظه ا

 ود ...ب رفته وندی. اما پ ادیتا مسنجر دوباره متصل بشه و باال ب دیکش

 نیو بعد از مرور اخر دمیکش یاه

دم د شها صفحه رو بستم .بعد از خاموش کردن لپ تاپم از جا بلن امیپ

 اتاق یف در خروجو به طر



 شنییدر سر دادم و پا رهیدستگ یدستم و رو یبرداشتم . به اروم قدم

 و خودم و از اتاق دمیکش
   

ه بسالن نشسته بود و نگاهش  یتو زیانداختم . شاهرخ پشت م رونیب

 بود .بهش وتریصفحه کامپ

 ؟ یکن یم کاریچ یشدم : دار کینزد

بال دن بودم انداخت : دارم هستادیسرش ا یکوتاه به من که باال ینگاه

 دیگردم . ... با یاطالعات م

 دارن یدزد یبرا یمناسب تیچند تا بانک هستن که موقع مینیبب

 مشغول باش هی:عال-

 فاصله گرفتم و نگاهم و به اطراف چرخوندم . ازش

 رونیگفت : رفتن ب الیخیب

 ؟ ی: واسه چ دمیپرس متعجب

 وش هم با اونا رفت.سر دیخواستن برن خر یو رها م می:نس-

 نهرفت دیوقت خر ریو و ریگ نیفرستادم : تو ا رونیو با حرص ب نفس

 شونه هاش و باال انداخت . شاهرخ

 و تکون دادم و به طرف اتاق جلسه به راه افتادم . سرم



 کردم . ینگاه شاهرخ و احساس م ینیسنگ اما

ول ا روز که ید یروم و روشن کردم . س شیپ توریاتاق شدم و مان وارد

 سردار اورده بود و جا دادم و

 رو به رو بود نشستم . توریکه کامال با مان یا یصندل یرو

 وم برداشت زیم یاز رو یروم گذاشتم . خودکار شیبرداشتم و پ یکاغذ

 مشغول شدم .

 شروع کرد به پخش شدن ... لمیف

 به سها شمس دیبود تا باالخره رس وندیپ یعکس تکرار عکس ها چند

... 

ن م یو برا زدیبرام تکرار شد . سردار از سها شمس حرف م زیچ همه

 تعجب داشت سها یجا

ار شناختم باشه اما سرد یکه من م یارمان وندیپ هیشب نطوریا شمس

 شوک بمونم یتو ادیاجازه نداد ز

 نفر هستن . هی وندیبه سرعت افزود سها و پ و

به  م .اعتماد نکن دمیشن یکه م یزیگرفته بودم به هر چ ادیحاال من  و

 سیپل هی نکهیقول شاهرخ با ا



 ودخودم ب ری. و همش تقص دمیرس یساده تر به نظر م یلیخ یول بودم

 تموم شد حاال گهید ی... ول

 ...خواست برسه  یکه م یزیبود که رو کار باشه و به هرچ ریام نوبت

و پس نوبت منه ... ت نیهم گذاشتم : سها از ا یچشم رو طنتیش با

 یتون ینم یحت یول یباهوش یلیخ

.. .گذره ... من دست پرورده خودتم سها  یاز ذهن من م یچ یکن فکر

 وندیمن دست پرورده پ

مه ه گهیاما د یداد یخوب من و باز یلیدو سال خ نیا ی... تو ارمانم

 تمومه حاال نوبت توئه که زیچ

 یبخور یباز
   

 برگردوندم . که به در خورد نگاهم و به طرف در یضربه ا با

ت وخد توریحرکت نگاهش و به صفحه مان نیوارد اتاق شد و در اول رها

. 

 شد و بعد به طرفم برگشت . تو نگاهش رهیبه اون خ یلحظه ا چند

 تونستم درک یبود که نم یزیچ

 تمسخر هیشب یزیچ دی. شا کنم



ه ک یتبچه ها دارن اطالعا رونیب ایب یپوزخند گفت : اگه خسته شد با

 یخ در اورده رو بررسشاهر

 کنن یم

رف ه طبرداشتم و همونطور که ب زیم یجا بلند شدم و کاغذ و از رو از

 و خاموش لمیرفتم ف یدر م

 خوش گذشت ! دی: خر دمیگذشتم پرس ی. از کنارش که م کردم

 نگفت . یچیه

مبل نشسته بودن و  یکه رو میبه سروش و شاهرخ و نس ینگاه

 داختم .به دست داشتن ان ییکاغذها

وم رفت که گفتم : شما دو تا کارتون و تم یخال یبه طرف صندل رها

 فردا یبرا دی؟ سفارش با نیکرد

 باشه اماده

 کار داره گهید کمیبهم انداخت :  ینگاه مینس

...  نیتمومش کن نیرها دوختم : پس بهتره بر یو به چشما نگاهم

 گهیپرونده د نیکه نرفته ا ادتونی

 ستیشما ن دست



 یتون یم یچپ انداخت : تو هر کار بخوا یپا یراستش و رو یپا رها

 هستم نجایمن ا یول یانجام بد

 یخواد اخراج بش یدلت م یلیخشم نگاهش کردم : انگار خ با

 مبل نشستم و نگاهم و به سر تا سر خونه چرخوندم ... یرو

 ... شدیتموم م زیهمه چ فردا

 ... شدیم ریسها شمس دستگ فردا

 تونم همراهش باشم به دست خودم یکردم م یکه فکر م یدختر فردا

 افتاد ... یم ریگ

تونستم با  یو من م شدیمحکوم م یمدت طوالن یسها برا فردا

 اوردم ... با یکه به دست م یاطالعات

 یم خواستم برسم . اون اطالعات یکه م ییزایسها ... به چ یریدستگ

 جاها یلیتونست من و به خ

 دی.. با. شدمیخارج م رانیاز ا دیسها با یرید از دستگ... من بع برسونه

 رفتم دنبال اون اطالعات یم

... 
   

 م .ردبر لب او یروشن رو به روم انداختم و لبخند وتریبه کامپ ینگاه



 جا داده بودم و رو یگوش هی یخواستم و تو یکه م یکروفونیم من

 کرده میپشت بوم خونه سها قا

ته ذاشکار گ شیکه شاهرخ چند روز پ یقو رندهیگ هی... به همراه  بودم

 تمام شدیم یبود به راحت

 .م بفرست رندهیکه در دستم داشتم و به اون گ یساخته شده ا یصداها

 کرد من یکس شک نم چیه

 یوپشت بوم و ت یسها رو یتو گوش یجا گذار یو به جا کرفونیم اون

 یجا گذار یا گهید یگوش

ه ک یکنه .... درست وقت یبه صحبت م شروع یکه هر از چند مدت کردم

 کنم و یمن هکش م

 فرستم . یالزم و براش م اطالعات

 رفتم . وتریجا بلند شدم و به طرف کامپ از

دست عشق  ایاالن دن ریام یدون ی: م دیچیگوشم پ یسها تو یصدا

 وتریهاست .... اگه کامپ وتریکامپ

 هاس.. سپاسگذار . ییایدن نیا یتو یمطمئن باش برنده باز یباش بلد

 ادیدرس و  نیبودم که بهم ا

 موندم . یم ونشیبود ... تا اخر عمرم مد داده



و  و برنامه ها کروفونیم تیبه موقع ینشستم و نگاه وتریکامپ پشت

 انداختم . رندهیگ

 مرتب بود . زیچ همه

رفتم گ یتماس م وندیاول صبح با پ دیمونده بود ... با زیچ هیفقط  حاال

 . دمیپرس یرو م یو محل دزد

 تا کروفونیفرستادم رو م یکردم و م یم تیبعد همون صدا رو اد و

 و فرستاده بشه رندهیبرسه به گ

 و منم شدیهم مشخص م یمکان دزد نطوریشرکت . ا یها وتریکامپ به

 تونستم یراحت م الیبا خ

 سها دینبا .کردم  یبرنامه جور م هیفردا  یبرا دیدنبال کارم . اما با برم

 یمن برا دیفهم یم

 دونست . ینم یچی. اون ه دمینقشه کش شیریدستگ

ه راه م بکردم و از جا بلند شدم . به طرف اتاق خواب میو تنظ وتریکامپ

 افتادم . امروز همه مشکوک به

 ... دنیرس یم نظر

ت پر ریتحر زیم یجلو یصندل یو رو دمیکش رونیرنگم و ب یاب شرتیت

 با خط دیکردم . شلوار سف



کمد  یاز در ها یکیکه  یقد نهیا یبه تن داشتم . جلو یطوس یها

 ریو به تصو ستادمیلباسم بود ا

 لب به یم انداختم و لبخندبازبه باال تنه  یشدم . نگاه رهیخ خودم

 اوردم .

که  نایا اندامت رو فرمه ... از ادی: خوشم م دیچیگوشم پ یسها تو یصدا

 باشگاه و بعد از کشتن رنیم

 متنفرم . سازنیاندام م خودشون

 تخت پرت کردم . یعقب رفتم و خودم و رو عقب

 هم گذاشتم و خودم و به ی. اما من چشم رو دیبه بالشت نرس سرم

 شیداغ دو سال پ ینفس ها

 ... سپردم
   

ر اطکردم بخ یکنه ... فکر م یکردم از دستم فرار م یبعد فکر م روز

 کنه . اما یم همیتنب شکوفهاون 

رستوران بهش چشم دوخته بودم  یتو یوقت یمال خونسردبا ک اون

 شیبه روم زد و منم پ یلبخند

 و صبحانه بخورم . نمیشدم کنارش بش قدم



ز کار و کردم . بعد ا نیاز شب گذشته نزد ... منم هم یحرف یچیه

 یصرف صبحانه با تور هتل برا

 و شدم کیجرات نداشتم . اما کم کم بهش نزد لی... اوا میرفت گردش

 ش حلقهبدندستم و دور 

ش به یاونقدر میگشت یبه روم زد .تا اخر شب که برم ی.لبخند کردم

 شده بودم که گه کینزد

م ر تماکنم . در براب حصارگونه اش بزنم و اون و  یرو یا شکوفه یگاه

 کرد و من یرفتارهام سکوت م

 . ادیکه باهام راه م ادیکردم ازم خوشش م یفکر م نیا به

ا ج وهامون  دیستوران و منم رفتم باال لباس عوض کنم و خررفت ر اون

 اومد یاتاقم تا وقت یبدم تو

 ... رهیو ازم بگ لشیوسا باال

ه دوش گرفتم و لباس عوض کردم ... از اسانسور ک یمدت کوتاه یتو

 اومدم نگاهم و چرخ رونیب

د ونثابت م یقامت کت و شلوار پوش یکنم که نگاهم رو داشیتا پ دادم

 بود . ستادهیرو به روش ا که



 نیاز ذهنم چند دنمیرفتم . تا رس شیو پ دمیهام و در هم کش اخم

 یم یمورد گذشت که اون مرد ک

 باشه . تونه

 ؟! زمیعز یبه روم زد : اومد یلبخند دنمیبا د وندیپ

ود . ب ستادهیکامال صاف ا گهیبهم انداخت . حاال د یبرگشت و نگاه مرد

 بود . پیبد نبود ... خوشت

 ! ینیش یبهم کرد و گفت : چرا نم یاشاره ا وندیپ

رفتنش و  ریگفت و ازمون دور شد . مس یدیببخش لکسیر یلیخ مرد

 تکنفره زیدنبال کردم . پشت م

 چونه اش زد . رینشست و دستاش و ز یا

 بود ! ینشستم : ک وندیپ یبه رو رو

 خواست تنها نباشه ی: م دیهاش و باال کش شونه

 دادم : اهانتکون  سر

:  دمی. متعجب پرس دیچ زیم یشد و سفارشات و رو کینزد گارسون

 ؟ یسفارش داده بود

ست دو به روم زد و ابروهاش و باال انداخت : اره ... مطمئنم یلبخند

 ... یدار



 دومی. بدم نم دنیرس یبه غذا ها انداختم . خوشمزه به نظر م ینگاه

 امتحان کنم .

 ندویدونستم اسمش پ یشدم . حاال م رهیش خبلند کردم و به صورت سر

 هیهکر حرفه ا هیارمانه ... 

م کنه ... اما بهم نگفت از کدو یمختلف کار م یواسه شرکت ها که

 شرکت یبرا یوقت ینوعش ... ول

ز گه جمخواهد بود ...  اهیهکر کاله س هیکنه قطعا  یمختلف کار م یها

 ؟ نهیا
   

 یاز کار برکنار شدم .چون نم بودم که ینظام هیبهش گفتم  منم

 چیکه ه یخواستم مطابق با قانون

.. .نبود  تیجز واقع یزیچ نیبرم ... و ا شیتونست بکنه پ ینم یکار

 اطالعات شامل اسم و نیالبته ا

 . شدیهم م زایچ نیو شماره شناسنامه و ا لیفام

د اعتقا...  میشهر بزن یتو یدور هیو  میبر رونیشد بعد از شام ب قرار

 استانبول یداشت شب ها



 ا اونهب کامال حق دمیکنم و بعد ها فهم یکه فکر م هیزیاز اون چ باتریز

. 

ا کنم و بعد ه یکه فکر م هیزیاز اون چ باتریاستانبول ز یها شب

 کامال حق با اونه .اما ... دمیفهم

 کرد ... یم جادیا یادیسوال ز یاما جا نیا

 ها یزددن ... اگه او شیشبانگاه یل هابود اما اگه اون قت بایز استانبول

 شبونه رو یها یو ادم کش

 حق داشت ... وندیاره پ یکامال درک کن یتونست یم یزاشتیم کنار

 یبود . حت بایاستانبول ز یشبها

 شد تا راهگفته بود . بعد از شام در کنارم هم وندیکه پ یاز اون باتریز

 ... میاز شهر بکن یدنید

 ون گفتاما ا میکردم به بار هتل بر شنهادی... پ میبر بار هیبود به  قرار

 و اگه رهیقطعا امشب به بار م

س ساکه اح ی... دختر شدیتونم باهاش نرم . اما مگه م یبخواد م دلم

 کردم ازش خوشم اومده یم

 و تنها بزارم ... بود



 یتونستم به خودم دروغ بگم ازش خوشم اومده بود و دلم م ینم

 بشم کینزد بهش شتریخواست ب

... 

لند ب دست ستادیکه در برابرمون ا یتاکس ی... برا میزد رونیهتل ب از

 ... میکرد و سوار شد

 .و اون تکرار کرد : استقالل .. دمیبه راننده گفت . پرس یادرس

بون ز کامال به وندیو پ ارمیتونستم از زبونش سر در ب یم یبه سخت من

 یاونا تسلط داشت ... برا

 زبان و عنوان کرد ... نیالقه اش به اهم ع لشیدل

درک  یارمانه به راحت وندیسها شمس همون پ دمیفهم یاگه م دیشا

 که یکردم با داشتن مادر یم

 به زبون اونا کامال مسلط باشه ... دمیکشوره با نیا اهل

 نییاپ نیتوقف کرد . از ماش یکیمغازه با در کوچ هیدر برابر  یتاکس

 . میاومد

 یوش قدو تا مرد کت و شلوار پو لهیکه به وس یف در ورودهم به طر با

 میاحاطه شده بود رفت کلیه

... 



.. اون و کارت عابر بانک بود . هی. شب دیکش رونیب فشیاز ک یزیچ وندیپ

 از مردا داد ... یکیبه دست 

 ت ورفت داخل و بعد از چند لحظه برگشت و با ادب و نزاکت کار اون

 داد . وندیبه دست پ

 ... هیچ دمیدستش بود انداختم و پرس یبه کارت که تو یاهنگ
   

 یونت یکارت م نیگفت : با ا میکرد یکه از کنار مردا عبور م همونطور

 یاستانبول بر یبه تمام بارها

 ! ی: از کجا گرفت دمیپرس متعجب

 ستین یکارت دست هر کس نیراحت گفت : ا یلیخ

 جا کش رفتم هیطرف هم شد و در گوشم گفت :منم از  به

 ساختم گهید یکی یگفت : با هک از رو دینگاه متعجبم و د یوقت

 و باال دادم : چرا ! ابروهام

 نیایبارها به حساب م ی ژهیو یجزو مهمون ها ینطوری:چون ا-

ه بها ... اون کارت ستنین یاون کارت ها عاد دمیفهم شیشش ماه پ اما

 هیبزرگ ترک یخالفکارها



اده تفرفتن و اس یبرا یشتریب یود اون کارت ازادداره و با وج اختصاص

 از بارها دارن ... و عالوه بر

 دنکر یکه از اون کارت استفاده م ییبارها فقط کسا یبعض یبرا اون

 تونستن اونجا حضور داشته یم

 . باشن

 یشد و لباسها کیبهمون نزد یوارد شدم . مرد وندیدنبال پ به

 گرممون رو گرفت . تازه متوجه

ا نجاو یبرق چراغها ریکه به تن داشت شدم . ز یرنگ ینقره ا اهنریپ

 . پالتوم و دیدرخش یکامال م

 دست مرد دادم ... به

 دستش و دور بازوم حلقه زد و به راه افتاد . وندیپ

 میبار بودن کرد و گفت : بر یکه گوشه  یو صندل زیبه م یا اشاره

 اونجا

 . مینرم و گرمش نشست یاه یصندل یو رو میرفت زیهم به طرف م با

 رونیداخل نسبت به ب یهوا

مثل  ود سرد نبو رونیداشت ... اما مثل ب یسوز یگرم بود ... گاه کامال

 هتل هم گرم نبود .



 اش و رهیکه نگاه خ دمیبازوم هام کش یو باال اوردم و رو دستام

 احساس کردم : سردته !

 ده !سر نقدریچرا ا نجایهام و باال انداختم : ا شونه

 یماغ ... اون موقع د شهیگرمت م یبه روم زد : االن که بخور یلبخند

 یکن

 بخورم ادی:من عادت ندارم ز-

 یدو پک بخور یکی یحت شهیگرمت م یکمی:در هر حال -

 ! یخور یم ادیو باال انداختم و گفتم : تو ز ابروهام

 یم ادیز یداره ... گاه یگفت : بستگ طنتیبه روم زد و با ش یلبخند

 خورم یاصال نم یخورم و گاه

 بهش انداختم . یجا بلند شد . نگاه از
   

وشن ره ک ییبه اطراف انداختم . چراغ ها یارامش ازم دور شد . نگاه با

 چشمم و شدنیو خاموش م

گ اهن هیحرکتشون و دنبال نکنم .  ریکردم مس یکردن . سع یم تیاذ

 در حال پخش هیترک میمال

 . بود



به طرفم  یالسیبود . گ السیدستش دو تا گ ی. توسرعت برگشت  به

 یگرفت : بخور گرم ش

 گذره ! یتو سرت م ی: چ دمیچپ نگاهش کردم و مشکوک پرس چپ

 !؟ یچ یعنیدر هم گفت :  یو با چهره ا دیو عقب کش سرش

 یتو ی... زود باش اعتراف کن چ یکن یگیجمن و  یخوا ی:تو م-

 گذره ! یسرت م

 یچیتکون دادم : ه زدم و سرم و یلبخند

 : باور کنم ! دمیمشکوکانه پرس بازم

 ... ینکن ای یباور کن یتون ینشست و گفت : دست خودتت ... م الیخیب

 یادیت زو از دستش گرفتم و مزه مزه کردم . بد نبود ... اطالعا السیگ

 در موردشون نداشتم .

شدم  هریخ ام انداختم و به رو به رو گهید یپا یشدم و پام و رو الیخیب

 گذروندم ی. همه رو از نظر م

ن ... ستدار ها ه هیاز اون بچه ما دادیها که نشون م افهیو ق پی. از ت

 یبودن و بو پیهمشون خوش ت

 کرد . یم هوشیادم و ب متشونیگرون ق یعطرا



ه ک ییدادم و نگاهم و به دختر و پسرها یدستم چرخ م یو تو السیگ

 در حال رفت و امد بودن

 بودم . دوخته

م شد رهیبرگشتم و به صورتش خ دیکه به مشامم رس یعطر تند یبو با

 رهی. اما اون به رو به رو خ

 و گفت : حوصله ات سر رفته ؟ دیتر کش کی. خودش و نزد بود

 ... یلبم باال رفت : تا حدود گوشه

 .ود تنش و احساس کنم . اون کنارم نشسته ب یتونستم گرما یم کامال

 تنش ... ین بوکنارم بود و م

 ودم کردم . نگاهم و از صورتش گرفتم و دستم و باال بر یاحساس م و

 شونه هاش قرار دادم . یرو

 نکرد ... یحرکت چیه

 . بازم دمیلبم پررنگ تر شد و اون و به طرف خودم کش یرو لبخند

 نیکرد و کامال ب یباهام همراه

 اهیس یوهام نیب یا شکوفهام قرار گرفت . خم شدم و  شانهو  دست

 یرنگ و مواجش زدم . بو

 خوش بو ... یشامپو



 و به دهن بردم . السمیو گ دمیکش یقیعم نفس

 کار و کرد . نیهم اونم
   

 دستم گذاشت و فشرد ... یو رو دستش

دستش ... لطافت دستش ...  یکردم ... گرما یداشتم داغ م بازم

 بهم نایا یاحساس دستش ... همه 

 ی.. ول.و دهر  دمیکرد ... شا ینم ی... بد ... فرق داد ... خوب یحس م هی

 اون لحظه ... یتو

 ...د ز یبه تمام احساساتم دامن م نیخوردم ... ا یکه م یلعنت نیا و

 کرد ... یم نیرو بهم تلق یشتریب یانرژ

 هم گذاشتم . یرو چشم

 نبودم ... فیضع ینقدریا من

 من ... یگفت ... ول ینم یزیاون چ درسته

 یمنبودم ... مامان  رینداشتم ازش سو استفاده کنم . من ام حق من

 باشم ... دلم ینطوریخواست من ا

 یه ااون لحظه وسوسه بود ... وسوس یتو زیخواست ... اما همه چ ینم

 واسه با اون بودن ...



دستم گرفتم و شروع کردم  یدستم گذاشته بود تو یو که رو دستش

 با انگشتاش ... یبه باز

 مکردیچوب شکننده ... فکر م هیبود .... مثل  فیدستش ظر یانگشتا

 یم ارمیب یاگه بهشون فشار

 یمو شکننده لذت  فیظر یچوب ها نیبا ا ی... اما من از باز شکنن

 بردم ...

 ... شتیگذاشت و صاف ن زیم یو رو السیگ

 م فرو رفت .حصار یکار کامال تو نیا با

 واسه سخت شده بود ... دنیکش نفس

 واسم سخت بود ... دنیاون همه ادم ... نفس کش نیب

 ... شکوفهبه اون  دیافکارم پر کش تمام

دم بود ... دست خو یا شکوفهکه برام لذت بخش تر از هر  یا شکوفه

 نبود اما من در کنار اون حس

 داشتم . یخوب

کنارم بود  یتونستم به خودم دروغ بگم وقت یخواستم و نم ینم

 یحتکردم ...  یم یاحساس شاد

 رفت هم در کنارش خوب بودم ... یحوصلم سر م یوقت



 و سرش گذاشتم یکار سرم و رو نیسر دادم ، با ا یصندل یو رو خودم

 چشمام و کامال بستم . تو

 مامتبودم که حضور داشتم ... من با  ییفراتر از اون جا یو حال حس

 وجودم در کنار اون بودم .

 دستم بود . یدستش تو هنوزم

.. .به کو یام م شانهکردم قلبم با ضربان هر چه تمام تر به  یم احساس

 شانه یچون اون سر رو دیشا

 گذاشته بود . ام

چشم  دیرس یکه به گوش م یادیز یقطع شدن اهنگ و سر و صدا با

 باز کردم .
   

 دستم فشردم . یبه صورتش انداختم . دستش و تو یشدم و نگاه خم

 بش برده بود .کامال بسته بود انگار خوا چشماش

اش و  گهیگذاشتم . دست د زیم یو رو السمیخم شدم و گ یاروم به

 دست گرفتم که چشم یهم تو

 کرد . باز

 ... ادی: خوابت م دمیبه روش زدم و پرس یلبخند



 ؟! میبر شهیهم گذاشت : م یچشم رو دوباره

 ... میبلند کردم : بر سر

.. به .دست گرفتم  یتو یجا بلند شد ... منم بلند شدم . دستش و رو از

 میرفت یم یطرف در خروج

 شد . رهیرقص خ ستیبرگشت و به پ که

 و دنبال کردم . نگاهش

 . دنبالش رفتم . دیو کش دستم

 بهش یحرکت چیبودم . بدون ه ستادهیاون شروع کرد . سرجام ا اول

 بودم ... رهیخ

 صورتش به

 ..خورد . یهوا تاب م یبلندش که با حرکتش تو یموها به

 شونه ام گذاشت . یو باال اورد و رو دستش

 به روش زدم . یلبخند

 دیخند یخوش با

 وردموهاش فرو برد و با حرکت دادن اونا چرخ خ نیاش و ب گهید دست

 . دیو کامال بهم چسب

 خورد . یم تکون محصاراروم تو  اروم



دست گرفتم و به طرف خودم  یو که کنارش ازاد بود تو دستش

 ..برگردوندمش .

ل کرد . کنتر یام م وونهینگاهم کرد . اون برق چشماش د طنتیش با

 گرفت . یرفتارم و ازم م

 ... دمشیش حلقه کردم و به طرف خودم کشبدنو دور  دستم

 مردککار و  نیکار و کردم . دست خودم نبود ... اما ا نیخشونت ا با

 . دیکرد و چهره در هم کش اخم

 یزورت و به رخم بکش ادی: بدم م تعجب بهش نگاه کردم که گفت با

 . زدیم ادیوجودم فر یگفت ... صداش تو رگوشمیو ز نیا

 ذهن من حک شد . یتو شهیهم یاون کلمات برا اما
   

 زیشده بودم . همه چ رهیخ واریتختم نشسته بودم و به در و د یرو

 انجام شده بود ... اما احساس

ش خود یسرجا زیچ چیه داشتم . انگار یبیداشتم ... دلشوره عج یبد

 نبود .

 . فتهیبد اتفاق ب زیچ هیبودم  منتظر



ب ش کرده بودم اماده بود ... شب ساعت  یاوک سیپار یکه برا یطیبل

 پرواز داشتم ... با کمک

 یوکرده بودم و فرستاده بودم ر لیصدا ها رو هم تبد نیاخر فرزاد

 گهید زیمورد نظر ... چ رندهیگ

 نمونده بود . یباق یا

ب سها نص نیماش یرو دیکه با ییها ابیشده بود . رد یاوک زیچ همه

 شد اماده بودن . یم

ون رامسونا بود تا ب شیو داده بود .... شاهرخ پ اتیعمل بیترت سروش

 اطالعات الزم و در زمان

ز ا شهیگفت سها زودتر از هم یبفرسته . اونطور که شاهرخ م یکوتاه

 خونه خارج شده بود .

 ان بودم ...من نگر اما

.. من .کردم ... من دو سال تمام با سها بودم  یداشتم اشتباه م دیشا

 کنار اون بودم ... من ... من ... من

 رو دوست داشتم ... سها

 دوسش داشتم . اره



م ... ادد یبهش خبر م دیرفتم . با زیم یو به طرف تلفن رو دمیجا پر از

 گفتم چه یبهش م دیبا

 ینم . اجازه دمیکش یم رونیاون و از اون جا ب دیکردم . با یاشتباه

 دیدادم سها اونجا باشه ... اون با

 کرد . من اشتباه کرده بودم ... یم فرار

 سرعت شماره گرفتم . به

 ... دیلرز یم دستام

 ریانداز شد : من بهت اعتماد دارم ام نیگوشم طن یسها تو یصدا

. ردم ..ک وکار  نی.. چرا ابهم اعتماد داشت و من اشتباه کرده بودم . اون

 خودم ی! من داشتم با دستا

.. .ون اکار و بکنم ...  نیتونستم ا یکردم ... چطور م ی... نابودش م

 نیکه دوسش داشتم و از ب یکس

 بردم . یم

 زنگ خورد ... یگوش

 دمیموهام کش نیب یدست کالفه

دم رک .. من اشتباه.بردار  وندی... بردار ... تو رو خدا بردار ... پ وندیپ بردار

 ی... داشتم با دستا وندیپ



 م .ردک یکار و م نیا دیفرستادم به ته دره ... من نبا یاون و م خودم

 بار دوم زنگ خورد یبرا

 ینگ گوشز نیبا اول شهیرو بردار ... هم یلعنت یگوش نی... ا وندیپ بردار

 ... اما االن یدار یرو برم
   

 رفتم . یخونه رو به سمت باال مکردم به راه رفتن . طول  شروع

 سوم زنگ

 ی.. گوش. سها یکن یم کاریچ یتلفن و بردار ... دار نیبردار ... ا یلعنت

 رو جواب بده .

 از جواب دادن نشد . یچهارم به صدا در اومد اما خبر زنگ

 ردمگذاشتم و شروع ک فونیا یرو رو یطرف اتاق خواب رفتم . گوش به

 . دنیبه لباس پوش

 دیبوق ممتد به گوش رس یهم به صدا در اومد تا صدا یبعد یاه زنگ

 یگوش یو از رو لمی. موبا

ا بتلفن و خاموش کردم و  یزدم و شماره شاهرخ و گرفتم . گوش چنگ

 از خونه ئچمیبرداشتن سو

 زدم . رونیب



 : جانم ! دیچیپ یگوش یشاهرخ تو یفرمان نشستم . صدا پشت

 ؟ ی:شاهرخ از سها خبر دار-

 دونم کجاست یسکوت کرد : نه اوستا جان ... من نم رخشاه

 ی:لعنت-

 شده ! یزی:چ-

 ! شتهی... سونا پ ستی:نه مهم ن-

 :اره ... همونجاست-

 خوب یلی:خ-

 رو قطع کردم . یگوش

 ودم فرمان گرفتم و همونطور که نگاهم به جلو بود خم ش یو رو دستم

 ... میصندل ریدست بردم ز

 کنم . داشیپ دیاش دادمیو تکون م دستم

 وقب یبکشم که صدا رونشیکردم . سرم و خم کردم تا ب داشیپ باالخره

 باعث شد به سرعت نیماش

 یو مر که از رو به ییها نیماش نیرفتم تو ال یبلند کنم . داشتم م سر

 اومدن ... به سرعت فرمان و



 م وکامال به اون طرف برگرده . دست نیکردم که باعث شد ماش منحرف

 و فرمان و دمیکش نرویب

 کردم . کنترل

 یپ در یپ یقرار گرفت تازه متوجه بوق ها مستقیم ریکه تو مس نیماش

 اطرافم شدم . یها نیماش

شم چ یرکنا نیرو که اصال نداشتم . به ماش نایا یکردم ... حوصله  اخم

 یرفتم و پام و رو یغره ا

 ود تاده بوکه از دستم اف یا یفشردم . دوباره دست بردم و گوش گاز

 برداشتم .

 ینتانداختم و روشنش کردم . اه لع یبه صفحه گوش ی. نگاه برداشتم

 کشه روشن یچقدر طول م

 ... شدنش
   

و  ردمشماره دفترچه تلفن و انتخاب ک نیروشنش کردم و اول یبدبخت با

 یتماس برقرار شد . گوش

 ونابیدستم فشردم . با دقت به خ یکردم و تو میتنظ کریاسپ یرو رو

 شده بودم . با سرعت هر رهیخ



 رفتم . یم شیتمام تر پ چه

 رفتم ... یم شیسرعت پ با

.. مهم ن .نداشت ... فقط من بودم و سها ... سها و م یبرام معن زیچ چیه

 من بودم و اون ... مهم اون

 و من ... بود

 دیمن با یخورد ... لعنت یو دوباره زنگ م شدیهمچنان قطع م تلفن

 ... دیکردم ... من با یم داشیپ

. من کردم .. یکار منصرف م نیسها رو از ا دیگفتم ... من با یم بهش

 فتهیب ریدادم سها گ یاجازه نم

... 

 شیکه در پ یطوالن کیچراغ قرمز توقف کردم و نگاهم و به تراف پشت

 بود انداختم .

 به ساعت یفرمان به حرکت در اوردم ... نگاه یو با حرص رو دستم

 تم .انداخ

صفحه  به وبود ... نگاهم  دهیرس یانداختم . به س یبه چراغ نگاه دوباره

 یرو شیشمار پ لومتریک



 وفرو بردم  بمیج یسر فرمان دوختم و لبخند زدم . دستم و تو پشت

 و دمیکش رونیپولم و ب فیک

.  تمام انداخ یمخف لیو کنار موبا لمیانداختم . موبا نیکف ماش یرو

 قرمز نگاه کردمدوباره به چراغ 

 تا ... کیو  ستی. ب

 فحهبار به اون ص نیاخر یگذاشتم و برا نیماش رهیدستگ یو رو دستم

 شدم . رهیشمار خ لومتریک

. اما .. دوباره شروع کرد به زنگ خوردن ... زنگ اول ... زنگ سوم یگوش

 داد . ینم یسها جواب

 یلن و صندفرما نیو از ما ب دمیکش رونیمچ دستم ب یو از رو ساعتم

 انداختم . نییپا

 گذاشتم و اروم به طرف خودم نیماش رهیدستگ یو دوباره رو دستم

 ... دمشیکش

 باز شدنش بلند شده بود . یصدا

 و به طرف در هل دادم . پام

 گردش دادم . رونیبه ب نهیو از ا نگاهم

 ... یرو بردار لعنت ی... گوش سها



 رو ... یاون گوش بردار

 رنگ بود . دیسمند سف هی میدست حصار نیماش
   

دم ز کرحرکت در و با هیاوردم و با  نیفرمان ماش یام و رو گهید دستم

 به ی... در همون حال چشمک

 . دمیپر رونیب نیشمار زدم و از ماش لومتریک صفحه

 اطرافم بلند شده بود . یها نیماش یبلند بوق ها یصدا

 . به اطراف انداختم یتوجه به اون ها نگاه بدون

که  بود نیا راه نیو دور بزنم ... اما عاقالنه تر نیتونستم برم و ماش ینم

 ابونیخ نیبه طرف جدول ب

و در ره برو  ابونیها قدم برداشتم ... خ نیماش نی... به سرعت از ب برم

 یحال رفت و امد بود . نم

ر دت  کم کم با سرع ناشیکه ماش ابونیخ نیاز ا یراحت نیبه ا تونستم

 کت بودن عبورحال حر

 . کنم

به  رعتتلف کردن نداشتم . به س یبرا یبه اطراف انداختم . وقت ینگاه

 راه افتادم . به قدم هام



 ... دمیبه سمت باال دو یشتریو با سرعت ب دمیبخش سرعت

اهم نگ به چراغ قرمز دمی... تا رس دمیبه همون صورت دو یا قهیدق چند

 یبه سرعت به زمان باق

 زمان مونده بود ... هیثان ستیاز ب شتری.. ب. دیچرخ مونده

 وخودم  دیزدم . با یبه سمت باال حرکت کردم . نفس نفس م دوباره

 رسوندم . یم

 به سبز شدنش نمونده بود . یادیزمان ز دمیکه رس یچراغ بعد به

 هادیکردم و وارد پ یو ط ابونیانداختم و طول خ ابونیخ یو تو خودم

 تسم ابونیخ یرو شدم . تو

 رفتم . نییو با سرعت پا دمیچیپ راست

اما من  نداشت ... دنیواسه دو ینفس نفس افتاده بودم ... پاهام جون به

 تونستم ... یم

 قیو پنهون شدم . چند نفس عم دمیکش یرنگ دیدر سف یو جلو خودم

 . خم شدم و کفشم و دمیکش

 اوردم ... رونیپام ب از

.  دمیکش رونیرنگ و ب یابکفش کارت  ریدستم گرفتمش و از ز یتو

 لبم اومد . یرو یلبخند



 انداختم و به پا کردم . نیزم یو رو کفشم

 دستم فشردم و به راه افتادم . یانگشتا نیو ب کارت

 یمام که با سرعت تم شیپ یقی. برخالف دقا داشتمیاروم قدم برم اروم

 . دمیدو

تم و اخاند یهاومد نگا یکه کوله به دست از رو به رو م یپسر بچه ا به

 شدم : اقا پسر ! کیبهش نزد

 طرفم برگشت و پرسشگرانه نگاهم کرد . به

 ؟ یبه روش زدم : ساعت دار یلبخند

کرد انداخت و  یم ییمچ دستش خودنما یکه رو یبه ساعت ینگاه

 گفت : ساعت بگم ؟

 ... کیربع به  هین پ ... با سر جواب مثبت دادم که گفت :  پ
   

 : دستت درد نکنه ... دمیا پرحرف از ج نیا با

ا دستم فشردم . ب یانگشتا نیسرعت ازش دور شدم ... کارت و ب به

 ابونیکه گوشه خ یتلفن دنید

 فتمشدم . کارت و جا دادم و شماره گر کیکرد بهش نزد یم ییخودنما

. 



 : بله ؟ دیشاهرخ بعد از دو بوق به گوش رس یصدا

 کردم : منم زمزمه

 ! یحظه گوشل هیسرعت گفت :  به

 ...فرار کن ... همه دنبالتن  ریمکث کرد و بعد گفت : ام یا لحظه

 رو قطع کرد . یبهم نداد و گوش یا گهیحرف د اجازه

 بهش انداختم . ی. نگاه دمیکش رونیو ب کارت

 .م بود انداخت ستادهیا کمیکه نزد یانسالیبه زن م یو نگاه برگشتم

 : دمینگاهش به تلفن بود پرس

 نیریتماس بگ نیخوا یم

 مثبت داد . جواب

 نیزنگ بزن نیبا ا دیتون یو به طرفش گرفتم : م کارت

 گفت : خودم دارم متعجب

 الزمش ندارم . گهیهام و باال انداختم : من د شونه

راه  به وتلفن گذاشتم  یبزنه . برگشتم و کارت و جلو یندادم حرف اجازه

 سرعت شیافتادم . با افزا

 دور شدم .هام از اونجا  قدم



. ختم ..دابه اطراف ان یو لبخند زدم ... نگاه ستادمیبرابر ساختمان ا در

 بود ... تمام  کیساعت نزد

 یول... پ جانیمتر کرده بودم ... تا برسم ا ادهیتهران و پ یها ابونیخ روز

 شدن نیسوار ماش یبرا

ر بدتون ز ا... گشنم بود ... ا ومدمیم ادهیپ دیبا ی. در هر حالت نداشتم

 به اطراف یتشنه بودم . نگاه

 ز نبودا یدور خودم زدم ... وقت یشده بود ... چرخ کی. هوا تار انداختم

 اطرافم مطمئن شدم یکس

ش گو از پشت اف اف به یرمردیپ یدر و به صدا در اوردم ... صدا زنگ

 : بله ؟ دیرس

 بشه ... دهید رمیتا تصو دمیاف اف کش یو جلو خودم

ها ره خون یبه اطراف انداختم و خودم و تو یباره نگاهباز شد . دو در

 کردم . در و پشت سرم بستم و

 زدم . هیتک بهش
   

 کوتاه رمضان در برابرم ظاهر شد : سالم اقا قامت



حفظ  ولم و به در گرفتم و خودم و به جلو هل دادم تا بتونم تعاد دستام

 سالم ... کیکنم : عل

 ... نی:خوش اومد-

 هست ! ی: کس دمیاف انداختم و پرسبه اطر ینگاه

ه کردم ب یگذشتم سع یرنگ م دیسف نیداد . از کنار ماش یمنف جواب

 ... هیمدلش چ ارمیب ادی

 زیچ هیرفتم گفتم : اقارمضان  یکه به طرف ساختمون م همونطور

 از رمیم یبخورم که دارم م ارمیب

 برام اریاب ب وانمیل هی...  یگشنگ

 :چشم اقا-

 یهم م یا گهید زیون شدم . پشت سرم اومد و گفت : چساختم وارد

 ! نیخوا

ن و باال انداختم . حس و حال حرف زدن هم نداشتم . خوب گفت سرم

 از یعاشق یدینکش یگشنگ

 هی تمتونس یمنه . االن اونقدر گشنه بودم که م یبپره ... ماجرا سرت

 گاو و درسته بخورم .



دم . کر اوردم و همونجا رها رونی. کفشام و از پام ب دمیکش یا مازهیخ

 شده اهیس دمیسف یجورابا

فشام ک یوربس که باهاشون راه رفته بودم . اونا رو هم در اوردم و  بودن

 انداختم . به طرف پله ها

تم . داشبهشون انداختم . حس و حال باال رفتن ازشون و ن ی. نگاه رفتم

 سنگ ها یاما پاهام و رو

 و شروع کردم ... گذاشتم

دوش اب  هیگرفتم .  شیحموم و در پ ریمس دمیطبقه سوم که رس هب

 ریتونست دوباره ازم ام یگرم م

.  ختمسبد لباس چرکا اندا یو بسازه . لباسام و در اوردم و تو سابق

 دوش اب و باز کردم تا بخار

 وم و سر دمیاب گرم کش ریرو پر کنه . خودم و ز یا شهیحمام ش تمام

 ب بهانداختم تا ا ریبه ز

 ... یاتش وندینخوره . داغ بود ... به قول پ صورتم

. به  ردمموهام فرو ب نیلبم اومد . دستم و باال اوردم و ب یرو یلبخند

 نیسرعت تکون دادم تا اب ب



حوله رو  .اومدم  رونیاز حموم ب قهیموهام فرو بره . بعد از پنج دق تمام

 و وارد سالن دمیبه تن کش

 یلوروم انداختم . به طرفش رفتم ... ج شیپ به کمد ی... نگاه شدم

 یو لبخند ستادمیکمد ا یقد نهیا

کمد و عقب  ییبردم و در کشو شیخودم زدم . دست پ ریتصو یرو به

 یلباس ها نی. از ب دمیکش

 رنگ دیشلوار سف هیرنگ انتخاب کردم و با  یاب شرتیت هیشده  زونیاو

 به تن کردم ... موهام و با

 نداشتم ... دنی... حوصله سشوار کشخشک کردم  حوله

 یور یدغذا که افتاد لبخن ینیباال اومد . نگاهم به س ینیبا س رمضان

 که چقدر گشنمه یلبم اومد . وا

... 
   

ش شونه هام انداختم و به طرف یگذاشتنش حوله رو رو نیمحض زم به

 و پر وانیرفتم . به سرعت ل

 نشستم و با اشتها یلصند ی. رو دمینفس سر کش کیاب کردم و  از

 شروع کردم به خوردن ...



 مهیق یتونستم بگم خوشمزه تر از همه  یبود . م یخوشمزه ا مهیق

 دیکه خورده بودم . شا ییها

 احساس و داشتم ... نیگشنمه بودنم ا بخاطر

 .دم شدن بشقاب سر بلند کردم و به رمضان نگاه کر یبا خال باالخره

 .بود  ستادهیهنوزم همون جا ا

ود ب یبرداشتم : دستت درد نکنه . عال زیم یاز رو یشدم و دستمال خم

... 

 اقا ؟ ارمی:بازم ب-

ر شکت ی... از هاجر کل هی. کاف گهی: نه د دمیو دور دهنم کش دستمال

 کن

 :چشم اقا ...-

 رو برداره که گقتم : بزار اب باشه . ینیشد س خم

 هتربشده بودم مغزم  ریگفت و به طرف پله ها رفت . حاال که س یچشم

 یکرد . احساس م یکار م

 یکشو رفتم . ونیزیگرفتم . از جا بلند شدم و به طرف تلو یانرژ کردم

 که یبزرگ توریمان ریز زیم



وز ر یها لمیف ویبه ارش یو نگاه دمیوصل شده بود و جلو کش وارید به

 یتکرار شترشونیانداختم . ب

 ون و روش ونیزیداشتم . تلوبر زیم ی. برگشتم و کنترل و از رو بود

 به یعقب گرد کردم . چرخ

 نیردتیجد ویمتصل شدم . از ارش نترنتیدستم دادم و به ا یتو کنترل

 که چند روز یلمیها ، ف لمیف

 شدم . با نیاکران شده بود و انتخاب کردم و وارد پخش انال شیپ

 کاناپه نشستم و به یلبخند رو

 یلبه زبان اص دیجد یز اکران هاا لمیشدم . ف رهیروم خ شیپ ریتصو

 بود ...

ضور ح یها تیاز مز یکیو باالتر بردم ...  ونیزیتلو یزدم و صدا لبخند

 اموختن زبان وندیدر کنار پ

 یمذت که من ازش ل ییایتالیزبان ا شتریمختلف بود ... از همه ب یها

 بردم .

فتم ر وفر لمیاکشن ف یکاناپه جا به جا شدم و با دقت تو صحنه ها یرو

. 

 خلق کنه ! یبهتر یتونست صحنه ها ی:م-



 ؟ ی: اومد دمیو باال انداختم و پرس ابروهام

مچ دستش  یبه ساعت رو یکردم . نگاه ینگاهش م یچشم ریز

 کردم . ریانداخت و گفت : د

 رفت ؟! شیخوب پ زی:همه چ-

 : بد نبود دیهاش و باال کش شونه

 د !اوم شیپ یبه طرفش برگشتم : مشکل متفکر

 یکمیشد و گفت :  رهیطرفم برگشت . تو چشمام خ به

 در هم رفت . اخمام
   

 :سروش ؟!-

 نمیزد : من بهتر لبخند

 دونم . یهم گذاشتم : م یرو چشم

 و به سمت راست خم شدم . به طرفش دمیکش نییمبل پا یو رو خودم

 شدم و کامال پاهام و دهیکش

تم و ذاشران پاش گ یسرم و رودسته کاناپه انداختم .  یاوردم و رو باال

 دوختم ونیزینگاهم و به تلو

. 



