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 یدوِر گردنش را اندک دهیچینهاد و شاِل پ نیرا بر زم چمدانش
  آزاد کرد 
رو انداخت ، آرام   ِش یبه دِر پ یرا مشت نمود و نگاه دستش

حرکت  ی، متفکر و ب    
پوسته پوسته شده و آثار گذر زمان بر آن مشهود بود  رنگش   

نظر   ر یرا به دقت ز  زیاطراف چشم چرخاند و همه چ به
 ی جلو رفت ، زنِگ در را فشرد و کم یگرفت ، سپس به آرام

 بعد 
بلند شد  ییصدا   

؟ هیک - ! 
مرد خشک بود و سرد  یِ صدا   

 ! منم  باز کن -
زد  یگشوده شد پوزخند  یبد  یبا صدا یبعد دِر فلز یلحظات   

بد نبود ، کِل شهر خبردار شدن یزد یروغن م هی -  ! 
  ی شانیکه در را گشوده بود ، با پشِت دست عرق از پ یمرد 

د یکش ی گرفت و پوف   
چرا وقِت روغن   ی فهمی ، م نی تو ، اوضاع داخل رو بب ایب -

 ! زدن به در رو نداشتم
  یِ در گذشت ؛ قد و قامت بلندش در پالتو یاز ل  یآرام به
، فرو رفته بود  شد یم دهی کش شیزانو یِ که تا رو  یاهیس   



پر از برگ و آشغال  اطِ یو ح ی میقد  ی که به خانه  همانطور
گفت یبود ، به آرام رهیخ   

تو ارشونی، ب  رونه یب لمیچمدون و سا -   
  ایکند   یخواست مخالفت یکرد ؛ دلش م یدوم ، مکث  مردِ 
اما  د یبگو یزیچ    

داد سکوت کند  حیترج   
بعد هن و هن کنان بازگشت ، دو بار   یرفت و کم رونیب
کار را انجام داد و سپس در را بست و در تماِم   نیهم ا گرید 
نیا  

بود  رهیو به خانه خ  ستادهیمرِد پالتو پوش همانجا ا مدت   
ستاد یتکاند ، کناِر او ا  یکه با دست لباسش را م همانطور   

ستین یبد  یِ جا -   
کرد  دشیاش قصِد حرف زدن نداشت ، نه تائ ی مرِد کنار یول

رهیرا با چشماِن خ شی رو ِش یساختمان پ بشیو نه تکذ   
نبود اما   یمتروکه  کلنگ و ی میقد  ی ، خانه ا د یسنج یم اش
شود هم ،  یزندگ ی برا یبه مکان لیتبد  نکهیا  یشک برا یب  

داشت رمان هور ار یبس کار  
 
 



نشان از قدمتش   نیبودند و ا یم یو قد  یچوب شیها پنجره
بودند و با هر   زانیاز لول آو شانیلنگه ها یداشت ؛بعض

یباد   
  شهیکردند  ش ی م د یتول یناهنجار یخوردند و صدا ی م تکان
  ی ارائه م ینامطلوب رِ یشکسته بود و تصو گر ید  ی بعض ی
 کرد 

 
را پوشانده بودند اما فقط آنها    اطیسطحِ ح یز یپائ یها برگ
ی و بد منظره نم فیبزرگ و دلباز را کث اطِ ی ح یچهره   
بود  خته یر نیو آن جا بر زم نجایا ی اد یز ی؛ آشغال ها کردند    
هم تلمبار   یشکسته رو  یچوب یخرت و پرت ها یا گوشه

پاره ی، لباس ها  گرید  ییشده و جا  
تکان داد  یپالتو پوش سر مردِ    

داره اد ی کار ز یول  ستین یبد  یجا -   
د یداد لب بگشا تی رضا بالخره  
اش هم خوشحال از واکنشش، لبخند زد  ی کنار مردِ    

ماکان اد یخوِشت م دونستمیم -   
دوباره پوزخندش را تکرار داد  ماکان   

- خوامیکه من م  ی زیبشه به اون چ لیحال مونده تا تبد      
به اطراف  ینیرنگش به سنگ ییقدم برداشت ، نگاِه خرما آرام
اما  شیبودِن حرکت مردمک ها یبا وجود عاد   د یچرخ یم  



مکث و آن   یاو بر هر ش  ایداد که گو ی به آدم دست م یحس
کند  یم لی و تحل هیرا تجز   

ساختمان بال رفتند و از دِر دو لنگه   یِ کوتاِه جلو یپله ها از
و سر به  ستاد یجلوتر ا یداخل شدند  ماکان اندک یچوب ی  

عقب چرخاند  سمت   
 !قدمتش چند ساله ؟ -

چشمانش را به مرِد مخاطبش داد  و   
شتری حدود شصت   هفتاد   بلکه ب -   

  یکه داخل خانه شده بود ، حالت یبار از لحظه ا نیاول یبرا
یشد  اندک داری و تمسخر در چهره اش پد  یتوجه ی از ب ریغ  

که   یرا جلو فرستاد و با چشمان نش یریو لِب ز شیابروها
تکان داد  ی بزرگتر شده بودند ، سر یکم   

نطوریکه ا -  ! 
د یچیپ شانیگام ها یخانه که قدم برداشتند ، صدا داخل   
به   یروز د ی که شا ی کدر یپرده ها دنیلرز کرد با د  ماکان

خوردند  یبودند وبا هر وزِش باد تکان م یبرف  دِ یرنِگ سف   
 ییبر هم فشرد و نگاه از آن سمت گرفت ، با صدا دندان

د یگرفته غر   
، تماِم پرده ها رو عوض  نهیا ی کنیکه م یکار نیاول -

  نیندازیم یکوفت  هی، داخلشونم  ی سرمه ا یپرده ها   نیکنیم
 که



وقت باد زد تکون نخورن !رمان هور  هر  
 
 
 
 
 
 
 
 

بود  ی میبلند به سمت اتاق ها رفت  خانه قد  ییبا گام ها سپس
اد یهم ز  شیاتاق ها عتایو طب   

  ی که متعلق به شخِص صاحب نام د یرس یبه نظر م نگونهیا
  بوده است
پوسته پوسته اش  وارِ یاتاق و د  نیکه به سقِف اول همانطور

انداخت گفت یم  ینگاه   
همه شون   ی، دو جداره برا شنیپنجره ها تماما عوض م -

ی نره  هر گوشه ا  ادتی نینصب کن  دورب ری دزدگ یها لهیم  
  یاتاق  نیکوچکتر   خوامیم نیو سوراخ سنبه ها دورب اطیح از

بده به اتاق نظارت، اختصاصش  یکن دایپ  ی تونیرو که م   
  یدِر اصل  یو حرارت یصوت  قیدرا هم عوض بشن  عا  تمام

هم به خوِد خونه بکش یدست  هیجنس   نیضد سرقت و بهتر  



نه ؟ ا یباشه  ز یتم د ی، با  میباش نجایا یاد یزماِن ز قرارِ  ! 
همانطور   د یسپس به سمِت مرِد مسکوت پشِت سرش چرخ و

ش یو حرف ها ستینگر  یو گوش به زنگ به او م اریهوش  
زد  یلبخند م د یتکان خوردند ، شا شیلب ها  د یبلع یم را   

ی، حام  نمتیبیخوشحالم زنده م -   
   د یپشِت سرش کش یبه موها یو دست د یناگهان خند  یحام

در مناطقِ  د ی کردند او احتمال با ی آنطور که آن ها تصور م  
حال   یبود ول یخروارها خاک دفن م ری ز رانیا یجنوب

،  َدشی د  یکه م ی بار نیو از آخر ستادهیاو ا یروبرو
تِ یوضع  
داشت یمناسبت تر یجسم   
را گشود ،   شیپالتو ی دکمه ها ی گرفت و به آرام ینفس  ماکان

 آن را پشت و رو تا کرد و سپس شاِل بلند را از دوِر گردنش
گفت  ی؛ رو به حام برداشت   

؟ کجا بذارمش - ! 
را نشانش داد   یتن به سمت عقب تاباند و با دست سمت  یحام   

ته راهرو هست ، تونستم مرتبش کنم یانبار هی -   
رفت که   ییاز کنارش گذشت و به همان سو  ی به آرام ماکان
گفت یاو م   
گذاشت و سپس سر چرخاند و به   یرا با دقت گوشه ا شیپالتو
آورد   یچمدانش را م  نیشد که کوچکتر رهی خ یحام   



از   یک ی ریز  یرا دراز کرد و آن را گرفت و به نرم  دستش
شد  رهی خ یگنجه ها هل داد  سر بال گرفت و به حام    

، پاش   نجایا اد یکه م یبکن ، اما نذار کس یکنیم  یهر کار -

تا  میخالصش کن می واشه  چون اونوقت مجبور ی انبار نیبه ا  
 ی کامال ب د یبا شنیها مستقر م بچه  ی بسته بمونه  تا وقت دهنش

میایب هی سا ه ی نیو ع می بر  هیسا ن یع  میسر و صدا باش   
سر   ی ، به نرم ستینگر یاو را م  تیکه حال با جد  یحام

  تکان داد 
در خانه را از سر  دنیاز کنارش گذشت و دوباره چرخ ماکان

شناخت ، تمام نقص  یرا م  شیتمام روزنه ها د یگرفت  با   
را شیرا ، تماِم ضعف ها و قوت ها شیها   

رنگ و   یسرمه ا ی  قهیو شلوار و جل د یسف راهنیبا آن پ  حال
بود  شی پ یهمان ماکاِن سالها هیتا زده شب یها نیآست    

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
گذشت  یسال م  چهار     
ساخته بود  نیمرِد آهن کیکه از او  یسال چهار     

# 
*** 
  ی میقد  زِ یهم و پشِت م ی، روبرو ی نوِر کِم چراغِ شارژ در

یمشغول کار ک ینشسته بودند و هر    
  یحال روزنامه را م نیو در ع د ینوش  یم ی آرام چا  یحام

، گردِن کج کرده و از پنجره شانهخواند و ماکان هم دست به   
بود  رهیخ  رونیبزرِگ آشپزخانه به ب  ی   
به  د یشدند با  ی آنجا کامال مطمئن نم تیکه از امن یزمان  تا

،  کند ینم یآنجا زندگ ی کردند که انگار کس یرفتار م یگونه ا  
داشتند و  ینگه م کی خانه را تار د یممکن با  یِ تا جا نیبنابرا

د یدرخش یم ز یم یِ دو اسلحه رو ی ، بدنه  طی در نوِر کِم مح   
به چشم   یانداخت و دست زیم  یکالفه روزنامه را رو یحام
د یکش شیها   

شمیدارم کور م -  ! 
  وانیآنکه سر به سمت او بچرخاند ، دست دوِر ل ی ب ماکان

  حلقه کرد و آرام گفت
ی روزنامه بخون  یستیمجبور ن -  ! 



ماکان   یبرا یچشم غره ا یحام   د ینوش شی از چا یاندک و
که ماکان  زد ی بر یخود چا ی رفت و بلند شد که دوباره برا  

کرد  یتند  حرکت   
  یرو یاسلحه اش گذاشت ، اندک یِ را جلو برد و رو دستش
خفه گفت ییاش جلو آمد و با صدا یصندل   

 ! بردارش -
شد ،  دتریاشاره زد و اخمش شد  زی م یِ با سر به ُکلِت رو و

هنوز آن را به صدا خفه کن مجهز نکرده بود  در نوِر   یحام
 ماهِ 
و  دهیکش رون یابرها ب انیکه امشب خودش را از م تمام
  دهید  یخانه را روشن کرده ، جنبش و حرکت رونی ب یِ فضا
  بود 
 ق یو اسحله اش را به دست گرفت  چشم تنگ کرد و دق ستاد یا

و ستاد یپشِت سِر او ا ارانهیهم هوش یتر شد  حام   
کرد   یم  کیشل یرا آماده  سالحش   
رفت   رونیهر چه تمام تر از آشپزخانه ب  یبه آهستگ  ماکان
حال با  نِ یبرد و در ع شید و سرش را پدا هیتک واریوبه د   
سر و صدا اسلحه اش را از ضامن در آورد و  نیکمتر

نبود پس   یمشکوک  زیچ چیداخل خانه ه   د یگلنگدنش را کش
یکس  
نشده بود  وارد    



خانه را گشود و  یِ کرد و دِر پشت یطول سالن را ط یآرام به
کرد  ی را پشِت سرش حس م ی برد و حرکِت حام رونیسر ب  
آمد  یبه دنبالش م  که   
چرخاند ، اسلحه  ی زد و سر به سمِت حام واریبه د  ه یتک باز

نگه داشته بود  چشمانش در  نی اش را با دو دست گرفته و پائ  
را جنباند رمان هور شی زدند  لب ها  یبرق م   یکیتار  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ! پاش رو بزن -
است افته یچطور مکاِن آنها را  د یفهم  یم د یبا  ! 
که   دند یرا شن یخفه ا یسرتکان داد ، صدام گام ها یحام

درنگ ، دستانش را بال گرفت و یلحظه ا یماکان بدون حت   
روشِن نوِر ماه او   هِ یآمد که در سا رونیب واریاز پشت د  عیسر
د یو غر د یرا د    

 ! احمق -



آمده بود  شیکه از کناِر شانه اش پ یحام یاسلحه  یِ رو دست
آورد  نیگذاشت و آن را پائ   

دست گرفت  کی را با  شیمرِد روبرو ی  قهی   
؟ متیکشیم م یزنیم  ی احمق ! احمق ! احمق! نگفت - ! 

  یآماده  یگشاد شده اسلحه ها یبا چشمان  شانیرو شیپ فردِ 
ستینگر  یدروِن دسِت آنها را م  کِ یشل   
آورد و ضامن  نیدستانش را پائ یبا دندان قروچه ا یحام

  اسلحه اش را خالص کرد 
و داخل خانه هل داد و در را بست د یمرد را کش ی  قه ی ماکان   
د یغر   

؟ وشیدار یکن یم یچه غلط نجایا - ! 
د یگرفت و گردنش را مال ی قینفس عم وشیدار   

نیکنیکه شما م   یهمون غلط -  ! 
  یراه  یحرف  چیه ی خت و سپس ببه او اندا ی نگاه چپ  ماکان

داشت یمهم یآشپزخانه شد  کارها  ! 
 وشیشلوارش گذاشت که دار بدناسلحه اش را دروِن  یحام

  آهسته گفت
  یازش در ره کال از مرد  ری بار ت ه ی! نذار اونجا !  یهــو -

ها ی فتیم  ! 
رفت و دست دوِر شانه اش    شیو پ د یخنده اش را بلع یحام

  انداخت



کهیخفه بابا مرت -  ! 
گرفت و دست دورش فشرد    حصارهم او را در  وشیدار

د یکش یق یچشمانش را بست و نفس عم   
گفتم   دمی لحظه که سِر اسلحه ات رو طرِف خودم د  هی -

 ! اشهدت رو بخون
او را رها کرد و دست پشتش گذاشت و او را به سمِت   یحام

هل داد آشپزخانه    
  تیشونیخال وسط پ هیبود  اوردهیاگه ماکان دست بال ن -

ذاشتمیم  
د یدرآورد و خند  یخرناس یصدا وشیدار   
خم شده و  زی م یکه رو دند یورود به آشپزخانه ماکان را د  با
دروِن تلفن گر یزده و با دست د  هیدستش را به آن تک کی  

کرد    ی م پ یتا ی زیآن قرار داشت تند تند چ  یِ که رو همراهش
ی به آنها انداخت و ب یسرش را بال آورد و نگاه یکم  

دوباره به کارش ادامه داد رمان هور تفاوت  
 
 
 
 
 
 



 
 

ظرف سه روز خونه رو   ای  م یکن دایپ گهید  ی جا  هی د یبا ای -

میکن منیا   
کردِن صفحه  کی را فشرد و با تار یپاوِر گوش یدکمه  سپس

، نگاهش ستینگر یم وشیبه دار  یوقت  ستاد یاش راست ا  
  رونیب ین یشد  هوا را به شدت از ب یاز خشم م سرشار

د یکش ی شانیبه پ  یفرستاد و دست   
ها بود  قرار بود خونه  یزیقدممون خالِف برنامه ر  نیاول -

الن یمجهز شه و بعد بچه ها مستقر شن ول     
گذشت و در حاِل ترِک آنجا   وشیکرد و از کناِر دار یوفپ

  گفت
ارمیبرات اسلحه م -    

از ماکان   یتا خبر  د ینشست و سرک کش زیپشِت م وشیدار
ی پر م ی را از چا شانیها وانیکه ل ینباشد  سپس رو به حام   

گفت کرد    
ما   دونهیم  یراه انداخته؟! مگه کس ی چرا تفنگ باز نیا -

سوراخ سوراخ کردنه ؟ یکه آماده   مییکجا ! 
پررنگ را برابِر او گذاشت یِ چا وانِ یزد و ل  ی کجخند  یحام   

گهیماکاِن د  -  ! 
کج کرد  یهم لب وشیدار   



و شفافت حیممنون از پاسخ صر -  ! 
  یرا رو یزیشانه اش رد شد و چ یاز رو یناگهان دست که
د یکوب زیم   

من ، اسلحه ات رو   یبار گذاشتن کله پاچه  یبهتره جا -

یآماده کن  ! 
گذاشت ؛ او چهره   وشیرا دروِن دسِت دار ی صدا خفه کن و

ستی نگر اهیس یو با نفرت به اسلحه  د یدر هم کش   
متنفرم زاتشهیتفنگ و اسلحه و تجه یاز هر چ -  ! 

د یکش شی را پ شیچا وانیهم کناِر آنها نشست و ل ماکان   
جونمون رو نجات بده تونهیتنفِر تو م ی  هیما  ن یفعال که هم -  

! 
د ینوش یجرعه ا و   

تلخِ   یِ اسلحه را مجهز کرد و سپس به چا  یبه آرام  وشیدار
ستینگر  شیرو ِش یپ   

 !حال چرا انقدر پررنگ ؟ -
د یبه صورتش کش یدست یحام   

میبخواب د ینبا  نکهیا یبرا -  ! 
شده  رهیخ رونیبا سر به ماکان اشاره زد که باز هم به ب  و

دستورش اطاعت کی نیخواست حداقل از ا یبود  دلش م  
اما نکند     



از آنها نسبت به دشمنانشان شناخت   شیدانست که ماکان ب یم
ی م  یممکن سع  یِ تا جا  شیها اطیدارد  پس به احت  

احترام بگذارد و اجابتشان کند رمان هور  کرد   
 
 
 
 
 
 
 
 

تر   ی با چا یحوصله لب یچشم در حدقه چرخاند و ب وشیدار
  کرد 
 ره ینداشت چون ماکان همانطور خ یدوام انشانیسکوِت م اما
د یپرس رونیبه ب   

؟ میشیما امروز مستقر م  ید یاز کجا فهم  - ! 
لپش انداخت و آرام گفت یرا گوشه  یقند  وشیدار   

  ی امیبود  دو روز بود هر تماس و پ  یحواسم به نبوِد حام -

ی دفعه خبر  ه ی ی ذاشت  قبال گفته بود وقت یجواب م  یرو ب  
دنبالش کجا بگردم د ینشد با ازش  ! 



بود     یماکان به حام یِ ، نگاِه عصب افت ی انی حرفش پا یوقت
زد  یپوزخند    

ینداختیدستت دادار دودور راه م یگرفت یقشنگ بلندگو م -  ! 
جوابش را داد یالیخ  یهم با ب یحام   

شک داشته باشم د ی ها هم با  یبه خود  دونستمینم -  ! 
بر لب نشاند  یهم پوزخند  وشیدار   

را به  وانشیدر هم بلند شد و ل ی و چهره ا یبا تلخ کام  ماکان
آن دو   انیدست گرفت اما قبل از رفتن ، نگاهش را م  

د و انگشِت اشاره اش را سمت آنها تکان دا چرخاند    
که   ی و هر خبر نیکن یم یوسط هر کار  نیباشه ا ادتونی -

ی جوِن خودتونه که از دستش م نیاول از همه ا کنهیدرز م  
د ید   ! 
بعد   یمحکم آشپزخانه را ترک کرد و لحظات ی با گام ها و
پنجره گذاشت و شروع به قدم  یِ که از جلو دند یاش را د  هیسا  

نمود  یپشت اطِ یدر ح زدن  
چرخاند  یبا اخم سر به سمِت حام وشیدار   

،    ی! تو که مرد  دهیوسواس به خرج م یاد یداره ز گهید  -

اصال به  یمشخصه ! ک  فشیمثه تو ، خودشم که تکل ضایمنم ا  
ماست ؟ فکر ! 
  ینگفت و دوباره روزنامه به دست گرفت در حال  چیه یحام

کردند  یخواب تمنا م یلحظه ا یکه چشمانش برا     



*** 
زد  یجا روشن بود ، آنقدر روشن که چشمانش را م همه   

کرد بال  یرا که حس م  ییدست ها ی، حت د ید   یرا نم خودش
رد یچشمانش بگ  یآورده تا جلو   

  ی زیاماچ د یچیپ  یدر گوشش م یی بایبلند و ز یخنده ها  یصدا
ی ختم م یک یبه عمِق تار ی روشن نیدانست ا یته دلش م  

  شود 
گذشت ، سرچرخاند  به همان   از برابرش ی پوش د یسپ جسمِ 

آمد  یم شیسرعت که آمده بود ، محو شد اما صدا   
رمان هور  د یخند  یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

د یخند  یم بلند     
غیج    غیج   غیج یصدا اما  ! 
خواند  یم  غینامش را با ج یکس   



 ! مــاکــان -
د ی کوب  یقلبش محکم م  د یوحشت از خواب پر با   

و   د یکش یشان یبه پ  یدست  د یدو یبر سر و جانش م عرق
زد   یکرد  گوشش زنگ م  یهوف   
 شیروبرو  ی تخت نشست و به تخِت دو طبقه  ی لبه  بر

نبود وشیو دار ی از حام یانداخت  خبر ینگاه   
و از   رد یتا قلبش آرام بگ د یکش یو کوتاه م قی عم یی ها نفس

  حجِم وحشتش کاسته شود 
کناِر تخت   یکهنه  زِ ی م یِ بلند شد و اسلحه اش را که رو سپس

کرد  ی تشِک جاساز  رِ یبود ، ز   
داشت که کارگرها آمده اند   نی اتاق نشان از ا رونِ یب یصداها

کنند  ضیقرار بود پنجره ها و درها را تعو   
قبل به  رفت  روِز  رونیرا به تن کرد و از اتاق ب شیپالتو

آنجا را قابِل سکونت کرده بودند وشیکمِک دار   
بود و ماکان حداقل از بابِت او  ستادهیا یگوشه ا  وشیدار

نبود   صیقابل تشخ لیو سب شی نداشت  با آن حجِم ر ینگران  ! 
نبود  پس راهش را به سمِت   ی از حام یچرخاند ، خبر سر
د یکش یا ازهیکج کرد و خم یانبار   
صندوِق   یِ نشسته رو  یِ گشود که سِر حام یرا به آرام درش
در هم گرده خورده بودند  شیبال آمد  ابروها یمیقد    

در را فشرد و آرام گفت ی  رهیدستگ ماکان   



  به خاطِر خودته -
کرد و سر تکان داد  ی هوف یحام   

دونمیم -  ! 
هم سر جنباند و دوباره دِر اتاق را بست ماکان   
 وشیبه دار د یبه دست و صورتش بزند ، با یآب  نکهیاز ا قبل

داد  او را با حرکت دست فراخواند  ی م یتذکرات   
نظر   رِ ی، ماکان با دقت کارگران را ز ستاد یکه ا کنارش

  گرفت و آهسته گفت
  ه ی یکه حت یبفهم  د ینبا چکسی ه   یسمِت انبار  رهینم یکس -

خونه اس چه برسه ن یتو ا ی آدم ب قد و قامِت حام  
! کارشون که تموم شد ، بچه    ننیو چهره اش رو بب صورت

ه یها رو نصب کنن  عصر هم   نیکه دورب کنمیها رو خبر م  
شب هم    ی و جوشکار ری نصب دزدگ یبرا  ان یم یسر

در    زم یبر مانیو س شهیخرده ش وارهاید  یِ رو د یخودمون با
 ضمن
ارنیو کاِمرون رو فردا م یو راک الکس   
کرد ، با دقت   ی که ماکان صحبت م  یدر تماِم مدت وشیدار

آخرش  یجمله  دنِ یاو داشت اما با شن  یگوش به حرف ها  
داد  حی حوصله توض ی بال رفتند  ماکان ب  شیابروها   

!رمان هور   گمیسگا رو م -  
 



 
 
 
 
 
 
 

خنده اش را خورد  وشیدار   
هست یهمه چآهان  باشه   من حواسم به  -  ! 

  ی گرفت  خانه مکاِن خوب ی حرف ها آرام نم نی ماکان با ا یول
بود  شانیها ت ی پنهان شدن و سرپوش گذاشتن بر فعال یبرا  
  نیبا ا د یکرد  چطور با یاو را نگران م  اط یوسعِت ح اما

چطور   ا یبود ؟!   یها م بهیغر یِ افراِد کم مراقِب نفوِذ احتمال
 راهِ 

؟ د ید  یتدارک م یمواقع اضطرار یبرا یفرار ! 
فکر و   نکهیداد قبل از ا حی و ترج د یبه چانه اش کش یدست

به صورت    یشود ، آب یمسائل نیذکرش دوبارِه مشغوِل چن
 بزند 
بخورد  یزیچ و     

را با کارگرها تنها   وشیشد و دار یبهداشت ِس ی سرو یِ راه پس
  گذاشت



*** 
  ینگاه شیرو ِش یپ  یِ بال گرفت و به ساختماِن بلند بال سر

  انداخت
داشت یقدم بر م د ینمانده بود و با یزیچ   
برود که قصه از آنجا آغاز شده  ییداشت تا به جا ی بر م قدم
    بود 

# 
،   د یکرد ؛ سالها جنگ  یو به اطرافش نگاه ستاد یا یلب درون

    سالها تالش کرد و حال
  د یزد  با یتکان داد و لبخند دلمرده ا ینگهبان سر یبرا
است و چه قدر از   دهیبه مثل او ند  ایشد که دن ی م ی گریباز
نیا  

متنفر بود  کار  ! 
بودن متنفر بود  نیژست درمانده و غمگ نیا از  ! 
کند ، چهره   دهی را خم شیبه دفتر برسد مجبور بود شانه ها تا

دهیمظلوم و ترس شیاش افسرده باشد و نگاه ها  ! 
زخم زدن و شکنجه   ینبود  او تشنه  یفرد   نیماکان چن و

خود  یتنش را به سلطه   یدادن بود  خشم تمام رگ ها  
  ک یو هر لحظه امکان فورانش بود و او فقط با  درآورده
گرفت یامر را م نیا یجلو  نیآهن یاراده    



خواست خشمش را نشان دهد ، عطش انتقامش را ؛ اما   یم
شد  یبه او جلب م یه کستوج د یتوانست  نبا ینم   
کرد  رییگشود تغ شیآهو در را برا یوقت زیهمه چ یول   
  یاش را که بال آورد ، چشمانش از خشم برق م  دهیخم سرِ 

 زد و چهره اش در هم بود 
کنار رفت و ماکان داخل آمد  آهو   
برد   بیو دست در ج ستاد ی بود  ا یحال خال زشیعز دفترِ      

پخش و پال بودند و  ن یزم یِ شده رو  اهیو س  د یسف یکاغذها
ها کج و نامنظم یو صندل زهایم   

ستاد یهم فشرد که آهو کنارش ا یرو دندان   
مرخصشون کردم رمان هور شیپ  یهفته  -  

 
 
 
 
 
 
 
 

سرجنباند  ماکان   
یکرد  یکاِر خوب -   



  یِ را از رو ی سمت اتاقش رفت و در حال حرکت جعبه ا به
برداشت زهایاز م  یکی   

ساکت و سرِد    یِ و فضا  یخال ی زها یو م یا شهیش یها  اتاقک
یشرویقلبش پ  یرو  شتریب خی  یها هیشد ل  ی دفتر باعث م  

آنها    رند یبه رحم و مروت را بگ شترشیتپِش ب یِ و جلو کنند 
اش آورده بودند  یزمستان را به زندگ   

تا ماکان   ستاد یجلوتر رفت و دِر دفترش را گشود و کنار ا آهو
به  یکه از کنارش گذشت نگاه ی داخل شود ، او هم وقت  

  یزد  صورتش حال ب  یانداخت و لبخند  نشیغمگ صورتِ 
  یبود که به خاطر داشت و موها ی تر از هر وقت شیآرا
اهشیس  
زده ، چهره   رونیرنگش ب یساتِن مشک یِ روسر رِ ی از ز که

داد  یروح نشان م یو ب دهیاش را رنگ پر    
  ی شد  آهو هم کنارش جا رهی کارش خ  زِ یو به م ستاد یا ماکان
  گرفت

کردم زشی مدت ، هر روز تم نیتمام ا -   
گفت ی و با لبخنِد پر بغض د یسمت او چرخ سپس   

کار   ی، بچه ها به سخت  یکه نبود  یزمان نیتو تماِم ا -

میشرکت رو از دست بد  خواستنینم  کردنیم   
را برداشت و به آن    زیم یرفت ، قاِب عکِس رو  شیپ ماکان

شد و سر تکان داد  رهیخ   



  یخوب رِ یچهارسال من مد  نیآهو  تو ا میکارو بکن نیا د یبا -

و بچه ها  النم   مجبورم یکه بود تو بود   ینبودم ، هر چ  ! 
جمع   یِ انداخت و با نوِک انگشت ، اشک ها  ر یسر به ز آهو

  شده در چشمانش را گرفت
قاب عکس را درون جعبه انداخت و سپس لب تاپش را   ماکان

 پوزخند زد 
بردنیم نویتوش بود مطمئنم ا  یزیاگه چ -   

قلم    یِ ها ، جا   د یو سررس میکرد ، تقو یرا خال زشیم یکشو
ه هم پر نشد تا نصف جعب  یرا  حت  گرید  یزهایاش و خرده ر  

 
بزرِگ اتاقش    یو از پنجره   د یجعبه را پس زد و چرخ کالفه
شد   رهیخ رونیبه ب   

را تکان داد سرش   
تاواِن به    رمیگیهمه درد و عذاب رو ازشون م نیتاواِن ا -

آهو  تاواِن   رمیگیو آرزوهام رو ازشون م یهم خوردِن زندگ
نیا  

رمی گیتو رو هم م یِ اشکا   
ستاد یو شانه به شانه اش ا د یرا شن شی قدم ها یصدا   

  ی انتقام ، اگه نشه چ نیسِر ا یذاریم یرو دار  زتیهمه چ -

 !؟
گفت یبا اخم و به آرام ماکان   



مملکت   نیگوشه و کناِر ا یبشه  چهار سال آواره  د یبا -

ستم یماکاِن ساده لوح ن گهیشدم  د  ی بودم  مار خوردم و افع  
تموم شد رمان هور ی بگم گرفتنشون و همه چ که  

 
 
 
 
 
 
 
 

  چیرفت و ماکان ه رونی نگفت  از اتاق ب چیه گرید  آهو
خودش نداد  تیدر وضع ی رییتغ   

  شیرو ِش یبود و شهِر پ شهیسر تا سر ش شیروبرو  ی پنجره
و به ستاد ی ا یآنجا م  یوقت  شیکرد  سالها پ یم  انیرا نما  
خسته   یروِز کار  کی، از   ست ینگر یاش م ی پا رِ یز شهرِ 

بر لب  اما حال یدر دست داشت و لبخند  یچا یبود و فنجان   
 

رو به مرگ بود و نگاِه سرد و سختش نظاره گِر شهِر   آفتاب
یی ها نما یی بایز  گریدر چشمانش د   شیرو ِش ی پ  یِ د یپر از پل  
 نداشتند



؟ یبهش بگ یزیچ یخواینم - ! 
پلک نزد   یحت  یدانست ول یبازگشته بود  منظورش را م آهو

را جنباند  شیو فقط لب ها    
ندونه بهتره یچیه -  ! 

بر   د یکش یرا م  ش ینفس ها نیکه آخر د یخورش  یِ پرتو یِ سرخ
، چهره  شیابروها  انِ یصورتش افتاده بود و اخِم م ی  مهین  

داد  ینشان م ی انعطاف تر از هر زمان یرا سخت و ب اش   
کنهی فراموشت نم    کشه یاون از تو دست نم یول -  ! 

با طعِم تلخِ   ی، لبخند  د یبار صورتش به سمت او چرخ نیا
صورتش نشست یزهر رو   

کنهی فراموش م    کنهیفراموش م -    
که   یا یصندل یِ نگاه به روبرو داد و دستش پشت دوباره

  کنارش قرار داشت را فشرد 
کنهیش ماون اومده    فرامو   کنهیفراموش م -  ! 

  زیم  یشهر پشت کرد و دستانش را لبه  یبار به منظره  نیا
  گذاشت ، خم شد و چشم بست

نداره یدلسوز یباز  یِ باز هی نیا -  ! 
چشمانش پر از اشک بودند و گونه اش   ستاد یا  شیروبرو آهو
شروع کرد و چ یبود که از ه یآخِر کاِر شرکت  نیا  سیخ  

خود دست  یبرا  ییو جا د ینامداران خز انِ یم  یبه نرم  سپس
  و پا کرد 



را باخته بود   زیرا فروخته بود ، در واقع همه چ دفتر  ! 
آورد  یباخت را در م نیا  یِ ماکان تالف  و   

د یکش شیبه موها یکرد ؛ دست یکه به هق هق افتاد ، نچ  آهو   
کنم دختر     نانیبهت اطم تونمیمن نم یکنیکه م  ینطوریا -

جهنم رو برامون نیکه ا یی تو دِل کسا یبذارم بر  تونمینم  
  ساختن
را پاک کرد و سرش را تکان   شیاشک ها  یاما به تند  آهو
  داد

کار کردم    نجایفرق داره ماکان  من هشت ساِل تمام ا نیا -

ی تات یتات  شمرهیمادر که قدم به قدم بچه اش رو م  هیمثه   
شد از   شتریسوِد شرکت ب دمی هر وقت که د   دمیرو د  کردنش
هشت سال عمرم رورمان     دمیخر ینیریهمه ش یذوق برا

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 



 دمیکه بزرگ شدنش رو د   یی حال دل کندن از جا  گذاشتم
،   رمی که انتقام بگ رم یفرق داره  من م یغصه نداره ؟! ول  

هیشخص هینداره  قض یبه تو ربط گهید  نیخواهرمو  ا انتقامِ    
شد    رهیبار قاطعانه به او خ نیو ا د یاش را بال کش ینیب

  یی زد  با قدم ها حصار  ریو جعبه را ز د یکش یماکان هم آه
 خسته
  ن یآخر برگشت  انگار از آخر ی رفت و لحظه    رونیاتاق ب از

که آنجا بود تا روِز اول را به سرعت نور و معکوس   یروز
ی م  
که پشِت   یروز نیکه امضا کرد تا اول یبرگه ا نیآخر  د ید 
نشست زشیم   

نگاهش    د ینشست و سرش چرخ شیبازو یِ آهو رو دستِ 
از ضعف نداشت ینشان  چیه گرید    

شهیبار از ر  نیماکان  ا می کنیکارشون رو تموم م -     
  یواقع یلبخند  م یبعد از مدت ها ، ن د یسرجنباند و شا ماکان

زد  یم   
شهیاز ر -  ! 

*** 
از   شد یتواِن مقاومت نداشت  سرش پر م گریآمد د  ی که م آنجا

    هجوم خاطره ها
دانست از کجا شروع کند  یبود و نم ستادهیدر اتاقشان ا کنارِ    



مگر دِل ماکان طاقتش را   یکرد ول یرا جمع م  ز یهمه چ د یبا
 !داشت ؟

   یو مات شدِن اساس شیک کی اش را هم فروخته بود   خانه
آنها را بر باد  یبود از خاطره    اما همه    ییایآن خانه دن  

  ی اش را جور م نهیکه بساِط سوِر ک یبه خاطر پول ! پول داد 
  کرد 
آنها را پر کرد از اسباب   کی به  ک یها را برداشت و  جعبه
داد و  یبار جان م کیکه با لمس هر کدامشان  یا هیو اثاث
 زنده 
شد  یم   

اش   ی شانیگذاشت و عرق از پ یلباس ها را گوشه ا ی  جعبه
نبود   تیفعال لشیکه دل  یگرفت  عرق   

  ینیبر شانه اش سنگ نیباِر سنگ کی آن خاطرات مثل  تمامِ 
کرد  یم   
را  شیبازو  یسپرد و نفس نفس زد که دست هیتک وارید  به

د یچرخاند که او را د  یگرفت  سرش را به تند    
تر شد  ظیغل اخمش   

؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا - ! 
ماکان را از    یو خسته  سیو صورِت خ ستاد یا شیروبرو

  نظر گذراند 



  ی ایزود م ای  رید  دونستمیم  یخونه ات رو فروخت دمیشن -

دفتر یرفته بود  روزی آهو گفت د   یرو ببر  لتیوسا   
و با دست او را کنار زد  امان از آهو د یکش  یخرناس  ماکان     

!  
یباش نجایا شهینم لیبازم دل -   

  انیو م د یکش  حصارکه راست کرد او را از پشت در  قامت 
رمان هور  شکوفید شانه اش را   

 
 
 
 
 
 
 
 

  ی هست برا لیدل ی من کل یمن هست ماکان   برا یبرا -

  یبود   برا  اهامیرو  یکه خونه  یخونه ا  ی اومدنم ! برا
یمرد   
ساخت امویرو که   
  ی م یکه به سخت ییشدند از هوا ی ماکان پر م ی ها هیر

را شیو بازوها د یتوانست آن ها را بازدم کند  سمِت او چرخ  



  گرفت
تو ی، چه برسه به خونه   ست یمن ن  یخونه  گهید  نجایا -  ! 

دست بردار نبود  یهد  یسپس به عقب هلش داد  ول و  ! 
د یاز بغض لرز شیو صدا  د یاکان را چسبم  یبازو دوباره   

  یتوجه  یهمه ب نیا قیباهام رفتار نکن  من ل ینطوریا -

ماکان ستم یات ن  ! 
  یخواست ! دوست نداشت که هد  ی را نم نیاما ا ماکان

 ! اطرافش باشد 
د یو غر د یرا رهان شیبازو   

خوامتی! چون نم یهست -  ! 
و هق زد  د یاما نال یهد    

ینطورینگو ا -  ! 
سرش را تکان داد و چشم تنگ کرد  ماکان   

شب بهم حال    هیچون  ینگم ؟! چرا نگم ؟! نکنه فکر کرد  -

نسبتت  کنم ی؟! فراموش م کنمی رو فراموش م  یهمه چ یداد   
کجاست ؟ می جات تو زندگ کنمی؟! فراموش م ه یچ باهام ! 
ماکان دوباره سرجنباند   د یچشم گشاد کرد و نفس نکش یهد    

که بدونم تو خواهِر   کنه یبله سرکار خانم ! عقلم هنوز کار م -

دونمیکه دوستش دارم ! بله دختر جون ، هنوز م ی هست یزن  
یازم دور بمون د یتو با که   



  شیآرا زِ یم یبرداشت و کشوها  گر ید  یرفت و جعبه ا عقب
کرد   یرا در آن خال   

کرد آرام باشد  یگرفت و سع  یق ی نفِس عم یهد    
؟! ماکان منم الن   ی بگ نویهنوزم ا ی تونیچطور   چطور م -

زنتم گهید   ! 
  یدست به گوشه ا کیاز کوره در رفت ، جعبه را با   ماکان

و نعره زد   د یپرتاب کرد و سمت او چرخ   
یستی! تو زِن من ن یستین -  ! 

زده  رونیاش ب ی شانیپ  یقرمزشده و رِگ دو شاخه  صورتش
  بود 
زد   ینفس م نفس   
، جلوتر رفت رمان هور  د یاما نترس یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 



بهت دوباره ثابت کنم چه قدر   یخوای؟! م یخوا یمدرک م -

سنجاق ه یفقط   یدر ازا ارمیب ادتیدوباره  یخوایعاشقتم ؟! م  
زنت شدم ؟  سر ! 
رنگش را چنگ زد و با   یتونی ز یِ پوزخند زد  موها ماکان

  حرص گفت
  یپل  رِ یبچه ! ز ی! خودت رو ارزون فروخت  یبس خراز  -

رنیگ یهاش از تو گرونتر م  ! 
  یقامِت بلنِد مرد  یِ بار تحمل نکرد  حال روبرو نیا یهد 
بود که دوستش داشت  با تماِم وجود و با تماِم موانع ستادهیا  
د یکش غیوار دوستش داشت ج وانهید    

شمی! نم  شم ی! نم شمی ازت متنفر نم ی کن  یهر کار -  ! 
چنگ انداخت و  یهد  یِ شال به موها یِ اما از رو ماکان

تنه اش خم کرد  یِ سرش را عقب برد و قامت رو   
رو بهت   تیباشم که زن یاگه من کس ی! چون حت یبش د یبا -

باشه ! بهم  ادتی نویدادم ، تهش برات شوهِر فرشته ام ! ا  
  رِ ی ، ز یفرستاد  ام ی، صبح و شب برام پ یعالقه کرد  ابرازِ 

خونه ام اونوقت انتظار یوقت اومد  ی ، وقت و ب ی پام نشست  
خودش  یِ با پا ییهلو نیهمچ هیکار کنم ؟!   یمن چ یداشت
م رو پسش بزنم ؟حصارتو  ومد یم ! 

  یِ نه برا  د یبا صدا شکست و مچِ ماکان را چسب  یهد  بغِض 
از زخم زدن دست  نکهیا یرا رها کند ، برا  شیموها نکهیا  



  بردارد 
دل زد  دل   

سال من    زدهیس نینگو  تماِم ا ینطورینگو ماکان    ا -

منو ینطوریکه ا ستین نیا  ستین  نیعاشقت بودم  حقم ا  
یبرون  ! 
نبِض پرتواِن    یِ برد و رو شیاما پوزخند زد ، سر پ  ماکان
و زمزمه کرد  د ینفس کش شیگلو   

کِش مو   هیدفعه سِر  نیمثال چطوره ا  شترهی ب نم یحقت از ا -

تو تختم ؟ یایب ! 
  یِ رو  یدر پ یکوچکش را پ ی و مشت ها  د یکش غیج یهد 

آن شب  یکرد وقت ی ماکان راباور نم نیا  د ی او کوب ی شانه  
نجوا کرد  ِرگوششیعاشقانه ز  چنان   
او را به عقب هل داد و دوباره چهره اش پر شد از   ماکان
  نفرت

دختر ! راهت رو بکش و برو هد هد خانم یهر   -  ! 
و   ی نیآِب ب   د یلرز ی ش م ی و دست و پا دهیپر ی هد  رنگِ 

  رهیاو مصرانه به ماکان خ  یبود ول یاشِک چشمانش جار
رهیخ  
ستینگر  یم   

د یکش یهم م  یِ کوتاه و پ یی ها نفس   
؟ یکن یچطور جرات مچطور     -  



زد    یم  یعقب رفت ، حال رنِگ صورتش به قرمز عقب
  انگشِت اشاره اش را سمِت ماکان تکان داد 

؟!رمان هور یکنیچطور جرات م -  
 
 
 
 
 
 
 
 

زنان   غیو سپس چنان ج دند یعضالت صورتش لرز تمام
د یکرد که گوِش ماکان سوت کش ان یکلمات را ب   

  یبهم بگ  یور  یهمه در نی بعد از ا یکنیچطور جرات م -

 ! هد هد ؟! پست فطرت ! پست فطرت
و دِر خانه را   د یدو رونیو ب د یخودش را به دِر اتاق کوب  سپس

  محکم به چهارچوب چسباند 
آن آوار  یِ تِن خسته اش را به سمِت تخت کشاند و رو ماکان
  شد 
دستانش گرفت و چشم بست انِ یدر م سر   
خودش متنفر بود  از  ! 



*** 
به خاطر داشت خوب    
رفت یرا به خلوتش پذ  یبالخره هد  شیماه پ سه   
از مالقاتشان خبردار نشود ، پشِت هم   یچکسیه نکهیا یبرا

 ! دروغ بافته بود 
  ایاو باز به کردستان رفته و  کردند یپدر و مادرش فکر م مثال

آب و ض یتعو ینمودند که برا  ی همسرش تصور م یخانواده   
به شمال کشور زده است یسر هوا   
خودش یماکان همانجا بود  در خانه   اما  ! 
هد هد  با  ! 
خواست سِد مرِد مقاومش را بشکند   ی که م یهد  هد    
  یکند ول یشرویعشِق ممنوعه پ نیداد ا یکه اجازه نم یکس
خواست ی را م نیا یهد   ! 
او بخزد و دلش را به دست   مِ ی حر انِ یم  یخواست به نرم یم
اورد یب   

صبح به   امِ یشد که ساعت از هشت بگذرد و او پ ی نم یصبح
ماکان نفرستد  یِ برا ریخ   
خوراِک او نشود  رِ یگیشد که پ  ی نم ی ظهر ای   

د ید  یاو را م انهی توانست مخف ی گاه م هر   
از   نکهیحال بالخره توانسته بود کنارش باشد ، بدون ا و

د بترس  یآمدِن کس   



اش را بداند و حال  یهمه پافشار  نیا لِ یخواست دل ی م ماکان
    وقتش بود 

سر   یکه در دل پرورانده بود  ب یباز کرد و گفت از عشق لب
اش نمود و آن را رشد داد و حال وقت ابراز   یاریو صدا آب

 بود
  

توانست ی نم گرید   ! 
اورد یتوانست تاب ب ی نم گرید    
همراز و همدمش بود و  اهیتلخ و س یدر تماِم آن سالها او

از راِز خودش ؟ د یتوانست نگو ی مگر م ! 
  ی، نعره زد ! خودش را زد ، هد  د یشد  داد کش یعصب ماکان

 را زد !رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

هد هِدش بلند کرد  یِ رو دست   



  نیهمه محبت ، ا نیهمه توجه ، ا نیشد نفهمد ؟! ا ی م مگر
آنها بود در آن یِ رایو خودش هم پذ  ییهمپا  و یار یهمه هم  
یاوری  یسرِد ب فصلِ    
صراحت باشد ،   نیاو به ا یعالقه  یِ رایخواست پذ  ینم یول
ی خواست آنقدر واضح بشنود    همانطور محو و ب ینم  

را دوست داشت دوستی نیا  شتریب اعتراف  ! 
مبل نشسته و   یِ مانده بود  همانجا رو ریمات و متح یهد 
کرد  یماکان را نظاره م  یها یوانگید    

هم برخاست و به دنبالش یبه اتاق رفت و هد  ماکان   
تخت چنگ زد و سمِت او پرتاب   یرا از رو یهد  یمانتو
  کرد 

خونه برو ! زود  نیهد هد ! بپوش و از ا رشیبگ -  ! 
ماکان را کنار زد و   یجلوتر آمد ، دسِت دراز شده  یهد  اما
ستاد یاش ا شانه به  شانه   

؟ نهیحالت ا ی برم ؟! کجا برم وقت - ! 
د یرا چسب شی شانه ها  ماکان   

که   ییبرو خونه وِر دِل مامان وبابات ! مامان و بابا -

خلوت کرده کشونیشون با دختِر کوچ یداماِد عوض دوننینم  
! 
  ی عنی!  رذالت  یعنی!   انتیخ  یعنی؟!  ی چ یعن ی نیا ی فهمیم

بودن فیاوجِ کث  ! 



ماکان را چنگ زد   ی قهیاما سر تکان داد و  یهد    
که   یحداقل تا وقت   فهمه ی نم یفکر نکن ماکان  کس  نطوریا -

ید یباور کنم نفهم  فهمهینم ی، کس ستیجور ن طیشرا  
همه توجه و   نیا لِ یدل تونهی تو مگه م یِ به باهوش ی! مرد ؟

عاشقت بودم و هستم ؟ ید یمحبت رو نفهمه ؟! باور کنم نفهم ! 
  یآورد  نم نیرا پائ شیو صدا د یآِب دهانش را بلع ماکان

کند  انت یخواست خ ی خواست آنجا باشند ! نم  !  
گند   نیاز ا شتریمن    تمومش کن  ب زِ یهد هد جان   عز -

ی نزن به همه چ  ! 
سرش را تند جنباند  یهد  اما   

همه   نیماکان ! با تماِم وجود ! ا خوامیمن تو رو م یول -

  ارمیب ر یفرصت گ ه یبرسم ، که  نجایسال صبر کردم که به ا
 من
که حِق   دونمیدو نفر به هم م  دنِ یرس نویا  دونمینم  انتیخ نویا

ان گهیهمد   ! 
، هر طور شده امشب او را   د یگردِن ماکان کش یِ رو دست
کرد  او هد هِد ماکان بود  یخود م رامِ   ! 

را از بر   شیدانست ، حال و هوا یو بمش را م ریز گرید 
  بود 
و لب زد  ستاد یپا ا یپنجه   یرو   



، من دوست دارم ی نکن ا ی یمن دوست دارم ماکان  قبول کن -  
! 

  دوستی نیخواست ، ا یرا نم تیوضع نیاو ا   د یاما نال ماکان
ضعف داشت  در برابِر او یدرست نبود ! ول یکینزد  نیو ا  

ضعف داشت !رمان   شیها یتلخ  ارِ یداشت  در برابِر  ضعف
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 
رفتند  آنجا اتاِق  یزودتر از آن مکان و آن اتاق م د یبا و

 !    فرشته بود 
  یدختر م  یهلش داد  چانه    یتکان بخورد که هد  خواست

د یلرز   
  ی ؟! وقت  یکه انقدر مشتاق  نمی بیم ی وقت یزن یچرا پََسم م -

ی ترس ی م ی؟! از ک م یکه کنار هم باش یخوای تو هم م نم یبیم  
؟! از پدر و مادِر خودت ؟ ی گیکه م ی! از پدر و مادر؟ ! 



د یکش اد یگرفت و با بغض فر  ینفس   
 !از فرشته ؟ -

د ی محکم پلک بست و غر ماکان   
 ! تمومش کن هد هد  -

او مِصر بود به شکستِن دژ ماکان اما    
اش   شانه یِ ماکان انداخت و رو بدنرفت و دست دوِر  شیپ

و سر بال گرفت شکوفید  قیرا عم   
اگر تو    کنمیدوست داشتنت گناه م ی ماکان  برا  کنمیگناه م -

گناه رو دوست دارم و نی! من ا خوامی، من م یخواینم  
یلعنت  یفرشته  ی ! حت ستیمهم ن ی چیه برام  ! 
چشمانش را به سرعت گشود ، نگاهش رگ زده بود  ماکان  ! 
رساند و آن را چنگ زد  ی هد  بدنراستش را پشِت  دستِ    

لجاجت رو تمومش کن نیا   ی ادامه نده هد  -  ! 
کرد  کیبه او نزد  شتریاما پوزخند زد و خودش را ب یهد    

  یخواستیتمومش کنم ؟! اگر نم یخوایرو که تو هم م یزیچ -

که به همه دروغ  یکنارت باشم ، اگر تو هم دوست نداشت  
تو خودتم    یکرد یمدت منو قبول نم نی، تماِم ا یگفت ینم
همونطور که من   یکنیعاشق م شتر یمنو ب یدار یدونستیم  

کردم  دوباره عاشقت کردم عاشقت   
ورد   آ نیرا پشِت گردِن ماکان گذاشت وسرش را پائ دستش

  نفس به نفسش زمزمه کرد 



  یاگر نخوا ی ، که حت یازم دست بکش ینتون کنمیم یکار -

یمنو قبول کن یمجبور ش   
که خودش   یماکان را سست کرد  ماکان  یاش اراده  شکوفه
افتد  ی اتفاق م نیزود ا ا ی ریدانست د  ی هم م   
کرد  سرش را   ش یتخت رها یرا هل داد و رو یهد  ماکان
  جنباند 

فتهیاتفاق ب  نیا یهد هد  خودت خواست یخودت خواست -   
گوشش برد و زمزمه کرد  رِ یز سر   

 ! فقط بگو قبلُت هد هَدم -
که  ی آن چند ساعت شد همان سنجاق یدخترک برا ی  هیمهر و

د یکش رونیب شیموها انِ ی ماکان از م   
رمان هور   د یافتاد که نبا ی اتفاق و  
 
 
 
 
 
 
 
 
د یشکست که نبا یاراده ا و    



د یشد که نبا یانتیخ و     
چشم گشود ، ماکان همانجا بود اما   یروِز بعد که هد  صبحِ 

تخت ی نشسته بر لبه     
مهلت نداد که او کامل از خواب  ی زد اما ماکان حت یلبخند 

شود  داریب   
د یسمِت او چرخ رهیت یو لباس به تن کرد و با نگاه ستاد یا   

نخواستم گناه   ینذاشتم گناه کن یول ید یخواسته ات رسبه  -

نمت ی دور و بِر خودم بب خوام ینم گهیاما تموم شد  د  یکن  
! 

وصال در کاِم دخترک زهر شد  مات و مبهوت   یِ نیری ش تمامِ 
تخت و سمِت او یرا رو فشی ماند که لباس و ک رهیبه او خ  
رفتن از اتاق گفت رونیکرد و در حال ب پرت   

یآهو بود  ِش ی به پدر و مادرت بگو شب پ -  ! 
ماند  رهی اش خ یخال یِ به جا  ر یمتح یرفت و هد  ماکان     
گذشت و ماکان همانجا نشسته بود در  یچند ماه م  حال
یِ سِر جا زیچ چیه گریکرده و د  ر ییتغ زیکه همه چ یطیشرا  

نبود خودش   
بود ن شی ماکان ، ماکاِن چند ماه پ گرید    
نبرد شده بود  پس  یرا پس زده و آماده  زیاو همه چ یول
اش را یدانست زندگ یاگر م  ی راند  حت  یرا هم کنار م یهد   
کرده است اهیس   



  یرا تماما خال ز یم ی شد و دوباره جعبه برداشت ، کشوها بلند 
بار دست  نی زنِگ ممتِد در باعث شد ا یِ کرده بود که صدا  

اسلحه ببرد  به   
دانست ماکان به خانه   ی که م  ی داشت و تنها کس د یهد کل هد 

، او بود  د یآ یاش م   
" او " از   رِ یتصو دنِ یرا به دربازکن رساند و با د  خودش

د یخشم دندان بر هم سائ   
که دوان دوان بال   ییقدم ها ی بعد صدا یرا گشود و کم در
گذارد و شلوارش ب بدنآمدند باعث شد اسلحه را در  یم  
بر آن بکشد  راهنیپ   
د یاو را چسب ی  قهی حرف  ینفس نفس زنان بال آمد و ب اسای   

کجاست ؟ یهد  - ! 
مچِ اش گذاشت و او را عقب    یِ دست رو یبا خونسرد  ماکان
  راند 

رونیاز خونه ام انداختمش ب -  ! 
زد و قبل از    ی گشاد شدند و صورتش به سرخ اسای چشمانِ 

بر صورتش نشاند و او را بر یمشت د یایآنکه ماکان به خود ب  
رمان هور د یانداخت  غر نیزم  

 
 
 



 
 
 
 
 

 ! لعنت به تو -
را محکم بست و رفت در     

لبش را پاک کرد  حال   یزد و خوِن گوشه  یهم تلخند  ماکان
انداخته بود  رونیاش ب ی آنها را از زندگ یِ هر دو     

# 
*** 
خواِب ماکان یو باز هم چشماِن ب گرید  یهم شب باز   
  دهیخانه تدارک د  یکه برا یتیوجوِد تمام موارد و موانع امن با

داشت یبود اما هنوز نگران   
چند مورِد  نیتوانند از ا ی بود از آنها که بداند م دهیند  کم
و به ستادهیعبور کنند  پس کناِر پنجره ا  یبه آسان زیناچ  
شب چشم دوخته بود  یِ اهیس   

  یپنجره در نوِر چراغ مهتاب  یرنگش بر لبه    یمشک ُکلتِ 
، انگار نه انگار که با همان اسلحه  د یدرخش  یمعصومانه م

ی م  
را گرفت  یجاِن انسان شد    



رسما ورودشان به آنجا اعالم   گریخانه روشن بود  د  حال
ه از حضورشان اطالع داشتند شده و هم   

  یخانواده  ک یکردند  یم یتوانستند سع ی آنجا که م تا
ی از محله ها یکیبه نظر برسند  هر چند خانه در   یمعمول  

و  یمیهم به همان اندازه قد  شانیها  هیبود و اکثر همسا یمیقد 
زنند و  یکه اصالتشان را داد م  ییدار  از همان ها شهیر  
بخواهد در   ی کس نکهیفروشند  پس امکاِن ا ی آن فخر م به

د یرس  یکند ، کم به نظر م یکارشان کنجکاو    
شانه اش نشست یِ رو یدست   

هنوز ؟ یدار یماکان ؟! ب - ! 
  یم سیش را ل  یپا  یالکس بود که پنجه   ی رهیماکان خ چشمِ 

د یبه صورت کش یو دست  ستاد یکنارش ا ی زد  حام   
گذشتهساعت از چهار هم   -   

سر تکان داد  ماکان   
خوابهیالکس ب -   

کرد  یجیگ  ی خنده  یحام   
!؟ یبمون داریب د ی تو هم با خوابهیچون سِگت ب - ! 

از   یچشمانش در هاله ا  د یماکان سمِت او چرخ ی خسته  نگاهِ 
  خون فرو رفته بودند 



رو تا   وونیح  ی زیچ ه ی  کنهی م  قراری اش منو هم ب یقراریب -

و کامرون الن تو  ینگه داشته  وگرنه مثه راک داریالن ب
 لونه 
بخوابم و فردا صبح تو خوِن خودم خفه شده  خوامیبود  نم اش
  باشم
تکان داد رمان هور  یو سر د یخند  یحام  

 
 
 
 
 
 
 
 

تماِم خونه     نگِ یتوریتو اتاِق مان وشیپسر  دار الیخ یب -

  ه یرمز داره  پنجره ها رو  ینصب شده ، دِر ورود  ریدزگ
 گربه 
تو    انیب توننیزور بتونه ازشون رد شه  از سقف هم که نم  به

بزنن ! تازه اونم شیخونه رو آت  مونهیراه م هیپس فقط    
الیخ ی! ب   میدار قیحر ستمیس  ! 



شد    یاش نم یالیخ  یباعِث ب یحام  یگفتن ها  الیخ یب
لهیپنجره و م انِ یاز م  د ینگاهش دوبارِه سمِت الکس چرخ  

حال    ند یتوانست او را بب ینصب شده به آن ، کامال م  یها
شیگوش ها ی اریگذاشته بود و با هوش شیدست ها یسر رو  

کرد و   یجهت پارس نم یبود ، ب  دهیجنباند  آموزش د  یم را
حمله یهم به کس لیدل یب   

چنگ زد   شیموهاکرد و به  ینچ  یحام   
باشه   ادتیتازه جاش عوض شده  اگه  وونیماکان ، اون ح -

ترس و  نیا یباشه  ول قراریب  هیعیاز اول هم بد قلق بود  طب  
ستین یعی تو طب یِ قراریب  ! 

 یسمِت او چرخاند که صدا عیچنان گردنش را سر ماکان
به او انداخت ی بلند شد ، با خشونت نگاه شیترِق استخوان ها   

یحام ترسم یمن نم -  ! 
داد و دست به    هیتک واریپوزخند زد و شانه اش را به د  یحام
شد  شانه   

نگه داشته ؟ دارتیتا الن ب یچ  یترسیاگه نم - ! 
ثابت و سرد   ینگاه ها  نیشد ؛ ا رهیدوباره به روبرو خ ماکان

تا او د یطول کش یانداخت  کم یم  ی، آشوب به دِل حام  
را بدهد  جوابش   



  وشیبابِت آهو ، بابِت تو ، بابِت دار ی! نگران ینگران -

که اون جهنم رو برام   یبابِت بچه ها  من از همون روز
 درست
  یول فته یگرفتم نترسم  بدتر از اون که برام اتفاق نم اد ی کردن
شماها یبرا     
اسلحه   د یکش یگرفت و پوِف کالفه ا ی قیکرد  نفس عم یمکث

به خنده یشلوارش برد که حام  بدناش را برداشت و در   
را صاف   شیو با اخم نگاهش کرد  صدا یماکان سوال  افتاد 

  کرد و گفت
  گهیو    د  رهی در م ر یت هوی،  اونجا نینذار گهیم وشیدار -

گهید   ! 
هم به   ی زد و به سمت اتاق خواب رفت  حام ی پوزخند  ماکان

د یچیپ  یبزرگ م یدر خانه   ش یدنبالش  صدا   
، فک کنم الکس خونه اش عوض شده که   یگیراست م -

کنهیم ی قراریب   
  شیکرد  جوراب ها زانیآو یاز تن درآورد و گوشه ا راهنیپ

یِ میقد  زِ یم رِ ی از پا ، تا کرد و ز دنیکش رونی را هم پس از ب  
آِب  وانِ یتختش گذاشت  ساعتش را باز نمود و کناِر ل کنارِ 
پر ، قرارش داد  مهین   

را سمتش گرفت یشلواِر راحت یحام   
پر کنم نویا رم یعوضش کن  منم م  -   



رفت  ماکان اسلحه  رونیآب را برداشت و از اتاق ب وانِ یل
گذاشت و شلوار گرمکن را به پا کرد  ز یم یِ اش را در کشو   

  یِ اش را برا یکه مطمئن شد ، ساعِت گوش ز یهمه چ از
نمود رمان هور میهشِت صبح تنظ   

 
 
 
 
 
 
 
 

را کناِر تخِت ماکان نهاد  وانیبه اتاق بازگشت و ل یحام   
بح  تا ص گهی عوض کنم  اما م وشیخواستم جامو با دار -

مونهیم داریب   
قرار داد  شیچشم ها یِ سر جنباند و مچِ دستش را رو ماکان   

بهتره ینطوریا -   
اش   شانه یِ و به او نگاه کرد که پتو را تا رو ستاد یاما ا یحام
و آرام د یلب سائ ی داشت که بخوابد  زبان رو یو سع دهیکش  
  گفت

     ماکان -



  یلبخند کج ی حام  ستیآورد و به او نگر نی دست پائ  ماکان
  زد 

  ی برا  ستیخونواده ام ن دنیمنم بدتر از مرگ و ند  یبرا -

ه ی د یفهم ینم  یاحد  مید یرسیهم  اگه به دادش نم وشیدار  
ذره ذره  یزیکه داره از خونر هیآدم هیاون جنگل  ی گوشه

ما   مید ی، داغ د   مید یماها همه مون از اونا زخم د    رهیمیم  
پس نگرانمون   میدار نهی، ک یدار نهیهمونقدر که تو ک هم

اما به وقتش  م یکنی، اشتباه م م یخند  ی، م  م یالیخ ینباش  ب   
گرفتِن   یکه برا میماکان تو وجودمون دار هیهر کدوممون   ،

اعتماد کنبه ما   کشهیم شی رو به آت ایدن زشونیانتقاِم عز   
مون یی، به توانا قیرف   

  ییتخِت روبرو یِ از ماکان گرفت و رو ریرا با تاخ نگاهش
وبه او پشت کرد  د یکش  یقیماکان هم نفِس عم  د یاش دراز کش   

*** 
  م یهم شانه به شانه اش  ن وش یو دار ستاد ی ا یکنار ماکان
  شیکه به تن داشت و ر یبه او انداخت  کت و شلوار ینگاه
 و
نداشتند  یاصال با هم همخوان لشیسب   

گفت  یلب ر یز ماکان   
  ی با طالبان نسبت انا یاح  یکرد یکم کوتاهشون م هیلاقل  -

؟ یدار ! 



  یاش م قه ی یک یبلندش که تا نزد  ی ها شیبه ر یدست وشیدار
د یآمد کش   

 ! خوبه که -
را دست به دست کرد  فش یبه تاسف تکان داد ، ک ی سر ماکان

وسواس و توهمِ  یِ دچاِر نوع  د یرو را پائ ادهیو دو طرِف پ  
شده بود توطئه   
کرد   ی آن دو نفر بود که مدام فکر م یینگراِن شناسا آنقدر

هستند  ب یتحِت تعق  ! 
گذاشت و او را به جلو هل داد  از  وشیدار  بدنپشِت  دست
یذشتند و خودشان را مقابِل دِر کافه اگ یجوب به آرام یرو  
افتند ی  ریو دلگ یمیقد    
رمان هور  ستاد یدر را گشود و کناِر ا وشیدار  

 
 
 
 
 
 
 
 

سی اول شما رئ -   



بودند و  یخال  زهای زد و داخل شد  اکثر م ی پوزخند  ماکان
گوشه و کنار نشسته و هر  یوارونه  چند نفر شانیها یصندل  
با توجه به پوشش و ژست و همراهشان معلوم بود به چه   کدام
یکه گوشه ا یآنجا هستند  مثال دختر و پسِر جوان لیدل  
با   ی مرد  ایکافه کناِر هم نشسته بودند  ی نقطه   ن یتر ی پنهان در

در دست  هر دو به خاطر سکوت و یکالِه کج و کتاب   
اهش را  بودِن کافه به آنجا پناه آورده بودند  ماکان نگ خلوت

او یگذشت و روبرو زهایم  نیاز ب  افت یچرخاند و او را   
توز به    نهیک ی پوش سربال آورد و با چشمان  اهیزِن س  ستاد یا

بود  ماکان  زیت  ریشمش یشد  نگاهش مثِل لبه   رهیآنها خ  
هم کناِر او   وشیدار د یرا عقب کش یتکان داد و صندل یسر

 نشست و سرش را چرخاند  دست بال گرفت و گارسون با 
پشِت   د یسف یفنجان ها شخوانیپ  یِ به سمت شان آمد  رو عجله
شده بودند  فیهم رد    
نگاهشان به  یِ رگیخ ی به آن دو انداخت و وقت ینگاه وشیدار

، رو به گارسون گفت د یهم را د    
یلیوان کی تلخ و سه تا ک  یسه تا قهوه  -   

جنباند و رفت یسرش را تند  پسر   
به ماکان گفت رهیزد و خ یپلک زن   

زنگ زدنت ؟ لِ یخب ؟! دل - ! 
پا انداخت یِ کتش را آزاد کرد و پا رو  ی لبه ها ماکان   



کنمیدارم ارتش خودمو جمع م -   
سر داد ی زیتمسخر آم یخنده  زن   

؟ یجنگ راه بنداز یخوایم - ! 
شد  داریلبش پد  یگوشه  یخم شد و کجخند  ز یم  یِ رو ماکان   

خون راه بندازم خوامیم -   
اش به ماکان زل   یزن جمع شد و با همان صورِت سنگ لبخندِ 
 زد 
کرد را برداشت  ی که ماکان حمل م ی ا یچرم فِ یک وشیدار

گذاشت و به   ز یم یِ را رو ی، دِر آن را گشود و پرونده ا
 سمت
هل داد  زن   
را   اهیس یپرونده   یِ نگاه از ماکان گرفت و ل ی به سخت زن

و چشم دند یلرز شینگذشت که لب ها یا  قه یگشود  به دق  
پر از اشک شدند  شیها   

آرام گفت  ماکان   
نه ؟ ا ی یمن باش ارِ ی یخوایم - ! 
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پر اشک زن بال آمد و به صورِت او دوخته شد  ماکان   نگاهِ 
برد و آرام تر گفت شیسرش را پ   

من   یبرا نایرو جمع کنم و وفادارتر نایوفادارتر خوامیمن م -

وشیتره  دار قیهستن که زخم شون عم یی، اونا     
گرفت وشیرا به سمِت دار دستش   

  برادِر دو قلوش کوروش رو دستاش جون داد  -
نشست و ماکان پوزخند   وشیابرواِن دار انیم قیعم یاخم
زد  یکج   

 یزبوِن مردمه  خوِد تو چ ی منم که حال و روزم وروره  -

 !؟
  د یماکان عقب کش د ی، رنگ از رخش پر دند یزن لرز  چشمانِ 

گفت یزد و با خستگ هیاش تک یو به صندل   
پنج   شهیم  گهیچند سال گذشته ؟! چند سال ؟! چند ماه د  -

که   یهست یهنوز که هنوِز مثل زن   یاهپوشیل  هنوز سسا  
یتیروِز قبل شوهرش رو خاک کرده  گ انگار     
و سر تکان داد  د یلب کش یِ رو زبان   



، که داغشون سرد نشه  ارنیکه کم ن  خوامیرو م ییمن کسا -

مثه خودم   وشی، که پاشون نلرزه  مثه تو   مثه دار  ! 
فرستاد ، دوباره پرونده را   رونیبازدمش را منقطع ب یتیگ
د یلرز یم شیو ورق زد  به حرف که آمد ، صدا د یکش شیپ   

کردم که   یبا چنگ و دندون زنده نگهش داشتم  هر کار  -

    زنده بمونه اونوقت اونا
حرف بزند  گرینگذاشت د  بغض   
دردمندش را به هم فشرد و سر خم کرد  نفس   یها پلک
به شماره افتاده بودند  شیها   

پر کرد  کیقهوه و ک  یرا با فنجان ها زشانیم  یرو گارسون   
  وشیگرم و تلخ ، تر نمود  دار یبا قهوه  یلب  ی به آرام ماکان

را کند و در دهان کشیاز ک یسر و صدا تکه ا ی کناِر او ب  
همچنان سکوت کرده بود   یتیو گ گذاشت   
رنگ با   یو به ساعِت نقره ا  د ینوش گرید  ی جرعه ا ماکان
انداخت  به مارِک   یدستش نگاه یرو یسرمه ا ی  نهیزم

 ساعت
ماند  رهیخ     

  ی پر از چرخ دنده نبود که زمان را نشان م  نِ یماش کی  تنها
کرد  یبود که همه جا با خودش حمل م یا چهیداد ، مثل در  

رو به گذشته یا چهیدر     
 ! قبوله -



 د یدرخش ی از برِق اشک م یتیرا بال گرفت  چشماِن گ  سرش
چهره اش پر بود از خشم و غضب یول   

هست که ازت دست نکشم ماکان  که   قیعم  ی زخمم انقدر -

انقدر داغم تازه هست که بتونم با   امیتا تهش باهات ب   
دستام گوشت تنشون رو پاره کنم و قلبشون رو بکشم   نیهم
رونیب   

و نفرت رمان هور ظیتِک کلماتش پر بود از غ  تک  
 
 
 
 
 
 
 
 

تکان خوردند ، سرش را به سمِت   یماکان به لبخند  یها لب
تر بود  قید که لبخندش عمچرخان وشیدار   
د یو سر ماکان جنب ستند ینگر  یت یدو به گ هر   

کن  فیپس کارات رو رد   یگرفت ی درست میتصم -    
و فنجان قهوه اش را برعکس گذاشت   د ینوش گر ید  یا جرعه

را برداشت فشی برخاست و ک   



میقلعه باش ه ی یمدت قراره تو هی -   
کرد و در   ی را حساب م زیداد که م وشیرا به دار نگاهش

را مخاطب قرار داد  ی ت یهمان حال گ   
سر و صدا   ینفوِذ ب   هیبه   اری اون دم و دستگاهت رو هم ب -

م یدار از ین یلیخ  ! 
زد  یرنگ یسر تکان داد و لبخنِد ب یتیگ   
ماکان راحت تر بود  الِ یکافه را ترک کردند، خ یوقت   
داشت   یشماریب  یها  یزیرو ، مسلما تلفات و خونر ِش یپ نبردِ 
داد  یرا از دست نم شی مهره ها یاو ، به راحت یول   
سرداِر به تماِم معنا بودند  کی از آنها  ک ی هر  ی وقت نه   

*** 
ستاد یرا به او نشان داد و کنار ا یتیاتاِق گ وشیدار   

به من   هیکاف یخواست ی زیاز پشت رو در هست  هر چ د یکل -

یبگ ی حام ای   
  کیکه در هر دو دستش  یتکان داد و در حال  یسر  یتیگ

رنگ    رهیت یبزرگ بود وارِد اتاق شد  پرده ها اهِ یساِک س
 باعث
اخم کند  شد    

بدم ییزایچ هیهم تو  یر ییتغ هی  تونمیم انایاح -   
زد   هیبه چهار چوِب در تک شانهدست به   ماکان   

باشه یتا چ -  ! 



  شیپ  یاز هفته  ستیو به او نگر د یبه سرعت چرخ ی تیگ سر
ی را مالقات کردند ، تنها چند بار گریکه در کافه همد   

گفت و   یآرام سالم  د ید  یداشتند و حال او را م ی تلفن تماِس 
انداخت ی دوباره به پرده ها نگاه   

روشن یباشن  آب یآب خواد یان  دلم م رهیت یاد یز -  ! 
شانه بال انداخت و داخِل اتاق شد  ماکان   

به داخل خونه    د یرو نبا یفقط کس   یهر طور دوست دار -

خودشون   ریپرده سرا رو بگ ی شماره  یاز حام   میراه بد   
رو دارن رمان هور  اندازه  

 
 
 
 
 
 
 
 
با اتاق آنها فرق   ی بعد نگاهش را دروِن اتاق چرخاند  کم و

سبز رنگ و  یی هابا روکش  یفلز  دِ یتخِت سف کیداشت    
  زِ یبودند و م لهیاز وس یکمدها هم خال   ز یتم ییوارهاید 

وسِط اتاق قرار داشت ی بزرگ   



را انجام داد که ماکان انتظارش   ی جلو رفت و همان کار یتیگ
د یکش یرا م   
زد که   ی دست م ز یم یِ رو لِ یبا عشق و عالقه به وسا چنان

  انگار فرزندانش بودند 
  یِ را رو یگریرها کرد و د  ن یزم  یِ از ساک ها را رو یکی
گذاشت زیم   
رنگ را لمس کرد و آرام گفت د یتاپ سف لب   

نایاما ا ارمیرو ب  لمیمن وسا  یتو گفت یول -     
ستاد ی ا ی تیجلو رفت و کناِر گ ماکان   
، انواع و  یمی قد  یِ هوشمند و چند گوش یِ تاپ ، چند گوش لب

انه یرا ینرم افزارها یها  ید  یو یها و د  ی د  یاقسام س  
  یها  زیو خرده ر  ی اس ب ویفلش و انواع و اقسام   نی، چند  یا
را پر کرده بودند   زی م یِ رو گرید    
را برداشت ی میقد  یها  ی از گوش یکی   

خودت   ستمیتو مودم و س  کنهی نم  بی ع یکار از محکم کار -

بشه  فقط مواقع خاص  یر یردگ میخوایکه ما نم یرو دار  
و   یب یو ج یزی مودم رو م یسر ه یاما   کنمیاستفاده م ازشون
فکر   دهیبرات تدارک د  وشیخرت و پرتا هم دار نیاز ا  
سر در   زایچ  نیبه دردت بخوره احتمال ، ما که از ا میکرد 
میارینم  ! 
زد   زیتمسخر آم یلبخند  و   



نداشت که بزند   یحرف  گری چشم در اتاق چرخاند  د  دوباره
که  یرفت در حال رونیبرد و از اتاق ب بیپس ، دست در ج  

کرد  یرا چک م   ز یهنوز م یتیگ   
نشسته بود و  یمبل یکه در سالِن بزرِگ خانه رو یحام

به او انداخت ینگاه  میزد ن  یروزنامه را ورق م   
شون ؟ هیدنبال بق ی ریم یک - ! 

گذاشت زی م یبه سمت او رفت و اسلحه اش را رو ماکان   
شهر و   نیا یهر وقت همه مطمئن شدن که من باز آواره  -

  اون شهر شدم
اش ماند  ره یخ م یمستق یبار نگاه حام نیا   

؟ ی چ یعنی - ! 
د یکش شیبه موها یلباسش را درست کرد و دست ی  قه ی ماکان   

  یمسافرت طولن هیبزنم  قراره  یسر هیبه خونواده  رمیم -

نه ؟ ا یکنم  یباهاشون خداحافظ د یبرم ، با ! 
گفت  سپس دوباره به  یو هوم دند یبال پر  یحام یابروها

شد و آرام گفت  رهیروزنامه خ   
!رمان هور  یداشته باش یشِب خوب -  

 
 
 
 



 
 
 
 

# 
*** 
را پس زد و آهسته به مادرش گفت شیغذا ظرف   

  ممنون -
  یاز مبل ها یک ی یآبش را برداشت و رو وانیو ل برخاست

ی هست یزد ، انگار اصرارها  یخانه نشست  لبخند کج  یِ میقد   
دل   یمیقد   یمبل ها  نینداشتند ؛ مادرش از ا یا دهیفا چیه
کند  ینم   
خواهد  یرفت ، بازگشت یدانست امشب که از خانه م  ینم

نه ؟ ایداشت  ! 
 ایگونه خواهد بود  نیبد  زیکه باز گردد همه چ  گریباِر د  ای

؟ ریخ ! 
خالل   ینشست با همان قوط شی بعد پدرش هم روبرو یلحظات
 دندانش 
توانست   ی نبود پس م یتلفنش را چک کرد  خبر  ماکان

امان است در امن و زیمطمئن باشد که همه چ   



گشت و از    ی به قلعه اش باز م د یاز حد مانده بود ، با اد یز
کرد  یحاصل م نانیاطم شیبرج و باروها تیامن   

به ساعتش انداخت که مادرش او را خواند  سر بال   ینگاه
  آورد ، با دستماِل سفره پاک کن تا سالن آمده بود 

کار   ی؟ چ  ی کنیپسر ؟! چرا انقدر ساعت رو نگاه م هیچ -

مگه ؟ یدار ! 
بود ! اما به اجبار بر لب   زاریمرده ب یلبخندها نیا از
کرد  انشینما   

کنم رید  د یمسافرم مادر  نبا -   
رمق از جاِن مادرش رفت که همانطور دستمال به   ارانگ

مبل آوار شد   یدست ، رو   
 !بازم ؟ -
مادرش   شانِ یو پر وسینگاِه ما نیرا مشت کرد  انتقاِم ا دستش
گرفت یرا هم م    

رم یتا قرار بگ امیو م  رمیبازم مادر    انقدر م -   
  یمادرش به هم دوخته شدند  از چروک شدنشان م یها لب
فشارد تا بغضش را کنترل  ی هم م یکه آنها را رو د یفهم  
  کند 
مخالفت    ینداشت برا ی جان گرید  رمرد یپدرش نگاه کرد  پ به

سنِ  یساله   ست یکرد اختالِف ب ی فکر م  شهیماکان هم  



اما در آن لحظه و آن  د یآ یو مادرش اصال به چشم نم  پدر
د یرس  یو فرتوت به نظر م ریپ  شه یاز هم شتری ، پدرش بنگاه    
نگفت و فقط پلک زد  یزیچ   

او   یدست ها یاما ، بلند شد و کناِر او نشست  از ک  ماکان
کردند ؟ دنیشروع به لرز ! 

از همان روز که پسِر کوچکش را لرزان ، ترسان ،   د یشا
و دردمند به خانه آورد  یبهت زده ، زخم     

به لرزش افتادند  شی همان روز او هم دست ها از   
اش را گرفت رمان هور  دهیو چروک ریپ دستِ   

 
 
 
 
 
 
 
 

آمد پدرش چهل  ایبه دن یبود ؛ وقت اد یشان ز یسن اختالف
را رد کرده بود  یسالگ   
غمخوار بود   ن یپدر و بهتر  نیبهتر شیها برا نیا یهمه   با

چروک یپلک ها  د یکش فشیو لط د یسپ یموها یرو یدست  



بعد از   د یشدند  لبخند زد  شا  رهیچشمان نم دارش به او خ و
داشت ت ی از واقع یسالها لبخندش طعم   
  بابا جان   نترس -

را بال آورد و  گرشیدست د   د یلب کش یزبان رو  پدرش
از   شیاگر ب  گرفتیدرد م رمرد ی ماکان سر خم کرد ، دسِت پ

 آن 
  شیموها انیو لرزانش م فیضع  ی آمد  سرپنجه ها یم کش
ی نبود ؛ م انیدر ب یزد از ناتوان ی اگر حرف نم  د یچرخ  
  یداشته باشند  درست که تنش م  قتیحق شی فکرها د یترس
ت یهنوز قاطع ی، درست که دلش نازک تر شده بود ول د یلرز  
 یمرِد پنجاه ساله را داشت که پسرانش از او الگو م همان
  گرفتند 
  یدستش نشست ، خم شد و رو ی ماکان که رو ی شکوفه
و آرام گفت شکوفید را  شیموها   

  خدا به همراهت بابا  خدا به همراهت -
داشت که او از   د یام د یشا  د یهمسرش را شن یناله  یصدا

  رفتِن پسرشان ممانعت کند 
رد یگ ی دانست قلِب پسرکش قرار نم یخودش م یول   
  ی آرام رو یماکان که بال آمد ، لبخند زد  چند ضربه ا  سر

و سرش را سمِت همسرش  د ی پسرش کوب یدسِت جوان و قو  
  چرخاند 



خانم اریبرو قرآن رو ب -   
شده  یورخواست هر ط  ی آِب دهانش را فرو برد  م زن

خود نگه دارد  زمزمه کرد  ِش یپ  شتریماکان را ب   
اد یداداشت ب ستایلاقل وا -   

بلند تر شد  یپدرش کم یبار صدا نیا   
   برو رودابه خانم -

صدا نجوا کرد  یب مادرش   
اریاسفند  -  ! 

  چیمرد دوباره نگاهش را سمت پسرش چرخاند و ه یوقت اما
و برود  زد ینگفت ، مجبور شد برخ   

لرزانش را پشِت   یبعد ماکان ، پدرش را که دست ها  یقیدقا
و د یکش حصارکرد در   یزده و با لبخند او را بدرقه م بدن  
که   ستاد یسپس مقابل مادرش ا  شکوفید شانه اش را  یرو

چسبانده بود  شانه قرآن را به    
فشرد    شانه  یِ و سرش را رو د یچیرا دوِر او پ شیها دست

داشت ، بر خالِف پدرش یمادرش قِد کوتاه  ! 
رنگش را  ی مشک یو موها شکوفید تپلش را  یها گونه

پدرش بود  او هم  دِ یسپ یِ نوازش کرد و نگاهش به تارها 
،   یروزگار  
رنگ  به ماننِد  ی تونیز ییبود خوش قد و بال با موها یجوان
 ! او



مادرش زد رمان هور  یبه شانه  یو دست د ی عقب کش ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

خاِن ما باش ها اری مواظب اسفند  -   
کرد   یبرد و سع ن یبغض کرده ، سرش را بال و پائ مادرش
اورد ی به لب ب  یلبخند    
 د یاما با همان دست لرزان چنان محکم بر شانه اش کوب پدرش

ان یهم ببرد  پس هنوز هم در م که باعث شد چهره در  
قوت و زور بود  شیبازوها   

  نیشونه هات رو به زم تونم ی پدر سوخته من هنوزم م -

؟ یسپریو اون م نیبچسبونم ، اونوقت تو منو دست ا ! 
شکوفید پدرش را  یبا لبخند دوباره خم شد و شانه  ماکان   
پا   یپنجه  ی که بال آورد ، مادرش به زحمت و رو سر
رد شود  رشیو قرآن را بال گرفته بود تا ماکان از ز  ستادهیا   

آن رد شد  رِ یکج و کوله بود  خم شد و از ز لبخندش   



کند    یرا ط ری مس نیهم ا گریبار د  کیاصرار داشت  مادرش
بود  یماکان همان کاف  یبرا یول  ! 
خانه   یو از پله ها د یها چشم پوشزن و مرِد تن یدلتنگ بر
رفت نیپائ   

را به پا زد و قامت که راست کرد هر دو کناِر هم   کفشش
مادرش بود  یو دسِت پدرش دوِر شانه  ستادهیا   

کرد ، با غصه گفت یرا پنهان نم شیاشک ها گرید  زن   
؟ یر یدفعه کجا م نی؟! ا یگرد یبرم یک - ! 

  یرفت و نم یکرد  اگر م  یم  ینیماکان در دهانش سنگ زبان
توانستند داغش را تحمل کنند ؟ یزن و مرد م نیآمد ا ! 
خوردند ، غِم او را   یکه هر روز بابت برادرش غصه م آنها

آوردند ؟ ی هم تاب م ! 
را تکان داد سرش   

دونمیمادر   نم دونمینم -   
از آنان گرفت و پشت به آنها خانه را   یرا به سخت نگاهش

را  شیآخر نگاه پدر و مادرش قدم ها یترک کرد و تا لحظه   
رفتند   یشمردند و قربان صدقه اش م یم     

*** 
که گذشت سخت بود  یماه  کی   

حال   نیکرد و در ع  یم لیرا تکم م یت  د یبود که با ی کس ماکان
شد  ی نم ی هم آفتاب  اد ی، ز  ! 



را که   یکس ی عن یبود ،   یدرست م د یباها و اهدافش  انتخاب
ک یصورت   نیا ری ! در غ رفت یپذ  یم د یکرد با یدعوت م  
داد  ی تمام نقشه شان را بر باد م  یمنف جوابِ    
ارتشش کوچک بود و محدود  پس   
صد ها نفر بتوانند  ی آنقدر خشم در دل داشتند که به جا اما

زند یبجنگند و خون بر   
  لیبود که در دِل آنها کاشتند و تبد  یی ها نه یک یِ وقِت ِدرو حال

 به نفرت شده رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه کرد  شان یچهره ها به    
  گر یو آهو چند نفر د  ی تی، گ  ی، حام وشیعالوه بر دار حال

  هم به جمع شان اضافه شده بودند 
در دستش را بال گرفت و به آنها نشان داد  پاکت   

وندهکش نجای ما رو ا  یکه همه  هیزیچ نیا -   



آورد  هر  رونی را ب ییعکس ها ک یبه  کیرا گشود و  پاکت
پشِت سرش  ی چسباند ، جنبش ی تابلو م یعکس را که رو   

کرد  یم حس   
و هنوز دو عکس در پوشه بود  د یچرخ    
انداخت ینگاه شان یچهره ها به   

،   میچشممون جون دادن  ما اعتماد کرد  یجلو زامونیعز -

که به نظر  ی که خوردن و به هدف ی به شرافِت آدما  به قسم  
دارن  منم    از خودم و حماقتم ضربه خوردم د یرس یم   

تخته چسباند   یِ را رو ی مکث ، عکِس بزرگ یو با کم  د یچرخ
د یشن یی قدم ها یآِب دهانش را به زحمت فرو برد که صدا  

 
و دست دراز کرد  ستاد ی کنارش ا یحام   

چسبونمشیخودم م -   
تخته   یخندان را رو یرا گرفت و سپس عکِس دخترک پاکت

توانست بغض و خشِم چشمانش را  ی سنجاق کرد و ماکان م  
ند یبب   
به عکس   یحام   د یچرخ تی و سپس سمِت جمع د یکش یآه

  اشاره زد 
من    تشنج کرد ، رفت کما  یخواهِر من   خواهِر ده ساله   -

د ُمرد کر ی بشه براش کار  نکهیو قبل از ا   



اشاره زد که رو به   یا دهیعکِس مرِد جواِن رنگ پر به
د یخند  یم نیدورب   

کرد که   یهر کار یتی داشت  گ یقلب  یِ مار یب    یتیشوهِر گ -

سه روز قبل از موعد یقلب  ول وندِ یزنده بمونه تا روِز پ  
ُمرد  عملش   
ماکان به عکِس    دند یلرز شی افتاد و شانه ها ن یپائ ی تیگ سر
اشاره زد  یگرید    

که توموِر   ی شهرستان  یو چهار ساله  ستی ساجده   زِن ب -

ُمرد  نم یشد ؟! ا یداشت  چ  یمغز    
بود ، دست   وستهیبه جمع شان پ ی که به تازگ  ی، مرد  فرهاد 
زانو مشت کرد  یِ رو   

زد  سر تکان داد  یلبخنِد تلخ  ماکان   
ُمردن    وونیمشت ح هیآدما به خاطِر  نیهر کدوم از ا -

لحظه هم فکر نکردن که با  ه ی ی که فکر نکردن ، حت ییکسا  
؟! من اما دو نفر رو از   رنیگیجوِن چند تا آدم رو م  کارشون
     دست دادم

شد   دهیو نگاهش به عکس کش د یبه سمِت تخته چرخ سرش
 آرام گفت رمان هور

 
 
 



 
 
 
 
 

  ا یهفته بعد به دن هیکه قرار بود  یزِن باردارم رو    بچه ا -

  بود 
به شماره افتاد  قلبش   شیزد و نفس ها رونی گردنش ب رگِ 

اش بزرگ بود  شانه یانگار برا   
چشمام بچه ام ُمرد و بعدش زنم یِ جلو -     

به وضوح آتِش خشم و   د یبار که چشمانش سمِت آنها چرخ نیا
است دهیکه شعله کش دند ید  یو انتقام را در آن م نهیک   

خودم یِ با دستا  رمیگیخودم جونشون رو م -     
# 
کرد و   یپوف  د یبه صورتش کش یتخته دور شد و دست از

  سپس آرام گفت
آهو از الن جز    میهست برداشت یقدم رو چند روز نیاول -

  کارمنداشونه
بود  رهیکه مصمم به ماکان خ د یها به سمت آهو چرخ نگاه   
را صاف کرد  شی، صدا فرهاد    

کار کنم یچ  د یبا دونمی؟! من اصال نم یخب ما    ما چ -  ! 



را برداشت و به سمت فرهاد  ی زد  پاکت یلبخند کج  ماکان
  رفت  آن را به دستش داد 

تا    یدار یخوب  یِ مغز اقتصاد   یهست یخوب یفروشنده  -

یرفت یم شی پ یخوب داشت ی لیهمسرت ، خ  ی ماری قبل از ب   
رو  زی اما همه چ  یکرد  ی گذار جذب م هیخودت سرما یبرا

شرکت    یهات رو از دست داد  نیازت گرفتن  زم   
خونه ات رو یرو  حت تیمهندس  ! 
  ی کرد  خانه  ی و رو م ری با حسرت عکس ها را ز  فرهاد 

پر از گل یکوچکش با آن باغچه     
سشیتازه تاس  شرکتِ     

ت توانسته  ساخت و ساز با هزار زحم یکه برا یی ها نیزم
  بود بخرد 

در هم گره خورده بودند  شیبال گرفت ،اخم ها سر   
بکنم ؟ د یکار با ی حال من چ - ! 

از عکس ها   یکی  ستاد یشانه بال انداخت و کناِر او ا ماکان
  را برداشت

رو ازت گرفتن     زتیهمه چ  یکن   تیشکا ینتون نکهیا یبرا -

ی زیبعد که چ  یکردن دفعه  دتیدهنت رو بستن  تهد   
 نشونی زم میخوایحال ما م  زاتهی از عز یکی  رن یگیم ازت
ی فلجشون کن یخوایتو م   م یبزن   

آنها نگاه کرد   ی  هیرا بال آورد و به بق  سرش   



اطالع  ی کاف  یفرهاد از بازار سهام و بورس به اندازه  -

،   می کثافت شون حمله کن سیبه رئ   میمستق  ستیداره  قرار ن
 قراره

  یحکومِت پر از لجنش رو ذره ذره با ضربه ها ی ها هیپا
  ی اونوقت   لگد و ضربه    میسست و شکننده کن کیکوچ
یی نها  
رمان هور می زنیم رو  

 
 
 
 
 
 
 
 

حرف به   یو سر تکان داد  او هم ب د یچرخ  یسمت حام به
بعد   یکرد و لحظات کیها رفت و سالن را تار د یسمت کل

یی جا  
با نوِر پروژکتور روشن شد  وارید  یرو   



  یکه برا یقابل قبول تی آدما ، با پوشش و شخص نیا -

خودشون ساختن ؛ از دسترس قانون خودشون رو دور نگه  
  داشتن

و جان نثار و   شمرگیپ هی شهیهم   دنینمرو دخالت  خودشون
دست شهیخودشون کنن و هم یدارن که فدا ی قربان  
ازشون کوتاه  مثال تو سودا  قانون     
شانه   یاش رو ی دم اسب یبرگشت که موها ی سمت دختر  به

شاِل بازش کامال معلوم انِ یاش بود و از م   
آدما متهم   نی از ا یکیشد؟؟! کدوم  یچ یکرد  تیتو شکا -

 !شد ؟
  یبود که رو  یریو انزجاِر سودا به تصاو  نهیپر از ک نگاه

خشن و خش دار بود  شیشد  صدا یم داریصفحه پد    
که اون داروها رو بهم داده بود ،  یکدوم  داروخونه ا چیه -

نبود  یهم افتاد زندون ! چون متهم اصل رشیبسته شد و مد    
کارو کرده ، چون   نینتونست ثابت کنه از عمد ا یکس چون
دارو اطالع داشته یِ نتونست ثابت کنه از خراب  یکس   

در حال پخش از  یِ سر تکان داد و به عکس ها ماکان
ستی پروژکتور نگر   

ِسودا خواهرش رو از    کننیم   یآدما با جوِن مردم باز نیا -

به داروخونه اعتماد داشتن ، به نکهیدست داد به خاطر ا  



که   نکهیاعتماد داشتن  اما غافل از ا بسته یرو  ی انقضا خیتار
ی قابل استفاده شده بود و برا  ریوقت بود غ یلیدارو ، خ  
سودا حکم مرگ رو امضا کرد  خواهرِ    
 د یرس  یبه نظر م انسالیکه م  یرا مشت کرد  به مرد  دستش

داشت شانهنگاه کرد که دور از همه نشسته و دست به    
؟!   جدهی؟! ه فدهی؟! هپسِر تو سهراب    چند سالش بود  ای -

روزاین ی، داروها ی بدنساز یشد ؟! دارو یچ   
از جا بلند شد  آرام از کناِر آنها گذشت و کنار تخته   مرد 
یِ رو یبرق ها را روشن کرد  مرد به آهستگ یحام  ستاد یا  

خوش بر و رو و قد بلند   یجوانک  د یپسرش دست کش عکِس 
داشت به وقت حرف زدن ار یبس یگره ها شیصدا   

گنده کنه   کلی شبه ه هیتازه رفته بود باشگاه  دوست داشت  -

گفتم نخور   گفتم نکن  گوش نداد  ارهیو بر و بازو ب   
بودن    ی هم ک دم یبه خوردش دادن ، نفهم یچه کوفت  دونمینم

ه یبود و  یقرص دستم اومد که خارج   یقوط ه یفقط   
ُمرد  دختِر   مانیسر زاوارد کننده اش  مادرش ُمرد   شرکت
بود که یکس  یِ ادگاریمون بود  پسرم تنها  هیهمسا  

اش رو   یسالگ جدهیهفته بود ه هیداشتم  پسرم تازه   دوستش
م گذاشتنشحصار ام تو  یسالگ جدهیجشن گرفته بود  تو ه  

اش ازم   یسالگ جدهیبزرگش کنم ، تو ه ییمجبور شدم تنها و
ی گرفتنش  خودم باهاش بزرگ شدم  تازه داشتم معن  



بچه ام رو تنم کردن  اونا   اهیکه لباس س  دمیفهمی رو م یزندگ
 دست و پاشون رو جمع کردن ، ماکان مجبورشون کرد 

کنن  و تاوان داد  اطیاحت     
  ی شد  تفاوت سن رهی نم دار و رگ زده به ماکان خ ی چشمان با

داغِ بزرگ بر دلشان نشسته کیو نداشتند و هر د  یچندان  
  بود 
  ی که نگاهش به او بود ، باق یبلندتر شد و در حال شیصدا

 شان را مخاطب قرار داد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

 دایردشون رو پ تونهیمن تا آخرش با ماکان هستم  قانون نم -

عمل یرقانونی غ تونهیسرک بکشه ، نم تونهیکنه چون نم  
گرو   تونهیشکنجه کنه ، نم تونهیخالف کنه ، نم  تونهی، نم کنه
عذاب بده  تونهی، نم رهیبگ   

زد و سر به سمِت آنها گرداند  پوزخند    



م یتونیما م یول -   
و  ستاد یهم کنارشان ا یاو ، سر جنباند  حام د ی هم به تائ ماکان

بودند   تیحال هر سه رو به جمع    
 دایقدِم سوم پ   ی تیقدِم اول ، نفوِذ آهو  قدِم دوم ، نفوِذ گ -

که   ییشاخه ها ، همکاراشون ، داروخونه ها ریکردن ز  
خبِر مرِگ   هیکردن  مدت یو ندونسته باهاشون همکار دونسته

، اما شک ندارم  دهیفعال به گوش نرس ییمشکوِک دارو  
دارن  ییجا هیشک ندارم هنوز    دنیاز کار نکش دست
،   فته یب ابی؛ فعال سکوت کردن تا آب ها از آس رنیم  یرآبیز

 توجه
جلب شده    هیقض نیچند تا خونواده به ا یبا سر و صدا ها

لشخور منتظر  ه یو مثه  دنیپس فعال دست از کار کش  
و چند ساله طول   نیاگه به دست آوردنش چند  یحت  فرصتن
    بکشه
برد  بیو دست در ج ستاد یا فرهاد    

؟  یبعد  ی قدم هاقدم چهارم !؟   - ! 
 یسرش را به چپ و راست پرتاب کرد و صدا ماکان

  عضالت گردنش بلند شد 
مشِت   د یرو با ی چند نفر هیسراغ قدِم چهارم     رمیفعال م -

میمال بد    
*** 



از پس کوچه   یکیو در  دهیرا بال کش  شانیکاپشن ها  ی  قهی
پنهان شده بودند  کیبار  یها   

  دنیبود تا به محض رس شانیموها یبالکالوا رو یها کاله
مورد نظر آن را بر صورت بکشند  یلحظه    
و به فرهاد نگاه کرد  د یبه صورت سائ یدست ماکان   

تو ؟  یاین یخوایم - ! 
نه از   د یترس یراه م نیبال انداخت ، از پا گذشتن در ا چانه

یاعضا یشود و به باق  ییشناسا نکهیجاِن خودش ، از ا  
بزنند  بی اش آس خانواده   
ماکان زد  یبه بازو یضربه ا  سهراب   
   اومد  -

  یشاس یشدند که از خودرو رهیخ یمرِد درشت اندام به
انداخت  ابانیخ  یبه دو سو یشد و با غرور نگاه  ادهیبلندش پ

 و
به سمِت در خانه اش رفت سپس   
د یکش نیکالهش را پائ ماکان   
میبر -    

آورد رمان  شی ها شیحجم ر ی با غرغر کاله را رو وشیارد 
 هور

 
 



 
 
 
 
 
 

که  شمیخفه م -  ! 
به او  یکالهش نگاه چپ ی رو ی حفره ها  انی از م ماکان

هم به  یبلند به سمت خانه رفت  باق یانداخت و با قدم ها  
   دنبالش
ش را   ی بست پا ی در را م کلیه ی آخر که مرِد قو ی لحظه
داد  رییرا تغ شیآن گذاشت و صدا یِ ل   

؟ یخوایمهمون نم - ! 
# 

   رهیت یبود درشت اندام ، با پوست سبزه و موها یمرد 
در کم شد و   یِ چشمانش گشاد شدند و فشاِر دستش بر رو

 همان
در را با   وشیبود تا دار یآنها کاف یلحظه شوک برا چند 

دهان  یِ شوند  سهراب دست رو اطیقدرت پس بزند و داخل ح  



درآورد و  ار یرا به اخت شی گذاشت و فرهاد دست ها مرد 
کشان کشان او را به سمت خانه بردند  او هم که کم کم از  

 بهت 
آنها به هدف شان   یداشت با آنها مقابله کند ول  یآمد سع یدرم

دند ی که داخل شدن به خانه بود رس   
به شکم   یانداخت و از عمد لگد  وشیبه دار یز ی نگاه ت ماکان

به وشی دار نیح نیو او هم خم شد و در هم د یرد کوبم  
از کنارشان گذشت یتند    
  کی که از درد فارغ شد ، سر بلند کرد و با   کل یه یقو مردِ 

ماکان را گرفت و او را هل داد  یدست بازو   
تلو تلو خورد و عقب رفت ماکان   
درشت تر و قد   کلِ یآنها ه انِ یشد  م زیبا او گالو سهراب
پس  د یایتوانست از پسش برب یشت اما او هم نم دا یبلندتر  
به کمکش رفت اما او را هم به عقب فرستاد که   فرهاد 

خورد  نیو زم  ستد یش با ی نتوانست بر پا    
به صورتش   یشان یو با پ د یاش را چسب قهیجلو رفت و  ماکان
اهیبرابر چشمانش س ایلحظه حس کرد تمام دن ک ی  د یکوب  
، خودش را هم ناکار کرده بود   فشیاست ؛ عالوه بر حر شده   
و به   د یغر یحال او م   د یاش را چسب یشانیکرد و پ  یا ناله

بود  هر  دهیفا ی مقابله ب  یزد و تالش شان برا  یآنها ضربه م   



بر آنها   فی حر یِ بردند و قدرِت بدن  یبه او هجوم م لحظه
شدِن   سیشدند  خ یگشته و به اطراف پرت م  رهیچ

 صورتشان 
کردند  او چند  یکاله به آن را حس م دنی عرق و چسب از
یرا از سِر آنها بکشد ول شانی کرد که کاله ها  ی هم سع یبار  
شده و به او ضربه   زانیبالفاصله از سر و کولش آو هیبق

  زدند و مانعش شدند 
 ده ی آنها چند جواِن داغد بود و  یمرِد ورزشکاِر حرفه ا  کی او
یعصبان ی  ! 
مبل افتاد و شدت  یکه رو  د یسهراب کوب ی  شانه بر  چنان

بود که مبل را هم چپه کرد   ی ضربه به حد    
اش  قه یبه شق شیپ یکه لحظات یکه هنوز از مشت ماکان

گرفت و نگاهش را چرخاند  واریبود دست به د  جیخورده ، گ   
و اطراف را   د یخز رونی از اتاق به ب یبه آرام  وشیدار
  ینبود ، حداقل به چشِم آنها نم نیاز دورب یخبر   ستینگر

 آمد !رمان هور 
 
 
 
 
 



 
 
 

را  یگلدان یکه ماکان عصب د یجنگ یو م د یغر  ی هنوز م مرد 
شانه اش که نیو آن را ب  د یکش اد یچنگ زد و با خشم فر   

از درد   د یبا فرهاد بود ، کوب ی ریبه او و در حال درگ پشت
بود که پس از وشیخم شدند و لگد دار شیزد و زانوها یداد   
نمود  نیش نشست و او را نقش زمبدنبر  آن   

کاله ها مشخص نبود چه به   ر یزد  از ز   ینفس نفس م ماکان
از او به خودشان  شتری مطمئن بود ب یروزشان آمده ول   

زده اند  بیآس   
 ی دسِت مرد گذاشت و با پاشنه  یِ اش را رو ی رفت و پا  جلو

ماکان را یِ کرد پا  یو سع د ی کفشش به آن فشار آورد که غر  
حرکِت او را تکرار کرد و   گریکه سهراب از سمِت د  رد یبگ

دوخت نیرا به زم گرشیدسِت د    
داده ،   ریی خش دار و تغ ییسرش را خم کرد و با صدا ماکان
  گفت

  ه یفقط  نی! ا  ستیآسون ن بی کنار زدِن رقبگو  ستیبه رئ -

بود  کی کوچ ی هیهد   ! 
که به پهلو شد  ماکان با   د یاو کوب یبه پا  یبا قدرت لگد  سپس

زدند  رونیسر به آنها اشاره زد و به سرعت از خانه ب   



 د یبود ، جلوتر دو دهید  ی کمتر  بیآس یریکه در درگ وشیدار
  و در را گشود و آن ها هم به دنبالش

شده بودند  یآنجا مخف شیساعت پ می که تا ن یپس کوچه ا از
خلوت یکه به کوچه ا گریبا سرعت عبور کردند و سمِت د   

با موتور روشن منتظرشان   یی، سودا در خودرو د یرس یم
  بود 
از جا   نیگاز فشرد و ماش یِ محض بسته شدن در پا رو به

اش را لمس کرد  یشانیکنده شد  ماکان کالهش را بال زد و پ   
یلعنت -  ! 

آمد  اما مهم نبود   به   ی آه و ناله م یعقب هم صدا یصندل از
دند یخواستند ، رس ی آنچه که م   

*** 
را به دسِت فرهاد داد و رو به سمِت   یدستماِل مرطوب یتیگ

  ماکان داد 
که   یبا کس ی ریدرگ یبرا  بیهمه جراحت و آس نیا -

؟ نشیشناختینم ! 
ورم کرده اش را  ی شانیو پ دهیمبل دراز کش  یکه رو ماکان

را که به پشت پلک ها و یداشت درد  یداد ، سع ی ماساژ م  
و پاسخ او را بدهد  رد یبگ ده یشد ناد  یم دهی کش شیها چشم   

، چند   ی حام تِ یشکا یپرونده  انِ یتو جر  مشینه که نشناس -

مقصر شناخته نکهی بعد از ا  مشید ی د  لیبا وک یبار  



که   یتا وقت میازش نداشت  ی، خبر  یحام ی  هیو قض شدن
بعد از دو سال  رمیازشون بگ ی نشون هیبرگشتم و رفتم تا   

تنها سرنخمون بود  یبود   ول سخت   
مبل نشست  رو به ِسودا که  یِ را ماساژ داد و رو شیها چشم

گفت ستینگر ی و آنها را م ستادهیا یگوشه ا   
شمینور سالن رو کم کن  دارم کور م یکم هی -      

کم مصرِف بزرگ را   ی از لمپ ها ی کیحرف  یهم ، ب  او
نشست رمان هور  یتی خاموش کرد و کناِر گ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  هیجز  یزی؟! مگه چ  یریدرگ نیداشت ا دهی خب ؟! چه فا -

چ یبود مطمئنا ه  نیاز ا ری؟! اگه غ نهیساده و رده پائ یمهره   
کردنیباهاتون رودرروش نم وقت  
مبل    یشد ، آن را به پشت د یسر جنباند که دردش تشد ماکان

  چسباند و چشمانش را بست



 کنهیوانمود م  نطوریا ایساده اس  یمهره   هیکه   ست یمهم ن -

عالوه بر اون ،  مید یما به هدفمون رس  ستین  یکه کاره ا  
مهره   دونهیم  یدنبالشونه  که کس یکه کس شنیم متوجه

هستن و کجان ؟! ممکنه بترسن و ترس ییهاشون چه کسا  
نکهیا ایاشتباهشون بشه  باعث     
مبل برخاست و به صورِت ورم کرده  یگشود و از رو چشم
ی را منشسته و دستش  نیزم ی سهراب نگاه کرد که رو ی  
پوزخند زد   د یمال   

به بعد اگر ما   نیرقابِت و از ا  هیقض کننیفک م  نکهیا ای -

فتنیکه متوجه اش بشن ، به جون هم م  م یکن  یحرکت   
بردارد و  خی یا سهیبه سمت آشپزخانه رفت تا ک  یآهستگ به

و به ستد یباعث شد با یت یگ یبخورد که صدا  ی قرص مسکن  
او بچرخد  سمتِ    

نقشه تون رو  بِ یاونا دستتون رو بخونن و فرو اگه  -

تند بوده  یاد یحرکتتون واسه قدِم اول ز نی نخورن ؟! اگه ا
ی باشه چ  

بچه گانه و ناپخته بود  یاد یکم ز ه ینقشه ات   یکنی! فکر نم؟
 !؟

چشم به او دوخت  سپس   ستادویحرکت ا یب یلحظه ا ماکان
انداخت ی تیبه گ  ینگاه میلبش کج شد و ن یگوشه    



  یکه دنبالشونه ؟! سع ه یک  شهیبراشون قصه ترسناک تر م -

رِد پاهاشون رو پاک کنن کنن یم ی شن ، سع یمخف کننیم  
 دنیخودشون رو نشون م شهیاز هم  شتر یزماِن که ب نیتو ا و

و  کننیرو حذف م  یاضاف ی، آدما  شهیم اد ی، تحرکاتشون ز  
که   ه یزیچ قا یدق نیرو گندهاشون ماله بکشن  و ا کنن یم یسع
ه یاومد تا به  رونیلونه ب هیاز   د یفرار با یبرا   میخوایما م  
نقاباشون رو کنار بزنن تا بتونن   د یرفت  با  گهید  ی لونه
م یکه ما منتظرش  هیزمان نیبذارن رو صورت  و ا د یجد  ی نقابا   
  میذاریکه نم م ییبشه ، اونوقت ما داریچهره شون پد  یوقت

بشن  کارشون رو  یمخف  یظاهر  یپوسته  هی رِ یدوباره ز
 تموم
م یکنیم  
  ی نگاه از او گرفت و به آشپزخانه  یگریحرف د  چیه یب

رفت  ک یسرد و تار   
*** 
عدِد شش  یِ بزرگ بر رو یروِز بعد ، هنوز عقربه   صبح

  یِ رایبود که زنِگ خانه به صدا درآمد و ماکان پذ  امدهین
 حضوِر آهو 

  شد 
  ی کیآنها به  یِ بهت زده و خواب آلود باق یبرابِر چشم ها در

نشست و  یصندل یاز اتاق ها رفتند و در را بستند  آهو رو  



آورد  رونیب  فشی را از ک یتاشده ا یکاغذها   
یچ یماکان   ه یچیدر واقع ه -  ! 

نشست و آنها را از دسِت آهو گرفت رمان   زی م ی لبه  ماکان
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ د یجد  ستِ یل - ! 
سر تکان داد  آهو   

ان و   ی؟! شرکت بزرگ  ی درست هدف گرفت ی ماکان مطمئن -

چ یهم ه  روزیبا اتفاق د  ی به همون اندازه تحت نظر  حت  
دمیند  یا یعاد  ریغ تحرکِ    
و رو نمود  ر یاخم کرده کاغذها را ز ماکان   

به خودمم شک دارم  یالن حتمن  -   
و به آهو   د یکش رونیب بیو تلفن همراهش را از ج  ستاد یا

  پشت کرد  هنوز شماره نگرفته بود که آهو آرام گفت



رفت  اسایهد هد رفت   با  -   
  ی شماره  ی  رهیعدِد چهار ماند و نگاهش خ  یِ رو انگشتش
مهینصفه و ن    

شانه اش گذاشت یِ دست رو آهو   
از هد هد دست نکش  اون  یمنن  ول زِ یهر دوشون عز -

یلیدوست داره   خ یلیخ  ! 
شانه اش را تکان داد تا آهو دستش را بردارد و با  ماکان
گفت یگرفته ا  یصدا   

فکر    د یخواست رس ی که م  ی زیبهتره نداشته باشه  به چ  -

  نکنم هنوزم مشتاِق من باشه
د یو با سماجت پرس اد ستیاو ا یروبرو آهو   

شده ؟ یتون گذشته ؟! چ نیب یچ - ! 
جواب دادن به او  یاش را به او داد و ب رهی نگاِه ت ماکان

داد  ی م حیتماس را لمس کرد  ترج یشماره را کامل و دکمه 
 به
ندهد  یسوال او پاسخ نیا   

# 
*** 
انداخت و گفت ز یم ی ماکان ، رو یِ رو ِش ینقشه را پ  یحام   

مشت کاغذ پاره اس هیکرد    دایپ شهینم یچیه نایتو ا -   



را برداشت     یآنکه به او نگاه کند ، کاغِذ آ چهار ی ب ماکان
یمضموِن خاص چیساده بدون ه یِ ادار ی نامه  کی   

د یفهم زایچ یلیخ  شهیکاغذ پاره ها م نیاز هم -   
د یدروِن دسِت او را قاپ ی پوزخند زد و نامه  یحام   

بره  د یبازنشسته شده و با یفالن ی چرا آقا نکهی؟! ا یمثال چ -

پرداخت شه ؟  اشیکه حقوق و مزا یحسابدار ! 
شد  شانهزد و دست به  یلبخند کج  ماکان   

چهل سال سن داره ،  ری، ز  یفالن  یآقا نی هم نکهینه   ا -

الن بازنشسته بشه !؟ د یچرا با ! 
شد که ماکان کاغذ را   رهیبال رفته به او خ یبا ابروها یحام
رمان هور   د یکش رونیانگشتانش ب انیاز م  

 
 
 
 
 
 
 
 



بودمش  تو مراسِم ختِم فرشته   دهید  یدوبار یکی شناسمشیم -

  هم از طرِف شرکت شون اومده بود 
دندان  انیو کاغذ را مچاله کرد  از م د یهم سائ یِ رو دندان
د یچفت شده اش غر یِ ها   

  د یچرخیچشمم م یِ قاتِل زن و بچه ام جلو کنمیفکر م یوقت -

محکم گلومو ی کی، انگار  ه یو من نتونستم بفهمم که ک  
دهیم فشار   
کرد و سر   یشانه اش نشست  کالفه پوف  یِ رو  یحام دستِ 

  تکان داد 
  هیشرکِت خوش نام و آوازه ،  هیپوسِت  رِ یمطمئنم ز -

که   دونمیم  نمیا  کنهی م یه با جوِن مردم باز دار فی کث انِ یجر
 خودِ 

ستیکاره ن نیا  یهان یک شخِص    
باعث شد سر هر دو به سمِت در بچرخد  یتیگ یصدا   

راه   ی فیتجارِت کث   نیچن هیدماغش  ری انقد احمقه که ز یعنی -

 !انداخته باشن و نفهمه ؟
اخم کرد  ماکان   

یبهت اجازه داده باشم تو بحث ما باش اد ینم ادمی -   
اتاق   یمیقد   یها یاز صندل ی کی یپوزخند زد و رو یتیگ

  نشست



نقشه و   نیاگه قراره ما هم تو ا  سیرئ  یتو بگ ست یلزم ن -

رو پنهون نکن ی زی، پس خواهشا از ما چ میانتقام باش  نیتو ا  
 

از خشم در   ییعقب رفت  رگه ها یقدم  یو حام ستاد یا ماکان
شد  داریپد  شیصدا   

شتری، نه کمتر و نه ب  گم یباشه بهتون م از یکه ن  یمن هر چ -   
به او زل زد  یبا همان خونسرد  یتیگ   

  یول  یترسی م یو از ک  یاز چ دونمینم   یکنیپس اشتباه م -

یاز ما جاسوس ی کیناراحته که ممکنه  نی از ا التیاگه خ  
از تو   شتریخونه اگه ب  نیا ی آدما  یدر اشتباه ی لی، خ  میکن

ستنیداغدار نباشن ، کمتر هم ن   
سر داد و سرش را جنباند  یعصب  یخنده ا ماکان   

؟ یدونیم یاز من ؟! چ یدونیم ی من ؟! قــدِر من ؟! تو چ - ! 
برود و آرام   ش یپ یبود که حام یتن ماکان آنقدر لرزِش 
بزند  شیصدا   

 ! ماکان -
چشمانش پر خون و    د یش به سمِت او چرخرخ صورت  مین

  فکش به هم فشرده بود 
  یرا م  نیا یبود بتواند خودش را آرام نگه دارد و حام سخت
و ند یدشوار است که بنش  شیچه قدر برا د یفهم  یم   د یفهم  

بماند تا روِز موعود فرا برسد  منتظر   



، او هم   ستاد یا ی تیگ یِ رفت و روبرو زیاز پشت م ماکان
  برخاست

گرفت رمان هور  قیکوتاه و عم ی نفس مرد   
 
 
 
 
 
 
 
 

یدونی؟! مطمئنم م یدونیزِن من چرا ُمرد ؟! م  یدونیم -  ! 
کرد ، حال توجه سهراب و فرهاد هم که در خانه   ینچ  یحام

جلب شده و به اتاق  شانیحضور داشتند به آنها و سر و صدا  
بودند  ستادهیچهارچوِب در ا انیو م آمده   
د یغر  یخفه ا یبا صدا ماکان   

؟ یـدونیم - ! 
د یرا آزاد کرد و داد کش شیصدا   

سرم اومد ! اما زِن من نه از    یی چه بال یدونینـــه ! فقط م -

! از   ایاز شرم مرد   از ح  یماریُمرد و نه از ب یزیخونر
 ترِس 



! به خاطِر من ُمرد  آبروش  ! 
  شیپ  گرید  یآنقدر کم بود که اگر اندک یت یفاصله اش با گ حال
یِ صدا تِ ی شد  با نها یرفت ، تنش مماِس تِن او م  یم  

د یاش غر حنجره   
کردن    دست درازیچشمم  یِ من جلو یچون به زِن حامله  -

به سرش اومد  ی چ دمید  رتی غ یچون مِن ب    
و  د یدهانش کش یِ دست بال آورد و رو  ی به آرام فرهاد 

چرخاند  یگریسهراب سرش را به سمِت د    
که با   ستینگر یبه ماکان م  رهیخ رهیاما همانطور خ یتیگ

بود و ستادهیا شیبر آمده روبرو یسرخ و رِگ گردن یصورت  
د یکش ی م نعره   
آرام گفت یو حام  د یچشِم راسِت ماکان لرز پلکِ    

    بچه ها   بسه -
به حرف آمد  ی تیبار گ  نیا اما   

چون    دونمیخوب هم م یلیماکان  خ  دونمی من همه رو م -

از  یچون وقت  شناختم یچون تو رو م  شناختمیزنت رو م  
کردم ، زنت اومد التماسم کرد  خوب   تیو شرکتت شکا تو
شهیم یچطور کنهیالتماس م یوقت دونمیم   

قدم هم   م ین یحت  یتی ماکان مشت شد و بال رفت اما گ دستِ 
  عقب نرفت



داغِ خودت رو  ی؟! بزن ! اما حق ندار  یبزن یخوایم -

  تونمیم  ی دار رتیغ  یدرسته ، تو مرد    یبزرگتر بدون
 بفهمم چه 

،   ید یبرات سخت بوده ، چه قدر زجر آور بوده  تو د  قدر
چطور  ید ی تو د   یکه نجاتش بد  ی، دست و پا زد  ید یشن

 زنت 
ها به تو و حاِل   یاون عوض یاش رو سقط کرد وقت بچه

دنیخند  ی ات م چارهی زارت و زِن ب    
از بغض رگه دار شده بود  شیصدا حال   

چون تو همون مراسِم ختم منم بودم     دونمیرو م نایمن ا -

بال رو سرِ  نیکه ا هیاز همون آدما کس یک ی دونستمیمنم م   
هفته مونده بود   هی؟! فقط   ی من چ یو من آورده  ول تو

بالخره تموم   نکهیشوهرم خوشحال بود  من خوشحال بودم ا  
  ه ی یول میکن  ی راحت زندگ م یتونی به بعد م نی از ا نکهیا شهیم

  شدرمانیسانت هم نم هیاندازه اش  یکه حت یقرص هیدارو   
 هور

 
 
 
 
 



 
 
 

صورتش   یچطور دمید   رهیچشمم بم یشد شوهرم جلو باعث
دنینفس کش یتقال کرد برا یچطور دم یقرمز شد ، د    

لبش کبود شد  یچطور دمید      
شد  ماکان پر   یشکست و اشک از گونه اش جار بغضش

ر خم کرد گر گرفته س یدرد و با صورت   
شد پر بود از رنج و  یخارج م  ی تیکه از دهاِن گ  ییها کلمه
  عذاب

  دمید   رونی اش زد ب ی نیخون از گوش و ب یچطور دمید  -

فشارش رفت بال و     تموم کرد  یچطور  ! 
نشست  سهراب و فرهاد هم گوشه    یتی کناِر گ  ی به آرام ماکان
ش یفنرها یِ نشستند که صدا  یمبِل دو نفره ا  یِ اتاق رو ی  
شد  بلند    

به آنها انداخت و آرام گفت ی نگاه ماکان   
صداش تو   کنهیالتماست م  زتیچطور عز ید یتو ند  یول -

ی کرد  وقت یزد و اسمم رو صدا م یضجه م  ی گوشمه  وقت  
بچه مون مرد   ی که فرار کنه  وقت نداختیچنگ م نیزم به
پسرم رو  یوقت تو خوِن خودش دست و پا زد  یچطور دمید   



کرد    یم  یخودش رو از همه مخف یچطور دمی، د  میکرد  دفن
، درِد من فقط  ی تیگ  د یکش  یخجالت م  د یترس یو م  

  هیدرِد من شرم  دنیکه کش هیدرِد من عذاب  ستین مردنشون
بدتر از غِم مردنشونه نی که باعِث مرِگ فرشته ام شد  ا   

بعد    دمشیو تپل و مپل  د  د یپسِر سف  هیمن سالم بود ،   ی بچه
ی اون بال رو سِر زنم م ی وقت  دمشیاز مرگش د   

شون    یمن همونجا بودم ، تو همون اتاق    تو دو متر آوردن
بچه داخِل شکمش رو ی  انهیوحش یتکون خوردنا  

اونم مثِل مادرش   دونمیمرده ، نم یبا چه درد   دونمینم  دمید یم
یو لعنت رت یغ ی ب یِ و طلِب کمک از بابا  دهیکش غیج  
  چیبه ه    ستمی اعتماد ن یکدومتون ب  چیکرده ؟! من به ه اش

  کدومتون
آنها چرخاند و دستش را مشت کرد و نگاِه   نِ یرا ب نگاهش
گردنش  آنقدر بزرگ و قطور   یماند به رِگ برآمده  یحام
 شده 
انبود  چشم بست از درِد ماک دنیقابِل د  یبه راحت  که     

مکث حرفش را ادامه داد یاما با کم  ماکان   
درد و رنج هر کس براش بزرگ و   دونمیدرد ، درِد  م -

و   هینقشه ام چ گم یبهتون نم نیهم  یقابِل تحمله  و برا ریغ
 قدم



چه قدر خشم تو   دونمیم نکهیا ی برا  دمیقدم بهتون اطالع م به
و چه قدر دلتون سوخته د یوجودتونه ، چه قدر داغدار   

شما  که   تِ ی اعتمادم ، به عصبان ی شما ب یِ به غم و عزا من
همه  د یکن یقابل کنترل بشه که کار  ریاونقدر خشم تون غ  

همه مون گرون تموم بشه  من   یو برا زهیرو به هم بر زیچ
ز و هر لحظه هم و هنو جنگمیچهار ساله دارم با خودم م  

اسلحه بردارم و برم کلِک همه شون رو بکنَم   هی شمیم وسوسه
باشه یاون اصِل کار د یشون شا ی کیو با گناه که  گناهیب   
بود و  رهی خ شیبه دست ها یتینفس نفس افتاده بود  گ به

سهراب ، سرش را   یِ به حرِف ماکان که صدا شیگوش ها
 بال
  آورد 

ماکان و همسِر مرحومشه    ی  ه یمنظورم قضخونده بودم      -

  تو روزنامه خبرش رو چاپ کرده بودن
سر تکان داد و بلند شد  چه قدر راست نگه داشتِن  ماکان
ش سخت بود رمان هور بدن  

 
 
 
 
 



 
 
 

افتاده  اما  یچه اتفاق  دنیآره   همه خوندن ، همه فهم -

صفحه  یِ قصه همون چهارتا خِط تو  یهمه  د ینفهم  چکسیه  
تو دلم ،      نجاستیاون قصه ا شترِ یحوادث روزنامه نبود  ب ی

شد ؟ یرو اعدام کردن  اما چ یتو سرم ! اون دو تا عوض ! 
  یدست آموز بودن که عقلشون افسار طونِ یدو تا ش اونام

نفساشون تو گوشمه ینداشت ،  صدا    
هم   یِ را محکم رو  شیانداخت و پلک ها ری را به ز سرش

که   یوحشتناک یفشرد ؛ بعد از تماِم آن ساعت ها و روزها
 پشتِ 
را   ز یگذاشته بود هنوز مثل همان ساعت و لحظه همه چ سر

که درونِ  ییفشاِر طاقت فرسا  یداشت  حت اد یجز به جز به   
اش در حال   یمغز  ی کرد  انگار بافت ها  یحس م سرش

شدن بودند  بی ادبمت     
د یشن  یخودش را م یها نعره   
نفس گرفت و گفت ی ن یشدت از ب به   

پست فطرت که دست و پام رو بسته   یِ اون دو تا لعنت یول -

دمیشن یاما صداشون رو م دمشونیبودن در رفتن  ند    



زدن  اون کلماِت منزجر کننده شون  از    یکه م یی حرفا
بردن و از بروز  یافتاد لذت م یروشون م یِ که جلو ی اتفاق  

توجه نکردن که منم هستم منم   ینداشتن  ول ییابا دادنش
زنِگ صداشون ، طرِز حرف زدنشون    ونهیم   ادمیو  شنومیم
، 

تو ذهنم   کردنیکه کلمات رو ادا م یا وهیش یشون حت لهجه
برسم شهی به ر  خوامیحک شده  اونا شاخه بودن ، من م   

ه زنده بمونن     با همون صدا التماس کنن ک کنم یم  یکار
کنمیم داشونیپ   
تک تک شان چشم دوخت و سر تکان داد  به   

رو  زامونیعز اهِ یکه باعث شدن ما س ییتک تِک اون آدما -

رمیگیو جونشون رو م کنمیم دایپ میبپوش   
  ی هم با کم یرفت و حام رونیبلند از اتاق ب  یبا گام ها  سپس

    تعلل به دنبالش
دِر   یِ جلو یِ پله ها یِ زد ، او رو رونیکه از خانه ب ماکان
ستاد یا یورود     
  یِ که به زانو گرفت تا رو یی، دست ها د یش را د بدنشدِن  خم
د یآوار نشود را هم د  نیزم  ! 
د یترس یم  یاز تحملش بود و حام شتریماکان ب دردِ    
درد و عذابش   یِ که مقاومتش بشکند و بخواهد برا یروز از

زخِم کشنده نی توانست تصور کند ا ینم  ید ؛ حتکن یعزادار  



اما هر    زد یبر رونیخواهد ب یچهارساله را چطور م ی
توانست از   ینم  ی افتاد ، مسلما ماکان به راحت یکه م  ی اتفاق
 پِس 
د یای شدن بر ب زیسرر نیا     

# 
*** 
 ی کی، در تار ستادهیپنجره ا یِ اش که جلو دهیبلند و ورز قامتِ 

یبه داخل م رونیسالن و در برابِر نوِر ماِه کامل که از ب   
د یرس ی به نظر م دهیچیمحو و درهم پ د یتاب   
ساکن بود  زیشد همه چ  ی م یروز چند    
هر روز احتمال   وندد یجمع بپ  نیکرد اگر به ا یفکر م سودا

و استرس و اضطراب خواهند بود رمان هور  یریشاهد درگ  
 
 
 
 
 
 
 
 

حال اما     



کرد  یحس م   یت یزد و نه ماکان و نه گ یم  یحرف  ی حام نه
است ییو آشنا دوستیآنها  انیم   

  یبا او تماس گرفت و گفت که درباره  یکه مرد  یروز
  یکرد وقت  یفکر نم  چیدارد ه یمرگ خواهرش اطالعات

 برسد که با 
هم خانه و همراه شود  او   

بار   کیکه هر چند لحظه  ستاد یرفت و کناِر او ا شیپ آرام
کرد  ی تر م یبا چا یرفت و لب   ی دستش بال م   

کرد  زمزمه   
  همه خوابن -

، سودا ادامه داد  د یماکان سمِت او چرخ ی  رهیت نگاهِ    
چرا ؟  یاما تو خواب ندار - ! 

از خانه چشم دوخت    رونی و سکوِت ب اطی باز به ح  ماکان
تر کرد  ک یسودا خودش را به او نزد    

باشه دهیانقدر درد کش کردمیهمسرت متاسفم  فکر نم  یبرا -     
و  د یشدِن انگشتاِن ماکان دوِر ماِگ بزرگش را د  محکم
گذاشت شیدست بر بازو نیبنابرا   

تو   نکهیماکان  ا  می کنیما درک م   می فهمیفک نکن ما نم  -

میکنیرو هم درک م یکن ینم یعزادار   
پنجره گذاشت و سمت او  یماگ اش را لبه   ی به نرم ماکان
زد  یلبخند کج  د یچرخ   



؟ کنمینم  یعزادار یفهم  یاز کجا م - ! 
برد   شیآراسته کرد دست پ نانهیغمگ یلبش را به لبخند  سودا

ماکان ، انگشتانش ی  رهیو در برابِر چشماِن خ ی و به نرم  
د یگردِن او و رِگ ورم کرده اش کش یِ رو را   

  شهی، هم ی هست یعصبان شه یماکان    تو هم نیاز ا -

تو دلت   ید یاما بروز نم یکشیدرد م شهی، هم ینیغمگ
 انبارشون 

 یخوایبزرگتر از غمته  چون نم یلیچون دردت خ  یکنیم
  داغت سرد شه

و سپس مچِ   ستیبه او نگر یحس چ یه یهمانطور ب ماکان
  دسِت سودا را گرفت و پس زد 

، چون عهد بستم  چون قسم خوردم    کنم ینم یمن عزادار -

ی از نفرت خال خوامیشم ، نم یخال نهیاز ک خوامیمن نم  
  یبرا خوامیدلم روشن باشه  نم یِ تو ِش یآت شهی هم خوامی م  شم

، زخم  ستم ین نیکنم  من غمگ  دای دردم ، مرهم پ  
ام ! کارم از غم و اشک گذشته ، با   یام ، عصبان خورده

رمیگیُکشتَن و ُمرَدن آروم م  ! 
شد  سودا  رهیخ  رونینگاه از او گرفت و از پنجره به ب دوباره

رهی خ کیتار  مه ین اطِ یکنارش در سکوت به ح یهم لحظات  
و سپس آرام گفت ماند    

هیتیو گ یمنظورم ، تو و حام    نیشناسیشماها هم رو م -   



به او بنگرد ، سر جنباند  نکهیبدون ا ماکان   
رمان هور میشناسیم -  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ه ی، پشت به پنجره به آن تک شانهگفت و دست به  یهوم ِسودا
  داد

 !و از کجا ؟ -
زد و سر جنباند  ی پوزخند  ماکان   

دختر یپرسیسوال م یاد یز -   
اما خونسردانه شانه بال انداخت سودا   

  یکار  ی مخف ی لیشما خ  گهیراست م ی تیحق دارم بدونم  گ  -

میبدون  ییزایچ  هی میهم  ما حق دار یتی ، خوِد گ د یکنیم  
 

اما انگشِت اشاره اش را برابِر او تکان داد ماکان   



به وقتش  حال هم   ز یبه وقتش دختر خانم  همه چ زیهمه چ -

ینقشت رو شروع کن د یبا برو بخواب  فردا   
کوتاه از کناِر او گذشت و به اتاقش رفت ییسپس با قدم ها و   

*** 
توانست ماکان را منصرف   ینبود اما نم  یاصال راض یحام
  کند 
ستینگر یبه عکِس درون دستش م  ِسودا   

؟  هیک نیحال ا - ! 
بود ، با انزجار گفت ستادهیسِر او ا  یِ که بال  یتیگ   

که همه جوِر پشِت هر گند و    یکس  زشونیهمه چ یب لِ یوک -

ستاد یکه زدن وا ی کثافت   
سرش را بال کرد و رو به ماکان با حرص گفت سپس   

مدافع تماِم   لیآقا وک نیمتوجه نشد چطور ا چکس یه یعنی -

؟ رشونهیفساِد دارو و مرگ و م یپرونده ها ! 
  یا یصندل یِ را به دست سِودا داد که رو  یبرگه کاغذ  ماکان

دورش را گرفته بودند ی نشسته و باق  یتیدر اتاِق گ  
کنن ی کار تونستنیهم نم دنیفهمیم -   

به عکس زد   یانگشت اشاره ضربه ا با   
 وشیبه تماِم معناس  دار یِ عوض هیو هشت سالشه   یس -

ه یداره   یمجرد  ی سه ماِه تموم دنبالش بود  چهار تا خونه   



که بتونه   یبا هر کس   زِ یهمه چ یب  ی بی ادبکثافِت  آشغالِ 
ساعت بعدش تو تخته هیمخش رو بزنه ،   ! 

زد و پوزخند زنان گفت   هیتک واریبه د  سهراب   
هم نداره ! چه خوش اشتها هم   یآنچنان  ی افهیحال خوبه ق -

 ! هست
سر جنباند  ماکان   

  یبندش که شل بشه ، هر چ بدناحمِق به تماِم معنا   هیو  -

دهیبهت جواب م یازش بپرس   
رمان هور   ستیبا اخم به ماکان نگر ِسودا  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ جاستیکم انتظارت ب  هی   یکنی فک نم - ! 
هم سر جنباند  یحام و   

گمیم نویهم قا یمنم دق -  ! 



تک ضربو  ی قو  ی، خنده ا د یماکان خند  اما   
کنم که   تیثیح  ی تو رو ب ستی نه دخترم  اشتباه نکن  قرار ن -

حرف بکشم دست درازی نیاز ا   
سِودا  یِ پا یِ چهره اش در هم رفت  جلو  هیاز ثان یکسر در
زانو نشست و آرام گفت یِ رو   

دختِر   هیچرا ؟! چون  یدونی اش رو اخراج کرده  م یمنش -

بوده که قبل از نیهوشش ا تِ ی بود که نها یشهرستان یساده   
  غه یملعون بشه ، مجبورش کنه که ص نیدسِت ا رِ یاس نکهیا

حال  رِ یگیازش باردار شد و پ  چارهیاون دختِر ب ی بشن  و وقت  
آب خوردن  برو   یِ وضعش ، اخراجش کرد  به راحت و

بکش  نه به خاطرِ  شیاش رو به آت یسراغش ِسودا و زندگ  
،   چارهی؛ به خاطِر زِن من ، به خاطِر اون دختِر ب خواهرت

شون یشون داد و زندگ بی که فر ییبه خاطِر تمام دخترا  
قََدر   ی مهره  هی  میاز سِر راه بردار نویا ینابود کرد  وقت رو

پست و رذل که به خاطر پول و لِ یوک هی  میرو نابود کرد   
رده  که خو یو قسم  تیوجدان و انسان یِ خودش پا رو هوِس 

تونهی به بعد نم  نیتا الن تونسته قِِسر در بره ، اما از ا  ذارهیم  
بدم ؟ حیبرات توض یخواستیازم م شبید   ! 

اشاره کرد  یو به حام  ستاد یا   
کرد  چرا ؟! چون   تیبود که از من شکا یکس نیاول یحام -

ی لیشرکِت خ  هیشرکِت واردات و پخش دارو داشتم   هیمن   



  ک یو کوچ فی شرکت ضع  هی   باشیبا رق سهیدر مقا   کیکوچ
بود شروع کرده یبود  اما از منم نگذشتن  تازه چند سال  

ها و تو   یهم صنف یشد که تو پچ پچ ها  ی م یو چند ماه بودم
،  میشد  خوشحال بود  یم  دهیوزارتخونه ، اسم مون شن  

سال   نیچند   می نفِس راحت بکش  هی م یتونست یتازه م مم یو ت من
پا  پیت  هیرقابت و کار با   یتا از چرخه   میکند  جون  

 یِ دارو ه یروز برگشت   هیتو  ز ینندازنمون  اما همه چ رونیب
دختربچه رو گرفت هیمصرف گذشته و فاسد جوِن  خیتار   
جعبه اش رو  کی  یکه اصال حت  ییخاص    دارو یِ دارو هی

ما بود  ُمهر و  هیعل زیشرکِت ما پخش نکرده بود  اما همه چ  
که داشتم کم کم به   ی و اسِم اعتصام پخش وسط بود  من پاکت

دارو باشم با سر  د یکه به فکِر تول دادمیم نویخودم جراِت ا  
  ق یکم کم ، نم نم شروع کنم به تحق خواستمیخوردم  م  نیزم

نیهم یو مشورت گرفتن ولدرباره اش ؛ به صحبت کردن   
دادم    یرو هم داشتم از دست م مه یو اعتباِر نصفه و ن نام

هم رو پرونده ام اومد یت یگ تِ ی ، شکا  یبالفاصله بعد از حام  
کرد من ندونم   یباور م  یبکنم ؟! ک  تونستمیکار م  یچ من

اتفاق افتاده ؟! اصال مگه امکانش بود ؟! و بله نیا یچطور    
  بود 
رمان هور ستاد یا یحام  کنارِ   

 



 
 
 
 
 
 
 

من   یمنو متهم کرد  به فساد ، به قتل ، به قاچاق  ول یحام -

بخت  یِ شرکِت نوپا هی مقصر نبودم  من فقط صاحِب   
ضربه   یدارم از اعتماد به ک  دونستمیبودم که نم برگشته

ه یکردم   داشیزدم  و پ نیال افتادم  بال و پائ؟! به تق  خورمیم  
بود ؟ یک  یدون یم   ینفوذ  ه ی،  خائن ! 
زد   یبرد و کجخند   بشیدر ج دست   

رو   زم یکه من همه چ یشرکت  کس یاز حسابدارا یکی -

منو احمق فرض کرده یاد یذره ز  هیدستش سپرده بودم    
که    کردمیدرسته تازه کار بودم ، درسته داشتم تقال م  بودن

ن یتا ا یتیرشد کنم ، اما انقدرم احمق نبودم که از لحاظ امن  
یت یعمل کنم و گ  نیسطحِ پائ حد      
بود   ستادهیدست به او اشاره زد که کناِر سودا ا با   



که   ی؟! هر چ وتر یبهش بگم هکر !؟! بگم مهندِس کامپ -

فرشته ام رو باور کرد    یرد  التماساهست ، منو باورم ک 
ستمِ یس  

رو هک کرد و ازمون خواست براش شنود کار   حسابدارم
کردن و من تبرئه شدم رشیمقصر مشخص شد  دستگ میبذار   
بهش دستور داده بود ؟! لب از لب باز    یمشخص نشد ک اما

آب  رِ یتو بازداشتگاه سرش رو ز ینکرد و معلوم نشد چطور  
به اعتباِر من خدشه وارد شد   یکاف  یاما به اندازه   کردن

واردات و  ت یکرد که مسئول یبهمون اعتماد نم یکس گهید   
که تو  یدوست یحت   م یریدارو رو به عهده بگ پخش

 دِ یتول یزش خواسته بودم که درباره وزارتخونه داشتم و ا
 دارو کمکم

رو   تم یموقع  خواستمیداد  نم یجواِب تلفنم رو نم  گهیهم د  کنه
از دست بره تم یثیآبرو و ح خواستمیاز دست بدم ، نم   

کردم  خالف کردم ، رشوه دادم ،   قیتحق  دمیسرک کش پس
کردم که چند نفر رو چپ و  ریپول خرج کردم  آدم اج  

  دوستیکه باعث قطع  ی ، کار  ارنیکنن و حرفشون ب راست
من و برادرم شد  خالف رفتم تا بتونم ثابت کنم خالف  ی  

انجامش بدم و   تونستم ینم یقانون  قِ یکه از طر  ی ، کار نکردم
م تا قانون دوباره بهم اعتبارم روهم منتظر بمون تونستمینم  



نسبتا سابقه   ی از شرکت ها ی ک یبه  د یسرنخ رس  برگردونه
از ما قدمت داشت و از قضا دوستِ  شتریب  یدار  چند سال  

  یب کردنیحسابداِر من اونجا شاغل بود  ادعا م یِ میصم
که   تیشکا   زنمیمن بهشون افترا م کردنی گناهن ، ادعا م

 کردم ، 
شد ؟! فقط   یبود  خب    چ یجناِب صفدر  نیشون هم لیوک

شبکه  هیتونستم ثابت کنم اون آقا و حسابداِر خودم با   
،   یشرکِت صور هیهمکارن و با استفاده از   یقاچاق مخف  ی

شرکِت من و  یِ باعِث وارد شدِن خدشه به آبرو و اعتباِر کار   
ن کردن  و او ی شونه خال یراحت  نیمقابل شدن  به هم شرکتِ 
زیپاش ل یاونم تو زندان اتفاق    یچیشد ؟! ه  یآقا چ  
؟! من   یگرفت و ُمرد ! اما من چ ییجا هیو سرش به  خورد 

رو  شدم قانون ،  یرا نی دست برنداشتم    قبول نکردم ا  
، شدم بازپرس و رفتم دنبالشون  رفتم و انقدر   سیپل شدم

     سماجت به خرج دادم که
را تمام کرد  گرفت و آرام جمله اش ینفس   

عفت کردن یچشمم ب  یِ که زنم رو جلو -   
کرد  سرش را   ر یشان گ یپا ر یز  یِ میبه گِل فرِش قد  نگاهش
  تکان داد 



من فقط خواستم از شرافِت خودم دفاع کنم  در برابِر   -
رو از دست دادم رمان   زمیهمه چ  یولشناختمیکه نم ییکسا
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

که چطور کاغِذ دروِن دسِت   د یخم شد  زبان بست و ند  سرش
، پر از تنفر لیسِودا مچاله شد و نگاهش به صورِت وک   

اما سکوت را شکست یتیگ   
من داغون تر از اون بودم که بتونم بدوِن ماکان ادامه بدم    -

تا  م یریرو بگ هیقض  یِ پ  میتبرئه شدن ، با هم عهد بست یوقت  
  هی ی وقت یو ماکان  ول یمن ، حام بشه  دایپ یاصل مجرمِ 

پام   رِ ی، انگار ز دمیرو د  یحام  امِ یشدم و پ داریروز صبح ب
یخال  
اون شکست ، منم   ی کرده بودم  وقت هیمن به ماکان تک  شد 

تو یچیه دمشید   یشکستم  فرشته نابود شد  وقت  



تو   یحال چطور کرد یزمزمه م ی نبود ، فقط گه گاه چشماش
گهیروز صبح د  ه یچشِم ماکان نگاه کنم ؟! و تموم شد      

که   یبا تماِم تالِش ماکان ، با تماِم عشق   ارهیطاقت ب  نتونست
نتونست نجاتش بده و فرشته رفت یبه زنش داشت ول   

  میخارج شد  ی ، من و ماکان از باز میرو که دفن کرد  فرشته
از  هوی نکهیرفت تا ا شی رفت  انقدر پ   شیپ یحام یول  

دو ساله که مرده  کهیالن نزد   یمحو شد  حام  ی باز  ی صفحه
که قصِد جونش رو ییالبته تو نظِر کسا   اد یبه حساب م   

  کردن
که ماکان شروع   یبود که از لحظه ا رهیخ یها به حام  نگاه

  به صحبت کرده ، چشم از سودا نگرفته بود 
را جنباند و آرام گفت سرش   

انمن قبول ندارم ماک یول -   
نگاهش را بالخره سمِت او چرخاند  یحام   

اگه بفهمه ،     میاون کفتار کن   مِ یقبول ندارم که ِسودا رو تقد  -

؟ ارهیسرش ب  ییاگه بو ببره ، اگه بال ! 
رفت که   یزیقامت راست کرد و قدم زنان به سمِت م  ماکان
را برداشت یبودند ، قلِم کوچک دهید  ه یته  یت یگ یِ برا   

خرج   یلیچند مدت خ نیکار کرده  اما ا یچ  یتیگ دونمینم -

  رو دستمون گذاشته
شد   شانه دست به  ت ی با رضا یتیزد و گ یکجخند    



 چیانگار چند تا کلک سوار کرده که ِسودا ه نها یا ی با همه  -

هم از حالش با خبر  شهیوقت از دسترسمون دور نباشه و هم  
به هر حال  میباش     
دستش داد   سمِت سودا رفت و قلم را به به   

پرونده ها   نِ یِسودا من اسم خواهرت و خونواده ات رو ب -

ن یبهم گفت ا وشیکه دار یکنم  از همون روز  دایتونستم پ  
دختِر   ه یچشمم   یِ جلو ی، تو اومد  یِ چه لشخور یصفدر

پروا    یاز حد ب شیب نطوری، جذاب ، زبون دار و هم بایز
 چند 
تو    دمیسراغت ، تو رو همراِه دوستت د  ام یب نکه یقبل از ا ماه
،   ینه احمق ی، ول یکیشهِر کوچ ه ی ی، بچه  ی ساکت یلیخ  
دادنت سخته  چشمات ، سودا  چشمات  بی ساده  فر نه     

کج کرد  گردن   
باهوش   یلیخ   یباهوش  کننی رو ثبت م  زیچشمات همه چ -

درس یدانشگاه سراسر  یمقام آورد  اد ی! المپ  
هوشت   نیمن به ا  ی نیخودت بهتر یِ کار  یتو حوزه  یخوند 

  رمانی بر یتون یکه م یهست ی ما ، تو تنها کس نیدارم  ب ازین
 هور

 
 
 



 
 
 
 
 

  نکه یا یچرا تو رو انتخاب کردم ؟! برا یمخش  فک کرد  رو
لجِن متحرک نبود  تو رو نیشما ا یپرونده  لِ یوک  
رو    یلعنت نیا یِ پا رِ یبده سودا  ز بشیبار تو فر نیا  شناسهینم
ی، رسوا و ب اریکن  مخزِن اطالعاتش رو برام ب یخال  

سوخته و از رده  یمهره  ه یبه  لیکن ، اونو تبد  آبروش
داستان انِ یخودمون  تا پا ِش ی پ  نجا یخارج کن و بعد برگرد ا  

کنم  از تو و خونواده ات تیازت حما دمیم قول   
که تا آن لحظه ساکت بود ، دست بال آورد  فرهاد    

تو دفتِر   میلحظه    ما قراره سودا رو بفرست ه یلحظه     هی -

هم هست  ز یهمه چ یکالش و ب یلیکه از قضا خ لیوک هی  
؟!  هیبفهمه سودا ک تونهیکوچولو م قیتحق هیبا  نیکنیفکر نم  

ان یجر نی ا یِ ا یاز شاک یکیاون  یبه هر حال خونواده   
رو    یتحِت وکالِت صفدر یشرکت ها م یحال چه مستق  بودن
رو یداروخونه چ هیچه  زیم یِ باشن پا دهیکش   



را به دسِت   یآمد  بسته ا شی، سر تکان داد و پ وشیدار
آنها   یِ وانگیداد که نگران به سرعِت سرسام آوِر د  یحام

 نظاره
کرد  یم   

  تونهیمهم سخت  لیوک هی یسودا  حت یِ تماِم مدارِک جعل -

راحت  تا حال چند تا  التونی ان  خ یجعل نا یبده ا صیتشخ  
  نیکدوم تو صحِت ا چیسرکار گذاشتم  ه  نایرو با ا لیوک
شک نکردن هیقض   
د یلب کش یِ اما زبان رو یحام   

درصد  هی  یاگه حت   ستی ن  یباز نیا وشیماکان ، دار -

شون کرده  شیآزما وشیکه دار ییآدما  نیاز ا یصفدر
 باهوش تر

!؟! اگر باهوش تر نبود که    یکه صد در صد هست چ باشه
   بردنیجون سالم قِِسر در نم  ی انقدر راحت با چهار تا قربان

 هر
شده چند نفر رو انداخت جلو و سرشون   تیازشون شکا وقت

و خودشون رو تبرئه کردن  ما  نیوتیگ ری رو فرستادن ز  
که شک   ییتو کاره ؟! به اونا  یدسِت ک میدونی درست نم یحت
اونا هم مثه ما  ایدست دارن  انیجر نی، واقعا تو ا میدار  
کاسه اس   هیچند نفرشون دست شون تو  میدونیان ؟! نم  ی قربان
زای؟! ما فقط خرده ر هیبه ک ی ، ک هیبه چ  یچ م یدونی! نم  



روئسا شون   سیاما رئ  میشناسیچند تا از کله گنده ها رو م و
می؟! ما فقط چند تا آدِم عزادار یاصل ی؟! اون مهره  یچ  
گسترده ان   ی شبکه  هیاونا  یول میر یانتقام بگ میخوایم که

میپروا عمل کن ی انقدر ب ست یقرار ن   
به چانه   یدست   د یصبرش به سر آمده بود که خند  ییگو ماکان
د یکش   

راه گذاشتم دست از   نیکه قدم تو ا یمن روِز اول یحام -

کردم  شماها   رونیجونم شستم  فکِر بهشت رفتنم از سرم ب
 رو
  نکهیا یبرا  کنمیم ی ، هـــر کار  یمن هر کار یول دونمینم

پر از کثافت رو خراب کنم  یِ کاخِ لعنت نیا ی ها ه یبتونم پا   
به خراب شدن  به    کننیشروع م نیپائ یاز طبقه ها اونوقت

لجن  خوامی من م  یِ ها صفدر ه یپا نیاز ا یکیآوار شدن    
    کنمیراه از سودا استفاده م نیو تو ا  نمیشدنش رو بب مال

کنمی، ازش استفاده م ید یدرست شن  ! 
تندش را به او دوخت نگاهِ    

باور کنم که    یعنیهم  اما من نه     هینگرانته  بق  یحام -

نیتونیخراش م ه ی یوِن برداشتن حتبد  نیشماها فکر کرد   
؟!رمان هور  ن یریرو بگ زاتونیعز  انتقام  

 
 



 
 
 
 
 
 
، هنوز لبخند  ید یترد  چ یه یب ی تیآنها چرخاند  گ انِ یچشم م و

شان  یشده بود اما باق نیبر لب داشت  او تضم    
ستاد یا ی جلو رفت و کناِر حام وشیدار   

؟! تو   میترسیم ی از چ  میداداش   من و تو رسما جنازه ا -

تو خودت بهم تنفس  ی خودت لشه ام رو جمع کرد   
  یی ؟! تو یبترسم !؟! تو از چ د یبا ی من از چ  یداد  یمصنوع

شون ید یو نه د  یکه دو ساله نه با خونواده ات حرف زد   ! 
که فکر کنن جات امنه !   یدو سه تا نامه براشون فرستاد  فقط

که یداد  یدروغ یهمخونه  هی! دسِت  ییاونم چه نامه ها   
ما رو   زِ ی؟! اونا همه چ میدار نی ببره  مگه بالتر از ا براشون

مون رو ،   یمون رو ، آزاد  ت یهو  یاز ما گرفتن حام
زامونیعز  
؟ یترسیم ی از چ  رو ! 
کرد    یم داد یدر صورتش ب یسرش را تکان داد  نگران یحام

دور ، دوِر اتاق و سودا که در مرکِز آن بود  ک یقدم زنان   



به صورِت او لب زد  رهیخ   ستاد یو کناِر ماکان ا د یچرخ   
میقصه داشته باش نیمثه فرشته تو ا گهید   یکی نکهیاز ا -   

  دهیهم سائ یرو شیرگ زد و دندان ها یماکان به آن چشمانِ 
اخم کرد  یشدند  حام   

  ی؟! که ممکنه صفدر یفکر نکرد  نی؟! به ا قیرف هیچ -

که سِر زن تو آوردن ؟!  ارهیدختر ب  نیرو سِر ا ییهمون بال
 فک 
  التتی؟! طبِق خ رهیم شیتو پ یطبق نقشه   ز ی همه چ یکرد 

واسه خطا بذار  اگه  یدرصد  هی شهی؟! نه دوسِت من ! هم   
پسر    یسوزی م  شتریمو از سِر سودا کم بشه تو از همه ب  هی
لباِس زنت رو از تنش یچطور  ید یکه به چشِم خودت د  ییتو  
بهش کمک   نکهیا ی برا زد یضجه م یو چطور دنیکش رونیب

یکن  ! 
ماکان   یمشت ها انِ یدر م  یحام ی قه ی هیاز ثان  ی کسر به

خشمِ  د یکرد شا ی نم یدار انه یگرفتار شد و اگر سهراب م   
شد  یبر سِر او آوار م ماکان   
شانه اش نشست و سِر   یِ رو  ی تیدسِت گ  ستاد یاما ا سودا

یلبخند زدند  سودا قدم گریکد یبه    د یدختر به سمِت او چرخ  
گذاشت شیپ   

یندارم حام یمن اما مشکل -   
درمانده سر جنباند  یحام  د ی هر دو مرد سمت او چرخ نگاهِ    



 ! سودا   به خونواده ات فکر کن -
  یلبخندش را حفظ کرد اما چشمانش ، از اشک برق م او

  زدند 
کارو بکنم  نه فقط   نیا خوامیکه م  کنم یبه خونواده ام فکر م  -

نیکه ا ییتماِم دخترا یخودم که خونواده  یخونواده   
به فکِر دِل نامزِد خواهرمم ، به فکِر دِل    دنید  بیآس وسط

دختِر دسته ی که صفدر یماکان  به فکِر دِل پدِر اون دختر  
  ستیبار قرار ن نیبچه تو شکم ول کرد  اما ا  هیرو با  گلش
باز از  د ی، شا میتلفات بد  د یو رفقاش برنده شن  ما شا یصفدر  
  نیا  م ینیبش گهی هم د  یِ دادن هامون تکرار بشه و به عزا دست
هیقض نیفکر وارد ا  یبه قوِل ماکان ما که ب   قته یحق  
  د یهم ته ذهنمون بود که شا میخواستیاگه نم ی حت  مینشد 

دررمان   میکیگروه کوچ هیما    م یستینباشه  بچه که ن   یبرگشت
 هور

 
 
 
 
 
 
 



 
  نیتِه ا یدارن  ول ی که باند و کارتِل کت و کلفت یی کسا برابر

که جون ستنیبار اونا ن نیتموم شه ا زیهمه چ یقصه ، وقت  
چه    رمیگی که انتقام مون رو م م یی؛ آخرش ما برنیدر م به

، چه نه میخودمون باش   
هم فشرد و اشِک چشمانش را   ی بال انداخت و لب رو شانه
  گرفت
عقب رفت یو ماکان به آرام د یکش  یآه یحام   

، تو آماده اش کن وشیخب   پس حله  دار -   
ستاد یحرف جلو رفت و کناِر سودا ا یب وشیدار   

یا یب ییجا ه یباهام  د یبا -   
را بشنود  از اتاق   شانیمنتظر نماند که حرف ها گرید  ماکان

شد   ی در گوشش تکرار م ی زد و حرِف حام رونیب   
میقصه داشته باش نیمثه فرشته تو ا گهید   یکی نکهیاز ا -   

از همه دست شسته بود اما او     
ته دلش را لرزاند  یحام   

# 
*** 
  یآن خانه ماکان از همه ساکن تر و ساکت تر بود  باق  در

  یبرا یاز هر کس شتریکه ماکان ب یا یحام  ی شان ، حت
 مراقبت 



از خوِد او جنب و جوش  شتریبود هم ، ب دهی او تدارک د  از
  داشتند 
  یم  گرید  یبه سو ییبا همان ماِگ معروفش از سو روزها

بود  شیاوقات کناِر سگ ها شتریرفت و ب   
شمرد تا نوبت او هم شود  ی روزها را م  د یکش یم ارانتظ    

نظر داشت ، آهو هر  ریلشخور سودا را ز کی مثل  یصفدر
آورد  یخبرها را هم م   نیتر  تیاهم یاو ب  یروز برا   

آنها بلغزد  یبود که پا یاو منتظر لحظه ا و   
رفتند و افراِد   ی م رونیاز خانه ب یو فرهاد هم گاه سهراب
ی نظر م  ر یکرد ، ز ی م ی را که ماکان به آنها معرف یمشکوک  
  گرفتند 

بماند و تا حد امکان هم   یمجبور باشند از همه مخف  نکهیا
ی جلب نکنند کم شانیها را به رفت و آمدها هیتوجه همسا  

بود  سخت   
زد و الکس هم آهسته کناِر   یقدم م  اطیدر ح  ی به آرام ماکان

د یبوئ یاو را م یِ رِد پا  یو گاه د یدو ی م شیپا   
  یت ی، باعِث تعجب گ وانیگاه ماکان به ح  یگاه و ب یها لبخند 
کرد  یشد که از پنجره آنها را تماشا م یم   

  شه یمبل نشسته و مثل هم یکه رو ی چرخاند و از حام سر
د یخواند ، پرس ی روزنامه م   

براش مهمه  یلیانگار الکس خ -   



  لیتحو یروزنامه را بست و به او لبخند  یِ ل  یبه آرام یحام
 داد رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

رو به مرگ بود که ماکان   یِ توله سِگ زخم  هیالکس  -

کرد  داشیپ   
،   ستاد یا یتیکناِر گ یکوتاه به سمت او آمد و وقت  ییقدم ها با

د یالکس چرخ ی ها یگوشینگاِه هر دو به سمت ماکان و باز  
آهسته ادامه داد  یحام    

ماکان   یاشاره  ه ی  هیا گهیالکس وفادارتر از هر سِگ د  -

آدم رو پاره پاره کنه ه یتا   هیکاف   
ستیاخم کرد و ناباورانه به او نگر یتیگ   

 !انقدر خشن و ترسناکه ؟ -
د یسر عقب برد و خند  یاندک یحام   



  تش یترب یرو بزرگ کرده  جور وونیح نیماکان خودش ا -

  کرده که با دشمناش دشمن باشه و با دوستاش ، دوست
که به ماکان   ی نداره ، البته تا وقت یواسه ما خطر حداقل

مینکن انتیخ   
به ماکان انداخت که  ی نگاه می چشم در حدقه چرخاند و ن یتیگ
کرد  یزانو نشسته و سِر سِگ بزرگش را نوازش م یرو   
زد  شیصدا یحام   

چسبهیم ییچا هی ی کاریب نیتو ا -  ! 
  زِ یتکان داد و همراهش شد  هر دو پشِت م  ی هم سر یتیگ

آن نهاد  یِ را رو یدو فنجان چا یکوچک نشستند و حام   
کرد و فنجان را چرخاند  ینچ  یتیگ   

  میمجبور  م یکن یکار  می تونیحسه ممکنه که نم نیبدتر -

تا وقتش برسه می نیمنتظر بش   
زد و به او نگاه کرد  ی پوزخند  یحام   

نقِش جنازه بودِن  د یاوضاع شما حداقل بهتره  من که با -

  خودم رو به نحِو احسن ادامه بدم
کرد  یو سپس پوف د یخند  یحوصلگ ی با ب یتیگ   

تم رو عوض کنم  من  اسمم رو ، صور تونستم یکاش م -

رنیانتقامم رو بگ گرانی و بذارم د  نمیمنتظر بش تونمینم   
- ینیمنتظر بش ستیلزم ن   



  یمشک یِ و ماکان در چهارچوِب در بود  پالتو د یچرخ سرش
ستینگر ی دست تا کرده و آنها را م یِ اش را رو   

اشاره نمود  شیبه دست ها یحام   
شون ؟  یشست - ! 

زد   یشخند ین ماکان  
غسل کردم بعد اومدم داخل  اطیدور تو ح هی -  ! 

  یبعد فنجان  یو لحظات ستاد یو سر تکان داد  ا د یخند  یحام
بود و ماکان هم کنارشان نشسته  زی م یِ رو گرید    
شد رمان هور رهیخ ی تیگ به  

 
 
 
 
 
 
 
 

که بهش    یمن شک دارم اون احمق  یتیمنتظر بمون گ  -

ی آماده  یطعمه   هیگوشِت دِم توپ و  هیفقط   میحمله کرد   
فکر نکنم   یدر دسترسه ، ول  یاد یباشه  درست که ز  دنیبلع

، اما دهیکه بع  یاصل سی باشه  با رئ  هیاونقدرام دون پا  



  خوامیدو تا رده بال در ارتباطه  م یکیحداقل با  مطمئنم
، پس فکر   مید یند  ینیما تو خونه اش دورب  یکن داشونیپ  
کار کرده  اونطور که  یچ وشیشده باشن دار متوجه کنم ینم
کار  وتر یبا کامپ اد یکه ز اد یاز شواهِد امر بر م گهیم وشیدار  
شده و مودم هم روشن بوده   ده یسائ بوردشیک  یدکمه ها  کنه
رو  یکه اون خونه نبود  پس همون کار   یزمان یحت  
رو به دست    ستمشیس تیر یمد   یکه توش تبحر دار بکن
وب کمش رو فعال ی تونیهاش بچرخ و اگه م  لی، تو فا  ریبگ  
  کن
ماکان و حرکِت   ی گرد شده به حرف ها یبا چشم ها یحام
بود  رهیاو خ د ی در تائ  ی تیسِر گ   
بال گرفت  یو دستش را کم د یلب کش یرو زبان   

؟ یت یگ یبکن  ی تونیکارا رو م  نیا یلحظه   َهـ همه  هی - ! 
خودپسندانه زد و شانه بال انداخت ی لبخند  یتیگ   

تونم یم یانگار -   
، فنجانش را به دست گرفت و   ستاد یسر تکان داد و ا ماکان

اش را پررنگ تر کرد  یو چا  ستاد یکناِر گاز ا   
اون   ستمیکه به س وشیکه داد دست دار یاون فلش یانگار -

ه خر وصل کنه ، مثه  کنهیجاسوس کوچولو عمل م ه ینر    
 ی م دایدست پ یزدند  انگار کم کم به درک   یبرق  یحام چشمانِ 
  کرد 



نبوده ی! پس اونطورهام الک نطــوریکه ا -   
سر تکان داد  یحوصلگ یبا ب ماکان   

اون همه  ی عنی   یست یتو که انقدر خنگ ن   یحام الیخیب -

؟ هیقصدمون چ قا یدق ید ینفهم م ید ینقشه کش ! 
د ی نوش یبه او انداخت و جرعه ا ی نگاه چپ یحام   

هم   گهیانقدر نقشه تون در هم بر هم بود که ده بار د  -

دمیفهم  ی من نم یداد یم حیتوض  ! 
 ! مــاکــان -

  یو ماکان به سرعت فنجان را رو دند یاز جا پر یتی و گ یحام
د یکش رون یش ببدنگذاشت و اسلحه اش را از  نت یکاب   
آهو ، نفِس   دنِ یرفت و با د  رونیاز آشپزخانه ب یتند  به

د یکش یراحت   
چه طرِز اومدنه ؟ نیلعنت بهت دختر    ا - ! 

او   ی  شانه یِ را رو ینفس نفس زنان سمِت او آمد و فلش آهو
د یکوب   

ینیبب  نویا هیفقط کاف  -  ! 
 رمان هور ***

 
 
 
 



 
 
 
 

بر آن نشسته ،   یت یکه گ یا یصندل یِ دست به پشت  ک ی ماکان
چسبانده بود و با ز یم یِ را رو گرشیگذاشته و دسِت د   

  ی م نیبال و پائ یت یرا که گ  ی، به دقت صفحات دهیخم یبدن
گذراند  ی کرد از نظر م    

و آرام گفت د یلب کش یزبان رو وشیدار   
که آهو آورد   یینا یماکان ؟! ا  یچ  یعنی نایا -  ! 

بر لبش   بیعج یلبخند و  دند یچ یماکان کم کم به هم پ یها لب
  نشست

تو خال میزد  نکهیا یعنی -   
انداخت یآنان نگاه  یو به چهره ها ستاد یا   

  یب یِ دو قلم دارو نیاما هم   انیب  تیاهم یبه نظر ب  د یشا -

و نه باعثِ   کنهیرو خوب م یکه خوردنش نه کس تیاهم  
داروها خارج   نینشونه اس  چون ا  هیهم ،  شهیم  یکس مرگِ 

پخش وارد کرده  اگه یهستن که شرکت برا یاز مقدار  
  ریماِه اخ شیکه تو طوِل ش یو تعداد مقدار یورود  تعداد 

ی ، تا اوِل ماِه قبل همه  می کن سه یپخش کردن رو با هم مقا  
برگه یکی نیا یقلم دارو پخش شده  ول نیا     



  توریمان یصفحه  یِ بدوِن آرم و سربرگ که رو  یبرگه  به
آن  یِ مهِر "انجام شد " بر رو ک ی بود ، اشاره زد  فقط  انینما  

بر آهو ثابت   یشده بود  نگاهش را گرفت و لحظه ا ضرب
را خطاب قرار داد  وشینگه داشت و سپس دوباره دار   

ماِه  و همون دارو   نیبرگه مربوط به اواسِط ا یکی نیا -

از عدم ، دوباره  ییهوی یعن یداشته باشه   یواردات نکهیبدون ا  
  یاز مباد  نکهیا یعن ی نیدارو رو وارد و پخش کردن  ا اون
  ایداروئه ،  ن یهم ا ی نکهیوارد کردن  و مهم تر ا یرقانونیغ
هی  

خطرناک تر و مهم تر و خاص تر که با پوشش   یلیخ یدارو
اش کنن یها هم مخف  یاز خود  یحت کننیم یدادنش سع   

  زایاسمارت نطوریو ا یچهار تا قرص مثل سرماخوردگ چون
 د یتو داخل کشور تول یاونم وقت  خورهیبه چه دردشون م

کننیم  
مشکوکه یاد یکم ، ز هی نی! ا؟  ! 

داد ، چشم   یاو گوش م یکه با دقت به حرف ها  سهراب
  تنگ کرد و گفت

اعتماد ندارن ؟ گهیبه همد  ی حت یعنی - ! 
سالها بود که چنان   د یبعد از شا نیو ا د یاز ته دل خند  ماکان
خاص  تِ ینوع رضا  کیداشت ،   شیدر خنده ها یا یآسودگ  

- 



! و حق هم دارن  البته به نفع ما هم شد   قایدق   
نگاهشان در هم گره    ستاد یرداشت و کناِر آهو اقدم ب  آرام

ماکان هوش و ذکاوت و جسارِت او را یخورد و چشم ها  
کرد   یم شیستا   

احمقشون که مثال هم به طور خاص انتخاب شدن  یکارمندا -

و شهوتِ  ی به خاطِر دقت شون و به خاطر فرصت طلب  
اشتباه و چند  ه ی  کننیم یپاشون رو خال رِ ی، دارن ز پولشون

من یِ بود  دختِر لعنت  یآهو کاف ی وقت برا قهیدق  ! 
اش جا  یصندل  یانداخت  فرهاد رو ری و سر به ز د یخند  آهو

رمان هور د یبه جا شد و از آهو پرس  
 
 
 
 
 
 
 
 

، اونوقت   ستین ینشونه ا چ یه یگفت یتو که تا صبح م -

یچطور انقدر ناگهان    
نگاهش را به او داد  آهو   



ها ، مسلما   یاز منش  یکینبود  اما به عنوان  ینشونه ا -

برخورد دارم    یاد یکشم و با افراد ز یهمه جا سرک م 
 شرکت 
  نم یهم د یشا  اد یز ی، کارمندا اد یز  ی، اتاق ها  ستنین یکیکوچ
انقدر تو غرورشون غرقن که فک   کنهیم جشونیگ  
شون   یتیامن بِ ی با شلوغ کردِن اطرافشون هم ضر کننینم
ز یاعتمادشون  انقدر همه چ یو هم محدوده  نیپائ اد یم  

اون همه هرج و مرج طعمه ات   نیب  یبتون ه یکه کاف شلوغه
ماکان  یِ که برا هیهمون آدم  نِ یآقا جانش نیا  ی رو نشونه بر  

دستپاچه   یلیخ کردم یاش رو آوردم  حس م یبازنشستگ  حکم
کِ ینظر داشتمش  امروز نزد  ر یاس  ز دهیترس د یو شا  
  قهیاس ، رفت تو دفترش و ده دق مهیسراس ی لیخ دمید  ظهر

امضا ازش رفتم تو ه یگرفتِن   یمنم به بهونه     رونیبعد زد ب  
  ب یچند تا برگه بود که به نظرم عج زشیم  ی رو  دفترش

ی ماکان بودم و بعدش هم از وقت ِش یکه پ یاومد  تو تماِم مدت  
رو بدون  ینامه و برگه ا چیوقت ه چیبه اونجا رفته بود ه که

اسم و مشخصاِت دارو توش ی ، اونم وقت دمیسربرگ ند   
شده باشه نوشته   
د یکالمش را بر سهراب   

؟  هیتیامن نیاتاقش مجهز به دورب ی کنیو فک نم - ! 
، انگشِت اشاره اش را سمِت ماکان گرفت د یخند  آهو   



  یبرا یاتفاق یلیبرق شرکت خ   ستمیماکان ن  هیمن تنها نفوذ  -

برق قطع بشه تمام   یقطع شد  وقت  ه یچهل و پنج ثان   
 یکه برق اضطرار ی تا وقت  فتهی از کار م یت یامن ی ها ستمیس

هم واسه عکس هیمن چهل و پنج ثان یوصل بشه  برا  
  تِ یتو امن اهی س یحفره   هی نمیبود  ا یکاف از برگه ها  گرفتن

شون یپوشال یِ امپراطور   
دور برگه ها را   ک ی  ستاد یا ی تیجنباند و کناِر گ ی سر یحام

  مرور کرد و آرام گفت
کار   ی چ یخوایاونو م  یری هم بگ نت یازشون پر د یبا یول -

از هر  م ی؟! اگه قرار باشه دسِت همه شون رو رو کن یکن  
میداشته باش  نتیپر ه یو  یکپ ه ی د یبا یمدرک   
سرش را جنباند  آهو   

دوباره   یچون وقت  م یانجام بد  میتونی کار رو نم نیبار ا نیا -

بفهمم کجا  د یاز برگه ها نبود  با یبه اتاقش رفتم خبر  
  هی نی، ا  م یزنیاگر اونطور که حدس م  کنهیم پنهونشون
و کنه یباشه که راه رو برامون مشخص م کی کوچ ینشونه   
  یشتریپس صد در صد مدارک ب کنهیم د یماکان رو تائ حدِس 

نکه یا دنیفهم  ی برا ی بزرگتر ی نشونه ها نطوریهست و هم  
مربوط به   زیشک ندارم همه چ یاس ول هیقض نیپشِت ا یک
ان  وستهی گروه به هم پ هی   کنمیحس م  شهیشرکت نم  نیا  



 یول شهی از کار انجام م یبخش هیتو هر کدومشون  که
شرکت ، شرکِت مادر باشه نیامکانش هست که ا   

آنها را از نظر   یو همه  د ی به چانه اش کش یدست سهراب
رمان هور د یگذراند و سپس آرام پرس  

 
 
 
 
 
 
 
 

ماکان و اتفاقاِت افتاده ، چطور آهو رو  ی با توجه به سابقه  -

که تو ییاستخدام کردن ؟ اگه حدست درست باشه و کسا   
دست داشتن ، صاحب کار و همکاِر آهو باشن ،   انیجر نیا

شنیارتباطتون م یپس مسلما متوجه    
زد و جواِب او را داد  یلبخند  یبا خونسرد  ماکان   

بدجور آزارشون  مگِس مزاحم بودم که  هیمن تو نظِر اونا  -

بدن  زحمت   یداد و مجبورشون کرد چند تا تلفاِت اساس  
به پا   ی اد یز یو سر و صدا دنیکله پا کردنم کش ی برا یاد یز

که مثل نقطه  یشد  اما آهو     کار بلِد  تو شرکت ما کس  



، آهو بود   دنیچرخ  یبه کمِک اون م هیپرگار بود و بق ی
عالوه بر اون ، من و آهو بعد از مرِگ فرشته با هم تنش  

یها  
بخوان از آهو به عنواِن جاسوس استفاده   د یشا   میداشت یاد یز

نظر داشته  رِ یبخوان منو ز ا یکنن   یزبون ِکش ری کنن  ز  
  باشن
د ی پرس یاخم کرد و به تند  فرهاد    

- ن ؟کرده باش ایممکنه بهت   بهت شک کنن    یعنیپس  ! 
جنباند   نیسرش را به بال و پائ  ماکان   

و فقط به   یا زهیانگ چیبار بدون ه هیمعلومه ! البته ! من  -

قصه رو گرفته بودم که اگه   یِ خاطر آبرو و اعتبارم چنان پ
 اون 
اما الن    کردمیو روشون م  ریافتاد بدون شک ز ی نم اتفاق
فکر  نیهم به ا د یو شرف و ناموسم وسطه  پس با تیث یح یِ پا  

که ممکنه با توپ پر برگردم کنن  
که به ماکان    ینان یاطم یبود که با وجوِد همه  یت یبار گ نیا

د یپرس د یداشت ، با ترد    
 نیاما تو   تو که   تو که خودت باعث به وجود اومدِن ا -

، درسته ؟  یو نشد  ی شیشک نم ! 
چرا آنقدر نگران بودند ؟!   ستینگر  به آنها ی با شگفت ماکان

حرف نظاره گر بودند  ی و آهو ب یو حام وشیتنها دار   



چشمشون انقدر  یکه جلو ستمی حد احمق ن نیمعلومه که تا ا  -

مردِ  هیو انتقام جو باشم  از نظِر اونا من الن  یا نهیک  
و   خورم یکه مشت مشت قرص م  شمیروان پر مارِ یب ی افسرده

شهر به اون نیاز ا رمیقرار بگ  ییجا هیبتونم  نکهیا یبرا  
الن هم من   رمی سِر کشور به اون سِر کشور م  نیو از ا شهر

مسافر به  هی و  طیبل ه یتو غرِب کشور باشم   د یاحتمال با  
شده    انقدر هم به   یرنگ راه  یاتوبوِس نارنج هیمن با   اسمِ 

شون مطمئن هستن که اگر  یخودشون و سلطنِت دروغ  
مسافرها اکتفا   ست یدنبالم بگردن فقط به چک کردن ل بخوان

ه یرفقا  من تو نظِر اونا هنوز  د یکنن     نگران نباش  
نگرانش باشن اد ی ز ست یمزاحمم که لزم ن مگِس    
نفس    د یکش شیموها  انیم یلب به دندان گرفت و دست  فرهاد 
گرفت و به ماکان گفت  یقیعم   

شهی، قصه گنگ تر م می ریجلوتر م یهر چ -   
آهو را گرفت و همانطور که همراِه او از اتاق   یِ بازو ماکان

گفت  ی شدند ، به آرام یخارج م    
قیرف  میتازه اوِل قصه اس ، ما هنوز شروع نکرد  -   

رمان   د یپرس  یو به آهستگ د یکش رونیجمع ب انِ یرا از م او
 هور

 
 



 
 
 
 
 
 

؟!   کنهینم بتیتعق چکسی بهت شک نکرده ؟! ه  یکس -

؟  ستنیمراقبت ن ! 
با لبخند سر جنباند  آهو   

داره براشون   یکیراحت  هنوز متوجه نشدن   التینه ، خ -

کنهیگور م   
مقابِل صورِت او  قا یخم کرد تا صورتش دق  ی را کم سرش

  باشد و زمزمه کرد 
اونجا موندنت ممکنه برات   ید آهو ، هر لحظه احساس کر -

به  نیگزیجا ی خطر داشته باشه تمومش کن  من نقشه   
دارم یکاف ی اندازه   
به ساعتش انداخت یلبخند اکتفا کرد و نگاه  کی تنها به  آهو   

برم خونه  فقط د یماکان  با شهیم ریداره د  -     
و سپس به    د یهم کش یچشم به او دوخت  لب رو د یترد  با

گفت یآهستگ   
؟ یریاز   از هد هد خبر بگ یخواینم - ! 



ماکان در هم شد و صورتش سخت  آهو    یچهره  یآن به
او را گرفت نِ یآست یو گوشه  د یکش شیخودش را پ   

؟! بهم بگو شونهیشده که انقدر هد هد پر  یماکان    چ -  ! 
چشمانش را به چشماِن او گره زد و آهسته لب تکان   ماکان
  داد

چند ساعت شد    یزِن من بشه ، برا خواستیهد هد م -

از یخواست  من بهش قدِر همون چند ساعت ن  یکه م  یهمون  
خواد یکه م ی بعدش هم ولش کردم بره هر گورستون  داشتم   
دهان گذاشت و سرش را با   یِ بهت زده دست رو آهو

  ناباورانه به چپ و راست تکان داد
توانست کلمات را کناِر هم بگذارد   یسخت به   

  ن یهمچ   نی بهم نگو که    نگو که همچ     یعنی    یعنی -

یسِر اون دختربچه آورد  ییبال  ! 
د یپر حرص خند  ماکان   

! و بال    ؟  شهیدختر محسوب نم گهیدختربچه نه ،د  - ! 
د یکرد و غر ک یبه صورِت آهو نزد  صورت   

من    د یپلک یبال رو خواست  خودش اطرافم م  نیخودش ا -

باشه تونهیم ی راهش رو براش باز کردم  حال با هر احمق    
اش را   قهیشد  ماکان چشم بست و شق رهیبه او خ ریدلگ آهو
  فشرد 

نگاهم نکن یاونطور -  ! 



د ی گردن کج کرد و آرام پرس آهو   
بند و بار و    ی نگاهت کنم ؟! هد هد انقدرم ب یپس چطور -

اگر دنبالت اومد ، اگر خواست کنارت   ستیهوسش ن یبنده   
بود که دوستت داشت رمان هور  نیا یبرا باشه  

 
 
 
 
 
 
 
 

پوزخند زد و جلوتر از او به راه افتاد  آهو هم   ماکان
و   ظیماکان به حرف آمد غ یقت همراهش از خانه خارج شد  و

 خشم
د یبار ی کالمش م از   

حق نداشت دوستم داشته باشه  من شوهر خواهرش بودم    -
نهیحق نداشت منو به چشِم عشِق خودش بب   

گفت یو با برافروختگ ستاد یبرابرش ا آهو   
؟ ینی همخواب بب  هیاونو در حِد  یتو حق دار یول - ! 

کرد  یدندان قروچه ا ماکان   



 ! مراقِب حرف زدنت باش آهو -
که   یبال رفته بود ، اما نه در حد  یآهو اندک یصدا حال
از دور مکالمه شان را بشنود  صورتش گر گرفته بود  یکس
 و

گفت یسخن م  برآشفته   
  یرو تا حِد چ ی تو هم باش ! هد  یمن هستم ماکان ، ول -

مردانه ات رو جانات یه یدستمال که بتون هی؟!   یآورد  نیپائ  
که به خاطر پول و   بی ادبزِن  هی  ای یکن  هیتخل باهاش
؟!   رهیم یهر کس حصارمختلف تو  یمردا  یمزه  دنیچش
نره ادتی  

  یکه برا یتو کناِر گور  یکه وقت هیهمون دختر یهد    ماکان
ات شانهاگر دست رو   ،ی فرشته کنده بودن از حال رفت  

خودش   بدنشدِن  دهیتاب متِ یبه ق کرد یت نم حصارو  ذاشتینم
فتاد یاتفاق م نیو فک نکنم اگر ا ی فتاد ی، با سر تو اون قبر م  

  ی باش نجایکه الن ا موند یاز سر و صورت و مغزت م یزیچ
ینطوری و ا یر یانتقاِم همون خواهرش رو بگ یو بخوا  

که جونت رو نجات داده  یبه کس    یحرف بزن  درموردش
کنارت موند ، اگر دوستت دارم یر ظلم نکن  اگر هد انقد   

و شرط و  د یق چیشد بدون ه  یراض ی کرد ، اگه حت خرجت
دونست روحاً چه  ی م نکهیجسما زنت بشه با وجوِد ا یبند   



بده که تو   یا  دوستی، اگه حاضر شد تن به  یازش دور قدر
ه یکه انگار برات فقط   ی کنیدرباره اش صحبت م یالن جور  
بود که   نیا ی بوده ، فقط و فقط برا ازیکردِن ن برطرف

نگاه بد   هیفرشته زنده بود بهت   یعشقش پاک بوده  تا وقت 
  نکرد 
به فکرش خطور نکرد که   ی فرشته زنده بود ، حت ی وقت تا

با نگاهش ، با   نکهیبشه  به خاطِر ا کیبخواد بهت نزد 
 حرفاش و 

از احساسش ببره خودش رو  یی بو ی کس کاراش باعث نشه با
ن یآدم ، ا نیدانشگاِه ممکن  ماکان ا  نیکرد به دور تر د یتبع  

وار دوستت داره  البته      وانهیبه قوِل تو زن ؛ د  نیا ای دختر
دختر ، زِن خودته نیا  ! 

  یشانه   یکوتاه رو  ی، چند ضربه  یبا همان سرد  سپس
کوتاه کرد و رفت  یا یماکان زد ؛ خداحافظ   

و به   ستاد یو منزجر ، ا یسنگ  یماکان با همان چهره  اما
ماند  رهیکه پشت سرش بسته شد ، خ یدر   
خبر نداشت زهای چ یلیاز خ آهو     

# 
*** 
  یِ میفرِش قد  یو خودش را رو دهیپرده خز انیاز م آفتاب

  دستبافِت اتاق پهن کرده بود 



  سشیخ یبه موها یتخت انداخت و دست یِ اش را رو  حوله
رمان هور  د یکش  

 
 
 
 
 
 
 
 
را   شیبرداشت و به تن کرد ؛ دکمه ها یرنگ  یآسمان راهنیپ

  با صبر و حوصله بست
بود ،   رهیبه خود خ نهیبه تن کرد و همانطور که در آ شلوار
به شکِل سِر عقاب داشت محکم نمود  یبندش را که سگکبدن  

را بست و سشوار به دست گرفت ،   نشیسرآست یها دکمه
آنکه عجله کند  ی خشک کرد ؛ ب یرا به آرام شیموها  ! 
داد  لیتحو یبه خودش لبخنِد کج نهیکه تمام شد ، در آ کارش   
پخش نمود  شیرا برداشت و دو پاف در دو سمِت گلو ادکلنش   
اش را مرتب کرد  قهیو  د ی ، کتش را برداشت  پوش سپس   
  ی نهیعقب رفت و در آ یدکمه اش را که بست ، اندک تک
رنگ کنارِ   یشد  کفِش مشک  رهیخودش خ یِ به سرتاپا یقد   



زد   یبرق م تخت   
هم جهتش فرو برد  ی  قه یراستش را بال آورد و در شق دست   
  امیوقِت قو تلفن همراهش را چنگ زد  حال   د یرا پوش کفش
   بود 

*** 
ماه قبل دو     
از آهو   یخبر گرید  ی هفته  کی آن روز و نه تا  یِ فردا نه

اش او بود  یمنبع اطالعات  نیکه موثق تر  یماکان ینشد و برا
، 
اسارت یعنی نیا  ! 

خود ساخته یدر زندان اسارت     
  عیسر کرد یآنقدر که فکر م  ز ی تصوراتش ، همه چ برخالفِ 

نرفت شیپ   
  رونیب یخاص زیهک شده چ ستمِ یتوانست از س ی تیگ نه
شود   کیتوانست به خانه نزد  یو نه سودا م اورد یب   
خاص بود و سودا  ی تیقفِل امن ک یپوشه با  کی  رِ ی درگ یتیگ

او را تحت نظر   یماند ؛ چون صفدر یدور م  د یهم ، با
 داشت 

 
کرد ساده نبود  همانطور که او هوش و  یکه فکر م آنطور

نِ یریز  یها ه یداد ، انگار آنها هم در ل یذکاوت به خرج م  



نشان داده بودند  یاریشعور و هوش یشان اندک پوسته   
داشت   اریو مهم در اخت یاطالعات سطح یعیمقدار وس  ماکان
نام و نشان یاما ب  ! 
بود و   دهامین یشرکت  ایاز شخص  یکدام از آنها اسم چیه در

داد ی گرا م ارانشیاو بر اساس حدس و گمان و نشانه ها به   
شد ،   یتر م  یاش از آهو طولن ی خبر یهر چه قدر که ب و

شد  یم د یتشد  زیاشتباه نموده است ن نکهیحِس ا   
که به عهده شان  یتیانجاِم مامور یو فرهاد برا سهراب

افراد   کِ یرفتند و کش یم رونیگذاشته شده بود ، از خانه ب
یخاص  
دند یکش یم را   
  ی از خانه به سر م رونیهم به خاطِر سودا معمول ب وشیدار

پنهان ماندن عادت کرده بود اما  نیبه ا گرید  ی برد  حام  
رمان هور   ماکان  

 
 
 
 
 
 
 



 
ا بتواند به قدِر ده  ت د یاز مرگ فرشته ، ماه ها طول کش بعد 
فکر و ذهنش را متمرکز کند   قهیدق   

در   شیها و التماس ها و عجز و لبه ها غیج یصدا مدام
َکند  ی شد و ماکان جان م یم یگوش و مغزش تداع    

کند   دایپ یی زد تا رها ی و پا م دست   
پدرش را چنگ زد و از خانه    نیماش چیروز صبح ، سوئ کی

ختیگر   
به خود آمد که در پاسگاِه استهباِن استاِن فارس او را    یزمان

 ! متوقف کردند  آن هم کاِر برادرش بود 
د یماکان درماِن درد خودش را فهم اما   
  یِ که صدا ییشد ، از جا یاز آن شهر و مکان دور م  د یبا

شده و آن  یجار شیفرشته در سلول به سلول هوا  یضجه ها
 ها
از درِد خود باردار کرده بود را   
بار با برنامه   نیباِر دوم و ا ی را برا ارشیشهر و د  یوقت و
را   اریذهِن هوش یِ ترک کرد ، بعد از چند ماه معن  یزیر
د یفهم   

بود  انتقام  زیچ ک یفکر و ذکرش متمرکز   تمامِ   ! 
شکِل ممکن ن یهم به بدتر آن  ! 



اش گشوده شدند ،   یزندگ یِ جهنم به رو یکه درها یروز از
را از خاطر برده بود   زی همه چ ییگو   
  یکه جمع آور ی دانست و تمام مدارک یکه م یی زهای چ تمام

نبودند  یکرده بود  اما کاف  ! 
داده بود  یاد یز یِ به خاطِر آن چهار برگ کاغذ پاره بها او   

به شهر ، استان به استان گشت شهر     
در   یی پا گذاشت و جا ر یو جنوب ، شرق و غرب را ز شمال

شد   لیسنندج بالخره نقشه اش تکم   
پر از   ی متحرک بود ! هارد  سکِ یهارد د  کیمثِل  او

  یبه طور کل نکهیاطالعاِت گرانبها ! بدون امکان حذف مگر ا
 نابودش 

کردند  یم    
نامتعادل ی شد به مرد  ی م لیو تبد  گشتیبازم  د یبا پس  ! 
پا گذاشت ، پانزده   یپدر یبعد از هشت ماه به خانه   یوقت
از حد بلند  شیسر و محاسنش ب یِ لغرتر شده و مو لویک  

  بودند 
  ی گفت  اما همه   یم انیو خسته بودند و هذ   یخون چشمانش

ها فقط ظاهر بود  نیا    
  ی قو یالتیو دردمند ، هسته و تشک شان یپر یپوسته   نیا رِ یز
گرفت  یشکل م رومند یو ن   



  یِ که در داشت ، در سرما  یبه روز گِل رحم و مروت روز
شد  یزده و از پا افتاده م خی  شتر یزمستان ب   

کرده بود  دایخواست پ یشد  آنچه را که م یاو آماده م اما     
شده بود  ایمه شیروشن و کفش هم برا شیبرا راه   
رفت و   شی قدم را برداشت  آنقدر آرام و آهسته پ نیاول پس
ی ذره ، خط به خط و نقطه به نقطه اطالعات جمع آور ذره  
رمان هور   د یکه سالها طول کش کرد   

 
 
 
 
 
 
 
 

که با   ینانیگذشت و او با وجوِد تماِم اطم یچهار سال م حال
و تزلزل شده بود  د یآن کار را آغاز کرده ، دچار ترد    

قاچاِق   ییایشبکه و بانِد ماف چیاصال اشتباه کرده و ه نکند 
وجود نداشت ؟ ییدارو ! 
خودش باشد ؟  مارِ یتوهِم ذهِن ب ز یهمه چ نکند  ! 



  ی ابیها خالِف چند کارمنِد ساده به بهانه دست نیا ی همه  نکند 
به پول باشد ؟ شتریب ! 

  یم یو با اخم ، خودخور ستاد یا ی ها پشِت پنجره م ساعت
  کرد 
شد   ینم یخبر  چیدرست بود پس چرا ه دشیشک و ترد  اگر

در آن ها نبود ؟ یتحرک و ترس چی؟! ه ! 
آن ها   یترساند  اصال نکند به همه  ی سکون او را م نیا و
داده باشد ؟ یواه دِ یام ! 
کردند   ی کشف م ک یبه   کی که   یکوچک یآن حفره ها  پس

 !چه ؟
  نیا یِ کرد ، انتها یخم م  بدنزد و  ی که مو چنگ م کالفه

  کشمکِش سخت بود 
شد  یچرخه مدام تکرار م نیگرفت و ا ینم ی ا جهینت چیه   

آماده نشده  طیاش در حاِل اتمام بود و هنوز شرا یبند  زمان   
ذهنش بود که از   یترسناک گوشه  یو کم  ی فرع  یا نقشه

کردنش به آن یعمل ی برا یروِز اول اصال دوست نداشت حت  
کند  فکر   
بار مجبور بود  نیانگار ا اما    
دو  ینوشت و برا ی امکیو پ د یکش رونیهمراهش را ب تلفن

  نفر ارسال کرد 
لونه ، وقِت نوک زدنه د یبرگرد  -   



و صدا زد  د یفرو برد و چرخ بشی را در ج یگوش   
پسر ؟ یی کجا ی حام    یحام - ! 

که از اتاِق خواب آمد ، به آن سمت گام برداشت پاسخش   
شکار میرکن ، قراره شب ب زیپسر  چنگالت رو ت  ال  ی -  ! 

# 
*** 
دِر آلونک را باز کرد و ماکان مرد را داخِل آن هل داد   فرهاد 

 آنقدر در طول راه با او کشمکش داشتند که نفسش بال
آمد  ینم   

و ماکان رو به او و  د یو اطراف را پائ  ستاد یکناِر در ا سهراب
  فرهاد ، آرام گفت

می کنیم ی، تو اتاق شلوغ باشه قاط نیباش رونیشماها ب -   
اشاره زد و آنها به دنبالش وارد  وشیو دار  ی سر به حام با

ی حام  د یچسب واریاتاقک شدند  مرد عقب عقب رفت و به د   
اش   ینیب وشیگذاشت و دار  نی زم  یِ دروِن دستش را رو فِ یک

شد !رمان هور یآن کاله خفه م رِ یرا خارش داد  ز  
 
 
 
 
 



 
 
 

شد  خودش  رهی مرد خ  یشکافته   یِ جلو رفت و به ابرو ماکان
مشت آن اثر را خلق کرده بود  ک یبا    

گلو  ی که از انتها یخفه ا یزد و با همان صدا  بدنبه  دست
کرد ، گفت ی خودش درست م یبرا   

؟! حامد ؟ اسری بود ؟! صابر ؟!  یاسمت چ - ! 
د یکش ینیب  ر یدست ز مرد    

کدوم    بامداد  چیه -   
بامداد آن دو   ی، گردنش را کج کرد و برا د یبلند خند  ماکان

کاله مشخص  یِ رو  یرنگ که از حفره ها ییچشِم خرما  
استخواِن دنده  رِ یز یی جا  د یرس   ی، خوفناک به نظر م بودند 
کرد که از خانه  ی فکرش را هم نم د ی، شا د ی کش ی م ریاش ت  
دستاِن آنها شود  رِ یاس د یا یب رونیمعشوقه اش که ب ی   

تر رفت ش یپ ی کم ماکان   
  یصدات م  گهید  زِ یچ هیقبال  ادمهی  خورهیات نم  افه یبه ق -

  کردن
  یهر کس شیماند ، فرِد روبرو  رهیدر سکوت به او خ بامداد 

شناخت ی شک او را خوب م یکه بود ب   
زانو نشست و آرام گفت  یِ رو ماکان   



؟ ی اریکجا م حال بهم بگو    داروها رو از  - ! 
زود خودش را جمع و جور کرد و اخم   یخورد ول کهی بامداد 
  نمود 

؟ نیزنی حرف م ی چ ی؟! درباره   هیدارو ؟! دارو چ - ! 
حرف   یاشاره زد و او هم ب  یپوزخند زد ، به حام ماکان

کوچک را به دستش داد  ماکان آن را گشود و به سمتِ  فِ یک  
چرخاند  بامداد    

  یکنیکه تو پخششون م ییدارو  و به اونا گنیم نایبه ا -

داروهات رو از  پرسمیفاسد  خب حال دوباره م یِ دارو گنیم  
؟ ی ریگ یم یک ! 

برد  شیکرد و صورتش را پ یدندان قروچه ا بامداد    
یزنی حرف م یدار یچ  یدرباره  دونمینم -  ! 

پاره   شیاو را نظاره کرد  سِر زانو یِ حرف سر تاپا  ی ب ماکان
بود  یشده و صورتش خون   

  انِ یبود که ماکان شک نداشت در جر یاز کسان یکی بامداد 
اگر  یاست  حت  لیمربوط به آن دخ  یرهایداروها و مرگ و م  

ماجراها خبر   ی اش تنها پخش داروها باشد و از باق فهیوظ
  نداشته

از همان   د یشا  د یکش  یرا م کشیبود که سهراب کش یفرد  او
نظر داشت و درباره اش ریاول بازگشتش او را ز یروزها  

بود  یکرد  فرِد مرموز یجمع م اطالعات    



و   د یکش رونیکوچک ب فِ یاز ک یسر تکان داد ، سرنگ ماکان
، آن را پر کرد  یرنگ اهیس ی شهیاز ش   

رمان هور    زنم ی حرف م یچ ی درباره  یدونیکه نم -  
 
 
 
 
 
 
 
 

که به آن انداخته بود ،   یبلند کرد و خش  یرا کم شیصدا
فتد یبه خارش ب شیشد گلو ی باعث م   

ـوشیدار -  ! 
بامداد ،  ی دهیترس ی آمد و در برابِر چشم ها شیپ وشیدار

را محکم گرفت  ماکان  شی و دست ها ستاد یپشِت سر او ا  
زد  یبامداد نشست و کجخند  یِ پاها یِ رو   

؟ هیدارو چ یدونیکه نم - ! 
ماکان با   یول  زد یتکان خورد تا از دسِت او بگر دایشد  بامداد 

را گرفت و فشرد  شیدست محکم گلو کی   
به نفعِ خودته یهر چه قدر کمتر وول بخور -  ! 



او توجه   یبامداد را بال زد و به سر و صداها یپاره  نیآست
  نکرد 

بلند شد   یکرد و به آرام یرا دروِن رگش خال سرنگ   
  یمثال فردا  که کم کم تنگ     هیدارو چ یفهمیم یبه زود  -

بدنت بال رفت  اون موقع یِ ، که کم کم دما  ی نفس گرفت  
هیدارو چ ی فهمیم  ! 

  اد یوحشت زده به دستش و سپس به او نگاه کرد و فر بامداد 
د یکش   

؟ یکرد  قیتزر ی؟! چ  یبهم لعنت یزد  یچ - ! 
اشاره زد و قبل از خروج از   وشیو دار  یبه حام ماکان

د یاتاقک ، به سمت او چرخ   
   ی دلت بخواد زودتر حرف بزن د یالبته شا  یفهم یتا فردا م -

بتونم کمکت کنم اگر نه هم که   احتمال تو  د یاونوقت شا  
هیدارو چ ی فهمی آخِر عمرت م لحظاتِ   ! 

رفت و در را   رون یاو از اتاقک ب یدادهایتوجه به داد و ب یب
را بال برد  شیقفل کرد و صدا    

که صدات رو بشنوه ستین  یکس  نجایعربده نزن  ا یالک -   
به هم   یادندان ه انیکالهش را بال زد و از م یکم  یحام
د یاش از او پرس دهیچسب   

ماکان ؟ یبهش زد  یچ - ! 
را در آورد  شیپوزخند زد و دستکش ها ماکان   



که وادارش کنه به خاطر جونش هم شده دهنش رو  یزیچ -

  وا کنه
د یکش رونیاش را ب یآلونک دور شدند و ماکان گوش از   

انیمراقباش ب زنم ی، زنگ م  نی تو ماش نیبر -   
د یکاله از سر برداشت و با اخم پرس فرهاد    

؟ مشیشناسیتو قصه اس که ما نم یک گهید  - ! 
  یم یبا همان لبخند خونسردانه اش که آنها را عصب ماکان

  کرد ، تلفن همراه را کناِر گوشش گذاشت و گفت
رمان هور  نیشیباهاشون آشنا م یبه زود  -  

 
 
 
 
 
 
 
 

د یغر یدخلق با ب یاز آنها به حرکت درآمد و حام جلوتر   
کنهیام م  یهاش عصب یکار  یمخف -  ! 

به اطراف انداخت و گفت یهم نگاه وشیدار   



رو هم داره ییجا  نیهمچ ه ی دونستمیاصال نم -   
بود خارج از شهر  اگر ماکان قبل از حرکت    یمتروکه ا باغ

داد و در راه هم با آنان نبود ، بدون شک یبه او آدرس نم  
ابند یتوانستند آنجا را ب ینم   

و کاله  ستادهیکه کناِر خودرو ا  دند یبعد به ماکان رس یلحظات
  از سر برداشته بود 

به اتاقک ته باغ انداخت و آنها را خطاب قرار داد  ینگاه   
فقط   ام یم گهیساعت د  هیمن    نیشماها بر -     

و سپس آرام تر گفت  ست ینگرتک آنها را  تک   
د ینکن یاطیاحت یب -   

فرو برد  بشیپوزخند زد و کالهش را دروِن ج یحام   
به   از ی! ن مییو سر به هوا طونیش ینه که پسربچه ها -

میات هم داشت هیتوص  ! 
د یرا چسب ی حام یِ کرد و بازو ی نچ ماکان   

؟ هیالن مشکل چ - ! 
د یخند  یچشم گشاد کرد و عصب یحام   

؟! ما رو از   ی ست ی؟! مشکل ؟! خودت متوجه ن هیمشکل چ -

و کتکش  میشد  رینفر درگ هی با  می ، رفت ید یکش  رونیخونه ب  
که اصال  ییجا مشیآورد   نیتو ماش مشید یو به زور کش میزد 
ه ی یجناب عال م ینیبی کجاست ، تهش هم م میدونینم  



ذره به   ه ی!  هی چ ستیکه معلوم ن ی کنیم قیبهش تزر یزیچ
ز یکه همه چ ستیاشتباه ن هیرو  نیا یکار گروه ی نظرت برا  

تو مغز تو باشه ؟ فقط ! 
را از   شیبازو  ی حرف فقط نگاهش کرد که حام ی ب ماکان

و سوار خودرو شد و در را محکم به   د یدست او رهان انیم
 هم
د یکوب   
 یمکث و سکوت سوار شدند و لحظات یشان هم با کم یباق

  بعد باغ را ترک کردند 
روشِن خودرو را دنبال   یکه چراغ ها یماند و نگاه ماکان

نبود  یریقابل ردگ  گریکه د  ییکرد تا جا    
*** 
دانشگاه نرفته بود که با فرشته نامزد کرد  یحت هنوز   
دورشان بود رمان هور  یها  لیاز فام یکی کوچِک  دخترِ   

 
 
 
 
 
 
 



 
و زمان را به هم دوخت  او را   نیبه او زم دنیرس یراب

دل نه   کیو  ده ید  شیپسرعمو  یِ عروس یِ بار در مهمان نیاول
 و صد
عاشقش شده بود  دل   
کند که با   یکرد تا بتواند او را راض یسال تمام تالش م کی
دوست شوند و دور از چشِم همه با هم ارتباط داشته  گریکد ی  

  باشند 
  نیتا آخر یعادت ، ول ایبود  یدانست عشِق نوجوان ینم

اش با او از حضور در کنارش لذت برد و  ی زندگ یلحظه 
ت یرضا  
  داشت
بود  یدختِر آرام فرشته    
حال مهربان نیو کم حرف و در ع  ریبه ز  سر   

مرِد کامل شد و حال   ک یبه  لی در کناِر او بزرگ و تبد  ماکان
قابل   ریعذاب آور و غ شیخاطراِت فرشته برا ختنِ یدور ر  
بود  تحمل   

عکس   نیبه عکِس دروِن دستش بود ، آخر رهیخ چشمانش
 ! شان
روز قبل از آن روِز شوم دو     



اش و ماکان و صورِت   یباردار یِ بلند و نخ راهنِ ی و پ فرشته
    خندانش

کرد  یکه در بطِن همسرش رشد م یموجود  و   
و   التیتماِم خ  یآن روز را به خاطر داشت ؛ حت خوب

توانستند  یم  گر یماِه د  کی که داشت که مثال تا  ییآرزوها
 فرزند 
و عکس  ستند یبا گریکد یبکشند و کناِر  حصاررا در  شان
رند یبگ   
کوچِک همراهش  ی و عکس را در صندوقچه  د یکش یآه

آمد  یم گرید   ی داده بود ، تا ساعت امیگذاشت و بلند شد  آهو پ  
به او گزارش دهد ی خبر یبعد از مدت ها ب تا     
# 

*** 
که آهو به او  ییبود اما با خبرها دهیگذشته را نخواب شب

د یخند  یوقفه م ی رساند ، لبش ب   
  گریبار د  کی را  شیرو شی پ یرا تکان داد و برگه  سرش

  خواند و سر بلند کرد 
مورد نبوده یشک مون ب یعنی -   

  یپاسخ نم یو سرد بود اما سوالش را ب نیسرسنگ آهو
  گذاشت



تر و   یجد  یل یخ یلیخ هیقض کنمیحس م یماکان ول  قایدق -

و شک دارم  می کنیکه ما فکر م  هیزیتر از اون چ عیوس  
می ایاز پسش برب  یی تنها    یی تنها   
ابروانش افتاد  دهان گشود  انیماکان جمع شد و گره م لبخندِ 

که  ی شاک یِ که جواِب آهو را بدهد اما با باز شدِن در و حام   
رمان هور ستیبود ، لب بست و به او نگر ستادهیآن ا انِ یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

شد  شانهدست به   یحام   
؟ یکن یرو از ما مخف یقراِر چ  گهید  - ! 

بود بر خشِم درونش یزد که ماسک یبلند شد و لبخند  ماکان   
؟  یحام هیمشکلت چ قایتو دق - ! 

بود که دست از   انشیسوال ضامِن نارنجِک عص نیا انگار
گفت تی برداشت و با عصبان شانه   



  میر یجلو م میکه ما چشم بسته دار نهی؟! مشکلم ا هیمشکلم چ -

مغِز کل و یتو شد  نهیچراغ قوه  مشکلم ا یو تو شد   
میایکورا دنبالت م یمثه دسته  ماها  ! 
کرد آرام باشد  ی جلوتر رفت و سع  ی کم ماکان   

رو بدونن ز یهمه ، همه چ ستیقرار ن -  ! 
شد ی تر م یهر لحظه عصبان یدر عوِض حام اما   

رو بدونن ! ما جونمون رو   ز یچرا ! قراِر همه ، همه چ -

  میکِف دستمون و به هوش و قدرِت تو اعتماد کرد  میگذاشت
ی ول  

ماکان !    قتمی! من رف م یمطلق قدم بردار یاهیتو س ست ین قرار
! حقم  د یکه چهار سال مثل تو درد کش ی ! کس  قتیرف  
کنم !   ی مرده رو باز  هیخونه حبس باشم و نقِش  نیتو ا ستین
ی چیگوش تو باشم و ه خِ ی ب یواریچهار د   نیتو ا تونمینم  

؟! به ما اعتماد    ی چ ی ؟! برا هی چ ی برا ی پنهان کار نیا  ندونم
پس چرا ی؟! اگه دار یی چرا همراِه ما ی؟! اگه ندار یندار  
  گذرهیتو سرت م یچ  یگیکلمه بهمون نم هیآخر  یلحظه  تا
 !؟

او بود  دستش  یقدم  کیتر رفت و حال در   شیباز پ ماکان
د یرا مشت کرد و غر   

؟! منم   یخسته ا طیشرا نی ؟! فقط تو از ا  ی فقط تو حبس -

دشت و کوه و یآدِم آواره  ه ینقِش  د یام ! منم با یزندان  



چشم ببندم و تو   ی رو همه چ  د یکنم ! منم با ی رو باز  ابونیب
من خونه ام رو  یکارامو بکنن ! حام  ه یو بذارم بق نمیخونه بش  
، شرکتم رو فروختم ، دار و ندارم رو دادم رفت که    فروختم
از تو کالفه و خسته نباشم  شتر یباشم ! پس اگه ب نجایالن ا  
  یی زای؟! از چ  اتمیبهتون بگم ؟! از فرض ی! چ  ستمیهم ن کمتر

آهو ؟! چه  ی؟! از گفته ها ستم یکه خودم هم مطمئن ن  
ه  ؟! چ یذهن  یریو درگ شیبراتون داره جز تشو  یا جهینت
داره ؟ یا دهیفا ! 
دندان  نیکرد و از ب کیصورت به صورت او نزد  یحام
گفت د یسائ یکه بر هم م ییها   

  ی که برا دهیمصرف بهم دست نم یآدم ب هیحداقل حِس  -

کننیپارو کردِن آشغال فقط خبرش م   ! 
 د یرا چسب شیتا اتاق را ترک کند اما ماکان بازو د یچرخ سپس
کرد  یو نچ   

یحام -  ! 
از او  تیو با عصبان د یکش رونی او دستش را به شدت ب اما

  دور شد 
 یو خونسرد   تیبا جد   د یکرد و سمِت آهو چرخ ی پوف ماکان
بال انداخت  ی، چانه ا د یبود  نگاهش را که د  رهیبه او خ   

 حق داره !رمان هور -
 



 
 
 
 
 
 
 

را جمع و جور    شیبرگه ها  یاخم کرد ؛ آهو به آرام ماکان
  نمود و برخاست و سمِت او آمد 

که دوستت دارن و برات مهَمن رو با   ییکسا  یهمه  یدار -

یول می هدف دار هیما همه   ی د یم یفرار  یپنهان کار   
یدونیم ه یتو چرا خودت رو داغدارتر و بالتر از بق دونمینم  ! 
کناِر او گذشت که ماکان پلک بر هم فشرد  از   

یمقصر بدون  یتونینم یهد منو به خاطر   -  ! 
پر از  یکه باز کرد ، آهو سر به سمت او داشت و لبخند  چشم

  تمسخر بر لب
  یهد  نی، احتمال ا ی ریم شیپ  یکه تو دار یا هیرو نیبا ا -

کرده ؛ نه تو اونو ! در ضمن غهیبوده که تو رو ص    
د یاو کوب ی  شانه یِ آمد و با انگشِت اشاره رو شیپ   

مهم    یکن  ما کارا رونیرفت  فکرش رو از سرت ب یهد  -

میدار یتر  ! 



او ، خانه را ترک کرد  یِ به سر تا پا یسپس با نگاه  و   
د ی کوب واریبه د  یو مشت  د یچهره در هم کش ماکان   
*** 
که قاعدتا   د ید  یا یصندل یِ اتاق را پس زد و او را رو درِ 
شد  ی پر م یتیبا حضوِر گ  د یبا   
را   شیجا ی، حال حام  نگیتوریبا حضوِر او در مون اما

  گرفته بود 
گذاشت  آهسته گفت شیرفت و پرونده را روبرو شیپ آرام   

دونمیم یهر چ -  
نگرفت تورینگاهش را از مان یحت  یحام   

زد  یتلخند  ماکان   
من بشه ، تو   هیعل کردمیوقت فکر نم چیکه ه  یتنها کس -

یبود    
چشمانش را به صورِت او داد  یبه تند  یحام   

شمیات نم هیوقت عل چیمن ه -  ! 
زد   هیتک زی دستش را به م  ک یو خسته ،  د یکش یآه ماکان   

پشتم   یکاف ی؟! به اندازه  یحام   یچ ی عنیرفتار  نیپس ا -

کنهیم  یپامم خال رِ ی رفتاِر تو ز نیهست ، ا یخال   
ستاد یرا چرخاند و ا یصندل یحام   

  انی تو جر خوامیبدونم  منم م  خوامیمنم م یعن ی رفتار  نیا -

که تو تحمل  یاسترس نیاز ا یبخش هی خوامیباشم و منم م   



   می ریرو تحمل کنم  ماکان ما قرار بود با هم انتقام بگ  یکنیم
ست یدرست ن نیبچه ها  ا  نیا یبــا هم ! من و تو و باق  

یباش رندهیگ  میتو خودت فقط تصم که   
کرد و سر تکان داد رمان هور  ی پوف ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

منم گنِگ  با وجوِد  یِ ، راِه روبرو ستمین رندهی گ میمن تصم -

ی جور ه یمن  نا یا ی، با همه  دونمیکه م  ییزایچ  یهمه   
من   ی روم ندارم  حام شیاز پ ید ید  چیانگار ه دارمیبرم  قدم
آدم متزلزل باشم که فقط بر اساس  هیشما  دِ یتو د  خوامینم  

؟ یفهمیچاه انداختم  م نیشما رو تو ا اتمیحدس ! 
گوشش   ریبرد و آرام ز شی زد ، سر پ یلبخند کج  یحام

  زمزمه کرد 
کامل دوباره سر پا   یِ رونیو  هیکه بعد از  ی، مرد  قیرف -

آدِم متزلزل باشه ه ی تونهیوقت نم چیبشه ، ه   



پرونده را برداشت و    د یکش شانه اش زد و عقب یرو یدست
  از کنارش گذشت

سر چرخاند و به او نگاه کرد که همانطور که از اتاق   ماکان
ی قطور را گشوده و فلش ها  یپرونده   یِ رفت ل  یم رونیب  

حال با همان دست   نیبه داخلش را برداشته و در ع دهیچسب
کرد  یو رو م  ریکاغذها را ز   

بست و سر خم کرد  راهشان سخت تر از آن بود که   چشم
دهد حیتوض شانیبتواند برا   

*** 
ماه بعد  دو     
  ت یجمع ان یکرد و نگاهش را م  کیرا به لبانش نزد  جام

  چرخاند 
تازه وارد بودند و  ی شناخت ، اما چند نفر یرا م  شترشانیب

کردند  به ماننِد خودش یجسور رفتار م   ! 
  کردند یباور نم  د یو متعجب بود  شا رهیخنگاه ها به او  یبعض

پا باشد  یِ او هنوز رو   
کرد و در ذهنش بال و   ی تک تِک آنها مکث م  یِ ماکان رو و
ک ی  یاز آنها دشمِن شماره  ی کینمود ؛ نکند  یشان م  نیپائ  

باشد ؟ شان ! 
کتش را آزاد کرد که   ی گذاشت و تک دکمه  زی م یِ را رو جام
آمد  ییصدا   



این یجناِب اعتصام -  ! 
او را خوانده بود   ی شد که با شگفت رهیخ ی و به زن سرچرخاند 
بر لب نشاند و سر به رسِم ادب خم کرد  یلبخند کج   

یخانِم طاهر -   
 یاو را از نظر گذراند و لبخند  یِ و سر تاپا ستاد یکنارش ا زن

زد  تیاز رضا   
بجذا شهیمثل هم -  ! 

  ی م ی که به راحت ی داشت  زن اد یرا خوب به  یطاهر مهراوه
کند  دایخواهد دست پ ی که م یزیتوانست به هر چ    

# 
اش را حفظ کرد و سر خم   یبه زحمت لبخنِد مصنوع ماکان

نگفت یزینمود و چ   
اش تر کرد و آرام گفت وهیبا آبم یو لب ستاد یکنارش ا مهراوه   

 ! همه هستن -
برد و نگاه چرخاند رمان   بی هم دست چپش را در ج ماکان
 هور

 
 
 
 
 



 
 
 

   بله  همه -
ستیبا لبخند او را نگر مهراوه   

؟ د یدوباره برگرد  د یخوایم  د یو شمام هست - ! 
و سر تکان   د ینوش ی، جرعه ا  د یابرو در هم تن یاندک ماکان
  داد

، اعتبار و   ه یسرما ستیمن ن  ی برا یبرگشت گهینه ، د  -

تواِن دوباره شروع  گهیکار گذاشتم و د  نیا یِ آبروم رو پا
 کردن رو

لطِف دوستان بوده که منو دعوت کردن  ندارم   
جام را    ستاد یاو ا یپشت کرد و روبرو تی به جمع مهراوه

گفت  یدستش تکان داد و با لبخند کج انیم   
ن؟ی، مسافرت بود  د یمدت ها نبود  دمیشن - ! 

توجه   نیشد ؛ ا رهیاو خ یبا یمان درشت و زبه چش ماکان
نبود  جام را   روزیاز حد مهراوه مربوط به امروز و د  شیب

 از کنارِ 
رفت  گردن کج   شیپ یگذاشت و اندک  زیم یرد کرد و رو او

  کرد 



بسه    گهید  یگفت آواره  ول  شه یگفت مسافرت ، م شهینم -

رو شروع کنم د یجد   یزندگ هیکنم  ی برگشتم که سع   
سابِق  نیاز مسئول یکی یچپ را بال آورد و برا دست

 یبود ، دست دهیمهراوه او را د  ی شانه  یِ وزارتخانه که از رو
 تکان داد

خم کرد که نگاِه زن ، حلقه اش را نشانه   ی با لبخند سر و
  رفت

- یهنوز حلقه اش رو دار     
بر لِب   یخند لب  گریشدند  حال د  دهیماکان سمِت او کش چشمانِ 

زد و آرامتر گفت  یاو نبود  پلک  
بهیحجِم عالقه بعد از چهار سال ؟! عج نیا -  ! 

گفت یبار به سرد  نیبرد و ا ب یدوباره دست در ج ماکان   
کنم و فرِد   رونیهنوز فرصت نکردم ِمهرش رو از قلبم ب -

د یرو جاش بشونم  اگه اجازه بد  یا گهید     
تکان داد و از کناِر او گذشت و   یسرش را اندک ی نرم به

بود که سالها در   یانسالیرساند  مرِد م یهانیخودش را به ک
نیا  

شدِن او ، گل از گلش   کینزد   دنِ یکرد  با د  یم  تیفعال حوزه
  شکفت

زمیبــه بــه ! ماکان! پسِر عز  -     
دستش را دراز کرد و لبخند زد  ماکان   



نمتونیبیم مخوشحال  یهان یجناِب ک -   
نثاِر شانه اش کرد    یبعد از فشردِن دستش ، چند ضربه ا مرد 
لبخند زد  قیو عم   

پسر کجاست ؟   نیا دمیپرسیم  شهیاز من  هم شترینه ب -

نگرانت بودم شهیهم   
را حفظ کند    شیبه زحمت توانست حالِت لب ها ماکان

  متواضعانه گفت 
از محبت شما بوده نیا -   

او اخم کرد وسر جنباند رمان هور اما  
 
 
 
 
 
 
 
 

خودت بوده که منو  تِ یاز شخص نینه پسر جان  نه   ا -

یکرده  پشتکارت ، عالقه ات ، ادبت  وقت   فتهیانقدر ش     
بگم   تونم یاون اتفاق نحس افتاد ، مدام به فکِر تو بودم  نم یوقت

شتر یناراحت شدم ، چون حس و حالم از ناراحت بودن ، ب  



یخوشحالم سرپا شد   بود    
  یِ آنها را رو نکهیا یکردند برا ی ماکان گز گز م یها دندان

 ! هم محکم بفشارد 
زد و آرام گفت ی احمقانه ا نِ یلبخنِد غمگ اما   

  یراحت نیرو ثابت کنم  من به هم زایچ یلیسرپا شدم که خ -

خورمینم نیها زم   
د یبه شانه اش کوب یزد و دوباره به نرم  یلبخند  مرد    
هم سواِل مهراوه را تکرار کرد  او   

؟ یکن  تیدارو فعال یدوباره تو حوزه  یقصد دار - ! 
به شدت مخالفت کرد  ماکان   

نه   نه   البته که نه  من شرکتم رو فروختم و تماِم   -
ندارم که   گهید  ی رمندهام رو هم مرخص کردم  عالقه اکا

 خودم
 خواستنیجهنم کنم  فقط دوستان م نیا یِ پنهون ِش یگرفتاِر آت رو

دِ یمنم تجد  یبرا   نیجمع باشم  هم نیمنم تو ا  
مثِل شما  یالخصوص با بزرگان یبوده عل دارید   ! 
بود و ماکان شک نداشت   ی؛ مرِد خوب د یبا لذت خند  ی هانیک

خورد اما ی را م شیها یدست ر یکه او چوِب اعتماد به ز  
کنند   ف یبود که از او تعر نیا عاشق   
  ز یم یِ اش را رو وهیو جاِم آبم د یلب کش یزبان رو ماکان
  گذاشت



از حضورتون مرخص شم  یا  قهی من چند دق دیاگر اجازه بد  -  
سرش را جنباند  ی هانیک   

پسر  باهات حرف   نجایباز دوباره برگرِد ا حتما   حتما فقط -

  دارم
گذشت آن   تی جمع انِ یکه از م یزد و تا زمان  یلبخند  ماکان

  را حفظ نمود 
  یم ییکه به دستشو یخلوت یبه راهرو دنیبه محض رس اما
، صورتش سرد و سخت شد  د یرس   

را هدف   یت یامن ی ها نیرا آهسته چرخاند و دورب نگاهش
  رفت
پناه   شیاز توالت ها ی کیشد و در  یبهداشت سیسرو وارد 

زد  امیپ ی تیگ ی و برا د یکش رونیگرفت  تلفن همراهش را ب   
بکشم ؟ یرو چطور فونیام ، س ییتو دستشو - ! 

پاسخ داد  ی تیکه گ د ینکش قه یدق ک یبه  و   
پشِت در اهن اهن   یآب دسِت منه ، برو  کس رِ یکنترِل ش -

دمی کرد ، خبرت م    
تکان داد  دستکش به دست کرد ؛ ابتدا   یزد و سر یلبخند 

راهرو کلِ  یِ سکوت و خلوت دنِ یسرش را و سپس با د   
برد رمان هور رونیب یبهداشت ِس یرا از سرو کلشیه  
 
 



 
 
 
 
 
 
  ی؛ کس  د یراهرو رفت و سرک کش ی بلند به انتها  ییقدم ها با

، خودش واریرفت و در پناِه د  رونی ب ینبود پس به آهستگ  
، رساند  د ی رس ی که به طبقه دوم م یکیبار ی به پله ها را   

اش را با استرس چک کرد و نگاه چرخاند  نفسش   یگوش
سرش را چرخاند و  د یکوب یبود و قلبش محکم م  نیسنگ  
در امن و   ز یکه آمده بود را از نظر گذراند  همه چ یراه

  امان بود 
  یکی ی در خانه  ی به کدام سمت برود  مهمان  د یدانست با یم

که ماکان به او و  یبود ، کس  یهان یارشِد شرکِت ک رانِ یاز مد   
با   ی اتفاق یلی ، خ د یشک داشت  خبر که به او رس روابطش

و  یظهار دلتنگاش تماس گرفت و ا ی میاز دوستاِن قد  یکی  
کرد  یافسردگ  ! 

آن ژسِت مظلومش متنفر بود  از  ! 
که   یا ی او را به مهمان یمیقد   قیچند روز بعد ، هماِن رف اما
کردند  ی در آن شرکت م یمیو همکاراِن قد  بانیاز رق یجمع  



او بهتر شود  ی هیروح  نکهیا دِ یدعوت نمود ؛ به ام ،  ! 
دوِر   یِ انگار رو ینداشت ول  د ینقشه ام نیبه ا یدرصد  یحت

بودند  یخوش شانس    
به دِر آنها از   یبا تقه ا یسمِت اتاق ها رفت و به آهستگ به
بودنشان مطمئن شد  یخال   
اتاق ، به مقصدش  نیرا باز کرد و بعد از سوم یک ی یکی

د یرس  
  ب یداخل شد و بعد از بستِن دِر اتاق ، دست در ج یآرام به

د یکش رونی کوچک را ب  کروفونِ یکرد و م   
  ی تلفِن همراهش را به دست گرفت و شماره  گریدسِت د  با
را لمس کرد   یتیگ   
بوق پاسخ داد نیاول با   

شد ماکان ؟ یچ - ! 
  یِ که طراح یرا دور تا دوِر اتاق چرخاند  اتاِق بزرگ  نگاهش
کار  زِ یم ک یبزرگ و   یکتابخانه   ک یشت ، دا یساده ا   
گفت آرام   

کار کنم سرباز ؟ یتو اتاِق شاَهم  چ - ! 
د یکش یاز خوشحال  یغیو ج  د یخند  یتیگ   

؟ یراحت نی! به ا یلعنت - ! 
رفت  زیو به سمِت م د یهم خند  ماکان   



وقِت شامه  عالوه   یکن یکه فکر م یزیراحت تر از اون چ -

کنن  یزبون کش  ریز خوانیو م دنیرو د  گهیبر اون تازه همد   
 نیداخل نشه  حال بهم بگو ا یفقط حواست باشه کس 

کار بذارم ؟ یماسماسک رو چطور ! 
کرد  ینچ  یتیگ   

 ه ی زشی م رِ ی دادم ! ز حیصد بار بهت توض شی پ ی از هفته  -

ی وقت  اد یبه چشم ن یحالت چیانتخاب کن که در ه ییجا  
رمان   فتهیکه به کار ب  هیکاف کی فشار کوچ  هی  یکرد  نصب
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

زانو نشست  آرام گفت یِ غرغر کنان خم شد و رو  ماکان   
  چند لحظه صبر کن -



کتش  یِ داخل  بِ یو کوچکش را از ج کیبار یقوه  چراغ
انداخت  با اخم به دنباِل   زیم  رِ یو نورش را ز د یکش رونیب
یِ جا  

،    زیم  ییانتها ی لبه  یِ ها یفرورفتگ  دنِ یگشت و با د  ی پنهان
زد  یلبخند کج   

کردم دایپ -   
و دست دراز کرد    د یکش زیم  رِ یز  یِ پا  یِ را داخِل جا خودش

گفته بود ، عمل نمود و سپس عقب رفت  یت یهمانطور که گ  
  ی نوِر چراغ را دوباره در آن فضا پخش کرد  اگر نم و

توانست   ینصب شده ، بدون شک نم یزیدانست که آنجا چ
شیجا  
ستاد یدهد  ا صیتشخ را   

همه مدت   نی ا تونهیم یماسماسک چطور نی ا فهممیمن نم -

کنه ؟ یبرامون جاسوس  ! 
خط بال برد  یِ را آن سو  شیصدا یشاک  یتیگ  

     ماکان چرا َمـ -
گفت یسکوت کرد و سپس به تند  یا لحظه   

ها   نیدورب دن یفهم   رونیبزن ب  هیماکان ، اوضاع خطر -

الیمشکل داره    ! 



اتاق   ی گذاشت و به تند  بشیچراغ قوه را در ج ی فور ماکان
  ز یم یاوراق و کشوها انیرا ترک کرد  دوست داشت م

 بگردد
جه به  کند ؛ هر چند که شک داشت با تو دای پ یز یچ د یشا تا
طرِف مقابلش آنقدر هم احمق   ابد یب  یزیکِم آنجا چ  تِ یامن  
  نبود 
و در  د یدو سیرفت و به سمت سرو نیسرعت از پله ها پائ  به

کت ،  یداخل  بِ یاش را در ج ینخ  یِ همان حال دستکش ها  
گفت شیپشِت خط با تشو ی تیچراغ قوه گذاشت  گ کنارِ    

آهو   ییبرو دستشو  ییدستشو   انیدارن م -  ! 
ها انداخت و در  سیاز سرو یکیکه خودش را دروِن  ماکان

ی دکمه  یِ را بست ، تماس قطع شد  دستش به اشتباه رو  
تماس خورده بود  انِ یپا   
گرفت و خواست دوباره شماره  ی شانیکرد و عرق از پ یپوف
سر و صدا یباز شدِن در آمد  ب یکه صدا رد ی را بگ یت یگ ی  

آب را گشود   رِ ی ناله کرد  ش یگذاشت و کم بشیدر ج را تلفن
 ! و به ناله کردنش ادامه داد 

را صاف کرد  شیبه در خورد  صدا  یا تقه   
 !بله ؟ -

هست ؟ یمشکل - ! 



طول داد  مثال در حاِل مرتب کردِن   ی آب را بست و کم ریش
و خت یر ی شان یپ یِ را رو  شیاز موها یلباسش بود  اندک   

و با   کلیه یرفت  دو مرد قو رون یدر هم ب یبا چهره ا  سپس
بودند رمان هور رهیبه او خ د ی تماما سف یلباس  

 
 
 
 
 
 
 
 
  یِ را رو ییدستشو ع یآب رفت و ما رِ یحرف به سمِت ش یب

ختی ر شیدست ها   
هست؟ یبپرسم از شما  مشکل د یمن با - ! 

آمد  شیپ ی تر بود ، قدم کیکه به او نزد  یمرد    
نگران شدن سی ، رئ  نیکه سالن رو ترک کرد  هیاد یمدت ز -   

و بعد از خشک کردِن دستش با  د یپوزخندش را بلع ماکان
د یمعده اش کش  یِ دست رو  د یدستگاه ، سمِت او چرخ   

معده درد دارم یکم -   



آماده بود ، با   یهر حرکت ی آمد و ماکان برا شیباز پ  مرد 
د یخشنش پرس یصدا   

همه وقت ؟ نیا - ! 
کرد  یندان قروچه اد  ماکان   

تا ثابت کنم   رمی بگ لمیبراتون ف تم یکه نتونستم از فعال د یببخش -

بودم ییتو دستشو ! 
اومده ؟ شیپ یمشکل - ! 

ماکان   دنِ یآهو اخم کرد  او هم با د  دنِ یو با د  سرچرخاند 
د یچهره در هم برد و غر   

 !تو ؟ -
را بال برد  شیمرِد محافظ بال رفت  آهو صدا یِ ابروها   

؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا - ! 
ترسناِک کنارش گذشت و   یاز کناِر دو مجسمه  ماکان
ستاد یآهو ا یِ روبرو   

از تو   د یرفتن با یی و هر جا ی هر کار یبرا دونستمینم -

رمیاجازه بگ  ! 
؟ ا ی ن یاعتصام یآهو جان ؟! آقا - ! 

مانده بود فقط نیهم فشرد  هم یِ پلک رو یلحظه ا ماکان  ! 
آهو گذاشت یِ بازو یِ دست رو مهراوه   

؟ یآهو خودت    زمیعز - ! 
د یزد و چرخ یلبخنِد لرزان  آهو   



گلم یبله  خوب شناخت -   
ستیموجود نگر تِ یآمد و به وضع شی پ یکم مهراوه   

شده ؟ یچ - ! 
گفت ظیبا غ ماکان   

ان چرا بابِت معده درد مجبور شدم   یمحافظ شاک ونیآقا -

از  شهیبمونم و آهو خانم هم که هم ییتو دستشو یاد یمدِت ز  
!رمان هور   هیمن شاک دنِ ید   
 
 
 
 
 
 
 
 

د یو غر ستیبا خشم به او نگر آهو   
یتو قاتِل خواهرم -  ! 

ماکان هم بال رفت یِ صدا   
اون مثال خواهِر تو ، زِن من بود و محض اطالعت  -

داشتمدوستش   ! 



را   شیشد که مهراوه بازوها ک یبه ماکان نزد  شتریب آهو
رد ی بلندش را بگ یِ صدا  یِ گرفت اما نتوانست جلو   

همه دروغ گفتن ؟! با   نیاز ا ی؟! خسته نشد  ی دوستش داشت -

باورت کنم ؟! اون دختره د یبا  شنومیکه م  ید یجد  یِ خبرا  
؟ یدار دوستیکه باهاش  هیک ! 

د یهم سائ یِ دندان رو ماکان   
 ! آهو  -

چشم درشت کرد و با نفرت گفت اما   
که من هستم گم شو یی ! از جا رونیگمشو ب -  ! 

و آرام گفت د ی لب گز مهراوه   
   آهو جان -

از کنارش گذشت و   یماکان با خشم سر تکان داد و به تند  اما
نگهبان ها هم توجه نشان نداد  یِ به صدا زدن ها   

  انِ یگذشت و به م دند یخند  یگفتند و م یکه م  ی تیجمع  انِ یم از
بلند از ی قدم گذاشت  با گام ها  یسرِد زمستان یِ هوا  

شد و عمدا محکم در   شیرفت و سواِر خودرو رونیب محوطه
د یآن را به هم کوب   

بوق فشرد و با باز شدِن  یِ پدال و دستش را رو  یِ را رو شیپا
، تلفن  د یرس یاصل ابانِ یکه به خ  یزد زمان رونیدر از خانه ب   

وبه فرهاد زنگ زد  د یکش رونیرا ب همراهش   
 !خب ؟ -



گفت  ی به آرام فرهاد    
نت یسراغِ ماش اد یب یکس د ی ند  گه یم یتیگ -  

خنده زدو با قهقهه گفت  ر یز ی پق سپس   
که   نیکرد  یباز  لم یفماکان ! چنان  سیدهِن جفت تون سرو -

خوردمیمنم بودم گول م   ! 
و سر تکان داد  حق داشت ، آهو   د یهم بلند بلند خند  ماکان

  نجاتش داده بود 
# 

*** 
ها پرسه زده بود تا احتماِل هر گونه   ابانی ها در خ ساعت

 خطر را رفع کند رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

تر از خانه پارک کرد و به دقت   ن یپائ یرا کوچه ا خودرو
کند ،   ینم  بیاو را تعق یکس نکهیاز ا یوقت  د ی اطرافش را پائ  



به سمِت خانه رفت ادهیپ یِ شد ؛ با پا مطمئن   
شد  اطیبعد با باز شدنش ، داخِل ح یرا فشرد و لحظات  زنگ  
با خنده به استقبالش آمد  فرهاد    

ـسیرئ -  ! 
فرهاد دورش حلقه شدند و  یهم به خنده افتاد  دست ها ماکان

گفت یبا خوشحال   
شهیانجام شد ! باورم نم شهیباورم نم -  ! 

نقشه   نیا تی به موفق یبود که ذره ا یاز جمله کسان فرهاد 
نبود دواریام   
ستینگر ی زده و آنها را م  هیبه چهارچوِب در تک یتیگ   

فرهاد به سمت خانه رفت و در همان حال   یبا همراه ماکان
د یاز او پرس   

 !اوضاع چطوره تو لونه زنبور ؟ -
تا او داخل شود  ستاد ی شانه بال انداخت و کنار ا یتیگ   

از شنود هم فعال    رونیب دم یشون کش ستمی از س  دونمینم -

ستین  یخبر   
 یِ و سهراب که در سالن و رو یسر تکان داد  حام ماکان

حلقه زده بودند ، با ورودش   ی، دوِر نقشه ا  یا یمیقد   زِ یم
 سر
گرفتند  بال   

 ! به به   جاسوس خان -



حِس    د یکش رونی زد و کتش را از تن ب یتک خنده ا ماکان
رفته و توانسته بود رونیداشت ، بعد از مدت ها ب  یآزاد   

مسافِر سرگردان  کی  یرا نشان دهد و از پوسته  خودش
  خارج شود 

  زی داد ، همه چ یکه پرونده ها را به حام یاز همان شب قایدق
کرد   رییتغ   

  نیو در تماِم ا  افت یکمتر شد اما خاتمه ن انشانیم  یها تنش
و مجبور بودند تا یحبِس خانگ یچند هفته ماکان و حام  

  تیتماشاگر شاهِد خطر کردن و فعال کیبه عنوان  فقط
باشند  دوستانشان   

هم به   وشیگاها دار یآخر حت  یو سهراب و در روزها فرهاد 
که به آنها شک داشتند ، یدادن و مراقبت از افراد  کیکش  
پرداختند  یم   
 نکهیبه آنها نکرد  با وجوِد ا یاد یبامداد هم کمِک ز یحت
کرد در حال مرگ یماکان را خورده و حس م ینقشه  بِ یفر  

هم ،   د ینجاِت خودش ، مجبور شد که زبان بگشا یو برا است
دانست ی نم ی اد یز زِ یچ   
و نقش   تیچند شخص را آورد که ماکان خوب از موقع اسم

 شان آگاه بود رمان هور
 
 



 
 
 
 
 
 

به جاده  شیرا به شدت کتک زدند و سپس با انتقال خودرو او
ی وانمود کردند که او قربان ی خارج شهر به گونه ا یها  

هم اثر گذار بوده که  شانیدهایشده است  البته تهد  یریزورگ
آنان نزند  مسلما  یو پرسش ها تیاز قصد و ن یاو حرف  
خودش هم بد  یشده برا ییکه او شناسا  د یفهم  یم  یکس اگر
شد  یم   
منوال گذشت  در سکوت و   نیبه هم رشانیاخ یماه ها و

اطالعات یو جمع آور ییسکون و تنها شناسا   
بود  یحال وقِت باز اما   

شطرنج یدر صفحه   د یحرکِت شاِه سپ یعن یماکان  ورودِ    
انداخت  ی را به خطر نم رشیو وز  لیتنها جاِن قلعه و ف گرید 

جلو رفت ی، خودش هم خانه ا   
او را خواند  سهراب   

نجایا ایب -     
انداخت ی به نقشه نگاه  بدن جلو رفت و دست به  ماکان   



- ؟ نید یفهم  یز یخب    چ ! 
برد  بیچانه بال انداخت و دست در ج یحام   

کجاست  نجایا د یفهم   شهینقشه نم ه یاسم و  هیبا  -   
 یآن بچه غول  ستمِ یدر س یتیحاصِل حضوِر خاموِش گ نقشه

  بود که به خانه اش حمله کردند 
کرد   یگذاشت و خم شد  نچ  ز یم یِ دست رو  ماکان   

  شتریب  خورهیخونه نم هی یحت  ا یساختموِن بزرگ  هیبه  -

هیانبار هیشب   
هم سر تکان داد  سهراب   

 نیکجا ؟! کدوم شهر ؟! کدوم ساختمون؟! ا یدرسته  ول -

گنگه یاد یز  ! 
  شیسر چرخاند  حال ر  وشیدار یکرد و با صدا ی پوف ماکان
گونه اش به شدت یِ را زده بود و با هر خنده چاِل رو شیها  

سال از سنش کم شده   نیچند  ییکرد  اصال گو  یم ییخودنما
  بود 
را در دست ماکان چپاند  یچا وانِ یآمد وبا خنده ل شیپ   

  شهیهم د یبا م یداشته باش یعمل سیرئ    گهید   م یچه کن گهید  -

میبه دست باش  یو قور یکتر  ! 
د یکش یا ازهیو نقشه را جمع کرد خم د یخند  سهراب   

سر برم شهرستان هی  د یبخوابم   فردا صبح با رمیم -   



بود قبل از   یم ادشی د یبه شانه اش زد و با یدست ماکان
بگذارد  ییزهایخواب در ساِک او چ   

تنها چهار نفر   تی هم به دنباِل سهراب رفت و در نها فرهاد 
  ماندند 

به ساعتش کرد  ینگاه یتیگ   
 سودا تا الن زنگ نزده رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

به تنش داد  یمبل نشست و کش و قوس ی رو یحام   
شام دعوتش کرده  اون  یبرا یمنتظرش نباش  صفدر -

مخش رو بزنه خواد یم  یجور هیلندهور   کهیمرت   
گفت ی و با لحن بد  د یلب جو  وشیدار   

رو براش تدارک  یخوش یمخِ منو هم بزنه ! ساعتا تونهیم -

نمیبیم  ! 



از   ی، سر جنباند و جرعه ا یپر از خستگ  یبا خنده ا ماکان
د یاش نوش یچا   

اون دختر خوب بلده از خودش مراقبت    قیرف الیخ یب -

پس   میمنتظر بمون د یبا  گهیچه قدر د  دونمیکنه  فقط نم  
؟ کنه یم یرو کجا مخف  الشیمردک فا نیا  

مردها شد اما   ع یزنگ در باعث واکنِش سر یدوباره   یصدا
دستش را تکان داد  یتیگ   

! آهوئه نی نکش رونیتو رو خدا اون اسلحه هاتون رو ب -  ! 
و غرغر کرد  د یکش ینفس راحت وشیدار   

پشِت   لیعزرائ کنمیفکر م زنه یزنگ رو م  یک یهر وقت  -

 ! دره
اش   جهیو نت د ی او را گرفت و کش راهنِ یو پشِت پ د یخند  یحام

مبل و کناِر او شد  یِ رو  وشیافتادِن دار   
ماکان نفِس   دنِ ی بعد آهو با عجله داخل خانه آمد و با د  یلحظات
د یکش یراحت   

شکرت ایخدا - ! 
پشِت سرش در را بست یتیگ   

 !چه خبرته دختر ؟ -
  ی از مبل ها انداخت و باز هم نفس یکی یرا رو فشیک آهو

 گرفت 



چند تا از محافظا از خونه   د ی نکش قه یماکان که رفت ، به دق -

دنباِل ماکان باشن دمیزدن  ترس رونیب   
با تعجب ابرو بال انداخت ماکان   

یزد ی خب زنگ م -  ! 
به او رفت یچشم غره ا آهو   

حتما   داشتیاگه مهراوه خانمتون دست از سِر من برم -

بود بهم  دهیمثه کنه چسب شیساعِت پ می ن نی! تا هم  زدمینگ م ز  
خاموش بود  تیبهت زنگ زدم گوش یبعدش هم هر چ     

آورد  رونیب  ب یکرد و تلفن همراهش را از ج ی نچ ماکان   
دهیشارژش ته کش  نکه یبابا   ا یا -   

ماکان ، چهره در هم برده و   یِ الیخ  یبر خالِف ب  یحام اما
بود  دهیمبل خودش را بال کش  یِ رو   

به ماکان شک کردن ؟ ی عنی    نمیبب ستایوا - ! 
شانه بال انداخت رمان هور  آهو  

 
 
 
 
 
 
 



 
بره   یکس دمیشک کردن  البته ند  یز یچ هیبه  یول  دونمینم -

باعث شده  یز یچ هی یول اد یاز اون سمت ب ایطبقه بال   
زنیبه هم بر ینطوریا   
در هوا تکان داد  ی دست یتیگ   

ها بوده  اتاِق  نیاحتمال به خاطِر دورب  الیخ یب -

؟ ید یرو د   نگشونیتوریمان ! 
شالش را شل کرد  یپوزخند زد و اندک آهو   

بود ! از   اطیتو ح  یا شهیش یِ در دو کیزندوِن  هیاتاق ؟!  -

شد بهش تسلط  یکه بودم خوب م ییکنار پنجره و اونجا  
شون ماکان    ی ، حواسم بود بهشون  خوب شناخت داشت

ه یدارن  ستمی به خودشون مطمئن هستن  کال دو تا س یاد یز  
تونست راحت   ی تیگ  نیهم یدسکتاپ  برا ستمی س هیتاپ و   لب

شه یتازه هم  رهیهاشون رو به دست بگ  نیکنترِل دورب  
  دنینفهم نیکنه  بنابرا ها رو چک نیکه دورب  ستین ی کس هم

  از دسترس خارج شدن
د یزد و دست به هم کوب  یشخند ین  یتیگ   

چه خبر شده قهیعمرا هم بتونن بفهمن اون چند دق -  ! 
آنها محتاط تر بود  ی از همه   شهیاما مثل هم یحام   

همسطحِ تو   ی کیاما اگه   یت یگ ی هست یدرسته تو حرفه ا -

ا ی  ارنیبخِش حذف شده رو به دست ب توننیکنن ، نم  دایپ  



کرده ؟ دایشون نفوذ پ ستمیو از کجا به شبکه و س یک  بفهمن ! 
کرد و گفت کیرا به هم نزد  شیابروها یکم یتیگ   

ردم   ایکنن  دای منو پ ی پ یبتونن آ نکهیا یامکانش هست ول -

ی ا دهی کنن هم فا دامیبتونن پ یرو بزنن کمه  تازه حت  
ون که چند تا کوچه اونطرف  هی یمودِم همراه تو هی  نداره

کار کنن ؟ یچ خوانیتر بوده  م ! 
تلفِن ماکان از آنجا   یِ بودند و همراه با قطع یک یهمان نزد  آنها

د یآنها هم فرصت خر  یدور شدند  در واقع ماکان برا   
  حیهنوز نگران بود اما ترج   د یبه چانه اش کش یدست یحام
نکند  چیرا سوال پ از آن آنها شیداد ب یم   

  یکه ادامه دار شد ، ماکان به آهو اشاره زد و او هم ب سکوت
  حرف به دنبالش رفت

رفتند و آهو از سرما در خودش   یخال یاز اتاق ها ی کی به
  جمع شد 
را گشود و پشت به او گفت راهنشی پ ییبال یدکمه ها  ماکان   

با اون حجم نفرت باهام حرف   ی امشب تو اون خونه ، وقت -

نبود  تو  ی زدن آهو  اون حرفا ، باز  یچشمات برق م یزد یم  
، مگه نه ؟ یدونیمسئوِل مرِگ فرشته م  منو ! 
زد  یروح یلبخند ب آهو   

شک نکن از تو انتقام   دونستمیاگه تو رو مسئوِل مرگش م -

گرانیانتقام گرفتن از د  یِ برا ستمی، نه کنارت وا گرفتمیم   



 هی، ماکان به آهو و حضوِر او تک ه یاز بق شی ب نکهیجود او با
سردتر از هر   انشانیم  ی دوستیاما  رفتی م شیکرده و پ

ی وقت  
که در خاطر داشت رمان هور بود   

 
 
 
 
 
 
 
 

د یاراده پرس یشد و ب رهیخلوت خ اطِ یپنجره به ح  از   
چه خبر؟ یاز هد  - ! 

دسِت خودش نبود   د یپرس یسوال را از او م نیا ی گاه گه  ! 
سکوت کرد و سپس آرام  یهم مثِل تماِم دفعاِت قبل ، اندک آهو
  گفت

تماس از توئه ه یهنوز منتظِر  گه یم اسا ی  ستی ن یخبر خاص -   
فکر نکند   اسایکرد به  ی چشم بست و سع ماکان  ! 
که از همان   د یرا پرس یگذاشت و سوال شیپهلوها یِ رو دست
داد  ی گذراند ، روح و روانش را آزار م ی که با هد  یشب   



نکهیا یعنی      یعن یاش چطوره ؟!  یحاِل   حال جسم -    
زد  یکجخند  آهو   

نه ؟ ایحامله اس  - ! 
انداخت و سِر ماکان خم شد  هیسا انشانیم  ینیسنگ سکوت   
نه ای د یبگو د یدانست با ی شد  نم  کیبه او نزد  یکم آهو   

و آهسته گفت ستاد یا کنارش   
؟ یپرسی م یچ یبرا - ! 

روشِن نوِر   هیرخش را به سمت او چرخاند ؛ در سا  می ن ماکان
ند یتوانست گره ابروانش را بب ی ، م یوارید  یِ میچراغِ قد    
گفت یسرد  یو با صدا  ی به آرام ماکان   

منو   نیهم  یمگه برا  یخواستیازم نم نویمگه هم -

؟ یبازخواست نکرد  ! 
سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد  آهو   

  یِ لعنت یِ سرد  نینبود  به خاطِر ا نینه ماکان  به خاطِر ا -

یکه به چهره ات زد  ینقاب  نینگاه و صداته ، به خاطِر ا  یتو   
هدهد  یِ ات خالکوب شانه  ی، رو یبه هد هد نداشت یاگه حس تو

که با فرشته  ی تماِم زمان دهیفکر داره آزارم م نینبود  و ا  
؟ یعالقه داشت ی، به هد  یکرد یم یزندگ ! 
را کنار   راهنشی پ یو لبه ها ستاد یاو ا یروبرو یبه آرام آهو

بر لبش نشست یزد  پوزخند    



  ی برا یدار یلیکه هنوز مطمئنه تو دل دهید  نویهم ا یهد  -

، بهش عالقه  یگ یکه م یزیرفتارت و بر خالِف اون چ  نیا  
یدار   

ماکان داد و منتظِر جوابش  یشده  رهیرا به چشماِن ت نگاهش
  ماند 
گفت  ی بعد ، به آرام ی هم کم او   

که   یبعد از مرِگ فرشته اس  تا زمان  یبرا یخالکوب نیا -

تو فکرم   رمان   ینبود  حت  می تو زندگ یا گهیزنده بود زِن د 
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

توانست از   ی نم  چیکالفه بود از نگاِه سخت و تارش  ه آهو
دِل آهو را   نیمهربان نبودند و ا گریآنها بخواند ، چشمانش د 

 به



خواست ، از قلِب   ی از او اعتراف م یآورد  ول یم درد 
خواست که دوباره بتپد و خون در رگ  یمنجمد شده اش م

شیها  
بال برد  یرا اندک شیکند  صدا یجار   

؟ هیتنت چ یِ طرحِ رو نی؟! ا هیچ نیپس ا - ! 
چشم بست و آهسته گفت ماکان   

همراهم بود  هر لحظه ،   یدو سال بعد از مرِگ فرشته  هد  -

، رفتم که  سنیقلبم بنو یِ رو رو  نه یرفتم که ک  ه یهر ثان  
  یهد  اد ی  یهد  ادِ یفرشته افتادم  ادِ ی یرو حک کنن ول  انتقام

هد چشماش برق هد  گفتیکه هر وقت فرشته بهش م یا  
، به خاطِر فرشته اس   ست ین یپرنده به خاطِر هد  نیزد  ا یم

  به خاطِر عالقه اش به خواهرش
هم فشرد  یِ زد  لب رو یظی پوزخنِد غل آهو   

متنفرم ییدورو نیاز ا -  ! 
برود ، مکث   رونیاز اتاق ب نکهیکنارش گذشت و قبل از ا از

دانست چرا دوست دارد یدر را فشرد و نم ی  رهیکرد  دستگ  
دِل ماکان بگذارد  یِ به رو گر ید  یزخم   
گفت  ن یسنگ ییو با نفس ها د یچرخ  

کرد بچه ات   یسع  یلیخ یماکان  هد  یدرست حدس زد  -

نذاشت که جونش رو تو اسای نشد   یرو زنده نگه داره ، ول  



  یپدر نکهیبندازه  سقط شد  البته راحت شد  از ننِگ ا خطر
  مثل تو داشته باشه راحت شد 

رفت ودر را به هم   رونیو از اتاق ب د یچرخ یبه تند  سپس
د یکوب   
حبس   شانهماکان گشاد و نفسش در  یِ که چشم ها د یو ند  نماند 
  شد 
خم شد ، دست به لبه   یزد  سپس به آرام یپلک هم نم  یحت
ش تا نشود بدنپنجره گرفت تا  ی   

را با درد بست چشمانش      
# 

*** 
دروِن خودش  یشد وقت یزمستان بر او کارگر نم  یسرما

داشت انیسردتر از آن جر یو بوران خبندانی   
رنِگ سهراب    یبوکِس مشک سه یحرکت به ک  یبود ب یساعت
کرده و  زانیآن را آو اط یاز ح یبود که گوشه ا رهیخ

 مظلومانه 
زد  یاو چشمک م  به   
  ی را م نیتمزکر کند و مدام فکر ا یز یچ چیتوانست بر ه ینم

آورده است یکرد که چه به روِز هد    
  یِ آنها باخبر شده ، رو انیم  ی دوستیاز  اسای  یوقت مسلما
نشان نداده است و بعد هم یخوش     



گفت ؟  یراست م آهو ! 
کودکش را سقط کرده  قتا ی حق ایباردار بود ؟! و آ یواقع هد  به

 بود ؟!رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

به خود آمد که  ی و زمان د یصورتش کش  یرو  یدست کالفه
بود  ستادهیبوکس ا سهیک یروبرو   
د یاش را آرام به آن کوب یشانیآن گذاشت و پ یِ دو سو دست   
فرشته را   یِ او زندگ  د یبخش  یبود ، خودش را نم نیچن اگر

یتباه کرد و حال هم هد      
و پس از آن  د ی آن کوب یِ گفت و مشت اول را به پهلو  ی لعنت
قانونش بود که چپ و راست  ی باقانون و ب  ی مشت ها لِ یس  
 یاصول شیآورد  مهم نبود ضربه ها یبدنه اش فرو م یِ رو

رونیاز خشمش را ب ی خواست کم ی؛ فقط م  ر یخ ایهستند   
زند   یوگرنه معلوم نبود چه از او سر م  زد یبر   



بسته اش    مهین ی با کف دست و مشت ها یمحکم  یها ضربه
د یمچِ دستش را چسب یکه کس د یکوب سهیک  یِ به رو   
با اخم گفت سهراب   

یکنیدستت رو داغون م ینطوریا -   
ورم کرده و دستش گز گز    شیزمان هم ، انگشت ها همان

کرد  یم   
خشم گفت با   

 ! ولم کن -
سهراب او را عقب تر هل داد اما   

  هیراِه تخل یات کرده ، ول یانقدر عصب یچ دونمینم -

ستین نیکردنش ا   
  د یخواست با او بحث نما ی نم  د یکرد و چرخ ی پوف ماکان

ش   یوگرنه بدون شک با زبان تند و گزنده اش م توانست شر 
 را
سرش کم کند  از   

و عقب گرد کرد  به داخل خانه  د یصورت سائ یِ رو دست
کردند  یبلند بلند با هم بحث م  وشیو دار ی رفت و حام   

  یگوش دهد که چه م یرا نداشت که حت نیا یحوصله   اصال
ند یگو   
تخت نشست و سر   یاتاق خواب رفت و در را بست  لبه   به

گرفت بانیدر گر   



  کرد  آن را ری به تلفِن همراهش گ شیبازوها انِ یاز م نگاهش
ی اش وارِد دفترچه  ی تیامن یبرداشت و با باز کردِن قفل ها   

شد  نیمخاطب   
توانست انگشتانش را خم و راست کند  به اسِم   یم  یسخت به

و توقف کرد  د یاو رس    
هد  هد   ! 
شماره با او تماس   نیتواند با ا ی دانست م یکج شد  نم  لبش
ری خ ای رد یبگ     
 دایخودش او را پ  اسایمنزِل  ی تر رفت  شماره  نیپائ یکم

را که  یو دسِت دخترک د یایکرد ، خودش از او خواست که ب  
  یهم برا اسا یو ببرد   رد ی حد به او عالقه داشت بگ نیا تا
گذاشت ه یاز جان ما  یبه هد  دنیرس   
کنترلش را از دست دهد و  نکهیو قبل از ا د یدهانش را بلع آبِ 

ی پاور صفحه  ی بکند ، با فشردِن دکمه   یکاِر احمقانه ا  
انداخت رمان هور  یکرد و آن را گوشه ا اهیرا س لشیموبا  

 
 
 
 
 
 



 
 

که آهو او  یو چشم بست  از لحظه ا د یتخت دراز کش یرو
وقصد هم دهیپشِت پلکش چسب یریرا ترک گفت تصو  

  فِ یو ظر فیلط یِ به گلو ینیب  ی کند  مرد  شی که رها نداشت
و بلعد یچسبانده و با تماِم وجودش عطِر او را م یدخترک  

کند  یرا نوازش م یا یکه خالکوب یزن   
انداخت نیزم  یسرش برداشت و رو ریبالشت را از ز کالفه   
 چشیشد و با خشم لباس عوض کرد  تلفن همراه و سوئ بلند 

گفت یبلند  یرفت  با صدا رونیرا برداشت و از اتاق ب   
 ! من رفتم -

از او بپرسد   نکهیآمد و قبل از ا رونی از آشپزخانه ب ی تیگ سرِ 
چشم دور شده بود  یِ کجا ، ماکان از جلو   

*** 
خانه را که بست ، مادرش به استقبالش آمد  درِ    

جانم   پسرم   پسرم  یجانم   ا یا -    
به   یسوختند و از خستگ  یم  شیزد  چشم ها یکج لبخند 

انیاعت ها م را باز نگه داشته بود  س شی زحمت پلک ها  
د یو چرخ د یو چرخ  د یچرخ ابانیخ   
  یاو رابه خانه   چیدر پ چیپ  ی ها ابانیدانست چرا خ ینم و

رساندند  یپدر   



او را   یکه دو دست شکوفید سِر مادرش را    یِ شد و رو خم
بود  دهیچسب   
نِم اشکش را گرفت زن   

؟ دنمید  ی ومد یتا حال ن ی از ک یدونیم - ! 
ماند  گر ید  ی کرد و نگاهش به کفش ها یمکث  ماکان   

هست ؟ یکس - ! 
و سر تکان داد  د یگوشه لب گز مادرش   

 ! داداشت -
کرد و آرام گفت ی هوف ماکان   

سر و ینگو که ب یچیه -     
دایناپ یِ بــه بــه ! آقا -  ! 

او چرخاند  یِ را به سو نگاهش   
 ! سالم داداش -

آمد  شیپ ی با لبخند  ماهان   
!رمان هور شرفیب   نمی بب نجایا ایب -  

 
 
 
 
 
 



 
 

  ی ها شکوفهدر گردنش انداخت و او را به خود فشرد   دست
اش یماکان نشان از دلتنگ ی شانه  یِ پشِت سِر همش رو  

  داشت
به   ی زیماهان خالص نشده بود که چ حصارهنوز از   ماکان

د یچیپ شیپا   
 ! عمـــو -

به   ت ینها  یب ی و از او جدا شد  ماکان با عالقه ا د یخند  ماهان
چسباند  شانه کوچکش ، خم شد و او را به  یبرادرزاده    

تو پدر یچطور -     
برادرش ادامه داد   یبالرفته  یِ ابروها دنِ یبا د  و   

 ! سوخته -
د یبه تاسف سر تکان داد و خنده اش را بلع ماهان   

 ! تعارف نکن ، سگ رو بچسبون تِه جمله ات -
یو طولن قیعم  شکوفید طاها را  یِ شانیزد و پ یلبخند  ماکان   
سالها محبِت او را داشت   نیبود که در تماِم ا  یتنها کس  طاها

همسرِ  یِ تلخ ، خبِر باردار  یسال بعد از آن حادثه  کی  
  شیآمدِن طاها تماِم حسرت ها  ا یو بعد از به دن  د یرا شن ماهان
ختی او ر ی را به پا   
بود  قی و عم بیعج انشانیم یِ وابستگ   



او پنهان کرد و آسوده خاطر لبخند زد  یِ گلو رِ یسر ز طاها   
با لبخند به او سالم کرد  یکه داخل شد ، هست ماکان   

یبرگشت دمیخوشحال شدم شن -   
جا   چیکه او ه دند یفهم یرا کنترل کند ؛ اگر م پوزخندش

 !نرفته بود چه ؟
گرم با پدرش کرد و  یا یرا داد و سالم و احوالپرس جوابش

شحصارصدا دروِن  یاز مبل ها نشست  طاها ب ی کی یِ رو  
د یکوچِک پسرش کش یِ پا  یِ ماهان با لبخند دست رو  بود    

  پدرسوخته چه آرومم هست -
و نگاهش به   شکوفید طاها را  یموها یِ دوباره رو ماکان

با دو دست ، دستِ  ی؛ هست د یسمت پدرش و عروسش چرخ  
به او  قیعم  یپدرشوهرش را گرفته و با لبخند  ی دهیچروک
کرد  آهسته  ی م یدستش را نوازش ی داد و گه گاه یگوش م  

ماهان گفت به   
خان و عروس با هم خوبن اریچه اسفند  -  ! 

جنباند  یسر ماهان   
  هیآدم نیزبون تر  نیریبابات ش گه یعاشِق باباس  م یهست -

ش فوت شده خود  یِ هم که بابا ی از وقت  دمید  ایکه تو دن  
به بابا وابسته شده رمان هور شتریب  
 
 



 
 
 
 
 
 

چشمانش را به   رمرد یلبخنِد پدرش  پ یبرا مرد یم ماکان
زد   یعروسش داده بود و از گذشته ها حرف م   

  یو سرما م  خ یخروارها  ریاز قلبش که هنوز ز  یقسمت  تنها
به عشق آنها بود  پدرش ، مادرش ، برادرش و د یتپ      

 !از دخترا چه خبر ؟ -
د یکش یا ازهیگرفت و خم  یقی نفس عم  ماهان   

  خوننیباهاشون صحبت کردم  دارن درسشون رو م روزید  -

که من ییبمونن  اون دوتا طنتیشک دارم بدون ش یول  
 دانشگاه رو درآوردن یهم پدِر تماِم پسرا یِ با همکار  دمید 
استادهاشون رو ضایا  ! 
بودند  اگر   شیماکان خواهراِن دوقلو یِ ها ی از نگران یکی

شد ، مراقبت از آنها سخت بود  یرازش برمال م    
برادر گذاشت و نگاه ماکان سمِت او  ی بازو یِ دست رو ماهان
بود  ینگاهش جد   د یچرخ   



  خواستمیمن   من نم  میبد از هم جدا شد  یل یبار خ نیآخر -

باهات صحبت کنم یاونطور   
فرستاد و دوباره مشغول  رونیاش ب ی نیهوا را از ب ماکان

کوچکش شد  یطاها و نوازش دست ها   
ست یمهم ن -  

  ی اد یسکوت برقرار شد اما ماهان مدت زمان ز انشانیم باز
ابد یوضع ادامه  نینگذاشت که ا   

؟ یکجا بود  - ! 
د یرخاخم آلود به سمت برادر چ یماکان با نگاه سر   

؟ ی چ یعنی - ! 
د یبود پرس رهیشانه بال انداخت و همانطور که به او خ ماهان   

یبدونم کجا بود  خوامی، م رونیب یدوباره زد   گفتیمامان م -   
صاف نشست و به چشماِن همرنِگ برادرش زل زد    ماکان

بخورد  ب یفر  شیماهان باهوش تر از آن بود که با دروغ ها   
توانست از دستش خالص شود  ی م یگر  یهوچ یبا اندک پس   

بهت جواب پس بدم ؟ د یبا - ! 
  یار یبس یخنده اش حرف ها  د یلب کج کرد و خند  ماهان

  داشت  سرش را جنباند 
نطـوریکه ا -   

برادرش زد و بلند شد  به   یشانه  یرو ی ضربه ا سسپ
کرد و آرام گفت یصورِت شکسته شده اش نگاه   



شتهیبدون من حواسم پ -   
به او نگاه کرد و گردن کج نمود  از همان   یبا لبخند  ماکان

فهماند، قُِل کوچکترش  یکه به برادرش م یی ژست ها  
حرف هاست نیتر از ا سرخود    

دونستمیم نویا شهیهم -   
تکان داد رمان هور یبرد و سر  بیدست در ج ماهان  

 
 
 
 
 
 
 
 

ماکان از هر لحاظ    ستاد یپله ا یرفت و رو رونیسالن ب از
ی بود که چند سال یاز نظِر تُِن صدا  قُل یبه او بود  حت هیشب  
  ی اری بس یاز نظر اخالق ، تفاوت ها یآمده  ول ا یبه دن رترید 

تا آسمان  نیرزندش او را زمبا او داشت  و مرِگ همسر و ف   
ترساند  ی ماهان را م نیکرده بود و ا دگرگون   

فرستاد   یامکی و پ د یکش رونیکرد و تلفن همراهش را ب  یهوف   



داد او را از  حیدوباره به داخل خانه بازگشت و ترج سپس
که ماکان را   د ینپرس یسوال گرینکند ؛ پس د  ی آنجا فرار

 نسبت
حس را بدهد که  نیبه او ا  ایروابط شان حساس کند و  به

تحت نظر است  اما ماهان حواسش جمعِ او بود  آخر از  
 کارش
آورد  ی در م سر  ! 

# 
*** 
به   نیبود  عالوه بر ا یدفتر ناراض نیو از ا تیوضع نیا از

اعصابش دچار تشنج شده بود  ریاخ یخاطر اتفاقات روزها   
  یداد و پشِت پرده ا یتوجه نشان م یخودش را ب د یبا ی ک تا

شد ؟ ی پنهان م ! 
داشت تمام قد ، عرض اندام کند و به آنها نشان دهد  دوست
ستیزدنشان را دارد ، ک نیکه قصِد زم  یکه کس  ! 

کند و از   یمجبور بود نقش باز زانشیعز تِ یبه خاطر امن  اما
متنفر بود  ی گریباز  ! 
در هم به اتاق کوچک و   ینشست و با چهره ا ز یم پشت
انداخت یترش نگاه  یمیقد   زِ ی و م یمیقد    
آمد  یاش از اتاِق کوچِک انتظار م یمنش یو صدا سر   



  چ یپ ینقشه ها  رِ یکه مدام درگ  ییبود آنجا چه کند ؟! او قرار
اش بود را چه به تجارت ؟ یانتحار  بایو تقر چیدر پ ! 
ثابت کند دست   نکهیا ی پوشش بود  برا  کیهم تنها  نیا یول

است دهیآن ماجرا کش یریگی و پ یاز سرکش   
 چیهمراهش را از صبح هزار بار چک کرده بود  ه تلفن
یتینبود ، نه از سودا ، نه از آهو و نه از گ  یخبر   
  یضربه بزند و چه کس یبه چه کس د یدانست با یم  گرید  حال

  را از دور خارج کند 
بردِن افراِد   نیکردِن طرِف مقابل ، از ب ریگ نی راِه زم  نیبهتر

  مورد اعتمادش بود 
رفت یم شی خوب پ نه یزم ن یماکان در ا و     

برداشت و از اتاق   یصندل یِ پشت  یِ شد و کتش را از رو بلند 
کردِن کِف دفتر بود   زیجوانش در حال تم یرفت  منش رونیب  
- 

خانم یزود بر  یتونیم امروز   
مقنعه اش را    یلبه  یبه او انداخت و به آهستگ  ینگاه دختر

  مرتب کرد 
  چشم آقا -

آورد  رونی ب ی برد  پاکت بیتکان داد و دست در ج یسر   
ماهت رمان هور نینصِف حقوِق ا -  

 



 
 
 
 
 
 
 

به او و دسِت دراز شده اش کرد   ینگاه دختر   
نکردم ی آخه من که   من که هنوز کار یلو -   

زد  یحوصله ا  ی لبخنِد ب ماکان   
ری! بگ  یدختر جان  کارت رو که شروع کرد  ریبگ -   

و با خجالت تشکر کرد  یلب ر ی پاکت را گرفت و ز یآرام به   
رفت و تلفِن همراهش را  رونیب  یمیاز ساختمان قد  ماکان

سهراب را گرفت و بعد از چند بوق یشماره   د یکش رونیب  
داد  پاسخ   

؟ سیجانم رئ - ! 
و به   د یکش رون یکت ب بِ یاش را از ج یآفتاب نکِ یع ماکان

  چشم زد 
 !اوضاع چطوره ؟ -

مکث جواب داد  یبا لحظه ا سهراب   
میمنتظرت   ه یعال یهمه چ -   



گفت یفعال کرد و با لبخند کج ریخودرو را غ  رِ یدزدگ ماکان   
امیدارم م -   

زجر دادِن  یداشت ؛ برا یقدمش را امروز بر م  نیاول
که فرشته اش را زجر کش کردند  یکسان     
*** 
که   د یتپ یچنان م شانهتوقف کرد  قلبش در  یم یباغِ قد  یِ جلو

  راِه تنفسش را بسته بود 
د برتنش نشسته بو یو عرِق سرد  دند یلرز یم دستانش   

بود  نه یها از ترس نبود ؛ از خشم و ک نیا اما   
انداخت  اسلحه اش را از   نی شد و کتش را دروِن ماش ادهیپ

ش گذاشتبدنداشبرد برداشت و در پشِت     
  یکاله دنِ یبعد فرهاد در را گشود  با د  یو لحظات د یدر کوب به

سرش جمع شده بود ، تشر زد  یِ که بال   
کهیاونو مرت نیبکشش پائ -  ! 

د یلرز  یهم م شیصدا  ! 
در را پشت سرش بست فرهاد    

بال  دمیکش رونیاومدم ب یتا الن سرم بود  وقت -   
باغ    یبه سمِت اتاقِک انتها ن یبلند و سنگ ییبا قدم ها  ماکان

رفت یم   
 یِ و سر و صدا ستادهیکناِر هم ا یو حام وشیو دار سهراب

آمد  یاز داخِل اتاق م یاد یفر   



سه کاله به سر داشتند رمان هور هر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 وشیبود که دار رهینفرت به روبرو خ تِ یماکان با نها نگاهِ 
را گرفت شیبازو   

! کاله بذار  شناستتیم -  
ستیبه او نگر دهی بر هم سائ ییبا دندان ها ماکان   

اومده لشیبشناسه  آخه عزرائ د ی! منو با ست یمهم ن -   
از سهراب ، در را گشود  د یرا پس زد و با گرفتِن کل آنها   
اش ،   هیکر یچهره  دنیبه داخِل اتاق گذاشت و با د  قدم
انداز شد  نیدر گوشش طن شیصدا   
همکارش به   قِ یتشو  زشیشرم آور و نفرت انگ کلماتِ 

فرشته هیعل  شتریخشونِت ب   
آمد  ی در م ی به سخت  نفسش   

؟ وونیح یچطور - ! 



بار او را پس   نیبود  اول یمرد بال آمد  صورتش زخم  سرِ 
 دهید  ی هانیاز دوستاِن ک یکی از چهار سال در محافظت از 

  بود 
  یِ اصل یشاخه ها ری از ز یک یکه شک نداشت  یکس همان
بود   ختهیآنها را به هم ر یِ است که زندگ یانیجر   

اورد یب  اد یکرد او را به   یم ی ، سع د یدر هم کش چهره   
زد  نیرفت و برابرش زانو زم  شیپ ماکان   

پات نگاه   رِ یچون به ز  ینشناس ی، نه ؟! حق دار ینشناخت -

یکرد ینم   
اش چسباند  یشانیو به پ د یکش رونیاش را ب اسلحه   

  یِ پات رو رو یچطور ادمهیهنوز   ادمهیمن خوب  یول -

تا نتونم از جام تکون بخورم و زنم رو  یداد یبازوهام فشار م   
بدم نجات   
شد و سپس  رهی چشم تنگ کرد  به دقت به صورِت او خ مرد 
  گفت

 !تو ؟ -
د یخند  یهم سر تکان داد و عصب  ماکان   

یباش  نا یاحمق تر از ا کردمی؟! فک م  یمن  شناخت -    
  انیاو فشرد و سر جلو برد و از م یشان یبه پ شتریرا ب اسلحه

د یغر  شیدندان ها   



  رتِ یرِگ غ هیبا  یمرِد زخم هی  یانقدر احمق که وقت -

کردن و بچه   دست درازیبادکرده که جلو چشمش به زنش 
 اش رو
یتو شهر آزاده ، جلو چشمش ول نگرد  کشتن   
عقب رفت و چنان با پشِت اسلحه با قدرت و   یلحظه ا سپس

شکستِن استخوانِ  یکه صدا د یاش کوبنفرت به صورت   
مرد برخاست و سرش به سمِت مخالف کج    ی و نعره  گونه
  شد 
رمان هور د یرا گرفت و کش شیدست موها ک ی با  

 
 
 
 
 
 
 
 

  دمیشنیمن م ی من ، وقت یِ جلو ادتهی؟!   یگفتیم یچ ادتهی -

به  شهیبا چوب و ش  یعالقه داشت یلی؟! خ ی گفتیم یچ  
همون بال   یبطر ه ی، نه ؟! الن اگه من با  فتنی زِن من ب جونِ 

آره ؟  ی بریلذت م یلیحتما خ  ارم یرو سرت ب ! 



و نعره زد  د یکش شتریرا ب شیموها   
 !آره ؟ -

خورد و ناله   یم  چیدستانش پ انیو فقط م گفتینم چیه مرد 
زد  یم   

نفس نفس    د یماکان را گرفت و او را عقب کش  یِ بازو یدست
زد  یم   
رفت و سهراب دوباره  رونی از اتاقک ب یفشاِر دسِت حام با

  در را قفل کرد 
کاله از سر برداشت و با   یآنجا دور شدند و حام از

گفت تیعصبان   
؟  ی کارش کن یچ  یخوایحال م - ! 

   ترساند  یرا م  یحالش حام نیبلند کرد ؛ ا یخنده ا ماکان
اش نبض داشت  مشوش و قهیشق  یِ صورتش سرخ و رِگ رو  

بود  شانیپر   
، طعِم    رسمیبه خدمتش م یبطر هیکنم ؟! اول با  کارشیچ -

گلوله حرومش   هیو بعدش  چشونمیرو بهش م دست درازی
کنم یم  
! 

  ی و تنش را تکان د یاو را چسب یِ با هر دو دست بازو یحام
  داد



 نیا دونستمیاگه م ی! مِن لعنت   ا یزده به سرت ؟! به خودت ب -

اسدست درازیاز همون  یک ی مشیر یبگ می که رفت یوونیح  
کردمینم ی حماقت ن یهمچ هرگز   
و صورت به صورتش  د یاو را چسب ی  قهی  نیخشمگ ماکان
کرد  کینزد    

مورد نه نی ! تو ا  یمورد با من مخالفت نکن حام نیتو ا -  ! 
اما او را به عقب هل داد و داد زد  یحام   

کنترلت   شهینم  گهید  رم یمورد اگه جلوت رو نگ نیاتفاقا تو ا -

م یچاِلش کن  نجای؟! هم  ی؟! بعدش چ شیکرد ! بذارم بکش  
! مثه خوِن زن تو ! که   رهی! ماکان خوِن ! خون دامنگ؟

که تو فکرش رو  یو زمان د یو چرخ د ی و چرخ د یچرخ
ی کرد ینم  
 یاگه اون کس  ی چشمت آورد ! حت یش رو جلواز قاتال یکی

یاندازه  یآشغاِل پست فطرته که حت  هیکه تو اون اتاقه    
آدمه  هی یچاِه مستراح هم جونش ارزش نداره ول  یتو یکثافتا 

رهی، هر چه قدر پست ! خونش دامنگ وونی ! هر چه قدر ح  
نوی! بفهم ا  یستیقانون ن  یِ تو مجر !  ! 

به اتاقک اشاره زد و   یحام ی شانه   یِ با اسلحه از رو ماکان
د یعربده کش   

کار کنم ؟! بذارم راست راست بچرخه ؟! ببرم   یپس چ -

بشه ؟! اعدامش کنن ؟! دلِ  ی؟! که تهش چ سیبدمش دسِت پل  



؟!   شه یفرشته از تو سرم پاک م ی ؟! ضجه ها  شهیخنک م من
رو کرد یکه م ی؟! التماس رهیم ادمیاز   د یکه کش یدرد   

؟!رمان هور   کنم یم فراموش  
 
 
 
 
 
 
 
 

  رِ یاخ یِ روزها شانِ یدانست حاِل پر یدانست  م  یم  یحام
دارد  یلیماکان دل   

که ماکان   یکه آن شخص د یفهم ی درصد هم م کی  یحت اگر
که آن  ستییها یاز همان جان  یکیاو شده  رِ یگ یپ یبه تازگ   

داد که   ینم را به سر او و خانواده اش آورده اند ، اجازه بال
و در دسترِس او قرار دهند  رند یاو را بگ   
صورِت هم چسباند و محکم فشرد  یِ را دو سو دستانش   

اما    شهیصفت هم پاک نم ی، با کشتِن اون خوِک ب  قیرف -

شهیحداقلش دسِت ما به خون آلوده نم   



حال تمام گردن و   د یپوزخند زد و سرش را پس کش ماکان
قرمز بودند  شی دست ها یحت   

شهیدِل من خنک م یول -  ! 
بلند دوباره به سمِت   یبه او پشت کرد و با قدم ها سپس
باغ رفت  یانتها   
د یکرد و دست به مو کش ینچ  یحام   
نگاه کرد  وشیدار به   

درست   یچی ه ینطوریاعصابش رو کنترل کنه  ا تونهینم -

رهینم شیپ   
 ی به تاسف تکان داد  هم حق را به ماکان م یسرهم  وشیدار

یداد و هم به حام     
نشان از آن داشت که ماکان   نی آمد و ا یم اد یداد و فر یصدا

مشت و لگد خود گرفته رِ یاو را ز   
بلند به آن سمت   ی سر به تاسف تکان داد و با قدم ها یحام

آخر او را منصرف کند  یبتواند لحظه  د یرفت  تا شا     
# 

*** 
نداشت یماکان خستگ  اما   

مرد را کتک زده که سر و بند انگشتانش زخم شده و  آنقدر
از عرق بود  سی تمام لباسش خ   



توانست او را کنترل کند   ی از پا افتاده بود  نم  گریهم د  یحام
شد  یم هیخشمش تخل یضرب و شتم اندک  نیپس اگر با ا  

آنقدر او   داد ی م ح یآمد ، ترج ی م  رونیاز فکِر کشتِن مرد ب و
  را بزند که خودش خسته شود 

  د یشن ی مرد را نم یبود که التماس ها نیآنچنان خشمگ ماکان
گاه و ی از هوش رفتن ها یو حت شیو درد و ناله ها  

نداشت تیهم اهم  گاهشیب   
به تن اش زد   ی انداخت و لگد   نیزم  یرا رو هوش یمرِد ب سرِ 

به سمتش گرفت و  یرفت  فرهاد دستمال رونیو از اتاقک ب  
در هم گفت ی چهره ا با   

  دستت رو پاک کن -
  ی از آن ، عرق از صورت گرفت  حام ش یماکان پ اما

آلونک  یحرف به درخِت قطوِر روبرو یهمانطور ساکت و ب
داده  هیتک  
رمان هور ست ینگر یو او را م بود   

 
 
 
 
 
 



 
 

و  د یدستش کش یِ و خون یزخم  یبندها یِ مال را رودست آرام
د یپرس   

؟ یکن ینگام م ی چته اونطور - ! 
و غضب دورگه و خش دار شده بود ظیاز شدِت غ شیصدا   
خونسردانه گفت یحام   

؟ شیقراره بکش - ! 
  نیشتر یپوزخند زد و دستمال را دوِر دسِت راستش که ب ماکان
د یچیبود ، پ دهیرا د  بیآس   

 ! شک نکن -
را جلو فرستاد و سر تکان داد  نشیریلِب ز یحام   

 ! چه خوب -
آمد  گردن کج کرد  شیاز درخت گرفت و پ  هیتک سپس   

؟!   یکشیچرا ازش حرف نم یبد  حیبرام توض شهیفقط م -

تو سرش و  یکن  یگلوله خال هی بشه ؟!  نیتهش قراره هم یعنی  
؟ تمام ! 
د یشد و آرام پرس رهیبه چشماِن او خ ماکان   

کار کنم ؟ ی چ یپس انتظار دار - ! 
، سهراب از پشِت سر جوابش را داد  ی حام یِ جا به   



دستور   یتحت فشارش بذار که حرف بزنه  که بگه از ک -

کار  یک  یکه اصال برا   ارنیگرفته که اون بال رو سِر زنت ب  
کاره اس ؟!  یچ  کنهیکه ازش حفاظت م ی؟ که اون آدم کنهیم

کلمه حرف  هیبدون  نکهی؟! نه ا هینقشش چ التیشکتو ت  
اون الن منبع اطالعاته  ی، خفه اش کن زدن  ! 
د یکرد و غر یدندان قروچه ا ماکان   

نیاز دستم نجاتش بد  نیکه بتون  نیلحظه ام فکر نکن هی یحت -  
! 

  شانه به  شانهتر آمد و حال   ش یرا گرفت ، پ شیبازو یحام
بود  ستادهیاش ا   

تو انگار تمام حرفا و   یقصد نداره نجاتش بده  ول یکس -

ی ک ی نکهیاز ا شتریآدم ب نیرفته ماکان ا ادتی تماِم نقشه هات   
که احتمال چند تا از دونه  هیزِن تو باشه ، کس نِ یقاتل از

  میما مگه چند بار فرصت دار   شناسهیدرشت هاشون رو م
نیچن  

میو تو مشت مون داشته باش میاری ب  ریرو گ یآدم  ! 
  ی آمد کم یهم وارد بحث شد و همانطور که جلو م فرهاد 

  کالهش را بال فرستاد 
پس چه   می منم با کشتنش مخالفم  اگه قراِر مثِل اونا رفتار کن -

نگاهم نکن ماکان ی! اونطور میباهاشون دار یفرق   ! 



دلت خواست سرش   ییکه هر بال  یتو محق  نکهیتو ا یکس
نیب  د یبا مینداره  اما ما اگه قراره موفق باش ی ، شک  یرایب  

ان ،  یرحمن ، عوض ی اونا ب  میبذار یو اونا فرق  خودمون
دست و   ر یرو ز ینداره چه کس یآدم ُکَشن  براشون فرق 

 پاشونرمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 
  ه یدست ماست  ر یکه الن ز یآدم نیدرسته ، ا  کننیم له

و م یمثل اونا آدم بکش قا یاگه ما هم دق یانگِل اجتماعه  ول  
؟ میباهاشون دار یمون هم نگزه ، چه فرق کک ! 
  یچرا سع  کنند یچه تالش م یآنها برا د ی فهم ی نم ماکان

شد  یباعث خشمش م نیجاِن او را نجات دهند و ا کنند یم   
عقب تر   یانداخت که کم یوشیبه آنها و سپس به دار ینگاه

بود ادهستیا   
د یخشم غر  با   



اونو از دست  یخوای؟! تو هم م یکن یفکر م نا یتو هم مثل ا -

؟  یمن نجات بد  ! 
کرد و چشمانش را فشرد  ینچ  یحام   

کنمیباش  خواهش م  ی ماکان منطق -  ! 
توانست یماکان نم  اما  ! 
شد ، عقب رفت و عربده زد   یدلش هر لحظه تازه تر م داغِ    

ــتونمیباشم ! نم ی منطق  تونمینم -  ! 
آمد و آرام گفت شیپ وشیدار   

و   یمعن یب انیجر نینقشه و کِل ا نیپس کِل ا یتونیاگه نم -

از ما هم  یخودت رو کنترل کن یتونیتو نم  یوقت  هیباز  
رو نداشته باش یزی چ نیچن انتظار   
انداخت و دوباره ماکان  وشیبه دار ینگاه قدرشناسانه ا یحام

ستیرا نگر   
اما الن وقتش    دهیتقاص پس م دم ی! قول م  قیماکان ، رف -

دش یکه تو با مشت و لگد و تهد  ستیالن وقتش ن  ستین  
یلیبزنه  خ  د ی حرفا با یلیخ  ی زجرُکِشش کن  یاسلحه بخوا با  
! 

  ییکه از نفس ها  یا شانهبر هم فشرده و  ییبا دندان ها ماکان
شده و  رهی رفت ، به آنها خ  یم  نیمدام بال و پائ نیخشمگ  
فرو بسته بود  لب   

گفت یداد ، به حام نیکه او را چن سهراب   



  نیحرف بزنه ؟! به ا یوادارش کن یخوای حال چطور م -

دهیها خودش و رفقاش رو لو نم یراحت   
شلوار برد و آرام گفت بِ یزد ، دست در ج  ی کجخند  یحام   

موافق باشه د یقط ماکان هم با اونش با من   ف -   
چهار مرد همزمان بر او نشست و ماکان چهره در هم   نگاهِ 
  برد 
دوست    نهیهمه خشم و ک نیکرد از فشاِر ا یاش درد م شانه

و سرش را گوش تا اورد ی آن مرد را درب ی داشت چشم ها  
بود  به خصوص که در   یبِبُرد  خشمش مهار نشدن گوش
کرد با او روبرو شده بود  یکه فکرش را هم نم  یزمان   
شد و با نفرت زبان گشود   رهیخ  نیزم به   

  یِ اونوقت جا  یبهش ترحم کرد  ی، اگه بفهمم ذره ا یحام -

رمان هور رم یگیاون ، جوِن تو رو م  
 
 
 
 
 
 
 
 



با نفرت و انزجار به او دوخت و  هیرا از همان زاو نگاهش
باغ گم شد  یِ کیسپس عقب رفت و در تار    

بر لب   یلبخند  یبود از او و کالمش  اما حام  ر یمتح سهراب
زد  وشیدار یبه شانه  یداشت دست   

هست که ممکنه بزنه خودش    یبرو دنبالش ، انقدر عصبان -

  رو ناکار کنه
اشت و به  آب برد  ی، سطل یک یدر همان نزد   یاز چاه سپس

  فرهاد گفت
رسمی، خودم بهش م نی شماها هم بر  -   

سهراب اخم کرد و گفت اما   
د ی، تو نبا یحام یول -    

دست در هوا تکان داد   ال یخ یاو ب که   
ام دهیبرو و غمت نباشه ! من گرِگ بارون د  -  ! 

در چهارچوِب دِر   یرد و بدل شد که حام ی آنها نگاه  انیم
د ی و سمِت آنها چرخ ستاد یاتاقک ا   

، ماکان   تم یاز من و شناخته شدن و امن شتری، امشب ب  د یبر -

نگرانش د یاشه که مهمه و با یانفجار  تِ یو قابل تیو عصبان  
 وشیدار  رهیکدومتون نگ چیترکشش به ه د ی! مراقب باش بود 
دو یکی خونه ، منم تا   د ی! بر  اد یاز پسش بر نم یی تنها  

امیم گهید  ساعت  ! 



که   ستیداخل شد و در را بست  از پنجره به آنها نگر سپس
و  وشیدار داد یداد و ب یداشتند اما با صدا د ی رفتن ترد  یبرا  

  یکالِم او پ تِ ی آنها هم عقب گرد کردند  انگار به واقع ماکان
خود  یکه برا ی از تماِم دشمنان شتر یبردند که آن شب ب  

آنها   یهمه  ی ماکان برا  انِ یبودند ، خشم و عص دهیراشت
  خطرناک تر و نگران کننده تر است

را بال زد و سطل آب را  نش یآست یلبه ها  یبه آرام یحام
 یو لگد  خت یصورِت مرد ر یِ از آن را رو  یبرداشت  مقدار 

 به
زد  شیپا   

یکن  ینقش باز یتونی من نم ی شو   برا داریتنه لش   ب  الی -   
دست و   ر یکه ز ی نظر داشت  در تماِم مدت ری او را ز یحام
به غش و  یش یخودش را به حالِت نما یماکان بود ، گاه یِ پا  

کند  دایزد تا از دسِت او نجات پ ی م ضعف   
فاصله   شیچشم ها انی که م ییزانو خم شد و به او یِ رو یحام

زد  یانداخت بود لبخند    
یهست  یپسِر باهوش -  ! 

اش داد   هیتک واریو به د  د یاش را گرفت و او را بال کش قهی
زان یزد و دستانش را آو هیرا به زانوانش تک شیآرنج ها  
  گذاشت



  یوحش رِ یاون ش  یجوِن سالم به در ببر  یفرصت دار  هی -

و چند تا  یاگه حرف بزن   ست ی، قابل کنترل ن  ید یکه د  یا  
  نکهیبه شرط ا   ی بر ذارم ی، م ی بد  لمیدرشت و خوب تحو اسمِ 

وگرنه مطمئنرمان    ی ارین دنشیاز د  یو اسم ی دهنت رو ببند 
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

از جات خبر    یو احد  میحبست کرد  نجا یکه ا ی نطوریهم باش
ست یتو و تماِم خونواده ات رو سر به ن  میتونینداره ، م  

با خودته  یری گ میتصم  گهیحال د   میکن  ! 
و به سمت پنجره رفت و به آسمان نگاه کرد  ستاد یا سپس   

خودت رو گم و گور   یو بر یو آزاد ش ی حرف بزن ای -

نتونه یکه احد   کنمیباغ چالت م نیجا تو هم  نیهم ای،  یکن  
خودم ی قای رف ی کنه  حت داتیپ  ! 



به   شانه و دست به  د یکش رونیو اسلحه اش را ب د یچرخ سپس
شد  رهیاو خ   
است یآدم سرسخت و سنگدل د یفهم ی نگاهش م از   

داشت راِه  د یآخر ام یتا لحظه  ی سرسخت که حت آنقدر
ی که داده بود ، م یی قول ها یِ پا  یحام یکند  ول دایپ  یفرار  
  ماند 

# 
*** 
  یاو برخاست و پارِس بلند  یِ که شد ، الکس به پا اطیح وارد 

پا بلند شدند و به او  یو کامرون هم بعد از او رو ی کرد  راک  
زدند  زل   
کرد و داخل خانه  یرا ط اطی به آنها طوِل ح ی واکنش چیه یب

یِ ماکان رو ادِ یشد  به محض بستِن در پشت سرش ، فر  
هوار شد  سرش   

؟ یکرد  ی؟! چه غلط یبود  یتا الن کدوم گور - ! 
   د ید  کیتار   مهیآنسوتر ، در سالِن ن یو او را کم د یچرخ
منتظرش بودند  اریو هوش داریخواب نبود ، همه ب چکسیه   
بلند   یفرصت کند جواب دهد ، ماکان با گام ها   نکهیاز ا قبل

د یاش انداخت و او را بال کش قهیبه سمتش آمد و دست در   
  یشد  از صورتش عرق م رهیاما خونسردانه به او خ یحام 

بود  افته ی رییو رنِگ پوستش به قرمز تغ د یدو   



  یاش پوست م ی شانیپ یِ زد و رِگ رو  یدو دو م چشمانش
عرض اندام یبرا د یدر   

او که با قدرت به لباسش چنگ زده بودند  یمچ ها یِ رو دست
آن ها را هم حس کرد  آرام ی، گذاشت و رِگ برآمده   

  گفت
ماکان یبکن  یخواستیکه تو م یهمون کار -  ! 

شد سِر ماکان    آمد که باعث رونی ب یتیاز دهاِن گ ینیه یصدا
ی مبل یِ به شدت سمِت او بچرخد  سپس سهراب ، که رو  

بلند شد و گفت یبود ؛ به آرام نشسته   
؟ شیکشت - ! 

کرد و نگاِه او   شتریدسِت ماکان را ب یِ فشاِر دستش رو  یحام
آورد رمان   نیبه چشمانش ، دستانش را پائ  رهی ، جلبش شد  خ

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 



دادم تا دهن وا  یبهش قوِل آزاد  ذارمیفک کرد زنده اش م -

قول داده بودم نذارم قِِسر در بره  قمیقبِل اون به رف یکنه ول  
 

محکم تر دسِت او را   نیهم یِ و برا د یکرد تِن ماکان لرز حس
ی گرفت و سرش خم شد  حام ینفس کوتاه  د یچسب  

کرد  تیو او را سمِت در هدا د یرا چسب شیبازوها   
انماک  میحرف بزن  د یبا -     

زد  ی، پس لبخند  د یرا چرخاند و آنها را منتظر د  سرش   
  یاد یز یزای برگشتم چ  یکم با ماکان حرف دارم ، وقت هی -

 ! دارم که براتون بگم
  رونیتوجه به در هم و نگران بودن شان ، از خانه ب یب و

  رفتند 
داد  یآنها حق م  به   
؟ یپنداشتند  قتل و آدمکش ینم  یهم آنقدر قصه را جد  د یشا ! 
دانست ماکان  یم  یحام یخواستند با پنبه سرببرند ول یم آنها

آرام ند یدستانش نب یِ تا خوِن قاتالِن همسرش را رو  
کرد  ی آراَمش م د یپس او با   رد یگینم  ! 
و   اطیح یِ را سمِت انتها شی حس عدِم تعادِل ماکان ، بازو با

نها نشاند آ یِ و او را رو د یکش یمان یس یسکوها   
گذاشت ، آرام گفت شی شانه ها یِ شد و دست رو خم   

، قسر در نرفت  پس چته ؟ ی د یبه خواسته ات که رس - ! 



رگه دار و بم و خسته بود  شیصدا   
نیسنگ  یلیخ  یحام نهیرو قلبم سنگ -  ! 

بال آمدند و در نگاِه او دوخته شد  یبه آرام چشمانش   
تلخه یلیسخته ! خ یلیانتقام خ -  ! 

نگفت  ماکان دوباره سر به   چیهم سر تکان داد و ه یحام
انداخت و زمزمه کرد  ریز   

چند  نی ا یانگار همه   ستیرمق تو تنم ن کنمیحس م -

دمیاون پست فطرت رو دوباره د  نکهیساعت خواب بوده  ا   
تونستم همون اندازه که زنم رو عذاب داد ، عذابش بدم    نکهیا
تمجونش رو گرف  نکهیا   

و سر   د یکش یق یخورد و اخم کرد  ماکان نفس عم یتکان یحام
ی به سمِت آسمان گرفت و چشم بست  با همان صدا  

د یدار پرس خش   
ارزِش خودش چند  ینجاِت جوِن ب ی بهت گفت ؟! برا یچ -

اش رو فروخت ؟ بی ادب یِ ها یتا از هم دسته ا ! 
د یلب کش یِ زد و زبان رو یلبخنِد کج  یحام   

ی! اگه بشنو یبشنواگه  -  ! 
بر لب نشاند رمان هور  یهم پوزخند  ماکان  

 
 
 



 
 
 
 
 

*** 
پر گم شده بود  یو بالشت ها د یسف  یملحفه ها  نیب   

تنش را فرا گرفته بود که دوست  یمطبوع ی گرما آنچنان
تکان بخورد  یذره ا ینداشت حت   

کرد  ی، مجبورش م شیموها یرو یدست ینوازش ها اما
ندازد یفاصله ب شیپلک ها  انیم   

  یکرد برا ی، ذهنش را تشنه م  یزنانه ا یخنده ها  یصدا
شدن داریب    

 داریصورتش پد  یِ فرشته جلو  ییطال یکه گشود ، موها چشم
د یشدند  خند     

،   د یتاب  یدر برابِر نوِر آفتاب که از پنجره م شیموها تارِ 
دند یدرخش یچون طال م   

  ینیو نوک ب  د یپش بال کشرا به کمک آرنجِ دسِت چ خودش
شکوفید اش را    

ریصبحت بخ -   



  انِ یکردند ، انگار جر یرا که نوازش م شیموها دستانش
گذشت یتنش م  انیاز م  مِ ی نس کی خنِک    
تماِم   شیگذاشت تا نوازش ها  یبست و م یرا م  شیها پلک

زند یاش را دور بر یکار یمشکالت و ترس ها   
د یکش  نیاو را پائش محکم کرد و بدن یِ در گود  دست   

من آروم بمونم  یذارینم نیبب -    
 شکوفهاو را    د یچیپ یفرشته در گوشش م یخنده ها  یصدا

نمود که دست از یکرد و او با خنده التماس م یباران م  
بم و   شیبود ، خنده ها یبردارد  ماکان مرِد پخته ا سرش
مهربان بودند  شینگاه ها   
فرشته بزرگ شده و استخوان ترکانده بود  کنارِ    
همسر بود  کی و فراتر از  زتر یعز ی زیچ شیبرا او   
و بود و بود بود      
 ی و م  د یچرخ یو م  د یچرخ یگوشش م انیفرشته م یها خنده
افتی یو انعکاس م د یرس یو به سرش م د یچرخ     
که دستانش را دوِر صورِت او حلقه کرد و نگذاشت تا    یزمان

  ماکان به مراِد دلش برسد 
گوشش زمزمه کرد   ر یزد و آرام ز  ی مهربان لبخندِ    

خواست   یهر طور تونهی آقا ماکان نم گهیاز امروز د  -

خوب باشه یِ بابا هیبه بعد  نیاز ا د یکنه ، با  طنتیش   
به خاطر داشت که ماتش برد  خوب    



به فرشته   ریذهنش نقش بسته بود که متعجب و متحدر  خوب
ستینگر  یم   
اش از حضور فرزندش بود  یآگاه نیروز ، اول آن   

هم بود  باز  ! 
نبود رمان هور گریکه د   یفرزند   

 
 
 
 
 
 
 
 

  ی رفت  ساعت ها بود که چشمانش ب ی نم نیکامش از ب یِ تلخ
ی با جرعه ا یگه گاه  شیو لب ها رهیحرکت به روبرو خ  

شدند  ی ، تر م آب   
را از صفحه  زانشیاز دست دادِن عز نِ یاز مسبب یکیشب  آن
انداخته بود اما دلش رونی شطرنج ب ی     
از دلش یاز دلش    وا یوا     

*** 
تکان داد یو سر د ی صورت کش یِ رو یدست  سودا   



شه ی باورم نم -   
 حرفش سر جنباند  ماکان هم لبخندِ  د یهم در تائ  فرهاد 
لب داشت یگوشه  ینیزهرآگ   

نقاب دارن هی همه شون  ایعوض نیا دونستمیم   دونستمیم -   
د یبه چانه اش کش یدست یحام   

سطل آِب  هی آورد انگار  یاسم تک تک شون رو م  یوقت -

سهام دارِ  ایارشد و   ریمد  ای  شترشونیرو سرم  ب  ختنیر خی  
و   ستنین اد یز  یان  به تعداد نگاه کن ییدارو ی ها شرکت

یانقدر خسارت بزنن ول توننینم     
و جمله اش را کامل کرد  د یکش ی پوف سهراب   

  انتیبال هست که بخوان خ ی شون به اندازه ا گاهیجا یول -

و درد و رنجِ مردم باشن انیباعِث ز توننی کنن ، بدجور م    
بود که   یحام نینگاه ها به ماکان دوخته شد و ا ی همه  سپس

، به حرف آمد  شانهدست به    
؟ هیماکان ؟! نقشه چ  میکار کن یحال چ - ! 

به عضالِت گردنش داد و سپس به سودا  یکش و قوس ماکان
شد  رهیخ   

م یکن یرو م یاول َکلَِک صفدر -  ! 
زد وسر تکان داد یهم لبخند  سودا   

یمتی، به هر ق م یکنیکلک اش رو م -   
دسِت او گذاشت و آن را فشرد  یِ دست رو یتیگ   



یمتی به هر ق -     
، بلند شد و تلفن همراهش را از   یهم با تکان دادِن سر ماکان
اخم کرد  وشیبرداشت  دار ز یم یِ رو   

 !کجا ؟ -
گرفت تا بتواند صبور   یقیشانه بال انداخت و نفس عم ماکان
  باشد 

قراِر   نکهیبرم سِر کارم ! به تجارتم برسم ! آخه نه ا د یبا -

ی نداشته باشم و طرفش نرم  برا  یانتقام دخالت  ی من تو ماجرا  
 ! همون
  رونیاز خانه ب یحوصلگ یکرد و با ب یدندان قروچه ا سپس

 رفت رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

، سودا را خواند  وشیبلند شدند و دار زیاز دوِر م یهمگ   
کاِرت دارم    ی ایلحظه ب هی شهیم -   



زد و  یلبخند  وشیهم با تعجب ، سمِت او آمد  دار سودا
کرد  نیچن تشیو سودا هم به تبع د یخودش را کنارتر کش   

رفتار   ینظر داشت اما به گونه ا رِ یآنها را ز  ی نیزبیبا ت یحام
به آنها ندارد  ی کرد که انگار اصال توجه یم   

و آرام به او گفت د یکش شیبه موها یدست وشیدار   
من هستم  هر        ی تی، اذ  یبود  آزار یسودا ، اگر مشکل -

یبخوا یکمک   
گفت یلبخند زد و سر تکان داد و به همان آرام  سودا   

خان وشی رو کمِک همه تون حساب کردم دار  دونمیم -   
گرفت  کاش سودا حرِف او را   یر خم کرد و نفس س وشیدار
د یفهم یم  ! 
# 

*** 
انداخته بود و  اهرنگشیس یِ صندل یِ پشت یِ وزنش را رو تمامِ 
کرد  یو رو م ریدرون دستش را ز یحوصله برگه ها یب   

او را چه به تجارت ؟ آخر ! 
از   ی و تلفن همراهش را چک کرد  وقت د یکش  ی کالفه ا پوفِ 

شد  یماند ، دچار وسواس م  یخانه دور م   
  یکس د یکرد شا یگرفت و فکر م  ی به دست م لیموبا مدام
تماس گرفته و او متوجه نشده است ایفرستاده  ام یاو پ یبرا   
شماره توقف کرد  ک ی یرو     



و   رد یگرفته بود که تماس بگ م یکج شد  هزاران بار تصم لبش
   بعد 

رفت ،   یم  نیلمِس شماره پائ یکه انگشتش برا یا لحظه
شد  یمنصرف م    

خواست   یشده بود ، دلش م  شتر یاش ب یقراریروزها ب نیا
لیآنطور که او م زیچ چیزودتر تمام شود اما ه  زیهمه چ  
رفت ی نم شیپ داشت   
به در خورد و سِر  ی دستانش گرفت که تقه ا انیرا م سرش
آن داخل شد  یِ اش از ل  یمنش   

د ی؟! مهمون دار ا ین یجناب اعتصام -   
کرد و راست نشست اخم   

  ممنون -
  یو سپس اندام موزون زن یبعد ابتدا دسته گل بزرگ  یلحظات

یِ و منتظر ماند ، گل ها که از جلو ستاد یشد  ا داریپد   
کنار رفتند ، متعجب به حرف آمد  صورتش   

یخانِم طاهر -  ! 
زد رمان هور یعیلبخنِد وس مهراوه  

 
 
 
 



 
 
 
 

نمتونی ب یخوشحالم دوباره م -  ! 
آمد و سمِت او رفت  مهراوه دسته گل  رونیب  زشی پشِت م از

او دراز کرد و آرام گفت یِ را سو   
د یبابِت شروع کاِر جد  میتقد  -   

  ینمود و با دراز کردِن دستش سمِت مبل ها  ی تشکر ماکان
گفت  یمیچرِم قد    

د یبفرمائ -   
اش اشاره زد  نزِد او که   یبه سمت در رفت و به منش سپس

آورد و آهسته گفت نیرا پائ شیآمد ، ماکان صدا   
   ییبا دو تا فنجون چا  ریبگ   ینیریزود بپر سر کوچه ش -

دختر ، زود تند  نیآفر  ! 
را چنگ زد  فشیک یسر تکان داد و تند  دخترک   
د یدر را بست و چرخ ماکان   

نی کرد  رمیغافلگ -   
کوتاهش  یِ پا انداخت که مانتو  یِ زد و پا رو یلبخند  مهرواه

که یگذاشت و با لبخند  شی راِن پا  یِ کنار رفت  دست رو  
آورد ، گفت ی به چشم م شتریرژ خورده اش را ب یها لب   



شروع  د یکاِر جد   دمیشن یود  وقتب فهیوظ  کنم یخواهش م -

نگرانتون بودم  بعد از یل یخوشحال شدم  خ یلیخ د یکرد   
  دمیشن یوقت یول د یداشتم برگرد  د یاتفاقات همه اش ام اون

، واقعا قلبم شکست نیشرکت رو واگذار کرد    
زد  یلبخند کج  ماکان   

نیمحبت دار -   
به اتاق انداخت ینگاه مهراوه   

هیمیقد  یکم -   
د یحوصله خند  ی ب ماکان   

شتریب  یاز کم  یکم -  ! 
که خنده اش بند  یو زمان د یاما بر خالِف او بلند خند  مهراوه

شالش را آزادتر کرد  یآمد ، اندک   
  شتر یب یلی! ساختموِن شرکتتون خ  بهیشما عج یِ برا نیو ا -

! اونوقت د ی ارز ی م نایاز ا    
اراده و ناخواسته ی، ب  د یکش یآه ماکان  ! 
  رِ یاش ز چاره یآمد ، انگار قلِب ب یاز گذشته که م  حرف
شد   یسرباِز دشمن له م کی نِ یپوت   
 شانیبرا یاز دست داده بود و فرصت عزادار  زهایچ یلیخ او
نکرد  دایپ   

گفت آرام   



  ی تنها کار  ختمیهمسرم ر یپولش رو به حساِب خانواده  -

شد بکنم ی که م   
به در   یانداخت که تقه ا ری گفت و سر به ز یآهان مهرواه

زد ؛ دخترک کارش را بلد بود !رمان  یخورد  ماکان لبخند 
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

  یو چا  ینیریش  یحاو ینیاو وارد شد و س یبا اجازه   یمنش
آن دو گذاشت انِ یو م ز یم یِ را رو   

کرد و پس از بسته شدِن در پشِت   یاز او تشکر یرلبیز
  سرش ، به مهراوه گفت

د ییبفرما کنم یخواهش م -    
را    یوجودش ، فنجاِن چا یِ ذات یِ هم با لبخند و طناز مهراوه

  برداشت و آهسته به لب چسباند 
آورد گفت یم  ن یکه آن را پائ  یدر حال سپس   



چطوره ؟ یبه هر حال   اوضاع کار - ! 
شانه بال انداخت ماکان   

راکد  زیفعال که همه چ -   
کرد و سپس برخاست و کناِر او   یکوتاه یخنده  مهراوه

خودش را کنار   ی نشست  ماکان متعجب از رفتاِر او ، کم
د یکش  
زد و آرام گفت  یبه چا  یدوباره لب یمهراوه ، با خونسرد  که   

برمیاز مصاحبت شما لذت م شتریب ینطوریا -  ! 
شده اش به او  رهیبال فرستاد و با چشماِن ت ییابرو ماکان

شد  رهیخ   
مبل    یحرف او هم فنجانش را به دست گرفت و به پشت یب
زد  هیتک   

گذاشت و آرام گفت ز یم یِ فنجان را رو مهراوه   
که   ی ز یبه چ نیبرگرد  کنم یم شنهاد یمن بازم پ  یول -

دارو هستن که از   یها تو حوزه  یلیخ  نیتخصصش رو دار
 شما
دوننیمباهات م   ی ه یشما رو ما   کننیم  تیحما   

به روبرو گفت رهیزد و خ ی پوزخند  ماکان   
کردم که   یز یچ  یچرا ؟! چون زن و بچه ام رو قربون -

ازش دفاع نکرد ؟ چکسیارزشش رو نداشت ؟! که ه ! 
و آرام گفت ستیدلسوزانه به او نگر مهراوه   



  یشما با ثابت کردِن ب  د ی د یخر ما رو یِ چون شما آبرو -

نیا یاهال نِ یوجدان و شرافت ب نیخودتون ، ثابت کرد  یِ گناه  
زنده اس عرصه  ! 
برد  ی که او به کار م یبود از کلماِت قلمبه سلمبه ا متنفر   ! 
شرافت ؟! کدام وجدان؟ کدام ! 
د یبه چشِم خود پست شدِن نسِل بشر را د  او     
حوصله بلند شد و آرام گفت یب   

  نیدر ا خوامینم یول د یناراحت نش دوارمی، ام  یخانم طاهر -

برام آزاردهنده اس ی مورد صحبت کنم  کم  ! 
را دوِر مچِ   فش یگرفت و سر تکان داد  ک یهم نفس  مهراوه
 یِ بازو یِ ولک خورده اش را ر  یانداخت و دست ها فشیظر
 او 

زد رمان هور یو فشرد  لبخند  گذاشت  
 
 
 
 
 
 
 



 
از    رتمیگیوقته پ یلیماکان ، متوجه حال و روزت هستم  خ -

ی بعد از سالها برگشت  دمی که خبِر اون اتفاق رو شن یوقت  
! و من فقط   فهممی، کامال م  یر ی جا قرار بگ هی خواد یدلت م و
ک یندارم  مثِل  یا گهیقصِد د   چیکمکت کنم ه خوامیم  

  دوست
نشان داد  ینگفت و واکنش چیه ماکان   
تا از اتاق خارج شود ، بدرقه اش کرد  د یاو چرخ یوقت  فقط   
زد  هیبه آن تک ی شانیرا که بست ، پ در   
به تن   ینشسته بود که لباس یوجودش مرد  خبندانِ ی انِ یم

  نداشت
بتواند خودش را  د یانداخت تا شا  یچنگ م ده یولرز دهیترس

خودش را به نوِر آفتاب و یخ ی ی بال بکشد و از پِس تپه ها  
مدت ها قبل   د یآن برساند  اما در وجوِد ماکان ، خورش  یِ گرما

    غروب کرده بود 
# 

*** 
روِز خسته کننده به خانه   کی حوصله از  یکالفه و ب  یوقت

  وشیدار  ی کرد که با نعره ها یبرگشت فکرش را هم نم 
 روبرو
  شود 



  رهی، خ د یکش  یم اد یبه او که بر سِر سودا فر ریو متح  مات
  شد 

که با اخم سر تکان   ستینگر یت یرا چرخاند و به گ نگاهش
را گرفت وشیدار یِ رفت و بازو شیداد  پ   

! چه خبرته ؟ یهــ - ! 
د یو عربده کش د یبه سرعت سمِت او چرخ وشیدار   

  رِ یتوئه ! تقص ر یچه خبرمه ؟! چه خبرمه ؟! همه اش تقص -

ر ی رو گ یصفدر یمتی به هر ق ی! تو بهش گفت   یتوئه لعنت  
! تــو بندازه  ! 
 شیو عقبش زد  صدا د یاو کوب  ی شانه با کِف دست به  ماکان

  بال رفت
؟ یمراقب حرف زدنت باش ! چته ؟ افسار پاره کرد  - ! 

نعره سر داد  شتریب وشیدار اما   
؟  یکن یکار م ی؟! چ  یکن یم ینباشم چه غلط - ! 

از ابهت اش را خدشه  یذره ا وشیگذاشت دار ی نم ماکان
آنها را با خودش ،   یتوانسته بود همه  یدار کند  او به تازگ

یب  
انداخت و او  وشیدار ی قه یو چرا همراه کند  دست در  چون

چفت شده درونِ  یو با دندان ها د یرا سمِت خود کش  
غرش کرد رمان هور صورتش  

 



 
 
 
 
 
 
 

ام که   ینره من کس ادتی !  ی کن یم یاد یغلِط ز یدار گهید  -

دسِت منه ! اربابت  تی! مرگ و زندگ یونیجونت رو بهش مد   
نره ادت ی!   منم  ! 
پر از   یشد و با لحن رهیاو خ یبه چشم ها   نهیبا ک وشیدار
گفت ظیغ   

برده ها قدرتشون از اربابا   شهینره جناب ، هم ادتیتو هم  -

گردهیبرنم گه ید  یکشیکه الن م ی! اراده کنم نفس شترهیب  ! 
او  یِ بازو یرا بدهد ، دست دشیماکان جواِب تهد   نکهیاز ا قبل

د یرا عقب کش وشیدار یگر یو شخِص د    
انداخت   یکه سهراب بود نگاه وشیدار یبه بازدارنده  ماکان

ه پشت سرش نگاهب نکهی و سپس دست خودش را بدون ا  
نفس   یصدا  د یکش رونیب ی، به شدت از دسِت حام  ندازد یب

شناخت یاش را م  یعصب یها دنیکش  ! 



گرداند و سپس  وشیدار یِ از سر تا پا تیرا با عصبان نگاهش
د یپرس  یبلند  یبا صدا   

رم کرده ؟ وونیح نیکه بهم بگه چرا ا  ستین یکی - ! 
به او که دسِت سهراب   دنیرس  یبرداشت برا زیخ وشیدار
اش نشست و او را به عقب هل داد  شانه یِ رو   
و   وشیو نگاهش به پشِت سِر دار ستاد یکناِر ماکان ا یحام
مبل دوخته شد  یِ نشسته رو یِ سودا   

    سودا -
که جمله اش را کامل   ستیبه او نگر یاخم کرد و سوال ماکان
  کرد 

شده یصفدر ی غهیص -   
لحظه منجمد شد و سپس  کی تماِم خوِن تن ماکان در  انگار

تنش به عرق ریی تغ نیاز ا  د یجوش رس یِ بالفاصله به دما   
بلند از کنار آنها    یو صورتش سرخ شد  با گام ها نشست

و نعره زد  ستاد یسِر او ا  یِ گذشت و بال   
؟ یکرد  یتو چه غلط - ! 

وخته شد  درهِم سودا آرام بال آمد و چشمانش به او د  صورتِ 
و نم گرفته بود   نینگاهش غمگ   

کردمیکارو م نیا د یبا -  ! 
  یتوانست با دست ، چشمانش را از کاسه در م یاگر م  ماکان
 ! آورد 



مبل بلند  یِ را چنگ زد و او را از رو شیآن بازو یِ به جا اما
به تنش داد  ی کرد و تکان   

؟! چند بار    ی باهام مشورت کن د یکه با یفکر نکرد  یحت -

کردم فاصله ات رو باهاش حفظ کن ؟! چـند بار ؟ د یبهت تاک ! 
و   د یکرد  سودا چهره در هم کش شتریفشاِر دستش را ب و

  بغض کرده گفت
زبونش   ر یشدن بهش و از ز ک ی نزد  ینداشتم  برا یچاره ا -

کردمیکارو م نیا د ی با دنیحرف کش  ! 
تکان داد  نفس   بر لب سر ج یگ یناباورانه و با لبخند  ماکان
شده بود  نیسنگ شیها   

مچِ دستش را  وشیچون دار د یبگو یزینکرد چ  فرصت
نمود  ش یو از دسِت سودا جدا د یچسب   
د یو دستش را پرت کرد و غر ستاد یاو و دخترک ا انِ یم   

  ی ناراحت یارباب ! از چ یشما قبال دستور رو صادر کرد  -

 ؟!رمان هور 
 
 
 
 
 
 



 
 

او  ی  شانهکرد و با نوِک انگشت به  یدندان قروچه ا ماکان
د یکوب   

! کمتر زر بزن    یبر یحوصله ام رو سر م یدار گهید  -

دخالت   ستیکه بهت مربوط ن  یالغ  تو مساله ا ی  کهیمرت
 ! نکن

و دروِن  د یرا چسب  راهنشیپ  ی  قه یبود که  وشیبار دار نیا
دورگه از خشم   ییپر از حرص و صدا یصورتش با کالم

اد یفر  
  برآورد 

  یی که دوستش دارم پس به تو ستیمربوط ن  یاگه به من -

روشون و  یپله ان که پا بذار ه یمربوطه که همه برات مثه 
ی بر  

؟ یریو انتقاِم زن و بچه ات رو بگ بال ! 
از هم فاصله   شیمات ماند  گوشش زنگ زد و لب ها ماکان
  گرفتند 
بودند  رهیبه او خ وشیدار نِ یرگ زده و خشمگ ی ها چشم   
 ه یاو تک یبه شانه  یشانیرابست و سر خم کردو پ شیها پلک

  زد و زمزمه کرد 
لعنت به تو   لعنت به تو و دلت    وشیلعنت به تو دار -     



کنند  خشم در درونش   یگز گز م شیکرد بازوها یم حس
بزرگ درونِ  ی حفره  کیمثِل  وشیدار ی عالقه   د یجوش یم  

نقطه ضعِف بزرگ کی اش بود   نقشه ! 
د یقدرتش او را به عقب هل داد و نعره کش  تی نها با   

 ! لعنت بهت -
و بر   د یزد که چرخ ی میقد  زِ ی م رِ ی و به شدت ، لگد ز د یچرخ
سودا در هم غِ یخرد شدنش و ج یشد و صدا دهیکوب نیزم  
ختیآم   
دهان  یِ رو یِ دست سر به تاسف تکان داد و سودا با یحام

و صورِت سرخ و وشیدار ی  دهیسِر خم انِ ینگاهش را م  
چرخاند  یماکان م نِ یخشمگ   
  شیرفت و نفس ها یم  نیماکان به سرعت بال و پائ ی شانه
بودند   نیو سنگ قیعم   

رمق بود   یخسته و ب بیعج شی و صدا د یچرخ وشیدار سمتِ    
ازدستت در رفت و   ی ؟! کِ  دمیکه نفهم  یبهش دل بست یکِ  -

؟! لعنت بهت مرد  لعنت بهت یبهش دل بست  ! 
مبل آوار شد  یِ خسته اش رو تنِ    
خودسرانه اش به  مِ یاش از سودا و تصم یخشم و ناراحت تمامِ 

داشت چنان بر قلبش  وشیکه از حاِل دار یکنار ؛ درد   
کرد که راِه نفسش را بسته بود  یم  ینیسنگ   



  ی زی او ، دردآورتر از هر چ  یِ برا نیو ا د یفهم  یرا م حسش
  بود 

  انِ یکه م د ید  یرا م  یگذاشت ، مرد   یاو م یِ را که جا خودش
نگرد  یو به هر طرف که م ستادهیگر گرفته ا یها  زمیه  

که نفت بر آتِش    ند یبیرا م  ییفقط دست ها  ند یب  ینم  یا روزنه
از  غیسوزد و در یو م رد یگ  یگر م   زند یر یدلش م  
آب   رمان هور  یا قطره  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد ؟ ی سودا را محافظت م د یچطور با حال ! 
  ی کارها یِ کرد و جلو یرا مهار م  وشیدار د یبا چطور

گرفت ؟ یاحمقانه و خارج از کنترلش را م ! 
# 
گرفت    بانیرمق ، سر در گر یمبل نشست و خسته و ب  یرو
گذشت و فقط یدر سکوت م زیهمه چ  ی طولن یقیدقا  



بود که بر   وش یدار نیخشمگ ینفس ها یصدا نیا یگاه
انداخت ی خط م انشانی م یِ نامرئ وارِ ید    

روحش به سودا  ی ماکان سر بلند کرد و با چشمان ب سرانجام
ستینگر   

  تونهیم بی ادب یِ ؟! الن اون لعنت یکرد   یحماقت نیچرا چن -

ارهیسرت ب یی هر بال  ! 
بر کِف دستش ، باعث شد  وشیشدِن مشِت دار دهیکوب یِ صدا
دوباره چشمانش را به سمتِ  یول ندازد یبه او ب ینگاه مین  

چرخاند  سودا   
و به   د یلب کش ی من و من کرد و سپس زبان بر رو یاندک او

  حرف آمد 
زبونش   ریاز ز تونستمی نداشتم ماکان  نم یا  گهید  یچاره  -

بفهمم پرونده و اطالعاِت محرمانه اش رو کجا  ا یحرف بکشم   
تو خونه  د یشا  یول ستیمطمئنم تو دفترش ن  کنهی م یجاساز

 ! اش باشه
و زودتر از ماکان او را  اورد یبود که طاقت ن وشیدار

و با پرخاشسرزنش کرد ؛ آن هم تند     
 یکه خودت رو انداخت یهچل  نی؟! تو ا یذره عقل ندار هی -

ی خونه  برهیتو رو م  ی؟! فک کرد  د یکش رونتیب  شهیمگه م  
اونور   نوریا یبر  دهیببره بهت اجازه م ی؟! فک کرد  خودش
تو خونه اش جات تو ی؟! مطمئن باش پات رو بذار یبگرد   



اشه تخت  ! 
او را خواند  یبلند  یماکان بود که با صدا نیا   

ـوشیدار -  ! 
کنارش نشست و   یت یانداخت  گ ری بغض کرده سر به ز سودا

و سپس دست ست یرا نگر وشیپر از شماتت دار ی با نگاه  
دخترک انداخت یشانه  دورِ    
طول و عرض سالن را    د یدوِر لب کش یبلند شد و دست ماکان

اخم به صورت  ستاد یکرد و سپس ا یط  شیبا قدم ها  
  داشت

  یبیآس خوامی من نم  ی گرفتی از من اجازه م د یسودا ، تو با -

شتر یبذارم ب  تونمیاشتباه محض بوده  نم هی  نیبهت برسه  ا  
یبر  شیپ نیا از   

د یگردن کج کرد و نال سودا   
کاِر بذارمش    لطفا !رمان هور  مهین خوامیماکان ! نم -  

 
 
 
 
 
 
 



 
د یشد ، سر جلو داد و غر ی جر ماکان   

اون لشخور بکنمت ؟! اون   مِ یتقد  ی؟! دو دست یلطفا چ -

مثه تو  ی چه برسه دختر کنهی رحم نم وونمیکثافت به ح  ! 
کرد و هر دو دست پشِت گردن قفل نمود  یپوف  

و گفتآمد  شیرا به تاسف تکان داد که سهراب پ سرش   
مشکوک   یبشه صفدر بیغ ییهویاما ماکان    اگه سودا  -

بهش توجه داره شتریاش شده ب غه یتازه النم که ص  شهیم  
که چه   شهیم ز یبکشه کنار ، گوشاش ت ییهوی  ی مطمئنا وقت و

ی ریگی کم پ هیهم شکش ببره و اگه بخواد  ی خبره  وقت  
ارهیسر درم هیسودا ک نکهی مطمئنا از ا کنه   

  یماند  عل رهیو به سودا خ د یبه صورتش کش یدست ماکان
زد ی م اد یراسخ را فر  یرغم غِم چشمانش اما صورتش عزم  

زده و  رونیانداخت  رِگ گردنش ب وشیهم به دار ینگاه مین
ست ینگر  یمشت شده به او م یی سرخ و دست ها یبا صورت  

 
داشت    یخوب  تیخواست سودا را از دست بدهد  موقع ینم

بفرستد و ریتوانست دخترک را در دهان ش یعالوه بر آن نم  
  ر یداشته باشد که توسط او گاز گرفته نشود    البته ش انتظار
شغال هم پست تر بود  کی از  ی! صفدرچیکه ه   
را به پهلو زد  شیرا آهسته جنباند و دست ها سرش   



از حد   شیب ی د یاجازه نم یول ید یرت ادامه مسودا ، به کا -

برات مشکل درست کرده ،  ی د یشه  هر وقت د  کیبهت نزد   
کن و   دایخودت راِه فرار پ یرو نکن  برا  یچ یه ی مالحظه

وشیو اما تو دار  نجایخودت رو برسون ا     
، کنترِل   گشتی بازم یشک اگر سودا باز به نزِد صفدر بدون
در نقشه یشد و مطمئنا باعِث مشکالت یسخت م وشیدار   
ستاد یاش ا شانهبه  شانهرفت و  شیاخم پ  با   

  یبر  رونیاز خونه ب یکاِر سودا تموم شه حق ندار یتا وقت -

مطمئن  نمی ازت بب نی! و اگر جز ا یجز با من ! حق ندار  
گوِرت   اطیح  ن ی! تو هم  کنمی تموم رو تموم م مهیکاِر ن باش

کنمیرو م  ! 
، از شدِت   ستینگر  یبه او م  تیو عصبان ظیبا غ وشیدار
  رونیآورد استخوان فکش ب یم شیکه بر دندان ها  یفشار
 زده 
  بود 
اش  دهیبه هم چسب یدندان ها  انِ یتوانست از م ی زحمت م به

د یسخن بگو   
یتونیتو   نم -     

، خنده اش طعِم زهر داشت د یخند  ماکان   
زد و گردن   وشیارد  ی شانه  یِ رو یهر دو دست به آرام با

  کج کرد 



  یخودت گفت   تونمی خوب هم م یلی، خ وشیدار تونمیمن م -

، فقط به حرِف من گوش وشیدار  کنمیمن همه رو پله م  
پست باشم تونم ی تا چه حد م  یدونی، وگرنه خودت هم م بده   
تر آورد و زمزمه کرد رمان هور نیرا پائ شیصدا  

 
 
 
 
 
 
 
 

پست باشم  تونمیم وونیح هیتا حِد  - ! 
او را به عقب هل داد و رو به سهراب و فرهاد غرش   سپس
  کرد 

نمشی بب خوامیفعال نم   دشیببر -  ! 
زد  اد یکه صدا بال برد و فر ستند یتنها به او نگر آنها   

 ! با شمام -
  یرا گرفت ول وشیدار یِ آمد و بازو شیکرد و پ ی نچ فرهاد 

خورد یتکان نم شیبود و از جا رهیاو همچنان به ماکان خ   



هم قدم برداشت و دست در گردنش انداخت ؛ سر به   سهراب
را زمزمه کرد  یزیو چ  کیگوشش نزد    

به ماکان ،   یشد با نگاه چپ  یراض  وشیکه بالخره دار آنقدر
  از آنجا برود 

  انِ یاخِم م  ستینگر ی او را م شانهدست به   ی، حام  د یچرخ
، تشر زد  ستاد یتر شد که سودا ا قیابروانش عم   

 !کجا ؟ -
دند یلرز شیها لب   

 ! خونه -
گردنش گذاشت ،   یِ مبل نشست و دست رو  ی اما رو ماکان

داد  یو آزارش م د یکش یم  ریت   
اون لشخور   خوامینم  یبمون نجایامشب نه  بهتره هم -

هر   ا یدوستمم  یسرت خراب شه  زنگ هم زد بگو خونه 
زِ یچ  
کنهیکه قانعش م یا گهید    
سودا را گرفت و آرام گفت یِ بازو یتیگ   

چه خبره  نم یبهت بدم ، بگو بب ییچا ه ی ایب    ایب -   
که همانطور دست  ی شد ، حام یکه از حضوِر آنها خال سالن
بود ؛ گفت رهیبه ماکان خ شانهبه    

درست نبود  وشیچه مرگته تو ؟! رفتارت با دار -  ! 