 نیب فشینرم و لط یموهام فرو برد . انگشتا نیو باال اورد و ب دستش

 خورد و حس یموهام چرخ م

 یو خوشبخت ی... حس مهربان نیریحس ش هی...  دادیبهم م یخوب

 ملیبه نقش مرد ف یبود ... نگاه دهیصحنه عاشقانه رس هیبه  لمیف

 یانداختم که با خشونت دختر و تو

 یلبم اومد ... صدا یرو ی. لبخند شکوفیدو لبهاش و  دیکش حصار

 گوشم تکرار شد : بدم یتو وندیپ

 یزورت و به رخم بکش ادیم

 رنگ باال اومد . اهیپخش شد و صفحه س لمیصحنه ف نیاخر و

 به حرکت چرخ زدم ... هیو به دسته کاناپه محکم کردم و با  پاهام

 یشدم ... با چشما رهیصورتش خ

 ... درست زدیچشماش برق م یاهیشده بود ... س رهیبهم خ شبی ادب

 شهیمثل هم

به  یدبخنلشد . اونم لبخند زد ...  دهیباز شد ... لبهام از هم کش شمین

 من ... یبرا یزندگ یمعنا

 وم خود یکم نکاریا یو پشت گردنش گذاشتم . برا دمیو باال کش دستم

 عطر ی. بو دمیباال کش



پخش شده بود . خم که شد به صورت  مینیب یتو شهیمثل هم تندش

 پاهاش رها کردم یخودم و رو

 م .لبهاش گذاشت ی. لبهام و رو دمیاون و کامال به طرف خودم کش و

 ی. فقط لبهام و رو مشکوفیدن

 .بدنم اونا رو احساس کردم  یگذاشتم و با تک تک سلول ها لبهاش

 یش رودستاش و دست چپ

 یله به حرکت در اومد . چشمام و تو چشماش دوختم ... با فاص موهام

 و باتریکه داشتن ز یکم

.. من .چشمها بودم  نی... من عاشق ا دنیرسیبه نظر م شهیاز هم درشتر

 چشما بودم تا نیعاشق برق ا

ه برق بزنه ... چشماش ک شهیتونه هم یکنه م یاور ادیبهم  شهیهم

 م و از هم بازهم افتاد لبها یرو

...  دیلبهاش زدم . خودش و عقب کش یکوتاه رو یا شکوفهو  کردم

 لبهاش از لبهام جدا شد ... دستم

ز ا و نیبا صورتم نداشت ... ا یادیگردنش فشردم ... فاصله ز یرو و

 نفسهاش که به صورتم یگرما



.. گرم .بود ... اما خنک نبود  مینس هیکردم . مثل  یخورد احساس م یم

 ید ... اما لذت بخش ... حتبو
   

 یارمگ نیا یبه پا یوقت چی... ه یبهار می... نس میبخش تر از نس لذت

 ... دیرسیبخش نم یزندگ

م به جودباز نکردم اما دوباره لبهاش و احساس کردم ... با تمام و چشم

 لبهاش چنگ زدم و اونا رو

ادم د ش حرکتو با ارام دمیلبهام قفل کردم ... زبونم و روشون کش نیب

 ... دادی... مزه شکالت م

 و شیزاریدهنت م یو تو تو شهیم بتیکه تو اوج خواستن نص یشکالت

 یلب شروع م یرو یبا لبخند

 ی... م دمیترس یهم م دنشیاز مک ی... اما من حت دنشیبه مک یکن

 داشته یانیشکالت پا نیا دمیترس

هش ب خواستم ینم خواستم اجازه بدم نفس بکشه ... یو من ... نم باشه

 حرکت ... یبدم برا یفرصت

 یشده بود و برا بمیکه نص یزیچ نیخواست خوشمزه تر یدلم م فقط

 نگه دارم و مزه دوست شهیهم



 نباریحس وداشتم ... اما ا نیهم شهیو احساس کنم . هم شیداشتن

 یا گهید یتر از هر لحظه  یقو

 . بود

م . و از لباش جدا کردام گذاشت . به سرعت لبام  شانه یو رو دستش

 و قی... عم دیکش یقینفس عم

 یاطراف و ببلعه ... م یخواست تمام هوا یاحساس ... انگار م پر

 نفس شینیتونه از ب یدونستم نم

 یاز دهنش نفس م شهیمشکل و داشت ... هم نیا شهی... هم بکشه

 لبم اومد و یرو ی... لبخند دیکش

نش بود . دستم و از پشت گردباز کردم ... چشماش هنوزم بسته  چشم

 سر دادم و خودش و عقب

 . دیکش

 نثارم کرد . یچشم باز کرد و چشم غره ا گهید قینفس عم هی با

به تاسف تکون داد و دستش و  یحرکتش زدم . سر نیبه ا یلبخند

 شونه ام گذاشت و به جلو یرو

مچ دستش گذاشتم و اون و به طرف لبهام  یداد . دستم و رو هلم

 یانگشتا ی. لبهام و رو دمیکش



 . دونه دونه انگشتاش و نشکوفیدگذاشتم و شروع کردم به  فشیلط

 زدم ... انگشت اشاره اش و شکوفه

ر ت دلبهام به حرک یاون و محکمتر رو طنتی. با ش دمیلباهام کش یرو

 اورد . دهن باز کردم تا اون و

 . دمیخند زی. ر دیکه دستش و عقب کش رمیدندونام بگ نیب

 ابروهاش و باال انداخت . طنتیش با

 کردم و نگاهم و ازش گرفتم . لیو به چپ متما سرم

م دست یکردم از جا بلند بشم . دستش هنوزم تو یشدم و سع زیخ مین

 بلند یبرا یگاه هیبود و تک

 بود . شدم

ف . به سرعت اون و به طر دیکاناپه که نشستم دستش و عقب کش یرو

 و خودم به دمیخودم کش

ر عقب ت دم وپاهام افتاد . خو یکاناپه و بدنم رو نیهل دادم ... از ب عقب

 تا راحت تر سرش دمیکش

 به وسرش گذاشتم و به سرعت لبهام  ریپاهام برسه . دست چپم و ز به

 لبهاش رسوندم . چشم هام و
   



بر ه صنکرد ... چند لحظ می... همراه دنشونیو شروع کردم به مک بستم

 نداشت . باکردم ... اما قصد 

و تو چشماش  دمیزدم سرم و عقب کش نشییکه به لب پا یکیکوچ گاز

 شدم . رهیخ

 ؟ یخوا یبهش انداختم و گفتم : نم یمشکوک ینگاه

 . دیهاش و باال کش شونه

 ؟ ی: دوست ندار دمییهم سا یو رو دندونام

 و باال انداخت . ابروهاش

 ... یندار لب تکرار کردم : که دوست ریشده بودم . ز یعصبان

 زد و دوباره ابروهاش و باال انداخت . لبخند

ت سرش قرار داش ریدست چپش که ازاد بود و با همون دستم که ز مچ

 لبهاش یگرفتم و لبهام و رو

وع لبهام فشردم و شر نیشدم . لبهاش و ب رهی. تو چشماش خ گذاشتم

 کردم به خوردن ... با ارامش

.. خواست . یدلم م شتریخوردم ب یم شتریب یکرد ... هر چ یم نگاهم

 نفس کم اوردم ... اما اون



ز مرککرد ... بازم ت ینم یحرکت چیبود ... ه رهیتو چشمام خ همچنان

 ... یکرده بود . لعنت

 رو تکرار کردم . یذهنم چند بار لعنت یتو

 یرو لبهاش زدم . لبهام و یرو یا شکوفهسر بلند کنم .  نکهیا بدون

 همونطور کهچونه اش سر دادم . 

اونم  دمی. د دمیکش یقینفس عم زدمیچونه اش م یهم رو یا شکوفه

 . اما برعکس من دینفس کش

 ... با حوصله اروم

 نیو ا دیخند یلبهاش برگردوندم . چشماش م یلبهام و رو دوباره

 کرد . یم میعصبان

زه شمشکالت خو نیفشردم و از ا یلبهام م نیتمام وجودم لبهاش و ب با

 . شدمینم رابیس

 شدم . رهیکردم و به صورتش خ سربلند

 . ردک یم مینگاه اسوده اش باز داشت عصبان نیکرد . ا ینگام م لکسیر

 ؟ یایراه ب یخوا یشدم : بازم نم رهیچشماش خ تو

 زد . یو باال انداخت و چشمک ابروهاش



 رونیم بحصاررفتم و مچ دستاش و ازاد کردم . از  یغره ا چشم

 ا بلند شدم ...فرستادمش و از ج

م هامو نیب یشد . کالفه دست رهیکاناپه نشست و با لبخند بهم خ یرو

 ونیزیبه تلو یفرو بردم و نگاه

 یشدن . پوزخند یحافظه پشت سر هم تکرار م ی... عکس ها انداختم

 به روشون زدم و نگاهم و

 گرفتم . ازشون
   

 هی یبرا تنم مور شد و یکه به گردنم خورد موها ییاحساس گرما با

 لحظه تمام عضالت بدنم

 شد . منقبض

 : من ... ستادیگردنم زد و جلوم ا یگود یرو یا شکوفه

 ... یچشماش نگاه کردم ... لبخند زدم و گفتم : دوسم دار تو

 هم گذاشت . یرو چشم

 شدم . دستام و دو طرف صورتش قرار دادم . خم

بدون  حضورت ...گرمش چسبوندم : بدون تو ... بدون  یشونیو به پ لبام

 ... تو رمیم یوجودت ... م



 یزمی... همه چ یدی... تو برام ام یهست ی... زندگ برام

 دستام گذاشت . یو رو دستاش

 یزیسراغ برنامه ر میفاصله گرفتم : خوب بر ازش

 ... میزد و سر تکون داد : بزن بر یلبخند

*** 

 میشکمم قفل کرد و گفت : بزن بر یو رو پاهاش

 ... یسف تکون دادم : باز تو سوار من شدبه تا یسر

 و دور گردنم حلقه زد : دوس دارم دستاش

 یم فشردم و سعحصار یطرف پله ها به راه افتادم . پاهاش و تو به

 که ییلویکردم نسبتا به پنجاه ک

...  دمش ریتفاوت باشم ... از پله ها سراز یکرد ب یم ینیسرم سنگ پشت

 ایخدا رو شکر رمضان 

 .شن وارد ساختمون ب میصداشون کن نکهیجازه نداشتن قبل از اا هاجر

 تو پاگرد طبقه دوم مکث

 بهش انداختم و گفتم : و اما ... ی. نگاه کردم

 زد . یچشمک



ل او زدم ... سالن طبقه دوم کامال مخالف سالن طبقه یسالن چرخ یتو

 و جمع کتریو سوم بود ... کوچ

سالن  از داشت که اون و بزرگتر یاندمی. اما چ دیرسیجور تر به نظر م و

 . دادیهر دو طبقه نشون م

 یچوب زیم هیرنگ ...  دیسف یدست مبل راحت هیسالن  یورود یجلو

 گلدان هیبا  زیم هیشطرنج و 

 دیسف یاتاق بود ... با در هی یسمت راست ... و سمت چپ ورود بزرگ

 رنگ از چرم خالص ...

 در کیساخته شده بودن . نزدخونه که از چوب  یتمام درها برخالف

 یشدم . دستش و رو

 ... دیکش نییدر گذاشت و اون و پا رهیدستگ
   

ز با کردم و به جلو هلش دادم . در به طرف داخل کیو به در نزد پام

 یچرم زیبه م یشد . نگاه

ه ب.  رو به رو انداختم . دستام و از دو طرفش برداشتم یو مشک بزرگ

 رفو به ط دیپر نییسرعت پا



شتم و ذادر گ رهیدستگ یبه راه افتاد . به عقب برگشتم . دستم و رو زیم

 پشت سر بستمش ...

 یاهده به دکور اتاق انداختم ... پر ینشست . برگشتم و نگاه زیم پشت

 دیکه با رنگ سف یرنگ اهیس

 هیکرده بود ... سمت راست  جادیا ییبایز بیها ترک وارید رنگ

 و سمتکتابخونه بزرگ قرار داشت 

 کامل ... ویاستر هی چپ

نشست .  زیچرخ دار پشت م یصندل یو بهش دوختم . رو نگاهم

 داد و پشت به یبه صندل یچرخ

 میمال تمی... ر دمیخودم و عقب کش یبوق کوتاه ینشست . با صدا زیم

 شروع به نواختن کرد . تاریگ

 قفل شدن در اتاق باعث شد به طرفم برگرده . یصدا

 ارکه از کن یپشت سرش دوختم و به حفاظ اهن یجره هاو به پن نگاهم

 . ومدیم نییچوب پرده پا

 دیفس یپنجره رو پوشوند تا متوقف شد . با روشن شدن چراغ ها کامال

 که روش بود به طرف یرنگ



ز اوم ... اروم ار دنیبرگشتم . کتابخونه شروع کرد به چرخ کتابخونه

 سمت راست به طرف سمت

 شت کتابخونه پنهان شد .... در پ دیچرخ چپ

 یه اشارابهش انداختم و لبخند زدم . اونم در جوابم لبخند زد و  ینگاه

 به کتابخونه کرد .

ا ترومون نبود ... پشت کتابخونه شامل نه  شیپ یکتابخونه ا گهید

 که بهم متصل شدیبزرگ م توریمان

ها ،  روتیگرفتن . با روشن شدن مان یو تمام کتابخونه رو در بر م بودن

 از سمت راست کتابخونه

.. به همراه . یقبل یبزرگ تر از نه تا توریمان هیاومد ....  رونیب یا صفحه

 قرار رشیکه ز یبوردیک

 . داشت

 ؟ ینیشیبه مبل کرد و گفت : چرا نم یاشاره ا وندیپ

ال حها دوختم و در همون  توریکاناپه نشستم و نگاهم و به مان یرو

 ده !لومون دا ی: ک دمیپرس

 ی: کاش م دیحرف به طرفش برگشتم . شونه هاش و باال کش نیا با

 که هیزیتنها چ نیدونستم ... ا



 کنم . یم داشیباالخره پ ی... ول دهیو ازارم م دمینفهم هنوز

 من و تو خبر نداشت . ییاز اشنا ی:کس-

 کنم . یفکر م نی:منم به هم-

 رستوران ! و
   

فم داد و به طر یدست داشت و چرخ یکه تو یجا بلند شد . کنترل از

 پاهام یاومد . خودش و رو

 ؟ یکن انتیبهم خ یخواست یو گفت : م دیکش

 فت :گگونه ام زد و  یرو یا شکوفهخم شد .  دیازرده ام و که د نگاه

 نیخودم و دارم ... و ا یمن ادما

 رو ... یکی

 وکرد . نگاهم  توریبه مان یکنترل فشرد و اشاره ا یرو یا دکمه

 من ... تمام یبرگردوندم ... خدا

 ..با .با یمن ... خونه  یتحت نظر بود ... به همراه تمام خونه  شرکت

:  دیشدوختم که شونه هاش و باال ک وندیو نگاه اخموم و به پ برگشتم

 افتاده رینبودن تا حاال گ نایاگه ا

 میبود



 هی صورتم به یام و به چشماش دوختم ... کم کم اخم رو رهیخ نگاه

 . دیشد ... اونم خند لیلبخند تبد

به اون  دنبالتون بودم ... رونیب نیزد و گفت : از شرکت که زد یلبخند

 یگفت یم یچ چارهیب یرها

 یوقت یکرد ... حت هی؟! چقدرم گر یکرده بود رشیاونطور اس که

 متوجه ییدنبالش رفتم تو دستشو

 . نشد

 یریلو م یگیگرفتم : نمانگشتام  نیبهش رفتم و لپش و ب یغره ا چشم

 ؟ ممکن بود بشناستت ....

 مدلم برم اونجا نیبخوام با ا ستمی:اونقدرا هم احمق ن-

 رتصو یبه جا یوقت یدون یاش ... م هیبه تاسف تکون دادم : بق یسر

 حساب گارسون اون نامه رو

 ... ارمیداد کم مونده بود شاخ در ب بهم

 تنها نیم فشرد : احصار یو دور گردنم انداخت و خودش و تو دستش

 اون یبود که تو یراه حل

ود ت بتونستم باهات حرف بزنم ... اونا حواسشون کامال به یم تیموقع

... 



من  دنیکه فهم اوردنیخودشون ن ی: اصال به رو دمیکش یقیعم نفس

 کنم ... یم کاریچ

 یزیچ چیبهت گفتم اول به خودت باور برسون که از ه نیهم ی:برا-

 یمنم باز یو دار یخبر ندار

 ... یدیم

 به نفعمون شد نی:اما ا-

ن و م ماماونت یتا مدتها نم گهی:نه ... مجبور شدم از خونه فرار کنم ... د-

 تونم حساب ی... نم نمیبب

نقشه  یلک دیاون قطعه با دنیو برسم ... و از همه مهم تر واسه خر بابام

 ازار دهنده نیبکشم ... ا

 ... هست

اما  ... میکن یم یفکر هیحلقه کردم : نگران نباش ... و دورش  دستم

 تو رستوران کم میخودمون

 بود بند و اب بدم ... مونده

 کردم یرفت : مگه دست خودت بود ... خفت م یغره ا چشم
   

 : شیروز پ سه



ا بدستم گذاشته بود انداختم ...  یکه گارسون تو یبه کاغذ ینگاه

 تعجب اون و باز کردم و بهش

 شدم هریخ

. تو راه تون ..ونبرو خ نجای... از ا مینشون بد دی... اصال نبا میلو رفت ریام"

 "...  مینیب یهم و م

روم  شیپ یا شهیش شخوانیدهنم و قورت دادم و نگاهم و به پ اب

 دوختم ... نگاهم و دور تا دور تا

 یمرد یروم بود چرخوندم و نگاهم رو شیپ شخوانیپ دیکه تو د ییجا

 کیستون نزدکه به 

د زده بود و به من چشم دوخته بود ثابت موند . چن هیتک شخوانیپ

 و دوباره بهش دمیکش قینفس عم

 به راست یشدم ... مطمئن شدم نگاهش به منه ... خودم و کم رهیخ

 کردم ... اونم نگاهش و لیمتما

 راست چرخوند ... به

م و ولپ فی. ک به گارسون انداختم ی... نگاه دمییهم سا یو رو دندونام

 و همونطور که دمیکش رونیب



نفهمه جز  یگفتم : کس زاشتمیروش م شیپ یتا تراول پنجاه سه

 نیداد یزیصورت حساب به من چ

... 

 به پولها انداخت و لبخند زد : حتما ! ینگاه

شک  یسک نکهیا یبلند شد . برا لمیگارسون فاصله گرفتم . زنگ موبا از

 منفر خواسته بود هینکنه از 

 یرو رمدادم که دا ینشون م دی... با ارهیاز سها شمس ب یاطالعات برام

 یکنم . اما تو یپرونده کار م

 تاه همکو نگاه هی یبه راه افتادم ... حت یحالت ... به طرف در خروج اون

 ی... با صدا نداختمیبه مرد ن

 وقت دوست نداشت چیمشغول صحبت با فرزاد شدم ... فرزاد ه بلند

 شناخت لو بره یکه م ییجاها

 یرفت خونه مشتر یرسوندن اطالعات م یبرا شهیهم نیهم ی... برا

 خونه بابا ... ادیهاش ... گفتم ب

 گفته بود برم . وندیکه پ ییجا درست

از  اهممهناز تماس گرفتم و خبر دادم ... پشت فرمان نشستم ... نگ با

 دیپرا هیبود ...  رونیبه ب نهیا



.. من .بود  هدیمماجرا رو فه وندیبود پ نینبود ... مهم ا بود ... مهم دنبالم

 بودم . یم یعاد دیبا

 دی.. با. مواقع نیبدتر یتکرار کرده بود ... تو شهیهم وندیکه پ همونطور

 چیکه ه یرفتار کن یجور

 ... یخودت هم به خودت شک نداشته باش یحت کس

ونه خ یجلو دیم ... پراکردم و به طرف خونه بابا به راه افتاد ادهیرو پ رها

 بابا متوقف شد و من خوب

 جا بود ... نیاون تا هم یدونستم دسترس یم
   

م بود هر که دست سردا یبرام اورده بود ... اطالعات یاطالعات خوب فرزاد

 رو یزیچ چی... وجود اونا ه

رزاد ما فاطالعات خبر داشتم ... و ا نیا یکرد ... من از همه  ینم عوض

 یواسه سردار کار م ... فرزاد

ه اگ یرسوند . حت ی... اون اطالعات و قبل از من به سردار م کرد

 کرد ... یو انکار م نیخودش ا

ر م . نوشد بود ... از جا بلند دهیو به فرزاد دوختم که اروم خواب نگاهم

 اتاق افتاده بود یماه که تو



بود  تهم گفنبود . به وندیاز پ یکرد . هنوزم خبر یاتاق و روشن م یکم

 اونقدر یعنی...  نجایا امیب

 خرابه که تا حاال نتونسته باهام ارتباط برقرار کنه ! اوضاع

 بود . دهپنجره افتا یافتاد که رو یلکه ا یجا بلند شدم که نگاهم رو از

 هیبه اون سا یبا تعجب نگاه

 نوزی اواالباز  ی. به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم . طناب انداختم

 شده بود . اروم اروم تاب

ه ب میزنگ گوش نیح نیکرد . تو هم یخورد و به پنجره برخورد م یم

 به یصدا در اومد . نگاه

اش رو برداشتم . به سرعت صد یانداختم . برگشتم و اروم گوش یگوش

 و قطع کردم و به اس ام اس

 شدم . نوشته شده بود طناب ... رهیخ یگوش یشده رو پیتا

 .دم که نوشته شده بود و پاک کر یلبم اومد . اس ام اس یرو یلبخند

 . دمیو به تن کش راهنمیپ

 ینگاه رفتم . رونیاز اتاق ب نیبالشتم و گذاشتم و پاورچ ریو ز میگوش

 ینگبدنبه راهرو که با نور 



ر د یرفتم . دستم و رو یشده بود انداختم و به طرف در خروج روشن

 و از نظر رونیگذاشتم و ب

 ازب یصدا دنیبه اطراف انداختم . با شن ی. برگشتم و نگاه دمگذرون

 شدن در متعجب شدم .

 . دمیشک روایباز شده بود . خودم و پشت د نای... در اتاق بابا ا برگشتم

 هیاومد .  رونیمهناز از اتاق ب

 م وبه تن داشت ... نگاه دیرس یپاش م یبلند که تا رو یصورت لباس

 ریازش گرفتم و به ز

ر س رواید یتر شده بود . اروم اروم رو کیقدم هاش نزد ی. صدا ختمدو

 نیزم یخوردم و رو

م جمع حصار یو پاهام و تو دمیکش ی. خودم و پشت جا لباس نشستم

 کردم . دستام و کامال دور پاهام

 نباشه . دید یکردم پاهام اصال تو یکردم . سع حلقه

اشپزخونه بلند  یها کیسرام یمهناز که رو یحرکت صندل ها یصدا

 یشده بود ... پس رفته بود تو

ها باز شد . نفس حبس شده ام و اروم اروم ر خچالی. در  اشپزخونه

 شدن اب ختهیر یکردم . صدا



 هم ی. چشم رو خچالیبسته شدن در  یو بعد دوباره صدا وانیل یتو

 دمیکش یقیگذاشتم و نفس عم

لب  ری.. ز.ن تمرکز ک ری.. اممرتبه .. زی.... همه چ یاروم باش دیبا ری. ام

 تکرار کردم : تمرکز کن ....

 یبشنو یتون یباش .... تو م اروم

 یاحرکت بدن مهناز ... صد ی... صدا وانیبرخورد اب با ته ل یصدا

 که یقیضربان قلبش ... نفس عم

.. همه . زیبا م وانی. برخورد ته ل دیاز لبش کش وانیاز جدا کردن ل بعد

 . اما من تمرکزاروم بود .. زیچ

 . داشتم
   

رف اومد . چراغ و خاموش کرد ... دوباره به ط رونیاشپزخونه ب از

 اتاقشون به راه افتاد . با گذشتنش

 زیچمه راهرو چشم باز کردم . نگاهم و به اطراف چرخوندم . ه یجلو از

 مرتب بود . از جا بلند شدم

در  روما؟ اروم  رونیبرم ب شرتیت هیخواستم با  ی. هوا سرد بود و من م

 رو باز کردم . یجالباس



 د . دربو . در اتاق کامال بسته شده دمیکش رونیرنگم و ب یسرمه ا وریپل

 رو اروم بستم . یجا لباس

 گهیددر گذاشتم . دست  رهیدستگ یو دستم و رو دمیو به تن کش وریپل

 در گذاشتم و یام و هم رو

د لنحرکتش ب یبکشم . صدا نییرو به پا رهیکردم اروم اروم دستگ یسع

 یشده بود اما ارومتر از اون

به  وددر ب یکنه . دستم و که رو داریرو از خواب ب یکه بخواد کس بود

 و در هم دمیطرف خودم کش

 کم باز شد . کم

از  م وبرداشتم ... خود یچیجاسوئ یخونه رو از رو یدای... کل برگشتم

 و دمیکش رونیدر ب یال

به  یگه داشتم . در و پشت سرم بستم . نگاهن نییرو پا رهیدستگ

 اسانسور انداختم . طبقه اول بود ...

و  نییو پا االو راه پله ب دمی... تا باال اومدنش چرخ ادیشدم باال ب منتظر

 کردم . با باز شدن در یبررس

 .دم خودم و به سرعت توش رها کردم و دکمه طبقه اخر و فشر اسانسور

 . شروع کرد به باال رفتن



. به  ختیر یارامش اعصابم و بهم م یبه جا شدیکه پخش م یاهنگ

 محض توقفش خودم و به طرف

 ییاصد چیبه اطراف انداختم . ه یزدم . نگاه رونیو ازش ب دمیکش در

 نبود . به طرف پله ها رفتم .

 هام بهپا دستم گرفتم ... با برخورد یو تو دمیکش رونیو از پام ب کفشام

 ها تنم پله دیسف یسنگها

م ردک یم یتوجه شدم و شروع کردم به باال رفتن . سع ی. اما ب دیلرز

 اروم و حساب شده قدم بردارم

 کنه . داریرو ب یهم ممکن بود کس یحرکت نیکتریکوچ ی... حت

 یقیکه رو به روم بود نفس عم یکیو کوچ کیدر بار دنیبا د باالخره

 . دوباره پشت سرم و دمیکش

م در چرخوند یقفل رو یکه همراهم داشتم و تو یدیکردم و کل کنترل

 یسرد و خنک تو ی. هوا

م و پا . کفشام و به پا کردم و دمیخورد . اخم هام و در هم کش صورتم

 کف پشت بوم گذاشتم . یرو

ندم رخوقفل زدم . نگاهم و به اطراف چ رونیو پشت سرم بستم . از ب در

 که یرنگ اهیقامت س ی. رو



 موندم . رهیخ دادینشسته بود و پاهاش تکون م پشت بوم یسکو یرو

 لبم اومد . به یرو یلبخند

 حرکت کردم . طرفش

 دمیکه رس شیقدم کیسکو رفتم و شروع کردم به حرکت ... به  یرو

 نشستم و پاهام و مثل اون

 کردم . زونیاو

 ... یکرد ریو به طرفم برگردوند : د سرش

 کردم یم یاوضاع رو بررس دی:با-

 یکن یم یبزرگ سکیر یدار یخودت نگه م شیفرزاد و شب پ ی:وقت-
   

 کرد . ی:مجبور بودم ... وگرنه بهم شک م-

 ختیهم حلقه کرد : تمام نقشه هامون بهم ر یو تو دستاش

 : همشون ؟ دمیلبم پرس یرو یلبخند با

 اولمون ینقشه ها یهاش و باال انداخت : خوب همه  شونه

 کار و کرده ؟ نیا ی:ک-

 فهمم یم یدونم . به زود یتکون داد : هنوز نم نیبه طرف و سرش

 ؟ یو هک کرد می:بازم گوش-



 که یدون یو به رو به رو دوخت : م نگاهش

 و هک کنم تی:من نتونستم گوش-

 ی:تو فقط سه بار تالش کرد-

 یدیهم گذاشتم : و هر سه دفعه تو فهم یرو چشم

 یدون یشت : مشونه ام گذا ی. سرش و رو دیو به طرفم کش خودش

 چرا نود درصد شاگرد ها به

 رسنیاستاد هاشون نم یپا

 دونم یهم فشردم : نم یو رو لبام

 یدون ینم یکن یاعتراف م شهیدوست دارم که هم یلیخ نمی:ا-

 ی:نگفت-

دونن و به  یکه م یزیاون چ ی:چون نود درصد استاد ها همه -

 دنینم ادیشاگردشون 

 لبم نشست . یرو یپوزخند

 هیزدم : تو هر وقت  هیکردم و به سرش تک لیبه راست متما و سرم

 روش یکن یم دایروش بهتر پ

 ! یدیم ادیرو به منم  یمیقد

 تونستم احساس کنم لبخند زد و گفت : درسته یم



 :بدجنس-

 بهمون شک کردن ... یدی: از کجا فهم دمی. پرس دیصدا خند با

 ؟ یکن یفکر م ی:تو چ-

 دونم ی:نم-

 :سونا-

 ... یعنی:  دمیو بلند کردم و خودم و عقب کش سرم

 یکن یکه فکرش و م هی:سونا باهوش تر از اون-
   

 :و شاهرخ !-

 :اون شوهرشه ...-

 ارهیبخواد به دست م یزیزن هر چ هیشد :  رهیچشمام خ تو

.. .. بود ... شاهرخ وندیو ازش گرفتم و سکوت کردم . حق با پ نگاهم

 شوهر سونا بود ...

 ؟ میکن کاریچ دیه عقب هل دادم : حاال باو ب سرم

غ سرا میریتاب داد : م شتریهم قفل کرد و پاهاش و ب یو تو دستاش

 نقشه دوم ...

 :باشه-



 ریام و به گوشه سکو گرفتم تا خودم و باال بکشم که صدام زد : دستم

 ادتیطرفش برگشتم و دوباره نشستم . به طرفم برگشت و گفت :  به

 دیهمه با باشه ... اول از

 یکن یم انتیبه من خ یکه دار یباور کن خودت

 : اوهوم دمیکش اه

صورت و دوست داشتم ... من  نیو به صورتش دوختم . من ا نگاهم

 دختر بودم نیوار عاشق ا وانهید

بود نها ربودم ... اون مثل رها نبود ... مثل  جانشیه نی... من عاشق ا

 بترسه . اون یکه بخواد از بلند

 ندهیااز اتفاقات  یسکو نشسته بود . اون ترس نیا یکنار من رو االن

 خودم بود هیشب وندینداشت ... پ

 گاهخوام ... تو چشمام که ن یم یچ دیفهم یکرد . م ی. اون درکم م

 بهم دست یکرد احساس خوب یم

ردم ک یارامش و احساس م تیادم نها نیداد . من از بودن در کنار ا یم

 همون...  شی. دو سال پ

که  یتنها کس دمیکردم فهم مشیکه جسم و روحم و تسل یا لحظه

 تونم در کنارش ارامش داشته یم



زنم بم لحظاتم و رق نیباتریتونم ز یکه در کنارش م ی... تنها کس باشم

 وندیوقت از پ چیاونه ... من ه

مهم  . هیکنه و دنبال چ یم کاریوندچیگذشتم ... واسم مهم نبود پ ینم

 ون کنار من بود ...بود ا نیا

اگه ازم  م .اعتماد داشت وندیبه پ یاز هر کس شتریبا من بود ... من ب اون

 با کمال رمیخواست بم یم

.. خواهر .بود ... مادر  زیهمه چ هیمن  یبرا وندیکردم . پ یقبول م لیم

 ... دوست ... عشق ... همسر

 ... هدف ... ارزو ... ندهی... ا ی... زندگ دی... ام

 ... که کنارم بود ی... ادم شدیخالصه م زیچ هی یلحظات من تو امتم

 سها ... ای وندهیمهم نبود اون پ

 ره ...م دابه یدزد ... مهم نبود اون چه حس هی اینبود اون خالفکاره  مهم

 اون چهیمهم نبود من باز

ال دنب بود دل من ، وجود من ... حس من فقط نینبودم . مهم ا ای بودم

 اون بود .

لب اورد  یرو یدستم گرفتم . لبخند یبردم و دستش و تو شیپ دست

. 



 ... دمیانجام م یبخوا یانگشتاش حلقه کردم : هر چ نیو ب انگشتام
   

 یستااونا رو به د یگرما دادیکه به دستم م یگرم بود و فشار دستاش

 کرد . حدود یمنم منتقل م

 نم ...ا کشه دوم و اجر... قرار شده بود نق میاونجا بود یا قهیدق ستیب

 همونطور که از اول قرار بود

نم . ک یم انتیخ وندیکردم دارم به پ یبه همه ثابت م دیبشه ... با اجرا

 که دادمینشون م یجور دیبا

نا هدف به او هی دیکار کنم . با سیپل دیشا ایخودم  یخوام برا یم

 یدادم . و اون هدف تو ینشون م

 با طعم عشق یانتیود ... خب وندیبه پ انتیلحظه خ اون

 ... میبر دیبا شهیم ریبه ساعتش انداخت و گفت : داره د ینگاه

 و به صورتش دوختم . دستام و دو طرف صورتش گذاشتم و خم نگاهم

 یرو یا شکوفهشدم . 

از  :م به در کرد یزدم و بلند شدم . اونم بلند شد . اشاره ا شیشونیپ

 ؟ یریم نجایا



و  رددر ک یبه طناب جلو یاال انداخت . اشاره او به عالمت نه ب سرش

 و دو تا کوچه نیگفت : ماش

 پارک کردم . باالتر

 هم گذاشتم : پس برو یرو چشم

 طرف طناب قدم برداشت . به

 ش محکم کرد . به طرف پشتبدنچنگ زد و دور  نیزم یو از رو اون

 به راه افتاد یحصار هیبوم همسا

 یارحص هیهمسا وارید یکه رو یبزرگ خی. دنبالش رفتم . طناب و به م

 کرد محکم کرد و یم ییخود نما

قه طب سه بایتقر یحصار هی. فاصله تا پشت بوم همسا ستادیسکو ا یباال

 هم گذاشتم و یبود . چشم رو

 یزدم . اما به سرعت چشم گشودم و نگاهش کردم . با چشمک لبخند

 گذاشت و وارید یپاهاش و رو

 م کرد و بند طناب و ازاد کرد .و دور طناب محک پاهاش

 سرعت گفتم : مواظب خودت باش به

 هم چشم به هی یزد و خودش و به عقب هل داد . تو واریو به د پاهاش

 زدن از طناب سر خورد .



 : حال

مام ترفت : ما االن  رونیم بحصارزد و از  هیشونه ام تک یو رو دست

 . تنها میکارامون و تموم کرد

 همه تالش نیکه بخاطرش ا هیانجام معامله ا میکه الزم دار یزیچ

 . میو بعد دِ برو که رفت میکرد

رت پ و کامال بامونیمن به تو حواس رق انتیفرستادم : خ رونیو ب نفسم

 کرد

 ... میبانک و بزن میراحت تر بتون یلیزد و گفت : و باعث شد خ یچشمک
   

ب ل ریرفتم ز یها م توریجا بلند شدم . همونطور که به طرف مان از

 تکرار کردم : همون بانک ...

 پول ... همون نگهبان ها ... همون روش ... همون

 زمان متفاوت هی یو گفت : ول ستادیا کنارم

 کارا تموم گهیقفل کردم و به طرفش برگشتم : د شانه یو تو دستم

 شده

 دیبا ال... حا زیاروم گفت : نه همه چ یلیهاش و باال انداخت و خ شونه

 ... مید تا کار و تموم کنچن



 ... میندار یکار رانیتو ا گهید بعدش

 :مثال ...-

 سونا و شاهرخ ... دنیبرم د دی:با-

 یکن یتونم باور کنم شاهرخ بخواد همکار ی:هنوزم نم-

ض که به لب داشت گفت : همه عو یزیام طنتی... با لبخند ش برگشت

 رینره ام ادتیو  نی... ا شنیم

... 

 نمم یبود ... حت وندیلبم بود محو شد ... حق با پ یوکه ر یلبخند

 ریام گهیعوض شده بودم .منم د

 .کشتم  یم تکاراینبودم که خودم و واسه گرفتن جنا یشیسال پ پنج

 تیمامور ینبودم که تو یادم

...  ودمبدزد  هی... من حاال ...  اوردیخودشم ن یبه رو یخورد و حت ریت

 یکسکار بودم ... با  انتیخ هی

 ... اما ... ستین یخوب ادیدونستم ادم ز یشده بودم که م همراه

رفت و  زی. به طرف م دیکش یقیهم گذاشت و نفس عم یرو چشم

 : اماده دیاون کش یخودش و رو

 ... یمهمون میری... فردا شب م باش



 ؟ ی؟ چه مهمون ی: مهمون دمیپرس متفکر

م رفتگدستاش قرار  نیو از هم باز کرد . به طرفش رفتم و ما ب دستاش

. 

وب خ یجا هی میگفت : قراره بر زدیکه اونا رو دورم حلقه م همونطور

 نفر هیخوام با  یخوب ... م

 ... سونا و شاهرخ هم هستن یش اشنا

دستش که دور گردنم حلقه شده بود گذاشتم : مشکوک  یو رو سرم

 ! یزنیم

 گهید گهیزد : د یشخندین

 : از دست تو ... دمیکش یاه

 ... ادیاه نکش خوشم نم ینجوری:ا-

عقب  به به صدا در اومد . سها دستاش و از هم باز کرد و زیم یرو تلفن

 و زیم یخم شد . تلفن رو

 . برداشت

 تو ... ادیبزار ب ستین ی:باشه مشکل-
   

 ؟ هی: چ دمیرو گذاشت . پرس یگوش



 اومده . نیام گذاشت و به عقب هل داد : فرز شانه یو رو دستاش

 شبدن. به دستش چنگ زدم و دستام و دور  دیپر نییپا زیم یرو از

 حلقه کردم : چرا اومده ؟

و  دشیجد فیو بده و وظا دیشد : اومده اخبار جد رهیچشمام خ تو

 . رهیبگ

 ؟ یبر یخوا ی:مگه نم-

 کنه تشیذخواد ا یمواظب اون باشه ... دلم نم دی... با نجاستی:مامان ا-

... 

 تو خونه خالت با یرفت ... مگه نگفت یم شیب پکه خو زی:همه چ-

 ... یدکتره اشنا شد

 ... ریما نگرانش هستم یلیبشه ... خ یمامان راض دیبا ی:اره خوب ... ول-

که  ال... حا دیکش ی:نگران نباش ... مامانت بخاطر تو و سونا عقب م-

 از بابت سونا راحت الشیخ

 ... حله . گهیما و د شیپ ادیسفر م هیهم  گهیمدت د هی...  شده

 یشناس ی:تو مامانم و نم-

 یکن یهم بگم باز کار خودت و م یشناسم ... هر چ ی:تو رو خوب م-

... 



 با مامان حرف بزنم . دی... با نطورهی:هم-

 اوضاع ! نی:تو ا-

 . دهش یحساب ها خال شبید دنی... حتما تا االن فهم ستین ی:چاره ا-

 دم : خوب !ز هیتک شیشونیو به پ میشونیپ

کنن من و  یکه بهش شک م ینفر نی:خوب که خوب ... االن اول-

 ... ایزنی... حرفا م گهید میتوئ

 تونن ثابت کنن . ی:خوب شک کنن ... نم-

 کرد . سکیر شهینم یتونن ... ول یدونم نم یو م نی:منم ا-

 ... ادیم نی... االن فرز می:بهتره بر-

وش شدن و در حال برگشتن سر ها خام توریرفت . مان زیطرف م به

 بودن ... یقبل یجا

 نزن یحرف چیه نیفرز شیطرف در اتاق به راه افتاد و گفت : پ به

 ا رفتمه هبه راه افتادم . در اتاق و پشت سرم بستم و به طرف پل دنبالش

 شده ی... اروم از پله ها راه

 د .ش انینما نیقامت بلند فرز میپله ها که گذشت چیپ نی. از اخر بود

 نیوارد سالن شدم . فرز وندیبه خودم گرفتم و پشت سر پ یجد حالت

 بود . با ستادهیپشت به ما ا



شد .  رهیمردد بهم خ یقدم ها به طرفمون برگشت . لحظه ا یصدا

 به لب اورد . یلبخند وندیپ

 به خودش اومد و سالم کرد . نیفرز
   

رف ه طب وندیکردم . پکار و تکرار  نیفقط سر تکون داد . منم هم وندیپ

 سالن رفت و یمبل باال

ه ب ینگاه وندینشستم . پ یورود یجلو یاز مبل ها یکی ی. رو نشست

 انداخت و گفت : چرا نیفرز

 ؟ ینیش ینم

و به صورتم  قشیمن نشسست . نگاه دق یمبل رو به رو یرو نیفرز

 از شتریدوخت . انگار نتونست ب

 نیا چون گفت : خانم ... ارهیطاقت ب نیا

 ادمباشگاه باهاش مسابقه د یکه تو هیزد : همون کس یشخندین وندیپ

 ی... نگران نباش ... از هر کس

 تره یخود

 به روش زدم . یگرد شده بهم نگاه کرد . لبخند یبا چشما نیفرز

 که شیشناس یادامه داد : م وندیپ



! 

نشناسم ...  شهیو بهم دوخت و گفت : مگه م قشینگاه دق نیفرز

 فراموش یسردار و ک ردونهزدیعز

 کنه ! یم

 . دیکش یهم داشت عالقه سردار و به رخم م نیکردم . فرز اخم

ه ک یبفهمه کس هی... کاف شهیادامه داد : سردار االن داغون م نیفرز

 نیکرد جزو بهتر یفکر م شهیهم

 شماست . شیپ نجایاالن ا شهیم ها

 ! نیلبخند زد : چه خبرا فرز وندیپ

 :خبر !-

 یفقط اقا ستین یدوخت : خبر خاص وندیو ازم گرفت و به پ شنگاه

 بار هی یسوق قصد ندارن تا وقت

 با شما صحبت نکردن از کشور خارج بشن گهید

. .. بزار منتظر باشه ستین یدوختم . گفت : مشکل وندیو به پ نگاهم

 که فکر یندارم با کس یعالقه ا

 بده حرف بزنم . بیتونه من و فر یکنه م یم

 .ه شده باش مونیپش نباریا دی... شا نیباهاش حرف بزن ستیبهتر ن:-



 که گفتم . نیرفت و گفت : هم نیبه فرز یچشم غره ا وندیپ

 دوخت : بله خانم . رینگاهش و به ز نیفرز

رف وسط سالن که ظ زیاز جا بلند شد و همونطور که به طرف م وندیپ

 روش قرار داشت وهیبزرگ م

 ماده هست .ا طایرفت گفت : بل یم

 هفته نیسه شنبه ا ی:بله خانم ... برا-

در  کن ...ن یاحترام یبهش ب ادیبره هتل ... ز دی... به سوق بگو با هی:عال-

 هر حال اون مهمونمونه .

 دستمون نده . یدور حواست بهش باشه ... کار دورا
   

 :چشم خانم-

 البمه جبرنا هی نینشست : فرز یصندل یبرداشت و دوباره رو یپرتقال

 واست دارم

رف وسط سالن که ظ زیاز جا بلند شد و همونطور که به طرف م وندیپ

 روش قرار داشت وهیبزرگ م

 اماده هست . طایرفت گفت : بل یم

 هفته نیسه شنبه ا ی:بله خانم ... برا-



در  کن ...ن یاحترام یبهش ب ادیبره هتل ... ز دی... به سوق بگو با هی:عال-

 نمونه .هر حال اون مهمو

 دستمون نده . یدور حواست بهش باشه ... کار دورا

 :چشم خانم-

 الببرنامه ج هی نینشست : فرز یصندل یبرداشت و دوباره رو یپرتقال

 واست دارم

 ... دییکه پنهون کرده بود گفت : امر بفرما یبا شاد نیفرز

 یم و لذت تینها وندیاز کار کردن با پ نیداد فرز یکه نشون م نطوریا

 برد .

:  دستش تاب داد و گفت یپوست پرتقال و گرفت . چاقو رو تو وندیپ

 امن و بده ... یجا هی بیترت

 . یخواهرم کار کن یبه بعد برا نیاز ا قراره

 : خواهرتون ! دیمتعجب پرس نیفرز

...  هرمگذرا بهم انداخت و گفت : اره خوا یسر بلند کرد و نگاه وندیپ

 مطمئن باش از کار کردن با

منم راحتره که حواست بهش  الیخ ینطوری... ا یبر یلذت م اون

 هست



 :اما خانم ...-

 همه و... مواظبش باش  تهیمامور هی نیفکر کن ا ی:تو هنوزم ادم من-

 جا حواست بهش باشه ... از

 کن یرویپ دستوراتش

 :چشم خانم-

خودش باهات  گمیدوباره مشغول خوردن شد و گفت : بهش م وندیپ

 . رهیتماس بگ

 :بله-

 ! یمون یشام م ی:برا-

 رمی:با اجازتون م-

 :مواظب باش و اخبار و بهم برسون-

 :بله خانم-

به  م وبه راه افتاد . نگاه یاز جا بلند شد و به طرف در خروج نیفرز

 یخوا یدوختم : چرا م وندیپ

 سونا کار کنه . یبرا نیفرز
   

 بهش باشهحواسم  دیکنه ... با یم ییکارا هی:سونا داره -



 گفتم : مثال ... متفکر

 . دونم یمورد نم نیدر ا یچیه نهی: مشکل ا دیهاش و باال کش شونه

 نیاشتباهم ا نیبزرگتر یدون یم

م تو ال هدادم ... حا یم ادی دیدادم که نبا ادی زایچ یلیبه سونا خ بود

 کاراش موندم ... من و سونا اصال

 اظاما از لح میهم هست هیشب نکهی. بر عکس ا میکن یهم فکر نم مثل

 ی... منم نم میکامال متفاوت یفکر

 گذره . یتو سرش م یحدس بزنم چ تونم

 نکنه . جادیا یمشکل دوارمی:ام-

 یزد : فکر نم هیدسته مبل تک یکرد و دستش و رو کیو بار چشماش

 ... ادیب شیپ یکنم مشکل

 خسته ام یلی: خ دمیموهام کش نیب یدست

 کنم یم دارتیشام ب ی... برا ی... بهتره بخواب ینک ی:چرا استراحت نم-

 مریمخورم ...  یشدم و به طرف پله ها به راه افتادم : شام نم بلند

 بخوابم

 به روم زد : باشه یلبخند



شتم و رگبپنهون بشه  دمید یاز جلو نکهیپله ها باال رفتم . قبل از ا از

 نگاه کردم . مشغول وندیبه پ

. .. یچ وردم. متفکر بود ... در  دیرسیوم به نظر مبود . اما نا ار خوردن

 دونستم . یچرا ! نم

 نیا هم گذاشتم . گرم بود ... نرم ... یتخت ولو شدم و چشم رو یرو

 یحالت ممکن برا نیبهتر

بودم  دهتونستم خور ی. گشنه نبودم ... تازه تا م دیرس یبه نظر م خواب

 یادامه م یبرا دی... با

باال  لتاژبا و یانرژ هی...  رمیبگ یانرژ دیکردم با یمهمش فکر  دمیخواب

 ادامه راه . یبرا

دم ش رهیاز چشمام و باز کردم و بهش خ یکیتخت  یاروم یتکون ها با

 . پتو رو روم مرتب کرد .

به روم زد و اروم گفت : بخواب  یلب گفتم که لبخند ریز یهوم

 هم گذاشتم ... ی...دوباره چشم رو

م . به اطراف انداخت یدر ... چشم باز کردم . نگاهبسته شدن  یصدا

 . ومدیاب از حموم م یصدا



م ه ی. دوباره چشم رو رهی، پس رفته بود دوش بگ دمیدراز کش راست

 حال نیگذاشتم . زمان در ا

 یداص نی... ا ریکردم دوباره بخوابم . اما نخ یداشت . سع یادیز ارزش

 اب ... بدجور وسوسه بر

 وندهیه پکه االن تو حموم یکردم کس یکال هر لحظه فکر م بود ... زیانگ

 شدم یناخوادگاه وسوسه م

ه . باالخر نمیکه در حسرتش بودم دل بکنم و صاف بش یخواب نیا از

 دادم و رونینفسم و با حرص ب

 توزدم . پ هیتک یو به بالشت ها دمیشدم . خودم و عقب کش زیخ مین

 و پاهام دمیام کش شانهرو تا رو 

هم  یم جمع کردم . سرم و به عقب هل دادم و چشم روحصارتو  و

 درشت و یگذاشتم . چشما

 نیلبم اومد . در ع یرو یدر برابر چشمام ظاهر شد . لبخند اهشیس

 خشونت مهربون بود ... و من

 اب یبودم . با قطع شدن صدا وندمیپ یاندازه  یمحبت ب نیا عاشق

 چشم باز کردم و منتظر به در
   



 که دور یرنگ دیبا حوله سف وندیشدم . در باز شد و پ رهیخ حموم

 اومد . رونیبود ب دهیچیخودش پ

فم ام و که احساس کرد به طر رهیکوتاه پلک زدم . نگاه خ یا لحظه

 یکوتاهش تو یبرگشت . موها

م مشت یپخش شد . پتو رو تو نیزم یتاب برداشت و قطرات اب رو هوا

 گرفتم و فشردم . تو

د ز یخانم لبخند تیشده بود . لب باز کردم و گفتم : عاف رهیخ چشمام

 و به دشیسف یکه دندون ها

 ایتخت به حرکت در اوردم : ب یدستم و رو یذاشت : مرس یم شینما

 ...ابروهاش و در هم نجایا

ج کست لباس بپوشم ...سرم و به را خوامیو لبخند به لب گفت : م دیکش

 ... بعدا نجایا ایکردم : حاال ب

 حرکت یهم گذاشتم : جانم ؟صدا ی...چشم رو ری:ام- یپوش یم لباس

 بلند شد نیزم یپاهاش رو

 یکف سالن حرکت م یها کیسرام یبود اروم اروم رو سی... چون خ

 کرد . چشم باز کردم . به



جا  از ؟پتو رو کنار زدم و یشد داری: چرا ب دیرفت . پرس یکمد م طرف

 بلند شدم . به طرفش قدم

ه ر کنخواست از دستم فرا یم ییخانم خانما هی نکهی: واسه ا تمبرداش

 و هم نمونیقدم فاصله ب هی...

ب ... ا دمشیم کشحصارش حلقه زدم و تو بدنکردم و دستم و دور  یط

 موهاش تو صورتم یاز رو

 یورکردم . دستم و  کشیزدم . کامال به خودم نزد یشد . لبخند پخش

 به حرکت در سشیخ یلبها

ون ه اب؟خودش و زد  یکن یاز دستم فرار م یو زمزمه کردم : دار اوردم

 یراه و گفت : نه واسه چ

 یم یتر بردم : پس کجا داشت کیکار و بکنم ؟سرم و نزد نیا

 یتا فاصله ا دیو باال کش ؟دستاشیرفت

ت گف فشرد یام م شانه یکنه . همونطور که ارنجاش و رو جادیا نمونیب

 تو شیپ ومدمی: داشتم م

باال  هاش و ونه...نگاهم و تار کردم و تو لبام و باز بسته کردم : واقعا !؟ش

 ی: حرفم و باور ندار دیکش



 یکن یفکر م ی: تو چ دمیگونه اش کش یباز شد . دستم و رو ؟اخمام

 دیم باال کشحصار؟!خودش و تو 

و تبه  یاز هر کس شتریدستاش و دور گردنم حلقه زد و گفت : من ب و

 م ...سرم و بهاعتماد دار

 زدم و گفتم : من فقط تو رو باور دارم هیتک شیشونیپ

 یورکه  یاب یلبهاش گذاشتم . مزه قطره ها یزد . لبهام و رو لبخند

 یبه نظر م نیلبهاش بود بهتر

زد  و دستاش و دور گردنم حلقه دیم باال کشحصار. خودش و تو  دیرس

 از هر شتریو گفت : من ب

من  :زدم و گفتم  هیتک شیشونیم ...سرم و به پبه تو اعتماد دار یکس

 فقط تو رو باور دارم لبخند زد .