  ی م یرا به سخت شیچشم بست و حال سر شانه ها ماکان
زد  یفشرد ، درد آرام در تنش قدم م    

مطمئنم سودا که بره تو دفتِر    رم ی حماقتش رو بگ یِ جلو د یبا -

که در بره و بره کنهی استفاده م قهیاز هر دق یصفدر  
  د یبا  یبا حماقتش گند بزنه به همه چ خوامیمن  سراغشون

  کنترلش کرد 
  یِ رو یا هیمبل درازِکش شده بود که افتادِن سا  یِ رو با یتقر

  سرش را حس کرد  پلک گشود 
ستینگر  یگله مند به او م یحام   

  هیو فقط   رهیبگ دهیکه عشقش رو ناد  یازش بخوا یتونینم -

خوک صفت در امان  هیو دعا کنه که از دسِت  نهیگوشه بش  
، همون   دهیکش نجایکه تو رو تا ا ی زیچ ی اونم وقت بمونه
  عشقه
را به   وشیرفت که دار  یو او هم به سمِت اتاق د یچرخ سپس
کرده بود  د یآن تبع   
  شیکه با دسِت مخالف بازو د ی چیدر کتف ماکان پ ید یشد  دردِ 

هوررا چنگ زد و چهره در هم برد رمان   
 
 
 
 



 
 
 
 

حضوِر مهراوه ،  لِ یپر بود از افکاِر مختلف ؛ دل سرش
به او وشیسودا و عشِق دار ینابخردانه  مِ یتصم  ! 
خودش یِ بود  نه برا دهیترس ماکان    
  هیبود که هر ثان یعشِق دختر  رِ یکه قلبش درگ یوشیدار یبرا
که در چه حال است و چه به  د یشیاند  ی م نیبه ا د یبا  

ملعون   یِ که معلوم نبود کناِر صفدر ییو سودا د یآ یم سرش
خواهد داشت یچه حال   

و به دنباِل  د یکش  رونیکرد و بلند شد  تلفن همراهش را ب یپوف
بود و  رونیکه از خانه ب  ی آهو گشت  تنها کس یشماره   
خبِر خوب هر چند کوچک و    کی  د یاز او نداشت  شا یخبر
کرد  یحالش را بهتر م  زیاچن  ! 

*** 
# 

*** 
  ی بلند شدن ناکام م یاو را برا یبا خنده تمام تالش ها  فرشته

شد ، با دو دست او را  ی م ز یخ م یکه ن نیگذاشت و هم  



کرد  تازه   یم  رشیاس کیتِن سرِد سرام یِ داد و رو یم هل
منجمد  شیکرد استخوان ها  یاز حمام درآمده بود و حس م  

اند شده   
  ی را دوِر گردِن فرشته انداخت و به نرم شیو بازو د یخند 
  فشرد 

زدم نامرد  خی -  ! 
شکوفید را   شیبازو یِ و رو د یخند  الیخ  یفرشته ب اما   

بار هم فرشته با   نیکه ا د یتنه اش را بال کش می دوباره ن ماکان
یِ خواباند و دستش را دوسو  ن یزم یِ بلند او را رو یخنده ا  
 یبرد که صدا  ریچسباند و سر به ز  کی او به سرام سرِ 

د یچیدر خانه پ یپرشوِر دختر یِ گشوده شدِن در و آوا   
؟! ماکان ؟! کجـا یآبج -     

آنها مات ماند  فرشته خودش را با خجالت جمع کرد   دنِ ید  با
ح یترج  چاند ی او پ یو ماکان هم نشست و دست دوِر شانه    

نشان ندهد که هر دو دختر ،   یواکنش خاص چیداد ه یم
  خجالت زده و شوکه بودند 

 !جانم هد هد ؟ -
انداخت و آرام گفت ریسرش را به ز یهد    

  د یبهم کل یامم    خوِد    خوِد فرشته    خوِد فر   د یببخش -

  داده بود 



آنها را   یرکی ز  ریز یفرشته را فشرد و هد   یشانه   ماکان
د یپائ   

گفت فشیرا صاف کرد و با لحِن آرام و لط شیصدا فرشته   
زمینداره عز یاشکال -     

آمد و به سمت او   رونیبازواِن ماکان ب  انِ یاز م یبه نرم  سپس
 رفت   رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

که به   یا یکرد و گردنش را فشرد  درِد عصب ی هوف ماکان
ی گرفت و او را فلج م ی جانش افتاده بود ، هر لحظه شدت م  

  کرد 
  یگذاشت و با فشار آوردن به آن ، صندل ز ی م یلبه  دست

  چرخدار عقب رفت
ستیرا نگر رونیو از پنجره ب ستاد یا   

اش چارهی ب یِ هد   هد  هد   ! 



  یمالحظه به فرشته عشق م  ی که او ب یدر تماِم لحظات یعنی
او بود ؟  یِ ، دِل دخترک در گرو د یورز ! 
کرد نوجوان است یم  فکر    
کرد هنوز بچه است و در برابِر چشماِن او فرشته   یم  فکر

  ی گرفت و محکم م یو دستانش را م شکوفید  یاش را م
 فشرد و

هد  هد      
هِد پر سوخته اش هدِ   ! 
در  د ید  ی م یگل  ییکرد ، گو ی به حال و روزش فکر م یوقت

دار غیاما ت ی شمیابر یسمان یاسارِت ر     
و   بایداد  ز یپرورشش م  د یکه نبا  یممنوع و عالقه ا یعشق
اما پر از درد  فیلط   

تلفن همراهش را  گریدست به گردن ، با دسِت د  همانطور
تک بوق   کی فرهاد را گرفت  بعد از  یبرداشت و شماره 

 جواب
  داد

؟ سیجونم رئ - ! 
د یگرفته پرس ییصدا با   

؟ وشیچه خبر ؟! دار - ! 
کرد و انگار جا به جا شد  ی پوف فرهاد    



تو اتاِق تلفنش رو هم طبق گفته ات سهراب ازش گرفت    -
حواسمون بهش هست یچهارچشم   

یماکان به درد آمد  قرارش بر آزاِر دوستانش نبود ول قلبِ      
عشق بگذارد  اگر  یِ جانش را پا وشیگذاشت دار  یم د ینبا
ی توانستند سودا را نجات دهند ول یآمد م  یم  شیپ ی اتفاق  
زنده است مسلما ابتدا از خانواده و   وشیدار دند یفهم  یم اگر
یاستفاده م گاهشیاو از مخف دنِ یکش رونیب ی برا زانشیعز  

  ی عنی نیو ا گشتند یزنده بودنش م لِ یو سپس به دنباِل دل کردند 
ماکان یبر باد رفتِن نقشه ها   

  یا جهینت  چ یرا برداشت  حضورش در آن دفتر ه فشیک
رفت و همانطور که عضالِت   رونینداشت  آرام از اتاق ب

 شانه و
فشرد گفت  یرا م گردنش   

بعدش   ستایساعت وا م ین هیبرم  شمام   د یمن با ی خانم منش -

  برو
جنباند و ماکان کالفه از درِد تنش ، پله ها را    یسر دخترک

برد  ب یگذشت دست در ج یجوب که م یِ رفت  از رو نیپائ  
گذاشت    ابانیرا بردارد و در همان حال قدم در خ چشیسوئ تا

رمان  که آمد سر بال گرفت نی ماش کی د یگاز دادِن شد  یِ صدا
 هور

 



 
 
 
 
 
 
 
شدنش فقط توانست خودش را عقب بکشد  کینزد  دنِ یبا د  و

تنش وارد شد ی  مهیبه ن د یشد  یبعد ضربه ا یاما لحظه ا  
د ینفهم چیه گریاصابت کرد و د  نیخورد و بر زم یچرخ و   

*** 
مبل نشست یِ ، رو  یخبر  یکالفه از ب فرهاد    

دهیجواب نم -   
نشسته بود ، پوزخند زد  شانه که دست به  وشیدار   

سرش کجا گرمه ستیمعلوم ن -  ! 
ماکان را گرفت و با تحکم گفت ی اخم کنان ، شماره  یحام   

! بسه  وشیدار -  ! 
همه مدت آنها    نیداد  سابقه نداشت که ا ی ماکان جواب نم اما

خبر بگذارد   یرا از خود ب   
چالند گفت یو دست م د یجو ی که لب م  یتیگ   

باشن که دهینکنه فهمنکنه    -     



  ینم  نکهیدندان فرستاد  ا ر یسرش را تند جنباند و لب ز یحام
بود  فرهاد و   یبروند هم مساله ا رونیتوانستند از خانه ب  

دانستند کجا به   یشناختند و نم یاو را خوب نم سهراب
هم محکوم به حبس بودند  وشیدنبالش بگردند و خودش و دار   

زد و   هیو کناِر پنجره رفت و کِف دستش را به آن تک د یچرخ
  گفت

باشن پس مطمئنا ما رو هم   دهیاگه قصد ماکان رو فهم -

زنده د یپس قاعدتا تا الن نبا  دوننیشناختن و جامون رو هم م   
که فرهاد باهاش داشته چند ساعت    یتماس ن یاز آخر  میباش
افتاده باشه کمه ر یگ نکهیپس امکان ا  گذرهیم   

و صبرش به سر آمده بود  د یبه صورت کش یدست سهراب   
 !پس کجاست ؟ -

  دنِ یبا د   د یدروِن دستش لرز یسر جنباند که گوش یحام
جواب داد  یماکان ، به تند  یشماره    

 !ماکان ؟ -
که به حرف آمد متعلق به ماکان نبود ، آن  یبغض دار یِ صدا
گفت یخط آهو سخن م یِ سو   

ماکان    یحام -   
پنجره را چنگ زد  ی، لبه  ختیر دلش   

؟ یماکان چ - ! 
ستاد یا وشیخم شد و دار سرش   



؟!رمان هور یحام -  
 
 
 
 
 
 
 
 

به وقِت سوال کردن ، دلش را به تب و  یهراساِن حام یصدا
کردند ،  یم  ه یبود که به او تک یتاب انداخت  ماکاِن ستون  

؟ ختی ر یفرو م  اگر ! 
*** 
  ی  شانهبه  شانهکه  د یگاز گذاشت و چرخ یِ را رو ی کتر یتیگ

درآمد  یحام   
  یحام یِ هم گذاشت که صدا یِ پلک رو یترس لحظه ا از

د یباعث شد چشم بگشا   
   دستمال -
د یسائ ینیب  ر یرا گرفت و ز یکرد و دستمال کاغذ  نگاهش   

زد  نگاه   یو به او نگاه کرد  لبخند م د یاش را بال کش ینیب
همه  یِ سکوتش برا یآورد حت یآرامش م شی برا ی حام یها  



بود  نانیاطم  ی آنها نشانه  ی   
و   ی جانیه یک یسکه بودند ،   ک ی یِ و ماکان انگار دو رو او
کامل کننده و کنترل گِر ماکان بود  یآرام  حام یگرید    

فرهاد بلند شد  یِ صدا   
 ! اومدن -

د یلرز شیصدا  یتی ، گ د یکه چرخ یحام گردنِ    
 ! اومد  -

، جلوتر از او به راه   یبه او انداخت و با لبخند  ینگاه  یحام
آراِم ماکان به کمِک آهو  یِ و گام ها  ستادند یپله ا  یِ افتاد  رو

 را
کردند  نظاره   
، نگاِه   د یرا که چسب شیکمک به او شتافت  بازو ی برا یحام

زد   یکوری یلبخند  ی پر از اخمش بال آمد  حام   
 !چته ؟ -

پر خنده گفت ییبا صدا آهو   
اصرار داشت  ی ه  دمیکش رونشیبه زور از چنِگ ماهان ب -

 ! که خودش ماکان رو برسونه
پله گذاشت ، چهره   یِ که رو یقدم نیکرد و با اول ی پوف ماکان

ی به حام  هی با تکدر هم برد  آهو دستش را رها کرد و او   
  رهینگران به او خ ی، چهره ها ستاد یپله که ا ی آمد  رو بال

قرض   گریشدند  دو چشم داشتند و هر کدام دو چشِم د   



بودند   گرفته   
د یغر یتلخ با   

نهیتون ا افه ینمردم که ق -  ! 
داده بود  با توجه به   یخبِر تصادِف ماکان را به حام آهو

شان ، او زودتر از همه خبردار شد ؛ البته  یک ینسبت و نزد 
 از
ماهان !رمان هور قِ یطر  

 
 
 
 
 
 
 
 

هم ، تلفِن همراهش را  د یرس مارستانیبه ب  نکهیمحِض ا به
کنجکاو و   ی چپاند و در برابِر نگاه ها فیگرفت و دروِن ک

ز یر  
آنان جواب بدهد  یتوانست به تماس ها  یماهان نم نِ یب   

و او را به   د یچیآمد و قبل از همه دست دوِر او پ شیپ وشیدار
  خود فشرد 



احمق یِ لعنت -  ! 
او را با غر غر پس زد  ماکان   

دنیبرو گمشو اونور   استخوونام همه صدا م -   
کرد و کنار رفت یخنده ا  وشیدار   
  ابانیبا سطحِ خ شیو دستانش بر اثر سا دهیضرب د  شیپا

بودند  اما سرش چنان به آسفالت برخورد کرده یلیزخم و ز   
کند  یسپر  یهوشیساعت را در ب نیکه باعث شد چند  بود    
، معلوم نبود چه  د یکش ی آخر خودش را کنار نم یلحظه  اگر

د ی آ یبر سرش م    
د ینگران پرس ی تیرا فشرد  گ شینشست و دنده ها یمبل یِ رو   

شد !؟ ینطوریا  ی؟! چطور یشد ؟! خوب یچ - ! 
مبل گذاشت   یِ پشت  ی لبه  یِ شده اش را رو یچی سِر باندپ ماکان

گرفت و آرام گفت یو چشم بست  نفس   
ابونیهوا رفتم وسِط خ ی، فقط ب  یچیه -   

که تا لحظه   ین یدانست که ماش یکه خودش هم م یدرصورت
قبل از حرکِت او پارک بود و با قدم برداشتنش سرعت  یا  

او باعث تصادف نشده است یِ اطیاحت یب لِ ی، به دل گرفت    
را   ش یدر هم کناِر او نشست و سر تاپا یبا چهره ا سهراب

نظر گرفت  ریز   
؟ نجایا ی ایحال ب نیبا ا یحال مجبور بود  - ! 



و  به ا یراست نشست و چشم گشود  با لبخنِد کج  ماکان
ستینگر   

ازتون دست   یت یکم اهم زِ یچ نی همچ هیواسه خاطِر  تونمینم -

بندازم ر یبکشم و تو نقشه تاخ   
آنها چرخاند  انِ یرا م نگاهش   

نکرده  با سودا صحبت کردم  تا الن تونسته   ر ییتغ یچیه -

در امون باشه ، اما فکر نکنم   یاز دست اون عوض
ینطوریهم  

نیباش  یهر اتفاق یپس آماده   بمونه   
شان به دقت به او زل زده بودند  در آن دو روِز نبودش  همه

یی به تنها نکهیبرده بودند  ا یحضورش پ تِ ی، به اهم  
بر شانه   تیشد تماِم باِر مسئول ی گرفت و حاضر م  یم  میتصم

کردند  یفراتر از آن بود که تصور م  یز یاش باشد ، چ   
امور   یبعض  یگرفت و درباره   یآهو تماس م ی وقت مثال
دارو را با   ک یخواست مثال  ی داد و از آنها م یم حیتوض

ستِ یل  
توانستند از پِس   یم  یدهند ، به سخت قیقاچاق تطب یِ داروها

ند یایبر ب شیخواسته ها   
بلند شد و   یکرد و سپس به سخت وشیبه دار ینگاه  می ن ماکان

کرد رمان هور یتیو گ ی رو به حام  
 



 
 
 
 
 
 
 

 نیچه خبر بوده ا نمیبب نیبگ نیایبا شما دو تا کار دارم  ب -

    دو سه روز
هم   یتی و گ یرفت  حام نگیتوری به سمِت اتاق مان یبه آرام و

رد و بدل کردند و سپس به دنبالش رفتند  ینگاه   
 شانیکه داخل شدند ، ماکان دِر اتاق را بست و روبرو نیهم
ستاد یا   

قصِد جونمو کرده بود   یکیتصادف نبود ،  -   
دهان گذاشت و چشمانش گشاد شدند اما  یِ دست رو یتیگ

دانست ی به او زل زد  م  یرییتغ  چیهمانطور و بدون ه یحام  
   
د یآورد و آرام پرس نیدستش را پائ یتیگ   

تو دوننیم  یعنی    یعنی -     
شد  رهیخ یسرش را جنباند و به حام ماکان   



کنه  ممکنه   دایپ گهیخونه د  ه یبه آهو سپردم    ستمیمطمئن ن -

از امروز اگه من   م یجامون رو عوض کن م یمجبور باش  
همه کاره اس ، اطالعاِت کامل رو در  ی، حام  نبودم
می رو بد  ی زیاحتمال هر چ د یبا  ذارم یم ارشیاخت   
ستینگر  ینشست و او هم به حام  یمیقد  یِ صندل یِ رو  یتیگ   

د یابروانش شد  انِ یبود و اخِم م رهیاما هنوز به ماکان خ  یحام   
# 

*** 
  یدست ی را به نرم شیدنده ها یو رو د یمسکنش را بلع قرص 
کرد و آرام گفت یهوف  د یکش   

؟ ی؟! جنب و جوش ست ین یخبر  یمطمئن - ! 
گفت یسخن م  یآهسته ا یبا صدا آهو   

ندارن یاونام اطالع  دمی از بچه ها هم پرس  یچینه  ه -   
از  رد یقصد داشت جانش را بگ  یکس  نکهیکالفه بود  ا ماکان
 نیا یاصل ی  ه یبرخوردار بود ؛ قض شیبرا یکمتر  تیاهم
 بود
یدانست چه کس ی نم که  ! 
کند ؟ د یرا تهد  زانشیخطر ممکن است عز  نیا ایآ نکهیا و ! 
د یپرس یو شاک د یکش یپوف   

سر به تِن من نباشه ؟ خواد یکه م هیک نیپس ا - ! 
دهنده گفت یدلدار  یو لحن د یترد   یبا کم آهو   



حواست نبود  د یماکان  شا یکن یاشتباه فکر م د یشا -   
د یو غر د یکوب  زیم یِ ماکاِن مشِت کبودش را رو اما   

- جز کشتِن   یمطمئنم آهو ! مطمئنم که بودنش اونجا به قصد 

 من نبوده !رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

  یاش را چنگ زد و سپس با خداحافظ یشانی پ یجلو یموها
کوتاه تماس را قطع کرد  یا   

و   اریهوش شه یالکس مثِل هم  ستاد یشد و رو به پنجره ا بلند 
اما  ستینگر  یگوش به زنگ بود  ماکان در ظاهر او را م  

ضارب بود  تِ یفکر و ذهنش مشغول هو  تمامِ    
بود ؟  انیدر م یگریداستاِن د  یِ پا  اینقشه شان لو رفته  ایآ  

*** 
" کرد وانمود کند که خفته   یم  یچشمانش را بسته بود  سع

 ! است



  یزده  خیو سرد و  زهیم زهیر  یشد دست ها یمگر م  اما
که آرام تن وبدنش رد یبگ دهیو چهارساله را ناد   ستیدخترِک ب  

پر از ناز و نوازشش او را  یو با صدا کرد ینوازش م را
کرد ؟  یم شیستا ! 
نفس  یکردنش ادامه داد که بالخره صدا یبه نقش باز آنقدر
آمد  قش یعم یها   

اش بود  شانه یِ رو  یکه گشود ، دسِت هد  چشم   
  یلبه    د یخز رونیملحفه ب ریاز کنارش برخاست و از ز آرام

دندان  رِ ی تخت نشست و دسِت راستش را مشت کرد و ز   
  فرستاد 

خواست تباِه او شود  او   ی با او چه کند ؟! نم د یدانست با ینم
هم  یزیداد و تازه چ ی را از دست نم یزیکه مرد بود ، چ   

یاز جانِب هد  قیعم  ی عاشقانه  کیدست آورد !   به     
دخترِک نازک بدِن کم سن و سال در مقابِل   ک یبا  دوستی

ز ی او ن ی، عاشق و دلباخته  نهایا یخودش که عالوه بر همه    
داد  ی انجام م شیخواست هم برا یکه م  ی و هر کار بود    
شانه و بالشتش پخش   یِ رو شی موها  ستیو به او نگر د یچرخ

اش را ی شانیپ  یِ و آرام رو د یبود  خودش را جلو کش  
یو طولن  قیعم  شکوفید     

کرد که مراقِب   یم هیبه او توص شهیهست فرشته هم ادشی
باشد و حال    او چه کرده بود ؟ یهد  ! 



هد هِد فرشته دستبرد زده و حال   مِ یبود که به حر  یکس خودش
کرد   یو از سر باز نمودنش را م ییفکِر رها   

خواست ی را نم نیسِد راهش بود و او ا یهد    
  یا شکوفه فشیپوسِت لط یِ برد و آرام رو  شیگلو ر یز سر

د یچیو دست دوِر او پ د یچانه اش کش رِ یزد  ملحفه را تا ز   
داد    یم  ییبه تنها د یخود مقصر بود و تاوانش را هم با یهد 

او وقت نداشت اما یِ ماکان برا     
او را نوازش کند و از او بابِت   ی، ساعت یتوانست پنهان یم

د یتشکر نما یلحظات نیخلِق چن   " 
را فشرد و صفحه اش را خاموش کرد و  یپاوِر گوش ی دکمه

انداخت ز یم یِ آن را رو   
شد    یخاطره از او م ک ی رِ ی آمد درگ یبار که اسمش م هر

با حضوِر فرشته تداخل داشتند  بیکه گاه عج یخاطرات    
و  د یرا د  بیآس ن یشتریکردند و فرشته بکه تصادف  ی وقت مثال
و او را دهیسمتش دو مهیماکاِن سراس دنِ یبا د  یهد   

که خواهرش در اتاق تحِت   ی، در حال د یکش حصاردر  محکم
کرد ؟!رمان هور  یبه چه فکر م  یمداوا بود  در آن زمان هد   

 
 
 
 



 
 
 
 
فشرد به خاطر عشق و  یاو م ی شانه  یِ محکم سر رو نکهیا

به خواهرش ؟ ایعالقه اش به ماکان بود  ! 
و از عالقه   یکرد از خودش ، از هد  ی ها که فکر م نیا به
اش در  یفرد زندگ ن یتر کی که او نسبت به شوهِر نزد  یا

 سر
روابط هم  د یشد  هر چند شا ی داده بود متنفر م پرورش

   مقصر بودند 
که به در خورد باعث شد تِن کوفته اش را بال   یتقه ا یصدا

آن داخل آمد  یِ بعد سِر فرهاد از ل یبکشد و لحظه ا    
کرده دایپ یی زایچ  هی گهیم  یتیماکان   گ  -  ! 

فنر از جا جست و با عجله اتاق را ترک کرد  در اتاِق   چون
نشسته  ز یکه پشِت م ییاو یِ دو سو یو حام وشی، دار یتیگ  

بودند  رهی خ تور ی، جمع شده و به مان بود    
زدند   یچشمانش برق م  ستیسر بال آورد و به او نگر  یتیگ

یو شاد  نه یاز ک ی ب یعج بِ ی ، ترک   
بود رو شکستم   ستم یکه تو س  یلیشکستم ماکان  قفل اون فا -

نی! بب  ! 



  ز یم یِ را سمِت او چرخاند  ماکان دست رو  توریبعد مان و
باز به  یبعد با دهان یگذاشت و سرش را جلو برد و لحظه ا  

بود  رهیخ او   
شده بود  جیگ یاما کم وشیدار   

ربطن یاسِم ب یسر  هی؟!   یچ  یعنی نایا -  ! 
راست کرد  بدنآِب دهانش را فرو داد و  ماکان   

  یو جاگذار ییکه تو هر شرکت تو جابه جا یافراد  ستیل -

فاسد دست دارن یداروها   
  یدوباره خودش را خم کرد و با انگشت به اسِم مرد  سپس

  اشاره زد 
دارو ، کنارش عدِد پنجه انی انباِر شرکت بن رِ یمد  -   

گرفت و چند صفحه جلو رفت یت یرا از دسِت گ موس   
نی بب نویا               ـنمیبذار بب -     

شده  پ یتا یسی که به انگل یِ صفحه دوِر اسم یِ نشانگِر رو با
د یکش یفرض  یبود خط   

اوِل   نهیا هیاگه حدسم درست باشه ، قض  نی کنارش رو بب -

اما نه   دمیاش رو د  هیو عدِد پنج  قبال شب ارویاسِم اون   
آدم به   نیا یعنی  نیا  عیهمه اسم و اطالعات   نه انقدر وس نیا
دارو دست داره  چه قدر نیتو قاچاِق ا ی قیطر هی  

اطالعات رو   نیو ا کننی اعتماد م یکه به هر کس احمقن
دنیدستش م   



و رو نمود  ری صفحات را ز اقیکج کرد و با اشت یلب   
بودنش   شانهپوزخند زد و دوباره همان ژسِت دست به  یحام

  را گرفت
از حد ،   شی ما که بد نشد ، شد ؟! اعتماد و غروِر ب یبرا -

داداش هاریحماقت م   
ماکان زد و خم شد و کناِر    یشانه  یِ دو ضربه رو سپس

زمزمه کرد  ی تیصورِت گ   
خانم رمان هور یشمام خسته نباش -  

 
 
 
 
 
 
 
 
  لیو مهربانانه اش را تحو قی عم یاز همان لبخند ها یکی و

  او داد 
کرد  اگر حدسش درست  ینم  ریس ایاما اصال در آن دن ماکان

ی  نهی گنج کیرو داشت  ِش ی آمد ، آنچه که پ ی از آب در م  
بود  اریع تمام  ! 



# 
*** 
را   ی از کجا شروع کند و چه کس د یدانست با یم  گرید  حال

حمله اش قرار دهد  نیهدِف اول   
یصفدر  ! 

ش را از سِر سودا کم کند و هم وک نکهیا یبرا را   یلیهم شر 
آنها را از  شهینانشان خبر داشت و همو بِم دشم ری که از ز  
د یرهاند از دور خارج نما ی م مشکالت   

  ینابود  یپروژه   نکهیبود که قبل از ا نیبه ا دشیام تمام
  ی بزنند سودا بتواند به اطالعات محرمانه ا د یرا کل یصفدر
 که

ابد یپنهان کرده دست  ییشک نداشت او آنها را جا  ماکان   
و شغلش ، آبرو و حسِن شهرت   ت یو موقع لیوک ک ی یبرا

همان را هدف گرفته بود  قا یزد و ماکان دق یحرف اول را م    
  توریچسباند و خم شد و همانطور که به مان زی دست به م کفِ 
بود ، گفت  رهیخ   

- ؟ یکرد  دایهمه شون رو پ لیمیا ! 
داد و در  یبه ماکان نشان م  کی به  کیعکس ها را  یتیگ

  همان حال سر جنباند 



  یشماره   اینداشتن  لیمیهم که ا ییرو  اونا شترشونیب -

  ا یبفرستم  قیرو دارم که براشون از اون طر لشونیموبا
 شماره

دفتِر کارشون که براشون فکس کنم ی   
و گفت ستاد یهم به مانند ماکان ا سهراب   

،    یچیه کهیمرت نی؟! حال ا م یکن  یدرسته با آبروش باز -

ی لیخ می دونیکه باهاشون بوده  خودمون م ییدخترا نیا  
اش رو  یاجتماع ت یو موقع افهیو ق پی ت  بِ یفر هاشون
  خوردن
برد  بی و دست در ج ستاد یپوزخند زد  راست ا ماکان   

  ه ی! وگرنه هر روز با  هیآبرو چ دونهیاصال نم کهیمرت نیا -

رفت ! عالوه بر اون ، عکِس   ی اونور نم نوریا یدختر
 صورتِ 
که نشه صحتش رو  ینه تا حد   م یکنیرو محو م دخترا
چوِب حماقِت خودشون رو  نام یداد  هر چند   ا صیتشخ  
  ی هر کس حصاربپرن تو  د یو نشناخته با دهیمگه ند   خورنیم

که دندون  شهی اش خوبه ؟! گرگا هم  یاجتماع تِ یچون موقع  
صدا یبره هان  آروم و ب  هیشب  یلیخ یگاه   دنینم نشون   
خود  یِ گذاشت و او را سو ی تیگ یصندل یِ رو یدست سپس

در هم گفت ییچرخاند  با اخم ها   



- و آماده که وقتش که   ی گوش به زنگ باش شهیهم د یبا یتیگ

ه ی  یحت خوامی عکسا ارسال بشه  نم نیاشاره ا ه یشد ، با   
زم به مشکل  آماده کردِن عکسا تو زماِن ل یهم واسه  قهیدق

رمان هور میبخور  
 
 
 
 
 
 
 
 
د یسرش را جنباند و ماکان سمِت سهراب چرخ یتیگ   

که سودا  ی از پرونده هاش با توجه به مدارک یتو بعض -

  نیرشوه گرفته  وگرنه ا یبرامون آورده شک ندارم صفدر
 پست
 کنه یاستفاده م یروز یپ ی برا یاز هر راه دمیکه من د  یفطرت

ستیو اهِل شکست خوردن ن   
که برداشت ، سهراب هم شانه به شانه اش شد و با  گام
در تنِ  یرییتغ چیه  یاز اتاق خارج شدند  ماکان ب گریکد ی  

را ادامه داد  حاتشیتوض شیصدا   



رغِم   یبوده و عل لشونیوک  یکه صفدر ییاون آدما د یبا -

و  یکن داشونیرو باختن رو پ  یی قضا یِ پرونده ، دعوا انِ یجر  
دو تاشون هم متوجه   یکیانگار    یپرس و جو کن ازشون

نتونستن یشون باعث باختشون شده ول لیشدن که خوِد وک  
میکنیدفعه ما بهشون کمک م نیکنن  ا ثابت   
حرف   یدستش به سمِت اتاقش اشاره زد و سهراب ب  با

تاق ،  ا یگاوصندوِق کوچِک گوشه  انِ یدنبالش آمد  از م
 پرونده 

و آن را سمِت سهراب گرفت  د یکش رونیرنگ را ب اهیس یا   
اعتمادشون رو جلب   یکه بتون کنهیبخونش  بهت کمک م  -

اوراق و اسناد و مدارِک  ونیهمه رو سودا از م  یکن
یصفدر  
  یبه خودش مطمئنه  ول یلیاحمق خ ی  کهیمرت  رونیب دهیکش
دفعه رو کور خونده نیا   

کرد  یپرونده را گرفت و آن را ورق زد  اخم سهراب   
- عمدا باعِث  یثابت کرد صفدر  شهینم نای فقط با هم یول

  باخِت موکلش شده
زد و با تمسخر گفت  ی کجخند  ماکان   

که ضربه خوردن  ییاونا  م یثابت کن  ستیما لزم ن -

!فقط   رنیدستشون ، تا تهش م  م یسِر نخ رو بد   یخودشون وقت
 لزمه 



از کجا شروع کنن د یکه با مینشون بد  بهشون   
کناِر پنجره نشست و   یِ می و قد  یچوب یِ صندل یِ رو سپس

که وقِت رفتن است  د یسهراب با سکوِت او فهم   
را ترک کرد و درش را بست اتاق   
چفت شدِن در و چهارچوب ، چشم بست و   یِ با صدا ماکان
د یکش ی شان یبه پ یدست   
 یاز سودا و آهو م یو انتظاِر خبر  یقرار یروزها را با ب نیا

هر دو دختر هم نگران بود  یِ گذراند و برا   
  گریبرد ، د   یشان م یرعاد یاز رفتاِر غ  یی بو یکس اگر

  د یکش ی از آنها دست م د یبا ایشد    ینجات دادن شان سخت م 
ای  
گذاشت ینجات شان م یرا برا ز یهمه چ د یبا   

کرد تماِم اتفاقاِت شرکت را    یم  یسع ارانهی هنوز هوش آهو
از   یو سودا هم در تالش بود تا نشانه ا رد ینظر بگ ریز

 اطالعاتِ 
و عامالِن قاچاق دارو به دست آورد  یصفدر یهمکار   
گاوصندوق  یِ را گشود و تلفن همراهش را از رو شیها پلک

ی شماره ها انِ ی هدف م یچنگ زد  صفحه اش را گشود و ب  
شده اش گشت رهیذخ   
کرد   ی م نیاش  آنقدر آنها را بال و پائ یشده بود سرگرم نیا

 تا خسته شود رمان هور



 
 
 
 
 
 
 
 

ماندند  یشماره م ک یاسم و  کی  یِ چشمانش رو شهیهم اما   
  ییبال  یپاور را فشرد و با لبه  یو دکمه  د ی کش ی پوف کالفه
د یاش کوب یشانیبه پ ی، آهسته ضربات لیموبا   
؟ د ی رس یم  یصبِر کشنده به سرانجام نیا یکِ  پس ! 
*** 
 یسوِد سرشار  شیدانست برا ی را امضا کرد که م   یا برگه

شد  ی باعث ضررش م د یشا ینخواهد آورد و حت   
کرده باشد و به اصطالح تجارتش در   یکار  نکهیا یبرا اما
کند   ی، مجبور بود حرکت انیجر   
زد و پرونده را بست یاش لبخند  یمنش   

فرستمیفردا براشون م نویا -   
را تکان داد و با دست اشاره زد که اتاق را ترک کند  سرش   



  یخوب  یاو نشانه  یبرا نینداشت و ا یصبح از سودا خبر از
از او یاطالع چیکه ه د یشان بگو ی توانست به باق  ینبود  نم  
گفت که با او در ارتباط   ی نگران دروغ م یِ تیبه گ  ندارد 

گرفته یامکیگفت که از او پ ی م نیخشمگ وِش یاست و به دار   
همراهش را به دست گرفت و دوباره ناِم او را لمس   تلفن
 نمود
اش نبود  یاز پاسخ ده یخبر  چیخورد و باز ه بوق   
انداخت  به ژورنال   زیم یِ اش را رو یو گوش د یچرخ فهکال
ی نینگاه کرد و پوزخنِد خشمگ  شیرو ِش یپوشاِک ترِک پ یها  
بود ؟ دهیبه کجا رس  د یآنها کوب رِ یو ز زد  ! 
چه شد ؟ شیو اعتبار و آرزو آبرو ! 
خواست مثِل هنِد  یبست و در آن لحظه دلش م چشم

 ! جگرخوار باشد  از نوعِ مذکرش
زبانش حس کند تا   ری داشت طعِم شوِر خوِن آنها را ز دوست
رد یآرام بگ   

شان را  دنیرا بشنود و زجر کش شانیخواست ضجه ها یم
ند یبب    

شده و قلبش را   د یحس تشد  ن یاز سودا نبود ا ی که خبر حال
اش بزرگ کرده بود  شانه یبرا   

ترک هم به سرنوشِت فرشته دچار شده بود ؟دخ نکند  ! 



  یم وانهیسر و ته د  ی همه فکِر ب نیو از ا یخبر  یب نیا از
  شد 

و سر خم کرد  د یکوب ز یم یمشت شده اش را رو یها دست   
نام سودا ، آن   دنِ یزنگ تلفن همراهش و د  یِ بلند شدِن صدا با

د یرا چنگ زد و غر   
؟ یهست یکدوم گور - ! 

بود  ده یترس شیصدا   
ایماکان   ماکان ب -  ! 

راست کرد و کتش را چنگ زد رمان هور بدن  
 
 
 
 
 
 
 
 

شده ؟  ی؟! چ  ییکجا - ! 
را از حرکت باز داشت  شیکه گفت پاها یا جمله   

ایفقط ب   یصفدر یخونه  -  ! 
کرد ؟  یماند    سودا آنجا چه م مات ! 



# 
*** 
  ینشسته و انتظارش را م شیدر خانه درون خودرو یِ جلو
و د یکوب ی تلفن همراهش را از پهلو کِف دستش م  د یکش  
با او تماس   شیپ  قهیدر بودند  چند دق ی رهی خ شیها چشم

در است یِ گرفته و خبر داده بود که جلو   
به فرمان چسباند  یشانیو پ د یلب به دندان کش ی گوشه   
واز  پر ییدانست چطور خودش را تا آنجا رساند  گو ینم

  اینداشت چند چراغ قرمز را رد کرده  اد یبه  ی کرده بود ! حت
 از

آمده است ابانیخ کدام  ! 
بلند کند   یخورد باعث شد سرش را به تند  شهی که به ش  یا تقه

فعال کرد و او در ریرا غ  یسودا ، قفِل مرکز دنِ یو با د   
نشست گرید  سمتِ    
د یغر  ت یعصبان با   

؟ یکنیکار م ی چ کهیمرت نیا یخونه  - ! 
و  د یاما دستش را دراز کرد و مچِ دسِت ماکان را چسب سودا

را کِف دستش گذاشت و یز یچ  د یآن را به سمِت خود کش  
را بست مشتش   
  یِ بودند  ماکان مات و مبهوت سرما  خی یچون تکه ا دستانش

  تِن او بود  زمزمه کرد 



  سودا -
شاِل بلندش  رِ یرا ز شانش یپر یو موها دند یدختر لرز یِ ها لب

  فرستاد 
!   نجاسیکرده بود ا ی که مخف ی ! هر چ نجاستیا یهمه چ -

خودش ی خودشه ! خونه  یخونه  نجایا  ! 
داشبرد انداخت و هر دو دسِت  یِ فلِش کوچک را رو ماکان

شد  رهیدستانش گرفت  به صورتش خ انِ ی کوچِک او را م   
ازت   یخبر شبی؟! چرا از د  یکن یکار م یچ نجایتو ا -

؟ سودا ! با توام ستین  ! 
پر از اشکش به او دوخته شد  نگاهِ    

زنشم ! مجبورم کردم   گهیماه د   هیمن زنشم ماکان ! تا  -

خودش ! نه خونه   یخونه   نجای! منو آورد ا ام یباهاش ب
یمجرد   
 ! اش
هم قفل شد و چشمانش به خون نشست    یِ ماکان رو  فک
از خشم دورگه شد رمان هور شیصدا  

 
 
 
 
 



 
 
 

باهات کرد ؟ یکار - ! 
د یدختر خم شد و چشمانش را از شرم دزد  سرِ    
ماکان چانه اش را گرفت و سرش را بال آورد  اما   

خبر از   ی سرت آورد ؟! مگه بهت نگفتم ب ییباتــوام ! بال -

برات خطر داره  ید یم هر جا د نکن ؟!مگه نگفت ی من کار
 بکش
احمق یِ ؟! اونوقت تو    تو    تو کنار  ! 

توانست کالمش را خاتمه دهد  ینم   
به دسِت    د یکه بغِض سودا ترک  د یهم سائ  یِ را رو شیها دندان

  او چنگ زد 
 ! مجبور بودم ! مجبور بودم -

  نیو سرش را بال آورد و از ب د یرا چسب شی شانه ها  ماکان
به هم فشرده اش گفت یِ دندان ها   

کارت کرد ؟ یشد ؟! چ  یسودا      چ - ! 
جنباند  یو سر م ستیگر  یصدا م یاو ب اما   

دنده خم شد و داشبرد را  یِ و از رو د یکش  یخرناس  ماکان
د یکش رونیگشود و اسلحه اش را ب   



  یراِه خالص شدن از شِر صفدر نیبهتر  کردمیاشتباه م -

رو به نجاست نکشه ایدن گهیتا د  م یریبگکه جونش رو  نهیا  ! 
را گرفت شی که رفت ، سودا بازو رهیبه سمِت دستگ دستش   

نشد  انقدر خورد   یچینشد  به خدا ه ی چینه   نه    نرو  ه -

تونست بره ی که راه نم   
نبض   یاش رگ یشان یپ یِ سر به سمت او چرخاند  رو ماکان

فرشته اش را   د ید  یخودش سودا را نم یِ رو ِش یداشت  پ  
پرد و ملتمس  یاز خواب م  غیو ج هیکه هر شب با گر د ید  یم

نشود  کشیخواهد که نزد  یاز او م  
بودند  رهیت چشمانش     

زد و در   هیتک  یصندل یو به پشت د یاش را بال کش ینیب سودا
  خود جمع شد 

راحت   اد یهوسش که وسط ب یِ شد خِرش کرد  پا  یراحت م -

و رو کردن پرونده  ریرو با ز  نجایگولش زد  آدرس ا شهیم  
پاش نشستم   ریکردم  بعدش انقدر ز  دایکردنش پ ب یو تعق هاش

خونه اش ، ارهیو براش عشوه اومدم که مجبور شه منو ب  
ازدواج باهاش  الِ یدختر ساده ام که خ هیفکر کرد من  مثال

اعتمادم رو جلب کنه و   تونهی م ینطوریرو تو سرم دارم و ا
 هر
پا بندازتم از خونه اش   پ یت هیخواست بکنه و بعدش با   یکار
که  یوضع نیدادم که بخوره    ا ک یپ هی  کی پ هی رونیب  



شهینم داریداره تا فردا صبحم ب  کهیمرت نیا  ! 
صورتش  یِ رو شیزد و سپس دوباره اشک ها یلرزان لبخند 

  قل خوردند 
د یرا گز نشیو لِب پائ د یفرمان کوب یِ مشتش را رو ماکان   
داد و زمزمه کرد  رونیب یرا به سخت نفسش   

  تونم یرو نم وشی؟! من جواِب دار فتادهی ن ی مطمئن باشم اتفاق -

رمان هور  شتریبدم سودا  دوِست داره  از جونش ب  
 
 
 
 
 
 
 
 

او به صورتش بود  لبخند  ِس ی ه سمتش چرخاند  نگاِه خب سر
زد  یکج   

مرِد ُمرده عاشقت شده هی -  ! 
نثاِر او کرد و آرام گفت سیخ یلبخند  سودا   

  هیمرد باشه ، عاشق باشه ، زنده و مرده اش فرق نداره   -

که زنده بودنشون  یارزه به صدتا مرد  یمن م یمرِد مرده   



تیآدم یننِگ برا  ه ی فقط  ! 
و با   د یآمده بود چرخ رونی که از آن ب یسمِت در نگاهش

  انزجار گفت
یمثه صفدر یکی -  ! 

گرفت یرا پاک کرد و نفس  شیها اشک   
شه و من نباشم  اونوقت مشکل   داریب خوامیبرم  نم د یبا -

شهیمشکوک م   شهیدرست م   
برد و آرام گفت شیموها انیدر م یدست ماکان   

اطالعات کجا بود ؟ نینداره ؟! ا نیخونه اش دورب - ! 
شانه بال انداخت سودا   

،    دمیپرس ییزایچ  هیهم ازش   ی تو مست  یزیچ دمینداره  ند  -

اطالعات هم از نیا  ستین  یزی گفت چ یخودش که م  
کتابخونه اش ،     رونی ب دمیرنگ کش ی لب تاِپ مشک هی یِ رو
ی باز بود که اگه دقت نم ی چند سانت هیآخر  یقفسه    رِ یز  

قطوِر کاذب جلوش کار    یلبه  هیچون  ومد یبه نظر نم یکرد 
کتابا  نیاش کرده بود  منم رفتم ب یگذاشته  اونجا جاساز  

و رفتم که بردارم ، متوجه اش   نیافتاد زم یکی بگردم که  رو
  شدم  کتابا رو که برداشتم ، قشنگ کِف اون قفسه اومد بال

حوصله کرد و سر تکان داد  یب  یخنده ا ماکان   
هیچه جونور -  ! 

کرد و در را گشود   نیهم در موافقت با او سر بال و پائ سودا   



خونه  به بچه ها بگو نگران نباشن  من   ام یهر وقت بتونم م -

بود  یا  گهید  زیچ د یشا  گردمیبازم م   
را   نیباز و بسته کرد  سودا ماش یپلکش را به آرام ماکان

در ذهِن ماکان   یدور زد و به سمِت خانه که رفت ، جرقه ا
 زده 
چون   یلشخور یِ معصوم را جلو یِ آهو نیا گرید   شد 

 شیگذاشت تا هر وقت خواست دندان در پهلو ی نم یصفدر
 فرو
  کند 
رفت رونیرا گشود و ب در   

 ! سودا -
و   د ی، ماکان جلو رفت و مچِ دستش را چسب د یاو چرخ سمت

گفت یریز یبرد  سودا با صدا اطیاو را داخل ح   
؟! ماکان یکن یکار م  یچ -  ! 

اما او را سمِت خانه هل داد و سر خم کرد و در  ماکان
شد رمان هور  رهیچشماِن او خ  

 
 
 
 
 



 
 
 

رو قبول  سکیر  نیو رو فدا کنم و ات ستمیحاضر ن گهید  -

کنه  برو   ی کنم که هر لحظه ممکنه اون بهت دست دراز
 سودا 

خونه م یری با هم م  ایرو بردار و ب لتیبرو و وسا   ! 
آهسته اما  یاما ماکان با صدا د یبگو ی زیلب گشود که چ سودا

د یبه او توپ ی ظیپر از غ   
دور هم چک   ه یبرگرد !  عی حرف نباشه ! فقط برو و سر -

که شک کنه یرو اشتباه نذاشته باش ی زیکن چ  ! 
کرد و به سمت    ی اش ماند ، نچ  رهیباز او همانطور خ یوقت و

قه یده دق  د یایمنتظر ماند که ب اطیخانه هلَش داد و در ح  
د یسمِت او دو مهیسراس بعد    

با توِپ پر   یول  هیک دونمی زنگ زد  نم یخانم  هی   میبر -

نجایا ومد یمداشت   ! 
در را    د یو به دنبال خودش کش د یاو را چسب ی بازو ماکان

بست و او را دروِن خودرو پرت کرد و به محض استارت  
 خوردنِ 
پداِل گاز فشرد و همانطور که با   یِ را رو  شی، پا خودرو

د یرفت ،پرس ی م رونیسرعت از کوچه ب   



بود ؟ یک یمتوجه نشد  - ! 
را   یابان یتا خ د یچرخ یصندل  یِ چانه بال انداخت و رو سودا

گذاشتند بنگرد  ی که پشت سر م   
   ر یغامگیرفته بود رو پ   کردمینه  داشتم اتاقا رو چک م  -

! تهش گفت که تو  هیعصبان دمیفهم یفقط وسِط حرفاش م  
رونی،زدم از خونه ب راهم   
در هم قفل بودند  شیسر جنباند  ابروها ماکان   

؟ یجا نذاشت ی چیسرجاشه ؟! ه زیهمه چ یمطمئن - ! 
را به هم چسباند و    شینشست و پلک ها یصندل یرو سودا

از دسِت او خالص شده ، نکهیگرفت انگار از ا یق ینفس عم  
بود  آسوده   

با خودم    یاد یز ز یچ نجای ا ومدمیداشتم م ی نه  عمدا وقت -

اوردمین   
به او انداخت  سودا  ینگاه  میماکان ِکش آمدند و ن یها لب

ی اما باهوش  م فیو لط فیدختر بود و از جنس ضع  
دادِن  بیفر  یچگونگ یبا او درباره  شتری ب یوقت دانست
شگفت زده خواهد شد  شتریصحبت کند ب یصفدر   
انتخابش اشتباه نبوده است پس   
د یپس داد که پرس یطولن ی گرفت و بازدم قیعم یدم   

شد نبودم ؟ داریب  یبهش بگم چرا وقت  یحال چطور - ! 



زد و دنده را عوض کرد و سرعتش را  ی پوزخند  ماکان
شتریب   

تخت الت یخ  دمینقشه اش رو کش -   
روح سر   یب  یبه او انداخت و تک خنده ا ی نگاه  مین سپس
  داد

  یزد اما از طرف یفرشته در گوشش زنگ م   یها ضجه
ام بود رمان هورقلبش آر  

 
 
 
 
 
 
 
 

برابِر   ا یکه سودا با او تماس گرفت حس کرد تماِم دن یا لحظه
و تنگ به گذشته پرتاب  کی تار  یِ و از دالن اهیچشمانش س  

او هم به سرنوشِت فرشته اش دچار شده  د یترس یاست  م شده
    باشد اما

  ینگه م  وشیدار یِ کرد  سودا را برا ینم  سک یر گرید 
  داشت



برد  یم وشیدار یِ را برا او   
زد اما پر از آرامش ینگبدن لبخند      

# 
*** 
ضرب گرفته بود و لِب   ز یم یبا انگشتان دو دستش رو  ماکان

دندان ر یرا ز نشیریز   
  رهی خ یتوریمان  یو به صفحه  ستادهیهم پشِت سر او ا یحام

  بود که نگاِه ماکان به آن دوخته شده
را جنباند  سرش   

شرافت   یوجدان وب یب تونهیآدم م  ه یچه قدر    شهیباورم نم -

    باشه  آخه   آخه
د یدر مو فرو برد و غر دست   

؟!   کننیم  ی انقدر راحت با جوِن مردم باز یآخه چطور -

ه یراحت باعث مرِگ  یلیخ تونهیفاسد م یداروها نیاز ا یکی  
بشه آدم  ! 
 ی قامت راست کرد و همانطور که چشمانش به صفحه   ماکان
بود گفت رهیخ انهیرا   

  کنه یرو پر م بشونیج یچون براشون منفعت داره  تا وقت -

صفت یب  یِ داره ؟! صفدر ی جوِن مردم چه ارزش گهید   ! 
د یرا تکان داد و سمت او چرخ سرش   



بلکه همکارشون و کارچاق کنشون بوده    لشونینه تنها وک -

دست درازی بی ادب  ! 
را باز و بسته کرد و سر تکان داد شیها مشت  

شه یبزنمش که به مرِگ خودش راض نی به زم یجور -   
رخش را به سمِت در چرخاند   میرا بال برد و ن  شیصدا سپس   

 ! فرهاد   فرهـاد  -
ماکان سمِت او   بود  ستادهیبعد او در چهارچوِب در ا یلحظات
د یچرخ   

 یخبر نداشت یاز شهرستان اومد   ییتو برادِر سودا  -

  به یمرِد غر ه ی ِش یکه پ یستی ن ی راض  کنهیخواهرت کار م 
 کار کنه 

  ید یو از چند نفر درباره اش بد شن شیشناسیکه نم یاونم کس 
، داد و هوار ی ریگیدفتر ، دسِت خواهرت رو م یریم  
و بعد   یشیم ریشده باهاش درگ یحت   ی کنیم دشیتهد   یکنیم

خونه نیری تا عصر هم نشده م  رونیب یکش یسودا رو م  
هر اثر انگشت و   نیکنیم هیرو تخل لیوسا  نی د یرو پس م ها

  نیگرد یو بر م نیکنیاز خودتون رو پاک م یهر نشونه ا
 !رمان هور 

 
 
 



 
 
 
 
 

و گنگ به او زل زد که ماکان سر به   جیگ  یلحظات فرهاد 
لبخندش را خورد و جلو رفت و دست   یتاسف جنباند  حام

 دورِ 
فرهاد انداخت   ی شانه  

بدم حیبرات توض  ایب -  ! 
از خروجشان از اتاق ، ماکان گفت قبل   

،   یلیبی س هیبده   ر ییاش رو تغ افهیکم ق هیبه سهراب بگو  -

نکهیشانِس ا خوامینم   یزی ، چ ی، لنز  یموقت  یِ رنگ مو  
رو داشته باشه بشناسدش   

رفتند و به   رونیسرتکان داد و همراه فرهاد از اتاق ب یحام
واریبه د  شانه داخل شد  دست به  ی تیکه گ د یلحظه نکش  

زد  هیتک   
یامروز سودا رو فرستاد  نی هم یپس برا -   

جدا کرد  ستم ینشست و فلش را از س یصندل یرو ماکان   
   زهیشک برانگ یلیشه خ ب یغ هوی نکهیرفت  ا یم د یبا -

خودش هم  خونهیهم بهش گفت م شب یکه پر  یتازه با دروغ  



بگه  اگه شانس مون خوب   د یبا ی امروز که رفت چ دونهیم
فرهاد باور  یو عربده ها اد یبا داد و فر  ی باشه ، صفدر

کنهیم   
نشست زیم  ی، روبرو یا یصندل یِ آمد و رو شیپ  یتیگ   

وانمود کنه که قبل از تلفِن   ی جور ه ی یحال چرا بهش گفت  -

زده ؟ رونیاون زنه از خونه ب ! 
زد و مچِ دستش را ماساژ   هیاش تک یصندل  یبه پشت ماکان

کرد  یداد  هنوز درد م   
زنگ زده بود  سودا   یبود که به صفدر یاون ک دونمینم -

گفته  پس ممکنه به کارش و به   یکه چ  دهینشن قیهم دق  
مربوط باشه  و اگه   رشهیکه درگ  یپر از لجن انِ یجر نیا

یبرا دهید  ی ز یچ انا یاح ای دهیشن  ییزایچ هیبفهمه که سودا   
  هیکه   نهیکار ا   نیپس بهتر  کنه یمشکل درست م دختره
  میو سودا رو بکش میجلوه بد  یرو ناموس  هیقض ییجورا

رونیب   
  م یماها مرد   ستین  یو حام وشیمن و دار ی  هیقض گهید  نیا

به اندازه  میخور یکه م یبازم لطمه ا اد یسرمون ب یی هر بال  
به مردا داشته تا  ی بهتر دِ ید  شهیجامعه هم نیا   ستیسودا ن ی

  به زنا
برداشت و به سمت    یجالباس یِ بلند شد و کتش را از رو  سپس

د یچرخ یتیگ   



  یمخف  ی برا یز یچ هگیاون لندهور د  نیچک کن بب یتونست -

رد و بدل  ی رمز ایمشکوک   لیمیا یبا کس ایکردن داره   
نه ا ی کنهیم   
بلند شد  یبا پوزخند  یتیگ   

گرمه گهید  یِ جا هیسرش  شتریاون ب -  ! 
  یتیکه گ  ستی در هم گره کرده به او نگر ییبا ابروها ماکان

  چهره در هم برد 
اش به   یبا پشت گرم دونهیخدا م  زنهیداره مخِ دخترا رو م -

و به پول و زوِر بازوش چند تا دختر رو بدبخت  وونایح نیا  
!رمان هور کرده  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد و   یهم نهاد و دندان به هم فشرد  هوف یپلک رو ماکان
  چشم گشود 

کار دارم باهاش  رهیقسر در نم نمیا -     



به   د یزد  با  رونیرا از کنار در برداشت و از اتاق ب فشیک
رفت  یدفترش م  ! 

یدفتر چه     ! 
*** 
ترک در فالن   گرِ یبه او چه ربط داشت که فالن باز اصال
و حال اگر به   دهیپوش ی مزخرفش چه لباِس مزخرفتر سایرِ 
 بازار
خواهد داشت ؟ یاد یاحتمال فروِش ز د یایب ! 

و ژورنال را پس زد  کِف سرش را خاراند  کالفه   
کارها نیرا چه به ا او  ! 
رفت   ی م یتلفن همراهش که رو به خاموش  یصفحه   یرو

و دوباره روشن شد د یدست کش   
هزاران عکِس دروِن  ان یشد که م رهیخ یعکِس سه نفره ا به

دو زِن درونِ  یچهره   یبود  رو  افتهیاش آن را  یگوش  
زوم کرد  عکس   
  یو ابروها گیج ی روشن و چشم ها یاش با آن موها فرشته
و کک  دهیرنگ پر یو گونه ها د یبا آن پوسِت سف   یکمان  
یمک و   

و عطِر تنش  هشکوفید را  شیکک و مک ها یِ بار رو  هزاران
برداشته بود  شی گلو یِ را از رو   

ی کنارش هد  در     



اهیتر ، چشماِن درشت و س  رهیآن موها و رنِگ پوسِت ت  با  
کوتاه نداشت  یخاطره   کیجز  ی زیکج کرد  با او چ گردن   
ی هم پر از خشم ، پر از درد ، پر از دلتنگ آن   

اش را صدا زد  یانداخت و بلند شد  منش زیم  یِ را رو یگوش   
بعد در چهارچوِب در بود  یا لحظه   

 !بله آقا ؟ -
آمد و آن را  ش یرا سمِت او دراز کرد ؛ دخترک پ ژورنال

ن گفتگرفت و ماکا   
چرت و پرتاشون    نیببر بکوب تو فرق سرشون با ا نویا -

کردم باهاشون قرارداد امضا کردم یغلط هی بار  هیبگو من    
کنم یغلط رو تکرار نم نیا گهید   ! 
لب به دندان گرفت یمنش   

   آقا اما -
رمان هور د یغر ماکان  

 
 
 
 
 
 
 



 
که گفتم ! بفرما خانم ن ی! هم  میندار یاما و ول -  ! 

کرده بود ، اعصابش به   یکه با هد  یبه خاطر آوردن کار با
ختیر ی هم م   

دانست   یسوختن نداشت اما نم  یبرا یدل گر یکه د  درست
که اکنون هد هد یاحساس سر کند که هر عذاب نیچطور با ا  

مردانه اش الِ یکشد ، مقصرش اوست و ام یم   
کرد ؟ یرد مبا او چگونه برخو اسای اکنون ! 

هد هد از او باردار بود و فرزندش را سقط   یبه راست ایآ
 !کرده ؟
آمد ؟ یدرد کنار م  نیبا ا چطور ! 

دانم بود  ی، نم  د یپرس  یکه از خودش م ییتماِم سوالها ته   
دانست ینم  ! 

ستیتلفِن همراه نگر  یصفحه   یبه عکِس فرشته رو دوباره   
کردند  یانگار او را مواخذه م چشمانش   

چسباند و سر خم کرد  زی دست به م کفِ    
در آن جهان ، با او روبرو شد ؛ در   یاگر روز چطور

که نه تنها از هد هد مراقبت   د یشود و بگو  رهیچشمانش خ
 نکرده بلکه

فرشته    نِ یزتری را به عز بیآس نیشتریاست که ب یاو کس خودِ 
 !زده است ؟



در هم   ز یم یِ را رو شیو دست ها اش نشست یصندل یرو
آنها گذاشت یِ فرو برد و سر رو   

شد ؟ یعذاب تمام م  نیا یکِ  پس ! 
# 

*** 
سرد و در   یِ شد که در هوا یماکان نشست  ساعت ها م  کنار

ره یخ شیسگ ها ی نشسته و به باز یصندل  یِ سکوت رو  
  بود 
و آرام گفت د یلب کش یرو زبان   

بشه ینطوریخواستم ا یماکان    من نم -   
جا خوش  شیابروها ان ی، اخم م د یماکان به سمت او چرخ سر

  کرده بود 
 !چطور ؟ -

اشارپش ور رفت و آرام گفت یبا لبه  سودا   
  ی کارم رو تموم نکرده ، مجبور شدم از دفتِر صفدر نکهیا -

رونیب  امیب   
شد رمان هور  رهیپوزخند زد و دوباره به روبرو خ ماکان  

 
 
 
 



 
 
 
 

و   لمایف  یکارت رو خوب انجام داد    ستمیناراحت ن یذره ا -

دنشیکش نیپائ  یبرا یکه بهمون رسوند  یعکسا و مدارک  
باشه ،   ادتیفقط   هیکردنش کاف ستیسر به ن  ی، برا چیه که
؟ ید یفهم   رونی ب یاز خونه بر یمدت حق ندار هیتا  ! 
به او انداخت  سودا سر جنباند و سپس به داخل  ینگاه مین و

  خانه رفت
  د یرفت حال با یم  شیپ یگر یبه شکل د  ان یاگر جر د یشا

صبر   یمجبور بودند کم یگرفتند ول ی او را م یجشن نابود 
 به

دهند  خرج   
دچار مشکل   یشدن سودا ، صفدر د یبالفاصله بعد از ناپد  اگر
ظن و گمان به سمِت او ی رهایشد بدون شک تماِم ت  یم  
آمد  یم   

به حالت درازکش درآمد ؛ سرش را   ی را بست و کم چشمانش
گذاشت یصندل یچوب یبه عقب خم کرد و بر لبه    

باعث   ی حام یبار صدا  نینگذشته بود که ا یا  قهی دق یحت اما
  شد چشم باز کند 



؟ نیزد یحرف م ی چ یبا سودا درباره  - ! 
گرفت و گفت یق یعم نفس   

نبود  یحرف خاص  یچیه -   
نگاهش را به اطراف چرخاند   یزد و لحظه ا  ی کجخند  یحام

ستیو سپس دوباره به او نگر   
؟! حس   هیچ یبپرسم که قدِم بعد  تونم یم یباشه  ول  پرسمینم -

؟ میاز حد راکد شد  اد یکم ز  هی  یکنینم ! 
شد  رهیرا کش آورد و به او خ شیلب ها ی کم ماکان   

؟ یچطور یشب گرد  هیبا  - ! 
که خنده در آن  ییاز هم باز شد و با صدا یحام ی چهره
زد ، گفت  ی موج م  

تو فکرته ؟ یچ - ! 
فشرد  یحام  ی شانه  یِ ، دست رو ستاد یو ا د یخند  ماکان   

یفهمیوقتش شد م -  ! 
*** 
، چراغ   د یکش ی همانطور که خودش را از پنجره بال م  ماکان
ی فشرد و نور متزلزل  یم شیدندان ها نیکوچک را ب یقوه   
کرد  یپخش م شیرو شیپ را   

نفس زنان تنش را داخل اتاق انداخت و سپس بالفاصله   نفس
دراز  یا یحام یفرستاد و دست برا رونیب بدناز پنجره ،   

معلق بود   نیری ز یه پنجر یمحافظ ها  ی که بر رو کرد    



د یکش ینفس م قیبعد او هم کنارش بود و تند و عم یکم   
زانو گذاشت و خس خس کنان گفت یِ رو دست   

!رمان هور  دمیچشمم د  یِ مرگ رو دوباره جلو یعن ی   یعنی -  
 
 
 
 
 
 
 
 

و نور چراغ قوه را بر اطراف   د یهن و هن کنان خند  ماکان
  انداخت

زدمیهمونطور که حدس م -   
د یو دست به پهلو گرفت  سپس پرس ستاد یا یحام   

اش محافظ نداره ؟ یروونیش ری ز یدونستیم یچطور - ! 
و به او اشاره زد  د یکش نیصورت پائ یِ کالهش را رو ماکان   

  هی نجا یبار ا ه ی، قبال هم   یهانیک رِ یمد  یِ مثل همون دورهم -

رو محافظ   یروونیرشیز ی بود  منم بودم پنجره  یمهمون  
زدمینم  ! 



  رونیبه پشت سرشان انداخت و از پنجره به ب ینگاه  یحام
ش یبه محافظ ها دنیساختمان دوبلکس را با چسب  ستینگر  
کرد و سرش را تکان داد  یآمده بودند  پوف بال   

رمایود بمب کیلعنت بهت مرد    نزد  -  ! 
در را   یبار همراهش شد  به آرام نیزد و ا شیصدا ماکان

  یم  نیانداخت که به سمت پائ ییبه راهرو  یگشود و نگاه
 رفت 

  زمزمه کرد  
ای ب  ستین یکس -   

بلند شد    یخفه ا یپله ها گذاشتند که صدا یِ پا رو یآرام به
ی کرد  خبر  زیماکان دستش را برابِر او گرفت و گوش ت  

  نبود 
پچ زد  یرا برداشت  حام  گر یقدم د  پس   

فقط خودش خونه اس ؟ یمطمئن - ! 
رخ به سمت او چرخاند  میسر تکان داد و ن ماکان   

کدوم   ستیزن دومش هم معلوم ن  ستنیبچه هاش که کال ن -

هیگور   
توجه کرد و شانه بال   شیرو  شیپ رِ یدوباره به مس سپس

گفت یالیخ  یانداخت و با ب   
 ! چه بهتر ! به نفع ماست -



و نوِر چراغ را در دو  ستاد ی، ا دند یپله ها که رس  نیپائ به
سالِن کوچک انداخت و لب زد  یِ سو   

 ! اتاق خوابان-
و سر تکان داد  ستادهیهم کنارش ا یحام   

؟  می بر د یکجا با - ! 
  یِ از اتاق ها رفت ، خم شد و نور را رو یکی به سمِت  ماکان
به دنبالش آمد  یآن انداخت  حام یدسته    

؟ یکن یکار م  یچ - ! 
گفت رمان هور   ی به آرام ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

جز   کنهیبهش تردد م یکه کمتر کس  هیاتاِق کارش ، اتاق -

  خودش  احتمال درش هم قفله
اشاره زد  گریو با سر به اتاق د  ستاد یا راست   

ستین نیا -  ! 



ماند  ماکان از برابِر در   رهیمتعجب به او و رفتارش خ یحام
مکث گذشت و سپس برابِر دِر سوم زانو  یپس از اندک گرید   
و سر به سمت او   ستیاش را با دقت نگر رهیدستگ  زد 

  چرخاند 
اش کمتر استفاده شده رهیدستگ -   

به لب نشاند  یآورد و با قفل بودنش ، لبخند  نیرا پائ آن   
 ! خودشه -

د ینزدش آمد و خفه پرس یحام   
؟!   ه یچ ایجنگولک باز نی؟! خب اصال ا ید یاز کجا فهم  -

کدوم قفله و کدوم بازه ؟ ین یبب یکرد ی تک تک باز م ! 
شانه بال انداخت ماکان   

حدس بود ! در ضمن ، ممکن بود تو هر کدوم از   هیفقط  -

 ! اون اتاقا خوِد ملعونش خواب باشه
د یکش رونیب بش یاز ج ید یکل   

د یشاه کل -  ! 
که از   یماکان با مرد  نیشد  ا  ی هر لحظه متعجب تر م یحام

متفاوت بود   اریآن شناخت داشت ، بس   
ه  در را گشود و با سر به داخِل اتاق اشاره زد  در ک ماکان

نجوا کرد  ی پشت سرشان بسته شد ، حام    
نداره ؟ نیدورب - ! 

نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند  ماکان   



برِق خونه رو قطع کردم   یچ ی پس من برا یحتما داره  ول  -

 !؟
انداخت    یسرسر یآن نگاه  ی کار رفت و رو  زیسمت م به

د یرا کش  زیم یِ کشو   
 ! قفله -
  رونیب  یبرد  سنجاق ب یو دست در ج د یلب کش یِ رو زبان
  آورد 

نه ای  شهیم دونمینم -  ! 
سرش   یِ و متعجب بال  رانیح  یدو زانو نشست و حام یرو
و د یکش یماکان اما هر چند لحظه دست از کار م   ستاد یا  

از   د یآ یکه به سمِت اتاق م ییپا یِ داد تا مبادا صدا یم گوش
اش دور بماند  ییشنوا ی رهیدا   

تالش ، دِر کمد گشوده شد و  قهی س از پنج دقپ سرانجام
بر لِب ماکان آمد  یلبخند    

نهیهم -   
دکمه   یدو پوشه  دنِ یچراغ را داخِل کمد انداخت و با د  نور

را بال فرستاد رمان هور  شیدار ، ابروها  
 
 
 
 



 
 
 
 

یحام اریرو ب نیدورب -   
گذاشت    ز یم یِ آورد و رو  رونیبه سرعت پوشه ها را ب  سپس

آورد بدون توجه به رونی را ب شانیتک به تک برگه ها  
از آن ها عکس گرفت  عیهم سر یو حام اتشانیمحتو   

که تمام شد ، دوباره پوشه ها را دروِن کمد گذاشتند    کارشان
کرد  ی ماکان نچ   

ستمیقفل کردنش رو بلد ن -   
ستاد یا   

الیخ یب -   
سمِت او دراز کرد  دست   

ماسک روبده من اون ماس -   
خارج کرد و کِف دسِت ماکان   ی زی، شنوِد ر  بشیاز ج  یحام

قبل آن را در  یگذاشت  او هم خم شد و به ماننِد دفعه   
ممکن کار گذاشت ینقطه   نیتر د ید  کم   

گفت ی که راست کرد ، حام قامت    
؟ م یبگرد  شتری ب ست یلزم ن - ! 



  یو آهسته سخن م فیچانه بال انداخت ، هر دو ضع ماکان
  گفتند 

بجنب پسر  میِلفت داد  یالنم کل نیهم  میوقتش رو ندار -  ! 
آرام گفت  یرفتند و ماکان در را قفل کرد  حام  رونیاتاق ب از   

با خودم آوردم نمیا -  ! 
درون دستش نگاه انداخت ی و به ش د یچرخ ماکان   

؟ یچرا با خودت آورد  نویا - ! 
متیزد جنسش از طالست و گران ق یبود که داد م یساعت   
زد  ی پوزخند  یحام   

میمشکوک شد ، ما دزد   ی زیاگه به چ -  ! 
کرد  یآرام ی تکان داد و خنده  ی سر ماکان   

 ! دزد جد و آبادته مردک -
،   د یرس یم  ن یریز ی که به طبقه  ییبه سمت پله ها ماکان

نبالشهم به د  ی رفت حام     
آن دو در و  یِ قدم گذاشتند که دو سو یسالن بزرگتر  به

راه پله ، آشپزخانه بود  یِ روبرو   
از در ها رفت یکی به سمت   یحام   

آقا دزده !رمان هور     زمیریرو به هم م  نجایمن ا -  
 
 
 



 
 
 
 
 

رفت  درش را گشود  گریانداخت و به اتاق د  ی نگاه چپ  ماکان
بودنِ  مت یو در همان نوِر اندِک چراغ قوه ، با شکوه و گرانق  

مشخص بود  لشیوسا   
  ییطال یِ ها یرفت که کنده کار  یز یشد و به سمِت م داخل

بود  د یاش قابل د    
آن چنگ انداخت انیهدف م  یاز کشوها را گشود و ب یکی   
   خت یر  را به هم لیسر و صدا وسا یو آن ور رفت و ب نوریا

انداخت یاجمال یو نگاه  د یچرخ   
بود   ینظرش کاف به   
  یرفت و به اطراف سالن چشم چرخاند  لحظات  رونیاتاق ب از

هم به نزِد او آمد  یبعد حام   
که گمیم -     

ماکان زمزمه    د یآمد ، نگاِه هر دو به آن سمت چرخ ییصدا
  کرد 

د ییگاومون زا -      
# 



  رهیآنکه نفس بکشند به راه پله خ ی ب ی حرکت و حت یدو ب هر
مدام  یماکان گذشت و حام بدن ی  رهیماندند  عرق از ت  

  نیپائ شیابرو یکه از گوشه  یگرم  یزد تا قطره  ی م پلک
، دروِن چشمش نرود  د یلغز یم   

قصِد رسوا کردن   ییکه گو  د یتپ  یماکان چنان محکم م قلب
نیشان را داشت  آب دهانشان خشک شده بود و کوچکتر  

 یبه اندازه  د ی کردند که شا  یبه عضالتشان وارد نم  یفشار
شود  د یتول ییسانت تکان بخورند و صدا مین   

بود اما بعد  یشی و پر از تشو ری نفس گ لحظات    
فرستاد و سر به   رونی نفس حبس شده اش را تکه تکه ب ماکان
چرخاند  ی حامسمت    

ستین  ی ! خبر ـمیبر -  ! 
جنباند   ی در دست داشت ، سر  ی کوچک ی سهی هم که ک یحام

مبل  انیهر چه تمام از م یِ و آرام قدم برداشت  به آهستگ  
عبور کردند که ماکان غر زد  مت یو گران ق یسلطنت یها   

؟ ی اریبا خودت م هیاون چ - ! 
تا به   د یجلو کش یکالهش را گرفت و اندک یلبه   یحام

برسد  ییصورِت عرق کرده اش هوا   
   م یکنیچال م  یگوشه ا  هی می بری جواهر مواهر  م یسر هی -

ـای که ُدزد ب شهینم     
بی ادب ی! دزدا نمیبب نیسیوا -  ! 



و مرِد قد کوتاه و   د یهر دو به سرعت به سمِت عقب چرخ سر
به دست داشت و ی زرگب  ی که چراغ قوه  دند یرا د   یچاق  
آنقدر    د یایب  نیسرعت از پله ها پائ  ت یکرد با نها ی م یسع

و  فیضع یتمرکز و حواسشان را صرِف حرف زدن با صدا
 قدم

سر و صدا کردند ، متوجه افتادِن نوِر لرزان  یب برداشتنِ 
نشدند  واری چراغ قوه بر د    

و نعره زد رمان هور د یرا چسب یحام ی بازو ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ! بدو -
انداختند  یاستارت زدند و با دست مبل ها را به کنار ناگهان

در بود  یِ از پشت رو  د یو با شتاب به سمِت در رفتند  کل  
آزاد پرت   یِ ماکان آن را چرخاند و خودش را دروِن هوا پس

با شتاب آمد  یکرد و به دنبالش حام   



  یآمد که فحش م  یبه دنبالشان م ین یسنگ یو توِپ قدم ها تاپ
د یکش  یم اد یداد و فر   
داد زد  ماکان   

الن به خاطرش تا   کهی! مرت   صاحابویب  ی سهیبنداز اون ک -

دوئهیدنبالمون م ایاون سِر دن  ! 
بوته   یِ پرت کرد و ماکان از رو یرا به گوشه ا سه یک یحام
اطیباشد به سمِت دِر بزرِگ ح یانبر یتا راه م د یگل ها پر ی   

به    د یشن  یرا به دنبال خودش م یتند حام  ینفس ها یصدا
ی حام یِ ، ماکان شانه به آن چسباند و برا دند یکه رس وارید   

دستکش   یدست ها انیپا م یگرفت  او هم بدوِن معطل قالب
د یپوشش گذاشت و خودش را بال کش   

 دادشیداد و ب ی شدن بود و از صدا کیچاق در حال نزد  مرد 
شدند  ی م داریهم ب ه یکم کم همسا   

 دنیکنتوِر گاز گذاشت و با چسب  یِ بست ها  یِ پا رو ک ی ماکان
دست ک یو  د یبال کش یآن خودش را کم یِ  لهیبه م  
چاق و پرقدرِت مرد به   یدراز کرد که پنجه ها ی حام سمتِ 

ماِم قوا او رابا ت  یسر چرخاند  حام  د یچی پ شیدوِر مچِ پا  
زد  ی م اد یو فر د یکش ی م بال   

  دِ یکرد و تماِم وزِن تنش را به ام یدندان قروچه ا ماکان
بست برداشت و محکم به   یِ را از رو شیرها کرد و پا یحام
یِ رو  



که خورد ، با وحشت نگاه   ییو با تلو د یمرِد چاق کوب ی شانه
یِ فلز  یها لهیدست م کی چرخاند که با   یبه سمِت حام  

دستاِن او را گر یبود و با دسِت د  دهیدر را چسب یبال  محافظِ    
  یِ بار مرِد چاق به پشت رو نیزد و ا یلگد  گریبار د  کی

بست گذاشت و   یِ را رو شیو دوباره پاها د ی افتاد  جنب نیزم
 به

محافظ   یِ از رو یبال رفت  ابتدا حام واریاز د  یحام کمکِ 
ف یپاِف خف  یو سپس صدا  د یها به زحمت به آن سمت رس  

د یبه گوش رس نیزم یِ به رو شیکفش ها برخورد    
توانست به خرج دهد از   یکه م  ی سرعت تِ ی هم با نها ماکان
به سرِ  شیمحافظ ها به آن سمت رفت و دقت کرد که پا یِ رو  
نشود  ینکند و زخم ریماننِد آنها گ کانیپ   
وحشت کرد  از   یارتفاع لحظه ا دنِ یبا د  د یسمت که رس  آن

سوخت و سرش دوران  یاش م شانهآن همه جنب و جوش   
  داشت
با   شیچشم بست و سپس با گشودِن پلک ها  یا ه یثان یبرا

،  دنیاما به محض رس د یپر نیاش پائ  هیوجوِد خس خِس ر  
 شیشد و سوزِش زانو نیرا از دست داد و پهِن زم تعادلش

  نشان از خراش خوردِن آن داشت
و وادارش  د ی را گرفت و کش شیمهلت نداد ، بازو  یحام اما

و ماکان با وجوِد لنگ دند یجوب پر یِ از رو   ستد یکرد که با  



سرعت بدود رمان هور  تِ ی کرد که با نها ی تالش م زدنش  
 
 
 
 
 
 
 
 

بد   شانیبرا نیشد و ا ی باز م  گرید  ی و توک دِر خانه ها تک
مرِد چاق   یعربده   یِ عرِض کوچه که گذشتند صدابود  از 

 در
د یچیپ فضا   

 ! دزد  -
 ی م یاصل ابانیبه خ  د یبا  دند یشدند و باز دو گریکوچه د  وارد 
دند یرس   
آمد  یپشت سرشان م یهمهمه ا یصدا   
نعره زد  یحام   

 ! بجنب ماکان -
  شیدرِد پا الِ یخ  یچنگ زد و کاله از سر برداشت و ب ماکان

د یشد و با تماِم توان دو   



آمد و  یغرِش موتور یِ ، صدا دند یرس یاصل  ابانیبه خ یوقت
در را  یحام   ستاد یا شانی برابِر پا ییبعد خودرو یلحظات  
و ماکان هم به دنبالش  در   د یعقب پر  یصندل یو رو گشود 

نیگاز فشرد و ماش یِ ، فرهاد پا رو د یرا که محکم به هم کوب  
  شانه  یِ کاله از سر برداشت و دست رو یجا کنده شد  حام از

  فشرد 
یآخ   اَه   لعنت  -  ! 

فشرد   یرا م  شیزانو ماکان   
 ! تف به گوِر پدِر پدرسگش -

ستیشان نگربه پشت سر نهیرا دور زد و از آ دانیم فرهاد    
شد ؟ یچ - ! 

د یو غر د یخودش را به سمِت ماکان کش یحام   
شد  حواست   داریب  زیهمه چ  یب  ی که یشانِس گندمون مرت -

نباشه ؟ نیدورب یکه پارک کرد  ییبود جا ! 
د یچیپ یدروِن کوچه ا فرهاد    

بزرگ و  ی بود ، نه فروشگاه و مغازه   ی آره  نه بانک -

از دستم در   یز یاگرم چ  یرانندگ  ییراهنما نی نه دورب یمهم
 رفته 
خودمم که کاله داشتم  ه ی، پالک گل کار باشه  ! 
د یمچِ دسِت ماکان را چسب یِ حام   

شده  ی چ نمیبذار بب -  ! 



اش   قه یو شق د یکش  نیرا پائ نی او سر جنباند و پنجره ماش اما
زد  هیکوچکش تک یِ مثلث یخودرو و پنجره  ی را به بدنه    

داد  ی به او م یجاِن دوباره ا یسرد شبانگاه بادِ    
به لگنش زده   شیاش به شدت سوزش داشت و درِد پا شانه

نداشت یتیبود اما اهم   
به خنده  یصعود  ی ریابتدا به لبخند و سپس با س شیها لب

  گشوده شدند 
زد رمان هور  یحام یِ به بازو یمشت  

 
 
 
 
 
 
 
 

یخوب نگهم داشت -  ! 
رها  یصندل  یِ پشت یِ هم به خنده افتاد و سرش رارو یحام
  کرد 

کهیمرت شد یم از وسط داشت نصف مبدن -   



و کاله از سر   د یکش یزد و نفِس راحت یهم لبخند  فرهاد 
  برداشت

ستیدنبالمون ن یکس -  ! 
خطر هم جسته   نیگرفت و چشم بست  از ا ی قی دِم عم ماکان
 ! بود 

# 
*** 

  یو انتها د یچیپ  شیباند را هم به دوِر پا  ی  هیل  نیآخر سهراب
  آن را گره زد 

و گفت ستاد یا صاف   
بعد از    ی اریبهش فشار ب  د یمدت اصال نبا هیخوبه   -

ینکرد  تیتصادف اصال رعا   
 ی و نچ د یدست کش شیزانو یِ در هم ، رو یبا چهره ا  ماکان
  کرد 

بمونه ینطور یبذارم هم تونم ینم  شهینم -  ! 
شانه بال انداخت سهراب   

کنهیبرات دردسر درست م یخودته ! ازش مراقبت نکن لیم -   
 شی، تنش سرد شده بود و تازه درِد پا دند ی خانه که رس به

کرد   یم ییخودنما   
را آتل  شی پا یِ با چهار چوِب هم اندازه چهار سو سهراب

کرد تا تکان نخورد  یبند    



د یصورت کشبه  یبالشت گذاشت و دست یکرد و سر رو ینچ   
؟ یتا ک - ! 
باند را برداشت یاضافه   سهراب   

 هیبود  دهیکه پاش ضرب د  ی هر کس یننه جون برا ادمهی -

چهار  نیا ییبست  حال چون تو ی ده روز پاش رو م ا یهفته   
شهیم  یچ م ینیتا آخر هفته رو صبر کن بب روز   
کرد   یتک خنده ا و   

صورتش فشرد ؛ چهار روز ؟ یِ دستانش را رو ماکان ! 
شود  یم وانهیدانست که د  یم  ! 
دست   ی تیبسته شدِن در اتاق که آمد ، چشم باز کرد  گ یصدا
ستینگر یبه او م شانهبه    

یکلک خودت رو َکند  -  ! 
حوصله زد رمان هور ی ب یکجخند   

 
 
 
 
 
 
 
 



ست ین ی زیکه چ  نی! ا  می در رفت میشانس آورد  -  ! 
تخت نشست یسر کج کرد و لبه  یتیگ   

تو   یو بر  یکن  سک یبود که انقدر برات مهم بود که ر یک -

 !خونه اش ؟
  یاسمش را م ی خواست وقت یشد  م  رهیبه چشمانش خ ماکان

ند یبرد ، واکنِش او را بب   
یعامر  برزیفر    برز یفر -  ! 

شد  زمزمه   رهی زده به او خ رتیگشاد شدند و ح ی تیگ چمشان
 کرد 

شهی؟! باورم نم  برز یفر -  ! 
پوزخند زد و چشم بست ماکان   

شروع کارم بهم کمک   یکه برا ی مرد     یعامر  برز یفر -

ستاد یشد ، کنارم ا تیام شکا هیعل یکه وقت ی کرد  مرد    
که کارمندش برادِر دوسِت شوهر تو بود  یمرد   ! 

  یرو یو نگاهش ماِت نقطه ا د یلب کش ی زبان رو  یتیگ
شد  د یسف یروتخت   

دهیکه قرص رو برام آورد   گفت از داروخونه خر یهمون -     
به   یچکیو نفرت همچون پ دند یچ یماکان در هم پ یابروها

و  زیت  یدار که خارها غ یت یچکیو بال آمد  پ د یدوِر قلبش خز  
کرد  یرا دروِن قلِب او فرو م کوچکش     

انزجار گفت با   



که آهو بهم داد   یمدارکنقشه بوده  همه اش نقشه بوده  تو  -

یِ شدم    عامر قیدق شتر ی، ب دمیچند جا اسمش رو د   
   رهیپا بگ د یشرکت جد  هی خواستنیبرام دام گذاشتن  نم  یلعنت
جدا از حلقه خودشون باشه یکس هی خواستنینم   

بود  حال   یلعنت برزیکار خود فر   دم یفهمیزود م ای رید  چون
قدر راحت توتونست ان ی م ی شک ندارم    ک گهید   

  هیکنه ؟! مرگ شوهر تو  دایمن نفوذ پ یو کارمندا شرکت
که فاسدن ییاز اون قرصا  یک ی ی که اشتباه  ی تیاتفاق نبود گ  

  اد یشون ندارن ، ب ی بسته بند  یبه اسِم درج شده رو یربط و
بود که منو نیتو دست تو و شوهرت بخوره  نقشه شون ا  

فقط بخوان رد گم کنن   از عمد  نکهیبزنن  نه ا نیزم
ات   چارهیمنو از دور خارج کنن و تو و شوهِر ب خواستنیم

ی قربان  
نیشد    
و اشک دروِن چشمانش حلقه بست  به   دند یلرز یتیگ  یها لب

و هق زد  ستیصورت او نگر   
رفتمیکاش خودم م   دمیخر یبراش قرص م رفتم یکاش خودم م -  

! 
  یصورت گرفت  ماکان سر   یِ شکست و دست رو بغضش

خودش را  یتخت نشست  اندک ی تکان داد و به زحمت رو
 جلو 



به   یلبش را لحظه ا یدست بلند کرد  گوشه  د یو با ترد  د یکش
شانه اش گذاشت که  یِ دندان گرفت و سپس دست رو  

رنِگ او پنهان بود  آرام زمزمه کرد  یلباس و شاِل مشک ریز   
جان رمان هور   یتی گ    یتیگ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

لب   ری اش اوج گرفت و سرش به جلو خم شد  ز هیگر یصدا
کرد  یرا زمزمه م  گناهشیاسِم شوهِر جوان و ب   

زمیجوادم   عز    زمی عز    زمیعز -     
از دروِن قلبش پله پله بال آمد  با قدم   ی زیحس کرد چ ماکان
و پنجه در د یرس شیبه گلو  نیآهسته و سنگ ییها  

خارج کرد  شیاز گلو یگرفته ا یانداخت و آوا شیتارها   
متاسفم   به خاطر من   به خاطر من بود  من       یتیگ -

متاسفم یلیخ     
اما سرش را به چپ و راست جنباند و هق هق کنان گفت او   



اعتماد کردم  اگه خودم   یاشتباه کردم   اشتباه کردم به کس -

الن رفتم یو م دادمیاگه به خودم زحمت م     رفتمیم  
بره سر   تونستیقلبش انجام شده بود  م وند یبود  الن پ زنده

بچه  میتونستی مامان و باباش  م دنیبره د  تونستیکار  م  
زمیبرات عز رمیبرات   بم  رمی آخ بم   میباش داشته     
دِر اتاق   گریاو را فشرد که باِر د  یکرد و شانه  ی هوف ماکان

بود که داخل اتاق شد  ی بار حام نیباز شد و ا   
مـاکـا گمیم -     

آنها ساکت شد  دنِ یبا د  و   
شدند و چشمانش تار کیبه هم نزد  شیابروها   

گفت ی جد  یلحن با   
چه خبره ؟ نجایا - ! 

اکان  خم  م شتریشد و قامتش ب یبه زار لیتبد  یت یگ ی  هیگر
آمد و به نیاز تخت پائ  یچشم بست وسر جنباند  به سخت   

کرده بودند به شکل عصا آن را   یکه سع ی چوب کمکِ 
شانه اش زد و   یِ رفت  دست رو ی ، به سمت حام اورند یدرب
 آرام
  گفت

    حالش بِد  کنارش باش -
رفت و در را بست و به   رونی تق و تق کنان از اتاق ب سپس

زد  هیکناِر آن تک وارِ ید    



  چی، ه د ید  یاوراِق صفدر  انِ یرا م ی که ناِم عامر یا لحظه
شد  یگاه از ذهنش پاک نم   

زد  دستانش لرزش گرفتند  خی تنش    
شناخت اما یچاق و قد کوتاه و مهربان م  یرا مرد  یعامر     
  ا یتوطئه  زیهمه چ  د یگفت شا یدر ذهنش م  یفیضع یصدا
شیذهِن او و توهم ها یساخته و پرداخته   ایباشد  یپاپوش   

حدس  کی  یحت ای   ! 
داد به   یفرمان م ی رحم چیه  یدانست چرا قلبش ، ب ینم اما

ی عامر تیمحکوم  
اش بود  رمان هور یپدِر کار  شیبرا  یعامر  برزیفر  

 
 
 
 
 
 
 
 

گرفت  و در سرش ماکاِن   ی اد یز یاو مشورت ها از
بود که از  یاز معدود کسان برزیزد که فر  یم اد ی فر نیخشمگ
 مقصد 



روِز ماکان و فرشته خبر داشت آن     
*** 
دنده گذاشت و  یِ دسِت خودش رو رِ یفرشته را ز دست
به او زد  یچشمک   

و دنبال   یانداخت یروزا منو از کار و زندگ نیخوب ا -

ها ی بریاونور م نوریخودت ا  ! 
را خواباند و  یصندل یو اندک د یخند   ال یخ یب  فرشته
را با ولع خورد  شیآلبالوها   

که هست نهیهم -  ! 
تکان داد و سپس نگاهش را به اطراف چرخاند  ی سر ماکان   

؟! گفتم بهت که  میگم شد  ید ید  -     
جلو افتاد ، اخم کرد  ی  نهینگاهش به آ یوقت و   

وقته دنبالمونه یلیخ یلعنت نیا -   
خواست سربچرخاند که ماکان تشر زد  فرشته   

 ! نکن  نگاه نکن -
د یبه سرعت خودرو افزود و غر سپس   

  م یاس نزن هیقض نیپشت ا یگفتم بهت تا معلوم نشده ک -

اصرار ی اصرار   ه ی تو اصرار   ه ی ه  رونیب  ! 
اش را چنگ زد  ینخ  یِ مانتو ی لبه  دهیترس  د ی لب برچ فرشته   

    ماکان -



را   شیاما لب بر هم فشرده ، فقط سر تکان داد و پا ماکان
ی  دهیفا  زیو گر بی تعق نیپداِل گاز فشرد اما ا یِ رو شتریب  

نداشت یچندان     
شدنش نمانده بود  وانهیبه د   یزی شب ، چ  یکیآن تار در   

او شدند ؟  ینفر قربان چند  ! 
؟ ی؟! خواهِر حام وشی؟! جواد ؟! برادر دار فرشته ! 

او شده  ینابود   یبرا ینقشه ا  یِ آنها فقط قربان ی همه  یعنی
 !بودند ؟

آن را داشت که هر   ت یشده بود  در آن لحظه قابل اهیس دلش
شانه خودش  ی ، با دست ها ند یها را بب یکدام از آن لعنت  

اورد یرا بشکافد و قلبشان را درب  شان    
خواست   یزد  دلش م ه یتخت تک یِ سرش را آرام به پشت  پشت

بان یگر  یعدالت ی همه ب نیبرآورد و از ا اد ینعره بزند ، فر   
    بدرد 
خودش آمده بود رمان هور یِ نقل یبه خانه   عصر  

 
 
 
 
 
 



 
 

رد یتوانست بگ  یبا آن نم یارتباط چ یکه ه یا خانه   
در آن خاطره نداشت زانشیکدام از عز چیه با     
فکر   نیآنها باشد و ا ی و باق ی و حام ی تیگ نی توانست ب  ینم

آنها  یهمه  د یو دردمند نکند که شا  یروح و روانش را زخم  
بزنند  نیطعمه بودند تا ماکان را زم کی  فقط   
فشرد  دلش   شانه یِ همراهش را که در مشت داشت ، رو تلفنِ 
همه درد را نداشت نیتاِب ا   

را روشن کرد و به   لشیموبا ی لرزان صفحه  یدستان با
 یشک به او وصل م یدانست ب ی نگاه کرد که م یشماره ا
  شود 

او   یشماره  یِ اراده رو یرا بست و انگشتش ب  چشمانش
    رفت
 اد یدرون وجودش فر یزیچ   د یچیبوق پ یبعد صدا یلحظات

با او حرف بزند  د یاو را بشنود  با یصدا د ی که با د یکش یم   
زد  ی با او حرف م د ی! با  د یفهم یهد او را م هد    
د یچ یپ فشیظر یشد که صدا  یم د یناام گرید    

 !اَ    الو ؟ -
خش  یمشت کرده و با صدا شیپا یِ را رو گرشید  دستِ 
گفت یدار   



    هد هد  -
شنود که شگفت   یاو را م یدخترک باور نداشت صدا انگار

  زده گفت
 !ماکان ؟ -

ع کرد و  نتوانست حرف بزند  تماس را قط گریاو د  اما
را به سمت انداخت و مشتش را به سمت   لشیموبا یعصب

کنار  زیم  
آمد  یشکستن یپرت کرد که صدا تخت   
شد آن را  ی نم  گریافتاد  د   نیبود که بر زم  یآب وانِ یل د یشا

 !جمع کرد 
# 

*** 
  شیپا  تیمجبور شد دو هفته استراحت کند تا وضع ماکان

 د یداد شا یبهتر شود ؛ البته اگر به حرِف سهراب گوش م 
 همه
 دنیاو عادت به دستور شن یرفت ول یم  ش یبهتر پ زیچ

 ! نداشت
و   اورد یدو روز توانست ماندن در رختخواب را تاب ب تنها

اورد ی روز هم دوام ن ک ی یسپس آتل را گشود اما حت  ! 
  ستانمارینکرد ، به ب  یکار شیسهراب برا گریبار د  نیا

ش یپزشک حق نداشت تا دو هفته به پا ی هیرفت و طبق توص  



وارد کند  یاد ی ز فشار   
حال و اوضاعش بهتر شده بود و  نکهیحال ، به محض ا و
آمد ، راه   ی که به چشم نم   یتوانست با اندک لنگ زدن یم

 برود ؛
به سه هفته قبل به آن   کیبود که نزد  ستادهیا  یخانه ا یجلو
زده بودند رمان هور خونیشب  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شانه  ریز  یکرد و تک دکمه   کیکتش را به هم نزد  یها لبه
اش را از چشم برداشت ؛ در آن  یآفتاب نکی اش را بست  ع  

د یتاب  یم یاستخوان سوز آفتاِب سرد  یِ سرما   
زنگ فشرد  تمام فکر و   یدکمه  یِ رفت و انگشت رو جلو

جهت داده بود  رییهنش تغهدف و ذ    
شروع به درو کردِن  یاز چه کس  د یدانست با ی م حال

  دشمنانش کند 



گذشت ، نگاهش به طرز   یم  اطیکه از ح یمدت زمان  تمام
بود که آن را هم  یروانیش ری اتاق ز  یبه پنجره  ینامحسوس  
زده بودند  محافظ   
خدمتکاِر خانه آن را جمع کرد  زن   دنِ یزد که با د  یپوزخند 

اشاره زد  ی دستش را دراز کرد و به سمت   
و شما رو تو سالن  دنتونی خوشحالن از د   ی لیآقا گفتن خ -

کننیمالقات م  ی پشت ییرایپذ    
کتش گذاشت  بِ ی را در ج نکشیکرد  ع  ییاو را راهنما سپس

شده  دهیچ ی به مبل ها یبه دنبالش رفت  نگاه ی و به نرم  
   د یرس ی ترسناک تر به نظر م ییدر روشنا زی، همه چ انداخت

؟ ختند یآنها گر  انیچطور از م ! 
که شِب ورود  ستادند یا یشده ا ی کنده کار یِ دِر چوب برابرِ 
راه پله بود و با گشوده شدنش   رِ یز  دند یشان ، آن را ند  ی پنهان  
  یروابط گرم نکه یشد  با ا ی م  انینما یگری د  یا یانگار دن ،

کم به خانه اش آمده بود یلیداشت اما خ یاز آن با عامرقبل    
خارج شهر او را   عتِ یطب ایرستوران   ایدر دفترش  شتریب

هم که هنوز با همسر دومش ازدواج  یکرد  زمان یمالقات م  
ماکان بود  یاکثرا مهماِن خانه   نکرده،     
  یاش دور نگه م یاو را آنقدر از خانه و زندگ یعامر چرا

امنش   مِ یحال خودش به شدت به او و حر نیداشت و در ع
 نفوذ 



کرده بود ؟  دایپ  
و ماکان داخل شد و در پشت سرش بسته ستاد یکنار ا زن   

راست اتاق ، سراسِر پنجره بود  سمتِ      
پرنده یپر از گل و درختچه و قفس ها یرو به باغ یا پنجره   

بزرگ بود و لوستِر  یسالِن کوچک ، کتابخانه ا یِ نتهاا
زانیاز سقفش آو یمیعظ   
او را از جا پراند  یعامر یآشنا یصدا   

 ! ماکان جان ! پسرم -
کرد حس انزجار و نفرتش را کنترل کند  به   ی سع ماکان
د یکش حصارزد و مرِد کوتاه قد را در   یلبخند  یسخت   
او زد  بدن  یِ رو یضربه ا یعامر   

  یخوب ی! خبرها  نمتیبیخوشحالم بعد از مدت ها م یلیخ -

  ازت نداشتم
زد  یلبخند کج  ماکان   

 ! الن خوبم -
نرم و   ی ها یتکان داد و او را به سمت راحت  یسر  یعامر
زدند !رمان هور  ی کرد که به آدم چشمک م  تیهدا یگرم  

 
 
 
 



 
 
 
 

  بایتقرهم کنارش   ی از آنها نشست و عامر یک ی  یرو ماکان
 ! در مبل فرو رفته بود 

شکِم برآمده اش گذاشت یِ و دست رو د یکش  یآه یعامر   
که   ی فرشته اتفاق افتاد ، هر خبر  یکه برا یبعد از فاجعه ا  -

ی ها حت  ی بود  بعض یند یازت داشتم خبر بد و ناخوشا  
  ی لیخ دمیشن  یو عقلت رو از دست داد  یشد  وانهید  گفتنیم

یسفر کرد    
از او داشت یاریبس یها دهیشن پس   
گرفت یکتش را گشود و نفس کوتاه ی دکمه   

به خطر افتاد و اتفاقا همون   می گفت سالمت عقل شهیبله  م -

ح یزدم و ترج  رونیخان  از شهر ب برزیسفرها نجاتم داد فر  
 رانیا ی ذهنم رو معطوف شناخت مردم کنم  به هر جا دادم

خودم رو  یکم ینطوریسفر کردم و با مردم همکالم شدم  ا  
دادم نیتسک   
او زد   یزانو  یرو یکوتاه  یبار ضربه  نیا یعامر   

یحق دار    یبله    بله   حق دار -  ! 
گفت یبه در آمد که عامر یتقه ا یصدا   



د یبفرمائ -  ! 
از آنها   یکیگشوده شد و سه زِن خدمتکار وارد شدند   در
  یا ینیدست داشت و زِن پس از او س یرو ی بزرگ کیک

یحاو  
به مانند   ییو فنجان ها یمشک  یی رنگ با گل ها د یسف  یِ قور

به همراه داشت وهیاز م یچوب یآن  و زن سوم سبد    
، اتاق را ترک   زی رو م ییرایپذ  لِ یوسا دنِ یبعد با چ یلحظات
  کردند 
کرد  یکوتاه ی خنده  یعامر   

  یدار دمیشن  ی رو بپزن ! وقت یکه دوست دار  یکیگفتم ک  -

ی انیم  ی هی با خامه و ل  یشکالت  کی بال درآوردم  ک یایم  
ها گلخونه   یفصل توت فرنگ  نی! هر چند تو ا  یفرنگ  توت
بهتره یچ یاز ه یول  هیا  ! 
  نیا  نهیبود اما پر از تمسخر و ک یبار لبخند ماکان واقع نیا

مورد  کِ ی ک یشناخت ، حت  یاو را م  یو بم ها  ر یمرد تمام ز  
اش را عالقه   

شد ؟ کیاش نزد  یمرد آنقدر به او وزندگ نیا چگونه ! 
کوتاه کرد  کناِر او دم و بازدم گرفتن   یگرفت و تشکر ینفس
سخت بود  شیبرا  ! 
او   یبرا ی کیبه زحمت به جلو خم شد و برش ک یعامر

گذاشت و به دستش داد  یو مشک  د یسف یِ دست شیدرون پ   



، پر  ک یک یسرشار از خامه بود و بر رو کیک یها وارهید 
یهم شکالت کیک  ی ه یاز شکالت  پا   ! 

تنها با دستپخِت مشترِک هد هد و فرشته خوردن  کیک نیا
  داشت
ها را تند و تند و نامرتب   ی کوچک توت فرنگ  یِ هد  یوقت

گرفته   را که به انگشتش ییزد و فرشته خامه ها  یبرش م
 بود
رمان هور  د یمک یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

آن روزها تنگ شده بود  یِ قدر دلش برا چه     
وقت   چیداد ، کاش ه ی وقت فرشته را از دست نم چیه کاش
کرد  ی نم دایپ ریی اش با هد هد تغ دوستیشکِل    
دخترک عاشق اوست د یفهم  ی نم کاش     



دندان فرستاد ، الحق که   ری ز کی از ک یکرد و برش یهوف
برش خورده به دست هد   یها ی خوشمزه بود  اما توت فرنگ

 هد
بود  ی گرید  زیچ   

را صاف کرد  شیو سپس صدا د ینوش یاز چا  یا جرعه  
شروع   یمن برا  نکهیخان ، غرض از مزاحمت ا برز یفر -

دارم ازیهم به مشورت شما ن دمیکار جد    
کرد چهره اش    یشد  ماکان سع  رهیبه او خ ارانهیهوش برزیفر

  مظلوم و صادق باشد ؛ مثِل همان جواِن تازه کاِر لغر اندام
را به حلقش فرستاد و ادامه داد  ی از چا گر ید  یا جرعه   

زدم تو کار تجارت  واردات و فروش پوشاک و لوازم  -
چرا   دونمیاما    اما نم یا گهیو هر خرت و پرت د  شیآرا
تونم ینم  

کار   نیا یبرا کنم یکار  حس م  ه یکز کنم رو رو متمر  ذهنم
از   ستم یساخته نشدم  اصال انگار راه و چاهش رو بلد ن  

  د ی، گفتم شا یمن بود  یشما راهنما و ناج شهی که هم ییاونجا
بار هم نیا یبتون      
تمام گذاشت  مهیعمدا جمله اش را ن و   
و با دستمال لبش را   د یرا بلع  ک یاز ک یبزرگ  یتکه  برزیفر

  پاک کرد 



وارد  انایاح ایبه پخش دارو  ی برگرد  یخواینم     یعنی -

هم  ا یلیو خ یدار یخوب ی ؟! تجربه  ی بش یصنعت داروساز  
اش خوِد من ی کی  کننی م ت یحما ازت  ! 
به درِد    تتیحما د یخودش را گرفت تا نگو یجلو  یلیخ ماکان

خورد  ی ت مبی ادبکفِن پدِر   ! 
زد   یآن لبخنِد احمقانه ا یِ جا به   

رحم    یب یلیخ  کنم یحس م  یواد نیمن زخم خورده ام تو ا -

من رو کردِن دستِ  ی  فهیوظ  اد یکه به نظر م هیتر از اون  
مردم رو به   یمشت لشخوِر خوک صفت بود که زندگ هی

گرفتن    هر چند  یباز    
و آرامتر گفت د یکش یآه   

خودمم باختم یزندگ -  ! 
  ی زیبرِق شرارت آم برزیدر نگاِه فر یلحظه اکرد  یم حس
زد ،  شیپا یکه او به رو یگرید  ی است  اما ضربه  دهیرا د   
شد که بتواند دوباره به چهره اش بنگرد  نیاز ا مانع   
 شیگذاشت و خودش را پ زی م یِ را رو کشی ک یحاو ظرف
دندان فرستاد  ریانگور برداشت و ز یخوشه ا د یکش   

تو کاِر   یخوای اگه م     نطورهیپس اگر ا  دم یبهت حق م -

بزرگتر  نه  یها  سکیدنبال ر ی بر د ی، با یتجارت باش  
کار    نیتو ا ادهی دست ز  مبویو کفش و زلم ز   راهنیپ  چهارتا
ی تو بخش دارو کار کن ینتون د یشا   یفک کن  شتر یبهتره ب  



رمان هور    یاگر بخوا  ستی هم بد ن یپزشک زاتیتجه یول  
 
 
 
 
 
 
 
 

سر جنباند  ماکان   
که مربوط به دارو و درمان و   یراه چیتو ه خوامینم -

  وزارت بهداشته وارد شم
گفت  یو سپس هوم  د یبه چانه اش کش یدست برزیفر   

  ییقردادها نیبا ا ایتو کار صادرات فرش  تازگ  یبهتره بر -

  ا یزرشک   ایمثال صادرات پسته   ایکه بستن جون گرفته  
رهیز  
با چند تا جووِن   کی ش یِ خِط بسته بند  هیون  زعفر  ی حت ای و

مثه خودت راه بنداز و بزن تو کارش  ماشاءللا  دهیخوش ا  
  ی هم برا قیو رف ک یشر یتونیات هم خوبه  م  ی ریگ ارتباط

ر یمس نیتو ا  ی که بتون یجنم رو دار نیا  یخودت جور کن  
کنم ی من چند نفر رو بهت معرف یخوایاگر م  ی موفق ش هم   



به پا بود  یزد ، درون دلش جشن  ی کجخند  ماکان   
که بتونم اطالعات  د یکن ی رو بهم معرف یصد البته  اگر کس -

شمیدرباره اش کسب کنم ممنونتون م  ! 
نمود  چطور  شیکرد که دِل ماکان را ر ی خنده ا یعامر

ه یکر یچهره  نیدهشتناک و ا یخنده  نیسالها کناِر او با ا  
او فاش نمود ؟ یاش را برا ی زندگ یو تمام رازها ماند  ! 
و   فی زشت و کث  شیبرا یتماِم مسائِل مربوط به عامر حال

آمد  یچندش م   
آورد    یخفه را تاب نم یاز آن ، ماندن در آن هوا  شتریب

به ساعتش انداخت و برخاست ینگاه   
  ی مرخص یر به من اجازه  خان  اگ  برزیممنونم فر اریبس -

د یبد     
اخم کرد و دسِت چاقش را در هوا تکان داد یعامر  

یکجا ؟! تازه اومد  -  ! 
اما پلک بست و سر جنباند  ماکان   

به پدر و مادر   د یبا ی سر هیبرم   د یسپاس  اما من با اریبس -

  بزنم
مبل برخاست و او   یگفت و به کمِک دسته ها ی هوم یعامر

ی گذشتند ، سرفه ا  یم اطیرا بدرقه کرد  کنار هم که از ح  
د یو سپس پرس کرد    

شده ؟ یاز خونه ام دزد  شیچند هفته پ ید یشن - ! 



و  ستاد ی به خود گرفت  ا یشگفت زده ا  یچهره   ماکان
ستیمتعجب به او نگر   

؟ یتیامن داتیهمه تمه  نیواقعا؟! با ا - ! 
د یفت و دست به چانه کش گ یباز هم هوم یعامر   

رو از کار انداخته بودن  بعد اون مجبور شدم   زیهمه چ -

خونه یبرا  رمی نگهبان بگ   
خانه داشت که  نیدر ا زیابرو بالفرستاد  او چه چ  ماکان
نگهبان استخدام کرده بود ؟ شیبرا ! 
در خود جمع شد و گفت  یسرما اندک از   

مهم تره   ی زیاز هر چ تی امن  نیکرد  یخوب اریکار بس -

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

زد  دست   یکرد و لبخند  نیبال و پائ ی سر یبه آرام یعامر
  به سمتش دراز کرد 



بهت    امیسرِد ! منو ببخش که تا دِم در همراهت نم یلیخ -

دمیخبر م   
بر لب نشاند  ی دستش را فشرد و او هم متقابال لبخند  ماکان   

خان برز ین باشه فرممنونم  خداحافظتو  د یحق دار -  ! 
از او کرد و به سمت خانه برگشت    یهم خداحافظ برزیفر

کل یماکان زدوده شد و با نفرت به ه یلبخند کم کم از چهره   
 ی خود م ی زود او را طعمه  ای  رید   ست یو کوتاهش نگر خپل
     کرد 

# 
*** 
خم شده بود  یتی گ یو کناِر شانه   ز یم یرو  

؟ ستی از شنود اتاق کارش ن یخبر - ! 
چانه بال انداخت یتیگ   

  نه -
ستاد یا بدنکرد و دست به  ی هوف ماکان   

کردمیکه فکر م  هیتر از اون یعوض -   
د یو با اخم پرس د یسمت او چرخ یصندل یرو  یتیگ   

ستی خط ن نیواقعا تو ا د یشِک ! شا  هیواقعا  د یشا -  ! 
، به   شانهعقب رفت و دست به  ی پوزخند زد ، کم ماکان

سپرد  هیوارتکید    



رو از   زایچ ی لیخ دم یخونه اش که رفتم تازه فهم  یتینه گ -

سوال  یتازه برام جا  نم یبی من پنهون کرده  الن که م  
اش بذارم ؟!   یکه چرا نذاشت من پا تو خونه و زندگ شهیم

ممکن منو دور نگه داشت ؟! احمق بودم  انقد   ی چرا تا جا
 کور
  یکه همه  دمی مشکوکه  انقدر نفهم یز یچ هی دم یکه نفهم بودم
دادم سرش مویزندگ     
کرد و آرام گفت ینچ  یتیگ   

ماکان  انقدر خودت رو سرزنش نکن ستیتو ن ریتقص -   
کرد  یلب و لوچه اش را با تمسخر جمع نمود و هوف ماکان   

مشغول شد که نگاهش ، به   ستمشیو دوباره با س د یچرخ یتیگ
کرد  ر یماکان گ فِ ی ک یِ پاکِت رو   

؟ هیاون چ - ! 
با سر به پاکت اشاره زد  ماکان اخم کرد  و   

  کیبهم داد  گفت صبح پ ومدمیام داشتم م ی منش  دونمینم -

  بهش داده 
را نگاه کرد و    شیرفت و پاکت را برداشت  پشت و رو شیپ

 لب جلو فرستاد رمان هور 
 
 
 



 
 
 
 
 

؟ ی چ  یعنیاسم وآدرس نداره     - ! 
آمدن  رونی بال رفته دِر پاکت را گشود و با ب ییابروها با

در ابعاد بزرگ ، ماتش برد  ییعکس ها   
صدا لب زد  یب   

    نه -
، بردارزاده اش ی، پدرش ، برادرش ، هست مادرش  ! 

، برخاست و   د ید  نیکه حالش را چن یت یگ  د یدهانش را بلع آب
زد  شیصدا   

؟ نیا  ه یماکان ؟! چ - ! 
دانست  یهم نم خودش ! 

  نیشکار دورب نکه یاز ا یکامال واضح بود که آنها خبر اما
  شده اند ، ندارند

 شیهر عکس ابروها دنِ یو با د  د یپاکت را از دستش کش یتیگ
شدند  کیبه هم نزد  شتریب   

نایماکان ؟! ا هیچ نایا -     
آمد  یم  رونیاز عمِق چاه ب شیصدا   



 ! خونواده ام -
شد  انیو ترس در چشمانش نما  د یلب گز یتیگ   

؟ هیکار ک     یعنی - ! 
شد و سر تکان داد  رهی به او خ ماکان   

دونمینم -    ! 
*** 
رها کرد  چهره اش در هم بود  ز یم یپاکت را رو یحام   

دهیتهد  هیرسما  -   
عکِس پدِر ماکان را برداشت و با اخم گفت سهراب   

باشه ؟  رمرد یحواست به پ  ی چ یعنی - ! 
نهفته گفت یدستانش گرفت و با خشم  انیسرش را م ماکان   

می اریسرش ن یی عمال گفته بابات رو بپا که بال یعنی -  ! 
  یعکِس طاها را برداشت و عصبکرد و بلند شد   ی هوف کالفه
آن را مشت کرد  یگوشه    
د یبه چانه اش کش یدست یحام   

؟!رمان هور ییتو دنیکاِر اوناس ؟! فهم یعن ی   یعنی -  
 
 
 
 
 



 
 
 

انداخت و قدم   ز یم یو عکس طاها را رو  د یلب گز ماکان
  یِ شد  بو ره یخ یابر یِ زنان به سمت پنجره رفت  به هوا

 برف 
آمد  یم  ! 
گفت آرام   

شون  هی عل ییکارا  هیمن دارم  دونستنیاگر م   دونمینم -

جلوم  کردنیم  ی سع زامیعز دِ ی شک دارم دوباره با تهد  کنمیم
 رو
سِر وقِت خودم   ومدنیم م یاحتمال مستق  رنیبگ  

فرهاد آمد  یصدا   
فکر   د یشا  کنن ی رو نم سکی ر نیچون شک دارن ا دمیشا -

شهیم  ت یازت حما ییجورا هی کننیم   
با اخم سر به سمِت او چرخاند  ماکان   

؟ ی چ یعن ی؟!  ییچه جورا - ! 
شانه بال انداخت فرهاد    

تصادفت اونطور که   کنم یماکان  اما الن    حس م دونمینم -

بهت زد و حال نیهمون دفتر ماش ینبوده  جلو ی تو گفت  
عکسا رو فرستادن نیتو همون دفتر برات ا   هم   



که کناِر   د یچرخ یو حام یتیسمِت گماکان نامحسوس به  نگاه
  هم بودند 

نگفت  یزیهم فشرد و چ یِ رو لب   
 ی دوستیروزها  نیبه حرف آمد که ا یوشیسکوِت او دار با

با او نداشت یخوب   
رو براش فرستاده  نایبا ماکان مشکل داره و ا یهر کس -

رو هم بشناسه نجایا د یشا  یعنینظر داره   ر یاونو ز یعنی   
به دنبال او بود ؟ یهم گذاشت  چه کس یپلک رو ماکان ! 

بار سودا آرامشش را به هم زد  نیا   
؟ م یممکنه ما هم تو خطر باش یعنیپس  - ! 

خطر در گوِش ماکان زنگ زد  یکلمه  و   
او  یِ که برا ی کسان  گریباِر د   کیدر خطر بودند   زانشیعز
قرار گرفته  د یداشتند به خاطِر وجودش ، مورد تهد  تیاهم  
  بودند 
قصِد صدمه زدن به او را    ی! اگر کس رشیپدِر پ    پدرش

توانست از خودش دفاع کند ؟ یداشت ، م ! 
چون فرشته تدارک  یاو هم سرنوشت ی؟! نکند برا یهست ای
؟ ند یبب ! 

کرد  شتر یرا ب شیپلک ها یِ رو فشارِ    
طاها پشِت چشمانش ، انگار حجِم قلبش   رِ ینقش بستِن تصو با
اش بزرگ آمد  شانه یبرا   



  ی سخت شد  چشم باز کرد و کِف دست به آرام دنیکش نفس
ش خم نشود بدنچسباند تا  واریبه د    
  ستیشود و دشمنش ک یم د یتهد  ینداند از جانِب چه کس نکهیا

کرد رمان هور   یرا سست م  شیپا ر ی، ز  
 
 
 
 
 
 
 
 

، سخت تر   یاهیزدن در س ریو شمش  ی کیبرداشتن در تار قدم
بود  غ یت ی از گام برداشتن بر لبه    

ستیو به آنها نگر د یچرخ   
و تاواِن  کنمیم داشیکه هست ، هر جا که هست ؛ پ  یهر ک -

رمیگیکنه ازش م د یجرات کرده خونواده ام رو تهد  نکهیا   
رمی گیهم م بدجور  ! 

خفقان آوِر آنجا خارج شد  یبلند از فضا  یبا گام ها  سسپ   
و دست به پهلو گذاشت و سر به سمِت   ستاد ی ا اطیح انِ یم در

  آسمان گرفت



داشت   یاو گام برم یِ رو ، به سو  ِش یپ یِ کیدر تار  یکس چه
 !؟
# 

*** 
رفت و پدرش    ی م گرید  یبه سو ییمثل فرفره از سو مادرش
خواند  ی به چشم ، روزنامه م ینک ینشسته و با ع شیروبرو   
زد  یمبل ، چرت م  یِ هم کناِر خوِد او رو طاها      
دانست چطور از آنها سوال بپرسد تا نگرانشان نکند  ینم   
جا به جا کرد و من و من کنان از   شیپا یِ طاها را رو  سر

د یپدرش پرس   
- ؟ یریم رونی روزا ب نیروزا   ا نیخان    ا  ار یامم   اسفند  ! 

ستینگاه از روزنامه گرفت و به او نگر  ر یبا تاخ پدرش   
پسر ؟ ی چ یعنی - ! 

؛ دلش آشوب بود  د یلب کش یرو زبان  !  
  ادهیپ  نایوزن و قندت و ا  ی عنی،  گمیبه خاطر خودت م -

؟ یر یم نایو پارک و ا یرو ! 
زد و   یشد  نگاهش دو دو م  رهیبه پسِر کوچکش خ اریاسفند 
د یفهم یرا خوب م نیااو    
گذاشت شیپاها  یِ روزنامه را تا زد و رو یخونسرد  با   

 !فرض هم که برم ، به تو چه ؟  -



بر لب   یمصنوع یماکان به هم دوخته شدند  لبخند  یها لب
  آورد و گفت

- ینطوریهم  یچیه   یچیه  ! 
رساند  ینم  اریبه مشام اسفند   یخوب یسوال بوها نیا اما   

نظر   ر یرا ز شیماند و واکنش ها رهیبه ماکان خ همانطور
از دفعات قبل شده بود او  شیتوجهش به طاها ب   نکهیگرفت  ا

 را
داشت یبه شک وا م شتریب   

لرزانش را صاف کرد  یِ صدا   
شده ؟!رمان هور  یز یماکان ؟! بابا ؟! چ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

خطوِط چهره اش را از نظر   رمرد یپ   ستیبه او نگر  ماکان
  ش یماکان دهان گشود ، دروغ بودِن حرف ها  یگذراند و وقت

 بر



آشکار گشت او   
شده باشه آخه ؟ د یبا  یخان  چ ارینه اسفند  - ! 

روزنامه را گشود اما  یِ را تکان داد و دوباره تا سرش
  ختهیاو را به هم ر  ی زیچه چ گریماکان بود  د   ِش یفکرش پ
 !بود ؟

در سر داشت یزیر سکوت رفته اش ، چپسِر د  نیا     
*** 
را گشود  راهنشی پ یمبل انداخت و دکمه ها یرا رو شیپالتو   
 بدنبندش را از دوِر بدنو  د یکش رونیرا از شلوار ب شیها لبه

  آزاد کرد 
تخت انداخت و حوله اش را  یِ را پشِت سِر هم رو شیلباسها

  به دست گرفت و سمِت حمام رفت
که کناِر خانواده اش گذرانده   یو به روز  ستاد یدوش آب ا رِ یز

    بود ، فکر کرد 
، مادرش ، طاها ی ، برادرش ، هست پدرش  ! 

آنقدر    اورد یب  رونی ب یاز آنها حرف  یق یکرد به هر طر یسع
و پرس و جو   د یکش یکه ماهان قبل از رفتن او را گوشه ا

 کرد 
 
 د یاز ماهان بع  نینشده بودند و ا یزیکدامشان متوجه چ چیه

 ! بود 



کتفش را چنگ زد و ماساژشان داد  عضالت   
بعد بالخره از حمام دل کند و به آشپزخانه رفت    قهیدق ده

را روشن  یکتر ریش محکم کرد و زبدنحوله را دوِر    
 ستاد یکمدش ا یکه به لرز نشست به اتاقش رفت ، جلو تنش
برداشتن لباس یبرا   
  ی محکم یبرخورد ش بِ یمه ی کرد که صدا ی را خم م  شبدن

ن یباعث شد زانو به زم نیزم یِ و آوار شدنش رو شهیبه ش  
و سر بچرخاند  بچسباند    
که   ستیاتاقش نگر یبزرِگ پنجره  ی شهی زده به ش بهت

د بو ختهیشکسته و فرو ر     
سمت    د یکرد و از جا پر لیو تحل هیمغزش تجز هیثان کی در

گرفت  دهیرا ناد  ش یو سوزِش کِف پا د یپنجره دو   
نظر    ریفرستاد و کوچه را ز  رونیتنه اش را از پنجره ب  مین

که به   د یرا د  یاهپوشیگرفت  در نوِر چراغِ برق ، فرد س
 سمتِ 
د یدو یکوچه م  یِ انتها   
  ی آن نشست ، ب یگفت و به سمِت تخت رفت  لبه  یا یلعنت

و با  د یکش رونیرا از آن ب  شه یش شیپا تِ یتوجه به وضع  
شلوار به تن کرد  عجله   
و با   د یاش پوشبازتِن  یِ را رو شیو پالتو د یدو رونیاتاق ب از

یِ با پشت  شیرفت  کفش ها رونی از خانه ب د یبرداشتِن کل  



کردند  یم جاد یا یاد یز یسر و صدا دنشی، هنگام دو دهیخواب   
باِد سرد تنش     ست یآن را نگر یِ کوچه که شد ، دو سو وارد 
لرزاند  رمان هور  یرا م  

 
 
 
 
 
 
 
 

رفته بود ، حرکت کرد و چشم   اهپوشیکه مرِد س یجهت در
  چرخاند 
همانطور با حوله به   د یبا  د ی کرد و چرخ  ینبود  پوف  یخبر
داشته  رانداختنشیگ  یبرا ی تا حداقل شانس  د یدو یم رونیب  

  باشد 
؛ آنقدر که از   د یها باز در آن اطراف چرخ نی ا یبا همه  اما

خوردند   یبه هم م شیسرما دندان ها   
ها ، سر از   هیاز همسا ی کیرا که پشِت سرش بست  اطیح درِ 

آورد  رونیپنجره ب   
بود ؟ یچ  ی؟! صدا ا ین یاعتصام یآقا - ! 



د یکش سشی خ یبه موها یکرد و دست  ینچ   
  ی شهیکرد ش یطنت یش هی یک ینبود   یخاص  زیچ  دونمینم -

نیاتاقم رو آورد پائ   
اخم کرد  مرد    

؟ یبود ؟! خودت سالم یک ید یللا و اکبر  ند  - ! 
زد  یکج لبخند    

شما ، سرده هوا  ممنون از   د ی بله جناب  حالم خوبه  بفرمائ -

تون ی ریگیپ   
  یداخل خانه شد و او خودش را به خانه   د یبا شک و ترد  مرد 

دوم رساند  یخودش در طبقه    
چسباند  یخانه را پشت سرش بست و خودش را به بخار در   
  یمات ماند  سر چرخاند ، رِد گام ها  ش یپا یِ کِف خون دنِ ید  با

به دنبالش آمده بود  یخون   
و به اتاقش   زد ی، مجبور شد برخ لشیرغِم م یکرد  عل یپوف

برداشت و به ی و گرمکن وری پل شیلباس ها ی برود  از کشو  
را بست تا   شی نمود و پا دایپ ی کرد اما قبل از آن پارچه ا تن

نکند  یشلوارش را خون   
  یِ ماند  نگاهش رو رهیشکسته خ یبه پنجره  بدنبه  دست
کرد  ری ها گ شهیخرده ش انِ یم یتوده ا   

بود   یرفت و آن را برداشت ؛ سنگ شیپ اطیاحتبار با  نیا
بزرگ یشده در کاغذ  دهیچیپ   



بزرگ و خوانا بود  شیرا گشود و نوشته ها آن   
بچشمش   مثه تو ! چه   اد یهد هد خوشمزه اس ؟! منم بدم نم -

ارزون ای گرونه  متش یشب ؟! ق هی یبرا  یقدر بهش داد   
از تو ! که   شتریب  ی! فک کنم با اون به منم خوش بگذره  حت؟
قسر  یتونیهفته ! نم هیشب بخوامش  مثال  ه یاز  شتریب  
تک تک    دنی م زاتی تاواِن گناِه تو رو تک تِک عز  یبر در

 ! شون
افتادند  و   نیو نامه و سنگ هر دو با هم بر زم د یلرز دستش

ن یزده اش بود که بر زم خیقلِب   نیا نهایا یعالوه بر همه    
د یشکستنش به گوش رس  یِ و صدا خورد    

# 
*** 
شد  رهیدستانش مچاله کرد و با اخم به او خ انیکاغذ را م آهو

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
تو و هد هد  دونهیکه م هیک نیا -     

تکان داد و گردن خم کرد و دستانش را پشِت آن   ی سر ماکان
  در هم گره زد 

تخت برداشت و   یِ کرد و برخاست  پتو را از رو ینچ آهو
ماکان انداخت  آرام گفت ی شانه  یرو   

  خیپاشو برو تو سالن    نویبندازن ا شهیش انی ب  زنمیزنگ م -

یزد    
حرکت ماند  یاما همانطور ب ماکان   
تخت    ینشست و به او که لبه   نیزم یِ او رو یِ برابِر پا آهو

شد  رهینشسته بود خ   
او گذاشت و زمزمه کرد  یزانو یِ دستش را رو کفِ    

که    ستین ران یماکان   هد هد حالش خوبه ! اون اصال ا -

کنه تشیبخواد اذ  یکس   
خش دار و گرفته بود  شیماکان به حرف آمد ، صدا یوقت   

آزار رو من بهش رسوندم  پاش رو وا کردم به   نیبدتر -

اش ، منم یزندگ  دِ یتهد  نیام  بزرگتر یزندگ  ! 
کرد  شتر یاو را ب یزانو یِ فشاِر دستش رو آهو   

از هر   شتریمراقبشه  اون ب اسای  رسهیبهش نم یدسِت کس -

دوستش داره یکس  ! 



کالمش را درک  ی  هیماکان بر صورِت او نشست  کنا نگاه
شد  د یتشد  شیابروها انِ یکرد و اخم م   

پتو را گرفت رِ یماکان ز یپنهان شده   یِ و بازو ستاد یا آهو   
  کنهیگرم و کلوچه حالت رو بهتر م ییچا وانی ل ه ی  م یبر ایب -

که داره یبگرد  ی دنباِل کس یتون یم  ی، اونوقت با فکِر بازتر  
کنهی کارا رو م نیا   

خودش را به دست او سپرد و لنگ زنان از اتاق   ماکان
مبل نشست و آهو دِر اتاِق او را بست تا   یِ رفت  رو رونیب

 سرما به 
او که  دنِ یو با د  د یرا بال کش ی بخار ینفوذ نکند  شعله  سالن
کرد  ی گذاشته بود ، نچ ز یم یِ اش را رو یزخم یِ پا   

  دونمی! نم  اد یدونه پا م  هیهست سِر همون  ییهر بال یعنی -

روِز خوش  ه یکه   یکرد  یبا اون پا در حِق کس  یچه ظلم  
نهیبینم  ! 

کرد  یحس نم را  شیزد  اصال درِد پا ی پوزخند  ماکان  ! 
خودکاِر تنش    یِ دفاع  ستمِ یلنگان بودنش هم به خاطِر س لنگ

آورد  یم شی بر پا یاز درد فشاِر کمتر  زیپره یبود که برا   
مبل رها کرد    یِ پشت یِ را بست و سرش را رو چشمانش

در حِد زمزمه بود  شیصدا   
ام    شهیزدن به ر شیکه قصد کرده به آت هی ک نیا فهمم ینم -

و رفقاش بود ، الن من زنده  یعامر یاگه کاِر دار و دسته   



رهیبگ ینطوریجوِن منو ا خواد یکه م  هیک نیا  نبودم   
اش   ی نیدر ب مشیعطِر مال  یِ آهو را حس کرد  بو نشستنِ 

بود  لبش کج شد  رهیو چشم گشود  دلسوزانه به او خ د یچیپ  
- 

خوشحال   ینیبی ام رو که م  یچارگینه ؟! ب  یبر یلذت م یدار
و   رمان هور  دمیکش شیخواهرات رو به آت  یزندگ   یشیم  
 
 
 
 
 
 
 
 

پر از غم   شیچنگ زد ، ساکت شد  صدا شی که به بازو آهو
  بود 

که هر دو تا خواهرام   یمرد  هیبدبخت دنِ یوقت از د  چیمن ه -

چون خواهرِ  نکهینه ا  شمیعاشقش بودن ، خوشحال نم  
هر دو تاشون حاضر بودن جونشون  دونمی، چون م ستمین یتن

ماکان  منکرش   رمیتو و عشقت بدن  من ازت دلگ یِ رو پا  



که با دخترخاله ام   ی که واسه کار شم ی، منکرش نم شمینم
خودش رو دسِت تو سپرد چون یدارم  هد  نه یازت ک  یکرد   
که تماِم   یکه مرد  د یترس ی نم نیو از ا یاش بود  یبچگ عشقِ 
ی اون سر کرده ، هر کار  الِ یاش رو با خ  ینوجوون یروزها  
، تو سرد و گرِم   ی تو   تو بزرگ یبخواد باهاش بکنه  ول دلش
به شورِ  یاز تو انتظار نداشتم پا بد   ید یروزگار رو چش نیا  

  یول  یبش  یسرکش نیاون  انتظار داشتم تو مانعِ ا یِ جوون
ی هد   ستمی تو ن  یبرامجازات  نیبه ا یمطمئن باش راض  

مراقبشه اسایخوبه  مطمئنم    حالش   
او گذاشت و سپس بلند  یزده  خیدستاِن  انِ یرا م  یچا وانیل

شالش فرستاد   ر یاش را ز یشان یپ  یرو یموها یشد  طره   
پشِت گوش زد  تلفن همراهش را برداشت و ماکان عطسه   و
و همانطور که  ستیدر هم به او نگر یکرد  با چهره ا یا  

ماکان   یبرا  ی فرِد پشِت خط بود ، سر ییِ پاسخگو منتظرِ 
  تکان داد 
د یبوق قطع شد و آهو پرس یصدا بالخره   

رو مامور نکردن که   چکسی ؟! ه ستیدنباِل ماکان ن یکس -

به  یرو نفرستادن دنباِل دختر  یه اون باشه ؟! کسحواسش ب  
هد هد ؟ ای یهد  اسمِ  ! 
  ی سخن م یدانست او با چه کس یصاف کرد  م بدن ماکان
هم گذاشت و با آرامش سر تکان داد  یِ آهو پلک رو  د یگو   



به گوِشت خورد معطل نکن    یز یچ انایخب  اگر اح لهیخ -

خبر  بهم بگو  هر طور شده ، با اس نیتر  تیاهم ی ب یحت  
!    ی، نامه ، کبوتِر نامه بر ! هر چ ادداشتی اس ، تلفن ،  ام

  مراقب خودت هم باش
ستیرا قطع کرد و به او نگر  تماس   

رو   شتریکم ب  هیبه نظرم بهتره   ست ین ینه ماکان  خبر  -

بچه ها رو با هم  د یبا  میبش ریدرگ  شتریب د ی، با م یکن یباز  
رو    گهیبا هم روبرو شدن ، همد  ییجا  انایکه اگر اح  میکن آشنا

  نفله نکنن
دو پا   یِ بار وزنش را رو نیسر جنباند  بلند شد و ا ماکان
ی نداشت وقت تیاهم شیکِف پا قِ یکرد  سوزِش عم  میتقس  
گرفت  یقلِب سردش ، سوِز سرما هر لحظه شدت م انِ یم   

تونمیامروز نم  م یزنی فردا   فردا حرف م -   
  یباز به همان اتاق با پنجره   دهیخم ییو با شانه ها د یچرخ

  شکسته اش بازگشت
  الِ یخ د یکرد  چطور با یبه تاسف تکان داد و هوف یسر آهو

رِ یفکِر خودش هم درگ  یکرد وقت  یراحت م یماکان را از هد   
دخترک بود ؟ تِ یامن ! 

*** 
نشسته بود و به آنها    یمبل و کناِر حام یدسته  یرو ماکان

رمان هور ستینگر  یم  



 
 
 
 
 
 
 
 

  یذهن شان را آماده م د یبا یدانست از کجا شروع کند ول ینم
  کرد 

شده یچ نید ی کردن  شن د یکه خواهِر فرشته رو تهد  نید یشن -   
آنها   انِ یبر آهو توقف کرد و سپس دوباره م یلحظه ا چشمش
د یچرخ   

  یمجبور ش نکهیا  دمیفهمیدشمن داشتن رو نم یمن معن -

ی تا شونه   یبگذر زت یاز همه چ یو گاه  یسپر کن شانه  
رو   یو سر از تنش جدا کن یرو به خاک بمال دشمنت

چند نفر منو دشمنِ  دمیروز به خودم اومدم د   ه یتا   دمیفهم ینم  
کردم ثابت   یسع  دوننیم زاشونیو عامِل مرگ عز خودشون

ستیکردم ثابت کنم دسِت من آلوده ن یسع   گناهم یکنم ب    
از همون افرادِ  یک ی یحام     
شانه اش گذاشت و فشرد  یِ آنکه به او نگاه کند دست رو یب   



و غِم خودم  اما   یبعِد مرِگ فرشته من غرق شدم  تو بدبخت -

دماغشون شد و ناگهان  یِ رو گرفت  مو ه یقض یِ پ  یحام  
قصد کرد به فرار کردن که    د ی تنها د  دونیرو وسِط م خودش

که تازه د یخبر به گوشم رس یانداختن  که زمان  رشیگ  
رو از دست بدم     قیرف هی   خواستمینم  شدمیرو پا م داشتم

؟ ینجاتش دادم  چطور ! 
رفت    وشیبار آرام به سمِت دار نیو ا ستاد ی کرد  ا سکوت

نداشت  یخوب ی  انه یهنوز با او متاد سیکنارش ا  !  
  یسر و صدا نم ی نبود  آروم نبود    ب یمثل حام وشیدار -

توجه  یکرد و همه  ی م بی رفت تو دِل خطر  از اول تخر  
 ه ی  نکهیکرد  ازش خبر نداشتم  تا ا  یرو به خودش جلب م ها

جا ولش کردن که جون بده ه یجون  مهیگفت ن ی روز حام  
به دِل جاده تا  م ینام و نشون دفنش کنن  زد  یبعدش ب و

اما  میکه نجاتش داد   مینجاتش بد      
ستیبه جمع ساکت نگر  دوباره   

؟ یچطور - ! 
ستاد یآنها ا ی  انه یجلوتر رفت و م یاندک   

مسائل   یچطور ما از بعض نید یتا حال از خودتون پرس -

  ی ؟! چرا حام  م یکنیشون نفوذ م نیر ب؟! چطو میشیخبردار م
 و



نشدنشون   یی از شناسا المیو من خ  رنینم رونیب وشیدار
اونا از چرخه حذف  ستمیچطور مطمئنم که تو س ا یراحته ؟!   

خودمون رو از خطر   میتونی؟! چطور م  رسنیبه نظر م شده
از تحرکات ما   یی راحت باشه که فعال بو المونیو خ می حفظ کن  
؟ نبردن ! 
زد  پوزخند    

و   انیالن هر دو تاشون مرده به حساب م وشیو دار یحام -

رو  یکه قصد کردن حام یخبر ندارن از همون لحظه ا  
، گورشون رو کندم بکشن   
صفحه   یِ درج شده رو امِ یپ دنِ یبا د   د یلرز بشیدر ج یگوش

کنجِ لبش نشست رمان هور  یاش ، لبخند   
 
 
 
 
 
 
 
 

قصِر پر از   یِ ها ه یخوام تک تک پا یبهتون گفتم من م -

و بعد شاهِد سقوِط طبقه به  زمی لجن شون رو سست کنم و بر  



وقته   یلیهم باشم  من خ یِ شون و آوار شدنشون رو طبقه
رو ی که حام ینقشه ام رو شروع کردم  از همون لحظه ا  

دادم نجات     
لب ؛ انگار شعبده   یِ رو یسمِت در خانه رفت ، با پوزخند  به
یقدرِت خود را دارد  اندک دنِ ی است که قصِد به رخ کش یباز  
  د یدر چرخ ی رهیخم کرد و دستش را دراز نمود ، دستگ بدن

پر از تمسخر گفت ییو ماکان با صدا    
یحام  نِ یقاتل     کنم یم  یمعرف -  ! 

و   د یدو مرد در چهارچوِب در ، فرهاد از جا پر ستادنِ یبا ا و
پر بهتِ  یِ سر داد و صدا یو غرش د یکش رونیاسلحه اش را ب  

بلند شد  یتیگ   
# 

را بال آورد  شیودست ها د یسمِت آنها چرخ ماکان   
! فرهاد ! آروم ی ! ه یه -  ! 

ستینگر یشده به آنها م  جیگ سهراب   
که  نایا    نایاما ا -     

هم گذاشت ی مش پلک روبا آرا ماکان   
ان  یراحت ! خود   التونیخ ی! ول دونمی! مدونمیم -  ! 

از خشم قرمز شده بود ، اسلحه اش را مدام به سمِت آن   فرهاد 
د یغر  یداد و م یدو مرد تکان م    



؟! چطور   یبپ ا گذاشت ایخود  ی؟! تو برا  یان ؟! خود  یخود  -

؟! چطور ؟ یبهشون اعتماد کن یتونیم ! 
دسِت   یِ رفت و دست رو شیبود که با آرامش پ   یحام نیا اما

گفت یآورد  به آرام نیفرهاد گذاشت و اسلحه اش را پائ   
اگه اونا نبودن ، منم زنده نبودم نکهیا یبرا -  ! 

جوان گذاشت یاز مردها  یک ی یشانه   یِ دست رو  ماکان   
ژنی برادر بزرگتر ، ب -  ! 

را نشان   یبود ، ماکان مرِد کنار رهیبا اخم به فرهاد خ مرد 
  داد

، خسرو کهیبرادر کوچ -  ! 
آنها با   ییکه گو ستینگر یبه آنها م  یا نهی با چنان ک یتیگ

   دستان خودشان ، همسرش را به قتل رسانده اند 
دمشونیهمونان  قبال د  یآدما نای! ا دمیرو د  نایمن ا -  ! 

د یبه چانه کش یکرد و دست ی نچ ماکان   
ما ، کنار اونا  یآدما  ی تیکم برعکسه گ هی -  ! 

که بر آن   یمبل ی خودش را به لبه  یبا اخم ، اندک سودا
کرد و گفت رمان هور  کینشسته بود نزد   

 
 
 
 



 
 
 
 

! چه خبره ماکان ؟ فهمم ینم - ! 
کرد  یرا بال فرستاد و هوف شی ابروها ماکان   

د یسواِل درست رو پرس یک یچه عجب !   -  ! 
اشاره زد  یآمد و به حام  ش یپ یکم   

آدما بود  انقدر   نیدست هم رِ ی ، ز د ینیب یم نجایکه ا یا یحام -

ناله کردن هم نداشت یِ نا  یزده بودنش که حت     
شد و انگار همان روِز گرم برابر نگاهش   رهی چشمانش خ به

  زنده شده بود 
بکشنش   کرد یپلک زدن هم براش دردناک بود آرزو م یحت -

یی، برادرا ژنیه درد راحت شه  خسرو و بتا از اون هم  
  یخوب یوقت زندگ چیپدرشون ه اد یکه به خاطر اعت بودن
  نداشتن
آنها چرخاند  انِ یگرفت و م ی از حام نگاه   

  هیکنه   نیبتونه مواد پدرش رو تام نکهیخسرو به خاطِر ا -

  ژنیو معلوم نبود اگر ب شهیم  ا یاز ساق یکیدسِت  رِ یروز اس
 سر



داشتم درباره   ی وقت ادمهی  ومد ی سرش م  ییبود چه بال دهینرس
شناختمشون  چند  کردمی م  قیداروها تحق یی جابه جا ی  
که   یوحش یبشن به اون گرگا لیفقط محافظ بودن تا تبد  یسال

تو وجوِد آدم ییزایچ  هیاما   خواستنیصاحباشون م  
  ژنیخسرو و ب   گردهیبه اصِل آدم برم ییزایچ  هیداره   شهیر
نیمادِر نازن هیمادر داشتن    هی      
کرد زبان   یاو بود  زن زبانیافتاد که در سنندج م یفکِر زن  به

بود و دست انیاش نما یروسر ر یکه از ز ید یسپ یِ با موها  
که   ییچه شب ها  فینح یِ و استخوان ها دهیچروک یها

کرد  سِر   شیزانوها همانِ یرا م فرشته  یِ ماکاِن دردمند از دور
 او 
از قصه ها گفت شیگذاشت و برا ش یپاها یِ رو را    
ها ییجدا از    
ها یدور از     
د یکش یآه  

هم که   طانیش  یاصِل آدم که خوب باشه ، دست پرورده  -

که هنوز   یکه برگرد  خونهیتو رو م ییصدا ه یته دلت  یباش  
  غومیبرگشت هست   من مهمون مادرشون شدم  براشون پ راه

 فرستادم  با سر اومدن  در که باز شد دو تا مرِد کرِد قد 
دمیرو د  کلیو درشت ه بلند    
زد  یفکرش در آن لحظه ، لبخنِد کج  یِ ادآوری با  



! اما   شکننیالن استخوونامو م نیبا خودم گفتم هم -

سپر کرد  براشون حرف زدم  براشون از  شانهمادرشون 
که  ییبال  
چشمشون گذاشتم و  یرو جلو قتیما اومده گفتم  حق سر
ه یرو گذاشتم به عهده شون  ترکشون کردم و  میتصم  
مادرشون بود که برشون  نیاز من براشون موند  اما ا شماره

دوباره  خواستیاز پسراش داشت  دلش م یگردوند  دِل پر  
کنه   یباز مادر خوانیقسمشون داد که اگه م   رهیبگ پسشون

  براشون ، همراِه من بشن  من شماره ام رو گذاشتم و رفتم
 کهیخسرو بود ، داداش کوچ  د یاما چند ماه بعد بهم خبر رس  

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

رنگش به ماکان   یو به او اشاره زد  چشماِن عسل برگشت
بود  رهیخ   



رو گرفتن و بردن  یحامبه اسِم   یمرد  هیبهم خبر داد  -

به من ربط  ییجورا  هی گفت یجنوب تا کلکش رو بکنن  بهم م  
منو   یروز هی باشه که  یا یهمون حام  کردمیباور نم  داره

شون هم سی رئ گفت یم   دونستیم کشیقاتِل خواهِر کوچ  
  طیبل ه یبجنبم   د ینجاتش بدم با خوامیو اگه م همراهشونه

جنوب شدم یو راه مایهواپ      
گرفت و ادامه داد  ینفس   

شون مجبور شده بودن بزنن  انقدر   س یرئ یرو جلو یحام -

رو اونطور نایبشه که ا یراض وونیح ی کهی که بالخره مرت  
کرده که مثه آب خوردن آدم بکشن  منتظر    تیترب د یبا که

از جمع شون کم شه  د یکه با  یفرصت نشستم  تا بالخره اون  
  یحام   ژنیرفت تا مثال به خودش برسه  موند خسرو و ب 

میرو دفن کرد      
ستیبه او نگر  یکجخند  با   

  ریبماند که بعدش چه قدر فحش خوردم   اما تا گردن ز -

وانمود کردن که انگار  یطور  ژنیو خسرو و ب میخاکش کرد   
بود    یکاف  نیهم سشونیرئ  یحال انجاِم کارشونن  برا در
مرده بود و در حال دفنش بودن  رفت و بهشون سپرد  یحام  
در کار   یبعد از اتمام کار برن هتل دنبالش  اما اتمام کار که

مشی، برد  نیصندوق عقب ماش میرو انداخت  ینبود  حام  



  یامهم رفتن دنبال کارشون  ح  ژنیوبعد خسرو و ب مارستانیب
ما بود  تو   ی تازه شروع همکار نیکرد   اما ا داینجات پ  
که   ی مکان یبودن که ِگرا ژنی، خسرو و ب  وشیدار ی  هیقض

م ید یسرش رس ی بال یرها کرده بودنش رو بهمون دادن  وقت  
صورتش   یِ جلو نهیبود که اگه آ فینفساش ضع انقدر
 یِ مرده رو تو مه یمرِد ن  هیزنده اس   ید یفهمی ، نم یگرفت ینم

 جنگل
ما شد     یبشه  اما خب طعمه  وونایح ی کردن که طعمه  رها

خرده   میبعد از اون بهمون کمک کردن که در امان بمون  
دادن تا بلکه به   یرو به ما م  د یرس یکه بهشون م یاطالعات

رو به خاطِر مادرشون انجام نایا ی دردمون بخوره  و همه   
    دادن
شد و آرام گفت  رهیفرهاد خ  به   

شون ثابت بشه   یوفادار نکهیا یمحض اطالعتون ، برا -

که من با  یچند ماه بعد از روز  ژنیمادِر خسرو و ب  گمیم  
  یکردم ُمرد  چرا ؟! چون اتفاق داریتو خونه اش د  پسراش

اورد یبه پسراش محول شده  طاقت ن یا  فهیچه وظ د یشن     
قدم بذارن  یا به راه کرد ! حال پسراش با ما هستن  ت سکته

داشت تیکه مادرشون رضا   
چه قدر متکلم     د یلب کش یِ سکوت کرد و زبان رو یا لحظه

را صاف کرد  شیوحده بودن ، سخت بود ! صدا  



  ه یفرق کرده  الن ما هم   ی کرده  همه چ  ر ییاوضاع تغ -

تا در میرو کامل بشناس گهیهمد  د یبا  میدار یدشمِن نامرئ  
چشم و گوش هم   د یبا   م یریاز هم کمک بگ میلزوم بتون  مواقع
تا  م یبه هم اعتماد کن د ی، همه مون ! دو طرفه  با میباش  
استفاده نکنه    نمونیضربه زدن ب یما برا نیاز شکاِف ب یکس

ن  بودنشون توگیجمن مثِل برِگ آِس  یبرا ژنیخسرو و ب  
  ییروسا سیمن ارزشمنده  اونا جز چند تا رئ  یماجرا برا دلِ 

یکس دنیکه مدام دور و برشون هستن و بهشون دستور م  
مخالف و به   ی تو جهبه   قایدق نکهیا ی، ول شناسنینم رو

من   یبرا  جنگنی ما م ی صورت کامال خاموش ، برا
 ارزششرمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 
ما رو از   یهمه  یِ که زندگ یی از کشتِن تک تِک کسا شتریب

حال و روز انداختن  از نیخارج کردن و به ا یحالت عاد   



 د یباشه اگه من رو تهد  ادتونی لحظه     نی از هم   امروز
حواستون   ن یشماها هم ممکنه تو خطر باش  ی عنیکردن پس   

یت ی! گ  می کن یاز امروز قراره رو باز     ن یجمع کن رو     
او چسباند  یبرا یکالمش را به دستور یِ انتها   

  یعکساش رو پخش کن  کپ  می رو حذف کن یوقتشه صفدر -

دادستان و  یها گرفته رو برا ی که از متشاک یی چک ها  
و جز به جز خالف و کثافت   زی به ر زی وکال بفرست  ر کانون
دست و یچطور نم یبب خوامیم   رهیرو دا زیهاش رو بر یکار  
رهیفرو م شتریکه خودش رو نجات بده و ب زنه یم پا  ! 
به خسرو و   ینی و با بدب ی رکیز  ری هنوز ز نکهیبا وجوِد ا یتیگ
موافقت با اوسر تکان داد و   ی، اما برا ستینگر ی م ژنیب  

گفت  یچشم  
اشاره زد  وشیو به دار د یچرخ ماکان   

 ! رفقا رو با هم آشنا کن -
گوشش گفت ر یبه سمت آهو رفت و ز سپس   

 ! باهات حرف دارم -
بعد آهو در را پشِت   یرساند و لحظات  یتیرا به اتاق گ خودش

  سرش بست
ماکان ؟ هیچ - ! 

د یپرس  نیسنگ ییو با اخم و نفس ها د یچرخ ماکان   



   خوامیرو م دهیخر یهد  ی برا اسایکه   یخط یشماره  -

خارج از کشورش رو یشماره    
در صورتش باشد به او  یحس  چیبدون آنکه ه یلحظات آهو
یِ از رو یآمد و کاغذ  شیو سپس سر تکان داد  پ ستینگر  
کرد و به سمت او  ادداشتیرا   یبرداشت و شماره ا یتی گ زِ یم

  گرفت
    فقط -
شد  رهیدر چشمانش خ ماکان   

اش نکن ماکان ییفقط هوا -   
و   د یاز جانِب او بماند ، چرخ یآنکه منتظِر حرف  یب سپس

   اتاق را ترک کرد 
ماند که او را به   ب یو غر بیعج یه ابه شمار  رهیهم خ ماکان
ان یدر م اسایناِم   نکهیا یو ب مایکرد  مستق   یوصل م یهد   

 ! باشد 
# 

*** 
داشت رمان هور زیوار و جنون آم وانهید  یلذت حس  

 
 
 
 



 
 
 
 
  ی چا یوانیو با ل ندازد ی پا ب یِ ، پا رو ند یتوانست بنش  یم نکهیا

؛ لذت بخش و آرامش  ند یدست و پا زدِن دشمنش را بب  
بود  دهنده   
  یبتواند جا د یانداخت شا یلجن چنگ م  انِ ی م ی صفدر حال
کند و خودش را بال بکشد  دایپ یدست   
در کانون وکال  گریفسادش شده بود ورِد زبان ، د  حال

او  هیسابقش هم عل نِ ینداشت و چند تن از موکل یاعتبار
تیشکا  
بودند  کرده   
  گریسقوط بود  مطمئنا د  یسست و آماده   گاهشیجا حال
نداشت یا دهیهم فا شیها  ی بالدست یبرا   
برد ،   یو ماکان از آن لذت م د یرس یخون به مشامش م یِ بو

انهیوحش یلذت  ! 
ها بود رحم و مروت را در خودش کشته بود ، از همان   مدت
؛   یا انهیوحش دست درازی ضرباِت  رِ یکه فرزندش ز یروز
ا یبه دن  

، جان سپرد  امدهین   



  ی چه م یحذِف صفدر یطرِف مقابل برا ند ی بود تا بب منتظر
 !کند ؟

شد و   ینجاِت خودش دست به دامان آنها م یشک او برا یب
نداشت یو سود  دهیفا چیآنها عمال ه یِ ، برا  گریاز طرف د    

رخ دهد و چه قدر    یا یری شان درگ انیممکن بود م پس
او  یشده  دهیو در نیاو باعث شعف بود اگر جسِم خون یبرا
 را
د ید  یم   

، اما آن لحظه از  د یترس  یاز مرِد درونش م یهم گاه خودش
د ی اینبود که ترس به سراغش ب ییجمله زمان ها     

از دشمنانش را به چشم   یکیکرد تا مرِگ   یم  یشمار  هیثان
بود  یخوش شانس م ی؛ البته اگر کم ند یبب  ! 
آمد که باعث شد سربچرخاند  سودا با  یی قدم ها یصدا
او را نظاره کرد  یلبخند    

یخوشحال -  ! 
زد   ی کجخند  ماکان   

ی از اون چه که فکر کن شتریب -  ! 
د یبه سمِت او برداشت و پرس یقدم سودا   

 !و چرا ؟ -
گرفت و همزمان با آن چشم بست و با   ی قی دِم عم ماکان

  بازدمش ، پلک گشود 



از صِف دشمنات کم شه ؟! فعال   یکی بهتر که  نیاز ا یچ -

به نفعِ منه  چیه کی  ! 
کرد  یتک خنده ا سودا   

البته         ماکان ؟ یحق دار - ! 
که از آن به    یو به پنجره ا د یکامال به سمت او چرخ ماکان

بود ، پشت کرد  رهیخ رونیب   
شنومیم - ! 

لبخندش را جمع کرد و آرام گفت رمان هور سودا  
 
 
 
 
 
 
 
 

خونواده ام؟ دنِ یبرم د  شه یم   شهیم - ! 
آمد  شیاخم کرد و پ ماکان   

 !خونواده ات ؟  -
د ینگاه از او دزد  سودا   



    مادرم   پدرم -
مال مشخص بود  شد  جوابش کا  رهیدر سکوت به او خ ماکان

شود  او اتماِم حجت  ریگی و انتظار نداشت که سودا باز پ  
بود  کرده   
،   د ینگاهش را که د   ستیسر بال آورد و به او نگر  سودا

  ملتمس گفت
! هم خودم دلم براشون تنگ شده و هم اونا کنم یخواهش م -    

د یغر ماکان   
 ! نه -
آمد  شیشد  ماکان پ  رهیلب بست و با غم به او خ  سودا   

  نجایتموم نشده ، نه ! به تو ا  انیجر نیا ینه سودا ! تا وقت -

تا  ی مونیم نجایخطر کنم ! تو هم  تونمینم نیو عالوه بر ا ازهین  
بدم! حالم برو ! کار دارم  صی زماِن مناسب رو تشخ من  ! 
نگفت  با  یزیچ گریو سخت بود که سودا د  یچنان جد  لحنش
رفت و بعد از بسته شدِن در رونیاز اتاق ب دهیخم یسر  
د یکش  یماکان پوف ،   

  یخواست با او بحث کند  به او حق م ی نداشت اما نم یکار
نیتوانست کوچکتر ی نم یداد ، دلتنِگ خانواده اش بود ول   

بکند  ی ا یاطیاحت یب   
و   نیشد  کوچکتر رهیخ یمیقد   زِ ینشست و به م  یصندل یرو
اتاِق خانه بود  نیتر ریدلگ    



سوخته و  ی به رنِگ قهوه ا یمیقد  یِ و صندل ز یم ک ی با
که در گذِر زمان کدر شده و به    ییمویبه رنِگ ل یوارهاید 

 رنگِ 
در آمده بودند یریو دلگ زشت   
شیها  ییبود ؛ خودش و تنها دهیخودش برگز یِ را برا آنجا     
دانست   یکه م  یزد و شماره ا  ی چشمک م زی م یرو لیموبا

ی او به دختر ی باشد برا یشده تا راِه ارتباط ره یدروِن آن ذخ  
چند ساعت همسرش بود اما بعد از آن یفقط برا که    
خود کرده و به سمت   رِ یاز آن ، تماِم مدت ذهنش را درگ بعد 

د یکش یخود م   
خواست با او حرف بزند   یرا ماساژ داد  نم شیها چشم    
را بشنود  شیخواست صدا ینم    
خواست   رمان هور  ینم  

 
 
 
 
 
 
 
 



جزء آنها نبود  یخواست اما هد  ینم  زهایچ یلیخ او   
*** 
با مهراوه چه کند  گاهشیگاه و ب دارِ یدانست با د  ینم   

زد و او را دعوت به نشستن کرد  یلبخند    
دمتونی تعجب کردم د  -   

داد  لیبه او تحو یحیلبخند مل  مهراوه   
من انقدر براتون ناپسنده ؟ دارِ ید  - ! 

زد  هیاش تک یصندل  یِ به پشت ماکان   
نگفتم سرکار خانم  امرتون ؟  یز یچ نیمن چن - ! 

دستش را در هوا تکان داد و ناخِن بلنِد لک خورده  مهراوه
  اش نگاِه ماکان را جلب کرد 

   رم یازتون بگ ی خبر ه یگفتم  شدم یسمت رد م  نیداشتم از ا -

نی ستیوقته ن  یلیخ   
لبش را بال برد  یبه زحمت گوشه  ماکان   

راحت   یزندگ  ینطوریسر و صدا باشم  ا یب  دمیم حیترج -

گذرهیتر م   
و گوش ماکان را آزرد   د یچیمهراوه در اتاق پ یخنده  یصدا

 اما لبخند احمقانه اش را حفظ کرد و به او فرصت داد تا
دهد  ادامه   

  ی رنگ د یرِت دعوِت سفبرد و کا فش یدست در ک مهراوه
د یکش رونیب   



ز یخدمِت شما ، ماکاِن عز نیا -    
خم شد و پاکت را سمِت او هل داد   ز یم یِ و رو  برخاست

انداخت یسرسر  یماکان آن را برداشت و نگاه   
؟ نیکنیازدواج م نیدار یبه سالمت - ! 

شد  رهیو به او خ د یدوباره خند  مهراوه   
کنم   دایکه نتونستم مرِد مورِد نظر رو پ یازدواج که تا وقت -

دوستانه اس  البته نه مثل کِ یکوچ هیمهمون  ه ی  ه یمنتف  
کم آزادتر و راحت تر ه ی،   یهمکار ی ها یمهمون   
زد  یماند و کجخند  رهیبه چشماِن او خ ماکان   

؟  اد یاز دست من بر م ی البته  خب     چه کار - ! 
مچش انداخت یِ کوچکش را رو  فِ یو ک ستاد یا مهراوه   

حضورتون به   د یو دِل منو شاد کن د یاریب  فیتشر نکهیا -

مهی همراه باعث خوشحال هیعنواِن    
در سرش زنگ زد    یزیماکان به خارش افتاد و چ گوش
نخ دادن از آن واضح تر ؟ گرید  ! 
زد رمان هور یو لبخند  د یگوشش کش  یِ به رو یدست  

 
 
 
 
 



 
 
 

ها   یهمان یم نی به ا  یعالقه اباعِث افتخارمه خانم اما   من  -

دم یم حیندارم  عرض کردم خدمتتون ، سکوت رو ترج   
  ی بود و حرکاتش را م رهیتمام به او خ یاریبا هوش مهراوه
داد  ینظر بودن او را آزار م ری حد ز نیا  د یبلع  ! 
تکان داد و   یبرآمده و رژ خورده اش را به نرم یها لب
شان خارج شد  انیاز م یآرام یِ صدا   

نطوریآهان    که ا -   
  یبه سمت  یخونسرد و لبخند به لبش را حفظ کرد و قدم ظاهرِ 

  او برداشت
من بود خبرتون کنم  خودتون از حجِم  ی  فهیبه هر حال وظ -

خوشحال    د یمون با خبر  یحفِظ دوست یِ من برا   یعالقه   
تون نمیکناِر خودم بب شمیم   
راز کرد  ماکان به طور  سپس دستش را به سمِت او د  و

را بال فرستاد و حرکت او را سبک   شینامحسوس ابروها
نیسنگ  
او   فِ یبرد و دسِت ظر شیمکث دست پ ی و بالخره با کم کرد 

  را فشرد 
مهراوه وسعت گرفت لبخندِ    



 د یتون تجد  م یاگر تا اون روز ، تو تصم شمیخوشحال م -

د ینظر کن   
لبخند باشد  هیکرد پوزخندش تا حِد امکان شب ی سع ماکان   

  اد یسرکاِر خانم  من ز د یفکر کن  گهیپارتنِر د  هیبهتره رو  -

یم یقد   یبند زده  ی نیچ  هیاز حد از رده خارجم ،    
گفت ی زد و به نرم یپلک مهراوه   

ها جذاب تر و کاربلد ترن  یمیقد  شهیهم -   
 آن را  قبل از رها کردِن دستش ، پشتِ  یبه آهستگ سپس

  نوازش کرد 
دور گشود و دوباره دوِر   کیرفت و عمدا شالش را  عقب

  گردن انداخت
شمیمرخص م  گهیپس من د  -   

اش  یفشرد و همراه نشیریز  یزبان پشِت دندان ها ماکان
  کرد 
اش را با خشم فوت کرد  شانهدروِن  یِ محِض رفتنش هوا به   
گذاشت ؟ یدلش م ی کجا گریدختر را د  نیا ! 
# 

*** 
جا گرفته و   یبه نرم  شی بازو یعضله  یِ فرشته رو سر
اش پخش بود  شانهدست و  یبلندش رو یموها   



  یرو یکرد و به آهستگ ی پوشش شیشانه ها یِ را رو پتو
  یدر گوشش م ش ینفس ها یصدا  شکوفید اش را   یشانیپ
د یچیپ  
دستانش داشت  انِ یرا م ایکرد  تماِم دن ی او را غرِق لذت م و

خواست ؟ یم  شتریب نیاز ا زیو چه چ ! 
، سمِت    یزن دنِ یو سر چرخاند و با د  د یکش یا ازهیخم
خورد   یتکان گرشید    
 د یسف  ی، ملحفه ا شانیپر  ییاشک بار و موها ی با چشمان  یهد 

کرد رمان هور یبود و هق هق م دهیچ یرا دوِر تنش پ  
 
 
 
 
 
 
 
 

شده است یاش طوفان شانهکرد دروِن  یم حس   
شد  یو باورش نم د یکش ینفس م   یسخت به     

بود و   دهیراحت خواب الِ ی به فرشته انداخت ، با خ  ینگاه
ستیدوباره هد هد را نگر   



ختیر  ی اشک م هنوز    
شکمش مانع شد  یِ رو یا ین ی که حس سنگ زد یبرخ خواست    

  ی تونیز یبا موها یکیآن سمت چشم انداخت  دو کودک ،  به
شکمش نشسته بودند   یِ بور رو یوهابا م یگریو د    

بود و ناگهان      ستادهیا ایدن یقله    نیبلندتر یِ قلبش رو  انگار
 ! سقوط
آزاد  یسقوط     
که داشت از تنش رفت یکرد تماِم جان حس    
در   یا هیپر از گر یِ به تنش نشست و صدا یسرد  عرق

د یچیگوشش پ   
منه ی منه     بچه  یبچه  -     

دست به سمِت کودِک مو    د یچرخ یبه سمِت هد  سرش
دراز کرد و ضجه زد  یتونیز   

منه یبچه  -     
پرت شد  رونیخواب به ب  ی ایاش ، ناگهان از دن ی زار با   

عرق بود  ِس ی خ شیشده و سرتاپا دهیچیبه دوِر تنش پ ملحفه   
درون گوشش بود  یزنگ دار هد  غِ یج یِ صدا هنوز   
هم فشرد  یِ را محکم رو شی صورت و پلک ها یِ رو دست   
هم کابوس و باز هم درد و باز هم غصه باز     

کرد  ی نرم نرمک رشد م ییگردو شیگلو درونِ    
سوخت  از هد هد خبر نداشت یچشمانش م ی گوشه     



  ایرا از دست داده بود و دو کودکش را قبل از به دن فرشته
  آمدن
در خواب   یاست که حت خو ی از جاِن او چه م یزندگ گرید 

گذاشت ؟ ی هم راحتش نم  ! 
  ی تخت رها کرد و به سقف بال یو خودش را رو د یکش یآه

  سرش زل زد 
شد ؟ یعذاب خالص م   نیاز شِر ا یک ! 

*** 
زد و او   یبر سِر فرهاد و سهراب داد م یبا بدخلق وشیدار
پا انداخته   یِ ، پا رو شیحنجره پاره کردن ها نیتفاوت به ا یب
 و
نمود  یروز را چک م  ی تلفن همراهش خبرها با   

و دست  دهیمبل دراز کش یِ حوصله رو یهم کسل و ب یحام
گذاشته بود رمان هور ی شانیپ یرو  

 
 
 
 
 
 
 



 
  یبتوانند فرد  د یداده بودند آرام بمانند شا  حیرا ترج یروز چند 

ابند یکند ، ب یم د یکه ماکان را تهد    
از   شیآمدن به آنجا ب ی راحت بود  برا از بابِت خانه الشیخ

کرد  یم اطیحد احت   
نگاه او   دنِ ی، سر چرخاند  با د  د یفرهاد را که شن یغرغرها

د یغر   
که   ویهر ک رونی ولش کن بره ب ا یجا ببند  هیرو  وشیدار ای -

پاره کنه کهیخواد ت یم  ! 
لبش را کج کرد  ماکان   

  زیدندوناش ت ینگهش دارم  هنوز به اندازه کاف د یفعال با -

 ! نشدن
میکه شد  میدست شما درد نکنه ! سگ نشده بود  -  ! 

به فرهاد زد و از   یسرخ تنه ا  ی او نگاه کرد که با صورت به
بر آن دراز یکه حام   یمبل یِ کنارش گذشت و خودش را رو   

بود ، پرت کرد  دهیکش   
گفت یبلند  یخودش را جمع نمود و با صدا یحام   

مگه ؟ ی! کور  یهــو - ! 
سودا  دنِ یداد اما با د  لیبه او تحو یتنها چشم غره ا وشیدار
آمد ، نم نَمک  یم رونیبه دست از آشپزخانه ب ی نیکه س  



از چهره اش پاک شد  سهراب کناِر   یاخم و بد اخالق آثار
زد ، آرام  ی وج م که خنده در آن م یماکان نشست و با لحن  

  گفت
  تی امن  میدر امان باش وشیاز شِر دار میتونیالن م گهید  -

 ! برقرار شد 
دستانش را بال گرفت انِ یم یِ نیس سودا   

؟ خواد یم یی چا یک - ! 
شد  زی خ مین وشیدار   

چسبهیم یلیخ -  ! 
اش  یکرد و باز سرش را در گوش یهم تک خنده ا ماکان

نداشت یآرامش دوام ن یفرو برد اما ا   
را به   شیدر راه است که تماِم کابوس ها یدانست طوفان ینم
کند  یم  لیتبد  قت یحق   

به هم   یبود که صدا دهیننوش ش یاز چا یجرعه ا یحت هنوز
ی که به سمِت خانه م ییو قدم ها اطیشدِن دِر ح دهیکوب  
داد  صی، باعث شد از جا بپرد  از پنجره آهو را تشخ دند یدو    

و داخِل سالن افتاد  د یکوب یخودش را به دِر ورود  دخترک   
حاِل او ماند  نیماکان مات و مبهوِت ا  ستیگر  یم   

او دراز کرد  یِ سو دستِ    
 ! ما    ماکان -



که متعجب    ییبه سرعت از جا بلند شد و از کناِر او یتیگ
شت و خودش را به آهو رساند رمان هورمانده بود ، گذ   

 
 
 
 
 
 
 
 

شده ؟ ی چ   زمیآهو جان   عز - ! 
او گرفت یِ اما باز دست سو آهو   

 ! ماکان   ماکان    هد هد  -
   ختند یتنش ر یِ لباسش رو ی   قهیرا از   خی یی تکه ها  ییگو
رفت  شیپ یخورد و اندک یتکان   

کرد و بعد زار زد  یآهو ورم داشتند  هق هق  چشمانِ    
وقته   ی لیخ   ست ین    ستیبرگشته   ن یبرگشته    هد  یهد  -

برگشته   ستین     
بماند و   رهیدهانش خشک شد و فقط توانست به آهو خ آبِ 

کند  یرا حالج  شیحرف ها   
هد نبود ؟ هد  ! 



فصِل اول رمان هور  انِ یپا  
 
 
 
 
 
 
 
 

دوم فصل  
# 

*** 
فشرد   یچشمانش م یِ داد و دست رو یدام تکان مرا م شیپا   

کرد  ی م کی آهو اعصابش را تحر یدل دل زدن ها یصدا   
شدند  یفشرده م گر یهمد  یِ او رو ی، بدون اراده  شیها دندان   

فِک    نیو سر بال گرفت ، از ب د یچیرا محکم در هم پ دستانش
  منقبضش گفت

 ! تمومش کن آهو -
هم فشرد و با چشمان سرخ و ورم کرده اش به   یِ لب رو آهو
خودش را یِ شد و تنها چند لحظه توانست جلو رهیاو خ  
را از سر گرفت دنیو دوباره نال رد یبگ   



  شیبا گام ها  ی از جا بلند شد و طوِل اتاق را چند بار ماکان
آمد  ی با عقل او جور در نم ز یچ چیه  مود یپ   

ستاد یا شیبرد و روبرو بیدر ج دست   
  ی کار م یالدنگ چ  ی کهی آهو ؟! پس اون مرت ی چ یعنی -

 کرد ؟! مگه قول نداد مراقبش باشه ؟! مگه قول نداد نذاره 
 طِ یدختره بل د ینفهم یبهش برسه ؟! چطور یاحد  دست

ی ک فهمه ی؟! که نم می، ما خبر ندار  هیبرگشت گرفته ؟! مفنگ  
؟ اد یم  یو ک رهیم ! 

خواست آنقدر که تماِم  یخواست ، نعره زدن م  یم اد یفر دلش
رد یزخم بگ شیو صدا  فتد یاش به سوزش ب هیگلو و ر   
 یِ خواست ، آنقدر که گرِه استخوان ها یکتک زدن م دلش
فتند یب  یزیمشتش به خونر یِ رو   
توانست  ینم اما    
ماند  ی آرام م د یچه به روِز هد هد آمده است ، با د یفهم ی نم تا   

؟ یچه آرام ماندن و چه آرامش اما ! 
بودند  گریکد یمغزش انگار در حال گسستن از  یها رگ   
از همه به امن و امان   شیضربه خورده بود که ب ییجا از

داشت نانیبودنش اطم   
  یِ نینوِک ب یو با دستمال کاغذ  د یاش را بال کش ینیب آهو
رمان هور د یمز شده اش را سائقر  

 



 
 
 
 
 
 
 

  یوقت بود داشت نقشه   ی لیخ یهد   ستی ن  اسای ریتقص -

چه  یدون ی! تو که م  شیشناسیتو که م   د یکش  ی برگشتن م  
هیجور  ! 

را از سر گرفت زشیر  ز یر ی ها هیباز دوباره گر و   
و با   د یکوب نیراستش را محکم بر زم یِ از حرص پا ماکان

چشمانش را یدسِت چپش گوشه   یانگشتان شست و اشاره   
  ج یکرد ، گ یم  فی فشرد  هر بار که آهو ماجرا را تعر  محکم
شد  ی تر م   
د یغر  یخفه ا  یصورت برداشت و با صدا  یِ از رو دست   

پدر   یاسایکه نه اون  هی؟! کدوم گور هیپس الن کدوم گور -

بی ادبمِن   ی___ ازش خبر داره نه تو و نه حت  ! 
صورتش گرفت یِ به هق هق افتاد و دست جلو آهو   

دونمینم    دونمینم    دونمینم -     



را   شیمانتو یداد و سپس با دستانش ، لبه ها  یتنش تاب به
  چنگ زد 

ازش خبر داره       یکس رونیاز فرودگاه اومده ب یاز وقت -

ستیجا ن چیه   ست یجا ن چیه ! 
پشِت گردنش را چنگ زد و در سکوت ،    یموها ماکان
ماند  رهی به او خ  یقیدقا   

در حال   وشیرفت  دار رونیکرد و از اتاق ب یپوف سپس
هم کناِر هم نشسته و با   یتیو گ یصحبت با تلفن بود و حام

 لب
کردند  ی را چک م یز یچ تاپ   
، سر بلند کرد  دنشیبا د  یحام   

شد ؟ یچ - ! 
سر جنباند  ماکان   

  دهینداره که بگه  دختره پاش رس ید یجد  زیچ  چیه  یچیه -

شده بیغ رانیا   
لب تاپ را بست و گفت یتیگ   

خبر داشته از اومدنش ؟! آهو که خواهرشه که  یخب ک -

یدونستی، تو که نم دونستهیکه نم  اسای،  دونستهینم  ! 
افتاده بود که   یب یدر سراش ییگو  د یدانست چه بگو ی نم ماکان
د یدو یم  د یفرو رفته و او تنها با یظیدر مه غل شیانتها  



پر از  یآن صاف و هموار باشد نه دره ا یِ انتها نکهیا د یام به
  سنگالخ

تماسش را قطع کرد و رو به او گفت وشیدار   
به   یا گهیپرواِز د  چیتو ه رانیا دهیرس یماکان  وقت چیه -

ستیاسمش ن یا گهید  یِ جا چیمقصد ه   
  شیلب ها یرو  یاپیدست مشت کرد و با آن ضربات پ ماکان
که زد ،   یدانست سودا از کجا آمد اما حرف  ی نم  د یکوب  
به جاِن او انداخت آتش   

؟ دهیرو دزد   ی، هد  کرد یم دت یکه تهد  ینکنه اون     گمیم - ! 
که رگ زده بودند    یسر سمت او چرخاند و با چشمان ماکان

رمان هور   ستیبه او نگر  
 
 
 
 
 
 
 
 

که بر جو حاکم شد ،   یو گردن خم کرد  سکوت د یلب گز سودا
ماکان سخت یرا برا دنیبود که نفس کش نیآنقدر سنگ  



  کرد 
آن چه که در ذهنش بود و سودا آن را بر زبان آورده ،  نکند 
داشت ؟ تیواقع ! 
*** 
آمد  یگذشت و خواب به چشمانش نم یاز شب م  یپاس   
بود  رهیخ شی پله نشسته و به روبرو یلباِس گرم ، رو بدون   
داد  یبرف م یِ ، بو یو هوا د یوز ی م یسرد  باد    
برف و سرما شده بود و ماکان   رِ یاز کشور درگ یم یاز ن شیب

بود  یچه کس  ریمملکت و اس  نیا یِ کجا ی، هد  نکهینگراِن ا  
 !؟
  یِ توانستند مادر و پدِر فرشته را نگران کنند ، از سو ینم
نداشت که در بازگشت به  یگرید  یعمال خانواده  یهد  گرید   

دهد  حی، ماندن نزِد آنها را به خانواده اش ترج کشور   
  انشانیافتاده ، از بس که م شیرِد انگشت ها شیموها انیم

بود  دهیدست برده و آنها را چنگ کش   
هم که   یبازگشته بود و هر کس یشد که هد  یهفته م  کی

مدت زمان به حرف  نیدر ا د یکند ، با د یقصد داشت او را تهد   
نبود ؟ یآمد  پس چرا خبر یم ! 
صورت پس دخترک کجا بود ؟ نیا ریغ در ! 
زد  چه   ی، پوزخند  د یدخترک که در سرش چرخ یواژه  به

گذاشته بود ؟ یآن به اصطالح دختر باق  یِ برا ! 



پس زده شده از جانِب   یزِن فرزند از دست داده  کی او
او داشت ؛ نه توانسته بود  یِ بود که دل در گرو یمرد 

 فرزندش را 
کند و نه عشقش را حفظ   
دسِت چه   رِ یهم معلوم نبود به خاطِر همان مرد ، اس حال
شده است یکس   
  ی، تنش م  د ی ایبه سرش ب ییممکن بود چه بال  نکه یفکِر ا از
د یلرز   

 !ماکان ؟ -
 ستادهیعقب تر ا یکم وشیجلوتر و دار یحام   سرچرخاند 
ی بعد ، حام یشد و لحظه ا رهیره به روبرو خبودند  دوبا  

نشست کنارش   
آماده کرده  یز یهر چ یما خودمونو برا  میکنیم داشیپ -

میایاز پسش برم  میبود    
پوزخند زد  ماکان   

  رونیب  میکرد  ی که فکر م ی، کس نکه یجز ا یز یهر چ یبرا -

، بزنه به سرش و بخواد __ بکشه به  تهیقصه تو امن نیاز ا  
مون نقشه   
به او نگاه  یول د یسرش شن ی را از بال وشیدار یصدا
رمان هور نداختین  
 



 
 
 
 
 
 
 

که اصال از    ی کی  میندار شتریماکان ما که دو تا دشمن ب -

هم یکیوجوِد ما خبر نداره و اون      
میما از وجودش خبر ندار -  ! 

د یسمت او چرخ  ستاد یرا گفت و ا نیا ماکان   
تر   رکیاونا ز د یکه از ما خبر ندارن ؟! شا میدونیاز کجا م -

می کنیکار م یچ  میوقته خبر دارن که ما دار یلیباشن و خ   
و بعد   میبوده  اجازه دادن ما جلو بر یهمه اش باز د یشا

  دورمون حلقه بزنن و اونوقت به خدمتون برسن
ه زانو ، بلند شد کرد و دست ب ینچ  یحام   

ستین زونی؟! انگار حالت م یگیم  یماکان ! چ  -  ! 
د یغر یخفه ا یدروِن وجودش جرقه زد ، با صدا باروتِ    

دارم دست   ی تو چه کثافت  یدونیباشه ؟! نم  د ی ! با  ستینه! ن -

دستِ  رِ ی اس دونمیزنم کجاست ! نم دونمی؟! نم  زنمیو پا م  



  ینه ؟! انتظار دار ایتا الن اصال زنده اس  دونمی! نم هیک
ن یهم یِ که جلو چشمم ، جلو یخوب باشم ؟! اونم مـــن ؟! من   

و   د یچشمانش کوب یِ کور شده ام _ و با کِف دست رو یِ چشما
کردن !   دست درازیرِگ گردنش ورم کرده بود _ به زنم 

ی تونیم  
چه   ی تصور کن  یحت یتونیتو سرم چه خبره ؟! م ی بفهم
بار  هیخبرم انگار  ی که ازش ب  ی ؟! هر لحظه ا کنم یم  ییرافک  
!   شهیچشمم تکرار م  ینحس جلو یاون گذشته  ی همه  گهید 

ممکنه  هی ! هر لحظه ، هر ثان  ی حام شمیم وونهیدارم د   
کار کنم یممکنه چ  دونم یخودم نم یشم و حت  منفجر   ! 

کرد و دست دراز   یپوف  یانداخت و حام ریسر به ز وشیدار
او گذاشت تا حرف بزند اما ضرباِت   یِ بازو یِ نمود و رو

ی محکم  
به در خورد ، نگاِه هر سه مرد را به آن سمت چرخاند  که   
# 

ش برد و اسلحه اش را بدندست به پشت    یبه آرام یحام
کرد  ینچ وشیو دار د یکش رونیب   

 ! صد بار گفتم نذار اونجا -
د یکش رونیب  یی، چاقو ب یسپس از ج و   

قفِل در گذاشت    یِ جلوتر از آنها به راه افتاد و دست رو ماکان
به پشت سرش انداخت ینگاه  م یو قبل از باز کردنش ، ن   



به چانه اش خورد و  یدر را گشود ، ضربه ا  نکهیمحض ا به
د یبرق از سرش پر   

انداخت و  نی لباسش چنگ زد و او را بر زم ی  قهیبه   یکس
د یاش نشست و غر شانه یبر رو   

کجاست ؟ یهد  - ! 
  یبود و وقت جیو هنوز از ضربه گ  د ید  یتار م  چشمانش

اش سرش را بلند کرد و پشِت آن را   قهی ضارب به کمِک 
 محکم به 

شد  شتریو درد ب یجیگ نی، ا د یکوب نیزم   
د یشن یرا م وشیدار نِ یخشمگ یِ صدا   

!؟!رمان هور کهیمرت  یکن یکار م  یچ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

که به او حمله کرده بود ، از  یوزِن مرِد بزرگسال یِ نیسنگ
را گرفت شیبازو  یتنش برداشته شد و کس یِ رو   



؟ یماکان    ماکان خوب - ! 
بار   نینشست و دست پشِت سر فرستاد چند   ی کمِک حام به

واضح و زیپلک زد و چشمانش را باز و بسته کرد تا همه چ  
شود  شفاف   
 یِ دست جلو  کی را گرفته و با  ی و سهراب ، مرد  وشیدار

دهانش را پوشانده بودند و او را کشان کشان به سمِت خانه  
ی م  

  بردند 
  انیم یشد و هنوز سرش از ضربه ها گنگ بود  دست بلند 
تنگ شده به  ی و سپس با چشمان د یپشِت سرش کش یِ موها  

ستینگر سرانگشتانش   
 یخاند که با بسته شدِن در صدااو و خانه نگاه چر انی م یحام
مرد هم خفه شد   یادهایفر   

کهیمرت نیا -     
اسای -  ! 
آخر ،   یرا گفت و جلوتر از او به راه افتاد  لحظه  نیا ماکان

همان  د یقبل از داخل شدنش به خانه ، چهره اش را د   
را نداشت دنشیکه چشم د  ییاسای  ! 
بودند ، تعجب   داریهمه ب  نکهیرا با خشونت گشود و از ا در

او اگر هنوز خواب بودند به  یادهاینکرد  با داد و فر
یاریهوش  



کرد  ی سالمت شان شک م و  ! 
و در چهارچوب در   ی تینگاه کرد که پشِت سر گ ییآهو به
گفت یبود  به سرد  ستادهیا   

؟ یداد  ابوی نیتو آدرس رو به ا - ! 
انداخت  حدسش درست بود !  ر یو سر به ز  ند د یلرز شیها لب
که او را شناخت ، ذهنش به کار افتاد  نیهم   
را داشته باشد که   یتوانست آدرِس خانه ا  ی چطور م اسای

بماند ؟ ی ماکان تمام تالشش را کرده بود از همه مخف ! 
داده باشد  اد ی را  ریبه او مس  ی کس نکهیا جز   
د یپر از حرص کرد و سپس غر یخنده ا تک   

صد بار دور و   یاحمـق ! من هر روز و هر لحظه روز -

که از   ییو مراقب تک تک کلمه ها کنم یاطرافم رو چک م
 دهنم در

رو لو بدم اونوقت تو دو   نجایهستم که مبادا ناخواسته ا اد یم
؟ ی کرد  نیا مِ یآدرس رو تقد  یدست ! 

ار زد و با خشونت  دهانش کن یِ دسِت سهراب را از رو اسای
سر داد  اد یفر   

کرد ! دستش    ی! خوب کار  بی ادب ی  کهیمرت یخودت نیا -

کشتنت راحت کرد  یدرد نکنه ! چون کاِر منو برا   ! 
حمله به ماکان که فرهاد   یبرداشت برا زیسپس دوباره خ و

د یاش کوب شانه یِ و با دو دست رو ستاد یبرابرش ا   



؟! قالده ات رو ببندم ؟ یاخو ی هــــــــــــوش ! رم کرد  - ! 
بار سمِت فرهاد حمله ور شود ،  نیکه ا  نکهیقبل از ا و

خود درآورد   ار یسهراب از پشِت سر دو دستش را به اخت
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

زد  شیآمد و آرام صدا شیپ آهو   
 ماکان ؟ -

ک سر خشِم چشمانش باعث شد دختر  ستیبه او نگر ظیغ با
آهسته گفت ی، ول ندازد یب ر یبه ز   

من یتو   به اندازه  یمجبور بودم   اونم نگرانه  به اندازه  -  
! 
زد و با حرص گفت  یپوزخند  اسای   



عشق و حالش  نکهینگران باشه ؟! ا کهیمرت نینگران ؟! ا -

زن   هیگرفت   لیدختِر جووِن تر و تازه رو تحو ه یرو کرد ، 
ه یبا   

به   ی ازیچه ن گهیباشه ؟! د   یداد  نگران ک  لمیپر تحو شکم
داره که براش نگران باشه ؟! شک ندارم از خداشه  یهد 

 دختره
شده باشه ستیبه ن سر  ! 
و دروِن  د یاش را چسب  قه یسمِت او حمله برد و  ماکان

د یصورتش غر   
که   زنمتیم ی صفت ! وگرنه جور  ی مواظِب دهنت باش ب -

ض بشهدهنت و چشمات عو یِ جا   
و دروِن صورتش با نفرت لب زد  د یسر به سمِت او کش اسای   

کثافت ! انقدر    ی که یقبلش خودت رو مرده فرض کن مرت -

دختربچه رو عاشق خودت ه یکه  یبی ادبو  رت یغ یب  
  ید یکه مثال خواهِر زنت بود ! بعدش هم که د   ی دختر  یکرد 
بهتر ؟! دست نخورده اس ، بکر و تازه اس ، نیاز ا یچ  
  یو حالش رو ببرم و بعدش ولش کنم بره به درک ! ول فیک

شک  ی، ول یممکنه از دسِت من زنده در بر      یکور خوند   
یبعدش مرد باش گهید  دارم  ! 



و او را از  د ی را چسب  اسای ی  قه ی،  د یماکان سوت کش مغز
انداخت و سپس   نیزم یِ و رو د یکش رونیدستاِن سهراب ب 

 چون 
خورد  ی زد و م  یبه او حمله ور شد  م ین یخشمگ ببر  ! 

کرد و   ی را دفع م شینفرت مشت و لگدها یهم با تمام  اسای
زد  ی به او ضربه م   

آن دو  یدر جدا کردن شان داشتند ول یو سهراب سع یحام
ی نم یقدرت چیبودند که ه ن یخشمگ گریکد ی چنان نسبت به   

ندازد یفاصله ب انشانیم توانست   
آهو باعث شد هر دو از  یدر پ یپ  یها غیج  یصدا نکهیا تا

دست بکشند  ی و نفرت پراکن دنیمشت کوب   
  ی جگرخراش یها  غی، ج هیگوش گذاشته و با گر یِ رو دست
داد  یسر م   

  شیاشک ها انیآوار شد و م ن یزم یخم شدند و رو زانوانش
  به حرف آمد 

با   نیخواهِر من گم شده شما کثافتا داربسه ! بسه ! بسه !  -

لعنت بهتون   لعنت   ن یکنیم هیهم حسابتون رو تسو  
لعنت به جفت تون   بهتون     
را چنگ زد و خم شد  راهنشیپ یجلو  
به ماکان ، کناِر آهو نشست و   ی زیبا نگاه سرزنش آم یتیگ

 دست دوِر شانه اش انداخت رمان هور



 
 
 
 
 
 
 
 

دوخت که او هم همزمان   اسایچشم از آهو گرفت و به   ماکان
گر یکد یبه  یا نه یبا چنان ک  د ی، نگاهش به سمِت او چرخ  

  رهیخ یهد  ی  ندهیکه شک داشتند اگر به ربا ستند ینگر  یم
در چشمانشان موج بزند  ینفرت  نیشوند چن   
پهن   ن یزم یِ رو اسایبا قدرت او را به عقب هل داد و  ماکان

د ی لبش کش یگوشه  یشد و دست   
  یبار سرانگشتانش خون نیرا لمس کرد و ا شیهم ابرو ماکان
  بود 
کرد و   زیرا تم شیابرو راهنشیپ نیبال آورد و با آست دست

  سوزشش ، باعث شد چهره در هم بکشد 
مبل نشست و نگاهش را به آهو داد  یرو   

؟ یکنیزر زر م  یبسه توام ! چته ه - ! 



 یبه سمِت او دوخته شد و لحظه ا نشیو خشمگ یخون چشمانِ 
برداشت و  ز یبعد چون فنر ، از جا در رفت و سمِت او خ  

را بر   شیزنان مشت ها غیمبل صاف نشست  ج  یِ رو ماکان
کرد تا دست   یو او تالش م د یکوب یسر و صورِت او م

شیها  
شده بودند ؟ وانهیکنترل کند  چرا همه د  را ! 
خود درآورد و آهو زارزنان   ارِ یه اخترا ب  شیدست ها مچِ 
و با   د یافتاد  ماکان دستانش را بال کش نیاو بر زم یِ پا ِش یپ

 تشر
  گفت

؟ یشد   ریش ید ید  نوی؟! ا هیچته ؟! چ - ! 
نشسته و هنوز   نیزم  یِ اشاره زد که حال رو اسا یبا سر به  و

بود  ریلبش درگ ی با زخِم گوشه    
سر به سمِت او بلند کرد و هق هق کنان گفت آهو   

داشت فراموشت    اد یماکان   لعنت بهت ب اد یلعنت بهت ب  -

لعنت بهت     ومد یکرد  داشت با نبودنت کنار م یم     
  ییبا دندان ها  د یو او را بال کش د یرا چسب شی بازوها ماکان

صورتش روان  یِ که اشک رو ستیبر هم فشرده به او نگر
 بود

 
تا شد  بدنماکان را چنگ زد و از   یِ پا   



اگه    اگه مثه فرشته بشه  اگه    ست یجا ن چیه    ستین یهد  -

بکنم   من  یمن چه غلط  ارنیهمون بال رو سرش ب  
کار کنم    ؟  یکار کنم   من چ یچ  
کرد  یم  یعمِق جان زار از   

آهو را فشرد  یِ سر خم کرد و بازو ماکان   
اد یسرش ب ییبال ذارمینم  ی منو    لعنت نیآهو   آهو بب -   

او را به   راهنِ یپ یِ رخش را سمِت او چرخاند  جلو مین آهو
جگر سوز ، لب زد  یمشت گرفت و با بغض   

  ی شد ؟! چ یچ     اد یسر فرشته هم ب  یی بال ینذار یقول داد  -

؟ ی کار کرد  ! 
  د یهم فشرد و پلک بست  اشک مثل مروار یِ را رو  شیها لب
رمان هور د یغلت یم شی مژه ها  انیاز م  

 
 
 
 
 
 
 
 



و  د یچشماِن ماکان سوخت  آهو را سمِت خود کش ی گوشه
ی خود گذاشت که دخترک ضربه ا ی شانه  یِ سرش را رو  

را از سر گرفت یو دوباره زار د یاو کوب یِ پا یِ رو   
اومد  تو  ی تو که بهش زنگ زد    یاش کرد  ییتو هوا -

به خاطِر تو اومد   به    د یکه دلش دوباره لرز یزنگ زد 
 خاطرِ 
دوباره  ی ازت دور بمونه   بهم گفت وقت تونهی! بهم گفت نم  تو

قرار نداره    لعنت بهت ماکان گهید  دهیصدات رو شن     
شانه اش خم   یِ بازوانش فشرد و سر رو انِ یاو را م ماکان

آمد ؟ یعذاب چطور کنار م نیکرد  با ا ! 
# 

*** 
دشمِن   کی که  یبودند اما دو دشمن گریکد یدشمن  ییگو

کنند  یداشتند و مجبور بودند که با هم دوست گریمشترِک د   
  کی  یمه صبحگاه انیبود که م د یآنقدر شد  اسای گاریس دود 

خودش را نشان دهد یروِز سرِد زمستان  
آن سوتر نشسته بودو با چشمان بسته ، انتظار   ی هم کم ماکان

بلند شد  اسای یِ صدا نکهیتا ا د یکش یم   
یبچه ننه ا دونستمیم شهیهم -     

اخم کرد اما نه چشم باز نمود و نه سر سمت او   ماکان
لب گذاشت یگوشه   یگرید   گاریبلند شد و س اسا یچرخاند     



کردم   ی، هر کار رم یرو ازت بگ یکردم هد   یهر کار -

  نذارم مثه فرشته بدبخت بشه ، نشد 
را فاصله انداخت ، حرف   ش یپلک ها یِ ل  ی به آرام ماکان
آمد  یربط م  ی به نظر ب  اسای یها   
به روبرو ، زبان گشود  رهیخ   

تموم شد  پس خفه   شیتو و فرشته ده پونزده سال پ یقصه  -

من  مرد هنوز زنِ   یشو و دهنت رو ببند چون فرشته وقت  
شهیپس هنوزم ناموس من محسوب م  بود   ! 

و تلخ  سر به آسمان گرفت و دوِد  ظیپوزخند زد ، غل اسای
فرستاد  رونی را ب گاریس   

هر دو تاشون رو   یرو بدبخت کرد  میدو تا زِن مهِم زندگ -

گهید  یبا مردا  یتو چه فرق دونم ینم  یعاشق خودت کرد   
گهیهمه د  هیشون شب یهمه مردا آناتوم  یدار  ! 
را فشرد تا مشتش   یصندل یو دسته  د یکش  یخرناس  ماکان
ند یننش اسایصورِت  یِ رو   

یش یو منزجر کننده م یعوض یل یوقتا خ یگاه -   
خاموش کرد  سمِت او  شی پا  ری را ز گاریو س د یخند  اسای

برد  بیو دست در ج د یچرخ   
  یمنو نداشت دنِ یچشِم د  دمه ایکه  یی وقتا ؟! تا جا یگاه -

ارمیحق نداشتم اسِم فرشته رو ب یحت  یزمان هی ادمهی   
شد  شانه و دست به  د یبال کش یصندل یخودش را رو ماکان   



  ی بهتره مراقب باش  اسای کنمیالنم به زور دارم تحملت م -

ممکنه اس ینقطه    نیتر نیصبرم در پائ یچون الن آستانه   
! 
رمان هور د یخم کرد وسر به جلو کش بدن ی کم اسای  
 
 
 
 
 
 
 
 

؟  یکن یکار م یمراقب نباشم چ - ! 
بحث   نیشد که ا نیخوردِن تلفِن همراِه ماکان ، مانع ا زنگ
کند  دایادامه پ   
  یو به شماره  د یکش رونیب ب یهمراهش را از ج یگوش

شد  رهیناشناس خ   
و نواِر سبز رنگ را لمس کرد و به   د یلب کش یرو زبان

د یچیدر گوشش پ یمرد  یصدا  د یسمِت مخالف کش   
   ینگران شد   ی کاف یبه اندازه     ا ین یماکان خاِن اعتصام -

 !نه ؟



با توجه به   اساینشست   یصندل یِ رو ارانهیکرد و هوش اخم
شد  کیحالت او ، به مکالمه اش شک برد و به او نزد  رییتغ   

د ی رسآرام پ ماکان   
؟  ی زنیحرف م ی چ یدرباره  - ! 

د یچیمرد در گوشش پ یخنده  یصدا   
و دو تا   دوستیفقط در حد  نم یمعشوقه ات  بب یدرباره  -

زنت شده ؟ گهیالن رسما د  ایمونده  حصاربوس و  ! 
هم قفل شدند و خون  یرو شیماکان ، آرواره ها یاراده  یب

بود  ستادهیا ش یروبرو اسایحال   د یجوش شیدرون رگ ها   
  یدر هم قفل شده  یِ استخوان ها انِ یزحمت توانست از م به

  فکش حرف بزند 
؟ یهست یک - ! 

خنده شده بود سوهان روحِ او نیو ا د یهم خند  باز   
فقط زنگ زدم بگم من به اندازه   یشناسیزود م  یشناسیم -

مقدار جلز و ولزت  ن یهم دمیکردم  د  ح یتفر یکاف ی  
  ادمهی  چسبهیبهم م شتر یب نمیاش رو حضورا بب هیبق   هیکاف

رکوهیشمال    پ یسر اومده بود  هی یاون روزا که آواره بود   
منه ِش ی؟! منتظرتم    همخوابه ات پ یشناسیم  ! 

نعره زد  یو دروِن گوش  د ی از جا پر ماکان   
دست درازی  بی ادبخفه شو  -  ! 



به   یهرکس و ناکس نکهیاز ا  د یلرز  یتنش م  یرگ و پ  تمامِ 
بست ،  ی م یرا به هد  یخاطِر او و اعمالش هر صفت و اسم  

کردند و دروِن مغزش چون  ی م زشیاعصاِب تنش خ تمامِ 
ا یدانست از خودش متنفر باشد  ینم  د یجوش  ی م یمذاب گِ ید   
کنند   یراحت ، دهان باز م  نیکه چن  یاز تماِم کسان  ای یهد  از
برند  یسوال م ریدختر را ز  کی  تیثیو ح  
کرد  رییمرِد پشِت خط هم تغ لحنِ    

که به خواهرزنت رحم   ییتو  ایم دست درازیو   بی ادبمن  -

که باعث مرگ  ییتو ایم دست درازیو  بی ادب؟! من  ینکرد   
  ییتو ا یم دست درازیو  بی ادب؟؟! من  یو بچه ات شد  زن

؟ دهیخون م  یِ که اسمت بو ! 
د یغر شیدندان ها انیرا چنگ زد و از م  شیموها ماکان   

کشمتیدستم بهت برسه م -  ! 
و سپس گفت رمان هور  د یهم مرد خند  باز  

 
 
 
 
 
 
 



 
حسابم باهات     یقبلش خودت ُمرد  یبکش  ول یاگه تونست -

گوش بده  نویاما قبلش    ا  نهیسنگ یلیخ   
  خ یتنش   یبعد هق هق دختر یآمد و لحظات یخش خش یصدا

از آنچه که تا به حال تجربه دتریشد   یخبندانیبست    
بود  زمزمه کرد  کرده   

 !هد هد ؟ -
 ییگرفته و با صدا یبار هد  نیشد و ا دتریشد  هیگر یصدا

  خش دار به حرف آمد 
! ماکان ترسم یم     ایب     ایماکـان   ما   ماکان     ب -  ! 

دهانش را به زحمت فرو برد  دوباره مرد بود که به   آبِ 
  سخن آمد 

  ی پ  فرستم ی سند  آدرس رو برات م نم یخوشت اومد ؟! ا -

خودت زحمت نخر یبرا  یو الک ریشماره اش رو نگ   
رو هم   یرفت بگم  هر کس  ادمیآهان      سوزونمشیم
همراِه خودت   یتونیهر چند نفر که م  ار یبا خودت ب یخوایم  
غلط  ذارهی که دسِت منه نم  یاون  ستیمن مهم ن ی راب  کن

ازتون سر بزنه یاضاف   
اس ام اس بلند شد   یِ بعد صدا یرا قطع کرد و لحظات تماس

چرخاند که  اسایآدرس را خواند و اخم کرد  سر سمِت    
او بود  لب زد  ی رهیخ   



کردم داشیپ -     
 داریکه تماِم شب را همراه آنان ب ستادهیا یسِر او حام پشتِ 
  بود 
شلوارش انداخت و به سمت خانه به راه  بِ ی را در ج یگوش

  افتاد و آنها هم به دنبالش
بعد ، خواب آلوده   یبلند خواند و لحظات یرا با صدا سهراب

سمِت او یزد  دستوراتش را رگبار رونیو آشفته از اتاقش ب  
  فرستاد 

،   سانیبلند ، ن ی درور ، شاس، لن پ یج  خوامیم نیماش -

سخِت   طِ یکه بتونه از پِس شرا  یهر کوفت  ای، تراکتور   یگار
 جاده 

چرخ ،    رِ ی، زنج هیعالوه بر اون پتو ، تغذ   اد یبر ب  یا
و هر   تی ، چراغ قوه ، کبر هی اول ی ، کمک ها رهیسوخِت ذخ

گه ید  زِ یچ  
 ییسخِت آب و هوا طِ یشرا هی  یکه برا اد یکه به نظرت م یا

که فراهم باشه خوامی م گهیمناسبه رو تا دو ساعت د    
او   یبود و با سر و صدا ستادهیعقب تر ا یفرهاد که کم  به
شده ، نگاه کرد  داریب   

  یرو چک کن  به خصوص منطقه   النیگ یِ آب و هوا -

اعالم کرد  شبیکه د   یو اطرافش  هر چند با اخبار لمانید   
بازم چک کن یول چطور باشه زنمیم حدس   



شانه اش نشست یِ رو  یحام دستِ    
 !چه خبره ماکان ؟ -

کرد  یدندان قروچه ا ماکان   
انتقام از من گرفته ی رو گرفته  برا یهد  -   

گفت   یآمد و عصب شیبود ، پ ستادهیکه هنوز کناِر در ا اسای
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

اش با تو خبر داشته ؟!   دوستیو  یاز هد  ی ؟! آخه ک  یک -

؟ رانیقراِر برگرده ا یدونسته هد  ی م یک ! 
سر تکان داد ،دستانش را مشت کرد و زبان پشِت   ماکان

شد ، از ندانستن متنفر  یدر سکوت سپر یقیدندان فشرد دقا  
 ! بود 

گرفت و آرام گفت ینفس  بالخره   



  ر یوقته ما رو ، منو ز یلیکه هست خ ی هر ک یول  دونمینم -

ر داره  فرهـــاد ؟نظ ! 
مکث آمد  یپس از کم شیصدا   

  اومدم  اوضاع خرابه ماکان  بارِش برف و بارونه -
به چانه اش زد  یدست ماکان   

شد ؟ یچ نی سهراب ؟! ماش   زدمیحدس م - ! 
آمد  رونیاز اتاق ب دهیلباس پوش سهراب   

جور کنم تونمی م  یچ  نمی بب  قمیسراغِ رف  رمیم -   
که  یآمد ، در تماِم مدت رونیهم با چند کوله از اتاق ب وشیدار

از او نبود  یکردند خبر ی صحبت م   
،   م یبر نیماش هیجور کن سهراب  همه با    نیسه تا ماش -

کن دایبکسل هم پ م یس  شهیمشکل ساز م   
شانه بال انداخت وشیدار  د ی اخم کرده سمت او چرخ ماکان   

پاره کن ، خودت رو به در و  نعره بزن ، حنجره ات رو  -

  امینداره  من م دار یحرفت خر یبکوب ، ما رو بزن ول وارید 
، 

الن بال و   ن یهم که هم ارویاون   انیبچه ها هم م مطمئنم
یبه هد  دنیرس یبرا  پرهیم نیپائ  ! 
اشاره زد  اسا یبا سر به  و   

کرد  ی نچ ماکان   
ـیقض نیا وشیدار -    



جناب ستین یشخص هیقض نیا -   
شانه اش زد و از کناِر او گذشت ، به   یِ رو ی ضربه ا یحام

از کوله ها را برداشت یکیرفت و   وشیسمِت دار   
؟ یبرداشت  ایقربوِن سرعت عملت داداش  حال چ - ! 

برد  ب یهم دست در ج وشیدار   
در   میبار مجبور ش ه یآماده داشتم ، گفتم  ییزایچ هی شهیهم -

اتیکه برا عمل دونستمی! نم م یوقت تلف نکن نجایاز ا میر  
پتو    هیضرور لیوسا ی سر هی!      خورهیبه دردمون م نجات
جمع و د یهم با زای چ یسر هی و خرت و پرت  اما  ی مسافرت  
برم چند تا   د یبا  کنمیم فیاسلحه ها رو هم الن رد   م یکن جور

هم بخرم یقو  یچراغ قوه    
تکان داد  ی سر یحام   

  میخوایم ایچ  نم یکن بب ستیفعال ل   م یخریموقع رفتن مبذار  -

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
که انگار   ستینگر ی بال رفته به آنها م یبا ابروها ماکان

دند ید  یاصال او را نم  ! 
، انگشِت   د یکرد  آهو را که د  یرا چرخاند و هوف سرش

  اشاره اش را سمِت او گرفت
  نجای! هر سه تاتون ا نیشماها اصال فکرش رو هم نکن -

حواسشون بهتون باشه سپرمی م ژنی! به خسرو و ب نیمونیم   
رفت گفت  ی، با کوله ها ور م  ی همانطور که با حام وشیدار   

بسپر ژن یبه ب  اد یخسرو باهامون م - ! 
به او   ینگاه مین وشیدار   ستیمتعجب به او نگر ماکان

  انداخت و سر تکان داد 
اونجا چه خبره و چند نفر    م یدونیم؟! ما که ن هیهان ؟! چ -

ه ی م یبر د یبا  م یدونی؟! فقط م ه یچ هیمنتظِر مان ؟! اصال قض  
نقشه   میدونی خارج از شهر و اونم تو ارتفاعات  چه م ییجا

  ییآشنا طیشرا نی؟ عالوه بر اون خسرو با ا تهیاش ، واقع
  داره
چطور   میافتاد   ریاگه گ دونهیم   عتهیدشت و کوه و طب ی بچه

  نجاتمون بده
به انفجارش نمانده بود  ی زیکرد ، چ ی هوف ماکان   
داد وقتش را به   یم حیو به اتاقش رفت  ترج د یچرخ پس

نگذراند  هیبحث کردن با بق    



تازه    یِ اش را برداشت و خشابش را چک کرد  به هوا اسلحه
ی راه چه م ن ینگاه انداخت  سرانجام ا رونیب یروشن شده   

تماس قرار بود   کیداشتند ؟! به پشتوانه  شی ؟! چه در پ شد 
دوستانش را به دِل خطر بفرستد ؟ یهمه  ! 
داشت ؟ یحال چه حال  یهد  د یلرز دلش ! 

# 
*** 
کرد  تمام   یم  یکنارش نشسته و با دقت تمام رانندگ یحام

ن یکه بر زم ییبرف ها  انی حواسش به جاده بود تا از م  
بودند ، بتواند خودرو را به سالمت عبور دهد  نشسته   
 یبودند وبا وجود شاس یم یقد  یلندرور ها شانیها نیماش

عبور از برف مشکل داشتند  یبلندشان باز هم برا   
را    شهیش یِ نازِک رو ی  هیکرد و برف پاک کن ل ینچ  یحام

  کنار زد 
چه   گهید   نیا  شهیم شتریارتفاع برف داره ب هیهر ثان -

 !جورشه ؟
  رامونشیپ دپوِش یسپ یِ آنکه نگاه از پنجره و فضا ی ب ماکان
، آرام گفت رد یبگ   

شهیم  نمیتازه خوبشه  بدتر از ا -   
  یقبل از شروع بارش به دل جاده زده و کم ی کم خوشبختانه
رفت ، جلو بودند یبرف احتمالش م نیکه با ا یاز بحران   



را عوض کرد که لحظه  به او انداخت و دنده ینگاه  می ن یحام
حرکتش را ادامه داد یسر خورد و سپس با غرش نیماش یا  
- 

  ترسمیهم    م نایماش نیوضع نگران برگشتم  ا نیبا ا من
 وسط کار جامون بذارن رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

  ینبود ، فقط نگراِن هد  زیچ چینگفت  او نگران ه  چیه ماکان
برد  ی به سر م یتیدانست حال در چه وضع یبود که نم   

د یمکث کرد و سپس آرام پرس ی قی دقا یحام   
  نجای؟! اگه اصال ا یماکان   اگه همه اش نقشه باشه چ -

ما از خونه بوده باشه دنِ یکش رونینباشه ؟! اگه قصدش فقط ب  
 !؟

چسباند و آرام گفت  شهیاش را به ش قهی پلک بست و شق ماکان   



اگه آدرس ما رو داشت   کنمی با خودم فکر م یول  دونمینم -

تو خونه و کلکِ  ختنیکرد ؟! چرا نر د یتهد  ی چرا منو با هد   
مون رو با هم نکندن ؟ همه ! 
هم که   گرید   ی ها نیموتور ماش یسکوت کرد  صدا یحام
ی آمدند ، در آن سکوِت برف یو پشِت سِر آنها م  دند یغر یم  
د یچیپ یم   

انداخت یمچش نگاه یبه ساعت رو یحام   
؟ میراه دار گهید  یلیخ - ! 

ستیچشم باز کرد و اطراف را نگر ماکان   
 !چطور؟ -

که ساعت به آن بسته بود را بال گرفت یمچ  یحام   
شب هم که بشه ،    شهیم  ک یهوا تار گهیچند ساعت د  -

شهیم شتریبارِش برف ب   
زد  شخند ین ییتابلو دنِ یاما با د  ماکان   

لمانید   مید یرس -   
چرخاند  یبه سمت حام سر   

به    م یبر ش یپ ینطوریاگه هم میرسیهوا م ی کیقبل تار -

کار کنه؟ یچ  ی خسرو گفت ! 
سر جنباند  یحام   

  حواسش هست -



را  شیعقب باعث شد ماکان صدا یاز صندل یخر خر  یصدا
بال ببرد  یکم   

نمونده ی زیچ  م یرسینمونده الکس   م یزیچ -   
بود که حرفش را   نیا یبه نشانه  وانیپارِس کوتاِه ح یصدا
است دهیفهم   

و سهراب که آمدِن الکس  یحام یرغِم مخالفت ها یعل ماکان
ی برتر   ی هیدانستند ، حضورش را ما ی م ری را دست و پا گ  

دانست یم   
  ی، م  یقو  یسِگ محافِظ باهوش با شامه   کی حضورِ 

هور کند رمان  یار ی اریتوانست آنها را بس  
 
 
 
 
 
 
 
 

از   یکرد تا آرام باشد  درونش حت ی را بست و سع چشمانش
کردند هم ،  یکه در آن سفر م  ی ا یبرف یِ هوا یِ سرما  



که شک نداشت اگر از   د یوز ی م یبود  چنان بوران سردتر
به وقوع   گری د  یخبندانیعصر  د یزد ، شا یم رونیوجودش ب

ی م  
وستیپ   

*** 
کار شده بود  تی و اهم تیمتوجه حساس ییالکس هم گو یحت

ی ماکان قدم بر م یِ که سکوت کرده و آهسته کناِر پا  
  داشت
داشتند و   یقدم بر م  یزانو بود و به سخت یبرف تا بال حال

  همچنان هم در حاِل بارش بود 
به   وشیچشمانش کرد  دار بانیو دستش را سا ستاد یا ماکان
گفت یآهستگ   

؟ میر یدرست م یمطمئن - ! 
سر تکان داد  ماکان   

  نیبودم  خوب بلدم اطراف رو  ا نجایمطمئنم  من چند ماه ا -

اگه تو   دم یبار د  هیکه نشونه اش رو داده قبال   یا لهیطو  
نورهی داده باشم ، هم ص یبرف درست تشخ نیا  

دورتر و   ینگاه کرد که کم  اسایو به خسرو و  سرچرخاند 
بودند اگر  ستادهیِر هم پارک شده ، اکه کنا ییسه خودرو انِ یم  
توانست حضورشان را  یدانست که آنجا هستند ، نم  ینم

دهد  صیتشخ   



رفتند  برخورِد   شیو به زحمت پ ستیبه روبرو نگر دوباره
کرد که چشم   یبرف به صورتشان ، مجبورشان م یدانه ها  
کنند  تنگ   
داشت ی از آن ها بر برف گام بر م شیچراغ قوه ها پ نور     
د یسرش کش یِ کالِه کاپشنش را رو یحام   

؟ کهینزد  - ! 
برداشت یگر یقدِم د  ی به سخت  ماکان   
    آره -
  یدرست کرد  حام ینفسش در هوا ، برابِر صورتش ابر و
خورد و سپس به کمِک سهراب   ن یبار زم کی برف ها  انیم

 بلند
  شد 

ممکنه یعنیپس  -     
تون ؟ نمینه ببممک - ! 

زمان ممکن واکنش نشان داده و دست به    ن یتر عیسر در
بردند اما شانیپنهان شده در لباس ها یسمِت اسلحه ها      

گلوله درست  هیچون اونوقت  نینچ نچ نچ   تکون نخور -

تون  قیرف  ی شانهوسط  شونمیم  ! 
بر آن   ی قرمز  ی ماکان بود که نقطه  ی  شانهبه  وشیدار نگاه
رمان هور د یدرخش یم  
 



 
 
 
 
 
 
 

یلعنت -  ! 
  یبود ، اندک ستادهیدرختان ا  انیکه جلوتر از آنها و م  یمرد 
آمد  شیپ   

با خودت  یخوایرو م یبهت گفتم ماکان خان   هر کس  -

یایاز پِس من بر نم  اریب  ! 
  اهیآن شال گردِن پهِن س رِ یهم جلو آمد و از چهره اش ، ز باز
مشخص نبود  یزیچ   

قلِب ماکان نشانه   یِ که با دقت اسلحه را به رو همانطور
شد  ک یکرده بود ، به آنها نزد   یریگ   

لشکر آدم با   هیحد   نینه تا ا یول  ییترسو دونستمیم -

همه دم و دستگاه نینفرم جناب  ا هیمن  یول  یخودت آورد   
من و تو  هیشخصحسابمون  هینبود  تسو لزم  ! 
اق مرد ، لب گشود  رهیخ ماکان به چشماِن بر    

من و توئه ؟  نِ یب ی، چه حساب  شناسمتینم یوقت - ! 



سرخ   یبار نقطه   نیآرام آرام سر اسلحه را بال آورد و ا مرد 
ماکان بود  یِ شانیپ یِ رنگ رو   

یوقت هست که بشناس   یشناسیم -  ! 
عقب تر از ماکان بلند شد  ی از کم یحام یصدا   

؟ ی کار کرد   یرو چ یهد  - ! 
که بارِش برف آن  یخنده اش در سکوت یِ و صدا د یخند  مرد 

د یچیکرده بود ، پ دهیرا تشد    
از خودش نشون داده که همه تون  یزیچ هیمعلومه  -

نیهواخواهش ینطوریا  ! 
د یحمله گارد گرفت و غر  یدست مشت کرد و برا ماکان   

بی ادبخفه شو  -  ! 
چشمش نشست و باعث شد پلک ببندد   یِ بار نوِر قرمز رو نیا

رد یصورت بگ یِ و دست جلو   
  چیه ی بکن ی! کار اشتباه  قی! بمون سِر جات رف  یآ یآ یآ -

نیایب   نجاستیدختره هم    نیمونیکدومتون زنده نم  
    جلوتر

را بال برد  شیصدا یکم د یآنها را د  یِ حرکت ی ب یوقت و  
نیای! ب  الی -  ! 

  ی لرزش چیه یمجبور بودند از او اطاعت کنند  چون ب  ناچارا
  در دستش ، ماکان را هدف گرفته بود 



  یخروجِ نور از پنجره  هیشب  یز یشدن به او ، چ ک ینزد  با
به چشم شان آمد  یکلبه ا   
مرد پر از تمسخر بود  یِ صدا   

د یاری ب فیجونتون اونجاست    تشر یهد  -  ! 
همه با هم گام برداشتند ،باز با آنها به هشدار سخن  یوقت و

  گفت
رمان هور       انیب  توننیآ آ ! همه نه ! تهش سه تفنگدار م -  

 
 
 
 
 
 
 
 
و  وشیماکان ، دار یِ سرخ رنگ را رو یدور نقطه  کی و

چرخاند  یحام   
د یغر شیدندان ها نیکرد و از ب یپوف وشیدار   

پدر سگ شناسه یهمه مون رو هم م -  ! 
و به فرهاد و    د یبود  ماکان چرخ ظیغل یتنها پوزخند  جوابش

ستیسهراب نگر   



نیمنتظرمون باش  نایتو ماش  نیشما برگرد  -   
نبوِد الکس شد  اخم کرد و چشم   یدر آن لحظه متوجه  و

نبود  وانیاز ح  یخبر یچرخاند  ول   
باره به او بنگرد و با فرمانش ،  مرد مجبور شد دو یِ صدا با

  به سمِت کلبه حرکت کند 
آمده ؛   نجای، اما آن زمان که به ا شیچند ساِل پ ستین ادشی

سبز و پر از گل  اما در آن رامونشیپ طی بهار بود و مح  
  یصدا یشده بود و گاه د یبارِش برف ، همه جا سف رِ یز زمان

درختان بر  ی شاخه  یِ برِف جمع شده رو یافتادن توده   
شکست ی، سکوت را م نیزم   
در برف زودتر از   شیقرچ قرچ و فرو رفتِن پاها یصدا

کرد و امکان هر نوع   ی خودشان ، حضورشان را اعالم م
یواکنش  
گرفت یرا م  اهپوشیمرِد س یِ ر یغافلگ یبرا   
هم با اعتماد به نفس تمام ، جلوتر از آنها و عقب عقب از   او

کرد  ی شد ؛ حرکت م یکه به کلبه ختم م  یا کهیراه بار   
آن   انِ یرا رفته و آمده که م ر ی بارها آن مس یبود کس معلوم

عبور و یکوچک برا ی، دالن دشیهمه برف و با بارِش شد   
  د یتازه و سف  برفِ  یبه وجود آورده بود  اما نشستِن اندک مرور

داشت که  نیلگدمال شده شان نشان از ا یِ بر همجنس ها   
از آنجا نگذشته است یکس یمدت   



و با کِف دستش آن را گشود   ستاد یدر ا کنارِ    
میمون رو شروع کن افت یض د یتو    بفرمائ د یبفرمائ -  ! 

بودند   ستادهیاو ا یِ که حال دو سو وشیو دار  یبه حام ماکان
د یفهم  ی زد  حال م  یدر نگاهشان موج م د یترد   ستینگر  
  یهمه را با خودش همراه م د یکرده است  نبا یاشتباه چه
  کرد 

؟ نیاینم - ! 
او هم شانه بال انداخت و ابتدا ،   د یبه سمِت مرد دو چشمانش

  خودش داخل شد 
کرد و آرام گفت ی هوف ماکان   

به خودم مربوطه  هیشخص ه یقض نیبچه ها  ا نیبرگرد  -   
داد و او را به جلو فرستاد  یکیفحِش رک وشیدار  
لمِپ صد چشمش را   دِ یرا پس زد و داخل شد  نوِر شد  در

دنِ ی، با د  یی بعد با عادت کردنش به روشنا ی گرفت و کم  
علوفه ها مبهوت شد  انِ یبسته م یِ با دست و پا یکوچک جسمِ    

هور باز ماند و رمق از تنش رفت رمان  دهانش  
 
 
 
 
 



 
 
 
، هد هد بود ؟ تیوضع نیدختر ، با ا نیا ! 
# 
نمانده بود   یباق ی زی، چ دهیبار د  نیکه آخر یآن دختر از   

  یفرو رفته و صورِت کدر و تن و بدن یها و گونه ها چشم
  لغر
دهانش بسته شده  یِ که رو یپارچه ا ری او ، از ز دنِ یبا د  یهد 

حالت ، ماکان دست نیش تا شد و در ابدنبود ؛ زار زد و   
د یبسته اش را د  یها   
؟ یتیوضع ن یعلوفه و با چن انِ یهِد فرشته اش ، م هد  ! 

، هنوز شال گردنش   دند یسمِت مرد چرخ ینیبه سنگ چشمانش
که به یخفه و نفس  ییبود  با صدا دهینکش نیرا پائ  
آمد گفت یاش در م  شانهاز  زحمت   

پست فطرت ؟ یکارش کرد  ی ؟! چ یکارش کرد  یچ - ! 
شد    ی دانست کفر ینامش را نم ی حت نکهیاز ا د یخند  مرد 
که تنها ماکان ییشد و نجواگونه و با آوا کیبه او نزد  یحام  

، گفت بشنود    
میبچرخ د یبا -  ! 



 رونیمنظورش را درک کرد  بازدمش را به شدت ب ماکان
  فرستاد 

رو راه   ی باز  نیکه ا یخوایاز ما م ی؟! چ یهست یک -

؟ یانداخت ! 
را بال فرستاد  شی ابرو یِ تا مرد    

؟ یباز - ! 
کج کرد و تکرار نمود  گردن   

؟ یباز - ! 
زدند   یآمد ، چشمانش از خشم برق م ش یپ یکم   

؟  هیگرفتِن بازاز نظِر تو انتقام  - ! 
به کنار برداشت و اخم کرد  ی قدم ماکان   

  یمن حت  ی؟! وقت  ی ریکه از من بگ یدار  ی تو چه انتقام -

شناسمتینم  ! 
بار خنده اش پر از حرص   نیو ا د یمقابلش باز خند  اهپوِش یس
  بود 

  چارهیما بدبخت ب  ی نشناس یحق دار   یبشناس د یمعلومه نبا -

و د ی  ماها کاخ ساختخونِ  یِ که رو یی ها کجا ، شما  
  یـلی! خ شناسمتیمن خوب م یکجا ؟! ول د یکن یم سلطنت

 خوب !رمان هور
 
 



 
 
 
 
 
 

به سمت شالگردنش برد و ماکان قدر ده سانت جا به جا   دست
ی را هم همراِه خود حس م یو حام وشی شد  حرکِت دار  

چهره اش   یهمسن و ساِل خودش  ول  د یبود شا ی مرد   کرد 
آورد  یاو نم ادِ یرا به   زیچ چیه   

کردم که   یام انقدر بهت بد  ی زندگ یِ ؟! کجا  یهست یتو ک -

سزاش باشه ؟ نیا ! 
و   ختیر یصدا اشک م یاشاره زد که ب یبا دست به هد  و

از او جدا نشده بود  ینگاهش لحظه ا   
  نیکرد که در تماِم ا ی را با چشمانش طواف م یمرد  قامتِ 

ش  حصاراز  یرا در آتِش دور ه یمدت هر لحظه و هر ثان
 سوخته
  یبود اما نم دهیبار کناِر او بودن را چش کیفقط   نکهیبا ا  بود 

کند  رونیآن ساعت ها را از سرش ب یلحظه ا یتوانست حت  
همان ساعت ها شده بودند ملِک عذابش  به او و نبودش  و

ند یاو را نب گرید گاه  چیاصال ه د یشا نکهیکرد و به ا یفکر م    



  یِ اش و آن موها دهیحال با آن قد و قامت بلند و ورز اما
و  ستادهی، برابرش ا دند یدرخش  یجذابش که در نور م  یِ تونیز  
نجاِت او آمده بود  یِ برا   
و خشم بود  یمرد پر از سرد   یِ بار صدا نیا   

سزا   نیقابِل جبرانه  ا رِ یغ  ی که در حِق من کرد  یا یبد  -

نشه تو  گهی د  کردمی م ی، کار تونستم یهم براش کمه  اگه م  
  گهیکه د  ذاشتمیرو دلت داغ م ی جور هینگاه کرد   روش
دونمیبود ؟! فرشته ؟! م  ی اسم زنت چ  ی راست کن بدن ینتون  
فرشته    هیخودمو گرفتم که  یِ جلو یلیسرش اومد  خ ییبال چه
رو دستت نذارم گهید  ی  ! 

د یو با نفرت غر د یدندان بر هم سائ ماکان   
؟ یهست یک - ! 

  ی لیمتر به م ی لیکرد م ی م یو سع  د یپرس یرا م  ن یهم فقط
نجاِت او بود  تشیتر شود  اولو کینزد  یمتر به هد    

نداشت که   ینیپائ یِ رو هم ، آنقدر هم سطح هوش ِش یمرِد پ اما
که سِر آن را یمکاِن آنها نشود  اسلحه ا  رِ ییتغ یمتوجه   
  یِ ابروها انِ یگرفته بود ، دوباره بال آورد و م نیپائ یاندک

  ماکان را نشانه رفت
 ! بمون سِر جات -

  یاما هم خودشان به هد    ستند یشدند از حرکت با  مجبور
شده و هم مرد را به سمِت در برده بودند  کینزد    



 اهپوشیزل زدند و بالخره س گریکد یسکوت به چشماِن  در
  به حرِف آمد 

با من   یدونی ؟! م ادتهی؟! اصال منو  یشناسی اسمم سجاِد  م -

؟  یکار کرد  یچ ! 
کرد و چشمانش را تنگ    کیرا به هم نزد  شی ابروها ماکان
  یاز او نم ز یچ چی؟! چرا ه شناخت یمرد را نم نیچرا ا
 دانست 

 !؟
با او برخورد کرده و به او زخم زده بود ؟ کجا ! 
د یلب کش یِ رو زبان   

چطور بهت    شناسمتینم ی! وقت  شناسمتی! نم شناسمتینم -

خودمم خبر ندارم ؟ یکردم !؟ چطور؟! وقت یبد  ! 
  یبر روح و رواِن ماکان خط م شی، خنده ها د یخند  سجاد 

 انداخت رمان هور
 
 
 
 
 
 
 



 
ومد ینم ادمیتو بودم   یِ منم جا  اد یب ادتی د ی معلومه که نبا -  ! 

انداخت و باز سمِت او پا کج کرد  ی به هد  ینگاه  می ن ماکان
د یکه سجاد غر   

ستایسِر جات وا گم یبهت م -  ! 
و حواِس او را مشغوِل خود کند چون  ستد یمجبور شد با ماکان
د یلب کش یزبان رو   د یباز د  مه یرا از دِر ن یا هیسا   

حالش خوب  زنهیاش داد م افهی ق  دهیاون دختر ترس نیبب -

می زنیبذار اون بره ، بعد با هم حرف م   ستین   
د یآنها باشد و غر یتر شد تا روبرو ک یبه در نزد  یکم سجاد    

؟! قراِر با هم   رمیازت انتقام بگ یاگه اون نباشه من با چ -

میخوش بگذرون نجایا  ! 
داشتند  یکه سع ی محو یها هی در و سا انِ ینگاهش را م یحام
ره یکه به ماکان خ یسر و صدا حرکت کنند و هد هد  یب  

، چرخاند  نامحسوس خودش را پشِت سِر ماکان و   بود 
تا در صورت لزوم از   د یبه سمِت دخترک کش یاندک وشیدار
 او 

کند  محافظت   
را  ستادنشانی ا یبه آنها انداخت که جا ینگاه مشکوک سجاد 
انداخت یبه هد  ینگاه  می داده بودند  ن رییتغ   

گفت  د یپر از تهد   یو با لحن آرام   



تو سرتونه  یزیچ هی -   
در   ی دانست او با چه اعتماد به نفس یپوزخند زد  نم ماکان

ی م ی زیزد  به چه چ  یو حرف از انتقام م ستادهیمقابِل آنها ا  
گفت که ماکان با هر    یسخن م ن یراحت از ا الیکه با خ د یناز

و برتر  روزی و او باز هم پ د یایخواهد ب یکه م یتعداد افراد   
  است
ماکان را نشانه رفت و سرش را  یابروها انِ یم قیدق سجاد 

  تکان داد 
خورهیچشمات به هم م   یتو ه یحالم از اون حِس برتر -  ! 

  غیکه راِه کالمش را بسته بود ، ج یاز پشِت پارچه ا یهد 
بود از آن خاِل قرمزِ  دهیو زار زد  ترس د یکش     

به ماکانش برسد ؟ ی بیدسِت سجاد بلرزد و آس نکند  ! 
نمانده بود از  ی زیبه او انداخت ؛ چ  یا ینگاه عصب ماکان
، از حال برود  هیگر   

خسرو   یتوانست چهره   یو حال م ستیبه سجاد نگر دوباره
را شیسرش را که تکان داد ، پا  ند ی را در چهارچوِب در بب  

گذاشت که سجاد متوجه شد  لهی طو داخلِ     
ماکان از فرصت    د یاش کوب قهیو با اسلحه به شق  د یچرخ

توجه  یبرداشت که سجاد ب زیخ  ی ریدرگ یاستفاده کرد و برا  
افتاده بود ، دوباره او را نشانه رفت   ن یکه بر زم ییخسرو به

یالکس بود که پرش  نیسپس ا آمد و ی پارس یِ بار صدا  نیکه ا  



و به دسِت سجاد حمله برد و باعث افتادِن اسلحه از آن  کرد 
  شد 
با دو گاِم بلند خودش را به او رساند و اسلحه را  وشیدار

را گرفت و   اهپوشیس ی  قه یدست  ک یعقب زد سپس با 
 دستِ 

رمان هور د یکرد و بر گونه اش کوب یرا مشت  گرشید   
 
 
 
 
 
 
 
 

رفت  برابِر او   یها ، به سمت هد  یریاما فارغ از درگ ماکان
زانو زد و پارچه را از دوِر دهانش باز کرد که با کنار  

 رفتنش ، 
کرد و    کیاو اوج گرفت  خودش را به او نزد   ی هیگر یِ صدا

  یاو به پشتش برد و مچ ها ی دستانش را از سر شانه ها
 سرخ



اسارِت آنها   را به زحمت از یبا طناِب کنف  ششیاز سا شده
یاو چسبانده بود و م یِ گلو رِ ی سرش را به ز  یرهاند اما هد   

او  یِ پالتو یِ ، به جلو شیو به محِض باز شدِن دست ها د یلرز
  چنگ زد 
گونه به گونه اش چسباند  ماکان   

تموم شد    زمیتموم شد  تموم شد عز   سیه   سسیه -   
؛ انگار   د یعطِر تِن او را به مشام کش یو طولن قیعم یهد 
بعد از سالها به وطن بازگشته بود و عطِر  ی مانده ا بیغر
 خاکِ 
اندِک  یِ وطِن دخترک ، همان فضا  د یبلع یرا م  نشیسرزم

بازواِن مرد بود  انِ یم    
، باعث شد ماکان سربچرخاند  اسایگفتِن  یهد  یصدا   
و در پِس او   ستینگر  یبه آن دو م دهیپر یو رنگ ی نگران با

بودند و سهراب و   ریهنوز با سجاد درگ یو حام وشی، دار
 فرهاد 
کردند   یم یدگیخسرو رس  تِ یبه وضع هم   
  یهد  یِ ، بازو  رد یاو بگ یِ شانی پ  یِ آنکه نگاه از خوِن جار یب

خودش بلند کرد   یِ و او را به اجبار و با زوِر بازو د یرا چسب
یب  

هلش داد   اسا ی، به سمِت   ندازد یبه او ب یگر ینگاِه د  آنکه   
تو و خسرو  د یبر یمعطل یب    اسایببرش  -     



اما دسِت ماکان را چنگ زد  یهد    
ماکان   ایتو هم ب     رم ینم     رمینه   نه   نم -     

از داخل چشمانش معلوم نبود ؛ آنقدر   ی زیاو نگاه کرد  چ به
بودند  خودش  دهیبه هم چسب  شی، که پلک ها  ختهیاشک ر  

صورتش را قاب زد   یِ کرد  با دست دو سو ک یبه او نزد  را
  و آرام گفت

از بابِت من راحت   برو الت یخ  ام یبرو دختر  منم م -  ! 
بسته بود  دسِت سردش را  لیهنوز محکم به او دخ یهد  اما

، پالتو یمعطل یشد  ب ظیآن اخمش غل یِ گرفت و از سرما  
  شیدوِش او انداخت و دست بر شانه ها  یِ تن درآورد و رو از

  گذاشت
رسونمیبرو    منم زود خودمو بهتون م -    

هلش داد و به او   اسا یو به سمِت  د یکش شیبازو یِ رو یدست
  زل زد 

    با برادرت برو -
خطاب کرد   یاو را برادِر هد  یبود  وقت رهیهم به او خ  ساای

تکان داد که او  شیبرا یسر   د یرا در نگاهش د  یبرق خاص  
، همانگونه پاسخش گفت رمان هور هم  

 
 
 



 
 
 
 
 

او سر چرخانده   نکهیو با وجوِد ا د یچیپ یدست دوِر هد  سپس
رفتن مقاومت  یبود و برا  رهیشانه به ماکان خ یِ و از رو  

برد و سپس   رونیکرد ، او را کشان کشان از کلبه ب یم
فرهاد و سهراب ، به خسرو کمک کردند تا او را هم به  

 همراِه آن 
کنند  یراه دو   
سجاد گذاشته و  یِ گلو رِ یاش را ز  ی بیج یِ چاقو وشیدار

را به او دوخته بود ، و در همان حال   نشیچشماِن خشمگ
 ماکان
مخاطب قرار داد  را   

  زد خسرو رو ناکار کرد  -
 دهیکه به شاهرگش چسب ی براق یِ ز یبود که سجاد ، از ت بیعج

زد   ینداشت  پوزخند  یبود هراس   
تون بود ؟! بادش در رفت ی کمک ارِ ی -  ! 

به چاقو آورد و صورتش را به صورِت او  یفشار وشیدار
د یغر شیدندان ها انِ یکرد و از م کینزد    



دارم که سرتو از   نویا ییچون کامال توانا ی بهتره خفه ش -

 ! تنت جدا کنم
برد و تشر زد  بیاما دست در ج ماکان   

! بکش عقب وشیدار -  ! 
کرد و  یبود ، دندان قروچه ا رهی با نفرت به سجاد خ وشیدار
مرد بود  یِ گلو رِ یاما چاقو هنوز ز د یش را پس کشسر  

جلو رفت  ماکان   
ما رو که با هم    ی باش نایباهوش تر از ا د یبا  کردمیفک م -

از پست بر   م یتونیهزار راه هست که م یفکر نکرد  ید ید 
م یایب  
 !؟
  شیشد و کناِر پا کینگاه کرد که به او نزد  یبه الکس و

و لبخنِد  د یبه سرش کش  ینشست و دمش را تکان داد  دست
ی کج  
  زد 

سگ از تو باهوش تره نیا -  ! 
، بلکه  اورد یاو خم به ابرو ن نیتوه  نینه تنها در مقابِل ا سجاد 
تر بر لب آورد  قیعم یلبخند    

 !و از شما هم    مگه نه داداش ؟ -
یشما بگ یهر چ -  ! 



همانطور که سجاد را    د یهر سه نفر به سمِت صدا چرخ نگاه
خوردند  بیدادند ، فر  ب یفر   
ندارد ، تماِم توجه شان به او  یاور یتنهاست و  نکهیا یِ هوا به

   معطوف شد و حال
بودند  ستادهیمرد در چهارچوِب در ا دو   
زد و دست در   یبود ، معطل نکرد و جست کتریکه نزد  یحام

از آنها انداخت یکیگردِن    
سجاد  نیح  نیشد و در هم زیگالو وشیدوم هم با دار مرد 
رمان هور د ی کش رونیدستانش ب انِ یرا از م وشیدار یِ چاقو  

 
 
 
 
 
 
 
 

، به سمتش گام برداشت مباد   د یحرکِت او را د  نیکه ا ماکان
دانست که هدف خودِ  یبزند اما نم  بیآس وشیکه به دار  
 ! اوست



و دستش را عقب برد و فرصِت هر   د یچرخ یمعطل یب سجاد 
را گرفت یواکنش   

قدرتش در تِن ماکان فرو   تِ یتمام چاقو را با نها  یِ رحم ی ب با
دوم پس   یچون ضربه   افتین   یفرصِت ناله ا یبرد و او حت

 از
سوم یبر تنش نشست و سپس ضربه  آن   
را به عقب هل داد   ریزد و مرِد درگ ینعره ا  وشیدار
سجاد را از پشِت سر به کنترل خودش  یِ و دست ها د یچرخ

 درآورد
تا خم شود  در همان لحظه  د یش کوببدنبا زانو به پشِت  و

را به کنترِل خود  گریفرهاد و سهراب بازگشتند و دو مرِد د   
ماکان شتافت یِ به سو یو حام درآوردند    
فشرد و چشمانش  ی م شیاز زخم ها ی کی یِ دست رو  ماکان

   گشاد شده بودند 
  یخودش و درد  یِ نفس ها  یجز صدا د یشن ینم ییصدا چیه

و در  د یخز ینافش به اطراف م کِ ی نزد  ییکه ذره ذره از جا  
شد   ی پخش م تنش   
زد  شیرا گرفت و صدا شی شانه ها یحام   

 !ماکان ؟ -
تا سقوط   د یرا چسب ی ، مچِ دسِت حام گرشیاو با دسِت د  و

خوردن برابِر دشمنانش متنفر بود  قسم   نیم نکند  از ز  



انتقامش را   ایکه  ی، به مقاومت تا زمان  ستادنی بود به ا خورده
در راهش ، جان ببازد  ای رد یبگ    
هنوز زود بود  یول  ! 
و رفتن دنیدست کش نیا یبود برا زود    
  هیبه آنها نزده بود ، هنوز نتوانسته بود پا ی ضربه ا هنوز
راه را به  یآنها را سست کند و ادامه  اهِ یحکومِت س  یها  

دانستند  ینم   زهایچ یلی، هنوز خ د یواگذار نما دوستانش  ! 
او ادامه دهند  یرا نداشتند که بتوانند ب نیا یِ آمادگ هنوز   
خورد  نیها ، زم نیا  یبا همه   یول     

 د یچ یاو پ ی شانهدست دوِر  یحام  یو وقت خم شدند  زانوانش
با وشیکند و دار یریتا از به خاک افتادِن صورتش جلوگ  

به پشِت گردِن    یسر داد و ضربه ا یاد یخشمش فر تِ ینها
اش شد ، از آن حالِت خال و   یهوشیسجاد زد که باعِث ب

 شوک 
و در   د یبرابر رس نیسرعِت نفوِذ درد در تنش به چند   درآمد 

سردادند  اد یتنش فر یلحظه ، تماِم عصب ها   
گفت و چشم بست  یاو فقط آخ اما   
را رها کرد و سمِت ماکان آمد    هوشی، سجاِد ب وشیدار

اش را بال آورد  دهینشست و سِر خم  شیروبرو   
تو ؟! ماکان ؟ یشد  یماکان ؟! ماکان ! داداش    چ  - ! 



بود   دهیبه صورتش نشسته و رنگ از رخش پر یسرد  عرق
 لب زد رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

    هد هد  -
فارغ شده بود ، با  ن یاز مهاجم یکیکه از بستِن دسِت  فرهاد 
خود را به ماکان رساند  ینگران   

هر سه تاشون رفتن    سیرفتن رئ -   
د یماکان فشرد و غر یِ از زخم ها ی کی یِ دست رو  یحام   

اد یتِف به گوِر پدرش ب -   
قدرتش آنها را به هم   تِ یکه سهراب با نها ییاز مردها یکی
داد که جوابش ، لگدِ  یو فحش د یکش یاد یدوخت ، فر  یم  

از جانِب سهراب بود  یمحکم   
ماکان انداخت یِ بازو رِ یدست ز  یحام   



    الی ماکان    ال ی  مشی برسون یی جا هی  د یبا  میبر د یبا -

 ! بجنب پسر
  ایچون دن  د یکه آن را بگشا د یترس یچشم بسته بود و م ماکان

د یچرخ یچشمانش م  ِش یپ   
  ی؛ اما نم ستد یو با اورد یب شیبه پاها یکرد فشار  یسع

بود که به کمکش شتافت دسِت ماکان   وشیدار نیتوانست و ا
 را
او انداخت بدندسِت خودش را دوِر  کیگردنش و  دورِ    
که در مدت   یبرف   انِ یرا کشان کشان و به زحمت از م او

که در کلبه بودند ، به ارتفاعش افزوده شده بود ،   یزمان
 عبور
بود  یشان خال یکی  یِ که جا دند یو به خودرو ها رس دادند    
جلوتر از آنها خودش را به   زانیو افتان و خ د یدو شیپ فرهاد 

د یبالپر وشیرا گشود  دار ها رساند و درش  نیاز ماش یکی  
عقب درازکش   یِ صندل یِ ، ماکان را رو یبه کمِک حام  و

  ادهیپ ی حام  ست ینگر یآنها را م ی کردند  سهراب با نگران
 شد و 
از بستِن در گفت قبل   

نیرو بندازن پشِت ماش ایکمکشون کنم اون عوض د یبا -   
  ی رغِم مخالفت ها یعل یسر تکان داد و حام وشیدار

  سهراب و فرهاد ، به کمِک آنها رفت



را با طناب   شانیکردند ، دست و پاها ییایسه مرد را موم هر
را با چسِب پهن مهر و  شانیدور بستند و دهان ها نیچند   
کردند  هر سه را پشِت لندروِر کرم رنگ انداخته و  موم
از  ب یآن را اندک ی و فقط بال دند یکش ییرا پتو شانیرو

 گذاشتند
بتوانند نفس بکشند  تا   

سهراب گذاشت یشانه  یِ و دست رو د یچرخ  یحام   
 د ید ید  ییجا  هی، اگه  م یایما پشِت سرتون م   د یمراقب باش -

برف ممکنه هم  نیتو ا  نی توقف نکن  میستی پشِت سرتون ن  
 دنتونیبه محِض رس  م ینیبیتو خونه همو م  یول م یگم کن رو
شون نداشته یکار کنمی م د یتو باغ و تاک  نیبر یرو م نایا  

م یا یتا ما ب نیباش   
را فشرد  یحام  یِ بازو سهراب   

رمان هور  نیمراقبش باش -  
 
 
 
 
 
 
 



 
آمد  دست دراز کرد و   شیتکان داد و فرهاد پ ی سر یحام
تِن ماکان را   شیپ ی قیرا به سمِت او گرفت که دقا ییچاقو  

بود  شکافته   
با انزجار آن را از او گرفت و سپس با تکان دادِن   یحام

د یدو نیسرش ، به سمِت ماش   
  ی داشبرد انداخت ، سپس با استارت یِ شد و چاقو را رو سوار

که  ینیبعد از حرکِت ماش ی خودرو را روشن کرد و کم  
  یم  یپدال فشرد  به سخت یِ آن بود ، پا رو یراننده  سهراب

ناچار چراغ نور بال را روشن ، به   ند یرا بب ش یتوانست جلو  
 وشیسر به سمِت عقب چرخاند  دار یو سپس لحظه ا کرد 
بود  دهیرا بر تِن ماکان کش ی مسافرت  یِ از پتوها یکی   

 !چطوره ؟ -
 وشیدار یِ شد ، اما گوشش به صدا رهیبه روبرو خ دوباره
  بود 

، دووم  میاگه زود نرس  دمیچیش پبدناز پتوها رو دوِر  یکی -

یحام ارهینم   
  یم  شیپ ینگفت  به آهستگ چیو ه  د یهم سائ یِ دندان رو یحام

ی م  یشتری ب  یدو خودرو فاصله  انِ یرفتند و هر لحظه م  
  افتاد 



 یِ بدتِر جاده ، دست رو تِ یو وضع یبِد جو طِ ی از شرا یعصب
د یفرمان کوب   

ایچه خبره برفه ؟! چه خبره برفه ؟! خدا -     
  ی توانستند عبور کنند  ساعت  ی برف ها م انِ ی زحمت از م به
نبود اما در همان  نیراه را آمدند ، جاده چن نیکه ا شیپ  

بودند و با شدت گرفتِن بارِش   ریدرگ لهیکه در طو  یزمان
نمانده بود  یآسفالت باق  یِ اه یاز س یاثر گریبرف ، د    

د یماکان کش یِ شانیپ یِ رو یدست وشیدار   
خهی ، تنش  یحام -  ! 

  یا دهیفا چیاما ه  د یفزایب نیکرد بر سرعِت ماش  ی سع یحام
نداشت جز غرِش موتور و چپ و راست شدِن خودرو در 

 جاده 
دور مانده بودند  ه یعمال از بق گریحال د     

کناِر او نشسته    شیکه تا چند ساعِت پ ی شد ماکان ینم باورش
نجات  کی به  ازیبود حال خودش ن یو در فکِر نجاِت هد   

داشت دهنده   
  انِ یم  شیساعِت پ می ن نیکه تا هم یمرد  رد یتوانست بپذ  ینم

نگاهش به زِ یت غِ یبود و ت ستادهی، راست قامت ا لهیآن طو  
،   ی میقد  یِ عقِب خودرو یِ بود ؛ حال در صندل رهیخ سجاد 

شد  ی تر م کی دراز به دراز افتاده و هر لحظه به مرگ نزد    
فکر رعشه به تنش افتاد اما نیا با    



لرزش از تِن او نبود  نیا   
  یبعد موتورش ، با پت پت یو لحظات د یلرز یبود که م  نیماش

ستاد یخاموش شد و آرام آرام از حرکت ا   
ماند  رهیخ ناباورانه به از کار افتادِن آرام آراِم خودرو یحام    

 یِ خودرو  کیاز برف ، در  یجهنم  انِ یشد که م ینم باورش
گرفتار آمده اند رمان هور   ی فرِد زخم کی خاموش و با   

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد اما روشن نشد  باز هم   یزد و موتور غرش استارت
نگرفت  کالِه کاپشنش را بر سرش   یا جهیتکرار کرد و نت 

و د یکش  
ستینگر وشیدار به   

نه ا یبکنم  یکار  تونمیم نمی بب نیپائ  رمیم -   
آخر بر   ی لحظه  یتکان داد و نگاِه حام یسر وشیدار

توانستند او را از دست بدهند  یصورِت ماکان نشست  نم     



برف شد  باورش   رِ یرانش اس  یشد تا بال ادهی خودرو که پ از
تِ یبه وضع ریرا آمده باشند  با تح  ریمس  نیشد هم ینم  
کند  دایبارش ادامه پ نیتا کجا قرار بود ا  ستیآمده نگر شیپ
 !؟

و  د یکش رونی ب بشیرا بال زد و چراغ قوه را از ج کاپوت
آورد به ی سر در نم چ یموتور انداخت  ه یِ نوِر آن را بر رو  

درستش را  دِ ید  یِ سرد و بوراِن برف جلو یِ که هوا خصوص
کرد و دِر کاپوت را به شدت بست یهم گرفته بودند  هوف   

بود و نه   یاز چراغ ی نه خبر یو چشم تنگ کرد ول د یچرخ
کجا بودند ؟  یاز خانه و کلبه ا یخبر ! 
دانست ینم   
توانستند منتظر بمانند ، عالوه بر آن   ی کرد  نم ی م ی کار د یبا
از آنها نداشت  ی هم خبر یکس   
تماِس   دنِ یو با د  د یکش رونیب  بیهمراهش را از ج تلفن

د یاز سِر خشم غر یاضطرار   
بار کامال تنه به سمت عقب چرخاند  نیسوار شد و ا دوباره   

به دِل جاده م یبزن د یبا   ستیلکنته روشن بشو ن نیا -   
جوابش را داد  ی عصب وشیدار   

؟ نی ا تِ ی؟! با وضع یشد  وونهید  - ! 
د یکش اد یکنترلش را از دست داد و فر یحام   



  می بزن خ یتا هم  می نیبش نیتو ماش نجا ی؟! هم میکار کن یپس چ -

میندار ی؟! راه میبرف دفن ش رِ یو هم ز  ! 
پلک    انِ یم یخورد و اندک یاو ، ماکان تکان  ادِ یفر یِ صدا با
باز شد  شیها   
منتظِر او نماند  خم شد   یهم فشرد اما حام یِ لب رو  وشیدار

را از سمِت شاگرد برداشت  داشبرد را گشود و  یو کوله ا  
را   وشیدار  یِ کرد  چاقو یرا دروِن آن خال   اتشیمحتو تمامِ 

یو لحظات د یپر  نیگذاشت  از خودرو پائ شیجلو بِ یهم در ج  
را هم به   گرید  یدِر عقب را گشود  داخل شد و دو کوله  بعد 

پرت کرد  رونی برداشت و از خودرو به ب لیوسا  یِ همراِه باق   
بود ، به   ستادهیسِر ماکان ا یِ ، بال دهیکه خم  همانطور

شد  رهیخ وشیدار   
که   یا یجوِن هر دو تامون رو نجات داده  با هر سخت  -

می بوده  الن وقتشه که جبران کن   
هر دو دست در مو فرو برد و به   شانینگران و پر وشیدار

  حرف آمد 
؟ میکار کن یچ د یبا - ! 

ماکان کنار زد رمان هور یِ پتو را از رو یحام  
 
 
 



 
 
 
 
 

من و   یاسلحه   اریرو ب  الی، تو وسا کنمیمن کولش م -

که تو   یزی ماکان رو هم همراِه خودت داشته باش  هر چ
نهیماش  
   نیغذا ، چراغ قوه ها ، بنز  می بریرو م خورهیبه دردمون م و

یهر چ  ! 
  رونیرا ب شی پا کیجنباند و دِر را گشود   یسر وشیدار

گذاشت و  یصندل یِ سِر ماکان را رو یانداخت و به آهستگ
اده یپ  

محکم به هم چسباند و سپس    یدو کوله را با چسِب پهن   شد 
یِ رو یرا به کمِک حام   گر ید  یش بست  کوله بدندوِر   
انداخت شانه   
  یِ ااز پتوه ی کیرا در  لیوسا یِ و باق د یچرخ یحام سپس
وش یدار بدنآن ، دوِر  یِ و به کمِک دنباله ها  د یچیپ ی مسافرت  
را با کمِک    ن یبنز یِ تریهم ظرِف چهار ل ت یدر نها  بست
محکم کرد  وشیشکِم دار یِ رو یطناب   
شانه اش زد  یِ رو یدست   



؟ یتون ی؟! م یخوب - ! 
داشت اما گفت یاحساِس خفگ نکهیتکان داد ، با ا یسر او   

؟ می خوبم  بر - ! 
کمک   کی  د یاو را فشرد ونگاه چرخاند  با یشانه  یحام
ی در کناره  یدرخِت شکسته ا  دنِ یکرد  با د  ی م دایاو پ یِ برا  
، به سمِت آن شتافت  سخت بود حرکت کردن در برف   جاده

از شاخه  یک ی  د یخوردن به آن رس نی، اما با چند بار زم  
که با   د یو قرصش را گرفت و با تماِم قدرتش کش ی قو یِ ها

شکسته شد و تعادِل او را به هم زد  یبد  یصدا   
برف ها افتاد  نفس نفس زد  تنش از حرکت   یِ پشت رو از

خاست یبر م د یبود اما با نیدر برف سنگ    
شاخ و برگ   ی زحمت و با دست و پا زدن بلند شد  به سخت به
وشیفت و خودش را به داررا گر یچوب یِ عصا یِ اضاف یِ ها  

  رساند 
را به او داد و سپس به سمِت خودرو رفت چوب   
ماکان انداخت و او را به حالت نشسته درآورد   بدن رِ یز دست

که از  یکند و کوتاه  یِ نفس ها  د یکش رونیو به سمِت ب  
برابِر صورتش   د یابر سف کی آمدند مثل  یم رونیاش ب شانه
شدند  یم داریپد    
شانه   یِ را رو شیش انداخت و دست هابدنرا دوِر   شیپاها

بدن را به  ش یگذاشته بود ، پاها ب یکه در ج ی اش  با طناب  



سر و   یِ را رو یمسافرت  یِ بست و سپس به زحمت پتو خود 
طناب او را به خود گره زد  یتِن او پوشاند و با کمِک ادامه    

به زحمت گاِم     د یرا عقب برد و او را بال کش شیدستها
برداشت ینامتعادل   
  یِ ، تماِم درها  ی را به دِر راننده رساند و با قفِل مرکز خودش

  آن را بست
  شیشانه اش که زانوها یِ جاِن ماکان رو مهی وجوِد جسِم ن با

ممکن به نظر   ری را خم کرده بود ، قدم برداشتن در برف غ
ی م  

و تلو تلو خوردنش ،  شیاما او به رغِم لرزِش زانوها د یرس
داشت و هر چند کند ، اما    ی کوتاه و محکم بر م ییگام ها

انِ یم  
  یم  شیشد پ یتر م  ک یکه لحظه به لحظه تار  ی و آسمان برف

و  دهیخم  یبدنهم شانه به شانه اش ، با  وشیرفت و دار  
آمد رمان هور  یبه چراغ قوه ، م  یبه چوب و دست یدست  

 
 
 
 
 
 



 
 

# 
*** 
  رِ یو ز نیدانستند چند ساعت است که در آن برِف سنگ ینم

روند ؛ اما هر چه بود ، جانشان را  یامانش راه م ی بارِش ب  
دهیو نفسش را بر گرفته   
از عمِق جانش ناله   یبود و گاه یحام یِ شانه ها یِ رو ماکان

آمد و یم رونیب شیخاست که به زحمت از گلو یبر م  یا  
د یرس یم   یبه گوِش حام یخرخر چون   
داشت و  یدر پشِت سِر آنها گام بر م  یبه سخت وشیدار و

  ک یبالشت و   کیآتش و  کی گرم و  یِ چا کیدلش فقط 
 خوابِ 
خواست  یانتها م یب  ! 
آمد ، مثِل    یهر لحظه ِکش م ِش یرو ِش یکه پ یرِد خون اما
ی قد علم م نشیریمستحکم برابِر تماِم تصوراِت ش وارِ ید  کی  

  کرد 
  یِ به جاِن سالم به در بردن نداشت ؛ نه تنها برا ید یام چیه

خودشان هم یماکان ، بلکه برا  ! 
روند و با توجه به   ی دانست کجا هستند و به کجا م ینم اصال

رِ یکه ز د یکش  یرش را مبرف هر لحظه انتظا عیپوشِش وس  



سقوط کنند  یچاه  ایشود و در چاله  یخال شانیپا  ! 
 یو لحظه ا  ستد یکردند که از حرکت با یالتماس م شیپاها

اما ند یآن همه سرما و بوران بنش انِ یهمانجا م    
  نیماکان و نه عقلش به او ا تِ یهوا و نه وضع یِ سرما نه

ماکان خوب بود هم ،   تِ یاگر وضع یدادند حت یاجازه را نم
ی نم  

زدند  یم خی شک با آن حجِم سرما ،  ی ؛ ب ستند یبا توانستند    
سوختند  یم شی و لب ها د یاش رابال کش ینیب   
  یک یبا آن  ییکرد ، گو یچوِب دروِن دستش را حس نم گرید 

  شده بود
 شانیرو ِش ی در پ زیچ چیچراغ را به جلو انداخت و ه نورِ 

شد ؟ یراه تمام نم  نینبود ! پس چرا ا ! 
برسد  یرا بال برد تا به گوِش حام شیصدا   

؟! موقع اومدن که   م یریم  می؟! لمصب ما کجا دار یحام -

ه یجاده ؟! چرا   نیپس ا شهینبود! چرا تموم نم  ینطوریا ریمس  
؟ ستیهم سِر راهمون ن یآباد  ! 

بود چیه جوابش  ! 
یا نه از دسِت حامبود ام  ینشد   عصب یعصب اما ! 
  ی ماکان را حمل م ی ا یتوانست حس کند که به چه سخت یم
  کند 



به چشمش آشنا   چیکردند که ه  یعبور م  ییدرخت ها انیم از
بود دهیآمد  موقعِ آمدن که آنها را ند  ینم  ! 
  ی کرهی و به پ  ستاد یا ینفس نفس افتاده بود ، لحظه ا  به
قدم از  م یقدم به ن م یکه ن ستینگر شیرو شیپ بِ یو غر بیعج  
رمان هور   اورد یاز آن دوام ن شیشد اما آن هم ب یدور م او  

 
 
 
 
 
 
 
 

فشاِر وزِن ماکان و عالوه  رِ یز  یبعد از او ، قامِت حام  یکم
و ییخم شد و با تلوتلو ر یمس یِ و بد  یسخِت جو طِ یبر آن شرا  

او سقوط کرد و در حجِم برِف   یِ رغِم تماِم تالش ها یِ عل
  اطرافشان فرو رفت

به سمِت آنها   ی شتر یکرد با سرعِت ب یدستپاچه سع وشیدار
  برود و صدا زد

؟ یحام - ! 



برف ها افتاده بود و ماکان هم   انِ یحس و حال م یاو ب اما
راه رفتن گره طناب ها   یکنارش ، آن همه تالش و تقال برا

 را
کرده بود  شل   
رمق   ی که ب  شیگرفتن بازو  یِ دست دراز کرد برا وشیدار
  گفت

 ! منو ول کن    ماکان -
باز   ی توجه به حرفش ، او را بلند کرد که حام یب وشیدار اما
او نگاه دوخت که یِ برف ها نشست و به تالش ها انیم  
به   یبرف ها جمع کند  دست انی کرد ماکان را از م ی م یسع

برف ، یمحض و برخورِد دانه ها یِ ک ی، تار  د یچشمانش کش  
ها را به سوزش انداخته بود آن   

نهاده بود ، برداشت و   نیبر زم وشیرا که دار یقوه ا چراغ
و  دند یرس ی نم ییبه اطراف نور انداخت  اگر به روستا  

بود ؛ چه   یسرما مرگشان حتم نی، در ا افتند ی  ینم یسرپناه
یوحش  ناتِ وایح یو چه بر اثِر حمله  ی زدگ خ یبر اثر    
  عتیبه دِل طب  یواناتینبود با توقِف بارِش برف ، چه ح معلوم
خوراک و غذا بزنند افتنی یبرا   
لحظه اخم کرد و حرکت دستش را متوقف نمود و بعد به   کی

چراغ قوه را از آن عبور شی پ ی که لحظات یر یبه مس یآرام  
و آنجا را روشن کرده بود ، بازگرداند  داده   



بلند شد    یاش نم نمک از هم گشوده شد و به سخت چهره
آرام گفت  د ید  ی آمد آنچه را که م یباورش نم   
وشیدار -     

کرد و جوابش  ی ماکان بود و هن و هن م رِ یاو هنوز درگ اما
داد  یرا به تند    

گهیکمک د   ای! ب وشی زهِر ماِر دار -  ! 
رمق اما از ته دِل کج شد  یب یلبش به لبخند بار  نیا   

اونجا رو    وشیدار -  ! 
شد و سپس رِد دستش را  دهیبه سمِت او کش وشیدار نگاهِ 

شان ، نوِر چراغ   ی که در چند متر د یرس ییگرفت و به جا 
 قوه
  ی آن را روشن کرده بود  حام ی بزرِگ دروِن دسِت حام یِ 

  آِب دهان فرو برد و گفت
؟  نه یبیم  یپاط یمن چشام قاط  ای  ین یبیتو هم م - ! 

بود   رهیخ شیرو ِش یپ  یِ چوب ی وارهیبا دهاِن باز به د  وشیدار
رفت  شیپ ی ، اندک یبرداشت و به سخت  یقدم  یحام   
که   یحرکِت او از خلسه درآمد و چراغ قوه ا نیبا ا وشیدار
را به زحمت از آن جدا کرد وبود  زانیاز کوله ها آو یکیاز   

  گر یچراغِ د  ییِ با روشن نمودنش ، نوِر آن را به روشنا سپس
زد رمان هور وند یپ  
 



 
 
 
 
 
 
 

بود  یچوب یکلبه ا دند ید  یآن چه که م  یراست به   
نم نمک به لبخند گشوده شد  لبش   

 ! نه داداش    راسِت راستِ  -
به   یبه سمِت ماکان رفت و توجه یمعطل یب  یحام پس

 دنِ یکه از د   ید یو ام یاش نکرد  با انرژ ی جسم تِ یوضع
 جان
ماکان انداخت   یِ بازو رِ یشده بود ، دست ز دهی در او دم یپناه

هم به او کمک کرد  وشیو دار د ی و او را بال کش   
توانستند ، به سمِت کلبه قدم   ی که م یسرعت تِ ی دو با نها هر
رفتند ، ممکن بود   یآرامتر م  یداشتند انگار اگر اندک ی بر م  
مرگ شوند  رِ یاس   
ممکن است با چه   ا یو  ستیمهم نبود آنجا متعلق به ک شانیبرا
سقف  ک ی ریخواستند ز یروبرو شوند ، فقط م یزیچ  



نند کنند و بتوا دایامان نجات پ یبارِش ب  نیا رِ یو از ز بروند 
ابند ینجاِت ماکان ب یبرا یراه   
تا   د یو دوِر آن چرخ د یبه کلبه رس یزودتر از حام وشیدار

، او را صدا زد  دنشیو با د  ابد یاش را ب یدِر ورود    
نجاستی! ا یحـام -  ! 

کوچِک کلبه ،   ی پنجره  رِ یآنسوتر و ز یشکسته ا لِ یب دنِ ید  با
راه را باز کند تا  یبه سمتش رفت و تالش کرد تا اندک  

راحت تر بتواند به آنجا برسد  یحام   
  یِ بدنبا   یو حام دند یدر رس یدو نفس نفس زنان روبرو  هر
د یغر دهیخم   

صاحاب رو یِد بازش کن ب  -  ! 
  ید یو به دنبال قفل و کل د یکش ی نیب رِ یپشِت دست ز وشیدار

مواجه شد  ی بشکند و داخل شوند اما با چوبگشت تا آن را   
حلقه شده ، به آن متصل بود  ی فرو رفته و طناب  ن یدر زم که

حکِم قفلش را داشت ییکه گو   
سپس با کِف دست ضربه   د یو آن را رهان  د یآسوده کش ینفس
ِش یشاپیمحکم به آن زد که در پس رفت  خودش پ یا  

داخل شد و در را نگه داشت و با وارد شدنش ، آن را  یحام
  بست و چفِت آن را هم انداخت

د یرا از پشِت سِر خودش شن یحام یصدا   
؟ ستین  یز ی، چ یا ی، چراغ نفت  یفانوس نیبگرد بب - ! 



او ، در نوِر چراغ قوه به    یاز گفته  تیبه تبع وشیدار و
  یِ آن را رو  بعد  یگشت و اندک یا ییروشنا ی لهیدنباِل وس
 طاقچه

رها کرد   نیشانه اش را بر زم  یِ رو یکوله   افتی یچوب یا
رون یب بیو دست سمِت فانوس دراز نمود  فندک را از ج   

 شیپر بودِن مخزن فانوس از نفت ، ابروها دنِ یو با د  د یکش
د یچرخ  یبال رفت  سمِت حام   

کله اش رو کنار زد ؟ نیا د یبا یچطور  یدونیم - ! 
سر جنباند  یحام   

انگار پتو   نجایا  میجا بخوابون ه یکمک کن ماکان رو  ایب -

  متو هست
گذاشت و به کمِک او شتافت   نیفانوس را بر زم وشیدار

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 



نهاد و   یشکمش باز کرد و گوشه ا یِ را از رو نیبنز  ی دبه
شده بودند ، دهیچ یرا که گوشه ا  یا یمیقد  یِ سپس پتوها  
هم قرار داد و به  یِ آنها را تا کرد و رو یِ و دو تا برداشت

آن بخوابانند  یِ بر رو یرساند تا ماکان را به آرام  یاری یحام   
داد و کناِر ماکان نشست و دسِت سرد  ی را به دسِت حام فندک

ناله هم  یدستاِن خودش گرفت  حت  انِ یزده اش را م خیو  
ترساند  یرا م وشیدار نیکرد و ا ینم   

فانوس گر گرفت و    ی لهیت ی، ف  ی پت پت یبعد با صدا یلحظات
اتاقِک کلبه را روشن کرد  یصعود  رِ ینرم نرمک و با س   

صورت   یِ کلبه داد و دست رو  وارِ یاش را به د  هیتک وشیدار
خفه به گوش  شیکه از پشِت دست ها ییگذاشت و با صدا  

، گفت  د یرس یم   
تموم شد  شه یباورم نم  ایخدا    ایخدا -  ! 

  یکه ب  ی برف و بوران انِ یکه از م  د یگنجیباورش نم در
خود دفن  رِ ی را ز ایو دن د یبار ی از آن کلبه م رونی رحمانه ب

کرد  یم  
باشند   افتهی نجات   
و   د یکش یباد در گوشش بود که زوزه م یِ هنوز صدا انگار

  شیشدن و پاها دهیدر حاِل خم شیو هنوز زانوها د یچیپ یم
 در



 یانباشته بودند و خودش جان م یبرف ها انِ یعبور از م  حالِ 
دوشش  یِ رو  یو با وزِن بارها اورد یَکند تا بتواند پا بال ب  

تنش در حاِل رفتن  یی ُکَند  با وجوِد ساکن بودنش ، گو حرکت
  بود 
ا  بار پلک زد ت نینگفت  اخم کرده بود و چند  چ یاما ه یحام
ی د یبا سف یری و درگ  یکیاز ساعت ها تار یناش  دشید  یِ تار  
دور   کی برود  با روشن شدِن کلبه ،  ن یاز ب یوزِش باِد برف  و

د یو پرس د یدوِر خودش چرخ   
کجاست ؟ گهید  نجایا - ! 

# 
  شتریب شی وارهایکلبه حال در و د  یِ روشن شدِن فضا با

ممکن با   یِ مشخص بود  چشمانش را تنگ کرد که تا جا 
 وجودِ 
دهد  صیرا تشخ ات ینگاهش بتواند جزئ یِ و خستگ سوزش   
بود   نیزم یشده رو یدباغ یاز کلبه پوسِت گوسفند  یا گوشه

یِ بخار گر ید  یگرد  سو یی آن نازبالشت ها یِ و دو سو  
که در کنارش ، مقداِر  خورد یبه چشم م ی کوچک یِ زمیه
  ینفت تِ یآن سو تر پ  یانباشه شده بود و اندک زمیه یاد یز
ی فلز  
داشت قرار   



، دو فانوس   خیکناِر آن هم ، از دو م یِ چوب وارِ ید  یرو
از جنِس چوب   ی میقد  ی، گنجه ا یبود و گوشه ا زانیآو

ییخودنما  
  کیبه سمِت آن رفت و با نزد  یبه آرام  ی کرد  حام یم

آن رها شده بود  یِ که رو ند یرا بب یتوانست داس یمشدنش ،    
،   اتشیمحتو دنِ یزانو نشست و دِر گنجه را گشود و با د  یرو

، سر چرخاند  وشیدار یِ بال رفتند  با صدا شیابروها   
اونجا ؟ یکن یکار م  یچ - ! 

گنجه را بست و برخاست رمان هور  در  
 
 
 
 
 
 
 
 

خوار و بار هست یسر  هیداخل گنجه  -   
گفت وشیبستِر ماکان نشست که دار کنارِ    

!؟ ستی ن نجایکلبه از خوِد ا نیا یعنی - ! 
به او انداخت ی هینگاه عاقل اندر سف یحام   



!   ست ین نجایکلبه از خوِد ا نی، کامال واضحه که ا وشیدار -

عت یکه از طب ست یکلبه که درخت و بوته و گل و سنگ ن  
  ستیمتروکه ن    یدرستش کرده  ول یکیشه  معلومه  لیتشک

خشک هست  فانوسا از یِ خوراک یسر هیداخل گنجه   
  یزمایه نیپوست هم هست  تازه ا یپَرن  اون تشکچه   نفت

نفت تِ یشکسته و اون پ   
ماکان گذاشت یشان یپ یِ کرد و دست رو ینچ وشیدار   

که هر آن  م یهست ی نفر هی هیالن ما تو ملِک شخص یعنی -

ر برسه و برامون شر شه  نه ؟ممکنه س ! 
گذاشت  نیزم یِ جنباند و فانوس را رو ی سر یحام   

 !احتمالش هست  ماکان ؟ -
از او نگرفت یواکنش چیماکان زد اما ه  یبه گونه  یا ضربه   
برد که دوِر پهلو و  یی کرد و دست به سمِت پتو ینچ وشیدار

بود  دهی چیشکِم ماکان پ   
اَه    لعنت بهشاوضاعش ناجوره         -    

بست و   خی ی، تِن حام   یزیحجِم خونر دنِ یگشودِن پتو و د  با
بود و لباسش   سیجمع شد  پتو از خون خ وشیصورِت دار  

  سرخ
ماکان را گشود  راهنی پ یدکمه ها  کی به  کی  یحام   

تو کدومشونه هیاول ی کمک ها ن یکن بب یکوله ها رو خال -   



آمد نشان از آن  یکه م ییبرخاست و سر و صدا وشیدار
 داشت که کوله ها را سر و ته کرده و زحمت گشتن به خود 

است نداده   
به سمِت   یو نگاِه حام د یرا که کنار زد ، تِن ماکان لرز لباس

گشوده شده  ی اندک شیپلک ها انیشد  م دهیصورِت او کش  
  بود 
کناِر او نشست وشیبعد دار یهم فشرد و لحظات یِ رو لب   

و چسِب زخم    یگاز و باند و چسِب کاغذ  یسر  هی  نیبتاد  -

از داروخونه  یکه سهراب اومدن یبا چند تا قرص مسکن  
کرد  م یو تقس د یخر   
شکم و   یِ را گرفت و آرام رو  یمسافرت یِ پتو  ی گوشه  یحام

نوِر چراغ قوه را بر   وشیکرد  دار ز یاطراف زخم ها را تم
 بدنِ 

انداخت ماکان   
بد شکل و   یی شدند ؛ زخم ها انیاندک اندک زخم ها نما و
رمان هور قیعم د یشا  

 
 
 
 
 



 
 
 

از زخم ها برد که   ی کیگفت و دست به سمِت   یآخ یحام
کرده بود   یزیبالفاصله دوباره شروع به خونر   

دارن ه یبه بخ ازیحداقلش ن  نایبر پدرش لعنت    ا -   
، دست    یرا گشود که حام نیبتاد  یِ درِب ظرِف حاو وشیدار
او گرفت یِ جلو   

هست  از برف   یکتر هیرو زخم  تو گنجه   زینر میمستق -

زشیبا آِب جوش تم  کنم یرو روشن م یپرش کن  منم بخار  
پسر      الی   م یزنیم نیو بعدش اطراِف زخم رو بتاد  م یکنیم

  بجنب
و قبل از برخاستن ، خم شد   د یتِن ماکان کش  یِ پتو را رو  سپس
ی ب  نیا  شکوفید از عرقش را  سیسرد و خ  یِ شانیپ یِ و رو  
  یماکان چون خنجر یِ ناتوان ن یو ا یحرکت  یب  نی، ا ییصدا

  بود بر قلبش
از جسم و   ی، بلکه عضو قیدوست و رف  کی نه تنها   ماکان

بخشش اتی و ح حیاو بود ! مس یِ سیجانش بود  ماکان ، ع  ! 
خروارها   ر ی همان روز در ز د ی، شا د یرس  ی او سر نم اگر

هم از  چکسی شد و ه ی دفن م یگرِم جنوب نِ ی خاک در سرزم  



  یِ طاقت فرسا یِ گرما  یادآوریشد  با  یآگاه نم سرنوشتش
ی استخوان سوِز شمال ؛ لبش تکان یِ سرما ن یجنوب ، در ا  

زد  ی م یداشتند لبخند یبهتر  تِ یاگر وضع د یشا  خورد    
نفت را به دست    تِ ی، پ ختیر ی را دروِن بخارها  زمیه

رفت یکه سمِت گنجه م  ستینگر وشی گرفت و به دار   
هست داخلش ؟ تیکبر - ! 

کرده  ی که خال ی به سمِت کوله ا  یزرد رنگ یِ با کتر  وشیدار
برداشت  نیبر زم ختهیر لِ یوسا انِ یرا از م  یز ی بود رفت و چ  

به سمت او پرت کرد  و   
 ! فندک هست -

ها به   زمیو پس از آغشته کردِن ه د یهوا قاپ یِ آن را رو  یحام
از آنها را برداشت و  ی کیزانو نشست و  یِ نفت ، رو یمقدار  

ها   زمیه یباق  انِ یفندک ، آن را شعله ور نمود و سپس م با
  گذاشت

را به   شانی و گرما دند یخشک شعله کش یچوب ها  یآن به
  اطراف پرتاب نمودند 

شد ،   یکه از آن متصاعد م  یآتش و حرارت یِ سرخ دنِ ید  با
  تازه به خود آمد 

نداشتند و پر از زخم بودند   یحس  گریاز سرما د  شیها دست
از برودِت هوا و چه در اثِر   یناش یِ چه بر اثِر ترک ها

 ضربه



،    یحس یکه به آنها افتاده و از شدِت ب ییو خراش ها ها
  متوجه شان نشده بود 

به رگ   بیعج  یکه به تنش نشست ، حِس رخوت و لذت گرما
که کم کم  یا یاش نفوذ کرد  با وجوِد گرسنگ یو پ  

شد ، تماِم وجودش طالِب خواب بود  یآن م متوجه   
د یگشوده شدِن دِر کلبه ، سرش به سمِت آن چرخ یِ صدا با   
چشم بست یو لحظه ا ستاد یهمانجا ا وشیدار   

جان    چه گرمه یا -  ! 
را    یبلند خودش را به آتش رساند و کتر یسپس با گام ها و

از آن گذاشت رمان هور یگوشه ا  
 
 
 
 
 
 
 
 

گرفت و   دهی چشمانش به خواب را ناد  ازِ یو ن ی سست یحام
یاز فانوس ها را روشن کرد و گوشه ا گرید   ی کیبرخاست    



 راندازِ ینهاد  کلبه به سرعت در حاِل گرم شدن بود  ز گرید 
از بالشت  یکی پهن کرد   یبخار یِ را برداشت و جلو نیپوست  
از کوله ها   یکی را هم کناِر آن نهاد  سپس برخاست و از  ها

  یِ را خارج کرد و رو یدست نخورده ا یِ مسافرت   یِ ، پتو
 پوست
را صدا زد  وشیبه سمِت ماکان رفت و دار  گذاشت   

وشیگرما  بجنب دار یِ جلو مشیببر د یبا -  ! 
ماکان ، او   یِ او شتافت و با گرفتِن پاها  یاری هم به  وشیدار

یِ بردند  قوا یو کشان کشان به سمِت بخار  ی را به سخت  
شدن بود  هیآنها هم درحاِل فروکش کردن و تخل یِ بدن   
 ونریبود ب دهیرا که د  یسپس از گنجه ، تشِت کوچک یحام
شانه  رِ یو کناِر بستِر ماکان گذاشت  خم شد و دست ز د یکش  
، لباس از تنش    یو به سخت  دنشیاو انداخت و با بال کش ی

داشت ی فی خارج نمود  حال تماِم بدِن ماکان لرزِش خف   
او را خواند  وشیدار   

کارش کنم ؟ یآب جوش اومد  چ - ! 
اشاره زد  یسر به تشِت مس با   

که   زیتو کوله آِب سرد بر یکم هم از قمقمه  ه یتوش   زیبر -

  معتدل شه
،    یکه بخاِر آب از تشت برخاست و حام د ینکش ه یثان به
ماکان را به دست گرفت  یسرخ شده  مه یرنِگ ن د یسف راهنِ یپ   



می اش کن  کهیت کهی ت نویا د یبا   اریاون داس رو ب -   
را که   کرد  داس یچون و چرا از او اطاعت م یب وشیدار

پاره شدِن بافِت پارچه به  یِ بعد صدا یبه دستش داد ، لحظه ا  
سوختِن چوب ها اضافه شد  رِ یترق ترق دلپذ  یصدا   
کرد  به دنبال   می تقس ینامساو یرا به تکه ها  راهنی پ یحام
گشت که به کمک آن بتواند اندک اندک آب را یم  یزیچ  
فکرش را   وشیکند که دار  زیو آن را تم زد ی زخم بر یِ رو

ی زخم م یِ ، ذره ذره آب را رو  یخواند و به کمِک دِر کتر  
و   یبا کمِک پارچه سطحِ آن را ضدعفون  یو حام  ختیر

نمود  یاز خون م یعار   
خاست   یماکان بر م  یکه از حنجره  ی خفه ا یِ ناله ها یصدا

ع یو وقا طیاز شرا یداشت که او هنوز اندک نینشان از ا  
دارد  یاهآگ اطراف   
از   یکی وشیکردِن زخم ها که تمام شد ، دار زی تم کار

را از پوشش در آورد و آن را آغشته به   ل یاستر یِ گازها
نمود  نیبتاد   
تر و   یبار ماکان ، قو نیکه ا  د یسپس اطراِف زخم کش و

  جگرسوزتر ناله سر داد 
او گذاشت یِ شانیپ  یِ و دست رو د یخودش را بال کش یحام   

  هیماکان   ار ی؟! طاقت ب یشنویداداش ؟! صدامو م یشنویم -

اریطاقت ب گهیکم د  هی   قیرف گهیکم د     



چرخاند  وشیسر به سمِت دار سپس   
شد ؟!رمان هور یچ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

را از پوشش   گرید  یکیانداخت و  ی گاز را کنار وشیدار
  خارج ساخت

شهیالن تموم م -   
ماکان از   ی، برا د یدو یهر سه شان م یِ از سر و رو عرق

آنها از استرس و اضطراب یدرد بود و برا   
گاز را   نیچند   یکه ختِم کارش را اعالم کرد ، حام  وشیدار

هر زخم ،  یآورد و رو رونیشان ب یکاغذ  یِ از پاکت ها  
دوِر تِن  وشیاز آنها را گذاشت و سپس به کمِک دار یتعداد 

گازها و زخم ها را خوب  یِ رونمود تا   یچیماکان را باندپ  
بال   ی که به سخت ی و نفس یخون یی سپس با دست ها  بپوشاند 
نشست ی رفت ، کنار ی م نیو پائ   



نداشت یرمق گریکه د  ستیبه او نگر وشیدار   
  یزی! دوباره خونر  ستین  یکاف  نکهی؟! ا میکار کن یچ گهید  -

درد داره  کنهیم  ! 
آِب دهانش را فرو برد  یحام   

 د یتا روشن شدِن هوا و ام میصبر کن د یکرد  با شه ینم یکار -

زدن هیبخ  لِ یبالش  نه وسا یِ به مقاومِت بدن میداشته باش  
  یزیخونر  ترسم یم   قهیو نه عمل کردن  زخمش عم میدار
صبر  د یبا  اد یاز دسِت من بر نم  یکنه اما بازم کار یداخل  
نه ای م یبزن رونیب نجایاز ا میتونیم  مینی تا صبح بب  میکن   
بودِن دسِت راستش ، آن را به   یِ توجه به خون یب وشیدار

و کالفه گفت د یاش کش یشان یصورت و پ   
رهیآروم بگ د یبهش  شا میاز اون مسکن ها رو بد  یکیلاقل  -  

! 
سرش را به شدت تکان داد  یحام   

بخوره   میبد  ترسمی! م ارمیسر درنم زایچ نینه ! من که از ا -

اد یتر ب   نیکه هست هم پائ  ینیاش از ا یاریو هوش   
نمود و  زیاز پارچه را برداشت و دستش را تم یتکه ا سپس

چشمانش به تضرع افتاده   د یهمانجا کناِر ماکان دراز کش  
خواب و استراحت یلحظه ا یبرا بودند   ! 
و چند  نیو چند اما برخاست  چفِت در را انداخت  وشیدار
ی م  یتر نی را هم پشِت آن نهاد  به دنباِل جسِم سنگ  زمیه  



  یافتاد که گوشه ا ی کوچک یکه چشمش به صندوقچه  گشت
آن را به  ی پنهان شده بود  به سخت یکیاز کلبه و در تار  

گذاشت   بدن یِ ، دست رو  ستاد ی در آورد و سپس راست ا پشتِ 
امان برف را ی که بارِش ب ست یکوچک نگر یو به پنجره    
برداشت و در اطراِف پنجره    یداد  چراغ قوه ا یم نشانشان

گشت و یپارچه ا  ایپرده  ختنِ یآو یِ برا یگاه یبه دنباِل جا  
آن  یِ کوچک را در دو سو خِ یخسته اش ، دو م چشمانِ 
کلبه نمود و  یماکان را پرده  یِ خون یِ دادند  پتو صیتشخ
 سپس

آن چرخاند  نه کوچک بود و  یِ فضا  و نگاهش را در برگشت
سخت و طِ یعبور از شرا یبرا بای نه بزرگ ، اما مرتب و تقر  

خشک که   ییِ پر از مواِد غذا یمجهز بود  گنجه ا یبحران
یبرا یلی، وسا زمینفت و ه ی  رهیداشتند ، ذخ یدوام طولن  

دفاع از   یِ برا یاسلحه ا نطوریغذا و استراحت و هم ی  هیته
یاحتمال داتِ یخود در برابِر تهد   ! 

بال   وارید  یِ رو  یِ میقد   یِ شکار یاسلحه  دنِ یبا د  شیابروها
است رمان هور دهیآن را ند  یِ رفت ! در تعجب بود که حام   

 
 
 
 



 
 
 
 

و سپس آن را  د یبر سرش کش یرا برداشت و دست اسلحه
فشنگ   د یچک نمود  پر بود  سرش را چرخاند ، احتمال با

یها  
 مهین یِ فضا  ای یخستگ  ای یبودند ول یهم آن اطراف م یاضاف
ابد یشدند که بتواند آن ها را ب یم نیکلبه مانع ا کِ یتار   
پتوها و هر   یشد و با برداشتن اضافه  شتریگشتِن ب   الِ یخ یب

د یدراز کش ی که داشتند ، کناِر حام یشیچه پوشِش گرما   
هر سه   یِ ود  پتوها را روبه خواب رفته ب یحال به آرام  که

که   یدر حال د یخواب شیبازو  یِ و به پهلو و رو د ینفرشان کش
 دو 

و آن داِس بزرگ  یشکار ی اسلحه  کیو   یبدن ی اسلحه
  کنارش قرار داشت

  رِ یز یِ بماند اما گرما داریتواند ب یکه م   یخواست تا زمان یم
یِ آتش و صدا یِ روِز کابوس وار و گرما کی  یِ پتو ، خستگ  

شد و او هم  شیپلک ها  یِ نیها باعِث سنگ زمیسوختِن ه رِ یدلپذ 
بعد به خواب رفت یلحظات   

# 



*** 
پتو گرم و نرم ر ی هم ز شیخواب بود ، جا جیگ   
پس  د یرسیبه گوش نم گریها د   زم یسوختِن ه ری دلپذ  یصدا اما

وش یآورد که دسِت دار رونیپتو ب رِ یبه زحمت سرش را از  
نشست شیبازو یِ رو   

کنمیبخواب    حلش م -  ! 
آنقدر   یپتو سنگر گرفت  حت ریخداخواسته دوباره ز از

ندازد یب یاش نگاه  ی نبود که به مرِد کنار اریهوش  
   د یرس یبه گوش م ز ین یزوزه ا یِ برآمدِن صبح ، صدا با
کدام چیه د یشا  ایشغال ؟!  ایروباه  ایاست دانست گرگ  ینم  
! 

داشت ؟ یت یچه اهم شیبرا ! 
آمدند  یهم فرود م یِ خود به خود رو شیها پلک   
ها رفت و با   زم ی برخاست و به سمت ه شیاز جا وشیدار اما

ک ی به   کیزانو زد و   یبخار  یِ از آنها ، جلو یبرداشتِن تعدا  
نفت   ی کم ختنِ ی انداخت و با ر  یرا در آتِش رو به خاموش آنها

  دوباره شعله ورش کرد 
سوختند   یکه م یی شد ، به چوب ها رهیشعله ها خ یِ سرخ به

شدند   ی و خاکستر م   
  ی از عرِق ماکان نگران ترش م سیچرخاند  صورِت خ سر

اش ی شانیپ یِ و دست رو د یکرد  خودش را به سمِت او کش  



حرارت تنش بال بود ، اما نه آنقدر که او را تب دار    گذاشت
  بداند 
که   یشکل لیمستط یکه از پنجره   یکلبه از اندک نور یفضا

دور مانده ، روشن شده بود دشانیشب از د  ی کیدر تار   
یلیمستط با یو تقر کی بار  ی پنجره   
نمود و   یش جاسازبدنماکان را برداشت و در پشِت   ی اسلحه

د یکش رونیاز کوله ها ب یکیهم از قطب نما را    
درد   رِ یاس یکیبه آن دو انداخت که  یو دوباره نگاه برخاست

خواب بودند   حصار در  یگریو د  ی ماریو ب   
جهنم   نیکند که از ا دایپ یبتواند راه د یزد شا  رونیکلبه ب از
رمان هور ابند ی ییرها  

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



 د یکش یا ازهیرا کنار زد و نشست  سرش منگ بود ، خم پتو
د یصورتش سائ  یِ رو یو دست   
صورتش ، پتو را تا   یِ سیخ دنِ یو با د  د یماکان چرخ سمت
آورد و سر خم کرد  نیشکمش پائ  یِ رو   

 !ماکان ؟! داداش ؟ -
کرد و    ینچ  نیکوتاه و سنگ  یی بود جز نفس ها چیه جوابش

شد  ی نم نگونهی، ا د ی ابرو در هم کش   
نبود  وشیاز دار یچرخاند  خبر چشم   
 دنِ یکنار زد و بلند شد  با د  شیپاها یِ را کامال از رو پتو

ستیبال رفتند  به اطرافش نگر شیابروها یشکار یاسلحه    
را از   یبدنکلت   د یرس  یحال واضح تر به نظر م زیچ همه
رفت که   ی س به سمِت پنجره ابرداشت و سپ  نیزم یِ رو  
بود  وشیشده بود  احتمال کاِر دار دهیپوش   
  کی آنسوتر ؛ چشم بار ی، کم یمرد  دنِ یکنار زدنش و د  با

لب گفت ر یکرد  ز   
؟ ی چ یعنی - ! 

زد  شیرفت و صدا  رونیکلبه ب از   
؟ وشیدار - ! 

صورِت   یِ زانو زده و برف رو نیزم  یِ او همانطور رو اما
د یسائ یخود م   

را گرفت شیبلند به سمتش گام برداشت و بازو  ییقدم ها با   



وشیدار -  ! 
سرخ شده و چشمانش ورم داشتند  صورتش   
چسباند  نیزانو به زم کنارش   

 !زده به سرت ؟ -
د یغر  د یلرز ی برف مشت کرده و تنش م انِ یدست م وشیدار   

منه رِ یمنه ! همه اش تقص رِ یتقص -  ! 
را فشرد  شیبازو یحام   

؟ ی چ یعنی - ! 
را شکست ی ، سکوِت صبحِ برف ادشیفر یصدا   

من زد   یِ بود ! ماکان رو با چاقو یحواسم م  د یبا  یمنه لعنت -

 ! ! لعنت به من
را پشِت گردنش برد و در هم قفل کرد و سر خم   دستانش

گذاشت و صورتشکتفش  رِ یکرد و دست ز ینچ   ینمود  حام  
بال آورد  را   

!رمان هور  ست یتو ن رِ یچرت نگو ! تقص -  
 
 
 
 
 
 



 
 

د یکوب شانه یِ به ضرب دستانش را رها کرد و رو  وشیدار   
 د یبود  با یحواسم م د یمنه ! با رِ ی هست ! هست ! تقص -

منه  رو صورِت منه !   یِ بودم ! خونش رو دستا یمراقب م 
 اگه
رهیمیخدا    ماکان م  یوا   رهی می؟! م    رهیبم  ! 
د یاش را چسب قهیشده ،  ی عصب یحام   

وشیبس کن دار -  ! 
برف ها   یِ رو یاو را به عقب هل داد که حام وشیدار اما

را در دست گرفت و به سمِت او پرت کرد  یز یافتاد  چ   
  نیکه خونش رو صورتمه ! تو هم دمی! خودم د  دمیخودم د  -

من مقصرم ! مـــن  اد یسرش ب یی ! اگه بال دمشید  یکوفت  
! 

سمِت او   وشیرا که دار ییو قطب نما د یکش  یخرناس یحام
لِ یاش دل یا نهیدِر آ دنِ یپرت کرده بود برداشت و با د   

کرد و نشست و به او   یهوف  د یرا فهم وشیدار یِ وانگید 
نشسته و با برف صورتش   نیزم  یِ انداخت که باز رو ینگاه
ی را م  
او را کم داشت یِ وانگیفقط د   د یساب  ! 



 دهیبه صورتش کش یک یشِب گذشته دستش را در تار احتمال
  بود 
را گرفت شیشد و به سمتش رفت و بازو بلند    

  تِ یافسار ببندم بهت ؟! الن وضع د یبسه ، با    کهیپاشو مرت -

دنباِل راهِ  میبگرد  د ی؟! با یکارا رو بکن نیهست ا یما طور  
جهنم دره نیاز ا فرار  ! 

  یآوار شده بود و با حاِل زار شیزانو یِ ، رو وشیدار اما
  گفت

  کنه یهمه جا رو گشتم  تا چشم کار م  ستین یراه چیه -

ای! خدا ی، نه جاده ا ی ، نه خونه ا  یبرفه  نه آدم     
آورد و باز به او تشر زد تا    شیبه بازو یگریفشاِر د   یحام
شده بودند  دهیخم شی شانه ها  ستاد یا  وشیدار نکهیا   

  نیکرد ؟! چطور با ا ی افتاد چه م یماکان م  ی برا یاتفاق  اگر
آمد ؟ یعذاِب وجدان کنارم ! 

  ییخورد و جا  ییاو را داخل کلبه پرت کرد که تلو تلو یحام
خم شدند  شیماکان ، زانوها کِ ینزد    
رفت یو به سمِت کتر د ی کش یپوف  یحام   

بره بعدش  نیگلومون پائ ن یجرعه آِب گرم از ا هیبذار  -

می زیتو سرمون بر د یبا ی چه خاک  نم یبیم  ! 
اش مجبور شد با   یباطن لِ یرغِم م یزد و عل  رونیکلبه ب از

د یبرف صورتش را بشو   



و  ستاد یکرد  راست ا د یو سف زی را پر از برِف تم ی کتر سپس
که از دهان  یچشمش نمود  از پِس بخار بانیدستش را سا  

کرد فقط برف   ی زد و تا چشم کار م یم رونی اش ب ینیب و
 ! بود و درخت و باز هم برف

شد  ینم دهید  یجنبده ا چیه   
که  ی برف انِ یو از م د ی، چرخ د یکه به تنش نشست و لرز سرما

داخِل کلبه شد  د یرس یم شیحال تا پهلو   
بودم رمان هور  دهیهمه برف ند   نیتو عمرم ا -  

 
 
 
 
 
 
 
 

کنارش    ستیآتش گذاشت و به ماکان نگر یِ را رو  یکتر
شکمش کنار راند  یزانو زد و پتو را از رو   

  شیهم پ وشیبانِد دوِر تنش را گشود که دار یبه آهستگ سپس
به زخم قیرساند  خم شد و دق یاریآمد و به او   

ستینگر   



   ستیاز بسته شدنش ن ینشون یخونش فعال بند اومد ول -

کم ببنده هیکه حداقل  ی تا وقت می تکونش بد  د ینبا   
تِن   یبدقواره  یِ سرخ به زخم ها  ی که با چشمان وشیدار به

بود ، نگاه کرد  رهیماکان خ   
؟ لیبازم گاِز استر میدار - ! 

گفت یدورگه ا یبا مکث بال آمد و با صدا سرش   
  آره -
  یاز کوله ها برگشت و لحظات ی کیبرخاست و به سمِت   سپس

 بعد با چند بسته گاز برگشت  بعد از پانسماِن دوباره و با 
  یِ بعد از شست و شو  ی، حام ی کتر یِ شدِن بخار از رو بلند 

به سمِت گنجه رفت شیدست ها یدوباره    
د یبه چانه اش کش یرا گشود و دست درش   

؟ میکن ازشون استفاده می تونیم یعنی - ! 
دراز کرد و با گشودِن  یا  ی حلب یِ قوط یِ دست سو سپس

یِ مواجه شد  قوط یشکسته شده ا دِ یسف یِ درش با قندها  
خشک بود  یِ بار چا نیرا برداشت و ا یگرید    
گنجه را چک کرد  اتِ یمحتو گریرا برداشت و د  آن   
توت و خرما و   ی ، روغن جامد ، نمک ، فلفل ، مقدار آرد 
هم دو سه دانه تخم مرغ   یدر ظرف   گریخشکبار د  یاندک
 وجود
و زمزمه کرد  دند یبال پر  شیابروها  داشت   



رونیزده ب  نجایاز ا یک یکه  ست یوقت ن یلیخ یعنی -   
نداشتند  در   یمساله ا یگنجه را بست  از لحاِظ خوراک درِ 

ناِن خشک  یِ و اندک یکنسرو  یِ ها یهم خوراک شانیکوله ها  
  یاصل یِ بود  اما نگران یآِب معدن  یِ ها یو بطر  نیریش و

یشان ماکان بود نه گشنگ   
و دوباره کناِر ماکان   ختیر یخشک دروِن کتر  ی چا یمقدار

دهیترک ترک بودند و رنِگ صورتش پر شی نشست  لب ها   
  ی شانیپ یِ را از رو شیبودند  موها دهیبر دهی بر  شینفس ها 

گفت وشیکنار زد و خطاب به دار   
 ایاومد  ی تا فردا اگر کس   می بمون نجایامشب هم هم د یبا -

اگر نه که    رونیب م یزنیم  نجا یاز ا میکن دای پ  یراه میتونست    
 

به او گفت رهیخ وشیکه دار  د یرا بلع حرفش   
؟ ی اگر نه که چ  - ! 

د یتنش کش یِ کرد و دوباره پتو را رو ی هوف یحام   
  م یاریدرب تیوضع نیکه زخم رو از ا میکن دایپ  یراه هی د یبا -

 رمان هور 
 
 
 
 



 
 
 
 

  نیا انِ یم ای آ  ستینگر رونیبلند شد و از پنجره به ب سپس
داشتند ؟ یبرف ، راِه نجات یِ ایدر ! 

#  
*** 

آورد و چشم  یفشار م شانیکلبه بر گوش ها   نیسنگ سکوت
کرد   یرا خسته م شانیها   
از حد  شی ب یِ و روِز برف د یرس یبه گوش نم ییصدا چیه

گذراندند ی را م یآرام   
زدند   یسمِت ماکان نشسته و چرت م ک یکدام  هر   
  یم  یلیو طو ضی عر ی ازهیبار خم کیهر چند لحظه  یحام
، زانو درونِ  وشیداد و دار یو چشمانش را ماساژ م  د یکش  
آنها نهاده بود یِ و سر رو دهیچی و دست دوِر آنها پ دهیکش شانه   
دراز بکشند و به   نیزم یِ توانستند رو ی خواست م یم دلشان

ترس از بدتر شدِن حاِل ماکان  یفرو بروند ول  یقیخواِب عم  
قرار داشت  شانیپلک ها یِ و ل تیبود چوب کبر شده   
چند ساعت در آن حال ماندند که   ای  قهیدانستند چند دق ینم

صاف ارانهیباعث شد هوش یینفس نفس زدن ها یِ صدا  



ماکان   یِ شانی پ  یِ دست رو یو نگاه بچرخانند ، حام  نند یبنش
د یگذاشت و بعد غر   

یلعنت -  ! 
گفت وشیو رو به دار د یخودش را به سمِت ماکان کش عیسر   

نهکیظرف بردار از برف پُِرش کن  داره تب م هیبرو  -   
ماکان برد و قامتش را  بدن رِ یانداخت و دست ز یرا کنار  پتو

کرد و دستش را چنگ زد   یقی عم یراست نمود که ناله    
شد  بعد از دو   رهیحرکتش ، به صورتش خ  نیاز ا متعجب
بود  دشیواکنِش شد  نیاول نیروز ا   

  یباز بودند  لبخنِد کج با یصورتش نگاه کرد ، چشمانش تقر به
  زد 

؟ ی؟! چطور قیماکان ؟! رف - ! 
کند تا آِب دهانش را فرو   یم  یکرد که ماکان سع  یم حس

ر یگ شیگلو ی  انه یدر م ییبود و گو فیضع  شیدهد  صدا  
  کرده

وشیدار    ویدار -     
دورتر کرد و نفس نفس زنان از   یاز بخار یاو را کم  یحام
گفت  ییجا به جا نیا   

اد یالن م  رونهیت  بهس -   
و دست به سمِت زخمش برد که   د یچهره در هم کش ماکان
سخت و به  ش یراه گرفت  نفس ها ی انهیآن را م  یحام  



آمدند  یم رونیاش ب شانهاز  یکند    
؟ ُک   کجان ؟!رمان هور     ه یاز   از    بق -  

 
 
 
 
 
 
 
 

و   یهوشیدانست ماکان خبر دارد که چه مدت است در ب ینم
ا یندارند  یبرد و از دوستانشان اطالع  یبه سر م  ی ماریب  

؟ ریخ ! 
  شانشینگران و پر نیاز ا شی حال ب نیداد در ا حیترج پس
  نکند 

خراب شد    ن یماش  م یکرد  ری ما تو برف گ  دنیخوبن  رس -

؟ ادتهی ! 
گرفت  پلک   ی قی باز کرد و نفس عم  مهیدهانش را ن ماکان
بار اخم کرد و   نیهم آمدند اما ا یِ نم نمک دوباره رو شیها
 به



بسته شدِن در ،   یبا صدا  د یکش ی نفس م ینی از ب یسخت
بود  ستادهیا فیهمانطور بالتکل وشیسر چرخاند  دار یحام   

آب شه شیخب بذارش رو آت -   
حرف ، اطاعتش کرد   یهم ب وشیدار   

برِف آب شده را کناِر دسِت او    یِ عد ، ظرِف حاوب یلحظات
 یپاره شده  راهنِ ی از پ یتکه ا یمعطل یب   یگذاشت  حام

 ماکان
سر و صورت و   یِ برداشت و دروِن آن فرو برد و رو را

کار را تکرار کرد    نیبار ا نیو چند  د یماکان کش ی شانه
 سپس او را

  رِ ی بار ز نیخواباند و ا نیزم یِ دوباره رو وشیکمِک دار به
او را دروِن ظرِف آب فرو برد  یِ نشست و پاها شیپا   
د یغر  ت یعصبان با   

گم   ی؟! تو کدوم قبرستون ستیاطراف ن نیا ی شکیه یعنی -

ی، نه نشونه ا  یی، نه تابلو ی؟! نه اسم میشد   ! 
   د یماکان پاش  یِ ساِق پا یِ آب به رو گرید  یبا خشم ، مشت  و
یِ اوج گرفتِن دما یِ بتواند جلو قیطر نیبود از ا  دواریام  

رد یرا بگ بدنش   
  یکار را ادامه داد تا تن ماکان به لرز افتاد ، حام نیا آنقدر

کرد و   یاو هوف ی نامتعادل و آشفته  تِ یوضع نیکالفه از ا
 کفِ 



 یِ جلو د یگذاشت و سر خم نمود  حال با نی زم یِ رو دست
گرفتند   یلرزشش را م   

از تن   ورینماند  پل ی حام یاما منتظِر حرکِت بعد  وشیدار
ماکان انداخت و تالش کرد تا    ی شانه ها رِ یدرآورد و دست ز

 او 
و با   ست یبه تالشش نگر یحام   اورد یبه حالِت نشسته در ب را
اش در کنترِل ماکان ، به کمکش رفت ییعدم توانا دنِ ید    

گفترا به تِن ماکان کرد و  وریپل یبه آهستگ وشیدار   
یبه بخار مشیبچسبون  نکهیا یِ جا  م یکن اد یحرارت رو ز د یبا -   

  یشتر یب یِ ها  زم یسر تکان داد و از جا برخاست و ه یحام
، گوش یپارِس سگ یِ صدا دنِ یکه با شن  ختیدر آتش ر  

ستاد یو راست قامت ا  زشدند یت شیها   
گلنگدنش در  دنِ یکش یِ هم اسلحه برداشت و صدا وشیدار

هر دو تماِم حواسشان را به سر و   د یچ یپ یگوِش حام  
از کلبه داده بودند  رونیب یِ صداها     

# 
هم   یگرید  یِ شد و هر لحظه صدا یتر م کیسگ نزد  یِ صدا

  واضح تر
گفت رمان هور  یسخن م  گرید  یشیبود که به گو یمرد   

 
 



 
 
 
 
 
 

انداخت و آرام گفت وشیبه دار ینگاه  می ن یحام   
کن ، ماِل خودتم خلعش  یماکان رو مخف یاسلحه   هیمحل -

دم دستت باشه اطیمحض احت یکن  ول   
  نیزم  یِ رو یمعطل مانده  یبه سرعِت برق اسلحه  وشیدار

انداخت و آن را کناِر بستِر   یرا برداشت و دروِن کوله ا
 ماکان
  بدنپشِت و سالحش را  ستاد ی و خودش هم همانجا ا گذاشت

داد  یجا   
و فقط واق واِق سگ  امد یصحبت مرد ن یِ صدا  گرید  یلحظات

    بود و بعد 
دست به سمِت   وشیکه دار عیناگهان گشوده شد ، آنقدر سر در
به او تشر زد  یبرد اما حام  بدن   
که داسش را   یزمستان یِ در لباس ها دهیپوش یمحل یمرد 
ستینگر ی م رهیخ رهیسر گرفته بود و به آنها خ  یِ بال   



و منتظر حرکِت او ماند  مرد   د یلب کش یزبان رو  یحام
چرخاند و سپس بر ماکانِ  یو حام وشیدار انِ ینگاهش را م  

آورد  نیتوقف کرد و اندک اندک ، داسش را پائ خفته   
 نش یکالِه پشم یشانه اش بود  لبه  یِ رو یا یشکار ی اسلحه
و با اخم گفت د یکشرا بال    

؟! (  نیکنیکار م   یچ نجای؟! )شما ا نیُکن یچ هیشومو ا -  
که آنها منظورش را   د ینگاهش کرد و انگار فهم یسوال یحام

  متوجه نشده اند 
  بهیافراِد غر یِ ظاهر شد و برا شیکناِر پا یبعد سگ  یلحظات

د یسرش کش یِ پارس کرد  مرد دست رو   
) ساکت باش (   سییِ ساکت ب   سیه -  

د یپرس ظیغل  یبا لهجه ا یرو به حام سپس   
؟ نی کنیکار م  یچ نجایشما ا گمیم - ! 

ستاد یا ی حام ی آمد و شانه به شانه  شی پ یکم وشیدار   
خراب شد  نمونیتو جاده ماش -   

ستینگر ی مشکوک به آنها م مرد    
بود ؟ یتون چ نیماش - ! 

نداشت  درست که مرد با خشونت و شک به   ی حِس بد  یحام
ینم دهیدر چهره اش د  یشرارت چیاما ه ستینگر  یآنها م  
پس با صبر و صداقت جوابش را داد   شد    



زد   پیوسط راه ر  میگشتیبرم رکوهیاز پ  میلندروور  داشت  -

به   میبزن  میمجبور شد   هیو خراب شد  مام دوستمون زخم  
میکن دایسرپناه پ هیتا  جاده   
گفت و داخل شد اما در را نبست و سگ همانجا ،   یهوم مرد 
مرد با سر به آنها اشاره زد   ستاد یدرگاه ا انیم   

(  د ی، پس بر د ی) عقب بر  نیپسا بش  الیعقب      نیبر -  
  یدست مشت کرد تا جواِب هر حرکت تهاجم وشیدار

او  یِ دست دراز کرد و جلو یاش را بدهد اما حام یاحتمال
 گرفت و

  یتلخ و عصب یهم با نگاه  وشیعقب رفت  دار یدکان
رمان هور د یهمراهش پس کش  

 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه از آن دو  یکناِر رختخواِب ماکان نشست و به سخت  مرد 
تِن ماکان کنار زد  یِ گرفت  پتو را از رو   



 !چشه ؟ -
آرام گفت  یحام   

  چاقو خورده -
و   د یکش یآه ی حام  ستیتنگ شده به او نگر  یبا چشمان  مرد 

  ادامه داد 
 د یکارمون کش  یکهنه بود  تقاص و تقاص کش ی  نهیک هی -

میو گرفتار شد  نجایا   
را بال برد    ورش یدوباره نگاهش را به ماکان داد و پل مرد 
باند و گاز را بال زد که چون کارش با خشونت همراه  یاندک
 بود ،
د یغر وشیماکان بلند شد و دار یناله  یِ صدا   

؟ ی کن یرمکا یچ - ! 
 دهیتِن مرِد خواب  یِ ، رو وشیدار ت یتوجه به عصبان یاو ب اما

کرد و سر بال  ینمود  نچ  یرا وارس شیخم شد و زخم ها  
  آورد 

!    کنهیکم کم داره عفونت م نکهیبراش ؟! ا نیکار کرد  یچ -

چرا ؟ نیزخم رو ندوخت ! 
آمد  شیپ ینگران قدم یحام   

می بزن هیبخ میبلد نبود   ومد یاز دستمون بر نم یاد یکار ز -   
  ریو سر جنباند  دوباره آن دو را ز د یدست به چانه کش مرد 

شان کرد  ن ینظر گرفت و سبک سنگ   



گفت یآرام به   
   نیباش یبد   یبچه   اد یاما بهتون نم شناسمتونینم نکهیبا ا -

؟ نیکرد  دایرو از کجا پ نجایحال ا ! 
جوابش را داد  وشیبار دار نیا   

  ایبه روستا  د یبه جاده تا شا میکه خراب شد زد  نیماش -

م یکرد  دایپ ییرو هم خدا نجایا م یگم شد  یول م یبرس یا یآباد   
 

زد  ی لبخنِد کج مرد    
؟ نیگشتی کوه برم رِ یاز پ نیداشت نیگفت - ! 

سر جنباند  لبخنِد مرد عمق گرفت یحام   
،   چ یه نیبرادر ( ، جلو که نرفت یبرارا برار ) برادر ، ا -

نیهم دورتر شد  رکوهیعقب ، از پ نیبرگشت   
اخم کرد  وشیدار   

؟ ی چ یعنی - ! 
  ی ماکان انداخت و وقت ی شانه  یِ خم شد و پتو را رو مرد 

جوابش را داد رمان هور ستاد یدوباره راست ا  
 
 
 
 
 



 
 
 

، اما نه تنها   نیبر رکوهیاز پ نیخواستیشما م نکهیا یعنی -

ی شهر یشما جوونا  نیبلکه ازش دورم شد  رکوهی پ نیرگشتب  
؟ نیستیبلد ن  یچیه چرا ! 
  یاما حام  ستی به او نگر ظیابرو بال فرستاد و با غ وشیدار
زد  یلبخند    

  یحت   م یکن دا یچطور راهمون رو پ میدونستینم  د یحق دار -

  قطب نما هم کمکمون نکرد 
غرغر کنان به سمِت سگش برگشت مرد    

قطب   یبر  یخوایکدوم طرف م یندون یبرادِر من تو وقت -

  ی زیچ هیِد ! )   یگون یچ  ه ی؟!  خورهینما به چه دردت م
ی گیم  
گهید   ) 

سگش را خطاب داد  سپس   
(  نجایا ار یرو ب یبار اِره ) برو قربانعل یِ بوشو قربانعل -  

کرد و دم جنبان ، از آنجا دور شد  ی پارس سگ   
 یاش را از سر برداشت و دست یدر را بست و کاله پشم مرد 

حال چهره اش مشخص تر بود  تفاوتِ   د ی کش شیبه موها  
نشست و پا دراز کرد  ن یزم یبا آنها نداشت  رو  یچندان یسن   



معلوم  وونیح   ستیاز گوسفندا ن ی کی دمیصبح که پاشدم د  -

رون یاش فرار کرده  زدم ب لهیر از طوچطو شبید  ستین  
امانته وونیگرگا و خرسا بشه  ح  یکنم مبادا غذا داشیپ که   
آنها نگاه کرد که هنوز سرپا بودند  به   

؟ ی شما چ  مِ یاسِم من ابراه - ! 
رد و بدل کردند و سپس خودشان را  ینگاه وشیو دار یحام
د یکناِر ماکان نشست و پرس  ینمودند  حام ی معرف   

شماست ؟ یکلبه برا نیا - ! 
چانه بال انداخت میابراه   

اما    دارهینگه م نجایمعمول گوسفنداش رو ا   قمهیماِل رف -

اش ، لهیهمون طو یعنیدو روز قبِل برف ، گاچه اش   یکی  
بهش گفتم درستش کن ،   ی بود ، هر چ یم یشد  قد  خراب

نوریگوش نداد  با چوپونش برگشت روستا  منم سگم آورد ا  
 
از کلماتش   یلکیگ ی کرد اما لهجه  ی صحبت م  یآنکه فارس با

زد  یلبخند  نشی ریبه سخن گفتِن ش یکرد  حام  یچکه م  
  د یبه ماکان انداخت و لبخند از صورتش پر کش ینگاه  مین 

سمِت او بگرداند باعث شد سر به  میابراه یکه صدا   
مادرم     یخونه  مشیبری ، م اد یکه ب  ی نگران نباش  قربانعل -

بشه تی که اذ  ست ین یفاصله داره اما اونقدر  نجایاز ا   



  دایرو پ یکی دکتر  فک کنم بشه   یِ روستا پ  فرستم یم بعدش
برسه قتیکرد به رف   

هم که شده ،   اطیمحِض احت نی بود  بنابر نیهنوز بدب وشیدار
داینشست که در کلبه پ یا ی شکار یاسلحه  کِ ینزد   
بودند رمان هور کرده  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ستیمادرت تو روستا ن یروستا ؟! مگه خونه  نیفرستیم - ! 
شد و با مکث جوابش را داد  رهی به او خ میابراه   

همونجا   امرزمیخداب یِ نه  خونه اش از روستا دوره  با آقا -

اونجا  ومد یدلش ن گهیهم آقام مرد ، د  یوقت  کردنیم یزندگ  
ول کنه رو   
برخاست   عیسر  میسگ که آمد ، ابراه یپارِس دوباره  یصدا

آمده استفاده  ش یاز فرصِت پ  وشیرفت  دار رون یو از کلبه ب  
د یو غر د یرا چسب یحام یِ و بازو کرد    



؟ یکن یچرا مثه ماست نگاهش م  - ! 
خودش جدا کرد  یِ اخم کنان ، دستش را از بازو یحام   

  ی دست و پاش رو ببندم ؟! راِه نجات رمیکار کنم ؟! بگ یچ -

میبهش احترام بذارم و اعتماد کن د یالن ! فقط با میندار   
(  ای، ب  یقربانعل ا ی) ب  ه یب    یقربانعل هیب -  

باعث شد دست از بحث بردارند و هر دو به   میابراه یِ صدا
داخل شد و  میهمراِه ابراه یکل یه یآن سمت بنگرند  مرِد قو  

کرد  سالم   
، ماکان را نشان داد  میابراه   

میدنبال در یماِر خانه  امرم ت  ی بُبُر م نهیا -   
ماکان   بدن  رِ یآمد و دست ز شیپ ی حرف چی ه ی ب ی قربانعل

گفت یعصب وشیانداخت که دار   
؟ نی کنیکار م  یچ - ! 

جوابش را داد مینکرد و ابراه یمرد به او توجه اما   
  هیعل یمگه ه  رهی بم قت یرف یخوا یمادرم  م یخونه   میبریم -

؟ یر ی گیمن گارد م ! 
ستیتمام به او نگر یِ اعتماد  یلب بست و با ب وشیدار   
رفت و   رونیاز خانه ب یقربانعل  یشانه   یِ ماکان رو اما

به آنها گفت میابراه   
که   م یفتیمام راه ب  نیرو جمع کن لتونیوسا نیزود باش -

رهی گیدوباره داره برف م   



  ی ، به آرام شی دندان ها نیو از ب ستاد یسر تکان داد و ا یحام
تشر زد  وشیبه دار   

 ! ِد جون بَِکن -
را دروِن  لشانیخودش به سمِت کوله ها رفت و وسا سپس

دوش  یِ را به رو لیاز وسا ی هم بخش میآنها جا داد  ابراه  
  یاسلحه  یِ حاو ینگاه کرد که کوله  یوشیو به دار انداخت

شانه نهاد   یِ ماکان را رو   
را جمه    زینگاهش را دور تا دوِر کلبه چرخاند  همه چ یحام
گفت  م یهکرده بود  رو به ابرا یآور   

  م یختی؟! کلبه اش رو که به هم ر  میکه استفاده کرد  یلیوسا -

؟ یچ ! 
رفت و آنها هم به دنبالش و در همان   رونیاز کلبه ب میابراه

 حال گفت رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 



  یجبران کن  یخوایاما شما اگه م  گهینم یزیچ   هیمرِد خوب -

زود باش پسر ، زودباش آسمون   یبهش پول بد  ی تونی، م  
شهیم اهیس داره   
سرشان نگاه کرد ، دوباره در هم   یِ به آسماِن بال یحام
بود   ختنیو در حال به هم ر دهیچیپ   
به راه افتادند   میبه دنباِل ابراه ی و به سخت نیسنگ  ییقدم ها با

نجات دهند  تیبتوانند ماکان را از آن وضع نکهیا دِ یبه ام   
*** 
خانه نشسته و دست پشِت گردن   یِ مانیس یپله  یِ رو وشیدار

ی برم یناله ا یِ بار صدا کی فرستاده بود  هر چند لحظه   
  خواست

رفت ی خانه قدم رو م یِ چوب وانِ یهم در ا یحام   
و در   دهیرس یبزرگ  یِ میقد  یشد که به خانه    ی م یساعت چند 

یی بود مسن با موها یزن  زبانشانیآن ساکن شده بودند  م  
  یِ دست رو د یحال و روزشان را د  نکهیبسته  به محِض ا ناح

انداخت و آتش روشن  یبزرگ گِ ید  رِ یز  زمیو ه د یدست کوب  
 ی و در خانه هم ، اتاق د یتدارک د  ی حماِم گرم  شانیو برا کرد 

کرد  یماکان مرتب کرد  چنان تند و فرز عمل م یِ را برا  
دچار مشکل   شانیگفتند احتمال چشم ها یآنها با خودشان م که

اند  دهیو فرتوت د  ر یشده و او را پ ! 