 ودلبهاش ب یکه رو یاب یلبهاش گذاشتم . مزه قطره ها یو رو لبهام

 یبه نظر م نیبهتر

 ریام جا به جا کرد و گفت : ام شانه ی.*****سرش و رودیرس

 دستم یدستش و که تو ی...انگشتا

موهاش  ی؟دست نوازش رو یستین مونی:پش-فشردم : جانم ؟! بود

 باشم مونیپش دی: چرا با دمیکش



م . ردک...سکوت  یدیرو از دست م زایچ یلی:تو با اومدن با من ... خ-؟

 دو سال نیادامه داد : تمام ا

ده داناز دست  یزیچ چیبود ... تو ه یپنهون میکه باهم داشت یا دوستی

 به بعد نی... اما اگه از ا یبود

ج دواکه باهات از ی... من همون وقت وندی:پ-؟ یچ یبش مونیپش یبخوا

 رو به جون نایکردم تمام ا
   

 ما تا اجگفت : ازدو طنتیخوام با تو باشم ...با ش ی... من فقط م دمیخر

 شهیتموم م گهیسه ماه د

 یزیچ ستیگفتم : قرار ن یجد یلیسرش ثابت موند ... خ ی...دستم رو

 مونیتموم بشه ... نکنه پش

ام  انهش ی؟سرش و از رو یدیلحظه اجازه م هی:-:البته که نه ...-؟ یشد

 بلند کرد و نگاهش و بهم

و از  دیرسوندم . کل یپا تخت ی. خم شدم و دستم و به کشو دوخت

 و کشو رو دمیکش رونیب رشیز

م . اوردم و به طرفش برگشت رونیب یرنگ یاب ی. جعبه  دمیکش رونیب

 ش کهبی ادب یبه چشما ینگاه



 یم رنبایشدم : ا رهیشده بود انداختم و دوباره به جعبه خ رهیخ بهم

 باهام ازدواج شهیخوام واسه هم

ه اسو وندیلبش اومد . جعبه رو به طرفش گرفتم : پ یرو ی.لبخند یکن

 یشیم میهمسفر زندگ شهیهم

 کنم یگم حتما خوشبختت م ی... نم یبکش ینزارم سخت دمی:قول م-؟

 کنم یتالشم و متمام  ی... ول

 نیترتو به نکهیکنم واسه ا یو م میسع یباشه ... من همه  نطوریا که

 لباش و یلحظات و تجربه کن

ه و ادامه دادم : تو واسه من هم دمیکش یقیهم فشرد .نفس عم یرو

 که از ی. درست وقت وندیپ یزیچ

من  ... یببخش یکه دوباره بهم زندگ یشده بودم تو بود دینا ام همه

 و از میزندگ دیخوام ام ینم

بردم و  شیبدم .احساس کردم چشماش پر از اب شد . دستم و پ دست

 صورتش گذاشتم : چرا یرو

ما کرد بغضش و فرو بخوره . دهن باز کرد ... ا ی؟سع یکن یم هیگر

 بزنه . دستم و ینتونست حرف



دم ن بم... من ...  ری:ام-؟ یخوا یصورتش به حرکت در اوردم : نم یرو

 چه نی:البته که نه ... ا-؟!

 نیوقت به ا چیزدم : ه ی:من دزدم ...پوزخند-؟  یکن یکه م هیفکر

 همه ستیفکر نکردم ... قرار ن

:  تملبهاش گذاش یمن واسه ...دستم و رو ی:ول-دزدا کار بد بکنن . ی

 ... وندی... حرف نزن پ سیس

.  کردم ینم تیوقت همراه چیشک داشتم ه تی... اگه تو خوب یخوب تو

 یم کاریچ یدونم دار یمن م

 ... یمطمئن باش تیبه خوب دی... پس شک نکن ... تو خودت با یکن

 خودت شک یتو به خوب یوقت

 و؟ هان ؟لباش  یداشته باش یتون یم یچه انتظار کرونیاز د یدار

 یسع شهیتکون داد : من هم

 نیهم:-رو گرفتم که بدتر نشن ... ایلیخ یخوب باشم ... من جلو کردم

 ... به خودت وندیمهمه پ

 یتو گف نیبحث و عوض کنم گفتم : حاال کلک ا نکهیا ینکن . برا شک

 جواب دادن به من ریتا از ز



ر رنگ و دو دیسف ی؟مثل بچه ها رو زانوهاش نشست و رو تخت یبر در

 ... با پشت دیچیخودش پ

 یم رکایچ یرفتم : اه ... دار یاشکاش و پاک کرد . چشم غره ا دستاش

 ؟ میدستمال ندار یکن

 قیقدتو چشمام  ایناراحت باش نمیلبم اومد : نب یرو ی. لبخند دیخند

 یخوا یم یشد و گفت : جد

 .تم دادم و صاف نشس ی؟به خودم تکون میباهم ازدواج کن شهیهم واسه

 مشتم فشردم و یجعبه رو تو

 وپاهام نشست . دستم  ی... رو دمشیم کشحصارام تو  گهیدست د به

 پشت سرش حلقه زدم . جعبه

 ی. م.. یخوام تو مامان بچه هام باش یبه طرفش گرفتم و گفتم : م رو

 یخوام دخترم مثل تو باشه ... م

ستش د یباشه ...دستم و تو طونیتو باشه ... مثل تو ش یبه باهوش خوام

 پسر دیگرفت و گفت : شا
   

ه من بتر دخ هیول خوام . ا ی: من دختر م دمی...ابروهام و باال کش باشه

 بده خودش و واسم لوس کنه



 یرفت و گفت : م ی. چشم غره ا میکن یهم م یکی... بعد فکر اون 

 یاریواسه من هوو ب یخوا

گه اا :عمر-... دیدونم شا یگفتم : نم طنتیو با ش دمیدر هم کش ؟چهره

 کار و بکنم ... به عقب نیا

ش ستم و سمت راستدادم و پاهام و دو طرف پاهاش قفل کردم .د هلش

 گاه کردم و خودم و هیتک

 هی. دست چپم و سمت چپش تک فتهیروش ن مینیتا سنگ دمیکش باال

 ای یزدم : مگه دست توئه بخوا

 هم گذاشت و سر برگردوند : اوهوم . خم شدم ی... چشم رو ینخوا

 صورتش ... لباش و یرو

ش پاها : که دست توئه ؟به عقب هلش دادم و پاهام و دو طرف دمیچش

 قفل کردم .دستم و سمت

.  تهفیروش ن مینیتا سنگ دمیگاه کردم و خودم و باال کش هیتک راستش

 هیدست چپم و سمت چپش تک

ر سهم گذاشت و  ی... چشم رو ینخوا ای ی: مگه دست توئه بخوا زدم

 برگردوند : اوهوم . خم شدم



 یفپوزد .  یشخندی: که دست توئه ؟ ن دمیصورتش ... لباش و چش یرو

 خورمتا ... یکردم : م

ر به فک؟ مت شیخوا یو باال انداخت . جعبه رو تکون دادم : نم ابروهاش

 شد . دوباره رهیجعبه خ

ش ها ... به سرعت دست یا گهیبه کس د دمشیم یدادم : نخوا تکونش

 و دیو از کنار دستم باال کش

ه ه. قهق گهیبده به کس د یشد ریجعبه چنگ زد : اگه از جونت س به

 زدم : حسود ... دندوناش و

به جع یرنگ تو دیسف ی. جعبه رو باز کرد و به حلقه  دییهم سا یرو

 که یشد . الماس بزرگ رهیخ

و  مجبور شده بودم اپارتمانم دنشیبود اصل بود ... واسه خر وسطش

 بفروشم ... دو طرف الماس دو

 شوناطراف زیر یها نینگ نیخوردن که ب یبه چشم م زیر روزهیف تا

 برق ریپنهون شده بودن و ز

... نگاهش و به چشمام برگردوند و به چشمام  دنیدرخش یم چراغ

 شد : دوسش دارم ... بازوم رهیخ



 من فقط تو رو یگذاشتم : ول شیشونیپ یخم کردم . لبهام و رو و

 دمیدوست دارم خودم و عقب کش

ز ارو مشتم فشردمش و جعبه  یاوردم . تو رونی. حلقه رو از جعبه ب

 . جعبه دمیکش رونیدستش ب

د لنها ب کیبرخوردش با کف سرام یتخت افتاد و سر خورد ... صدا یرو

 نه دیشن وندیشد . اما نه پ

 یو. دستش و ت میشده بود رهیهم خ یتوجه تو چشما ی... هر دو ب من

 دستم گرفتم و لبهام و روش

-دستش زدم  یرو یا شکوفهو زمزمه کردم : عاشقتم .  گذاشتم

 یمی:زندگ- گهید شکوفه هی وونتمی:د

-...  فهشکو هیبازم  یدمی:ام- گهید یکیبرات  رمیم ی:م- شکوفه هی بازم

 دستش و از دستم وندمی:پ

 سه نیا دنیدوست دارم شن ریصورتم گذاشت : ام یو رو دیکش رونیب

 ... وندیتا کلمه از زبون پ

 یتر مندقلبم ت و داشتم که دوباره متولد شدم . نیمن ... احساس ا یبرا

 ... با سرعت تمام دیتپ



 و. نفس هام دوباره تند تر  دیکوب یام م شانهقفسه  یو تو خودش

 تر شده بود . مطئنا چشمامم قیعم

ش و ستد...  زدنیم وندیپ ادیبدنم بازم فر یشده بود . سلول ها بی ادب

 و حلقه رو دمیدستم کش یتو

فت  گردستش و رو به باالدادم . انگشتاش و از هم فاصله داد و  نشونش

 حلقه رو یدست هیکه بتونم 
   

 هنکیانگتش فرو کنم . حلقه رو به طرف انگشتش بردم . قبل از ا یتو

 رهاش کنم خم شدم و

 دیخند بهتره ... ینطوری. سر بلند کردم و گفتم : ا مشکوفیدو  انگشتش

 یکرد وونمی:تو د- وونهی: د

 چیه م و در همون حال گفتم :دستش فرو برد ی... حلقه رو تو خوشگله

 ... یاریوقت درش نم

 شدم . نگاه رهیحرف دوباره به چشماش خ نیگفتم ؟ با ا یچ یدیشن

 -و بهم دوخت : اخه ...  قشیدق

د ب تسیحلقه دستت ن نیا نمی... من بب شهینم میحال زایچ نی:اخه و ا

 به دستش ی... نگاه اینیب یم



 ودمخگاهم و برداشتم و  هی؟ تک یکن یم کاریو گفت : مثال چ انداخت

 یو روش رها کردم : م

 شهیدوختم و گفتم : خانم م ی... ****** نگاهم و به منش خورمت

 دکتر یبه اقا گهیبار د هیلطفا 

روش  شینگاهش و از جدول پ یباهاشون کار دارم ؟ منش دییبفرما

 که چند تا دینیب یگرفت : م

فتم م گتکون دادم : خانم محتر نیزم یمونده ... کالفه پام و رو ضیمر

 که کار واجب باهاشون دارم

من  ادندر مورد خانم شمسه ... اگه اجازه ند دیی... شما بهشون بفرما

 . دست زنمینم یحرف گهید

. از .. رو برداشت . چه عجب ... باالخره افتخار دادن یبرد و گوش شیپ

 دارم واسه خودم نجایصبح ا

 ستیم نه گفته بودم و تکرار کرد ... معلوک ییخونم ... حرفا یم روضه

 بهش گفت که بعد از قطع یچ

 دیبر ضیمر نیبعد از ا دیتون یاز جا بلند شد و گفت : شما م تماس

 از در ها یکیداخل ... و به طرف 



م لند شدا بنگاهش کردم . با باز شدن در از ج تیراه افتاد . با عصبان به

 و به طرف اتاق دکتر به راه

 الیخیبکردم . اما  یها رو احساس م ضیمر هی. نگاه خشمناک بق افتادم

 چند ضربه به در زدم و وارد

 وشخ راهنیکه به پشت شونه زده بود و پ دیسف یبا موها ی. مرد شدم

 به تن داشت ییمویرنگ ل

 هنشراینشسته بود . با ورودم از جا بلند شد . پس پ یقهوه ا زیم پشت

 ست کرده اهیو با شلوار س

 . منیبه لب پاسخ داد و دعوت کرد بش ی. سالم کردم . با لبخند ودب

 رونیب زیخودش هم از پشت م

 م نشسترو بهتر از باباش بود . رو به یلیکردم خ یاعتراف م دی. با اومد

 نیدار لیم یزی: چ دیو پرس

 و منتظر دیهم کش یدادم . پاهاش و رو یتشکر کردم و پاسخ منف ؟

 ردمک یشد . سع رهیبهم خ

م ست... د کردمیکمک م وندیبه پ دیو جمع و جور کنم . من با افکارم

 دسته مبل فشردم : من از یورو



 م :دختر بزرگ خانم شمس اومدم .متعجب نگاهم کرد . ادامه داد طرف

 لب زمزمه کرد : ریسها ...ز

انداخت و گفت : مگه خارج از کشور نبود  نیی... سرش و پا سها

 ته مبل بهدس ی؟!انگشتام و رو

 و:  جا به جا شد و گفت یبرگشتن ...کم شهیم یدر اوردم : مدت حرکت

 :سها-حضورتون ؟ لیدل

واد خ یم:اون -:خوب ؟-ازدواج شما با مادرش داره ... یبرا یادیز لیتما

 :چرا-به شما کمک کنه ...

ر رابخاطر که دوست داره در ب نیبه ا شتری:ب-کنه ... یکار و م نیا

 خواد به ی... اون م ستهیپدرش با

 دیتون یکنه شما م یکمک کنه تا مادرش خوشبخت بشه ... فکر م شما

 -. نیمادرش و خوشبخت کن

 ... میج کنازدوا یدوست ... من و سها قراره به زود هی:من ... -:و شما ؟ 

 شد : چرا رهیبا دقت بهم خ
   

 گاهن یکس یتو چشما یبتون یکنم به اسون ی:فکر نم-... ومدهین خودش

 تونه با مادرت یم یو بگ یکن



. فقه ..واازدواج م نی... درسته سها با ا رهیپدرت وبگ یکنه و جا ازدواج

 ی... شما جا یاما در هر حالت

-؟نم ک کاریچ دی:من با-.  دیدرکش کن دوارمی... ام دیریگ یو م پدرش

 هفته از نی:من و سها اخر ا

 ستیازدواج وقت ن نیا یبرا یادی... مدت ز میش یخارج م کشور

 یرنگ اهیکت س بیج ی...دست تو

 زیم ی. پاکت و رو دمیکش رونیب یبه تن داشتم کردم و پاکت که

 دعوت نامه هی نیگذاشتم و گفتم : ا

 نمویتو عروس یجوال لیشما اوا میشی... من و سها خوشحال م هیرسم

 ؟ یجوال لی:اوا-. دیشرکت کن

ما  ... به راست کج کردم : درسته؟سرم و  ستین رانیازدواج ا نیا یعنی

 سنگاپور میدار میتصم

 دوارمیمزدم : ا ی: سنگاپورلبخند دی...ابروهاش و باال کش میکن ازدواج

 دیجشن شرکت کن نیا یتو

 پاکت یبه کارت تو یبرداشت . نگاه زیم ی.خم شد و کارت و از رو

 یو م میانداخت و گفت : سع



ا جز ا.  دیاینه حتما ب یتم : سع. دستم و به طرف سرم بردم و گف کنم

 باهاتون ییبلند شدم : از اشنا

ش منراد ری... ام ری:ام-؟ یخوشحال شدم . اونم بلند شد : اقا یلیخ

 دستم و که به طرفش دراز شده

ن م انیدکتر شما از اشنا یدست فشرد . ادامه دادم : اقا یو تو بود

 می... ما دوست دار نیهست

با  یارتباط چیاون مراسم ه یحضورتون توکه  مینشون بد ینطوریا

 خانم شمس ندارهسر تکون داد

. و شما بودم .. یضهای:من در طول سه سال گذشته از مر-: البته ...

 نیبهتون دارم ... هم یارادت خاص

 دیکن یبه روم زد : ممنون که کمکم م یگملبخندیبه خانم شمس م و

 که هیزیچ نیهست ... ا فهی:وظ-

 .م کن ینم غیدر یزیکمک به اون از چ ید ... و من براخوا یم همسرم

 سر تکون داد : بازم ممنونم .

ز اومدم و پشت فرمان نشستم . استارت زدم . قبل ا رونیمطب ب از

 گالچ بردارم یپام و از رو نکهیا



مان مزهگالچ  یلبم اومد . برداشتن پام از رو یرو یباز شد . لبخند در

 زشد با بسته شدن در ... ا

 هنکیاومدم و پشت فرمان نشستم . استارت زدم . قبل از ا رونیب مطب

 گالچ بردارم در یپام و از رو

ن ماگالچ همز یلبم اومد . برداشتن پام از رو یرو یشد . لبخند باز

 :فکر-شد با بسته شدن در ... 

 ینک انتیبه ما خ یکردم بخوا ی:منم فکر نم- یکردم دنبالم باش ینم

 لشیتحو یارپوزخند صدا د

رد گاز فشردم و سرعت گرفتم . دستش و به داشبو ی. پام و رو دادم

 عوض یلیزد و گفت : خ هیتک

نه خوچهار راهنیو پ نیکوتاه بهش انداختم . شلوار ج ینگاه ریام یشد

 شیمشک یپالتو ریز یا

 رمیماون روم گرفتم : من هم شیبود . دوباره نگاهم و به جاده پ دهیپوش

 برگشت و به طرفم یکم

...  :سروش- یدزد همراه شد هی:پس چرا با -:البته -؟  ی: مطمئن گفت

 سایپل یدزدا از بعض یبعض



سها شمس هم مثل  یبگ یخوا یم یعنی:-تر هستن .  شرافتمند

 چه شیچهارسال پ ادتهی:-اوناست ؟ 

کشم ؟ اه بچقدر تالش کردم تا اون قاتل و به دادگ ادتهیافتاد ؟  یاتفاق

 د ؟ اخرش هم باش یاما چ

ها ه سب یچه ربط نای:ا-دستمون فرار کرد .  ریاز ز یباز یتا پارت چند

 :سها شمس-شمس داره ؟ 
   

اما  ... ادیبد به نظر ب دیخوان نشونش بدن ... شا یکه م ستین یاون

 بهتر از اون یلیمطمئن باش خ

- نیکنن ادم خوب ینشستن و ادعا م یکه تو اون اداره لعنت ییسایپل

 : دمیحرفش پر ونی... م ریام:

ه کقع وقته انتخاب کردم ... همون مو یلیسروش ... من راهم و خ نیبب

 راه و نیمن ا رونیانداختنم ب

 یم راه درست و میاالنش هم داشت نی:من و تو هم-گرفتم ...  شیپ در

 زدم . به یپوزخند میرفت

سروش  یشد وونهیبرگشتم . فرمان و محکم گرفتم و گفتم : د طرفش

 ؟ یاحمق نقدریا یعنی؟ 



تاب و ک حساب هینگاه به اطرافت بنداز ...  هیچشات و باز کن ...  سروش

 بکن ... چندتا پرونده تا

ال ادما بوده ؟ پارس نی؟ چندتاش واسه کمک به ا دهیدستت رس حاال

 مگه خودت اون پسره رو ول

 یم رو یهمون راه میگناهه ؟ ما داشت یب یبره ؟ مگه نگفت ینکرد

 اون اداره یکه تو میرفت

 میخواست یم میاخراج شد ی. من و تو وقت میریبگ شیدر پ مینخواست

 ... اما میریطرف حق و بگ

 یر کارهون اونا ... ما واسش چهیباز میگروه ... بدتر شد نیا یتو میاومد

 تا رو کاراشون میکرد یم

 وبوش خادامه دادم : سر ی... صدام و باال بردم و جد میبزار پوشش

 نینگاه کن ... فکر کن ... بب

 سکیر تیزندگ یحق کجاست ؟ تو رو نی... بب میکن یم کاریچ میدار

 ... پس خوب باش یکرده بود

.. . یبد باش یتون یشناسم سروش ... تو نم یخوب م یلی... من تو رو خ

 حرف زور ریز یتو نخواست



م قتل که پدرش و به جر ی... همون دختر یینجایکه االن ا یبر

 انداختن زندان ... اون و فراموش

 یگناهه ... هم تو م یپدرش ب یثابت کن ی؟ تو بهش قول داد یکرد

 گناهیهم من که اون مرد ب یدون

 سروش ؟ سروش با یکرد کاریمدت واسه اون مرد چ نی... تو ا بود

 غم زده نگاهم کرد . یچشما

 یرد. فراموش کبه روش زدم : سروش .. یاوردم و لبخند نییو پا صدام

 ای... به خودت ب یبود یک

 که ییکردم ... سکوت کردم تا سروش با خودش باشه ... حرفا سکوت

 خودش باال شیبهش زدم و پ

ختم . نداکه پشت سرمون بود ا یدیبه پرا نهیاز ا یبکنه . نگاه نییپا و

 به اطراف انداختم . از ینگاه

روش س. گذا را به  دمیچیپ یفرع هی یسمند سبقت گرفتم و تو هی کنار

 نگاه کردم . تو خودش بود .

 یاه پوقت ب چیه دیپرا هیدنده گذاشتم و زدم رو پنج ...  یو رو دستم

 . لبخند دیرسیمزدا نم نیا



ا تد چن ومدیکه از کنارم م یکلتیصورتم اومد . به موتور س یرو یمحو

 بوق زدم و با سرعت از

 ونابیکه وارد خ ینیاز ماش یمتر یگذشتم . با فاصله چند سانت کنارش

 شد هم گذاشتم و یم یفرع

شم خداخل اتوبان ... سروش با  یها نیماش نیو انداختم ما ب نیماش

 گفت : چه خبرته ؟ برگشتم و

به  یکنم . برگشت و نگاه یگفتم : دارم ادمات و دک م یجد یلیخ

 دیاز پرا یعقب انداخت . خبر

 د .زد و سکوت کر ی. پوزخند جا به جا شدم : دکش کردم ی. کم نبود

 نیاروم تو اول یلیمنم خ

که اومده بودم و برگشتم  یلومتریچند ک ریو مس دمیچیپ یدگیبر

 به عقب انداخت ی.برگشت و نگاه

زد  یندجا به جا شدم : دکش کردم . پوزخ ینبود . کم دیاز پرا ی. خبر

 یلیو سکوت کرد . منم خ
   

م و ودکه اومده ب یلومتریچند ک ریسو م دمیچیپ یدگیبر نیتو اول اروم

 برگشتم . باالخره سکوت و



 ی. دستم و رو یکن یدزد همکار هیبا  یگرفت می: پس تصم شکست

 فرمان فشردم و زمزمه کردم :

 یادع نطوریهم دمیم حیاون ندارم ... ترج یبا کارا ی... من کار نه

 یمسخره ا یکنم . لبخند یزندگ

 ؟و اون دزد بده  تیخرج زندگ یخوا یم یعنیداد و گفت :  لمیتحو

 : فکر دمیشونه هام و باال کش

 . کرد یحرف سرم و به طرفش برگردوندم . غرولند نیبا ا ستاین یبد

 گفتم : نگران نباش لکسیر

ه بمان و ما هیارث یرفته بابا همه  ادتینشدم ...  وونهی... فعال اونقدرا د

 ؟ متفکر گفت : دهیمن بخش

دازم کار خوب راه بن هیگرفتم باهاش  می... تصم گهید نی:هم-؟  خوب

 تونم ی... با همون هم م

 یسکردم من و خوب بشنا ی:فکر م-:باور کنم ؟ -بسازم  یخوب یزندگ

 یخودمم خوب نم گهی:د-

ه ب نهیاز ا یپوزخند زد . نگاه یمنم گم گرد نهی:واسه هم- شناسم

 یها نهیپشت سرمون انداختم . ا



نه :نک-؟  ی:واسه چ-و بده  تیکردم و گفتم : گوشو هم کنترل  حصار

 یم ینطوریهم یفکر کرد

 . دیکش رونیب بشیج یو از تو شیخوام برم ! گوش یکه م ییجا برمت

 رو از دستش گرفتم و یگوش

 گهید کردم : حاال ساعت ... ساعت و هم از مچ دستش باز کرد : زمزمه

 بهش انداختم . ی؟ نگاه یچ

ه رو و ب. به سرعت چشم چرخوندم و دوباره به ر هینکمتر از سه ثا دیشا

 دو تا نیشدم . از ب رهیخ

پاهاش  یو جلوتر رفتم . سروش دستش و رو دمیکش ییال نیماش

 چپش و به عقب و یگذاشت و پا

ز ؟! ا یدی:حاال کجاش و د- یکرد شرفتیو گفت : پ دیکش یصندل ریز

 هی یاتوبان خارج شدم و تو

 ترشیب نیماش هیبود که جا واسه رد شدن  یتنگ. کوچه  دمیچیپ یفرع

 دادم و نییرو پا شهینداشت .ش

با  وم گاز فشرد ی. کامال تا شد ... پام و رو دمیرو به داخل کش نهیا

 هی یسرعت از کوچه گذشتم و تو



از  رعت. به س ستادمیا یدکه روزنامه فروش هی یوارد شدم . جلو ابونیخ

 شدم . سروش ادهیپ نیماش

ز ا و دمی. در و کوب نیبرد که زمزمه کردم : تو بش رهیه دستگب دست

 جفت هی نیصندوق عقب ماش

 رو و به طرف سروش رفتم . در و باز کردم و کفشا دمیکش رونیب کفش

 ش پرت کردم :حصار یتو

ل طو یشد . لحظه ا رهیرو بپوش کفشات و بده . شک زده بهم خ نایا

 . ادیب رونیتا از شک ب دیکش

گفتم :  تی؟ با جد ی: کفشا واسه چ دیاروم اروم پرس و متعجب

 یگفتم زود باش ... کل یچ یدینشن

 . منم شد هریکفشا رو بپوش ... تو صورتم خ ای نییپا ایب ایدارم ...  کار

 کار و تکرار کردم . نیهم

پاهاش  یکه خم شدم و همونطور که کفشا رو از رو دیطول کش یمدت

 نییگفتم : بپر پا داشتمیبرم

 وبودم که مچ دستم و گرفت  دهیعجله دارم ... دستم وعقب نکش من

 دیکش رونیکفشا رو از دستم ب



داشپورت  ری. کفشاش و گرفتم و در همون حال دستم و هم به ز

 و لیو با برداشتن موبا دمیکش

که  یا به طرف دکه به راه افتادم . پسر پانزده ، شانزده ساله ساعتش

 ند شد :بل دنمیاونجا بود با د

ودم خ یابه روش زدم : سالم داداش رض ینیری... لبخند ش ریاقا ام سالم

 :خوبم .-. حالت چطوره ؟ 
   

:بله -:منم خوبم ... چه خبرا ؟ مادر و خواهرت خوبن ؟ -؟  یخوب شما

 خوبن ... مامان هر روز دعاتون

دا به سروش انداختم و گفتم : دستش درد نکنه ... خ یکنه نگاه یم

 رو نایبده . رضا جان ا رشیخ

 لی... وسا رمشیگ یازت م یداداش ؟ برگشتن یدار یمن نگه م واسه

 یواز دستم گرفت و گوشه ا

که سه تا  یو در حال دمیکش رونیپولم و ب فی: چشم . ک گذاشت

 گرفتم گفتم یبه طرفش م یپنجاه

زود  م :به پولها انداخت . به سرعت گفت یباشه . نگاه شتیهم پ نای: ا

 باش پسر ... مگه من برادرت



 کونزد و پولها رو گرفت . سرم و به عالمت مثبت ت ی؟ لبخند ستمین

 فعال زنمیدادم : حاال بهت سر م

ومد و ا یرضا هر کس یبرنداشته بودم که دوباره برگشتم : راست ی... قدم

 باشه ادتیسراغم و گرفت 

 ادمکه بهت د یدر عوض پول لمیوسا نی... تمام ا یشناس یمن و نم تو

 با ترس نگاهم کرد ینگه داشت

.. حاال . نی:افر-:معلومه داداش -؟  یاروم گفتم : تو به من اعتماد دار که

 حواست و جمع کن ... من

 نیهستم سرتکون داد : چشم ازش دور شدم و به طرف ماش مواظبت

 رفتم . در و باز کردم . سروش

ه تبمر زیهمه چ گهی دبه روش زدم : حاال یجا به جا شد . لبخند یکم

 باشه یکرد عاد یم یسع یلیخ

ت تونس یخواد من و خفه کنه . اگه م یمطمئن بودم االن دلش م اما

 نی. از ا دیمک یخونم و هم م

 .لبم اومد . با سرعت باال در حال حرکت بودم  یرو یلبخند تصور

 دوخت و گفت رونینگاهش و به ب



 عدمن ب نیتو ماش ینشست یمدگفتم : تو او طنتی؟ با ش میری: کجا م

 :من-؟  رمیکجا م یپرس یم

- طرف خودت ... یمن و بکش یخواست ی:اره خوب م-داشتم ...  کارت

 :اره-؟! یدزد هیتو االن  ری:ام

 یدزد هیتو االن  ری:ام-طرف خودت ...  یمن و بکش یخواست یم خوب

 ؟! اخم کردم : چرت نگو

 یکن ریمن و سها رو دستگ یکه بخوا یندار یمدرک چی... تو ه سروش

 شیوقت پ یلیخ ی... اگه داشت

 چیه م :زد و سکوت کرد . ادامه داد ی... پوزخند یکار و کرده بود نیا

 وجود نداره که ثابت یمدرک

من و  یکه بخوا یهم ندار یمدرک چیکنه . و ه یم یسها دزد کنه

 ... با خشم به طرفم یکن ریدستگ

به روش زدم :  ینگفت . لبخند یچی. اما سکوت کرد و ه برگشت

 تینباش ... من فقط واقع یعصبان

...  نتبود نجای... االن ا یکن فیخوام خون خودت و کث یگفتم ... نم و

 ییجا چیدنبال من بودنت به ه



- .نکن  ریخودت و درگ یخودی... ما حواسمون جمعه ... پس ب رسهینم

 کرده ؟ کاری... باهات چ ری:ام

ا با م یراهمکا شتریاون دزد از ب گمی... بازم م ستیم ن:مه-دزده  هی اون

 هیشرافت تره ... اون لقب 

به تاسف تکون داد .  یکشه چون دنبال حقه . سر یم دکیو  دزد

 ترمز ینکردم ... پام و رو یتوجه

 . میبه سرعت متوقف شد و باعث شد به جلو پرت بش نی. ماش فشردم

 فرمان گرفته یدستام و رو

 ت بهنداشت و کامال به جلو رفت . به سرع یاما سروش توجه...  بودم

 پالتوش چنگ زدم . برگشت و

! با تعجب  نیی:بپر پا-؟  یشد یزد : چته ؟ وحش هیتک یصندل به

 شد . رهیبرگشت و به اطراف خ

نا  یاکه با لباسه ییشهر و بچه ها نییپا یخونه ها نیو ب قشیدق نگاه

 بودن یمناسب در حال باز
   

رو  ونگ به در سبز ر ی؟ اشاره ا یاومد یواسه چ نجایو گفت : ا وندگرد

 کردم : اونجا رو یرفته ا



-؟!  ستی؟ با دقت و شمرده شمرده گفت : خونه ناصر ن یشناس یم

 یراه گناهیکه ب ی:همون مرد

 یفتگ و یکه در برابرش زانو زد هیشد ... خونه همون دختربچه ا زندون

 یواسه اثبات ب یهر کار

 االشد . ابروهام و ب رهیسروش اخم کرده بهم خ یکن یپدرش م یناهگ

 ادتی؟  هیدادم و گفتم : چ

 اون مرد ریاون روز ! ام یبهم گفت ی؟ چ یفراموش کرد ای؟  اومد

 یم یهر طور دی... ما با گناههیب

.. .ان . با تمسخر ادامه دادم : سروش خ میو ثابت کن شیگناهیب میتون

 اون دخترنبود به  ادتی یحت

و  چیوئس...  نییپا ایبه در کردم : حاال ب ی... اشاره ا یداد یقول چه

 شدم . سروش ادهیبرداشتم و پ

زنگ  یو. دستم و ر میاومد . با هم به طرف در رفت نییبه دنبالم پا هم

 که چند وقت یرنگ دیسف

 هی: ک دیپرس یکودکانه ا یخودم نصب کرده بودم گذاشتم . صدا شیپ

 ... باز کن عموجان مری:ام-؟ 



 مدنیددر ظاهر شد . با  یرنگش جلو یبا کاپشن صورت میشد و مر درباز

 زد و گفت : سالم یلبخند

ور به سروش انداخت و مردد گفت : سالم خم شدم و همونط ینگاه عمو

 یپالتوم شکالت بیکه از ج

 .تم گفتم : بابات خونه هست ؟ شکالت و به طرفش گرف اوردمیم رونیب

 شکالت و از دستم میمر

رو به بان ج می:مر-بره سرکار ...  شدی: بله ... داشت اماده م دیکش رونیب

 خوام یمامان و بابا بگو م

:  دیگفت و وارد خونه شد . سروش متعجب پرس یباشه ا نمشونیبب

 اون ... ناصر خونه هست ؟ االن

زهرا  یصدا .گفتم و درو باز کردم  یااللهیزندان باشه ...  دی... ناصر با

 دییخانم بلند شد : بفرما

عت از سر ... وارد خونه شدم . سروش هم دنبالم اومد . ناصر به ریاقاام

 یساختمون خارج شد . نگاه

 یبه چشم م اطیوسط ح یانداختم . حوض خال کشونیکوچ اطیح به

 شد و گفت کیخورد . ناصر نزد



 یچطور دستم فشردم : یدستش و تو نیخوش اومد یلی: سالم ... خ

 به یاقا ناصر ؟! ناصر لبخند

ز ا دیسروش هم زد و گفت : شکر خدا خوبم زهرا خانم با چادر سف یرو

 اومد . رونیساختمون ب

 نیاز من ا تیبه روش زدم و سالم کردم . سروش هم به تبع یلبخند

 کنار زهرا میکار و کرد . مر

.. به راه . اقا دییساختمون کنار رفت : بفرما ی. ناصر از جلو ستادیا خانم

 شیافتادم و همونطور که پ

االنا  ... :نه اقا ... تماس گرفتن-هنوز ؟  ومدنیرفتم گفتم : خانم ن یم

 سرم و تکون شهیم داشونیپ

ه ب و. زهرا  دییو گفتم : شما بفرما ستادمیزهراخانم ا ی. جلو دادم

 وارد ساختمون میدنبالش هم مر

ردن که پار کهیتعارف ت یبعد از کل به اقا ناصر گفتم و یدی. ببخش شدن

 وارد شدم . سروش هم به

 تاق. نگاهش دور ا دیچرخ یم کیاومد . نگاهش دور اتاق کوچ دنبالم

 ی. رو دیچرخ یم کیکوچ



اونجا  پنجره نشستم . ناصر تعارف زد : یپهن شده جلو یاز پتو ها یکی

 جا به جا یکم ر؟یچرا اقا ام

 ن جانشست . اقا ناصر هم رو به رومو: من راحتم . سروش کنارم  شدم

 زی: همه چ دمیگرفت .پرس

 یصالح یقااخوبه ...  زی:بله ...به لطف خانم االن همه چ-اقاناصر ؟ مرتبه

 هم حواسش بهم هست .
   

طف خوبه . سر تکون داد : همش به ل یلی: خ دمیپام کش یو رو دستم

 که یصالح یخانمه ... با اقا

صدا  :شکر خدازنگ در به-کارخونه کار کنم . زدن قبول کردن تو  حرف

 از میدر اومد . مر

 لبم یرو ی. لبخند دیدو اطیاومد و به طرف در ح رونیب اشپزخونه

 اومد ... باالخره اومد ...سروش

 واش  رهی: سهاست مگه نه ؟ناصر نگاه خ دیتر شد و پرس کینزد بهم

 خنده یبهمون دوخت . صدا

ود باه هم باهاش همر وندیپ یده بود . صدابلند ش اطیاز ح میشاد مر ی

 رونیاز اشپزخونه ب می. مر



م ه ندویجعبه بزرگ وارد شد . به دنبالش پ هیبا  میو همزمان مر اومد

 میداخل شد و سالم کرد . مر

ر دو  میمر وندی. پ میرفت . ناصر و من هم سالم کرد وندیطرف پ به

 کنارم اومد می. مر دیکش حصار

به  یا به روش زدم و اشاره یاورده ؟!لبخند یله واسم چخا نی: عمو بب

 جعبه قرمز رنگ کردم : باز

با  وندینشست . پ نیزم یرو یبا شاد می!مر هیتوش چ مینیبب کن

 تعارف زهرا به طرفمون اومد . با

فم سروش زد و دستش و به طر یبه رو یکرد . لبخند یاحوالپرس ناصر

 یگرفت . دستش و تو

 وجلومون نشسته بود  مینشست . مر نیزم ینارم روفشردم . ک دستم

 مشغول باز کردن جعبه بود .

 نیدیبرگشت : چرا زحمت کش وهیو ظرف م یچا ینیخانم با س زهرا

 به سر یدست وندیخانم ؟ پ

که  یحصال ی: با اقا دی...رو به اقا ناصر پرس ی: چه زحمت دیکش میمر

 ؟!ناصر به نیندار یمشکل



م بده همجوره حواسشون به رتونین داد : خدا خسر تکو یمنف عالمت

 سر تکون داد . به وندیهستپ

ا تدو  میشده بود . مر رهیخ وندیسروش برگشتم که با اخم به پ طرف

 خونه هیعروسک و به همراه 

ه ب یلبخند وندیخوشگلن ... پ یلیخاله خ یو گفت : وا دیکش رونیب

 شکوفهبلند شد و  میروش زد . مر

ه را گذاشت . سروش زمزمه کرد : انگار خوب باهم وندیگونه پ یرو یا

 می. زهرا گفت : مر نیایم

جعبه  می.مر.. زدلمیهم سر تکون داد : برو عز وندیکن ...پ یاتاقت باز برو

 رو برداشت و از اتاق

اما  شد . وندیرفت . زهرا کنار ناصر نشست و مشغول صحبت با پ رونیب

 تمام حواس من به سروش

 : دی. باالخره سکوت و شکست و از ناصر پرس زدیلب غر م ریکه ز بود

 وندی؟پ یچند وقته ازاد شد

 ندویبه من و پ یو از زهرا گرفت و به سروش دوخت . ناصر نگاه نگاهش

 انداخت و گفت : حدود



برگشت .  وندیازاد شدم ... سروش متفکر به طرف پ شهیم یماه سه

 به روش زد و یلبخند وندیپ

ل امشکه  دیدست کاراگاه پرونده رس لمیچند تا ف شیه پ: چهار ما گفت

 تبرئه یتمام موارد الزم برا

..نگاه .ا ه لمیف نی: و ا دیاقا ناصر بود . سروش ابروهاش و باال کش شدن

 و که وندیمن و پ رهیخ

د و بلن یفنجان چا وندی. پ دمیکرد . اروم گفت : اهان فهم احساس

 کرده بود که زهرا گفت : چه

هرا ه زب؟سر بلند کردم و  نیکن یازدواج م نیخانم ... دار یقشنگ حلقه

 برگشت و وندیشدم . پ رهیخ

 ریام گمیم کیگفت : تبر طنتینگاهم کرد . زهرا با ش یمهربان با

 زدم : ممنونم .سروش یخانلبخند

 ایندبه  یاز وقت چارهیکرد . فکر کنم ب یگرد شده نگاهم م یچشما با

 امروز اومده بود به اندازه
   

هم ب یلیگفت . زهرا ادامه داد : خ کینشده بود . ناصر هم تبر متعجب

 نیش ریهم پ ی... به پا نیایم



نثارش کردم . ****** سروش  یزد که چشم غره ا یپوزخند سروش

 و گفت دیدر و با خشم کوب

 : و روشن کردم نی. با ارامش ماش یکن یباهاش ازدواج م ی: پس دار

 یفکر م ی:تو چ-...  یتو مخالف

. بهم بگو .. یدار یمنطق لیمخالفتت دل نی:خوب اگه واسه ا-؟ یکن

 :اخه پسره-بشم .  مونیپش دیشا

ن م واسه یرفت . ول ی. صداش رفته رفته باال م وونههههی... د احمق

 : کدوم-مهم نبود اروم بودم . 

 تز دسکنه ؟ زده به سرت ؟ پاک عقلت و ا یدزد ازدواج م هیبا  یسیپل

 ی:تو که گفت-... ریام یداد

. پاک خل .. ررررررررررری... ام یبود سی:قبال که پل-دزد شدم .  هی منم

 به روش زدم : یلبخندیشد

 لمایفن او یبدون یخوا ی... م دیکش رونیاز اونجا ب وندیناصر و پ سروش

 ییبود ؟ همش حرفا یچ

و تو کرد که من  یبهش زده بود ... اون کار یکه قاتل واقع بود

 ... سها اونقدرا میانجام بد مینتونست



ز ا بهتر یلیکنم اون خ یفکر م ی... گاه ستیبد ن یکن یکه فکر م هم

 منه . پوزخند زد : کامال عقلت

 :ناصر و خانواده اش االن خوشبخت هستن ...-... یاز دست داد و

 سختش یلیسروش من و تو خ

...  میکن تین و هم رعادر همه حال قانو میکرد یم ی... سع میبود کرده

 اگه بخوام نمیب یاما حاال م

ا دونه ... ب یو م نیراحت به همه کمک کنم . سها ا یلیتونم خ یم

 کردم . دست یم یسرعت رانندگ

 یکن یم یرانندگ ینطوریبه داشبورد گرفت و گفت : حاال چته ا و

 به روش زدم : نگران ی؟لبخند

 نقدریا :اگه سها-داره  جانی.. ه. یمدل رانندگ نیعادت کردم به ا نباش

 زده یخوبه بانک و واسه چ

 شونکه از ییو حساب ها یسر به اون بانک بزن هیکنم  یم شنهادی:پ-؟

 رونیپول برداشت شده رو ب

 یرو واش اومده .لب رونیپول ب ایاز حساب ک نیبب ریامار بگ هی...  یبکش

 یهم فشرد و سرش و کم



 م و؟شونه هام و باال انداخت یبگ یخوا یم یطرفم برگردوند : چ به

 دکه یها یکیگفتم : تو رو نزد

ن و مه ... واس یهمراهم کجا اومد ی. بهتره به دوستات نگ کنمیم ادهیپ

 ... اما ستین یمشکل وندیپ

ونه ش ریزد : لعنت به تو ام ادیکشن . فر یو خانواده اش عذاب م ناصر

 هام و باال انداختم و گفتم : تو

ا کج همراهم ی. بهتره به دوستات نگ کنمیم ادهیدکه پ یها یکینزد رو

 وندی... واسه من و پ یاومد

 :د ز ادیکشن . فر ی... اما ناصر و خانواده اش عذاب م ستین یمشکل

 به یرلبخندیلعنت به تو ام

 شمها با خ شهیم یعصبان یادب شد یب نقدریبفهمه ا میزدم : نس روش

 و دییهم سا یدندوناش و رو

 نیماش نی. با خنده گفتم : سروش ا دیداشبورد کوب یو رو مشتش

 به تاسف یصاحاب داره ها ... سر

 یواخ یم ی؟ چطور نجای:ا-. شمیم ادهیجا نگه دار پ نیداد : هم تکون

 یریو از دکه بگ لتیوسا یبر



 ستی:به جهنم ... واسم مهم ن-و ... لتیوسا دهیاون که به تو نم ؟

 رد : نگه دار...دوباره صداش و باال ب

-رفتم .گ ... سر درد ایزنیداد م یدار یادی.با اخم گفتم : سروش امروز ز

 و نی:پس نگه دار ... ماش

. اما .. ... نگه داشتنم درست نبود میپل بود ی. رو دمیکش ابونیخ گوشه

 اونقدرا از قانون گهیمنم د
   

از  : برو فتمگبشه  ادهیپ نکهیکردم . در و باز کرد ... قبل از ا ینم یرویپ

 ریو بگ لتیهمون دکه وسا

نشده  ستهشد . تا در ب ادهی... پ یریم یکه دار دمی... خودم بهش خبر م

 سروش ... خودت یگفتم : ه

 فشردم ازگ ی. پام و رو دیدستتدر و کوب دهیبره نم یا گهی... کس د ایبر

 و ازش دور شدم . سه

 ودم ش ادهیکردم . پ شاپ پارک یکاف هی یو جلو نیباالتر ماش ابونیخ

 به طرف کافه به راه افتادم .

م : ردباال ب دیحم یو قفل کردم و وارد کافه شدم . دستم و برا نیماش

 ری:به ام- دیاحوال داداش حم



 ریدده گذاشتم : شرمن شخوانیپ یو رو چی؟ سوئ ی... باالخره اومد خان

 بهم یشد ...چشم غره ا

 شت ...دان ی:قابل-:اره دستت طال-اد ؟: برو داداش ... کارت راه افت رفت

 :نه داداش ...-الزمته ببرش

 نواشخیپ یبه ساعت انداختم و دستم و رو یراه افتاد ... نگاه کارم

 من برم ... شب دی: حم دمیکوب

قبل رفتن  :نه به سالمت ...-؟ یندار یدعوتم ... کار ییدارم ... جا کار

 رمی:نه ... م-بخور  یزیچ هی

 یم :گذاشتم  شخوانیپ یو رو دمیکش رونیب بمیکارت و از ج...  ناهار

 چشمیکه تنها تو دعوت یدون

 ازه ازاج :قربانت . با-رسونم . یدونم ... خودم و م یهم گذاشت : م یرو

 زدم و شروع رونیکافه ب

...  شهدنبالم نبا ی... نگاهم به اطراف بود که کس یرو ادهیبه پ کردم

 ستین یمطمئن شدم کس یوقت

رد ککه نظرم و جلب  ینیماش نیرفتم و واسه اول ابونی... به طرف خ

 خونه از یدست بلند کردم . جلو



 .دم کردم و وارد خونه ش یشدم . دوباره اطراف و بررس ادهیپ نیماش

 اومد .وارد شوازمیرمضان به پ

 . بودن یکار زیمشغول تم گهیشدم . هاجر و دو تا از زن د ساختمون

 تکون دادم یسالم کردن . سر

رفتم  ا باالهله :بله اقا باال هستن . از پ-: خانم اومده ؟ دمیاز هاجر پرس و

 رونی. پالتوم و ازتنم ب

ه به اطراف انداختم . خسته ب یتخت انداختم . نگاه یو رو دمیکش

 داشتم که یطرف کمد قدم برم

گوشم  ریلبم اومد . ز یرو یچشمام گذاشت . لبخند یو رو دستاش

 دستمیرد : خسته نباشزمزمه ک

 . دستام دیخودش و جلو کش نطوریدستاش گذاشتم : تو هم هم یرو و

 ش حلقه کردم .بدنو دور 

ک :از اون عروس-نکردم ... یبه روم زد و گفت : من که کار یلبخند

 خوشگال واسه دخترمون هم

 رمیگا ن:حتما ... چر- یریواسش خوشگلتر از اونا بگ دی:تو با-؟ یریگیم

 ها رو واسه نیهتر... ب



 زدم : فکر یشخندینگفت .ن یزی:سروش که چ-. رمیگ یبابا م خوشگل

 کنم تا شب کارش به

اال ب . سرم و دیرو فهم یعروس هیبد شد قض یلی:خ-بکشه ... مارستانیت

 ... مهم الیخیانداختم : ب

 بهشون عدا:نه هنوز ... ب-؟ ی:به بابات و مهناز خانم خبر داد-... ستین

 با مامانت ی.. تو چ. گمیم

ش و باال انداخت . دستش و دور گردنم حلقه زد و خود سرشیزد حرف

 کوتاه یا شکوفه.  دیو باال کش

هم بزارم خودش و عقب  یلبهام گذاشت . تا خواستم چشم رو یرو

 و دی. اخم کردم . خند دیکش

ب ش هیدارم  می... تصم گمی: فعال به مامان نگفتم ... اما بهش م گفت

 میو بهش خبر بد ششیپ میبر

 :خوب-یردگ رانیکنه رفتم ا ی... فکر م نجامیدونه من ا ی... االن که نم

 یخانم هیبرنامه امشب چ
   

 وصد دفعه گفتم اون پوست لبات  وندی:پ-هم فشرد .  یو رو ؟لباش

 شخندینیکرد چارشونینکن ... ب



.. . یونمهم یبرا میشی. به سرعت گفت : خوب بعد از ناهار اماده م زد

 یلیامشب واسم خ یمهمون

اهار و ن:چشم شما امر بفرما پرسشگرانه نگاهش کردم : مگه ت-ریام مهمه

 هنوز ؟ سرش و ینخورد

هش ام گذاشت و گفت : نچ منتظر تو بودم .پرسشگرانه نگا شانه یرو

 یکردم : مگه تو ناهار نخورد

 وفهشک. ام گذاشت و گفت : نچ منتظر تو بودم شانه ی؟سرش و رو هنوز

 موهاش زدم و گفتم یرو یا

رف ه طکه ب یاومد و در حال رونیم بحصار.از  میناهار بخور می: پس بر

 رمیرفت گفت : م یپله ها م

 نکهیا یعنی نی:ا-ایو ب ریدوش بگ هیناهار و اماده کنن ... تو هم  بگم

 بهم رفت : یغره ا ی...چشم

* دادم . *****و به طرف کمد راهم و ادامه  دمیباش ... خند زود

 یزدم : به به چ ییسوت بلند باال

 پله گذاشت و گفت : چطور شدم نیاخر ی...پاهاش و رو یخانم یشد

 هم قفل کردم : ی؟دستام و تو



اخم ارمبالم که تو رو د ی... فوق العاده ... من به خودم م یشد یعال

 کرد و گفت : تو هم ینیریش

 به یکمیخوب شد یلی: خ دی؟خند یلی: خ دمیپرس طنتیش بایییییلیخ

 یجلو خم شدم و دستم و رو

 یط و نمونیبانو با خنده فاصله ب میگذاشتم : چاکر شما هم هست شانه

 ی. قدم ستادیکرد و کنارم ا

با  شدم . رهیچونه ام زد و با دقت بهش خ ریگذاشتم و دستم و ز عقب

 شده رهیدقت به رفتار هام خ

هتر ب کنم . چه یفکر م یهمه به چکرد تا بف ی. باز داشت تمرکز م بود

 فکر یبد زی... من که به چ

.. .د بو یکه به تن داشت خواستن یسرخ اتش راهنیکردم . با اون پ ینم

 ... لب یبهتر از اون خوردن

 ریزچشمک زدم ... سرش و به  طنتیو به دندون گرفتم و با ش نمیریز

 راهنیانداخت و لبخند زد : پ

 تنگ خورده بود . قبل اون نیباسن چ ریاز زداشت که  یدار نیچ دامن

 نداشت و از یبود ... بند



 اخم ی. به شوخ ومدیبهش م یلیشروع شده بود . اما خ شانه یباال

 یبر یخوا یم ینطوریکردم : ا

:مگه چمه -؟! ینطوری:هم-؟ ی؟متعجب سر بلند کرد : چطور یمهمون

 ستاخمیباز ن یادی:لباست ز-!