 یساده فراهم آورد تا وقِت شام برسد و سفره ا ییغذا شانیبرا
و ناِن گرم و  یمحل رِ یاما همان پن  ند یرنگارنگ تدارک بب  

  ی که ب د یرس  ی شاهانه به نظر م شانیچنان برا ن یریش یِ چا
که راه داشتند و شکم و معده شان  ییتا جا  زی توجه به همه چ   

  ی مجبور شد دکمه  وشیداد خوردند  آنقدر که دار یم اجازه
او ، با خنده تِ یوضع دنِ یبا د  میشلوارش را باز کند و ابراه  

گشاد اما از جنِس پشم یآورد  شلوار شیبرا یراحت یشلوار   
به زانو افتادند و التماس   شانی شد ، پلک ها ری شان که س شکم

ارامند یگذاشت ب ی ماکان نم  یِ خواب  اما نگران یکردند برا  
 
آن نهاد اما   یِ رو  یکرد و مرهم یزخِم او را وارس رزنیپ

فرستاد و حال بهورِز مرکِز   ی درمانگر یِ را پ میابراه
 بهداشت ، بعد 

را  شیچند ساعت خودش را به آنجا رسانده بود تا زخم ها از
بزند  هیبخ   
گفت  ی، به حام د یو لب گز  ستاد یا وشیدار   

ناقصش کنه ؟ شتریبلِد کارش رو ؟! نزنه ب  اروی - ! 
که از آن   یفلز  یجواب داد که با تشت  یمیاو ، ابراه یِ جا به

خاست از پله ها بال آمد  ی بخار بر م   
 دنیشما قوِت درد کش قِ یرف  نیبلِد داداش  نگران نباش  ا -

کنه ینداره که ناله م گهید    



  یگذاشت و پرده  نیزم یِ سپس خم شد ، تشت را رو و
را که دِر اتاق را پوشانده بود کنار زد ؛ سپس پشِت   یگلدار
 آن 
بسته شدِن در آمد  یِ شد و صدا د یناپد    
، کناِر   وانیرا درآورد و در ا شیکالفه کفش ها وشیدار
ستاد یا یحام   

شهر رمان هور مشی ببر  میکن دایپ نی ماش  هی گمیم -  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی آنقدر نگران بود که حس م قتشی نداد  حق یجواب  چیه یحام
زند یر   یم رونیکرد دهان باز کند دل و روده اش ب   

  ک ی کرد  آنقدر که هوا تار دایو انتظاِر کشنده ادامه پ قیدقا نیا
به همراِه مردِ  رزنیشد و بالخره دِر اتاق گشوده شد و پ  

از اتاق خارج شدند  یجوان بهورزِ    
که ؟ یلمپو روشن نکرد  الوارثیب نیآوو   پسر چرا ا - ! 



حرف زدن ، لهجه داشت   یهم مثِل پسرش به وقِت فارس او
دتریتر و شد  ظیاما غل  ! 
با نوِر لمِپ صد روشن شد   وانیا یبعد فضا یلحظات
به سمِت بهورز رفت وشیدار   

 چطوره ؟؟  -
زد  یلبخند  مرد    

  ی زیخطِر خونر یهست ول قی کردم  عم هیبخزخماش رو  -

زده یبیآس نایو ا هینداره  فکر هم نکنم به روده و کل یداخل  
  د یبزندش  نبا  نیهست که زم  ی و کار قیاما انقدر عم  باشه

وجه  حداقل تا دو سه روز که  چیبه ه  نیتکونش بد   
  یلیشهر ، خ   نش یببر نیثابت بشه  بعدش اگه بتون تشیوضع

بتونه سر پا شه  ی، اگر هم نه ، بهتره تا وقت  شهیخوب م  
هم هست که فردا  لهیدارو و وس یسر هی   ن یبمون نجایهم

ارهیب میآقا ابراه دمیصبح م   
د یپرس شیداشت ، با تشو بی که دست در ج  ی در حال یحام   

؟ مونهیراحت ؟! زنده م المونیخ یعنی - ! 
او زد  یبه شانه  یدست مرد    

تا الن زنده بمونه ،   تیوضع  نیزخم ، تو ا نیکه با ا یآدم -

ارهیاش رو هم طاقت م ه یمطمئن باش بق   
د یچرخ رزنی به شانه اش ، سمِت پ  یبا فشار سپس   



؟! ) خب گل مار _   ی همِر ِد کار نَر یخب گل مار   م -

؟(  یکار ندار  گهیمادِر گل ، اسم _ با من د   
آمد  شیبا لبخند پ  رزنیپ   

همِر بوش  ) کجا   یفرده اب  سییِ ؟ بکه زاک  یکو شوِدر -

برو ( یفردا همراه اب ستایکه )بچه(؟وا ی ریم یدار  
تا تعارفات آنها را گوش بدهند  ستادند ینا گرید    
و   ی نفت یِ رفتند که ماکان در آن بود  حال کناِر بخار ی اتاق به

عرق کرده خفته بود  یآرام ول ی با چهره    
صدا دار بود  شیبه تن داشت و نفس ها ید یسف راهنِ یپ   
نگاه کرد که داخِل اتاق  میبه ابراه یبسته شدِن در ، حام  با

  شده بود
نیرو زخم رو نپوشون اد یز  شهیخوب م  ستیاش ن یزیچ -   

و   د یشکِم ماکان بال کش رِ ی را تا ز ی میقد  یِ آمد و پتو جلو
  سپس گفت

سِت مادرم  هر  د  سپرمتونی خودم  م یبرم خونه  د یمن با -

،  نیبه سن و سالش نگاه نکن  نیبهش بگ نیداشت یکار  
رمان هور  فهیمن رو حر یِ چهارتا  

 
 
 
 



 
 
 
 

دستش را گرفت و فشرد  یو با قدردان ستاد یا یحام   
ازتون تشکر کنم یچطور دونمینم -   

کوتاه   یا ی نگفت و با خداحافظ چیزد و ه  یلبخند  میابراه
  اتاق را ترک کرد 

ماکان گرفت تا   ین یخم شد و گوشش را سمِت ب وشیدار
رسد از اوست  سپس یکه به گوش م ییمطمئن شود صدا  

د یچرخ ی حام سمتِ    
؟ م یجوِن سالم به در برد  یجد  یجد  یعنی - ! 

د یصورت سائ  یِ کرد و دست رو ی هوف یحام   
 ! انگار -

  یم یسرخ رنِگ قد  یِ ها ینشست و به پشت   یگوشه ا سپس
چند ساعت از آن کلبه یِ زد  هنوز باور نداشتند که ط هیتک  
اند  دهیگرم و نرم رس یکوچِک دور افتاده ، به خانه ا ی   
ماکان ماندند  آنقدر که بالخره خواب بر آنها    ی رهیدو خ هر

 غلبه کرد 
# 

*** 



گرم و   ی ر فضا، د   یدغدغه و نگران یخسته بودند که ب آنقدر
تا صبحِ روِز بعد  دند ینرم اتاق خواب  ! 

از رها شدن در  یکه ناراض ییمرغ و خروس ها یوقت
  یتکان وشیکردند ، بالخره دار یهوا سر و صدا م یِ سرما

 خورد و 
گشود  چشم  
  شد یآن باعث م رِ ی مطبوعِ ز یبود و گرما  یلحاِف بزرگ رِ یز

فتند ی هم ب یمدام رو شیپلک ها   
از مغزش که هنوز اتفاقاِت پشِت سر گذاشته را  یگوشه ا اما
زد که دست از خواب یم  بیداشت ، مدام به او نه اد یبه   

  بکشد 
نشست  بالشِت   شیلحاف را کنار زد و دروِن جا یسخت به

آن یِ آن را برداشته و بر رو یسرش بود  کِ  رِ ی ز ی بزرِگ پر  
ه بود ؟سرش گذاشت رِ یآن را ز یچه کس  ای بود ؟!  خفته ! 
کاِر گل مار بود  احتمال   
آنکه نام و   یاسمش بود  ب ی سته یزد  حقا که شا یلبخند 
شده بود  شانیرایاز آنها بداند پذ  ینشان   
  یماکان ، اخم دنِ یروشن چرخاند و با د  مهیدر اتاِق ن نگاه

اش  شانه  یبود و قفسه   گریکرد  سرش به سمِت د     
  د یپر شینداشت  وحشت زده از جا ی اش حرکت شانه  ی  قفسه

یِ پا انیم نیبرداشت و در ا زیو سمِت رختخوابش خ  



شد  داریرا هم لگد کرد که او با اعتراض از خواب ب یحام   
،   د ینداشت  کناِر ماکان که رس یتیاهم وشیدار یبرا اما

ی قفسه   یآنقدر وحشت زده و نگران بود که حرکِت آهسته   
با ترس گفت رمان هور   د یاش را ند  شانه  

 
 
 
 
 
 
 
 

کشهیماکان نفس نم   یحام  کشهینفس نم -  ! 
 یِ هم ترس خورده ، او را کنار زد و سر خم کرد و رو یحام
کرد و چشم بست ی اش گذاشت پوف شانه   

وشیدار س یدهنت سرو -  ! 
بلند کرد و با اخم گفت سر   

- ؟ ین یبی؟! نم  یکور ! 
ستیبه ماکان نگر یآمد و حام شیپ وشیدار   

  ی ، آروم و ب  کشه یحالش خوبه  اتفاقا خوب هم داره نفس م -

  درد 



د یصورت کش یِ گرفت و دست رو ی قینفس عم وشیدار   
لحظه هی دمیترس -   

نگفت و برخاست  کاپشنش را برداشت و به تن    چیه یحام
  کرد 

با بچه ها تماس   د یچه خبره  تازه با نمیبب  رونی ب رمیم -

نه ایتلفن داره  نجایا دونمینم   م یریبگ   
  رونیاز اتاق ب یتکان داد و او هم بعد از حام یسر وشیدار
  زد 
  د یدفن شده و همه جا سپ یمیبرِف عظ رِ یاطرافشان ز طیمح

د یکش ی م غیها ت  ید یاما نوِر آفتاب بر سپپوش بود    
کرد و   یم  یباز ینشسته و با پسِر کوچک وانی ا یِ رو میابراه
د ینوش ی م یچا   
زد  یلبخند  دنشانید  با   

ریسالم  صبح به خ -   
هم لبخندزنان پاسخش را داد  یحام   

ریصبح شمام به خ -   
گفت مینمود که ابراه گوشیباز ی به پسربچه  ینگاه و   

  پسرمه -
گفت یبا لبخند کج وشیدار   

یکه آقا اب  گمیخدا برات حفظش کنه  م -    
خواند  یم نگونهیمادرش او را ا   ستیبه او نگر میابراه   



؟ میهست ما به رفقامون زنگ بزن  یزیچ یتلفن نورایا - ! 
سر تکان داد  میابراه   

   رکوهی سمِت پ نیبر  د یتماس گرفت  فقط با شهیم لیبا موبا -

و نی، صبحانه تون رو بخور  نیزنگ بزن ییجا نیخوایاگه م  
نیای من ب با   

چرخاند رمان هور  وشیگفت و سر به سمِت دار ی هوم یحام  
 
 
 
 
 
 
 
 

منم بزن یرو بزن شارژ  برا لتیبرو موبا -   
حرف ، به اتاق برگشت یهم ب او   
خانه   یِ جلو  یِ چوب یِ و به ستون ها د یکش یا ازهی خم یحام
زد  هیتک   

؟ می بر نجایاز ا م یتونیم یک - ! 
زد  یکجخند  میابراه   



تو شهرش هم پنجاه   نجاهای؟! ا  یاخو یفکر کرد  یهه    چ  -

راه باز  کشهیدو روز طول م یک ی اد یشصت سانت برف ب  
،    نیمنطقه ! اما تا فردا اگه صبر کن نیچه برسه به ا بشه

 دِ یمردم برن شهر ، خر  نکه یا یاحتمال راه باز بشه برا
 ارزاق کنن

دکتر هم گفت ،   یآقا  یرفت  ول یی جا ه یبشه با اونا تا  د یشا 
مهمون  یچند روز هی  نی جا به جا کن د یدوستتون رو نبا  

نیهست ما   
خوب نبود    چیو دور ماندن ه  ی خبر یب نیاخم کرد  ا یحام

کرد که آنها با سجاد و همراهانش چه  یفکر م نیمدام به ا  
اند ؟ کرده ! 
زد  شیبه موها یو چنگ د یکش یپوف   
د یایب رونیباعث شد از فکر ب رزنیپ یصدا   

؟! ) بچه ؟! تو هنوز   یصورِت نُُشست یزاک ؟! تو هنوز ت -

؟! (  یصورتت رو نشست  
ستاد ی پسرش را رها کرد و ا میابراه   

بزنه   یآب هی  دمیشده گل مار  الن بهش حوله م داریتازه ب -

  به صورتش
اش   دهیو چروک ریمار با لبخند سر تکان داد  صورِت پ گل

ورِ یبسته و پل بدنکه به  یبود  با چادرشب یسرشار از مهربان  



متفاوت از   یریکه به تن داشت ، تصو ی رنگ  رنگ
از   یاد یز زِ یچ  یحام  د یکش ی به رخِ آنها ممادربزرگ را 

 مادربزرگِ 
  ی رزنیاش ، پ ی نداشت اما مادربزرِگ پدر اد یاش به  یمادر

  یبه مراقب داشت و صد البته که حام از یبود سالخورده که ن
، 

   شیانتها یب یو لبخندها دهیدستاِن چروک  یداد برا یم جان
حنا بسته و   ییگل انداخته و موها یاما گل مار ، با صورت  

خودش بود  یِ ، کامال خالِف مادر  ب یعج یا ی ر یناپذ  یخستگ   
قربان   یلکیگرفت و به گ حصار شد و نوه اش را به  خم

  صدقه اش رفت
حوله به دست برابرش ظاهر شد  میابراه   

خان  من براتون آفتابه   وشیدار ایشمام ب  زهی تم  یاخو ایب -

ارمیو لگن م   
و گفت ستاد یا یبا اخم کناِر حام  وشیدار   

گفت ؟ یچ - ! 
بازگشت   وشیشانه بال انداخت اما چندلحظه بعد که دار یحام

رمان هور دند ی، منظورش را فهم  
 
 
 



 
 
 
 
 

کنده   ییآنها گل و پرنده ها یِ ، که رو یمس  یو لگن آفتابه
بر   ی او قرار داشت و از آن بخارشده بود در دستاِن  یکار
ی م  

  خاست
ستاد یا برابرشان   

که تو برفا   یکوره راه نیهم  د یبا  د،یبر ییدستشو د یخوایم -

یاتاقِک بلوک هیبه  نیرسیم نیدنبال کن  زنهیخونه رو دور م   
اما مادرم براتون آِب ولرم   اد یزده و آب نم خیهاش که  لوله
دیخوایگذاشته  اما اگه الن فقط م یز یطهارت و تم یبرا  

شهیم نای با هم نیو صورتتون رو بشور دست   
گذاشت و آفتابه را به دست گرفت نیزم یِ لگن را رو سپس   
و   ستینگر وشیدرهِم دار  ی  افهیبه ق یبا لبخند کج یحام

یِ سپس خم شد و دست دراز کرد  آِب نسبتا گرم که بر رو  
   د یچیدر تنش پ  یشد ، حس لذت بخش  یجار دستانش

تشکر کرد  میصورتش را شست و سپس از ابراه   



  یتیکه با نارضا ستیرا نگر وشیو دار ستاد یکنار ا سپس
آفتابه را کنار گذاشت و   میکرد  ابراه ی م زی صورتش را تم

 لگن را
  برداشت

صبحانه   د ی، پس زود باش نی و تلفن کن  نیبر نیخوایاگه م -

زودتر برم پسره رو بدم دستِ  د یمن با   نیتون رو بخور  
دهیمادرم تو اتاقتون سفره چ  مادرش  
آنها تشکر   یو سادگ تیمیدانست چطور بابِت صم ینم  یحام

نام  یب یآنها بود و با افراد  یشک اگر خودش جا ی کند  ب  
شد ، اصال به آنها   یدورافتاده روبرو م یینشان در جا و

داد اما یاش راهشان نم یکرد و به خانه و زندگ یاعتماد نم  
و مادرش میابراه     
  نیزم  یِ که رو دند یکوچک را د  یر یاتاق که رفتند ، حص به

رنگارنگ  ی ها یآن پر بود از خوراک یِ پهن شده و رو   
گرم   ینان ها   ی و چا  یحلم یو کره   ر یمرغِ آب پز و پن تخم

پخته یو دو بشقاب پر از کدوها شد یکه بخار از آنها بلند م  
رنگارنگ   یاز مرباها ییها الهیخوش آب و رنگ و پ ی شده

ییها وانیدر ل  شانینشسته و برا ریحص یِ گل مار هم آن سو  
ختیر ی م ریش   

هـا شهی بچه ها (سرد م  گهید  د ینید زاکان )بش د یشینیب -  ! 



 یوانیسرش را خاراند و نشست  گل مار برابِر او ل وشیدار
گذاشت ریش   

   هیمحل رشی خنک بشه  ش ن یات رو بخور تا ا ییاول چا -

و نون ریش  یکم  هی، اگر تونست  نیکن داری تون هم ب قیرف  
  بخوره
گفت ستادنیسر تکان داد و گل مار در حاِل ا وشیدار   

تعارف   نمی نب  ارمیبراتون ب نی، بگ نیکه خواست یهر چ -

ـدایبکن  ! 
زد  یلهجه دارش لبخند  یِ به لحن و مهربان  یحام   

 دستت درد نکنه مادر رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

  یِ رو یتکان داد و به سمِت ماکان رفت  دست  یسر زن
ی لکیلب به گ رِ یتکان داد و ز  یاش گذاشت و سر یشانیپ  
گفت  ییزهایچ   



  یگریقرار داشت و به اتاِق د  گر یکه سمِت د  یاز در سپس
  وصل بود ، رفت و آنها را تنها گذاشت

دندان  ریگرد و گرم را کند و ز یاز نان ها  یتکه ا وشیدار
  فرستاد 

یلعنت هیزیعجب چ -  ! 
نگفت و در سکوت صبحانه اش را خورد  همه    چیه یحام
ردایکرد ماکان را ب یسع وشیو دلچسب بود  دار ذ یلذ  زیچ  
جز   یز یشده به خوردش بدهد اما چ نیریش رِ ی ش یو اندک کند 

نشد  بشیخفه نص ییلرزِش پلک و ناله ها   
  ی گرفت و جرعه ا یهم صبحانه اش را تمام کرد ، نفس  یحام
گفت یو بعد از مکث د یزبان دوِر لب کش د ینوش رشیاز ش   

و اگر شد در   م یری زودتر با بچه ها تماس بگ د ی، با وشیدار -

و پسرش رزنیپ  نیا یما برا  م یبر نجایفرصت از ا نیاول  
هم باهاشون هم   یا گهیکِس د  م یدونیعالوه بر اون نم م یسربار

داشته یا گهید  یِ نه ؟! اگر همدست ها ایدست بوده   
 م یگل مار و ابراه می تونی؟! اگر دنبالمون باشن ؟! نم یچ باشن

میرو به خطر بنداز  ! 
که دنبالتونن ؟ نیکاره ا یمگه چ - ! 

 دنِ یبا د  وشیو دار د یهر دو به سرعت به سمِت در چرخ سر
د یاش را گز ییدر هم گره کرده ، لِب بال  ییبا ابروها میابراه  
کرد  ینچ  یحام و     



# 
*** 
در هم و   یی با اخم ها  د یبه چانه اش کش یدست میابراه
فکر فرو رفته بود  گرفته ، در یصورت   
  ی اش ، گوشه  ی آنسو تر نشسته و با پِر روسر یکم مادرش

کرد  یچشمانش را پاک م   
ند یرا بگو  قتیشدند حق  مجبور   
سخن گفت که   تیبود و با عصبان نیآنقدر خشمگ میابراه
ی تیدور افتاده و در وضع  یی جز آن نداشتند  در جا یراه  
توانستند تنها پناهگاهشان را    یگرفتار آمده بودند و نم میوخ

که ماکان داشت  یاز دست بدهند ؛ آن هم با حال   
گفتند از آنچه که بر آنها گذشته بود ، اما نه    تیروا شانیبرا

را  زیهمه چ  ! 
ماند   یم ی مخف د یموارد با  یبعض   
د یو سپس آرام پرس ستیبه آن دو نگر میابراه   

؟ نی ستیو خالفکار ن نیگیبدونم راست ماز کجا  - ! 
به پسرش انداخت و گفت یمار ، نگاه چپ گل   

؟!(  ینیتو ؟! ) چرا انقدر بدب ینیبدب یچره اند  -  
رمان هور د یسمِت مادرش چرخ  یعصب میابراه  

 
 



 
 
 
 
 
 

؟! از اول امره راست نگفتن ، الن چطور باور بُُکنم   نیبدب -

؟! از اول به ما راست نگفتن    نیکه راست گوته درن ؟! ) بدب
، 

؟ گنیچطور باور کنم که دارن راست م الن ) 
که از   یتوجه به پسرش ، برخاست و در حال ی مار اما ب گل

رفت گفت  یم رونیاتاق ب   
که بُوتَن   یه ، هر چ روشن  لید  یباور دارم  م  شنهیمو ا -

که گفتن  یراسته  )من باورشون دارم  دلم روشنه ، هر چ   
 ( راسته

ستاد یا میاز او ، ابراه بعد    
منو    نیبه شما اعتماد داره  شما دروغ گفت یمادرم الک -

نیگول زد    
کرد  صادقانه به آنها محبت   یاش را درک م  یدلخور یحام

  کرده و جا و مکان داده بود 
گفت یو با عذرخواه ستاد یا   



کار خالف   میما النشم دار  مینداشت یشرمنده  چاره ا -

،  م یکنیانتقام گرفتن م یبرا م یکه دار ییتماِم کارا  م یکنیم  
که   یتیوضع ن یشون خارج از چهارچوِب قانونه  حالم ا همه
اگر ماکان حالش   میبگ یز یچ میتونستی اومد    نم  شیپ  

  یرو بگه ول قت ی گرفت حق یم  میاز اول تصم د یبود شا خوب
   ما

بال رفت میابراه یصدا   
جلوتون واستاده  ییبچه روستا هی نید ی؟! د   یشما چ یول -

،  ست ین یچون بچه شهر  کنه یقبول م  میبگ ی هر چ نیگفت  
درسته    یساده اس ، چون خِر ! نه داداش ! اشتباه کرد  چون

ی؛ ول  نجایروستا مثه ا ه ی، اونم   مییروستا یما بچه    
و   م یزنیم ی، اگه حرف   میکنیم   ی! اگه کار میست یگاو ن  نمیهمچ

به خاطِر دلمونه ، به خاطر صفامونه میکن یم  یاگه محبت   
تون  قیاز ته دلم بهتون کمک کردم ، دلم به حاِل رف  من

ی مادرم ! مـــادرم ! اگه کس  یسوخت  آوردمتون تو خونه   
؟!   یچ اوردنیسِر مادِر من م  یی؟! اگه بال یباشه چ دنبالتون

که خدا بعِد ده سال بهم ی! بچه ا نجایمن بچه ام رو آوردم ا  
کرد تا به   یهانه مدنبالتون بود و بچه ام رو ب  ی! اگه کس داده

کردم ؟  یتو سرم م  یشما برسه من چه خاک ! 
دادند  ینداشتند  به او حق م یجواب   
گفت  ینم چی نشسته و ه ریسر به ز وشیدار   



گفت شخند ی گرفت و با ر ییو پر صدا قینفِس عم  میابراه   
و   یکن  یشده ، خوب ییایخر فرض شدم  چه دن کنمیحس م -

یو دروغ بشنو ی ! راست بگ ی نیبب یبد   ! 
و آرام گفت د یلب کش یزبان رو  یحام   

، ما  می نگفت یخان ، دروغ میابراه -    
زد  اد یفر  بایو تقر د یحرفش را بر میابراه که   

یاما راستشم نگفت -  ! 
داخل شد رمان   ت یدوباره گشوده شد و گل مار با عصبان در
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

صدات رو تا    ه ی؟! ) چ یرد صدا تا آسمونه سر بُبُ  یت سهیچ -

؟!( یآسمون برد   
گفت یو ل اله ال للا   د یبه صورتش کش یدست میابراه   
آمد و با خشم گفت شیمار پ  گل   



  ی بُُکنن  چ فنیلیت شانهیکه خو خو ی قرار بو زاکانه بُبُر -

که بو ، اصال   ی؟! هر چ ی بب  ی بُبُسه که ؟! الن مره قاض
شنهیا  

بدارن که نتانن   یلیخوره دل د ی راسته بوگون  شا ینخواست دل
بود  فهی وظ یبُوَد که ؟! ام  رییتغ  یامره بوگون  الن چ  

  یخواس یدره و چ یچ نیدِل م شنهی، د ا میکمک بکن  شنهیا
که به  یبکنن د به امو ربط ندانه ! ) قرار بود بچه ها رو ببر   

  یمن قاض  ی شد که ؟! الن برا یتلفن بکنن  چ کاشونینزد 
راست بگن  خواستیکه بود، اصال دلشون نم ی ؟! هر چ  یشد   

بهمون بگن    توننی داشتن که نم یلیخودشون دل یبرا د یشا 
ما بود بهشون کمک ی  فهی کرده که ؟! وظ  رییتغ یالن چ  
به ما   گهیبکنن د  خواستنیکار م یو چ  هیچ نای ، تو دل ا  میبکن

 ( ربط نداره
گفت یآمد و با تند  شی نگفت  گل مار پ چیه میابراه   

کفش با   یخودم گالش پا کنم ؟!) گالش نوع  ای شونیبریم -

(  کی از پالست یجنس  
انداخت ی به حام  یکرد و نگاه چپ یهوف میابراه   

نی آماده بش نیوقت دار قهیده دق -   
گل مار پشت    د یاز کنارشان گذشت و در را به هم کوب سپس
د یچرخ  یاو نازک کرد و سپس سمِت حام  ی برا یچشم   

خرده کله اش باد داره هیازش   نی ناراحت نباش -  ! 



نداد  یزد و پاسخ  ینیلبخنِد شرمگ یحام   
  ی که از هم م یمار هم رفت و آن دو ماندند و نگاه گل

نه ؟ ایدانستند کارشان درست بوده  ینم  دند یدزد  ! 
  ایاز رازشان را افشا کردند ، به نفع شان بود  یبخش نکهیا

؟ شانیبرا  ی نقطه ضعف ! 
*** 
شده بود که برگشتند  کیتار هوا   
بر خالِف آنها هنوز گام   میدر تن نداشتند  ابراه یی نا گرید 
به   یخورد و حام یتلو تلو م وشیاستوار بود اما دار شیها  
برف ها   انِ یگرفت که همانجا م  یخودش را م یِ جلو متزح
ند یننش   
از پله ها بال رفت و صدا زد  میابراه   

؟!(  ی؟! ) مادر ؟! کجا رفت یمار ؟! کو بِش  -  
رد و   ی نگاه یو حام وشیاز اتاِق آنها آمد  دار رزنیپ یصدا

رفتند  میبدل کردند و سپس با عجله به دنبال ابراه   
ماندند  نیزم خِ ی اتاق که شدند ، همانجا م  داخل   
پشِت سِر ماکان گذاشت و کنارش نشسته   ییمار بالشت ها گل

بماند و قاشق   زیخ م ین ی کرد تا اندک یو به او کمک م   
رمان هور   خت یر  یبه دهانش م ریش قاشق  

 
 



 
 
 
 
 
 

زد  شیرمق صدا یب وشیدار   
 !ماکان ؟ -

است    اریباز بودند اما پر واضح بود که هوش مه ی ن شیها چشم
د یکش ینفس م یآنها چرخاند  به گونه ا انِ ینگاهش را م  

نفس دارد اما به هوش بود   یِ تنگ ییگو که   
گرفته و پر از خط و خش بود  شیصدا   

؟  یبود  ی زهِر مار  کدوم گور - ! 
به لب   گر ید  یدر هم برد از درِد زخمش  گل مار قاشق چهره
کرد   کینزد  شیها   

= زاک ( ی ) زا   یبخور زا  نمیا -  
گرم ،   رِ یش نِ ی ریرا به زحمت گشود  طعِم ش ش یلب ها ماکان
داد  یم  نیکاِم تلخش را تسک یاندک   
نشست شی روبرو یحام   

؟ یخوب - ! 
مار اخم کرد  گل   



داره ؟! الن اگه من دستش رو ول کنم   ینه مار  چه خوب -

شه یم ن یدشِت ) پهِن( زم نجایهم   
شکم   یِ کرد و سرش خم شد  دست رو یتک خنده ا ماکان
هم فشرد تا ناله نکند  یو لب رو د یکش   
ماکان ،   ی رهی پا بود و خ یِ که هنوز رو وشیمار به دار گل

  تشر زد 
بالشا رو از پشتش بردار دراز بکشه ایب -   

بالشت ها ، جز   یآمد و همه  شیخورد و پ یتکان وشیدار
را برداشت یکی   

د یدوباره دراز کش ی به کمِک گل مار و حام ماکان   
ماکان گفت  ی هیتغذ  لِ یدر حال جمع کردِن وسا رزنیپ   

معده اش طاقت  ترسم یم   نهیسنگ  میبد  ریش د ی بهش نبا اد یز -

  نداشته باشه  براش آب جوجه بار گذاشتم
پسرش ، او را به   یِ بلند شد و با گرفتِن بازو  شیاز جا سپس

و هر دو اتاق را ترک کردند  دیدنباِل خود کش   
 دهیاو بود که بر نیهم کناِر تشِک ماکان نشست و ا وشیدار
به حرف آمد  دهیبر   

نیزنگ بزن  َز        نیرفت      گفتیم     رزنهیپ -   
تکان داد  ی سر یحام   

خبر بودن ، باعِث   یآره  حاِل همه خوبه  فقط از ما ب -

هم خوبه یشون شده بود  حاِل هد ینگران   



  یاش فشرد  درد ب یشانیپ  یِ و دست رو د ی کش یاوف ماکان
  طاقتش کرده بود 

شده ؟ یچ     ی چ نیبهشون که    نگفت - ! 
چانه بال انداخت رمان هور وشیدار  

 
 
 
 
 
 
 
 

  یچند روز میخراب شده و مجبور نیماش می نه فقط گفت -

و هم راه باز بشه می رو درست کن  نیتا هم ماش م یبمون نجایا   
تا به حال او   یی که گو ستند ینگر ی او را م یدو به گونه ا  هر

اند  دهیرا ند    
د یلب کش یزبان رو  یحام   

ماکان ؟  یخوب - ! 
  یهم م  یِ نم نَمک رو شیکج شد  پلک ها ی ماکان اندک لبِ 

شد  یم  فیضع ش یآمدند و صدا   
شمیخوبم    خوب م -     



دادند   حیسپس چشمانش کامل بسته شدند و آنها هم ترج و
  کمتر از او حرف بکشند 

لب زمزمه کرد  ریهم فشرد و ز یِ پلک رو وشیدار   
، شکرت ایخدا -   

# 
*** 
دند و با همان سرعِت کم ، قدرت  ش یها ذره ذره آب م برف
گشت  یبه تِن ماکان باز م رویو ن   
کرد اما حال   یهنوز احساس درد داشت و گاها تب م  نکهیا با
گفت  یبود و با آنها سخن م اریاوقات روز را هوش شتریب   

به شدت شماتت کرد   شانیرا به خاطِر بازگو کردِن رازها آنها
ک ی داد درباره اش صحبت نکند و به همان  ح یترج گریاما د   
د یمواخذه اکتفا نما بار   
  یخال یِ جا  دنِ یآورد و با د   رونیپتو ب ریسر از ز وشیدار

از   ی حام یآمده  رونی ب یِ به پا یماکان ، صاف نشست لگد 
ر یز  
زد که با خشم غرغر کرد  پتو   

ابوی یهو -  ! 
در حاِل بلند شدن گفت وشیدار   

ستیپاشو    ماکان ن  ابوئه ی یبهت ک   فهمونمیبعدا م -   



  ییبالشت برداشت و با چشم ها   یِ به سرعت سر از رو یحام
  تنگ شده گفت

؟ ستین - ! 
د یکاپشن به تن کرد و غر وشیدار   

تونسته از جاش جم بخوره ، راه افتاده نکهیهم -   
در صورتش خورد  چشم    د یرفت و نوِر شد  رونیدر ب از

  تنگ کرد و صدا زد 
 !ماکان ؟ -

نگرفت رمان هور  یجواب  
 
 
 
 
 
 
 
 

  یهم با کم  ی رفت و حام نی به پا کرد و از پله ها پائ  نیپوت
به دنبالش آمد  ریتاخ   
کرد و گفت یپوف وشیدار   

 !کجا رفته با اون حالش ؟ -



؟ هیمگه حالم چطور - ! 
به دست   یچوب  یی که عصا یبرگرداندند و او را ، در حال سر

شد  یم  کی که به آنها نزد  دند یداشت د    
و سرد  رهیبود اما نگاهش ت دهیاش نزار و رنگ پر چهره   
ستاد یا شانیروبرو   

می هر چه زودتر برگرد  د یراه باز شده  با -   
گفت ی تکان داد و عصب ی سر یحام   

یذاریما احترام م یها  یممنون که به نگران  یلیخ -  ! 
پوزخند زد و به طرِف خانه رفت ماکان   

داشته باشه ییتوش جا یکه نگران ستین یمن طور طِ یشرا -   
و سر به سمِت آنها چرخاند  ستاد یپله ها ا یِ جلو   

به خدمتشون  د یعالمه آدم که با  ه یو  ختهیکار سرم ر یکل -

و  نیرو جمع کن التونیهر چه زودتر وسا ا یبرسم  پس   
و تا   نیبمون نجایو هم نیند ی دهنتون رو بب ای   ن یایب همراهم

نشه  داتونی، جلو چشمم پ  دهیکه کار به سرانجام نرس یوقت  
 

  یپوف وشیاز پله ها بال رفت  دار یو به سخت  یبه آرام سپس
  کرد 

ادامه داره تشیهنوز عصبان یانگار -   
جنباند و به راه افتاد  ی سر یحام   



شروع نشده که تموم   تشی، هنوز عصبان دمی که من د  ینیا -

 ! بشه
*** 
 یآن ، اندک راه انِ یطرِف جاده پر بود از برف و تنها م دو

ها  نیعبور و مرور ماش یبود برا   
به راه افتاده بودند خبندانیزود ، بعد از  صبح   
کرده و به کمک چند تن از   دایپ میشان را ابراه نیماش

آن را به  توانسته بودند  یدوستانش به روستا برده و به سخت
 کار 
ندازند یب   

  اریکرد و بس یاز آنها خداحافظ ار یبس یِ مار ، با دلتنگ گل
  ی م هیاصرار داشت که باز هم به او سر بزنند و مدام توص

 کرد که 
شان   یرو ، ابتدا سالمت ِش یخودشان باشند و در راِه پ مراقبِ 

 و سپس انتقام و خشم شان را در نظر داشته باشند رمان هور
 
 
 
 
 
 



 
 

  یبر صندل نکهیبر ا یمبن وشیدار یبا وجوِد اصرارها ماکان
جلو و کنارِ  یِ صندل یِ عقب دراز بکشد و استراحت کند ، رو  

ستینگر ینشسته بود و در سکوت گذِر مناظر را م  یحام   
گفت ینگاه کرد و سپس به آرام وشیبه دار نه یاز آ یحام   

؟ یکار کن  یچ ارویبا اون  یخوای خب   امم   م - ! 
د یماکان به سمِت او چرخ سر   

؟ یبا ک - ! 
و گفت د یکش یدو صندل انِ یخودش را م وشیدار   

  معلومه خب  سجاد  -
شد  رهیخ رونیبه آنها نداد و دوباره به ب یجواب  چیه ماکان   
کرد و گفت یپوف  یحام   

مخمون   گهیماکان  اصال تو اون لحظه د مینداشت یچاره ا -

یو خال  می کن فیبراش رد   یزی چ هیکه   کرد یهم کار نم  
عالوه بر اون معلوم نبود چه قدر از حرفامون رو   میببند 
؟ دهیشن ! 

نگفت چ یپوزخند زد و باز هم ه ماکان   
کرد  ینچ وشیدار   

تو   ی؟! چطور  مید یکش ی چ یدونیخب چه مرگته ؟! اصال م -

به اون خونه و  ی؟! چطور میبرد  رونیجهنم دره ب رو از اون  



؟ مید یو پسرش رس رزن یاون پ ِش یپ ! 
، با   نیخشمگ وشیبار دار نیباز هم سکوت کرد و ا ماکان

د یو غر د یاش کوب  یکِف دست پشِت صندل   
 ! لعنت بهت -

وقفه و بدون استراحت راند تا    یهم ب  ینگفتند  حام چیه گرید 
خالص شوند  ی برف یو منطقه  یطولن  یاز آن جاده    

بمانند و سپس راِه   جانیدر له یهم مجبور شدند در هتل شب
گرفتند  شیبازگشت را در پ   

  ی که در آن ، سرنوشت انتظارشان را م یبه شهر بازگشت
د یکش   

*** 
به شانه اش زد  یاو را رها کرد و دست فرهاد    

مینگرانتون بود  یلیخ -   
رد یبگ حصاررا در  یسپس رفت تا حام و   
  انشانیکه م  یآمده، طبق توافق شیاز اتفاقات پ ی حرف چیه

  صورت گرفته بود ، نزدند 
  ی، رو ی انداخت و با حالِت نالن نیزم یِ کوله را رو وشیدار

  مبل نشست
بده دستمون ؟!رمان هور ییچا وانیل ه ی ستین یکس -  

 
 



 
 
 
 
 
 
کرد و به سمت   یخنده ا یت یگ  د یسودا را پائ ی چشم ریز و

  آشپزخانه رفت
  اتفاقا تازه دمه -

گفت یماکان گذاشت و به آرام یِ بازو یِ ، دست رو آهو   
تو اتاق منتظرته یکی -   

نثارش   یکه تنها پلک زد و لبخند  ستیبا اخم به او نگر ماکان
  کرد 
گل مار را از دوِر گردنش گشود و رو به  ییِ گردِن اهدا شال

  سهراب گفت
میصحبت کن  ارو یاون  یدرباره  یبنداز ادمیباشه که   ادتی -   

باز و بسته کرد  یپلک سهراب   
سیچشم رئ -  ! 

به سمِت اتاق رفت و در همان حال ،    ی به آرام ماکان
ذهنش ،   یداد و در گوشه  یم  ی توراِت مختلفهمانطور دس

ی م  



منتظر اوست ی چه کس دانست  ! 
از گردنش   یاتاق را گشود و پا داخِل اتاق نگذاشته ، کس  درِ 
اش فرو برد  شانهشد و سر در  زانیآو   
هق هق کنان خودش را به  یزد  هد  هیرا بست و به آن تک در

  او فشرد 
ماکانم    زم یماکان   ماکان   عز  -     

باران   شکوفهو گردن و صورتش را  د یرا بال کش خودش
او فشرد  بدن یِ گود   یِ کرد و ماکان تنها دست رو   

  د ی، چانه اش را گرفت و صورتش را پس کش گریدسِت د  با
  و زمزمه کرد 

، خودت   ی ، مادرت حاج  ی دخترجون ، تو پدرت حاج -

 نامحرم رو  مردِ   هیقبله ، اونوقت الن  یِ جلو یزن یقامت م
نطور یا  

؟ یزد  حصار ! 
او را چنگ   راهنِ یپ یِ و جلو د یخند  ه یگر انِ یم   د ی، خند  یهد 
  زد 

عشق ، دست و دلم به اراده    نیبه خوِد خدا هم گفتم ؛ تو ا -

ستیمن ن  ی   
زد که ماکان ، او را پس راند  شکوفهقلِب او را  یِ رو   

عشقو از دلت   نیبرو دختر  برو و از همون خدا بخواه ا -

ست ین یکنه ، چون موندن رونیب   



که به سمِت تخِت   ستیپراشک او را نگر ی هد با نگاه هد 
اتاق رفت و گفت یگوشه    

چند روزه   یباهام برخورد کن نطوریا ستیانصاف ن -

و عطرتو نفس بکشم  چطور انقدر  نمت ینظر بب ه یمنتظرم 
 راحت
؟ یزنیم پسم ! 
  هیبخ  یِ جا  د یتا آخ نگو  د یتخت نشست و لب گز ی لبه  ماکان
داد  یداشت و او را آزار م  یِ دگیکش شیها   

من    ستی انتظار حق ن نی ا  یمنتظر موند  یاشتباه کرد  -

  حرومم برات
رمان هور د یآمد و غر شیپ یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 

!   ی! به دِل من ، به چشِم من ، به حِس من حالل یستین -

خرمینم رو به جون م، جه  یاگه حرومم باش یحت   



زده   رونیب یِ را کناِر تنش مشت کرده بود و با چشمان دستانش
ستینگر یاز خشم به او م   

  ی شکمش ثابت ماند  ب یِ رفت و رو ن یماکان نم نَمک پائ نگاهِ 
آرام لب زد  اریاخت   

 !ُمرد ؟ -
باز شد و نگاهش غرِق اشک  انتظار نداشت   یهد  مشت

اش بپرسد که پا نگرفت و رشد   شهینِو ر ی ماکان درباره 
  نکرد 
دندیصورتش دو یِ رنگ پشِت سِر هم رو یب  یِ ها قطره   

کردم بچه ات رو به جوِن و   ی کردم نگهش دارم  سع یسع -

رو نداشتم  اقتشیدل نگه دارم ، اما نشد  ل   
هم فشرد   یِ را رو شیخم شد  پلک هااخم کرد و سرش  ماکان
گفت یسنگدل تِ ی و با نها   

جواِب   خواستیچه بهتر  از ننگ خالص شد  چطور م -

  ی  جهی؟ نت گرفتنیرو پس بده که سراغِ پدرش رو م یمردم
هی  

، همون بهتر که زودگذر باشه  رفت که رفت ، به َدرَ  هوس     
خورد ، سر بال آورد  بغض    نیکه مقابلش زم یهد  یِ زانو

د یدخترک ترک   
؟! بچه ات   ی! چرا انقدر پست شد ؟یبگ نویا یتونیچطور م -

فرشته اون ی بچه  یِ برا ی تو ! چطور یبود ماکان  بچه    



  یعن یچون مادرش منم ؟!     نی ا یِ و برا یکرد  یعزادار همه
 !انقدر کَمم برات ؟

اند به  نهاده یاش ، سنگ  شانه یِ کرد رو  یحس م  ماکان
، پا  یتوجه به هد  ی سخت بود  ب دنشینفس کش   ایدن یِ بزرگ  
د یو به او پشت کرد و دراز کش د یتخت بال کش یِ رو   

چرت و پرتات رو بشنوم  فقط گم و   خوامینم   رونیبرو ب -

خوام یدِم دست باش باهات حرف دارم ، نم ن یگور نشو  هم  
فتمیتو ، تو دردسر ب تیبه خاطِر خر گهید    
پهِن او   یِ ناباورانه به شانه ها   د یکش ی نفس هم نم یحت یهد 
کرد ؟ یم  نیمرد چرا چن نیشد  ا رهیخ ! 

  ی شانه اش بگذارد  فکر م یِ لرزانش را بال آورد تا رو دستِ 
فشرد و خدا را شکر   یش محصار در  ند یاو را بب یکرد وقت

ی م  
بابت سالم بودنش اما کند     

  یوجِه وجود   نِ یتر نیبدب یچنان او را پس زد که حت ماکان
کرد  ی اش هم تصورش را نم   

برخاست و از   یافتاد ، سرش خم شد  به آرام نیپائ دستش
رفت رونیاتاق ب   
بر لب دارد  یکه ماکان ، لبخنِد کوچک د یو ند  رفت   

# 
*** 



کرد  یجلوتر از ماکان حرکت م فرهاد    
رمان هور نجایا مشونیآورد  مید یرس نکهیبه محض ا -  

 
 
 
 
 
 
 
 

ماکان به دِر    ستاد یا ی، فرهاد کنار دند یاتاقک که رس به
آنها از   یجز جمع چهارنفره   یشد  کس رهیزنگ زده خ

ی زخم  
بروز نداده   یز یماکان خبر نداشت  فرهاد و سهراب چ شدنِ 

رخ داده و  شانیدانستند که چه برا ی نم ق یبودند چون دق  
 دنِ یداشت که تا رس یآنها را بر آن وا م یخبر  یب نیا

  ی هم ط یو حام وشیموثق سکوت کنند و دار یخبرها
که  یتماس  
  د یسخت با آنها داشتند تاک طِ یاز رها شدن از آن شرا بعد 

نداند  یزیچ  یکردند که کس   



نفس   یبرا ی ا زندگحال ماکان ، بعد از آن نبرِد سخت ب اما
و جواب بخواهد  رد یآنجا بود  که تقاص بگ دنیکش   
بود  از   ریمرد اس نیرا به خاطر آورد که در دسِت ا یهد 

گذشت ی عذاِب هد هِد فرشته نم   
د یهم سائ یِ رو دندان   
به داخِل آن قدم گذاشت یاتاقک را پس زد و به آرام  درِ    
زد  صورتشان از   یسه مرد دروِن اتاق پوزخند  دنِ ید  با

افتاده بود  ب یترک   
عقب رفت شیپالتو  ی گذاشت و لبه ها بدنبه  دست   

شده ییرایخوب ازتون پذ   نمیبیخب    م -   
انتظارش را    ستیبه او نگر ی سجاد بال آمد و با ناباور سرِ 

  نداشت که او هنوز زنده باشد 
سر کج کرد  ماکان   

 ! تازه کاِر ما با هم شروع شده -
*** 
،   د یکش رونیب  ب یکه از ج یزد و با دستمال  رونیاتاقک ب از

کرد  ز یاش را تم یمشِت خون   
بر هم چفت شده بودند و رنِگ صورتش   شیخشم دندان ها از

زد   یم  یبه سرخ   
اما  وشیاو مخالف بود  دار یبا خشونت ها  شهیمثِل هم یحام
سمِت او گرفت یآب یِ آمد و بطر شیپ   



  دست خوش داداش  دلم خنک شد  -
زد  یعصب ی پوزخند  ماکان   

نکرده اش هم  ی تازه اولشه   تا دهن باز نکنه و به جرما -

کنمیولش نم  اعتراف نکنه ،    
د یداد و سمِت فرهاد چرخ وشیرا به دست دار یبطر   

نگفته ؟ یچیه - ! 
چانه بال انداخت فرهاد    

  لیکه اون روز گفتن رو تحو  ییها  یور ینه  همون در -

  مون دادن
سر جنباند   ی به آرام ماکان   

رمان هور   نطوریکه ا -  
 
 
 
 
 
 
 
 



را بالتر برد تا به گوِش آنها هم برسد ؛ البته    شیصدا یاندک
  رِ یآنها را ز نیاگر به هوش بودند ! ماکان چنان خشمگ

 ضرباتِ 
  یا یاریخودش گرفت که شک داشت هوش یِ ها مشت
مانده باشد  شانیبرا   

رنیبم ا یآدم حرف بزنن  نیع ا یکه  موننیم نجایانقد ا -   
اشاره زد که به دنبالش   وشیو دار یبا سر به حام سپس

گفت یهم که شدند ، حام یبروند  شانه به شانه    
  یبود  خوشم اومد  دکتر و پرستارا یمجهز مارستانیب -

داشت یخوب  ! 
شانه به   یِ و از رو ستاد یبود  ماکان ا یلحنش تمسخِر تلخ ته

شانه بال انداخت ی، حام ستیاو نگر   
از خونه   مارستانیب  یمنو به بهونه  ادمهیکه  ییتا جا -

رونیب ید یکش   
بال فرستاد  ییابرو ماکان   

وقت بهت جواب پس داده باشم چ یه اد ینم ادمی -  ! 
به اطراف چرخاند   یپوزخند زد و نگاهش را لحظه ا یحام

که در یجد  یبار با لحن نیو ا  ستیو سپس دوباره به او نگر  
کرد گفت یم  ییحرص خودنما آن   

  ادت ی ی! ول یکه شما بهش جواب پس بد  میباش ی ما ک نه ! -

میزد  شیبه آب و آت یسالم بمون نکهینره ما واسه خاطِر ا   



 یراه افتاد   یسرپا ش یتونست نکهیتو به محِض ا اونوقت
و سه تا مرِد دست بسته رو تا سر حد مرگ کتک   یاومد 
یزد    
با   شهیدندون م یاز گره ها رو به جا  یلی، خ  قینره رف ادتی

 ! دست باز کرد 
 وشیبلند از کناِر آنها گذاشت  ماکان به دار ییبا قدم ها سپس
و سر جنباند  ستینگر   

؟  نیا گهیم یچ - ! 
شانه بال انداخت و لب و لوچه اش را کج کرد  وشیدار   

صلح طلبه یاد یز   الیخ یب -  ! 
*** 
بود  ی بیرخوِت عج رِ یدرگ یحماِم درست و حساب ک یاز  تنش   
فرو    یاما لذت بخش قیعم مهین یبه خواب نی سنگ یِ پتو رِ یز

  رفته بود 
نداشت یدواِم چندان شیآرامش و آسا نیا اما   
د یآرام دِر اتاق را گشود و داخل خز یهد    
اما حاضر هم نبود آن  ختیگر  یظاهر شدن برابِر ماکان م از

د خانه را ترک کن    
گذرد و به فرشته   ی دانست در سِر ماکان چه م یم  گرید  حال
کرد  یم یحسود    



گرفتِن انتقاِم او و فرزندش  یِ کرد چون ماکان برا یم یحسود 
ی مخف التِ یتشک کی  با یزد و تقر ی، به آب و آتش م  

پا   ر یرا ز یبرد اهدافشان هر قانون شیپ یبود که برا ساخته
گذاشتند و آن وقت در برابِر او  رمان هور یم  
 
 
 
 
 
 
 
 
  د ید  ی در برابِر خودش از جانِب او نم یمتینرمش و مال چیه
نداشت که فرزنِد مشترک شان  تیاهم یذره ا شیبرا یحت  
را ترک گفته    ی، زندگ امدهین  ا یبه دن یچه درد و غصه ا با

  است
رفت و به  شیپ  اورد یرا تاب ب یدلتنگ نیتوانست ا یاو نم اما

پتو مشخص بود  رِ یشد که از ز رهیاش خ  ی تونیز یِ موها   
کوتاِه   مه ین یِ تاِر موها نیهم انیزد ، دلش را در م یکج لبخندِ 

  مردانه اش جا گذاشته بود 



کناِر تخت نشست  به   یو به آهستگ د یلب کش یرو زبان
شد و دلش ضعف رفت رهیصورتش خ   

داشت و  ی بر م  یبه قند از قنداِن گل سرخحبه ح یکس انگار
کوچک  یانداخت و با قاشق یدلش م کِ یبار بدندر استکاِن   

کار شده بود ، تند و تند هم   یآن طرحِ گل و پرنده ا یِ رو که
زد  یم  ! 

مردانه اش را لمس کند   یِ برد تا ابروها شیرا پ سرانگشتانش
گرفته و بم و خواب آلودش بلند شد یِ که صدا   
 ! نکن -

د یخورده ، دست پس برد و لب گز کهی   
زد و دروِن تخت نشست و   ی حوصله پتو را کنار  ی ب ماکان
د یبه صورتش کش یدست   

منو به هم بزنه ِش یآسا شهیم دای پ یکی شهیهم -     
نگاه کرد اما نگاِه   یخواب آلود و تنگ شده به هد  ی چشمان با

زیبود و چشمانش از وحشت لبر یگر ید  یِ ااو به ج    
# 
خودش ،  راهنِ یباز بودِن پ دنِ یچشمانش را گرفت و با د  رد 

دست بردار یرا بست  اما هد  شیگفت و دکمه ها ی"لعنت"  
د یبود آنچه را که نبا دهی، د  نبود    
ماکان را گرفت یِ بازو   

؟ هیچ نیا - ! 



؛   د یرا پس کش شیبه او انداخت و بازو ی نگاِه تند  ماکان
ستاد یا شیبار روبرو نیا ینگفت  اما هد  چ یبرخاست و ه   

شده ؟ یماکان ؟! چ   هیچ نیا گمیم - ! 
ندارد   یدانست خالص یاصرارش کالفه شد  م نیاز ا ماکان
حوصله گفت یپس ب   

هیان شاءللا ؟! معلومه که چ ی ستیکور که ن -  ! 
کرد آن را بال بزند  یرا گرفت و سع راهنشیپ  یلبه  یهد    

شده ؟ ینطوریا یشده ؟! کِ  ینطوریچرا ا - ! 
و چشم درشت کرد  د یمچِ دسِت او را چسب ماکان   

! بس ه یهد  -  ! 
کرد و با توپ و  یدر برابِر او سکوت نم گرید  یول

د یترس ی نم شیتشرها   
مرد بود و هر خراش بر آن ، جان از   نیجاِن ا  ی، وابسته  او

برد رمان هور  یتنش م  
 
 
 
 
 
 
 



 
زد   غیج ار یاخت یب   

؟ هیچ نی ؟! ا هیچ نیا گمی! م  ستی! بس ن ستیبس ن - ! 
  شانه  یِ خود درآورد و رو ارِ یمچِ دستاِن او را به اخت ماکان

  قفل شان کرد 
منو   ینشو ! تو حق ندار   ینکن ! وحش یگر یهوچ -

بچه ی بازخواست کن  ! 
توانست آنها   یدستانش  به سخت  یی رها یبه تقال افتاد برا یهد 

و د یماکان کوب ی  شانه بار او بود که بر  نیرا آزاد کند و ا  
زد ، با خشم    ی که نفس نفس م یرا عقب فرستاد  در حال او

  گفت
بپرسم ی از ک دونمیباشه  تو نگو ! تو نگو ! من م -  ! 

زد و  رونی بِر چشماِن متعجب او از اتاق بسپس در برا و
د یچیخواند در خانه پ ی را م ی که حام ادشیفر یصدا   
گفت ظیچشمانش را ماساژ داد و با غ  ی گوشه  ماکان   

یلعنت -  ! 
رفت رونیبه دنباِل او از اتاق ب سپس   
*** 

، اما به خاطر داشت  یچه روز و چه ساعت  قاینبود دق ادشی
خاله اش   ی سالِن خانه  انِ یم  یروِز گرِم تابستان ک یکه   



  یرنگ و دامِن چهارخانه   ی شرِت مشک یبود  با ت ستادهیا
یو مشک د یسف  زِ یر   

، نه از   د یرس یبه او نم  یکس  گریبود  د  ده یژول شیموها
که مادرش را از دست داده بود  یوقت   
و زار زد   د ی چیاو ، دست دوِر شانه اش پ دنِ یاش با د  خاله

پنج ساله بود  یدخترک   
، اما هر که بود ؛ او را از دسِت فشاِر   یدانست چه کس ینم

او  یمردانه ا  حصاربار ،  نیبازواِن خاله اش نجات داد و ا
 را
که بعدها او را پدرخواند  یمرد   رفتیپذ    

نشاند  یتخت  یاو را به اتاق برد و لبه  مرد    
باشه دخترم ؟  اد یالن فرشته م نجایا نیبش - ! 

ها ، سر جنباند  نیا ی و با همه  د یلرز یاش م چانه   
   د یاتاق که بسته شد ؛ اشک ، قطره قطره از چشمانش بار در

ی را با گوشت و پوست و استخوان حس م ی کس یحِس ب  
  یِ و برا د یپدر و مادرش را نخواهد د  گریدانست د  ی م  کرد 
یکرده بود  م یخداحافظ اسایبار هم ، همان روز با  نیآخر  
  نیرا ترک کرده است ، اما او که ا رانیبرادِر جوانش ا گفتند 
د یفهم  یرا نم زهایچ   

بعد  یلحظات خواست از خوِن خودش  یرا م  یدلش کس فقط
  دِر اتاق گشوده شد و دو دختر داخل شدند 



د یدو شیپ دنشیبا د  فرشته   
 ُهد ُهد رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

 شتر یب ی هم کم د ی هفت سال از او بزرگتر بود  شا ایشش  د یشا
دانست و در ینم  یزی ها که چ نیکم تر  از سن و ا ای  

که   ستینگر یو آنها را م  ستادهیاو، آهو بود  عقب تر ا کنارِ 
نشانده است شیپا یِ زده و رو حصاررا  یفرشته ، هد    

شکوفید سرش را  فرشته   
یخودم ِش یبه بعد پ نیاز ا  گهینکن د  هیگر -   

زد  ی نگبدنآمد و لبخنِد  شیهم پ آهو   
؟ یپفک دوست دار - ! 

بود و  یی بایاز فرشته هم بزرگتر بود  دختِر ساکت و ز آهو
انتخاب کرده بودند  چشمانش ستهیالحق که اسمش را شا  

د یدرخش ی م یینگاِه آهو چون   



تخت نشسته و خم شد   یِ تکان داد و آهو جلو  یتنها سر  یهد 
و آن را گشود  د یکش رونیپفک ب ی تخت ، بسته ا رِ یو از ز  

به دستش داد  و   
شد که آهسته آهسته پفک  رهینشست و با لبخند به او خ همانجا

اشک آهسته از یِ خورد و در همان حال ، قطره ها یم  
دند یلغز یم  نیپائ چشمانش   

که   یهمان روز آنها دختراِن آن خانه شدند ، در حال از
نبودند  گریکد ی یِ خواهِر خون   

به جمع شان اضافه شد  یبعد ، مرد  سالها   
  ییخوشرنگ و موها یگرم  با نگاه ییو با لبخندها نیمت

  جذاب
گناه سر نخورد  خِ ی  یِ تا رو د یپوش  یخ یاما کفِش م د یلرز دلش   
اش ، دختِر خاله اش    ی، همسِر خواهرش بود  خواهِر ناتن  او

کرد  یمادر شیکه برا یخاله ا  ! 
  شتریکه هر لحظه ب رد یدلش را بگ یِ توانست جلو ینم یول

شد و مهرش را در جان پرورش   یم  چکیاو ، پدوِر قامِت 
ی م  
  داد

  دنِ یکشور  ند  یِ دور  به آن سو یکرد به راه د یرا تبع خودش
نکند  انتیتا به فرشته اش خ   د یرا به جان خر شیخواهرها  

 



گرفت  یوقت سراغِ هدهدش را م ی که وقت و ب ی ا فرشته   
،   د یبه خانه که رس  ختی به هم ر زیروز همه چ  کی اما

به پا بود  ییغوغا   
تا سقوط نکند   وارگرفتیبه د  دست   
  ای د یدانست به خاطِر مرِگ خواهر و خواهرزاده اش بگر ینم

نشسته و سر به   یصدا ، گوشه ا یکه ب  ی به خاطِر مرد 
وار ید   
داده بود ، خنج به صورت بکشد  هیتک   

  که نیبودن  با ا  فیکرد ، احساس کث یم  انتیخ احساِس 
که   د یکش یم  اد یدر سرش فر ییعزاداِر فرشته بود اما صدا

 حال
وجود ندارد رمان هور ی مانع گرید   
 
 
 
 
 
 
 
 

شد  یخواست رذل باشد اما نم  ی باشد ، نم فی خواست کث ینم   



نشد  ی، تالش کرد ول د یجنگ    
که   د یرس ییبه جا گریدروِن دلش ذره ذره پا گرفت و د  حِس 

یسوخت وبرا ینتوانست کنترلش کند  در تِب داشتِن او م  
کرد  عشق و عالقه اش را به او   ی م یبه او هر کار  دنیرس

  ابراز کرد و پس زده شد 
او فکند و باز پس زده شد  یِ را به پا خودش   
و باز هم د یرا چش تی او رشد کرد و زن حصار درونِ     
پس زده شد  شیفردا   

آنکه در   یاش رفت  ب  ی شد برود  با برادِر ناتن  مجبور
   چشماِن او نگاه کند بار سفر بست و رفت و حال

بازگشته بود  حال   
  اورد یتوانست سر بال ب  ینم  د ی لرز  یاو نشسته و م یِ روبرو

  و به چشماِن او نگاه کند 
به خاطِر حماقت او بود   به خاطِر او  زیچ همه  ! 
کرد و آرام گفت ینچ آهو   

راحت باشه ؟  الم یماکان ، خ - ! 
سر چرخاند و پلک زد  ماکان   

  مراقبشم -
که   یهم فشرد و به خواهرش نگاه کرد  خواهر یِ لب رو آهو

آنها وجود نداشت جز انِ یهم م ینسبت  یخواهرش نبود  حت  



  ی اش بود  اما هم آن نامادر ینامادر  یاو ، خواهرزاده  نکهیا
یخواهر شیبرا یناخواهر نیکرد و هم ا یمادر شیبرا     
را بست و رفت و آنها را تنها گذاشت در   

را گرفت یدستاِن کوچِک هد  ماکان   
؟ یهد  - ! 
  ی نچ  د یلرز  یم  رینزد فقط سر به ز   ینکرد ، حرف نگاهش

  کرد و کنارش نشست
 !هد هد ؟ -

اصال انگار "هـ" اسمش که   د یدخترک به سمِت او چرخ سرِ 
یِ آمد ، رنگ و بو یم رونیو ب د یچرخ یاو م یِ در گلو  

داشت یگرید    
اخم نشسته بود  سرش را تکان داد   شیابروها انیم   

 !چته الن ؟ -
دند یلرز شیها لب   

من بود !رمان هور ریتقص -  
 
 
 
 
 
 



 
 

  یهم فشرد و طلِب صبر کرد ، حوصله  یِ پلک رو ماکان
دخترانه را نداشت یِ ها  یباز نیا  ! 
کرد  یپوف پس  

حرفا رو بذار کنار نینداره  پس ا دارینازت خر   یهد  -  ! 
صورت گرفت  ماکان   یِ و دست رو د یدخترک ترک بغض

بود  امدهیوقت به چشِم او ن چیگفت ، ه  یراست م   
و حاِل همان دختِر پنج ساله را داشت که ساکش را بستند   حس

از پدر در آن یخبر  گری که د  ی ا یپدر ی و او از خانه   
خاله و شوهر خاله اش کردند  یانه خ یِ ، راه نبود    
که هر بار    د یفهم  یزد و چرا نم یم شیباز صدا ماکان

کند ؟  یخواندِن نامش ، او را عاشق تر م ! 
و مشت کرد و به   د یکش نیصورت پائ یِ را از رو دستانش
توانست حرف بزند  شیها هیگر  انِ یزحمت م    

بار   نیبرات مهم بودم که   که ا یکِ    یکِ    کنمیناز   ناز نم -

من بود   َمـ رِ یمن بود  تقص رِ یتقص یول    یباشم ! ول  
فکر     یمنه خر فکر کردم   فکر کردم تو هم دوستم دار  

باشم  که شتیکردم دلت برام تنگ شده  اومدم که پ     
  خواستمیمن نم  شهیم ینطوریا دونستمیکنارت باشم  نم که
شه ینطوریا   



دانست در   ی نم   ستینگر یبه او م یبا درماندگ ماکان
  نگونهیوقت ا چینشان دهد  فرشته ه یبرابرش چه واکنش

بیآس  
ینبود اما هد  ریپذ     
خودساخته و مقاوم بار   یاو را دختر نکهیبا وجوِد ا  یمیتی

ی پناه  یحال ، باعث شده که احساِس ب نیآورده بود اما در ع  
، بشکند  یا یتند  همراهش باشد و با هر  شهیهم   

و او  د یچیو آهسته دست دوِر شانه اش پ د یلب کش یرو زبان
د یرا به سمِت خود کش   

چسباند و با   شانه  یِ نزد ، فقط سرش را به رو ی حرف چیه
، صورتش را پاک کرد  گریدسِت د    

را رها کند    یهد  تواند ینم د یتازه آن لحظه بود که فهم و
آنقدر سنگدلنه او را کنار بزند و انتظار داشته باشد  تواند ینم
 که

اش دل بسته   یبار در زندگ نیاول یِ برا یکند  هد  فراموشش
طعمِ  یچون او که از پنج سالگ یدختر یبرا نیبود و ا  
نقطه ضعف    نی، بزرگتر  دهیو از دست دادن را چش یی تنها

بود  ی که عاشقش شده ، ماکان  یشد  چون مرد  یمحسوب م  
  ی گرفتِن انتقاِم عشق و همسِر از دست رفته اش م  یِ برا هک

د یجنگ      
# 



*** 
   د یشانه اش بال کش یِ از کنارش برخاست و پتو را تا رو آرام
ی را دروِن شلوار مرتب نمود و دست راهنشیکرد و پ  یپوف  

فرو برد  شیموها درون   
آهو در آمد  ی  شانهبه  شانه اتاق که خارج شد ،  از   
زد  شی موها یِ به جلو ی چنگ دنشید  با   

؟!رمان هور ی کنیکار م یچ  نجایصبح کله سحر ا -  
 
 
 
 
 
 
 
 

اخم کرد  آهو   
ت ول کنم برم که دوباره با شکم پر  حصارخواهرم رو تو  -

رم؟یبگ لشیتحو ! 
هم فشرد   یِ زد  پلک رو ی به قلبش زخم م زشی تند و ت زبانِ 

  و آرام گفت
    آهو  -



گفت یر ی ز یِ اما با صدا یآورد و به تند  شیسر پ آهو   
؟ ه یک یهد  تِ یوضع نی! مقصِر ا گم؟ی؟! دروغ م هیچ - ! 

ستاد یو کنار ا د یلب کش یزبان رو ماکان   
  باشه  بفرما  خواهرت رو بردار و برو -

لِب ماکان به    ستیماند و به او نگر شی اما سِر جا آهو
  پوزخند کج شد 

- خواهرت چه   یدونیدت هم م؟! تو خو یریبفرما   چرا نم 

یدردسرهاش رو ندار ی! حوصله  هیشر  ! 
گفت  یسر خم کرد و به آرام آهو   

انقدر بهش   یوقت مونهیاون دور از تو نم یدونیخودتم م -

یکینزد    
گفت ظیکرد و با غ یدندان قروچه ا ماکان   

و منو مقصر   هیخواهرت چه تحفه ا یدونیخوبه خودت م -

یدونیم  ! 
و آرامتر گفت د یبه چانه اش کش یدست   

! من نه   ستیمن درست ن  ِش یوردار ببرش آهو  بودنش پ -

که  ی شی! اونم آت ِش یآت یهد  ی پنبه ام ، نه چوِب خشک ! ول  
چه برسه به مِن سنگ     کنهیآب رو هم شعله ور م یحت

 ! ببرش
ستی او نگر ی رهیبه چشماِن ت  آهو   



تلفن دلش رو به هول و  هیببرمش ؟! که اونوقت دوباره با  -

بزنه که برسه به تو ؟ شیکه به آب و آت یول بنداز ! 
آهو هم با همان     د یهم سائ  یِ شد و دندان رو رهی به او خ ماکان
چشم در چشمش دوخت تیجد    
داشت  یتیساکت تر بود اما جد  گرشیاز دو خواهِر د  د یشا او

شد  ینم  افت یکدام از آنها  چیکه در ه   
کرد  یهوف   

کنم یببرش آهو  وقت ندارم بچه دار -   
از کنارش گذشت و سهراب را صدا زد و نگاِه او به  سپس

  دنبالش رفت
کرد ؟ یچطور خواهرش را از او دور م د یبا ! 

*** 
آمدند  آهو  رونیو ماکان از اتاق ب یحام  یِ سر و صدا با

گذاشت ی هد  یشانه  یِ و دست رو  ستاد یعقب تر ا   
رمان هور دند یکش یم اد ی فر  گریکد یو ماکان سِر  یحام  

 
 
 
 
 
 



 
 

ی! سر و صورتش رو له کرد  ی! روان یشد وونهیتو د  -  ! 
هم با همان شدت صدا جوابش را داد  ماکان   

که   زنم یم  ی! جور نهیکه نخواد حرف بزنه هم یتا وقت -

 ! استخووناش خورد بشه
د یماکان را چنگ زد و غر ی  قهی  یحام   

؟ ی؟ هان ؟! چ  شهیم   بتینص یچ - ! 
به تنش داد و سپس او را رها کرد  یتکان   

و   یدونیتو نم نه یبی م نکهی؟! از ا خواد یم نویاون هم ی فهمینم -

ا ی باز یوحش  نیا ی! به جا برهیداره لذت م شیشناسینم  
احمق شونیکشیم ی تو گذشته ات بگرد ! دار برو  ! 
سر داد و نگاهش را دور تا دوِر سالن   یعصب  یخنده ا ماکان

، صورتش سرخ شد و یهد  دنِ یبا د   د یچرخاند که آنها را د   
د یکش عربده   

؟ ی؟! مگه قرار نبود بر یکنیم یچه غلط نجایتو ا - ! 
  شیانداخت اما آهو صدا ر یو سر به ز دند یلرز یهد  یها لب

دفاع از خواهرش بال برد  یرا برا   
بگو   ی خودتو کنترل کن یتونیدرست صحبت کن ماکان ! نم -

 ! افسارت رو ببندم



 ستاد یبرابرش ا ی برداشت که حام  زیبا خشم سمِت او خ ماکان
اش کوفت شانهوبر    

! آروم ! چته ؟! رم نکن ی ه یه یه -  ! 
ت  کوف  نیو پا به زم د یکوب یحام ی هم با دست به شانه  ماکان
گفت یو اَه   
شد  سرش را    رهی خ یتنگ شده به هد  یو با چشمان د یجو لب

  نرم تکان داد و گفت
نمیبب نجایا ا یب    قایدق -  ! 

بلند به سمِت   ییبا قدم ها د یایبه خود ب  یحام نکهیتا قبل از ا و
راگرفت و او را به دنباِل خود داخل  شیرفت ، بازو یهد   
و در را قفل کرد  د یکش اتاق   
د یزد که ماکان غر شانیو صدا د یدر کوب یِ رو آهو   

خورمشینترس ! نم  -  ! 
تر بود گفت نیپائ یکه اندک ییکج کرد و با صدا گردن   

 ! باهاش حرف دارم -
# 
و نگاه از  ستادهیاو ا یبجنبد ، روبرو یآنکه ذره ا یب یهد 
د یدزد  یم او   
شلوارش فرو برد  بِ ی رفت و دست در ج  شیپ یقدم   

رمان هور یشناختیتو اونو م -  
 



 
 
 
 
 
 
 

چشمان ترسانش را به او داد  دخترک   
؟ وی؟! ک یچ - ! 

د یهم سائ یِ دندان رو ماکان   
ی بود   رشیکه اس یسجادو ! همون -  

تند و تند سرتکان داد  یهد    
؟ شناختمی م د ینه به خدا  نه  از کجا با - ! 

لباسش چنگ انداخت و او را به سمِت خودش   ی  قهیبه   ماکان
د یو غر د یکش   

تو رو گرفت ؟! راستش رو  یچطور یشناختیپس اگه نم -

 !بگو
  ایناخواسته ، دانسته  ای، خواسته  یهد  نکهیاز ا د یترس یم

شده باشد که او تمام تالشش را  یو گرفتاِر راه ریندانسته اس  
کرد تا دختر را از آن دور بدارد  یم   
گفت یگرفته ا یشد و با صدا رهیبه چشماِن او خ یهد    



جلومو  یکی تو که  ِش یپ ومدمیداشتم م  شناختمیبه خدا نم -

دِر خونه ات یِ گرفت  جلو   
پوزخند زد  ماکان   

  که ماه هاست یباور کنم ؟! کدوم خونه ؟! خونه ا -

راستش رو    یمنو نداشت یفروختمش ؟! تو که آدرِس خونه 
 بگو
  نکهیا یِ رو هم برا نیختی؟! با پسره ر یکرد  ی چه غلط  یهد 

یگولش رو خورد  ا ی؟!  یری؟! حالمو بگ یری از من انتقام بگ  
! هـان ؟؟ ! 
و   دند یلرز یم  شیمچِ او گذاشت  لب ها یِ دست رو یهد 

بودند  یخیدستانش سرد و    
،   ی بهم زنگ زد  یوقت  گمی ماکان   به خدا راستش رو م -

ی تاکس هیاز فرودگاه   رانینتونستم بمونم اومدم ا گهید   
آهو بهم    دتیجد  یبه آدرس خونه ات ، خونه  م یمستق گرفتم 

و چند   نی، چند  ستادمیدر خونه ات وا یِ گفته بود  جلو  
جواب نداد  اومدم که برگردم و برم   یکس یزنگ زدم ول بار

جلو دهنم گرفت  باور کن  ی ز یچ هی  یکیخاله که  یخونه   
همه دوست   نیمن که ا  شناسمشیمن نم  گمیرو م راستش

؟ ی زخم بخور یباعث بشم اونطور تونم یم ی دارم ، چطور ! 



در هم از همان فاصله به او و چشماِن  ییبا اخم ها ماکان
  یاز خودش را م یانعکاِس ماتماند   رهیاشک آلودش خ

 توانست
آهسته اما پر از خشم گفت ییبا صدا  ند یبب شی مردمک ها در   

؟  ی هد  ی؟! چرا انقدر بدبخت یفیچرا انقدر ضع - ! 
و دِر اتاق را گشود  د یرا به عقب هل داد و چرخ او   

 ! آهــــو -
بعد ، او دستپاچه به سمتش آمد    یرا نعره زد و لحظات نامش

د یخشم غر تِ ی مهلت حرف زدن نداد  با نها   
؟!رمان   یابله داد  یدختره   نیتو آدرِس خونه ام رو به ا -

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 

،   یداد اما هد  ی با خشم و عتاب آهو را خطاب قرار م ماکان
 هر لحظه با هر پس زده شدن و با هر کالِم زهر آلوِد ماکان



وقت از عشق    چیاو ه  ختیر  ی ر خود فرو مشکست و د  یم
د یخوش ند  یِ ، رو   
بود و   یآنچنان عاشق فرشته م د یچرا ماکان با د یفهم  ینم

سالها داغدار او ؟ نیهنوز هم ، با گذشِت تماِم ا ! 
شد  ی داد ؟! مگر م یخوش نشان نم یِ چرا به او رو پس

نسبت به   یداشته باشد و عالقه ا شانه  یِ هد هد رو یِ خالکوب
 او 

 !نه؟
نشست ؟ ی آخته بر دلش م یهر کالمش مثِل خنجر  چرا ! 
عشق  نیشد از ا یهم آورد  کاش م  یِ خم کرد و پلک رو سر

از ی که نشان  ی کسان ی و از همه  د یمرد دست بشو نی، از ا  
توانست ی نم یاش داشتند دل ببرد ؛ ول گذشته   
بال   شد ، جا خورد و سر دهیاتاق که محکم به هم کوب درِ 

ی سرخ و نگاه  ی با صورت نیخشمگ  یریآورد  ماکان چون ش  
آنقدر غرِق در غمش بود که    ستینگر  یزده به او م رگ
د یاش را نشن نانهیخشمگ ی بازخواست ها یِ صدا   
انگشِت اشاره اش را سمِت او گرفت ماکان   

به   یگند زد    دمیعمرم د  یِ که تو  ی هست یآدم نیاحمق تر -

ی! گند زد   یهمه چ  ! 
سردرگم    د یدور ، دوِر خودش چرخ کیزد و  بدنبه  دست

ی که نم  ی سجاد  گرید  یِ و از سو یسو هد  کیبود  از   



  یِ چه به دنبال انتقام از اوست و از سو یو برا ستیک دانست
کاره رها شده بود  مهی که ن ی ، نقشه ا گرید    

برداشت یبه سمِت هد  یقدم   
هم   گهیو د  ی ر ی، باهاش م ردهگیآخِر هفته داره برم اسای -

! واضحه ؟ نمتیکه بب خوامینم ! 
عالقه  د یچطور با گر یسرشار از غم و اشک شد  د  یهد  نگاهِ 

کرد ؟ یاش را اعتراف و ثابت م  ! 
چطور انتظار داشت که از او دور شود و برود آن هم   ماکان

و چند ساله ؟  نیچند  ی با عشق ! 
را تکان داد سرش   

رمیجا نم چیمن هنه ماکان  نه    -   
که شک نداشت اگر   ستینگر یاو را م  یبا چنان خشم ماکان

دوخت اما یبود مطمئنا از ترس ، لب م  یگر یهر وقِت د   
، وقِت سکوت نبود  حال   

برم ماکان    تونمینم  دمیبه حرفت گوش نم گهیدفعه د  نیا -

کنم یبدبخت و ابله ، ولت نم ی صد بار هم بهم بگ  تونمینم  
 

  ینم یبا وجوِد هد   د یبه صورتش کش یکالفه دست ماکان
ضعف بزرگ   ی نقطه  کی شی توانست آزادانه بجنگد  او برا

 بود
 



بزند آنوقت   ریو سنگدل شمش یشق یقوم انِ یبود در م قرار
ی کنارش ، مثِل پاشنه  ی چون هد  یریپذ بیموجوِد آس  

کرد به او صدمه بزند ،   یکه قصد م  یبود  هر کس لیآش
گرفت رمان هور یرا هدف م  یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 

دانست که دلش  ی خوب م  د یرا چسب شیرفت و بازوها جلو
کرد  یم  نیچن د یبا یرا به درد آورده ول   

  ی و زار هیرو گرفتم  هر چه قدر گر ممی، من تصم یهد  -

یندار ییمن جا یِ زندگ یِ تو تو  کنم یهم ، عوضش نم یکن   
  چیه گهیالن با مردِن فرشته د   یخواهِر زنم بود  یزمان  هی

خواهرش هم ی تو حت  میاز اولش هم نداشت  م یندار ینسبت  
یشد یوگرنه که عاشِق من نم  ی، دخترخاله اش بود  ینبود   ! 
را رها کرد  شیزد و دست ها یپوزخند    



  یدر دل و وجودش زبانه م یزد  آتش یاما نفس نفس م یهد 
زد  شیصدا  د یکش   

 ! ماکان -
بلند به سمتش رفت و    ی، با گام د یمرد که به سمتش چرخ سرِ 

، دسِت راستش را پشِت گردِن او محکم  د ی ایتا او به خود ب  
د یو خودش را بال کش کرد    
تر از وصال هم بود ؟ نیریش یحس  ایدر دن مگر ! 
او چسباند و  ی  شانه یِ عقب برد و آرام گونه به رو سر

  زمزمه کرد 
جا  چیه   رمیجا نم  چیمن ه -   

کننده اش  ریاز او و حرکت غافلگ ریماکان ، مات و متح و
 تنها ساکت و ساکن ماند و تماِم حس و عقل و جانش در نقطه 

اش نشسته بود  شانه گرِد هم آمدند که سِر دخترک به  ی   
*** 
  یب  یگذشت و او ، خسته از تماِم تنش ها یاز شب م  یپاس
یِ و سوزان ، رو گیج یشد با چشمان یکه متحمل م  یانیپا  

در دست به   یچا وانینشسته و با ل یمیقد  یِ چوب یِ صندل
بود  رهیخ رونیب   

داد  یاز سمت  یبازار روز شلوغ بود  هر کس  ک یمثِل  سرش
د ی کش  یم نیزد و خودش را به رخِ حاضر یم   
داد  یسر م  اد یفر  یگریرفت ، د   یکدام که مسمِت هر  به   



 نیاو و در ا یِ برا نیتوانست فکرش را متمرکز کند و ا ینم
اصال خوب نبود   یزمان  ی برهه    
  یکه چشماِن خسته اش ، لحظه ا د ینوش یاز چا  یا جرعه

شدند  ی زیمتوجه چ   
گفت ،   ینشست و چشم تنگ کرد  حسش اشتباه نم صاف
حضور داشت اما که ؟ اطیدروِن ح یکس ! 
چرا الکس ساکت بود ؟ پس ! 

؟ الکس ! 
بود و   یشد ، نه از الکس خبر  رهیخ رونیبه دقت به ب  ستاد یا

سگ ها ینه از باق   
و اسلحه اش را برداشت د یچرخ   
  ی آماده رساند و اسلحه را در حالتِ  یرا به دِر ورود  خودش

قرار داد  کیشل   
قدم   م یقدم ن م یدر را گشود  ن یگرفت و سپس به آهستگ ینفس
اما  رمان هور د یپائ  یرفت و به دقت اطراف را م شیپ  
 
 
 
 
 
 



 
 

گفت ییآشنا یِ اش نشست و صدا قهی شق یِ بر رو یسرد  جسمِ    
 ! سالم داداش -

# 
  یِ به آن فشرده شد و همان صدا شتر یاش ب قهیشق  یِ رو یِ سرد 
گفت شیدندان ها  انیو از م ظیبار با غ نیآشنا ا   

طرف صورتت رو   ه ی ی، غلط اضافه بکن یتکون بخور -

الی ! برو تو     برم یم  ! 
  ی هم بفشارد و سمِت خانه بچرخد  مشت یشد چشم رو مجبور

شد  دهیش کوببدن ی  انهیم   
الیبجنب   -   

  یعنیپشِت سرش   یقدم ها یرا گشود و داخل شد و صدا  در
  او هم به دنبالش است

نگاهش    ند یرا به سمِت مبل هل داد و وادارش کرد که بنش او
داد  یش جابدنرا به او دوخت که اسلحه اش را دروِن    

را بال برد  شیابرو ماهان   
ین یشینم کاریب دونستمیم -   

برخاست یزن یکه صدارا دور تا دورسالن چرخاند  نگاهش   
؟! ماکان ؟ نجایچه خبره ا - ! 

زد   یکجخند  ماهان   



داداش ؟ ی کن ی معرف یخوای! نم د یجد  ارِ یبه به     - ! 
کرد  ی پوف  دیسرچرخاند و سودا را د  ماکان   

داداشمه   ستین یچیه -   
گردن کج کرد  ماهان   

درست بگو  لتمیداداشمه انگار عزرائ یگ یم یجور هی -   
 یگذاشت و اندک شانه  یِ و دست رو د یسمِت سودا چرخ سپس
  خم شد 

هستم  داداش   ا ین یماهان اعتصام  کنمیسالم عرض م  -

؟ کهیبزرگه  مگه نه داداش کوچ ! 
نهفته داشت یکالمش ، خشم یِ انتها   
ستاد یا شیبلند شد و روبرو ماکان   

تو ؟ یاومد  ی؟! چطور یکرد  دامونیپ یچطور - ! 
پشِت سِر ماکان اشاره زد   ییبه جا ماهان   

چه   د یماکان با یِ وحش یِ با اون سگا دونستمیمخلِص آقا  نم  -

  کنم  دستت درست
لحظه همه   کی، در   دنشیبه سرعت سرچرخاند و با د  ماکان

واضح و روشن شد  شیبرا زیچ   
!رمان هوریلعنت بهت حام -  

 
 
 



 
 
 
 
 
تر از او   ع یبلند سمِت او رفت که ماهان سر یِ گام ها با

انداخت ، اما  ری سر به ز  یحام   ستاد یا انشانیحرکت کرد و م   
د یبرادرش سمِت او غر   یِ شانه ها  یِ از رو ماکان   

گوِش من  رِ یز یمدت داشت  نیخائن ! تماِم ا ی  کهیمرت -

شرف؟ی، ب یکرد یم یجاسوس ! 
را بال   شیبا کِف دست او را به عقب هل داد و صدا ماهان
  برد 

  هیاونوقت  ی دو نفرو هم بکش ذاشتی؟! م کرد یکار م  یچ -

 راست ببرنت طناب بندازن دوِر گردنت احمق ؟! معلومه چه 
و دادگاه و   سیقانون و پل ی؟! واسه من شد  یکنیم یغلط
؟ یقاض ! 
برادرش   ی  شانه  یِ زهرخند زد و با پشِت دست رو ماکان
  کوفت

، من   یکه تو افسرش باش ی سیهه    قانون و دادگاه و پل -

ندارم یاعتماد  چیبهش ه  یکی   



چرخاند که به او   ی سمِت حام  نه ینگاهش را با خشم و ک سپس
ستینگر  یم   

گهیاعتماد کنم د  د یهر چند   به هم دردام هم نبا -  
و آرام گفت د یلب کش یزبان رو  یحام   

   ماکان -
د یمنفجر شد ، عربده کشاو  که   

  نیمن جونم رو ا  شرفی ب ی  که یزهِر ماِر ماکان  مرت -

، انتقاِم زِن خودمو رم یوسط گذاشتم که انتقام خواهِر تو رو بگ   
من به تو اعتماد کردم     یکنیم  یمنو خال یِ پا  رِ یتو ز اونوقت

 ! اعتمـــاد 
؟ نجایچه خبره ا - ! 

پوزخند زد  ماهان   
انیم رونیزنبورا دارن از لونه ب  یکی یکی -   

  ی خانه ، در سالن جمع شده و به معرکه  نِ یتماِم حاضر حال
ستند ینگر ی رو م ِش یپ   

از   یز یبه آنها چشم دوخت ، انتظار داشت چ جیگ وشیدار
توانست  یبودن ماهان را نم یرو بفهمد ول  ِش یپ یصحنه   
کند  درک   

؟ ی کنیکار م یچ نجای؟! تو ا نجایماهان ؟! چه خبره ا - ! 
زد ، پر از تمسخر و زهر یتلخند  ماکان   

هه   قیمون لومون داده  رف قیرف -  ! 



کرد و سرش را تکان داد  ینچ  یحام   
 ! ماکان ، مجبور بودم -

و از ته دل نعره زد  د یناگهان چرخ ماکان   
؟! خدا لعنتت کنه !رمان هور  ی؟! چه اجبار  یچه مجبور -  

 
 
 
 
 
 
 
 

را بال برد  شیهم صدا ماهان   
که   یکرد  ی کاِر خوب یلی! چه خبرته ؟! خ گهیخفه شو د  -

؟ ی همه حق به جانب هم هست نیا ! 
  یگریکه هر کِس د  ستیبه او نگر یبا چنان خشم ماکان
ماکان  گرِ ید  ی  مه یاما ماهان ، ن د یکش یپس م د یبود شا شیجا  
را در وجود داشت و در  تیهمان قدرِت خشم و عصبان  بود 
توانست یداشت که هم م  ی حال ، چنان قدرِت کنترل نِ یع  

شعله ورش را ی  مهی را آرام کند و هم ن خودش  ! 
ماکان را گرفت یبازو   



نوریا ا یب گمیبهت م    نوریا ایب -  ! 
  یم  یا یبود و با نفرت به حام ستادهیا شیماکان سِر جا اما
در چهره نداشت و ی ا یمانیو پش ی شانیپر چی که ه ستینگر  
کرد  آنقدر که به ناگاه ماهان را به   ی تر م یاو را جر  نیهم
به چانه  یبردارد و چنان مشت ز یو سمِت او خ ندازد یب  یکنار  
اش   شانهپرت کند  سپس بر   نیبکوبد که او را بر زم اش

 د یبر سر و صورتش کوب  یدر پ ی را پ شینشست و مشت ها
 اما

  
کرد  تنها دست   یکنترل او نم یبرا بی ادبت  چیه یحام
گرفت تا از برخورِد ضرباتش به   یصورت م یِ جلو

 صورتش 
ماهان بود که خم شد ، از   نیکند و قبل از همه ، ا یریجلوگ

برادرش را گرفت و او را با قدرت به گوشه  یِ پشت دو بازو  
پرت کرد  یا   
و انگشِت اشاره سمِت او   د یسرخ سمِت او چرخ یصورت با

د یگرفت و غر   
ات رو   قه یبزنم شق تونمیغلِط اضافه نکن ماکان ! هنوزم م -

 ! بترکونم
، سهراب و فرهاد نگاه کرد که همانطور   وشیبه دار سپس

کردند  ی و آنها را نظاره م ستادهیا   



  قیداداِش الغِ من رف یچطور ن ینیبب نینیشماها قراره بش -

؟ کنهیتون رو ناکار م  ! 
را گرفت و او را بلند کرد  به تک تک   یحام یِ بازو سپس

ستیشان نگر   
انگار شمر   نیکنینگاهش م ی جور هیکه  یحام نیهم -

آب  نیجلوتون واستاده ، اگه نبود الن تک تک تون داشت
 خنک 

  نیزیسر و صاحابه که بر یمملکت ب یفک کرد   نیخورد یم
ی و کس نی و بزن نیری، بگ نیمردم ، شنود کن یتو خونه   
داداِش احمقه من فک کرده من حواسم بهش  نی؟! ا نفهمه
؟ شناسمشیمن مگه نم یول  ستین ! 
کرد و گردن کج نمود او نگاه  به   

شده تو   یمخف ی  نهیانقــدر خوب که ک  شناسمشیخوب م -

هی بکشم و بفهمم تو سرش چ  رونیچشماش را ب   
تو سرشه  دنبالش بودم   و چه قدر خوب   یزی چ هی دونستمیم

داره که براش مهمه و عقلش یمثه حام قیرف هیکه   
که راِه درست رو انتخاب کنه رسهیم   

انها چرخاند و انگشِت اشاره اش را سمِت   انِ یرا م چشمانش
  آنها تکان داد 

 دست درازی،   د ی، تهد   ییپرونده تون پِر از خالفه  آدم ربا -

تا الن نجاتتون دادهرمان هور ی حام نیمردم  هم م یبه حر  



 
 
 
 
 
 
 
 

دستش را   او دراز کرد که یِ ماکان رفت و دست سو سمتِ 
شکمش گذاشت و یِ پس زد و به زحمت برخاست  دست رو  

که او بر پشتش زد ، از   یخنجر  د یدزد  یرا از حام نگاهش
درد و سوزش داشت شتر یسجاد هم ب یِ ضرباِت چاقو   

را تکان داد سرش   
زده نمونیزده  بدجور هم زم نمونینجاتمون نداد ، زم -   

آمد و با خشم گفت شی مبل نشست و ماهان پ  یِ رو   
  یکه گرفته بود  ی ا کهی؟! مثال اون مرت کرد یکار م  یچ د یبا -

بود؟ قی ، رف شیتو بکش ذاشتیم  ای کشتیم زد یرو م ! 
کرد ؟  ی بود ؟! کمکت م دوست ! 
درباره  د یفهم ینم   ستیتنگ شده به او نگر یبا چشمان  ماکان
کند  یکه صحبت م  ی   

زد  ی پوزخند  ماهان   



 دونهیشده که نم اد یز کهیداداش کوچ یِ خالفا ستِ یچه ل نیبب -

که  یهر کس  دنِ یتو دلته که با د   نهیانقدر ک  گم یم ویک  
فرشته ربط داشته باشه کنترلتو از    ی هیبه قض یجور هی

که از   ی؟! همون گمیم وی، ک شیقرار بود بکش   ید یدست م
یِ رو  

شی شناخت صداش   
چشمانش کند و   د یبدِن ماکان از صد به صفر رس یِ دما

دند یچرخ یناباور سمِت حام   
؟ یکار کرد  یتو چ - ! 

او جواب داد یِ به جا  ماهان   
داد  لشیکاِر درست رو  تحو -   

بار هم ، ماهان   نیاز چله رها شد اما ا یر یچون ت ماکان
، باعث شد   انیسهراب در آن م یِ که صدا  ستاد یبرابرش ا  
به عقب بچرخد  سرشان   

نه ؟  ایبگه چه خبره   خواد یم یکس - ! 
و آرام گفت د یبه چانه کش یدست یحام   

    برادِر ماکان -
د یو غر د یماکان کالمش را بر که   

  ه یهستن  برادِر من ،  ا ین یجناب سرگرد ماهاِن اعتصام -

که بهش مربوط یز یکه دماغش رو تو هر چ هیعوض ِس یپل  
کنهیفرو م ستین  ! 



کرد دروِن  یحس م   ستی به آن دو نگر نه یبا خشم و ک و
رسد  اگر ماهان   یسوِت قطار به گوش م یِ سرش صدا
 برابرش

کرد  ی بود با دستاِن خودش او را تکه تکه م ستادهینا    
# 
  ییآمد  گو شی آنها استفاده کرد و پ انیاز سکوِت م وشیدار
شده بود رمان هور رشی دستگ ییزهایچ  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یحام قا یدق  یکار کرد  ی تو   تو چ - ! 
دانست چطور از آنچه که انجام   ینم  د یکرد  شا یپوف  یحام

د یداده بود سخن بگو   
او ، ماهان جوابش را داد یِ جا به   

 لِ یزن داداش بود رو تحو یِ که شاهِد ماجرا کهیاون مرت -

داده سیپل   



  د ید  یرا م  یگریشد  انگار مرِد د  رهی خ یتنها به حام وشیدار
را که روزها و سالها با او روزگار گذرانده  ی ا ینه آن حام  

  بود 
  بدننشست و آنها ، برابرش  یهم سکوت بر تخِت پادشاه باز

  خم کردند و خواسته اش را اجابت
آن مرد به   نکهیبه پا بود  فکِر ا ی در وجود ماکان جهنم اما

شیثِل مواِد مذاب دروِن رگ ها، م  ختهیاز دستش گر یراحت  
سوزاند  یو جانش را م د یخز یم   
و   یعصبان یدانست چطور برخورد کند  از دسِت حام  ینم

به قتلش داشت لینبود ، تما  یشاک  ! 
نظر   رِ یآنها را ز یکه همه  ست یو به ماهان نگر د یچرخ
  داشت

تا   یبد  لمونیتحو ی ببر ی؟! اومد  یکه چ یحال اومد  -

؟ ی ریبگ عی و ترف ی کن نیری هات ش یبال دست شیخودتو پ ! 
  یشناخت  م  یبرلب داشت  ماکان را خوب م   یکجخند  ماهان

کند وگرنه اگر با  هیاو را آرام و توج د یدانست خوِد او با  
شک بعد از   ی کرد ؛ ب یم  شیحجِم خشِم پنهان رها نیهم

د یکش  یرا به آتش م  ی رفتِن او ، حام  
همون    کردمی تون بدم تا الن صبر نم لیقرار بود تحواگه  -

اون محافِظ ، کلک تون رو   ی تو خونه  نیختیباِر اول که ر  
، جرمتون سبک تر بود  نیکرد یَکنَدم  کمتر هم خالف م یم   



د ی کش اد یاز لبخنِد کنجِ لِب او ، فر  یعصب ماکان   
؟ یکن  یچه غلط یپس الن اومد - ! 

  یبکشد  م دانیم  انِ یاو را به م اخم کرد  وقتش بود  ماهان
آنها در انتها  یدر سر دارد اما همه   ییدانست ماکان نقشه ها  

دادند  یاو را به باد م سرِ   ! 
فرستاد ، سپر   ی خود به جنگ م یسلطه  رِ یاو را ز  د یبا پس

ی کمان م یدر چله   ریداد و ت یو خود مناسب به دستش م  
  ی قصِد ضربه زدن به او را م  یکس  نکهیتا به محِض ا گذاشت
زهرآلود بشکافد  یِ کانی اش را با پ شانهداشت ،    
گذاشت ی، برادرش را ، قِل کوچکترش را تنها نم ماهان    

ماکان    یاز کنترل خارج شد   رمی اومدم که جلوت رو بگ -

رو یکه هد  ی ا کهیسر اون مرت ییبهم گفته چه بال یحام  
؟!   یری انتقام بگ یخوای م  ینطوریا  یبود آورد  گرفته

ی ؟! تو حت یبر شیعاقالنه و حساب شده پ یخوایم ینطوریا  
به    یا یباز  یخوای، اونوقت م  یخودت رو کنترل کن یتونینم
؟! اومدم افسارت رو بکشم  یر یرو تو دستت بگ ی بزرگ نیا  

 ! داداش
   د یلب کش یِ پوزخند زد ، سرش را تکان داد و زبان رو ماکان
شد رمان هور  رهیخ ی به حام  

 
 



 
 
 
 
 
 

  یگفته بهت ؟! همه   ایچ گه یخان د  یخوبه   خوبه  حام -

و پوِک منو برات رو کرده ، نه ؟ کیج ! 
کرد   یبه حام ینگاه می ن یتیبا نارضا  ماهان   

بهت   ی از اونچه که فکر کن شتریرو  اون ب ز ینه همه چ -

زندان رِ یتو رو از اس تونهیرو گفته که م ییزای وفاداره  فقط چ  
نجات بده شدن   

د یکش شیبه موها ی تر شد  دست ظ یغل پوزخندش   
که   یاز همون روِز اول یعنی  شه یباورم نم   شهیباورم نم -

ه یتو سرمه با داداشم دستت تو   یبهت زنگ زدم و گفتم چ  
لعنت بهت مرد  لعنت بهت   ایخدا    ایخدابود !؟  کاسه     
سهراب و فرهاد را   یپچ پچ ها  د یزد و دوِر خودش چرخ قدم
آورند  حق یدانست از داستان سر در نم   یو م  د یشن یم  
فکرش    یعنیاز برادرش نگفته بود ،   چیداشتند  ماکان ه هم

باشد  ازیکرد که ن  یرا نم  ! 



کرد ، حواسش  یاز آنچه که فکر م  شتریانگار ماهان ب یول
او نموده است یرا متوجه    
 زیکدامشان عز یِ برق زد  برا ینیگلداِن چ دنِ یبا د  چشمانش

؟ یتیگ ایبود !؟ سودا  ! 
نبود  مهم  ! 
نشان دهد ، دست دوِر  یبتواند واکنش ی کس یحت   نکهیاز ا قبل
قدم بزرگ به سمتِ   کیگلدان انداخت و با  کِ یبار یِ گلو  
د یرس ریبار ماهان د  نیبرداشت و ا زی خ یحام   
فرصِت   یکه حت یآنقدر ناگهان  د یکوب  یرا به سِر حام گلدان

نکرد  دایآخ گفتن پ   
 یو ماهان و وا وشیدار یشکستِن گلدان و نعره ها یِ صدا

شد  یو سودا در هم قاط  یت یگ ی گفتن ها   
برگ از درخت ، سقوط کرد  ک ی، آرام چون افتادِن  یحام و   

*** 
  ی، رژه م شیرو ِش ینشسته و ماهان پ یصندل یرو ماکان
  رفت
دلش بلوا و آشوب به پا بود  درونِ    
و به او نگاه کرد که   ستادیا یماکان لحظه ا یِ روبرو

اش دوخته شده بودند  یچشمانش ، به دستاِن خون   
تکان داد و دوباره قدم رو رفت  اما باز هم طاقت   یسر
را بال برد  شی، صدا یو عصب ستاد یا شیرو  ِش یپ  اورد ین   



  یفکر شد  یانقدر سنگدل و ب  ی؟! کِ  یشد  ینطوریا یتو کِ  -

؟ ی دونی؟! م یکار کرد  یچ یدونی ؟! آخه احمق م ! 
دانست ینم   

 نِ طاینداشت چطور ش اد یدانست  اصال به   ینم چیه ماکان
یرساندن به حام بیآس یِ کرد برا   کیدرونش، او را تحر   

بود   نیکرد و آنقدر خشمگ یگوشش مدام وز وز م رِ یز یکس
آن روِز شوم  یِ بخورد  مدام صحنه ها بیفر  یکه به راحت   

مرد در سرش   یخنده  یِ آمد و صدا یچشمانش م  ِش یپ
او را از چنگش نجات   یبه راحت ی حام نکهیفکِر ا   د یچیپیم

 داده 
کرد رمان هور یاش را مختل م   یسالمت عقل ،  
 
 
 
 
 
 
 
 

افتاد ، به خود   نیبر زم نیخون  یبا سر یکه حام نیهم اما
  آمد 



شد و کنارش زانو زد   رهیبه آنچه که کرده بود ، خ ناباورانه
 دست به سمِت سرش بود و محِل زخِم ناسوِر سرش را لمس

دستانش بود  یِ روو حال خوِن او  کرد    
برادِر کوچکترش و دستاِن لرزانش  ی دهیبه رنِگ پر ماهان

  نگاه کرد 
درد پلک بست  چه به روِز برادرش آورده بودند !؟ با ! 
دانست ماکانش را   یاو م یبه ظاهر سالم و عاقل بود ول د یشا

یهر کدام ، گوشه ا شیاز درون نابود کرده اند و تکه ها  
شده است پراکنده   
رنگش   ی ب یِ زانو زد  نگاِه ماکان بال آمد و لب ها  شیروبرو

  تکان خوردند 
 !ُکشتَِمش ؟ -

  یرا دوباره م رانهیو نیسردش را لمس کرد  چطور ا دستانِ 
 !ساخت ؟

قدم در راِه انتقام    یمرد به اعتباِرکداِم قدرت درون نیا اصال
 !گذاشت ؟

قوت داشت ی کم شیبار صدا نیا   
 !ُکشتَِمش ؟ -

گفت یهم فشرد و سرش را جنباند  به آرام یِ رو لب   
؟ یکار کرد  یماکان ؟! با خودت چ یکار کرد  یچ - ! 



تو را آنقدر نامتعادل کرده که به ناگاه به    ز یچه چ د ینپرس
یات حمله برد  یو حام  قیرف   

در حقش کرده  ی چه لطف یشد نفهمد که حام  ی مگر م ماکان
 !است ؟
که ماهان دهان گشود به  یباهوِش او ، همان لحظه ا ماکانِ 

به او  یز ی انجام داده ، نگاِه تند و ت یگفتِن آنچه که حام  
و   نیتحس یم در آن بود و هم نوعکه هم خش   ینگاه  انداخت

یسپاسگذار  د یشا   
به او تاخت ؟  نی پس چرا چن اما ! 
گره   شیدست ها یِ ماکان خم شد  باز نگاهش به سرخ سرِ 

  خورد 
بود که   یدردمندانه پلک بست  برادرش چون کاخ ماهان

هنوز  د یگذشت  شا یدر آن م یسالها از حضوِر پادشاه
 باشکوه 

اما از درون د یدرخش یبود و م  بایز و    
شکوه بود  یروح و ب ی، ب  ی، خال سرد   ! 
شماره  دنِ یبا د    ستد یزنِگ تلفِن همراهش باعث شد با یِ صدا
نواِر سبز رنگ را لمس کرد  عی، سر وشیدار ی   
هم فشرد  یِ را با آرامش رو شیخبرها ، پلک ها دنِ یشن با   

فت و  را گر شی شد  بازو رهیرا قطع کرد و به ماکان خ تماس
د یاو را بال کش   



باهات کار دارم رمان هور   نم یبب ایب -  
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
کرد به   ی ، پلک گشود  سع ستاد یکه برابِر خانه ا نیماش

توجه باشد  یاش ب یسردرِد لعنت   
ستیبه او نگر وش یشد و آنها را تنها گذاشت  دار ادهیپ فرهاد    

؟ یندار یمشکل - ! 
و   د یجلو ، چرخ یِ از صندل یت یچانه بال انداخت  گ یآرام به

  نگاهش را در صورِت او گرداند  چشمانش سرخ بودند 
کرد  زمزمه   

 !چرا ؟ -
که   یبابِت زخم  ایدانست سوالش از او بوده  ی زد  نم  یلبخند 

  ماکان بر تنش زده است
گفت یو به همان آرام د یکش یآه پس   



؟ یچرا چ - ! 
گفت یو شاک د ی اش کش ی نیب رِ ی دستمال ز  یتیگ   

که   ی؟! چرا ازمون به ماهان خبر داد  یکارو کرد  نیچرا ا -

؟ اد یبال سرت ب نیحال ا ! 
  شیجابه جا شددرد تا پشِت پلک ها  یصندل یِ رو  یاندک یحام

  نفوذ کرده بود 
حال   نیالن که به ا ی حت  یذره ا ی حت  یتیگ  ستمین مونیپش -

ماکان  دونستمیم   ستم ین مونیو روز افتادم هم پش  
و نفرت داره   نهیاز ک  یبا چه حجم دونستمیتو سرشه  م یچ
نیکنترلش کرد  نمونه اش هم ا شد ینم  اد یم    
سرش اشاره زد  یِ رو یِ چیبه باندپ و   

د یکش ی خرناس  یتیبا نارضا وشیدار   
کار کرده با بچه یچ  نیانگار خل شد  بب ییهوی -   

  نیچرا ماکان چن د یفهم  یهم گذاشت او م یِ پلک رو  یحام
که  یکرده است ؛ چون داغِ دلش هنوز تازه بود  همان روز  

داد ،  یبه او اطالعات یماهان داد و سرسر لِ یمرد را تحو آن
کرده و مرد را نیبفهمد او چن ی دانست اگر ماکان روز یم  

افتد  ی گذاشته است ، جاِن خودش به خطر م  زنده   
نبود  رینسبت به او دلگ یذره ا یحت  نها یا یهمه   با   

گرفتار شده است یدانست ماکان دروِن چه درد  یم  یحام   



بعد خودرو هم حرکت کرد    یباز شدِن در آمد و لحظات یصدا
شدند  اطیانداخت  داخل ح یچشمانش را فاصله ا انِ یم   

زد  ی و چشم تنگ کرد سرش نبض م د یرا بال کش خودش   
گفت  وشیدر را گشود که دار خودرو ، ستادنِ یا با   

امیواستا ب -   
تکان داد رمان هور  یسر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ! خوبم -
شد و دست به سقِف خودرو گرفت تا تعادلش حفظ شود    ادهیپ

د یرفت ، ماکان را د   ینگاهش که به سمِت دِر ورود    
بعد ماهان هم کناِر او ظاهر شد  یهم فشرد و لحظات یِ رو لب   
را تحمل   شی ها یاعتماد  یب  د یآن لحظه به بعد چطور با از
کرد ؟ یم ! 
# 



*** 
تا آن زمان به   ایحکم فرما بود که دن انشانی م یسکوت چنان

دهیخود ند    
جمع شان ، جمع بود  حال   
ماکان ارانی  یِ و تمام  ماهان   

،   نیب نیو در ا دند یدزد  یهمه از هم نگاه م ی ب یطرز عج به
بود  رهیخبر از همه جا به ماکان خ یب یهد    
  یکه هر لحظه بر آن دست م  یا ی شانیصورِت گرفته و پ به
د یکش   

چه آنجاست ، با آهو آمد که فقط   ی دانست برا ینم اصال
اما ند یماکانش را بب      

  ی هیکرد به رفتن و نماندن اما تشِر ماهان و توص قصد 
بر حضورش ، مانعش شد  دشیاک   

گفت یلبش را با نِم زبان تر کرد و رو به حام  ماهان   
؟ یبهتر - ! 

 دهیچیپ یزد  چهره اش با آن باندها یلبخند کج و کوله ا او
د یرس  ی به نظر م بی و غر  بیشده دوِر سرش ، عج   

یشیام م  ی سالمت یِ انقدر پاپ هم نشده که ی زیچ نیهمچ -   
شد  شانهپوزخند زد و دست به  ماکان   

شهی اش م یباشه نگراِن نفوذ   یباشه  هر ک دمیبا -  ! 



دچار شده  قیبس عم ی ا یمانی به پش یکه از زدِن حام درست
از یذره ا ینکرده و حت  ینی از موضعش عقب نش یول  

ماهان تنها او را از آن   ی کاسته نشده و صحبت ها تشیعصبان
بود  دهیکش رونی ب خته یو به هم ر یحالِت منزو   

هم فشرد  یِ کرد و پلک رو ی نچ ماهان   
رو که   یلطف ی تونی هم نم ی، آسمون بر یایب  نیماکان ، زم  -

یدر حقتون کرد جبران کن یحام   
کرد و جوابش را داد  یعصب یتک خنده ا ماکان   

نمیبینم یمن که لطف -  ! 
د یاش جا به جا شد و سمِت او چرخ یصندل یِ رو ماهان   

  یپرونده  ه یکه شما رو از   ی خودت هم قبول ندار یعنی -

داد نه من و یبهم خبر نم  یکت و کلفت نجات داد ؟! اگه حام  
چه دسته   نی که دار میشد یمافوقم و نه مافوقش خبردار نم نه
  رمانیمافوقم خال یتومـــار برا ه یکه من  نید   یبه آب م یگل

 هور
 
 
 
 
 
 



 
 

که برادرم تحِت نظر و گوش به فرمان منه ! که به   ببندم
علنا رفت و آمد داشته باشه ! احمق تونهی نم  یتیامن لیدل  ! 

  یدار یدونی؟! م یطرف شد  ایبا ک   یدونی! کم عقل ! مشعوریب
ی م  یو دار نیپائ  یکه سرتو انداخت یکن یم یچه غلط  
خدا ،  شعورِ ی ؟! زنت مرد ؟! بچه ات مرد ؟! خب ب یتازون

رو به کشتن  شتریهفت هشت نفر بلکه هم ب یتو دار ینطوریا  
و   رونیخونه بره ب نینصفه خبر از ا هیخبر ،   هی! اگه  ید یم
سر  ن یکنیم ییکارا هی نیو دار نیبفهمه شماها مشکوک یکی  

؟! بدون   ی اونم چ  رهیسِر دودمانتون به باد م چیکه ه خودتون
خر؟ ی کهی! مگه مملکت قانون نداره مرت  یپشتوانه ا چیه ! 
 ادشی نچرخد   ی که به بد  رد یزبانش را بگ یِ توانست جلو ینم

با او تماس گرفت ابتدا فکر کرد  ی هست روِز اول که حام  
و تار   رهی روِز ت  کی  یوقت یول دهیاشتباه شن شیها گوش
خانه  نیهم رِ یو دلگ خته یهم در سالِن به هم ر ی روبرو ی زیپائ  

سخن گفت ،  شی از اقدامات برادرش برا یگرفتند و حام قرار
فتد ی مانده بود تا پس ب یکم  ! 
خوِد   یزنده نباشند و حت یو حام وشیممکن بود دار نکهیا

 ! ماکان



به خاطر   شی ها  یها و دربه در یشهرگرد   نیتمام ا نکهیا
ستیچ   
و شرکتش را فروخته و پولش   ی چه خانه و زندگ یبرا نکهیا

کرده است یرا صرف چه کار   
  ک یکه تنها از  ی تیبار با جد  ن یتک تک آنها نگاه کرد و ا به

انتظارش را داشتند آنها را مخاطب قرار داد  سیافسِر پل   
فقط    یحام  د ی النشم قانون شکن و خالف کار  نیشماها هم -

تک تک تون  یفرصت بخره  من از کارا هیتونسته براتون   
از   یکرده  حت  ی از من مخف یکه حام  ییزایچ  یدارم حت  خبر
کنه یو فکر م   کشهیکه الن برادرم داره دردش رو م یزخم  
بانِد قاچاق   هی! شماها نه تنها با   فهممیکه بزرگش کردم نم یمن

ی قانون  د یبلکه به قانوِن مملکت پشت کرد  نیروبرو شد   
    که
و بگذارد که او باز خودش را  ستد یبار ماکان نتوانست با نیا

زانو مشت کرد و   یِ دستش را رو  ن یبال بکشد و آنها را پائ
 او 
  اد یتا حِد فر ش یو صدا د یمبل سمِت برادرش چرخ  یِ رو هم

  بال رفت
زبونت رو   ی که ه یقانون ؟! کدوم قانون ؟! چه قانون -

  یب  ی که ی!؟! مرت  یکنیمن قانون قانون م یو برا یچرخونیم
 همه



  دست درازیچشمم گرفتن و بهش  یِ ، زِن منو جلو زیچ
تو ، تو شکِم مادرش   یمن ، برادرزاده  یکردن ؟! به بچه 
 تعرض کردن

  شمردمیرو م  هیکه هر روز و ثان ی! بچه امن ُمرد  یبچه  
ام  ینشوندن  زندگ اهیش کنم ! منو به خاِک سحصارو  اد یکه ب  
رو ازم   دنیراحت نفس کش هی ثان هیجهنم کردن  چند سال  رو

اتاق رو عزادار و داغدار کردن  نیا یِ گرفتن ! تک تِک آدما  
رو    ای؟! ک  نیکار کرد  یتو و اون قانون جونت چ اونوقت
چرا   ست ی؟! چهار تا بدبخِت فلک زده رو که معلوم ن نیگرفت
 و

  یِ فالکت افتادن  اون سرشاخه ها نیراه و به ا نیبه ا چطور
کار  یو شما چ تازنیشون هنوز دارن چهارنعل مبی ادب  
؟! تو و اون مافوقت و مافوقش   نیکرد  ی؟! چه غلط نیکرد 

! قرار به ؟ امیکه من خودم از پسش بر نم نیکرد  یچه غلط  
بود که من به محِض سرپا شدن  شرف یاون دو تا ب گرفتن
تک تِک   ی و دِر خونه   دوختمیو زمان رو به هم م نیزم
یآدما  
شد بعدش ؟! ده  یچ   کردمیم داشونیو پ زدمی شهر رو م نیا

عفت  یبال سرشون اومد و ب   نیمثه من هم گهیتا مرد د   



مثه   گهیده برادر د   دنیزن و خواهر و ناموسشون رو د  شدن
  رمانیمثه سهراب به عزا گهی ده تا پدر د   دنیداغ د  وشیدار
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

؟! فقط شاخه ها رو هرس   نیکار کرد   یشون نشستن  چ بچه
جوون تر و  یتا شاخه ها نیو بهشون جون داد  نیکرد   
   سهیاس ، رئ شهیر خوامی که من م یبزنن  اون یتر  یقو
خودم سرشو از تنش جدا کنم و رو دستام  یِ با دستا  خوامیم  
من اون دهنت رو باز نکن و   ی و هلهله کنم ! پس جلو رمیبگ
نخورد و داغِ من ی کیقانون قانون نکن که به درِد من  یه  
رو سرد نکرد ! دهنت رو ببند و چرت و پرت نگو   یکی

بندمشیوگرنه خودم م  ! 
زده بودند  رونیگردنش ورم کرده و چشمانش ب رگِ    



و  اهیس شیسالها ، هنوز رخِت عزا نیو با گذشت تماِم ا هنوز
  خاِک فرشته اش سرد نشده بود 

، قاطع   یجد   ستاد یماکان ا یاز جا برخاست و روبرو ماهان
برادرش  یخیو  نیچشماِن خشمگ یِ رگیبه ت  ی و با نگاه   

   اد یازم برم ییچه کارا یدونیماکان ! خوب م نیمنو بب -

و   نیشد  یباز نی، شماها وارد ا  زنمیحرِف آخرم رو اول م
 راهِ 
قانون  ریقانون و غ ی خودتون تو هر دو جبهه   نیندار فرار

، خواسته و ناخواسته  تک تکتون نیپا گذاشت    
آنها چرخاند و دوباره بر ماکان متوقفش کرد  انِ یرا م نگاهش   

داره   سیبرادِر پل  هیمثه ماکان که  یبا انتخاب سردسته ا -

سرش مرگ و  هیکه  نیبش یا یوارد باز نی خودتون خواست  
  نیاش زندان و قانون  اگه فکر کرد  گهیو سِر د  هیدر دربه

خوش و  نی ریو بعدش م نی کنیهمه شون رو متهش کلِک 
 خرم 
بعدش   ای! چون  نیالیاحمق و خوش خ یــــلیخ  نیکن یم یزندگ

رِ یاس ای نیشیم الشونیو فک و فام کایگرفتاِر انتقاِم شر  
به بعد ، از   نی فقط  از ا د یراه دار هیقانون  پس الن  دستِ 

نه غلِط اضافه   نیقصه تحِت نظر باش نیلحظه تا آخر ا نیا  
تحِت نظارِت    ی خاک نیو بزن نیو نه افسار پاره کن نیبکن

میخوایما و طبِق اونچه که ما م مِ یمستق  ! 



وقفه ی، بلند و ب د یخند  ماکان   
کم کم لبش جمع شد و سرش خم  و بعد ناگهان از جا   سپس
ماهان را چنگ زد  راهنِ ی پ ی  قهی دست ،  کی و با  د یپر   

؟! نوشابه ؟! نون اضافه ؟ یچ گهید  - ! 
اش را گرفت و صورتش را به صورِت خود  قه ی  گرِ ید  یِ تا

کرد  کینزد    
،    رمی داره ، اونم منم ! تا تهش هم م سیرئ هیفقط   یباز نیا -

، چه اسارِت زندان یخرش مرگ باشه و چه زندگچه آ  
و چه اسارِت خاک باشه   
نگاه ماکان لحظه    د یکش  ینیلب چسباند و ه یِ دست رو یهد 
و سپس دوباره بر د یاو چرخ یِ سو یا هی و به قدِر ثان یا  

برادرش بازگشت ی چهره   
  نیمچِ دسِت او را گرفت و پائ  ی، به آرام یبا کجخند  ماهان
  انداخت

د یبرادرش کوب ی شانه  یِ انگشت رو با   
سه تا راه    ید یقصه رس یِ به کجا یدونیداداش   خودت م -

دسته و رِ یمن و تحِت نظِر من و ز  ی طبِق نقشه  ای  یدار  
و   انیو به جام مامورا م رمیمن م  ای م یریم شی من پ  ی رسته

نکهیا ایتو زندون  ندازنیو م  برنیهمه تون رو کت بسته م  
 رمان هور 

 



 
 
 
 
 
 
 

صورتش به   یاش شد چند سانت شانه به  شانهآمد و  جلوتر
  حرف آمد 

و تهش خودتم   ید یراهت ادامه م ن یو به هم ی کشیمنو م ای -

وِر دلم یایم  ! 
چشماِن او چرخاند و کم کم ، لبش به   انِ ینگاهش را م ماکان

 خنده گشوده شد  سر تکان داد و با کِف دست ماهان را به 
هل داد  عقب   

  خفه شو بابا -
که در آن خنده و  یو با چهره ا ستاد یشد و ا بدنبه  دست

  حرص با هم مشهودبود ، گفت 
متنفر بودم شهیهات هم  یشوخ نیاز ا -  ! 

شانه بال انداخت ماهان   
ندارم ، چون   یشوخ میمن سر برادر ی امتحان کن یتونیم -

که به باد بره خوامی نداره و نم یسِر برادرم شوخ   



آن را   د یکش رونیب یکوچک مِ ی س یبرد و ب  بشیدر ج دست
  تکان داد 

مور و ملخ  نیاس  به مرکز که خبر بدم ع قهی دق هیکار  -

اما اگر بخوام نجامیندارن ا خودته  خبر لی م نجا یا زنیریم  
نگاه به زن    هی ی وقت کن یحت  نکهیقبل ا قهی از پنج دق کمتر

، دست و بالت رو بستن یبنداز کهیداداش کوچ   
دانست   یم  د یهم سائ یِ دست مشت کرد و دندان رو ماکان

گفت که او را یحرِف ماهان حرف است و قولش قول  اگر م   
داد چون به شغلش   یکار را انجام م  نیدهد ، پس ا یم لو

داد اعتماد ی که انجام م ی اعتقاد داشت و به کار   
شدنش بهتر از   یماکان وزندان  یِ ریشک نداشت که دستگ او

و هر  ی فیکث  یاست که از هر حربه   یروبرو شدن با باند   
که   ی متوقف کردِن هر کس یکنند برا  یاستفاده م یا شکنجه

ستد یبرابرشان با  
 ی شروع شد که ماکان به هر کار یی هم از همانجا شاناختالفات

اش را ثابت کند و ماهان رفتارش را  یگناه  ی دست زد تا ب  
دانست  اما حال ینم درست     
کرد و آرام گفت  یقروچه ا  دندان  

یینجایکه ا دونهینم ی ندارت کس یچ یه یِ پس از اون رفقا -   
دروِن دستش را تکان داد  مِ یس  یب ماهان   



مراقِب   ی ، ول زنم ی نم یحرف  یبگ  یاُ اُ اُ ! به من هر چ -

، باش  چون   اد یرفقام درم قیرف یکه از دهنت درباره    یحرف
هی  

ستنی دندونات تو دهنت ن ید ید  وقت  ! 
زد   بدندارش را به  م یس یب دستِ    

 یخوایم یول   نجامیکه ا دونهی نم  یداداش  کس یدرست گفت -

یِ ؟! تو خفا و سکوت ؟! جلو ی ؟! منو بکش ی کار کن یچ  
همه آدم ؟ نیا ! 

زد رمان هور یپر از تمسخر لبخندِ   
 
 
 
 
 
 
 
 

که ساکت نشستن و چهار   یینایا گهیبه نظرت بعد از اون د  -

ما دو تا  یِ قرض گرفتن و دارن دعوا  گهیتا گوش و چشِم د   



رو    میهم رو با فحش و فضاحت شست یِ که سر تا پا داداش
که   ی؟! کس موننیکنن ، اونوقت بازم باهات م ی تماشا م
 برادرِ 

رو کشته ؟ خودش ! 
حق به جانبش و   ی  افهیدوِر خودش زد ، با ق یچرخ سپس
یِ لعنت یِ جلو فرستاده بود و آن ابروها یکه اندک ی نیلِب پائ  
رفته اش بال   

تنش   یِ هم زخم ها  د یکش یخورد و درد م یحرص م  ماکان
روحش  یِ و هم زخم ها   

ختند یر یسوختند و روانش را به هم م یم   
تک تِک آن زن و مرد ها را از نظر   گریباِر د  ک ی ماهان

او و ماکان نوسان داشتند   نیآنها ب یگذراند  چشماِن همه    
جنباند  یسر   

در برم   نیز اکه من ا هیمن حرفامو زدم و مهلت تون تا وقت  -

رونیب   
  یبه سمِت دِر خروج یو گام  د یپا چرخ یپاشنه   یرو

  رونیبرد و اسلحه اش را ب  بدنبرداشت که ماکان دست به 
د یکش  
دستش را  وشیهمزمان با او پسرها از جا برخاستند  دار که

  دراز کرد 
! ماکان ! آروم پسر ی ه یه یه -  ! 



چسباند و سر به   بدنکرد ، هر دو دست را به  ی مکث ماهان
کرد و سپس آرام به  یسمِت سقف بال گرفت  تک خنده ا  

د یاو چرخ سمتِ    
داداش یندار یتعادل روان گهیمن بارها گفتم تو د  -   

به سمتش برداشت یکج کرد و قدم گردن   
! اونوقت بعدش ؟؟ی! برادرکش؟ یکار کن یچ یخوایم -

دنباِل انتقام   یراحت و بدوِن عذاِب وجدان بر الِ یبا خ یخوایم
 زن
بچه ات  نه ؟  و ! 
بار ، دسِت ماکان   نیاول یِ شد و برا کیهم به او نزد  باز
از رحم و مروت نداشت اما   ی نشان چیصورتش ه  د یلرز

   دستش
هم رنگ و   یشدِن خون کیکه با حس نزد  یاز آن لرزش امان

داشت به دستانش انیجر  گرید  یهم جنس که در رگ ها  
  افتاد 
ماکان   یشده بود که اسلحه   کیماهان به او آنقدر نزد  حال
از  ینشان چیبود  چهره اش ه دهیچسب شی گلو رِ یز  قایدق  

  یم  اد یراسخ را فر ینداشت ، تنها و تنها عزم و اراده ا ترس
د یکش   
به چشماِن برادرش لب زد  رهیخ   



بزن و خودت رو  یداداش  اگه جراتش رو دار الیبزن    -

خودت جلو برو یخالص کن و با کله   ! 
همانطور دراز شده  وشیحبس شد  دسِت دار شانه ها در  نفس

لب  یِ زبان رو  د یلرز یدر برابِر باد م ید یمانده و چون ب  
هور زد رمان شیجلو رفت و صدا یقدم  میو ن د یکش  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ! ماکان -
  ی فرصت د یچرخاند تا شا یدو برادر نگاه م انِ یمدام م سهراب

براند  اما  ی ، ماکان را به کنار  یزی کند و بتواند با خ دایپ  
او   کیآماده به شل یماشه داشت و اسلحه  یِ که رو  یانگشت

ی شد و به کس یم  کیشل یر یکرد  اگر اشتباها ت  ی را منع م  
خورد چه ؟  یم ! 
شناخت  انگاِر   ی ماکان را نم نی ا  د یلرز یم د ی هم چون ب یهد 
د ید  یشده اش را م کیو تار  اهیس یِ رو   



جلو تر رفت و سِر اسلحه در تنش فرو ؛ که آهو با   ماهان
او را خواند  یلرزان ییصدا   

ایآقا ماهان ! ماهان ! تو   تو کوتاه ب - ! 
ند د یشن  یکدام از دو برادر نم چیه اما   
که اصل و اساسش   یقُِل بزرگتر   ایآنها   انِ یبود م ینبرد  نیا

ا یشد  ی م روزیوابسته به عقل گذاشته بود پ  یرا بر احساس  
شده و   اهیدِل س ی ه یرا بر پا زش یکه همه چ ی کوچکتر قُلِ 

خودش بنا نهاده بود  یشکسته    
به تِن   شتریمچِ دسِت ماکان را گرفت و اسلحه را ب  ماهان

  خودش فشرد 
و با من   نی اسلحه ات رو بکش پائ ا یبزن ،  ا یپسر !  الی -

به اداره  ایبه زندان و  ا ی  ایهمراه شو  با من همراه شو و ب
یِ برا  

یهمکار   
کرد و ادامه داد  یمکث   

یخاک و تباه رِ یاس ایدسِت برادر و زندان ،  رِ یاس ای -   
آمد  نیپلک بست و دستش آرام آرام پائ ماکان   
  یبر م   انیکه سِر راهش بود را از م  یتوانست ، هر کس ینم

  داشت ال برادرش
حبس شده که آزاد شدند ، ماکان هم عقب عقب   ی ها نفس

آوار شد  یمیمبِل قد  یِ رفت و رو  



زد و اسلحه از دستش  هیانوانش تکرا به ز شی دست ها آرنجِ 
سکوت به حرف  یماند  سرش خم شد و بعد از لحظات زانیآو  
دورگه و بم  یی؛ با صدا آمد    

اما سیرئ یش یباشه  تو م -     
را بال گرفت و بدوِن نگاه کردن به او که کنارش   سرش

به ماهان ادامه داد  رهیبود ، خ ستادهیا   
  یِ رو تو دار و دسته ام و جلو  یحام گهید  خوامشینم گهید  -

خوامیکارم نم  یو ادامه  ریچشمم و همراهم و تو مس   
درصد هم قول   ه ی ی، حت گهید  ی چون دفعه  نمش یبب خوامینم
که زنده اش بذارم دمینم   

چرخاند که مات و مبهوت   یسمِت حام ینیرا به سنگ نگاهش
ستینگر  یبه او م دهیو رنگ پر   

خوامی ادرم گذاشت رو نمبر یِ که منو روبرو یکس -   
او را نگاه کرد و لبش به بال کج   یِ بارسر تا پا کیو  ستاد یا

  شد 
که فرصِت   نهیکار مثه اون ا  انتی خ هی یِ برا ه یتنب نیبهتر -

، از دست داد رمان   رهیبتونه انتقاِم خواهرش رو بگ نکهیا
 هور

 
 
 



 
 
 
 
 

  یو لحظات د یاز کناِر او رد شد و شانه به شانه اش کوب سپس
محکم به هم کوفته شدِن در اتاق آمد  یِ بعد صدا   

آنها چرخاند که مات و مبهوت و  انِ یچشم م یکم یهد 
ن یکردند  سپس ، پاورچ یبه هم نگاه م یجی مسکوت و با گ  

ماکان به آن    شیپ یرفت که لحظات ی به سمِت اتاق نیپاورچ
  رفته بود 

بود  دهی چیپ ییجدا یِ جمع ، بو انِ یم و   
ارانیو پراکنده شدِن  دنیبر یِ بو     
# 

*** 
 یِ نشسته و به شانه ها یمیها بود همانجا ، کنجِ اتاِق قد  ساعت

بود  رهیماکان خ   
  یصندل یکرد  رو  یهم نم  ی حرکت یزد ، حت ی نم  یحرف
به  شینفس ها  یِ و رو به پنجره نشسته بود و تنها صدا یمیقد   

فرستاد و هر    یم رونی که از عمِق جان به ب  د یرس یم گوش
گرفت  یرا م ی، جاِن هد  نشیبازدِم سخت و سنگ   



نداشت  شک داشت که متوجه   یاصال به او توجه ماکان
تِ یبا آن حجِم عصبان یتوجه یب نیحضورش نشده باشد و ا  

بود  یخوب  یچشمانش ، نشانه   درونِ   ! 
  یرفت و م  یم  یکی رو به تار گریهوا د د یلب کش یرو زبان

شِب گذشته تا حال چه از سر گذرانده مهیمرد از ن نیدانست ا  
  است
  انِ یبا خبر بود ؛ م  ی ماکان به حام  یاز اعتماد و عالقه  کامال

دانست یرا برادر م  ینبود  ماکان ، حام  یا یآنها دوست   
دست بلند  د یآرام به سمتش رفت و آهسته و با ترد  ییم هاقد  با

، چه ؟ د یکش  یم اد یاگر بر سرش فر   د یکرد  لب گز ! 
  یرا هم به جان م  شیادهایبر لبش نشست  فر ی نیخنِد غمگ  مین

د یخر   
زد  شیشانه اش گذاشت و آرام صدا یِ رو دست   

    ماکان -
 شیروبرو  اورد یتاب ن یبار هد  نیو ا قیعم  ی هم بازدم باز
ماکان به صورتش دوخته شد ی و خسته  یو نگاِه خون ستاد یا  

به هم دوخته شده بودند شی زد و انگار لب ها ی نم  یحرف   
  یزانو زد و چشماِن ماکان ، با او حرکت م   شیپا برابرِ 

گذاشت شیزانو یِ کردند  دست رو   
؟ یکنی م ینطوریچرا با خودت ا   زمیماکانم   عز - ! 



چشماِن او   انِ یم  شی، فقط مردمک ها گفتینم چیه ماکان
  نوسان داشتند

او گذاشت و  یگونه    یِ و دست رو د یخودش را بال کش یهد 
یمیقد  یِ صندل  یدسته  یِ را رو گرشیدسِت د     

  یاگه برا یکه عاشقش باشه ، حت خواد یزن م  هی یهر مرد  -

ت من مرَهمِ  یذاریباشه  چرا نم شیدرد عشق قبل نِ یتسک  
؟ بشم ! 
از   یکج شد  به حرف که آمد ، هد  یماکان به پوزخند  لب
رگه دارش متعجب و وحشت زده شد رمان هور یِ صدا  

 
 
 
 
 
 
 
 

مرهمش بشه   تونه یتو نم تِ یدرِد من انقدر بزرگه که تماِم زن -

  ، خانم کوچولو
و به چشماِن او  ختیتماِم عالقه اش را در نگاهش ر یهد 
شد  رهیخ   



  شتیاز پ  تونمیمن نم  شمیبخواه ، به خاطرت بزرگ متو  -

  برم  منو محکوم به رفتن نکن  بهم اعتماد کن
 دهیخم یِ شانه ها  ستاد یاخم کرد ، نگاه از او گرفت و ا ماکان
ترساند  یرا م یهد  د،یکش ی که م ییو پاها   

،   اسایبا    شهی هد هد  حرف و نظِر من عوض نم  یبر د یبا -

   ی برگرد  گهید  یو حق ندار  ی ریکشور م نی با برادرت از ا
 تا
ایتموم شده باشه ،  یباز نیا ایکه  یوقت     
رخش را سمِت او چرخاند  مین   

ُمرده باشم ی کیمن  ای -   
شد و زبان گشود  کیدردمند و غصه دار به او نزد  یهد    

؟ ید ی؟! چرا انقدر عذابم م ی گیم ینطوریچرا ا - ! 
پلک بست و سر تکان داد ماکان   

ی، هنوز بچه ا یهد  یبچه ا -   
ستاد یاو ا یو روبرو د یچرخ   

که نابود شدِن عشقشو  ی زنیاز عشق حرف م  یبا کس یدار -

که  ی زنیاز اعتماد حرف م ی با کس یدار   د یبه چشمش د   
تشِت اعتمادش و  رِ یکه برادرش زده ز د یامروز فهم نیهم

که  یعشق  یبرا  یبس کن هد   نیرو زم  خته یهمه رو ر  
شهیدِل من ، دل نم نیتالش نکن  ا یداشته باش یتونینم   



 شیو بازو ستاد یا شیو جلو د ی جه  یکرد به رفتن که هد  قصد 
  را گرفت

  ی به من  یتونی، به من که م ی اعتماد کن ینتون ی به هر کس -

، عشقمو تو دلم یکه تو شوهِر فرشته بود  یی که تماِم سالها  
پامو خطا نذاشتم که    زهی به هم بر ت یداشتم و نذاشتم زندگ نگه

که  یدونیکه م یآرامشتون رو خراب کنم  در صورت  
به دست آوردنت  یکه برا خواستیانقدر خاطرمو م فرشته

چه ها که بگم و چه کارها بکنم و اونم حرفم رو  تونستمیم  
تو ،   یِ تو ، شاد  ِش ینکردم ماکان ، آسا یولکرد    یم قبول

ینطوریالن ا تونمیبود  نم زیمن همه چ  یِ خنده هات برا  
بذار منم فرصت     نمتیانقدر سست و خسته بب تونم ینم نمت یبب
کنم رو داشته باشم  نذار حسرت به دل  یعاشق نکهیا  

  بمونم
بر گونه   یآمد و قطره ا شی از اشک بود  پ  زیلبر چشمانش
د یاش پر   

ریدوِست دارم ، فرصت داشتنت رو ازم نگ -   
گذاشت و لب گشود تا حرف بزند   شیبازو یِ دست رو  ماکان

به دِر اتاق خورد و گشوده شد  سر هر دو به یکه تقه ا  
د یچرخ یت یگ سمتِ    

رمان هور  میحرف بزن  د یبا -  
 



 
 
 
 
 
 
 

شد  انه شاو ، دست به  یِ را رها کرد و روبرو ی ، هد  ماکان  
؟ یدرباره  - ! 

انداخت و سپس به او  یبه هد  ی نگاه  مین  یتیگ   
یحام  یدرباره  -   

رفت و تلفِن همراه و  زشیتوجه به او به سمِت م  ی ب ماکان
  کتش را برداشت

بره د یندارم  اون با یحرف -   
نگاه کرد  ی تیرا بال گرفت و با اخم به گ سرش   

باهاش بره  من خائنا رو کنارم   تونهیهم بخواد م یهر ک -

خوامینم   
  ی دانست چطور از رفتِن حام ی هم فشرد  نم  یلب رو یتیگ

خواست او برود  یدلش نم یکند ول یریجلوگ   
ماکان اما     



  ی را بر او م  یماکان راِه هر اصرار یو حالِت چهره  نگاه
  بست
رفت رونیانداخت و از اتاق ب ریسر به ز  مغموم   

کرد   یبود و به ماکان فکر م هر یبه در خ یهد    
را به   یرحم شده بود ؟! حام یاو آنقدر سنگدل و ب چطور

کرد   ی که در اصل اشتباه هم نبود محاکمه م  یخاطر اشتباه
 !؟
خواست از دوستانش مراقبت کند و حال ی تنها م او    

 ! آخ -
ماکان دست به گردن   د یبه سرعت به سمِت او چرخ سرش

فشرد  به سمتش ی هم م یگرفته بود و دردمند ، پلک رو   
کرد  پرواز   

شد ؟ یچ - ! 
توانست سرش را تکان دهد  درد از  ی نم ی حت ماکان

  یو به مخچه اش م د یخز  یعضالِت گردن و شانه اش م
و د یرس  
  د یکش شیرا پ  یصندل یشد  هد  یدر تماِم تنش پخش م سپس
را گرفت شیو بازو   

ماکان  نیبش گمی م  یرو صندل  نی، بش نیبش -  ! 
دستش    رد یبگ  یجا یصندل یِ به او کمک کرد که بتواند رو و

  را گرفت



 !گرفته ؟! آره ؟ -
ستی پلک گشود و به او نگر ماکان   

 ! برو -
  شی، بازو ظیهم فشرد و سپس با غ  یِ را رو  شیلب ها یهد 

بار ماکان بلندتر ناله کرد  با حرص  نیکه ا د ی را گرفت و کش  
را باز کرد و آرام سرانگشتاِن سردش را  راهنشی پ یها دکمه
شانه ها و گردنش گرداند رمان هور یِ گرم  یِ رو  

 
 
 
 
 
 
 
 

دستور دادنت متنفرم نیاز ا -  ! 
  کی  یلعنت یِ عصب یدردها نیا  د یچهره در هم کش ماکان

کرد که  ی آنقدر فکر م یآوردند  وقت ی روز او را از پا در م  
  یشد و وجودش به گونه ا  یمغزش از رده خارج م گرید 

آب و خواب و غذا در حاِل  یروزهاست ب  ییخسته ، که گو
 کار در 



است ؛ آن وقت اعصاب تنش به اعتراض بر   کی تار یمعدن
زدند  یوجودش را چنگ م  یِ خواستند و رگ و پ یم   

دستاِن کوچِک دخترک ،    ی را عقب برد و معجزه  سرش
درخت در آغاِز   ی دهیخشک  یچون شکوفه زدِن شاخه ها

 بهار 
و با هر   وستیپ  یآنچه که انتظار نداشت به وقوع م  بود 

آرامش  رِ یقطره از اکس کی برخورد و هر تماس ، انگار 
یرو  

د یپاش یرا ذره ذره به وجودش م شیو آسا ختیر یم پوستش   
،   یکرد که هد  دایحس در صورتش هم انعکاس پ نیا انگار

گونه اش گذاشت یِ دست رو   
مرهمت باشم ؟ تونمیم ید ید  - ! 

و صورتش گل  دهیکش شی او نگاه کرد ، خودش را پ به
ی شانه  یِ زد و خم شد و آرام رو ینگبدنانداخته بود  لبخنِد   

اش را یخالکوب یِ و سپس ، رو  شکوفید را  ماکان   
د یطرحِ هد هد انگشت کش یِ بلند کرد و رو سر   

  دوِست دارم -
زبِر او چسباند  یبار لب به گونه  نیا   

من دوستت دارم ینخوا  ای یدوستت دارم ، بخوا -  ! 



و هزار چهره و هزار فِن   ن یدانست چطور مرِد خشمگ یم
  د یکش ی زد ، پنجه م ی را رام کند  ماکان نعره م شیرو ِش یپ
 و
کرد تا   یاستفاده م قیفن و طر  شماریو از ب  د یکوب یم یلیس

ک یآرام  انِ ی، مثِل جر  یاو را دور و از خود جدا کند اما هد   
شد و آرام اش  ی م یزلل و خنک در وجودش جار  ی چشمه

کرد  یم   
 دهانش را  ش محکم شد  آبِ بدنبار ، دسِت ماکان پشِت  نیا

د یبلع   
  گناِه هد هد  -

خواند  یماکان نامش را م  یِ صدا ی چشم بست  وقت یهد 
شیانگار خدا او را در بهشت انداخته و تمام نعمت ها را به پا  

است ختهیر   
او محکم   یشانه ها یِ فرستاد و رو راهنشیپ رِ یرا ز دستانش

  کرد 
    قَبِلُت ! تو بخون -

  ی کرد که باز هم م یفکر م د یزد  شا  ینیپوزخنِد غمگ ماکان
شد  ریاو جاگ  یِ پاها یِ رو یوقت یتواند از او رها شود اما هد   

از گناه  یاش با ماکان عار ی، همراه نیدانست بعد از ا ی م ،
نداشت  ییمرد از او رها گریخواهد بود چون د    

 رمان هور ***



 
 
 
 
 
 
 
 

دخترک داشت و  یِ زده بود و سر در موها هی به در تک ماکان
تر از  نی ، سنگ یبار مهِر هد  نیا  د یکش  ینفس م  قیعم  
بود  شیپ   

اش   شانهبه  راهنیباِز پ  یِ دکمه ها یِ دخترک از ل یِ ها شانه
که آن را د یکوب ی م یبودند و قلبش ، آنقدر قو دهیچسب  
کرد  گونه به گونه اش چسباند و  ی تِن خودش حس م یِ رو

  زمزمه کرد 
هیاد یِمهر ز  نی، ا شکوفه هی یبرا -   

آرام جوابش را داد  یهد    
حِق منه نیا -   

گوشش به حرف آمد  کِ ینزد   ییاز جا ماکان   
 !حِق تو ، سوختِن تِن منه ؟ -

لبخند زد و سر کج کرد  یهد    



نداره یتنت هم معن  یِ رو یِ ، پس خالکوب یخوایاگه منو نم -   
برد  شیسر در گلو ماکان   

پوسِت تنم ،سوخته   اد یخوشم نم ی، ول دمیگردنبندت رو م -

  باشه
و نجوا کرد  د یاو کش  یِ زانو یِ دست رو یهد    

  یمن دائم یِ برا  حصار نیا نکه یمگر ا بخشمی، نم بخشمینم -

یکناِر خودت نگه دار  شهیمنو هم نکهیباشه  مگر ا  
از   ی حس چیشد  ه رهیو به صورتش خ د یاو چرخ حصار انِ یم

ی چرا نم  شیچشم ها یِ توانست بخواند جز سرد  یآن نم  
مرد را آب ُکنَد   نیروح و جاِن ا خِ یاز  یذره ا یحت توانست

 !؟
به صورتش لب زد  رهیخ ماکان   

؟ ی چ ماه باشه هیهفته و  هیروز و   هیفقط   شهیهم نیاگه ا - ! 
قلِب ماکان    یِ با وجوِد آن ، دست رو یول د یلرز یهد  قلبِ 
  فشرد 

ام یراض -   
گرفت و آرام ، مو پشِت گوشش فرستاد و سپس  ینفس  ماکان

گرفت و  ی را به باز یلباِس هد  ی  قهیبا سرانگشتانش    
کرد  مرتبش   

و   ادهایبه او دارد  تماِم فر  یتوانست انکار کند که کشش ینم
یاو بود ول تِ یامن ی تنها برا شینخواستن ها    



کرد ؟! عشق و عالقه اش به آن زن مرده   یرا چه م  فرشته
کرد ؟ ی را چه م ! 

توانست دست از همسِر مرده اش بکشد  هنوز شب ها   ینم
یی پوش با لب ها د یسپ  ی خواِب زن  د ید  یخوابش را م  

به   یچشماِن مرد  ی چهیهنوز از در افشان  ییو موها خندان
زده و دستانش را دو مهیتنش خ یِ شد که رو یم رهیاو خ  
بلعد و هوِس  ی بلندش را م یسِر او گذاشته و خنده ها یِ سو

هنوز   یسرخش را در سر دارد  وقت یگاز گرفتِن گونه ها
 دررمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 
داد و زن و  یگرفت و قلوه م ی، با فرشته دل م الشیخ

را کناِر خودش  یتوانست هد  ی کردند ، چطور م یم یشوهر  
باشد ؛ آن هم با آن همه مشکل ؟ داشته ! 



، ماهان ،   اسای، پدر و مادِر خودش ، آهو ،  یو مادِر هد  پدر
 ! خواهراِن خودش

رو داشتند   ِش ی که در پ ییآنها مهم تر ، خطرها ی از همه  و
ی، چطور هد  ستیاد کهنوز هم مشخص نبود که سج یوقت  
  یهم ، خبر  ی تیگ  یداد ؟! هنوز حت یخود راه م مِ ی به حر را

و گذشته اش به ماکان نداده بود  زهیاز او و قصد و انگ   
کرد ؟ یاش م یرا وارِد زندگ یچطور هد  پس ! 
 شیها ی، عالقه و خودسر یتوانست با هد  ینم  ی از طرف اما

باز او د یکرد تا او را دور نما یمقابله کند  هر بار که سع   
را به خطر انداخته و به ماکان رسانده بود  خودش   
او  ی چرخه تکرار شود ؟! تا کِ   نیتوانست ا یم   گریباِر د  چند 

زد ،  یخودش را به دِل آب و آتش م یراند و هد  ی را پس م  
انست او را بار تو کی ؟!  رند یهم قرار بگ  یِ دوباره روبرو تا

شد؛ اصال شمار اش   یامر تکرار م نینجات دهد ، دو بار ا
 به سه
چهارم چه ؟  ی، دفعه  د یرس یم ! 
عالقه درست   نیا یِ جا چی بفهماند ه یتوانست به هد  ینم
آمد ، به علِت کشش و جاذبه یماکان اگر سمِت او م    ستین  
زد    ی را پس م  ی گریاش بود و هر حِس د  زهیو غر  ی جسم ی

پر و بال یگریاحساِس د  چ یبه ه نکهیا یبه خود اجازه   
داد اما هد هد  یرا نم بدهد     



و خودش را به دردسر   د یدو یم  شیهد با عشق و عالقه پ هد 
شد و جالب آنجا ی نم مانی وقت هم پش چیانداخت و ه  یم  

رند یرابگ شیتوانستد جلو ی طور هم نم چیکه ه بود   ! 
بود که سرانجامش   یانیقصه و جر رِ یماکان اس  یطرف از

  یقصه کند ول  نیا رِ یرا اس یتوانست هد  یمشخص نبود  نم
 مگر

شد ؟ ی دختر م یِ حال حرف ! 
لِب او را نوازش کرد  یگوشه  آرام   

چند ساعت   ی که فقط برا یخسته نشد  یکاله شرع نیاز ا -

تمام و کمال لمست کنم ؟ دهیاجازه م ! 
شکوفید زد و نوِک انگشِت او را  یتلخند  یهد    

اس   هیمن ، هد   یباشه اما برا  یکاله شرع ایلیخ یبرا د یشا -

که   شهیم یو چ ی ک رِ یاز خدا  خدا از دلم خبر داشت که اس  
فکِر    یبهم اجازه داد واسه چند ساعت هم که شده ، ب حداقل

  گناه بهت برسم
او فرستاد و آنها را در مشتش جمع   یِ دست در موها ماکان
  کرد 

  کنمیکار کنم ؟! ولت که م یکار کنم؟! من با تو چ یبا تو چ -

،   ندازمتیهر طور که دور م   یا ی؛ بازم م زنمی ، پِست که م  
، ممکنه بال سرت   یر یکه ممکنه بم ی کنیفکر نم  ی ایم  بازم
و ی کاِرت کنم که بر یچ   یای؛ هر طور که شده م اد یب  



؟ یبرنگرد  ! 
چشم بست رمان هور  یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 

دسِت   نمیبب یروز  ه یاگه  یحت  گردم ی، برم ی کن  یهر کار -

دونمیچون م  گردمیهم ، بازم برم ی رو گرفت گهید  یکی  
چون    ستیتو مثِه دسِت فرشته گرم ن  یبرا چکسیه دستِ 

دستت  یاندازه  تونهیکه م  یبعِد فرشته ، تنها دست دونمیم  
تو   حصاربخواد قدِر  یاگه کس  دونمیمنه  چون م ، دستِ  باشه

تو  یری رو بگ یاگه کس دونمیباشه ، اون منم  چون م  
از    ی ترسیچون م  یکه منو دور کن نهیا یهم ، برا تحصار

و غم رو بیآس نیمن ا ی، از ناراحت شدنم  ول دنمید  بیآس  
دارم  چون تو رو دوست دارم دوست   
نم گرفته ، به او  یرا از هم فاصله داد و با نگاه  شیها پلک
شد ماکان سر تکان داد و کِف دستش را به سمِت راستِ  رهیخ  



او چسباند و با انگشت شست ، گونه اش را نوازش کرد  سر   
اگه نگهت دارم ، مجبورم عقدت کنم  اگه عقدت کنم ،   -

ات کنم ،  غهیتو خطر اگه عقدت نکنم مجبورم ص  ندازمتیم  
ات کنم با خواهر و برادرت طرفم  اگه نه عقدت   غهیص گها

کناِر خودم نگهت دارم ، چون تونمیات ، نم   غهیکنم و نه ص  
خودمو نگه دارم  تو   تونمیکناِر خودم نگهت دارم نم اگه
برام ییحرفا نیتر از ا ینشدن   
کرد و تلخ ادامه داد  یمکث   

  گنیبدم ؟! مادرت رو ، پدرت رو  نم  یرو چ هیجواِب بق -

از من    یبعِد فرشته چشمت رفت دنباِل خواهرش ؟! چ
یخوایم  

؟ یخوایاز جوِن من م ی ؟! چ یهد  ! 
عقلش هم ،    یحت  د یجه یم  رونیب شانهاز   یی گو یهد  قلبِ 

کرد و  یفکر نم  یگرید  زِ ی چ چ یعاشِق ماکان بود که به ه  
  یم هیخودش توج یِ او را برا یرفتارها  یو همه  زیچ همه

نیمدت هم نیدانست که تماِم ا یدانست ! م  ی کرد  م  
داد  یکه ماکان را دور نگه م زهاستیچ   

اش را چنگ   یخالکوب یِ او فشرد و رو ی شانه  یِ رو دست
  زد 

و   کنمیسپر م  شانه ام  جوابشون با من !  ی، شدن یتو بخوا -

ی کار  گمیمخامش کردم ،  گمی پاش نشستم  م  رِ یز  گمیم  



بهت بد   یکه احد  کنمیکه مجبوره عقدم کنه  خودمو بد م کردم
ینگه  فقط کنارم باش ، فقط نگهم دار ، فقط شدن  

 ! باش
کرد  دخترک چه قدر ساده و عاشق بود !   یتک خنده ا ماکان

هم  یخواست ، هد  یهمانقدر که ماکان ، فرشته را م   
 د یفهم  یخواست ! احساسش را ، عالقه اش را م یرا م  ماکان
به آن بدهد  یتوانست پاسخِ درست  یاما نم   
د یلب کش یِ رو زبان   

من   ی ندهیمن ، آ مِ ی من ، تصم  یِ من ، زندگ طِ یهد هد ، شرا -

ومه  فکر نکن به خاطِر داشتِن تو ، از انتقاِم فرشته نامعل  
از من   یچی، ممکنه ه  یکشم  اگه بشه و کنارم باش یم دست
اد یکه زن بودنت به چشمم م یی نشه جز وقتا بتینص   
یاحترام چی، ه یحس چی ، ه یعشق چیه   
  ای ریدانست د   ینخواهد بود  م  نگونهیدانست که ا یم یهد  و

و لب د یزود ، دستانش قلِب او را به چنگ خواهند کش  
شمار بر آن خواهند گذاشت  رمان   ی ب ییها  شکوفه،  شیها

 هور
 
 
 
 



 
 
 
 

- ام یراض نم یبه هم   
او رساند و صورِت مردانه  یِ گونه ها  یِ را به رو شیها دست

گرفت  انشانیاش را م   
باهاشون ؟ یزن یحرف م - ! 

را بفرستد و او باز به   یباز هد  د یترس ینداشت ! م  یا چاره
به او  در تماِم لحظاِت پر تب و دنیرس یدِل خطر بزند برا  

کرد     ینم شیفکر رها  نیکه با او پشِت سر گذاشته بود ا یتاب
نکه یا یخواست ، نه به عشق و عالقه  برا  یرا م یاو هد   
، خواسته    یخودش داشته باشد و مراقبش باشد و از طرف کنارِ 
د یتوانست دروغ بگو ی نه اش را هم آرام کند  نممردا یها  
  یدر او بر نم  یآرامِش جانش نبود و عالقه ا دِ یشا یهد  که
اما ، آرامِش جسمش که بود ! و حال که دخترک  ختیانگ  
، او  یماندن و وصال و عاشق یکرد برا یم  ی تاب ی ب نیچن

نداشت یچاره ا   
او را که دوِر مچِ  یِ را که رها کرد و کِش مو شیموها

 ییبستِن آنها ، صدا ی خودش انداخته بود به دست گرفت برا
 در



هم هست یی ، دروغ ها نی ب نیکه در ا د یکش  اد یفر سرش    
یکشیمجبورم ! چون تو از من دست نم -   

برق زدند  یهد  چشمانِ    
کشمی ازت دست نم -  ! 

به   شیشانه ها یِ از رو به جلو خم شد و دستانش را ماکان
د یچیپ شیدور ِکش را دوِر موها کیاو رساند و  یِ موها   

یای به اجبارم بفرستمت ، بازم م -   
  یواقعا ماکان راض ی عنی،  د یکوب  یدر دهانش م یهد  قلبِ 

شیساعت پ کی  نی؟! او که تا هم  یراحت نیشده بود ؟! به هم  
خواست  ی به واقع ، حال م یعن یزد   یاز رفتنش م حرف
بگذارد ؟ شیبودن پا پ نیبه ا دنیبخش تی رسم یِ برا ! 
کرد  د یتند تاک تند    

امیبازم م -  ! 
را رها نمود  شیکرد و موها ی هوف ماکان   

ی فتی که تو خطر ب خوامیمنم نم -   
د ینفس نفس زنان پرس یهد    

 !چرا ؟ -
فتد یمانده بود تا از شوق پس ب  یکم   

گفت یگوشش به آرام  رِ یبرد و ز  شیسر پ  ماکان   
ی چون هد هِد فرشته ا -  



  ی نگاه کرد  نم سشیخ یِ و به چشم ها د یسر عقب کش سپس
که با جمله  یا ی از ناراحت ایدانست اشکش از ذوق است   

کرده رمان هور جاد ی آخر در او ا ی  
 
 
 
 
 
 
 
 

و شلوارش را   راهنیرا بست و پ شی، دکمه ها ستاد یا اما
و سپس ، دست سمتِ  د یکش شیبه موها یمرتب کرد و دست  

دراز کرد  یهد    
  پاشو خودتو جمع و جور کن -

او را از   یِ دستش را به او داد وبلند شد و ماکان ، مانتو یهد 
انداخت  دستانِ  شیشانه ها یِ برداشت و رو  نیزم یِ رو  

بودند  خیهنوز  دخترک   
وقت   چیه  گفتیزد  م یبهت غر م شهیفرشته هم ادمهی -

گفتیراست م  یپوشیلباِس گرم نم   



  یلبه  یِ کرد ، آرام انگشت رو یشرِت تِن او نگاه ی ت به
د یکوتاهش کش نِ یآست   

نازک ؟  یِ مانتو ن یا ری لباِس زمستونه ؟! ز نیا - ! 
انست  د  یآنکه جوابش را بدهد ، مانتو به تن کرد  نم یب یهد 
در  د یمتوجه آنها شده است ؟! و اگر بله ، چطور با یکس  

پروا بود  ینگاه کند ؟! او فقط در برابِر ماکان ، ب چشمشان    
گفت  ی اش بود  به آرام رهیکه بال گرفت ، ماکان هنوز خ سر   

تو ذهنت مونده !؟ گفتیفقط چون فرشته م - ! 
زد  یرنگ  ی لبخنِد ب ماکان   

  یهد  گفت یم  شهیفرشته هم ادمه ینه  چون دستات سردن   -

نگرفت درست لباس اد یوقت  چیچون ه  َخنیدستاش   
درست انتخاب    ینگرفت  اد یوقت  چی، تو ه گمیاما من م   بپوشه

ت یاشتباِه زندگ ن یانتخاِب من و خواستنم ، بزرگتر  یکن  
  بود 
سر انداخت  به سمت در   یِ و شال رو د یبال کش  ینیب یهد 

ی را م شیموها یکه ماکان وقت  ید یرفت و قبل از گشودِن کل  
آن را در قفل چرخانده بود ، سر به سمِت او گرداند و  د یبوئ

زد  ی لبخنِد پر بغض   
اشتباهم ن یمن عاشِق ا -   

را گشود و ادامه داد در  



بارم   نیا  یمنتظرم ماکان  منتظرم که باهاشون حرف بزن  -

شکنمنذار ب   
و نگران و پر    شانیو دِر اتاق را بست و ماکان را ، پر رفت
از غم پشت سر گذاشت یبا کوله بار شیتشو   

# 
*** 
 دنِ یزد و با د   یگشوده بود لبخند  شیکه در را برا یهست به

آن را فشرد  یسمِت او دراز کرد و به سرد  یبرادرش ، دست   
پا و آن پا کرد   نیا ی کم یهست   

ماکان جان ؟  یخور یم ییچا - ! 
به سمتش سرچرخاند تا جوابش را بدهد که ماهان رو   ماکان

 به همسرش گفت رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یکم ما رو تنها بذار هی   شهیم زمیعز - ! 



شد و سپس آرام سر تکان داد وسالن را  رهیبه ماهان خ یهست
  ترک کرد 

ستیبه برادرش نگر ماکان   
نجس  وانتیبخورم ، ل  ییاچ وانیل هیتو خونه ات  یترسیم -

 !شه ؟
به او انداخت ی نگاه چپ ماهان   

مشت بزنم تو دهنت که   یوقتا دوست دارم جور  یگاه -

  دندون برات نمونه
سپرد  اگر ماهان   هیمبل تک  یزد و به پشت  ی پوزخند  ماکان

کرد  ی م یدعوت کند ، او هم باز  ی قرار بود او را به باز  !  
باهات ، داداشاومدم حرف بزنم  -  ! 

ادا کرد اما ماهان خونسرد او را  ی را به طرِز خاص داداش
زد  یو لبخند  ستینگر   

راحت ، جاش امنه الت یبگم خ د یکه با یِ اگه در مورِد حام -   
  یسپس با لبخند   د یخند  یالی خ  یسر عقب برد و با ب ماکان

ستیکنج لب به او نگر   
برام مهم   یا وقت ت  اد یبه سرش م یچ  ستیبرام مهم ن گهید  -

 ! بود که از پشت بهم خنجر نزده بود  نه   صبر کن
نشان داد که قصد کرد به گشودِن  ی دستش را به ماهان کفِ 

نگ نشستبدن یاخم شیابروها انیدهان ، م   



  یدر نیباز شروع نکن برام که به نفعت کارکرده و از ا -

حرِف    ستین یکه بهم زده خوب شدن یزخم  یِ ها  جا یور
 من
اس یهد  سرِ     

تمام وجودش گوش   ست یچشم تنگ کرد و به او نگر ماهان
دخترک و برادرش  انِ یم  ییزهایدانست چ یشده بود  م  

د ید  ی را هم متوجه ماکان م  رهایو تمام تقص هست   
آمده است  چه  شی پ انشانیم ییزهایدانست که چه چ یم خوب

    در گذشته و چه در حال
  یها یو ماهان متوجه کبود  د یبه صورتش کش یدست ماکان
و  شیکناِر پلک ها یچشمانش شد  چروک ها ری نِگ زبدن  

ماکان نمانده بود  یِ و جوان یاز شاداب چیسرش  ه دِ یسف یِ موها   
باِر هزارم مرد  با وجوِد تماِم   یحرف که آمد ، دلش برا به

کرد از خودش نشان دهد ، یم  یکه ماکان سع یصالبت  
بود  یو شکستگ ی پر از گرفتگ شیصدا   

رو عقد کنم یهد  خوامیم -   
شد  حس کرد   ره یمثل برق گرفته ها نشست و به او خ ماهان

شنود  ی درست نم شیگوش ها    
؟ یچ - ! 
شانه بال انداخت ماکان   

عقد کنمدختره رو  -   



اخم کرد رمان هور   د یبه چانه کش یدست ماهان  
 
 
 
 
 
 
 
 

؟  یبا خودش حرف زد  -  
زد   یشخند ین ماکان   

محصارتو   اد یاشاره امه تا ب هیمنتظِر  -  ! 
  ی رحم و ب یب  نیچن یبه او نگاه کرد  برادرش ک ز یت ماهان

  !وجدان شده بود ؟
، برگشت نداره ؟ یباز نیا یدونیم - ! 

زانو در هم گره کرد   یِ به جلو خم شد و دستانش را رو ماکان   
کنمیتو رفت تمومش م -   

چشم به چشمش دوخت ماهان   
؟ ی؟! مصدوم و محروم و مرحوم داد  یاگه باخت - ! 

لب کج کرد  ماکان   



   ننیبیداور نداره  هر طور خطا کنن ، خطا م یباز نیا -

ی، ُمرد   یجنگ ، ترس نداره  بترس   
خورد    یماکان در سرش چرخ م یبرخاست و صدا ماهان

ترساند  یاو را م دنشیترمز بر نیا   
و افکار و   د یو لب جو مود یو عرض اتاق را قدم رو پ  طول

و رو کرد  ریاوضاع را در ذهنش ز   
ستاد یا برابرش   

اداره یایباهام ب  د یاول از همه با  -   
نگفت ، سپس ماهان ادامه داد  چیه ماکان   

  یباز  یبرا  هیخوب مِ ی هم ؛ اتفاقا تصم  یدرمورِد هد  -

شروع د یجد  یِ زندگ  ه ی یگرفت م یتو تصم نکهیا  هیدادنشون عال  
که بعد   گهید  ماتِ یتصم یسر ه یو   دهیم بی اونا رو فر یکن

جانب  د ی، اما با م یکنیمافوقم درموردش صحبت م داربایاز د   
   نه ینب بیوسط اون دختر آس  نیکه ا می کن تی رو رعا اطیاحت

بِ یمثه تو خودش آس ی کیبا   ی هر چند زندگ  ! 
  یدانست چطور باز  ی راحت بود  م الشیماکان کج شد  خ لبِ 

نبرد  نیا یِ مخف یو در خفا ، فرمانده  رد ی را در دست بگ  
در دسِت ماهان بود اما او زیبه ظاهر همه چ  شود      
رفت  یم  یخوب یِ ها  ی رآبیز شهیهم  ! 
*** 
شد  یحس م ی حام یِ خال  یِ جا  ستاد یا شانیروبرو ماهان   



سر و   یجمع او را از خود راند ، ب انِ یکه ماکان م یشب همان
کدام از  چیرا جمع کرد و رفت و تا آن لحظه ه لشیصدا وسا  

وجود داشت که چه   شانیبرا یِ دلنگران نیو اخبر نداشتند  او
  بر سرش آمده است

  انِ یاو را قدغن کرده بود  م ی اما صحبت درباره  ماکان
به وجود آمده بود رمان هور   یو تلخ یرگیروابط شان ت  

 
 
 
 
 
 
 
 
  ی وقتش را در اتاق م شتریساکت تر بود و ب  شهیاز هم یتیگ

ماکان تا آن لحظه او   ابد یسجاد ب یدرباره  ی زیگذراند تا چ  
داشت که ماهان به   نانیبه برادرش نشان نداده بود و اطم را

نداشته است  پس هنوز برگِ  یداریدور از چشِم او هم با او د   
  یِ نفوذ  یحام  د یکه فهم یدر دست داشت  همان شب یا برنده

آنها را صادر کرد  ییاوست ، دستوِر جابجا   
برد  بیدست در ج ماهان   



مهم   نیو هر طور عمل کرد  نیرفت شیهر طور پ تا الن -

  رِ یکنار  از امروز تک تِک شما ز د یزیهمه رو بر  ستین
 نظر
  یعمل م شهیکه براتون صادر م یو دستورات سیپل ی اداره
و خروج  نیشد  یباز نیخوِد ماکان  شما وارد ا ی، حت  د یکن  
 یطبق خواسته ها د یممکنه  پس با  ری ، غ یبه هر نحو  تون
از امروز   می که همه مون به هدف مون برس د یبر شیما پ  
نظر    ریز قیکه شما رو دق  د ی و مطمئن باش کنهیم  رییتغ نقشه
د یدور از چشِم ما انجام بد  ی کار د یتونیو نم میدار   

  رِ یتمام و کمال دسِت ماست و خونواده هاتون ز اطالعاتتون
شون راحت باشه تی از بابِت امن التونینظرمون  خ   

پوزخند زد و نگاِه همه را به خود جلب کرد  ماهان   ماکان
نظر و تحت مراقبت بودند رِ یدانست  آنها هم ز  یرا م لشیدل  
آمد  شی آن حادثه پ که   
چسباند  د یف س یِ تابلو یرا رو ییگرفت و عکس ها ینفس   

اما چند نفرشون    نیشناسیلشخورا رو م نیاز ا یتعداد  هی -

داره یبراتون تازگ   
حضوِر   یبود خودش رابِط آنها شود  ماکان اجازه  مجبور

رِ یداد  درست که دستش ز یرا در خانه نم  ی گرید  چکِس یه  
ممکن حفاظت   یِ هم تا جا  مشیبرادرش بود اما از حر ساطورِ 

کرد  یم   



تابلو چسباند که باعث   یِ را از پاکت خارج کرد و رو عکس
ند یو ماکان صاف بنش د یآ د یپد  انشانیم   یشد زمزمه ا   

ظن و گمانش درست بود  تمامِ    
د یچرخ ماهان   

نشیخوبه  شناخت -   
صورِت مرد ضربه زد  یرو   

از سرشاخه    یکی  میدونیاونطور که ما م  یعامر  برز یفر -

یِ پا  تونهیکه داره راحت م یباط و با توجه به ارت هیاصل یها  
لشکر و   یاهی مشت س هیو  رونیبکشه ب یرو از باز خودش
  ی از طرف  شیآت یِ و خشک رو بندازه جلو زیر  یشاخه 

یلیخ  
  یو از همه جا ب کیخرد وکوچ یِ شرکتها  یِ پا  تونهیم راحت

که یبو ببرن  همونطور نکهیکنه بدوِن ا یخبر رو وارد باز  
  جاد یکه ا یا یکرد  با توجه به دوست یرو وارد باز ماکان

رهیگیکه م یو ارتباط  کنهیم   
را نشان داد  یگرید  مردِ    

شرکت   نیاز مهم تر  یکیارشد  رِ یمد   یصادق کاووِس یک -

هاست اما اونم  یاز بال دست  یکی  میشک ندار  ییدارو یها  
  رهیو از دستمون در م خورهیم ز یل یمثه ماه ی عامر مثه

 رمان هور 
 



 
 
 
 
 
 
 
از   یعکس ها را نشان داد و اطالعاِت مختصر ک یبه  کی

که متفکر و با اخم  ست ینگر شان یآنها ارائه کرد  به چهره ها  
بودند  رهیخ ریدرهم به تصاو ییها   
گفت ییکرد و با ترشرو ینچ   

  سیرئ میدونی ، در حاِل حاضر نم نهیا یاصل یاما مساله  -

به اسمِ  یمرد   شیتا چند سال پ  هیو سر باندشون ک التیتشک  
 یو ادار یهمه کاره شون بود  اما فساِد مال  یرودبار هاشم

بعد از اون   د یبه قتل رس  یش رو شد و به طرِز مشکوک  
  یلیکه خ یکیکوچ یِ مشاهده شده بود ، تشنج ها ییها یریدرگ

که چه ست یبعدش هم مشخص ن زود فروکش کرد و  
و اداره شون رو به عهده گرفته ت یریمد  یکس   
کرد  یبرادرش نگاه به   

؟  یندار یحرف - ! 



 ییتوانست به او  یبود  چطور م یعامر  ی رهی هنوز خ ماکان
 که خودش بارها گفته بود به ساِن پسرش به او عالقه دارد

کند ؟ یظلم نیچن ! 
از عکسش گرفت و به برادرش داد یرا به سخت نگاهش   

  نه -
بال انداخت ییابرو ماهان   

رو به    زیهمه چ د یسراغِ قدِم اول  با م یریخب ! پس م لهیخ -

اده  که افت یانگار نه انگار که اتفاق   میبرگردون یرواِل عاد   
رو ، به اون رو شده نیماکان از ا یِ چند سال زندگ نیا یِ تو   
کند  یخطر نیچن  رِ یخواست دوباره او را درگ  یدلش نم چیه
    اما

خودش دردسر  یِ برا یکاف یماکان به اندازه   مجبوربود 
  نیاو را بهتر شیها یبالدست  گر،ید  یِ بود و از سو دهیتراش
نه یگز  
دانستند  یم   

د یلب کش یرو زبان   
و بعدش کننیازدواج م  یماکان و هد  -     

شد  رهیاو خ به   
به کاِر سابقش  دوباره شرکتش رو راه  گردهیماکان برم -

یاونم با کمِک عامر  ندازهیم   



معلوم بود  اما ماکان ،   شانیو تعجب جمع از چهره ها ریتح
تکان نخورده و چشم به چشم او دوخته بود یذره ا یحت  
# 
د یاز جا پر وشیدار   

کننیماهان ؟! عقلت سرجاشه ؟! نابودش م  یگیم یچ -  ! 
متعجب سر تکان داد رمان هور فرهاد   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ! بابا تو عقلت کمه -
به آنها نداشت  تنها به چشماِن برادرش  یتوجه چیاما ه ماهان

ستینگر  یبه او م پلک زدن ی بود که او هم ب رهیخ   
کرد ؛ هر   یاطاعت م د ینداشت ، دستور بود و او با یا چاره
برادرش یِ بود با نابود  یامر مساو نیدانست ا یچند م   
حفظ کنند اما خوِد  یتوانستند او را از نظِر جان یم د یشا

آورد  یماهان هم کامال آگاه بود که چه بر سر برادرش م   



راه   نیآمد  ماکان خودش ا یاز دستش بر نم   ی کار چیه یول
شکِل ممکن در آن قدم  ن یرا انتخاب کرده و به بدتر  

بود  گذاشته   
به حرف آمد  قهی ماکان ، بعد از چند دق بالخره   

؟! که شک نکنن ی فقط چطور ستین یمساله ا -   
از حدقه درآمده به او نگاه کرد  شک   یبا چشمان وشیدار

  نیزد و چن ی را به ماکان م حرف نینداشت اگر او ا
یشنهاد یپ  
 رونیاسلحه اش را ب د یترد  یداد احتمال او بدوِن لحظه ا  یم
گرفت یرا هدف م شیابروها  نِ یو ب د یکش یم   

کرد و ابرو بال فرستاد   یهوف ماهان   
ازش کمک    ی سراغ عامر ی بر  د یکه با گمی م نیهم یبرا -

هست که یبخواه  اون از خودشونه  مطمئنا نفوذش به حد   
دوباره تو رو به چرخه برگردونه  اما بعد از اون همه   بتونه
ه یکاِر تجارتت اونو فقط  نیمثه ا د یخودته  نبا ی به عهده  زیچ  

  هیانقدر که   ی با تماِم قوا کار کن د یبا   یفرض کن  پوشش
کنن   یکه سع   یبراشون محسوب بش د یتهد  ه یقََدر و   فِ یحر  

  ی اد یمطمئنا اشتباهاِت ز فتنیتو خطر ب  یکنن  وقت  حذفت
مدت نی که تو تماِم ا یز یهمون چ  زنهیازشون سر م  

راه کمکت    نیو تماِم دوستانت هم ، تو ا  یبود  منتظرش
خانم ،  یت یهمه شون نقِش خودشون رو دارن  گ  کننیم  



تون هم   هیبق   دهیکه الن هم داره رو انجام م ی ا فهیوظ نیهم
که براتون هست ییها تیبا توجه به محدود     

و سودا ماند و سپس ادامه داد  وشینگاهش بر دار یا لحظه   
و اما تو ماکان  می بکن اطیاحت د یاما باز هم با  د یدار ینقش -     

سمِت او گام برداشت به   
که ما برات در   یی، اون جا  یخونه ات رو عوض کن د یبا -

همون  یری بعدش م یگرد ی رو م ییچند جا  ه ی  م ینظر گرفت  
  ی و به خونه  یازدواج کن یخوایم  نکهیمِد نظِر ما  ا بنگاهِ 

  جاد یا یشک نکهیا یبرا هیخوب  ی، بهونه   یدار از یبزرگتر ن
 نکنه

 
پلک زد و سر تکان داد  و ماهان در تعجب بود که   ماکان

کند ؟ یچرا اعتراض نم ! 
 یدشوار ت یموقع  نیکه او را در چن رد ی گ یبه او خشم نم چرا

دهد ؟ ی قرار م ! 
، سر چرخاند   ی تیگ یِ صدا با   

خونه اش رو عوض کنه د یبا   د یچرا ؟! چرا با  -   
کاغذها را دروِن پوشه مرتب     د یزد و چرخ ی پوزخند  ماهان

 کرد و سپس سر بال گرفت رمان هور
 
 



 
 
 
 
 
 

که داداش من ، سجاد خاِن معروف رو بردن و   ییاز اونجا -

که به  میدونینم  قینامعلوم گم و گورش کردن و ما دق یِ جا هی  
رو براشون   یخونه ا  میدسته و گروه تعلق داره مجبور کدوم

بشه  البته خوشحال  نیتام ی هد  تِ یکه امن  میر یدر نظر بگ  
یما بذار ارِ یشمام اطالعاتت رو در اخت شمیم   
نگفت و تنها به او نگاه کرد  ماهان سر تکان داد  چ یه یتیگ   

که انتخاب   یی ارایخدا در و تخته رو خوب جور کرده   -

  کرده خوب هواشو دارن
برد  بیو دست در ج ستاد یا ماکان   

میکه اونم از شرش خالص شد  مینخاله داشت هی -   
جنباند و سپس به او اشاره زد  یسر ماهان   

  باهات کار دارم -
  یهمراهش شد و از خانه خارج شدند  شانه به شانه  ماکان

رفتند که ماهان به حرف آمد  ی م یهم به سمِت دِر خروج   



بار   ک ی د یهمه شون با  میداد  لیدوستات پرونده تشک یبرا -

ی اما برا انی به اداره ب حاتی از توض یره اپا  ی ارائه  یبرا  
احتمال   نیو کوچک تر مینش یباعث شک و شبهه ا نکهیا

شون کن که هر  هی، لطف کن توج می ببر نیخطر رو هم از ب  
که    یخاص یهمراه با مامورها  د ینفر با  کی  ای دو نفر  روز
شفاف و روشن و بدون   یلیبه اداره برن و خ کنم یم  نییمن تع
 جا

بدن  عالوه بر اون اگر  حیرو توض ز یهمه چ ینکته ا انداختن
نیبه ا یاطراف رو که اشراِف خوب یاز خونه ها یک ی میبتون  
هم تحت نظِر شبانه   نجای، ا میر یبگ  یمدت یداره رو برا خونه
رهیگی قرار م یروز   
کرد  یگفت و او را همراه یتنها هوم  ماکان   
ستی، ماهان با اخم به او نگر ستادند یدر که ا کنارِ    

  یکیکه   یعادت رو ندار  نیاصول ا  یجالبه برام ساکت -

یدستور بده و تو اطاعت کن   
در هم قفل کرد  شانه یِ زد و دست رو  ی پوزخند  ماکان   

  میندارم  تو هم که به خاطِر شغلت تصم یاصول الن راه -

دهیپس اعتراض من چه فا   ی کن ی داداشت رو قربون ی فتگر  
داره خان داداش ؟ یا ! 

چشمانش را    یو با دست گوشه  د یهم سائ یِ دندان رو  ماهان
که منصرف شد  د یبگو یزیفشرد  خواست چ   



رفت و ماکان   رونیو از خانه ب د یبرادرش کوب ی شانه  یرو
  را پشِت سر ، جا گذاشت

*** 
را در   گرید  ی   مهیو ن دهیچهره اش تاب ی مهی آفتاب بر ن  نور
فرو برده بود   یکیتار   
  یبود و م ی گر یدر آفتاب مانده اش ، روشن تر از د  چشمِ 

ند یرا بب انیتوانست در مردمکش ، خشم و عص   
ظاهرش آرام بود  اما   

ه بود رمان هورمرتب شد  شیاصالح و موها صورتش  
 
 
 
 
 
 
 
 

  شیرنگ را برا ی و کِت مشک ستادهیکه پشِت سرش ا ی زن به
شیها نیانداخت  دست در آست ی نگاه م ینگه داشته بود ، ن  

را وصل کرد  راهنشیپ نِ یسرآست ی و سپس ، دکمه ها برد    



کتش را بست    یرا مرتب کرد و تک دکمه   راهنیپ ی  قهی
شد  رهیساعت به مچ انداخت و به خودش خ   

  د یکوب شیسرشانه ها یِ و با دست رو ستاد ی، پشِت سرش ا زن
  و آرام به حرف آمد 

یهنوزم بخوا -    
در آفتاب برق زدند  آهو  شیها  یتونیسر تکان داد و ز ماکان
را بال زد  شی ها قه یو کراوات به دست ،  ستاد یا شیروبرو   

یندازیو دردسر مخودتو ت -   
رنگ را   یحرف به او نگاه کرد که کراواِت مشک ی ب ماکان

ی و با نگران د یآن کش  یِ بر رو ی دوِر گردنش بست  سپس دست  
کرد  یحِس او نگاه یسرد و ب ی چهره  به   

عشق ، فقط   نیاون تو ا ی دونیگناه داره  خودتم م یهد  -

  خودش مقصر نبوده
  فشیانداخت و به سمِت ک ر ینگفت ، آهو سر به ز چیه ماکان
به  ی مخمل یبود رفت و از آن ، جعبه   شیآرا زیم  یِ که رو  
گذاشت و سپس با   ز یم یِ آن را رو  د یکش رونی سبز ب رنگِ 

به ماکان ، اتاق را ترک کرد  ینگاه مین   
شد  رهیدوباره به خودش خ ماکان   
به   نکهینگفته بود جز ا چیماه سکوت کرده و ه کی نیا در

دارد  لیتما یازدواج با هد    



پدر و مادِر   ی حت   د یها را به جان خر هیحرف ها و کنا تمام
، متعجب و شگفت   یخبِر ازدواجش با هد  دنِ یخودش با شن  

و دلخور شدند  زده  ! 
  یراض ی  فهیرسد به پدر و مادِر فرشته اش   که البته وظ چه

بر عهده گرفتند  اسایها را آهو و کردِن آن   
نداشت جز دل دادن به دِل خواهرش   یکه چاره ا ییاسای

کند باز خودش را به   یدانست هر کار  ی که م یخواهر
 حصار
خواست باِر   ی سپارد و نم  یافکند و به دسِت او م  ی م ماکان

دوست و آشنا د ید  یِ خواهِر مجرِد حامله اش را از جلو گرید   
دهد  یفرار  ! 

را به دست گرفت و آن را گشود   یمخمل  یرفت و جعبه  شیپ
ابد یب یتوانست مرهم یدرِد قلبش را نم    

  شیبه چشم ها یبود  دست دهیصبح خواِب فرشته اش را د  تا
گرفت  یو نفس د یکش   
آن بود ، خبر   رِ یکه ماکان درگ یان یکه از جر  یکسان تمامِ 

یاز هد  ریغ ازدواج بودند به نیا ی ندهیداشتند ؛ نگراِن آ   
از آن   شیتماِم آنچه پ ییچنان خوشحال بود که گو دخترک

برده اد یاتفاق افتاده را از    
را انتخاب کرده بود  دشیلباِس سپ یچنان ذوق و عالقه ا با

کرد  یکه ماکان به سالمِت او شک م    



  انشان یم یکرده بود که عالقه ا کتهید  شیو بارها برا بارها
جبر است اما او یدهد از رو یو هر چه که رخ م  ستین     

گردنبند    د یکش شانه  یِ را دروِن مشتش فشرد و دست رو جعبه
فرشته از آن  یکه حلقه   یری کرد  زنج  یرا حس م  

بود رمان هور زانیآو  
 
 
 
 
 
 
 
 

که به در خورد ، نگاه به سمِت آن چرخاند   یا تقه   
واهرانش داخل آمد  آن ، سِر خ انِ یباز شد و از م یاندک در

زد  دست گشود و دوقلوها به سرعت سمِت او یلبخنِد کج  
اطالع   یزیاش چسباندند  آنها هم از چ  شانهو سر به   دند یدو

او دوباره قصِد ازدواج دارد ، از  نکهیا دنِ ینداشتند و با شن  
نمودند یکوبیو پا دند یکش غیدل ج ته  

بازگشته است اما  ی کردند که او دوباره به زندگ ی فکر م همه
   ماکان



  یتنها قدم نیگذشته اش را بر دل داشت و ا یِ داغِ زندگ هنوز
را  رتشیکه غ  یتماِم کسان   یِ آتش زدن به زندگ یبود برا  
دند یچشمانش سر بر برابرِ    
*** 
ستاد یخانه را گشود و کنار ا در   

ام شد ازدواجشان کوچک و سوت و کور انج مراسم   
  ی اما برا د یبار  ی و تعجب م یت یچشماِن مهمانانشان نارضا از

نداشت یتیاهم یهد  ضایماکان و ا   
چشمانش   یداشت ؛ حت ی ابرها قدم بر م یِ انگار رو دخترک
دند یخند  ی هم م   
زد و گره کراواتش را شل  ه یدر را بست و به آن تک  ماکان

و دستش را کنار زد و سپس به  ستاد یا شیروبرو یکرد  هد   
  نیزم یِ کراوات را از دوِر گردنش باز کرد و رو یآرام

او گذاشت و سرش را بال   ی شانه یِ انداخت  دستانش را رو
 گرفت و

شد  رهیخ شی مرِد روبرو به   
توانست او را داشته باشد و از   ی م ییترس و ابا چیه ی ب حال

ریهر چند پدر و مادرخوانده اش دلگ  د یعشقش به او بگو  
شد   یو شرمنده م د ید  یرا م  شانیو ناراحت   نگاه ها بودند 

   اما دلش
از دلش یوا   



چرخاند  چهره اش با   یهم چشم در صورِت او م ماکان
کرد شده بود   یاز آنچه که فکر م  باتر ی، ز شیآرا   
و زمزمه کرد  د یخودش را بالتر کش یهد    

خودم یِ ماکان  فقط برا یاز امشب ماِل من -   
  یعطش و خواستِن هد  نی اش کرد و ا یهم همراه  ماکان
 ی زیو رو کرده و چ ریبود  بارها خودش را ز بیعج شیبرا
 در
عاشِق خود کند   نیبود که او را چن افتهین خود    
سر پس   یلغزاند و اندک راهنشی پ ی دکمه ها یِ دست رو یهد 
ی م شیترس به نما ی بار ب نیخواستن را ا نیاو ا  د یکش  

اما گذاشت     
گشود ،   یاش را م شانه ر یز یِ دسِت او را که دکمه ها  ماکان

  گرفت و آرام گفت
یبسه هد  -   
زدند  ماکان   ی سر بال گرفت  چشمانش برق م دخترک

ا هم هل داد رمان هوردستش را عقب فرستاد و او ر  
 
 
 
 
 



 
 
 

ید یبه خواسته ات رس -   
رژ را از آنها پاک کرد  یِ و سرخ د یکش شیلب ها یِ رو یدست   

تموم شد  نجایهم یاما همه چ -   
ستیچشماِن سرخورده و ناباورش نگر به   

  دنتیکردن و به وصال رس ی عاشق یِ سالها انِ یامشب پا -

و فراغ   ی امشب تازه شروعِ عذابته  شروع دور  ستین
دنیکش   

  نیزم  یِ و رو د یکش رونیاز آن ب ید یکرد و کل  بیدر ج دست
  انداخت

چون من ، امشب   فتهی ب یاتفاق  چ یما ه نِ یامشب ب ستیقرار ن -

ی عروسکم که دارم باز ه یمن امشب فقط   ستمی، داماد ن  
اگه بله گفتم ، اگه اسمت رفت تو شناسنامه ام ، اگه    کنمیم

منه  تو  یِ از باز  یم گرفتمت فقط جزئ حصارو اگه تو  دمیخند   
و منم نه نگفتم  چون مقصرم  چون   یمنو داشته باش یخواست

به  ینیدِ  گهیتو عاشق شدنت من مقصرم  اما از امروز د   
سراغت اما هر وقت که خودم هوس  امیم  ست یمن ن گردنِ 

کنه یهم نم ریی و تغ اد ینم شی ما پ   نِ یب یچیکنم  اما امشب ه  
 



  یبرد و گوشه  یرفت و دست به سمِت صورِت هد  جلوتر
زد  یکرد  کجخند  زیو رژ پخش شده را تم د یلبش کش   

؟! نه   شمیم رتیو بعدش اس یکن یامشب رامم م ی فک کرد  -

یاش و عاشِق کس ی، به خواهر ی کرد  انتیتو به فرشته خ  
  د یکه شوهِر خواهرخونده ات بود  من اشتباه کردم ، نبا یشد 
دل یتونیم ی که فکر کن  دادمیوقت انقدر بهت راه م چیه  

من تاوانم   یول   یخودت نگه دار یعشق رو برا نیو ا یببند 
ن یا   یتاوان بد  د یرو دادم  با از دست دادِن زنم  تو هم با  

اما فقط واسه مواقعِ خاص یتاواِن توئه  تو هم زِن من  یی تنها   
گوشش لب زد  رِ یبرد و ز شیپ سر   

ُهد ُهد خانم یبه سلولت خوش اومد  -  ! 
سپرد  اد ی و عطرش را به  د یگردنش کش یِ رو لب   

،   یخواینه اونطور که تو م  ست یدر کار ن یما شدن -

ام یاونطور که من دوست داشته باشم  هر وقت عشقم بکشه م  
تا خرجِ   دمیو منم پولش رو م  ید یم سیو بهم سرو سراغت
نسبت   یا  فه یوظ چیبعد از اون ، ه  یاریرو درب  تیزندگ
 بهت 
مطمئن   یکنم ول یخونه زندگ  نیشم تو ا یراض د یشا  ندارم

یم جاخوش کنحصارتو  ذارمیباش ، نم    
آورد  رونیرا از شلوار ب  راهنشیپ  یو لبه ها د یکش عقب   



را هم    راهنشیانداخت و بعد از آن ، پ نیزم  یِ را رو کتش
به گردنبنِد دروِن گردِن ماکان بود که  ینگاِه پر از اشِک هد   

،   شیاهایرو  انِ یدانست م ینم   د یرقص یاش م شانه یِ رو
است دهید  ا ی، رو شیدر کابوس ها ایزده  خونیکابوس شب   

   ستینگر یو ناباورانه او را م د یکش ینفس م   یسخت هب
  گرید  یکرد تا ساعت ی که وارد خانه شدند فکر م یلحظه ا

انِ یم  
و بعد از  د یزن بودن را خواهد چش یِ او طعِم واقع بازوانِ 

رسد اما یسالها به وصاِل عشقش م    
چه ؟!رمان هور حال  

 
 
 
 
 
 
 
 

گذشتبندش را گشود و از کنارش بدن ماکان   
  چیکه ازت محافظت کنم و نه ه نهیا یفقط برا یینجایاگه ا -

یا گهید  زیچ   



خورد    نیتا شد و به زم یهد  یاتاق که رفت ، زانوها به
د یچی خش خش لباِس عروس در سرش پ یِ صدا   
است اما   یدهد که شوخ یتوانست به خودش دلدار  یم کاش

نبود  یی ها یشوخ نیماکان ، مرِد چن    
زد  یرفت و زخم م  ی نگاهش در قلبش فرو م لِ یقند    

سر بال    ستادند یبرابرش ا ی پوش نیج یِ بعد ، پاها یلحظات
صدا تکان خوردند یب شی گرفت  لب ها   

   ماکان -
را گرفت و او را کشان کشان به اتاق   شیبازو رِ یشد وز خم

آن انداخته  یِ پرت کرد که شلوارش را رو یتخت  یِ برد و رو
 بود

- 
ات مبارک یخال تختِ   ! 
شده  ضیلباِس تعو یِ رو یسرش گذاشت و نگاِه هد  یِ رو کاله

هق زد   د یاش چرخ   
   ماکان -
شکوفید لبش را  ی زد و خم شد  گوشه  یاما کجخند  ماکان   

شما که رو دلت نمونه مِ یتقد  نمیا -   
دستش آمد  لباساش را چنگ زد و دانتِل  شانه یهد    

زار زدنش اوج گرفت یِ اش شکست و صدا بغض   
اما رفته بود  ماکان   



سرش   یِ دوباره رو  ستیسر گرفت و بلندتر گر یِ رو دست
شد  سیو صورتش خ د یکوب   
فشرد   شانهآن را چنگ زد و به   ستینگر اهشیشلواِر س به

  و ضجه زد 
     ماکان -

به سالن رفت و باز    د یلرز ی برخاست  تنش م  یسخت به
زد  شیصدا   

ایماکان    ب -   
خودش هم  نکهیاست با ا یها باز نیا یکرد همه  یم  فکر
ی نگاه مگر م   یِ دارد  آن سرما قت یحق  زیدانست همه چ یم  

باشد ؟  یباز توانست ! 
کرد ؟ یالبافیخودش خ یِ در تماِم طوِل شب برا چرا ! 
آن سوتر کراواتش ، زار زد  یو اندک راهنشی کت و پ دنِ ید  با   

 ماکانـــم   رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 



 
رفت  همه   شی افتاد و کشان کشان به سمِت لباسها  نیزم یرو
زد  هیفشرد و به در تک شانه یِ آنها را جمع کرد و رو ی   
را   یو لباس ها  ست یگر ی م تی حرص و بغض و عصبان با
در ، ماکان کاله بر سر  یِ زد و آن سو یو صدا م د یبوئ یم  

و چشم بسته بود  گذاشته   
رد یبگ ی را قفل کرده و منتظر بود تا خبر در   
اسِم ماهان ، آن را به گوشش  دنِ یبا د   د یدر دستش لرز یگوش

  چسباند 
؟ یمواظبش - ! 

بعد گفت  یسکوت کرد و لحظات ماهان  
اد یهم م  نجایاش تا ا هیگر یصدا -    

در ساختمان   یپر درِد هد  یِ ها  یزار یگفت  صدا  یم راست
بود  دهیچیپ   
که کناِر   یشد  به مرد  نگ یپارک یِ رفت و راه  نیپله ها پائ  از

روشن منتظرش بود نگاه کرد و آرام تکرار کرد  یِ خودرو   
؟ یمواظبش - ! 

د ی کش یآه ماهان   
  هستم -
گرفت    یدِر صندوق عقب را گشود و ماکان در آن جا مرد 
ی م  تیرا رعا اطیجوانِب احت  د یمراقبشان بود ، با یکس د یشا  



  کردند 
کرد درِد آن را  یسع شیرا قطع کرد و با فشردِن گلو ماست

شهیبود و او هم با تِن عرق کرده و ش یآرام کند  شِب سرد   
تا خانه رانده بود  نیپائ یا   

متنفر بود  یسرما خوردگ  از  ! 
# 

*** 
نشسته  یصندل  ی که رو یفرهاد   یاز سر برداشت و برا کاله
خم کرد  ی زد ، سر  یکشان کتاب ورق م  ازهیو خم   
ش را به کتاب  گیجهم همانطور پاسخش داد و چشماِن  او

  دوخت
بود  دهیتخت دراز کش یِ به دِر اتاق زد و داخل شد  رو  یا تقه

رِ یکه دست به ز  ی، به زحمت نشست ؛ در حال دنشیو با د   
چسبانده و صورتش در هم شده بود  شانه   
کرد  ی نچ ماکان   

 !خوب نشده هنوز ؟ -
را بال انداخت  سرش  

بهتره رمان هور   ست ین یزیچ -  
 
 
 



 
 
 
 
 

آن نشست  سجاد   یِ را برداشت و برعکس ، رو یصندل
زد  یکجخند    

یستی دامادا ن هیشب -   
زد  یهم پوزخند  ماکان   

ستمیچون ن -   
کرد  یتکان داد و چهره در هم برد  هوف  یسر سجاد    

باشه نی انقدر دستت سنگ ومد یبهت نم -   
د یانداخت و آرام پرس یبه او نگاه سپس   

خوبه ؟    ی دختره    هد  - ! 
نشسته و با او   یکس یِ بود روبرو  بیسکوت کرد  عج ماکان

کرد که همسرش را ربوده ی صحبت م   
د یبه چانه اش کش یدست   

 ! خوبه -
که ماکان ، به کمکش   ستد یکرد با ی گفت و سع یومه سجاد 

را گرفت شی شتافت و بازو   
؟ یزون یم یمطمئن - ! 



جنباند  یسر سجاد    
شدم یاسقاط یاد ی کم ز ه یخب      یول  زونمیم -   

صورِت سجاد   یِ زخم ها رو  یکرد  جا یکج یخنده  ماکان
او را به دستِ  یزد و در حال بهبود بود  وقت  یم  یبه زرد   
  با یبرساند ، تقر یو مرکز درمان  مارستان یسپرد تا به ب ماهان

جان بود  مهین   
به سمِت پنجره رفت و آن را گشود  سجاد    

 ! گرمه -
د یکش رون یب ب یاز ج ی و جعبه ا ستاد یکنارش ا ماکان   

چه خبر ؟ قاتیاز رف - ! 
لب گذاشت و به سجاد تعارف زد  اما او  یگوشه   یگاریس

  چشم بست و سر به مخالفت تکان داد 
شون  هر چند   آش و لش یرفتن سِر خونه زندگ -  ! 

انگشتانش گرفت و به آن نگاه   انِ یخاموش را م گارِ یس ماکان
  کرد 

نهیدستمون سنگ یکال خونوادگ -  ! 
د یخند  سجاد    

نیزن ی کشت مبه قصدِ  نیزنی م یفک کنم وقت  یخونوادگ -  ! 
لب گذاشت و لب  یرا گوشه  گاریس کِ یبار یلوله  ماکان

نگفت رمان هور  چیکج کرد و ه  
 



 
 
 
 
 
 
 

رو به سمِت او چرخاند  سجاد    
؟ کنهیازت دوا م یخاموش چه درد  گارِ یس - ! 

لب برداشت و آرام گفت یرا از گوشه  گار یس ماکان   
دردم  ندازهیم  ادمی فقط    کنهیازم دوا نم  یروشنش هم درد  -

داره بسوزونه و خاکستر کنه تا  ازیانقدر بزرگ هست که ن  
رهیبگ آروم   
شد  رهی خ رونیب اهِ یو به آسماِن س د یکش یهم آه سجاد    

شد  یو پنج سالش م  ست یاگه زنده بود ، الن تازه ب -   
رخِ او نگاه کرد و منتظر ماند تا ادامه دهد   م یبه ن ماکان
بودند  دهیچیدر هم پ شیابروها   

اش رو سر ِ ترسش باخت یوزندگ  د یبهم بگه  ترس د یترس -   
فشرد ، به لرزه    یکه بر هم م ییخم شد و لب ها گردنش
  افتادند 



چه   د یفهم ی، شانه اش را فشرد  م   یحرف  چیه ی ب ماکان
در جانش است یدرد    
و   د یخط و نشان کش شانیدو روز بعد از آنکه ماهان برا قایدق

زنان ناِم او را خواند  اد یفر  ی تیکرد ، گ نییراه تع   
اتاقش که رفت ، تازه سجاد را شناخت به   

اش ، همزمان شده بود با اعالِم برائت ماکان و   پرونده
و  قاچاق  یداروها  یشرکتش از دخالت داشتن در پرونده 

 فاسد و به 
نشد اما  یبه آن توجه لیدل نیهم    

نکرده  یاو توجه تِ یبه شکا  یبر دِل سجاد ماند که کس  داغش
دانست ی است و ماکان را ، مقصر م   

گناه را گرفته    یب  یِ دانست که جاِن انسان ها ی م یرا فرد  او
و رشوه جان به در برده است یو سپس با پارت    

  ی مثِل ماکان ! تا روز قای و منتظر ماند ، دق د یانتظار کش  سالها
به  یماکان مدام از شهر  نکهیا  رد یبتواند از او انتقام بگ  

امکان را که بتواند رد ش را بزند از   نیرفت ا  یم  گرید  شهرِ 
د یگرفت اما با بازگشتش ، او را در داِم خود د  یاو م   
ِن  دو ساله  اختالِف س یکیو  ست یبود ب  یسجاد دخترک همسرِ 

دند یپرست ی را م گریکد ی با او داشت اما عاشقانه  یاد یز   
مرد ، دخترک   یِ بِد مال تِ یوضع انِ یم   د یشد آنچه که نبا یول

خبر از  ی خواست ، ب ی نم یحامله شد و چون سجاد فرزند   



  یِ که باعث و بان یمجاز کودکش را سقط کرد و زن  رِ یو غ او
به او داد اما ییامر بود ، داروها نیا     

بود ، برعکس عمل  یزی توقِف خونر یکه برا ییداروها
به   دنیو قبل از رس ی زیکردند و بر اثِر شدِت خونر

،  مارستانیب  
دستاِن سجاد  یِ سپرد ؛ آن هم رو جان   
سرشار   ی، از بغِض مردانه ا شیسر بال گرفت و صدا سجاد 
  بود 

ببخشدش   مخوایم  خوامیهر روز براش از خدا آرامش م -

جهنم رو ِش ی که طاقِت آت نهیتر از ا فیمن ، لط یپروانه   
بچه رو   ی، مطمئنم وقت دونمیم  یکرد    ول یباشه  خام  داشته
بار کشت  پروانه عاشق ه یبرد خودش رو هم  نیاز ب  
ها بود  مِن خر ، مِن احمق باعثش بودم  خدا منو نبخشه    بچه

 خدا منو نبخشه رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
  یبار ماکان ، بازو دوِر شانه  نیو ا د یبه صورت کش دست

  او انداخت و آرام گفت
چرخن  اون   یپروانه ات ، الن تو بهشته و گال دورش م -

ی گناه  د ی کار به ذهنش رس نیبچه بود که تنها هم ه یفقط   
حرفاس نیخدا خودش عادل تر از ا  نداشت   
کرد  چشمانش نم داشتند  یو هوف د ی عقب کش سجاد    

؟! زِن تو ، زِن   رهی گیاگه عادِل ، پس چرا انتقاِم ما رو نم -

، پسِر   وشی، خواهِر سودا ، برادِر دار یت ی من ، شوهِر گ
 سهراب و

 نیاون پرونده ان  ا یکه همه شون شاک ییآدما نیا ی  هیبق
شروع  یدوباره ک ست یمعلوم ن  تازنیهنوزم دارن م ایلعنت  
به بدبخت کردِن مردم کنن  

  ی شانه  یِ بار رو نی، چند  یپوزخند زد و به آرام ماکان
د یسجاد کوب   

جمع   زم یه م یکه ما ، دار نی بب نیعادل بودن خدا رو تو ا -

ی فرشته  یِ جهنم جا  شونیورسوزوندِن امپراط یبرا م یکنیم  
و دار و دسته اشه که   یعامر  یِ جا  ستیتو ن  یو پروانه  من
بار راِه فرار ندارن نیا   
آن  یِ رفت و رو ز یو به سمِت م د یکش رونی ب  یتلفن بیج از

  قرارش داد 



  ییزنگ بزن به خونواده ات  بگو حالت خوبه و جا -

رو راحت کن که حال و   الشونیخ  یمشغول به کار شد 
 اوضاعت 

   نشونیکم که سر و صورتت بهتر شد برو و بب هی  خوبه
  ه ی  یبرگرد  یبه زندگ یکن یم ی سع یوانمود کن که دار

ی کار  
نباشن رتیگیپ کن   
زد  حصار رِ یکپ اش را ز کالهِ    

برگردم   د یو بچه ها بزنم  قبِل آفتاب با یتیسر به گ هیبرم  -

یهد  ِش یخونه پ   
د یپرس  ی و گام برداشت که سجاد ، به آرام د یچرخ   

؟ ید یبخش یماکان    منو به خاطِر هد  - ! 
توانست   یدر هم رفتند  نم  شیمکث کرد ، ابروها ماکان
  یاز خاطر برده که چه سخت ای دهیکامل او را بخش د یبگو
یی ها  
اند اما دهیکش      
و سوختِن هر روزه اش را د یفهم یسجاد را م دردِ    
به او انداخت ینگاه مین   

سوختنش   یدوستت داشت سجاد  چون قصه  یلیپروانه خ -

نجات داد  شی ، تو رو از آت   



در گذاشت و قبل از خروج از اتاق ،   ی رهیدستگ یِ رو دست
زد  یبه او لبخند    

فهممیفراموش نکردم اما    م -   
گام   نگیتوری سمِت اتاِق مان  ی در را بست و به آرام سپس

  برداشت
*** 
مبل نشست و به او چشم دوخت که به خواب رفته و   یِ پا یهد 

شد رمان هور یم  نیاش آرام بال و پائ شانه  
 
 
 
 
 
 
 
 

که همانجا پشِت در به خواب رفت و   ستیقبل آنقدر گر شبِ 
شده بود  داریصبح ، دروِن تخت ب   

قلبش را  یِ و خم شد و رو د یاش کش شانه یِ دستش را رو آرام
دورگه اش بلند شد  یِ که صدا شکوفید  قیعم   

؟ یکن یکار م  یچ - ! 



د یاش را متوجه خود د  یبلند کرد و چشماِن خسته و خون سر   
بوسمتیم -   

سوخت از   یم  شیبود  گلو یخودش گرفته و تو دماغ  یِ صدا
  بس ضجه زده بود 

د ی بال کش یخودش را اندک ماکان   
م بدهذره قلقلک ه ی نتشکوفید که  ی شستیلاقل صورتت رو م -   

  یِ و محکم کِف دستانش را رو دند یلرز یهد  یها لب
د یصورتش کش   

لباس  ی  قه ی یِ برد و رو شیپوزخند زد  دست پ ماکان
د یعروسش کش   

ارمیمن دِرش ب ی که هنوز منتظر نمیبیم -   
دستانش پنهان کرد که   انِ یزد و صورتش را م  یهق یهد 

اش نشسته است شانه  یِ رو یکرد کس یحس م  ستاد یماکان ا  
د یرا گرفت و او را بلند کرد دنباِل خود کش یهد  یِ بازو    

نمیبب ایب -   
  یقرار گرفت که م   یو پشِت سِر هد  ستادند یدِر حمام ا یِ جلو
د یلرز   

؟! ماکان   نکن یکن یکار م  یچ -  ! 
لباسش برد و آن را از تنش   پِ یاما دست به سمِت ز ماکان

کرد  ی م یو سع ستادهیا شیلرزان روبرو یخارج کرد  هد   
را بپوشاند  خودش   



و تلخ ی، عصب د یخند  ماکان   
د یکوب واریرا گرفت و او را به د  شیبازوها   

؟! از من ؟! از شوهرت ؟! از   یپوشونیم  یخودتو از ک -

زد ؟ د یرو د   کلتیدور کِل ه هیت که قبِل ازدواج دوستی ! 
د یکوب نیدل دل زد و پا به زم یهد    

نکن ینطورینکن   نکن   ا  -   
و تنش ، مماِس تِن او ماند  د یکش شیخودش را پ ماکان   

؟ یدوست دار یتو چطور - ! 
گردنش برد و زمزمه کرد  رِ یرا ز سرش   

لجن یِ ! بو انت یخ یِ کثافت ! بو یِ بو   ی د یگند م یِ بو -  ! 
 رهیو سرخش خ  سیبال آورد و با نفرت به چشماِن خ صورت

 شد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 



ستین شتریمورد ب  هیاستفاده ات جز  -   
 یِ را زمزمه کرد که صدا  یزیبه گوشش چسباند و چ لب
ُسر بخورد   وارید  یِ را بال برد و باعث شد پا یهد  ی  هیگر
 اما

دِر    د یکوب واریرا گرفت و دوباره او را به د   شیبازو ماکان
تِن او چرخاند  یِ حمام را گشود و نگاهش را رو   

برو سر و تنت رو آب بزن که مامانت اومد فکر کنه   -
ن یهمچ  دمتی دامادش دوباره داماد شده  هر چند    قبال چش  

بودم  یسخته وانمود کنم ازت راض  ی ستیهم ن یمال   
را شاهد بود و  ی هد  یِ ها هیتِن گر زد و شدت گرف یشخند ین
اما د یدانست فرشته او را نخواهد بخش یم     
داشت  یتاوان  زیچ هر   
کرد و   ی، نچ  د ید  انیو گر ستادهیاو را همانطور ا یوقت

آب را رِ یوش  د یدوش کش رِ یخودش داخِل حمام شد و او را ز  
را گرفت و تکانش داد  شیکرد  بازو ی و بر تنش جار گشود    

منم ! ماکاِن   نیزر زر کردن رو تموم کن  ا  نیمنو بب -

 رونی ب زی بر یو توهم داشت الیفکر و خ   ی! هر چ نهیا یواقع
 ! از 
بدن مونده که  ن یکه عاشِق فرشته بود فقط هم یماکان اون
داره  دلم ، قلبم ، روحم ،  ازیاش بهت ن  زهیبه حکِم غر یگاه  



رو تو کفِن فرشته گذاشتم و تو قبرش دفن کردم  تو   احساسم
 وجودم دنباِل عشق نگرد  اگه زنده موندم تا آخِر عمرت 

، فقط   یو نه عشق ی نه بچه ا   یسر کن  ینطوریهم یمجبور
ن یا یو گوشه  ی د یات رو انجام م فهیچند بار وظ یماه  
و نه   ی! نه درس اد یو صداتم در نم یپوسیو م یمونیم خونه
! افتاد ؟  یو نه مسافرت یکار ! 
زده را برداشت و به آن پوزخند زد ، درش    ونیپاپ یِ شامپو

د یاش کرد و عقب کش یخال انی گر یِ سِر هد  یِ را گشود و رو   
خودش را هم دروِن سبِد رخت چرک ها   ِس یخ راهنِ یپ

د یانداخت و قبل از ترِک حمام غر   
و نجس به دردم   فی کث یتو بشور  همخوابه خوب خود  -

خورهینم  ! 
  یِ و با گام ها د یرا بدوِن قفل کردن ، به چهارچوبش کوب در

  بلند به اتاق خواب رفت
  یبود تاب و دامن دهیکه از قبل نقشه اش را کش همانطور

  نهیآ یِ او انداخت  روبرو یتخت برا  یِ رو  ی سرخ و مشک
ستادیا  
  ی کیفقط تار شی مردمک ها  انِ ی شد  در م رهیبه چشمانش خ و
د ید  یم   

و زمزمه کرد  د یقلبش کوب  یِ مشِت شده اش را رو دستِ    
رهیگیم اد یازت متنفر باشه  بالخره  رهیگی م اد یبالخره  -   



گذاشت آرام بماند    ی نقش بسته دروِن سرش ، نم یِ تابلو اما
دهیچیدوِر تن پدوِش حمام که دست  رِ ی، ز ان یگر یدختر  
د یلرز یو م بود    
د یتخت نشست و انتظارش را کش یکرد و لبه  یهوف   
، به سمِت دِر حمام رفت و   امد ین یکه کالفه شد و وقت آنقدر

در دست داشت و با  یفیگشود  ل یهشدار چیه یآن را ب  
ستی نگر ی دوش ، به او م رِ یورم کرده ز یچشمان   
بال انداخت رمان هور چانه  

 
 
 
 
 
 
 
 

انیزودتر  الناس که ب -   
  ش یرا سِر جا فیجلو آمده سر تکان داد و ل ییبا لب ها یهد 

آمد ماکان لباِس  شی گذاشت و با بستِن دوِش آب ، پ  
را به دستش داد  عروسش   

لباِس بختت خشک کن نیخودت رو با هم -  ! 



افتاده لباس را از دستش  ری به ز  ی حرف و با سر یب یهد 
ی او را م شانه ماکان دست به   د یتنش کش یِ گرفت و رو  

 شیتنش را خشک کرد ، دوباره بازو نکهیو بعد از ا ستینگر
و به سمِت اتاق برد  او را سمِت تخت هل داد  د یرا چسب   

افتاد ؟  یباشه ، درد دار  ادتمیهمونا رو بپوش   - ! 
سرش   یِ و پتو را رو تخت نشست ی زار و خسته لبه  یهد 
کرد و حوله اش را برداشت یماکان هوف  د یکش   

یآماده باش د یبا  ام یاز حموم م -   
به حمام رفت و تن به آب   زشیر  یتوجه به هق هق ها یب

  سپرد 
  د یایب رونیحوله به تن کرده و قصد داشت که از حمام ب تازه

زنِگ در ، باعث شد ابرو بال بفرستد  یِ که صدا   
  یهد   د یکش  یحوله اش را محکم کرد و به اتاق سرک  بندِ بدن

بود  رهیخ  نیتخت نشسته و به زم  یو لبه  دهیلباس پوش   
زد  شی، صدا  ختیر یبود که اشک نم  خوب   

یهد  -  ! 
را بال آورد و به او نگاه کرد  سرش   

 یحوصله   یلحا یپتو و خودت رو بزن به ب  رِ یبرو ز -

 یخودت بخوا  نکه یدادن به مادرت رو ندارم  مگه ا حیتوض
 بهش
یشد  دهیکه قبال آبد  یبگ  ! 



و در سکوت به آنچه او گفته بود عمل کرد   د یاش لرز چانه   
بلکه بتواند گره  د یکش شیابروها انِ یم یو دست د یچرخ ماکان

د یآن را بگشا   
نگاه   رونیبه ب یدر دوباره به صدا درآمد و از چشم زنگِ 

زد ، مادِر فرشته بود  یکرد  همانطور که حدس م   
چارهیزد  زِن ب یتلخ لبخند   ! 

کرد خودش را شگفت زده و خجول   یرا گشود و سع در
 نشان دهد

و داخل شد و پس از او هم ، آهو کفش از پا   د یگز  یلب زن
  درآورد
ستاد یماکان ا یروبرو مادرش   

که   خب      گفت یآهو م یعنی اوا   ببخش مادر  ما   من     -

    من گفتم البته که 
و سر خم کرد  د یکش شیبه موها یدست ماکان   

زحمت   نجایتا ا کردمیتو رو خدا  شرمنده  فکر نم د یببخش -

خانم  ی مهست نیبکش   
زد رمان هور ینگبدن لبخنِد  یمهست  

 
 
 
 



 
 
 
 

هم دختِر منه  تو هم یامه  هد  فهیوظ -     
، زن چارهیب  د یکاره گذاشت  دِل ماکان لرز  مهیرا ن  حرفش  ! 
و به آهو گفت د یکش  یآه یمهست   

  یاونا رو ببر بذار تو آشپزخونه مادر   ماکان جان ؟! هد  -

 !کجاست ؟
د ینگاه از آهو دزد  ماکان   

 تو اتاق  -
به آن سمت رفت دهیخم ییسر تکان داد و با شانه ها یمهست   
د یو غر د یخودش را به سمِت او کش آهو   

    انقدر بهت فشار اومده بود که -
به او نگاه کرد  یبا خونسرد  ماکان   

چه    کرد یکه زنم نبود ، جامو گرم م   یزنمه  اون موقع -

همه عالم و آدم خبر دارن تختم باهاش  گهیبرسه به الن که د   
 ! پره
کرد  یدندان قروچه ا آهو   

یپست یلیخ -  ! 
بال فرستاد  ییابرو ماکان   



دونمیم -  ! 
د یاو کوب ی  شانه درداِر دروِن دستش را به   یِ ظرف ها آهو   

فیرذِل کث -  ! 
زد   یشخند ین ماکان   

 ! ممنونم -
که مرد  د یبه شکِم او کوب یکرد و قبل از رفتن مشت یهوف آهو

  خم شد 
 یِ صدا دنِ یبا شن یتوجه به آن ، سمِت اتاق رفت ول یاو ب اما
، داخل نشد  یهد    

کرد  یتخت نشسته بود و دخترش را نوازش م یلبه   یمهست   
، عصر ببرمت دکتر یتیاذ  یلیاگه خ    زمیعز -   

خاله اش مچاله شده بود و عطِر مادرانه   حصار انِ یم یهد 
د یکش یم   هیاش را به ر   
    نه    خوبم -

  یِ آهو دست رو  دند یدو یصورتش م یِ اشک رو یها قطره
را با  یصورِت هد  ی سیخ یلب فشرد و بغض کرد  مهست   

گرفت رمان هور  دستانش  
 
 
 
 



 
 
 
 

و حالت بد   ی؟! اگه درد ندار ی کنیم  هیگر ی چ یپس برا -

؟! ماکان بد رفتار کرد باهات ؟ هی، پس مشکل چ ستین ! 
رو نکرد ؟ تتیرعا ! 
زد و چانه بال انداخت  یهق یهد    

هوامو داره  یلیخوبه  خ  یلینه  ماکان خ  -   
  انِ یناراحت و پر بغض ، صورِت دخترش را م یمهست

  دستانش گرفت
مامانم ؟ یپس چ - ! 

مادرش فشرد   ی نه شاپر صدا شکست و سر به   یهد  بغض   
که شبمو تو   کشمیازش خجالت م  کشمیاز فرشته خجالت م -

دونمیم   بخشهیشوهرش صبح کردم  منو نم حصار  
بخشهینم   

و چشم بست و   شکوفید دخترش را  ِس یخ یِ موها یِ رو یمهست
د یُسر رون یب شیمژه ها انِ یاشک از م   

هم فشرد  به   یِ زد و لب رو هیتک واریو به د   د یعقب کش آهو
بود  ستادهیعقب تر ا یماکان نگاه کرد که اندک   



و به   د یتکان داد و چرخ یاش گرفته و دردمند بود  سر چهره
  آشپزخانه رفت

خواهرانش افسوس خورد  هر دو  ی هم پلک بست و برا آهو
شان را تباه کرد  یشده بودند که زندگ یعاشِق مرد    

# 
*** 
در   یاقیحس اشت چیو خاک گرفته نگاه کرد  ه ف یدفتِر کث به

  دلش نداشت
نداشته   یرفت و از عالقه  یکه نزِد عامر یهست روز ادشی

اش سخن گفت ،  یقبل ر یاش به بازگشت به شغل و مس  
د یچرخ یدوِر سرش م ایتمام دن ییگو   

داشته باشد  یقصد  نیشد که او چن یکرد ، باورش نم تعجب
گفت  نیرفت  از ا  شیماهان پ یاما ماکان طبق گفته ها   

تواند درست انجام دهد و حس   یرا نم یگریکاِر د  چیه که
ی عالقه ا چیامر ساخته شده و ه نیهم یکند که تنها برا یم  
در تجارت ندارد  تشی فعال یادامه  به   

اول یبازگشته بود سِر نقطه   حال    
گذاشت   ی در آن قدم م د یکه با  یو سرد و راه  یدفتِر خال کی

بار به  نیاول یاز آنچه که برا ری غ یهدف یبار برا نیاما ا  
رفت ینزِد عامر خاطرش   



قدم  یو با صدا د یپنجره کش یدود گرفته   ی به لبه  یدست
، سر بلند کرد  ییها   
شد و نگاهش را چرخاند  شانهدست به  آهو   

کار داره یلیخ -   
رمان هور  ستاد یا شیآمد و روبرو شیگفت  او پ یهوم ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یخوا یکمک نم - ! 
چانه بال انداخت ماکان   

امی از پسش بر م -  ! 
کرد  ی و نچ د یبال برد و دوباره چرخ  ییهم ابرو آهو   

ذره محال   هی ی ری رو پس بگ گاهت یدوباره جا یبتون نکهیا -

رسهی به نظر م   
برد  بیپوزخند زد و دست در ج ماکان   



 ینطوریداره  اصِل حرفت رو بزن  ا  هیحرفات کنا -

ستین  ی زخمات کار   
شد و ماکان از چشمانش ، خشِم   رهیبه او خ  د یهم خند  آهو

خواند  ینهفته در درونش را م   
  من مثه تو خنجر نبستم رو زبونم  فقط اومدم بهت سر بزنم -

و با توجه به   ستاد یشد و برابرش ا کیبه او نزد  ماکان
شان ، از بال به او نگاه کرد  یاختالِف قد    

؟ یسرمو بزن ای ی بهم سر بزن یاومد  - ! 
لبش بود  یپلک زد و لبخند هنوز گوشه  یبا خونسرد  آهو   

اگه انقد    نیهم  نجایماهان اومدم ا یمن فقط به گفته  -

ر یتقص کننی ات توطئه م هی همه عل ی کنیکه فکر م یمتوهم  
  خودته

شانه محکم کرد و قصد کرد به رفتن اما قبل    یِ را رو فشیک
  از آن ، انگشِت اشاره اش را در هوا تکان داد 

خونه  خسرو و   ا ی! امشب ب  رفتیم  ادمیداشت    یراست -

دارن ییخبرا  هیانگار   ژنیب   
و رفتنش را به نظاره نشست ستاد یپلک زد و ا تنها   

*** 
داخت و کتش را هم  ان زیم یرا رو دشیدسته کل ی خستگ با
نیزم یِ رو   
د یبه صورتش کش یمبل نشست و دست یرو   



از   یکه خسرو به آنها نشان داده بود لحظه ا ییها عکس
رفت یبرابر چشمانش کنار نم    

خواست  در  ینبود که او م یزی آن چ یصفدر  یک یزیف حذف
شدِن خوِد ماکان ،  ی و زخم یربودِن هد  یِ و دار ماجرا ریگ  

رخ   ییدارهایافتاده و چه د  انشانیم یی نبود چه اتفاق ها معلوم
به قتلش گرفته اند و آنها هم فرصتِ  میداده است که تصم  

داشت را   دوستیکه با آنها  یو شناخت افراد   یصفدر بِ یتعق
  از دست داده بودند 

صدا خم شده و  یب  یسر چرخاند ، هد  یخش خش یصدا با
رداشته بود کتش را ب   

؟ یکن یکار م  یچ - ! 
نگفت  چیبه او نگاه کرد و ه دخترک   
از جا بلند شد و    د یاش کش یشانیبه پ  یکرد و دست ی نچ ماکان

 به سمتش رفت رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
؟ یکنیکار م  ی با تواما   چ - ! 

آِب دهان فرو برد و آرام گفت یهد    
که ینیبیم -   

پوزخند زد و سر کج کرد  ماکان   
یلباسامو جمع کن  نکهیاس  نه ا گهید  زیچ  هیات  فهیوظ -   

، با دو دست آن را چنگ زده  یاما هد  د یرا گرفت و کش کتش
  بود 
و لب زد  د یبغضش را بلع  یسخت به   

نباش ینطوریماکان ، ا -   
و او را  د یشانه اش کوب یِ کرد و با دست به رو ی پوف ماکان

  کنار زد 
  برو بابا -

به دست و صورتش زد   یرفت و آب  یبهداشت سیسرو به
اش ، منتظرش بود  شانهبه  شانه یکه آمد ؛ هد  رونیب   
انداخت و آن را  یسبز رنِگ دروِن دستش نگاه یحوله  به

و از کنارش گذشت د یاز دستش کش   
دو قدم داخل اتاق نگذاشته بود که دخترک از   ی کیهنوز  اما

او  ی شانه  رِ یرا ز شیو دست ها د یکش صارحپشت او را در    
کرد  قفل   



  یِ هم فشرد و دستانش را مشت کرد تا رو یِ پلک رو ماکان
نند یُهد ُهد ننش یزده   خیسرانگشتاِن    

  یشانه اش را لمس م ی  انهیکرد که م یرا حس م شیها لب
نشاند  یم  شکوفهکند و    

و چانه اش را گرفت و سرش    د یچرخ فشیظر  یِ بازوها انیم
  را بال آورد 

کردم ؟! بدتر از اونا   رتی کم بهت حرف زدم ؟! کم تحق -

؟ یکنیدنبالم موس موس م ینطوریکه ا  یبشنو یخوایم ! 
چشماِن آب افتاده اش را به او دوخت یهد    

، سردش نکنه  باز من انقدر تند هست که دو تا حرِف ت ِش یآت -   
لغزاند و آن ها  راهنشیپ یِ دکمه ها یِ لرزانش را رو دستانِ 

درونِ  یگردنبنِد حلقه  یِ قلبش را و سپس رو  یِ را گشود  رو  
شکوفید  یو طولن قی را عم گردنش   
و آرام لب زد  د یکش د یطال سف  یحلقه  یِ رو دست   

ات ، محکوم به   یقدم  هیکه تو  نه یاگه تاواِن عشقم به تو ، ا -

ه ی رِ یفقط ز  کنم یباشم ؛ با جون و دل قبولش م یی تنها  
خوامی نم  یزیچ گهیباش و کنارم نفس بکش  د  سقف     
زد    ی نیکرد و لبخنِد غمگ یصورِت سرد و سخت او نگاه به
و از د یچرخ  یو سپس به آرام د یاو کش ی شانه یِ رو یدست  
رفت رمان هور رونیب اتاق  

 



 
 
 
 
 
 
 

و تماِم حواسش در  ستادهیا شی فشرده سرجا ییبا لب ها ماکان
یهد  یِ لب ها شیپ یمتمرکز شده که لحظات ینقطه ا  

آن نشسته بود  بر   
# 

*** 
تا   د یکش یهل داد و سرک واری را سمِت د  یمی قد  یِ قهوه ا  زِ یم

ند یکارگرها را بب  یِ کاِر باق   
زد  ینگاهش ، لبخند  دنِ یاز کارگرها با د  یکی   

؟ یبد  یخواینم یی چا ه ی ، مایآقا    خسته شد  - ! 
شد و سر تکان داد  یکور یماکان  لبِ    

  الن -
انداخت و به   زیم  یِ دوِر گردنش را برداشت و رو دستمالِ 

اش رفت یکوچِک دفتِر نقل یسمت آشپزخانه     



کرد    شیرا پ یاه ی گ کبارمصرفِ ی یها وانیل یِ حاو کِ یپالست
به وقِت خروج از خانه به او داده بود   یکه هد  یو از فالسک

، 
، اخم در   یزنانه ا یِ صدا دنِ یکه با شن ختیر   یچا شانیبرا

د یهم کش   
،  دنشیرفت که با د  رونیو از اتاقِک کوچک ب د یچرخ
دند یبال پر شیابروها   
آمد  شیپ زن   

زیماکاِن عز -    
اش را کنترل کند  یکرد شگفت زدگ یسع   

یخانِم طاهر -  ! 
آمد و دسته گِل دروِن دستش را سمِت او گرفت شیپ   

نفرم که شروع   نیبارم من اول نیناقابله ! انگار    انگار ا -

گمیم ک یرو بهتون تبر د یکار جد    
بزند  یکرد لبخند  ی سع ماکان   

د یمحبت دار -   
کرده بود نگاه نمود  ی چا یکه از او تقاضا یبه کارگر  سپس
  و گفت

  یبراتون  زحمِت پخشش رو بکش ختمیر  ییاوستا  چا -

و کلوچه هم هست کی ک  شمیممنون م   
تکان داد و ماکان ، دست به سمِت دفترش گرفت یسر مرد    



طرف لطفا  نی از ا د یبفرمائ -  
اش  یی ، نگاه دوِر دفتر چرخاند و با راهنما یبا لبخند  مهراوه

  به سمِت اتاق او رفت
د یکش شیپ یا یدر را پشِت سِر او بست و صندل ماکان   

رمان هور د یبفرمائ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
گرفت  یجا زیم  یخودش هم ، لبه  و   

ستیسرجاش ن یچ یواقعا ، هنوز ه خوامیعذرم -   
گفت یپلک زد و با حفِظ لبخندش به آرام مهراوه   

موقع   یکنم که ب  یعذرخواه د یمن با  د یحرفو نزن نیاصال ا -

می شما دوباره تصم دمیشن ی خب   وقت یاومدم ول  
همکارا   نِ یخوشحال شدم  خبرش ب یلیخ نیکه برگرد  د یگرفت
از حد خوشحال شدم شیواقعا ب دمیشن  یوقت  دهیچیپ   



و با   فی مثل شما کاردان و شر یسالمت به افراد  بخش
داره  ازیوجدان ن   
د یبه دوِر لبش کش یپوزخند زد ، دست ماکان   

مشخصه شیچند سال پ ی ! از حادثه   یلیله ! خب -  ! 
سپس    د یکش یانداخت و آه ریسکوت کرد و سر به ز  مهراوه
به حرف آمد  یبه آرام   

اد ی ن شیمشکالت پ نیبار از ا نیا دوارمیواقعا متاسفم    ام -   
و نگاهش ، رنِگ سوال داشت   ستیبا اخم به او نگر ماکان

حالِت چهره اش ، ادامه داد   دنِ یمهراوه سر بال آورد و با د    
- کار   نیشهرو تو ا نیچه خبره تو ا میخودمون خبر دار گهید 

بهداشت و درمانه و در ی بخش ها  نیاز حساس تر یکی  
فکرش رو   یواقعا حت   شهیها م انت یخ نیحال بزرگتر نیع

یپوشش ها یداروها رو تو یبکنم که چطور تونمیهم نم  
   دنیپخش م یو بعد به شرکت ها  کننیم ی بسته بند  گهید 
ا یجز سودشون ؟!  ستیمهم ن یچ چیبراشون ه یعنی  

 دنیراحت دسِت مردم م  الِ یفاسد رو با خ  یداروها  یچطور
ایو     خدا   

کرد  یبه تاسف تکان داد  ماکان دندان قروچه ا یسر   
از   گفتم ی، م کردنیکارا رو م نیسواد بودن و ا یاگه ب -

و جهلشون و عشق ثروتشونه  اما مطمئنم   ینادون یِ رو
که  ییکسا  



کارن نیا ی، از باسودا و کاربلدا اننیجر نیا پشت   
د یو با شک پرس د یلب برچ  مهراوه   

سیخب چرا به پل نشونیشناسی ؟! اگه م نیدونی شما از کجا م -     
سر تکان داد  ماکان   

جز گردن   ی مهراوه خانم ، ک یول  شناسمشونینه  نم -

رو جا به جا و زیانقدر راحت همه چ  تونهیکار م نیا یکلفتا  
کار   نیا یِ جز شناسا  یبو نبره ؟! ک یبدل کنه و کس عوض

تو انباِر   شرکت رو ببرن هیانباِر   یِ ها  یراحت خالف تونهیم
هی  

؟ گهیو شرکِت د  پخش ! 
د یکش یبا افسوس ، آه مهراوه   

قانون دادشون   لِ یدستشون رو رو کرد و تحو شد یکاش م -

، چرا  فهیبخش به نظرتون کث نیاگه    اگه انقدر ا  
؟ نیبرگشت ! 
برد   ب یو دست در ج ستاد یآمد و ا نیپائ  زیم  یِ از رو ماکان

 رمان هور 
 
 
 
 
 



 
 
 

همه   نوی، خالف داره  اونم از نوع بزرگش  ا ست ین فیکث -

شهیخب هم  ی ول زننیو خودشون رو به ندونستن م دوننیم  
کار ساخته شدم     نیا یبرگشتم چون من برا  ست یفرار ن راهِ 
سنمم   گه یام کنه  د  یراض تونه ینم یا  گهیکاِر د  چیه  

رو از صفر شروع کنم و   یا گه یکه بخوام کاِر د  گذشته
کارو بلدم  درسته بازم مجبورم   نیمن راه و چاه ا  رمیادبگی
 از

شروع کنم ، مجبورم تالش کنم تا دوباره اعتماد شرکت  صفر
ی شروع کنم  حت  زیخرده ر ی ها رو جلب کنم و از کارا  

  زاتیو تجه یبهداشت یشیمجبور شم تو پخش آرا د یشا
بهداشت و ی ادامه بدم اما    من تو حوزه  تمویفعال  یپزشک  
افتاد و مثه   یشدم  اگه اون اتفاقا نم  دهیرشد کردم و آبد  درمان

که شد ی و باعث نم  گرفتیننگ دامِن منو نم  یلکه  هی  
حوزه بودم نی ا یاز قََدرها  یک یالن  د یشا فتهیاز پا ب  شرکتم   
،    شیحرف ها د یشد و در تائ  رهیدر سکوت به او خ مهراوه

  سر تکان داد 
گرفت قی عم یبال انداخت و نفس  ییزد ، ابرو یلبخند    



 یداروها ییهمه مون ! رسوا  میرو گذروند  یبد  یسالها -

ی همه مون شد  اما خب شما    _ مکث رِ یقاچاق دامن گ  
 یگفت _ تاواِن بد  یو با ناراحت د ی، لبخند از لبش پر کرد 
ه تونهمسرتون    فرشته و بچ   د ی داد   
هم چفت  مهراوه که   یرو شیماکان دوخته شد و دندان ها لبِ 
گفت یو با دلسوز ستاد ی، ا د یحاِل او را د  نیا   

خوامیناراحت تون کنم  من واقعا عذرم خواستمینم  د یببخش -   
کرد  یهم فشرد و سر جنباند  هوف  یپلک رو ماکان   

گذشت  ستین یمساله ا -   
د یآمد و آرام پرس شیپ مهراوه   

؟ نیفراموش کرد  یعنی - ! 
در آن بود ادامه داد  یخوشحال ی که اندک ییتند و با صدا و   

    د یببخش  نیکه دوباره ازدواج کرد  نیحتما فراموش کرد  -

د یخوشبخت باش دوارمی ام  گم یم  کیرفت  تبر ادمیکال    
و  یگفت  تالش داشت خوشحال  یرا نم  نیا شیصدا اما

یاش را در آن انعکاس دهد ول یمسرور     
زد  ی پوزخند  ماکان   

به   د یاما خب   آدم با ستیفراموش ؟! قابِل فراموش کردن ن -

برگرده  ممنونم یزندگ    
زد و نگاهش را دور تا دوِر اتاِق  یلبخنِد کوچک مهراوه

انداخت ی میکوچک و قد    



  ی تر و بهتر و تو منطقه  ک یش یلیدفتِر سابق تون خ -

الن      نیهم بود  شما تو کار واردات و پخش بود  ی بالتر
 سالها
اما الن    عمال  نیبه اون مرتبه تالش کرده بود  دنیرس یبرا
شروع راه  دفترتون   به نظرم  یبرا د یندار یچیه  

  یدارم ، فکرها  اد یکه من از شما به  یزیاون چ  کهیکوچ
، شرکتِ  یشرکِت بسته بند   د یدر سر داشت یبزرگتر   

؟ ییها دهیا نی همچ یبرا ستی ن  کیکم کوچ هی ؟!  یداروساز ! 
کدر و   یوارهایلِب ماکان بال رفت و او هم به د  ی گوشه
دفتر نگاه کرد رمان هور یِ میقد   

 
 
 
 
 
 
 
 

-   نیخب   هم  یکار کنم  ول ی قراره چ قا یدق دونمیخودمم نم

نکه یبهتره  ا  یاومدن از سردرگم رونیب یشروعش برا  



سابقت رو   یو همکارها  یاعتماد شرکتها رو جلب کن یبتون
سخته  با   یلی، مسلما خ  ی دوباره کن یِ مجاب به همکار  

خان صحبت کردم  بهم قول دادن که کمکم کنن برزیفر   
بال انداخت ییابرو مهراوه   

اونم    نیگرد یبرم نیدار یچه خوب ! پس با پشت گرم  -

یمثِل جناِب عامر یکس   
سر تکان داد  ماکان   

بهم لطف داشتن شهیخان هم برز یفر -  ! 
شانه انداخت و به او  یِ را رو  فشی زد  ک یتنها لبخند  مهراوه
  نگاه کرد 

        رم یوقتتون رو نگ نیاز ا شتر یفک کنم بهتره برم و ب -

یموقع مزاحم شدم ول یکه ب  خوامیبازم ازتون معذرت م  
  ی  هیانقدر خوشحال شدم که نتونستم منتظر افتتاح   خب
براتون انجام اد یازم برب یدفترتون بمونم  هر کمک  یرسم  
د یبهم اطالع بد   هیکاف  دمیم   

گشاده او را بدرقه کند  کناِر در   یی کرد با رو  یهم سع ماکان
بر لب آورد  یظاهر یو لبخند  ستاد یا   

سرکار خانم  ممنونم از محبت تون ردایلطف تون پا -   
ماکان را فشرد    یِ تشکر ، بازو  یزد و به نشانه   یپلک مهراوه

، دفتر را ترک کرد   یا یو سپس با خداحافظ   



اش را   شانهدروِن  یِ هوا یمحِض رفتنش ماکان با پوف  به
د یکش  شیبه موها یکرد و دست هیتخل   
تازه اوِل راه بود  نیا  ! 
ها و اظهاِر   یو تحمِل دلسوز   یمیقد   بانیهمکاران و رق دنِ ید 

کاتشانی کمک ها و تبر   
  یفکر کرد که تا ک نیو به ا  د یاش مال یشانی پ  یِ دست رو با
کند ؟ یرا باز  ینقِش لعنت نیتواند ا یم ! 
# 

*** 
روبرو خواهد شد  یت یدانست با جمع ی خانه را که بست م در

ک یو به سان  د یتا بناگوش بگشا ش یآنان هم ن ی برا د یکه با  
و بخندد و صحبت  د یسر خوِش از هفت دولت آزاد بگو آدمِ 

 ! کند 
  ی کردند برا یبود  چشمانش تمنا م  یدرون سرش ولوله ا اما

بدوِن کابوس یخواب  یخواب ، برا   
آمد  ییرا کناِر در انداخت  صدا فشی گرفت و ک یق یعم نفس   

؟ ییماکان جان   تو - ! 
بعد   یبال رفته منتظر ماند ؛ لحظات یزد  با ابروها یپوزخند 

شد  شانه بال  داریبرابرش پد  دهیترس ی با چشمان  یهد   
  انداخت

خونه رو داره ؟!رمان هور  نیا د یهم مگه کل یا گهیآدِم د  -  



 
 
 
 
 
 
 
 

  شانه یِ که داشت را برا یآِب دهان فرو برد  هر درد  دخترک
ن یکه ماکان ، ا د یترس یم  نیخواست و از ا یخود م ی  
را جار بزند اما درد     
را همراِه   یآمد و دست دوِر شانه اش انداخت و هد شیپ او

یِ ماکان به رو  یِ از فشاِر پنجه ها د یخود کرد  تنش لرز  
شیبازو   
سالن که شدند ، رودابه از جا برخاست و با نگاه ،   داخل

قامِت پسرش رفت  یقربان صدقه     
مادر به قربونت  یخسته نباش    زمیعز -   

هم   یِ صورتش رو یِ کرد عضله ها یزد و حس م یلبخند 
زد  شکوفهمادرش را   یِ رفت و گونه  شیپ   ند یآ یم   
شانه   یِ انداخت و برابرش خم شد و رو ینگاه رشی پدِر پ به
شکوفید را  شیها   



، تمام   شیآنها چرخاند و دو قلوها برا انِ یرا م نگاهش
دند یخند  یصورت م   

نیخوش اومد  -  ! 
د یزانو کش  یِ رو یمبل نشست و دست یِ رو مادرش   

  عروس دعوتمون کرد  -
اما زهِر چشماِن   د یپاش یهد  یِ نگاِه مهربانش را به رو و

د یکش  یماکان شهِد ِمهِر او را به تلخ   
زد و سپس خودش را  یو لبخنِد کوچک د یاز ماکان دزد  چشم

  در آشپزخانه پنهان کرد 
دسِت چِپ   یِ رو رمرد یکناِر پدرش نشست و دسِت پ ماکان

  پسرش نشست و آن را فشرد 
  ی کرد  م  ی به او نگاه م عیوس یبا لبخند    ستیاو نگر به

د یاما هنوز ام ست یدرست ن یز ی پسرش چ یدانست در زندگ  
    داشت
به پشِت دسِت  ینرم   ی، ضربه ها یزد و به آرام  یپلک ماکان

د یپدرش کوب   
  طنتِ یکنجکاو و پر از ش یِ و در برابِر نگاه ها  ستاد یا سپس

به آشپزخانه رفت شیخواهرها   
  ی به آرام  د یچرخ یتند و تند مثل فرفره به دوِر خود م یهد 
و زمزمه کرد  ستاد یرفت و پشِت سرش ا شیپ   

یکنیمکه واسه من مهمون دعوت  -   



  نتینگاهش به کاب  د یکوب ی قلبش تند تند م  ستاد یا دخترک
خانه بود  قصد کرد به سمِت او برگردد که ی میقد  یها  

  نیبال و پائ یاو گذاشت و به نرم  یپهلوها یِ دست رو  ماکان
  برد 

خودتو بهم   یچطور یدونیخوب م     کنهی عقلت کار م -

یبچسبون   
  رِ یبرد و ز شیاو فشرد و سر پ یِ را به پهلوها انگشتانش
د یگوشش غر   

از من اجازه   د ی آب خوردنت هم با ی برا یباشه ، حت ادتی -

مهمون دعوت کردن یچه برسه برا  یریبگ  ! 
و پچ زد   د یلب برچ یهد    

 ماکان !رمان هور-
 
 
 
 
 
 
 
 



  نیکرد که در کمتر یو اندام مردانه اش را حس م کلیه
اش پر شتاب بال و   شانهممکن به او قرار داد و  یفاصله 

نیپائ  
رود  یم   

فشرد و زمزمه کرد  نت یکاب  یاو را به لبه  ماکان   
   یکنیم یغلط ن یخبر از من همچ ی آخرت باشه ب یدفعه  -

 چه مادر و پدرم باشن و چه پدر و مادرت  تا من نخوام
؟  ید یفهم  ذارهیخونه نم نیپاش رو تو ا چکسیه ! 
به تنش داد و از  ی از او نگرفت ، تکان محکم یجواب یوقت و
د یغر شیدندان ها انیم   

- نه ؟  ا ی ید یفهم ! 
زمزمه کرد  یبرد و با ناراحت  نیآرام سربال و پائ یهد    

یتو بگ  یهر چ -  ! 
  یِ ، رو شیاما هنوز دست ها د یعقب کش تی با رضا ماکان
او بودند  یپهلوها   

  یِ زد و او را به سمِت خود چرخاند  نگاهش را رو یشخند ین
ده ی داد و سپس به صورِت رنگ پر یبدِن او گشت  

ستینگر اش   
اش   نهیمفت خوردن و گشتن بهت ساخته  پس هز نکهیمثه ا -

؟ یچ ! 



کالِم   ی نیانداخت  سنگ ر یهم فشرد و سر به ز  یلب رو یهد 
کرد  یرا خم م  شی ماکان شانه ها    

او نشست و سرش   یچانه   رِ یاش ز دهیمردانه و کش انگشتان
در هم گره خورده بود  شیرا بال آورد  ابروها   

داره و هر   یمت یق  هی ی زیهر چ  یآخِر شب خواب باش نمینب -

تو هم دهیوقتش رس  کنهیپرداخت م  یجور  هی یکس  
یکن پرداخت   
  یرفت اما م  رونیاو را رها کرد و از آشپزخانه ب سپس

به جا گذاشته است یا رانهی سرش ودانست پشتِ    
  ی کرد نسبت به نگاه ها یمادرش نشست و سع  یروبرو

توجه باشد  ی مشتاقش ب   
را خطاب قرار داد  شیزد و خواهرها هیمبل تک  ی پشت به   

؟ د یالن سر درس و مشقتون باش د یشما دو تا فتنه مگه نبا - ! 
زد  یدلبرانه ا ی ، قِل بزرگتر ، لبخند  مانا   

آخه ؟ میکارت دار ی؟! چ  اد یداداش ؟! دلت م - ! 
حرِف خواهرش را  یهم تند تند سر تکان داد و دنباله  تابا

  گرفت
شهینم ری! درس و دانشگاه که د  گهید   م یواقعا ! هست -  ! 

بال انداخت ییابرو ماکان   
سوزوندن چرا  شک دارم   شیآت یدانشگاه که بله ، ول -

؟    نجایا ا ی  د یول کن د یز یبه هم بر د یرو که بتون ییجا  



، نگاِه همه  یشدند که با آمدِن هد  رهیبه او خ شخند یدو با ن هر
رمان هور  د یبه سمِت او چرخ  

 
 
 
 
 
 
 
 

د یزود از جا پر تابا   
 ! بده من ! بده من قربونت برم -

او رفت و   یِ را از دستش گرفت  مانا هم پ ی چا ینیس و
د یرا چسب یهد  یِ بازو   

ایب  نمیبب نجا یا ایب    ایب -  ! 
  نیرا کناِر ماکان نشاند و نگاِه مرد ، سمِت چشماِن پائ او
او رفت یشده  دهیکش   
و سر تکان داد  ستاد یبه دستش ا  ینیکناِر خواهِر س تابا   

داره یتازه عروس و داماد کناِر هم چه مزه ا    یآخ -  ! 
، به مادرش   یتوجه به هد   یلِب ماکان بال رفت و ب ی گوشه

  نگاه کرد و با او سِر صحبت را باز کرد 



رخِ مردانه اش ، هنوز پر   می ن  د یاو را پائ یرک یز  ریز یهد 
نگاه   شیو به خواهرشوهرها  د یلب کش یاخم بود  زبان رو

 کرد 
گرداندند  ی را دور م ی نیس که   
از نگاهش ،    ستیبالخره نشست و با لبخند به او نگر تابا

خواند که در چشماِن فرشته نسبت به  یرا م  یهمان عشق  
بود  ماکان   
چشماِن برادرش یول     
نداشت و  یبه هد  یماکان نگاه کرد  توجه یِ صورِت جد  به
بود  د یبع نیا   

 ا ی رد ینداشت فرشته کناِر ماکان باشد و او دستش را نگ امکان
به  ی نگاه می لب ، ن یِ رو یبار با لبخند  کی هر چند لحظه   

ندازد ین او   
  کیبه خواهرش زد ، مانا سر به او نزد  یآرنج ضربه ا با

  کرد 
 !ها ؟ -

گفت یبه آرام تابا   
؟ نهیچرا همچ نیا - ! 

اخم کرد و نگهش را به او داد  یاندک مانا   
؟ ی ؟! چ یک - ! 

دهان گرفت یِ کرد و دست جلو ی هوف تابا   



نداره که یتوجه یماکان ! نگاه ! اصال به هد  -  ! 
د یبه او رفت و عقب کش یچشم غره ا مانا   

اعصاب نداره ؟ یدونیولشون کن ! خسته اس ! نم  - ! 
  رهیخ یمبل شانه سپرد و به هد  ی نگفت و به پشت چیه تابا

یبه او زد وهد  یکرد  لبخند   یماند که نگاهشان در هم تالق  
متقابال پاسخ داد رمان هور هم  

 
 
 
 
 
 
 
 

دانست   یمادر و برادرش سپرد اما م یِ به حرف ها گوش
ستیدرست ن نی ب  نیدر ا یزیچ   

*** 
در   یجان گری، د  ستاد یو راست ا د یکش ز یم یِ که رو دستمال

  تن نداشت
از رفتِن مهمان ها ، بکوب کار کرده بود تا از دسترس   بعد 

  ماکان دور باشد 



عواقبش را   د یدر انتظارش است که با یدانست خشم  یم
فتد یب ری تحمل ، به تاخ نیداد ا یم حیتحمل کند و ترج   

و باز مصمم   دند یکش یم اد ی ش فربدن یمهره ها یخستگ از
اما  ها یو صندل زی م دنِ یو ساب یکار   زیبود به تم    
نمانده بود  یز یچ گری زد و د  یچرخ  ! 
، فرش را جارو   دهیرا دستمال کش زی ها را شسته ، م ظرف

غذاها را جا به جا کرده بود  ی ماندهینموده و باق   
نبود  چینگاه چرخاند  اما ه دانهیآشپزخانه رفت و ناام به  ! 
را شست و با ترس و لرز به   شیناچارا ، دست و رو پس

  اتاقشان گام گذاشت
دروِن  یتخت ، نفِس حبس شده  یِ ماکاِن خفته رو دنِ یبا د  اما
فرستاد  رونی اش را آرام و تکه تکه ب شانه   
کرد و شانه  ضی را تعو شیهر چه تمام تر لباسها یِ آهستگ به
زد   شیبه موها یا   
 د یرا بال کش  شی پتو را کنار راند و پاها  یسر و صدا لبه  یب

د یکه دسِت ماکان ، مچش را چسب    
؟  ی فرار کن یتونیم  یفکر کرد  - ! 

دندان فرستاد و به او نگاه کرد که ماکان   رِ ی ترس ، لب ز  با
تخت انداخت و دو دستش را  یِ و او را رو د یدستش را کش

 کنارِ 
د یتخت کوب یِ ، به رو سرش   



؟!   یرو ثابت کن  یچ یخوای ؟! م ی کنیکارا رو م نیچرا ا -

 !خوب بودنت رو؟! دوست داشتنت رو ؟
برد و دروِن صورتش  نیو سرش را پائ د یبر هم سائ  دندان
د یغر   

نکن ؛ بد   یبد ، باز  یِ قصه ، منـم ! با آدما نیاما بِد ا -

یبازیم  ! 
فشاِر   انِ یاو گذاشت و گوشِت صورتش م یگونه  یِ رو دست

  انگشتانش چروک شد 
گوشش لب زد  ری تر برد و ز  نیرا پائ سرش   

ات رو   فهیوظ  ه یخال فتی ک دمیبهت گفتم ؟! د  یچ ادتهی -

کنمی انجام بده ، فردا خودم پُِرش م  ! 
او سپرد  ی، تن به خواسته   عانهینگفت و مط چیه یهد    
بود اما به جان   ی و مجازات هیرفتاِر ماکان از نظِر او تنب  د یشا

د یرس ی به نظر م یو خواستن نیر یآنها ش یو کاِم او ، همه     
  ند یبنش  جهیصبرش به نت ایرسد که   یفرا م یدانست روز  یم

بالخره ، با  ای  ابد ی یخواهد دست م یو به آنچه که م   
  ی کشد  اما حت  یم حصار که در دل دارد خاک را به  یعشق

ی برسد که محبت ی توانست بکند که روز یتصورش را نم  
  نیگاه چن چیدانست ه یبه ماکان در دل نداشته باشد  م نسبت
رسد  ی نم یروز     

 رمان هور #



 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
صدا باشد  ی ب شیممکن قدم ها  یکرد تا جا ی م یسع   
ماِم صورتش غرِق عرق بود  ، ت اهرنگیآن کالِه س رِ یز

کرد  یصورِت خودش حس م یِ بازدِم گرمش را رو   
دروِن دستش را به اطراف انداخت  یچراغ قوه  کِ ی بار نورِ 

ی کینبود  کل ساختمان در تار ز یچ چیو چشم تنگ کرد  ه  
آمد که به    ی نگهبان ها م یفرو رفته و سر و صدا مطلق

  دنباِل رفع مشکل بودند 
سر و صدا خودش را به انتها راهرو   یبلند و ب ی گام ها با

گرفت یداد و نفس هیتک واریرساند و به د    
شدِن  ک یاز نزد  یحاک ییصدا  چیکرد ، ه زیرا ت شیها گوش
د یرس یبه گوش نم یکس   



  یِ و نور را رو د یکش رونیب ی د یبرد و کل بی دست در ج پس
بر آن حک شده بود ، انداخت ی که ناِم عامر ی قفِل در   

گشوده شد  یکیت یبعد ، در با صدا یکم   
 ی زد و لحظات هیاتاق که رفت ، در را بست و به آن تک  درون

توانست  ینم   رد یدرون سرش آرام بگ یچشم بست تا ولوله   
برود ،   شیماهان پ ی حرکت بماند و طبق نقشه  یو ب ساکن

که او در سر داشت یآهسته و خزنده ا تم یآن هم با ر   
کاِر   زِ یم دنیانداخت و با د  واریچراغ قوه را بر در و د  نور
چرم   ی هیچرخان با رو یِ رفت  به صندل   شی، پ  ی بزرگ
ی نگاه  

خود تخت   یخوِن مردم برا ختنِ یزد  با ر یو پوزخند  انداخت
ساخته بودند  یشاه   
مرتب و منظم بود  خم   زیرا از نظر گذراند  همه چ ز یم یرو

دروِن آن را ی ، پرونده ها د یکش رونی را ب زی م یِ شد و کشو  
گذاشت و به سرعت آنها را مرور کرد  مورِد   ز یم یِ رو

شد  ینم دهید  انشان یم یخاص و مشکوک    
زانو ، نشست    یِ را به درون کشو بازگرداند و رو آنها

قرار داشت  با   ز یم ریآزاِد ز یِ در فضا یگاوصندوِق کوچک
ی م نکهیا  

کرد  باز کردِن  یکه قفل است اما امتحان نمود و نچ دانست
بلد نبود  گریگاوصندوق را د   



ممکن بود درونش پر باشد از اطالعاِت   ستاد یگفت و ا یاَه
روشن  شانیرا برا یباز  گرِ ی د  یِ که رو ییمختلف و داده ها

ی م  
  کرد 
  یتوانست آن را تکان دهد و نه م ی نه م  د یبه چانه کش یدست

د یتوانست درش را بگشا   
و   ریرا ز  زیپشِت م  یِ کتاب ها ی قفسه   د یکرد و چرخ یپوف

نشد  رشیدستگ یز یرو کرد و چ   
؟ چیه یهمه خطر برا آن ! 
و شرکتش ، چون دست زدن به لنه   ی به دفتِر کاِر عامر نفوذ 
د یرا به جان خر یسکی ر  نیزنبور بود و ماکان چن ی   

  یکرد و خودش را از پله ها  یبرق را دستکار یِ اصل کنتورِ 
روبرو   سکِ یر   د یساختمان به زحمت بال کش یِ اضطرار
 شدن با
به دِل    ییو به تنها رفتیساختمان را پذ  کلِ یه  یِ قو  نگهبانان

؟ چیه ی خطر زد و آن هم برا ! 
توانست روشن کند ، چون   ی را هم که نم زی م  یِ رو ستمِ یس

نبود و علتش هم ، خوِد ماکان بود  ی برق  ! 
رمان هور  جهینت یاحمقانه و ب  خونیشب کی  
 
 



 
 
 
 
 
 

را جست و جو کرد و   زیم یِ هدف دروِن کشوها ی هم ب باز
  یِ که لوله شده و در انتها یکوچک  ی برگه  دنِ یبار با د  نیا

 کشو
درِز آن فشرده شده بود ، چشمانش برق زدند  انِ یم به   

و   یدراز کرد و آن را برداشت  چند حرف اختصار دست
ناقص  یچند شماره   

و رو کرد  آن را به   ریکج کرد و کاغذ را دروِن دستش ز لب
نشد  رشیدستگ چی مختلف گرفت و ه ی جهت ها   

  یب  یو از نوشته ها د یکش رونیب  بی، تلفن همراه از ج پس
کاغذ را در  یگرفت و دوباره لوله   یآن عکس یِ سر و تِه رو  

خود قرار داد یِ جا   
  یِ وقِت رفتن بود  هر آن امکان داشت که مشکِل قطع گرید 

نداشت یماکان راِه فرار   گریبرق رفع شود و آن وقت د    
  گریمداربسته ؛ چون د  یها نیاز نگهبانان و نه از دورب نه
را  ی تیامن یها  ستمینبود که بتواند س انیهم در جر ی ا یتیگ  



د ینما یدستکار   
از   یاثر نی نظر گذراند تا کمتر ر یدقت همه جا را از ز با

بگذارد  یخود بر جا   
گذاشت که   رهی دستگ یِ سمِت در قدم برداشت و دست رو به

شود  خکوبیخود م یِ ، باعث شد سِر جا  ییپا یِ صدا   
سخن   یِ توانست صدا یم  یدهان فرو داد و به راحت آبِ 

  گفتنش را بشنود 
و نه   دمیرو د   ینه کس   ستین یمشکوک زِ ی فعال که چ -

دمیشن ییصدا   
کرد که هوِس چک   یهم فشرد و دعا م یِ پلک رو ماکان

 ! نمودِن دِر اتاق ها به سرش نزند 
د یکش رونیاسلحه اش را ب  یبرد و به آهستگ بدنبه  دست   
را به دندان گرفت و منتظر ماند   کی بار یچراغ قوه  یِ انتها   
را که   شیمرد ، گام ها ی قدم ها یِ همراه با صدا ه یبه ثان هیثان

واکنش بود  یشد را شمرد و آماده  یم  ک یبه اتاق نزد    
  یاتاق و دور شدنش ، نفس راحت یِ با گذشتنش از جلو اما
راهرو انیم دِر اتاق را گشود و یو سپس ، به آهستگ د یکش  
دواند  چشم   
شد   ینم دهیاز مرد هم د  ی اثر گرینبود و د  یخبر   
و دِر اتاق رابست و سپس دوباره قفلش کرد  د یچرخ پس   



  یاز خال نانیراهرو نگاه کرد و با اطم یِ به دو سو دوباره
  بودنش ، به سرعت از آن خارج شد 

رفت تا بتواند با استفاده از   یم  نیپائ گرید  یطبقه   کی د یبا
از ساختمان خارج شود  یاضطرار یپله ها   
  یِ کرد و خودش را در راهرو یپله را به سرعت ط راه
افتی ی و شلوغ تر کتر یبار   
  یپر بود از کاغذ و عکس و نوشته ها شیوارهاید  یرو

  مختلف
  یراهرو و در  یِ رفت و نگاهش تنها به انتها ش یتوجه پ یب

متفاوت قرار داشت  ی سمِت راست با رنگ یبود که در گوشه   
   که

!رمان هور ست یخودت ن یُجم نخور که بعدش سرت برا  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

فلج شد  یوجودش لحظه ا تمامِ    



پشِت سرش را   یاسلحه ا یِ حرکت ماند و سرد  یب همانطور
کرد  یحس م   
بار خشن تر با او سخن گفت نیا مرد    

الی، بچرخ سمِت من   یدستات رو تکون بد  نکهیا یب -  ! 
  یدانست اگر لحظه ا یهم گذاشت و م یاما پلک رو ماکان
را نابود خواهد کرد  زیو اشتباه کند ، همه چ  د یترد    
  ی قدم م یو مرد ، ن د یچرخ یبزند ، به آهستگ  ی آنکه حرف یب

ماکان ، ناگهان دست بال برد و با اسلحه اش  یعقب رفت ول  
که مرد  عیآنچنان سر  د یکوب شیگلو یِ گوشش و رو رِ ی ز ییجا

کرد  سپس ی نشان دهد و تنها ناله ا ینتوانست واکنش  
پشِت سرش زد  یبار ضربه ا نیرا بال برد و ا دستش   
آمد که در حال   یمرد  یشد و صدا دهیدر راهرو د  ینور
آمدن بود  نیپائ   

شد ؟ ی ؟! چ سیشد ؟! او یچ - ! 
توجه به سر   یسرعت و ب  تِ یمنتظر نماند  با نها  گرید  ماکان
و خودش را د یکرد به سمِت در دو یم جاد یکه ا ییو صدا  

سرد به سر و صورت و   یِ انداخت و با برخورِد هوا رونیب
  ی فلز  ینکرد و پله ها ییلرز کرد اما اعتنا یبدنش ، لحظه ا

 را
د یپر ن یدو تا پائ یکی   



به   یاد ی که فر د یدو یم  نیاز پله ها پائ اطیاحت  یسرعت و ب  با
ی که به دنبالش م ییگام ها یو سپس صدا د یگوش رس  

  فِ یرد  کیبود پس ،  دهیپله ها رس   یِ به انتها گرید   آمدند 
که ممکن بود به  یی توجه به بال  یو ب د یرا چشم پوش ماندهیباق  

  نی، دست به نرده اش گرفت و چشم بست و پائ د یایب سرش
چشمانش  یِ سو ی خورد لحظه ا  نیدو زانو که زم ی رو  د یپر  

رفت  با   یم  د یو تار شد اما با رهینگاهش ت ِش یپ ا یو دن رفت
د یکه داشت ، برخاست و دو یو کشنده ا دیوجوِد درِد شد    

 انیو خودش را م د یبار با سرعت کمتر و کند تر  اما دو نیا
دانست هنوز  یو کوچه و پس کوچه ها گم کرد و م ابانیخ  
  ی اش ، به زانوها لیموتوِر تر دنِ یدنبالش هستند  پس با د  به

شدن به آن ، با  کیآورد و با نزد  یشتریدردمندش فشاِر ب  
دستش به   دنِ یترِک آن نشست و با رس یجهش بر رو کی

و استارت زد و به  د یکش رونیب  بیاز ج چی فرمانش ، سوئ  
رفت رونیاز کوچه ب سرعت   
  یهدف و ب  یها ب  ابانیکوچه و خ انیو م د ی از سر کش کاله

  نکهیا یداد  فقط برا یم راژیرود ، و  یآنکه بداند به کجا م
 از
داشته باشند را   یبه او دسترس نکهیدور شود و امکان ا آنجا
ببرد  نیاز ب   



  ی نم دشیتهد  یخطر  گریکرد که د  دایپ نانیاطم ی وقت سرانجام
شد  ادهیمتوقف کرد و از آن پ یکند ، موتور را گوشه ا   

که همچنان از   ی جدول نشست و با پشت دست عرق یرو
را گرفت د یدو ی صورتش م یاش رو  یشانیپ ! 
کرد که هنوز    یو خدا را شکر م د یکش شیزانو یرو یدست

رود  یراه م ! 
  شیزانو یخورد ، شک نداشت کاسه  نیکه به زم یا لحظه

د یخواهد ترک  ! 
به خانه بر   د ی با گریانداخت و د  یمچش نگاه  یِ ساعِت رو به
گشت   رمان هور یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
داد و ماکان  ی ، دوازده ظهر را نشان م واری د  یِ رو ساعت

  هنوز خواب بود 



  ی  رهیزد و خ ه یتک واریو داخل اتاق شد  شانه به د  د یگز لب
در ملحفه اش شد  دهیچیقامِت پ   
به تِن بدون پوشش او  د یترس  یاتاق خنک بود و م یهوا

ند یسرما بنش   
 یبه خانه آمده ول ریدانست به کجا رفته و چرا آنقدر د  ینم
در تماِم آن مدت به انتظارش نشسته و منتظر بازگشت  یهد   
بود  اش   
گفت ؟ یبه ماهان م  د یبا ! 

داشت شک  ! 
اندک توجه ماکان را هم از دست بدهد  نیخواست هم  ینم   
اش به هم   ی تونی ز یِ موها  ستاد یسرش ا یِ رفت و بال  شیپ
دند یرس یچرب به نظر م   یو اندک ختهیر   

لبش به    د یآنها انگشت کش یِ رو  ی برد و به نرم شیپ دست
، کج شد  یلبخند    

که در گردن داشت    یو گردنبند  د یاش لغز شانه یِ رو نگاهش
تنش یِ رو یآرام آن را لمس کرد و خم شد و به آهستگ  

نشاند  یا شکوفه   
تنش را بپوشاند  یِ تا برهنگ   د یبال کش یملحفه را اندک سپس   

شد   دهیزده اش کش رونیب یِ و به سمِت پاها   د یچرخ نگاهش
کوچک بود اما شیملحفه برا  د یخند  ینخود      
ختیگر شی خنده از لب ها  شیو زخم پاها  یکبود  دنِ ید  با   



ماند  رهیخ شی تخت نشست و مات و مبهوت به زانوها ی لبه   
  یدگیزخم ها و سائ یاش در حال پررنگ شدن و جا یکبود 
آن مشخص بود  یِ رو   

داَدش بلند   یِ برد و آن را لمس کرد که صدا شیرا پ دستش
  شد 

شده و  داریاز خواب ب  د یبه سرعت به سمِت او چرخ سرش
کرد  یدر هم به او نگاه م  یبا صورت   

؟ یکن یم یدار  یچه غلط - ! 
گرفته و رگه دار بود  با ترس و بهت گفت شیصدا   

شده ؟ ینطوریچرا پاهات ا - ! 
و چهره در هم برد  د ی خودش را بال کش یاندک ماکان   

؟ یفضول - ! 
اورد یخود ن  یِ برداشت اما به رو یگریترِک د  یهد  دلِ    

شده ؟! کبوِد !رمان هور  ینطوریچر ا گم یفضولم ! م -  
 
 
 
 
 
 
 



 
تن کنار زد  یِ را از رو د یسف ی کامال نشست و پارچه  ماکان
بال   ییانداخت  مرد ابرو ر یو سر به ز د یلب گز یو هد 

 فرستاد 
پوزخند زد  و   

ید یند  بازنه که تا حال منو  -  ! 
شدند و بغض آرام آرام و نرم   کیبه هم نزد  یهد  یابروها

پله ساخت و بال آمد  شیگلو ی وارهی د  یِ نرمک رو   
و نگاهش را به صورتش دوخت  دست   د یاش را بال کش ینیب
یو رو د یکش شی تن و پاها یِ برد و پارچه را دوباره رو شیپ  

رها کرد  شکمش   
خجالت نکشم شهینم لی دل یول  دمید  -   

زیبود  از همه چ یعصب  د یخند  ماکان  ! 
و چه از فراِر پر   شبشید  ی  جه ینت ی ب با یتقر  خونیاز شب چه

شیو چه از درِد زانوها شیسر و صدا  !  
وقتش که بشه خوب از سر و کولم    زایچ نیا دهیازت بع -

هوم ؟  شبیمثه پر  یر یبال م ! 
به قلِب  شتر ین یشد وقت  ی دلش خنک م یزد  گاه یشخند ین و
،  د ید  یرا م سشیکرد و چشماِن سرخ و خ ی فرو م یهد   

هم مجبور بود زخم بزند  یگاه  ! 



 شیصدا یو غصه  یناراحت یِ توانست جلو  ی نم گرید  یهد 
رد یرا بگ   

که دوستت دارم    نهیاگه انقدر بهت مشتاقم به خاطِر ا -

بزرگ شدم    یدست و باِل همون زن و مرد   ر یوگرنه منم ز
 که

دارم که   ای رو بزرگ کردن  همونقدر شرف و ح  فرشته
  فرشته داشت

نشدند که ماکان جلو بکشد  نیمانع ا یآب افتادند ول چشمانش
ک یو صورت به صورتش نزد  ندازد یاش ب قهیو دست در   

و دروِن صورتش بغرد  کند    
تو به من    یصن ار با فرشته فرق دار  یو فرشته ؟! تومنتو  -

که  ی، به شوهِر فرشته  انقدر سست عنصر یچشم داشت  
خودتو با فرشته   ه یچ  یفروشی سنجاق سر م هیبه  خودتو
که بگم   ستین ی هم اونقدر کلتیقد و ه ی ؟! حت یکنیم  سهیمقا  
  نیاز ا نمینب گه یارزه به فرشته ! پس دهنت رو ببند و د  یم

! افتاد  ی کن سهیو خودت رو با زِن من مقا  یکن   ایماست خور  
؟ یدوزار ی دختره ! 

  ینم  دند یصورتش دو یاشک رو یِ هق زد و قطره ها یهد 
توانست از ماکان حساب پس بکشد  ی کند ، نم یتوانست تند   

 نیخذه کند چون خودش چنلحن و زبان موا نی او را بابِت ا و
داِم بال نیخواست  چون خودش ، خودش رابه ا یم  



بال را دوست داشت اما نیا یبود ول انداخته     
کرد انقدر در نظِر او پست شده باشد که راه   یرا نم فکرش

ی را تنها برا یبه راه و لحظه به لحظه به رخِ او بکشد که هد   
به او ندارد    ی عالقه و حس چیخواهد و ه یم  شیازهای ن رفع

را نداشت که کنارش باشد و سوختِن او را در نیتحمل ا  
زنده هم نبود  گرید  ی که حت ند یبب ی فرشته ا عشقِ  ! 
او گذاشت و زمزمه کردرمان هور  ی  شانه یِ ا رور دستانش  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ستم یمن زنت ن - ! 
و   د یلرز ی هد  ی ماکان به هم دوخته شدند  چانه  یها لب

افتاد  نینگاهش پائ   
و با گرفتِن مچِ ماکان ، دستاِن او را پس   د یکش  ینیب  ریز دست

گفت یزد  آرام بلند شد وبه آهستگ   
ارمیب خیپات پماد و  یبرا رم یبلند نشو  م -   



گفت یاخم کرد و به تند  ماکان   
خواد ینم -  ! 

، دست   یکنار زد که هد  ش یپاها یِ باز ملحفه را از رو و
گذاشت و او را وادار به نشستن کرد  شی شانه ها یِ رو   

اما   یکه حرفمو بخون ستین  ی ارزشم برات در حد  دونمیم -

زخمات  دنِ یبه خاطِر همون فرشته هم که شده ، نذار با د   
بکشم عذاب   
ماکان چسباند و به   یگونه   یِ آهسته خم شد و لب رو سپس
صورتش گذاشت یِ بر زبر  یا شکوفه  ینرم   
گوشش برد و آرام زمزمه کرد  ر یز سر   

  ی من دختِر بد و خراب قصه  اما ک   ی گیاصال تو راست م -

م یتی بچه  هیش رو پناِه حصاردست و   یدِل منو لرزوند ؟! ک  
؟ کرد  ! 
زد و با شانه   یبر هم فشرده لبخند  ییو با لب ها د یکش عقب
اتاق را ترک کرد  دهیخم ییها   

که پشِت پلک   یه اگرفته و خاطر یماند و چهره ا ماکان
شد  یپر رنگ م شیها     
# 

،   یشد که با فرشته ازدواج کرده بود و هد  یم یسال چند 
د ی رس یبه نظر م   بیو عج یاو کشف نشدن یبرا   



زد و با   یم  یلبخند  یساکت و مظلوم که گه گاه یدخترک
شد   ینگاِه ماکان بر خود ، صورتش سرخ م دنِ ید    

جالب بود  چنان به او   شیاز حِد فرشته به او برا شیب توجه
نه خواهرش ، بلکه فرزندش بود  ییعالقه داشت که گو   

 دوستی نیبود ، چن یخون یاو و آهو هم که نسبت  انِ یم یحت
وجود نداشت یا   

  ی را  برا یسخِت فرشته و هد  یِ به خاطر داشت دعوا خوب
ی صورت م  یبرخورد  نیچن  انشانیکه م د ی د  یبار م نیاول  
رد یگ   
و آنقدر   د یشن یدو خواهر خوانده را م یادهایها و فر غیج
ی شد چه م  یکه متوجه نم دند ی پر یهم م  اد یحرف و فر انِ یم  
، از   یبار در زندگ نیاول ی که برا د یفهم ی اما م  ند یگو
شده اند  نی خشمگ گریکد ی   

سرخ شال بر سر کرد و از  ی و با صورت ی عصب فرشته
  رونید که او را تنها بگذارد و از خانه بماکان خواهش نمو

 رفت تا 
بخورد  ییهوا   
  یماندنش در خانه ا یخواسته اش را اجابت کرد ول نیهم ا او

ی هق هق و زار یدر آن حضور داشت و صدا یکه تنها هد   
  د یرس ی سخت به نظر م یبود ، کم  دهیچیپ  شیدر فضا اش

 رمان هور 



 
 
 
 
 
 
 
 

 یخودش آرام شود ول د یبه او نشان نداد تا شا یتوجه  یقیدقا
لرزاند  یدِل ماکان را م شیها هیناله ها و گال یصدا   
زد و از او گله  یمادرش را صدا م شیها ه یگر انِ یم یگاه
او دردآور بود  یبرا نیگذاشته و ا  شیکرد که چرا تنها یم   
به سمِت اتاق او رفت    د یترد   یآب برداشت و با کم یوانیل

که  یبا دختر د یدانست با ینم   د یو لب گز  ستاد یپشِت در ا  
  ی گرفت چطور برخورد کند اما نم یاز او فاصله م شهیهم

توجه باشد  یتوانست نسبت به او ب   
در را گشود  گوشه  یِ ل یزد و سپس به آرام  یضربه ا پس
را شیزانو گذاشته و موها یِ در خود مچاله شد و سر رو یا  

چنگ داشت در   
زانو نشست یِ رو شیسمتش رفت و روبرو به   

؟ یهد  - ! 



اش اوج گرفت هیگر یبه تنش داد و صدا یتاب دخترک   
گذاشت شیبازو یِ دست رو  ماکان   

 !هد هد ؟ -
بال آمد  چشمانش ورم داشتند و لب  یبه آهستگ صورتش

رنگ بودند   یب شیها   
دل دل زد   د یلرز شی صورِت ماکان ، لب ها دنِ ید  با   

ندارم ویشکیمنو دوست نداره    ه یشکیه   شـیه -   
د یدست کش شانشیپر یِ موها  یِ رو ماکان   

گفته ؟! فرشته ، مامانت ، بابات یک -   
، داد زد  ه یو با گر  د یکوب ن یزم یِ اما پا رو  یهد    

ه دوستم  فرشته دوستم نداره   خاله دوستم نداره   شوهر خال -

من   خوامیندارم  مامان و بابامو م یشکینداره  ه  
ندارم ویشکیه   

متعجب دستش را گرفت ماکان   
از فرشته   شتر ی؟! خاله و شوهرخاله ات تو رو ب یاِ   هد  -

  دوست نداشته باشن ، کمتر دوست ندارن
چانه بال انداخت و زار زد  یهد    

که   ممی تی بچه  هیام براشون   یام   من اضاف یاضاف -

منو چکسیه    خــوامیمجبورن نگهم دارن   من مامانم رو م  
نداره  فرشته هم دوستم نداره  سربارشونم دوست     



 د یغلط یگونه اش م یِ که رو ییاشک ها یدانه دانه  ماکان
د یرا شمرد و دلش لرز   

دانست دلتنِگ   یکرد و م  یرا درک م یهد  یو غصه   یی تنها
گرم شان را  حصار گریاس که سالهاست د  یو مادرپدر   

نکرده احساس   
گذاشت   شانه یِ پشِت شانه اش انداخت و سرش را به رو  دست

 و آرام گفت رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

کوچولو  همه دوست دارن   فرشته ، بابا و    یکنیاشتباه م -

ی که فکر کن یاز اون شتری من    منم ب یمامانت  آهو  حت  
یدارم و برام مهم  دوست   

ماکان   ی شانه  یِ از رو سیخ  یبغض کرده و با صورت یهد 
ی که به زحمت از گلو ییو با صدا ستیبه صورتش نگر  

آمد لب زد  یم رونیب دردمندش   



 !برات مهَمم ؟ -
د یصورتش کش  یِ لبخند زد و دست رو کانما   

یتونی، به من م ی اعتماد کن ینتون  ی به هر ک ا یتو دن  یمهم -   
و باز اشک از   دند یلرز شی نگفت  لب ها  چیه گرید  یهد 

  شیصدا تنها موها ی شد  ماکان هم آرام و ب ری چشمانش سراز
 را

کرد  نوازش   
در را پس زد و با    د یبه در بود که فرشته را د  نگاهش
ماکان  حصارگشت که او را در  ینگران به دنباِل هد  ینگاه
د ید    

اشاره کرد و   یگذاشت و به هد  ی نیب  یِ اما انگشت رو ماکان
  پلک زد 
سر تکان داد و کنار رفت زانیآو یهم با لب و لوچه ا فرشته   

گفت    یبا هد  شی هست بعد از آن ، فرشته از علت دعوا ادشی
در ارتباط است ی دارد و با پسر یپنهان یاو عشق نکهیاز ا   
  ای را به او گفته است !؟   قتیحق  یآن روز هد  ایدانست آ ینم

به او عالقه داشت و آن پسر ، خودِ  یاصال آن زمان هد   
؟ انیدر م  یگریفرد د  یِ پا  ایبود  ماکان ! 

   د یصورتش کش یرو یهم گذاشت و دست یدرد پلک رو  با
واقعا او مقصر بود !؟ یعنی ! 

*** 



را   یگوش گریچسباند و خم شد و با دسِت د  زی دست به م کفِ 
گرفت یت یبرابِر گ   

نهیا -   
را زوم کرد  ر یتصو یتیگ   

ربط داره ؟ ی؟! به چ هیخب چ - ! 
شانه بال انداخت ماکان   

به رمز   د یشا   دمیپرسیکه از تو نم دونستمیاگه م   دونمینم -

 ! گاوصندوق ربط داره
  یبه او انداخت و سپس نوشته ها  یهینگاه عاقل اندر سف یتیگ

کرد  ادهیکاغذ پ یدرون عکس را رو   
دنبالش بگردم ؟!   د یبا  یبزن که بدونم تو چ یحدس هیلاقل  -

ه یکه با چهار تا حرف و عدد عمرا بتونم بفهمم چ ینطوریا  
! 

که د یبگو یز یکرد و خواست چ ی نچ ماکان      
 به به    داداش !رمان هور -

 
 
 
 
 
 



 
 

را   یزد و گوش  یماهان ، لبخند  دنیبال گرفت و با د  سر
حرکت ممکن کاغذ  ن یهم با کمتر ی تیُسراند  گ بشیدروِن ج

 را
پنهان کرد  شیروبرو ی پوشه  ریز   

بال انداخت ییرفت و ابرو  شیپ ماکان   
نورایاز ا -     

ستینگر  ی موشکافانه به او م ماهان  
می کم باهم صحبت کن هیاومدم    یچیه -   

رفت  رونیبرد و از اتاق ب بیدست در ج ماکان   
؟ یچ  یصحبت ؟! درباره  - ! 

و آرام گفت د یهم همراهش آمد و زبان پشت دندان سائ ماهان   
یهوووم    مثال عامر -   

   ستاد یو اخم کرد و ماهان ، کنارش ا ستاد یاز حرکت ا ماکان
را شیبود و واکنش ها رهیتمام به او خ یرکیچشمانش با ز   

د یسنج یم   
# 

بال انداخت ییابرو ماکان   
؟یعامر - ! 

سر تکان داد  ماهان   



یآره ، عامر -   
بود  نیا رِ یسکوت شد و تمام ذهن ماکان درگ انشان یم یلحظات

دار شده و آمده تااون خبر خونیکه چطور برادرش از شب  
نظر   ر یکرده و ز  بینکند که او را تعق  ایاش کند ؟!  مواخذه
 !دارد ؟

کمک بخواه  ازش بخواه که کمکت کنه که   یاز عامر -

  ی با شرکت  یکرد  ی سع  ی ری رو پس بگ گاهت یجا یبتون
 قرارداد
؟ یببند  ! 
راحت شده بود پس با همان   الشیخ یزد  کم  ی پوزخند  ماکان

اش پاسخ برادر را داد   یشگ یحق به جانب هم ی افه یق   
بهم اعتماد نداره  تا الن با دو سه تا دفتر که قبال   یکس -

ندارن که ی لیداشتم تماس گرفتم اما تما یباهاشون همکار   
عمال دستم بسته اس  م یبا هم شروع کن دوباره   
د بر بیسر جنباند و دست در ج ماهان   

   یباز برو سراغ عامر گمیم  ن یهم یبرا  کردمیفکرشو م -

اونه میکن دایتو لونه اش راه پ م یتونیکه م ی فعال تنها کس   
    داداش
را که آزاد بود ، بال آورد و با انگشِت اشاره  گرشید  دستِ 

ماکان زد رمان هور  ی شانه به  ی م یضربات مال  
 



 
 
 
 
 
 
 

هنوز تازه اس ، اما بهم قول  دونم ی، م نهیداغت سنگ دونمیم -

تر و دهیچیپ  ی همه چ  یخبر از من نکن یرو ب  یبده کار  
   یکن یکه فکر م هیزیتر و خطرناک تر از اون چ ترسناک

  ییمطمئنا کسا ی شون و رفت و آمد کن نیب یراه باز کن  یوقت
 رو
تا دستت بهشون   ید یکه روزها و ماه ها نقشه کش ی نیبیم

، به  کنم یخواهش م یول  یازشون حرف بکش یبرسه و بتون  
که    ینکن  هر چ ی کاِر احمقانه ا دم یمون قََسِمت م یبرادر

رو حکم حساب نکن و قصاص  ین یبیکه م ی، هر چ  یشنویم  
 دمیبه حرفم گوش بده ، با من قدم بردار ، قول م  نخواه

م زن و بچه ات رو  انتقا یتونیم ی که فکر کن یزودتر از اون
ی ریبگ  

 
باز اخم کرد  ماکان   



ماهان ؟  یگیم یچ - ! 
زد  یلبخنِد کج  ماهان   

  هیکن   ی، سع  ی هشدار برادرانه  برو سراغ عامر هی  چیه -

ازش بخواه برات چند تا   یتو دم و دستگاهش باز کن  ییجا  
کنه  البته   یجور کنه  ممکنه تو شرکت خودش برات کار کار

ییزای چ ه یکه تو  دونهیکه م  دونمیشک دارم  چون م  
چه خبره    یبفهم  یتونیخوب م  ی نیبب یو اگه نشونه ا یدونیم

گوِش خودش مشغول کنه حصار تو رو  نکهیپس احتمال ا  
  کنهیفکر م د یبهت کمک نکنه  شا دونمی م د یاما بع  کمه
ی کنیم  یکنترلت کنه  به هر حال    هر کار تونهیم ینطوریا  
حرفام رو فراموش نکن ،     

همراهش زنگ خورد و مجبور شد که عقب بکشد  تلفن   
خط صحبت کرد و سپس رو به او   یِ با فرِد آن سو یلحظات
  گفت

برم  اداره احضارم کردن  د یبا -   
او را گرفت یِ بازو ماکان   

؟ نیفقط هم - ! 
جب به او نگاه کرد متع ماهان   

باشه ؟ د یبا  یا گهید  زیچ - ! 
کرد و آرام گفت ی نچ ماکان   

یای ب نجایلزم نبود تا ا  ی بهم بگ ی تونستیهم م  یرو تلفن نایا -   



پنجه    د یکوب یدسِت برادرش ضربه ا یِ لبخند زد و رو ماهان
خودش جدا کرد  یِ را از دوِر بازو شیها   

  حتما لزم بوده که اومدم -
رفت و او را ،   رونیو از خانه ب د یپاشنه چرخ یرو سپس
درک رقابلیماهان ، غ  یگذاشت  گاه ی و سردرگم باق ریدرگ  
شد  ی م ن یزم یِ موجود رو نیتر   

 رمان هور ***
 
 
 
 
 
 
 
 

همراهش که زنگ خورد ، در جمعِ مهراوه و چند تن از   تلفن
اش بود که به مناسبِت بازگشتش ، جشنِ  ی میهمکاراِن قد   

داده  ب یکوچِک شهر ترت یِ از کافه ها  یکی را در  یچککو
و بخندد و اظهار  رد یبودند  مجبور بود برابرشان ژست بگ  

دانست که تا چه حد از آنها    ی فقط خدا م یکند ول یخوشحال
 ! متنفر بود 



که چطور از آنها   د ینفهم یتی پراضطراب گ یِ صدا دنِ یشن با
زد  رونیکرد و ب یعذرخواه   

به اطراف انداخت     یشد و نگاه ادهیو پ د یرا کش ی دست ترمز
برداشت یبلند  ی نبودن ، گام ها  بیاز تحت تعق نانیبا اطم  

با عجله به سمِت خانه رفت و   
به در و در حاِل  دنیو با رس د یدو با یرا تقر اطیح طول

  گشودن او را صدا زد 
؟! چه خبره ؟ ی ـتی؟! گ یتیگ - ! 

  یو سودا به استقبالش آمدند  به چهره ها یتیو گ وشیدار
انداخت یمضطرب شان نگاه   

مگه ؟ نید یشن یشده ؟! چ یچ - ! 
رد و بدل کرد   وشیبا دار یو نگاه د یلب کش یِ زبان رو  یتیگ   

    ماکان    اون گنده بکِ  -
گذاشت با   ی م بی را در ج چشیکه سوئ یرفت و در حال شیپ
د یپرس یتند    

 !خب ؟ -
د یاش کش یروسر یبه لبه   یکرد و دست یهوف  یتیگ   

اش رو حک کردم و هم شنود تو دفترش ستمیکه هم س  ادتهی -    
را بال برد  شی، صدا یو عصب  د یرا بر حرفش   

خب ؟! حرِف آخرت رو بگو ؟ گمیم - ! 
زن ، حرفش را زد  یِ به جا وشیدار   



از   یک ی یزن   درباره   هیمکالمه داشت  با  ی کیامروز با  -

تو     ی در واقع درباره   کردنیما صحبت م   
دند یماکان بال پر یابروها   

 !من ؟ -
گفت ی رمانند یج ریج یبا صدا سودا   

و    فرشته یتو و هد  -   
  یانداخت  چشم بست و سر تکان داد و سع یبه آنها نگاه جیگ

ند یگو  یکرد بفهمد که چه م   
فاصله انداخت شیپلک ها  انیم   

؟ یچ  یعن یو فرشته ؟!  یمن و هد  - ! 
به اتاق اشاره زد رمان هور یتیگ  
 
 
 
 
 
 
 
 

یبهتره خودت گوش بد  -   



از او حرکت کرد و ماکان هم به دنبالش وجودش پر  جلوتر
را هم به   یوجود داشت که هد  ی زیبود  چه چ شیاز تشو  

؟ د یکش یم  یباز نیا ! 
# 
او و   انیم یبعد ، نگاه  ینشست و اندک زشی پشت م یتیگ

د یرد و بدل شد که ماکان به او توپ وشیدار   
نه ؟ ایشده  یچ یگیم - ! 

در  ییرا فشرد و سپس صدا نتریا دِ یسر تکان داد و کل یتیگ
د یچیاتاق پ   

پسره باز برگشته ،   نیا       میدار د یجد   یِ بله    خبرا -

که  ارویدماغ شه مثه اون دفعه       همون  یِ مو م یترسیم  
ن و بچه اش رو کندن     بله آقا  حواسمون ها کلِک ز  بچه

دوباره زن گرفته  بچه ها برام   دونمی هست  بله     م  
اولشه     چرا که   ی  کهیآوردن  زنش خواهِر همون زن خبر

بار  نیکنه ا یاد ینه ؟! حواسمون بهش هست  بخواد غلط ز  
از خجالِت    ی جور هی، هم    می رسیخانمش م  ی خدمِت هد  هم

بله قربان  بله     رهی که هر روز بم میایخودش درم       
مییشما  کی بچه ها رو  چشم  کوچ فرستمیچشـم  م       

کرد و   ی بعد انگار تماس قطع شده بود که مرد غرغر م و
به ماکان   نطوریرا به فرِد پشِت خط و هم یکی رک ی فحش ها

ی م  



 داد
  یت یو نگاهش به گ د یلغز یگردِن ماکان م یِ رو یسرد  عرقِ 
فشرد و چشم بست  نشی پائ یِ بود  زبان پشِت دندان ها رهیخ  

 
دهان فرو برد  آبِ    

که   ؟   هیهمون    نیا -  
بازدارنده او را خطاب قرار داد  ی و با لحن یجد  وشیدار   

سرش   ییو بال  اروی نیسراغِ ا  ی بر یبخوا نکهیفکِر ا یحت -

ی داداشت چهارچشم  یروهایکن  ن رونی رو از سرت ب  یاریب  
بعد  اروی نینظر دارن  عالوه بر اون شک ندارم ا ری رو ز ما

حواسش جمعه  عالوه شتریب م یکه بهش زد  یخونیاز اون شب  
ینظر ر یاون تو هم الن از سمِت اونا ز بر   
مرد با آن لحِن زشت و   یِ جمله ها  د یبه صورتش کش یدست

شد   ی زننده اش در گوشش تکرار م   
  یاز کالمش م  ی گفت شرارت و پست یاز فرشته سخن م یوقت
و چارهیبود که خودش بر سِر زِن ب ریانگار دلگ  د یبار  

آوار نشده است فرزندش   
خوِد او هم زده شد اصال مهم نبود  یکه درباره  ییها حرف
    اما

کرد ،   یم  دشیز همه خطر تهد ا ش یکه ب ی زنده ا شخِص 
بود رمان هور یهد   



 
 
 
 
 
 
 
 

را برده بود که انگار آب از لب و لوچه   یناِم هد  یگونه ا به
  ییها نی، فحش ها و توه یشده است و از طرف  زانیاش آو

 که
د یچرخ یبه او داشت در سرش م  نسبت   

بلند شد و آرام گفت یتیگ   
روت زوم کردن    میکرد یکه فکر م ی زیزودتر از اون چ -

یخطر کن  د ینبا   
  ی هوف  د یو چرخ د یتوجه به آنها دست در مو کش یاما ب  ماکان

د یکرد و غر   
  کنمیدهنش رو پِر ِگل م  کشمی رو م  اروی نیمن ا  کشمشیم -

حرف بزنه ینطوریزِن من ا ی نتونه درباره  گهیکه د    
د یآمد و غر شیاما پ وشیدار   



  ز یاز همه دو تا چ شتریرو بذار کنار  الن ب تتیعصبان -

شون کار هیعل  ینفهمن تو دار ی مراقب باش نکهیا کیمهمه     
یباش ی مراقِب هد  نکهیو دو ا یکنیم  ! 
  ی ماکان به چشمانش دوخته شد ، با تلخ نِ ینگاِه خشمگ یوقت

  ادامه داد 
از دستشون  می تونیم م یفک کرد   مینگرفت  یاون دفعه هم جد  -

به دلت نشست که  یشد ؟! داغ یکه چ  ید ید   م یدر بر  
نذار دوباره تکرار   یکنیهمه سال هنوز جلز و ولز م نیا بعد 

باش یبشه  مراقِب هد   ! 
  یکرد و سر تکان داد  اما خوب م  یدندان قروچه ا ماکان

صدا و صاحبش نخواهد گذشت نیدانست از ا  ! 
*** 
خانه را پشِت سرش بست  تماِم طوِل راه آنقدر اطراف را  درِ 
تعادل ندارد  گرید  کرد ی که حس م د یپائ   

 د یبه مشکالتش اضافه شده بود  چطور با یگریمشکل د  حال
کرد که به ساِن پناهگاه و  یرفت و آمد م ی به خانه ا  

دانست  ی که م  یحال از چشِم کسان  نیبود و در ع گاهشانیپا
و زد یو حواسشان را به او دوخته اند بگر  حال تمام هوش  

بماند ؟ پنهان ! 
را صدا زد  یانداخت و هد  نیزم  یِ را رو فشیک   

کارت دارم ای؟! ب ییکجا -  ! 



ورم کرده از آشپزخانه  یکه با چشمان د یبعد ، او را د  یلحظات
آمد  رونیب   

آن نشست وبه   یِ مبل انداخت و خودش هم رو  یِ را رو کتش
اشاره زد  یهد    

الی   نجایا ایب -   
حرف کناِر او نشست و سر خم کرد  یب یهد    

گرفت  دروِن سرش آشوب بود  هر دم از   یق ینفس عم ماکان
د یرس یم  یباغ بر  نیا  ! 
کرد   یکه وجود داشت آگاه م  ی را نسبت به خطرات یهد  د یبا
ن یا شد و چه بسا که ی تمام م دنشیترس متیاگر به ق  یحت  

حواسش  ی بود و دخترِک سر به هوا کم یبه نفع شان م ترس
کرد  ی را جمع م   

رمان هور د یبه چانه کش یدست ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 



میکنیکار م  یچ میکه دار یخبر دار -   
نگفت و فقط سر تکان داد  چیه  یبود پس هد  ی اش خبر جمله   
رگ   یِ پلشِت مرد که رو یِ داشت نسبت به صدا ی سع ماکان
توجه باشد  یکرد ، ب   ی م یرو ادهیاش پ یعصب یِ ها   

که منم ممکنه    مید یو فهم  مینظر دار ریرو ز  یما چند نفر  -

  تحِت نظر باشم  به خصوص با برگشتنم به کاِر سابقم
  رهیخ  یهد  یرا در هم گره کرد و به صورِت خسته  دستانش

  شد 
وسط هست نیاسِم تو هم ا -   

گرفت و آرام زمزمه کرد  ینفس کوتاه  یهد    
کردن ؟ دمیتهد  یعنی - ! 

سر تکان داد  ماکان   
که  دوننیگفت  البته اونا نم شهیم دمونیکردن  تهد  دمیتهد  -

م یتونیبرگ برنده اس که م هیما  یبرا نی و ا  میدونیما م  
   

بر لب   ینگ و دلمرده ابدنلبخند   د یکالمش پر انیم یهد 
  داشت

احمقن یلیپس خ -   
کالمش ماند  یو منتظِر ادامه  د یابرو در هم کش ماکان   
ادامه  یشد و با همان لبخنِد کاغذ  رهیبه چشماِن ماکان خ یهد 
  داد



   یبه خاطرم بترس یندارم که بخوا یتی من برات اهم -

ستین  یا ینگران   
ام بلند  را فشرد و بعد آر شیماکان زد و زانو یِ پا یِ رو یدست

  شد که ماکان هم ، پشت سرش برخاست
؟ یهد  ی چ یعنی - ! 

نگفت و دوباره به آشپزخانه رفت و ماکان هم به   چیه یهد 
  دنبالش

؟یچ یعنی  گمیبا توام  م - ! 
زد   ینگاهش برق م  د یسمِت او چرخ یهد    

گفتم ؟! تو عاشق    تیخالِف واقع ی زیمگه هستم ؟! مگه چ -

ه یمن بازم فقط    یمونیهم عاشقش م شهی و هم ی فرشته ا  
فرشته و پدر و مادرش  یِ ام رو زندگ هیعمر سا هی  سربارم
  تیتو  مگه برات اهم یِ کرد و حالم رو زندگ یم  ینیسنگ
 داره 
   گهی، بعد از تو ، چند نفر د  یهمه تو ازم استفاده کرد  نی! ا؟

تو چکِس یجسِم زنانه ام ؟! من ه هیجز   یز یبرات مگه چ   
و هر وقت   یذاریخونه ات م  ی زن که گوشه  هیفقط   ستمین

و  یگذرونیسراغش و شبت رو باهاش م یریدلت خواست م  
سراغ   یریو م ی گیبهش م د ی به دهنت رس یهم هر چ  بعدش

چشمت ،  یِ مثال اگه جلو  شهیچرخه تکرار م  نیکارت و ا  



 ی؟! اگه جلو شهیعوض م  ی زیکنن چ دست درازیمن  به
کاش    ستیچشمت سرم رو بِبَُرن برات مهمه ؟! معلومه که ن

 منم با 
رمان هور  مردمی م نایا مامانم   

 
 
 
 
 
 
 
 
کرد  یماکان حس م  د یگونه اش پر  یاشک رو یقطره ا و

ی فکرش ، جانش را م  یعضالِت صورتش ِسر شده اند  حت  
  گرفت
زنده  گریشد ؟!د   یم  یچشماِن او به هد هد دست دراز یِ جلو
ش یکه فرشته برا یشد دختر  یماند مگر ؟! مگر م  ی هم م  
باشد ؟  تیاهم یداد ، ب  یم جان ! 
کرد فکرش را   ی سع  د یاش دست سائ یشانیپ  یرو ماکان

  متمرکز کند 
تو ؟! معلومه که ی گیم ه یها چ یور یدر نیا -     



دخترک بال رفت  یبار صدا نیا   
؟! غصه   یش ی؟! ناراحت م  شه یم ی؟! چ  یمعلومه که چ -

! تو هنوز که هنوزه یــچی! ه  شهیهم نم یچی ؟! ه یخوریم  
و با  یساک گذاشت ه یات رو تو  ومدهین ایبه دن یبچه   یِ لباسا

رو رشیش  شهیپستونک و ش  ی بریاونور م نوریخودت ا  
چرا ؟! چون    ی بری م یکه هست یی با خودت هر جا همونطور

تو  ی که تو شکِم من بود بچه  ی بچه ات بود ؟! مگه بچه ا  
،   نیمقدس بود و مادِر ا ی؟! فقط چون مادِر اون فرشته  نبود 
؟ یی و هر جا بی ادب یِ هد  ! 
از فرشته و   ییها  یادگاریدانست ماکان  یم  د یاش لرز چانه

کودک را همراه  ی  ه یدانست تماِم اثاث ی فرزندش دارد اما نم  
کشد  ی و آنور م نوریا خود    
ها و آن   یکوچک و سرهم   یتکه لباس ها دنِ یبا د  صبح

مرِگ خودش را کرد  یِ رنگ ، آرزو د یپستانِک سف   
که چند ماه ، آن را حمل کرد را در   یفرزند   یِ خال یِ جا

نمود  فرزندش در حال رشد بود  کم کم  یوجودش حس م  
شدند اما یم لیبدنش تشک یاعضا     

گفت  فیبغض دار و ضع ییصدا با   
منم قلب داشت  داشت   یبچه   یمنو دوست نداشت یبچه  -

ی آورد  ناخناش رشد م ی کرد  دست و پا در م یرشد م  



  یی ُمرد ، بابا ی که هست  وقت  یدونستیاما تو اصال نم  کردن
نبود  الشیخ  ن یهم ع اساینداشت که براش ناراحت بشه     

دوست نداشت چکسیام رو ه بچه   
  یگونه اش روان شدند  ب  یِ رو  شیخم و اشک ها سرش

بود و به  ستادهیحرف از کناِر ماکان گذشت که چون مجسمه ا  
بسته شدِن دِر اتاق بلند شد  یِ که صدا یتا وقت  امد ین خود    
فرستاد  رونی اش را ب هیدروِن ر نِ یسنگ یِ هوا بست و چشم   
یز یبه چه چ  یکرد و هد  یبه چه فکر م  او   

  یانداخت  به راست یاتاق نگاه ی و به دِر بسته  د یچرخ
مهم نبود ؟ شیبرا ! 
شک بود  یب     

  یاست ، هد  انیدر م یفرزند  ی داشت که پا نی قیاز ابتدا  اگر
ی کالم یِ ها  یتند   یبا وجوِد همه  یکرد حت یرا رها نم   

اش داشت رمان هور امدهیکه نسبت به او و فرزنِد ن یا  
 
 
 
 
 
 
 



 
به   یخشک شده اش را با زبان تر کرد و به آرام یها لب

  یرحمانه او را م ی چطور انقدر ب یسمِت اتاق رفت  هد 
؟ د یکوب ! 
کرد که همسرش   یو تماشا م  ستاد یا یرا نشناخته بود ؟! م او

هم نخواهد بود الشیخ نیکنند و ع  ی را دست به دست م  
بزنند و باز دست   بیآس یدانست که ممکن است به هد  ی! م؟

گذارد ؟  ی دست م یِ رو ! 
، در را گشود  یضربه ا بدون   
تخت در خود مچاله شده بود  یِ کوچکش رو جسمِ    
ا  ر شیبازو یهشدار چیه یبلند به سمتش رفت و ب ی گام ها با

  گرفت و او را بلند کرد که ناله اش برخاست
   دستم -

گرفته بود  شیاش قرمز و صدا ینیو ب سیخ صورتش   
را چنگ زد  شیو موها د یاو را به سمِت خود کش ماکان   

  دونستمینبودم ! مطمئن باش اگر م یوقت پدِر بد  چیمن ه -

برام مهم نبود مادرش ومد یم ا یو اگر بچه ات به دن یحامله ا  
که از خوِن خودمه جداس !  ی! حساب تو با حساِب بچه ا  هیک

نداره که رت یچون مادرش انقدر غ  ومد ین  ایبهتر که دن  
ده یو اون حواله م نیخودش رو به ا مدام   



تخت رها کرد و دو دست در مو فرو برد    یِ او را رو سپس
نو آ یهد  یکرد سرش داغ شده است  حرف ها  یحس م  
به اعصابش   شتریشده بود و هر لحظه ب بی با هم ترک  مرد 

آورد  یفشار م    
تر به او پرخاش   ی که بلند شد ، عصب یهد   ی هیگر یصدا
  کرد 

 ! خفه شو -
  ه یسر گذاشت و گر یِ و دست رو د یکش شانهپا دروِن  یهد 

  اش شدت گرفت 
نگاهش به سمِت    د یو ماکان به خود لرز د یوز یسرد  باد 

باز بود و پرده اش با باد ، به رقص   مهی شد که ن دهیپنجره کش
 در
آمد  یم   
به سمِت آن رفت و نعره زد  یبلند  ی گام ها با   

پرده اس متنفرم  از   ی ات متنفرم  از هر چ هیگر یاز صدا -

پنجره اس متنفرم  یهر چ  ! 
همراه با پارچه از  یبد  یِ آن ، با صدا ی لهیو م د یرا کش پرده
بلند  یهد  غیج یافتاد و صدا نیزم  یِ کنده شد و رو وارید   
  شد 

زد  اد یسر گذاشت و با عجز فر  یِ و دست رو د یاو چرخ سمتِ    
نکن هیگر -  ! 



از کودکش و  ی که هنگاِم سخن گفتِن هد  یغصه و درد آن
بود ، شیتنش در صدا یدست و پا و اندام ها لیرشد و تشک  

فرشته  یِ ضجه ها و بغض ها  ادِ یذاِب ماکان  بود ملِک ع  شده
فرزندش در شکمِ  یِ دست و پا زدن ها اد یافتاد   یم  

دشمنانشان به جسِم او رمان   یِ به وقِت دست دراز مادرش
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

چسباند و محکم   شیها  قهیشق  یِ بست و کِف دست رو چشم
را حس  ییلگدها  د یچیپ  ی آنها را فشرد  درد در تنش م  

کوبند تا نعره نزند و تقال   ی کرد که بر سر و جانش م یم
  نکند که به فرشته برسد 

مچِ دسِت چپش   یو دست د یاش چسب شانه به  ی زیچ  کبارهی به
د یکش نی را گرفت و پائ    



  یهد و پف داِر  سیسوزانش را گشود  صورِت خ چشمانِ 
  برابرش بود لب زد 

د یببخش -  ! 
را چنگ   یبه نفس نفس زدن افتاده بود  پشِت گردِن هد  ماکان
  زد 

توجه   ی وقت فکر نکن انقدر نسبت بهت ب چی وقت ، ه چیه -

بهت بخوره ی ا گهیام که بذارم دسِت کِس د   ! 
و محکم به عضالِت آن   د یکوب شانه  یِ سپس سرش را به رو و

  فشرد 
را از   یآمد او هد  یم ش یکه پ ی زی شد ، هر چ  ی چه که م هر

داشت یدور نگه م ی هر خطر و درد و زخم   
را نه به خودش ، بلکه به فرشته و به دلش قول داده بود  نیا   

# 
*** 
توانست لبخند نزند  ینم   
  پناه از  یباور کرده بود که ماکان ، رانده و ب ی عامر ییگو

  همه جا به او پناه آورده است
 ییدارو ی از شرکتها یکیبا   یاو بساط همکار  یهم برا حال

او را   گرید  یرا فراهم کرده بود و عالوه بر آن هر خواسته 
 هم

کرد  ی م اجابت   



دسِت پسر جوان را گرفت و  شی که سالها پ یهمان مرد  مثل
نکرد  غیاو در شرفتیپ یبرا یکار  چیاز ه   
به او   گریکرد  حداقل ماکان د  یحال حس هر دو فرق م  اما

ی نگاه نم  ین یزم  یفرشته   کی و  ریانسان خ کی به چشِم   
 ! کرد 
به او و صورت خندانش انداخت ینگاه  می ن برزیفر   

یخوشحال  یلیخ -  ! 
گذاشت زی م  یِ را رو شیفنجان چا  ماکان   

البته کارم که    د یکاِر جد     د یجد  یالبته که هستم  زندگ -

ستی ن د یجد  نیهمچ  ! 
زد  شکِم گنده اش  ه یمبل تک ی کرد و به پشت ی خنده ا یعامر

  ، جلوتر از او بود 
همه اختالف   نیدختر جوون و ا هیالبته    البته   اونم با  -

خرج داره یمسلما زندگ  یسن   
 یِ خور وهی م یِ زد و دوست داشت چاقو یتنها لبخند  ماکان
را پاره پاره کند  یدارد و شکِم عامررا بر  ز یم یِ رو   

د ینوش  ی از چا یهم جرعه ا یعامر   
خواهِر زِن مرحومت ؟!رمان هور  شهیهوم   همسرت م -  

 
 
 



 
 
 
 
 

شد  رهیبه او خ یاریشدند و با هوش زیماکان ت یها گوش   
  یهد  ی درباره  ی نبود که بعد از آن شنود ، حال عامر بیعج

 !بپرسد ؟
را صاف کرد  شیصدا   

  خواهر خونده اش  در واقع دخترخاله اش -
د یبه چانه کش  یدست یعامر   

  یزمان هیدارن که اتفاقا  گهیخواهِر د  هی نکهیهوم   مثه ا -

کار  هان یکه الن داره تو شرکت ک یات بود  همون ی هم منش  
کنهیم   

دستانش گرفت و آن را فشرد  انِ یرا م یفنجاِن چا  ماکان   
دختِر پدِر همسر سابقم ،    ستین یالبته خواهِر هد   بله  آهو -

هم با من  یخوب ی  دوستیاز همسِر اولشونه  که البته   
  نداره
شد  رهیبه دقت به او خ یعامر   

 !چرا ؟ -
کرد و شانه بال انداخت ی نچ ماکان   



هر چند   فکر کنم حق    دونهیمنو مقصِر مرِگ فرشته م  -

ی که تونستم ب  نیدراز کردم  هم ممیداره  پام رو از گل  
و   رم یقصه رو بگ  یبود  لزم نبود پ ی رو ثابت کنم کاف  میگناه

یفحوا با یتقر  فتهیکه    که اون اتفاق ب یی برسم به جا  
که من غلط اضافه کردم و ضررش رو خواهرش  نهیا کالمش

د ید    
اخم کرد  یعامر   

کارو   نیکه ا ی کس د یخب اسمت لکه دار شده بود  با اما -

نه ؟ ای  یکرد یم دایباهات کرده پ ! 
د ینوش یو جرعه ا د یرا بلع شخندشین ماکان   

  ی داشتم  من که ثابت کردم ب ی مهم نبود  کاش دست بر م  -

نداشت  حال دارم به ی اش به من ربط ه یگناهم  بق  
دادم   ینیتاوان سنگ  کردمیدخالت م  د یکه نبا رسمی م حرفش

دست من تو  کنم یفقط ثابت م   فتهیالن اگه باز اون اتفاق ب  
خودم و   یِ به قانون  زندگ سپرمیاش رو م هی و بق  ست ین کار

زاسی چ نیزن و بچه ام مهم تر از ا   
دانست او به   ی شد  ماکان نم رهیبه صورِت او خ یعامر

و  یگردد اما تمام تالشش را کرد که سرکش  یدنبال چه م  
نباشد  دایدر نگاهش پ خشمش   

زد  یهم بالخره دست از کنکاش او برداشت و لبخند  برزیفر   
؟ یبچه دار ش یبچه  قصد ندار یگفت - ! 



زد   ی کجخند  ماکان   
 زوده رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

  ی، نان خامه ا  ینیریو از ظرف ش د یبلند خند  یعامر
د یاز کشبرداشت و به گ   

مرد   شهیداره چهل سالت م -   
پا انداخت ی پا رو  د یهم خند  ماکان   

زوده  یهد  ی هنوز راه دارم اما برا -   
مچش   یِ و سپس به ساعت رو د یاش نوش یاز چا یاندک
ستاد ی کرد و ا ینگاه   

من مرخص شم دیاگه اجازه بد  -   
ستاد یهم ا یعامر  

یچه اجازه بدم و چه نه ، قصِد رفتن کرد  -   



به مرِد   نیزد که پشتش هزاران فحش و نفر  یلبخند  ماکان
بود  دستش را فشرد و با برداشتِن کتش از اتاق شیرو ِش یپ  
توانست بدرقه اش   یزد  مردک آنقدر چاق بود که نم رونیب

  کند 
  ا ی یز یچرخاند تا چ یبه اطراف بود  چشمانش را م حواسش

ابد یو ب ند یرا بب  یکس   
داد  یدانست که به او هشدار م ی م یز یماهان چ د یشا   
به چشمش نخورد  ی ز یتا خروج از خانه هم چ اما   

  ب یتلفن همراهش را از ج ینشست و گوش شیخودرو درون
و به ماهان زنگ زد  بعد از چند بوق پاسخ د یکش رونی کت ب  
  گفت

 !چه خبر ؟ -
زد و به حرکت در آمد  استارت   

   دهیبروز نم یمشکوک زی فعال که انگار باورم کرده  چ -

    ماهان
، او را   انیم   نیدر ا یزیکه چ د یکرد و برادرش فهم مکث

  نگران کرده است
 !جاِن ماهان ؟ -

دستش فشرد  انیو دنده را م د یلب کش یِ رو زبان   
؟!   ستی ن ی ؟! از خونه    از خونه خبر فتادهی ن یاتفاق -

؟ نیهست یمراقِب هد  ! 



د یبه چانه کش یخط اخم کرد  دست یِ در آن سو ماهان   
شده داداش ؟ یزیچ - ! 

کرد و سر تکان داد  ی هوف ماکان   
   پرسهیم می زندگ ینحس از من درباره  یِ نه  فقط عامر  -

که زِن منه  ی حداقل تا وقت  فتهی ب یهد  یبرا یاتفاق  خوامینم   
  ی ماکان با زندگ د یفهم ینگفت  نم  چیسکوت کرد و ه ماهان
اش ، او را  ییپروا  یب نیکند و ا  یماش چه  یو جوان  
کرد رمان هور یم شانیو پر دلنگران  

 
 
 
 
 
 
 
 

زد  ی، لبخند   زبانشیم دنِ یو با د  د یچرخ   
  حواسمون بهش هست -

تماس را قطع کرد و   ینگفت و بدون خداحافظ یز یچ ماکان
داشت  ار یپدال فشرد  کار بس یِ پا رو   
*** 



آمد اما ماکان منتظر بود   یغرغر کنان به دنبالش م وشیدار
د یو به او توپ د یچرخ   

می کنیم یچه غلط میما دار دنیخفه شو ! تماِم مردم فهم -  ! 
که   د یبال کش شیلب ها  یِ کرد و کاله را از رو یپوف وشیدار

آورد دوباره نگاه به جلو نیماکان دست انداخت و آن را پائ   
  دوخت
در گوِش ماکان   ی، ول د یشن  ی را م شینق نق زدن ها هنوز
کرد ،  یکه م  یکار  نیکمتر  د یچیپ ینحس مرد م یِ صدا  
بود  شیکردِن دندان ها خرد   ! 

# 
  نیشب بتواند کوچکتر یکیرا تنگ کرد که در تار چشمانش
ند یرا بب  یحرکت   
شتند نظر دا ریاو را ز شی دو ساعت پ از   

و بعد از بازگشتن از محل کارش ، به کمک آهو که به   عصر
آمده بود و پنهان شدن در صندوق  یسر زدن به هد  ی بهانه   
که ممکن بود او را   ی؛ دور از چشم هر کس شیخودرو عقب
وشینظر داشته باشد ، از خانه خارج شد و سپس با دار ریز  
قرار گذاشت  زهیکارواِش مکان کی در   
که ماکان گرفته بود   ی میبه انجاِم تصم یعالقه ا چیه وشیدار

دیتوانست او را تنها بگذارد  حداقل شا ی، نداشت اما نم   
توانست او را کنترل کند  یم   



که   یاز همان لحظه ا  ند ینش ی کار نم یدانست او ب  یم
ی او نقشه م  هیدر چشمانش خواند که عل  د یمرد را شن یِ صدا  
  کشد 
جلب شد که   ی به مرد  وشیتوجه دار و د یسر جلو کش ماکان

کرد  یخداحافظ یآمد و با خنده از زن رونیب  یاز خانه ا   
د یلب غر ر یز ماکان   

بی ادبنجِس  -  ! 
چنگ   انیساعِت تمام به دنبالش آمده بودند و حال او م دو

  شان بود 
بلند به   یماکان با گام ها  د ی ایماندند تا به آن سمت ب  منتظر

وار یخودرو و د  انِ یاو رفت و در حد فاصِل م یِ سمِت خودرو  
کور   ینقطه   انِ یخودش را م ی هم گوشه ا وشیشد  دار پنهان
د یکش واریدو د  نیب کِ یو تار   
به سمِت دام گام بر   الیخ  یو او سر خوش و ب دند یکش انتظار

داشت یم   
  شیپ  یگام وشینشده بود که دار کیهنوز به خودرو نزد  اما

 آمد رمان هور
 
 
 
 



 
 
 
 

    داداش -
آمد و قبل  رونیگاهش ب ی، ماکان هم از مخف  د یکه چرخ مرد 
یِ نشان دهد ، دست جلو یمرد بتواند واکنش نکهیاز ا  

د یگوشش غر ر یبرد و ز  شیگرفت و سر پ دهانش  
__  یباز شده ، مدام داشت یخود یب یلیروزا خ  نیدهن ا نیا -

ی کرد یم یخور   
دانستند کاِر   ی م  د یش کوببدن  انِ ی رابال آورد و محکم م شیپا

چند نفر بودند و به  شیپ  یدفعه    ستین یساده ا  
از پِس او برآمدند  زحمت   
کرد  یدستان ماکان خفه شد اما تقال م  رِ یمرد ز ی ناله   
ماکان   نباریو ا د یدر شکمش کوب یآمد و مشت شیپ وشیدار

فش یدرشِت مرد نتواند حر کلِ یبود که ه نیچنان خشمگ  
  شود 
و  د یکوب  ی را بر سر و صورت و تِن او م شیها مشت

بود که   نی هم تمام تالشش ا وشیو دار د ی غر  ینامفهوم م
از او  ییصدا  



 رد ی ماکان را بگ  یِ رو ادهیز یجلو  گریو از طرِف د  د یاین در
که غلِط اضافه کرده د یرس  یم  جهینت نیو کم کم داشت به ا  

خاکستِر ماکان   رِ یاز پِس خشِم نهفته و ز یی! او به تنها است
آمد  یبر نم    
مرد نشست و دسِت   یچانه  یِ محکِم ماکان که رو مشتِ 
سمتِ  یمرد بلند شد ، او عصب ی عقب رفت و نعره  وشیدار  

د یباش کو شانه یِ و دست رو د یچرخ ماکان   
یبسه ! بسه ! بسه روان -  ! 

 نیکه پرشتاب بال و پائ  یا شانهسرخ و   یاما با صورت ماکان
ز ی هل داد و سمِت مرد خ یرا به کنار  وشی رفت ، دار یم  

  یتن اش را محکم به تنه    زد یکرد برخ  ی م یکه سع  برداشت
را چنگ زد و سرش را عقب  شیو موها د ی کوب شیخودرو  

د یکش   
!   شهیم  یچ نم ی ؟! داد بزن ! داد بزن بب یداد بزن یخوایم -

الی  ! 
که نعره اش بلند شد  د یشکمش کوب رِ یسپس با زانو محکم ز  و

سفت کرد که در شیو دست دوِر گلو د یاما ماکان خند   
کالِه ماکان را چنگ زد و   یِ لحظه دستش بال آمد و بال کی

د یآن را از سرش کش   
شدِن چهره اش ،   دهینداشت از د  ی عقب رفت و ترس ماکان

 ! حداقل درآن لحظه



د یخفه غر وشیدار   
 ! ماکان -

 ست ینگر ی و سرخ به مرِد مبهوت م دهیدر یاو با چشمان  اما
برده اد یو درد را از  داد یصورِت او تقال و داد و ب دنِ یکه با د   
  بود 

لب زد  ناباورانه   
 تو ؟!رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

د یخند  ماکان   
  دمیبهتون فرصت م گه یبار د  ه ی ی؟! فکر که نکرد  یپس ک -

؟ نی بهم ضربه بزن  ! 
سرش   یِ و دست رو د یکه ماکان جلو پر ستد یکرد با  یسع

یِ که تنها صدا د یخودرو کوب یگذاشت و آن را محکم به بدنه    
سطحِ آسفالِت کوچه افتاد  یِ رو هوششیآمد و بعد تِن ب یآخ   



خلوِت کوچه نگاه   یِ و به دو سو د یهم کاله از سر کش وشیدار
ی که ب  یرفت و به ماکان شینبود  پ  یانداخت  خبر  

بود ، گفت  رهیبه مرد خ حرکت   
؟ می کار کن یچ  حال   حال - ! 

د یرخِ ماکان سمِت او چرخ مین  
- و؟یچ ! 
لب و   یدست رو وشیرحم بود  دار یدورگه و ب شیصدا

د یچانه اش سائ   
دیاون تو رو د  -  ! 

گذاشت و خم شد و لباِس مرد   بیپوزخند زد کاله در ج ماکان
رِ یبرداشت و دزدگ یچی و رو کرد  سپس سوئ ریرا ز  
   ستینگر یبه او م  جیگ وشیفعال کرد  دار  ریرا غ نیماش

  ماکان با سر به او اشاره زد 
ایب  الی -   

سر تکان داد  وشیدار   
کار کنم ؟  یچ - ! 

د یصندوق عقب را گشود و غر ماکان   
ام ؟!   یتا بره جار بزنه من ک میولش کن نجایهم یخوایم -

ومدهین  یتا کس الی  ! 
سر برسد     یخلوت بود اما هر آن امکان داشت کس کوچه
ش یاو را گرفت و ماکان هم دست ها یِ آمد و پا شیپ وشیدار  



و کشان کشان او را دروِن صندوق عقب پرت کردند  را   
حرف کنارش  قرار   یب وشیپشِت فرمان نشست و دار ماکان

را  زیماکان باشد اما باز هم او همه چ یبود او فرمان دهنده   
ست گرفتد  در   
 شیکه گره استخوان ها ستیاو نگر یدسِت مشت شده  به

کرد  یزخم شده بود  نچ   
کردم باز به حرفت گوش  یبال اومد  عجب غلط یچه گند  -

 ! دادم  اَه
آمدند آرام و  یکه م   یاما آرام بود ؛ بر خالِف زمان ماکان

  ی برق م شیچشم ها یخونسرد بود و بدوِن لرزِش دست  حت 
 زد 
بر لب داشت یلبخند  و   

را به حرکت درآورد و گفت نیماش   
ببره رمان هور  نو یماش اد یزنگ بزن سهراب ب -  

 
 
 
 
 
 
 



 
  ینعره  یِ پدال گاز فشرد که صدا یِ سپس چنان پا بر رو و

ک یتار یموتور بلند شد و به سرعت از کوچه پس کوچه ها  
زدند  رونیب   

*** 
ه بود نماند  تیبه انفجار ماهان از عصبان یزیچ   
د یجو یرفت و مدام خود را م یم  گرید  یِ به سو  ییسو از   

گفت یبلند  یدر مو برد و با صدا دست   
بهم بگو  بهت گفتم   یبکن یخوایم  یبهت گفتم هر کار -

نه ؟ ا یخودسرانه عمل نکن  گفتم  ! 
   ست ینگر یزده و او را م هیبه درخت تک شانهدست به   ماکان

پنهان کردن یآمده بودند که سجاد را برا ییبه همان جا  
دسِت ماهان به آنجا منتقل کردند  از   

زد  یپوزخند    
  خب منم گفتم بهت -

و با تماِم قوا عربده زد  ستاد یا شی روبرو ماهان   
؟ یالن ؟! الــــان ؟! الن که گند بال آورد  - ! 