م : ردک یو ط نمونیتند . قهقهه زدم . فاصله ب یلی... به شدت و خ کرد

 ... راه یکردم خانم یشوخ

 و از مدیشرنگش و به تن کرد . منم پالتوم و پو اهی. پالتو س میبر فتیب

 . نگاهم میساختمان خارج شد

ساختمون دوختم . برگشتم و به  یرنگ جلو اهیبه مرسدس بنز س و

 و از کجا نینگاه کردم : ا وندیپ

 وز:تو که چند ر-... دمشی: تازه خر دیشونه هاش و باال کش؟ یاورد

 ی... واسه چ یریم یدار گهید

و  پالتوش فرو برد بیج یگفت : حاال ...دستش و تو الیخی؟ب یدیخر

 و به طرفم گرفت . چیسوئ

 اهبه ر نیو گرفتم . به طرف ماش چیانداختم و سوئ نیبه ماش ینگاه

 یافتادم . پشت سرم اومد . نگاه



 ود زبه روم  یانداختم و در سمت راست جلو رو باز کردم . لبخند هشب

 نیماش یتو یبا گفتن مرس

به روش زدم و خودم هم پشت فرمان نشستم .  ی. لبخند نشست

 : دمیکش نیبه فرمان ماش یدست

 و نیخان ...ماش ریشدا ام ریگفت : د طنتی؟با ش یخرجش کرد چقدر

 روشن کردم و به راه افتادم .
   

از ب. در ساختمون کامال  دیکش رونیو از داشبورد ب موتیشد و ر خم

 ابونیخ یشد و با سرعت تو

 یم وندی:خوب حدس بزناخم کردم : پ-؟ یخانم ی:نگفت-...  دمیچیپ

 هی:حاال -ادیخوشم نم ادیز یدون

فش ه طر:مرسدس بنز ... کوپه ...ب-؟  هی:مدلش چ-بنداز بگو ... ینگاه

 م :برگشتم و بااخم گفت

 :از-خاک بخوره ؟  نجایا یکه بزار یکرد نیماش نیتا خرج ا صدیس

 خوام بزارم یم یدون یکجا م

 ال: حا دی؟شونه هاش و باال کش ی: پس چ دمیبخوره ؟متفکر پرس خاک

 ...سکوت کردم و محو



ردم . ب یبود ... من که ازش لذت م یشدم . واقعا عال نیبا ماش یرانندگ

 یوا ... گنیم نیبه ا نیماش

هش به کوتا ی!نگاه ریبه طرفم برگشت و گفت : ام یالعاده بود .کم فوق

 -انداختم و گفتم :جونم ؟

 به تو شک نروبا تعجب ادیکنم ز ی... خواهش م یشیم زی:امشب سوپرا

 یچ یعنیطرفش برگشتم : 

 ی:خوب چ-که دوست ندارم متعجبت کنه ینیب یم یزی:امشب چ-؟

 - ینیخودت بب دی:با-هست ؟!

 نیرف:خوب تو االن بهم بگو تا اون موقع تو شک نرم ... سرش و به ط

 :پس منم-شهیتکون داد : نم

 ی. من فقط ازت م شهیوارد م ی:در هر صورت بهت شک-. دمینم یقول

 بهیطولش ند ادیخوام که ز

 یبگ یخوا یبرگشتم : نم طرفش

 دوخت : نه . رونیو به ب نگاهش

ر :در ه-. دمینم ی:پس منم قول-هشیتکون داد : نم نیو به طرف سرش

 . شهیوارد م یصورت بهت شک



 یطرفش برگشتم : نم بهیطولش ند ادیخوام که ز یفقط ازت م من

 رونینگاهش و به ب یبگ یخوا

مدل  یها نیرنگ و پشت سر ماش دیدر سف ی: نه .رو به رو دوخت

 که در حال ورود به ییباال

ار با کت و شلو کلیشت هبودن توقف کردم . چند تا مرد در ساختمون

 در یرنگ جلو یسرمه ا یها

 نیشما یتبلت تو دست داشت و در برابر همه  هی یکیبودن .  ستادهیا

 یم یزیشد و چ یها خم م

 ینگاه داد . یکرد و اجازه ورود م یتبلتش وارد م ی. بعد هم تو دیپرس

 : دمیانداختم و پرس وندیبه پ

گرفت و گفت : شماره دعوت  رونیپرسه ؟نگاهش و از ب یم یچ نیا

 به صورتم دادم : شماره نی...چ

شماره  هیدعوت شده  یمهمون نیکه به ا ی:اره ... هر کس-؟ دعوت

 کارت دعوتش یگرفته ... رو

ت کار یرو یهم فشردم و گفتم : اما من که شماره ا ی...لبام و رو

 ابروهاش و باال طنتی.با ش دمیند



ه ک نهیبب ینبود ... اگه قرار بود هر کس دنیقابل د نکهی: واسه ا انداخت

 نیتونستن تو ا یهمه م

 خداااابلند یدادم : ا رونیشرکت کنن . نفسم و با حرص ب یمهمون

 -؟ یشد ی؟ چ هی: چ دیخند

 دهید یرسم ... حاال با چ ی:اخرش من از دست شما ها به جنون م

 :مادون قرمز-شماره ... نیا شدیم

 جلو :برو-هست ؟ ی:چ-:البته . -؟ یکه بلدکردم : شماره رو  ی...پوف

 . به رو به رو نگاه کردم . گمیم

در  کتاروم به حر نیگاز فشردم . ماش یبود . پام و رو دهیما رس نوبت

 مرد ترمز یاومد و جلو

 ردمشد .  نی. سوز سرما وارد ماش دمیکش نییرو پا شهیکرد . ش توقف

 خم شد و بعد از سالم و یکم
   

ه زمزم یجد یلیخ وندینگاه منتظرش و به ما دوخت . پ دینباش خسته

 کرد :  مرد مشغول وارد

 یشماره  تو تبلت شد و گفت : خانم ارمان و همسرشون اقا کردن

 رادمنش ... سرم و به عالمت



 م . ازردگاز فش یقربان ...پام و رو دییتکون دادم که گفت : بفرما مثبت

 میعبور کرد یتیامن ستمیس

 ساختمون متوقف کردم . یو جلو نی. ماش میشد یبزرگ وارد باغ و

 مثل محافظا به سرعت در یمرد

ر دباز کردن  یهم خودش و برا یا گهیو باز کرد و مرد د وندیپ سمت

 یتو یراننده رسوند . نگاه

ه در ک یشد . مرد ادهیهم پ وندیشدم . پ ادهیبه خودم انداختم و پ نهیا

 و برام باز کرده بود پشت

خت . ندا. دستش و دور بازوم ا ستادمیا وندیقرار گرفت . کنار پ فرمان

 مرد در برابرمون خم شد :

.. از .د بو ی. به در سالن اشاره کرد . ساختمون دو طبقه بزرگ دییبفرما

 ساختمون باال یجلو یدو پله 

هم  و بعد ندوی. باز هم دو نفر منتظر بودن . در و باز کردن . اول پ میرفت

 . میسالن شدمن وارد 

شد و  کیبهمون نزد یبلند اهنگ کر کننده بود . گارسون یصدا

 پولم و از فیلباسامون و گرفت . ک



 ستو هم به د لمیکتم گذاشتم . موبا بیپالتوم برداشتم و تو ج بیج

 فیک یدادم تا تو وندیپ

 . میکه همراه داشت بزاره . با هم به طرف مرکز سالن رفت یکیکوچ

 چرخوند ونگاهش و  وندیپ

طرف  به اونطرف ...با هم میکرد و گفت : بر یانسالیبه مرد م یا اشاره

 دختر و نیکه ب انسالیمرد م

ه . مرد چشم چرخوند و نگاهش ب میجوون احاطه شده بود رفت یپسرا

 جمع فاصله نیما افتاد . از ب

زد :  ندلبخ یبا شاد وندیاومده ...پ یک نیو به طرفمون اومد : بب گرفت

 م استاد ...مرد دستهاش وسال

 رصاحو در  دیکش رونیدستش و از دور بازوم ب وندیهم باز کرد . پ از

 بعد یمرد فرو رفت . لحظه ا

ره اومد . مرد با دقت بر اندازش کرد : حالت چطو رونیش بحصار از

 گفتم : خوبم ... یبا خوش وندی؟پ

 گهی. د.. یایب کردمی:فکر نم-که هنوز زنده ام . ینیب ی:م-چطور ؟ شما

 دیداشتم از اومدنت نا ام



 امیم نیکه بخوا ییهر جا نی... شما هر وقت بخوا شهی:مگه م-.  شدمیم

 کیبهمون نزد ی.مرد جوون

.. . اوشیس ایو گفت : استاد ... مرد به طرفش برگشت و گفت : ب شد

 و وندی... پ نجاستیا یک نیبب

ت برگشت و با دق وندیبه طرف پ یبا خوشحال اوشی.س ادیم ادتی که

 یچ وندیشد : واو پ رهیبهش خ

 نیفاصله ب اوشی؟س اوشیلبخند زد : حالت چطوره س وندی!پ یشد

 کرد و اون یو ط وندیخودش و پ

 نطوری:منم هم-: دلم واست تنگ شده بود دختر  دیکش حصاردر  و

 رونیب اوشیس حصاراز  وندی...پ

اد ستکنم ا یتون معرفخوام همسرم و به یو رو به استاد گفت : م اومد

 ...مرد بهم چشم دوخت .

ه به لب سالم کردم . دستش و جلو اورد و گفت : حالت چطور لبخند

 وندی؟پلک زدم : ممنونم . پ

ه اشار دونیپتکون دادم : البته  رسریام یشناس یداد : استاد و که م ادامه

 به من کرد و گفت : استاد یا

 رادمنش ... ریام



   

نم شوکه فرزاد ن یبودم و عکس دهید وندیالبوم پ یتو که یبا عکس مرد

 یداده بود تفاوت چندان

 . نداشت

 یا عکسد برادمنش ... مر ریبه من کرد و گفت : استاد ام یاشاره ا وندیپ

 دهید وندیالبوم پ یکه تو

م و ستنداشت . د یکه فرزاد نشونم داده بود تفاوت چندان یو عکس بودم

 دستش فشرد و گفت یتو

ره به من لطف دا شهی:اون هم-.  دمیدر موردت شن یلیخ وندیاز پ: 

 شد ، رهیکرد و به چشمام خ یاخم

 یباشم . به رو یکردم عاد یکرد ذهنم و بخونه . سع یم یسع داشت

 لبخند زدم . اون استاد وندیپ

 زشا شهی. هم زدیدر موردش باهام حرف م شهیهم وندیبود ... پ همسرم

 فتگ یکرد . م یم فیتعر

کردم نفس و  یمونه . نگاهش و از چشمام گرفت . سع یپدرش م مثل

 بفرستم . چه رونیاروم ب



کر ف یتو ذهن خودم رد و بدل کردم . سر درد گرفتم .ول ییو پرتا چرت

 کنم تونستم ذهنش و

ر ه بود که نیبهم گفته بود ا وندیکه پ یزیکنم . خوب تنها چ منحرف

 یم یکی یوقت احساس کرد

 سراغت اون وقت ادیم میحس سر درد مال هینت و بخونه و ذه خواد

 که به نهیکه الزمه ا یتنها کار

ه ک یزیمواقع اون تنها چ نطوری... در ا یچرت و پرت فکر کن یزایچ

 هست ییحرفا شهیم بشینص

 یسکعادت نداره از  وندیگفت : پ یذهنت رد و بدل کرد یتو ، تو که

 اوشیبکنه ... س یالک فیتعر

به روش زدم :  یهستم لبخند اوشیو به طرفم گرفت : من س دستش

 وندی... خوشبختم . پ ریام

 اوشیدستش و دور بازوم حلقه زد . منم دستم و از دست س دوباره

 . استاد رو به دمیکش رونیب

خبرا  : دیشونه هاش و باال کش وندیو گفت : چه خبرا ؟ پ ستادیا رومون

 که دست شماست استاد .



ه ک ینیب یپشت سرش کرد : م یبه جوون ها یت و اشاره ابرگش استاد

 :مگه-جوونا شدم .  ی... قاط

 یل... و وئهت. استاد لبخند زد :حق با  تونهیسالتونه ؟ تازه اول جوون چند

 به سرش کرد یخوب اشاره ا

:  دیخند وندیوقت رفتنشونه پ گهیبشه د ریادما که پ ینجایگفت : ا و

 بهم زد یاستاد ... استاد چشمک

 وشای.س میدیگردونم ... هر دو خند یخودش و بهش برم ی: دارم حرفا

 ستادهیدر سکوت کنارم ا

ت . اشبه تن د یبراق ی. نگاهم و بهش دوختم . کت و شلوار نقره ا بود

 رنگ ... یاب راهنیبا پ

.. ن .حاضر در سال یاز مردها یلینداشت ... برعکس استاد و خ کراوات

 ششلوار بیج یدست تو

نگ رر بود . بخاط وهیاب م وانیاش هم ل گهیدست د یبرده بود و تو فرو

 مطمئن بودم که ینارنج

 هویفقط ابم ینیس یشد . تو کیبهمون نزد یهست ... گارسون وهیابم

 بود . شونه هام و باال انداختم .



 یبخندل.  اب انار و به طرفم گرفت وانیل وندینبود . چه بهتر ... پ مهم

 و تشکر کردم . به روش زدم

 یمک اوشیکرد . س یهم اب انار برداشت . استاد گارسون و راه خودش

 جا به جا شد و گفت : استاد

هاشون  یمهمون یتو نیهم یات هستن ... برانوشیدنیمخالف  شهیهم

 کنن . ابروهام و یسرو م وهیابم

 رفکالبته ...  بهتر ... استاد سر تکون داد : نیاز ا یبردم و گفتم : چ باال

 ما تو خوردن یکنم جوونا یم
   

و  االکال نخورن سرم و ب دمیم حیترج نیهم یکنن . برا یم یرو ادهیز

 بردم : حق با شماست . نییپا

 نجاستیا یک نینیکرد و گفت : بب یبه در ورود یاشاره ا اوشیس

 به یخوا ینم وندیاستاد ... پ

ر سونا که د و به شاهرخ و می؟ به عقب برگشت یخوش امد بگ خواهرت

 میحال ورود بودن لبخند زد

ن ت به یرنگ اهینثارم کرد . کت و شلوار س یچشمک طنتی. شاهرخ با ش

 شهیداشت . بر عکس هم



استاد  .کار و بکنه  نیا ومدیم شیبود . کم پ دهیکت و شلوار پوش پسره

 و گفت : شما دو تا دیخند

 یبزسه کوتا راهنیسونا پ نطورهیلبخند زد : هم وندیپ نیمعرکه ا خواهر

 به تن داشت ... با برق نقره

کرد .  یرو به طرف خودش جذب م یلباس بود هر نگاه یکه رو یا

 شاهرخ یدست دور بازو

مع بلندش و پشت سرش ج ی. موها داشتیبود و اروم قدم برم انداخته

 از ییکرده بود و قسمت ها

ر س د . باتکون دا یشونه هاش رها کرده بود . شاهرخ دست یو رو اون

 نیا ادیاشاره کردم زودتر ب

 ماادوختم .  ی. نگاهم و از شاهرخ و سونا گرفتم و به در ورود طرف

 لبخند من رنگ باخت . نگاهم

 ابتکه به دنبال شاهرخ و سونا وارد شده بودند ث یدختر و پسر یرو

 یموند ... دختر دست در بازو

 گرفتن راررها ... با ق لب زمزمه کردم : ریهمراهش انداخته بود . ز پسر

 دستم چشم باز یرو یدست



 یرو وانیبود . ل یدستم بود االن جاش خال یکه تو یوانی. ل کردم

 وندیرها شده بود و دست پ نیزم

 شاهیس یدستم قرار داشت . نگاهم و از دستم گرفتم و به چشما یرو

 شدم . با ارامش نگاهم رهیخ

ر ه روم زد : اروم باش دب یهم گذاشت و لبخند یکرد . چشم رو یم

 جواب نگاه گنگم گفت : بهت

ده شه . زبونم بست دمی... چهره در هم کش یبش زیسوپرا دیگفتم نبا که

 بزنم یتونستم حرف یبود . نم

...  هیبه چ یتونستم بفهمم چ یکردم . نم ی. فقط گنگ نگاهش م

 شد و کیگارسون بهمون نزد

شد . دستم و  نیزم یشکسته رو یها شهیجمع کردن ش مشغول

 ی. به دنبالش رفتم . لحظه ا دیکش

 دیسف راهنیکردم . سر برگردوندم و با نگاهم دنبالش گشتم . پ مکث

 به تن داشت ... کوتاه یرنگ

 یظیغل شیسرش جمع کرده بود . ارا یو باال شیقهوه ا ی... موها بود

 که به صورت داشت با رژ



 اون مرد بود یور بازوزد . هنوزم دستش د یچشم م یرنگش تو قرمز

 من اشنا تر یکه برا ی... مرد

م شدن دست دهیبود ... ناخوادگاه دستم مشت شد . با کش یهر کس از

 وندینگاهم و گرفتم و دنبال پ

لمون نبارنگ و باز کرد و من و به داخل فرستاد . به د دی. در سف رفتم

 سونا و شاهرخ هم وارد شدند .

م تا. دس نمیبش یصندل یمجبورم کرد رو وندیکردند . پ یلب سالم ریز

 دستش گرفت و گفت یو تو

به سرعت سر  ... رها ... ری: ام ستادیاروم باش ... شاهرخ کنارم ا ری: ام

 شدم رهیبلند کردم و بهش خ

 ونه امش یور. .. جا ... او... ن شاهرخ دست نی: رها ... رَ ... ها ... ا

 وقت چیگذاشت : رها ... اون ه

اد ده ادام ی. شاهرخ به اروم دمینکرده اخمهام و در هم کش نتایخ بهت

 : اون برادرشه چشمام گرد

ا جز . ا شدیحق داشت ... گفت شک زده نشم . اما مگه م وندی... پ شد

 ؟ هیبلند شد : منظورت چ
   



ود . ب دستش یهم بلند شد . دستم هنوزم تو وندیباز شده بود . پ زبونم

 ... نهایگفت : رها دختر هرات

 ت دادهادبرادرش شه هی... رها عل یدیاون شب ... رها رو با برادرش د تو

 بودم ... درست مطابق

ون ا ؟ یگیم یچ یفهم ی... م وندیصدام و باال بردم : پ انیهرات نقشه

 رهاست ... دختر خاله من ...

د و ش قدم شیباهاش بودم ... چطور امکان داره . سونا پ یاز بچگ خودم

 با یرسته تو از بچگگفت : د

ته الدختر خ یکرد یچون فکر م ی... تو باهاش بود یبود انیهرات دختر

 . اما دختر خاله تو همون

 ایند بعد از به قهیاومد مرد . دختر خاله تو سه دق ایکه به دن یروز

 نیاز ا ی... و چ ریاومدن مرد ام

و دونست همه دنبالش هستن  یکه م یکه دختر انیهرات یبرا بهتر

 زنش یپنهون کنه . وقت ییجا

ون ر اتونه د یدختر براش مونده که مطمئنا نم هیتنها  ی... وقت مرده

 کنه ... به نیو تام تشیحال امن



 میله ناصکه با ف یتا اون بچه رو با بچه مرده ا دهیتا پرستار پول م دو

 و عوض کنن ادیم ایساعت به دن

ون ان کن یو همه فکر م شهیم یمرده معرف انیروش دخترهرات نی... با ا

 هم زمان هم دخترش و هم

زنده  از و دو تا پرستار و پسرش انیو از دست داده . اما فقط هرات زنش

 بودن اون دختر خبر دارن .

ه ... اما درست سه ما شهیبزرگ م یا گهیکه مثل هر دختر د یدختر

 که یقبل از ازدواج شما ... زمان

 هشبو  زارهیم شی... برادرش قدم پ هشیم یو دو سالگ ستیوارد ب رها

 و از کجا اومده هیک دهیخبر م

د . ت شامکان نداره ... پاهام سس نیتکون دادم : ا نی. سرم و به طرف

 نشستم : چطور نیزم یرو

 ورهمونط یخواستم حرف بزنم ول ی؟! لبهام از هم جدا شد . م ممکنه

 زیموندم . همه چ رهیخ وندیبه پ

 نیزارب تنهام شهیانداختم : م نییم اورد . سرم و پاهم به ذهنم هجو با

 گنگ نگاهم کرد . وندی!؟ پ



 وندیچند لحظه مکث کرد و گفت : بهتره تنها باشه ... پ شاهرخ

 مونده بود . سونا رهیهمونطور بهم خ

 از دستش گرفت و به همراه شاهرخ یو تو وندیپ یقدم شد . بازو شیپ

 رفت . با بسته رونیاتاق ب

. بغض من .. یروم دوختم . رها ... رها شیپ واریر نگاهم و به دد شدن

 من ... اشک به یکردم . رها

 یهجوم اورد . صورتش ... نگاهش جلوم رنگ گرفت . صداش تو چشمام

 دستام ری: ام دیچیگوشم پ

 کیماون سرا ی. مهم نبود رو دمیم کشحصارمشت کردم . پاهام و تو  و

 ها نشسته بودم . احساس

.. به . دیکش ی. ذهنم به گذشته ها پر م ستادهیروم ا شیرها پ دمکریم

 ستادیا یکه رو به روم م یزمان

ب ل ریزخاطره داشتم . نگاهم و به چشماش دوختم ...  ی. من با رها کل

 یزمزمه کردم : رها ... کل

ت و داصشنوم  یوقتا م یبا تو ... هنوزم گاه یدارم من از روزها خاطره

 گهی... د زمیسخته عز یلیخ



ه ب یدنبو یدلم وقت زارمیچشمات چشم رو هم م ادیرو ندارم شبا به  تو

 یلیکرد خ یزندگ ادتی

؟ من  یخواست یمرد مگه عاشق نم کی یاشکا دنید زمیعز سخته

 با قلب تو شهیعاشق بودم هم

 یکیو با  یرفت ی؟ ول یخواست یراهت نم یهمسفر برا هی! مگه  صادق

 ؟ مگه یو ساخت اتیدن گهید

و  بهم دوست ندارم !دستام یشد گفت یکنارم ! چ یاروم یبود نگفته

 باال اوردم و موهام و چنگ زدم .
   

و  ودبنکرده  انتینکرده بود ... اون به من خ انتیاون به من خ یلعنت

 . دمیمن ... سرم و به عقب کش

 دایرکرده بودم ؟ دستام و دو طرف سرم گذاشتم و ف کاریبا رها چ من

 از ته وجودم یادی. فر دمیکش

. از ته بلند اهنگ ساختمون گم شد .. یصدا ینه لرزاننده که تو هی... 

 رفتارم یخودم ... برا یدل برا

د . شاز بزدم .در با شدت  ادیافتاد فر یکه داشت م ییاتفاقها ی... برا

 اوردم و به در نییسرم و پا



ا رد . بک یه بهم نگاه مقرمز رنگ و نگاه اشفت راهنیشدم . با اون پ رهیخ

 بغض نگاهش کردم . جلو

که  یفی. در و پشت سرش بست و به طرفم اومد . جلوم زانو زد . ک اومد

 یدستش داشت و رو

گذاشت و لباش و به دندون گرفت . فقط نگاهش کردم .  یصندل

 صورتم یدستش و باال اورد و رو

. دست کردم . بغضم شکست  لی.سرم و به طرف دستش متما گذاشت

 صورتم یچپش و هم رو

 وش فرو رفتم . سرم حصار. تو  دیو سرم و به طرف خودش کش گذاشت

 اش فشردم . به شانه یرو

دور وام موهام فرو برد : اروم باش ...دست نیهق افتادم . دستش و ب هق

 ش حلقه کردم و خودم وبدن

 یم هیگر ششیش فشردم . واسم مهم نبود داشتم پحصارتو  شتریب

 ی. مهم نبود اون چه فکر کردم

 یزیچ نهاداشتم ارامش بود ... ت ازیکه ن یزیکرد . تنها چ یموردم م در

 بود . و یداشتم دلدار ازیکه ن



ش رحصاداد . من تو  یحس و بهم م نیش احصاربا نوازشم ... با  اون

 ارامش به نی. اما ا شدمیاروم م

ن زدم . او ییامن به رها چه حرف ومدیم ادمیکه  دیرسینم یا لحظه

 هیقاتل بود ... خواهر  هیدختر 

من  .دم خودش که قاتل نبود ... من بهش تهمت زده بو یبود ... ول قاتل

 کار انتیبهش گفته بودم خ

. .. ... اروم باش سیسرم فشرد و اروم اروم گفت : س ی...چونش و رو

 بهت که گفتم شک زده نشو ...

. دستاش و  دمیکش یقیس عمکم اوردم ... دهن باز کردم و نف نفس

 محکم تر دور شونه هام حلقه زد

ال امکتونم بگم  یدونم چقدر سخته ... نم ی... م زدلمی: اروم باش عز

 سخته ... یکنم ... ول یدرکت م

 که ییزهایچ ی... رها همه  هینره رها ک ادتی...  یکن خودت باش یسع

 دیرو به جون خر یبهش گفت

.. رها . انهیکه دختر هرات یخواست تو بدون ینزد ... اون نم یحرف اما

 ونیخواست .م نطوریخودش ا



وم هقم گفتم : من بهش فرصت ندادم حرف بزنه ...سرش و اروم ار هق

 یتکون داد : نه ... اون تو

ون ا ی... ول یخواست یاگه تو نم یسالها وقت داشت حرف بزنه . حت نیا

 حرف نزد ... اون نخواست

 چیهتو  ریشد : ام رهیو بلند کرد . تو چشمام خ حرف بزنه . سرم که

 ... اون بهت نگفت ینکرد یکار

ون اتو  ی:ول-وندی:من بهش تهمت زدم پ-... نخواست که بگه ...  هیک

 ... اون یگفت یدیرو که د یزیچ

 کیزدبه تو که اونقدر بهش ن ی... حت انهینگفت دختر هرات چکسیه به

 کینگاهم و به سرام یبود

 .. قرار نبود. ی... تو قرار نبود بشکن ری:بلند شو ام-اتاق دوختم .کف  یها

 ... بلند شو ... یباش فیضع

خودم  مرمع:تا اخر - یایباهاش کنار ب یتون یراهت ادامه بده ... تو م به

 ی:وقت-بخشم ... یو نم

تو چشماش نگاه  یخودت و ببخش ینداره بخوا یلیدل یستین مقصر

 بودن خواستم راست یکردم . م
   



 یخواستم چشماش بهم بگن ب یو از چشماش باور کنم ... م حرفاش

 خواستم چشماش یگناهم ... م

تنها . یشده هست دهیتو بخش ری... ام ینکرد یتو کار ریبزنن ام ادیفر

 بود که بهش اعتماد یکس

شمام چ از شتریکردم ... ب یتموم شده باور م ایگفت دن ی. اگه م داشتم

 روم شیپ یچشما نیبه ا

 درخشنده یها یاهیبه اون س یاز هر کس شتریداشتم . من ب اعتماد

 چشم غرق دیسف یایداخل در

 ادیرف و میگناهیخواستم ب یبودن اعتماد داشتم . و حاال از اونا م شده

 خواستم بهم یبزنن . از اونا م

اما ...از  گفتن ... شهیکلمه که هم هیکلمه بگن ... فقط  هیکنن ...  ثابت

 نهیا بلند شد و به طرف اج

 و به طرفم برگشت و گفت : بهتره دیبه لباس هاش کش ی. دست رفت

 .نگاهم و بهش رونیب میبر

...  دمید یمثل ترس م یزیچ اهیس یاون چشما ی. من تو دوختم

 ترس از یمثل دلهره . ول یزیچ



من  .گرفتم و از جا بلند شدم  ی؟دستم و به صندل ی؟ دلهره از چ یچ

 کم ینبودم که به راحت یادم

رد و ت کبه در سمت راس یدوختم . اشاره ا وندی... نگاهم و به پ ارمیب

 به صورتت یاب هیگفت : بهتره 

 یمگذاشتم . من  نیزم ی...سر تکون دادم و پاهام و محکم رو یبزن

 از وندیتونستم ... به همراه پ

 وش ر سروگشتم که کنا ی. دنبال سونا و شاهرخ م میاومد رونیب اتاق

 کردم داشونیپ گهیچند نفر د

 دید یهم وقت اوشیکامال به طرفمون برگشت . س دنمی. شاهرخ با د

 شاهرخ نگاهش به ماست به

ق گفت : انگار شما دو تا باجنا میشد کینزد یما برگشت .وقت طرف

 .شاهرخ نایبهم دار یادیعالقه ز

م اب اقدون باجن! من ب یدیو باال داد و گفت : حاال کجاش و د ابروهاش

 دست اوشیخورم س یهم نم

 وزد  یلبخند وندی...پ ریشونه اش گذاشت و گفت : خوشبحال ام یرو

 شونه ام گذاشت یسرش و رو



 نگاهش و که احساس ینی. سونا با دقت بهم چشم دوخته بود . سنگ

 کردم برگشتم و پرسشگرانه

حساس ا یبه روم زد . اما لبخندش خشک و ب یکردم . لبخند نگاهش

 بود هیشب یزیبود . به هر چ

 دستم و گرفت و تو دست شاهرخ گذاشت و گفت : وندیلبخند . پ جز

 . امیمواظب شوهرم باش تا ب

زود  ؟با ارامش گفت : نگران نباش ... یری: کجا م دمیگوشش پرس ریز

 باعث شد امنگاهشیم

د ستااکنم . ازمون فاصله گرفت . با نگاهم دنبالش کردم که به  سکوت

 . هنوزم شدیم کینزد

 .کردم . متعجب به طرفش برگشتم  ینگاه سونا رو احساس م ینیسنگ

 شاهرخ مشغول صحبت با

 و دستش و دور بازوم انداخت و ستادیبود . سونا کنارم ا اوشیس

 من رها کرد . یو رو شینیسنگ

:  و دور سالن چرخوندم و همونطور که دنبال رها بودم گفتم نگاهم

 به ی...لبخند یعوض شد یلیخ



 یارک:همون -؟ یکن کاریچ وندیبا پ یخوا ی:م-دونم ...  یزد : م روم

 پوزخندیکن یکه تو باهاش م

ب به تعجدنبالش نگرد ... رفته دنبال عشق و حالشم نقدری:ا-: خوبه زدم

 طرفش برگشتم . اما به

به خودم مسلط شدم : منظورسرش و به راست کج کرد : ارزش  سرعت

 رو یختیواسش رکه  ییاشکا

به  وش نگاه لکسی:چرا ؟!ر-رو هم نداره ادیارزش اون فر ی... حت نداشت

 شاهرخ برگردوند : بهتره
   

:  دیو در هم کش گهابروهاشیبهم م یکن ی:فکر م-یخودش بپرس از

 ...سکوت یاما نه به سادگ گهیم

ن ! او زدینم یدونست که حرف یم یدونست ؟ چ یم ی... سونا چ کردم

 دونست ... یرو م یزیچ هی

 یم کاری... چ هیدونست رها ک یدونست ... اون کامال م یهم م خوب

 من ... یکنه . ... و اما اشکا

گ رن یبوفه قهوه ا نهیکردم خودم و تو ا یو سع دمیو عقب کش خودم

 یبزنم . ول دیگوشه سالن د



م خورده چشمام پف داشت چشم هیصورتم نبود ...  یاز اشک رو یاثر

 پسر هیها افتاد که همراه به ر

شغول م وشده بود  رهی. با لبخند به اون خ ومدیم نییاز پله ها پا جوون

 خوش و بش کردن باهاش

 یخوب ! ری: ام رمیو باعث شد نگاه از رها بگ ستادیکنارم ا وندی. پ بود

 به روش زدم : اره ی؟لبخند

عامله ما س فرد... پ میکاریزد و اروم گفت : فردا ب یلبخند مهربون خوبم

 یو فرار م میدیرو انجام م

 ت :کنه !سرش و باال انداخ یهم دخالت م ی.سرتکون دادم : کس میکن

 هم گذاشتم : ینه !چشم رو

اصال  شیپ یدستش فشردم . برعکس ساعت ی.سها : دستم و رو هیعال

 ازارم نیحواسش جمع نبود . ا

 هی ی. وقتحواسش بهم باشه .. شهیداد . عادت کرده بودم هم یم

 هر چقدر هم که خشن و یدختر

 یرب یحواسش ... فکرش مال تو باشه لذت م یکی نکهیاز ا یباش محکم

 شهیکه هم ی... و االن کس



د کر یجز من فکر م یزی... فکرش مال من بود ... داشت به چ حواسش

 خواست احساس ی. دلم نم

 یم اجازه دیدونستم اما ... با یبودن بهش دست بده . من م گناهکار

 دادم خودش بفهمه ... خودش

 یتونستم دلدار ی... من تنها م ستیکه گناهکار ن دیفهم یم دیبا

 دهنده باشم . سونا خودش و کنارم

 دی. باتونم .. ی:نم-؟!  هیماجرا چ یگیو اروم گفت : چرا بهش نم دیکش

 از ی:وقت-خودش بفهمه 

دل  . دمیترس یم نی؟ کامال حق با سونا بود ... منم از هم یداد دستش

 اشتباه رینگران بودم که ام

وقع من ... او یتونستم بهش بگم اشتباه رفت یوقت نم چی... و من ه کنه

 یکه برا یبود تمام تالش

 کردم اروم باشم . یم یرفت . سع یبودم به خطا م دهیکش داشتنش

 گفت و ازم دور یدیببخش ریام

 : به روم زد یلبخند وشای. شاهرخ مشغول صحبت با سونا بود . س شد

 ! یاسترس دار نقدریچرا ا



 نگشتاما نیو ب فمی: معلومه ؟! جواب مثبت داد . ک دمیو باال کش ابروهام

 دونم ... یفشردم و گفتم : نم

 باشه دیباباشه که ن یهم کس دی... شا فتهیب یاتفاق هیکنم قراره  یم فکر

 به پشت یاشاره ا اوشیس

چشم  .مثل سردار ! گوشه لبهام باال رفت  یکی دیکرد و گفت : شا سرم

 لب ریهم گذاشتم و ز یرو

 یم ریدنبال ام دیفاصله گرفتم . با اوشی... از س دیکردم : شا زمزمه

 نیا یگشتم . حضور سردار تو

 ریام . دیرس ی... ساده به نظر نم نجاستیهم ا ریکه ام ی... وقت یمهمون

 بود و به ستادهیا یگوشه ا

کردم  ی: فکر نم دمیه بود . اخم هام و در هم کشچشم دوخت رها

 ینگاهم رو یدوسش داشته باش

 وقت نتونستم چی:ه-!  یشناس یثابت شد : تو هنوزم من و نم ریام

 منم درک یدون ی:م-درکت کنم 

 یقینفس عم یزنیخودت و به اب و اتش م یدار نقدریکنم چرا ا ینم

 کار نیو گفت : تو چرا ا دیکش
   



ا ت دیابو  نی... ا زمیچ هیکه ... من فقط عاشق  یدون ی:م-!  یکن یم و

 و وانشیل یباش دهیحاال فهم

.. . یبهش اعتماد داشت یلی:تو خ-؟  یچ ریداد : ام یدستش چرخ یتو

 باهاش من و به یخواست یم

ل که تو صداش بود گفت : اون درست مث یبا ناراحت یبکشون ینابود

 نمیدونم ... واسه هم ی:م-توئه 

ه القعاز بچه هات بهش  شتریب یبود مامور مورد عالقه تو ... حت شده

 :چرا-:نه اونقدرا ... - یمند بود

.. . یتشناسمت ... تو کامال بهش عالقه داش ی... بر عکس تو من خوب م

 چرا ؟! به سرعت یدون یم

 دونم بدون توجه به حرفش ادامه یکارام و خوب م لی: من دل گفت

 اون مثل یونستد یدادم : چون م

 .نه تونست فکر ک یکردم اونم م یکه من بهش فکر م یزی... هر چ منه

 :دنبال تو- یتو دنبال من بود

 یو گفتم : عشق هر کس دمیاون عشق مزخرفت شونه هام و باال کش و

 براش مقدسه ... به راه افتادم .



صدا د خن؟ پوز یکن یفرار م یراه افتادم . دنبالم اومد و گفت : دار به

 زدم و مطمئن شدم اونم یدار

.. .جم و بسن تمیفرار موقع یگرفتم به جا ادیوقته  یلیباشه : خ دهیشن

 یبه طرفش برگشتم . به موها

که به تن داشت  یکت و شلوار رسم یشدم . تو رهیرنگش خ دیسف

 به نظر شهیساده تر از هم

ا ب و نمونیفاصله ب یعوض نشد چیلبم اومد : ه یرو ی. لبخند دیرسیم

 کرد : دست از سر یط یقدم

مثل  هم که اون و یخوا ی:متاسفم ... با اخم گفت : نم-بردار ...  ریام

 ؟ نگاهم و یبد یاحسان باز

 .ندادم  یوقت احسان و باز چیدوختم : من ه ریگرفتم و به ام ازش

 لبم یرو یپوزخند زد . لبخند

 م ولبا شهیت مخوشبخ ی:اگه تو بزار-و گفتم : حالش چطوره ؟  اوردم

 با زبونم تر کردم و گفتم : من

 انتیصورت بهش خ نی:در ا-خواست خوشبخت بشه  یدلم م شهیهم

 ریام یدون ی:م- یکرد ینم



کنه به رها  یتا حاال متوجه حضورت نشده ؟ چون احساس م چرا

 که یخوا یزده ... نم انتیتهمت خ

.. . گمیو م تیمن واقع ی:ول- یحالت دچار بش نیها تو هم به ا بعد

 - ستیدر کار ن یمطمئنم تهمت

 یردک یبا احسان باز یتونست ی:تو هر طور-هم مطمئن نباش  نقدرای:ا

 انداختم و گفتم نییسرم و پا

رم پد وبود . مجبور بودم طبق خواسته تو  نیکه نکردم هم ی: تنها کار

 رفتار کنم . من فقط به خواسته

 ب بابا باشم خنده تمسخرکردم دختر خو یها تن دادم ... سع شما

 کرد و گفت : دختر خوب یزیام

و  دمیکش تکرار کرد . اخمهام و در هم یلحن چندش اور هیو با  نیا بابا

 صدام و باالتر بردم : بهتره

 یقول چیوقت ه چیکه من ه گهی... اون حتما بهت م یپسرت بپرس از

 بهش نداده بودم ... من ازش

 یلو.  ستمین یبهش گفته بودم موندن به من عالقه مند نشه . خواستم

 تونه من و یکرد م یاون فکر م



 فتمگر میبود که تصم یاشتباهم زمان نی:بزرگتر-خودش نگه داره  شیپ

 خودم داشته کیتو رو نزد

 یممن  یدونست یپسرم با غرور تمام گفتم : تو خوب م کی، نزد باشم

 نمیهم ی:برا-تونم موفق بشم 

 حی:من ترج- یخوب به کار بنداز یکارا یخواستم ذهنت و برا یم

 که ییزایچ یاز ذهنم برا دمیم

 ردخوان سکوت ک یم گرونیکه د ییزایخوام استفاده کنم تا اون چ یم

 . برگشتم تا به راهم ادامه
   

 ی.. م. مال منه ریحرفش رفتم و گفتم : ام ونی... م ریکه گفت : ام بدم

 گمشده ام و کنار مهیخوام ن

هوا تکون  ی! دستم و تو یکن یخرابش م ی:تو دار-نم حفظ ک خودم

 نیدادم و گفتم : اشتباهت هم

ا من بو ر یو زندگ جانیرسه ... ه یبا من به اوج م ریسردار ... ام جاست

 که فیکنه . اما ح یتجربه م

 شدن دهی... به سرعت ازش دور شدم . با کش یدرک کن یتون ینم تو

 دستم توقف کردم . سونا



 ی: چ ستادیا یطرف کیچپش انداخت و  یپا یوزنش و رو ینیسنگ

 یم کاریچ نجایا نی:ا-گفت ؟  یم

 ی وستیداستاد بود ...  ماریمدت ب هی:خوب معلومه ... احسان -؟!  کنه

 سردار و نیب یقیعم یدوست

 یلعنت م :و با خشم زمزمه کرد دمییهم سا یبرقراره . دندونام ورو استاد

 نیشهر به ا نیا ی... تو

 روانشناس سونا لب نیا شیپسره رو ببره درست پ نیا دیبا یبزرگ

 ؟ یکن یفکر م ی: تو چ دیبرچ

و شاهرخ کوشن ؟  رینگاهش کردم . چشم چرخوندم : ام متفکر

 رفت ریابروهاش و باال انداخت : ام

 رهیرها ... شاهرخ و فرستادم حواسش بهش باشه به چشماش خ سراغ

 ی: چ دمیشدم و اروم پرس

 .نه ترس رها ک نیتونه تو رو از ا یکه م ییزای:چ-سونا !  یگفت بهش

 داشت یمهمون نیکالفه شدم . ا

نم ک فکر یتونم حت یکردم نم ی. ... احساس م زدیتموم ذهنم گند م به

 شدم و رهی.به چشماش خ



 از تونه تو رو یکه م ییزای:چ-سونا !  یبهش گفت ی: چ دمیپرس اروم

 ه شدم .ترس رها کنه . کالف نیا

 یمنکردم  ی. ... احساس م زدیداشت به تموم ذهنم گند م یمهمون نیا

 یفکر کنم . لبخند یتونم حت

دونم  یخونه ؟ بدون فکر گفتم : نم یگرد یبرم یو گفت : ک زد

 پرسشگرانه ادامه دادم : چطور مگه

ز اوان خ یم یچ گهید نای:اه ... ا-خواد باهات حرف بزنه  ی:فرهاد م- ؟

 لب یرو یلبخند جون من

 ی؟ خوب وقت یخواهر یشیم یگفت : چرا عصبان طنتیو با ش اورد

 یکرده بود چهیهمشون و باز

 یودن بم ی:سونا ... اگه تو جا-...  یکرد یوقتا رو هم م نیفکر ا دیبا

 :تو- یکرد یکار و م نیهم

 مامان ینه :خو-... نه به بابا نه به مامان  یکدوم نه بگ چیبه ه ینخواست

 رهاد منتظرم بود و خونه باباف

خونه  کرد و ادامه داد : یسراغ نفر سوم ... مکث ی:و تو رفت- احسان

 سومت ... مدرسه ... محمد ... تو



- . دیرس زایچ یلی:محمد در کنار من به خ- یسوم و انتخاب کرد نفر

 تونست یاونم نم ی:درسته ول

 یدبو یکیو دنبال رو بده ... ت یخواست یم یکه از زندگ یجانیتو ه به

 -کردم  داشی:و پ-مثل خودت 

که تو چشمات هست ترس از دست  ی:درسته ... االن هم تمام ترس

 نزنه ی:اگه رها حرف-دادن اونه 

.. .شه ک یم رونیزبون رها ب ریکه الزم باشه رو از ز یزی:اون هر چ- ؟

 شهیکه تو هم یهمون کار

نفر  نداز چ دیفکر کنم با جا به جا شد و ادامه داد : یکم یداد انجام

 ... چهره در هم یکن یعذرخواه

 ؟ شونه هاش و باال انداخت و گفت : یچ ی: برا دمیو پرس دمیکش

 ریفرهاد ... احسان ... محمد ... ام

 ادمدتکون  یسرم و به عالمت نف یبدهکار یعذر خواه هی... به همشون 

 کنم یو گفتم : فکر نم

 یدور شونه ام حلقه زد و گفت : م باشه . ****** دستش و نطوریا

 ؟! چشم میباهم برقص یخوا
   



 دستش گرفت و به یهم گذاشتم و اروم گفتم : اره دستم و تو یرو

 منطقه ممکن نیتر کیطرف تار

 ونما. دستام و دور گردنش حلقه کردم .  ستادمی. رو به روش ا دیکش

 م حلقه زد وبدندستاش و دور 

اهم هم و به چشماش دوختم . با ارامش نگ. نگا دیش کشحصارو تو  من

 یمن ... نم یکرد . ول یم

 نیچم شده بود . صد بار خودم و لعنت فرستادم که کاش به ا دونم

 نجایاالن ا ی. ول ومدمینم یمهمون

صد  .ود دونم چم شده ب یمن ... نم یبودم . ول ستادهیاون ا یبه رو رو

 بار خودم و لعنت فرستادم که

 تادهسیاون ا یرو به رو نجایاالن ا ی. ول ومدمینم یهمونم نیبه ا کاش

 یبودم . اروم اروم چرخ م

 .اش فشردم  شانه ی. نگاهم و از چشماش گرفتم و سرم و رو میخورد

 الال الال الال الال الااا الا الال الال

 پشت ال ال ال الالال الالال الال الااا الا الال الال الال الال الااا الا الال ال الال