داشت که   انیجر یاما خونسرد بود ته دلش آرامش ماکان
شد  ینم دهیاز آن در وجودش د  ی د رنگسالها بو   

، دلش را   ن یدور کرده و ا  یکرد خطر را از هد  یم حس
د یبخش ی قرار م   



ماکان را چنگ زد   ی قه ی ماهان   
اگه متوجه نبودنش بشن  یاحمق   فکر نکرد    شعوریب -

شک شون متوجه یدرصد فکر نکرد  ه ی ی؟! حت کنن یشک م  
بگم ؟ ی تو بشه ؟! آخه  آخه   آخه من به تو چ ی ! 
و عربده زد  د یبرادرش را به درخت کوب تنِ    

؟ یچ - ! 
ماکان هشدار بود  یبرا نیسرخ شده بود و ا صورتش   

به من شک    ینشده  کس یز ی ماهان   باشه  چ ی ه   یه -

کنهینم  ! 
  یاز پوسته  د یدو یم  نیماهان پائ ی شانیکه از پ  یعرق دنِ ید  با

تکان داد   یآمد  ماهان اما سر رونیخونسردش ب   
 یحماقت و زودجوش   یماکان  خراب کرد   یخراب کرد  -

یجوابگو باش  د یبا  یفکر نکرد   دهیکار دستت م شهیات هم  
؟! احمق! احمق ! احمق یذاری منو تو منگنه م  ی ! فکر نکرد ؟  
! 

سته را باز و ب شی را چنگ زد و عقب رفت  چشم ها شیموها
دنِ یکرد و سرش را به سمِت چپ پراند که ماکان با د   

آمد  ش یگفت و پ یاش ، "لعنت"  ین یب رِ ی ز یِ سرخ   
ات !رمان هور  ی نیماهان    ب -  

 
 



 
 
 
 
 
 

  د یکش ین یب ریاو دسِت برادرش را پس زد و پشِت دست ز  اما
د یو غر   

 ! به درک ! به درک -
کرد او را   یگرفت ، فکر م  ی که با او تماس م یزمان ماکان

کند که به   یدهد و وادارش م یدر عمِل انجام شده قرار م
 نقشه
در نظر   شیها ی ر یگ م یاو گوش بدهد و آن را هم در تصم ی
شود  یکرد تا سر حِد انفجار عصبان ی فکر نم یول رد یبگ   

ماهان    د یرا چسب شیکه شدت گرفت ، ماکان بازو یزیخونر
بدنش یِ توانست نسبت به درِد سرش و داغ ینم گریهم د   
توجه باشد  یب   

آن  یِ درخت برد و رو ی دهی بر یاو را به سمِت تنه  ماکان
  نشاند 

من راِه   یو هر چه قدر داد بزن یبکن  یماهان ، هر کار -

یدونیم نوی! خودتم ا رمیخودمو م   



زد و چشمانش را بست  سالها بود که   یزهرخند  ماهان
  شیبرا تی حجم از عصبان نیمشکِل فشار خون داشت و ا

 چون 
بود  سم   

کرد که   یآب ی، سهراب را صدا زد و درخواسِت بطر ماکان
د یخند   یماهان عصب   

! همه    نیرو بب  نایتور و خدا   ا  نیرو بب نایا    نیرو بب نایا -

یلعنت  نیشد یم  گریزبا  د یبا هم همدستن  وللا شماها با    
 

خون گرفت و مگر   یقطره ها دنِ یچک یِ دستش را جلو کفِ 
شد ماکان نگراِن حالش نشود  یم   

زانو زد  شیپا یِ جلو   
همرات ؟  یدار ی زیقرص ُمرص ، چ - ! 

امانش را   جه یجوابش را نداد و سر بال گرفت سرگ  ماهان
برادرش را فشرد  یِ بود ماکان زانو دهیبر   

،   یتاوان پس بد  د یتو نبا کنم یکه من م یخاطِر کار به  -

و جوابگو  یخطر کن  د یکه مربوط به منه تو نبا یز یچ یبرا
یباش  

تیعصبان نیپس ا       
 رهیکه به چشماِن او خ ی، در حال  د یحرفش پر  انیماهان م  که

کرد  یاش چکه م  ینیبود و خون از ب   



تو وسط باشه ؟ یِ اگه بحِث مرگ و زندگ یحت - ! 
 ی برادر گذاشت و با حرص یگونه   یِ اش را رو یخون دستِ 

  نهفته در کالمش گفت
 ! من به بابا قول دادم  قول ، داداش -

سهراب که آمد ، ماکان سرچرخاند اما با واکنش   یپا یصدا
ی م نیاو سر به سمت ماهان چرخاند که خم شده و سمِت زم   

مهار کرد  شانه یِ و سرش را رو د یش را بال کشخود   آمد    
# 

*** 
باد و برخورد شاخه  یکه گشود ، سکوِت شب و صدا چشم

فهماند هنوز در همان باغ هستند   یها و برِگ درختان به او م
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

دند یکاسه چرخ انیرا که بال گرفت ، چشمانش م سرش   



  بخواب سر جات -
 ی را به زحمت باز کرد و دست پشِت سر برد و بال  چشمانش

زد فشرد  ی گردنش را که نبض م   
از پشت ،   کلشیزده و ه هیتک ی میبه دِر باِز اتاقِک قد  ماکان
فرو رفته بود  هیدر سا   
  یمیتخت قد  یِ فلز یِ ها لهیو به م د یخودش را بال کش ماهان
زد  هنوز احساس تب و گرما داشت هیتک   

و در هماِن نور اندِک مهتاب ، اخِم صورتش   د یچرخ ماکان
  مشخص بود 

؟ ی گفت یبه هست - ! 
پوزخند زد  ماهان   

؟ ویچ - ! 
آمد  شیپ ماکان   

اوضاعت بدتر شده نکهیا -   
کرد  زانیتخت آو  یرا از لبه  شیسر تکان داد و پاها ماهان   

- یمنو حرص ند من کامال خوبم اگه تو    
ماکان   یگرفت که پاها یشانی رفت ، دست به پ  جیکه گ سرش

و سپس ، مقابلش زانو زد  ستادند یبرابرش ا   
برابِر نگاهش آمد  صورتش   

آورد  نتیبهت داد از تو ماش ی سهراب چ  دونمی؟! نم یخوب -  
باز سر جنباند  ماهان   



 سر خم کرد و چشم بست  حاِل بِد ماهان شده بود سنگِ  ماکان
ی  رهیدلش  قلبش فشرده شده بود و ماهان خ یِ رو  

به   رهیاتاق ت یک یرنِگ برادرش بود که در تار  ی تونیز یموها
دند یرس  ینظر م   
زد که ماکان سر بال   شکوفهرا  شیموها یِ شد و آرام رو خم

کرد و زمزمه    یماهان هوف   ستیگرفت و با اخم به او نگر
 نمود

- 
،    رمی جلوت رو بگ ستیبه حرفام گوش بده  قرار ن    داداش
چرا   ینزن  بیکمکت کنم که به خودت آس  خوامیفقط م  
؟  یکن یم یسرکش ! 
  یِ لب ماکان بال رفت ، دسِت ماهان را گرفت و رو ی گوشه

  قلبش گذاشت
   رهیگیداره جونمو م نجایمرده داداش  ا  یتو زندگ نیا -

سرما فرار کنم نیا که از زنمیم شیخودمو به آب و آت   
نخواه   زنهیم خی که داره  یگرم بشه  از کس د یتا شا  سوزونمیم

دور کنه شیکه خودشو از آت   
،   د یتپ  یکه قلِب دردمندش م ی تِن برادر را ، آن قسمت ماهان

  مشت کرد 
رمان هور  یسوزیخودتم م شیآت نیتو ا یول -  

 



 
 
 
 
 
 
 

گرفت یق ینفس عم ماکان   
رمیگیبالخره آروم محداقل  -   

،   ستاد یکه ماکان ا د یبگو یزیسر تکان داد و خواست چ ماهان
د یرا گرفت و کش شیبازو  

برسونمت  سر راه هم ببرمت درمانگاه  بعدش هم به   میبر -

سر زدن ، منو تو صندوق عقب ببر خونه یبهونه   ! 
  یا دهیگفت و برخاست  حرف زدن با او فا ی نچ ماهان

  یلحِن ممکن نی تر  یرا چنگ زد و با جد  شیزو نداشت  اما با
 که
در چشمانش گفت رهیتوانست و خ یم   

  یهر چ   یو عمرت رو بسوزون یزیبر  زمیه ذارمینم -

 نویا  رمیگی، من اره ات رو از دستت م یببر یدرخت بخوا
ادتی  

    باشه



برادرش زد  ی شانه  یِ با کف دست رو یا ضربه   
 ! داداش -
 ی رفت و ماکان هم ب   رونیاز او و نامتعادل از اتاقک ب جلوتر

که سرش را به چپ و راست   یحوصله و کالفه و در حال
 تکان
داد به دنبالش رفت یم   

*** 
  ی خانه را که بست و ماهان را بدرقه کرد ، ساعت کم درِ 

  مانده بود به نُه
خانه را چک کند اما تا ماکان داخل   تیرود تا امن ی که م  گفت

از  کیدانست کدام  یدر تکان نخورد  نم   یِ نشد ، از جلو  
حفاظِت ماهان هستند  نِ ی ها ، محل استقرار مامور خانه   
اش نگاه کرد که شب گذشته چند تماس از مهراوه  یگوش به

نه حال یزد ول یبه او زنگ م  د یداشت  با    
  یبال  افتیدر پتو  دهیچیرا پ  یو هد  د یاتاق سرک کش به

نگاه کرد  شانشیپر یو به موها ستاد یسرش ا   
بود  دهید  تیوضع نیبا ا گریباِر د  کی دختر را  نیا   

که مجبور   قتیحق نیشدنش در دانشگاه و ا  رفته یاز پذ  بعد 
  یحال گری کرد که د  هیاست آنها را ترک کند ؛ آنقدر گر

شیبرا  
  نماند 



او را به اتاق برد و کنارش ماند تا بخوابد  فرشته   
بعد از او ، به داخل اتاق رفت ی هم کم ماکان   
  یاز شال و روسر رونیرا ب  شیآمد که موها یم ش یپ کم
خودش را به  یبود که چرا هد  بیعج شیبرا شهی، هم  ند یبب  

کند  یاز آنها جدا م یا گونه   
کرد  یرا نوازش م یکناِر تخت نشسته و دسِت هد  فرشته   
و زمزمه کرد  ستاد یسرش ا یِ بال   

 خوبه ؟!رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

سر به سمتش چرخاند  فرشته   
تنها هست ، حال از ما   یکاف  یخواهرم    به اندازه  چارهیب -

گهی هم دور بشه د       
جمله اش را تمام کند ، بغض کرد و چشمانش آب   نتوانست

ماکان هم    شکوفید را  یافتادند  خم شد و پشِت دسِت هد   



 ب ی اش نگاه کرد  دست از ج دهی شد و به صورِت رنگ پر خم
د یکش شیموها یِ آورد و رو رونیشلوار ب   

زمیعز ی طفلک    ول -    
ا فرشته را گرفت و بلندش نمود  او ر یِ تا کرد و بازو بدن
بازوانش گرفت انِ یم   

بهش زنگ     میزن یمدام بهش سر م  میذاریما که تنهاش نم -

بزرگ شدن و   یبرا یدور نینگران نباش  تازه ا  م یزنیم  
خوبه شرفتشیپ   
و به او لبخند زد  شکوفید فرشته را   ی  قهیشق    
  یهد  ی دهیبه صورِت خواب رهیبه خودش آمد که خ  یزمان

نگبدن لبخند به لب داشت اما تلخ و    
دست را به تخت چسباند    کی گرفت ، خم شد و  یق یعم نفس
را آرام نوازش شیو موها  شکوفید را  یهد  یابروها انیم  

  کرد 
نداشت    یریتقص یکند ول یدانست با دِل دخترک بد تا م یم

داد  یظلم م نی دلش حکم به ا   
  یدوش ، ساعت کی داد بعد از  حیساعت نگاه کرد و ترج به
و سپس به سِر کارش برود  ارامد یب   

حمام شد و بعد از چند   یحوله به دست گرفت و راه پس
ی و به سمِت هد  د یپتو خز ری به پا کرد و ز ی ، گرمکن قهیدق  

بودند ؟ فینح شیچرا آنقدر شانه ها  د یچرخ ! 



را پوشاند  شیگلو رِ یو تا ز د یرا بالتر کش پتو   
فیرا خراب کرده بود ؛ ح ز ی، همه چ یکه هد  فیح  ! 

# 
*** 
 ی ، لبخنِد کج شیمهراوه و خنده ها ادِ یرا قطع کرد و با  تماس
  زد 
  یداده بود که از روابطش استفاده کند و باِب همکار  شنهاد یپ

واردات یبرا ی باز کند و حت ش یبزرگ را برا ی با شرکت ها  
نبود و از آنجا   ی بد  شنهادِ یپ  د یخاص به او کمک نما  یداروها

ی قبل از مرِگ فرشته هم مشتاِق همکار ی که دخترک حت  
توانست به او اعتماد کند  یاو بود پس م با   
بال   ییجوانش ، ابرو یِ منش دنِ یرفت و با د  رون یاتاقش ب از

  فرستاد 
  رفت و کاغذ را از شیکاغذها سردرگم بود  پ  انیجوان م زنِ 

که هول زده سر بال گرفت د یدستش کش   
به برگه انداخت ینگاه  می ن ماکان   

 خب ؟!رمان هور -
 
 
 
 



 
 
 
 

اراده لبخنِد   ی شد که ماکان ب رهیتنها به او خ چارهیب دخترِ 
زد  ینگبدن   

؟ ی جیخب ؟! چرا انقدر گ - ! 
دهانش را فرو برد و زمزمه کرد  آبِ    

مطابقت   د یخوِد شرکت با ستِ ی مجاز و ل یداروها ستیبا ل -

 !شون بدم ؟
خم شد و    ستاد یرفت و کناِر او ا ز یکرد ، پشت م ی نچ ماکان
د یکش رونیبا آرِم خوِد شرکت ب  یکاغذ ها ، برگه ا انیاز م   

کردم و   مشیکه خوِد من تنظ هیستیل نی؟! ا ینیبیم نویا -

   نهیاصِل کاِر شرکِت ما رو ا ی عنیروش نظارت دارم  
 حواست 

باشه  من مسلما بدون توجه به وزارت بهداشت و   نیرو ا د یبا
از من و یزی چ   کنمیرو وارد نم یزیسازمان غذا و دارو چ  

؟ یدونیو رزومه ام م کارم ! 
ستادیگرفت و ا  یفقط چانه بال انداخت که ماکان نفس او  

اشتباه رو کردم   نیا بار  هی، دختِر خوب ، من   یخانم صادق -

که  ردستامیز  یبا همه   یو اعتمادم رو گذاشتم رو همکار  



و کار و اعتبارم رو نابود    یکردن و زندگ  یپامو خال ریز
من و بدوِن   یاجازه   یب ییدارو چیشرکت ، ه نیکردن  تو ا

 نظرِ 
خشاِب   چی ه  یشیو ازش خارج نم شهینم ستیوارد ل من

اد ینم رونیو ازش ب رهی داخِل جعبه نم یقرص   
اخم کرد  یصادق   

   قربان ما که -
د یحرفش پر انِ یم ماکان   

فاسد رو به   ی؟! قرص و داروها کننیکار م یچ یدونیم -

مثه ما که از همه   ییدسِت شرکتا رِ یز فرستنیم  یطور پنهان
 جا
هستن   یی و آدم ها یخبرن ! تا دلت بخواد شرکت صور یب

؟! داروها شهی م  یندارن ! اونوقت چ یکه اصال وجوِد خارج  
کننده  د یشرکت تول هیاسِم   رِ یو ز ی اشتباه یجعبه  ه یتو  رنیم
روحشون  ی دارو که حت یپخش کننده   ایوارد کننده  ای  

و   شنیدارو ها پخش م نیا  فتهی م ینداره داره چه اتفاق  خبر
؟ شهیم ی تو بازار و بعد   بعد چ رنیم ! 

آِب دهان فرو برد و آرام گفت دختر   
   بعد    بعد  -

گذاشت و ادامه داد  ز یم یِ پوزخند زد  برگه را رو ماکان   



   رنیگیگذشته جوِن آدما رو م خ یو تار یاشتباه یِ داروها -

ر یخبر از همه جان اس یکه ب یی !؟ کسا شهی م یاونوقت چ  
دم و  نیتو ا ییمثه من ، مثه تو ! چرا ؟! چون آدما  شنیم

گردن کلفت ی شرکتها نی و تو ا لیو طو  ضیدستگاه عر  
  ستیکه فقط به فکر منافع خودشونن و براشون مهم ن هستن

ه یکار به چشِم  نیکنن  چون به ا یچند نفر رو قربان  
درسته شغل مونه اما  ، بر خالِف ما  که  کننی نگاه م تجارت

باشه  درمانشون کنه نه  د یمردم مف یشغل مون برا میخوایم  
بکشدشون  افتاد ؟ نکهیا ! 

جنباند و ماکان به برگه اشاره زد رمان هور  یسر یصادق  
 
 
 
 
 
 
 
 

از انبار اومد که به  یخروج ست یپس ، هر وقت برات ل -

که من امضاش کنم قبلش شیاریب ا ی یکن دشیتائ  یعنوان منش  



از من   یاگر باز مطمئن نشد  یو حت  یکنیبرگه چکش م نیا با
له یجواب دادم انقدر پ ی اگر من سرسر  ی حت  یپرسیم  
نمونه از هر بسته و جعبه رو چک   هیکه مجبور شم    یکنیم

؟ یکنم و مطمئن باشم که مربوط به خوِد ماست  اوک ! 
شلوارش برد  بِ یباز سر تکان داد و ماکان دست در ج او   

رو مرتب کن و برگه   زتیخب سرکار خانم  پس م  اریبس -

رو    یریگیکه از دسِت من و با امضا و مهِر خوِد من م  یا
 مرجع
  ستیخودت هم ل  نکهیقرار بده  عالوه بر اون قبل از ا  کارت

ی خوایاز من م گهیباِر د  کی   یکن  ستمتیداروها رو وارد س  
خوبه !   یلی ؟! خ یکنم  متوجه شد  د یرو تائ  یدست ستِ یل که

شد  ریبجنب د     ال یپس حال به کارت برس     
  م یدوباره به سمِت اتاقش رفت و قبل از داخل شدن ، ن سپس
ی ا شهیش ییها وارهیانداخت که با د  ییبه اتاقک ها ینگاه  
کرده بودند  نگاهش با نگاِه مرد تداخل  شانیجدا گریکد ی از
د یکارش رس یزد و دوباره به ادامه  یکرد و او لبخند  دایپ   

نگمارند  انشانیرا م یبار هم جاسوس نینبود که ا مطمئن   
گرفتیمعتمدش کمک م یروهاین  یبهتر بود از بعض پس   
به او هم اعتماد  ی شد  حت  رهیخ ی نشست و به صادق ز یم پشت

داد  یتر بود هشدار منداشت پس به   



  یدرصد هم شده ، جاسوس و نفوذ  کی به قدِر  انایاو اح اگر
را  شیکرد و دست و پا یبود پس بهتر که حواسش را جمع م  

کرد  یرحم نم   یبار به کس  نیچون ماکان ا   د یکش یم پس   
  ی خبر دِ یهمراهش را برداشت و دوباره چک کرد ؛ به ام تلفن

چیاز ماهان  اما ه   ! 
کرد و با فرهاد تماس گرفت  آنجا هم اوضاع مرتب   ینچ پس

  و آرام بود 
  زی را بال زد  همه چ نشیآست یِ بال فرستاد و لبه ها ییابرو

 ! مالل آور و کسالت بار بود 
*** 
او را هم بلند کرد  یو خنده  د یخند    
 یِ بلندش دو سو یِ زد  موها  مهیتنش خ  یِ و رو د یچرخ

 یِ شده و رو زانیآو د یدرخِت ب یصورتش چون شاخه ها
نِ یزم  

و لب به   د ی خودش را بال کش  گرفتند یتِن او آرام م خشکِ 
  چانه اش رساند 

طونیش یکنیم  یدلبر یاد یز -   
د یگوشش خند  ریاو سر خم کرد و ز اما   

هم داره یبا تو بودن دلبر -   
را قلقلک   شیاش ، گردن و بازوها یشمینرم و ابر یموها
کردند  خودش را بال ی م یدادند و تِه دل ماکان را خال  یم  



شکمش امن بود  یِ فرشته رو  یِ و جا د یکش   
صورتش  یِ رو ی طلوع کرده و گِل انار د ینگاهش خورش در

  غنچه داده بود 
گرفته بود رنِگ آتش  شیشده و گونه ها نهیمثل آ صورتش
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

د یخند    
تو سرته ها  یزی چ هیدختر    یا یا یا -  ! 

گردِن   رِ یرا که هر شب ز یو بالشتِک کوچک  د یخند  ینخود 
داشته باشد را برداشت و   یگذاشت تا خواِب راحت ی ماکان م

 بر
و خنده اش شدت گرفت اما   د یپوشِش او کوب یب  ی شانه
نگفت یزیچ   



؟! بودنش و لمِس خنده  نیخواست جز هم یهم چه م  ماکان
شیها    

آمد    ن یفرشته را نوازش کرد و سِر دخترک کم کم پائ  ی گونه
  گونه به گونه اش چسباند و لب زد 

گندم   یذاری از زن بودن ، مادر باشم  م ری غ خواد یدلم م -

 !کوچولوت تو دِل من رشد کنه ؟
شد    رهیو به صورتش خ د یبهت زده سِر او را عقب کش ماکان

  اخم کرد 
؟! تو هنوز یچ ی عنی فرشته ؟!  -     

او با آرامش پلک زد و سر تکان داد  اما   
هنوز جوونم ؟! قبول  دوست دارم تا جوونم مادر بشم که   -

  بتونم پا به پاش بدوم و بخندم
  یو پرده  د یوز  ی م ی ماکان را نوازش کرد ، باِد خنک ی گونه

  یا شکوفهآورد  مرَدش را به   ی اتاق را به رقص در م
 مهمان
و لب زد  کرد    

من رشد  نِ یتو زم  خوامی، از خوِن تو  م خواد ی گندم م هیدلم  -

 کنه ، جوونه بزنه ، ساقه اش بلند شه و به بار نشستنش رو
؟ یدونیم قیخاکم رو ل  نم یبب ! 



 هیش را به او هد حصار یِ ، چشم بست و گرما د یخند  ماکان
  د یرقص اریو پرده از وصِل دو  د یکرد  آفتاب بر بسترشان تاب

 و
هم   د یگرفت  خورش  یعشق شان در خاِک تِن فرشته جا گندمِ 
و نِم بارانِ  د یدرخش ی، م  شیکرد از گرما   ینم غیدر  

شد و اندک اندک گندم جوانه    یماکان هم همراهش م محبتِ 
آرام نماند  ز یهمه چزد اما     
در  د یفرشته در گوشش بود و نوِر خورش یخنده  یصدا

فرا گرفت و  یک یشد  همه جا را تار رهیچشمانش اما آسمان ت  
به کنارش نگاه   دهیدِل آسمان را شکافت  ترس یبلند  یصدا
  کرد 

نبود  زیچ چی نبود ، ه فرشته  ! 
رد شد که نهیآ یِ و از جلو د یپر نیتخت پائ یرو از    
بر تن داشت  چشمانش گود رفته بودند  به دوِر  اهیس راهنِ یپ

که فرشته کنارش شیپ  ی  قه یتا چند دق  د یخودش چرخ  
سر چرخاند   یآمد  به تند  ییدست در مو فرو برد  صدا  بود 

رونیشد  از اتاق ب یزنانه ا غِ یبه ج لیصدا بلندتر و تبد   
، نفسش رفت د یرا که د  شیرو  ِش یپ ی؛ صحنه  د یدو   

مرِد   یِ دست و پا ر یدست دو مرد و فرشته ز رِ یاس خودش
یگرید    



ضرباِن قلبش آرام بال آمد و در   یِ شدند ، صدا خیم چشمانش
د یتپ  یانگار قلبش دروِن مغزش م   د یچیگوشش پ   

بوم بوم   رمان هور بوم  
 
 
 
 
 
 
 
 

دراز کرد ، او هم همراه با   ری ماکاِن اس یِ که دسِت سو فرشته
خودش از ینعره   یِ خوِد گرفتارش نعره زد و با صدا ادِ یفر  

د یپر خواب     
درِد   زیاز همه چ شتر یو اما ب د یدو یبر تماِم تنش م عرق

اش را شانهبود که گردن و عضالِت شانه و  یکشنده ا  
گرفت ی و جانش را م رنمودهیاس   
  یناله کرد و شانه اش را چنگ زد که هد  یخفه ا  یِ صدا با

  برابرش نشست
شده ؟ ی ؟! چ ه یماکان ؟! ماکان جان ؟! چ - ! 

در هم برد و کشدار و پر درد ناله کرد  صورت   



  د یچیپ یکه در خود م ستیدستپاچه و نگران به او نگر یهد 
عرق کرده ی سرخ و تن یبا صورت   

  ی وا تنش را مو به دستانش نگاه کرد که با تماِم ق د یگز لب
  فشردند 
و با دستاِن سردش ، تِن داغِ او را  د یرا پشِت او کش خودش

د یو نال د یلمس کرد  ماکان لرز   
خهینکن ! دستات   -  ! 

شکوفید کتفش را  انیم یهد  اما   
سیآروم   آروم   ه -   

پوسِت تنش لغزاند و زمزمه   یِ را آهسته رو سرانگشتانش
  کرد 

قیفقط نفس بکش  نفس عم    یش یخوب م  یشیالن خوب م -   
بست کابوسش برابِر    یگرفت ، چشم که م یماکان آرام نم اما

مشتش فشرد و شانه انِ یشد  پتو را م ینگاهش تکرار م  
مرهِم درِد تنش   یدستاِن سرِد هد  یکه کِ  د یخم شد و نفهم اش
  شدند 
در  ز یکاش همه چ   د یاش به تخت چسب ی شانیو پخم شد  سرش

از یگرفتند پدر و مادِر فرزند  م یکه تصم یهمان روز  
که   ییشد و تنها صدا ی خوِن مشترک شوند ، متوقف م کی

فرشته بود  یخنده  ی، صدا د یچی پیدر گوشش م   



که نشست ، سر به   شیبازو یِ رو یهد  زِ ی ر  یها شکوفه
گونه   یو خسته بودند ، هد  یسمِت او چرخاند  چشمانش خون

 اش 
نوازش کرد که ماکان لب گشود  را   

  ی کنیفرشته ام ، چرا تالش م  رِ یهمه درگ نیکه ا  یمن یبرا -

 !؟
دخترک به لبخند گشوده شد  نِ یغمگ صورتِ    

؟  شهیشه  م  ی حرفا سرش نم نیدوست داشتن ا - ! 
بلند  لشیزنِگ موبا یِ سف تکان داد که صدابه تا ی سر ماکان

هم گذاشت و جواب نداد  تماس قطع شد و  یِ شد چشم رو  
  یِ را از رو لشیکرد و موبا یزنگ خورد  پوف  یگوش دوباره
اسپاسم  رِ یچنگ زد که سمِت راسِت بدنش دوباره درگ ی پا تخت  
را کناِر   یو گوش د یصفحه کش یِ گفت  دست رو یو آخ شد 

یِ صدا  د یبگو  یزیگوِش خود گذاشت اما فرصت نکرد چ  
رمان هور د یو از جا پر د یچیدر گوشش پ یاد یفر  

 
 
 
 
 
 



 
 

که لباسش را چنگ زد و بر   ستیهاج و واج او را نگر یهد 
د یتن کرد  با بهت پرس   

 !کجا ؟ -
بود   رونیب یمیدرون شلوار و ن یمین راهنشیکه پ  یحال در

د یدو رونیاز اتاق ب   
گرفته شیانبار آت -   

  یو به دنبالش رفت و لحظه ا د یگفت و از جا پر ینیه یهد 
ستاد ی که در پشت سرش بسته شد ، ا   

چه بر سرشان آمده بود ؟ دوباره ! 
# 

*** 
فقط    یبود و گاه دهیآتش نشان ها و مردم خواب یِ و صدا سر
شد  یم دهیشن سیپل یخودرو رِ ی تک آژ یصدا   
 یسر و صدا در حال ی ب یآتش نشان نیوراز مام یبعض هنوز

به انباِر سوخته بودند  یآب پاش   
در هم به ساختمان   ییو با اخم ها ستادهی کنارش ا ماهان

  یِ که دست رو  یو ماکان هم در حال ستینگر  یسوخته م
 شانه
خورد  یفشرد و حرص م  ی ، دندان رو هم م داشت   



رخِ سرخِ برادرش نگاه کرد   میبه ن  ماهان   
!؟ ید یخسارت د  یلیخ - ! 

د یبه صورتش کش ی چانه بال انداخت و دست ماکان   
هم نبود    یاد یز ز یچ  میکرده بود  ینه  صبح انبار رو خال -

  هنوز کار شروع نشده بود 
  یبود که سالها از آن استفاده نم ی متعلق به عامر ی میقد  انبارِ 

  کرد  ماهان آرام گفت
، نه ؟ هیعامر ی لقمه  نمیا - ! 

به   یبه اطراف انداخت و به آرام یتکان داد و نگاه سر
  برادرش گفت

و   لیتحو نیزمان ب  ی که وقت  نجایا امیداد ب شنهاد یخودش پ -

انبارشون کنم نجا یارسال داروها هست ، ا   
از سربازها دستور داد  یکیو به  د یلب کش یزبان رو ماهان

گفت  ظیرا متفرق کنند و سپس با غ  ی که مردم عاد    
 ! شب و نصفه شب و صبح و ظهر نداره  اَه -

چشمانش را    د یکش یماکان را گرفت و او را به کنار  یبازو
د یپائ یتنگ کرده بود و اطراف را م   

هیاحتمال عمد  گفت یم یمامور آتش نشان -   
سر تکان داد  ماکان   

؟ دنیمفه - ! 



دندان نگه داشت و  ریبرد و زبان ز بیدست در ج ماهان
سکوت کرد و سپس گفت یلحظات   

  بیمگه غ  ستیاز تو ن ینه  فک نکنم  چون نشونه ا -

هشداره رمان هور ه یبلد باشن ! احتمال  ییگو  
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه در نگاِه برادر دوخت و اخم کرد  ماکان   
؟ یهشدار ؟! هشداِر چ - ! 

د یبه محاسنش سائ یکرد  دست ی پوف ماهان   
دفعه   نیا ستی ن  د ی، بع یبار چوب تو لونه شون کرد  هیتو  -

محتاط تر باش  یکارو بکن نیا یهم بخوا   
د یماکان کوب یشانه   یِ از همکارانش ، دست رو یکی دنید  با   

  آشناس -
بلند به سمِت او رفت ی با گام ها و   



  یکه از آن دود بر م  یبه ساختمان رهیخ یماند و نگاه ماکان
و سوخته بود  اهیس وارشیخاست و در و د    

بود اما  دهیرفتِن داروها ند  نیاز نظر از ب  یچندان یمال ضرر
   ساختمان

  ی فی خواست به آدِم کث ینبود اما نم  یخاص زیچ  ی عامر یبرا
ار باشد چون او بدهک   

بود  یبارهزارم زنگ خورد ؛ هد  یاش برا یگوش  ! 
چشم ها و صورتش دست  یهم تماس را قطع کرد و رو باز
دانستند ی از رو بسته بودند ، اما نم شیرا برا  ریشمش  د یکش  

خنجرش است ؛ به   ی غهیدادن ت قلیهم در حال ص ماکان
کرد  یشان فرو م  شانهموقع آن را در     

*** 
شِب گذشته و سپس  مه ین یِ از آتش سوز یبه حد کاف  اعصابش

انیم  د یشن یخرد بود که حال م  یجر و بحث با هد   
انبار تفاوت وجود دارد  یِ ها یو خروج یورود    

د یاش غر ی و رو به منش د یکوب ز یم یِ کِف دست رو با   
من چک کن   یها  ستیمن مگه به تو نگفتم که همه رو با ل -

؟! با توام من خونهینم  ها یالن ارسال ی؟! چطور  ! 
انداخته و کاغذ دروِن دستش را مچاله   ریسر به ز دخترک
  کرده بود 
و سر تکان داد  د یدست به صورت کش ماکان   



؟ ی چ ی عنیآخه ؟!  ی چ یعنی - ! 
در   د یبا یکارتن از داروها در شِب آتش سوز ستیب حدود 
بود اما حال ی انبار م     

د یکش اد یو فر  د یکوب زی م یِ رو یپرونده  رِ یدست ز با   
؟ یتو ندون شهیمگه م - ! 

کنان گفت ری ج ریسر بال آورد و ج یصادق   
  یز یآقا   آقا به خدا من حواسم بود  به نگهبان هم گفتم  چ -

شما خارج بشه  مطمئنم از انبار  یبدون اجازه  د ینبا  
بار که  نیآخر گهینرفته  با نگهبان هم صحبت کردم م رونیب

احتمال تو  دونمیسر جاش بوده  نم زینگاه کرده همه چ  
رفتن رمان هور نیاز ب یسوز آتش  

 
 
 
 
 
 
 
 

بلند حرفش را   یو با صدا د ی کوب زی م یِ کِف دست رو ماکان
د یبر   



ستین ی از دارو تو اون انبار کوفت یاثر چیه -  ! 
 !چه خبره ؟ -

در هم و   ییداد و آهو با اخم ها  یرا به پشِت سر منش  نگاهش
کرد و  یماکان پوف   ستی نگر  یکنجکاو به آنها م  ینگاه  
  یشانه   یِ آمد و دست رو شیدر مو فرو برد  آهو پ دست
گذاشت یمنش   

زمیعز رونیشما برو ب -   
به او انداخت که آهو هم همانگونه به او  ی نگاه چپ  ماکان
ستینگر   

صحبت کنم ! وقت هم ندارم    یهد  یچته ؟! اومدم درباره  -

نمیات رو بب یسر و کله زدن تو و منش  نمیبش  ! 
گرفت  کم مانده بود به انفجارش یق ینفس عم ماکان  ! 

اشاره زد  یدست به منش  با   
رونیب -  ! 

هو پشِت سرش در را  رفت و آ رونی با ترس و لرز ب دختر
بلند به سمتش آمد  یدر قفل چرخاند و با قدم ها  د یبست و کل   

؟یکنیم داد یچه خبره ؟! چرا داد و ب - ! 
رها کرد  یصندل یِ زد و تنش را رو ی پوزخند  ماکان   

؟ نجایا نیشده قدم رنجه فرمود  یچ - ! 
  ی کرد و نگاه به پشت سرش انداخت که ماکان رو ینچ آهو

توری مان یو صفحه   د یکوب بورد یک  یبر صفحه  یدکمه ا  



  یبود که منش  یکوچک رِ یاز آن تصو یشد و گوشه ا روشن
داد  یرا هم مشغول کارشان نشان م  یو باق  زشی را پشِت م   

 ! حرفت رو بزن -
نشست یصندل یکرد و رو یهوف آهو   

  یا یشده  برا همون انقدر عصبان ی چ بشیبچه ها گفتن د  -

 !؟
د یکش یشان یپ یِ سر تکان داد و دست رو  ماکان   

بود   یتا کارتن تو انبار م  ستیب د یبا ینه  موقع آتش سوز -

ستیازش ن  یکه اثر   
آهو گرد شدند  چشمانِ    

؟ ی به ماهان گفت - ! 
ضرب گرفت ز یم یِ با دست رو ماکان   

دمیاوِل صبح فهم دمینه  خودمم تازه فهم -   
و چشمانش را در حدقه گرداند و اطراف اتاق  د یلب گز آهو

است ی گرید  یِ اما مشخص بود فکرش جا د یرا پائ   
  یمختلف  یسکوت برقرار شد و فکرشان به جاها  انشانیم

رمان هور  د یکش یسرک م  
 
 
 
 



 
 
 
 

گفت د یآهو با ترد  سرانجام   
بوده  کارتن ها هم که   یماکان ، سوختِن انبار که عمد  -

نکنه    ؟   ستین ! 
شد  رهیبه چشماِن او خ ماکان   

ستین د یبازم پاپوش ؟! بع -   
  یو در حال د یکش رونی ب بیجا بلند شد و تلفن همراه از ج از

گرفت ، گفت  یماهان را م ی که شماره    
  بیعج ز یزنگ بزن به خسرو  بگو حواسش باشه  چ -

داداش ؟خبرمون کنه  الو ؟!   د ید  بیغر ! 
دستوراتش باشد ، بلندشد و   ی آنکه منتظر باق یهم ب آهو

دانست دستوراِت  یخسرو را گرفت و در ذهن م یشماره 
گرِ ید   

کردِن  دایسهراب و فرهاد را به دنباِل پ د یبا   ست یچ ماکان
فرستاد پس یسطح شهر م  یها  ابانیبه خ  یمفقود  یداروها  

،   د یهمان حال که منتظر بود تا خسرو بتواند پاسخ گو در
که ماکان دورش را خط ییخم شد و به اقالم دارو ز یم یرو  



  ریبود ، نگاه کرد و سپس به خوِد او که حرکاتش را ز  دهیکش
  نظر داشت

کرد    د یسر به برگه اشاره زد و ماکان هم همانطور تائ با
ت او را به رگبارِ خسرو الو گف نکه یزد و به محض ا یلبخند   

بست اطالعات   
*** 
زده و از پنجره به   هیتک واریبه دست ، شانه به د  وانیل ماکان
یبود  خانه در سکوت فرو رفته و صدا رهی خ یباران یِ هوا  

فرود   نیو زم واریدر و د  یباران که با قدرت بر رو قطرات
د یچیپ یآمدند در گوشش م یم   

انتظاِر کشنده ک ی،  منتظربود    
  ی بر م ینشانه ا ای ییصدا ییزود از جا ای ر ید  کرد یم حس
او یِ برا د یتهد  نیاول یعن ی نیو ا زد یخ   

که ماهان به او هشدار داده بود ، آنها از حضوِر   همانطور
کردند   یدوباره اش احساِس خطر م   

؟ ر یخ ایاتفاقات دست دارد  نیهم در ا یدانست عامر ینم ! 
  ک یاست و به   ار یدانستند ماکان هوش یبود ، م هر چه که اما

دست زده بودند  نیقصد خاص به ا   
من اشتباه کردم که نگرانت بودم که باهام حرف   یعنی -

؟ ی زنینم ! 



از   یبود  مقدار رهیبه او خ یبه سمِت او چرخاند  هد  سر
ی نگاه ها  ری و ز د یلب کش ی زبان رو یو هد  د ینوش یچا  
گفت یاو به آرام نیسنگ   

  شی، آت رونیب یحق داشتم نگران باشم  با اون حال زد  -

   گرفتِن انبار وبعدم
یبسه هد  - ! 

در آن نبود اما   ی ا یو تند  تیعصبان چیآمرانه بود ه کالمش
دند یلرز یهد  یلب ها   
اش را پس   یشانیپ یرو یِ برد و آرام موها شی دست پ ماکان

 زد رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراز   یبرا یحد و حدود  هی  یزندگ نیا یِ گفتم بهت تو تو -

سوال  ی، حق ندار نیاز ا شتر یب   یکردِن دست و پات دار  
یکن   



  ی توانست نگران یم   د یکش یافتاد و ماکان آه   ن یدختر پائ سرِ 
خواست انکار کند ، عالقه  یاش را درک کند  هر چه را م   

صبحِ آن   رد یبگ دهیتوانست ناد  ی ودش را نمبه خ یهد  ی
کرد که   چیآنقدر او را سوال پ یروز که به خانه بازگشت هد 

 بر
د یکش  اد یفر سرش   
  یِ پشِت گردنش برد و سرش را جلو آورد و رو دست
شکوفید را  شیموها   

وسط   خوامیتو نگران من نباش  فقط مراقب خودت باش  نم -

یهمه دردسر تو هم اضافه ش  نیا   
هم   یشانه اش زد و از کنارش گذشت و نگاِه هد  یرو یدست

  همراهش شد 
گرِم ماکان را  ی  شکوفهو فقط  د یسرش دست کش یِ رو آرام

کرد  یحس م  
# 

*** 
؟ یچیه - ! 
سر تکان داد  سهراب   
یچیه -   
د یدست کش شیو به موها  د یلب جو ماکان   



هاتون ،   افه یق   نیمدام پرس و جو کن  نیدست برندار یول -

نینپرس  کسانی یاز آدما  ن یلباساتون رو عوض کن   
  نیبر ا لیباشه  اگه امروز دست به کار نشدن دل حواستون

یی جا هیزود از   ای رید  دونمیشدن  م المونیخی که کال ب ستین  
زننیضربه م  بهمون   
چانه   به یداد ، دست یکه متفکرانه به حرِف او گوش م فرهاد 

  اش زد و سپس گفت
کارو بکنن ؟! همونطور که اونا   نیا د یبا یچ یاصال برا -

ش یآت می گیحال م  ی حواسشون به تو هست مسلما تو هم مراقب  
!  ؟یدارو چ یبردِن جعبه ها یهشدار بوده ، ول هیانبار  زدنِ 

  ستنیگرون هم ن  ایخاص  یداروها  یمعمول یتازه داروها
 که
 دهیاون دفعه بع یدارن ازش  تازه با سر و صدا یقصد   میبگ

پروا باشن یانقدر ب   
داد  هی تک واریرا به د   شیپوزخند زد و شانه ها ماکان   

همه   یفکر کرد    دنیاونا النم دارن به کارشون ادامه م -

چند   انهیسال ی دونی؟! م هیدرمان یفقط مربوط به داروها زیچ
 نفر 
؟!   رنیمیم   یورزش یخاطر مصرِف داروها و مکمال به

هم   شترشونی و ب ستیروشون ن  ینظارت چیکه ه یی مکمل ها
 خالف



 ایندارن و   یا دهیو فا ستنی دارو ن یقاچاقن و اصال حت و
با  د ینبا  می شون رو بزن شهیر میخوای! اگه م  ستنین یخنث  یحت  

دنیکه دست از کار کش می سر کن نیا یالیخ خوش   
! بدوِن من ؟!رمان هور نیکه جلسه گرفت  نمیبیم -  

 
 
 
 
 
 
 
 

سهراب به برادرش نگاه کرد که با   یشانه   یِ از رو ماکان
ستینگر  یبه او م یلبخنِد کج   

دعوتت کرده باشم ؟ اد ینم ادمی - ! 
شانه بال انداخت و داخل شد  ماهان   

منم س یبه دعوتت ندارم  رئ ازین -  ! 
با   تشیچشم در چشِم ماکان دوخت و در برابر عصبان و

لبخند زد  یخونسرد    
فرهاد گذاشت  یشانه  یِ رو یدست   



اما   مشونینظر دار ریسالهاس ز  گهیماکان راست م -

باهوش ترن  خوب  می کنیکه فکر م یزیکه از اونچ نهیمساله ا  
کنن که ما احاطه   شتریهاشون رو ب تیفعال یچه زمان  دوننیم

ش یآت یو اما درباره   میروشون نداشته باش  یو کنترل کاف  
انبار گرفتنِ      
  ی دروِن دستش را که ماکان تا آن لحظه به آن توجه ی پرونده

یی گذاشت  آن را گشود و عکس ها  زیم یِ نکرده بود را رو  
نشان آنها داد  را   

؟ نیشناسیرو م  نایکدوم از شما ا چیه - ! 
داشت ، با   بی دست در ج کی که  یآمد و در حال شیپ ماکان

عکس ها را از هم جدا کرد و با گرشیسرانگشتاِن دسِت د   
و رو نمود  ر یآنها را ز  اخم   
  نه -
آشنا نبود  سر بال گرفت   شیکدام از مرد ها برا چ یه ی چهره

دورتر  یکه مسکوت کم یوشیو به سهراب و فرهاد و دار  
بود ، نگاه کرد  ستادهیا   

؟ یشماها چ - ! 
انداخت یآمد و نگاه شیپ وشیدار   
  نه -

و فرهاد هم همان جواب را دادند  سهراب   
لبش را کج کرد  ماهان   



زدمیحدس م -  ! 
  حیبرادرش ، توض یرا بست و در جواِب نگاِه سوال پرونده
  داد

قبل از خراب    یت یامن ینای امروز صبح گرفتنشون  دورب -

رو ضبط کرده بودن نشیمرد و پالک ماش نیا رِ یشدن تصو   
  یوقت   دتشیاون اطراف د  یدو بار یکیکرد   د یهم تائ نگهبان

سه تا با هم بودن  اول گردن نیتو خونه شون ا م یختیر  
زدِن انبار کاِر   شیاما بعدش اعتراف کردن که آت گرفتن ینم

عنوان کردن یرو خصومت شخص لشیخودشون بوده و دل   
ابرو بال فرستاد رمان هور ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

شناسمشی؟! با من ؟! من اصال نم یخصومت شخص -  ! 
مداخله کرد  سهراب   

شیشناختیمثه سجاد باشه  اونم نم نمیا د یشا -   



جنباند  یسر ماهان   
پسره کجاس ؟ نیا یراست - ! 

شد  یبا او صاف نشده بود و نم دلش  ! 
جوابش را داد فرهاد    

گرده یبه خونواده اش بزنه  برم  یسر هیرفته  -   
گفت و با نگاه به سهراب ، جوابش را داد  یآهان ماهان   

از   یحرف چیاش فرق داره  ه هینه سهراب جان  قض -

   یخصومت شخص گهیو فقط م زنه یمشکلش با ماکان نم
 پرونده 
گفت   شه یم بایو تقر ستین یخاص ز یچ  میکرد  ی رو بررس اش

آروم  نمیهمچ دهینشون م ی حلم قاتی! اما تحق هیآدم پاک  
با   یدرصد شک داشتم که ممکنه تو گذشته مشکل هی   ستین

که از ماکان گرفتم  یماکان داشته باشه که الن با جواب  
ستین ی خبر نیشدم همچ مطمئن   
چرخاند و اخم کرد  ینگاه   

خانم کو ؟! چرا انقدر امروز تعدادتون کمه ؟ یتیگ - ! 
تحت کنترل بودن توسِط ماهان   نیکرد و از ا ی پوف ماکان

 ! متنفر بود 
تکان داد  در حال خروج از اتاق ، رو   یو سر د یخند  ماهان

  به او گفت



دنبالت   یکه کس م ید یکن  ند  اطیاحت شتر یب نجایا یایم یدار -

که  ارویبا اون  دوستیر شرِط عقِل ! د  اطیاحت یباشه ول  
خونه باهات   امیشب م یهم کرد  رشیو غل و زنج ی گرفت

کنمیصحبت م  ! 
جمله اش ، با برخورد با سودا همراه شد و   افتنِ ی انیپا اما

طرف  کیافتاد و عکس ها هر کدام  ن یپوشه از دستش بر زم  
شدند  پراکنده   
تکان داد و زمزمه کرد  ی سر ماکان  

- یدست ک میکنترل مونو داد  نیبب  ! 
زانو نشست و  یِ گذاشت و سودا دستپاچه رو شیپ  یگام

  عکس ها را جمع کرد 
ماهان خان من حواسم نبود  د یببخش -   

زد و سر تکان داد  یلبخند  ماهان   
ستین یمساله ا  الیخیب -   

سرخوش بود !رمان هور یاد یز امروز  
 
 
 
 
 
 



 
 

به آن ماند    رهی اما عکس ها را در دست نگه داشت و خ سودا
  سرش کم کم بال آمد و آرام گفت

شناسم یم نوی! ا شناسمیرو م نایا -  ! 
آمد  شیرد و بدل شد و ماکان پ  انشانیم ینگاه   

شون ؟ ید یاز کجا ؟! کجا د  - ! 
آِب دهان فرو برد و دوباره به عکس ها نگاه کرد  سودا   

؟ م یکنیم  میکه دار یکار نیداره ؟! به اربط   هیقض نیبه ا - ! 
بود که از کناِر آنها گذشت و به سمِت سودا رفت وشیدار   

شون ؟ ی شناسیزدن  م ش یان که انبار رو آت ییهمونا - ! 
سر جنباند  سودا   

دمشونید  یتو دفتِر صفدر یچند بار -  ! 
چشم گشاد کرد  ماکان   

؟ یصفدر - ! 
زد  ی بشکن ماهان   

بهت هشدار بدن ؟ خوانیگفتم م  ید ید  - ! 
توجه به او ، در جواِب سواِل ماکان سر تکان   یسودا ب اما
  داد

مرده نیا    ن ی! ا یصفدر -    



ها ثبت شده بود را به  نیدر دورب رشیکه تصو یمرد  عکِس 
  سمِت آنها گرفت

 انِ یاز آشنا  گفت یبا زنش مشکل داره  م گفتیم یصفدر -

که خواد یازش م یول کنه یحوزه کار نم نیتو ا نکهیو با ا میقد   
اومدن دفترش یهم دو سه بار نایهم   ا نایکمک کنه  ا بهش   
زد ، چشم   یاخم کرد و به ماهان که چشمانش برق م  ماکان
  دوخت

شهیم دهیچیداره پ هیقض -  ! 
*** 

؟ انینم - ! 
  یبه دست ، از او سوال م  ینیو س ید یبود که با ناام یهد 
د یپرس   
گذاشت و سر بال انداخت زیم  یِ را رو یگوش   

اومده ، مجبور شده بره اداره  ش یپ ی نه  کار -   
که   یشد و سر تکان داد  از زمان  زانیآو یهد  یو لوچه  لب

 ماکان تماس گرفته و گفته بود که ماهان و همسرش شب 
آنها هستند ؛ خودش را در آشپزخانه حبس کرده و  مهمان
بود رمان   دهیتوانست را تدارک د  یکه م  یی غذاها نیبهتر
 هور

 
 



 
 
 
 
 
 

د یکش یبود نگاه کرد و سپس آه دهیچ  زیم یِ که رو یتنقالت  به   
پوزخند زد  ماکان   

شکست خورد ؟  ی نیریخود ش ی؟! پروژه   هیچ - ! 
جواب به او به کارش   ی مکث کرد و سپس ، ب یلحظه ا یهد 

  ادامه داد 
خواست او ساکت   یبه چهره نشاند و دلش نم  یاخم ماکان
 ! باشد 
، از   رد یکرد که دعوا و بحث شان بال بگ ی م ی کار هر

د ید  یفقط سکوت م  یجانِب هد   ! 
فرشته بود  یکه دست پرورده  حقا   
را گرفت شیشد و بازو بلند    

 !حرِف من جواب نداشت ؟ -
  ی ب نیاز ا ی که نگاهش کند  کفر اورد یسر بال ن یحت یهد 

د یاش ، تنش را تکان داد و غر یتوجه   
بوده باشه ؟ فتیلل بودن جِز وظا اد ینم ادمی - ! 



  ش یبرد و با کالمش ن ن یباز حرف نزد ، سرش را پائ یوقت و
  زد 

  یکرد  یده سی سرو یبار ک ن یافتاد  آخر ادمی ،  فه یگفتم وظ -

؟ هیخونه چ نیات تو ا یاصل ی  فهیرفته وظ ادتی؟!  ! 
نگفت که ماکان فشاِر   چیهم فشرد و باز ه یِ پلک رو یهد 

را بال   شیکرد و صدا شتری او را ب یِ بازو یِ انگشتانش رو
  برد 

 ! با توام ها -
  شانه یِ نشان داد  دسِت راستش را رو یواکنش یهد  بالخره

ی، با لحِن آرام شیبه چشم ها رهیماکان گذاشت و خ ی  
  گفت

  ی، من حرف  ی کن ی رو سِر من خال تتیعصبان یخوایاگه م -

یبش تینباشه که خودت اذ  یطور یندارم  ول   
د یکش شیابروها نِ یچپش را بال آورد و با انگشت ، ب  دستِ    

باشه نجایا د یاخم نبا نیا -   
اوِل بلوزش را گشود و  یخفه کرد و دکمه  شانهرا در  آهش

  زمزمه کرد 
من    دم یام رو انجام م فهیمن وظ یهر وقت تو دستور بد  -

و فقط ستمی زنت ن  دونمیم  دونم یرو تو خونه ات م گاهمیجا  
دستت رو دراز   یتونیخدمتکارم که هر وقت دلت بخواد م هی
پس   دونمیرو م نایا  یخودت داشته باش یو اونو برا یکن  



نباش یعصبان   
شده اش لب زد  اهیو س رهی به نگاِه ت  رهیخ   

ندارم  ی، من حرف یخوایم  نوی؟! اگه ا ید یالن دستور م -  ! 
شده  نیماکان سنگ ی شانهو   دند یلرز یچشمانش م مردمکِ 

  بود 
  شتریشدن ، دخترک ب یآتش یِ گفت جا  یهر چه که م چرا

بست ؟!رمان هور یآرامش به کار م   
 
 
 
 
 
 
 
 
و او را پس زد  د یاش کوب  شانه یِ کِف دست رو با   

طونیلعنت بر ش -  ! 
بلند به اتاق رفت و درش را محکم به   ی و با گام ها د یچرخ و

د یهم کوب   
را در هم گره زد  شیو دست ها  د یلب برچ یهد    



  شانیخراب شده بود  اگر امشب مهمان ها شی برنامه ها تمامِ 
آرام ی توانست با ماکان یآخِر شب م  د یآمدند شا یم  

زخِم جان نشود و از او بخواهد   شیکند که حرف ها صحبت
بار از خانه خارج  کی که حداقل اجازه بدهد ، هر چند روز   

  شود 
حال اما     
سکوت کردنش نه تنها باعِث آرام شدِن او نشد ، بلکه او را  با
کرد  یو عصب  ن یخشمگ شتریب   

کج   د یبا  یرا چنگ زد  تا کِ  ش یمبل آوار شد و زانوها یِ رو
کرد ؟ ی رفتار م زیدار و مر ! 

کند و   ریجسم اس نیتوانست روحش را در ا  ی چه وقت م تا
دهد ؟ یدلش را وعده به عاشق ! 

# 
*** 
گذاشت و به سمِت او هل داد زیم  یِ را رو چک   
، جا   یکرد اما بر لِب او لبخند  یبا اخم نگاهش م یعامر

  خوش نموده بود
ماکان؟ یچ ی عنیکارا  نیا - ! 

کتش   بِ یخودکار را همراه با دسته چک ، دروِن ج ماکان
  گذاشت

جبران خسارت یعنی -  ! 



شکم برآمده اش در  یِ و دستانش را رو د یکش یخرناس یعامر
  هم گره زد 

اس  عالوه بر   مهیکارا زشته پسر  اون انبار خودش ب نیا -

ی کشیکه به خاطرش چک م ه یزیمن چ یپول برا نیاون ا  
ام ؟ واسه ! 
دندان  رِ یحس تنفر دروِن وجودش تا ز کرد یحس م ماکان
پول نیکه معلوم است ا د یآمد که لب باز کند و بگو شیها  
  یبا خون و جان و سالمت ی! آن هم وقتستین  ی تو مبلغ یبرا

یخود کاخ ساخته ا ی مردم برا  ! 
قابل توجه لبخندش را حفظ کرد  بی ادببا ت اما   

باشم  درسته   ونیداشته باشم و مد  یکال دوست ندارم بده -

انبار رو درست  تیاشتباه من بوده که امن یداره ول  مه یکه ب  
د یشناسیشما که منو م   د ینکردم  لطفا قبول کن  نیتام  ! 
از سِر پر    نداختیهم به چک ن یکرد و نگاه یپوف  یعامر

یِ ابتدا یمثل سالها گریباِد ماکان خبر داشت  درست که د   
شر و شور نبود اما چشمانش هنوز همان  شان پر   ییآشنا

زدند رمان هور  ی م اد یرا فر یغرور و سرکش  
 
 
 
 



 
 
 
 

و ماکان که قصد کرد به بلند شدن  د یشکمش دست کش یرو
  گفت

بوده ؟ ایداروهاتم بردن  چ  دمیشن - ! 
بر   یو با وجوِد مقاومتش ، اخم دند یماکان لرز یابروها

ماند  شیصورتش نشست  سِر جا   
رشمی گینبود  پ یخاص زیآره  چ -  ! 

بال رفته به   یبا ابروها  یکرد  عامر د یبودن تاک ر یگیپ یِ رو
ستیاو نگر   

یبازم که دنباِل دردسر -  ! 
، خنده اش پر از حرص بود  د یخند  ماکان   

اما اگه   رمینم انیاون جر یِ قبال گفتم پ    ستمیدنباِل دردسر ن -

باشه  یمنتظِر جواِب بدتر  د یکنه با نمیچوب تو آست یکس  
کنهیم تمیکه داره اذ  ه یبدونم ک خوامیفقط م    

د یبه چانه کش  یگفت و دست ی هوم یعامر   
  اما خودت دخالت نکن  ممکنه باز برات بد بشه -

تابد  هر   ی را بر نم ی عامر یدانست چرا جمله ها  ی نم ماکان
ر یتعب د یتهد  ک ی شیزد را گوش ها  یکه م  یکالم و حرف  



کردند  یم   
زد  هیو به مبل تک د یلب کش یرو زبان   

ام یمن فقط شاک  سی سپردم به پل -   
د یزانو کش یِ زد و دست رو یلبخنِد کج دوباره   

، فقط اومده بودم چک رو بدم خدمتتون  بهتره   گهیخب د  -

  برم
اد اما دست تکان د  یعامر   

مشورت   یسر  ه ی  اد ینه  نرو صبر کن مهراوه قراره ب -

یازم  بهتره تو هم باش خواد یم  یکار   
روزها   نیبود که ا بیعج شی ماکان بال رفتند و برا یابروها

زد و آرام  یشد  لبخند  ی مهراوه مدام بر سر راه او حاضر م  
  گفت

 !چرا من ؟ -
برق زدند و لبش به خنده گشوده شد   ی عامر چشمانِ    

کنه  در نرو از   یدوست داره باهات همکار  یلیدختره خ -

و حرفاشو گوش کن  کارش خوبه نیامروزم بش  رشیز   
داد  هی مبل تک  یو به پشت د یلب کش یزبان رو ماکان   
داد چه   یآنان گوش م یبه صحبت ها یساعت کی اگر  مثال
افتاد ؟ یم ی اتفاق ! 
*** 



زد  یکانکس را پشت سرش بست و لبخند  ی زنگ زده  در
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

نه ؟  گذره یخوش م - ! 
  شیرا پ یچوب  ی  هیکرد  چهار پا یبا نفرت به او نگاه م مرد 
آن نشست یِ و رو د یکش   

یشجاع بود  یلیزبونت رو موش خورده ؟! قبال که خ -   
زانو گذاشت و  یِ شد  دست رو  بشینص یباز هم فقط نگاه و

  تن به جلو خم کرد 
الن لل    یاضافه باز کرده بود  یدهنت رو به ِزرا ادمهی -

بازم بگو ی؟! جرات دار یشد    
رفت  برابرش   شیکه به سکوتش ادامه داد ، بلند شد و پ مرد 
زانو نشست و چانه اش را چنگ زد  یرو   



که   ییزایاز چ   می صحبت کن گهید  یزایخب بهتره از چ -

در   ی؟! با ک  ه یک ستیرئ   نکهیممکنه نجاتت بده  مثال ا
یارتباط  

 !؟
فشاِر دستاِن ماکان پوزخند زد و با    انِ یبه زحمت از م مرد 
خفه گفت ییصدا   

بود فقط سهم تو بشه فی قشنگ بود  ح  یلیزنت خ -   
د ی انگشتانش را در چانه او فرو برد و غر ماکان   

 ! خفه شو -
 یصورتش بنشاند  لگد  یِ ش را روفرصت نکرد تا مشت اما
رفت یاهیسرش س یلحظه ا یاش نشست و برا شانه یِ رو   

  یحس کرد و دست  نیکاب یِ اش را با سطحِ فلز قه یشق برخوردِ 
بکشد  ذهنش رونیش ببدنداشت اسلحه را از  یکه سع  
با    رد یکار را بگ نیا یداد که جلو ی به او هشدار م تنها

و درد ، دست عقب برد و مچِ مرد را چنگ زد   یجیوجوِد گ
 و

د یچرخ   
داشته باشد  یخوب دِ یممکن گشاد کرد که د  یِ را تا جا چشمانش
را باز کند ؟ شی توانست دست و پاها یو او کِ  ! 

اش را چنگ زد و سرش را با قدرت بال آورد و به  قهی
افتاد  یبه کنار یاش کوفت و او با نعره ا یشانیپ   



سرش گرفت  حس  یِ و دست رو د یخودش را بال کش ماکان
را دنیاش فرو رفته و نفس کش هیدروِن ر  ی زی کرد چ یم  
سخت کرده است شیبرا   
و تلو تلو خوران از  ستاد یاما به زحمت ا ش یرو ِش یپ مردِ 
و در ستاد یا  ی گفت و به سخت ی زد  ماکان لعنت رونیب نیکاب  
داشت به دنبالش رفت شانه یِ که دست رو یحال   

اش را چنگ زد و او را نشانه رفت اما چشمانش تار   اسلحه
د یغر  دند ید  یم   

ستایوا -  ! 
 ستادهیدرختان ِ ا ان یتوجه به ماکان با سرعت از م یاو ب اما

ختیگر  ی و م د یپر  یم دهیبر ی و تنه ها   
و چشم تنگ کرد و او را نشانه گرفت   ستاد یا یلحظه ا ماکان

د یو سپس ماشه را کش   
و به دنباِل آن غارغاِر کالغ ها د یچیپ کیشل یصدا   
به خطا رفت رمان هور  ریت اما  

 
 
 
 
 
 



 
 

حماقت که شاخ و دم نداشت  د یگفت و به دنبالش دو یاَه  ! 
ماند اما یم وشیمنتظر ماهان و دار د یبا     

انست چون او بدود پس دوباره  تو  یسوخت و نم یاش م شانه
کرد که  ک یبار بدون تعادل و باز شل نیهدف گرفت و ا  

افتاد  ماکان هم از حرکت   نیزم یبلند شد و او رو یآخ
لب کرد   ر یز یاش گذاشت ، ناله ا شانه یِ و دست رو ستاد یا
 و

بازو گذاشته و باز   یِ او که دست رو دنِ یبال گرفت و با د  سر
و به د یاز خشم کش یاد ی کرده بود ، فر  دن یشروع به دو  

رفت دنبالش   
کرد اما باز هم از او جلوتر بود  یبار کندتر حرکت م  نیا   
تا به او برسد  د یسرعت بخش شیپاها به   

  یساختِن اتاقک  یِ کنده و ستون زده بودند برا یباغ را پ  یِ انتها
ساخت و ساز  یادامه  یبرا  ی کس گریاما سالها بود که د   

  بای کوتاه و تقر یواریکاره ، د  مه ین  یِ نکرده  و پشِت آن پ اقدام
کردنش کارِ  ریاس گرید  شد یکه اگر از آن رد م ختهیر  

کوتاه و   یبود پر از درخت ها یشد  مخروبه ا ی م یسخت
که بر اثِر   یوحش  ریو غ یوحش ی گل ها یِ بلند و بوته ها

 سالها



کوچک شده بود   یبه جنگل لی تبد  ی توجه یب   
  یدرخت ی دهی بر یتنه   یِ سرعت داد و از رو شیگام ها به
فرو کرد  سرفه کنان   یاش خنجر شانهانگار در  یو کس د یپر  
که بر اثر   رد ینا متعادل دست دراز کرد تا او را بگ و

شد  ی و سرعتش کاسته م یبدن یِ هر لحظه از قوا یزیخونر   
  ی شد ، خودش را رها کرد و با پرش کیکه به او نزد  دستش

افتادند  ماکان نیپشِت لباسش را چنگ زد و هر دو بر زم  
که دکمه   د ی را چنگ زد و کش راهنشیپ ی  قه یکنان  سرفه
کنده شدند ایاز جا در آمدند و  ای شیها   

و خش  قیعم  ی در هم برد و سر بال آورد  نفس ها صورت
فرستاد  ی م رونیبه ب هیاز ر یدار   
  ی و سر تکان داد با چه عقل د یکش  یآنسوتر پوف یکم دنِ ید  با
ی سازه  یها  ماندهیبرداشته بود ؟! اگر هر دو در باق  زیخ  
کردند چه ؟  یکاره سقوط م مهین ! 

اما مرد از او زرنگ تر بود  زد یبه زانو گرفت که برخ دست
و د یش کوببدنبرداشت و بر   یحرکِت ماکان چوب دنِ ی؛ با د   
د یغر   

  یتو رو هم م  بِ یدور ترت ه ی د یاون روز اشتباه کردن  با -

ی کهیازت سر نزنه مرت  ایخور – نیدادن تا ا  - - - - ! 
اما مرد خنده کنان عقب  زد یزد و خواست برخ  ی نعره ا ماکان

  عقب رفت



کم   نم یب ی؟! بهت برخورد ؟! زوده هنوز بربخوره  م هیچ -

که خلوته  هنوزم   نجامیمن هنوز جون دارم  ا یول  یآورد 
رید   

  نشده
هم   یرو شیماکان داغ شده بودند و دندان ها یِ گوش ها پشتِ 

آنچه که پشِت مرد بود  دنِ یقفل  سر که بال آورد ، با د   
زد  خند پوز   

!رمان هور ی با یبا -  
 
 
 
 
 
 
 
 
تکه چوِب   یِ رو شیهنوز جمله اش تمام نشده بود که پا و

رفت و تلوتلو خورد و سپس ی بزرگ     
د یبه گوش رس یبام یِ صدا   
  ی شانیبه پ دهیچسب یِ به موها یماکان خم شد و دست گردنِ 
د یکش   



سر دادو   یکم کم از هم باز شد و از عمِق جان خنده ا لبش
زانو گذاشت و بلند شد  یِ در همان حال ، دست رو   

انداخت ینگاه ن یو به پائ د یکش شیرا پ خودش   
بود  تیهمه جا را گرفت بود و لبخنِد او از رضا خون     

# 
*** 
تکان داد  یسر یآهو و هد  یرا بست و برا در   
اتاق   ی وز نگران کناِر دِر بسته هن یمبل نشست و هد  یرو
بود ستادهیا   

فعال خوابه   نجایا ایب -   
سر به سمِت او چرخاند  یهد    

 ! رنگ به رو نداشت -
 یو با کِف دست به کناِر خودش رو د یپر حرص خند  آهو
آن نشست یِ بر رو ش یپ یاشاره زد که لحظات یمبل   

انگار ماکان بچه اس گه یم یجور  هی!   نم یبب  نیبش نجایا ایب -  ! 
گرفت و ماهان دستانش  یکنارش جا دهیخم یبا شانه ها  یهد 

ش خم شد بدنرا در پشِت گردن قفل کرد و    
د یخند  ی اونجا داشت م مید یرس یآهو  وقت د یخند  یداشت م -   

خسته اش را به آنها داد  چشمانِ    
   د یخند  یسر جنازه و م یِ ها نشسته بود بال  وونهیمثه د  -

چشماش مرده یِ آدم جلو هی انگار نه انگار    



  ییکرد  آهو چشم و ابرو ی زد و پوف هیمبل تک  ی پشت به
نگران که کنارش نشسته بود اشاره زد  یِ آمد و به هد  شیبرا   

چه خبره کنهیدختره فک م نیحال ا ینطورینگو ا -  ! 
شد  رهیخ  یزد و به هد  ی پوزخند  ماهان   

آهو نیماکان نامتعادله ؟! منو بب دهیخودش تا حال نفهم یعنی -    
آمد و دستانش را به هم چسباند و در حال صحبت ،   شیپ

داد  ی تکانش م   
اصال براش مهم نبود که   گمی ؟! م گمیم یبهت چ  یفهمیم -

داغون شده  یبا لذت به سر و کله  یجور هیاون آدم مرده !   
کرد که   ینگاه م رفتیکه مثه رودخونه از اون آدم م یخون و

ذره رحم و مروت  ه ی!  دمی! از برادِر خودم ترس  دمیمن ترس  
نگاهش نبود  تو   
کنان گفت رمان هور  ریج ر یو ج د یآِب دهانش را بلع یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 



فرشته دست   ی  هیچون   چون اون تو قض د یخب   خب شا  -

   داشته و بعدش
هم فشرد و از خدا طلب صبر کرد  چرا   یپلک رو  ماهان
؟ دند یفهم  ی آنها نم !  

  یعصبان تونهی کرد ؟! درسته  م د یو بعدش چون تو رو تهد  -

ی حال یو نفرتش رو درک کنم  ول نه یتمام ک تونمیباشه ، م   
  یهمه سنگدل نیزد  ا  یچشماش برق م     دمیمن ازش د  که

با کاراش ترسونهیجنونه ! داره منو م نیتو ماکان نبود  ا   
! 

نازک کرد  شیبرا یپشت چشم آهو   
شده  یاوو   ماهان ! حال انگار چ  -  ! 

د ی کرد و چشمانش را مال یدندان قروچه ا ماهان   
  رونیتا فردا نذار از خونه ب حا یترج  نیفقط مراقبش باش -

دار  بذار من کارا رو راست  هر طور شده نگهش   یبره هد 
 و
کنم ستیر   
انگشتانش را در هم چالند و آرام گفت یهد    

براش   براش که دردسر  ارویمرگ   مردن اون  نیا   نیا -

شهینم   
زد و سر تکان داد  یتلخند  ماهان   



کنم    ستیبذار کارا رو راست و ر گمی م نیهم یبرا -

بکشم  منم اونجا   رونیب هیقض نیپاش رو از ا تونم یاحتمال م
 چشم
گوش خودمو دارم و   

افتاد که ماهان ، به   نیو نگاهش پائ دند یلرز  ی هد  یها پلک
  آهو اشاره زد سپس گفت

بهشون برسم د ی کار هست با  یبهتره برم  کل  -  ! 
و ابرو بال فرستاد  د یزانو کش یِ هم دست رو آهو   

کنمیآ   امم   منم بدرقه ات م -  ! 
زد و پشت سِر ماهان به راه  ی هد  یشانه   یرو یدست سپس

ن یزم یِ از در رو رونیرا ب شی افتاد و منتظر ماند تا کفش ها  
  بگذارد 
پا در کفش کرد و آرام گفت ماهان   

جا نرو چیامشب ه -   
ستیرا بال آورد وبه صورِت او نگر سرش   

آهو    کردمیکه من فکر م هیکنترل تر از اون رقابل یماکان غ -

زد ی م یقابل تحمل  ریقابل قبول و غ  ریغ ی حرفا   
شد  شانهاخم کرد و دست به  آهو   

مگه ؟  گفتیم ی؟! چ ی چ یعنی - ! 
زد رمان هور ینگبدنتنها سر تکان داد و لبخند  ماهان  

 



 
 
 
 
 
 
 

از ترِس حاِل ماکان تا   ترسمیمراقِب خواهرت باش فقط  م -

شهی اش نم یچیصبح سکته کنه وگرنه داداش من ه   
  یرفت  آهو هوف نیاز پله ها پائ یکرد و به تند  یا یخداحافظ

زد  ه یکرد و در را بست و به آن تک    
مبل نشسته و در خود فرو رفته بود  در   یهنوز رو یهد 

  یهر دو را عاشِق مرد  د یرسِم روزگار  با نیعجب بود از ا
کرد یم  

را نداشت ؟  اقتشانیل که ! 
*** 
شد که به خواب   ی م یهو ساعترا پشت سرش بست  آ در

ارامد ینتوانسته بود ب یلحظه ا یرفته بود و او حت   
دروِن تخت و پشت به او ، در خود مچاله شده بود  ماکان   
شانه اش   یِ تخت نشست  دست رو  یرفت و لبه  شیپ آرام

 گذاشت 



 !ماکان ؟ -
چهره اش اخم آلود و    د یخورد و به سمِت او چرخ یتکان

ه کرد گرفته بود  زمزم   
؟ یخوب - ! 

را آرام جنباند و زمزمه کرد  سرش   
 !خوبم ! چرا بد باشم ؟ -

زد  ینگبدنلبخنِد  یهد    
یخوبه که خوب یلیخ  زم یعز یچیه -   

  یِ سرش را رو  د یپتو خز ر یو ز د یرا بالتر کش خودش
بود  دهیکه به سمتش چرخ  ست یبالشت گذاشت و به او نگر   

زدند   یبرق م ک یتار مهیدر اتاق ن چشمانش   
نه ؟  ییماهان بهت گفته منو بپا  - ! 

آِب دهان فرو برد و لبخنِد لرزانش را حفظ کرد  یهد    
د ی؟ چرا با هیحرفا چ نینه  ا -    

،  شیلبش کج شده و در صدا ی گوشه   د یکالِم او را بر ماکان
بود  ان ینما ب یعج یحرص و خنده ا   

شدم  اما من سالمم  من عاقل تر   وونهیمن د  کنهیاون فکر م -

ام که بودم ی از هر وقت   
آورد  نیرا پائ شیو صدا د یکش ی به سمِت هد  شتریرا ب خودش   

کار کردم  منتظر موندم تا   یگفتم و چ  ی چ دونمیمن خوب م -

وون یمثه اون ح ی کس نمیتا بب  نم یمردنش رو بب  



راحت یل یمرگش راحت بود  خ یول  دهیجون م یچطور  ! 
نبود  ماکان مچِ   یحاِل او عاد   د یلب کش ی زبان رو یهد 

از حد  شیب  یتعجب کرد از گرما  یو هد  د یدستش را چسب  
شده بود رمان هور فیبه حد پچ پچ ضع شی صدا  دستانش  

 
 
 
 
 
 
 
 

تا دردم آروم   دمیچشی! کاش خونشو م دمیچشیکاش خونشو م -

! من فقط خواستم  هیشه ! تا بفهمم انتقام چه مزه ا  
نیبچشم ! هم شوخون  ! 
چشماِن او چرخاند   انِ یباز مانده بود  نگاهش را م یهد  دهان

 ! هاج و واج
نبودند  خودش را   یهم عاد  ش یخنده ها ی؛ حت د یخند  ماکان
بالشت رها کرد  یو رو د یپس کش   

رو  وونهید  هیانگار که   قا ینگاهم کرد  دق ینطوریماهانم هم -

دارم دونمیمن سالمم  عقلم هم سالمه  خوب م یول  دهید   



! خـوب گمیم یچ  ! 
ترساند ادامه  ی را م  یکه هد  ی را بست و با آرامش چشمانش

  داد
و مردنشون   نمی شیم  کنم یمن خوِن همه شون رو مزه مزه م -

مال یکه خوِن فرشته ام پا  رهیگی آروم م المیو خ نمیبیرو م  
خوِن زنم  نشد   ! 
وز در دست داشت فشرد و سر به سمِت  را که هن یهد  دستِ 

  او گرداند و پلک گشود 
که   یخوِن تک تک شون رو بچشم  همونجور خوامیم -

خوِن آدما همه  یعن ی  مشکوفید فرشته رو   یِ خون یِ شونیپ یوقت  
مثه فرشته هم   یتو رِگ کس ی عنیمزه ان ؟!   هیرنگ و  هی

که تو رِگ اونا بود ؟ هیهمون خون ! 
د یلرز شیبرق زدند و صدا چشمانش   

خون اومد تو دهنم  فرشته   یمزه   مشکوفید  شویشونیپ یوقت -

زنده بمونن ذارمیمو کشتن ! بالشو شکستن ! نم    
اش گذاشت و زمزمه کرد   شانه  یِ نشست ، دست رو یهد    

- ماکان    زمیعز  ! 
از   شیچرا ماهان نگران بود و آن حرف ها  د یفهم ی م حال

د یاش گذاشت  لب گز ی شانیپ یِ چه بابت  دست رو   
زمیعز  یماکان   تب دار -   



  یِ از گلو ییکه صدا شکوفید را  شیابروها انِ یشد و م خم
در حنجره اش شکست سرش   یزی ماکان برخاست ، انگار چ

 را
نم داشتند  بغض کرد  شیمژه ها  د یکش پس   

    ماکانم -
د یلرز شیصدا   

منو   ی زنمو کشتن   خواهِر تو رو   خواهرزاده اتو    بچه  -

خوِن زنم تا  ی که مزه  ستیگرفتن  حِق من ن  موی! زندگ  
زبونم باشه  رِ ی دارم ز عمر   
و ماکان   د یشانه اش انداخت و او را بال کش  رِ یدست ز یهد 
قلب  یِ مقاومت همراه او شد  دخترک سرش را رو ی هم ب  
  یرا م  قش یعم ینفس ها یصدا   شکوفید را  شیو موها فشرد 
نشاند  شکوفهاش را  ی شانیپ  د یشن   

یتب دار  ستین ی زیچ  زمی عز یتب دار -     
را چنگ زد و سر در   شیعقب برود که ماکان بازو خواست
ش پنهان کرد رمان هور حصار  

 
 
 
 
 



 
 
 

جا نرو چیه  خوام ینم یچیه -   
فرستاد و دست  رونیب  شانهاز  ی هم فشرد و آه  یلب رو یهد 
چرخاند  شیموها انیم   

  شه یشد که هم یم یمرهِم عشِق زِن مرده ا د یهم با  امشب
بود  اهیبرابِر او شرمنده و روس     

# 
*** 
  انِ یزمستان ، نرم نرمک از م   یِ روزها نیتاباِن آخر  آفتابِ 

  شیپ نیزم  یِ و خرامان بر رو د یخز یها م شهیپرده و ش
یرو  
د یرس یتخت م  یِ کرد و تا رو یم   
  انی، گرد و خاِک معلق در هوا نما شیو گرما  یی روشنا انِ یم

آزرد  یاش ، چشم را م ییبود و انواِر طال    
پنهان   یا هیجا به جا شد تا چشمانش را در پناِه سا یاندک یهد 

ی اش ، عطِر تن ی نیبخوابد که ب گرید  یکند و بتواند کم  
بود  قرارشی کرد که ب هیبه وجودش هد  را   
، آرام گشوده شدند    شینشست و پلک ها شیموها یِ رو یدست

روزیبر لب داشت و نگاهش ، چون د  یلبخنِد کج  



را   ی شگیان ثبات و همان خشِم همهم گرینبود  حال د  شانیپر
  داشت
کرد  زمزمه   
  ماکان -
بال رفتند  شیابروها   

رفته    ادتیکه اسمم رو هم  ید یفک کردم انقدر خواب -

بود  قیاصحاب کهف هم فک نکنم انقدر خوابشون عم   
و سپس   د یو نشست  اطراف را پائ د یبه صورتش کش یدست
یِ رو یآمده باشد که دستش را به تند  ادشی ی زیچ ییگو  
ماکان گذاشت که او را به خنده انداخت یِ شانیپ   

او گذاشت  سرش را   یِ پا یِ دخترک را گرفت و رو دستِ 
برد و زمزمه کرد  شیپ   

خوب یلیمن خوبم ! خ  -  ! 
و  ستاد یبرابِر پنجره ا  د یخز نیکج ، از تخت پائ یلبخند  با

  چشم بست و تابِش گرما را بر تنش حس کرد 
را از دو سو گشود و آرام گفت دستانش   

چطور  نید ی د    یهد  نید یوجوِد منو د  طونِ یتو و ماهان ش -

ترسناک باشه تونهیم   
دروِن نگاه و صورتش ، برِق   د،یرخش به سمِت او چرخ مین

بود  یبیعج   



رو آزاد کردن ، خودشونم هراسش  طونیش  نیخودشون ا -

خرنیرو به جون م   
،   یهد  یبهت زده  ی توجه به چهره  ی سمت کمد رفت و ب به

دخترک هنوز به او ی رهیحوله اش را برداشت  اما نگاِه خ  
مهر و   یِ تکان داد ، لبخندش از رو یپس با لبخند سر  بود 

در آن نهفته بود  یشرارت  یینبود  گو یشاد  ایعطوفت و    
اش را  ی شانیخم شد و پ  ستاد یاو ا یِ آمد و روبرو شیپ

رمان هور شکوفید   
 
 
 
 
 
 
 
 

  گهیوقت د  چیه   د یوقت از من نترس چیه  د ی پس شما نترس -

از من نترس شبیمثه د    
چشم در صورِت او چرخاند و سپس اتاق را ترک   یلحظات
  کرد 



  یهت زده بر جا لبانش گذاشت و ب یِ سرانگشتانش را رو یهد 
قابل هضم نبود  سرش را  شیماکان برا یماند  حرف ها   

افتاد ماهان به   ادشیکه  د یبه صورتش کش یداد و دست  تکان
ماکان در خانه نگه دارد   د یاو گفته بود با   

  شیبه تن کرد  موها یو بلوز و شلوار د یپر  رونیتخت ب  از
سیسرش جمع نمود و با عجله به سرو یِ را شانه نزده ، بال  

به دست و صورتش زد  یرفت و آب یبهداشت   
به   شانهبود که با آهو  دهیکش ن یحوله را از صورتش پائ تازه
قلب فشرد  یِ و دست رو د یکش  ی نیشد  ه شانه   

خواهرش بال رفته بودند  یِ ابروها   
 !زهِر مار ! چته ؟ -

   د یا رطوبت بخشسرش را تکان داد و با زبان ، لبش ر یهد 
و زمزمه کرد  د یدسِت خواهرش را چسب   

ترسمیآهو   م -  ! 
اخم کرد  آهو   

؟! پسره تو رو هم خل و   یواسه خودت ؟! خوب یگیم یچ -

 !چل کرد ؟
تکان داد  یچشم بست و سر یهد    

!    ستیاصال خوب ن  ستیآهو   ماکان اصال خوب ن -

هیجور  ه یترسناکه ، نامتعادله  حرفاش     
آورد و زمزمه کرد  نیرا پائ شیصدا آهو   



؟ یچ  یعنی؟!   هیچه جور - ! 
؟ یهد  - ! 

فرصت کرد آماده شود ؟ یکِ    د یهر دو به سمِت او چرخ سر ! 
بود  نشیآست ی حاِل بستِن دکمه ها در   

ست ین ی خوب یپچ پچ کردِن شما دو تا نشونه  -   
کرد و دسِت خواهرش را رها نمود  یپوف یهد    

؟ یکه   اممم   صبحونه خورد  گمیم  ست ین یزیچ - ! 
کج کرد  یسر   ستیبال رفته به او نگر یبا ابروها ماکان   

  ش یپ قهیتا چند دق ادمهی؟! چون  می که بخور میصبحونه دار -

یم ولو بود حصارتو    
شانه   یِ اما او دست رو  د یو نگاه از آهو دزد  د یلب گز یهد 
گذاشت یهد  ی   

   ه یشعوریچه آدِم ب نیا دونمیتو خودتو ناراحت نکن  من م  -

نیا ی، شمام ب زم یری م ییچا   
پوزخند زد و کت از تن درآورد رمان هور ماکان  

 
 
 
 
 
 



 
 

 ! بازم به خواهرت -
در خود جمع شد و کنار رفت تا او رد شود اما یهد     

د یرا چسب  شیبازو   
  ری خ ای رد یرفتنش را بگ رونیب یِ تواند جلو  ی دانست م ینم

توانست وقت بخرد  یاما م   
حرف بزنم باهات ماکان خوامیم -   

را چنگ زده بود کرد  شیبه دسِت او که بازو ی نگاه ماکان   
حرف زد   شهیبعدا هم م -   

را   گرشیدسِت د  یبرو به دستش اشاره زد اما هد سپس با ا و
او حلقه کرد   یِ هم دوِر بازو   

واجبه یلیالن  واجبه  خ نیامروز و هم نینه هم -  ! 
کرد  چشم بست و آرام گفت ی پوف ماکان   

؟ یتونیکه م نویبذار بعِد صبحانه  ا - ! 
سرد و   یسر جنباند و لبخند زد  جوابش فقط نگاه یهد 

  خشک بود 
  ز یتعارف پشِت م یاز او داخِل آشپزخانه شد و آهو ب جلوتر

زد  یشخند یماکان ن  خورد یم ینشسته و دو لپ   
؟ دنیخونه بابات بهت غذا نم - ! 



لقمه اش را که گاز زده بود کناِر صورتش نگه داشت و  آهو
و در د یرا بلع شی داد  غذا لشیحوت یو مسخره ا عیلبخنِد وس  

برد ، جوابش را  یکه دوباره نان را به سمِت دهان م یحال
  داد

  رم یبم یاله  یخبر دار  زیاوهوم  چه قدرم که تو از همه چ -

 ! برات
از جانِب آن  شهی هم یگرفتن ها را هد  شهیاره دادن ها و ت نیا

و همراه و ی میصم گریکد ی با   ار یبس نکهیبود  با ا دهیدو د   
جوب   کیبودند اما آب شان هم به همان اندازه در  همکار
رفتینم  ! 
جر و بحث و تکه   ی وقت به خاطر نداشت که آنها ب چیه

نیبرده باشند اما در ع شیرا پ  یشمار ، کار  ی ب یِ انداختن ها  
بود  یشان ستودن ی ، هماهنگ  حال   
حاِل ماکان را   د یترسیزدن ها م  هیکنا  نیاز ا یامروز هد  یول

بد و خشن جواِب آهو را د ی ترس ی دانست و م یمساعد نم  
گفت شخند یاما او هم با ر  بدهد    

  منم منتظرم ! هر چه زودتر بهتر -
  ی برد و لقمه م  یکه استکان به سمِت دهان م یدر حال آهو
، سرش را تکان داد  د یبلع   

  ها ها ها -



تنگ کرد و با   او یِ و چشمانش را برا د ینوش  ی چا یا جرعه
به او زد   یتمسخر لبخند    

، بپا نخورنت خوشمزه !رمان هور  یچه قدرم که بامزه ا -  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی اطرافشان دور بودند و تنها هد  یِ که از تماِم آدم ها حال
توانستند از خجالت هم   یشاهِد مکالمه شان بود بهتر م   

ند یایدرب   
یزماِن خوب  اینبود  یفضا و مکاِن مناسب  ایمدت  نیا در  ! 
کدام ترس   چینه ه د یشن یرا م  شانیحرف ها  ی حال نه کس اما

همراه با خود داشتند  ی تیو نگران و عصبان   
آب دهانش را فرو برد  یهد    

امم   زهیچ   گمیم -      
پس دست  د یدانست چه بگو یشده بودند  نم رهی دو به او خ هر

  در هوا تکان داد 



یچیه -  ! 
خودش را با لقمه اش مشغول کرد  و   

هم که هنوز با همان تکه نان   یبعد بلند شد و هد  ی کم ماکان
د یبود از جا پر ری درگ ریو پن   

یماکان  بهم قول داد  میحرف بزن  د یبا -   
بال رفته به او چشم دوخت و بعد ، سر   یِ ابرو یِ تا  کیبا  او

  تکان داد 
یوقت دار ی ا قهیچند دق  ه یخب   لهیخ -   

کتش گفت دنِ یدنبالش رفت و ماکان در حاِل پوش به   
شنومیم -   

کرد و انگشتانش را در هم چالند  یهوف یهد    
و به کارام  رونیکه    که برم ب  یاجازه بد   شهیم     شهیم -    

 ! نه -
ز تمام نشده بود که هنو حرفش !! 

د یبرچ لب   
 !چرا ؟ -
آورد  شیزد و سر پ  یشخند ین ماکان   

  هیخونه چ نیتو تو ا ی فهیوظ  میما قبال حرفامونو زده بود  -

 !؟



به او   یریرا بر هم فشرد و با اخم ودلگ  شیلب ها یهد 
باز هم   د یاز ماهان بود  با یاما گوش به زنِگ خبر  ستینگر
 او را 
و آرام گفت  د یکش یکرد  پس آه یم معطل   

من     یهم از انجامش ندارم ول ییابا   هیام چ فهیوظ دونمیم -

دو بار ی کی ی خونه  بذار حداقل هفته ا  نیتو ا پوسمیم    
کرد و با    کیو به خود نزد  د یمچِ دسِت او را چسب ماکان
خشمناک گفت رمان هور ینگاه  

 
 
 
 
 
 
 
 

   ی ازم استفاده کن ی تونیو م ستیفکر نکن عقلم سِر جاش ن  -

نیقصه تموم نشده پات رو از ا  نیحرفم رو قبال زدم  تا ا  
حرِف اضافه هم نشنوم  یذاریو دور از چشم من نم خونه  ! 

انگشتاِن او چرخاند تا از   انِ یمچش را م یچارگ یبا ب یهد 
که بر آن بود ، نجاتش دهد   یفشار   



یآخه    ماکان  مراقبم   آ   یول -     
صورِت درهمش ، دسِت او را رها کرد و   دنِ یبا د  کانما

چانه اش گذاشت  صورتش را بال آورد و با   رِ یانگشت ز
یاخم  
به او گفت  د یشد    

شدم ، عقلم رو از دست دادم ،   وونهید  یکن یاگه فکر م -

خودت   یبرا  ینطوریا یتونی حالم خرابه و م  ا یجنون گرفتم 
 فضا
سرم   یی که باشم و هر بال یمن هر طور  یاشتباه کرد  یبخر
ادت ی  گذرمیالخصوص تو نم یشماها عل  تِ ی ، از امن اد یب  

به خاطِر تو آدم کشتم روزیمن د  نره  ! 
شد    دهیو نگاهش هم به آن سمت کش د یلبش سائ رِ یز انگشت

زد  یپلک   
کشمیبازم م -   

اش ، دِر   یتوجه به او و درماندگ ی او را رها کرد و ب سپس
رفت رونیرا به هم کوفت و ب خانه   
و دست در مو برد    د یکوب نیزم   یِ کالفه و نگران پا رو یهد 

کرده بود که آنها را ماموِر مراقبِت برادرش یماهان چه فکر   
بود ؟ گذاشته ! 

 !رفت ؟ -
زده بود  هیتک واریسمِت آهو نگاه کرد که به د  به   



گهیمعلومه د  -   
ستاد یا شیروبرو کامال   

رونیاز خونه بره ب یماهان بهت سپرده بود که نذار -   
در هوا جنباند و دوباره به آشپزخانه رفت یدست آهو   

؟!   شناسهیواسه خودش گفته ! خودش داداش خرش رو نم -

ازش سر  یمن قبول کردم مراقبش باشم تا کاِر احمقانه ا  
  نزنه
فرستاد و کِف دست    رونیب ین یاز ب  تیهوا را با عصبان یهد 
گذاشت ز یم یِ رو   

؟ گهید  یالن مراقب - ! 
به او نگاه کرد  یو با سرخوش د یخند  آهو   

مراقبام ، مراقبشن یمن نه  ول -   
شد که سرش را بال انداخت رهیبه او خ ی، سوال یهد    

  یی شارلتانا  شنیم یخوب  مِ یت  یتیسهراب و سجاد و گ -

نداره رمان هور  یهستن که دوم  
 
 
 
 
 
 



 
 

  ینگاِه خواهرش را ب یِ و نگران د یرا سر کش شیچا سپس
  جواب گذاشت

# 
*** 
  شیاز پ یتیسکوئ یو ب د یسر کش یرا با خونسرد  یچا  فنجان
که ماهان برابرش گذاشته بود ، برداشت یا یدست   

ابرو بال فرستاد  ماهان   
؟ یصبونه نخورد - ! 

  یِ درش ، باز آن را از چارا سمِت او گرفت و برا فنجان
  دروِن فالسک پر کرد 

دندان گرفت ری را ز تیسکوئیاز ب  یا تکه   
هم مفصل یلیچرا اتفاقا  خ -  ! 

گفت یهوم ماهان   
 ! اشتهاتم وا شده ماشاءللا -

د یو پرس  د ینوش یاز چا  یا جرعه   
بود ؟  یاطیاحت ی ب یکن یفکر نم نجایذره اومدن ا هی - ! 

حوصله یعار و ب  ی، ب  د یخند  ماکان   
با من مشکل داشته باشه اونم در   یداداش  هر کس  الیخ یب -

قی، مطمئنا قبلش تحق  رهیکه بخواد جونمو بگ یابعاد   



  ی ماموِر باسابقه   هیمن برادِر بزرگم   فهمه ی و م کنهیم
و به داداشم سر بزنم فکر نکنم   ام یب نکهیپس ا  هیروانتظامین

یکس  
نگران کنه رو  ! 
  شی، دست ها  زی م یِ کرد و با گذاشتِن فنجان رو ی پوف ماهان
او را در خانه نگه  شتریکاش ب  د یکش شیچشم ها یِ را رو  

وارِد اتاِق کارش شود  یاول صبح وقت نکهیداشتند نه ا یم
تهنشس زشی که پشِت م ند یشده اش را بب شیبرادِر روان پر  

  است
    ماکان -
کرد آرام باشد  یوسع د یکش نیصورت پائ  یِ از رو دست   

مراقِب خودت   د یکه شد تو با یز یماکان ، داداش   هر چ -

ی دوما درباره     کی نیا  انتیخودت و اطراف  یباش  
یزد  روز یکه د  یگند     
  ینداشت که به رخش بکشد که کارش اشتباه و تا حد  ییابا

  فاجعه بار بوده است
درباره اش  گهیپس د   دونهیتو رو مسئوِل مرگش نم  یکس -

حرف نزن و کشتم کشتم راه ننداز چکسیبا ه  ! 
دانست که   ی حرف ها را زد و م نیبه چشمانش ا رهیخ

است دهیمنظورش را فهم   



سکوت شد که بالخره ماکان آن را شکست ؛   انشانی م یکم
رمان هور زیکج و تمسخر آم ی آن هم با لبخند   

 
 
 
 
 
 
 
 

؟! فک نکنم انقدر اداره تون و قانوناش   یاونوقت چطور -

من قبول کنن که  یصاحاب باشن که فقط به صرِف گفته   یب  
گناهم یب   
از   گرید  یزد  جرعه ا یبار ماهان بود که پوزخند م نیا
داد  ه یخشکش هد  یِ ا به گلور یچا   

  یِ محِل نگهدار یمن انقدر ساده ام که وقت  یاگه فکر کرد  -

و منتظر باشم تا  نمی بش الیخ یب یرو بهم نشون داد  ارویاون   
  ی لی، پس خ  یبدبخت کن ماتتیخودتو با تصم ی روز هی تو
رو  یکوفت ینه داداش   دور تا دوِر اون محوطه    یخر  
هنوز   د یشا زدنیکار گذاشتم و اگه مامورام چرت نم نیدورب
ضبط  نایزنده بود  برو خدا رو شکر کن که دورب ارویاون   



چه برسه به هل دادن  ی بهش دست هم نزد  یکه تو حت  کردن
کنم یاش رو هم ، مجبور بودم ماستمال هیو کشتن  بق   ! 

جا   یِ که صدا د ی هم سائ یِ رارو شیچنان محکم دندان ها ماکان
فکش بلند شد  یی به جا   
مشتش فشرد   ان یرا م تیسکوئیب ی  ماندهیباق   

یهمه جا برام جاسوس گذاشت  -   
با غرور و تمسخر د،یخند  ماهان   

یگیآره   راست م  یداداش  ول یخودتم جاسوس من یتو حت -   
و با انگشتانش او را نشانه رفت د یخودش را جلو کش یکم   

پلک زدنت ازم پنهان   یاونقدر که حت  ادنیجاسوسام ز -

توجه ام فکر نکن   ی کارات ب  ی به بعض ینیبی اگر م  مونهینم
 که
یکنیم  یکار دار یچ دونم یمطمئن باش خوب م  دمیند    

ستنش یصندل یآمد و لبه  شیهم پ ماکان   
؟! چرا   ی کنینم رمی؟! دستگ ی ریگیپس چرا جلومو نم -

؟ ی کنیمحدودم نم ! 
برادرش چرخاند  ینگاِه تلخ و گزنده   انِ یچشمانش را م ماهان   

کرد  من   ریتو قفس اس شهیرو نم یزخم  رِ یش دونمیچون م -

ماکان  ستمیزندانبانت ن    
برد و دسِت  ش یکوچک پ زِ یم  یِ دراز کرد و از رو دست

  مردانه و بزرِگ برادرش را گرفت



رو دستت ،    فتهی من برادرتم  هم خونت  هم جونت  خط ب -

خوامیبه خاطِر خودمم شده نم  رهیگیسوزشش جوِن منو م  
بار   هیبارها بهت گفتم مراقب باش ، بارها !    ی نیبب بیآس
ی ملخک    باِر سوم راِه فرار یملخک ، دوبار جست یجست  
ادِر من بر ستین   

پوزخند زد ، سر خم کرد و به دسِت او نگاه کرد  به   ماکان
زد و زمزمه کرد  یی دستش ضربه ها یرو یآرام   

از   یماهان ، ترس دهیام که از صخره پر یمن مثه آدم -

که هلم داده  ی که کس  نهیترسم از ا یخوردن ندارم  ول نیزم
 قسر 
بره در   

گذاشت  برخاست و به او که    زیم  یِ را برداشت و رو دستش
کرد ، نگاه  یدستش را مشت م  یهنوز نشسته بود و به آرام  

رمان هور انداخت  
 
 
 
 
 
 
 



 
تا مطمئن   یا ی اداره  بهتره همراهم ب یِ دنبالم بودن  تا جلو -

میقراِر براردانه داشت ه یبشن فقط   ! 
و به سمِت تلفِن   د یماهان به سرعت بال آمد و از جا پر سرِ 
رفت  زشیم یِ رو   

؟ گنیالن م - ! 
را به کناِر گوشش گذاشت ، ماکان   یگوش  نکهیمحِض ا به

شدند  رهیاش را فشرد و چشماِن ماهان با اخم به او خ یشاس   
که نیبچه ها برن و بب  د ی؟! با ی کنیم ی کار دار یچ -    

کرد  ک یابرو به هم نزد  ماکان   
کنن ؟!   رشونیان ؟! چرا دنبالم هستن ؟! دستگ یکه ک -

ذره مشکوک بشن بهم ؟ هی بشه  ینطوریاگه ا یکنیفکرنم ! 
و داداشت رو با   ایهمراهم ب  گم یکه من م هیکار همون نیبهتر
دوستانه بفرست بره سِر کارش یبدرقه   هی  ! 

دستگاه  یِ رو تلفن را با حرص  یکرد و گوش ی پوف ماهان
د یکوب   

 ! احمق -
کِت او را گرفت و به سمِت جلو هلش داد پشتِ    

نمیبب الی -  ! 
د یخند  یالیخ  یهم با ب  ماکان   
*** 



  یدروِن دستش را ورق زد و به مهراوه نگاه ی پرونده
  انداخت

؟ ستیکم واسه من و شرکتم بزرگ ن هی - ! 
در هوا تکان داد  یو دست د یخند  مهراوه   

!   یتا چه حد جاه طلب یدونیماکان  خودتم خوب م الیخ یب -

باشه با پخش و بسته یکه دنباِل شرکِت داروساز یآدم  
کنه یدست و پاشو گم نم ییدارو نیچن یِ بند   

زد و پوشه را با سرانگشتانش به سمِت   یهم لبخنِد کج ماکان
  او هل داد 

با مشاورام صحبت کنم د یبا -   
بال انداخت ییابرو مهراوه   

 !مشاورات ؟! مثال آهو ؟! خواهرزنت ؟ -
ضرب گرفت ز یم یِ و با انگشتانش رو  د یخند  ماکان   

خب   آره    یدوست داره سر به تنم نباشه ول نکه یفارغ از ا -

و ماهره رینظ یداره و تو کاِر خودش ب یاطالعات خوب   
خواد یبرام بد نم دونمیاعتماد دارم و م بهش   

داد  هیاش تک یصندل یِ ابرو بال انداخت و به پشت مهراوه   
؟! بهم برخورد !رمان هور خوامیمن بدت رو م یعنی -  

 
 
 



 
 
 
 
 

د یتنگ کرد و سر تکان داد و سپس خند  چشم   
زنگ تلفن همراِه مهراوه نگاِه هر دو را به آن که   یصدا
کرد و آن را  یا یبود کشاند  مهراوه عذرخواه ز یم یِ رو

  برداشت
 !بله ؟ -
نگفت و کم کم صورتش در هم شد  ی زیچ یلحظات   

؟ یکِ  - ! 
شد  دتریشد  اخمش   
امیم -   
را  لشیو وسا د یچرخ زی را قطع کرد و نچ کنان سمِت م تماس

  جمع کرد 
برخاست ماکان   

اومده ؟ شیپ یمهراوه ؟! مشکل - ! 
حواس سرتکان داد ی و ب ستیبه او نگر مهراوه   

آره من خب    پدرم   پدرم حالش بد شده و   ی عنیآه   نه     -

من یدکتر خبر کردن  من   اگه   اگه اجازه بد     



کنارش آمد  ماکان   
؟ ام ی؟! همراهت ب اد یاز دسِت من بر م ی البته ! کار - ! 

زد  یشیلبخنِد خسته و پر از تشو مهراوه   
خب یخطر رفع شده ول گفتنی نه  نه ممنون  اونطور که م -    

پلک زد  ماکان   
  متوجه ام -
و به پوشه اشاره زد  د یاو کش یِ بازو یِ رو یدست مهراوه   

  شرفتتیتو و پ  یِ که برا کنهیم  د یبه آهو نشونش بده  اونم تائ -

نهیبهتر   
سرتکان داد و همراهش شد و او را بدرقه کرد  ماکان   
دانست   یشد  م رهیو به پوشه خ د یو دست به چانه کش د یچرخ

خواهد کرد  د یکه آهو هم تائ   ! 
بود  یدختر انگار جواهر نیکم کم از هم گشوده شد و ا  لبش

  که خدا در دامنش انداخته
# 

*** 
بود  یعصب  
صحبت   یتوانست با کس  یتوانست برود و نه م ی م یی جا نه

 کند رمان هور 
 
 



 
 
 
 
 
 

او را   نکهیبه او هشدار داده بود که با توجه به ا دایاک ماهان
دوستانش یم یت ی شدن به خانه  کیکرده اند از نزد  ب یتعق  

کند و عالوه بر آن دست از اقدامات خودسرانه  یخوددار
شده و دست  ری که سر به ز یآنها فرد  دِ یدر د   ی بردارد تا کم

 از
و دردسر درست کردن برداشته است ، به نظر برسد  کنکاش   
او به دوستانش  یِ ماهان عمال جا گریبر آن حال د  عالوه

نبودند  یداد و آنها هم انگار ناراض یدستور و فرمان م   
دانست که ماهان ، سهراب و فرهاد را به همراه دو  یم  تنها

ی مرز یاز استان ها یکیبه   ردستانشیتن از افسران و ز  
  نیو ا یچه کار یاست و ماکان اطالع نداشت برا فرستاده
دروِن مغزش  یها  میشد فشاِر خونش بال برود و س ی باعث م  
دهد  یاتصال   
گرفت ؟  ی م م یماکان تصم یِ او جا حال ! 



اش  هیهمسا  ی و برا د یرا به هم کوب نیدِر ماش ت یعصبان با
تکان داد  یسر   
  ی ناِم آهو ، پوف دنِ یدروِن دستش زنگ خورد و با د  یگوش

  کرد  صفحه را لمس کرد و تماس را پاسخ گفت
؟ هیچ - ! 

- یقبال با ادب تر بود   ! 
د ی کرد و غر  ینچ   

 ! حوصله ندارم ! حرفت رو بزن -
هنوز به   داتیدانست آهو هم ، با وجوِد تماِم تهد  یم نکهیا

است ؛ در   عیشاهِد وقا کیخانه رفت و آمد دارد و از نزد   
داشت ر یسخن گفتنش تاث نگونهیا  ! 
گفت و سپس ادامه داد  یهوم آهو   

بزنم گازم   یو هر حرف   یکه الن رم کرد  ییاز اونجا -

مهراوه ،  شنهادِ یپ یفقط زنگ زدم بگم درباره  ی ریگیم
 اونطور که 

  یبرا یول ه یخوب ی نه یکردم و پرس و جو کردم گز قیتحق
جهش بزرگ ه یدفعه  هیکنن و   سکیکه بخوان ر ییآدما  
موافقم   ی کار شنهادِ یپ نیبا ا نکهیباشن  اما ماکان ، با ا داشته

وقت تو نظِر من دخترِ  چیاما    مراقب باش مهراوه ه  
به تو داره     یکه چه حس یدونینبوده و خودت هم م یخوب

بشه یحد  ه یتر از  کی نذار بهت نزد    



  ب یاز ج د یو کل ستاد یدر خانه ا یِ پوزخند زنان جلو ماکان
د یکش رونیب   

؟ گهید  - ! 
  یهم م یِ آهو را تصور کند که لب رو ی افهیتوانست ق  یم

  فشارد و چشمانش را تنگ کرده است
دیرا شن شیصدا  یاز لحظات بعد    

ریبرو بم -  ! 
بوق اشغال پخش شد رمان هور یبعد صدا و  
 
 
 
 
 
 
 
 

را دروِن جا  شی تکان داد و در را بست  کفش ها ی سر ماکان
رو ،  ِش یپ  یصحنه  دنِ یو د  ستادنشیگذاشت و با ا یکفش  

بال رفتند  شیابروها   
 !کجا ؟ -



کارش   یداد و به ادامه  یبه او نگاه کرد و آهسته سالم یهد 
د یرس   
دسته   یِ گذاشت و شال را از رو زیم  یِ کوچک را رو ِس ید  دو
مبل برداشت و بر سر نهاد  ی   

یکنیشال و کاله م یگفتم کجا ؟! دار -   
ها را به دست گرفت سیباز هم فقط نگاهش کرد و د  یهد    

رونی ب رمیم -   
را بال فرستاد و  شیو کم رمق بود  ابروها فیضع شیصدا
ستاد یکنار ا   

یایم یکردم داراِ ؟! فک  -  ! 
زد  ینگبدنشانه به او چشم دوخت و لبخنِد  یِ از رو یهد    

گردمیزود برم   یخسته نباش -   
گذاشت که او باز کرده   یدر یِ اما اخم کرد و دست رو ماکان

د یو غر د یبود و آن را بست  خودش را جلو کش   
؟ انه ی! گفتم  رونیب  یخونه بر نیاز ا یبهت گفتم حق ندار - ! 

ها را که   سی و چشم از او گرفت  د  دند یلرز یهد  یها لب
فشرد  شانه یِ حلوا است را رو اتشانیمحتو د ید  ی حال م   

برم د ی! با رونی برم ب  خوامیم -  ! 
پر حرص کرد  یتک خنده ا ماکان   

بهتون اجازه داده ؟ ی واقعا ؟! اونوقت ک - ! 
او را گرفت و فشرد  یِ بازو سپس   



که پس فردا  رونیب یخونه بذار نیپات رو از ا یحق ندار -

ی فهمیحامله اس  م گهید  یکیبرام که از   ارنی جنازه ات رو ب  
سرنوشتت مثه اون  خوامیمثه فرشته ! نم یبش ی ک ی خوامی! نم؟

یزندگ نینه ؟! عالوه بر اون؛ تو خودت ا  ای ی فهمی بشه  م  
  یبر یهم نبود ، حق نداشت  ید یاگه تهد   یانتخاب کرد  رو
!؟  ید یشن  رونیب ! 

و از کنارش    د یکش رونیدستانش ب انِ یها را از م سید  سپس
بر شانه اش نشست یگذاشت که مشت    

و صورتش سرخ بود و   سیزده برگشت ، چشمانش خ بهت
فشرد  نفس نفس زنان گفت یهم م یدندان رو   

برم د ی؟! با  ید یفهم   رونیبرم ب د یمن امروز با -  ! 
بالتر  شیو صدا د یماکان کوب  ی  شانه یِ دو مشتش را رو هر
  رفت

!    یری بگ یتونیو تو هم جلومو نم رونی ب رمی من امروز م -

یتونی؟! نم  ید یشن  ! 
سر داد و دوباره سمِت   زیم  یِ ها را رو سیو د  د یخند  ماکان

رمان هور د یاو چرخ  
 
 
 
 



 
 
 
 

که محدودت نکنم ؟! تــو ؟ رهیجلومو بگ خواد یم یک - ! 
  ر یبه طرِز تحق یهد  یِ شانیپ یِ نگاهش را از نوِک پا تا رو و
دواند  یزیآم   
رفتند   ی که سخت م یی هم جلو تر آمد و با همان نفس ها یهد 
آمدند گفت یو م   

 ! آره ! من ! مــن -
ماکان ضربه زد  ی  شانه یِ کِف دست رو با   

 ! من! خوِد خاک بر سرم -
اش را به چنگ گرفت قهی   

صبر کردم     ی گفت یدم نزدم  هر چ ی باهام کرد   یهر کار -

نگفتم  منو تا  ی زیلب بستم و چ یکرد  رم ی هر طور تحق  
  یبازم خفه خون گرفتم ول یآورد  نیپائ یدستمال کاغذ  هی حد 
یتونینرم ! نم رونیکه امروز ب  یریجلومو بگ یتونینم  ! 
شده بود  با   سیخ شیو حال گونه ها دند یلرز ی م شیها لب

 دست حلواها را نشان داد
امروز برم   د یحلوا پختم ؟! با  ی چ  ی؟! برا ینی بی ؟! نم یکور -

چون سالگرد مامان و بابامه سالگرد ازدواجشون رونیب  ! 



ماکان   یِ بازو یِ رو یگری و مشِت محکِم د  د یترک بغضش
  کوفت

برم   خوامی م  رم یبمبسه ! بسه ! بذار به درِد خودم  گهید  -

که  هیمامان و بابام  امروز سالگردشونه  امروز روز ِش یپ  
شروع شد  م یمیتیشروع شد   میبدبخت   
خم   شیبار زانوها نیو ا د یماکان را چسب راهنِ ی پ  ی قهی دوباره

ماکان هم  هق هق کنان گفت بدنشد و همراِه آن ،    
شدم    که   که   میت ی   میتی که   یروز   یلعنت به روز  -

مثه تو   به خاطر دوست داشتن   به    به  ی کی   یکی  
کنه    لعنت   لمیَذ    ذل    یکس  یدل بستن    به خاطِر ب خاطر
که   که ازدواج کردن   که منو تنها   یبه روز  
اهشونیلعنت به عشِق   به عشِق س   گذاشتن     

اش چسباند و  دهیخم یبه زانوها یشانیتا شد و پ بدناز  یهد 
  زار زد 

برم خوامی بذار برم   م -  ! 
شانه   یِ بود  دست رو یهد  شانِ یمات و مبهوِت حاِل پر ماکان

  اش گذاشت و لب زد 
یهد  -     

، کِف دست    یریهمه عذاب و اس نیاز ا ی عاص یهد  که
د یو داد کش د یکوب نیزم یِ را محکم و پشِت هم رو شیها   



که همه راحت   رمیبم  یاله   ره یبم یهد    رهیبم یهد  یاله -

یکه تو خوش باش  یکه تو راحت ش  رهی بم یشن  هد    
که از دسِت    رم یبم یکه از دستت راحت شم  اله رم یبم یاله

رمی بم  رمیبم یتو و دوست داشتنت راحت شم  اله    
رمیبم    

   اورد یطاقت ن  گر یکه دلخراش تر شد ، ماکان د  شیها ضجه
اش سنجاق کرد و بازوانش را شانهرفت و او را به  شیپ  

و گونه به    شکوفید را  شیموها  یِ رو  د یچی دوِر او پ محکم
 گونه اش چسباند رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

   م یری نکن   با هم م هینکن   گر ه یباشه   باشه   گر   ـشیه -

نکن هیگر   برمت یخودم م  ! 
را دو طرِف صورِت او چسباند و نگاهش را بال   دستانش

د یکش   



برمتیباشه ؟! خودم م  برمت یخودم م -   
و زمزمه کرد  شکوفید را  سشیخ  یِ چشم ها  یرو   

وقت   چی ه گهیمرِگ خودتو نکن  د  یِ آرزو گهیفقط د  -

نگو ینطوریا   
شانه اش  انِ یم یفشرد و دستش را دوران شانه  یِ را رو سرش

که لباسش را چنگ زدند ، ی هد  یِ چرخاند و دست ها  
بست چشم   
  یی فرار از تنها یپناه آورده و برا ی دخترک به چه کس چارهیب
دل بسته بود  یبه چه کس شیها   

*** 
د یکش ازهیچشم برداشت و خم  یِ از رو نکیع   

داد و او به  یصبح را نشان م   ازدهیمچش تازه  یِ رو ساعتِ 
  شدت خسته شده بود 

نمانده و  د یبه ع یز یرا برداشت  چ وانشیجا بلند شد و ل از
گرفته و شرکت به حالتِ  یمرخص انیدر م ی کیکارمندانش   

در آمده بود  لیتعط مهین   
به   گرید  یا  شهیش یِ که حال با وجوِد اتاقک ها یسالن از

عبور و مرور درآمده بود گذشت و بعد   یبرا  ییشکِل راهرو
 از گذر

  کینزد  یمیقد  ی به آشپزخانه  ی و کوتاه یقی حق یِ راهرو از
د یشن ییشد که صدا   



قراره    کنهیم  ی! مطمئنم ! داره با اونا همکاردونمیم -

اسمش ؟! مهراوه هم قراره  هیقرارداد ببندن  اون زنه   چ  
کنه کمکشون   
به اطراف انداخت و آِب   یو نگاه  د یاخم در هم کش ماکان

کرد و  کیدهانش را فرو برد  خودش را به دِر آشپزخانه نزد   
تر زیرا ت شیها گوش     

# 
جا به جا  پس خودش  یسکوت شد و انگار زن اندک یلحظات

حبس نمود  شانهنفسش را در   یکرد و حت  کی را به در نزد   
 

زن به حرف آمد  دوباره   
  یکه درباره  نید ید   کنمیبشه خبرتون م یبله  بله  هر چ  -

جهی اش گ یمنش  گفتم یاون جعبه ها هم درست م  ! 
  ی مهین دنِ ی و با د  د یهم فشرد و سرک کش  یِ لب رو ماکان

  صورِت دخترک او را شناخت
جذب کرده بود  یآگه قِ یکه از طر یجوان حسابدارِ    

کردند و   یم  یهم جاسوس  ی ه براچه خبر بود !؟ هم آنجا
قصه بود   نیخبِر ا ی انگار او تنها ب   ! 

خورده بود رمان  ی را خودش شروع کرده وحال باز  یباز
 هور

 



 
 
 
 
 
 
 
و چند قدم پس   د یشدِن دخترک به در ، عقب کش ک ینزد  با

با سر و صدا به آن  نباریراهرو و ا یِ رفت و دوباره از ابتدا  
راه افتاد  سمت   
  ینیاو شد ، ه ی  شانه به  شانهآمد و  رونیکه از اتاق ب دختر
چشم بست یو لحظه ا  د یکش   

ماند  رهیبه صورتش خ ماکان   
شد ؟! انقدر ترسناکم ؟ یچ - ! 

نام داشت ، آِب دهان فرو برد و  یجوان که حامد  حسابدارِ 
  آرام زمزمه کرد 

سی رئ دمینه ، نه  فقط   فقط ترس -   
گفت یالیخ  یزد و از کنارش گذشت و با ب  ی کجخند  ماکان   

درسته ؟  یبترس د ی، نبا ینکرد  ی کار یوقت - ! 
زد و سر تکان داد  یلبخند لرزان یحامد    

ستیترس ن ی برا یزی بله قربان  چ  -   



خم کرد و   ی هم با همان لبخند و همان نگاهش ، سر ماکان
یِ سپس داخِل آشپزخانه شد و کم کم ، ماسک از رو  

کنار رفت صورتش   
اش پر شد از انزجار و خشم چهره   
کنار مانده بود  یکاف  یاندازه  به   
اش را   ی، باز  یرا بکند که کس  سکیر نی توانست ا ینم

  خراب کند 
شطرنج بود  اهِ یس یِ چون و چرا یشاِه ب او   
شد  یت نم و ما شیداد اما ک یم َسر   
رد یرا پس بگ  نشیحال وقتش بود که زم و   

*** 
بر آن حاکم یاهیبود و س  شیپا ر یز شهر   
  یبه گوش نم یصدا چیدر هوا پخش بود و ه گاریس دود 
گره زد و آرام گفت حصار  رِ یرا ز شی دست ها  د یرس   

شده که خودمم به خودم اعتماد ندارم یجور هیاوضاع  -   
و سر تکان   د یخند  ی کوریپوزخندش آمد  ماکان هم  یصدا
  داد

داره  یک ی کنمی آره  خنده هم داره  هر طرف رو که نگاه م -

امروزم که حسابدارم تو زرد از آب در    دهیراپورتم رو م
 اومد

 



ستاد یبه شانه اش ا شانه   
رمان هور  یهات اعتماد دار یبه دور و بر یاد یچون ز -  

 
 
 
 
 
 
 
 

چشم به چشم او دوخت ماکان   
 وشیو دار یت ی فکر کنم که گ  تونم ینداشته باشم !؟! چطور م -

کنن ؟  انتیبهم خ ! 
زد  گاریبه س یق یشانه بال انداخت و پک عم او   

همه شون مثه تو زخم خورده ان ،   ستی ن انت یبحث خ -

اونا راه د یبرن  شا  شیتو پ یدوست ندارن طبق نقشه   د یشا  
روش خودشونو دارن و   

تکان داد  ی سر ماکان   
که اون دختره ممکنه جاسوس هر  یبگ  یخوایم یعنی -

 !کدومشون باشه ؟



شانه بال انداخت اسای   
 ! هر کدومشون -

فرو کرد  شیپالتو بِ یگرفت و دست در ج یق ینفس عم ماکان   
بخوام همه رو دور بزنم   یروز هی کردم یوقت فکر نم چیه -

  و با تو همدست بشم
د یو کامال سمِت او چرخ د یخند  اسای   

یفروشیمنو با جعبه م فتهیالنشم پاش ب  نیهمدست ؟! هم -  ! 
ستاد یا شیهم پوزخندزنان روبرو ماکان   

که دوستش  یانتقاِم زن یدار دوست ی تو خودت بهم گفت -

یر یرو بگ یداشت   
بلند گفت یرا در دو طرف گشود و با صدا ش یدست ها اسای   

  خورم ی؟! الن که به دردت م  ی شینم ی رتیآها ! الن پس غ -

 !؟
  یگریکرد و نچ کنان سرش را به سمِت د  ی پوف ماکان

  چرخاند 
رد یتا کالم را از سر گ ستاد ی هم در سکوت منتظِر او ا اسای   

و آرام گفت د یبه صورتش کش یدست ماکان   
  ه یرو بهت سپردم ، گفتم که ممکنه  یکه هد  یهمون روز -

داشته باشم  من هر چه قدر فرشته رو ازیبهت ن یروز  
رو ندارم که تو رو مجبور کنم    اریاخت نیداشته باشم ا دوست

یکه دوستش نداشته باش  ! 



د یخند  سر تکان داد و اسای   
جداً زده به سرت  گفتینه   آهو راست م -   

دست راستش   اسایبال فرستاد که   ییمکث کرد و ابرو ماکان
  را به شکل تدوام داشتن در هوا چرخاند 

ذره خل و چل   هی  یگ یم یور یدر  ی ستین زونیم  گفتیم -

یبود  ینطوریکردم از همون اول ا د یالبته من تاک ی زنیم   
اما ابرو بال فرستاد  اسای  د یبا تمسخر خند  ماکان   

انگار اوضاع بدتره  از فرشته که   نمیبیاونطور که م یول -

برام !رمان هور  ی کنینم زیدندون ت برم یاسم م  
 
 
 
 
 
 
 
 

انداخت و آرام گفت ریکرد و سر به ز  یدندان قروچه ا ماکان   
و از دوست داشتِن فرشته   شتیکه اومدم پ یروز ادمهی -

ادمه یمشتت نشست رو چونه ام   اوردهیگفتم ، سرم رو بال ن  



  یِ که تو یکه عقد کردم ، فرشته گفت از تنها کس  یروز
   اسائهی، اون  رم یبگ تیحالل  د یو مطمئنم که با دونم یعمرم م

 تو
که   یزمان  یمدت ازت متنفر بودم اما نه به اندازه   نیا تمامِ 
سپردمرو دستت   یهد    

او   ی ره یرا آرام آرام بال آورد و به چشماِن ت نگاهش
ستینگر   

به   دونستمیم نکهیبود با وجود ا شتیپ یکه هد   یتمام مدت -

نکهی، حِس ا ی کنیکه تو ازش مراقبت م  دونستمینفعشه و م  
الن   الن   یازت متنفر بشم ول شد یباعث م  شیمن گرفت از

بهتر بود من تمام عمر ازت متنفر  کنم یکه کناِر منه حس م  
انقدر عذاب نکشه یول باشم   
  یدستش را مشت کرد و بال گرفت و آرام به چانه   اسای

د یماکان کش   
  یبرا کنهی چون دستم زق زق م  ینکن تشیکن اذ  یسع -

کِس من نبود    چ یرو چونه ات  فرشته ه نهیدوباره بش نکهیا
 جز
  دمیباختمش و بعدش کش قمیکه دوستش داشتم و به رف یدختر

یکه داشتم  اما هد  یدرد و غم  ی کنار  با همه    
   ماکان 



ماکان   یِ پالتو ی  قهی  یِ رفت و با پشِت سرانگشتانش رو جلوتر
  را تکاند 

که دارم  هر   هیخواهرمه  جونمه  نفسمه و تنها کس یهد  -

بهش  یرو بذار کنار  اگه حس  یکه تا الن کرد   یتیخر  
و   یکس  یهمه سال ب نیو ا ی اریکن به دستش ب یسع یدار
چرا یدونیخودت هم خوب م  یاش رو جبران کن یمیتی  

داشته  ی وابسته شده  انقدر تنها بوده و انقدر حِس سربار بهت
ده یکش رونیخاله اش ب یو خودش رو از جمعِ خونواده    

کِم تو بهت دل بسته  منم انقدر ازش   ی بت هابا همون مح  که
الن یبراش بکنم ول یبودم که نتونستم کار بهیدور و غر   

  ایدوستش داشته باش  ایرو نداره   تشیظرف  نیاز ا شتریب  
بذارش کنار و فقط نگاهش کن تا  ی نیعروسِک چ هیمثه   
رمیبگ لشیو تحو امیب  ! 

و   قیرف یکه زمان ییاسایبود   اسایدر چشماِن  رهیخ ماکان
   همراهش بود و بعد 

را تا سر حِد مرگ   گریکه همد  د یروز به خود آمد و د  کی
دختر کی  یکتک زده اند آن هم برا   

که بعد ها همسِر ماکان شد  یدختر   
اطرافش چرخاند  طِ یگرفت و نگاهش را در مح ینفس   



به خسرو خبر دادم  تو راهه  خدا رو شکر مثه برادرش  -
  یبرا کنهیو سرش درد م  ستیجور ن  یمی ت یبا کارا اد یز
ی رآبیز  

  رفتن
د یزد و عقب کش  شخند یهم ن اسای   

؟  هینقشه ات چ - ! 
آورد  آن را به   رونی را ب یبرد و فلش بیدست در ج ماکان
گرفت رمان هور  اسایسمِت   

 
 
 
 
 
 
 
 

که بفهمن من دلم  یاستفاده کن یتونیازش م نیبخونش و بب -

نه ا یآب کنم  رِ ی رو ز ی د نفرسِر چن خواد یم  ! 
ستیمتعجب به او نگر یبال رفته و چشمان ییبا ابروها اسای   



؟! اونوقت       یخوایکارو از من م نی من ؟! واقعا ا -

؟ یچطور ! 
زد   یگردن کج کرد و لبخند  ماکان   

  یبخوا   یندار  یتیامن  یمایتو کار ت قیتو کم دوست و رف -

ی بد  د یکه نبا  یاون لیتو دهنشون و تحو یحرف بذار یتونیم  
ات دهیچیخصوصا با اون روابِط پ    

انداخت و بعد از   نیزم  یِ ، نگاه رو د یلب کش  یزبان رو اسای
د یاو کوب ی شانه یِ فکر ، با انگشت رو  یکم   

کار   یچ یدار دونستمی مدت م نیتمام ا   دونستمیمن م -

احمق داد  هیهمه مثه  یِ جلو  اوردمیخودم ن یِ و به رو  یکنیم  
و در    دونمینم ی چیرفتار کردم که انگار ه یجور هیو  دمیکش

اش کنم ؟  یعلن یخوایدونستم  حال ازم م  یواقع م  
سر جنباند  ماکان   

بهشون   یجور  هیاونا   یبرا    ایخود  یِ اما نه برا  قایدق -

یتونیکه م دونمیبرسون و م  ! 
چشم تنگ کرد  اسای   

شهیم  یجنگ علن ینطوریا -   
لرزش   یذره ا ی که حت ییماکان برق زدند و با صدا چشمان

  نداشت گفت
  ی بود موش و گربه باز یتا الن هر چ  خوامیم  نویمنم هم -

بسه  نقشه عوض شد ، قراره رخ به رخ  گهیبود  اما د   



میستیوا   
  یو ضربه ا د ی کش رونیب بشیاز دروِن ج  گاری س یجعبه   اسای

  به آن زد 
  کنه یم یسع  ای  ارهیدرم یکه بفهمه احتمال بد باز یعامر -

  بذاره تو کاسه ات
لبش ، به   یگوشه  گار یس کِ ی بار یدر حاِل گذاشتِن لوله  و

 او نگاه کرد و منتظر جوابش ماند  ماکان شانه بال انداخت
د ید  د یبا   رهیکنه منو تو دستش بگ یسع دمیشا -  ! 

  ی الیخ یزی ستانش به مکه با د  یکرد و در حال ی پوف اسای
نمود ، غر زد  یاشاره م   

  زیوسِط م یمثه بوقلمون روِز شکرگزار  نکهیمتنفرم از ا -

کردنم نقشه بکشن  کهیت که یت یباشم و همه برا   ! 
حوصله سر تکان داد  ینگاهش کرد که او ب یسوال ماکان   

الیخ ی بابا  ب یچیه -   
را برابِر او بال گرفت فلش   

دم یبهت خبر م -   
جنباند  یسر یبا لبخند  ماکان   

 منتظرم  آها  در ضمن  رمان هور -
 
 
 



 
 
 
 
 

او اشاره زد  به   
یدر ضمن   کمتر با دستات حرف بزن ؛ رو اعصابم -  ! 

فتد یباعث شد به سرفه ب گاریو دود س د یخند  اسای   
داشت سرفه و   ی او را نگاه کرد که سع شخند یهم با ن  ماکان

  خنده اش را کنترل کند 
گرفت ق یعم یموفق شد و نفس بالخره   

یکشیروز منو م  هیآخر سر  دونمیم -  ! 
مشت کرد  شیپالتو بِ یدوباره دست در ج ماکان   

اش رو   ییو واقعا توانا کردمیکارو م نیا ی روز هی د یشا -

الن   خب یداشتم ول     
فرستاد و با حسرت گفت رونیب ی نیرا به شدت از ب هوا   

هم   ی روز هیو  ب یرق یروز ه ی،  میبود  قیرف  ی روز هیما  -

مون رو  یو دشمن میدشمن  اگه بشه رقابتمون رو فراموش کن  
فکر کنم    می بش یرفاقت راض مچهی ن هیکنار و به  میبذار

میباش ی خوب یهمکارا  ! 



گرفت و   یلب م  یرا از گوشه   گاریهمونطور که س اسای
بود  رهی فرستاد ، به ماکان خ  یم رونیدودش را ب   

گذاشت شیبازو یِ به سمتش برداشت و دست رو ی قدم ماکان   
و   ی بمون یخوا یبرگرد و وانمود کن م  اسای  یبرگرد  د یبا -

به تو و روابطت و قدرتت و     ی کن ی خواهرت زندگ کینزد 
 اسمِ 

یخاِن عامر اسای  دارم      ازیات ن  یخونوادگ   
دور   همان    ی را فشرد و لحنش بازگشت به سالها شیبازو

تابستان و بعد   یِ که دست در گردِن هم ، عصرها یی زمان ها
 از
سِر   ی میبه سمِت سوپرمارکِت قد  یفوتباِل حساب  یِ باز کی

جگرشان   یتگر  یا شهیش یرفتند تا با نوشابه ها  یکوچه م
 را
دهند  جال    

خوِن  یول  ی کن ی عموت کار هیازت نخواستم علتا الن  -

  ینامرد  دونمیبد کردم  م دونمیفرشته ارزشش رو داره  م
 کردم

من   ی باز نینذار تو ا یفرشته حِق من نبود    ول دونمیم 
برم ایدن نیاز ا رم یانتقاِم اونو بگ نکهیببازم  نذار بدون ا   

افتاد  ریکم کم در هم رفت و سرش به ز اسا ی ی چهره   
پا لهش کرد  رِ یانداخت و ز نیرا بر زم گاریس   



گفت قیعم یدست ماکان گذاشت و بعد از آه  یِ رو دست   
خواهرم    یعشقم رو سپردم دستت ، ازش مراقبت نکرد  -

من  یِ جا یهر ک  یکن یرو سپردم دستت ، ازش مراقبت نم  
من      یول یبش  مونینت پشاومد  ا یاز به دن کنهیم ی کار باشه

خوِن فرشته ارزشش رو داره  ی گیراست م   
د یساعتش نگاه کرد و چشم از ماکان دزد  به   

؟ ییمنتظِر خسرو - ! 
  نیماش چیشانه بال انداخت و سوئ اسایسر تکان داد ؛  ماکان

رمان هور د یکش رونی ب بشیرا از ج  
 
 
 
 
 
 
 
 

  نهیخبره  فکر کنم منو بب  یوقته ازم ب  یل یعموجون خ -

 ! خوشحال بشه
در   چیبا بال گرفتِن سوئ اسایلِب ماکان بال رفت و  ی گوشه

کرد  یدستش و جنباندِن سرش با او خداحافظ   



، گفت ستینگر  یکه به دور شدِن او م  یدر حال ماکان   
نیبا هم هماهنگ ش  د یبهت زنگ بزنه  با گمیبه خسرو م -   

موافقت به سمِت او گرفت و دِر   دستش را به حالت اسای
مکث کرد   یرا گشود اما قبل از نشستن ، لحظه ا شیخودرو

 و
به ماکان نگاه نمود  سپس   

نه  اما تو بشنو   من تو و فرشته   ای شنوهیفرشته م دونمینم -

ن یشیپدر و مادر م نیدار دم یکه فهم یرو همون روز  
کردم حالل   
  یِ بعد صدا یزد و پشِت ُرل نشست و لحظات یلبخند  سپس

اش ، سکوِت شب را شکست لیغرِش موتور اتومب   
# 

*** 
بود که حالش به هم   چاندهیرا عوض کرده و پ رشیمس آنقدر
خورد  یم  ! 
از دو ساعت   ش یکرد ب ی م یط د یساعته با  می را که ن یریمس

و  نطرفیدر راه بود و بالخره از شرشان راحت شد  آنقدر ا  
شد که خودش  ادهیپ یواه یترمز زد و به بهانه ها  نطرفآ

گرفت جه یهم سرگ   
، باز هم اطرافش   اطیخودرو را محکم بست و محض احت درِ 

حرکت  ایپارک نکرده بود  ید یجد  یِ خودرو چ یه  د یرا پائ  



خورد  یبه چشم نم  یمشکوک   
و قبل از ورود  د یکش رونیب ب یاز ج د یو کل ستاد یدر ا یِ جلو

 دو بار زنگ را فشرد ؛ بعد از داخل شدن هم در را محکم به 
د یکوب هم   
به استقبالش آمد  مه یسراس یتیگ   

 ! مـاکـان -
زد و با دست او را کنار راند  پوزخند   

   آره ! ماکان ! ماکاِن احمق -
افراد حاضر در خانه هم از اتاق   ی باق شیسر و صدا با
آمدند  رونیب شانیها   

عقب تر از آنها سجاد   ی و کم ستادهیکناِر هم ا وش یو دار سودا
داده بود  هیتک واریبه د    

را دور تا دوِر سالن چرخاند  نگاهش   
ستین  یخبر دتونیجد  سیاز رئ -  ! 

بود   ستادهیکه پشت سرش ا ی ت یو به گ د یبا خشم چرخ سپس
 گفت رمان هور 

 
 
 
 
 



 
 
 

  زنه یقرار بود پرنده پر م   یقرار بود چشم و گوش من باش  -

اونوقت نی نکن ی قرار بود تا من نگفتم کار  ی بهم خبر بد   
سهراب کجاست ؟! فرهاد کجاست ؟ الن ! 

  یلحظه ا ن ی، بنابرا د یکرد با آرامش سخن بگو یسع  یتیگ
گفت  یپلک زد و سپس به نرم   

میزنی و حرف م ارمیبرات م ییچا  هی،   نیبش ایب -   
د یاما دست مشت کرد و غر ماکان   

ومدمین ی مهمون ی ! برا  خوامینم ییچا -  ! 
نیماکان   داداش ، بب  -    

، پر   د یشده بود  خند  کینگاه کرد که به او نزد  وشیدار به
یحرص و عصب    

دور   نجایکه مجبور بودم از ا ی مدت نیداداش ؟! من؟! تمام ا -

تماس که  ه یتماس از شما بودم   هیباشم فقط منتظر   
متوجه   هویاونوقت   نیدار از یبده به من و حضورم ن نشون

نیو دور از چشِم من دار نیداد  لیتشک م یت هیبا برادرم   شمیم  
نیکنیم یو عمل نیکشیخودتون نقشه م یبرا  ! 
گفت یکرد و به آرام یپوف  یتیگ   

؟ یگوش کن داد یداد و ب یِ جا شهیم - ! 



شلوارش برد   بِ یزد و دست در ج یپوزخند    
دمیبفرما ! گوش م -  ! 

و با دست به مبل ها اشاره زد  د یلب کش یِ زبان رو  یتیگ   
؟ یداد نزن قهیو دو دق ینیبش شهیم - ! 

  یبلند به سمِت مبل ها  یبه او انداخت و با گام ها یچپ نگاه
از آنها آوار شد  یکی یِ رفت و رو یمیقد    
ماند  ماکان ابرو بال   رهینشست و به او خ شیهم روبرو  یتیگ

  فرستاد 
شنومیم -  ! 

د یبه صورت کش ینشست و دست یت یهم کناِر گ وشیدار   
ما رو به   ی نطوریکه ا ستیماهان دشمنت ن نکهیا کی -

سهراب و   نکهیدو ا  یکنیباهاش مواخذه م  ی خاطر همکار
 فرهاد 
انیم گهیدو روز د  ی کی هم   

زد  یضربه ا شیزانو  یو رو د یبا تمسخر خند  ماکان   
روشن شدم  ی لیخ  یمرس -   

آنان را از نظر گذراند    یو چهره ها د یپشت دندان کش زبان
مبل نشست یجلو رفت و لبه     

مجبور شدم کِل شهر رو دور بزنم  دو بار   انج یا امیمن تا ب -

موندم  از بس   ک یو گاز  تو تراف ن یمجبور شدم برم پمپ بنز  



چشمام درد گرفته    دمیرو نگاه کردم و عقب رو پائ نهیآ
؟!رمان هور   نهیهم نیمن دار  یکه برا یزی اونوقت تماِم چ   

 
 
 
 
 
 
 
 

بال رفت شیکم چهره اش در هم شد و صدا کم   
! واضح و روشن ! سهراب و  خوامیم قیمن اطالعات دق -

ی چه کار  یفرهاد کجا رفتن ؟! چرا رفتن ؟! ماهان اونا رو پ  
؟ نیکار کرد  ی چند روز چ نی ؟! تو ا فرستاده ! 

و آرام گفت د یبه صورتش کش ی دست یتیگ   
تو خونه   یکی رد ، مُ  ارویاون  نکهیدو روز بعد از ا یکی -

َمرد بود  ه یتماس گرفت   یکیاش رفت و با تلفن خونه اش با     
صحبت کردن که قرار بود از مرز   یچند تا مرد  ی درباره

دم یفهمینم قیردشون کنن  انگار چند تا از آدماشون بودن  دق  
کار   ی چ د یبا م یدونستیو نم مینداشت یبه تو دسترس  گنیم یچ
یداد که برن سِر قرار شنهاد یسهراب خودش پ  میکن  



و   هیبه چ  یاونا گذاشتن و بعد دنبالشون کنن تا بفهمن چ  که
هیبه ک یک   
 یانداخت و دوباره ماکاِن اخمو و عصب وشیبه دار ینگاه مین

ستیرا نگر   
که ما   دادنیاحتمال م د ینقشه اس  شا  هی می اول فکر کرد  -

ک ی ما رو تحر خواستنیم ینطوریو ا مینظر داشت ریاونو ز  
  یوقت یاتفاق یلیخ    یلیو خ میکه خودمونو نشون بد  کنن
د یماهان شن میکرد یمورد بحث م نیدر ا میداشت   
غضبناک بر چهره راند و سر تکان داد  یلبخند  ماکان   

  یکه سع  ییکارا  زِ یو مجبورتون کرد براش از ر د یشن -

و بعدش هم سهراب و فرهاد رو د یبگ  می کن یازش مخف  میکرد   
برنامه فرستاد دنبالشون  نه؟ طبق ! 

تند سرش را به مخالفت جنباند  یتیگ   
شنود خب مسلمه که   ی  هی! فقط قض می بهش نگفت ی چینه ! ه -

کار  یتو سرمونه و قراِر چ ی چ می ! اما بهش نگفت رهیلو م  
تماس رو اون خط  هیبعدش هم صبح همون روز دوباره   میکن
تند آدرس و ی لیزن بود ، خ هیدفعه   نیاق افتاد  ااتف  

قرار رو خوند و بعد قطع کرد  فقط انقدر فرصت   ساعت
 نیماهان رو تو ا میخواستی نم   سمیداشتم که آدرس رو بنو

هیقض  



  یشه ول یقاط  میکه نذار میمونم کرد  ی و تمام سع میبد  دخالت
د یبعدش رس قه یخب   سهراب وفرهاد که رفتن ، ده دق   

   ستن یشده و چرا بچه ها ن یچ  م یکرد که بهش بگ مجبورمون
  اونم دو تا از ماموراش رو فرستاد که برن دنبالشون

ستاد یکرد و ا یدندان قروچه ا ماکان   
با هم رفتن دِم مرز ! خدا   میرفتن دنبالشون که مستق یجور -

   لعنت تون کنه
و چشم بست د یپوستش کش  یِ زبر یِ به چانه و رو یدست   

و   می کار کن یاز دستم در رفته  قراربود چ یکنترِل همه چ  -

ی، نه هدف  ینه برنامه ا  م یکنیکار م  یچ میالن دار   
  ش یپ یچطور د یبا میدونیو حال نم  یکار  هیوسِط  میافتاد 
ینطوریا  میمسخره و بچگانه دار  ینقشه  یسر  هی  مشیببر  
شهینم گهید  ینطور یا  شهینم     
بود  ستادهیسودا نگاه کرد که پشِت سرش ا به   

زدن رو  شیکه انبار رو آت یی اونا یبهمون گفت ادتهی -

؟رمان هور یشناسیم  
 
 
 
 
 



 
 
 

د یکرد که ماکان دوباره پرس نیرا بال و پائ سرش   
  قشیبهتون گفته که تحق یول گه ینم ی زیماهان به من که چ -

؟ د یبه کجا رس ! 
آمد و گفت ش یکه تا آن لحظه ساکت بود ، پ سجاد    

با   یکدومشون به صورِت علن چیه  گفتی م ییزایچ هی -

فقط گفت داره  ستن یدر ارتباط ن میکه بهشون شک دار ییاونا  
  یبرا یلیکدومشون دل چیکه ه  نهیهم ا شیجالب   کنه یم ی ریگیپ

مثال  آخه تو با  کهیشون مکان ی کیندارن  با تو  یدشمن  
؟ یدار یا یچه دشمن کی مکان هی ! 

کرد فکرش را متمرکز  یدندان گرفت و سع انیزبان م ماکان
کردند ،  یری انتقام گ نیکه شروع به ا یکند  عمال از روز  

انجام   زیرا ن  یاقدام قابل توجه چینداشتند و ه یشرفت یپ چیه
بچه ها بود  یِ مثل خاله باز زینداده بود  همه چ  ! 

مبل انداخت یِ آورد و رو رونیاز تن ب کت   
  م یدار یمهم تر  یخودش  کارا  یبه عهده  مشیبهتره بذار -

سپر به   د یزدن بسه  با  د یکردن و د  یباز  ی مخف گهید   
می ستیوا سپرشون   

اشاره زد  وشیدار به   



با فرهاد و سهراب صحبت کن و برام ازشون  یتونیاگه م -

یتیشده  گ رشونیدستگ ی و چ کنن یکار م ی چ ری خبر بگ    
ایلحظه با من ب  هی   
هم به دنبالش  به محض   یتیبلند به اتاق رفت و گ  یقدم ها با

  داخل شدنش دِر اتاق را بست
  د یکاِر مف هی  ی بسه  تا الن حت  یمسخره باز گه ی، د  یتیگ -

ی نقشه   هی  د یبا  مید ی، فقط دور خودمون چرخ م یهم نکرد   
دختر میبکش یاساس   
نگفت و فقط پلک زد  چ یه یتیگ   

لبش را با زبان تر کرد و آرامتر گفت ماکان   
که بهت گفتم   یروز نیکه از اول  نهیا یبکن  د یکه با یکار -

  ی هر چ  یامروز رو مرور کن ن یتا هم  میکار کن یقراره چ
 که
که   ی، هر مدرک و نوشته ا  میکه کرد  یهر کار ،  میدار

هر   یهر مکان یکن  هر اسم  یرو بررس  دهیدستمون رس
ی اتفاق  
که   ی زیهر چ  ار یبه نظرت مشکوک بود رو برام درب که
رو یتماس اشتباه  هی  ی کن  حت ستیاومده رو ل  شیپ   
د یسر تکان داد  ماکان لبش را گز یتیگ   

  یالخصوص ماهان هر کار ینگو عل یزی هم چ یبه کس -

قات ی اون منتظره تا اون تحق  رهیگیجلومون رو م م یبکن میبخوا  



  ینطوریمن ا   رتشونیبگ زهیاش تموم شه بعد بر  یکوفت
خوامینم     
آمده بود ادشی  یز یکه چ یی زد و گو یلبخند کوچک یتیگ   

یکه بهم داده بود  یاون کاغذ     یآهان   ماکان   راست -    
ماکان به او جلب شد رمان هور توجه  

 
 
 
 
 
 
 
 

  روش کار کردم -
تر شد  کیبه او نزد  ماکان   

 !خب ؟ -
آورد  نیرا پائ شیصدا یتیگ   

آدم هی ا یمکان  هیاسِم  اسِم   هی هیشب  ست یرمز ن -   
خم کرد  یسرش را اندک ماکان   

 !خب ؟ -
شانه بال انداخت یتیگ   



گهیخب د  -   
و عقب تر رفت د ی کش ی پوف ماکان   

؟ نیو هم  یهمه وقت باهاش ور رفت  نی؟! ا  نیخب هم - ! 
اخم کرد و غر زد  یتیگ   

  یست ین نجای! تو که ا  ستمین یکه متخصص رمزنگار د یببخش -

هیچه باغ وحش ینیبب  ! 
برد  ب یو دست در ج د یخند   ظیپر غ ماکان   

 ! به لطِف داداشم البته -
و عقب رفت و ماکان اتاق را ترک کرد  د ینگاه دزد  یتیگ   

رفت ،   یم رونیکه از سالن ب یرا فراخواند و در حال سجاد 
را خطاب قرار داد  وشیدار   

نره ! سهراب و فرهاد  ادتی -  ! 
هم سر تکان داد و به سمت پنجره رفت و پرده را   وشیدار

دوخت که   ی اش را به ماکان و سجاد  رهیکنار زد ؛ نگاِه خ
 وسطِ 
گفتند   یسخن م گریکد یو با  ستادهیا اطیح   

سودا را پشت سرش حس کرد  حضورِ    
تو سرشه  یز یچ هیکرده ،  ر ییپسره تغ نیتو ا  یزیچ هی -   

او نشست یِ بازو یِ رو دستش   
؟ یبهش بگ یخوایم یکِ  - ! 

ستیشانه به او نگر یِ رو از   



بدونه د ی زود با ای رید  -   
زمستاِن   نیدلگرم کننده در سردتر زِ یلبخند سودا تنها چ و

اش بود  یزندگ    
 رمان هور #

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
در   یینشسته و درون سرش غوغا بود  گو زش یم پشت

زد تا نجات   یمرداب فرو رفته و هر چه قدر که دست و پا م 
،  ابد ی  
نداشت یا دهیفا   
به    یُسر داد که تقه ا شیموها  یِ سرش و رو ی رابال نکشیع

او   ی، پرونده به دست بعد از اجازه  یدر خورد و حامد 
 داخل 
  شد 



زد  هیتک یصندل  یبه پشت ماکان   
 !بله خانم ؟-

ستاد یا زشی آمد و کناِر م شیلبخند به لب پ یحامد    
نیامضا کن د یبا  نویا  نیندار فی گفت تشر یصبح اومدم منش -   

کاغِذ  یِ به نوشته ها یسرسر یجنباند و نگاه ی سر ماکان
 آچهار با سربرِگ شرکت انداخت  خودکار به دست گرفت و

  گفت
؟ نیفقط هم - ! 

همچنان لبخند بر لب داشت زن   
پرداخت پاداش و حقوق  یبرگه برا گهید  یسر هیبله  البته  -

کنمیتون م میهست که تا آخر هفته تقد  ید یو ع   
رفتن   ی برا یزد و او را به گونه ا  یبا دست اشاره ا ماکان
آمد و بعد هم بالفاصله در  یجر و بحث یکرد که صدا قیتشو  

شد  گشوده   
به او   دهیپر یبا ترس و رنگ   یابرو بال فرستاد ، منش ماکان
ستینگر   

داداشتونن گنیم یه -  ! 
کرد  ی پوف ماکان   

شما   نطوریخانم   هم یداداش که چه عرض کنم ! مرخص -

یخانم حامد    



او و ماهان چرخاند که با لباس فرم   انِ ینگاهش را م دخترک
بود  ستادهیدر هم کناِر در ا ییو اخم ها   
بال برد   یرا کم شیصدا ماکان   

!؟  یخانم حامد  - ! 
ستی خورد و به او نگر یبه خود آمد و تکان دختر   

د یها  آهان  بله  بله  ببخش -   
از ماهان از اتاق   زانیگر  ییبلند و نگاه ها یبعد با گام ها  و
رفت رونیب   

ستیگردن کج کرد و به برادرش نگر ماکان   
 جــون ؟!رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد و سر جنباند  یتک خنده ا ماهان   
یرو رو برم هَ  یاَ  -  ! 



چه   یدانست برا یم   ستیتمام به او نگر یبا خونسرد  ماکان
  آمده

گذاشت ز یم یِ را رو یش ها آمد و کِف دست شیپ ماهان   
الیو یبچه ها گفتن اومده بودن اومد -   

بال انداخت ییابرو ماکان   
؟ الیو - ! 
دردسر داشت و سر و   ی کاف  یکرد  به اندازه  ی پوف ماهان

آورد  زبان  یرا تاب نم  شیها یکله زدن با ماکان و خودسر  
د یلب کش یرو   

  همون خونه خوشگله ات -
را در چهره اش کنترل   تیتوانست رضا  یم ی به سخت  ماکان

لذت داشت شیاز او برا ی کند  سرکش   
 !خب ؟ -

ماهان ، صورتش شروع به قرمز شدن کرد   ی شانیکم از پ  کم
آمد  یو معلوم بود که صبرش به سر م   

یبهت گفته بودم نر -   
گفت یشد و با خونسرد  شانهو دست به  ستاد یا ماکان   

توئه ؟ یمگه به گفته   - ! 
لباِس ماکان را چنگ زد و مجبور   ی  قهی  تیبا عصبان  ماهان

نگه دارد  نیرا پائ شی بود صدا   



  ی؟! فکر دار یخدا لعنتت کنه ماکان ! تو اصال عقل دار -

چه خبره ؟! اصال مغزت حجِم خطر رو برات    یفهمی؟! م
 مخابره

؟  یکرده باشن چ  بتی؟! اگه تعق کنه یمحاسبه م و ! 
 یِ مچِ برادرش گذاشت و با همان خونسرد  یِ دست رو  ماکان

گفت  ی اعصاب خرد کنش ، به آرام   
 ! داداش   من حواسم هست -

کار و پرونده    رِ یکالفه و خسته بود  دو روِز تمام درگ ماهان
و دادگاه و بازداشتگاه بود و به محِض آمدنش به  یریو درگ  
او ، سر زده   ی ها هیکه ماکان بر خالِف توص د یشن یم اداره

  به خانه رفته است
د یاش کوب  شانه یِ کِف دست رو با   

بودن   دهیچی ! اگه بچه ها نپ  ستی! ن   ستیبرادر   ن ستین -

کردن  یم دایجلوشون که الن خونه رو پ   
اخم کرد  ماهان را به عقب هل داد  ماکان   

؟ یگیم یچ - ! 
نشست و  یصندل یِ سر جنباند و عقب عقب رفت  رو ماهان

کرد رمان هور زانیزانو آو یِ را از رو شیدست ها  
 
 
 



 
 
 
 
 

حماقِت   نیخونه ، منظورم قبل از ا یکه رفت  یبار نیآخر -

انقدر   ومدنیبار داشتن دنبالت م نیآخر   گفتم یآخرته  م  
از   شتر یب ید یو سرگرِم صحبت که نفهم یبود   ر یتلفنت درگ با

مجبور شدم بهشون  کنیبهت نزد  ی که فکر کن یزیاون چ  
دو تا شونم کتک خوردن یکی   ندنیو راهشونو بب چنیبپ  بگم   

شد  با آن   رهیو به صورِت او خ  د یچانه کش یِ دست رو  ماکان
ی به نظر م   رتریسال پ نیچند  یی، ماهان گو ی حجِم خستگ  

د یرس    
؟ گهیکه من نرم د  یگیروغ مد  یدار - ! 

 یصندل یِ نشسته رو مهیبه حالِت ن با یکرد و تقر ی پوف ماهان
  در آمد 

  ی تو احمق باشم ؟! وقت یبه اندازه  خورهیام م  افه یبه ق -

اون خطر   ی عنی،  دمیبهت هشدار م یخطر ه ی یدرباره 
کتر ینزد   
یکه فکر کن هیزیاون چ از   



  گر یاو نشست و حال د  یِ ، روبرو یا یصندل یِ رو ماکان
  اخم بر چهره داشت

؟ شهیم یحال     حال چ - ! 
و با   د یکش ازهیشانه بال انداخت و چشم بست  خم  ماهان
گفت یبم یصدا   

  زیکردم  اگه چ ادتریدو تا ز ی کیرو  ی حفاظت یمایت -

فقط  می خونه رو عوض کن د ی با د یبه نظرشون رس یمشکوک  
شده اد یچرا انقدر شک شون بهت ز فهممینم   

شد  رهیاش به او خ یگشود و با نگاِه خون چشم   
ماکان که انقدر دوباره فعال شدنت براشون  یکار کرد  یچ -

که   یکنیم  یکار دار یکننده اس ؟! چ د یخطرناک و تهد   
مشکوک شدن ؟ بهت ! 
سکوت کرد و سپس   یهم چشم در چشِم او شد و لحظات ماکان
گفت یبه آرام   

فقط همون اتفاقاِت گذشته  یچیه -   
د یخودش را بال کش ماهان   

 !مطمئن ؟ -
گرفت ینفس  ماکان   

 ! مطمئن -
د یرفت و پرس  زشیو به سمِت م ستاد یا   

؟ یخور یم ییچا - ! 



به تنش داد  یکش و قوس ماهان   
 پررنگ باشه !رمان هور  -

 
 
 
 
 
 
 
 

  ی گوش م رِ یز  یکه گوش یتکان داد و در حال  یهم سر ماکان
پررنگ  یِ چا وانیل ک یاش درخواست  یگذاشت تا از منش  

گشت که ماهان آن را عامِل   یم یلی، در ذهنش دنبال دل کند 
دانست و به همان یها و شک ها م   بی تعق نیتماِم ا  
 نیا لِ یکه به برادرش گرفته بود ، مطمئن نبود که دل  یتیقطع

  اوضاع خودش نباشد 
*** 
کدام از   چیگذشت و به ه ی از شب م یخانه که شد ، پاس وارد 

و ماهان جواب نداده بود  یآهو ، هد  یتماس ها   
داد  ی م گاریس  یِ تنش بو تمامِ    



پرت کرد و کتش را هم به دنبال آن  در   یرا به سمت  فشیک
اندازد  یمهم نبود که آن ها را کجا م شیاصال برا یکیتار   
را گشود و در همان حال به آشپزخانه   راهنشی پ یها دکمه
  رفت
  یِ کتلت رو یِ حاو ی  تابهیشده و ماه دهیکوچک شان چ زِ یم

  گاز بود 
برداشت و   ی گرم کردنشان را نداشت  نان باگت ی حوصله

بود  یداد  کاش ناِن بربر  نیچ یت یاز نارضا ینیب  ! 
و گوجه هم به دنبالش   ارشوریآن چپاند و خ  یِ کتلت را ل  چند 

  سس تند را برداشت و با اشتها شروع به خوردن کرد 
نداشت یدشمن بود ، با شکِم خودش که مشکل یهر کس با  ! 
تر از آن بود که سرد بودن غذا مورد توجه اش باشد و  گشنه

را جمع کند  زیوصله نداشته که مآنقدر ح ی حت یهد  نکهیا   
خوشمزه بود  زی قدر همه چ چه  ! 
  ی برداشت که دست یگریو نان د  د یگرم شده را سر کش دوغ
شانه اش نشست یِ رو   

کنهیم تتیاذ  ینطوریا -   
لبش را انگشت   یآورد و گوشه  شیدست پ یچرخاند  هد  سر
و آرام گفت د یکش   

بود  یسس -   
را از دستش گرفت و آهسته گفت نان   



برات کنمیگرم م -   
  خچالیو گوجه و دوغ را برداشت و در   ارشوریخ سپس

ستاد یگذاشت که ماکان ا   
دختر یبرو بخواب  ه  خواد ینم -     

را روشن کرد وبا    تابهیماه  رِ یتوجه به او ، ز  یاما ب یهد 
روغن ، شروع به گرم نمودِن کتلت ها  یاضافه کردِن اندک

  کرد 
که یسرد هم بخور یِ ، حال غذا یوقت که اومد  رید  -    

؟ یخودت خورد - ! 
سر چرخاند و به او نگاه کرد که    د یشن کیرا از نزد  شیصدا
د یبود  آِب دهانش را بلع ستادهیاش ا ی وجب میدر ن   
  نه -
گرفته بود  ماکان اخم کرد رمان هور  شیصدا  

 
 
 
 
 
 
 
 



  پس برا خودت هم گرم کن -
را بال برد  شیکه ماکان صدا د یبگو یزیچ خواست   

 ! نشنوم -
هم فشرد و ته دلش ، ذوق کرد   یِ لب رو یهد    

هنوز دست    د ی چ یکوچک ِس یها را گرم کرد و دروِن د  کتلت
نبرده بود که ماکان آن را برداشت شیپ   

ارمی، م نیبش -   
ها هل داد و با گذاشتن  یو صندل ز یاو را به سمِت م سپس

و دوغ و مخلفات را به سفره   د یچرخ خچالی، به سمِت   سید   
  افزود 
گرفت  آن را   ی برداشت و لقمه ا ی نشست و نان شیروبرو
گذاشت یهد  یروبرو یِ دست شیدروِن پ   

کردم ، غذات رو بخور ریبه بعد د  نیاز ا -   
  ی شد ، چنان که ش رهیلقمه را برداشت و به آن خ یهد 

سخنش با ماکان بود  یِ را در دست دارد اما رو یمقدس   
که تو هم کناِر همون سفره  چسبه یبهم م  یغذا وقت  تونمینم -

ینشسته باش   
بال   ینگاهش را اندک اندک بال آورد  ماکان با ابروها و

زد و سپس نان را به  ینگبدنلبخنِد    ستینگر  یرفته به او م  
د یکش دندان   



دانست   یبود که در عمرش خورده و نم ییغذا  نیتر خوشمزه
، خودش را هر لحظه هزاران بار بابِت او و ش یرو ِش یمرِد پ  

کند  یلعنت م احساسش   
# 

*** 
چه یرود و برا  یدانست به کجا م یم  ! 
و او نتوانسته بود  دهیاز او پرس یکه هد  یگاریس یِ بو علتِ 
کرد ،   یم  یکه ط یریبه مس ی ابش را بدهد به گونه اجو
 ربط
  داشت
  یبسته   یتوانست فضا ی دستانش عرق کرده بود و نم کفِ 

  یآسانسور را تحمل کند پس پنج طبقه را از پله ها بال م
 رفت 

 
چند ماه ، چه   نیسال و در ا  انیهفته مانده بود به پا کی  فقط

  ها که از سر نگذرانده 
  یبه گوش م ییسر و صدا یاکثرا خلوت بود و گاه راهروها

د یرس   
 دهیکوب ییطال یتابلو یِ و به ناِم او که رو ستاد یدر ا یجلو

اش  یتنفر را در دِل زخم نیا ی ماند  تا ک رهیشده بود ، خ  
زد ؟!رمان هور یاو لبخند م یِ کرد و به رو یم حبس  



 
 
 
 
 
 
 
 

  یاحساسش ساخته ، روز یکه برا  یحصار نینداشت ا شک
ی خشم و غم او را از پا یشکسته خواهد شد و آنوقت حمله   

خواهد آورد  در   
نبود  یاز منش  یو داخل شد  خبر د یکوب  یا تقه   
،   دهیبه سمِت اتاقش رفت و دستش هنوز به در نرس پس
بلند شد شیصدا   

تو ای! ب ا یپسر   ب ایب -  ! 
و تالش کرد تعجبش را نشان ندهد  از  د یلب کش یرو زبان
کار گذاشته بود ؟ نیدورب یدر اتاِق منش  یک ! 
مدت ها بود    ی در گوشش به صدا درآمد  پس عامر یزنگ
را حس کرده یخطر   
گذاشت و لبخند زد و بعد در را گشود  رهیرو دستگ دست   
نشسته بود  زی چاق و منفورش ، پشِت م مردِ    



یاومد  ی که خوب موقع ایب    ایب -   
بود اشاره زد  زشیم یِ که رو ی به فالسک کوچِک چا و   

زد  یلبخنِد کج  ماکان   
ندارم که بخوام   تی وقت به حِد کفا یاومدم ول یخوب موقع -

و منم اطاعت  نیکار دار نی بخورم  گفت تی سکوئیو ب یچا  
کردم امر   
و غر زد  د یابرو در هم کش یعامر   

پسر    قتمیشم  من رف سیانگار من رئ زنهیحرف م یجور -

قیجان ! رف  ! 
دهانش را از داخل گاز گرفت مبادا   یها وارهید  ماکان

  پوزخند بزند 
شده  دهیچ زیم  یِ رو ِش یکه پ یی ها یصندل فی به رد  یعامر

  بود ، اشاره زد 
بردار   نجایا ا یرو بردار ب یکی -  ! 

  زیحرف ، خواسته اش را اجابت کرد و کناِر م  ی هم ب ماکان
  او نشست

بود   زشیم یِ رو ینیرا که برعکس ، دروِن س  ی فنجان  یعامر
ِش ی که آن را پ یپر کرد ودر حال  ی را برداشت و آن را از چا  

گذاشت ، گفت ی ماکان م یِ رو   
با مهراوه همکار   ی از وقت  ی ریگ یچند وقته ازم خبر نم -

رفته  ادتیمنو  یشد   ! 



  یعامر   د یچیرا حفظ کرد و دست دوِر فنجان پ لبخندش
او گذاشت یِ رو  ِش یرا پ تی سکوئیظرف ب   

 ! خوشمزه اس ! امتحان کن -
سر جنباند  ماکان   

یندارم  ممنون بابت چا  لیم -   
از   یگفت و جرعه ا یهوم خورد یهمانطور که م  یعامر
رمان هور د ینوش یچا  

 
 
 
 
 
 
 
 

  نیا  میو درِد دل کن م یکم حرف بزن  هی یا یب    یایگفتم ب  -

چهیپیزود م یلیروزا خبرا خ   
د یکش شیفنجان را پ ماکان   

؟ ییچه خبرا - ! 
د یشکم سائ یِ و دست رو د یخند  یعامر   



دختره    د یکنی مشترک کار م  د یتو و مهراوه دار نکهیخبِر ا -

موش داره و  واریخب د  یبونبره ول یکرد کس یسع یلیخ  
   کرد یباور نم یقدرت رو کس  نیگوش  برگشتنت با ا موشم

ی شیم  ایلیدماغ خ یمو یبازم مثه اون وقتا دار  ! 
 یِ نتوانست جلو گریخنده اش بال رفت  ماکان اما د  یصدا و

افتادند و حالت ختیکه از ر  رد یصورتش را بگ یعضله ها  
به خود گرفتند  انزجار   
حالِت او شد  خنده اش کم کم جمع شد   نیهم متوجه ا یعامر

د یپرس  یو به آرام  
ات رفت تو هم افهی؟! ق هیچ -  ! 

نمود و تالش کرد تا ذهنش را جمع کند  ی هوف ماکان   
خودم      اد یگذشته افتادم   اد یفقط   فقط   ی چ یه   یچیه -

فرشته   میزندگ  ! 
تر کرد  یبا چا  ی و باز لب  د یکش ی هم آه یعامر   

تو الن زن    یگذشته ا  ر یز انقدر درگکه هنو بهیعج -

من ی! برادرزاده  یاونم هد    یدار  ! 
ادامه داد  یزد و عامر یکوری  یلبخند  ماکان   

 یاونم مثه برادرش به داشتن اسم خونوادگ کردم یفکر م -

  مون عالقه نشون بده
و گفت د ینوش ی بالخره از چا ماکان   



 د ینبا دهیدست هم شما رو ند   یکه به تعداد انگشتا یاز کس -

داشت  ی شتریانتظار ب   
د یصورت در هم برد و غر یعامر   

با انتخاباش به همه    شرفشونهیب  یاون بابا ریهمه اش تقص -

یهمه چ رِ یشراکِت ساده زد ز هیگند زد ! سِر  یچ   
به ساعتش انداخت  یو نگاه د یکش یآه ماکان   

کوتاهه ای دستش از دن امرزمیاون خداب -   
گرفت  ی قی به او انداخت و نفس عم ینگاه چپ  یعامر   

ماکان من  قتشیحق   الیخ  ی خب    ب یالبته   البته   ول -     
  ی، صندل  زیو با فشردِن کِف دستش به م د یلب کش یرو زبان

  اش را به سمِت ماکان چرخاند 
دمیشن  ییمن خبرا -   

حرفش را از سر   یو او ادامه  ستیبا دقت به او نگر ماکان
  گرفت

؟!رمان هور یهنوز دنباِل انتقام -  
 
 
 
 
 
 



 
 

را   شیو شانه راست کرد  ابروها د یخودش را بال کش ماکان
  بال برد 

؟ ی چ یعنی - ! 
چشم تنگ کرد  یعامر   

که اون بال رو سِر فرشته آوردن  یی هنوز از کسا دونمیم -

؟ ی کن داشون یکه پ ینیدنباِل ا   ینگذشت ! 
خواست قهقهه بزند  ی م ماکان   
  ی م بیبود و به همان ترت  یاز خوِن عامر اسایکه  حقا

  نکه یاز ا نانیبا اطم  یوقت شیدهد  شِب پ بیتوانست او را فر
رید   
رف  با او تماس خواهد گرفت ، ح شیزود آن مرِد مثال عمو ای
کرد اما حال  یزد ؛ ماکان باورش نم یم     
  یاعتماد  یقدرت شان سست بود و ب یِ ها  هیقدر پا  چه
که منبعِ  ییپچ پچ ها نیچن دنی زد که با شن یموج م  انشانیم  

نداشت به هول و ول افتاده بودند ؟ یمشخص ! 
# 

گذاشت وبا سرانگشتانش به جلو ُسر داد و  زیم  یرا رو فنجان
ی گرفت و به عامر یدر همان حال که نگاهش را از آن م  

گفت یدوخت ، به آرام یم   



لیدل یموقع ، ب  ی اونم انقدر ب  دونمیسوالتون رو نم نیا لِ یدل -   
را لمس کرد  زیم  ی زد و لبه  یشخند ین یعامر   

   دمیشن ییزایچ  هیپسرجان     چهیپیبهت گفتم خبرا زود م -

یچند نفر پرس و جو کرد  ی انگار درباره    
خواست   یبه صورتش زل زد و دلش م یبا خونسرد  ماکان

اما اورد یاز آنچه دروِن سرش است سر درب     
؟ ه یعی طب ریبه فرض که آره  غ -  

لب   یِ به او دوخته شد ، زبان رو یعامر  برزِ یفر چشمانِ 
د یو نوِک انگشتانش را به هم چسباند و آرام پرس د یکش  

سِر   یدوباره برگشت نیهم یصادقانه جواب بده بهم  برا  -

کار ؟ نیا ! 
صداقت ؟  د یلِب ماکان کم کم بال رفت و سپس خند  ی گوشه ! 
زد  یهم از صداقت حرف م یکس چه  ! 
جا به جا شد و دوباره چشم به چشِم او  یصندل یرو یاندک

در نگاهش باشد  یو تزلزل د یآنکه ترد  یدوخت ب   
به پرس و جوهام نداره  کارم جدا ، انتقامم جدا     ینه  ربط -

ینطوری تازه ا  رمیشون رو بگ یپ  تونستمیاز دور هم م  
کردمیجلب توجه م کمتر  ! 
گنده اش  کلِ ی توانست ه یکرد و سپس به سخت ی هوم یعامر

ت پنجرهبلند شد  به سم  زیرا تکان بدهد و از پشِت م  
و در همان حال گفت رفت   



حرفاس  با اون همه عالقه   نیسرت پر بادتر از ا  دونستمیم -

یبش الیخ  یبود انقدر زود ب بیات به فرشته برام عج   
هنوز   د یرا برداشت و نوش شیو فنجان چا ستاد یهم ا ماکان

 داغ بود رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

که باعث شدن تو چند  ییاونا ی همه  الِ یخی شدم  ب الیخیب -

اون آدما    برام مهم  ینابود بشه ول م یماه کِل زندگ  
دستور داده و چرا اما اون آدما وجدان نداشتن ؟!  ی ک ستین

متاهل بودِن اون زن هم براشون  ی حت رم یشرف نداشتن ؟! گ  
براشون مهم هم نبود که جلو چشِم شوهرش  ی نبود ، حت مهم

که تو شکمِ  یاون بچه ا یول؛   ارنیدارن اون بال رو سرش م  
  ی؟! وقت یکه ُمرد چ ی؟! اون بچه ا ی جون داشت چ فرشته

ستنین  وونمیح ی، حت  ستن یآدم ن ی عنیانقدر پست شدن    



شرشون کنده شه  منم با کماِل  د یان که با ینیزم طانِ یتا ش چند 
شه  یکه دستام با خونشون رنگ کنم یقبول م لیم   
بود و اخم بر   رهینگاهش ت   د یسمِت او چرخ  یرخِ عامر مین

 چهره داشت
   یکن یخودت َکلَِک شون رو م یبا دستا یکن داشونیپ یعنی -

 !نه ؟
زد و فنجانش را بال برد   یشخند ین ماکان  

قایدق -  ! 
رطوبت   ی سپس باز هم دهاِن خشک شده اش را با چا و

زد  ی کامش خشک و تلخ شده بود  سرش نبض م  د یبخش   
 یِ از مجرماِن اصل یکی ستادهیاش ا یکه چند قدم یمرد  نیا

و مرِگ همسر و فرزندش بود  دست درازی   
شکمش   یِ دست رو   د یگفت و چرخ یباز هم هوم یعامر
بردارد و آن را بدرد  ییو ماکان دوست داشت چاقو د یکش   
آمد  شیپ   

ایبهشون دستور داده  ی ؟! ک یدونیم  یخاص زیچ -    
سر بال انداخت ماکان   

  ست یالبته برام مهم ن  فهممیزود م ا ی رید  یفعال نه  ول -

خودشو  د یبوده، اجرا کننده اش مهِم که از الن با یآمرش ک  
بدونه مرده   
سرد سر داد  ی خنده ا یعامر   



؟ یزنیانقدر راحت جلوم حرف از کشتن م  یترسینم - ! 
د یهم خند  ماکان   

مگه نه ؟  ینه مسلما  شما دوسِت من - ! 
زد  یچشمک و   

سرد شده ، مثِل  گرید  یگذاشت و چا زیم  یِ را رو فنجان
برقرار بود  انشانیکه م یجو   

به ساعتش انداخت ی نگاه ماکان   
  هیقض نیبابت ا ییپرس و جو گهیبرم  البته اگه د  د یبا -

نینداشته باش   
خورد  ی تکان یزد  عامر یلبخند  و   

هوم  آره   نه   نه   فقط چون بهت تعلق خاطر دارم گفتم   -
پسر جان  رمان   ن یو رو در رو باهات حرف بزنم  بب ارمت یب

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 



او دراز کرد و ماکان با انزجار دستش  یِ آمد و دست سو شیپ
گره  یدست ها یِ رو گرشیبا دسِت د  یرا فشرد  عامر   

زد  یشان ضربه ا خورده   
  یخوایکه م ی، هر طور  یکنی م  یپسر جان   هر کار  نیبب -

فقط    سیمهم ن یو خاتمه اش بد  یا یبرب هی قض نیاز پس ا  
ینش  ر یو اس یفتین ری رو جمع کن خودت گ حواست   
  طیکوتاه از آن مح یا یتکان داد و با خداحافظ سر ماکان

ختی خفقان آور گر   
راحت تر بود  الشیبار از آسانسور استفاده کرد و خ نیا   

و حال   ستینگر  یکه در اتاق بود ، به چشمانش م ی مدت تمامِ 
نداشت ید یترد    
بود که ماکان خون اش   یاز کسان یک یهم بدوِن شک  یعامر
ختیر  یرا م   
*** 

یصحبت کن یهد  یِ با عمو  یتونیم -  ! 
از تن درآورد و دروِن سبِد رخت چرک ها   راهنی کنان پ پوف

نگاه کرد که پشِت سرش ی و به فرشته ا د یانداخت  چرخ  
بود ستادهیا   

ول کن تو رو خدا  کدوم عمو ؟! دختره سرجمع دو بار هم   -
، حال برم   کنهیتشنج م شنوهیرو م ! تازه اسمش دتشیند   



خرت به چند من ؟! حال بر فرضم من رفتم باهاش   بگم
  ی دختر ی؟! وقت کنهیکمک مون م ی صحبت کردم  فک کرد 

 رو
برادرزاده اش دوست داشت از چنگش درآوردم ؟ که ! 

د یاخم کرد و نگاه از او دزد  فرشته   
خان آدِم   برز ینداره ماکان  فر  هیقض نیبه ا یربط اسای -

خب یباشه ول یهد  تِ یوضع رِ یگیپ خواستهی م شهیهم هیخوب    
 

رفت  ی که به آشپزخانه م یاز کناِر او گذشت و در حال ماکان
را بال برد  شیصدا   

اون  ی وقت ید ینبودن ! ند  یخب مامان و بابات راض یول -

بابات چطور   ی  افه یق یهد  دنِ یروز اومده بود دِم مدرسه د 
 بود
اومد خونه فک کردم الِن که سکته کنه ی ! وقت؟   

گفت و ماکان هم در حاِل    یلب ، خدا نکنه ا ریز  فرشته
گفت یوانیبرداشتِن ل   

سال رو   یپدرت رو سالها  ی  هیبـــله  خدا نکنه  خدا سا -

ست ین یراض یکس یدونیخودتم م  یسرمون حفظ کنه  ول  
باز شه  بعد اونوقت   یهد  یِ دگدوباره به زن  ی عامر ی پا که

 !من برم ازش کمک بخوام ؟
را برداشت  ی گاز ، کتر یِ و از رو د یچرخ   



بازو و   یِ و با سرانگشتانش آرام رو ستاد یپشِت سرش ا فرشته
د یماکان کش یِ کتف ها انِ یشانه و م   

ما مربوطه یِ که ربط نداره  به زندگ یهد  یِ به زندگ -   
فرشته   یِ رها کرد و روبرو نتیکاب یِ را رو وانیل ماکان

رمان   د یاو چرخ ی شانهگردن و  یو دست دخترک رو ستاد یا
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

د یهمسرش کوب ی نینوِک ب یِ لبخند زد و با انگشت رو  ماکان   
خواهرته ؟ یِ ما جدا از زندگ یِ زندگ - ! 

و چانه بال انداخت  ماکان هم به خنده  د یلبخندش را بلع فرشته
او ضربه زد  یچانه   یِ بار رو نیافتاد و ا   

! پس  یدونیللا    خوبه که خودتم خوب م  کیآ بار -     
گونه به گونه     د یو کالِم او را بعل د یخودش را بال کش فرشته

  اش چسباند و زمزمه کرد 



 ینطوریا د یبار امتحان کن  باهاش صحبت کن  شا هیپس  -

هم بهتر باشه  یهد  یِ زندگ یبرا   
او محکم کرد و لب زد  بدن یِ دست رو  ماکان   

شمایخر نم ینطوریا -  ! 
  انیو او کوفت گو د یچیفرشته در گوشش پ یخنده  یصدا
کرد  شیرها   
را برداشت و به سالن رفت شیچا وانِ یل   

گشنمه ار یب ری برام نون و پن -  ! 
هست بعد از آن ، فرشته ساعت ها با او صحبت کرد   ادشی و

یِ بگذارد که زندگ ی اش نمود که پا به شرکِت مرد  یو راض  
کرد  یو رو م  ریآنها را ز ی همه   
آن روز دخترک ، خودش حکِم مرِگ خودش را امضا  د یشا

  کرده بود 
# 

*** 
را   یکس  یشده بود و حوصله  رش یبانگیهم سردرد گر باز

  نداشت
را خوابانده  ینشسته و صندل شیو در خودرو نگیپارک در
  بود 
گذاشت   یبود که مصرف کرده و نم یو منِگ قرص جیگ

کند  ی درست رانندگ   



به زحمت   شیپلک ها انیخورد و باعث شد م شه یبه ش  یا تقه
ندازد یفاصله ب   
و زمزمه کرد  د یرا بال کش خودش   

    مهراوه -
تن ، داخل اتاقک خودرو  ی مه یرا گشود و دخترک ، تا ن در

گفت ی شد و با نگران   
  یساعته رفت م یات گفت ن  ی؟!رفتم بال منش یماکان ؟! خوب  -

رو نت یاما ماش     
صورتش گذاشت و آرام گفت یِ را بال برد و رو دستش   

د یببخش -     
  نیاز ا یی رها ی و گنگ برا جیدسِت خودش نبود  گ حرکاتش

انداخت ی و درد دست و پا مخال   
دستش گذاشت رمان هور یِ دست رو مهراوه  

 
 
 
 
 
 
 
 



حالت خوبه ؟  ستیمهم ن  زمیاشکال نداره عز - ! 
شد و چهره در هم برد    شتر یتکان داد که دردش ب یسر

ماکان بر    یشانه  یِ را از رو فشیکرد و ک یمهراوه نچ
ی صندل  
انداخت عقب   

ببرمت خونه که   ایدرمونگاه  می بر ا ی  شهینم ینطوریا -

استراحت  یبتون    
د یکالفه غر  ماکان   

خودم نه ینه نه   خونه نه   خونه   -     
رخش   م یو پشِت فرمان نشست و به ن گرشیسمِت د  مهراوه

شد  رهیخ   
 !پس کجا ؟ -

آنکه به او نگاه کند ، جوابش را داد  یب   
جز اونجا  یی هر جا    یهد  ِش یجز خونه و پ ییهر جا -   

اش با  دهیچی پ ی  دوستی،  شان ی، عمو اسای، فرشته ،   یهد 
مسائل او را تا سر حد انفجار برده بود  گریآنها و د    

  یِ را حفظ کند و از سو یکرد تا هد  یلحظه که تالش م هر
گرفتِن انتقاِم فرشته بردارد ، گرفتارِ  یبرا  ی گام گرید   

گرفت یشد که جانش را ذره ذره م ی م یکشمکش   
زد گفت یکه دنده را جا م   یکرد و در حال یپوف مهراوه   

که اون نباشه یی جا هی برمت یخب    م  لهیخ -   



داد  حیاز جا کنده شد و ماکان ترج نیبا فشردِن پدال ، ماش و
که  یبپرسد  هر کالم و هر واژه ا یز یبزند و نه چ ینه حرف   

د یبخش یدردش را شدت م ختیر  یم رونیدهانش ب از   
*** 
پلک   انیم  د ی پارچه کش یِ نرم یِ زد و گونه اش را رو یغلت
داد و دوباره بست اما یرا فاصله ا شیها     

ناآشنا   شیچشم گشود و در تخت نشست  اتاق برا بالفاصله
ی دانست آنجا چه م  یدست در مو فرو برد و نم جیبود  گ  
  کند 
کرد و به محض    زانیپوش آو د ی سپ را از تخِت بزرِگ  شیپاها
رفت و چشمانش دو دو  یاه یس ی، سرش لحظه ا ستادنیا  

  زدند 
اخم کرد     ستیو باز به اطرافش نگر د یچشم کش یِ رو دست

شناخت  یخودش را نم یمغزش ضربه خورده که خانه  ای  
دست بلند کرده و به آنجا آورده بود !  یِ او را رو یکس ای

با مهراوه   یآورد قراِر مالقات یم  اد یکه به  ی زیچ نیآخر
 داشت که

روز    کیکه بعد از  ینشده بود و بعد از آن سردرد  انجام
کار  طیشده که نتوانسته بود تحملش کند و از مح د یچنان شد   

زده بود رمان هور  رونیب  
 



 
 
 
 
 
 
 

حضورش در آن اتاق  یو چگونگ ییو داِر چرا ر یدر گ هنوز
لبخند دنشیداخل آمد  با د  یبود که در باز شد و سِر دختر  

  زد 
؟ یشد  داریاِ ! ب - ! 

  یِ و رو ختهیدورش ر شیماکان بال رفتند  موها یابروها
کرد   ی م ییاش خودنما یبلوِز مشک   

گوشش را خاراند  پشت   
کجاست ؟ نجایامم    من   ا - ! 

و لبخند کم کم از لبش   د یتماِم تنش را داخل اتاق کش مهراوه
د یپر   

نباشه یببرمت که هد   ییجا هی  یخودت گفت -   
که باعث شد ، مهراوه اخم  ستیاو را نگر یبه گونه ا ماکان

  در هم بکشد 
- ؟ اد ینم ادتی ! 



پشِت سرش را چنگ زد و ابرو بال برد     یِ موها ماکان
سر جنباند که ماکان دوباره داد و رونیب شانهاز  یمهراوه آه  

د یپرس   
کجاست خب ؟ نجایا - ! 

چرخاند  یکه دست دوِر اتاق م یآمد و در حال شیپ مهراوه
  گفت

من   اتاق من یخونه  -  ! 
شلوارش برد و شانه بال انداخت بیدست در ج سپس   
د یاش کش ین یب  ریز یو دست  د یلب گز ماکان   

 !خب ؟ -
گردن کج کرد  مهراوه   

؟ یخب چ - ! 
د یحوصله خند  یکرد و ب ی پوف ماکان   

گهید  نجایمنو آورده ا یک یخب من که پرواز نکردم   -   
ماکان   یِ بازو  یِ دست رو کی آمد و  شیپ گرید  یقدم مهراوه
  گذاشت

؛   یبود  نتی؛ تو ماش  ی؟! سردرد داشت ستی ن ادتیواقعا  -

نباشه ی که هد  ییببرمت جا  ی؛ گفت شتیاومدم پ   
د یرا فشرد و آرام پرس شیبازو   

ست؟ی ن ادتی یچیه - ! 
تکان داد  یرا بال برد و سر شی ابروها ماکان   



رمان هور ستین ادمیمتاسفانه انگار  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

د یلب کش یزبان رو مهراوه   
؟! مسکن   یخور یم یچ   نجای ا یخودت اومد   یِ خودت با پا -

؟ یخورد  یچ ! 
را با هم   زیهمه چ د یداد نگو  حیزد و ترج  یتنها لبخند  ماکان
او را به کشتن نداده  ییکه تداخل دارو نیاست و هم دهیبلع  

کرد  ی خدا را شکر م د یبا است   
دسِت مهراوه گذاشت و نگاِه دختر به سمِت گره   یِ رو دست

شد  ده یدستانشان کش   
آرام گفت  ماکان   

کنم صورت    که برات دردسر درست کردم  فک د یببخش -

هینداشته برات تو در و همسا یخوش   



  زِ یم یِ صندل  یِ به دنباِل کت اش گشت و آن را رو نگاهش
افتی شیآرا   

و به تن کرد و گفت برداشت   
هم   یلیو فک کنم خ اد یم ادم یکم کم  گهیتا چند ساعت د  -

که گفتم ییخجالت بکشم بابت چرت و پرتا    
 یکرد که چشم در چشِم او نشود و برا یتالشش را م تمام
 شیرفت که مهراوه بازو رونیتوجه به او از اتاق ب  یب نیهم
 را
د یپشت کش از   

  یبد  حیرو برام توض زایچ نی قرار هست ا  نم یصبر کن بب -

نه ؟ ای ! 
او را گرفت و تکانش داد  یو جفت بازوها د یچرخ   

  ست ین ادم یخودمم  ی رو ؟! وقت یبدم ؟! چ  حیرو توض یچ -

بدم ؟ حیرو توض یچ ! 
او  ی  شانه یِ پلک فشرد و بعد دست رو یلحظه ا  مهراوه
  گذاشت

؟!   میفنجون قهوه بخور  ه ی یای باشه   باشه   خب    م -

یحداقل از حالت مطمئن بشم که بذارم بر   
و دستاِن او را پس زد  د یخند  ماکان   

فقط منگم    مهراوه  چند تا قرص رو خوردم و ست ین یزیچ -

شمیبهتر م   ! 



به او انداخت و مچِ دستش را  یاما نگاه چپ چپ  مهراوه
د یچسب   

قهوه کنارم بخور ،    هی  یبر  ذارمی! نم   یمنگ  یگیخودت م -

که ارمیسرت ب ییبال ست یقرار ن  ! 
به دنبالش رفت ناچار   
از مدت ها حِس خجالت داشت بعد    
همراهش نبود  یشده بود کس شانیشده و پر جی وقت اگر گ هر

گشت اما یبازم  یو کم کم و به مرور زمان به حالت عاد   
    حال
مشغول کند  واریشدن به در و د   رهیداد خودش را به خ حیترج

انسان کیحس و حال دور شود و بتواند مثل  نیتا از ا  
احمق را به خود   کیشکِل   نیاز ا شیرفتار کند و ب نرمال
رد ینگ   

زد    یبرق م  یزیاش بزرگ و مدرن بود و از تم آشپزخانه
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 



 
 
وسِط آن بود و دور تا دورش  یخورده ا قلیص یِ مشک زِ یم

د یسف  یها یصندل   
ها اشاره کرد  یاز صندل  یکیبه  مهراوه   

قهوه آماده اس  نیبش -  ! 
  یِ وبعد از کندِن کت اش ، رو د یاش را پس کش یصندل ماکان

دِ یبعد مهراوه با دو فنجاِن کوچِک سف یآن نشست و لحظات  
از آنها را به سمِت او  یکینشست و  شیقهوه روبرو یِ حاو

  هل داد 
 !خب ؟ -
فنجان را چرخاند که دسته اش ، کناِر دسِت راستش   ماکان

رد ی قرار بگ   
؟ ی خب که چ - ! 

راند  لبخند زد و مو پشِت گوش مهراوه   
نباشه ؟ یکه هد  ییچرا ببرمت جا - ! 

به انعکاِس محِو خودش در سطحِ  رهیگفت و خ یهوم ماکان
او یِ تواند برا ی را م  ز یفکر کرد که چه چ نیداغ به ا  یقهوه   
کند ؟ بازگو ! 

# 



داشت  یرا که نداد ، مهراوه سرش را خم کرد و سع جوابش
ندازد یبه چشمانش نگاه ب   

؟! از دوست نداشتنه؟ یکن یازش فرار مهوم ؟! چرا  - ! 
سر بال آورد و نگاه در نگاِه او داد و باز سکوت کرد    ماکان

بر لب نشاند  یمهراوه لبخند    
  یچرا دور یول  ینـه    از دوست داشتنه    دوستش دار -

 !؟
تلخ و داغ ، تر   ی با قهوه  یفنجانش را بال آورد و لب ماکان

بود ستادهیگذاشت ، مهراوه کنارش ا ز یم یکرد  آن را که رو   
را از پوشش خارج کرد و درون قهوه  ییکاکائو شکالتِ 
  انداخت

دوست دارم  هم بزن تا آب شه ینطوریمن ا -   
حرف ، قاشِق کوچِک کنار فنجان را برداشت و  ی هم ب ماکان

رنگ چرخاند  یقهوه ا ع یما انیم   
به حرف آمد  آرام   

معلومه که دوستش دارم  اگه نداشتم باهاش ازدواج  -
  تم ین   کردمیشد باهاش ازدواج نم ی که م یزی هر چ  کردمینم
 هر
اش کنم   یازدواج عمل ی رهیخارج از دا تونستمی بود ، م یچ
    اما
چشم دوخت شیصورِت دختِر روبرو به   



  شتریب خوامیاِب ، اشتباهه  نم عذ  یاشتباه کردم  بودن با هد  -

خودم کنمش رِ یدرگ نیاز ا   
دو دست گرفت و بال آورد  نیفنجانش را ب مهراوه   

؟!   یبعدش چ  ی کنیم اد یکم کم فاصله رو ز  یپس دار -

 طالق ؟!رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی، از تلخ د یبار که قهوه را نوش نیسر تکان داد و ا ماکان
و طعم و عطر کاکائو در آن  ینیریاش کاسته شده بود و ش

 حس
شد  یم   

داغون  یوجه  هد  چیوقت و به ه چینه از طرف من ه -

خسته یخوِد هد  د یباشه ، با یا ییقراِر جدا یاگر زمان  شهیم  
  شه



دسِت   یِ زد و دست دراز کرد و رو  ینیلبخنِد غمگ مهراوه
  چِپ ماکان گذاشت

یاما تو دوستش دار - ! 
شد  رهیخورده اش خ می پوزخند زد و به فنجاِن ن ماکان   

خوب نبوده  اون از   یچکسیه یدوست داشتِن من برا -

یاز هد  نم یفرشته و ا   
و  د یماکان کش یحلقه   یِ آرام سرانگشتش را رو مهراوه

  زمزمه کرد 
؟ ی امتحان کن یکرد  یسع - ! 

شد که مهراوه شانه بال   رهیبا اخم به صورِت او خ ماکان
کرد  ی انداخت اما انگشتش هنوز حلقه را لمس م   

کن بهش   یسع   یرو پشِت سر بذار نایا یکن همه   یسع -

گرفته بشه دهیناد  فِ یهست ح ی اگر عالقه ا  ی ش کینزد    
د یکش  یقینگفت و فقط نفس عم چیه ماکان   

ستاد یو ا د یقهوه را نوش ی ماندهینفس باق کی   
کنم وقتشه برمفک  -  ! 

و لبخند به چهره داشت ستاد یهم ا مهراوه   
نگهت دارم  تونمینم گهیفک کنم الن د  -   

ساعدش انداخت  یکتش را برداشت و رو ماکان   
تو در دمتیکوب د یفک کنم ! ببخش  اد یم ادمیداره کم کم  -  ! 

مهراوه بال رفتند و سپس به خنده افتاد  یابروها   



باشه فقط ادتی  نیافتاده هم یاتفاقا  یاز همه   شهیباورم نم -  ! 
رفت ،   ی م یکه به سمِت در خروج یهم در حال ماکان

زد  یشخند ین   
اد یم ادمی اش هم  هیبق -  ! 

گرفت  یدر ذهنش شکل م شیاز ساعت ها پ یر یکم تصاو کم
مهراوه را چنگ زد اما  یبازو فتادنی ن یو برا د یلغز شی، پا  
نداشت و از پشت به در برخورد کرد  یهم تعادل او   
  ییکردند گو یخداحافظ گریکد ی شکل ممکن از  ن یتر یعاد  با
شان شکل گرفته ، سالها نیکه ب د یجد  ی دوستی نیا  
بود  یشان وجود داشت و عاد  انیم   

  یهنوز حت   د یکش ی شانیبه پ ی فرمان که نشست ، دست پشت
تلفن همراهش به صدا در آمد   یاستارت نزده بود که گوش
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آورد و   رونیکت ب بِ یتنگ شده آن را از ج  ییچشم ها  با
بال رفتند  شیابروها   
سر و   ز یو قبل از هر چ د ینواِر سبز رنگ انگشت کش یرو
برادرش  یِ آمد و بعد صدا هیو گر غیج یصدا   

 !الو ؟! ماکان ؟  -
نشست صاف   

؟ هیها ؟! چ - ! 
به طاها زد و سپس به او گفت ی تشر ماهان   

؟ ییکجا - ! 
توجه   یطاها ب  ی هیگر یِ کرد نسبت به صدا  ی م ی سع ماکان
فشرد  یبرداشته و بر دلش م ی سنگ یکس  ییگو یباشد ول   

رونیب   ابونیخ -    
گفت یکرد و به تند  ی پوف ماهان   

طاها از بس عر زد مخ واسه من  نی؛ ا ایب  یهر جا هست -

  نذاشت
کرد  اخم   

 !چرا ؟ -
بود  یماهان شاک  حال   

  ه یشدم زدم تو دهنش النم  یمنم عصب  کنهیعمو عمو م یه -

کنهیم هیسره داره گر   
د یبا خشونت غر ماکان   



؟! چرا خب ؟ ی؟! کم دار یا وونهید  - ! 
مشابه لحن او جوابش را داد  یهم با لحن  ماهان   

هم نزن یاد ی که گفتمو بکن حرف ز یکار -  ! 
تماس را قطع کرد  و   

داشبرد انداخت و دو  یِ را رو یکرد و گوش ی هوف ماکان
بود ؟  وانهیبرادرش د   د یدست به صورت کش ! 

را کم داشت نیهم  چاند یزد و فرمان را پ استارت  ! 
*** 
بلند به   یا گام هارا پشت سرش محکم بست و ب اطیح در

را در آورد و پله ها را دو تا  شیسمت خانه رفت  کفش ها  
کرد   یط یکی   
بلند گفت یخانه را گشود و با صدا در   

 !طاها ؟! عمو ؟ -
  یِ جلو یفرصت نشد که جواِب طاها را بشنود ، کس  اما

رمان هور د یکش یدهانش را گرفت و او را به گوشه ا  
 
 
 
 
 
 



 
 

# 
که ماهان   ییرها یکرد برا یگشاد شده بود و تقال م چشمانش

گذاشت و اخم در ین یب یشد و دست رو داریبرابرش پد   
برد  هم   
ماکان پر از خشم و سوال بود اما ماهان سر تکان داد و  نگاهِ 

کرد  یشود ، نف  ییصدا جاد یکه باعث ا یاو را از هر حرکت   
  د یبه آنها د  با دست به مرداِن پشِت سِر ماکان که او ماهان

کردند و ی بعد آنها او را وجب م ینداشت اشاره زد و لحظه ا  
گشتند  یم  یزیلباس و تلفن همراهش به دنبال چ در   

هم به صورِت   ی به آنها و گاه یو گاه د یجو ی لب م ماهان
کرد  یبرادرش نگاه م   

دهانش برداشتند  یِ کردند و دست از جلو  شیرها بالخره   
د یغر ظیبا غ ماکان   

یچه غلط -     ! 
ماهان کِف دست برابِر صورِت او گرفت و به مامورانش   اما

  با سر اشاره زد 
کرده باشن     بشی ، ممکنه تعق نیبر نیتونیاز پشت خونه م -

رو هم  نش یکه ماش نیخونه اش منتظرباش نگِ یتو پارک  
شهینم نجایا  ن یکن چک   



حرف احترام گذاشته و سالن را ترک کردند  یهم ب  آنها   
با نگاهش آنان را دنبال کرد و بعد از خروجشان ، رو   ماکان

د یبه برادرش خروش   
؟ یکن یم یدار یمعلومه چه غلط - ! 

شد و با خشم گفت کیهم به او نزد  ماهان   
اون  یخونه  ی؟! رفت  یکنی م یچه غلط یتو معلومه دار  -

 !دختره ؟
هم فشرد  یپلک رو یکرد و لحظه ا ی پوف ماکان   

متنفرم ی کنیم بم یتعق نکهیاز ا -  ! 
او را چنگ زد  ی قه یدست  کی با  ماهان   

یاحمـق ! من اگه حواسم بهت نباشه که سرت رو به باد داد  -  
! 

و او را پس زد  د یپر حرص خند  ماکان   
؟ یتو به مهراوه هم شک دار یعنی - ! 

د یاو کوب ی  شانه یِ با انگشِت اشاره اش رو ماهان   
چه   گهی! د   ی هد  یبه همه ! حتمن به همه شک دارم !  -

ات  یاز کجا وسِط زندگ ستیبرسه به اون دختره که معلوم ن  
شده دایپ  ! 

کرد و سر تکان داد رمان هور  ی پوف ماکان  
 
 



 
 
 
 
 
 

    تو عقلت کمه -
را بال برد  شیکنارش گذشت و صدا از   

 ! طاها ؟! عمو ؟! طاها -
آمد  یکه به دنبالش م د یشن  یماهان را م  نیخشمگ یصدا   

  یکه با پا  ییکه عقلش کمه ، تو ی ! اون ستی من عقلم کم ن -

! مهراوه جز اوناس ! باهاشون  ریتو دهن ش یریخودت م
 کار 

از افرادشون نباشه ؟  یکی یدونی از کجا م  کرده ! 
برادرش در آمد  ی  شانهبه  شانهو  د یچرخ ماکان   

! از روِز   شناسمشیماهان ! چند ساله م شناسمشیمن م -

دختر کاِر    نی! ا شناسمشی که شروع به کار کردم م یاول
 خالف

به صرف   یمثه من و تو و خواهرامون نباشه ول د یشا  کنهینم
یاش حق ندار یرفتارش و روابطش و پوشش و زندگ  



که منو   یاشِک بچه ات رو درآورد  ی! زد  یکن  متهمش
  یبه چ  یخوای؟! م یکه چ ی کن شم یو بعد تفت نجایا یاریب

ی برس  
 !؟

ماهان هم بال رفت  یصدا  
شنود   نتیات ، تو لباست ، تو ماش ینکنه تو گوش نکهیبه ا -

ی به رفتارت توجه کن د یگذاشته باشن  بفهم که با  ابیرد  ای  
یزنیکه م یی ! به حرفا ی ریشون م شیکه پ  ییبه کسا !  ! 

د یکرد و غر کیصورت به صورتش نزد  ماکان   
که نوچه هاتم نتونستن   ید یمن به مهراوه اعتماد دارم  د  -

کنن ! پس به عقِل من شک نکن ! بهش اعتماد  دایپ  یزیچ  
  دارم
  نیدوباره نگاه از او گرفت و باز طاها را صدا زد و ا سپس

د یدو رونیاز اتاق ها ب  یکی بار پسرک از     
را   شیموها یِ گشود و رو شیبرا رحصازانو نشست و  یِ رو

گفت ز یآم هیسرد و کنا یکه ماهان با لحن شکوفید    
عاشقت بود  یزمان   هی  یبهش اعتماد داشته باش یحق دار - ! 

د یهم سائ یو دندان رو  د یسمِت او چرخ یماکان به تند  سر   
ادتهیتو هنوز  بهی ، عج میما فراموش کرد  -  ! 

کردند  یو رو م  ریاو را ز ییماهان گو چشمان   
گفت ید یجنباند و با ناام یسر   



شهیتموم نم نجایقصه ا نیا -    
  یِ داد که سر رو ییهم نگاه از او گرفت و به طاها ماکان
ش لم داده بود حصاراش گذاشته و در سکوت در  شانه   
کرد یماهان فکر م ی گفته ها به   
از آن حس را در دل داشت   یزیهنوز هم مهراوه چ یعنی

 ؟!رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانست یم د یبع  ! 
فصِل دومرمان هور  انِ یپا  

 
 
 
 



 
 
 
 

سوم فصل  
# 

*** 
نبود  یزمستان یاز حال و هوا ی خبر گرید    
گذشت بهار خودش را زودتر از    یکه م یطول هفته ا در

د یوز ی م نیبر تِن زم ی گرم مه ین مِ یو نس د یموعد به رخ کش   
ذهنش ، چشم  یار یو با وجود هوش خورد یتختش غلت م انیم
به گشوده شدن نداشتند  یلیم شیها   
تخت افتاد ، به خود آمد  یِ دستش که بر سمِت خال اما   
  ی  شانه یِ و پتو از رو  د یگشود و خودش را بال کش چشم
د یخز  نیاش پائباز   
نبود  ی از هد  ی تنگ کرد  خبر چشم   
 وارید  یآمد  به ساعِت رو ن یرا کنار زد و از تخت پائ پتو
سال لِ یمانده بود به تحو یانداخت  چند ساعت ینگاه   
سالن رفت و صدا زد  به   

؟ یهد  - ! 
نگرفت یجواب   



  یدست  یبهداشت ِس یبه حمام انداخت ، بعد هم سرو ینگاه مین
د ی هم به آشپزخانه کش یو سرک د ی به چانه اش سائ   

و دوباره صدا زد  د یگز لب   
؟ یهد  - ! 

است هودهیدانست صدا زدنش ب یم و  ! 
نبود که در سوراخ پنهان شود  موش  ! 
 چیبه تن کرد و سوئ راهنیبر دلش چنگ انداخت  پ ینگران

    برداشت اما
گشت ؟  یم  د یرا با کجا ! 
او را از خروج از خانه منع کرده بود  ریچند وقت اخ نیا در

    و حال
دانست اما بعد   ی را خوب م  نیگرفت  ا ی از ماهان خبر م د یبا

حرف نزده بود   ی اش با او کالم ی بدن یِ از آن روز و بازرس
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 



 
خوابش برده باشد  یدر گوشه ا د یخانه را گشت شا دوباره

یول    
  نبود 
د یگفت و مشِت چپش را بر کِف دست راستش کوب یاه   

تو آخه ؟ ییکجا - ! 
  شان یو پر ینداشت  آنقدر عصب اد یگذشته را خوب به  شب

و راه نفس دهیشده بود که تمام عضالِت تنش در هم تن  
 وشیرا بر او بسته بودند آن هم به خاطر بحثش با دار دنیکش

هم مهراوه لشیو دل  ! 
شده بود  ری هم درگخاطر مهراوه با او  به   
آرامش کرد  یهست که هد  ادشی    

سرش نشست یبال    
اش را ماساژ داد و مسکن به  شانهگردن و دستان و  عضالت

اش را یاو خوراند اما باق    
گرفت ؟  یتماس م د یشد  با رهیخ لشیموبا یصفحه   به ! 
برد  یبه سر م  یبد  یِ و در دو راه  د ی جو یرا م لبش   

  یاش شماره  یباطن لیرغِم م یکرد و عل ی پوف بالخره
  برادرش را لمس کرد و بالفاصله بعد از دو بوق جواب داد 

 !الو ، ماکان ؟ -
مورد بود   کی  نیماهان با او در هم فرقِ    



د یبخش ی را م  زیچ همه  ! 
او را  یِ ها یها و بدخلق یتندرو یحت   
را شیقهر کردن ها و رِد تماس ها یحت   

د یلب کش یرو زبان   
که یدونینگرانشم  تو م  ستین یهد  -    

اوناس    ِش یپ لی سِر مزار مادر و پدرش و فرشته  سال تحو -

  بچه ها دنبالش کردن
ماکان به هم دوخته شد و قلبش فشرده  ماهان دوباره  یها لب
زد  شیصدا   

 !ماکان ؟! داداش ؟ -
و آرام گفت د یلب کش یرو زبان   

  باشه  بگو باشن تا منم برم -
حرف تماس را قطع کرد  یب و   
  ی راهنیرنگ و پ یخاک یرا از تن درآورد و شلوار راهنشیپ

د یپوش یسرمه ا   
حلقه اش در    ستاد یا نهیآ یکرد و روبرو یرا شانه ا شیموها

کرد رمان هور ی م ییانگشتش خودنما  
 
 
 
 



 
 
 
 

افتاد  وشیدار یحرف ها  اد یبه صورتش نگاه کرد و   دوباره     
  ییچه بال نکهیترس از ا یزده بود ب رونیتنها از خانه ب یهد 

داد  یرا هشدار م نیهم هم وشیو دار د یآ ی به سرش م   
از حِد ماکان به مهراوه شی ب یِ کیزد دخترک را و ن یی تنها   
پشت کرد  نهیو به خودش در آ د یهم سائ یرو دندان   
آنکه دوباره به خود  یبست و ب بدناش را به  یقهوه ا بندِ بدن

زد  رونینگاه کند از خانه ب   
*** 

آنجا چرا دنشیسخت نبود اما د  افتنشی   
  ند یب یم نشیبود که او را بر سِر مزاِر والد  نی تصورش ا تمام
   اما

جمع کرده اش   یزانوها یِ که گونه اش را رو ستاد یا کنارش
گرفته  ی گذاشته بود و با سرانگشتانش ، نوِک سبزه را به باز  

  بود 
ی مامان و بابات باش شیپ  کردم یفکر م -  

و سر سمِت او چرخاند و زمزمه  د یخورد  از جا پر کهی یهد 
  کرد 



 !ماکان ؟ -
نشست کنارش   
  لیخواستند ساِل تحو یکه م  ییپر بود از خانواده ها قبرستان

از دست رفته شان باشند  زی کناِر مزاِر عز   
آن انداخت   ی رو یو نوشته ها اهیبه سنِگ س ی نگاه ماکان
  لب زد 

بهاِر که ندارمش ؟ نیچندم - ! 
داد  نگاهش غرِق اشک بود آرام گفت  ی چشم به هد  و   

کشمیازش خجالت م -     
گرفته و پر بغض بود  شیرا به قبِر سرد داد و صدا چشمانش   

اومدم منو ببخشه  کشمیتو رو دارم خجالت م نکهیاز ا -     
به کودِک   د یچسب  گریبالتر رفت و به مزاِر د  یاندک نگاهش

شان امدهین    
آشغالم   ه ی کنمی نجسم حس م  فمیکث  کنمیدوشون    حس مهر  -

به تو دمیکه چسب   
  ی هد   ستیو ماکان در سکوت او را نگر دند یلرز شیها لب
  یِ که رو ییزانوانش و دست ها ان یزد و صورتش را م یهق
 آن 
هم گره کرده بود ، پنهان نمود  در   

داد و بعد  رونیب  ین ینفسش را به سنگ ماکان     
انداخت و زمزمه کرد  یهد  ینه دوِر شا دست   



رمان هور یستیتو ن  یباز  نیآدِم ا ن یتر فیکث -  
 
 
 
 
 
 
 
 
از قبِر فرزندش د یدزد  ی چشم م و     

 د یتدارک د  یقبر شیرغِم تمام مخالفت ها برا یکه عل یا بچه
گرفت یو مراسم   

را به خود چسباند  یهد    
خجالت بکشه منم نه تو  د یکه با یاون -   

او گذاشت و  ی  شانه یِ سر بال گرفت و دست رو یهد 
که ماکان پلک بست د یبگو یزیخواست چ   

   هیقصه ک نیا هیمقصر اصل یدونینگو  خودتم م یزیچ -

یندازیخودت رو جلو م نا یا یو با همه  یدونیم   
نگفت چ یلرزانش را به هم چسباند و ه یلب ها یهد    
 د یچرخ اهیسنِگ س یِ و خِم ناِم فرشته رو چیپ یماکان رو  نگاه

ادآوردیگذشته را به   یو روزها    



که با او و بدون او گذراند  ییروزها و ماه ها  تمام   
  یرا م شی، تقاِص تماِم دردها دیبه خودش قول داد ساِل جد  و
ودش تمام شود جاِن خ متیاگر به ق یحت رد یگ     
# 

*** 
  ینم شی گذشت از اشک ها و غم ها یهر چه که م  از

  توانست بگذرد 
است به دوِر درخت یچک یبود که انگار پ دهیچیدور او پ چنان    
 نیبود و ماکان ا  دهیپف کرده و صورتش رنگ پر شیها چشم

خواست یحال را از او نم    
دخترک نبود  قِ یل ی شانیپر نیو ا یی تنها نیا   

  ی زیر  یها شکوفه و آرام ،  د یکش شیپهلوها یِ را تا رو پتو
صورتش را   یرو خته یر یاش گذاشت و موها قهی شق یرو
 پشت

سردش را  یفرستاد  با پشت انگشتانش ، گونه   گوشش
  نوازش کرد و اخم در هم برد از برودِت تنش

دست از دورش  یگردنش بال آورد و به آهستگ  ریرا تا ز پتو
  گشود 
خودش   د یزانو زد و شعله اش را بال کش   یبخار یجلو

یگرمش بود اما هد     
بود  سردش   



سرانجام یعشِق ب  کی  یِ سرد  به   
کنار تخت زانو زد  دوباره  
شد ، بغض دخترک مثل توِپ آغاز سال نو    لیکه تحو سال
د یترک   

الش کرد تا آرام اش کند اماگرفت و ت شانهرا به  سرش    
نبود  یدِل تنگ او آرامش یبرا   
در   یدستش را نوازش کرد که گوش یو آرام رو د یکش یآه
و د یکش رونیآن را ب یو به تند  د یاز جا پر  د یلرز بشیج  

جا به جا شد و   ینشود ، دخترک اندک داریب یداد تا هد جواب
 دوباره در خواب فرو رفت رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

د یچیشاِد مهراوه در گوشش پ یزد صدا رونیاتاق که ب از  
- مبارک دتیع زم یماکان   عز    

اش را ماساژ داد یشانی کرد و با سرانگشتانش پ یپوف  



- مبارک مهرواه خانم دتیع   
د یمکث کرد و سپس پرس یلحظه ا  مهراوه  

- ؟ یخوب ! 
  یم  یمبل انداخت و به سقف زل زد  تا کِ  یرا رو خودش

را خرد کند و بکوبد و بعدش هم یتوانست هد      
باشد  الی خ ی هم ب بعدش ! 
گفت  آرام  
  نه-

کالمش را گرفت   یادامه  یتند  مهراوه  
- شده ماکان ؟ ینه؟! چرا نه ؟! چ ! 

شک با   یامروز اگر فرشته زنده بود ب  د یدهانش را بلع آبِ 
  ی به سو ییروشن ، از سو  یبلندش در خانه ا یآن موها

گرید   
کرد و در حال    یم  حصاراو را   د یدو یدنباِل فرزندشان م به

پسرکش بود ، ریخوردند و خودش درگ یتاب م شیکه موها  
خورد  یدر هم گره م یلحظه ا نگاهشان   

لبخنِد   کیشدند و  ی جمع مخنداِن فرشته نم نَمک   یها لب
ماند اما حال ی م یو شاد بر صورتش بر جا قیعم    
چیه   
در اتاق خفته و او نیافسرده و غمگ یِ هد     
یزندگ کی خواست   یزن م کیدلش  او   



شد  یشد  نم  ینم اما ! 
زد چشم بست  شیکه دوباره صدا مهراوه  

- ستیحالش خوب ن  یهد    
د یپرس یبیسکوت کرد و سپس با لحن عج یلحظه ا  مهراوه  

 !حامله اس ؟-
زد و چشمانش را ماساژ داد ی پوزخند  ماکان  

-   تونهینم گهی د  زی؟! واسه چ  یفکر افتاد  نیبه ا هویشد  یچ

 !حالش بد باشه ؟
کرد گفته اش را جمع کند  ی به سرعت سع مهراوه  

-   دونمینم  یچی اصال ه  د ینه   نه خب   خب فکر کردم   شا

اگر   اگررمان هور  گم یم د یبه فکرم رس هویبود  ی زیچ هی  
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر ؟! ها ؟ مشیحالش بده ببر یلیخ ! 



و چشم باز کرد  د یمبل بال کش یِ خودش را رو ماکان  
-   کنمیم یدگیداشت خودم بهش رس ی!؟! اگر مشکل  میببر

ی بحث درباره  ی حوصله   ستمیمهراوه  النم   اصال نرمال ن  
یشی رو ندارم  اگر ناراحت نم کار     
گرفت  یدختر لحِن شاد  یِ دوباره صدا  که  

- ؟! برو استراحت کن و مراقب   ی ا یچه ناراحت   زم ینه عز

نمتیبیهم باش  م  یهد    
کرد و تلفن همراهش را   یخداحافظ یهم به کوتاه ماکان
مبل انداخت یِ رو   

   د یبه دوِر گردنش کش یبندش را گشود و دستبدنو  برخاست
بار  نیانداخت که ا ینگاه  یدوباره به اتاق رفت و به هد   

بود  دهیاو خواب یِ به در و بر سِر جا  پشت   
تشک گذاشت و بر   یِ را رو شیشد و زانو ک یتخت نزد  به

ختیر ی صدا اشک م یبود و ب داریانداخت  ب  هیتِن او سا   
شانه اش گذاشت یِ رو دست  

- ؟ یتو چته هد  ! 
را که    یشد  لب رهیآرام بال آمد و به صورتش خ یهد  نگاهِ 
دندان  ر یاش بلند نشود ، از ز هیگر یگرفت تا صدا ی گاز م
 رها
تو  ییماکان گذاشت و با صدا ی گونه  یِ و دست رو کرد 
گفت  یدماغ  



- ام   نه ؟ بی ادبمن  ! 
اخم کرد و مچِ دسِت او را گرفت  ماکان  

- ؟! چته ؟ ی گیم یچ ! 
  ییماکان را چنگ زد و با نفس ها راهنِ یپ  ی قه ی  یبار هد  نیا

 کوتاه گفت 
- نه؟  فمیکث یلیبدم ! خ  ی لیخرابم  خ یلیمن خ ! 

و از تن جدا کرد  د یکرد  هر دو دسِت او را چسب ی نچ ماکان  
- ؟ ی؟! زده به سرت اوِل سال یهد  ! 

  رونیاز چشمانش ب شیسر تکان داد و اشک ها یتند  او
مزمه کرد و ز  د یآِب دهانش را بلع  دند یجه  

- من چرا عاشقت شدم ؟! چرا       یبچه داشت   یتو زن داشت

دارم یمشکل هی؟! حتما     
را دوباره به او داد نگاهش  

 !مشکل دارم ؟-
  یتر از آن شده بود که فکر م  شانیپر  ینگفت  هد  چیه ماکان

؟    لشیکرد اما دل ! 
دانست ینم ! 

شکمش گذاشت و با    یبرد و رو نیاو را پائ دستانِ 
کنار   یشانیپ یِ را از رو  یهد  یسرانگشتانش آرام موها

 زدرمان هور
 



 
 
 
 
 
 
 

- انقدر    یندار ی مشکل  ستین  یحرفا رو نزن  مشکل نیا

نگو  چته آخه ؟ یور یدر ! 
شد  در نگاِه ماکان غرق شد و  رهیبه چشماِن او خ یهد 

  بازگشت به سالها قبل
مرد زل   یا تمام دقت به چهره بار ب نیاول یکه برا  یروز به

  زده بود 
، جوان تر بود و شاداب تر ماکان    
کوتاه و مرتب بود  هر   شیموها  دند یخند   یم  شیها چشم

زدند   یبرق م شیکرد ، چشم ها ی وقت که به فرشته نگاه م  
حال اما   
بلندتر و   شیموها   رتری همان بود  اما پ شیروبرو مردِ 

   چشمانش
ی سرد  ته  یخال ! 
ماکان را چنگ زد و گفت راهنِ ی پ ی  قه یهم  باز  



 !دوست دارم-
حواس   یو تعادل را بر هم زد و ماکاِن ب د یکش نیاو را پائ و

ی عصبان ایفرصِت حرف زدن   یآزاد داشت  حت یهم سقوط  
نداشت شدن   
و  د یدست پشِت گردِن ماکان فرستاد و کلماتش را بلع یهد 

نداشت یا دهیماکان هم فا ی ها دنیپس کش   
شده بود  وانهید  یهد    

*** 
  ی بود ، نگاه دهید  هیته شی برا ی تیکه گ ییبلندبال  ستِ یل به

را بال آورد و به او داد شیانداخت و سپس چشم ها  
- شدن ادتریکم ز هی ! 

و سپس جوابش را  د ینوش یچا هم چشم درشت کرد و  یتیگ
 داد

- حداقل   می چند ماه که کار کرد  نیشدن  ا ادتر یالبته که ز

چه کاره ان  البته ایروشن شده که ک قیبرامون دق  
و متاسفانه هنوز    زنیدست و خرده ر ن یپائ شترشونیب
فهمم ینم   میرو بشناس یاصل یروساشون و مهره   میتونینم  

رو پنهان کنن  اونم از    زیانقدر راحت همه چ توننیم چطور
یخودشون حت ! 

انداخت که  وشی به دار  ینگاه م ی و ن د یبه چانه کش یدست ماکان
رفت  یاش ور م یسالن نشسته بود و با گوش یِ آن سو  



- با داداشم مچ شده یلیخ دمی؟! شن کنهیکار م  یچ  یاون چ ! 
نظر گرفت و سپس گفت  ریرا ز وشیدار یهم لحظه ا یتیگ  

-   ی بیعج زیمن ! چ یبچه ها با ماهان خوبن حت یالن همه 

و بعد  ییاول شناسا  رهیم شی! ماهان داره با نقشه پ ستین  
زدن شهیر از   

کاغذها را تا کرد و گفترمان هور   ستاد یپوزخند زد و ا ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

- شیخو یو منم س  شیخو  یِ باشه  شما س ! 
را گرفت   شیبازو یتی از کنارش بگذرد که گ خواست  

- کم بهت زخم     ی نیبیم  بینکن ماکان ! خودسر عمل نکن  آس

گدار به آب نزن  بذار  یزدن ؟! کم بال سرت آوردن ؟! ب  
  گن ی؟! سهراب و فرهاد که م کنهیکار م ی ماهان چ  م ینیبب

که ما  شناسهیرو م  ییکسا  یلیخ گنیکارش درسته  م  



به   یبزن یخوای م  ینطوریتو سرته آخه ؟! هم  ی چ  میشناسینم
؟ ی که چ شیدِل آت ! 
  یجدا کرد و نگاه شیاز بازو یرا به آرام یت یدسِت گ ماکان

 به صورتش انداخت که او خودش را جمع کرد و آرام گفت 
- د یببخش   
اما کاغذ را بال گرفت و تکان داد  ماکان  

- زنمیگدار به آب نم یب   
به خود گرفت  یا چارهیب   یچهره  یتیگ  

- یکن  یکار یتونیهم نم یی اما تنها  
را بال برد  شیزد و از کنارش گذشت  صدا  یشخند ین ماکان  

- و قرار   زنم یخودم بهت زنگ م   نمتیبب د یفرهاد فردا با

ذارمیم ! 
خفه اش از اتاق آمد و ماکان هم خانه را ترک کرد  یصدا   
امن نبود شیآنجا هم برا گرید  حال  

# 
*** 
تمام   انِ یم د یاش  با یشده بود تمام منابع اطالعات خودش حال
شیرا برا شانینام ها ی تی که گ یو درشت ز یر یآدم ها  
  یمشترک م  ینقطه   ک یو  یپل ارتباط   کیکرده بود  فیرد 
خودش بود  ی بر عهده  نیو حال ا افتی   



داد و صد البته  ی کار را بدون جلب توجه انجام م نیا د یبا و
 ! که سخت بود 

، دست راست و   وشیو دار یکه گرد آورده بود حام  یمیت در
  چپش بودند 

اش و  یپوشش مِ ی اش و سهراب و فرهاد ت  یمغِز اطالعات یتیگ
اش  یسودا نفوذ    
هم جاسوساِن جان بر کف اش اما حال  ژنیو ب خسرو    
  اسایتوانست اعتماد کند و  یکدامشان نم چیبه ه گرید  با یتقر

توانست دخالت کند   یم یمرِز مشخص ک یهم تا     
  گریرفت دو چشم داشت و دو چشم د  یهر جا که م  پس

  ی توانست فعال م یرا تا م  شی گرفت و گوش ها  یقرض م
 کرد و
  نیبود و ا یممکن ریغ د یسخت و شا ار یالبته که کار بس صد 

ختیر  ی به هم م شیاز پ  شیاعصاب متشنجش را ب   
کرد   ی نم یدروِن سرش سپر  یِ را بدون درِد موذ   یا هیثان

 رمان هور 
 
 
 
 
 



 
 
 
  یانداخت و کاغذها ز یم یرا از چشم برداشت و رو نکیع
ا ی  ریشناخت مد  ی که م  ییراند  آنها ی دستش را به کنار ریز  

کارمنداِن  اینگهباِن انبار بودند   اینبودند   ییرده بال کارمند 
 !جزء
  دایپ یو مسئول و کاره ا ریمد   انشانیتوانست م ی زحمت م به

آنکه  یکرده و ب جاد یا یشبکه ا نیکند  پس چطور چن  
انبار و   نیشرکت و آن شرکت و ا نیا انیتوجه کنند م جلب

کردند ؟ ی آن انبار دارو جا به جا م ! 
به در خورد که تند سر بال گرفت و کاغذها را چنگ    یا تقه

ختیزد و درون کشو ر   
 !بله ؟ -

و سپس  د یو داد شن غیج یگشوده شد و فقط صدا  یبه تند  در
شدند  زانیدو دختر که از گردنش آو   

شان محکم کرد  مانا محکم  بدن یِ خنده افتاد و دست رو به
قدرت به   تی و تابا سرش را با نها شکوفید  ی گونه اش را م

 شانه
فشرد   ی برادرش م ی   
د یخند  یم شیکرد اما لب ها شانیبرا یرا پس زد و اخم آنها   



؟ نی باز حمله کرد  - ! 
و گردن کج کرد   د یلب برچ مانا   

 !داداش جون ؟  -
بر گونه اش گذاشت و   عیسر یا  شکوفهحرف   یهم به جا  تابا

د یعقب کش   
  ی آنان به منش یِ شانه ها یِ اما سر تکان داد و از رو ماکان

با    ستینگر  یو سردرگم به آنها م چارهیاش نگاه کرد که ب
 سر

زد  اشاره   
   برو  برامون چند تا فنجون -

د یتابا حرفش را بر که   
یو بستن یخامه ا کیک -  ! 

درشت شده به او نگاه کرد  ییبا چشم ها ماکان   
که خواهِر   می ست ین ی؟! وسط قناد  ی؟! بستن  یخامه ا کیک -

 ! من
  یحرِف خواهرش را گرفت انگار چاره   یمانا که دنباله  اما
ستی اش نگر یکرد و به منش ینداشت  پوف یگرید    

خواهران  گهیبخرن  امِر د  خوانیم  یبفرست هر چ ویکی -

 !محترم ؟



  یبال انداخت و از کنار او گذشت و با سرخوش یچانه ا مانا
دوِر خودش   دنیاش نشست و شروع به چرخ  یصندل یِ رو
 کرد 
را تاب داد  شینشست و پاها زیم  ی تابا هم لبه  و   

بود که   رهیگرد شده به آنها خ ی همانطور با چشم ها یمنش
به  ی ماکان با خنده و با حرکت دست به او اشاره زد که صادق  

رفت رونیگفت و از اتاق ب یچشم آمد و  خود    
هر    ستیآنان نگر یهم کناِر تابا نشست و به چهره ها ماکان

 دو جوان و شاداب بودند رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

و تابا   د یچرخ یزد و دوِر خودش م یم شخند ی او ن ی برا مانا
فرستاد  ی را با تمام توان به عقب و جلو م  شیهم پاها   

که به عمرشان   یی سالها یها و با همه   طنتیش یهمه   با
  اضافه شده ، هنوز بچه بودند 



و رو به مانا   د ی سِر تابا کش یِ به رو یو دست د ی کش یق یعم نفس
  گفت

 !خب ؟! چه خبر ؟ -
د یحرکت شال از سر کش کیو با   ستاد یا مانا   

ستی ن یخبر خاص -   
شده گفت زی ر ی تابا انداخت و با چشم ها یدوِر شانه  دست   

نیر یجا نم هیبا هم  لیدل یشما دو تا ولوله ب -   
زد  ه یماکان تک یزد و سر به شانه   شخند یاما ن  تابا   

   یا یداداش  دلمون برات تنگ شده  خونه که نم یچیه -

ـــنمیبب     ! 
  یو سر بال گرفت و با صورت د یکوب شیبازو  یِ دست رو با

ستیاو نگراخمو به    
؟ یتو با ماهان قهر - ! 

را کنترل کند مباد در هم بروند     شیکرد ابروها ی سع ماکان
یامان از ماهان   امان از حام       

مگه ؟ م ینه  کدوم قهر ؟! بچه ا - ! 
اما چشم تنگ کرد و انگشت اشاره اش را تکان داد  مانا   

دروغگــو ! خوِد ماهان گفت ! گفت من بسم للاِ   یاَ  یاَ  یاَ  -

 ! ماکانم
و غرغر کرد  د یبه صورتش کش یدست ماکان   

 ! دهن لق  -



د یبو کش قیشد و عم زانیاما باز از گردنش آو تابا   
  یچطور ی! جــون    هد  ی! چه عطر  ییاووووههه چه بو -

؟ کنهیصبحا ولت م ! 
ه در خورد  مانا به  ب یبا خنده او را پس زد که تقه ا ماکان

آمد  نیپائ  زی م یو ماکان از رو د یسرعت شال بر سر کش   
تو ایب -   

و با   یکوچک  کِ ی دست ک کی که با   یگشوده شد و منش در
ی را حمل م  یبستن یِ حاو یِ ک ی پالست یها سهیک گریدسِت د   
  ک یکوتاه به آنها نزد   یی، به داخل اتاق آمد و با قدم ها کرد 
  شد 

گذاشت و آرام گفت ز یم یِ را رو کیپالست   
بود  یو شرکت یاطراف فقط بسته بند  نیا ی بستن  د یببخش -   

بال انداخت ی سر ماکان   
و چنگال و  رمان   یدست شیبفرما  فقط پ   ستین یمساله ا -

 هور
 
 
 
 
 
 



 
 

را برداشت کی ک  یدِر جعبه   ی مانا از جا برخاست و تند  که   
زمیعز یبابا  مرس خواد ینم -   

فرستاد   یمنش یهوا برا یِ رو یبوس و   
  ی افه یخودش را گرفت تا نخندد آن هم با ق یِ جلو ماکان

یمتعجِب منش   
دِر اتاق ، مانا دو انگشت در   یاز بسته شدِن دوباره  بعد 
از آن کند و در دهان انداخت یفرو برد و تکه ا  کیک   

چهره در هم برد  ماکان   
هنوز نیآدم نشد  -  ! 

تابا    شکوفید گونه اش را   یخامه ا یمانا با همان لب ها که
حمله  کیبه خنده افتاد و او هم مثل خواهرش با دست به ک  

  برد 
به دست شان داد   کیبه   ک یها را  ی بستن ماکان   

ن یگفتیخب   م  -  ! 
گفت یو هوم د یرو بلع ک یک  یِ رو یِ توت فرنگ  مانا   

میبذار بخور -   
  یِ اش زد  ماکان رو ی به بستن  یپشِت سِر آن هم گاِز بزرگ و

به تاسف تکان داد و گفت ینشست و سر یصندل   



که   نیهست  ییایبازم همون وحش نیشماها دانشجو شد  -

نیآدم بخور نی خب ع  نیبود   ! 
 دند یخند  یخوردند و م یرا م  کیآنها با چنگ و دندان ک اما

د یتپ ی و دِل ماکان م   
آوردند و با همان   ی سالم بودند و خنده بر لب م هنوز دوقلوها

ی مورد عالقه شان را م کِ یخاِص خودشان ک یِ گبازش  
؟ شتری ب نیاز ا یو زندگ د یام  خوردند  ! 

 ی ا یزندگ نیچن  یکرد  چرا هد  یقلبش درد م  انیم  ییجا اما
 !نداشت ؟! چون انتخابش ماکان بود ؟

  یکه نداشت حت یرا به چه خوش کرده بود ؟! به توجه دلش
او ؟ یدر تِب تنِد مردانه  ! 

نرم شده اش را به  یِ و بستن د ی صورت کش یِ رو  یدست کالفه
که دسِت تابا  د یاز آن را بلع ی سرد  یدندان گرفت و تکه   

صورتش قرار گرفت یِ روبرو   
بزن کیک -  ! 

انگشِت خواهرش را  ک یک دنِ یبلع نیباز کرد و در ع دهان
شانه   یِ رو گر یزد و با دسِت د   یکوتاه غیگاز گرفت که ج 

 اش 
د یکوب   

یوحش -  ! 
زد و بعد به مانا نگاه انداخت یچشمک   



حال زبون واکن    نیتونم خورد  ین یریو ش کی منو   ک نیبب -

رمان هور  یینجایبگو چرا ا قیدق  
 
 
 
 
 
 
 
 

و تابا هم به او  من   ستیبه تابا نگر یرک یز ر ی ز ینگاه  مانا
شان ماند  ره یبالرفته خ ییکردند و ماکان با ابروها یو من  

قِل کوچکتر به حرف آمد  بالخره   
با بابا و ماهان صحبت   شهیم    شه یداداش    اممم   م گمیم -

؟ م یری بگ یکه ما    انتقال ی کن ی کار  ه یو  یکن ! 
کرد  د یخواهرش را تاک یهم تند تند سر جنباند و گفته  تابا   

بار اخم کرد  نینشست و ا یصندل یصاف رو ماکان   
؟! جاتون بِد ؟! رشته تون ؟! استاداتون  ی چ ی؟! برا  یانتقال -

نمونده که درستون تموم شه  ادمی؟! ز   
  یرو ی از جعبه  یکرد و چند برگ دستمال کاغذ  ی هوف تابا
را پاک کرد و آرام گفت شی برداشت و با آن دست ها زیم   



  نجایداداش ؟! ما   خب ما ا  ه یچ یدونیخب آخه   اممم   م -

! تازه   کــــو تا درسمون تموم شه م یدار یتعلقات  ! 
اش زد و چوِب آن را  ی را به بستن  ییو گاز نها  ستاد یا ماکان

برد  ب یدرون سطل آشغال انداخت و دست در ج   
و گردن کج کرد  رفت شیپ   

دخترا ؟ هیچ هیقض - ! 
# 

دند یدزد  یکردند و نگاه از او م یپا و آن پا م   نیا خواهرانش   
شد  رهیرفت و سر خم کرد تا در صورتشان خ شیپ   

نبود   یها ؟! تا الن حرف -  ! 
  یشاد و واقع شهیزد اما حالتش ، مثل هم یع یلبخند وس مانا
  نبود 

!    ـنیهم  میتو غربت خسته شد  ینه داداش ! فقط از زندگ -

؟ بهیبه شهرمون  عج می برگرد  میخوایم ! 
ماند    رهیتنگ شده به آنها خ ی سکوت کرد و با چشمان  ماکان

کی ک  ی ماندهیپا و آن پا کرد و با باق  نیتابا معذب ا  
را مشغول نمود  خودش   
شده و گردن کج کرد  شانهبه  دست   

دارمیدم از قدم برنمق نیدار یخواسته ا نیتا نفهمم چرا چن -  ! 
شد اما   زانیمانا آو یزد و چهره  نیکرد و پا بر زم   یاوف تابا

ستینگر  یماکان همانطور خونسرد به آنها م   



زبان   دنِ یبه خواهرش انداخت و سپس با سائ ینگاه  می ن تابا
به حرف آمد  یلبش ، به آرام یرو   

   میفقط خسته شد   ستین ی خاص زیماکان ، باور کن چ -

، فرهنگ  م یکشی، عذاب م کنهیاونجا داره ما رو محدود م  
با فرهنگ ما فرق داره مردمش   
د یفرو برد و غر بیاخم کرد و دست در ج ماکان   

  هیهستم ؟!    ستمیافتاده ؟!تابا!مانا! من خر ن ادتونیتازه  -

هست یزیچ    
لب جلو فرستاد و بغض کرد رمان هور  مانا  

 
 
 
 
 
 
 
 

دور از خونه سخته داداش  دور از تو   مامان و بابا    -
! داداش    ماکان یهد  ی، طاها  حت  یماهان ، هست   ! 

گفت ین یغمگ یهم پشِت او با صدا تابا   
آخه ؟ یکن یسخته به خدا  چرا باور نم - ! 



، دلش را نرم کرد   د یمانا پر ی که بر گونه   یقطره اشک و   
درنگ   یکرد و دست گشود و دخترها بدون لحظه ا ینچ

او چسباندند  حصارخودشان را به    
آنها   یِ موها یِ و چشم بست و لب رو د ی کش یق یعم نفِس 

  گذاشت
*** 
شد و  ی باز م یاد یز  قیحقا یِ آن هفته چشمانش به رو انگار

    از جمله
بود  وشیدار ی قصه   
رفته بود که مدت ها بود   یبه خانه ا  ی تیصحبت با گ یبرا
نداشت یاعتماد  شی به آدم ها گرید    

که به سِر برادرش   د ید  ی م یار یس یرا به شکل گوش ها آنها
شدند  یمتصل م   

  د یایکه از دهانش در م  ی داشت که نکند هر کالم شک
ند یبالفاصله در گوِش برادرش بنش  ! 

ودش را کشان خ ازهیخم یبهار دِ یصبح بود و خورش لیاوا
تاباند   یم  نیو نور بر زم دهیبال کش   
ماندن در   یگول زننده برا یب یخنک بود و به طرِز عج هوا

  تختخواب



باز کرد که شب ها با چشمان   یاو دست از دوِر هد  اما
حرف او را   ی انداخت و ماکان هم ب  یمظلومش به او نگاه م

 به
زد  ی گره م شانه   
زد    رونیرا در تخت سردشان تنها گذاشت و از خانه ب او

  ک ی  یِ داشت  او مثل گاوصندوِق مرکز اد یز  یت یحرف با گ
 بانک 
او ی؛ بانک اطالعات بود    
  د یکار کردنش ، باز با یکردن از آنها و پنهان  ی دور یهمه   با

زبانش   ریکرد و از ز  یزد و تبادل نظر م ی به او سر م
 حرف و 

د یکش  یم  رونیب خبر   
گشوده شد و  یدِر خانه را نبسته بود که دِر اتاق  ی هنوز حت اما

خوش و خرم و شانه به  وشیابتدا سودا و بعد از او ، دار  
هم از آن خارج شدند  ی شانه   

انداخت بی در ج د یکل یبال رفت و به آهستگ شیابروها   
د یو سودا لب گز ستیخورده به او نگر کهی وشیدار   

و جلو آمد  د یبه چانه کش یدست ماکان   
اومده با هم  شی پ  یمساله ا یچه خبره ؟! صبح اول صبح  -

؟ نیایم رونیاتاق ب هیاز  ! 



  ینگاه وشیبه دار ی رکیز  ر یآِب دهان فرو برد و ز سودا
شک  شیرا جمع کرد و از صدا ش یانداخت و ماکان چشم ها

 چکه
کرد رمان هور یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

کجان ؟! هان ؟ هیبق - ! 
گشوده شد و سهراِب خواب آلود از آن  گریدر سمِت د  یدر
در هم و ورم کرده از خواب یآمد با چهره ا رونیب   

 !چه َخبَـ   ماکان ؟ -
  شتریبود و چهره اش هر لحظه ب وشینگاه ماکان به دار اما

  یرفت و در ذهنش انواع و اقسام فکرها  ی در هم فرو م
 ناپسند 

دادند  یمتلخ جولن  و   
رفت و زمزمه کرد  جلوتر   



؟ نی کنیم یچه غلط نیشماها دار - ! 
نگاه کرد که   ییسر به عقب چرخاند و به سودا وشیدار

انداخته بود  ریشرمنده سر به ز   
کرد  یو پوف  ست یبه ماکان نگر دوباره   

بدم حیبرات توض د یبا -   
اش بود  یحال در دو قدم ماکان   

؟ یبد  حیرو به من توض یچ - ! 
دانست   ینم  ستیاو نگر ی و به چهره  د یلب گز وشیدار

دهد  حیتوض د یچطور با   
دانست ماکان مسلما خوشحال نخواهد شد و اگر بداند که   یم

ه یشب یشک نسبت به او هم چنان خشم یچه کرده اند ، ب   
خواهد گرفت ی حام به   

د دارد آهسته دانست امکاِن انفجاِر ماکان وجو  یکه م  سهراب
شد و کامال آگاه بود ماکان نسبت به  یم  کیآهسته به او نزد   

نشان نخواهد داد  یواکنش خوب د یکه خواهد شن یخبر  !! 
# 

گفتن و   انیبود که م وشیاما تمام توجه اش به دار ماکان
داشت د ینگفتن ترد    
توانست   یو نم  د یچرخ یاو و سودا م انِ ی م  یگاه نگاهش
کند مگر دایآنها پ انِ یم یارتباط     

ماکان میما ازدواج کرد  -   



نیکرد جز ا یرا م  یفکر  هر  ! 
عاشقانه باشد که آنها را به هم   یا دوستیشان   انیم نکهیا

    ربط داده است اما ازدواج
کم کم مشت شدند  شینم نَمک بال رفتند و دست ها شیابروها   
کرد   یم فیشِت هم کلمات را رد بود که پ وشیاز آن دار بعد 

رد یشدِن ضامِن خشم او را بگ دهیکش یِ تا جلو   
دوستش دارم   یدونستی! خودت م یدونستیکه م دونمیم نیبب -

م ی! با ماهان حرف زد   گهینشد د  نینه !؟ خب منم   بب  
    رفت با باباش حرف زد و خب ما 

رمان هور   د یماکان کالمش را بر غرش  
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ماهــان ؟ -
که گفته   د یفهم  د یکش یشانیبه پ  یکرد و دست یپوف وشیدار

د یاست آنچه را که نبا  ! 



رفت و نگاهش کم کم رنگ   یم  یاش رو به سرخ چهره
بر   ادشیفر  یزود  نیبه هم یعنی نیکرد و ا یعوض م
 سرشان
شد  نیکه چن د ینکش یشد و طول یم آوار  ! 
که گشود نعره اش خانه را لرزاند  لب   

مــاهـــان ؟! بازم ماهان؟! بــازم مـــاهــــان ؟! هر دفعه   -
آبم رو زده و پشت بندش اسِم ماهان در  ری ز ی کی شنومیم  
  بی ادبگوِش من با اون ماهاِن  رِ یز یچه غلط گهی! د  اد یم
؟ نیکرد   زیهمه چ یب ! 
گشوده  ک یبه   ک یها که دِر اتاق   د یهم نکش هی به چند ثان یحت

وحشت زده و خواب آلود از اتاق ها یشدند و چهره ها  
آمدند  رونیب   

را چنگ زد و دروِن صورتش  وشیدار ی   قهی ماکان  اما
د یغر   

کن ؟! بهت   یبهت نگفتم نکن ؟! بهت نگفتم ازش دور -

نه ؟ ا ی؟! گفتم  م یندار یو مجنون باز یلی ل نجا ینگفتم ما ا ! 
 !!هــــا؟؟

د یرا به عقب هل داد و با خشم خند  او   
گوِش   رِ یچند ماه ز نیمـاهــان ! ا   ایماهان   ماهان   خدا -

قرار بود   نجایکردن و من خبر ندارم ! ا  یی من چه کارا  
کنن ؟ ی کار م یو چ می کار کن یچ ! 



  یِ مرتب کرد و با صدا شانشیپر  یِ موها یِ شالش را رو یتیگ
اش گفت یاز خواب آلودگ  ی ناش ی گرفته ا   

؟ یماکان ؟! چه خبره اوِل صبح - ! 
و   ست یتک تک آنها نگر یخشم و حرص به چهره ها  با

تکان داد  د یانگشِت اشاره اش را به تهد    
   نیدونستیشماها    شماها   تک تک تون !    همه تون م -

و منو نیدونست ی م  نیاورد یو به روتون ن نیدونستیم  
هاتون  ی! با دروغاتون ، با لپوشون نیاشتاز قصه نگه د  دور
منو از  نیهاتون همه مون رو به دردسر انداخت ی باز  نی، با ا  

اما     نیبکن نیخواست یکه هر غلط نیخونه دور نگه داشت نیا
آخرشه گهید  نی آخرشه ! ا نیا  ! 
پوزخند   د یدزد   یانداخت که چشم از او م ینگاه وشیدار به

شانه  یرو ظیزد  جلو رفت و دست مشت شده اش را با غ  
و گفت د یاو کوب ی   

   نیهست یهمون حام یشما هم لنگه  قیدستت درد نکنه رف -

کوِر احمق با ه یو من مثه  نیکنیپشِت سرم برام چاله م  
آخرشه گهید  نیتوش ! اما ا فتمیم سر  ! 
د یبود ، توپ ستادهیاش ا ی قدم کی که در  یو به سهراب د یچرخ   

کار   یچ یبه من !؟ فک کرد  ید یچسب یچته ؟! چته ه  -

؟ زنمشی ؟! م کنمیم ! 



نگاه کرد    وشیو دوباره به دار د یخند  یصدا و عصب پر
جنباند رمان هور یسر  

 
 
 
 
 
 
 
 

نداره گهیارزشش رو هم نداره  د  یحت  نینه   ا -   
ستیآنها نگر ی رفت و باز به همه  عقب   

کدومتون چی! ه نیکدومتون ندار چیه گهید  -  ! 
ثابت ماندند و با تاسف   یت یگ یِ آخر ، چشمانش رو  یلحظه  و

رونیبلند از خانه ب ی، با گام ها د یسر تکان داد و چرخ  
با تماِم قدرتش ؛ و   د یو در را محکم به چهارچوبش کوب رفت
صبح  ییابتدا ی که نه از ساعت ها یآن در خانه ا یِ صدا
 بلکه
د یچیماکان در سکوت فرو رفته بود ، پ یبهِت حرف ها از   

*** 
د یلرز  یبود و مدام م نیبر زم  شیاش روبرو یگوش   



گرفتند اما او یتماس م  ک یبه   ک یماهان تا سجاد ،  از     
و همراهش  نیداد ؟! کدام شان ام  ی کدام شان را پاسخ م تماِس 

 !بودند ؟
کدام چیه  ! 
که راه را با آنان آغاز کرد ، زودتر از همه   یو حام وشیدار
ی از آنها اعتماد م کیبه کدام  گریگذاشتند  پس د  شیتنها  
؟ کرد  ! 
؟! سهراب ؟! فرهاد ؟! سجاد ؟! سودا ؟ یتیگ ! 

محسوب  وشی همسِر دار گری آخر که اصال ! او که د  موردِ 
شد  یم   

 ! همسر
و به  زد و دستانش را عقب تر از تنش ، ستون کرد  پوزخند 

او یِ اما هوا یسرش نگاه انداخت  صاف و آفتاب یِ آسمان بال  
بود   یشد که ابر ی ها م مدت   
از   گر ید  یکرد  حت ی حس م شهیخودش را تنها تر از هم حال
توانست استفاده کند تا بفهمد پشِت سِر او یهم نم  یتیگ  
کنند   یم چه   
قدم در راه انتقام    یو با چه کسان د یخنده افتاد ؛ با چه ام به

    گذاشت و حال
نمانده بود  یکس  ! 



بر هم فرود آمدند    شیهم چفت شدند و پلک ها  یِ رو شیها لب
بود؟ یچه کابوس گرید  نیا ! 

کرد ؟ یبا برادِرخودش هم مقابله م د یبا حال ! 
خودش ؟ یِ خون برادرِ  ! 

؟ برادرش ! 
اش بلند شد  نگاهش را به   یلرزِش گوش  یصدا گرید  بار
، لبش کج شد  یاسِم هد  دنِ یآن انداخت و با د  یِ رو   

دراز کرد و آن را براشت رمان هور دست  
 
 
 
 
 
 
 
 
آمد ، پر   شیتماس را پاسخ گفت  صدا د یبگو  یزی آنکه چ یب

  از ترس بود و دلهره
گفت ی؟! ماهان م   ی ؟! کجا رفت ییماکان ؟! کجا -    

گرفته و بم بود  شیصدا  د یکالمش پر  انیم   



؟! حال هم   اد یاسِم اون سِگ نحس ب د یماهان ؟! همه جا با -

  از زبوِن تو
نبود که   یحِق ماکان نیمکث کرد و دلش به درد آمد  ا یهد 

به  کی همراهانش از کنارش پراکنده شوند و آنها را  یهمه   
دهد  لیبه ماهان تحو کی   

گفت آرامتر   
درته ، نگرانتهماهان برا -   

او رنِگ خشم گرفت یِ صدا   
؟! اون فقط نگراِن خودشو و  ی نگران ؟! کدوم نگران -

اشه یکوفت  ع یو اون ترف تشویموقع  ! 
زبان     د یچیپ یدر گوش شیگرفت که صدا یق ی نفس عم یهد 
و آهسته گفت  د یلب کش یرو   

به من ربط نداره تو   ا یب یهر جا هست ی! ول  فهممی باشه   م -

خوام ی، من فقط م یدار یبا برادرت و دوستات چه مشکل   
که شد ، شد   ی خونه  بعدش هر چ یایب الن  ! 
  انِ یو سر خم کرد  عرق از م د یبه صورتش سائ یدست
د یگردن و تنش سر یبه رو  شیموها   
بست چشم   

یالن نه   الن نه هد  ی! ول امیم -  ! 
حرفش را گرفت یادامه  یبه تند  یهد    

الن نی ماکان  هم ایب -  ! 



د ی کش یق یعم نفس   
   کنمیسِر تو آوار م زویهمه چ ام یالن نه دختر    الن ب  -

 ! الن نه
حرف تماس را قطع کرد  یسپس ب و   

  ی انداخت و چشم بست و سع نیزم یِ را دوباره رو یگوش
توجه   یاش ب ی گوش یلرزش ها یکرد به شروعِ دوباره 

اشد ب   
نداشت ی تمام اما    
  ی سخت و خاک نیزم  یِ همراهش را خاموش کرد و رو تلفن

و چشم بست د یدراز کش   
تنها بود  یواقع ی به معنا حال     

# 
*** 

آن  یِ و گزارشاِت مال د ینوش یاش را م یبا آرامش چا مهراوه
کرد رمان هور یم  ی ماه را بررس  

 
 
 
 
 
 



 
 

  د یبگو یزیحرف منتظِر او بود تا بالخره چ  ی هم ب ماکان
تا دختر بالخره به  د یهم طول کش گرید  ی  قهیانتظارش پنج دق   

آمد  حرف   
قرارداد با دکتر کشاورز برات به صرفه تر   کردم یفکر م -

ستین ر یشرکتت چشم گ یِ باشه اما    آنچنان رشِد مال نایاز ا   
شانه بال انداخت ماکان   

و جلِب اعتماد و   گاهیست ! پس گرفتن جاخرجِ شرکت بال -

داره ! به   یاد یز یِ مال  قِ یبه تزر از یدوباره ن یِ همکار
 خصوص

گرفتِن انبار شیاز آت بعد    
و رو نمود  ریکرد و دوباره کاغذها را ز یهوم مهراوه   

اس   هیپشِت قض یچه خبر از انبار ؟! داداشت بهت نگفت ک -

 !؟
اش را به عقب هل داد و   یپوزخند زد و صندل ماکان

  برخاست
نگفت یزینه   داداشم چ -  ! 

و قامِت بلندش را از نظر گذراند  د یاخم در هم کش مهراوه   
هست ؟ یمشکل - ! 



استخوان   یِ سمِت او گردن چرخاند و نگاِه مهراوه رو ماکان
کردند یم  ییچرخش خودنما نیگردنش بود که با ا یها   

باشه ؟ د یبا ی زینه  چ - ! 
دسته شده را درون پوشه گذاشت یو کاغذها ستاد یا دختر   

نیبه مشکل برخورد  د یداداشم  گفتم شا یگفت  یجور هی -   
د یبه صورتش کش یکرد و دست ی پوف ماکان   

تو هر کاِر آدم    هیباعِث بدبخت شهیداشتن هم سیداداِش پل -

کشه یسرک م   
ستاد ی زد و کنارش ا یلبخند  مهراوه   

ستین بی عج  ی گیراست م  نیپس با هم بحث کرد  -   
کرد  هر   یآرام یبه او انداخت و خنده  ینگاه م یهم ن ماکان

سکوت انشانیشدند و باز م رهیخ رونیدو از پنجره به ب  
مهراوه دوباره به حرف آمد  نکهیشد تا ا برقرار   

چطوره ؟ یهد  - ! 
  یماکان را در هم برد  اندک  ی مقدمه اش ، اخم ها یب سوالِ 
و مقاومت کرد اما  د یپاسخ دادن به سوالش امتناع ورز یبرا  
و   د یکش یمهراوه دوباره سوالش را تکرار کرد ، آه یوقت
  گفت

حالش رو تا حال   نیو ناآرومه  ا قراریبد  ب یاد یبد  ز -

مونهیانگار از انتخاب کردنم پش ییجورا هی  دمیند    
کرد و آرام گفت ی هم نچ مهراوه   



؟! بره سر کار   کنهی بهش نم ی ؟! کمک یدرس و دانشگاه چ -

 حداقل رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

گفت ؟ ی م د یو چه با  د یبه چانه اش کش یدست ماکان !  
  ی درسش که تموم شده  کار هم   بهتره تو خونه بمونه  برا -

  خودش بهتره
و اخم کرد  د یبه سمِت او چرخ مهراوه   

همه همکاِر   نیحرفا ؟! تو که ا  نیا یچ ی عنیچرا بهتره !؟!  -

ـیچرا ا یخانم دار     
داد  لشیتحو یو لبخنِد خسته ا د یکالمش را بر ماکان   

  ی اس  از بعِد اتفاق یهد  تِ یبحث امن   ستین زا یچ نیبحث ا -

دواج هم از ی فرشته افتاده ترسش تو دلمه  وقت  یِ که برا  
هم مثه فرشته بشه  ی هد  خوامیشده  نم یعلن میکرد    
بود  یمهراوه کامال در هم و عصب یچهره   حال   



  بیآس یبه هد  یکه کس یکن یم  یکار یمگه دوباره دار -

  ی گیکه تو م یی حالتا نیکارا رو نکن ماکان ! ا نیبزنه ؟! ا
 ازش
کردنه  اون   الیاش به خاطر تو خونه موندن و فکر و خ  همه

خواهرش رو غصب کرده ی خونه و زندگ کنه یالن فکر م    
، بره سر کار ، بره   رونیکارو باهاش  بذار بره ب نیا نکن

و تو یواریکه تو اون چهار د   یاون هر ساعت   د یپارک و خر  
  ی لع  کنهیمزخرفو م ی انواع و اقسام فکرا گذرونهیم یی تنها

ی باش یالخصوص که تو هم    تو هم فکر نکنم مرِد پرشور  
  براش
  ی بم و ب یماکان در چشِم او نشست و با صدا ی  رهیت نگاهِ 

د یانعطافش پرس   
 !منظور ؟ -

در هوا تکان داد و چشم در حدقه چرخاند  یدست مهراوه   
و   التی نه من خر هستم و نه تو ! سن و سال و تحص -

کنار    میتعارف رو بذار  شهیمون هم باعث م دوستیو  تیموقع
 تو
که   بتیازت گذشته ماکان  تازه با اون همه اتفاق و مص یسن

و هنوزم مشت  یخورد یکه م یو اون همه قرص یگذروند   
و عشق  جانیاز اون ه ی زیچ گهیتو معده ات د  ی زیر یم مشت

نمونده  یهد  ی، برا یفرشته داشت یکه برا یو حرارت   



تازه کل روز رو هم    یهم هست ل یم ینسبت بهش ب احتمال
ی احتمال انقدر خسته ا یری، شب هم که خونه م ی رونیکه ب  
چه برسه به    ی رو هم باهاش ندار یحرف زدِن عاد  یِ نا که
بهش برس شتریب   زایچ  یباق   
زد و با   شیبازو یِ رو ی، دست د یاو را د  ی رهی نگاِه خ یوقت و

بال رفته گفت یابروها   
 ! از هر لحاظ -

  یِ سراند و نگاهش هم به رو نی آرام سرانگشتانش را پائ سپس
نِ یآرنج و سپس آست یِ شد  آرام از رو  ده یدستاِن او کش  

فرستاد و با نوِک  نیلباسش ، دستش را پائ ی تاخورده
او را لمس کرد و آرام گفت یانگشتانش ساعِد مردانه    

خوب   یلیخ یتون یم دونمیو م  ی، مهربون ی، جذاب یتو خوب -

عاشق شو ! دوباره ای پس عاشقش باش     یعاشق بش    
ای یهد  عاشق     

اش بود رمان هور رهیرا بال آورد و ماکان هنوز خ چشمانش  
 
 
 
 
 
 



 
 

رو آزاد بذار  فرصِت   یو بعدش هد  یا گهیهر کِس د  ای -

دوباره رو به هر دوتون بده یِ زندگ   
و   د یپا چرخ یپاشنه    یِ رو یمعطل  یو ب د یرا پس کش دستش

برداشت یصندل یِ را از رو فشیک   
که ماکان گمیبرم  م  د یبا  شهیم رمیمن داره د  -     

  یِ قدم  میدر ن  دنشیکند و با د  یچرخاند تا با او خداحافظ سر
او ثابت بودند  یِ خورد  هنوز چشمانش رو کهیخودش ،    

داشت د یتهد  یِ بار لحن و بو نیا شیصدا   
    هنوزم تو به من عـَ  -

د یکالمش را بر یمهراوه به تند  که   
وقت چیدر موردش حرف نزن ! ه  -  ! 

شده بود     دهیو صورتش رنگ پر دهیدر هم تن شیابروها
  سرش را تکان داد

  در موردش حرف نزن  بذار تو گذشته بمونه -
مچش انداخت یِ از او ربود و به ساعِت رو نگاه   

ری تماس بگ یداشت یشده ماکان  کار  رمید  -   
  یا یاو را لمس کرد و با خداحافظ یبازو یلحظه ا سپس

  کوتاه اتاق را ترک کرد 
*** 



سر گذاشته   رِ ی که ز  یی و با دست ها دهیتخت دراز کش یرو
ستینگر ی م رهیخ رهیخ  یبود ، به هد    

که   یبلنِد نخ راهنِ یتخت نشسته و در آن پ یکه لبه   ییاو به
گذاشته بود لغرتر و  شیرا سخاوتمدانه به نما شیهاشانه   
و   د یکش یرا برس م شیموها  د یرس ی تر به نظر م فینح
ختیر یشانه م ک ی یِ رو   

زد و چهره اش  یمهراوه در گوشش زنگ م  ی ها حرف
شد  یبرابرش مدام تکرار م   

و آرام گفت د یلب کش یِ رو زبان   
؟ یخوب - ! 

و سپس دوباره   ستادند یاز حرکت ا یلحظه ا یلغِر هد  دستانِ 
  به حرف آمد 

 ! خوبم -
؟ ستیآن مرِد سابق ن گری کرد ماکان ، د  ی فکر م مهراوه ! 
از او  یدرست یِ کرده و آگاه یدر شناخِت او کاهل  ی کم احتمال
 ! نداشت
  بدن یِ و دستانش را رو د ی به سمِت او کش  یرا کم خودش

نهاد  یهد    
!رمان هور یلغر شد  -  

 
 



 
 
 
 
 
 

گذاشت و   ی پا تخت یِ مکث کرد و سپس شانه را رو یهد 
د یدرخش ی م شیصورتش در قاِب موها  د یسمِت او چرخ   

ماکان  یجوان تر از او بود ول  یگفت ، هد  یراست م مهراوه
ی برا ید ی توانست مرِد مف  یخواست م یهنوز هم اگر م   

زن باشد  ک ی یِ زندگ   
را لمس  یهد   ی لباس و شانه هابنِد  یِ برد و رو شیپ دست
  کرد 

موقع ؟!   نیا ی برا ستیل سرد ن  هیو  یخال راهنِ یپ هی -

هوا هنوز اونقدر گرم نشده  راهنیپ  نیجز ا ستیتنت ن یچیه  
فصل باشه نیمناسِب ا که   
بود ،   دهیرس شیزد و دسِت ماکان را که به گلو یلبخند  یهد 

خود نهاد  یگرفت و بر گونه    
ت چه خبرهحصارشب ها تو  یدون یخودت نم -   

زد  یرا بال فرستاد و کجخند  شیابرو یِ تا ک ی ماکان   
 !چه خبره ؟ -



به صورتش نشست و چشمانش برق زدند  یهد  نگاه   
که انگار چهار فصِل سالش تابستونه !   یبهشته ، بهشت  -

گرماشو دوست دارم یول  رهیگیانقدر گرم که نفِس آدمو م   
به   دمیو دل م کنم ینگاهت رو تحمل م یِ دارم که سرد  دوست
بازوهات  نِ یحجِم ب  یِ گرم   
فرستاد و لب زد   یآرام سرانگشتانش را پشِت گردِن هد  ماکان   

؟ یزنی ، از کدوم گرما حرف م خهیتِن من  - ! 
د یکش نی سِر او را پائ و   

با صورتش نداشت که به    یچندان یفاصله  یهد  صورتِ 
  حرف آمد 

تنت رو بشنوه تا حس کنه   یِ بو  هیکه کاف یاز عشق -

گرفته حصار دویخورش   
  یو قدرِت سخنور زد یزبان بر یاجازه نداد هد  گرید  ماکان

  اش را به رخ او بکشد 
  کیگفت و او را  یم یهد   یِ ها یاز کودک شه یهم فرشته

دانست و یم  انیدختِر زبان دراز اما خوش کالم و خوش ب  
چه یعن ی د یفهم  ی حال م ماکان   
و   د یچ یپ یمهراوه در سرش م یِ هم کناِر آوا یهد  یِ صدا حال

کرد  ی تر م صیاو را حر   
نبود  ریپ او    



  شیها ییکدام از توانا چیه یِ کدام از آن اتفاق ها بر رو  چیه
روحش را منجمد کرده و نکهینگذاشته بودند مگر ا ی ریتاث  

  یآب شدن شیها لینموندند که قند  یخبندانی  رِ یرا اس قلبش
  نبودند 
و چشم بست د یچیدر مشامش پ یهد  عطرِ    
گفت ی مهراوه راست م د یشا   
، از هر لحاظ !رمان   د یرس  یدخترک م نی به ا  شتریب د یبا

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 

  انیرا که م  یبرد  زن  یو تازه به عمِق فاجعه پ د یاو تن در
کرد    یطلب م ی گرفته بود و از او زنانگ یبه باز شیدست ها

، 
جز چهارپاره استخوان نبود  یزیچ  ! 



رفتِن   لیتحل نینمانده بود و او چطور متوجه ا چیه یهد  از
نشد ؟ ی و ناگهان عیسر ! 
پر عرِق خود  ی  شانه کنارش آرام گرفت و سرش را به  یوقت

تیو عصبان ینداشت جز نگران یحس چیچسباند ه   
داشت ؟  یلیچه دل عیاز دست دادِن وزِن سر نیا ! 
غافل شده بود ؟ یچه حد از هد  تا ! 
# 

*** 
و   رد یتر از آن بود که بخواهد سشوار به دست بگ خسته
را خشک کند  شیموها   
  ی تر به نظر م  رهیآنها ت یِ اش با نِم نشسته رو  یِ تونیز یِ موها
دند یرس   
را در   شیآورد و دست ها رونیب ی را از چوب رخت راهنشیپ

بندش را بست و به بدنآن فرو برد و بعد از مرتب کردنش ،   
بست و   شانه یِ لباسش را تا رو   ی ادکمه ه  د یچرخ یهد  سمت

اش زد و زمزمه کرد  یشان یبه پ یا  شکوفهخم شد    
؟ یهد  - ! 
بود  نیهمچنان سنگ خوابش   
را گرفت   شیو بازو د یکش شیموها  یرو یزد  دست یکجخند 

  و تکانش داد 



از هم   شیبعد پلک ها یگفت و به پهلو شد و لحظات یهوم
  گشوده شدند 

زد و دستش را بال آورد و  یماکان لبخند  یِ خواب به رو جِ یگ
او را لمس کرد  یگونه    
زد و با اخم گفت شیاما باز صدا ماکان   

کنمیساعته دارم صدات م هی  گهیپاشو د  -  ! 
کرد که  ی بود ، اعتراض م یهد  یِ به جا یگری هر زِن د  د یشا

و د یخودش را بال کش یشود اما هد  یهم نم  قه یپنج دق  
و آرام گفت د یرا با مشت مال چشمانش   
د یببخش -   
جنباند  ی سر ماکان   

مادرت  یپاشو ، زود آماده شو ببرمت خونه  -   
  چیه   ستیگشاد شدند و وحشت زده به او نگر یهد  چشمانِ 

و دست در دو ستاد یهم فشرد  ماکان ا یِ نگفت و لب رو   
فرو برد  شیموها انِ یسرش م یِ سو   

برم د ی وقت ندارم با  اد یزود باش  ز -    
رمان هور د یکالمش پر انِ یم یهد   

 
 
 
 



 
 
 
 

؟ یپس ام بد  یخوایم - ! 
بغض   یِ رنگ و بو شیو صدا  د یچیرا دوِر خودش پ پتو

  گرفت
به مامانم ؟ یپس ام بد  یخوا یآره ؟! م - ! 

شد  ره ی، به او خ بیاخم کرد و دست در ج ماکان   
  رونیب یِ و نگاهش را به پاها  د یاش را بال کش ینیب یهد 

مانده اش از پتو دوخت و اشک قطره قطره بر گونه اش 
د یچک   

د ی را چسب شیزانو زد و بازو شی روبرو ماکان   
  ه یگر یدار یبهت گفتم برو آماده شو  به جاش نشست -

ال ی !  ی؟! وقت ندارم هد  یکنیم  ! 
 یو او را همراه با خود بلند کرد که صدا د ی را کش شیبازو
ماکان او را  نکهیاز ا د یترس یهم اوج گرفت  م  یهد  ی  هیگر  

را جز او نداشت  یکس ایکند  او که در دن رها  ! 
مادر و پدرش هم ، مادر و پدرش نبودند  یحت  ! 
به تِن او داد  یو تکان  د یکش یکالفه پوف  ماکان   

لن ؟ا یکن یم ه ی؟! چته ؟! چرا گر هیچ - ! 



سر بال گرفت و لب زد  یهد    
؟ یترکم کن یخوایم - ! 

هم شدت   یهد  یِ حال بارِش اشک ها نیو در ع د یخند  ماکان
گذاشت و به  یگرفتند  دستانش را دو سمِت صورِت هد   

شد  رهیاش خ یباران چشمانِ    
شد   ینم یبا هد  نگونه یاش را گرفت ، ا میصبح تصم دمادم

  ادامه داد 
داد  یم  ریی را تغ زهای چ یبعض د یبا   

در چشم اش لب زد  چشم   
که پس بدمت ! اگر هم قرار    یستیو لباس و کفش ن  زیتو م -

ی تو فقط چند روز  رفتم یم نجا یبود ترک ات کنم خودم از ا  
کم بهت برسه     ه یمادرت تا حالت بهتر شه  تا   یخونه  یریم

هر  خوامی، نم  یتنها باش خوامینم  ادهی روزا کارم ز نیمن ا  
غذا  یتنهاس ، هد  یباشه که هد   نیفکرم به ا رم یکه م  جا

دهینخواب ینخورده ، هد    
 یبود ، رو دهیبه دوِر خود کش یرا که هد  ییزد و پتو چنگ
انداخت نیزم   
دست ، مچِ هر دو دستش  کیهل داد و با   نهیآ یِ را روبرو او

شرم زده به خود  یسرش نگاه داشت  هد  یِ و بال  د یرا چسب  
د یماکان غر یتا از دسِت او خالص شود ول د یچیپیم   



پوست   هیجز   یز ی؟! چ ینیبیم   ی! خودتو نگاه کن ! چ نیبب -

 ! رو استخوون ؟! نگاه کن
به   نهیچانه اش را گرفت و واداراش کرد در آ گریدسِت د  با

شده اش زل بزند  یخودش و بدِن استخوان   
و پچ زد رمان هور  دند یلرز یهد  یها لب  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟! چون من ی خوایمنو نم نی هم یپس برا -    
گفت و دستانش را رها کرد  کالفه دوِر   یظیاَِه غل ماکان

 رهیاو خ ِس ی، به چشماِن سرخ و خ نهیو در آ د یخودش چرخ
 شد

- 
که   ستم یمن ن نی ا یفهمی؟! چرا نم ستم یمن مهم ن  یفهمینم چرا
دوستت داشته باشم ؟ د یبا ! 



  یم یخسته بود ، کاش هد    ستاد یآمد و پشِت سرش ا شیپ
او را داشته یکه عالقه  ست ین نیارزش اش به ا د یفهم  
  باشد 

از من   ی، انتظار  یخودت ، خودتو دوست ندار یوقت -

 ! نداشته باش
و با   د یچیدسِت راستش را دوِر شکِم او پ یبه آهستگ سپس

اش را به خود فشرد و زمزمه کرد بال تنه  گریدسِت د    
  ایرهات کنم ! چون بخوام  تونمیترکت کنم ! نم  تونمیمن نم -

تونم یکه نم ید ی! نفهم می به زندگ ینخوام تو گره خورد   
که   نهیبه خاطِر ا ادامیکه تماِم داد و فر ی فهمیبدم ؟! نم آزارت

؟! من  رهیی قابل تغ ریمن غ یِ جات تو زندگ دونمیخودمم م  
 کشمیو داد م کنمیام ، اگه پرخاش م یبَدم ، اگه عصب اگه
ه یقلبم   یِ که رو نه یا یِ نشده برا م یکه زخمم ترم نهیا یِ برا  
تو رو توش  تونمیبزرِگ سر باز هست  تا درمون نشه نم زخمِ 

، که  یستی که تو مهم ن ستین نیاش ا یجا بدم  اما معن   
  نمت یب یمن م  نم یات رو بب تی که فقط زن یزن  ه یدر حِد  برام
، الن  خواستمتینکن ! من اگه نم خود یب  یِ فکرا    یهد   
اگر قرار به حضورت نبود ، هزار راه بود که   ینبود  نجایا

تو    رمیات بگ دهیناد  تونمی از خودم دوِرت کنم  اما من نم  



رهات   ذارهیکه نم  یمنو دار  یاز فرشته   یبخش هی وجودت
که   یزیدم ، اون چبار فرشته رو از دست دا هیکنم ! من  

 ازش
کنمیخودم حفظ م  یرو با چنگ و دندون برا مونده  ! 

  ر یو ز د یکش حصاررا به سمت خود چرخاند و محکم در  او
  گوشش نجوا کرد 

ستمیبرو آماده شو  نترس ، من مرِد رها کردِن تو ن -  ! 
زد  رونیرا از دوِر او گشود و از اتاق ب دستانش   
خورد   یاز خودش به هم م حالش   
مرد بود  ی کم کاش     
*** 
  ختهیرا برانگ  ی اد یز ی ها تیشدنش به مهراوه حساس کینزد 
  بود 
  ی تماس ها نیا  لِ ینظر دارد و دل ریدانست ماهان او را ز یم

بود   نیبدون وقفه اش هم هم   
ماکان قصد جواب دادن نداشت اما   
شِب پنبه   کیا بود ر دهیسیکه هر چه که تا حال ر یبه کس  نه

  کرد 
او   یِ برا نیو ساکت بود و ا  ک یتار مهی ، ن یبدوِن هد  خانه
خاطر به همراه داشت تیرضا   



خود خودش را از  ی ب یها الیدانست با فکر و خ یم حداقل
نخواهد برد رمان هور  نیب  
 
 
 
 
 
 
 
 
را به لبش    یوسط گذاشت و فنجاِن چا زِ یم   یِ را رو شیپا

کرد  کینزد    
آن   یبه صفحه  ینگاه میهمراهش باز زنگ خورد و ن تلفن

  انداخت و باز هم ماهان بود 
  یگر یداد شخِص د  ی مداومش مهلت م یمگر تماس ها اصال
؟  د یایخط ب یِ رو ! 
نکرد  یتوجه اما   
 نیکه ا د ینوش  ی چا یدندان فرستاد و جرعه ا  ر یرا ز  ینیریش

ی در باعث شد نچ یِ به رو یدر پ ی پ یکوبش ها یبار صدا  
  کند 

شک ماهان بود  بدون  ! 



افکار   ی برا ید ییتا نشیخشمگ  یدر را گشود ، چهره  یوقت و
  او بود 
لبش بال رفت ی گوشه   

ی به به    اخو -  ! 
تلفن همراهش را چنگ زده بود بال   یکه گوش یدست ماهان

د یاو کوب ی  شانه یِ آورد و به رو   
یساختن که جواب بد  نیا یبرا صاحابو یاون ب -  ! 

 داریبه جر و بحث و د  ی لیتما  د یبال انداخت و کنار کش شانه
باشد  رایمجبور بود او را پذ  یبا او نداشت ول    

اش ادامه  یچا دنِ یمبل نشست و به نوش یِ توجه به او رو یب
  داد

 یِ دراز شده اش رو یِ به پاها یو لگد  د یکش  ی خرناس ماهان
زد  زیم   

، معلوم هست چه مرگته ؟ نوای ح ی  کهیمرت - ! 
بال رفته به او  یزد و با ابروها هیمبل تک  یرا به پشت  سرش

شد  رهیخ   
ماکان به تنگ    یها یخودسر ن یها و ا یسرکش نیاز ا ماهان

  آمده بود
باشد  یحد کله شق و خودرا نیکرد تا ا ینم فکر   

؟  یشد  ریدرگ وشیچرا با دار - ! 
اخم کرد  یاندک ماکان   



شناسم ینم وشی؟! دار وشیدار -  ! 
د یهم گذاشت و غر یِ پلک رو  ماهان   

خدا یِ محِض رضا -     ! 
سر   ز یم یِ را رو وانیرا جمع کرد  ل شیو پاها د یخند  ماکان

برادرش زل زد  نِ یبه صورِت خشمگ یداد و با خونسرد    
  وشیاگه منظورت از دار  اد یم ادمیداره  ییزایچ  هیها    -

گوِش من داشت واسه خودش با اون  ری اس که ز کهیاون مرت  
نشدم    ریکه جونم برات بگه باهاش درگ زد یم  کیت دختره

بشم  خودشو از ریارزششون نداشت بخوام باهاش درگ یعنی  
!رمان   اد ینم ادمیرو   یکس ن یهم همچ گهیانداخت  د  چشمم
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

گفت یاو نشست و با خستگ یکرد و روبرو ی پوف ماهان   



  یرو تموم کن  آخه اصال معلوم هست دار ای باز نیماکان ا -

روز با  هیو   ی کنیقهر م نیروز با ا ه ی؟!  یکن یم یچه غلط  
جز خرابتر کردن وضع یهم نکرد  یغلط چ یه  گهید  یکی  ! 

به تنش داد  دست به لبه   یزد و کش و قوس  یشخند ین ماکان
بال رفته گفت یشرت گرفت و با ابروها  ی ت ی   

هم مونده ؟ یا گهیخب ؟! حرِف د  - ! 
  یشد که اصال به عز و جز ها  رهیبه او خ یبا ناباور  ماهان

داد  ی نشان نم یاو توجه   
  شیکه در پ یر یکرد مس ی ودرک نم د یفهم یپسر چرا نم  نیا

 !گرفته اند تا چه حد خطرناک است ؟
د یکش یا ازهیخم  ستاد یو ا د یکش رونی شرت از تن ب ی ت ماکان   

در رو هم پشت سرت ببند  یریم -   
، به او پشت کرد   ستیدر سالن ن یسپس اصال انگار ماهان  و

بلندش آمد ، پر از حرص   یاتاق خواب شد که صدا یِ و راه
 و
ظیغ   

؟ یدوست دار ؟! مهراوه رو ی دوستش دار - ! 
شرِت دروِن دستش را مشت کرد و بلند  یت   ستاد یا ماکان
  گفت

ریشب بخ -  ! 



اتاق رفت و در را هم محکم بست و ماهان را پشت سر   به
  گذاشت
ماکان و حِس انتقام   ی شانیو پر یدانست آشفتگ ی که م یماهان
ساخته اند   ماتشیاو و تصم یبرا یبد  بِ ی اش ترک ییجو   

# 
*** 
و دِل آسمان به   د یکش  یم نیخودش را پائ  د یکم خورش کم

زد  ی م یسرخ   
بود  رهیو به آنها خ ستادهیقبرها ا یروبرو   
ستاد یکنارش ا یآمد و سپس ، کس یی قدم ها یصدا  
  رهیقبر خ یِ رو ی هم به نوشته ها اسا یبه سمتش چرخاند   سر
  بود 

وقت نتونستم باور کنم چیه -   
او ، آرام گفت ی توجه به گفته  ی ب ماکان   

 !چه خبر ؟ -
به او نگاه کرد  اسای   

  یکردن تو کاِر عموجون و رفقا  ول یسخت بود فضول -

  انجام شد 
رمان هور  د یکامال به سمت او چرخ ماکان  

 
 



 
 
 
 
 
 

 !خب ؟ -
را به سمتش    یبرد و کاغذ چهارتا شده ا بیدست در ج  اسای

  گرفت
چند تا شرکت   نیسه تا آدم مشکوک بودن  دو تا شون ب نیا -

ه یحرف شون برو داره   یلیپخش و حمل و نقل خ  
شون همه جا رفته  عالوه   شهی ان که ر ازهیپ ه ی هیشب ییجورا
اونور نوریا یچرخش  یکوتاه  یلیمدت خ  هیهر کدوم  نیبر ا  
کارا دخالت دارن اما مشکوک   نیتا چه حد تو ا دونمینم  بودن

و پدرم  برزیبودن  هر دو تا شون کارشون رو از شرکت فر  
  کردهیکار م یمدت تو موسسه ا هیشون  یکی کردن   شروع

جا به  یدار بوده که اکثرا برا خچال ی ینایکه کارش با ماش  
  کردهیاستفاده م ناشیاز ماش یفاسد شدن ییمواد غذا ییجا
رمیاومدم حق پدرمو بگ کنهیر م بهم شک داره  فک برزیفر   
  ی کاف یبهش ثابت کنم من به اندازه  یچه جور گهید  دونمینم

 ! از بابام متنفرم



  اسایداد   یجا بشیزد و کاغذ را دروِن ج ی پوزخند  ماکان
چشم به قبِر کودِک به  ستاد یآمد و شانه به شانه اش ا شیپ  
دوخت و زمزمه کرد  امدهین ایدن   

موند یبچه زنده م نیکاش حداقل ا -    
  ی م گر ید  یبه شاخه  یمشوش بود و مدام از شاخه ا ذهنش
د یپر   

رخِ او دوخت می بال آورد و به ن یرا به سخت نگاهش   
و  نیو زم یاریطاقت م  ی؟! چطور یطاقت آورد  یچطور -

؟ یدوزیزمان رو به هم نم ! 
و آرام  د یکش  شانه  یِ و چشم بست  دست رو د یکش یآه ماکان
  گفت

، مثل جا   کنمیو تو قلبم فرو م کنم یخنجر م هیهر درد رو  -

تا پر شه ! اونوقت ترِکَشم به همه     کنمی! صبر م یسوزن  
شهینفر پرتاب م هیخنجرا به سمت   نیو هر کدوم از ا رهیگیم   

کرد  کناِر مزار زانو  یگرفت  پلک گشود و پوف یق یعم نفس
کنارش را برداشت و آرام   یِ تریآِب چهار ل یِ زد و بطر  

  گفت
هر دو تون مادرتون رو از    ن یهم هست ه یتو و آهو شب -

پدرتون یو هر دوتون هم شاهِد ازدواجِ دوباره  نیدست داد   
اما آهو سر به راه تر از توئه  نیبود    



  یو آب د یقبرها کش یهم کنارش نشست و با دست ، رو اسای
را پخش کرد  ختی ر  یکه ماکان م   

من مادرم زنده بود که پدرم    م یمن و آهو فرق دار یول -

آهو یول  د یازش دست کش     
 یِ به قدِر چشم ها شیدر نگاِه ماکان دوخت  حال چشم ها  نگاه

و خصم بود  نهیاو پر ک   
پدرم منو و مادرمو   یحس منو درک کنه وقت تونهیآهو نم -

ه بد بود ، زنش بود ول کرد و رفت ! مادرم هر چه قدر هم ک  
! 

روش   برزی مثه فر یک ینداشت که ازش دست بکشه تا  حق
 ! دست بذاره

ناِم فرشته دوبار ضربه زد    یِ را مشت کرد و رو دستش
و خِم ناِم پسرکش کرد و آهسته گفت چیماکان انگشت در پ   

ازدواج نکرد  به خاطر تو !رمان   برزیمادرت با فر یول -

 هور
 
 
 
 
 
 



 
 
ستاد یپوزخند زد و ا اسای   

هر چند حماقتاش بدبختش کرد     د یحد رس نیعقلش در ا -

برز یمثه فر ی کیعاشق  یروز  هیاگر انقدر احمق نبود که   
اش با   یو بعدش سالها بعد قصه رو بشه ، حداقل زندگ بشه

ملت رو بدبخت  ه یرو و  یو منو ، هد  کرد یپدرمو حفظ م  
خاله اش ؟ ی خونه  یرو چرا فرستاد  یهد       کرد ینم ! 

 د یطول کش یکرد  لحظه ا ریکالمش او را غافلگ یِ انتها سوالِ 
و به زمان حال بازگردد  د یایب رونی تا از گذشته ب   

بذارم از   تونمیمون نم  تیرفت  با توجه به وضع یم د یبا -

ی شو خراب کرده  چند روز ه یروح نیو هم رون یخونه بره ب  
اد ی مادرش باشه حالش جا م شیپ   
ماکان   یشانه   یِ زد و سر تکان داد  با دست رو یتلخند  اسای

زد  یضربه ا   
خودتم خوب    ستیجا جز کناِر تو حالش خوب ن چیاون ه -

یدونیم  ! 
کردِن قبِر فرزندش  زیسر تکان داد و بعد از تم ماکان

و گفت  ستاد یا اسای یِ برخاست  روبرو   
یرو کنترل کن  یکیتا بخوام  نجا یا یایازت خواستم ب -   

گرفت یو منتظر ماند  ماکان نفس  د یابرو در هم کش اسای   



نداره   یآهو الن از من حرف شنو  اسایآهو   کنترلش کن  -

قدره  اگه به فرمانِ  یمهره  هی یوقت نداشت ! ول چی، ه  
دوِر خودم  ی متر  ه ی ی رهیدا هیبشه من رو در حد  ماهان

دارم  ی، تمام و کمال خبر داره که من چه قصد  کنهیمحدود م
 و
تون   یلیشو  از نسبت فام کیبهش نزد   گذرهی تو سرم م یچ

مشترک تون  یاستفاده کن ، از گذشته   ! 
و سر جنباند  د یپر حرص خند  اسای   

 یکس ذارهی! مگه اون دختره م یا وانهیتو د    یا وانهید  -

روش و ذارهیچهار تا م یزن ی بشه ؟! حرف م  کیبهش نزد   
دهیم لتیتحو  ! 
او گذاشت و فشرد  یشانه   یِ دست رو  ماکان   

که هر دو بهش  یمشترک  یاستفاده کن  نقطه  یاز هد  -

نید یم تیاهم  ! 
 یبه تاسف تکان داد و م یهم گذاشت و سر  یپلک رو اسای

جوب نخواهد رفت کیدانست با آهو ، آبشان در   ! 
توانست نگاِه   یماکان که برداشته شد ، چشم گشود و م دست

ند یحسرت زده اش به قبِر کوچک را بب   
باِر هزارم افسوِس زنده  ی و برا ستینگر اهی سنِگ س به

  نماندنش را خورد 



دانست درخشش اش چون   یو م د یدرخش ی کوچکش م  نامِ 
خار در چشِم ماکان است کی    

بار هم نامش را از زباِن پدر    ک ی ی حت ا ین یاعتصام مهرانِ 
د ینشن     

*** 
تا داخل شود ستاد ینهاد و کنار ا یکوچک را گوشه ا ساکِ    
اش گم شده بود اما  ی میقد  یِ در مانتو  یهد  یاستخوان کلِ یه

زدند رمان هور  یبرق م شیچشم ها  
 
 
 
 
 
 
 
 

زنِگ دِر خانه به صدا درآمد ،  یکرد که وقت   یرا نم فکرش
ند یاو را پشِت در بب   

شدنش ، دلش را شاد کرده و سرش را مقابِل    ریگیو پ آمدنش
 مادرش بال برده بود



و   ستیلب او نگر یِ بال رفته به لبخنِد رو یبا ابروها ماکان
  سر تکان داد 

یزنی؟! خوشحال م هیچ -  ! 
دو قدِم بلند سمِت او برداشت و دست در گردنش انداخت  یهد 

محکم گذاشت و آرام یا شکوفهصورِت او   یِ زبر  یِ و رو  
  گفت

 ! ممنون -
  یگذاشت که نم ی ماکان یگونه  یِ و دست رو د یپس کش سر

  دانست چگونه به ابراز احساساِت او جواب بدهد 
  یبود و نگاه در صورت او م جیاش سردرگم و گ  چهره
   د یکش رونی خاند که زنِگ تلفن همراه او را از خلسه بچر
یهد   

زد و ماکان هم پشت هم پلک   یعقب برد و لبخنِد خجول دست
کرد  یاسِم ماهان پوف  دنِ یزد  با د    

نیا دارهیدست بر نم -  ! 
را کناِر گوشش گذاشت و بدخلق گفت یگوش   

 !ها ؟! چته باز ؟ -
دانست اگر دِم دستش  یماهان آمد و م قِ یعم ینفس ها یصدا

خورد   ی م یبود احتمال کتِک مفصل  !  
اداره ایب -   



را دنبال کرد که در حاِل   یزد و با چشمانش هد  یپوزخند 
د یکش یم رونیرفتن به اتاق ، مانتو از تن ب    

 !چرا اونوقت ؟ -
د یغر یدروِن گوش  یحرص ماهان   

!    تهیاون انباِر کوفت زدنِ  شیمربوط به آت هی! قض  یایب د یبا -

باش نجایا گهیساعت د  هیتا   ! 
به او فرصِت حرف زدن بدهد تماس را قطع   نکهیبدوِن ا و

  کرد 
خوردند و به فکر فرو   وند یماکان نم نَمک در هم پ یابروها
  رفت
از چه قرار بود ؟ هیقض ! 

# 
*** 
ماکان     ستیدر هِم او نگر یسر چرخاند و به چهره   ماهان

  سر تکان داد 
! سودا گفت که تو دفتِر   شناسمیرو نم اروی نیمن اصال ا -

دتشید  یصفدر  ! 
آمد و   رونیب یی و از اتاق بازجو د یچرخ  یتیبا نارضا  ماهان

 ماکان هم به دنبالش رمان هور
 
 



 
 
 
 
 
 

رو هم    یو انگ بزرگ شناسهی تو رو م  گهیم اروی نیا یول -

،  یبهش ندار ی که ربط یثابت کن یات بسته ! نتون شیبه ر  
یگرفتار   ! 

تا اول  ستاد ی، در آن را گشود و کنار ا دند یدفترش که رس به
درون دستش یماکان داخل شود  دِر اتاق را بست و پرونده   

انداخت ز یم یِ رو را   
داره و  قتیاگه نتونه ثابت کنه که تماِم حرفاش حق  یحت -

ر یتو رو درگ یاد ی، بازم زمان ز  ست یتهمت ن ه یاز  شتریب  
تو پوست گردو ذارهیو عمال دستت رو م کنهیم   

زد  شیبه موها یکالفه چنگ ماکان   
اعصابش بود  یمرد رو ی ها حرف   
بار هم او را  کی انبار  یِ آتش سوز یاز ماجرا شیتا پ اصال
بود چه رسد به دهیند        

داشته و در   دوستی یاون با صفدر م یما که مطمئن یول -

نی! پس چرا از ا یلعنت  یهم با تمام اون دار و دسته  جهینت  



و تحت   یکنیبراشون رو نم نوی؟! چرا ا میاستفاده نکن مدرک
هیقض  یگ یروسات نم سی؟! چرا به اون رئ شونیذاریفشار نم   

؟ هیچ ! 
د ینشست و غر  یصندل یکالفه بود  رو ماهان   

  ی وسط بکشم وقت تونم یم یسودا رو من چطور ی گفته ها -

سند  هی!  خوامیمدرک م  هیاز همه پنهونشون کنم ؟!  خوامیم  
  ی نایدورب لمِ یف  ینبود! حت  یچ یه  کهیکه تو دفتِر اون مرت !

ثابت  ی! چطور داد یهم ورودشون به دفترو نشون نم یتیامن  
منم مدرک   یروسا  سیبه هم مرتبط هستن !؟! اون رئ کنم
و اونا  یگناه  یتو ب میکه به حرف سودا بگ شه ی! نم خوانیم  

 ! گناهکار
کرد و با خشم گفت  یحرص زده ا  یخنده  ماکان   

راسته ؟!    کهیاون مرت یحرفا  یکن یپس تو هم فکر م -

گناه ؟  ی اونوقت به حرِف اون من گناهکارم و اون ب ! 
را   زشیم  یِ گرفت و تلفن رو یق یکالفه ، نفِس عم ماهان

گرفت ، گفت یم یکه شماره ا یبرداشت و در حال   
  گه یتو با اون فرق داره ! اون م ی  هی؟! قض  یفهم یچرا نم -

دهیمدرک دارم ، سند دارم ، خوِد دختره هست و شهادت م  ! 
که اون مردک احتمال  میدونیسودا که م هی؟!   م یدار یچ ما
و شهادت بده که اونو تو دفترِ  اد ی! و اگه ب شناسدشیم  



، با دسِت خودش گوِر خودشو کنده ! تازه اصال   دهید  یصفدر
به هم داشتن ، خب  یربط هی  یو ثابت بشه که با صفدر اد یب  

  یبا ک یصفدر  می ثابت کن م یتونی؟! مگه ما الن م بعدش
ثابت  میتونیکاسه بوده ؟! مگه م  هیهمکار بوده و دستش تو   

  نیبه ا از یکه ن  میتونستیاس ؟! اگه م هیقض نی پشِت ا یچ  میکن
هو یو ببند نبود !  ریو خطر کردن و بگ یهمه جاسوس باز  

تو پس   ییو خالص ! الو    کجا می گرفتیهمه رو م می ختیریم
یی؟! دو تا چا  ! 

کرد  یو پوف د یدستگاه کوب یرا محکم رو یبعد گوش و   
گفت رمان هور  ی زد و با خستگ هیاش تک یصندل یِ پشت به  

 
 
 
 
 
 
 
 

اتهام خالص   نیاز ا یتونیم  یچطور نیبرو و بگرد ، بب -

  ییجورا ه یکردن و بد نام کردنته    ریدرگ یاتهام برا نیا  یش
 تو



حال شک ندارم ، صد در    رونیبکشن ب خوانی م  هیاز قض رو
حرفا  نیا  یهست  ییکسا هیو  زایچ هیتو دنباِل  دنیصد فهم  

که دست و بالت رو ببندن نهیا یتهمتا هم برا نیا و   
شلوارش برد  بِ یپوزخند زد و دست در ج ماکان   

چه برسه   دمیدختر رو نشن  نیجالِب من تا حال اصال اسِم ا -

و ب یعکس ! اونوقت بهم تهمت فر یِ از رو ی ! حت دنشیبه د   
! من خر م کجا بود که   زننی م دست درازیو  سواستفاده

 !پالون داشته باشه ؟
با دست چشمانش را ماساژ داد  و   

  یسربازد یدر آمد و نگاِه هر دو برادر به آن سو چرخ یصدا
به دست داخل شد و احترام گذاشت ینیس   
ماهان قرار داد ؛   زِ یم یِ را رو  یچا  یاستکان ها نکهیااز  بعد 

، اتاق را ترک کرد  گری د  یدنیبا پا کوب   
استکان خودش را برداشت و در حال مزه مزه کردِن   ماهان
گفت یچا   

درخواست    یر یو خودتو سفت بگ یبندت رو ببند بدنبهتره  -

احتمال د یباشه  با ریگی کنه و پ تیکرده که شکا لیوک  
میرو بد  ی زیچ هر   

گفتن   یبرا  یز یو سر تکان داد  به واقع چ  د یلب گز ماکان
کرد  ینم دایپ   
او را نشانه رفت تشیعصبان رِ یماند و ت رهیبرادرش خ به   



درست   یتونیکار رو هم نم ه ی  یخدا لعنتت کنه ماهان  حت -

وسِط کار و گروِه من و به همه  ی! خودتو انداخت  یانجام بد   
رو   یاتهاِم واه ه ی یتونی نم یو حال هم که    حت ی گند زد  یچ

بودنت به درِد خودت سی! پل  یاز سِر من رفع کن  
خورهیم  ! 
در گذاشت   ی رهی دستگ یِ و دست رو د یپا چرخ یپاشنه   یرو

ماهان بلند شد  یکه صدا   
وسط اشتباه  نی ا یک  یدونینگو ماکان ! خودتم م یور یدر -

! تو ما رو  میندار یریکرده  نه من و نه اون بچه ها تقص  
ید یهچل و حال هم خودتو کنار کش  نیتو ا یانداخت  ! 
پوزخند بود   کی سر به سمت او چرخاند و جوابش تنها  ماکان

محکِم دِر اتاق دنِ یو بعد هم کوب  ! 
د یو غر د یکوب نی پا بر زم ماهان   

یلعنت -  ! 
گرفت یهمراهش را برداشت و شماره ا تلفن   

دسِت اون ماکان و   نکهیکن قبِل ا دایرو پ یبرام کاوه پناه  -

احمق بهش برسه یِ اسای  ! 
  بِ یدانست حال دو رق یانداخت و م  زیم  یِ را رو یگوش
جنگند و شک یهدف م  کی یشده اند و برا قی، رف نیرید   

رساند  یکناِر ماکان او را زودتر به هدف م اسایبودِن  نداشت
خودش با کاوه صحبت کند و او  نکهیخواست قبل از ا یو نم  



، دسِت ماکان به او برسد که   د ینما یاطالعات ی هیتخل را
بالها را بر سرش خواهد آورد !رمان   نیمطمئن بود بدتر

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
ال آورد و انداخت و سرش را ب زیم  یِ را رو ست یل یبدخلق با

شد  یکه داخل اتاق م ستی نگر یبه حامد    
به او مهلت نداد در را ببندد  یحت   

خانم ؟ هیچ نیا - ! 
ست یبه او نگر دهیگرد و ترس یبا چشمان  دختر   

قربان ؟ ه یچ یچ    یچ - ! 
د یکاغذ کوب یِ با انگشت اشاره اش رو ماکان   



برگه رو امضا کردم ؟! چه خبره   نیا یِ پا ی! من ک  ـــنیا -

! اون از انبار   کنه یخودش داره کار م ی برا ی؟! هر کس  نجایا
 و

نیاز ا نمیشدِن داروها و ا گم  ! 
آمد و برگه را برداشت و از نظر گذراند  سپس  شیپ یحامد 

  به او نگاه کرد 
من فرستاده یتون برا  ی! منش نیخودتون دستورش رو داد  -  

! 
د یو غر د یکوب  زیم  یِ با کِف دست رو ماکان   

  ن یبرگه و چن  ن یمن چن گم یخانم ؟! م گم یمن دروغ م یعنی -

رو امضا نکردم ! مگه صد بار نگفتم تا از زبوِن خود  یچک  
پول   نی؟! ا هیچ  نی؟! پس ا نیرو انجام ند  ی، کار نید ینشن من
صادر شده ؟! گفتم  یرفته ؟! به حساِب ک یک  بِ یتو ج  
  فِ یمشت آماتوِر ح هیانگار همه تون  ی! ول نیکار بلد  شماها

! تا فردا فرصت  ن یما رو بدبخت کن نیکه بلد  نینون هست  
خروجِ پول از حساِب شرکت رو   نیچک و ا  نیا زِ یر یدار

پولو !  نیا رونیب کشم یوگرنه از حلقومت م   یار یبرام درب
 حالم 
ال یبرو !  بفرما   ! 

، در را نشان داد  یبا دست و به حالِت بد  و   



گفت و   یتکان داد و چشِم آهسته ا یو سر د یزن لرز  ی  چانه
  به سرعت اتاق را ترک کرد 

باز   شانه یِ را تا رو راهنشیپ  یکرد و دکمه ها ی هوف ماکان
د یبه گردنش کش ینمود و دست   

خروجِ پول ن یاز حد مشکوک بود و حال هم ا شیزن ب نیا     
مبلغِ   نیچک را با ا نیگفت که ماکان ا یم نانیبا اطم رچطو

 !بال امضا کرده و آن وقت خودش خبر نداشت ؟
حوصله به صفحه   یلرزِش تلفِن همراهش باعث شد ب یصدا

شماره ناشناس بود پس رِد تماس داد اما   ندازد یب یاش نگاه  
د یلرز یلحظه بعد دوباره گوش چند    
  یپاسخ ، قطع کرد اما باِر سوم ، با ب یبار هم تماس را ب نیا

و پرخاش پاسخ داد  یحوصلگ   
 !بلــه ؟ -

، باعث   د یخط به گوشش رس یِ مرد که از آن سو یِ صدا و
  شد از جا بپرد و کت اش را چنگ بزند 

؟!رمان هور  مارستانیکدوم ب -  
 
 
 
 
 



 
 
 
د یدو رونیبالفاصله از اتاق ب و   
# 

*** 
و گفت د یکوب رشیپذ  شخوانِ یپ یِ دستش را رو کفِ    

تصادف کردن  مانا    نجانیبهم زنگ زدن گفتن خواهرام ا -

این ی و تابا اعتصام   
ا؟ین یاعتصام یآقا - ! 

شد  ی م کی که به او نزد  د یرا د  یو مرِد جوان سرچرخاند    
حالشون خوبه  رن یمن گفتم باهاتون تماس بگ -  ! 

بلند به سمتش رفت و پرخاش کرد  ی گام با   
 !کجان ؟ -

سالن را نشان داد  یبا دست انتها مرد    
  اتاق صد و چهار -

محکم و پرشتاب از کنارش   یی توجه به او و با گام ها یب
  گذشت و دِر اتاق را هل زده گشود 

دو تخِت کنار هم ، نشسته و رنگ   یِ دو خواهرش بر رو هر
  به رخ نداشتند 



فرستاد و به سمت   رونیاش را ب شانهدروِن  حبس شده نفِس 
د یکش حصارشان پرواز کرد  ابتدا مانا و سپس تابا را در    

شده ؟ ی شد ؟! چ یچ - ! 
را چنگ زد و با   راهنشیداد و پ هیاو تک ی  شانه سر به  تابا
خفه گفت ییصدا   

میتصادف کرد  -  ! 
به خواهرش ، سر جنباند  رهیهم خ مانا   

د یبا خشم به او توپ ماکان   
تون   نی! شماها ماش ستم ی! نفهم که ن نیتصادف کرد  دونمیم -

ن یتا حال راننده شد  ی؟! از ک نیکجا بود که تصادف کن  
؟ اصال ! 

  با برادِر من بودن -
چرخاند و باز همان مرد که او را به اتاِق خواهرانش   سر
د یکرد را د  تیهدا   
کرد  خما   

 !برادِر شما ؟ -
برد رمان هور بیدست در ج  مرد   

 
 
 
 



 
 
 
 

نده    راژیو ابونایصد باربهش تذکر دادم تو خ   وانیبله  با ک -

ان یمن شد البته  گفتم نهار ب  رِ ی! تقص ده یگوش نم یول  
من و ِش یپ رستوران     
نکرد و نگاهش را به   یاو توجه یاما باز به گفته ها ماکان

 خواهرانش داد  چشمانش را تنگ کرد و با شک به آنها 
ستینگر   
آورد  رونیاو ب حصارو تابا سر از  د یچشم دزد  مانا   
کرد و زمزمه نمود  یقروچه ا  دندان   

نطــوریکه ا -  ! 
دسِت تابا را گرفت و فشرد  مچِ    

تصادف کردن ؟! حاِل برادرتون چطوره ؟ یک - ! 
آمد  شیسرخوش کرد و پ  یخنده ا مرد    

 ادشیرو صورتش بخوره  هیحالش خوبه ! چهارتا بخ  -

مثه اسب نرونه مونهیم  ! 
کرد  ی ناله ا تابا   

 ! داداش ! دستم -



اش رها   ی پا یِ را به او داد و دستش را رو زشیتند و ت نگاهِ 
  کرد 
گرفت تا نکند همانجا بر سرشان عربده بزند  یق یعم نفِس    
ستینگر ی بود و به او م ستادهیخت مانا احال کناِر ت  مرد    

  ی حاِل هر سه خوبه  خدا رحم کرد بهشون که اتفاق بدتر -

موند یهمه م  یاش برا یشمونیوگرنه پ فتاد ین   
د یکش یگفت و خرناس یهوم یعصب ماکان   

 ! البته -
به مانا انداخت یزیآم د ینگاه تهد  و   
شد   یم رشیدستگ  ییزهای کم چ کم   

  ی برا نکهیخواهرانش به خانه و درخواسِت ا یناگهان آمدنِ 
شان اقدام کند  یانتقال   
تماس   نیاز حد که مادرش در آخر شیب یرفتن ها  رونیب

    شان به آن ها اشاره کرده بود و حال
افکارش   یبه داخِل اتاق ، رشته  یداخل شدِن مرِد جوان با

  پاره شد 
داشت  قت ی بود ، حق دهیاگر آنچه که در ذهنش کناِر هم چ واقعا
بود  ار یابلِه تمام ع کیاز خواهرانش  ی کی؛   ! 
  یتنها مورد  د یو شا کلیساله و درشت ه یبه نظر س یمرد 

خوب و جذابش ی شد ، چهره  یکه باعِث جذِب دختران م  
  بود 



  یو فاصله  بشی و غر بیاو با آن پوشِش عج انِ یم  یربط چیه
رمان هور  د ید  یبا خواهرانش نم ادشیز یِ سن  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شانه یِ که تا رو یاندام راهنِ ی گشاد و پ بِ یشلواِر شش ج آن
به  یبود چه ربط زانیاز گردنش آو یباز و گردنبنِد اسکلت  

داشت ؟ خواهرانش ! 
و  اورد ی پلک بست و طلِب صبر کرد تا تاب ب یا لحظه

  یآنگونه که او فکر م هیقض د ی ؛ شا زد یرا به هم نر مارستانیب
 کرد 

 ! نبود 
شلوارش فرو برد  بِ یدستش را مشت کرد و در ج ماکان   

برن خونه  درسته ؟ توننیم  ستین یخب پس اگه مساله ا - ! 
سر جنباند  مرد    



برادِر خانم   شونیجان ا وانیفقط ک    ست ین یالبته  مساله ا -

  ها هستن  آقا ماکان
دست به سمِت او دراز کند ،   نکهیآمد وقبل از ا شیپ وانیک

داد و به سمتِ  رونیاش ب ین یماکان هوا را به شدت از ب  
د یچرخ خواهرانش   

میبر الی -  ! 
آمد و  نیتخت پائ یِ از رو  یو به آرام د یآِب دهان بلع مانا

را به پا کرد  شیکفش ها   
شد و   یم دهید  یصورت شان تنها چند خراِش جزئ یرو
آنها هم نبود  پشتِ  ی در دست و پا یجد  یاز ضربه ا یاثر  

تابا داد و هنگاِم خروج از   ی به شانه  یو هل ستاد یا سرشان
او را صدا زد  وانی اتاق ، برادِر ک   

 دوارمیام  دارتونی، خوشحال شدم از د  ا ین یجناِب اعتصام -

، با توجه  ست یهم درش ن ی که البته شک  می نیبازم هم رو بب  
از مسائل یلیخ به  ! 
رفته   رونیبا چشم و ابرو به دخترها اشاره زد که از اتاق ب و

  بودند 
د یکامال به سمِت او چرخ ماکان   

لحظه هی؟! اصال  یچه مسائل -      
ستاد یاو ا ی شانه به  شانهرفت و  شیپ یاندک   

 !شما ؟ -



و خونسردانه بر لب راند و به چشماِن  یور کی  یلبخند  مرد 
شد  رهیاو خ   

دوسِت مانا جان  یکاوه ام  کاوه پناه -   
# 

*** 
  د یپدال فشرد و با خشم غر یِ را عوض کرد ، پا رو دنده

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسِت مانا جان ! دوســـِت   گهیم  زنهیتو چشِم من زل م -

ایواشنگتن بود  یتون بچه  مــانـــاجـــــان؟! شماها ننه   
تو چشِم من   کنهیکه انقدر جرات م نیکار کرد   ی ؟! چ باباتون

و دوست  میبگه من و داداشم ، خواهرات رو تور کرد   
؟! هــــان ؟ میپسرشون ! 



چه گذشت و چطور آنها را از   قهیدر آن چند دق د ینفهم اصال
کردند  رونیب  مارستانیب   
  چیکه سوئ یکه اتاق را ترک کرد تا لحظه ا ی از زمان ییگو

زد ، کامال   رونیب مارستان یب اط یرا چرخاند و با سرعت از ح
 از

بود  اهیپاک شده و س ذهنش   
و نعره برآورد  د ی فرمان کوب یِ رو یمحکم  مشت   

نکشتمش ؟  ینکشتمش؟! چطور یچطور - ! 
جلو   یجرات نداشتند کناِر او و در صندل  ی و تابا حت مانا
  اد یعقب ، در خود مچاله شده و با هر فر یودر صندل نند یبنش
 او 

بستند  ی م چشم   
 ادشینشان بدهد   یچه واکنش  د یدانست با یآن لحظه نم قایدق

اش را چنگ زد  قهیو  د یدسِت کاوه کوب رِ یهست که ز    
  ریو ز د یفرمان و به صورت مداوم کوب یِ کف دست رو با

  لب و با حرص گفت
و پدرشو  کنمیم داشی پ   کنمیم داشیپ   کنمیم داشیپ -

کنمیم داشیپ  ارمیدرم  ! 
که   د یچشمانش را گرفت و نفهم  یِ لحظه خون جلو کی در

چه  ستین ادشی گریکاوه نشاند و د  یبر چانه   یچطور مشت  
 ! شد 



  مارستانیاز ب رونیاو را به ب یبه خاطر داشت که مرد  فقط
آمدند  ی به دنبالش م هی کرد و خواهرانش با گر تیهدا   
پرتاب شان کرد  نیو داخل ماش د یکش اد یسرشان فر بر   

اند  ختهی کرد در اطراِف گردنش آِب جوش ر یم حس   
باعث شد تا   نیسبقت گرفت و هم ینیزد و از ماش عربده

 بغِض مانا پر صدا ، بترکد 
شد  رهیبه او خ نهیو رگه دار از آ یخون  ی چشمان با   

 ! نشنوم صدات رو ! نشنوم ! خفه شو ! خفــه -
گفت ظی مشتش فشرد و پشت هم با غ انیرا م سردنده   

  نشنوم  نشنوم  نشنوم -
*** 
اتاِق مهمان نشسته و با صدا    یتخِت تک نفره  یِ دو رو هر
نع ازو ما ستادهیبود که برابِر او ا یهد  نیکردند و ا یم  هیگر  
شد که به سمت شان هجوم ببرد  یم نیا   
آنها را نشانه رفت رمان هور  ی هد  یشانه   یِ دست از رو  با  

 
 
 
 
 
 



 
 

با دو تا نره خر   نیکه بر  نیتا حال انقدر دم درآورد یاز کِ  -

ی پ ای نی درس بخون می؟! ما شما رو فرستاد  نیبش قیرف  
  نیگفتیم یبود ه نیهم ی؟! برا یو خوش گذرون یولگرد 

؟! من خون  قاتون یرف  شیپ نی ا ی؟! تا ب م یریبگ  یانتقال میخوایم  
حالله ، حلـــال  زمیبر نجایرو ا تون  ! 
اش گذاشت و او را به عقب راند  شانه یِ دست رو یهد    

زمیلحظه  گوش بده عز هیماکان   ماکان جان   گوش بده  -   
د یکش اد یدسِت او زد و فر  رِ یماکان ز  اما   

رو ؟! پسره تو چشِم   ی رو گوش بدم ؟! چ ی؟! چ گوش بدم  -

از  شتری وقاحت ب گهیشم ! د دوستی گهیم  زنهیمن زل م  
؟! مِن خر رو بگو ! منو بگو !   نیاز ا شتری؟! فضاحت ب نیا

کن  ی کار هی!  می ری بگ یکن انتقال یکار  هی گنیاومدن به من م  
میول بچرخ  می با اونا بر نجایا میایب  ! 
که از ترس عربده   ست یچرخاند و به دخترها نگر یسر یهد 
بودند  دهیچسب گریکد یقانون برادرشان به  ی ب یها   

صورتش گذاشت یِ و دست دو سو ست یبه ماکان نگر دوباره   
  ه یباشه   بذار   ن یباشه  باشه   اشتباه کردن  ماکان منو بب -

بگو یخواست  ی، بعدش هر چ ن یکم آروم ش   



که تا کنون از او   ستینگر یآنها م  به یبا چنان خشم ماکان
بودند  دهیند    
اش گذاشت و او را به عقب هل داد و  شانه یرو یدست یهد 

و در را بست د یبه سرعت چرخ    
ماکان را لمس کرد و آرامتر گفت یو بازوها صورت   

بچه ان     گمیم ی چ نیگوش کن بب   یباشه  تو حق دار -

  جوونن  اشتباه کردن
د یشد و غر رهی به او خ ماکان   

؟! مگه من جوون نبودم ؟!   ی ا ی؟! چه جوون یچه اشتباه -

؟ ی؟! تو اشتباه کرد  یمگه تو جوون نبود  ! 
دند یلرز شیهم فشرد و پلک ها  یِ لب رو یهد    
قلِب ماکان را لمس کرد و آهسته گفت یِ رو   

رفته   ادتیمن عاشِق تو شدن بود   منم اشتباه کردم ! اشتباهِ  -

مرِد متاهل شدم  اشتباِه اونا کمتر از منه هی!؟ عاشِق    
را محکم بر هم فشرد  شیو پلک ها د یدندان بر هم سائ ماکان   
را به   یگفت و هد  یظیو اَِه غل د ینفس کش ی ن یشدت از ب به

بلند به سمِت اتاِق کارش رفت ییعقب راند و با گام ها   
گرفت یشانی به پ یرا محکم بست و دست در   
  ی نفس م یرفت و به سخت یم  ن یبال و پائ یاش به تند  شانه
د یکش   



  یهد  یجمله   کیبود و همان  نیسنگ شیبود برا دهید  آنچه
تر نیسنگ شیبرا   
و ساعتش را   لیرفت و موبا واریکوچِک کناِر د   زِ یسمِت م به

آن انداخت  یِ روبا حرص    
چشمانش را با انگشت فشرد    ی نشست و گوشه  یصندل یِ رو

زند رمان هور یم رونیدود ب شیکرد از گوش ها یحس م  
 
 
 
 
 
 
 
 

شان شکل گرفته   ان یکه م ی ا دوستیو  یفقط فعِل دوست نه
کرد که انتخاِب اشتباه شان هم بر شدت یبود او را عصبان  

اش افزوده بود  خشم   
از او هم بزرگتر بود  یحت کاوه  ! 
و با خشم   د یکوب ز یم یِ رو  تیدستش را با عصبان کفِ 

از خود درآورد  یاصوات   



  یکاغذ  یِ را به اطراف چرخاند که چشمانش به رو نگاهش
کرد  ریبه او داده بود گ اسایکه    
رد و آن را گشود و مردمکش را حوصله دست دراز ک یب

گردش داد که شی نوشته ها یِ رو    
دروِن قلبش سقوط کرد  ی زیکرد چ حس   
گرفت  ز یم ی را به لبه  گرشید  دستِ    
؟ د ید  یچه بود که م نیا ! 

*** 
و از   د یوز یسرِد دمادِم صبح از پنجره به داخل اتاق م یِ هوا
نشست یبر تنش م راهنشیباِز پ ی لبه ها انِ یم   
هم نگذاشته بود  یِ چشم رو  یلحظه ا یحت   

پر بود از فکر سرش   
خانه اش نفوذ کرده بود ؟  یِ تا کجا دشمن ! 

خواهرانش ؟ یِ کیکناِر رِگ او ؟! تا نزد  تا ! 
نخورد  ی دِر اتاق که آمد ، باز هم تکان یِ صدا   
 یِ در سکوِت محِض اتاق باعِث صدا یسبِک هد  ی ها قدم
فهماندند که دخترک در حالِ  ی شدند و به او م ی م ی فیخف  
شدن به اوست کینزد    
نشست شیموها  انِ یم یبعد دسِت هد  یبست و لحظات چشم   

دارن ، نه !؟ دوستی ید یکه فهم  ستین  نیقصه فقط ا - ! 



خسته اش را از هم فاصله داد و سر به سمتش    یِ ها پلک
ند وگوِش او رسا یِ آرام سرانگشتانش را رو یچرخاند  هد   

کرد  زمزمه   
همه خشم و   نی، ا تتیهم هست  تماِم عصبان  گهید  زِ یچ هی -

رونیپسرا و ب ی  هیصداته فقط به خاطِر قض  یِ که تو یترس  
شده ماکان ؟ یچ   ستیخواهرات با اونا ن رفتنِ  ! 
  ی گرفته ا یخشک اش را با زبان تر کرد و با صدا یها لب
  گفت

حق ندارن از خونه برن     یفقط مراقب شون باش هد  -

پله ها برن  حق   نیخبر از من حق ندارن تا پائ  ی ب  رونیب
 ندارن 

حرفتو گوش     نَنِشونیاون پسرا حرف بزنن ، حق ندارن بب با
 نکردن بهشون بگو با من طرفن ! خودم هم با مامان و بابا 

نگو رمان   یزیماهان هم اومد وساطت چ یحت  زنم ی م حرف
 هور

 
 
 
 
 
 



 
 

شد  کیبه او نزد   شتریو ب د یگز لب یهد    
شده ماکان ؟! نکنه به اون قصه یچ -     

  حصاراو را در  گریلب اش نهاد و با دسِت د  یِ رو انگشت
و زمزمه کرد  شکوفید را  شیموها  یِ ، رو د یکش   

بزنه  نترس بی به شماها آس یکس  ذارم ینترس  تا زنده ام نم -   
# 

*** 
کدام شان   چیبود اما انگار از ه رهیبه نوشته ها خ نگاهش

د ی فهم  ینم یزیچ   
  کی به قدِر  یخواند و باز حت  ی خط را هزاران بار م ک ی هر

از آن نداشت ی کوتاه هم درک یجمله    
انداخت و باعث شد مهراوه سر  زی م یِ ، کاغذ را رو کالفه
به او بنگرد  نکشیع ی ها شهیش انیو از م رد ی بال بگ   

؟ هیچ - ! 
گپ و گفت حول و حوش کار به نزِد او آمده بود  ی هم برا باز   
بال انداخت چانه   

ستین ی، مساله ا یچیه -   
داد و بعد از  یتلفن را برداشت و سفارش دو فنجان چا  یگوش

از چشم برداشت و گفت نکیقطع تماس ، مهراوه ع   



الن    ی! اصال تمرکز ندار ست یکه ن یچیه  یِ چیمطمئنا ه -

ی رش یکه درگ ست ین  یخاص زیکه دستته اصال چ یاون کاغذ   
و   ید یفهمی م یخوند یاگه حواست سر جاش بود و درست م که
کنار شیذاشتیم   

آرام و خسته گفت  د یبه صورت کش یکرد و دست ی نچ ماکان   
؟ ید یخواهرامو که د  - ! 

د یاش خودش را بال کش  یسر تکان داد و درون صندل مهراوه   
دو تا دختر نوجوون بودن دمشونیبار که د  نیآره  آخر -   

زد  یلبخنِد کج  ماکان   
شترهیالن دانشجو ان  دردسرشون ب -  ! 

زد  یلبخند  مهراوه   
- ؟ ی انقدر گرفته ا یشده ماکان ؟! سر چ یچ ! 

 هیاش تک یصندل  ی گرفت  سرش را به پشت قی نفس عم ماکان
  داد

بهم زنگ زدن  تصادف کرده بودن    مارستانیاز ب روزید  -

و مارستانیرفتم ب یبا هول و نگران      
تمام گذاشت و سر جنباند  مهراوه ابرو بال   مهیرا ن  حرفش
  فرستاد 

 خـب ؟!رمان هور -
 
 



 
 
 
 
 
 

زد و دست مشت کرد  یپوزخند    
! با دو تا   رونیاشون رفتن بدوستیبلــه ! خانم ها با  دمید  -

رونیکرگدن رفتن ب ی  هکیمرت  ! 
د یو دوباره پرس ستی به او نگر یبا خونسرد  مهراوه   

 !خب ؟ -
را بال برد و غر زد  شیصدا ماکان   

 ! خب که خب -
گفت یاو نازک کرد و نچ  ی برا یپشت چشم مهراوه   

همه ناراحت و    نی، ا نیا یتو فقط برا یعن ی؟!  ی خب که چ -

خواهرات با دو تا پسر در ارتباطن ؟ ید یکه فهم  یکالفه ا ! 
اته ؟ ی ناراحت یباعِث همه   نیا ! 

ستاد یکرد و ا یتک خنده ا یعصب ماکان   
؟ هیکم زیچ - ! 



 ی چا  ینی با س یگفت  آبدارچ ید یبه در خورد و بفرمائ  یا تقه
گذاشت و  زیم  یِ داخل شد و با اجازه از او ، آن را رو  

اتاق را ترک کرد  سپس   
به دست گرفت یید شد و فنجاِن چاهم بلن مهراوه   

  ختهیاز حد به هم ر  شی! اما ب ست ین ی کم زِ ی نه مسلما ! چ  -

! چرا ؟ یا ! 
شد  رهیو به مهراوه خ د ی کش ی پوف ماکان   

  کیبا هم ندارن  دو تا شون با هم نزد  یتیسنخ چیاصال ه -

به  شتریاش ب افهیکه ق کهیهفتاد سال سن دارن ! برادِر کوچ  
، برادِر بزرگه هم که از منم   خورهیآدِم لِت آسمون جل م هی

ام  یمن کاوه پناه گهیبزرگتره ! پسره تو چشِم من زل زده م  
دوسِت خواهرت ،  ! 
ند یبب یشد تا واکنش قیدر چهره و نگاهش دق و   

تکان داد  ی لب جلو فرستاد و سر  مهراوه   
؟ دنی! اصال خواهرات رو از کجا د   بهیدو تا داداش ؟! عج - ! 

اخم کرد  ماکان   
گفت ؟ ی ماهان راست م یعنی ! 

  ی شد مهراوه او را نشناسد با توجه به سابقه  ی م مگر
شان ؟ یهمکار ! 

داشته باشد و به   یدست انات یجر  نیممکن بود او هم در ا یعنی
نشان نداد ؟ یواکنش چینسبت به ناِم کاوه ه لیدل نیهم ! 



او و  یِ ، به دوست یو فقط به صرِف تشابه اسم لیدل یب او
 خواهرش مشکوک نشده بود رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

تماس گرفته و از او خواسته بود تا  اسا یالطلوع با  یعل صبح
ی د ییتا  جهیبفرستد و نت شیبرا  ی از کاوه پناه یعکس و آدرس  

  یا  دوستیکه  یا  یبودِن کاوه پناه یکیبود بر  یدر صد  صد 
او را مورد  اسایکه  یبود و کاوه ا  ختهیبا خواهرش ر یدوست  
خود قرار داده بود  ظن   
کرد بر خود مسلط باشد  یگوشش را لمس نمود و سع پشت   

  یبرا یخوب یفقط نگرانم  اصال آدما  دونمی! نم  دونمینم -

تازه از من   ستنیبا مانا و تابا ن دوستی نیکردِن ا دایادامه پ  
  هیدرصد ،  هی  یشون اقدام کنم ! حت یانتقال یبرا خوانیم

ها  کهی! شک ندارم اون مرت کنم یبراشون نم ی درصد هم کار  
دستشون دمی هم کفن شون رو نم رنی پاشون نشستن  بم ریز  ! 