 قفس مونده با هیبسته  یپنجره ها نیا



 تو یچشما دیاز افق خورش شدنیپنجره ها باز م شدیخسته کاش م دل

 که شدیکاش م شدنیم دایپ

 یتگخسته ام از خس شدمیم ایبا دلت همسفر جاده دن میقد یروزا مثل

 خودم خسته ام از دل یها

و  هیو تو گرما کم نبود اخر عشق من  یعمر قصه  یخودم کاشک یتنها

 ماتم نبود کاش که تنها

 ون مکه  یگفت یهمه تلخ عذاب بر تن نبود تو م نیتو به من ا ادگاری

 جاده پر نیا یتو میتو خسته ا

 من تا نشکسته نفس میبشکن ایب میهوس من و تو مسافر در به در چیپ

 درد مونیگفتم خستگ یم

 غم یون ولنشوند بزار بشکنه غرورم شانهدرد و تو  شهیم یول عشق

 سوزوند شهیرو از ر ییتنها

گذشته  یهنوز دوست دارم روز و شب حسرت روزا یدونست یم کاش

 و یرو دارم حاال که رفت

شونه هاش  یبودن ندارم دستام از رو شهیمن طاقت هم شیپ یستین

 شحصارسر خورد . خودم تو 



کردم . دستاش و محکم تر دورم حلقه زد . خدا رو شکر نور  جمع

 قسمت نبود و تو نیا یتو یادیز

ود سرم گذاشت . اهنگ تموم شده ب یچونه اش و رو مینبود دید ریمس

 یما همچنان چرخ م ی... ول

 .شروع شده بود ... شروع کردم به حرف زدن  ی. اهنگ بعد میخورد

 ... دمیشن یخودمم نم یصدا

 ستمونت یبود که م یتنها زمان دیبودم اون بشنوه ... شا دواریام یول

 به خودت ی:وقت-حرف بزنم 

 طیشرا نیبدتر ی... تو یرو از دست داد زایچ یلیخ ینیبیکه م یایم

 ... دستت به یکرد ریممکن گ

ب خودت و از اون منجال یتون یکه م ی. و تنها راه ستیبند ن ییجا

 دروغه ... خطاست یبکش رونیب

م گرفت میصمت نیب نیو مامان فرهاد ... و من ا زدیاحسان م ادی... بابا فر

 کمک کنم که مثل یکیبه 

و ت دمیکه محمد و د یبار نیتو سرش داشت . اول یبزرگ یارزوها خودم

 کتابخونه بود و داشت



 دتشبود و به  نیی. سرش پا دادیکتابخونه رو م یها وتریکامپ بیترت

 کرده بود . منم ریمشغول ... گ

 دممنتظر بو بودم و ستادهیسرش ا یباال شدیم یا قهیدو سه دق حدود

 بعد از تموم شدن کارش کتاب

ن ه مب... اما اون اصال حواسش  رونیکتابخونه بدم و بزنم ب لیتحو و

 یزینبود . کالفه شده بودم . چ

 وها  از برنامه یکیحذف  ایساده بود ...  یلیکرده بود خ ریتوش گ که

 مشکل حل وتریکامپ ستارتیر
   

گرد شده  یار ... با چشمابهش گفتم بکشه کن تی. با عصبان شدیم

 من هلش یکرد . ول ینگاهم م

 هقیقد... در کمتر از چند  وتریکامپ یاونطرف و خودم نشستم پا دادم

 برنامه لیدرستش کردم . تحو

ام ه کرد . شونه یو هم زدم و از جا بلند شدم . متعجب نگاهم م خودم

 ادمیو باال انداختم و گفتم : ز

ا د همدرسه هست ... بع ریپسر مد دونستمینبود ... اون موقع نم سخت

 . چند وقت دمیاز بچه ها شن



 شیپ یلیامتحانات شروع شد و منم کامال فراموش کرده بودم . خ بعد

 کارا انجام بدم ... نیاز ا ومدیم

 . بعد ودب یکردم ... واسم عاد یم ریاشنا ها رو من تعم وتریکامپ شتریب

 سر کالس ... میامتحانات رفت

.  دنیم لیتحو ایا جمع شدن که گفتن کارنامه ها رو فقط به اوله بچه

 خودم یغر زدم . نمره ها یکل

 یکارنامه م هینداشت ... سر کالس واسه خودم طرح  یفیتعر نیهمچ

 دیاز بچه ها د یکیکه  میکشد

ر دکالس کارنامه درست کنم . منم  یبچه ها ی. قرار شد واسه همه 

 گرفتم یعوض ازشون پول خوب

 یست مدبه  نمونه کارنامه هی دیرفتم تو دفتر ... با یم دی. اما قبلش با

 بزنم . یاوردم تا از روش کپ

. مجبور که اونجا بود بدجور از اوضاع با خبر شد ... محمد .. یکس اما

 شدم بهش باج بدم ... در عوض

ز . ا دهیهم بهم م یقرار شد باهاش کار کنم . گفت پول خوب سکوتش

 هامون خارج دارید داون به بع



م ه که با یزمان شتریکرد . ب یمدرسه هم شروع شد . محمد درکم م از

 اتیدر مورد کار و جزئ میبود

 روز هیاز محمد بلد بودم ...  شتریگذشت ... خوب من ب یم دشیجد

 نفر هیداد من و به  شنهادیبهم پ

م . شد کنه ... منم از خدا خواسته قبول کردم و با استاد اشنا یمعرف

 ادیرو بهم  زایچ یاستاد بعض

اش و  هیقب...  رمیبگ ادیاش و  هیبود استارت اول ی... اما من کاف دادیم

 کردم . اما یم دایهر طور بود پ

 اوردم یت منمونه کارنامه به دس هی دیرفتم تو دفتر ... با یم دیبا قبلش

 بزنم . اما یتا از روش کپ

دم شبور با خبر شد ... محمد ... مجکه اونجا بود بدجور از اوضاع  یکس

 بهش باج بدم ... در عوض

ز . ا دهیهم بهم م یقرار شد باهاش کار کنم . گفت پول خوب سکوتش

 هامون خارج داریاون به بعد د

م ه که با یزمان شتریکرد . ب یمدرسه هم شروع شد . محمد درکم م از

 اتیدر مورد کار و جزئ میبود



 روز هیاز محمد بلد بودم ...  شترین بگذشت ... خوب م یم دشیجد

 نفر هیداد من و به  شنهادیبهم پ

م . شد کنه ... منم از خدا خواسته قبول کردم و با استاد اشنا یمعرف

 ادیرو بهم  زایچ یاستاد بعض

اش و  هیقب...  رمیبگ ادیاش و  هیبود استارت اول ی... اما من کاف دادیم

 کردم . یم دایهر طور بود پ

 یمه هبود ... منم  یخوشش اومده بود . از کارم راض یلیازم خ داستا

 بهتر انجام شدن یتالشم و برا

 هی.. ن .و دار مامان و بابا از هم جدا شد ریگ نیکردم .تو ا یم کاراش

 خوشحال بودم ... ییجورا

نداشتم  یاز بابا دل خوش ادی. ز دمیکش یبس نبود عذاب نم خوب

 نداشت یفیتعر نی.مامان هم همچ

سان و اح داده بود به فرهاد ... بابا هم ریبودم ... مامان گ الیخی. ب

 بود ... هر کدوم واسه دهیچسب

کنه .  کیخواد و بهم نزد یکه خودش م یکرد اون یم یسع یلجباز

 شدم هر دو تا الیخیب یمنم وقت
   



 دمبابا که بو شیمامان که بودم با فرهاد و پ شیتحمل کردم . پ رو

 ... سکوت زدینم ی... حرفاحسان 

ه م ب. چشم باز کردم . سر بلند نکرد دیکش یبود . اروم نفس م کرده

 صورتش نگاه کنم . هنوزم

 د .در حال پخش بود . دستاش هنوزم همونطور دور حلقه شده بو اهنگ

 جا به جا شدم و ادامه یکم

 یه موقت بود دنبال بهون یلیشک کرده بود ... خ ری:خانم مد-: دادم

 وبه نیکنه ... ا رونمیگشت ب

م ناراحت شد ... در هر حال دوست داشت یهم گفتم . اونم کل محمد

 واسه ادی... ز رمیو بگ پلمید

 عدب نیحسش کنم هم دادمیم حینداشتم . ترج لیبه دانشگاه تما رفتن

 فکر کردن نقشه یکل

ن واما گفت ابروم در خطره ... ا یکرد ... م ی. محمد قبول نم میدیکش

 دیپروژه جد هیموقع ها تازه 

 یراحات طوزارت اطالع یبرا یتیامن ستمیس هی... قرار بود  میبود گرفته

 نی... واسه گرفتن ا میکن



.. دادن . ینم یو به هر کس نی... ا میبود دهیزحمت کش یلیخ پروژه

 میتونست یخوب ما هم م یول

 کرده یحطرا ستمی. چون قبال هم چند تا س میکارا انجام بد یلیخ

 پروژه رو به دست میتونست میبود

شم کشم کنار اگه از مدرسه اخراج ب یبهش گفتم م ی... وقت میاریب

 کنه . از میحاضر شد همراه

 یکل کوه ... می. رفت میدر رفتم . تا شب با محمد خوش گذروند مدرسه

 موقع یخوش گذشت . ول

خش  کمیخوردم . دست و صورتم  نیخورد و زم زیپام ل برگشتن

 کار ما رو راحت نیبرداشت . اما ا

بر خ مسیبرگشتم خونه مامان و بابا با هم بودن ... پل یکرد . وقت تر

 از یکیکرده بودن . گفتم 

 نیاول تمکه گف ییزایبرده ... با چ رونیمدرسه من و از اونجا ب یمهندسا

 که رفتن سراغش ینفر

گفت  یهمش م کم مونده بود سکته کنه . ریبود ... خانم مد محمد

 گناهه . خوب معلوم یپسرش ب



ه کود ب نیکه به نفعم تموم شد ا یزیچ هی یمن با محمد بودم . ول بود

 دونستن من و یبابا و مامان م

. خانم نگن .. یزیمورد چ نیقرار بود در ا یول میکن یباهم کار م محمد

 یکه اصال دلش نم ریمد

سرش اورد  ییبال دونم چه یپسرش نم شیمن و ببندن به ر خواست

 من ی. ولزیهمه چ ریکه زد ز

 دیگفت تو با یو م میکرد یم یکه باهم شوخ یو داشتم ... وقت صداش

 کشمت یم یایو ن یایباهام ب

با با و گرفتن ... خوب سمحمدیحرفا ... همش و دادم دست پل نیاز ا و

 کرده بود . خانم تیازش شکا

 ادم کهد ی... به شرط رهیبگ تیابروش تو خطر بود اومد ... ازم رضا ریمد

 تو مدرسه بمونم و باهام

 . شرکت کنم وتریبشه و عالوه بر اون تو مسابقات کامپ یرفتار خوش

 من و محمد ادامه یدوست

 هیکرد  یم یکه شرکت واسه اطالعات طراح یستمی. تو س داشت

 ... البته محمد میکرد دایپ یمدارک



 بهشون عالقه مند شده یلیمن خ ی. ول اوردیازشون سر در ن یزیچ

 به محمد بگم نکهیبودم . بدون ا

 مدیهمفور و اون ور کردن  نیا یبرداشتم ... بعد از کل یکپ هی ازشون

 هستن که بخواد یمهمتر از اون

.. .شد  ادیازدواج ز یباشه . درسم که تموم شد فشارها برا یکی دست

 بدتر گهیدانشگاه د یقبول

 هیم ودب نیوقت بود تو فکر ا یلیبرم ... خ بود ... زد به سرم که شده

 ... بیپول گنده بزنم به ج
   

 که بخاطر یافته . واسه من یداره م یاتفاقات هیدونستم  یم خوب

 شده حواسم یطراح یها ستمیس

 ییزایچ هیزود رو شد که داره  یلیبه حساب ها بود خ یاز چند گاه هر

 نیافته ... منم ا یاتفاق م

زنم ب خواستم یکردم ... بعد هم م یزد ... از دزدا دزدشدم شاه د وسط

 به چاک که محمد بو برد ...

ج وابا هم ازد میرفتن مجبور شد ی... برا ادیخواد همراهم ب یم گفت

 ... و پرواز نفسش و میکن



.. د .خواستم بزنم به چاک که محمد بو بر یفرستاد . بعد هم م رونیب

 ... ادیخواد همراهم ب یگفت م

 نرویب... و پروازنفسش و  میبا هم ازدواج کن میرفتن مجبور شد یابر

 فرستاد . سر بلند کردم .

 دم :اش حرکت دادم و اروم صداش ز شانه یاروم بود .دستم ورو هنوزم

 تو چشمام نگاه کرد : ریام

؟ اما سکوت کردم . همون  یبخش یخواستم بگم من و م ی؟م جانم

 جانم به اندازه هزاران کلمه

م بود بگن . پس الزم زدینم یحرف ریناراحت نبود . ام ریبود . ام رزشمندا

 ببخش الزم نبود بخوام واسه

 ی قهیگذشته من و ببخشه ... مهم االن بود . نگاهم و به  اتفاقات

 چیرسوندم و گفتم : ه راهنشیپ

 رکایاونجا چ ییتنها دیکس نپرس چیاونجا چطوره ... ه یدینپرس کس

 مان برخورده؟ به ما یکن یم

مدت  هی...فرهاد و ول کرده بودم . بابا که براش مهم نبود من کجام  بود

 امیتا به خودم ب دیطول کش



ده شدا ... و جمع و جور کنم و به اوضاع سر و سامان بدم . از محمد ج

 نداشت باهاش یلیبودم ... دل

 یل... و نیخواستم باهاش از کشور خارج بشم هم ی. من فقط م بمونم

 که ییکارا میتونست یخوب م

ز هک اش . اول می. دوباره مشغول شد میو ادامه بد میکرده بود رانیا تو

 . چند تا میشروع کرد

ک هو ر. اونا  میانتخاب کرد نشونیو از ب میبزرگ و در نظر گرفت شرکت

 امیو براشون پ میکرد

 یم یطراح ستمیبراشون س میکه گرفت ی... در عوض پول میفرستاد

 . کارمون گرفته بود ... از میکرد

.. سرم . به گشتن ... زد یبا خبر بودم ... داشتن دنبالمون م رانیا اوضاع

 خواستم نشون بدم از یم

کار من  نیخورن ... بهشون گفتم ا یدختر بچه هم ضربه م هی دست

 هیبوده ... افتادن دنبالم ... منم 

دا ه صدفع هیتادم . ها فرس ییاز اون اطالعات و واسه اون باال یقسمت

 ازشون یخبر گهی... د دیخواب



 ه .کن یپرونده ام کار م یمامور داره رو هی. اما با خبر شدم  نشد

 کار کنم زیکردم تم یم یسع شهیهم

ادم  هی که افتاده بود دنبالم یکس یدادم دنبالم باشن ول یاجازه نم و

 احسان بود ینبود ... بابا یعاد

 یسشده بود ... ک دیشد یمن دچار افسردگ که پسرش بعد از ی... کس

 کرد من پسرش و یکه فکر م

 یلیتونستم از دستش خالص بشم ... خ ینم یدادم . به اسون یباز

 ... چونمشیتالش کردم بپ

قام نتتونه ا یگرفته بود هر طور م میکنم . اما اون ... تصم مونشیپش

 یزیچ هی یول رهیاحسان و بگ

 وفقتونست مثل من فکر کنه . م ی. اون نمداشت ... هوش من و .. کم

 یبود ... دنبالم بود ... اما نم

 یتو نکهیقدم عقب بود ... تا ا هی شهیجلوتر از من باشه . هم تونست

 هام کم مونده تیاز مامور یکی

و ل تیمامور یهستم ... ول رانیدونست من ا ینم ی. کس فتمیب ریگ بود

 که قرار بود یرفت ... و کس
   



 هشیمکه سردار ه یممکن بود وقت نیا یمن بودم . اما چطور فتهیب ریگ

 پشت من بود ...سرم و باال

ود ب ریامکان پذ یوقت نیشدم و ادامه دادم : ا رهیو تو چشمام خ بردم

 کرد یم دایرو پ یکیکه سردار 

شم چ رینبود جز ...ام یمثل من باشه . مثل من فکر کنه .و اون کس که

 وم گفت :هم گذاشت و ار یرو

 یز رواه ک دینکش هیبه ثان یلبخند حت مچهین نیلباهام باال رفتاما ا من

 صورتم محو شد ...نگاهش و از

 هیم برداشت . نفسم حبس شد .بدن یگرفت . دستش و از رو چشمام

 بهم دست داد . یحس بد

شدن ... حس گناهکار بودن ...  دهیپس زده شدن ... حس نبخش حس

 همه نیرفتن و ب نیحس از ب

.  دیکش یخودش و به رخم م شهیاز هم شتریحس شکستن ب نایا ی

 دستش و باال اورد و دستم و که

 ... مشتش گرفت . منتظر بودم به عقب هلم بده یاش بود تو شانه یرو

 منتظر بودم پس زده بشم .

 بودم بهم بگه ... اما ... منتظر



 یاون هتر ازب یلیبود ... خخوب  یلیخ رمیمن ... ام ری... ام ری... اما ام اما

 شد گفت . اون یبود که م

 یبودنت تو دمیوقته فهم یلیدستش فشرد و گفت : خ یو تو دستم

 اون هتل بخاطر من بود نفسم و

.. من .شم ... من منتظر نبودم نابود ب یاز سر اسودگ یدادم . نفس رونیب

 یخواستم باشم و زندگ یم

دوسش  .بد تا کرد  یلیرها باهام خ. به جلو خم شد و زمزمه کرد :  کنم

 داشتم ... عاشقش نبودم اما

خواستم  یزدم . م وندیارزوهام و به اون پ یزنم شد همه  یوقت

 کرد انتیخوشبختش کنم . اما بهم خ

نها تها ر. امشب فکر کردم بهش تهمت زدم . اما ... خوب اگه بخوام بگم 

 نکرد ... اون انتیبهم خ

 یلحاظ هر ... رها از دهینم یمعن هیتنها  انتی.. خاعتماد هم نکرد . بهم

 کرد . سرش و به انتیبهم خ

د . ومالبم  یرو یلبخند یکن ینم انتیزد و ادامه داد : تو خ هیتک سرم

 انداختم .اروم نییسرم و پا



 یتوق ... فقط یمال من ینداشته باش ای یداد : دوسم داشته باش ادامه

 که غرورم و خورد یبر یتون یم

بلند  م وچونه ام اورد . سر ریو ز دیکش رونی... دستش و از دستم ب یکن

 چیه دوارمیکرد و گفت : ام

...  بالتو چشماش زل زدم و اروم گفتم : من ... ق یکار و نکن نیا وقت

 لبهام گذاشت و یدستش و رو

 هیغ سرا رنیکنن و اخرش م یم یتونن با دخترا باز ی: پسرا تا م گفت

 یپسر چیبا هدختراروم که 

بم ل یرو یبوده ... لبخند یگذشته چ ستیهم نزده ... حاال مهم ن حرف

 زد و گفت : یاومد . چشمک

ن مظر زدم . به ن ومدهلبخندیپسر پاک دستت ن هی...  یتو ضرر کرد اما

 یپاک بود صدا یلیخ ریام

 میرخوشام ب میشام بلند شد . دستم و فشرد و اروم گفت : بر دییبفرما

 اش باشه واسه بعد ... هی...بق

 .شم بخواد با سردار رو به رو  ی... دلم نم میزودتر بر میبخور شام

 شتریدستم ب یدستش و تو



 یندو ی... م دمشیکه وارد شد د ی! از همون لحظه ا شیدی: د فشردم

 مخم پر یامروز به اندازه کاف

 گهیروز د هی دیسردار و هم بشنوم ... شا یخوام حرفا ینم گهید شده

 کردم . یکار و م نیبود حتما ا

- ارمدزد و اروم گفت : دوست  یهم فشردم : باشه . لبخند یو رو لبام

 برداشت و یبشقاب شتری:من ب
   

ه ب ینیچ میشونه هام و باال انداختم : بخور می: با هم بخور گفت

 گفت : یصورتش داد و با ناراحت

 ارملومه که دوست دشونه اش گذاشتم : مع ی؟! سرم و رو یندار دوست

 و با دیکش یاز هر غذا کم

 میودبسته . تازه کنار هم نش میمبل دو نفره به راه افتاد هیبه طرف  هم

 که سونا و شاهرخ کنارمون

 تو ؟! سونا خودش و نیخور یسر بلند کرد : شام نم ری. ام ستادنیا

 ریشاهرخ جا داد : ما د حصار

 شاهرخ ! نیخند زدم : مگه کجا بودلب میندار لی... فعال م میخورد ناهار

 نیگفت : هم طنتیبا ش



 : گرفت و گفت ریمشکوک نگاهش کرد . شاهرخ نگاه از ام ریام اطراف

 بابا ... با خانم رفته هیچ

.  رفتگکرد . خندم  یهنوزم همونطور نگاهش م ریدور دور ... ام میبود

 سونا چپ چپ نگاهم کرد

 فیتشر یاخو یا غر زد : اصال خانم نمشونه هام و باال انداختم . سون که

 مامان یخونه ؟! صدا یاریب

دور  و دستش ری. ام شهیشگیاومده ها ... اخم کردم : اون که کار هم در

 شونه ام انداخت و من و به

 امشب هم مال من باشه ... هیگفت :  طنتیو با ش دیخودش کش طرف

 فرستمش خونه سونا یفردا م

 بشیج یبگم واهلل ... شاهرخ دست تو ینازک کرد : چ یچشم پشت

 کمیجا به جا شد :  یکرد و کم

 گفتم ؟! یاروم گفت : مگه چ ریداداش ام ستایبد ن یکن ایح

 به تاسف تکون داد . یسر شاهرخ

کنه ! اروم زمزمه  یدرد م یلیفرمان نشست و گفت : سرم خ پشت

 نگاهم یکردم : متاسفم با مهربون



.. به .کرد و گفت : شرط داره ببخشمت  یخم:رها ! ا-؟  یچ ی: برا کرد

 : دمیطرفش برگشتم و پرس

کن خوب خوب  یکار هیکنه ...  یدرد م یلی:سرم خ-؟  یشرط چه

 بشه سکوت کردم و بعد از چند

ونم د یم؟! شونه هاش و باال انداخت : من ن کاری: مثال چ دمیپرس لحظه

 سرم و به طرف پنجره

ب ل ریز؟  یدون یم یچ انیگفت : از هرات. دنده رو جا زد و  برگردوندم

 ؟! انیزمزمه کردم : هرات

 رونیه ببانداخت . نگاهم و دوباره  نییو به عالمت مثبت باال و پا سرش

 دوختم و گفتم : پدرش

بچه  ندارم ... یادیمواد بوده ... در مورد پدرش اطالعات ز یقاچاقچ

 تیاز مامور یکی یجنوبه ... تو

دش کنه و همراه خو ی. دختره رو عقد م شهیرد مدختر ک هیعاشق  ها

 بره جنوب ... چند سال یم

 سمقو  انیاومدن بچه هرات ای. قبل از به دن شهیدختره حامله م بعد

 که کار خالف و بزاره کنار و دهیم



 یم بول... اونم ق یکار درست و حساب هیزن و بچه اش بره دنبال  بخاطر

 زیهمه چ ریزنه ز یکنه و م

 ی. وقتداشته .. ازین انیکه بدجور به حضور هرات یکیوسط  نیما ا... ا

 فهمه اوضاع از چه قراره یم

و  هاریمسر از ماجرا در  انیزن و بچش و بکشه ... هرات رهیگ یم میتصم

 تهران یشبونه با زنش راه

اما  ... رهیم یکنن . اون شب مادره م یراه تصادف م ی. اما تو شهیم

 ... ادیم ایبه دن یدختر بچه ا

 چهباون دختر  ی... ول رهیانتقام زنش و بگ رهیگ یم میتصم انیهرات

 کرده ... یدست و پاش و بند م

ستارا پر واومده که مرده هست . با دکترا  ایبه دن یبچه ا شهیدار م خبر

 و اون دختر و به زنهیحرف م
   

جون دخترش و  انیهرات ینطوری. ا زننیدختر بچه مرده جا م یجا

 افته دنبال یکنه ... م یظ محف

وباره دس گرده . پ یجا پاش و محکم م دیبا نکاریمرد ... اما واسه ا اون

 سراغ کار خالف ... رهیم



نده ز انیهرات یکه بچه  رهیدفعه لو م کی...  رسهیانتقام که فرا م موعد

 افتن یهست ... همه م

اف تراع شهیافته مجبور م یکه م یاتفاقات یهم ط انی... هرات دنبالش

 کنه بچه اش زنده هست . اما

 شهیمر مجبو انیماجرا ها هرات دنیبچه پسره ... بعد از خواب نیا گهیم

 خودش ... شیپ اریپسرش و ب

 یندگدو یپسر بچه هم سن و سال رها ... بعد از کل هیافته دنبال  یم

 کنه و به عنوان یم دایاون و پ

 ادیخوب  انیهرات شیکنه . پسره درسش و پ یم یخودش معرف پسر

 دست شهیو م رهیگ یم

 ون پسرز ااکنه . رها هم  یم دایهم باالخره رها رو پ انی... هرات راستش

 به عنوان برادرش استقبال

 یم میداره تصم یادیپسر اعتماد ز نیکه به ا انیکنه . اما هرات یم

 ارهیرها رو به عقد پسره در ب رهیگ

هش بم و زمان رها زن من شد ... نگاه. اما ... ادامه داد : اما همون 

 نیدوختم : درسته . تو مانع ا



م به یبه هدفش برسه به طرفم برگشت و نگاه کوتاه انیکه هرات یشد

 هیبا  انیانداخت : و هرات

 یوقت:-کنه  یم انتیکنه فکر کنم رها داره بهم خ یم یکار یعال یباز

 راه واسه یرها رو طالق داد

:با هم - یدعوت بش یعروس هیبه  ی:فکر کنم به زود-باز شد ...  انیهرات

 یکنه نرفته ک ادتی... 

ال ا حاازم داشته باشه . ت یدل خوش انیکنم هرات یفکر نم ی:ول- یهست

 اب نکرده ریکه سرم و ز

ه ه کنشد وونهید ی. اون قدر زنهیگدار به اب نم یب انی:هرات- هیلیخ

 ... فتهیبخواد با من در ب

:اون -نکرده  انتیکردم رها بهم خ ین و باش که فکر مزد : م یپوزخند

 یفکر و م نیموقع که تو ا

 یوند یکردم : م ینبوده ... اما بعد ... خوب مکث نشونیب یزیچ یکرد

 ... یزدی... تو بهش تهمت م

 نهک لیتبد قتیکارش اون تهمت ها رو به حق نیخواسته با ا یم اونم

 یخوب هیاخم کرد : توج نیهم



در  یو جلو نیدونم . ماش یهم قفل کردم : نم یتام و تودس ستین

 موتیمتوقف کرد . خم شدم و ر

. به  دمزبه بازوش  یفکر بود . ضربه ا یاوردم . تو رونیاز داشبورت ب و

 طرفم برگشت :هوم ؟

 با نگاهش و به در دوخت و گفت : اهان گهیزدم : برو تو د یشخندین

 . غر غر دمیبلند خند یصدا

.  شهک یم مارستانی... امشب کارم به ت نییخنده ... بپر پا ی: م کرد

 نییپا نی. از ماش دمیبازم خند

گاه ن! ؟ نییپا یایخم شد و گفت : چرا نم شمینم ادهیپ دید ی. وقت رفت

 ریز یاهان دیام و که د رهیخ

م خ یگفت و در و بست . با باز شدن در لبخندم و فرو خوردم . کم لب

 دییشد و گفت : بفرما

 نیبه ماش یشدم . دست ادهیدستش گذاشتم و پ یدستم و تو مادمازل

 یلیو گفت : انصافا خ دیکش

 یمک.  !با باز شدن در لبخندم و فرو خوردم هیواسه ک ی... نگفت توپه

 دییخم شد و گفت : بفرما



 نیبه ماش یشدم . دست ادهیدستش گذاشتم و پ یدستم و تو مادمازل

 یلیو گفت : انصافا خ دیکش

.. . شدمی! بازوش و گرفتم و دنبال خودم کش هیواسه ک ی... نگفت توپه

 ی. همه جا تو ومدیدنبالم م
   

.  ومدیم رونیکه از پنجره ها ب ینگبدنفرو رفته بود ... جز نور  یکیتار

 در و باز کردم و بازم دنبال

 رونی. دستش و از دستم ب ستادمی... وسط سالن ا دمشیکش خودم

 : برم چراغ و روشن و گفت دیکش

 کیارت: نه با تعجب به طرفم برگشت ...  دمی. به سرعت از جا پر کنم

 نمیتونستم بب یبود اما م

 دمستایجلوش ا سایجا وا نیکرده . دستش و گرفتم و گفتم : هم تعجب

 رونیو پالتوم و از تنم ب

 کمیکه نزد یگرد زیعقب گذاشتم و دستم و به م ی. چند قدم دمیکش

 یوندم . دستم و روبود رس

ره وبادستم احساس کردم . د ریرو ز یموتیبه حرکت در اوردم تا ر زیم

 به طرفش رفتم . جلوش



خندونش گفت :  یبا چشما ریشدم : ام رهی. تو چشماش خ ستادمیا

 ؟ سرم و به راست یشد وونهید

 ادایکردم . دستاش و دو طرف شونه هام گذاشت : خوابم م لیمتما

 ... رینچه کردم : امخانم لبام و غ

 اسمش و زمزمه کرده بودم چشماش گرد شد : االن یبه تند نباریا

 زدم . شخندی؟ ن یکن یناز م یدار

 یدستم بود به حرکت در اوردم . صدا یکه تو یموتیر یو رو دستم

 اهنگ بلند شد . چراغ ها روشن

 :گوشش نجوا کردم  ریهم گذاشت . اروم ز یچشم رو ی. به تند شدن

 لدت مبارک به سرعتتو

 یوگه شد . ب رهیباز کرد . اول به من و بعد با تعجب به اطراف خ چشم

 که یقرمز و نقره ا یها

د . بو نحو ممکن اراسته شده نیکه به بهتر یبودن . به خونه ا زونیاو

 لب باز کرد حرف بزنه . اما

 نوزهکه  نهیبد بود ... بدترش ا یلی:امشب خ- وندینگام کرد : پ فقط

 یادیز یتموم نشده ... حرفا



 ... یابخو هر وقت که تو ایتونم امشب ادامه بدم  یگفتن دارم ... م واسه

 تونه خوب باشه یاما االن م

رف ح نیا دنیشن ی: معرکه ا دیم کشحصارتوئه ... تو  ی... االن فقط برا

 که حرفاش واست با یاز کس

 یندگز ینقطه  نیتربه باال دنیبه اوج ... رس دنیرس یعنی نهیتر ارزش

 دستش و پشت سرم گذاشت

لحظه ها  نیبدتر یتو شهیشونه اش فشرد و گفت : هم یسرم و رو و

 یکه فکر م ی... لحظه ا یهست

 زیچ هی یدینشون م یجور هیو  یایم رهیم شیداره بد پ زیهمه چ کنم

 یخوب هم هست . حرف

 یدیه م... اجاز یکن ی... بحث و عوض م یکن ی... سکوت م یزنینم

 با یزاریخودم حرف بزنم ... م

 دایه پادام یبرا زیچ هی...  یکن ی. تو کار خودت و م امیکنار ب خودم

 ... امشب بد بود ... یکن یم

 یرفاحبود ... حضور رها ... گذشته رها ... حضور سردار ...  افتضاح

 جور عذاب هیسروش ... همشون 



 یمهمون نی.. ا. نجای... االن ... ا بد ... اما تو یلی... نه بدتر .... خ اور

 ها ... یدونفره ... تموم اون بد

نم ک یبهشون فکر نم گمینگ کرد ... نمبدناون اتفاقات و برام  تموم

 یخوب یلیاالن حس خ ی.ول

حس  هی.. . رانهیتولد غافلگ هی...  یتولد بعد از اون مهمون هی...  دارم

 : دیکش یقیخوب نفس عم

د . بو ادتیتو ...  یعث شد کامال فراموش کنم ... ولامروز با اتفاقات

 ش حلقه زدم .بدندستام و دور 

 د خوبتجو... واسه و یکه هست نیازت ممنونم . واسه ا وندیداد : پ ادامه

 ی... واسه حضور گرمت تو

وش : اتفاقات امروز باعث شد کامال فرام دیکش یقی.نفس عم میزندگ

 بود . ادتیتو ...  یکنم ... ول
   

 نیواسه ا ازت ممنونم . وندیش حلقه زدم .ادامه داد : پبدنو دور  دستام

 ... واسه وجود یکه هست

 :اومدم  رونیش بحصار. از  میزندگ ی... واسه حضور گرمت تو خوبت

 ینشدم ... تو چ ریمن که س



ام ش هی میبه طرف اشپزخونه به راه افتادم : پس بر نطوری:منم هم-؟

 مدستیربخو کیبا ک یحساب

:  بود . رو به روم نشست و گفت دهیچ یعال زیم هیدرد نکنه  هاجر

 و پر از وانیلیدیزحمت کش یلیخ

وم ره ب یکردم : دست هاجر درد نکنه ... من که با تو بودم . لبخند اب

 دونست یزد : هاجر که نم

و گفت :  دیتولدمهسر تکون دادم : حرف حق جواب ندارهخند امروز

 به غذا ها یه ابازم ممنوناشار

ر د.  دیخودش غذا کش یمن هم برا یبرا گههمیو گفتم : بخور د کردم

 سکوت مشغول خوردن

زدن  یبرا یهم حرف دی. شا میزدینم یکدوم حرف چی... ه میشد

 دونستم در ادامه ی... نم مینداشت

ها ره ب دی... شا ریبگم ... و چطور بگم ... و سکوت ام یواسش چ قراره

 ی. اما نه ...اخمکرد  یفکر م

.. قطعا صورتش بود . یلبخند محو رو هیصورتش نبود . اروم بود ...  یتو

 کرد .بعد یبه رها فکر نم



تم داشرنگ بود و بر اهیسنگ س یکه رو یکیشام از جا بلند شدم . ک از

 گذاشتم . رو به ریام یو جلو

بود و روشن کردم وبهش  کیک یکه رو ینشستم . تک شمع روش

 م . سربلند کرد و گفتشد رهیخ

ه ک نی... از ا ی:اره تو ... فرشته ا-کردم : من ؟ مکثیخوب یلی: خ

 شیتو پ یمتعجبم ... جا یینجایا

اال بو  از اون حرفا بوداشونه هاش نیفرشته هاست . اخم کردم : ا هیبق

 . گفتم : شمعا رو فوت دیکش

شمام چو تزل زد :اره چرا که نه ؟!-ارزو کنم ؟ دی. سر بلند کرد : با کن

 و ازم وندمیپ ای:خدا-

ا هم ه ب... عشق ...هم ی... لذت بخش ... ارامش ... خوشبخت نیریرشینگ

 به وجودم حمله کردن .

و محکم رو به  یو بست و شمع ها رو فوت کرد . **** جد چشماش

 ی: قطعه رو م ستادمیروش ا

المت عه برم و !س یعجله دار یلیپا و اون پا کرد و گفت : خ نی...ا خوام

 مثبت تکون دادم و



ا جواب بله دادم . نگاهش و به سونا دوخت و گفت : از کج همراهش

 نباری؟ا یزیمعلوم پول و بر

.. . ینقبل از رفتن ما حسابت و کنترل ک یتون یبه حرف اومد : م سونا

 ... یسرت دانشمند ریمثال خ

 میدش ساختمون ...به دنبالش وارد نیایفکر کرد و گفت : دنبالم ب یکم

 برد و بشیج ی... دست تو

 که کنار در نصب شده بود یکارت خوان ی. جلو دیکش رونیب یکارت

 من و یگرفت . بعد از اون جلو

و مشغول وارد کردن رمز شد . سرم و به سمت راست  ستادیا سونا

 یفکر م اروی نیکردم : ا لیمتما

ش و ودخشد ... اول  داره . در باز یباز کردن اون در واسه من کار کرد

 بعد هم من و سونا وارد

 نییابود رفت و اون و پ وارید یکه رو یبزرگ ی. به طرف تابلو میشد

 اورد .سرم و به سمت راست

 یکار کرد باز کردن اون در واسه من یفکر م اروی نیکردم : ا لیمتما

 داره . در باز شد ... اول



 که یبزرگ یف تابلو. به طر میو بعد هم من و سونا وارد شد خودش

 بود رفت و اون و وارید یرو

دم . بو و بهش دوخته زمیتر شد . نگاه ت کیاورد . سونا بهم نزد نییپا

 شده قیرفتارهاش دق یرو
   

...  میودبخونه که متعلق به اون بود . من و سونا تنها  نیا ی. تو بودم

 رونیو شاهرخ هم ب ریحضور ام

. مایب رونیب یحالت تدافع نیه تا از اتونست بهم کمک کن یخونه نم از

 اتاق یتابلو رو اروم گوشه 

بم ل یرو یشد . لبخند کوتاه انینما یگاوصندوق سرمه ا هی.  گذاشت

 اومد . اما پنهونش کردم .

قفل  هیبهم انداخت . گاوصندوق مجهز به  ینگاه کوتاه سونا

 یبا اسکن شبکه چشم یسیالکترومغناط

وق و ند. رمز گاوص ستادی... در برابر اسکنر ا ... مشغول کارش شد بود

 وارد کرد و در باز شد . دست

 نمیو به طرفم برگشت : ا دیکش رونیب یبرد و جعبه قرمز رنگ شیپ

 جبعه و یقطعه . نگاهم و رو



 ی:اول پول ... پوزخند-گردش دادم و گفتم : خوب بازش کن  صورتش

 تند و یبهش زدم و با صدا

م و اورد و جعبه رو باز کرد . نگاه شیکن دست پگفتم : بازش  یعصب

 روم دوختم . شیبه قطعه پ

niceImpossible to collect data>icdقدم شد  شی: سونا پ

 و زمزمه کرد

 و دمیکش رونیب بمیج یو از تو میو بهم دوخت : پول ... گوش نگاهش

 شماره گرفتم . با برداشته

 .رو قطع کردم  ی. گوش.. یزیبر یتون یتکرار کردم : م یگوش شدن

 یبلند شد . تو ریام یصدا

 ناشدم . مطئ رهیکرد . سکوت کردم و با ارامش بهش خ یوزوز م گوشم

 ری. ام دیشن یسونا هم م

 یزیچ هیاونجا مشکوکه سها ...  یزیچ هیکرد :  یسر هم تکرار م پشت

 تونم ی... نم ستیدرست ن

 رمیم.  ستیدرست ن یزیچ هیشاهرخ هم ادامه داد : اره ... اونجا  بفهمم

 اوضاع رو کنترل کنم . سونا



ش حانشد . نگاهم و به تراشه دوختم و گفتم : امت رهیو بهم خ برگشت

 تراشه یکن ... دستش و رو

ن ... سر تکو نجاستیکه ا ی:اطالعات-؟  یخوا یم یو گفت : چ دیکش

 که یوتریداد . به طرف کامپ

 به و. کابل ... رو برداشت  دیکش رونیبود رفت و تراشه رو ب کینزد

 تراشه متصل کرد . به طرفش

سونا  ه .به سونا کردم تا حواسش کامال به همه جا باش ی. اشاره ا رفتم

 یمشغول بررس یچشم ریز

م . ختدو توریو نگاهم و به صفحه مان ستادمیشد ... منم پشتش ا اوضاع

 شاهرخ یمنتظر بودم . صدا

و ت انجیحرفاست ... ا نیتر از ا ختهی: اوضاع بهم ر دیچیگوشم پ یتو

 محاصره هست . بهتره زودتر از

ن ما ودب دهیراه حلش نبود ... اونا فهم نی... نه ا رونیب نیایب اونجا

 رونیاون و ب دی. اول با مییاونجا

خواست جاش و با شاهرخ  یبلند شد که م ریام ی. صدا دمیکش یم

 تو سرش یعوض کنه . چه فکر



 .اطالعات اطراف شد  یه وصل شد و مشغول جمع اور. ... تراش بود

 باال رفته به یبرگشت و با ابروها

و  اهمتفاوت موندم و نگ یب نشینگاه کرد . اما نسبت به نگاه سنگ من

 نگه داشتم ... رهیخ توریبه مان

.. .د ش وتریخونه بود به سرعت وارد کامپ یکه تو ییها نیدورب اطالعات

 که وجود داشت یاطالعات

 وتریامپهم داشت ... عالوه بر ک گهید وتریکامپ هیاز روشن بودن  نشون

 یاز خونه تو رونیکه ب ریام

 بود . چون حواسش کامال به من بود متوجه اطالعات نشد . نیماش

 کردم و گفتم وتریبه کامپ یاشاره ا

ز اهم روشنه ؟! اخم کرد : نه چطور ؟  یا گهید وتریکامپ نجای: ا

 به یکه رد شد اشاره ا ریام وتریکامپ
   

 نیا برگشت : توری؟ با تعجب به طرف مان هیچ نیکردم : پس ا توریمان

 زدم یاز کجا اومد ؟! پوزخند

م ؟ کنبکار و  نیا دی؟! متعجب گفت : چرا با یخبر داد سای: چرا به پل

 ؟ شونه هام و باال هیمنظورت چ



 یمنه و گفتم : نکها کردم  وتریکامپ یها یپ یبه ا ی. اشاره ا دمیکش

 یکه دار یبا اطالعات یبگ یخوا

شونه ؟نه متعلق به کدوم سازما یپ یا نیها با ا وتریکامپ نیا یدون ینم

 ی. اشاره ا دمیهام و باال کش

 با یبگ یخوا یها کردم و گفتم : نکنه م وتریکامپ یها یپ یا به

 نیا یدون ینم یکه دار یاطالعات

 د . بهشند علق به کدوم سازمانه ؟ از جا بلمت یپ یا نیها با ا وتریکامپ

 وتریسرعت تراشه رو از کامپ

 قهیقد دبرداشتم و گفتم : پولت تا چن زیم یکرد . تراشه رو از رو جدا

 تو حسابته ... بهتره گهید ی

دستش و  . اخم کرد . یفتیب ریتراشه گ نیبا ا نکهیتا ا یباش یخال دست

 دستم که تراشه توش یرو

و رتراشه  نیتونستم ا ی:من م-...  یختیو گفت : اگه نرگذاشت  بود

 ... اما رمیراحت ازت بگ یلیخ

ول پهت افتادم و دارم در برابر اون تراشه ب ریزندان گ نیا یتو االن

 . نگاهم به طرف سونا دمیم



ه ختدو رونیشده بود و نگاهش و به ب کیکه به پنجره اتاق نزد برگشت

 بود . به طرفش برگشتم :

 ییاخبر هیپشت بوم ...  یخبره ؟ اروم زمزمه کرد : اون باال ... رو چه

 حرف دستم و از نیهست . با ا

ق تاا دید شدیو به طرف سونا رفتم . پرده باعث م دمیکش رونیب دستش

 محدود بشه . کنار سونا

 ریک تتشد . دو تا  رهیخ رونیو به ب ستادی. اونم پشت سرم ا ستادمیا

 م خونه روپشت بو یانداز باال

از  پر نجای: ا-؟  ریچه خبره ام رونی: ب دمیبودن . اروم پرس ییرو به

 ... اونا وندیاطالعاته پ یمامورا

 در ایهستن . اخم کردم و به طرفش برگشتم : ک یدونن دنبال چ یم

 دونست . به یتراشه م نیمورد ا

از  اد تتراشه کار کردم . جز چن نیا یسر تکون داد : من تنها رو سرعت

 در موردش یدوستام کس

 مبیج یو از تو می. گوش دمییهم سا ینداره . دندونام و رو یاطالعات

 . به طرف سونا دمیکش رونیب



گذاشتمش ...  فیک یجا دادم و تو یگوش ی. تراشه رو تو برگشتم

 شاهرخ بلند شد : پول یصدا

گه اشده . به طرفش برگشتم : پول تو حسابته سر تکون داد :  زیوار

 اون پول به دردم رمیبم نجایا

 یریم نجایخوره . سرم و به عالمت نه تکون دادم : همراه ما از ا ینم

 دیتو نگاهش درخش دیام رونیب

ه طرف ب . با حرفم شیبه گاوصندوق کردم : بهتره زودتر ببند ی. اشاره ا

 گاوصندوق رفت . به سونا

 منیاو گفتم :  باشه . تابلو رو به دستش دادم رونیحواسش به ب گفتم

 دیبا زیبزار سر جاش ... همه چ

 و یلصند هیبه اتاق کردم . جز  یباشه فقط سر تکون داد . نگاه یعاد

 یزیچ ستمیکتابخونه و س هی

 یر چکردم و گفتم : بهتره ه ستمیبه س یخورد . اشاره ا یچشم نم به

 ... فکر نکنم یبردار یخوا یم

 تاقنشست . از ا ستمیت پشت س... به سرع نجایا یبرگرد یبتون گهید

 راهرو هیاومدم .  رونیب



 یمه شد . نگاهم و به ه یروم بود که به اشپزخونه ختم م شیپ کیبار

 از یسالن چرخوندم . خبر

و ر و همه جا ستادمیدر ا ینبود . وارد اشپزخونه شدم . جلو نیدورب

 نقطه دنیکردم . با د یم یبررس
   

 یبرگشتم . درست پشت سرم در ورود به عقب وارید یقرمز رنگ رو ی

 بود ... با وجود اطیبه ح

 یورکه هدف قرار داده شده بود من بودم . خم شدم و  ینقطه کس اون

 زانوهام نشستم . نگاهم

 و دمیکش یقیبه همون نقطه بود که ثابت مونده بود . نفس عم هنوزم

 یبه راه افتادم . اروم اروم رو

ر دهم به گاننگرفتم .  واریتادم . دستم و به دبه طرف اتاق به راه اف زانو

 دهیکردم د یم یبود . سع

.  ودبتر اومده  نیی. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم . نقطه پا نشم

 بودن . دهیمن و د یعنی نیا

ه بکردم  ینباشم . سع دید یتر کردم تا تو کینزد واریو به د خودم

 نچسبم ... موقع ورود وارید



ا ز جمجهزه . وارد اتاق شدم . ا یحرکت یبه حسگر ها روایکه د دمید

 یلیبلند شدم : اوضاع خ

ا تدم تر کر کینزد واریبودن . خودم و به د دهیمن و د یعنی نیخرابها

 کردم ینباشم . سع دید یتو

 یتحرک یبه حسگر ها واریکه د دمینچسبم ... موقع ورود د وارید به

 مجهزه . وارد اتاق شدم . از جا

لش ا فبلند شد . چهار ت ستمیخرابه از پشت س یلیشدم : اوضاع خ بلند

 دستش بود .به طرفم اومد و

 یکن یفکر م یهستن ؟!با خشم نگاهش کردم : تو چ ی: دنبال چ گفت

 در مورد اون تراشه ی:کس-؟

 یزیچ ی... ول دنیفهم یدونم از کجا و چطور ی:منم نم-دونست ینم

 میبر دیکه االن با نهیکه مهمه ا

ز ادم ق هی...  ستین یاسون نیسونا از پنجره فاصله گرفت : به ا رونیب

 زنده رونیب میساختمون بزار

 ناریخوان اون قطعه رو بدست ب یهست م ی... اونا هر طور میمون ینم

 بلند شد : ریام ی. صدا



ساختمون امنه ... اما فقط سمت راستش ... چون از اون  پشتبوم

 نظر ریا رو زتونن اونج یاپارتمان نم

..به ک .به چا میدفعه بزن هی دیکردم . با ی. من همه جا رو بررس رنیبگ

 طرف پنجره رفتم . خودم و

 پشت بوم بودن یرو یشدم . چند نفر رهیخ اطیو به ح دمیکش پشتش

 وارید یهم رو ی... چند نفر

هم  سیلپ یها نیهم پر بود ... ماش رونیکه معلوم بود ب نطوری. ا بودن

 شک یته بودن که کسگذاش

 دی:با-.  زدیم دییفکرم مهر تا نیبلندشون هم به ا ی. صدا نکنه

 ینطوری... ا میحواسشون و پرت کن

.. دارم . ریمبکن ا یفکر هی:-دونم  ی:م-.  رونیب میایب مینداره بتون امکان

 :صبر-.  رمیگ یسر درد م

خودم  .م باش اروم ریکردم به گفته ام ی... عجله نکن ... اروم باشسع کن

 و نشستم دمیکش یو گوشه ا

.. . دونیکردم : اروم باش پ یلب تکرار م ری. نگاهم و بهش دوختم . ز

 تمرکز کن دختر ... تمرکز کن



 یلبم اومد . دستش و رو یرو ی...دستش به طرف سرش رفت . لبخند

 اش گذاشت و تکون قهیشق

باشه  ومکرد ار یم یلبم پررنگ تر شد . سع یکار لبخند رو نی. با ا داد

 بود ... دستاش دهی... اما ترس

 یداد . دستش و محکم تر رو یتکون م ی... پاش و عصب دیلرز یم

 داد . پس یاش حرکت م قهیشق

 یمگه راحت شد ... ا المیخبر نداده بوده . خوبه ... خ سیبه پل نیا

 و خبر کرده ... سیپل نیا دمیفهم

 اومد چه خبرهبا ینم ادشیت اوردم تا عمر داش یسرش م ییبال هی

 به خودم اومدم : ریام یصدا

 رونیب هاشون و وتریاز اون تراشه استفاده کن ... اطالعات کامپ وندیپ

 کار نیبکش ... مگه واسه هم
   

 لمیوباماوردم . تراشه رو به  رونیو ب لمیگفت . موبا ی؟!راست م ستین

 وصل کردم و شروع کردم به

 ی مه. از ه دمیکش یم رونیها رو ب وتریکامپ اطالعات دی... با گشتن

 یگرفتم و برا یاطالعات کپ



ه ت ؟ب... بپرس از داخل به پشت بوم راه هس وندی:پ-فرستادم .  ریام

 به نجایطرفش برگشتم : از ا

وم حم بوم راه هست ؟سر تکون داد و کالفه گفت : اره اره ... از پشت

 تکرار کردم . ریام ی...اروم برا

 حیوضتبه سونا کردم . اروم به طرفم اومد . نقشه رو براش  یا اشاره

 دادم . سر تکون داد . بهش

ود بده غر غر شاهرخ بلند ش یحموم ...صدا یتو میریکردم : م یا اشاره

 گهیگفت : اه االن د یکه م

بنزه که  ری: ام دمیسرعت پرس نبهیماش فیبمب نصب کنم . ح دیبا

 هی:مگه خل شدم هد-؟! ستین

 یور یدارملبخند یجواهر نگه م هیو داغون کنم . اون و مثل  لدمتو

 لبم اومد . شاهرخ ادامه داد :

ن مبه سمند بدبخت  یسوزه ول ی... دلشون واسه بنز خودشون م رینخ

 :خوب حاال-کنن ...  یرحم نم

 تیخوامسونا با عصبان ی:من سمند خودم و م-یخر ی... بهترش و م

 ... :چشم چشم-گفت :شاهرخ ...