اش را چنگ زد  یجمله اش را تمام کرد و فنجان چا  ظیغ با
د ینوش یطولن یو جرعه ا   

شته باشد ماهان حق داشت که نسبت به مهراوه شک دا یعنی
 !؟

*** 
د یچرخ اسا یرا قطع کرد و سمِت  تماس   

دارهینگرانه ! تا النم ب -  ! 
  رهیروشِن آپارتمان خ یِ به دِر مجتمع و چراغ ها اسای نگاهِ 
  بود 

، حق داره نگران بشه هیقصه چ  دونهیحق داره  حال که م -   
کاوه دوخته شد  یخانه  ی ماکان هم به پنجره  نگاهِ    

؟ دارنیتا صبح ب - ! 
پوزخند زد  اسای   

صبح تا شب و شب تا صبح   نایمثه ا یا ی عوض یآدما -

تو ی چ سیمعلوم ن  یاخو کشنیمردم نقشه م  یو برا دارنیب  
کثافتا دست گذاشتن رو دو تا دختر معصوم  سرشونه   

د یکش یخرناس و   
را ماساژ داد و آرام گفت شی چشم ها ماکان   

شک داشته باشه ؟!  ماهان حق داشت به مهراوه  یعنی -

اصال اسِم کاوه   شهیتو صورتش معلوم نبود  مگه م یچیه
 براش



نباشه ؟ آشنا ! 
  ی فضا یک یبار سر به سمتش چرخاند و در تار نیا اسای

ستیخودرو به او نگر   
قصه هزار تا   نیماهان حق داره به همه شک داشته باشه  ا -

داره  حق داره ک ی تار یگوشه     
کوتاه کرد  یهم خنده ا ماکان   

وسط !رمان هور نی چه همه صاحب حق هستن ا -  
 
 
 
 
 
 
 
 
خورد  شهیبه ش یبه او بدهد که تقه ا یهم خواست جواب اسای

یو دسِت ماکان به سمِت اسلحه  دند یو هر دو از جا پر  
ش رفتبدن یِ رو   
# 
د یغر یلب  ری ز اسای اما   

 ! بکش دستو! نگهبانه -



  یِ رو یانداخت و دستش را به آرام ر یهم سر به ز ماکان
گذاشت شیپا   
نمود بر   یحالت چهره اش را عوض کرد و سع یبه تند  اسای

خودرو را  ی  شهیترِس نشسته در صورتش غلبه کند  ش  
زد  یداد و لبخند  نیپائ   

 !جانم داداش ؟ -
ستیمشکوک سر خم کرد و آنها را نگر یبا نگاه  مرد    

؟ نیدار یکار  نیستاد یوا نجایوقته ا یلیخ - ! 
برد و   شیپ یبه ماکان کرد و سرش را اندک  ی نگاه م ین اسای

هم به نگهبان زد  یاشاره ا   
گفت  یتر نیپائ یبا صدا  اسایجلوتر آمد و  یهم کم مرد   

ما با زنش دعوا کرده  زدن به   یِ اخو نیداداش ؟! ا یدونیم -

نیکنم انقدر ا حتشیجا نص هیو تاپ هم  آوردمش  پیت  
ستیحالش خوب ن اد ینکنه  ز  تیداداش ما رو اذ  زن   

تر قیبار دق  نیبه ماکان کرد و ا یباز نگاه  نگهبان   
شد و پلک زد  رهیهم به او خ ماکان   

و شانه بال انداخت  د یعقب کش اسای   
نه ؟    میکرد  جاد یمزاحمت ا فک کنم واسه شما - ! 

  یِ کرد که آوا  یهمچنان با اخم و شک به آنها نگاه م  نگهبان
به صفحه اش  یهشداِر تلفِن همراِه ماکان بلند شد ، نگاه  

کرد   یو پوف انداخت   



اس یبازم هد  -  ! 
نگهباِن مجتمع داد  لِ یتحو یشخند یهم سر چرخاند و ن اسای   

که ن ییفرمایبله  مشاهده م -  ! 
و گفت د یکوب نی دِر ماش یِ به رو ی با بدخلق مرد    

نجایحرکت کن آقا  زودتر  نمون ا  -  ! 
استارت زد و کشدار گفت اسای   

 چشــــم ! شب خوش جناب !رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی از جا کنده شد  نفس نی پدال فشرد و ماش  یِ پا رو سپس
  گرفت و ماکان را خطاب کرد 

 ! چه به موقع -
*** 



چهارچوبش داد و کفشش را دروِن  لِ یتحو خانه را  در
سراند  یجاکفش   
برابرش ظاهر شد  یراست نکرده بود که هد  بدن   

؟ ی ماکان ! خوب - ! 
از وحشت و ترس ، از حدقه   شیزد  چشم ها یکج لبخندِ 

زده بودند  رونیب   
 !چته ؟! کجا رفته بودم مگه ؟! خوبم ! دخترا کجان ؟ -

از کنارش گذشت و   
به دنبالش آمد  نیپاورچ نیپاورچ یهد    

چطور   دونمیتو اتاقشونن  مامانت سر شب زنگ زد  نم -

چوندمشیپ   
که پشت سرش قدم بر   ییو به او ستاد یگفت و ا یهوم ماکان

داشت گفت یم   
؟ میدار ییچا - ! 

تند تند سرجنباند و ماکان به آشپزخانه اشاره زد  یهد    
برام ؟ یکن یگرم م - ! 

در صورتش احتمال به دنبال اثر ضربه و    ی با نگران یهد 
را بال  شیصدا  ی باعث شد ماکان کم نیگشت و ا یم  یزخم
 ببرد 

- 
یهد   ! 



در چشمانش ، آرام گفت رهیهم نگاه بال آورد و خ او   
  چشم -
هم ساعت از دوِر مچ گشود و قدم به سمِت اتاِق   ماکان

  خواهرانش کج کرد 
آن را گشود  یِ زد و ل   یا تقه   
سالم   یشدند و به تند  رهیبه او خ دهیترس یدو با چشمان  هر
  دادند 
پاسخ شان را داد  ین یرا بر هم فشرد و به سنگ لبش   
شد و همزمان با بستِن در گفت داخل   

؟ نیکه تماس نداشتو داداشش  ارویبا اون  - ! 
بال انداخت ی، سر عایسر مانا   

  میزنگ بزن  یبا چ   یبه هد  یکه داد  امونوینه ! گوش -

 ؟!رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 



شد  جلوتر رفت و انگشِت   رهی تنگ کرد و به آنها خ چشم
  اشاره اش را برابرشان تکان داد 

 نتونیب  ی ارتباط نی، بفهمم که کوچکتر  نمیبشنوم ، بب -

خراِب من خبر   ی! خودتونم از کله   نیبرقرار شده با من طرف  
اون رومو نشونتون بدم نینکن ی ، کار نیدار  ! 
با خواهرش رد و بدل کرد و   یآِب دهان فرو برد و نگاه تابا

  آرام گفت
داداش ؟!     ماکان ؟    یچشم    ول - ! 

  یرنگ  یاسمش را برد که دلش ضعف رفت لبخنِد ب یطور
  زد 

 !جان ؟ -
و آهسته تر گفت د یلب سائ یزبان رو دخترک   

؟ یگیبه ماهان و بابا که نم  - ! 
دانست دخترها   ی برد  م بیسکوت کرد و دست در ج ماکان

دل به  ینبود اگر دختر د ی زمانه بع نیو در ا رند یتقص یب  
گرفت اما انتخاِب   یبست و با او ارتباط م  ی م یکس

   خواهرانش
که انتخاب کرده بودند  ییشان از مردها یاز دوست شتریب او

بود  دهیو ترس  یعصبان   
رند یتقص  یدانست که ب یم و   

و آمرانه گفت خونسرد    



، نه  نم ینب  ییخطا زِ یاگه دوباره چ -   
  یالاظهار خوشح نکهیقبل از ا  یبرگشت ول شانیبه رو رنگ

گفت د یکنند با تهد    
و دوباره طرف   نیکرد  یاد یاگر بفهمم غلط ز یول    یول -

بابا تو خونه حبس تون کنه و اجازه  کنمیم ی، کار نیاونا رفت  
هم بهتون نده ! چه برسه به دانشگاه اطیرفتن تو ح ی  ! 
تا اتاق را   د یبه آنها انداخت و چرخ ی زینگاه تند و ت سپس

زد  سر به سمتش چرخاند که حال  شیترک کند که مانا صدا  
بود ستادهیا   

هست ؟ یماکان حواست به هد  - ! 
دند یچیدر هم پ شیابروها  

 !چطور ؟ -
د یو لب گز ستاد یهم کناِر خواهرش ا تابا   

از صبح   از صبح تا الن چند بار حالش به هم خورده    -
نتونست بخوره  یزیغذا هم چ   

رفت رونیماند و سپس از اتاق ب  رهیبه آنها خ یاندک ماکان   
پس راِه آشپزخانه را در   د یرا در سالن ند  یو هد  د یکش یسرک

گرفت شیپ   
کرد رمان هور   یپر م ی به دست ، فنجان ها را از چا یقور  

 
 



 
 
 
 
 
 

به حرف آمد  یرگه دار بود وقت شیصدا   
؟ یحامله ا - ! 

گذاشت شانه  یِ و دست رو د یکش ینیه یهد    
 ! ماکان -

ستاد یا شیکانتر رها کرد و روبرو  یِ را رو یقور   
؟ یچ - ! 
د یو محکم تر پرس د یلب سائ یزبان رو ماکان   

؟ یحامله ا - ! 
و آهسته گفت دند یلرز یهد  ی ها مردمک   

؟ یپرسی چرا   چرا م - ! 
د یرا چنگ زد و با خشونت پرس  شیبازو ماکان   

از صبح تا حال چند بار حالت   گنینه ؟! دخترا م ای یهست -

؟ یبه هم خورده  حامله ا ! 
دسِت او گذاشت یِ بال انداخت و دست رو یسر یهد    



به خاطر    ختهی روزا معده ام به هم ر  نینه  نه ماکان   نه  ا -

ستین ی زیاسترس هاس  چ نیهم   
را   یو از کنارش گذشت ، کتر  د ینفس کش ق یاما عم ماکان

  برداشت و در حال پر کردِن فنجان ها گفت
شگاهی آزما میر یفردا صبح با هم م -   

به او انداخت یشانه نگاه  یِ و از رو سرگرداند    
مطمئن بشم د یبا -   

# 
*** 
د یرا از دور گردنش برداشت و در اطراف سرک کش حوله   
ه سمت اتاقشان رفت  دِر اتاق را پس  کرد و ب  ینچ دنشیند  با

تخت نشسته و در خود مچاله شده بود   یِ رو یزد  هد    
بر چهره اش آمد  یاخم   

؟ یداروهاتو خورد  - ! 
به صورت او دوخته شد   یهد  یو خسته  سیخ نگاهِ    
انداخت و گفت شیآرا ز یم یِ رفت و حوله را رو  شیپ ماکان   

هر چه قدر هم     یداروهاتو بخور د ی، با  ی فیدکتر گفت ضع -

از استرس دورباش رمان هور  ی تونیکه م  
 
 
 



 
 
 
 
 

زانو گذاشت یِ در خود جمع شد و دوباره سر رو شتریب یهد    
گرفت    یآرام به سمتش قدم برداشت و کنارش جا  ماکان

شانه اش نهاد و آرام گفت یِ دست رو   
  یبدن طی،شرایبچه سقط کرد  هی؟! تو   یهست یناراحت چ -

ستیات خوب ن   
گفت یکرد و به تند  ینچ  د یاش را که شن  نیف نیف یصدا   

اتفاق   د یکه نبا  یزی ؟! چ هیچ  ی ها برا یاشک و زار نیا -

فتاد ی، ن فتاد یم  ! 
و سر بلند کرد  آِب دهانش را فرو برد و آرام    د یکش یآه یهد 

  گفت
نیدلم گرفت  هم  یچیه -  ! 

که   یو در حال ستاد یا نهیپوزخند زد و برخاست  برابِر آ ماکان
رفت گفت یور م شیبا موها   

؟ ی ستیحامله ن نکهیا ی؟! برا یچ یبرا - ! 
ند یتوانست خم شدِن سرش را بب یم   د یرا پائ  یهد  نهیاز آ و   

را به سمت بال شانه کرد و گفت شیموها  ی همه   



اس   دهیفا یکه اصال نبوده ، غصه خوردن ب ی زیچ یبرا -

که  یز یرو بخور که حداقل امکانش بود نه چ  ی زی !حسرِت چ  
الن وقتش نبود  میخواستیبود  اگرم م هیفرض ه یو فقط  فقط   
 یهد  یِ برداشت تا تن کند که صدا یراهنی از کمد پ سپس
کرد  رشیغافلگ   

؟ ی خوایاصال م - ! 
  ی ، زخم یدر نگاِه هد   د یبه سمِت او چرخ ی به آرام سرش

بود  دهیبود که تا آن زمان ند  داریپد    
تنگ کرد  چشم   

؟ ی چ یعنی - ! 
کرد   زانیرا از تخت آو شیپاها ی گرفت و به آرام  ینفس یهد 
سوالش را تکرار کرد   ستاد یو ا   

که مادرش من باشم ؟ یخوای رو م یبچه ا - ! 
ماند  رهیسکوت کرد و به او خ ماکان   
به آنها ممکن نبود  دنیخواست که رس ی م یاد یز یزهایچ او   

*** 
داشت اگر زنِگ تلفِن   یخوب یِ بالشت جا یِ در گود  سرش

کرد  ی نم یرو ادهیاعصابش پ  یِ همراهش رو   
تماس را قطع کرد و   ندازد یبه شماره ب یآنکه نگاه بدون

که باز زنگ خورد  د یاش بال کش ی نیب رِ یملحفه را تا ز   



بالشت   رِ یرا ز  یکنان باز هم رِد تماس داد و گوش غرغر
  فرستاد 

توجه باشد  ی سوم نتوانست ب ی دفعه  اما   
اش را چنگ زد و خواب  یدروِن تخت نشست و گوش کالفه

پاسخ داد رمان هور یآلود و عصب  
 
 
 
 
 
 
 
 

 !الو ؟ -
د یمهراوه به گوشش رس یِ مکث و سپس صدا یا لحظه   

؟ یماکان ؟! خواب بود  - ! 
ختی انداخت و آن ها را به هم ر شی در موها پنجه   

قطع کردم  خسته بودم د یهوم  آره   ببخش -   
لبخند به همراه داشت شیصدا   

فقط    امم   ماکان ؟  ستین یمساله ا  زمینه عز - ! 



چشم فشرد که مهراوه  یِ گفت و کِف دست به رو یهوم
د یپرس   

به اسِم   یک یاز خواهرات با  ی کی ی بهم گفت ادتهی،   گمیم -

دوست شده ؟ یکاوه پناه ! 
اش به   یاریچشم برداشت و هوش یِ را آرام آرام از رو دستش

  سرعت بازگشت
 !خب ؟ -
کرد  یپوف مهراوه   

اول اصال حواسم به اسم نبود  بعدش فکر کردم تشابه   -
نگاهش شهیعکس فرستادم  م  ه یماکان برات      یول هیاسم  
؟ یکن ! 
اند جنب یسر   

  آره  حتما -
گرفت ینفس مهراوه   

فعال   زنم یبهت زنگ م  گهید  قه یباشه  من دو دق -   
که مهراوه  یامیکه قطع شد ماکان به سرعت به دنباِل پ  تماس

  به آن اشاره کرده بود ، گشت
هم فشرد  یرا گشود و لب رو عکس   
 یو لبخند  ستادهیا گریکناِر مهراوه و چند زن و مرِد د  کاوه
بود   انینما شانیبر چهره ها عیوس   



اش ظاهر   یگوش  یمهراوه بر صفحه  یکه شماره  دوباره
  شد ، به سرعت به آن را جواب داد و خودش را به آن راه زد 

؟ کنهیکار م  یدسِت تو چ اروی نیعکس ا - ! 
را داد  مکث جوابش ی باز هم با کم مهراوه   

 !خودشه ؟ -
کرد  یقروچه ا  دندان   

؟ ی شناسیرو از کجا م اروی نیشه ! مهراوه تو ابی ادبخوِد  - ! 
و آرام گفت رمان هور  د یکش یآه مهراوه  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد   ی با من کار م شیاز همکاراس  تا دو سه سال پ یکی -

با خواهرات دوست  یچطور فهمم یبعد از ما جدا شد  نم یول  
و  دهیکه کجا د  ستین نیخب   ماکان اصال مساله ا یول شده

که خب   امم نهیچطور دوست شده و چرا ؛ مساله ا    
ادامه داد  یق یکرد و با نفس عم یمکث   



با خواهِر تو   د یکاوه زن داره ماکان ! متاهله ! چرا با -

؟ ه یاتفاق ی همه چ یعن یدوست بشه ؟! اونم خواهر تو ؟!  ! 
# 

*** 
یکیبود در تار نا یناب ک ی مثل   

اطرافش بدتر از   یِ اهینداشت ، اما حِس س ید یکه د  درست
بود  دنیند    
کرد که تنش    یرا حس م  ییانداخت و خنکا  یدست م نکهیا

ختیر ی انداخت ، ترس به جانش م یرا به لرز م   
ترساند  یکرد او را م یحس نم ی نور شیپشت پلک ها نکهیا   

  چیبود که ه ییبرگه ها ی رهیرفته و نگاهش خ به دندان گ لب
نکرده بودند  یکار  شیکدام تا آن زمان برا   

بدون  یاتیاسم و نشانه و مدارِک ناقص و فرض یمشت  تنها
  اثبات
را چنگ زد و چشم   شیدست پشِت گردن برد و موها کالفه
  بست
گوشش بود   خِ یخطر ب حال   
د یفهم  ینم  ! 
باشد و توجه آنها به  زی نکرده بود که شک برانگ ی که کار او

جلب شود  شی ها تیاو و فعال   



داشتند از  ینظر گرفته بودند و سع ر یچه او را ز یبرا پس
بزنند ؟ بیکرده و به او آس د یخانواده اش او را تهد  قیطر ! 
تر بودند  پدر و مادرشان   ریپذ  ب یمانا و تابا آس انیم نیا در
کامل ماهان بودند اما مانا و تِ یو تحِت حما م ی نظِر مستق رِ یز  
    تابا
  یخواست و نه م  ی، نه م رد ی شان را بگ یتوانست انتقال ینم

 ! توانست
نفهمد که او   ی برد تا کس یم  شیپ  یعیرا طب ز یهمه چ د یبا

برادر ، شک    ک ی ی ها تیاز حساس ریغ ینسبت به کاوه پناه
 و

در دل دارد  یگرید  حس   
  گریاست ؛ حال د  ر ییدر حال تغ زیچ دانست همه یم اما

او نبود که  گر ینبرد از دستش خارج شده بود و د  یقاعده 
ی باز  

قصه را بر عهده داشت نیا یگردان   
خورده بود  یرا شروع کرده بود و باز   یباز   
 انیم یحوصلگ یتلفن همراهش را با ب  یبرآورد و گوش سر

حفاظت ی برا یراه د یدستانش گرفت  اول از همه با  
توانست بار   ی نم گرید  یِ کرد و از سو یم  دایپ خواهرانش

را به دست ماهان بسپارد رمان هور  ز یهمه چ گرید   
 



 
 
 
 
 
 
 

  انیمهراوه را با او در م یبود که شک اش درباره  خوشحال
کاسه داشت  کینگذاشته بود که اگر دختر با کاوه دست در   

تاهِل او با ماکان صحبت کرد ؟ یدرباره  چرا ! 
  یزیتماس را پاسخ داد  مهلت نداد چ اسا یاز چند بوق ،  بعد 
و خودش مکالمه را شروع کرد  د یبگو   

که بتونه خواهرامو هر جا که باشن   یرو دار ی ، کس اسای -

و مراقبشون باشه ؟ ره ینظر بگ ریز ! 
خط برقرار شد و سپس تعجِب   یِ سکوت در دو سو یلحظات

شد  دایکالِم او هو   
مرتبه ؟ یماکان؟! همه چ - ! 

کرد و برخاست  پرونده را بست و کت اش را برداشت یهوف   
که   خوامیرو م یکیفقط   ختهیبه هم ر  زی نه  همه چ -

برگشتن و   یوقت یدردسر دور نگه داره حت نی خواهرامو از ا
ی حت  



به  دهیخطر چسب دونمیچه خبره  فقط م دونمیدانشگاه  نم تو
  خونواده ام

بخواند  اسای یِ را در صدا تیتوانست جد  ی م حال   
رو دارم که مورد   یاز دخترا راحت  چند نفر التیخ -

  یچ یخوا  یتو    ماکان م   یاعتمادن  بسپرشون به من  ول
 کار 
؟ یکن ! 

روشِن شهر بود   یبه چراغ ها رهیخ ماکان   
می وقتشه حذف و اضافه رو شروع کن گهیانگار د  -   

زد  رونیکرد و از اتاِق دفتِر کارش ب یا یخداحافظ   
شد  یاز بابِت همسرش هم راحت م  الشیخ د یبا   

*** 
، تماِم رشته   یکرد هد   یفکرش را نم د یکه به خانه رس یقتو
را پنبه کند  شیها   
نبود  شیزن ، زِن چند شِب پ نیا   

ساده   یسرش گوجه کرده و تاپ و شلوار یرا بال  شیموها
  به تن داشت
ولو بودند و با  ونیزیتلو یمبل و جلو یِ هم رو خواهرانش

فورا به پاخاستند  دنشید    
تکان داد و به اتاق رفت و در حال انداختن کت   شیبرا یسر
بسته شدِن در باعث شد  یتخت بود که صدا ی رو فشیو ک  



  سربچرخاند 
آمد  شیپ یهد    

  انیچرا دخترا نم گهیمادرت زنگ زد  مشکوک شده  م -

  خونه
گفت یرا گشود و هوم راهنشی پ یها دکمه   
شد  شانهدست به  یهد    

دروغ بگم ؟!رمان هور ی نگران شده بنده خدا  تا کِ  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

انداخت فشیرا هم کناِر ک   راهنشیپ ماکان   
خونه گردنیبرم گهیدفعه زنگ زد بگو تا دو سه روز د  نیا -   

سر جنباند و در حاِل ترِک اتاق گفت یهد    
شام آماده اس گهیساعت د  میتا ن -   

کرد   نیبال و پائ  شی برا ی حرف سر ی هم ب ماکان   



 ینانیگذشت و خواهرانش با وجوِد اطم ی م یبه آرام  زیچ همه
  که به آنها داده بود ، هنوز از او ترس داشتند 

در امن و امان بود اما بعد از آن ز یشام هم ، همه چ زِ یم سرِ      
و به اتاقشان رفتند   ختند یو تابا از برابِر او گر مانا   
دم گذاشت یشام را جمع کرد و چا  ز یهم نم نمک م یهد    

کاناپه پهن شد و کنترل به دست ،  ها   یحوصله رو ی ب ماکان
و رو کرد  ریرا ز   
کنارش نشست و آرام گفت یچا  یِ نیبا س یهد    

  تازه دمه -
جوابش تنها تکان خوردِن سِر او شد  و   
  ی زد و به صفحه  هیمبل تک یهم کنارش به پشت  یهد 
شدند ،   یعوض م  شیکه مدام رنگ ها و آدم ها ونیزیتلو
 چشم

  دوخت
بعد به حرف آمد  یکم   

  دایخودم پ یبرا  یکار  هیبرم دنبال مدرکمو و بعد  خوامیم -

  کنم
دکمه   ک ی یِ بود که دسِت ماکان رو اد یکالمش آنقدر ز شوکِ 
که از آن سر  یبه بحث  رهیکنترل قفل شد و چشمانش خ ی  
هم به آن نداشت یآورد و عالقه ا ینم در   



و کنترل را از   د یاش را برداشت و نوش یفنجان چا  یهد 
و اخم کرد  د یدسِت ماکان درآورد که او خودش را بال کش    

؟ یچ - ! 
سر به سمتش چرخاند  نگاهش نه جسارت داشت و نه   یهد 

و آرام بود  یعاد   یجنگندگ   
رونیخونه برم ب نیاز ا خوامیم -   

پوزخند زد  ماکان   
ی بر  ذارمیباشه ! حتما ! منم م  -  ! 

د ینوش ی چا یگفت و جرعه ا  ی هم هوم یهد    
یبذار د یبا  یذاریم -   

بال رفت رمان هور شیصدا  
 
 
 
 
 
 
 
 



چه   رِ یکه اس یدونی؟! خودت که م یگیم  یچ  یفهمیم -

م یهست یدردسر  ! 
ستیبه او نگر  یزد و به آرام یهم کجخند  یهد    

دونمیم -   
خشونِت کالمش دسِت خودش نبود  گرید  حال   

 !پس چه مرگته ؟! زده به سرت ؟ -
گذاشت ینیگرفت و فنجانش را دروِن س یق ی نفس عم یهد    

بمونم که فکِر از دست دادِن تو  ی تو قفس تونمیمن نم -

  یخونه ا یبرم و هر شب به هوا خوامیشکنجه اش باشه  م
 که تو

  یکرد  رشیکه منو اس یتو زندان نکه یبرگردم  نه ا یصاحبش
دمیباشه که از دستت م نیباشم و هر لحظه فکرم ا   

و   د یرا برداشت و سر کش  شیپر از خشم فنجان چا ماکان
د یکوب ز یم یِ محکم رو   

؟! تا   یزِن مستقل شد  هوی به فکرت خطور کرد ؟!  هوی -

گفتمیکه م  یالن هر چ     
و گذاشت و با  ا یِ زانو یِ دست رو  د یحرفش پر انیم یهد 

  همان آرامش گفت
مستقل بودم ماکان  من مستقل بودم که دلمو برداشتم و زدم   -

رو خراب نکنم  من  یکس  یِ تا زندگ بیبه شهِر غر   



که تو دلم داشتم برگشتم و به   ی بودم که به خاطِر عشق  مستقل
، اگه  زنم یپات افتادم  اگه تو خونه ات نشستم و دم نم  

زبون و   یو من بازم پات موندم به خاطِر ب یکن یم ی کار هر
تو  ماکان  یِ که گذاشتم پا  هی به خاطِر دل  ستیبودنم ن ریاس  
  ینبودم  من مستقل بودم که برا ریوقت بنده و اس چیه من

اگه اشتباه بود و به ضررم  حال  یم  حت گرفت میخودم تصم  
هم که   یهر خطر  رونیخونه بزنم ب نیکه از ا خوامیم هم

خودمه  یبرا ایدن نیکه تو ا یز یاز تنها چ  خوامیداشته باشه م  
اَ       یاگه روز خوامی، از مهارتم  نم التمیکنم  از تحص استفاده
یاگه روز     

هم   یِ ماکان را مشت کرد  لب رو یِ و زانو  د یلرز شیصدا
، ادامه داد  یق یفشرد و بعد از نفِس عم   

همسرت شدن و زِن مورِد  یِ آرزو یاگه روز خوامینم -

زِن تنها و بدبخت باشم   ه یعالقه ات بودن برام ناممکن شد ، 
 که
   ی کس و کار بودنش کناِر خودت نگهش دار یبه خاطِر ب  فقط

تا الن هر   خوامینم ر یماکان ، تحق خوامیمن عشق م  
  یول دمیرو به تنم مال ی همه چ یِ داشتنت ، پ یکردم برا  یکار

کشم ینم  گهیطاقت ندارم  د  گهیبه بعد د   نیالن     از ا  
هر   خوامیتاب و تواِن شکستِن دوباره رو نداره  نم گهیدلم د  

پا از خلوتت  پیت  هیشم و بعدش منو با  ک ی بار بهت نزد   



با تو شکست   م یتو زندگ ی بذار اگه روز   رونیب یبنداز
سربلند باشم که فقط به خاطِر    یشکست خورده  هیخوردم ، 

ازِ ین  
مثه کنه بهت نچسبم و با سِر افراشته ازت جدا شم    یمال

دردش برام کمتره ینطوریحداقل ا  ! 
و فنجان ها را به دست گرفت  آِب دهانش   ین یو س برخاست
و آهسته گفت د یرا بلع   

دنبال کارام  بهتره   رمیمن فردا م یو چه نخوا یبخوا چه -

یا یتو هم باهاش کنار ب   
رمق به آشپزخانه رفت و ماکان   ی ب ییو با گام ها د یچرخ

  مات و مبهوت ماند 
رو به آن   نیچند روز دخترک از ا یچه شده بود که ط مگر

زد ؟!رمان هور  یو رفتن م  دنیرو شده و حرف از بر   
 
 
 
 
 
 
 
 



و رو کرده  ریز نیکودک او را چن کی بحث شان بر سِر  فقط
 !بود ؟

# 
*** 
از بازگشت به   جانیآمد که با ه یخواهرانش م یو صدا سر

گفتند  ی خانه م   
مدت که   نیرحم بود که در تماِم ا ی ب یماکان زندانبان ییگو

ممکن  یها وهیش نیدر خانه اش بودند ، آنها را به بدتر  
کرد   یم شکنجه  ! 

داشت   یش را برداشت و با خشونت به تن کرد و سعا قهیجل
نشان ندهد که پشت سرش ، در حال لباس  ی توجه یبه هد   
بود  دنیپوش   

زنِگ در بلند شد  یِ مچ بست که صدا یِ را رو ساعتش   
چرخاند ، او هم شانه بال   یکرد و سر به سمِت هد  اخم

  انداخت
دونمینم -  ! 

نگاهش را خوانده بود  سوالِ    
و گفت د یلب کش یزبان رو ماکان   

کنمیخودم باز م -   
د ی در د  یِ زد و تابا و مانا را جلو  رونیاتاق ب از   

خودم کنم یباز م   نمیبب نوریا د یایب -   



 ی کوتاه و ب  یسرفه  ک یو او بعد از  دند یعقب کش خواهرانش
بخکوی، در را گشود و همان لحظه م ینگاه کردن به چشم  

  شد 
سرباز ،   ی گریو د  یافسِر رسم  یکی سیمامور پل دو

دند یکش ی انتظارش را م   
داشت و از درجه   حصار  ریز یکه پرونده ا یسیپل افسرِ 
به حرف آمد  دنشیمشخص بود که گروهبان است ، با د  شیها   

؟ ا ین یماکان اعتصام یِ آقا - ! 
رفت جلو   

  بله  خودمم -
د یکش شیبه موها یکالهش را برداشت و دست مرد    

یآگاه نیاری ب فیتشر د یبا -   
را را با زبان مرطوب کرد  لبانش   

جناب ؟!رمان هور ی بابِت چ -  
 
 
 
 
 
 
 



 
  یدوباره کالهش را بر سر گذاشت و ماکان نوشته  گروهبان

افشار یاش را خواند ؛ محمدعل شانه یِ رو   
آمد و آرام گفت جلو   

می کنیخدمتت عرض م رونیب اری ب  فیشما تشر -   
انداخت که پشِت سرش با   یبه سه زن  یو نگاه د یچرخ ماکان
به او چشم دوخته بودند ینگران   
زد  شی جلو آمد و صدا  یقدم  مین یهد    

 ! ماکان -
با آنها    شتریدانست کلنجار رفتن و جر و بحِث ب ی ماکان م و
اشاره زد  یهد  ندارد  به یا دهیفا   

اری برو کتم رو ب -   
به چشماِن او سر تکان داد و با قدم   رهی حرف ، خ یهم ب او
بلند به اتاق رفت ییها   
به   ی کار چیه د ی فهم  ی م یبود که هد  یبه گونه ا شیصدا لحنِ 

انجام دهد  د یاو نبا ی جز گفته ها   
و به گروهبان افشار گفت د یچرخ ماکان   

؟ نمیکارتتون رو بب تونمیم - ! 
زد  یلبخند  مرد    

  البته -



و به او  د یکش رونی ب بیاش را از ج یکارِت پرسنل سپس
  نشان داد 
ماکان   زِ یدستبند زدن که نگاِه ت یآورد برا شی دست پ سرباز

یِ بر آن نشست و دسِت گروهبان افشار جلو آمد و جلو  
را گرفت و آرام گفت سربازش   

  جلو زن و بچه اش نه -
آورده بود  شیبرا  ی را که هد  ی گرفت و کت یق ینفس عم ماکان

و به هر سه آنها نگاه کرد  د ی، به تن کرد  چرخ   
نیبه ماهان زنگ بزن  د ینر ییجا -   

از پله   سیزد و به همراِه ماموِر پل یپلک یبه چشماِن هد  رهیخ
رفت  نیها پائ   
*** 
بود و ناباور کالفه   
دستانش گرفته بود  انی گذاشته و سر م  ز یم یِ رو آرنج   
  زیو نشستن اش پشت آن م ی که باعِث آمدنش به آگاه یلیدل

د یگنج ی شده بود ، اصال در باورش نم    
حال  یاز خود نشان ندهد ول یکرد آرام باشد و ترس  ی م یسع

بکند ،  یچاله ا نکهیقبل از ا  د یفهم یکه آنجا نشسته بود م  
چاه کنده بودند رمان هور شیبرا  

 
 



 
 
 
 
 
 

قرار   شیاش را ثابت کند و برا ی گناه یبود ب نتوانسته
و دروِن   یمیقد   ی زیبازداشت صادر کرده بودندو حال پشِت م

ی اتاق  
نشسته بود  ک یتار  مهین   
  ی با درجه ا ی بار افسر نیگشوده و ا یبد  یاتاق با صدا درِ 

  بالتر داخل شد 
  یاش و به احتراِم او برخاست  سروان یظاهر یِ خونسرد  با

خوانده بود  یلباسش ، محمد  کتِ یات یکه نامش را از رو  
نشست شیروبرو   

؟ انایاومد اح ادتونی   یزی خب   چ - ! 
  نیمچش انداخت  چند  یِ به ساعِت رو یکرد و نگاه یپوف

جرم نکرده بود  رِ یو اب ریشد که اس یساعت م   
  نیمن ا گمی روان ؟! مس اد یب  ادمی  ینکردم چ ی کار یوقت -

و   تی شکا  انیاونم تو جر دمیبار هم به زور د  هیآدمو 
ی ریدرگ  



رو که به من   ی افترا و تهمت ی انبارم  حت هی آتش سوز یها
  بسته رو قبول ندارم

تکان داد و با ته خودکارش به  یگفت و سر  یهوم یمحمد 
د یکوب ز یم یرو   

کرده بود  تیازتون شکا  یاما شما رو متهم کرده بود و حت -   
  شیبود که حرِص دروِن صدا  نیو تمام تالشش ا د یخند  ماکان

  را کنترل کند 
بودم چه برسه به خواهرش !  دهیآقا رو ند  نیمن اصال ا -

بودم  همه اش دروغه ! من اصال  دهیاسمش رو هم نشن یحت
 در
  ی م ی ریگیرو پ  ه یقض نیبرادرم از طرِف من ا   ستمین انیجر
  کرد 
باز سرجنباند  یمحمد    

کرده که از شما دستور گرفته  د ییضارب هم تا یحت یول -   
و  د یکوب ز ی م یِ از کف داد و کِف دستانش را رو طاقت
بال رفت شیصدا   

 !غلط کرده ! دروغ گفته ! کو مدرکش ؟! کو سندش ؟ -
با همان لبخندش بلند شد  یمحمد  سروان   

شما بازداشت    نه یهم ام   ستینکرده مهم ن  ایحال غلط کرده  -

روشن شه  سربـــــاز قت یکه حق ی تا وقت یمونیم     



بعد در گشوده شد و  یبلند سرباز را خواند و لحظات یِ صدا با
د یبه صورت کش یماکان دست   
  یا دهیاما فا رد یمرد را بگ یِ و جلو د یبگو یزیچ خواست
  نداشت
به برِق   رهیآمد و دستبند به دستش زد و او خ ش یپ سرباز

ماند   یدستبنِد نقره ا     
# 

*** 
از  شیدروِن تنش چروک شده بودند  موها شیلباس ها  تمام

و چرب بودند  دهیبس که آنها را چنگ زده ، ژول  
خواهد کرد   دارید  ی دانست که با کس یم ستاد یدر که ا پشت
هوردارد رمان  ی حیاتفاقات توض نیا یکه برا  

 
 
 
 
 
 
 
 



نگفت و   چیه  د ینگراِن ماهان را د  ی گشوده شد و چهره  در
از کنارشان گذشت و رو به ماهان  یآمد ، محمد  شیماهان پ  
  گفت

همکار نیوقت دار قهیده دق -   
سرجنباند و پس از بسته شدِن در ، او را محکم در   ماهان
د یکش حصار   
که برادرش سر عقب برد و    ی اما تکان نخورد تا وقت ماکان

  نگاه در چهره اش چرخاند ، آنوقت بود که به حرف آمد 
 !چه خبره ماهان ؟ -

کرد و سر تکان داد  ی پوف ماهان   
  تو به من بگو -

د یو رو به برادرش غر د یبا حرص خند  ماکان   
کارو کرده باشم ؟ نی من ا ی کنیتو هم باور م یعنی - ! 

بال رفت یاندک شیدر هوا تکان داد و صدا یدست ماهان   
خودتو تو  یبه من بگو چطور یخب معلومه که نه ! ول -

کن ؟! چند بار گفتم  اطی؟!چند بار گفتم احت یدردسر انداخت نیا  
که   هیتر از اون دهیچیپ ی باز نیباش ؟! چند بار گفتم ا مراقب

؟  یکن یفکرشو م ! 
او به حرف آمد  یِ هم ، هم صدا ماکان   

حرف   ی بگ ی؟! اومد یمواخذه ام کن  ی؟! اومد  ی خب که چ -

؟ ِس یآقا پل  ی حرِف توئه و تو از همه بهتر ! 



گفت یصبر  یکالفه دست در مو برد و با ب  ماهان   
ماکان   به من گوش کن !اوضاع  نینه ! نه! نه! منو بب -

ستیخوب ن   
برادرش را گرفت یِ آمد و بازو شیپ   

توئه هیدارک علم یهمه  -   
د یپرس یدسِت ماهان گذاشت و عصب یِ دست رو  ماکان   

زدنش ؟  یچ ی عنی؟!  گنیم ی چ نای؟! ا هیچ هیقض - ! 
د یلب کش  یسر جنباند و زبان رو ماهان   

زده رو تو زندان  شیکه انبارت رو آت یکس  نکهیا یعنی -

  یی افتاده سرش به جا یزدن ! با چاقو زدنش و انگار وقت
  خورده
از  رونیتو ب گهی رو هم گرفتن و اسِم تو رو آورده ! م ضارب

یمورِد اعتمادش پول داد  یِ از دوستا یک یبه  مارستانیب   
، اگه اونم بگه کاِر توئه و مشخصاتت رو   میاونم هست دنبالِ 
   بده

  یِ دندان گرفت و دسِت ماهان را از رو ریلب ز  ماکان
جدا کرد و عقب رفت شیبازو   

من گرفتارم یعنی -  ! 
کرد رمان هور  یتکان داد و هوف د ییتا  یبه معنا  یسر ماهان  

 
 



 
 
 
 
 
 

رو بردم خونه بابا  آهو رفته   ی حواسم به همه هست  هد  -

نکنه  فقط به  یخرابکار یتو تا حواسش باشه کس یجا  
وکالت نامه بهش   هی،  اد یم لتیداره  امروز وک ازیتو ن وکالتِ 
آهو  عالوه بر اون ماکان   حواست به خودت باشه  یبده برا  

 
  شیبرادرش را گرفت و صورتش را پ ی قهیآمد و  جلوتر
د یکش   

   کننیکارا رو م نیو چرا دارن ا هیهدفشون چ ستیمعلوم ن -

دست   یِ ابرات پرونده ساختن  اصال انگار اون ادع یول
هم  درازی  
چرا تو رو تا    دونمیقصه بود  نم  نیا یساز نه ی زم ی برا فقط
یمراقب باش  چه تو پاسگاه چه وقت یول  دنیکش نجایا     

فرستاد و دست پشِت گردِن   رونی را پوف کنان ب قش یعم نفس
  برادر برد 



  هیقض نیپات رو از ا میبند  اگه نتونست یممکنه منتقل ش -

برسه  پس چه   کیبار  ی، ممکنه کار به جاها  میبکش رونیب  
که نه   یزی و چه زندان ، مراقب باش  مراقِب هر چ نجایا

برسونن  من به   بیببندن و نه بتونن بهت آس یبتونن بهت انگ   
داره    یو قدرت منم حد  اراتی اخت ی رهیدا یها سپردم ول بچه

پات   رمی رفقام کمک بگ  قیاز رف تونمیم  یی جا  هیمنم تا   
مراقب باش ماکان  شهی زندان دسِت من کوتاه م  برسه   
اش چسباند و زمزمه   ی شانیبه پ یشانیو پ د یرا جلو کش سرش
  کرد 

راحت باشه  حواست به خودت باشه    التیخ رونیاز ب -

داداش رونیب  کشمتیم   
و گفت د یبرادر سائ نیبه جب  نیهم جب ماکان   

  ترسمیچه خبره  م دونهی باش  کله شقه  م یمراقِب هد  -

  خودشو تو دردسر بندازه
زد و شانه اش را فشرد  یاز او جدا شد و لبخند  ماهان   

تو مراقِب خودت باش  کنمش یبابا م یبنِد خونه  -   
گرفت و آرام گفت  ی هم نفس ماکان   

کنهیام م وونهید  ی خبر ی خبر نذار  ب یمنو ب -   
وده شد و ماهان جوابش را بدهد دِر اتاق گش  نکهیاز ا قبل

داخل آمد یسروان محمد    



ماکان به سرباِز پشِت سِر او نشست و سر به سمِت   نگاهِ 
  ماهان چرخاند 

یباشه  همـه چ یحواست به همه چ -   
آمد  ش یپلک زد و سرباز پ ماهان   

مانعِ ممکن بر سِر راهشان قرار گرفته   نیدانست بزرگتر یم
  و دست به حذِف او زده بودند

*** 
بود  رهی پشِت پنجره نشسته و به آسماِن صاف خ یهد    
تا    ختهیو سرکه ر ریبود که در آن س یبه ساِن دبه ا دلش
کرد  یسوخت و جلز و ولز را حس م یم  اورند یهم ب یترش   
سوزاندند رمان هور ی جانش را م یها  شهیر انگار  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  یمدام خنجر در جانش فرو م یکس   
کرد  یقصه را باور نم  نیاز ا یا ذره   



و تعرض و چه آمر بودِن ماکان به ضرب   بی داستاِن فر چه
  و جرحِ متهم کننده اش

که ماکان در   ی از راِه انتقام ان یجر نیا یدانست همه   یم
در   یخورد و چه درخِت تنومد و زشت یگرفته آب م شیپ

 حال
چند روز   نیبود  آنقدر سرعِت رشدش بال بود که در هم رشد 
به جاِن او ی بد  یِ انداخته و سرما هیشان سا یزندگ یِ رو  
ختیر یم   

و شالش  د ی، از جا پر د یکه آمد و ماهان را د  اطیدر ح یِ صدا
دیدو رونیسر نهاد واز اتاق ب یِ را نامرتب رو    

به سالن آمد و نگاِه هر دو  ش یهم مثل او پر از تشو رودابه
به در بود که ماهان ، داخل شد رهیزن خ   
به آنها دوخت چشم   

!؟ هیچ -  
، رودابه به حرف آمد   یاز هد  زودتر   

شد ؟ یچ - ! 
د یصورت سائ یِ رو ی مبل نشست و دست یِ رو ماهان   

مشخص شه  اروی فیتا تکل مونهیفعال اون تو م  یچیه -  
رفت  شیکرد  پ میرا به دو ن یقلِب هد   یکس انگار   

آورد ؟ رونشیب شهی نم  یجور چی؟! ه یتا کِ  یعنی - ! 
سر تکان داد و سکوت کرد  ماهان   



کناِر پسرش نشست و دسِت او را گرفت رودابه   
خواست ؟ ینم یزیخوب بود ؟! چ - ! 

دسِت مادرش گذاشت  یِ نم داشتند ، ماهان دست رو چشمانش
  و آرام گفت

راحت  به بچه ها هم سپردم حواسشون بهش   التیخوبه  خ -

  باشه
زد  ینگبدنداد و لبخنِد   یرا به هد  نگاهش   

راحت  اونجا سپردمش دسِت رفقام  التیتو هم خ -   
راحت نبود   یهد  الِ یخ یول   

 ستادهیا رهیدا  کی که از او دور بود ، انگار در مرکِز  ماکان
ریو تماِم خطراِت عالم سمِت او سراز   

آن را فشرد  یمبل نشست و دسته  یِ رو   
چه بود ؟ یباز  نیا سرانجام ! 

 رمان هور #
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
خورد  ی او را م ییبازداشتگاه گو واریو د  در   
  شانیپا ر یکدِر ز یِ نمور با موکت ها  یِ مانیس یِ واریچهارد  آن

  شده بود قاتِل روح و روانش
داشت که با   د یبود و ام دهیماهان را د  شیپ  قه یدقچند  نیهم

از زندان رونی اش آمده باشد اما نه از آن عامِل ب یخبِر آزاد   
مضروب هنوز در حالت کما    مارستانیبود و نه از ب یخبر

،  د یکش یحاِل او طول م نیکه ا یا ه یبرد و هر ثان یبه سر م   
شد  ی م ختهیدر جهنِم ماکان ر  ی شتریب  زمِ یه   

پروازش و گشودِن  گاهِ یجا  شهیکه آسمان هم یپرنده ا مثل
بود و به وقِت افتادن در قفس خودش را به در و  شیبالها  
کرد ، او هم در آن اتاِق   ی م یو احساس خفگ  د یکوب یم وارید 

  سه در سه حِس مرگ داشت
زد  جز خودش  هیسرد تک وارِ ینشست و به د   نیزم یرو
  ا یدرآنجا نبود  هر کس که آمد ، زود رفت حال  گرید  یکس
 به

به خانه اما او ایو زندان  دادگاه    
گذاشت ،    یقدم م یا شهیش یپل یِ در ارتفاع بال رو نکهیا مثلِ 

همانقدر ترسناک بود  زیهمه چ  ! 



آمد ، حال آبرو و   ینه از آنچه بر سِر خودش م د یترس یم
   خانواده اش در خطر بود اعتباِر تمامِ 

  یی شد به خاطِر تهمت و افترا یاش اثبات نم  ی گناه  یب اگر
ی که به او زده بودند و بعد هم به جرِم سوء قصد به آن رذِل ب  

 یِ تماِم اعضا یِ ؛ زندگ  دند یبر یحکم م شیبرا  زیچ همه
شد  پدر و مادرش ، برادرش ،  یخانواده اش دچار اختالل م  

و همسرش خواهرانش  ! 
د ی کوب واریبه د  یسرش را با ضرباِت کوتاه پشتِ    
شد ؟ یختم م   یداریبه ب یکابوس کِ  نیا پس ! 
*** 
در کار نبود  یا یداریب اما   
د یدو روز بعد به گوشش رس یاصل یبد و فاجعه  خبرِ    
در   یا چهره ااو را از بازداشتگاه خواندند و ماهان را ب  یوقت
د یهم د    
سرش ضربه   ایاند  دهیاشتباه شن شیکرد گوش ها یم حس

برادرش و سپس  یگرفته  یخورده است  ناباورانه به چهره   
نگاه کرد  یمحمد  به   

گرفته و پر از بهت بود  شیصدا   
ُمرده ؟ ی چ یعنی - ! 

در مو فرو برد  یکرد و دست  یهوف ماهان   



امروز  یکه بهش سر زدم حالش بهتر شده بود ول روزیپر -

  صبح    امروز صبح تموم کرد 
و چشم بست رمان هور د یدست دوِر دهان کش ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

شود و راِه نفسش را   یکرد قلبش ذره ذره بزرگ م یم حس
بندد  یم   

گرفت و چشم بست  سرش بوم بوم  واریرا به د  گرشید  دستِ 
کرد  یم   

در   ینوِر نجات  چیکه ه د ید  یم  یاهچالیته س  قایرا دق خودش
شد  ینم دهیآن تاب   
نگراِن   ینشست و پلک گشود  چهره  شیبازو یِ رو یدست

نگفت چیماهان برابرش بود  ه    
سرتکان داد ماکان   

کردن رمیاس -  ! 



هم فشرد ، دست دوِر تنش انداخت و سرش   یِ لب رو ماهان
گوشش گفت رِ یخود چسباند و ز یرا به شانه     

دمیطول بکشه ! قول م  اد یز ذارمینم -  ! 
*** 
خواب بود  کی مثل  شیبرا  زیچ همه   
را ترک کرد تا  ی دِر خانه هد  یِ که جلو  یدانست از روز ینم

  آن لحظه ، چند روز گذشته است
قابل باور بود   ریغ شیشسته بود براآن ن یِ که رو  یتخت یِ سفت   

تنش را اصال دوست نداشت لباِس   ! 
داد  یبند ، اعصابش را خراش م یِ راهرو یِ و صدا سر   
 ینبرده بود ول اد یآخر ماهان را از  یلحظه  یها هیتوص
آدم ها   نیگفت ، آخر او را چه به ا  ینم یزیاگر او هم چ یحت
 !؟
دروِن  یِ گرفت تا تک و توک آدم ها ی سرش را بال نم یحت

ند یسلوِل خودشان را بب   
اش بمب منفجر کرده و هر   یزندگ  انِ یم یکرد کس یم حس

افتاده و او ، دروِن چاِه فاضالب یتکه اش به گوشه ا  ! 
نبود ،   یورشکستگ ای  یمال یِ اش در زندان بابت بده  یریاس

  او را به اتهام قتل و امر به آن حبس کرده بودند 
ماند  یآن آدم ها م  انِ یتا روِز دادگاه در زندان و م د یبا   

؟ ه یجرمت چ   اروی یاو - ! 



را بال گرفت  مطمئن بود که او را خوانده اند  شخِص  سرش
که جز او نبود ؟ د یجد  ! 

شانه راست  داد ،  شیرا به پسِر کم سن و ساِل روبرو نگاهش
تخت گذاشت یِ را پشِت سرش رو شی کرد و دست ها   

زد  ینگفت که پسر پوزخند  چیه   
؟ یجا گذاشت رونیبا تواما  زبونتو ب - ! 

نگفت چیزد و باز ه پلک   
بال  شیدر هم گره خورد و صدا شتریمرِد جوان ب یها اخم
  رفت

لل ؟  ای یَکر - ! 
نهفته در کالمش ، گفت رمان هور  یخشم با  

 
 
 
 
 
 
 
 

  نه َکَرم نه لل  اما شر و ور جواب دادن نداره -



و تماِم   د یکه سمِت او برداشت ، ماکان هم از جا جه زیخ
ماهان دود شده بود  یها هیتوص  ! 

پسرک گذاشت ی  شانه  یِ و دست رو ستاد یا یکس  انشانیم اما   
؟ یگرد یبرو جوون   برو ! دنباِل شر  م - ! 

قصه را    یداد دنباله  ی م حیو ترج د یهم سائ یِ دندان رو ماکان
رد ینگ   

  انیگرفت و سر م  ی قیتخت نشست و نفس عم یرو دوباره
  دستانش

  یکرد شک نداشت که راِه فرار ی نم  یکار شی ماهان برا اگر
  ندارد 
*** 
مطلق بود   یِ کیتار   
آمد اما مشخص نبود از کجا  ی م یسرد  سوزِ    
،   یدرز چیه  یو ب کدستی  ییبود که گو اهی جا چنان س همه

ن یکوچکتر ینموده بودند ، بدوِن حت یوارکشیهمه جا را د   
یا روزنه   

  نیو هم د ید  ینم  زی چ چیچرخاند اما ه ی آن ظلمات سر م در
شد   یاش م ی جیباعث سردرد و گ   

را محکم به   شی کِف پا  د یترس  یخواست قدم بردارد اما م یم
ی اگر گام برم  یی فشرد ، گو یبود م ستادهیکه ا ییآنجا  
کرد  یسقوط م داشت   



باز سرش    د ی شن ییصدا ی، لحظه ا یاهیآن همه س انیم در
شد  ینم دهید  زیچ چیه یرا تند چرخاند ول   

یینفس ها یبار صدا  نیآمد و ا یتقه ا یصدا دوباره   
د یدهانش را بلع آبِ    

؟ هیک - ! 
به گوشش  ییسکوِت محض برقرار شد و بعد آوا یا لحظه
د یرس   

؟ یهد  - ! 
و نفسش   د ی چیبست  پژواِک صدا در سرش پ خیتنش  تمامِ 

  حبس شد 
او را خواند  دوباره   

؟ یهد  - ! 
برداشت نیزم  یِ از رو یرا اندک شیرا مشت کرد و پا دستش   

 ماکان ؟!رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 



 
برداشت و حس  یهوا قدم یبار ب  نیهم اسمش را برد  ا باز

ی مطلق به خاکستر یِ اهیاطرافش از آن س یِ فضا   یکرد کم  
شده است لیتبد    

را چرخاند  سرش   
؟  یی ماکان کجا - ! 

یرییتغ چیه یاو آمد ب یِ هم صدا باز   
؟ یهد  - ! 

فضا  یبرداشت و اندک گرید  یو قدم  د یکوب نیترس پا برزم از
  روشن تر شد 

؟ یی خب کجا - ! 
که   یهر گام   د یسرش گذاشت و دوِر خودش چرخ یِ رو دست
شد  یکاسته م  یاهیداشت ، از س یبرم   
و  وارهایو او را صدا زد که حال د  د یو آنور دو نوریا آنقدر

که چشمش را   د یبود  آنقدر سف د یتماما سف شی پا  رِ ی سقف و ز  
زد  یم   

دهان فشرد و هق زد  یِ رو دست   
 !ماکان ؟ -

نبود  چیه   
د ید  ینم زیچ چیه  ! 
از او نبود  یبود هم خبر   د یحال که همه جا سف یحت    



آمد و او ترس خورده به پشِت سرش نگاه کرد    یبیمه یصدا
در آن راهرو آمد و سپس ، ی قرمز رنگ  عِ یاول کم کم ما  

شکسته باشد  یسد  ییگو   
قرمز رنگ با شدت به سمتش آمد و او همانطور که نگاِه   یآب

زد یکرد بگر ی م یوحشت زده اش را به آن دوخته بود سع   
نداشت یا دهیفا اما   
سرخ گرفتار آمد و نفسش کم کم قطع شد  لِ یس انِ یم    
وحشت دروِن تخت نشست و پر هراس به اطرافش نگاه   با

  کرد 
سوخت ی اش م شانهتنگ شده و  نفسش   

قصد داشتند از   یی آنچنان گشاد شده بودند که گو چشمانش
بپرند  رونیحدقه ب   

را   تشیکم و ذره ذره از وحشت اش کاسته شد و موقع کم
افتیدر   

نه   یکرد  در اتاِق ماکان بود و از او خبر بغض   
  یشد و برا  ریسراز شیمقاومتش شکست و اشک ها سدِ 
، دست به دهان چسباند  شینرفتِن صدا رونیب   
بود ؟!رمان هور یبتیچه مص گرید  نیا  
 
 
 



 
 
 
 
 

# 
*** 
تخِت  رِ یو نگاهش به ز دهیتخِت سخت و سفت دراز کش یرو
آنقدر فضا نداشت که راحت نفس بکشد  ی بود  حت  ییبال   
تک   یی فرو رفته بود  گو یوجودش در سکوت مطلق  تمام
شاخه  یِ ،که تنها دو جوانه رو ابانیب انِ یخشک بود م یدرخت  
یمی داشت به باران و نس د یوجود داشتند و ام شیها   
  یشد تا کس  ینشست و تماِم وجودش گوش م   یتخت م یرو

بدهد  یاو را بخواند و خبر   
  یساکت و آرام بود ، به طرِز ترسناک زیهم همه چ درونش

سر و صدا یب   
خالص   نکهی، به محِض ا د یچرخ یفکر م  کی سرش فقط   در
کرد  یشد همه شان را قلع و قمع م یم   
بر   لی، مثِل عزرائ د یکش یکرد و انتظار نم ی صبر نم  گرید 

گذراند  ی م غ یشد و همه را از دِم ت یسرشان ظاهر م    
داشت با آرامش کار کردن ؟  یچه معن اصال ! 



سگ  یِ زد تا صدا ی گرفت و آنقدر م یتک شان را م تک
کرده و نکرده شان اعتراف کنند  یبدهند و به گناه ها   

نه ؟ ای با او همراه هست  یداشت که کس یتیاهم چه ! 
کشتِن تک   لی خشم در وجودش جمع شده بود که پتانس آنقدر

داشت اطرافش را یِ تِک آدم ها  ! 
کردند  یآزادش م اگر    
کردند  ی م  شیرها اگر    
شد و آنوقت گرفتنش امکان   یکمان رها م  یاز چله   ر یت مثل
نبود  ریپذ    
  یدانست کجا اشتباه کرده که به آنها گرا داده است  ول ینم

دانند قصد دارد از  یهر چه که بود حال شک نداشت که م  
کرده بود ،   انیرا وارِد جر اسای نکهیآنها را براندازد  ا شهیر

دانست یاشتباه نم   
شده بود  د یاز آن هم تهد  قبل   
و  یسر برد  دور بودن از هد  رِ یبست و دست ز چشم

از همه در   شتر یدانست ب یکرد  م  یخواهرانش نگرانش م
 خطر
یالخصوص هد  یعل هستند    
اهان در برود و  دسِت م رِ ی کند از ز  ی م ینداشت سع  شک
ابد ینجاِت او ب یبرا یراه   



چشم گشود و برخاست که سرش به تخِت بال خورد و  ناگهان
سر  یِ شد  دست رو اهی چشمانش س ِش ی پ ایدن یلحظه ا  
گرفت دهیاش را ناد   ی مرِد بال سر یِ و صدا گرفت    

خودت رو یچه خبرته پسر ؟! کشت  -  ! 
چشمانش از   یِ جلو یو ستاره ا  اهیس ینداد که آن هاله  مهلت

برود  نیب   
  ی با ماهان تماس م د یکرد و با زانیرا از تخت آو شیپاها

 ! گرفت ! هر طور که شده
و اصال او را  رد ی را بگ یهد  یِ گفت که جلو  یبه او م د یبا

کند رمان هور  یحبِس خانگ  
 
 
 
 
 
 
 
 

که به او بسته بودند  یکردِن سِر تهمت  دایدنباِل پ فتد یراه ب اگر
 !چه ؟



کرد ماکان او را   یکه مرد ادعا م یبرود دنباِل خواهر اگر
عفت کرده است چه ؟ یب ! 

برنگشته بود   یبه حالِت عاد   زی چشمانش همه چ یجلو هنوز
تا بتواند با ماهان ی راه افتنِ ی  دِ یزد به ام رونیاما از سلول ب  

رد یبگ تماس   
*** 
کاله جوش   رِ یکرد مغزش ز یآن آفتاِب گرِم ظهر ، حس م  در

صورت برداشت   یِ از رو یرا لحظه ا نکشیآورده است  ع
 و

آن عرق کرده بودند  رِ یکه ز  د یدوِر چشمانش کش یدست   
ند یتا او را بب  د یکش  یبر چشم گذاشت  سرک دوباره   

کرد تا بتواند  یم  بی او را تعق د یبا گریدانست چند روز د  ینم
ی برا یتا راه رد یو سِر آن را بگ ابد ینشاِن کوچک ب کی  

کند  دایبرادرش پ  نجات   
که به او گوشزد کرد   یها و موارد  حتیدانست تمام نص یم
شب او کیآورد  یدوام م یلیساعت و اگر خ   کی  تاینها د یشا  
داشت ی آرام نگه م  را   

د ، بدون  آم یبر او تنگ م طیشد و شرا ی م یکه عصب  ماکان
ممکن بود از او سر یرفت و هر کار  ی شک از کوره در م  

  بزند 



به   ی درست و نادرست ، به آرام یبر آن آنقدر آدم ها عالوه
شد سره ی م یشده بودند که به سخت کیاطراِف برادرش نزد   

  یبه کس گریدانست ماکان د  ی داد و م صیاز ناسره تشخ را
به او یاعتماد ندارد ؛ حت  ! 

زد ،   رونیفرِد مورِد نظر از سوپر مارکت ب  نکهیمحِض ا به
قدم فاصله از او به دنبالش رفت   نیاو هم با چند    

 یِ خودش غافل شده بود فقط به خاطِر آزاد  ی فه یکار و وظ از
  ماکان

اورند ی بر سرش ب  یی در آن محبس بال د یترس یم   
پوشش دهد که نه   تی جمع انیم یبود خودش را طور حواسش
اش خارج شود و نه خود در  درسی ضارب از د برادرِ   

او باشد  درِس ید    
برادرش که آنطور  هیبود که چطور او عل بیعج شیبرا

دارد ، شهادت   یا مانهیگفتند با او ارتباِط صم یشاهدان م
 داده 

؟ است ! 
او ای گفتند و   یشاهدان دروغ م ای  ! 
ماجرا را   نی ا یِ بفهمد که او پ یکامال هم آگاه بود اگر کس و

ماکان و  یشد و هم برا یخودش بد م یگرفته است هم برا  
او خواهد بود  یپرونده  یِ بر رو   یمنف ینکته ا  نکهیا هم   



کرد و   یاش شد ، پوف یپدر  یمرد دوباره داخِل خانه  یوقت
نیهر روز هم  د یکش یشانیداد و دست به پ هیوارتکیبه د   
بار او راِه  ک ی نکهیا دِ یرفت به ام یرا دنباِل او م ریمس
را برود رمان هور  یگرید   
 
 
 
 
 
 
 
 

 واری، چشم تنگ کرد و شانه از د  د یچشمش پر ی گوشه
  گرفت
تنگ و   یبار هم از کوچه  نیبه دو طرف انداخت و ا ینگاه
د ی، از آنجا پس کش ی میقد  کِ یبار   
آمد    یه دنبالش مرا بشنود که ب ییقدم ها یتوانست صدا یم
د یو او را د  د یکرد و ناگهان چرخ یپوف   
مهلت نداد که عقب بکشد و فرار کند  با دو گاِم بلند به   یحت

را چنگ زد  شیوبازو د یاو رس   
؟ یکنیم  یچه غلط یمعلومه دار چیه - ! 



هل   واریاز ترس گشاد شده بودند  او را به سمِت د  چشمانش
د یداد و غر   

سرت   ییممکنه بال  ی؟! فکر نکرد  یکه چ  یدنبالم راه افتاد  -

؟! هان ؟ اد یب ! 
را با  نک یآِب دهانش را فرو برد و ماهان با پوزخند ، ع یهد 

  خشونت از صورِت زن براشت 
عمه ام خوندم ؟ یاون همه موعظه رو برا شبید  - ! 

فشرد اما زبانش که به سقِف   ی م واریاز ترس شانه به د  ید ه
بود  دهیدهانش نچسب   

به ماکان کمک کنم خوامیم -  ! 
و لب  د یاما آن را بلع دنیداد کش ی دهان باز کرد برا ماهان
فرستاد و  رونی به ب ی نیهم فشرد  هوا را به شدت از ب یِ رو  
 ییو صدا ظیو با غ د یکوب واریدستش را کناِر سِر او به د  کفِ 

فرو خورده گفت  یاد یخفه از فر   
کدوم کمک ؟! مگه بهت نگفتم از تو زندانم نگرانته ؟!   -

از جانِب تو راحت  الشینگفتم مراقِب خودت باش که حداقل خ  
  ی تونیکار م ی ؟! چ ی بکن ی تونیکار م ی؟! تو مثال چ باشه
امیسش بر نم که من از پ یبکن  ! 
پر از آب شدند  ماهان پلک   ی و چشمانش فور د یلرز یهد 
اشک اش  شهیهم گذاشت و طلِب صبر کرد  انگار هم  یرو
 دمِ 



بود  مشکش  ! 
پر از بغض بود  شیصدا   

گناهه ! مطمئنم  ینجاتش بدم  ماکان ب  خوامیم -  ! 
کرد و با خشم گفت کیصورت به صورِت او نزد  ماهان   

  کنم یم ی؟! من دارم چه غلط کنم یم یچه غلطپس من دارم  -

 !؟
د یسائ یشانیپ   یِ با کِف دست رو  د یگفت و عقب کش یهوف   

 ! خدا خوب در و تخته رو جور کرده -
به او انداخت یچپ  ینگاه   

الی  نمیبب فت یراه ب الی -  ! 
فتد یبا سر به او اشاره زد که جلو ب و   
را   فش یه ماهان ککوچه انداخت ک یِ به آن سو  ینگاه  مین یهد 

و مجبورش کرد همراهش شود و در  د یبه دنباِل خود کش  
حال گفت رمان هور  همان  

 
 
 
 
 
 
 



 
برم ،   نیجلوتر از ا تونمیخونه اش تحِت مراقبته  منم نم -

میچه برسه به تو ! بو ببرن ما دنبالشون  سکیر  یاونم با کل  
تر   نیماکان سنگ یو پرونده  زننیتا تهمت و افترا م هزار

شهیم   
 یاصل ابانِ یکوچه پس کوچه ها گذشتند تا به خ  انِ یم از
  یِ و کاله از سر برداشت و به هد  ستاد یا ابانیکناِر خ   دند یرس
 پر

نگاه کرد  بغض   
تو ؟ یتا حال دنبالم یاز کِ  - ! 

نگفت یز یبه او چشم دوخت و چ یهد    
زن و    یِ و کلقه شق یبه تاسف تکان داد لجباز  یهم سر  ماهان

 ! شوهر مثِل هم بود 
*** 
داد و او هم  یاش لخ لخ کنان صدا م یکیپالست یِ ها ییدمپا
رد یآن را بگ یِ کرد تا جلو ینم  بی ادبت   

داشت یبود و سر درِد بد  کالفه   
 اوردهین ید یخبِر جد  شیهم با ماهان مالقات کرده و برا باز
  بود 

نه با    ستند ینگر یبا شک به او م  شیها یهم ، هم بند  هنوز
موارد   یگفت  مگر برا ی م یگرفت و نه سخن  یگرم م  یکس  



هم بسته بود   شیزندانبان ها  ی زبانش را به رو  یحت  خاص   
 دهیرنگ پر  یبه چهره   نهیشد و در آ یبهداشت سیسرو وارد 
زد   یخودش نگاه کرد  پوزخند  ی   

را گرفت که   ی ومینیآلم یِ از درها یک ی ی رهیو دستگ د یچرخ
سر چرخاند   ستد یباعث شد با یبسته شدِن دِر اصل یِ صدا  
رفت و   رهایکه به سمِت ش د یرا د  یبا اخم نگاه کرد و مرد  و

از آنها گرفت  یک ی رِ یدست ز   
خودش هم شک داشت  ی هیبه سا  گرید  یحت  ! 
  ی اش جا یکنار نیدر کاب  یگر یفرِد د  ییرا که بست گو در

داشت اصال ؟ یتیگرفت  چه اهم ! 
نمود  یتوجه م یزیاز حد به هر چ  ش یروزها ب نیا   

رفت رونیکه آرام گرفت ، ب شیها هیو درِد کل ینیسنگ حِس    
حالش را خوب کرد   ی اش ، کم یآب گرفت و خنک رِ یز دست

دوباره  سی که دِر سرو د یرا دوِر گردن کش سشیدستاِن خ  
آب برد  رِ یرد  دوباره دست زنک  یبار توجه ن یشد و ا گشوده
دهانش نشست یِ رو یکه دست د یبه صورتش پاش یو مشت   
  گرشیحمله کننده اش را گرفت و به تقال افتاد و با دسِت د  مچِ 

و او را پس راند  د یبه شکمش کوب   
در   یزیشد که حال چ رهی خ یاهپوشیو به مرِد س د یچرخ

شد و ی م نیاش به شدت بال و پائ شانه  د یدرخش یدستش م  
زده بود اما پوزخند بر لبش نشست شوک   



؟! اشتباه  یکلک ام رو بکن یاومد  یم یقد  یای فارس  لمیمثه ف -

داداش ی گرفت  ! 
برداشت و با   زی آن به سمتش خ یِ جوابش را نداد و به جا مرد 
شتر یاو درشت تر و قدرتش ب کلِ یشدند  ه  زیگالو گریکد ی  

  د یجنگ ینجاِت خودش م یِ ها ماکان برا نیا یاما با همه   بود 
که بر نام   ی اما از مرگ با آن ننگ د یترس ی از مردن نم
 ورمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

  گریمرد ، د   ینوشته بود ، وحشت داشت  اگر م شیآبرو
  تهمت و افترا جان نیباِر ا رِ ی توانستند از ز یخانواده اش نم

 به در
کردند که   یم  ی زندگ ییآبرو ی ب نیبا ا د یو تماِم عمر با ببرند 

کرده و بعد دستوِر قتِل   دست درازی یپسرشان به دختر
 برادرش را



موضوع را افشا نموده ، داده است نیا که   
مرد گذاشت و او را به عقب هل داد که   ی شانه  یِ رو دست
حس کرد  شیدر بازو یسوزش   
بر   ی لباسش ، نشان از زخم یِ به آن انداخت و سرخ ینگاه

آمد و نفرِ  یی آن شود  صدا رِ یتنش داشت اما نتوانست درگ  
شد  داریپد   انشانیم یسوم   
شد  یبهداشت سیکه بعد از او وارِد سرو یمرِد اول همان   
که مهاجم به سمتش حمله ور    ستیآنها نگر به  جیگ ی نگاه با

آنها انِ یبار باز ماکان بود که خودش را م نیشد اما ا  
و مانع از جراحت بر نفِر سوم شد که او هم ، با ترس   انداخت

د یدو  رونیب ییو از دستشو ختیگر   
بود تا درِد دستش مانع از شکستش نشود   نیتالِش ماکان ا تمامِ 

تا چاقو به صورت و گردنش نخورد  د یسرش را عقب کش  
را جمع کرد و او را به عقب هل   شیآن تماِم قوا کیدر  و

سرخ خورد و شی ، پا ن یزم یسیداد که بر اثِر خ   
اما فتد ی ن نیچنگ زد تا بر زم واریدر و د  به    
نداشت یا دهیفا   
ها را   یکاش یِ د یبعد خون سف یظه اخورد و لح ن یزم بر

ی سرخ کرد و در هم به شدت گشوده شد و نگاِه مات زده   
دوخته شد که در   ی تیبه جمع  ن یزم یِ از مرِد افتاده رو ماکان

د یچرخ یآن دو م انِ یو چشمانشان م ستادهیچهارچوِب در ا   



 
# 

*** 
  ی ها یکاش  ی رهیفشرد و نگاهش خ  یبازو م یِ رو دست
درمانگاِه زندان بود  ی دهیرنگ پر دِ یسف   
اش تماِم   یبود  قرمز ی، خون  د یسف نِ یچشمانش تماِم زم ِش یپ

  کادِر نگاهش را گرفته بود 
زد    ینبض م  شیدر گلو یز یتهوع داشت و چ حالت

چشمانش درد گرفته بودند از بس که در برابر پلک زدن  
ی مقاومت م   

  کرد 
و نگاِه مات اش را بال آورد  د یشن یغرغر یصدا   

تا زور داره روشو   ینکن ه  یزخم رو دستکار گم یم یه -

دهیفشار م   
بود  یمرد هم در نظرش خون دِ یسف روپوِش    

تکان داد  دستش را  یدهانش را به زحمت فرو برد و سر آبِ 
گذاشت و مشت کرد  شیو بر راِن پا د یبازو پس کش یِ از رو  

 
بود رمان   ی از گره و گرفتگ پر شیحرف زد ، صدا یوقت
 هور

 



 
 
 
 
 
 
 

برم ؟ تونمیم - ! 
د یمرِد بهدار بال پر یِ ابروها   

َمعـ فت یتا تکل ی؟! کجا بر یبر -    
شدِن در ، کالمش را قطع کرد  نگهباِن زندان به او  گشوده

  اشاره زد 
م ی وقتشه بر ایب -   

خشک و ترک خورده اش   ی، پوسته ها د یلب کش یِ رو زبان
، بهدار رو به او گفت  د یپر نی زبانش آمد  از تخت که پائ ریز  
- 

  د یروش نخواب ، فردا هم با   قهی باش  زخمت عم مراقبش
دو سه روز هم بهش آب نزن  یپانسمانش رو عوض کن   

زد  رونی ب یتکان داد و از بهدار دنیفهم  ی به معنا یسر   
ستاد یکنارش ا نگهبان   

سیاتاق رئ میبر د یبا -   



هم فقط سر جنباند  باز   
  یا هیثان  یروِز قبل که آن اتفاق افتاده تا همان لحظه ، حت از

  نتوانسته بود افکارش را جمع کند 
  ی را م یانتظاِر لحظه ا یدانست چه بر سِر مرد آمده ول ینم
قتلِ  ک یبار ، جرِم  نیکه او را فرا بخوانند و حال ا د یکش  
کنند  مهیرا در پرونده اش ضم یواقع   
اراده مشت  ی ، دستش را ب  د یکش یم  نیزم یِ را رو شیپاها
د ی چیپ  یکرد و درد در تماِم عضالِت تنش م  یم   

مغزش نشسته   ی عصب یسلول ها یِ آن زخِم کوچک رو انگار
شیبازو یِ بود نه رو   

اما   د یدر کوب یِ نگهبان رو  یو کِ  ستادند یبرابِر در ا یکِ  د ینفهم
به خود آمد که در پشت سرش بسته شد و او تنها  ینزما  
بود  ستادهیزندان ا ِس یرئ برابرِ    

را به او داد  صورتش پر از اخم و خشم بود  نگاهش   
 خواد یم یهر غلط ی اس  هر ک لهیکه  طو ستیزندان ن -

بکنه تونهیم   
بکند   یو دفاع  د یبگو ی زیکه چ د یزبانش در دهان نچرخ یحت

داشت ؟ دهیفا  شیدست و پا زدن ها ن یمگر قبل از ا ! 
بودنش   سیهم به ماهان نداشت ؛ انگار پل ید یام گرید  یحت
نداشت ی قدرت و مهارت  چیبود  برادرش ه یشوخ کی   

اشاره کرد  زشیم یجلو یبا سر اشاره زد و به مبل ها مرد    



نیبش -   
شد  رهینشست و به دستانش خ ی حرف چیه یب   

نیکن  یکه نظِم زندان رو مختل م   نیندازیکه دعوا راه م -    
را بال گرفت و آرام گفت رمان هور سرش  

 
 
 
 
 
 
 
 

  من دنبال شر نبودم -
هم   د یدانست  شا یپوزخند زد و ماکان کاش اسمش را م مرد 

آمد  ی نم  ادشیبود و حال  دهیقبال شن   
مکث گفت یگرفت و بعد از کم  ی ماره ارا برداشت ، ش تلفن   

ارشیب -   
دستگاه گذاشت یِ رو یحوصلگ یرا با ب تلفن   

شانست خوب بوده  طرف نمرده  تازه صابر هم شهادت   -
  داد که اون به تو حمله کرده



  شیاراده گشاد شدند و انگار به آنچه که گوش ها یب چشمانش
اعتماد نداشت  با بهت گفت دند یشن یم   

 !زنده اس ؟ -
بود    دهیشک نداشت شن  اورد یب  اد یکرد اسمش را به  یسع
نگهبانان و  یبعد از حادثه و همهمه   ی جر و بحث ها انیم  

او را خوانده بود یکس انیزندان    
را   هان !   یهاشم    د یرا خبر کن سیگفته بود رئ یکس

را یهاشم  ! 
شرد تا بتواند کنترِل زباِن خشکش  ف یرا لحظه ا شیها پلک

شد   رهیو سپس دوباره به او خ رد ی را به دست بگ   
؟ ی هاشم یزنده اس   آقا - ! 

افتاد  یکالمش فاصله م انِ یم   
زد  هیتک یلبش به صندل ی با همان کجخنِد گوشه  یهاشم   

نباشه ؟ یخواستیم - ! 
کرد تماِم اندام و استخوان ها و   یکرد  حس م یهوف

سپرد و  یصندل  ی عضالتش شل شده اند  شانه اش را به پشت
 نفس
گرفت  یقیعم   

ختیآب ر یوانیاز جا بلند شد و ل یهاشم   



تون رو ضبط کردن    یر یدرگ نایعالوه بر اون ، دورب -

بودن که تو راهروها نگهبانا رو به   دهینقشه رو از قبل کش
 خودشون 
؟ یکار کرد  یسراغت  چ  انیو بعدش ب کنن مشغول ! 

و چند ساعِت عذاب   ست یرا به دستش داد و او بعد از ب وانیل
راحت بنوشد  دست پشِت لب  الِ یبا خ یآور توانست آب  

 هیکرده و به حالِت اول  یابیو نم نم ، بدنش خود را باز د یکش
گشت ی باز م   
و جوابش را داد  ستیاو نگر به   

کار کردم ؟  یمن چ کننیاونا فکر م - ! 
و سر تکان داد  د یخند  یهاشم   

یباهوش تر کردم یکه فکر م یاز اون -   
جمله اش را از سر گرفت   یو ادامه  د یبه محاسنش کش یدست

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
رو  کردنیدو سه نفرشون که تو زندان مواد پخش م -

ییما نِ یتو خبرچ کننی فکر م  می گرفت   
گفت رد یآنکه نگاه از او بگ یب  یبه در خورد و هاشم  یا تقه   

تو ایب -   
   د یبعد در گشوده شد و نگاِه ماکان به آن سمت چرخ یا لحظه

اش را داده بود  یگناه  یبود که شهادِت ب ی همان پسر   
بالخره نگاه از صورِت او کند و به صابر داد  یهاشم   

نمیتو بب ایب -   
توانست   یتر م قیدانست و دق ی که حال نامش را م یمرد 

، جلو آمد  ند ی چهره اش را بب   
شد   شانه و دست به  ستاد یا یهاشم   

باشه من دعوا و   ادتونیبند    نیگرد یهر دو تاتون برم -

ی راحت نیبعد به ا ی دفعه   خوامیو بحث تو زندانم نم  یریدرگ  
نیشینم خالص   
او بود  ی رهیچشم گفت اما ماکان هنوز خ صابر   

؟ یراحت  نیبه هم - ! 
شد  حداقل ده سال از او بزرگتر بود    رهی به او خ یهاشم
را بلند کرد  شیصدا   

 ! سرباز -
ماکان بود  رِ یدر گشوده شد  هنوز نگاهش درگ  د ینکش قه یدق به   



یانفراد  رهیزد م  ک یج یببرشون بند  کس -  ! 
بود  جیگرفت  هنوز گ یو نفس ستاد یا ماکان   
شانه اش برداشته شد و  یِ از رو ی به طور ناگهان ی اد یز بارِ 
، او را  د یچیباره در وجودش پ ک یکه به  ینفِس آسوده ا نیا  

غرق شده  ییایفکرش در در  ییکرده بود  گو جهیسرگ دچارِ 
یِ زد و حال با آمدن رو یدست و پا م  افتنینجات  یو برا  
روبرو شده بود ؛ آنقدر که    ژنیاز اکس یعی با حجِم وس آب

شده است یحد عاد  مغزش بزرگتر از  کرد یحس م   
برود اما لحظه  رونیسرباز و صابر همراه شد که از اتاق ب با
چرخاند  یهاشم  یِ و سر سمِت آقا ستاد یآخر ا ی   

؟ شهیم یاون چ فِ یتکل - ! 
بلند شد و  ییکه سر و صدا د یرس  بیانگار از غ جوابش
پوف کنان از کنارشان گذشت و آنها هم به دنبالش یهاشم   
دسِت دو سرباز   رِ یکه به او حمله کرده بود ، اس یکس همان

د یکش  ی م اد یبود و فر   
  یباز یپارت  یدارم ! تا کِ  تیدارم آقا ! من شکا  تیمن شکا -

من حکم  ی؟! چه قدربهتون داده ؟! زده ناقصم کرده بعد برا  
؟ ی بریم ! 
  د یچیدر راهرو پ شیاز او بلندتر بود و صدا یهاشم  ادِ یفر اما
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و کِل زندان رو   ی کنیم یخفه شو ! صداتو نشنوم ! چاقوکش -

ی ؟! جرات دار یحال واسه من ادعا هم دار  یز یریبه هم م  
الی! ببرش !   ارمیسرت م یی چه بال ن یکن بب تیشکا  ! 
که هنوز بلند   ییو به آنها نگاه کرد و با صدا د یچرخ سپس

  بود گفت
کدومشونو   چیه نمیببر سلولشون نب نارمیا -  ! 

و  د یو او را به دنباِل خود کش د یرا چسب شیسرباز بازو دستِ 
بود  خته یاز مهلکه گر یماکان به طرِز ناباورانه ا   

کرد صد در صد آن مرد ُمرده است  ی آن حجِم خون فکر م با
الاما ح     

بار شانس آورده بود نیا انگار  !! 
# 

*** 



اش هنوز  یشد نمازش را خوانده اما چادِر گل گل ی م یساعت
ی مهر  ی رهیانگشتاِن چنگ شده اش بود و نگاِه او خ انِ یم  
کرده شیرها ی قال  یگل ها انِ یم  فیبالتکل که   
زد تا بتواند خودش و دلش را آرام کند اما    ی م ی هر در به
چیه     
در تب و تاِب   یانگار خدا هم فراموش کرده بود زن یحت
  یسوزد و دم بر نم یکه به شوهرش نسبت داده اند م یننگ
 آورد

 
د یبگو یزی توانست چ ینم   
عروس و  یِ ها ی تاب ی از آن بود که ب شتریپدِر ماکان ب  سنِ 

د اوریهمسرش را با هم تاب ب   
 ینشست و به او دلدار یمدام کناِر همسرش م  چارهیب رمردِ یپ
، هر دو خودشان را در د ی د  یم  یکه هد  یداد در حال یم  

حبس کرده اند  خانه   
پخش شدِن خبر   یِ کرد جلو یممکن سع  یِ ماهان تا جا نکهیا با

بروند و  رونی ب نکهیباز ترس داشتند از ا یول رد یرا بگ  
فتد ی ب یدر نگاِه کس نگاهشان   

پسرشان اعتقاد و اعتماد کامل داشتند اما حرف   یِ گناه ی ب به
شانیشکن و دردآور بود ؛ قضاوت هابدنمردم ،  یِ و نگاه ها  



لرزاند چه رسد به دِل   یکرد و کوه را م یرا ذوب م فولد 
حال و   یکه سالها بود برا یو مادر  ر یکوچک و نازک پدِر پ

 روزِ 
د یکش ی خورد و رنج م یکوچکش غصه م پسرِ    

و نخوردن ؛ بلکه   دنیخشک و تلخ بود ، نه از ننوش دهانش
اد یز  الِ یاز فکر و خ    

خود دردسر  یِ دانست هم آنجا برا  یشناخت ، م یرا م  ماکان
، به دنباِل تک تکِ  یکند و هم به محِض آزاد  یدرست م  

  ینم  یپاپوش بوده اند و حت نیگردد که مسبب ا یم  یکسان
هیخواست تصور کند که ممکن است چطور با آنها تسو  

د ینما حساب   
به در خورد و نگاهش آرام بال آمد  ماهان بود  او را   یا تقه
رمان هور  د ید  ی م  شهیاز هم شتریروزها ب نیا  
 
 
 
 
 
 
 
 



زد  هیشد و در را بست و به آن تک داخل   
تخت گذاشت یِ گرفت و چادر را جمع کرد و رو  ینفس یهد    

  سالم -
جنباند  یسر ماهان   

؟  یسالم  فردا صبح وقت دار - ! 
دهانش را فرو برد  آبِ    

 !چرا ؟ -
اش را خاراند  یشانیکرد و پ ی پوف ماهان   

دادگاِه ماکانه یجلسه  -   
تکان داد  نگاهش دوباره  یهم فشرد و سر   یِ لب رو یهد 
شد   نیبه زم  رهیخ   

آورد ؟  رونشیکه بشه از اونجا ب ینکرد  دایپ یزیچ - ! 
شد  یم کشیکه نزد  د یماهان را شن یصدا   

  ارهیرو کش ب هیقض  تونهیم گه ی صحبت کردم  م لشیبا وک -

دو نیممکنه ا یبندازه ول قیتعو یچند جلسه ا ه یو حکم رو   
طول بکشه شتر یهم ب د یدو ماه و شا  یکی  هیجلسه ،  چند    

نگاِه پر آبش   د ی کش ر یاش ت ینیچشمانش سوختند و ب ی گوشه
بود  ستادهیاش ا ی قدم کی را به ماهان داد که حال در    

ماکانه  اگه   هیعل ی همه چ  میندار ی ؟! ما که مدرک یچطور -

   جرمش ثابت شه اونوقت
شد  رهیزانو نشست و به صورِت او خ یِ رو ماهان   



  دایرشته رو پ  نیکه سِر ا خوامیمن فقط وقت م  شه یثابت نم -

ی کیدو روز نبود که  ی کیتو  دنیکه کش یکنم  نقشه ا  
  نیوقت بود تو کم یلیروزه بشه دستشونو رو کرد  خ دو

فکِر منم که یبودن و داداِش ب      
ستاد ی کرد و ا یهوف   

  راه به راه براشون آتو جور کرد  -
بار نگاهش لبخند داشت نیشد و ا رهیبه او خ دوباره   

خونه آروم   یِ حداقل تو تو ینطوریا د یشا  نشیو بب ایفردا ب -

از تو راحت باشه  المیو خ  یریبگ   
*** 
به سر و صدا  نکهیبردند بدون ا رونیرا که از دادگاه ب ماکان

کند ؛ به دنبالش یگذشت ، توجه ی و آنچه که پشِت سرش م  
زد   شیو صدا د یدو   

 ! ماکان   ماکان  -
 دهیرا چسب شی و دو سرباِز لغراندام که بازوها ستاد یا ماکان

 بودند هم مجبور شدند توقف کنند رمان هور
 
 
 
 
 



 
 
 

بود  دهیبه او رس گرید  ی، هد  د یماکان که سمتش چرخ سرِ    
ستاد یا شینفس زنان روبرو نفس   

 ماکان   نشد باهات حرف بزنم  -
ماکان کج شد  لبِ    

؟ یبا من حرف بزن ی چ یدرباره  - ! 
آورد و آهسته گفت شیرا پ سرش   

خانم کوچولو ؟  ی به من بگ  یدار یآخه تو چ - ! 
د یماکان را پس کش  یبازو سرباز   

عقب آقا ایب -   
بود رو به  شیکه دروِن صدا یو التماس یاما با دستپاچگ یهد 

بود گفت ستادهیکه حال کنارشان ا یسرباز و مامور    
! زنشم !   قه ی! فقط دو دق قهیتو رو خدا   دو دق تو رو خدا   -

 ! من زنشم
د یغر ماکان   

یهد  - ! 
  یو اندک یلحظه ا یخواست حت یبه صورِت او داد و نم نگاه

دستش یِ رو یِ و آن دستبنِد نقره ا اورد یب ن یچشمش را پائ  



او  رِ یدستاِن اس یِ اما دسِت کوچک و سردش را رو  ند یبب را
  گذاشت و آرام گفت

خب    یگناه  یب  میدونیما م  دم یقول م   شهیحل م یهمه چ -

میدونی؟! م  ! 
و   د یماکان را کش یِ اما به دستوِر مافوقش بازو گرید  سربازِ 

  ی گونه  یِ اراده رو ی او را وادار به حرکت کرد  اشک ب
یهد   
و نگاهش هنوز به او   دهیسِر ماکان چرخ  د یو لبش لرز د یپر

صدا لب زد  یببود     
یلیدوست دارم  خ یلیخ -  ! 

آرام باز و بسته شدند و  شیزد و پلک ها ینگبدنلبخنِد  ماکان
ماهان بود که پا  نیبعد ا یچشم از او گرفت  اما لحظه ا   

  انیکرد با او صحبت کند  م  ی م یآمد و سع یآنها م  یِ پا به
با دور و شی خورد و صدا یو آن م نیدائما به ا تیجمع  
د یشد  کالفه غر یم ی و قو فیشدنش ، ضع کینزد    

  ای؟! فردا ب ی گیم ی چ فهمم یکه ! من اصال نم  رمیمیخب نم -

 ! مالقات
به   یبودند که ماموِر انتقال لحظه ا دهیرس یبه دِر ورود  گرید 

ی ک یو بعد به آن دو  دوباره نگاهش را به  ستی سرباز ها نگر  
سرباز ها داد از   

کجاست ن یماش نیا نمیجا من برم بب  نی هم نیصبرکن -   



ماهان بس بود  با وجوِد ممانعِت   یفرصِت کوتاه برا نیهم و
کرد   ی سرباز ها تند و تند کلمات را سمِت ماکان پرتاب م
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تحت کنترله  امروزم   یمه چنباش  ه یچیماکان نگراِن ه -

کشهیطول م گهیکم د  هیفقط   می وقت بخر  میکه باز تونست  
داداش رونیب  ارمتیم   ! 

گفت  یبر لب نشاند و با لحِن پر حرص ی پوزخند  ماکان  
 لهیکه وک ییها  یور یدر نی تحِت کنترله ؟! با ا یهمه چ -

ی جلسه  یِ برا یبارم محِض دلخوش نیحکم رو ا یگفت قاض  
  هی ی قاض ی  افهیاصال ؟! ق گفت یم  یموکول کرد  چ یبعد 

اس وونهیمن د  لِ یبود انگار شک نداره وک یجور  ! 
به دسِت سرباز    یبرادرش را گرفت و توجه  یِ بازو ماهان

اش نشست شانه یِ دوِر کردِن او رو یِ نکرد که برا   



   زهی جلسه رو به هم بر ییجورا هیبود   نیقصدش هم قایدق -

کرد تو جلسه حاضر نبود  یکه ادعاش رو م  یخواهر نکهیا  
دردسر  گهیبرِگ برنده اس  فقط مراقِب خودت باش  د  هی

بهت حمله دوننینم گهید  چکِس یو نه ه یدرست نکن  نه هد   
دوباره خودتو تو دردسر ننداز  شده  ! 

مافوقش ،   یبار سرباز ماهان را عقب راند و با اشاره  نیا
نگاه و خطاِب کالِم او به برادرش بود به ماکان داد اما  یهل   

و به دردسر   زنم یمن داد م یانگار  یزن یحرف م یجور هی -

دنبالم اد یب  گمیم  ! 
به او انداخت ی آخر نگاِه چپ یلحظه ا و   

  یداد به دنبالش نرود و سربازها را عصب حیترج گرید  ماهان
را بال برد  شیتر نکند ، اما صدا   

! تو فقط مراقِب خودت باش یهر چ -  ! 
که   ی تیجمع یسر و صدا انِ یبلنِد او در م یِ غرغرها یصدا

رفتند گم   یم رونیشدند و از آن ب یمدام داخِل سالن دادگاه م  
  شد 

بود که برادرش را   ی ریبه مس رهیکه خ  یماند و نگاه ماهان
کنارش  ین ی بعد ، زِن غمگ یبرد و لحظات یهمراِه خود م  

چشم دوختند که دست پشِت    یدو با هم به مرد و هر  ستاد یا
زندان کردند  یِ سرش گذاشته و او را سواِر خودرو   

# 



*** 
به حلقه اش بود  رهیتخت نشسته و خ یرو   
اق هد  نگاهِ  شد    ی از برابِر چشمانش دور نم یلحظه ا  یبر 
جا   شیدست ها یِ در رگ و پ ییسرانگشتانش گو یِ گرما
 مانده
شد  یسرد نم ی، لحظه ا بود    

آمد ،   یاز او بر نم یبود و کار ریبسته و خودش اس دستش
الیمگر فکر و خ  ! 

  یحت  گریشد که د  ی و خِم تفکراِت خودش گم م چِ یدر پ آنقدر
توانست خودش را نجات دهد   یخودش هم نم  ! 

حکم ندادن برات دمیشن -   
 لهیاز حلقه اش گرفت و به او داد  به م ریرا با تاخ چشمانش

زده بود  هیسلول تک یدِر ورود  یها   
گفت رمان هور یگرفت و با خونسرد  ینفس  

 
 
 
 
 
 
 



 
 ! فعال -
لبش کج شد  یآمد و گوشه  شیپ صابر   

برو خدا رو شکر کن نمیهم -  ! 
تخت به حالت دراز کش ،   یو رو د یرا بال کش  شیپاها ماکان
  نشست

برنیرو شکر کنم ؟! بالخره که برام حکم م شیچ -  ! 
نشست و شانه بال انداخت شیتخِت روبرو یِ رو صابر   

یستون به اون ستون فرجه داداش نیاز ا -  ! 
شد   رهیلِب ماکان نشست و به او خ یِ رو پوزخند     

؟ هیجرمت چ - ! 
کرد  یتک خنده ا صابر   

یسِر اصِل کار یرفت -     
ِر پاسخِ او ماند که صابر باز هم  سکوت کرد و منتظ ماکان
را به سمت بال پرتاب کرد  شیشانه ها   

   دنیبرام بر  یرو ناقص کردم  چند سال یکیتو دعوا زدم  -

 ! آخراشه
حلقه اش نشست    یِ گفت و دوباره نگاهش به رو یهوم ماکان
شد  یم نی او بدتر از ا یاگر صابر نبود اوضاع برا  د یشا   

پسر نیمنو بب -     
را بال گرفت و به صابر نگاه دوخت سرش   



که اون بهم حمله کرده  یداد یاگه شهادت نم   ونمیبهت مد  -

بود   ریکارم گ   
زد و سرش را جنباند  ینگبدنلبخنِد  صابر   

   کرد یشکِم منو سفره م یگرفتیتو هم اگه جلوشو نم د یشا -

به اون در نیا  ! 
د یو دست به صورت کش د یخند  ماکان   

هیمنصفانه ا ی خوبه  خوبه    معامله  -   
کرد  آرام و قرار نداشت    زانیرا از تخت آو شیپاها دوباره

به تنش داد که صابر گفت یبلند شد و کش و قوس   
خوب معلومه  یکالفه ا -   

به سمتش گرفت یبرد و شکالت ب یو دست در ج ستاد یا   
بخواد خالف کنه ،    نجایا یسوا نکن  هر ک ه یخودتو از بق -

دردسرِ  نجایا یِ نود درصد آدما  دهیخودش خودشو لو م  
شدن باهاشون یپس نترس از قاط  خوانینم  شتریب   

د یپرس ینیبال فرستاد و با بدب ییابرو ماکان   
؟!رمان هور ترسم یگفته من م یحال ک -  

 
 
 
 
 



 
 
 

او زد  یشانه   یِ کرد و دست رو  یخنده ا صابر   
از   گهیرو د   زایچ نیا  نجامیچند ساله ا   یداداش  الیخ یب -

یو چرا  ول ی کاره ا یچ  دونمینم  فهمم یطرف م  ی افه یق  
هینینگاهت نسبت به همه بدب تو   

؟ یتو ؟! بازم دنباِل شر    یکن یکار م یچ  نجا یصابر ! ا - ! 
که با   د یچرخ  یسلول و نگهبان یهر دو به سمِت ورود  سر
ستینگر   یمشکوک به آنها م ینگاه   
ماکان را فشرد و شکالت را در دسِت او چپاند  یشانه   صابر

د یو به سمِت مرد چرخ   
   م یمون سر بزن قیبه رف مینه آقـا ! دردسر کجا بود ؟! اومد  -

کاِر خودم یِ پ رم یچشـــم چشم ! الن م  ! 
او رفت یِ کناِر نگهبان گذشت و نگاِه ماکان پ از   
کرد ؟ یبه او هم شک م  د یبا ایآ ! 

*** 
انداخت و سپس به ناِم کوچه یآدرِس دروِن دستش نگاه به   

آمده بود  درست   
چرخاند   گریو سرش را به سمِت د  د یتر کش ن یرا پائ کالهش

که از  یاش نشان داد تا زن  یو خودش را مشغوِل گوش  



ند یگذشت ، چهره اش را نب ی م کنارش   
رفت   شیبازگشت و پ یکه دور شد ، دوباره به حالت عاد  زن

مبادا خانه تحت نظر باشد  د ی اطرافش را پائ   
به ساختماِن  ینگاه  ستاد یا یرفت و برابِر دِر قرمز رنگ شیپ

   دو طبقه کرد و دوباره به آدرس 
آمده بود  درست   
  یباره حل م  ک یمشکِل ماکان به  د یشا کرد یم دایاو را پ اگر
  شد 

است یدانست هد  یو م  د یلرز بیاش در ج یگوش  ! 
کار کند اما   نی ا کِ ی دخترک قول داده بود که او را هم شر به

 ! صبر نداشت
ماجرا   نیهمراه و همکاِر زن در ا ک یبه   از یدانست ن یم

نداشت یرا هم جز هد  یدارد و کس   
  ی شد و م یدانست که اگر ماکان آزاد م یرا هم خوب م نیا

کرده است ، احتمال  لیدخ انیجر نیرا در ا  یکه هد  د یفهم  
شدت با او برخورد خواهد کرد  به   
مهم نبود  اما    
او یی رها ی کردند برا یتالش م  د یبا فعال   
نمود  پیتا  ی امکیپ شیبرا  یرا قطع کرد و به تند  تماس   

زنمیبعدا زنگ م - ! 



رمان   افتی یپنهان شدن م یبرا ییجا د یو با د یکش سرک
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

  د ینمود و آنجا خودش را استتار کرد تا شا دایپ یا گوشه
د یایب رونیبالخره او هم از لنه اش ب    

# 
*** 
کرد نشد  یکه فکر م آنطور   
او صادر نشد اما نه   هیعل یدوم دادگاه هم حکم  ی جلسه
یاز هد  ی از ماهان بود و نه حت یخبر   
شان حرف   تیکوتاه از مشغول یِ گفت و گو  کیدر  لشیوک
  زد 
اش داشتند که به آن مشغول   یریاز او و اس یمهم تر   زِ یچ چه

 !شوند ؟



 انیدادگاه ب یدر جلسه  لیهم که وک ی آن همه چرت و پرت با
کرد  د ی نمود کال از آزاد شدن به کمِک او قطع ام یم   

 یاصل رِ یکرد دادگاه را مشغول و از مس ی م ی سع فقط
  منحرف کند 

صابر تکان داد و با فشاِر دسِت نگهبان مجبور   ی برا یسر
برود  شیشد پ   
کرد    شیها یبه هم سلول یتختش نشست و سالم کوتاه یرو

روز یدروِن سرش پ یداشت بر غلغله  یچشم بست و سع   
  شود 

ی باز که تو لَک -  ! 
کج شد  لبش   

یشیفکر کنم مثه جن جلوم ظاهر م ام یتا م -   
 یِ دو سه هم سلول ی برا یرا گشود  صابر سر شیپلک ها و

ورق زدِن مجله   ا ی شانیاو که مشغوِل مرتب کردِن تخت ها
یا  

، تکان داد و نزِد او آمد  کنارش نشست بودند    
 یمشکل دار   شت یپ ام یب تونمی ساعت م م ین قهیده دق یروز -

؟ یداداش ! 
را فشرد و آرام گفت شیچشم ها  ی گوشه  ماکان   

شمیم وونهی که من د  ینه ! تو هم که نباش -   
او گذاشت یشانه   یِ و دست رو د یخند  صابر   



با ما باش داداش  خودته رِ یاون دفعه هم گفتم  تقص -   
زد  ی پوزخند  ماکان   

کرد ، حق ندارم    یپامو خال رِ ی اعتماد کردم ز ی به هر کس -

اعتماد باشم؟  یب ! 
از خنده بر صورِت او  یو حال اثر د یبه سمِت او چرخ سرش

  نبود  صابر سر تکان داد 
شون درد داشته برات ؟ انتی بودن که خ کیانقدر بهت نزد  - ! 

د یسر نیزم  یِ و نگاهش رو د یماکان به هم چسب یها لب   
بودند و   ونیکه جانشان را به هم مد  ی قیتر از رف  ک ینزد  مگر

 برادِر هم خونش وجود داشت ؟!رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 
شانه اش   یِ که دوباره دسِت صابر رو د یکش ینگفت و آه چیه

  نشست



هم که   یتا وقت ینمونده من خالص شم ول یز یدرسته که چ -

چپ نگاهت ذارم ینم  م یدر خدمت یداشت ی ، کار نجامیا  
  کنن

 گریحوصله کش آورد و سر تکان داد  او د  یلبش را ب  ماکان
کرد  یخودش هم اعتماد نم  ی  هیبه سا  ! 

*** 
  یِ رو وشیدار یِ دندان ها ر یخرد شدِن پفک ز یِ صدا

  اعصاِب سجاد بود 
   ستیبه او نگر ی چشم ریانگشتانش فشرد و ز انِ یرا م فرمان
نبود  الشیخ نیع  ! 

به در زدهیهم فشرد ، انگار آمده بود س یِ رو پلک  ! 
توانست از   ینم   گریشروع شد که ماهان د  ییاز آنجا ماجرا

را بکشد که انگار اصال یکس  کِ ی کار و اداره اش بزند و کش  
نداشت یخارج وجود    
دانست ماکان چشِم  ی را وارد ماجرا کرد که م  ی کسان نیبنابرا

شان را ندارد اما دنید     
ماهان بودند  یِ کمک برا ن یبهتر آنها   
د یچرخ وشیکرد و به سمِت دار یپوف سجاد    

 !خوبه ؟ -
تکان داد  ی نگاهش کرد و سر وشیدار   

 !هوم؟ -



بال انداخت یچانه ا سجاد    
  یخوریپفک م اقیبا اشت ن یه ؟! همچخوب   گمیم لمشویف -

یآخه  کم مونده پاکتشم بخور  ! 
د یلب کش یزد و زبان رو یشخندین وشیدار   

 ! خوشمزه اس آخه -
شد  رهیبه تاسف جنباند و دوباره به دِر قرمز خ یسر سجاد    

  میدر زل بزن  نیبه ا نجایا م ینیواقعا ماهان مطمئنه ما بش -

؟ اد یم  رمونیگ  یزیچ ! 
صاف نمود  ییکرد و بعد صدا یملچ و مولوچ وشیدار   

گهید  دونهیم ی ز یچ هیحتما  -  ! 
جا به جا شد  یدرون صندل یکرد و کم یهوف سجاد    

خونه  نیتو ا  یدختر نیآخه ؟! اگه واقعا همچ دونهیم یچ -

اد یب د یداد  تازه مگه نبا یاز خودش بروز م ینشون هیبود   
  ستیکه عاقالنه ن ینطوریماکان شهادت بده ؟! ا هیعل دادگاه

 که !رمان هور 
 
 
 
 
 
 



 
 

به او نگاه انداخت    یچشم رینداد و سجاد ز یجواب وشیدار
یِ چشمانش به رو یباز مشغول خوردن شده بود  لحظه ا  

سودا تاسف   یدروِن دستش توقف کرد و در دل ، برا  ی حلقه
 ! خورد 
سپرده بود  ی اش را به چه کس یزندگ  ! 

*** 
  یتازه شسته شده  یاتاق نشسته بود و لباس ها ی گوشه

کرد  ی پدرشوهرش را تا م   
داشت که عروسش ،   نیبه ا ی اد یرودابه ، اصراِر ز نکهیا با

و مثل ند یتوانست بنش  ینم ینزند اما هد  د یو سف اهیدست به س  
شود  رهیخ واریمهمان به در و د  کی   

شدِن ماکان هم ،   ینداشت و حال با زندان یتوان  چارهیب زنِ 
نفسش رفته بود  یهمان ته مانده    

نگاه   یلحظه ا یبودند و هد  شان یو پر یو تابا هم عصب مانا
ی خبر به گوِش ماکان م یدانستند هد  یگرفت  م  ی از آنها نم  
و او هم بدون شک ماهان را مطلع خواهد نمود  رساند    

نگاه   یخان را تا زد و دلش برا ار یفند رنِگ اس  یخاک راهنِ یپ
تر از همسرش بود و فیاو ضع  د یلرز رمرد یپ  نِ یغمگ یِ ها  
گفت یپدرش به ماکان م د یشد  یوقفه از عالقه  ی ب مانا   



زد که خدا ، ماکان   یزنگ م  یجمله مدام در گوِش هد  کی
که به   یرا دوباره به آنها برگردانده و آن هم به خاطِر رحم

 دلِ 
داشته است اریاسفند  ی شکسته   
  یگذاشت که صدا یها را مرتب و منظم دروِن کشو م لباس
تابا  یبلند شد و سپس به دنباِل آن ، بابا بابا گفتن ها یغیج  

 
  شیخرده هاصدا شکست و  نیبود که با ا یبلور  ییگو دلش
خت یر ن یبر زم   

سالن  انیم  د یکوب واریو خودش را به در و د  د یجا پر از
رودابه بلند شد که یِ بار صدا نیبود که ا ستادهیا شانیپر  

خواند  ی را م همسرش   
خان اریاسنفد     اریاسفند  -     

، خشک شد  د ید  ی و با آنچه که م د یدو رمرد ی سمِت اتاِق پ  به   
کرد با زدِن   یم  یافتاده بود و مانا سع  نیزم یِ ماکان رو پدرِ 

اورد یبه صورتش ، او را به هوش ب یی ضربه ها   
بار که تابا پدرش را خواند ، به خود آمد ؛ به سمِت آنها   نیا
پدر شوهرش  ی  شانه یِ و او را کنار زد  دست رو د یدو  

  یآن همه سر و صدا نم نی و گوش به آن چسباند  ب گذاشت
  توانست ضربانش را بشنود 



چسباند و دنباِل نبض گشت    شی ترس ، انگشتانش را به گلو با
تابا و مادرش یِ ها هیو گر غیکرد و ج  ینم دایپ  یزیچ  
انداخت یاعصابش خراش م یِ رو   
هم فشرد و در ذهنش مدام تکرار   یِ بست و دندان رو چشم
کرد  یم   

تو رو خدا     به     رهیمیدا    ماکان متو رو خدا   تو رو خ -

 خاطِر ماکان   به خاطِر ماکان   رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

انگشتش حس نمود  تالش کرد   رِ یرا ز ی فیضع یضربه   که
توانست نبض را  ی بار واضح تر م نیذهنش را جمع کند و ا  

کند  حس   
د یچرخاند و رو به تابا توپ سر   

الی! پاشو برو زنگ بزن اورژانس !  ی زنیم  غیج یچته ه -  ! 



ماند داد  رهیبه او خ انیاو همانطور بهت زده و گر یوقت و
د یکش   

 ! با توام احمق -
رو به مانا گفت یهد    د یاز جا پر تابا   

ار یآب ب وانیل هیبرو  -  
 د یخودش را جلوتر کش یاز خواهرش بود  هد  ارتر یهوش مانا

د یائس  اریاسفند  یِ شانی پ یِ رو یو دست   
را چه شده بود ؟ رمرد یپ ! 
# 

*** 
از   رونیسرد بود ؛ انگار نه انگار که ب مارستانیب یراهرو

د یتاب  یبا تماِم قوا م د یساختمان ، خورش   
که   ی هم به کمک شانه ا یبه صورِت ماهان نبود و هد  رنگ
بود  ستادهیپا ا یِ چسبانده ، رو واریبه د    

و آرام گفت ستاد یا یهد   یِ روبرو ماهان   
رو برد خونه نایمامان ا  یهست -   

که تلو تلو خورد و قبل از   ستد ی کرد با  یسر جنباند و سع یهد 
شانه به  یِ از رو یرا گرفت  نگاه هد  شیبازو اسای ماهان ،   
عقب تر به آهو یدوخته شد و کم برادرش   

د یاش لرز چانه   



  ی بود  م اسای به دستاِن  رهیکه چشمانش خ ستیماهان نگر به
که کاش برادرش هم آنجا بود  کند یدانست او آرزو م   

گفت یگرفته ا  یکرد و با صدا بغض   
؟ گهیبه ماکان م یک - ! 

کرد   ی م یکه سع ی، نفِس کوتاه د یخوردِن ماهان را د  تکان
و درِد نشسته درونِ  د ی بدهد را هم د  رونیآن را آرام ب  
و آهسته گفت د یرا  آِب دهانش را بلع چشمانش   

  هیحداقل  ای رهی بگ یبراش مرخص کنه یم یداره سع  لیوک -

م یبتون د یندارم بهش  شا د یهر چند   ام یمالقاِت خصوص  
م ی که باهاش صحبت کن  میریوقت بگ قه یدق پنج   
بار   نیاول یو سر تکان داد و برا د یصورت کش یرو یدست

د یشن ی درمانده اش را م یِ صدا یبود که هد    
خدا ؟!رمان هور میچطور بهش بگ -  

 
 
 
 
 
 
 
 



که دست به پهلو گرفت و    ستد یتوانست با ی نم  گرید  انگار
ش خم شد بدن   
و به سمِت ماهان گام برداشت و   د یخواهرش را عقب کش اسای
ن یزتریبرادِر عز یِ خواست واماندگ یسرچرخاند  نم  یهد   

  ی م چیو سواِل ماهان در سرش پ ند یاش را بب ی زندگ شخص
گفتند ؟ یبه او م د یگرفت  چطور با یخورد و توانش را م ! 

*** 
معلق بود و مدام   یینشسته اما گو یصندل یو رو  ز یم پشت

زد و  یم خی   د یآ ی م رونیرود و ب یفرو م  ی دروِن تکه ابر  
گشت ی رفت و بازم ی م نفسش   
کرد آب   یانگشتانش را در هم چپانده بود که حس م  آنقدر

  آورده اند 
شده  مانیکرد و حال انگار پش ینگاه م واری به در و د  مدام
  بود 
گرفت خودش با ماکان   میتصم د یماهان را د  یِ که ناتوان یوقت

که چرا او تواِن روبرو د یفهم  یروبرو شود و آن لحظه م  
با ماکان را نداشت شدن   
  ی زد ، چشمانش برق م یهر وقت که از پدرش حرف م او

که سالها بود در نگاهش مرده بود اما حرف  ی زدند  برق  
مرده   مه یشد انگار روحِ ن یکه م  ا ین یاعتصام ارخانِ یاسفند 
افت ی  یم  اتیماکان دوباره ح ی   



  دهیباز شدِن ناهنجاِر در آمد و نگاهش به آن سمت کش یصدا
ی بعد انداِم مردانه  یو اندک ستاد یلرزان ا یی د  با زانوهاش  

ستاد یدر لباِس زندان ، در قاِب در ا ماکان   
هنوز ماکان پا داخِل اتاق نذاشته  یو حت د یلب کش یِ رو زبان

او بال بروند   یِ سالم کرد و باعث شد ابروها یبود که تند    
را پس   یماکان صندل  ستاد یآمد و سرباز کناِر در ا داخل
آن نگه داشت یو دست بر لبه  د یکش   

؟ هیخبر - ! 
  یزد که ماکان در همان لحظه  یآنقدر چهره اش داد م یعنی

افتاده است ؟ یورود متوجه شده بود اتفاق ! 
بزند  یکرد لبخند  یو سع د یدهانش را بلع آبِ    

نی! بش یچی نه  من      ه -  ! 
  یرو یبه آرام یول ستینگر ی هنوز با شک به او م اکانم

شیهم روبرو ینشست و هد  یصندل   
گذاشت و تمام تالشش را به کار بست   ز یم یِ را رو دستانش

رد یضرب نگ زی م یِ تا از شدِت استرس با انگشتانش رو   
سپر کرد  شانه و  د یشانه عقب کش ماکان   

کم   ی؟! وقت به اندازه کاف ینگاهم کن  ی نیبش یخب ؟! اومد  -

 ! هست
  شیگوش ها انِ ی قلبش ، م ییو گو ستیبه چهره اش نگر یهد 
د یچ یپ یدر تماِم مغزش م شی؛ صدا  د یتپ یم   



همان نگاِه مغرورش را داشت که خشم در پِس آن شعله   هنوز
د یکوب یم  شیو موجِ غم به ساحِل مردمک ها د یکش یم   

راست و استوار بودند و گردنش افراشته اما شی شانه ها هنوز    
کرد رمان هور  یدرد م شیگلو  

 
 
 
 
 
 
 
 

گفت ؟  یم چه ! 
مرد را کنترل کند ؟ نیتوانست ا  یم آنوقت ! 
اخم نشست شیابروها انِ یسر جلو آورد و م ی کم ماکان   

؟ ی خوب    یهد  - ! 
را تکان داد سرش   

؟! اوضاع مرتبه ؟ یمن خوبم  تو خوب   زمیآره عز - ! 
در گلو شکست شیصدا و   

  دلم برات تنگ شده -



بغض و غم را کنترل کند و   ن یرا بر هم فشرد تا ا شیها لب
نشوند  ری، سراز شیاشک ها   
گرفت و با تمسخر دستانش را در دو  ینفس کوتاه ماکان
تنش گشود  یِ سو   

یبهم ! اصال عال گذرهی؟! خوش م ینیبینم -  ! 
بر لبش   ی معن ی ب یتکان داد و لبخند  زیر  ز یرا ر سرش

و نگاهش   د یهم سائ یِ را رو شی نگفت و لب ها یز ینشست  چ
 را
و سرد چرخاند  بازتا دوِر اتاق  دور   
و   د یکوب یبه آرام   زیم یِ کالفه کِف دستش را رو ماکان

د یخودش را جلو کش   
؟! چته ؟ هی! چ یهد  - ! 

  یاز آن گفتنش را ِکش دهد ، وقِت چندان شتری توانست ب  ینم
یتوان شی ها  هیو انگار ر  رد ی کرد نفس بگ ینداشتند  سع  

اش گذاشته بودند  با   شانه یِ بزرگ رو یسنگ  یی؛ گو نداشتند 
انگشتاِن دسِت چپش را  یِ انگشتاِن دسِت راستش ، رو  

گفت  یخفه ا یکرد و با صدا لمس   
     ماکان     بابات -

را تنگ کرد  ش ی، که چشم ها د ینشن انگار   
؟ یچ - ! 

شد  دستانش را مشت کرد  یداشت خفه م یهد    



    بابات -
ماکان از هم فاصله گرفتند و چشمانش به او ماِت   یها لب
  ماند 

؟ یچ ارخانیاسفند  - ! 
"   ی  رهیکالمش ، به ناِم پدرش چسباند؛ ت یِ که انتها یخان"

را لرزاند  یهد  بدن   
و هق زد  دند یلرز شیها لب   

 بابات سکته   سکته کرد  رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

او  ی  شانهبه حرکِت  یماکان تند شدند و نگاِه هد  ی ها نفس
شده بود  د یماند که تشد    

  د یکوب زیم  یِ به رو ی، مشِت محکم د یاو را که د  سکوتِ 
بال رفت شیوصدا   

شده !؟ ی چ گمیم - ! 



به چشماِن او دوخت و لب زد  چشم   
ماسک -    
که  دند ی کش رونیباره جان از تِن ماکان ب کی به  انگار

ماند  زیم  یِ حس رو یفروغ شد و دستش ب  یچشمانش ب   
بغضش را فرو برد و تند تند ادامه داد  یهد    

  یدو شِب بحران  یکی نیاگه ا  گه یحالش خوبه  م گهیدکتر م -

   رو
 !بابام    سکته کرده ؟ -

  ختهیبود  صورتش انگار فرو ر ی پناه ی ماکان ، تِه ب یِ صدا
  بود  رنگ به چهره نداشت

گذاشته بود  زیکه بر م  یهمان دست  یِ وزنش را رو تمامِ 
ستادیانداخت و ا   

  زی م یِ همراه با صورِت او بال رفت ، تِن ماکان رو یهد  نگاهِ 
  و دستش خم شده بود 

خان ؟ اریمن سکته کرده ؟! اسفند  یِ بابا - ! 
ابهت اش را   یکس یی خان ، همان خاِن سابق نبود  گو نیا

  گرفته بود 
  یِ کرد پدِر او هم ممکن است روز ی ماکان باور نم انگار

شود  یحادثه ا نیدچار چن   
سرباز    ستاد یرا دور زد و کناِر ماکان ا زیبرخاست و م یهد 
و  ختیش را در نگاهش رتماِم التماس یجلو آمد که هد  یکم  



زد  لب   
پدرشه  کنم یخواهش م -   

به    یآنها رد و بدل کرد و نگاه انِ یم ینگاه چارهیب سربازِ 
دوباره به آنها چشم دوخت و سپس ، سر   یبال سِر هد  ییجا  

  جنباند 
او گذاشت یِ بازو یِ دست رو یهد    

دمیقول م  شهیخوب م -  ! 
ماکان به سمِت او گردش کرد  فک اش سخت شده و  صورتِ 

بودند  با انیپوسِت صورتش نما یِ از رو  شیاستخوان ها  
د یو بغض غر خشم   

منه رِ یتقص -  ! 
سرش را به شدت به چپ و راست تکان داد  یهد    

سن اش بالست  به    مارهیوقته ب یلی! پدرت خ ست ینه ! ن -

گذشته ریخ   
  یشد ، ب یم  ن یته بود که اگر چننگذش ریآنچنان هم به خ اما

گفتند رمان هور  ی به ماکان نم یز یشک چ  
 
 
 
 
 



 
 
 

خواسته بود    ی تمام از هد  یِ بود که با بغض و ناراحت  ماهان
  ی نکرده ، اتفاق یبگذارد که اگر خدا انیماکان را در جر

یبرا  
را نداشته باشد  تالش   ی خبر ی ب ی افتاد ، ماکان گله  پدرشان

یو بتوانند او را برا رد یبگ یا  یمرخص نکهیا یبرا شانیها  
آخر دارِ ید  د یبود  شا جه ینت  یب اورند یبا پدرش ب دارید     
گفت ، آن هم با   ی ها به ماکان نم نیاز ا یکالم ی حت یهد  اما

د ید   ی که م یواکنش   
د یلرز یماکان م  یصدا   

     ای! خدا مرگمو برسونه  خدا ه یهمه اش به خاطِر منه لعنت -

 ! بابام
تمام گفت یِ گونه اش گذاشت و با ناراحت  یِ دست رو یهد    

! قول   شهینکن  حالش خوب م ینطوریخدا نکنه  ماکان ا -

دمیم  ! 
د ی او را چنگ زد و غر یِ با خشم دو بازو ماکان   

  یومد یم شد یحاِل تو بود !؟! اگه خوب م نیا شد یاگه خوب م -

؟ ی که بهم خبر بد  ! 
حرف ها بود  نیماکان باهوش تر از ا و  ! 



ستیدرست ن انیم   نیدر ا یزیبرده بود که چ بو   
به خود گفت    یا چارهیاش دوباره حالِت زار و ب  چهره

فشردند  یرا م  یهد  یِ انگشتانش گوشِت بازوها   
جاِن من   بابام زنده اس ؟!زنده اس ؟   یهد  - ! 

چشمانش چرخاند   ان یچشم م یهد    
   به روحِ فرشته زنده اس -

انداخت و لحظه   شیبازوها رِ یماکان که لق زد ، دست ز تنِ 
محکم او شیشانه اش بود و دست ها یِ بعد سِر ماکان رو یا  
هراس داشت ، بغض ،    شیبه خود قفل زدند  صدا را

م و خش یناراحت   
  شیبشه آت شیزی بشه  اگه چ شی ز یبابام    بابام اگه چ   یهد  -

، بابام یهد   زنمیشون م  ! 
  تِ یهم دست پشِت گردِن او گذاشته بود و سرش را با نها یهد 

فشرد   یتوانش به شانه اش م   
به   ارخانیاسفند   شهیحالش خوب م  زمیعز گذرهیم ریبه خ -

دمیقول م   شهیخاطِر تو هم شده خوب م     
نداشت تیها اهم نیماکان ا یبرا اما   
بود که بعد از تحمِل تماِم   رشی پدِر پ ِش یروح و جانش پ  تمامِ 
و اوردهیپسرش را تاب ن یِ ننگ و بدنام  گریها ، د  یسخت  
  ارخانِ ی"اسفند  گریبرود ، د   رونیاگر از زندان ب د یترس یم

نباشد  یی" این یاعتصام    



# 
*** 
ضرب گرفته   شیزانوها یِ تخت نشسته و با دست رو یرو
  بود 
توانست آرام بماند رمان هور ی لرز داشت  نم تنش  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ِش یپ قیعم یپدرش با آن لبخنِد کم رمق ول رِ ی پ  یچهره  مدام
آمد  یچشمانش م   

بوده باشد ؟ یها باز  نیا ی همه  نکند  ! 
او را آماده   دارید  نیپدرش درگذشته باشد و قرار بود با ا نکند 

را به او بدهند ؟ یکنند و بعد خبِر اصل ! 
خان را از   اری، بشنود که اسفند   زد یفردا صبح که برخ نکند 

  دست داده است



ش تاشد و دست پشِت  بدن  د ی فکر ، جانش به لبش رس نیا با
  گردن فرستاد 

ها و   لهیاست تمام مخو  یداد و دلش م ی را تاب م تنش
را بشکافد و خودش را به پدرش برساند  وارهاید    

نکرد   یپسر شیکه برا یپدر   
اش را پشِت سر   ی پنجم زندگ یکه آمد ، پدرش دهه  ایدن به
شان باعث شده بود که دورانِ  یسن یگذاشت و فاصله  یم  

اش کامال از او دور باشد و با او نسازد  بعد هم که   ینوجوان
خودش شد یِ زندگ رِ یازدواج کرد و درگ   

بود که   یحال شانیپر گریاز مرِگ فرشته و فرزندش هم د  بعد 
شناخت یخودش را هم نم    

تخت مشترکش با فرشته از درد و  یِ بود شب ها که رو ادشی
پشتِ  رشی پ زد ، پدرِ   یو نعره م د یچیپ یبه خود م  یی تنها  
اش اشک   ینشست و با غصه ها و ناله ها و عزادار یم در
ختیر یم   

ماکان بود که   نیکرد دوسِت او باشد و ا یسع شهیهم پدرش
ی ، دلش را به مسلخِ مرگ م ن یو حال هم د یگز  یم یدور  
  کشاند 

و در دلش ، برابِر خدا به زانو افتاد  د یچسب شی به زانو یشانیپ   
  بابام نه خدا    بابام نه -



  یگوشه  یِ شگیپدرش با آن لبخنِد هم ی دهیچروک نگاهِ 
    چشمانش ، شده بود ملِک عذابش

؟ ند ی آن چشم ها را باز بب گر یباِر د  ک ی توانست  یم ! 
*** 
  از رونیو تابا دو طرِف پدرشان را گرفته بودند و او ، ب مانا

محسوس شان را به نظاره نشسته بود  یها  یاتاق نگران   
سخت را پشت سر گذاشتند  ی هفته  کی    

بود  انگار  دهیماکان توان شان را بر یهر روزه  یِ ها تماس
کرد که پدرش زنده است ی باور نم   

  یشود ، حت  یرا متحمل م ی و فشار  یدانست چه سخت یم
یا قهیدو دق یهمان تماس ها یبرا   

 ستادهیرا چرخاند و به ماهان نگاه کرد که پشت سرش ا سرش
زد و ماهان هم  ینگبدنبرده بود  لبخنِد  بیو دست در ج  

، لبخندش پر رنگ   د یرا که د  یجوابش را داد  هست همانگونه
  تر شد 
انداخت شی و دست در بازو ستاد یاو ا کنارِ    

خوبه ییخدا رو شکر که بابا -  ! 
اش گذاشت رمان هور یجار  یشانه   یِ رو سر  

 
 
 



 
 
 
 
 

   خدا رو شکر -
توانستند نفس بکشند   یتر م راحت   
توانست بشنود  درون  ی ماکان را م یِ چشم بست و صدا یهد 

ی باورش نم ییکناِر هم بودند  گو یبغض و شاد  شیصدا  
  عهیگردانند ، هر چند با ضا ی که پدرش را به خانه باز م شد 
زد  یلبخند م شانیاما زنده بود و برا یبدن ی   

سر از   ی، عروس بزرگش را صدا زد وباعث شد هد  رودابه
ش بگذارد بدنبردارد و با لبخند ، دست پشت   یهست  یشانه    
هر وقت او را    ارخانینداشت داخل اتاق برود که اسنفد  جرات

ی چشمانش تر م ایگرفت   یخبر از پسرش م  ای د ید  یم  
  ینم رمرد یپ ی برا یشتری ب  یو او ، فشار و غصه  شدند 

  خواست
نکرد  یاما توجه د یرا شن یزنگ خوردِن تلفن همراه یصدا   
زد   شیاو باشد که ماهان صدا یبرا یکار د یشا د یکش سرک

را به سمتش پرت کرد  هل  فشینگاهش را به او داد که ک  
که ماهان با سر اشاره زد  د یبا دو دست آن را چسب زده   



میبر الی -  ! 
انداخت ، به دنبالش به راه   یدوش م یِ رو فی که ک  یحال در
  افتاد 

 !کجا ؟ -
اش را   ینداد و تنها با دست اشاره زد که پ یجواب ماهان
رد یبگ   

*** 
کرد که   ینگاه م یفرمان خم شده و به خانه ا یِ رو وشیدار

  مرد داخِل آن شده بود 
اش بود ، سر عقب   یشانی پ یِ که تا رو یبا آن کاله  یتیگ

ستینگر یچرخاند و به هد    
یهست ینطوریتو که هنوز ا -  ! 

  انهیکه به زحمت از م  ییو با صدا د یلب کش ی زبان رو یهد 
شد گفت یخارج م شیگلو ی   

- بکنم ؟ د یکار با یچ ! 
بود  یصندل یِ رو  یکه کناِر هد  ی با چشم و ابرو به کاله یتیگ

  اشاره زد 
باش دختربکش رو سرت ! زود  -   

دست به سمت   د یداد و با ترد  رونینفس لرزانش را ب یهد 
اش را به چشمانِ  یکاله برد  آن را برداشت و نگاه ناراض  

کرد  یداد  او هم نچ  یت یگ منتظرِ    



  م یگرفتار هست یما رو بشناسه  به اندازه کاف ی کس میخواینم -

الیبذارن   زهیمونده فقط برا سرمون جا  نیهم ! 
به او کرد و گفت یخودرو نگاه ی نه یآاز  وشیدار   

خانم  النه که یهد  الی -     
باز شدِن در که آمد ، چشماِن هر سه نفر به آن دوخته   یصدا

 شد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 
د یخودش را بال کش یصندل یرو  یتیگ   

 ! با دختره اس -
هم مثِل او  یآورد ، هد  نیصورتش پائ یِ که کاله را رو یتیگ

رنگ پوشاند  اهیچهره اش را با کالِه س   
پوشاند و با   یدست صورتش را م  ک یبود که با  وشیدار نیا

د یغر ظیزد و با با غ ی استارت م گریدسِت د    



خودش  ی  چهینگاه کن زنک رو  چادر رو برداشته باز -

  کرده
جنباند  یسر  یتیگ   

فکر کردم خل و چل شده  گفتیپس فرهاد راست م -   
  ی رفته بود ، م  ک یکش یآن روز فرهاد که با سجاد برا صبحِ 

که دهید  ی خانه ا یرا پشِت پرده  یدختر یگفت لحظه ا  
به   ی کند چند بار یم  یکه خود را برادِر مقتول معرف یمرد 

  آن رفت و آمد داشته است
ممکن   نکهیهم همان سرنخ را گرفت و به احتماِل ا ماهان

شوند ، آن دو را همراه خود ی با زن  یریاست مجبور به درگ  
بود  آورده   
که ماهان را به جاِن فرزندش قسم داده بود  یخصوص هد  به

دور نگه ندارد  انیجر نیکه او را از ا   
به دنبالشان رفت که به سمِت  یاستارت زد و به آرام وشیدار
رفتند و از  ی م ابان یخ یِ پارک شده در آن سو  یِ دروخو  
که ماهان راننده اش بود از  ی گر ید  نِ یهم ، ماش گرید  یِ سو

بست یرا م شانیپشت راِه فراِر خودرو   
داشت ، گفت رهیدستگ یِ که دست رو یدر حال یتیگ   

؟ کنهیرو دنبال نم نایا سیپل یچطور - ! 
گاز فشرد و جوابش را داد یِ پا رو یکم وشیدار   

اونا مسجل شده که ماکان مجرمه یفک کنم برا -  ! 



آنها سواِر خودرو شدند ، محکم پداِل ترمز را   یبعد وقت و
درنگ از   یبدوِن لحظه ا یتیفشرد که خودرو توقف کرد و گ

 آن 
  گریمکث ، بعد از او  از سمِت د  یهم با کم  یشد و هد  ادهیپ

شدند  ادهیهمراهشان پ یِ درومرِد خو  نِ یهم سه سرنش   
  یبا دو گاِم بلند خودش را به دِر سمِت راننده  وشیدار

آنها از بهت   نکهیمحاصره شده رساند و قبل از ا یِ خودرو
ند یایدرب  
اسلحه اش را  د یترد  یلحظه ا ی آن را گشود و ماهان هم ، ب ،
سِر مرِد راننده گذاشت یِ و رو د یکش رونیب   
لباِس زن را چنگ  یِ را گشود و جلو گریهم دِر سمِت د  یتیگ
  زد 

- شده دست درازیبه به ! خانِم   ! 
  یحت نکهیاز خودرو هل داد و قبل از ا رونیاو را به ب و

هم   یدهانش چسباند و هد  یِ دست رو د یبگو یزیبتواند چ
یِ برا  

  یم شیکه نفرت در رگ ها  یبه او رفت در حال کمک
د یجوش     

# 
 رمان هور ***

 



 
 
 
 
 
 
 

کرد که  یم  یشمار هیفشرد و ثان ی مشتش م انِ یساک را م بندِ 
گشوده شود  شیدر برا   
شانه   یِ که اسلحه اش را رو  یزد و در حال  یلبخند  سرباز
راند گفت یعقب م    

یش یو راحت م ی ریتو هم م -   
نگفت یزیمثل خودش داد و چ یرا تنها با لبخند  جوابش   

گرفت و   ی قی، نفس عم ستاد یاز کنار اکه گشوده شد و سرب در
  قدم برداشت

،   د یبسته شدنش را شن یدر که عبور کرد و صدا انیم از
د ینجامیبه طول ن اد یچشم بست و نفس گرفت که ز یلحظه ا   

 ! داداش -
بودند  به  ستادهیآنسوتر ا ی گشود و ماهان و مانا کم پلک

زد که مانا ، با دو گاِم بلند   یسمت شان رفت و لبخنِد کج  



را به او رساند و دست دوِر گردنش انداخت ماکان هم   خودش
را محکم دورِ  شیبازوها  د ینفس کش قیچشم بست و عم   

فشرد  چه قدر نگراِن آنها بود   شانهگره زد و او را به  تنش  ! 
گذاشت و زمزمه   صورتش یِ و دست دو سو   د یعقب کش مانا
  کرد 

    ماکان    داداش -
د یکش نیزد و دستش را گرفت و پائ لبخند    

  جاِن داداش -
مانا انداخت و دسِت   یآمد و دست دوِر شانه  شیهم پ ماهان

او گذاشت و فشردش یرا بر شانه  گرشید    
کشهیطول نم اد یگفتم ز  -  ! 

  یم شیکه لب ها یبه او انداخت در حال ی نگاه چپ  ماکان
د یخند    

بودم ریاون تو اس یدو ماه هینبود ، فقط  اد یز -  ! 
با   زی دو روز همه چ ی دم گرفت  ط قیو عم د یهم خند  ماهان

رفت و خدا را شاکر بود که حال برادرش شی سرعِت نور پ  
بود  ستادهی شده و آزاد ، برابرشان ا تبرئه   
زد  یچشمک   

یچشم انتظار دار یلیکه خ خونه میبر -  ! 
کرد  د یهم با تکاِن سر ، تائ ماکان   



تا باور   د یبلع یو عطر تنش را م  د ید  یرا م ارخانیاسفند  د یبا
هنوز هست رمرد یکند پ    
  شیفشرد و اشک ها یبازوانش م انِ ی مادرش را محکم م د یبا

کرد   یجمع م شانه یِ را رو   
  ی شانیداد و پشت سر هم پ یتابا م  لیچند چشم غره تحو د یبا

شکوفید  یاش را م   
د ید  ی را م یهد  د یبا   
را رمان هور یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 یتختش نشسته بود و دسِت لمِس پدرش را نوازش م کنار

شکوفید  یکرد و م   
  یِ نافذ و موها  ی او هم به پسِر کوچکش بود  به چشم ها نگاهِ 
کوتاه شده اش  لب زد  یِ تونیز   



بابا یجوونتر شد  -   
  ی نِم گوشه  یخواست کس ی و چشم بست  نم  د یخند  ماکان

و گونه به  شکوفید کِف دسِت پدرش را   ند یچشمانش را بب  
د یکش آن   

آخه دنی خوب بهم رس -   
را   گریاز دست دادِن د  ک یآرام گرفته بود  طاقِت  قلبش

ه بود ؛ بابِت پدرشنداشت و بعد از سالها خدا را شکر کرد    
شانه اش را نوازش کرد  مادرش   

  ه یبکنه و هم تو  یاستراحت هیخان   اریکه هم اسفند  میبر -

برات شله زرد پختم  یریدوش بگ   
شکمش گذاشت و  یِ جنباند ، دسِت پدرش را رو ی سر ماکان

د یتخت چسباند و خودش را بال کش یکِف دست به لبه    
و زمزمه   شکوفید پدرش را  یِ شان یپ یو طولن  قیشد و عم خم
  کرد 

رمرد ی نترسون پ ینطوریمنو ا گهید  -   
تنش مرتب کرد  نگاهش را به   ی و ملحفه را رو ستاد یا راست
رفت و در همان حال  رونی از او گرفت و از اتاق ب یسخت  
گفت آرام   

کجاس ؟  یمامان   هد  - ! 
اش را   کتف و شانه انِ ی زد و همچنان م یلبخند  مادرش

کرد  ینوازش م   



  تو اتاقت -
کرد و زمزمه کنان گفت اخم   

ومد یچرا ن -    
 !استقبالت ؟-

  یکرد  ضربه ا یبالرفته به او نگاه م یبا ابروها مادرش
زد  شیبازو یرو   

یرو بفهم  زایچ نی هنوز زوده ا -  ! 
ماهان باعث شد نگاِه هر دو به آن سمت بچرخد  یِ صدا   

لهیمادِر من ؟! پسرت فس یا یچه زود گهید  -  ! 
بلند پسِر بزرگش را سرزنش کرد و سپس   یبا صدا  رودابه

  به دخترانش اشاره زد 
رمان هور  میبساِط عصرونه رو آماده کن نیایب -  

 
 
 
 
 
 
 
 



از رفتِن مادر و خواهرانش ، ماکان به سمِت اتاق رفت و   بعد 
آن گذاشت و سر سمِت ماهان  ی رهیدستگ یِ دست رو  
  چرخاند 

  یدور هی رونیب م یبر یهد  دنِ یحرف دارم باهات  بعد از د  -

میبزن   
گفت یتکان داد و باشه ا  یهم سر او   

گرفت و در را گشود  ینفس  ماکان   
دستانش را هم    د یتخت نشسته بود ، از جا پر  یِ که رو یهد 

ستینگر  یم رهیگره زده بود و به او خ   
زد  ه یدر را بست و به آن تک  ماکان   
بود  دهیو رنگ از رخش پر  دند یلرز یم  یهد  چشمانِ    
صدا ، لب زد  ی را ب نامش   

  ماکان -
او گردن کج کرد  که   

؟ یانقدر ازم دلخور - ! 
بار   نیسرش را به چپ و راست چرخاند و ا یبه تند  یهد 
پر از بغض بود  شیبه حرف آمد ، صدا یوقت   

یمن  زِ یتو عز     ی من زِ یعز -  ! 
  ی ، خودش را با گام ها رد ینداد که ماکان تن از در بگ مهلت

شانه بلند به او رساند و دست دوِر گردنش انداخت و سر به   
چسباند  اش   



قلبش را   یبرد و رو عطِر تنش را فرو یو طولن قیعم
باران کرد  شکوفه   
  یِ و گونه به رو د یچیبعد دوِر او پ یماکان هم ، کم  دستانِ 
نجوا گونه از حنجره برخاست شیفشرد  صدا شیموها   

دلم برات تنگ شده بود       یاحمقانه اس ول  -   
  ی برق م شی او برداشت و مردمک ها  ی شانهسر از  یهد 

  زدند 
 !چرا احمقانه ؟  -

لِب ماکان کج شد و با انگشِت شست دست راستش ،   ی گوشه
را نوازش کرد   یهد  یگونه    

که    اد یب یروز هیدوباره  کردمیاحمقانه اس چون فکر نم  -

زن تنگ بشه  اونم تو  هی یدلم برا     
زد  یرا لمس کرد و تک خنده ا یهد  ی  چانه   

؟ یمن خودتو جا کرد  یِ تو زندگ یتو چطور - ! 
پشِت سرش را چنگ زد و  یِ موها یو دسِت هد برد   نیپائ سر

دهیرا نوازش کرد که دوباره لرز  یقلِب مرد  گرشیدسِت د   
رمان هور بود   

 
 
 
 



 
 
 
 

# 
*** 

  یبه هد  نهیکه از آ ی، در حال  یبه تن کرد و به آرام راهنیپ
آن را درونِ  یرا بست  لبه ها  شیبود ؛ دکمه ها رهیخ  

گفت  نشیآست ی برد و در حال بستِن دکمه ها شلوارش  
- می گرد یبرم ام یب  یرو جمع کن  وقت  لتیوسا   

  سیخ یِ سر جنباند و او ، برس به دست گرفت و موها یهد 
کنارش  یاش را بال برد  ساعت که به مچ انداخت ، هد   

را لمس کرد  شیو بازو ستاد یا  
  لاقل سرت رو خشک کن-

صورتش  یِ دست دو سو،  د یزد و سمِت او چرخ یلبخند 
 گذاشت 

- آفت ندارم  سگ جونم ، هزار تا بال از سر   یکیمن 

اش یک ی نمیگذروندم ا   
اش را   یشانیکه به غم نشست ، سر جلو برد و پ یهد  چشمان
 شکوفید 

  تو فقط مراقِب خودت باش  من حواسم به خودم هست-



نگفت چیچشم بست و ه یهد    
بود  دهی، جالد شده و نفسش را بر یدلتنگ   
اما اورد یرا تاب ب یتوانست دور یچه قدر م  مگر    
و با همان لبخنِد کج اش ، از کنارش   د یسر پس کش ماکان

بسته شدِن دِر اتاق نشان از رفتنش داشت یِ گذشت و صدا   
اش زل   ی پا یتخت نشست و به انگشت ها  یحوصله لبه  یب
  زد 
آنها را لک زده بود خاطِر آمدِن ماکان  به   

نو به تن کرده بود  لباِس     
کرده بود اما ز یرا تم شیابروها  ریرا بافته و ز شیموها     
، رفت امدهیکه ن امد یکدام انگار به چشمش ن چیه   
به خود انداخت و سپس از   ینگاه نهیدر آ  ستاد یکرد و ا یپوف

رفت رونیاتاق ب   
  ی دِل ماکان را م زهایچ نی کرد ا ی بود اگر فکر م احمقانه

و لمس کرده  دهیرا د  یوالتر  یِ ایلرزاند که او از عشق ، رو
 بود

 
داد  د یهم به خودش لبخند زد و باز هم به خودش ام باز   
حکِم آس را داشت شیماکان برا  یاحمقانه  یِ دلتنگ نیا   
برِگ برنده کی د یشا    

 رمان هور ***



 
 
 
 
 
 
 
 

راند   یحرف م  یب ماهان   
چهار راه را ، چهار بار   کیرا دو بار دور زده و  دانیم کی

کرده و هنوز لب از لب نگشوده  یدر چهار جهِت مختلف ط
 بود

 
بالخره ماکان   د یچیپ  یم دانیبار دوِر م نیسوم ی برا یوقت

 زبان باز کرد 
- ؟ ی کار کرد  یچ ! 

انداخت   یبه او نگاه  یچشم  ر یز ماهان  
- ؟ ویچ ! 

حوصله دست در هوا تکان داد ی ماکان ب و  
- رو  کهیزن نیا ی  هیقض نیهم   

مقدمه گفت   یپس ب  ستیدانست مقصود او چ ی ماهان م و  



- برادرم شهادت بده هیعل خواد ی گفتم م سیپل یبردمش اداره    
که او چه گفته است  با چشم    د یلحظه ماکان نفهم ک ی یبرا
در هم گره خورده ، به او ییتنگ شد و ابروها ییها  
بلند گفت  یو سپس با صدا ستینگر  

- تو ؟  ستی؟! حالت خوش ن یچ ! 
کرد که ماکان   ضیداد و دنده را تعو لشیتحو یلبخند  ماهان

د یبه صورتش کش  یناباورانه دست  
- ؟ یداد چ یمن شهادت م هیخب احمق اگه عل ! 

ماهان وسعت گرفت  لبخندِ   
- تونستینم ! 

د یبرادرش غر و  
- ؟ ینکنه دهنشو دوخته بود  ! 

و بعد از   د یکش ابانیخ یخودرو را به گوشه   د یخند  ماهان
ل یبندش ، به سمِت برادرش متمابدنتوقف کردن و گشودِن   

داد  هیو شانه به در تک شد   
- از تو   دونستیم یرو ثابت کنه  اون چ یز یچ تونستینم

که ثابت بشه   گفتیم د یبا زایچ   یلی؟! خ کلتی جز چهره و ه  
حرفاش راسته که   

د یفرستاد و غر رونیاش ب ین یهوا را به شدت از ب ماکان  
- ؟ یمثال چ ! 



رمان  د یبه چانه کش یچشِم راستش را تنگ کرد و دست ماهان
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

- به ماموِر دادم     ییگراها  هی  یخصوص یلیخ  یِ زایچ هیمثال 

خب یول     
  یِ و دوباره دست رو د یاو خند  نِ یخشمگ ی چهره  دنِ ید  با

 فرمان گذاشت 
- و پرسش شد  کم   یینتونست ثابت کنه  چند بار ازش بازجو

دروغ  زیافتاد و تهش گفت همه چ  ییکم به تناقض گو  
  ی کی یکیمرتبط بوده و  یبعدش هم لو داده با ک  بوده

 ن یکرد که ا د ییهم تا یقانون یگرفتنشون  عالوه بر اون پزشک
 زن



هم   یز یاگر چ ینبوده  پس عمال حت یمدت هاست با مرد  ،
خب   یول   یتبرئه بود  دست درازیتو از اتهام  گفت ینم

 کارمونو
قتل    ی  هیبه قض قایرو لو داد که دق ی چند نفر  هیکرد    راحت
شون ی کیکه برات دوختن مربوط بودن  از قضا  یو پاپوش  
گرفته   از زندان پولو  رونیکه ادعا داشتن ب هیرابط همون
ها ماکان میخودمون یول    

مکث ادامه داد  ی را جلو فرستاد و با کم لبش  
- د یترس د یاز زنت با  ! 

ماکان بال رفتند  یابروها  
 !چرا ؟-

که آنها   یافتاد که در چند ساعِت کوتاه یعیوقا  ادِ یماهان به  و
کرده بودند ، رخ داد  ریرا اس   
  اریکه ماکان آن را اخت یآنها را به باغ یهماهنگ ی کم یبرا

  یو سجاد برا وشیکرده بود ، بردند  اصرار و تالش دار
ر یز  

را خوب   نینداشت و ماهان هم ا یا دهیاز آنها فا دنیکش زبان
دانست و در اصل هم ، نقشه اش روبرو کردِن آنها با  یم  

  یِ از کوره در رفت ، کاله رو یبود  اما هد  سیو پل قانون
و با خشم پا به دروِن اتاق گذاشت  د یکش نیت پائصور  

د یو غر د یلباِس زن را چسب ی  قهی  



- ماکان پاپوش  یازتون خواسته برا یکرده ؟! ک رتونیاج یک

ماکانه !؟! که از سر راه  یاصِل کار د ی؟! فک کرد  د یبساز  
حله ؟ یهمه چ نیدار بِرش ! 

کرد وبا نفرت گفت ک یبه صورتش نزد  صورت  
- روسات   سیبه اون رئ  نیخودتون دنبال خائن بگرد  نینه  ب

که  یخودشون اعتماد نکنن  هر کس ی هی به سا یبگو حت  
و از رمز و   خورهی، غذا م زنهی، باهاشون حرف م کنارشونه
  یکیشر دوننی ، ممکنه خائن باشه  از کجا م دونه یرازشون م

 که
، قصِد از سر راه برداشتنش رو نداشته  زنهیلبخند م بهشون

وقته براشون   یلیاز اون آدما ، خ یلیباشه ؟! بهشون بگو خ
 قبر 
اس ، دلشونو به حذف کردِن اون  لهیوس هیماکان فقط   َکندن

 !خوش نکنن
ماهان   یزد حت  یموج م شیکه در صدا یو نفرت تیآن جد  و

 !را به شک انداخت ، چه رسد به آن زن و مرد 
که آنها را   یخبر به گوِش کس نیزود ا ا ی ریشک نداشت د  و
د یکرد ، خواهد رس یم تیهدا   
  یِ و دشمن نهیبه ک ز یزدند ، همه چ یاگر آنطور که حدس م و
ی ار ی یاگر شانس ، کم د یگشت ؛ شا یماکان برم یِ میقد   



آنها به ارمغان  یبرا  یولوله و التهاِب درون کی کرد  یم شان
آورد  یم   
هر   شیکرد ، لب ها ی م فیماکان تعر  یِ ها را برا نیا یوقت

گرفتند و چشمانش هر   یفاصله م گریکد یاز   شتریلحظه ب
هور هرمان یثان  

 
 
 
 
 
 
 
 

نکهیشدند تا ا ی تر م نیخشمگ     
- رو   یهد  یِ ؟! چرا پا  یکنی م یچه غلط یتو معلومه دار 

؟ ید یوسط کش ! 
گوِش ماهان بلرزد  پس انگشِت   یباعث شد پرده  ادشیفر

 کوچک در گوش برد 
- ؟! تو زنت رو   کردمیکار م ی ؟! چ کهی چه خبرته مرت

؟! حقا که خدا در و تخته رو خوب جور کرده  به   یشناسینم
 حرفِ 



که خودش  دادمیکه  اگه بهش قول نم کنهیگوش نم یکس
ابونیتو کوچه و خ فتاد یخودسر راه م ! 

و لب به دندان گرفت و به   د یخند  ناباورانه و با خشم ماکان
شد  رهیشلوغ خ مه ین ابانِ یخ   

داد  حیشان سکوت برقرار گشت و ماهان هم ترج  انیم دوباره
  لب ببندد تا او ، بتواند بر افکارش مسلط شود 

راه ممکن را انتخاب   نیگفت و او بدتر ی ماکان راست م د یشا
نداشت یکرده بود اما چاره ا   

  یارزِش قانون  چ ی، ه رند یهم بگ ی اگر اعتراف ی دانست حت یم
که  ییخواست همان قانون و قضا ینخواهد داشت و او م  

اش بدهد  یکرده حکم به آزاد  یرا زندان برادرش   
شده باشد  یزی و برنامه ر قیهم بود آنقدر نقشه شان دق ممکن
منجالب کند اما رِ یماکان را درگ یِ پا شتر یکه ب     

-   یکارو کردن وقت نیا یچ یاحمقانه اس ماهان ! برا نیاما ا

باور کنم اونا د یبا  یعن یثابت شد   م یگناه ی انقدر راحت ب  
زود دست   ای  ر یکنن ؟! د  ریدرگ نیاز ا شتریمنو ب  تونستنینم

که من  نی بود ؟! هم یپس هدف شون چ  شد یشون رو م  
مدت اون تو باشم و بعدشم آزاد شم ؟  هیزندان و  برم ! 
او به   ی رهی و در برابِر نگاِه خ د یلب کش یزبان رو ماهان

 حرف آمد 



-   یتو بر  نکهیبوده ؟! ا یکه قصدشون چ نهیترس منم از هم

ثابت کنن جرمت رو و باعث بشن که َکلَِکت  ایزندان و   
  نیآب کنن  که ا ر یتو زندان سرت رو ز نکه یا ایشه  کنده

ی عیطب یلیخ  شد یکارو م نینشد  اما   اما ا  یکارم کردن ول  
  گه ید  زیچ هیسر و صدا تر انجام داد  من ترسم از   ی و ب تر

یِ خواستن وقت بخرن و هر لحظه ممکنه صدا نکهیاس  ا  
رو راه   یباز نیکه به خاطِر کار گذاشتنش ا ی بمب دنِ یترک

  انداختن بلند شه
برد و در حاِل  چیو دست به سمِت سوئ د یدهانش را بلع آبِ 

 استارت زدن گفت
- تو سرشون  یچ دونمیمراقب باش  نم شهیاز هم شتریب

نیا یمطمئن شدم اونا قبل از تو برا گهیاما حال د  گذرهیم  
هر   یول  دونمیرو نم ی چ یچرا و برا   دنیلباس پوش  جنگ

ات  ی نیکه هست ، قصدشون فقط شکسِت تو و عقب نش یچ  
ستین   

  نیرا از برادرش گرفت و با چرخاندِن فرمان ، ماش نگاهش
  را از پارک درآورد و به سمِت خانه راند 

  نیمراقِب ساکن  شهیاز هم شتریب د یروزها با  نیکه ا یا خانه
بود  یاش م  

# 
 رمان هور ***



 
 
 
 
 
 
 
 

  رونیب یِ کی به تار رهی خحرف ،  ینشسته و ب یصندل یرو
 پنجره بود 

  یبه او م شیو با تشو د یکش یسرک م  یهم گاه  یهد 
ستینگر   
او و برادرش چه گذشته است اما هر چه که    ن یدانست ب ینم

جز   یزیماکان چ یبازگشتند ؛ از نگاه و چهره  یبود ، وقت  
نشد  بشینص اخم   
خواند که   یو تنش را عقب برد  از چشمان او م  د یجو لب
کرد  یدر سر دارد اما سکوت م یزیچ   
ترسناک تر بود  شیادهایاز فر شهیسکوِت ماکان هم و   
کوچکش   یِ و به آشپزخانه رفت  کتر د یدهانش را بلع آبِ 
د یایدم ب یکرد تا چا  ی گاز بود و قل قل م یِ رو   



شد    رهیکانتر خ یِ رو یِ اش را چرخاند و به استکان ها چیپ
کرد ؟ ی کرد ، م یکه نم داد یداد و ب ! 
  یِ را از چا  یا شهیش یو استکان ها د یلب کش یرو زبان

گذاشت ینیخوشرنگ پر کرد و دروِن س   
  یبا آن گل ها  د یکوچِک سف یها الهیو نقل را دروِن پ شکالت

ها را درونِ   تیسکوئی، ب ختیشان ر  یسرخِ دوست داشتن  
  یداد ، دلش آرام نم یو هر چه که طول م د یچ یکوچک ِس ید 

اش را کنترل کند  یقرار یتوانست ب ی گرفت و نم   
داد به سراغش برود  حیترج پس    
د ی در او ند  یواکنش چیبه دِر اتاق زد و ه  یا تقه   
و  ستاد یا ینشسته بر صندل یِ به سمتش رفت و کناِر او آرام

زد   شیآهسته صدا   
 !ماکان ؟ -

د یلب کش یِ زبان رو  د یخوردِن چشمانش در حدقه را د  تکان   
آوردم ییچا -  ! 

دست بال گرفت یِ را رو  ینیس و   
سرش را جنباند  یاندک ماکان   

نجایا ایب   زیبذار رو م -   
را محکم تر گرفت تا لرزِش دستانش مشخص   ینیس یهد 

د ی ترس ینشود  م  ! 



در فکر   نطوریدانست ماهان چه به او گفته است که ا ینم
  فرو رفته
به سمِت او    یرخِ ماکان کم   م یکنارش بازگشت که ن دوباره
د یچرخ   

 !خب ؟ -
را با زبان تر کرد  شیلب ها دوباره   

؟ ی خب که چ - ! 
  یبیعج یِ زدند و صورتش خونسرد   یماکان برق م چشمانِ 
  داشت

ار   رمان هورسر ک ی بر یخوایم  یروز گفت  هی -  
 
 
 
 
 
 
 
 

مکث ادامه داد  ی سکوت کرد و ماکان بعد از کم یهد    
یخوایبچه م  یروز گفت  هی -     

سکته کرده بود   با یتقر دخترک  ! 



 یِ آورد و با سرانگشتانش آهسته گود  شیدستانش را پ ماکان
را لمس کرد  یهد  بدن   

ی کنیشرارت م    یلت هم شد   ایتازگ دمیشن -   
پر سر و صدا آِب دهانش را فرو برد که نگاِه ماکان بر   چنان

  او نشست و لبش کج شد 
یبترس د یبترس    با -  ! 

  یِ بکند ، دستش را رو یبخواهد کار یهد   نکهیقبل از ا و
خود نشاند  یِ پا یِ شکمش محکم کرد و او را رو   

بود  شیمنتظِر داد و هوارها  د یچشم بست و لب گز یهد    
  یو طوفان قی عم یِ ، نفس ها  یبود و هد  ماکان خونسرد  اما

شد  یاو رها م  یکرد که پشِت گردن و شانه  ی اش را حس م  
 

بود  د یپر از تهد  شیصدا   
یاز اول هم چموش بود  -  ! 

  یِ را جمع کرد و رو یهد  یِ ، موها یدست و به آرام ک ی با
راستش انداخت  یشانه    

هاته ؟ یخودسر یادامه  نمیا - ! 
چشماِن پر ترسش را بست و زمزمه کرد  یهد    

؟ یچ - ! 
گوشش  رِ ی را چنگ زد و ز شیماکان که بازو گرِ ید  دستِ 
د ی، به خود لرز د یغر   



خونه کنم   نیتو رو پابنِد ا کنمی م ی من هر چه قدر سع نکهیا -

که برات خطر داره دور کنم و تو به جاش با   یز یو از هر چ  
؟ یخودت دنباِل دردسر یِ پا ! 
را گرفت و   یهد  یِ و پر از خشم ، با دست از جلو گلو عیسر

و دختر از  د یخود کوب یشانه  یِ و رو د یسرش را پس کش  
ماکان را چنگ زد  یِ و پا د یخفه کش ینی ، ه ترس   
چند روزه اش ،  ِش یو ته ر د یگونه به گونه اش سائ ماکان

ی از خشم نفس م آزرد  چنان پر یرا م یهد  فِ یصورِت لط  
،   یشد و هد  یم  نیاش پرشتاب بال و پائ شانهکه  د یکش

کرد  ی را به شانه ها و کتفش حس م شیضربه ها   
زد  یموج م  انیکالمش ، عص انیم   

! انقدر    یریگ یجونمو م ی! دار ی کنیجون به سرم م یدار -

سرک نکش ! انقدر منو یز یسرکش نباش ! انقدر تو هر چ  
نده عذاب  ! 
نشست رمان هور یهد  یِ بر صدا بغض  

 
 
 
 
 
 



 
 

عذابت بدم خوامیمن نم -  ! 
گوشش باعث شد بترسد و   رِ ی ماکان ز   یِ کالفه و ناگهان ادِ یفر

  بغضش با صدا بشکند 
ید یعذابم م ی ! دار  ید یعذاب م یدار یول -  ! 

فشرد و لب زد  شیموها یِ و رو یرا کناِر گوِش هد  لبش   
از   تونم یانقدر آشغالم که نم یازت بگذرم ! مِن لعنت  تونمینم -

    خواهِر فرشته بگذرم
یماکان پر بود از عجز و ناتوان یِ صدا     
و خر و  قیعم ینفس ها یصدا  یزندان ، وقت  اهِ ی س یِ ها شب

کرد فکِر او از    یفضا را پر م شیها یهم سلول ی پف ها
یِ رو  
اسلحه به   یِ خاردار و سربازها  یها  میو سبلند  یِ وارهاید 

ی زن  حصار انِ یو م ی خانه ا ی و به گوشه  د یکش  ی دست پر م  
د یخز یم   
ستیدانست حِق او ن ی که م یزن    
فرشته داشته باشد  یاو نبود که چشم بر خواهرخوانده  حق   
داشت یول    
انداخته بود  هیشرم و گناه بر او سا و   



 د یو دردش ، با خودش جنگ یی تنها انیمدت و در م نیا تمامِ 
نرود  ی که سمِت هد    

شکِل ممکن با او  نی، نعره زد ، به بدتر د یکش  اد یسرش فر بر
توانست  یکرد اما نم رشیتوانست تحق  یبرخورد کرد  تا م  

که در به در   د یایخودش برب  یِ پِس دِل زخم خورده و تنها از
  ،به دنباِل مرهم بود 

گرفت و   حصارسنجاق در  ک ی  ی ه یرا به مهرکه او  یشب
مردانه بود  ی تجربه  کی ، فقط  د یعطِر تنش را بوئ   

نداشت یحس    
به او نداشت یا عالقه    
از تنفر بود  پر   
اما بعد از   زد ی خواست برود تا خون بر یاز درد بود و م پر

از مشامش دور نشد  یهم عطِر هد  ه یثان کی  یآن شب ، حت    
  ی تر ، دست و پا م شیبود که تا پ  ی منجالب رِ یخودش اس حال

  زد از آن فرار کند 
چون   یشود که باز هم زن یخانه ا بندِ یو پا ریخواست اس ینم

دار آن است اما د یفرشته ، کل    
سرنوشِت او بود که گردن به اسارِت آنها بدهد  انگار   
را بر دوِش  ین یسنگ رِ ی زنج یکس  یی داشت  گو یحِس بد  اما

  او انداخته بود 



بار مامِن فرزنِد   کی که  یی را چنگ زد ، جا یلباِس هد یِ جلو
امد ین ایگاه به دن چ یکه ه یاو شده بود  فرزند    

، نه به تو   یمن عمل کن یبه بعد خالِف گفته ها نیاگه از ا -

سرت  ییالنم اگه بال ن یو نه به خودم  هم کنم ی رحم م  
که   رمان هور نهیا یِ فقط برا  ارم ینم  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  یرا حس م یناتمام ماند و چشم بست  دسِت هد  حرفش
هم فشرد و با یِ مشت شده بود  لب رو شیپا  یِ که رو  
نهفته در کالمش گفت یخشم   

انتقاِم      یاز خواهِرفرشته ا  شتر یکه تو برام ب نهیا یبرا -

از من ؟ ی ریگیم ویچ ! 
و صورتش را در هماِن حال به سمِت   د یاش را چسب چانه

نِ یدر چشماِن سرخ و خشمگ  یهد  ِس یخود چرخاند  نگاِه خ  
ماکان طلبکار بود  یِ نشست  صدا ماکان   



؟ ی ریگیاز من م ویترس انتقاِم چ  نیبا ا - ! 
برد و چشم بست  شیرا پ سرش   

  ی، دار اد یسرت ب  ییهر لحظه ممکنه بال  نکهیبا ترِس ا -

؟ ی ریگیاز من م ویانتقاِم چ  ! 
را محکم چنگ زده بودند  صورتش  یهد  یچانه   انگشتانش

د یتر کرد و دروِن صورتش غر کیرا به صورِت او نزد    
! حق   یری ازم بگ  ینطوری تقاِص گناهمو ا یتو حق ندار -

یندار  ! 
لب بر هم فشرد و در جوابش زمزمه کرد  یهد    

کنارت باشم   ی تا وقت  من نترس یِ از من نترس   از زندگ -

شهیام نم یچیه  ! 
   د یاو لغز ی دهیرنگ پر  یِ لب ها  یِ ماکان آرام رو نگاه
آرام و بم بود  شیصدا   

یکه کناِر من باش نهیبال ا نیبدتر -   
  انِ یبست و اجازه داد تا فاصله ها صفر شوند  او م چشم
افتی  ینم  شیبرا یبود که راه فرار   ستادهیا یبرزخ   
بکشد  شی توانست پس بزند و نه پ  ی م نه   

او   یِ پا  یِ هم گشوده شد و کِف دست رو یآرام مشِت هد  آرام
اش چسباند و زمزمه کرد  قهیبه شق قهی فشرد  شق   

  نجاینرو  از ا رونیخونه ب  نینرو   از ا رونیب نجایاز ا -

رو دلم  گهیداغِ د  ه ی توننینم گهیکه مطمئن بشم د  ینرو تا وقت   



  بذارن
  ی گرم و بم تر از هر وقت شیگرفت  صدا یکرد و نفس مکث

خورده یبود که به گوِش هد    
بال و   دمیبهت اجازه م   میوقت دار زیهمه چ یبعدش برا -

تو هر  ذارمیم   یبر  دمی، اجازه م یپِر بسته ات رو تکون بد   
ی پرواز کن یخوایکه م یآسمون   
کان  ما ی شانه  یِ و دست رو د یچرخ شیپا یِ بود که رو یهد 

د ینگاِه او چرخ  انِ یم  قرارشیگذاشت  چشماِن ب   
رفته  من کبوتِر جلِد توام ادتی نویاما ا -   

زد و نگاه در صورتش چرخاند  چشماِن سرخ و   یلبخند 
رنگ و صورِت گرفته اش  دست  ی تونیز یخسته اش ، موها  

گونه اش گذاشت و لب زد  یِ رو   
  تونهیجوجه کبوتر مثه تو ، چه قدر م ه ی کنمیدارم فکر م -

باشه یدوست داشتن     
رمق و خسته   ی گوِش ماکان نشستند که او ، ب یِ رو انگشتانش

زد رمان هور   ی، تک خنده ا  
 
 
 
 
 



 
 
 

؟  گفتمیقصه م یک  یداشتم برا - ! 
ماکان   یو هر لحظه چشمانش برا د یهم با غصه خند  یهد 

آمد  ی م شیدرشت تر شدند چون که صورتش پ   
او   یافتاده بر شانه   یِ موها انِ یسرانگشتانش را آرام م ماکان
و نجوا کرد  د یکش   

یخوایکه جوجه کبوتر م -     
و پچ زد   ختیبا او درآم  یهد  ی ها نفس   

یتونیجوجه کبوتِر پر ز هی -   
آنها پا   انِ یکه م  یهر لحظه سردتر شد ، بر خالِف تب یچا و
گرفت یم   

*** 
بود  زیپائ دنِ یرس  یِ نشانه ها نیا د یو شا د یبار  یم آسمان    
اش   یشانیزده بود و پ هیکناِر پنجره تک وارِ ی را به د  آرنجش
کِف همان دست انِ یرا م   

  ی و انگار م دند یکوب یدرشِت باران بر پنجره م قطراتِ 
 داریخواستند وجدانش را ، که خودش را به خواب زده بود ، ب

 کنند 
 



شد  ی و باعث م د یکش یسرش دست م یِ ماکان بر رو  اما
تر شود  قیخوابش عم   

 هیخوِد او پا د یشا د یفهم  ی م یداشت اگر کس یت یچه اهم گرید 
بود ؟ یگذاِر عشِق هد  ! 

که در   یهم در اعماِق وجودش آگاه بود ، که با محبت خودش
را به  ی، هد  رد یگ  یدانست از کجا نشات م یگذشته نم  
است دهیخود کش سمتِ    
حال یدانست ول ی زمان نم آن     

فراتر از   یهمان روزها هم ، حس  د یمطلع بود که شا خوب
داشت ی به هد  یمحبِت خانوادگ   

اش رها کرد که چشمانش از    ی شانیپ  انِ یم یر یت  یکس انگار
  درِد آن بسته شدند 

  نیا ادِ یو به  ند یغرِق خواب را بب  یِ خواست برگردد و هد  ینم
کند  رییممکن بود از آن شب تغ زی که همه چ فتد یب   

پنجره باعث   یلبه  یِ تلفِن همراهش رو یِ گوش دنِ یلرز یِ صدا
شود  دهیشد نگاهش به سمِت آن کش   

آن را به گوشش چسباند و پاسخ داد  یآرام به   
 !خب ؟ -

نبود  یخوب ی نشانه   شیخط برا یِ فرِد آن سو  یکالفه   پوفِ    
  به من اعتماد ندارن -

کج شد  لبش   



  فرستمیکه برات م یبه آدرس  ا یب گهیساعت د   هی!  دونستمیم -

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه دوخت   یرا که گرفت ، سرچرخاند و به هد  دشیتائ
تخت نشست و  یُسر داد و لبه  شیآرا زِ یم  یِ را رو یگوش  
  هیاو گذاشت و بر تِن خفته اش سا گرِ یرا ، سمِت د  دستش
  انداخت
  د یسائ یهد  یِ ابرو یِ رو یانگشِت اشاره اش را به نرم نوکِ 

  و سر خم کرد 
شهیمراقب خودت باش   هم -   

  شیبرا یادداشتیو برخاست    د ی چانه اش بال کش رِ یرا تا ز پتو
لباس و برداشتِن اسلحه اش از خانه  دنِ ی نوشت و با پوش  

رفت رونیب   
*** 



و   کی تار یِ ، فضا  ی شِب ابر مهیدر آن ن اسای گارِ یس دودِ 
  ساکت را خوف آورتر کرده بود 

گذاشته و به   ی میقد  یِ چوب قِ ی آلچ یِ هم ، دست بر لبه ها او
بود  رهیخ شیرو شی پ ی شهِر خفته    

د یت چرخپا که آمد ، سِر هر دو مرد به آن سم یصدا   
شان   دنیبا د   د یپائ  یمدام اطراف و پشت سرش را م سجاد 

گرفت و جلو آمد  یق ینفِس عم   
دنبالمه ی کیتوهم داشتم که   نجایتا هم -  ! 

د یاو ، سرک کش یشانه  یِ از رو اسای   
توهم بوده ؟ یمطمئن - ! 

را   انه یتنگ شده به او نگاه کرد که ماکان م یبا چشمان  سجاد 
  گفت

خب پسرا  بسه لهیخ -  ! 
د یرو به سجاد پرس سپس   

؟ رونیب یاومد  د ی که نفهم یکس - ! 
چانه بال انداخت سجاد    

تو انجامش دادم ینه  طبق گفته   -   
تکان داد  ی سر ماکان   

؟ یشناسیرو که م  اسایخوبه   یلیخ - ! 
زد    ی او بود و خشم در چشمانش موج م ی  رهیخ نگاهش

گرفت گارشیاز س یق یپوزخند زد و دِم عم اسای   



هیبعد از ما عصبان دهیجالبه ! طرف خواهرمون رو دزد  -  ! 
حوصله گفت  یگرفت و ب یق ینفس عم ماکان   

  میکه نخوا میخودمون دشمن دار یکاف  یفک کنم به اندازه  -

می کن شترشیب  ! 
دو سرجنباند که ماکان شانه بال انداخت هر   

تو سرشونه سجاد ؟!رمان هور  یچ  یبفهم یخوبه ! نتونست  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

برد  شیموها ان یبه م یکرد و دست ینچ سجاد    
همه   کنم یچه خبره اما حس م  دونمیبه من اعتماد ندارن  نم -

کردن دارن  مخزن السراِر اعظم  یمخف  ی برا ی زیچ هی  
حرف   یک یبا  نم ی بیم ی شماس ، ماهان خان  گاه یِ که اخو هم
روهاشیکه معلومه از ن یک ی  دهیم یدستورات ه یو  زنهیم  
ستین   

د یو آرام پرس د یکش  شیدست دوِر لب ها ماکان   



از   ادتریشون با هم ز دوستیو ماهان  یتی؟! گ  ی چ یتیگ -

 !حد معمول نشده ؟
تنگ شده به او چشم دوخت  نگاهش را به او    یبا چشمان اسای

د یداد که پرس  
از حد معمول با هم حرف   ادتر یز د یو ماهان با یتیچرا گ -

 !بزنن ؟
پشِت گردنش را چنگ   یِ بال انداخت و موها ییابرو ماکان
  زد 

روش   کردم که انگار دایکاغذ پ که یت ه ی یاز تو دفتِر عامر -

و رمز بود  ادداشتی هی   
سر تکان داد  اسای   

 !خب ؟ -
آنها چرخاند و ادامه داد  انِ ی نگاه م ماکان   

نه  که   ای ارهیازش درب  یزیچ  تونهیم  نمیبب یت یدادمش به گ -

و م یکم از هم فاصله گرفت هیشدِن روابط  رهیخب با ت     
کرد  یکوتاه  یتکان داد و ناباورانه خنده   یسر اسای   

نه ؟! و   ایکه ازش سردرآورده  یدونیو تو الن نم   ایخدا -

ممکنه درباره اش با ماهان صحبت کرده باشه ؟ ی کنیفکر م  ! 
برد   نیاو ، سرش را بال و پائ د یدر تائ  ماکان   



  زی انگار همه چ یبره ول شی پ نطوریا یباز  کردمیفکر نم -

صبر   یاز کنترِل من خارج شده  به نظرم تا الن هر چ
م یکرد   
  یکرده بود  اسم چند نفر هیته ستیل ه یبرام  ی تیگ  ادمهی  بسه

  توشون بود
شلوارش برد و سر بال گرفت بِ یدست در ج سجاد    

؟ ی کارشون کن یچ یخوایو م - ! 
فاتحانه بر لب   یلبش را لمس کرد و لبخند   ی گوشه  ماکان
  آورد 

  ریغ ایها و  یخود  ایمثال براشون تله بذارم که  د یشا -

مونهیم  زیها کلک شون رو بکنن  دسِت منم تم یخود    
د یلب کش  یِ زد و زبان رو  یشخند ین اسای   

 !مثال ؟ -
گرفت غلبه   یکه درونش شکل م یتوانست بر حس  ی نم ماکان
آتش به پا کردن رمان هور  یبرا رینظ  یب یو کشش لیکند  م  

 
 
 
 
 
 



 
 

  ی درباره  ییخبرا هی یروز  هی  یاتفاق نکهیمورد ا هیمثال  -

پخش  یمجاز ی فضا ای د یارشدشون تو جرا یِ رایاز مد  یکی  
  ستیل یِ آدما ن یاز هم ی کیبعدش شِب قبلش از دفتِر   شهیم

آدِم پست فطرِت رذل به  نیاز کجا معلوم ا  شهیم یدزد   
  ینباشه برا یباز  هی نا یا ینکرده باشه و همه  انت یخ  رفقاش

 !رد گم کردن ؟
گرفت و سجاد سر جنباند  شیرا به نما  شیدندان ها اسای   

نطوریآها   که ا -  ! 
دانست به   یآنها چرخاند و م  انِ یچشم م یهم با لبخند  ماکان
، جهنم به پا خواهد شد  یزود    

# 
*** 
فرمان ، با سرانگشتانش ضرب گرفته بود  یرو   
  ی  هیشد که هد  رهیخ یرا بال زد و به ساعت راهنشیپ نیآست

و  دند یدرخش ی فضا م یِ کیدر تار  شیفرشته بود  عقربه ها  
شد که رفته بود    ی م یساعت  م یدادند  ن یرا نشانش م زمان

د یو با استرس اطراف را پائ د یکش  ی پوِف کالفه ا   
بدون شک ، هر  یتواند منتظر بماند ول ی م یدانست تا ک  ینم

 ! لحظه ممکن بود که آنها سر برسند 



از سر   یو سجاد گرِد هم آمدند و برا اسایکه با  یآن شب از
،   دند ی، تک تک به نقشه کش  ستیراه برداشتِن افراِد دروِن ل

 دو 
آنها که قصِد کنار زدن شان را  د یگذشت  شا یم  یا هفته

ها  تی جنا یِ زکار یو مسئول تم ی دم دست یداشتند ، مهره ها  
گذاشتند   یبر جا یاصل یبودند که مهره ها ییها ید یرد پل و

شان یها تیاز فعال یمیاما ، با نبوِد همان ها هم بخش عظ  
شد  ی مشکل م دچار   
 یبماند  به سر کارش برود ، با مهراوه چا ی کرد عاد  یسع

  ریاش غر بزند و حسابدارش را ز یبخورد و بر سِر منش
 نظر
رد یبگ   

  شیها  یریگیماجرا بود  پ  نیا  تِ یشخص نیتر  بیعج یحامد 
وصل است ینداشت  معلوم نبود به کدام سِر آن باز  دهیفا   

داشت یگام بر م ی ماکان محتاط تر از هر وقت گرید  حال   
رفت یمرگ نم شوازیپروا به پ ی ب حال   
دردسِر بزرگ تنها   ک یرا با  یکه ممکن بود هد  ی وقت نه

  بگذارد 
  اسایسر به سمتش چرخاند   یدر که آمد ، به تند  یصدا

د یپرت کرد و غر یصندل یِ خودش را رو   
 ! برو -



هم کاله از   اسایقب گرفت  حرف ، استارت زد و دنده ع یب
ه یتک یصندل یِ و پشِت سرش را به بالشتک ها  د یچهره برکش  

و تند نفس گرفت قیو عم زد    
چه قدر سخت بود   یلعنت -  ! 

را به سمِت   نیو سِر ماش  د یچ یو فرمان را پ د یخند  ماکان
چرخاند رمان هور یاصل ابانِ یخ  

 
 
 
 
 
 
 
 

یباش  یانقدر پنبه ا ومد یبهت نم -  ! 
  رونیرا ب  ی، فلش ب یبه او انداخت و از ج ی نگاه چپ اسای

د یکش   
شدن بود را برات   یکه قابل کپ ی زیکردم هر چ یسع -

اما شک دارم انقدر احمق باشن که اطالعاتشون رو   ارم یب
یِ تو  



کاغذ ماغذ هم بود که من ازش  یسر هی بذارن   ستمیس
ینگاه بهش بنداز  هیعکس گرفتم  یول   اوردمیسردرنم   

تکان داد  یسر   
  یکه دزد  یختی خونه رو خوب به هم ر  یکرد  یکار خوب -

؟ اد ی به نظر ب ! 
طال و گردنبند   یبرد و مشت ب یو دست در ج د یخند  اسای
د یکش رونیب   

  چیتو کشو ممکنه طال باشه با کارد و پ دمیفهم ی وقت یعنی -

انتقام  الیخیب ا یو انبردست افتادم به جونش ! ب یگوشت  
یتو کار دزد  م یبزن میبش   

خنده اش فاتحانه بود  خودش را از همان    د یهم خند  ماکان
ضربت  د یزده بودند و با یدانست ؛ ضربت یم  روزیلحظه پ  

کردند  ینوش م شماریب ییها   
اما ستین  یفکِر بد  -    

به طالها انداخت یپر از نفرت  نگاهِ    
طالها رفته نیا یِ پوِل خوِن چند تا آدم پا ستیمعلوم ن -   

و  د یپر کش اسایلباِن   یِ حرِف او ، کم کم لبخند از رو نیا با
  چهره اش در هم شد 

؟ نا یبا ا  میکار کن یحال چ - ! 
گرفت و دنده را عوض کرد  ینفس  ماکان   



   یاعتقاد دارگناه بودنش  ر یچه قدر به گناه و غ دونمینم -

دمیاگه بهاش جهنم هم باشه انجامش م یحت    
به او انداخت  چشمانش رنِگ سوال به خود  ینگاه مین و

  گرفته بودند 
که تو پوِل دوا و داروشون موندن  شناسمیرو م  یچند نفر -  

اخم کرد  اسای   
؟ یبراشون خرج کن  یخوایرو م یپوِل کوفت نیا - ! 

سرتکان داد ماکان   
  هیو از پول خودم داروهاشونو ته خرمشونیخودم منه   -

کنمیم   
بودند  جیهمچنان گ اسای چشمانِ    

طالها ؟ نی؟! پس ا ی چ یعنی - ! 
پدال فشرد   یِ زد و پا رو  یشخند ین ماکان   

از   د یهم با گهیچند باِر د  ه یدارم  فقط  یبراش فکِر خوب -

!رمان هور   ی بال بر وارید   
 
 
 
 
 
 



 
 
د یکش شی موها انِ یکرد و کالفه ، پنجه م یغرولند  اسای   

نداشت  مجبور بود از او کمک بخواهد  تمام    ی چاره ا ماکان
گرِد خود جمع نموده ، ی روز نیچن یرا که برا یکسان  
از او گرفته بود  ماهان   

فکر ، دندان بر هم فشرد و بر سرعِت خودرو افزود نیا با   
تاز هم تماما جداس رشانیدانست حال مس یم     

*** 
د یگز لب   
د یلرز یم  جانیشدت ه از   

کرده بودند   خی شیها دست   
توانست نفس بکشد  ینم   
اش عرق نشسته بود  ی شانیپ یِ رو   

به دستانش بود  رهیخ نگاهش   
کرد  یم  یشمار  هیثان   
بکشد   اد یفر  یخواست از خوش  یخواند و دلش م یرا م خدا
    اما
رنگ باخت و سکوت ، حاکِم مطلِق  هیدر چند ثان زیچ همه
شد  ایدن   



 چ یخورد و پ یم  چیخورد و پ یم   چیدر سرش پ ی منف ی کلمه
زد و شکست یاش پوزخند م یخورد و به خوشحال یم  

د یکش یرا به رخ اش م اش   
داد و چشم بست  دستانش شل شدند و  رونیرا با آه ب بازدمش

انگشتانش مشت   انِ یچک م  یبیب   
سرافوِن کوتاهش سر داد و چند مشت آب   بِ یرا دروِن ج آن

د یبه صورتش پاش    
که در   د یکه خارج شد ، چند لحظه هم طول نکش ییدستشو از

در  یِ خانه گشوده شد و ماکان داخل آمد  همانجا جلو  
ستاد یا   

شده ؟ یچ - ! 
شانه بال انداخت دانهیناام   

بود  یمنف -   
زد  بدندسِت چپش را به  ماکان   

؟ یچ - ! 
شدند  زانیآو شیها لب   

رمان هور  یتست باردار -  
 
 
 
 



 
 
 
 

کرد و   ی گفت  او به چه فکر م یزد و آهان ی پوزخند  ماکان
مشغول بود  یی زهایبه چه چ یذهِن هد    

گشود  ی بندش را مبدنکه سگک  یاز تن کند و در حال راهنیپ
  ، سمِت اتاق رفت

- میکن ی، بازم امتحان م ادهیوقت که ز    الیخ یب   
سرافونش را چنگ زد و به دنبالش رفت که حال   یِ جلو یهد 

بود  ستادهیکرد و پشت به او ا یبه پا م   یشلوار گرمکن   
؟ ید یم  ی، حال منو وعده به چ ینبود   یتو که راض - ! 

رفش ، با خشم به  ح نیماکان حوصله نداشت که با ا ییگو
گفت  ی و با لحِن تند  د یسمِت او چرخ   

  ی بمون یواریچهارد  نیا یِ که باعث بشه تو تو  یزیهر چ -

ی حداقل از مِن ب  نکه یبه ا دمی! وعده ات م  دمی رو من انجام م  
نه  که    ای یشیپابند م  نم یکه بب  اد یبچه تو شکمت م هی  زیچ همه

نه ای یداری برم  یو سرکش  ت یدست از خر  ! 
حرف   ینگاه ناراحتش را از او گرفت و ب  د یلب برچ یهد 

  اتاق را ترک کرد 



را چنگ زد    شیموها یِ و جلو د یکش یپوف کالفه ا ماکان
از خانه را بر سر او   رونیب عِ یتمام حرص و فشارش از وقا

یخال  
بود  کرده   
افتیدنبالش رفت و او را دروِن آشپزخانه  به   
زد و آرام گفت  ه یتک خچالی به   

؟  یینجایا کننیکه تا ولت م یانقدر زِن خونه ا - ! 
و سر به سمِت او  د یکوب نکیس یِ کِف دستانش را رو یهد 

  چرخاند 
که ظرفاتو   ی ؟! کس ینیبیم  نیاز ا ریغ یز یمگه منو چ -

غذا بپزه و به وقِت  بشوره ، لباساتو جمع کنه ، برات 
 دستورت ،

هستم ؟ نیاز ا ر یغ یز یرو گرم کنه  چ تختت ! 
گرفت و اخم کرد  خچالی از  ه یتک ماکان   

؟ ی چ یعنی - ! 
بغِض دروِن آن قابل انکار نبود  یبال رفت ول یهد  یِ صدا   

  ی گیم  ی، اگه هر چ رم یگیاگه من خفه خون م نکهیا یعنی -

نیو تو ا نجای، اگه ا زنمیو دم نم  نیپائ ندازمیسرمو م  
دست و پا   یکردم نه به خاطِر لل و ب ریخودمو اس آشپزخونه

ر یبودن ! مطمئن باش غ ریبودنمه ، نه به خاطِر بدبخت و اس  



که شبم رو صبح   کنمیم دایرو پ یی جا هیخونه بالخره  نیا از
ی برا زنمی و له له م نجامیکنم و صبحم رو شب ! اگه ا  

؟!   ی فهمی که دوستت دارم ! م نه یا یِ بچه از تو فقط برا داشتن
 ! دوستت دارم

بود ستادهیا  شیروبرو حال   
قلبش   یِ او و رو یباز ی شانه  یِ دستش را محکم رو کفِ 
و بلندتر گفت د یکوب   

!   ی ابونیام و نه خ بی ادبمن نه !  نویدوستت دارم ! بفهم ا -

!   اد یباهام رفتار نکن که از خودم بدم ب یجور هیمن زنتم ! 
هی  

با سر بخورم    یبشم و ه دواریام ی رفتار نکن که ه یجور
که دلم گرم بشه   ی کنیوز وز م  یگوشم ه رِ یشب ز هی!  نیزم

 بهرمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ی  بی ادب هی ی هم مثه الن منو تا اندازه  یروز  هی،  بودنت
که بابتِش پول یاز مرد  خواد یکه دلش م نیپائ ی اریم یدوزار  
!    ستمین ینطوریبشه ! من ا زونشیحامله بشه تا بتونه آو داده
و یو شرع ی ؟! من زِن رسم ی فهمی رو ؟! م نایا ی نیبیم  

تو ام یِ قانون  ! 
و لرزان شده بودند اما چشمانش برق   دهیرنگ پر شیها لب
رفتند  ینگاِه او فرو م انِ یزدند و چون خنجر در م یم   

تِن او   یِ آرام شده بود و حال با انگشِت اشاره به رو شیصدا
د یکوب یم   

     ی! حق ندار یکن  چهینکن بچه مو باز ی هم سع گهید  -

؟ ی فهمیم ! 
عضالِت تِن او فشرد  یِ انگشتش را رو نوکِ    

یحق ندار -  ! 
قصد داشت به گذشتن از    د یرا مشت کرد و پس کش دستش

ستاد یکرد و شانه به شانه اش ا د یترد  یکنارش که لحظه ا  
به سمِت هم   شانیدر دو جهِت مخالف بودند اما سرها ،

و نگاهشان در هم گره خورده دهیچرخ   
  نیاز ا نمیباشه ماکان    من هر وقت بخوام و لزم بب ادتی -

که  نهیا یِ فقط برا رم یاگه هم الن نم  رونیب رم یخونه م  
اضافه بشه    البته اگه   تیزندگ ی ترس به ترسا هی خوامینم

یراست گفته باش   ! 



آشپزخانه را ترک کرد و   ینگاه از او گرفت و به تند  سپس
گذاشت یاو را مبهوت و شگفت زده بر جا   

را که به قصِد آن ، به آنجا آمده بود   یمهلت نداد کار یحت
انگار نه خودش از یول یعذرخواه یانجام دهد  آمده بود برا  

روزها صبور و   یمثل باق   یوارد شده و نه هد  یدرست درِ 
  آرام بود 

او را ؛ بلکه   زِ ی ، نه تنها انتقاِم کالِم تند و ت یکه هد  د ینفهم و
بودِن جواب تست را هم از یاز منف  ی ناش یِ انتقاِم سرخوردگ   

گرفته است او   
# 

*** 
،   زیم یمشت شده اش رو ینشسته و با دست ها زش یم پشت

  ضرب گرفته بود 
وجود با  نی است اما با ا هودهیانتظارش ب د یدانست شا یم

کرد  ی م ی بود ، ساعت شمار د یبعکه از او  یآرامش   
ی گر ید  یجا چیبود و نه از سجاد و نه از ه  یخبر   اسایاز  نه  
! 

کما و سکوت مطلق فرو رفته بودند  یهمه در نوع انگار   
را   ز یم یا شهی را بست و با سرانگشتانش ، سطح ش چشمانش
  لمس نمود 

داد  ی م یبودنش حس خوب زیتم  ! 



  ی کند سرانگشتانش خاک یخواست چشم که باز م ینم دلش
  باشند 
ورود داد یبه در خورد و بدون پلک گشودن ، اجازه   یا تقه   
، خبر از ورود  د یرس  یکه به گوش م ییتق تق ها یصدا
داد  پس چشم باز کرد رمان هور  یزن م کی  
 
 
 
 
 
 
 
 

بود  ستادهیا شیپرونده به دست روبرو یحامد    
را جنباند  سرش   

 !بله ؟ -
گشود  زیم یِ آمد و پرونده را رو کنارش   

نیلطفا امضا کن -   
به آن کرد و خودکارش را برداشت ینگاه  ی سرسر ماکان   

کرد یهمه کار نم نیمن قبال هم حسابدار داشتم  ا -  ! 
چشم به چشمش دوخت یحامد    



 !بله قربان ؟ -
برگه نشاند  یپا  ییلِب ماکان بال رفت و امضا ی گوشه   

من انقدر فعال نبود  به دم و دستگاه ما    یِ حسابداِر قبل گمیم -

داشته باشه یو مال یهمه کار حسابدار نیا خورهینم  ! 
زد  یلبخند کوچک یحامد    

قربان  عادت دارم کارها رو    ستنیفقط مربوط به امروز ن -

بستِن حسابها به  ا ی یحسابرسبه موقع انجام بدم تا زماِن   
می برنخور مشکل   
د یبه سمِت او چرخ یصندل یِ سر جنباند و رو ماکان   

خوبه ! کال تو   ی لیخ  نیهست یچه خوب    پس آدم منضبط -

؟ نیهست قیانقدر دق زیهمه چ ! 
افتاد  ی زن ، اخم  ی ابرو ها انیم   

  بله ؟! متوجه نشدم -
و  ر یو چهره اش را با چشمانش ز د یلب کش یزبان رو ماکان

ستاد یا یرو کرد و سپس به آرام   
؟ نیهست قیرو اطرافتون هم انقدر دق یعنی - ! 

به   ی حرکت چیه  یبرقرار شد و حسابداِر مشکوکش ، ب سکوت
ماند  رهیاو خ   
بود که به   وارید  یِ رو اهیس  ی نقطه  کیمثل  یحامد  وجودِ 

  یرفت باز هم نگاه و حواسش جمع آن م یهر طرف که م 
 شد



به سمِت آن جلب و   
و آرام گفت د یلب کش یزبان رو یحامد    

آقا قم ی دق نقدریهم ز یبه همه چ -   
چشم تنگ کرد و سر بال گرفت ماکان   

سر کارتون خانم د یباشه ! ممنون  بفرمائ    نطوریهوم  که ا -  
! 
فت  ماکان  ر رونیحرف سرجنباند و از اتاق ب یهم ب او

رمان هور  د یکوب ز یم یِ چهره در هم برد و کِف دست رو  
 
 
 
 
 
 
 
 

سرت تو کدوم آخوره  فهمم یمن که م -  ! 
چنگ زد و  زیم  یِ را از رو لشیکرد و موبا یقروچه ا  دندان

امدهین  یامکیدانست پ  یم نکهیصفحه اش را روشن کرد  با ا  
نمود  ی گرفته نشده اما باز تلفن همراهش را چک م ی تماس ای   



آنقدر سخت   زی نشست  چرا همه چ یصندل یِ کرد و رو یپوف
 !و کسل کننده شده بود ؟

*** 
  یزد و هنوز حت یمبل چرت م  یِ از حمام آمده و رو تازه

را خشک کند که زنگ در به صدا  شیوقت نکرده بود موها
 در
  آمد 

و به ساعت نگاه کرد  مطمئنا    د یمبل بال کش یِ را رو خودش
داشت د یماکان نبود که او کل   

  یاش هم که اگر قصد آمدن داشتند ، به او خبر م  خانواده
  دادند 
برخاست د یو با ترد  د یلب کش یرو زبان   
هم فشرد  یِ ، لب رو یزن دنِ یو با د  د یرا پائ رونی ب یچشم از   

، در را گشود   یرا باز و بسته کرد و بعد به آرام شیها پلک   
دسته گل بزرگ را به سمتش گرفت زن   

درسته ؟  این  ی اعتصام یسالم ! منزِل آقا - ! 
تالِش   شیِکش آوردِن لب ها ی زد ، هر چند برا یلبخند  یهد 
به خرج داد یاد یز   

؟ د یبله  بفرمائ  - ! 
بر لب راند  ییجلوتر آمد و لبخند دندان نما زن   

و شما هم شناسمتونیمهراوه هستم  همکار ماکان  من م -     



حرکتش او را به داخل   نیو با ا د یخونسردانه کنار کش یهد 
  خانه دعوت کرد 

د یبفرمائ شناسمتونیمنم م -  ! 
برخورد را از او نداشت  نیخورد  انتظار ا کهی  ییگو مهراوه

یِ اما باز لبخندش را حفظ کرد و داخل شد  گل را رو  
را   شیکفش ها  ی گذاشت و به آرام یکناِر دِر ورود  یِ جالباس

ش یپاها یروبرو ییجفت دمپا ک یخم شد و  یدر آورد  هد   
  گذاشت

نیدار ازین نایفک کنم شما به ا -   
کرد و گفت یتشکر کوتاه مهراوه   

   نمشیماکان از زندان آزاد شده نتونستم بب  یقتراستش از و -

زده رونیاز اونجا ب شهیم یرفتم دفتر گفتن چند ساعت   
  ی مسافرت دو هفته ا ه یخونه  چون فردا شب عازم  امیب گفتم 

نداره منتظرش بمونم ؟ یهستم اشکال ! 
در   رهیشانه جمع کرد و خ کی  یِ را رو سشی خ یِ موها یهد 

مهراوه لب زد رمان هور یِ بایچشماِن ز  
 
 
 
 
 



 
 
 

تا اومدِن ماکان همصحبت تون بشم شمیاصال  خوشحال م -   
گفت یمیصم  یو با لحن د یکش یاو دست یِ بازو یِ رو مهراوه   

زم یممنونم عز -  ! 
اشاره کرد  یهد  یِ به موها سپس  

یموهات رو خشک کن  د ی! فک کنم با  یسرما نخور -   
و سر تکان داد  د یاما لبخندش را وسعت بخش یهد    

بچه   می گرفت میتصم  ینه  من عادت کردم  از وقت  زمینه عز -

عادت دارم گهید   نهیمن ا تیهر روز وضع میدار ش  
ضد سرما شدم  بهشون  ! 

را بال فرستاد   شیسر داد  مهراوه ابروها یکوتاه یخنده  و
توانست پنهان کند گفت یکه نم یو با تعجب    

گم یم  کی تبر    نطوریاُه ! که ا -  ! 
زد  ینگبدن، لبخنِد  یدر برابِر سواِل نگاِه هد  و   

شهیمحسوب م شیشاپیپ  کِ ی تبر ییجورا هیبچه رو   -   
مهراوه  یِ بار او بود که بازو نیخنده اش را رها داد و ا یهد 

کرد  یرا لمس م   
تازه دمه ی، چا نیبفرما بش  زم یممنونم عز -  ! 



  یو چهره اش نم نمک عار  د ی توجه به مهراوه چرخ یب سپس
ی م  یکه سع ییو مهر شد  با گام ها یاز هر گونه اثر شاد   

  یکه چا یکوتاه و آرام باشد به آشپزخانه رفت و در حال کرد 
د یلب غر  ریز  ختیر یم   

کهیزن  یزهر بخور -  ! 
چطور خودش را تا آمدِن ماکان کنترل کند  د یدانست با  ینم و  
! 
# 

*** 
جلو آمده  یلبه  یِ دسته گِل رو دنِ یخانه را که بست ، با د  در
بال رفتند  شیکمد ، ابروها ی   

کناِر هم ، تعجبش   یمهراوه و هد  دنِ یو با د  د یکش سرک
شد  شتریب   
لبخندزنان برخاست یهد    

یسالم  خسته نباش -   
را   شیش را از دستش گرفت و بازوو کت ا ف یآمد و ک شیپ

از او و ابراِز محبتش ، دست   ت یلمس کرد  او هم به تبع
یِ رو  
نوازش کرد ؛ نگاهش    یآن را به نرم یِ گذاشت و گود  شبدن

  اما هنوز به مهراوه بود
د یکش  یو با لبخند انتظارش را م ستادهیهم ا مهراوه   



 سالم رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

تکان داد  سر   
؟! تو ؟  نجا یسالم    ا - ! 

آمد  شیو پ د یخند  مهراوه   
! اما خواستم قبل از رفتن تو رو   ه یپرروئ دونمیم  د یببخش -

نمیبب   
عقب   ی که کم  ی ا یتوجه به هد  ی و ب د یاخم در هم کش ماکان
مهراوه  یبود ، دست در دسِت دراز شده  ستادهیتر ا  

  گذاشت
؟! کجا ؟ یریم - ! 

نگاه از گره دستانشان گرفت و به اتاق رفت    ی به سخت یهد 
نبود   د یبع زیچ چیاز مهراوه ه  ! 



گفت و گو   گریکد یمبل نشسته و با  یبرگشت آنها رو یوقت
د یکردند  ماکان را صدا زد و نگاهش را سمت خود کش یم  

  زمیعز خواد یدلت م یچ   ییو هم چا میهم شربت خنک دار -

 !؟
به او زد  ینگبدنلبخنِد  ماکان   

چشمامون یرو  م یذاریما م یاری شما ب یهر چ -   
  یواقع یرا بالخره به لبخند   یهد  یحرفش ، لب ها نیا و

یِ مجبور بود مهراوه و آن بو  ریِکش آورد  در چند ساعت اخ  
اش را تحمل کند و مذبوحانه و احمقانه لبخند بزند  یلعنت عطرِ 
حال یول    
  یخنک و مقدار یزد و به آشپزخانه رفت  شربت یپلک
و به نزدشان بازگشت د یتدارک د  ینیریش   

ماکان   یِ را روبرو ینیگرفت و س  د یرا کامال ند  مهراوه
را لمس کرد  شیگذاشت و با دست زانو   

  زودتر بخور تا گرم نشده -
به مهراوه انداخت یسطح ینگاه سپس   

نمیارک بب؟! برات تد  زم یعز گهی د  یمونیشام م -   
سرش را جنباند  یاما به تند  مهراوه   

کاِر نکرده دارم یمسافرم  کل ی برم  به زود  د ی با  زمینه عز -   
 لِ یبا وسا تشیماکان و مشغول دنِ یهم حال که با د  یهد 
زد   یگرم شده بود ، لبخند  یاو دلش اندک ییِ رایپذ    



  چه خوب ! سفر به سالمت گلم -
د یلب غر  ریتا به آشپزخانه برود ز د یچرخ یکه م  یدر حال و   

ان شاءللا یبر نگرد  گهید  یبر -  ! 
،   یمحل ی داد در بحث شان شرکت نکند وبا ب ی م حیترج

 ! نشان دهد که حوصله اش را ندارد 
بلد بود اما مهراوه یمهمان دار رسم     
را   امکیو پ د یاش آمد  سرک کش یگوش کِ ی ت کیت یصدا

 گشود رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

 !اونجاست هنوز ؟ -
نمود  پی کرد و تا یپوف   

فک کنم زود بـِ  یبله متاسفانه ! ول -     



در آمد   ینکرده بود که صدا پی جمله اش را کامل تا هنوز
را رها کرد و به سالن رفت  ماکان از    یگوش نیبنابرا
یِ راهرو  
گشتیدر بازم یِ جلو کوتاهِ    

 !رفت ؟ -
سر جنباند  ماکان   

شده بود  رش یرفت  د  -   
نازک کرد  یپشت چشم  یهد    

شده بود  رشیآره ! از ظهر وِر دِل من بود بعد د  -  ! 
او را   یِ سر تا پا  قیراستش را بال فرستاد و دق یِ ابرو ماکان
ستینگر   

 !چته ؟ -
شانه بال انداخت یهد    

کنم یفقط کل روز وقتم رو گرفت و نذاشت کار   یچیه -   
را دراز کرد  شیمبل نشست و دست و پا  یرو ماکان   

 ییچا وانیل  ه ی،  یحال که شربت داد   نطوریآهان   که ا -

بهمون که تا قبل شام چرت بزنم ؟  ید یهم م ! 
زد  یلبخنِد کوچک یهد    

  آره  الن -
،    یچا ختنِ یدوباره به آشپزخانه رفت و قبل از ر سپس

را اصالح کرد  امکشیپ   



  نه  رفت  تازه رفت -
ارسال را   یته جمله اش گذاشت و دکمه  یشکلک لبخند  و

  فشرد 
که   یخوشرنگ نزِد همسرش بازگشت در حال یی با چا سپس

او و مهراوه شود  انِ یمحکم م  یسد   د یدانست با یم   
*** 

، به پوسِت سِر او چسبانده  یهد  یِ موها انِ یاش را از م ینیب
ق یعم مه ین یو در خواب د یکش  یرا نفس م  شیو عطِر موها  

  بود 
،   دنشیمشتش بود ؛ پس با لرز انِ یم یاز سِر شب ، گوش اما
خورد و چشم باز کرد  یتکان   
دوباره تلفِن   یماند و وقت  رهیروبرو خ وارِ یبه د  یلحظات

جمع شده به   یی، سر بال گرفت و با چشم ها د یهمراهش لرز
 آن 
رمان هور ستینگر  

 
 
 
 
 
 



 
 
د یکش یرا م ی بود که انتظاِر خبر ادشی   
  نیآورد و از تخت پائ رونیب یهد  بدن رِ یدست از ز ی نرم به

انداخت ی به هد   یو نگاه د یکش شیبه موها یرفت  دست   
خواب بود غرقِ    
دِر بالکن کوچک را گشود و  یِ به سالن رفت و به آهستگ  پس
سپرد  زیپائ یِ اش را به دسِت باِد سرِد ابتداباز  مهیتِن ن   
کرد ، با دسِت   ی را باز م یدست قفِل گوش کی که با  یحال در
فشرد  ی چشمانش را م  یگوشه  گرید    
  امیزد و تماِم حواسش جمعِ پ بدن، دست به   د یرا که د  اسا ی نامِ 
  شد 

  جرقه زده شده ماکان  منتظر باش -
لبش بال رفت  ی گوشه  
شده و سرِد بالکن نشست و شانه   یکار  یسطحِ کاش یِ رو
اما مهم    د ی آن ، لرز یِ سپرد و از سرما واریرا به د  شیها

 نبود ،
خو گرفته بود  ر یزمهر  نیسالها با ا او   

آن را بال گرفت و   یبه تند  د یهمراهش که دوباره لرز تلفن
متن  د یکه بار اول نفهم  عیرا خواند  آنقدر تند و سر امک یپ  
و دوباره و آهسته تر مرور کرد  ستیچ آن   



تو تله   یکیفروخت  حله داداش  فردا اون  قشوی ، رف قیرف -

  اس
کرد  پیتا شیزد و برا یلبخند    

ریدستت درست  شبت بخ  -   
آمد  یام یبالفاصله پ و   

منو داشته باش یآبج یهوا  ریشبت بخ -   
  بِ یرا در ج یفرستاد و بلند شد  گوش شیبرا  یلبخند  شکلک

تلخ و شکالتِ  یِ چا کی بیشلوارش سراند و دلش عج  
خواستیم یریش   

  یدِر بالکن را پشِت سرش نبسته بود که هد  یحت هنوز
او چسباند و زمزمه کرد  ی شانه یِ دست رو  ستاد یبرابرش ا   

؟ ی کجا رفت - ! 
  شیرا آرام پشِت گوش ها شانشیپر  یِ زد  موها یلبخند  کانما

  فرستاد و لب زد 
اد ی، تا حالم سِر جاش ب یهوا خور -   

خواب بود و چشمانش به زحمت باز  جِ یهنوز گ یهد    
؟ یچ یبرا - ! 

را   گرشیاو فرستاد و دسِت د  بدندست پشِت  ک ی ماکان
  ی کرد؛ طور یرا خال  یهد  یِ زانو  رِ ی پشِت گردنش و با پا ، ز

 که



شدند که   یو چشمانش درشت تر از هر وقت د ی کش  یفی خف غِ یج
ماکان بود که نیماکان به خاطر داشت  تنش خم شد و ا  

خودش و محکم گرفتِن او ، مانع از سقوطش شد   بدن دنِ یتاب با
گوشش برد و لب جنباند رمان هور رِ یسر ز  

 
 
 
 
 
 
 
 

رو   دهیهد هِد خواب ه یشه که  یدلم راض د یشا  نکهیا یبرا -

پنجه هاش نکنه رِ یاس   
لِب او برسد و در  یتا به گوشه  د یصورتش کش یِ رو لب
  شکوفه،  د یکش یخود م حصار انِ یبه م شتریکه او را ب  یحال
 ی

نجوا   شیتن لب هاداد و بدون برداش هیرا به او هد  یکوتاه
  کرد 

  اری، فقط  شهیاش نم یحال داریدل که خواب و ب نیا یول -

طلبهیم   



مهلت متعجب شدن بدهد ، او را به   یحت یآنکه به هد  یب و
کرد  تیسمِت کاناپه هدا    

# 
*** 
کرد  یرا تماشا م اسایشدِن   کیکاپوت نشسته و نزد  یرو   
ند یاش را بب روزمندانهیتوانست لبخنِد پ یآنجا هم م از   
تکان داد ی شد ، سر ک یاو که نزد  به  

د یازت ترس د یماکان   با  ی ماکان   ا یا -  ! 
  ی را انتظار م  دنشیتفاوت رس  ی ب یخونسرد و با لبخند  ماکان
د یکش   

، سر تکان داد  ستاد یکه ا شیروبرو   
شد ؟ ی خب ؟! چ - ! 

به چانه زد  یدست اسای   
برات بگه که    صبح که به عمو جونم زنگ زدم ،  جونم  -

ما که  یبود  ول ی اتفاق د یآروم نبود  البته شا اد یصداش ز  
نبود  میدونیم  ! 

آکنده از   یو به طرِز ترسناک صانه یلِب ماکان حر یِ رو لبخندِ 
خون بود  یِ لذِت استشماِم بو   

 !خب ؟ -
ساتش  تماِم احسا  جانیلرزانش را مشت کرد  از شدِت ه دستانِ 
درآمده بودند  انیبه غل   



  ی و چشماِن هم او برق م د یلبش را انگشت کش یگوشه  اسای
  زدند 

به دو سه تا از    دمیشاخکامو به کار گرفتم و سرک کش -

حمله شده  چند نفر مردن  چند تا از برزیفر  یانبارها  
رو    یاومده  طرف بعد  شی پ یر یدرگ یسر ه ی  نشیمعتمد 
ماکان  میشناخت     
  یآمد  زبانش م  نی کاپوت پائ یِ چشم تنگ کرد و از رو ماکان
کوبد  یم شیکرد قلبش در گلو یو حس م  د یخار   

دو تا از بچه هام که تو دم   یک یاونطور که من تونستم از  -

هم به دو  برزی فر  یجا گرفتن ، بفهمم ؛ آدما برزیو دستگاه فر  
  یدونی م دارو حمله کردن  حال یمیانباِر قد  هی تا مغازه و  سه

 !کدوم انبار ؟
بکشد تا    اد یخواست فر یمنتظر بود و ساکت اما دلش م ماکان

کند   انیمکث ب یداند را ب یاو هر چه که م    
رمان هور د یلب کش  یزبان رو اسای  
 
 
 
 
 
 



 
 

- بهش نگاه   یحت  هیانباِر متروکه خارج از شهر  چند سال هی

انجام بشه  و یبخواد توش کار نکهیچه برسه به ا ندازنینم  
؟ هی ک یبرا یدونیم ! 
ماکان وادارش کرد بدوِن سوال ، جواب   ی بسته  یها لب
  بدهد 

تو وزارت بهداشت    یاحمد  وانی؟! ک شیشناسیم  یاحمد  -

ستی اسمش ناآشنا ن   
بود  ینبود ، از بهت و ناباور جان یبار سکوِت ماکان از ه نیا   

گرفت و بر   اسایو نگاِه مبهوتش را از  د یچانه کش یِ رو دست
انداخت  چشمانش را بست نیزم   
با او برخورد   ی شناخت  چند بار یرا خوب م یاحمد  وانیک

خود برو و یدانست که در وزارت بهداشت برا یداشته و م  
دارد و حال ی و اعتبار ایب     

بوده   لیدل یاصال ب د یخب شا    د یشا ی عنی؟!   یمطمئن اسای -

سوءاستفاده کنه یخواسته از اسم احمد  یکی د یشا   
سرتکان داد  اسای   

گرفتِن انبار ، اومده و   شی که بعد از آت دنینه  بچه ها د  -

آدِم کله ه یاز عمو جوِن من ،  ریدورادور شاهد بوده  حال غ  



ممکنه به   میکرد یفکرشو هم نم  ی هم هست که حت گهید  ی گنده
ربط داشته باشه هیقض نیا   
شانه بال انداخت اسای   

  ریدستگ سی ما گرفت  هم چند نفرشون رو پل ی اما نقشه  -

که  ی شد و هم اون کس یریشون درگ نیکرد ، هم ب  
رفت    شیپ ینقشه همونطور  قایمتهم شد  دق میخواستیم

میشون استفاده کرد  هیرو عل می که ازش گرفت یاطالعات   
 دنیبود راه انداختن رس یبود ک ی ک یکه دراومد ه گندش

  بهش  طالها هم کمکمون کرد 
به وجود آمده بود   شیکه برا  یا ی شانیپر انی ذهن ماکان م و

د یطالها رس یبه آن شب و قصه   
  ییآن مرد پنهان کردند ، جا یِ مجرد  یدر خانه   یی را جا آنها

پرداخت یم یکه دور از چشم همسرش به خوشگذران   
ل رفتبا اسایلِب  ی گوشه   

گرفته بود که بره عشق و   ی، خونه خال  شرفیب ی  کهیمرت -

اش یبدبخت  ی هیما  شهیهمونجا م دونست یحال  نم   
چشمش را فشرد   ی گوشه  ماکان   

کارش کردن ؟ یچ - ! 
به آسمان انداخت و جوابش را داد  ی نگاه اسای   

  بردنشیداشتن م یوقت گفتنیاونطورکه بچه ها م    دونمینم -

خب یدلم بسوزه ول د یآش و لش بوده  قائدتا الن با    



هیماکان  امشبم انگار بارون گمایم     
او ، لب به دندان گرفت و بعد از   یِ توجه به گفته ها ی ب ماکان

گفت یچند لحظه ، به آرام   
به نظرت ممکنه افراد      اسایآدم تو وزارتخونه اس  نیا -

وزارت هم    ؟ یرده بال ! 
سر تکان داد رمان هور داید ش اسای  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی همکار یبرا رن یگیکه هدف م ینه  چون هر چه قدر آدم -

چون  شترهی لو رفتِن کِل قصه هم ب  سکِ یبزرگتر باشه ، ر  
بلندمرتبه بودن اون آدم ، توجه ها هم به همون  یاندازه  به

 اندازه بهش معطوفه  تازه اگه طرف قبول نکنه عمال گاوشون
  یممکنه باز هم تو وزارتخونه و معاونت دارو کس  دهیزائ

  ا ی ریمثال وز یکس دهی بع یول رهیم یآب  ریباشه که ز 
 معاونهاش تو



ر سازمان  قصه دست داشته باشن  مطمئنا اونجا هم مثل ه نیا
عمل کرد که  اطیبا احت د یبا ینخاله داره  ول یو اداره ا  

تو فقط    رمیگیمن پ   م یحساس نکن انیجر نیشون رو به ا همه
که حرف  برزیبا فر  یشون جا باز کن نیکن ب  یسع  
به نظرم    کرد یصحبت م یمهمون ه ی یداشت درباره  زدمیم
سر به عموجون بزن هی  ! 

برد  بیدست در ج ماکان   
  یِ بال یِ و ابر ک ی فکر فرو رفته بود  نگاهش به آسماِن تار به

ماند  رهیسرشان خ   
 نیآروم هم نگرفت  فقط از ا یحت   اسایدلم خنک نشد   -

یول  م یکرد  د یکار مف  هیخوشحالم که      
در چشِم او دوخت چشم   

  شتر یب  گفتی م  یماهان چ  فهممیحال م   هیجد  یلیخ هیقض -

  مراقب باش
و زمزمه کرد  د یکوتاِه مردانه اش را بال کش یِ پالتو ی  قهی  

هیهوا بارونیگیراست م -  ! 
*** 
  پی تا شیتخت را ترک کند  برا  د یبا د ی، فهم د یکه لرز تلفنش
  کرد 

برات کنمیزنگ نزن  درو باز م   امیدارم م -   



  یِ را رو یو سِر هد  د یخز  رونیپتو ب ریاز ز یآهستگ به
  بالشت گذاشت

زده و از  رونی پتو ب ر یاو را که از ز یِ و پا ستاد یتخت ا کنارِ 
تشک گذاشت و یِ رو یبود برداشت و به آهستگ زانیتخت آو  

شلوار گرمکنش   یِ کش یاز پوشاندنش با پتو ، آرام پاچه   قبل
و انگشتانش را لمس کرد و لبخند زد  د یکش نیرا پائ   
مطمئن شد ، از اتاق   یهد   یِ از گرم و نرم بودِن جا یوقت
د یکش ی م رونی از تن ب وریکه پل یرفت در حال رونیب   
 یکرد صدا یمبل را برداشت و سع  یِ شرِت رو یت

 دهیناد  د یچیپیرا که در سرش م  ی هد  یشِب گذشته  یغرغرها
رد یبگ  
ندازد یرا همانجا ب لورشیبدون عذاِب وجدان پ و  ! 
، در را گشود  دنشیو با د  ستیدر را نگر رونی ب یچشم از   

بال رفته پشِت در بود  یبا ابروها  ماهان   
یاخو ایرو به حد اعال رسوند  یشعوریب -   

تا داخل شود  د یاخم کنان کنار کش ماکان   
؟ یا یب  یخوایکه م یداد  ام یپ شبیچه مرگته از د  - ! 

  نیدر کالمش هم ا یشد و حت رهیبه او خ یبا دلخور ماهان
 حس مشهود بود رمان هور 

 
 



 
 
 
 
 
 

رفته من داداش    ادتی ا یشده تازگ یچ  ینبود   ینطوریقبال ا -

 !بزرگترتم ؟
توجه به او ، به آشپزخانه رفت یپوزخند زد و ب ماکان   

کنهیداداش بزرگترم برام گور م  یاز وقت -   
زد   هیو به چهار چوِب در تک د یخرناس کش ماهان   

محافظت ازتون   یکردم برا ی انقدر نفهم نباش  هر کار -

؟ ی بفهم نویا یتونیبوده  م ! 
را از آب پر کرد و   یبه او نداد و تنها کتر یجواب ماکان
دانست نگاِه برادرش ، قامِت او را  ی گاز گذاشت و نم یِ رو

 طواف 
مردانه اش   یِ کند و لبخند زنان با چشمانش ، بر بازوها  یم

ودند شده ب دهیگذراد که دوباره قوت گرفته و ورز یم شکوفه   
، نگاِه او را شکار کرد  د ی که چرخ سرش   

؟ یکنیرو نگاه م  یچ زی ه ی  کهیمرت - ! 
زد و سر تکان داد  یتک خنده ا ماهان   



نجامیتو به کارت برس  من صبحونه ام ا -   
گاز گذاشت و شعله اش را  یِ را رو  یکرد و کتر ی هوف ماکان

  روشن کرد 
به زور   د یبا یکرد  دایخونه رو تو برامون پ نیچون ا یعنی -

؟ م یبهت صبحونه هم بد  ! 
در هم به    یی زد و با اخم ها  هیها تک نتیو به کاب  د یچرخ

شد  رهیبرادرش خ   
ت   کنمیم  یرو هم خال نجایا یتخت  به زود  التیخ - از شر 

شمیخالص م  ! 
کرد    یکالمش را درک نم یِ و تلخ یآمد  تند  شیپ ماهان

ماکان چنان در برابرش   ی شد که روز  یاصال باورش نم
 جبهه
رد یبگ   

اونوقت از من   یکنیم یخوای م یچه مرگته تو ؟! هر غلط -

؟ یکن یم  یری گ قهی ! 
ستاد یاش ا شانه به  شانهآمد و  شیپ   

؟! کاِر تو بود ، نه ؟ نجایچرا اومدم ا یبدون یخوایکه م - ! 
شلوارش برد و گردن کج کرد  بِ یدست در ج ماکان   

؟ یچ - ! 
او زد  ی  شانه  یِ با کِف دست رو ماهان   



و   یعامر نی ب یکک انداختن به تمبون رفقا ! تو باعث شد  -

ی که بچه ها ی؟! تو باعث شد  اد یب  شیپ یریدوستاش درگ  
؟!  رنیو چند تا از دار و دسته شون رو بگ زنیمخدر بر مواد 

تو خونه شون ؟ ی تو مواد گذاشت ! 
و سر جنباند  د یخند  ماکان   

نفرم ؛   هیبانِد خالفن ، من  ه یو رفقاش   یداداش    عامر -

تنه همه شونو به جون هم ه یو  ییتنها تونم یم یچطور  
همه کار بکنم ؟!رمان هور نیو ا بندازم  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد و آرام   کیجلوتر آمد و صورت به صورتش نزد  ماهان
  گفت

و رو نکش ر یپسر  برا من ز شناسمتیخوب م -  ! 
در هم گفت یبار با چهره ا نیو ا د ی عقب کش سپس   



من   یمساله   هیقض نیا ی بازخواستت کنم برا ومدمین -

تا الن من   ید یجولون م یجدا از ما دار دهیمافوقمه  فهم  
داداش یمماشات کردم ول باهات    

وارد کرد   کیتمیر  یتِن برادر ضربات یِ پشِت انگشتانش رو با
  و گفت

! حواست باشه   ستیها ن  یر یاز اون تو بم  یریتو بم نیا -

رد   یلیبیس ر یهات رو ز یدفعه اگر هم من خودسر نیکه ا
 کنم 
  ندازنتیم کننی ِخفتِت م  رنیبگ دهیکه ناد  ستنیبرادرت ن  ه یبق ،

در یفتاد یهم که به غلط کردن ن یتو بازداشتگاه تا وقت  
ارنتینم   
و بخاِر آن انداخت یبه کتر ینگاه مین   

من بهتره برم اداره صبحونه  یآب هم جوش اومد  ول -

بره نیلقمه از گلوم پائ هی ستی ن یبخورم ، صاحبخونه راض  ! 
د یرا بال برد و غر شیرفت صدا رونیآشپزخانه که ب از   

! چون   رونی رو هم از سرت بنداز ب نجایفکِر رفتن از ا  -

یبر  ییجا نجایاز ا ذارمیشده دست و پات رو ببندم نم  ! 
 یکه شک نداشت هد  د یبعد آنچنان در را به هم محکم کوب و

خواهد شد  داریاز خواب ب   
را چنگ زد  شیکرد و موها ینچ   



به فکِر   یوقت یتند صحبت کردن با او را نداشت ول قصدِ 
افتاد   یآورده بود ، م شیر سِر راهش پکه ماهان ب یمشکالت

 ؛
د یجوش  یخشم در خونش م ناخودآگاه   

شده ماکان ؟ یچ - ! 
نگاه کرد  دهیترس یِ وبه هد  د یچرخ   
بال انداخت شانه   

یچیه -   
رفت و دست دوِر شانه اش انداخت شیپ   

نبود  باد بود  یزیچ -     
و وادارش کرد که همراه با او به   د یاو را به دنباِل خود کش و

شد  دنشیبرود و مانع از سوال پرس یبهداشت ِس یسمِت سرو   
# 

*** 
  اد ی بود که به  ی ، شلوغ تر از هر زمان   یعمارِت عامر اطیح

  داشت
  یِ گذشت و نگاهش به رو یم  کلیکنار مرداِن درشت ه از

رمان هور   د یچرخ یآنها م  
 
 
 



 
 
 
 
 

چه شده است اما هر چه که بود ، آنها را به هم   د یفهم  ینم
کرده شانیو پر  ختهیر   
  یگشود و با لبخنِد مضطرب شی در را برا نیاز مستخدم  یکی

  گفت
د یبفرمائ -   

  یرا نشان داد که مدت ها قبل برا ی ریبا دست همان مس و
بعد از سال ها ، به آنجا رفته بود  ی با عامر دارشی د  نیاول   
به در زد و بعد آن را گشود   یا تقه   

به آنجا منتقل شده بود  ی به تازگ ییکه گو یزی م یِ رو یعامر
، با  ستادهی که کنارش ا یگر یخم کرده و با مرِد د  بدن،   
کردند  ی صحبت م یامر ی درباره  یو به تند  جانیه   
را   ز یم یِ رو  یاو ، کاغذها دنیسر بال گرفت و با د  برزیفر

ختیدروِن پوشه ر   
 ! ماکان -

زد  یلبخند    
ریروزتون بخ -   



  یِ آمد نگاِه ماکان رو شیبه مرد زد و پ یاشاره ا یعامر
ِش یپ  برزیفر ستادنِ یگذشت  با ا  یبود که از کنارش م یمرد   
چشم به او داد شیرو   

بهیو غر ب ی ذره اوضاع انگار    عج هی -  ! 
د یشکمش کش یِ رو یکرد و دست ی هوف یعامر   

از همکارا    ی کیبا  میخورد  یکم به مشکالت مال هی -

ن یبش   نی! بش  شهیحل م ستی ن یبال گرفته  مساله ا یریدرگ  
پسر نجایا  ! 
شانه اش ، به   یِ سپس او را با فشاِر دسِت چاقش به رو و

کرد  تیسمِت مبل ها هدا   
  ی ، فنجان  یحرف چ یه یبود پس ب  زیم  یرو یخور  یچا ستِ 

وارمر ،  یِ بود را برداشت و از رو ینیکه سر و ته دروِن س  
را برداشت یچا  یقور   

پر شده را برابرش گذاشت فنجانِ    
 ی ا یب کردم یشلوغ باشه  فکر نم  یلیخ  د یچه خبر ؟! سرت با -

ی به من سر بزن  ! 
هم پر از نفرت بودند  شی، اما خنده ها د یخند    

را برداشت و گفت فنجان   
! راستش شم یمزاحمتون م  شهیمن که هم -     

به دور و برش کرد  ینگاه   



فک   یهمه گرفتار  نیشلوغه و وسط ا یلیسرتون انگار خ -

  نکنم درست باشه که ازتون کمک بخوام
  گرشینشست و دست د  شیاما فنجان به دست روبرو یعامر

 را در هوا تکان داد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

به   یطیو در هر شرا شهیچرت و پرت نگو پسر ! من هم -

داماِد من محسوب ییجورا ه یتازه تو الن   کنم یتو کمک م  
یشیم   

  رونی لحظه حبس شد و سپس آن را تکه تکه ب  ک یماکان  نفِس 
  فرستاد 

شد تماِم   یبا او داشته باشد باعث م  ینسبت  نکه یفکِر ا یحت
کنند و اعصابش سوزن سوزن شود  ام یتنش ق یِ موها   
ندارد  شیبه عمو ی ، عالقه ا  یکرد که هد  یرا شکر م  خدا  ! 
زد  ینگبدن لبخندِ    



مانه باشهشر یدرخواستم ب نمیهم یبرا د یراستش شا -   
  یتنگ شده منتظِر ادامه  ییدر سکوت و با چشم ها یعامر

مبل یو تا لبه  د یلب کش  یِ کالمش ماند  ماکان زبان رو  
آمد  آرام گفت جلو   

من   ام نکهیبهتون بربخوره که با وجوِد ا د یشا دونمیم -    
که خفه شو اما او لحظه  د یکش یم  اد یدر پِس سرش فر یکس
یو وقت د یبر دهاِن او کوب  یچشم بست و مشِت محکم یا  

پلک گشود ، خونسرد تر ادامه داد دوباره   
  یدختر از خاندان شما رو به همسر  هیمن  نکه یبا وجوِد ا -

فرشته اس  ِش یپ نمیهنوز   هنوز دل و د  یدارم ول   
د  اش بو  رهی هنوز خ برزی و فر د ینوش یاز چا  یا جرعه
کرد  یهوف   

خوبه ، فراتر از تماِم تصوراِت منه  اما من     یلیخ یهد  -

نکه یبا ا  رهی گیگذشته ام هستم  دلم آروم نم ر یمن هنوز درگ  
من    شهیکه تو دلمه ساکت نم یدرد  یخوبه ول میزندگ الن
که هنوز یباشم ، نه تا وقت یهد  یبرا یشوهِر خوب تونمینم  

بدتر از اون  ی چیمرد ه هی  ی فرشته رو نگرفتم  برا  انتقامِ 
هر    رم یمیو من هر روز دارم م  ستین دمی که من د  یزیچ

 روز و
ام   یکه تماِم اون اتفاقا تو زندگ  جنگم یدارم با خودم م ه یثان هر
که  ینذاره چون تو ذهنم زنده اس  تماِم درد و زجر ریتاث  



د یکه پسرم کش یعذاب     د یکش فرشته   
هم قفل  گردن خم کرد   یِ رو شیمشت شد و دندان ها دستش

اش گفت  دهیبه هم چسب یدندان ها انیو به زحمت از م  
- 
که   یی اونا  یکن داشونیکه برام پ یانقدر قدرت دار دونمیم
کن دایموندن رو برام پ  یباق   

شده بود  نیو نفسش سنگ د یرا بال کش چشمانش   
کن و بده شون به  داشونینفرشون موندن  پاز اون آدما دو  -

و  ارمیخودم چشماشون رو درب یِ با دستا خوامیمن  م  
خودم زبونشون رو از  یِ با دستا خوامیرو ببرم  م گوشاشون

ی ا یبی ادبو   یشرم یبه تاواِن اون همه ب رونیحلق بکشم ب  
به فرشته کردن که   

آرام از جا   ی و عامر د یپر  نیاش پائ قهیشق  یِ از رو عرق
او یدسِت مشت شده  یِ برخاست و کناِر او نشست  دست رو  

و آرام گفت رمان هور  گذاشت  
 
 
 
 
 
 



 
 

    متاسفم ماکان -
آن  رد یخواست بپذ  یدر چشم هم دوختند و ماکان نم چشم
زند غم است ی چشمانش موج م انِ ی که در م یزیچ   
آِب دهانش را فرو برد و زمزمه کرد  برزیفر   

بود  حقش نبود به اون سرنوشت دچار   یزِن خوبفرشته  -

بهم  یکم   دم ی، برات انجام م یاز من بخوا  ی بشه  هر کمک  
کن مثه سگ   ی دسِت تو ، کار دمیبده  قالده شونو م مهلت

مرَدن یزوزه بکشن و التماست کنن برا   
پر از تنفرش را بر لب   یِ کوری یاز آن لبخندها ی کی ماکان
  آورد 

یهر کار   کنم یبرات م  ی بخوا یدر عوضش هر کار  -  ! 
  یگشت ول د یاز ترد  ی او به دنباِل نشان یِ چشم ها انِ ی م یعامر

جز نفرت و خشم افتین چیه   
  ی شگفت برا ی؛ در وجوِد او قدرت د یجوش یدلش حس ته
تواند به   یدانست م  یو م د ید  یو قدرت گرفتن م دنیدر
یخوب  
قدرِت   نیداشت و همچن یاو استفاده کند  او هوِش سرشار از
قهار بود  با  ی حال ، شطرنج باز  نیو در ع  ییبال  تیریمد   



  نیزد و ا  یرا رقم م یروزهای پ ن یمهره ها ، بزرگتر نیکمتر
د یترس یاز او م نیهم  یدانست و برا ی را خوب م   

اش را   یکه زندگ  یسانکه بو ببرد و بخواهد تماِم ک د یترس یم
تکه طناب   کیبا   ی کردند به بند بکشند ؛ آنوقت حت رهیت  
کار را بکند  نیتوانست ا ی م هم   

را آرام تکان داد  سرش   
برهیوقت م ی فقط صبر کن  کم -   

ستاد یا  د یرا سر کش شیهم سر جنباند و چا ماکان   
سرتون شلوغه  فقط دونمیم -     

برد و لب زد  بیدر ج دست   
؟ مونهیخودمون م نیب - ! 

کرد  ی نگبدن یو خنده  ستاد یا برزیفر   
که برم و تو   م یکن  یباز کیگل کوچ ستیپسر جان   قرار ن -

  کوچه جار بزنم
کرد عضالت صورتش را تکان دهد و  یهم ، سع  ماکان
بزند  یلبخند    

 چیازتون انتظار داشتم  اگه بهتون اعتماد نداشتم ه نمیهم -

ممنون  کردمیدرخواست رو ازتون نم نیو ا ومدمیوقت نم   
 ! عمو جان  

توانست با همان   ی برق زدند و کاش ماکان م  برزیفر چشمانِ 
اورد یانگشتاِن لرزان و سردش ، آنها را از کاسه در ب    



و  شیتشوکرد و عمارِت شلوغ را ترک ؛ جِو   یخداحافظ
نمود  یو آماده باِش دائم را تمام و کمال حس م ینگران   
فرستاد  اسا ی ی برا یامکیرفت ، پ رونیعمارت که ب  از   

 عموتو بپا رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

  انینما وارهای که از پِس د  یو به ساختمان بلند  د یچرخ سپس
انداخت یبود ، نگاه   

گذرد اما ی آن چه م یِ وارهاید  انِ یدانست م ینم    
سرد و منجمد  یدِل او جهنم به پا بود ، جهنم  در   
  ی کرد و آنها را به آتش م یم دایتک تک شان را پ یزود  به
وجودش آب شود و دستانش بالخره گرما   خِ ی د ی، شا د یکش  
رند یبگ   

*** 



از حِد سالن باعث شد   شی ب یِ ، آراستگ د ی خانه که رس به
بال بپرند  شیابروها   
مبل انداخت و صدا زد   یِ را رو کتش   

؟ یهد  - ! 
بعد برابرش حاضر شد و چشماِن ماکان ماِت   یا لحظه

شد  شیپوش روبرو یدخترِک زمرد    
د یدرخش یتنش م یِ کوتاِه سبز رنگ رو راهنِ یپ   

را با   شیرفت  پاها  نیو نگاهش پائ د یلب کش یِ رو زبان
  یِ پوشانده بود و کفِش مخمل ی رنگ  رهیت یِ جوراِب شلوار 

 همرنگِ 
به تن داشت لباسش   
بود  جیهم گ شیصدا   

 !چه خبره ؟ -
آمد  شیزد و پ یلبخنِد خجول یهد    

اسایبا آهو و   انیمامان و بابا دارن م -   
به او نگفته   چی داد  مردِک مزخرف ه  اسایبه   یدلش فحش در
  بود 
انگشت   یِ آورد و نگاِه ماکان رو شیدست پ د یبا ترد  یهد 
به ناخن داشتند  دستانش ی او ماند که لِک سبز رنگ  یِ ها  

اش  شانه  یِ را گشودند و رو راهنشیپ  یو آرام دکمه ها آهسته
آرام گفت یرا لمس کردند  هد    



کنمیمنم برات لباس انتخاب م   ریدوش بگ هی -   
آِب دهان فرو برد و اخم کرد و به او تشر زد تا حال و   ماکان
را از او پنهان کند  وجودش یِ هوا   

؟!  اد یداره م  ی داره لباِس من ؟! مگه ک یچه انتخاب کردن -

هم  فیکر و کث یِ من قبال هم دامادشون بودم ، منو با رکاب   
چه برسه به دنید      

در  رشانیلک زده که تصو یِ آن دست ها یرفت وقت  نفسش
یِ ذهنش حک شده بود دوِر گردنش حلقه شدند و لب ها  

د یمش را بلعکال یهد  سرخِ    
زد   ینیو لبخنِد غمگ د یسرش را عقب کش دخترک   

فرشته خوشبختم رمان هور  یثابت کنم به اندازه  خوامیم -  
 
 
 
 
 
 
 
 



شانه اش   یِ صاف شده اش رو  یِ را کج کرد و موها گردنش
و  د یاو کش یصورِت اصالح نشده  یِ ، دست رو ختند یر

 زمزمه 
  کرد 

  اصالح نکن -
شکوفید را  شیگلو نیپائ  ییبار خم شد و جا نیا   

شهیم  رید   ریبرو دوش بگ -   
، ترَکش کرد و   یو با لبخند  د ی کش یاو دست یِ بازو  یِ رو سپس

و مبهوت پشت سر گذاشت  جیبه آشپزخانه رفت و او را گ  
کرد ؟ یچه م  بشیو غر  ب یعج یِ با او و رفتارها ماکان ! 
نبرده بود و حال اد یخشِم آن شب اش را از  هنوز     
و به او نگاه کرد که در   ستاد ی برابِر دِر آشپزخانه ا یا لحظه

و  د یدرخش یسبز و جذاب م نِ ی نگ  کی مثل  یآن لباِس زمرد   
نمود  یخود م رِ یها را اس چشم   
کرد مهارشان کند و   ی م یفرستاد و سع یپشِت گوش م مو

د یکش ی ستمال محال ، ظرف ها را د  نِ یدر ع   
تخت   یِ تنش را رو یکرد و به اتاقشان رفت  لباس ها یپوف

  انداخت و حوله اش را برداشت
  رِ یجسِم پر درِد فرشته ز یآمد وقت یبا خودش کنار م  چطور

گرمِ  حصار انِ ی خاِک سرد آرام گرفته بود و او شب ها م  
گرفت ؟ یانتها ، قرار م ی ب ی و پس از تب و تاب یهد  ! 



به هر چه عذاِب وجدان بود  لعنت  ! 
# 

*** 
به خود انداخت  با آن شلواِر کتاِن  یو نگاه ستاد یا نهیآ یِ جلو
ی جوان تر به نظر م یکم  یشرِت خاکستر یو ت  یتونیز  

بود  یاز حد رسم شیب ییو البته گو د یرس  ! 
 داریکه کم با آنها رفت و آمد و د   یهم در برابِر کسان آن

  نداشته است
شرت   یت ر یو گردنبند حلقه اش ، از ز د یبه گردن پاش یعطر
و لب بر هم  د یآن کش یِ رو یمعلوم بود  دست یبه خوب  
  فشرد 
است یدانست هد  ی در که آمد ، سر نچرخاند  م یصدا   

شرت   یت نِ یآست ی، لبه ها یقرار گرفت و به آهستگ کنارش
خورده بود را مرتب کرد و نیو چ دهیچسب شی را که به بازو  

را   ششیخِط ر کِ ی نزد  ییو جا ستاد یپا ا یپنجه  یِ رو سپس
ماکان چشم بست و لب زد   شکوفید    

نکن هد هد  ینطوریا -   
به سمتش چرخاند و نگاه در صورتش سر   

!رمان هور ی شیدلبسته تر م  ینذار فک کنم هر روز دار -  
 
 



 
 
 
 
 
 

ماکان را با   ی شانیپ یِ رو  خته یلبخند زد و چند تاِر ر یهد 
  سرانگشتانش بال داد و زمزمه کرد 

دلم به دلت گره   شتر یب هیمن هر ثان  ادهینه   هر روز ز -

خورهیم   
لباسش را به چنگ   یِ ماکان گذاشت و جلو یشانه  یِ رو دست
زد و خونیلِب او شب  یپروا ، به گوشه  یو باز هم ب  د یکش  
عقب رفت ید تن به   

جز جدا   ییکه گو یماکان را لمس کرد و با لبخند  یِ بازو
صورتش شده بود ، گفت  ینشدن   

ایزودتر ب     کننیپارک م نویمهمونا اومدن  دارن ماش -  ! 
خرامان خرامان اتاق را ترک کرد  و   

فرستاد و چشم بست  با   رونینفسش را پر سر و صدا ب ماکان
کرد ؟! انگار عالقه اش قابل کنترل نبود   یم د یاو چه با  ! 

  یبه خودش نگاه نهیزنِگ در که آمد ، دوباره در آ یصدا
داد در هنگام استقبال کناِر او باشد  حیکرد و ترج   



*** 
  ینشسته و م  یسرو و صرف شام بود و او ، کناِر هد  هنگام

خودش حس کند  یِ رشته را روپدِر ف  نیتوانست نگاِه سنگ   
کرد غذا   یاز جانِب او تحت نظر بود که حس م د یشد  آنقدر

کند  یم  ریگ شیدر گلو   
به او انداخت و آرام گفت  ینگاه  مین یهد    

؟  یخوا یم  یزیشده ؟! چ یچ - ! 
گرفته بود  شیصدا  !  

آب وانیل هی -    
دستش گذاشت و  شیآب پ  یوانیسرش را جنباند و ل دخترک

د ینفس سر کش کیماکان هم آن را     
شانه جمع کرده  کی  یِ را رو شیرا به او داد که موها نگاهش

زد  لب زد  یدروِن گردنش ، برق م فِ یو گردنبنِد ظر   
  دستت درد نکنه -

از جانِب او بود  نیریش یلبخند  جوابش   
قاشق و چنگالش  یِ داشت نگاهش از رو یکرد و سع یهوف
که  د یایبال ن     

 یکم باهات خصوص ه یبعد از شام  تونمیماکان جان ، م -

 !صحبت کنم ؟
توانست آن را بال   یبود که به سخت نیانگار سنگ سرش
پدِر فرشته چشم در چشمش دوخته بود   رد یبگ   



د یلب کش یِ رو زبان   
  حتما   حتما -

و بعد هم به   د یو لب گز د ی ماکان را پائ یرک یز  ریز یهد 
 د یخواست به همسرش بگو یپدرخوانده اش نگاه کرد  چه م 

 !؟
که دو بار داماِد او شده بود !رمان هور یهمسر  

 
 
 
 
 
 
 
 

حرف و در کناِر   یزد که ب  اسایبه آهو و  یکرد و لبخند  یپوف
یلیخ  اسایتوانست به   ی خوردند  کاش م یهم غذا م  

را بفهماند  زهایچ  ! 
زد شیصدا آرام   

اداش ؟د  - ! 
د یبال آمد  لقمه اش را بلع اسای نگاهِ    

 !جاِن داداش ؟ -



تر شد  عیوس یهد  لبخندِ    
؟ ستیکم و کسر ن یزیچ - ! 

بال انداخت چانه   
هم خوشمزه اس یلیدستت درد نکنه  خ  زمینه عز -   

نگفت و در برابِر نگاِه مهرباِن آهو که به او دوخته شده   چیه
د یبود هم ، تنها لبخندش را وسعت بخش   

سفره بلند   یِ از پا  ک یبه   کی   همانانشیکه تمام شد و م شام
 شدند ، تماِم حواس و توجه اش به ماکان و پدرخوانده اش 

و   ف یبه اتاق رفتند ؛ آنقدر که تعر گریکد یکه همراه  بود 
د یشن ی مادرش را نم یادهیتمج   
شانه اش نشست ، نگاه به او داد  لبخند بر  یِ زن که رو دستِ 

  لب داشت
بگه یبد   زیچ ستی نترس  قرار ن -   

و زمزمه کرد  د یدهانش را بلع آبِ    
کارش داره ؟ یچ - ! 

چیه گریتنها خنده بود و د  جوابش   
گرفت و با کمک آهو ظرف ها را به آشپزخانه   ی کوتاه نفس

ماکان و پدرش بود  ِش یکه دلش پ یبرد در حال   
 گارِ یاتاق را گشوده بود تا دوِد س ی آن سو ، ماکان پنجره  از

شود   هیپدرزنش تهو   
زد و آرام گفت گاری به س  یپک مرد    



  ی کار هی  یهد  ی از دوستام صحبت کردم  برا یکیبا  -

دست و پا کنه تونهیم   
د یلب کش یِ ابرو بال فرستاد و زبان رو ماکان   

    آها  ممنون اما -
پدرزنش بلند شد  یِ او را ساکت کرد  و دوباره صدا نگاهش   

اگر دوست داشت بره سر کار   کنمیبا خودش هم صحبت م -

یریجلوشو بگ یحق ندار   
د ینگو ی زیزبان در کام گرفته بود تا چ ماکان  ! 
فضا را مجددا  گاریدوِد س نکهیوت شد و بعد از اسک دوباره

پدِر فرشته بود که به حرف آمد رمان  نیفرا گرفت ، باز هم ا
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

هست ، دلم شکست    یزیچ  هی یتو و هد  نی ب دمیشن یوقت -

که حال حالها دل یانقدر عاشق فرشته هست کردم یفکرم  



دختِر   ییجورا هیکه  ی! هد هد  یاونم هد    ینبند   یکس به
باطل الِ یخ  یزه ی فرشته بود  ول    

  یِ باق دنِ یشن  یِ برا زیت شیماکان خم شد و گوش ها گردنِ 
او یها هیگال   

مرِد    هیاونم   یمرد   هینبود  تو هم  یخواسته ام منطق -

خواست   ی جوون ! داغِ فرشته منو از پا درآورده بود و دلم م
 تو
  یبه هد  یچطور دونمینم   یباش ک یعزا شر ن یبا من تو ا هم

باهاش ازدواج  یدختر باعث شد بخوا نیا  ه ی، چ یدل بست  
یول یکن    

در چشِم دامادش دوخت چشم   
  یهد   یبار فرشته و حال هم هد   هی  یدو بار داماِد من شد  -

اما من بزرگش ستی ، هم خوِن من ن  ست یدختِر من ن  
من موهاشو بافتم  کردم   
دور پرواز کرد  یِ زد و انگار به سالها ینگبدن لبخندِ   

برد  با اون   یکالس اول که بود همه اش رو مبل خوابش م  -

کردم و تا    یش م حصارعروسک بود   هیمانتو شلوار شب
یِ جلو  

  یاش که دو تا کوچه اونورتر بود ، رو شونه ام م مدرسه
، نوشت بابا و بدو بدو  سهیبار که تونست بنو نیاول  د یخواب

 اومد و 



 نیدختِر بالغ شد ، ا هیبزرگ شد و  ی من نشون داد  وقت به
من بودم که  نی ا  دم یخر یگل گل یِ من بودم که براش روسر  

من بودم که   نی ا  دمیخر  یدل درد داشت براش مسکن م یوقت
و پفک و ک یخونه براش ک ومدمیهر روز عصر که م  

اتاقش   یِ من بودم که تک تِک عروسکا نیا  دمیخر یم کلوچه
اما دمیرو خر     

که ماکان    یا یگار یس ریرا دروِن ز  گاریو س د یکش یآه
بود ، خاموش کرد  دهیتدارک د شیبرا   

وقت خودش رو تمام و کمال دختِر من ندونست    چیه یهد  -

صبر کردم    دونمیاما من اونو تمام و کمال دختِر خودم م  
با تو حالش خوبه با   ی؟! هد  هیازدواج چ نیا ی   جهینت نمیبب تا
کنهیم تشیاذ  یزیچ  ه ی خونمیاز چشماش م نکهیا   
که  ستاد یا شیبه سمِت ماکان برداشت و روبرو یو گام ستاد یا

  سرش خم بود  آرام گفت
     منو نگاه کن -

زبان    رد یداشت که ماکان سر بال بگ  تیآنقدر جد  شیصدا
تو خطاب به او گف  د یلب کش یِ رو   

از فرشته   شتریرو ب یهد   یکن یدخترمو خوشبخت م -

کم و کاست  یب  خواد یکه ازت م یز یهر چ  یکن یخوشبخت م  
و من به عنوان  شترهی! سنت ازش ب یــزیهر چ  ید یم بهش

حوصله و کسل تر  ی هر سال که بگذره ، ب دونمیمرد م هی  



اما دختِر من جوونه  پر شر و شوره و از هر نظر ،   یشیم
  رمشیگ ی، ازت م  یخواه  براش کم بذار ادهیپر حرارت و ز 

 ماکان
تون   یشِب عروس د یرو با نایا  اد ینذار خم به ابروش ب 

اما انقدر دلشکسته بودم که نتونستم اما الن گفتم یم     
که خط و   ییماکان نشست و با صدا ی  شانه یِ به رو نگاهش
آن افتاده بود گفت رمان هور یِ خش رو  

 
 
 
 
 
 
 
 

  یهد  یبرا یتونیم  یفرشته رو فراموش کن و هر کار -

  یخونواده  ه ینداشت  کناِر ما نتونست  یخوب یِ بکن  زندگ
 کامل
، من تماِم تالشم   د ید  یخودش رو جدا م شهی باشه  هم داشته

نکنه  یبیپدر احساس غر ه یان رو کردم که با من به عنو  



 یواسطه ا چ یه یکه ب یهست ی نتونستم  اما تو تنها کس یول
ی ، تو همدمش یتو شوهرش   یدار وند یبهش پ   
صاف کرد و آهسته گفت  ییصدا ماکان   

فرشته اس ادگارِ یاون   کنم یم ی هد  ی بتونم برا  ی من هر کار -   
د یو غر د یبه صورِت مرد خون دو یآن به   

! اون زِن توئه ! زنت  ستیفرشته ن ادگارِ یاون  -  ! 
شرِت ماکان   ی ت ی  قه یرا که از  یر یآورد و زنج شیپ دست

د یکش رونیمشخص بود ، چنگ زد و گردنبند را ب   
! بذارش کنار ! فرشته تموم شد !   ار یاز گردنت در ب نویا -

؟! مرده یفهمی ! مرده ! م دهی خاک خواب رِ یز  ! 
  یِ که باعث شد حلقه ، به رو د ی کوب گردنبند  یِ کِف دست رو با

ماکان فشرده شود  ی شانه یِ استخوان ها   
و رفت !   د یدست کش تیحلقه از تو و زندگ نیصاحِب ا -

  یخوب بذاره نه خاطره  یداد بره و برات خاطره   حیترج
 اون 
به اون روز ،   ید یچسب یتو دو دست  ینحس رو  ول روزِ 
ما   ی و نه فرشته و نه مادرش ! برا خوامیکه نه من م یزیچ

 فرشته 
  می کشیهم دست نم یاز هد  ینشده چون بچه مون بود  ول تموم
نفِر سوم هم وسطِ  هیبه دستت تا هر روز  م یسپریو نم  



ماست !   یتون باشه و عذاب بکشه  چون اونم بچه  یزندگ
چند بار که  نی نظر دارم ماکان  تمام ا ریوقته تو رو ز یلیخ  

و  ستادهیتون ا نی ب ی زیچ  هی  دمی ، رفتارت رو باهاش د  میاومد 
وسط  خواد یاون فرشته اس ! و من مطمئنم دخترم نم  

شما باشه یزندگ  ! 
ماکان گره داشت یصدا   

که دمیبه چشم د  ی فراموش کنم وقت یچطور -    
به هم   یدندان ها ن ینشست و از ب شیلب ها یِ مرد رو دستِ 

تفشرده اش گف   
وقت درباره اش  چیه گهیدرباره اش حرف نزن ! د  گهید  -

من حرف نزن یجلو  ! 
فِک او فشرد و صورت به صورتش   یِ به رو شتر یرا ب دستش
د یکرد و غر کینزد    

،   یکه به فرشته داشت یدرصد هم از مهر و محبت هی یحت -

! مراقبش باش ! مراقِب دختِر من   ستین یتو رفتارت با هد   
 ! باش

 !بابا ؟ -
بهت زده ،    یاتاق گشوده شده و آهو بود که با چهره ا در

ستینگر یجداِل آنها را م   
و آرام گفت د ی عقب کش ماکان   

تو ایب -  ! 



گفت رمان هور یو به آرام  د یزبان بر لب سائ آهو  
 
 
 
 
 
 
 
 

 !بابا ؟ -
، داخل شد و در را بست و کرد  د یکه با حرکِت سر تائ پدرش

داد  هیبه آن تک   
د یچرخ یآنها م انِ یم نگاهش   

شهیبفهمه ناراحت م یهد  -   
خفه به او تشر زد  ییو با صدا د یبا خشم سمِت او چرخ پدرش   

- زِن   ِش یشوهرش هنوز فکرش پ نکه یبفهمه !؟ ا د یرو با یچ

ن یباهوشتر از ا ی؟! هد  دونهینم  یمرده شه ؟! فکر کرد   
 ! حرفاس

از در گرفت  هیداد و تک رونیبازدمش را پر سر و صدا ب آهو   
دونست  بابا یاز اول هم م -     

پدرش گذاشت یِ بازو یِ آمد و دست رو شیپ   



هیراض دوستی نیاون به ا -  ! 
  شینبود  خشم و تعصب در رگ ها  یمرد کاف یبرا نیا اما
د یجوش یم   

باشه که فکر و   یراض یبا مرد  ی به زندگ د یباشه ! نبا  د ینبا -

اس گهیکِس د  شیذهنش پ  ! 
کرد  ینچ آهو   

  یهد  یزندگ  یِ رو  یکه نگران سیبابا    فرشته که زنده ن -

بذاره ریتاث  ! 
که تا مغز استخواِن  یپوزخند بود و جمله ا ک یجوابش ،  و

  ماکان را سوزاند 
ازش   یبد  زِ یوقت چ چیهآدم مرده بدتره ، چون  هیعشق به  -

و  ستیکه ن ی! عشق به کس ی دل بکن یکه بخوا ی نیبینم  
حفظ و   ی مردابه ، هر چه قدر برا هیمثه  کشه ینم نفس

یریتوش فرو م شتریب  ی اش دست و پا بزن ینگهدار   
در چشمانش گفت رهیبار به ماکان نگاه کرد و خ  نیا   

  کشم ی، من دخترمو م یمرداب بمون نیا  رِ یاگه بازم اس -

لجن غرق بشه نیبا تو تو ا  ذارم ینم  رونیب  ! 
هشدار دهنده پدرش را خواند  ییمبهوت و با صدا آهو   

 ! بابا -
و لرزش بود  آنقدر  د یترد   یذره ا یو ب ینگاِه او جد  اما

 محکم و استوار در چشماِن ماکان زل زد و حرف از گرفتنِ 



و دستش مشت شد  د ی، که دل او لرز دخترش   
نداشت یمرد ، شوخ نیا  ! 
# 

 رمان هور ***
 
 
 
 
 
 
 
 

را بدرقه کردند    همانانشانی گذشت که م یاز شب م  یپاس
گفت و  یو با پدر و مادرش سخن م ستادهیکناِر در ا یهد   
حرِف   یگذاشت تا کلمه ا ینم اسایآهو به او و  یِ کیزد ن

بزنند  یخصوص   
به آن آورد و   یگذاشت و فشار  اسایدست در دسِت  ماکان
سر  یدر هم گره خورد و او ، به آرام شانیچشم ها یلحظه ا  
و سپس به دنباِل آهو و پدر و مادرش ، خانه را ترک   جنباند 
  کرد 
د یدر را بست و با لبخند ، به سمِت او چرخ یهد   



- بود  یشِب خوب  
پوزخند زد و جلوتر از او به راه افتاد  ماکان  

- یـلیخ ! 
پدرش   یحرف ها یدرباره   یزیداشت که دخترک چ شک
  بداند 
را برداشت که   وهیپوسِت م یِ حاو ی ها یدست شیشد و پ خم
دستش گذاشت ی، دست رو  یهد   

- کنمیخودم جمع م   
اما دستش را پس زد  ماکان  

- یخسته ا ! 
هم با برداشتِن سبِد  یآشپزخانه شد  هد  یسپس راه و

به دنبالش آمد  وهیم یِ ریحص   
ظرف ها گشود    یِ آب را رو رِ ی و ش ستاد یا نکیکنار س ماکان

 و آرام گفت 
- کرده دایبرات کار پ گفت یبابات م   

ماند  رهیدرشت شده به او خ یی و با چشم ها د یلب گز یهد   
- باهات حرف بزنه ؟ خواستی م نیهم یبرا ! 

لِب ماکان بال رفت و با تمسخر گفت  ی گوشه  
- همه سال که دامادشم رومون تو   نینه ! به لطِف تو بعد از ا

 ! هم وا شد 



و سپس آنها را   د یظرف ها کش یِ حرص اسکاج را رو با
کانتر پهن    یِ رو  یکه هد  ی ری آبگ یپارچه  یِ شست و رو
 کرده بود

گذاشت ،   
ماکان   ی آب را بست و چانه  رِ یبرد و ش شیدست پ یهد  یول

د یرا چسب  
- ؟ یشد  ی عصبان ینطوریگفت که ا یمنو    بابا چ نیبب ! 

است  یدانست از چه عصب ی ماکان هم نم قتا یحق   
داشتند  قتی همه حق شیها حرف   

دانست  یرا م نینبود و خودش هم ا یمرِد خوب یهد  یِ برا او
 اما   رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

تنش را داغ کرده و دروِن سرش ، سر   یزیدانست چه چ ینم
  و صدا به پا کرده بود 



د یرا چسب یهد  یِ را شست و بازو شیکرد و دست ها یپوف  
- یول کن ظرفا رو  خسته ا   

رفتارش   نیهم متعجب از ا یو هد  د یاو را به دنبال خود کش و
تندِ  ی را با گام ها شیکرد قدم ها ی، به دنبالش رفت وسع  

هماهنگ کند  او   
شرت از   یکه ت یاو را دروِن اتاق هل داد و در حال ماکان
گفت  د یکش  ی م رونیسر ب  

- تق تق ظرفا رو   ی بر  نمی بخواب  نب  ریلباستو عوض کن بگ

شورمی رو هم که دارم ظرف م  یبکوب ! 
د یآن خز رِ یو ز د یپتو را بال کش یه گوش سپس   
کرد  کناِر تخت    یو مبهوت او را نگاه م جیهمانطور گ یهد 
و آرام گفت ستاد یا  

- ؟ ی کردم که ناراحت بش یشده ماکان ؟! کار یچ ! 
بمب را به کار   کی  یِ انفجار یِ حرف ، چاشن  نیبا ا انگار

 انداختند که با خشم پتو را کنار زد و دروِن تخت نشست و با 
گفت یبلند  یصدا  

-  یکپه ام رو بذارم اگه فضول خوام ی! فقط م ستیمرگم ن چیه

 !ات اجازه بده
کرد  ماکان کالفه مو در چنگ   ین یو عقب نش  د یلب برچ یهد 
کرد  یم  د یخورد که تهد  چیدر سرش پ ییو صدا د یکش  
رد ی گ یرا از او م یهد  که   



و پشت به تخت گردنبند از گردن  دهیاو نگاه کرد که چرخ به
کند  ی و دستبند از مچ باز م   

او را  دِ یسف  یِ کرد و دست ها زانیرا از تخت آو شیپاها
و بعد  دند یکش ن یرا پائ راهنشی پ پِ یز ینمود که به آرام ب یتعق  

، شل بستند  یرا با کش شیموها  
و بلند شد ، به سمتش رفت و پشِت   د یلب کش یِ رو زبان

در هم گره خورد  ماکان لب  نهینگاهشان در آ  ستاد یسرش ا  
 زد 

  معذرت-
لب بر هم فشرد و تنها سر جنباند و سپس خم شد تا   یهد 

دستِ  یبگذارد که ماکان ، به نرم ز یم یِ انگشترش رارو  
  یِ باز لباس داخل فرستاد و رو پِ یز انِ یرا از م  راستش

باز   شی، کش را از موها یکمش محکم کرد  سپس به آرامش
 کرد 
زمزمه نمود  و   

- بهتره ینطوریا   
گره زد  با    شانهرا به   شیو شانه ها د ی را عقب کش او

را لمس کرد  یهد  یِ گلو رِ یز یِ سرانگشتانش استخوان ها  
- ی برات کمم هد   

به چشماِن او گره خورد و   نهیبراِق دخترک دوباره در آ نگاهِ 
درنگ لب زدرمان هور یب  



 
 
 
 
 
 
 
 

 !نه-
، عطِر تنش را   شیشانه ها  یِ سر خم کرد و از رو ماکان
د یبلع  

- ستمین یکرد یکه فکر م یمن اون مرد    
به صورِت ماکان ضربه   شیتکان خورد و موها یهد  سر
 زدند

   نه  نه ! ماکان-
اش گذاشت  شانه  یِ و دست رو د یش چرخحصار درونِ   

- شده؟! ماکانم یچ    
  انِ یرا م  یچِپ هد  یِ زد و بازو یلبخنِد خسته ا ماکان

 انگشتانش فشرد 
- فرشته بودم ،   یکه برا یمن اون مرد     گهی بابات راست م

ستمین   



او را لمس و نجوا کرد  ی  چانه  
- بعد از ظهِر   هیفرشته مثه      ی کنیتو با فرشته فرق م  یول

یا  یعصِر تابستون هیتو مثه  یم  ولبود  خنک و آرو  یبهار   
یو پر حرارت    پر جنب و جوش و تموم نشدن گرم   

  انشانیم یِ را خم کرد و قبل از به صفر رساندِن فضا سرش
 پچ پچ کنان گفت

- تو تنم طلوع  د یمن زمستونم  سردم   کمم    اگه خورش

آروم شدن اما تو یفقط به عادته و برا کنهیم     
به نوازش بال   شیبازو یِ نشاند و دست رو یکوتاه  ی شکوفه
برد  نیو پائ  

-    برهی م نیمنو از ب  ادهیمن ز یِ برا نیا    ی تو تماما عشق 

رهیگیتوانمو م  
دسِت   یِ دوِر گردِن او حلقه شد و تنش ، رو ی هد  یِ ها دست

ماکان تلخ بود و بم و گرفته  یخنده   د یماکان به عقب تاب  
چسباند و زمزمه کرد لب به گوشش    

- برم  تو   شیخواسته ات پ  یِ که پا به پا  کنمیم  یاما هر کار 

یتا تو سرد نش سوزمیو م سازم یم د یم برات خورشحصار   
رنتی ترکم نکن   نذار از من بگ یول   

آمد و کالِم ماکان رنِگ عجز   نیلباس بر زم دنِ یسر یِ صدا
 گرفت 



- که بود به خاطرش از من   یهر کس  ی، ول یک  کنه یفرق نم

به خاطِر خودم ینگذر ؛ حت  ! 
رند یآرام بگ یهد  یاجازه نداد دم و بازدم ها گریبعد د  و    
ناِم هد   یطوفان به پا کرد و لحظه ا شیگوشش با نفس ها رِ یز

بنداِن تِن سرد و خی انِ یو او را م فتاد ی هد از زبانش ن  
خود ، به آتش کشاند  یِ زمستان    

*** 
آورد  رونیبا لبخند دستکش از دست ب مهراوه  

- برِف امسالرمان هور نینمونده تا اول یزیچ  
 
 
 
 
 
 
 
 

را گرفت  شیبرد و پالتو شیهم دست پ ماکان  
- کنهینم  یمن که فرق یبرا   

نازک کرد و با مرتب نمودِن   شیبرا یپشِت چشم مهراوه
نشست  مبل یِ بافِت بلندش در تن ، رو   



گذاشت زی م یِ درآورد و رو فش یرا از ک یی ها بسته  
- یتو و هد  یبرا   

چشماِن ماکان جمع شد و چهره   ی که آمد ، گوشه  یهد  اسم
نگ روشنبدن یاش به لبخند    

بال انداخت یی را حس کرد ، ابرو راتییتغ نیکه ا مهراوه  
- شهی شون باز م شی ! چه ن  نیرو بب  ایاووو   بعض ! 

د یبار ماکان ، آرام خند  نیا  
- هست حال ؟ یچ  ! 

گفت یدر هوا تکان داد و به شوخ یدست مهراوه  
- که تو رو کم کار کنه  ستین یز ینترس   نترس ! چ ! 

بلند  د یاش را به تهد  ی زیرو م  مِ یچشم درشت کرد و تقو ماکان
بلند کرد و م یتسل یکرد که مهراوه دستانش را به نشانه   

دیخند   
- خودت و اون برِق تو   ی  افهی! خب خودت ق ــمیمن تسل

آخه ؟ ی گیم ی چ ین یچشمات رو بب  ! 
گرم داد  یِ نشست و سفارش چا زشیپشت م ماکان   
و   د یلب کش یِ محِض قطع شدِن تماس ، مهراوه زبان رو به

 آرام گفت 
- چشه !؟ ی عامر یدونیماکان   تو م ! 

و سر جباند  د یابرو در هم کش ماکان  
- شده ؟ یمگه چ ! 



و شانه بال انداخت  د یکش ینفس مهراوه  
- انگار دنباِل    ختهیبه هم ر  یبرگشتم متوجه شدم همه چ یوقت

گردهیم ی زیچ هی   
ماندند  رهیِد ماکان گوش شد و چشمانش ، به او خوجو تمامِ   

- ؟ یدنباِل چ ! 
بود  رهینگاِه او هم در نگاهش نشسته و خ حال  

 تو بگو!رمان هور-
 
 
 
 
 
 
 
 

مشت کرد  زیم  یِ خورد و دست رو  کهی ماکان   
خبر داشته باشد ؟ یز یممکن بود مهراوه از چ یعنی ! 
# 
د یکرد بر خود مسلط باشد و پرس یسع   

؟ ی چ یعنی - ! 



  یصندل یپا گذاشت و شانه اش را به پشت   یپا رو مهراوه
  چسباند 

 یباهاش رفت و آمد داشت شتریمدت ، تو ب نیتو ا دونمینم -

یرو بدون یشونیپر نیا لیدل د یانگار  گفتم شا   
گفت و تمام تالشش را کرد تا اخم و در هم رفتِن   یآهان ماکان

  چهره اش را کنترل کند 
- اونطور که خودش گفته انگار سر   یندارم  ول ینهاطالع

از شرکاش به مشکل خورده یکی با  یمسائل مال   
  یبعد منش یتکان داد  کم یبال انداخت و سر ییابرو مهراوه

را بدرقه نمود  او یسرو کرد و مهراوه با لبخند  یچا شانیبرا  
د یکش شیرا پ  ینیس و   

چسبهی که الن م یزی همون چ قایدق -  ! 
اش حلقه کرد   یهم کنار نشست و دست دوِر فنجاِن چا  ماکان   

 !سفر چطور بود ؟ -
شانه بال انداخت و لب جلو فرستاد  مهراوه   

که  خواد یهمسفِر خوب م هیسفِر خوب  هیخب  یبد نبود  ول -

  من ندارم
گرم ، تر کرد  یِ با چا یو لب د یخند  ماکان   

توجه تو رو به   نکه یا یهستن که برا ا یلیخ  یاراده کن هیکاف -

فرصتن  هیخودشون جلب کنن منتظر     



ابروانش  انِ یو م د یچیمهراوه در هم پ یخالِف او ، چهره  بر
  ، گره افتاد 

؟ یخودم چ - ! 
آن را منعکس کرد  شیدر نگاِه ماکان نشست و صدا سوال   

؟ ی چ یعنی - ! 
که از   ییبخارها  یفنجانش را بال گرفت و به آرام مهراوه

عوض شد و رشان یخاست را فوت کرد که مس یبرم یچا  
لِب او نشست  یگوشه  یلبخند    

  ایتوجه و فرصت باشم   نیبه ا یراض د یمن خودم با یعنی -

 !نه ؟
چشم ، نگاه به او داد  یبعد ، از گوشه  و   

فرصت رو دادم و توجه نکرد  الن دلم   نینفر ا ه یقبال به  -

شهیباز م یکس  یِ سخت به رو   
و آرام پلک زد رمان هور د یزبان بر لب کش ماکان  

 
 
 
 
 
 
 



 
رهیشکل بگ یا دوستی شد یوقت نم  چ یما ه ن یمهراوه    ب -   

گذاشت و   زیم یِ نکرد  فنجان را رو یدختر ، به او توجه اما
ش یبازو یِ دست رو  د یخودش را به سمِت او کش یبه آرام  
به حرف آمد  ی به او ، به نرم رهیو خ گذاشت   

که   یتو وجودت دار ی چ یوقت با خودت فکر کرد  چیه -

؟ ی کن ی زن ها رو به سمِت خودت جلب م ! 
  رییکه انگار تغ یینگفت و تنها با مردمک ها چیه ماکان

ستیشده بودند ، به او نگر رهیرنگ داده و ت   
اش را   یمهراوه نشست که مرد ، معن  ی لب ها یِ رو یلبخند 
سرش را جنباند و آرام گفتد یفهم  ینم   

  یروز هیهست     ینه ؟! چون هد   شه یالن هم نم -

دارم یبی خواهرش بود و حال هم خودش  سرنوشِت عج  ! 
اما دروِن  د ی و لبخندش را وسعت بخش د یرا پس کش دستش

کرد از او پنهان کند  ی م  یبود که سع  یچشمانش حس   
ستاد یگرفت و ا ینفس   

  ی که کل  میبهتره به گذشته فکر نکن  میما دو تا دوست  الیخیب -

دعوا کردن ی برا می کنیم دایمساله پ   
کرد   یتک خنده ا و   
سمت پنجره رفت و آن را گشود  هوا سرد دروِن اتاق  به

د یسرک کش   



برد  بی و دست در ج ستاد یهم ا ماکان   
رو هم یمن فرشته رو دوست داشتم  هد  -     

د یکه کرد ، مهراوه سمِت او چرخ سکوت   
رو هم ؟  یهد  - ! 

د یلبش بال پر  یو گوشه  د یکش یآه ماکان   
نفس هاش و چک کردِن ضرباِن  یصدا دنِ یبدوِن شناگه  -

اش خوابت نبره ، عشقه ؟ یشونیپ نِ شکوفید قلبش و  ! 
  یمکث کرد و سپس به آرام ی لب بر هم فشرد و کم مهراوه

  سر تکان داد 
یکرد  دایتو وجودش پ تویاز عشق  زندگ شتریب  یزیچ هی -   

نگ زد و دوباره شانه اش را بال پراند بدن یلبخند    
که آروم   یکرد  دایرو پ  ییخودت جا ی خوبه که برا -

نگرانت بودم  شهیهم  یریبگ     
مبل گذاشته بود ، برداشت و   ی پشت  یِ را که ماکان رو شیپالتو

یِ رو یرا دوِر مچ انداخت و دست فی تن زد  سپس ک   
او زد  یِ بازو   

هم نگرانت هستم شهیو هم -   
خورده نشست می ن یچا  یفنجان ها یِ به رو نگاهش   

هم   ییکار صحبت کنم و چا یمفصل درباره  امیبعدا م -

هاتونو بدم و برم یامروز فقط اومدم بهت سوغات  خورمیم   
زد رمان هور  شیو آرام صدا د یلب کش یزبان رو ماکان  



 
 
 
 
 
 
 
 

    مهراوه -
معلوم بود که   یول  د یفقط توقف کرد اما به سمتش نچرخ او

دهد  یبه حرف او گوش م   
برد  بیدست در ج ماکان   

خودت   یاز اول اشتباه بود  برا یکه به من داشت یحس -

باشه قت یکه واقعا ل   یعشق باش  کس هیدنبال   ! 
جنباند و از اتاق  یآنکه چشم به او دهد ، سر  یب مهراوه

رفت رونیب   
د یاش را سر کش  ی کرد و فنجان چا ی هوف ماکان   
شده بود کار کردن با مهراوه سخت  انگار  ! 

ماند و   رهیخ رونیکه او گشوده بود ، به ب یهمان پنجره ا از
  ذهنش به گذشته ها پرواز کرد 



سر و سامان دادن به کارش همه   یکه برا یی روزها به
  یفرشته و حت یرا فروخته بود ، از جمله طالها زشانیچ

 حلقه
فروختند و بعد ها از او  ییکه به آشنا  ییرا  حلقه ها شانیها

  پس گرفتند 
فرشته چه صبورانه تحمل کرده بود  و   
  یرگ یتوانست خ  یبار که با مهراوه روبرو شد ، م نیاول

  نگاهش را حس کند 
نکهیگذرد تا ا یدانست چه در ذهن او م ینم اما     
خبر از تاهلش ، دل به او بسته و چه قدر   یکه مهراوه ب د یفهم

و عالقه اش در چشمانش حس دنِ یسخت بود د    
 شیکه در صدا یو وحشت دهیو صورِت رنگ پر زانیگر نگاهِ 

گاه از خاطرش  چی، ه  د یرا فهم قتیکه حق یزد وقت  ی موج م  
شد  ینم پاک   
بخورد    یزنِگ تلفِن همراهش ، باعث شد تکاِن سخت یصدا
شیو دردسرها  لیموبا نیکرد  امان از ا یپوف  ! 

  رِ یز لومترهایماجراها ، آن را ک نیبود بعد از تماِم ا مطمئن
کند   ی خاک م نیزم  ! 

یخبر یجمله  ک ی شهیبود و مثِل هم اسای   
دمیفهم یی زایچ هی یاحمد  یدرباره  -   

شب مه یدر ن یدارید  یهم قرار گذاشتند برا باز   



فکر   نیبر چشم گذاشت و به ا نک ینشست و ع زش یم پشت
را  شیتوانست نقشه ها ی، چطور منبود  اسایکرد که اگر    

ببرد ؟ شیپ ! 
حال ، با توجه به گذشته   نیمسلما تحت نظر بود و در ع او
که از سرنوشتش آگاه بود ، نسبت به    یکه داشت هر کس یا
 او 
  یداد ؛ پس خودش نم ینشان م  تیحساس ش یرفتارها و

اسایاما  رد ی را بگ ی کاِر کس یِ توانست پرس و جو کند و پ    
را در رفتارش حس   ی از خوِن عامر ینشان ی ب یطرِز عج به
 یژِن خانوادگ نیکه ، ا یاز روز د یترس یکرد و ماکان م یم
 در
هم فعال شود  یهد   ! 

 رمان هور ***
 
 
 
 
 
 
 
 



بر صورتش نشست یمطبوع  یِ خانه را که گشود ، گرما درِ    
را در آورد  شیزد و پالتو یلبخند    
به   یکه از راهرو گذشت ، باز هم باِد سرد  نیهم اما

دِر باِز بالکن ، اخم کرد  دنِ یصورتش خورد و با د    
که   ی، در حال د یدر پتو د   دهیچیرا پ یتر رفت و هد  شیپ

  یرا خم کرده و مچِ آنها را به هم چسبانده بود و کتاب شیپاها
 را
هم در دست داشت که   ی گذاشته و ماِگ بزرگ شیزانوها یِ رو

خاست  یطحِ آن بخار بر ماز س   
را در آورد  کتش   

؟ یکن یکار م ی؟! چ یهد  - ! 
داد  لشیتحو ی نیریبال آمد و لبخنِد ش سرش   

خونمیکتاب م -  ! 
انداخت نی زم  یِ را رو فشیبال فرستاد و ک ییابرو ماکان   

روشنه و هم دِر   ی؟! هم بخار  ینطوری! حال چرا ا  نمیبیم -

  یی صرفه جو یدر مصرِف انرژ  ینطوریبالکن بازه ! ا
ی کنیم  

کتابخون ؟ خانمِ  ! 
ماکان   ی شکوفهو مو پشِت گوش فرستاد که  د یخند  یهد 
اش نشست و خودش هم ، کنارش  قهی شق یِ رو   



  یبه بال و به صورِت مردانه اش انداخت و ب  نیاز پائ ینگاه
ن یریش انِ یف کرد و جراحساِس ضع شیجهت ، در دست و پا  

گر   یپنهان کردِن گونه ها  ی برا  د یچیدر تنش پ یگرم و
  گرفته اش ، دوباره نگاه به کتاب داد و آهسته گفت

یاگه ناراحت  رهیگ یم  گهیجِو د  -     
را پشِت   شیآورد و پتو را کنار زد  بازو شیاما دست پ ماکان
ه یکه به آن تک یواریو د  ش یشانه ها انِ یفرستاد و م یهد   
آن را با تِن خود پر کرد و   یِ بود ، فاصله انداخت و جا داده

بار پتو را نیخود چسباند و ا ی   شانهرا به  یهد  بدنکتف و   
سرش گذاشت یِ چانه رو  د یچی خودشان پ دورِ    

؟ نهیریکتاب خوندنم ش یزبونت برا نمیبب خوامیبخون  م - ! 
و لب   د یاو به خود لرز میمستق  رِ یغ ی، از اشاره  یهد  و
د یگز   
دستش را نوازش کرد و پچ زد  یِ ماکان ، با لبخند رو اما   

؟ یخونیبه خاطِر من ، از اول م - ! 
  یآن را مطالعه م یانداخت که هد  یبه صفحه ا ینگاه و

وهفت یو س ستیکرد  دو   
که گذاشته بود ، دوباره شماره   ی توجه به تماِم وقت  یاما ب یهد 
آغاز کرد و از فصل و بند و سطر و ک یاز  برگه ها را ی  

اول شروع به خواندن نمود و تماِم جاِن ماکان ، با   ی کلمه
گرفت ، گرم و ی م ی که کلمه ها را به باز  شیصدا دنِ یشن  



سال همانجا   ی شد و دوست داشت تا سال ها یم  کرخت
شب   کیرا بشنود که هزار و   یشهرزاد  ییِ و قصه گو ند یبنش
 هم
داستان از زبانش کم بود رمان هور دنِ یشن  یِ برا ،  
 
 
 
 
 
 
 
 

که از   ییآوا ییداد و چشم بست ، گو هیتک واریرا به د  سرش
بعد  کی خواِب راحت در  کی خاست مثل  یحنجره اش بر م   

  رونیرا از جسمش ب ایدن یها  یتمام خستگ   یزی ظهِر پائ از
بود ؟ دهیو چرا تا آن زمان نفهم د یکش یم ! 

یحماقت عجب  ! 
تر نمود که ماکان   یبا چا  ییمکث کرد و گلو یلحظه ا یهد 

مانده  یدستش گذاشت و ماگ را بال آورد و باق یِ ، دست رو  
د ی را نوش ی چا ی   

را نوازش کرد و زمزمه کنان گفت یپشِت گوِش هد  یِ موها   



  بخون برام -
   د یفهم ی حالش را نم رِ ییتغ نیبسته بود  ا خیدخترک انگار  تنِ 

نداشته باشد ، نه تی نه که رضا  ! 
  یبود که برا ی ، انگار همان ماکان د ید  یکه حال م ی ماکان اما

آزارش بود  ی هی، ما نیداد و ا  یفرشته جان م   
خودش باشد    ی گشت که برا ی م یی او دنباِل نما تِ یشخص در

وجه از او را بکر و  کی  یتوانست حت ی و چه تلخ بود که نم  
ابد یخودش ب ینخورده برا دست   
بم و خش   یِ را نوازش کرد و صدا  شیدستش که بازو اما

خواندن زد ،   بِ یگوشش دوباره به او نه رِ یدارش که ز
یی صدا  
نفس   یِ کرد و کلمات را ادا نمود اما هوش و حواسش پ صاف

، آرام گرفتند   یتند شده و بعد از مدت یبود که کم  ییها   
سِر کج شده اش ،  دنِ یو با د  د یچشم او را پائ یگوشه  از

زد  یلبخند    
و   ختهیبلند و مردانه اش ر یِ شان یپ یِ رو شیاز موها یا طره

لمِس  یِ زد برا یپر پر م  یچشمانش بسته بودند و دِل هد   
دست اش کی  یها مژه   

پوشش   یتِن ب یِ و دلش برا  د یآنها کش یِ رارو سرانگشتانش
را به تن داشت ید یسف راهنِ یدر آن سرما ، فقط پ   د یاش لرز  



اتو کرده و حال تنها حفاظش ،   شیصبح آن را برا یهد  که
خواب شود ، رِ یتنش درگ  ی بود که شک داشت وقت ییپتو  

کند  نیرا تام ازشیمورِد ن یِ گرما بتواند    
  یِ تکان بخورد و ابتدا دِر بالکن را ببندد و سپس برا خواست

محکم تر  یشکِم هد  یِ که دسِت ماکان رو اورد یاو بالشت ب  
د یخواب آلود و کم رمقش به گوش رس یِ و صدا شد    

    بمون    بخون  -
  یاو را قفل زد و تواِن هر حرکت  یِ ، مچِ پاها ش یبعد با پاها و

صدا لب زد  یباز شده بودند  ب مهیرا گرفت  چشمانش ن   
  بازم برام بخون -

اش را به   هید  تماِم وزن و تکگرفت و سر تکان دا  ینفس یهد 
آرام و گرم به خواندن ادامه  ییتِن او سپرد و دوباره با صدا  

  داد
که   یبازواِن مرد  انِ یخواب شد؛ م  رِ یکه خودش هم اس آنقدر
کرد او را تمام و کمال داشته باشد  ی وقت فکرش را نم چیه   
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*** 
بود و باعث   ری، اس دهیکه بر سرش کش یکاله  رِ یز بازدمش

نیداشته باشد و اصال از ا یسیشد احساِس رطوبت و خ یم  
نبود  یراض تیوضع   
 یخواستند م  یبه آنچه که م  د یکرد و شا یتحمل م  د یبا اما
دند یرس   
  بای فعال و تقر  مهیشرکت مدت ها بود به حالِت ن نکهیا با

گفت که نگهبان    یقاطعانه م اسایورشکست درآمده و 
ی ومراقب  
بود؛   اطیجوانب احت ت یماکان همچنان بر رعا د یاما تاک ندارد 

ی را بر خالف آن نم  یحرف  چیآنچنان محکم و قاطع ، که ه  
رفتیپذ    
بال گرفت و غر زد  ی اش را کم دهیسِر خم  اسای   

د یپریزدم  پرنده هم نم  د یرو د  نجایهفته ا ه یبابا من  -  ! 
  ید یجد  یکه به او اطالع داد که خبرها یاز همان شب قایدق

د یکش  یآنجا را م کِ ی دارد ، کش یاحمد  یدرباره    
  شیعمو یبرگه ها   انیتوانسته بود از م اسایآنچه که  طبق
بود و  یاحمد   وانیشرکت سالها قبل متعلق به ک نیاورد،ایدرب  



اش واگذار شد   ی کار ی و شرکا از دوستان یک یاز آن به  بعد 
سهم و  چیه گری او د  نکهیبود که با وجوِد ا نیا  بی عج زیاما چ  
بار مبلغ نسبتا   ک یدر شرکت نداشت اما هر دو ماه  ینقش

شد و  یم زیوار  شیشرکت برا  ی حساب ها قی از طر ی هنگفت  
هم او را   یعامر برز ی داد که فر یآنکه برگه ها نشان م  جالب

نظر دارد  ریز   
به او تشر زد  ی خفه ا یاما با صدا ماکان   

 ! ساکت -
  دنِ یانداخت و با د  وارید  یِ رو  اطیچراغ قوه را با احت نورِ 
حرف به دنبالش   یبه آنها زد  ب  ی، اشاره ا  ی گانیبا یِ تابلو
  آمدند 
  یِ گذاشت و با قفل بودنش ، رو رهیدستگ یِ دست رو  ماکان

در انداخت یِ زانو نشست و سجاد ، نوِر چراغ را رو   
از جانِب   نکهیاز او ممنون بود که با وجوِد ا ت ی نها ی ب ماکان
ی شک تحت نظر قرار داشت ، اما باز هم خطر م  یماهان ب  
زد تا کمک    ی م رونیو از خانه با هزار دوز و کلک ب کرد 

  اش کند 
و   اسایزانو داخِل اتاق شد و  یِ را که گشود ، همانطور رو  در

بستند و یسجاد هم به دنبالش آمدند  در را به آهستگ  
پچ پچ واِر سجاد بود که بلند شد  یصدا   



وال من اگه    ی ا یتیامن نِ ی ، نه دورب یری نه دزدگ یعنی -

! شرکت صاحاب نداره انگار شدمیبودم زودتر ورشکست م   
بال زد و گفت ی نیب  یِ را تا رو کالهش ماکان   

  ی و کار یکه مربوط به معامالت مال ی زیوقت کمه  هر چ -

و روشون ریز  میبعدا وقت دار   د یریبود رو ازش عکس بگ  
میکن   

خاک گرفته   یِ از زونکن ها  یک ی یخودش هم دست رو سپس
و زهوار دررفته گشود و یمیقد   زِ ی م یِ گذاشت و آن را رو  

قوه را به دندان گرفت رمان هور چراغ  
 
 
 
 
 
 
 
 

و رو کردِن   ر یرا چرخاند و آن دو را هم مشغوِل ز نگاهش
کرد  زیو گوش ت د یکشو ها و قفسه ها د    

داده بود نگهباِن شب ندارند اما   نانیاطم اسای نکهیوجوِد ا با
اعتماد کند  زهای چ نیتوانست به ا ی ماکان نم   



برگه ها عکس   یِ و تند تند از رو د یکش رونیب  ب یاز ج یگوش
  گرفت
 رونی را ب یگر یگذاشت و زونکِن د  شی، آن را سِر جا سپس
گفت یکه آرام م  د یشن یسجاد را م یصدا  د یکش   

؟ اسایچند وقته کله پا شدن ،  یگفت - ! 
هم را هم گوش گرفت اسایپاسخِ  و   

سال ک ی ریز -   
کرد وبا اخم به آنها نگاه کرد و انگار سجاد هم به   بلند  سر

که در فکِر او بود  د یشیاند  یآنچه م   
بال   یگانیبا  وارِ یکه از در و د  یخاک و خل و کثافت  نیا -

ساله داداش ک یاز  شتر یماِل ب رهیم  ! 
و نورش را   د یکش رونیهم ، چراغ قوه را از دهان ب ماکان
انداخت واریدر و د  یِ رو   

  یانگشت بزن   فه یکامال کدر و کث وارینگاه کن   رنگ د  -

یبردار یتونیبند انگشت خاک از روش م هیقشنگ     
کوچِک اتاق  یآمد و به سمِت پنجره  رونی ب زی پشِت م از

انگشتش را سمِت آنها   د یآن دست کش یلبه  یِ رفت و رو  
  گرفت

ستیوسط درست ن  نیا یزیچ هی -  ! 
دستش را فوت کرد و با انزجار به   یِ خاِک نشسته رو سپس

ستی پخش شدِن ذرات اش در نوِر چراغ قوه نگر   



ماکان آنجا بود و  شیپ  یقی رفت که تا دقا ی زیپشِت م اسای
زانو خم شد  یِ رو   

  کشوش بازه -
پرونده   اسایحرفش ، باعث شد ماکان به نزدش برود   نیا و
د یکش رونی را ب  یکوچِک خاک گرفته ا ی   

؟ نیا هیچ - ! 
دستش گذاشت یِ دست رو  ماکان   

با خودت  فک نکنم   ارشیب  میسرک بکش میوقت ندار -

سر بزنه نجا یبه ا گهید  یاصال کس  ! 
حرف ، دوباره  یرا دور تا دوِر اتاق چرخاند و ب ونگاهش

  یکار  یو سند ها یمال یمشغول عکس گرفتن از برگه ها
  شد 
تنها   گاهیکه گاه و ب یساعِت تمام در سکوِت محض مین د یشا

ی آن را م  زیم  یِ ورق زدن و برخورِد زونکن ها رو یصدا  
به ساعت   ی ، مشغوِل کار بودند که ماکان نگاه شکست
  انداخت

شهیم ریداره د  -   
گذاشت  شیرا بست و سِر جا زونکن   

گفت  ستینگر  یسجاد که به او م به   
نظر نداره اما من و تو   ر یز یس رو ک اسای جمع کن تو هم   -

رمان هور  میبرگرد  د ی شدِن مراقبامون با اریقبل هوش  



 
 
 
 
 
 
 
 

رفت و با عجله ، زونکن ها را دروِن  اسای به کمِک  سپس
تا ابتدا آنها از اتاق ستاد یدر را گشود و کنار ا   دند یقفسه ها چ  

  یبروند و سپس خودش هم به دنبالشان روان شد حت رونیب
که هنگام آمدنشان بر آن اصرار یبه آن همه مراقبت  یتوجه  

هم ، نداشت د یورز یم   
  یبه محوطه  ی را که ترک کردند ، ماکان نگاه ساختمان

شرکت انداخت و گفت  یِ ساکت و خال   
ساکته ی بیو غر بیجوِر عج هی -  ! 

از کنارش گذشت و غرغر کنان گفت اسای   
روحِ    یشبا حت نجایا گفتم یکه بهت م یحرفمو باور نکرد  -

چه برسه به انیمرده ها هم نم     
رشونیبگ -  ! 



  اطیاز ح ی که از گوشه ا یبلند  یِ هر سه ، به صدا نگاه
د یبرخاسته بود ، چرخ   

 رونیهرس نشده ب یِ شمشادها یدو مرد از بوته ها ابتدا
و سپس ، چند مرد به دنبالشان دند یپر   
عقب رفت یمتعجب قدم  اسای   

 !چه خبره ؟ -
د یو غر د یهم به عقب چرخ سجاد    

شانس یبخشک یا -  ! 
دردسرساز   یِ همزمان نیاز ا ای  زد یدانست بگر ی ماکان نم و

  بخندد 
  ایکه گو اهپوشیس یِ از مردها  یکیبه خود آمد که  ی زمان اما

بودند ، به آنها اشاره کرد   اساینگهباناِن دورمانده از نگاِه    
شون ه یاوناهاش   بق -  ! 

و سجاد  اسایتوانش به دنباِل  تِ ی و با نها د یماکان هم چرخ پس
دی جلوتر از او بودند دو ی که کم   
آمد را   یکه به دنبالشان م یشتاب زده ا یگام ها یصدا اما
ی روند فقط م ی م سمت مدانست به کدا ینم    د یشن یم  زین  
که به دنباِل دو مرِد  یریو مس ابند یب یتا راه فرار دند یدو
هم آشنا نبود  یذره ا یحت شیرفت برا  یم گرید   ! 
به پشِت   یو گاه گاه دند یدو ی م گر یبه سمِت د  یاز سمت  فقط

ها دورِ  دنی چیپ ن یاز هم یک یکردند و در  ی سرشان نگاه م  



کنندگانشان را جا   ب یبزرِگ آن ، تعق یو محوطه  ساختمان
ستادند یگذاشتند اما باز هم نا   

نتوانستند به راه شان ادامه بدهند  یاد یآنها هم زمان ز یول   
یلعنت -  ! 
هم به دنبالش اسایو  ستاد یاز حرکت ا سجاد    
  یواریهنگام فرارشان ، راه را اشتباه رفته و حال با د  در

ز آن نداشتند ا ی زیروبرو بودند که انگار گر    
بندش بدنو  راهنیپ رِ ی، معطل نکرد  پرونده را از ز اسای اما
و به دسِت ماکان داد و سپس ، دستانش را د یکش رونیب  

کرد رمان هور قالب  
 
 
 
 
 
 
 
 

ومدنیتا ن الی -  ! 
اگر  د یو سپس ماکان شا د یخودش را بال کش یمعطل یب سجاد 

ی را پشِت سر م کی تار یمحوطه   نیا یِ حصارها  



توانستند جان به در ببرند  یم گذاشتند    
دو  یِ که نگاهش رو اسای دنِ یبال کش یدراز کرد برا دست

ساختمان درآمدند و  یمرد ماند که نفس نفس زنان از کناره    
منحوس ختم    وارِ یکه به آن د   دند یرس یریمس  یِ آنها و ابتدا به
خم کرد و با  شتریشد  ماکان زانو زد و خودش را ب یم  

د یغر خشم   
الیبال !  ایب -  ! 

به پشِت سر انداخت و بعد با عجله دست در   یهم نگاه اسای
کمک به  یسِر ماکان برا یِ گذاشت که از بال  یدسِت سجاد   

  ی او کم نکهیبازو جلو آورده بود  ماکان هم ، به محِض ا  او
اش  یاریرا چنگ زد و  راهنشیپشِت پ دست  کی بال آمد با   

موفق شد    یبکشاند و وقت وارید  یِ تنه اش را رو مهی تا ن کرد 
داده بود ،  ی ش جابدنرا که در  ی، اسلحه ا گریبا دسِت د   

کرد و   کیشل یآن را آماده  هی از ثان  ی آورد و در کسر رونیب
پرتاب کرد که به سمت   یهوا ، گلوله ها را سمِت نگهبانان یب  

نشستند و باعِث   نیآنان به زم یِ برابِر پا قا یآمدند و دق یم شان
شدند  یبلند  یِ برخاستِن صدا   

و انگار آن ها هم دست به   دند یعقب کش اهپوشیس مردان
زد  اد یاسلحه شدند که سجاد فر   

 ! د بجنب لمصب -



ن کنارشان قرار گرفت ، ماکان دوباره  که نفس نفس زنا اسای
بود    یمرگ و زندگ یکرد  قصه ، قصه  ک یهدف شل یب

 اگر
شد و همه در معرض   یبر مال م  زیافتادند همه چ یم  ریگ

خواست ی را نم نیگرفتند و او ا  یخطر قرار م   
از   یمعطل ی نفر ب نیبار هم سجاد بود که به عنوان اول نیا
هم به دنبالش  اسایآخش بلند شد   یِ و صدا د یپر نیپائ وارید   
به پشِت سر انداخت و با   یماکان بود که نگاه  نیسپس ا و
به   د یپر نیمرد ها که دست به سمتش دراز کردند ، پائ دنید   

، سجاد تشر زد  نیزم یِ اش به رو یپا دنِ یرس محِض    
نوری! از ا نوری! از ا الی -  ! 

بودند ، اشاره کرد   دهیپر نیکه از آن پائ یواریبه امتداِد د  و
راه داشت یاصل  ابانِ یکه انگار به سمِت خ   

حرف به دنبالش رفت و تماِم توانش را گذاشته  ی هم ب ماکان
دن یدو یِ بود رو   
است دهیند  یجد  بِ یمعلوم بود آس د یدو یکه سجاد م آنطور   

  نیا یمخصوصا برا اسایکه   یِ رنگ د یسف یِ خودرو  دنِ ید  با
یی اهویشد اما حال ه شتریکرده بود ، سرعت شان ب ه یشب ته  

  ند یتوانست بب ی ماکان سر چرخاند و م   د یرس ی به گوش م هم
بودند  ختهیکه از آن گر یمحوطه ا یِ از دِر اصل یکه افراد   

رمان هور ند یآ یسمت شان م  به  



 
 
 
 
 
 
 
 
را  چیو سوئ ستاد ینفس نفس زنان ا اسای ،  لیبه اتومب دنیرس با

چون و چرا آن را در یسمِت سجاد پرت کرد و او هم ب  
  یو پشِت فرمان نشست  ماکان هم کنارش و لحظه  د یقاپ هوا

که  ند یسوم اش را بب ارِ یآخر سر چرخاند تا سوار شدِن   
  ی و بعد هم ، چشم ها د یرا د  یدراز شده و درخشش یدست

اسای یگشاد شده      
  یلحظه متوقف شد و سپس به آهستگ کیدر   زی همه چ رانگا

  به حرکت درآمد 
داخِل خودرو آمده بود ، به سمِت عقب   مهی که تا ن اسای تنِ 
ی حالِت ممکن رخ م  نیبا ٌکندتر یی گو نهایا ی و همه  د یتاب  
  داد
بزند و او را  اد ی خواست فر  یماکان در گلو خفه شد  م یصدا

هشدار روشن بودند  یبخواند اما ته ذهنش هنوز چراغ ها  ! 



شد  یاز آنها فاش م ی نام د ینبا  ! 
سرعت گرفت زیناگهان همه چ  و   

  یصندل انِ یتنه اش را از م مین  ی ناگهان مِ یتصم کی در  ماکان
یِ جلو اسایها به سمِت عقب پرت کرد و قبل از افتادِن   

و نعره زد  د یرا چنگ زد و او را داخِل خودرو کش راهنشیپ   
 ! بــــرو -

گاز گذاشت   یِ دستور بود که پا رو نیهم انگار منتظِر ا سجاد 
یبد  یِ ، در با صدا شیاز جا لیو در اثِر َکنده شدِن اتومب  

شد  بسته   
عقب بکشد   یزد که خودش را به صندل  یدست و پا م ماکان

ی را دروِن چاله ها م  نیماش  راند و یوار م  وانهیو سجاد د   
د یکوب   

  ی جا اسایعقب ، کناِر   یصندل یِ موفق شد و رو بالخره
کار ، برداشتن کاله از سر خودش و او بود نیگرفت و اول   

گفت ی خفه کرد و ماکان با نگران یگرفت و ناله ا ی نفس اسای   
شده ؟! کجا خورد ؟ ی شد ؟! چ یچ - ! 

ماکان را چنگ زد   یِ اما بازو اسای   
 ! خونه    نرو     خونه نه -

به سجاد انداخت که مدام به عقب و آنها نگاه   ی نگاه ماکان
د یکرد و غر  یم   

 ! جلوتو بپا -



کرد و   یبلند   یپا گذاشت که ناله  یِ را رو  اسایسِر  سپس
د یلب کش یِ زبان رو   

  نفهمه    برو   اول سجاد بره   بعد     یسجاد   بره   کس -

نجایا میبر      
ماکان انداخت و تنش را خم    راهنِ یپ یِ بار پنجه در جلو نیا

  کرد 
رمان هور    گمیم    ـیکه     که م   ییجا   جا    میبر -  

 
 
 
 
 
 
 
 

 د ید  یچه شد  فقط م  د یبه محِض تمام شدِن جمله اش ، نفهم اما
کند خودش را بال بکشد و رگ یتالش م  اسایکه   
و گردنش برآمده شدند و بعد  یشان یپ یها     

شد  ساکت  ! 
اش گذاشت و تنش را تکان   شانه  یِ بهت زده دست رو ماکان
  داد



- ؟ اسای    ای ! 
   رد یسجاد هم باعث نشد نگاه از او بگ یِ توقِف ناگهان یحت

د یشن  یوحشت زده اش را م یِ صدا   
شده ؟ یچ - ! 

د یاش کوب شانه یِ تاِن لرزانش روبا دس ماکان   
؟ اسای - ! 

  گر یماند ، د  زانیاو آو یِ پا یِ گردنش خم شد و از رو  یوقت و
ی تند و وحشت زده  ینفس ها یفقط صدا د ینفهم  چیه  

داد  ی نشان نم یواکنش چیه اسای نکهیو ا د یشن یرا م خودش   
  نیتر یی در سرش قامت راست کرد و از انتها یکس ییگو

اکو شد و در گوش  شیزد که صدا اد یمغزش فر ی نقطه 
شیها  
و لحظه به لحظه بلندتر شد  د یچیپ   

ماکان خارج شد  یاز حنجره  یکه به شکِل عربده ا آنقدر   
ـــاســـای -  ! 

# 
*** 
زده اش   خیداغ به صورِت  یِ را بال گرفت و بخاِر چا  ماگ

د یگرما بخش   
و چشم بست د یکش هیتازه دم را به ر  یِ چا عطرِ    



سرش ، درد لنه کرده بود و قصِد  یدر کاسه  یا گوشه
  رفتن هم نداشت

زنگ تلفن که برخاست ، چشم گشود و خسته و کالفه   یصدا
پر کرد و سپس راه  ی را از چا یگرید  وانِ یاز جا بلند شد  ل  

سمِت اتاق کج کرد  به   
  یاز چا  یزد و جرعه ا هیدر تک یِ به چهارچوِب فلز نهشا
  یکه چشم گشاد کرده و سر تکان م  ستیو به او نگر د ینوش
  داد

نشد   یبله   بهتون قول دادم ول  نیگیبله    بله   درست م -

جور نشد  طیشرا  گهید    
کرد تکان بخورد که نتوانست به   یو سع د یدر هم کش چهره
کرد  ی، کالفه سر دروِن بالشت فشرد و پوف  لیدل نیهم   

که خب اونم    هیکسالِت جزئ  هیجان ؟! نه   نه   خوبم !  -

دارم اد یو پرستار ز بیطب   
محو   یصورتش خنده ا یِ و رو د یلب خشکش کش یرو زبان
شد رمان هور داریپد   

 
 
 
 
 



 
 
 

به آدم  رمق   دنیا که امون نمدوستی نیوال به خدا  خوبم  ا -

و طرفدار یباش ی عامر    گهیبله د   ذارنینم  
؟ یباش نداشته ! 
  زِ یم یِ را رو وانیزد و داخل اتاق شد و ل ی پوزخند  ماکان

کوچِک کنار تخت که پر بود از باند و قرص و دارو ، 
  گذاشت

به چهره اش داد   یبال فرستاد و حالِت نزار ییابرو اسای   
تون   یحتما همراه  امیچشـــم  حتما م یبه رو یچشـــم  ا -

کنمیم  ! 
صدا و خطاب به ماکان لب زد  یب و   

 ! من __ بخورم -
دست از سرش برداشت که با   ی بالخره عامر ییگو و

تخت   یرا رو لیتماس را قطع کرد  موبا یا یخداحافظ
اانداخت و ب  

د یغر  یکالفگ   
ها  حال که    رهیگیاز ما نم ی خبر یدر حالِت عاد  کهیمرت -

ی ه می نیبش می تونیگاهمون و از قضا نم منینشسته تو نش ریت  
نیکنارم بنش ی و دم ایکه ب دهی ما رو چسب ِخرِ   ! 



کرد   یبال انداخت و سع یماکان شانه ا یدر جواِب خنده  و
جا به جا شود  یکم   

 ! وال    آخ -
را گرفت و به او کمک کرد تا به   شیکرد و بازو ی پوف ماکان

  پهلو شود 
دو روز   ه ی  یتکون بخور  یتون یکه نم ی نیبیخب ، مرگ  م -

بتمرگ تا خوب شه ینطوریهم   
  یِ را بال زد و به جا راهنشی تنش خم شد و پ یِ رو سپس

ش ، چشم دوختبدن یِ گلوله رو  یپانسمان شده    
دکتره رو   نیهم  شهیات باز م هیمخ  هیوول نخور انقدر  بخ -

میاریب  میهم به زور تونست   
فرستاد و ماکان هم   رونیبازدمش را پر سر و صدا ب اسای

نشست یصندل یِ کناِر تخت ، رو    
کاِرت داشت حال ؟ یچ - ! 

گفت یگرفته ا یو سپس با صدا د یکش  ی ا ازهیخم اسای   
   ست یازت ن یچند روزه خبر یی کجا گهی بابا  م یچیه -

کم  هی یتو سرشه ول یچ دونمی نم  یباهاش برم مهمون خواد یم  
شده ب یغر بیعج   

سر داد  ازهیو دوباره خم د یچشمانش را مال ی گوشه   
که نکنه   نکنه بو برده باشه  گمی م    گمیم -  ! 



تر کرد و چانه    یخشکش را با چند جرعه چا یِ گلو ماکان
  بال انداخت

اس  فقط حواست جمع باشه   گهید  ز یچ هیفک نکنم  دردش  -

ازش ایکه بتونه تو دردسر بندازدت  یآتو دستش ند   
   یانجام بد  یمجبورت کنه براش کار د یکنه که با تهد  استفاده
   البته
جرات تکان خوردن را هم به  یبه او که حت  یسر سر  ینگاه

 علِت درد نداشت ، کرد و ادامه داد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

یاز جات پاش یالبته اگه بتون -  ! 
کرد و چشم بست  ماکان با پا به تخت   یهم تک خنده ا اسای

د یکوب   
آوردم ییبرات چا   یهو -   

خواب بود  گیج شیصدا   



خورمی خنک شه   م -   
  میگذاشت  ن زیم  یِ اما سر جنباند و ماگ اش را رو ماکان

تنش مرتب کرد و گفت یِ شد و ملحفه را رو زیخ   
ینی بیپادشاه هفتم رو خواب م یخنک بشه تو دار یوقت -   

را برداشت و اتاق را ترک کرد  یچا  وانِ یل سپس   
  یبه آن لحظات یرا از سر گذرانده بودند  وقت ی نحس  یها شب

خ ی؛ تنش  د یشیاند  یمرده است ، م  اسایکرد  ی که فکر م  
بست یم   

مسلط بود  طیاز او به شرا شتریب سجاد    
آب را   ی و از صندوِق عقب دبه  د یپر رون یب نیماش از

نشست که حال نه    یبرداشت و با باز کردِن در ، کناِر ماکان
 تنها 

شده بود  نیرنگ اسایبلکه تماِم تنش از خوِن  دستانش   
او گذاشت و  ی شانه  یِ صورتش زد و سر روبه سر و  یآب

که زنده است د یکش اد یبر سِر ماکان فر    
موفق   قهیو بعد از چند دق اورد یکرد تا او را به هوش ب تالش
  شد 
کابوس بود  زیاز آن همه چ بعد     
  یآدرِس خانه ا دهیبر ییو با نفس ها مهیکه نصفه و ن ییاسای
از حال رفته  ی چند بار انیم نیرا داده بود و در ا یمیقد   
  بود 



ش نشسته بود و بدن انِ یبالتر از لگنش و م ی در نقطه ا ریت
و چد یدر تنش بپ  یو زجر آور  زیدرِد ت شد یباعث م ی هر تکان  

  د ینبود  نفهم  یب یغر زی، از هوش رفتنش چ  ی زیآن خونر با
  گرید  یکرد و حت یچطور سجاد را با دعوا و جرو بحث راه

 از
که چطور خودش را به خانه رسانده و بدوِن متوجه  د ینپرس او

به دروِن رختخوابش بازگشته است یشدِن کس   
از پزشکاِن   یکیآهو  قِ یچطور توانست از طر ستین ادشی
ابد یکه دوسِت پدربزرگش بود را ب یو بازنشسته ا یمیقد    
خودش  ی حت نکیآنقدر از سنش گذشته بود که بدون ع رد رمیپ

شناخت یرا هم نم   ! 
گلوله ، نفِس ماکان   دنِ یکش رونیهنگاِم ب  شی دست ها لرزِش 
صدمه بزند اما  اسای به  شتری که ب د یترس یگرفت و م یرا م  
  شیو سن بود  لب ها د یبالتر از د  یزیمهارت ، چ انگار
گفت و با همان دستاِن  یخوردند و انگار ذکر م ی تکان م
 چروک 

د یکش رونیتالش ، گلوله را ب یلرزانش و با کم و   
برسانند اما   مارستان یکرد که او را به ب یم  د یاک ی هیتوص

کند رمان هور هینمود تا او را توج یم یآهو سع  
 
 



 
 
 
 
 
 

رفت ، آهو هم دِر خانه را گشود و داخل  رونیاتاق که ب از
یها وانی بود  پس ل د یخر ی ها سهیدستانش ک انِ یمد  مآ  

  یِ نصب شده به رو  ی نهی کنسوِل آ یِ دستش را رو درونِ 
اش شتافت یاریگذاشت و به  وارید    

د ینفس نفس زنان تشکر کرد و پرس آهو   
کو ؟ اسای - ! 

کوچک به راه افتاد  ی جلوتر از او به سمِت آشپزخانه  ماکان   
الن خوابش برد  نیهم -   

گذاشت نکی س یِ ها را رو سهیهم به دنبالش آمد و ک آهو   
دکتر امروز زنگ زد بهم  گفت اگر زخمش چرک نکرده  -

و جون به در برده میشانس آورد  ی عنیباشه    
سرخ رنگ   یها  ب یس ی سهی آب را باز کرد و ک رِ یش ماکان

نمود  یخال نکیرا دروِن س   
داره  اسای  یپانسمان رو عوض کردم  ولنکرده  امروز  -

شهیکالفه م   



و غر زد  د یابرو در هم کش آهو   
کنه و تو   ی درازتر م مشی پاشو از گل  یغلط کرده ! وقت -

جورش رو د یبا ستیکه بهش مربوط ن کنه یدخالت م یا هیقض  
بکشه هم   

زد  یبه او انداخت و لبخنِد کوچک ینگاه  می ن ماکان   
؟ یهست یبانباور کنم فقط ازش عص - ! 

خورد ، شانه صاف کرد و گفت کهی آهو   
گوِش ما هر   رِ یز اسایباشم ؟! تو و  د یخب معلومه! نبا -

که   ییچه دردسرها ستیو معلوم ن نیکرد  ن یخواست یغلط
 درست
اونوقت نینکرد      
را بست و دستش را خشک کرد و سمت او   ریش ماکان
د یچرخ   

به خودمون مربوطه  اگرم   میکرد   یآهو   هر کار نیمنو بب -

رو تو یکس دونستمیبود که م نیا ی ازت کمک خواستم برا  
خونه   نیاتاق و از ا نیاز ا  خوامیو نم  یو بالت دار دست

افتاده یبره که چه اتفاق  رونیب   
شد  شانه پوزخند زد و دست به  آهو   

سی بله  چشم رئ -  ! 
برود که ماکان ،   رونیبه تنش داد تا از آشپزخانه ب یتکان و

تمام  تِ یو با جد   د یو او را به سمت خود کش د یرا چسب  شیبازو  



  گفت
  یطرِف ماهان باش یخوایحال که م  دمیدارم بهت هشدار م -

دوست  یکن  ین یخبرچ یحق ندار یندارم ول ی من حرف  
حه بکشماسل م یزندگ یِ آدما نی زتری از عز یکی  یِ تو رو ندارم   
با   ییرحم بود که گو ی مات ماند  لحنش چنان خشک و ب آهو

رمان هور د یگویدشمنش سخن م  
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یکش یمنو م یعنی ؟!  ی چ یعنی - ! 
  ش یچشم ها یِ نگاه در صورتش چرخاند و سپس رو ماکان

  ثابت ماند 
که    ییچه از طرِف کسا  فتهیبرات ب یدوست ندارم اتفاق  -

و چه از طرِف خودم یکنیشون کار م هیعل  ! 
  یمهربان تر  ضربه ا یاندک ش ینرم تر شد و صدا صورتش

گفت  یآهو زد و به آرام یِ نیب یِ رو   



من ممکنه   هیخانم کوچولو  عل  شناسمتیدر ضمن    من م -

شک دارم   اسای هیعل یول  یبکن  ی هر کار  ! 
آهو باز ماند و به تته پته افتاد  دهانِ    

؟ یگ یم یچ    یچ - ! 
  یاو را رها کرد و شانه بال انداخت و دوباره برا ماکان

پررنگ فراهم کرد  ی از چا یوانیخودش ل   
آهو   ییِ بایبه ز یک ی شهیسوال بود مگه م یبرام جا شهیهم -

، طرفدار و خواهان تیشخص نیهمه محسنات و ا نیو با ا  
باشه ؟ نداشته ! 

زد ؛ ابرو بال فرستاد و با   هی و به کانتر تک د ی به او چرخ رو
  ی م ک یبه لب نزد  وانیکه ل یو در حال  ستیبه او نگر  حیتفر
 کرد 
  گفت

دمیرو فهم لشیحال دل -  ! 
 ی آرامش د یرساند تا شا شیگرم را به لب ها یِ از چا  یاندک و

که حال به پشِت گوشش زده بود  یدرد  یِ باشد برا   
د یاخم کرد و غر آهو   

خودت نگه دار یبس کن ! چرت و پرتات رو برا -  ! 
کانتر گذاشت و دسِت آهو را گرفت  تا   یِ را رو وانیل ماکان

نشده بود  دستانِ  کینزد  ن یوقت به او چن چیبه حال ه  
را فشرد و آرام گفت سردش   



آهو  من نه   دمیرو د  ااسیواکنش ها و رفتارت نسبت به  -

یاگه دوستش دار  قت ی برادرتم ، نه دامادت  من دوستتم ، رف  
  نیهم یتنها  برا ی لیتنهاست  خ اسایهواش رو داشته باش    ،
رو یکس ه ی  ندازهیخودشو تو خطر و دردسر م شهیهم  
  یجور ه یکنه  اگه دلت گروشه ،  رشیپاگ  ییجا هیکه  خواد یم

بودم دهیتا الن نفهم بهیبهش بفهمون  عج   
آهو دهان گشود به مخالفت ، پلک بست  یوقت و   

   کنم یکه اشتباه م ی به من ثابت کن خواد ینه   صبر کن   نم -

ی من حرف  ست یاصال مهم ن  چیکه ه  کنمیاگر اشتباه م  
گمیاما اگه درست م   زنمینم  یکس به    

شانه اش زد  یِ رو یگشود و دست چشم   
  یی بال نکهیحواست بهش باشه  قبل از ا گمیاگه درست م -

کنه ، خودت رو دایرو پ یا  گهیکِس د  ای ارهیسر خودش ب  
نشون بده بهش   
اش را برداشت و از آشپزخانه   یچا وانی، ل  یبا لبخند  سپس

رفت او را به حال خود گذاشت رمان هور رونیب  
 
 
 
 
 



 
 
 

به حِس دخترک  یکه از او کمک خواست پ ی همان شب قایدق
  نسبت به برادِر خواهرخوانده اش برد 

گلوله از   دنِ ی کش رونیب یبرا یاز او درخواسِت پزشک یوقت
خط برقرار شد  یِ آن سو یب یرا کرد ، سکوِت عج اسایتِن    
اسایاش از حال و روِز  یاسترس و ناراحت و    
را   شیتمام واکنش ها نیبود و بنابرا بیرفتاِر آهو عج شیبرا

اسا ینسبت به  یدر نظر گرفت و مطمئن شد در او حس  
  هست
زد    یانداخت و لبخند تلخ یمچش نگاه  یِ ساعت رو به
از خودش نبود  ی کرد و خبر یفرشته هنوز کار م  ادگارِ ی   
را بال برد  شیو صدا د یاش را سر کش یچا   

مراقبش باش  رم یمن دارم م -  ! 
بال انداخت و از   ینگرفت ، شانه ا یاز او پاسخ یتوق و

زد  رونیخانه ب   
# 

*** 
آورد و  یفشار نیبه زم  شیرا ماساژ داد و با پاها چشمانش
د یتاب یرا به سمِت پنجره چرخاند  آفتاب کم رمق م یصندل   



نشده ؟ یهنوز خبر - ! 
داشت که هنوز هم دوز   نینشان از ا اسایخواب آلوِد  یصدا
کند  یاز مسکن ها را مصرف م ییبال   

سر و صدا رو  یجور هی که  دهینشون م نیا  یچینه  ه -

کشد و سپس ادامه  ی م یا ازهی_ خم بیعج یخفه کردن  ول  
ساکت و آرومه زیهمه چ  بی دهد _ عج یم  ! 

انداخت  ی کالفه شده بود  به هر طرف که چنگ م ماکان
ی به دستش م ت یاهم یب  یست و شاخه هاد  ری دو سه ز  تینها  

نداشت جز  ی او ، نفع یکه شکستن و نابود کردنشان برا آمدند 
آلوده شده بود  یارزش یب  یدستش به خوِن آدم ها نکهیا   

 بدنداغِ فرشته و فرزندش  رِ یکه توانست ز ی زمان همان
جز درد و یزیبه اشک نشسته اش چ یِ راست کند و چشم ها  

قصد قدم در راه انتقام گذاشت    ک ی، فقط به  نند یبب  یکیتار
خورد  یرا بخشکاند  شاخه به چه دردش م  شهیر نکهیا  

توانست باز   یدر خاک داشت و م یهنوز درخت ، پ یوقت
 !برگ بدواند ؟

کرد افکارش را پس بزند و ذهنش را  ی، سع اسایسوال  با
  جمع کند 

؟! از دور و برت چه خبر ؟ یتو چ - ! 
به عقب   یشانیپ یِ را از رو شیو با کِف دست موها ستاد یا

  راند 



اون چند   یدنباله   سازمیاما من خودم خبر م   ست ین یخبر -

فقط تو   یکه برام اسمشونو درآورد  رمی گیرو م ی نفر    
بلند شد و نگاِه ماکان   زشی م یِ زنِگ تلفِن ثابِت رو یصدا

رد  ک یهمانطور که به سمتش دست دراز م  د یسمِت آن چرخ
، 

بر زبان آورد  اسا یرا در خطاب به  جمالتش   
فعال رمان هور  زنمی بهت زنگ م -  

 
 
 
 
 
 
 
 
،   گریبرد و با دسِت د   زیرا سمت م لشیدست ، موبا ک ی با

دیفرصت نکرد الو بگو یرا برداشت و حت  یهمزمان گوش   
 ! دا   داداش -

کِف    د یش دوبدن  ی مهره ها انِ یم ی زیسرد و ت انِ یجر انگار
گرفت ز یدست به م   

 !تابا؟ -



اِش   اشغال بود    تیَز   زنگ زدم گوش -    
دهانش را فرو برد و اخم کرد  آبِ    

شده ؟! چته ؟ یتابا ! چ  - ! 
خش    یبغض دنِ یاش آمد و بعد ترک ینیب دنِ یبال کش یصدا
کرد  ی بار مانا بود که صحبت م نیو ا د یبه گوش رس یخش  

مسلط تر یو بغض بود ، اما کماو هم پر از ترس  یِ صدا    
دنبالمون ؟ ی ایداداش    ماکان    م - ! 

د یکوب زی م یِ را مشت کرد و رو دستش   
شده ؟ یچ نم ی خب بنال بب - ! 

قلب  ی بود که به رو ی سم یمثل خنجر شیو رنجِ صدا غصه
دند یکش یو روحش م   

! آدرسو   آدرسو اس کردم برات  میگی، م ای! ب   ایفقط ب -  ! 
داشت که تماس قطع شده  نینشان از ا ب یب بیب یبعد صدا و

  است
از جسم اش   شی فکر نکرد ؛ فقط انگار روحش پ ز یچ چیه به

به   جیخواهرانش پرواز کرده بود و او ، گنگ و گ یِ به سو  
چنگ   انِ یاش را م ی گشت  گوش ی و کت اش م چیسوئ دنبالِ 

زد  رونیاش گرفت و از اتاق ب   
*** 
سرش   یرو ییبود که گو دهی کش شه یرا آنقدر از ر شیموها

ی سوخت و م یسوخت و م یآتش روشن کرده بودند   م  



 ! سوخت
عقب تر از او ،   یاتاق مچاله شده و کم یدو دختر گوشه  هر
بود  ستادهیو نگران ا دهیترس یهد    
  ی  شهیبرداشته و به ر شهی انگار ت شیپشِت چشم ها یزیچ

د ی کوب ی مغزش م   
شد  رهیو به آن دو خ د یکش نیصورت پائ  یاز رو دست   
بود  د یسرد و سخت و پر از تهد  شیصدا   

؟ نیکرد یم یاونجا چه غلط  - ! 
دانست   یحداقل آنقدر اطالعات کسب کرده بود که م مسلما
ی خانه  کِ ینزد  یی او فرستاده ، جا یکه خواهرش برا یآدرس  
است کاوه   
زانو   یِ و دسِت مشت شده اش را رو د یلب کش یرو زبان

رمان هور فتد ی فشرد مبادا به جاِن آنها ب  
 
 
 
 
 
 
 
 



؟ نیکرد یم یچه غلط  کهیاون مرت یخونه   کِ ینزد  - ! 
  ی لبه  یِ سکوت شان ادامه دار شد ، خودش را رو یوقت و

د یو غر  د یتخت جلو کش   
 ! با شمام -

بلندش ، لرز به جان شان انداخت و باعث شد به شدت   یصدا
  تکان بخورند 

و زمزمه کرد  د یلب کش  یزبان رو مانا   
میما     ما رفته بود  -     

حبس کند    شانهتوانست خشم و غضب را در  ی نم ماکان
بال آمدن و ابراز وجود کردن   یانداخت برا ی چنگ مانگار 

 که
و   د یکرد و سپس از جا جه ی کوتاه ی، خنده  ت یعصبان با

زد   اد یمشت شده اش را کناِر تن نگه داشت و فر یدست ها   
بهتون گفتم   یتون ؟! چ  بی ادب یِ ادوستی ِش ی پ نیرفته بود  -

؟ نیبهتون گفتم ؟! نگفتم ازشون دور بمون ی ؟! من چ ! 
من حال شد کثافِت تو خال ؟ حرفِ  ! 

دست پنهان کرد و مانا با بغض گفت انیصورت م  تابا   
میما   خب ما    دوستشون داشت  -      

که جلو چشمانش  ختیدروِن سرش مواِد مذاب ر یکس انگار
شیگلو یها وارهیقرمز شد و چنان نعره زد که د   زیهمه چ  

سوزش افتادند  به   



! به گوِر هفت جدمون  نیدوستشون دار نیشماها گه خورد  -

نیکه دوستشون دار نید یخند   ! 
تابا را چنگ زد و او را به زور   یِ برداشت و بازو  یبلند  گام

، سرش را   شیموها دنِ یو با کش د یکوب واری بلند کرد و به د 
 عقب 
د یرا به رخ کش شیگلو یِ و کبود  یو سرخ برد    

؟! هـــا ؟ کنهیو کبود م اهیتا حال دوست داشتن س  یاز ک - ! 
آنها   انِ یخودش را م یشد و هد  دهیبه عقب کش شیبازو

او گذاشت ی  شانه یِ انداخت و دست رو   
؟! زده به سرت ؟ ی کنیم ی کار دار یچ - ! 

شد و  رهیوق زده به او خ ییشم هاو با چ د یسر جلو کش ماکان
د یغر   

ام کردن وونهیشدم ! د  وونهیآره ! آره ! زده به سرم   د  -  ! 
را نشانه رفت که   شی، خواهران دوقلو یهد  ی شانه   یِ رو از
کردند  یفرو رفته با وحشت به او نگاه م گری کد ی حصاردر    

  نیام کردن ! چند بار گفتم نر وونهید  زیهمه چ  یدو تا ب نیا -

پدر و مادِر از  یسمت شون ؟! چند بار گفتم اون دو تا ب  
کمتر براتون نقشه دارن ؟! چند بار گفتم ؟ سگ ! 
زن ، دست   یرا گرفت تا او را کنار بزند ول  ی هد  یها شانه
انداخت و مقاومت کرد اما ماکان با خشم و   راهنشیدر پ
 نفرت 



نمود  یپرتاب م  را سمِت خواهرانش کلماتش   
اونجا بال سرتون آورد دلتون خنک شد ؟! بهتون   نیرفت -

؟!رمان هور نیخواستیم نو ی؟! هم د یچسب  
 
 
 
 
 
 
 
 

و در  ندازد یخواهرش ب ِس یرا دراز کرد تا چنگ در گ دستش
  همان حال عربده زد 

کارتون کرد ؟ ی چ شرفیکارتون کرد ؟! ها؟! اون ب یچ - ! 
خواست ماکان را آرام کند و   ی به حرف آمد ، م یبه تند  مانا

دانست ی خود و خواهرش را از خشِم او دور بدارد اما نم  
بر زبان   یعکس دارد  کلمات را رگبار  ی  جهی، نت  کالمش
  آورد 

  د یمنو زد ! تهـ   تهد  وانیک   میریجلوشو بگ میکرد  یسع -

! اما کاوه ارهیبال سرمون م  میکاوه بگ   ایبه تو   ی زیکرد اگه چ  
رونیب  مینشد  نشد ! ما زد  یچ یشد  ه  ریباهاش درگ  د یرس  ! 