. به طرفش که  دمیکنم.خند یو وصل م نیخودم االن ا ایب اصال

 یبرگشتم . با اخم و ترس به ما نگاه م

ختم . دابه تراشه ان یبهش کردم : نگران نباش ... نگاه ی. اشاره ا کرد

 در حال کار کردن بود . خودم

ا خوام ت ی... نم نیو گفتم : مواظب باش دمیچهارچوب در کش یتو و

 حسگر ها میموم نشدوارد ح

 یدر زانو به طرف یبه سونا کردم . خم شد و رو یبشن .اشاره ا فعال

 که نشون داده بود حرکت

رد و کاز نزنه . در حموم و اروم ب واریکردم دست به د دی. بهش تاک کرد

 شاهرخ یوارد شد . صدا

م ار: من د دیبه گوش رس ریام یتموم شد ... صدا نیشد : کار ا بلند

 . به محض دمیو م نیماش بیترت

ت رصف شتریب قهیباال ... از اونجا سه دق نیشدن خودتون و بکش منفجر

 نیخودتون و برسون نیندار

 لند شده بشاهرخ دوبار یگفتم . صدا یباال ...باشه ا نیطناب ها و بر به

 ها اگه چارهی... ب یدوم نمی: ا



 یور ی. لبخند رهیخوشگلشون داره به باد م یها نیاز ماش یکی بفهمن

 کاریلبم اومد : ماموراش و چ

س ک چیخوان ه یخان نم ری؟شاهرخ غر غر کرد : از اونجا که ام نیکرد

 همشون و نهیبب یبیاس چیه

سونا ه .فرستادم الال ... سونا لبخند زد : کارت درست یچند ساعت یبرا

 ریلبخند زد : کارت درسته . ام

 امیمن م ریرخ بلند شد : امشاه یشاهرخه ؟! صدا نیا ای: من  دیخند

 یخوا ی:مثال م-...  نایتو ماش

 یشما رو هم با خودم م یهر دو رمی؟ اخم کردم :من بم یکن کاریچ

 زیبرما ... گفته باشم سونا ر

دم هم خو بهش کردم . اروم به راه افتاد . به دنبالش ی. اشاره ا دیخند

 یو تو میشدم . گوش یراه

 نیمز یاسم بود که جدا نشه . پاهام و روگذاشته بودم . اما حو بمیج

 و به طرف سونا و دمیکش یم

 م ودر برابر چشمام سر بلند کرد یزیرفتم . با حرکت چ یمرد م اون

 که یخط قرمز ینگاهم رو



م ندخط برگردو رینشونه رفته بود نفسم حبس شد . نگاهم و به مس روم

 یکه باال یمرد دنی. با د

 یشتم . به سرعت به خودم اومدم . صداهم گذا یبود چشم رو وارید

 ایسونا بلند شد : زود باش ... ب
   

 وندی.. برو پبلند شد : مواظب باش ... برو . ریام ی. صدا زنتتی... االن م

 یو قدم دمیباال کش یپام و کم

.  ودب یبا فاصله دورتر یدر اتاق ، ول یگذاشتم . حموم رو به رو شیپ

 به سرعتم افزودم . دستم و

 شتریب یمتر کیروش سر دادم .  شتریموکت گذاشتم و خودم و ب یرو

 با در حموم فاصله نداشتم .

 نمک ی... خواهش م وندیپ یکن یم کاریچ یبلند شد : دار ریام یصدا

 بروو ... نزار روت متمرکز بشه .

 یارک چی... اون ه یوندیسها ... تو پ یاریکم م یکردم . چرا دار اخم

 وقت یلیبده . ختونه انجام  ینم

ون خط ه ابودم . نگاهم و دوباره ب فتادهین ریها گ تیموقع نیا یتو بود

 برگردوندم . دستم و به طرف



 پیزجا دادم و  لمینرم وراحت موبا فیک یبردم . تراشه رو تو میگوش

 و بستم و از وجود بمیج

 م ومکت گذاشتم و پاها یراحت شد . دستام و رو المیاونجا خ تراشه

 . حالت پشتک به دمیکش باال

 م .سونا انداخت یحرکت پشتک زدم . خودم و جلو هیگرفتم و با  خودم

 پاهام و کف حموم گذاشتم و

 بمیگرفتن دستم به چهارچوب از جا بلند شدم . دستم به طرف ج با

 دمیکش رونیرفت . تراشه رو ب

م و هگان.  دمیکش یاز سر اسودگ ینفس دنشینه . با د ایسالمه  نمیبب تا

 یبه در دوختم . تمام در فلز

شونه ننجا وجود داشت که از او دیبزرگ سف شهیش هیدر  ی... اما باال بود

 به یگرفته بودن . نگاه

ه ب یره اشااسونا  یباال ؟ به جا میبر دیانداختم و گفتم : از کجا با سونا

 رنگ دیبزرگ سف شهیش هی

 هم ش کردم : اونجاسقف کرد و گفت : از اونجا ... چپ چپ نگاه یتو

 جاست واسه باال رفتن ؟ شونه



...  فتمبه اطراف انداختم . به طرف دوش ر یو باال انداخت . نگاه هاش

 گذاشتم و ریش یپام و رو

ه و ب و نگاهم دمیاب . خودم و باال کش یلوله  یپام و هم رو یکی اون

 نبود . یاطراف دوختم . خبر

 روماشد . شاهرخ  ینم دهید یزیو چ شدیدر به داخل باز م خوشبختانه

 هم تمومه . یگفت : کار سوم

ز اجواب داد : کار  ریشاهرخ ام ی؟ به جا یواسه چ ی: سوم دمیپرس

 -کنه ...  ینم بیع یمحکم کار

-شن پشت سر هم منفجر ب نیاگه دو تا ماش زهیشک بر انگ یلیخ ری:ام

 دونم ... تا انفجارش ی:م

ا ؟ مرتبه اونج زی:همه چ-:خوبه -.  گردم یم گهیراه حل د هی دنبال

 به باال انداختم : ما اماده ینگاه

 یمطول  کمی.  رمی:دارم م- تی:شاهرخ برو تو موقع-باال ...  میایب میا

 کشه تا بخوام طناب ها رو

 به ی. اشاره ا دمیپر نییگذشت . پا یم یکنم لحظات به کند محکم

 خودت و یتون یسونا کردم : م



 میدارن ییدای:خوبه ... برو باال و اماده باش زمان ز-:اره -باال !  یبکش

 پرسشگر نگاهم کرد : پس تو

م کشه تا بخوام طناب ها رو محک یطول م کمی.  رمی:دارم م-؟  یچ

 گذشت یم یکنم لحظات به کند

-اال !ب یخودت و بکش یتون یبه سونا کردم : م ی. اشاره ا دمیپر نیی. پا

 و اماده :خوبه ... برو باال-:اره

ز ار :من اخ-؟ ینگاهم کرد : پس تو چ مپرسشگریندار ییادیزمان ز باش

 نیا دی... با امیهمه م

 : دمیرو هم فعال کنم . به طرفش برگشتم و پرس یحرکت یها سنسور

 یلی:خ-صداش چقدر بلنده ؟!

ل هم متص ییبه جا نمی:خوبه ... بب-رسهیم یلومتریک کی. تا  ادیز

 نیاه همپاسگ هی:اره -هست ؟
   

.  هی:عال-رهیگ یتماس م سیهست . به محض فعال شدن با پل اطراف

 . هیواسه تلف کردن وقت کاف

.  ومدلبم ا یرو یشامپو لبخند هی دنیبه اطراف انداختم . به د ینگاه

 اب رفتم و بازش ریبه طرف ش



 دم وحموم بود و پر از اب داغ کر یکه گوشه  یرنگ دی. سطل سف کردم

 در یجلو یسکو یرو

 .دوختم  واری. ظرف شامپو رو توش گذاشتم و نگاهم و به د گذاشتم

 یو گفت : دار ستادیکنارم ا

 یحرکت ینگاهش کنم گفتم : سنسور ها نکهی؟بدون ا یکن یم کاریچ

 ! تو بهشون سنسور ستنیتنها ن

 یدیمتعجب شد و گفت : از کجا فهم نگاهشیهم وصل کرد یحرارت

 رهیگ یتماس م سیبا پل ی؟گفت

ور نسسبه  دیبا رهیتماس بگ سیتونه با پل یکه م ی... تنها نرم افزار

 نباریمتصل باشه ا یحرارت یها

 کوتاه نگاهش کردم و برگشتم به طرف یهم باز شد . لحظه ا دهنش

 سونا . نگاهش به باال بود .

 یو سرم و باال گرفتم : اوضاع خوبه .دستش و رو ستادمیا جلوش

 ت کردم .گذاشت .سکو شینیب

و به  نمیریبود . لب ز ییخبرا هی رونیاومد . اون ب یم اطیپا از ح یصدا

 دندون گرفتم : شاهرخ



ه شدم . ب رهیخ واریبه د شهمتفکری:داره تموم م-تموم نشد ؟ کارت

 یدار کیطرفش برگشتم : پالست

فتم ش ربه کمد گوشه حموم انداختم . به طرف ی:اره اونجاست ...نگاه-؟

 تم . چند تاو برش داش

 .م اورد رونیشلوارم کردم و فندکم و ب بیج یبود . دست تو کیپالست

 سطل یو تو کیپالست

 یهم رو گهید کیپالست هیاب گذاشتم .  دیسف ی. روش هم کل گذاشتم

 اون گذاشتم و به طرف

 .بزن  شیو ات نیگفتم ا نکهیباش به محض ا نجایرفتم : ا چهارچوب

 فندک و به طرفش گرفتم و

.. . شرمیگ یم میرفت نجای... از ا نیزم یندازیفندک و نم نی: ا فتمگ

 سریبه حالت گمش کن یوا

 نممگفت :  ریشاهرخ بلند شد : کارم تموم شد . ام یداد . صدا تکون

 یشروع کردم . شامپو رو تو

ود و بده گرفتم و منتظر شدم . اماده پرتاب بودم . دستم باال اوم دستم

 و نشونهرو به رو ، ر وارید



 یدایز یکردم تحمل کنم . گرما یم یبود . داغ بود ... اما سع گرفته

 یزی.همون چ شدیازش بلند م

ر فجمن یانتظارش و داشتم . بومــــــــــــــــــــــ مبا صدا که

 پرتاب واریشدن شامپو رو به طرف د

 یحرارت یحسگرها یو بعد هم صدا یحرکت یسنسور ها ی. صدا کردم

 گوش یصدا بلند شد .

به سطل  ی. نگاه دیبود . سونا به سرعت خودش و باال کش یخراش

 بشیج یانداختم . فندک و تو

 .در حمام هل دادم و در و بستم  یو بلند شد . سطل و جلو گذاشت

 بهش انداختم : زود برو ینگاه

 ل شد .شغوبه سونا که باال رفته بود انداخت و به سرعت م ی...نگاه باال

 بلند شد : همه ریام یصدا

 هم کمی...  انیدارن م سیپل یها نی:ماش-؟ ی:اره تو چ-مرتبه ؟ زیچ

 :خوب-.  شنیاونا مشغول م

رو هم  یکیاون  نیماش نی؟بزار کامال جمع شن دور ا ی...بعدش چ

 :شاهرخ-فرستم .  یواسشون م



 ریش ی. پشت سرش خودم و رو نی:اره زود باش-مرتبه ؟ زیچ همه

 ریدادن پام ش . با قرار دمیکش

 دهیچیخونه پ یکه تو یبلند یصدا ونیشکستنش م یشد و صدا خم

 واریبود گم شد . دستم و به د
   

کرد و  یم جادیاصطعکاک ا وارید یها ی. کف دستم با کاش گرفتم

 هم هیواسه چند ثان شدیباعث م

شت بود که اب دا یریاونجا بمونم . سونا خم شد . نگاهم به ش شده

 . سر بلند زدیم رونیازش ب

 . دست سونا به طرفم گرفته شده بود . به دستش چنگ زدم و کردم

 دستم گرفتم یمچ دستش و تو

ه ب. پاهام  دمی. دست راستم و هم به سقف کرفتم و خودم و باال کش

 هوا بودم . یبند نبود . رو ییجا

که به  یکیبه دست سونا بند بود و اون  شیکیدستام بود که  فقط

 اما در حال سر زدیسقف چنگ م

تم انداخ نییبه پا یزدم . نگاه واریبود . پاهام و تاب دادم و به د خوردن

 سر دوش ی. پام و رو



سقف  یو دستم و رو دمیفشار خودم و به باال کش هیو با  گذاشتم

 محکم تر کردم . دوش شکست و

ه بادم و ب د...پاهام و تا یبعد میبلند شد : بر ریام یافتاد . صدا نییپا

 نییبه پا یزدم . نگاه وارید

اال بفشار خودم و به  هیسر دوش گذاشتم و با  ی. پام و رو انداختم

 سقف یو دستم و رو دمیکش

 :بلند شد  ریام یافتاد . صدا نییتر کردم . دوش شکست و پا محکم

 گوش ی...و صدا یبعد میبر

ا ب ریمنفجر شدن اهن ... قطعا در خونه بود که منفجر شد . ام خراش

 یخنده گفت : عاشق اسباب باز

 دهینثارش کردم . با کش یلب : بچه ا ریاخم کردم و ز میامروز یها

 اون خودم لهیشدن دستم به وس

به  یاه. نگ نی. سونا به سرعت از جا بلند شد : زود باش دمیباال کش و

 یپشت بوم انداختم . همه جلو

ود شت مانع از وجکه قرار دا یکوچک واریجمع شده بودن و د پشتبوم

 . هر سه شدینسبت به ما م دید



و . شاهرخ طناب ها ر میدیطرف طناب ها و سمت راست پشتبوم دو به

 از یکیانداخته بود .  نییپا

 رواید یم محکم کردم . پاهام و روبدنها رو گرفتم و بندش و به  طناب

 گذاشتم و شروع کردم به

د : د شصدام بلن شونیکیکت به مامورها بود . با حر یرفتن . نگاه باال

 :االن-شنیدارن متفرق م ریام

 ریام .د بلند ش ینشان شیات نیامبوالنس و ماش ریبلند اژ ی...صدا زمیعز

 از نمیاروم گفت : ا

د . فته بورال به سونا انداختم . کامال با یلبم اومد . نگاه یرو ینلبخندیا

 نییاما اون هنوزم همون پا

-؟: هان  دی؟سر بلند کرد و متعجب پرس هی. اخم کرد : اسمت چ بود

 :چطور-؟ هیاسمت چ گمی:م

مم اس هی...  رونیبرمت ب یم نجای:احمق جان من االن دارم از ا-؟ مگه

 -؟ یبه من بگ یتون ینم

 هم.با ترس نگا رنتیکه بگ یخوا ی... زود باش نم دی:خوب سع-دی:سع

 دمیکرد .شونه هام و باال کش



 ما شاهرخ بلند شد : ولش کن بزار یم . صداطناب و محکم تر گرفت و

 باال سر بلند کردم . متیبکش

ناب طگه مبود . سر تکون دادم و اروم گفتم :  ستادهیکنار شاهرخ ا سونا

 و ول کن بزار بکشنت

به  باال ... دنشیکش یجدا کرد .هر دو م وارید یو از رو باالپاهاش

 سرعت قدم هام افزودم و تند تر

 ونا باال و به کمک سو دمیرکت کردم . قبل از اون رسسمت باال ح به

 و دیشاهرخ رفتم . با هم سع

 :فت گ... شاهرخ به طناب ها چنگ زد و  دنشیباال با باال رس میدیکش

 طناب نیا ریاز خ دیفکر کنم با

گرفتم :  دیلبم اومد . دستم و به طرف سع یرو یدیلبخنیبگذر ها

 کرد و بشیج یفندکم . دست تو
   

 نییزدم و پا شیدستم گذاشت . به سرعت طناب ها رو ات یو تو ندکف

 انداختم . به طرف در

 میبر جانیازودتر از  دی. شاهرخ گفت : با میاپارتمان به راه افتاد یخروج

 ... مطمئنا تا حاال رونیب



به  یه. نگا میاز اسانسور استفاده کن میتون ی. پس نم میستین دنیفهم

 یفتم : هر کراه پله انداختم و گ

 یدست گرفت و پشت سرم راه یبرسه . شاهرخ دست سونا رو تو زودتر

 هم دنبالمون دیشدن . سع

ها  ونفیابلند  یها بلند بود . و صدا نیماش ریاژ یاومد . هنوزم صدا یم

 بلند شد : ریام ی... صدا

 لهبه راه پ ی.نگاه میخودشون و هم نفله کن نیماش میمجبور فکرکنم

 زودتر یگفتم : هر کانداختم و 

شدن  یدست گرفت و پشت سرم راه ی. شاهرخ دست سونا رو تو برسه

 یهم دنبالمون م دی. سع

. ها .. ونفیبلند ا یها بلند بود . و صدا نیماش ریاژ ی. هنوزم صدا اومد

 بلند شد : فکرکنم ریام یصدا

باز شدن در  ی. و صدا میخودشون و هم نفله کن نیماش میمجبور

 پارتمان همراه شد باا یخروج

 شد . یریتو ش ریها خندم گرفت : عجب ش نیاز ماش یکیشدن  منفجر

 یم یجور هی دی:باالخره با-



نم ک ی:خواهش م- یکرد ی:بله کار خوب-نه خانم ؟  ای رونیب دمتیکش

 شاگرد خودتونم ... شاهرخ با

 رد هی...  نگیپارک نیایگفت : ب ری؟ ام می: حاال کجا بر ستادیا اخم

 داره ... به سرعت قدم هام یپشت

دن ز به نفس نفس دیکار و تکرار کردن . سع نی... اونا هم هم افزودم

 افتاده بود . اما ما سه تا هنوزم

شم به ا خب. صداش در اومد : ارومتر بابا شاهرخ  میادامه بد میتونست یم

 یخوا یطرفش برگشت : م

روع ا ش. به همراه سون فتمیب نایا ریخوام گ یبمون ... من نم رنتیبگ

 . برگشتم به دنیکرد به دو

 یلیخ انجی... حضور اونا ا میصبر کن میتون یو گفتم : ما نم دیسع طرف

 دونم تو یمنتظره بود ... م ریغ

نقدر موتراشه ه نیا ی... ول یدونم چطور ی... نم ینداشت یکار دست نیا

 من مهم بود ... و یکه برا

 ونی:من ... م- یه ... پس بهتره عجله کندولت هم مهم نیواسه ا هست

 حرفش رفتم : زود باش به



به پا  دیاسپورت سف یچنگ زدم و به جلو هلش دادم . کفشا بازوش

 داشتم . خوشبختانه موقع ورود

م ستب یبند کفشام و محکم م شهی. هم اوردمیاز پا در ن دیخونه سع به

 نیهمچ یخواستم تو ی... نم

. است ..اشماروم گفت : حق ب ری. ام نیر برم تو زمباز بشه و با س یمواقع

 مکث کردم . با من حرف

ب انتخا م و. شاهرخ و سونا هم نبودن . پس ... ادامه داد : من راه زدینم

 نیدیکردم ... ... ... ... ... د

. . ... ... ..برم ... ... .. دی. با ومدین شیپ یکس مشکل چیوسط واسه ه نیا

 ری: ام دمیمتاسفم اروم پرس

ار باشم سرد نیخواست یکه شما م یوقت نتونستم اون چی:من ه-؟  هیک

 زی... ... ... ... ... بابت همه چ

ود . ب انجی. سردار ا زدیبود ... داشت با سردار حرف م ریپس ام متاسفم

 سونا بلند ی... صدا ریاما ام

 . ندی؟ به خودم اومدم . به سرعت شروع کردم به دو یای: چرا نم شد

 دورامیشاهرخ گفت : ام



.. ه .ما ندار هیعل یکنه . سردار مدرک ینم یکار چی:ه-نکنه  رتیدستگ

 خواست سر صحنه یم

اول  بقهطواسه نگه داشتنمون نداره . به  یلی... اما حاال دل رتمونیبگ

 مامورا از ی. صدا میبود دهیرس
   

سور انه اسبه اطراف انداخت و دکم یاومد . شاهرخ نگاه یم نییپا طبقه

 و فشرد .همه توش جمع

توقف م گنی. اسانسور تو پارک میاونا رد بش نیاز ب میتونست ی. نم میشد

 رونیشد ... شاهرخ قبل ب

 وشهاتاق گ هیبه اطراف انداختم .  یطبقه سوم و فشرد . نگاه اومدن

 نظرم و جلب کرد . به نگیپارک

.  ندمو رهیخ شدیباز م رونیکه به ب یدر یاتاق رفتم . نگاهم رو طرف

 یبه طرفش رفتم و دستم رو

ه ب ینگاه ی: قفله لعنت ستادیدر ثابت شد . سونا پشت سرم ا یرو قفل

 دنمیاطراف انداختم . با د

 وشت شاهرخ قدم بردا نجایا ایدستم و به طرفش دراز کردم : ب شاهرخ

 . ستادیکنارم ا



 . دمیشک نییو پا پشیطرفش برگشتم . به کاپشنش چنگ زدم و ز به

از شاهرخ دستم و به طرفش در دنمیبه اطراف انداختم . با د ینگاه

 شاهرخ قدم نجایا ایکردم : ب

 م و. به طرفش برگشتم . به کاپشنش چنگ زد ستادیو کنارم ا برداشت

 . دمیکش نییو پا پشیز

ه بشاهرخ گذاشتم و  قهی یکرد . دستم و رو یمتعجب نگاهم م شاهرخ

 ... دمشیطرف خودم کش

 د .کرد . قد بلند تر از من بو یگرد شده نگاهم م یبا چشما شاهرخ

 هم قدم یکتون یبخاطر کفشا

ن ندوداش و به  قهیکامال به طرفم خم شد .  دنمیبود . با کش کوتاهتر

 گرفتم و با دندونام مشغول

از چرم کاپشن شدم . با احساس طعم چندش اور  یکردن قسمت پاره

 دهنم ازش فاصله یچرم تو

 یو اب دهنم و توف کردم . هر سه تا هنوزم متعجب نگاهم م رفتمگ

 نییشاهرخ و پا الیخیکردن . ب

 اوردم . سونا رونیکاپشون و ب ی قهی یکیپالست میو س دمیکش تر

 شاهرخ قهیلب اورد .  یرو یلبخند



د کش به عقب پرت شد . سونا به شدت ز هیکه ول کردم درست مثل  و

 هخنده . خودم هم خند ریز

اش قفل فرو بردم و مشغول ور رفتن باه یو تو میگرفته بود . س ام

 یشدم . سونا هنوزم اروم اروم م

ز هم سکوت کرده بود . تمرک دیزد . سع ی. اما شاهرخ غر م دیخند

 جز یزیکردم چ یکردم . سع

م دست یو تو میس یمغزم وجود نداشته باشه . به اروم یقفل تو اون

 قفل یهازبانه  نیچرخ دادم و ب

 در کوتاه عقب گذاشتم و یباز شدنش قدم یصدا دنیبردم . با شن فرو

 به اطراف یو باز کردم . نگاه

 ون و:سمت راست ... زود خودت- ر؟ی: کدوم طرف ام دمیو پرس انداختم

 دو یتاکس هی...  نیبرسون

 یعاد نیکن یتر منتظرتونه . پولش و حساب کردم . سع نییپا متر

 :تو-شک نکنه تا بهتون  نیباش

 نم .ک یباز سیدزد و پل سایپل نیبا ماش کمی دی:فکر کنم با-؟  ییکجا

 فرمان ی: دستم و روریام



هار قراضه گذشتم . بنز و سه چ کانیپ هیو به سرعت از کنار  فشردم

 نگیپارک هی یباالتر تو ابونیخ

 اددیکرد و اجازه م یصبح به حرفم گوش م وندیبودم . کاش پ گذاشته

 ی... دلم نم میایب یکسبا تا

 سیپل نیماش هیبرسه . و حاال با یبیخوشگلم اس نیبه ماش خواست

 از دی. با ابونیخ یافتاده بودم تو

 یکه خلوت تر بود . صدا ابونیخ یتو دمیچیشدم . پ یخالص م شرش

 هاشون عذاب اور بود و ریاژ

م اپ کرد . دنده رو جا زدم و یم لیرو بهم تحم یدیسر درد شد شهیهم

 کالچ برداشتم . یو از رو
   

از  جون گرفت . نی. ماش دمیگاز کوب یراستم و تا ته رو یپا همزمان

 با سرعت باال ریسرعت گ یرو

ف ت کهوا موند و به اسفال یکوتاه رو یلحظه ا یبرا نیشدم . ماش رد

 برخورد کرد . سرم به ابونیخ

 خورد . نیماش سقف



 چهبه کو یشت سرم دوختم . نگاهپ نیبه سه تا ماش نهیو از ا نگاهم

 تنگ انداختم و از توش رد شدم

 دیپرا با ها نیاز ماش یکیبرخورد  یاز کنارم عبور کرد . و صدا یدی. پرا

 به عقب نهیاز ا ی. نگاه

 شدید یکه تو یدینتونست در برابر پرا ادشی. بخاطر سرعت ز انداختم

 و کنترل کنه . نینبود ماش

 یسراغ بعد میبر خالص شدم . شیکیشر  از

 م و تاسترا یکالچ برداشتم . همزمان پا یرو جا زدم و پام و از رو دنده

 نی. ماش دمیگاز کوب یته رو

 یبرا نیبا سرعت باال رد شدم . ماش ریسرعت گ یگرفت . از رو جون

 هوا موند یکوتاه رو یلحظه ا

 خورد . نیبرخورد کرد . سرم به سقف ماش ابونیبه اسفالت کف خ و

 نیبه سه تا ماش نهیگاهم و از ان

.  به کوچه تنگ انداختم و از توش رد شدم یسرم دوختم . نگاه پشت

 از کنارم عبور کرد . و یدیپرا

ب به عق نهیاز ا ی. نگاه دیها با پرا نیاز ماش یکیبرخورد  یصدا

 ادشیانداختم . بخاطر سرعت ز



از  .ترل کنه و کن نینبود ماش دشید یکه تو یدیدر برابر پرا نتونست

 خالص شدم . شیکیشر 

 هید اومدن . وجو یبه سرعت پا به پام م نیتا ماش دویسراغ بعد میبر

 به ادیز نجایخوب ا نیماش

خوره که من االن از داشتنش محروم بودم و مجبور بودم  یم چشم

 فقط به دست فرمون خودم که

 . شد بلند لمیزنگ موبا یهم نداشت بسنده کنم . صدا یفیتعر نیهمچ

 بردم و بمیج یدست تو

 .دم روشنش کرده بو نمیپشت فرمون بش نکهیاوردم . قبل از ا رونشیب

 یگوش یتو وندیپ یصدا

و  تمفرمان برداش یصدات قطع شد . دستم و از رو ییکجا ری: ام دیچیپ

 کردم . کیبه گوشم نزد

گفت صدا قطع شده  ی. راست م دمیکش یگوش یرو یو چند بار دستم

 تم : نگران نباش ...بود .گف

 زمیزع :نه-. ادین شیپ یمشکل دوارمی:ام-کنم یم یباز سیدزد و پل دارم

 زحمت بکش برو هی. تو 



 یبردار االن خط افتاد روشبا صدا ابونیعروسک من و از تو خ اون

 گفت : سر خودم هوو یناراحت

گه م:  . صدام و پر ناز کردم و ادامه دادم هیچه حرف نیا ی:وا-اوردم

 رهیتو رو بگ یتونه جا یم یسک

 یستهجلوت ... خبر بده کجا  امیم دارمیو برم نیو گفت : ماش دیخند

 نمی... بهتره از شر اون ماش

 نیماش هی یبر ادی:تو که دلت نم-؟ یدی:از کجا فهم-یبش خالص

 سایپل نی... پس حتما ماش یبدزد

:باش . -.  امی:من دارم م-زدم : اوهوم . شخندی.ن گهید یدو در کرد رو

 دیتماس و قطع کردم . پس با

 یرو تر فکر پام و محکم نیچرخوندم . با ا یرو م نایا وندیاومدن پ تا

 به سرعت نیگاز فشردم . ماش

 یم ییدادم و ال یاتوبان گاز م یجا کنده شد . با سرعت باال تو از

 یها عبور م نیماش نی. از ب دمیکش

 نیا ونچبودن .  یا هم راننده خوبکه معلوم بود اون نطوری. اما ا کردم

 که یواسه کس دنایکش ییال
   



سرعت و  .به چراغ راهنما انداختم  ینکرده بود اسون نبود . نگاه نیتمر

 کم کردم ... اونا هم به

شدن به  کیاز سرعتشون کم کردن . به محض نزد یاز من کم تیتبع

 گاز فشردم . یچراغ پام و رو

ر اونا موندن . وارد دو یر کردم . ولزرد شد و من ازش عبو چراغ

 برگشت ریبرگردان شدم و در مس

صله فا اومدن . اما یگرفتم . بدون توجه به چراغ قرمز دنبالم م قرار

 شده بود . شتریاشون باهام ب

 یزدم و دنده رو رو ریفرمون محکم کردم . دنده درگ یو رو دستم

 نیکردم . در هم میچهار تنظ

 .سمت راست شدم  نیراست چرخوندم و وارد ال فرمان و به سمت نیح

 یها نیبوق ماش یصدا

دم . ه بوقرار گرفت مایماکس هیو  دیپرا هی نیسرم بلند شده بود . ب پشت

 که نایبه ماش نهیاز ا ینگاه

ز اد که بع مایدوم شده بودن انداختم . پشت سر ماکس نیوارد ال تازه

 گانیپ هیمن در حرکت بود 



 هنیابه  یوجود نداشت . نگاه نیال نیورودشون به ا یبرا یی. جا بود

 سمت راست انداختم و فرمان و

 از شد . باسرعت باال یکه به پل ختم م یدور برگردان یتو چوندمیپ

 سبقت گرفتم و نیچند تا ماش

 یم داشت دنبالم یکیجا مونده بود اما اون  شونیکیپل شدم .  وارد

 شدیاتوبان وارد م هیاومد . پل به 

ه بو  بلند شدم . نگاهم یصندل یگاز نگه داشتم و از رو ی. پام و رو

 نیشد از اول یدوختم . م نییپا

ت بقس نیدور زد . به محض وارد شدن به اتوبان از چند تا ماش یدگیبر

 ییدو تا ال دنیگرفتم و با کش

م خورد . نگاه یتو چشم م نیماش ی. چراغ ها ستادمیسوم ا نیال تو

 کیکه بهم نزد ینیدو ماش یرو

 نیاشم نیزودتر از شر ا دیدو تا شدن . با یشدن ثابت موند . لعنت یم

 نه تا یشدم ... ول یخالص م

 یعنتلبه عقب انداختم .  یرسوند . نگاه یخودش و نم وندیکه پ یزمان

 کردم از شرشون یفکر م



ر ناو از جاده ک نی... ماش شنیم شتریشدم . اما انگار دارن ب خالص

 و کنار جاده به راهم ادامه دمیکش

 و گرفتم . وندیشماره پ یری. شروع کردم به شماره گ دادم

 االن ؟ یی... کجا ریام امی:دارم م-

دم شکردم از شرشون خالص  یفکر م یبه عقب انداختم . لعنت ی. نگاه

 شنیم شتری. اما انگار دارن ب

وع م . شرادمه دو کنار جاده به راهم ادا دمیو از جاده کنار کش نی... ماش

 یریکردم به شماره گ

ه ب یهاالن ؟نگا یی... کجا ریام امی:دارم م-و گرفتم .  وندیپ شماره

 اطراف انداختم و ادرس دادم .

ون تشاز دس گهی.د مینیو بب گریتر هم د نییپا ابونیشد دو تا خ قرار

 هیبه  میخسته شده بودم . داشت

 لهتا فاص دمیها کش نیاشم نیو ب نی. ماش میخورد یهم بر م کیتراف

 بیتعق یها نیبا ماش یشتریب

ر درفتن نموند  شیپ یبرا ییجا گهید یام داشته باشه . وقت کننده

 یو باز کردم . ترمز دست نیماش



ترمز  یراستم و رو یبود . پا یریسراز ابونی. چون خ دمینکش رو

 به عقب نهیاز ا یگذاشتم . نگاه

م و سترا یگذاشتم و به سرعت پا رونیب نیچپم و از ماش ی. پا انداختم

 ترمز برداشتم و یاز رو

ز گفتنشون و ا ستیا ی... صدا دنیبستن در شروع کردم به دو بدون

 . دمیشن یپشت سر م
   

د روم بو شیکه پ ی. به طرف پارک دمیرو با سرعت تمام دو یریسراز

 سیپل یها نی. ماش دمیچیپ

 یم سرم راه افتاده بودن . پشتسرم بودند . چند تا مامور دنبالم  پشت

 . برگشتم نگاه دنیدو

 . دشیبهشون انداختم ... فاصله اشون هر لحظه باهام کمتر م یکوتاه

 صورتشون یتونستم رو ینم

.  هستن . دوباره به رو به رو برگشتم یچه شکل نمیکنم تا بب دقت

 گهیکردم زانوهام د یاحساس م

ادم . افت رستانیو چهل متر زمان دبدو پانصد  ادیتا شدن ندارن ...  توان

 نفس دیرس یدور اخر که م



 ترشیگرفتم تند تر و ب ادیچند سال گذشته  یاوردم . اما تو یم کم

 از حد شتریاالن ... ب یبدوم ... ول

هنم و د کردم یواقعا کم اورده بودم . سع گهی. د دمیدو یداشتم م توانم

 نفس بکشم . ینیببندم و با ب

کردم درد به  یسوخت . کم کم احساس م یهام م هیواقعا ر اما

 . شهیاستخون هام هم داره منتقل م

دست  تمو نداش نیاالن اصال توان ا یبلند شد . لعنت لمیزنگ موبا یصدا

 شلوارم ببرم و بیج یتو

ود تا بش بود ... کا نجایبود . کاش ا وندیبکشم . حتما پ رونیرو ب یگوش

 نجاتم بده . کاش باهاشون

ه رو بو ربه  ی. نگاه فتمیب ریگ دی... من نبا یبودم . نه ... عوض هرفت

 زودتر از شرشون دیانداختم . با

 نیکردم ب ی. به طرف مرکز پارک قدم تند کردم . سع شدمیم خالص

 چرخ بخورم کیبار یجاده ها

ه زنگ بره شروع کرده بود دوبا لمیبشم . موبا دیناپد دشونیاز د دیشا تا

 طیشرا نیا یزدن . ...تو



 ومکردم ار یم یبشه . سع بمیتونست نص یبود که م یزیچ نیبدتر نیا

 فرار از یباشم . برا

ود ب یزیاروم بودن تنها چ طیاون شرا یبودم . اما تو یاروم م دستشون

 یممکن به نظر م ریکه غ

شار ف به پاهام نیاز ا شتریتونستم ب ی.دستام مشت شده بود . نم دیرس

 ساختمون هی ندی. با د ارمیب

زدم : زود  بیگرفت . به خودم نه یدوارینگاهم رنگ ام یضلع شش

 ... زود باش ...به ریباش ام

ه بو  دوباره گرفته بودم . خودم یقدم هام افزودم . انگار جون سرعت

 دادم . یطرف ساختمون هل م

شدم .  یتر م کینبود . بهش نزد یبهداشت سیجز سرو یزیچ قطعا

 گفتنشون ستیا یهنوزم صدا

 یو م نیا شده بود . شتریسرم بود ... اما انگار فاصله اشون باهام ب پشت

 تونستم از اروم تر شدن

.  بودم . ساختمون و دور زدم دهیحس کنم . به ساختمون رس صداشون

 . با زدیزنگ م میبازم گوش



 یپرت کردم . گوش سیشکل ادمک مرد خودم و به داخل سرو هی دنید

 . دمیکش ونریب بمیرو از ج

س چسبوندم . نف واریها شدم و خودم و به د ییاز دستشو یکی وارد

 زدم . نفس هام تند و ینفس م

م ردک یکردم اروم باشم . سع یم یصداشون سع دنیصدا بود . با شن پر

 نفس نکشم . نفسم و نگه

 .م دهنم گذاشت یشده بود . دستم و رو شتریهام ب هی. سوزش ر داشتم

 بمیج یتو یبا حرکت گوش

ز رو ا یاومد . گوش یصداش در م دیسرعت دست به کار شدم . نبا به

 . دمیکش رونیب بمیج یتو

 هی یاون لحظه تو یبه هوا داشتم . و تو ازیحرکت کردن ن یبرا

 شده بودم . به یزندان ییدستشو

اونجا در حال پخش  یدکمه سبز رنگ فشردم ... صدا یرو سرعت

 دواریبود . ام وندیپ یشدن برا
   

 دمینارومش و ش ینزنه و فقط به صدا ها گوش بده. اما صدا یحرف بودم

 ی؟صدا ریکه صدا زد : ام



 هگید یتونه جا یجاست ... نم نیاز مامورها بلند شد : حتما هم یکی

 . با دمیرفته باشه . نفس کش یا

س نف صدا باشه اما بازم صدا یکردم اروم و ب یم یکه سع یتالش تمام

 بود که به اونا یندازه اهام به ا

 یفرار یاز مرد ها بلند شد : جا یکی یهستم . صدا نجایا بفهمونه

 . رونیب ایب یندار

 و هستم . تماس نجایبودن ا دهیفهم گهی. د دمیکش گهیتا نفس د چند

 رو از حالت یقطع کردم . گوش

ه ک یادیگذاشتم . دستام بخاطر فشار ز لنتیسا یدر اوردم و رو برهیو

 و دیلرز یم شدیوارد م بهم

 سوزن ... یکردم م یم احساس

 و هستم . تماس نجایبودن ا دهیفهم گهی. د دمیکش گهیتا نفس د چند

 رو از حالت یقطع کردم . گوش

ه ک یادیگذاشتم . دستام بخاطر فشار ز لنتیسا یدر اوردم و رو برهیو

 و دیلرز یم شدیبهم وارد م

 بوردیصفحه ک یدستم و رو یسوزن ... به سخت یکردم م یم احساس

 به حرکت در اوردم و لمیموبا



 اربا محل قر یادیدونم کدوم پارک فاصله ز یپارکم نم ی: تو نوشتم

 و نینداره من محاصره شدم هم

 .بودم  یم ادامه محکم تر یبرا دی. صداها بلند تر شده بود . با فرستادم

 دیافکار بودم . با نیهم یتو

ه ن یلبه اطراف انداختم . و یکردم . نگاه یم دایپ ییجا میگوش یبرا

 وندیبود بهتر بود . پ شمیاگه پ

زود  یلیخ فتمیب ریجورابم ؟ نه اگه گ یکنه . بزارم تو دامیتونست پ یم

 یکنن . بزارم تو یم داشیپ

جاش  نجا... او ملباسبه سرم زد .  ی. فکر شهیم دایپ نمی... نه ا بمیج

 یمطمئنا امن بود .بررس

کنه .  یدرست عمل م یگوش یرو زیو مطمئن شدم همه چ کردم

 جا دادم ملباس یرو تو یگوش

م اشتدبه تن  اهیس نیمحکم تر بستم . شلوار ج یبند شلوارم و کمبدن و

 . خدا رو شکر عادت داشتم

ز ا یبستم که مطمئن بشم گوش یبند و جوربدنبند ببندم . بدن شهیهم

 خوره . حاال یجاش تکون نم



وه بر ال. ع رونیجا برم ب نیتونستم از ا یحرف زده بودم م ندویبا پ که

 ادامه جون گرفته یاون برا

بل کنه . اما نسبت به ق یکردم بدنم درد م ی. بازم احساس م بودم

 وارینبود . دست بردم و به د دیشد

ه و نگاهم و ب دمیچنگ زدم . خودم و باال کش ییکوتاه دستشو یها

 روشندوختم . چون چراغ  رونیب

.  شتندا دید یبرا یبزرگ نبودن داخل نور کاف ادیو پنجره ها ز نبود

 یمنم رفته بودم درست تو

از  به اطراف انداختم . دو تا مامور بودن . ینگاه ییدستشو نیاخر

 . اروم خودم و ومدمیپسشون بر م

ه ب یدیشده بود و د دهیکردم . خدا رو شکر درها به از کف کش رها

 دستام یانگشتاداخل نداشتن . 

دستم  یشکستن مفصل ها یمشت فشردم و فشار دادم . صدا یتو و

 استفاده یبلند شد . اما برا

 وتم هم به گردنم دادم . دس یکردم . چرخ یکار و م نیا دیبا ازشون

 م گذاشتم . سرم و بهبدن یرو



 ر ود. اروم قفل  شدیم دهیحرکت دو تا پا شن یکردم . صدا کینزد در

 بازش کردم . سر دادم و

 م وقدم ها دور بشه به محض دور شدن انگشت یتا صدا ستادمیا منتظر

 در و چهارچوب نیما ب
   

ه بشد . خودم و  یقدم ها داشت دور م یو بازش کردم . صدا گذاشتم

 رونیب ییسرعت از دستشو

.  ودنبشون و بهم دوخته  رهی. هر دو به طرفم برگشتن . نگاه خ دمیکش

 بود .دستشون اسلحه 

ا و تدمرد بره و اون  یشد و باعث شد نگاه من رو ییوارد دستشو یمرد

 مامور هم به عقب برگشتن

ه بگرد شده مرد به طرفش رفت و اون و  یچشما دنیبا د شونیکی... 

 کرد . نگاهم و یهمراه رونیب

ر دکه  یروم بود دوختم . مامور شیکه پ یمرد گرفتم و به مامور از

 بود باهاشحال صحبت با مرد 

قدم  م ومن بهتر بود ...نگاهم و به اسلحه دوخت یبرا نیرفت . ا رونیب

 گذاشتم . اونا حق شیپ



 وم قدم شد شیداد . پ یم یدواریبهم ام نیکنن . ا کیبهم شل نداشتن

 به طرفش رفتم . صداش بلند

 دادم . اسلحه رو لشیتحو یپوزخندیکن می: بهتره خودت و تسل شد

 اد . نگاهمدستش تکون د یتو

ز ا دشیو م نینداشت . ا یفیتعر نیهمچ شیانداز ریاسلحه بود . ت یرو

 که به یادیز یتکون ها

به جلو خم شدم و به قدم هام سرعت  ی. کم دیداد فهم یم اسلحه

 . صداش باالتر رفت :سر دمیبخش

 یبا کم .پاش زدم  ریپام و بلند کردم و ز ادی. تا به خودش ب سایوا جات

 مچ یستم و روخم شدن د

دستش شل شد  یتونستم فشار دادم . انگشتا یگذاشتم و تا م دستش

 اسلحه گذاشتم ی.دستم و رو

 ی. اما دستش و محکم تر رو ارمیب رونیکردم از دستش ب یسع و

 یاسلحه فشرد . فشار دستم و رو

گردنم اخمهام و در  یرو یزیکردم . با احساس چ شتریدستش ب مچ

 و دو . انگشتاش دمیهم کش



ست انداختم . پاهاش در نیی.نگاهم و به پا دادیگردنم فشار م طرف

 راستم و یپشت پاهام بود . پا

.  ودشده ب شتریدادم . فشار دستاش ب چیچپش پ یاوردم و دور پا باال

 دستش یمنم فشار دستام و رو

ما ا.  . به گردنم چنگ زد دمیکردم . پام و به عقب کش شتریاسلحه ب و

 بلند شده بود . نیپاش از زم

 یمچ دستش برداشتم و با ارنجم تو یهمون حال دستم و از رو در

 دنیکوب ی. برا دمیاش کوب شانه

بد نبود . به عقب خم شد  نمیشدم . اما ا یخم م دیشکمش با تو

 . زدی.هنوزم به گردنم چنگ م

 و دمیکش رونیدستش بود . با خشم اسلحه رو از دستش ب یتو اسلحه

 خم شدم . با خم یکم نباریا

ز ا. دستش  دمیشکمش کوب یاونم خم شد . اما بازم با ارنج تو شدنم

 دور گردنم کنده شد و با صدا

خواد ب تا رهیبگ یخورد . خواست بلند بشه ، اجازه ندادم نفس نیزم یرو

 راست بشه . به سرعت با



... چند نفس  جگاهشیگ ی... درست تو دمیسرش کوب یرو اسلحه

 زونی. از گردنم او دمیکش قیعم

 م .و به سمت چپ و راست برگردوند دمیبه گردنم کش یبود . دست شده

 گهیمامور د نیح نیدر هم

 د .شد . نگاهش و بهم دوخت و بعد هم بهم به همکارش نگاه کر وارد

 دستش بود و یاسلحه که تو

 :فت کار و تکرار کردم . با خشم گ نیطرفم نشانه گرفت . منم هم به

 راه فرار یبش میتسلبهتره 

 یکی نی. نگاهم و به پشت سرش دوختم . اسلحه دستش بود . ا یندار

 یاسلحه رو تو یجد یلیخ

 یداشت . صدا یخوب یراندازیت یکیگرفته بود . برخالف اون  دست

 شد : دهیگوشم شن یتو وندیپ
   

ت مکک امیلبم اومد . گفت : دارم م یرو یلبخند ریپارکم ام رونیب من

 گفتم : نه عیسر یلیو خبلند 

 اهگ هیکرد .اخم کردم . دست چپش و تک یبا تعجب بهم نگاه م مامور

 دستش راستش کرد و تکون



 .دوختم  شیعسل ی. نگاهم و تو چشما نی: اسلحه ات و بزار زم داد

 اروم اروم خم شدم تا اسلحه رو

 سر دادم . ییدستشو یکیکف سرام یرو یبزارم . پام و هم کم نیزم

 خواست نشونه یلحظه هم نم هی یرو همراه من خم کرد . حت حهاسل

 به خطا بره . اسلحه رو شیریگ

 لحظه هم هی یگذاشتم .اسلحه رو همراه من خم کرد . حت نیزم یرو

 به شیریخواست نشونه گ ینم

طرف  نیگذاشتم . گفت : بفرستش ا نیزم یبره . اسلحه رو رو خطا

 نی...سر بلند کردم . اسلحه رو ب

ام  رهیاسلحه سر خورد . نگاه خ یفشردم . نگاهش از صورتم رو انگشتام

 و کامال بهش دوختم .

ت رگشبنگاهم و کامال احساس کنه . نگاهش دوباره  ینیدادم سنگ اجازه

 یرو یچشمام . لبخند یرو

بود  هتربصورتم داشته باشه .  یرو یاومد . اما اجازه ندادم واکنش لبم

 لبخند و نیاز ا ینشونه ا چیه

 اش ...ب . اروم ارمیب ادیو ب وندیپ یکردم حرفا ی. سع نهیصورتم نب یتو

 هیاز خودت مطمئن شو ... کاف



 وجودم و ی... و من همه  یکن نیو بهش تلق یخوا یکه م یزیچ اون

 چشمام یبه کار گرفتم و با تمنا

 یبمونه . اون فقط به چشما رهیخواستم همونطور به چشمام خ ازش

 چیکرد . ه یتوجه م دیمن با

ر اسلحه به حرکت د ی. انگشت اشاره ام و رو دیشن یم دینبا یزیچ

 اوردم . اروم تاش کردم و منتظر

 ون وفشار اروم ا هیدرست کردم و با  یگاه هیانگشتم تک ی. برا شدم

 یدستم محکم کردم . نم یتو

و ره کردم . اسلح یعمل م دهیند دینگاهم و بهش بدوزم ... با تونستم

 مشتم فشردم و با تمام نیب

ودم و ب گاه کرده هیپام و که تک یزیهلش دادم . با برخوردش به چ توانم

 باال اوردم و دستام و کف

نه به دستش زدم . خوشبختا یبرگردان ضربه ا هیگذاشتم . با  نیزم

 بود دهیطول کش یچند لحظه ا

ام نجا یعیرمن بهتر بود تا عکس و العمل س یبرا نیو ا ادیبخودش ب تا

 بدم . اسلحه از دستش افتاد .