  کلیرا با آن ه وانیماند  ک  رهیخشک شده به آنها خ ماکان
کوبد و  یکرد که به صورِت خواهرش م یقناسش تصور م   

تعرض کند  گرشیدارد به خواهر د  قصد    
  یآن را باد  یِ خشک شد و جا شیخوِن دروِن رگ ها تمامِ 

 سرد و سوزان گرفت و باعث شد نم نمک ورم کنند و در 
  یو گردن و دست ها یشانیپ ی ، رگ ها  هیاز ثان یکسر

خواستند پوسِت  یشدند  انگار م  انیپوست نما ری ماکان از ز
 سرخ
او را بَِدَرند  یشده  رنگ   
تکان خورد  شیها لب   

 !بهتون دست زد ؟ -
کم کم به سمِت داخل خم شدند و مشتش ، برابِر   انگشتانش

  چشماِن آنها در هم فشرده شد 
تابا ، رفت   یِ گلو یِ مانا و کبود  یگونه   یِ سرخ یِ رو نگاهش

  و برگشت
و سر تکان داد  د یلب کش یرو زبان   

کارش   ی چ دونمیم  رسمیبه حسابش م   رسمی به حسابش م -

  کنم
و به سمِت کمد رفت ؛   د یبهِت آن سه نفر ، چرخ انِ یدر م و

رنگش را برداشت که  یو ُکلِت نقره ا د یکش رونیرا ب ییکشو  



دهان بگذارد و   یِ بکشد و دست رو ینیشد مانا ه  باعث
ماکان بود  نِ ی نگاِه تند و خشمگ  میجوابش ، ن   

نشان دهند  از اتاق   یمنتظر نماند که آنها واکنش گرید  اما
  ی دروِن ذهنش او را به خانه  یِ رها یزد و تماِم مس رونیب

 کاوه 
رساندند  ی م  زشیهمه چ  یآن برادِر ب و  ! 
خودش را  یبود که هد دهینرس رهیهنوز دستش به دستگ اما

او انداخت و به در چسباند  یِ دوباره جلو   
یبر ذارمی! نم ی بر یی جا ذارمیحال نم نی! با ا  یبر ذارمینم -  

! 
و صاف   شیسا یِ افشرد که صد  ی چنان دندان بر هم م ماکان

نفس نفس زنان گفت  د یشن یشدِن سطح شان را انگار م    
! بکش خودتو کنار ی برو کنار هد  -  ! 

را به در فشرد و سرش را به   شیشانه ها  شتر یب یهد  اما
  شدت تکان داد 
رمینه ! نم  -  ! 

گرفت    غیرنِگ ج شیکرد و چشمانش آب افتادند  صدا بغض
 رمان هور 

 
 
 



 
 
 
 
 

یبر  ذارمی! نم یکه منو بدبخت کن   یبر ذارمینم -  ! 
اسلحه اش را بال گرفت و سمِت او تکان داد و عربده  ماکان

شد و چشمانش  ی زد ؛ چنان که آِب دهانش به اطراف پرت م  
بپرند  رونی خواستند حدقه شان را پاره کرده و ب ی م ییگو   

من   یبه خواهرا  زیهمه چ یبکش کنار خودتو ! اون ب -

و خواهِر من دست بلند کرده ! خونش حاللهدست زده ! ر  ! 
؟! حلـــال ی فهمیم  ! 
  یتا او را کنار بزند ، اما هد  د یرا چسب یمچِ دسِت هد  و

او بود که هر دو دستش را ،   نباریو ا د یدستش را عقب کش
 دورِ 
برآمده   یتوانست رگ ها یماکان حلقه کرد  م  یمردانه  مچِ 
و شانه  یِ زده اش را حس کند  سر اسلحه را به رو رونیو ب  
خود چسباند و حاضر بود جان بدهد اما ماکان با آن حال   قلبِ 

نرود و رونیاز درگاِه خانه ب  نه یو آن حجم از خشم و ک  
وقتش بود که زبان باز کند  گرید    
گفت د یترس و ترد  یذره ا یدر چشماِن او و بدون حت رهیخ   



اول منو بزن،  یبر یخوایاگه م -   
  شیبه تِن خود فشرد و پلک ها شترینوِک اسلحه را ب و

دند یلرز   
، اول من و بچه ات   یرو بُُکش  یامشب کس یخوایاگه م -

 ! رو بُُکش ، بعد برو
ستادند یاز حرکت ا ا یلحظه تمام دن کی در   

شده بودند و  خ یم یهد  یلب ها یِ ماکان رو یِ ها مردمک
کرد   یذهنش مدام جمله اش را تکرار م   

 د یبهت زده اش را بال آورد و به چشماِن او دوخت شا نگاهِ 
اما ند یبب  بیاز فر یرد      
نداشتند  قت یجز حق یزیدخترک چ ی ها چشم   

هم با حس آن   یماکان از دور اسلحه شل شدند و هد  انگشتان
یث شد با صداگشود و باع ی ، دست از دوِر ُکلِت نقره ا  

  ی اما نگاه از نگاِه ماکان نگرفت و نم فتد ی ب نیبر زم یبد 
کند  ر یرا به چه تعب شیدانست حالِت چشم ها   

یبه شکِم هد  ره یماکان خم شد و تمام وجودش چشم و خ سر   
افتد اما حال    انگار   ی م یاتفاق  نیو زود ا  ریدانست د  یم

شده بود جاد یدر وجودش ا  م یعظ یحفره ا   
او را در دل داشت ؟ یهدش ، جوجه  هد  ! 

# 
*** 



اما نگاهش   رد یبسته شدن در ، باعث شد سر بال بگ یصدا
ماند  یشکِم هد  یِ ، رو  ریدر مس   
را باز کرد و  کشیتون  ی، کنارش نشست و آرام دکمه ها زن

  نگاِه ماکان هنوز به بطنش بود 
شانه انداخت یِ دست گرفت و رو ک یرا با  شیموها یهد    

کرده   هیچشماشون شده بود قِد گردو از بس گر  دنیخواب -

 بودن رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

  یِ و سِر او را رو د یرا کش شیجواب ، بازو یِ اما به جا  ماکان
شکوفید اش را  یشان یپ یو طولن قیچسباند و عم شانه   
  شکوفهخورده و با ترس ، لباسش را چنگ زد اما  کهی یهد 
نشست و لب زد  شیچشم ها یِ تر آمد و رو  نیماکان پائ ی   

؟ یدونیچند وقته م - ! 



دورگه و خش دارش ، لبخند زد و چشم   یِ صدا  دنِ یبا شن یهد 
  بست

  سه روزه -
لِب ماکان هم بال رفت ی گوشه   

 !چند وقتشه ؟ -
د یخند  زیر یهد    

هفته هیماه و  هی -   
گرفت و دسِت لرزانش را بال آورد و آهسته ،   ینفس  ماکان

  تِن او را لمس کرد  تماِم جانش سرد و سپس گرم شد 
بست و نجوا کرد  پلک   

پسر باشه یاول خوامیپسر باشه  نم خوامینم -   
؟ یشد  اول زیت ی هد  یها گوش ! 
و آهسته گفت د یماکان ، صورت به صورِت او سائ اما   

دختر مثه تو  پررو و لجباز ه یباشه  دختر  -   
دانست بعد از   ینشست و خدا م شانیبر لِب هر دو لبخند 

او بود  یِ قیلبخند گرم و حق نیاول نیسالها ، ا   
گذاشت و زمزمه کرد  ی هد  ی قه یبر شق یا شکوفه   

نشه یفقط مثه تو ، عاشق آدم اشتباه -   
او نشست  با دست ،   یِ چشم ها یِ بال آمد و به رو یهد  نگاه

  گونه اش را لمس کرد 



هم ، شک نکردم که دوست داشتنت اشتباهه     هیثان هی یحت -

بوده ، من بودم  نه تو یاگه اشتباه  ! 
  یِ با سرانگشتانش رو یگرفت و چشم بست و هد  ینفس  ماکان

را نوازش کرد   شیخِط مژه ها   
اطرافمون چه   میدونیبا خواهرات حرف بزن  من و تو م -

دوننیخبره ، اونا که نم   
را مچاله کرد  یماکان ، قلِب هد  یِ صدا  یِ و خستگ درد    

که بهشون دل بستن ، نون   ییمردا نکهیبگم ؟! از ا یاز چ -

یداداِش ب یِ به هوا  نکهی؟! ا خورنیتو خوِن مردمو م زننیم  
شدن ؟  کیبهشون نزد  زشونیچ همه ! 

را باز کرد و سرش را تکان داد  چشمانش   
بگم ؟ یاز چ - ! 

  ینیو لبخنِد غمگ د یماکان انگشت کش ین یب ی  غه یت یرو یهد 
 زد رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 



 
نکن  سرشون عربده نزن  اونا دوست دارن    داد یداد و ب -

نذار   دنیاز حرف ماهان و پدرشون به تو گوش م  شتریب
 ازت
باه کردن بازم به تو زنگ  اشت دونستنیم نکهیبشن  با ا یفرار

به تو اعتماد دارن  به  یعنی ماکان ؟!  یچ  ی عنی نیزدن  ا  
چه قدر   یدونی خودتم نم  ریکردن  خودتو ازشون نگ هیتک تو
هیکردن بهت ، دوست داشتن هیتک   

که در هم قفل کرد ، بغضش را فرو برد و   شانیها چشم
  زمزمه کرد 

  شد یبودم که م یکس و کار تر از اون یمن تنها تر و ب  -

 یدوستم دارن ول دمیفهمیخونواده که م هی ونِ ی تصور کرد  م
هی  
که من  کردنیصحبت م ییزایازشون فاصله داشتم  از چ ایدن
ازش نداشتم  از فالن مسافرت و  یو تصور دمیفهم ینم  

مثِل   یک یکه فالن غذا رو خوردن  اون وسط ،   یشب فالن
ی کیشد   داشیخونواده پ نیوسط ا هویکه   یکیخودم اومد    

ساخت  که   یمثه من کم کم داشت باهاشون خاطره م که
،  د یشن یم  ی میقد  یخاطره  هی ی بود  که اونم وقت بهیغر  

زد  حس   یم  جیلبخند گ هیو   چرخوند یتو جمع م چشماشو
دوستش داشته  تونمیحس کردم م  کمیکردم بهش نزد   



 نیکه تو اتاِق فرشته بود  ییخودم داشته باشم  شبا یبرا   باشم
کردم یفکر م  شهی، هم موندمیو من پشِت اون دِر بسته م  

داره ؟ یت بودن چه حسحصار تو ! 
و کِف هر دو دستش را  د یگونه اش چک یاشک رو یا قطره
و پچ پچ کنان گفت د یاو کش ی  شانه یِ رو   

بالتر از تب و   یلیخ  ینیزم  ی بالتر از حس ها هیزیچ -

ش  حصارتاِب بدن  انگار ابر دست و پا درآورده و تو رو تو 
  گرفته
  یو همه چ  زنهیخنک م مینس ه ی هویجهنم   ِش یوسِط آت انگار

و همه  میابراه شمیمن م تو ، انگار  حصارتو   شهیخاموش م  
  یشیاذِن خدا  آت شهیو بودِن تو م شیو آت زمی ه شنیم  ایدن ی

یافتاده بود رو تو گلستون کرد  امیکه به دن   
زد و   شکوفهقلبش را   یِ برد و آرام رو شیبست و سر پ چشم

آن چسباند  یِ گوش به رو   
شمرد  انگار موجوِد کوچِک دروِن   ک یبه   کی را  شیها تپش

گرفت و  یجان م  شتریدلش هم ، با هر کوبِش قلِب پدرش ب  
د ی کش یخودش را در وجوِد مادر به رخ م  شتریب   

تر گفت یقو ییدهان فرو داد و با صدا آبِ    
وقت مثه امشب نخواه که  چیه  گهیمراقِب خودت باش  د  -

تو دِل خطر  نه به خاطِر من و پدر و مادر و خونواده   یبزن
 ات



  ی پدر یهم مثه من ، طعِم ب   گهید  یبچه   هی  نکهیبه خاطِر ا 
هر  نکهیبچه ام هم مثه من ، حسرِت ا خوامیرو نچشه  نم   

چشِم باباش رو دنباِل خودش حس کنه رو داشته   رهیکه م  جا
  باشه

خم شد  بغِض   و سرش دند یچیماکان دورش پ یِ قو بازوانِ 
کرد  سیاو را خ راهنِ ی ، پ شیو اشک ها  د یصدا ترک یب یهد    

شم و  داری که ب ی بدوِن تو بزرگش کنم  از روز خوامینم -

باشم که خودمم دنبالت فیانقدر ضع ترسمیم   ترسمی م ینباش  
آهو   ای اسای  ی  هیسا ر یز خوامیو بچه ام تنها بمونه  نم امیب

نذار مثله من   هیحس کنه اضاف شهیبزرگ شه و مثه من هم  
وقت   چیه گهید    ه یاد یهم حس کنه ز کنهیازدواج م ی وقت یحت

من از رفتنت   ترسمینترسون  از رفتنت م ینطوریمنو ا  
ترسمیاز مردن ، م شتریب   

بم و   یِ گوشش با صدا رِ یفشرد و ز شیاو را به تِن خو ماکان
ن هور مردانه اش لب زد رما  

 
 
 
 
 
 



 
 

، رو من   یکه نداشت  یهر کس یِ به بعد جا  نی هد هد    از ا -

شمی م ز یهمه چ  شمی حساب کن  برات همه کس م   
آخه یمن یپدر سوخته  مادرِ    
شکم برد  ماکان هم   یِ و دست به رو د یخند  ه یگر  انِ یم یهد 

د یچشماِن او کش یِ دستش گذاشت و لب رو یِ دست رو   
؟ ی انتخاب کرد براش اسم  -  

به   ک یهم  ماکان  شیشد و اشک ها دتریشد  یهد  ی  هیگر
د یاش سائ  ی نیبه ب  ی نیو ب د یآن را بلع کی   

فتنه ؟ یخند یم یبه چ - ! 
قلِب او فشرد     یِ به رو  شتریو سرش را ب د یبال کش  ینیب یهد 
از جانش شود  یخواست جزئ یم   

زیر یل یخ  زهی آخه  ر کهیهنوز کوچ -  ! 
دلش ، لبخند زد و نفس گرفت  یِ طوفان یِ رغِم هوا یعل ماکان   

 ی، زبون دار  کلتیباشه ، قبوله  قد کِل ه زی اگه مثه تو ر -

  بچه پررو
 انِ یدو کودِک م یو تنش را گهواره  د یرا بوئ شیبعد موها و

ش کرد حصار   
زِن جوان باشد ؛  ک یاز آنکه  شتر ی، ب یهد   د یفهم  یم تازه
فشرده شانه به  یتنها مانده است که عروسک  یدختربچه   کی  



را   یکس د ینگرد شا ی ترسانش ، اطراف را م یِ با چشم ها  و
کند که بتواند دست در دستش بگذارد  دایپ   

هم آورد و آرام گفت یِ را رو شیها پلک   
وقت چیه   کنمیوقت دستتو ول نم چیه -     

# 
*** 
  ری زصورتش کنار زد و پتو را تا  یِ را از رو شیموها
د ی بال کش شیگلو   
به    ینگاه م ی برداشت و با ن  ی پاتخت یاش را از رو یگوش

اش ، اتاق را ترک کرد  ده یصورِت خواب   
پس ،   د یرس   یاز آشپزخانه به گوش م یکم  یو صدا سر

  راهش را به آن سمت کج نمود 
به هم غر   یرلبی که ز یکنان و در حال سیه سی ه خواهرانش

صبحانه بودند  ی  هیزدند در حال ته یم   
  یِ اسک قه یمانا و بافِت  ی رنگ گرفته  یگونه  یِ رو نگاهش

  تابا نشست
چشمانش را ، با انگشتانش   یکرد و گوشه  یقروچه ا  دندان
 فشرد 

ن یری نم رونیخونه ب نیاز دِر ا -  ! 
و به او زل   ستادهیو کناِر هم ، ا دند یکش ینیدو با ترس ه هر

چسبانده و  شانه سبِد نان را به  یک یکه  ی زدند ؛ در حال  



را ری ظرِف پن  گرید    
تکان داد رمان هور د یاشاره اش را به تهد  انگشتِ   

 
 
 
 
 
 
 
 

  نیرینم رونیاز خونه ب نیر یاز من اجازه بگ نکهیبدون ا -

! دو ، به  کی  نی، ا سوزهیم شیاگه کل اش داره تو آت یحت  
   د یکن یمراقبت م یو از هد  د یمونی م نجایگفتم شماها ا مامان

به ماهان اونوقت دمیبشنوم راپورتتون رو م  یا گهید  زِ یچ  
داداشش   ایالدنگ  ی  کهیسه ! اون مرت  د یبا اون طرف  شما

املِ  یآدم عقب مونده  هیداداشمون  د یبهتون زنگ زدن ، بگ  
مونو  سر می کله خِر ، که اگه بفهمه باهات حرف زد  یِ رتیغ
سراغ تو و اون  اد یمون و بعدشم م شانهرو  ذارهیو م برهیم

 برادرِ 
ت  افتاد ؟بی ادب ! 



رفت و پشِت   شیدو تند تند سرشان را تکان دادند که پ هر
نشست زیم   

وقت ندارما اد یز -  ! 
کردند و سپس به سرعت از    نیهم سرشان را بال و پائ باز
صبحانه   زِ یم قه ی رفتند و ظرِف پنج دق گریبه طرِف د  یطرف
یا  

  یخنده اش را فرو خورد  م  دند یتدارک د  شیبرا نیرنگ
  زهایچ نینوع رشوه دادن است اما او ، با ا  کی نیدانست ا

 که
شد  ی نم خر  ! 
  د ی گذاشت ، مچِ دستش را چسب شیرا که جلو یاستکاِن چا  تابا
بدِن خواهرش با لمِس  یِ لحظه حس کرد که دما  کیدر   
د یصفر رس رِ ی او ، به ز دستِ    
و  د یبه جلو کش یاخم آلودش را به او داد و او را کم نگاهِ 

بافت را  ی قهی،  گرشیش خم شود  با دسِت د بدنباعث شد   
دروِن چشمانش خار فرو کرده بود  ی و انگار کس د یکش نیپائ   
کرد تِن او را لمس  یِ و خون مردگ یسرانگشتانش کبود  با   

؟ ست یتو ن فِ یح - ! 
تابا در چشماِن او نشست  ماکان   ی شرمزده و پر غصه  نگاهِ 

قفل شده اش را بجنباند  یتوانست آرواره ها ی به زحمت م   
ملخک ، سوم ؟ یملخک ، دو بار جست  ی بار جست هی - ! 



چانه اش انداخت و  رِ یتابا که خم شد ، ماکان دست ز سرِ 
دوباره صورتش را بال آورد  صورتش را با دستانش قاب  

 زد و با
گفت تیجد    

رو دوست داشته   یکس نکهیمن نه دشمنتونم ، نه مخالِف ا -

نیدونیهست که نم زایچ یلیاما آدِم درستش رو ! خ  د یباش  
 مو یکه زندگ یبه من   نیبگم  اما به من اعتماد کن  تونمیمنم نم و

که شما رو از اونا ستیاز ترس ن  نی باختم اعتماد کن   
  ست یو الن وقتش ن دونمیکه م هییزای، به خاطِر چ کنم ی م ینه

و مطمئن د یبارو به من اعتماد کن نی اما ا  د یکه بدون  
 دنِ یاگه من تحمِل د  یحت نیدل بد  یاگه به آدم درست د یباش
یول  رمیگیرو نداشته باشم هم ، جلوتون رو نم ختشیر  
آدما نه  باشه ؟ نیا ! 
عقب تر از او  ی تابا به سخن آمد ؛ کم یِ بود که به جا مانا
بود ستادهیا   

دفعه به جوِن بابا   نیا  م یریسراغشون نم گهی قول داداش  د  -

رمان هور می ریسراغشون نم گهید   
 
 
 
 



 
 
 
 
  کیبا    ستاد یکرد و ا  یکان نچچانه اش که به لرز افتاد ، ما  و

ی ، شانه  گریچسباند و با دسِت د  شانه دست سِر تابا را به   
د یرا گرفت و به سمِت خود کش مانا   

بازواِن مردانه اش او را   انِ یکوچکشان م  یِ تن ها لرزِش 
خواست انجام دهد مصمم کرد  یکه م یکار  ی برا شتریب   
  اسایفوِت وقت به   یساعِت بعد که خانه را ترک کرد ، ب  مین

  زنگ زد 
  چیه ی، ب  د یپائ ی دور زدن م ی را برا ابانی که خ یحال در

گفت  یا ی نیمقدمه چ   
تر از خودش ، کس و  بی ادبپدر و برادِر   یب یکاوه  نیا -

هم دارن ؟ یکار ! 
تا حرف   د یطول کش ی مکث کرد و انگار کم یلحظه ا اسای
گفت  قهیدو دق یکی کند که بعد از    لیرا تحل شیها   

 !چطور ؟ -
  یِ را رو شی گرفت و دنده را عوض کرد و پا  ینفس  ماکان

  پداِل گاز فشرد 
موتور جور کن  کار دارم باهاشون هی -  ! 



*** 
خانه   یو زنگار گرفته   یهر دو ، به روبرو و دِر مشک نگاه
بود  شانیرو  شیپ ی میقد  ی   

د ی رس  یکاله خفه به گوش م رِ یاز ز ساای یصدا   
؟ یکی  نیحال چرا ا - ! 

آنکه چشم از در بردارد ، جوابش را داد  ی ب ماکان   
هیشخص -   

موتور جا به جا شد  ماکان    یِ رو یگفت و اندک یهوم اسای
به او انداخت ینگاه  میکرد و ن  ینچ   

یا یتو ب ستیگفتم لزم ن -   
به سمِت او کج کرد  ی و سرش را کم د یکش ی خرناس اسای   

- ؟ گهید  ی همه کار بکن ی تونستیم یدست هیاونوقت  ! 
نکرد  در گشوده شد و   دایجواب دادن پ یبرا یفرصت ماکان

از آن خارج وانیک   
و گفت د یلب کش یِ رو زبان   

به   دنیقبِل رس رونیکوچه که رفت ب نیبرو دنبالش  ازا -

جلوش چیبپ نشیماش   
موتور را روشن کرد و به   یسر تکان داد و به آرام اسای

دنبالش رفت  ماکان گردنش را به چپ و راست چرخاند و  
یِ صدا  



ترق عضالتش را بلند کرد  دستکش به دست نمود و  ترق
  زمزمه کرد 

 ! الفاتحه -
به   وانیکرد که باعث شد نگاه ک شتر یسرعت موتور را ب اسای

شت را از نگاهش خواندند عقب و به سمِت آنها بچرخد و وح   
رمان هور د یغر ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

رشیبگ -  ! 
  یجلو هیبه موتور داد و در کمتر از چند ثان یگاز  اسای و
د یچیپ وانیک   

  ی و مشت د یپر ن یحرف و مکث از ترک موتور پائ ی ب ماکان
ی نم  تیو اهم د یشن ی را م دادش یداد وب  د یبه چانه اش کوب   

  داد



به اطراف انداخت و طبق آنچه که از قبل برنامه   ی نگاه اسای
گفت  یا یتو دماغ یاش کرده بودند با صدا یزیر   

فشهی! پولش تو ک فشهیپولش تو ک -  ! 
که عربده اش   د یکوب وانیک یپاها  انِ یبه م یلگد محکم ماکان

لب  فِ یبه آسمان رفت اما دلش خنک نشد  چنگ زد و ک  
بار   نیپرت کرد و ا  اسایکوچک را برداشت و سمِت  تاپِ 

یِ اش را که رو ینشاند و گوش وانیک  ی شانه انِ یلگدش را م  
حلقه   شی، دست دوِر مچِ پا وانیافتاده بود برداشت که ک نیزم

که باعث شد تعادلش بر هم بخورد و محکم  د یکرد و کش  
  ِش یحس کرد که پ یلحظه ا  فتد یب  نیش ، بر زمبدن یِ رو

آن یِ شده اما نه وقِت اشتباه داشت و نه جا  اهیچشمانش س  
  را
  رونیضامن دارش را ب یِ برد و چاقو بی دست در ج پس
قهی دست به  یبرداشت برا زیخ وانیک  نکهیو به محِض ا د یکش  
و باعث شد ناله اش بلند  د یبا او ، با آرنج به گردنش کوب شدن
  شود 
به سر و   یاپ یاش نشست و مشت چپ اش را پ شانه یرو

تمام ی  نهی، آن هم با ک د یکوب یصورتش م  ! 
د یخفه غر اسای   

شهیبه چاک ! داره شلوغ م م یبزن ریبگ شویپول و گوش -  ! 



اهرکش او را و نتوانست بدون گرفتِن انتقاِم خو د یشن ماکان
ی را چنگ زد و سرش را عقب برد و با ب شیرها کند  موها  

و  د یگونه و صورتش کش یِ تمام ، نوک چاقو را به رو یرحم
دردآلودش  ینعره  یخط و زخم بر آن به جا گذاشت که صدا  

نداشت  بلند شد و با تماِم   تی اهم شیشد اما اصال برا بلند 
و  د یپر اسایو سپس ، پشِت   د یکوب شیبه پهلو یقدرتش لگد   

از جا کنده شد و از  یشدنش ، موتور با گاز ر یمحِض جاگ به
کوچه پس کوچه ها رد شد  انیم   

توانست بشنود  ی را به زحمت م اسای یصدا  
ی ناکارش کرد  -  ! 

کرده اش  کاله از سر برداشت و باد به صورِت عرق ماکان
  خورد 

 ! حقش بود  -
و   کی بار یِ از کوچه ها  یکی نگفت و در   یز یچ گرید  اسای
  ی و با نگاه ستاد یمتروکه ا یو برابِر دِر خانه ا د یچ یپ یمیقد 
 به

، کاله از سر برداشت و در را گشود و ماکان ،   اطراف
  موتور را داخل برد 

آب آن را پر   یِ که به جا یزرد  یِ و برگ ها یمیقد  حوِض 
شدن   یمخف  یبرا  یخوب یِ کوچک ، جا اطِ یکرده بودند و ح 

 بود



 رمان هور!
 
 
 
 
 
 
 
 
انداخت یرنگ را از تن درآورد و گوشه ا یصورت راهنِ یپ   

  ازش متنفرم -
  یِ اش را درآورد و رو یهم خنده کنان ، کاپشِن برزنت اسای
او تلمبار کرد  راهنِ یپ   

ومد یچرا ؟! اتفاقا بهت م -  ! 
را   شیجوابش ، نگاِه چپ ماکان بود که باعث شد دست ها و

د یبگو انه یصلح جو یبال ببرد و با لحن   
می! من تسل میتسل -  ! 

  ری را ز ی برزنت  فی هم نگاه از او گرفت و به سرعت ک ماکان
  ف یو ک خت یکفش ر ی را دروِن جعبه  اتشیو رو کرد و محتو

 را



از وسط تا زد و کناِر آن گذاشت و سپس ، جعبه را دروِن   هم
ی آن آرم و ناِم فروشگاِه کفاش یِ که رو یک یپالست  ی سهیک  

ج شدند و  از خانه خار اسایشده بود ، نهاد و همراه با   درج
کردند   ی، سع  د یرس یم یاصل ابانِ یکه به خ ی ریدر تماِم مس  

را مشکوک  ی آنکه کس ی؛ ب رند یو نگاه از مردم بگ  چهره
  کرده و جلب توجه کنند 

، خانه   یِ که روز ی خانه ا یِ شدند و راه اسای  یِ خودرو سوار
بود  یو هد  اسای  یِ پدر ی   
# 

*** 
داشت که تمام   نیاش نشان از ا ی کیخانه را که بست ، تار در

اند دهیشان خواب   
اش  یکرد ، حس کنجکاو یمبل گذاشت و سع  یِ را رو فشیک
اش یدروِن آن بر خستگ یِ و رو کردِن کاغذ ها  ر یز یبرا  

نکند  غلبه  ! 
کار نبود  نیا ی برا یمناسب  یِ که خانه اش ، جا چرا   
بود به دفترش برگردد چون  مجبور  اسایاز  ییاز جدا بعد 
بود  زیمدتش شک برانگ یطولن بتیغ   
که   یدر ، به داخِل اتاق  یِ را هم کند و از ل ورشیپل

د یخواهرانش خفته بودند سرک کش   
پتو رفته و در خواب بودند  رِ ی ، ز شانیدو تا ابروها هر   



 یلیدروِن وجودش ق یزیاتاِق خودشان رفت  چ یِ راه پس
د یخار ی رفت و زبانش م یم یلیو   
دانست دروِن آن اتاق ، دو نفر    یداشت  حال م یبیعج جانِ یه

  در انتظارش هستند 
  زِ یم یصندل یِ را رو ورشیاتاق را آهسته بست و پل در
دراز   یانداخت و بدوِن درآوردِن لباسش ، کناِر هد  شیآرا
و د یکش  
  ک ی یکس ییشکِم او چسباند و گو یِ دستش را رو کفِ 

  قیتزر شیرا در رگ ها یقو  یسرنِگ بزرگ از آرامبخش
 کرده 
  است
چند سال تجربه کرده   نیکه در ا یی ها یاهی دردها و س تمام

محو شدند  هیصدم ثان  ک یبود ، در    
رمان هور   د یرا بست و نفس کش چشمانش  

 
 
 
 
 
 
 



 
پدِر پنهان شده در وجودش ، نم نَمک خودش را از کوِه  آن
مثل   د یکش ی م رونیشده بود ، ب لیکه بر سرش تشک یخی  
منجمد شده بود  خبندانیکه در عصِر  خیموجوِد ماقبِل تار کی   

  یها ، آب م خی نیوجوِد او هم گرمتر شده و ا نِ یزم حالِ 
گرفت یشدند و بابا ماکان ، جان م    

بطِن کوچکش چرخاند و چشم بست  یِ رو یرا دوران  دستش   
مانده اما یاد یدانست زمان ز یم     
او ، دل داده بود  یِ عطِر تن و موها دنِ یبوئ ی حال برا از   

*** 
جفت کفِش زنانه ،   کی دنیرا پشت سرش بست و با د  در

دند یبال پر شیابروها   
زد  شیصدا   

؟ اسای - ! 
میتو اتاق -  ! 

انداخت و   یمیقد  یصندل یکوتاهش را در راهرو رو یِ پالتو
  قدم به سمِت اتاق برداشت

ستاد ی ا شی، متعجب بر جا دنشانید  با   
؟ ن یکنیکار م یچ نیدار - ! 



برگه   نتِ یپر  یِ و نگاِه ماکان رو د یآهو به سمتش چرخ سرِ 
  ک یعکس گرفتن از اصل شان ، نزد  ینشست که برا ییها
 بود
را از دست بدهد  اسای   
کرد  کی به لب نزد  یچا  وانیشانه بال انداخت و ل اسای   

 ! فک کنم واضحه -
و به برگه ها اشاره زد  د یلب کش یِ زبان رو ماکان   

؟     یبگ  یخوایم یعنی -  
کرد  لیجمله اش را تکم آهو   

نی ان که از کارخونه ِکش رفت  یهمون اطالعات -  ! 
دفعه تماِم خوِن بدنش در مغزش جمع شد و با خشم   ک ی انگار
د یغر   

با   ی ؟! نشست ی کنیم یدار یمعلوم هست چه غلط کهیمرت -

؟ یکنی رو پنبه م  میرشته بود  ی هر چ یدختره دار نیا ! 
به او انداخت یاش نگاه یچا وانِ ی ل یِ از بال  اسای   

جه ؟ -  !مگه آهو حال 
گام بلند خودش را به آهو رساند و برگه را از   ک یبا  ماکان

اعتراضش بلند شد  یِ که صدا د یدستش کش   
؟!رمان هور وانهید  یکن یکار م  یچ -  

 
 



 
 
 
 
 
 

  اسا یخطاب به  یبلند  یِ توجه به او ، با صدا یاما ب  ماکان
  گفت

داداشم  یکه نکنه آدما  پامیاطرافمو م رم یمن هر قدم که م -

ورِ  ی، نشوند  یآورد  نویهم دنبالم باشن  بعد اونوقت تو ا  
خودت ؟ دلِ  ! 
د یو توپ د ی، برگه را از دستش کش یو با غد  ستاد یا آهو   

جناب یخودت نیا -  ! 
او ، اتاق را ترک کرد  یشانه اش به شانه  دنِ یسپس با کوب و   
سر جنباند  اسای   

در   یشعوریحجم از ب نیا  یادب شد  یب یلی نچ نچ نچ   خ -

دهی پدر واقعا بع هی  ! 
  اسای پدرخوانده شدنش از جانِب  دنِ یذوقش را که با شن ماکان

، فرو خورد و اخمش را ند یبنش شیلب ها  یِ آمد تا رو یم  
کرد  حفظ   



  رهی! آهو همه رو میکن یم یچه غلط یدار یدونیخودتم م -

کِف دسِت ماهان ذارهیم  ! 
یاخو ستم ین نیمن انقدرم خبرچ -  ! 

و ناراحت در چهارچوِب در    ریچرخاند و به او که دلگ سر
بود ، نگاه کرد  ستادهیا   

یکه به من وفادار باش اد یهم نم ادمی یول -  ! 
آمد  شی چشم در حدقه چرخاند و پ آهو   

کردم اصال ؟! مگه   یا ییوفا  ی ؟! چه ب یا یچه وفادار -

؟ ی زنیحرف م ینطور یکه ا نیشماها با هم دشمن ! 
  ینشست و پرونده  اسا یو کناِر  نیزم  یِ رو ی با بدخلق ماکان

همانطور دِم دسِت آهو گذاشته بود  اسایرا که  یمیقد   
و گفت برداشت   

ستین یکی اما راهمون هم  میستیدشمن ن -  ! 
به او زد  یبا آرنج ، ضربه ا اسای   

سر   زای چ نیاز ا شترینق نزن بابا  آهو از من و تو ب -

رفتن و دو دره  ی آب ریخالف و ز تونهیراحت م  ارهیدرم
رو  یباز  
ماها در برابِر آهو ، پت و   یدونیبده  خودتم خوب م صیتشخ
میمت  ! 
خنده زدِن آهو که آمد ، نگاِه هر دو مرد سمِت او   ریز یصدا
را بال انداخت و در همان حال از شیکه شانه ها د یچرخ  



د یپرس ماکان   
؟ ییچا - ! 

کرد و غرغر کنان گفت ی هوف ماکان   
 ! پررنگ -

لب گفت اما در حاِل   ر یز یپلک زد و چشم یهم به آرام  آهو
را بال برد و گفت رمان هور شیرفتن به آشپزخانه صدا  

 
 
 
 
 
 
 
 

پررنگ برا باباها بده ها ییچا -  ! 
که نگاهش را   ی گرفت  در حال  یشانیو دست به پ  د یخند  ماکان
د یپرس اسایآورد از  ی بال م   

، شماها از کجا   م یاعالم نکرد  ی خوبه هنوز رسما به کس -

آخه ؟ نیدونیم ! 
بال انداخت ییزد و ابرو  یشخند ین اسای   



تره یاز باباها حداقل قو  هیو خاله رادارشون قو ییدا -  ! 
زد و آرام سر تکان داد  یفقط لبخند  ماکان   
و   د یمعامالت چرخ ی اعداد و حساب ها و برگه  یرو نگاهش

د یگو یراست م  اسای د ی فکر کرد که شا   
است یآهو نعمت بودنِ    

# 
*** 
گفت ی و با بدخلق د یکش  یهد  یشانه  انِ یم دست   

  ایاما انگار حرِف بعض  یکنیم   یرو ادهیز یگفتم دار بهت  -

برو داره شتریب  ! 
راست کرد و با حوله ، صورتش را  بدنو  د یآرام خند  یهد 

  خشک نمود 
اد یبهت نم یحسود  -   

را  یبهداشت سیتا او سرو ستاد یکرد و کنار ا ی پوف ماکان
  ترک کند و در همان حال گفت

کردن گذاشته  هر   یخانم ؟! سِن من از حسود  هیچ یحسود  -

به خاطِر خودته گمیم یچ   
مبل نشست و چشم بست  آنقدر در   یِ نگفت و رو چیه یهد 

کرده که حال ، روزگارش یرو ادهیخوردِن هله هوله ز  
بود  نیچن   



  ی انداخت و نچ یاش نگاه دهیصورِت نم دار و رنگ پر  به
د یشن یه پچ پچ کرد  به سمِت آشپزخانه قدم برداشت ک   

؟ م یبهش بگ د یبا - ! 
- ؟ میرو بگ  ی؟! چ میبگ ! 

حواسش باشه د ی بدونه ! با د یبا -  ! 
 ! خفه شو -

د یبه خواهرش توپ نیچن نیاو ، ا دنِ ی بود که با د  مانا   
ستاد یکنان برابرشان ا اخم   

شده ؟ یزیچ - ! 
چانه بال انداخت تابا   

!رمان هور  یبدم به هد  نوی! من برم ا یچیه -  
 
 
 
 
 
 
 
 
زد  رونینبات داغ را برداشت و از آشپزخانه ب یحاو وانِ یل و   



نگاِه پر از شک اش را به مانا دوخت و منتظر ماند    ماکان
زد و شانه بال انداخت یاما او لبخند    

داداش ؟ یخور یم ییچا - ! 
را آرام تکان داد  سرش   

 ! پررنگ -
مشغول آشپزخانه را ترک کرد  ی سپس با ذهن و   

کردند ؟  یم  یرا از او مخف یزیچه چ خواهرانش ! 
*** 

  ریبود و رفت و آمد کارمندانش را ز رهیخ توریبه مان  نگاهش
نظر داشت اما تمام حواسش نزِد آهو بود که از پشِت خط و  

 از
شده  رشیآنچه که دستگ یدرباره  شیبرا اسای  یغرغرها پِس 

گفت یبود سخن م   
عمال   ی خیتار ه یهست  بعد از   دهیچیپ یِ روابِط مال یسر هی -

ی و کار یمال یاز قراردادها شهیم نویشرکت فعال نبوده ، ا  
اش   یجالب ی شد و حت  یپول جا به جا م نکهیاما ا د یفهم اش
ه یعمال  ی عنی   بهی، عج دادنیهم م اتیکه مال نجاستیا  

  نیثابت کنن شرکت فعال بوده و برام ا نکهیا یبرا سرپوشه
هم نکردن  پس لیکه اتفاقا کارمند هم داشتن و تعد  بهیعج  
  یشبکه  هی ایتمـــام کارمندهاشون باهاشون همدست بودن  ای
بدن ب ی تونستن اون ها رو هم فر یدارن که حت یقو   



  شتریب د یبا  دونمینم رسهیرشته به کجا م نی سِر ا نکهیا یول
  پرس و جو کرد 

حسابدارش   دنِ ی و با د  ستاد یچشمانش را ماساژ داد و ا ماکانش
یکه لحظه ا د ی، خم شد  چشم تنگ کرد و او را پائ  

د یلب کش یکرد  زبان رو یاش خوش و بش یو با منش  ستاد یا   
  یبه ک انیجر نیتماِم ا یبفهم یتونی، نه ؟! م  یتونیم یول -

؟ هیرومخورکدوم ح ی وصله و دستشون تو کاسه  ! 
سر داد  یسکوت شد و سپس آهو آه یا لحظه   

راهم رو ازت سوا  خواد یهر چه قدر دلم م نکهیمتنفرم از ا -

جاده با توام هیتو  نم یبی کنم باز م  ! 
و آرام گفت د یخند  ماکان   

خانم  دهیترش یخودم ِش یر خِ یب -  ! 
  یداد و خداحافظ ی آهو هم آمد و بعد ، فحش یخنده  یصدا
  کرد 
اش نشست و لب به دندان گرفت یصندل یِ دوباره رو ماکان   

کرد ؟ یدختر چه م  نیا ! 
به سمِت تلفن برد تا او را به دفتر بخواند و باز مثل   دست

کند  یسع  مشی مستق ری غ یتماِم دفعاِت قبل با سوال ها  
  یکه اشتباه د یو او را وادار نما ندازد یبه جانش ب شیتشو

یانجام دهد ول     
بر هم فشرد و سر تکان داد رمان هور  لب  



 
 
 
 
 
 
 
 

توانست از او بخواهد  یهنوز هم همراهش بود م ی تیگ اگر
اما رد ینظر بگ ری را شبانه روز ز یحامد      
بست و سر تکان داد  چشم   
  ز یهمه چ نیچن نیشد و ا شیدایاز کجا وسِط کاِر او پ ماهان

؟ خت یرا به هم ر ! 
به در خورد و مجبور شد سر بلند کند   یا تقه   

 !بله ؟ -
پوشه داخل شد و پر استرس   کی اش طبق معمول با  یمنش

را کم داشت  یکی نیدادن کرد  هم حی شروع به توض  ! 
*** 
گذراند  یرا م  یاز ظهِر آرام بعد    
و   دهیش خوابحصارهم در  یخانه در سکوت بود و هد  تمامِ 

زد  ی خودش هم ، چرت م   



بود و هر   یبرد راض  یکه در آن به سر م یت یاز وضع کامال
ش را در  گیجکرد و نگاِه  ی بار چشم باز م ک یساعت  مین

 اتاق
نشست و  ی م یشکِم هد  یِ رو قا یچرخاند و بعد نگاهش دق یم

شد  ی دوباره چشمانش گرم م   
اهش تلفِن همر یِ و دلچسب بود اگر صدا نیاوضاع دلنش  نیا

شد  یبلند نم   
، رِد تماس زد اما   یداریخواب وب انِ یکرد و همانطور م اخم

مجبور شد سر بلند کند و با  ی و با بدخلق د یباز تلفنش لرز  
کرد   ی شرکت ، پوف  یشماره  دنِ ید    

بار به آنها تذکر داد  نیآمدِن زودتر از موعدش ، چند  موقع
و  رند یو جز به اضطرار با او تماس نگ ستیکه حالش خوب ن  

زدند   ی مصرانه زنگ م نیچن نیداشتند که ا  یچه درد  قایدق
 !؟
  رِ یکرد  دست از ز یشده و با اخم به او نگاه م داریهم ب یهد 

و دروِن تخت نشست و با خشم به  د یکش رونیسرش ب  
پاسخ داد  تماس   

 !بلـــه !؟ -
ها به   یشلوغ ان یاش به زحمت از م ی مضطرِب منش یِ صدا

د یرس یگوش م   
    آقا    آقا -



کرد  اخم   
؟ هیچته ؟! چ - ! 

گفت  یبا ترس سخن م دخترک   
  هویکه  م ی کرد یم لیتعط می! داشت نجایا ختنیر سایآقا پل -

نیایتو شرکت ! آقا زودتر ب  ختنیر  ! 
داد  یاو گوش م حاتِ یو با بهت به توض دند یبال پر شیابروها   

چه شده بود ؟ گرید  ! 
 رمان هور #

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
بکند ؟ د یدانست چه کار با ینم ! 
که مدام   د یدو یم  ین یمامور یِ و نگاهش رو ستادهیدفتر ا انِ یم

مامور با  کیرفتند و حضوِر  یم  گرید  یِ به سو  ییاز سو  



تر   یاش شده هم ، باعث عصب ه یکناِر او که انگار سا اسلحه
  شدنش بود 

  یکرد و وقت یو دندان قروچه ا د یسائ ی شان یبه پ یدست
انداخت و تماِم مدارِک پخش شد ،  نیبر زم یجعبه ا یمامور  

را بال برد  شینتوانست سکوت کند  صدا گرید    
الن   یکن یم یکار دار   ی؟! چ  یکن یم یکار دار  یآقا شما چ -

؟! سِر قبِر من ؟ ی بریصاحاب رو کجا م  یب  ی ؟! اون جعبه  ! 
تر شده و گفت ک یسرباز را حس کرد که به او نزد  حضورِ    

 ! آقا آروم -
و از کوره در رفت د یسمِت او چرخ به   

! نه    یبه همه چ نیآروم ؟! گند زد  یآروم آقا ؟! چ  یچ یچ -

ن یکنیو رو م ر ی رو ز نجایا نیفقط دار نیپرسیو نه م نیگیم  
؟! اصال به   نهی؟! احترام به شهروندتون ا نهیقانونتون ا !

شما ؟ نید یمن گوش م حاتیحرفا و توض ! 
شد و   کیبه دست داشت به او نزد  م یسیکه ب یدرجه دار افسرِ 

  با اخم گفت
مگه ؟ ید یچته آقا ؟! حکم رو ند  - ! 

 یِ ودست رو  ستاد یا انشانیبرداشت که سرباز م زیاو خ سمتِ 
ی دهیپر  یِ ماکان ، رنگ ورو یِ اش گذاشت  برا شانه  
زد  اد یاش گران آمده بود  فر چارهیب یِ منش  



که ؟!   یشما گوش دار ی! ولستمی، کور ن  دمیحکم رو د  -

از انباِر   ییداروها  ن یچن گمی گفتم ؟! م یچ ی د ی؟! شن یندار
 من
 د یخوایاز جوِن دفتر م یشده و مدرکش هم هست ! چ  دهیدزد 

؟ ی گرد یم یشما ؟! دنبال چ  ! 
را بال برد  شیآمد و صدا شیپ افسر   

  هیهم باق متیدو قورت و ن  یداد نزن سِر من ! خالف کرد  -

نی! شماها که بلد  خورهی؟! مدرکش به درِد خودتون م  
روش نم ی، ا نینقشه بکش یچطور  ! 
صورت   یِ و محکم ، دستانش را رو د یپر حرص خند  ماکان
د یکش   

مشابه آن چه چند سال   یپاپوش  رِ یشد باز هم اس ینم باورش
دوخته بودند ، شده است شیقبل برا   
شد ؟  یهم باعِث تشنج م  یقرِص سرماخوردگ مگر ! 
  رد یزبانش را بگ یِ و هر چه که کرد ، نتوانست جلو د یگز لب

سمِت افسر بردارد که باز سرباز برابرش  یخواست گام  
د یو غر د یلغرش سرک کش  یِ شانه ها یِ پس از رو ستاد یا   

پخِش اون داروها رو به عهده داشتم  ی فه یمن فقط وظ -

شرکِت سازنده  ی  قهی برو  ی! اگه دنباِل سرنخ ـنیجناب ! هم  
! نه من !رمان هور   ریبگ رو  

 



 
 
 
 
 
 
 

 !ماکـان ؟ -
  دنِ یگرفت  تا به آن روز انقدر از شن یبست و نفس پلک
خوشحال نشده بود  شیصدا   
غر زد  هیو با خشم و گال د یچرخ   

 ! بالخره -
آنجا انداخت  افسر که   یبه شلوغ یشد و نگاه  کشینزد  ماهان

آمد ، کارتش را نشاِن او داد و گفت شیپ   
 !چه خبره ؟ -

و دست سمِت افسر دراز کرد  ستاد یکنار ا ماکان   
! شما برو   فهمن ینم  دمیم حیخدمتشون توض  ی من که هر چ  -

ید یزبوِن همکارت رو بهتر فهم د یشا  ! 
  گاهیمهم نبود چه جا شیبه درجه دار انداخت  برا ینگاِه چپ و

کرد  یدارد ؛ او سر خم نم  یو رتبه ا  ! 



ه تا ب د یدو  ی م ن یاز پله ها با شتاب پائ یهست وقت  ادشی
حیفرستاد و توض  یامکیبرادرش پ  یبرسد برا نگ یپارک  

داد و خواست هر چه زودتر خودش را به آنجا   یمختصر
  برساند 
گذاشت که با   ی سروان یشانه   یِ جلو رفت و دست رو ماهان

آن همه انِ یداشت م  یکرده و سع دایپ یلفظ  یر یماکان درگ  
دهد  حیرا توض یزیچ شلوغ   
  ی فکر م نیدروِن دستش بود و به ا ی پوشه  یِ ماکان رو  نگاهِ 

ممکن است در آن باشد ؟  ییزهایکرد که چه چ  ! 
نداشت  یکه او ، از آنها اطالع یاز اطالعات  یلیخ د یشا مثال
 !؟

کرد   یم دایدردسر نجات پ نی اگر از ا  د یلب کش یرو زبان
ی توانست سرش را گرم کند و به مدارک نگاه یم د یشا  
اما ندازد یب     

باطل  الِ یخ یزه  ! 
پوشه را به دست مامور داد و ورق زد و بر اساِس آن  ماهان
انبار   یِ داد که احتمال به آتش سوز یرا شرح م یعیوقا

 مربوط
شد  یم   

سروان قانع شد و به   نکهیتا ا د یطول کش ی ا قهیدق چند 
را داد  اتیعمل انِ یپاهمکارانش دستوِر    



به او انداخت و  یشد و نگاِه بد  کیبا ماهان به او نزد  همراه
  رو به برادرش گفت

هستن  حق خروج   نیمظنون ستیهم تو ل شونی به هر حال ا -

 از شهر بدون اطالع ما رو ندارن  هر وقت هم احضارشون
اداره  انیب  د یبا میکرد    

سر جنباند  ماهان   
د یشما بفرمائ یچحتما  حتما  هر  -   

از کناِر آنها   یو پوزخند زد و بدون حرف  د یلب گز ماکان
دفتِر خودش شد  یِ گذاشت و راه   

با لگد به مبِل وسِط اتاق  یبود  عصب ختهیبر هم ر  زیچ همه
گفت رمان هور یو اَه د یکوب  

 
 
 
 
 
 
 
 

برده باشند ؟ یی بود بو ممکن ! 
دانست ینم     



اش را   یشانیدسِت راستش پ یِ بست و با سرپنجه ها چشم
  محکم خاراند 

کرد و فکر کرد  فکر   
اش در دفترش بود   یپنهان یِ از کارها ینشانه ا نِ یکوچکتر ایآ
 !؟
د یرس  یبه خاطرش نم یزیچ   

د یبسته شدِن دِر اتاق که آمد ، چرخ یِ صدا   
در هم یبود با چهره ا ماهان   

میشیم یتکرار ی  لهیح هی رِ یهر دفعه اس -   
اش را با خشم کنار زد   یصندل  یِ رو  ختهیر ی کاغذها ماکان

  و نشست
کنمیاز بس احمقم که هر دفعه به تو اعتماد م -  ! 

دانست وقِت   ی م  ستاد یا شیو روبرو د ی کش ی پوف ماهان
اش را رد داد و  ه یپس کنا  ستیبحث کردن ن یبرا یمناسب
 کفِ 

چسباند و خم شد  زیرا به م  دستانش   
 نیو ا یقرص سرماخوردگ ی ؟! تو که گفت  گنیم یچ نایا -

زاسیچ   
سپرد  یاش را به صندل هیچنگ در مو انداخت و تک ماکان   



بهش زدن  ی کارش کردن  چ یچ دونمیگفتم و بود ! نم -

شون کردن ؟! اصال از کجا معلوم   یدستکار یاصال چطور
 که

آرم و   نکهی؟! ا می خش کنبوده که قرار بوده ما پ ییداروها
لیدل شهی برنِد من بخوره رو جعبه که نم  ! 

سر تکان داد و پوزخند زد  ماهان   
راپورت داده که تو قبال هم سابقه   ی کی  ست ین نیفقط ا -

یو اون دفعه هم تبرئه شد  یداشت   
ماند  رهیماکان گشاد شدند و بهت زده به برادرش خ چشمانِ    
  یِ سر جنباند و عقب گرد کرد ، تِن خسته اش را رو ماهان

  مبل انداخت
که چرا   اد یسوال تو ذهنم به وجود م نیو خب منم باشم ا -

آدم افتاده  اصال از کجا  نیا ی اتفاق برا ن یدفعه هم ا نیا  
قبل هم    یلوم که دفعه همه اش نقشه نباشه ؟! از کجا مع معلوم

در رفته ؟ رشیواقعا مقصر بوده و از ز ! 
  یا نهیزم  شیپ چ یه یو ب لیدل ی دستاِن لرزانش را که ب  ماکان

 به رقص درآمده بودند ،مشت کرد و چشماِن سرخش را به 
داد  او   

آدم   نیبه سِر زِن هم یچ پرسهیاز خودش نم یاونوقت کس -

 !اومد ؟



کالِم برادرش شد زهر و در جانش   یِ چشم بست  تلخ ماهان
  نشست
زمزمه کرد رمان هور  اطیو با احت د یبر لب کش  زبان  

 
 
 
 
 
 
 
 

بارداره یهد  نکهیا  گفت یم ییزا یچ هیمامان  -    
شد و نگاِه ماکان   کیآرام آرام به او نزد   ستاد یگشود و ا پلک

شانه اش گذاشت و آرام یِ هم همراهش آمد  دست رو  
فتگ   

دست از اون اتفاق بکش  وگرنه    یشیدوباره پدر م یدار -

، جونت رو فته یو بچه اش ب یواسه هد  یاتفاق  نکهیترِس ا  
ارهی، از پا درت م رهیگیم  ! 

  ینگبدنانداخت  ماهان لبخنِد  ری گرفت و سر به ز ینفس  ماکان
و زمزمه کرد  شکوفید را  شیزد و خم شد  موها   



، از   یموهاش مثه تو و هوشش مثه هد اگه دختر باشه و  -

در  شمیالن خواستارشم  عموشم ، پدرشوهرش هم م  نیهم  
رو که بخواد بهش چپ نگاه کنه  یچشم ارم یم   

و آرام گفت  د یپر درد خند  ماکان   
رو چک   یو هد  شمیم داریخواب ، ب  نِ یالنشم شبا ب نیهم -

همه   ترسمینداره ؟! م ی؟! مشکل کشهینفس م  کنمیم  
که  ترسم یم   شهیداره تکرار م یچ     

، شانه اش بود که توسِط ماهان فشرده شد و نگذاشت  جوابش
  کالمش کامل شود 

دست از شانه اش برداشت و به پنجره پشِت سِر ماکان   ماهان
شد  رهیشد و از آن به آسماِن گرفته خ  کینزد    
  نیبالخره ا  قهی سکوت برقرار شد و بعد از پنج دق انشانیم

  ماکان بود که به حرف آمد 
   کنم یم داشیکه هست ، پ یکه هست و هر ک  یهر چ -

هیبهش که ته خط اش چطور دمیو نشون م کنمیم داشیپ   
رخش را سمِت او گرفت و به صورتش چشم   م ین ماهان

بود  دهیدوخت که به سمِت او چرخ   
چه   نکهیا یکار را خواهد کرد ول  نیان ادانست که ماک یم

خواهد داشت را یدر پ یتلفات    
دانست ینم   

*** 



غذا بخورد  شتریبود که ب  یاو هم محرک ی، برا یهد  یاشتها
دشی، از د  شانیکردِن خواهرانش با لقمه ها  ی باز ی اما باز  
نماند  دور   

آنها چرخاند  انِ یو نگاهش را م د یآب نوش یا جرعه   
؟ هیچ - ! 

که حواِس ماکان به آنها باشد  کردند یخوردند  فکر نم کهی   
و سر تکان داد  د یلب کش  یزبان رو مانا   

یچیه -   
شد  رهیزد و به تابا خ هیاش تک یماکان به صندل اما   

تو ذاتشه!رمان هور یپنهان کار نکهیتو حرف بزن  ا -  
 
 
 
 
 
 
 
 

  رِ یک زاخم کرد اما ماکان همچنان به تابا زل زد که دختر مانا
نگاهش به تته پته افتاد  یِ نیسنگ   

داداش یچیه   ـیه -  ! 



انگشتانش چرخاند  انیآب را م وانِ یزد و ل پوزخند    
؟ ه یقصه چ  د یکن یپچ پچ م یاومدم ه یاز وقت - ! 

با تابا رد و بدل کرد و آرام گفت  ینگاه ی رکی ز ری ز مانا   
رونیب م یفردا بر میخوای م     میخوایم -  ! 

خواستند  ی توانستند بشوند و عالوه بر آن ، م ی که نم منکرش
بهتر از آن که ی سِر صحبت را با او باز کنند و چه زمان  

بود  دهیکش شیبحث را پ خودش   
ابرو در هم گره زد  ماکان   

؟ د یکار کن یچ د یبر - ! 
د ینگاه از او دزد  تابا   

رونیب م یبر    می بر  میدار د یخب   خر  -  ! 
خواست در بحث آنها  یگفت نم ینم چیسکوت کرده و ه یهد 
شود  کیشر   

ستیاما به او نگر ماکان   
؟  گنیم یچ نایا - ! 

 شیصدا  زد ی توانست از جواب دادن به او بگر ی نم گرید  و
  را صاف کرد 

،   گنیراست م  خوانیم یخصوص لِ یوسا یسر  ه یاممم    -

د یبرن خر د یبا   
نظر   رِ یتنگ شده آنها را ز ی و با چشمان  د یلب گز ماکان
  گرفت



ضرب گرفت و همراه با آهنِگ آن  ز یم یِ سرانگشتانش رو با
  ، سرش را جنباند 

را لمس کرد  زیم  یو لبه  د یلب کش یِ رو زبان   
سراغِ اون  د یبهتون اجازه بدم ، نر یاز کجا معلوم وقت -

 !مردک و داداشش ؟
بال رفت شیو صدا د یخشم در چشماِن مانا شعله کش آتِش    

که اون دفعه کرد   یکه با اون کار  میانقدر خر ی فک کرد  -

    بازم
کالمش ، جوابش    یو مختصر و قبل از خاتمه  د یماکان مف  و

  را داد 
  آره -
رهیمانا باز ماند و بهت زده به او خ دهانِ    
 ی لیم  گریو بشقابش را پس زد ، د  د یخودش را جلو کش ماکان

 نداشت رمان هور
 
 
 
 
 
 
 



 
باهاشون نداشته   یا دوستی گهید  نیبار بهم قول داد  کی -

کار   نیسراغشون  از کجا معلوم ا ن یبازم رفت یول نیباش
 دوباره 
نشه ؟ تکرار ! 
  یو با فشار به آن ، صندل د یکوب ز یم یِ کِف دستش را رو مانا

  را عقب برد و بلند شد 
،   م یستیخر و احمق ن ی، ول می ا ی، احساسات می درسته ساده ا -

یکن یاونطور که تو فکر م  ! 
کرد و   یداد و تشکر کوتاه یرا به هد  نشینگاِه خشمگ سپس

رفت رون یاز آشپزخانه ب ت یبا عصبان   
تابا نشست  یِ خونسرِد ماکان ، به رو نگاهِ    

؟ ی اضافه کن یخواینم یزیتو چ - ! 
هسته گفتلبش را ، با زبان تر کرد و آ تابا   

 یو کِ  یواقعا دل داد  ی کِ  یدونینم  هیبیعج زیدل دادن چ -

، اما  میدل داد  م یکرد یحِس ساده و عادته  ما فکر م ه یفقط   
  ی وقت مید یفهم  یخودمون بهتر از هر کس  نویبود و ا اشتباه

میوحشتش رو با گوشت و پوست و استخوون حس کرد    
ترس نداره ، هراس و  ی، چون دلدادگ  می دل نداد  م ید یفهم

  می د ینداره  ما بهتر از تو فهم یی آبرو یوحشت از مرگ و ب
 که



داداش میکرد  اشتباه   
  یدسِت هد  یِ بلند شد و دست رو ز یاو هم از پشت م سپس

تشکر کرد و آنها را تنها گذاشت ینگبدنگذاشت و با لبخنِد   
 

و بشقاب ها را جمع   ستاد ی، ا د ید  نیهم که وضع را چن یهد 
  کرد و در همان حال گفت

  کاِرت درست نبود  -
گفت تیچهره در هم برد و با عصبان ماکان   

؟ گمیم یمن چ   یفهمیدرست نبود ؟! تو چه م ی چ یعنی - ! 
وبه او زل زد  د ی، آرام دست از کار کش یهد    

  نکه یپس به ا  دنیکش  یچ دونمیم   فهمم یمن زنم  حسشونو م -

، اعتماد کن  اونا با  رنیمِت اون آدما نمس گن یم یوقت  
   ی بکن  یتونی فکرش رو هم نم یکه تو حت  رنیمسائل درگ یلیخ

که نفس بکشن  وگرنه  ی اجازه رو بهشون بد  نیا د یو با  
 شهیبازم اشتباه کنن  آدما رو با تو قفس نگه داشتن نم ممکنه

ی جور هی رنیگیم اد یبالخره  یروز هیکنترل کرد ، چون   
غلط ایدرست ،   ایاون فرار کنن  حال   از  ! 
نشان  یدوباره مشغول شد و به صورِت در هِم او توجه سپس
  نداد 
را متقاعد کند چطور  یتوانست هد  ینم  یحت  یماکان وقت  اما
آمد ؟ ی از پِس خواهرانش بر م د یبا ! 



و مچِ دستش را گرفت ستاد یا   
؟! ممکنه اونا براشون  هیام از چ یمن نگران  یدونیتو که م -

سراغشون و دوباره نرم شون کنن انیتله بذارن  ممکنه ب   
تن اش را   یاو گذاشت و به نرم ی  شانه یِ دستش را رو یهد 

 نوازش کرد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

من    یتونیاونا رو نم یول یکرد  ریمنم اس ینگران  نیبا هم -

اونا فرق  یول  زنمیو دم نم  مونم یخونه اس که م نیدلم تو ا  
که براش    ینه مرد   یجوونن و تو فقط داداششون  دارن

  حاضر باشن جون بدن
 شکوفید چانه اش را  ی و به نرم ستاد یپا ا یپنجه  یِ رو سپس

ش را چنگ زد و در همان حال نگهش داشتبدنکه ماکان     
کرد و پچ زد  ک یبه صورتش نزد  صورت   

؟ ی من رِ یالن اس یعنی - ! 



باعِث سکوتشان بود اما به محِض عقب   یطولن یا شکوفه
سرخ شده از او رو گرفت و آرام   ی با گونه ها یرفتنش ، هد 

 گفت 
- 

هیمنظورم چ یدونیم خودتم  ! 
و به   د یکش حصار به خنده افتاد و از پشت او را در  ماکان
بطِن او را لمس کرد  یِ با سرانگشتانش رو  ینرم   

  گهیکه تو د  یبدون د یبا نویکه هست ، ا یمنظورت هر چ -

ن یخونه قصدم ا نیکه آوردمت تو ا یروز  ی ستیمن ن رِ یاس  
الن      یول ی و پشِت سرتم نگاه نکن ی کنم که بر یکار بود 
ست یرفتنت دسِت خودت ن گهید    
دستش گذاشت و پشِت انگشتانش را نوازش  یِ دست رو یهد 
  کرد 

اومدم که بمونم    ماکان ؟  ومدمیبه قصِد رفتن ، ن - ! 
سرش را حس کرد  یِ چانه اش رو قرارگرفتنِ    

 !هوم ؟ -
زد  لبخند    

برات   توننی رو نم  ییزایچ ه یبهشون اجازه بده  دخترن ،  -

بدن حیتوض   
چشمانش را بست و آرام گفت ماکان   



منو   کنن یم یدوباره سع نکهیا  یاوضاع خطرناک شده هد  -

ه ی یعن ی  ستیخوب ن چیکنن ه سیدادگاه و پل  رِ یاس  
از خودشون بمونه حذفم کنن یرد  نکهیبدوِن ا خوانیم یجور   
به دسِت خودش را حس کرد و باعث شد تا   ی زدِن هد  چنگ

او را نوازش یِ پوسِت بازو یِ ، به نرم  گرشیماکان با دسِت د   
  کند 

بزرگ دارم واسه موندن   ی  زهیانگ هینترس    من الن  -

دخترم هم مثه مامانش حسرت داشته باشه خوامینم   
که   ییحس کنه که اونجا یلحظه ا ی حت گهیزنم ، د  خوامینم

ستیاون ن یهست برا   
و دستانش را از دوِر  شکوفید را  ی هد  یشانه  یِ ، رو سپس

را جمع کرد و همانطور که    ز یم یِ رو  یِ او گشود  ظرف ها
 در
گذاشت ، گفت یم  نکیس   

برن خوانیکه م یی هر جا توننیفردا م -   
آب را گشود و اسکاج به   رِ یش   ستاد یلبخند زد و کنارش ا یهد 

 دست گرفت رمان هور
 
 
 
 



 
 
 
 

  لهیوس یسر هی  خوامیمنم     منم باهاشون برم ؟! م شهیم -

بچه بخرم  یبرا   یبرا   
  ی از گرما م شیکرد گونه ها یحس م  د یدزد چشم از او  و

رخِ سرخ  م یو نگاِه ماکان به ن  دهیخجالت کش لیدل یسوزند  ب  
او بود  ی شده   
زد  پلک   

خودم باهات    ی بر یکار و شرکت  هر جا بخوا یِ گوِر بابا -

امیم   
  یِ سرما ی  انهیبا کالمش ، چطور دختر را از م د ینفهم و
پر از شکوفه    یباغ ها انِ یمطبوعِ بهار و م  یِ به گرما زیپائ
  برد 

*** 
بود  رهیاش خ یزد و به منش  یضربه م  زی م یرو یعصب   

؟ نیگند رو هم شما بال آورد  نیا - ! 
انداخت  ری و سر به ز د ی لب گز دخترک   

اون ماموره   اون  یوقت   دمیاواخر فهم نیبه خدا منم ا -

افتاد که ادمی گفت تازه  ی اونطور سهیپل     



  اد یو فر د ی کوب زی م یِ را محکم رو شیکِف دست ها ماکان
د یکش   

بسته   یجعبه ها یکوفت  هیافتاد که تو اون انبار ادتیتازه  -

هم بودن ؟! احمق یبند   ! 
ها ، دخترها را سواِر  ابانیزود و قبل از شلوغ شدِن خ صبح
کرده و به بازار رسانده بود  نیماش   

  یکه منش د ی چرخ ی اساژ ها و مغازه ها مپ انِ یآنها م همراهِ 
 اش تماس گرفت و آن چه که گفت آنقدر او را کنجکاو و 

از   شتریدانست ب یو خدا م د یایکرد که به شرکت ب نگران
حمل و نقِل    نالیو اورج یاصل ی از جعبه ها یبخش نکهیا

 دارو 
بود که آنها را تک و تنها   ینگران و عصب ن یشده ؛ از ا گم

  رها کرده است
و طول و   د یکوب یصندل یِ اش را از تن کند و محکم رو کت

کرد  یط  شیعرض اتاق را با قدم ها   
  یفکر کند اما نم یکرد آرام باشد و درست و منطق  ی م یسع

  توانست
نهفته در   یچشمانش را با انگشتانش فشرد و با خشم ی گوشه

  کالمش گفت
چند تا بسته بود ؟ یدونیم   یدونیم - ! 



  یدر انبار باشند ؟! برا د یآن بسته ها چرا با د یفهم ینم اصال
 !چه ؟
زد  اد یکه جوابش را نداد ، دوباره فر یمنش   

؟ یدونیبا تـوام ! م - ! 
خورد و با ترس به او نگاه کرد و تته پته   کهی ،   ی صادق خانم

  کنان گفت
صد   صد تا د یشا   شا -  ! 

بار که به   نیو سر به تاسف تکان داد  ا د یکش یآه ماکان
کرد  یم داد یب شیدر صدا یاز خشم ، ناراحت شتر یحرف آمد ب
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

برام   لیدل هی تو انبار باشن ؟!  د یآخه تو به من بگو چرا با -

تو ان ینه ب شدنیداده م لیتو مبدا تحو د یبا نایا  ی؟! همه   اریب  



، چه برسه به چهار تا جعبه  دنیکه دارو رو ازش دز یانبار
 ! و پاکت

گفت یدست به او اشاره زد و با لحِن بد  با   
! برو سِر کارت یمرخص -  ! 

شد  رهینشست و به تلفِن همراهش خ زش یم پشتِ    
سیآن ماموِر پل ایبرادرش  ایداد ؛ حال  ی خبر م ی به کس د یبا   
کرد  یآنها را آگاه م د یکند  با  یتوانست خودسر یبار نم  نیا   

را بردارد که زودتر از لمِس آن ،   لشیبرد تا موبا شیپ دست
  زنگ خورد 

کرد  قول داده بود کارش را زود   ی تابا نچ یشماره  دنِ ید  با
حال یشود ول ی کند و به آنها ملحق م یتمام م     
را پاسخ داد  تماس   

، من زیعز نی جانم تابا ؟! بب -     
زبانش را به   د یکه به گوشش رس  یا هیهق هق و گر یصدا

  کام چسباند و دستانش را سست کرد 
# 

*** 
  ی ته مآهس یصحنه   کیچشمانش مثل  ِش یپ  زی همه چ انگار
  گذشت

و در پس   نیبه زم شیجز پژواِک برخورِد پاها  د یشن  ینم چیه
تند و کوتاِه خودش را ینفس ها یِ آن ، صدا ی  نهیزم   



پلک زدن اش هم ُکند شده بود ی حت ییگو    
از عرقش    س یبه تِن خ راهنشی و پ ختهیبه هم ر شیموها
بود  دهیچسب   
و نگاِه هراسانش را به دو  ستاد یا  د یرس ی اصل ابانیخ به
دن ینفس کش ی، لحظه ا تیجمع دنِ یآن چرخاند و با د  یِ سو  
رفت ادشی   

آمد  یم  ییآشنا یِ ها  هیگر یصدا   
سال   کی ،  گر ید  یاش و برداشتِن گام یبلند کردِن پا انگار

د یطول کش   
کرد   یبرابِر چشمانش حرکت م ایو تماِم دن د یدو یم   

زنان آنان را کنار راند    اد یرساند و فر  تیرا به جمع خودش
د یگو  یکه چه م  د ی شن یخودش را نم یِ صدا یحت   
روبرو شد که   ی زی توانست از سِد آنها بگذرد ، با چ یوقت

  زانوانش را سست کرد 
راستش شل شد و تلو تلو خورد  تنش هم به همان    ی شانه

به سمِت آنها برداشت یو به زحمت قدم د یسمت تاب    
رنگ را سرخ کرده بود  اهیآسفالِت س،  خون   
زد رمان هور لب  

 
 
 



 
 
 
 
 

    مانا -
نگاهش را    د یچیکشدارش ، در گوشش پ یِ نفس ها یِ صدا

  چرخاند و تلوخوران سمِت او رفت
  نیزم یِ را رو شیکناِر مانا نشسته بود و کِف دست ها تابا
ضجه زد  دنشی با د    د یکوب یم   

 ! داداش -
و آنور تاب داد و نوریرا ا شی هم چشم ها باز     
  یگریزِن د   یِ پا یِ رنگ و رو که سرش را رو یزِن ب آن

بود ؟ یگذاشته بودند ، هد  ! 
شده بود ؟  دهیتن او کش یِ از چادِر زن بر رو ی مین چرا  

مانا   نِ یکناِر جسِم خون قایتعادلش را از دست داد و دق بالخره
در گوشش ش یند و صداخورد  نیمحکم به زم شی، زانوها  
شد  تکرار   
خواهرش  نِ یخون یِ گونه ها  یِ برد  رو شیلرزانش را پ دستانِ 
  گذاشت

  مانا -



متاسف و ناراحت   تِ یجمع انِ یرا بال گرفت و چشم م  سرش
خارج شود ، لب جنباند  شیاز گلو ییآنکه آوا یگرداند  ب   

    آمبولنس   آمبولنس -
باز بودند  در آن ها  مهین شیبه مانا نگاه کرد  چشم ها دوباره

دوقلوها   یِ زندگ ی همه  ه یصدِم ثان کیماند و در  رهیخ  
به شِب گذشته د یمرور شد و رس شیبرا    
اش نسبت به او یتند  به   

به گونه اش زد  آرام   
  مانا جان   مانا -

کردند     یآشنا را مخابره م یِ انگار فقط صداها شیها گوش
د یتابا را دوباره شن غِ یج   

شد ؟! خدا  یشد ؟! چ  یچ  یاورژانِس کوفت نیپس ا -

    لعنتشون کنه
  یِ کرد ، آنقدر که به رو دای خدا در سرش بازتاب پ ی کلمه

  زبانش نشست
    خدا    خدا -

  رِ ی دست ز کی ،   رد یآنکه از مغزش فرمان بگ یاراده و ب یب
سِر    د یگردنش انداخت و او را بال کش رِ یدست ز کیزانو و 

 مانا 
با هم   ایدن یِ صداها یاش که خم شد ، انگار همه   شانه یِ رو

  به سمِت سرش هجوم آوردند و از درِد آنها چشم بست



که   یکسان دادِ ی مردم ، داد و ب  ی ، همهمه  نیبوِق ماش یِ صدا
که آمبولنس  ی مرد  یِ ادهایآمدند ، فر یم شی کمک پ یِ برا  
تماس گرفته   سی با پل  یکه با نگران یگریخواست و فرِد د  یم

تر از هر   ی ، قو انیدر آن م یزن  فِ یضع  یِ بود و ناله ها
یی آوا  
د یگوشش رس به   

  ی بود و نم نیزم  یِ رو یهد   د یبه سمِت او چرخ سرش
اند  رمان هور دهیتنش چادر کش یِ دانست چرا رو  

 
 
 
 
 
 
 
 

نبود  یفکر کند  او که سرش خون  وقت نداشت به او اما  ! 
از خون بود  دهیپوش ش یسر تاپا ش ی، مانا مانا   

را  شیآمد تا جلو شیپ یکرد ؛ قدم که برداشت ، مرد  بغض
د یکه با نگاِه تنِد ماکان ، عقب کش رد یبگ   



 یو به راه افتاد ول ستاد یهم ، به دنباِل برادرش ا تابا
  یانیهم پا شی اشک ها یشدند و برا ی صاف نم شیزانوها
  نبود 
، بند رفته بود    ه یرا چنگ زد و نفسش از گر شیمانتو یِ جلو
ی کس  د یکش ی را گرفت و او را به سمِت هد  شیبازو یزن  
  یِ کرد و با دست آن را رو یسرش خال یِ رو  یآب یِ بطر

  صورتش پخش نمود 
اش را مثل   ییمویبود و شاِل ل ستادهیسرش ا یِ بال  یجوان زنِ 

و زِن چادر  د یایکرد تا حاِل او جا ب ی م نیباد بزن بال و پائ  
کرد تا او را  ی نشسته و تالش م ش یکناِر پا ی گریسِر د  به

آب بنوشد  یکه مقدار د یوادار نما   
رنِگ برادرش بود  یِ آب راهنِ ی حاِل تابا به پشِت پ ی نگاِه ب اما

  یِ خون یِ کرد و دست و پاها یکه قل اش را از او دور م
زانِ یآو  

نشست یبازواِن او ، مثِل خنجر بر دلش م انِ یاز م خواهرش     
*** 
 یخود جدا نم حصارهم تابا را از   ی ا هی، به قدِر ثان یا لحظه

خواست دخترکش را لمس یاگر مادرشان م یکرد ؛ حت   
دهد  یپِر چادِر خود جا رِ یو او را ز کند    

گره زده بود    شانهپا نشانده و به  یِ ، خواهرکش را رو ماکان
حرف ، به  یو ب دهیچی را محکم دوِر او پ شیدست ها  



او را چنگ زده و  راهنِ یپ یِ بود  تابا هم جلو رهیخ شیروبرو
که خبرِ  ی؛ نه تا وقت  ند یرا بب چکسیخواست ه یدلش نم  
د یشن یمانا را م یِ سالمت   
  ی که باعث شد تکاِن سخت ماکان نشست یشانه  یِ رو یدست

  بخورد 
داد  چهره اش در هم بود  تنها   اسا یرا به  نشیخون نگاهِ 

د یکلمه بگو کیتوانست    
یهد  -     

تنها واکنشش به ناِم   نیشد و ا نیماکان بال و پائ یِ گلو بِ یس
شد  رهیحرکت به روبرو خ یب  شیاو بود و مردمک ها   

به درگاِه خدا ،   شیمادرش و التماس ها ز یر یِ ها  هیگر یِ صدا
آزرد  یاعصابش را م   

دستانش به دوِر تابا را تنگ تر کرد    ی بست و حلقه  پلک
درباره اش یز یچ ایروبرو شود  ی شجاعتش را نداشت با هد   

با او را نداشت  دوستیدر  یخبِر بد  چیتحمِل ه ییِ توانا  بشنود 
بود دهینپرس یزی فرزندشان چ یدرباره   یو حت   
از بابِت مانا راحت شود و  الشیخواست خ ی از همه م اول

  د یاو وجود نداشت ، شا یدرباره   یا یآنوقت اگر نگران
 جرات

برود و با اتفاقاِت   ی توانست به مالقاِت هد  یکرد و م یم دایپ
رو در رو شود   یناگواِر احتمال   



سر تابا چسباند و باز هم به انتظار نشست یِ رو لب     
*** 
رمان هور د یکش  یرا به دنباِل خود م  نشی سنگ یهاپا  

 
 
 
 
 
 
 
 

و نگاه ها را   ییبزرِگ خون خودنما یلکه ها راهنشیپ یرو
کردند  یبه خود جلب م    

د یدر گذاشت و آِب دهانش را بلع یِ رو دست   
در را گشود یگرفت و بعد به آرام یق یخم کرد و نفس عم سر   
 یِ تخت در آن وجود داشت و رو ک یبود و  کی تار  مهین اتاق
    تخت
هد هِد او  ستاد یسرش ا یِ رفت و بال  شیپ  ! 
بود  فتادهیدست و صورتش ن یِ به رو  یخراش یحت   

و سپس   یشانیپوسِت پ یِ سرد و لرزانش را رو سرانگشتانِ 
و خم شد  د یگونه اش کش   



هم   یِ را رو  شیاو فشرد و پلک ها یِ شانیرا به پ شیها لب
زخم خورده اش یِ گذشت تا صدا نیچن یطولن یقیآورد  دقا  

شد  بلند    
   ماکان -
گشود  سرش را به قدِر چند سانت عقب برد و زمزمه   چشم
  کرد 

   جاِن دلم -
او هم پر از خط و خش بود  یِ صدا   
د یبغض کرد ، چانه اش لرز  یهد    

 ! مانا    تابا -
دوِر صورِت او قاب و دستانش را  د یلب کش یِ زبان رو ماکان

  گرفت  آهسته گفت
  خوبن  هر دو خوبن -

بود و پا و چند تا از دنده  د یشد   یِ چند مانا تحِت مراقب ها هر
شکسته  اما به هر حال ، زنده بود  شیها   
او انداخت راهنِ یزد و چنگ به پ  یهق یهد    

  بچه ام -
زد  یلبخند م د یماکان بالخره کج و کوله شدند ؛ شا یِ ها لب   

دهیاز من و تو محکم تر جاش رو چسب -   
  شانهقلبش در   د یسر بال گرفت و نگاه به آن سمت کش سپس
د یتپ  یم  یتر از هر زمان یقو   



   د یفهم  یپدر بودن را م یمعن  یگر یاز هر وقِت د  شتر یب حال
نهاد ؛  مارستانیلباِس بدرنِگ ب  یِ بر رو یا شکوفهخم شد و   

 ی ، فرزندش ذره ذره جان م یآن و در بدِن هد  رِ ی که ز یلباس
کرد  یگرفت و رشد م    

کرد   یتخت گذاشت و سع یِ را دو طرِف او رو شیها دست
توانست یراست کند ، اما نم  بدن   

آن روز را با ترس   ی هیبه ثان  ه یبه ساعت و ثان ساعت
  گذرانده بود 

رمان   د یو نگاه به او داد  آرام پرس ستاد یا دهیخم ییشانه ها با
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

شد ؟ یچ - ! 
تخت را   یو ملحفه  د یکه لب برچ د یمنظورش را فهم یهد 
ی آن لحظه هم تنش م  یِ ادآوری با  ی مشتش فشرد  حت انِ یم  



د یلرز   
  هیکه   میرد ش ابونیاز خ میتو  اومد  ِش یپ م یومد یم میداشت -

تابا رو چنگ زدم و یِ با سرعت اومد  پشِت مانتو نیماش  
د یمانا    مانا جلوتر بود  دستم نرس یول دمشیکش کنار  ! 

دانست  از شدِت ترس و وحشت و  ی بعدش را هم ماکان م و
که به او وارد شده ، از حال رفته بود  آن زن هم  یاسترس  

افت فشار و شوک شده   رِ یبود که دخترکش درگ دهیفهم ییگو
را بپوشاند و  یکرده بود با چادرش تِن هد  ی ت که سعاس  
کند  گرم   
  د یکند و شا چی بداند ، آنها را سوال پ شتر یخواست ب یم دلش

اما د یبازخواست شان نما    
خودش ینداشتند ، حت یکدام حاِل خوش چیه  ! 

گرفت یگردنش ، قرار نم  یِ رو سرش   
  ی تخت بود اما م  یِ ، رو یکناِر هد  یِ ذره جا  کی به  نگاهش

شود   ی دانست که نم   
خورد ، عقب   یکه تنش تاب م  یبه زحمت و در حال پس

ی که به شدت م ی تختخواب شو را با دستان  یِ رفت و صندل  
آن رها نمود  یِ ، باز کرد و تنش را رو دند یلرز   
د یحالش را فهم  یبست و هد  چشم   
از دستش خارج کرده بود  شیپ  یاش را پرستار ، ساعت  سرم
را برداشت شیپس آهسته دروِن تخت نشست و پتو ؛   



سست اش را به   یِ رفت و گام ها ن یاز تخت پائ یآرام به
دهیمبل آرم یِ نشسته رو مه یبرداشت که به حالِت ن ییسمِت او  

  بود 
دراز شده اش نشست و خود را   یِ پاها یِ رو  ی حرف چیه یب

یِ سر رو  یچشم گشود  هد  ی که ماکان به تند  د یبال کش  
ش مچاله شد و سر در گردِن حصاراش گذاشت و دروِن  شانه

او گذاشت و با دستِ  یشانه   یِ او برد  ماکان هم ، دست رو  
د یهر سه نفرشان کش یِ پتو را رو  گرید    
لبخند   یِ فکر ، بالخره بعد از ساعت ها لبش شکِل واقع نیا با

  به خود گرفت
*** 

  کی چشمش اشک و   کیمانا  یِ برا نکهیبا وجوِد ا مادرش
پا بند نبود   یِ رو  یهد  یِ چشمش خون بود ، با خبِر باردار   

د یرقص یرفت انگار م ی راه م یوقت  ! 
ماکان رفت ، آنقدر که باعث    ی هزار بار قربان صدقه  صد 

 شده بود ماهان با خنده اعتراض کند و متذکر شود که ماکان 
  طنتیش ی هم انجام نداده و تنها کم ی و کاِر سخت ستین حامله

  کرده است
صدا کناِر عروسش نشسته و دسِت او را  یخان اما ب اریاسفند 

زد رمان   یخودش گرفته بود و لبخند م فِ ی دستاِن نح انِ یم
رهو  



 
 
 
 
 
 
 
 

فرزندان و مهمانانش شلوغ   یاش ناگهان با حضوِر همه   خانه
بود  یراض نیشده و او به ا شه یتر از هم   

بود و حال ،   دهیدر آن خانه از ته دل نخند  یها بود کس سال
زد  ی چشماِن همسرش برق م   

  یاز ماکان خواهد داشت ، باعث م  ی گرید  ینوه  نکه یا فکرِ 
ضعف برود   رشیشد قلِب پ   
از مرگ برگشته   بای را به دخترانش دوخت  مانا تقر نگاهش
که برادرانش دروِن سالن  یتخت  یِ که رو نیهم یبود ول
شیبرا  
  ی، روز د یخند  ی رمق م  یو ب دهیکرده بودند دراز کش هیتعب

کرد  یصد هزار بار خدا را شکر م    
دستش   انِ یرا م یکه بلند شد ، تکان خوردِن دسِت هد  ماکان

از عشِق دخترک به پسرش د یحس کرد و دلش لرز   



  ی که هر جا که ماکان م د ید  ی و م د یاو را پائ ی رکی ز ریز
  رود نگاِه او هم به دنبالش است

خودش را   دند یسمِت او چرخ  یرا فشرد و چشماِن هد  دستش
ی مهماِن ضربه هاو پشِت دستش را  د ی به سمِت او کش  

خودش کرد  یو مهربانانه  نرم   
که   ست ین یخونه کس نیاونم نگاهش دنبالته  نترس    تو ا -

ستین  چکسیهم ه  نجایاز ا رونیب   ردشیازت بگ   
 لشیتحو یماند که لبخند  رهیمتعجب و سردرگم به او خ یهد 

پشِت دستش را نوازش کرد و سپس ، یداد و به آرام  
  یزیچ شانی حواسش را به دخترانش داد که آهو برا دوباره

رفتند  ی گفت و از خنده ضعف م یم   
  انِ یخودش را از م ی سالن ، ماهان به نرم  گرِ ید  یِ سو در

و به دنبالش رفت د ی کش رونیجمع ب   
د یاتاقش را بست و سِر ماکان سمِت او چرخ درِ    

د یو غر د یدندان بر هم سائ  سرخ بود  چشمانش   
ارمیاش رو در م—پدِر پدر -  ! 

و هشداِر  یصورِت مانا و ضعِف ادامه داِر هد  یِ حال یب
از او و کودکش با توجه به   شتر یبر مراقبِت ب  یپزشک مبن

ی تجربه   
کردِن   دایپ یبرا  شیاز پ شیاش ، باعث شده بود که ب  سقط
و سپس فرار کرده به  دهیبه مانا کوب شیکه با خودرو یکس  



فتد یب تالطم   
ستاد یجلو آمد و کنارش ا ماهان   

اما ید یقبول دارم ترس -    
کرد  ی سمِت او برگشت و غرِش خفه ا ی به آن ماکان   

؟! من ُمرَدم ماهان ! من ُمردم و زنده  دمی؟! ترس دمیترس -

ه ک یشدم تا مطمئن شم حاِل هر چهارتاشون خوبه ! تو نبود   
  هیبلکه  ید یاونور کش نوریا ابونی ت تو خحصاررو تو  مانا

مارستانی ب شیسوارش کنه و ببر  نیماش  ! 
گرفت ینگفت و نفس  چیه ماهان   
کرد   یو پوف د یکش شیبه موها یدست ماکان   

- ؟ نیدنبالش ! 
  یکیهمکارانش  یکه برادرش او را با همه   د یماهان فهم  و

 کرده است  پس همانطور جوابش را داد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 



 نیپارک ماش ینا یدورب  مینکرد  دایتا حال پ  یز یچ  میدنبالش -

پالکش مخدوشه یرو ثبت کردن ول   
  نیداشت که بپرسد  بنابرا د یو ترد  د یلب سائ یِ زبان رو ماکان
که د یبار کش کی برادرش را گرفت و  راهنِ ی پ یدکمه   
د یا یو باعث شد نگاهش بال ب د یمچِ دستش را چسب ماهان   

داداش ؟ هیچ - ! 
د یلب جو ماکان   

نبوده ؟ یاز کجا معلوم عمد  - ! 
د یبه محاسنش کش ی شانه بال انداخت و دست ماهان   

دفتِر   کِ یشک دارم باشه  چرا اونجا ؟! نزد  یول  دونمینم -

کارو بکنن نیا دنیچرخی تو شهر م یوقت  تونستنیتو ؟! م   
برنامه اومدن سمِت دفترت    یبر اون دخترا کامال ب  عالوه

    امروز با مانا و تابا حرف زدم
رفته   ادشیاز  با یماند  تقر رهی کرد و به او خ ز یگوش ت ماکان

ی آنجا چه م  نکهیا ی چند روز از آنها درباره  نیبود که در ا  
بپرسد   یزیاند چ کرده   
تخت نشست یِ عقب رفت و رو ماهان   

  کِ یخونه  نزد  ن یسمِت شرکت که با هم بر ومدن یداشتن م -

م یبر گهیگشنه اش بوده م یفست فوده ، هد  ه یشرکتت   
ماکان چون اگه  ِش یپ م یبعد قدم زنون بر میبخور یزیچ هی اول

پس کارش تموم  زد ی دنبالمون بهمون زنگ م اد یقرار بود ب  



شدن  ریکه زنگ نزده  بعدشم که رفتن و خوردن و س نشده
رد شن ، ابونیاز خ خوانیم ی تو که وقت  ِش یپ  انیاومدن که ب  

و  ابونیهوا رفته تو خ ی بهشون  احتمال مانا ب زنه یم نیماش
بوده  حال خدا رو شکر خطر  اد یسرعتش ز نم یخب اون ماش  

شده رفع   
اما در فکِر آن تماس بود  ماکان   

جان از تنش رفت د یتابا را شن ی  ه یگر یِ صدا یتوق نکهیا   
دهد که چه شده و کجا   حیتوانست به او توض ی زحمت م به

  هستند 
  انِ یزد و چطور م رونیچطور از شرکت ب د ینفهم اصال

تا به آنها برسد  د یدویم  وانگانیچون د   ابانیکوچه و خ   
و انگشِت اشاره اش را  د یصورت کش یِ را محکم رو دستش

  سمِت ماهان گرفت
زده خواهرمو آش و لش    کنم یم داشیکه هست پ یهر ک -

کنمی م داشیکرده ! پ     
تابا و صورِت    یضجه ها یمطمئن بود تا عمر دارد ، صدا و

از خاطرش پاک نخواهد شد  یمانا و لرزِش تِن هد  یِ خون   
ماهان باعث شد توجه اش به او جلب شود  یِ صدا   

؟ یرو هم جز آمار آورد   یاون فسقل یزود  نیبه هم - ! 
  ینگاهش کرد که ماهان ، خنده  یبا اخم و پرسش ماکان
د یشانه اش کوب یِ کرد و با دست رو ینگبدن   



به کشتِن مردم ببنده    بدنکه باعث شده باباش  یاون فتنه ا -

چهار تا !رمان هور  ی گفت  
 
 
 
 
 
 
 
 
زد و سر تکان داد  یماکان ، تک خنده ا و   

گفت یراست م  ماهان    
رد یرا بگ ی سالمِت او حاضر بود جاِن هر کس یِ برا   

*** 
را از تن درآورد که با  ورشیاتاق را خاموش کرد و پل چراغِ 

ستاد یتخت ، از حرکت ا  ینشسته لبه  یِ هد  دنِ ید    
زدند  ی آمد که با مانا حرف م ی پدر و مادرش م یِ و صدا سر   
داشتند که   یکار  د یآنها بماند شا ِش یپ یداده بود چند شب حیترج

  او انجام دهد 
کرد  اخم   

 !سردته ؟ -



زانو زد  شیپا ِش ی جلو رفت و پ  د یلرز یم یهد    
 !هد هد ؟ -

بال آمد و به صورتش نشست  چانه بال   یهد  ِس یخ نگاهِ 
  انداخت که ماکان دستش را گرفت

پس ؟ یلرز  یچرا م - ! 
از حنجره اش درآمد  یبه سخت شیصدا   

ترسمیم -  ! 
د یخودش را بال کش ماکان   

؟ یاز چ - ! 
و تنش را تاب داد  د ی ترک  یهد  بغِض    

رهیهم بم یک ی  نیا ترسمی! م  رهیبم  ترسمیم -  ! 
شکمش فشرد  یِ بعد دستش را رو و   

پلک بست و سر خم کرد  آرام گفت ماکان   
آروم   یمرخص شد  مارستانی که از ب ی همون از وقت یبرا -

؟  یو قرار ندار ! 
تند تند   یپاسخِ او چشم باز نمود  هد  دنِ یو شن دنِ ید  یِ برا و

نزد   یسر جنباند و حرف   
ا کرده بود ،  اتاق ره ی  انهیرا که م ورشیبلند شد ، پل ماکان

تخت  ی بازگشت و او هم لبه  ی برداشت و دوباره به کناِر هد   
  نشست



گذاشت و قبل    یسِر هد  یِ اش را رو قهیرا جمع کرد و  وریپل
گفت دنشیکش نیاز پائ   

، نترس رمان هور   فتهی که اتفاق نم یزیاز چ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

دست    ختیلباس را از سرش رد کرد و به گردنش آو سپس
لباس فرو کرد و سپس ، نِ یدر آست یرا به آرام شیها  

اش کنار زد  ی شان یپ یِ را از رو یهد  یِ موها   
نداشته اش کم شه یِ مو ه ی ذارمی، نم یهد  ذارمینم -   

پتو را    یکه لبه  یبر لب آورد و در حال یلبخنِد کج سپس
آن برود ، گفت رِ یز یزد تا هد  یکنار م    

 !الن مو نداره  نه ؟ -
او هم با    رد ی بگ ی پتو جا رِ ی با سر به او اشاره زد که ز و

لرزان سر بر بالشت گذاشت و چشم بست یلبخند    
شد   رهیسرش نشست و به چهره اش خ یِ بال  ماکان   



همان   هیشب یاز هر وقت  شترینوِر ماِه کامل ، ب  رِ یز صورتش
داد  یجان م شی رشته برابود که ف یدختربچه ا   

*** 
د یکاپشنش را بال کش پِ یز   
اما مهم نبود  د یوز ی م یسرد  بادِ    

دفتِر کارش شد  یِ راه یِ حوصلگ ی و با ب کالفه   
رو به بهبود   یآرام شد و حاِل مانا و هد  زیکه همه چ یوقت از

کرد با پرس و   یم  یآمد و سع یرفت ، هر روز به آنجا م
 جو
ابد یاز آن روز و آن حادثه ب  یمردم نشان  از   
گشت  یاز روِز قبل باز م  دتریهر روز ناام اما   
زد  شیصدا یرفت ، کس  یها را که بال م پله   

 ! ماکان -
مهراوه بود  سرچرخاند    

تکان داد  یسر   
؟ یچطور - ! 

در راهرو   شیکفش ها یپاشنه  یِ عجله بال آمد و صدا با
د یچیپ   

دمی؟! من تازه شن یخوبم  تو خوب  -  ! 
برد  ب یماکان بال رفتند  دست در ج یِ ابروها   

؟ ویچ - ! 



ستیدانست منظوِر مهراوه چ یم  نکهیا با   
شانه بال انداخت و دستکش از دست خارج کرد  مهراوه   

رانیتصادِف خواهرات رو  نبودم ا -   
زد رمان هور   ی کجخند  ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

- ، به   ی هست یلکچر یاد یز   یر یم اد ی ز یسفِر خارج ایتازگ

یخوریما نم  ! 
مچِ دستش بود ،   یِ را که رو  فشی زد و ک یپوزخند مهراوه

را دروِن آن انداخت شیگشود و دستکش ها   
مزخرف استفاده   ی کلمه  نیاز ا گهی! خواهشا تو د  یلکچر -

 ! نکن
تا اول مهراوه وارد شود و سپس به دنبالش رفت   ستاد یا ماکان

کرد تا باز   یو در همان حال که کناِر دِر دفتر هم توقف م  



اش  یزن جلوتر از او داخِل اتاق شود ، رو به منش هم
گرم را داد یِ سفارِش دو فنجان چا   

دفترش گفت یِ بخار یشعله  دنِ یرا بست و با بال کش در   
شهیهوا داره سردتر م -   

سر جنباند  هراوهم   
میش یم کیبه زمستون نزد  میدار -   

را بال برد  شینشست و ابروها زشیپشِت م ماکان   
هیعیطب -  ! 
د یهم خند  مهراوه   

هیعیآره ! طب -  ! 
و ضربه به در و   یشگیسر جنباند و بعد از رواِل هم ماکان
که از آنها بخار    ی، دو فنجان چا یاو و وروِد منش یاجازه 

 بر
خاست مقابل شان قرار داشت یم   

شالش را باز کرد و گفت یکم مهراوه   
؟  یخبر دار برزیاز فر ایتازگ - ! 

اخم کرد  ماکان   
؟! نه  چطور ؟ برز یاز فر - ! 

بال انداخت ییابرو مهراوه   
نداشته یخوب  یبگم اونم روزا د یخب با -  ! 

زد و منتظر ماند  هیاش تک یصندل  یِ به پشت ماکان     



# 
گرفت ینفس مهراوه   

چه خبر شده اما باعث شده    دونمینم   ستیاوضاع خوب ن -

که  ییو از اونجا  زهیشرکامون به هم بر نیروابطمون با بهتر  
وصله ،  برز یبه فر یجور ه یمن و تو هم  ه یکار شراکتِ 

  متاسفانه کاِر ما هم دچار مشکل شده
د یاخم کرد و خودش را جلو کش ماکان   

؟!رمان هور ی چ یعنی -  
 
 
 
 
 
 
 
 

دستانش گرفت  خسته به نظر   انیرا م شیفنجاِن چا مهراوه
د یرس یم   

، به عنواِن    میقرارداد ببند  ی شرکت خارج ه یقرار بود با  -

و بعدش هم تو و شرکتت ، به  ی عامر ی گروِه شرکت ها ریز  



  نیا یک یمتاسفانه  یول  د یکن یعامل پخش با ما همکار  عنوان
ی وسط مشکل درست کرده و باعث شده شرکت خارج  

 ی، از داروها میکه قرار بود وارد کن ییبزنه  داروها پس
  اد یبازارن  وارد کردنش به مقدار ز  متهیو گرون ق ابیکم

 باعث
  یابیدست  یو هم وقت  میری هم بازار رو تو دست بگ شد یم

برد  یجور هیشد   یها شکسته م متی، ق شد یبهشون آسون م - 
خب یبود  ول برد     

شد  رهیراستش را بال فرستاد و با دقت به او خ یِ ابرو ماکان   
برات مهم   یکه انگار منفعت مال یکنیصحبت م یجور هی -

 ! تره
گفت یالیخ ی دست در هوا تکان داد و با ب مهراوه   

تاجرم هیمهم تره ! من  یماکــان ! معلومه که برام بُعد مال -   
بر لب راند  یدار یلبخنِد معن  ماکان   

ومد ی و تا حال به چشم مون نم  میداشت ییچه تفاوتا -   
اش را در   یچا یاخم کرد که ماکان برخاست و فنجا  مهراوه

  دست گرفت
  ی ناراحت یکار و پروژه ناراحتم  ول  نیا یمسلما من برا -

تونست راحت تر به    یکه م ییبابته که داروها نیمن از ا
 دست



پول و  ی ؛نه برا  ستیامکانش ن گهیبرسه ، حال د  مردم
تونست به ما برسه  یکه م یسهم   

اش  یخونسرد  نیپر تمسخر بر لب آورد و ا یلبخند  مهراوه
داد  یماکان را آزار م    

و بعد از گذاشتِن فنجاِن   د یاش را سر کش یکرد و چا  یپوف
گفت  زی م یرو یخال   

؟ یرو بهم بگ   نایهم یخب ؟! فقط اومد  - ! 
تر کرد و چانه بال انداخت  یبا چا یهم لب مهراوه   

از خودت و خونواده ات بپرسم   یهم اومدم حال  قتاینه حق -

یصحبت کن  ی هم که    ازت بخوام با عامر   
ماند  رهیمتعجب به او خ ماکان   

؟ ی چ یباره  صحبت کنم ؟! در برزیمن ؟! من با فر - ! 
و به سمتش قدم برداشت ستاد یهم ا مهراوه   

  هیبق یقبولت داره  ازش بخواه کمتر به پر و پا برز یفر -

نه تنها    میخوریکم کم با همه به مشکل برم ی نطوریا  چهیبپ
 ما
یبرز یفر  هینورچشم یجور هی بلکه تو ! تو  ، ! 

و سر تکان داد  د یخند  ماکان   
یخوب اومد  نویا -  ! 

گذاشت رمان هور شی بازو یِ اما دست رو مهراوه  
 



 
 
 
 
 
 
 

  گاهت یها به جا ی لیاما خ یخودتم ندون د ی! شا  گمیم یجد  -

شروع برزیو کمِک فر هیهر دو بار با توص   کننیحسادت م  
یو قرارداد بست یکار کرد  به   

و   د یلب سائ یِ دسِت او نشست و زبان رو یِ ماکان رو  نگاهِ 
د یرا پس کش  شینامحسوس ، بازو   

و پشتکار داشتم ییدارم ، توانا یگاهیمطمئنا اگر جا  -   
او و سپس به   ی دهیبه دسِت پس کش ینگاه  مین مهراوه

  صورتش انداخت
نداره یشک  ی مطمئنا  کس -   

نشست  زشیهم سر جنباند و دوباره پشِت م ماکان   
فک نکنم اگه بخواد با  یول کنمیصحبت م  برز یمن با فر  -

باشه به حرِف من گوش بده یدوسِت کس  ایکنه  یدشمن یکس  
 



به او کرد   یاش را برداشت  نگاه فیزد و ک یلبخند  مهراوه
به حرف آمد  نکه یشد تا ا یدر سکوت سپر  ی و مدت زمان   

ما هنوزم فاصله اس نیب -   
شد  مهراوه  رهیماکان در هم گره خوردند و به او خ یابروها

د یلِب رژ خورده اش کش یِ زبان رو   
تونمیاگه نم کردم یفکر م -      

  یِ تمام گذاشت و به سمِت در رفت  دست رو  مهیرا ن  حرفش
و گفت د یگذاشت و قبل از ترِک اتاق چرخ رهیدستگ   

  یز یچ هیانگار   شه ینم یدوستت باشم  ول تونمیحداقل م -

نمتیبیم  ندازهیما فاصله م نِ یب شهیهم   
رفت رونیدر را باز کرد و از اتاق ب  رنگی ب یبا لبخند  و   

  انِ یو دست م د یکش  یزد و پوف هیتک یصندل  یِ به پشت ماکان
فرو برد  شیموها   
کرد ؟  یچه م  د یبا گریاو د  با ! 

*** 
رفت ی از لبش کنار نم لبخند    

نداشت  یلیشک دل ی، ب د یخواب  یروز را م شترِ یب یهد  نکهیا
  جز فرزندشان

  یرا م راهنشی پ ی تخت نشسته و دکمه ها یکه لبه  همانطور
کرد  ی اش را وجب م دهیگشود ، با چشمانش صورِت خواب   



و مانا   زد یآمد که بر سِر تابا غر م یمادرش م یو صدا سر
خواب و یِ رو  یر یکدام تاث چی اما ه د یخند  یهم غش غش م   

نداشتند  یهد  یِ داریب   
لباس سمِت   ِض یانداخت و بدون تعو ن یزم یِ را رو بندشبدن
و د یچیگرفت و دست دوِر تنش پ ی تخت جا یِ او رو گرِ ید   

کرد  زمزمه   
خانم  ی؟! هد  یهد  -     

 یِ را با سرانگشتانش ، نوازش وار از رو شانشیپر یموها
 صورتش کنار زد و آهسته گفت رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

 !هد هد ؟ -
را لمس   شیچشم ها ر یکه ماکان ز دند یآهسته لرز شیها پلک
  کرد 

؟ یشو  هد  داریخانم   ب - ! 



ماکان لبخند زد   ستینگر رهیچشم گشود و به او خ ی نرم به   
  گهیپاشو   مامانت برات از دکتر وقت گرفته ، مامانم م  -

ید یوقته خواب یلی، خ  یبخور د یبا  یز یچ هیقبلش    
دروِن  یز یرا باز و بسته کرد ، انگار چ   شیلب ها یهد 

خواست آن را بجود  چند بار پلک زد و   یدهانش بود و م
 سپس ،
او فرو برد و گونه به   راهنِ یباِز پ  یلبه ها انِ یرا در م سرش
گفت یگرفته و خش دار یاش چسباند و با صدا شانه یِ رو   

اد یخوابم م -     
د یکش شیموها  یِ و دست رو د ی آرام خند  ماکان   

؟! هد هد خانم ی هد   یبخور ی زیچ هی د ی خواب بسه  با -    
شد   یتنش پخش م یِ گرم و کوتاهش که رو ی نفس ها اما

است دهیداد که خواب ینشان م   
رد آو ن یتخت پائ یِ چشم بست و آرام تِن خودش را رو ماکان

را لمس کرد  شیبازو  د یو دراز کش   
دکتر میبر د ینخواب ! با -   

نق نِق او و بعد هم آرام گرفتِن دوباره  یتنها جوابش صدا اما
  اش بود 
  نیکرد و ناچارا تلفن همراهش را برداشت ؛ ا  ی هم پوف ماکان

توانست بکشد  ی نم رون یدختر را امروز از تخت ب  ! 
*** 



به   لیکه حال تبد  ی میقد  یاز ساختمان ها یک ی ی پله  یِ رو
بود  رهی دفتِر وکالت شده ، نشسته و به محِل تصادف خ   

ماند و   ی را آنجا م ی ساعت کیهر روز   یاحمقانه بود ول د یشا
شد  یم  ییانداخت و گاها نگاهش ماِت جا یبه اطراف نگاه م  

با خوِن مانا سرخ گشته بود  که   
را دراز کرد  شیو پاها د یکش شیچشم ها یِ رو دست   
کرد  یآن اطراف تردد م ی خلوت بود و کمتر کس ابانیخ   

تر مغازه داشت ، به دِر   نیپائ یکه کم   یسوپرمارکت صاحب
ی م  یبه او نگاه یکرده بود و گاه هیمغازه اش تک یا شهیش  

  انداخت
که تابا هر   ییو اس ام اس ها د یکش رونیهمراهش را ب تلفن
فرستاد را مرور کرد   ی م شیبار برا ک یساعت  کی   
هر   یرا موظف کرده بود که از حال پدرشان و مانا و هد  او

کند  ه یته یخالصه گزارش  شیبار برا کی   قهیشصت دق   
روزها مدام ترِس از دست دادن داشت ؛   نیبود اما ا مسخره
کوتاه با ماهان انجام  یِ گفت و گو کی که شب ها اگر  یتا حد   
شد ، خوابش   ی به جر و بحث ختم م تیداد که در نها ینم
برد  ینم   

شدن اش به داخل ،  دهی باز شدِن در و عقب کش یصدا
 همزمان بود رمان هور

 



 
 
 
 
 
 
 

  یِ به رو بدنشد که به   نیگرفت و مانع از ا واریبه د  دست
فتد ی ب نیزم  

؟ یچرا نشست نجایآقا ا - ! 
و از سِر راِه مرد کنار رفت ستاد یو ا د یکش را بال خودش   

آقا  شرمنده د یببخش -   
کرد   زیبا دست لباِس خودش را تم و   

هم در دست  با   یفی به تن داشت و ک یکت و شلوار مرد 
ستی نگر یمشکوک او را م ینگاه   
از در دور   ی انداخت و کم ب یتلفن همراهش را در ج ماکان

زد  هیتک واریشد و دوباره به د    
نگاه از او گرفت و به سمِت مخالِف ماکان   ی به سخت مرد 

  حرکت کرد 
  یقدم   ستیبه او نگر د یو با ترد  د یدور شد اما بعد چرخ یکم

اش مشخص بود  ی ریجلو آمد و دوباره عقب رفت  درگ   



شد  رهیگرفت و به او خ واری از د  هیهم اخم کرد و تک ماکان   
بار با چند قدم بلند به سمِت او   نیو ا د یلب کش  یِ زبان رو مرد 
  آمد 

تصادف   هیدفتر   نیا یِ جلو  شیمدت پ  هی    شیمدت پ هی -

با خودت ؟ یکه اون دختره رو برد   یشد  شما نبود  ! 
وجوِد ماکان گوش شد  جلوتر رفت و مرد خودش جواِب  تمامِ 

  خودش را داد 
  گفتیاش به شما م ی کیسه تا خانم بودن    یآره  خودش -

  داداش
کرد  یم د یسرش را تکان داد ، حرِف خودش را تائ و   

د یلب کش یزبان رو ماکان   
؟ یبله  خواهرا و همسِر من بودن  که چ  - ! 

د یشک  شیکت اش را پ  یلبه ها مرد    
 !راننده رو گرفتن ؟ -

چشم تنگ کرد  ماکان   
 !نه  چطور ؟ -

  یی ماند  گو رهی و به او خ د یبه محاسِن کوتاهش کش یدست مرد 
کرد  یم   نیداشت او را سبک و سنگ   

تعلل به حرف آمد  یبعد از کم بالخره   
کم قبل   ه یکار داشتم   نجا یاون روزم ا  نجاستیا لمیدفتر وک -

یکه صدا نمیرفتم سمِت ماش  رونیاز تصادف اومدم ب  



سرم رو برگردوندم    دمیرو شن غیو ج داد یو داد و ب تصادف
کم جلوتر از من ترمز کرد و راننده اش تو   ه ی نهیماش دمید   

نهیبرگشت تا پشت سرش رو بب نیماش   
  یبه آنچه که انتظارش را م ییگو  د یتپ یماکان تند م  قلب
بود  افتهی، دست  د یکش   

 خب ؟!رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی شتریرا با سرعِت ب شی، حرف ها د یرا د  اقش یکه اشت مرد 
کرد  انیب   

نداشت  اصال دستپاچه نبود  خونسرد برگشت   یانگار ترس -

مردم دارن د یپشِت سرش رو نگاه کرد و بعدش هم که د   
، پا رو گاز گذاشت و رفت نشیسمت ماش دوئنیم   

  شتر یماکان خشک شده بود  پس حدسش درست بود  ب یِ گلو
شد   کی به مرد نزد    



؟ نید یاز چهره اش د  ی زی؟! چ نشید یشما د  - ! 
تکان داد  یسر مرد    

که نه  چون شوکه شده بودم که چه خبره  یدرست و حساب -

با  کلیمرِد جووِن درشت ه هیمرِد گنده بود   هیاما      
بیغر بیجلف و عج یلباسا   
  ی جلف م یمرِد گنده  کی ماکان باز ماند  او تنها   دهانِ 

 ! شناخت
لب تکرار کرد  ریز   

وانیک -  ! 
اخم کرد  مرد    

 !بله ؟ -
د یبرد و در همان حال پرس بی سر جنباند  دست در ج ماکان   

؟  ی، کس یسی؟! به پل یگفت یبه کس یزیشما چ - ! 
سر بال انداخت مرد    

از   یکیسر دارم و هزار سودا  فقط برا   ه ینه آقا ! من  -

  نکهیدادم  بعد از ا حیکه دورشونو گرفته بودن توض یونیآقا
 شما
و براش بگم که   اد یب سیمنتظر بمونم که پل خواستمی، م  ی رفت
اما از شرکت زنگ زدن و بعدشم انقدر مشکل دمید  یچ  
اومد  ادمی  دمیرفت  شما رو د  ادم ی یاومد که به کل شیپ   



  ی شانه  یِ دست رو ک یرا گرفت و با  اسای ی شماره   ماکان
د یمرد کوب   

ممنون یلیدستت درست  خ -   
و بلند به سمِت دفترش   عیسر  یی بعد پشت کرد و با قدم ها و

  رفت
پاسخ داد و ماکان مهلِت حرف زدن به   اسایاز چند بوق  بعد 

د یو خشم غر  ظیاو نداد  با غ   
بود   زیهمه چ یبود  کاِر اون ب وانیکاِر ک -  ! 

د ی مکث کرد و بعد پرس ی کم اسای   
؟ ی ؟! ک یچ - ! 

د یاز پله ها بال دو ماکان  
!رمان هور کشمشیخودم م  کشمشیکه به مانا زد ! م یکس -  

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



د ی به او توپ یخفه ا یبا صدا اسای   
حداقل   ایخبر بده !  ی کیکار رو ! لاقل به  نی احمق ! نکن ا -

امیبذار من ب  ! 
خودش او را  د یداد  با یاو گوش نم ی ماکان به حرف ها اما

هدف ، دو شبانه روز بود که   نیا یآورد و برا ی به چنگ م  
راحت شود  اسایاز شِر   نکهیا ینظر داشت و برا ریرا ز کاوه
یرا مجبور کرده بود برا اسایرا به خانه فرستاده و  ی؛ هد   

از او ، همراهش برود  مراقبت   
فرمان ضرب گرفت یِ رو   

 یتو سرشون خال د یندارم  دو تا گلوله با یبه کمِک کس ازین -

امیاز پسش بر م ییکنم که خودم تنها  ! 
  آمد که ی م یهد یاش صدا نه یکرد و در پس زم  یهوف اسای

خواند  یاو را م   
بگو !   سی ماکان ! شر درست نکن  خب به پل نیمنو بب -

اصال از کجا معلوم اشتباه نکرده  سیپل شیشاهدت رو ببر پ  
کردنشون  ستی سر به ن ی؟! اول مطمئن شو بعد نقشه  یباش

 ! رو بکش ! مــاکـــان 
را   چیکاوه از خانه خارج شد ، سوئ یاما پلک زد و وقت ماکان

  چرخاند 
 ! داداش الدنگش اومد  -



  ی عمل م اسای  ی  هیبود احتمال به توص یگری هر کس د  اگر
داد اما حال یم سیپل لیکرد و او را تحو     

قصِد کشتِن خواهرانش را داشتند ؟ چرا ! 
خواهِر او بودند ؟ نکهیبه خاطِر ا فقط ! 
سوء قصد به جاِن خواهرانش   مطمئن بود که آنها عاملِ  و

داشت  از اولش بی عج ینانیهستند  در ته قلبش احساِس اطم   
  چیاو ه یِ روزها در زندگ نیبه آن تصادف مشکوک بود  ا هم
گرفته شدِن خواهرانش رینبود چه برسد به ز ی اتفاق یزیچ  ! 
کرد او   یکرد و به دنبالش به راه افتاد و سع یقروچه ا  دندان

قرار گرفت انشانیم ینیرا گم نکند که ماش   
کاوه  یِ و تماِم حواسش را به خودرو د یکرد و گردن کش ینچ
  داد
بود و شک نداشت که   دهیند  وانیاز ک  یدو روز نشان نیا در

ستیاصال در آن خانه ن   
  ابیها از آسخودش را گم و گور کرده بود تا آب  احتمال

به دنباِل   یِ طناِب نامرئ ک یگناه مثل  یاما خوِن ب  فتد یب
 گناهکار 

شود و  یخوردنش م ن یجا باعث زم کیرود و بالخره  یم
اتفاق افتاده بود  نیچه زود ا وانیک یبرا   
کوچه پس کوچه ها خارج و وارِد اتوبان شدند که ماکان ،   از

رو سبقت گرفت ِش یپ نِ یکرد و از ماش  اد یسرعتش را ز   



بود  شی رو ِش یپ یِ به خودرو چشمانش   
د یرس ی دستش به آنها م اگر     
!رمان هور  د یرس  یم اگر  

 
 
 
 
 
 
 
 
  انیکه رو به پا ییچراغِ سبِز راهنما یِ شمارها هیثان دنِ ید  با

کرد و به دنباِل او اد یو فاصله اش با کاوه ، سرعتش را زبود   
  شیها هم برا نیبوِق ماش یقرمز را رد نمود و صدا  چراغ
نداشتند  تیاهم   
  اد یز یاز چهار راه عبور کردند باز فاصله اش را اندک یوقت

گرفت که مبادا گم اش  ینظر از او نم یلحظه ا ی کرد اما حت  
  کند 
  یِ رو اسای خورد و ناِم  یوقفه زنگ م  یهمراهش ب  تلفنِ 

به آن نشان نداد یشد  توجه یم انیصفحه اش نما   



آنکه از اتوبان خارج شود ، راهش را ادامه داد   یب کاوه
رفت یآنقدر که از شهر خارج شدند و ماکان هم به دنبالش م   

کند اما حال    ی م بی دانست چه مدت است که او را تعق ینم
ی حلب ینبود و گاه یمسکون ی ر اطرافشان منطقه د  گرید   

از سکنه مشاهده  ی خال یِ میقد   ی خانه  کیاز   یی ایبقا ای یآباد 
ی آن اطراف تردد نم یاد ی ز یِ سوار یِ شد  خودروها یم  

و وانت بارها ی آب یِ ها سانیمگر ن کردند    
 یبود آنقدر که کاوه متوجه نشود ول اد یاش از او ز فاصله

  ی راند ب یراند و م  ی بود که م  ییحواِس ماکان تماما به او
 خبر از 

د یآ ی به دنبالش م لشیعزرائ نکهیا   
  نکهیکرد تا ا دایادامه پ زیو گر بی تعق نیا گر یساعت د  مین

ی م وهیباغِ م ک یکه از کناِر  یی ها ی از فرع یکیکاوه در   
باغ پارک کرد  وارِ یو ماکان ، کناِر د  د یچیپ گذشت   
که توقف نمود  د یآن کوچه د  یِ و او را انتها د یکش یسرک   
به   ی نگاه می ، از داشبرد اسلحه اش را برداشت و باز ن پس

و خلوت انداخت یخاک یداخِل کوچه    
که کاوه از همان  خورد یبه چشم م یچوب یکوچه در  یِ انتها

  در داخل شد 
و قدم در کوچه گذاشت د یلب کش یزبان رو ماکان   



فرو  شانیها یکه بعض  یِگل یِ وارهاید   د یرا خوب پائ اطرافش
و خلوت عیوس ی  وهیم یِ بودند و باغ ها ختهیر   

به آن انداخت  صورتش   یو نگاه ستاد یکاوه ا  یِ خودرو کنارِ 
  از انزجار در هم شد 

   د یداخِل باغ را پائ یمیقد   یِ دِر چوب  یِ رفت و از بال شیپ
د یرس  یبه نظرش نم یزیچ   

  کِ ینزد  د یدورتر از خود ، شا یسر چرخاند و کم دوباره
توجه اش را جلب کرد  فرو   واریاز د  یکوچه ، بخش یِ ابتدا
خته یر  
توانست از آن عبور کند   یم ی و به راحت بود    
درختاِن   انِ یبعد ، در م  یبه سمِت آن قدم برداشت و کم پس

بود  ستادهیبلنِد باغ ا   
گفت ، به دنباِل   ی سخن م یآمد که با کس یبلنِد کاوه م یصدا

دیدرختان بالخره او را د  انِ یخوردن م چیآن رفت و بعد پ   
 

کاوه هم ،  شد و  یم دهید  یدر گوشه ا ی میو قد  ی آجر یاتاقک
شده بیتخر  مهین یحوض ی دورتر از آن ، پا بر لبه  یکم  

آب گرفته بود  رِ یو دست ز گذاشت   
لب زمزمه کرد   رِ یوجوِد ماکان را نفرت فرا گرفت ، ز تمامِ 

 رمان هور 
 



 
 
 
 
 
 
 

قیآخِر کاِر رف نجایا -  ! 
خودش را از  یکرد و به آهستگ کیشل یاش را آماده  اسلحه

نِ یشد و در ع کیو به او نزد  د یکش رونی درختان ب انِ یم  
د یاو را نشانه رفت و غر حال   

لشخور یافتاد  ر یگ ییبد جا -  ! 
  رهیدرشت شده ، به او خ ییکاوه بال آمد و با چشم ها  سرِ 
  ماند 
پوزخند زد  ماکان   

که تو رو   ساتیاون رئ نویدر رفت ! ا شهیاز دسِت من نم -

ه ام بهت نگفتن ؟انداختن به جوِن خونواد ! 
د یلب کش یِ دست بال برد و زبان رو  کاوه   

؟ یگ یم ی ؟! چ هیک سی؟! رئ وونهیتو د   یگیم یچ - ! 
  ی کرد م یتر شد و حال اگر اراده م کیبه او نزد  ماکان

او را سوراخ کند  یِ شانیتوانست وسِط پ  



  ی تر از خودت برا شرفیتو و اون داداش ب یعنیپس  -

شماها نقشه   یعن ی؟! پس   نیختیمن برنامه نر یخواهرا
نید ینکش  
؟  نیری بگ ریمنو ز یِ خواهرا که ! 

 یحس بود و بعد ، نم نَمک خنده ا یکاوه ابتدا ب ی چهره
بر چهره اش نشست انهیموذ    

انقدر باهوش  خورد یبهت نم  ی د یپس فهم  یدونستیپس م -

یباش  ! 
د یزد و غر یهم پوزخند  ماکان   

آدم رو   هی یِ شونیباشم که اول وسِط پ یکس اد یبهم هم نم -

کامال یسوراخ کنم و بعدش هم سر از تن اش جدا کنم  ول  
مثه تو باشه یوونیح ه یانجامش بدم ! به خصوص اگه  تونمیم  
! 

ستیبه او نگر حی آورد و با تفر نیدست پائ کاوه   
یکن دایالبته اگه وقتش رو پ -  ! 

او  ی حرف ها  ا یحالتش و  ریی ماکان بتواند تغ  نکهیقبل از ا و
پشِت سر و گردنش یسخت ی کند ضربه  لی و تحل هیرا تجز  
چشمانش تار شد  ِش ی پ ایو دن نشست   

# 
*** 



  یبود که نم نیداشت و آنقدر سنگ یبیسرش درِد عج پشت
  توانست گردن راست کند 

  ی بودند و هر چه قدر که تالش م دهیبه هم چسب شیها پلک
گرفتند  یکرد ، از هم فاصله نم   

کردند و با وجوِد بسته بودِن   یخوب کار م   شیگوش ها اما
شان چند برابر شده بود ییچشم و دهانش ، توانا   

ذهِن دردمندش    انِ یتوانست از م یآمد که نم  یم  یمرد  یِ صدا
هورصدا بگذارد رمان  یِ بکشد و رو رونی چهره اش را ب  

 
 
 
 
 
 
 
 

باشه   ادتی  ی گند زد  یکاف  ی! به اندازه  وانیگوش کن ک -

فقط سِر تو یداد  یبفهمن چه گاف  اییسر و صدا  اون بال یب  
  نمی ! فقط من و تو  نب  کننی! کلِک منم م کننی آب نم رِ یز رو
و اون ، اون دهِن گشادت رو   نیا حصارتو   یمست کن  یبر
 باز 



ی و زر بزن یکن  ! 
حوصله بود و از  ی ب ییبه سخن آمد که گو یگرید  مردِ 

د یبار ی م یگرینسبت به هشداِر د  یتیاهم ی ب  شیحرف ها   
و   دنید  یها چ  بی ادباون  دونهیم  یخب بابا ! نه کس لهیخ -

پشت چال اش ن یهم  نجاستیا کهیمرت نیا دونهیم  ینه کس  
من گند زدم ؟! پس   یگیکارش ! مگه نم   یِ پ  رهیم م یکنیم

کنمیخودمم درستش م  ! 
  یدر مهره   ید یاما درِد شد  اورد یکرد سر بال ب ی سع ماکان

گفت که هر دو سکوت کردند  یلب آخ رِ یو ز د یچیگردنش پ   
چنگ زد و   شیبه موها یآمد و بعد کس  یخش خش یصدا

د یکه ماکان نال د یسرش را عقب کش   
   نکن -
پر از نفرِت   یِ و بعد صدا  د یبه گوش رس ی خفه ا ی خنده
یمرد    

در برابِر   یکه الن دار یحال مونده   حال مونده ! درد  -

زنده زنده تو خاک  یکمه  وقت اد یکه سرت م یزیاون چ  
یناله کن د یبا کردمت  ! 
فشار آورد و به زحمت و   ش یااخم کرد و به پلک ه ماکان

اما د یمتر آنها را بگشا یلیجان کندن توانست به قدِر چند م   
بود که  د یآنچنان شد  د یدو شی مردمک ها انِ یکه به م ینور

هم آمدند  یدوباره رو   



خورد   یمحکم سرش را به عقب هل داد که به جسِم سخت مرد 
که در  یقابِل تحمل ریبتواند به خاطِر درِد غ  نکهیو قبل از ا  
ناله کند ، دوباره از هوش رفت د یچیپ وجودش   

*** 
رود ،   ی ور م شیبا دست و پاها ی کس نکهیبار با حِس ا نیا

شد  اریهوش   
بدنش  یِ اعضا یِ رو  یشتریب  یکمتر شده بود و کنترل دردش
  داشت

خودش  را مقابلِ  یمکث پلک گشود و سِر خم شده ا ی کم با
او  یدست ها یِ را رو یزینشسته و چ  شیپاها یِ که رو د ید   
کشد  یم   

داد که سرش بال آمد  عرق از   یکم رمقش را تکان یِ ها دست
د یبازش غر ی چشم ها دنِ یبا د   د یدو یسر و صورتش م   

 ! احمِق کله خِر ُگه -
د یلب کش  یِ خشک بود  زبان رو دهانش   

 ! ماهان -
د یرا چسب شیبا خشم گلو ماهان   

!رمان هور شعوریدرمان ! کوفت ! زهر ! ب  یدرِد ب -  
 
 
 



 
 
 
 
 

سرش را به عقب پرت کرد و دوباره خم شد و انگار با   سپس
که به دوِر دستانش بسته بودند ،  یطناِب قطور یِ چاقو رو  

و در همان حال غر زد  د یکش یم   
آهن ؟ ایصاحاب ؟! طنابه   یب نیا هیچ - ! 

نگاهش را دور تا دوِر اتاقک چرخاند  ماکان   
؟ هیکدوم گور نجایا - ! 

اندک  یزد ول یاش نبض م  قه یخش دار بود و شق شیصدا
آورد که چه به او گذشته است ی م اد یاندک به    

بلند شد ، ماکان   شیپا یِ گفت و از رو یماهان خفه آهان یوقت
و با دسِت آزاد شده اش ، پشتِ  د یهم خودش را بال کش  

را لمس کرد  ورم داشت و مرطوب بود  سرش   
خون بر آن ها   یِ را جلو آورد و قرمز سرانگشتانش

کرد   یم ییخودنما   
پشِت سرش انداخت یبه دِر بسته   یسرچرخاند و نگاه ماهان   

پاشو    الی اطرافن   نیهم  یان  ول یکدوم گور دونمینم -

بکشمت  د یقبِل اون با یِ ، ول رسنی م یبچه ها کِ  دونمینم  



ماکان ؟  رونیب ! 
پلک   یرا گرفت  ماکان به کند  شیاو زانو زد و بازو یِ جلو
  زد 

؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا - ! 
و  د یاو را کش  یِ و با خشونت بازو ستاد ینمود و ا ی پوف ماهان

  همراِه خود کرد
نمیبب الیدادن    حیتوض یبرا ادهیبعدا وقت ز -  ! 

دستش گذاشت  نگاِه ماکان ابتدا به   انِ یرا م  یزیسپس چ و
اسلحه نشست یِ مچ اش و سپس به رو یِ و خونمردگ یسرخ  

 
او را همراِه خود به سمِت در برد  ماهان   

به خودشون مطمئنَن یلیحوض  خ یبود  رو لبه  رونیب -   
گذاشت   ینیب  یِ گشود و انگشت رو یدر را به آرام یِ ل ابتدا

  و ماکان را وادار به سکوت کرد 
و او نشنود  سپس به   د یایب ییپا یگوش کرد مبادا صدا خوب
مطمئن شد  یو وقت د یبرد و اطراف را پائ  رونیسر ب یآرام  
رفت و سپس به او  رونی، ابتدا خودش ب ستند ین یکینزد  آن

  اشاره زد 
  یچشم بست و سرش را به اطراف چرخاند ، انگار م ماکان

اریداشت هوش یدر اصل سع یرا بپراند ول  یخواست مگس  
  باشد 



رفتند و باز ماهان   شیهم در امتداِد اتاقک پ ی به شانه  شانه
د یکش ی، سرک  واریقبل از عبور از حصار و پوشِش د    

گفت ماکان   
دهن لق بهت گفت ؟!رمان هور  یِ اسایاون  -  

 
 
 
 
 
 
 
 

درشت   یو با چشمان د یماهان به سرعت به سمِت او چرخ سرِ 
  شده گفت

؟ دونستیمگه اون م - ! 
که ماهان سر تکان داد  ستیدر سکوت به او نگر  ماکان   

شعورتریب  ی کیاز  یکی -  ! 
جلو رفت و ماکان هم به دنبالش آمد  سپس   
  یِ اریهم اکنون از هوش دانست که برادرش ی خوب م ماهان
، پس تماِم وجودش شده بود گوش و  ستیبرخوردار ن یمناسب  



 ی به پشِت سرش م ی گشت و نگاه  یبر م یهر از گاه  چشم
، مچِ دستش را د ید  ی و منگ م جیاو را گ  یانداخت و وقت  

د یکش یو به دنباِل خود م د یچسب یم   
و   یرا که خرابکار شیها یخودسر د یبا یدانست تا کِ  ینم

کند  یآورد ، ماست مال  یبه بار م  یمشکالِت فراوان   
قرار گرفته بود  به   خیبار از جانِب مافوقش مورِد توب نیچند 
کند  اتیعمل نی ا یبه ادامه  یتوانسته بود آنها را راض یسخت  
برادرش شود و باز ماکان همان اشتباه  یریمانع از دستگ تا

یگر یاز هر وقِت د  شتریکرد و حال ماهان ب یها را تکرار م   
را پشِت سر   یبحران یطیشده بود که برادرش ، شرا مطمئن

ها و تعقل کردنش  ی ریگ  میتصم یِ گذارد ؛ آنقدر که رو یم  
دانست تا چه حد تحِت فشار است ،   یگذاشته است  م  ری تاث هم

و یبه فرشته و بعد ازدواجش با هد  انشیپا یب  یعالقه   
حس کند و   یتوانست کشِش ماکان را به هد  ی او  م یِ باردار
که هر د ید   یرا در چشمانش م  ییحِس انتقام جو یاز طرف  
قوه   ییکشمکش ها گو نیشود و هم یشعله ور م شتریب لحظه
او را مختل کرده بودند  یِ ر یگ م یتصم ی   

شود و چند  یم دهیسوراخ گز  کیآدم مگر چند بار از   وگرنه
محابا ، جان خودش را در   ی فکر و ب یب  ن یچن نیبار ا

 معرض 



مثِل   یبا هوش و ذکاوت یداد ؟! آن هم فرد   یقرار م خطر
  ماکان
  ی  شانه یِ و دست رو ستاد یاست که ا دهید  یکرد حرکت  حس

  ماکان گذاشت و سرش را جنباند 
سیه -  ! 

  دهیو در پناِه دو درخت که تنه در هم تن د یعقب کش را آرام او
  بودند ، پنهان شدند 

زانو   یِ و او را وادار کرد که رو د یرا کش  راهنشیپ پشتِ 
نگاه به او داد  ند یبنش   

؟! ماکان ؟ یخوب - ! 
ستیمعلومه که ن -  ! 

یاش نشست ، چشم بست  لعنت یشان یاسلحه که به پ یِ سرد   ! 
لحظه حواسش پرت شد  کی  فقط   
دانست   یکرد  نم ی زیذهنش تند و تند محاسبه و برنامه ر  در

کشد تا همکارانش به آنجا برسند ؛ پس  یچه قدر طول م   
شد و خودشان را نجات   ی م ری درگ ایو  د یخر  ی وقت م د یبا ای
داد  یم  

  یشک آنها قصد  ی چون ب  د یرس ی به نظر م د یاول بع موردِ 
 جز گرفتِن جاِن ماکان نداشتند رمان هور

 
 



 
 
 
 
 
 
شد  دهیاش کوب قهی نوِک اسلحه دو ضربه به شق  با   

پاشو   الی -  ! 
شانه اش  یِ در راستا میتسل یرا به نشانه   شی دست ها ماهان

ستاد یا یبال برد و به آرام   
 ! باشه ! باشه -

 لیتشک شیرو ِش یکه پ یا هی مرد آمد  از سا یخنده  یِ صدا
از او درشت تر  وانیزد کاوه باشد  ک  یشده بود ، حدس م  

بدقواره تر بود  و   
بفهمه هر دو پسرش رو   یبدبخت تون چه بکشه وقت یِ بابا -

  زنده زنده چال کردن
د یبعد بلندتر خند  و   

ظاهر شد  شی رو ِش یپ وانیبعد ک یدرست بود  لحظات حدسش
بر صورتش نشسته بود  یو لبخنِد پهن و زشت   

 ! به به   داداش بزرگه -



  یدرد  انِ یکرد م یم  یداد که سع ینگاهش را به ماکان سپس
آَوَرد و آن را تا مرزِ  یکه با هر قدم به مغزش فشار م   

برد ، فکرش را جمع کند و بتواند درست  یم  ش یپ یفروپاش
رد یبگ  میتصم   
ماکان از درد  یبه سرش زد که چهره   یاسلحه ضربه ا با

د یدر هم شد و ماهان با خشم غر   
وونینکن ح -  ! 

اش فشرد  قهی شق یِ به رو  شتریکاوه اسلحه را ب اما   
ال  یبا داداِش من درست حرف بزن   معذرت بخواه   -  ! 

باز هم به سِر   وانیک ی وقت یکرد ول یدندان قروچه ا ماهان
را بال برد  شیماکان ضربه زد ، صدا   

خوامی! معذرت م د یباشه ! باشه ! ببخش -  ! 
نشست و سر تکان داد  وانیک ی بر چهره   تیاز رضا  یلبخند 
که باعث شد از د یماکان کوب بدنبه  یبار لگِد محکم نیو ا  
تا شود  درد    

تنه لش ! ُجم بخور ! بلند شو الی -  ! 
دانست که   ینم  یاو کوفت ول یِ بر پهلو  یباز هم لگد  و

ماهان  یِ صدا  یِ کاوه و خواهش و تمنا رِ یپر از تحق یِ صدا
از  شتریب  



اش  یتا بر درد و ناتوان دهی ، به او قدرت بخش یمحرک  هر
را   ی بار که سر بال گرفت ، نگاهش برق نیغلبه کند و ا
 داشت که
از چشماِن خوشرنِگ برادرش به خاطر داشت  شهیهم ماهان
داند  یبود که بفهمد که ماکان ، حال م یاو کاف  یِ برا نیو هم  

  نیاو از ا یِ توانند با همکار  ی چه خبر است و م اطرافش
کنند  دایهچل و مخمصه نجات پ   

چشم در چشِم او دوخت ، آرام پلک زد و ابتدا با سرش ،   پس
اوه اشاره زد و سپس انگشتِ به ک یبه طرِز کامال نامحسوس  

دسِت راستش را به سمِت خود خم کرد  ماکان هم با   ی اشاره
  رمانیبه او فهماند که متوجه   شیباز و بسته کردِن چشم ها

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 



شده است  پس قبل از بلند شدن ، دست در ِگل و   منظورش
برداشت  ماهان یفرو کرد و مشت  نیزم یِ خاک و برِگ رو  

گرفت ینفس   
بچرخم خوامی ؟! م ید یبچرخم  فهم خوامیم -  ! 

کند  یدانست او مخالفت م یبا کاوه بود و م منظورش   
! بمون سِر جات یغلط کرد  -  ! 

که دور از انتظارش بود  یکار   د یماهان را چسب یِ بازو و
و با  د یچرخ  هیبکند  در صدِم ثان د یدانست چه با  یاو م یول  

که عربده   د یکاوه کوب ی چانه   رِ یکلِت دروِن دستش ، ز قنداقِ 
نیبکند چون هم یهم نتوانست کار  وانیاش بلند شد و ک  

تنه اش را به    میماهان سر و گردن چرخاند ، ماکان هم ن  که
دروِن دستش را به صورت او  بِ یترکسمِت او گردانده و   

بود  دهیشکم اش کوب رِ یو در حاِل بلند شدن با زانو به ز دهیپاش   
داد  ماکان   یک یو فحِش رک د ی صورت کش یِ دست رو وانیک

و تلو تلو خورد ستاد یاسلحه اش را چنگ زد ، ا   
اما هنوز آنقدر   د یشن ی از پشِت سر م یا یریدرگ یصدا

 نتوانسته بود بر خودش مسلط شود که حواسش به هر دو جا 
و دِل  د یایبرب کریغول پ وانِ یحال از پِس ک نِ یو در ع باشد 

  ماهان هم نزِد او بود 



کرد کاوه را که بر خالِف او   ی م یزد و سع  ی مشت م یوقت
از بابِت برادرش نداشت و تماِم هوش و حواسش   یا ینگران
 را را
مبارزه با او متمرکز کرده بود ، به کنترل در آورد ؛   یِ ابر
از  یم ین ی دانست حت یبود که م ی ماکان یِ از وجودش پ یمین  

  یِ و برا ستیبازوانش ن انِ ی اش در م یشگی هم یِ بدن قدرتِ 
بود  ریکند و با او درگ کسرهیتوانست کاِر کاوه را   ی نم نیهم   
او بتواند ذهن   نکه یبرداشت و قبل از ا زیسمِت ماکان خ وانیک

 و جسمش را هماهنگ کند و دسِت اسلحه دارش را بال 
و او را  د یاش کوب شانه و او را نشانه برود ، با سر به  اورد یب

پرت کرد  ی به سمت   
را چنگ زد و تنه   راهنشی اش نشست و پ شانه  یِ رو سپس

عمل را  نیهم ا  گریو باِر د  د یکوب  نیو به زم  د یاش را بال کش  
کرد  تکرار   
  ی کرد که دکمه ها یکار را م نیبا خشم و نفرت ا آنقدر

لباس در تِن او از هم   یِ از جا درآمدند و دو سو راهنشیپ
ده یدر  
  شد 
ماکان را   یِ دست موها ک یبار با  نیاو دست برنداشت  ا اما

را گرفت و باز هم   شی گلو گریچنگ زد و با دسِت د 
 ضرباتش



تکرار کرد  را   
فرصِت ناله کردن نداشت و در عجب بود که   ی حت ماکان

 ! چطور هنوز زنده است
د یشن یسرش م ی تکان خوردِن مغزش را در کاسه  یِ صدا   
  د یایماهان بالخره توانسته بود بر کاوه فائق ب  گریطرِف د  در

ش  بدنزانو به پشِت   یو با ضربه  دهیچیپ شیو بازو دوِر گلو
، 

چسبانده و شکستش داده بود رمان   نیاو را به زم یِ زانوها
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 
  لهیو ماکان را به وس ستاد ی، ا د ید  ن یکه اوضاع را چن وانیک
و باعث شد از د یکه در چنگ داشت ، بال کش شیموها ی  

جان ناله کند و نگاِه ماهان به او جلب شود  عمقِ    
زد  یشخند ی و ن  د یلب کش یِ زبان رو وانیک   



هم کمتره ی نیات زورش از مرغِ ماش کهیداداش کوچ -  ! 
دوخته شده بود   ی چشماِن ماهان ، وحشت زده به حجم خون و

وباز مهی ن یِ شانه ها  یِ سِر ماکان رو انِ یم یی که از جا  
خت یر  یم راهنشیاش و پ شانه   
  رونیب  بیاز ج یضامن دار  یِ با دسِت آزادش ، چاقو وانیک
ی اش ، با سرانگشتانش لبه ها غهیو بعد از آزاد کردِن ت د یکش  
  یِ خالکوب کِ ینزد   ییرا جا زشیرا کنار زد و نوِک ت راهنیپ

قلبش فشرد  یِ تِن او و رو   
 شیرگ ها انِ یتماِم خوِن موجود در م ییباره گو ک ی به

  خشک شد 
او   یبرادر هم برا کی از  یتن اش بود  حت  ی ، پاره  ماکان
تر بود  زیعز   

خوِد جان اش بود  ماکان   
 اورد یتوانست تاب ب یافتاد م  یم  ی پسرش اتفاق یاگر برا د یشا
ماکان یول     

قوت است اما    ی، هر چند معلوم بود خسته و ب د یخند  کاوه
زد  ی ج مو تمسخر هم زمان مو  یروزیپ شیدروِن صدا   

؟!   ی از دسِت ما در بر یخواستیم تیداداِش دوزار نیبا ا -

 ! فِِس اش در اومد که



  شتریب یاو بود و کم ی دهی به چشماِن ترس رهیاما خ وانیک
در تِن او فرو رفت و باعث   یچاقو را فشرد که اندک

ی زیخونر  
شد  د یجد  یا   

صدا بال برد  دهیهراس ماهان   
 ! نه -

با سر به برادرش اشاره زد  وانیک   
 !ولش کن -

کاوه برداشت یِ چون و چرا دست از دوِر گلو  یماهان ب و   
و روشن  انگار   کی زدند ؛ تار یماکان سو سو م چشمانِ 

لمِپ دروِن سرش گذاشته بود و مدام دِ یکل یِ دست رو  یکس  
اش  ی شانیپ یِ رو  یزی کرد  چ ی را خاموش و روشن م چراغ

اش یشان یپ یِ که رو  یقطراِت خون دنِ یو ماهان با د  د یلغز یم  
ماکان نتوانست   یزد  ول اد ی، با ناله و درد نامش را فر دند یدو

افتاد و ماهان  نیزم یِ و رو د ی ، تنش به پهلو تاب  اورد یطاقت ب  
پشت پا گرفت و با   شیبرداشت که کاوه برا زیاو خ سمتِ 

اش شانه انِ یم یبعد لگد  یخورد و لحظه ا   نیصورت زم  
هم به   وانیک یوقت  یکرد با آن مقابله کند ول یم  ی سع  نشست

یِ ها ییاو اضافه شد سخت بود که از آموخته ها و توانا  
اش استفاده کند  یو شخص ینظام   



 ن یزم یِ رو ختهی ر ی برگ ها انِ یصورتش م ی  مهی اما ن ماکان
به ماهان بود رمان   رهی، خ گرشید  ی  مهیفرو رفته بود و ن

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهیگنگ بود  درد داشت و حالت تهوع امانش را بر سرش
  بود 
سرد شده بود اما تنش    

   برادرش
د یکش ی م اد یوجودش او را فر  تمامِ    

ماهان    ماهان     
کاوه وبرادرش بود  یِ دست و پا ر یز ماهان   
به فشاِر خون مبتال بود  ماهان   
که جانش به جاِن پدِر قهرمانش   داشت یپسِر کوچک ماهان

  وصل بود



مرد یماهان م یخان ! پدرش ب اریاسفند    پدرش   
باخت یاش را م ی بدوِن ماهان ، هست یهست   
ماهان  یها خنده    
شیها تیحما    
اش ی شگیهم ین یخودبرتر ب آن   
د یکش یبه رخِ او م  شهی که هم  شیعقِل کل بودن ها آن   

هنوز زنده بود ، هنوز جان داشت  زمزمه کرد  ماکان   
   ماهان -
و   د ید  یرا م وانیک  یِ فشاِر دست ها رِ یشدِن صورتش ز سرخ
خوِد او را برداشت  سالحِ او را سمتِ  یکه اسلحه  یکاوه ا  

رفتند ؟  ینشانه م برادرش  
لب خدا را خواند  پشِت سِر هم ریز   
قوت گرفت و برادرش   یکم شیدهانش را فرو برد  صدا آبِ 

  را صدا زد 
  ماهان -
د ی، کلِت او را سمِت ماهان گرفت و خند  کاوه   
چسباند و کاوه با لذت به کبود شدِن  نیکِف دست به زم  ماکان

بود اما رهیصورِت ماهان خ     
خودش   یِ دوِر گلو یقطور و مردانه ا یِ بعد بازو یا لحظه

به آن چنگ زدند تا نفس بکشد  شیو دست هاشد  دهیچیپ   



برادرش ، به سمِت   یِ تقال  یِ صدا  دنِ یبا حِس شن وانیک سرِ 
شتر یرا دوِر گردِن کاوه ب شی و ماکان فشاِر بازو د یآنها چرخ  

بود ، شل  دهیماهان چسب یِ که به دوِر گلو وانی و دسِت ک کرد 
راست کرد که به کمِک برادرش بشتابد که بدنشد و   
بود  ی ماهان کاف  یِ برا نیهم   
را کرد که سال ها آموزش  یو کار  د یرا با حرص بلع هوا
بود رمان هور دهید   
 
 
 
 
 
 
 
 

را دروِن  شیبه طوِر خودکار واکنش نشان داد  پاها بدنش
و  د یکوب وانی ک ی  شانه یِ شکم جمع کرد و بعد محکم به رو  

ماند   شیدست و پاها  یِ و رو د یبه چرخبچه گر مثلِ    
  ک یفرصِت   یاما حت د یکش  یزد و سخت نفس م ی م سرفه

را هم نداشت قیتنفِس عم   



دوباره از خاک  وانیک نکهیاش را برداشت و قبل از ا اسلحه
زد و  یکه نعره ا د یاش کوب یشانیپ  یِ آن رو یِ با انتها  زد یبرخ  
شد  ر یگ نیزم   

کاوه کاست ،  یِ اما کم کم فشاِر ساعدش را از دوِر گلو ماکان
نداشت دنیجنگ  یبرا یتوان گریدسِت خودش نبود  د    

در هوا پرتاب کرد  یو مشت د یچرخ ییهم به محِض رها کاوه
او به مشابه  یِ برا نیماکان برخورد نمود و ا  ی قه یکه به شق   

دو زانو به   یِ و رو د یچیخالص بود  درد در سرش پ رِ یت
خورد  نیزم   
شد  زیو با او گالو د یسمِت ماهان چرخ کاوه   
با مشت شکِم او را هدف گرفت و پس اش زد که   ماهان

  یاسلحه  یِ و نگاهش به رو فتد یب ن یزم یِ باعث شد او رو
 برادرش 

دست دراز کرد و آن را برداشت و ماهان را هدف    ند یبنش
که ماشه را چکاند و جوان بود  ِس یقبل از او ، پل یگرفت ول  

د ی چیگلوله در باغ پ کِ یشل یِ صدا   
داد  یگوش را آزار م یپرده  وانیک ی عربده   

 ! کـــــــاوه -
بلند   ختهیو افسارگس یکرد  وحش ی برادرش را باور نم مرگِ 

زِش یخ ن یشد و به ماهان حمله کرد و او هم شوکه از ا  
دسِت او شد  رِ یاش ، اس ی ناگهان   



ماکان و     
زنده بود  هنوز  ! 
کاوه رساند و آن را برداشت   یخودش را به اسلحه  زیخ شانه

سرش یِ باز به آسماِن بال یو با دهان  د یرو به بال دراز کش  
که   یتوانست بر حِس درد و تهوع ی م یماند  به سخت رهیخ

  داشت غلبه کند 
پر درِد ماهان که آمد ، سر چرخاند و به آنها   یناله  یصدا

د نگاه کر   
شده بود و او ، همان   وانیدستاِن قدرتمنِد ک رِ یباز اس برادرش

با ماکان کرده  شیپ یق یکرد که دقا یرا با ماهان م  یکار  
  بود 
  د یکوب ی درخت م یو پشِت سرش را به تنه  دهیرا بال کش او

داد و آنها را با خانواده شان به ی م یکیرک  ی و فحش ها  
کرد   یم د یتهد  انتقام   
آن را  شی پ یقیدانست ، خودش دقا یدردش را م ماکان
آن شود  رِ ی خواست برادرش هم درگ یبود و نم دهیچش   
لرزانش را بال آورد و آنها را نشانه رفت و بعد  دستِ      
کردرمان هور کیشل  

 
 
 



 
 
 
 
 

گشت یشد که از بدِن ماهان جار ینگاهش ماِت خون اما   
با    د یهول زده ماهان را رها کرد و سمِت او چرخ وانیک
ی و با شادمان د یخند  انهیدروِن دستش وحش یاسلحه  دنِ ید   

زد  عربده   
اش ! تـــو ی ! تو کشت یتو برادرتو کشت -  ! 

شد و از ته گلو ناله زد  ریماکان ت ین یب ی  غهیت   
  داداش -

شد که به نظر    کینزد  ییآمد و به او شیاما آرام آرام پ وانیک
شرارت شی در تن ندارد  از چشم ها یجان  گر ید  د یرس یم  
د یبار  یم   

قتل و خوِن برادرت به   نکهی! با درِد ا کشمیتو رو هم م -

خونواده ات  مادرت   ی سراغِ زنا رم ی! بعدش م کشم یگردنته م
، 

ات  بعدش هم اون  قه ی، زن داداشت و اون رف خواهرات
  ارمیرو سرشون م ییحرومزاده ات  همون بال یبرادرزاده 

 که سرِ 



سه وعده ، صبح و ظهر و شب   یجونت آوردن  روز فرشته
  !هر بار هم دو نوبت

و ادامه  د یصورت و چشماِن سرخِ او ، با لذت خند  دنِ یبا د  و
  داد

جونت رو هر    ی؟! خوشت اومد ؟! محِض خاطرت هد  هیچ -

 وعده سه نو
گلوله   نیمتعدد گم شد و ا یها  کیلش یِ صدا انِ ی در م حرفش

تن اش را سوراخ کردند  یگر یپس از د  یک یها بودند که    
شد که او را  یآتش دنِ یباعث شعله کش شیبا حرف ها د ینفهم

ماکان  یِ تا آن لحظه زنده نگه داشته بود و قدرت به بازوها  
دست بال آورد   ع یمکث و سر  یلحظه ا ی؛ آنقدر که ب ختیر

  و او را هدف گرفت
در چشماِن ماکان نبود   یمانیرحم و پش  یذره ا یحت و   
خودش  یبه سمِت جلو تاب خورد که او ، به سخت وانیک تنِ 

جانش کناِر او بر  ی بعد ، جسِم ب یو لحظات د یرا کنار کش  
افتاد  نیزم   
، حال باغ غرِق   ی ریپر از کشمکش و درگ یق یاز دقا بعد 

ود سکوت ب   
در سِر ماکان ، پر از سر و صدا بود  اما   

زنده بود و لب به گوشش چسبانده و  وانیکرد ؛ انگار ک بغض
کرد   ی مدام تکرار م   



اش ! تـــو ی ! تو کشت یتو برادرتو کشت -  ! 
و   د یپر رونیپلکش ب یاشک از گوشه  یبست و قطره ا چشم

  زمزمه کرد 
  داداش    ماهان -

  ی سر برسند ، جنازه  یلعنت یِ روهایآن ن ی دانست وقت یم
د ی چهار برادر را خواهند د    

و کاوه ، او و ماهان وانیک   
هم خونشان   یِ و هر کدام برا دند یکه سخت جنگ یبرادران

کدام نتوانستند زنده بمانند   چیچنگ و دندان نشان دادند اما ه
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد   یخبر تصور م دنِ ین حاِل خانواده اش را با ش ماکان   
و پدرش ، مانا و تابا مادر    
و پسرکش یهست    



انگار فرزندشان هم به سرنوشِت مادرش   یآخ از هد    یهد 
شد  یدچار م   
انتقاِم ناتمامش   انتقامش     
سرش نشست رِ ی ز یگرفتند که دست یشتر یشدت ب شیها اشک   
باز کرد  چشم   
 د یدو یسرش نشسته بود ، عرق بر صورتش م یِ بال ماهان

سر و گردنِ  رِ یرنگ نداشتند اما کِف دستش را ز شیو لب ها  
کرد او را بال بکشد   یم یفرستاده بود و سع برادر   
؛ خودش  دیدراز شده اش کش یِ زانوها یِ ماکان را رو تنِ 

بود  فیقابل توص ریحاِل برادرش غ یضعف و درد داشت ول   
از   شتریشده و ب ی صورتش قاط یِ خوِن روماکان با   اشکِ 
گرفت یکه در بدنش بود ؛ جان و نفسش را م  یگلوله ا   
رمقش را بال    یماکان اوج گرفت ، دسِت ب  ی هیگر یِ صدا

کرد او را کشته   ی فکر م  د یصورِت ماهان کش یِ آورد و رو
 است

- 
ماهان    داداش    ماهان    ماهان    
او را چنگ زد که   راهنِ یپ یِ افتاد و جلو نیرمق پائ یب دستش

چسباند  شانهزد و به   حصارماهان با وجوِد دردش ، او را    
 ! جانم داداش   خوبم  خوبم  خوبم داداش  من خوبم -

تمام شد  گریسالمِت ماهان ، طاقِت ماکان د  دنِ یانگار با د  اما   



هم آمدند   یِ رو  شیبه شمارش افتادند و پلک ها شیها نفس
شد که رهی و با وحشت به او خ د یماهان سرش را پس کش  

  یِ او افتاد  دست رو یِ بازو یِ و رو  د یچرخ یبه آهستگ سرش
اش گذاشت و تِن او را تکان داد  شانه   

 ! ماکان ؟! ماکان -
وحشت زده اش بلند شد   ادِ ینگرفت ، فر یجواب یوقت و   

اکــــــانمــــ -  ! 
# 

*** 
 " دو ماه بعد "

رفت و آسماِن سرخ شده ، نشان از   ی م یکی رو به تار هوا
بارِش برف داشت یِ کینزد    
سامان   یرا اندک  زشیم یو دستکش را جمع کرد و رو دفتر
د یبخش   
مچ   یِ برداشت و به ساعِت رو  یاش را از پشِت صندل یپالتو

انداخت رمان هور یاش نگاه  
 
 
 
 
 



 
 
 

 د ینه ؛ اما با  ای رسد  ی به موقع م ک یتراف نیدانست در ا ینم
زد  ی سر م یبه هد    
داد  یرا در خانه حبس کرده بود و عذاب م خودش   

و   یرفت و هست یپدرزنش م یبه خانه   د یبا  یطرف از
برد  ی پسرکش را به خانه م   

د یجنب یزودتر م د یبا پس   
بود  کی تار مهی زد ؛ راهرو ن رون یاتاقش ب از   

  یاش ، از پله ها قهی دنِ یرا تن زد و بعد از بال کش پالتو
شد  ریساختمان سراز یِ خروج   

این یاعتصام -  ! 
احترام   یو با خستگ ستاد یسرهنگ ، ا دنِ یبا د   سرچرخاند 

  گذاشت
بر لِب مرد نشست یلبخند    

برهیاونور م نوریالن اگه باد بزنه ، تو رو با خودش ا -  ! 
زد که    یشد و در چشمانش سوال موج م کیبه او نزد  ماهان

  سرهنگ با دست به صورتش اشاره زد 
بارهیم یات خستگ افهیاز ق -   

گرفت  یزد و نفس یلبخند  ماهان   



عقب   یبرگشتم کارا یعادت دارم  تازه از وقت زایچ نیبه ا -

کنم یدگیبهشون رس د یهست که با   یاد یز یمونده    
سر تکان داد  سرهنگ   

؟  یاوضاعت چطوره ؟! خوب - ! 
برد  شیپالتو بِ یدست در ج ماهان   

  خوبم قربان -
 شیابروها انیم  ینگبدنشد ، اخم  کیبه او نزد  سرهنگ
کرد   یم ییخودنما   

چطوره ؟ تشینشد ؟! وضع یخبر - ! 
د یکش یاز ته دل آه ماهان   

که   نیخب   هم  یول  ست ین یاز بهبود  یاثر  چ یمثل قبل  ه -

شکر داره یِ زنده اس خودش جا   
د یبه چانه اش کش یهم سر خم کرد و دست سرهنگ   

اونا تا چه حد   میدونیخطرناکه  نم  طی؟! شرا  یمراقب هست -

  باور کردن
چشمانش را به صورِت او داد و آرام گفت ماهان   

دخترا    اد یبه نظر ب یعاد  زیهمه چ کنم یام رو م ی تمام سع -

هم مطابقت داره و زیو خونه حبس کردم  همه چرو هم ت  
ستیشواهد هم براش کم ن تازه   

و نگاهش را در   د یلب کش یِ آرام سرجنباند  زبان رو سرهنگ
سرد و خلوت چرخاند رمان هور  یمحوطه   



 
 
 
 
 
 
 
 

  نیا فِ یتا تکل  د یرو متوقف کن  زیمدت همه چ هیبهتره  -

ها بالست  تو هر دو طرف تیمشخص بشه  حساس هیقض   
انگار اونا هم گوشاشون  دمیکه من از گزارشاتت فهم اونطور
کردن زیرو ت   
با سرهنگ   نکهیلبش را لمس کرد و با وجوِد ا  یگوشه  ماهان
بود  ی هد  ِش یگفت اما تماِم فکر و ذکرش پ یسخن م   

اون  دونستنیانگار اونا هم نم یاز تحرکاتشون مشخصه  ول -

کامال مشخصه  کننیم  یور دارن چه غلطدو تا جون  
  سردرگمن
گفت یچشم تنگ کرد و هوم  سرهنگ   

  نیهم  میتلفات بد  نیاز ا شتری ب  خوامیحواست باشه  نم یول -

که ترکش  نهیالنش هم من تحِت فشارم و تماِم تالشم ا  



ها و   یریدرگ نیا ی هیقض   رهی به تو و رفقات نگ هاشون
خوانیشده  مقامات بال حساس شدن  نم یها جنجال یراندازیت  

بشه  چون در   یی تو رسانه ها بزرگ نما ایبشه  ی تیامن هیقض
نیتماِم توجهات به ا یخبر  ن یصورت با درجِ کوچکتر نیا  

تو سوراخ موش  رنیو اونوقت بازم م  شهیجلب م  انات یجر
نه  یکس گهید    کشنیدست از کار م یمدت طولن هیشون و   
رو داره و نه حوصله اش رو که بخواد انتظار بکشه    وقتش

یا دهیداغ د  یِ که تو و اون بچه ها خوامیعالوه بر اون من نم  
برادرت دوِر خودش جمع کرده بود مشموِل قانون و   که

هر کدومشون   یدونیچون خودتم خوب م   نیمجازات بش
 حداقل 

  شهیخالف و جرم تو پرونده شون ثبت شده که باعث م هی
کارشون به دادگاه و پاسگاه و زندان بکشه و نه من و نه تو  

نو یا  
هم ا یقضا  یو باق یراندازی! در مورِد ت میخواینم    

کند  ی تالش م اریداد که بس یکرد و چهره اش نشان م سکوت
د یتا خشم اش را کنترل نما   

و به نفعِ خودمون جلوه   یرو عاد   زیهمه چ م یکنیم یسع -

تو  یریی تغ نیکوچکتر  یدونیاما    خودتم خوب م  میبد   
هم تونستم تو رو از  نجاشی، به ضرر ماست ! تا هم تیوضع

بکشم اما رونیمعرکه ب  نیا     



گام برداشت که ماهان هم   لشیکرد و به سمِت اتومب یپوف
 همراه با او شد  سرهنگ با تاسف سر جنباند و دِر خودرو را

که   یبه او انداخت ؛ نگاه  یو قبل از سوار شدن نگاه گشود 
را برداشت کرد  ترحم ،  ی مختلف  یشد حس ها یاز آن م  
هی، خشم و گال افسوس   

ندازهیآدم که همه رو به دردسر م هی یِ ها یامان از خودسر -   
ماهان به درد آمد  دلِ    
دوماه را با کابوِس مرگ گذرانده بود  نیا تمامِ    
گفت ی گرفته ا  یِ و با صدا د یدهانش را بلع آبِ    

بازم بتونه دردسر  یکه دارمو بدم ، ول یحاضرم هر چ  -

  درست کنه
زد  یلبخنِد تلخ سرهنگ   

  زشیعز یدردسرا  ی برا یکه دِل آدم حت  یامان از روز -

  هم تنگ بشه
را   اطیبعد ح ی بلند کرد و کم یخداحافظ یبه نشانه   یدست

 ترک نمود رمان هور
 
 
 
 
 



 
 
 

 یِ و سالنه سالنه به سمِت خودرو د یکش ی قیآِه عم ماهان
  خودش رفت

داخِل خودرو و   یِ فضا  یِ فرمان نشست و تنش از سرما پشت
ها به لرز افتاد  یصندل   
و استارت  ابد یتا بتواند آرامِش خودش را باز د یطول کش یکم
  بزند 
داشت یاد یراِه ز  یهد  یخانه   تا   

*** 
از حضورش پشِت در اطالع دارد  یدانست هد  یم  نکهیا با

داخل  انیللا گو ایانداخت و  د یاما باز هم زنگ زد و بعد کل
 شد

 
منتظرش بود  دخترک   
فته بود قاب گر   یرنگ اهیاش را شاِل س دهیرنگ پر صورتِ    
اندِک شکمش از پِس آن لباِس  یِ لغر شده که برآمدگ آنقدر

گشاد مشخص بود   ی رهیت   
آشپزخانه  یِ به او گفت و راه یبه دست ، سالم  د یخر ی سهیک
  شد 



ستاد یچهارچوب ا انِ یکرد و م یگاِز خاموش اخم دنِ ید  با   
ست یرو شعله ن ی گیبازم که د  -  ! 

مبل نشست و آرام گفت یِ حوصله رو یب یهد    
ست یگشنه ام ن -  ! 

د یرا به چنگ کش شیکرد و موها ی پوف ماهان   
  یکه زندگ یهست یخودت به درک اصال ، فکِر اون بچه ا -

نه ؟ ایتو بنده  یِ اش به زندگ ! 
و از   د یکش رونی ب بی از ج یسوال و جواب ، گوش یب سپس

و بهداشتِ  یکه نسبت به سالمت  ییاز رستوران ها یکی  
داشت ، سفارِش دو پرس کباب و مخلفات   نانیاطم شیغذاها
  داد

شد  رهیاش خ ینشست و به دستاِن استخوان یهد  یِ روبرو   
  بابات امروز زنگ زد  -

آرام بال آمد و نگاهش به صورِت او نشست  ماهان   یهد  سرِ 
دراز کرد  یعسل زِ یم رِ یرا ز ش یزد و پاها هیمبل تک  یِ به پشت   

یبر  یخودشون  نخواست ی ببرتت خونه  خوادیم  گفتیم -   
و   فیضع  یِ آِب دهانش را فرو برد و با همان صدا یهد 

  رنجورش گفت
نجاستی من ا یخونه  -   

رد یتوانست بپذ  ی حاِل او را نم نیشد  ا  یعصب ماهان   



و   یکه به وقِت درد و بدبخت ستیکه مرِدش ن یخونه ا -

تو چه هچل و   یترس ازت مراقبت کنه ؟! اصال متوجه
یبدبخت  

نه ؟!رمان هور  ای  میافتاد  یا  
 
 
 
 
 
 
 
 

  نکهیبا فکِر ا  هیبغض کرد  خودش که هر ساعت و ثان  یهد 
  گریکرد ؛ د  ی ندارد ، خودش را شکنجه م  یخانه اش مرد 

 چرا
؟ دند یکوب یرا بر سرش م  ت یواقع نیا آنها ! 
ب را از او گرفته بود که شب ها خوا یتیواقع   
و   یکیخانه هم که در تار  لِ یاسباب و وسا یِ با صدا یحت

و از خواب  د ی ترس ی شکستند ، م یقلنج م  ییسکوِت شب گو
ی م  
د یپر   



اش را در کِف دستش گرفت و   ی شانیکرد و پ ی نچ ماهان
  کالفه گفت

دوباره شروع نکن   یهد  -  ! 
و حرف بزند و  ند ی، برابِر او بنش  یبود که روز امدهین شیپ

ند یرا نب شیاشک ها  ! 
هق اش که بلند شد ، او هم از جا برخاست و به آشپزخانه   هق

   رفت  دلش گرفت
بود  یخال یاد یبرادرش ز  یِ جا   
ختیر یهد  یآب برا یوانیبر هم فشرد و ل لب   

دستانش گرفته   انِ یکه به سالن برگشت او صورت م دوباره
د یلرز یبود و شانه اش م   

نشست و آرام او را خواند  کنارش   
خانم ؟ یهد  - ! 

آب را به سمتش گرفت   وانِ یبال آمد ، ماهان ل  یبه نرم  سرش
د ینفس سر کش کیو  د یآن را چسب  یهم دو دست یو هد    
چون  د یبه او بگو یدلدار یبرا  یزیفرصت نکرد چ ماهان
زنِگ خانه به صدا درآمد  یِ صدا   
  یبود ، پس مجبور شد پالتو به تن کند و برا ی موتور کِ یپ

برود  رونیگرفتِن غذا از خانه ب لیتحو   
هنوز همانجا نشسته بود  یبازگشت ، هد  یوقت   



ظروِف   یِ حاو  یِ ها کیمبل انداخت و پالست یِ را رو پالتو
گذاشت ز یم یِ بار مصرف را رو کی   
زد ، دلش ضعف رفت یهد  یِ نیب  رِ یخوِش کباب که ز یِ بو   

شکمش نشست یِ اراده رو یو دستش ب د یلب کش یِ رو زبان   
ماکانش ، گشنه بود  دخترکِ    
، لبخند زد  د یواکنِش ناخودآگاِه او را د  نیکه ا ماهان   
  شیپرورده و سالد را روبرو  تونیشد و ظرِف کباب و ز خم
ود و کناِر دستش گذاشتدوغ را گش یو سپس دِر بطر د یچ   
  یِ رو  یخجالت زده خودش را جمع کرد که ماهان ، دست یهد 

و زمزمه کرد  د یسرش کش   
  تتیوضع  نهیگناه تر یهمه مشکل ب نیا نِ یاون کوچولو ب -

ضررش فقط   یر یکه اگه به خودت سخت بگ ست ین یجور  
از همه اون و   شتریب  کشنیخودت باشه  همه عذاب م یِ برا

  پدرش
رنگ را   د یبه نم نشستند که ماهان دِر ظرِف سف یهد  چشمانِ 

خانه را پر کرد رمان هور یِ گشود و عطِر کباب فضا   
 
 
 
 
 



 
 
 

او   یِ گذاشت و خودش هم روبرو یدستاِن هد  انِ یرا م قاشق
توجه به او مشغوِل خوردن  ی اش ، ب  یراحت  ینشست و برا  

  شد 
  ی، به تند  دیاش د  یو مشغوِل غذا الیخ یکه او را ب  یهد 

را جدا کرد و در دهان گذاشت و دو  دهیبزرگ از کوب یتکه ا  
د یپر از برنج را پشِت سِر آن بلع قاشق   
فراموشش شد و   ز یهمه چ یقیدقا  یلذتش چشم بست و برا از

خورد  یبا شوِق فراوان غذا م   
فکر   ی زیبه هر چ شیپ  قهیزن تا چند دق نینه انگار هم انگار
یکرد ال گشنگ یم  ! 
، با دو لپ پر مشغوِل خوردن    یآمده ا یحال چون از قحط و
  بود 

کرده  د یزد  تاک  هیرا به اتمام رساند و به مبل تک شیغذا ماهان
باشد  یگریتر از د  مانیاز پرس ها ، پر و پ یکیبود که    
آمد و او منتظر بود  یوزِش باد م یصدا   
توانست دخترِک باردار را   ینم   یو زمستان شِب سرد  نیا در

  تنها بگذارد 



بار زنِگ در به صدا در  نیهنوز در حال تناول بود که ا یهد 
رهیو وحشت زده به ماهان خ دهیآمد و چشمانش ، ترس  

  شدند 
ستاد یزد و ا یاو لبخند  اما   

  نترس  آشناس -
و آهو بودند که  اسای نیبعد ا یسمِت در رفت و لحظات به

  داخل شدند 
کرد و آهو   یغرغر م  کسرهی چه ، اما  یمعلوم نبود برا اسای

چرخاند  یحدقه در چشم م    
با آن حال و روز اخم   دنشیو آهو به محِض د  ستاد یا یهد 
  کرد 

؟ هیچه وضع نیا - ! 
که   یپس از دست دادن با ماهان و در حال اسایرفت و  جلو

د یرسدو زن مشغول بودند ، آرام پ   
 !چه خبر ؟ -

نظر گرفت ری را ز یهد  یرکیز ر یز ماهان   
 !دنبالشن! تو چه خبر ؟ -

کرد  زانی ، آو زیرا درآورد و از رخت آو شیپالتو اسای   
سکوت و سکوِن  هی ییجورا هی   یچیفعال ه   یچیه -

  وحشتناکه  آرامِش قبل از طوفان
برد  بیکرد و دست در ج ی پوف ماهان   



بتونه انتقام   نکهیا یِ خراب شه  ماکان برا زیهمه چ خوامینم -

جونش رو یرو وسط گذاشت ، حت  زشی همه چ رهیبگ   
  یِ زد و دست برا یکه لبخند م یو در حال  د یکش یآه اسای

حرکِت لب جواِب او را داد  نی گشود ، با کمتر  یخواهرش م   
  ینبوده  قصه  هودهیشد ، ب ختهیوسط ر ن یکه ا ییخونا -

 انتقام سِر جاشه رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انِ یچسباند و بدِن لغرش را م شانهخواهرش را به  سرِ 
  بازوانش فشرد 

من چطوره ؟ ینبات زعفرون  - ! 
، ماهان پاسخ داد  یهد  یِ جا   

از قند و شکرش نمونده ،   یچیه  دهیننه اش بهش غذا نم -

شهیم نی فکر کنم زعفرونشم داره ته نش  ! 



پنهان کرد اما او   اسای  ی شانهسر در   دهیشرمنده و ترس یهد 
د یو سرش را پس کش د یشانه اش را چسب   

نشسته بود  ی گره محکم  شیابروها انِ یم   
د یو غر د یخواهرش را چسب ی  چانه   

  یبد  یخوایم  ی، جواِب خدا رو چ ی چیجواِب ما رو که ه -

 !آخه ؟
را   یهد   ی با هشدار نامش را خواند و سپس به نرم آهو

  خطاب قرار داد
شهیغذاتو بخور  سرد م ا ی ب  زم یعز ایب -   

زد و چهره اش نم   ینشست  لبخند  ز یم یِ رو  اساینگاِه  و
 نمک نرم شد  سر چرخاند و به ماهان چشم دوخت  کاش او

  یاو پدر یِ مثِل او داشت که در نبوِد پدرش ، برا ییعمو هم
    کند اما

بود   ولیه کی  یعامر  برزِ یفر     
 ن یو تا آخر ند یرا به سمِت مبل برد و مجبورش کرد بنش یهد 

را تمام و کمال بخورد  شیلقمه ، بر او نظارت کرد که غذا   
آخر به او خوراند  یرا تا ذره   تونی سالد و ز یحت   
آورد ، ماهان به   یچا شانیم شد و آهو براکه تما شیغذا

کرد  یمچش نگاه یِ ساعِت رو   
ستاد یو ا د یفنجانش را سر کش  یمانده  ته   

منتظره یشلوغه  هست ابونایبرم  خ د یبا -   



دوخت  ی به تن کرد و چشم به هد  پالتو   
  نهیتو ا ی  فهیاما وظ  میدار یا فهیوظ هیوسط  نیما همه ا -

ن یآسمون به زم  ی که فقط مراقِب خودت و بچه ات باش  
به آسمون ، تو فقط جوِن خودت و بچه ات رو   نیو زم اد یب

رو بسپر به ما زای چ  هیبچسب  بق   
آرام سر جنباند و از او تشکر کرد  یهد    

از او و آهو به سمِت در رفت    ی کوتاه یِ هم با خداحافظ ماهان
یِ و صدا  ستادند یپله ا راه  انِ یاش کرد  م  یهمراه اسایو   

بال باعث شد نگاه هر دو به آن سمت   ی شدِن دِر طبقه  بسته
اخم کرد  اسایبچرخد     

؟  دهیجد  هیهمسا - ! 
چانه بال انداخت و با آرامش گفت ماهان   

ما     اسایهست اما  یراحت  حواسمون به هد  التیخ -

م یتونینم ی، ول می حفظ کن گرانیرو از خطِر د  ی هد  میتونیم  
هواشو  شتری ب  می ریرو بگ زنهیکه به خودش م یبیآس یِ جلو

 داشته باش رمان هور
 
 
 
 
 



 
 
 
د یبه گونه و گردنش کش یدست  یبا ناراحت اسای   

ماکان گهی فقط م رهیهر طرف خونه م  خونهیحرفمو نم -   
فرستاد   رونی، از عمِق جان ب  یاز سِر ناراحت ی هم آه ماهان

  و سکوت کرد 
نداشتند بزنند که ماهان گفت یحرف  گرید  انگار   

خداحافظ   نمتیبیبعدا م -   
بود ،  ستادهیپله ها ا ی  انهیبرده و م ب یاو را که دست در ج و

  ترک کرد 
  یِ برف رو یدانه ها نیبار که پشِت فرمان نشست اول نیا
فرود آمدند  شهیش     
یخیسرد و  یجهنم بود ؛ جهنم کی شیزمستان برا  نیا   

*** 
را   شیموها یِ و رو د یپسرکش کش یِ گلو رِ یهسته تا زرا آ پتو

  شکوفید 
ش به خواب  حصارراه خانه و در   ی انه یخسته بود که م آنقدر
  رفت
را   شیکه کِش موها یسالن را خاموش نمود و در حال چراغِ 
دنِ یاتاقشان شد اما به محِض ورود با د  یِ کرد ، راه ی باز م  



و   د یتخت نشسته بود ، لب گز  یکه پشت به او و لبه  ماهان
  غم بر چهره اش نشست

بر گردن   یو حوله اباز یتنه   می و ن سیبا سِر خ همانطور
ره یخ ی کنار رفته به آسمان برف یِ آنجا نشسته و از پرده ها  

  بود 
  یم  ینیبر گوش سنگ ابانی و سکوِت شهر و خ ی برف یِ هوا
  کرد 

  گرِ یبه سمتش گام برداشت و خودش را از سمِت د  آهسته
د یتخت بال کش   

، به سمِت او رفت و دست   شیتخت و به کمِک زانوها یرو
شانه اش گذاشت یِ رو   

 !ماهان ؟ -
صورتش ، قلِب او  یِ و گرفتگ د یرخش به سمِت او چرخ مین

و زمزمه کرد  د یکش حصاررا چنگ زد  از پشت او را در     
برات رمیبم -   

د یاو را شن یخفه و گرفته   یِ داص   
  خدا نکنه -

شکمش در هم گره خورده   یِ ، انگشتاِن او را که رو  دستش
زد  شیبودند ؛ نوازش کرد و آرام صدا   

؟ یهست - ! 
با تماِم احساسش جواِب او را داد  زن   



؟یجاِن دِل هست - ! 
رمان هور  د یماهان لرز یِ صدا  

 
 
 
 
 
 
 
 

خواهرام    همه داغوننبابام   مامانم     -   
شانه اش بود  انِ یم یا  شکوفه پاسخش   
گردنش را   یمهره    یهست یِ بار لب ها  نیخم شد و ا گردنش

  لمس کردند  بغض کرد 
ماکانم   یداداشم    داداشم ، هست  -    

هم فشرد و تماِم تالشش را کرد که   یِ را رو شیها پلک
  خودش را کنترل کند اما نتوانست

ه کش شیمژه ها انِ یاز م اشک ناباورانه او را  یو هست د یشر 
او ییصدا زد  تکان خوردِن تخت را حس کرد و بعد جابه جا  

  را
ستیگر  یاو بود و مردانه م حصاربعد سرش در  یلحظات   



توانست بکند  ی نم ی هم کار یهست   
دانست همسرش به شدت تحِت فشار قرار دارد و به هر  یم
شود  یزند ، بسته است و با بن بست روبرو م یکه م  یدر   

رد یآرام بگ یرا نوازش کرد و گذاشت تا کم شیموها   
# 

*** 
توانست او را آرام    یبود که م یش تنها کس حصار  انِ یم زنِ 
  کند 

ه دوِر بودند ک یلغر و کوچکش انگار حصاِر بزرگ  بازوانِ 
ی ها و ناراحت  ی ، تماِم بد  یشدند و چون سپر یم دهیتِن او کش  

  ی م یش که جاحصار انِ یکردند  م  یرا از او دور م ها
ماندند  ی غصه ها پشِت در م یگرفت انگار همه    

  یِ ساعِت رو   شکوفید  قیاش را عم یشانیبرد و پ شیپ سر
آسمان ، نشان از صبح داشت ییو روشنا وارید    

  ینگاه رونی آمد و از پنجره به ب رونیاز تخت ب  آهسته
برف   زیر  یو دانه ها د یبار یانداخت  آسمان هنوز هم م 

ن یزم یِ رو  
آمدند  یپوش فرود م د یسپ   
صورتش ، لباس گرم   یِ و بعد از شست و شو د یرا کش پرده
و صبحانه آماده کرد  د یپوش   



به طاها   یل از ترِک خانه ، سرخورد و قب ی ز یچ یسرسر
  زد 
 نیبست ؛ خودش ا یرا به گلوله نم وانیاگر ماکان ، ک د یشا

کرد  یکار را م    
به پسرکش برساند  یبیآس یگذاشت کس  یداد اما نم یم جان   
بر صورتش نشست و   یخانه که خارج شد ، سوِز سرد  از

  باعث شد بلرزد 
  انیبود که م نیو تماِم حواسش به ا د یگردنش را بال کش شال

نخورد  ن یبرف ها ، زم   
 شیآن دندان ها یِ فضا  یِ خودرو که نشست ، از سرما درونِ 
منتظر  یا قهی را چرخاند و پنج دق چیخوردند  سوئ یبه هم م  
گرم شود لیتا موتور اتومب ماند    
مقصدش   نیاول شهیکجا برود ؛ مثِل هم  د یدانست با یم
بود رمان هور  مارستانیب  
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
  یپارک  یِ وقت جا چیبود و ه نیپر از ماش شهی که هم  یابانیخ

مانده یشد ؛ حال آنقدر خلوت بود که کم  ینم دایدر آن پ  
پارک کرد  مارستانی ب یدِر ورود  به   
د یتنگ شده ، اطراف را پائ  یشد و با چشمان ادهیپ   

تکان داد  یدورتر پارک شده بود ، سر ی که کم ین یماش یبرا   
  ییشناخت  سالِم بلند بال یاو را م گری، د  مارستانیب نگهبانِ 

گرم دعوت نمود  یِ چا وانیل ک ینثارش کرد و او را به    
را رفت که دو ماِه تمام هر   یزد و راه یماهان تنها لبخند  اما

کرده بود  یروز ط   
توانست به آنجا   یچشم بسته هم م  گریشد که د  ییراهرو واردِ 

د یایب   
دادند  ی م کیکه کش ی نیدر و مامور یِ نگاهش رو شهیهم مثل

  ، نشست
باشند چون او   اریهوش شهیهم د یدانستند با یم  گر یهم د  آنها

آمد  یوقت به آنجا م ی وقت و ب   
گفت ید یخم کرد و خسته نباش  شانیبرا یسر   
آن نگاه   یِ رو  دهیو به تخت و فرِد خواب ستاد یپنجره ا پشتِ 
  کرد 
انتظار بکشند  د یبا  گریدانست چه قدر د  ینم   



  ن یاز محافظ ی کیو به  د یداد و چرخ رونی ب شانهاز  یآه
شد  کینزد    

که ؟ نید یند  یاوضاع خوبه ؟! مورِد مشکوک - ! 
داد  یم یداری سرخش نشان از شب ب چشمانِ    

امن و امانه ینه قربان  همه چ -   
شانه اش گذاشت یِ تکان داد و دست رو  یسر ماهان   

نکرده ؟ یرییتغ - ! 
تکان داد که ماهان شانه اش را فشرد و   یجوان سر مردِ 

  زمزمه کرد 
ی خسته نباش -  

رفت ، با پزشک و پرسنِل   ی پرستار ستگاهیبه ا شهیهم مثل
کرد  یصحبت مارستانیب   

نمود و بالخره ،  یآن اطراف را وارس ی خودش هم کم سپس
شد   یرفتن در راهروها راض  نیساعت بال و پائ ک یبعد از 

 که
  یرا ترک کند  مدام زماِن حضورش در آنجا را طولن آنجا
بشنود   یخبِر خوش د یکرد تا شا ی تر م   
یبود ول یاحمقانه ا د ی خام و شا  الِ یخ     

داشت یگخفته اش بست مارِ یبه آن اتاق و ب  زیچ همه   
و دوباره پشِت فرمان نشست د یکش یآه   

 رمان هور ***



 
 
 
 
 
 
 
 
نداشت که از تخت و    یلیشد اما تما داریآهو ب  یسر و صدا با

داشت ، دل بکند  حصارکه در  یبالشت   
چسبانده بود و عطِر جامانده  یروبالشت  دِ یسف یبه پارچه   ینیب

د ی کش یرا نفس م    
ساعت ها را به همان حال   د ی زد شا ی به او سر نم اسای اگر
گذراند  یم   
د یچیبلندش در اتاق پ یِ گشوده شد و صدا یاتاقش به تند  درِ    

خرِس تنبل گهیپاشو د  -  ! 
خواب بودنش ، دست از   الِ ی به خ د یرا بست تا شا  چشمانش

شناخت ی، خواهرش را خوب م  اسای یسرش بردارد ول   
گونه اش زد   یِ رو یتقه ا یو به آرام  د یرا از سرش کش پتو   

  باز کن چشماتو  خر ، اون عموته -



همانطور و به همان حال ماند ، بالشت را از   یهد  یوقت و
چشم گشود و به آن چنگ زد   ی که به تند  د یدستانش کش انِ یم  
 

بال رفتند و بالشت را رها کرد  اسای یِ ابروها   
با اخم گفت یهد    

کن ولم -  ! 
بود که او به تن داشت یلباس ی   رهیاما خ اسای   
شناخت یماکان را خوب م دِ یو سف یمشک ورِ یپل   
د یاش را مال یشانیکرد و با انگشتانش ، پ  یپوف   

؟ ی تمومش کن یخوایآخه ؟! نم ی کنیم ینطوریچرا ا - ! 
گفت ی گرفته ا یبه او پشت کرد و با صدا یهد    

 ! دست از سرم بردار -
تِن او رد کرد و   یِ او را رها نکرد ، دستش را از رو اسای اما

د یکش شیسرش را پ   
بهش فکر    اد یم  ایبه دن گهیبچه چند ماه د  نی؟! ا یتا کِ  -

تحتِ   د یبا یری چکاپ نم یحت   ی، نه لباس ی؟! نه تخت  یکرد   
یباش نظر   
حال کامال مشخص بود    د یشکمش لغز یِ آرام رو یهد  دستِ 

  که باردار است
گفت یلرزان یکرد  سر در بالشت فرو برد و با صدا بغض   

شهی بزرگ م  نمیهمونطور که من بزرگ شدم ، ا -   



زد و زمزمه کرد  شکوفهاو را  ی قه یخم شد و شق اسای   
دکتر ، سونو ، لباس   م یبر د ینشد حرف خواهِر من  با نکهیا -

میانجام بد  د یهست که باکار  یبراش  کل   میبخر   
رنِگ   شیبار صدا نیدر خود مچاله شد و ا شتریب یهد 

 اعتراض داشت رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

بچه   خوامی! نم کنم یلزم باشه خودم م ی ! هر کار خــوامینم -

باشه  یام هم مثه من سرباِر کس   
که در   ییسر چرخاند و به آهو  د یکرد و پس کش ی پوف اسای

بود ، نگاه کرد  ستادهیچهارچوِب در ا    
بال انداخت و سر تکان داد شانه   
سمتش رفت و پچ پچ کرد  به   

امیمن از پس اش بر نم -  ! 



و با   ستد یبا نکه یبکند جز ا ی توانست کار  یهم نم آهو
به او بنگرد  یدرماندگ   

و سر در  دهیشدند که پشت به آنها خواب رهی دو به او خ هر
ماکان فرو برده بود بالشِت    

*** 
در هم گره خورده اش بود اما فکرش   یبه دست ها نگاهش
کرد  یم  ریسِ  ی گرید  یِ در جا   
بسته اش ، دست   یِ داشت چشم ببندد و پشِت پلک ها دوست

که افکاِر در هم و برهِم مغزش را چون ند یرا بب ییها  
آنچه که دروِن سرش غوطه  یکنند و همه   ی پاره م یکاغذ 
چون بازار مسگر ها نباشد  گریبرسد و د  چیخورد ، به ه یم   
، لبخند زد  دنشی، سر بال گرفت و با د  ی تقه ا یصدا با   

را به گوش چسباند  یدراز کرد و گوش دست   
 ! سالم-
خسته بود صورتش  

! چه خبر ؟  کیعل رمیگ - ! 
خوش خلق تر بود  یکرد و کاش کم یهوف   

مثِل قبلِ  زیباشه ؟! همه چ  یخواست ی م  یچه خبر -  ! 
بند بودن  رِ یاش از حضور در زندان و اس یناراض ی چهره
  ، نبود 

دانست چه در سر دارد  یم   



د یخلِق تنگ و تندش پرس با   
 !نمرده هنوز ؟ -

 یا دهیکش ِس ی ، ه ظیبه اطراف انداخت و با غ ی نگاه ماهان
اش داد لیتحو  
و  د یکوب شیرو ِش یپ یِ وجب فضا کیآن  یِ دستش را رو کفِ 
د یغر   

 ! ماکان ! مراقِب حرفات باش -
کرد  ی اما خونسردتر از آن بود که فکر م ماکان   
داد  لشیتحو یو کجخند  د یلب کش یِ رو زبان   

؟!رمان هور ستم ین نجا یا نیهم ی؟! مگه برا هیچ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

کالفه بود  ماهان   
  یکرد کم  یو هر بار آرزو م  د ید  یدو بار او را م یا هفته

  سِر عقل آمده باشد 



، نه وانیاز به گلوله بستِن ک یبود ول مانیپش  زها یچ یلیخ از  
! 

از هم   یآن با دلخور یِ کرد و انتها یم داریبار که با او د  هر
د یایبه مالقاتش ن گریگرفت د  یم  میشدند ، تصم یجدا م  ! 

تنها و تنها تا خروج از زندان پابرجا بود   میتصم نیا یول   
و  د یچرخ یشد و او م ی در پشِت سرش بسته م  نکهیهم
، دلش د ید  یآن را م یِ رو یِ خاردارها میبلند و س یوارهاید   

که   یزد ؛ مثِل پرنده ا ی ماکان پر پر م یدوباره  دارِ ید  یبرا
و او را رها کرده بودند تا جان دهد   دهیسرش را بر   

گفت یو با درماندگ د یکش شیموها انِ یم یدست   
  ی ؟! چرا انقدر ب هیاوضاعمون چطور یدونیمگه تو نم -

؟ ین یبی؟! حال و روِز ما رو نم ی؟! چرا انقدر آروم یالیخ ! 
  ی فکر م نیبه ا یپلک زد و قلِب ماهان فشرده شد وقت ماکان

حال  د یاز برادرش ندارد و شا یدرست دِ ید   ی کرد که او حت  
ند یب  یمات و تار نم یریجز تصو ی زیبه او زل زده ، چ که   

حس بود  یو ب  کنواختیهم همانقدر  شیصدا   
و هر شب هم   رهیبم  زیهمه چ یآرومم چون منتظرم اون ب -

کنمیبراش دعا م  ! 
تکان داد   یسر ماهان   

که جرمت   رهی! ِد الدنگ ! اون بم ی ! هنوزم احمق یاحمق -

برات یچکاریه گهید  چکسی قتِل عمد ! نه من و نه ه شهیم  



دار یِ بال   رهی! سرت م م یبکن  میتونینم  ! 
اما هنوز خونسرد بود  ماکان   

به نفعِ منه  زیهمه چ یول -   
حوصله یو ب ی، عصب د یخند  ماهان   

همه فکر   نکهی؟! ا هیقصه ناموس  نکهیبه نفعِ توئه ؟! ا یچ -

ی به خاطِر خواهرامونه ؟! فکر کرد  شما  یر یدرگ کننیم  
؟! اونام باور کردن ؟ نهیهم فکرشون هم ایاونطرف ! 
د یکش شیماکان در هم شد و خودش را پ صورتِ    

  ومدنین شرفایبود !؟! مگه اون ب نیاز ا ری غ یزیمگه چ -

ندادن ؟!   بیمنو فر یِ سراغِ خواهِر من ؟! مگه اونا خواهرا
 مگه اون

خواست به خواهِر من  ینبود که م  زیهمه چ یب    
 ! بســـه -

لحظه تماِم سالِن   کی داِد ماهان او را ساکت کرد  در  یِ صدا
هم گذاشت و  یِ مالقات ساکت شد و ماهان خسته ، پلک رو  

بار آرامتر گفت رمان هور  نیا  
 
 
 
 
 



 
 
 

فقط ظاهرشه    نیا میدونی بسه ماکان ! من و تو خوب م -

که پشت پرده  یا ی به اون کثافت کار گردهی باطِن قصه برم 
 اس 

صحنه   نا یپشِت پرده ، بو ببرن که تماِم ا یِ آدما ترسم یو من م 
کنم ی، التماس م کنم یبوده  پس خواهش م یو باز  یساز  
ریکم دهنت رو بسته نگه دار و آروم بگ هی  ! 

 رونی زد  هر دو از آن واقعه زنده ب ی کوری یاما لبخند  ماکان
    آمدند اما بعد از آن

نداشتند  اد یکدام درست به  چی از آن را ه بعد    
برد و ماهان هم مدام   ی به سر م ی خال و گنگ ی در نوع ماکان

  تحت نظر بود 
به حرف آمد  آرام   

منم راحته که تو به گناِه من   الِ یداداش  خ یتو که در رفت  -

سگ وانِ یجز مردِن اون ک  خوامینم یچیمن ه   یسوزینم  
که دهِن   گذرمی نم نیکه بگذرم ، از ا یزیاز هر چ   صفت

کرد  حِق اون آدم  د یمنو تهد  یِ زایفاسدشو باز کرد و عز
 ! مرگه



که حقشه !   ییاونو فرستادم اونجا نکهیاز ا ستمین مونیپش
نفِس  یچند صباح هیجلوتر از من رفت به جهنم تا بتونه   

ذارمیبکشه  چون اونجام راحتش نم راحت ! 
وقِت مالقات   انِ یبه پا یزی به ساعت کرد  چ ی نگاه ماهان

  نمانده بود 
مرگ هم براش کمه    یحِق اون آدم مرگه ، حت  دونمیمنم م -

د یانونه که باق نیا  میستیاما من و تو مسئوِل مجازاتش ن   
دار رو بندازه گردنش  پس دعا کن زنده بمونه و با   طنابِ 

اون   یاز طرف  رهیهزاربار بم ی دار ، روز ی ترِس چوبه 
ی عوض  

  ی جور هیچه خبره   میدونیهمه تو خطرن  اصال نم  رونهیب
م یتا بفهم  میکرد  زیو گوش ت میستاد یهمه مون ساکت وا  

پس    اد یباد از کدوم طرف م  اد یو دستمون ب هیبه چ  یچ
و اونور  نوریباز نکن ، ا اد یدرست فکر کن ، دهنت رو ز

و نینش  
گوش بده  تو زندان   لتیوک  یِ و پرت بگو  به حرفا چرت
هم  ش یپ ایتا حد امکان    ارنیب  رتی نرو که بتونن تنها گ ییجا  

چشم زندان بان ها و نگهبانا  نه به  یِ جلو ایهات باش  یسلول
و بچه ات  یخاطِر خودت ، نه به خاطِر من  به خاطِر هد    

  بکِ یکه آمد ، برِق نگاِه ماکان خاموش شد و س یهد  اسمِ 
تکان خورد و دندان بر هم فشرد ، آنقدر که  یبه سخت شیگلو  



د یاش را فهم یزد و ماهان دلتنگ رونیفک اش ب استخوانِ    
زد  یلبخند    

  د یدکترش گفته با  ذارمینم یول  دنتید  اد یب خواد یدلش م -

شهیبچه ات داره بزرگ م   می مراقبش باش   
او گره خوردند و از نگاهش   یِ ماکان در مردمک ها چشمانِ 

است دنیخواند تا چه حد مشتاِق شن یم   
د یلب کش یِ رو زبان   

و   رونیب یای ب د یبا یبهت بگم  ول د یهست که با زایچ یلیخ -

چه   یطالِب زنده موندن باش د یاومدن هم با رونیب یِ برا  
  یا یب یو چه زنده موندِن خودت  وقت وانیموندِن ک زنده
از  م یرو مستق  وانیو هم ک میر ی کاوه رو بگ می تونیهم م  رونیب  
میزندان کن یِ راه  مارستانیب   

کرد ،   یوقِت مالقات را گوشزد م انِ ینگهبان آمد که پا یِ صدا
گذاشت رمان هور  شهیش یِ و دست رو ستاد یا  
 
 
 
 
 
 
 



 
  ه یرو فراهم کنه که  یطیشرا  هیتا  کنهیم یداره سع لتیوک -

ات کنه  فقط دردسر درست نکن داداش  نهی دکتِر خوب معا   
 !خب ؟ 
، کِف دست به دسِت او   شهیش  یِ و از آن سو ستاد یهم ا ماکان
  چسباند 

ماهان ، دنباِل کاوه بگرد ! نذار نفس بکشه   ستیام مهم نبر -

نِ یکه ب  ستین وون یآزاد بگرده  حِق اون ح رونی، نذار اون ب  
بچرخه مردم   

بود که ماهان سر تکان داد و   دهینگهبان به آنها رس گرید 
پر از بغض بود  شیبه حرف آمد ، صدا یوقت   

آشغال   هیبه خاطِر  ذارمیکنن  نم رتیاون تو اس ذارمینم -

هم از گور   رهیبم ی ، حت رهی بم ذارمیات تباه بشه نم یزندگ  
ماکان       ی کن دایتا تو نجات پ کنم یو زنده اش م کشمیم رونیب

  داداش
و بدوِن نگاه کردن   د یهم سر خم کرد ، بغضش را بلع ماکان

  به او گفت
 ! مراقبش باش -

تکان داد و با  شناخت  سر  یماهان ، مخاطِب کالمش را م و
ش یرا سِر جا ینگهبان مجبور شد گوش یهشداِر دوباره    

  بگذارد 



نگاه از او کند و رفت   یسخت به   
خم   یو گردن شهیبه ش دهیچسب یهم همانطور با دست ماکان

دنِ یشده ، ماند و هر چه که تالش کرد نتوانست مانع چک  
شود  نیزم  یِ اشکش رو ی قطره     
*** 
گرفت وشیرا به سمِت دار  ینشست و فلش ز یم پشتِ    

 !چه خبر؟ -
کرد ،   یهمانطور که فلش را به لپ تاپ متصل م وشیدار
  گفت

  یا یعاد   ریکاِر غ ینه کس  ستین  یخبر چیه  یچیه -

تو دفتر و دستِک ماکان سرک کنه یم یسع  ینه کس کنهیم  
حرف زدم  ژنیبا ب شبید   بکشه   
ماند  ستمیبه نگاِه ماهان داد و منتظِر بال آمدِن س نگاه   

که اون دوتا  دونستنیهمه شوکه ان  انگار اونام نم  گهیم -

کننیم یدارن چه غلط وونیح   
  ییچا وانِ یسودا که ل یِ کرد و برا یدندان قروچه ا ماهان

تکان داد  یبرابرش گذاشت ، سر    
براشون وونیاسِم ح فِ یح -  ! 

کناِر همسرش نشست کرد و سودا یهوف   
دفعه هم نی ممکنه ا یعنی -     

دفعه هم جوِن سالم به در ببره ؟!رمان هور نیا -  



 
 
 
 
 
 
 
 

و به سهراب نگاه کردند که تازه داخل شده بود  سرچرخاندند    
د یاز برف بود  ماهان گردن کش دهیلباسش پوش  تمامِ    

؟ یکجا رفته بود  - ! 
را تکاند  شیشانه ها یِ برف نشسته رو سهراب   

بعدش هم رفتم دنباِل    دمیکش  ی دفتِر ماکان رو م کِ یکش -

آرومه ز یو رفقاش هم همه چ یفرهاد  اطراِف عامر   
شناختند و   ی که م  یبود  هر کس نیدو ماه کارشان ا نیا در

که  ییپرونده ربط داشته باشد را تا جا نی ممکن بود به ا  
گرفتند  یت نظر م داد ، تح  یکم شان اجازه م تعدادِ    
خانه اضافه شده  یِ نشست که مدت ها بود به فضا یزیم دورِ 
  بود 
  ر ییتغ  زهایچ ی لیکه ماکان آنها را ترک گفت ، خ یروز از

  کرده بود 



را  شیصدا وشیکار شد ، دار یکه بال آمد و آماده  ندوزیو
  بال برد 

ایب  ی تی؟! گ یتیگ -   
برخاست تا او  شیاز جا وشیکه آمد ، دار شی قدم ها یِ صدا
ند یبنش   

تو نیچه خبره ا نیبب -   
ماهان داد  لِ یرنگ تحو  یخسته و ب ی لبخند  یتیگ   
  یکدام اسم مشخص چینگاه کرد که ه  ییها لیحوصله به فا یب

  نداشتند 
کارشون کنم ؟ یچ - ! 

د یاش نوش یاز چا  یجرعه ا  ماهان   
 نانیتطابق شون بده و از اصل بودنشون اطم  شهیمثل هم -

شون کن که آخر هفته با بچه ها  نتیکن و بعد پاور پو دایپ  
میبذار ونیم در   
  یکه از سرما م  یسهراب یتنها سر تکان داد  سودا برا یتیگ

آورد  یچا یوانیهم ل د یلرز   
د یکرد و سپس از ماهان پرس ی تشکر سهراب   

مالقاتش ؟ یرفت - ! 
جنباند سر  ماهان   

اوقات با خودم   ینکرده  بعض ریی تغ یچ  چ یمثل قبله  ه -

ی دنباِل گذشته  نیکاش اون موقع که فرستادمتون بر گمیم  



اونوقت کار   د یشا   میکه دنبالش ذاشتم یم ونی، با اونم در م کاوه
د یکش  ینم  نجاهایبه ا   
کرد  ینچ وشیدار   

خبر نداره که  تازه معلوم   ندهیکه از آ   یماهان  کس الیخ یب -

کرد  ماکان ی کار م ی، چ م یگفتینبود اگه بهش م   
فکر خودشو تو دردسر  یکه بدون ذره ا نهی مستعِد ا شهیهم

 بندازه رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

اش مشغول شد  ی سکوت کرد و با چا ماهان   
  یخودش را نم  یلحظه ا یداد  حت یبه برادرش حق م یگاه

کرد که اگر   ی فکر م نیاو بگذارد و مدام به ا یتوانست جا  
کرد ؟ ی او بود ، چه م یِ جا خودش ! 

توانست حدس بزند که در ذهِن او ، انتقام پر رنگ تر از   یم
محابا دست به هر   یبه آن ، ب دن یرس یاست و برا ی زیهر چ  



، باعِث ترِس    شیها ییپروا ی ب  نیا یگاه یزند ول یم  یکار
شدند  یاو م   
اهش زنگ خورد همر تلفنِ    

جواب داد  یمعطل یشماره ، ب  دنِ یو با د  د یکش سرک   
 یِ صدا دنِ یمشغوِل صحبت با سهراب بود که با شن  وشیدار

اش شد  ره یگرد ، خ ییبلنِد او با چشم ها   
  یرا چنگ زد و ب  شیبدهد  پالتو حیماهان نماند تا توض یول

د یدو رونیآنها از خانه ب یتوجه به سوال ها   
# 

*** 
  یکرد ، ول یحس نم  ایدانست  یپر درآورده بود و نم د یشا
راه رفتن نبود  هیکرد اصال شب ی م ر یمس یِ که او ط نطوریا  ! 
پرنده در   کی داشت و مثل  یابرها قدم بر م  یرو ییگو

چطور آن  د ی نفهم یزد ؛ که حت   یبال م یو آفتاب یآسماِن آب
ریمس  
نفس از پله ها بال    کیآمده و چطور پارک کرده و چطور  را

است دهیدو  ! 
کند که سر   حصاردر را  یِ سرباِز جلو ایدانست بخندد  ینم

و   یتکرار یو سوال ها ی قراریانداخته و از ب ر یبه ز
یاصواِت شاد   

د یخند   ی م ز یر ز یداد ، ر ی که او از خود بروز م یا   



  یرا گرفت و با حال شیآمد ، جلو رونیکه از اتاق ب پرستار
د یمشخص بود ، پرس یو ذوق زدگ یشان یپرکه از آن    

بزنه ؟!   تونهی؟! خوبه ! نه ؟! حرف م گهیخوبه ؟! خوبه د  -

؟ گهی د  زنهی حرف م ! 
شد   ی ظاهر م شیاو که مدام جلو دنِ یاز د  گریهم که د  پرستار

، کالفه شده بود ؛ د یپر  یوقفه از او م یرا ب شیو سوال ها  
اش داشت گفت یکه نشان از درماندگ یخنده ا با   

بزنه فعال    تونهیبله  نسبتا خوبه  زنده اس  نه  حرف نم -

میاریبهش فشار ب د ینبا   
  یدِر بسته  ی  رهیکالفه دو دست در مو فرو برد و خ ماهان

اتاق ماند که پرستار از کنارش گذر کرد اما فورا دوباره 
 خودش 

برابِر او رساند  را  
ه نشده ؟چرا ؟! لل ک - ! 

د یکش یپوف  پرستار   
خطر هنوز رفع    ست ینه آقا ! اما حالش هم کامال خوب ن -

  نشده
د یتکان داد و کنار کش یگرفت وسر یقی نفس عم  ماهان   

!رمان هور  د یخسته نباش -  
 
 



 
 
 
 
 
 

 شیاز کابوس ها یکیکرد که حداقل  ی خدا را شکر م یول
است وستهینپ قت یتمام شده و به حق   

به زندان منتقل    مارستانیاز ب  مایکه ماکان را مستق  یروز از
ک یبرادرش در  کلِ یکه ه د ید  ی کردند ، هر شب کابوس م  

برف ، از طناِب دار   د یبارِش شد  انِ یو م یبرف  سحرگاهِ 
  ی برف را به بدنش م یاست و با وزِش باد که دانه ها زانیآو
دندیکوب  
خورد  ی و آنطرف تاب م نطرف یبه ا ،   
  ی داد که هر رفت و آمد  د یدر دستوِر اک یِ دو ماموِر جلو به

ی که قبال به آنها معرف ییو جز پرستارها رند ی نظر بگ  رِ یرا ز  
وارد اتاق نشود  یگرید  چکِس یاند ه شده   
کرد که چطور   ی فکر م نیبه ا د یزد و با رونی ب  مارستانیب از
ند یای کنار ب وانیبا ک   
ان بودن ، خوب نبود زند   رِ یاز آن اس شتریماکان ب یبرا   
بود  خته یدر هم ر زیهمه چ  یکاف  یاندازه  به   



رفت  امروز  یبه سر کارش م  د یخارج شد و با  مارستانیب از
  وقِت مالقات نبود و دِل او ، تنِگ برادر

کرد  یاش م وانهید  الی و خ فکر   
  ا یدانست کاوه ممکن است چطور به ماکان ضربه بزند  ینم

به حذِف ماکان   م یکاوه تصم یِ ها  یاز آن بدتر ؛ اگر بال دست  
گرفتند چه ؟ یم ! 

انگشتانش فشرد  انِ یرا م فرمان   
به فرمان چسباند و فکرش به آن روِز   یشانیخم کرد و پ  سر

شد  دهینحس کش    
  یت زده به چهره  قلِب ماکان برداشت و به یِ از رو یشانیپ

ماند  رهیاش خ دهیخواب   
  ص یتوانست تشخ ی بود که نم شان یاو آنقدر حالش بد و پر ای

زد  ی واقعا قلِب ماکان نم ایدهد    
فرصت نکرد که بتواند درست فکر کند  یحت   
اش نشسته بود ، هر لحظه نفس   شانه رِ یکه ز یگلوله ا دردِ 

چشمانش  یِ جلو  هیبه ثان هیآورد و ثان یبرد و م یاش را م  
شدند  یم  تارتر   
اش را از دست بدهد ؛   یار یاز آنکه او هم هوش شیپ یول

، سکوِت باغ را در هم شکست داد یداد و ب یِ صدا   
و  دهیرا د  زیهمه چ  د یدو شی بود که پ ردستانشیاز ز  یکی
بود  دهیشن    



برداشت و بالتنه   زی، سمِت او خ نیزم  یِ از سقوطش رو قبل
اما نگاِه ماهان به برادرش بود   د یکش حصاراش را در     

  یروز صبح که خسته و ب  کی  یچه شد  ول ستین ادشی قیدق
بود ، دهیدراز کش  مارستانیتخت اش در ب یِ حوصله رو  

به سراغش آمد  مافوقش   
آمده بودند   رون یزنده ب یری هر چهار مرد از آن درگ انگار
یول    

فرار کرده بود  کاوه  ! 
  مارستانیکردند ، مرده است ؛ از ب  یکه فکر م یا کاوه
بود رمان هور ختهیگر  

 
 
 
 
 
 
 
 
مرگ  انیکه در بدن داشت ؛ م  یاما با آن چهار گلوله ا وانیک

زد و ماکان هم ی دست و پا م    
    ماکان



به هوش آمده بود اما  یهم بعد از چند روِز بحران برادرش
نداشت یحاِل خوش   

  دهیامانش را بر د یشد  یِ مداوم و سردردها یِ تهوع ها  حالت
  بود 

  ییها یها و قصه پرداز یاز پرونده ساز ش یبرا سرهنگ
گفت که توانسته بودند قبل از پخش شدِن خبرِ  یسخن م  
، انجام دهند  یریدرگ   
  ی لی، از خ وانیبو ببرد که کاوه و ک ی کس یخواستند حت  ینم

شان  نِ ی، مراقب  یقبلتر تحِت نظر بودند و اگر آن روِز لعنت  
داد و ماکان هم   یرخ نم   یتصادف د یکردند شا ی نم غفلت

شد  یضارب نم رِ یگیپ   
ارتباط  وانی دانست خواهرانش با کاوه و ک ی خوب م ماهان

توانست بکند  ی نم یکار یدارند ول   
 ک ی شد  یزد ، باعث م  یکه از او سر م یا یعمِل احتمال هر

تحِت مراقبت است آگاه شود  نکهی، از ا انیسِر آن جر   
  یکاوه و برادِر پست تر از خودش را م  ی  قهی اگر  مثال

شد که ماهان چهارچشم اش را به آنها   یگرفت مشخص م
 دوخته و 

د ،  دخترها روبرو هستن ِس یبا برادِر پل نکهیاز ترِس ا ای
کردند ؛ و اگر ماکان را مورِد  یخودشان را پنهان م
 بازخواست قرار 



داد  یم     
از او خواهد   ی کند که چه واکنش ین یب شیتوانست کامال پ یم
د ید    

اش را بشنود  نانهیخشمگ یتوانست نعره ها  ی م یحت  ! 
فرمان برداشت و استارت زد  یِ کرد و سر از رو یهوف   

داشت که انجام دهد   یاد یز  یکارها   
*** 
رفت یبه نرده ها راه م  ک ینزد  شهیهم   

باشد  ریبرادرش سر به ز  ی هیکرد طبق توص ی م یسع  ! 
نشسته و منچ   نیزم  یِ سلول شان شد که چند نفر رو واردِ 
کردند  یم  یباز   

سرخوشانه شان را نداشت یخنده ها ی حوصله   
 ند یگو  یم الیخ  یهستند چطور آنقدر ب ریاس ی وقت  د یفهم  ینم
خندند  یو م   
و چشم بست د یتخت دراز کش یِ رو   
اش   قه یگوشش شروع شده و حال به شق یِ از بال  یبد  دردِ 

  زده بود 
صبح با آهو صحبت کرده بود  امروز   
از کارمنداش سِر  یبود ؛ بعض  ختهیشرکت به هم ر اوضاع
سخ شده بود ف شانیقراردادها یآمدند و بعض یکار نم    
بد بود ومادرش بدتر رمان هور ارخانیاسفند  حال  



 
 
 
 
 
 
 
 
  ی توانست با آنها حرف بزند  دلش م  یخواهرانش   کاش م و

را بشنود  شانیخواست صدا   
کرد ،    یاو را شکنجه م نهایا  یاز همه   شتری که ب ی زیچ اما
بود  شیخواب ها انِ یم یهر شِب هد  دنِ ید    

  یِ که دست رو  د ید  یم ییمویبلنِد ل راهنِ یپ کی او را با  یگاه
زند   یقدم م یشکِم برآمده اش گذاشته و در باغ   

  د یجسم بود  شا کی فراتر از  یزیخودش چ  ییهم گو یگاه
روح کی  ایمعلق در هوا  ی ش کی   

گذشت یبلنِد زندان م یِ وارهاید  یِ کرد و از رو یم پرواز   
  یمقابِل دِر خانه اش بود  از دِر چوب یچشم بر هم زدن در

گذاشت  ی و سرد را پشت سر م یکرد و سالِن خال یعبور م
 و به



رنگ   رهیلباِس ت کی را در  یرفت و هد   یخواب شان م اتاقِ 
تخِت مشترک شان مچاله شده و   یِ رو یکه گوشه ا د ید  یم  

کرد تا   ی دست دراز م یلرزند و هر بار وقت  ی م شیها شانه
د یپر  یاش دهد ، از خواب م یکند و دلداراو را لمس    

سرش پخش شد و باعث   انِ یباره م کی فکِر او ، درِد به  با
کند  یشد ناله ا   

شانه   یِ رو یکه دست د یپهلو شد و زانو دروِن شکمش کش به
  اش نشست

 !پسر جان ؟ -
را به زحمت فاصله   شیپلک ها انِ یزد ، م  ینفس م نفس

که به اتهاِم قتلِ  ی بود  مرد   ومرثیک  د یانداخت و چرخ  
کرد   یم  یرا در زندان سپر یچند سال رعمد یغ   
اش گذاشت ی شانیپ یِ خم شد و کِف دست رو ومرثیک   

؟ ی؟! خوب یتب دار  یداغ  یسیخ - ! 
د یو شانه اش را بال کش د یلب سائ یِ زبان رو ماکان   

 ! خوبم -
نبود  اما   
اش انداخت یبه چشماِن سرخ و خون ی نگاه  ومرثیک   

؟ کنهی؟! سرت درد م یببردت بهدار اد یبگم نگهبان ب - ! 
بود  دهیجوان از درد را د  یِ ها  دنیچیهم پ به   



آمده بود که ناگهان سرش را بچسبند و   شیهم پ یسه بار دو
ی حرف نم اد یبخورد  ز  نیزانو زم یِ همانجا وسِط سلول رو  

در خودش بود شتریبو  زد    
بود که به خاطِر خواهرانش   دهیاز نگهبان ها شن یکی از

داده اند و او هم ، از آنها    بیآنجاست  دو مرد آنها را فر 
 تقاص 
به   یچرا آنقدر مراقبش هستند و حت د یفهم یبود  اما نم  گرفته

بخواهد به  یاو هم سپرده اند که حواسش باشد نکند کس  
صدمه بزند  او   

شد که   یشتری چانه بال انداخت اما همان باعِث درِد ب ماکان
بچسباند  یشانیوادارش کرد کِف دست به پ   

 یاز هم سلول ی کیکرد ، سر چرخاند و به  ینچ  ومرثیک
گفت رمان هور شانیها  

 
 
 
 
 
 
 
 



  یبلکه درمون  اریدستمال آب بزن ب هی، بپر برو  یسام -

  باشه براش
به محاسِن کوتاهش  ینشست و دست نیزم یِ تخِت او رو کنارِ 
د یکش   

ساعت هم   هی؟!   یهمه درهم  نیکه ا هیتو ، نقِل چ یقصه  -

اخمات از هم وا بره نمینشده بب   
پوزخند زد  ماکان   

آن گذاشت و  ی لبه ها یِ نمود و دست رو زانیاز تخت آو پا
د یدو یصورتش م یِ کرد  عرق رو دهیتنش را به جلو ، خم   

تو دلم  نقِل   ختهیر طونیکه ش  هیمن ، نقِل درد  یقصه  -

نقِل ناموسه ، نقِل عشقه  زنمیم خیکه دارم توش  هیجهنم   
  یرا به او داد و همان لحظه از چانه اش ، قطره ا نگاهش
د یشره کش   

کار   یبه زنت ، به دخترت نگاِه بد داشته باشه چ یکی -

!؟  یکنیم ! 
اش ورم   یشانیسرخ شد و رِگ پ ومرثیصورِت ک یآن به

به او انداخت  یکرد  نگاِه چپ    
طونیلعنت بر ش -  ! 

پوزخند زد  ماکان   
  یِ که جلو  یطونیآره  لعنت بهش ! لعنت به ش   طونیش -

دستانش را از تخت گرفت و   ی  هیکور شده ام _ تک یِ چشما  



که باعث شد درد ، در  د یکوب شیچشم ها یِ آنها را رو کفِ 
چشمانش ِش یپ ایدن یسرتاسِر سرش پخش شود و لحظه ا  

 یِ جلو –گرفت و ادامه داد  ینفس  رد یبه خود بگ یاه یس رنگِ 
ی مِن ب یِ کرد  جلو ری، زن و بچه مو اس ز یهمه چ یمِن ب  
کرد بچه ام تو   ی ، دستشو سمِت زنم دراز کرد  کار رتیغ

، نفسش بره  حالم دست از ومدهین ایشکِم مادرش ، به دن  
  نیا    ذارمیاومده دنباِل خواهرام   اما نم  دهیام نکش خونواده
نذاشتم  ذارمیدفعه نم  ! 

حال کوتاه تر و تند تر شده بودند  شیها نفس   
نبود     یاو کاِر سخت یِ حرف ها دنِ یسر خم کرد  فهم ومرثیک

کرد  چشم بست یدرد و زهر از کالمش چکه م    
  للا و اکبر -

هم سر تکان داد  للا   خدا ماکان  ! 
، از او گله داشت  یاز هر کس شتریروزها ب نیا   

او را خطاب قرار داد    دوباره ومرث یگرفت که ک ی کوتاه نفِس 
عرِق ماکان   ِس یخ یداشت  نگاهش به چهره  د یترد  ییگو  
آمد  یکار درست نم  یِ جا  کی  بود    

یدار  یتو راه ی، بچه   یکه    زن دار دمیاما شن -   
، تلخ و دردناک د یبار خند  نیا ماکان   

  رِ یکه اس یزِن دوم ! خواهِر فرشته   زِن اولم ! فرشته ا  -

عفت اش کرد  ی، ب طونیکه ش یشد  فرشته ا طونیدسِت ش   



    خـــدااا
خم کرد و دست پشِت گردن فرستاد رمان هور سر  

 
 
 
 
 
 
 
 

بود ؟ یداغدار م د یبا یچه کس  یبرا ! 
؟ یهد   ا یفرشته  یبرا ! 

که   یهد هد  ایبست  ایکه با درد و غصه چشم از دن ی ا فرشته
گشوده  یاهیو س ی بدبخت یِ را به رو شیایماکان ، چشِم دن   

؟ بود  ! 
او   یکرد گفته ها  ی م ی شده بود  سع جیگ  د یلب گز  ومرثیک

بداند  شتریکند و دوست داشت ب لیرا تحل  ! 
که انگار نطِق پسرک باز شده و درِد سرش ، باعث شده  حال

ی شود ؛ م  ی زخِم دلش از زبانش جار یبود خون آبه   
بداند و سِر حرف را با او باز کند  خواست     

که قلبش ورم کرده و راِه نفسش را بسته بود  یان ماک با   



برود ، کناِر همسرش   فرزندش رونیخواست ب یم  ! 
پروا   یب شهیو خونسرد و مثِل هم یماهان خودش را قو برابرِ 
داد اما ینشان م    
که خبر از دِل دردمندش نداشت ماهان   
نبود   مانیپش یکرده بود ، ذره ا  وانیقصد به کشتِن ک نکهیا از

داشت ت یشکا ایدن  ی اما از همه    
خوک صفت او را    یِ انسان نما کی که به خاطِر   یقانون از

که آن بال و در آسمان و ییها انداخته بود ؛ از خدا لهیپشِت م  
او ،   یگذراند و فقط برا یکرد و خوش م یم  ر یابرها س انِ یم

حاضر یفرستاد و حت ی مو فالکت  یسبد سبد درد و بدبخت  
اش کند  یاری یذره ا نبود    
به حرف آمد  باز هم   یشانه اش نشست و کس انِ یم یدست
زد  ی موج م  یو تس ل یکه در آن دلدار یبود با لحن ومرثیک   

  ی پوسته   ی تونیو هم نم یحرف بزن  یخوایهم م دونمیم -

بچه آهوئه هیرو خودت اما دلت مثِل  ی د یرو کش ریش   
  ه ی  ی پناه هیو دنباِل  ی، زخم خورد  ی، درد دار ید یترس
اما پسر   یو خودت رو بال بکش یکه بهش دست بنداز ییجا  
  ینطوری، ا  یتونینم ینطوریمرد ! ا   قیپسرم   رف   جان
یو بخوا یخودتو بجو یو ه ینیگوشه بش  هی نکه یا  شهینم  
  ی ه یکی دونمی ! م ست یکاِر تو ن یش ف یحر ایبا کِل دن یی تنها
تو هم  نکهیو چه کاره اته  اما ا هیک دونمیمالقاتت  نم اد یم  



  زیو خاطرش عز زهیخاطرت عز یعنی دنشید   ی ریعالقه م  با
یِ نتونسته تو رو  ییتنها یآدم چیکن  ه  ه یپس بهش تک  

و همراه قیاول خدا ، دوم رف  ستهیوا دشمن   
سر بال گرفت و چشماِن تارش را به او داد ماکان   

؟  نه یبیخدا ؟! خدا اصال منو م - ! 
زد و شانه اش را فشرد  یلبخند  ومرثیک   

چشم داره    نیزم  یِ رو یِ تک تِک آدما یخدا به اندازه  -

   دارهیکه به اسمته رو از رو تو برنم یوقِت اون چشم چیه
د یشا  
دنِگ اون  ش یش ، یپنهون شه ول ی گوشه کنار هی ی وقت هی

  رمانی نیبب یتونیکه نم ییتو نی چشم و حواسش به اسِم توئه  ا
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 



،   یینجایاون هست   اگه الن ا یخودشو قائم کرده  ول کجا
واسه خاطرِ  یکه سرت اومد هنوز زنده ا ییاگه با اون بال  

کشونده نجایتو سرش هست که تو رو تا ا  یز یچ هی  اونه   
  ی گرفت ؛ حس م یزد و چشم بست  نفس یلبخنِد تلخ  ماکان

کوچک تر شده است ی ، تنها کم  ی کرد قلبش کم   
د یتخت خم شد و سرش به بالشت رس یِ رو تنش   
  یهد  ی چهره  د یشمرد تا شا یم  د یرا با  گریشب و روِز د  چند 

؟ ند یرا بب ! 
*** 
بود  کی تار  مهین راهرو   

ساعتش نگاه کرد  به   
زد و به داخِل  هیتک واری وقت داشت  به د  قهی چند دق فقط

بود و منتظرِ  ستادهیپرستار کناِر در ا  د یراهرو سرک کش  
بود  د یجد  نِ ی محافظ دنِ یرس   
تماس را   یتلفن همراهش کرد و دکمه   یبه صفحه  ینگاه

د یچیزنِگ تلفن در راهرو پ  یِ بعد ، صدا یفشرد  کم    
او   یِ برا نی به سمتش رفت و هم ع یسر یبا گام ها پرستار

بود  ی کاف   
توانست خودش را به  ی که م  یسرعت نیشتری صدا و با ب یب

  اتاق رساند و داخل شد 



و به او  د یلب کش یِ کرد  زبان رو ی تخت نگاه یِ مرِد رو به
د یخواب یقبرستان م یگوشه  د یشد  مردِک رذل با کینزد   
  ژهیو یتخِت گرم و نرم و تحِت مراقبت ها  یِ حال رو یول

کرد  یاستراحت م   
  شیدهانش گذاشت و به محِض باز شدِن چشم ها یِ رو دست
د یغر   

گفتم ؟ یچ  ی د ی! فهم اد یصدا ازت در ن - ! 
، سر تکان داد  دهی گشاد شده بودند  ترس چشمانش   
که در   ی کرد و با خشم و نفرت ک یبه صورتش نزد  صورت

زد ، گفت یکالمش موج م    
ندارم    یتیشکا یگ ی، م  یبگ ی ز یو چ ی دهن باز کن یتونست -

رو  این ی ماکاِن اعتصام  یو بشنوم بخوا  نمی ؟! بب ید یفهم  
و نفست رو   کنم یم داتیپ  یباش ایدن یِ ، هر جا  یکن ریاس
؟  ی ریبم یخوای! تو که نم برم یم ! 

دسِت او تند تند حرکت داد  ر یزده ، سرش را ز وحشت   
زد  یپوزخند    

  هیالک دِ یتهد  ه یخوبه ! فکر هم نکن  یــلیخوبه ! خ یلیخ -

که قراره یی و اونا ستنیمیوا  رونیکه اون ب یی اونا یهمه   
  یتونیم  یان ! فک کرد  یطرف  نی، ا ی کن یبلبل زبون براشون

رونی ب یو بعدش خودت راست راست بر  یکن  تیازش شکا  



، خودتو ،   یجونم ! دهن به زر زر باز کن  ر ی؟! نخ یبگرد 
خاک !   رِ ی ز کنمیمادرتو ، پدرتو ، تک تک خونواده ات رو م

نکهیا  
که تو هر کجا که   کنه یو کناِر تخِت تو ، ثابت م نجامیا الن
هات هم فکر   ی! تازه    اون بالدست  رسهیدستم بهت م یباش  
  یآب ریبراشون ز یبفهمن که داشت  یوقت اد یخوششون ب نکنم
!   ارنیها سر از کارشون درب بهیغر یو باعث شد  یرفت یم

 فکررمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

سرت مدرک دارم  اون  یِ موها  یبه اندازه   زنمیبلوف م نکن
ات  اون  بی ادب دوستیجنوِب شهر   اون  یخونه   
مالقات با      یبالشهرت  راست ی خونه   ید ی که خر ینیماش

چطور بود ؟ یشاهمراد  ! 



بود  دهیاش ترس یتا آن لحظه از او و هجوِم ناگهان  وانیک اگر
کرد و به  یکه از دهاِن او خارج شد قالب ته ی نام دنِ ی؛ با شن   
اِق او خ چشمانِ  شد  رهیبر    

زد ، سر   یکه در صورتش موج م یا انهیوحش  یِ شادمان با
  تکان داد 

  دونمیهستن که م گهید  یِ آدما یلیخ   ستیآره  فقط اون ن -

روسات ندونن س یرئ یخوایسراغشون  پس اگه م ی رفت  
، دهنت   رنیو ذره ذره جونتو نگ ی کرد یم یداشت  یغلط چه

رو  ا ین یماکان اعتصام یجور  هیبده   تی رو ببند و رضا  
که خوِد  ییو از اونجا  کنمیم  رت یکن  وگرنه بد اس خالص

شهینجاتت بده ، مرگ برات آرزو م ستین  یخدا هم راض  ! 
د یفشرد و غر وانیدهاِن ک  یِ را رو دستش   

؟ ید یفهم - ! 
  یِ شانیهم تند و پشِت سِر هم پلک زد  انگشتش را وسِط پ او

و گفت  د یاو کوب   
کاِرت تمومه اد یدرب کتیج   دارمیدست از رو دهنت برم  -  ! 

  یو نگاه د یکرد که عقب کش  دشیائهم او با حرکِت سر ت باز
ی شب م  یک یدر تار شیبه ساعتش انداخت که عقربه ها   

، با آن   شد یم دای مامور ها پ یسر و کله  د یبا گرید   دند یدرخش
به راه انداخته  مارستانیب  یِ هم که در لب  ی ا یخرابکار  

وقت داشت ی احتمال کم بود    



بخش را مشغول کرد و  یدوباره با تلفِن همراهش شماره  پس
بوق ، گوش به در چسباند  یِ صدا دنِ یبا شن   

د یشن یپرستار را م  یغرغرها   
بابا    چه مرگشونه امشب ؟ یا - ! 

که پشت به او ، به سمِت   د یدر را گشود و او را د  یِ ل
زد و  رونیرود  پس از اتاق ب   یسالن م یِ آن سو  شنِ یاست
 طول 
داد  هیتک واریآن گم شد و به د  چِ یو در پ  د یرا دو راهرو   
به  یکه سر چرخاند  ول د یاش را شن یپا یِ پرستار صدا انگار

پس   د یرس  ی تنِد مامورها م یِ صحبت ها  یِ گوِش او صدا  
گم شد  مامورها داخل  یها را بال رفت و در پاگرِد بعد  پله

نود کهتوانست بش یشدند و پرستار به سمت شان آمد  م  
و منتظر ماند و بعد از   د یلب کش یِ کند  زبان رو ی م هیگال
برود و   نیو به زحمت توانست از راه پله پائ  ی طولن یقیدقا
 از
دور شود  نشیراهرو و مراقب آن   
# 

*** 
  انی آِب زلل جر یِ جو ک یبر لبش بود و ته دلش انگار  لبخند 
  داشت



  د یکش ی فرمان ضرب گرفته بود و انتظار م  ی انگشت رو با
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

ساعتش نگاه کرد  به   
گذشت و حال در    یم  یماه ک یبا ماکان  دارشید  نیآخر از
اماِن باران ،   یبارِش ب  رِ یو ز یروِز سرِد زمستان کی

 انتظارِ 
د یکش یاش را م یآزاد    
اصال برادِر خودش  ند یکه باز شد ، صبر نکرد که بب در

نه ایهست    
بعد ، قامِت بلندش  یکم  د یپر نی را باز کرد و پائ لشیاتومب در

شد  داریپد  ی مشک یِ آن کاپشِن باد  انِ یدر م   
کرد  زمزمه   
  ماکان -



روِز سخت و پر از ترس ، به   ک یبعد از   یپرنده ا ییگو
د یکند ؛ سمتش دو ی سمِت لنه پرواز م   

کنار بزند   نکشیع یِ فرصت نکرد آب را از رو ی حت ماکان
ی شانه  یِ و سرش محکم رو  د یچیدوِر گردنش پ یچون دست  

ماهان پشِت کاپشنش را چنگ زد و تنش را تاب     د یچسب یکس
یزوانش مبا انِ ی زد ، فقط او را محکم م  ینم  یداد  حرف  
شوند  یم سی باران خ رِ یمهم نبود هر دو ز  شیو برا فشرد    
نگاه    د یصورتش گذاشت و سرش را پس کش یِ دو سو دست

چهره اش را  یبلند  یِ ها شی در صورتش چرخاند  حال ر  
هم بر چشم داشت ینکیکرده بودند و ع نیمز   

زد  لبخند    
  کله خِر داداش  -

و ماکان فقط   شکوفید اش را  یشانیبرد و پ شیسر پ سپس
ی آنکه حت  یبود ؛ ب دهیاو را به چنگ کش یِ پالتو یگوشه   
که گوشه   یکرد ؛ مثِل کودک یم  تیاحساِس امن  د یبگو یسالم
انِ یاز شلواِر پدرش را م  ی قسمت  ایچادِر مادرش را و  ی  

رد یاش بگ پنجه   
اش  ی شانیپ یِ و بلنِد او که رو سیخ  یِ موها یِ رو  یدست ماهان

و آنها را عقب برد  د یبودند ، کش ختهیر   
و او را به دنباِل خود ، به سمِت خودرو   د یدستش را چسب مچِ 

  کشاند 



نشسته بودند و  لیاتومب یِ سقِف آهن رِ یبعد هر دو ز قهیدق چند 
ی آن گوش م ی برخورِد باران با بدنه   یِ در سکوت به صدا  

  کردند 
  یبود چروِک گوشه  رهیرخِ برادرش خ  میبه ن  ماهان

بود  شهیشده و چهره اش خسته تر از هم  اد یچشمانش ز   
کرد  زمزمه   

برات بکنم ی نتونستم زودتر کار  د یببخش -   
چشمانش را   ی را برداشت و گوشه  نکشیزد  ع  یپلک ماکان
د یمال   

؟ یچه طور - ! 
استارت زد رمان هور  ماهان  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یچه طور ویچ - ! 
د یلب کش یِ زبان رو ماکان   



اومدم  یآزاد شدم ؟! اگه نمرده ، چه طور یچه طور -

؟! شک دارم انقدر شرف داشته باشه که رونیب    
دنده گذاشت و آرام گفت یِ لبخند زد ، دست رو ماهان   

 گهیاد د د  تینداره اما خب    رضا  ی، دوم یشرفیاون تو ب -

که انجام شد  شد یپرداخت م د یهم با  یمال ی  مهیجر هی!    
د یماکان سمِت او چرخ نگاهِ    

؟ مارستانهیهنوز ب - ! 
پدال فشرد و زندان را پشِت سر   یِ کرد و پا رو ی پوف ماهان

وجودش کناِر او بود  ی  مهیگذاشت ، حال ن    
یش کی فکرشم نکن بهش نزد  یحت -  ! 

هم نداشت یقصد  قتا یحق     
را خواباند و آرام گفت یصندل ماکان   

نمیخواهرامو بب خوامیم -   
به او انداخت ینگاه میاخم کرد و ن ماهان   

   پس ُهـ -
  ی شگیهم یکدندگیبار باز با همان  نیچشم بست و ا ماکان

  اش به سخن آمد 
 ! اول مانا و تابا  -

*** 



لرزاِن پدرش  یگرفت ، زانوها حصار را محکم در  مادرش
را برادرانه فشرد و سر آخر ،    یهست یِ و بازو شکوفید را 

 برادرزاده 
  یِ چسباند و بارها و بارها رو  شانه را سفت و سخت به  اش

نشاند و حال برابِر آنها نشسته بود  شکوفهسرش را    
 شانیتخت نشسته و ماکان هم روبرو  کی یِ و تابا رو مانا
یصندل یِ رو   
  یسرخ و آب افتاده به او م ی بود که با چشم ها رهی آنها خ به

ستند ینگر   
د یلب کش یِ رو زبان   

    خب -
آِب دهانش را فرو برد  مانا   

د یببخش -  ! 
اش را با دستانش ماساژ   یشانیزد و پ یلبخند خسته ا ماکان
  داد

  ی لیخ یزی چ ه یکه اون تو بودم ،  یچند ماه نیتو تماِم ا -

نیگفتیبهم م د یرو با یچ نکهیفکرمو مشغول کرده بود    ا   
چشماِن آن دو چرخاند  تابا زبان بر لب   انِ یچشمانش را م  و
رمان هور  د یکش  

 
 



 
 
 
 
 
 

؟ ویچ - ! 
شد  شانهزد و دست به  هیتک یصندل  یبه پشت ماکان   

خوب    نیبگ  نیخواستیم یزی چ  هیاون روز تو آشپزخونه   -

نیگوش کن     
ماند و سپس گفت رهیظه به چشماِن هر کدام خلح چند    

دروغ  خوامیسرمون اومد  پس نم یی چه بال ن ید یخودتون د  -

؟ نیکرد ی م ی بود که ازم مخف ی بشنوم  چ ! 
رد و بدل شد و سکوت کردند  ی دو خواهرش ، نگاه انِ یم   

نداشت  همانجا نشست و به آنها زل زد  یهم عجله ا ماکان   
جا به جا شانیکه معذب شدند و سر جا آنقدر   
کرد و گفت ی نچ مانا   

داره ؟ یا دهیخب الن گفتن مون چه فا  - ! 
شانه بال انداخت ماکان   

زندون نبودم یچند ماه رو الک نیمن ا نکهیا -   
انداخت و آرام گفت  ن یپائ یسرش را با شرمندگ تابا   



ون روزا -    
د یبه او توپ مانا   

 ! تابا -
د یبار ماکان بود که غر نیا   

  ییتون چه بال  یپنهون کار ین یبیساکت شو مانا ! خودت نم  -

مون آورده ؟  یسر زندگ ! 
شد و بغض کرد  زانیمانا آو یو لوچه  لب   
شد و با سر اشاره زد که ادامه دهد   رهیماکان به تابا خ اما
دسِت خواهرش گذاشت و گفت یِ که تابا دست رو د ید    

کرد     یم تیو اذ  زد یزنگ م ی خونه اش  ه میاون روز رفت -

ازتون عکس دارم ، ازتون صدا دارم  باهامون گفتیم یه  
عکسا   گفتی م   نیاونور رفت  نوری، باهامون ا رونیب نیاومد 

می بر میمجبور شد   برم یداداشاتونو م یِ آبرو  کنمیرو پخش م   
نداشت   یمدرک  دهیفقط تهد  میدونستیم  گهیدروغ م میدونستیم

    جز چند بار    چند بار رستوران و کافه رفتن
خم شد  تواِن نگاه کردن در چشماِن برادرش را نداشت   سرش
گره افتاد  شیبه صدا   

، گفت   می حرف بزن میباز کرد  گفت  خونه شون  درو میرفت -

و مانا هم رفت تو اتاق تا ییرفت دستشو  م یزنی حرف م  
زنگ زده بود که   که اونجا یتلفنش رو بده  هست جوابِ      



به مانا انداخت و آهسته گفت رمان   ینگاه می و ن د یگز لب
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

زده  رونیشون ، عکِس تو ب ی کیاز   د یپوشه د  یسر هی -

توشه که سر  یی زایچ ه ی گفتی م   گفتیبود  نگاهشون کرد م  
ارهیدرنم   
پا مشت  تابا نگاهش را به مانا   یِ اخم کرد و دست رو ماکان
اش به حرف آمد  ی بغض و ناراحت  یبار او با همه  نیداد و ا   

بزرگ از   ستیل هیفقط مربوط به تو نبود    هیچ  دمیفهمینم -

دخترا بود و یپر از شماره  صفحه  هیاسم و شماره بود    
برگه و عکس که نشون   یسر  ه یشون  بعدش هم    آدرس

و بعد د یما رو د  وانیدنباِل تو هستن  بعدش بود که ک داد یم  
    بعد هم  



نه  د یهم فشرد و دندان بر هم سائ یِ را رو شی پلک ها ماکان  
! 

بگذرد  وانیگرفته بود از ک م یتصم نکهی شد از ا مانیپش  ! 
گرفت و صدا صاف کرد و باعث شد ماکان چشم   ینفس تابا
د یبگشا   

شون دعوا شد  کاوه برگشت بهمون  نیب  د یبعدش کاوه رس -

ه یوگرنه   م یهم حرف نزن یچکسیو به ه میگفت که بر   
!   رونیب م ی ما هم   ما هم زد   ارنیم یهد   ایسِر تو  ییبال
نیبه خدا هم  نیهم  ! 
 ی شد  سِر ماکان زق زق م  یگونه اش جار یِ بعد اشک رو و

از فکر و اطالعات به مغزش داده  ی اد یکرد  باز هم حجِم ز  
حرف   د یگذاشت  با یم انشانیدر م یبا کس د یبود و با شده
دادند و بعد هم  یارائه م هیکردند و فرض یم لیو تحل زدند یم  
را نداشت چکسیرا نداشت   ه  ینمودند  اما کس یم رد    
زانو   یِ دستانش گرفت و آرنج رو انِ یرش را مشد و س خم

  گذاشت
نظر    رِ یکردند ؟! چه مدت بود او را ز  یچه م وانیو ک کاوه

 !داشتند ؟
  شیاز پا یخودش و افکاِر آزاردهنده اش بود که کس رِ یدرگ
خم  ن یزم یِ تابا بود که رو ن یشد  چشم باز کرد و ا زانیآو  
ستیگر یصدا م یو به شلوارش چنگ زده بود و ب شده   



انداخت و او را بلند کرد  شیبازو رِ یدرد پلک زد و دست ز با
فشرد و   شانه یِ خودش نشاند  سرش را رو یِ پا یِ و رو
 زمزمه 
  کرد 

دوباره  ذارمیتموم شد ! نم  گهیبود تموم شد  د  یهر چ -

کوچولو  ذارمی تکرار بشه  نم   
ل نشسته بود  غِد لجبازمب یِ همانجا رو  مانا  ! 

قدم   شیپ نی به او اشاره زد و انگار او هم گرش یدسِت د  با
خواست ی شدن از جانِب ماکان را م   

بعد دست در گردِن ماکان   یو لحظه ا د یبا صدا ترک بغضش
کرد حرف    یم  یسع  هیانداخته بود و دل دل زنان و با گر

 بزند 
- 

اِ    اعدا   اعدام  دمیترسیم   دم یترسیم    کردمیفک م    فک
دمیترسی م    یبش   

  د یتا شا د یکش  یشانه اش م انِ یحرف ، دست م ی هم ب ماکان
    بتواند او را آرام کند 

بردارند و با    ه یتا دخترها دست از گر د یطول کش ی ساعت مین
بروند   رونیاز برادرشان از اتاق ب شیپف کرده ، پ ی چشم ها

 رمان هور 
 



 
 
 
 
 
 
 

هم پشِت سِر آنها اتاق را ترک کرد که با ماهان روبرو   ماکان
  شد 

ستینگر یبه او م  رهیخ رهیداشت و خ حصاررا به  طاها   
د یرفت و دست دوِر دهان کش جلو   

میحرف بزن  د یبا -     
هم سر جنباند  ماهان   

تو   یک یما  ی از همه  شترینه الن   ب  یول  می زنیحرف م -

  خونه ات منتظرته
ند یبرد تا ماهان لرزش اش را نب بیدر جدست  ماکان   
و همسرش را صدا زد که کناِر پدرشان   د ی اما چرخ ماهان

  نشسته بود 
میسِر راه ماکان رو هم برسون  میما هم بر  -   

به ماکان انداخت و با حسرت او را   یچنان نگاه مادرشان
بزند  یبرانداز کرد که باعث شد ماهان لبخند    



دو تا چشم به راه داره یدوباره  ول اد یم -   
د یقلِب خود کوب  یِ ، با کِف دست رو رودابه   

  یِ قربوِن دست و پا یمامانبزرگ فداش بشه  اله یاله یا -

 ! کوچولوش برم
خواب آلوِد طاها  یِ صدا نیا  د یبگو یز یچ یکس  نکهیاز ا قبل

پدرش بلند شد  ی شانه  یِ بود که از رو   
مامبزرگ ؟ یش یمن نم یِ پس ؟! فدا یمن چ - ! 

" برد  یمامبزرگ" گفتنش دل م  ! 
کرد و به کمِک عروسش   ین یر یش یخنده  اریکه اسفند  آنقدر

  بلند شد و گفت
رهی تنه قربونت م ه یاونو ولش کن ! بابابزرگ  -   

گفت و ماهان هم شانه خم کرد تا   یلب خدا نکنه ا رِ یز یهست
سِر نوه اش را ببوسد  یِ پدرش بتواند رو    

و به چهره   دند یدِم در همراهشان آمد و قبل از رفتن چرخ تا
پدر و مادرشان در قاِب در چشم دوختند  رودابه دو  ی  
بود  دهی همسرش را چسب یِ بازو یدست     

شِت سِر مادر و دسِت  دست پ ک یعقب آمد و   ی قدم می ن ماکان
یِ را به رو  شیپشِت سِر پدر گذاشت و صورت ها گرید   

چسباند و نجوا کرد  شانه   
ستم ین یخلف  یکه بچه  د یببخش -   



، از آنها جدا   ی و بعد با لبخند  شکوفید  قیشان را عم یشانیپ
  شد 

  ه یدانستند پدر و مادرشان ، هر لحظه و هر ثان یو نم  رفتند 
یِ تنها سالمت  ا یشان در دن یو نگران ند یگو یاز آنها سخن م   

   آنهاست
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 
 
 

د یبار یهمچنان م  باران    
او شد  یِ رای، پذ  یبود اما لبخنِد مهست کی تار مه ین خانه   
دامادش گذاشت یشانه   یِ دست رو زن   

  ی، چطور ن یایم نیهان زنگ زد که دارما  یوقت یدونینم -

نزنم غیخودمو نگه داشتم که ج   
که   شکوفید شانه اش را   یِ لبخند زد ، خم شد و رو ماکان

و نجوا کرد  د یچیمحکم دوِر کتِف او پ یدسِت مهست   



خوابه  دونهینم -   
هم که جدا شدند ، ماکان سر تکان داد و کاپشنش را  از

آن را از او گرفت یدرآورد که مهست   
به سمِت اتاق رفت و به محِض ورودش ، در پشِت   یآرام به

  سرش بسته شد 
زد   یکاِر مادرزنش ، لبخند  نیا به   
و  ستاد یسرش ا یِ صدا به سمِت تخت گام برداشت و بال یب

    قلبش
زد  یبود نم شی رو ِش یآنچه پ دنِ یزد  با د  ینم   
او که بر تن داشت گم شده اما ورِ یپل انِ یم یهد      
از پِس آن لباِس گشاد  یشکِم او بود که حت رهی ماکان خ نگاهِ 
شد  یم دهیهم د    
برد و آهسته  شی تخت نشست و دسِت لرزانش را پ یلبه  آرام

  آن را لمس کرد 
در کِل وجوِد  شی، آنقدر که صدا د یبار با تماِم قوا تپ  کی قلبش
نزد  گریو سپس د  د یچیاو پ   
خشک شده است شیکرد خون دروِن رگ ها یم حس   
آنقدر بزرگ شده بود ؟ واقعا ! 
خورد و بعد  ی تکان یکرد که هد  شتریدستش را ب فشارِ      
  یپلک زدن و ب یبودند ، ب رهیدرشتش به او خ یِ ها چشم

دنینفس کش   



  یلب ها نی صورت ، ا نی چشم ها ، ا نیا  یماکان برا دلِ 
نامرتب تنگ شده بود  پچ زد  یو موها دهیرنگ پر   
 ! سالم -

باز ،   مهیکرد  با دهان ن یحضورش را باور نم یهد  ییگو
 یِ ها  شیصورت و ر یِ آهسته دروِن تخت نشست و دست رو

 او 
   را لمس کرد  شیاش را برداشت و چشم ها نک ی، ع د یکش

د یشن یزمزمه اش را م    
 !ما    ماکان ؟ -

لبش نشست یگوشه  ی زد و انگشِت شسِت هد  لبخند    
که چک کردم خودم بودم شی پ قهیتا دو دق -   

دند یو سپس تماِم وجودش لرز یهد  یلب ها ابتدا   
  هیبلند گر یِ بعد با صدا یپر از آب شدند و لحظه ا چشمانش

رمان هور د یکوب ی او مشت م ی  شانه یِ کرد و رو یم  
 
 
 
 
 
 
 



 
را  یو هد  د یو به سمِت خود کش د یاو را چسب ی شانه ها  ماکان

ش فشرد حصارکرد و در  ریاس شیبا دست ها و پاها   
د یبلع صانهیو عطرشان را حر د یکش شیموها  یِ به رو ینیب   

قلبش   یِ اش فرو برد و صورت به رو شانهسر در   دخترک
  یم  ییزهایلب چ  رِ یو ز ستیگر ی وقفه م  یفشرد و ب یم

 گفت 
آورد  ی از آنها سر در نم چیه که   

چانه اش انداخت و صورتش را بال آورد  بدوِن  رِ یز دست
اشک   یِ سیتوانست خ  یاما م د ید  یچهره اش را تار م نکیع
 را
چهره در هم برد و با   یدهد  کم صیصورتش تشخ یِ رو
د ی غر یبم یِ صدا   

؟ هیچ - ! 
د ی، نال دهیزد و ترس  یهق یهد    

؟ هیچ یچ - ! 
اش را حفظ کند    یساختگ نِ ینتوانست آن ظاهِر خشمگ ماکان

د یچهره اش نرم شد و خند    
توله نیا -  ! 

د ی کوب شیبازو یِ رو  یمشت یهد    
 ! نگو -



گرفت و سرش را دوباره به تِن خودش وصله  ینفس  ماکان
  کرد 

؟ ه ی، چ شهیذره ذره داره بزرگ م ینطوریکه ا یفسقل نیا - ! 
 یطوس راهنِ یپ  یِ و گونه اش را رو د یبال کش  ینیب یهد 

د یرنگش سائ   
دهیخر یمرت یقرت  یتل و لک و لباسا یبراش کل اسای -   

او را چنگ زد و زمزمه کرد  بدنپشِت  ماکان   
  دختره -

د یهم پر بغض خند  یهد    
 ! دختره -

چسباند و   یچشم بست و سر خم کرد  گوش به قلِب هد  ماکان
  نجواکنان گفت

بگرده یبازدخترم   ذارمیاش غلط کرده فکر کرده م ییدا -   
و به   رد یو لرزِش تنش باعث شد ماکان سر بال بگ د یخند  یهد 

ی نیب ر یز یدست یاش نگاه بدوزد  هد  سیصورِت خ  
د یکش   

  یاگه من عموشم ، تو گون  گفت یم  گفت یم  نویماهانم هم -

کم مونده بود به هم فحش بدن  برمشیاونور م نوریا   
اما   رمان هور  د یهم خند  ماکان  

 
 



 
 
 
 
 
 

و او را  د یرا چسب یهد  یراست کرد و شانه ها بدن ناگهان
بکشد اما همان   یخفه ا غِ یتخت خواباند و باعث شد ج یِ رو
 را
د یدر دم بلع هم   
سر عقب   یبطِن برآمده اش را نوازش کرد و کم یِ رو آرام
لب زد  دنینفس کش کی و به قدِر   د یکش   

   دوست دارم -
ذوق زده بشود    ا یتعجب کند  یفرصت نداد که هد   یبعد حت و

"هد هد" اش تنگ بود  یِ دلش برا     
*** 
  یِ سر رو یو هد  د یخودشان کش یِ بزرگ و گرم را رو لحاف
عضالتش را لمس کرد  یِ گذاشت و برآمدگ شیبازو   

شبا خوابتو    دونستمیم یول ی شیآزاد م یکِ  قایبهم نگفتن دق -

دمید یم   



را   یخط به خِط خالکوب یِ اش لغزاند و رو شانه  یِ رو دست
  با سرانگشتانش لمس کرد 

  یحت   یآب نِ ی ج هیبا  ید یپوش د یسف راهنِ یپ هی دمید یخواب م -

ی روشن بود  بهت م یقهوه ابندت بدن ادمهیخوب   
معلوم بود توش بچه    یکرده بود  حصارپتو  هی اما تو   دمیخند 

دخترم برام ی گفتیم   ید یخند  ی اس  به خنده هام م  
، فرداش  دمیخواب رو د  ن یبار که ا نیکرده  اول انتخاب
بچه مون دختره  دمیفهم   

به صورتش دوخت و زمزمه کرد  نیرا از پائ نگاهش   
منتظر باباش بود   یلیدخترت خ -   

، حال   یلبخند زد  خسته بود و بعد از آن رفعِ دلتنگ ماکان
خواست یخواب م کیدلش فقط    
بالشت   یِ و سرش را رو د ی کش نیتخت پائ یِ را رو خودش
  گذاشت

باباشو بسته یِ فعال دختره دست و پا -   
  یگونه  دنِ یزد و چشم بست  چسب  طنتیپر از ش یشخند ین و
به پوسِت تِن خودش را حس کرد و لبخندش عمق یهد   

شانه اش را لمس کرد   گرفت    
بردار بپوش یپاشو برو لباِس درست و حساب -   

غر زد  یهد    
  بافِت تو کو ؟! همون خوبه -



و بدنش ، همراه با خنده   د یاما به پهلو شد و آهسته خند  ماکان
د یلرز ی اش به نرم   

تازه تا    نیشی با هم توش گم م اون واسه منه  تو و بچه ات  -

کار ؟ یچ  یخوایصاحبش هست ، اون چهارتا نخ رو م ! 
بغض داشت  پس  شیکه به حرف آمد ، دوباره صدا یهد 

  یچشم باز کرد و نگاه در نگاهش دوخت که از اشک برق م 
 زد 

- 
چند ماه منو زنده نگه داشته نیچهارتا نخ ا نیهم   

  شیرا ، گونه اش را لمس کرد و دوباره اشک ها گردنش
شدند رمان هور ریسراز  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ی؟! حضرت عباس ی خودت ییخدا - ! 
ش چالند حصارو او را در  د یبار بلند خند  نیا ماکان   



یبخواب پدر سوخته که پدرمو درآورد  ریبگ -   
گوشش برد و آرام گفت  ریز لب   

؟ یازم حرف بکش یخوا یدوباره م - ! 
بمش دروِن  یبار با صدا نیو ا شکوفید گردنش را  یِ رو

لب زد  یگوِش هد    
پس خوب گوش کن    دوست دارم !    گمیمن هر روز نم -

  دوست دارم هد هد 
که   ند یخواست او را بب یبعد ، ساکت شد و چشم بست  نم  و

افتد  ی شود و به نفس نفس م  یاز ذوق ، صورتش گلگون م  
 

  یچارگ یرا  با ب شیشد نشنود طوفاِن نفس ها یمگر م  اما
د یخند    

وقت ه ی یخب حال    غش نکن -  ! 
افتاد  خودش هم  هیبه گر  شیخنده ها انِ یاما م د یهم خند  یهد 
یو مادرانگ یو زنانگ کلشیه دِ یاو و فرِم جد  دنِ یبا د   
آمد ، انگار جاِن دوباره گرفته   ی که به شدت به چشمش م اش
  بود 
چنگ زد و خم شد و   شیست  کالفه به موهاکرد و نش  ینچ
دانست خودش بود یبرداشت  نم نیزم یِ را از رو نکشیع  
انداخته بودند نی زم یِ از خودشان آن را رو یک ی، اما  یهد  ای   



که سر در بالشت فرو برده بود و شانه  د یسمِت او چرخ به
د یلرز یاش م   
دختر و دِل تنگش ، امشب خواب بر او حرام بود  نیا با  ! 

# 
*** 
د یرس ی روِز بازگشتش به خانه به نظر آرام م نیاول صبح   

کرد ،   یرا تماشا م رونیبود و از پنجره که ب ی سخت زمستان
د ید   یبرف را م  یِ د یفقط و فقط سپ   

  نیلغزند و پائ یم  یگریپس از د  یکیکه   یدرشت یها دانه
شوند  یجمع م  گریکد ی یِ و رو ند یآ یم   
  ی پررنگ و نبات یِ که در دست داشت ، پر بود از چا یوانیل

نیبا طعِم دارچ   
یبود اما دوست داشتن نیخانه سنگ سکوتِ   
،    یو کتر  یرا انداخت و به آشپزخانه رفت  از قور پرده
خاست ی آرام آرام بر م یبخار   
زود بود   یهد  یِ دار یب یانداخت و هنوز برا یساعت نگاه  به

، هق زده و ناله کرده یداریخواب و ب انِ ی تا صبح آنقدر م   
بخوابد  ینتوانست لحظه ا یکه ماکان حت بود    
کرده است رمان هور شانیتا چه حد او را پر  د یفهم  یم تازه  

 
 



 
 
 
 
 
 

 ی آن بود را برداشت  نگاه یِ که رو ینشست و کتاب  ز یم پشت
هدف شروع به ورق زدنش کرد  ی به جلدش کرد و بعد ب   

چه وقت جذِب مطالب کتاب و اوج و  د ی هم نفهم خودش
شیاش شد که صفحه به صفحه خواند و پ یخ یتار یِ فرودها  
از پشت ، دوِر گردنش   یبه خودش آمد که دست ی و زمان رفت

سرش نشست یِ رو یحلقه شد و سر   
دسِت کوچکش گذاشت یِ رو دست   

خانم ریح بخصب -   
د یخود آورد  خند  یِ و او را روبرو  د یرا کش مچش   

ید یمنو پوش  ورِ یبازم که پل -   
شکمش گذاشت یِ سر داد و دست رو ی ا ازهیخم یهد    

شمی خودم جا نم یِ تو لباسا نیبا ا -   
دستش  یِ دست رو  د ی، ذره ذره از صورِت ماکان پر خنده

  گذاشت و زمزمه کرد 
د یببخش -   



از   یکه او در حبس بوده ، هد   یکه تماِم مدت د یماهان شن از
اش غافل شده و به فکر حال و روزش نبوده است یزندگ   
گذاشت یا شکوفهبطن اش  یِ برد و رو شیپ سر   

د یخر می ریبذار هوا بهتر شه ، با هم م -   
را باز و بسته کرد که   شیهم فقط لبخند زد و پلک ها یهد 

زنِگ در ، باعث شد نگاِه هر دو بچرخد  یِ صدا  
دسِت او را چنگ زد و زمزمه کرد  یهد    

؟! چه خبره ؟ هیک - ! 
  یفونیآن ، به سمِت آ یِ به او نداد و به جا یاما جواب ماکان

خورد  ی وقفه زنگ م یرفت که ب    
د   سبزپوش ، اخم کر نِ یمامور دنِ یاش و د  یبرداشتِن گوش با

ستینگر یو به هد  د یچرخ   
بپوس  ی زیچ هیبرو  -  ! 

، به اتاق رفت و ماکان در را گشود و دِر  ده یهم ترس یهد 
ستاد یخانه را هم باز کرد و در چهارچوِب آن ا یِ ورود    
شدند  داریدر پاگرِد راهرو پد  نی بعد مامور یکم   
د یکه پالتو به تن داشت ، جلوتر از آنها به او رس یمرد    

؟ ا ین یماکان اعتصام یِ آقا - ! 
،  د یرا د  دهیترس یِ آمد که سر گرداند و هد  یر یج ریج یصدا

  دستش را به سمِت او دراز کرد و همزمان جواِب او را داد 
؟ د یبفرمائ - ! 



آمد  شیپ مرد    
  نیاریب فیبا ما تشر  حاتیتوض ی سر هیارائه  یبرا د یبا -

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

جواب داد  یاو ، هد  یِ جا به   
شده ؟ ی کجا ؟! چ - ! 

با انگشِت شستش ، پشِت دسِت او را نوازش کرد و باز   ماکان
بود  سیهم مخاطبش ، ماموِر پل   

آقا ؟ یبا چ دوستیدر  - ! 
انداخت و سپس به او یبه هد   ی نگاه م ین مرد    

ید یرش وانِ یک  یِ با قتِل آقا دوستیدر  -   
؟ ی قتِل چه کس   دند یماکان هم بال پر یِ ابروها ! 

*** 



شان ، ماهان خودرو را به  ی پدر یتر از خانه   نیپائ یکم
شد و منتظرش ماند  ادهیراند و ماکان پ یگوشه ا   
، شانه به شانه اش   ب یهم به او ملحق شد و دست در ج ماهان

  به راه افتاد 
بهت وارد کنن یاتهام چیه توننینم -   

د یرا بال کش شیپالتو ی  قه یهم  ماکان   
! من تماِم شبو خونه بودم توننی معلومه که نم -   

د یچی مانا پ یِ بعد صدا ی زنگ را فشرد و کم ماهان   
؟ هیک - ! 
زودتر از برادرش گفت ماکان   

  باز کن وروجک -
د یکش  یکوتاه غیزده ج  جانیه مانا   

 ! اومدن -
زد تا   یکه در را پس م ی رفت و در حالماکان بال یِ ابروها

  داخل شوند رو به ماهان گفت
؟ رنیانتظار داشتن دوباره منو بگ - ! 

و دست پشِت او گذاشت د یخند  ماهان   
  خب حق دارن  خبر ندارن چه خبره که -

شانه بال انداخت ماکان   
وانمود کنم که از مردنش ناراحتم تونمیاصال نم یول -  ! 

کرد  ی پوف ماهان   



رهیتو که حرف نم یتو کله  -   
  یبرف برا نِ ی که ب یک یبار رِ ی مس انِ یجلوتر از او و م ماکان

و منتظرش ماند  ستاد یکرده بودند ، ا جاد یعبور و مرور ا
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

ستمی؟! ناراحت ن  نهیاز ا ریغ -   
در هم کنارش   یاش را ماساژ داد  ماهان با چهره ا یشانیپ

  توقف کرد 
؟ یبگ یبه هد  یخواینم - ! 

  انشانیکرد اخِم م یفشرد و سع شیابروها انِ یانگشت م  ماکان
د یاز هم بگشا شیرا با زوِر پنجه ها   

، نه ومدهین ایبچه به دن یتا وقت -   
که  یهد  یِ خواست دهان به مخالفت باز کند که با صدا ماهان

  ناِم او را خواند ، هر دو ساکت شدند 



که ماکان تشر   د یا یبه پا کرد که به سمت شان ب  ییعجله دمپا با
  زد 

 ! بمون همونجا -
دِل دخترک نبود  یِ تو دل   
برند و تا مدت ها او را   ی بار هم ماکان را م نیکرد ا یم  فکر

د ی نخواهد د    
گذاشت یهد  بدنپله ها بال رفتند و ماکان دست پشِت   از   

؟  یکن یکار م یچ  نجا یسرما ا نیبرو تو  تو ا - ! 
د یکاو ی با ترس صورتش را م یهد    

شد ؟! چه خبره ؟  ی ؟! چ هیچ - ! 
او جواب داد یِ به جا  ماهان   

نیهم   حاتیتوض یسر  هی  یچیه -   
کرد   ی زنگ فکر م یِ شد  با هر صدا ی نم یاما راض یهد 
خواهد شوهرش را ببرد  یکه پشِت در است ، م یکس   

او آورد تا جلوتر  بدنبه  یبا آرامش پلک زد و فشار ماکان
فتد یبه راه ب   

نداشتم که نگهم دارن ! پس نگران   هیبه قض یربط چیمن ه -

اول من نتونستم جونِ  ی نباش  فقط چون دفعه  یزیچ  
، بهم مشکوک بودن  رم یرو بگ شرفیب اون   
به ناچار با فشاِر دسِت او به حرکت درآمد و در همان   یهد 

د یحال پرس   



 !خب پس    ؟ -
کالفه شد  ماکان   

؟ میتو بعدش حرف بزن م یبر شهیم - ! 
نگفت و جلوتر از آنها داخِل خانه شد  چیو ه د یلب گز یهد    

*** 
د یاش را نوش ی لب به فنجان برد و چا ماکان   
خواب نبودند  شیکدام از اعضا  چیبود اما ه کی تار مه ین خانه

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 
خواهرش داشت با اخم گفت ی که دست دوِر شانه  اسای   

حذف شده ؟  نیمظنون ستیعمال ماکان از ل ی عنیخب حال  - ! 
نبود او آنقدر   یانداخت  راض ی به هد  ینگاه  م ین ماهان
  الِ یداشت که خ دهیماکان عق یباشد ول هی قض نیا رِ یدرگ

 دخترک



  ی خطر چیشود که ه ی حضور در بحث شان کامال راحت م با
تکان داد  یکند  سر  ینم د یاو را تهد    

ال  به اداره بردن کام حاتیتوض  یماکان رو برا نکهیالبته ا -

اتفاق افتاده  هر  نیماکان ا یِ روز بعد از آزاد   ه یبود   یعیطب  
ثابت کرد   نا یدورب رِ یخب تصو یول کنهیباشه شک م یکس
به ماکان ربط نداره هیقض   

شان چرخاند  انیچشم م یکه کرد ، هد  سکوت   
 خب ؟ -
به ماکان نگاه کرد که او سر تکان داد  ماهان   

برهیبگو داداش  بگو وگرنه تا صبح خوابش نم -  ! 
  یِ شده اش را رو یکرد و فنجاِن خال یکوتاه یخنده  ماهان

پس زد  زیم   
بفهمه داخل   یکس نکهیکردن بدون ا یدِم صبح سع -

شون داخل  یک ی شدن   ریبشن  اما با مامورا درگ مارستانیب
 اتاق
از مامورا  یکی رو خالص کرده  سه نفر بودن   وانیو ک شد 

ی کی ی نقاب از چهره  ی ریکردن  تو درگ یرو به شدت زخم  
ثبت شده    رشیمدار بسته تصو نِ یبرداشته شده  تو دورب شون

شون مظنون به قاچاق مواِد مخدر یکی چک که کردن   
داشت و باِر آخر ،   یریدستگ  یهم سابقه  یکه چند بار بوده

انتقال  رِ یبوده اما تو روِز دادگاه و تو مس نیپرونده اش سنگ   



دنیاش م یفرار   
شد و به برادرش چشم دوخت شانهدست به   ماکان   

دو تا جونور دارن چه  نیا یدونست  یمدت م  نیو تو تماِم ا -

کننیم یغلط  ! 
اخم کرد  ماهان   

حرکت اشتباه متوجه شون کنم که   هیکه با  یانتظار نداشت -

 !تحِت نظرن ؟
را هم   یو هد  اسایحضوِر   یپوزخند زد و مالحظه  ماکان
کرد  ینم   

 ! بحِث خواهرات وسط بود داداش -
د یگونه اش سائ  یِ و دست رو د ی کش یآه ماهان   

حواست بهشون  دونستمی م   ی انتخاب کن  د یبا  ییوقتا هی -

که چطور اونروز تو ید یهست  اصال تا حال از خودت پرس  
؟  دمیمن سر رس یباغِ لعنت اون  

داد که منتظِر ادامه  ی چشم تنگ کرد و سکوتش نشان م ماکان
حرِف اوست و ماهان هم خواسته اش را اجابت کرد  ی   

از   ی که پشِت چراغ قرمز ازش سبقت گرفت ینیاون ماش -

نظر داشتن اما خب    هر دو   ر یهمکارام بودن که کاوه رو ز
 بار 

رمان   ارهیکردن و هر دو بار ممکن بود فاجعه به بار ب اشتباه
 هور



 
 
 
 
 
 
 
 

  یگر یبه د  یکی  ی را از چهره   شیمتعجب ، باز چشم ها یهد 
  داد

 !دو بار ؟ -
سر جنباند  ماکان   

آقا داداش  یِ قایگرفت ، رف ریبچه ها رو ز  وانیکه ک یروز -

کردن  یکم کار   
  یا دهیبا تاسف سر تکان داد  بحث کردن با او فا ماهان

برداشت  زیم یِ از رو چیو سوئ ستاد ینداشت  ا   
  یلیمفصل ! خ  یلیخ  میبا هم مفصل حرف بزن د یبعدا با -

ی چند روز هی بهتره   یول  میبذار ونیبا هم درم د یرو با زایچ  
یتا آروم ش بگذره   

و   اسایماکان اشاره زد که تا دِم در همراهش برود و از  به
کرد  یخداحافظ یهد    



از ترِک خانه ، آرام گفت قبل   
ات برس    یشه  به زنت و زندگ یکم بذار جو عاد  هی -

؛ تک  می صحبت کن ی همه چ ی درباره   دمیبعدش بهت قول م  
یهست یکه افتاده و ازش شاک یی اتفاقا تکِ    

وب ، فقط سر تکان داد که ماهان  دست به چهار چ ماکان
شانه اش گذاشت یِ دست رو   

من    ریکه بود باهام تماس بگ  ی، هر وقت  یداشت یکار -

  گوش به زنگم
گره نمود  شانهزد و دست در  یلبخنِد کج  ماکان   

 ! چشم "خان" داداش -
رفت  نیکرد و غرغر کنان از پله ها پائ ی پوف ماهان   

خراب خودشو  یباز همون کله   گمیم  یزهرمار ! هر چ -

 ! داره
*** 
 ره ی؛ همانطور که با عجله و خ رد یتوانست چشم از او بگ ینم

خورد ، او هم صورتش را ، ی همراهش عصرانه م یبه گوش  
شدِن دندان ها   ن یبال و پائ یکوتاهش را و حت  یِ زدن ها پلک

ستینگر  ی و باز و بسته شدِن فک اش را زل زل م   
خوردنش بود  دلتنِگ غذا یحت   

  یو شرح یمچ اش گذاشت و نگاِه ماکان از گوش یِ رو دست
فرستاده بود ، برداشته و به صورِت او دوخته شیکه آهو برا  



  شد 
شدند و سر جنباند  کی به هم نزد  شیابروها یاندک   

 !جان ؟ -
کرد و   کیاو نزد  یِ اش را به صندل یحرف ، صندل یِ جا به

شانه اش گذاشت یِ سر رو   
ش نشستبدن یِ گود   یِ مکث رو یماکان با کم دست   

 چته تو ؟!رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

او ،  یِ در هوا دنینبود اما نفس کش  یگرفت  عطر ی قیعم دمِ 
بود   متیغن شیبرا   

یچیه -  ! 
گفت و دوباره مشغول شد اما دستش یهم هوم کشدار ماکان    
  کی از همان  یوجوِد هد  یهمانجا ماند و انگار همه  دستش

گرفت  ی نقطه گرما م   



بست چشم   
، خوب بود  بودنش  ! 

*** 
وقفه ، حال آرام شده بود و  یبعد از چند روز بارِش ب  آسمان

د یتاب یشهر م  دِ یآفتاب ، آرام بر تِن سپ   
بود  رهیخ نگاهش   
  یچرخاند  گوش یهمراهش زنگ خورد  سرش را اندک تلفن

  را کناِر گوشش چسباند 
 !کاِر تو بود ؟ -

خط باعث شد پلک ببندد  یِ مرِد آن سو جوابِ    
  مراقب باش    ُجم خورد بهم بگو -

را که گرفت تماس را قطع کرد و سر چرخاند  د یتائ   
آ چهار یپر بود از عکس و برگه ها زشیم    
از عکس ها را برداشت یک یرفت و  شیپ     

دادند  مرد و همسرش  یرا نشان م ز یچ کی  ر یتصاو تمامِ 
دند یچرخ یپاساژها و مغازه ها م  انیم   
کرد و عکس را دروِن پوشه انداخت و آن را بست یپوف   
نوشته بود  یدرشت یِ سرمه ا کِ ی آن با ماژ یِ رو   

ا ین یماکاِن اعتصام -  
زتریر  یآن هم با فونت رِ یز و   

ی" عامر  یهد  -  " 



دختر پوزخند زد و خودکار برداشت و با حرص   یِ لیفام  به
و اصالحش کرد  د یآن خط کش یِ رو   
نبود  یاش ، عامر  ی لیفام گریوقت بود د  یلیخ     
# 

*** 
در هم و برهم بود  زیچ همه   
  زی چ چیکردند که ه  یچند ماه آنها چه کار م نی در ا د یفهم  ینم

خودش نبود رمان هور  یِ سِر جا  
 
 
 
 
 
 
 
 

انداخت و با فشاِر   زی م یِ حوصله رو ی و ب یرا عصب زونکن
د ی را عقب کش ی، صندل زیم  یکِف دستش به لبه    

آنها را با   ی چشمانش برداشت و گوشه  یِ را از رو نکیع
  انگشتانش فشرد 



باعث   ییآشنا سالمِ  یِ به در و متعاقِب آن صدا یتقه ا یصدا
بر چشم بزند  نک یبال بکشد و ع یصندل یِ شد خودش را رو  

- 
  سالم

آمد  شیبا لبخند پ مهراوه   
ومدمی انقدر سرت شلوغه نم دونستمی اگه م  د یببخش -   

از اوراق و پرونده نشسته  یانبوه انِ یبا دست به او که م و
  بود ، اشاره زد 

اما با لبخند سر بال انداخت ماکان   
بفرما ستین یمساله ا -   

  فِ یک انِ یشد و در همان حال از م  کینزد   زیبه م مهراوه
د یکش رونیرا ب  ییبزرگش برگه ها   

رو امضا کن که من   نایوقتت کمه ، لطفا ا دونمیچون م -

م رو کم کنم  ! شر 
به چشم زد  نکی و در همان حال ع د یخند  ماکان   

دارهیخانم  شر ِ شما که دست از سِر ما برنم  یردا اریاخت -   
رفت و کناِر شانه اش خم شد  شیبرا یچشم غره ا مهراوه   

بچه پررو نمیامضا بزن بب -  ! 
به کاغذها انداخت و خودکار  ینگاه   یبا خنده و سرسر ماکان

  را برداشت
یبریتو ما رو کجا م می نیبب  می زنیامضا م ی حال ما ه -  ! 



د یدستانش کش ریزد و کاغذها را از ز یچشمک مهراوه   
خوب خوب یجاها -  ! 

گذاشت و ادامه داد  فش یآنها را در ک دوباره   
کارمون صحبت    یتماما درباره  ی روز وقت بذار هی د یبا -

یوقت ندار نکهیمثه ا یول میکن  ! 
اش کند  یتا همراه ستاد یهم ا ماکان   

وقت   ی، تو گفت  یتماس گرفت  یوقت  ادمهیکه   ییتا اونجا یول -

  ندارم
ستاد یا شیچشم در حدقه چرخاند و روبرو مهراوه   

گفتم تماِم وقتم   نجایا ام یب خواستمیم یوقت یراستش رو بخوا -

برز یفر یصحبت کردن با تو ول ی برا نمیکه بش ذارمیرو م  
  ام یدارم م د یفهم  یوقت  نهیمنو بب خواد یگرفت و گفت م تماس

ششیپ ی بگم که فردا بر گفت که بهت شتیپ   
اخم در هم برد رمان هور ماکان  

 
 
 
 
 
 
 



 
به خودم زنگ بزنه ؟ اد یزورش م گهیحال د  - ! 

پشت چشم نازک کرد  شیبود که برا دختر   
که  نجایا امیبهت که گفتم ! من بهش گفتم دارم م -    

دست در هوا تکان داد  یحوصلگ یبا ب ماکان   
کار داره ؟ ی چ  دمیخب حال   فهم - ! 

شانه بال انداخت مهراوه   
  یکاف یروزا به اندازه  نی حدس بزنم  ا تونمیراستش نم -

شده ب یو غر بیعج   
نگاهش کرد که مهراوه لب بر هم فشرد و  یسوال ماکان
را بال انداخت شیابروها   
کرد و رفت اما ذهِن او مشغول ماند  یخداحافظ دختر   
داشت ؟ یچه صبحت برزیفر ! 
نخواست از او  یکه حت یطولن  یهم بعد از مدت زمان  آن
رد یبگ  یخبر   

*** 
خدمتکار سر خم کرد    یو برا د یکش شیکت اش را پ یها لبه

ی مالقاتش با عامر یِ شگیاو به سمِت اتاِق هم تِ یبا هدا  
  رفت
دند یبال پر شیاو که روبرو شد ، ابروها با   

بود  ی شده و چهره اش سرشار از خستگ لغرتر   



استقبالش آمد  به   
 ! ماکان ! پسرم -

کج شدِن لبش را گرفت یِ جلو یسخت به   
ی ازم نگرفت یوقته خبر یلیخ -  ! 

با تاسف دستش ر ا فشرد  یعامر   
بود   اد یببخش پسرم  مشکالتم ز -   

مبل نشست یِ گفت و با دعوت او رو یهوم ماکان   
از من ؟  شتریب - ! 

خودش را   یهم کنارش نشست و ماکان مجبور شد کم یعامر
  کنار بکشد تا او جا شود 

سر جنباند  برزیفر   
بچه   نیبکنه  اصال چن یکار نیکه کاوه همچ شهیباورم نم -

اصال چرا دنباِل تو اومدن ؟  د یرس  ی به نظر نم یا ! 
برادرش  ی هیشد و بنا بر توص رهیاو خ یِ ابه چشم ه  ماکان
کرد آرام باشد رمان هور یسع  

 
 
 
 
 
 



 
 

بار   ه ی ینسبت بهش نداشتم  حت  یمن اصال شناخت  دونمینم -

با من یچه مشکل  دونمیبودم  نم دهیهم اسمشو نشن  
  داشت
گرفت   ینفس یعامر  

بسته بود  حال خدا رو  یزنش ! دل به چه مرد  چارهیب -

از سِر تو وا شد  ی گرفتار نیشکر که ا   
هم سر تکان داد  ماکان   

 ! هوم  خدا رو شکر -
د ینگو ینامربوط ز یفشرد تا چ شیزانو یِ دستش را رو کفِ    
گرفت ی کوتاه نفِس    

د یمهراوه گفت باهام کار داشت -   
گفت یو هوم د یدست دوِر دهان کش برزیفر   
داشت د یدر گفتنش ترد   ایپا کرد و گوپا و آن  نیا یکم   
سکوت ، به حرف آمد  یاز مدت بعد    

  ی، دنباِل کس م یکه باهام حرف زد  یبار نیآخر ادمهی -

ی گشتیم  
  یاش را از مبل گرفت و کم  هی شدند  تک  زیماکان ت یها گوش

آمد  شیپ   
 !خب ؟ -



گرفت ینفس برزیفر   
کردم دایشونو پ یک یدنبالشون بودم  رد  -   

  زش یمبل بلند شد و به سمِت م ی و با کمِک دسته  یسخت به
  رفت

کمکت کنم اما شتر یمدت انقدر مشکل داشتم که نتونستم ب نیا -     
برداشت و هن و هن کنان سمِت او آمد  یکاغذ  ز یم یِ رو از   

  هیکه رد ِ بق یقدرتش رو دار  دونمیکردم  م دایبرات پ نویا -

ی ریشون رو بگ   
را به سمِت او گرفت کاغذ    
شد و   کی، به او نزد  د یسف یبه برگه   رهیبلند شد و خ ماکان

  دست دراز کرد 
کاغذ را خواند و نگاِه ماتش را بال آورد   یِ رو ی نوشته   

؟ هیک نیو ا - ! 
د یلب کش یِ زبان رو برزیفر   

که راه رو بهتون بست ینیماش یراننده  -   
انگشتانش   انِ یاراده اش مشت شد و کاغذ م  ی ماکان ب دستِ 

 مچاله رمان هور
 
 
 
 



 
 
 
 

در   شیآمد ، صدا یم رونی اش ب شانهاز  یبه سخت  نفس
  حنجره گره خورد 

؟ یمطئن - ! 
که آِب دهانش را فرو   د یمکث کرد و ماکان د  یکم  یعامر

خالِف کالمش بود  شیبه حرف آمد صدا ی برد  وقت   
 ! مطمئنم -

گذاشت بشیکاغِذ مچاله شده را دروِن ج ماکان   
 ! ممنون -

کرد  یو هوف د یاش کش ی شانیپ یِ رو گریدسِت د  با   
دستم   یزیچ  نیهمچ  امیامروز که ب کردمیاصال فکرشو نم -

یبد    
دوباره لبش را با زبان تر نمود  برزیفر   

  شیکه پ یاوضاع  نیبا ا خواستمینم یرو بخوا قتشیحق -

خب یبهت بدم  ول وانیبا کاوه و ک ت یریاومد و بعد هم درگ    
ونمیمد  دمید   ! 

آنکه بخواهد پوزخند زد  ی ب ماکان   
نیدرسته   دِ  -  ! 



دور خودش زد ی چرخ  م یگرفت و ن یق یعم نفس   
؟ نی خب   فقط هم  - ! 

سر تکان داد که ماکان دست به سمتش دراز کرد ؛   برزیفر
خشِم درونِ  یدهنده  متورمش نشان یِ که رگ ها یدست  

مرد بود  وجودِ    
زد  رونی ب یرا محکم فشرد و با خداحافظ یعامر دستِ   
گاز فشرد و خودش   یِ محِض نشستن دروِن خودرو ، پا رو به

رود   یدانست که کجا م ی هم نم   
دانست که اگر به خانه برود ، احتمال   ی را خوب م نیا یول

نخواهد کرد  یبا هد  یرفتاِر خوب   
  ی تا بالخره بعد از ساعت د یچرخ یها م  ابانیخ  انِ ی هدف م یب

کشاند  ی، خودرو را گوشه ا   
اش آتش روشن کرده اند  هیکرد دروِن ر یم حس   
بست  یسوخت و راِه نفس را بر او م یم   

صورت فشرد  یِ رو دست   
شد  ی داشت تکرار م زیچ همه    
هیبه ثان هیثان     

به لحظه لحظه    
کرد رمان   یم  جشیو گ د یچی پ  یدروِن سرش م غیج یصدا
 هور

 



 
 
 
 
 
 
 

؛ با دندان   د یفرمان کوب یِ مشت شده اش را رو یِ ها دست
اش بزرگ بود  شانه  ی که انگار برا یبر هم فشرده و قلب ییها   
به آن فشرد  یشان یفرمان گذاشت و پ  یِ رو سر    
بود  ی ، راِه فرار  یشگیدرِد هم نیاز ا کاش     
*** 
شانه اش را   انِ ی و م  ند یتخت بنش یِ پدرش کمک کرد که رو به
د یمال   

؟ یخب بابا   خوب  - ! 
سر تکان داد و آرام گفت رمرد یپ   

  خوبم جوون   خوبم -
شکوفید را  دشیسپ  یِ موها یِ خم شد و رو ماکان   

ازت گذشته مثال ی بابا  سن گهی کن د  تیرعا -   
شکمش نشست یِ بود که رو یمشِت محکم جوابش   



جوون ؟! خوبه خودم کهنه ات   یو تو شد  ریحال من شدم پ  -

کردمیم   
شکمش گذاشت یِ خنده کنان دست رو ماکان   

بابا ایزنیم یحرکِت انتحار  -  ! 
به در ، باعث شد سر   یکه تقه ا  د یهم آرام خند  اریاسفند 

شربت داخل شد  یوانی و ل ی نیبچرخاند  مادرش با س   
ببرمش  ماهان    د یرس یدستت درد نکنه  خودم که زورم نم  -

  هم گرفتاره
که مادرش تعارف   یا ی نیرا از س وانیگفت و ل یهوم ماکان

  زد ، برداشت
زد و چشم دنباِل آنها چرخاند   رونیاتاق ب از   

تابا کجان ؟ مانا و - ! 
رفت ، گفت ی که به آشپزخانه م یدر حال مادرش   

مدرسه شون برنامه گذاشتن دوِر  یِ دوستا نیبابا  ا دونمینم -

شیساعت پ مین  هی  رونیرفتن ب  یهم جمع شن  از کِ   
گفتم    یهر چ یشلوغه  رفتن رستوران  ه  دمیزدم د   زنگ

که    دونمی ! اصال انگار نه انگار ! م  ناینخور تزایم تزایپ
 آخرشم
کننیخودشونو م کارِ   ! 
و  د ینوش گرید   یمبل نشست و لبخند زد  جرعه ا  یِ رو ماکان

د یمادرش پرس   



چطوره ؟! خوبه ؟ یهد  - ! 
گفت و بعد از فرو بردِن شربت جوابش را داد  یهوم ماکان   

نوبت دکتر داره گهیخوبه  چند روز د  -   
د و به او نگاه کرد رمان هور آم رونیب مادرش  

 
 
 
 
 
 
 
 

  هواشو داشته باش  حساسه -
لبخند   یاسِم هد  دنِ یبا د  د یاش لرز یکه تکان داد ، گوش سر
  زد 

حالل زاده اس   ایب -   
هم لبخند زد که ماکان تلفن همراهش را به گوش   مادرش
  چسباند 

؟  یجانم هد  -  
اش آمد  هیهق هق و گر یصدا   



ترسمیم   ا یب  ای ما   ماکان   ب -  ! 
در هم شد  شیو اخم ها د یجا پر از   

؟! چته ؟ هیچ - ! 
د یاش را بال کش ینیب   

خونه   یکیماکان   ماکان   زنهیاز صبح زنگ م یه یکی -

پاد یرو م  ! 
گردنش را چنگ زد  پشتِ    

آخه ؟ یگ یم ی؟! چ ی چ یعنی - ! 
افتاد  هیدوباره به گر یهد    

زل زده بود به   دمشیچند بار د    دمشیخودم د   دمشید  -

   پنجره مون  دو بار   دوبارم تا دِم در اومد و برگشت
ایب   ماکان  ! 
د یرا جو لبش   

  ه یاومدم  گر  زنم ی اومدم  اومدم خانم  به ماهان هم زنگ م -

 ! نکن
چطور از پدر و مادرش  د یرا قطع کرد و نفهم تماس

زد  رونینمود و از خانه ب یخداحافظ     
# 

*** 
کرد موجوِد کوچِک  یو حس م د یچیپیترس ، به خودش م از

  درون بطش هم ، ناآرام است



باِر اول از  یوقت  ی ؛ حت د یرس  یم  یعاد  زینظرش همه چ به
هم ، به   ند ی را نگاه کرد تا اوضاعِ هوا را بب رونیپنجره ب
 نظرش

امد ی ن بی عج یزیچ   
  دهیچیپ یباِر دوم پرده را کنار زد ، حضوِر مرد  یوقت یول

کرد  ی جلب توجه م یدر شال و کاله و پالتو کم   
  ی ترسناک شد که باِر سوم وقت  شیبرا ییاز آن جا هیقض اما

به سمِت خودش  رهی، او را خ ستینگر رونیاز پنجره به ب
دید   
   

پاسخ   یزنِگ تلفن او را از جا پراند و وقت یِ بعد صدا یکم
خط تماما سکوت بود رمان هور یِ د ، آن سودا  

 
 
 
 
 
 
 
 



  ی گوشه  یکرد بر خود مسلط باشد و گه گاه  ی هم سع باز
و با چشماِن خودش  د یپائ یزد و مرد را م  ی پرده را بال م 

دید   
شد  کینزد  یبه دِر ورود  یچند بار  که   
امِن   می از حر رون یدانست ب یکه م  یی؛ از کفتارها  د یترس یم

د یترس  یزنند م یخانه اش پرسه م   
  یم  ی؛ ول ری خ ایدارد  یدانست ترسش سرمنشِا درست ینم

رد ی با او تماس بگ د یدانست با    
  ی پس چرا نم  د ینگاه انداخت و لب جو یواریساعِت د  به

؟ د یرس ! 
داد سرش را با   حیو ترج چاند یلرزانش را در هم پ  دستانِ 
را  یدم کردن مشغول کند  پس به آشپزخانه رفت و کتر  یچا  

آب گرفت رِ یش  رِ یو ز برداشت   
،    یبیمه یِ تا به سمِت گاز برود که با بلند شدِن صدا د یچرخ

افتاد که  نیزم  یِ از دستش رو ی خورد و کتر یتکاِن سخت  
کرد و او را وحشت زده تر   جاد یا یناهنجار  یِ هم ، آوا نیهم
  نمود 
گذاشت ه شان یِ رو دست   
اتمام قصه نبود  نیا اما   
پشِت سر هم اتفاق افتاد   زیچ همه   



به   یی ضربه ها یممتد ، بعد صدا ی زنگ ها یصدا یابتدا
گلوله کِ یشل  زِ یت یِ و سپس صدا یدر ورود     

به   یدروِن سِر هد  ی زیآمد ؛ چ رونی زده از آشپزخانه ب بهت
رد ی داد که پناه بگ یاو هشدار م   

پشِت   رِ یبا عجله به سمِت در رفت  آن را قفل کرد و زنج پس
  آن را هم انداخت

مبِل دو نفره را پشِت در هل داد  تلفِن    ی به سخت سپس
د یهمراهش را چنگ زد و به سمِت اتاق دو   

  یِ جلو یزیگشت ، چ یاتاق دروِن کشو م دِ یبه دنباِل کل یوقت
را تار کرد  دشید     

در   یِ رو  یمشت  یه است اما وقتافتاد  هیبه گر یکِ  د ینفهم
زد ، هق هق اش بلند شد  اد یفر ی نشست و مرد    

نداشت پشِت در   ی زیو در را قفل کرد  چ افت یرا  د یکل
دهان فشرد  یِ و دست رو ستاد یبگذارد ، پس همانجا ا   

 د یکش  ینی ب رِ یکند  پشِت دست ز ی نمانده بود تا قالب ته یزیچ
، ابتدا قفِل تلفن همراه را باز گرشیو با دسِت لرزاِن د   

و   زیت یِ و بعد ناِم ماکان را لمس کرد که باز هماِن صدا کرد 
مردانه یغرش یِ تند آمد و بعد آوا   

؟ بی ادب ی از دستم در بر یتونیم ی فک کرد  - ! 
 یِ جواب دادِن ماکان و صدا  د یکش یخفه ا غیترس ج از

، همزمان شد  واری با د  یدِر ورود  دِ یبرخورِد شد    



ماکان ، زار زد  یِ صدا دنِ یشن با   
تو خونه اس  ی کی ا یب   ایماکــان   ماکان ب -     

  یماکان سخت بود که لحظه ا یِ درِک جمله اش برا انگار
د یسکوت کرد و سپس پرس   

؟ ی چ ی عنیتو خونه اس ؟!  یک یکه   ی چ یعنی ؟!  ی چ یعنی - ! 
بار مشت بر در نشست رمان هور نیا  
 
 
 
 
 
 
 
 

فاحشه کوچولو ؟ یی؟! اون تو ییاون تو - ! 
د یکش غ یاو ، پشِت دِر اتاق است ؛ ج  نکهیا دنِ یفهم با   

 ! ماکان   تو رو خدا    مـاکــان -
  ینعره ها یِ نشست در صدا یدر م یِ که رو ییلگد ها یصدا
گر یرفت و د   یعقب عقب م   ی واِر ماکان گم شد  هد  وانهید   
حرف زدن را هم نداشت  فقط زمزمه کرد  یِ نا  یحت   

پشِت دره ! ماکانم     ا ی ماکان   ب ایب -     



تلفن از دستش  یِ و گوش د یکش غیکه به شدت باز شد ، ج  در
  افتاد 
  ی بار چهره اش را م نی ا یمرِد پالتو پوش بود ول همان

ند یتوانست بب   
و ترسناک ی، عصب د یخند  مرد    

خــانــُم  داریمشتاِق د  -  ! 
فقِط آِب دهانش را فرو برد و خود را به   د ینتوانست بگو چیه
ی زیپشِت سرش فشرد و با دستش ، به دنباِل چ وارِ ید   

تا با آن بتواند از خودش دفاع کند  گشت   
به دستش آمد و زمزمه کرد  یز ی آمد  چ شینرم نرمک پ مرد    

- این  ! 
اش بود  یقدم  کیو حال در   د یاما خند  مرد    

لمست کنم! شوهر جونت   تونمیالن اگه دست دراز کنم ، م  -

 !کجاس الن خوشگل خانم ؟
خواست   یم  یی چسباند ، گو  واریخودش را به د  شتریب یهد 
از آن شود  یجزئ   
  یِ دسِت دستکش پوِش مهاجم جلو آمد و به سمِت موها یوقت
کناِر صورتش رفت ، چشم بست و سر چرخاند و  ی  ختهیر  

هم فشرد  یِ رو دندان   
د یشن  یتندش را م  ینفس ها یِ صدا   



  یا که یسراغِ تو  خوب ت اد ی حق داشت که بعد از زنش ب -

بده زن و یچه حال    یدار کم یتوله شم که تو ش  یهست  
ا هم صاحب شمشو ب بچه  ! 
دسِت   رِ یدست ، ز کی که با  د یدو یخون به مغِز هد  انگار

د یمرد زد و غر   
 ! خفه شو -

به   ع یکوچک را محکم و سر ی نی، گلداِن تزئ گر یبا دسِت د  و
شد  جیزد و گ یکه نعره ا د یاش کوب قهیشق   

  یآورد و ضربه ا ی را بال م شیتوانست پا  یاگر م مطمئنا
توانست ینم یکرد ول یوارد م کرشی بر پ یکار     
فاصله گرفت تا از کنارش   واریمحِض عقب رفتنش ، از د  به

را  شیشد و تنها توانست دست ها ریاس شیبگذرد که مچِ پا   
بخورد رمان هور نیکند که مبادا با شکم زم سپر  

 
 
 
 
 
 
 
 



شدند  ریسراز شیها اشک   
خاطر خودش نه به  ! 
د یکش یدرد خاطِر فرشته    خواهرکش چه  به    
را تحمل نمود   یترس چه    
  یکه دل بسوزاند ؟! برا یدانست برا یهم در آن لحظه نم او

شوهرش؟ یبرا  ایفرزندش  ! 
ماکانش   آخ  ! 
نتوانسته از خود دفاع کند چه   یکه هد  د ید  یآمد و م  یم اگر
شد ؟ یم یحال ! 
و   د یو چرخ د یبال کش ی نیمرد که بر سرش افتاد ، ب ی هیسا

را پرتاب کرد  تا  شیمکث و درنگ مشت ها یبدون لحظه ا  
کرد   یکه توان داشت از خودش و فرزندش دفاع م ییجا   
تنها چند لحظه توانست او را عقب براند  شیتقالها اما   
  یِ او را به رو ی و با خشونت شانه  د یرا چسب  یدسِت هد  مچِ 

خواباند  نی زم یِ و او را رو د یفرش کوب   
که مرد   یمحکم یزد اما ضربه   یهمچنان دست و پا م  یهد 

غ یباعث شد از ته دل ج د،یشکمش کوب  یِ با پشِت دست رو  
ستد یو از حرکت با بکشد    
آورد  شی صورت پ مرد    

؟! واسه مردِن   شهیناراحت م  شتر یب ی چ یشوهر جونت برا -

دهیجونش رو چش یهد  یمزه  گه ید  یکی نکهیا ایتوله اش   



 !؟
داداش یورد خ یاد یگه ز -  ! 

در حاِل رخ دادن  یبفهمد چه اتفاق یهد  یحت  نکهیقبل از ا و
شانه  یِ سرش رد شد و رو یِ از رو  یکفش پوش یِ است ، پا  

  ی هد  یِ مرد نشست و او را به عقب هل داد و بعد از رو ی
سر  یِ را رو شی مرد نشست و مشت ها  ی شانه یِ و رو د یپر
 و

فرود آورد  صورتش   
  ی کرد که ب یپهِن مرد نگاه م  ی ناباورانه به شانه ها یهد 

زد  ی وقفه م  ! 
ستیاش ک یدانست ناج ینم و   
و عقب عقب رفت د یدست بال کش یِ خودش را رو اما    
بود  شیرو  ِش یپ ی رهیگشاد شده خ  ییچشم ها  با   

  شی، باز اشک ها د یچسب  وارید  یِ که به سخت شیها شانه
شدند  ریسراز   
بود ؟ افته ی نجات  یعنی ! 

زد و   ی م یکیکرد    ی هم مقابله به مثل م اهپوشیمرِد س حال
خورد  یدو تا م   

عقب رانده شد اما بالفاصله دوباره   یاش با ضربه ا یناج
 حمله کرد رمان هور

 



 
 
 
 
 
 
 

بعد آخِ   یو لحظه ا د یدر هوا چرخ یبراق   یکرد ش حس
؛ ضربه به سرش خورده  د ی چیاش در اتاق پ یدردآلود ناج

 بود
  گریسِر مرِد د  یِ و بال د یخودش را کنار کش اهپوشیس مردِ 
ستاد یا   

 ! سالِم منو به خواهرت برسون -
  یِ دست رو یباعث شد هد  کی همزماِن چند شل یِ بعد صدا و

بکشد  غیگوش بگذارد و چشم تنگ کند و ج   
بر   یر یشد و بعد هم ، از ناکجا ت ک یمهاجم شل یاسلحه  ابتدا

افتاد  نینشست و بر زم اهپوشیتِن مرِد س    
با   یداخِل اتاق آمد که باعث شد هد  یگریبار مرِد د  نیا

    وحشت خودش را کنار بکشد اما
 ! ماهان -
زد و صورتش سرخ بود   ینفس نفس م ماهان   



؟  زیعز  ی؟! خوب یجان ؟! خوب  ی؟! هد  یهد  - ! 
آشنا   ک ی یهد   د یسرش کش  یِ زانو زد و دست رو کنارش

بود  دهید     
زی عز کی    
برادر کی     

که هنوز اسلحه   یو ماهان هم در حال د یکش شیرا پ خودش
او یرا دوِر شانه  گرشیاش به سمِت مرد بود ، دسِت د   

د یچیپ   
 یدوام نداشت که عربده ا  شتر یب یلحظه ا تیامن نیا اما
کوچِک خانه را لرزاند  یِ فضا   

یهــد  -  ! 
بود که جوابش را داد  ماهان   

ماکان میتو اتاق -  ! 
  یِ گشود و به سمِت مردها یهد  ی دست از دوِر شانه  سپس
رفت  کنارشان نشست و نبض شان را  نیزم  یِ رو یِ زخم  
و در همان حال ، با تلفِن همراه با مرکز تماس گرفت گرفت    

  ازیبه آمبولنس ن  میدار یشده  دو تا زخم یراندازیت -

لطفا عیسر  میدار  ! 
دست از نگاه کردِن ماهان   ی، هد  د یکه دروِن اتاق دو ماکان

را  شیرو ِش یپ رِ یآنکه به او مهلت بدهد که تصو یبرداشت  ب  



را چنگ   راهنشیپ یِ و جلو د یکند ، خودش را بال کش  هضم
ش به جلو خم شد و توجه اش به او جلببدنزد و باعث شد    

 
بهت زده نامش را زمزمه کرد  ماکان   

شده ؟ یچ   یهد  - ! 
  شانه  یِ داد ؟ سر رو ی م د یبا یاش بلند شد و چه جواب ضجه

  اش فشرد و زار زد 
 مــاکــانرمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

اراده دورش  یبا خوانده شدنش توسِط او ، ب شیها دست
چه خبر است د یفهم ی نم  دند یچیپ     

را   یآن بالشت یِ به سمِت تخت شان رفت و از رو ماهان
  رِ یاز مردها نشست و آن را ز یکیبرداشت و دوباره کناِر  

 سرش ُسر



  داد
انداخت  یهد  یچانه   رِ یو دست ز د یلب کش یِ زبان رو ماکان

  و سرش را بال آورد 
؟!   ی، خوب یمن   هد  زِ ی عز  زمیتموم شد   عز   شیه -

 !خوبه ؟
بطن او ُسراند  یِ با سواِل آخرش ، دست رو و   
مداوم  ماکان او   یِ نداشت جز هق هق ها شیبرا یجواب یهد 

ی آن و پشت به مرد ها  یرا به سمِت تخت برد و لبه    
  وانِ یبعد با ل یو لحظات د یاز اتاق دو رونینشاند و به ب یزخم

 آب بازگشت  آن را به دستش داد و وادارش کرد که تا قطره
آب را بنوشد  آخر ی   

، خون در تنش   د یشد و با آنچه که د  کیبه ماهان نزد  سپس
بست خی   

گرینبود جز کاوه و مرِد د  یکس اهپوشیس مردِ      
صدا ، لب زد  یب   

؟ یحام - ! 
به او نگاه کرد و بعد دوباره حواسش را به  یلحظه ا ماهان

داد و زمزمه کنان گفت یباِز حام  مهیچشماِن ن   
رسنیخب ؟! آروم باش    الن م  ست ین یزیچ -   

رمق بود  یُکند و ب ی جوابش تنها پلک زدن و   
کناِر برادرش نشست  دهانش خشک و تلخ شده بود  ماکان   



قابل درک بود   ر یغ شیاتفاق افتاده ، برا شیرو  ِش یکه پ آنچه   
و بعد   د یلرز ی کرد که م یبه هد  ینگاه  میچرخاند و ن  سر

داد  یدوباره چشم به حام    
به بال   یبود  لبش اندک رهیبه او خ شیپلک ها  انِ یهم از م او
خواست لبخند بزند  ی م ییشد  گو دهیکش   
  شیتکان خوردند و باعث شد ماکان خودش را پ شیها لب

که  د یخفه و گرفته اش را شن یبکشد و سر خم کند  صدا  
کرد حرف بزند  ی م تقال   

جون بهت   بهت بدهکار بو   بودم هی     هی -    
و چشمانش  د یلِب خشک شده اش کش یِ دوباره زبان رو ماکان

شکمش در رفت و آمد بود  یِ صورِت او و زخِم رو انِ یم   
د یبگو ی ز یتوانست فکرش را جمع کند و چ  یسخت به   

؟!   ی کار کرد   ی ؟! تو   تو چ  ه یبدهـ   بدهکار ؟!بدهکار چ -

؟ یکنیکار م  یچ نجایا ! 
نشست شیبازو یِ ماهان رو دستِ    

رمان هور ادهیبرس  وقت واسه حرف زدن ز یبرو به هد  -  
 
 
 
 
 



 
 
 

 !جناب سرگرد ؟ -
را بال برد  شیصدا ماهان   

میتو اتاق -  ! 
بعد ، اتاق پر شد از مامورها و امدادگران و هر   یلحظات و

  ی نشست و از فشار یماکان کناِر هد   دند یدو برادر پس کش
 که

اش ورم کرده و گلو و  قهی شق یِ نمود ، رگ ها  یم تحمل
  صورتش سرخ شده بودند 

باعث شده بود   ی حام دنِ ی، د  شتریو گنگ بود و از همه ب  جیگ
د نشان ده یکه نتواند واکنِش درست     

کرد ؟  یآنجا چه م او ! 
*** 
بود  یک یاش غرق در تار یپدر  یخانه  اتاقِ    
یو نه هد  د یخواب ینه او م اما   
نیداشت و تنها هم حصاررا از پشت در  او   
یو نه نوازش یا شکوفه نه   
بود و هر چند  دهیچیمردانه اش را به دوِر او پ یِ بازوها تنها
فشرد  یبار با آنها تنش را م  کی  قهیدق   



بود  رهیبه روبرو خ یکی هم در تار یهد    
ریسرش پر بود از صدا و تصو درونِ   
  ریاز تصاو یکرد دروِن گرداب  ی بست ، حس م یکه م چشم

است یو فروپاش دنیدر حاِل لرز ایگرفتار شده است و دن   
لب زد  آرام   

    اگه من -
د یبم و گرفته اش را شن یِ صدا   

نگو یچیه -  ! 
دسِت ماکان را لمس کرد   یِ قصد نداشت ساکت شود  رو اما

  و رِگ قطوِر پشِت دستش را با سرانگشتان نوازش نمود 
   اگه منم مثه فرشته -

و بر تنش   د یتخت کوب یِ شانه اش را گرفت و او را رو ماکان
هم  یکیدر آن تار یچشمانش حت یِ زدگ رونیزد  ب مهیخ  

بود  مشخص   
! خفه ــسیخفه شو ! نشنوم ! ه -  ! 

اما گردن کج کرد و دست بال برد  گونه و گردنش را   یهد 
  لمس کرد 

؟ یشد ی ناراحت م نقدریمنم هم یبرا - ! 
  شتر یب یهد  یِ بازو یِ رو شیماکان خم شد و فشاِر پنجه ها سرِ 
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؟ یشی چرا ساکت نم - ! 
بر لب راند ؛ پر از بغض یلبخند  یهد    

بچه ات رو بهت برگردوند  شیکه از خودت روند  یکس -     
د ی، خفه و پر حرص غر ماکان   

؟  خورهیآخه بچه به چه دردم م - ! 
شد  رهیرا بال آورد و در نگاهش خ سرش   

کار   ی؟! من چ ی تو نباش یوقت  خورهیبچه به چه دردم م -

 !کردم با تو آخه ؟
و   د یصورتش کش یِ را کناِر تِن او انداخت و دست رو تنش

د یخسته ، نال   
من   لعنت به من یِ زندگ نیتف به ا -    

  یِ و از رو د یاما آرام به پهلو شد و مچِ دستش را چسب یهد 
گذاشت شیبازو یِ آورد و سر رو نیصورتش پائ   

کرد و چشم بست ی هوف ماکان   



؟ کردمیکار م یمن چ شد ی م تیزیاگه چ - ! 
تر شد و  فی ضع شیهم فشرد و صدا یِ را رو شیها پلک

  دوباره تکرار کرد 
؟ کردمی کار م  یمن چ  شد یم تیزیچ - ! 

*** 
زده و   هیتک شیرا به زانو ها ش یتخت نشسته و آرنج ها کنارِ 

بود  نیرا در هم گره کرده و نگاهش به زم شیدست ها   
آمد   یتواند اما ؛ سرش بال نم ینم ایخواهد  ی دانست نم  ینم

  تا با او چشم در چشم شود 
د ی ماهان را شن قِ ی نفِس عم یِ صدا   

زندان کننی کاوه رو فردا منتقل م -   
پوزخند زد  ماکان   

 ! چه سگ جون هم هست -
شد  کیبه تخت نزد که   د یماهان را شن یِ قدم ها یصدا   

درز نکنه رونیتحت کنترل باشه تا خبر به ب د یشد  د یبا -   
 مه یتخت به حالِت ن یِ که رو یبدوِن نگاه کردن به فرد  ماکان

  نشسته بود ، سر بال آورد و به برادرش چشم دوخت
؟ نیمن رو پنهون کن یخونه  یِ تموم اتفاقا  نیتونیمگه م - ! 

شانه بال انداخت ماهان   
، کاوه  یت یامن لِ یفقط به دل  م یپنهون کن میقصد هم ندار -

که لزم باشه زنده ی تا روز  شهیعمال الن مرده محسوب م  



رمان هورمیکن اش  
 
 
 
 
 
 
 
 

سرشار از غرور   یماکان بال رفتند که ماهان لبخند  یِ ابروها
داد  لشیتحو   

یت یو امن یاطالعات یپروتکل ها یسر هی -   
  ی حام یِ تو دماغ یِ به او انداخت که صدا ی نگاه چپ  ماکان

  باعث شد سر به سمتش بگرداند 
یکنی از من فرار م  -     

پوزخند زد  یکرد که حام  اخم   
یخبر هم ازم نگرفت  ه ی یُمردم  نه ؟! که حت  ی کرد یفکر م -   

شد  شانهزد و دست به   هیتک یصندل یِ هم به پشت  ماکان   
ات کرده اما ی مخف  ییجا ه ی دونستم یم  شناسمیبرادرمو م -     

را سمِت ماهان حواله کرد  نش یو نگاِه خشمگ د یکش یخرناس   



  یمن شده لونه  یخونه   یِ بال ی طبقه  دونستمیاما نم -

 !جاسوساش
را کناِر تخت گذاشت و  گرید  یِ کرد و صندل ی پوف ماهان

یِ پشت یرا بر لبه  شیآن نشست و دست ها یِ برعکس رو  
هم نهاد  یِ رو یصندل   

برات دارم داداش    چرا چرت و پرتات رو   شنهاد یپ هی -

؟ یکنیتموم نم ! 
آن شد  یِ بال رفت و خشونت چاشن یکم شیصدا سپس   

به   ه یثان ی ! ک  ومد ینبود تا الن صد تا بال سرت م یاگه حام -

قه ی نمارستایرفت تو ب ی؟! ک د یپائ یخونه تون رو م هیثان  
اون روز زنت رو از دسِت اون  ی رو گرفت ؟! ک وانیک ی

  یخوایم یچ  گه یحرومزاده نجات داد ؟! چته تو ؟! د  یکاوه 
 تا

؟ یات بردار یشتر  ی نهیک نیاز ا دست ! 
سکوت کرد و تنها با خشم نگاهش نمود  ماکان   
اما   د یگو یرا م قتی دانست که برادرش حق  یاصل ، م در
رد یخواست بپذ  ینم   
روِز   کی  یِ رفت که آسماِن آفتاب ی شد و به سمِت پنجره ا بلند 

د یبرد و پرس ب یداد  دست در ج یرا نشان م  یزمستان   
؟ م یکار کن ی؟! حال قراره چ یخب   حال چ  - ! 



و بعد از آن  د یکه برادرش گرفت را شن  ینفِس کوتاه یصدا
  جوابش را

از     لرزونهیکه ته دلت رو م یرو بدون یی زایقراره چ -

لرزونهیترس ته دلت رو م   
کرد  کیرخش را به سمِت او چرخاند و ابرو به هم نزد  مین   

؟ ی چ یعنی - ! 
جوابش را داد  یبار حام  نیا   

یجهنم بذار یِ قراره تو هم پاتو تو یعنی -     
 رمان هور #

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
باز نگه داشت    شانیجلوتر از آنها رفت و در را برا ماهان

  یحام  ستادند یهم ا ی عقب تر ، شانه به شانه  یهر دو کم
 آرام



کرد  زمزمه   
وامونده   یِ مرِد تنها   هی، تو   نجایا میکه اومد   یروز نیاول -

و  یخونواده دار هیمرِد ُمرده  اما الن تو  ه یو منم    یبود 
 من

    
زد و گفت یپوزخند    

امی هنوزم مرده به حساب م -  ! 
برداشت یکرد و قدم شیپالتو بِ یدست در ج ماکان   

آخراشه گهینمونده  د  یزیچ -   
؟ یبعدش چ - ! 

بود ،  ستادهیاز او عقب تر ا یکه گام   یچرخاند و به حام سر
  نگاه کرد 

؟ یبعِد چ - ! 
آمد و شانه به شانه اش شد  ش یپ یحام   

هست ؟ یا دهنیبعدش    بعدش آ - ! 
زد و از پله ها بال رفت یلبخند کج  ماکان   

 ندهی، حتما آ  اد یب رونیقصه ب  نیکه از ا یکس یهست  برا -

هست یا   
که ماهان پشِت سرشان   یشد با در یختِم جمله اش مساو و

  بست



بود شگفت زده و   ی، جماعت  دند ید  یم شانیرو  شیکه پ آنچه
در همان حال خشک شده بودند  یی که گو ریمتح   

بال فرستاد  ییابرو ماکان   
یچه استقبال -  ! 

تمام پالتو از تن درآورد و به سمِت مبل ها   یبا خونسرد  سپس
  رفت
کوتاه کرد  یهم خنده ا یحام  
آشپزخانه   یِ که حوله بر گردن داشت ، کناِر ورود وشیدار
چرخاند  ی آنها م انِ یبود و چشمانش را م ستادهیا   

بود که به حرف آمد ؛ آن هم با   یت یآنها ، گ یاز همه   زودتر
و زمزمه وار  فیضع ییصدا   

؟ یحام - ! 
بلند  ییشگفت زده و صدا یپا انداخت و با لحن یِ پا رو ماکان
  گفت

هنوز زبون دارن نایآهـــا ! پس معلوم شد ا -  ! 
  یکه در کالمش موج م  ینشست و با خنده ا شی روبرو ماهان

ان هورزد گفت رم  
 
 
 
 



 
 
 
 

نکن ماکان تیاذ  -  ! 
زمزمه   یِ آمدند که صداها یکم کم از شوک در م انگار

سودا بود که به   یِ شد و بلندتر از همه ، صدا یوارشان بلند م
 گوش 
د یرس   

چه خبره ؟ نجایا -  
بار او جواب داد  نی هم کناِر ماکان نشست و ا یحام   

نیهم  میفقط برگشت  یچیه -  ! 
شان نگاه کرد  یبر لب ، به باق  ی با لبخند  ماهان   

  ی است    سودا خانم ، چا اریکه حرف بس د یجمع ش د یایب -

؟ میدار ! 
دخترک آنقدر شگفت زده بود که در جواِب او تنها توانست   و

    سر تکان دهد 
*** 
، در فکر فرو   ی شان یبر پ یدر هم و اخم یبا چهره ا وشیدار

به آن داشتند  هیشب  یشان هم حالت ی رفته بود و باق   
شد و آرام گفت شانهدست به  سهراب   



بود  ای کینزد   نیهم ییجا  ه ی یمدت حام نیپس تماِم ا -   
گذاشت ز ی م یِ اش را رو ی فنجان چا یتی با نارضا ماکان   

دونستمیم  یلیگوش من و منم که خ خِ ی ب ییجورا هی -  ! 
 یموضوع برطرف نشده بود که حام نیاز ا تشیعصبان هنوز

ی کرد و او اطالع ی م یطبقه از او زندگ کی   ی، با فاصله   
ها نیا یاما با همه  نداشت     

اش شود  یتوانست منکِر جوانمرد  ینم   
مدت خودش را در خانه حبس کرده و گوش به زنگ   نیا تمامِ 

ی م رونی هم که ب ی؛ گه گاه فتد ی ب یبود که مباد اتفاق   
در خانه   یدانست ماکان و هد  یبود که م  ییزمان ها  رفت

ی منزل شان تحِت نظر است تا مباد کس یو از طرف ستند ین  
کند  یخرابکار ایبگذارد  یشنود  بخواهد    

از شدِت  یکم شود ول یکدورت اش اندک شد یباعث م  نیهم و
  خشم اش نه

  انهیده که در م بو ی نظِر کس رِ یمدت ز نیکرد تماِم ا یم حس
  ی ضربه را از او خورده است اما با همه  نیراه ، بدتر  ی
نیا  
  ایکند     یبا او و ماهان همکار نکه ینداشت جز ا یچاره ا ها
کار کند  نیدر ظاهر وانمود به ا د یشا   
آنها چرخاند  انِ یم ینگاه وشیدار   



چه    یاز حام م ید یپرسیاز ماهان م ی مدت وقت نیو تماِم ا -

کجاست دونمینم گفتیخبر ، م  ! 
به او زد  یخونسرد ، لبخند  ماهان   

هم   یها هست برادِر من  حام  ی کار ی سر   یسر هی -

خب   رمان هور یجزشون بود ول   
 
 
 
 
 
 
 
 

مبل ، دست در هم گره زد  یو لبه  د یکش شیرا پ خودش   
  یبرا ادهیوقت ز  ستیحرفا ن  نیبرا ا میکه جمع شد  نجایا -

یلیقراره ماکان رو نسبت به خ   یول  د یاز هم گله کن نکهیا  
می روشن کن زایچ   

توانست از تمسخِر کالمش بکاهد ؛ دستش را در   ی نم ماکان
به چهره اش نشاند  یتصنع  یا یهوا تکان داد و شاد    



یدهنتو باز کن یگرفت  میکه بالخره تصم یخدا ! مرس یوا -  
! 

د جنبان یچشم در حدقه چرخاند و سر ماهان   
  ن یسالن رفت که آخر یدر گوشه  یز یو به سمِت م ستاد یا

  یِ آنجا حضور داشتند ، نبود  از رو یکه ماکان و حام یبار
 آن 

برداشت و به سمِت ماکان آمد و آن را به دستش   یا پرونده
  داد

که تو دنبالش رو  یبهت بگم ، قصه ا قایاگه بخوام دق -

که بهش فکر   ست ین ی زی، اون چ یتا به تهش برس ی گرفت
ی کنیم  
 

گذاشت و  شی پا یِ رنگ را گرفت و رو اهیس  ی پوشه  ماکان
هر عکس و نوشته  دنِ یشروع به ورق زدِن آن کرد و با د 

 چهره
سِر   یِ گرفت و بال یدر هم رفت  ماهان نفس شتریب اش
ستادیا وشیدار   

  یتونی که م ه یخالف نیقاچاِق دارو ؟! قاچاِق دارو کوچکتر -

حضورشون تو  م یکرد یدر واقع ما فکر م  یتصورشو بکن
 بخِش 



  ی نوع پوششه ؛ اونم با وجوِد اسم ها هیو درمان  دارو
اما    کشنی م دکیرو  یشهرت و خوشنام  ی که کل ی بزرگ
 بعدش
نوع پوشش   هی فاسد هم  یقاچاق دارو و داروها  یحت م ید یفهم
کارهاشونه  که فکرها رو منحرف کنن و در کنارِ  یِ باق یبرا  
ببرن شیشون رو پ گهید  یِ بتونن کارها اون   
را   یدکمه دار یِ کیپالست ی رفت و پوشه   زیسمِت م به

  یِ رو  یکی ی ک یو عکس ها را  ستاد یا زیبرداشت و کنار م
ز یم  

و در همان حال گفت انداخت   
مواد و هر کوفِت  قاچاِق اعضا ، قاچاِق انسان ، قاچاِق  -

یکه فکرش رو بکن یا گهید    
  بیانداخت و دست در ج ز یم یِ کرد و عکِس آخر را رو  اخم

  فرو برد 
 د یکه ناپد  یدختران یبود برا انی در جر قاتیتحق یسر هی -

ی و بد هم خبر  کننیاز خونه فرار م یلیبه دل یعن ی  شنیم  
و  بودن که ت ییشون از خونواده ها یبخش هی شهینم ازشون

گه یعمال د  یمدت زمان هیبعد از    بردنیفالکت کامل به سر م  
از   ی اما بعض  لیدل ک یبه هزار و   شد یم الیخ یب خونواده

به پرونده  یزمان هیقض  شدنی قصه م رِ یگیاون خونواده ها پ
 ی



بعد از مرِگ فرشته   میسال و ن  ک یو فرشته گره خورد که  تو
یِ ریدرگ انِ یتو جر یرو داده بود  شیکه نشون یاز افراد  یکی  

 هیکه از سمِت پاکستان داشتن   یبا افراد  ی مرز  نِ یمامور
شد    ری، دستگ کردنیدختر رو از کشور خارج م یسر

 عکسش 
پخش    بیبه عنواِن تحِت تعق سیتماِم پاسگاه ها و ادارات پل تو

اون  میکه ما دنبالش بود  ی مدت نیشده بود و تو تماِم ا  
بزرگ   یمعامله  هی دنِ یتدارک د  یِ از کشور بود برا خارج

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  یو پوشه را بست  حس م د یلب کش یِ زبان رو ماکان
ی وزنه  کیشده است ؛ آن عکس ها هر کدام  نیسرش سنگ  

مغزش بودند  یبرا نیسنگ   



نشست    شیمبل داد و ماهان هم روبرو یِ اش را به پشت هیتک
کردند  یآنها گوش م یِ همه در سکوت رفته و به گفت و گو  

د یبگو ی شتریب  اتیبرادرش جزئ یکه ماهان برا د یشا  !  
گوششون  یاطالعات یِ اتفاق باعث شد که دستگاه ها نیهم -

دنبالش  گهید   یِ جا  هیکه ما  یکه فرد  هیچ هیزنگ بزنه  قض   
تو مرز با پنج تا   هوی گهید   ی ه یقض ه یبا  دوستیدر  میبود 

که طرفِ  یشد اونم در حال  ر یدستگ یدختر و سه تا قاچاقچ  
گرفتِن   لیتحو یهم وارِد خاِک کشور شده بود برا یپاکستان

سال قبل  نی قبل تر  چند  یل یبه خ گشتیدخترا ؟! قصه برم  
  ریباند دستگ نیا ی ، اعضا اتیسلسله عمل یسر هیاون تو  از

، تو همون  گهیاز طرِف د   دنیاز هم پاش ییجورا هیشدن و   
  اهشیبا اون اتفاقات ، قاچاِق دارو و بازاِر س ی ها و مواز ماه

 یِ سر و صدا کرده بود و پا اد یتو روزنامه ها و مطبوعات ز
 چند 
دو تا اتفاق باعث شد   نیبود وسط  ا دهیکله گنده رو کش تا
و آروم بشه  هم قاچاق دخترها زیهمه چ یمدت  هی یِ برا  
  اب ینا یِ داروها گهیمتوقف شد و هم د  یالیسر یِ ها دشدنیناپد 
، اونم دنی رسی تو بازار به فروش نم ینجوم یِ ها  متی با ق  
 یگذشته بودن ول خیهاشون فاسد و تار یلیخ د ی که شا یحال در

و د یهم که بودن و خارج از داروخونه خر ییداروها  



مشت   هیکه دارو هستن نه  میحداقل مطمئن بود  شدنیم فروش
و باز  دنیگچ و سم و آت و آشغال که به خورِد مردم م  

حال   نِ یو در ع می که اونا رو هم کنترل کن میکرد یهم م تالش
اون داروها رو ی با کمِک وزارِت بهداشت از راِه قانون  

مدت ،   نیوارد کرد تا بازار رو کنترل کنن و تو تماِم ا بشه
نبود  اما بعد از حدود ده سال دوباره  یاز اونطرف خبر

 شروع
نفر تموِم کارها رو در   هی؟!   یحال چطور   کننیم ت یفعال به

باندِ  یِ از بازمونده ها یکیکه پدرش  ی دست گرفته بود  کس  
دارو   یرشته   ی کرده لیانسان بود و خودش هم تحص قاچاقِ 
ی برا  زیکشور  عمال همه چ یدانشگاه ها نیاز بهتر  یکیتو   

شون ادامه  تی به فعال هیگرفتنش آماده شد  سالها تو سا قدرت
یلیکه پشِت سر گذاشته بودن خ یی دادن  بعد از اتفاقا  

پسِر جووِن تازه از راه   هی نکهیتا ا  کردنیتر عمل م محتاط
بود واردِ  یهم آدم صاف و درست یلیتازه نفس که خ ی دهیرس  
تو  یعنی شد   کار      

نگاه   ی نیسنگ ی به او  حت هیبود و بق رهیبه برادرش خ ماکان
رد یشد که چشم از ماهان بگ  یباعث نم  شانیها   

و ادامه داد  د یزانو کش یِ هم دست رو ماهان   
که به   نینام که از قضا عالوه بر ا یِ ایپسِر جووِن جو هی -

،  کنهیتجارت و راِه کسِب درآمد نگاه م هیشغلش به عنواِن   



  یِ ها یلیمثه خ  تونهیاش هم براش مهمه و نم یکار  شرافتِ 
رد کنه  ی لیبیس ری ، ز نهیب یرو که م ییها ی آب ریز گهید    
بردارن    ونیم نیکنن تو رو از ا  یباعث شد که سع نیهم
یو نذاشت ید یکش رونیلجن ب نیخودتو از ا یِ تو پا یول  
بار   نیدوم یِ برا یحال باعث شد  نِ یکنن و در ع رتیاس

کارآمدشون  ی روهایبخورن و چند تا از ن یبزرگ   یضربه 
ریدستگ  
  بشن
سرِد ماکان بلند شد رمان هور یِ سکوِت او ، صدا با  

 
 
 
 
 
 
 
 

ازم   یبرداشتنم ، جور ونیاز م یِ گرفتن به جا میاونام تصم -

که زنده ام ، هر   یام کنن که تا روز هیو تنب رنیانتقام بگ  
رمیبم ساعت   
ماهان خم شد و در هماِن حال ، آن را جنباند  سرِ    



و خفه گفت د یصورِت سائ  یِ و کِف دست رو د یکش یآه ماکان   
فهممینم -  ! 