و  ستمها سر خورد . د کیسرام یبرگشت . اما کفشام رو نیبه زم پاهام

 گذاشتم و نیدوباره زم

و  ستمپام افتاده بود . د یخودم و به دست اوردم . اسلحه جلو کنترل

 اسلحه گذاشتم که ضربه یرو

 یم قرار نیزم یروبه پهلوم خورد . با اخم برگشتم و به پاش که  یا

 گرفت نگاه کردم . اسلحه رو

ا ب و اون دمیپاش کش ریدور نشد . به سرعت پام و ز ادیدادم . ز هل

 پرش خوب ضربه ام هیمهارت 

دم . دا مهار کرد . از جا بلند شدم و همزمان پام و به طرف بدنش هل و

 حواسش به طرف ضربه پام

 از دندوناش یکیکنم  . فکر دمیصورتش کوب یشد که با مشت تو پرت

 که ییو از صدا نیشکست . ا

 رکایچ یبلند شد : دار وندیپ یتونستم حس کنم . صدا یشد م جادیا

 ی؟دستش و رو ریام یکن یم

 یورو  . به جلو خم شد . بازوم دمیاورد که با پا به شکمش کوب صورتش

 گردنش فرو بردم و هم



الن ان :م-؟ ییکجا قایق. د امیبمون ... دارم م نیگفتم : تو ماش زمان

 ها هستم . دارم ییدستشو یجلو
   

 :برو ... برو تو-یخوا یکمک نم ی. مطمئن نیماش یگردم تو یبرم

 ساق پاش یبا پام تو نیماش

ا کار ب نیا. با  فتهیب نیزم یتا کامال تعادلش و از دست بده و رو دمیکوب

 ارامش سر بلند کردم و

 یکرد که پام و رو یه دراز مزدم . دستش و به طرف اسلح لبخند

 فشار یانگشتاش گذاشتم . اونقدر

.  یرب دی... حاال با شیکشت ریام گهیکه انگشتاش بشکنه . بسه د ندادم

 به اطراف انداختم و به ینگاه

در برابرم به عقب  هیسا هیرفتم که با حرکت  یم یدر خروج طرف

 بود ستادهیبرگشتم . پشت سرم ا

 دمشخم  ی. کم دیساق پام کوب ینشون بدم تو یواکنش نکهیقبل از ا و

 بود . نیسنگ یلی. ضربه اش خ

 یلی. خ دمیشکمش کوب یو مشت کردم و دوبار پشت سر هم تو دستام

 االن دیجون سخت بود . با



ا صورتم اورد که ج یافتاد . دستاش و مشت کرد و تو یم نیزم یرو

 دادم و مشتش به شونه ام یخال

 و بود . دستم نیهنوزم ضربه هاش سنگ نی... ا یکرد . لعنت برخورد

 یشونه ام بردم و با پا یرو

 یتو تا بار پام و باال اوردم نی. سوم دمیپهلوش کوب یدوبار تو سالمم

 یگوش ادیصورتش بزنم که 

 یداصشکمش زدم . با  یتراوردم و تو نیی. به سرعت پام و پا افتادم

 شدن گالف اسلحه دهیکش

 رهیبود خ ستادهیکه پشت سرم ا یشت و به ماموربه عقب برگ نگاهم

 بخاطر صدا ها یموندم . لعنت

م ه ی. چشم رو ستمیبود داخل ... با اسلحه اشاره کرد صاف با اومده

 حالت نیگذاشتم . سخت تر

از  دیرفتم . با یدر م دیشد موند و مبارزه کرد . با یبود . نم ممکن

 نیحاال ا یکردم . ول یفرار م نجایا

 وهم تمرکزم  میسیگوش خراش ب یرو به روم بود . صدا یابونیب غول

 . پام و اروم اروم زدیبهم م



 . نگاهش و بهم دوخت و با ستادمیو صاف رو به روش ا دمیکش شیپ

 گفت : خودت یلحن مسخره ا

.صورتم و .. ریام ی؟ وا یافتاد ریبلند شد : گ وندیپ یصدایانداخت ریگ و

 به طرف شونه راستم کج

 . ستادمیو منتظر ا دمکر

ناله  وه ا ی..صدا یندار یراه فرار گهیو تکون داد و ادامه داد : د دستش

 اون دو تا بلند شده بود .

 ابواقعا عذ میسیگوش خراش ب یپام و شونه ام هم به همراه صدا درد

 . دیرس یدهنده به نظر م

ربه ض هیبود  یتوانش و نداشتم . کاف گهیواسه مبارزه نبود ... د یجون

 تازه یکیبزنم و در برم . اون 

 . کرده بودم هوشیرو ب یشکمش بود . اول یشده بود و دستش رو بلند

 کرده هوشیو هم ب نیکاش ا

 ی. و م زدیپشت سر هم غر م وندیتا از دستش خالص بشم . پ بودم

 من یکمک ... ول ادیگفت داره م

با  .م راف انداختبه اط ی. نگاه امیخودم بر ب یتونستم از پس کارا یم

 ... دینگاه من نگاه اونم چرخ



ز هم هنو نیکتری. نزد شدیها اعالم م تیموقع نیدتریجد میسیب یتو

 باهامون فاصله ابونیدو خ

 رو کامال حفظ یجمالت رمز نیسالها ا نیا یتو شی. کم و ب داشت

 خم شدم و با یشده بودم . کم

ماشه حرکت  یوشد و دستش ر ریبه طرفش حمله کردم . غافلگ سر

 بلند شد . کیشل یکرد و صدا

ر سز شدنش ا دهیدادم . با عقب کش رونیبازوم نفسم و ب یتو یسوزش با

 راهم به سرعت قدم هام
   

ه بو  توجه کنم خودم یگلوله بعد کیشل یبه صدا نکهیو بدون ا افزودم

 باهام یدر که فاصله کوتاه

 کیشل هی.  دمیشک یرنگ اهن یرسوندم . خودم و پشت در اب داشت

 گوشم رد شد و حصارکه از  گهید

 یرو رفتم . دستم و نییدر و شکست . به سرعت از دو تا پله پا شهیش

 . با احساس دمیشونه ام کش

ا بود . ام ادی. سوزشش ز دمیدستم چهره در هم کش یتو یسیخ یگرما

 دادم . یبه راهم ادامه م دیبا



 .کرد  یمم بود و نگاه ستادهیتر ا دور یخورد که با نگران وندیبه پ نگاهم

 با تمام سرعت به نکهیبا ا

گنگشون و پشت  یها ادیفر یتونستم صدا یم یرفتم . ول یم طرفش

 احساس گهیسرم بشنوم . د

...  شدنیتر م فیکنم . صداها هر لحظه ضع یکردم دارم ضعف م یم

 و اون ادیبا سرعت ز دنیدو

 زنهیم رونیاون زخم با شدت بدونستم از  یکه م یلنگون ... خون یپا

 کرد . یداشت کار خودش و م

ن ز مبرگشت و جلوتر ا یبه تند وندیبودم . پ دهید یجد بیاس مطمنئا

 . با دنیشروع کرد به دو

 نیا رسوندم و از یم نیشد . خودم و به ماش شتریب دمیام نیماش دنید

 کردم . با یماجرا فرار م

ونه ش یوافتادم . دستم و از ر یم دیبه پام خم شدم . نبا یزیچ برخورد

 کردم یام برداشتم و سع

و ت بود . اشک دهیچیتمام نقاط بدنم پ یو حفظ کنم . درد تو تعادلم

 وندیچشمام حلقه زده بود . به پ



.  ودشده ب رهیو باز کرده بود و منتظر بهم خ نیکردم . در ماش نگاه

 یتونستم تو یرو م ینگران

که  یب بود . دلهره داشت . استرساحساس کنم . مضطر نگاهش

 بود و به دنبال زاریازش ب شهیهم

ود بتر شده  کیدونستم . صداها نزد یرو م نایا یو من همه  دیکش یم

 تونستم یرفتم . نم یم دی. با

 یو قدم ها دمیام کش گهید یبه دنبال پا نیزم ی. پام و رو بمونم

 دیهل دادم . نبا شیسستم و به پ

 بدم بهم برسن . من حق نداشتم ... حق نداشتم اجازهدادم  یم اجازه

 کنن . نگاهم ریاونا من و درگ

 هیثل برگشت به اون چشما ... به اون نگاه پر از ارامش که م دوباره

 روم بود . شیمواج پ یایدر

ر متکاومدم ...  نییپارک پا ی. از بلند شدیم کیداش بهم نزد صداشون

 تولدم هیاز چند متر با هد

داشت  .به طرفم برداشت  یکوتاه . قدم یداشتم . کمتر از متراژ هفاصل

 کمکم کنه . اما سرم و ومدیم



من  یزبا نیکرد . ا یم ریخودش و درگ دیعالمت نه تکون دادم . نبا به

 کرد . یبود . نگاهم و معن

 و روشن کرد . دنده رو جا زد و پاش و نیفرمون نشست و ماش پشت

 گاز گذاشت . دور یرو

پام متوقف  یو درست جلو نیخواد ماش ی... مطمئن بودم م داشتبر

 دونستم اگه بخواد یکنه . م

 یم جلوش و گرفت . و من با نگاهم ازش شهینم گهیبه کار بشه د دست

 خواستم بهم اعتماد کنه و

ه ب نیکه توش قدم گذاشته بودم ادامه بدم . ماش یبده به راه اجازه

 نیحرکت در اومد . نگاهم با ماش

م زخ یکردم . از رو یمتوقف شده بودم . حرکت نم گهیکرد . د حرکت

 شونه ام نگاهم و به عقب

 باهام هشفاصله کوتا دیجلوتر بود و شا یکه اول ی. به دو نفر برگردوندم

 . شدیکمتر از دو متر م

ه و ونش یبه جا نباریاش به طرفم بود . قطعا اگه اجازه داشت ا اسلحه

 گرفت . با یمپام قلبم و نشونه 
   



 شیپ اهیام گرفتم و به صفحه س هینگاهم و از هد یگوش خراش یصدا

 یها شهیروم دوختم . به ش

ام  هینگاهم و از هد یگوش خراش یرنگ با صدا یشده ون مشک اهیس

 شیپ اهیگرفتم و به صفحه س

ودم ه خرنگ ... اما تا ب یشده ون مشک اهیس یها شهیدوختم . به ش روم

 یدیبه ناام دمیامتمام  امیب

مام ت.  بودم به فنا رفت دهیکش ییرها یکه برا یشد . تمام تالش لیتبد

 ارامش دادن به یهدفم برا

کف  یماند . تا به خودم بجنبم رو هودهیشب ب کیتار یچشما اون

 گهیاون ون فرود اومدم و د یاهن

 ازگ یو پام و رو دمیفرمان کوب ی... سها : با خشم مشتم و رو چیه

 ردم : اطالعات ... بازم داشت بافش

ا رفح نیمن ارزشمند تر از ا یکه برا یکرد . اونم با کس یم یباز من

 از دستم بر یبود . فعال کار

 یمفعال سکوت  دیخونه . پس با امی. به مامان گفته بودم م ومدینم

 کردم . شماره سونا رو گرفتم .



ش کشمب دیفتن ... باو گر ری:ام-تو ؟  ییبلند شد : کجا شیعصبان یصدا

 :به-:خوب ... -...  رونیب

ه :نکن- ریمبرم دنبال ا دی... با رسهیم رتریبگو پروازم دو ساعت د مامان

 یتو دو ساعت م یفکر کرد

 اون بخاطر یخوا ینشو سها ... م وونهی:د- دی:شا-؟  یکن داشیپ یتون

 -تو مخمصه  یخودت و بنداز

-گم ب یزیتونم به مامان چ ینم . من یشد وونهی:تو د-مممکنه  نمی:ا

 امی... من ب یدون ی:خودت م

و ه تب:لعنت - رسهیتر م ریپروازم دو ساعت د یتو خبر داشت گمیم خونه

 رو یزدم و گوش یپوزخند

ا م هگاز فشردم . مطمئنا با اون زخ یکردم . پام و با سرعت رو قطع

 رونشیب دیاورد . با یدووم نم

 به و متوقف کردم . در و باز کردم و نیخونه ماش ی. جلو دمیکش یم

 سرعت قبل از بسته شدن در

 و خاموش کردم . هاجر به سرعت از ساختمون نیساختمون ماش یجلو

 اومد : سالم خانم سر رونیب



پله ها  .گفتم و از پله ها باال رفتم  یلب جواب سالم ریدادم و ز تکون

 کردم . از یم یط یکیرو دو تا 

 دمینبله خانم و ش یوارد ساختمون نشه و صدا یکسباال گفتم :  همون

 . وارد اتاق کار شدم و در و

 رفتم و دکمه رو فشردم . برگشتم و زیسرم بستم . به طرف م پشت

 . دمیکش رونیپالتوم و از تنم ب

اب رتپپالتو  یو رو دمیتخت رها کردم . کاله و از سرم با خشم کش یرو

 ها پشت سر توریکردم . مان

 زیم یکشو یخم شدم و از تو زیم یال روشن شدن بودن . رودر ح هم

 . دو دمیکش رونیب یجعبه ا

 زیم یورها برگشتم . لپ تاپ  توریاوردم و به طرف مان رونیب یممور تا

 ها یو روشن کردم و ممور

قشه نز جا بود . ا نیداشتم هم ازیکه ن یمتصل کردم . تمام اطالعات رو

 نیدتریتا جد یساختمون اصل

 نیا یا. اما بر زدمیباهاشون حرف م دیاونجا ... با یتیامن یها ستمیس

 میکار زود بود . اما حال وخ



 یپا یراستم و رو یمبل نشستم و پا یکرد . رو یدل نگرانم م ریام

 نیب یچپم انداختم . کالفه دست

 دو وشدم . دستام  رهیها خ توریمان یو به اطالعات رو دمیکش موهام

 قرار دادم و طرف صورت مامان

 ردمک یم یسع شهیش فرو رفتم . بازم درمونده شده بودم . همحصار تو

 احساساتم و پنهون کنم .

ا وقتا تنه یکردم فقط خودم باشم و خودم . اما بعض یم یسع شهیهم

 تونستم توش اروم یکه م ییجا
   

 ی: چ دیسرم کش یگرم مامان نبود . دست رو حصارجز  ییجا رمیبگ

 ی؟ سرم و توشده دخترم 

 یداا صاش فشردم و سکوت کردم . اونم اروم اروم نوازشم کرد . ب شانه

 زنگ در سر بلند کردم .

 به یاومدم . لبخند رونیمامان ب حصاربه طرف اف اف رفت . از  سونا

 روم زد و گفت : نگران نباش

به روش زدم . شاهرخ به دنبال  یلبخند تلخ شهیدرست م زیچ همه

 . اول از همه باسونا وارد شد 



بخند لما کرد و بعد به طرفم برگشت : به به ... حال ش یاحوالپرس مامان

 گذره ؟! یزدم : خوش م

ونا ف س... نگاهم به طر یشما خال یبه سونا انداخت و گفت : جا ینگاه

 یبرگشت . با اخم نگام م

م ابه ش سر هی. مامان از جا بلند شد : برم  دمی. شونه هام و باال کش کرد

 رفتن مامان رونیبزنم . با ب

م بونز؟ لبام و با  یکن کاریچ یخوا یبه طرفم برداشت : م یقدم سونا

 تر کردم و گفتم : معامله سونا

رو  عهارزش اون قط ری... ام یا وونهیافروخت و با خشم گفت : تو د بر

 به دست ینداره ... برا

؟  ین و بداو ریبخاطر ام یخوا ی؟ حاال م یکم تالش کرد اوردنش

 نگاهم و تو چشماش دوختم : من

؟  یجد و با اون قطعه معامله کنم . پوزخند زد : ریخوام ام یم نگفتم

 یدار یاالن چ یبگ شهیپس م

:  دیکه تا حاال حفظم کرده غر ی:اطالعات-خوان ؟  یازت م نایا که

 احمق جان اگه اونا رو از دست



ا سون ازش دور شدم . چرابهش انداختم و  ینگاه اسوده ا یکه مرد یبد

 کرد من بخاطر یفکر م

م و نجات بد ریخواستم ام ی؟ خوب من م دمیخودم و به کشتن م ریام

 اما نه در برابر مرگ خودم ...

.  از دست دادن جون خودم متینه به ق یدادم ول یاون و نجات م من

 راه و شیوقت پ یلیمن خ

 ساده یباز هیبود ... نه  یزگرفته بودم . و حاال وقت با ادیرو  یباز روش

 با سردار و ی... نه باز

. حاال وقت با کله گنده ها .. یبود ... باز ینوبت باز نباری... ا ادماش

 ینشون م دینشون دادن بود . با

 یت متو سر یگرفتم . سونا کالفه گفت : چ ادی یسالها چ نیتو ا دادم

 به شاهرخ یگذره ؟ نگاه

مهم  :کرد . از جا بلند شدم  یما نگاه م . در سکوت فقط به انداختم

 سونا اخم کرد و مشتش و ستین

و  نیرزف. به طرف اتاقم رفتم و در همون حال شماره  دیکاناپه کوب یرو

 یگرفتم . صداش تو گوش



 یدون یم:-:اسلحه ؟! -اسلحه برام جور کن  هی:-خانم  دیی: بفرما دیچیپ

 :بله خانم-خوام !  یم یکه چ

تخت  یرو قطع کردم . رو ی:چشم خانم گوش-منتظرم :فردا صبح -

 سرم ریو دستام و ز دمیدراز کش

االن ،  برم کمکش ... زاشتی... اگه م ومدیامروز م ری. اگه ام گذاشتم

 خم نی... ******فرز نجایا

که  یزیکه دستش بود و بلند کرد : همون چ یچرم یفیو ک شد

 و از دستش فی. ک نیدنبالش بود

 .گه شدم تا رمز و ب رهیخ فیگذاشتم . به ک زیم یو رو مدیکش رونیب

 به سکوتش ادامه داد به یوقت

و  برگشتم و منتظر نگاهش کردم . به خودش اومد و گفت : رمز طرفش

 و باز فیوارد کردم و در ک

 بود که تو ذهنم یلبم اومد . همون اسلحه ا یرو ی. لبخند کردم

 امتحان ابشیداشتم . گفت : رد

.  ساخته شده هست یتر از همه اسلحه ها یت ... بردش طوالنهس شده

 و هدف یریجهت گ زانیم
   



و  دستم گرفتمش و باال یهست تو شرفتهیو پ تیهم کامال اپد شیریگ

 سر هیکردم : عال نشییپا

به  بند شلوارم محکمش کردم وبدن یداد : سفارش شما بود . تو تکون

 عقب برگشتم به طرف

 کینزد نیروم گذاشتمش . فرز شیدش کردم . پرفتم و بلن چمدون

 نیزم یشد و چمدون و از رو

فتم : گ کردم و واریبه گوشه د یکرد و گفت : کجا بزارمش؟ اشاره ا بلند

 همونجا چمدون و گذاشت

و  زیه چمبل برداشتم و گفتم : هم یبه طرفم برگشت . پالتوم و از رو و

 پرواز فردا شب اماده یبرا

. اگه .. باشه یبه ک دینره حواست با ادتی:-: بله خانم  سر تکون داد کن

 مو از سرشون کم بشه هی

 امالراحت باشه خانم ... حواسم ک التونیحرفم اومد و گفت : خ ونیم

 یبهشون هست کالهم و رو

قب عشونه ام انداختم و به  یرو بیو به صورت ار فمی. ک دمیکش سرم

 فرستادمش ... همانطور که به



 ادیب به دکتر محتشم زنگ بزن ... بگو نیرفتم گفتم : فرز یدر م طرف

 ی... حواست باشه کس نجایا

زم رونزنن . ام یحرف ی. به خدمتکار ها هم بگو به کس نجاستیا نفهمه

 از یخودت کس یجز ادما

به  .اد دکن بعد ... سر تکون  ینره . دکترم اومد اول بررس رونیب خونه

 نکهیراه افتادم . قبل از ا

و  ؟ با اخم نگاهش کردم . سرش نیخوا ی: کمک نم دیبرم پرس رونیب

 انداخت و سکوت کرد نییپا

 بیرتت نیکه فرز ینی. برگشتم و به راهم ادامه دادم . پشت فرمان ماش

 و نیداده بود نشستم و ماش

ز اد . در بود در و باز کر یکه جلو نیفرز یاز ادما یکیکردم .  روشن

 رعتخونه خارج شدم و به س

م دونست یکردم . خوب م یم یرفتم . با ارامش و اسوده رانندگ شیپ

 برم کجاست . دیکه با ییجا

شدم .  ادهیو به چشم زدم و پ نکیتوقف کردم . ع یدرخت بزر ریز

 و به راه دمیبه کالهم کش یدست



 یوگذشتم و به طرف ساختمان هشت طبقه رفتم . جل چی. از پ افتادم

 و سر ستادمیرنگ ا یشمیدر 

گ گذاشتم و زن شیپ یبه طبقات انداختم و قدم یکردم . نگاه بلند

 طبقه پنج و به صدا در اوردم .

 ییاالب هی:سالم خانم . من از اقوام همسا-بلند شد : بله ؟  یزن یصدا

 . من دیدر و باز کن شهیهستم . م

تماس گرفتم منزل  شیپ ی. لحظات دنیجواب نم زنمیزنگ م یچ هر

 کنم دستشون بندبودن . فکر 

 یمبشه اصال خوشم ن شیریس نکهی؟ از ا نی:از اقوامشون هست- باشه

 تیاومد . اخم کردم و با جد

عت ه سرب:اهان بله در باز شد . -: دختر خاله افسون خانم هستم  گرفتم

 وارد ساختمون شدم و

 شتپ نهیاسانسور رها کردم . و طبقه شش و فشردم و به ا یو تو خودم

 یزدم . با صدا هیسرم تک

ه بدر ها از هم جدا شدند . نگاهم و از سقف گرفتم و  یکوتاه زنگ

 روم شیپ یطرف درب قهوه ا



 یوونجتر بعد در باز شد . دخ یو زنگ و به صدا در اوردم . لحظه ا رفتم

 بلند بافته شده یبا موها

 ابو ت دیرس یاش تا زانوانش م یرنگ که بلند یبا دامن اب یا قهوه

 ستادهیگ در برابرم ارن دیسف

 المسبه صورت داشت . متعجب نگاهم کرد و اروم  یمیمال شی. ارا بود

 به روش زدم یکرد . لبخند

شدم : شرمنده مزاحم شدم متعجب گفت :  رهیتو چشماش خ و

 ؟ یعابد ی:منزل اقا- دییبفرما
   

ن فسوا.  نیدخترشون باش دی:شما با-و باال داد و گفت : بله  ابروهاش

 چشماش کامال گرد گهید بارنیا

 یقاا انی:من از اشنا-: شما ؟  دیمکث کرد و پرس یبود . لحظه ا شده

 فیهستم . منزل تشر یعابد

رد کاهم نگ یداخل ؟ چند لحظه ا امیتونم ب ی:م-:نه متاسفانه -؟!  دارن

 . از دییو بعد گفت : بفرما

 و با مدیکش رونیدر کنار رفت . اروم وارد شدم . کفشام و از پام ب یجلو

 ییجفت دمپا هی دنیپوش



مبل  به روم شدم . همراهم اومد و شیبا اشاره افسون وارد سالن پ یابر

 کرم رنگ اشاره زد یها

.  شستماز مبل ها که پشت به پنجره بود رفتم و ن یکی. به طرف  نمیبش

 زد و گفت : خانم .... یلبخند

مان ار نگ تر شد : خانمارمان ... لبخندش پر ر وندی:ارمان هستم . پ-

 ی:من و اقا-شما پدر و ... 

 یقینگاه دق میداشت یبا هم همکار یتیدر مامور شیچند سال پ یعابد

 سن ادیبهم انداخت : بهتون نم

ه ک یت... من از وق نطورهیلبخند زدم : هم نیداشته باش یادیسال ز و

 ییدرسم تموم شد تو پرونده ها

رش کا وقت در مورد چیون داد : بابا هداشتم سر تک یپدرتون همکار با

 و نیا زنهیتو خونه حرف نم

 یم شهیبود که هم نیهاشون ا بیاز ع یکیدونستم .  یم خوب

 خواستن خانواده اشون و از مسائل

 یاپه کردن ک یم یکار شهیدور نگه دارن ... اما متاسفانه هم شونیکار

 باز بشه . یاونا هم به باز



به  ؟ ارنیم فیتشر رید یعابد یو گفتم : اقا به ساعتم انداختم ینگاه

 طرف تلفن رفت و گفت :

 .دم سرم و به نشانه مثبت تکون دا رمیباهاشون تماس بگ نیبد اجازه

 ستادیتلفن ا یپشت به من جلو

ه و مشغول شدم . ب دمیکش رونیب بمیج یو از تو می. به سرعت گوش

 کابل متصل شدم نیتر کینزد

ا بره کردم . باالخ دایو پ دیرس ید طبقه شش مکه به واح یخط تلفن و

 نقطه قرمز رنگ هی دنیکش

حالت  یکد خط تلفن و رو یخط اتصال و وارد کردن تعداد یرو

 رو یکردم . گوش میخاموش تنظ

 اهدستگ یرو رو یدستم فشردم و نگاهم و به افسون دوختم . گوش نیب

 میگذاشت . به سرعت گوش

وشه امبابا خ یرفم برگشت : متاسفانه گوشرها کردم . به ط بمیج یتو و

 جلسه هست ... ی. حتما تو

رف بد شد . همونطور که به ط یلیبه خودم گرفتم : خ یناراحت حالت

 رفت گفت : یاشپزخونه م



ا اون ت دمی. شا میریگ یساعت بعد دوباره تماس م مینداره ... ن یاشکال

 شد خانم ارمان داشیموقع پ

 :د صداش بلند ش نیصدا بزن وندیدم : من و پهم قفل کر یو تو دستام

 - ی:خانم عابد-اوه ... باشه . 

امه اد و، افسون افسون و محکم ادا کرد لبخند زدم  وندیپ نی:راحت باش

 ... افسون لیدادم : با کمال م

ه از اشپزخون یدو فنجان چا یحاو ینیشما چند سالتونه ؟ به س جان

 یاومد :  سال لبخند رونیب

م ابرم خبر ؟ در زنمی:بزرگتر م- ادیزدم : ماشاا... بهتون اصال نم روش به

 برداشتم و یشد . فنجان

 وست رو به روم نش یکردم فوقش  ساله باش ی: برعکس ... فکر م گفتم

 ؟ یگفت : شما چ

 هیوونج: اتفاقا تازه اول  دیشدم .  خند ریزدم و گفتم : من پ یچشمک

 هم فشردم و یلبهام و رو

 هم گذاشت و گفت : یتکون دادم . دستاش و رو نیبه طرف و صورتم

 خواد بدونم شما یدلم م یلیخ
   



 هم وکه ازش خواستم من  ی؟! چند بار دیکن یم یبا بابا همکار چطور

 بچه یببره سر کار گفت جا

 نیلاو ؟ یشما چ-داره ...  ییباال سکی:اوم ... خوب شغل ما ر-ستین ها

 نیکه با بابا کار کرد یبار

 :همسن شما بودم متعجب گفت : واقعا ؟ چطور-سالتون بود ؟  چند

 هکرم ... هی:خوب من -ممکنه ؟ 

اد د سر تکون تیو هک و امن یوتریکامپ یکه االن برنامه ها دیدون یم

 : البته البته . خوش بحالتون ...

سته خلبخند زدم . از لبخند زدن هم  رمیبگ ادیوقت نتونستم  چیه من

 نیاصال حوصله ا شده بودم .

 یمکار و تکرار  نیحفظ ظاهر پشت سر هم ا یو نداشتم اما برا کار

 تعارف کرد و یکردم . چا

زد وشبه من گ شهی: چطور بابا به شما ادرس خونه رو داده ؟ هم دیپرس

 ندم یکنه ادرس و به کس یم

وب ا خاصول کارماست ... ام نی. نگاهم و تو چشماش دوختم و گفتم : ا

 واقع استثنا وجودم یبعض



 یم داد . کالفه به نظر یهم تکون م یسکوت کرد . دستاش و رو داره

 یاتفاق م دینبا نیو ا دیرس

اب جو ؟ رمیتماس با پدرتون بگ هیتونم  ی. از جا بلند شدم : م افتاد

 مثبت داد . به طرف تلفن رفتم و

ه ک رو یو گرفتم . و به سرعت قطع کردم و شماره قبل لمیموبا شماره

 یتلفن بود اضافه کردم .م یرو

 .تم رو از حفظ هس یبا گرفتن شماره وانمود کنم شماره عابد خواستم

 دو بوق خورد و صداش از

م زدم : سال یزیام طنتی: سالم دختر بابا لبخند ش دیرس یگوش پشت

 : افسون ؟ دیمکث کرد و پرس

ه ب یهگفتم : حالتون چطوره ؟ صداش متعجب شد شما ؟ نگا یاروم به

 پا و اون نیافسون انداختم . ا

جب تع جان حتما بابا وندیکردم . افسون از جا بلند شد و گفت : پ پا

 از خونه یکرده ، جز من کس

فتم م گبلند شد : افسون بابا ؟ ارو یعابد یصدا رهیگ یتماس نم باهاش

 ارمان هستم ... وندی: پ



 یم یچه غلط گفت : اونجا ادیجا هستن با فر نیجان هم هم افسون

 به افسون انداختم و ی؟ نگاه یکن

 جبتع یلیخ نجایا امیب ریپرونده ام یبرا نیگفت یوقت شبی: د گفتم

 -؟!  یخوا یم ی:چ-کردم ؟! 

ه به وبارداز اتاق ها به راه افتاد . صداش  یکی:گفتم که افسون به طرف 

 شد : به دخترم لیتبد ادیفر

.. من و اوردم : اوه . نییام و پانداشته باش با بسته شدن در صد یکار

 بندی... من پا نیشناس یکه م

- زیزع هی:-؟  هیچ ی:معامله برا- ری:ام-؟  یخوا یم ی:چ-ام  معامله

 ییاگه بال وندیبه حالت پ ی:وا

ز امو  هی:اگه -؟  نیاخم کردم : هنوز من و نشناخت ادیافسون ب سر

 :منم-کشمت  یسرش کم بشه م

 ینه ؟! جد ی:وا- رونیب ایاز خونه من ب ینت:خفه شو لع- نطوریهم

 تونم ی؟ متاسفم ... فعال نم نیگیم

ر د باهم میتون یم یدیزدم و ادامه دادم : هنوزم با همون ا یلبخند

 دکمه ی. دستم و رو میارتباط باش



ه و همونطور ک دمیکش رونیب بمیرو از ج یتماس گذاشتم . گوش قطع

 کردم ادامه یخط و مختل م

. چشم .  نمتونیب یبله حتما ... من منتظرتون هستم . م : دادم

 یخدانگهدار با گذاشتن تلفن رو

م و اختاطراف و هم از کار اند یها لیاز اتاق خارج شد . موبا دستگاه

 بر یمبن یامیهمشون پ یبرا

 رها کردم و به طرفش بمیج یو تو میخطوط فرستادم . گوش اختالل

 یم ی: بابا چ دیبرگشتم . پرس
   

 میمنتظرشون بمون دیکشه و با یکم کارشون طول م هی:گفتن -؟  گفت

 خوبه ... منم از یلی:خ-. 

 ونریرفتم . تبلتم و ب فمیزدم و به طرف ک یلبخند امیدر م ییتنها

 یلیو گفتم : البته فکر خ دمیکش

ام پ.  اتاق دوختم واریو به در و د دمیدر هم کش ی: چهره  ریام هیخوب

 یرد و تا مک یذوق ذوق م

تا  ندچ نکهیداد . درد کتفم بدتر از اون بود . با ا یازارم م تونست

 ارامبخش بهم داده بودن اما بازم



 یه درب روم گرفتم و شیپ واریداشتم . با باز شدن در نگاهم و از د درد

 یها واریکه همرنگ د

 ومر شیپ واریشدم . با باز شدن در نگاهم و از د رهیبود خ یخاکستر

 که همرنگ یتم و به درگرف

با  ر وبا خشم وارد شد و د یشدم . عابد رهیبود خ یخاکستر یها وارید

 شدت تمام پشت سرش

 دمبه روش ز ی. پوزخند شدیم دهیاتش د ی. تو نگاهش شعله ها دیکوب

 شده ؟دست یو گفتم : چ

 االو گفت : خفه شوابروهام و ب دیکوب یاهن زیم یشده اش و رو مشت

 و به حالت بستن دادم و دستم

 رومکتفم قرار دادم و ا یو دوباره دستم و رو دمیدهنم کش یرو پیز

 اروم مالش دادم . با پا به

 ونگاهم  الیخیواژگون شد . ب ی. صندل دیرنگ کوب یاب یاهن یصندل

 شدم رهیخ زیازش گرفتم و به م

 زیم ی. کف دستاش و رو دیکش یم یدر پ یو پ قیعم ی. نفس ها

 رد و کامال به طرفم خمگاه ک هیتک



 یم یچارمان  وندی... از پ ری: حرف بزن ام دیبلند پرس یو با صدا شد

 ؟ بگو اطالعات و کجا یدون

م شعله ورش دوخت ی. بگو اون قطعه کجاستنگاهم و به چشما گذاشته

 و لبخند به لب اوردم . دست

ال اب و: د حرف بزن دستام  دیکوب زیم یو کامال باال برد و رو راستش

 اوردم و از هم بازشون کردم .

ازش  و . نگاهم دیدستام رو به اسمون بود .بازم به جلو خم شد و غر کف

 زیگرفتم و دوباره به م

ا ب یخوا یو گفت : نکنه م دیکوب زیم یرو رو یفلز وانی. ل دوختم

 ؟ سر بلند ارمتیشوک به حرف ب

 رمکانی. با ا و دوباره حالت بسته شدن لبهام و بهش نشون دادم کردم

 ی. م شدیخشمش دوبرابر م

 رطونیکرده که ا یکار وندیدونستم پ ی. م ستیدر کار ن یشوک دونستم

 ی. م ستادهیا نجایا یعصبان

 رنطویامکان نداره بخواد با من ا یمثل عابد یادم خونسرد دونستم

 پا رو نکهیبرخورد کنه مگر ا



ز کردم تمرک یسع ...ابروهام و در هم گره زدم . یگذاشته باش دمش

 وندیپ دمیفهم یم دیکنم . شا

ز اون ا وندیداره که پ یچ ی. عابد ارهیب یتونسته سر عابد یم ییبال چه

 مطلعه . قطعا وارد ساختمون

تا  مانز. اما از اون  وندهیساخت پ نجایا یتیامن ستمی. درسته س نشده

 یقابل توجه شرفتیحاال پ

س مات دیبشه . شا نجایو وارد ا کنه سکی. امکان نداره بخواد ر کرده

 چیگرفته و گفته من به ه

 یبرا ستتون ینم نمینبود ... اما نه ا دیبع وندیخورم . از پ ینم دردش

 کنه . جادیخشم و ا نیا یعابد

ر رالب تک ریکلمات و ز نی... نقطه ضعف ا وندی... پ ی؟ عابد یچ پس

 کردم و دنبال جواب بودم . یم

نم بوز یرو یکنترل نکهیو بدون ا دمیه از جا پرزد ک زیبه م یا ضربه

 داشته باشم گفتم : هان ؟با

 نکن ی:با من باز-خفه شم . ی:خودت گفت-یگفت : فکرکردم الل خشم

 ی:م-؟ شهیم ی:مثال چ-ریام
   



سرت  ییپرسه چرا بال یکس از من نم چیه نجایکه ا یدون

 زدم : درسته ... یاوردمپوزخند صدا دار

و  و ازت بپرسه . به سرعت خودش نیدخترت تو خونه ا دیخوب شا یول

 و دستش و دیکش زیم یرو

و تو  ردمفشرد . سرم و بلند ک یگردنم قرار داد . با تمام قدرتش م یرو

 شدم .تنفس رهیچشماش خ

 ییالب: اگه  دیلرز ی. دستاش م زدمینم یسخت شده بود . اما حرف برام

 ... فشار و ادیسر دخترم ب

 ارامش وجودم و تو چشمام زارمتمامیو گفت : زندت نمکرد  شتریب

 . زده بودم به هدف ... ختمیر

 نیاز ا شهیدخترش گذاشته بود . برخالف من که هم یدست رو وندیپ

 کردم اون یم یدور یباز

 یول کنن ... یم یهر کار زانشونیگفت ادما واسه عز یبود . م الیخیب

 باال سکشیممکنه درصد ر نیا

 . نفس هام خش دار شده دمیکش یم قیعم یشه . نفس هابا نییپا و

 بود . با تمام قدرتش به عقب



م که دور شد اما برنگشتم با نگاه دمیقدمهاش و شن یداد صدا هلم

 دنبالش کنم . دو نفر وارد اتاق

 دمی. نالکرد .. یاز اونا دست راستم و گرفت و اروم بلندم م یکی.  شدند

 که یو چشم باز کردم . مرد

ره و دوبار یبود . اون دو نفر صندل ستادهیسرم ا یاتاق شده بود باال وارد

 سر جاش گذاشتن و کمکم

ت اشدرد د نی. تحمل ا دمی. از شدت درد نال نمیبش یصندل یرو کردند

 . با اشاره شدیسخت تر م

 رفتن و در و هم پشت سرشون بستن . به رونیمرد از اتاق ب همون

 ودب نیزم یکه رو یطرف صندل

 من گذاشت و پاهاش دو طرف یو بلندش کرد . برعکس رو به رو رفت

 و رو بهم دیکش یصندل

 فمکت یکه به چهره داشتم نگاهش کردم . دستم و رو ی. با اخم نشست

 کردم یگذاشتم . احساس م

 هیز کنه . اما ا یبدنم نفوذ م یپام و شونه ام به تک تک اعضا درد

 هنوز مطمئن بودم . هنوزم یزیچ



 و من الیخ نیسر جاش بود و ا یلباس ها تنم بود . هنوزم گوش همون

 کرد . بازوهاش و یراحت م

:درد -زد .  هیهم قرار داد و سرش و به اونا تک یرو یصندل یپشت یرو

 -؟!  ی: کور دمی؟ غر یدار

 به نجایا نگاهم و ازش گرفتم . اومده بود زنهیحرف نم نطوریمامور ا هی:

 طونهیش من درس ادب بده .

 دامهامتعجب سر بلند کردم .  دیکش نجایکارت به ا ی:چطور-...  گهیم

 ... یدار یداد : سابقه پر بار

که  یعات... البته اونم با اطال یاخراج شد یچیبخاطر چند تا سر پ فقط

 بخاطر شتریمن دستم دارم ب

 اد :دکرد و ادامه  یبسازن ... مکث یمامور مخف هیبوده که ازت  نیا

 شناس چرا به فهیمامور وظ خوب

.  ونمد ی:مهمه ؟ شونه هاش و باال انداخت و گفت : نم-؟  یدیرس نجایا

 که یفقط کنجکاوم کس

ه ؟ کن یمحاال چرا داره راه بد و دنبال  زدیم شانهخوب و بد و به  سنگ

 بده رو یدون ی:از کجا م-



غ اشدم دم رهیکنم ابروهاش و باال فرستاد . به صورتش خ یم دنبال

 ... دهیداشت . صورت کش یعقاب

 شتدا یبزرگ یشونیبود . پ ینداشت ... کم بود . ول یادیز یمو سرش

 بگم تونمی... م زیر یبا چشما

داشتم  نیدورب هیگرگ بود . حاال  هیگرگ داشت . چشاش شب یچشا

 یعکس از چشماش م هی

رو صورتش بود . سرش و به  یمختصر شیکه مطمئن بشم ته ر گرفتم

 ت خم کرد و گفت :راس
   

د ب ایب :دنبال راه خو-دنبالش ؟  یریم ی:چرا دار-رو ؟  ی:چ-؟  یگینم

 :مگه دنبال راه خوب هم-؟ 

ا ب:من اصوال -؟  یری:راه بد و چرا م-:صد در صد شک نکن -؟  یریم

 رهیجوب نم هیراه بد ابم تو 

- ! یهست یپوزخند زد : زبون دراز خوب رمیکال سراغش نم نیهم واسه

 ینیهم از عوارض هم نش نای:ا

.  بله :اون که-بودم ادم بدا زبون دراز هستن  دهی:شن-خوبه  یادما با

 ی:از باز- نینیب یخودتون و نم



ر س ؟ یدیباز گفتم : از کجا فهم شی؟ لبخند زدم و با ن یبر یم لذت

 ی: برا دیپرس یتکون داد و جد

و گفتم :  ؟ نگاهم و تو چشماش دوختم یکن یوقت تلف م یچ

 گفتم : الیخی:مهمه ؟ ب-؟  یروانشناس

من  با یتون یم زایچ نیبا ا ی:اخه فکر کرد-؟  یدی:پس چرا پرس- نه

 ؟! رسمی:نم-!  یبرس ییبه جا

 . شده بودم زهیبرگردوندم . عاشقه م زینزدم و نگاهم و به م یحرف

 وندیهمش نگاهم بهش بود . پ

-:منتظر ؟ -؟  یهست یچ:منتظر -گفت سرش هوو اوردم .  یم بود

 نجاتت بده ؟ نجایاز ا ی:منتظر

 یفکر م یبرگردوندم و گفتم : شما چ شیگرگ یو تو چشما نگاهم

 :من االن به-:تو بهم بگو -؟  یکن

 یندحاضر شده زن تو بشه پوزخ افهیق نیبا ا یکنم که ک یفکر م نیا

 یهست یقهار کنیزد : باز

 یفکر م یگفتم : شما چ برگردوندم و شیگرگ یو تو چشما نگاهم

 :من االن به-:تو بهم بگو -؟  یکن



 یندحاضر شده زن تو بشه پوزخ افهیق نیبا ا یکنم که ک یفکر م نیا

 یهست یقهار کنیزد : باز

داشتم سرش و از  یخوب یهم گذاشتم و گفتم : استاد ها یرو چشم

 بازوهاش جدا کرد و گفت یرو

 نگفتی:م- ستین ادمیردم : طرف اون ؟ چشم باز ک ی: چند وقته رفت

 ؟ پس چرا یدار یحافظه خوب

 و به :مگه چند سالته ؟ متفکر دستم- هیری:از عوارض پ-رفته ؟  ادتی

 طرف سرم بردم و تکونش

 یدنبال چ : ستادیروم ا شیاز جا بلند شد و پ ادینم ادممی: اوم ...  دادم

 ام و بهش رهی؟ نگاه خ یهست

ز اکه  یهم فشردم . با درد یام و روهستم ؟ لبه ی: دنبال چ دوختم

 شونه ام برخواست چهره در هم

م و دستم و مشت کردم . اما به سرعت حالت قبلم و حفظ کرد دهیکش

 تکون دادم نیو سرم و به طرف

 گذاشت و به طرفم خم زیم یدستاش و رو یمثل عابد یچی: دنبال ه

 ارمان وندیات با پ دوستیشد : 



ده فتاا نطوریچرا ا نهیا ری:اگه غ-داره ؟!  یگفتم : به تو ربط لکسیر

 عاشق چشم و دی:شا-دنبالت ؟ 

 االبشونه هام و  یدار یشده پوزخند زد : اعتماد به نفس خوب ابروم

 که تهیفقط واقع شهی. هم دمیکش

 شیدیده ک یبار نی: اول دیا رو از هدف دور نگه داره . پرستونه اون یم

 ابروهام و باال دادم : خوب ؟

:هر طور - یکن یما دخالت م یشخص یتو زندگ ی:دار-:کجا بود ؟ -

 -:باش -خواد فکر کن  یدلت م

و تمسئله به  نیکنم ا ی:دارم فکر م-:کجا بود ؟ -رو  ی:چ- ی:نگفت

 نداره چشماش رنگ خشم یربط

 یمنما ابردم . کم اورده بود  یباهاش لذت م یبود . از باز یعال فتگر

 -بشه .  میخواست تسل

ر ه ی... خودت گفت یتون ی:نه ... نم-کنم  ی:ارتباطش و من مشخص م

 خواد فکر کنم . یطور دلم م
   

.  دیکوب زیم یکنم دست مشت شده اش و رو یفکر م یمنطق منم

 زیم یمشتش که رو ینگاهم رو



 یمو گفت : قطعه رو  دیکش قیاومده بود برگشت . چند نفس عم دفرو

 :مگه من-؟  کاریخواد چ

 یم دی:شا-خوره ؟  یم وندی:بهم بگو اون قطعه به چه درد پ-؟  فضولم

 خواد تو رو نابود کنه پوزخند

برم  یم:تازه دارم ازش لذت - ی:از باز-؟  ی:از چ-؟  ی: خسته نشد زد

 درباز شد . به طرف مرد

 تیجز واقع یزیزدم . من چ یرفت . پوزخند رونیو از اتاق ب برگشت

 یبهش نگفتم . اما اون فکر م

 شد . شخندیبه ن لیکنم . پوزخندم تبد یم یدارم باز کنه

 : سها

 بودم که بهم یو به صفحه تبلت دوخته بودم . منتظر پاسخ نگاهم

 ی. من اون جواب و م دادنیم

 بود که من انتظارش و یم یزیون چهم دی. و اون جواب با خواستم

 داشتم .

ود . ه بو به افسون دوختم که با ذوق و شوق تو لپ تاپش فرو رفت نگاهم

 به صفحه لپ تاپش ینگاه

 . مسنجرش روشن بود ... انداختم



 . خودم اددش کنم یدیخوام تو ا ی... گفتم م دمیو پرس شیدیا ازش

ه صفح یعت دستام و روروم کردم و به سر شیو وارد برنامه پ شیدیا

 دادم . یلپ تاپ حرکت م

ش داشته باشه ... ممکن بود به یدست رس شیدیبود پدرش به ا ممکن

 دیبده . و من با امیپ

 کردم . یقطع م رونیب یایو کامال با دن ارتباطش

که  یدیجد یها یدیو هک کردم و مسدودش کردم و صفحه ا شیدیا

 ساخته بودم و براش به

 رکایچ دیگرفت و گفت : حاال با توری. نگاهش و از مانگذاشتم  شینما

 کنم ؟

 ما به حرکت در اوردم . حاال بوردیک یجلو خم شدم و دستم و رو به

 . میسرور و به دست اورد یپ یا

 . میوارد بش میکه بتون ییدنبال حفره ها میبگرد دیبا

رم ن نیرو وارد ا یپ یو ا میکن یو روشن م نینرم افزاره ا نیا نوبت

 تا دنبال حفره ها میکن یافزار م

 . بگرده

 نرم افزار ؟ نی: ا دیبلند کرد و پرس سر



کس  چیخودمه ... دست ه یبه روش زدم : از نرم افزار ها یلبخند

 یمواظبش باش یلیخ دی، با ستین

 تکون داد . سر

م تون یدستام دوختم : من نم نیتبلتم نگاهم و به صفحه ب یصدا با

 اون دست ی. ازاد و ازاد کنم ریام

 ستین من
   

تبلت  یها یپ یاز مسنجر ها براساس ا رونیب یخصوص یچت ی صفحه

 لیمیکه ا یوتریخودم و کامپ

 ستددونم  یکردم و نوشتم : من خوب م جادیطرف اونا اومده بود ا از

 نره ادتیگذاشتم .  یک یرو

 دست من دخترت

 ستیدست من ن ریام یازاد یبفهم یخوا ی: چرا نم نوشت

 نه ؟ یخوا یزدم و نوشتم : پس دخترت و نم یپوزخند

 هشیازاد نم یاسون نیبه ا ریتا نوشت : ام دیطول کش یلحظه ا چند

 ... تو قطعه میمعامله کن هیچطوره 

 میکن یو ازاد م ریبه ما بده ما هم ام رو



طعه ن قمن احمقم ... او ی... نکنه فکر کرد یباحال یلی:ههههه ... خ-

 ... هیزیر از هر چارزشمند ت

م هدخترت ... سه ساعت  یدر برابر ازاد ریام یازاد یدون یم خودت

 یوقت ندار شتریب

و  ریمتونم ا ینره من هر طور بخوام م ادتیکردم و ادامه دادم :  مکث

 یوسط کس نی... ا رونیب ارمیب

 دخترته ... رهیم نیاز ب که

 گ بهتکه قبل از مر نرفته ادتیمادرش ...  ادگاری یکردم : وا اضافه

 یسپرده حتما مواظبش باش

ساعت حضورم تو خونه اش  کیبود که افسون تو  ییزایهمه چ نایا

 گفته بود

 ودلرحم باشم  دیدخترم با هیکردن چون  یدونم چرا همه فکر م ینم

 ی... ول امیزود کوتاه ب یلیخ

ر تم مقاو یلیتونه در برابر مشکالت خ یکه م یزن بودم ... زن هی من

 هزاران مرد باشه .