گرفت  ی هم نفس ماهان   
که تو مرز اون آدم  یچه خبره ! تا روز مید یفهم یما هم نم  -

کرد یفکر م  کرد یمقاومت م یلیاول خ  میکرد  ریرو دستگ  
  نکهیا یاونا برا دونستیاما نم دنیهاش نجاتش م یبالدست

یِ زایحاضرن عز یخودشون به پرونده باز نشه حت یِ پا  
دست بود    ری ز هیفدا کنن ، چه برسه به اون که  خودشونو

ه یکرد با  یسع کنهینجاتش تالش نم یِ برا یکس  د یفهم یوقت  
  یلیاطالعات خودشو نجات بده  اما بهت گفتم   اونا خ یسر

و جالب بود که هر کدوم از کردنیمحتاط تر عمل م  
  یحد  هی که تا  گرفت یقرار م ی چارت هیتو  اعضاشون

  یکنه و بدونه  روز شرفتیپ ی اطالعات ی رهیتو دا تونستیم
 که
  ه یتماِم تالشمو کردم  یری انتقام بگ یتو قصد دار  دمیفهم
که به دلت گذاشته  یتو رو منصرف کنم  اما داغ یجور
 بودن 
و  شونی نبود  اون قدر هم پر یجوره خاموش شدن چیه

بدم یاگر بهت اطالعات دونستمی که نم یبود  یدرمونده و عصب  
  ای ازت سر نزنه  یکه کاِر احمقانه ا یرو دار  تشیظرف انقدر

ی و سع رمی نظرت بگ ر یز ی جور ه یگرفتم   مینه  پس تصم  



  یکرد  یبکشم که اگر هم کار سیپل اتیتو رو تو عمل کنم
راه رو  نیبا مافوقم مشورت کردم و بهتر   ینی نب یبیحداقل آس  

مهره استفاده کنم هیکه ازت به عنوان  د ید  نیا در   
را بست  ماکان   شیراِه گلو ی زی ، چ د یکه رس نجا یبه ا انگار

  پوزخند زد 
   ی ببر شیرو پ  قاتتونیتحق  یجلو تا بتون یمنو بنداز یعنی -

توپ یِ گوشِت جلو  ! 
  ی پا انداخت  قبال با آنها درباره  یِ کرد و پا رو ی پوف ماهان

آنچه که از سر گذرانده ، سخن گفته بود اما حال و در 
 حضورِ 
ماکان حرف زدن سخت تر بود  خودِ    
را صاف کرد  شیصدا   

برادرت و با توجه به   ی   زهیبهم گفتن با توجه به انگ -

  ه یخوب ی نهی که افتاده گز یکه داشته و تموِم اتفاقات  یقاتیتحق
یبرا  
خره قصه رو به انتها  و بال میراه بنداز یباز  ه یکه  نکهیا

  ای  یو ماکان   باور کن  میشون رو بسوزون شهیو ر میبرسون
 نه ، به 
به بعد تو   ییجا  هیاز   یطاها قسم که مخالفت کردم  ول جونِ 

که به خواسته شون تن بدم  براتون یخودت مجبورم کرد   
تک تک تون یِ پرونده ساختم  برا یکمِک حام  با    



د یآنها چرخاند و دوباره به ماکان رس انِ ینگاهش را م و   
- از   یکردم شما رو با تماِم توانم از خطر حفظ کنم ول یسع

ماکان رو کنترل کنم و   تونستمینم گهیبه بعد د  یی جا هی  
بره مطمئنا خودشو با  شی پ نطوریاگر بذارم هم دونستمیم

که تواِن مقابله باهاشون رو نداره  نهیبیرو در رو م ییکسا
رورمان هو  

 
 
 
 
 
 
 
 
که باهاشون روبرو  ییهم نداره  ماکان   کسا ی راِه فرار گهید 
ییآدما نی تر ف یو کث نیخطرناک تر  یبازمانده ها یشد   

و پنج ساله   ست یب یِ ط  یفکرش رو بکن یتون یکه م هستن
گروه بزرگ ، کم کم و تک تک کم شده و هیگذشته از   

که اونقدر قدرت و   یی به چند نفر انگشت شمار  کسا دهیرس
شه یم یشهرت دارن و اونقدر کارشون رو بلدن که به سخت  



به خودشون برسه و باعث بشه   می آورد که مستق ر یگ یمدرک
بذارم و ونیباهات درم خواستمی کنه  م ریکه قانون اونا رو اس  

که با   یزیمن و طبِق اون چ ی بخوام که با برنامه  ازت
  ش یپ میکرد  قی همکارام ساعت ها و روزها درباره اش تحق

یبر   
در مقابلم    یو نه قبولم داشت یدادیتو نه به حرفم گوش م یول

که افتاد هم  یو با اتفاقات یگارد گرفته بود      
کالمش را   یدنباله  وشیتمام گذاشت ، دار مهی را که ن حرفش
  گرفت

ید ی کال ترمز بر ییجورا ه ی  ید یمون براز همه  -   
کرد  یحال به او نگاه م ماکان   

روبرو    یانیگذاشت که با چه جر ونیماهان باهامون در م -

نه تنها  زیهمه چ  یب یِ اون صفدر   یصفدر یحت  میهست  
! با توجه به   کرد یبود بلکه براشون دختر جور م لیوک
ط بود خوب که در ارتبا یی که داشت و با آدما یگاهیجا
از  تونستیم  

تراز  دهیچی پ ه یکه مشکل دارن سواستفاده کنه  قض ییآدما
، الن سودا رو  مرد ی اگر نم د یشا  ی که فکرش رو بکن هیاون  
میکناِر خودمون نداشت هم  ! 
تِه کالمش پر از خشم بود  و   

و ادامه داد  د یکش ششیبه ته ر یدست   



رو تحِت نظر    م یشناسیکه م ییتک تِک آدما م یکرد یم یسع -

ی هستن و چه ارتباط ا یک یاصل یِ تا بفهمم مهره ها م یریبگ  
و چند   مید یپلک  یهم دارن  روزها و ساعت ها اطرافشون م با
اما هر  م یبش کی بهشون نزد  یطور ه ی میکرد   ی هم سع یبار  
   م یرو کوله مون و در ر میدم مون رو بذار میمجبور شد  بار
به اسِم کاوه شک کرد   ی کی، برادرت به  ونیم نیتو ا     

اراده مشت شدند که  یب  شیاخم کرد و دست ها ماکان
بال آورد  م یتسل ی را به نشانه  شیکِف دست ها وشیدار   

ریآروم برادر ! آروم ! برا من گارد نگ -  ! 
زد  یهم کجخند  ماهان   

بود که سهراب و فرهاد رفتن دنباِل   یهمون زمان نیو ا -

آدم  نیا  د یرس ی کاوه  و اونطور که به نظر م یگذشته 
نیهمچ  
  کرد یم  یبود که داشت سع یدسِت ساده نبود  کس ریز  هی هم
خودشو بال یجور هی کرد یم  یبره  داشت سع ی آب ریز  

زاتیکار از تو استفاده کرد  از تو و عز نی ا یِ و برا بکشه   
پر از خشم و دورگه گفت ییبا صدا ماکان   

 !خواهرام -
انگشت تکان داد رمان هور ماهان  

 
 



 
 
 
 
 
 

تو اون مغِز پوکش    یچ قا یدق دونمی! خواهرامون ! نم قایدق -

که  یکار کنه  اما حدس  یخواست چ  ی گذشت  م یم  
دخترا رو وارد کار کنه و   ایخواسته  ی بوده که م نیا م یزنیم
  یو عصب ی به هر دومون ضربه بزنه و با زخم یجور هی

 کردنِ 
، خشِم ما باعِث لو   انه یدر جر یقات یباعث بشه که اگر تحق ما

ینیریبا از سِر راه برداشتِن تو خودش نکهیا ا یرفتنش بشه و   
به اسِم   یآدم هیاون با  مید یراه فهم  ی  ونهیاما م  کنه

از   یک ی ؟! ه یک یمالقات داره  و حال شاهمراد  یشاهمراد 
 اون 
دوست  ن یتر کینزد  نکهیقاچاِق اعضا که بعد از ا یِ ها یمیقد 

کردن ، با کشتن شون از کشور فرار کرد  انتیهاش بهش خ  
بار با باند و   نی برگشت و ا یرقانونیچند سال بعد به طوِر غ و

خودش ساخته بود ، داشت مواد مخدر رو  یِ که برا  یدسته ا  



کاوه و    کرد یممکن وارِد کشور م قِ یطر نیهوشمندانه تر به
شون بلکه از تمامِ  یریبرادرش ، نه فقط از ما و دستگ   

که   هیهمون نکته ا نیو ا  دنی ترس یگذشته شون م یِ همکارا
پدر رو بترسونه ،  یب وانِ ی تونست با کمکش اون ک یحام  

از تو بکشه ت یاز شکا که دست اونقدر   
بود که او هم با   ی نگاه ها به سمِت حام یبار همه  نیا حال

یی را جواب داد  ماهان که گو  شانیتمام ، نگاه ها یِ خونسرد   
و  د یسرد شده را نوش یِ خشک شده بود ، جرعه از چا شیگلو
کالمش را گرفت یِ بعد پ   

  ی بود ! چون اگر هر کدوم از دو طرف م دهی مثه سگ ترس -

نیو ا کندنیتو سرشونه زنده زنده پوستشونو م  ی چ دنیفهم  
  قتایبودنشون  حق د ینشون دادِن پل ی برا ستیمثال ن  ه ی فقط

! دو تا برادر سالها بود تو دم و دستگاه کندنیپوستشونو م  
  یو بم شون اطالع داشتن  م ریو از ز دنی چرخ یم شون

ذف کردِن تو ، اعتبار کسب کنن و مورد اعتماد خواستن با ح  
ببرن   شیگوش شون کاِر خودشون رو پ رِ یتا بتونن ز  باشن
رو انتخاب نکردن یآدِم درست دونستنیخب   نم یول   

یبه باد داد  دودمانشونو  ! 
  یاز جمع بلند شد  ماهان هم نفس یآهسته ا یخنده  یصدا
  گرفت



ما به شناخت تو از   ییجورا  هیماکان    یکمکمون کن د یبا -

تو یول میدرسته ما ازشون اطالعات دار  میدار ازیآدما ن نیا  
البته   میدار ازی شناخِت تو ن نیما به ا  یبرخورد داشت باهاشون

بزنه به سرت و از  یمثه اون شب ، فکِر دزد   یاگه باز نخوا  
یمردم بال بر  یکارخونه  وارِ ید   ! 

را  شی، صدا  یبا خنده ا یکه حام دند یماکان بال پر یِ ابروها
  صاف کرد 

از   ی کیلحظه فکر کردم  هی  رونیب دمیاز شمشادا پر یوقت -

صدا و یِ اومدم بزنمت که ماهان شناختت ! از رو  یی نگهبانا  
و ساعتت چشمات   

کرد  کیرا به هم نزد  شی ابروها وشیدار   
- ؟ هیچ  ه ی! قض نمیب ستایوا   یه یه ! 

بازگو   شانیبه طوِر خالصه اتفاقاِت آن شب را برا یحام و
ورشکسته  یکرد  پس ماکان به هدف زده و در آن کارخانه   

به دست آوردنش به دِل  یِ وجود داشت که آنها هم برا یزیچ
 خطر زده بودند رمان هور 

 
 
 
 
 



 
 
 

کرد ذهنش را جمع کند  بعدا  یرا پس راند و سع افکارش
بداند  شتر یخواست ب یاما حال م  د یپرس ی آن شب م یدرباره   

  ییبا صدا ن یحال که ماهان زبان باز کرده بود  پس بنابرا 
بلندتر بود گفت گرید  یاز صداها ی که کم   

 !خب ؟؟ -
همه ساکت شدند ، آرامتر گفت یوقت و   

اش ؟ ه یخب بق - ! 
گردن کج کرد  ماهان   

؟ یچ ی  هیقب - ! 
دستانش را از هم باز کرد  ماکان   

به الن داره ؟!  یچه دخل یکه گفت  یینایحرفات ! ا ی  هیبق -

بگو نوی؟! ا یدار  ید یجد  زِ یچه چ  ! 
ستاد یلبخند زد و ا ماهان   

شهیمثل هم   یعجول -  ! 
بازگشت    یدفتِر کالسور کیبار با   نیرفت و ا  زیسمِت م به

که هر  د ید  یا ی کیپالست یِ ها  لیآن را که گشود ، درونش فا  
داشتند  یعکس کدام   

؟ یشناسی شون   م نیبب - ! 



شد  د یعکس ها را ورق زد و اخم اش هر لحظه تشد  ماکان   
که یکه بگ یخواینم -     

چانه بال انداخت ماهان   
اما همه شون ، نه ! و   میشون مطمئن یسر هی  ی نه  درباره  -

یبهمون کمک کن  د یتو با   
را بال برد  شیابرو یِ تا ک ی ماکان   

 !مـن ؟ -
پلک زد  ی به آرام ماهان   

هستن که در   ییآدما کسا نی از ا یلیبله   تو  بهت گفتم خ -

نگه  زی تم ز یبودن ، دستشون رو از همه چ  فیکث نِ یع  
الن   تونمی! من م  یعامر نی شون اصال   هم یکی  دارنیم
کنم اما خودش     تا  ریدست هاش رو دستگ ر یاز ز یلیخ  
  ا یپاش رو به قضا مای که بتونه مستق میندار یالن مدرک  نیهم

ی کارها بوده و هر مدرک انِ یباز کنه و ثابت کنه که در جر  
به کمِک وکالش باطل شون کنه   تونهیم یبه راحت م یکه دار هم
خواست یاز سِر خودش بازشون کنه  اون م یجور هیو   
نتونست    پس ازت   یمثه خودشون بسازه  ول  یکیتو  از
اونطور که من   ی بر  شیمن پ یبار طبِق خواسته  نیا خوامیم  
یبه چ یو چ  هیبه ک یک  می تا تک تک بفهم  خوامیم   

پوزخند زد رمان هور ماکان  
 



 
 
 
 
 
 
 

 یبه دست آورد  یچند ماه چ  نیتو ا یبهم بگ   نکهیو بدوِن ا -

 !؟
بر خالِف برادرش ، لبخندش پر بود از احترام و   ماهان
  آرامش

کاتهیفابر  قیرف یاش بر عهده  فهیوظ -   
سه مرد  انِ یم یاشاره زد  نگاه  یو حام وشیبا ابرو به دار  و

دانست که آن سه نفر چه  ی ا مرد و بدل شد و فقط خد   
در دل دارند  گریکد ینسبت به  یخشم      

# 
*** 

شد که ماکان رفته و ماهان هم قرار بود بعد   ی م ی ساعت کی
، همراه با   یبا مساله ا دوستیدر  وشیبا دار یاز صحبت

ی حام  
  برود 



د یجو ی مبل نشسته و لب م یِ رو   
د یترس  یم یبا او صحبت کند ول شتر یخواست ب یم دلش    
بگذارد  شیپا پ  نکهیاز ا د یترس یم   
دروِن وجودش را ساکت   گرِ ید  یِ توانست آن صدا ینم یول
  کند 
از او نبود  یبه اتاق رفته و خبر  یشد که حام  ی م ی ساعت مین   

انداخت    هیبه بق  ینگاه  د یلب کش یِ بلند شد و زبان رو پس
مشغول بود  یهر کس به کار    

و به سمت اتاق    د یکش رونیخودش را از جمع ب یبه آرام پس
  ها رفت

نداد  ییبه در زد و مهلِت پاسخگو  یا تقه   
دست   کی که با  ی، مات شده و در حال یکه شد ؛ حام داخل
بود  رهیرا بال زده ، به او خ  ورشیپل یلبه    
و در را پشِت سرش بست  د یلب گز یتیگ   

د یببخش -  ! 
لباس را رها   یو به خود آمد  لبه  پلک زد  یبه تند  یحام

  کرد و آرام گفت 
ستیمهم ن -  ! 

اش یپا ِش ی بود ، به پ  رهیخ  ن یبه زم یتیگ   
  دهیماه ها بود در آن خانه اقامت گز نکهیداشت از ا یبد  حِس 

گرفتِن انتقاِم شوهِر جوانمرگش  یِ زد برا ی م واریو به در و د   



ذهنش ، فکِر مرِد   یبعد   در تماِم آن مدت در گوشه  و
جا خوش کرده بود  یگرید    
رد یزبانش را بگ یِ نتوانست جلو یول   

، نگرانت شدم د یطول کش یوقت -   
کرد رمان هور  کیرا به هم نزد  شیابروها یاندک یحام  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ د یطول کش یچ - ! 
سر بال آورد و به او چشم دوخت یتیگ   

اتاق بودنت تو  -    
خم شده بودند ، بال رفتند  یکه از وسط اندک  یحام یِ ابروها   

 ! آهــا -
گذرد  یدانست در دل شان چه م یم خدا     
کوتاه گرفت  ینفس یتیگ   



  یعن ی؟!  یمدت    همونجا بود   نیکه   اممم    تماِم ا گمیم -

؟ نایماکان ا یاونجا تو خونه  ! 
شکمش و   یِ رو ار یاخت یزد و دستش ب یلبخنِد کوچک یحام
زخم نشست یِ جا   

  آره  همونجا بودم -
خودش نبود از   ارِ یدسِت او رفت و در اخت یِ هم پ  ی تیگ نگاهِ 
دنیشاخه به آن شاخه پر نیا   

؟ یواقعا    گلوله خورد  - ! 
کالمش بغض نشست یِ آنکه بخواهد ، انتها  یب   

به سمتش برداشت یقدم  یحام   
نبود  الن خوبم یزیچ -  ! 

کرد ؟ ی م  انتیداشت خ یعنیآِب دهان فرو برد   یتیگ ! 
دلش  ی ، فقط کم ی کرد اگر کم یم  انتیهمسِر مرده اش خ به

بود؟  دهیلرز  ی حام یِ برا ! 
؟ شیساکت بودن ها شهیهم یبرا ! 
؟ شینفِر دوم بودن ها  شهیهم یبرا ! 
  شانه پشِت سِر ماکان ، دست به ،  ی با اخم شهی هم نکهیا یبرا
؟ ستاد یا یم ! 

بود  زمزمه کرد  ستادهیا شی روبرو قا یدق یحام  گرید  حال   
یتیگ    یه -  ! 



راست کرد و نگاِه مرد ، در چشماِن آب افتاده اش  گردن
  نشست
لب جنباند  آهسته   

د یببخش -   
د یو نگاه از او دزد  د یبال کش ی نیب  یتیگ   

 !چرا ؟ -
برق زدند رمان   شیبال رفت و چشم ها یلِب حام ی گوشه
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

دوِست دارم نکهیا یبرا -  ! 
بود   شیپا رِ یکه ز یخینازِک   ی ه یباره ، ل کی به  انگار

آن  یِ شد که به رو دهیکش یا اچهیشکست و او به دروِن در
یراه م  
یشود ول  یخال شیپا رِ ینرم و آهسته ! تا مبادا ز   رفت     



آورد  شیدست پ یسخت شده بود  حام شیهم برا دنیکش نفس
یِ اش را گرفت و زبان رو یروسر یو آهسته گوشه   

د یکش لب   
یدرست نبود ول د یشا یوقتش نبود ، جاش نبود ، حت  -     

خش برداشت شیدر چشِم او داد و صدا چشم   
  گردم ی، بازم برم رونیدر برم ب نیبار که از ا نیا دونمینم -

تو یبدون نویا  خوامیم ینه  ول ا یفرصت دارم   دونمینه  نم ای  
  یخال یخونه  ه ی رِ یدور بودم و اس نجایکه از ا  یی شب ها تمامِ 

جرمِ  نیو اگه جرمه ، ا    کردمی، فقط و فقط به تو فکر م  
گناِه منه نه تو ! خب ؟ نی! اگه گناهه ، ا منه ! 
حرِف دِل او را خوانده بود  شیمردمک ها انِ یاز م انگار    
با  دارشید  نیگرفت که به محِض اول میتصم یلحظه ا قایدق
با مرگ   ی ، به او رازش را بازگو کند که فاصله ا یتیگ

 نداشت 
  

داد   یسرش نشسته بود و وعده م یِ که ماهان بال یی جا همان
رسند   یم  مارستانیبه ب یکه به زود    

  یخودش ، خودش را نم ؛ ُمرد ی گفت و م ینم  یتی به گ اگر
د یبخش  ! 
در دلش نشست که همراه با ماکان و   یآن زن از زمان ِمهرِ 

شدند  ینشستند و گرِم صحبت م  یم  زیم ک ی فرشته دوِر     



بدخلق نبود  نی زمان ها هم فرشته زنده بود و هم ماکان چن آن    
  ی فرشته سع یداد وقت ی تیگ نی غمگ یِ ، دل به خنده ها یحام
که  یاو را از غم یاش کم یذات ییِ کرد با خوشرو یم  
شده بود ، دور کند  رشیاس   
  انشانیگرفت و سر عقب برد  گردنش خم شد و م ینفس

انداخت هیسا  نیسنگ یسکوت   
 دِ یذهنش کل یِ به رو  ییگو  ستاد یعقب رفت و کناِر در ا یتیگ

و چه بکند  د یدانست چه بگو ی زده بودند که نم ی بزرگ   
حرکِت او ، اخم کرد و دسِت مشت شده اش  ن یا ااما ب یحام

برد   بیرا در ج   
ماهان بلند  یِ بدهد که صدا یح یو توض د یبگو یزیچ خواست

  شد 
؟! وقِت رفتنه یحام -  ! 

انداخت و لب بر هم فشرد  ی تیبه گ ینگاه می کرد  ن یپوف   
حرف   یتکان داد و ب یماهان دوباره او را خواند ، سر  یوقت

بلند شد  ی تیآراِم گ یِ به سمِت در رفت که صدا   
؟ نجای ا ی گرد یدوباره   دوباره بر م - ! 

نشست   یدر ماند و بر لبش ، لبخند  ی رهیدستگ یِ رو دستش
 رمان هور 

 
 



 
 
 
 
 
 
رخش را سمِت او چرخاند و آرام گفت مین   

نقِل مکان کنن ، آره    ی ماکان و هد  نکهیبه محِض ا -

گردمیبرم  ! 
ند یرا بب  یتینماند تا واکنِش گ و   
ماهان خانه را    یشانه به شانه  یزد و وقت  رونیاتاق ب از

،   رد ی بگ یجا شیکرد تا در صندوق عقِب خودرو  یترک م
 لبخندِ 
نبود  یرفتن  نی لبش از ب یِ رو   

*** 
از پفک و    ینشسته بود و کاسه ا ونیزیتلو یِ روبرو یهد 
بود  شی پا  یرو پسیچ   
کرد که خوردِن   ینشد و او بالخره ماکان را راض فشیحر
ندارد ؛ هر چند که ماکان شک  یضرر شیاز آنها برا یاندک  

  داست



با   ی به ساعت انداخت که هد  ی را برداشت و نگاه کاپشنش
حاضر شدنش ، ترس خورده کاسه را کنار گذاشت و به  دنِ ید   

مبل بلند شد  کمکِ    
 !کجا ؟ -
کاپشن رد کرد  نِ یرا از آست دستانش   

یماهان و حام ِش یبال   پ  -   
گفت  یشد و به آرام  ک یو به او نزد  د یلب گز یهد    

؟ نییپا انیاونا ب شهینم - ! 
  یانداخت که حاو یی به دور و برش و جعبه ها ی نگاه ماکان
، دشانیخانه بودند  به محِض آماده شدِن مسکِن جد  لِ یوسا  
رفتند  ی آنجا م از   
کرد  یپوف   

؟ یترس  یم ی بالم ! از چ نی من هم   یهد  - ! 
گذاشت شیبازو یِ و دست رو ستاد یا کنارش   

نیپائ  انیخب بگو ب -  ! 
د یاو کش یشانه  یِ رو یچشم در حدقه چرخاند و دست ماکان   

خب ؟  ام یکه بتونم زود ب ییتا جا دمی قول م  شهینم - ! 
رفتنینداشت جز پذ  یهم چاره ا  یهد    
کرد و پس نشست نیمظلومانه سرش را بال و پائ پس   

شیکرد و دست در مو برد  امان از او و چشم ها ی نچ ماکان   



او خم شد  زمزمه   یِ مبل گذاشت و رو یِ پشت  ی بر لبه  دست
 کرد رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

امشب رو تحمل کن  خب ؟ ه یامشب رو  باشه !؟! فقط  هی - ! 
زد  یلبخند  ار یاخت یشد و ب رهیبه صورِت او خ یهد    

 ! خب -
  یِ رو یا شکوفهنگ زد و با گذاشتِن بدن یهم لبخند  ماکان

اش ، خانه را ترک کرد  یشانیپ   
به   یو نگاه ستاد یدِر واحد ا یِ  رفت و جلوپله ها بال  از

وقت کنجکاو نشده بود که در  چ یاطراف چرخاند  چرا ه
 اطرافش 

گذرد ؟  یم چه ! 
  شیبعد ، ماهان آن را به رو یبه در زد و لحظات  یا تقه

  گشود 



زد  یلبخند    
یایزودتر ب  کردم یفکر م -   

بال   شی، ابروها لهیوس یو ب  باز یخانه  دنِ ی شد و با د  داخل
در همان حال جواِب برادرش را داد  دند یپر   

د ی ترس یم یهد  -  ! 
با دست به اتاق اشاره زد  ماهان   

نوریاز ا -  ! 
که با   د یتخت د   یرا نشسته بر لبه  یدنبالش رفت و حام به

  حِس حضوِر او سر بلند کرد و به او سالم داد 
گرفت  کیتکان دادِن سرش ، سالمش را عل با   
داشت  یبهتر یِ نسبتا فضا  تاقا   
  شتر یکهنه ب یکوچک و فرش   یز ی، م یچوب یِ م یتخِت قد  کی

را پر کرده بودند شیفضا   
به ساعتش انداخت ی نگاه ماهان   

  ی رو حل م ه یوقت ندارم  شما خودتون با هم قض اد یمن ز -

؟ گهید  د یکن ! 
ستاد یلب تاپ را بست و ا یحام   

میایبا هم کنار م   ستین یمساله ا -   
پوزخند زد و از او رو گرفت ماکان   
شک   ییگو   ی به او کرد و سپس به حام یابتدا نگاه ماهان

رفت یم د یبا یداشت ول   



کرد و آنها را ترک نمود   یخداحافظ پس   
نشست و گفت ز یم  یِ رو ماکان   

- کم شلوغ پلوغ تر باشه ه ی کردمیفکر م  ! 
شد  شانه، دست به  شی روبرو یحام   

 از چه نظر ؟!رمان هور  -
 
 
 
 
 
 
 
 

داد و دوباره چشم به اطراف چرخاند  نیاش را چ ین یب ماکان   
گرم تر ینو تر  خونه   لیکم وسا ه ی  دونمیچه م -  ! 

زد  هی تک واریو عقب نشست  شانه به د  د یخند  یحام   
گذروندمیخوش نم نجایمن ا -  ! 

خواست جواِب دندان  یشد  دلش م رهیبار به او خ نیا ماکان
که به برادرش قول داده بود  فیح یبه او بدهد ول یشکن  ! 
د یپلک زد و پرس یبه نرم پس   



؟  وشیدار ِش یپ می قراره بر  یکِ  - ! 
به محاسنش   یکه دست رد یبحث را نگ یِ داد پ حی هم ترج یحام
د یکش  

  گهیکه منم د  د یجد  یخونه  د یرفت   یوقت میبذار  گفت یماهان م -

نباشه بچپم تو صندوق عقب ازین  ! 
را تکان داد  شیزد و پاها  یشخند ین ماکان   

؟! من   یکنیفکر م ی ماهان  خودت چ یشد گفته   نکهیا -

فتهی عقب ب نیاز ا شتری کارا ب خوامینم   
   د یچشمش را مال  یجدا کرد و گوشه  شانهدست از  کی  یحام

ادش یجوابش را بدهد که   یخواست به گونه ا یدلش م  
پس گفت  ستی او تنها فرِد زخم خورده و صاحِب حق ن  نرود    

و   مینشست نجایمن وشما ا  یوقت   یاخو فتهیکارا عقب نم  -

بچه ها دنباِل کارشونن رم یگیهمو م ی پاچه  میدار  ! 
توانست بفهمد   ی شان بود هم م انیکه م یبا آن فاصله ا یحت

د یسا ی که ماکان دندان بر هم م  
  نی، به ا  یریاجتناب از هر گونه درگ ی گرفت برا  میتصم پس

  گفت و گو خاتمه دهد 
گرفت و به لب تاپ اشاره زد  واریاز د  هیتک   

   هیآورد  مربوط به عامر لیفا  ی سر هیداداشت امشب  -

یبهتره تو هم بخون  



  رونیش از اتاق ب نیشمگخ یتوجه به او و نگاه ها  یبعد ب و
  رفت و گفت

پررنگ   ارمی م  ییبرات چا -  ! 
و به سمِت    د یپر نیپائ  زیم  یِ کرد و از رو  ی هم پوف ماکان

اش گذاشت و ی پا یِ تخت رفت  لب تاپ را براشت و رو  
  نیهم مثِل ا د یجد  یخانه   ایبود که آ نیسخت مشغوِل ا فکرش

؟ ر یخ ایخانه تحِت محافظت خواهد بود   ! 
# 

*** 
هوا ، پوست را   یِ به بهار نمانده بود اما هنوز سرما یزیچ
انداخت ی سوزاند و چشم ها را به اشک م یم  
کمک    یرا محکم بست و در همان حال که به حام نیماش درِ 
توجه به  ی و ب د یایب رونیکرد از صندوق عقب ب یم  

گفت وشیبه دار یبلند  یبا صدا شیغرغرها   
؟!رمان هور   یسردتر نبود انتخاب کن یِ جا -  

 
 
 
 
 
 



 
 

روشنش و رو به آنها   یِ پشت به شهر و چراغ ها وشیدار
و چهره اش مشخص نبود  ستادهیا   

خلوت تر بهتر یهر چ -  ! 
  یم شیبازوها یِ شد و دست رو یکه سرپا م  ی در حال یحام
، گفت د یکش   

زدم خیمِن بدبخت از سرما    ستین یبرا تو که مشکل -  ! 
برد تا مجبور نشود آن را  بیرفتند و ماکان دست در ج  شیپ

را  نیبگذارد و او هم خوب ا وش یدار یدر دسِت دراز شده   
د یفهم   
به دست و سپس صورِت او کرد و بعد دسِت  یدار ی معن نگاهِ 
را فشرد  یحام   

اما خونسرد ، سر بال گرفت و به آسماِن سرخ رنگ   ماکان
  نگاه انداخت

میبرِف زمستوِن امسالم باش نیمنتظِر آخر د یفک کنم با  -   
زد و از آنها رو گرفت  خم شد و از  یپوزخند وشیدار

تنه اش را داخل برد  مین شیباِز خودرو  یپنجره    
  یربه طو د ی کاپشنش را بال کش پِ ی ، ز د یلرز ی که م یحام

چانه اش را پوشاند  یِ که تا رو   



آمد  چند کاغِذ آچهار را به سمِت   شیو پ دیچرخ وشیدار
  ماکان گرفت

؟ یشناسیآدمو م نیا - ! 
  د یکش رونیب بی از ج یبرگه ها را از او گرفت و گوش ماکان

آن انداخت یِ و نوِر چراغ قوه اش را رو   
که از   یبه دنباِل فرد  یطولن ی داد که مدت یها نشان م عکس
برداشته شده است ، بوده اند  ریاو تصو   
را تنگ کرد و در ذهنش به دنباِل او گشت و   شیها چشم

اورد یب اد ینتوانست او را به    
  نه -
انداخت یبه حام ینگاه م یجنباند و ن یسر وشیدار   

رو    یقبال ماهان همه چ  ایبدم  حیتو هم لزمه توض یبرا -

 !برات گفته ؟
زد   یلبخند  یحام   

کنمیم یمرور ه یمنم  یماکان بگ یبرا -   
بر لب آورد  به عکس اشاره زد  یشخندین وشیدار   

حدود پنجاه و    یشاهمراد  کاووسیآدمه  ک ن یا یشاهمراد  -

هشت سالشه ا یهفت    
ماند که   رهیبال رفته به عکِس مرد خ یِ با ابروها ماکان
ادامه داد  وشیدار   



تو قاچاِق مواد آدِم     ست یجا ن چ یرِد پاش همه جا هست و ه -

ی که کس م یمطمئن بای، اما خطرناکه  ما تقر   ستین ی بزرگ  
  ی شون به عامر یی جا به جا ای قاچاق و  یِ تو وروِد داروها که

که کاوه نجاستیا شیآدمه  جالب نیا کنهیو رفقاش کمک م  
آدم صحبت کنن  و   نیتونستن با خوِد ا یقیبه طر وانیک و

اعتماد  یبه احد   نهیهم یشاهمراد  ی درباره  یاصل ی نکته   
 یآدم هستن ول نیدنباِل ا ی لیداداشت و رفقاش خ  کنهینم
گدار به آب بزنن  چون ممکنه حمله بهرمان هور ی ب توننینم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 کار دست دارن رو نیکه تو ا  یا گهید  یتماِم آدما یشاهمراد 
که تا الن یقات یکنه و باعث بشه که تماِم تحق اریهوش  
  دهیبع  وانهیالن قتِل ک یاصل ی شده ، به فنا بره  مساله  انجام

یِ تونستن از رو نکهیباشه با وجوِد ا یکه کاِر شاهمراد   



  یاز پخش کننده ها ی کی یِ بدن که پا  صیتشخ  نایدورب لمِ یف
بوده  ونیمواد در م   

هم سر جنباند  یحام   
  دنِ یبا شن وانی، ک مارستانیکه من رفتم ب  ی موافقم  روز -

قبل از اون  یکم مونده بود سکته کنه  ول یاسِم شاهمراد   
  نیا ی دونست کس ی م نکهیا ی عنیراحت بود ،  الشیخ کامال

ی برا خوانیو م  رنیم ی آب ریوسط بو نبرده که دارن ز  
هر   یدم و دستگاه درست کنن  در ضمن شاهمراد  خودشون

وقت انقدر پر  چیرو از سر راه برداره ، ه یوقت خواسته کس  
  سیعمال چند نفر لو رفتن و پل نجایو صدا کار نکرده  ا سر

اونا به سر دسته شون برسن قِ یدنبالشونه که ممکنه از طر   
ِت  بخواد بهونه دس ینطوریعقل باشه که ا ینکنم انقدر ب فکر
دنبالش فتهی بده که ب یکس   
حرِف او گفت دِ یهم در تائ وشیدار   

رو   وانیکه قرار بوده ک نهیا م ی کنیکه ما فکر م  یزی چ  قایدق -

ماکان رو خالص  م ینباشه که بتون نیحذف کنن تا فرصِت ا  
روِز بعد   قایشدن  چون دق یاما خب دچار اشتباه محاسبات میکن

اتفاق افتاد  نیماکان ا یِ از آزاد    
داد کمتر حرف بزند و  یم  حیاما سکوت کرد  ترج ماکان

بشنود  شتریب   
بود ، ادامه داد دهیفهم ییهم که گو وشیدار   



آدم   یسر هی  دمیمدت بهش رس  نیا یکه ط  ی جالب زِ یچ هی -

با هم دارن  چند نفرشون تو یارتباِط جالب هیبوده که   
فک کنم   نویا کردن  یپخش کار م یها و موسسه ها شرکت

دایبرات پ  یی زایچ ه یانگار  اسا یماکان   یخودت هم بدون  
بود  کرده   
شدند که او شانه بال انداخت کیماکان به هم نزد  یابروها   

کرد  یاطالعات ی  هیماهان همه رو تخل -  ! 
خنده اش را فرو   یداد حام ی آمد که نشان م  یخفه ا یصدا

به او انداخت  هنوز ته دلش ی برده است  ماکان نگاِه چپ  
  یشعله م یباد   نیخاکستر مانده بود که با کوچکتر رِ یز یآتش
فتد یاتفاق ن  نیکرد که ا یو چه قدر او تالش م د یکش   
از   د یبود که با دهیرس جهی نت نیخودش هم به ا گرید  چون

ابد یخواهد دست  یماهان استفاده کند تا بتواند به آنچه که م    
نگاه از   یرا صاف کرد و ماکان به سخت شی صدا وشیدار
گرفت و به او داد  برگه ها را از دسِت ماکان گرفت و  یحام  
انداخت نیماش داخلِ    

  نکه یبه ا مید ی تهش رس  میکرد  قیتحق یدرباره شون حساب -

که  ی ، عمال از امکانات میکرد  هیکه ته یستی ل نیدو نفر از ا  
داد  یقرار م  ارشونیو محل کارشون در اخت شرکت

حمل و   یدار برا خچالی یها  نیکردن  از ماش یسواستفاده م
 نقلِ 



کردن یو گاها دخترها استفاده م  داروها   
چشم درشت کرد رمان هور ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ بردنیاونور م نوریا خچالیدخترها رو تو  - ! 
شانه بال انداخت وشیدار   

که هر   کنهیشک م  ییمثال حمِل مواد غذا نِ ی ماش ه یبه  یک -

؟! و رهیو اونور م نوریتو سطح شهر ا مشی نیبیروز م  
از همون آدما که تو  یکی قِ یکاوه از طر    نجاستیا شیجالب

ی معرف برزی مشغول بوده به فر برز یو فر  یشرکِت پدِر هد   
بوده ؟  یکاوه چ یِ و شغِل قبل  شده ! 
که او انگشِت اشاره  کند یهمانطور در سکوت نگاهش م ماکان

دهد  ی اش را تکان م   
  نیبه ا یلیموسسات  و شک مون خ نیاز هم ی کی یراننده  -

رسما باهاشون همکار نکهیقبل از ا یکه ممکنه حت رهیم  



گذشته   و الن به شدت دنبالِ  دادهیهم براشون کار انجام م بشه
هستم شیو سوابق کار   

  د یلرز ی که از سرما م ییبرد و با صدا بیدست در ج یحام
را گرفت وشیحرِف دار یادامه    

برادرت رفتن تو   ی رو کشتن ، همکارا وانیک  نکهیبعد از ا -

ی کی  نکهینشده مثه ا رشونیدستگ یزیخونه شون  اما چ  
خودشون  ایکرده بود  حال  زی از رفتِن اونها اونجا رو تم قبل
خواست یکه به هر حال نم  یکی ایهم دست هاشون  ای  

به دسِت ما برسه یاطالعات   
نگاهش را    د یبه چانه کش یبال فرستاد و دست  ییابرو ماکان

آنها چرخاند  انِ یم   
رو   زهایچ  نیا ی من سواله که ماهان خودش همه  یبرا -

؟    ایفته بهتون گ ! 
را نشاِن او داد  شیزد و دندان ها یشخندین وشیدار   

  یرو به ما بگه  ول  یهمه چ  تونهیخب مسلمه که ماهان نم  -

میکن ی قل دو قل باز ه ی میما هم که دوِر هم جمع نشد   ! 
زد  ی زیلبخنِد تمسخر آم ماکان   

  یباز وونهی به من بگه و من د  یزیچ د یترس یداداشم م -

  د یکش یکه تو کاراش سرک م  ییبه شماها یول ارمیدرب
 اعتماد
 ! کرد 



د یکرد و به سمتش چرخ ی هوف یحام   
ماکان نیبب -    

د یرا بر یبال رفت و کالِم حام یکم شیصدا   
احمق فکر   هیمدت من مثه   نی تماِم ا نکهی!؟! ا  نمیرو بب یچ -

در  یآدم و دار و دسته اش باشم ول هیدنباِل  د یبا کردمیم  
پدر و مادر شاخ به شاخ شده بودم  ی دسته گرِگ ب هیبا  اصل

بود باهاشون  یباشه ، کاف  یکه مهم نبود طرفشون ک  
کنه که دندوناشونو تو تنش فرو کنن ! و شما   مخالفت

من خودم و خونواده مو بندازم تو خطر نیو گذاشت نیدونستیم  
! 

؟! من  یو گوششو بسته بود ، شماها چ من شغلش چشم برادرِ 
 جونمو براتون دادم ، خودمو سپر بالتون کردم که خط

که من   نیو تماشا کرد  نیستاد یو اونوقت شماها وا فته ین بهتون
یچرخم و دارم سع ی احمقانه دوِر خودم م یچطور  

کله    شرفیکه از اون ب نیبزنم و نگفت نیرو زم ی عامر کنمیم
 گنده تر و خطرناک تر هست !رمان هور

 
 
 
 
 



 
 
 

کرد و گفت ینچ وشیدار   
؟! اصال مهم بود  یداد یگوش م ی تو اصال به حرف کس -

؟!   یرو قبول داشت  ی؟! حرِف کس گنیم یچ  ه یبرات که بق
 ! نــه
  بی؟! اگه قرار به قتل و کشتار و آس یدار تیشکا  یاز چ بعد 

هم تونستن بهتون یدو زار وانِ یبود که همون کاوه و ک  
  یعاقل م د ی ، تو با  یبود یمراقب م د یبرسونن ! تو با بیآس
که  ین یو بب یکرد  یپات رو نگاه م رِ یکم ز ه ی د یتو با  یبود   
  یو کلک شون رو بکن یجا ننشستن که تو بر  هیمثه بز  هیبق

؟! اونا فهمنی اونا نم ی! فک کرد  تیسِر زندگ یو برگرد   
از پِس همه شون  ی تونیم ییتنها  ی ؟! فک کرد  شنینم متوجه
ی ؟! انقدر غم و دردت کورت کرده بود که نم ی ایبرب  
و   ی کن ب یو تعق ینقشه بکش ی تونیکه تو م نطوریهم  ید یفهم

! به خصوص  توننیهم م هیبق یار یاطالعات به دست ب  
با اون همه قدرت و پول      یکه باهاشون طرف شد  ییاونا
نکه ی؟! ا یتو خطر افتاد  نکهی؟! ا یرو دار یچ  ی هیگال  



خطر خونواده  نکهی؟! ا یما به خطر انداخت ی رو برا جونت
! تو از اول  یدونستیکرد ؟! تو که م یم  د یات رو تهد 

یدونستیم  
خطر داره  مرگ داره  پس  کار  نیا یدونستیتو از اولم م 

؟! ماها جونمون ارزش  ید یترس ی شده !؟! از چ یالن چ
 نداره 

؟! من   م ید ی! خونواده مون ارزش نداره ؟! ماها داغ ند ؟
قبل   ی لیکه خ ی برادرمو از دست دادم ! برادِر دوقلومو ! کس

نکهیاز ا  
با من بود ! از تو شکِم ننه ام با   یبا فرشته ات ازدواج کن تو

 من بود ! حرف که زدم با من بود   مدرسه که رفتم با من بود 
؟! من ندارم ؟! سودا زِن من  یهمه جا ! فقط تو زن دار  

من دوستش دارم و  یبود  دهی؟! تو فهم سی؟! عشِق من ن سین  
  یبارم با خودت گفت ه ی ی! اصال حت ریتو دهِن ش شیانداخت
فک نکن   می د یفک نکن نفهم  ی؟! ول هیچه حال  وشیدار  ! 
و سرش را تکان داد   د یحرص خند  با   

  یعروس یبا هد  یبه خاطر ازدواجته  از وقت   نایا یهمه  -

رو دنشی شد ؟! تو که چشِم د  یچ  یشد   نطوریا یکرد   
  یشده ؟! اون وقت زی؟! حال که حامله اس برات عز ینداشت

اسم و شناسنامه حامله بود و محِل سگ هم بهش  یکه ازت ب   
، مادِر بچه ات نبود ؟ ینذاشت ! 



با   نیهم یِ متوجه فشرده شدِن فِک ماکان شد و برا یحام
او جوش آورده بود ! از   یرا خواند ول وشی بلند دار یِ صدا
ن یاول  
و دهان گشود با کالمش به    د یکه ماکان به آنجا رس  یا هیثان
را به سمِت او پرتاب کرد  شی و تکه ها د یاو خنجر کش یِ رو   

 یول ستاد یا انشان یم  یسمِت او برداشت که حام ی قدم ماکان
رد یغرش اش را بگ یِ نتوانست جلو   

  ی ه یسا ریشد زنت ؟! ز یک  ی  ه یسا ریزنت ؟! زنت !! ز -

  کهیمرت یش بخوابحصارشبا تو  ی تونیو م یالن زنده ا یک
 ؟! من 
و عر   یستیمن وا یِ که الن جلو یزنده نبود   ینبودم حت اگه

یعر کن  ! 
اش گذاشت و او را عقب راند که   شانه یِ دست رو  یحام

د یکش اد یرا پس زد و با خشم فر شی ماکان دست ها   
  ادمیتو رو دارم ؟!  دنِ یچشِم د   ی؟! فکر کرد   ی گیم یتو چ -

و بمِ  ری ؟! من بهت اعتماد کردم ! ز یکار کرد  یرفته چ   
گوِش من با داداشم رو هم  رِ ی بهت گفتم ! اونوقت ز مویزندگ
! باعث  یداداشم سرافکنده کرد  یِ منو جلو   یبود  ختهیر  
  یلیقدرِت اون خ  فتهی ب ادمی کنم یهر وقت که نگاهش م یشد 
که بهشون  یی از رفاقِت من برو داره ! انقدر که کسا شتریب  
کنن رمان هور  یپشتم رو خالکردم  هیتک  



 
 
 
 
 
 
 
 

د یهم فشرد و غر یِ پلک رو  یحام   
 ! ماکان -

هوا  ی چانه اش نشست و آنقدر ب  رِ ی بود که ز یجوابش مشت اما
د یبرق از سرش پر یی ، که گو  ! 

  وشیکار نبود  دار انیپا نیا  یتلو خوران عقب رفت ول تلو
د یداد کش   

؟ کهیمرت  یکن یکار م  یچ - ! 
  نیبود و او هم ، ا  یریدرگ ی ماکان برا زِش یخ جوابش

پاسخ نگذاشت یحرکِت او را ب    
  د یرس یهوا به هر جا که م  یهم انداختند و ب  ی  قهیدر  دست

زدند  ی، ضربه م    
کوچک باعث    ی بهانه  ک یها تحت فشار بودند و حال  مدت

یِ به رو یریرا چون شمش  شان یها یریشده بود تماِم دلگ  



بکشند  گریکد ی   
  یِ را که رو ینک یرا به عقب هل داد و ع وشی، دار ماکان

بود برداشت  زانیگوشش آو کی  یِ صورتش کج شده و از رو
 و با

  یحمله ور شد ول  وشیچپاند و باز سمِت دار بی در ج خشونت
به شکمش ی مشت  د یچرب یاو به ماکان م  یِ قدرِت بدن  

دست  او را پس راند که ماکان تعادلش را از  یو با لگد  د یکوب
افتاد  نی، بر زم بدن یِ داد و رو   

دفاع از خودش  ی برا یاما مهلت نداد که او کار وشیدار
کرد آنها را از  ی م ی سع یمدت حام نیانجام دهد و در تماِم ا  

بر سر و   شانیضربه ها انیم نیجدا کند اما در ا گریکد ی
کرده بود  جیصورتش نشسته و او را گ   

را پس بزند و حمالتش را   وشیکرد که دار ی تالش م  ماکان
به صورتش نشست و باعث شد  یکنترل کند که ضربه ا  

 ید یبرخورد داشته باشد و درِد شد   نینسبتا محکم با زم سرش
د یچیدر وجودش بپ   

خواست  ی م ییکه گو یسرش را تکان داد ، به گونه ا یحام
توانست یتنها م   طیمح کِ ی را بپراند و در نوِر تار یمگس  
زده و با خشم او   مهیماکان خ یِ که رو ند یرا بب وشیدار کلِ یه

کوبد  یرا م   
د یو غر د یجا پر از   



وانهینکن د  -  ! 
د یرا چسب شیبرداشت و بازو  یبلند  گامِ    

ــوشی! دار ا ی! به خودت ب وشیولش کن   دار -  ! 
بکشد که  رونیکرد که دستش را ب ی  ماو با تماِم قوا تقال اما
دست دوِر گردنش کیو  د ی چیش پبدندست دوِر  کی  یحام  
و   فتند یب نی که باعث شد هر دو بر زم  د یاو را عقب کش و

زد  اد یاو فر یِ بلندتر از صدا یحام   
! نکن احمق ! ولش کن ! داره   وشینکن ! نکن دار -

! ولش کن رهیمیماکان داره م   رهیمیم ! 
سست شد و بهت   وشیدار یِ حرف ، دست و پا نیا دنِ یشن با

  زده سر به سمِت او چرخاند 
  د یکرد و از جا پر  شی، رها د یاما آرام شدِن او را که د  یحام

  و به سمِت ماکان رفت
و به آنها چشم    د یبال کش شیدست ها یِ خودش را رو وشیدار

 دوخت رمان هور
 
 
 
 
 
 



 
 

چه گفت ؟ یحام ! 
که به ماکان   یدهانش را فرو برد و چشمانش با حام  آبِ 

کرد  ی ، حرکت م ستد ینمود که با یکمک م    
د یرفته پرس لیتحل ییهم برخاست و با صدا او   

؟ ی چ یعنی ؟!  یگیم یچ - ! 
را  اش  یشانیزد و با کِف دست ، پ  یفقط پوزخنِد تلخ ماکان

انداخت و آرام گفت وشی به دار  ینگاه م ی ن یفشرد  حام    
یچیه -   
و با   د یکش رون یب ی دسِت حام انِ یرا از م  شیبازو ماکان
گرفته گفت ییصدا   

بهت گفته نمیپس ا -  ! 
که از او دور  ستیبه او نگر یکرد و با نگران یپوف  یحام
رفت یم شیشد و به سمِت خودرو یم   

بود نتونست نگه  دلش پر  -   
؟ رهیمیداره م  یچ ی عنی ؟!  یگ یم ی! با شمام ها ! چ  یآهـا - ! 

زد و سر بال گرفت و به او    ه یتک نشیماش ی به بدنه  ماکان
گوشش و   یِ بال ییانگشِت اشاره اش را به جا  ستینگر
یِ رو  

چسباند  سرش   



  نیممکنه هم یعن یاس   عهیضا  هی نجا یسر ! ا  نیتو ا   نجایا -

ه شده باشه وبازخون  یجنابعال یالنم به خاطر ضربه   
 ! هوتوتو

خسته و تلخ  د یبعد خند  و   
داد که  یوشینگاه از او گرفت و به دار یبا ناراحت  یحام

بود  رهیوحشت زده به آنها خ ی سردرگم و کم    
را صاف کرد  شیصدا   

ستیانقدرها هم اوضاعش خراب ن  گهیچرت و پرت م -   
آن توانست کلماتش   انِ یم یو به سخت د یتر خند اما بلند  ماکان
زد یبر رونیرا ب   

راس   راست      کنه یم یداره    داره ماست   ماستمال  -

رمیمی دارم   دارم م  گهیم  ! 
  ی چشمانش جار  یاشک از گوشه  یتا قطره ا د یآنقدر خند  و

رد یشد و مجبورش کرد که با نوِک انگشت آن را بگ   
د یآمد و آرام پرس ی به سمِت حام وشیدار   

؟ نیگیم نیدار یچ - ! 
کرد و دست در مو فرو برد  یپوف  یحام   

به سرش زده  فعال دارن  وانیکه ک هییبه خاطِر ضربه ها -

خودشه یبه خواسته  نمیبا دارو درمان کنن  ا کنن یم یسع   
خب یول دهیم حیرو ترج  یپزشکش جراح وگرنه     
چشمانش را ماساژ داد و بلندتر غر زد رمان هور ی گوشه  



 
 
 
 
 
 
 
 

  ی هر چ یِ گوِر بابا  یشی پدر م یتو دار کهیآخه مرت -

شو بسپر به ما ! دکتر   ه یو بق ت یانتقامه  برو بچسب به زندگ
 گفته 
چرت و پرتا   نیو از ا جانینشو ، دور از هر گونه ه یعصب

    اونوقت تو
اعتماد کنم ؟ یاونوقت من به ک - ! 

بودند  رهیت شی چشم ها  ستاد ی گرفت و ا نیاز ماش ه یتک ماکان
ی وهم آور هم م یِ در آن نوِر کم و فضا  ی ؛ آنقدر که حت  

داد  صیرا تشخ  شیرنِگ مردمک ها رییتغ شد    
کند که   یریجلوگ  شیابروها  دنِ یتوانست از به هم چسب ینم
تحمِل آن ، اخم  یِ زد و ناچار بود برا ی اش نبض م یشانیپ  
اورد یچهره ب  بر   



  کرد یحس م قهی ، در همان چند دق د یزبان بر لبش کش وشیدار
  تماِم بدنش خشک شده است

 !ماکان    چرا ؟ -
پلک زد   ی به آرام ماکان   

؟ یچرا چ - ! 
برده بود   اد یآمد  تماِم خشمش را از  شیباز هم پ وشیدار   

؟ یکن یچرا سِر جونت معامله م - ! 
به او ، لب جنباند  رهیلِب ماکان بال رفت و خ ی گوشه   

  یِ برا یچرا دنباِل آب نکهیا دنِ یپرس دهیدل سوخته بع هیاز  -

دلت ؟ ِش یخاموش کردِن آت ! 
را   شیچشم ها   د یکش رونیرا ب نکشیبرد و ع بیدر ج دست

نه ؟ ا یلم است که سا ند یتنگ و گشاد کرد تا بب ! 
انگار خوش  یداشت که جاِن سالم به در برده باشد ول شک

  شانس بود 
آنها چرخاند  انِ یصورت گذاشت و نگاه م یِ را رو آن   

چشمام کنار نره ،   یِ اون روز از جلو رِ یکه تصو یتا وقت -

کنم یآروم زندگ تونمینم    رمیآروم بگ  تونمینم   
اشاره زد  یرا باز کرد و با سر به حام  در   

برو سِر جات یایب یخوایاگه م -  ! 
گذاشت شیپ یقدم وشیدار   

؟ ی کن  یرانندگ یتون یم    یتونیم - ! 



زد   یشخند ین ماکان   
تونمیهنوز نمردم ! پس م -    

گرفت و استارت زد  یبعد پشِت فرمان جا و   
در صندوق عقب جا گرفت و قبل از   وشیبه کمِک دار یحام
ببندد گفت شیاو در را به رو نکهیا   

باهاترمان هور کنم یرو خودم هماهنگ م یقراِر بعد  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
بود  وشیاز جانِب دار یجوابش ، تنها سر تکان دادن و     
  چِ یماکان در پ یِ خودرو یو وقت  د یبار  یاز چهره اش م غم

د یصورت کش یِ و دست رو د یشد ، چرخ د یجاده ناپد    
داشت ؟ ی دست از سِر آنها بر م یکِ  اه یس ی هیسا نیا ! 
# 

*** 
یروِز زمستان کی صبح     



که   ی به مرد  ره ی، خ  یسال و نگاِه زن انِ یروز قبل از پا کی
   عاشقش بود 

،    ینگاِه هد  یبود ول قیعم یهم مثِل پدرش در خواب کودکش
زد   یم شکوفهماکان را  یرج به رجِ چهره    

را  شیو ابروها  ی نیب ی  غه یت یِ ، با سرانگشتانش رو یآرام به
کرد   یو نرم نوازش م فیلط   

لبش یگوشه  یکج بود و لبخند  گردنش    
  شکوفهرا آهسته  شیابرو یِ بال   ییبرد و جا  شیسر پ آهسته

دار یو خواب آلودش را ب گیج  یِ زد  عقب که رفت ، چشم ها   
د ید    

کرد  زمزمه   
ریصبح به خ -     

زد و لب جنباند  یج یلبخنِد گ ماکان   
ریصبح تون به خ -   

ضعف رفت با جمع بستنش یدِل هد  و    
 شیو به پهلو شد ؛ صدا د یپتو را بال کش  ی گوشه  ماکان
دنیبا آن همه خواب ی و خسته بود ، حت فیضع   

 ! زوده -
گرفت و حصاِر تِن ماکان   یحرف ، کنارش جا  یهم ب  یهد 

د یچیدوِر او پ   
، مراد بود دهینطلب حصار یآمد ول ینم خوابش  ! 



بطِن برآمده اش نشسته  یِ دسِت مردانه اش نگاه کرد که رو به
درونِ  دِ یسف یو حلقه  انی نما یِ بود  به آن رگ ها  

  انگشتش
زد  شیصدا   

 !ماکان ؟ -
و نفِس   د یاو کش یِ موها انِ یشد که ماکان م  یهوم جوابش

دستش را لمس یِ لبخند زد و رو  د یچیگرمش در گردنش پ  
  کرد 

رمان هور دهیفردا ع -  
 
 
 
 
 
 
 
 

گفت  معلوم بود خسته و کالفه است که با   یهوم دوباره
هم ، جبران نشده دنیاز ده ساعت خواب شتریب   

کرد  نجوا   



  یچ یه   میسنجد و سماق هم  سمنو هم ندار    میندار یماه -

میندار  ! 
را گشود و  شی چشم ها  د یبغض کرد و ماکان هم فهم لیدل یب

به شکمش آورد  یبا سرانگشتانش ، فشار    
خرمیبرات م یبخوا یهر چ -     

چشمانش باِز باز بودند     د یو چرخ د یاش را بال کش ینیب یهد 
بلندش فرو برد و دستمال راهنِ یپ یِ جلو  بِ یدست در ج  

چشماِن   یو با آن ، آهسته گوشه   د یکش رونیب یا یکاغذ 
کرد  زیماکان را تم    

لبش را لمس نمود و  ی، گوشه  یزد که هد  یلبخنِد کج  ماکان
رونی آنکه بخواهد زبانش کلمات را ب  ی مقدمه و ب یب  
ختیر   

سِر مزار فرشته ؟  ی نر لیامسال سال تحو شهیم - ! 
داد  حیتند تند توض یاخم کرد که هد  ار یاخت ی ب ماکان   

ـیآخه من نم -    
گفته قراره برم سِر مزاِر فرشته ؟ یک - ! 

بود ، ماکان تماِم   ادشیکه  یی باز ماند  تا آن جا یهد  دهانِ 
سال را کناِر او و فرزندش لِ یکرد که تحو ی اش را م یسع  
و امسال باشد      
  یصورِت او را به گردِن خودش چسباند و نگاِه هد  ماکان

بم و آرام بود  شیاو  صدا یِ گلو بِ یماند به حرکِت س رهیخ   



فرشته   یبه اندازه   یدونیدروغ بگم  خودتم م تونمینم -

تونم یرو نم یبچه ا چیه    شمینم ایتو دن یچکسیعاشِق ه  
یدوست داشته باشم ول ومد ی ن  ایکه زنده دن یپسر ی اندازه     

فاصله   انشانیکه م یا یبرآمدگ یِ رو یرا دوران انگشتانش
ی جان م یپوستش کودک  رِ یکه ز ییانداخته بود ، چرخاند ؛ جا  

داد  یآنها هم جان م یِ و به زندگ گرفت    
  تونمیمنکر شم   منتظر بودنم رو نم تونمیخواستنت رو نم -

بشم که ساعت به ساعت رو نیمنکِر ا تونمیمنکر شم  نم  
اومده و وصل به تنت   ایرو که به دن یلحظه ا  نم یتا بب   شمرمیم

خورهیم ر یشده و داره با حرص ش     
  یِ توانست لبخنِد رو ی باشد هم ، م دنیبه د  ازی آنکه ن یب یهد 

  صورتش را حس کند 
  ی گرفته ا یبه او فشرد که ماکان با صدا شتریرا ب خودش
د یخند    

؟ هیچ  ایلوس باز نیا  ریبگو گرسنمه برو نون بگ - ! 
و سر در بالشت اش فرو برد  د یبلند خند  یِ با صدا یهد    

؟ ید یاز کجا فهم  - ! 
پتو   رِ یاز ز د یکش  یم شیکه دست به موها  یدر حال ماکان

سر داد رمان هور  یا ازهیآمد و خم رونیب  
 
 



 
 
 
 
 
 

بنده  حصارکه خانم فقط در دو مورده که تو  ییاز اونجا -

وسط بچه  نیا ستین انیاش که قابِل ب یکی   رهیگیآروم نم  
  ی کی،  -او کرد  تِ یبه وضع ی_ و با دست اشاره ا نشسته

که گشنشه  هیاش هم وقت   
چرخاند و قبل از ترِک رختخواِب نگاِه خندان و مهربانش   سر

دانست سال ها بود  یبه او دوخت و فقط خدا م یرا لحظه ا  
انساِن زنده  چی نسبت به ه  یمحبت ن یمرد ، چن  نیدر نگاِه ا که
نداشت یجا یا   
لباس و   ِض یکه با تعو د یشد و او را د  زی خ می هم ن یهد 
اش   شانه یِ رو  یِ رنگ ، خالکوب  یسرمه ا یراهنیپ دنِ یپوش
 را

    پوشاند 
اش به   یکر ، انگار زندگ طانیگرفت  گوِش ش یق یعم نفِس 

بود  دهیآرامش رس     
*** 



را بست و به کاغِذ دروِن دستش نگاه کرد و بعد هم   نیماش درِ 
مچ اش  یِ به ساعِت رو     

کارش را زودتر   د یسال مانده بود و با لِ یتا تحو یساعت چند 
کرد  یتمام م    
از نظر گذراند و به  کیبه  ک یرا  ی میقد  ی خانه ها پالکِ 
د یرنگ که کج شده بود ، رس  یآب یپالک    

چشمانش نشست  نگاهش را به دو   انِ یو دو م ی س ی شماره
  طرِف کوچه دوخت

برد و دستمال را لمس کرد  زنگ را فشرد و   بیدر ج دست
آمد  یمرد  یِ بعد صدا یکم   

؟ هیک - ! 
آشنا بود  شیصدا برا نیا بیعج و    

 ییگرفت  صداها واریرفتند و دست به د  ی اهیس چشمانش
شدند  یتکرار م  شیبرا     

؟ شیشناس ی؟! م هیک - ! 
زنش   یچطور نهی دوست دارم بب    ستیلزم به شناختن ن -

خورهیما تاب م یِ دست و پا  ریز     
ضامِن در که آمد ، چشم گشود  تماِم تنش از   دنِ یکش یصدا

د یلرز ی خشم م   
ستینگر  یبود و به او م ستادهی در ا انِ یم مرد    

 !بله آقا ؟ -



به    یقدم  د یگرفت و هوا را با حرص بلع واریاز د  ه یتک ماکان
  سمِت او برداشت

 !هوشنگ !؟ -
او کرد  یِ به سر تاپا  ینگاه مرد    

 !امرتون ؟ -
  ی خنجر یکرد کس ی آِب دهانش را فرو برد  حس م ماکان

شتر یاش فرو کرده که هر لحظه ب شانهآغشته به زهر دروِن   
ماکان با دست به خودرو اشاره زد   کند ی را مسموم م او   

بسته براتون دارم  از   هی؟!   د یایهمراهم ب د ی لطف کن شهیم -

آشنا رمان هور هی  
 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  زیدوباره او را آنال  دند یمرد بال پر یابروها   
انقدر باکالس شدن ؟ ایتا حال پستچ یاز کِ  - ! 



  یِ از گدازه ها  ییایکه پشِت آن در یزد ؛ لبخند  یلبخند  ماکان
  سوزان در خروش بود 

از دوستاِن  ی کیاما ماموِر    ستمیمطمئنا من ماموِر پست ن -

پول آوردم  گفتن که  یشما هستم  براتون مقدار  یمیقد   
بدهکار بودن بهتون   
و   هیچرخاند  انگار در حال تجز نیاو و ماش انِ ی چشم م مرد 
باز را پس زد و ماکان  مهیبود  سر برگرداند و در ن لیتحل  
د یشش هفت ساله را د  یسرش ، پسرک پشتِ    

دارم یکار ه ی رمیآقا م نی سر با ا هی، بابا ، من  انیشا -     
پسر نشست و دستش مشت شد  خودش   یِ ماکان به رو نگاهِ 

پدر شد ؟ کی  دنِ یپدر بود و باعث از هم پاش ! 
هش شد  ماکان دستمال را لمس کرد  آورد و همرا شیرا پ در
قدم از او عقب تر ماند   کیو     
د یپرس  دنیو در حاِل چرخ ستاد یا ن یکناِر ماش مرد    

    خب پس ُگفتـ -
قدرتمنِد ماکان دوِر   یِ کامل بچرخد دست ها  نکهیاز ا قبل

دهان و دماغش فشرده شد و یِ و دستمال به رو  د یچیگردنش پ  
بر او مسلط گشت  ماکان   یک یکم کم تار شی رغِم تقال یعل

بود و خانه ی میقد   ینگاهش را چرخاند و از آنجا که محله ا  
او   یکس نکهی از ا الشیبلند ؛ خ یوارهایو با د  یی الیهم و ها

است ، راحت بود  دهیرا ند    



عقب انداخت و   یصندل یِ خودرو را گشود و مرد را رو درِ 
گرفت و قبل از ترِک کوچه ، ی خودش هم پشِت فرمان جا  

در نشست یِ به رو نگاهش     
منتظِر پدرش بود  یآن در پسر پشتِ      
*** 
رنگ که تنها پوشِش تنش بود و  یبلنِد آب راهنِ یدر آن پ یهد 

ر یسفره نشسته و ز یِ آن شکِم بزرگ و صورِت گرد شده پا  
 رهیخ ونیزیتلو  یود که به صفحه نم یاو را نگاه م ی رکیز

یِ ها  ینیری داند که مدام به ش یکرد که نم   ی بود و فکر م  
زند   ی ها ناخنک م  لیو آج کوچک   
مبادا که بخندد و  د یجو یدهانش را م  ی واره یهم د  ماکان

دخترک را زهر کند  ِش یع   
درشتش که مدام او را  یِ توانست در مقابِل چشم ها  ینم اما
به  زی ر زیبرداشته و ر یا ی ن یریش ی و بعد به نرم د یپائ  یم  

برد ، مقاومت کند  یم دهان   
گرفت و با انگشت گوشه   یگری خنده افتاد و سر به سمِت د  به
هم ، به سرعت دو سه یچشمانش را فشرد و هد  ی  
گرد   یی دروِن دستش را در دهان انداخت و با چشم ها یِ نیریش
ی بار آن ها را م  کیماند و هر چند لحظه  رهیو خبه ا  
تا بتواند راحت ببلعد رمان هور د یجو  

 



 
 
 
 
 
 
 

سرش را سمِت او چرخاند  ی کم ماکان   
! نخور  یری گیم ابتیآخه دختر     د  -  ! 

دروِن دهانش را فرو برد  یِ ها ینیریش  یبه تند  یهد    
بخورم اصال یچیه یذاریکو ؟! نم ی نیریکو ؟! ش -  ! 

آرام سر تکان داد خودش را  یچشم بست و با خنده ا ماکان
آورد  شیو مچِ دستش را گرفت و پ د یسمِت او کش   

بود  دهیکه به دستش چسب  ینیری ش یِ چشم و ابرو به خرده ها با
  ، اشاره زد 

؟ گهید  ست ین ینیریش - ! 
مظلومانه سر بال انداخت یهد    

 ! نه -
  یسرتق بودِن او ، چشم گشاد کرد  سپس لبخند  نیاز ا ماکان

داد  لشیکج تحو   
مینیبیم -  ! 



را   ین یریش یخرده ها  ی، به آرام شیخم کرد و با لب ها سر
  از کِف دستش برداشت و خورد

زد و بعد قامت    شکوفهکِف دستش را  یو طولن قیعم سپس
گل انداخته بودند  ی هد  یِ راست کرد  گونه ها   

د یلب کش یِ زبان رو ماکان   
تو قدغن شده و   یاول برا یِ ن ی ریش     ینیری در ش ینیریش -

من محرومم ، تو جلو یوقت  اد ی من    دلت م یِ برا یدوم  
؟ یناخنک بزن چشمم ! 

و زمزمه کرد   د یلب برچ یهد    
    ماکان -

شکوفید را   شیابروها انِ یبرد و م شیپ سر   
    جاِن ماکان    جانم -

سر پس بکشد ، سال   نکهیگرفت و قبل از ا یق یعم نفِس 
شد  لیتحو   
 یزد و عقب رفت  نگاه در صورتش چرخاند و با صدا لبخند 

گفت   یبم و آرام   
مبارک هدهد  دتیع -     

گرفت ی شتریرفت و لبخندش عمِق ب  نیپائ نگاهش   
تو هم مبارک جوجه هد هد  دِ یع -    

 !ماکان ؟ -



دوِر گردنش نشست و با دسِت   یکه بال آورد دسِت هد  سر
د یطلب حصاررا چنگ زد و او را به   راهنشیپ یِ جلو گرید    

آتش رد و بدل شد و  شانیلبها  انِ ی و از سِر محبت م قیعم
 جان شان به گرما نشست   رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

خود  یِ پا یِ و رو  د یخود کش  یِ بازو انِ یم شتریاو را ب ماکان
  نشاند 
 ی شانیبه پ یشانی را با سرانگشتانش طواف کرد و بعد ، پ تنش

  اش چسباند 
گرفته بود  شیصدا   

رفت و هر   ی که شد و هر ک   یهد هد   بهم قول بده هر چ -

هر طور که برات سرنوشت رو نوشت   یکه اومد ؛ زندگ یک
، 

باشه   بهم قول بده تتیتو اولو دخترم  ! 



د یچشم بست و گونه به گونه اش سائ یهد    
و زمان خراب شه و   ن یو رو بشه ، هزار بار زم ریز ایدن -

 تِ یتو تنها اولو  ینیدوباره ساخته شه ، تو برام اول و اول
یِ زندگ  
یمن     

و   د یلغز راهنش یپ ی او و سپس دکمه  ی قه ی یِ رو دستش
  زمزمه کرد 

 ! فقط تو -
*** 
نگاه کرد که   وشیانداخت و به دار ز یم یِ اش را رو  کت
کاغِذ دروِن دستش شده بود  رِ یدرگ بیعج   
تکان داد که به   ی تیگ ی برا یرا بال زد و سر  راهنشیپ نِ یآست

  او سالم کرد 
یچته ؟! تو فکر  -  ! 

انداخت  از آن شب به   یسر بال آورد و به او نگاه وشیدار
به یبرقرار شده بود  دست انشانیآتش بس م ی نوع ییبعد گو  
د یاش کش چانه   

نجایا ایب -     
با سر به کنارش اشاره زد  و   

اش نشست و به او   یمبِل کنار یِ حرف رو ی هم ب ماکان
شد  رهیخ   



 !خب ؟ -
ستیتنگ شده به او نگر یبا چشمان وشیدار   

؟ یبرادرن ؟! مطمئن  وانیکاوه و ک - ! 
شدند  کیماکان به هم نزد  یابروها   

 ! آره  مطمئنم -
د یپرس د یبه کاغذ کرد و با ترد  ینگاه مین وشیدار   

بود ؟ یکاوه چ  یلیفام  یگفت - ! 
چشم در حدقه چرخاند  ماکان   

!رمان هور یپناه -  
 
 
 
 
 
 
 
 

که در چهره و    یذهن یتیبه او نگاه کرد و با مشغول وشیدار
د یبود ، پرس داریحرکاتش پد    

ه ؟ ید ی ، رش وانیک یِ ل یچرا فامپس  - ! 



دند یماکان بال پر یابروها   
؟ ید یرش - ! 

تعجب کرد  وشیبار دار نیا   
ید یباره شن نیانگار اول یگ یم یجور هی -  ! 

زد   زیتمسخر آم یلبخند  ماکان   
 ! خب معلومه -

داد لشیتحو یهم پوزخند  وشیدار   
زندون    یآدم افتاد  نی! تو به خاطِر ا یداداش خر خودت -

؟ ید یکه نشن  یچ ی عنیکردن   یی ازت بازجو ! 
گذشته را به   ی کرد روزها  یدر فکر فرو رفت و سع  ماکان

اورد یادبی     
به گوشش آشنا بود اما انگار     
  ی لیتفاوِت فام نیبود که به ا  ریدر آن دوره آنقدر درگ مسلما

  توجه نکند 
تکان داد  یسر   

؟ یخب ؟! که چ  - ! 
انداخت  زیم یِ کرد و کاغذ را رو یپوف وشیدار   

که معلومه   نطوری؟! دو تا برادر که ا ی خب که چ ی چ یعنی -

کنه یشون فرق م ی لیچرا فام  خوانیهم خاطِر هم رو م یلیخ  
  یمادرشونه  خب پس پناه یِ ل یفام  ید یرش گهی ! ماهان فقط م ؟

 !از کجا اومده ؟



را خواند  شیکاغذ را برداشت و نوشته ها ماکان   
وشیدار  شانیبود از ذهِن پر یا خالصه    

ستیجمله توجه اش را جلب کرد " پدر ن کی  " 
را بال برد  شی ابرو یِ تا  کی   

؟ ی چ یعن ی ستیپدر ن - ! 
  ی شده اما با کم ریداد که ذهنش درگ ینشان م وشیدار نگاهِ 

  مکث پاسخ گفت 
  یآدم نیکه اصال چن  ید یرش  یه سعد اسِم پدر زده شد  یعنی -

نداره یوجوِد خارج   
باز شد  دوباره   یاریتوجه و هوش یماکان به نشانه   ی چهره

نگاه کرد  وشیبه کاغذ و دوباره به دار   
ما باشه ؟ ی برا یزی چ هیقض نیممکنه تو ا یعنی - ! 

رمان هور ستاد یگفت و ا یهوم وشیدار  
 
 
 
 
 
 
 
 



ارمیته و توشو درب د یبا -    
ناگهان داد زد  سپس   

میرو بردار بر  قتی قا نیا  ا یسهــراب ! ب یسهــراب ! آ -  ! 
ماکان داد  لِ یتحو یشخند یسپس ن و   

او انداخت ی افه یبه ق ی هیهم نگاِه عاقل اند سف ماکان   
 !کجا ؟ -

شانه بال انداخت وشیدار   
زنبور کردن     یکم انگشت تو لونه   هی   یکم فضول هی -

شهیمون م بی نص  یچ م ینیبب  ! 
ستاد یا ماکان   

؟ ید یبه ماهان خبر نم - ! 
به او کرد  ینگاِه معنادار وشیدار   

از   وشیک ی! البته اگه آ دهیداداشت زودتر از همه مون فهم -

باشه شتریتو ب   
، در جواِب  وشیبه او انداخت که دار ی نگاِه چپ  ماکان
اش را بلند کرده و نشان شان داد ، دست  چیکه سوئ  یسهراب
 بال برد 

- 
امیم    

ستیبه او نگر  سپس   
اد ی! زت ز  میکن ینم ی قل دو قل باز  هی نجای بهت گفتم ما ا -  ! 



بماند ، با عجله لباسش را   یآنکه منتظِر حرف یهم ب  بعد 
کرد و به دنباِل سهراب رفت ضیتعو     

# 
*** 
ماه و ده روز بعد  پنج     

د یلرز یکه نه ، تماِم وجودش م دستش   
او ، مثِل ناقوِس   یِ برا د یرقص ی لبانش م یِ که رو یلبخند 
نواخت یآن را م شیگوش ها رِ یز قا یدق یبود که کس  یمرگ   
قصه است اما    یدانست او ، گرداننده  یبود که م  ی زمان مدت

وقت مثِل آن لحظه نبود  چیحس اش ه   
قلبش بزرگ    ییکه چشم در چشِم هم دوخته بودند ، گو حال

د یتپ یم شیشده و دروِن گلو   
پوستش   یِ شدن بود و رو ریتماِم آِب بدنش در حاِل تبخ انگار

شیو دست ها د یلغز یم     
او را لمس  ی که روز ییدست ها  دند یلرز ی م شیها دست

کردند  یم   
آمدند و مژگانش   یهم م  یِ ، رو یعصبو  عی سر شیها پلک

کردند   ی را تار م شیرو ِش یپ  اهِ یس رِ ی، تصو  ی ا هیبه قدِر ثان
 رمان هور 

 
 



 
 
 
 
 
 

د یچیآرامش در گوشش پ یکه خنده  د یلب کش یِ رو زبان   
  نیپشِت ا یکه داشت ییتنها ! تماِم کسا یِ تنها    یی حال تنها -

خوردن نیدر زم    
اش را   یشانیبالتر آورد و پ ی گرفت و دستش را کم ینفس

  نشانه رفت
نم یبیخوردِن تو رو هم م  نیزم -  ! 

اش بلندتر شد و چشمانش برق زدند  خنده   
زیعز یِ این ی تو   ماکاِن اعتصام یِ آخِر راهه   اما برا نیا -  ! 

*** 
ماه و ده روز قبل پنج     

آخر بخورد  ینشست تا صبحانه اش را تا لقمه   کنارش   
به ساعتش انداخت و در همان حال بلند شد  ینگاه مین   

رو ببره    الیکه وسا رمیگی وانت م  هی  امیبعد از ظهر م  -

یزنینم ی چیدست به ه  ! 



برداشت و بعد از   یصندل یِ کِت بهاره اش را از رو سپس
که او هم متقابال  شکوفید را  یهد  یِ شانی، خم شد و پ دنشیپوش  
نهاد  شکوفهرا  شیگلو یِ رو   
  یِ به رو ی بر لب داشت  دست یاو که جدا شد ، لبخند  از

بلند شد و به دنبالش ز یهم به کمِک م یهد    د یکش شیموها  
مبل برداشت و سمِت او  یِ ماکان تلفن همراهش را از رو  آمد 

، برابرش تکان داد  د یو به تهد  د یچرخ   
  ی بگ ی بر نم ی نب  یزنی دست نم یچ ی! به ه گمیبازم بهت م -

ـیکنم و فالن چ یفالن کشو رو خال     
  یتپل شده اش هم تر و فرز بود و م کلِ یبا آن قد و ه یهد 

 دانست چطور او را راِم خود کند  حرفش را در دهانش حبس
بال انداخت ییو ابرو کرد    
، دست   یبه نرم  یرت آورد و هد بر صو  ی کجخند  ماکان
د یلِب او کش یگوشه    

  چیچشم   ه یِ به رو  زیعز یِ ا ین یچشم ماکان اعتصام -

برسه بیدختر خانِم شما آس یِ که به تاِر مو کنم ینم یکار  ! 
د یرا کش یکرد و گوِش هد  ی هوف ماکان   

چرخه  کوتاهش   یم  اد یزبونت ز یول یخودت کم کار شد  -

 !کنم ؟
گذاشت   بدنو دست پشِت  د یخند   یبه او زد که هد  یچشمک و

اش کرد  یو همراه   



 ! من که از خدامه -
گفت ی چشم در حدقه چرخاند و ل اله ال للا  ماکان   
او سراند   بدنرا گشود و قبل از ترِک خانه ، دست پشِت   در
شکوفید اش را  قه یبار نرم و کوتاه شق نیو ا   

نفِس   ه ی، حرِف دکتره  مراقب باش تا منم  ستیحرِف من ن -

  راحت بکشم
را لمس کرد رمان هور شیبازو یهد   

 
 
 
 
 
 
 
 

که ستمیفکر ن  یانقدرام ب    زمیباشه عز -   
کش   ینگاهش را در صورِت او چرخاند و لبش اندک ماکان

گرفت میآمد  ناگهان تصم   
   لباس بپوش -

گشاد شدند   یهد  ی ها چشم   
 !ها ؟ -



  یِ دوباره داخِل خانه بازگشت و در را بست و دست رو  ماکان
او نهاد و وادار به حرکتش کرد  بدن یِ گود    

  قه یدق ه ی شناسمیکه من م ییبپوش ببرمت خونه مامانت  تو -

ینیشیجا نم هی  ! 
  یِ دست ها یکرد در برابِر او مقاومت کند ول  یم  یسع یهد 
ماکان او را تا داخِل اتاق کشاند و سپس خم شد و از یِ قو  

د یکش رونی را ب شیکشو لباس ها داخلِ    
جا   هی د یتو سرته ! با یفکر  هی  زننیاون برق چشمات داد م -

ی ریببندمت که مطمئن شم در نم   ! 
از تن کند و   راهنیبه خنده افتاد و به کمِک ماکان پ یهد 
نمود  نشی گزیکه او داده بود را جا یلباس   

کار کنم مثال ؟ یچ خوامیآخه م - ! 
تنگ   یی شانه اش جلو آورد و با چشم ها یِ سر از رو ماکان

که خنده بر آن نشسته   یبال رفته و صورت یی شده و ابروها
 بود
  گفت

یکن یآشپزخونه رو خال  ی نتایکاب یبخوا نکهیمثال ا -  ! 
د یبلندتر خند  یهد    

 ! مــاکــان -
، لباس به تنش پوشاند و او را با    شیتوجه به تقال یاو ب اما

  خود همراه کرد



خانم   یاو را به دستاِن مهست نکه یساعِت بعد ، بعد از ا کی
دانست آنجا آنقدر مهربان و  یشد که م ییجا یِ سپرد ؛ راه  

نخواهد بود  خوشرو     
*** 
را تا کرد  راهنشیپ نِ یآست   

یندار ی که حرف -     
کهنه انداخت  زیم  یِ کت اش ، رو یِ و رورا گشود  بندشبدن   
کرد  یرفت و به صورِت کبود و ورم کرده اش نگاه شیپ   

  ی لیخ اد یهنوز خوب نشده که  زخم رو زخم ب ناینچ نچ    ا -

 !درد داره   نه ؟
  رِ ی ز یِ کبود  یِ برد و انگشِت اشاره اش را رو شیرا پ دستش

بسته  با یتقر شیکه باعث شده بود پلک ها  د یچشم اش کش  
رمان هور باشند   

 
 
 
 
 
 
 
 



دارم ها   نه ؟ یبابا   چه ضرب دست یا - ! 
 ! تو رو خدا -

گرفت  چهره در هم برد  دهیرا نشن التماسش   
درد داره  نه ؟ ی لیبابا    خ یبابا   ا یا - ! 

ورم گونه اش فشرد و صورت  یِ رو  شتریبعد دستش را ب و
د یغر ش یدندان ها انِ یکرد و از م  کیبه صورتش نزد    

درد داره ! مثه من که جلو    یلیخ اد یآره ! زخم رو زخم ب -

شد ، مثه من که بچه ام تو شکِم   دست درازیچشمام به زنم 
 مادرش
، مثه من که زنم رو دستام مرد ! مثه من که آواره شدم     مرد 
ست ین یز یچ نایدر مقابِل ا ارم یب خوامیمکه سرت   ییبال  
 ! که
  قا یبدهد ، مشتش را دق یفرصت ا یکند  ی آنکه رحم یسپس ب و
صورتش فرود آورد و عربده زد  یِ زخم و کبود  یِ رو   

- بود ؟ یک ! 
  یِ کرد و دست جلو یافتاد ، ناله ا نیزم  یرو هوشنگ

  صورتش گرفت 
دونمیبه خدا نم -  ! 

به شکمش کوفت و نعره زد  یبار ماکان لگد  نیا   
بهت دستور داد ؟ یک - ! 



  گر یرا به او داد و ذهِن ماکان د   یباز هم جواِب قبل هوشنگ
شناخت ی رحم و شفقت را نم   

مشت و لگد نثاِر او کرد که خودش خسته شد  آنقدر   
د یکش یشانیپ  یِ عقب رفت و دست رو عقب   

کرد  ی ناله م و د یچیپی به خود م نیزم  یِ رو هوشنگ   
را برداشت کتش   

اد یب ادتیبه نفعته تا فردا  -  ! 
  ی چهارچوِب دِر فلز انِ یرا برداشت و قبل از رفتن ، م کتش

زد  یو پوزخند ستاد یا   
که سِر زن و   ییانقدر ترسناک هستم که بتونم همون بال -

ارمی، سر زن و بچه ات ب نیبچه ام آورد   ! 
د یگذاشت و در را محکم به هم کوب رونی قدم ب سپس   
*** 
داد  ینم  یگرفت و جواب یبار بود که با او تماس م  نیچندم   
  رونیو به ب د یلبش کوب یبه رو تم یرا با ر ی ، گوش یعصب
ماند  رهیخ   
چک داده که حال برگشت بخورد ؟ یبه کس یکِ  د یفهم  ینم ! 
  یکاناپه  یِ انداخت و خودش هم رو زیم  یرا رو یگوش
رمان هور د یدراز کش زیم یِ جلو  

 
 



 
 
 
 
 
 

 یکرد لحظه ا یچشمانش گذاشت و سع یِ دستش را رو مچِ 
دنِ یزنگ و لرز یِ که صدا  رد یتا سردردش آرام بگ ارامد یب  

بلند شد  ز یم یِ همراه رو تلفن   
 دنِ یرفت  با د  زیبه سمِت م  یبلند  ی و با قدم ها د یجا پر از

پاسخ داد  یاسِم مهراوه ، به تند    
دختر ؟  ییکجا - ! 

گرفته بود  شیصدا   
جواب ندادم د یببخش -   

چشم برداشت یِ از رو نکیکرد و ع یپوف   
  ی؟! من کِ  هی چ یچِک برگشت  نیمهراوه ؟! ا هیچ هیقض -

تو کاِر ساختمون   ی؟! آخه من اصال کِ  یچک دادم به کس 
ی ساز  
که  ی نفر نیکه بخوام به مصالح فروش چک بدم ؟! آخر بودم

   من بهش چک دادم
د یکالمش را بر مهراوه   



از چک هات رو دادم    یکی! به من بود  من   من  دونمیم -

خوب نبود  تیوضع یول  د یببخش   
است دهیلحظه حس کرد اشتباه شن ک ی ماکان   
دند یبال پر شیابروها   

!؟ یچ - ! 
آمد و بعد مهراوه گفت ی ن یف نیف یصدا   

فقط    دمیو پولشو خودم م رمی گ ینگران نباش  چکت رو م -

نداشتم جز  ی تحت فشار بودم که چاره ا یاون لحظه به حد   
بهش بدم دست از سرم برداره  یز یچ هی نکهیا  ! 

؟ یشد  وونهید  - ! 
خط  یِ ماکان بود که سکوت را در دو سو اد یفر یِ صدا

  برقرار کرد 
د یزد و غررا چنگ  شیموها   

  د یکه با  یو اصال فکر نکرد   یبه کس یچک داد  یبرداشت -

؟! طرف امروز اومده   یو بهم بگ یبه خودت زحمت بد 
 شرکت 

و حسابتون   نی! چک داد ؟ی که چ خته یرو به هم ر نجایا ؛
که حسابمو   ی و بهم بگ یبزن  خی! من چک دادم که تار هیخال
 پر
بهم   یو حت بهیغر ه ی یدست یداد  ی! اونوقت تو برد   کنم

؟ هیکِ  خشیکه تار ی نگفت ! 



که آمد باعث شد که سکوت کند  ی ا هیگر یِ صدا   
کرد  اخم   

 !مهراوه ؟ -
جوابش را داد  ی هق هق اش به سخت انِ یم   

  یاِ   اشتباه کردم   من    من    وا   دونمیم    د یبِـ   ببخش -

رمان هور   د یخدا   من   احمق شدم  ببخش  
 
 
 
 
 
 
 
 

د یلب کش یِ زبان رو ماکان   
منه ؟ یِ شده مهراوه ؟! به خاطِر حرفا یچ - ! 

حال   نیکرد و تالش داشت تا در ع  یم  هیهمچنان گر مهراوه
د یبا او سخن بگو   

   د یمن    ببخش  ست یخدا  نه   ن یوا   ی من   نه   وا -

د یببخش   
گذاشت شیچشم ها یِ را رو نکیدوباره ع ماکان   



؟ ییمهراوه ؟! کجا - ! 
اش را محکم   ی نیاش را برداشت و منتظر ماند  مهراوه ب کت

د یبال کش   
د یاحمقم ! ببخش ه یمن    من    ابونیخ یاتوبان  گوشه  -    

اش به تنگ آمد  یهمه عذرخواه نیاز ا ماکان   
زد و گفت رونیدفترش ب از   

امیتا ب ستایوا -  ! 
*** 
که بوق زد ، بلند کرد و سپس   یتاکس یراننده  یبرا یدست
تکان داد و به سمتِ  یاتوبان انداخت  سر  یِ به دو سو ینگاه  
مهراوه رفت لِ یاتومب   
که   د یکوب شهیبه ش   یفرمان گذاشته بود  تقه ا  یِ را رو سرش

  سر بلند کرد 
 یِ و سپس در را گشود و خودش از رو د ی، لب گز دنشید  با

نشست یلصند  یِ فرمان به سمِت شاگرد رفت و رو   
گرفت و به صورتش نگاه کرد  یهم کنارش جا ماکان   

؟ هیچه وضع نیا - ! 
انداخت و زمزمه کرد  ریسر به ز مهراوه   

د یببخش -  ! 
د ی فرمان کوب یِ کِف دستش را رو یعصب ماکان   

بده حیتوض یعذرخواه ی؟! جا  د یببخش یانقدر نگ  شهیم -  ! 



لب که باز کرد تا حرف بزند ، ماکان استارت زد و   مهراوه
د یغر   

حاِل النت ی نه ! درباره   یاون پوِل کوفت یدرباره  -    
به او انداخت ی نگاه  مین سپس   

خونه ات ؟ میبر - ! 
گفت  یماکان به راه افتاد به آرام ی را آرام جنباند و وقت سرش   

 آدرسم عوض شده   رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

دنده را عوض کرد  ماکان   
برم د یبگو کجا با -   

*** 
مبل   یِ به خانه انداخت و سپس به مهراوه که رو ینگاه مین

  آوار شده و شال از سر برداشته بود 



کهیکوچ یلیخ -  ! 
کرد  نی آرام سرش را بال و پائ مهراوه   

من بسه یبرا -    
بال داد و سپس به آشپزخانه رفت و با باز و   ییابرو ماکان

او آب یکند و برا دایپ یوانیتوانست ل نت یبسته کردِن چند کاب  
  ببرد 
مبل   یلبه  یِ را به دستش داد و نشست  دستانش را رو وانیل

  گذاشت
ینبود  زایچ نیاهِل ا -  ! 

سالِن کوچک اشاره کرد  یبا چشم و ابرو به باِر گوشه   و   
گذاشت و مانتو از تن    زیم یِ را رو وانیند زد  لپوزخ مهراوه

  کند 
یبکن  یتونیکه فکرشو نم  زامیچ یلیاهِل خ -   

لِب ماکان بال رفت ی گوشه   
 !مثال ؟ -
شد  رهیبه چشمانش خ مهراوه   

مرِد متاهل باشم و هر جا که بخواد و اراده کنه   هیعاشِق  -

  باهاش باشم
نشد  یخال گریماکان ناگهان از هوا پر شد و د  ی شانه   
در هوا تکان داد و  یماند که مهراوه دست رهیزده به او خ بهت

د یسرش را چسب   



گمیولش کن   دارم چرت و پرت م -     
داد  رونیب دهیبر دهینفسش را بر ماکان   

حرفا ؟ نیا ی چ یعنی ؟!  هیچه وضع نیمهراوه ! ا - ! 
را   یا شهیکرد و بلند شد  سمِت بار رفت و ش یپوف مهراوه

د یتوجه به او سر کش یبرداشت و ب   
و سرش را تکان   د یاش را از طعِم تلخِ آن در هم کش چهره
  جنباند 

که   یمرس  ال یخیب   گمی گفتم که دارم چرت و پرت م  -

یبر  یتون یم  میرسوند    
را محکم   شیسمِت او رفت و بازو   ستاد یکرد و ا ی نچ ماکان
د یچسب   

رمان هور ستمیدستت ن ریبا من درست حرف بزن  من ز -  
 
 
 
 
 
 
 
 



  گرید  یدر چشمانش جرعه ا رهیزد و خ یپوزخند مهراوه
و گردن کج کرد  د ینوش   

زِن   هی! با  د یدختِر مجرد    ببخش ه یکه با  یست یهم ن یمرد  -

ی خونه بمون هیو بند تو  د یق  یمجرد و از قضا ب     
؟ یهست ! 
و اخم کرد  چشم در چهره اش چرخاند     د یلب گز ماکان

به سرش داد  یتکان    د یشن یم د ی جد  یِ حرف ها   
؟ یخوایم  ی حرفا ؟! چ نی ا هیچته ؟! چ - ! 

الکِل دهانش باعث شد صورِت   یِ سرجلو آورد و بو مهراوه
  ماکان در هم شود  زمزمه کرد 

؟ ید یتو رو    بهم م - ! 
  نیرا از دسِت او گرفت و بر زم شهیش تیبا عصبان  ماکان
و سپس او را به جلو هل داد  د یکوب   

  یخوریم نوشیدنی یکنیغلط م یبسه ! تو که جنبه شو ندار -

حمومت   نمیبب فت یراه ب   یفت یکه بعدش به زر زر ب  
؟ کجاست ! 

شکل   ک ی یِ چوب یِ لباسش را چنگ زد و به سمِت درها پشتِ 
در حمام بود پس نیبازشان کرد  دوم کی به  ک یرفت و    
  چیه یدوش هل داد و ب رِ ی مهراوه را به جلو و ز دوباره
آِب سرد را گشود  یاخطار   
را به سمِت بال جمع کرد  شی و شانه ها د یکش یغیج مهراوه   



ستمی! ن ستم ی! ن ستمیمن مست ن -  ! 
با   نکهینداشت جز ا یا یمعن  شیماکان حرف ها یِ برا اما
روبروست عقل یدختِر مسِت ل کی   

را بست   ریکرد ، ش دنیاو شروع به لرز نکهیبعد از ا  بالخره
اشاره زد  رونیو با سر به ب   

چه مرگته  نمیبب ا یبرو لباس بپوش بعد ب   الی -   
بعد   یانداخت و لحظات ر یو سر به ز ستاد یاما همانجا ا مهراوه
دل دل زدنش بلند شد  یصدا   
شد  بدندست به   ماکان   

کار کنم ؟ یبابا   نچ    مهراوه ؟! آخه من با تو چ  یا - ! 
صورت گذاشت و   یِ رفت که مهراوه دست رو شیپ  یگام مین

او چسباند و از ی شانه به  ی شانیتن اش به جلو خم شد و پ  
همراه بود  هی که با گر یخفه ا یِ با صدا شیانگشت ها  پشتِ 
  گفت

  هیچرت و پرت گفتم  من احمقم   من  یل یخ    د یببخش -

 ! احمقم ! احمق
زار زنان در همان حال ماند  و   

حرکت در هوا ماندند و  یب شی و دست ها د یهم لب گز ماکان
رد یتنها اجازه داد تا او آرام بگ   

  یداشت شکننده تر به نظر م  اد یکه به   یاز هر وقت مهراوه
د یرس     



# 
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 
 
 

تخت نشسته بود  ی، لبه   چیاش سرخ شده و حوله پ ینیب نوک   
دوخته بود  ن یرا در سکوت به زم نگاهش   
بود   رهی، به او خ واریبه د  زده  هیو تک شانهدست به   ماکان

  آرام گفت
شده ؟ یچ ی بگ یخواینم - ! 

  یپا  ِش یبه او انداخت و دوباره چشم به پ ینگاه  مین مهراوه
  اش داد 
کرد  ی هوف ماکان   

چته مهراوه ؟  یمجسمه اونجا نشست ن یساعته ع مین - ! 
گفت  یتو دماغ ییو با صدا د یبال کش ینیب مهراوه   

ستین یزیچ -   



سرش   یِ گرفت و به سمِت او رفت  بال  واریاز د  ه یتک ماکان
و گفت ستاد یا   

که ازت   ی، با اون رفتار شناختمتیمدت که م نیتو تماِم ا -

همه به هم  نیبرسه که ا  ی روز کردمیفکر نم یحت دمید   
که یدار یحتما مشکل بزرگ   نمت یبب  ختهیر    

سرد و خشک بلند شد  شیصدا   
  بچه مو کشتم -

  انِ یقصد داشتند در م  ییماکان آنقدر بال رفتند که گو یِ ابروها
شوند  د یناپد  شیموها   

؟ یچـ -  
به   رهیو ت اهینگاه به نگاهش دوخت و چشمانش س مهراوه
دند یرس  ینظر م   

  حامله بودم  انداختمش -
کناِر او   نیبنابرا  ند ی بنش ییدارد جا ازیحس کرد که ن ماکان
د یلب کش یِ ت و زبان روگرف ی تخت جا ی لبه  یِ رو   

بود  یبزرگ شوکِ    
   تو که   تو که ازدواج -

؟ شنیکه باردار م کننیمگه همه ازدواج م - ! 
پوزخند زد  و   

دور از انتظارش بودند  اخم   د یشن ی که ماکان م ییها حرف
  کرد 



هنوز ؟ دهینپر  ی؟! مست یزد  یزیچ - ! 
الهه  شیبرا یمرد روز نیا  ستیبه صورِت او نگر مهراوه

بود   ییبا یز ی   
  یکه دلش م ییمردانه و جذاب ، موها یبلند ، چهره ا  قدِ 

ستبرش که دوست شانهو  ندازد ی خواست چنگ در آنها ب  
   یسر بر آن بگذارد و سال ها به خواب برود ول داشت

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

شد  رهیخودش خ یِ و نگاه از او گرفت  به دست ها د یکش یآه   
نه خودشو نه پدرشو ! انداختمش تا از شِر    خواستمشینم -

مسکن بود  ه یمن فقط  یهر دو خالص بشم  پدرش برا   
و پلک بر هم فشرد  دسِت مشت شده   د یدندان بر هم سائ ماکان

اش فشرد  یپا  یِ اش را رو   



کار   یچ ی ؟! متوجه یگی م ی چ یدار یتو متوجه هست -

؟ یکرد  ! 
زد و سر تکان داد  یشخند ین مهراوه   

کردم بفهمم که ازت   یچند سال سع نی! تموِم ا فهمم یخوب م -

  دور موندم
همان   د یخواست بشنود  اشتباه کرده بود ؛ با ینم  گرید  ماکان
از خانه  ست ین یحاِل مهراوه عاد  د یکه فهم یلحظه ا  

زد   یم رونیب   
به او کرد  ینگاه میو ن ستاد یا   

به بعد هم به   نی، از ا ید یالن فهمخوبه  خوشحالم که تا  -

ادامه بده دنتیفهم   
و به پشِت    د یسالن رفت و کت اش را برداشت ، چرخ به

  سرش نگاه کرد که مهراوه به دنبالش آمده بود
نشه   جاد یا یاختالل  دنتیتو فهم نکه یا یِ برا دم یم حیو ترج -

لطفا اون چک رو  می مون هست رو تموم کن  ن یکه ب  یهر چ  
تا شراکت مون رو خاتمه  میقرار بذار ه یکن و بعدش هم  پاس
میبد    

آمد    یشکستن بغض یِ نشست که صدا رهیدستگ  یِ به رو دستش
ی و زار یآوار شده و با بدبخت  نیزم یِ مهراوه بود که رو  

ستیگر  یم   



  هیچشمانش را فشرد که مهراوه با گر یکرد و گوشه  ینچ
  گفت

بدبختم   ه ینکن   من بدبختم !  ینطوریبا من ا  نرو   نرو   -

تو رو خدا    گمی نداره  دارم چرت و پرت م چکسویکه ه  
گهینرو د     نرو  ! 

  د یکوب نیرا از او گرفته اند پا به زم ی زیکه چ ی مثل بچه ا و
را چنگ زد  شیو موها   
باز کرده بود ، به چهارچوبش    مه یرا که ن یدر یعصب ماکان
د یکش اد یو فر د یکوب   

هاتو گوش بدم ؟!   ی ور یدر نمیخب چه مرگته تو ؟! بش -

و چشمم رو روش  یدار دونستمیبشنوم که م یاز حس  نمیبش  
 یدونیخودتو م طِ ی؟! شرا یدونیمنو م  طِ ی؟! تو اصال شرا بستم

حرومزاده مو سقط  یبچه   یگ یو م ی زنی؟! تو چشمام زل م  
 ادآوریرو بهم  یحس یدار ی گیکه م یبا هر کلمه ا   ردمک
من زن دارم  یهست ! ول دونستمیکه تمام مدت م یشیم  ! 

 ! زن
رفت و بلندتر گفت جلوتر   

که مادِر بچه مه ! انتظار    یکه دوستش دارم ! زن یزن -

 رم یو دل بدم و قلوه بگ نمیکنارت بش امیکار کنم ؟! ب یچ یدار
 و

؟ یخوایم  نویغازت رو گوش بدم ؟! ا هیصد من   یِ حرفا ! 



  یِ و بعد محکم رو د یصورت کش یِ کِف دست رو مهراوه
رمان هور  ستی گر ی؛ هنوز هم م  د یکوب نیزم  

 
 
 
 
 
 
 
 

که   یرو ندارم ! هر ک چکسیندارم ! ه میدوست تو زندگ هی -

و پولمه ! انقدر که الن که به  تیهست به خاطر موقع  
! خونه مو فروختم     ستینفرشون کنارم ن هی خوردم  مشکل

کنم انتیمجبور شدم به اعتماِد دوستم ، به اعتماِد تو خ   
  یزِن مجرد که بچه   هی! شدم  دمیدارم از دست م مویچ همه
ی کنیدرد و دل م یمرد  ِش یشو سقط کرده و پدوستی  
؟!   یفهم یال و روز افتاده  چرا نمح نیبه خاطِر اون به ا که

از همه    اد یمنم آدمم ؟! ازت بدم م  فهمهینم  چکسیچرا ه  
ــــاد یبدم م تون   
و   دند یلرز یم  شیچسباند  شانه ها نیبه زم  ی شانیشد و پ خم
زد  یوقفه زار م  یب   



  نطوریاو را هم د یو چنگ در مو فرو برد  با  د یلب گز ماکان
داد که یگوش م  یینشست و به حرف ها  یم  ا یکرد  ی رها م  
شان نداشت ؟ دنیبه شن یلیتما اصال ! 

را خم کرد و کناِر او نشست شیزانو کی   
 نیمهراوه  بسه ! تمومش کن     مهراوه بب  یمهراوه   ه -

من الن  شهیما عوض نشده و نم نِ یب یچ یمنو   ه  
!   شهیخب !؟! مثه هم   میگفتم  ما دوست یزیچ  ه یام  یعصبان

! آروم می؟! ما دوست ی د یفهم   یمثه دو تا دوسِت واقع  
شده یبهم بگو چ یو درست و حساب باش    

 دهیچسب یو سرخش را بال آورد  موها سیصورِت خ مهراوه
  به گونه اش را کنار زد  هق هق کنان گفت

 ! دوسـ   دوستم بمون !   حد   حداقل دوستم بمون -
کرد و سر تکان داد  ی هوف ماکان   
  ی برا یبود ؛ آن لحظه زماِن درست  یقرار به دور اگر

  فهماندنش به مهراوه نبود 
*** 
گرفت یشانیداد و عرق از پ اسا یجعبه را هم به دسِت   نیآخر   
به خنده افتاد  اسای   

مگه نه خانم ؟    ایشد  ریپ یراست یراست - ! 
آهو زد که از پشِت ماکان جعبه به دست   یبرا  یچشمک و

  ظاهر شده بود 



  اسایاو داد که  لیتحو یبر لب راند و چشم غره ا یلبخند  آهو
د یخند  شتریب   

زنا ! امــان نیامان از ا -  ! 
ش نشستبدن یِ آهو رو مشتِ    

 ! حرف نزن ! کارتو بکن -
هم شانه بال انداخت اسای   

کرده داینشده دسِت بزن هم پ یچ ی! ه نیبب -  ! 
چرخاند رمان هور  انشانیچشم تنگ کرد و نگاه م ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

بشه ؟ یزی مگه قراره چ - ! 
کرد  یطلِب صبر م  ییهم فشرد و گو  یِ پلک رو آهو   

ــاسای -  ! 
گذاشت و شانه بال انداخت شی را به نما شیاما دندان ها اسای   



خواهِر منو   یِ خانم ! شما برو بال هوا میکنی ما حل اش م -

تو شکم اش هرکوله ! هر وقت  یداشته باش فک کرده بچه   
جعبه ه یسمِت  رهیداره م واشی واشی نم یبیم  چرخونم یم سر  ! 
داد آنها را ترک   یکه سر تکان م  یکرد و در حال یپوف آهو
  نمود 
برداشت و سر جنباند   اسایبه سمِت  ی قدم ماکان   

 !چه خبره ؟ -
  یو سع د یبال کش سانین یِ خودش را از قسمِت باربر  اسای

  کرد به جعبه ها نظم بدهد 
میبا هم امتحان کن   میکن یم یسع  میدار  یچیه -   

بال فرستاد  ییابرو   
رو اونوقت ؟ یچ - ! 

ستاد یزد و راست ا یلبخند  اسای   
نه  ایباجناقت بشم   تونمی م نمیبب -  ! 

کرد آهو   یدر سِر ماکان سوت زد  فکرش را هم نم  یکس
هم اسایآنقدر زود دست به کار شده باشد و     

با هم   یلیخ نیمراقبم بود  یکه نوبت یراستش اون چند روز -

که حداقل میمشترک دار  ی انقدر نقطه  دمید   م یحرف زد   
میتر تالش کن   یجد  ی دوستی  هیداشتِن  یِ برا   

کرد  یدندان قروچه ا ماکان   
من ؟ یگوِش من و بدوِن اجازه  رِ یاونوقت ز - ! 



زد  شخند یو ن  د یپر  نیپائ اسای   
رمیاز دامادشونم اجازه بگ د یدونستم با  ینم -  ! 

 !داداش ؟ -
دندید  دهیرا لب برچ یچرخاندند و هد  سر   

کرد و به سمتش رفت  یاخم ماکان   
شده ؟ یچ - ! 

آب افتاده اش را به او داد  چشمانِ    
 آهو دعوام کرد !رمان هور  -

 
 
 
 
 
 
 
 
از آن   شتریب  یخنده زد و سرچرخاند تا هد  ری ز یپق  اسای

نثارش کرد و دست  یناراحت نشود  ماکان هم چشم غره ا
یِ رو  
ُسراند  یهد  بدن   

 !چرا خب ؟ -



د یاش را بال کش ینیب   
، بهم فحش داد  ارم یرو از تو اتاق ب یرفتم جعبه خال  -   

 ! خوب کردم -
نازک کرد  شی برا ی بود  پشِت چشم ستادهیا ی سِر هد  پشتِ    

؟     ی   کهیبود زن یاون جعبه خال  - ! 
  رتیاو گشاد شد و ح یِ فحش ها  دنِ یماکان با شن ی ها چشم

  زده گفت
 ! لاقل مراعاِت منو بکن خب -

کوچِک   یگفت و از کنارشان گذشت و جعبه   یشیچ آهو
هل داد  سانیدروِن دستش را پشِت ن    

نمیرو جا به جا کن بب  نایا ایب اسای -  ! 
نگاه کرد  یبه تاسف تکان داد و به هد  ی سر ماکان   

  از هزار تا فحش هم بدتر بود  -
سرخ بودند  شیچشم ها رِ یاما هنوز ز د یخند  یهد    

وادارش کرد همراِه او گام بردارد ش آورد و بدنبه   یفشار   
از پله ها بال رفتند و در همان حال گفت یآرام به   

من   یصد بار بهت گفتم مراقب باش  آهو به اندازه  -

ستیمهربون ن   
به او کرد   ینگاه  مین یهد    

 !مــاکــان ؟ -
بود  قیگرم و عم یجوابش تنها لبخند  و   



،  شین و خواهرهابعد با اضافه شدِن ماها مِ ی ساعت و ن کی
د یرا به منزل جد  لیخانه جمع شده و در چند نوبت وسا  

کرده بودند  منتقل   
به در و   یداشت و نگاه یقدم بر م ی خال یخانه  انِ یم ماکان

انداخت یاش م باز یوارهاید    
شِب ازدواج شان آن را به   نیکه اول ی؛ در د یدر رس کنارِ 
د یخودش و او کش ان یم یواریبست و د  یهد  یِ رو   
و تماِم تصوراِت   ندازد یخواست از او دور شود ، فاصله ب یم

یدخترک را از خودش خراب کند ول     
خواند  در   یبلنِد ماهان آمد که او را م یِ زد  صدا یکجخند 

  را بست و جوابش را داد 
 اومـدم !رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



بودند   رهیخ ینشسته بود و هر سه به کاغذ  یت یو گ ی حام نِ یب
داده بود  ی تیکه چند ماه قبل ، خوِد ماکان آن را به گ    

د یبه چانه اش کش یدست   
نداره ؟ یمفهوم خاص چیه یعنی - ! 

چانه بال انداخت یتیگ   
و   ستیمثال ب  فهممیازش نم یز یچ ینگفتم که نداره  ول -

آخه ؟ هیهشت ، پ پنج ، حافظ چ  ! 
به او انداخت ینگاه  یحام   

؟ شید یدرست فهم یمطمئن - ! 
به او رفت یچشم غره ا یتیگ   

ربط داره یبه چ  فهمم ی نم ی! ول دمیبله ! درست فهم -   
از چشم برداشت نک یگفت و ع یهوم ماکان   

   میحافظ باش وانِ ید  هیدنبال  د یکه با نهیمنظورش ا د یشا -

و دنباِل پاراگراف می و هشتش رو باز کن ست یب  یصفحه   
؟ می باش پنجم ! 
چشم در حدقه بچرخاند    ی تیباعث شد که گ نیو ا د یخند  یحام

  بلند شد 
نیشعوریهر دو تون ب -  ! 

گفت ی اما شاک  ماکان   
؟ رسهی به نظرت م نی از ا ر یغ یزی؟! چ  هیخب چ - ! 

د یرشد و غ رهیبه او خ ظیبا غ یتیگ   



که شعره ! و    د یفهمیم یخوند ی حافظ رو م  وارِ یبار د  هیاگه  -

 ! شعر پاراگراف نداره
، سِر   ییسر و صدا دنِ یکه با شن د یبگو یزیخواست چ ماکان

د یچرخ یهر سه نفرشان به سمِت دِر ورود    
داخل شدند و هر دو هم   گریکد یبا  ریدرگ وشیو دار ماهان

را  وشیماهان پشِت لباِس دار   دند یپر ی م گری کد یحرِف  انِ یم  
زده و به داخل سالن هل اش داد  چنگ   
ستاد یا ماکان   

 !چه خبره ؟ -
د یبه او نگاه کرد و خروش نیخشمگ یبا چشمان  ماهان   

گرفتم یرو در حاِل فضول اراتیدست -  ! 
زد  شخند ی و ن ستاد یاما راست ا وشیدار   

!رمان هور   دمیمن زودتر از داداشت فهم -  
 
 
 
 
 
 
 
 



هم بلند شد  یحام   
رو ؟ یچ - ! 

انداخت نیبه ماهاِن خشمگ ینگاه  م یگرفت و ن ینفس وشیدار   
نداره یوجوِد خارج  یبه اسِم کاوه پناه یکس نکهیا -  ! 

# 
به جلو برداشت ی قدم ماکان   

 واری؟! پس ما با در و د  ی چ  یعنینداره  یوجوِد خارج -

؟ میزد ی حرف م ! 
  تیپر از خشم و عصبان وشی که هنوز نگاهش به دار ماهان

  بود ، جوابش را داد 
هیجعل ی پناه  یاش به عنوان کاوه  تی هو ی عنینه   -   

سه   جاناتِ یکرد و آرام وبه دور از ه  بیدست در ج یحام
به حرف آمد  گریمرِد د    

   کنهیم یداره زندگ تیهو نیساله با ا نیآدم چند  نیا یول -

شرکت  هیداره  تو  یداره ، حساب بانک  نیخونه داره ، ماش  
قرارداد و فاکتورها رو امضا کرده  ازدواج   ی، پا  کنهیم کار

؟ هی اش جعل تیهو ی کرده ! چطور ! 
داد پس در  یبود که در ذهِن ماکان جولن م  ی ، همان سوالش

رد ی سکوت به ماهان چشم دوخت تا جوابش را بگ   
مبل   یِ انداخت و جلو آمد  رو وشیبه دار ی نگاِه چپ ماهان
  نشست



کرده  بله   یز یرو برنامه ر  یهمه چ یبه طرِز ماهرانه ا -

اما   کنه یم یداره زندگ یآدم سالهاست به اسِم کاوه پناه نیا  
   نیسمشه و نه ماشجا اسمش ثبت نشده  نه خونه به ا چیه
به ناِم خودش نداره ! در موردِ  یا یحساِب بانک یحت  

   م یکرد  یو جالبه   بررس  میکن یم  قیتحق میهم دار ازدواجش
رو امضا نزده  یز یچ یِ وقت تو کار ، خودش پا چیکاوه ه  

اون اسناد رو امضا  یِ جا  یا گه یفرِد د  ایو  لیوک شهیهم 
ثبت شده وانیکرده  تماِم اسناِد اموالش هم به اسِم ک   

کرد  ی هم نشست و پوف ماکان   
ما دو تا شد  یِ کی -  ! 

در هم اش را بال برد   یابروها ماهان   
؟ هیچ هیقض - ! 

گرفت  ی رد و بدل شد  نفس یتیاو و گ  انِ یم  ینگاه مین   
یچیه -   
نگاه کرد  وشیو به دار د یپا کش یِ رو دست   

؟ ید یرو فهم نایخب ؟! تو هم ، ا - ! 
کرد  ب یدست در ج وشیدار   

؟!رمان هور هیکم زیچ -  
 
 
 



 
 
 
 
 

زد و سر تکان داد  به برادرش نگاه کرد  ی پوزخند  ماهان   
که   یاز همه ، گذشته شون مجهوله  کاوه از وقت شتریالن ب -

و تو ثبت  رو اسمش بوده   یپناه یِ لی شناخته شده فام  
پس     ستیبا مشخصات و عکسش موجود ن  یهم کس احوال

رو جعل تشیهو ایداده  تی هو رییقبل تر از اون تغ یلیخ  
که هست ، مربوط به پدرش باشه    ی هر چ مید ی احتمال م  کرده

یهستن شک یبرادِر خون وانیکاوه و ک نکهیپدرشون ! ا  
اون  قیاز طر نیمادرشون هم مرده  بنابرا  ستین توش
میبه گذشته شون برس  میتونینم   
  یِ حاو یِ نیبه آشپزخانه رفته بود ، با س یا قهی که چند دق یتیگ

بازگشت ی چا ی فنجان ها   
برامون هست ؟ یزیتو گذشته شون چ یو مطمئن - ! 

  ی به نشانه  یکه لبخند  یبرداشت و در حال یفنجان ماهان
داد ، گفت یاو م لِ یتشکر تحو   

  یز یکه چ کنهیمنو مشکوک م نیگذشته شون مجهوله و ا -

 ! هست



مبل جا به جا شد و از چشِم ماکان دور   یِ رو  یاندک یحام
اش فشرد  افته یمحِل زخِم بهبود  یِ که رو ینماند دست   

؟ ینکرد  ییازش بازجو - ! 
داغ تر کرد و سر جنباند  یِ با چا  یلب ماهان   

  تشیهو یمساله   یاصال درباره  یعن ی  گهی نم ی زینه  چ -

رو در روش کنم   هیقض نیبا ا ی زمان خوامیصحبت نکردم  م  
که من   هیدروغ گفتن نداشته باشه و اون زمان  ایراه فرار   که

بدونم  زویهمه چ  ! 
کرد  وشیبه دار ی نگاه ماکان   

دهیسطحِ هوش از تو بع نی ! ا؟ید یرو زودتر فهم نایتو ا -  ! 
به خنده افتاد و سر تکان داد  ماهان   

باهوش نبود  دنباِل من راه افتاده بود  ادمیز -   
برداشت و با  یچا  یو فنجان وستیهم به جمع شان پ وشیدار

  اعتراض گفت
  یآدم اصال اون نیمن زودتر تونستم استدلل کنم که ا یول -

نباشه  ی ! اصال از کجا معلوم اصِل کار دهیون مکه نش ستین  
  ی! کاوه ب نیکم فکر کن  ه ی  می مرد  نیوقته دنبال ا ی لی! ما خ؟

داشته باشه ی تو کاِر قاچاِق مواد دست خواد ی خبر از همه م   
خبر از   یماکان  ب  یسراغِ خواهرها اد یخبر از همه م یب

ماکان یخبر از همه به خونه   یب   شهیم  ریهمه با ماکان درگ  



 هی ؟! فقط  هیپس ک ست ین سیآدم رئ نیخب اگه ا  کنهیم حمله
انقدر خودسر باشه تونهیم سیرئ  ! 
ماند  رهیبه ماکان خ  و   

داد  هیمبل تک یبال فرستاد و به پشت  ییهم ابرو ماکان   
 ! که من خودسرم -

زد  یبر لب آورد و چشمک یشخندین وشیدار   
!رمان هور یباهوش اد یخوشم م -  

 
 
 
 
 
 
 
 

  یکه فنجان به دست از جا بر م یو در حال د یخند  ماهان
به برادرش انداخت ینگاه  م یخاست ن   

یاخو ستین یات که شک  یدر خودسر -   
  یت یبه او رفت و سپس سر به سمِت گ یهم چشم غره ا ماکان

صدا لب زد   یچرخاند و ب   
میزنی بعدا حرف م -   



  ی مورد را م ک ی  نیرا باز و بسته کرد  ا شی هم پلک ها او
ببرد  شیخواست دور از چشِم برادرش پ   

*** 
  ی را با حوله گرفت و پرده را کنار زد  باران م شیموها نمِ 
وقفه و با تماِم قوا یب   د یبار   
 دهیرنِگ آفتاب را ند  گریسال به بعد د  لِ یتحو  یلحظه  از

  بودند 
  ی و بخار یو قور یکتر دنِ یو با د  د یبه آشپزخانه کش یسرک

زد  یخاست لبخند  یکه از آنها بر م    
باِز آن   مه یدِر ن یِ به سمِت اتاق رفت که از ل یآرام به

د یرا شن یی گفت و گو  یخفه  یِ صدا   
؟ یچ  گهیخب ؟! د  - ! 

د یپرس  یمکث اتفاق افتاد و هد  یکرد  لحظه ا اخم   
مالقاتش ؟! اون زنه ، مهراوه ومد ین یکس -   

هم آمدند  کِف    یِ رو  شیشدند و پلک ها زیماکان ت یِ ها گوش
چسباند و سرش خم شد  واریدست به د    

کرد و با حرص گفت یپوف یهد    
ازدواج کرده ؟!  فهمه ی! نم  دارهیدختره دست از سرش برنم -

که دست از نهیاز ما بب  د یبا   یچ گهیبچه داره ؟! د  فهمه ینم  
هم حصارما رو تو  د یبرداره ؟! حتما با ونسرم     

؟ یچرا هد  - ! 



ماکان سخت نبود حدِس  یِ برا  د یو چرخ د یکش ینیه یهد 
پشِت خط است ی چه کس نکهیا   
زمزمه   یگذاشت و آرام دروِن گوش شانه یِ دست رو یهد 
  کرد 

زنمیبعدا     زنگ    م  -  ! 
نگاهش را   یشلوار گرمکنش برد و هد  بِ یدست در ج ماکان
راهنِ یپ یِ دکمه ها  یِ او دوخت که از ل ی باز  ی  شانهبه   

او بنگرد  یخواست به چشم ها یاش مشخص بود  نم  مردانه  
! 

کرد  زمزمه   
لباِس راحت تر هیچرا  -    

و داد زد  د ی گردنش کش یِ حوله را با خشونت از رو ماکان   
چرا ؟ گم یبهت م - ! 

و چشم بست رمان هور د یبه خود لرز یهد   
 
 
 
 
 
 
 



 
شد  نفس   یم ک یکه به او نزد  د یشن  یرا م شی قدم ها یِ صدا
صورتش رها  یِ کرد که رو ی را حس م نش یخشمگ یِ ها  
شد  نجوا کرد  یم   

؟ داد یبه تو راپورت م یحامد  - ! 
کرد که ماکان باهوش است اما   یفکر م    د یلب گز یهد 

 ! آنقدرش را نه
شان را حدس   انیتوانسته بود ارتباِط م یراحت  نیبه هم چطور
 بزند ؟
که پوزخند زد ، چشمانش را گشود  صورتش در دو  ماکان
صورِت او بود  زمزمه کرد  یِ وجب   

؟ هیک یحامد  - ! 
تواند انکار کند   یکه م یی جا نیکرد تا آخر ی م یسع  ! 
ندارد  یا دهیدانست که فا یچند ته دلش م هر   

که  د یرا چنگ زد و او را به سمِت خودش کش  شیبازو ماکان
و مانع از آن شد که د ی شکِم برآمده اش به بدِن او چسب  

خشِم تن اش شود گرفتارِ    
وقته تو کوکش هستم ! پس   ی لی؟! خ یمنو خر فرض کرد  -

؟ یچ یچرا ؟! برا   ارهی تو خبر م یبرا ! 
آِب دهانش را فرو برد  یهد    

دربـ دونمینم -    



و صدا بال برد   د یکالمش پر انِ ی دوباره م ماکان   
 ! به من دروغ نگو -

و خسته اش   ن یبر هم فشرد و نگاه در صورِت خشمگ لب
گرفت یچرخاند  به خود جرات داد و نفس   
  آره  من باهاش در ارتباط بودم -

اش به   ی نیهم آورد و هوا را از ب یِ پلک رو یلحظه ا ماکان
ی م یکرد خونسرد باشد و هد  یم  یسع  د یشدت بال کش  

اگر به خاطِر فرزندشان نبود ، احتمال آنقدر نرم و   دانست
کرد  یآرام برخورد نم    
 ! فقط بگو چرا -

دستانش  یو کِف عرق کرده   د یرا بر هم سائ  شیلب ها یهد 
او چسباند  ی  شانه یِ وبه ر اطیرا با احت   

اون دختر به تو به چشم   دونستمیم شهیمن هم    دمیترسیم -

از چشماش بخونم که  تونستم یم   کنهیهمکار نگاه نم هی  
زنهیلمس کردنت له له م یداشتنت ، برا یبرا   

زد  ی پوزخند  ماکان   
کارم زِ یم یِ و رو  ذارمیتو دفترم باهاش قرار م ی فک کرد  -    

 ! ماکان -
  ی ، نفس نفس م ی بود که بال رفت  عصب یهد   یِ بار صدا نیا

 زدرمان هور
 



 
 
 
 
 
 
 

رنِگ غم گرفتند و مظلومانه گفت چشمانش   
دمیترسیم -   

د یبه عقب هل داد و داد کش یاو را به آهستگ ماکان   
؟ یاز چ - ! 

را نداشت شیکنترِل صدا  گریهم د  یهد    
یمنو دوست نداشت نکهیاز ا -  ! 

اش نبض   یشانیوسِط پ ییگرفت  جا ی نفس ی به سخت  ماکان
د یآن فشرد و غر یِ زد ؛ کِف دستش را رو یم   

  انتیکردم که به تو خ انت یبه فرشته خ یآخه احمق ! من کِ  -

  کنم
انگشتانش را در هم گره زد و با بغض گفت یهد    

 !من با فرشته فرق داشتم   فرق دارم  ندارم ؟  -
کرد    یحدقه چرخاند و حس م کالفه بود  چشم در ماکان
به  یبیعج لِ ی در حاِل انفجار است  م یزیاش چ شانهدروِن   



داشت دنیکش اد یفر   
! اصال دوست داشتن و نداشتن  ی ؟! تو زِن من یچه فرق  -

بره د یزنش رو دوست نداشت با ی؟! هر مرد   لیدل شهیمگه م  
؟!   ی شناخت ینطور یبخوابه ؟! منو ا گهید  یکیکنه و با   انتیخ

پس ؟ ی عاشقش شد  یچطور  نهیاگه ماکاِن تو ذهنت ا ! 
آخه ؟ ی دار یعاشق یِ ادعا یچطور ! 

برد ، حرص و خشم   ی که به کار م  ییتِک تِک کلمه ها از
کرد   یچکه م   

گفت یو به آرام د یاش را بال کش ینیب یهد    
  کیبهم نزد   ینداشت ی، کشش ینداشت یبه من عالقه ا  -

با  یکه من تو زندگ  یماکان   یزد ی ، باهام حرف نم یشد ینم  
  د یخواب یو م کرد یکه هر شب بهم پشت م یبا اون دمید  فرشته

   ، فرق داشت
سرش را تکان داد و محکم    د یخند  تیبا عصبان  ماکان

د یصورتش کش  یِ دستانش را رو   
کار   نیبه ا ی؟! هنوزم دار یچ  ی؟! الن برا یالن چ -

پدِر من تو شکمته ، الن که  یب   یکه بچه  ؟! الن ید یادامه م  
چه مرگته ؟ گهیخر شدم  پس د  یِ خِر تو یچطور ی نیبیم ! 
اش ماند که   رهیخ سیخ یی در سکوت و با چشم ها یهد 

را چنگ   شیرا به سرعت پر کرد و بازو  انشانی م یفاصله 
 زد و



سر داد  عربده   
 !چه مرگته ؟! هان ؟ -

ترس در خودش جمع شد و چشم بست از   
او چرخاند و لب   ِس یو خ دهینگاه در صورِت رنگ پر ماکان
زمزمه کرد   د یگز   

؟!رمان   کنهیکارو با تو م  نیکه ا  ه یچ یعشِق کوفت نیآخه ا -

 هور
 
 
 
 
 
 
 
 

ش سراند و او را به خود فشرد  هنوز  بدن یِ گود  انِ یم دست
زد  سرش را خم کرد   ینفس نفس م   

؟ یآورد  رشی؟! از کجا گ  یرچطو - ! 
توانست به صورِت او نگاه کند و ماکان   یم  ی به سخت یهد 
د یفهم  یمتعددش م یرا از پلک زدن ها نیا   

بغض داشت شیصدا   



هست که به    یک یبه آهو گفت که  اسایو آهو    اسای     اسای -

من گفتم دوستم  دونستیاونم نم یعنی داره   ازیکار ن  
! از کار   د یداره   ببخش از یبه تو نگه که به کار ن یول کارهیب
منه رِ ی داره    تقص ازینکن   واقعا به کار ن کارشیب  ! 

  ی نم گریکرد د   یاش چسباند ، حس م  ی شانیبه پ یشان یپ ماکان
گردنش نگه دارد  یِ تواند آن را رو    

  یشان برا چکدامیه طیشرا  د یایکوتاه ب د ی دانست با یم و
ی توانست با اخراجِ حامد  یمواخذه کردن ، مناسب نبود  نم   

هم حال و اوضاع  یهد  گریدرست کند و از طرِف د  دردسر
نداشت یخوب   
د یاش سائ ین یبه ب ینیب   

بخشمتینم -  ! 
زد و نجوا کرد  شکوفهلبش را  یبال   

اونقدر که     یمگه امشب منو تو وجودت حل کن بخشمتینم -

زننیپرسه م ینیاطیخونه چه ش نیاز ا رونی بره ب ادمی   
زد و انگشتاِن دسِت  شکوفهرا  شیلب ها یبه نرم  سپس

د یاو فرو برد و سرش را عقب کش یِ راستش را دروِن موها   
درِد   یبرا ی ش مرهمحصارو تِب تنِد  یحضوِر هد  د یشا

  سرش بود 
*** 



و دستانش را با دستمال پاک   د یاتاقک را محکم به هم کوب درِ 
  کرد 
کرد    یم نی و سنگ سیو لباسش را خ د یبار  ینم نم م باران
سر بچرخاند ، دستش به سمتِ  نکهیآمد  بدوِن ا ییپا یصدا  
رفت و اسلحه اش را لمس کرد  شبدن     
# 

 !غالف کن برادِر من  غالف کن -
د یو غر د یکرد و چرخ یپوف   

س یدهنت سرو -  ! 
د یپاش شیبه رو یلبخند  ماهان   

  ریتقص کنهیم  بتیداره تعق یک ی یفهم یکه نم  ی جیتو انقدر گ -

ستایمن ن  ! 
به سر و وضع اش انداخت ینگاه سپس   

؟ یکنیاش م یسالخ یدار - ! 
برآمده   یِ و استخوان ها د یکش رون یب ب یاز ج ی پارچه ا ماکان
کرد رمان هور  زیپشِت دستش را تم ی  

 
 
 
 
 



 
 
 

 ! حقشه -
د یرا چسب  شیکرد و بازو  ی اما نچ ماهان   

واقعا طرف   نکهینقشه ! نه ا ه یباشه ،  یباز هیقرار بود  -

یرو به قصد کشت بزن   ! 
و همانطور که دستمال را  د یرا از دسِت او کش  شیبازو ماکان

، گفت د یسائ یدستش م یِ با حرص به رو   
فکر   یچ یبه ه گهید  نمشیب یم یوقت ینزنم ! ول خوامیم -

زد  یکه با التماس اسمم رو صدا م یجز فرشته ا کنم ینم  ! 
بود  ان یتک تِک کلماتش ، درد و خشم نما از   

 یبه صورِت در هم و رِگ برآمده  یبا تاسف نگاه ماهان
مچِ   د یگردنش انداخت و سپس چشم چرخاند و به دستانش رس  

را گرفت  دستش   
ینکن ! بدتر زخمش کرد  -   

  یِ رو  یبه نرمو  د یکش رونی انگشتانش ب انِ ی را از م دستمال
کرد  ز ی زخم ها را تم   

دستت ؟ یِ رو هیچ نایا گهینم یهد  - ! 
جوابش را نداد و از کنارش گذشت  همانطورکه تماِم   ماکان
گذاشت یپاسخ م  ی را هم ب یهد  یِ سوالها   



که خودش   ینشست و در تاللِو آب ی میحوِض کهنه و قد  کنارِ 
د یماهان را د   ی هیآن را پر کرده بود ، سا   

نزد ؟  یحرف -  
اش را دروِن آِب خنک و سرد برد و چشم   یزخم دستانِ 
  بست

دونستمینم   ستمین یمن کاره ا گه ینه ! م -   
چرخاند   یمیهم کنارش نشست و نگاه در باغِ قد  ماهان   

راست بگه د یشا -  ! 
داد زد و  د یدر آب کوب  یمشت ظیبا غ ماکان   

گهیدروغ م -  ! 
رخش را به سمِت او گرداند  مینفس زنان ن نفس   

التماسش  ادمهیتو چشماش زل زدم !  ادمهی!   گهیدروغ م -

فرشته رو پشِت سرم قائم کردم که دستشون   ادمهیکردم !   
ماهان ادمهیرو  نایا ی نرسه ! من همه  بهش  ! 
  یِ چشمانش ، پر شده بود از رگ ها یِ د یو سف  د یلرز  یم تنش
یخون زِ یر   

چسباند  شانه  رِ یو سِر برادر را به ز ستاد یو ا د ی کش یآه ماهان   
ادمهیخوب    ادمهیمنم  -     

بعد از آن اتفاق ، ماکان را از   یبه خاطر داشت وقت خوب
گوشت که   ینبود جز تکه ا ی ز یگرفت ؛ چ ل یتحو شگاهیآسا
 راه 



رفت رمان هور یم  
 
 
 
 
 
 
 
 

  یاو را بستر  یشدند بعد از مرِگ فرشته ، دو هفته ا مجبور
دند یترس  یخودش داشت ، م یِ که برا یکنند  از خطرات    

زد و دست   یزل م واریبه خاطر داشت که چطور به د  خوب
کرد  یرا مشت م شیها   

گرفت و زمزمه کرد  ینفس  ماکان   
 ! دوست دارم بکشمش -

را فشرد   شانه اش ماهان   
دونمیم -  ! 

شد  رهیرا عقب برد و در چشمانش خ سرش   
تا الن هم فقط و    می کن سکیر  م یتونینم گهید    یتونینم یول -

خطرات ی بوده که از همه  اریفقط شانس باهامون   



 یول  میو جوِن سالم به در برد   میبار اشتباه کرد  نیچند    میجست
فک کنه تو  یبذار عامر  میاشتباه ندار یِ جا گهید   

  یچک کردم   خونواده اش گزارش مفقود   یرو کند  کلکش
ه ی ایطفره برو  ای د یازت پرس ی زیچ برزیدادن  اگر فر   

  نیبذار براش مبهم بمونه بذار تو ترِس ا چونشیبپ یجور
 بمونه که خواسته تو رو به دام بندازه و ممکنه خودش به دام 

باشه افتاده   
د یلب کش  یِ و زبان رو سر جنباند  ماکان   
باغ انداخت یِ به اتاقِک انتها یشد و نگاه بلند    

  یِ نگاه بندازه  اگه شکستگ هیزخماشو   اد یب د یبا یکی -

رهی بم د یاستخوون نداشته باشه ، از عفونت شا  ! 
تکان داد  یکرد و سر  یرمق یب  یخنده  ماهان   
نبود  یدرست شدن ماکان  ! 

*** 
  ییابر خودنما ی بود که آسمان صاف و ب  ییمعدود شب ها از
د یدرخش  یکرد و ماه در آن م یم   
قلبش    یِ تپش ها یاو گذاشته و به صدا ی شانه  یِ سر رو یهد 

دانست هر بار که  ی داد که قرار نداشتند و نم یگوش م  
کند ، دل مرد هزار تکه   یو رو م ریوزد و پرده را ز یم باد 
چسبد  ی شود و دوباره از نو کناِر هم م یم   



چرخاند     ی تِن او م یِ انگشتانش را نوازش وار رو یهد 
  چشماِن او هم خواب نداشتند 

هم فشرد و زمزمه کرد  یِ را محکم رو شی پلک ها ماکان  
خونه ها پرده نداشته باشن ؟ ا یباد نزنه ؟!  یروز  هی شهیم - ! 

آنکه دلش بخواهد زبان به درد  ی که ماکان ، ب اخم کرد  یهد 
  و دل گشود 

  هیرفت    شکمش بزرگ شده بود     یتو خونه راه م -

انگار  د یپوش ی بلند داشت   اونو که م یِ صورت رِ یلباِس حر
 واقعا

بهار رو دوست داشت    یِ اسم    هوا هیفرشته بود و نه  هی
دِ یسف یزد پرده ها  یذاشت  باد که م ی پنجره ها رو باز م  

  یشون راه م نی کردن  فرشته ب  یدست تو خونه پرواز م کی
زد  رمان   یبلندش برق م  ییِ طال یموها   د یخند  یرفت و م

 هور
 
 
 
 
 
 
 



 
  یشکمش م یدستشو رو    د یخند  ی! بلند بلند م د یخند  یم

ی فرشته م   خوردهیوول م یگفت فسقل یذاشت و م  
  بندمی هر وقت که چشم م   هنوز صداش تو گوشمه     د یخند 

؟ یکار کنم هد  یخاطره ها چ نیمن با ا   نمیبیاونو م ! 
کار کنم هد هد ؟ یچ ! 
و او را  د یگرفت  به پهلو چرخ ی قی باز کرد و نفِس عم چشم
د یش کشحصار انِ یم   

فرشته ها تو بهشته ، نه ؟ یِ جا - ! 
د ی، نفس کش  یبغض داشت  به کوتاه یهد    

گنیم -   
مجبور باشد هر   نکهینداشت  ا یزد  حاِل خوش یلبخند  ماکان

ی سر بزند که اگر آن روز کم یروز برود و به مرد   
  د یبست ، شا یگرفت وراه بر آنان نم   یرا در نظر م وجدانش
گرفت  یکرد ؛ جانش را م یم  ر ییتغ  زیهمه چ     

باشد و نتواند   یعامر  برزیمجبور بود چشم در چشِم فر نکهیا
بگذارد و راِه نفسش را ببندد ؛ راِه نفِس  شیگلو یِ دست رو  
بست یرا م خودش     

دروِن سرش  ی  عهیآن ضا نکهیاز همه مهم تر ، فکِر ا و
؛   ند یآنقدر به او مهلت ندهد که بزرگ شدِن دخترش را بب

 قلبش



به فرشته و   شتر یشد ب یکرد و باعث م یهزار تکه م  را
شد یاند یفرزندش ب   

شکوفید را    یهد  یشانیپ   
؟ یاز بهشت دار یتصور چیتو ه - ! 

د ی، نفس کش قیلبخند زد  صورت به تِن او فشرد و عم یهد    
نجایآره  ا -  ! 

و از ته دل ی ، آرام اما واقع د یهم خند  ماکان   
عاشقه یلیخ ی عنی نه یآدم جهنم رو بهشت بب نکهیا -   

او گذاشت یگونه  یِ و کِف دستش را رو د یسر عقب کش یهد    
عاشقتم ؟  یلیکه خ یشک دار - ! 

را لمس کرد   شیموها ی شهیهم با سرانگشتانش ، ر ماکان   
یعاشقم بمون ی بتون نکهیشک دارم به ا  -   

صورِت او گذاشت   یِ شد و دست دو سو زیخ  مین یهد 
زد  یلبخند    

شهیهم م  ادتری، ز چیه شه یشک نکن   چون کم که نم -   
  یو به سخت  یاش را که گرفت ، عقب رفت و به نرم  شکوفه

ستاد یا   
  گشنمه -
رمان هور د یبالشت بال کش یِ شانه اش را رو ماکان  

 
 



 
 
 
 
 
 

 !الن ؟ -
به او انداخت  ینگاه  مین یهد    

ستیاش ن ی حال نیا ی، ول  مهیمن که حال -   
که ماکان به خنده افتاد  د یشکم اش کش یِ به رو  یدست و    
 نِ یتخت نشست  به زم یاز رفتنش ، او هم بلند شد و لبه  بعد 
تواند  یم ی فکر کرد که تا کِ  نیشد و به ا ره یخ شیپا  رِ یز  
از فرشته حرف بزند و انتظار داشته باشد که   یهد  یبرا
؟ د ینگو یزیچ ! 

که نبود  نفهم   ! 
  یکند ، دِل دخترک م ی هر بار که از او صحبت م د یفهم یم

    شکند 
و   د یوز یو به پنجره نگاه کرد  همچنان باد م  سرچرخاند 

  حصاردرد را در  نیا د یبا یتا کِ   د یرقص یهمچنان پرده م 
ی م  

رساند ؟ یو شب اش را با او به صبح م د یکش ! 



*** 
  یکناِر هد  شتریرا ب د یع  لیتعط یِ کرد روزها ی م یسع

  ری، احتمال آنقدر درگ د ی دانست بعد از ع یبگذراند و م
 خواهند

او وقت بگذارد  ینخواهد توانست برا گریکه د  شد    
آن به تن   یِ که به زحمت رو ی شبند یبا آن شکِم گنده و پ یهد 

قناد  کی بود جز   یزی هر چ هیکرده و بسته بود ، شب  ! 
و با او چشم در   اورد یممکن سر بال ن   یِ کرد تا جا ی م یسع

رد یخنده اش را بگ یِ توانست جلو ی چشم نشود که مطمئنا نم  
 
کرد    یم ی شکست و سع ی تخم مرغ ها را م  ک یبه  کی

را از هم جدا کند   دهیهمانطور که او خواسته بود ، زرده و سف
 و
بود  یکار سخت  چه   
و غرغر کرد  د یکش یپوف   

 ! الک کردن راحت تر بود که -
و   ختیرا دروِن الک ر گری آرِد د  مانهیپ کیو  د یخند  یهد 

  تکانش داد 
که الن کِل آشپزخونه رو آرد  یی! اگه تو  یکن یفکر م -

  برداشته بود 



آن ، دوباره  انِ یبه او رفت و در م یچشم غره ا ماکان
نشست و به خنده افتاد  شبند یپ یِ نگاهش به رو   

 او انداخت و بدنبرد و دوِر  شیاش را پ یتخم مرغ دستِ 
د یرا به سمِت خود کش یهد    
اش   یکرد از او و وجودش و زنانگ ی وقت که فکر م هر
  یِ ها ییبایاز او و ز گریوجه د  کیشده است ،   رابیس

 دوست 
د ید  یاش را م یداشتن   
گل   یمادِر باردار با گونه ها  کیتوانست  یم  یکس چه

و دلش ضعف نرود ؟  ند یبه تن را بب شبند یانداخته و پ ! 
کوتاه عقب بکشد و تخم مرغ   یا شکوفهشد با   یراض بالخره

برداشت رمان هور  یگرید   
 
 
 
 
 
 
 
 

؟  یچند تا گفت  - ! 



گر گرفته اش چسباند و  یِ گونه ها  یِ پشِت دست رو یهد 
  زمزمه کرد 

    چهار تا -
کرد  یهوف   

انداخت که   ییتخم مرغ ها مِ یعظ لِ یبه خ ی نگاه ماکان
و زرده شان را درست از هم جدا کند و دهینتوانسته بود سف  

شده آنها را کنار بگذارد و تنها دو تخم مرغ را به   مجبور
نموده بود  می تقس یدرست   
د یکش ی شانیاش را به پ یدسِت تخم مرغ پشتِ    

بخوام ادامه بدم تا چهار تا کامل بشه ،   ینطوری فک کنم هم -

نمونه  خچالیتو  یتخم مرغ گهید   ! 
و او را کنار زد اما ماکان ، پشِت سرش   د یآرام خند  یهد 
شکم اش در   یِ او و بال  ی شانه رِ یرا ز شیو دست ها ستاد یا

 هم
نگاه کرد که با   شیشانه اش به دست ها یِ زد و از رو گره

شکست و با  یتخم مرغ ها را م  ی ظرافت و سرعت ، به تند   
کرد  یشان را جدا م دهیآنها زرده و سف یاز پوسته   کمک   
بال فرستاد  ییابرو   

راحت ؟ نقدریهم - ! 
رخش را سمِت او گرفت  مین یهد    

راحت نقدریهم -   



و زمزمه کرد  شکوفید لبش را   ی گوشه  ماکان   
؟ یکرد  یمنو تخم مرغ   کلِ یتماِم ه یبود  کاریپس ب - ! 

رفت ی و لبخند از لبش نم د یهم سر عقب کش یهد    
که دختر    یبپز کیخودت ک یمگه بده که با دستا -

 !کوچولوت بخوره ؟
با لذت به او نگاه کرد    یخنده کنان سر عقب برد و هد  ماکان
باشد ؟ الی خیآنقدر شاد و ب شهیشد هم یم ! 
ها   نیا ی است و همه  ییخبر نداشت در دِل او چه غوغا یول

ی، ظاهر ساز      
جنباند  ی سر ماکان   

   گهید  نیکنیما مردا رو خر م  ایپدرسوخته باز نیبا هم -

؟ دمشیدختر کوچولو کو !؟ کجاست ؟! من د  ! 
سپس به شکِم او زل زد و گفت و   

؟ ین یب یم ییدختر کوچولو نجایشما ا - ! 
د یکوب شیبازو یِ با دست رو یهد    

شنوهی ! م ینطوریمــاکـــان ! نگو ا -  ! 
به صورتش دوخت  یرا با مهربان شیماکان ، چشم ها و

 رمان هور 
 
 
 



 
 
 
 
 

رمیکوچولوش م یخودم قربون اون گوشا -    
به او بدهد ، چون زنِگ خانه   ی نکرد که جواب  دایمهلت پ یهد 

د یبه صدا درآمد و سِر هر دو به آن سمت چرخ   
اخم کرد  ماکان   

؟  یدنید  د یع اد یقرار بود ب یکس - ! 
انه بال انداختچ ینگاهش را به او داد  هد  و   

  نه -
باِر دوم به   یزنگ برا یرا شست و وقت شی دست ها ماکان

مرِد پشِت در رِ یرفت و به تصو فونیصدا درآمد ، به سمِت آ  
شد  رهیخ   
د یاز پشِت سر پرس یبر هم فشرد و هد  لب   

؟ هیک - ! 
کرد و چشم بست یهوف   

یعامر  برزیفر    برز یفر - ! 
، سرچرخاند  د یحبس شدِن نفِس او را که شن یِ صدا   
گشاد شده و صورتش مبهوت بود  شیها چشم   



کرد  زمزمه   
 !باز نکنم ؟ -

آِب دهانش را فرو برد  یهد    
را گشود  شبند یبرد و گره پ  بدنپشِت  دست   

 ! باز کن -
بود که ماکان ، انتظارش را نداشت یجواب نیا و   

د یرا فشرد و عقب چرخ دکمه   
ستاد یلباس در تن مرتب کرده و کنارش ا یبه آرام یهد    
  یم یول دند یکش  یرا نم  ی مالقات نیکدام انتظاِر چن چیه

با او روبرو شوند  د یروز با کیدانستند    
او فرستاد  بدندست پشِت  ماکان   

؟ یمطمئن - ! 
نگاه به نگاهش داد  یهد    

؟ ویچ - ! 
ت رمان هورگرف ینفِس کوتاه ماکان  

 
 
 
 
 
 



 
 

یبا اون روبرو بش -   
زد  یلبخنِد کوچک یهد    

که در    ییها ی از من بترسه  به خاطِر تماِم بد  د یاونه که با -

   حِق پدرم کرد 
برداشت و آن  ی زنِگ دِر خانه که بلند شد ، ماکان قدم یِ صدا

  را گشود 
او دراز کرد  یِ دست به سو  یبا لبخند  برزیفر   

مبارک دتیپسرم ! عماکان !  -  ! 
زد و دست در دستش گذاشت ی ، لبخند  ناچارا   
رفت و اجازه داد تا آنها با هم روبرو شوند و نگاِه   کنار

مانده بود  یهد  یِ نگرانش رو   
گذاشت شیاو خونسردانه جلو آمد و دست در دسِت عمو اما     

 ! عمو
کرد که خونسرد است یهم تظاهر م د یشا     
آرام   د یکرد که شا  یدلگرم م نی چه که بود ، ماکان را به ا هر
  بماند 
باطل الی خ یزه اما    
افتد ، هرگز دِر خانه اش را به   ی م یدانست چه اتفاق  یم اگر
بار همسر و بچه اش را از او ک ی گشود که  ینم  یمرد  یِ رو  



بود   گرفته      
# 
سمِت آنها   ینگاهش را در سالن چرخاند و با لبخند  برزیفر

  برگشت
خونه تون بزرگتره  نه ؟ نیا - ! 

گذاشت یهد  بدنبال برد و دست پشِت  ییابرو ماکان   
 !بزرگتر ؟! از کدوم خونه ؟ -

دعوت کرد  یمبل یِ خودش را به نشستن رو یعامر   
کهیکوچ ی گفتیم  ادمه یتون   یقبل  یاز خونه  -   

تکان داد  ی سر ماکان   
  آها  آره  بزرگتره -

د یلب کش یِ زبان رو یهد    
ارمی تازه دمه  الن براتون م یچا -   

در هوا تکان داد  یاما دست  برزیفر   
! باز صد رحمت به    نمتی بب خوامیم  نیبش ایدختر  ب الیخیب -

!رمان هور دنم ید  اد یم یبرادرت  گاه یِ وفا  
 
 
 
 
 



 
 
 

دانست   یرا ببندد  م  برزیتوانست دهاِن فر  یماکان م  کاش
حساس است ی و عامر اسای  ی دوستی یِ به شدت رو یهد    
زد  یلرزان یاما لبخند  یهد    

د ی که  به هر حال مهمون شهینم -   
گرفت ی داد و نفس هیتک  یعامر   

کنهی همه تعارف نم نیآدم با عموش که ا -   
زد  ی لبخند کج  د یکش  یخرناس یهد    

عمـوبله !  -  ! 
آرام گفت  ماکان   

  ی ندارن  اگه داشتن انقدر تعارف لیم  یزیچ   زمیعز نیبش -

که نگن ستنین  ! 
زد  ی شخند ی، ن د یکه شن یعامر   

دعوت اومدم  یمثه الن که ب   گهیراست م -  ! 
به کمِک   یبه سمِت مبل ها رفتند که هد  گریکد یبا  همراه
مبل ها  یِ ماکان و چنگ انداختن به آن توانست رو یِ بازو  
کم کم حرکت و   گریگذراند و د  یحال ماه هفتم را م   ند یبنش

شد  یسخت تر م  شی برا یی جابه جا   



  می مستق ریرا غ یمبل گذاشت و هد  ی لبه  یِ دست رو  ماکان
گرفت شیبازو ت یحما انِ یم   

؟ نورایخب    چه عجب از ا - ! 
د یکمش کشش یِ به رو یدست برزیفر   

بچه هم تو   هیتازه     نیاومد  د یجد  ی خونه     ده یع دمیخب د  -

ام ی، ب نیهم که دعوت نکرد  یو منو عروس نیراه دار  
ام یهد  یِ بهتون بزنم  مثال عمو  یسر هی   
گرفت یقی و نفِس عم د یکش شیزانو یِ کِف دست رو یهد    

نسبت از جانِب   نیا یادآوریدانست با هر بار  ی م ماکان
د یآ ی ، خونش به جوش م یعامر   
اش را خاراند  قهیشق   

داره ی آدم بستگ یبه عالقه   زهایچ  یخب بعض -   
شد  رهیخ ی بال داد و به دقت به هد   ییابرو برزیفر   

 ! آهـان  -
انداخت واریبه در و د  یدوباره نگاه سپس   

خونواده  نیب  یاشتباهش چطور د ید  یکاش پدرت بود و م -

  فاصله انداخته
دانست   ی او را نداشت  م یِ ها  ه یتاب و تحمل کنا گرید  یهد 

است امدهین  ریاو به قصِد خ   
رمان هور د ی را چنگ زد و غر شیپا یِ رو  

 



 
 
 
 
 
 
 

کار   ی ام چ چارهیرفته با پدِر ب ادتونیاشتباهاِت بابام ؟!  -

!؟ نیکرد  ! 
د یمبل بال کش یِ اخم کرد و خودش را رو یعامر   

که پوِل   یکار هیتو   اد یب خواستمیم  نکهیکار کردم ؟! ا یچ -

بد بود ؟ ره یدست و بالش رو بگ یشتریب ! 
را لمس کرد  شیپوزخند زد و ماکان بازو یهد    

آروم   زمی؟! عز یهد  -   
توجه به او و کودِک ناآرامش گفت  یاما ب یهد    

؟! از راِه  یاز چه راه شتریوِل ب؟! پ شتریپوِل ب -

؟ یکالهبردار ! 
د یتر شد و از جا پر د ی شد  برزی فر اخمِ    

یزن یبا عموت حرف م یمراقب حرفات باش ! مثال دار  -  ! 



در تنش   یهم به همان سرعت برخاست  آنقدر که درد  یهد 
را بال برد  شینکرد و صدا یاما توجه  د یچیپ   

رو    یبا برادرش کار یبرادرعمو ؟! کدوم عمو ؟! کدوم  -

داره  دوستیهنوز با شما  اسای؟! اگه  نیکه شما کرد  کنهیم
 فقط به 
از بابامه ! وگرنه اونم   شیپول و قدرِت شما و دلخور خاطرِ 

تو هم نگاه   یِ به رو یاگه اون روزا تو خونه بود الن حت
کرد ینم  

نداشت ! تو فقط پسر   یمن برادر یِ ندارم   بابا  ییمن عمو !

بابام  یِ ! پسر عمو ی بابام یِ عمو  ! 
به جلو برداشت ی سرخ شده بود  گام برز یفر صورتِ    

! خوب   ستیتو احمق ن ینه دخترجون ! اون به اندازه  -

چه   یاسِم عامر دونهیداره ! م  یخونواده چه ارزش دونهیم
یارزش  
ننگ    هی! بابات هم   نیاقتیل ی تو و اون بابات هر دو ب  داره

 ! بود واسه خونواده
نگه   خیمشت شده اش را کناِر تن اش س یِ دست ها یهد 

د یکش غیداشت و ج   
  ی ب شرفِ یب  یِ تو یِ ! گوِر بابا یخانداِن عامر یِ گوِر بابا -

!    ی! تو قاتلش ی! تو بابامو دق داد   ی! تو بابامو کشت  زیهمه چ
 از



! خدا لعنتت   شیکه به کشتن داد  یفکرشو مشغول کرد  بس
دست درازیپدِر  ی کنه ! ب  ! 

  برزی را بر سِر فر شیکرد و فحش ها یم نی تماِم قوا نفر با
نداشت یا دهیکنترلش فا  یِ و تالِش ماکان هم برا ختیر یم   

کرد او را ساکت کند   ی م یبود و سع  دهیچیدوِر او پ دست
گرفت یآرام نم یهد  یول   

خودش نبود  دستِ    
  یو رو م  ریافتاد و قلب و جانش ز  یاو به تالطم م دنِ ید  با
  شد 
شد و عربده زد  ک یبه آنها نزد  ی قدم برزیفر   

  ی  ه ی! تو هم مثه بابات ما شعوریب یببند دهنت رو دختره  -

ی پدر ی کنم  گفتم ب ی ! منو باش اومدم برات بزرگتر  یننگ  
بالسرته ! اما به همون اندازه نمک   یک ی ی ه یسا یحس کن  ،

ییچشم و رو یبه همون اندازه ب   یاقتیل ینشناس و ب   
  یِ ادهایچسباند و بلندتر از فر شانهرا به   ی سِر هد  ماکان
د ی، غر یعامر   

!رمان هور برز یفر -  
 
 
 
 



 
 
 
 

زد  ی که نفس نفس م یاو نشست در حال یِ به رو برزیفر نگاهِ    
را جنباند  سرش   

  می تیبچه   هیبخوام به  ومدهیهمون بهتر که برم  به من ن -

 ! لطف کنم
  شتر یرا ب یاز کنارشان گذشت و ماکان سِر هد  یبه تند  سپس

زد و فقط چنگ زدنش به یبه تن فشرد که حال زار م   
او ، او را سرپا نگه داشته بود  لباِس    
دست   شیپاها  یِ کرد و رو تیاو را به سمِت مبل هدا ماکان
د یکش   

یهد هد   خانم   منو نگاه کن   هد    یهد  -     
و اشک  د یگونه اش کش یِ را بال گرفت و با دست رو سرش
را زدود  شیها   

ر یآروم بگ    یهد    زدلمیعز -  ! 
  یشکمش را چنگ زد و زار یِ خم شد و رو بدناو از  اما
  کرد 

کرد     بابام     م یتیبابامو دق داد   بابامو کشت    منو بچه   -

    مامانم   باباجونم



و به آشپزخانه رفت    د یاز جا پر چارهیدرمانده و ب ماکان
  غِ یج یِ برداشت و آن را از آِب خنک پر کرد که صدا یوانیل
یهد   

شد آن را رها کند و ترس خورده ، سر بچرخاند  باعث   
د یکش غیج دوباره   

 ! مــاکــــان -
و قدم    د یآنها دو یِ از رو وانیل یتوجه به خرده ها یب

نداشت یتیاهم ش یبرداشت و سوزِش کِف پا   
به او  سیگرد شده و خ  ی و با چشمان دهیرنگ پر یهد 
ستینگر   

 ! ماکان    ماکان    بچه ام -
چرخاند  راهنشی سرخِ پ یلکه  یِ چشم رو و   
  یِ نگاِه ماکان هم به آنجا دوخته شد و تنها توانست با صدا ردِ 

د یبلند بگو   
خــدا  ای -  ! 

*** 
رنگ   ی ب یخم شده ، به چهره   یتختش نشسته و با گردن کنارِ 

یِ موها یبود و سرانگشتانش به نرم  رهیاش خ دهیو خواب  
کردند  یاش را نوازش م  ی شانیو پ قهیشق   
انده است امارا گذر  یسخت یِ کرد روزها یم  فکر     



  نیرا بال و پائ  مارستانیب یِ که راهروها ییها هیتک ثان تک
رفت و خدا را از ته دل خواند که هم او و هم فرزندش 

 سالمت
و هزار بار مرد و زنده شد  د یخانه بازگردند را زجر کش به   

شکِم او گذاشت و حضورش را لمس  یِ رو یرا به نرم دستش
 کرد  رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  یتقال م  ی زندگ یبود و برا هنوز   
در بالشت فرو رفته بود  یصورِت هد  ی  مهیزد  ن یتلخ لبخندِ     
را از   ختیو اشک ر د یرا که درد کش یتک تِک لحظات انتقامِ 
گرفت یم  یعامر   
شکوفید پلک اش را  یِ جلو برد و رو سر   
د یشانه اش بال کش  یِ را تا رو پتو   
باز گذاشت مهی رفت و در را ن  رونیاتاق ب از   



د یپرس دنشیبا د  اسای   
 !خوابه هنوز ؟  -

مبل نشست  یِ رو یتکان داد و با خستگ ی سر ماکان   
بخوابه براش بهتره یآره  هر چ -   

گرفته سرجنباند  یهم با چهره ا اسای   
مگه؟! مثال اومد   ضهیمر  ستین الشیخ نیاصال ع کهیمرت -

؟ یدعوا انداخت که چ  نجایا ! 
خسته گفت ییزد و با صدا هیمبل تک یسر به پشت ماکان   

یاومده سرک بکشه    لعنت د یتو سرشه  شا یچ دونمینم -  ! 
د یغر اسا یکه  د یصورتش کش یِ دست رو کفِ    

کنم که ندونه از کجا   رشی اس یجور  میاریپدرشو در م -

  خورده
نداشت تیها اهم نیماکان ا یبرا اما   
  ی عامر برزِ یهر چه که باشد ، فر یباز  نیا یدانست انتها  یم

    تاوان پس خواهد داد اما
به مالقاتشان آمده بود    یچه در سر داشت که آنقدر ناگهان او
 !؟
تکان داد و صاف نشست سر   

قصد   ایاومده بود  یزیچ  هی ی تو سرشه  برا  یزیچ هی -

یبکنه ول ی کار هیداشت همون روز     
داد  لشیتحو  یکجخند  اسای   



خانم کاسه کوزه اش رو به هم   ی آبج یِ گر یهوچ یول -

ختیر  ! 
به   ی نگاه  د یپا کش  یِ زد و دست رو ینگبدنهم لبخند   ماکان

  ساعت انداخت
بخوره ؟! از ساعت دو تا   یز یچ هیکنم   دارشیب   گمیم -

دهیکله خواب  هیحال    
تکان داد  یدست اسای   

سراغش رمان هور  رم یخودم م   نیتو بش -  
 
 
 
 
 
 
 
 

فقط سر و صدا به    یق یبلند شد و به آشپزخانه رفت و دقا سپس
و  وهیآبم یوانیل یِ حاو  یا ی نیو بعد با س د یگوش رس  

اتاق شد  یِ راه  ینیریش   
هم برخاست و به سمِت پنجره رفت ماکان   
کرد  یباران خورده نگاه ابانِ یرا کنار زد و به خ پرده   



عادتش  گری برد ، د  ورشیکه کاوه به خانه شان   یروز از
دست یباشد مبادا کس ابانیشده بود که حواسش به کوچه و خ  

دراز کند  یهد  یِ سو به   
انجا به  و به سمِت اتاق رفت ، در را پس نزد و از هم د یچرخ

برادرش لم داده بود و با  حصار انِ یم یآنها نگاه کرد  هد   
  انِ یکرد و انگشت م یگوش م  شیبه حرف ها دهیخم یسر

چرخاند  یم ی نیریش ی خامه    
یلوس و دوست داشتن یدختربچه  ک ی هیشب  ! 
، ضعف کرد  زشی ر یِ سر تکان دادن ها یزد و برا یلبخند    
  یو دخترکش از هر خطر  یاو دور نگه داشتن هد  ی فهیوظ

شان نشسته ن یاز خانه در کم رونیبود که ب   
*** 
را با پارچه پاک کرد  شی دست ها ماهان   

مشت و   ریز  ش یباز گرفت نمیپانسمانش رو عوض کردم  نب  -

  لگد 
گفت و نگاه به اطراف چرخاند  یهوم   

 !نوچه هات کجان ؟ -
به او انداخت ی نگاِه چپ ماهان   

یبار کله پا شده بود  صد یاگه نبودن تو الن س -   
تکان داد  یزد و سر یپوزخند    

یگیآره ! راست م  -  ! 



د یکش ی، پوِف کالفه ا ماهان   
 ن ی!؟ برو بب  زنمی زور م ی چ یبرا     ی ایتو کال سر عقل نم -

بگه خواد یم یچ     
بال فرستاد  ییابرو ماکان   

 یتو از خودت درآورد  ایحرف بزنه  خواد یخودش گفت م  -

 !؟
داد و از کنارش گذشت ی فحش ماهان   

خر ی کهی بابا مرت ریبم -  ! 
را از دو سو گشود و به  شیو دست ها د یخنده افتاد و چرخ به

  او که در حاِل دور شدن بود ، گفت
؟!رمان هور ینگفتم  چرا جوش آورد یزی؟! من که چ هیچ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

بود که ماهان در هوا انداخت یدست جوابش   
و به اتاقک نگاه کرد  د یلب کش یِ رو زبان   



را نداشت شیها یزار  هیگر دنِ یدوباره شن ی حوصله   
  ی اگر ماهان با او تماس گرفته و گفته بود که مرد تقاضا اما

گفتن داشت ی برا ی زیصحبت با او را دارد ، پس حتما چ   
عث شد سرش بال  با شیلول یِ اتاقک را پس زد و صدا در
د یایب   
او آِب دهانش را فرو برد  دنِ ید  با   

که برعکس بود ،  یا یصندل یِ جنباند و رو ی سر ماکان
آن گذاشت ی نشست و دست بر لبه    

 !خب ؟ -
را بر سر و صورِت او چرخاند ؛ تمامش کبود بود و  نگاهش

  زخم و پانسمان
و گفت  د یلب بر هم سائ هوشنگ   

   من   من به خدا   به خدا -
د یگفت و غر یحوصله نچ یب   

بدتر از   یبد  لیرو تحو یقبل   یچرت و پرتا یبازم بخوا -

ارم یسرت م نیا  ! 
پلک بر هم فشرد  هوشنگ   

قول   یول    گم یبهت م دونمیم  اون روز یدرباره  یهر چ -

یبده جونمو بهم ببخش  ! 
سر   یو به آرام ستیتنگ شده به او نگر یبا چشمان  ماکان

برد  ن یبال و پائ   



نمیفعال حرفاتو بزن بب     یول دمیقول نم - ! 
# 

ستینگر ی داشت و با ترس به او م د یهنوز ترد  هوشنگ   
صاف کرد و گفت ییگلو   

 دونستمیمن نم ی نکن  ای یخدا باور کن آقا    به خدا   به  -

هیقصدشون چ  ! 
  واریکه از جا برخاست ، هوشنگ خودش را به سمِت د  ماکان
و شانه به آن فشرد  د یکش   
گفت یسرد  یصدا با   

یزنیهمون حرفا رو م  یباز که دار - ! 
ادامه داد  یشتری ب ت یبار با جد  نیهوشنگ ا اما   

  یچ خوانیم دونستمیاصال نمچون راسته ! به وللا راسته !   -

ی ک دونستمینم  شناختمشونیکار کنن  من اصال نم  
مرِد جوون اومد دِر خونه  هیروز  هی، چه کاره هستن   هستن

از  یک یشده بودم  بهم گفت از طرِف  کاریمون    ب   
و اونم منو  خواد یفرد معتمد م ه یاومده  گفته  میمیقد  یِ دوستا
هور  شناسمرمانیا رو نمگفتم من شم  یکرده  هر چ ی معرف  

 
 
 
 



 
 
 
 
مِن گردن شکسته مشکل     شناسهیدوستت خوب م گفت یم

  داشتم  زن و بچه ام نوِن شب نداشتن بخورن  گفتم نه
به پام   یهمراهتون ؟! ول امی ، کجا ب ه یکارم چ دونم ینم یوقت

ی شدم  چاره ا ینشستن  انقدر رفتن و اومدن که من راض  
 ! نداشتم
گرفت ینفس   د یلب سائ  یِ به لرزش افتاد و زبان رو شیصدا   

!   دونستمیکار کنن ! به خدا نم یچ خوانیم  دونستمیمن نم -

! به وللا تا  دهیگفتن پولمونو نم  میطلب دار یکی گفتن از   
 دونستمیاون خونه من نم که شما رو بردن تو  یا لحظه

چه  خوانی م  دمیفهم یوقت  هی، دردشون چ هیقصدشون چ
ی غلط  
  ام یکردم ب یکردم نذارم  سع یشدم ، سع  ریباهاشون درگ کنن

کردم  به خدا ینشد   به خدا سع یتو و نجاتتون بدم ول  
بودم !   یهست ! دو ماه بستر می پزشک یبه خدا ! پرونده   

کننیکردن حرف نزنم وگرنه کلِک منم م  دمیتهد   ! 
بود  فک اش   رهیبه او خ رهیتنگ شده و ت ییبا چشم ها ماکان

شد  یفشرد و باعث م ی هم م  یِ را سفت و سخت رو  



بزند  رونیگونه اش ب استخوانِ    
شلوارش فرو برد   بِ یدر ج دست   

؟ ـنیهم - ! 
به دنباِل دست   یی به اطراف انداخت  گو ی نگاه هوشنگ

ندازد یبود که به آن چنگ ب یزیآو   
بود  چشماِن وحشت زده اش   دهیپر شیاز رخ و لب ها رنگ

د ید  یمرگ م  یاو را فرشته  ییرا به او دوخت و گو   
  ی من حت  دونمینم  یچیمن ه  ن یبه وللا هم   نیبه خدا هم -

شون شناسمینم یدرست و حساب   
تکان داد یجلوتر آمد و سر ماکان   

؟ ادتهیازشون  یچ - ! 
فاصله گرفت واریاز د  ی و کم د یهوشنگ درخش چشمانِ    

شون   یکیشون    ی کی  دمی من فقط دو سه نفرشون رو د  -

داشت لباس   لباس  یکه اومد دنبالم     وقت  هیهمون  
نجایا   نجاشی ا کرد یم عوض    

کناِر گردنش را نشان داد  یی دست جا با   
زخم بود  هی نجایا -   

ش را خم کرد بدن یپوزخند زد و کم ماکان   
! ممنون از کمکت یواضح  یچه نشونه  -  ! 

و  د یکوب شیبه پا یفورا صورتش را جمع کرد و لگد  سپس
د یچهره در هم کش   



تا جونت رو بهت ببخشم ! خر    یبهم بگ د یبا نایاز ا شتریب -

و  دهیکه ند  ستیانقدر احمق ن یآدم چی! ه یاخو یخودت  
!رمان هور ست یکه ته اش معلوم ن یریبره تو مس نشناخته  

 
 
 
 
 
 
 
 

پاشنه   یاو انداخت و رو یِ پر نفرت به سر تا پا ینگاه سپس
رفت و قفل  رون یبلند از اتاقک ب یو با قدم ها  د یپا چرخ ی  

دِر آن زد  یِ به رو ی بزرگ   
کرد تنش به آتش نشسته است یم حس   
د ی را گرفت و کش  راهنشیپ ی  قهی   

اورد یکرد به خاطر ب یبست و سع  چشم    
ثبت نشده بود  یگردن زخم یدر ذهِن او مرد  اما     

*** 
عجله از پله ها بال رفت و در را گشود  با   

شد و نگاهش را چرخاند  داخل   



د ی، غر وش یدار دنِ ید  با   
؟ یوقت صبح زنگ زد  ن یچه مرگته ا - ! 

داد  از چهره اش  لشیتحو یشخند یسر بال آورد و ن وشیدار
بود  یراض یول د یبار  ی م یخستگ   
ماهان باعث شد سربچرخاند و به او   یِ او ، صدا یِ به جا اما

زده بود  ه یبنگرد که به چهارچوِب دِر آشپزخانه تک   
 ! من بهش گفتم -

کرد و گفت یقروچه ا  دندان   
یتر  ---- پس تو هم از اون  -  ! 

ندازد یرو بال بکه داد ، باعث شد ماهان اب یک یرک فحِش    
ها یشد  تی ترب یب -  ! 

  ی را دراز کرد  نم شیمبل نشست و پاها یِ کرد و رو یپوف
  یکند و از زِن باردار هینزِد آنها گال تشیخواست از وضع

دیبگو  
اوضاعش مثل آسماِن بهار بود  که  ! 
ستیگر  یم  گرید  یو لحظه  د یخند   ی لحظه م کی   

و خسته شده بود  ری گ بهانه    
و   د یکش یبه غذا نم لشیاصال م ای  ینداشت و گاه خواب
آمد  ی خورد که نفسش بند م  یآنقدر م یگاه   
را   شیسرش نشسته و موها یِ گذشته را هم تا صبح بال  شبِ 

 ! نوازش کرده بود تا بلکه بخوابد 



د یبه صورت کش یدست   
یوقِت صبح ما رو زا به راه کرد  نیچه مرگته ا نم یبنال بب -   

نشست شی کشان روبرو ازهیخم وشیدار   
بهت !    میخوب بد  یِ خبرا یایب  مینچ   ما رو باش زنگ زد  -

رمان هور یفحش ِکِشمون کرد  یاونوقت تو اومد  
 
 
 
 
 
 
 
 

  یِ شد که ماهان ، با خنده دست رو زیخ م یمبل ن  یِ رو ماکان
گفت وشیشانه اش گذاشت و رو به دار   

ای مقر ب یالن سگه  پر و پاچه ات رو دوست دار  نیا -   
کرد چشم   یبه بدنش داد و سپس سع  یکش و قوس وشیدار
باز کند  ی و خسته اش را کم گیج یِ ها   
و گفت د یاش را بال کش ینیب   

میته اش رو درآورد  -   



نزد ، تشر   ی حرف یماند و وقت رهیاخم کرده به او خ ماکان
  رفت

 ! بنـال -
شان   انهینازک کرد که ماهان م شیبرا یپشِت چشم وشیدار

  را گرفت
نبوده یمادرشون ، زِن درست -   

آنسوتر  ی و ماهان هم کم د یماکان سمِت برادرش چرخ چشمانِ 
مبل نشست  یدسته   یِ ، رو   

   رهیگیبچه پولدار رو م  هیتن فروش بوده که چشمش  -

رهیازش پول بگ یرو تحمل کنه ول یهر خفت  شهیحاضر م   
اصفهان   یِ ها ی از آگاه یکی   یِ گانیبا یِ شون رو تو پرونده

مادر  نهیپسره  مثه ا ی حت  ستن ین  یالبته اصفهان  میکرد  دایپ  
خودش و چند  نِ یو اونجا ب  برهیو کاوه رو با خودش م وانیک

ی تیهو چیما ه نجا یاما تا ا شهیتا از رفقاش دست به دست م  
و عقلت کار نکنه ی مست کن یوقت یول  میمرد ندار نیا از     
 یِ ماهان را که رو یِ چا وانِ یبال انداخت و ل یشانه ا  وشیدار
د ینوش  ی بود برداشت و جرعه ا زیم   

نامناسب   تِ یوضع  هیوسِط شهر اصفهان تو  ن یماش هی یتو -

کننیم رتیدستگ  ! 
به افسوس تکان داد و گفت یاو سر یبرا ماهان   



   ی بود که فکر کن یبدتر از اون یلیشون خ تیوضع -

اش   یبه بار اومد  اما خب تونستن ماست مال ی افتضاح بزرگ
  کنن
جون  یشد و چطور ی چ قایکه دق ستیدر دست ن ی اد یز زیچ

اومدن  رونیبه در بردن اما هر طور که بود از اون مهلکه ب   
بعد مشخص شد که دختره که همون مادر کاوه باشه ،   یکم و

  بارداره
جنباند  یسر وشیدار   

شد و چه خبره    یچ ست یمشخص ن قایبه بعدش دق نجایاز ا -

که مادِر کاوه تا وضع حملش کجا موند و دونهینم یکس  
  یِ اومد بچه رو جلو ایپسره به دن یبهش گذشت  اما وقت  یچ

کرد پدِر بچه اشه ول کرد   یکه فکر م یکس  یدِر خونه    
آن پر بود   یِ رفت که رو یبزرگ  زِ یو به سمِت م ستاد یا ماهان

به سمتش آمد  ی از کاغذ و عکس و با برداشتن برگه ا   
گنِد کثافت   نکهیا ی ه تازه ازدواج کرده بود ، برامرده هم ک -

که براش  کنهی؛ قبول م اد ی در ن نیاز ا شتریهاش ب یکار  
کِف دسِت مادره    ذارهیهم پول م یو مقدار  رهیبگ شناسنامه

یچیشرط که مادِر کاوه حق نداره ه نیاون هم فقط به ا  
بخواد  ازش   
رمان هور   د یبه چانه اش کش یدست ماکان  

 



 
 
 
 
 
 
 

؟  هیمرده چ نیخب؟! حال اسِم ا - ! 
برگه را به سمِت او گرفت ماهان   

نیخودت بب -     
اول   یاز صفحه  یا یبه کاغذ انداخت  کپ ی نگاه ماکان

  شناسنامه
     فرمانِ  -
شد  رهیباز ماند  سر بال گرفت و به او خ دهانش   

؟ یعامر - ! 
سرجنباند  ماهان   

  ی برا نکهینشون دادم    بعد از ا یواکنش نی منم همچ قایدق -

شهر براش  ی گوشه  هیخونه  هی،  رنیگیبچه شناسنامه م   
مرد و رفقاش   نیا یکه هر از چند گاه یخونه ا   رهیگیم
ادشهیاونجا و مسلما کاوه خوب پدرش رو  رفتنیم  ! 



آِب دهان فرو برد و با انگشت شست و اشاره اش و به  ماکان
د یرا مال شی، چشم ها یبصورِت عص   

حرفا ؟! صبر    نیا یچ ی عنیلحظه صبر کن    هیلحظه    هی -

نمیکن بب     
ستیبه ناِم پدر نگر دوباره   

حرومزاده اس ؟ نیپدِر ا برزی ؟! فر برز یفر - ! 
باز هم با آرامش سر تکان داد  ماهان   

و   بی ادبو  ف یچه آدِم کث میفهم یم  شتریب  میو هر روز دار -

! دارم بال    زنهی ام م ی نیب رِ یتعفن اش داره ز یِ بو  هینجس
ارم یم  
! 

کرد  د ی هم تائ وشیدار   
؟ هیدست درازیآدم چه  نی ا ید ینفهم یو تا الن چطور - ! 

د ی پر  یآِب دهان فرو برد  پلِک چپ اش م ماکان   
که کاوه    کاوه پسرشه ؟ دونستهیم    یعنی - ! 

چانه بال انداخت ماهان   
خبر داره کاوه و   برزیفر میدونینم قای دق یعنی   کنمیفکر نم -

کم  هیبه نظرم اگه خبر داشت  ینه  ول ایپسرهاشن  وانیک  
کرد   ی رفتار م بهتر   
از حد بزرگ شده  اد یکرد مغزش ز ی اخم کرد  حس م ماکان

به انفجارش مانده یاست و کم   



هم    ؟ وانیک یعنی - ! 
بار جوابش را داد و صورتش از انزجار در هم   نیا وشیدار

 شد رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

پس انداخته و بعدش رفته   یکه عامر هیحروم  یاونم نطفه  -

با  نجاستیا شیخوب جا زده  جالب یِ آدما یِ خودشو جا  
انقدر تو کارش   یکه داره چطور یپرونده ا نیهمچ وجودِ 
؟ هد یخودش آبرو و اعتبار خر یکرده و برا شرفت یپ ! 

به آن دو نگاه کرد و گفت ماهان   
که به پرونده شون   یا یکه اون آگاه  نجاستیمساله ا -

و   یو تحولت شهر  مات یکرد بعد ها بر اثر تقس ی م یدگیرس
 جا
ادغام شده و عمال پرونده  گهید  یاداره  هیها ، با   یی جا به

اسِم مادِر کاوه و قِ یاز طر قایهاش هم گم و گور شدن  من دق   



  شتریب   نجایتونستم سانت به سانت جلو برم و برسم به ا وانیک
انتظار داشت شهیقصه ام  پس نم نیا رِ ی ماِه درگ  کیاز   
  یفکرش به اونجا بره  عل ی همه سال ، کس نیاز ا بعد 

داره نجایاز اون شهر رفت و الن ا برزیالخصوص که فر  ---
---- ! 
د یکش شیبه پشِت موها یو دست  د یخند  وشیدار   

که به   هویها !  هیغن یلیفحِش شما دو تا داداش خ  ی نهیگنج -

مونهیهمه در و گهر وا م نیآدم از ا فتهی کار م  ! 
د یلب کش یِ بود  زبان رو جیهنوز گ  ماکان   

زن نیو ا برزیفر  ی دوستی یعنی خب    -     
به اسِم مادر انداخت ینگاه مین   

ادامه داشت ؟   ید یرش الیسه - ! 
تکان داد   یسر ماهان   

  یبار م نیانگار ا  شهیکه دوباره حامله م ی بله  تا وقت -

که ما  یبرزیخب فر یاونو پابند کنه ول یجور هیخواسته   
هم   ی کی نیباِر ا  رِ یحرفاس  از ز نیتر از ا وونیح  میشناسیم

کنه یم د یو بعد هم ، زن رو با جوِن بچه هاش تهد  رهیدر م  
گوشه بتمرگه  هیبهتره بره و   که  ! 
اخم کرد  ماکان   

رو بشنوه و گوشش   وانیک لِ ی اسم و فام برزی فر شهیمگه م -

شباهت زنگ نزنه ؟ نیبه خاطِر ا ! 



دست از هم گشود  ماهان   
  ی بازه  ه یوسط مجهوله   نیا ی اد یاتفاقاِت ز  میدونینم -

نه صاحبخونه    ستیخونواده ن  نیاز ا یخبر  ی طولن یِ زمان
 ی
شون  بعد از اون  لیکجا رفتن و نه فام دونهیشون م یمیقد 
یدونیم ش یو جالب  شهیظاهر م ی پناه یِ لیکاوه با فام هوی  

کاوه هم باطل و   ی هیاول تِ ی هو ی؟! که اصال حت کجاست
نداره    ی، اسم  ایدن نیآدم تو ا نیعمال ا ی عنیبود   یجعل

 وجود
  نداره
  یِ زند  کاغذ را رو ی اش نبض م قه یکرد شق  یحس م  ماکان

د یانداخت و غر زیم   
  ز یهمه چ یماِر هفت خِط ب هیهمون موقع هم    برز یفر یعنی -

همون  یپسرش شناسنامه گرفته ول  یبوده که در ظاهر برا  
هم جعل کرده بود  رو   

گفت و چشم بست رمان هور  یهوم ماهان  
 
 
 
 
 



 
 
 

  یبرا گهیکه د  دهیفهم نویا یمادرشون زمان  دمیو احتمال م -

د یناگهان ناپد   نیهم یبوده  برا ر ید  برزیکردِن فر  ریدرگ  
به    یکاوه برادرش رو با هر اسم دمیو باز هم احتمال م  شهیم
دور و برشون یآدما ی و باق برز یبه فر یاز اسِم اصل ریغ  

کرده باشه  من به شخصه    ی کرده  البته اگه معرف ی معرف
ام که قبل از رفتن ما به خونشون از اونجا  یدنباِل مدارک

 بردن
  تِ یهو هیهم  وانیکه ک زنمی اش کردن  حدس م یپاکساز و

داشته یجعل   
را به زانوانش چسباند و با   شی تا شد و آرنج ها بدناز  ماکان
را چنگ زد  شی ، موها  یکالفگ   

دور و برم چه خبره ؟   ایخدا - ! 
# 

زد  سِر ماکان   شیبه او کرد و سپس آرام صدا ی نگاه ماهان
را باز و بسته کرد  شی که بال آمد ، با آرامش پلک ها   

  نیبفهمه ا تونستیهم بود نم  یخودتو مقصر ندون  هر کس -

با  برز یخوِد فر ی حت ی وقت  ه یبه ک یو ک گذرهیم یوسط چ  



پسرهاشن ، تو   وانیکاوه و ک دهیهمه دم و دستگاه نفهم اون
همه رو با   یبه راحت یوقت  ای؟!  ید یفهم یم  د یبا یچطور  
داده  بی، فر  دهیکه از خودش نشون م یموجه تِ یشخص اون
پشِت دم  ید ی فهم  یم  د یبا یتجربه چطور یجووِن ب  یِ ؛ تو  
دستگاهش چه خبره ؟ و ! 

د یصورت کش یِ گرفت و دست رو یق ینفِس عم ماکان   
اومد اعتماد کردم  فک   میکه تو زندگ  یمِن احمق به هر کس -

که کاوه یکردم همه مثه خودم ساده ان  اصال همون وقت  
  قیگذشته شون خوب تحق ی درباره   د یبا دمیرو د  وانیک و
نکه ینه ا کردمیم    

حوصله سر تکان داد   یب ماهان   
،   سم یکه پل ی ودت بردار  من بسه ! دست از متهم کردِن خ -

ی کل کشم یاونور سرک م نوریکه دستم آزاده و راحت ا یمن  
اونوقت تو با    ارم ی دو تا رو درب نیا ی تا تِه قصه  د یکش طول
؟ یکار کن یچ یخواستیو مشکل م تیهمه محدود  نیا ! 
ماکان   یسکوت برقرار شد و نگاِه متاسف و خسته  انشانیم

د یپرس وشیدار نکهیصورِت او ثابت ماند تا ا یِ به رو   
 دونستیکاوه نم یاصل تِ یهو  یدرباره   برزی واقعا فر یعنی -

 !؟
شلوارش فرو برد و   ب یدست در ج  ستاد یکرد و ا ی نچ ماهان

  چند قدم از آنها دور شد و دوباره به سمت شان بازگشت



نامشروع خودش داره   یاز بچه ها یخبر  دونمینم  دونمینم -

بود یبراش مهم م دونستیفک نکنم اگر هم م ینه  ول ای   
داشته باشه یآدم تو دلش رحم  نینکنم ا فکر   
د یو آرام پرس د ی به چانه اش کش یدست وشیدار   

رو  یاصل ِس یکه رئ میبود  نیمدت منتظِر ا نیما تماِم ا -

رو   ی و هر سرنخ می که رفت یو تا الن دنباِل هر کس  میبشناس
 که

که   هیاون همون یعن ی    مید یرس  برزیبه فر میکرد  دنبال
؟ میدنبالش ! 
کرد  یهوم ماهان   

اتهام زد  رمان هور  برزیهنوز به طور قطع به فر شهینم -  
 
 
 
 
 
 
 
 
و   د یبود  از جا پر ی انفجار ماکان کاف یجمله اش برا نیا

د یغر   



  نیبه ا یجور ه یهاش  یاتهام !؟! اتهام؟! تماِم دور و بر -

دایاش پ هیعل یوسط مدرک نیکه ا یربط دارن  هر کس  هیقض  
  شهیکرده  اونوقت م  دایربط پ برزیبه فر ی جور ه ی میکرد 

 !دسِت خودش آلوده نباشه ؟
د یتوپ یخفه ا یاخم کرد و با صدا ماهان   

یکنیم داریتر! الن همه رو ب  واشی -  ! 
چشم بست  از   یو لحظه ا د یکش هیرا دروِن ر  ین یخشمگ نفِس 

ی م  یکه سع یا ی شانیمشهود بود ؛ پر یشان یرفتارش پر  
آن را کنترل کند  کرد    

  هیقصه ربط داشته تهش  نیکه به ا یدرسته  هر کس -

  چ ی؟! ه یاز خودش چ یوصل شده  ول برزیبه فر یجور
 وقت
 ی؟! نشونه و عکس می اریبه دست ب یاز خودش مدرک میتونست

و مجرم نشون بده  لیرو دخ  برزیفر  مایکه مستق میکن دایپ  
وقت چی! نـــه ! ه؟  ! 
ستینگر وشیماکان به دار  یشانه   یِ و از بال د یرا جو لبش   

  ِس یشک دارم  اگه رئ  دونم یباشه ؟! نم سیرئ نکهیو ا -

همه مخالف داره ؟! چرا انقدر   نی، چرا ا  برزهیبزرگ فر 
 راحت در
؟! شک دارم دسترسه  ! 



و خطاب به   د یرا مال شیبه ساعتش انداخت و چشم ها ینگاه
  برادرش گفت

تحت نظرن    دایکه شد  یا  یاز اسام دمیبهت م ستیل هی -

نه ایشون  یشناسیم ا یآ ینیو بب  یبخون خوامیم   
مبل برداشت و انگشِت اشاره   یِ کتاِن بهاره اش را از رو کتِ 

  اش را به سمِت او جنباند 
کم صبر کن      هینکن که به ضررمون تموم شه !  یکار -

میبد  رییبرنامه رو تغ د یبا   
از آنها   ی تکان داد و سپس به آرام وشی دار یبرا یدست

  یکه به او نگاه م یو در حال ستادیا وشیکرد  دار یخداحافظ
 کرد 
د ینمود ، از ماکان پرس یخانه را ترک م که   

شد ؟ یچ - ! 
بود  رهیخ شیشلوارش برده و به روبرو بِ یدست در ج ماکان   

یاداره ول رفت یم د یبا -     
  یداد و سپس ، به تند  وشیتنگ شده اش را به دار چشمانِ 

  گام برداشت و به دنباِل برادرش رفت
ستاد یاو را صدا زد و ماهان ا اط،یح ی  انهیم   

را گرفت شیبه سمتش رفت و بازو  یبلند  یبا گام ها  ماکان   
؟ یهست که بهم نگفت  یزیچ - ! 

چشماِن خسته اش را به او داد ماهان   



مثال ؟!رمان هور یچ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

چرخاند  اطیو نگاهش را در ح  د یلب کش یزبان رو ماکان   
هست ؟ ی زیقرارت کرده  چ یکه ب   یزیچ هی - ! 

کرد و آرام گفت ی پوف ماهان   
   هست -
به نگاِه قِل کوچک اش داد  نگاه   

ِکش  اد یپرونده ز گنیها بهم فشار آوردن  م  یاز بال دست -

رو توننیکه م  ی و هر ک  زنیبر  یضربت خوانیاومده  م  
گسترده   اتیعمل هیکه فقط   شیپ ی  کنن  مثه دفعه ریدستگ

رو گرفتن زایانجام دادن و خرده ر   
د یچشماِن او چرخاند و غر انِ یناباور چشم در م ماکان   



شون هنوز زنده اش ،   شهیر  یداره ؟! وقت دهی؟! چه فا یچ -

داره ؟ یا دهیزدِن شاخه چه فا ! 
شانه بال انداخت ماهان   

مختلف و  یکه جرم شون تو حوزه ها ییاز اون جا -

زودتر جمعش کنن  دارم تالشم رو   خوانی ، م هیگسترده ا
که   کنمیم  
رو با خودم هم زبون کنم که حداقل تا آخر تابستون   سمیرئ

یول رمی بتونم مهلت بگ     
گفت یجنباند و با خستگ سر   

زمان   کنمیم  یدارم سع ینه  ول ا ی شمیموفق م دونمینم -

تو کاره  ی دسِت ک میدونی، م میشناس یرو م ایلین خبخرم  ما ال  
و   بلیاونو با ل یو ک  کنهیقاچاق وارد م یِ داره دارو  یک و

همه   یول  کنهیعوض م  یشرکت یِ داروها یِ جعبه و بسته بند 
 ی
هاشون  یلیکه خ  یی فقط چند تا حمال و کارگرن  کسا نایا
، انقدر پول  دوننیهم که م  ییو اونا کننیکار م یچ دوننینم  

  یول  کننیشون رو کور کرده که به عواقب کار فکر نم چشم
شون تیفعال یمدت جلو هی ، فوقش   میریرو هم بگ نایاگه ا  
تا دوباره وقتش بشه و   هیتو سا رنی و اونا هم م می ریگیم رو

اون  خوامیمن م   کنن یم یریو عضوگ تیشروع به فعال  



 دهیوقت دستمون بهشون نرس  چیکنم که ه دایها رو پ سردسته
کنن ی و تونستن خودشون و باندشون رو بازساز   

و گفت د یبا حرص لب جو ماکان   
  هیفقط   نیاحمقانه اس  ا نیکارو بکنن ! ا نیا توننینم -

که نشون بدن ما حواسمون  ییخودنما هی   هیمسکِن موقت  
! ماهان هست     
بر   یکه خواند ، لبخند  یچارگیبرادرش را با عجز و ب اسمِ 

شد  داریلباِن ماهان پد    
دسِت برادرش گذاشت و زمزمه کرد  یِ رو دست   

کم   هی هم فکِر منن  فقط  ایلیخ  میکنیشون م یراض -

کم خطر کردن هیو  خواد یم ی پافشار   
شانه اش را فشرد و از او جدا شد   یبه نرم  سپس   
  ینم  گریرا قدم زد و د  اطی، طوِل ح یکالفه و عصب ماکان

برسد  یچه بکند تا به گره اصل د یدانست با     
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 



 
 

کرد  او را   ی بود و با او پچ پچ م برز یکناِر فر  یجوان مردِ 
اما همکالم نشده بود دهید  یقبال چند بار   

بر چهره آورد و به مرد اشاره زد   یلبخند  برزیفر   
شکارمهیپ  د یحم -   

  یاش ، سر  یبود و با معرف  رهیبه او خ قیعم  یبا نگاه  د یحم
  خم کرد 
 ر یز  برزیمبل نشست  فر یِ خشک زد و رو یهم لبخند  ماکان

رهیبه او خ قیگفت که همانطور دق د یبه حم یی زهایچ یلب  
  بود 
نشست و به صورتش نگاه کرد  شی روبرو برزیفر   

فتهیبگم    اصال دوست نداشتم اون اتفاقا ب یچ  د یبا دونمینم -   
جوابش را داد  یسرد   یگفت و با صدا یهوم ماکان   

اگه قبلش    د یکن  یریاومدنش جلوگ شیاز پ دیتونستیم یول -

رو یمن هد  نیاری ب فیتشر د یکه قصد دار د یگفت یبهم م   
ستمین یز اتفاقاِت افتاده راضمن اصال ا  کردمیم آماده     
گفتِن آن جمالت   شیسکوت کرد و چه قدر برا یا لحظه

  ! سخت بود 
بلکه از رفتارش با شما هم   ینه فقط از بد شدِن حاِل هد  -

ی میقد  یِ حام  هیدوست و   هیباشه شما  یناراحتم  هر چ   



فتهی ب ی اتفاق نی اصال انتظار نداشتم چن  نیهست   
گفت یالیخ ی در هوا تکان داد و با ب یدست برزیفر   

اصال  دختره مثه پدرشه ! من با   ستیفکرشم نکن   مهم ن  -

رو داشتم  ای باز نیپدرش هم هر روز هم   
داد لیکج به او تحو یو لبخند  د یدندان بر هم سائ ماکان   
گرفت و گفت ی کوتاه نفِس    

خان    من   برزی فر     نکهیراستش غرض از مزاحمت ا -

با مهراوه کار کنم گهید  خوامینم   
ماند  رهیو به او خ دند یبال پر برزیفر یِ ابروها   

 !چرا ؟ -
  یم  د یلب نگه داشت و چه با  ینوِک زبانش را گوشه  ماکان
 !گفت ؟

  برزیخواست با مهراوه روبرو شود و همانطور که فر ینم
 د یو مشارکت شده بود ، خودش هم با یهمکار نیا یواسطه 

نیا  
گفت یبه آرام  د یبر  یاز هم م را رشته   

دار هست که   شهیو انقدر ر م یبا هم دار یاد یاختالفاِت ز -

شراکت ، با مهراوه  نیدادن به ا انیپا ینخوام برا  یمن حت
 سر
نمیبش ز یم هی   



نظر گرفت و   ر یچشم تنگ کرد و به دقت او را ز برزیفر
د یآهسته پرس   

تون    ؟!رمان هور  نیب یزیچ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ماکان به سرعت کالمش را قطع کرد  که   
کنه دایادامه پ دوستی نینه  نه  اصال  فقط دوست ندارم ا -   

شکِم   یِ و دست رو د یمبل بال کش یِ خودش را رو برزیفر
  گنده اش گذاشت 

مهراوه به شدت تالش کرد بعد از درست شدِن اوضاعِ  یول -

و رهیارتباط بگ ی کشور بتونه با چند تا شرکِت بزرِگ خارج    
 

گذاشت  مهیباز هم کالمش را ن ماکان   
واقعا دلم   ی ول  دونمیرو م  نا یا یخان   من همه   برز یفر -

کنه دایادامه پ یهمکار نیا خواد ینم   



هم فشرد  یِ سکوت کرد و لب رو برزیفر   
سر تکان داد  ی، به آرام یق یاز دقا بعد    

تو خودت مهراوه رو   یول کنمیخب  باهاش صحبت م لهیخ -

یشناسیم   
سر جنباند  ماکان   

و باهاش صحبت   د یفتیشما جلو ب خوامیکه م شناسمشیم -

ن یب یقول و قرارها ی که تمام شهیم یو مطمئنم راض  د یکن  
فسخ بشه  خودش هم از اختالفاتمون خبر داره مون   
  ینم شهی گفت که ماکان برخاست  مثل هم  یهوم برزیفر

که او حضور دارد نفس   یسقف رِ یرا ز یاد یتوانست زمان ز 
 بکشد 

 
  ک یدانست ماکان  یم  برزیدر چشمش دوخت و اگر فر چشم

کند ؟ ی تنه ، پسراِن او را کله پا کرده است ؛ چه م ! 
، دست دراز کرد  لشیخالِف م بر   

خان برزیخداحافظ    فر  -  ! 
*** 

به تابلو انداخت و فرمان را چرخاند و در همان   ینگاه مین
  حال گفت

که ستنی همه مثه تو خنگ ن   اسای دمیخب ! فهم لهیخ -  ! 



را   یکرد که ساِک مشک د ی به او داد و باز تاک ی فحش اسای
ببرد  شیبرا   
روز را تماما مشغول به کار بود و بعد هم به گفتگو با   آن
مانده و از او  ی کناِر هد  اسایگذرانده و  وشیو دار یحام

 مراقبت 
کرد  یم   
به منزِل   اسایابتدا قرار بود ماکان به خانه بازگردد و بعد   در
را به آنجا ببرد اما ماکان  لش یاش برود و ساِک وسا یپدر  
شلوغِ  کِ ی او را در آن ترافآنکه  یِ داد به جا حیترج

را به   لیو وسا  د یبنما یگرفتار کند ، خودش لطف یعصرگاه
 او برساند 

بود  مانیحال پش اما  ! 
به پالک و کالفه گفت رمان   رهیو خ ستاد یدِر خانه ا یِ جلو
 هور

 
 
 
 
 
 
 



 
نه ؟ ای  امیرو بردارم و ب لیمن برم وسا یشی خفه م     اسای - ! 

و گفت د یخند  اسای   
ها ی اریرو ب یساِک مشک   کنم یم د یفقط بازم تاک  -  ! 

کرد  یداد  پوف لشیتحو یو فحِش پدر و مادر دار د یغر ماکان
و دروِن قفل فرو د یکش  رونیب  بشیرا از ج دکی دِ یو کل  
که برد      
و دوباره به پالک نگاه انداخت د یکرد  عقب کش یاخم    

اورد یب اد یکرد به  یو چشم بست و سع  سرچرخاند      
آشنا بود  شیقدر برا چه     
حافظ ابانِ یخ    

   حافظ
    حافظ
در ذهنش روشن شد  یناگاه انگار چراغ به   

آنکه بداند ، از ناخودآگاهش خط گرفته و به   یب  شیها چشم
شدند  یم  رهی نشانه ها خ   

زده به پالک چشم دوخت و سر چرخاند  بهت   
به تابلو انداخت یو نگاه د یدو ابانیخ  یِ ابتدا یِ سو به   

تنش به عرق نشسته بود  تمام   
و هشتم ستی حافِظ ب ابانِ یخ   



پارک شده اش برگشت و دوباره  یِ به سمِت خودرو مهیسراس
ستینگر یو آب  ی میبه پالِک قد    

پنجم پالکِ   ! 
فشرد  زمزمه   ش یها قه یشق یِ و دست رو د یلب کش یِ رو زبان
  کرد 

ستین یچی ه  ست یکه   نه  ن شهینه   نم  -  ! 
شد ی تکرار م یتیگ یِ مدام صدا اما   

و هشت ، پ پنج ستیحافظ ب -   
ساده و در دسترس ؟ آنقدر ! 
شد ؟ ی م مگر ! 
بار با دستانش لمس کرد و آن را  نیاش را چند  ی نیب یعصب
  فشرد 
را   شیروزها اسا یکه  یدر آن خانه بود ؟! خانه ا ی زیچ چه

کرد  یم  یدر آن سپر  ! 
؟!رمان   ند یباشد و آنقدر محرمانه و او نب یزی شد چ ی م مگر
 هور

 
 
 
 
 



 
 
 

د یرنگ چرخ یدروِن دستش و پالِک آب دِ ی کل انِ یم نگاهش      
# 
بسته شدِن دِر  یِ و هنوز صدا ستادهیا کیبار یِ راهرو انِ یم
در گوشش بود  اطیح یِ آهن   

باد ، در از   کی رمق و سست بودند که با  یدستانش ب  آنقدر
آنقدر محکم   د یحکم به چهارچوبش چسبدستش رها شد و م  

را هم درآورد   ر یپ ی  هیغرغِر همسا یِ گوشخراش که صدا و   
و گنگ بود  جیگ   

کرد ؟ ی م د یبا چه ! 
رمز   ک یخانه چه بود که آدرسش به صورِت  نیدر ا اصال

 !درآمده؟
در آن اقامت  اسایکه بارها به آن رفت و آمد داشته و  یا خانه
بود  دهیگز   
؟ اسای ! 
تماِم گوشه و کناِر مغزش را   ییایخولیافکاِر مال  د یگز لب
کرد  ریتسخ   
اش   یپدر یو خاک گرفته   ی م یقد  یبه خانه   اسای چه  یبرا

نِ یاز او نداشت و در ع ی که دِل خوش یآمده بود در حال  



خوب   یخانه  کی  دِ یخر یحت  یِ هم برا یمال  یی، توانا حال
خوب را داشت یمنطقه   کیدر    

پنهان ماندن از چشم ها   یبرا ی ریکه بعد از آن درگ درست
خانه ماند ؟ نیبعدش چرا در ا یبه آنجا آمده بودند ول ! 

کرد ؟ یاز آن محافظت م  د یبود که با ی زیچ نکند  ! 
اش فشرد  ی شانیپ یِ دست رو کفِ    
  شیاز ورود به خانه با ماهان تماس گرفته و مختصر برا قبل
بود  دهیرا به جان خر شیادهایو فر داده حیتوض   
د ی رس یبه ذهنش نم یگر ید  فکرِ    
د یطلب یاز او کمک م د یبا   
خانه   نیو نگاهش را چرخاند  آخر در ا د یدندان کش رِ یز لب

کردند ؟ ی پنهان م د ی را با ی زیچه چ ! 
خودش  یِ آن را برا اسایرفت که   ی فکر ، به سمِت اتاق بدون

  آماده کرده بود
کوچک   یِ دست به پهلو زد و نگاهش را دور تا دوِر فضا کی

آمده بود ؟ ایاتاق به دن نیدر ا  یو گرفته اش چرخاند  هد  ! 
و   د یدر سرش به صدا در آمد و چرخ یچون ناقوس یهد  اسمِ 
د ی و چرخ د یچرخ     
داشت ؛   یهمکار برزی، با فر  اسایدرصد هم  کی  یحت اگر

آمد ؟ یم ی چه بر سِر هد  ! 



اش هم نداشت به  یلیناِم فام ِض ی به تعو  یلیتما نکه یا یحت د یشا
بود لیدل نیا   

به سمِت دراوِر   یکرد و سرش را تکان داد و با گاِم بلند  یپوف
رفت یمیرنِگ قد  یِ عسل   
  یِ به کاغذها یو نگاه د یکوچکش را با خشونت کش یِ کشو

وردروِن آن انداخت رمان ه  
 
 
 
 
 
 
 
 

زانو نشست   یِ رو   خت یر نیزم  یِ آورد و رو رونیرا ب همه
، آن دند ید  یهم تار م  نکیاز پِس ع ی که حت  ییو با چشم ها   

و رو کرد  ر یرا ز ها   
مدرک   کی کرد هر کاغذ  ی وسواس شده بود  فکر م دچار

؛ پس   دهیو استرس آن را ند   یتوجه ی مهم است که بر اثِر ب
 هر
کرد  ی و رو م ری خواند و ز یرا چند بار م کدام   



اش بلند شد و به محِض جواب دادن ،  یزنگ گوش یِ صدا
  ماهان با خشونت گفت

نمیدرو باز کن بب  -  ! 
 واریبعد به د  یچه که او گفته بود را انجام داد  لحظات همان
برادرش که به  نِ یخشمگ  یِ بود ؛ توسِط دست ها دهیچسب  

د یکوب واریاش را چنگ زد و او را به د  قهیورود  محِض    
د یکرد و غر ک یبه صورتش نزد  صورت   

؟ یدرآورد  نمیگنِد ا ی؟! وقت  ی ؟! کِ  ی بهم بگ یخواستیم یکِ  - ! 
گفت قراری مچش گذاشت و ب یِ دست رو  ماکان   

 ! ولم کن احمق -
را بال برد  ش یرا به عقب هل داد و صدا او   

مئنا مهمه ! اگه مهم  هست که مط ی زیچ هیخونه  نیتو ا -

ذاشت  به  یچشمش نم یِ اونو تو دفترش و جلو برز ینبود فر  
؟ ی منو گرفت ی  قهی یو رو کردِن خونه اومد  ری ز یِ جا ! 

تکان داد و در  ی سر شیبه او انداخت و برا ی نگاِه چپ ماهان
گفت یحاِل گذشتِن از کناِر او با لحِن بد    

شرفیب یاَ  -  ! 
گشتِن او و برادرش از  انِ یهم به دنبالش رفت و م  ماکان
تا آسمان تفاوت بود  نیزم   
تخت    رِ یبود که ز رهیدهاِن باز و هاج و واج به ماهان خ با

د کریم یتخت را بررس رِ یرفته و با نوِر چراغ قوه به دقِت ز   



کردِن   یِ داد او را به حاِل خود بگذارد و خودش به خال حیترج
کمد و دراور بپردازد  یِ کشوها   

*** 
جنگ بود  دانِ یچون م خانه     
بودند    فرش ها هر   ختهیها به هم ر نتیو کاب یخال کمدها

لوله شده و کاغذها در اطرافشان پراکنده یکدام گوشه ا  
    بودند 
زده بود  هیتک  واریبه د  ینشسته و با خستگ نی زم  یِ رو ماکان

ک ی ،  شیتالش ها نیکرد که در آخر ینگاه م ی و به ماهان  
ها   یکاش یِ چسبانده و با تِه چراغ قوه به رو نی زم یِ رو زانو
د یکوب یم   

داد  رونیب نیاش را سنگ نفس   
فکر کنم اشتباه کردم   رمان هور   ست ین یزیچ -  

 
 
 
 
 
 
 
 



  یشان یبه پ شیاما سرش را جنباند  عرق کرده و موها ماهان
بودند  دهیاش چسب   

 ! نه ! نه ! درسته  مطمئنم درسته  مطمئنم -
زد  ی پوزخند  ماکان   

؟ یاز کجا مطمئن  یوقت منو قبول نداشت چیتو که ه - ! 
او داد  ینگاه به چهره  ماهان   

قد   یا گهید  زِ یباشه ؟! عقلت به چ تونهیم یا  گهید  زِ یچه چ -

؟ دهیم ! 
آنقدر خسته بود    ستاد یچسباند و ا واریکِف دست به د  ماکان

برد  یگذاشت خوابش م ی که اگر سر بر سنگ هم م   
  شتریخانه نبود ، ب  ستاد یاتاق و آشپزخانه ا انِ ی رفت و م جلو
بود بازمانده از جنگ هیشب  یا رانهیبه و   
  یمتعلق به مادر و پدِر هد  یشد که زمان یو داخِل اتاق د یچرخ
   بود 
د یرا از هم باز کرد و دوِر خودش چرخ شیها دست   

یچی ! ه ی چی! ه ستین یچیخراب شده ه نیتو ا -  ! 
  چیکه داشت بعد از آن همه تالش ه یجانیو ه د یهمه ام آن

و  ید یو دروِن وجودش پر بود از ناام دهیشده و به صفر رس  
  خشم

د یکوب وارید  یِ و با کِف دست محکم رو برگشت   
ستین یچیه -  ! 



کوفت که گوشه   وارید  یِ بار با دو دست و محکم تر رو نیا
کرد و باعث کج شدنش شد و   ریگ  یمیقد  یِ دستش به تابلو ی  
و شل بود و ماهان هم آن   یمی قد  گاهشیو جا  خیآنجا که م  از
افتاد  نی بر زم یبد  یِ کرده ، با صدا زانیدقت آو یرا ب   

د یداخِل آمد و پرس ماهان   
شد ؟ یچ - ! 

تابلو بود  دوباره با کِف دست   یِ خال یِ ماکان اما به جا نگاهِ 
تابلو که  یِ زد و ضرباتش را به سمِت جا یمحکم   یضربه   

بود ، کشاند  وارید  ی  هیاز بق دتریسف   
فاصله گرفتند   گر یکد یاز  یبه آرام شیها لب   

  یتنگ شده به حرکاِت برادرش م یهم با چشمان ماهان
شد  ی م کیو به او نزد  ستینگر   
چسباند و انگشِت اشاره اش را خم کرد   واریگوش به د  ماکان

د یکوب واری د  یِ و با آن رو     
بازگشت داد  ینوع صدا    
بود  یپشِت آن خال انگار   
کرد  زمزمه   

هست ! مطمئنم !رمان هور ی زیچ هی  نجایماهان   ا -  
 
 
 



 
 
 
 
 

و به برادرش نگاه کرد  د یچرخ   
!    نیصدا بده   بب ینطوریا د ی ! نبا ه ی! آجر هیمیخونه قد  نیا -

اون پشته یحجم هیانگار پوکه  انگار   ! 
موضوع فکر نکرده بود  نی هم جلو آمد ، اصال به ا ماهان     

و سپس  د یآن قسمت کوب یِ پشِت چراغ قوه و محکم رو با
قسمت ها  ریسا یِ رو   

لبش بال رفت ی گوشه   
نیبب   نیدرسته   بب -    

از اتاق اشاره زد  ونری ب ییآنکه بچرخد ، با دست به جا یب   
! بدو  اریتو آشپزخانه   اونو ب دمی قند شکن د  هی -  ! 

برادرش را انجام داد  یحرف گفته   ی هم ب ماکان   
افتاد و  واریبه جاِن د   یمیبه محِض گرفتِن قند شکِن قد  ماهان

دست را محافِظ چشمانش کرد  کی   
که ساخته    یا ی و حفاظت ی گچ ی  ه یتا ل د یطول کش یکم

بعد از آن یبرود ول نیبودند از ب    
من یِ خدا -  ! 



عقب   یقدم  میو ن د یلِب خشک شده اش کش یِ زباِن رو ماهان
بود  ی ا یکوچِک چوب  یرفت و نگاِه هر دو برادر به محفظه   

ساخته بودند  واریدروِن د  که   
زده بود که سِر راِه  ی دروِن مغِز ماکان قفِل بزرگ یکس انگار
کرد  یم جاد یجمله مانع ا لِ یتشک   

نیا     ی چ    یآخه    چطور -     
که دروِن  د یکش رونی را ب یبرد و بسته ا  شی دست پ ماهان

  محفظه بود 
شد  رهی نشست و به آن خ  نیزم یِ رو     

د یهم کنارش چمباتمه زد و آرام پرس ماکان   
هوا مینر -  ! 

کرد  یجیگ  یخنده  ماهان   
کرد   یعمل م نی ا بود قبل از یاگه منفجر شدن  -   

دورش را باز کرد که   ی  هیل یو آرام  یبه نرم  سپس
کهنه شده جا به جا از هم جدا شدند  یِ ها  کیپالست   
بال رفت شی، ابروها  یبعد  ی  هیل دنِ یبا د  اما   

محافظت کرده که معلومه به جونش بسته اس یجور -  ! 
*** 

  ی هاج و واج به خانه اش و سپس به دو برادر م اسای
ستینگر   

شما ؟!رمان هور نیکرد  یچه غلط -  



 
 
 
 
 
 
 
 

آنها رد و بدل شد  انِ یم ینگاه   
که به آن دست   یبود از آن حجِم اطالعات نی ماکان سنگ  سرِ 
بودند   افتهی   

دهد  حیتوض  اسا یدانست چطور به  ینم  فقط     
آرام گفت  ماهان   

مید یم حیتوض نیبش -   
از هم باز کرد    یو به تند  تیو عصبان ظیدستانش را با غ اسای

  و اطرافش را نشان داد 
! کجــا ؟نم؟یبش - ! 

کرد  ی هوف ماکان   
من بلندتره یِ نکن  صدا داد یداد و ب -  ! 

د یبا خشم رو به او غر اسای   



وضع و  نی! عقلتم کمتره ! اگه نبود که ا دونمیاونو که م -

نبود اوضاعِ خونه ام   ! 
،    افتهیاز آنچه که به آن دست   یکاف یبه اندازه  ماهان

د یمشوش بود  پس با خشم توپ   
یبتمرگ و گوش بده ! به نفعته که گوش بد  -  ! 

وارونه زد  لحظه   یِ به صندل یو لگد  د یپر حرص خند  اسای
که وارِد خانه شد ، حس کرد اشتباه آمده  یا   

افتاده ی دانست اتفاق  یکه با او تماس گرفت ، م  ماکان   
گشت ساعت ها گذشته   ی به خانه باز م د یکه با  ی از زمان چون
  بود 
شد  بدنبه  دست   

برام ؟ نیکرد  دای؟! گنج پ هی مثال نفعش چ - ! 
و آرام گفت د ینگاه از او دزد  ماکان   

تصادِف   هی، فقط  یممکنه مرِگ پدرت و مادِر هد  ینه ! ول -

نبوده باشه ساده     
# 
خشک شده بود  اسای ییگو   
و زمان   نی بود و انگار زم رهیباز به آنها خ مهین  یدهان با

  توقف کرده بودند 
کرد ، چشمانش بودند که در  یعضو بدنش که حرکت م  تنها

ی م گریبرادر د  یِ برادر به رو کیو از  دند ی چرخ یحدقه م  



دند یپر   
و با   د یلب کش یِ ، زبان رو ی طولن یبعد از لحظات بالخره
شد  یکه به زحمت از حنجره اش خارج م  یگرفته ا  یصدا  
د یپرس   

؟!رمان هور یچ -  
 
 
 
 
 
 
 
 

کاغذ را برابرش گذاشت ماهان   
نیخودت بب -  ! 

آمد و   شیپ ی، قدم  ندازد یبه کاغذها ب  یآنکه نگاه ی ب اسای اما
گفت یبلندتر یِ با صدا   

گوِر دو تا آدم مرده رو   نیدارشماها زده به سرتون ؟!  -

؟ یکه چ  نیَکنیدوباره از نو م ! 



  یداد چون م ی را م اسایزودتر از ماکان جواِب  ماهان
کتِک مفصل او  کیدانست اگر به برادرش بود تا آن لحظه 

 را مهمان 
نشاند  یآن جعبه م  یِ و به زور پا کرده   

که از   ییکاغذا  نی! تماِم ا  میزنیمدرک حرف نم ی ما ب اسای -

که پدرت  کننیثابت م نویدراومدن همه شون ا وارید  نیتو ا  
و مرگشون تصادف نبوده دنیهمسرش به قتل رس و  ! 
دستانش را از دو سو گشود و نعره زد  اسای   

 !کدوم مدارک ؟ -
، ماکان   اسای ادِ ی کند که با فر یانداریبار ماهان نتوانست م نیا

و پشِت گردِن او را گرفت و کناِر ماهان و د یاز جا پر  
انداخت نیبر زم شیرو ِش یپ یِ میقد  صندوقِ    
د یرا بال برد و توپ شیصدا   

که ! بخون یستیکور ن -  ! 
  یکرد کم یبه آشپزخانه رفت و سع یحوصلگ ی سپس با ب و

ی میقد   یِ آنها کتر انِ یو از م  د یرا مرتب نما  لیاسباب و وسا  
اش زنگ خورد  یآماده کند که گوش ی تا چا  د یکش رونیب را   
ستیدانست که ک یم دهیند    
ناِم او ،   دنِ یاش و د  بیتلفن همراه از ج دنِ یکش رونیب با

زد  یلبخند    
 ! سالم -



که در آن ترس و   ییمکث کرد و سپس با صدا  یکم یهد 
زد گفت یموج م  شیتشو   

؟ یخوب - ! 
که به راه انداخته  ییبلبشو انِ یگاز گذاشت و م   یِ را رو  یکتر

فندک گشت ا ی تی بودند ، به دنباِل کبر   
باشم ؟ د ینبا - ! 

د ی اش را بال کش ی ن یب یهد  انگار   
هم اومد دنبالت  اسای  یومد ین -  ! 

شانه و   انِ یم یکرد و با نگه داشتِن گوش دای آن را پ بالخره
گاز را  یگوشش ، هر دو دستش آزاد شد تا بتواند شعله    

کند  روشن   
خوبم  نگران   شنومیخوبم هد هد  الن که صدات رو م -

رمان هور  امینباش  م  
 
 
 
 
 
 
 
 



را با انگشتانش   نشی توانست او را تصور کند که لِب پائ یم
است تا بتواند  شیفکر و تشو رِ یو سخِت درگ دهیکش شیپ  
د یوبگ یزیچ   

زمزمه کرد  ی، به آرام نیبنابرا   
؟ یخسته ام  حالت انقدر خوب هست که برام شام بپز - ! 

د یاش را شن ناله   
 !ماکان ؟ -

زد  لبخند    
 !جاِن ماکان ؟ -

و   د یتنش چرخ یِ در رگ و پ یهد  یزار و خسته  یِ صدا
وسِط قلبش نشست قایدق   

ترسونهی! نبودنت منو م  ایزود ب -   
گرفت و چشم بست ینفس   

قول    امیزود م -  ! 
به اتاق رفت   یحت  ی و وقت یکوتاه بود و پر از دلتنگ تماسشان

بود  یصدا و کالِم هد  رِ ی هم ذهنش درگ   
، اخم کرد و   اسای ی  دهیبهت زده و رنگ پر  ی  افه یق دنِ ید  با

شد  دهیفکرش از خواهر به سمِت برادر کش   
؟ نیچشه ا - ! 

گفت اسا یبه  ی به او انداخت و سپس به آرام ی نگاِه چپ ماهان   



اش  هیعل   کنهیداره خالف م برزیبود فر دهیپدرت فهم -

  برزِ یفر کنه یهمه اش ثابت م نایمدرک جمع کرده بود  ا
ی عامر  

که دستش تو خوِن مردمه سالهاست   
یشانیو پر یپر بود از آشفتگ اسا ی کالمِ    

رو جمع کرده باشه ؟ نا یاز کجا معلوم بابام ا - ! 
عاقل به   کی، چون نگاِه  اسای زد و نگاهش به  یلبخند  ماهان

جاهل بود  هِ یسف  کی   
بخون ! با دقت تر بخون نویا     اسای -     

بود  ی کوچک و کوتاه ادداشتِ ی    
را خوانده بود  آن   
سرشار از ترس و   شیشناخت و نوشته ها یپدرش را م  خطِ 

توانست باور کند  ی نفرت بود اما    نم   
که مادِر تنها عضِو خانواده اش بود ؛  یپدرش و زن یعنی

شدند ؟  ش یها تیو جنا  برز یفر ی قربان ! 
لرزانش را مشت کرد  دستانِ     

بم و گرِم پدرش را در پِس ذهنش بشنود ،  یِ توانست صدا یم
شدند رمان هور ی مخط به خِط جمله ها دروِن مغزش تکرار   

 
 
 



 
 
 
 
 

- "  یِ است  او تحِت لوا تیخالف و جنا برزیسرتاسِر کاِر فر

ی پوشاک اش ، مواد را به داخل کشور قاچاق م یکارخانه    
  یمدل شدن در برندها ی"دختراِن جوان را با وعده -"    کند 

روزها اصرارِ  نی"ا– "    بد یفر یم  یمعروِف جهان   
دانم که   ی"م -کند     " کی دارد که من را هم شر یاریبس
او و  هیاست عل یپوشه ها مدارک نی" ا-است   "  دهیفهم  
  ی مردم و مقام ها یِ ها  هیل انِ ی آدم ها م  نی" ا-دستانش    "  هم

کی خطر نزد  دانمی"م -مختلف نفوذ کرده اند     "  
که   یمرد  نیتر  ک ی" دخترم را به برادرم ، به نزد -"     است
" پسرم ، فرزنِد دلشکسته ام-"   سپارمیم ناسمشیم     

"-" همه   نیهمسرم ناراحت است ، حِق او ا یِ وجدانم برا

اند  ک یترسد  آنها نزد  یداند ، او م ی" او م- "    ستیترس ن    
"  

ش خم شد و پر خشم  بدنسرش فشرد و  یِ را دو سو دستانش
د یغر   

! تموم شو یتموم شو لعنت -  ! 



د ید  یرا م شی چشم ها  انگار    
را شیلبخندها    
شده بودند  ریبه شدت درگ گریکد یبار با  نیآخر    
کرد  نیبود  او را نفر دهیکش  اد یسرش فر بر     

د یکش رونی جهنمش ب انِ یمتاسِف ماهان او را از م یِ صدا   
گوش کن ! آروم باش   اسای -  ! 

ست   را بال آورد  چشماِن سرخ شده اش در نگاِه او نش سرش
زد  ماهان اخم داشت  ینفس نفس م   

نامه   نینه  تو ا  ایگذاشته  نجایپدرت ا نویا میدونیما نم -

براشون ی سپرده که اگه اتفاق  ی نوشته که مدارک رو به کس  
بود ؟! و   کیبه پدرت نزد   ی ک ادتهی  سیبرسونه به پل افتاد 

؟ رفتن یکجا داشتن م یاصال پدرت و مادِر هد  ! 
سرش را تکان داد و آرام گفت اسای   

بود پدِر فرشته   ی میکه اون دوران با بابا صم  یتنها کس -

شناسمیکه من م یبود  حداقل کس     
د یبه چانه کش یدست ماهان   

که دخترش رو بهش   برهیهم که ازش اسم م یپس مرد  -

، پدِر فرشته اس سپرهیم     
دهد  ی باز هم سر تکان م اسای    

  یبار م نیچندم یخودش را برا یپدرش درباره  ی جمله
  خواند 



  د یوقت نبخش  چ یمرا ه    اسایپسرم   فرزنِد دلشکسته ام   " -

ی داشتنش نزِد خودم هر کار یِ داند برا یاما خدا م  
کنم   یهمسرم را طالق دهم و او را راض یخواستم حت  کردم

کردم  یچه م ی که دست از لجاجتش بردارد اما    با هد   
نوشته هم اعتراف  نیکه دانستم حضور دارد   ا یا ی با هد  !؟

ماند  ی نامه    از من هر چه که باق تینامه است و هم وص  
   یهد  یاش برا یاست و باق  اسا ی یهفتاد درصدش برا ،
ما نباشد و بتوانم باِر   یِ کنم در پ ی آنچه که فکر م دوارمیام
هور  گررمانید   
 
 
 
 
 
 
 
 

کناِر هم آوردن خانواده ام تالش کنم اما اگر نتوانستم ،   یِ برا
ی مرا ببخشد  به خاطِر آنکه نتوانستم پدر اسای دوارمیام  

باشم که دوست داشت شیبرا     " 



چشمانش فشرد  پدرش   پدرش     یِ دستانش را رو کفِ 
    پدرش
شانه اش نشست  سر چرخاند  ماکان بود  گرفته   یِ رو یدست

نیو غمگ   
، پدرت رو ازت گرفتن و من ، پسرم رو  انتقاِم پدرا   تو -

،   ی و انتقاِم پسرا رو ، پدرا  پدر و پسر رنی گیرو ، پسرا م 
م یتونیم  
  یپدرت برا ی؟! نوشته   اسای  ید یگوش م   میا یپسشون برب از
که  نهی ا ی برا  یو افسوس بخور یکه بخون ستین نیا  

خون  نیبشه  الن وقتشه که بالخره ا مالیخونش پا ینذار
رهیرو بگ  برزیدامِن فر     

مدارک انداخت  ی باق یِ پدرش را رو ی پوزخند زد  نامه  اسای
ستاد یو ا د یکش ین یب  رِ یو دست ز   

  یِ من  خوِن بابا گلو یِ منه  تو دستا یِ خوِن بابا تو رگا -

تو تنِ  یجون  گهیکه د  دهیو انقدر فشار م رهی گیرو م  برزیفر  
نباشه نجسش  ! 
د یرا چسب شیو بازو د ی از جا پر ماهان  

نمیبب ستای! وا وانهی! د  ی ه یه یه -  ! 
هل داد واری و به سمِت د  د ی را عقب کش او   

رو   نایا ی ک می مشخص کن  د یبا ی بکن یهر غلط نکهیقبل از ا -

گذاشته نجایا  ! 



د یاخم کرد و دستش را عقب کش اسای   
! بابام ی؟! معلومه ک ی چ یعنی -  ! 

اما سر تکان داد  ماهان   
 وارِ یتو د  یسپرده    ول نیفرِد ام ه یبه  نویبابات نوشته که ا -

اسای  می کن قیدرباره اش تحق د یشد  با دایخونه تون پ   
 ی کرده بعد هر کس  انتی به بابات خ یک  می بذار مشخص کن پس

، بکش یبکش یخوایرو م  ! 
به اطراف انداخت یهم نگاه  ماکان   

رو  واریو بعد د  می خونه رو مرتب کن د یفک کنم اول با -

میدرست کن  ! 
گفت و   یظیهم فشرد و اَه غل یِ را رو شیاما پلک ها  اسای

برپاست یدانست دروِن دِل او آتش ی ماکان م     
*** 
  یِ را آرام از رو شانشیپر یِ سرش نشست و موها یِ بال
کنار زد  یشانیپ   

ُهد ؟ُهد  - ! 
لبخند زد  گونه اش    د یبه سمِت دسِت او چرخ  یبه نرم  سرش

  را نوازش کرد 
 !خانــم ؟ -

و خسته لبخند زد و دِل  جی، گ دنشیبا د   دند ی لرز شیها پلک
خورد  رمان هور یماکان تکاِن سخت  



 
 
 
 
 
 
 
 

و نگران بود دهیترس یهد   
را گذرانده و در غم به سر برده بود  یبد  یها و سالها  روز   
ها به خاطِر شرافِت پدرش بود  نیا یهمه  و    

  ی ریگیپ الِ ی خ یگرفت و ب  ی م دهیرا ناد  ایتماِم آن قضا اگر
در کار نبود و خودش ، یمرگ و فقدان د یشد شا یاش م  

چون او  یهم عاشق مرد  یکرد و هد  یرا بزرگ م فرزندش
شد  ینم   

   زد یشانه اش انداخت و به او کمک کرد که برخ رِ یز دست
  زمزمه کرد 

نجاینه ا  یرو تختت بخواب د یبا -   
او گذاشت و تا   ی  شانه یِ حرف ، سرش را رو  یاما ب یهد 

، دوباره غرق خواب شد د یایماکان به خودش ب   



،    د یفهم  یاگر م یداد  هد  هی مبل تک  یگرفت و به پشت ینفس
؟ بسازد  قت یتوانست با حق یم ! 
حادثه بوده  کی  نشیبا خودش کنار آمده بود که مرِگ والد  او

طانِ یش کی، که دسِت   ریدانست که نه دسِت تقد  یو اگر م  
  ی او را از نعمِت پدر و مادر محروم کرده ، تاب م ی نیزم

 !آورد ؟
# 

*** 
را   نکشیانداخت و ع ز یم یِ درون دستش را رو یِ ها عکس
  یِ ، کِف دست محکم رو  یآنها و بعد با کالفگ یِ هم رو
 صورت

د یکش     
ست یکرد دروِن مغزش همهمه ا یم حس    
بودند و او را به داِم   ختهیو صداها در هم آم رهایتصو

کشاندند  یم یوانگید    
شد و   یتکرار م شیماهان هر لحظه دروِن گوش ها یِ صدا
ماکان پررنگ یِ عکس پشِت پلک ها کی     
داشت داریبا آنها د   یحت د یشناخت  شا یرا م  شترشانیب    
بود  دهیکارش در وزارتخانه د  لِ یاز آنها را اوا یکی   

انداخت که   یجواِن تازه کار بود و باد به غبغب م  کی  یوقت
ی قابل توجه یدارد که بدون تجربه و سابقه   ی گاهیآنچنان جا  



  ی ماست و ن دهیبزرگان رس گاهِ یاش به جا یپا  یراحت به
َکنَد  ی اش را م ی، گوِر زندگ  هیدانست که هر ثان    

  شیبه سمِت گوش ها شیگونه ها  یِ را از رو شیها دست
آنها را فشرد  یِ و رو د یکش    
بود که چند ماِه اول به او راه و رسِم جذِب    یمرد  یگرید 

ی آموخت   آن هم به خواسته  ی را م  یکار طی همکار و شرا  
یعامر  برزِ یفر  ! 

در هم قفل کرد  شیموها انِ یرا در پشِت گردنش و م چنگش    
لنگد ؟  ی کاِرشان م یِ جا ک یآدم ها  نی ا د ینفهم چطور ! 

  دنیجنگ یبرا  یتوان گریچسباند و د  زیاش را به م یشانیپ
 نداشت  رمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

  یِ حماقت ها نی ا د یفهم  یگذشت تازه م  یهر روز که م یوقت
کشانده  نجایخودش بود که کار را به ا   



اعتماد کرد  د یکه از راه رس ی کند به هر کس  اطیآنکه احت یب     
بود  ی عامر برزِ یاشتباهش ، فر ن یبزرگتر و   
حال او هم   یآنها را قبول نداشت ول ی هیماهان نظر نکهیا با

ی همان کس برزیداشت که فر  نانیاطم نی، از ا وشیچون دار  
چرخاند  ی حنه را مص  نیکه ا است     

  شیلبخندها یکه روزگار  یآن مرِد چاق و شکم گنده ا یعنی
به  ونیدانست ؛ اف یدلش م  یِ و صفا یاز مهربان یرا نشان  
  یم  یداد و دختراِن پر آرزو را به کاِم تباه یجوانان م دستِ 
؟ د یکش ! 
سر برداشت و  یِ را از رو شی، دست ها  یو عصب کالفه
د یکوب ز یم یِ رو   
بست و نفس گرفت چشم   
سالها خواسته   نیکرد خودش هم مقصر است و در ا یم حس
ناخواسته به او کمک کرده ای  
کرد تماِم   یبود که حس م  دهیرس ییآن لحظه به جا در

است جهی نت ی ب شیکارها   
تماِم مدت زماِن قرار مالقاِت   د یدانست چطور با ینم و

و ساکت بماند  اورد یرا تاب ب  برزیبا فر شیفردا   
ییچا  ایماکـان ؟! ب -   

به عکس ها انداخت ی گرینگاِه د  مین   



آدم ها آنقدر راحت به هر دستگاه و  نیشد که ا یم چطور
ی که به دست م  ی کردند و از قدرت  ینفوذ م ی شرکت و بخش  

آنها رشد   انِ ینمودند که از م  ی استفاده م یمردم هیعل آوردند 
 کرده و سر برآورده بودند ؟ 

که   یدکمه دار یرا جمع کرد و دروِن همان پوشه  نهاآ
ختیماهان به دستش داده بود ، ر   

د یرا د  یبه در نشست و سرش را که بال گرفت ، هد   یا تقه   
سرخ یو با صورت دهیبر نفس   
روزها سخت تر از   نینمانده بود و ا مانشیتا زا ی اد یز زمان
داشتی گام برم شهیهم   

زد  یلبخند    
ومدمیم -   

انداخت و  واریداده اش به د هیدسِت تک  یِ وزنش را ، رو یهد 
گرفت ی نفِس کوتاه   

یکنیکار م  یچ نم یگفتم   گفتم بب   یاتاق نیدو ساعته تو ا  -   
به چشم   نکیداد و ع یکارش جا زِ یم یِ را دروِن کشو همه
  زد 

خرده کار یسر  هی  یچیه -   
او کرد  بدنشد و دستش را حائل  کشینزد    

رمان هور یتون یکه نم ی نیبیاونور برو  م نوریتو هم کمتر ا -  
 



 
 
 
 
 
 
 

و آرام زمزمه کرد  د یخند  یهد    
که فکر   قرارهیاوقات انقدر ب  یبعض  نمیجا بش هی تونمینم -

الن وقتشه نیهم کنمیم   
را گرفت و به او   شیلِب ماکان بال رفت ، بازو ی گوشه

ند یمبل بنش یِ کمک کرد که رو   
بطِن برآمده اش   یِ دست رو یزانو زد و به نرم  شیروبرو
د یکش   

  ا یرو هی کردمی وقت فکر نم چی ه    نمش یبیم گهیچند وقت د  -

باشه ی و واقع کینزد  تونهیانقدر م   
بود دخترکش بفهمد   دوارینشاند و ام یتِن هد  یِ رو یا شکوفه
اوست یاز محبِت پدرانه  یجرعه ا  نیکه ا    
نشست و آرام گفت  یهد  کنارِ    

؟ یتو بساطت دار یزیچ - ! 



کرد خم شود و فنجان بردارد ،   یم  یکه سع یدر حال یهد 
  گفت

مثال ؟ یچ - ! 
به پشِت دسِت او زد  ی آرام یکرد و ضربه  یدست  شیپ ماکان   

قهیدق  هی ریآروم بگ -  ! 
نِگ او را برداشت و به دستش داد و  بدن یِ فنجاِن چا ابتدا

  سپس ماِگ خودش را
یروزنامه ا   ینوشته ا   یکتاب -     

برآمده شده و رنگ گرفته   شی رخش نگاه کرد  گونه ها م ین به
  بودند 
زد  یلبخند    

کنهیصدات آرومم م -   
خودش را به سمِت   یچشمش دوخت  به نرم  هم چشم در یهد 

یکرد تا مبادا چا یم  اطیکه احت یو در حال د یاو کش  
زد  هیتک شی، سر به بازو زد یبر   

؟ یبرات حرف بزنم چ  - ! 
  انِ یحس کرد جر  د یگرم نوش یِ از چا یو اندک د یخند  ماکان
زده اش به حرکت در آمد  خیقلِب سرد و   رِ یز  یگرم   

؟ یمثال چ - ! 
گرفت ی چشم بست و نفس یهد    

اسمش ی دخترمون    درباره  ی مثال درباره  -     



  ی ریبه لِب ماکان ماند  تا آن لحظه آنقدر درگ دهیچسب وانیل
مورد فکر نکرده بود  اما تِه دلش و   کی نیداشت که به ا  

بود  دهیروئ یو سرما ، جوانه ا  ی اهیس انِ یم    
کرد  زمزمه   

 دخترمون   رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

را از بال به صورِت او داد  نگاهش   
 ! اسمش -

و سر جنباند   د یهم خند  یهد    
  اسمش -
  د یچیسر داد و دوِر او پ یهد   بدنرا از پشِت   شیبازو ماکان

  چشم بست
باشه و چه وسِط  یگندم ، چه وسِط خشکسال یخوشه  هی -

یدختِر تو ، خوشه     دهیآوِر ام ام یپ شهی؛ هم خبندونی  



زنده ام ،   یمنه    دوست دارم تا وقت یدِل سرما زده  گندمِ 
فتهی اسِم گندم از زبونم ن     

  ی  رهیخ یو مرطوِب هد  نیغمگ  یکه گشود ، چشم ها  پلک
  صورتش بودند 
ماکان را لمس کردند  ی آرام گونه  سرانگشتانش   

این یگندم   گندِم اعتصام -     
شکم چرخاند  یِ رو یگرفت و دستش را دوران یق یعم نفِس    
دستش گذاشت و زمزمه کرد  یِ دست رو  ماکان   

!؟  فهمهی الن م یعنی -  
پاسخش را داد  نی پائ  یهم همانطور با صدا یهد    

؟ ویچ - ! 
د یرقص یپنهان م یماکان ، ذوق و عشق یخسته  یِ صدا در   

  نکهیا   زننی مامان باباش دارن درباره اش حرف م نکهیا -

؟ مونهیم ادشیمن چه قدر دوستش دارم     ! 
نگاه به سمتش چرخاند  یهد    

     ی گیهر روز بهش م اد یب ا یبه دن یهم نمونه ، وقت  ادشی -

مونهیخاطرش م  شهیاونوقت هم   
ماکان به هم دوخته شدند  یها لب     
آمد ، او آنقدر فرصت داشته باشد تا هر   ی م ایبه دن   یوقت کاش
اش ، ندهیآ یِ وچکش را ببوسد و براک یِ دست و پاها هیثان  

بگذارد   یپدِر عاشق به جا کی از  یخاطرات     



*** 
در را پشِت سِر ماهان بست و با دست به مبل اشاره   یعصب
  زد 

نیبش -  ! 
بال فرستاد  ییابرو ماهان   

بتمرگ محترمانه تر بود !رمان هور یگفتیم -  
 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  یحس م  د یاش را مال ی شانیکرد و با انگشت ، پ یپوف
گرِ یبه قسمِت د  یدرد دست و پا درآورده هر لحظه از قسمت   

د یرود  غر ی م مغزش   
  حوصله ندارم  درس اخالق نده -

  یبه او عادت م د یپا انداخت  با یِ کرد و پا رو ی پوف ماهان
گریکرد د   ! 

شناخت یهمه سال برادرش را م نیاز ا بعد    



از چشم برداشت و پلک  نکی نشست و ع شی روبرو اکانم
  بست و چشمانش را ماساژ داد که ماهان گفت

کم حرف گوش کن و خالص هی دنیهمه درد کش نیا یِ جا -   
جواب تنها به او   ی داد و به جا هیمبل تک  یِ به پشت ماکان
و پلک زد  ستینگر   
گرفت و گفت ی نفس ماهان   

شد ؟ یخب حال بگو امروز چ - ! 
کرد  یو سع د یکش شیموها رِ یانگشت پشِت گردنش و ز ماکان

  با فشردن و لمس کردن ، درد را آرام کند 
با   تی کار ی  دوستیبهتره  گهیمشت حرِف مزخرف ! م  هی -

ن یبه هم  یشراکت تون رو به هم نزن  ی مهراوه رو حفظ کن  
  نیو از ا شرفتتهیپ یراه برا نیبهتر  ی بر شیپ روش

به چه دردش  چارهیاون دختِر ب ستیمزخرفات ! معلوم ن
و خورهیم  
از دستش بده   ستیکه حاضر ن  کنهیازش م یاستفاده ا چه
محاصره ام  ییکارش دوتا شیالغ ! خودشو و پ ی  کهیمرت  

لعنت به هر جفت شون  ام یبودن بلکه کوتاه ب کرده  ! 
، چهار انگشِت هر   د یخز  شیها قهی آرام به سمِت شق درد 

آنها فشرد   یِ دستش را رو   
و آرام گفت د یلب کش یزبان رو ماهان   

می ریدخترا بگ ی درباره  یم یتصم هی د یبا -   



اخم کردن نبود اما  ی برا یشتر یب یِ ماکان جا یِ ابروها انیم
حالش را رییصورتش آنقدر در هم شد که ماهان هم تغ   

  بفهمد 
به مامان و بابا دروغ   میتونیچه قدر م گهی؟! د  هیخب چ -

نیکه همه مون از ا  میریدرست بگ مِ یتصم ه ی د ی؟! با میبگ  
می ا یدرب یفیبالتکل   
رفت زش یبلند شد و به سمِت م ماکان   
کرد مرتب   یرا برداشت و سع ز یم یِ رو لِ ی ها و وسا برگه

  کند و در همان حال گفت
ولشون   میو دشمن ندار ستین  ینه که دور و برمون خطر -

برن شهر دور که دستمون ازشون کوتاهه  میکن  ! 
ُسر داد و  زشیم یرا دروِن کشو یپوشه ا یحوصلگ ی ب با

  دِر آن را محکم بست
خون گرفتم فقط   مدت صبر کردم و خفه نیمن اگه تو تماِم ا -

تو هر  یدونیوگرنه خودتم م  م یکه دار هیط یبه خاطِر شرا  
حال هم    کردمی برخورد م گهی بودم جوِر د  یا گهید  تِ یوضع

  میو افتاد   نهیاوضاع هم م یو چه نخوا میکه فعال چه بخوا
 توشرمان هور

 
 
 



 
 
 
 
 

که دوتاشون  نهی تهش ا  میرسیبه کجا م م ینی بب میبهتره ادامه بد  
هیرو اخراج کنن و مامان و بابا هم بفهمن دختراشون   

  نیتو خونه  بدتر از ا میحبس شون کن میزدن که مجبور یگند 
؟ میدار ! 
رفت   ی که به سمِت در م یرا برداشت و در حال چشیسوئ
د یپرس   

؟ یاومد  نیبا ماش - ! 
هم برخاست ماهان   

اداره منو رسوند  نِ ینه  ماش -   
را به سمتش انداخت  چیتکان داد و سوئ ی سر ماکان   

 ! تو برون -
تا   ستاد یعقب تر ا ی هم به ناچار به دنبالش رفت و کم ماهان

اش بکند و بعد  ی ها و سفارشاِت لزم را به منش هیاو توص  
هم از دفتر و ساختمان خارج شدند  ی به شانه  شانه   
گفت زد یکه استارت م یپشِت فرمان نشست و در حال ماهان   



   یبره دنباِل هد   گمی م یخونه بابا ؟! از اونورم به هست میبر -

یکم استراحت کن هی  یتونی م اد یتا ب   
 یچشم گذاشت و هوم یِ را خواباند و دست رو یصندل ماکان

گذاشت و راِه خانه تیرضا یِ گفت  ماهان هم آن را به پا  
گرفت شیپرا در    یپدر ی   
گفت یسکوت ، ماکان به آرام ی از کم پس   

دارم ییفکرا هی -   
 نیبه او انداخت و دوباره به جاده و ماش ینگاه  م ین ماهان
رفتند  ی م گری به سمِت د  یچشم دوخت که مدام از سمت ییها  ! 

- 
؟ خب ! 
را   شیزد و ساعدش را برداشت و چشم ها  ی کجخند  ماکان

  سمِت او چرخاند 
رو به   ایلیکه خ یروش فکر کنم   مثه بمبه  بمب  شتریب د یبا -

ندازهیهول و ول م   
و چشماِن تنگ شده اش را  ستاد یها ا نیپشِت صِف ماش ماهان

  به او داد 
تو سرته باز ؟ یچ - ! 

گشوده شد و دوباره چشم بست یماکان به لبخند  لبِ    
یفهمیبه وقتش م -  ! 

پدال فشرد   یِ کرد و دنده را جا زد و پا رو  یهوف ماهان   



رو   هینباشه که گنِد قض  ی زمان  فهممیم ی وقت دوارمیام -

یدرآورده باش  ! 
 رمان هور #

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
زد  ی شال اش خودش را باد م  ینشسته و با لبه   یصندل یرو   

و گرچه  د یچرخ یبا ذوق و شوق مثل پروانه دورش م رودابه
، قربان صدقه شیگفت اما با چشم ها ینم  یز یچ یکالم  
رفت یم اش   
قابلمه را برداشت و رو به او گفت درِ    

یگفت دوس دار  یماکان م  پزم یبرات دارم فسنجون م -   
باعث   د یترس ینگاه کرد  م  یبه هست  یچشم ر ی و ز د یگز لب

ن یوقت چن  چ یاش شود  هر چند ه یحسادت و اوقات تلخ  
خب یبود ول دهی از او ند  یزیچ     



کرد رودابه ،  ی هم حس م  یعروِس بزرگتر بود و هد  او
کند   یاز اندازه به او محبت م  شیب   
یافراط ی به گونه ا د یشا   
به ساعتش انداخت  یبلند شد و نگاه یهست   

و بدمداروش رم یپسره رو بگ نیبرم ا -   
کرد غرغر کنان گفت یکه آشپزخانه را ترک م یدر حال و   

بود ؟ یموقع سرماخوردنت چ نیآخه ا - ! 
د یلب کش  یِ زد و زبان رو یلبخند    
گذاشت  شیرو ِش یتازه را پ ی وهیاز آبم یوانیل رودابه   

هم   ی نیریش خچالیخودم گرفتم   صبر کن   صبر کن تو  -

 ! دارم
که زحمت نکشد  د یفرصت نکرد که بگو یهد    
که دروِن   یا  یدست شیبعد با پ یو لحظات د یفرفره چرخ  مثل
زدند ، نزدِ  ی خوش آب و رنگ چشمک م ی ها  ینیریآن ش  
بازگشت او   

را به سمتش هل داد  یدست شینشست و پ کنارش   
تا غذا آماده شه کشهیبخور   طول م -   

و آرام گفت د یلب گز یهد    
 ! ممنون -

به دهان   ی ا ینی ریمادِر ماکان ، ش نِ یسنگ  یِ نگاه ها  رِ یز
ش یپا یِ که زن ، دست رو د ینوش وهیاز آبم یگذاشت و کم  



  گذاشت
شد  لبخند بر لب داشت  دهیبه سمِت او کش یبه آهستگ نگاهش
زدند  یاز اشک برق م  شیحال چشم ها نِ یو در ع   

ازت تشکر کنم ؟!رمان هور یچطور -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 یگرد شدند و رودابه اجازه نداد تا سوال  یهد  یِ ها چشم
  بپرسد 
گذاشت یشکِم هد  یِ ، رو یلرزانش را به نرم  دستِ    

؛ خدا بچه ات رو برات نگه   یبچه ام رو دوباره بهم داد  -

  داره
بطِن او نشست یِ رو  سشیخ چشمانِ    

  مامانبزرگه قربونش بره -
دسِت او گذاشت یِ دست رو یهد    

 ! خدا نکنه -



و آهسته گفت د یاش را بال کش  ینیاما ب رودابه   
اون خدانشناسا اون بال رو سِر فرشته آوردن ،   یوقت -

آدم مرده بهمون دادن  به خودم گفتم   هیماکان  یِ جا یانگار
 بچه
هاش ، داد و  ه ی، گر شی شونی، پر شیرفت  سرگردون ام
رو بهم ایدرموِن من    اما الن    دن یدرِد بشده بود  داداشیب  

برات نگه داره اتوی، خدا دن یداد    
بغض کرده ، با هر دو دستش ، دسِت او را گرفت یهد    

من ماکانه یِ ایمامان    دن -   
هم فشرد و دوباره زمزمه کرد  یِ را رو شیپلک ها رودابه   

برات نگه داره اتویخدا دن -    
پدرسوخته نمی وول نخور بب -    

از خودش ، حضورش را اعالم کرد    شی پ یهست یِ صدا
و  دند یرا پس کش شانی، هم زمان دست ها یرودابه و هد   

که در کشمکش بودند ،  یبعد مادر و پسر در حال یلحظات
  وارِد آَشپزخانه شدند 

از دسِت مادرش   د یداد تا شا ی و تاب م چیبه خودش پ طاها
بود تا  دهی او را چسب یدست هم دو یکند و هست داینجات پ  
زد ینگر   



گرفت    حصاررفت و طاها را به  شوازشانیبه پ رودابه
کنترِل پسِر   یاز تالشش برا یسرخ ناش  یهم با صورت یهست

 سمج و
زد  هیتک واری، به د  لجوجش   

بده  اون شربتش رو بده بخوره     رتیمامان   خدا خ یوا -

امیمن از پسش برنم  ! 
  رِ یدو عروس ، رودابه ز یگرد شده  یِ در برابِر چشم ها و

و  د یسرش کش  یِ حرف زد و دست رو ز یر زیگوِش نوه اش ر
 بعد 
هر چه تمام تر شربتش را به او خوراند  یراحت به   
ورد خوانده بود  ییگو   

گونه    د یمتعجب شان خند  یچشم ها دنِ یو با د  د یچرخ رودابه
حصارکه مثل بچه گربه دروِن  شکوفید طاها را  ی  

جمع شده بود رمان هور مادربزرگش  
 
 
 
 
 
 
 



 
رو رام کنم نایمثه بابا و عموش سرتقه  من بلدم ا -     

هم به دنبالش یو هست د یخند  یهد      
د یچرخ یکه لبخند بر لب داشت ، به سمِت هست همانطور   

چنده ؟ ساعت  - ! 
ساعت نشست  یِ اش به رو ینگاِه جار دوباره   

میهشت و ن -   
بال انداخت ییابرو یهد    

وقته خوابه  یلیبرم به ماکان سر بزنم  خ  -   
ستد ی، توانست با ی و هست زیبه کمِک م سپس   
  یِ بلندش را رو یسر مرتب کرد و دنباله   یِ را رو شالش

د یشکمش کش   
خان و ماهان ،   اریاز آشپزخانه خارج شد  اسفند  یآهستگ به
کردند و  یبا هم بحث م ینشسته و به آرام ون یزیتلو یِ جلو  
گرفته و سر    یجا  نیزم یِ پدرشان رو یِ و تابا ، دو سو مانا
گذاشته بودند   شیبر پا   
است شیدخترکش دروِن گلو  یِ کرد دست و پا یم حس  ! 
  یلحظه ا  ستاد یو پشِت دِر اتاق ا د یبا خس خس کش ینفس

در را گشود  یمکث کرد و سپس به آرام   
نفره به خواب رفته    کیتخت   یِ اتاق و رو یکه گوشه  یمرد 

    ، همسرش بود 



زنده بودن ، جان   نِ یدر ع یگفت روز یکه مادرش م یمرد 
   سپرده بود 

خم   یِ پا یِ و دست رو ند یتخت بنش ی توانست لبه   یسخت به
ماکان گذاشت که نکند به ناگاه حرکت کند و به او یشده   

د ینما برخورد    
د یش دست کشبدن یِ رو   

 !ماکان ؟! آقا ؟ -
جوابش شد  یخرخر تنها   
زد  شیبازو یِ رو یآرام یبار ضربه  نیزد و ا لبخند    

برهی! بعد شب خوابت نم اید یخواب یلیماکان ؟! پاشو    خ -    
  شتریبا دست ، ب  یتکان خورد و هد  ی گفت و کم یهوم ماکان
را فشرد  شیزانو   

گه یشو د  داریب -  ! 
و خواب   گیجپلکش را بال داد و به او نگاه کرد   ک ی ماکان

گرفته اش گفت یآلود بود  با صدا   
از جوِن من تو ؟  یخوایم یچ - ! 

رمان هور   د یو با دو انگشت ، لپش را کش  د یهم خند  یهد   
 
 
 
 



 
 
 
 

گهیرو ! البته سالمت   پاشو د  جونت -  ! 
دست بال   کی  یِ سر داد و خودش را رو یا ازهیخم ماکان
شکوفید را   یهد  یشانه  یِ رو  د یکش   

که    یو قلوه رو صاحاب شد  گریجون و دل و ج گهید  -

ام مونده مگه ؟ یزیچ ! 
داد و چشم بست  آرام غر زد  هیبه شانه اش تک چانه   

نامسلمون   کو تا شب ؟ اد یخوابم م - ! 
او فرستاد  ی موها انِ یسرانگشتانش را م  یبه نرم  یهد    

النم شب شده     ی فهمی م ینگاه به ساعت و هوا بنداز هی -

ماکان  گهیبسه د   ! 
بعد ، کناِر او    یو لحظات د یچیگوشش پ  رِ یبِم ماکان ز ی خنده

  نشست
د یکش شیبه سر و رو یدست   

کار کنم الن برات ؟! برقصم ؟ یپا شدم ! چ   ایب - ! 
ماکان هم    ستد یشانه اش گذاشت تا با  یِ و دست رو د یخند  یهد 
آرنجش را گرفت و به او کمک کرد  رِ یز   



  کننیتو جمع  مردم فکر م  نیبش ای ، ب شکش یرقص پ -

یبخواب ذارمینم   
شرت به تن کرد و   یت  ستاد یو ا د یخند  طنتی هم با ش ماکان
را مرتب   شیداشت با سرپنجه ، موها یکه سع  یلدر حا  
گفت کند    

!؟ یذاریمگه م - ! 
از او ، اتاق را ترک کرد  شیغرغر کنان و پ یهد    
شد  به چشم   رهیاتاقش ، به خودش خ یِ میقد  ی  نهیهم در آ او
دانست دروِن سرش ،  یو م  د ید  ی که تار م ی مرد  یِ ها  

کند  ی م یزندگ  یا حادثه    
مرگ  هیشب یا حادثه     
د یرفت ، سِر ماهان به سمتش چرخ رونیاتاق که ب از   

دانست که تا نفهمد او چه در  یپر بود از انتظار  م نگاهش
ستیسر دارد ، ول کن ن  ! 

حال وقتش نبود  یول    
کرد  یصحبت م ی با اصِل کار د یبا اول   
کرد تا   ی م سکیگذشت و ر یجانش م  رِ یاز خ د یکه با   یکس با

    راهشان هموار شود 
*** 
د یاش کش ینی ب رِ یکنان دستمال ز نی ف نیف وشیدار   

لعنت بر پدرش یا -     



به او انداخت رمان هور  ینگاه  م ین ماهان  
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ یک - ! 
چپ چپ به او نگاه کرد  وشیدار   

روزی! دهنمو صاف کرده بابا از د  یسرماخوردگ -  ! 
، سر هر دو به آن سمت   یبه خنده افتاد و با آمدِن حام ماهان
که او ، کناِر ماکان نشست د یچرخ   
د یرا به هم سائ شیکِف دست ها ماهان   

؟ کهی داداش کوچ یکن یخب ؟! بالخره دهن باز م - ! 
زد   ه یبه مبل تک یتی با نارضا ماکان   

هم بودن هیکاش بق -   
گفت  یکرد و با بدخلق یپوف وشیدار   



من   گم ی! م  هی بق ه یبق  نیبا ا یتو هم دهِن ما رو صاف کرد  -

گهیبهشون   بگو خالص مون کن د   ! 
جنباند   یهم سر  ماهان  

گند نزده  دوارمی؟! ام یتو سرته که چند روزه تو خودت یچ -

میما جمعش کن یکه حال بخوا یباش   
زد  ی پوزخند  ماکان   

بار تو زحمت   نیداداش ! ا دهیرس اد یاز شما به ما ز -

ندازمتینم     
مکث    یحام یِ آنها چرخاند و چند لحظه رو انِ یرا م نگاهش
  کرد 

به انتقام گرفتن ، اصل بر   میکه شروع کرد  ی ما زمان -

بود که ما دسِت برتر رو داشته  نیبود  اصل بر ا یریغافلگ
میباش    
گرفتار  شون  یو ما تو دسِت باز میمدام ضربه خورد  یول
الن وقتشه که ورق برگرده   میشد    

د یکرد و پرس ک یبه هم نزد  ی را کم شیابروها ماهان   
؟ ی چ یعنی - ! 

برق زدند   شیماکان کج شد و چشم ها لب   
اد یوقتشه مرده از گور در ب یعنی -      

# 



کالِم او را   یِ داد که معنا ی و ماهان نشان م وشیدار نگاه
  درک نکرده اند 

مبل   یجلو آمد و لبه  یو کم د یلب کش یِ زبان رو وشیدار
ی داشت در گفتن ، که چند بار د ینشست  انگار ترد   

د یرا باز و بسته کرد و بعد پرس انگشتانش   
؟ ی چ یعنی ؟!  یگیم یچ - ! 

انداخت که همانطور خونسرد  یبه حام ینگاه  می ن ماکان
  نشسته بود 

دوخت رمان هور وشیچشمانش را به دار سپس  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ه یکه  میانجام داد  ومد یاز دستمون بر م یهر کار یروز هی -

حال وقتشه  میو مرده نشون بد  میآدم رو زنده نگه دار  
   میبردار واریها رو از د  هیو اعالم م یقبرش رو بشکن سنگِ 

برسه د یآدِم زنده ، به زنده بودنش با   



و   دند یچرخ یسمِت حام  وشی دار یِ ، مردمک ها  یمعطل یب
او نشستند و چشمانش گشاد شدند  یِ رو   
زد  لب   

 ! نه -
به   هیشب  ی رِد نگاِه او را گرفت و او هم ، واکنش ماهان
داشت وشیدار   

 !زده به سرت ؟ -
بود  ینی ب شیل پماکان قاب یِ و استفهاِم هر دو ، برا ینف   
او   یروبرو خواهد شد ول ییدانست احتمال با مخالفت ها  یم

را کرده بود   شی، صحبت ها د یبا آن که با    
رو به او پرخاش کرد   یبه تند  ماهان   

  ی بفهمن حام  هی؟! فقط کاف ی گ یم یدار یاصال معلومه چ -

تا از خطر  یرفته چه کارا که نکرد  ادت یزنده اس ! 
 دورشون 

وسِط بال و دردسر ؟!   ید یهلشون م ی؟! الن با سر دار یکن
! از چپ و  دنیمهلت نم یا هیبفهمن زنده اس ثان یوقت  

 نکه یا یبرا کننی م  یحذفش کنن ! هر کار  کننی م  یسع راست
آدِم مرده از کجا سر درآورد نیا هویبفهمن چه خبره و     

زنده اونم  ! 
به او چشم داشت یالیخ  یو ب یهمانطور با خونسرد  ماکان   

 !خب ؟ -



بال رفته   شی ؛ صدا د یبود که بر او خروش وشیبار دار نیا
  بود 

  یعنی؟!  ی چ یعن یحرفت  یفهمی خب ؟! خب و زهِر مار ! م -

یخودتو به کشتن داد   قِ یتو رسما رف  ! 
داد و پرخاش کرد  یرا به حام نگاهش   

بگو یز ی چ هی؟!  یِد تو چرا لل شد  -  ! 
گذرد   یم  یدانست چه در دِل حام ی فقط خدا م و    

نگاه کند ، با همان آرامِش اعصاب   یآنکه به حام ی ب ماکان
  خردکنش گفت

حرف زدم و اون تمام و   یمن قبل از شما ، با خوِد حام  -

 ! کمال موافقه
ستینگر ی م یناباورانه به ماکان و حام  ماهان   
گذشت ؟ ی دو مرد چه م نیفکِر ا در ! 

 !چه خبره ؟ -
کدام سرنچرخاندند تا جواِب دخترها را بدهند  چیه    
  ی هم بودند ، احتمال با مخالفت ها گریشک اگر سه مرِد د  یب
شدند رمان هور یروبرو م  یشتریب  
 
 
 
 



 
 
 
 

برداشت  ی به سمِت حام ی از جا برخاست و قدم وشیدار   
دسِت  ی! تو هم عقلتو داد ؟ گه یم ی چ اروی ن یمنو نگاه ! ا -

ناقص العقل ؟ نیا ! 
  نیبار بود که از آغاِز ا نیبه او نگاه کرد  اول  یبه آرام یحام

دند یچرخ ی در حدقه م شی بحث ، چشم ها    
ونمیجونمو نجات داده  بهش مد  یگ یکه م یناقص العقل نیا -   

، سفت و سخت کناِر تنش   وشیدار یمشت شده  یِ ها دست
د یقرار گرفتند  از خشم صورتش گلگون شده بود  غر   

تو اون کوه  ی؟! مگه تو نبود   نی؟! کدوم دِ  یونی؟! مد  نیهم -

؟ نیکدوم دِ  گهی؟! د  ید یبه دوش کش نویو برف ا ! 
  ب ی، عج نیکه هنوز هم خونسرد بود و ا  ستیماکان نگر به
نمود  یم   
آرام  دادهایها و داد و ب ینبود که در مقابِل سرکش یکس او
که جلز و ولز  ست ینگر  یاو ، لم داده و به آنها م یول ند یبنش  
 نیاول یکردند  ماهان هم مات و مبهوت مانده بود  برا یم

دانست چطور خشمش را ابراز کند  یبار نم    



جاِن خودش را  ت ی کرده ، در نها ی تا به حال هر اشتباه ماکان
حال یخطر انداخته بود ولبه     
پر از خشم و نفرت رو به ماکان گفت ییبا صدا  وشیدار   

کار کنم که   ی که چ  یفکر کرد   ی؟! نشست  یراحت  نیبه هم -

وسط راه بندازم و قصه به نفعِ من تموم شه ن یا یولوله ا هی  
گذاشتِن سِر دوسِت خودت ؟! نکنه از اول  ینی ! اونم با تو س؟

گوسفندِ  هیمدت مثه  ن یبود ؟! تماِم ا نیهم فکرت هم   
؟! لبد پس   غی دِم ت شیکه حال بذار یپرورشش داد   یقربون

 ! فردا هم نوبِت منه
نگاهش را   یبه آرام ی خورد و پلک بست  حام یتکان  ماکان

  به او داد 
اشتبه سمِت آنها برد  گرید  یقدم وشیدار   

که   ی ریگیم  نویانتقاِم ا یدار  یری گیانتقام م ینه   دار ای -

کرد   یکیعقِل ناقِص تو رو پس زد و با داداشت دست به   ! 
دست   ک یرا با  وشیدار ی قه یو  د یناگه ماکان از جا پر به

د یو غر د یچسب   
 ! خفه شو -

گهیراست م -     
درهمش برادرش را متهم کرد  یِ با اخم ها  ماهان   
 د ی و او را عقب کش د یرا چسب وشیدار راهنِ یآمد و پشِت پ جلو

ستاد یبرادر ا  ی شانه به  شانه و به کنار هل داد و خودش    



رو ما ؟! اوِل   یزنت چرخوند  یِ انتقامت رو از قاتال رِ یت -

و سوم من ؟ وشی، دوم دار یحام ! 
و با خشم گفت شیدندان ها انِ یو از م د یکش  یخرناس  ماکان   

  نی، مطمئن باش  رمیبگ یازتون انتقام خواستمیاگه م -

خودم یِ ! خودم با دستا  ی ا گهیدسِت کِس د  سپردمشینم  
گرفتمیرو م جونتون  ! 

شده بود ،  رشیدستگ ییزهایچ  شان یحرفها انِ یکه از م سودا
آمد  شیپ   

  قا یدق نی؟! ا یکن یم نیاز ا ر یغ یکار  یمگه الن دار -

خودته رمان هور یِ با دستا شیوسِط آت  قتیانداختِن رف  
 
 
 
 
 
 
 
 

هم فشرد و سر خم   یِ گرفت و پلک رو ینفِس کوتاه ماکان
  کرد 



و بعد  د یزانو کش یِ گرفت و دست رو یهم دم و بازدم یحام
برخاست یبه آرام   

نیبس کن -     
  یمنتظر  یِ چشم ها یِ نیو او ، سنگ د یاو چرخ  یِ همه سو نگاهِ 

کرد که به صورتش دوخته شدند   یرا حس م   
منو تو هچل  خواد یو نه م رهی بگ یانتقام خواد یماکان نه م -

ه یکه منم تمام و کمال بهش اعتقاد دارم   هیز یچ نیبندازه  ا  
آخر رو   یداشتم نفسا یمرگ رفتم   وقت یِ من تا پا  یروز
و دور از  بیشهِر غر ه یتو  کردمی، همه اش فکر م دمیکشیم  

به   یچ  فهمهی نم چکسیه  رمی میم ی خبر یام و تو ب خونواده
یو کس خوننیفاتحه هم برام نم  هی یسرم اومده و حت  

ماکان   یندارم ! ول یسِر قبر و مزارم    اصال مزار اد ینم
 یحالش چطور دونهیکه فقط خدا م  یمنو نجات داد   ماکان

 بود
به زوِر    یی باچه روزا و ش دونهیکه فقط خدا م یماکان  

که تو   گهیقرص و آرامبخش و هزار تا کوفت و زهِر مار د 
 حلقش

 یِ لحظه جلو ه یکه شبا اگه  یرو پا بود  ماکان  ختیر یم
! ماکان منو از    د ید  یهم کابوس م گرفتیچرتش م ونیزیتلو
هی  



کرد به   لیقبر و پنهون تبد  ینام و نشون و ب  ی ب  یمرده  مردِ 
که بتونم انتقامِ  یمنتظر    منتظِر لحظه ا  ی مرِد زنده  هی  

! من ازش   رمیرو ازشون بگ دم یکه کش ییتِک دردا تک
کنم ی! فکرم نم  ستمین یمثه شما عصبان  یحت   ستمیناراحت ن  

داره   ماکان درست فکر    یا گهیقصِد د  ایشده  وونهید  که
که اونا با دسِت خودشون  میکرد   یکرده  ما تا الن هر کار  

  ینشونه بذارن و بند رو آب بدن ، نشده  هر حمله ا برامون
نسبت به  توننیوقت نم چ ی، ضد حمله زدن  اما ه میکرد   
  کردنیهاشون نفوذ کرده و فکر م نیمعتمدتر نِ یکه ب  یمرد 

نیتو ا میکه اومد  یز روِز اولتفاوت باشن  من ا یمرده ب  
ام که بتونم تو چشم شون نگاه   ی منتظرم  منتظِر روز خونه

،  نیکه کرد  ییکارا یرغِم همه   یکنم و بگم من زنده ام ! عل  
 خته یکه بتونم تقاِص خوِن ر یزنده ام ! زنده ام و تا روز  من
مونمی، زنده م رم یگناهم رو بگ  ی خواهِر ب ی  ! 

با دقت به حرف   ییبود و گو رهیخ  یرخِ حام م یبه ن ماکان
ی آن صبح دم یِ کرد اما تمام فکر و ذکرش پ  ی گوش م شیها  
قدم زدند   ی ها ابانیدر خ  یکه با حام  بود     
ترس یب  ! 
یینها ی برگه ، برگه  نیراِه آخر است و ا نیدانستند ا یم و     

برادرش چشم دوخت رانیح یکوتاه گرفت و به چهره   ینفس   



منم   ی، برا فته یبراش ب  یهر جا بره و هر اتفاق یحام -

و منم که اونو   کنم یم  یرو وارد باز ی چون منم که حام  فتهیم
 مثه
رو   قایپس شک شون دق  کنمیفرو م  برز یتو چشِم فر ی خار هی

    منه  فقط قبلش
برادرش گذاشت یِ بازو یِ رفت و دست رو جلو   

از   یجور هیاونا رو   رونی و خسرو رو بکش ب ژنیب -

کار   نیا یو برا یتونیکه م دونمیدسترس شون دور کن    م
 بهت 
  یکن ، زندون رشونیدو هفته ، سه هفته  دستگ  دم یم وقت

 شون کن و تو اون زندون براشون صد تا مراقب بذار  ماهان 
    ونمیدوتا برادر مد  نیقصه به ا نیتو ا  یاز هر کس شتریمن ب ،

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 



گشت   یدر ذهنش به دنباِل جمله ا  د یلب کش یزبان رو ماهان
توانست ی نم   یتا بتواند آنها را منصرف کند ول  ! 

زبانش را در کام چرخاند   یبه سخت فقط   
هیخودکش نیا    نیا -  ! 

حرص   یِ کوری لبش را بال برد و همان لبخنِد   ی گوشه  ماکان
قِل بزرگترش داد لِ یدرآِر پر نخوت اش را تحو   

شهینم ر یقصه ختِم به خ نیا میدونستیاز اولش هم م  -  ! 
کم سابقه گفت ی تیجمع چرخاند و با جد  انِ یرا م نگاهش   

  یروزشمار   شهیاز امروز ، شمارِش معکوس شروع م -

 یِ که اون آدم کله گنده شون جلو یاون لحظه ا یبرا د یکن
 پاتون

نه ؛   ای باشه  ی نه ، چه حام ایبزنه   چه من باشم   انوز
از دلتون دستور   د یکار کن یچ د یبا د یدون  یخودتون م

و  د یریگیم  
  میدونینه  هدف مون مشخصه ، م ا یکدوم کار درسته  د یدونیم
یآخر و بزِم اصل یتا لحظه  ایقراره حذف بشن و ک ایک  
!   دمیقول م   رم ی گیبمونن  تو شاِم آخر ، جشِن مرگ م د یبا

رو بهمون چشوند  زامونیکه درِد رفتِن عز یمرِگ کس  ! 
ستاد یا یحام  کنارِ    

که   نهیا یبکشم ، برا ی باز نیرو وسِط ا یاگه قراره حام  -

آدما بچرخه نِ ی ب تونهیکه م  هیمثه روح  لهیبراشون مثه عزرائ   



سرها به   تونهیحرفش م هیروح که حافظه اش سرجاشه  و  هی
ی! اگه قراره حام م ینیباد بده  قراره جلز و ولزشون رو بب  

مرد تا خوِد مرگ  نیمن با ا  ست یجهنم بره ، تنها ن وسطِ 
کنهیسرنوشته که ما رو از هم جدا م نیبعدش ا  رمیم    

نش  دستا انیمبل نشست و سرش را م یِ نزد  رو یحرف  ماهان
    گرفت

ستد یتواند برابِر برادرش با یبار را نم  نیدانست ا یم     
*** 

رنگ گذاشت که   یرا تا کرد و دروِن ساِک مشک راهنشیپ
باز و بسته شدِن در باعث شد سر بچرخاند  یِ صدا   
زد  یلبخند    

یتیگ -  ! 
دند یچرخ یحدقه م انِ یم  قراریب  ی تیگ ی ها چشم   

د یچیپی را در هم م شیها انگشت   
راست کرد  بدناخم نمود و  یحام   

؟ یتیگ - ! 
د یبه سمتش چرخ کامل   

شده ؟ یچ - ! 
زمزمه کرد   ی گرفته ا یِ آِب دهان فرو برد و با صدا یتیگ   

؟!رمان هور یریم یواقعا دار -  
 



 
 
 
 
 
 
 

دوباره لبخند زد  یحام   
گردمیبرم یول  رمیم -   

شدند  سیزن ، خ ی ها چشم   
داشت یبد  حِس   ! 
عذاِب وجدان و هم هم    

 ! ترس
که بابِت داشتِن محبتش در دل ،   یاز دست دادِن مرد  ترِس 

  عذاب وجدان داشت
عقب رفت ی و کم  د یگز لب   

یباشه پس  موفق باش -  ! 
در را   ی رهیفرصت نکرد که تن بچرخاند و دستگ  یحت اما
د یآمد و مچِ دستش را چسب شی پ یحام   رد یبگ   

یتیگ -  ! 



آمد و کناِر هم   یم  رونیب یچهار حرف که از دهاِن حام  آن
انداخت یم  نیآتش ی گرفت ، انگار او را در بهشت ی قرار م     

  یِ پر از گل و سبزه به پشت رو یدشت انِ یاز آسمان م ییگو
شد اما  یم  رهیسرش خ یِ افتاد و به آسماِن بال  ی م نیزم  

بود  نیگل ها ، آتش گلبرگِ      
، نرم نرمک   ی آنجا بود که حال حام یبه خاطِر مرد  او
را گرفته شیجا   
بر هم فشرد و سرش را تکان داد  لب   

گهی برم د   یچیه -     
گردن کج کرد و زمزمه سر داد  یحام   

من زِ ی عز    یتیگ -  ! 
د یکرد و چانه اش لرز بغض   

 ! نرو -
عمق گرفت یحام لبخندِ    

گردمیبرم -   
هق زد   د یپر ی ت یگ ی گونه  یِ رو یاشک قطره   

؟ یبرنگرد  - ! 
جلوتر آمد و او را حبِس تِن خود و دِر پشِت سرش کرد  یحام   

گردم یبه خاطِر تو هم شده برم -   
اش و  شانه  یِ رو یی نگاه از صورتش گرفت و به جا یتیگ

شد رمان هور  رهی شرتش خ یمارِک ت  کِ ینزد   



 
 
 
 
 
 
 
 

یی؟! اگه بـَ   بال یاگه   اگه نتونست -    
 یِ بلند شده اش رو یِ نفس گرفت و سر خم کرد  موها یحام

بم  یِ حبس کردند  صدا شانهو نفِس زن را در  دند یهم لغز  
مردانه اش آرام و خونسرد بود  و  

موِش   هیو تو خفا و مثه  ومدمی ن رونیمن از اون قبر زنده ب -

ن یا  رمیبم یزود  نیترسو تو لونه پنهان نشدم که به ا  
زنده بودن  یبرا یاد یز یِ الیمن دل    ی تیباشه گ  ادتی حرفمو

یستیدارم ؛ اما تو جزوشون ن   
اق گ چشمانِ  ، آرام بال آمد و نگاهشان در هم گره   یتی بر 
  خورد 

تو   ی زندگ یمن برا  دِ یمادرم   خونواده ام   اونا بهونه و ام -

دوست دمیفهم  یروز هیسکوت و خفا بودن  اما از   نیا  



رنگه که تو وسِط  ی آب کِ یکوچ  یشعله  هیتو ، مثه   داشتنِ 
و باعِث   زنهیدلم روشن مونده و سو سو م کِ یتار  یخونه 
ده زن  

  موندنمه
او نگه داشت ی لرزانش را بال آورد و کناِر گونه  دستِ     
کرد   یمرگ ، او را لمس م ی  رهیقبل از پا گذاشتن در دا اگر

 !؛ گناه که نبود ، بود ؟
  نی، به دل و جانش محرم تر ی ت یدانست که گ یخدا هم م خودِ 
   است
خوِد  یی، گو د یملتمِس خودش را شن یِ بست و صدا چشم

ییو با او ستادهی ا یک یتار انِ یکه م د ید  ی کوچک شده اش را م  
بود  زیزد که ناظر بر همه چ ی م حرف   

بذار حسش کنم ! منو از     لرزه یکه دست و دلم م ینیبیم -

اصال مگه عشق   ستیجهنمت نترسون ! گناهم که بزرگ ن  
؟ گناهه ! 
زِل   سیهنوز با آن چشماِن خ یت یگرفت و پلک گشود  گ ینفس

  او بود 
گونه اش گذاشت و تماِم   یِ رو یدستش را به آهستگ کفِ 

آتش افتاد  انِ یم ییجانش به ناگاه گو     
چشم   یکه باعث شد حت یمطبوع  یِ سوزانده   گرما یآتش نه
لبخند بزنند  شیها   



را دوِر خودشان  یی ش گرفته ، پتوحصار انِ یاو را م ییگو
  یجنگل یکلبه ا  یکوچک ، گوشه  یو برابِر آتش دهیچیپ

 نشسته
دهند  یها گوش م زم یدر سکوت به ترق ترق سوختِن ه و     

لذت بخش و آرامش بخش همانقدر    
کرد  زمزمه   

اشک   خوامیکنن  نم هیرو دارم که پشِت سرم گر  ییمن کسا -

بعد که برگردم و لمست کنم ،  ی دفعه   ارمیشون رو درب  
مرِد آزادم  اون روز ،   هیو من تموم شده  زیکه همه چ  هیوقت
گهیکه د  ییجا هی برمت یو م  رم یگ یکه دستت رو م هیروز  
پشِت سرمون نباشه  یِ اهیاز س یرد    
د یبلع ی و تک تِک کلماتش را م ست یگر یصدا م  یب  یتیگ   

او لغزاند   یگونه  یِ رو یانگشت شستش را به آهستگ یحام
رمان   د یبه آن دهد ؛ دست پس کش ی آنکه بازگشت ی و بعد ، ب

 هور
 
 
 
 
 
 



 
 

گرفت یق یاو پشت کرد و نفِس عم به   
بکنم د یکار هست که با یلیخ -     

به او انداخت  ینگاه  میشانه اش ن یِ رو از   
تونمی، نم  ی که باش نجایا -  ! 

بزند  یخواست لبخند  یم  د یشا  دند یلرز یتیگ  یِ ها لب   
در را فشرد  ی رهیو دستگ د یچرخ   

    مراقِب خودت باش -
اتاق را ترک کرد و در پشِت سرش بسته شد  ی بعد به تند  و   

هم   یِ زد و سر بال گرفت و پلک رو بدندست به  یحام
  فشرد 
خورد  ی رقم م یگریشکِل د   ز یهمه چ کاش     

# 
*** 
  ی پا یِ را از حرکاِت دستش رو نیبود و ا یعصب یکم  یحام

داد یم  صیاش تشخ  
  یِ ضرب گرفته بود و پا ش یراِن پا یِ سرانگشتانش رو با
  یجنباند و به کِف خودرو م  یرا پشت سر هم م  گرشید 

و د یکوب  
چرخاند  ینگاه به اطراف م مدام   



هم داشت حق   
 یاز آن همه سال در خفا بودن ، حال آنطور آزادانه و ب بعد 
از آنها قصِد جانش  یزد که عده ا یگشت م  ی مردم انِ یم د یق  
کرده بودند  ار   
رفته بود که   ش یچند روز آنقدر گرداِب اتفاقات تند پ نیا در
یگرفت ، چه رسد به حام  جهیاو هم سرگ  یحت  ! 
سال روبرو شد  نیخانواده اش بعد از چند  با    

توانست  یکه نفس به نفس شان بود و نم یسال نیچند 
    کنارشان باشد 

  یآوردِن مادِر حام اد یآمد با به   یدِل ماکان هم به درد م  یحت
زد  یبود و زار م دهیپسرش چسب  ی  شانه، که به    

کرد  یم نی مدت ماکان ، فقط خودش را نفر  نیدر تماِم ا و    
 یبه چراغ قرمز انداخت و سرش را به بالشتِک صندل ینگاه
داد  هیتک   

  یو ب یعار ی بزن به ب  یحت   لکسیباش  آروم و ر یعاد  -

بهشون بفهمون که لزم  یجور  هیاول هم  نیاز هم   یالیخ  
نگاِه از بال بهشون داشته  ه ی  یرو جواب بد  یهر سوال  ستین

باشه که دست و پاشون رو جمع ی طور هیباش ، برخوردات   
دهیمف  یدونیکه نم ییزای در رفتنت از چ  ی برا نیا  کنن   
رمان هور د ی دوِر چانه اش کش یدست یحام  

 



 
 
 
 
 
 
 

  متوجه شدم -
گرفت ینفس  ماکان   

- در حِد   ینشو  حت  یمیکدومشون صم چیممکن با ه  یتا جا

روزا به خودمم اعتماد  نیا گهید   ادهیهم ز کیسالم عل  
  ندارم
گاز    یِ سر تکان داد و ماکان با سبز شدِن چراغ ، پا رو یحام
  فشرد 
راند  یبعد ، خودرو را به گوشه ا یکم   

میبر -     
و به  ستادهیماند که ا ی شدند و ماکان منتظِر حام ادهیدو پ هر

ی گرفت و دکمه  ی قیکرد  نفس عم یساختمان ها نگاه م  
اش را بست و سمت او قدم برداشت کت   

از او گام برداشتجلوتر  ماکان   



راحته  دوسِت   المیازش خ یکم فضوله  ول هی حسابدارمون  -

جاسوسش ییجورا هیاس    یهد   ! 
زد  یتک خنده ا یحام   

ما داداش یکل قصه   هیجاسوس باز -   
داد لشیتحو یشخند یهم ن ماکان   
وارد شد و او هم به دنبالش یو ابتدا حام  ستاد یدر ا کنارِ    
را بال برد  ش یو صدا د یلب کش یِ رو زبان   

لطفا نیتوجه کن یهمگ -    
مقدمه و ناگهان داخل شده و آنها را خطاب کرد ، که   یب آنقدر
شوک زده و متعجب بودند  یآنها به گونه ا یهمه    
کت اش   یبرد باعث شد لبه  ب یزد و دست در ج یلبخند 

  عقب برود 
بهتون همکاِر   لمیما  د یو خسته نباش ریروزتون بخ -

کنم  یرو معرف دمونیجد    
آمد و   شیپ یاشاره کرد که او کم یرا گشود و به حام  دستش

آنها چرخاند  انِ یماکان دوباره نگاهش را م   
از امروز به عنوان معاوِن بنده مشغول به کار   شونیا -

فروزان یحام  یِ هستن  آقا   
زد و سر تکان داد  یهم لبخند  یحام   

 ! خوشبختم -



و   کاتیبلند شد و از گوشه و کنار ، تبر ییو صداها سر
به سمت شان آمد   ییها ییخوش آمد گو   

هم سر جنباند و آرام گفت ماکان   
- بسه  شینما  میبر   

دفتر شدند و ماکان در را بست و   یدنباِل هم راهدو به  هر
انداخت رمان هور یصندل یِ کت اش را در آورد و رو  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ری کدومشون داره برام ز دونمیشون هستم و نم  نیب یوقت -

شمیم یعصب  رهیم یآب  ! 
  ستینگر  یبود و به او م ستادهی که ا ییرفت و به او ز یم پشت

  ، نگاه کرد 
نیبش -  ! 

 یِ کت اش ، رو  یکرد و با گشودِن تک دکمه   ی هم پوف یحام
  مبل نشست



نباشن یکن یکدومشون اونطور که فکر م چیه د یشا -   
آن نشست یِ و رو د یکش شیرا پ یصندل ماکان   

پدر ما رو راحت بذاره یاون ب دونمیم د یبع -  ! 
زد  یلبخنِد کج  یحام   

؟ برزهیمنظورت فر - ! 
عقب برد و اخم کرد و با   یرا برداشت و کم  نکشیع ماکان

یِ رو ی از جعبه  یا یآن ، دستمال کاغذ  یِ رو یلکه  دنِ ید   
  نکشیع یها شهیو در حاِل پاک کردن ش د ی کش رونی ب زیم

  گفت
شبی ادبخوِد  -   

به چشم زد  نک یرا روشن کرد و ع ستمیس   
   گمی که بهت م یی زایجز چ  یبکن  یکار  ستیعمال قرار ن -

چه جاسوس داشته باشه  یکنی م ی نقش باز ییجورا ه ی یعنی  
مراقبِت   د یپس با  رسهیزود خبرش بهشون م ای  ریچه نه ، د  و

ممکن  یِ تا جا یا ی و با من م یری با من م  میباش  ! 
جنباند  ی سر یحام   

؟ نهی بکنم هم د یکه با ی؟! تماِم کار نیهم - ! 
به او انداخت و لبخند زد  ینگاه  می ن ماکان   

بختک آوارت   ه یکه بتونم مثه  د یبه نظرم نرس یفکِر بهتر -

 ! کنم سرشون
را سمتش دراز کرد  ییو ماکان برگه ها  د یهم خند  یحام   



  یی زایچ هیاز   کنهیبهشون بنداز  بهت کمک م  ینگاه هی -

یاریسردرب   
که   یمنگنه شده را از دستش گرفت و در حال  ی کاغذها یحام

زد ، گفت ی آنها را ورق م   
 !بعدش ؟ -

کرد    یرا باز م لشیمیکه ا  یگرفت و در حال ینفس  ماکان
  گفت

  یاونا چ م ینیبب د یبا    م یمنتظر اونا بمون د یبا گهیبعدش رو د  -

کننیکار م  ! 
شد و ماکان هم با حِس   رهیبسته به او خ  ییبا لب ها یحام
نگاهش ، چشم سمِت او چرخاند  ینیسنگ   
  ند یرو دارند ، احتمال خوشا ِش یدانستند آنچه که پ یدو م هر

    نخواهد بود
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 
 



 
 یِ شان داد که جلو هیبه همسا  یرا زد و در دل فحش ریدزدگ

آنها پارک کرده بود  ی دِر خانه    
بود  ستادهیکه برابرش ا یکس دنِ یلحظه با د  کی زد و  یچرخ

اش حبس شد   شانه، نفس در    
به سمتش   یفرستاد و قدم  رونیرا پر سر و صدا ب بازدمش
  برداشت

؟ یکنیم یچه غلط نجایتو ا - ! 
داد آن را   حی او ، اخم کرد  اما ترج نِ یتوه دنِ یبا شن مهراوه

رد یبگ دهیناد    
  یخواینم یگی ات م ی به منش   یذاریجواب م  ی تماسام رو ب -

چته ؟  ی نیمنو بب ! 
  یبه پنجره ها و خانه ها ی زد و نگاه ی پوزخند  ماکان

  اطراف انداخت
قرار    ای، گو یبود  ومدهیبود چرا تا الن دفترن بیبرام عج -

یِخفتَم کن  گهید  یِ جا هیبود   ! 
شد  کیهم به او نزد  مهراوه   

یستین درست صحبت کن ماکان ! از من طلبکار که -   
را بال فرستاد   شیابرو یِ تا کیچشم به او دوخت و  ماکان   

؟ ستمین - ! 



  رونیب ی، برگه ا فشیو از ک د یهم سائ یِ دندان رو مهراوه
د یاو کوب ی شانه یِ و رو د یکش   

چک ات نمیا -  ! 
  چیپ یلیو مستط کی بار  یکه چک را نگرفت ، برگه  ماکان
افتاد  نیزم یِ خورد و رو یو تاب   

خواست به خود  ی گرفت و چشم بست  انگار م ینفس مهراوه
ی بعد که چشم باز کرد ، با چهره  یمسلط شود لحظات  

و در هِم ماکان روبرو شد  یناراض   
  من که ازت عذر خواستم -

برد  بیدست در ج ماکان   
؟ ی بابِت چ - ! 

د ی لِب مهراوه به بال جه ی گوشه   
که زدم یی که افتاد   حرفا  ییاتفاقا -  

گرفت یدم ماکان   
می درباره شون حرف نزن گهیبهت گفتم بهتره د  -  ! 

بود ستادهیاو ا ی  شانه به  شانهآمد و حال   شیباز هم پ  مهراوه   
وسط ؟  ی ندازیرو م برزیپس چرا فر - ! 

گردن کج کرد و آرام گفت ماکان   
در خونه ام  رمان   یِ اونم جلو  م یحرف بزن  نجایا خوامینم -

 هور
 



 
 
 
 
 
 
 

د یمشکوک پرس  یبه هم چسباند و با لحن ابرو   
؟ یکرد  دای منو از کجا پ  دِ ی جد  یتو اصال آدرِس خونه  - ! 

شان  د یمنزِل جد  یدرباره   یزی آمد ، چ  یم ادشیکه   ییآنجا تا
  به او نگفته بود 

مات شد و سپس به سرعت به خود آمد  یلحظه ا  مهراوه   
گرفتم برزیراز   از ف  -  ! 

زد  ی پوزخند  ماکان   
قافله ؟   قیدزد و رف کی! شده شربرزی آها ! فر - ! 

گذاشت  شیبازو یِ چشم در حدقه چرخاند و دست رو مهراوه
د یو غر د یکه ماکان به شدت آن را پس کش   

 ! به من دست نزن -
گفت ظیبرد و دروِن صورتش با غ شیپ سر   

خونه ام ! من زن دارم   یِ به من دست نزن ! اونم جلو گهید  -

یبهم دست بزن   د یهم نبا یبه قصِد دوست ی مهراوه ! حت   



سر بال گرفت و چشم در چشمش دوخت مهراوه   
؟! قبال که خوب با من گرم   یافتاد زن دار ادتی هوی -

یگرفت یم  ! 
را دروِن صورِت او رها کرد  نشینفِس خشمگ ماکان   

مرِد زن دارم ، متاهل   هیال بود  الن ، الن ! من قبال ، قب -

ی بدبخت میو انقدر تو زندگ  شمی ! همسرم بارداره و دارم پدر م  
  یگوشه ا هیسر و صدا  یآروم و ب د یکه بدونم الن با دمیکش
اومدِن بچه ام باشم  نه خودم رو ایو منتظر به دن نمیبش  

پر دردسر یدوست هی  یحت رِ یو اون بکنم و درگ  نیا ریدرگ  ! 
سر عقب برد  ی اش نرم تر شد و کم چهره   

درد رو   هی خوامیو تنهاس مهراوه  نم دهیدرد کش یهد  -

حساسه زیکه به همه چ  تی وضع نیدرداش بشم  اونم تو ا   
هست که هر چه   یزی ما چ نیتموم شه  چون ب   زیهمه چ بذار

ذارهی، نم   میرفتار کن  یمثه دو تا آدم عاد   میقدرم بخوا  ! 
دست مشت کرد و آرام گفت مهراوه   

  خوامیکار رو م نیخودمو کنترل کنم  ماکان من ا دمیقول م -

ی تیاهرِم موفق هیمن  یتو برا   خوامیبودن با تو رو م نی! ا  
کنمیخواهش م      

به ساعتش انداخت و بعد سر چرخاند و به   ینگاه  می ن ماکان
   خانه شان چشم دوخت

منتظرش بود  یهد    



را ماساژ داد  شیاز چشم برداشت و چشم ها نکیع   
! تمومش کن  موفق تر از منم   کنم یمهراوه   خواهش م -

من  یبرا   تونمی؟! من نم  یاصرار دار یبه چ دونم یهست  نم  
رمان هور یخص و هم از نظر ش ی هم از نظر کار  مشکله  

 
 
 
 
 
 
 
 

و آرام گفت د یکش یآه مهراوه   
  کِ یروش فکر کن  نکنه    نکنه شر  شتریب کنم یخواهش م -

؟ یکرد  دایپ د یجد  ! 
اخم کرد  ماکان   

؟ د یجد  کِ یشر - ! 
آرام سر جنباند  مهراوه   

یکه باهاش کار کن  یکرد  دایرو پ یا گهیحتما کِس د  -   
را دست به دست کرد   فشیو ک د یبا حرص خند  ماکان   



  ه یرفته ؟! من از اول هم کارم رو به پا ادتی خــانم ! نکنه  -

جدا از اصل و یزی شراکت با تو نذاشتم  شراکِت ما چ ی  
شرکِت منه اساِس    
او انداخت یبه چهره  دانهیناام ینگاه  مین مهراوه   

کنم یخواهش م -  ! 
د یو غر د ی کش ی پوف ماکان   

لطفافعال برو مهراوه    -  ! 
زد  ینگبدنلبخنِد  مهراوه   

باشم ؟ دواریام تونمیم - ! 
بکوبد  نیداشت سرش را به سقِف ماش دوست   

 ! بــرو  -
بال آورد و سپس به سرعت عرِض کوچه را   یدست مهراوه

ی شد و با تک بوق شیتر، سواِر خودرو نیپائ ی کرد و کم یط  
  رفت
گرفت و چشم بست یق ینفس عم ماکان   

یشان از اول هم اشتباه بود   هر چند کار دوستی  ! 
دارد و  یدانست مهراوه سال هاست به او چشم  ی م یوقت
 دوستیکرد که  یم  یکار د ی در دل پرورش داده ، نبا یحس
 شان
رد یتر شود و حِس او دوباره جان بگ کینزد    
د یایماند تا حالش سر جا ب رونیب  ی و کم د یچرخ   



  د یوانست به خشم و تشنجِ ذهنش افسار بزند ، کلت یوقت
  انداخت و داخِل خانه شد و از همانجا گفت

  منم خانم -
به او زد   یاز خودش آمد  لبخند  ش ی، پ یهن و هِن هد  یصدا

بود  دهیپوش یکه لباِس بلند و گشاد    
 شکوفید ش انداخت و شانه اش را بدنرفت و دست دوِر  جلو

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

جا خب هی نیبش -  ! 
شکوفید اش را  شانه  یِ هم رو یهد    

یایتموِم روز منتظر بودم ب -   
  ی و م رد یمبل جا بگ یِ زد و به او کمک کرد که رو یلبخند 

یبرساند که مهراوه حت یباد به گوِش هد  یحت  د یدانست نبا  
شود  کیهم قصد کرده به او نزد   ی مست یِ رو از     



# 
*** 
خم شد  ز یم یِ را فرو برد و با اخم رو ک یاز ک یتکه ا یحام   

ثابت کرد  شهیرو نم ی چیه نایبا ا -   
 دنِ یبه سمت اتاق گام برداشت و سر داخل برد و با د  ماکان
بازگشت ی ، در را بست و به نزِد حام دهیخواب یِ هد    

  یز یکه ما چ کننیرو ثابت کنن  کمک م یزی چ ست یلزم ن -

ی کارخونه  هی م یدونستیما قبال م  م یرو ثابت کن  
خوب ، داره همه   یِ ظاهر یپوسته   هیکه با  میدار ورشکسته
اش یمال اناتِ یکه نشون بده فعاله و جر  دهیم ب یرو فر  
نایاما ا  هیعیطب     
را نشان داد  یشد و با نوِک انگشتش ، ستون خم   

از   ی قیرو زد که به طر ییرِد کسا شه یم ایکار زهیر نیبا ا -

و رد و بدل شدِن پول ها سود بردن  ما   یمال  یمعالمه  نیا
 که
  گهیهر اسِم د  ای نگیهولد  ایکارخونه   ا یشرکت  نیا میدونیم
یسرپا بوده ؟! حت ینداره  پس چطور یتیکه داره ، فعال یا  

بره  پس   نهیهز  یو مجموعه ا  ستمیس نیچن یظاهر برا  حفظِ 
یو گردِش مال انیداشتن و هم اونقدر جر یهم سوِد مال  



اما ما رِد     اد یبوده که از پِس تماِم مخارج بر ب  یقو شون
کاغذها ازشون اسم برده شده   نیا یِ که تو ییاز کسا یبعض
 رو
می گرفت   
و رو کرد  ر یها را ز برگه   

نیبب نویا -   
ه حداقل دو مربوط ب خشیبود با سربرِگ شرکت و تار یکاغذ 
انِ یو تراِز پا یکه گردِش مال  یقبل  یاز برگه  شیسال پ  
داد  یشرکت را نشان م سالِ    

تو   نیساده اس  اما ا یادار  ی نامه  هیبه نظر    نیبب نویا -

اگه   میبود که اون شب ما از کارخونه آورد  یهمون پوشه ا  
اش کنن ؟!  یداشت مخف یلیبود چه دل یعاد  یِ ادار ینامه   هی

بخونش  ندشیبب یکس خوانیکامال مشخص بود که نم   
  

سکوت   ی زد و لحظات هیآن را گرفت و به مبل تک  یحام
برقرار شد  انشانیم   

نگاهش را به ماکان داد رمان هور سپس  
 
 
 
 



 
 
 
 

 !خب ؟ -
لِب ماکان کج شد  ی گوشه   

 هی لیاونجا نوشته شده به دل  یِد ! خوب دقت نکرد  نید هم -

روابطِ  ی  هیها و پرونده ها ، کل یریتخلفات و درگ یسر  
فرد قطع شده و از   نیموسسه و کارخانه با ا رِ یدوا یتمام
لطفا جمع  شهیمجموعه ها درخواست م ر یو ز رهایمد   یتمام  
حساب ها و پروژه   هیلزم را انجام داده و تسو  یها یبند 
ارسال کنن  خب ؟! اسمش رو  تیریناتمام رو به مد  یها

  بخون
  

به کاغذ انداخت ینگاه  می ن یحام   
زاده یکرمعل ارِ یبخت -   

زد  ی بشکن ماکان   
قایدق -  ! 
را بال آورد   ی و دوباره کاغِذ قبل د یخودش را جلو کش سپس   



دو سال بعد از اون نامه و در   خِ یبخون   تو تار نویا -

  یمعالمه ا چی ه اد یز یلیسال به احتماِل خ نیکه تو ا  یصورت
نیبا ا  
  ینبوده و حت ان یهم در م  یپروژه ا چیانجام نشده و ه آدم

آدم  نیبه حساِب ا ی مال زیبهش نداشته ، وار یشرکت بدهکار   
شده انجام   
اخم کرد  یحام   

 !خب ؟ -
د یکش ی پا یِ رو  گرفت و کِف دست ینفس  ماکان   

-   نیآقا هشت ماه بعد از ا نیدنبالش  ا می رفت   می ردش رو گرفت

خونه  بای، دچار حادثه شده و تقر یقطع همکار ی نامه   
سو استفاده  یاش هم بد بوده  ممکنه پا  یمال  ت یوضع  نهینش

و انتقال پولها یی جابه جا یوسط باشه  از حسابش برا  
بهش بدن  و   یساکت کردنش هم درصد  یکنن و برا استفاده

و خطرناک هستن و اون رو ترسوندن یخب انقدر هم قو   
قرارشون بزنه و بگه پولها رو   رِ یطرف جرات نکنه ز که

داشته باشه  ییرابط و آشنا  د ی! پس احتمال با  دمیبهتون نم   
به چانه اش زد  یبال انداخت و دست یی ابرو یحام   

؟ میباهاش حرف بزن م ی ری، چرا نم نطورهیخب اگه ا - ! 
هر  شیرا ماساژ داد  سردردها شیچشم ها یبا خستگ  ماکان

سوزن فرو  شیچشم ها انِ ی م  یروزه شده بود و انگار کس  



کرد  یم   
می گدار به آب بزن یب د ی ! نبا م یتونیفعال نم   م یتونیما نم -  ! 

شده بود  رهینگاه کرد که به او خ یبال گرفت وبه حام سر   
؟!رمان هور هیچ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

زد   یلبخند  یحام   
  کنهیم اطیمعمول اونه که احت   یلحظه ماهان شد  هی  یچیه -

وسِط دردسر یندازیخودتو م  هوی که  ییو تو   
صاف   ییو گلو د ینوش یاز چا یجرعه ا  د یهم خند  ماکان

به کاغذ انداخت ی نگاه میدوباره ن یکرد که حام    
  ینفهمه ؟! کس یکس شهی مگه م    بهیعج  یزیچ هی یول -

داره ؟ راد یدم و دستگاه ا ن یکاِر ا یِ جا هیمتوجه نشده که  ! 
نکرد ؟ یر یگ یپ یکس چرا ! 



مچ اش انداخت یِ به ساعِت رو  یپوزخند زد  نگاه ماکان   
کنه ؟! اونا خوشنام بودن  فعال بودن  ی ریگیپ خواستهیم یک -

نیداشتن  تو ا یخوب  یاقتصاد  تِ یو فعال یو سوِد مال  
  یاش ، معلومه که کس یاوضاعِ بِد شغل نیبا ا مملکت
اد یاز پا درب یو شرکت ستمیس نیهمچ هی خواد ینم  ! 
د یبه پشِت گردنش کش یو دست ستاد یا سپس   

فعال که     م یت کندرباره اش صحب م یشده  بازم وقت دار رید  -

می هم ِش یر خِ یب   
و بلند شد  د یهم تلخ خند  یحام   
را   شانیتماِم مراقبت ها یمدت حایماهان ، ترج   ی هیتوص به

کردند و آن شب هم قرار بود ماکان   یم  یمعطوِف حام
 مراقبِ 
روزگار بِ یاز عجا یک یباشد   یحام  ! 
را جمع کرد  ز یم یِ شده رو  ختهیر ی کاغذها ماکان   

    جات رو انداختم تو اتاِق بچه  فقط -
راست کرد و به او نگاه انداخت که ساعت از دوِر مچ   بدن
گشود  یم   

؟ یگفت  ی به مادرت چ - ! 
لبش بال رفت یو گوشه  د یکش  یآه یحام   

بهش گفتم به    کنم یم  فیکه فقط دروغ رد  چارهیاون ب یِ برا -

دوِر هم جمع شدن و تا صبح قامیمناسبت برگشتنم رف  



می حرف بزن ما یو از قد  مینیدوِر هم بش قراره  ! 
دروِن دستش    یو پوشه  د یحوصله خند  یهم خسته و ب ماکان

  را تکان داد 
ییمایآره ! اونم چه قد  -  ! 

،    گریکد یدو به سمت اتاق ها رفتند و قبل از جدا شدن از  هر
سر به سمِت ماکان چرخاند  یحام   

  یزایزاده چ یماکان  مطمئنا کرمعل میازش بگذر د ینبا یول -

که بهش اعتماد کردن و هیاگه کس  دونهیم یاد یز  
  ی لیرو به کمِک اون وارِد چرخه کردن پس حتما خ پولشون

دونهیم م یکه ما فکر کن یزیاز اون چ  شتریب   
هم سر تکان داد  ماکان   

رمان هور ر یشبت بخبه موقعش   -  
 
 
 
 
 
 
 
 



  یِ بعد صدا یبال گرفت و لحظات یهم سر جنباند و دست یحام
یِ بسته شدِن دِر اتاق ها بلند شد  ماکان اسلحه اش را رو  

به سمِت پنجره   یو پشِت قاِب عکس گذاشت و به آهستگ زیم
د یآن را کنار زد و کوچه را پائ یرفت  آرام گوشه    

  یپس پرده را انداخت و لبه  امد یبه چشمانش ن  یمشکوک زیچ
  تخت نشست

  یو هد  د یپتو خز  ریبرادرش فرستاد و بعد ، ز یبرا  یامکیپ
شکِم برآمده اش  یِ و دست رو د یکش حصاررا از پشت در    

تا آمدِن دخترکش نمانده بود   ی زیچ  گذاشت     
*** 
به نظر   شهی بود اما او خونسردتر از هم یعصب یکم  یحام
د یرس یم   
به اطراف کرد   یو نگاه ستاد یا   

به درخواسِت معاونِت غذا و دارو   هیعاد  یجلسه  هی -

چون اونقدرا هم مهم  می شرکت کن نجایمطمئنا قرار نبوده ما ا  
اما میستین     

شلوارش فرو برد  بِ یبال انداخت و دست در ج ییابرو   
جلسه بره ستِ ی تو ل هویاسِم ما   شه یروابط باعث م یسر هی -   

که تمسخر از   ی زد و با لحن یو کجخند  ستاد ی کنارش ا یحام
، گفت د یبار یکلمه به کلمه اش م   



پنهاِن فساد در صنعِت   یها ه یبا ل یخوایبعد اونوقت تو م -

دار !؟ ی پارت ی ! آقا؟ یکشور مقابله کن یِ دارو ! 
د یلب کش یِ و زبان رو د یخند  ماکان   

شهیتو چپ م  دنِ یاش با د  افهی ق ی ک نمیبب خواد یدلم م -  ! 
؟  این یاعتصام - ! 

شد ، با   کیمرد به او نزد   یاخم کرد و وقت یچرخاند  کم  سر
نامش را خواند  ی شگفت زدگ   

یابهر -  ! 
و دست در دسِت او گذاشت د یخند  مرد    

کجا ؟ نجایتو کجا ؟! ا - ! 
گذاشتند و ماکان گفت گر یکد یمرد دست در دست  دو   

جلسه با معاوِن سازمان اومدم یبرا -   
بال داد   ییابرو یابهر   

یپر یبا بال بالها م  نم یبیبه به  م  -  ! 
د یخند  ماکان   

میدار ی خوب یِ دوستا -  
بانفوذش  انِ ی، به دوستان و آشنا م یمستق ریبه طور کامال غ و

کرد !رمان هور  یاشاره م  
 
 
 



 
 
 
 
 

نداشت  ییآشنا یفقط با عامر  او   
اش بود و تازه نامش بر سِر   ی که در اوجِ دوراِن کار  یزمان

نیکارمنداِن پائ  یبا بعض یا یزبان ها افتاده ، توانست دوست  
کند که حال بعد از سالها ، هر کدام از  دایآن دوره پ ی  مرتبه

گرفته بودند عیآنها ترف   
  ی اش هم حال به قدرت یدوستاِن دانشگاه   ی بعض نیهمچن
بودند دهیرس   
داشتند  ییطال یدوران آنها    

؛ سر به سمِت   ی و اخِم صورِت ابهر رهینگاِه خ دنِ یبا د  ماکان
بود ، چرخاند  ستادهیکه پشت سرش ا یحام   
صدا صاف کرد  یابهر   

شناسمیرو هم م  شونیمن انگار ا -   
شدند  کیماکان به هم نزد  یِ ابروها   

    فکرنکنم -
کرد  ی و ماکان او را معرف ستاد یآمد و کناِر او ا ش یپ یحام   

فروزان    همکارم یِ حام -   



مکث دست در    یهم با کم یبرد و ابهر  شی دست پ یحام
  دستش گذاشت

 ! خوشبختم -
به ساعتش انداخت ی نگاه ماکان   

سالِن جلسه کجاست ؟ یدونیم  شهیم ریداره د  - ! 
سر جنباند  او   

طرف نیاز ا -    
سمِت راسِت آنها را نشان داد  یِ راهرو و   

تِه راهرو ، دِر بزرِگ سمِت چپ  روش نوشته شده د یبر -   
کوتاه و گرفتِن شماره   یا یجنباند و با خداحافظ ی سر ماکان
هم به دنبالش  یتلفن از او ، به سمِت راهرو رفت و حام  ی   
د یپرس  یبه آرام یحام   

؟ شیشناختیاز کجا م - ! 
ستاد یانداخت و برابِر دِر بزرگ ا به درها ی نگاه ماکان   

ام  یکارم بهم کمک کرد  عالوه بر اون هم دانشگاه لِ یاوا -

ییبود ، اما سال بال   
گرفت  یقیاش را مرتب کرد و نفِس عم کت   

رهیپی رنگش م ی ک م ینی بب میبر -  ! 
زد گفت   یبه در م ی که ماکان تقه ا یو در حال د یخند  یحام

 رمان هور 
 



 
 
 
 
 
 
 

د یحال که فعال دوسِت تو رنگ از رخش پر -  ! 
با گشوده شدِن در ، فرصِت جواب   یزد ول یهم لبخند  ماکان
نکرد  دایدادن پ   
*** 
هم قرار گرفته   یِ که پشِت سرش رو ییبه بالشت ها یهد 

تخت نشسته و  یِ زده و به او چشم دوخته که پا هیبودند ، تک  
در نوشته ها و عکس ها و اطالعات بود  غرق   
ها کم کم آرام   ابانیخ یِ گذشته و سر و صدا  ازدهیاز  ساعت

ها از پنجره   نیبوق و موتوِر ماش یِ گرفتند و کمتر صدا یم
 ی
شد  یاتاق ، داخل م بازِ    
زمزمه کرد  آرام   

 !ماکان ؟ -



تنها واکنِش   نیشد و ا دهیبه سمِت او کش یماکان کم صورتِ 
بود  یاو در برابِر هد    

باز کرد و به   شانه  یِ اش را تا رو ینخ راهنِ ی پ  یدکمه  یهد 
د یگردنش دست کش   

؟ یبخواب یخواینم - ! 
به او انداخت ینگاه میاخم کرد و ن ماکان   

؟ یخسته شد  - ! 
را باز و بسته کرد  شی زد و آرام پلک ها  یلبخند  یهد    

؟ یست یتو خسته ن  گم یخودت م یبرا   زمینه عز - ! 
او داد لِ یتحو یهم لبخند  ماکان  

مینداره  فرصِت استراحت کردن ندار  یباشم هم فرق  -   
چاند یابرو در هم پ یهد    

 !چه خبره مگه ؟ -
  یدراز شده  یِ نگفت و دست بال برد و مچِ پا چیه ماکان
را فشرد  زمزمه کرد  یهد    

ادهیکار ز   ست ین یزیچ -   
شود  ی ، در کار خالصه نم زی دانست همه چ یم یهد  اما   

بود ، ماکان کمتر به شرکت   دهی آنطور که به او خبر رس اصال
زد   یسر م   

کرد  ماکان دوباره مشغوِل کار شد و   یاو را نگران م نیا و
زد و  یم شیبه موها گاهیکه گاه و ب ی اش ، از چنگ یکالفگ  



، مشخص بود  د یکش یصورتش م یِ که محکم رو یدست   
توانست به کمِک دست   یدهانش را فرو برد و به سخت آبِ 
به سمِت او بخزد  ی و به نرم  رد یاز بالشت ها بگ هیتک شیها   

او گذاشت و آهسته  یشانه   یِ ورم کرده اش را رو یها دست
 گفت رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ی کنیکار م یچ یدار - ! 
برگه ها مشت شد و چشم بست یِ ماکان رو  دستِ    

یدونیتو م -   
او   یِ تونیز  یِ موها انِ یو سرانگشتانش را م  د یکش یآه یهد 

  ُسراند 
دمیند  رشیوقت مثه الن تو رو درگ چیه یول  دونمیم -   

بلند شد  خفه و بم شیگلو  انِ یم یی ماکان از جا ی خنده   
گرفتم  یُکشت لیمن چند بار با عزرائ -   



رخش را به سمِت او چرخاند و پچ زد  مین   
؟ هی، پس چ ستیشدن ن ریدرگ نیاگه ا - ! 

د یچیدوِر گردِن او پ یهد  دستِ    
  یانگار همه چ   دوئنیشده  انگار روزا دارن م یجور هی -

  تندتر شده
پشِت دست او را نوازش کرد و آرام گفت ماکان   

فرِ   هینطوریا مانته یزا کِ ینزد    ست ین یزیچ -     
را خورد و لب بر هم فشرد  حرفش   
  انِ یسرش نشست و زمزمه اش م یِ رو  یهد  ی شکوفه
  گوشش

شمیاسِم خواهرم ناراحت نم دنِ یمن از شن -   
تلخ بر لب آورد  ی تبسم ماکان   

اسِم زِن سابِق شوهرت که از قضا هنوز عاشقشه   دنِ یاز شن -

؟ یچ گذرهیاش م یگرفتِن انتقامش داره از زندگ یِ و برا ! 
مکث کرد  سپس به آهسته هر دو دستش را  یبار هد  نیا

و کناِر او نیزم یِ او گذاشت و به کمکش ، رو ی شانه  یِ رو  
را دراز کرد و سر به شانه اش چسباند   شیپاها   نشست   

تو ، ناراحت   یِ از زبون وبا صدا ی حرف چیه  دنیمن با شن -

فقط باش ، حرف بزن  شمینم   
او انداخت یدست دوِر شانه   ماکان   



پس     یوجوِد من تو وجوِد توئه  با داشتنش ، منو دار -

از نداشتنم ، نداشته باش یترس   
د یدو شیلباِس او زد و بغض به صدا یِ به جلو یچنگ یهد    

! نترسون منو ینطورینگو ا -   
گرفت   یرا هم لرزاند  نفس  یو هد  د یو تنش لرز د یخند  ماکان
  و گفت

،   یزنیخودتو به موش بودن م نیهمچ  دهیبع دنیترس از تو -

ید یو پنجه نشون م  ی شیبه وقتش خوب گربه م یول   
و دست از دوِر او گشود رمان هور  شکوفید اش را  قهیشق  

 
 
 
 
 
 
 
 

میوقتشه بخواب   یگیراست م -    
  نیرا بلند کرد و آخر یچپ هد  یِ ها را جمع کرد و پا برگه

او برداشت ی پاشنه  رِ یکاغذ را هم از ز   
امیم گهید  قهی پاشو برو بخواب  منم تا ده دق -   



را در قفل   د یو کاغذها را درون کشو انداخت و کل ستاد یا
زد  یبه صورِت گرِد هد  یچرخاند  برگشت و لبخند    

*** 
د یدِر کشو را بست و غر ت یعصبان با   

احمق ی  کهیمرت -  ! 
کرد او را آرام کند  یمو برد و سع  انِ یم  یدست یحام   

نشد که یزیچ -   
ستیبه او نگر نیخشمگ  ی با نگاه ماکان   

دختره رو  نیا ییبا کدوِم آتو ستینشد ؟! معلوم ن یزیچ -

قسم بخورم که مهراوه   تونمیخودش کرده ! م  یملعبه   
که انقدر   هیشراکت رو ادامه بده کدوم دختر نیا گهید  خواد ینم

کنه ؟! صد بار به هزار زبون بهش  ف یفخودشو خوار و خ  
کاره دسِت دختره رو   ه ی! اونوقت   نمتیبب یحت  خوامینم گفتم 

شه یانجیکه مثال م نجایگرفته اومده ا  ! 
مکث ، دوباره   ی هدف برداشت و با کم یتلفن را ب  یگوش

د یدستگاه کوب یِ محکم رو   
  هیآن تک یِ دست به رو کیانداخت و  ز یم یرا رو نکشیع

د یاش را مال یشان ی، پ گریداد و با کِف دسِت د    
قرار     نَنِتیبب ینطوریا خواستمیلعنت به هردوشون   نم -

میکن رشونیباشه  قرار بود غافلگ ینطورینبود ا   
را برداشت نکشیآمد و ع ش یپ یحام   



  یچ نجایا  دهیبهش خبر م ی ک ی یکن یفکر م  یگیتو که م -

واقعا د یبودن  در ضمن   شا  دهیپس مسلما فهم  گذرهیم  
  یداره  چرا کله شق از یکار ن نیا یِ به نفعِ مال  رهیگ دختره

؟! چرا انقدر   یکه دار لیوک    لت یخب بسپار به وک  یکنیم  
  یات رو باهاش کات کن دوستیکال  نکهیرو ا یدار اصرار

 !؟
  یبرد و از دسِت دراز شده   هیبه دروِن ر ی قی دِم عم ماکان
چشم گذاشت یِ را گرفت و رو نکش ی، ع یحام   

پدر رو به خاک بمالم    یب نیبازم نشد که بشه  نشد که پوِز ا -

نمیکور شده اش بب یِ اون چشما یِ و ترس رو تو   
اش را هم از    فیبرداشت و ک ز یم یِ همراهش را از رو تلفن
یصندل یِ رو   

خونه  حوصله  رسونمیرو هم متو  رم یدارم م   م یبر ایب -

گهیندارم د    
کنار ماند تا او رد شود  یحام   

خودم رمیحال  م خواد ینم -   
به او انداخت ی نگاِه چپ  ماکان   

؟!رمان هور  کهی کل کل کنم مرت د یبا تو هم با  -  
 
 
 



 
 
 
 
 

تا او   ستاد یزد و به دنبالش روان شد و کنار ا  ی شخند ین یحام
اش بدهد  یبه منش یحاتیتوض   
را    ریبه شانه هم از شرکت خارج شدند و ماکان ، دزدگ شانه
فعال کرد  ریغ   

خودشو زده به  ا یواقعا احمقه ،  ای  یعامر نی ا فهممیمن نم -

  حماقت
گرفته بود ،   یکه کنارش جا  ی فرمان نشست و به حام  پشتِ 
انداخت ینگاه  

  ارزن  هی یبه اندازه  یحت  گهینفهمه که من د  شهیمگه م -

رو اداره  التیتشک نیا یبهش اعتماد ندارم ؟! پس چطور  
؟ کنهیم ! 
بندش را بستبدنزد و  ی پوزخند  یحام   

قدرت ، تو احمق جلوه کردنه  خودشو ساده و   یگاه -

  یاجتماع ی وجهه  هیخودش  یو برا دهیمهربون نشون م
سازهیم   



تو جلوشون قسم بخور به چشم    نیما هم ساده و ظاهرب مردمِ 
خدا یحت   کننیکرده  باور نم ییخطا هیآدم  نیا ید ید   
و بگه من تک تک خطاهاشو رو براتون  نی رو زم اد یب هم

ی اون آدم سال ها هیکاف  کننی، خدا رو هم انکار م  کنم یرو م  
بهشون   یتونینم گهیآدم خوب نشون بده  د  هیخودشو  سال

خوردنیم ب یمدت داشتن فر نیتموم ا  یثابت کن  ! 
استارت زد  ماکان   

ستی، احمق ن یهر مهربون و ساده ا یول -   
را به حرکت در   ن یسر جنباند و او را نگاه کرد که ماش یحام
آورد  یم   

که  دهیاحمق نشون م یمهربوِن ساده  هیآدم خودشو  نیاما ا -

خوردنه بی مستعِد فر  ! 
شد زودتر از   ی کاش م  گاز فشرد  یِ کرد و پا رو ی پوف ماکان

آنها خالص شود  ی شِر همه      
*** 
به نشانه   یدست شی، برا یدر را بست و ماکان با لبخند  یحام
بال آورد  یخداحافظ ی   

که   ی حام یِ گوش دنِ یکه با د  د یرا به سمِت فرمان کش نگاهش
زد و سِر او به  یفرو رفته بود ، بوق یصندل یدر گوشه   
 یانگشِت اشاره اش را نشاِن او داد و نم   د یچرخ سمتش

نه ، اما گفت ایشنود   یدانست که م   



ستایوا قهیدق  هی  قهیدق هی -   
حرکِت لبانش ، حرف او را خواند که  یِ از رو ی حام ییگو

  سر تکان داد و منتظر ماند 
  ی م یموتور یِ شد  صدا ادهیو پ د یکش رونیرا ب یگوش ماکان

اش را نشانش  یگام برداشت و گوش یآمد ، به سمِت حام  
  داد

دادا ایحواس پرت -     
اما وحشت زده سمِت او گام برداشت یحام   

 مــاکــان ! بخـــــواب !رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

، خودش  یزی با خ  ی وقت نکرد سربچرخاند  حام ی حت ماکان
ی اپیپ کِ یشل یِ ، صدا انیم نیاو انداخت و در هم یِ را به رو  

و دو مرد ،    د یچیپ ی میقد  یخلوِت محله   یدر کوچه  گلوله
راه گرفت و خودش را به یشدند و خون به آرام ن ینقِش زم  



کوچه رساند  انِ یآِب کوچِک م یِ جو     
فصِل سوم  انِ یپا  

#/ به تماِم دوستاِن گروِه نقد  میتقد  / 
*** 
به دو ماه بعد  کینزد  یزیچ     

شیپا رِ یبه ز رهیداشت و خ بیدر ج دست   
 یِ و صدا  د یوز یکه م یخنک  مِ یبا نس یآن صبحِ آفتاب در

  نی، آنجا بدتر دند یچرخ یکه دور و اطراِف او م یپرندگان
یی جا  
توانست باشد  یکه م بود    
  د یچی که در تنش پ یپا نشست  از درد  یِ گرفت و رو ینفس

فشرد  شانه  رِ یچهره در هم برد و دست ز   
نمود  یخال اهیسنِگ س یِ آب را رو یِ کرد و بطر یپوف   
و پلک بست و سر خم کرد  دستش را   د یشن یخش خش یصدا
و خاک را با آب شست د یسطحِ سرد کش یِ رو   
کرد  ز یو آن را تم د یاسم انگشت کش ارِ یش انِ یم   

زمزمه   یزی چ  یسنگ زد و به آرام یِ را رو سرانگشتانش
  کرد 
آن   یِ و کِف دستش را رو ختیآب ر یدوباره مقدار سپس

د یشک   
به ساعت انداخت ینگاه   



داشت یاد یگشت  کاِر ز  یبه خانه باز م د یبا   
 د یکه بزرگ و سف یبرد و به اسم ب یو دست در ج ستاد یا

آن حک شده بود نگاه کرد   رمان هور  یِ رو  
 
 
 
 
 
 
 
 

فروزان  یحام    
طلوع و غروب را از نظر گذراند  خیتار   

  رِ ی ز ییکه از جا یکه با حِس سوزش و درد  یروز همان
  انِ یقلبش شروع و به سرعت در تماِم تنش پخش شد و م

یِ صدا  
اش را پر کرد  یا یحجِم دن یکی، تار اد ی و فر غیج   
نیو سنگ قیهم نفس گرفت ، عم  باز   

گام برداشت شیبه سمِت خودرو یو به آرام د یچرخ   
عقب برد تا فشاِر   یرا کم یفرمان نشست و صندل پشتِ 
زخم اما هنوز درد  افتنِ ی م یبا وجوِد ترم   د یایبه بدنش ب ی کمتر  



داد  یو آزارش م داشت   
افتاد ؛ با دسِت چپ قفِل   یکه به راه م یزد و در حال استارت
ی شماره ا یِ تلفِن همراهش را گشود و دست رو   یصفحه   
داختبه پشِت سرش ان نهیاز آ  ی نگاه م ین انیو در آن م لغزاند    

تماس   نکهیو به محِض ا د ی پائ یرا م لشیموبا ی چشم ریز
  وصل شد گفت
  انگار دنبالمن -

د یبه گوشش رس یبم تر از حالت عاد  یکم شیصدا   
باش  فکر نکنم حماقت کنن یعاد  -   

گذاشت  لزم نبود آن را   شیپا  یِ را رو یگفت و گوش یهوم
شد به  یبلندگو بودنش باعث م  یِ به گوش بچسباند ، رو  

او را بشنود  یِ صدا یِ راحت   
حماقتشون هستم یرایباز پذ  یِ با رو -  ! 