رد توجهم و جلب ک رونیاز ب یادیز یگذشته بود که سر و صدا یساعت

 . به طرف پنجره رفتم .



ود بکه بهش داده بودم شده  یافسون انچنان محو اطالعات خوشبختانه

 به اطراف یتوجه چیکه ه

ف مختل یدر جاها نیدوختم . سه تا ماش نیی. نگاهم و به پا نداشت

 بودن و چند نفرتوقف کرده 

 . زدنیقدم م اطراف

 ..به صفحه انداختم . یزدم . به طرف تبلتم رفتم و نگاه یپوزخند

 به افسون نداشته باش ... یبودن : کار نوشته

 دمیانجام م ریام یازاد یتالشم و برا تمام

ه ب کینزد یرانندگ یها نیها رو چک کردم . دورب نیو دورب برگشتم

 نجایا

 یزیریبرنامه رو به هم م یانداختم و نوشتم : داربه افسون  ینگاه

 که نرفته از تقلب ادتی...  یعابد

 اختمانس نیا یلومتریک هیجا برن ... تا  نی... به ادمات بگو از ا زارمیب

 باشه ... وگرنه یکس چیه دینبا

 نییپا ندازمیپنجره م نیو از هم دخترت

 من ؟ ی:ادما-
   



 ینگاه هی ... بهتره ومدنیونا از طرف تو نباور کنم که ا یخوا ی:نکنه م-

 به طرز راه رفتنشون و بند

نه ک یمکفش ها استفاده  نیکه از ا ی... تنها سازمان یبنداز کفشاشون

 جا نیفقط اطالعاته ... بگو از ا

 نییندازم پا یجا م نیدخترت و از ا ای برن

 من ؟ ی:ادما-

 ینگاه هی ... بهتره ومدنیباور کنم که اونا از طرف تو ن یخوا ی:نکنه م-

 به طرز راه رفتنشون و بند

نه ک یمکفش ها استفاده  نیکه از ا ی... تنها سازمان یبنداز کفشاشون

 جا نیفقط اطالعاته ... بگو از ا

 نییندازم پا یجا م نیدخترت و از ا ای برن

 خبر ندارم ... نای:من از وجود ا-

 طرف پنجره رفتم . به

 م ؟ختم و گفتم : اجازه هست پنجره رو باز کنبه افسون اندا ینگاه

 سر بلند کنه گفت : اره نکهیا بدون

 . فقط نه دست جا به جا کردم و پنجره رو باز کردم . کامال یو تو تبلتم

 یکم هی



 برن ؟ یبگ یخوا یو به تبلت دوختم و نوشتم : هنوزم نم نگاهم

 نیاشمرف طاروم به به مامورا افتاد که سر بلند کرده بودن . اروم  نگاهم

 هاشون به راه افتادن . سوار

 شدم . رهیها خ نیشدن . برگشتم و به دورب نیماش

 دور بشن نجایاز ا یلومتری: بگو تا سه ک نوشتم

 :باشه باشه-

.  رو بستم و برگشتم کنار افسون نشستم . هنوزم مشغول بود پنجره

 زدم . یلبخند

ا سه ت ری... اگه ام ریبگ میصمتبلت به حرکت در اوردم : ت یو رو دستام

 از دیازاد نشه با گهیساعت د

 یافسون بگذر ریخ

 یاریسر دخترم نم یی:تو بال-

 بابت مطمئن نباش نی:از ا-

 رهیخچپم انداختم و با ارامش به صفحه تبلتم  یپا یراستم و رو یپا

 شدم .

 یماق نتفا یاسون نیبه ا یزیاومد . هر چ یم رونیامروز از اونجا ب ریام

 اونجا یبه سادگ ریافتاد ... ام



ود . بم کرد براش مه یکه فکر م یازاون شتریب یموند ... دختر عابد ینم

 معاون سازمان یبرا

ه ب نداشتم میمهم بود . و من تصم یدخترش به اندازه هر کس اطالعات

 سر دخترکش ییوجه بال چیه
   

 ریام االن یعنی.  دیفهم یجز خودم م چکسیه دیو نبا نیا ی. ول ارمیب

 کنه ؟ بخاطر یم کاریداره چ

 یم یاوردن ... به راحت یسرش نم ییبال چیکه داشت ه یاطالعات

 کنن ... اما ستشیتونستن سر به ن

 نی. ا دمیکش یم شینشستم . کل سازمانشون و به ات یکار نم یب منم

 دونستن و به یخوب م یلیو خ

 . کردن یمحافظت م ریتونستن از ام یم یقیطر هر

 : ریام

با  .م روم انداخت شیپ یکلیبه مرد چاق و ه یدر باز شد . نگاه دوباره

 یاون سر کچلش و چشما

 شده بود . رهیبهم خ گندش

 هم گذاشتم . یدرد لبم و به دندون گرفتم و چشم رو از



 ؟ یشد و گفت : درد دار کینزد بهم

 کردم . سکوت

هم . همونطور که ب دیکش رونیب یگذاشت و ارامبخش زیم یو رو فشیک

 نیگفت : ا شدیم کینزد

...  یاشب نجایاالن ا دیکنم . تو نبا یم قیکه بهت تزر هیارامبخش نیاخر

 ... هنوز یاستراحت کن دیبا

 ساعت از عمل پا و شونه ات نگذشته . 

 دکتر ؟ یبگ یخوا یم یباز کردم : چ چشم

ن تا بزار یزنی؟ چرا حرف نم یگ یو بهشون نم زی:چرا همه چ-

 یاستراحت کن

 کنم دکتر جان یزدم : االنم دارم استراحت م پوزخند

 وضع ؟ نی:با ا-

 . کنن یکه تخت پر قو واسه ادم اماده نم شهی. هم ستین ی:چاره ا-

 عادت دیوضع با نیهم به ا یگاه

 کرد

 یکله شق یلی:خ-

 یکله شق یلی:خ-



 دونم دکتر ... ی:م-

 یبود نطوری:از همون اول هم-

 ؟! یاریاز اطالعات سر در ب یاگاه یرار نبود به جا:تو هم ق-

 بهتره نجای:ا-

 یم واسشون کارایکنن . چ یم نیو تام تتی:چرا ؟!چون همه جوره امن-

 نجایواسه ا ایدکتر ؟ از چ یکن

 یگذشت بودن
   

 ستنی:اونا انقدرا هم بد ن-

 بد هم . شهیم دایادما خوب هم پ نی:من نگفتم بدن ... ب-

 ؟ ی. و تو االن کدوم سمت:درسته ..-

رو فکه در بدنم  یکه از درد ارامبخش یزدم و درست لحظه ا یشخندین

 رفتم چهره در هم یم

 !دکتر ؟ ییتو رو فرستادن واسه بازجو نباریبودم گفتم : ا دهیکش

و د نیا نیدکتر ... من ما ب ستین یبزنه گفتم : مشکل یخواست حرف تا

 تونم یتام ... اون طرف نم

 . ستیخوب بد هم ن یخوبه ... ول زیهمه چ بگم



 :چقدر خوبه ؟!-

 شترهی:درصد خوب از بد ب-

 ؟ یهست ی:راض-

 خوره یم شتریمن ب اتی:اونجا به روح-

 ی:از همون اول سرکش بود-

 رماندهور فبار که از دست نیخاطرات لبخند زدم و گفتم : اول یاور ادی با

 مجرم هیکردم ...  یچیسر پ

 کرد ... کم مونده بود کارم به دادگاه بکشهدستم فرار  از

 یخوب خودت و خالص کرد ی:ول-

 هستم دکتر ؟ ی:هنوزم همونطور-

 یوددر رفته ب شیوقت پ یلیخ یاالنش اگه درد نداشت نی:اره ... هم-

 یشناس یزدم : تو من و خوب م شخندین

 هینبت .... درسته یرو جلب کرد ایلیخالفت نظر خ نی:بعد از همون اول-

 خوب ... همون یول یشد

.. . یجلب کرد یلیبود . نظرش و خ وندیها سردار دنبال پرونده پ موقع

 ها ییتوجه سردار و توجه باال



 نیا یول ادیبه نظر ن دیمامور معروف ... شا هیکرد به  لیتو رو تبد همه

 زود به گوش یلیخ زایچ

 رسهیها م ییباال

 شدم . بدونم معروف نکهیزدم : پس بدون ا لبخند

 عوض شد . زیهمه چ کدفعهی ی... ول نطورهیتکون داد : هم سر

 :چطور ؟-

ودن ه بهمه شوکه شدن . تو رو اماده کرد یوندیتو با پ دنیفهم ی:وقت-

 بزرگ ... یها تیمامور یبرا

ود بش که دست ی... اطالعات یو بکن وندیقرار بود اول از همه شر پ تو

 بود که بشه یفراتر از اون یلیخ

 فکر کرد . هشب
   

 حکومت و سرنگون کنه . هیتونه با اون اطالعات  یم وندی:پ-

 ! هیاون اطالعات چ یدون ی: پس م دیکش یقیعم نفس

 که نرفته من با اونم ادتونیدونم .  یخوب م یلی:خ-

 یمکنم  یبه گذشته نگاه م یوقت یتونم باور کنم . ول ی:هنوزم نم-

 ... یهشیشب یلیتو خ نمیب



 ؟ نیدیهم فهم:شما -

م با اردارمان  وندیکه از پ یفیتعر نمیبیکنم م یفکر م ی:اره ... وقت-

 سالها شناخته نیا یکه تو یریام

 هیکی بودم

 هم گذاشتم . یچشم رو یزدم و به اروم لبخند

 خابراه درست و انت دوارمیزخم شونه ام گذاشت و گفت : ام یرو دست

 یکرده باش

 خابراه درست و انت دوارمیو گفت : ام زخم شونه ام گذاشت یرو دست

 یکرده باش

که شناختم و  یراه نیشدم : من بهتر رهیخ اهشیس یچشما تو

 ارمان و وندیانتخاب کردم . من پ

 فت .من قرار نگر یرو شیشبه پ هیارمان  وندیشناسم . پ یم سالهاست

 ارمان و ذره ذره ... وندیمن پ

ف هد یعنیمن  یارمان برا وندیآسه ... با گذشت زمان شناختم . پ آسه

 ی... خوب ی... زندگ جانی... ه

 که در کنارش هست و هم دوست دارم . ییها یبد ی... من حت

 ؟ یو باال داد و گفت : خودش و چ ابروهاش



 ؟ نیدار ی:شما چه نظر-

 هیعالقه ...  هیفقط  گمیزخم برداشت و گفت : من م یو از رو دستش

 عشق هیدوست داشتن ... و 

 جلوه بده یرو دوست داشتن یفیتونه هر تعر یم

 زدم . لبخند

 تکون داد و گفت : مواظب خودت باش یسر

 شکنجه ؟! یخوان بفرستنم برا ی:م-

نجام اتر نجات اون دخ یبرا ی... اونا هر راه وندهی:دختر معاون دست پ-

 دنیم

وش ه رجا بلند شدم . لنگان لنگان خودم و به دکتر رسوندم و رو ب از

 و پرسشگرانه نگاهش ستادمیا

 خوان من و با دخترش معاوضه کنن ی: م کردم

ته اسم معامله رو روش گذاشته . اون گف وندیزد و گفت : پ یلبخند

 یرو با تو معامله م یدختر عابد

 کنه
   

 قبول نکنه ؟! ی:و اگه عابد-



...  یارد وندیکه تو با پ یشناسم . و از شباهت یکه تو رو م یی:تا جا-

 یخوب م وندیکنم پ یفکر م

 جونش به جون دخترش بسته هست . یعابد دونه

 تکون دادم و گفتم : پس ازادم ؟! سر

 یکن یارخوان باهاشون همک ی... اونا م یکن یمعن یرو تو چ ی:تا ازاد-

 ریام

 . رسهی... چه مسخره به نظر م ینگاهش کردم : همکار متفکر

 خواستن دکتر ؟ ی:ازت چ-

و و تاون قطعه کجاست . بگو اطالعات کجاست . بهشون بگ :بهشون بگو-

 گذره . یم یچ وندیفکر پ

 گذره یم یچ وندیدونم تو ذهن پ ی:من نم-

 گذره یم یتو ذهنش چ یدون ی، قطعا م یکن ی:تو مثل اون فکر م-

ت االسو نیکدوم از ا چیتکون دادم : دکتر من جواب ه نیو به طرف سرم

 دونم یو نم

 یبر رونیب نجایتا از ا یبگ دیرو با نایا یو همه ... ت ری:ام-

 ندهزاگه  نایا یزدم : شما چرا دکتر ؟ من بعد از گفتن همه  پوزخند

 شمیقبرس م یبمونم راه



 و گفت : باهاشون معامله کن دیخند

 دستم ندارم بخوام باهاشون معامله کنم یزی:من چ-

 ارکیچ یخوا یه ماگه نتونه نجاتت بد ؟یاعتماد دار وندی:چقدر به پ-

 ؟ ریام یکن

 از خودم به اون اعتماد دارم . شتریلب زمزمه کردم من ب ریز

 تسین یزیگفت و باعث شد نگاهم و بهش بدوزم و بگم : چ یهان دکتر

 دکتر

ه ونه رات یم نی، ا ی... به نفعته باهاشون همراه بش ری:فکرات و بکن ام-

 نجاتت باشه

 :راه نجات ؟-

 رونیب یبر یتون یم نجای:تو از ا-

 امکان نداره دکتر نی:ا-

 گو اونن بخواد ... بهشو یتو رو م وندیاالن دست توئه . پ ی:برنده باز-

 قطعه و اطالعات کجاست و

 و خالص کن خودت

 خوره ؟ ی:اون قطعه به چه دردشون م-



 گو اونن بخواد ... بهشو یتو رو م وندیاالن دست توئه . پ ی:برنده باز-

 عات کجاست وقطعه و اطال

 و خالص کن خودت
   

 خوره ؟ ی:اون قطعه به چه دردشون م-

 ؟ یکن یفکر م ی:توچ-

ونه ت یم...  رونیسازمان و بکشه ب نیتونه کل اطالعات ا ی:اون قطعه م-

 یبررس هیهر جا که باشه به 

و  ها تا گاوصندوق ها ستمیبکشه . از انواع س رونیاطالعات ب یکل

 خچهیتار

 و حاال ؟زد :  یلبخند

 خوره یسازمان نم نی:اون قطعه به درد ا-

ن بحث کرد به دردشو یالملل نیبشه باهاش سر مسائل ب یوقت ی:ول-

 خوره یم

 نفع استفاده بشه نیازش به ا دی:نبا-

 ... یکارا استفاده کرد ول یلیخ یاز اون قطعه برا شهی:م-

 و بهشون بگو نیگفتن ندارم دکتر ، ا یبرا ی:من حرف-



 یشونه  یاومد و دستاش و دور شونه ام انداخت . سرم و رو رجلوت

 دکتر گذاشتم .

 تو خطره ی... جون دختر عباد ریو بگ میتصم نیگفت : بهتر اروم

 وندیپ کردم : نگران اون نباش ... کیو بلند کردم و به گوشش نزد سرم

 ارهیسرش نم ییبال

 :خوبه-

 یتو طرف من باش دوارمی:ام-

 خند زد .دور شد و لب ازم

 هم گذاشتم و ازش روبرگردوندم . یرو چشم

 شما لیباز شد . دکتر گفت : تحو در

 یازبدوباره  یبرگردم گفتم : اومد نکهیرفت . بدون ا رونیاتاق ب از

 ؟ میکن

 . دیرس ی. قدش بهم م ستادمیطرفم اومد . برگشتم و رو به روش ا به

 دو سانت یکیفقط  دیشا

 بود . کوتاهتر

؟ اون  یکن یقفل کرد و گفت : چرا کمکمون نم شانه یوو ر دستاش

 دختر  ساله رو گروگان هی



 . گرفته

 نی:شما هم من و گروگان گرفت-

 یکرد یفرار م سیاز دست پل ی:تو داشت-

 یکی سایتا حاال شما و پل ی. از ک رهینتونست من و بگ سیپل ی:ول-

 ؟! نیشد

 میباهم بود شهی:ما هم-

 نیررو قبول ندا سایکدوم از پل چی. شما ه ینزیخنده دار م ی:حرفا-
   

 میی... ما فقط بهتر از اونا ستین اینطوری:ا-

 باالست یلی:اعتماد به نفست خ-

 باشم نطوریگرفتم ا ادی:امروز -

 داره یسود یباز نی:خوبه ... خوشحالم ا-

 یف. اما االن زمان کا مینجات جون اون دختر تالش کرد ی:ما برا-

 یهم نم یصورت چیه و به میندار

 طعق رونی. کل ارتباط اون ساختمون با ب میوارد ساختمون بش میتون

 هم اجازه نداره وارد یشده . کس



ن اکو چند نفر س رمردیو پ رزنیاون ساختمون فقط دو تا پ ی. تو بشه

 ... ستنیهستن که االن خونه ن

 وارد مینوت ی. ما نم میفکرش و بکن میکه بتون هیباهوش تر از اون وندیپ

 اعتراف دی. با میساختمون بش

 اونه یباز نیبرنده ا میکن

 اونه یباز نیبرنده ا میاعتراف کن دیبا

 ؟ نیخوا یم ی:از من چ-

 مشیریکن بگ یکار هی.  وندیپ شی:ما رو ببر پ-

 کار و بکنم ؟ نیا دی:چرا با-

و  یریگ یم دیجد تیهو هی...  یشیگروه م نی:در برابرش وارد ا-

 داشت ... یخواه یموفق یزندگ

 یتجربه کن یتون یو م جانیه نجایا

 ؟ نیزدم : فقط هم پوزخند

 یواخ یم یچ گهیبشه . د نیتام شهیهم تتیها قول دادن امن یی:باال-

 ؟

 ؟ یکرد یرو قبول م نایا ی:تو بود-

 یشیم نیماز همه لحاظ تا نجایراحت در انتظارم بود . ا یزندگ هی:اره -



 دارمن یمال ازی:من ن-

 میکن یم نیو تام تتی:ما امن-

 تونم از خودم محافظت کنم ی:م-

 ... یبه باالها برس یتون ی:م-

 :من االنم باال هستم-

 ؟! یایباهامون راه ب یخوا یجوره نم چی:ه-
   

 ی؟ م یکن کاریچ یخوا یبه راه افتادم و گفتم : م میطرف صندل به

 ؟ یریپدرم و گروگان بگ یخوا

بهم شوک وارد  یخوا یم دمی؟ شا یکن دمیرگ تهدبه م یخوا یامی

 یدوست دار ی... هر کار یکن

 گفتن ندارم یبرا یزیاما من چ یانجام بد یتون یم

 رونیب میتو رو بفرست میدار می... تصم ی:بهتره اماده بش-

 یادامه داد : ازاد یحالت عصب با

 ؟ نیگرفت یو بهش دوختم : در برابرش چ نگاهم

 :اون قطعه رو-

 رنگ تعجب گرفت : قطعه ؟ یلحظه ا یبرا نگاهم



.. اون . یبا ارزش یلیارمان خ وندیپ یطور که معلومه برا نی:اره ... ا-

 حاضر شده تو رو در برابر اون

 معامله کنه قطعه

 دایو فر دیکش ری. شونه ام ت دمیکوب زیم یو مشت کردم و رو دستم

 هیاز ته دل ...  یادی. فر دمیکش

 کار نیت اتونس ینم وندیاز تمام وجودم . پ ی ـــــــــــــلعنتــــــــ

 و بکنه .

 به روم زد . یپوزخند

 دمدا یم حیکرد . من ترج یاون قطعه رو با من معامله م دینبا اون

 تا اون قطعه دست دولت رمیبم

 باشه . یمخف یتونه شروع جنگ ها ی. اون قطعه م باشه

 رفت . رونیاتاق ب از

 ینم گذشت . زمان برام تموم شده بود . من اجازه یم یبه کند لحظات

 دادم اون قطعه به دستشون

رد . ک ینم ور کا نیا وندی... پ وندیتونستم بزارم ... نه پ ی... من نم برسه

 کار و نیچرا ؟ چرا داره ا

 کنه ؟ یم



 یتمام اعضا گهیحبس شد ... سر درد گرفته بودم . د شانهتو  نفسم

 کرد . یبدنم درد م

 . دمیبکو وارید یبرگشتم . مشتم و رو واریجا بلند شدم و به طرف د از

 . دمیبکو وارید یبرگشتم . مشتم و رو واریجا بلند شدم و به طرف د از

 باشه . یدست هر کس دی... اون قطعه نبا نه

 راهسالمم تمام خشمم و هم یبرگشتم و با پا میخشم به طرف صندل با

 لمنتق یبه صندل ادیفر هیبا 

 یصدا .افتاد  نیزم یرو زیبه جلو رفت و با برخورد به م ی. صندل کردم

 بلند شد . یگوش خراش

 . نیو باعث شد بخورم زم دیکش ریبود ت نیخورده ام که زم ریت یپا
   

قب شد و سرم به ع دهیشده برخورد کرد . گردنم کش یبا کف کاش سرم

 ادیرفت . و من طاق باز فر

 : نـــــــــــه زدم

ا تشدنشون خم شدن  کینفر وارد شدن . به طرفم اومدن . با نزد دو

 : به دمیکش ادیبلند کنن که فر

 نیدست نزن من



 . دنیعقب کش ادمیفر با

 : گفت تیبه مرد ها انداخت و با جد یوارد اتاق شد و نگاه دوباره

 نیبلندش کن

 نیزدم : گفتم به من دست نزن ادیفر دوباره

 دین. بلندش ک میبه حرف تو گوش کن میقت ندارپوزخند زد : ما و مرد

... 

رف ه طبدستم و گرفتن و از جا بلندم کردن .  زدمیکه م ییدست و پا با

 . میدر به راه افتاد

 یم یتالف یروز هیشد :  کیبهم نزد یعابد میرفت رونیاتاق که ب از

 کنم .

 مدیکردم از دست اون دو نفر خالص بشم . گفتم : من اجازه نم یسع

 اون قطعه دست شما ها باشه

 . میوقته دنبالش هست یلیکه خ هیزیزد : اون قطعه چ یپوزخند یعابد

 به خودم بجنبم چشمام و بستن . تا

کون تافتاده بود و  ریاز مرد ها گ یکی یدستها یسالمم و که تو دست

 کردم از یم یدادم و سع



 هگیصورتم قرار گرفت و د یرو یکه دستمال رونیبکشم ب دستش

 . دمینفهم یزیچ

****** 

 : سها

 رارقاس ام اس فرستادم که مطابق نقشه وارد عمل بشه .  نیفرز یبرا

 بده و لیبود اول قطعه رو تحو

 . رهیو بگ ریام

ده ت شجان حواسم کامال پر وندیپ دیببخش یاز جا بلند شد : وا افسون

 برات یخور یم یزی... چ

 ؟ ارمیب

 زدلمیزدم و گفتم : نه عز به ساعت انداخت . لبخند ینگاه

به ساعت انداخت و  یرفت نگاه یکه به طرف اشپزخونه م یحال در

 کرده ریگفت : بابا د

 رسهیم رید کمی. گفت  دهی:حتما جلسه اش طول کش-

.. .اش عادت کردم به نبودن ه گهی... د نطورهیتکون داد : حتما هم سر

 سخته ییتنها

 زمیعز ستیهم نمبل جا به جا شدم و گفتم : بد  یرو



 دونم یهاش و باال انداخت : نم شونه
   

 اشپزخونه شد . وارد

 سر قرار ... رهیکه داره م دیرس نیاز فرز یامیپ

 با قطعه ... ریمعاوضه ام یرفته بود ... ول شیخوب پ زیچ همه

 دادم و از جا بلند شدم . رونیو ب نفسم

 هست دنبال افسون وارد اشپزخونه شدم و گفتم : اجازه به

 ... دمیم یشام حساب هی بیبه روم زد : دارم ترت یلبخند

 دی. من کم کم با زدلمیتکون دادم : زحمت نکش عز نیو به طرف سرم

 برم

 ؟ یمون یگفت : منتظر بابا نم متعجب

.  شوننمیب ی:قرار مالقات دارم ... اگه تا اون موقع اومده باشن که م-

 . رمیاگه نه که م

 ر ؟گفت : قرا طنتیش با

 زدم : با نامزدم یلبخند

 یازدواج کرد یزد : نگفت یشخندین

 یدی: نپرس دمیهام و باال کش شونه



 ؟ هی:اسمش چ-

 :اوستا-

 زد : چه باحال ... اسم هر دو تون قشنگه لبخند

 زدم : درسته هیکانتر تک به

 ؟ ی:دوسش دار-

 تکون دادم : البته سر

 ؟ پهی:خوشت-

 یلیزدم و گفتم : خ یچشمک

 ش به حالت:خو-

 ؟ یرو دوست دار یبه صورت ناراحتش انداختم و گفتم : کس ینگاه

 ؟ یرو دوست دار یبه صورت ناراحتش انداختم و گفتم : کس ینگاه

 هیو گفت : پسر خوب دیو دزد نگاهش

 طرفش رفتم : خوب ؟ به
   

 کنه ی:بابا قبول نم-

 :چرا ؟-

 نداره یچیاونم ه گهیزوده . م یلیهنوز خ گهی:م-



 کنه؟ یم کاری:چ-

 ؟ ی:ک-

 :اون اقا پسر!-

 :دانشجوئه-

 خوام یو نگاهم و به صورتش دوختم : نم دمیموهاش کش یو رو دستم

 با تو ... ایبگم حق با باباته 

 یمتو رو  یدوست داره ... اون خوشبخت یلیو بدون بابات خ نیا یول

 خواد . قدرش و بدون ... اگه

 گفتم چشم یفت مگ یم یتو رو من داشتم هر چ یبابا

 ؟ ستیشد : بابات خوب ن رهیو باال اورد و بهم خ نگاهش

 ادیهم فشردم و گفتم : نه ز یو رو لبام

ارم ت د. دوس میهم کارمون و انجام بد گهید کمی ایکنارش گذشتم : ب از

 یادیز یزایقبل رفتن چ

 بدم ادی بهت

 ؟ ید یم ادیهم بهم  یدیدنبالم اومد و گفت : هک ا به

 ؟ یزدم : دوست دار یدشخنین

 یلی: خ دیو بهم کوب دستاش



 لپ تاپش نشست و مشغول شد . یمبل نشستم و اونم جلو یرو

 زدم . یبه صفحه تبلتم انداختم و لبخند کوتاه ینگاه

 نیرتبلتم بلند شد . اخ یدادن به افسون بودم که صدا حیتوض مشغول

 و هم اضافه کردم و حاتیتوض

.  مینشسته بود نیزم یرو زیمبل ها و م نیب مبل برگشتم . ما یرو به

 داشت . با یاپارتمان بزرگ

 کرد . یکه خونه رو روشن م یبزرگ یها پنجره

 نویزیتلو زیقرار داشت و م یبزرگ هشت نفر زیم هیاشپزخونه  یجلو

 روم مبل ها بود . شیهم پ

وبه خ رینوشت : معامله انجام شد . ام نیبه صفحه انداختم . فرز ینگاه

 هوشهی... فقط ب

 سرعت نوشتم : چرا ؟ به

 کردن هوششی:ب-

 نوشت : دخترم و ازاد کن یعباد نیح نیهم در
   

ا براش گذاشتم و نوشتم : دستت درد نکنه ... من ب یشخندین حالت

 دوارمینداشتم . ام یدخترت کار



 اتدیپ فاطرنینرفتم ا رونیب نجای... بهتره تا از ا یباش اوردهیدر ن یباز

 دخترت ینطوری. چون انشه 

 نهیب یم صدمه

 :باشه-

رم ب دیبا گهیجا بلند شدم . تبلت و به دست گرفتم و گفتم : من د از

 سالم یافسون جان ... به بابا کل

 . شرمنده اگه مزاحم شدم برسون

ش بهم خو یلیتنهام خ شهی... من هم نیکرد و گفت : بازم بمون اخم

 گذشت

 . گهیروز د هی:انشاا... -

 م وه گهیروز د هی میبتون دیهم گذاشتم و ادامه دادم : شا یرو چشم

 مینیبب

 شمیباز کردم . سرتکون داد و گفت : البته . خوشحال م چشم

 شمیباز کردم . سرتکون داد و گفت : البته . خوشحال م چشم

دم . شر وارد اسانسو یطرف در خروج به راه افتادم . بعد از خداحافظ به

 وم وپالت پیبه سرعت ز



 دهیپوش مانتو نسبتا بلند هی رشی. پالتوم کوتاه بود . ز دمیکش نییپا

 رونیبودم . پالتو رو از تنم ب

 وبود ...  یمشک رونشیاوردم . سمت ب رونیهاش و ب نیو است میکشد

 یحاال با برگردوندنش رنگ اب

 خود گرفته بود . به

اق س یه هاکم.. با چبه پا داشتم . یو از تنم در اوردم . شلوار تنگ مانتوم

 که ساق هاش تا یبلند مشک

شتم دا مانتو بلندم به تن ریکه ز ییاومد . مانتو یو به چشم نم شدیم

 کوتاه بود تا حرکت باهاش

ه بکوتاهم و دوباره  یهم پشت سرش داشت . پالتو یبشه . چاک راحت

 تن کردم . مانتو رو برداشتم

ور ه بود و هم شال که د. چون هم کال دمیکالهم و هم از سرم کش و

 گردنم محکمش کرده بودم . به

 یوبرداشتم و ت نیزم یشال دور سرم بستمش و مانتو رو از رو صورت

 یجا دادم . پارچه سبک فمیک

 یوراوردم و  رونیب یجا شد . رژ قرمز رنگ فیک یو به سرعت تو داشت

 . تبلتم و که دمیلبهام کش



 .در اسانسور باز شد  نیح نیگذاشته بودم برداشتم . در هم نیزم

 رونیپالتو ب بیو از ج نکمیع

ام و وهاز م یقسمت نهیا یرفتن تو رونیو به چشم زدم . قبل از ب اوردم

 و تبلت و ختمیصورتم ر یرو

 فرو بردم . فمیک بیج یتو

ز ال رفتم . قب یپالتوم فرو کردم و به طرف در خروج بیو تو ج دستام

 به یباز کردن در نگاه

مئن مط داد امن هستن . اما من یها نشون م نیانداختم . دورب ملیموبا

 و به عقب هل فمینبودم . ک

 انداختم . نییبه باال و پا یو برگشتم . نگاه دادم
   

 هی .دوختم  رونیدر به ب نیشدم و نگاهم و از دورب کیطرف در نزد به

 ستادهیدر ا ینفر رو به رو

 شسته .نن کاریاونقدرا هم ب ی. پس عابد بود

 به اطراف انداختم . ینگاه

 ازب یا گهیخونه ها رو به سمت د نیا یها نگیپارک نکهیاز ا شهیهم

 بردم . یشد لذت م یم



 شدم . یسمت راست راه یپله ها از

ژو پ هیها انداختم . به طرف  نیبه ماش یشدم . نگاه نگیپارک وارد

 رفتم و نگاهم و به یخاکستر

 و باز کردم نگینبود . در پارک ریگاز دزد یدوختم . خبر داخلش

ودم ب یم یعاد دیانداختم . دو تا مرد اون طرف بودن با رونیبه ب ینگاه

 بشیج یتو یکی. دست 

 قشیفف رکه قد بلند تر بود برخال یبه سرش انداختم . اون ی. نگاه بود

 به سر نداشت و یکاله

 یوژزدم . االن تکنول یبود . پوزخند ختهیگوشش ر یو رو موهاش

 ستین یکیکرده ...  شرفتیپ

 دهیکنن و د یبهتر عمل م ینامرئ یها یو بهشون بگه . گوش نیا

 ها یلوس باز نیالزم به ا شنینم

 بمیج یو از تو لمیبرگشتم و دوباره به طرف پژو رفتم . موبا ستین هم

 هک هیو با  میکشد رونیب

 ستمیسو باز کردم و پشت فرمان نشستم . هر  نیماش یقفل ها عیسر

 ای یکه با باتر یکیالکترون



 نیماش یها موتیر نیا یکرد ... قابل هک شدن بود . حت یکار م برق

 کردن . یکار م یکه با باتر

 .د روشن ش نیاستارت اونا رو بهم زدم . ماش یها میس دنیاز کش بعد

 رونیو به طرف ب نیماش

 کردم . تیهدا

 وشدم . در  ادهیت پبه مرد ها انداختم و به سرع ینگاه یچشم ریز

 بستم

ت : گف . مرد عقب رفت و دمیگفتم و از جا پر ینیبرگشتنم به عقب ه با

 ترسوندمتون دیببخش

 دمیچه وضعشه اقا ترس نیصدام و عوض کردم و گفتم : ا تند

 مرد قد بلند بود . همون

 و به صورتم دوخت . قشیدق نگاه

 ه ؟مداو شیپ یمشکل کردم با ناز و ادا بگم : یبه سرم دادم و سع یقر

 به چشم داشتم . یبزرگ نکیصورتم بود . ع یکامال رو موهام

 . دیکش یقرمزم نگاهش و به سمت لبهام م رژ

 کردم و گفتم : اقا ؟! غنچشون

 نمتواشتباه گرفت ی... با کس دیو ازم گرفت و گفت : نه ببخش نگاهش



ه بشه . نبا دید یکردم صورتم تو یم یبرگشتم . . سع نیطرف ماش به

 رفتار یعاد دیراه افتادم . با

 قدم برداشتم . یجد یکردم .اروم ول یم
   

ا بو  به اون دو نفر انداختم . استارت زدم یفرمان نشستم ونگاه پشت

 ، رونیفرستادن نفسم به ب

 م .ردگاز فش یبود زدم و پام و رو رهیخ نیکه به ماش یبه مرد یلبخند

********* 

شدم . دکتر سرم و کنترل کرد و  رهیهش خسرش نشستم و ب یباال

 شده . فیضع یلیگفت : خ

 ادیبه هوش م ینگاهش کنم گفتم : ک نکهیا بدون

 شهک یشده فعال طول م فیاومد . اما چون ضع یتا االن بهوش م دی:با-

 دادم . سرتکون

 رهحالش بهت نی. با ا دی: بهتره پروازتون و به بعد موکول کن گفت

 استراحت کنه .

 استراحت داره یبرا یبه محض خارج شدن از مرز وقت کاف:-

 تکون داد : پرواز براش خطرناکه نیو به طرف سرش



 . میریم نجای... ما از ا رنشیبگ زارمیبمونه ... نم نجای:اگه ا-

 یبش یمخف یتون ی:م-

 ندارم یادی... من زمان ز شهیکه نم نیدون ی:م-

 بود صدام کن ی... مشکل نمیی:پا-

 رفت . نییبه طرفش برگردوندم . از پله ها پاو  سرم

رفش ه طبگرفتم و از جا بلند شدم .  ونیزیناله هاش نگاهم و از تلو با

 چشم باز کرد یرفتم . به اروم

 چشماش و باز بسته کرد . ی. چند بار

 ر؟یزمزمه کردم : ام اروم

 و بهم دوخت . نگاهش

 به روش زدم . یلبخند

 رو برگردوند . ازم

 صورتش گذاشتم . سرش و به طرف مخالف یباال اوردم و رو و دستم

 به دست یبرگردوند . نگاه

 ؟ یانداختم و گفتم : قهر میخال

 گفت : برو اروم

 برم ؟! یگیمدت م نی:بعد از ا-



   

 چشمام دور شو ی... از جلو وندی:برو پ-

 :من مجبور بودم-

 کنن یهزاران نفر و نابود م ی:حاال زندگ-

.. منم که نرفته . ادتی...  رسونهینم یبیاس یبه مردم عاد:اون قطعه -

 خوام ازش استفاده کنم یم

 از خودشون ؟ یریباجگ ی:برا-

 کنن ؟ یم یاونا ازش چه استفاده ا یکرد و ادامه داد : ول یمکث

 کنن ی: باهاش مبارزه م دمیهام و باال کش شونه

 رنیم نیاز ب ایلیراه خ نیا ی:کاش مبارزه کنن . تو-

 کشه ی:کار به اونجا ها نم-

 نگاهش و بهم دوخت . متعجب

 ؟ ی: خوب دمیزدم و پرس یلبخند

 بود ؟ ی: منظورت چ دیپرس یجد

 ؟ یشناس یتو من و نم یعنی:-

 بشه زیخ میکرد ن یسع



ه ب یمن برا ریشونه اش گذاشتم و ثابت نگهش داشتم : ام یو رو دستم

 دست اوردن اون قطعه کم

 از دستش بدم یوام به اسوننکردم که بخ تالش

 :امتحانش کرد-

 زدم و ابروهام و باال فرستادم . طنتیپر از ش یلبخند

 لبش اومد و گفت : کار خودت بود ؟ یرو یلبخند

 هم گذاشتم . یرو چشم

 ؟ ارهیدووم م یپررنگ تر شد : تا ک لبخندش

 هفته هی:تا -

 هفته هیتو هم گره خورد :  ابروهاش

 میبپر دیراحت کن ... فردا شب باتکون دادم : است سر

 وضع ؟ نیبه خودش کرد و گفت : با ا یا اشاره

 ستین یدهنم و قورت دادم و گفتم : چاره ا اب

 فرستاد . رونیهم گذاشت و نفسش و ب یرو چشم
   

ا تخت گذاشتم ت یلبهاش زدم . دستم و رو یرو یا شکوفهشدم و  خم

 بلند بشم که دست سالمش و



 . شکوفیدلبهام و پر حرارت  سرم گذاشت و پشت

زد و گفت : دوست  یجدا شدم و نگاهم و بهش دوختم . لبخند ازش

 دارم

 کردن ؟ تتی:اذ-

 کردم یباهاشون باز ی... کل ی:جات خال-

 دونم یزدم : م یشخندین

 ؟ ی: چطور دیگرد شده پرس یچشما با

 تهابا یعباد دمی... و د یسر خودت اورد ییاتاق چه بال یتو دمی:د-

 کرد . کاریچ

 ؟ یدیدی:تو همش و م-

 اونجا مال منه ؟ ستمیرفته س ادتی:-

 تکون داد : نه حق با توئه نیو به طرف سرش

 تیلبچپم انداختم و نگاهم و به  یپا یراستم و بلند کردم و رو یپا

 دستم دوختم . سونا یتو یها

 شهیبه روم زد و گفت : دلم برات تنگ م یلبخند

 :منتظرت هستم .-



حرف  یبرا یبه پشت سرم کرد و گفت : فکر کنم وقت کاف یا ارهاش

 یزدن باهاش و داشته باش

ونا ه سشدم . نگاهم و ب رهیخ شدیم کیو به قامت فرهاد که نزد برگشتم

 به روم یبگردوندم . لبخند

 . زد

ود بده جا بلند شدم . مامان مشغول صحبت با خاله بود و متوجهم نش از

. 

و  اختمنشسته بودن اند یکوتاه یکه با فاصله  نیرزو ف ریبه ام ینگاه

 شدم . رهیدوباره به فرهاد خ

 . گهیبرو د یهست یاروم گفت : منتظر چ سونا

 دوختم . چمدونم ... توش میکنار صندل یو به چمدون زرشک نگاهم

 بود که بخاطرش جون یزیچ

ختم و دو و به خطر انداخته بودم . نگاه مرددم و به شاهرخ و سونا ریام

 به جلو قدم برداشتم یبه سخت

 دم .ونو چمدون چرخ ریام نی. نگاهم و ب دیبه دنبالم چرخ ری. نگاه ام

 هم گذاشت و لبخند زد . یرو چشم



 .تم به طرف فرهاد رف یشتریب تیوجودم پر شد . با امن یتو نانیاطم

 و گفت : ستادیا میقدم کیدر 

 سالم
   

 تکون دادم : سالم سر

 ؟ یبر یبدون خداحافظ یواستخ ی:بازم م-

 بهتره ینطوری:ا-

 زارمیکار ب نی:من از ا-

 :متاسفم-

 :چرا ؟-

 کنم یم تتیاذ شهی:هم-

 میحرف بزن میبه اطراف انداخت و گفت : بر ینگاه

 میکن یکار و م نیهم می:دار-

 قهوه هیهمراه  دی:شا-

 بشم ریخوام لحظه اخر نمک گ ی:نه ... نم-

 یج کنازدوا یخوا یم دمی:شن-

 دادم : درسته سرتکون



 ؟! ی:دوسش دار-

 :عاشقش هستم-

 یدوخت و اروم گفت : خوشبخت بش نییو به پا نگاهش

 :برام دعا کن-

 کار و کردم . نیهم شهی:هم-

 یداداش شهی:دلم برات تنگ م-

 کرد و گنگ نگاهم کرد . سربلند

:  جلو گذاشتم . دستام و دور گردنش حلقه زدم و زمزمه کردم یقدم

 خواست یدلم م شهیهم

 صدات کنم . یداداش

 هستم ؟ یکی نیا قی:ال-

 از منه شتریب اقتتی:تو ل-

 زد . پوزخند

...  شهیبگو دلم براش تنگ م نیجدا شدم و گفتم : به نگ ازش

 مونه . یپا برجا م شهیهم مونیدوست

 نگاهم کرد . فقط

 شهروز عاشق پسرم ب هی دینازه ... شا یلیدادم : دخترت خ ادامه



   

که از خودش  یکرد و گفت : پسر کیو به شونه اش نزد سرش

 ؟ کترهیکوچ

 مهم نباشه زایچ نیاون موقع ا دیزدم و گفتم : شا شخندین

 دی:شا-

 برم دیبا گهیعقب برگشتم : د به

 :مواظب خودت باش-

 نطوریدادم : تو هم هم سرتکون

م شتن برگبرگشتم . قبل از نشست هیدور شدم و به طرف سونا و بق ازش

 بود . با رهی. هنوزم بهم خ

 نیاحساس عذاب وجدان داشته باشم و من از ا شدیکارش باعث م نیا

 . ومدیخوشم نم

 هم گذاشتم یو چشم رو دمیچمدونم کش یو رو دستم

 من ... ریانداختم و گفتم : ام ریبه ام ینگاه

م طرفم برگشت . حرفم و خوردم و بهش نگاه کردم . نگاهش و به به

 خت و گفت : زمان به عقبدو



.  میینجایشده ... من و تو االن ا زتمومیگرده سها ... همه چ ینم بر

 میگذشته رو هر چقدر هم بخوا

باش ...  ندهی.به فکر ا مشیکش یبازم دنبال خودمون م میکن عوض

 بوده گذشته یگذشته هر چ

و  خوند . سرم و خم کردم یزدم . خوشحال بودم که ذهنم و م لبخند

 زدم . سرش هیه شونه اش تکب

ثل مگاه محکم  هیتک هیسرم گذاشت و ادامه داد : خوشحالم که  یرو و

 هیتو کنارمه . خوشحالم که 

 مثل تو همراهمه ... زن

 شدم . رهیخ رونیبه ب کیکوچ یدادم و از پنجره ها رونیو ب نفسم

 دستش گرفت و یدستم و تو

ردم ل کشتام و دور دستش قفانگشتام قرار داد . انگ نیو ما ب انگشتاش

 و لبخند زدم . من در همه

 زن بودم هی حال

 وقل باشم . دردش گیج. ستمیخودم با یپا یکرده ام رو یسع شهیهم

 ... ییهم تحمل کردم ... تنها



کس  هر موفق بوده ام که دی... فراغ ... اما من تحمل کردم . شا غربت

 یبه کس نیگفت : ا دیبهم رس

ل خوشحا یخودش ... و البته من به جا یبرا هیمردنداره .  اجیاحت

 . دمیشدن رنج
   

 اجیو احت میقدرته و زن هم تراز شکست و تسل یلفظ مرد هم معن چرا

 از خودم ضعف چوقتی؟ ه

 ی. برا.. استقالال یکه برا یزنم زن هیمن  ستمینداده ام اما مرد ن نشان

 تالش یزندگ یهدف ... برا

 کنم یافتخار م . من به زن بودنم کردم

********** 

 هیتخت گذاشتم و گفتم : تو استراحت کن ... منم  یو رو چمدون

 رمیگ یدوش م

 مبل نشست . یتکون داد و رو سر

د چمدون بردم و بازش کردم . قبل از بلن یها پیو به طرف ز دستم

 گفت : بهتره چند ریکردنش ام

 ... فکر کنم خوش بگذره میبمون نجایا یروز



 نجایا یخوب بش یش برگشتم . لبخند زدم و گفتم : تا وقتطرف به

 میهست

 هم گذاشت و پر محبت نگاهم کرد . یرو چشم

م کبه دست اوردنت  یو زمزمه کردم : برا دمیچمدون کش یو رو دستم

 مونده بود عشقم و از دست

 . بدم

 زدم یلبخند

 یرمن یلباسها ... به جا ینرم یچمدان فرو بردم و به جا یو تو دستم

 که یقرمز رنگ یجعبه مخمل

 توش بود ... تراشه

 کاغذ و لمس کردم . یسخت

 شدم . رهیروم خ شیپ یو به دالر ها دمیو کامل کش پشیز متعجب

ز ا یپولها فرو بردم . خبر نیچمدون خم شدم و دستم و ب یرو کامال

 جعبه ... از قطعه نبود .

 نگاه کردم . ریسرعت سر بلند کردم و به ام به

 شده ؟ یزد و گفت : چ هیدسته مبل تک یدستش و رو ریما
   



 دادم و زمزمه کردم : سونا ... رونیو پر صدا ب نفسم

******* 

 سونا رو گرفتم . شماره

 بوق برداشت و گفت : جانم ؟ نیاول با

 میدی:ما رس-

 رفت ؟ شیخوب پ زی. همه چ هی:عال-

 وختم ود ریهم و به امباال رفته نگا یلب اوردم و با ابروها یرو یلبخند

 همونطور زیگفتم : اره همه چ

 رفت شیپ یخواست یتو م که

 ! یدیزد و گفت : پس فهم یا قهقهه

 کردم . سکوت

 یدیرس یخواست یکه م یزی: حاال همه خوشحالن . تو به چ گفت

 خواستم ؟ یم ی:من چ-

ت برا یکن یکه فکرش و م یاز اون شتری... ب ی:تو دنبال پول بود-

 که یزیم . منم به همون چگذاشت

 دمیخواستم رس یم

 ... پیکردم : چ زمزمه



 یمنمحبت  لیدل یزدم تو ب یحدس م دیبلند ادامه دادم : با یصدا با

 ... فراموش کرده بودم ادما یکن

 شنینم عوض

 رلذت بب ی... از زندگ یخواهر نمتیبیم تیو گفت : تو عروس دیخند
   

 است اریبسدست  یدست باال گنی:راسته که م-

 . دیخنده شاهرخ به گوش رس یصدا

دامه ن اخنده شاهرخ همچنا یاز جا بلند شد و به طرفم اومد . صدا ریام

 شد و گفت : کیداشت . نزد

 ... چه خبرته شاهرخ هرهر

 ؟ یراحت نیگوشم گفت : به هم ریز

 وناشونه اش گذاشتم و گفتم : قطعه دست ادمش افتاد . س یو رو سرم

 کاریباهاش چ دونه یخوب م

 کنه

 نیبرلذت ب تونیشاهرخ بلند شد : قبل از ازدواج از دوران مجرد یصدا

 و شاهرخ قهقهه زدند . سونا

 رو قطع کرد و به طرف شاهرخ برگشت . یگوش سونا



 ؟ شهیم یتخت نشست و گفت : حاال چ یرو شاهرخ

 ؟ یابروهاش و گره زد : چ سونا

 تو و سها نی:ب-

 ... و هابه س ری... ام دی... سها به پوالش رس یچیزد و گفت : ه یلبخند

 منم به قطعه

 . دمیرس یاز جا بلند شد و گفت : من به چ شاهرخ

 دستاش و دور گردن شاهرخ حلقه زد : من ... فقط ، من ... سونا

 !؟یهست که

 یمرا به قضاوت نشسته ا یزندگ که
   

 ستمینقص ن یب دانمیم

 وانم باشمنخواهم کرد که بت یآنقدر زندگ و

 اما

 از آنکه انگشتانت را شیپ

 یریمن نشانه بگ یبسو یاتهام به

 چقدر آلوده اند ! تیدستها نیبب

 انیپا