د یغرِش ماهان را شن یصدا   
 ! مــاکـــان -

پدال فشرد  یِ و پا رو د یخند    
 ! خداحافظ -

برادرش قطع کرد و   یغر غر و فحش ها یِ را به رو تلفن
انداخت یباز به پشِت سرش نگاه   

  ر یز  هیکه هر ثان ییها و خواهش ها هیوجوِد تماِم توص با
دست و پنجه نرم  ی آمد با کس ی خواندند ، بدش نم یگوشش م  



،   ر یحال با تقص د یو خشم و نفرتش را بر سرش آوار نما کند 
ریتقص ی ب ای     

*** 
شب   ایو روز است  دهیدانست چند ساعت است که خواب ینم

شد و آن هم به خاطرِ  یم   اری؛ اما ذهنش نم نمک هوش  
که کنارش خفته بود  یکس  یِ گرما حِس    
 دشید  ی پلک باز و بسته کرد تا تار  یگشود و چند بار چشم
برود رمان هور نیاز ب  

 
 
 
 
 
 
 
 

ا لمس او ر  یبا سرانگشتانش ، گونه  یزد و به نرم لبخند 
  کرد و زمزمه نمود 

خوشگل خانم ؟ یسالم    چطور - ! 
صورتش جمع   رِ یتشک ، ز یِ رو شیاش ، بر اثر سا گونه

  شده بود  پچ زد 



جانم یا -    
  رِ یدست ز  یو به آهستگ د ی بالشت بال کش یِ را رو خودش

مکث   ی، لحظه ا شیپلک ها دنِ یلرز دنِ یسرش برد و با د 
 کرد 
تشک گذاشت یِ دوباره سرش را رو  یبعد به نرم  و   

   د یش دست کشبدن یِ رو یدوِر او حلقه کرد و به نرم دست
او بود  یِ برا ایدن یِ ق یموس ن یاش بهتر شانه خرخِر    

نگش انگشت لغزاند بدن یِ ابروها یِ رو   
 !حاِل شما گندم خانم ؟ -

و آرام  د یکش  شیشانه ها یِ رنگش را رو د یکوچِک سف یِ پتو
شانه زد  یکوتاهش را با انگشتانش به سمت  یِ موها   

 !باز مامانت کجا رفته ؟ -
دخترش نِ ینبود جِز خواِب سنگ چیه جوابش   
شد که بالخره از شِر دکترها و آن   یم ی پنج روز تازه

زشت راحت شده بود  یِ دستگاه ها   
گوشش  رِ یو ز شکوفید  قیبار خم شد و گونه اش را عم نیا

  گفت
دختِر بابا نیخوب بب یِ خوابا -   

آمد و قصد کرد به ترِک اتاق ، اما   ن یاز تخت پائ یآهستگ به
از او نتوانست دور شود  شتریدو قدم ب   



شانه به او نگاه کرد که از پشِت   یِ چرخاند و از رو سر
  یبود ، به سخت  دهیطرفش چ کیدر  یکه هد   ییبالشت ها

ده ید   
شد  یم   
کوچکش   یِ شانه ها انِ یبلند بازگشت و خم شد و م یی گام ها با
د یو عطِر خوشش را به جان خر شکوفید را    
و تماِم سطحِ سِر نرم و   د یسرش کش  یِ دستش را رو کفِ 

شد  ی دستش جا م انِ یکوچکش م   
د یپوستش دو ر یز یو حِس خوش د یاز خنده لرز تنش   
ترکش تجربه  را تا به آن روز با دخ ایحِس دن ن یبخش تر لذت

  کرده بود 
طرف و   ک یکه پشِت سر گذاشته بود ،  یخوش یِ روزها  تمامِ 

گرفت ، طرفِ  حصاربار گندم را در  نیاول یبرا یاز وقت  
گرید    
به   ینگاه میقدم برگشت و ن کی رفت اما باز   رونیاتاق ب از

کرد ، به دنبالِ  دایپ نانیاو که اطم تِ یاو انداخت  از وضع  
  یاز اتاق به آشپزخانه و از آنجا به اتاِق گندم رفت  ول یهد 

توانست حدس بزند که کجاست  یو م د یاو را ند    
به آن زد  ی و تقه ا ستاد یا یبهداشت ِس ی دِر سرو پشتِ    

؟!رمان هور یهد  -  
 



 
 
 
 
 
 
 

بار   نیکرد و ا ی آمد  ماکان اخم فشیضع یِ بعد صدا  یاندک
د یمحکم تر به در کوب   

  باز کن درو -
رمق جوابش را داد ی ب یهم هد  باز   

خوبم  خواد ینم -  ! 
د یدر کوفت و غر یِ کِف دستش را رو ماکان   

درو نیوا ُکن ا -  ! 
  ی  دهیرنگ پر ی در قفل آمد و چهره  د یکل دنِ یچرخ یِ صدا
چشمش ظاهر شد  ِش یپ یهد    
شد  دتریماکان شد  اخمِ    

 !بازم ؟ -
د یاش را بال کش ینیب یهد    

   دکتر که گفت -



و با   رد یزدنش را بگ اد یفر یِ توانست جلو ی به سخت  ماکان
فرو خورده گفت یخشم   

چکاپ احمق    ی شد حتما بر د یشد  ت یزیدکتر گفت اگر خونر -

ستی! رنگ به صورتت ن  ! 
اورد یاو را به راه ب ی دانست با چه کالم ی نم گرید    

کرد  یو پوف  د یبه صورتش کش یدست   
آورد  آنقدر تند   رونیب سیو او را از سرو د یرا چسب  شیبازو

پهن شده دروِن راهرو  یکناره ها یِ ها رو ییو خشن که دمپا  
ناله زد  یهد   افتادند    

شد  ف یخونه ام کث -   
به هم   یدندان ها انِ یچشم در حدقه چرخاند و از م ماکان

د یفشرده اش نال   
 ! خــدا -

را به سمِت اتاق هل داد  او   
الیلباس بپوش   -   

د یرنجور و خسته به سمِت او چرخ یهد    
 ! کجا ؟! گندم خوابه -

د یبرداشت و توپ زیسمِت او خ ماکان   
کار ؟!   ی چ خواد یخواب رو م رهیگندم اگه مامانش بم -

ی چ  ی؟! برا  ی ریدکتر نم یچ  ی ؟! برا نهیتو آ ید ی خودتو د   
؟ ی کن ینم ی ریگیپ ! 



را چنگ زد رمان هور شیرفت و بازوها جلو  
 
 
 
 
 
 
 
 

طفل معصوم    نینه ، به خاطر ا زیهمه چ  یبه خاطِر مِن ب  -

  ی، به خاطِر جوون  تینه ! به خاطِر خودت ، به خاطِر زندگ
 ! ات
نیآخه بب  ینی بب د یرو با ی، هزار تا خوش یهنوز اوِل راه تو     
بار با لحِن نرم   نیاو گذاشت و ا ی گونه  یِ دستش را رو کفِ 
گفت یتر   

از   یاصال تونست یکه مرخص شد  یمن ، از روز زِ یعز -

واسه دست و پاش   ی ؟! تونست یبچه ات و بودنش لذت ببر
 ضعف

؟! تا چشم به    یگندم  پس خودت چ ای  ینگراِن من  ای؟!  یکن
روزاشو از   نیتر نیریبچه بزرگ شده و ش نیا یهم بزن   
یداد  دست   



اش چسباند  ی شانیرفت و لب به پ جلو   
دلم برات تنگ شده  بهتر شو  به خاطِر دِل منم که شده   -

  بهتر شو
، در   شیشانه ها انِ یبازواِن او رد شد و م رِ یاز ز  یهد  دستِ 

قلبش چسباند  یِ هم گره خورد  سر به رو   
به   تونمیالن نه  گندم خوابه ! نم یول  یتو بگ  یهر چ -

شه ی، زهره ترک م ستم یمن ن  نه یشه بب داریبسپارمش  ب یکس  
ام بچه   

زد و او را از خودش دور  یبه لحِن مادرانه اش لبخند ماکان
  کرد 

  یبه کس ستیمامان و باباش هستن لزم ن  یتا وقت -

کنمیرو آماده م یبندانگشت نی تو آماده شو ، منم ا   مشیبسپار   
چرخاند  دهینگاهش را به سمِت تخت و گندِم خواب یهد    

خب هنوز   یخوب لباس بپوشونش هاهوا گرم شده ول -

دستکشش ، جورابش  کهیکوچ   
را گرفت و به سمِت کمد هل    شیکرد و شانه ها ی پوف ماکان
  داد

  تو دخالت نکن -
  م ین نیحال چطور ا ستاد یسِر گندم ا  یِ و بال د یچرخ سپس
پوشاند ؟ یرا لباس م یوجب ! 
*** 



نشسته   رمرد یپ  گریسمِت پدرش و رودابه ، سمِت د  کی یهد 
یدست ها  یِ بودند که رو رهیو هر دو به گندم خ  

گرد و کامال باز به   یی و با چشم ها دهیدراز کش پدربزرگش
بود و انگشت در دهان داشت رهیاو خ ی دهیصورِت چروک   

که   ید یآنها هم طاها نشسته و متعجب به کودِک جد  یِ پا ِش یپ
  به آنها اضافه شده ، چشم دوخته بود 

  یم شانیرو  ِش یپ رِ یکناِر او به تصو شانهدست به   ماهان
گفت یاما آرام با او سخن م ستینگر   

گهینم  یزیهاش چ ییتو بازجو -   
پوزخند زد  ماکان   

حرفا   نیاز ا  شتریمدت فقط دستور داده  ب نی اون آدم تماِم ا -

  به خودش مطمئنه
هم سر جنباند رمان هور  ماهان  

 
 
 
 
 
 
 
 



کثافت   یِ از باق  میوانمود کن میکن یم یممکن سع یِ تا جا -

شک  زایچ  ی لیبه خ  کنمیحس م یول  میخبر ندار اشیکار  
ارهیسر درب ییزایچ ه یاز  کرد یم یسع لشیوک  کرده   
رخش را به سمِت برادرش چرخاند  می ن ماکان   

ارهی، آخرش اونو از زندان درم دمیکه من د  یلیوک -   
هم سر جنباند  ماهان   

  یافتاد  ول ی اتفاق نم نیاگه پرونده فقط دسِت ما بود ا -

پرونده حساسه  حق هم داشتن  د یزورمون به اطالعات نرس  
خب یول     

بال انداخت ییابرو ماکان   
  یِ تیامن یشما که مثال دستگاه ها  ه یزیخوب چ یهماهنگ -

نیبا هم هماهنگ باش د یحداقل با نیمملکت هست  نیا  ! 
گفت نیشد و خشمگ کیبه او نزد  ماهان   

که تو تک   میموضوع رو انقدر لفت بد  میکه نتونست د یببخش -

قاچاقِ   ی هی! قض  یرو بکش  ی که ازشون متنفر  ییتِک آدما  
ماجرا بلند شده  به  نیتعفن ا  یِ ! قاچاق اعضاس ! بو آدمه

ی رو مخف هیقض  شهینم  گهیسر و صدا هست  د   یکاف یاندازه   
شده   یچ پرسنیو به مردم وعده داد  مردم از خودشون م کرد 

ا یبندن ؟!  یکوچه دو تا مرِد جوون رو به گلوله م  هیکه تو   
ده روز سه تا جسد تو گوشه و کنار کشور   یِ شده که ط یچ
رو از بدنشون خارج کرده یعضو هیشده که هر کدوم  دایپ  



  ی فهمی گفت ؟! م یافکاِر عموم یِ جلو شهینم ی فهمیم  بودن
باعِث ترس   شتریمردم ، ب  یِ برا ی ؟! ناآگاه دنیمردم ترس  

شهیم  ! 
گفت یبه همان تند  یو با لحن بیهم دست در ج ماکان   

ما از اول  نوی! ا شهیمردم م  یِ هم باعِث فراِر دشمنا یآگاه -

دنبالشونه ! اونوقت یحس کنن کس  د یکه نبا  میدونستیم  
تو سوراخ  النم کامال معلومه گوششون   رنیموش و م  شنیم
شده زیت  ! 

گرفت که   یو نگاهش را از هست د یلب کش یِ زبان رو ماهان
گفت یبه تند  آمد و یم رونیبه دست از آشپزخانه ب  ینیس   

میزنی بعدا حرف م -  ! 
شد و به ماکان تعارف زد  کیبه آنها نزد  یهست   

شربت د یبفرمائ -   
از شربِت سرخ رنگ   یوانی، ل یهم با لبخنِد کج ماکان

  برداشت و تشکر کرد 
با  ینمود و سپس لب یاز همسرش قدردان یهم با لبخند  ماهان

  شربِت آلبالو تر کرد 
مفصل  می صحبت کن  د یخونه  با یایروز وقت بذار ب هی -  ! 

هم سر جنباند  ماکان   
 مفصل !رمان هور -

 



 
 
 
 
 
 
 
مسالمت   گریکد یبا   چگاهیدو برادر انگار قرار نبود ه نیا و
صحبت کنند  زیآم   

#/ زیپائ   یِ سویجاِن گ ن یبه طن میتقد  / 
*** 

را دوست داشت یصندل نیا   
تراِس کوچِک خانه شان   یِ رنگ که رو یچوب  یمیقد  یِ صندل

  گذاشته بودند
او مناسب شانِ یذهِن پر یِ برا نیگرم بود اما صاف و ا هوا   

اسباب و   شیگنجا  گریبود که د  یسرش چون صندوق درون
را نداشت  لهیوس   
بود  دهیشن بیو غر  ب یعج یزها یاتفاق افتاده و آنقدر چ آنقدر

شود   زی است تا سرر  یکاف یکرد تلنگر ی که حس م   
چانه   ر ینشست ، دست ز  یم یلهستان یهمان صندل یِ رو د یبا
مغزش را  اتِ یکوچِک آن ، تماِم محتو زِ یم  یِ زد و رو یم  



 یدور روخوان کی زد و آن ها را   یکرد و ورق م  یم یخال
توانست هضم و باورشان کند   یم د ینمود ؛ شا  یم  ! 
 یهد  دنِ یشانه اش نشست  سرچرخاند  با د  یِ رو یدست
زد  یلبخند    

؟ د یخواب - ! 
گذاشت زیم  یِ را رو ی ن یهم کنارش نشست و س یهد    

د یرو که خورد ، خواب رشیآره ش -   
را برداشت وانیل ماکان   

 !مشکلش رفع شد؟ -
د یلب جو یهد    

  هیکه  به مامان گفتم ، گفت اگه تا فردا خوب نشد  دونمینم -

  سر ببرش دکتر
را ماساژ   شیو با انگشت ، چشم ها د یبا دهان بسته خند  ماکان
  داد

پدر و مادر شدن ، مشکالت و   کردمیمن فکر م یعنی -

نکهیا دونستمی نم گهید   ارهیآدم م یبرا  یبزرگ یها تیمسئول  
هم مشکِل ماست رونیباِد شکمش رو بده ب تونهینم  ! 
دستش زد  یِ رو  ی و به نرم  د یهم خند  یهد    

 ! اِ ! ماکان ! بچه اس خب -
د یبلندتر خند  ماکان   

مشکل خم شد  نیباِر ا رِ یم ز بدن  یعنیمون کرد  چارهیب -   



دهان گرفت تا   یِ شد و دست رو دتریهم شد  یهد  ی خنده
گندم نشود  یِ داریباعِث ب   
د یاز شربت نوش یو جرعه ا د یکش یق ینفس عم ماکان   

خب     یخونه ول اد یممکنه سالم ن کردمیهمه اش فکر م -

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبش بال رفت ی گوشه   
حرفاست نیتر از ا یپدر سوخته قو -   

زد و سر تکان داد ی هم تلخند  یهد   
آمده بود  ایاش زودتر از زماِن موعود به دن گندم     
ند یبه تنش بنش یعرِق سرد  شد یآن روزها باعث م ادِ ی یحت   

به خاطر داشت خوب   
به خانه آمد و گفت که با او  اسایبه شش عصر بود که  یکم

اش برود  یپدر  یخانه   یبه عبارت  ایخاله اش  یبه خانه     



گفت که خوِد ماکان در    اسا ی یمقاومت کرد اما وقت ابتدا
پدرش ببرد و  ی نه را به خا  ی به او گفته است که هد  یتماس
 بعد 
داد به رفتن تیهم به آنها ملحق خواهد شد ، رضا او   

کشد   یدانست چه انتظارش را م ی و نم رفت   
ستی درست ن یزی، حس کرد چ دند ی خانه که رس به   
بودند و پچ  قرارینشسته و ب  ی، گوشه ا  اسایخوانده اش و  پدر
کردند   یپچ م   
تنها تا ساعت ده شب دوام آورد  یپنهان کار  نیا و   
عمِل ماکان   یکردند و درباره  ی دروِن اتاق پچ پچ م یوقت

د ینمودند ، شن ی صحبت م   
و خودش را زد تا   د یکش غیدرآورد و ج یباز یو کول د یشن

ند یا یآنها به حرف ب   
  ی التیکردند و او را خ یم  ی، نف یهد  دنِ یکه با وجوِد شن آنها
خواندند  یم   

ز و جز کرد که بالخره زبان گشودند ع آنقدر     
 یوار دوِر خودش م وانهی د   د یو رنگ از رخِ او پر  گفتند 
د یچه بگو ای دانست چه بکند  ی و نم د یچرخ   
برسانند و   مارستانیشده بود تا او را به ب نیورِد زبانش ا فقط

با خشم و   اسا یمانده به دوازده شب ،  یآنقدر گفت که کم  
کرد  نیاو را سوار ماش ی لیم یب   



د ینرس مارستانی بود ، که به ب دهیو ترس شانیآنقدر پر یهد  اما   
آن خبر شروع شده بود ، اوج گرفت  دنِ یشکمش که با شن دردِ 

یِ سیوق زده به خ یبه خودش آمد که با چشمان  یو زمان  
  ینم  یو از شدت ترس حت ست ینگر یم شیو پاها یصندل

د یبگر ایتوانست حرف بزند    
به خاطر داشت یگنگ و پراکنده ا یِ زهای از آن را چ بعد     
  نیدست گرفته و از ماش یِ او را رو یکه به سخت ییاسای
گردِن برادرش و یزده  رونیب  یِ بود  رگ ها دهیکش رونیب  

نشی رنگ  یِ ها دست     
  ی صدا م یکه ب ییآرام کردِن او یو تالشش برا شیادهایفر
ستیگر   
از ذهنش پاک شده بود رمان هور  زیهمه چ  ییاز آن ، گو بعد   

 
 
 
 
 
 
 
 

بود  د یسف  یچون صفحه ا زیچ همه    



  یو هوا سپر  نیزم انِ یمعلق م یبعد را چون انسان یروزها
  کرد 
نابه سامانش و ماکان ،   تیبِد خودش ، دخترکش با وضع حالِ 
او ی را برا یخطرناک  تِ یاش وضع شانه رِ ینشسته ز  رِ یکه ت  
وجود آورده بود  به   
گرفت و زمزمه کرد  ینفس   

     خدا رو شکر-
تر شد  قیماکان نگاه کرد و لبخندش عم ی چهره  به   

  خدا رو شکر -
ُسر داد و نجوا کرد  ز یم یِ را رو وانیل ماکان   

  یِ ، برداشِت سالِم گندم واقعا هم جا یهمه گرفتار  نیا نیب -

  شکر داره
به او رفت یو چشم غره ا د یخند  یهد    

شد  رهیو سپس ، به چشماِن خوشرنِگ او خ د ی را نوش شربتش   
گندم جلوم نشسته هم ،   یِ الن بابا نکهیخود  ا  یِ گندم که جا -

شکر داره یِ جا    
بود که دسِت زنانه اش را فشرد  یجوابش ، دست و   

*** 
و ماگ را به لبش چسباند ماهان هم   ستاد یسِر ماهان ا یبال

دروِن دستش بود  ی سخت مشغول برگه    



بتواند  د یمبل گذاشت و به جلو خم شد تا شا یرا لبه  دستش
    بخواند اما

کرد و گفت یپوف   
بخونم تونمینوشته ؟! نم یچ -  ! 

شانه اش به او انداخت و آرام گفت یِ از رو ی نگاه ماهان   
که خونواده شون به   یا یفرار ی دخترا یآمار درباره  هی -

گزارش کردن سیپل   
د یگفت و ماهان پلک بست  غر یهوم ماکان   

حرف   یمهم نیموضوع به ا یزهِر مار ! دارم درباره   -

هوم ؟ ی گیم زنم یم ! 
و سپس گفت د ینوش ی کرد و چا  یتک خنده ا ماکان   

اش هیب ! بفرما ! بقخ -  ! 
کرد و ادامه داد   یغرغر ماهان   

  یدخترا به خاطر مسائل عاطف نیاز ا یدرصد  هی نیبب -

   یو زندگ یبِد مال طِ یبه خاطِر شرا اشونیفرار کردن  بعض
 اما

  یبرا یلیدل چ یه قاتیهستن که تو تحق ییها کال کسا یبعض
داشتن ، نهرمان   ینشده  نه با خونواده مشکل دایفرارشون پ

 هور
 
 



 
 
 
 
 
 

  یکس  یبوده و نه عاشِق دلخسته  ونیدر م ی مال ی مساله
دخترها ، حدودا هشتاد تا هشتاد و پنج نیبودن  از ا  
  داشونیپ سی پل ای خودشون به خونه برگشتن  ای درصدشون
تو ینشده  ول  یوقت خبر چیهاشون ه یاز بعض یکرده  ول  

نیب نیا     
برداشت یگرید  کاغذِ    

  ریدخترها به طوِر غ نیاز ا یآمار ، که بعض نیطبِق ا -

خودشون   لیاز کشور خارج شدن  اون هم نه به م  یقانون
 بلکه
  ییقاچاِق اعضا و کسا یانسان و باندها یها  ی قاچاقچ توسطِ 

و نوِش اونورِ   شیکه با خارج کردِن دخترا از کشور بساط ع  
  یریدستگ قِ یاطالعات از طر نیم کردن  و اها رو فراه یآب

گاها دخترها به دست اومده ایباندها و  نیا یِ اعضا   
سر تکان داد و   د ینوش یاش م ی همانطورکه از چا ماکان

د یلب کش یسپس زبان رو    



؟ یخــــُب ؟! که چ - ! 
را رو   گرید  یانگشت اشاره اش را تکان داد و برگه ا ماهان
  کرد 

  یِ پونزده ساله اس  جسدها  یِ زمان  ی بازه  ه ی    نیبب نویا -

شون ثبت  یاز مفقود  یکه گزارش یی کسا ای هیمجهول الهو  
بستگان  ایکه از طرف خونواده  یی بوده و به اضافه کسا نشده

آمار ،  نیا نِ یاعالم شده که گم شده ان  از ب سیشون به پل  
  هیبوده   یخودکش ا یو  یعی شون به مرِگ طب یدرصد  هی

بدنشون سرجاش نبوده که  یاز اعضا یشون بعض یدرصد 
قا یدق  
  رونیآمار ب  نیپسرها رو اگه از ا  خورهیما م یپرونده  با

ی پونزده سال ، هفده جسد هست که نه اسم  نی، تو ا میبکش  
شون گزارش   یمفقود  یدرباره  ی، نه گزارش میدار ازشون

براشون  یمرگشون روشنه که چه اتفاق لِ یدل یشده و نه حت  
  چیهست ، نه خشونت و نه ه   دست درازیاز  ی نه اثر  افتاده

یضرب و شتم   
ر  سُ  ز یم یِ اخم کرد  کناِر او نشست و ماگ اش را رو ماکان
  داد

  ریغ ایبوده   یعیمرگشون طب ایکه     رنیبم فتادنیکه ن هوی -

گهید  یعیطب   
کرد  نی حرِف او سرش را بال و پائ د یهم در تائ  ماهان   



بوده  اما  ی قلب ستیدرسته  در ظاهر علِت مرگ شون ا -

زمان  ک ی یمشخص شده که به مرور و ط ی کالبدشکاف یِ ط  
  کی  یِ کردن  اما ط فیبا دارو عملکرِد قلبشون رو ضع یبند 

دخترها ، چهار ماه  نیمشخص ! هر کدوم از ا یِ زمان  یبازه   
گوشه افتادن و ُمردن  هی هویروند براشون ادامه داشته تا  نیا   

شد  رهیچشم تنگ کرد و به برادرش خ ماکان   
استفاده شده که  ییکارها  یدخترها برا نیاز ا ی عن یپس    ستین

بهشون ی شون مهم بوده  که کس تیظاهرشون و وضع  
نکنه  که پرخاشگر نباشن  که تحِت کنترل باشن شک   
  یِ صورِت ماهان و کاغذها انِ یمتفکرانه نگاهش را م ماکان

چرخاند و گفت زی م یِ رو ختهیر   
ربط داشته باشه ؟  میرشیگیکه ما پ  ی انیممکنه به جر یعنی - ! 

ال انداختشانه ب ماهان   
مرگ ها و پرونده  نیاز ا  ی کنم  بعض قیتحق  شتریب د یبا -

به پونزده شونزده سال قبل    گردهیمربوط بهشون برم یها
د یبا  

ها بگردم و با مسئوِل پرونده هاشون صحبت   ی گانیتو با برم
قصه ها به هم ربط دارن نی ا گهیبهم م  یزی چ هی یکنم  ول   
تکان داد   یهم سر ماکان   

و فرار   ریمرگ و م ی  هیقض  نیا رِ یگیحال از کجا اصال پ -

؟ یشد  ! 



شِب    د یکش ی ا ازهیلب و لوچه اش را کج کرد و خم ماهان
لیو رو کردِن پرونده ها و فا ر یرا تا دمادِم صبح ، به ز شیپ  
گذرانده بود   یگانیبا یِ ها   

اطالعات تو دسِت ما بود  اما خب   نیدر اصل از اول هم ا -

و  میرفت یم شیپ میبا توجه به اون چه که به دست آورده بود   
  ی کاف یچون به اندازه  میکرد یرو گسترده تر نم قاتمونیتحق
روزیجهنم بزرگ هست  اما د  نیا     

متاسف و خسته اش را به برادرش داد  نگاهِ    
کردن تو دو   اد ی باهام تماس گرفتن که جسِد دو تا دختر رو پ  -

شهر  خب مسلمه که تعجب کردم چون اصال  یتا نقطه    
رو   یقانون یپزشک ی  هیخب    نظر ینداشت ول ی من ربط به

دو نیعوض شد  ا یکه برام ارسال کردن نظرم به طوِر کل  
  شیبودن که هشت ماه پ  یمیدختر ، دو تا دوسِت صم تا

و کهیشون ت یکیدادن   سی شون رو به پل یگزارِش مفقود   
اون   یازش کردن ول یبود و معلوم بود که چه استفاده ا پاره
 یخط و خش رو صورتش  رو صندل ه یاز  غیدر یکی
ستگاه یا  

  ه ی فشینشسته و بعدش مرده بود  و از قضا تو ک اتوبوس
براش دردسر  ی لیخ گرفتنشیبود که اگه زنده م لهیوس یسر  
شد یم   

اخم کرد  ماکان   



 !دارو ؟ -
وزخند زد پ ماهان   

بسته قرِص   یو س نوفنیدارو ! ده بسته قرِص استام -

قرص ها   یاما در اصل ، برگه ها و پوکه ها یسرماخوردگ
 رو پر 
 هیبودن از مواد مخدر و تمومش رو چپونده بودن تو  کرده
ندازنیدوره م  نیکه دخترا تو ا یی نایبزرگ  از ا یِ دوش فِ یک   

بانِک   یِ ها  نیداشته  تو دورب یهم ظاهِر آراسته ا دختره
ه یقبل از مرگش ، با   قهیثبت شده  چند دق ستگاهیا یِ روبرو  
و   یخانِم مسِن چادر هینشسته   یصندل یِ نامتعادل رو حالت

دخترش باشه دورش رو رسهیکه به نظر م  ی زِن جوون تر  
که از حرکات   ی زیچ  کننیو باهاش صحبت م رنیگیم

  قهیکه من خوبم اما از ده دق  گه یانگار م اد یدستش به نظر م 
هور  رمانی  
 
 
 
 
 
 
 



 
 هیبه همون روش قا یدق نیو ا  کنهینم ی حرکت چیه گهید  بعدش

دارو با دوز مشخص و کم کم و تو  ه یکه من گفتم    
  خیتار  یو وقت دنیبه خوردشون م کننیم  نییکه تع  یمیتا

داشته یخودشون دخالت نکهین امصرفشون تموم شد ، بدو  
رنیمی، دخترا م  باشن   
و آرام گفت د یچیچهره در هم پ  ماکان   

دو تا    یکنیچه قدر راحت از مرگ دو تا آدم صحبت م -

 ! دختِر جوون
آهسته به سمِت پنجره قدم زد     ستاد یزد و ا یلبخنِد تلخ ماهان

  و در همان حال گفت
مغزت رو از   یتا بتون یرحم باش یوقت ها ب  یبعض د یبا -

ی که بتون   یدور نگه دار دهیکار بهت م  نیکه ا یدرد و رنج  
رو اونطور که هست   زیهمه چ ی که بتون  ی فکر کن خوب

حس و ترحم یِ نه از رو  ینیبب   
  انشانیسکوت م یبرد  لحظات بیو دست در ج د یچرخ سپس

  برقرار شد 
  ی قرار بود چه برگ گریبود  د  شیها دهیشن  رِ یدرگ ماکان
رو شود و او را بهت زده کند ؟ شیبرا ! 
گرفت و گفت ینفس   

؟ یچ  یعنی  نیخب حال ا - ! 



لبش را با زبان مرطوب کرد  ماهان   
 نیا یِ آخِر زندگ یِ ، عمال روزا یبا توجه به کالبدشکاف -

  دونستنیم یعنیدادن  تیکه بهش مامور نیا یدختر بوده  ول
 که

کار رو تموم کنه    نیا د یشون اون با یجدول زمانبند  طبق
میدار هیدو تا فرض نجایحال ا   

سمِت او گام برداشت و ادامه داد  به   
کرده بودن که نتونسته کاِر   اد یدوِز دارو رو به اشتباه ز ای -

ایآخرش رو انجام بده       
ستاد یهم ا ماکان   

  ا یبوده  که در هر دو صورت ممکنه  یاشتباه محاسبات هی -

یعمد  ایبوده باشه  یعمد  ریاشتباه شون غ   
لِب ماهان بال رفت ی گوشه   

مونهرو بهمون بفه یز یچ خواستهیم ی کس  یعنیکه  -  ! 
 ! مــاکـــان -

د یپلک بست و لب بر هم فشرد و ماکان غر ماهان   
 !درد ! زهر مار ! چه خبرته ؟  -

را   ی زینفس نفس زنان داخل شد و به سمِت آنها آمد  چ اسای
داد  یدر دست داشت و تکان م   

نویا   نویا -  ! 



را که در  یزیدو برادر ، چ یتوجه به چهره   یآمد و ب جلو
دروِن دسِت ماکان فشرد  د یرس  یابتدا دفترچه به نظر م   

!رمان هور  نی بب  نوی! ا نیبب -  
 
 
 
 
 
 
 
 

به او داده بود ،  اسای به او انداخت و به آنچه  ی نگاِه چپ  ماکان
بال انداخت ییچشم دوخت  ابرو   

 !شناسنامه ؟ -
سر جنباند  اسای   

 ! شناسنامه ! نگاه کن -
اوِل آن را گشود و ی صفحه   ماکان      

بلند و بهت زده گفت ییصدا با   
؟ وانی؟! ناِم پدر  ک    ید یرش - ! 

کرد و ماهان ، شناسنامه را   نی باز هم سرش را بال و پائ اسای
  از دسِت ماکان چنگ زد 



؟ یاز کجا آورد  نویا - ! 
نگاهش را به او داد  اسای   

کوچه خفت کرده   هیرو تو  وانیبار ک ه یمن و ماکان  -

؟ ادتهی   میبود  ! 
ادامه داد اسایسر جنباند و  ماکان  

دفتِر   هی   میکرد   دایکاغذ ماغذو و مدارک ازشون پ یسر هی -

و  ریز  م یداشت یتوش بود  اتفاق یبا جلِد چرم کیکوچ  
جالب بود     هیزیچ هیکه حس کردم تو جلدش  کردمیم روشون
درزِ  ه ی دمیکردم د دفتر رو که خوب نگاه  یگوشه   
توش بود  نی باز شد و ا دمشیکم که کش هی داره   کیکوچ   
د یآنها گرداند و بعد آرام پرس انِ یبا اخم نگاهش را م ماهان  

زن و بچه داره ؟ وانیک یعنی - ! 
#/ به طاهرهالف به خاطر تحمل کردِن تمام غرغرهام میتقد  / 

*** 
انداخت ی کرده و به اطراف نگاه بیدست در ج ماکان   

اطراف بود  نیهم -   
اورد یکرد به ذهنش فشار ب یسع    
را از نظر گذراند    یم یقد  یجلوتر رفت و دِر خانه ها یکم

داد که سهراب هم به  یپشت سرش نشان م یِ قدم ها یِ صدا  
د یآ یم دنبالش   



و نگاه از در   ستد یهمراهش که زنگ خورد مجبور شد با تلفن
رد یبگ واریو د    

 !بله ماهان ؟ -
بپرسد آنها کجا هستند ، گفت یآنکه حت یب ماهان   

نکن تا من خودمو برسونم !رمان هور  یکار -  
 
 
 
 
 
 
 
 

هم گذاشت یِ پلک رو ماکان   
؟!   یا یتا تو ب  ستمیداداِش من ، من جلو دِر خونه شونم ! وا -

صبح شده که ی ایب  کیتراف نی! تا تو ا یتو اون سِر شهر   
غرد  ی م شیدندان ها انِ یبود ماهان از م معلوم   

صبر کن گمیبهت م  یار یبال م ی گند  هیدوباره  یریالن م -  
! 

زد  یلبخند  ماکان   



کن داداش  یرانندگ  واشی  می کار کرد  ی چ گمیبهت م امیم -

بندت هم ببند  بوس بوس  مراقب خودت باش بدن  ! 
سهراب بلند شد و سر  یخنده  یِ تماس را قطع کرد  صدا و

  به سمِت او چرخاند 
کرده  ریگ  بامیوال به خدا ! فکر کرده دستم تو ج -   

  یِ درها چرخاند  نگاهش رو انِ یرفت و نگاهش را م جلو
ماند  چشم تنگ کرد   ییآشنا رِ یتصو   

باشه نجایا   د یشا -     
سهراب نگاه کرد  به   

ود تو شناسنامه ؟ب  یاسم زِن چ - ! 
ستاد یهم شانه به شانه اش ا سهراب   

یسبزدره ا د یخورش -   
ماکان بال رفتند  یابروها   

یلی چه اسم و فام -   
 واریدر و د   یرفت و به دنباِل زنگ، چشم رو شیپ سپس

نکرد  دایپ یزی چ یچرخاند ول   
 ییو بعد از چند لحظه صدا د یدر کوب یِ با دست رو نیبنابرا
  آمد 

؟ ــهیک - ! 
با سهراب رد و بدل کرد  ی نگاه ماکان   

؟ یخانم سبز دره ا - ! 



تر شد  کیتر اما نزد  فیزن ضع یِ شد و بعد صدا سکوت   
؟ ی کار دار یچ - ! 

د یبه لبش کش یدست ماکان   
دِم در ؟ د یاریب  فیتشر شهیم - ! 

هم سکوت باز   
آرام گفت سهراب   

فرار کنه ؟!رمان هور نکنه  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

اخم کرد  ماکان   
که ست ین یچرا فرار کنه ؟! اصال به کجا فرار کنه ؟! راه -  

! 
 یِ با صدا یمیکه دِر قد  د یبگو ی ز یدهان باز کرد تا چ سهراب

از هم گشوده شد  یبد    
د یهر دو مرد به آن سمت چرخ نگاهِ    



ماکان     ستینگر  یبه آنها م دهی پر یی جوان با رنگ و رو یزن
رفت ش یپ یکم   

   سالم -
تا راِه وروِد او را ببندد د یدر را جلو تر کش زن  

؟ یدونی؟! اسِم منو از کجا م یخوایم یچ - ! 
لب   یِ ماکان زبان رو  اد یز ی لیلهجه داشت  اما نه خ یکم
د یسائ   

یباهاتون درباره  میما اومد  -     
به سهراب انداخت ینگاه  م یهم ن باز   

ید یرش وانِ یک  می باهاتون حرف بزن وانیک یدرباره  -   
در بود ،   یکه ناخِن دسِت زن که رو د یبه چشِم خود د  ماکان
شد  د یکه به آن آورد سف یبا فشار    

کرد و گفت  اخم   
شناسمینم وانیک -  ! 

کرد خونسرد باشه یزد و سع  ی اما پلک ماکان   
همسِر شماست  من خودم   وانیک میدونیخانِم محترم  ما م -

دمیاومدن از خونه تون د  رونی اون رو موقع ب   
نشست  لب   شی حبس شد و ترس به چشم ها شانهزن در  نفِس 

گفت  یسکوت به تند  ی بر هم فشرد و بعد از کم   
نیگور به گور شده ! دست از سِر ما بردار وانیک -  ! 



اشت  در گذ  یِ را ل   شیقصد کرد به بستِن در که ماکان ، پا و
  و با کِف دست ، آن را به عقب هل داد 

وحشت زده عقب عقب رفت و گفت زن   
زنمیم غی وگرنه ج  نی! بر رونیب نیبر -  ! 

پوزخند زد  ماکان   
یکار کن ی چ یخوایم نم یبزن بب غیج -  ! 

 !مامان؟ -
که   د یچرخ یا دهیهر سه ، سمِت کودِک زار و رنگ پر نگاهِ 

 یِ آمده و رو  رونیکهنه از اتاِق کوچِک خانه ب ی با لباس ها
 پله
بود ستادهیا   

  هیو به گر  د ی، چانه اش لرز د ی را د  به یغر یکه مردها پسرک
رمان   د یبرداشت و بغِض او هم ترک زیافتاد  زن سمِت او خ

 هور
 
 
 
 
 
 
 



 
پدر و مادرش بود از  ی! تا خوِد بد یدست از سرمون بردار -

الن که مرده شماها دست از سر ما  م،ید یکشیدستش عذاب م  
!    ستیخونه ن  نیتو ا یز ی! چ  ـــمی! ندار ــمیندار  نیداریبرنم
ستین یچیه  ! 

هم اخم کرد و تشر زد  ماکان   
  ی؟! ما کِ  یکن یم ی گر یهوچ هیخانم ! چ  نیپائ  اریصداتو ب -

دوممون باشه ؟ ی دفعه  نیکه ا میاومد  ! 
چسباند و رو به او پرخاش کرد  شانه، پسرکش را به  زن   

تر از خودت شرفیب یِ نه ، اون دوستا زتیهمه چ یخوِد ب -  
! 

و با   ستاد یشان ا انیسمِت او قدم برداشت که سهراب م ماکان
گفت یبلند  یصدا   

 ! اِ بس کن تو هم -
  یم  یچرخاند و ماکان سع  یو نگاهش را م  د یلرز  یم زن

  کرد که آرام باشد 
اون شوهرِ  یدو تا سوال درباره  میفقط اومد خانم ! ما   -     

  یناگهان یکه حس کرد کس د یکش ی شانیو دست به پ د یگز لب
که  د یلحظه د  ک یجابه جا شد که چشم گشود و در   



مثل برق از کنارش گذشت که او هم ، به سرعت به   یزیچ
و با زن   ستاد یا شیسمِت در رفت و آن را بست و روبرو

 شانه
شد  شانه به   

انگار خودت   می مثه آدم باهات حرف بزن میِد نه ِد ! اومد  -

یخواینم  
بند رفته بود که سهراب ، دست   ه یپسربچه از شدت گر نفس
حرکتش ، پسرک   نیزن دراز کرد و او هم در مقابِل ا یِ سو  
به خودش چسباند  سهراب اما آرام گفت شتریب را   

بده    ت سیپسرت ن  ایخانم   ما قصدمون آزار تو  د یخورش -

ما حرفات  قِ ی رف نیبا ا نیمن بچه رو ! هالک شد  شما بش  
بزن رو   
اش را از   یکرد  پا  یاما با ترس و بغض به آنها نگاه م زن

د یکوب نیبه زم صالیسر است   
میبر د ی! بذار  د یدست از سِر ما بردار -  ! 

گرفت  وحشِت او را با گوشت و پوست و  ینفس  ماکان
 نینبرِد نابرابر ، چند  نیکرد که او هم در ا یاستخوان حس م 

 و
  یکه تار و پودش را از هم م   یو درد و رنج می بار ب چند 

  گسست تجربه نموده بود 
گفت آرامتر   



بدونم اون  خوامیندارم  من فقط م یپسرت کار  ایمن به تو  -

میومد یما تا حال ن  رد کیم یداشت چه غلط شرفیب  
نه من و نه دوستام ! چون اصال از وجوِد شما   سراغتون
انقدر  میخبر نداشت     

که پشت سر   یی سکوت کرد و روزها و ماه ها یا لحظه
خسته گفت ییگذاشته بودند را مرور نمود و با صدا   

  میو بال سرمون اومد که اصال فراموش کرد   یانقدر بدبخت -

ها شوهِر توئه  رمان هور یبدبخت نیا ی عامل همه   
 
 
 
 
 
 
 
 

زد ، به   یزن که شل شده بود تا پسرش را که دل دل م دستِ 
 دست سهراب بسپارد ؛ دوباره محکم شد و گارد گرفت که 

اضافه کرد  یبه تند  ماکان   
فقط   م یریتقاِص شوهرت رو از تو بگ میومد ی نه ! نترس ! ن -

وان یچرا ک  یبدون  ییزای چ هیکه ممکنه تو  میدونیم  



؟!   نجایکرده بود ؟! چرا اصال ا  ی پسرت رو مخف ی  شناسنامه
ی ز یاون زن و بچه داره ؟! حتما چ دونستینم  یچرا کس  
! نه ؟  میکه لزمه ما بدون هست ! 
گونه   یِ روشنش رو یِ از چشم ها یپلک زد و اشک د یخورش

و سهراب ، رِد اشک را گرفت تا به   د یرنگش پر د یسف ی
 چانه
د یرس اش   
دستاِن  انِ ی پسر را از م یدهانش را فرو داد و به تند  آبِ 

و از آنها دور شد  د یکش رونیلرزاِن مادرش ب   
د یترک خورده زد و آرام نال وارِ یدست به د  د یخورش   

کشنی، هر دومونو م م ی بدونه ما هست یچون اگه کس -  ! 
*** 
ماکان سر تکان داد و   د یبست و سمِت او چرخدر را  ماهان

بال انداخت یاو چانه ا   
شد و ماهان ، آرام گفت  کیبه دست به آنها نزد  وانی، ل سودا   

  ی ؟! بهش بفهمون ما کار یاعتمادشو جلب کن یتونیم نیبب -

خب ؟   میبهشون ندار ! 
سرش را تکان داد و داخِل اتاق شد  سودا   
برادرش گذاشت و او را وادار کرد که  بدندست پشِت  ماهان

 حرکت کند و به سالن رفتند که در آن ، سهراب و فرهاد ، 



بودند که با پسر که حال   ستادهیو سجاد ا وشیسِر دار یِ بال
یکردند و سع  یدانستند نامش کوروش است ، صحبت م  یم  

سرگرم کنند  او را داشتند    
لب گفت ر یز ماهان   

  میاگه ولش کن یعن ی م یکن داشیراحت پ میما تونست  یوقت -

که خودش گفته که  ی گیاگه تو م یول توننیاونام دوباره م  
رفته   ی و قبل از ما کس کشنشی آگاه بشه م تشیاز هو  یکس اگه

هنوز  یعن یشوهرش رو گرفته ،   یو ازش سراغ کارا  
چند   ه ی  هیچ  هیقض  میبفهم  د یما قبل از اونا با  هیک دوننینم

خونه  هیبمونه بلکه هم حرف بزنه و هم من بتونم  نجایروز ا  
کنم دای امن براش پ ی   

سر جنباند و آرام گفت ماکان   
کرد   داد یکم داد و ب هیشد  اول  یداشت زهره ترک م -

ی بعدش کم مونده بود غش کنه  سخت بهمون اعتماد کرد  وقت   
فرشته گفتم ، انگار شناخت ی درباره  براش   
شد  رهیاخم کرد و به او خ ماهان   

؟!رمان هور ی چ یعنی -  
 
 
 
 



 
 
 
 

سر جنباند  ماکان   
که   نطوری اما ا  دونهیم زای چ ی لیمطمئنم خ یول  دونمینم -

  یحرف م  وانیبا نفرت از ک  یطور  ه یقربان  هیمعلومه اونم 
 زد 
ذره هم ناراحت نشده ه ی ی معلوم بود از مردنش حت که   

شلوارش برد و به سهراب نگاه کرد که   بیدست در ج ماهان
د یخند  ی و از ته دل م دهیکش حصارکوروش را به     

انقدر شاده نمی بیباره م نیاول -   
برداشت  تلخ و زهر دار یماکان تاب لبِ    

شِب راحت نداشته  عاشق بچه  هیبعد از مردِن پسرش ،  -

باشه خواد یم  یهر کس یهاس  حال بچه     
و دردمند  دوباره به او نگاه    ن یگرفت  سنگ  ی هم نفس ماهان
  کرد 

نگفته ؟ یزی چ گهید  یگفت - ! 
چانه بال انداخت ماکان   

فقط گفت قبل ماها دو سه بار چند نفر رفتن خونه اش و  -
دارن که  وانی ک شیپ  یامانت ه یبهش گفتن شوهرش مرده  و   



تونسته دست به   یتا الن چطور ست یبهشون بده  معلوم ن د یبا
ماهان   من ن یسرشون کنهبب     

  ینم یسخت بود ول یمانیاظهار پش شیو من کرد  برا من
برادرش را فراموش   یسرخ و بهت زده  یتوانست چهره  

 کند 
زن و پسرش را به آن خانه   نکه یخبر ا دنِ یکه با شن یوقت

  یا یبه آنجا آمده و در نگاهش سردرگم مهیآورده ، سراس
ی م  
خواست از دسِت او خودش را بزند  یانگار که م   د ید   ! 

د یلب کش یرو زبان   
بود  نقشه نبود ،   دهیزن ترس نینتونستم اونجا ولش کنم  ا -

نفس  هیپسرش    د یلرز ینبود  چهارستوِن بدنش م ب یفر  
   دنیترس نطوریکه ا ستیکرد  معلوم بود باِر اول ن یم  هیگر

   من نتونستم
شانه اش نشست و آرام گفت یِ ماهان رو دستِ    

بزنمت   یدوست داشتم جور دمیاول که فهم یلحظه  د یشا -

یول یسگ بد  یکه صدا     
د یاخم کرد و ماهان نرم خند  ماکان   

  کاِرت درسته داداش -
هشدار در هوا  یشانه اش برداشت و به نشانه    یِ از رو دست

  تکان داد 



بارها هی نیهم یول -  ! 
تکان داد و دوباره نگاه  یزد و سر یهم لبخنِد خسته ا ماکان

ی داشتند ترس یانداخت که سع  ییسمِت سهراب و مردها  
شده بود را از خاطرش ببرند  نهیدر دِل آن کودک نهاد  که     

شدند ؟ یم  یقربان  د یبا  گر ینفِر د  چند  ! 
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 
 
 

به خوابش   کردیگونه اش بود ، وادارش م رِ یکه ز  یی گرما
   ادامه دهد اگر

چهره در    د ی چیاش پ ی نیدر ب ییآمد و بعد بو یزیر ییصدا
کوچِک گندم   بدن یز یاز هر چ شیهم برد و پلک گشود و پ  

لباِس کنار رفته اش مشخص بود به چشمش آمد   رِ ی از ز که
  گونه به تِن او چسبانده و به خواب رفته بود 



   د یآرنجِ دستش انداخت و خودش را بال کش  یِ را رو وزنش
کرد و زمزمه نمود یاش نگاه دهیبه صورِت خواب  

  هیخوابن با گر  ه یبق ی و وقت یفقط بخواب یاومد  ایشما به دن -

؟ یهات زا به راهشون کن ! 
  یو با خنده ا شکوفید  قیخم کرد و مشِت کوچکش را عم سر

گفت شیدر صدا   
  ی هات که آ هیما رو با گر ی اریکه دق م  یداریب یوقت -

و نفخ دارم  اونوقت تو خواب   خورهیم  چیبه دادم دلم پ د یبرس
 ما
پدر سوخته   ید یهدفمندت قرار م یها کیشل  ررِس یتو ت رو
 !؟

باهاش ؟  یگیم یچ - ! 
  یکه کم یو صورت سیخ ییبود با موها یبال گرفت  هد  سر

  رنگ گرفته بود 
بال انداخت ی سر ماکان   

  کردمیم  یادآوریرو  یت یکم نکات ترب هی داشتم   یچیه -

باباش رو با  یِ حرفا  نهیماشاءللا خوابش هم سنگ یبهش  ول  
کنهیم یکی پوشکش  یِ تو یِ ها  یخرابکار   

رفت یو چشم غره ا د یآرام و خاموش خند  یهد    
بهیع -  ! 

تخت و کناِر او نشست ی لبه   



ها یشد  تیترب ی ب یبابا شد  -   
د یاو کش یگونه  یِ با پشِت انگشت رو ماکان   

حال ید یبودنم رو ند  تی ترب یب -  
استخواِن فکش گذاشت و زمزمه   یِ رو یا شکوفهشد و  خم
  کرد 

؟یخوب - ! 
سر جنباند  یهد    

دکتره اثر کرد  یِ بهترم ! داروها -   
زمزمه کرد  ماکان   

 خوبه  -
را نوازش کرد که او ، دستش را به   یهد  یِ بازو یِ بعد رو و

که گلوله تنش را یمحل یِ ماکان و رو  ی شانه رِ یز یآهستگ  
بود گذاشت دهیدر   

؟!رمان هور کنهیدرد نم گهید  -  
 
 
 
 
 
 
 



 
دست دوِر شانه اش انداخت ماکان   

 ! خوبم -
داد ه یاو تک ی شانهگرفت و سر به   ینفس یهد    

د یمنو د  هیامروز همسا -   
شکوفید را   سشیخ یِ موها  یِ رو ماکان   

 !خب ؟ -
بغ کرد  یهد    

شده ، هر وقت   یو چ  میهست یما ک دونهیکه م  یهر کس -

ارن یم ادمی  یه اد یبدم م  کنهیم  ممیج نیس  یه نه یبیمنو م  
ارنی م ادم ی یه لرزهیتن و بدنم م       

که    یدانست کس یبه تِن خودش فشرد  نم شتریاو را ب ماکان
  آن کار را کرد و آنها را به گلوله بست چه در سر داشت اما

 
روِز بعد خبِر سوءقصد به جاِن دو مرِد جوان و کشته  صبحِ 
و  یبه گوش یاز آنها ، دهان به دهان و گوش یکیشدِن 

 روزنامه
که   ییو زمزمه ها د یچیپ یو در شهر م د یچرخ  یروزنامه م به

مردم  ی ها ییاز قضاوت ها و داستان سرا د یرس   یبه گوش م  
داشت تیحکا   

به ضررش تمام شد حمله کننده هر چه که بود ،  مقصودِ    



اش بودند  زهیهمه به دنباِل او و انگ حال   
  رِ یگیپ ی و کمتر کس دهیشد که سر و صداها خواب ی م یمدت اما

بود  هیقض یچون و چرا   
کرد  یرا درک م ی هد  یها و ترس ها تیماکان حساس یول   
اش چسباند  قهی به شق لب   

، رک و راست بگو   د ی ازت پرس یبه بعد کس نیاز ا -

در موردش حرف بزنم خوامینم   
گفت یبه آهستگ یهد    

  باشه -
به   ی داشت که روز ی مرد  ی  شانه خوب بود  سر بر  شیجا

او بود و حال ، پدِر فرزندش یِ دست آوردنش آرزو    
کرد  زمزمه   

و  یحام  یماکان    برا   گمیم -    
  ی نام او ، تماِم وجودش در هم م دنِ یماکان نبود که با شن دستِ 
نشست یو درد در جانش م  ختیر   

گفت یگشود و به سرد  یاز دوِر هد  دست   
؟!رمان هور میبخواب -  

 
 
 
 



 
 
 
 

و گندم را به    د یتخت دراز کش یِ به او نگاه کرد که رو یهد 
او باز شود  یبرا یی تر کرد تا جا کیخودش نزد    

گرفت یو نفس ستاد یا   
میبخواب -   

د یدخترش دراز کش گرِ یرا خاموش کرد و سمِت د  برق   
کوتاه و تندش مشخص بود  یماکان از نفس ها یِ ناراحت   
را لمس کرد و بعد ، انگشتانش را   شیبرد و بازو شیپ دست

قلبش را نوازش کرد   یِ اش برد و رو شانه به سمِت    
د یببخش -     

و به گلو و سپس به  دند یتِن ماکان رقص یِ رو  شیپنجه ها  سر
دند یصورتش رس   

خب ؟  یتو نخوا یتا وقت  زنم ی درباره اش حرف نم - ! 
و زمزمه   د یبسته اش کش یِ پلک ها یِ نوِک انگشت رو سپس
  کرد 

تو نبود   ر یتقص یچیه -     
زد و لب به   یتِن دخترکش پل  یِ به کمِک دستش ، از رو سپس
، پچکوتاه  یا شکوفههمسرش چسباند و پس از  یگونه   



  زد 
   دوست دارم -

  د یچیبالشت گذاشت و دست دوِر گندم پ یِ و سر رو د یکش عقب
هم آورد  یِ و پلک رو   

و  د یچیماکان در گوشش پ قِ ی نفِس عم یِ بعد ، صدا یلحظات
ده یتِن هر سه نفرشان کش یِ که به رو یخش خش ملحفه ا  

  انِ یو او و دخترکش را م  د یش خزبدنکه دوِر  ی؛ دست شد 
  حصاِر امِن بازوانش گرفت

#/ و الیبه الهام و ژ میتقد    paryaa نقدونه ها  یها نیادم / 
*** 
خواب آلود به او نگاه  یداد و راک یدم تکان م  شیبرا الکس

کرد  یم   
، سر   ی مرد  یِ صدا دنِ یکه با شن د یبه سرش کش یو دست د یخند 

  بال گرفت
چشم به راهتون بود  مدام پشِت در   شی ساعت پ  هیتا  -

، خسته شد  نیومد ین  یوقت  د ی کش یم  کیکش   
را نوازش کرد  شیزد و گوش ها یلبخند  ماکان   

که نکرد ؟ تیاذ  - ! 
سر بال انداخت هوشنگ   

نیبود  هم قراریکم فقط ب ه ینه آقا   -   
به او کرد  یرفت  نگاه  شیسر تکان داد و پ ماکان   



 چه خبر ؟!رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی به نظر م رتریبه چند ماه قبل ، هوشنگ خسته تر و پ نسبت
د یرس  
باغِ دور افتاده از شهر و دور از خانواده اش مجبور  کی در

یجوگندم شی بلند شده و موها شیها شیبود محبوس بماند  ر  
را از هم گشود  شیدست ها  دند یرس  ی به نظر م تر   

کرد    ی م  یقراری ! فقط به پسره زنگ زدم  ب یچیه -

نگه  یزیصدجور قسمش دادم که دهن وا نکنه و به مادرش چ   
از او گرفت و به   ی سکوت کرد و نگاهش را به کند  ماکان

رِ یرفت که چند ماه قبل ، هوشنگ را در آن ز ی سمت اتاقک  
گرفته بود و حال شی و لگد ها مشت     

کوچک بود  یخانه   ک ی ه یشب شتریب   



بودند    ستادهی ا یانداخت که گوشه ا یبه دو مامور ینگاه
تکان داد و داخل شد  شیبرا یسر   
  نیکوچکتر یخواستند حت یتحِت محافظت بود  نم  باغ

بکنند  یاشتباه   
  ینشست که روز  یم یآمد و کناِر هوشنگ یآنجا م گرید  حال

  تشنه به خونش بود 
حال اما     
  یآمد و کنارش م  ی مبه گرفتِن جانش نداشت    یعالقه ا گرید 

کرد  ینشست و فکر م    
آنچه که پشِت سر گذاشته بودند  به   
به نظر   ییو ابراِز وجود و قدرت نما ینوع سرکش کی د یشا
اما د یرس یم     

شده بود اتاِق فکر شیبرا آنجا   
کرد   ی گرفت و سع ی نشست و پا دراز کرد  نفس  نیزم یِ رو
بود ، ده یشن شیپ یماهان را که ساعت یخسته  یِ صدا  

رگ    انیاش ، خشم م یادآوریکند  چون با هر بار  فراموش
ب یعج یل یشد و م یو قلبش بزرگ م د ی جوش یم شیها  
در وجودش  ز یهمه چ ختنِ ی و به هم ر دنیعربده کش  یِ برا

د یکش یشعله م   
داد  یها م  یر یبرادرش خبر از دستگ نکهیا   



بانِد بزرگ   نی را که در ا یو درشِت کسان زینم نمک ر  نکهیا
تا  رند یگ ی نظر م  رینقش داشته اند را ز  وستهیو به هم پ  
از دسِت ماهان و   یکار  گری کنند و د  رشانیدستگ سربزنگاه

آمد  یهمکارانش بر نم   
فرمان   یِ بود و چه مشت ها که به رو دهینکش   ادهایفر چه
و دوستانش را   عذاِب خودش نِ یبود  او تک تِک عامل دهینکوب  
خواست یم     
در فقدان و  میآنها قول داده بود تا هر کدام که به طوِر مستق به

رد یکند و انتقام بگ داینقش داشتند را پ زانشانیمرِگ عز  
را مجازات کند ؛ هر کدام شان را که نقشه  نیتک تِک عامل  و
دهیآنها کش یگرفتِن جاِن خانواده  ی برا یو قدم دهیکش یا  

  ی آنها  م یبردِن باند و دار و دسته  نی؛ نه فقط از ب بودند 
ما یکه مستق ند یرا بب  ییآدم ها دنِ یخواست به چشم ، زجرکش  

آنها را با نام و   کِ یبه  کیزجر و عذاِب آنها بودند   عاملِ 
و سر وقت شان برود و حال    ممکن بود  ابد ینشان و آدرس ب  

پوچ شود رمان   یوعده  کی به  لی، قول نماند و تبد  قولش
 هور

 
 
 
 



 
 
 
 
ها شروع شود ، آنها چون   یر یدانست اگر دستگ ی حال م و

گریشوند و د  یپنهان م  شانیدر سوراخ ها فی کث ییموش ها  
خود  یطولن یِ همانطور که سالها   افتیآنها دست نخواهند  به

را فدا نموده بودند و باز هم   یگریکرده و افراد د  ی را مخف  
بود قِِسر در بروند  ممکن   
بود    رشاخهی ز ک یشد فقط   یم  ریکه دستگ  یهر کس چون

خواست یرا م  شهیماکان ر    
را اصل   
زد  یدوباره جوانه م اهیدرخِت س نی، ا د یخشک  ینم  شهیر اگر    

  یِ که مدت هاست در پ  یکار آن فرد  نیزده بود که با ا عربده
و زمان را به هم دوخته  نیشناخت اش زم یاو هستند و برا  

  ی سع ید یاش تنها با ناام چارهی و برادِر ب ختی، خواهد گر اند 
کرد او را قانع کند  یم   
  ک یشوند ممکن است  ی م ریکه دستگ یهر کدام از کسان که

دانست که "او" باهوش تر از آن یماکان م یسرنخ باشند ول  
اطالع داشته باشند  تشیاز هو یاد یکه افراِد ز  است   



  یا ینیدر که آمد ، سر بال گرفت  هوشنگ بود و س یصدا
  در دست
اش گذاشت یپا  ِش یرا پ  یاو نشست و استکاِن چا یِ روبرو   

ارم ی شما هم ب یِ مامورا بردم ، گفتم برا  یبرا -   
تکان داد  زمزمه کرد  ی سر ماکان   

؟ گفتی م  یپسرت چ - ! 
مکث کرد و بعد گفت یلحظه ا هوشنگ   

سر   دهیرسیمادرش و برادرم هر جا که فکرشون م گفتیم -

عکسمو بدن به عنوان گمشده تو روزنامه ها خوانیزدن  م   
نشاند  شیابروها ان یم یو اخم د یبه صورت کش یدست ماکان   

روزا ممکنه همه   نیا  یزنمدت با پسرت حرف ن هیبهتره  -

خونواده ات خوبه و هم خودت   یو رو بشه  هم برا ر یز یچ
 و
ما هم   

، فقط اطاعت کرد  ریسر به ز هوشنگ   
  د یاش را مال یشان یباز هم نفس گرفت  با انگشتانش ، پ ماکان

  و زمزمه کرد 
، فقط به خاطر پسرته ؟ دمتیکه اگه بخش یدونیم - ! 

به او نگاه   مانی پش ییسر بال آورد و با چشم ها ی کم هوشنگ
  کرد 



تازه دِم    یِ به چا رهیدستانش گرفت و خ  انیفنجان را م ماکان
  دروِن آن گفت

خالص   نجایاز ا یپس وقت  یبچه ات هست  ونیجونت رو مد  -

کم نذار یزی، براش چ  یشد    
و ادامه داد  د ینوش یا جرعه   

مئن باش الن جنازه  مط دم،ید یاون روز اگه پسرت رو نم -

باغ دفن بود رمان هور نیات تو هم  
 
 
 
 
 
 
 
 

بال آورد و نگاه به نگاِه او داد سر   
  خوامیمنت بذارم  فقط م ایکنم    رتی رو که تحق  نایا گمینم -

ی که رحم ممیکه نه به خاطِر من و دِل رح ارمیب ادتی  
   یخودت زنده ا یِ گناه ی دشمنام و نه به خاطِر ب یبرا ندارم

سر پدرش  ییاگر بفهمه بال  دونمیفقط به خاطِر پسرته که م   



نکن و   یناراحت یی نجایا نکهیپس از ا  کشهی، عذاب م اومده
قصه تموم شه   ن یتا ا ر ینکوب  آروم بگ واریخودتو به در و د 

 و
تیسر خونه و زندگ یبرگرد    

و سر جنباند   د یلب کش یِ زبان رو هوشنگ   
رنیاگه بعدش منو    منو بگاگه      -     

زد   ی کجخند  ماکان   
که   یینایا  یینجایو چرا ا یکاره ا ی که تو چ  دونهینم یکس -

نفر مراقبت کنن هی، فقط دستور دارن از  روننیب نیا   
، برادرم هم به   دمت یو برادرم  من که بخش دونمیمن م  نیهم

  بخشِش من چشم بسته رو گناهت
د یرا سر کش  یچاگرفت و لجرعه ،  ینفس   
  مارستان یتخِت ب یِ افتاد و او رو ی اگر آن اتفاق ها نم د یشا
ی آمد ، خشِم ماکان جرقه ا ی نم ا یشد و گندم به دن ینم ریاس  
شد اما ی هوشنگ م رِ یزد و دامنگ یجاِن باروِت نفرتش م  به    
عطِر تِن    یلمس کرد ، وقت  شیگندم را با دست ها یوقت
رد یتواند جاِن هوشنگ را بگ ینم  د یفهم د ی را بوئ فشیظر   

خانه اش  یِ که از همان روز که او را از جلو یهوشنگ
عقب انداخت و به آنجا آورد ؛ نتوانسته بود  یبر صندل هوشیب

 نگاهِ 
را فراموش کند  پسرش   



کرد  یم دایپ یراه  د یزد و چشم بست  با هیتک  واریبه د  سر    
ش ، کالِف  کرد و با گشودن یم دایرا پ یگره اصل د یبا

نمود   یرا از هم باز م یباز  نیسردرگِم ا   
نخ   یِ باق یگره ، باعث آزاد  کی باز کردِن    نویدوم ک ی مثل
شد  یها م   

اون هنوز حرف نزده ؟   ارویکه   اون  گمیم - ! 
از ماکان   شتری گشود و به هوشنگ نگاه کرد  انگار او ب پلک

مقصرانش بود  دنِ یقصه و به مجازات رس نی ا انِ ی، منتظِر پا   
را به دو طرف تکان داد  سرش   

یچینه    ه  -   
و فکرش به سمِت   د یکش نیچشمانش را پائ یکرکره  دوباره

زندان بود  ی ها لهیکه حال پشِت م د یپر کش  یبرزیفر     
*** 
نه ایبه مهراوه لبخند بزند  د یدانست با ینم   

او به آن   یکه حرف ها یبود و سرش از ضربه ا جیگ هنوز
مدت ها از آن روز و   نکهیبا وجوِد ا ی؛ حت نیزده ، سنگ

 ساعت
گذشت رمان هور  یم نحس  

 
 
 



 
 
 
 
 
اشاره زد  د یسر به فنجاِن سف با   

سرد از زهرمار هم بدتره ی بخور  قهوه  -   
گرفت ی زد و نفس ه یمبل تک ی به پشت مهراوه   

لنم زهِر مارها نیمن هم  یِ زندگ -   
د یاش را نوش یپوزخند زد و چا ماکان   

یخودت خواست -   
هم پوزخند زد  مهراوه   

!   هیاون چه مار خوش خط و خال دونستمیمن ؟! من که نم -

   مجبورم کرد 
د یلبش کش یِ سر تکان داد و زبان رو ماکان   

ام رو   یمن جون و زندگ ی چطور کنم یفقط دارم فکر م -

 ! داده بودم دسِت شما دو تا
زد و چشم بست  یپلک مهراوه  

کرد ،   یم د ی منو تهد  یبشه  اون حت ینطوریا خواستمینم -

بودم و بهم خبر  شت یبار پ هی ادتهی  داد یخونواده ام رو آزار م  



  ی بود ! فکر کرد  برز ی فر رِ یکه حاِل پدرم بد شده ؟! تقص دادن
؟! چرا طرد شده  کردم یم یمن چرا جدا از خونواده ام زندگ  

؟ بودم ! 
مبل نشست و دست  یآمد و لبه   شیچشم تنگ کرد و پ  ماکان

  در هم گره زد 
  یپدرت نه ، جا  یِ که جا  یازدواج کرد  یمهراوه تو با مرد  -

نویا یکناِر من بود  ی مدت وقت نیپدربزرگت بود ! و تماِم ا  
و به   هیاون چه آدِم خطرناک یدونستیتازه م  یکرد  یمخف  ازم

که  ی شوهر تو بود و من ، کس برز ی! فر  یمن هشدار نداد  
و از تو   کردمی تو چشماش نگاه م یدار یبهم احساس دونستمیم
؟! اگه زنم رو ، بچه  یچ کشت یمنو م زد ی ! اگه م گفتم یم  
؟ یکرد چ  یم  تیرو به انتقاِم رفتاِر تو اذ  ام ! 

ور رفت شیمانتو یو با لبه  د ینگاه از او دزد  مهراوه   
  ی کردم اونو از تو دور کنم   سع یماکان   باور کن سع -

نشد  یکردم بهت بفهمونم  ول     
به او انداخت و گفت ینگاه  می ، ن سپس   

  ادتینکرد تو رو از سر راه برداره ؟!  یسع  ی فک کرد  -

بود ماکان  برزیبهت زد ؟! کاِر فر  نیماش ستین    
فرو برد و هنوز هم احساس    شیکالفه دست در موها ماکان

کند  یدرد م دایمغزش شد  انیم یی جا کرد یم   



توانست   یدانست چه مدت بعد از آن حادثه بود که م  ینم
و کودکش سر بزند  یو راه برود و به هد  ند یبنش   
کناِر آنها باشد ،   بتواند  نکهیخواسِت خودش و به خاطِر ا  به

سرش گذاشت تا او را   یِ را رو مارستان یداد و هوار کرد و ب
 به
بودند  یو گندم در آن بستر  یمنتقل کنند که هد  ی مارستانیب    

کرد تا   ید یداشت که با پرستارش جر و بحث شد  اد یبه  خوب
برود رمان هور یهد  نِ یبه او اجازه دهد که به بال  

 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از   یعصب  یداشت و فشارها  یسخت مانی که زا یا یهد 
  آن ، او را از پا انداخته بود 

را   شیرا نوازش کرد ، اشک ها شینشست ، دست ها کنارش
ترک  یِ گونه اش ربود و طعِم تلخِ لب ها یِ از رو شیبا لب ها  



خود و گندم مطمئن   تِ یتا او را از وضع د یاش را چش خورده
آنها خوب است یه حاِل هر دوکند ؛ که به او بقبولند ک   

نداشت  نه خودش خوب بود و نه دخترکش قتیحق اما    
کرد که در   ی نگاه م یو به نوزاد  ستاد یا  یم  شهیش پشت

ند یتوانست صورتش را بب یبه زحمت م  یدستگاه بود و حت   
آنقدر جان در بدن  یلمِس او و حت یزد برا  یپرپر م دلش

ی کند و پرستارها را کنار بزند و داخِل ان آ ینداشت که قلدر  
 شیکه داشت در صدا و هوارها یشود  تماِم اسلحه ا وی یس

نوزادها در حنجره ی بود آن را هم به خاطِر دخترکش و باق  
کرده بود  غالف   
با گندمش ، به اتاقش   شهیکوتاه از پشِت ش  یاز مالقات  بعد 

بود که ماهان به  دهیچیبود  درد در سر و تنش پ بازگشته  
آمد  مالقاتش   
به رو نداشت رنگ   

دهان باز کرد ، ماکان حتم داشت همان رنِگ نداشته  یوقت و
است که ماهان آنچنان به هول و ول افتاد  دهیاش هم پر   

و   یانتظام  یِ رویکرده بودندآن هم نه ن ریرا دستگ  برزیفر
به خانه   یاطالعات ی، بلکه شبانه مامورها یت یامن یِ ارگان ها

 اش 
که   یی ها یکرده بودند و تنها هماهنگ ریو او را دستگ ختهیر

توانسته بودند انجام دهند تا اوضاع شیماهان و مافوق ها  



بود که از آنها   نینشود ا ختهی از حد متالطم و به هم ر شیب
ش یپ ی عامر مِ ی جرا یِ و باق  گرید  یبخواهند بحِث پرونده ها  

نشود  دهیکش   
همان روز در   تِ یماهان هنوز هم به شفاف  یعصب یصدا

د ی چیپ یگوشش م   
رو   یعامر  تونستنیجلوشون رو گرفت  نم شد ینم گهید  -

دو سه مورد   ینی بب د یکه با ادهی ز مشیآزاد بذارن  انقدر جرا  
خرابکار هم تو پرونده اش  یبا گروه ها یو همکار یجاسوس

مردمِ  نِ ی ب  یچطور یجونور ن یهمچ دونمیهست  من نم  
رو   یهاش کس یگنِد کثافت کار  یِ و بو کنهی م یزندگ یعاد 

؟ کنهیمتوجه خودش نم ! 
هست با آن درد و حاِل نزار چه قدر با ماهان بحث کرد  ادشی

است دهیفا ی دانست ب ی ؛ هر چند خودش هم م   
و  انیبه او وارد شد که مهراوه گر ی زمان یاصل ی ضربه  اما

او   یکس ییترسان به سراغش آمد و دهان که باز کرد ؛ گو
 را به
دوخته بود  تخت   
  نینشسته بود ، نگاه کرد  با هم شیصورِت او که روبرو به

اش در گوشش یزار یِ کرد  صدا یچشم ها التماسش م  
د یچیپ   



  ی کار هیت بگو تو رو خدا ماکان   تو رو خدا   به داداش -

من زنشم  من  دنیکنه   من زنشم ! فهم  یکار  هیکنه  بگو    
بودم   من زنش بودم شرف یاون ب زنِ   ! 

!رمان هور  ی عامر برزِ ی، زِن فر مهراوه  
 
 
 
 
 
 
 
 
ماکان ، مهراوه را پس از سقطش به   یکه روز یآن کودک و

بود  ی عامر برزیخانه اش رسانده ؛ کودِک فر     
  مار یب  ی کرهیبر پ   یگریپس از د  ی کی نیسهمگ یضربه ها و

شد  یاو وارد م   
که او   یاز ترس به او پناه آورده بود  از ترِس مرد  مهراوه

خود کرده بود  رِ یاس د یرا با هزار تهد    
از آن روز ،    د یصورتش کش یِ را محکم رو ش یدست ها کفِ 
بود  دهیاو را ند  گرید    



  ی عنیکار کنم ؟!   ی ؟! چ یچمهراوه ؟! خب که  ی خب که چ -

یتو به من احساس دونستهیمدت م نیتماِم ا یگیتو م  
داشته ما رو کناِر هم نگه داره ؟ یو سع یدار ! 

سرش را تکان داد  مهراوه   
! از   یروان ه ی؟! یفهم ی م  هیروان  هی  برزیفر گم یمن بهت م -

کردن با ما لذت ی؟! از باز   یانتظار دار یچ  یآدِم روان هی  
بهت عالقه دونستیم  برد ی ! از عذاِب من لذت م برد یم    

 ! بسه -
بلند کالِم او را قطع کرد  انگشِت   یِ بود که با صدا ماکان

  اشاره اش را تکان داد 
 ! درباره اش صحبت نکن مهراوه   حرف نزن  -

اش را به مبل سپرد  هیتک   
؟ یکه اومد  یخوایم یچ - ! 

و آرام گفت د یلب کش یِ زبان رو مهراوه   
و نه   شکارشینه پ   برزهیفر  یمدارکم تو خونه   یسر هی -

دارم ازیبرم اونجا  من به اون مدارک ن دنیزنش اجازه نم    
؟ ی ار یو برام ب یبر  شهیم    شهیم ! 

زد  یو تک خنده ا دند یماکان بال پر یابروها   
اون   ِض یمربه افکاِر   یخوای برم بگم خرم به چند من ؟! م -

دامن بزنم که از تو زندان به افرادش دستور    تیشوهِر روان
 بده 



بکنن ؟ کلکمو ! 
تکان داد یسرش را به تند  مهراوه   

مدارکمو بردارم ، ندارن    نکهیبا ا یمشکل   نینه ! نه ! بب -

هم  شکارشیپ  یعن یدارن که من برم تو خونه   نیمشکل با ا  
  کنمیصحبت م  شکارشیمن   من با پ  برهیزنش حساب م از

یاریو برام ب یکه تو بر    
د ی مبل کش یدسته  یِ اخم کرد و دست رو ماکان  

و اطالعات خونه اش رو پلمپ نکردن ؟ سیمگه پل - ! 
سر تکان داد  مهراوه   

زنش رو که پلمپ نکردن ی خب   خونه  یچرا ول -   
، پر از تمسخر رمان هور د یخند  ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 



!   برزهیزِن فر ی خونه    ستین  برزیفر  یپس بگو ! خونه  -

؟  کنمیکارو م نی من ا  یخــب ؟! چرا فکر کرد  ! 
و زمزمه کرد  دند یمهراوه لرز یها لب   

اعتماد  یبه کس  کنم یرو جز تو ندارم    خواهش م یکس -

بار نی آخر یِ مهمه  برا  یلیندارم اون مدارک برام خ  ! 
مبل گذاشت   ی و سرش را عقب برد و لبه  د ی کش ی پوف ماکان

شد  رهیسرش خ ی و به بال   
گفت آرام   

؟ یاز کاراش خبر داشت - ! 
اتاق ، جوابش بود  نگاهش را به او داد  سکوتِ    

 ! با توام -
د یلب سائ یِ زبان رو مهراوه   

خالف   دونستمیخب بعدش    م یاز اول نه   ول ی عنینه   -

کنهیم  ! 
دند یچ یماکان در هم پ یها اخم   

؟ ی نکرد  ی چرا بعد از اون کار - ! 
زد  یتلخند  مهراوه   

؟! منو کرده بود  یفهمیبودم  تو چه م ولیه هیدسِت  رِ یاس -

 ! عروسکش
شد  رهیرا جمع کرد و به صورِت او خ لبش   

؟  یکن یکمکم م - ! 



دانست چه کند  ینم   
اما    ممکن بود سر بزند   یهر کار  برزیبود که از فر آگاه
توانست   یخود کند را نم الِ یام ی چه یمهراوه را باز نکهیا

 تصور
د ینما   
سرکش و   یاو را دختر شهی که ماکان هم  یهم مهراوه ا آن

دانست یخودساخته م   
جنباند  سر   

رمیرو هماهنگ کن من م یروز هی -   
هم آب بدهد   ی، سر و گوش ق یتوانست از آن طر یم د یشا   

# / وبالگ قِ یبه تماِم همراهاِن قصه از طر میتقد  / 
*** 
رد یچشم بگ شیرو ِش یپ رِ یتوانست از تصو ینم   
افتاده بود و  نیشانه اش پائ یِ لباسش رو ی  قه یکه  یِ هد 

کوچکش به بدنِ  یدر خواِب هم با دست ها  یکه حت یگندم  
بخورد رمان   ری زد تا ش ی مک م یچنگ زده بود و گاه مادر
 هور

 
 
 
 



 
 
 
 

تِن  رِ ی دست ز کی شانه اش گذاشت و خم شد ،  یِ را رو حوله
او را از تِن مادرش یبه آهستگ گریگندم فرستاد و با دست د   

به خنده  دند یجنب ی که تند تند م شیلب ها دنِ یکرد و با د  جدا
شکوفید اش را  یشانیافتاد و پ   

خواِب خواب بود  به اتاق رفت و گندم را در تخِت   یهد 
و به د یسِر عرق کرده اش کش یِ و دست رو کوچکش گذاشت   

شب بود که   یها  مهینشست  ن   یبازگشت  کناِر هد  سالن
آرامِش  نکهیا یِ برا یدخترک شروع شد و هد  یها ی قراریب
 او 
به هم نزند ، به سالن آمد  را   

او را ترسانده بود  شیرا که با سردردها یمرد  آرامِش    
برد و لباسش را مرتب کرد و بعد ، او را  شیپ دست
  یِ داد که با افتادِن سرش رو هیوبه خود تک د یکش حصاردر
او ی شانه  
  شانه یِ باز شدند  رو یبه سخت شیخورد و پلک ها ی تکان ،

بازواِن او   انِ یکرد از م یو هول زده سع  د یاش دست کش  
انگار هنوز خواب بود   د یایب رونیب   



زد  کوفهشاش را  قهی شق ماکان   
! نترس   بردمش سرجاش ــشیه -   

د یتند پلک زد و لب گز یهد    
هستم آخه ی خدا منو بکشه  چطور مادر -   

اخم کرد و شانه اش را فشرد  ماکان   
نمی چرت و پرت نگو  بخواب بب -     

   د یاو گذاشت و خودش را عقب کش یِ پا یِ اما دست رو یهد 
و گفت  د یرا مال شیبا مشت ، چشم ها   

   نه  برم چک کنم که -
دستش را گرفتن و مانع بلند شدنش شد  ماکان   

دهیداره  راحت خواب ینه خودشو خراب کرده نه مشکل -   
را از   شیکنارش نشست و ماکان ، با سرانگشتانش موها یهد 
او یچشم ها انِ یاش کنار زد  چشم م ی شانیپ یِ رو  

  چرخاند 
و   ست یمرِد چهل و چند ساله بود که عاشِق مادِر ب هیپدرم  -

یتا اونو برا جنگهیم  ایبا کِل دن    شهیچند ساله ام م  
پنجاه سالش بود    کِ یاومدم پدرم نزد  ایبه دن یکنه   وقت خودش

یپدرا باشه  نه م  ی  ه یوقت نتونست مثه بق چیه  
نست  تو یکنه و نه م  یو باز اد یما ب یِ مثه اونا پا به پا تونست

ما رو تحمل کنه  اما عاشق بود   عاشق بچه یِ سر و صدا  
بود  زیکه به ما داشت ، جبراِن همه چ یعشق  نیا   هاش   



د یچشماِن گود رفته اش کش  رِ یز انگشت   
 یدل گهیشد کابوس و درد  د  امیبعد از مرگ فرشته ، دن -

و منو  یرو دوست دارم   اومد ینداشتم که حس کنم کس   
و هم پدر  رمان هور ی عاشق کرد  هم  

 
 
 
 
 
 
 
 

جلو برد و مقابِل صورتش زمزمه کرد  سر   
مثه   ییولی ه هی ی وقت یانقدر مقاوم باش یتونیم یچطور -

؟ کنه یم یمن کنارت زندگ  ! 
دست دوِر گردنش انداخت یهد    

بارونه   دلم   رِ یمرِد تنها مونده ز ه یمن  یبرا ولیه نیا -

ا ی شه ،  سیسرش ، که نذارم خ یِ بال چتر باشم و  ای خواد یم  
به شونه اش منم غرِق آب شم شونه   
، نشاِن او داد  یا شکوفه احساساتش را با  ماکان   

اش چسباند  یشان یبه پ یشانیپ   



باشه خوبه نیخوابش اگه مثه تو سنگ -   
د یو ماکان خنده اش را بلع د یخند  یهد      

*** 
که شده بود خاِر چشمش   یو دوباره نام اهیآن مزار س دوباره

   و درِد دلش 
  یِ و رو ختهیوجدانش ر ی  سهیرا در ک  یاد یز یها عذاب

برد اما   ی و آنطرف م نطرفیکولش انداخته بود و با خود ا
یحام   

  
اش فرو کرده بودند و با هر   شانه  انِ یکه م یبود خنجر  شده

ی ماش را به فغان   یعصب یِ تکان ، دردش تماِم رگ ها   
  انداخت

آن را شست و برق انداخت ؛    ختیقبر آب ر   یِ شد و رو خم
ند یخودش را بب  یِ آنقدر که چشم ها    

و برخاست د یاسِم او کش یِ دستش را رو کفِ    
زنِگ تلفِن همراهش بلند شد  یِ صدا   
را به گوشش چسباند  یگوش   

   جانم فرهاد  -
آمد  ر یتاخ ی با کم شیصدا   

؟ ی ایب یتونیم - ! 
خودرو را گشود و پشِت فرمان نشست درِ    



شده ؟ یزیچ - ! 
مکث و بعد  یکم     

ایفقط ب -   
چه به   گریپدال فشرد  د  یِ کرد  استارت زد و پا رو اخم

 !سرشان آمده بود ؟
 رمان هور ***

 
 
 
 
 
 
 
 

رسد را بشکند  یداشت هر چه که به دستش م دوست   
د یکوب  ز یم یِ کرد و کِف دست رو ی، غرش نیخشمگ   

زد و ُمرد ؟ هوی همه مدت زنده مونده بود  حال  نیا - ! 
کرد و شانه بال انداخت یهوف وشیدار   

گهیشانِس خوِب ماست د  -  ! 
دسِت او گذاشت و زمزمه کرد  یِ دست رو  سودا   



شهیدرست م نمیناراحت نباش  ا -   
پوزخند زد  ماکان   

  م یبجنب د یبا یفهمی! مشه؟یدرست م ی ؟! چ شهیدرست م ویچ -

ها شروع بشه و یریدستگ نکهیقبل از ا د یبا  یفهمی! م؟  
  ه ینفر ،   هی یشون ؟! اگه حت   می ریتو سوراخ موش ، بگ برن

سودا بخشمینفرشون در بره تا ابد خودمو نم  ! 
را فشرد و جواِب او را داد  وشیاخم کرد و دسِت دار سودا   

!   زمهیبه خاطِر انتقاِم خوِن عز نجام ینره منم اگر ا ادتی -

ی ول  خوامیاز تو نخوام که مجازات بشن ، کمتر نم شتریاگر ب  
! اون آدم ُمرد و هر   ستیآدم دسِت ما ن  هی  یِ و زندگ مرگ
م یکار کن یخاک  چ رِ یدونست با خودش برد ز یهم که م  یچ  

م؟ی اریاز تو گور درش ب میبر  ! 
د یلب غر ر یکرد و برخاست  ز یدندان قروچه ا ماکان   

؟  کهیچه وقِت ُمردن بود مرت - ! 
به سراغش بروند ، مرده  نکهی زاده ، قبل از ا  یکرمعل اریبخت
  بود 
  عیو سر خم کرد  اگر آن وقا د یکوب واریدستش را به د  کفِ 
آمد  ی نم شیپ    

فتد ی تخت ب یِ نبود که تا مدت ها رو فی آنقدر ضع اگر    
  ی ها یناگفتن  د یرفتند و شا یمزودتر به سراغش  د یشا
داشت یاریبس   



و به فرهاد نگاه کرد  سرچرخاند    
؟ یخونواده اش چ - ! 

گرفت یدم فرهاد    
کم دورشون  ه یسراغشون  بذار چند روز بگذره ،  رمیم -

پسر داره  هیبدونن   یز یشک دارم چ یخلوت شه ، بعد  ول
 که

وقته ازدواج کرده   زنش   یلیدختر داره که خ هیاس   هیعسلو
زِن ساده اس هیهم که     
چانه بال انداخت ماکان   

   یبه چشم خودتم اعتماد کن د یکه نبا  یباش دهی فهم د یبا گهید  -

کم  ه ی،  ی همونطور که خودت گفت یبرو سراغشون   ول  
رمان هور  یازشون حرف بکش ی که بتون بعد   

 
 
 
 
 
 
 
 

سر جنباند  فرهاد    



به صورتش خورد  یپنجره را باز کرد و باِد گرم ماکان   
از پشِت سرش سخن   وشیآمد و بعد ، دار یی قدم ها یصدا
  گفت

ماکان گمیم -    
چرخاند  سر   

مرده ؟ یعیزاده به مرِگ طب یبه نظرت کرمعل - ! 
سر تکان داد  ماکان   

میمنتظر ماهان بمون د یندارم   با یا دهیا چیه -    
، منتظِر برادرش   زهایچ ی لیخ ی راب د یدانست با ی م حال
  بمانند 
هم به دنبالش    وشیبازگشت و دار ز یکرد و دوباره سِر م یپوف

دنِ یلرز یِ ننشسته بود که صدا یهنوز درست و حساب  
  ی ، نگاه ها را به آن سمت کشاند  نچ  زیم یِ اش رو یگوش
  کرد 
اخم کرد  وشیدار   

؟ زنهیهنوز بهت زنگ م - ! 
د یاش را مال یشان یپ ماکان   

  نیکرد  ا یازش سواستفاده م برزینداره  فر یمهراوه گناه -

اصرار برزیفر  نکهیجفت شونه  ا یتماِم رفتارها حیتوض  



و   بیعج ی من با مهراوه شراکت کنم  تمام رفتارا داشت
فرار کنه و به من پناه    برزیاز فر  خواستیمهراوه  م بِ یغر
ارهیب  

سد باشم ،   هیبراش  تونمی م برزیدر مقابل فر کرد یم  فک
بجنگم تونمیم   

بعد ، دوباره شروع به   یقطع شد و لحظات  برهیو یِ صدا
با سر اشاره زد  وشیکرد  دار دنیلرز   

گهیم  یچ م ینیبذار رو بلندگو بب -   
با اخم نگاهش کرد که او تشر زد  ماکان   

نمیزهِر مار ! بذار بب -   
، همان را انجام داد که   لشیکرد و بر خالِف م ی نچ ماکان
گفت یخواست  الو که گفت ، مهراوه به تند  یم وشیدار   

؟ ید یچرا جواب نم - ! 
ماکان اخم    ستیبال رفته به ماکان نگر ییبا ابروها وشیدار

یِ که آن سو یرو به مهراوه ا یکرد و سرش را تکان داد ول  
بود ، گفت خط   

؟ هیمشکل چدستم بند بود   - ! 
مهراوه آمد  قِ ی نفِس عم یِ صدا   

بهم   گهیصحبت کردم  دو سه روز د  برزیفر  شکاریبا پ -

رمان هور یر یاون مدارکو بگ ی بر  یتونیم ی که کِ  دهیخبر م  
 



 
 
 
 
 
 
 

مکث کرد و سپس آرام گفت یا لحظه   
نبود که ازش کمک بخوام گهید  چکسیممنون ماکان  ه -   

  الیآنان چطور با خ یِ به واکنش هادانست با توجه  ی نم ماکان
د یبا مهراوه سخن بگو  یراحت و عاد    

باشد که چشم   ی توجه به سهراب یتوانست ب  ی چطور م مثال
چرخاند ؟ ی در حدقه م ! 

و چشم تنگ کرد تا بتواند تمرکز کند  د یلب کش یِ رو زبان   
فقط بهم خبر بده   ستین یاممم   باشه  مساله ا -   

   ممنون  من -
د یادامه دهد  کالمش را بر گرینگذاشت او د  ماکان   

؟ یندار یا  گهیبرم مهراوه  کاِر د  د یبا - ! 
گفت ر یتاخ ی بار هم مهراوه با کم  نیسکوت و ا یا لحظه   

خداحافظ  ی نه  مرس -   



  یم  یگوش یکه انگشت به سمِت صفحه   یهم در حال ماکان
  برد ، چشم گشاد کرد 

 ! خداحافظ -
را قطع کرد و به آنها نگاه نمود  تماس   

؟ د یکنیم ینطوریهاتونو ا افه یزهِر مار ! چرا ق - ! 
در هم گفت یاما ، با چهره ا سودا   

دمیجا شن هی نویا یِ من    من صدا -   
ماند  رهیراستش را تنگ کرد و به او خ چشمِ    
ستادیشانه بال انداخت و ا ماکان   

از   ییجا ه یحتمال ا  میما صد بار درباره اش حرف زد  -

که گمیم  گهید  ی د یشن یزیچ  هی ا یتلفن من     
د یانداخت و او را کنار کش وشیدار یدوِر شانه  دست   

میبه نظرم بهتره جامونو عوض کن -   
بود که اخم گرفت وشیبار دار نیا   

 !چرا ؟ -
و گفت د یدست دوِر لب کش ماکان   

دارم یحس ناامن  دونمینم -   
برد   نیماند و بعد ، سر بال و پائ رهیبه صورِت او خ وشیدار   

به ساعتش انداخت رمان هور یهم نگاه  ماکان  
 
 



 
 
 
 
 
 

شد بهم بگو  حواست هم به   ی برم ! مراقب باش  خبر د یبا -

  فرهاد باشه که بره دنباِل کارش
به دنبالش آمد و او را بدرقه کرد و در همان حال   وشیدار
  گفت

باشه  ز یحواسم هست  تو هم حواست به همه چ -     
ماند و بعد ، سر خم کرد   رهیسر چرخاند  به او خ ماکان   

 ! حواسم هست -
#/ و شهرزاِد قصه گو بابت آهنگ هاشون ، و   م ی به مر میتقد 

ماه که انقدر حرصش دادم که  یبه مهر  میتقد   
زهیبود خونم رو بر  کینزد   / 
*** 
، دروِن   گریدست نگه داشت و با دست د  کی ها را در  سهیک
گشت د یشلوارش به دنبال کل بِ یج   
بار زنگ را فشرد و بعد از دو سه   کی از گشودِن در ،  قبل
را در قفل انداخت د ی، کل قهیدق   



  دهایکوچک رفت  خر  یخانه شد و به سمِت آشپزخانه  داخل
د ی ، او را د  د یچرخ یکانتر گذاشت و وقت یِ را رو  
زد  لبخند    

 ! سالم -
د یپاش ینگبدنلبخنِد  شی هم به رو یتیگ   

  سالم -
انداخت ی نگاه یکی پالست یها سهی آمد و به ک شیپ   

خودم  یکن  د یهمه خر  نیلزم نبود ا -    
کانتر انداخت یِ رو یرا با صدا د یکل ماکان   

- یذارینم رونیخونه ب نیپات رو از دِر ا   
اتاق شد  یگذاشت و راه د یرا هم کناِر کل لشیموبا یگوش   
د یچرخاند و او را د  چشم   

  سالم -
د یبه سمِت ماکان چرخ سرش   

چند وقته ؟ نیا یکجا بود   کیعل - ! 
تخت نشست  یرفت و لبه  شیپ   

اوضاع چطوره ؟  ریدرگ - ! 
با سر ، به او اشاره زد  و   

بر لبش نشست رمان هور یلبخند   
 
 



 
 
 
 
 
 

خوب باشه د یبا -   
ماند و سر جنباند  لچریو یبه چرخ ها  رهیخ ماکان   

من    د یبا -    
براتون ؟ ارمیب یز ی ؟! چ یحام - ! 

را از پشِت   یو جواِب حام د ی چرخ یت یماکان به سمِت گ سرِ 
د یسر شن   

؟ ی خوریم  یزیمن نه  ماکان چ - ! 
چانه بال انداخت یتی به گ رهیخ   

  نه  ممنون -
آن دو چرخاند  انِ یاما نگاِه مضطربش را م یتیگ  

ذارمیم ییچا  یمن   خب   خب من ول یول -  ! 
پا و آن پا   نی ا یبا کم  یتیتکان داد و گ یآهسته سر ماکان

  کردن ، آنها را ترک نمود 
  یِ برگشت و او با هل دادِن چرخ ها  یبه سمِت حام دوباره

شد  ک ی، به ماکان نزد  لچرشیو   



 !چه خبر ؟ -
اضافه   یجمله ا یبه تند  د یبگو یز یماکان چ  نکهیقبل از ا و

  کرد 
کالفه ام یخبر  ی همه ب نیراستشو بگو  از ا -   

د یلب کش یِ زبان رو ماکان   
زاده ُمرد  فکر نکنم   یخبر که عرضم به خدمتت    کرمعل -

باشه نیمهم تر از ا یزیچ  ! 
او ماند  یماِت چهره  یحام   

؟! کشتنش ؟ یُمرد ؟! چطور - ! 
نگاهش را چرخاند  ماکان   

ُمرده  خدا کال ما رو خوش  ی عیبه مرِگ طب ی نه  انگار -

دهیشانس آفر   
د یصورت کش  یِ را رو شیکالفه ، دست ها یحام   

؟ یحال چ - ! 
قوس داد و گفت نی را به سمِت پائ  ش یلب ها ماکان   

  یاز اون یرد   هی م یبلکه بتون م ی زنیبازم دست و پا م   یچیه -

میکن  دایپ هیشب باز مهیخ نیکه عروسک گردونه ا   
را لمس کرد  لچرشیو ی دسته ها یحام   

مدت دنبالش   ن یکه تمام ا یاون برز یواقعا فر  ی عنیپس حال  -

؟ ستین میبود  ! 
را از پشِت سر ستون کرد رمان هور  شی دست ها ماکان  



 
 
 
 
 
 
 
 

  ریکه دستگ ذاشتنیم یراحت نیاگر بود فک نکنم به هم -

نه  هر   یاصل ِس یرئ یبوده ول یموثر  یبشه  مطمئنا مهره   
وگرنه به    ختهیوسط به هم ر نیا ی زیچ هیبه نظرم       چند 
شد اونو َکت بسته انداخت تو زندان  ی نم یراحت نیا   

سکوت ، ماکان را هم به فکر   نیسکوت کرد و در ا یحام
  فرو برد 

بودند  یحام  ی به پاها رهیدو مرد خ هر   
دانست  پلک   ی اتفاق م  نیا یماکان خودش را مقصر اصل و
ِش یهم آورد و هر روز و هر شب ، پ یِ رو یرا با تلخ شیها  

شد  ی آن ساعِت نحس تکرار م چشمانش   
که در جانش  یز یبرداشت و درِد ت زیکه سمت او خ  یا یحام

  نشست



  یک یدرها که  یموتور و بازشدن ها دِ یگاز دادِن شد  یصدا
یی شدند و بعد کم کم گو یو با شدت گشوده م  یگریپس از د   

شوک در آمد از    
دهیخواب ن یزم یِ ن بود و با صورت روغرِق خو  یحام   
ند یاو بب بدن یِ گلوله ها را رو یِ توانست جا  یم    

چشم بستن و    نیا انیآمد و او چشم بست و م ونیش یِ صدا
روز فاصله افتاد  نیگشودِن دوباره اش چند    

آمده  ش یپ تِ یکه ماهان دستپاچه از وضع یروز چند 
و اداره  ی قانون یو ثبت احوال و پزشک مارستانیب یراهروها

سیپل ی  
کند  یبتواند نقشه اش را عمل د یکرد تا شا یم  نیبال و پائ را   
اتفاق افتاده است  اگر به خاطِر   نیدانستند چرا ا ی کدام نم چیه

دماغ  یِ و آشکارا مو یماکان بود که او مدت ها ، پنهان   
شده بود پس شان    

سوخته اس ولش کردن ؟!    ی مهره  هینکنه چون    گمیم -

مید یکه ما فهم دنیفهم د یشا    
د یپر ی کالِم حام انِ یم   

 ! من مقصرم -
باز کرد و به صورِت او دوخت چشم   

بهم هشدار   وشیماهان و دار   کردمیاون حماقت رو م د ینبا -

داشته باشه اما من یدادن  بهم گفتن ممکنه عواقِب بد     



اگه واقعا   گمیو م  یسر اون قبِر خال رمیلعنت به من ! مدام م 
ق؟یکار کردم با تو رف ی ؟! من چ شد ی م ی چ یمرد یم  

 دهیاو کش یِ اراده به سمِت پاها ی مشت کرد و نگاهش ب دست
  شد 

الن یکرد یاگه اون کارو نم -    
د یترد  یذره ا ی حت ی قاطع و ب   د یکالِم او را بر یبار حام  نیا   

 یول  یخاک بود  رِ یالن تو ز کردمیاگه من اون کار رو نم -

میما زنده ا یِ الن هر دو   
  یِ را از رو شیدرمانده بود  به جلو خم شد و دست ها ماکان
فکر شده بود سوهاِن روح و روانش نیکرد  ا زانیزانو آو    
رمان هور د یدستانش پنهان کرد و نال انِ یم صورت  

 
 
 
 
 
 
 
 

د ینبا  کردمیکارو م نیا د یلعنت به من    نبا -    
به آن آورد  یشانه اش نشست و فشار  یِ رو  یِ حام دست   



   ستم یخوشحالم ، نه  ن گمیام خوبه  نم یمن خوبم ! زندگ -

هم  یخونه شدم اما   شاک  نیا رِ یراه برم ، اس  تونمینم  
رو دارم  مادرم رو   خونواده ام رو  یتی من گ  ستمین   

شد  رهیسر بال گرفت و به صورِت او خ ماکان   
  ی کار نیانقدر اونا رو ترسوند که همچ یچرا ؟! چ یول -

  کردن ؟! تو روِز روشن و وسِط شهر
تکان داد  ی سر یحام   

یچیه   یچ یه یهزار بار بهش فکر کردم ول  دونمینم -  ! 
شد و آرام گفت رهیخ ش یپا رِ یز یِ میبه فرِش قد  ماکان   

  یزیچ  هیاز   ایمنم فکر کردم  هر روز و هر شب    -

فکر   د یشا    د یحرکِت خودسرانه بود   شا  هی ا ی،  دنیترس
کردنیم  
دودمانشونو به باد بده تونهیکه م یدار یازشون اطالعات تو     
بال آورد و نگاه در نگاِه او دوخت سر  

که اونا رو انقدر   یدونیازشون م ی ؟! تو چ دنیترس یاز چ -

 !دستپاچه کرده ؟
د یرس ی م ینوع آگاه کی بال رفتند  انگار به   یحام یِ ابروها   

- که اونا   یکس ه یهم هست     یا گهیکِس د  هی  دم یشا   دمیشا

شناسنشینم   
  یدر ذهنش روشن م یراست کرد  انگار چراغ بدن ماکان
  شد 



صندوقچه   دِ یکه کل ییتو  کننی! فکر م  دوننیاصال نم ای -

یشون رو دار  ! 
ماندند  رهیباز به هم خ  مهین ی دو با دهان هر     
آنها   ی شهیبه ر  شهیهم قصد کرده بود ت یگر یفرِد د   یعنی

 !بزند ؟
*** 
اش را پشِت سر گذاشت و به سالن آمد  ازهی و خم یحام   
تلفِن همراهش و  دنِ یبه دور و اطراف انداخت و با د  ینگاه
به سمِت کانتر رفت د یکل   
  یتیگ یبه ساعتش انداخت  صدا  یرا برداشت و نگاه آنها

رد یباعث شد سر بال بگ  
یموند ی شام هم م -   

صحبت کرده و در  یزد  ساعت ها با حام  یخسته ا لبخندِ 
او یِ به جا  ی را که حام یتالش بودند تا فرِد ناشناِس احتمال  

ابند یباران شده بود را ب گلوله   
  یکرد  مطمئنا او راِه آسان تر یبا ماهان هم صحبت م  د یبا
نمود  یم دایپ   

به سمِت او برداشت رمان   ینگاه کرد  قدم یت ی و به گ د یچرخ
 هور

 
 



 
 
 
 
 
 

بهت زنگ نزد ؟ گهیپدِر جواد د  یعنیپدرشوهرت   - ! 
را باز و بسته کرد  شیپلک ها یبه آرام یتیگ   

خب     یمن بهش زنگ زدم  ازم دلخور بود ول ی عنیچرا   -

بدم حیکردم براش توض یسع   
شلوارش برد  بِ یگرفت و دست در ج  ی هم نفس ماکان   

حق داره  هر چند   اون بنده خدا با ازدواجت مخالف   د یشا -

طیشرا نیبا ا ینبود ول    
   د یسالِن کوچک چرخ انِ یهم سر تکان داد  نگاِه ماکان م یتیگ

ی به چهل سال از ساخِت آن م کینزد  د ی که شا یخانه ا  
، آن را به روز   یراتییکرده بودند با اندک تغ  یو سع گذشت

دسِت دوم بودند اماکنند  اسباِب خانه اکثرا     
دانست آن   ی کرد و م  یرا حس م یمطبوع یِ گرما  انِ یجر
آنها به هم هست یاز عالقه   یناش    
، حساِب کار دستش آمد    د یرا د   یت یگ ی ها یو زار هیگر  یوقت
هم  یشک دِل حام یبود و ب دهیُسر یحام  یِ برا یتیدِل گ  



داد  یشناخت ، به خود اجازه نم ی که او م یزن  نیوگرنه ا  
کند و راِز دلش را برمال یزار نی، چن کطرفهیعشق  ک یبا   
د ینما   
نمود که او   کی نزد  ی تیخم کرد و صورت به صورِت گ یسر
زد  زمزمه کرد  یخورده ، سر پس برد  ماکان لبخند  کهی   

 بیبهش آس نیاز ا شترینگراِن بودِن من کنارش نباش ب -

اگه به  یجبران کنم  حت   زوی قسم خوردم همه چ   زنم ینم  
جوِن خودم تموم شه متِ یق   
 د یایبه خود ب یتی باز و بسته کرد و بعد ، تا گ یپلک  یمهربان با

  دِر خانه را پشِت سرش بسته و رفته بود 
را    یکه حام یاز روز   چاند یو دست در هم پ   د یلب گز یتیگ

فکر در   نیور کنند ، اخانه آوردند تا از نظرها او را د  نیبه ا  
دستانش را در   د یکنارش بماند با د یکه با خورد یم چیپ سرش

نکند  ش یرها گریو د  رد یدست بگ   
خروارها لوله و دستگاه   رِ یکه ز ییچون تماِم آن روزها د یشا

بار از دست دادنش را تجربه کرد  ک یدفن بود ،  زاتیو تجه   
  یها  تیو حما ی حام یها  یماهان ، لج باز  یها  مخالفت

  ماکان و سودا
بود  مشیبود اما ماکان ، موافِق او و تصم بیعج    
درآمد  یبالخره او در خفا ، به عقِد حام و   
تخت بال بکشد  یِ کرد خودش را رو ی م یاتاق رفت   سع به   



یحام -    
د یسمِت او چرخ نگاهش   

؟ یجاِن حام - ! 
د یخند  و   
اما اخم کرد  یتیگ   

به خودت رمان هور یار یفشار ب د ینبانکن آدم !  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

رفت و دست   شیپ  د یخند  ی اما همانطور خونسرد م یحام
،   ی حام یِ او محکم کرد که دست ها  یِ بازو رِ یرا ز شیها
 دورِ 
د یچیپ شبدن   
نرم و آرام بود  شیصدا   

یتیگ -     
در چشمش دوخت که ادامه داد  چشم   



تونمیبذار خودم م   نمی سنگ  یتونیمن   نم  زِ یعز -   
سرجنباند و زمزمه کرد  ی تیگ اما   

شونه ام محکم کن یِ چونه ات رو رو -   
لمس ها اخت نگرفته بود  نی هنوز با ا یحام   
اش سند خورد  یدر زندگ یتی باره ناِم گ  کیو  یناگهان  چنان

رد یتوانست آن را بپذ  یکه هنوز نم    
طیهم در آن شرا آن   
یو اندک اندک پا گرفته بود ول آنها جوانه زده انِ یم یحس    

ترساند ؛   یرا م یحام نینداشتند و ا گریکد ی که از  یشناخت
که تا آن زمان با آن دست و پنجه نرم  یاز تماِم خطرات شتریب  

بودند  کرده   
لمس ها و نوازش ها عادت کند  به دست   نیخواست به ا ینم
،  د یچیپ ی ناسورش به خود م بدناز درِد  ی که وقت ییها  
دادند   ی زخم ها را ماساژ م یِ زدند و جا  یرا بال م راهنشیپ

رد یاو آرام بگ د یتا شا   
د یلب کش یِ رو زبان   

یتیگ -    
از جانِب او بود  یجوابش تشر و   

بگو چشم گمیبهت م یهر چ -  ! 
شانه اش گذاشت یِ آرام کرد و چانه رو یا خنده   

  چشم -



د یدستانش را دوِر تن اش محکم کرد و او را بال کش یتیگ   
بالشت گذاشت ، به نفس نفس افتاده بود  یِ سرش را رو یوقت

زدند  یاما چشمانش برق م   
سِر او مرتب کرد   رِ یرا ز بالشت   

قائله که ختم بشه    نیا  ی اریت فشار ببدنبه  د ی دکتر گفته نبا -

ی داشت که خوب ش د یام شهی، م   
صورتش چرخاند   چشم در یحام   

رو   یکه اصرار داشت خورمی به چه درِد تو م جیآخه مِن افل -

عقد ؟!رمان هور نیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
لبش فشرد  یِ انگشت رو یتیگ   

! نگو ـــشیه -  ! 
  یِ آورد  رو نی دست پشِت گردِن او برد و سرش را پائ  یحام
شکوفید اش را   یشانیپ   



   نذار به بودنت عادت کنم -
چشماِن او چرخاند  چه در سِر    انِ ینگاِه سرگردانش را م یتیگ
گذشت ؟ یمرد م نیا ! 

/# که برام نقد نوشتن ،    یزیعز یِ به تک تِک دوستا میتقد 

اومدن و از حس هاشون ی پ ینظر دادن ، تو  
، عکس نوشته درست کردن و منت گذاشتن و همراهم   گفتن

چون  میبری که ازتون اسم نم د یبودن  ببخش  
دوستون دارم  د یاد یز / 

*** 
  ری، به او ش شهیگذاشته و با کمک ش رشیرا درون کر گندم
خوراند  یم   

  رهیباز به صورِت پدرش خ یِ با سماجت و چشم ها  دخترک
انداخت ی، ماکان را به خنده م  نیبود و ا   
د یگونه اش کش یِ رو انگشت  

- ؟! آره فضول خانم ؟ یتو از خوِن من یعنی ! 
بود  رش یش ی شهیپر ولع ش دنی گندم مک جواب   
و عرق   فیلط یِ شانیپ یِ سرانگشِت اشاره اش را رو آرام

دیکرده اش کش  
- ؟! صورتمو ؟ مونهیم ادتیمنو  یِ صدا ! 

نیداشتند اما غمگ یو چشمانش ، لبخند  صورت   
خشکش را زبان زد  یِ ها لب  



- تا دهن    تونمی با تو که م یحرف بزنم  ول تونمی با مامانت نم

فته یراه م لیکه س کنه یم ه ی، انقدر گر  کنمیباز م   
چرخاند و   ی چشمانش را لمس کرد که گندم گردن ی گوشه

دند یلرز شی اش را لمس کرد و پلک ها  ینیپلک زد  نوِک ب    
به خنده افتاد  ماکان  

- بچه پررو یزل زل تو چشِم بابات نگاه نکن  ی ه  یتا تو باش ! 
د یکش یش گذاشت و آهرا دروِن دهان شهیش دوباره  

- که دارم   یباشم چون راه یپدِر بچه ا د ینبا  دونستمیاز اولم م

یول ستی، آخرش معلوم ن  رمیم     
  گر یخودش گذاشت  گندم د   یِ پا یِ را برداشت و رو ریکر
را به عقب   ری داد  با پا کر یخوردن نشان نم  ریبه ش یلیتما
 هل
رمان هور داد   

 
 
 
 
 
 
 
 



- ، نه ؟ شهینم حصار یچیه ! 
  ی، ضربه ا ی خود گذاشت و به آرام یشانه   یِ را رو سرش

 به پشتش زد 
- دارم درست    می کارو بکن  نیا د یبا گفت یمامان بزرگت م

؟ دمیانجامش م ! 
چشمانش سوخت  پلک بست و حرارِت تِن دخترکش  ی گوشه

کرد ، به   یکوتاه کِف دستش حس م یِ را که با ضربه ها  
سپرد  خاطر  

- منو یِ منو ، صدا یِ باشه   دسِت منو ، نفسا  ادتیتو هم    
؛ تلخ و بغض دار د یآمد و ماکان خند   یعاروق یِ صدا   
بود   فیو به صورتش نگاه کرد  هنوز ضع د ی را عقب کش او

یغر اما چشمانش پر بودند از زندگو ل   
شکمش که   یِ کوچکش چسباند و رو یشان یبه پ یشانیپ

نشاند  یا شکوفهصورتش قرار گرفته بود ،  یِ روبرو  
- بمونه بابات دو تا   ادتیو من نبودم ،  یاگر بزرگ شد 

تو وجودش ؛ تو سرش    یکیروبروش و  یکیدشمن داشت  
 که

کدومشون کوتاه  چیه یِ به دست هم داده بودن و جلو دست
خب !؟  ومد ین ! 

کوچکش را  ی شانه گذاشت و پاها یِ سرش را رو دوباره
  نوازش کرد 



  یبود برا یاش نعمت  یهمراه ی برا یاصراِر مادِر هد  د یشا
 ماکان تا با گندم خلوت کند 

بود و به نزِد    مانشیعوارِض زا رِ یکه هنوز درگ یا یهد 
  پزشکش رفته

زماِن   دنی بلند شد ، نشان رس گندم که ینق نق ها یصدا
  خوابش بود 

گذاشت که   یبالشِت کوچک  یِ اتاقشان رفت و سرش را رو  به
پدر و مادرش بود  یِ بالشت ها  انِ یم   

اش را با جان و   ازهیخم رِ یسر بر بالشت نهاد و تصو کنارش
کوچکش که کج و کوله شدند و  یِ صورت یِ لب ها   د یدل بلع  

که گوشه   ییو چشم ها د یکوچکش را که به سمِت بال کش ینیب
آنها را جمع نمود  یِ ها   

  یرا پر کرد از عطِر دختر  شیها ه یگرفت و ر یق یعم نفِس 
از جسم و جانش   گندم ، دخترِ  یکه ماِل خودش بود و بخش  

بود  او    
*** 
بود که سودا دستش را  رهیخ دیداده و به خورش هیتک وارید  به
اش  یکرد دلدار ی م یخود گرفته و سع ی هادست  انِ یم  

  دهد 
انداخت و   وشی به دار  ینگاه م یماهان ن  د یلرز یجوان م زنِ 

را خطاب قرار داد د یسپس ، خورش  



- میشنویم     یحرف بزن  یخوایم  یگفت   
و  د ینگاهش را از آنها دزد   د یاش را بال کش  ینیب د یخورش
 گفت 

- ؟!رمان هور  نیاز   از من و پسرم محافظت کن نید یقول م  
 
 
 
 
 
 
 
 

سر تکان داد ماهان  
- نداره نیجز ا یلیهم دل یینجایجون  اگه ا یِ تا پا   

د ی از بغض لرز  د یخورش ی  چانه  
- کشنیاگه بفهمن من کجام ، منو م    

د یلب کش یِ زبان رو سهراب  
- ؟ ی کار کرد   یچرا  مگه چ  ! 

خفه گفت  ییشد و با صدا رهیبه صورِت او خ د یخورش  



- گور به گور شده     وانِ ینکردم  اون ک یمن نه ! من کار

کرد  چارهیاون منو ب   
که او کالفه شده است د یفهم د یو خورش د ی کش ی پوف ماکان   
و آرام گفت  د یاش سائ  ین یب ریدست ز  نیبنابرا  

-   تیعوض  میکه بر مینداشت یمدرسه ا   رمیبگ پلمینتونستم د 

میبود     رِ یمون خوب نبود  جزو عشا  یمال   
چند انساِن بالغ در   یِ اتاق خوفناک بود  انگار به جا  سکوتِ 

دهان و چند عدد گوش نشسته اند  ک یآن اتاق ،  ! 
دند یبلع  یگفت و آنها کلماتش را م یم د یخورش   
گرفت  ی، نفس زن  

- و   القییپدرم کارگر بود    یو نه دام میداشت ی ما نه مال

رِ یبار که مس هی نداشت   یقشالق براش سخت بود اما چاره ا  
  یک دونستنیمدل بال اومد  انگار م  نِ یماش هی که   میبود  کوچ

  اونجا از همه بدبخت تره که اومدن سراغِ پدرم 
  شیسخن گفتن از آن اتفاقات برا ییمکث کرد  گو یا لحظه

هم  یرا محکم رو شیسخت تر از سخت بود  پلک ها   
 فشرد 

-   یراض ی کردن  ک یپول راض یام رو با وعده  چارهیپدِر ب

و خوشبختش میبر یبهش بگن دخترت رو م ی وقت شهینم  
؟!   م ید یبهت پول هم م یخوشبخت نیا یو تازه در ازا م یکنیم

کردم ، خودمو زدم ، خواهر و  ه یداد زدم ،گر یهر چ  



تا بچه داشت    ازدهینداشت  پدرم  یا دهیزدم ؛ فا برادرامو
ه یشهر   رفتیخودش م الی شد و به خ یشون کمتر م یکی  

نامه عقد  تیکنار و گفت از پدرت رضا د یمادرم منو کش شب
یپسره خل و چل عروس هیاونجا و با   برنتیگرفتن  م  

به تو  انقدر گفت و گفت ،   رسهیو تماِم مال و منالش م یکنیم
نه من ،  یبهترو جا داد  ول یِ زندگ هی الِ یکه تو سِر منم خ   

همه اش دروغه   میدونستیمادرم و نه پدرم نم نه   
آنها چرخاند  اشک   انِ یرا بال گرفت و نگاهش را م سرش

چشمانش جمع شده بود انِ یم  
- که   ییروستا یروش شونه  خونواده ها نیا  دمیبعد ها فهم 

ی خوب یمال ت یوضع ایو  کننیم یتو مناطق دورافتاده زندگ  
با   ایشون  ترسوننیم ا یدارن رو ،  ی اد یز یبچه ها  ای ندارن
 سازنیدختراشون م یبرا یخوب یِ زندگ نکهیپول و ا یوعده 

، 
  نیدسِت ا دنیو اونا هم بچه هاشون رو م کننیم یراض

ساده ان   یاد یز ایسوادن ،  ی ب  ایکه  ییکفتارها  خونواده ها
 مثهرمان هور 

 
 
 
 



 
 
 
 

که   ییو اون بود  آدما نیمن ؛ تموِم عمرش کارگِر ا پدر
و   د یپولدار و مغرور بودن ، هزارتا هزارتا دام تو روز خر

 فروش
مسکن ثابت داشتن    هیو چه تو قشالق  القییو چه تو  کردنیم

ی پدرم فکر م    شد یاما درستکار بودن  حرفشون دو تا نم  
  ی که من زندگ  یی اطرافشن  جا یهمه مثه خودش و آدما کرد 
عقب مونده !ما نه  یلیدورافتاده بود  خ  یلی، خ کردمیم  
، نه  ه یچ وتریو کامپ ید  یو یو د  ید  یدستگاه س میدونستیم

ده یو هوشمند د  ید  یال ا  یها ونیزیتو عمرمون تلو  
بود که اونم   نچیچهارده ا یونای زیمون تلو یتِه سرگرم  میبود 

مثه پدر و مادِر من  ییخانواده ها  گرفت ینم بدنتو کوه و   
  سپرنیبهتر م   یِ زندگ دِ یپول دخترشون رو به ام یدر ازا که

دورن که   ی شهر یآدما ، انقدر از شهر و زندگ نیدسِت ا
 اصال 
  نیو فقط به ا رن یاز بچه شون بگ ی خبر رسهی فکرشون نم  به

کردن و دارن  داینجات پ یپول ی که از فالکِت ب کننیفکر م   
کننیم یخوب زندگ ی جا هی  ! 



خواند که باور   یم شانیاش را فرو برد  از نگاه ها بغض
سرد و استخوان سوز  ینکرده اند  آخر آنها کجا آن شب ها

 را
  ینم رونیگرگ ها هم به قصد شکار ب  یبودند که حت دهید 

 !آمدند ؟
خطاِب او دهان باز   یاول هر که برا یِ هست روزها ادشی
خواندش   یم  یکرد دختِر پشِت کوه یم ! 
که اهِل پشِت کوه بود  یبه راست و    

تنگ   تشیو امن تیمیصفا و صم یکه دلش برا یکوه پشتِ 
ا از جمله وجود داشتند ؛ اما آنه یاد یز ریو عشا لیشده بود  ا  

کردند و مردمش ،   ی نقاط کوچ م نیبودند که به دورتر یلیقبا
شانیبودند که آرزو نیآن سرزم یِ انسان ها ن یاز محروم تر  

سال را به انتها برسانند و شب ها شکم   کیبود که بتوانند  نیا
  شان گرسنه نباشد 

نشست  شیبازو یِ که دسِت سودا رو د یکش یآه  
 !بعدش ؟-

د یهم سائ یِ را رو  شیها لب  
- که انقدر   ی و فالکِت من بود  من یبعدش ؟! بعدش بدبخت

سخت  زدمیحرف م یفارس یوقت  یبود که حت ظیلهجه ام غل  
همه   دم یپام به عمارت باز شد ، تازه فهم یوقت   شدنیم متوجه

دروغ بوده یچ    



د یرا در هم گره زد و پرس شیاخم کرد ؛ دست ها ماهان  
- ؟! کجا بود ؟  ادتهیازش  یزی رت ؟! چعمارت ؟! کدوم عما ! 

چانه بال انداخت د یخورش  
- از شهر و کوچه و   ی زیکه چ میکه اومده بود   لینه  اون اوا

که از اون خونه یبعدش هم   روز دونستمینم ابوناشیخ  
  دم یون بودم  نه موقع رفتن به اونجا فهم هی، تو  بردنم

  کجاست ، نه موقع رفتن از اونجا
مرد بود که   نیفقط به خاطِر ا  د یماکان نگاه کرد  لب گز  به

گفت یسخن م   
پسرش باشد  یِ زندگ ی او دنباله  نِ یخواست نفر ینم   

را   ید یو وجودش ناام د یاز هر دو چشمش بار یاشک قطره
دادرمان هور  رونی ب ینیزد  آه سنگ اد یفر  

 
 
 
 
 
 
 
 



- باهاشون   دم یبودم ، سرسخت بودم  جنگ لیدختِر ا

که   یاون دونستمیم یکار کنن ول یباهام چ  خوانیم دونستمینم
 به

  ه یبود با  یاما هر مخالفت من ، مساو   ستیگفتن ن پدرم
روز نذاشتن هیروز نذاشتن غذا بخورم ،    هی  شتریب تیمحدود   
رو  کا نیانقدر ا  رونی ب امیروز نذاشتن از اتاقم ب ه ی،  بخوابم

  ادامه دادن که کم کم ، رام شدم  کوتاه اومدم  خسته شدم
اومد جلوم نشست و باهام حرف   ی کیکم آوردم ! اون روز  

روانشناسه  با  ی ها هیتو ما ی زیچ  هی دمیزد  بعدش فهم   
زد  انگار داشتن  ی حرف م اوردنیکه م ییو پسرا دخترا

  ی قصاب یکدومشون برا کرد یانتخاب م  دنیخریهندوونه م
 خوبن

یو کدومشون برا یحمال یکدومشون برا ،    
  لیلب جمله اش را تکم رِ یو قامتش خم شد  ماکان ز د یگز لب
 کرد 

- یهمخواب    
قرار بود و    یحاکم شده بود  سهراب ب انشانیم  ینیسنگ جو

زانو ضرب گرفته بود  یِ با سرانگشتانش رو   یماهان عصب   
کرد  یپوف  

- اگه  دونستمی، اگه م   شهیبا نگفتن حالت بهتر م دونستمیاگه م

ی شیم یکه هست   ینیبهتر از ا ی حرفاتو تموم کن نجایهم  



حرف   ذاشتمی هم نم یخواستیاگه خودت م  یمطمئن باش حت ،
اما یبزن   

را باز و بسته کرد  مشتش  
-   یبه گفتن ، تا آخرش برو ! همه   یحال که شروع کرد 

اتاقن مثه تو ضربه خوردن  مثه تو عذاب نی که تو ا ییاونا  
دلش  یکه تموِم پدرانه هاش رو که رو یاز سهراب  دنیکش

 مونده 
تا برادرم که زن و بچه اش رو   کنه یتو خرج م یبچه   یبرا

که هر روز سوختن و خاکستر شدن و ی ازش گرفتن و تا من  
ات   ی پس نترس   ماها کار  دمیبرادرم رو د  سوختن دوباره
راحت   مید یجهنم رو د  نی شرم نکن   ماها تا تِه ا  میندار  

رو بزن  حرفت ! 
زد نگاهش را   یموج م  انشی که اشک م یبا چشمان د یخورش

وشیاز سهراب گرفت و به ماهان داد و بعد به دار   
دهانش را فرو برد  آبِ   

- ، به خاطِر برادِر شماست زنمیم  یاگه حرف   دونمیم   
دوباره به او  د یگرفت  خورش واریاز د  هیاخم کرد و تک ماکان
ست ینگر  

-   ی ، درباره اش حرف زده بود  درباره  بی ادب وانِ یک

که سرشون آورده  ییبال یپسرش   درباره  یزنش   درباره      



و  وانیک دمیکه فهم  ی، خوِد خدا شاهده از روز دونهیخدا م 
شروع نی دار و دسته اش چه کردن ، هر روزم با ترِس ا  

،    یچیشون دامِن مِن آشغال رو که ه نیکه آه و نفر شهیم
رهیدامِن بچه ام رو بگ   

اش ترک خورده و  یپا  رِ ینازِک ز  خِ ی ی  هیحس کرد ل ماکان
سقوط کرده است  اهیسرد و س یا اچهیدروِن در   

د یاو ، ماهان پرس یِ جا به  
- ؟!رمان هور  ه یقض نیهِر تو هم    دست داشت تو اشو یعنی  

 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه از آنها گرفت و به دستانش دوخت د یخورش  
- کردنیدورادور  اون موقع تازه کار بود  بهش اعتماد نم   

دور   یگوشه ا  ند یداد بنش حیهم سکوت شد و ماکان ترج باز
نشست یکیپالست یِ صندل یِ رو ت یاز جمع   
گرفت   ینفس د یخورش  



-   یبه قوِل خودشون برا ا ی   یحمال یانتخاب شدم برا

کار   یدادن قراره چ حیترنسفر  بهم آموزش دادن ، بهم توض
 کنم 

کار کنن یاما بهم نگفتن اونا قراره با من چ      
هم دم گرفت  انگار نفس کم آورده بود باز  

راه رفتنم رو ، حرف زدنم رو ، آداب غذا خوردنم رو ،  -
آدم ه یدادن  از من  رییتغ زمویم رو    همه چحرکات دست  

  ی مقاصد خودشون  که به چشِم هر کس یساختن فقط برا گهید 
کرده اس لیدختِر تحص ه ی نهیبیکه منو از دور م   

، نه استرس داشته  م یباهامون کار کردن که نه بترس یطور
، کجا مغز  میر یزبون رو به کار بگ د یکجا با  م یکه بدون  میباش  
منو    م یداد بکش د یو کجا با می کن ی و زار هیگر د یکجا با  رو

رستوران هیکه باهاش برم سر قرار  تو  یپسر هیدادن دست   
حداقل چهار   شد یمنوش م یغذا ن یتر مت یق نی که با پائ کیش

کنم یکرد  مجبور بودم نقِش پارتنر رو باز رینفر رو س    
بزرگ شدم رو وادار کردن  ریو عشا لیکه تو ا  ی! من من

لیکه اگه تو ا یکنم   من  ی رو باز  بی ادبپسِر  هینقِش همراِه   
معلوم بود به خاطِر عادتم بود ، به خاطِر رسم مون و   موهام

ی داشتم   اما ب ی التیا رتِ یکه غ  یمن   ییخودنما یِ نه از رو  
دادن  چون  اد یربات  چون بهم  هیشده بودم  شده بودم  حس
ی همه چ گهی ساده دل کار کرده بودن چون د منِ  یِ رو  



کرده بودن و از اول هم تماِم آموزش   تیاهم  یبرام ب  رو
چه  یدرباره  دمیبود   اون شب من د  نیهم یهاشون برا  

خانم که داره تو  هیو مجبور بودم مثه  کننیصحبت م ییزایچ
باشم  یلبخند بزنم و عاد  کنه یشرکت م یم یبحث صم هی  
تن و بدن و  ی چطور درباره  دم یشنیبا گوش هام م یول

پسِت   یِ من همون شب رو    زننی دخترا حرف م یِ زندگ
وان یک  
دمید  رو     

سهراب گرد شدند چشمانِ   
- ؟ وانیک ! 
سر تکان داد د یخورش  

-   هی دونستمی فقط م    دونستمی! اصال درباره اش نم وانیک

بودم دهیبار شن  نیضامنه  چند  یبه اسِم پناه یآدم  
  دمیمنو از اونجا برد فهم  یوقت  هیپناه یکرده  زیعز  گفتنیم

برادرشه  کاوه یپناه   
کرد تماِم گذشته به ذهنش هجوم آورده اند   یبست  حس م لب
داند از کدام سمت با آن روبرو شود  یو نم    
اه یس یتنها مانده در برابِر لشکر یسرباز چون    
؟ کرد  یاز خود دفاع م   د یکدام سو با از ! 
بار ، ماکان با سوالش او را وادار کرد که ادامه   نیا

 بدهدرمان هور



 
 
 
 
 
 
 
 

 !تو رو بُرد ؟-
پلک زد  د یخورش  

-   ی ترنسفر رفتم  اونجا به بهانه ا ی بار برا کی بُرد  کال من  

مشابه اش قای که دق ی فیرو با ک  فمی و ک ییرفتم تو دستشو  
 دهیچیچرا انقدر پ دمیفهمیتر عوض کردم  نم نیسنگ یول بود 

به نظرم مسخره بود هزار  زی ، چرا انقدر مسخره  همه چ  
بود که بتونن جنسا و داروهاشون رو جا به جا کنن    گهید  راهِ 

و در ذاشتنیقرار م یقناد   هیتو  د یتصور کن د یتونیمثال م  
 یول بردنی م رونیبزرگ از اونجا ب کِ یجعبه ک هی ظاهر

  یشون گذشته بود و برا خیکه تار ییبود از داروها توش پر
 وارد
و من   اد یبه سِر مصرف کننده اش م یاش مهم نبود چ کننده
که از اون عمارت   یتا وقت  دمیفهمیچرا   نم دمیفهم ینم  



دوم  قرار بود اونجا بمونم و هر بار که   یشدم به خونه  برده
دانشگاه رهیدختر خوب که مثال داره م هیدستور دادن ، مثه   

خونه ؛ محموله هاشون رو جا   رهیو داره م دهی خر یسبز ای ،
پچ پچ   اد یبه سِر دخترا م  یبه جا کنم   و تو اون مدت چ  

و  فروختن که ت هیبود  فالن دختر رو به فالن آدم تو روس اد یز
فالن دخترو دادن دسِت فالنِ   ایفالن شهر ، خونه داره    

رو   یکیاون  ایزنش باشه    یِ تا جا  ضهیکه زنش مر خیش
هاشو درآوردن و  هی، کل  رانیجنوِب ا ییجا هیبردن تو 
 فروختن و
هم چالش کردن همونجا   
و ادامه داد د یند  د یآنها رد و بدل شد که خورش انِ یم ینگاه  

- غذا  د یبا ی ساعت ه یمن تو اون خونه بودم  هر روز سر 

مون رو   وهیآبم د ی، هر روز حتما ساعت ده با میخورد یم
میخورد یم  

مکمل    د یبا  میداد  یخاص انجام م  یورزش ها ی سر هی د یبا 
چرا   تو همون روزا بود  دمیفهمیو من باز نم میخورد یم  
اومدن   شیباند پ یو اعضا سی پل نیها ب یریدرگ  یسر  هی که

و  رفتنیخبرها پخش شد  تو روزنامه ها هر روز خبر م  
مرد به    هی یکه اونا سِر زن و بچه   دمیهمون روزا شن من

آوردن  یکه باهاشون مخالفت کرده بود چ این  یاسم اعتصام
 به



گفتن   که ما رو بترسونن ینطوریا ما    
سته بود   به ماکان انداخت که دورتر از همه نش ی هم نگاه باز

خشک تر ، اما ادامه داد شیخشک بود و گلو شیلب ها  
- شد که مجبور شدن دخترا رو چند دسته و جا   نیاش ا جهینت

بود  کاوه ! منو وانیبه جا کنن  مسئوِل منم ، برادِر ک  
برادرش کرد  شکِش یپ     

به حرف آمد   ی را چنگ زد  وقت شیمانتو یبست و لبه  چشم
د یبار  یم  شی، درد از تک تک واژه ها  

- کوره شده اش رو از همون اول به من دوخته  یِ چشما

که تو عمارت و خونه بودم ،   یکه تو اون مدت یبود    من 
دمید   
شون هر   یک ی یکی یچطور دمیبه سِر دخترا اومد   د  چه

مدت   هیتر شدن و بعد از   ف یتر و ضع  ر یروز گوشه گ
ی خبر  

و  ومد یکه به سرمون م ییاز بال  دمینشد و درد کش ازشون
من تازه  یبرا یدرِد اصل دونستمینم ینداشت  ول یخبر  یکس  

منو برد خونه اش  گفتن من فرار کردم   وانی شده   ک شروع
بهم زد  گفتن من ُمردم و جنازه ام  نیاز دستشون و ماش  

اما   موندمیجا اطراِف شهر دفن کردن   کاش همونجا م هی رو
! مثه تمامِ   مردمیتهش منم م   شدمینم وانیدسِت ک رِ یاس  

رمان هور  ختن یر ی کی یکی برگ گل ،  نِ ی که ع ییدخترا  



 
 
 
 
 
 
 
 
بار ماهان سر چرخاند و به طور واضح و آشکار به   نیا

گذشت    یم  ز یچ کیشد  در ذهِن هر دو  رهیبرادرش خ
دیشخور  
سر به سمتش   ی دوباره دهان باز کرد ، ماهان به سخت که

به صورتش خورده ین یسنگ یکرد ضربه   یچرخاند حس م   
گذشت ؟  ی ؛ چه در اطراف آنها م است   

- زور     خواستمی تن به خواسته اش بدم   به وللا نم خواستمینم

کردم فرار کنم  یزدم  چنگ و دندون نشون دادم  سع  
د یکردم   نشد ! زورم نرس یخودزن      

اش بلند شد  سهراب ،   هیگر  یِ ها  یشکست و ها بغضش
و به   د یصورت کش یِ کِف دو دستش را رو  یکالفه و عصب

 سودا 
کرد  یرا نوازش م د یخورش یکرد که شانه  نگاه  



د یبه ماهان پرس رو  
- ؟ ستیبس ن ! 

 !نـه-
ماهان   یِ بود که به جا  د یخورش  یِ گرفته و تو دماغ یصدا نیا

دیو خورش د یجواب داد  سِر سهراب به سمِت او چرخ  
 گفت 

-   یتا تهش بگم    چند ساله غصه شده رو دلم ! پناه خوامیم

ادم یپدر و مادرمو  گهید   یندارم   حت  یندارم   خونه ا   
که توش بزرگ شدمو   یدشت و کوه   ارمویشهر و د    اد ینم

هر   ه یاهی س نمی بیم یفراموش کردم   چند ساله هر چ   
خونواده ام رو     خواد یدرده ! من دلم خونه ام رو م نمی بیم یچ
خوامیمن مامانمو م   خواد یم     
   رد یرا بگ  شیاشک ها لی س یِ توانست جلو ی نم گرید  و

شانیبود و پر نیکرد و بلند شد ؛ خشمگ ی سهراب پوف  
- گوش کنم تونمینم گهیمن د  ! 

تکان داد و ماکان با نگاهش او را بدرقه   یتنها سر  ماهان
  کرد 
در هم و گرفته   زیاو ن یاو نشست  چهره   یِ سِر جا  فرهاد 

و گفت  د یکش یآه  د یبود  خورش  
- بود که   نیخودم بکنم ، ا یِ که تونستم برا یتنها کار 

که مهم نبود  درد و وونیاون ح یِ برا  م یمجبورش کنم عقد کن  



چه برسه به   نمیرو بب  ختش یر تونستمیمن بود  نم  یبرا رنجش
به زور هم نکهیا     

به   لیصورتش تبد  یرا بر هم فشرد ، آنقدر که رو شیها لب
خط شدند  کی   

بار که لب باز کرد ، نفرت   ن یرا مشت کرد و ا شیها دست
د یبار یاز چشم ها و صورت و کالمش م  

-   ی  غهیص هی اما اونم سرم کاله گذاشت ! تهش ختم شد به 

برگه که با خنده داد دستم و مسخره ام هیمدت و   یطولن  
و دو تا برگه   هیاحمقم که دلمو به دو تا آ ه یکه من    کرد 

بکنه تونهیدلش بخواد م یخوش کردم  که هر کار     
ام داره ،   یفرار  وانیاگه بفهمن من زنده ام و ک دونستمیم
نکه یتا ا   نکه یتا ا خواستیم  نویو دلم هم هم  ُکَشنَمیم  

هست یبچه ا دم یفهم    دمیفهم ! 
در حد   شیکرد  صدا ک یخم شد  صورتش را درد تار سرش

آمدرمان هور نی زمزمه پائ کی  
 
 
 
 
 
 



 
 

- بهش    خواستشیاما م وون یاون ح  خواستمشیمن نم

خونواده دوست باشه اما به اون بچه دل بسته بود  خورد ینم   
که نکرد   ییکار ها کردم که بندازمش و چه کارها یچ  گمینم
اومد ، فکر  ایکوروش که به دن   رهیجلومو بگ نکهیا یبرا  
تو دستام   یاز وقت  دمیبشه تموم ام    م یبشه تموم زندگ کردمینم

بفهمه  ی کس خوامیبه بعد نم نیا از دمی گرفتمش ، فهم  
بچه ام هم    ای،   کردنیزنده ام  چون اگه قصِد جوِن منو م من

بدتر از اون یکی ای وانی دسِت ک فتاد یم ا ی،  مرد یباهام م     
  
بود  یسوختگ  یِ دست راست ، پشِت دسِت چپش را که جا  با

ی برا ییلمس کرد و تنش را به جلو و عقب تاب داد  گو  
کرد  ی م یخودش عزادار  اهِ یس سرنوشتِ    
هم   نجای چشم بست تا بتواند ذهنش را مرتب کند  تا هم ماهان

د یپرس یچند سوال م  د یبس بود اما با   
آنها وجود داشت انِ یدر م ید یکل  ینکته ا د یکه شا یسوال چند     
د یلب کش یِ رو زبان  

- به عنوان   یاسم چیه    م یما   ما ثبت احوالو چک کرد 

ثبت نشده وانیک ی فرزند برا   
؛ تلخ و زهردار د یکردنش ، خند  هیمو  انِ ی، م د یخورش  



- !   ارهیباباها رو درب  یِ ، فقط بلد بود ادا  بی ادباون 

بود  مثه خودش و برادرش که   یمنم جعل یبچه  ی شناسنامه 
 سر
 ی تر از خودشون ، حت فی کث یِ ن بابا پا دروغ بودن   که او تا
دونست دو تا حرومزاده پس انداخته ینم   

  نیباره حس کرد دهانش خشک شده است  در ا  کیبه   ماکان
یاد ی ز یزهای زد ، چ ی وقفه حرف م یب د ی که خورش یمدت  
روح و روانش  انِ یزهرآلود م رِ یت  کیبود که مثِل  دهیشن

نکرده زیرا ت  شیاندازه گوش ها نیکدام به ا چیه ینشست ول  
د یسرد پرس ییبا صدا  بودند   

- ؟  هیپدرشون ک یدونیم  
دیتر خند  یبلندتر و عصب د یخورش  

- خونه امون بود   وارِ ی! عکساش رو در و د  دمشی؟! د  دونمیم

زد  درباره یبود درباره اش حرف م  شمونیکه پ   ی! هر وقت  
  یِ بودن   تا تِه سوراخ سنبه ها  دهیکه براش کش ینقشه ا ی

پدر رو درآورده بودن  از هر نقطه   یب برزِ یکاِر اون فر  
  نهیازش ک  کردنیضربه زدن بهش استفاده م  یبرا ضعفش

وقت  چیه یداره ول ییبچه ها دونستیم نکهیداشتن ! از ا  
 نیپسراش هم وارد ا دونستی م نکهیبود دنبالشون  از ا  نرفته

پدرشون جزو   نکهید سراغشون  از ابو ومدهیکار شدن و ن  



ها   یکار فیکث د یکه با ییبالها بود و خودشون جزو کسا رده
کردنیم یو حمال کردنیم  زیرو تم   
دست  جانی از ه  ند یتوانست بنش ی نم گرید   ستاد یا ماهان
کردند  یگز گز م  شیها  

- ؟ کننیکار م  ی پسراش چ دونستیم  برزیفر    یگ یم یعنی ! 
سر تکان داد د یخورش  

- مادرش زنگ   گفتیم شهیهم وانیاما ک  شناختیپسراشو نم

بچه هاشورمان  ایزده به پدرشون  التماس کرده بهش  که  
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

کار   نیکنه دست از ا یکار  ه ی ا یبال و پرش ،  رِ یز رهیبگ
 !بکشن ! مادر بود مثال

دیپر از خشم خند  و  



-  خواستینقشه بود  ممادر ؟! مار بود نه مادر ! تمومش 

خان که بلــه ! پسرات اومدن  برز ی رو بده دسِت فر یگوش  
همه سال رو بده ،   نیو بهم باجِ ا ریو منو بگ  ا یب ا ی   سراغت

وان یکاوه و ک   کننی رو برات زهرمار م یبچه هات زندگ ای  
و   بی ادبمادِر   یِ بود  اسباب باز نیتمام تالششون هم هم

اشون بودن یوحش   
برد  بیت در جدس ماهان  

- ؟ یدونیگذشته اشون م یدرباره   یزیچ ! 
چانه بال انداخت د یخورش  

- که تو   یکس هی با  یچند سال هیمادرشون  دونمی نه  فقط م  اد یز

پرت یِ جا  هیتو   کردهیم یکاِر جعل بود ، زندگ   
  گهید  ی زایچ یل یاز خ یاز اون سالها متنفر بودن  ول دونمیم

ی رفتن ، با ک ی کار کردن  با ک  یچ نکهی خبر دارم  از ا  
  ی مدارکشون   هر روز یِ گانیخونه امون شده بود با  اومدن

خونه ومد ی پاکت کاغذ و برگه و عکس م ه یکه شاد بود با    
باباش پشِت پا گرفته یبرا ییجا هیبود که تو  خوشحال    
داد رونینفسش را پر سر و صدا ب ماهان  

-   یسر هی، اومدن و  وانیبعد از مرِگ ک یگفت     یگفت

؟ هیمدارک چ نیا یمدارک ازتون خواستن  قصه   ! 
چشم راستش را ماساژ داد و آرام گفت  د یخورش  



- بود  همه   ختهی به هم ر یهمه چ یلیخ یدوره ا هیتو  ادمهی

ه ی ادمهی ه ! آخرشون یِ آخرشونه  روزا یِ روزا  گفتیاش م  
که   یزیکرد  اون چ یم داد یاومد خونه  داد و ب یعصب روز

مدارک با یسر  هیبود  اما  ومدهین شیپ  خواستیدلش م  
فکر    گفتی م یور یجلوم و در نشستیداشت  م خودش

هیمدارک  نی ا گفتیمن روزمره هاش مهمه  م  یبرا کرد یم  
    ادمهی،   نانیالن همه دنبال ا گفت ی، م خورهیبه درد م  یروز
بچه گفتیزد  بهش م ی حرف م یپسر  هیاز  ادمهی  

رو از اون گرفته نایا گفت یم  خنگول   
زانو گذاشت   یِ ، برابِر او خم شد و دست رو ماهان  

- مدارک الن کجان ؟ نیو ا ! 
چشم به چشِم او دوخت و زمزمه کرد  د یخورش  

- گلدون   رِ ی آخرش ، ز  یِ پله ، کاش نیتو خونه امون    اول

ارنیرو درب ی کاش  هیفقط کاف   
ماهان روشن شد  قامت راست کرد و گفت  ی چهره  

- باهات صحبت کنم و   د یبا زایچ ی لیخ ی! درباره  د یخورش

بسه نجای رو ازت بپرسم اما   فعال تا هم  اتیجزئ   
ماکان  یِ که صدا د یو به سمِت در چرخ د یعقب کش یتند  به

ستد یباعث شد با  
- ؟!رمان هور  گفت یم  یفرشته چ یدرباره   

 



 
 
 
 
 
 
 

 نیخواست در ا  یماند و چشم بست  نم  رهیدستگ یرو دستش
بپرسد اما  یزی باره در حضوِر ماکان چ    

خوِد او را فراموش کرده بود  حضور ! 
بلند شد د یلرزاِن خورش یِ صدا  

- سِر   د یبا گفتی زد  م  ینعره م یخوشحال بود   از خوشحال

د یفهمی بود   نم وونیح هیاون   ارهیبال رو ب نیهم برزمیفر  
داره   د یفهمیزنه ، نم ی زِن باردار حرف م هی  یدرباره  داره

د یفهم یزنه  نم  یمرد حرف م  هی  یِ ا یرفتِن دن نی از ب  یدرباره   
سرشون  خواد یبال رو م نی هم کرد یم دشونیکه تهد  ییکسا
پست  وونمیح هی از  وانیخودشن  ک ی، خواهر و برادرا ارهیب  
پسره لرزه   نیاومدن ا گفتی م یچرا ، ول دونمیبود    نم تر

و  دنیاز شما ترس  گفتیانداخته به جوِن همه اشون  م  
خوشحال بود   یچرا  ول دونستیهم نم خودش   



  یها  یری، از درگ نیکه شما درست کرد  یهرج و مرج  از
شما افتاد   براش مهم نبود  یکه برا  یشون ، از اتفاق  یداخل  
اون فقط    نهیبیم   بیآس ی، ک  شهیکشته م  ی ، ک  فتهی م یاتفاق  چه

من  یتعادل نداشت    ول وانیک   خواستیآشوب م  
منو       دمیهر شب کابوس د   دمیجاش هر روز عذاب کش به

نیببخش ! 
سفت   برادرش و فکِ  مرخِ یتوانست ن یسر چرخاند و م ماهان

ند یشده و صورِت سخت و سردش را بب  
 !تو رو چرا ؟-

افتاد  هیدوباره به گر  د یخورش  
- بودم و نکشتمش و گذاشتم بالش  یآدم نیهمچ هیچون کناِر 

هم بشه  ه یبق رِ یدامن گ  
پلک بست و به او پشت کرد و به سمِت ماهان قدم   ماکان

تا اول ماکان   ستاد یبرداشت  او هم در را گشود و کنار ا
رونیب  

  برود 
  ی محض خروج شان از اتاق ، ماکان با همان ظاهِر سنگ به

 اش ، به حرف آمد 
- ؟ ید یحرفاشو شن ! 

ابرو بال فرستاد  ماهان  
  حرفاش مثه مته بود ! مغزمو سوراخ کرد -



و  وشیکه نگاهش را از دار  یزد و در حال ی پوزخند  ماکان
گرفت ؛ گفت  یآمدند ، م یم رونیفرهاد که از اتاق ب  

-   هیداداش ! مرگ دخترا  یکار کن شتر یات ب ه یرو فرض د یبا

به جهنِم ما داره یربط  
و گفت  ستاد یکنارشان ا وشیدار  

- امروز ؛   نیخونه ، تا هم نیتو ا میکه اومد  یروز  نیاز اول

با هم باز نشده بود  هویهمه قفل  نیوقت ا چیه   
د یاش را مال  یشانی، پ  ماهان  

- قفل نزده بود به کارمون هویهمه هم  نیا    
ماکان گذاشترمان هور  یشانه  یِ رو دست  

 
 
 
 
 
 
 
 

-   خوامیرو دفن کنن م  یحام خواستنیکه م ییجا قِ یآدرِس دق

مرِگ دخترا یدرباره  د ی که خورش ییزای چ د یماکان ! شا  
باشه  عهی شا هیاز  شتری، ب دهیشن   



کرد و ماهان ، شانه اش  نیسرش را بال و پائ  ی به نرم ماکان
 را فشرد 

- ؟ یخوب ! 
زهرخند زد  ماکان  

- زنمیدردامو جار نم گهیپوستم کلفت شده ! د  ! 
برادرش گرفت یِ خون یِ ماهان چشم از چشم ها  و     

کرد تا تلفِن همراهش را  ی م ب یج که دست در همانطور
، گفت  اورد یب رونیب  

-   ی از خونه ها یکیتو  متونی بر یم  نیباش ییآماده جا به جا

  امن
آنان را از نظر گذراند  یبال آورد و صورت ها سر  

- از طرِف مقابل   وارید  هی تو تند باد   میافتاد  کنمیحس م

پامون یِ جلو زهیریخراب شده و آجرهاش داره م   
فرستاد  رونیبازدمش را پر سر و صدا ب فرهاد   

- طرِف خودشون   م یو پرت کن م یبردار میتونی که م  ییآجرها

که هستن بشن ی نیکه خرابتر از ا یجور  
شد گفت  یکه از آنها دور م  یو در حال د یعقب کش وشیدار  

- آجرا تو سِر خودمون نخوره نیا م یمواظب باش د یفقط با ! 
و در   د یپا چرخ ی پاشنه  یِ ماکان هم موافق بود که رو ییگو

 حاِل خروج از خانه گفت 
- میسرهامونو بدزد  د یپس با     



/# و جاناِن مهربونم زمیعز ی، ستاره   یبه زهره گل میتقد  / 
*** 

  اش را به کِف دستش یشانی زده و پ  هیتک زی را به م آرنجش
  گرفته بود 

  ی تلفن را به گوش چسبانده و حرف م یگوش گریدسِت د  با
 زد 

-   نینبود بر یحواستون باشه اگر کس   نیگدار به آب نزن یب

ر یغ یزیکه چ ن یکن یداخل خونه  تمام جوانب رو بررس  
نایبرگرد  د یکن  یخرابکار  نمی نباشه  نب یعاد    
و توانسته   دهی شد که به محِل کارش رس یم ی ساعت ک ی تازه

  بود افکارش را سامان دهد 
  یاطالعات یهمان صندوقچه  د یخورش یطرز شگفت آور به

  بود که انتظارش را داشتند 
داد  ی انجام م یار یبس یکارها د ینداشت و با ی اد یز زمان   
گرفت و درخواسِت  ی تماس م یقانون  یبا پزشک  د یبا

  یاز همکارانش م د یکرد  با یم  یگزارشات مفصل تر
 خواست دربارهرمان هور 

 
 
 
 



 
 
 
 

  ی، با او درباره   نیکنند و هم چن قیتحق د یخورش ی  نه یشیپ ی
کرد  ی که از آن اطالع داشت صحبت م یع یو وقا اتیجزئ  
نمود  یم  یصحِت آنها را بررس و   
زبان گذاشت   ی رو ی زد و قرص هیگردان تک یصندل ی پشت به

، آن را فرو برد  دنشیآب و سر کش یِ و با برداشتِن بطر   
توانست   ی نم ی است  حت ختهیبه هم ر   زیکرد همه چ یم حس
به برادرش بدهد ؛ به ماکانش یا یدلدار    
کند   یآنقدر فشار و رنج را تحمل م د یفهم یکه م  یماکان  به

، حال در  بت یهمه مص نیاستوارش بعد از ا یکه شانه ها   
شکستن است ی آستانه   
ری شد ؛ آن هم به خ یقائله ختم م  نیزودتر ا کاش ! 
شک داشت اما   

  ی خانه  وارِ یکه از د   ییو عکس ها زشیم یِ به رو نگاهش
گرفته بود ، نشست یهد  یپدر   

  یا جه یکرد به نت یآن هم هر چه که پرس و جو م ی درباره
د یرس ینم   



 رهیوجود داشته که حال شان را ت یار یبس یگذشته راز ها در
را نامعلوم کرده بود  ندهیو آ ک یو تار   
به او اعتماد داشت ، که بود ؟ یکه پدِر هد  یفرد  آن ! 
کرده  ی آن مدارک را در خانه شان جاساز یاز آن چه کس بعد 

 !بود ؟
بود ؟ دهیبود ، چطور به او رس برزیرمز که در دست فر آن ! 
بود ؟  افته یبه آن دست ن مدت نیچطور او بعد از ا و ! 

که به در نشست ، باعث شد اخم کند و راست   یتقه ا یصدا
ند یبنش  

- د یبفرمائ ! 
کنار   ز یسرهنگ ، بلند شد و از پشِت م دنِ یباز شدِن در و د  با

  رفت و پا به هم چسباند 
تکان داد و با دست اشاره زد  شیبرا یسر  سرهنگ  

- راحتم نجا یسر جات ! منم هم نیبش  
نشست  ماهان هم با    زیم یجلو یِ ها یاز صندل ی کی یِ رو و
قرار گرفت  ز یم یِ ، آن سو ریتاخ  

- قربان ؟! سرهنگ چانه بال انداخت ارنیب یزی بگم براتون چ  
- حرف دارم  چه خبر ؟ ن ینه ! بش ! 

د یکش ینشست و آه ماهان  
- که دور و بِر منه    یهر کس کنمیروزا فکر م نیخبر که من ا

ی ک ی یکیقصه اس  از بس که   نیتو ادستش  یجور هی  



آدما دارن و تو   نیاز ا یک یبه   ی ربط هیشده که  مشخص
نهیکردن که حاِل ما الن ا  یکار  هیگذشته  ! 
نگاِه سرهنگ ، خودش را   دنِ یبود و خسته  با د  یشاک لحنش

زد  یجمع و جور کرد و تک سرفه ا   
 البته   دور از شما!رمان هور -

 
 
 
 
 
 
 
 

تکان داد یبه خنده افتاد و سر سرهنگ  
- که خسته بشه  اون از برادرت که   دهیبع ا ین یاعتصام هیاز 

از تو که تا  نم یکردن همتا نداره ، ا یو خرابکار یتو سرکش  
و مهره هاش   چیو تا پ  ید یچسبیم  یز یچ هیمثه کنه به  ادمهی

شده الن که  یپس چ  یول کن نبود  یکرد یرو باز نم  
؟  ی کالفه ا انقدر ! 
گفت  هر پرونده  ی زد  سرهنگ راست م یلبخند تلخ ماهان

و  زیزد و ر  یم  مهیآن خ یِ که به دستش آمده بود ، رو یا  



اما حال ختیر  یم رونیرا ب درشتش     
- خونواده ام وسطه قربان ! پدرم  مادرم   خواهرام   زن   یپا

،  نا یو بچه ام  برادرم   زن داداشم   گندم ! و عالوه بر ا  
  نکهیو قابِل احترامن  ا زیمن عز یِ که الن برا یی آدما تمامِ 
قصد   یکیو  فتهیبراشون ب ی اتفاق  ه یهر روز ممکنه  نم یبیم  

کنهیکنه کالفه ام م  جونشونو    
زد  ینگبدنهم لبخند  سرهنگ  

-   شهیهستن که هم ییزایچ نا یدرسته  خانواده ، دوستان ! ا

ن یدر هم نجایمنم اومدم ا    بندنیما رو م یِ دست و پا  
باهات صحبت کنم مورد    
اخم کرد و دستانش را در هم گره زد  ماهان  

- قربان  کنمیگوش م ! 
د ی به چانه اش کش  یدست سرهنگ  

- از چه قراره ،   هیکه قض یمن و گفت ِش یپ یکه اومد  یروز

نکه یاوِل راه ؛ قبل از ا نیکه هم نه یکار ا نی بهت گفتم بهتر  
   میو قائله رو ختم کن  می کن ریهمه شون رو دستگ فته یب ی اتفاق

؟ ی گفت یاما تو چ ! 
داشت که چه گفته بود  اد یبه  خوب   
گوش   شیرا به آب و آتش زده بود تا او ، به حرف ها خودش
  دهد 



  یباق نطوریدانست ماکان کوتاه نخواهد آمد ؛ هم یم چون
 !دوستانش

را بدهد که از آنها   اریاخت نیواسته بود که به او ااو خ از
صورت آنها را به کنترل خود درآورد   نیاستفاده کند و به ا

د یشا  
که آنها با آن حجم از غم و نفرت   ی توانست از فاجعه ا یم

کند  یریشگی، پ اورند یممکن بود به بار ب   
به او نگاه کرد  سرهنگ  

- بازم دوباره   می کن ی هر کار   اد یداداِش من کوتاه نم یگفت

تر باشه و  یعصبان تونهی سراغشون و هر بار م رهیم
 کارهاش
نه ؟  ای یتر  گفت  مخرب ! 
کوتاه ، گفت  ی سر جنباند و سرهنگ پس از نفس ماهان  

- برادرت و دوستانت صحبت شده ی چند روز درباره  نیتو ا    
خواست  ینگار مآِب دهان فرو برد  سرهنگ ا ماهان

مکث کرد و دوباره ادامه  یمراعاِت حاِل او را بکند که کم 
 دادرمان هور 

 
 
 
 



 
 
 
 

- که برادر شما و   ستنی از همکار ها موافق ن  یبعض

الخصوص برادرت یگناه باشن ؛ عل یدوستانش ، کامالً ب   
 خ یوسِط سرش ، تنش شروع به  ییحس کرد که از جا  ماهان

د یرس شیابستن کرد و تا نوِک پاه   
از هم باز ماندند    شیدهانش به سرعت خشک شد و لب ها آبِ 

او یاز حنجره  یگری به حرف که آمد ، انگار کِس د   
بود دهیگفت  ترس یم سخن  

- ؟ ی چ  یعنی   عـی ! 
دستانش را در هم گره کرد  سرهنگ  

- ،   ستم یهِک س   یرقانونیغ یگروه ها لِ ینقِض قانون  تشک

ی، ضرب و شتم  من سع  ییآدم ربا    
مهم نبود آن مرِد مو  شیبه ضرب از جا برخاست  برا ماهان
و مافوقش است سینشسته رئ  زیم یِ که آن سو ید یسپ   
را   نشیخشمگ یِ و صدا د یکوب زیم  یِ را رو ش یدست ها کفِ 

 بال برد 
-   یی؟! آدم ربـــا یرقانونیغ یِ گروه ها لِ ینقِض قانون ؟! تشک

از هر  ی؟! وقت میخبر داشت ز یکه ما از همه چ ی ؟! اونم وقت  



؟! سرهنگ شما به من قول   میاطالع داشت  داشتیکه برم یقدم
ن یداد  ! 

کرد که با آرامش   یاش را درک م ینگران یی گو سرهنگ
 جوابش را داد

- اون    م یخالِف قانون عمل کن م ی تونیبله  متوجه ام اما    ما نم

نبودن یو اطالعات سیو پل یامانتظ یِ روها یها جزو ن   
بود بر آتِش دلش  انگار تماِم   ی حرِف او ، انگار نفت نیا و

که از سر گذرانده بود ،    یخشِم فروخورده اش از تماِم اتفاقات
 به
باره فوران کرد  کی  

- برادِر من ماموِر   د یدونستینبودن ؟! از اول نم نید یالن فهم

مرِد داغداره که از غِم زن و  ه ی؟ !که برادِر من  ستین سیپل  
گذاشته و حال برگشته که انتقاِم   ابونیاش سر به ب بچه

؟! حال که خرمون از پل گذشت و به   رهیخونشونو بگ
 خواسته 
؟! کـدوم جرم ؟! قدم به قدم شون تحت نظر و    مید یرس هامون

تو دستمون   یشب باز مهی کنترل ما بود  مثه عروسک خ  
کنن   یشرویپ میاجازه داد  میکه خواست یی و هر جا مشونیرفتگ

راهشون رو  میکه نخواست یی کنن و هر جا یرو ادهی، ز  
! برادِر من چند بار تا دِم مرگ رفت و اومد ، زندان   میبست

 رفت ، قصِد جونش رو کردن ، رفتن تو خونه اش و به زنش 



نفر   نیکه اول ی ا ی، همون حام ی کردن ! حام یدراز دست
! سالها به  نهی نش لچریبه ما گفت الن و هیقض نیبود که از ا  

که    یزیکرد  حال که به اون چ یمرِد ُمرده زندگ هی عنوان
ی؟! اون زمان بی شدن مجرم و تحت تعق مید یرس میخواستیم  
نشسته بودن ، برادِر  زشونیمحترم ما پشِت م  ی همکارا که

نی! ا د یخوابیدستش و م حصار ذاشتیمن اسلحه اش رو م  
پروا بودنشون ، از خشم    یاس ! ما از اونا ، از ب سوءاستفاده

حال  می و بعد بگ میتا به خواسته امون برس میشون استفاده کرد   
شناس و   فهیخوب و وظ ِس ی پل م یما بش خورنیبه درد نم که

و همه سی و کاِر پل یاونها هم اخالل گران در نظم عموم  
  می؟! ما کجا بود  م یما هست  می تو زندون تا بگ میبنداز شونو
ادرشون ، زن و بچه اشون رو کشتن خواهرشون ، بر یوقت

 ؟! ما 
منو دست و پا بسته بودن و  ی  چارهیبرادِر ب  یوقت  میبود  کجا
کردن !   دست درازیچشماش به زنش ، زِن حامله اش  یِ جلو
 منِ 
درجه دار ؛ مِن   یِ مرد ؛ مِن درجه دار و شما یِ ، شما مرد 

  ی زیچ ن یهمچ میسرهنگ ؛ طاقت دار یِ سرگرد و شما
 رورمان هور

 
 



 
 
 
 
 
 
  ی ؟! که نه فقط انتقاِم زن و بچه  می و بازم رو پا بش م ینیبب

خته یکه ر یگناه ی ب یِ خودمون رو ، که انتقاِم خوِن تموِم آدما  
تونست   یکه م  یی ها یو تقاِص تموِم زندگ  میریرو بگ شده

  میو عالوه بر اون نذار میکنه رو بخوا دایسال ها ادامه پ
یایلیخ  
!  م؟یتونستیشون تلف بشه  ما م یخت بشن و زندگبدب گهید 

آدم که به  نی مقصره ؟! ا یآدم نیهمچ گنیحال م  یچطور  
کرد  حال   ینزد ، که با ما همکار  بیگناه هم آس یدونه ب هی

؟ زیقانون و اونها قانون ست  یِ مجر میما شد  ! 
گفت  یبلند  یِ با صدا سرهنگ  

- این یاعتصام ! 
اظهاِر   ایاش   یو تندرو یی پروا ی ب یبرا ی او تشر کالمِ 

آنچه که در   یبود برا یقدرِت سرهنگ نبود ؛ بلکه هشدار
 حال

افتادن بود  اتفاق ! 



از جا برخاست و به سمتش گام برداشت و ماهان هم   سرهنگ
پشِت لبش شد  یس یتازه متوجه خ   

کرد دروِن   یو حس م د یاش کش ینی ب رِ یدستش را ز پشتِ 
د یغر ظی آتش است  با غ  

- یلعنت ! 
موقع ثابت نبود   چیکه ه یاز فشار خون امان   

را صدا بزند که ماهان ، سر    یسر چرخاند تا کس  سرهنگ
 تکان داد

 !خوبم قربان ، خوبم-
د یرا مافوقش هم فهم نیتعادل نداشت و ا اما   
  نیو ماهان ، چند  ند یبنش یصندل یِ او کمک کرد تا رو به

و  د یکش رونی ب  زیم  یِ رو یاز دروِن جعبه   یال کاغذ دستم
رِ یز  
اش نبض داشت قهیزد و شق  یاش فشرد  نفس نفس م ینیب   

کرد  یبا اخم او را نگاه م سرهنگ  
 !حرف هات تموم شد ؟-

و در همان حال که در تالش بود  د یلب کش یِ زبان رو ماهان
فرو برد  یگریاش را متوقف کند ، قرص د  ین یب یِ زیتا خونر  

 
- که   ی؛ به شرفم ، به شغلم و به قسم  خورمیسرهنگ ! قسم م

دوستاش اعالمِ  ایبرادِر من  هیبخواد عل یخوردم  اگر کس   



اگه اونا قراره    دوزمیو زمان رو به هم م  نی کنه ، زم جرم
محاکمه بشم  د یمجازات بشن و زندان برن ، پس منم با  

  ز یا من ، بلکه شما و همون همکاراتون هم از رنه تنه چون
به  ی کاف یاونا به اندازه   د ی کارهاشون اطالع داشت ز یبه ر  
گهیجرِم نکرده مجازات شدن د  خاطرِ     
شانه اش نشست و او را ساکت کرد    یِ سرهنگ رو دستِ 

و پر اخم به او دوخته شده بود  یجد  شیچشم ها  
- دونمیماهان ! من م دونمیمن م    

بزند و بغِض چنبره زده در  اد یخواست فر  یدلش م ماهان
رمان هورزد یبر رونیرا ب شیگلو  

 
 
 
 
 
 
 
 

- اونا هم بفهمن  از همون روِز اول تحِت   د یکن یکار  هیپس 

آگاه  زیما از همه چ  یوقت ست یکنترِل ما بودن   انصاف ن   



عمرشون رو   ی  هیکردن ، حال بق  ی و باهامون همکار میبود 
عذاب  یکاف یها و در عذاب باشن  به اندازه  لهیهم پشِت م  

دنیکش     
اش نگاه کرد که هنوز   ین یتکان داد و به ب یسر  سرهنگ
داشت یزیخونر  

- انگار اوضاعت مساعد   مارستانیب ایدرمونگاه  ی بهتره بر

ستین   
ماهان مخالفت کرد  اما  

- کارم تموم نشدهنه  خوبم  هنوز      
ماند و بعد گفت  رهیبه صورت او خ یلحظات  سرهنگ  

   حرِف منم هنوز تموم نشده-
/# ، فافا جانم و   ز یعز ی  رهیراد ، ن یبه عاطفه احسان میتقد 

اقباِل مهربونم یستاره  / 
*** 
فرمان ضرب گرفته و منتظر بود  یرو   
نداشت یچاره ا یهمه حماقت خودش متنفر بود ول نیا از   

در خلوت خودش به او   یسوخت  وقت یمهراوه م یبرا دلش
  ی بود فکر م دهیکش  برزیفر یِ که از همراه یو رنج و عذاب

 کرد 
چطور تحمل کرده بود ؟  ختیر یروانش به هم م ، ! 
د یاش لرز یآمد و گوش یامکیپ  



بود مهراوه  
 !اومد ؟-
جوابش را داد کوتاه  

  نه-
رنگ   د یداشبورد گذاشت و به دِر سف یِ را رو یگوش دوباره

  نگاه کرد که بالخره گشوده شد
مرد را به خاطر داشت  قبال    یشد  چهره  ادهیکرد و پ  یپوف

آورد  ی نم اد ینامش را به  یبود ول دهید  برزیاو را در دفتِر فر  
  ینکرده اند  مگر م ریدر عجب بود که چطور او را دستگ 

خبر نداشته باشد ؟ برز یفر یشد او از کارها ! 
در دست   یمرد با جعبه ا  اورد یخودش ن یِ حال به رو نیا با

 به سمِت او آمد 
- شد ؟ رید  ! 

بال انداخت و دست دراز کرد و جعبه را گرفت  یسر  
- رمان هور  نکهیمدارک ا یسر  هیگفت  یمهراوه م  

 
 
 
 
 
 



 
 

سر تکان داد مرد   
- از مهراوه خانم تو   یاثر خوانیگفتن نم  یخانم عامر گهید 

  خونه شون باشه
بال انداخت ییابرو ماکان  

- برام ؟ ی رو باز کن نی دِر ماش شهیآهــان ! خب    م ! 
  یِ جلو افتاد و در را گشود  ماکان خم شد و جعبه را رو مرد 
آمدن گفت رونیعقب گذاشت و در حاِل ب یصندل  

    آقا دستت درد -
کناِر    ییبه جا ی باز ، لحظه ا  یِ دکمه ها یِ نگاهش از رو که

   گردنش ثابت ماند 
زد  هر چه   شیزدند  مرد صدا خیکرد سرانگشتانش  حس
آورد  ی کرد نامش را به خاطر نم ی م یسع  

- ماکان خان ؟ یخوب ! 
د یلب کش یِ رو زبان  

 !خوبم ! خوبم-
مسخ شده بود  ییگو    
هم سر تکان داد و به او پشت کرد و رفت مرد    
، پشِت فرمان نشست یخ شده اماکان چون مس و    

*** 



- شرفشیاش بود ! خوِد ب یخودش بود ! خوِد لعنت ! 
د یکوب یکه دِم دستش بود م  ی زیهر چ ریزد و ز ی م اد یفر   
را بال برد  شی صدا وشیدار  

- تو ؟! چه مرگته ؟ ی گیم یچ ! 
بود  یاز خودش شاک ماکان   
و آنقدر  نداختیکاپوت ن یِ ؟! چرا او را رو د ی نکش اد یفر چرا

؟ اورد ینزد تا خون بال ب ! 
به کتک   لشیکرد عضالِت دستش از شدِت خشم و م یم حس

کنند  یلرزند و درد م ی زدن ، م   
اش   شانهبه  شانه ، با خشم  د یرا چسب شیکه بازو وشیدار

 درآمد
- ! همراهش !    شکارشیبود ! پ برز یفر  شکارِ ی پ کهیاون مرت

دستور داده   دست درازی برزِ یهر روز کنارش بود   اون فر
  بود 
به تنش داد یرا گرفت و تکان  گرشید  یِ بازو وشیدار  

-   اد یفر نجایا یاومد  یآخه ؟! چته ؟! گلوله کرد  ی گیم یچ

خودش بود ؟ یکه خودش بود ؟! ک ی زنیم ! 
 چه خبره !؟!رمان هور-

 
 
 



 
 
 
 
 

و   یماهان به خنده افتاد ؛ عصب دنِ یسر چرخاند و با د  ماکان
شانیپر  

- که نیخوبه ! خوبه ! بزرگترتونم خبر کرد  ! 
ماهان سر تکان داد و ماکان با کِف دست به   یبرا وشیدار
و او را عقب راند  د یاش کوب شانه   
واقع همان لحظه که ماکان دِر خانه را به شدت به هم   در
، در حاِل صحبت با ماهان بود  د یکوب   

آمد  شیپ ماهان  
 !ماکان ؟! چه خبر شده دوباره ؟ -

خنده اش درد داشت  حرص داشت  زخم داشت  د یخند  ماکان  
! 

- دمیرو د   کهیماهان ! من اون مرت دمشید    دمشیمن د  ! 
د یسمِت برادرش چرخ به  

- !  دمشی! من د  دمیرو د  گفت یکه هوشنگ م یپست فطرت اون

گفتی که هوشنگ م ی زخم  یِ خودش بود ! همون جا ! 



آب از دهانش   یِ را مشت کرد و نعره زد و قطره ها دستانش
دند یپر رونیو اشک از چشمش ب  

- که رفت   هی شرفیهمون ب برزیفر  شکارِ ی! پ  ی عامر شکاریپ

  ی ب یِ دنباِل هوشنگ  که دار و دسته اش رو جمع کرد برا
 عفت 
زِن من ! چرا نکشتمش ؟ چرا گذاشتم بره ؟! چرا   کردنِ 
نگاهش کردم ؟ ستادمیوا ! 

د یصورتش کش  یِ را با خشونت رو شیها دست   
جلو آمد ماهان  

- شهی زخم که نم  هیماکان ! به حکِم     
د یبا خشم کالمش را بر ماکان  

-   ست ین یکاف  برز یزخم ؟! بودنش کناِر فر هیم ؟! فقط زخ هی

من گذاشتم بره ای؟! خدا    
فرو برد  شیدو دستش را دروِن موها هر  

-     کشمشیم    کشمشیسراغش    م رمیسراغش   م رمیم

سراغش رمیم ! 
را بال برد  شیهم فشرد و صدا یِ اما پلک رو ماهان  

- هوشنگ  باهاش   ِش یپ  میبر  د ی! اول با ریماکــان ! آروم بگ

ارو ی نیبعدش ا  میعکس بهش نشون بد   م یحرف بزن  
! اون   بهیکه هست تحِت تعق ی نوکرش   هر ک   شکارشیپ

؟ میذاریبوده بعد به نظرت آزادش م  ی عامر اریدست ! 



او باعث شد ماکان بهت زده به او نگاه کند  حرفِ   
- ؟  نیدنبالش بود  ! 

سر جنباند  ماهان  
-    م یاریب ریاش گ  هیعل مینتونست یما نه ! اطالعات  مدرک 

داره د یخرفت بود و نفهم رِ یاون پ ارِ یدست شهیخب مگه م  یول  
  ییجا  هی؟! اما دورادور حواسمون هست بلکه   کنه یکار م یچ

گدار به آب نزن برادِر من !   یبند رو آب بده   باز ب
هور رمانیلیخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
به  میسگ صفت هست که بخوا  شکارِ یمهم تر از اون پ یِ زایچ

میخاطرش حرص بخور   
د یاخم کرد و با خشم غر  ماکان  

- من ؟  ی مهم تر از زن و بچه  یزیچ ! 
صدا بال برد  تیهم با همان حجم از عصبان ماهان  



- که اسباب و اساِس مرِگ زن    ی مهم تر از کس ی زیبلـه ! چ

یمثه شاهمراد   یکیتو رو فراهم کرده ! مثال   یو بچه   ! 
  یماکان بتواند جمله  نکهیآمد و قبل از ا شیپ وشیدار

د ی برادرش را هضم کند ، پرس  
- ؟ یشاهمراد   ! 

مبل    یِ از کنارشان گذشت و رو ی سر جنباند  با خستگ ماهان
 نشست

-  نکه یمن  اول از همه ا یِ شدن برا ف یبد رد  یاز صبح خبرا

مینباش یدنباِل شاهمراد  ه گی، بهتره د     
نشست شیو روبرو وستیهم به او پ وشیدار  

- ؟! چرا ؟ ی چ یعنی ! 
پوزخند زد  ماهان  

- ُمرده یشاهمراد  کاووِس یک   
گشاد شدند وشیدار یِ ها چشم  

- کاوه و   میدونی! ما م  مید یُمرده ؟! اما   اما ما عکسشو د 

؟ شهیمگه م  دنشید  وانیک ! 
سر تکان داد یبا خستگ  ماهان  

-   نیب ِس یاما پل  شهیساِل پ م یعکس مربوط به دو تا دو و ن

بانِد مواد مخدر رو هیمرده    یکرده که شاهمراد  د یالملل تائ  
کردن که اونا رو رسونده به   دایکه پ یکردن و اسناد  ریدستگ

وقته ُمرده یلیخ یقبر و مزاِر پنهون  شاهمراد  هی   



  داریب شانیکه تا آن لحظه خواب بود و با سر و صدا سهراب
وست یشده بود ، به جمع شان پ  

- ُمرده ؟ یک ! 
ست یبه او نگر وشیدار  

- یشاهمراد  ! 
مثِل او متعجب شد  سهراب  

- می ؟! اما ما که مطمئن یچـ    
  ییو گو یحوصلگ یبار با ب  نیباز هم سر تکان داد  ا ماهان
،  د یگو یارد سخن مکه مشکل در فهِم کالمش د  ی کس یبرا  

شمرده رو به سهراب تکرار کرد  شمرده  
-   دارید  یآدم  ن یو کاوه با همچ وانیکه ک  میو مطمئن میدونیم

شده  دهی؟! فقط تو حرفاشون شن  مشید ید   ایآ یکردن ! ول  
کاغذ پاره رمان هور  یسر هی و  
 
 
 
 
 
 
 
 



خشم و غضب اش را عقب رانده بود  شیها دهی، که شن ماکان
مبل نشست یِ رو  

- ،   ششی رفتن پ  وانیکه کاوه و ک یاون  ای    یعنیپس 

اینبوده  یشاهمراد      
کالمش را خاتمه داد  وشیکرد و دار یمکث  

- ایبرادرش   ا یاشه  بچه اش  نیکه هست ، جانش یهر ک  ای    
گفت ی داد و با خستگ هیتک ماهان  

- که ماکان بهم داد  یآدرس   ست ین نیفقط ا   
د یها سمِت او چرخ نگاه  

- کردن  فعال سه تا   یهمکارهامون شبانه رفتن اونجا و حفار 

بود راست دهیشن د یکه خورش یی شده   حرفا دایجسد پ  
فعال منتظِر    یمیجسدها احتمال مونث هستن و قد  نیا  بوده
نکهیو ا م ی هست یقانون  یِ پزشک  ی  جهینت     
سکوت کرد گرفت و   ینفس   
هستند  دنیبدنش در حال از هم پاش یِ کرد اعضا یم حس   
از اداره او را   رونیدر داخل و ب شیها یری ها و درگ تالش
آورد  یدرم  یاز پا   
د یلب کش یِ زبان رو ماکان  

 !خب ؟-
د یسائ شیپاها یِ دست رو ماهان  



-   یطیمح قاتی تحق ی سر هیامون درست بوده   هیانگار فرض

درست بوده  بچه ها  د یخورش ی بازم گفته ها  میانجام داد   
  ی کیکنن و اونها گفتن که  دایو خونواده اش رو پ لیا تونستن

بهانه از خونواده هاشون   نیرو هم به ا گهیدو تا دختِر د   
که از   یمواد  یِ که رو یشاتیعالوه بر اون ، آزما  گرفتن

فوت شده بود ، انجام شد نشون ستگاهیاون دختر که تو ا فِ یک  
کامال    هیکی   یقبل یبا محموله ها قایدق باتشیکه ترک دادن

اون دختر با  ی درباره   شگاههیآزما کیمشخصه که از    
دادم  احتمال اون   حیصحبت کردم  براش توض د یخورش
داده  ب یهم که براشون تو خونه ترت یسخت ییِ غذا یبرنامه    
که داروها رو سر وقت به  بوده   نیبه خاطِر هم بودن

  خوردشون بدن 
د یداد و آرام پرس هیو بهت زده به مبل تک جی، گ  سهراب  

- چه خبره ؟    نجایچه خبره ؟! ا ! 
، وحشت کرده بود  د یشن  یکه م ییزها یهم از چ او  

دستاِن مشت شده اش را باز و بسته کرد  ماکان  
- ؟ یتو مطمئن ! 

سرش را تکان داد  ماهان  
-   نیاز ا گهی حالم د   می کنیم قیخب   بازم تحق یول  بایتقر

رمان هور خورهیجمله به هم م  
 



 
 
 
 
 
 
 

کرد  ی پوف ماکان  
 !منم-
نفس   یصدا یبرقرار شد که گاه گاه  انشانیم  نیسنگ یسکوت
شکست یشان آن را م قیعم یها   

به حرف آمد  وشیدار بالخره  
- ؟ هیک یشاهمراد  میدونیما الن   نم یعنی ! 

ماهان ، جوابش  د یناام یِ و صدا ستند یسه مرد به او نگر هر
 را داد
 !نـه-
*** 
منتظِر مهراوه بود  نشیزده به ماش  هیتک   
  ی هیکرد به توص ی م ینداشت اما سع یو احواِل خوب حال

  برادرش عمل کند 



مهراوه   یگرفته بود را برا یکه از همان مردِک لعنت یا جعبه
دِر خانه اش یِ آورده بود جلو     

آنها را به هم    انِ یکه در آن افتاد روابِط م یکه اتفاقات یا خانه
  زد 
اش   ی پا گری مهراوه حاضر نبود باِر د  یاصرار ها رغمِ یعل

  را در آنجا بگذارد 
و نگران به   دهیرفت  مهراوه رنگ پر شیباز شد و او پ در

د یرس  ینظر م  
- پس چرا یگرفت  لیوقته که جعبه رو تحو یل یشد ؟! خ یچ    

او انداخت  حصار در  با یجعبه را تقر ماکان  
- اومد  حاِل برادرم خوب نبود  ش یپ یمشکل هی   

تعادلش را حفظ کرد و جعبه را نگه داشت  یبه سخت مهراوه  
- شده بود ؟! الن که یچرا ؟! چ    

د یحرفش پر انِ یحوصله باز م ی ب ماکان  
- شهیم ن یبال و پائخوبه  فشارش     

زد  ینگبدنلبخنِد  مهراوه  
- م یبخور  ییچا هی بال  ایکه   ب  گمیخوشحالم  م ! 

شلوارش برد  بِ یپوزخند زد و دست در ج ماکان  
- ؟ گهی د  زِ یچ ا ی ییچا ! 

انداخت یبال گرفت و به ساختمان نگاه سر  
- ساختمون ندارم رمان هور نیاز ا یخوب یخاطره   



 
 
 
 
 
 
 
 
شد  کیو نزد آمد و به ا شیپ  

-   گهی! د  نم یب یکه من تو رو م ه یبار نیآخر نیمهراوه ، ا

ن یکوچکتر خوامینده  زنگ نزن  نم   امیبهم پ  ر یسراغِ منو نگ  
من باشه اگرم امروز برات   یاز تو ، تو زندگ یا نشونه
به   کردمی بود که حس م نیا یانجام دادم ، فقط برا یکار

 خاطرِ 
زن   ه یتموم شد  من  ی، من مقصرم  ول برزیبا فر  تیزندگ

دوست داشته   تونمیرو نم  یا گه یزِن د  چیدارم ، عاشقشم و ه  
مثه تـــو ی اونم زن    باشم ! 
 نکهیو بدون ا د یانداخت و سپس چرخ شیبه سر تاپا ینگاه

شد و آن  شیمهلت حرف زدن به مهراوه بدهد ، سوار خودرو  
اش را پشِت سر گذاشت یلعنت یو خانه   زن    

/# و سحر جانم ی، سحر نیبه فاطمه فرورد  میتقد  / 



*** 
کرد  ی م طنتیش دخترکش  

خودش  ی شانه و او را به   دهیچیدستش را دوِر تنش پ کی
ش را گرفته و  حصار ری، ز گریچسبانده بود و با دسِت د 

را  شیهوا  
از   شیها یهول هول زدن ها و کنجکاو  نی تا نکند ب داشت

 دستش رها شود
زد   ی چنان به دسِت مادرش که تند تخم مرغ ها را هم م گندم
آمده بودند و  رونیاز حدقه ب شیبود که چشم ها رهیخ  

انداخت یرا به خنده م ماکان   
رنگ آنها را از پدرش  د یرس یکه به نظر م  شیموها مادرش

سرش جمع   یِ کوچک بال   ی  رهیگ  کی به ارث برده را با 
 کرده 
  بود 
  ی آرد را به مخلوِط شکر و تخم مرغ اضافه کرد و نگاه یهد 

ی که ماکان اجازه م ییبه صورِت دخترش انداخت که تا جا  
مادرش بود  یِ به دست ها رهیدسِت او خم شده و خ یِ ، رو داد 

داد تا ثابت کند که  یاش را تکان م یهم پا یو گاه گاه  
ست یکشد و عروسک ن ی م نفس   
شکوفید سرش را  یِ با خنده رو ماکان  

- پدرسوخته رو آخه نیبب     



اش را   ین یب یِ و رو د یکش شی هم به خنده افتاد و سر پ  یهد 
آمد که تند تند پلک  رونیاز بهت ب  ییکه گندم گو شکوفید   

را جنباند  شیو دست و پاها زد    
د یکش شیرا پ ک یمواد را خوب مخلوط کرد و قالِب ک یهد   

- یببرش اونور خب  هالک شد از فضول   
شکوفید و گونه اش را  د ی، گندم را بال کش ماکان  

- براش رمان هور رهیدشمناش هالک بشن  آخ باباش بم  
 
 
 
 
 
 
 
 

به صورِت او انداخت و زمزمه   ی نگاه م یاخم کرد و ن یهد 
 کرد 

   خدا نکنه-
و قالب را دروِن فِر گرم شده ُسر داد د یچرخ سپس   
و به سمِت آنها آمد  د یرا آب کش شیها دست  

- مامانو لیموج لیخوج نمشیبده بب ! 



  بدنبزند و دست پشِت  یعیباعث شد ماکان لبخند وس لحنش
 او بگذارد  آرام گفت 

- خودتو لوس  خواد ینم  یبریدل م  یهم حرف بزن یتو عاد 

یکن   
براقش را به سمِت او چرخاند و زمزمه کرد   ی چشم ها یهد   

 !دوست دارم-
بار دست در دهان فرو  نیبه گندم کرد که ا ینگاه  می ن ماکان

فر بودند   ی رهیخ شی برده و چشم ها   
  یِ نِگ لب ها بدن ی کوتاه از غنچه  یبرد و به لمس شیپ سر

کرد   تی همسرش کفا  
- ؟ ه ی، کاف ی خوشحالم که کنارماگه بگم  ! 

لب بر هم فشرد و سر جنباند  یهد   
- دلمو  نیا یدوست دارم ، به اندازه  ی صد بار هم بگ یحت

لرزونهینم    
که ماکان انگشت   کشیقصد کرد به چرخاندِن گردِن بار گندم
لپش گذاشت یِ رو  

 !همون طرفو نگاه کن فضول-
اد که با تالِش  را طول د وند ی پ نیتر ا قیعم  یبار کم  نیا و

د یو زور زدنش ، ماکان با خنده عقب کش دنیچرخ   یگندم برا  
او را از دستاِن مادرش گرفت و  

- آخه تو یفضوِل من  یپدر سوخته  ! 



خنده شان وقفه انداخت انیزنگ در م یِ صدا   
که به سمِت    ی بعد در حال یاز کنارش گذشت و لحظات یهد 

رفت ، گفت  یاتاق م  
- نانیبابام ا   

جنباند و به استقبالشان رفت  یهم سر ماکان   
  یِ آدم ها  یگندم حضوِر همه  دنِ یخانم ، به محِض د  یمهست

برد  اد یاطرافش را از    
و گندم   شکوفید فشرد و سر و صورتش را  شانهاش را به  نوه

ی کند که آرام و ب یدانست چطور دلبر یخوب م ییهم گو  
ماکان دلش    زد   یش مانده و با ناز پلک محصاردر  حرکت

به آن همه ناز کردن یخواست فحِش پدر و مادر دار یم  
تواند او را بچالند ؛ اما مجبور بود   یبدهد و تا م شیها

 !خودش را کنترل کند 
 راهنِ ی رنگش را با پ د یتاِپ سف  وستیهم به جمع شان پ یهد 

عوض کرده بود  رمان هور  یریبلنِد حر  
 
 
 
 
 
 



 
 
پدرخوانده  حصاردر  یاز چشماِن ماکان دور نماند که وقت و

نگه  حصارپلک بست و او را در  یاش رفت ، مرد لحظات  
بغض در رفتارش   د یشا ایو   ی حسرت ، دلتنگ ینوع  داشت

  مشهود بود 
را به داخل دعوت کردند و ماکان در حاِل بستِن در خانه   آنها

آمد  ییبود که صدا  
- نبند دروُهــــش ! عمو جون    ! 

که به   یو آهو ، همگام هم و در حال اسایرا باز کرد و  در
زدند ، داخل شدند  ی غر م گریکد یجاِن    
به تاسف تکان داد  ی سر ماکان  

- گفتن ؟ یبرا نیدار یچ ! 
بُراق شد  اسای  

- ؟ یتو فضول ! 
ش گذاشت و هلش دادبدنکرد و دست پشِت  ی نچ ماکان  

- برو بابا ایب ! 
آهو بلند شد یِ پرت کرد و صدا شیبرا  یهم لگد  اسای  

- ــاسای ! 
دست بلند کرد  اسای و  

- خودم یخب   بــــه ! خواهر جون لهیخب   خ لهیخ ! 



ش فشرد که ماکان اعتراض کرد حصاررا در  یچنان هد  و  
- بذار برام   یاز زنم باق ی زیچ هی ! 

جمع فرو نشسته و به  ی حرفش ، باعث شد همهمه  نیبا ا که
شوند  رهیاو خ   
را بال   شی نزده است که ابرو  یاحتمال حرِف خوب د یفهم

 فرستاد و گفت 
- اصال نیخوش اومد  ! 

خنده اش را فرو خورد و گندم را از دستاِن مادر خوانده  آهو
 اش گرفت 

- خاله رو گریج  نیمن بخورم ا   
خانواده  یکناِر پدِر همسرش نشست و به ذوق کردن ها ماکان
شد  رهیخ یهد  ی  نهیوصله پ ی   

  کی از  ییخانواده بودند و در اصل ، تکه ها کی  یهمگ
  خاندان
  یگرید  زی چ چیفرشته سر به سمتش چرخاند  او را ه پدرِ 
توانست بخواند ؛ در ذهنش او پدِر فرشته بود اما حال ینم    
یپر محبتش به هد  ی نگاه ها با    

!رمان هوریگفت پدِر هد  ی م د یبا انگار  
 
 
 



 
 
 
 
 

د یلب کش یِ رو زبان  
- باهات صحبت کنم ؟  یماکان   وقت دار  

سر تکان داد ماکان  
   البته فقط من-

زنِگ تلفِن همراهش باعث شد سکوت کند  یِ صدا   
به دست ، به اتاق رفت  یکرد و گوش یخواه عذر  
بود  ماهان  

- باهات صحبت کنم ؟ یماکان   وقت دار ! 
خواستند با او  یبود ؛ همه م  بی را بال فرستاد  عج شیابروها

 ! صحبت کنند 
- شده ؟ یچ ! 

د یچیماهان در گوشش پ قِ ی نفِس عم یصدا  
- خودت   د یرو آوردن  با گفتی م د یکه خورش ی بچه ها مدارک

ینیبب   
د یلب کش یِ زبان رو ماکان  

- بگو ی خب تلفن ! 



اما سرسختانه مخالفت کرد  ماهان  
- ایفردا ب   نمت یبب د یبا   

نداشت یا چاره  
- تو اداره ؟  نمت یبیم  

مکث جوابش را داد  یبا کم ماهان  
- ی نیبب  د یآره ! تو اداره بهتره  با  

اخم کرد  ماکان  
- ؟ ویرو ؟! ک یچ ! 

نداد و تماس را قطع کرد  یجواب ماهان    
اتاق ماند و به فکر فرو رفت  ذهِن آشفته  ی کیدر تار یکم

 !اش قرار بود آشفته تر شود ؟
خنده ، چون   یگرفت و به سالن بازگشت و صدا ینفس
چند   یبرا ی به تِن سرما خورده اش نشست و حت یی گرما
 ساعت

هور  ها را از او گرفت رمان یکه شده ، نگران هم  
 
 
 
 
 
 



 
 

*** 
را به دستش داد وهی پاکت آبم ماهان  

- شهی نم دایپ نجایا نیبهتر از ا  گهید    
باز کرد  شانه  یِ را تا رو راهنشیپ ی، دکمه ها  ماکان  

- متهیغن نمیهم   
د یرا نوش وهی نفس آبم کی و   

هم نداشت یوقِت آنچنان یمردد بود ول ماهان  
گذاشت زیم  یِ ، پاکِت کوچک را رو ماکان  

 !خب ؟-
زد  ه یتک یبه صندل ماهان  

- ؟ یخب که چ  ! 
نمانده بود تا صبرش به   یزیچشم در حدقه چرخاند  چ ماکان
د یایسر ب  

-   یگی م ی، ه  یمنع کرد  یخب حرف بزن ! منو از هر کار

،    زیکارو نکن ، اون کارو نکن  بسپر به من  به هم نر نیا
قه ی  
منو نگاه   یدار ینشست  نجایالنم که اومدم ا  ری رو نگ ی کس ی
؟ یکنیم ! 

د یلب کش یِ زبان رو ماهان  



- کردن    دای! بچه ها مدارک رو پ  اریخب ، جوش ن لهیخ

رفته بود و کِل خونه رو به هم   ی کس هیانگار قبل از ما 
خته یر  
مدارک ، کلِک    نیکنن   با ا دایخب   نتونسته بودن پ یول بود 
از رفقاش کنده اس  یلیو خ برزیفر   
بود ، اما آن روز حاِل   یخوشحال م د یبا  یحالت عاد  در

نداشت یخوش   
ستیگرد شده به او نگر یبا چشم ها ماکان  

- تموم ؟ یهمه چ یعنی؟!   ی چ یعنی ! 
چانه بال انداخت  ماهان  

- وسط  نیحل بود که من الن ا ی راحت نیبه هم یاگه همه چ

ه یگفت  شه یخب    م ینه  ول زدمی داشتم پشتک م  
 هیخب    ماکان    تو اون مدارک اسم  یبزرگه  ول شرفت یپ

آشنا باشه د ینفر بوده که فکر کنم برات با   
نشست یلصند  یآمد و لبه  شیاخم کرد و پ ماکان  

- سرمون آوار شده ؟ یا یچه بدبخت گهید  ! 
گرفترمان هور  ی نفس ماهان  

 
 
 
 



 
 
 
 

- از ته چک ها   یکی  یِ رو  م یکرد  دایرو پ وانیدسته چِک ک

یشناسینوشته شده بود که م یکیاسِم    
دسته   ز یم یِ ماکان حبس شد  ماهان از رو  ی   شانهدر  نفس
برداشت و سمِت او هل داد یچک  

- یدوازدهم  
مکث آن را برداشت و ورق زد و ی با کم ماکان     

- ؟ یابهر ! 
باز ماند  دهانش   
  انیجر نیشناخت به ا یکه م  ی چرا هر کس د ی فهم ی نم ماکان
کرد ؟  یم دایربط پ ! 

آِب دهان فرو برد  یسخت به  
- گهید  یک ی د یشا   د یشا    

تکان داد   یبه نف  یسر ماهان  
- تو وزارتخونه   ی بهم گفت  ادتهی  ت یمیقد  یِ خودشه  آشنا

؟ شید ید   ! 
ماند که ادامه داد  رهیدر سکوت به او خ ماکان  



- سر کار بچه ها رفتن   رفتی داشت م یامروز صبح وقت

دهیترس یلیباهاش صحبت کردم  خ   نجاستیسراغش  الن ا   
ق داشت   تو  مرِد گنده انقدر بترسه  اما ح هیبود  ب یعج برام

نوشته شده که حق داشت بترسه  و  ییزهای اون مدارک چ  
بوده ؟ ی چ وانیارتباطش با ک یدونیم ! 

خاست گفت  یبر م  شیکه به زحمت از گلو ییبا صدا ماکان  
 !نه-
دانست اصال چه خبر است ینم  د یدانست چه بگو ینم ! 

رفت  زش یبلند شد و به سمِت م ماهان  
-   یکن یکه فکر م یاز اون انی جر نیبار بهت گفتم ا هی ادمهی

هم  کردمیکه من فکر م یبزرگتره  حال    به نظرم از اون  
رو شناخت   یحام یوزارتخونه ابهر یاون روز تو  بزرگتره

ن یو اون برادرش ، تماِم ا یلعنت وانِ یک   وانی از کجا ؟! از ک  
بود  دهیرس ییاشون از پدرشون به جا نه یک  دن یرو کش نقشه

یبرا خواستنیفقط م   کننیم  یقربان و یکه مهم نبود ک  
مشکالت درست کنن و اونو عذاب بدن برزیفر   

مات مانده بود  ماکان   
کور   یِ به واقع اگر ماهان نبود ، او با آن چشم ها   د یفهم  ینم

که فقط به دنباِل کشتن بود ، چه ی شده از انتقامش و فکر  
همه از آن   نیتوانست زنده باشد و ا  یتوانست بکند ؟! م یم

شنود متعجب شود ؟ یچه که م  ! 



گرفت یدم ماهان  
-   ییجورا هیو کاوه  وانیقراره که ، ک نیاز ا انیجر یدونیم

  میدونی؟! نم  یکردن  چطور دایتو اون دم و دستگاه نفوذ پ
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

و مثه خودش دو تا آشغاِل   برزنیفر  یخب   اونا پسرا یول
شیجالب یدونیکردن  و م  دایپست فطرت  پس راهشون رو پ  

به دار   یقراره کجا باشن و چطور دونستنیم  قای ؟ دق کجاست
ی سع یکه حام یبزنن  اون زمان بیپدرشون آس یو دسته   
به گوششون خبر   اره،یازشون به دست ب یبود اطالعات کرده
که  یبه اطالعات دهیون رسجوون، پرسون پرس هیکه   رسهیم  
سر همهشون رو به باد بده  تونهیم  
و   ی قاتی تحق ی به اسِم پروژه    برز یکجا !؟! از تو دفتر فر از

؟! کاوه ! قرار  شه یبهش م یدگیمسئول رس  یک  یدانشگاه  



و   رنیکه اطالعات رو ازشون ِکش رفته بگ یاون کس بوده
ه یطبِق   فرستهیکنن  کاوه هم برادرش رو م ستیسر به ن  
و  دهیچک بهش م ه ی،  کنهیم دایاونو پ رهیم وانیک   نقشه

که   یبوده ؟! ابهر یحال اون آدم ک  رهیگیمدارک رو ازش م  
  نکهیا دِ یتماِم رِد حضورش رو پاک کرده  چرا؟! به ام وانیک

به جاش  اد یو به حرف ب فته یبه دام ب  یروز هیاون آدم   
اون  دونستیکه م نجا یاز کجا ؟! از ا  کنه یم یرو قربان  یحام
از کجا ؟ یدونیبود  م دهیرو د  ی ، حام یفرزاِد ابهر   رهیگیپ ! 
  شه یکه برات ساخته بودن  و از همونجا کنجکاو م یجنجال تو

روبرو بشه  ییزایبا چ کردهیفکرشو نم  هیکه بره دنبال قض  
، فرزاد رو چند  وانیه  ککن ی از ترسشون ، قالب ته که

  ترسوندشی، م دهیشکنجه اش م  دارهیجا نگه م هی یروز
 بعدش

بهت   گهیو م دهیرو بهش نشون م یراحت عکس حام یلیخ ،
ی تو قربان یِ جا نویو ا بخشمیو جونت رو م کنمیلطف م  

بود که  دهیخودش اونقدر ترس یفرزاد هم طبِق گفته ها   کنمیم
ذارهیرد م هی وانیک یول  کنهیچون و چرا قبول م یب    
فرشته هم دخالت داشته      ی  هیتو قض  یحت وانیچک ! ک هی

 مثال قرار بوده تمام رد ها رو پاک کنن  اما هوشنگ زنده
دم و دستگاه شدن ، مدام از   نیوارد ا نایکه ا ی ! از وقت اس

ی رد  هیدم و دستگاه پدرشون  ی ها تیخودشون و جنا  



افتادنشون بشن  به   ریکردن باعث گ  ی سع یجور هی  گذاشتن
؟ ین یبیبراشون پشِت پا گرفته  م می مستق ر یطور کامال غ ! 

سالها نشستن   یحال ، طولن  نِ یهوشمندانه و در ع ینقشه   هی
وحشت و یروز هیو نشونه پشِت نشونه که بالخره   

ننیرو بب  برزیفر یِ درموندگ   
به تاسف تکان داد یسر  

- عمل   یمحابا و انتحار یانقدر ب ی آدما ترسناکن  وقت نیا

، پس  ستیجوِن خودشون براشون مهم ن یحت  ی، وقت کننیم  
  هیاحتمال قض   گه ید  ی هیفرض  هیحق داشته بترسه  و  فرزاد 
ی مرده هم طبِق نقشه  ستگاهیاون دختره که تو ا ی  
  اد یز یلی به احتمال خ ستنیو کاوه اس  النم که ن وانیک

هم از داخل ییکسا ه یعالوه بر ما ،  یعن یدارن   ییطرفدارها  
  هیرو نابود کنن   چه جنِگ سه ضلع التیتشک نیا خوانیم

یخوب  ! 
به سرش خورده که تماِم   یکرد چنان ضربه ا  یحس م  ماکان

ند یب ی و تار م رهیرا ت ایدن   
  د یکه چگونه با  اورد یب اد یکرد به  یرا فشرد و سع شیزانوها

  حرف بزند 
و بعد ، شمرده شمرده گفت   د یبه هم سائ لب  

- تونستن !؟!   یچطور    یو کاوه چطور وانی ک یول    یول

امکان نداره ماهان نیدو نفر ؟! اما ا نیهم   نیهم ! 



کردرمان هور  د یهم تائ ماهان  
 
 
 
 
 
 
 
 

-   یکه هم اندازه  هیکه بفهمم اون ک  منیدرسته  و منم دنباِل هم

متنفره و تو باندش ، قدرت داره  برزیو کاوه از فر وانیک  
   ی خواستمت که بهت بگم ، با فرزاد حرف بزن نجایامروز ا 

اون خودش   خودش اصرار یالبته من دوست نداشتم ول  
  داشت
به ساعتش انداخت  ینگاه  

- اش تموم شده ییاحتمال بازجو   
مکث   ی گرفت و با کم یاش را برداشت و شماره ا یگوش
د یپرس  

 !چه خبر ؟-
خط ماند    یِ سکوت کرد و منتظِر جواِب فرِد آن سو یلحظات
تکان داد  یسر  



- می ایخب  ببرش  م لهیخ   
دستگاه گذاشت   یِ را رو یگوش  

-   د یماکان ! من با هوشنگ صحبت کردم  نتونست تائ یراست

  کنه
و با  د یرا به چنگ کش شیموها هم گذاشت و یِ پلک رو ماکان

د ینال ی چارگیب  
 !ماهان-
زد  ی رمق  یلبخنِد ب ماهان  

 !جانم ؟-
ست یسر بال گرفت و به او نگر ماکان  

- ؟ ه یچه جهنم نیا ! 
بعد از ماه ها    ید یو ناام یماهان پر بود از ناتوان صورتِ 

 نکهیبودند که با وجوِد ا ستادهیا ییتالش ، حال در جا
 اطالعات 

به دست شان آمده بود اما از ربط دادن آنها به هم   یاد یز
  ناتوان بودند 

او به صداِ درآمد و ماهان پس از گپ   زِ یم یِ تلفِن رو دوباره
، به برادرش گفت  یو گفِت کوتاه  

- با هم   د یفرزاد  بعدش هم   دوباره با ِش ی پ م یکه بر ایب

فرزادِ   ی هیمهم تر از قض یلیخ    می صحبت کن  



هم از دفتِر ماهان خارج   یبلند شد و شانه به شانه   ماکان
رفتند نبود ؛ ذهنش  یکه م یر یشدند  ماکان اصال متوجه مس  

  یم  یسردرگم نیاز ا یو آشفته ، به دنباِل راِه نجات شانیپر
  گشت
شانه اش نشست یِ و دسِت ماهان رو ستادند یا یدر یِ جلو  

  برو-
را گشود و ماکان را هل داد  در   

،   دنشیبه داخِل اتاِق کوچک گذاشت و فرزاد با د  ی قدم ماکان
  با ترس از جا برخاست  رنگ به رخ نداشت

رمان هورستاد ی همانجا ا ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ؟ یکار کرد  یتو چ ! 
گرفته و شکسته بود  شیکه به حرف آمد ، صدا فرزاد   

- دمیترس  ی لیخ  دمیترس   



پوزخند زد و قدم زنان جلو رفت  ماکان  
- چرا    ترسنیهم م ه یبق یاونوقت فکر نکرد    ید یکه ترس

ی رو به کس  ی؟! چرا اون مدارِک کوفت سی پل ِش یپ ی نرفت  
؟ ینداد  ! 

لباسش را چنگ زد  ی قهی و به ناگاه  ستاد یا شیروربرو  
- ! بچه ام  موند یزِن من زنده م د ی شا ی کرد یم یاگه کار  یلعنت

؟ یکار کرد  ی! تو چ موند یزنده م ! 
اش را رها کرد که فرزاد تلو تلو  قهیرا به عقب هل داد و  او

  خورد 
گرفت و آرام گفت واریبه د  دست  

- اون همه سر و   ی کردن ، وقت ت یات شکا هیعل  دمیفهم یوقت

کنم  جوون بودم و سرم پر باد  ی ریگیصدا شد ، گفتم پ   
پشتمه !   ری، وز   کنمیمن تو وزارتخونه کار م کردمیم  فکر

رفتم یکه جلو م ی پشتم هستن ! هر قدم یقانون یدستگاه ها  
اونا هم ولوله بود   نیبه خاطِر دادگاِه شما ، ب   دم یترسی م شتریب

به نفع من بود  نیشده بودن و ا ریبا خودشونم درگ   
چه خبره ؟ دونستم یبرسم  چه م یشهرت  هی داشتم به دوست  ! 
که قدم در   یبا خودش فکر کرد ، مثِل او ! او هم زمان  ماکان

کند و ی کرد چند نفر را حذف م ی راِه انتقام گذاشت فکر م  
حال یشود ول  مالیگذارد خوِن فرشته پا ینم    



نمود که انگار   ی م یبزرگ و طولن شیآنقدر برا ریمس نیا
برسد انشیگاه به پا  چیقرار نبود ه  

کند  یبا او چه برخورد  د یدانست با ینم   
کرد  یقروچه ا  دندان  

- جون خودت و گرفتِن پول ،   یِ در ازا یشد  یراض یچطور

؟ رنی رو بگ  گهید  یکیجوِن  یبذار ! 
و خودش  د یچینشست و دسِت دوِر تنش پ  یِ صندل یِ رو فرزاد 

 را به عقب و جلو تاب داد 
- که   یچک رو پاس نکردم   تو اون چند روز  نیوقت ا چیه

کرده بودن ، چند بار مرگ رو به چشم خودم یمنو زندون  
  یهر روز من رو کشتن و زنده کردن    اگه راض  دمید 
؛ به  کشتنی ، منو نم کردمی نم  یو باهاشون همکار شدمینم  

  نیمن تماِم ا   کردنیکرار مهر روز اون شکنجه رو ت جاش
کردم ،  شرفتی کردم  پ یسالها با ترس و عذاب وجدان زندگ  

 کردم یهمه اش فکر م یول  دمی رس خواستمیکه م یزیاون چ به
نکهیشدم تا ا گهیجوون د   ه یباعِث مرِگ     

پوزخند زد  ماکان  
- ش ید یبا من د  نکهیتا ا  

سر تکان دادرمان هور فرزاد   
 
 



 
 
 
 
 
 

-   ادم ی هوی    نکهیزنده باشه  اول نشناختمش تا ا  کردمی فکر نم

باور کنم   من   من متاسفم که تونستم یاومد  نم    
اون اتفاق براتون افتاد  که     

چارهیبه او کرد ؛ درمانده و ب ی نگاه ماکان  
    اون نمرده-

گرفت   یبه او نگاه کرد و ماکان نفس ی به تند  فرزاد   
- با خودت فرزاد ؟ ید کار کر یخب   تو چ  ینمرده ول  ! 

زد  یلبخند تلخ فرزاد   
-   نکهیاز عذاِب وجداِن ا   یول اد یبه سرم م یچ دونمینم

کم ، کم شد  فکر کنم  هیسکوتم باعِث مرگ چند نفر شده   
رو شناخته     یتو جلسه بوده که حام ی کیروز   اون روز  اون
ایخب   زنده اس    خدا یول    
د یخفه به گوش رس شیدست صورتش را پوشاند و صدا با  

 !زنده اس-
به شانه اش زد  ی رفت  ضربه ا  شیپ ماکان  



- قی رف  یزود خالص ش دوارمیام     
آنکه دوباره به او نگاه کند ، از اتاق   یپشت کرد و ب سپس

رفت رونیب    
# 

/   ینیریهاش و اون ش ی به رضواِن خوشگلم با اون نقاش میتقد 

داستیب که تو رفتاِر مهربونش پجنو  یِ و گرما  
به میتقد     sokot که اسمشونو  یبه تک تِک کسان  میو تقد 

به تک تک تون ، از ته  مینبردم  و واقعا تقد   
گمیم دل / 

*** 
د ینگاه کردند و فرهاد پرس یم یقد  ی محله  یساختمان ها  به  

- ؟ اد یم رمونی گ  یز یچ یعنی ! 
شانه بال انداخت  ماکان  

- داشته باشه ، احتمال   یلیاگه فام   م یشروع کن نجایاز ا د یبا

بوته که به عمل  ری از ز یشاهمراد  گهید    اد یم ادشی یکی  
ومدهین   

مورد را به ماهان نسپارد  خودش  کی نیگرفته بود ا میتصم
شد  ی دست به کار م د یبا   
کوچه را نگاه کرد  یِ سو دو  

-  د یسراغشون  بذار نیکه تازه ساختن رو نر ییساختمونا

 آخر سر رمان هور



 
 
 
 
 
 
 
 

از درها رفت و زنگش   ی کیزودتر از آن دو به سمِت  خودش
گشود  شیدر را به رو یتا کس د یطول کش  یرا فشرد  کم   

زد  یلبخند   
  سالم خانم-

   ستیبه او نگر  یبود  سالم کرد و با کنجکاو یجوان دخترِ 
د یکش لب یِ ماکان زبان رو  

-   ی میقد  ی ها هیاز همسا ی کی یدرباره  میخواستیما م د یببخش

میتون چند تا سوال بپرس   
سر تکان داد دختر  

- د یبفرمائ   
و حوضش انداخت  اطیبه پشِت سِر او و ح ی نگاه ماکان  

-  یشاهمراد  یخونواده  یدرباره   یزیراستش   شما چ

؟ ادتونهی ! 



جنباند  ی اخم کرد و به فکر فرو رفت  سپس سر دختر  
نه   راستش من پدربزرگ و مادربزرگم فوت شدن    صبر  -

من از مادرم بپرسم د یکن   
باز گذاشت و رفت مهیدر را ن سپس   
کوچه و فرهاد و   یِ کرد و نگاهش را به آن سو ی نچ ماکان
گفتند  یسخن م انسالیم ی انداخت که با زن یسهراب  
در   اهیس یبا چادر یعقب رفت  زن  ی که گشوده شد ، کم در

شد داری در پد  یآستانه   
- آقا د یبفرمائ ! 

کرد و دوباره سوالش را تکرار نمود و زن   یسالم ماکان
 پاسخ داد
   نه وال-
بر چهره آورد یمصنوع یلبخند  ماکان  

  ممنونم-
بست ، دوباره به آنها نگاه کرد که   شیکه در را به رو زن

  فرهاد دستانش را از دو سو گشود 
رفت و زنگ را فشرد   یگریبه سمِت در د  کالفه    
  یدِر خانه ها را زدند ؛ بعض  کی به   ک یساعت بعد ،  ک ی تا

جوابِ  یکردند و بعض ی م یها بداخالق  یخانه نبودند ، بعض  
دادند  ی نم یدرست   



و پر از   یمیبزرگ و قد  یدو سِر کوچه نگاه کرد  کوچه ا به
   خانه
و به دنباِل فرهاد و سهراب گشت    د یصورت کش یِ رو دست
ی رزن یو با دست و پا با پ ستادهیتازه ساخت ا یخانه ا یِ جلو  
گفتند  یم سخن   
 یبلند  یتکان داد که سهراب به او اشاره زد و با صدا یسر
 گفت 

- ور!رمان هــای! ب ـایب  
 
 
 
 
 
 
 
 

بلند به سمت شان رفت ییو با گام ها دند یبال پر شیابروها   
به او نگاه کرد  رزنیپ  

- ؟! پسرشه ؟ هیک ! 
  شیبرا یتا نخندد و سهراب چشم غره ا د یلبش را گز فرهاد 

گفت  یبالتر از حد معمول ییرفت و با حجِم صدا  



-  یـشناسـیم  یکـه گـفت  ـگمیبـا مـاست ! م  ـنمینـه مـادر ! ا

 !شون ؟
گفت  یسر تکان داد و با آسودگ زن  

-   ی فضولشو هم اون بابا  یآره بابا   هم خودشو هم اون ننه 

شو ی اکیتر ! 
لرزان  ماکان لبخند زد  شیبود و صدا نیریو کالمش ش لحن

بلندتر از سهراب گفت  ییو با صدا  
- مادر ؟ یگیرو م یشاهمراد  ! 

با اخم به او نگاه کرد  زن  
- گنده بک ؟  یپسره  یزنیچرا داد م ! 

به لرزه افتادند و سهراب هم    شیپشت کرد و شانه ها فرهاد 
تنش بال گرفت  یِ را در دو سو شیماکان دست ها  د یخند   

- برم دتیسف یِ قربوِن موها د ی ! ببخش د یببخش ! 
به او انداخت و دوباره رو به سهراب کرد    ی نگاِه چپ زن
از او خوشش آمده بود ییگو  

- ! هر روز شر ،   ــنیو بب  ایبودن ب یخانواده ا  هیآره مادر ! 

دختره رو هم خر کردن که پسرشونو  هیهر روز دعوا ! 
رهیبگ   
نامزد کرده بودن اما محرم نبودن که    جونم برات بگه   تازه

نی بش نجایا ا یب    نجا یا ایپسره    ب    



در و کناِر خودش  یِ جلو یِ سکو یِ رو ییبا دست به جا  و
ادامه داد  رزنیاشاره زد  سهراب هم کنارش نشست و پ  

-   یحاج     یروز من و حاج   هی  نهیچشمت روِز بد نب یول

فی بود   ح یانقـــدر مرد خوب  امرزهیشوهرم بود خداب    
کوچه   مید ی روز د  ه ی  گفتم ی که نموند   آره   داشتم م فیح

دختره و نیشلـــوغه ! شلوغ ها ! بزن بزن  دعوا ! نگو ا  
   یرو با هم گرفته بودن   اونم در چه وعض  شکوفهکایک نیا

چه فحش ها و چه  نید یشنی م د یتازه باوِر اولشونم نبود ! با  
ر   خدا مرگم  به هم    بال به دور   بال به دو  گفتنیم ییزایچ
   بده
   د یگونه اش کوب یِ با دسِت کوچک و چروک شده اش رو و

اش ، اطراِف صورتش را قاب گرفته  یو پنبه ا د یسپ یِ موها  
  بودند 
اخم کرد و به سهراب اشاره زد که او را وادار به  ماکان

د یسخن گفتن کند  سهراب دوباره پرس  
- ؟ یچ گهیخـُب مادر؟! د  ! 

با همان لحِن آراَمش گفت  رزنیپ  
- محل   ی ببرنشون دادگاه و پاسگاه که بزرگا خواستنیم ادمهی

کنن   یقراره عروس  نایحرفا که ا نیکردن  از ا یونیپادرم
 ورمان هور

 



 
 
 
 
 
 
 

  نیحرفا  ا نیو دوست دارن همو و از ا نیرو ِکش ند  قصه
که د یماه نکش ه یشد که هر دو طرف کوتاه اومدن   اما به   

و خونواده اش جمع کردن و رفتن  پسره  
مدت بعد شوهر دادن هی دختره رو هم      

  یِ پا یِ آن سه نفر رد و بدل شد  فرهاد ، جلو انِ یم ینگاه
زانو زد  رزنیپ  

-  یبرادر و خواهر کاووسیک  گمی مادر   مادر جان ! م

؟ یلینداشت ؟! فک و فام ! 
  یِ رنگش را رو یبال انداخت و چادِر طوس ی چانه ا زن
مرتب کرد  شیپاها  

- کجا بود ؟! خواهر و برادر کجا بود ؟! گور    لینه ننه ! فام

دو سه سال بعدش هم خبر  ه ینداشتن که کفن داشته باشن     
باباشو گرفتن و مادرشم بعد از اعدام باباش شوهر کرد   اومد 

 و پسرشو ول کرد و رفت 



زانو گذاشت و خم شد   یِ دست رو  د یبه چانه کش یدست ماکان  
- ادته؟یمادر جون ، اسِم دختره  ! 

سهراب  یِ در حِد صدا شیکرد که صدا یاش را م یسع  مِ تما
 !بماند 

نازک کرد  شیبرا یپشِت چشم رزنیپ  
- !   ــادمهیشدم ، اما خرفت نشدم که پسر جون   بله که  ریپ

از  شیده سال پ هیکشاورز ! پدر و مادرشم  یِ ناز    یناز  
روبرو بود  نیرفتن   خونه شون هم نجایا ! 
و  دند یرا که هر چه کوب شانی با دست ، دِر کوچک روبرو و

  باز نشد را نشان داد 
قامت راست کرد و چشم در چشِم فرهاد دوخت  هر دو  ماکان
ی کشاورز م  یدنباِل ناز د یبا  دند یشیاند  ی م ز یچ ک یبه   

  گشتند 
  یرفت و خم شد و لبه  رزنیپ  یهم قربان صدقه  سهراب

سرش نشست یِ که دسِت زن رو شکوفید چادرش را   
- ی پسر ! سالمت باش یزنده باش ! 

 یکنند و به سمِت خودرو یتا از او خداحافظ د یکش طول
  ماکان بروند 

در را گشود و خطاب به سهراب گفت  ماکان  
- داشت فکر    یق یدوست و رف هی وشی! دار ن یدنبالش بگرد 

دنبالش گشت شهیکنم  م   



عقب جا گرفته   یِ صندل فرمان نشستند و فرهاد که در پشتِ 
د یبود ، پرس  

- شونه ؟ یمیقد  یمحله   نجایا ی د یاز کجا فهم ! 
خودرو را روشن کرد  ی زد و با استارت  یشخند ین ماکان  

- که   یکردم   کاِر خالف دایاز تو دفتِر داداشم پ ییزایچ هی

 !نکردم ، کردم ؟ 
و سر  د یخند  ی که م ستیبال رفته به او نگر یبا ابروها و

داد  ی تکان م   
را به حرکت در آورد و ذهنش به آن روز پرواز کرد   نیماش

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 
 

و آن درخواست شیبرادرش و گفته ها به    
توانست ؟ یم ! 

داشت شک ! 



*** 
د یکش یا ازهیو خم د یرا مال شیچشم ها  سهراب   
 یِ آن سو وشیبه خواب رفته بود و دار شیپاها یرو کوروش

دراز کرده بود  ز ی م یِ را رو شی مبل نشسته و پا یِ سالن و رو  
کرد  یچت م یبا کس و   

کوروش را کنار زد  یِ شانیپ یِ رو  یِ موها سهراب  
- که یکوچ یاد یز  

چشم از صفحه گرفت  وشیدار  
- ؟ ی؟! چ  یک ! 

  یپوف د یدوستش انداخت  ناام ی ها ام یبه پ  ینگاه میدوباره ن و
را کنار گذاشت یو گوش د یکش  

د یپسرک کش یِ ابروها یِ انگشت رو سهراب  
- درسته باباش    یهمه بدبخت  نیا ی همه ظلم ، برا نیا یبرا

بچه    هر وقت که  ن یا یپست فطرته ول وانِ یاون ک  
، انگار پسِر خودمه نمشیبیم    

  یِ شانیدر گلو شکست و چشمانش تر شد  خم شد و پ شیصدا
شکوفید کوروش را    

زد  ینیهم لبخنِد غمگ وشیدار  
- مظلوم بود  من    گمیبود    برادرمو م ینطوریکوروش هم ا

کنم یمرده ، حس م  یاز وقت   ریقِل شر بودم و اون قِل خ  



  رم یکمه ، جلو که م ی زیچ هی  کنمیطرِف بدنم لمسه  فکر م هی
جا  یزی چ ه یانگار   کنمیعقبمو نگاه م گردم یبرم  ی، ه  

  یِ صدا یِ ، منتظرم به جا نیکنیهر وقت صداش م    گذاشتم
برادرم رو بشنوم یمردونه  یبچه ، صدا ه ی زِ یر   

هم آورد یِ را با غم رو شیها پلک  
-   یخال هویازت باشه و  گهید   مه ین ه یدرد داره تموِم عمرت 

ایدااز بودنش   از خنده هاش   خ یش ! 
شدند  ی م ریسراز  شیزد ، اشک ها ی حرف م شتریب اگر   
 یکه با خواِب برادرش و خنده ها یهمان نصفه شب مثل

  ی زیمراعات چ  نکه یا یشد و ب داریمواجش ب یِ مردانه و موها
 را

زد   هیگر  رِ یز بکند     
که چشمانش خشک   خت یر ی سودا نبود ، آنقدر اشک م  اگر
  شوند 
، دل   د یا یشناسد ؛ به سراغ آدم که ب ی که مرد و زن نم یدلتنگ

خراشد و آنگاه چشم هارمان   ی کند و روح را م ی را مچاله م
 هور

 
 
 
 



 
 
 
 

زند یر یم  رونیرا ب درد     
را صاف کرد  ش یصدا سهراب  

- اگه من زنده باشم و هیقض نیبعِد ا دونمینم     
زد  ینشست و لبخند  وشیدار نِ یدر نگاِه خشمگ نگاهش  

- اگر زنده     ست یقصه تهش معلوم ن  نیکه  ا  م یتعارف ندار

تونمیبچه بخواد با مادرش بره من    نم نیباشم و ا  ! 
بچه شدم نیا ی دلبسته    
ابرو در هم گره زد  وشیدار  

- باشه که  تونهیبچه که بدوِن مادرش نم نی ؟! ا ی گیم یچ ! 
سر تکان داد سهراب  

- دلم بهش گره    نجایا اورد ینم نویا کاش از اول ماکان

کار کنم ؟ یخورده  چ ! 
شان مانده   نیسر به دو طرف تکان داد ؛ فقط هم وشیدار
 !بود 
گذاشت و به سمِت سهراب   زی م یِ اش را رو یشد و گوش بلند 

کوروش انداخت و در یِ زانوها رِ یرفت  خم شد و دست ز  



  انِ ی کرد ، از م  یسهراب بلند م یپا یکه او را از رو یحال
د یبه هم فشرده اش غر یدندان ها  

- ست یپسر تو ن نی ! چون ا ی بهتره ازش دل بکن ! 
ناباوِر سهراب و درِد نشسته در نگاهش هم   ی چشم ها و

   باعث نشد زهِر کالمش را کم کند 
* 
است که   یاد یداد زماِن ز  یهوا نشان م یِ کیکه شد ، تار داریب

ده یخواب   
تا حواسش جمع  د یطول کش یآمد و کم  بهیبه نظرش غر خانه
 شود
د یبه صورتش کش یمبل نشست و دست یِ رو  

 !سالم-
به پدرزنش زد  یلبخند  و   
اش رسانده بود تا با مادرش و آهو  ی پدر یرا به خانه  یهد 
بروند و گندم را هم با خود برده بودند  د یخر یبرا    
همان مبل خوابش برده بود   یِ او آنقدر خسته بود که رو و   

هم جوابش را داد و گفت مرد   
- ؟ ی خوریم ییچا ! 

زان یرا از مبل آو شیخودش را جمع کرد و پاها ماکان  
- ـیریخودم م    



شود ، او در آشپزخانه گم شده و  لیکالمش تکم  نکهیاز ا قبل
بعد که ماکان دست و صورتش را شسته بود ، با    یقیدقا

 دورمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 
، منتظرش بود  ز یم یِ رو یچا وانِ یل   

کرد و نشست   ی تشکر ماکان  
- نیشرمنده ام کرد   

بود  یفقط لبخنِد کوتاه جوابش   
که   د یاش را نوش ی از چا یم یرا بال فرستاد و ن شیابروها
اورد یصابر باعث شد سر بال ب یِ صدا  

- واریاونا رو گذاشته تو د   ی ک دونمیمن م    
/# هور رِ یزمهر  یخواننده ها یبه همه   میتقد  / 

مات ماند  ماکان  



هم   یِ را رو  شیو کِف دست ها د یلب کش یِ زبان رو صابر
د یسائ  

- کابوِس    دمی زد ، شن  ی داشت با آهو حرف م اسای    اسای

شهیم یساله ام انگار داره واقع نیچند    
کند  آرام    یچه صحبت م   یاو درباره  د ی فهم ی نم ماکان
د یپرس  

- ؟ هیچ هیقض ! 
آنچه که   ی دانست در همه   ینگاهش را به او داد  م مرد 

 اتفاق افتاد ، مقصر بود 
یماکان سامان بدهد ول  یاز آن تالش کرد به زندگ بعد      
 !نشد 
سوزانده بود فرشته او را هم بدجور  داغِ    
دیلرز شیصدا  

- کرد   انت یخ یبه پدِر هد  یک دونمیم  
اش بزرگ شده بود که در  شانه یماکان انگار برا قلبِ 
زمزمه کرد   د یتپ یم شیگلو  

- ؟ نیگیم یچ ! 
سرش را تکان داد  صابر  

-    ی کنیکار م ی چ یدار دونمیم  یهست یدنبال چ دونمیم

من اونا رو اونجا    نیکرد  دایپ  یچ  اسای یتو خونه   دونمیم  
که مقصِر مرِگ فرشته ام ی من     گذاشتم    



چشم بست و سرش را به چپ و راست    د ی فهم ی نم ماکان
را بپراند  یخواست مگس یتکان داد  انگار م   

را صاف کرد  شیصدا صابر  
-   یول    یبگم بهت  حرف بزنم باهات ول خواستمیاون شب م

نتونستم رمان   دمیبچه ها رو د  ی، وقت  یو اومد  ی رفت یوقت
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 

گفته مدارک رو   اسای ی از وقت  تونم یاما نم   د یو دلم لرز دست
سالها سکوت نیکرده خواب راحت ندارم  تموم ا دایپ  

الن   وقتشه  من   یبرسه ول ی بینکنه به بچه هام آس کردم
کرد  انتیخ یبه پدِر هد   یک دونمیم    

  یم  شیکرد دست و پا یس مچشم به او دوخت  ح ماکان
خواست بشنود  ی لرزد  نم    

خواست بشنود  یرا نم نیا ! 



را در هم گره زد  شی دست ها صابر  
- کارو   نیخواست ا ی خواست   نم ینم   یزنش ! مادِر هد 

یکنه ول  انتیخواست به شوهرش خ ی بکنه ! نم     
با   خواستمی نم نیهم  یبود ! برا دهیترس یلیبود  خ دهیترس
کار کرده یچ دونستمیم   نکهیا یبرا   ی کار کن  برزیفر    
به سرشون آورده  یچ دونستمیم    

کِف دستانش را بال آورد و تکان داد ماکان  
-   یچ  یشما ؟! درباره  نیگیم  ی! چ  ن ی! صبر کن د یصبر کن

؟ نیکنیصحبت م  نیدار ! 
ماند و سپس    رهیبه او خ یهم فشرد  لحظات یِ لب رو صابر
 گفت 

-  دایپ یهد   یِ پدر  یخونه  وارِ یکه از د  یمدارک یدرباره 

هم  اسای ،  ستی ن ادشی ی من اونا رو اونجا گذاشتم  هد   نیکرد   
اش با پدرش شکراب شده بود  اما داشتن خونه  ونهیم که

از یبخش هیبود   ی میخونه قد   کردنیم ریاشون رو تعم  
رفت به سمِت   ی که م یرو خراب کردن تا لوله ها وارید 

شب رفتم اونجا ،  هیکنن   بعد از مرگشون ،  ر یحموم رو تعم   
روش رو   یکار گذاشتم و سرسر واریرو تو د مدارک

  نیا نکهیا یآشنا بردم به بهانه   یِ بنا  هیپوشوندم  روِز بعد ، 
 خونه



جا بخواد با خواهرش اون اسا یتموم شه ممکنه  د یبا کارش
اونجا  شهیهم یخودم اون مدارک رو برا الِ یکنه  به خ یزندگ  
از خودم     ری کنه به غ داشیپ  تونهینم یکس گهیکردم و د  دفن

یهد   یخراب شم    اما وقت  برزیکه به وقتش سِر فر  
  دمید  یکردم ، وقت یبراش پدر یتو خونه ام ، وقت  اومد 

دست و دلم  دمینتونستم   ترس شنیدخترام دارن بزرگ م  
   د یبودنم ، به شرافتم چرب قی رفت  پدر بودنم به رف ضعف

نگفتم  یزیتموم شده  سکوت کردم   چ زیفکر کردم همه چ  
  ی  هیسا دمیشن یفرشته   تا وقت  یِ تو زندگ یتو اومد  یتا وقت 

مخالفت کردم ،   میرو زندگ فتهیباز داره م کهیاون مرت  
نشد     یول ی کار کن  برزیتو با فر نخواستم   
  د یشن یآِب دهانش را به زحمت فرو برد  باوِر آنچه م ماکان
سخت بود  شیبرا  

- اون مدارک رو به شما داده  یک     ی؟! ک یچ  ی عنی     یعنی

 ! ؟
او حرف زدن سخت بود ؛ سخت و طاقت فرسا  یبرا انگار  

- بهم گفت داره    فتهیاون اتفاق براشون ب نکهیماه قبل از ا کی

س یبهش گفتم نکن ، بهش گفتم به پل   کنه یکار م یچ  
  رِ یاونو هم درگ خواستیم  برزینبود  فر  ی ! فقط بحث کار بگو
یخودش کنه و مجبورش کنه که همراهش شه ول یکارا  



و اونم   کرد یمدرک جمع م برزیفر هیداشت عل    کرد ینم قبول
برز یدسِت فر نکهیا یبود    قرار بود برا  دهیفهم نویا  

اش و   یمیصم  قینرسه ، مدارک رو بسپره دسِت رف بهشون
شه     ی مخف یی و بره جا رهیبعد دسِت بچه ها و زنش رو بگ 
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رفت سراغِ زنش ! خواهر زِن من      د یزودتر جنب  برزیفر اما
رو اسای کرد   گفت  دشیترسوندش   تهد    یمادِر هد   

رو  ی ، هد  کشهیم     
د یاش را مال یشان یو سکوت کرد  پ د یگز لب  

- و ترسوندنش  بهش   چارهی آدماش رو فرستاد سراغِ زِن ب

عفت  ی هم تو رو ، هم دخترت رو ب ی نکن یگفتن اگه همکار   
و دق کردِن   می نیشیو م م یکنیآب م رِ ی سِر پسرت رو ز  م یکنیم

ده یبود   ترس یزِن ساده ا   می کنیشوهرت رو تماشا م  



  نیکه ا یمدارک رو لو داد    همون روِز نحس  یِ ! جا بود 
اون ها دستشون به اون مدارک  نکهیاتفاق افتاد   قبل از ا  

به من زنگ زد ، منم به باجناقم برسه ! 
گرفت  به ماکان که نگاه کرد ، اشک دروِن  شیصدا

 چشمانش حلقه بسته بود 
- که   دونستیم   شیوقت پ  یلیاز خ   دونستیم     ششیرفتم پ

زنش دونستیم   کنهیم  د یخونواده اش رو تهد  برزیفر  
تا زنش   رهیمدارک رو بهم سپرد و گفت م   کنهیم د یتهد  رو
تونست بچه  یماجرا پنهون کنه  نم  نیدور از ا یی جا هیرو   
رو ببره  سپردشون به من    رفت تا بره و برگرده و  ها
برنگشت  نه خودش و  ی، ول  برزیفر  یِ بکشه به زندگ ت یکبر
 نه
دخترم   خواستمیبشه    من نم  ینطور یا خواستمی من نم    شزن

بشه ی قربان   
بهت   شیاز پ ش یو ماکان را ب د یگونه اش چک  یِ رو یا قطره

را داشت جز ی زی کرد  انتظار هر چ ختهی زده و در هم ر  
حرف ها را از زباِن او بشنود  نیا نکهیا    

دند یمرد با هم لرز یو دست ها  صدا  
-   ی جهنم انداختم   سع نیببخش که تو رو هم تو اببخش منو ! 

 ام رو کردم ، تالشم رو کردم که بچه هام رو دور نگه
نشد ! نتونستم ! نشد  یول   دارم ! 



نمانده تا سرش    یزیکرد چ ی از جا بلند شد  حس م ماکان
بپاشد  واریبترکد و مغِز تحِت فشارش به در و د  ! 

هم از جا برخاست  صابر  
- نبود که   نیا ی پر و بالت رو گرفت برا ریز  برزیفر نکهیا

بود که راز و رمزت رو بفهمه    نیا ی بهت کمک کنه   برا
یبرا  
و بمت رو بفهمه     ری ، ز رهی بود که تو رو تحت نظر بگ نیا

یشون شد   ب یبرات پاپوش ندوختن که رق نیا ی فقط برا    
بود که   یتو شوهِر دختر   یخونواده بود  نیاز ا تو

که صفحه به صفحه و ورق   یخواهرخونده اش ، دختِر مرد 
 به ورق ، 

شون مدرک جمع کرده بود و  یکردن امپراطور  رونیو یبرا
کردن یشد  اونها فکر م د یاون مدارک ناپد  یبا مرگش ، همه   

  نکهیا ا یو  یری که ازشون باج بگ یبا اون مدارک اومد  ای تو
اگه من اون موقع خودم    یتموم رو تموم کن  مهیاون کاِر ن  

   فتاد ی اتفاقا نم نیکدوم از ا چیه  دادمیم سیمدارک رو به پل اون
و نه بچه اش رد یمینه دخترم م    

  ی ت ی  قهیداشت  دست انداخت و  یاحساس خفگ ماکان
باعث   د یدو یاش م  قهی شق یِ که رو  یعرق   د یشرتش را کش

ی م  
، پشِت سر هم پلک بزند  یناخودآگاه و عصب شد    



که او کِف دستش را   د یبگو یز یدوباره لب گشود تا چ صابر
 نشان دادرمان هور

 
 
 
 
 
 
 
 

- ایخدا     ایبسه! بســه ! بسه    خدا    
د یصورت کش یِ را محکم رو دستانش  

- من      یِ ؟! خدا نیکار کرد  ی ؟ چ نیکار کرد  یشماها چ

! فرشته ایخدا     
زار   ی حلقه کرد و با چشمان شی را دوِر چانه و لب ها دستش
شد  رهیبه صابر خ سیو خ  

- ؟! خدا لعنت کنه    خدا همه تون رو   نیبه سِر ما آورد  یچ

   لعنت کنه
تلفِن همراهش    یحت ایآنکه لباسش را عوض کند و  یب سپس

توجه به  یچنگ زد و ب ز یم یِ را از رو  چشیرا بردارد سوئ  
زد  رونیصابر ، از آن خانه ب یِ زدن ها صدا    



*** 
بود  رهیمبل نشسته و به دستانش خ  یِ سالن ، رو یِ کیتار در   
چند سال را با خود مرور کرده بود  نیا تمامِ     
شان ، باردار شدِن او   یو ازدواجش با فرشته ، زندگ ییآشنا

    ، و بعد 
اش ، خشمش ، تالش   یوانگی، د  تشی، عصبان دنشیجنگ
شیها     
اتفاقات از خانه و خانواده  نیکرد سرمنشاء تماِم ا  ی باور نم و
آنها بود  ی    
دو هم   انِ یم یو شر  ری، از نبرِد خ یدرون خانوادگ یجنگ از

   خون
مرد  کی  یپدرانه  ی ترس ها از    
توانست تصور کند اگر همان سال ها ، پدِر فرشته   ینم  یحت

آنها چطور رقم  ی کرد قصه   یم سیپل میآن مدارک را تسل  
خورد !؟  یم  

را بسته بود   شی، سنگ شده و راِه گلو درد      
بودند  خته یفرو ر  شیباورها تمامِ    
شد  ینقش بسته و پاک هم نم یصورتش پوزخند  یِ رو   

کرد   یکه فکر م  ییداد  او یرا مورد تمسخر قرار م  خودش
" استی"باز کی نیا ! 



  ینیاطیچه ش یباز  یصفحه   نیدانست پشِت ا ینم
کنند  ی م  ییفرمانروا   

بود دهینامعلوم ترس ی ندهیبار از آ نیاول یبرا و    
و با آنچه که اتفاق افتاده بود ،   ستادهیدانست کجا ا ی نم نکهیا
دوست است و چه  یدهد چه کس صیتوانست تشخ ینم  

، دشمن یکس ! 
در   یریی در قفل هم باعث نشد تغ د یکل دنِ یچرخ یصدا
دهد  تشیوضع   
که به   ابانی خ یداخِل خانه شد و در نوِر کِم چراغ ها  یهد 

رمان   ند یمبل بب یِ ، توانست او را نشسته رو د یتاب یداخل م
 هور

 
 
 
 
 
 
 
 



  یندم را خواباند  با دستمالاتاق شد و گ یحرف ، راه یب
داد لباسش را عوض  حیرا پاک کرد و ترج شی گلو رِ یعرِق ز
 نکند 
خواب نشود  ی وقت ب ک ی که   
را درآورد و به سالن بازگشت و کناِر ماکان   شیو مانتو شال

د یگرفته و رگه دار به گوِش او رس شینشست  صدا  
- آوردت ؟ اسای ! 

او  یِ بازو یِ کرد و آهسته دست رو نیبال و پائ یسر یهد 
 گذاشت و زمزمه کرد 

- شده ؟ یچ  ! 
  یک ی، سر به سمتش چرخاند و به صورتش در تار ماکان

 چشم دوخت
- و   چرخهیو م  چرخه یو م چرخهیگردونه اس ، م هی یزندگ

که قطع کرده بود به هم   ییبعد ، قصه ها رو از همون جا
 گره
زنهیم     

گذاشت  یهد  یگونه  یِ رو دست  
- که بازتابش رو سالها طول  ی ا نهیاس ، آ نه یآ هی یزندگ

دهیبالخره ، خودشو نشون م ی روز  هی ی؛ ول  می نیتا بب کشهیم   
  میبدون نکهیا  یدور و برمون ، ب  یِ که تماِم آدما شهیم یچ  

؟ ختن یر زمیتو جهنِم ما ه ! 



  یو نگران بود  او هم کِف دستش را به گونه   دهیترس یهد 
 ماکان چسباند 

- شده ؟ ی ، چ زم ی ماکان ، عز ! 
نگ بود و خستهبدنهمسرش ،  لبخندِ   

- ی هر چ  
؟ رهی که نم ادتی بشه ، دوِست دارم ُهد ُهد    که ! 
  یِ و رو د یکش نیگونه اش پائ یِ او را گرفت و از رو دستِ 
اش یخالکوب یِ اش گذاشت ؛ درست رو  شانه  

- تو   ی چ دونستمینقش کنن رو تنم نم نویکه دادم ا یروز

ه یفرشته ،  ی تو خونه  یی جا هی دونستمی سرمه    فقط م  
بازمونده از خاطراِت خوِب   هیآرامِش من     یاس برا هیهد 

بهم دهی، جون م دونستمیکه م  یحس ه یمن      
 او فشرد و بعد  تنِ  یِ بغض کرده ، دستش را رو یهد 

 نوازشش کرد 
 !ماکان-

او سر تکان داد و گردن کج کرد  اما  
- که   یی من ، تموِم اتفاقا یِ دِل بستِن تو ، رفتارا   دونمیالن م

اومد اشتباه بود اما شی مون پ نیبعد از مرِگ فرشته ب    
 

را به صورِت او داد چشمانش  



-   نیشدن با تو ، درست تر یک یانتخاِب تو ، ازدواج با تو ، 

فرشته   یمن ، قصه   یکردم   قصه  م یبود که تو زندگ یکار
، 

تو شروع شد و   یکه تو دلمه ، از زندگ یزمستون  نیا ی قصه
رمان هور  د یتو رس یِ بازم به زندگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

؛ دهانش خشک و تلخ شده بود د یفهم  ینم یهد   
- یکنیجون به سرم م یشده ؟! دار یچ ! 

غم یِ ترس داشت ، بو یِ خنده اش بو  د یاما نرم خند  ماکان  ! 
- ! اگه   ن یمن یِ زندگ  ی باشه ُهد ُهد ! تو و گندم همه  ادتی نویا

،  یرو انتخاب کن  ی کیمن و خودت  نِ یقرار شد ب یروز  
گندم رو     یری و م یداری، جونت رو برم یفکر کن  نکهیا یب

یبریهم با خودت م     
کِف آن گذاشت یق یعم ی شکوفهرا بال آورد و  دستش  



از نبودِن من نترس  از بودِن من بدوِن خودتون بترس   از  -
بترس فرستمی ات م یکه پ  ی نیو نفر کشمیکه م یعذاب   
شد  سیو صورتش خ د یصدا ترک  یب  یهد  بغِض    
بود و حال دهیامانش را بر دلشوره     

ماکان است یِ شانیپر نیآن حالش ا لِ یدانست دل یم   
او را  یِ اما ، دست دوِر شانه اش چرخاند و اشک ها ماکان
شکوفید سرش را  یِ اش مدفون کرد  رو  شانهدروِن   

- که   یباشه  احساِس مادرانه ات رو به تماِم عشق  ادتیحرفام  

پناِه تو نی م و برادرم بهتر بده ! پدر حیترج یبه من دار  
برادرت اعتماد نکن  پدرت  یبه اندازه  چکسیبه ه  هستن     
گرفت و   ینفس یروحش ؛ ول  انِ یشد م یصابر ، خنجر فکرِ 

 ادامه داد
- به اون  یفرار کرد  ی زیامانت داره  از هر چ ن یپدرت بهتر

 !اعتماد کن
که بلند شد ، ماکان سرش را به تِن خود   یهد  یِ زار یِ صدا

حاصل از ترسش و آن یضجه ها نکهیا یِ فشرد و او هم برا  
  یدخترکش را نشکند ، ب  یا  شهیکالِم ماکان ، خواِب ش وهمِ 
چنگ زد   شیدندان فرستاد و به بازوها رِ ی تِن او ز ارِ یاخت   

را با درد   شی را نوازش کرد و پلک ها شی اما موها ماکان
رام گفتبست و آ  



-      زنمیانفجار رو م ی بودِن منو بزن  دکمه  دِ یاز امروز ، ق 

همه شونو    کنمیهمه شونو خاکستر م    
  ی روح و رواِن او را به آتش م  یکس یدانست به زود  ینم و

کند  یکشد و خاکستر م  
زد  یرا عقب برد که دل دل م یهد   

- ؟ یکن یم هیچرا گر  ! 
د یاش را بال کش ین ی، ب یهد   

-   می باره که کنار هم نیآخر نیانگار ا یزن یحرف م یجور هی

؟ کنمیم ه یچرا گر ی گ یبعد    بعد م ! 
و اشک   د یدست کش سشیخ یزد  رو گونه ها  یلبخند  ماکان
یهد  ارِ یاخت ینداشت که ب یا دهیرا زدود اما فا شیها  

دند یبار  ی وقفه م  یب  شیها چشم   
  یاو دواند  چه قدر دلش م یمردمک ها  انِ یرا م نگاهش

بتواند صورتش را طواف کند ، اما همه   نکیع یخواست ب
زیچ  
و تار بود  رمان هور  رهیت  
 
 
 
 
 



 
 
 

د یلب سائ یِ رو زبان  
- نمشیبب د یبا    

فشرد  یدست او را گرفت و با نگران یهد   
- ؟ ویک ! 
چشم دوخته بود  یک یتار انِ یم  ییبه جا ماکان  

- رو برز یفر    
/# ام که کنارم بودن    سندهیخوب نو یِ به تموِم دوستا میتقد 

اومدم    برمی، تک تک اسم نم د یببخش  
  ادمی ی کی یکی  ی شونم ه ه یشد | تازه بق یلیخ دم ید  سمیبنو اسم
م یکال به همه تون تقد  گهید   ومد یم  

ایدوس جون کنمیم ^/-^ 
*** 

نشست شیروبرو   
بسته بود  شانیدر هم و لب ها رهی خ شانیها چشم   

بود  شیبشر ؛ قاتِل آرزوها نی، ا وانی ح نیآدم ، ا نیا     
و چطور شروع کند  د یدانست چه بگو ینم   
 رانیبرود ، او را و رونی در ب  نیدانست اگر از ا یم اما

  خواهد کرد 



بود که   بیگذاشته بود ؛ و عج زیم  یِ را رو ش یدست ها کفِ 
کرد  یسال ، احساس گرما نم   یِ اروزه نیاز گرمتر یکیدر    
بستن   خی یِ شوند و صدا یمنجمد م شیکرد رگ ها یم حس

شنود  یشان را م ! 
آمد ، با خودش عهد کرد اگر   رونیصبح که از خانه ب امروز
، از آنها دل د یرس یزماِن چشم بستن و خداحافظ یلحظه ا  
  د یباشد  شا شانیبرا یخواست بعد از مرگش عذاب ی نم  بکند 

نیدانست آخر ا ی م یگشت ول ی آن شب به خانه باز م  
نیاز طرف  ک ی چ یه ینخواهد بود ؛ برا یروز ی، پ جنگ     
التماس  د یفهماند که وقِت رفتن نبا یبهتر بود به دلش م پس

خواست آنها نقطه ضعفش باشند و به خاطرِ  یکرد ! نم  
ند ی بب بیآس نیهم   
زد و بالخره به حرف آمد  یپلک  

- ؟! چه قدر ؟ یتو چه قدر پست  ! 
را تکان داد سرش  

- به دختربچه اش  دست درازیزن رو با  هی یچطور تونست

؟!رمان هور یکن د یتهد   
 
 
 
 



 
 
 
 

لب داشت یگوشه  یبود و لبخند  رهیخونسرد به او خ برزیفر   
را کج کرد  گردنش  

- ؟ یبگ نویهم یاومد  ! 
  ی آن روز ، بعد از مالقات با فرزاد وقت هم لبخند زد  ماکان

دانست چه   ی زد ، نم برزیماهان حرف از درخواسِت فر
یواکنش  

نشان دهد  د یبا   
به   گریگاه د  چی دانست ه ی که کرد ، م یبرادرش خداحافظ با
کند اما ی نگاه نم شیرود و در چشم ها یاو نم دارِ ید      
مرد   نیا یپدِر فرشته ، مصمم شد دِل نداشته  یِ حرف ها با

 را به آتش بکشد و قبل از دادگاه و مجازات او را به مسلخ
ند یو آنچه که در انتظارش بود را بب ببرد    

به او داد یو نگاهش را به آرام د یکش ز یم یرا لبه  دستانش  
- ینیمنو بب  یتو خواست یول  ادهیحرف که ز   

ضرب گرفت و بعد ،   ز یم یِ روهم با سرانگشتانش  برزیفر
گفت  یاحساس  چیه یب  

  خواستم ازت معذرت بخوام-



را بال فرستاد  شی ابرو یِ تا ماکان  
- ؟ ی معذرت ؟! از من ؟! بابِت چ  ! 

د یکش  یهوم برزیفر  
 فرشته-

، فِک ماکان قفل   برز یشدِن نامش از زباِن فر  ی محِض جار به
د یو غر د یکوب  ز یم یِ شد و با هر دو دست رو  

- فتیاسِم فرشته ام رو به زبوِن کث ارین ! 
داد لشیاش را تحو یاما باز همان لبخنِد لعنت برزیفر  

- نه ، من    ای ینه ؟! ماکان ! قبول بکن  ا یکنم  یعذرخواه  د یبا

فتهیزن تو ب ی اون اتفاق برا خواستمینم   
و سر تکان داد  د یپر حرص خند  ماکان  

- برادرزاده امه هم رحم   یگیکه م  ی که به بچه ا ییآره ! تو

باورت کنم ؟ د یبا   ینکرد  ! 
در هم گره زد  شانه یِ را رو شیدست ها  برزیفر  

- وقت تو رو باور   چیهمونطور که من ه   یباور نکن یتونیم

از   ی اریتا سر درب یکنیتالش م یدار دونستمینکردم و م
هنکیا  

افتاده  پسر جان ! من احمق  ی چه اتفاق  فتهیداره م یاتفاق  چه
فکر  یول  یکن یم ییکارا هی یدار دونستم ینبودم  م  

ییکه تنها یانقدر احمق باش کردمینم    



سرش را به عقب پرتاب کرد و بلند   د یبار ماکان خند  نیا
  قهقهه زد 

از آنها   یوار و عصب وانهید   یکه خنده ا ییهمان چشم ها  با
دستش را به عقب و لبه   کی ، به او نگاه کرد و  د یبار  یم
هور  رمانی  
 
 
 
 
 
 
 
 

زد  هیتک یصندل کوتاهِ   
- فکر    ستم یخان  تنها نبودم و ن برزیتنها    تنها   نه فر

از چند تا جرمت  ی کنی؟! فکر م یینجایا ی چ ی برا یکرد   
، برادرم   و   قامی؟! تنها ؟! نه داداش ! من ، رف میدار خبر

بازم تنها ؟   یانتظام  یِ رویبذار فک کنم کِل ن ! 
را از او   نیخواست ا یهنوز خونسرد بود و ماکان م برزیفر
رد یبگ  



- رو تکرار   شم یپ یبار حماقِت دفعه   نیبار نه ! ا نینه ، ا

مدونیرو م  یهمه چ نجامی؟! الن که ا ی دونینکردم   م  
وسعت گرفت  برز یفر لبخندِ   

- ؟ یواقعا ؟! همه چ  ! 
سر تکان داد  نانیبا اطم ماکان  

-   یکه با پدر و مادِر هد  یاز کار  یکه فکرشو بکن یهر چ

ی به پدِر فرشته سپرد  راست ی که پدِر هد  یاز مدارک  یکرد   
رمز اون  ی برگه  هیشب اومدم دفترت ،    ه یگفتم ؟!  بهت

یی برام رمزگشا   قمیاطراف بود   برداشتمش   دادم به رف  
 نیابله تر از خودت نتونست یِ ابله و دوستا یِ که تو یکار   کرد 

وارِ یکجا بود !؟! اون مدارک تو د  یدونیم   نیانجام بد   
  یتونیبا کشتنش م یکرد یبود که تو فکر م  ی مرد  ی خونه

بد شد  یول  یسرشون خراب کن  یِ رو رو  قتیحق وارِ ید     
   د یآخ ببخش   برزیفر  یدونیم    یبد شد  اشتباه فکر کرد  یلیخ

؟  یعامر یِ آقــا ! 
در چشمانش زل زد  رهیخ  

- من همون ماکانم    ی کرد یبود  فکر م ی نقشه ات چ دونمیم

منو  یکرد یفکر م   یو همونقدر عصبان ریپذ  بیهمونقدر آس  
  یول یکنیمنو دوباره آوار م  یزن یم نم ی، زم  نجایا یکشیم
منو نیبب    

را از دو سو باز کرد  دستانش  



- که سر  یی تو بال دونمیکه م یکس یجلوت نشستم  جلو  
خونسرد  یلیاومد دست داشت   و خونسردم ! خ  زنم   
زد  یپلک  

- ! اومدم بهت بگم   یعامر  یِ اومدم خرابت کنم آقا 

رفت به هوا تیامپراطور    
اتاق کرد و انگشتانش را تکان داد ی در فضا یفوت  

- یراحت  نیبه هم   
د ی هم خند  برزیفر  

- کاِر من تموم    ی کنی؟! فکر م  ی کرد  ریمنو اس  یکنی تو فکر م

فقط من بودم ؟ یکنی شده ؟! فکر م ! 
جلو خم شد و شکِم بزرگش مانع شد تا کامال دستانش را  به
بگذارد  ز یم یِ رو  

- شناسمیمنم تمام اون آدما رو نم یحت   
کردرمان هور یاما با آرامش به او نگاه م ماکان  

 
 
 
 
 
 
 



 
- ات رو   یعوض شکارِ یاون پ ی من حت   میشناس یما م یول

برز یفر  هیچ یدونیکار کرده و م  یبا من چ دونم یم  شناسمیم  
  ؟!

 ز ی م یِ آمد و او هم دستانش را رو شیو پ د یلب کش یِ رو زبان
 گذاشت 

-   که یت کهیکنم ، اول ت دایاگه اون آدما رو پ کردمیاول فکر م

بعدش زنده زنده  کشمشونینم ی، ول کنمیشون م  
اما الن سوزونمشونیم   

زد  یلبخند   
- که برگشتم    یاز همون اول  یکار کرد  یچ  دونستمیمن م

تونم یالن م نی، با خودم گفتم هم دمتیکه د  یروز اول  
  یو دلمو آروم کنم  ول رمی جونش رو بگ تونم یم  بکشمش

کمه ! برات خبر دارم یل یخ نایکمه برات  ا نایا   برزیفر    
و بهم   ی نیسرجات بش یتونینم  گهید  یبشنو یکه وقت  ییخبرا

یلبخند بزن   
  یلِب بال رفته اش او را م یهم با همان گوشه  برزیفر
ست ینگر  

- ؟! به دوست هات ؟!   یاطرافت اعتماد دار یآدما ی به همه 

 !به خونواده ات ؟



گذاشت که او   ی م د یچشم تنگ کرد ؛ نبا یلحظه ا ماکان
کند  ادهیگذاشت که نقشه اش را پ  یم د ی حرف بزند  نبا    

را  دشیگذاشت د  یم د یبه او هشدار داده بود ؛ نبا ماهان
دارد خدشه دار کند  نانی که به آنها اطم ینسبت به افراد    

را بشکند و حدس  برز یکه سِد مقاومت فر  خواسته بود  ماهان
و باعث شود تا زد ی او را به هم بر نکهیا یِ برا برزیزد فر یم  

مالقات   نیاز او سر بزند ، خواهان ا یمعقولنه ا ر یغ کارِ 
گرانیآزار د  یِ برا لشیدر زندان هم تما یجانور حت نیشده  ا  

شد  ی نم سرکوب   
و او ادامه داد د یلب کش یِ رو زبان  

- و تو بهشون اعتماد   کشنیها هستن که کنارت نفس م یلیخ

، کنارش شید یاعتمادت به جاست ؟! مدام د  یول  یدار  
که فکر   یاون آدم اون  ی، ول  یکرد  ی، زندگ ید یکش نفس
ستین  یکنیم     
لبخندش وسعت گرفت  ماکان دندان بر هم فشرد و دست بر  و

گذاشت زی م یلبه   
- ازت بپرسم د یمنم با نوی؟! ا برزیفر  هیچ یدونیم     

ستادیبه عقب راند و ا یگوشخراش  یِ را با صدا یصندل  
- که باهات کار    ییکسا  ی؟! به همه  یتو به همه اعتماد دار

بودِن تو هستم ؟ نجایمن باعِث ا ی کنی؟! فکر م کردنیم ! 



پر از نفرت و   یآرام ول  ییرا خم کرد و با صدا سرش
 تمسخر گفت 

-   یِ ؟! من باعِث مرِگ پسرا یرو بدون  یقتی حق هی یخوایم

؟ یدونستیتوام   اِ ! نم ! 
در   ی رییتغ یول د یلرز برزیفر  یِ ابروها انِ یکرد که م  حس

 حالِت چهره اش رخ نداد
- ؟!   ستین ادتی!   گمیحرومزاده ات رو م یِ پسرا    یآخــ

بود  بی ادب  هیکه ننه شون  ییهمونا    
 شیگلو انِ ی چفِت هم شدند و خنده اش که از م شیها دندان
رمان هور د یچیخاست ، در سکوِت اتاق پ یبرم  

 
 
 
 
 
 
 
 

زد و گردن کج کرد  بدنو دست به  ستاد یا راست  
- پدر ! بگم بچه هاش به   ه یبه  یچطور کنمیدارم فکر م 

پسرات خلف هم نبودن یدونی؟! م  ی درک واصل شدن   راست  



 !؟
گرفت اما هنوز خونسرد بود  ینفس برزیفر  ! 

- ی؟! انگار بالخره عقلت رو از دست داد  ی گیم یچ ! 
لِب ماکان بال رفت و آن لبخنِد مرموزانه اش دوباره  ی گوشه

شد داری بر چهره اش پد   
-     گمیبرات م  یباشه   نه ؟! ول نطوریخواست ا یدلت م

دردش کمتره یبشنو ییهوی ! 
نشست و دستانش را بر  آن  یِ را برعکس کرد و رو یصندل
ک ی نزد  برزیکرده بود که به فر  د یآن گذاشت  ماهان تاک یلبه   
 نشود

- خب الن برات     ی شناختی؟! م ی شناختیرو م  وانیکاوه و ک

خودتن ؟ یاونا همون حرومزاده ها یبدون  ستیجالب ن ! 
کثافتت که من   یِ ! چراغ روشن شد ! پسرا  مید  ید  ید  ید 

بودن  وانیباعث شدم جون بَِدن ، کاوه و ک     
درآمد و بالخره توانست آن لبخند  یبه حالِت خط برزیفر لبِ 

سرد بود  شیصدا  رد یرا از صورتش بگ  
- که نجایا یاومد   یگیدروغ م   

در هوا تکان داد یدست ماکان  
- منو  یخواستی ! م ــــسیبرعکس شده رئ ی! همه چــالیخ یب

ی و باعث بش یو انگشت تو زخِم دلم کن نجایا ینبکشو  



؟! من   ه یچ یدونیم یمرِگ خودم و هم قطارهام بشم ول باعثِ 
تون رو دارن مثه ی کی یک یحال که   ستمیاونقدر احمق ن  

خودمو به دردسر  ست ی، لزم ن  کنن یته کفش جمع م یآشغال
یی نجایبه خاطِر من ا ی؟! فکر کرد  هیچ یدونیبندازم ! و م  

! پسرات مسببش بودن ـــس ی! من باعث شدم ؟! نه رئ ؟    
  ییتحمِل بودن در هوا گریبود  د  دهی، وقِت رفتن رس ستاد یا

را نداشت د یکش  ینفس م برز ی که فر  
- داشته باشن  ت ی برات اهم فیفکر نکنم اون دو تا خوِک کث

گهی! تو د  برز ی خوب گوش کن فر    یتا بدون گمیم یول  
  یِ نبودم   قبِل از من ، همخون ها ی! و من کاره ا  یباخت

 خودت گورت رو کنده بودن ! پســرات ! من باعِث مرگِ 
شدم !مــن ! خون رو با خون پاک کردم پسرات  
  یدونیچشمت ! و م یِ گوشت بودن ، جلو خِ یب  وانیو ک کاوه
، از تو متنفر بودن  از من شتر یاونا ب ه؟یچ شیجالب  ! 

هات رو پاک   تی جنا یِ کار کردن ؟! رد ها  یچ یدونیم
 نکردن  مثه هانسل و گرتل پشِت سرت نشونه گذاشتن  از هر

؟!   یرو بکش ی حام یخواستیم   یکه مرتکب شد  یجرم
چشمت  یِ چرا ؟! چون افراِد من ، دوستاِن من جلو   ینتونست  

  شیجالب یدونیم ی! ول ید یو تو نفهم ومدنیرفتن و م یم
ینبود که با فکر کردن به مدارک یاون کس یکجاست ؟! حام   



  یک یدونیدستشه ، خواِب شب ازتون گرفته شده بود  م  که
 !بود ؟! آ آ
اشاره اش را تکان دادرمان هور  انگشتِ   

 
 
 
 
 
 
 
 

- گور به گور شده   وانِ ی! اون ک دونست یپسرت م یول   گمینم

دونست و اون ی پام له اش کردم ! م رِ یپشه ز هیکه مثه    
که شماها و اون قدرِت  یا یرو آزاد گذاشت و بمِب ساعت آدم
به اونور نوری ، هر روز از ا  ترکوند یو پوچ تون رو م یالیخ  
کجاست ؟! اون    یدونیم شیتا بالخره منفجر شد ! جالب رفت یم

ارزش تر ،  ی! تو ب  برز یمدارک دسِت پسِر خودت بود ! فر  
    ی که فکرش رو بکن یهست  یتر و بدبخت تر از اون فیکث

و خــــوب گوش کن و مدام با خودت   کنمیبازم تکرار م
 تکرار



  نیخودت به ا یِ ! من ، گوِر تو رو نکندم   به دسِت پسرا کن
یحال افتاد    

  یشدند به او م یکه بر هم فشرده م ییبا لب ها برزیفر
  ی را م زیصورتش سخت شده بود و دستانش م  ستینگر

 فشردند 
 

او  یکه صدا د یگذاشت و چرخ شیرا سِر جا یصندل ماکان
 بلند شد

- رونهیهنوز اون ب ی، دردسِر اصل ا ین یماکاِن اعتصام ! 
رفت که ماهان به سمتش   رونیتوجه به او ، از اتاقک ب یب

 آمد
- ؟ یخوب ! 
بود  نگران   
برادرش با آن مرد روبرو شود آن همه  یوقت  نکهیا نگرانِ 

چه به روزش خواهد آورد ؟ ی فشار عصب  ! 
ماکان لبخند زد  اما  

- نه ؟! به دردتون  ایتــوپ! خوب با لودر از روش رد شدم 

؟ خورهیم ! 
د یداد و خند  رونیهم نفسش را ب ماهان  

- نمیبب میبر ا یزهِر مار  ب ! 



هم آنجا را   یمامورها تکان داد و شانه به شانه   ی برا یسر
  ترک کردند 

د یکش شیبه موها یدست ماکان  
- با   تونهیکرد م  ی قدرت داره ، هنوز فکر م کرد یهنوز فکر م

  ی لیخب    خ  یول ارهیرو از پا درب گرانیزبون و نگاهش د 
 تو

بود  اشتباه ! 
جنباند که با حِس لرزِش تلفِن همراهش دست   یهم سر  ماهان
برد  بیدر ج  

 !صبر کن داداش-
او دور شد و مشغوِل صحبت  چهره اش کم کم در هم   از

اش بلند شد  یعصبان یِ بعد ، صدا ی رفت و کم   
، دست   افتیتماسش خاتمه  ی به نزدش رفت و وقت ماکان
شانه اش گذاشت  یِ رو  

- شده ؟! چه خبره ؟ یچ ! 
فرستاد  رونیبازدمش را پر سر و صدا ب ماهان  

- بچه ها دنبالشنرمان هور د یفرار کرد ! فهم د یحم  
 
 
 
 



 
 
 
 

برآشفت و دست مشت کرد  ماکان  
- ؟ ی لعنت به     ُکجا ؟! کِ  یا ! 

گر یاشتباِه مهلِک د  ک یبه تاسف تکان داد ؛   یسر ماهان  
- ابونِ یخ یِ طرفا  شی ساعِت پ  کی     

،  د یشیماکان آشنا آمد اما هر چه که اند  یِ برا  ابانیناِم خ و
اورد یب  اد ینتوانست به    

کرد  یقروچه ا  دندان  
  پس حدسمون درست بوده-

شانه اش   یِ کرد باِر رو  یزد  حس م  هیتک  واریبه د  ماهان
شده است نیبرابر سنگ نیچند   

- د یبرِگ برنده مون از دستمون پر ن یاحتمال  آخر   
چشم دوختاخم کرد و به او  ماکان  

- ؟ ی چ یعنی ! 
نگاِه خسته اش را به چشماِن او داد ماهان  

- فقط     سهیرئ زِ یم یِ وقته رو یلیخ اتیدستوِر شروعِ عمل

، قلم رو تو دستش د یامضا بود که فراِر حم  هیمنتظِر   
ستیدسِت من ن یچیه گهید   چرخونهیم    



از سِر   یاد یرا چرخاند و به ناگاه فر نشینگاِه خشمگ ماکان
زد  واریبه د  یو لگد   د یکش تیعصبان   

# / به مامان ، بابا و برادرم  دوستون دارم میتقد   / 
*** 

گذراند  یاش را م  یزندگ  ی روزها نیتر  بی از عج یکی   
خانه   یزیو تم یر یآمده بود که به مادرش ، در گردگ یهد 

و گندم  ارخانیکمک کند و ماکان ، مسئوِل مراقبت از اسفند   
  بود 
   اما
پدر بگذارد و   یِ آمد که او ، سر بر پا یم  ش یبار پ چند 

اش به خواب رفته باشد و خرخر کند   شانه یِ دخترش هم ، رو
 !؟

  یِ موها انِ یلرزانش ، انگشت م یِ با همان دست ها اریاسفند 
ر دل ، هزاران بار خدا را شاکر  لغزاند و د  ی پسِر جوانش م

  بود 
که او ، فرزندش  یروز دنِ ید  یدوباره داشتنش و برا یبرا

کشد  یم  حصاررا در    
شد    یم  باتر ینوه اش نگاه کرد  هر روز تپل تر و ز  به

کردند ، شباهتش به پدرش را   ی رشد م شتریکه ب شیموها
شتر یب  
دند یکش ی رخ م به   



نگاهش را به پدرش داد  ماکان   
شدم ؟!رمان هور ریپ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

زد  یلبخند  اریاسفند    
تهیتازه اول جوون  -   

  یِ پراند  پا یو با لرزِش تنش ، گندم لگد  د یخند  ماکان
  کوچکش را نوازش کرد و خطاب به پدرش گفت

تازه   یکه تو چهل و چند سالگ ی بابا  کس ا یالبته حق دار -

گهید   نهیبیعاشق بشه ، منو جوون م   
گفت یبا لحِن شوخ  اری به سرش نشست و اسفند   یا تقه   

بکن یکمتر پدرسوختگ -  ! 
 !داداش ؟ -

بود   یاد یمانا بود  زمان ز  د ی ماکان به سمِت صدا چرخ سرِ 
کرد  یم  تیکه فاصله اش را با آنها رعا    



  نه یگز ن یاش ، بهتر یتوجه یشدند و سکوت و ب یم  هیتنب د یبا
شد  ی ممکن محسوب م ی   
تفاوت گفت یب   

؟ هیچ - ! 
به پدرشان انداخت ینگاه م یو ن د یلب کش  یِ زبان رو مانا   

میاممم   من و تابا حرف دار -    
لرزانش ،   یِ به جلو خم شد و با دست ها  یبه سخت  اریاسفند 

گرفت حصارگندم را در    
مگه      م یکم حرف بزن  هیبرو بابا   برو  من و دخترم هم  -

 !نه گندم طال ؟
دو  انِ یقرن م می از ن شتر یبرخاست و به آنها نگاه کرد  ب ماکان

او ، یِ در زماِن کودک د یکه شا ینسل فاصله بود اما انگشتان  
نوازشش نداشتند ؛ حال   یبرا  ی درست و حساب ی حوصله

دند یچرخ  یم دخترش یِ صورت و ابروها یِ رو   
؛   دنیبه محبت د  ازشیسن ، عالوه به ن ِش یپدرش با افزا د یشا

بِ یداشت و حال تماِم آنچه نص از یبه محبت کردن هم ن  
کرد   ینشد را به دخترش عرضه م ماکان   

و مانا زمزمه کرد  برخاست   
   تو اتاِق ما -

او نشست و با دست اشاره زد که   یِ چپ اش به رو نگاهِ 
  جلوتر برود 



تخت نشسته و   ی اتاق شد و به تابا نگاه کرد که لبه  داخل
گرفت یبعد مانا هم کنارش جا  یلحظات   
شلوارش برد  بِ یرا بست و دست در ج در   

 !خب ؟ -
دو خواهر رد و بدل شد و سِر مانا خم  تابا ، به   انِ یم ینگاه
گفت یآهستگ   

م یماکان ما   ما فکرامونو کرد  -   
داد رمان هور هی زد و به در تک ی پوزخند  ماکان  

 
 
 
 
 
 
 
 

مگه شما ؟ نیاِ ؟! فکرم دار - ! 
حاِل   نیداد  لعنت به دِل او ، که ا شیپا  رِ یهم نگاه به ز تابا

آورد  ی آنها را تاب نم   
؟ هیقض ه یچ  نم یخب   بگو بب لهیخ - ! 



 ی که نگاهش را از او م یبار به حرف آمد ، در حال نیا مانا
دیدزد   

میبر    م یدانشگاه  بر م یبرگرد  میخوایم   میخوایم -     
گفت  یاخم کرد و با سرد  ماکان  

  می تونینم گهید  نیو گفت نیاومد  ی روز هیکه   ییهمونجا د یبر -

و طوفان به پا  نی؟! که اومد  م یاونجا باش م یتحمل کن  
نیکرد   ! 
گفت  یچارگیبا ب تابا   

میداداش   اشتباه کرد  -   
د یجلوتر رفت و غر ماکان   

خودتون ، من و  یزندگ متِ یاشتباه ؟! اشتباهتون داشت به ق -

ن یحماقته ! ا نیا  ستی اشتباه ن نی! ا شد یماهان تموم م  
  یچیکه ه نیارتباط برقرار کرد  ییاس ! با مردا فاجعه

سرتون  نی ! اگه هزار تا بال بدتر از ا نیدونستیازشون نم
اوردنیم  

؟ میختی ریتو سرمون م د یبا ی خاک چه ! 
آنها کرد و انگشِت اشاره اش را تکان داد  یِ به هر دو ینگاه   

پاتون رو هم از خونه   یتا اطالع ثانو  د یری نم ییجا چیه -

ام  یجد  یلیخ   نیگیماهان م  ایبه من  د یبذار رونیب د یخوایم  
اخراج از دانشگاه باشه مت یاگه به ق  ی ! حت دخترا   



 یخواست ذره ا یدو در سکوت فقط سر تکان دادند  نم هر
باز کنترِل آنها از دستش د یترس ی انعطاف به خرج دهد ، م  

شود  خارج    
ه سالن رفترا ترک کرد و ب اتاق   

هم   یِ و رو دند یکش  ی، ظرف ها را دستمال م یو هد  مادرش
گذاشتند  یم   

توانست به  یگرفت  خوب بود که م  یزد و نفس یلبخند 
بعد از خودش اعتماد کند  یِ روزها   
را داشت که کنارش باشند  قلبش   ی کسان یاز او ، هد  بعد 

روشن بود  شیبرا ندهیآ یمچاله شد  کاش ذره ا   
    کاش
*** 
شد  ادهیپ یهد    

که   رسهیمردم که شعورشون نم  نجاهایتو پارک کن هم -

پارک کنن هیبق یدِر خونه  یِ جلو د ینبا  ! 
زد   یفقط لبخند م شیغرغرها دنِ یبود و ماکان با شن خسته

 رمان هور 
 
 
 
 



 
 
 
 
که داخل خانه  ی او را تا زمان شیتکان داد و با چشم ها  رس

ی کرد  نگاهش را به کوچه دوخت و حال م  ب یشود ، تعق  
  نیتام  یِ که از جانِب برادرش برا ینظارت  یها  نیماش توانست

دهد  صی گماشته شده بودند ، تشخ تیامن   
دورتر از خانه پارک کند که   ی عقب گرفت تا بتواند کم دنده

  زنِگ هشداِر تلفِن همراهش او را به سمت خود فراخواند 
د ینوار سبز کش یِ رو دست   

؟  وشیبله دار - ! 
آرامش ، ناآرام بود  نِ یدر ع وشیدار یِ صدا   

؟ ی ایب یتونیم - ! 
عصر  تا محِل   مِ ی به ساعتش کرد  چهار و ن ی نگاه ماکان

بود  یقابل توجه  یآنها ، فاصله  دِ یاستقراِر جد    
 !چه خبره ؟ -

گرفت ینفس وشیدار   
گفتن یبرا میدار اد یحرف ز  ا یفقط زودتر ب -   

کرد  نگران شد  اخم   
وشیدار ارمیدارم م -    



را گرفت و    یهد  یرا قطع کرد و بالفاصله شماره  تماس
رود  ی م ی چه کار یداد که برا حیاو توض یبرا   
دانست ، آتش در راه   ی بود و نم ریراه افتاد و ذهنش درگ به

   است
*** 
  شیدست ها ستند ینگر یآنها نگاه کرد  در سکوت به او م به

گفت یرا از هم گشود و عصب   
  یرانندگ یجور  هی نجا ی؟! چه خبره ؟! من تا ا ه یخب ؟! چ -

د ینیوضع اومدم که بش نیبا ا   رمیکردم انگار رو هوا دارم م  
؟ د ینگاه کن منو ! 
د یرا به هم کش شیکِف دست ها وشیدار   

د یهم مانده بود چه بگو خودش   
دهیهم باور نکرده بود آنچه را که د  خودش   
د یلب کش یِ رو زبان   

کرد  دایکرد و کشاورز رو پ قی ذره تحق هیاون دوستمون     -    
را به دست گرفت یشد و کاغذ بلند    

میکرد  دایرو پ یفک کنم شاهمراد  -     
# / دست درازی انِ یبه تماِم قربان میتقد   / 

آمد رمان هور کشینزد   
 
 



 
 
 
 
 
 

داده   رییاش رو تغ  یلیکشاورز بعد از ازدواجش ، فام -

اون   بعد از    یکرد ول داشیپ شد یسخت م نیهم یبرا  
یازدواج کرد   طاهر یا گهیبا مرد د  یشاهمراد     
نگاه کرد    شیرا به دستش داد  ماکان به نوشته ها کاغذ 
آرام زمزمه نمود  وشیدار   

  ه یداشته     مانِ یزا  هیبعد از ازدواجش ،     یکماِل طاهر -

  دختر
آِب دهانش را فرو برد  ماکان   

؟  یچ  یعنی نایا - ! 
ستاد یا سودا   

  ی اون زمان   دمیاومد اون صدا رو کجا شن ادمیماکان ، من   -

زن زنگ زده بود  ه یفرار کردم   یصفدر  ی که از خونه     
بوده  مطمئنم مهراوه  ! 
، بلند و پر صدا د یخند  ماکان   

به حمدللا ؟ نیشد  وونهید  یدسته جمع - ! 



دانستند که از پِس   یگفتند و م ی نم ی زیو فرهاد چ سهراب
یِ گرفت اما قبل از او ، صدا ی مد  وشیدار ند ی آ ی ماکان بر نم  

به حرف آمد  یگرید    
میجیتو گ  یفقط ما هم اندازه   مینشد  وونهید  -   

د یپلک بست و سر به سمِت او چرخاند و غر وشیدار   
رونیب ی ایبهت گفتم ن  -  ! 

را به جلو هل داد  ماکان هاج و واج مانده   لچرشیاما و یحام
  بود 

؟ نجایچه خبره ا - ! 
را در هم گره کرد  شیو دست ها ستاد یا یحام   

خب     یالبته ول م ید یاحتمال م  هیمهراوه ، دختِر شاهمراد  -

اون چهار پنج ماه بعد از ازدواجِ مادرش   خونهیم  زیهمه چ  
دختِر اون باشه   تونهیاومد  پس نم ایبه دن ی کماِل طاهر  با

نداره یا گهیعالوه بر اون    مهراوه خواهِر د   ! 
زد  اد یکاغذ را در دستش مچاله کرد و فر ماکان   

به هم نیبافیمزخرف م نی؟! دار لیشد دل نیا -  ! 
آرام پلک زد  یحام   

  نیفکر کن   ا ی خدا منطق یِ داد نکش ! محِض رضا -

داد ، مهراوه بود  تالشش  ی م  ینبود که ما رو باز  برزیفر
یبرا  



معشوقه    یزمان  هیکه   هیدختِر همون زن نکهیبه تو ، ا یکینزد 
سودا صداش رو شناخته   همه  نکهیبوده ، ا یشاهمراد  ی  
؟ گه یرو بهت م یچ  نایا ی ! 

رمان هور د یانداخت و غر نیزم یِ کاغذ را رو ماکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

دوستم که با فکِر خودشون   وونهیمشت د  هیکه من با  گهیم -

دنیها رو به هم ربط م نیربط تر یب  ! 
سمِت او برداشت ی و قدم ستیسودا نگر به   

بلــه ! منم هستم   ی که بگ یمتهم کن ویک یفکر کرد  ینشست -

ادت ی ی، چطور ید یمهراوه رو شن یِ بار صدا هی؟! تو   
  ید یشن شیسال پ هیکه هفت هشت ماه بلکه هم   ییصدا اومد 
؟ ه یکی نیبا ا ! 
بغ کرده عقب نشست سودا   



که   ییصدا ی ، ول دمیمهراوه رو شن یِ بار صدا هیدرسته  -

هزار بار   یرو روز  دمیشن  یصفدر یاون روز تو خونه 
یِ برا  

 ادمیمرور کردم  من مطمئنم ماکان  زنِگ صداش  خودم
رهینم  ! 

شد  شگامیپ وشیدار  د یاما باز هم خند  ماکان   
وسط تر   یباشه ؟! ک تونهیم ی باش  پس ک یماکان ، منطق  -

و هم  برزهی، هم زِن فر  هیاز مهراوه ؟! هم دختِر شاهمراد   
بار   هیبشه ! چرا ؟! تو که  کیبه تو نزد  خواستیکه م  هیکس

ی رفتیم یهد  یِ به جا شی خواستیاگه م ،یپسش زده بود   
؟! به   یبه کارهاش فکر کن  ی بار نشست  هیاون !  سراغِ 

 !رفتارهاش ؟
گفت ظیانگشِت اشاره اش را برابِر او تکان داد و با غ ماکان   

با اون گور به گور شده داشته  یثابت نشده که اون نسبت -

 ! باشه
د یو ناباورانه خند  د یلب کش یِ زبان رو وشیدار   

با ما   یدار بهیغر ه یبه خاطر  شهیباورم نم   شهیباورم نم -

یزن یحرف م ینطوریا  ! 
را بال برد  شیصدا ماکان   

   شناسم یاس رو من سالهاست م به یغر یگی که تو م یکس -

انقدر احمقم که بهش شک نکردم ؟ یعنی ! 



گفت یبا صبور یحام   
  بیباشه پس عج که یدختِر اون مرت نیبرادِر من ، اگه ا -

؟! اون ست ین ادتی  ی و شک نکرد  ید یکه تا الن نفهم  ستین  
!    برزیوزارتخونه مهراوه هم بود ، با فر یجلسه  یِ تو روز

بال سِر من و تو اومد  و محِض   نیو چند روز بعدش ا
 اطالعت که

رو از   یشاهمراد  ی تو کاغذ مربوط به اطالعاِت گذشته  چون
تا داداشت  د یکم طول کش  هی ی دفتِر داداشت ِکش رفت  

از ما   یکاملتر  قاتِ یو دارن تحق ارهیاونا رو به دست ب دوباره
با  ی اون چه نسبت کنه یزود مشخص م ا ی ریکه د  دنیانجام م  
  یدونیازش م ی ؟! تو چ یکنیدفاع م  ی داره  از چ یشاهمراد 

که خودش گفته  چند بار  یی نایجز هم یچی ! ه یــچی؟! ه  
؟ ی؟! چند بار خونه اش رفت  ید یاش رو د  خونواده  

  یِ داد ، حرف ها ی و سر چرخاند  سرش را تکان م د یگز لب
بود  ی منطق ر یغ شیآنان برا   
اخم کرد  خانه ؟ یا لحظه ! 
اش ؟ خانه ! 
؟!رمان هور  دش یجد  ی  خانه  

 
 
 



 
 
 
 
 

مهراوه یخانه  کِ ینزد  ییرفت   جا  یم د ی که حم یریمس     
مهراوه یها سوال    
برزیفر ی ها حرف     

ممکن بود ؟ یعنی ! 
  یپاشنه   یو بعد ، رو ستیتنگ شده به آنها نگر ی چشمان با

د یشن ی را م وش یدار یِ زد  صدا رونیو از خانه ب د یپا چرخ   
! کجا ؟ یهــو - ! 

  یو م د ید  یخودش را م د ینکرد  با  وشیبه دار یتوجه اما
درصد خزئبالِت آنها درست بود ، ک یاگر  یو حت د یپرس  

گرفت یجانش را م همانجا     
*** 
بود  جیگ    
  یآمد ، رو یم ادشیکه   ییکه تا جا  یسالن انِ یم ستادهیا

نبود  ید یسف  ی پارچه  لشیاسباب و وسا  
آنها بود  امکان نداشت  یِ گفته ها ِش یطوِل راه ، ذهنش پ تمامِ 
داشته باشد  قت یحق   



را با مهراوه گذراند و چطور متوجه  یاد یز  یساعت ها او
 !نشد ؟
شک نکرد ؟ چطور ! 

 ی، دلسوز شیمداوِم مهراوه ، حرف زدن ها ی ها بتیغ
برزیاش با فر  ی ، زندگ شیها    
متناقض بود   زیچ همه   
شد ؟ ی م مگر ! 
توانست ؟  یزن م  ک یمگر  اصال ! 
جواب نداد  ی؛ هر چه که زنگ زد ، کس د یدِر خانه رس یِ جلو   
شان را فشرد و مرد انگار منتظر   ه یناچار ، زنِگ همسا به
  بود 
خانه را به او داد  و حال او  دِ یکرد و بعد کل باز شیرا برا در

آنجا  یبود ، که انگار مدت ها بود کس ستادهیا یدر خانه ا  
کرد  ینم  یزندگ   
د یشن ی او نم یخورد ول یهمراهش ، مداوم زنگ م  تلفنِ    
مهراوه نبود ؟ چرا ! 
او نگشود ؟ یِ خودش در را به رو چرا ! 

را دور تا دوِر سالن چرخاند  نگاهش   
نبود  رمان هور چیه  
 
 



 
 
 
 
 
 

 د یاش فشرد  دوِر خودش چرخ یشان یپ یِ دستش را ، رو کفِ 
آنجا پا نگذاشته  ی وقت کس چی و به آشپزخانه رفت  انگار ه   

یسرد و ساکت و خال  بود     
به در انداخت  هر لحظه  یدهانش را فرو داد و نگاه آبِ 

او شگفت زده شود  دنِ یو با د  د یایبمنتظر بود که مهراوه    
سمِت اتاقش رفت و آنجا هم به    
نخفته بود  چگاهیه یکس ییآن تخت گو یِ رو   

توجه اش را  ی، کاغِذ بزرگ  نهیآ یِ زد و رو  یچرخ دوباره
  جلب کرد 

آن و   یِ ها وارهیکرد دهانش آنقدر خشک شده که د  یم حس
لوت رِ یزبانش ترک خورده اند ؛ چون کو   

به چشم نداشت ؟! پس چرا تار   نکیتر رفت و مگر ع شیپ
؟ د ید  یم ! 



از صورت   نکیع  دند یرقص ی نگاهش ، م ِش یها پ نوشته
شان   ی کمک ارِ یرا ماساژ داد و دوباره  شیبرداشت ، چشم ها

 را
گذاشت شیجا سرِ    
تنگ کرد  چشم   

اواخر که  نی به خصوص ا  یفهمیزود م ای رید  دونستمیم -

د یانقدر راحت بتون کردم یبود  فکر نم ختهیبه هم ر  زیهمه چ  
خب    من عاشِق نشونه گذاشتن از خودمم     یول د یبرس بهم

که  ی منو ببخش دوارمیگذاشتم  ام  هیهد  هیبرات   
ستیخوب ن اد یز  تشیفیک    

د یرا د  یو پاکت  د یچرخ زی م یِ رو نگاهش   
فلش اخم کرد  دنِ یرا برداشت و با د  آن   

نمود  زمزمه   
 !چه خبره ؟ -

آن   یِ شد  به سمِت تخت رفت و ملحفه اش را از رو یعصب
د یکش   
  یا جه یبه نت  یکرد و وقت  یخال  کی به   کیکمدها را  یِ کشو
ستاد یا شی، چنگ در مو فرو برد و سِر جا د ینرس   

نداشت امکان     
امکان نداشت اصال  ! 

*** 



و   د یشن ینشست را م  یدر م یِ که به رو یی تقه ها یصدا
د یشن ینم    

به دست گرفته    ی چکش ی سرش ، کس انِ یم ییکرد جا یم حس
کوبد  یو م    
رد یگ  یکوبد و جانش را م یم   

بود ؛ در  دهیکه شن یی، با ضجه ها یهد  یِ هق هق ها یِ صدا
د یبر  ی و نفسش را م  ختیآم ی هم م   

زل زده    تور یمان اهِ یس یساعِت تمام بود که به صفحه  مین
 رمان هور 

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ُمرد ی، تا واقعا م  ُمرد یم د یبا   گریبار د  چند  ! 
شد ؟ یکابوس تکرار م نیا د یبا   گریباِر د  چند  ! 
فرشته ، جان    یبا ضجه ها و التماس ها د یبا   گریباِر د  چند 
َکند تا بالخره جان از تنش برود !؟ یم ! 



ِسر بودند  شیها دست    
همان روز مثلِ     
نداشت  ییدست و پا ییگو گریآنقدر تقال کرد که د  که    
همانجا بود و نعره   گر یباِر د  ک یسوخت  انگار  یم شیگلو
زد  یم   
شیچشم ها و     

شدند ؟  ی کور نم چرا ! 
؟ ُمرد یچرا نم اصال ! 
؟هنوز زنده بود  چطور ! 
را به دوش داشت و هنوز زنده بود  دنیننِگ نفس کش چطور

 !؟
باشد ؟ اهیتوانست س  ی زد  انسان ، تا چه حد م پلک ! 
دانست ؟ یانسان را اشرِف مخلوقات م نی، ا خدا ! 
ناله زد  شیته گلو از   

    خدا  -
گرفته بودند ؟ لمیف ! 

شکستند و زجر و   ی نشسته و تخمه م توری ، پشِت مان آنجا
را  ری، تصاو یادگار ی یکردند و برا یعذاِب آنها را نظاره م

 ثبت 
نمودند ؟ یضبط م و ! 

در نشست یِ رو یمحکم   ی ضربه   



؟! چه   یشد  یمــاکـــان ! جون من   جوِن من ! آخه چ  -

 !خبره ؟
را به آن سمت چرخاند  او هم قسم داد   هزار بار قسم   سرش
  داد
قسم داد و امروز  دند یپرست یبه هر چه که م  را به خدا ،  آنها
د یشن  گریباِر د     
خودش ، ُمرد و زنده شد  یدرمانده  یِ صدا  دنِ یشن از    

آورد ؟ یجهنم را بال نم   نیچرا ا  د یکش شیبه گلو یدست ! 
هم   یِ او که رو یِ در ؛ و پلک ها یِ به رو یگر ید  یِ ها مشت
  نشستند 
داشت ؟  ی او دست از سرش بر نم چرا ! 
!؟!رمان هور رد یگذاشت به درِد خودش بم  ینم چرا  

 
 
 
 
 
 
 
 

کرد ؟ ی تمامش نم  چرا ! 



گرید  یهم کوبش باز     
و به سمِت در هجوم برد  د یبه ناگاه او از جا پر که   

آوردند و انگار  ی، پشِت سر هم به مغزش هجوم م ریتصاو
و  د یکش ی گرفت و م  یرا م شی ها رگی، تک به تِک مو یکس  
اتفاق و پاره شدِن آنها را   نیتکراِر ا یِ کرد  صدا یرها م  بعد 
د یشن یم   
و سرخِ او نعره زد  سی را گشود و در صورِت خ در   

 ! دست از سرم بردار ! دست از سرم بردار -
د یچرخ   
از حدقه در آمده بودند شیسر گذاشت  چشم ها  یِ رو دست     
آمد  یم  ینوزاد  ی هی گر یِ صدا حال   
گندم   گندم    

 !پسرش
کند  پسرش   ه یتوانست گر یآمد م  ی م ایهم اگر به دن پسرش
کند  ه یبار هم نتوانست گر کی  یحت  ! 
زد  شی، صدا دهیترس یهد    

   ماکان -
گرفت ، گفت یکه اوج م ییو با صدا یبست و عصب پلک   

زهِر ماِر ماکان    لعنت به  درِد ماکان   مرِگ ماکان      -

 ! مـاکـان
د ی و چرخ د یچرخ    



  یچطور رگ ها د ید  یم یو هد  د یچرخ یدوِر سرش م ایدن
کرده بودند   امیاش ق  یشانیگردن و پ   

توانست بکند  ی نم ی و کار د ید  یصورتش را م یِ سرخ   
د ینال   

شده ؟! بگو بهم یچ -  ! 
کرد ، ماهان هر چه زودتر برسد  یدر دل آرزو م و   
آمد و با  رونیخانه که محکم بسته شد ، از اتاِق گندم ب درِ 
روبرو شد  رانیو یمرد     
  یبه اتاق رفت و در را قفل کرد و هد  د یبگو  یزی آنکه چ یب

توانست ی و مگر م د یشن اد یو فر غیج یِ بعد از آن فقط صدا  
فرشته را نشناسد ؟ یِ صدا  
  ی ماکان چه م یِ تصور کند که چشم ها توانست  ینم  یحت و
دهد  ی ، آنچنان جگر سوز ناله سر م یو چرا هر از گاه نند یب  
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سمِت او برگشت یبرزخ  یبا صورت ماکان   

!سنِد خاک   ـــدمی! د  دمی شده ؟! من د  یشده ؟! چ یچ -

نکه یام ! سنِد ا ی ! سنِد سگ صفت  میرت یغ یرو ! سنِد ب  میبرسر  
کردن و من   دست درازیکردن و بهش   بازمن  یِ جلو زنمو

کنمیم  یدارم زندگ فیخوِک کث هیهنوزم مثه     
شد و نعره زد  کیبه او نزد   گرید  یقدم   

؟ یفهمیم - ! 
زد  عربده   

  لمِ یزنمو فرستادن ! ف  لمِ یمن ف یِ ؟! اونا برا یفهمیم -

فرشته رو  لمیخواهرت رو ! ف  ! 
ممکن گفت و بعد  یِ صدا نیفرشته را ، با بلندتر اسمِ     

وسِط جهنم بود  یهد  انگار    
  هیاتاق و گر لِ یاسباب و وسا ختنِ یشکستن و فرور یصدا
و جگرسوِز   د یناام یِ گندم ، ترسناک تر از عربده ها یِ ها
یمرد   
جسمش آنجا بود و روحش به سالها قبل پرواز  ییکه گو نبود 

ک ی کرد که انگار   یو التماس م داد  یکرده ؛ چنان فحش م  
کرده اند  ی چشِم او به فرشته دست دراز یِ جلو گرید  بار    
به    یرفت و حت  یم شیپ د ی گرفت ، با  یاو را م یِ جلو د یبا
گرفت یرا م شیجاِن خودش هم شده ، جلو متِ یق   



افتاد   یم  شیپا یِ و جلو د یدر یاش را م  شانهقلب او ،  وگرنه
کرد ، به چشِم خودش پاره شدِن رگِ  ی نم ن ی؛ اگر چن  
د ید  ی او را م گردن   

و  د یو کمد کوب  واریرا به در و د  ش ی، ماکان مشت ها یوقت و
نتوانست تعلل کند  گریماند ؛ د  یرِد خون به جا    

ماکان ،   نکهیبرداشت و قبل از ا یخرده ها گاِم بلند  یِ رو از
او و سطحِ  انِ یبزند ، خودش را م وارید  یِ رو ی گریمشِت د   
قرار داد  سخت   
زد  زار   

منو   ایماکان ، ماکان   جوِن من   جوِن من ! بسه ! بسه ! ب  -

نکن    ی نطوریبزن   منو بزن   نکن ا  ! 
و   دهیرنگ پر شیلب ها  یسرخ بودند و خون شیها چشم

دهیوقت از او ند  چیترسناک را ه ی چهره  نیترک خورده و ا   
او نبود  سر تکان  یِ حنجره برا  نیف که زد ، انگار احر  بود 
  داد

  د یبا    رم یبم  د یکار نکنم ؟! نزنم؟! نشکنم ؟! با ینکنم ؟! چ  -

زِن من بود   زِن من لمِ یزِن من بود   اون ف    رم یبم    
من    زِن مـــن  زنِ   ! 
را   شی"زِن من" را پشِت سر هم تکرار کرد و مشت هاو

چشم بست  اما    ی غیروانه کرد و او با ج یسمِت صورِت هد 
 ضربه



شدن  دهیکوب یِ ، صدا شیسرش ننشست و به جا یِ به رو یا
د یو کناِر سرش را شن وارید  یِ گوشت و استخواِن او به رو   

گوش گذاشت و از ته دل  یِ سر خورد و دست رو وارید  یِ پا
زد  غیج   

ن   تمومش کن !  جــــون گندم ! جون گندم تمومش ک -

 جــــون گندم !رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 
مرد بود   نیانگار گندم ، افساِر خشم ا و    

آمد  یدخترش م ی  ه یگر یِ کرد و حال ، تنها صدا سکوت    
و  ستادهیسرش ا  یِ که بال د یسر بال گرفت و ماکان را د  یهد 

بود  تکان خوردِن لب  رهیوق زده به او خ ییبا چشم ها   
د یرا د  شیها   

 !گندم ؟ -



  شیبکند ، زانوها یکار  یهد  نکه یخورد و قبل از ا ی تاب تنش
خورد   نیاو ، زم یِ پا ِش یتا شدند و پ   

را نداشت ،   ارشانیکه اخت ییبغض کرده وبا اشک ها یهد 
   نگاه به دستاِن او داد

لب شده   بی ادبمت یو ورم کرده و با گوشت و پوست یخون
  زد 

رمیبم یاله -     
هر آن او  د یترس یچسباند  م  شانهرا گرفت و به  شیها دست

شود  وانهیدوباره د    
بود زمزمه کرد  شانیدست ها یِ ماکان به رو نگاهِ    

    گندم    پسِر من   بچه هام -
زد  شیصدا یهد    

 !ماکان   ؟ -
که   یو ُمرد از بغض د یرا د  شی گلو بکِ یرفتِن س ن یو پائ بال

توانست خشم و دردش را یکرد ؛ نم یداشت و هر چه که م   
زد یبر رونیب   
ترس ، دست پشِت گردنش فرستاد و انگار ماکان منتظر   با
  بود 
فرو برد و بعد   یهد  یِ دسِت او ، سرش را در گلو تِ یهدا با     
داخِل خانه  ش یپ ی که ساعت یاشتباه کرده بود  آن مرد  یهد 

نبود  رانیشد ، و    



مرد وجود داشت ؟ کیلرزاِن  یِ تر از شانه ها  رانیو مگر ! 
# 

*** 
را  شیو موها  د یاش کش یشانی پ  یِ رو ی دستش را به نرم کفِ 

  کنار زد 
که به چشِم خود ،   شکوفید را  یی، جا قیشد و نرم و عم خم

بود  دهیبرآمده اش را د  یِ رگ ها   
د یزبرش کش ی گونه  یِ دست رو  پشتِ    
؛ خواِب خواببود  خواب     
آرامبخش ،   قِ یروِز تمام او را با خوراندِن قرص و تزر سه

خواست  ی نم ی حت  یداشتند وگرنه هد  یآرام و ساکت نگه م
 فکر 
ممکن است از ماکان سر بزند رمان هور  یی چه کارها کند   

 
 
 
 
 
 
 
 



  ی و اتاق را ترک کرد  اتاق د ی اش کش شانه یِ را تا رو ملحفه
سکونت  یبرا یبه محل لیآن را تبد  وشیکه ماهان و دار   

بود  وارید  یِ و هنوز هم ، رِد خون رو کردند     
د یسالن که برگشت ، نگاِه ماهان سمِت او چرخ به   

نشده هنوز ؟ داریب - ! 
بود ،   یهست حصار که در  یشانه بال انداخت و به گندم  یهد 

  چشم دوخت
  نه -
سرجنباند  اهانم   

   بهتر -
اش هنوز تمام نشده بود که تلفنش زنگ خورد  بلند شد  جمله

  و به اتاِق گندم رفت
که مدام زنگ    یلیبود  موبا نی چند روز ، اوضاع هم نیا در
در  یشد و گاه یم نیخشمگ ی که گاه یخورد و ماهان یم  

رفت ی فرو م سکوت   
بلند شد و کناِر او نشست ی، به آهستگ یهست   
نخواسته بود    یگندم کرد  ماکان حت یبه چهره  ینگاه یهد 

ک ی  یرا که زماِن حضور در خانه حت یکودک  ند یاو را بب  
کرد را از خود رانده بود و  یش جدا نمحصاراو را از  لحظه
دانست چرا یم یهد    



  ی سوزاند و خاکستر م یفرشته و فرزندش ، ماکان را م ادِ ی
یآورد و دوباره م ید و دوباره از آن خاکستر سر بر مکر  

   سوخت
د یدخترکش کش  ین یب یِ رو انگشت   

اش رو ازش  ی بار زندگ  هیتونستن ؟! بس نبود ؟!  یچطور -

کارو کردن باهاش ؟!   نیا  یچ  یگرفتن ، بس نبود ؟! برا
 اصال 

؟  د ینشست و د  یچ یاصال برا   ! 
  ی وگرنه برا  رد یخودش را بگ یِ کرد جلو یو سع د یکش یآه

و هق  ستیگریبار در طوِل آن چند روز ، آنقدر م  نیچندم  
شد  یآرامبخش م ازمندِ یزد که خودش هم ن یم   

د یرا مال شیشانه ها انِ ی، آرام م یهست   
تو جلِد   طوننی ش  ستنیمن   اونا که آدم ن زِ یجان   عز یهد  -

نیکه ا  ست یهم انقدر پست ن طونیش یحت  زاد یآدم  
  ینگاه کن گندمت رو   خوشه    کنه یدوپا شرارت م موجودِ 

کنهیطالت داره نگاهت م    
چشم در چشِم دخترش شد و زمزمه کرد  یهد    

زمیعز ا یطال    گندِم بابا   ب یخوشه  -    
سرش را   د یکوچکش گذاشت و او را بال کش  بدن رِ یز دست
ماهان اومد  یِ گذاشت که صدا شانه یِ رو   

رمان هور   ستیازش ن یرد  چیه  ستین -  



 
 
 
 
 
 
 
 

آمدِن  رونی ب یو حت د یهر دو زن ، سمِت او چرخ  نگاهِ 
خواب آلود از اتاق هم ، باعث نشد نگاه از ماهان   وِش یدار
رند یبگ   
  یدادند کناِر ماکان باشند  م  حی آن روز ، هر دو مرد ترج از

 دانستند آن خشم و غضب آنقدر قدرتمند هست که اگر دوباره
ستد یتواند برابرش با ی نم ی ، هد  رد یوجوِد او شعله بگ در   
را ماساژ داد  شیچشم ها وشیدار   

شده ؟ یچ - ! 
مبل نشست یِ رو ماهان   

  چکسیشده  ه ییکردن  ازشون بازجو ریچند نفر رو دستگ -

  از مهراوه خبر نداره
د یلب برچ  با نفرت ، یهد    

 ! خدا لعنتش کنه -



نگفت یزیهم سرتکان داد اما چ ماهان   
نشست گرشیسمِت د  وشیدار   

نگفت ؟  یزیشد ؟! مادرش چ رتونیدستگ یزیچ - ! 
دانست که تا آن لحظه چه به   یگرفت  خدا م ی نفس ماهان

  روزش آمده بود
در آن   یشک چیبود و ه یشاهمراد  کاووِس ی، دختِر ک مهراوه
  نبود 
حد   ن یاش با خانواده اش را به کمتر دوستیمدت ها بود  او

  ممکن رسانده بود 
  ی زیبا مادرش گرفتند و زن حاضر نبود چ یا ی تلفن ارتباط
د یبگو   
و اجباِر زن ، به حرف زدن داشتند  یحضور دارِ یبه د  قرار

  که تلفن همراهش زنگ خورد 
تواند فکِر برادرش را بخواند  یدانست که م  ی ماهان م و   

ماکان و انکارش سخن گفت ،   یکه از خروجِ ناگهان وشیدار
  شک نداشت که به سراغِ مهراوه خواهد رفت

درست هم بود اما تصورش    
نداده بود   بیماکان را فر شیمهراوه ، با دروغ ها اگر   
مثِل او ،    یتوانست تصور کند دختر یاصال م یکس چه

باشد ؟ ید شاهمرا نیجانش ! 



کرد  مهراوه تماِم   یماکان را درک م یِ و ناباور تیعصبان
مدت کناِر او بود و برادرش به او اعتماد داشت نیا   
  ن یزن ، چن کی کرد که از  یچون فکرش را هم نم د یشا

د ی ایبر ب یقصاوت   
  یم شیآل یداشت و او را ساده و ب نانیبه او اطم آنقدر

خانه اش  ِض یبر تعو  یاو مبن ی تماِم حرف ها   یدانست که حت
 را

کرده بود  باور   
  ی آدرسش را نم یبود و کس  بیفر  ک یآن خانه ، تنها  اما

  دانست جز ماکان
اش آماده و  ینابود  یِ مهراوه حق داشت آنجا را برا پس

 انتخاب کند رمان هور
 
 
 
 
 
 
 
 

د یکش شیزانو یِ رو یدست   



صحه   ن یشده  و ا د یهست که ناپد  یمهراوه چند روز -

،  هیاون دختر شاهمراد  نکهیتمام شک هامون  ا یِ رو ذارهیم  
شده و  د یناپد  ی نطوریا نکهیا یکه مظنون باشه ول شهینم لیدل

تماِم شک  دِ یماکان گذاشته ، تائ یو نامه رو برا لمیاون ف  
ماست یها   
  ی بودند و هنوز هم باور نم یمدت آنها به دنباِل مرد  نیا تمامِ 

زن  ک ی فِ یو لط فیاز ذهِن ظر ات یجنا نی کردند ، تماِم ا  
گرفته باشند  سرچشمه   

مبل سپرد  یخودش را رها کرد و شانه به پشت  وشیدار   
فرار کنه   اونم چه   د یبا ی کِ  دونستهیم  دونستهیکثافت م  -

یجور   
و بلند شد  د ی کش یآه ماهان   

؟ خورهی م  ییچا یکس - ! 
  یِ داد برا حینگرفت ، به آشپزخانه رفت و ترج یجواب یوقت و

یِ به رو ایبزرگتر از عظمِت دن ی آماده کند  ترس یهمه چا  
کرد  یم  ینیسنگ دلش   
 یِ توانستند جلو ینم  گریشد ، د  ینم  ریمهراوه دستگ اگر

رند ی ماکان را بگ   
بود و شک نداشت برادرش  دهی، نمک بر زخِم ماکان پاش او

و   نیکردِن آن زن ، زم دای پ یبتواند ؛ برا  نکهیبه محِض ا
 زمان



دوزد  ی به هم م را   
اتاق انداخت   یبه دِر بسته   ینگاه  می که جوش آمد ، ن  یکتر
توانستند او را با آرامبخش بخوابانند ؟ ی م ی تا کِ  ! 
*** 
تخت در خود مچاله شده بود   یِ و پا داری، ب ماکان   
  یزانو نشسته و به او م یِ آنطرف تر ، رو  یهم کم  یهد 
ستینگر   
د یلب سائ یِ رو زبان   

   ماکان -
ی، نه حرکت یحرف  نه   
بغضش را فرو خورد  یهد    

که   ستیرفتار ن  نیحِق من ا ستیسکوت ن نیحِق من ا -

   خودمو
رونیبرو ب -   

نگونهیآن هم ا د یشن یرا م شیاز چند روز صدا بعد    
زمزمه کرد    د یلب گز یهد    

منه ؟!رمان هور   رِ یمگه تقص -  
 
 
 
 



 
 
 
 

هم فشرد و   یِ را رو  شیکه چطور پلک ها د یرخش ، د   مین از
د یغر   

پدره !   یمنه ب  رِ ی تقص یمنه ! همه چ  رِ ی نه ! نه ! تقص -

من رِ یتقص  ! 
  م یپا ن یِ ، رو ی که هد  د یکوب شانه یِ اش رو یبا دسِت زخم  و
شد  زیخ   

 ! نکن ! نزن -
جلو رفت یزانو ، کم  یِ رو   

یا یعصبان دونمیم   یناراحت دونمیم -    
، سر به سمتش چرخاند  ماکان   

؟ یناراحت ؟! عصبان - ! 
شد  دندان بر هم   ی م نی، بال و پائ نیاش کند و سنگ شانه
د یسائ   

  چرخه یو م چرخهیو م چرخهی هر لحظه م  ایکنم دن یحس م -

چند سال نی، تماِم ا  لمیف  نیوسِط سرم   ا خورهیو م    
دهید  ی؟ کس دهید  یکس   دهید  ی بازم کس یعن ی   ایخدا  ! 

گردنش دوباره ورم کردند  یِ که چطور رگ ها  د ی، د  یهد  و   



شده اش  یچیباندپ یِ رفت و دست ها شیآنکه مکث کند ، پ یب
زد  شکوفهآنها را محکم  یِ را گرفت و رو    

زمینه  نه ! آروم باش   آروم باش   عز -    
  شیرا با کِف دست ها شیرا رها کرد و گونه ها شیها دست

  لمس نمود 
درمانده و خسته اش دوخت یِ در چشم ها چشم   

؟ ی شیآروم م ی ؟! چطور کنهی آرومت م یچ - ! 
را نوازش کرد  ششیشده از ر اهیس صورتِ    
نداد  یزد و جواب ی پوزخند  ماکان   
د یلب کش یِ ، زبان رو یهد   

؟ شیشکوفید ؟! چند وقته ن ید یچند شبه که گندم رو ند  - ! 
  شیکه چطور چشم ها د یبار در آن مدت ، د  نیاول یِ برا و

  مشتاق شدند 
تکان خوردند   یپوسته پوسته اش ، به نرم یِ ها لب   

 !گندم ؟ -
سر جنباند  یهد    

  گندم -
د یکش یماکان باز ماند و سخت نفس م دهانِ    
و آنها را پس راند رمان هور د یرا چسب  یدسِت هد  مچ  

 
 



 
 
 
 
 
 

تونمی نم   تونمینم   تونمینم -    
پهلو شد و به او پشت کرد و دست دوِر زانو حلقه نمود  به   
دست پشِت شانه اش گذاشت و   د یبغض کرده ، لب گز  یهد 

، بلند شد و رفت یبعد از نوازِش کوتاه    
*** 
نش گذاشته چشما یِ و ساعد رو دهیمبل دراز کش یِ رو ماهان
  بود 
بود  یهم در آشپزخانه ، مشغوِل دم کردِن چا وشیدار   
د یرا از دوِر گردنش برداشت و آرام پرس حوله   

کو ؟ یهد  - ! 
سر چرخاند و به او نگاه کرد  وشیدار   

  ییتنها تونستی بود  نم ضی رفته خونه مامانش  گندم مر -

هم که  نجایازش مراقبت کنه و ا    
مشتش فشرد  انِ یرا برداشت و م اخم کرد ، حوله ماکان   

 !ِچش بود ؟ -



شانه بالانداخت وشیدار   
دونمیمن چه م -   

دو نفر را  نیشد ا ی گرفت  کاش م ییدِم پر سر و صدا ماکان
و به سراغِ مهراوه برود  ندازد یب رونیهم از خانه ب   

  یم دایدانست کجا و چطور ، اما هر طور شده او را پ ینم
  کرد 
و آرام گفت د یچرخ   

رمیدوش بگ رمیم -   
امد ین وشیدار یِ از سو یجواب   
  یِ قطراِت آِب سرد رو  ستاد یدوش ا رِ یحمام رفت و ز به

بسته ، سر به   ییو او با چشم ها دند یرقص  ی پوسِت تنش م
 سمتِ 
گرفته بود  سقف   
بود و تنش دردمند  نیهنوز سنگ مغزش   

دانست که فلش را ، ماهان نابود کرده بود  یم   
  یحس کند مته ا شد یفکر کردن به آن ، باعث م  یحت اما

د ینما ی مغزش را سوراخ م   
  یآن همه عذاب ، کس انِ یآن روز ، م نکهیداشت فکِر ا درد 

خود  یِ و به رو دهیرا د  تینشسته و آن جنا  وارید  یِ آن سو  
بود  ردهاوین   



چسباند و  واریرا به د  شیلرزان سر داد و کِف دست ها یآه
  سر خم کرد 

اش  رمان هور فرشته  
 
 
 
 
 
 
 
 

از او شرمنده   دهیکش یرفته بود که او چه عذاب ادشی انگار
  بود 
اش چه بوده یکرد که هدف اصل یفراموش م  د ینبا   
را به ماهان سپرد ؟ زیچه همه چ  یبرا ! 
و گذاشت تا او و آن دوستانش   د یکنار کش یچه به آرام یبرا

بروند ؟  شیمزخرفشان پ  نی، با آن قوان ! 
شد  ی م ری گیترس پ یپروا و ب یاگر او همانطور ب د یشا

که مهراوه  د یفهم  یها م نیزودتر از ا    
مغزش متوقف شود   اتِ یتماِم عمل شد یاسمش هم باعث م یحت
ی کرد و کم کم ، فشارش بال م ی سم او هنگ ما یِ رو  



جوشان یکرد دروِن سرش پر است از آب ی و حس م رفت   
آن  یِ برداشت و دوباره رو واریرا از د  ش یدست ها کفِ 
د یکوب   
رنگ چسباند  او آرام نبود ، اصال   یِ آب یِ ها ی به کاش یشانیپ

 ! آرام نبود 
  یگندم هم نم یبسته بود و حت خیدوباره تماِم وجودش  فقط

شکن باشد  خیتوانست    
  یو ت  نیآب را بست و حمام را ترک کرد  شلوار ج رِ یش

د یسر رس وش یکه دار د یپوش ی مشک یشرت   
 !کجا ؟ -

به او انداخت ینگاه مین   
 ! برم سراغِ بچه ام -

زد ، اول به سراغِ   یم رونی از خانه که ب  گفت یم دروغ
رفت یمهراوه م یخانواده    

کرد  یگلوله حراِم مادر و پدرخوانده اش م کی   
بال فرستاد  یی ابرو وشیدار   

الناس که سهراب و فرهاد برسن ، من   ستایباشه پس وا -

ـرِ یم     
؟ وشیدار - ! 

سر به آن سمت چرخاند  وشیماهان بود  دار یِ صدا   
 !بله ؟ -



ایزود ب    ایب -  ! 
هم به اتاِق گندم که   وشیبال انداخت و دار ی شانه ا ماکان
آمد ، رفت یماهان از آن م یِ صدا   
  ی ت رِ ی، اسلحه را ز چشیاز برداشتِن تلفن همراه و سوئ بعد 

زد که  رونیشلوارش جا داد و از اتاق ب بدن انِ یشرتش و م  
د یپر حرِص ماهان را شن یصدا   

وشیدار ال ی   اری ب  ریکاغذ گ هی -  ! 
 وش یدار دنِ یباِز اتاق ، دوِر خود چرخ مهیتوانست از دِر ن یم

ند یرا بب   
شده خب ؟!رمان هور  یچ -  

 
 
 
 
 
 
 
 

ماهان ، پر بود از  یِ شد  صدا کیبه اتاق نزد  شتر یب ماکان
  خشم



  هیکردن  امروز صبح از   دایرو پ  د یاحتمال حم -

زنگ زده به مادرش  امشب قراره برن سمِت    یسوپرمارکت
 مرز و از اون

آدرس  نیکن ا دایکاغذ پ الی از کشور خارج بشن   ِد  سمت
سیرو بنو  ! 

  یکرد ؛ احتمال همراه با کس  کتهیاو د  یِ شمرده شمرده برا و
ی خط به ماهان مشخصاِت مکاِن مورِد نظر را م یِ که آن سو  

  داد
دروِن جوِد ماکان آتش روشن کرد  ی باره ، کس کی به  انگار   
نم نمک از هم گشوده شدند  دست به سمت   شیها لب

هستند که متوجه  ریدانست آنها آنقدر درگ یبرد و م رهیدستگ  
برادرش گوش داد  یِ نشوند  در را بست و به صدا اش    
 ادداشتیکند  ذهنش به طوِر خودکار آن را   یود سعنب لزم
کرد  یم   

! ماکان یلعنت -  ! 
را   د یحضورش شد  به سرعت کل یماهان متوجه  ییگو

  چرخاند و در را قفل کرد 
آمد  یم وشیدار یها اد یماهان و فر یِ مشت ها یِ صدا   
، انتقاِم او بود  نیا یول   
رفت اما  نیزد و به سرعت از پله ها پائ رونی خانه ب از     

 !ماکان ؟ -



چشم   نشیفرهاد و سهراب بودند  به دنباِل ماش  د یچرخ
، پارک کرده نگی دِر پارک یِ که جلو  ینیماش دنِ یچرخاند وبا د   

گفت ی ، "لعنت"  بود    
به سمتش آمد  فرهاد    

؟! چه خبره ؟ هیچ - ! 
سمت او رفت و دست دراز کرد  به   

رو چتیسوئبده من  -  ! 
د یاما دست عقب کش فرهاد    

ه؟یچ گمیم - ! 
زد  اد یجلو برد و فر شتریدستش را ب ماکان   

صاحاب رو یبده اون ب گمیم -  ! 
آمد  شیبود که پ سهراب   

یچ ی گیماکان   م  -    
  یتلفِن همراِه دروِن دستش ماند و ماکان م یِ رو نگاهش

رمان هور  د یتوانست ناِم ماهان را بخواند  غر  
 
 
 
 
 
 



 
 

برم   د یکردن ! با  دایرو پ شرفا یکردن  اون ب داشونیپ -

  سراغشون 
اخم کرد و رِد تماس زد  سهراب   

، نه ؟ م یما بر خوادیماهان نم - ! 
را تکان داد سرش   
 ! نه -

کرد ؟ یم د یلب بر هم فشرد  چه با  سهراب ! 
  نکهیا ا یگرفتند   یماکان را م یِ ماند و جلو یماهان م  منتظرِ 

تنه به دِل دشمن بزند ؟ کیدادند   یبه او اجازه م ! 
د یبه فرهاد پرس رو   

؟  م یکار کن یچ - ! 
مشتش را فشرد  فرهاد    

ـدویمن نم -   
بتواند جمله اش را کامل کند ، ماکان چنگ زد و    نکهیاز ا قبل
رنگ  د یسف یِ خودرورا از دستش گرفت و به سمت  چیسوئ  
  رفت
استارت نزده بود که دِر کنار و دِر عقب گشوده شد و   هنوز

    دو مرد هم ، سوار شدند 
گفت فرهاد    



   اد یاز اونجا در م گهید  ی قهی به هر حال داداشت تا چند دق -

میبهتره قبل از اون و رفقاش ، ما برس  ! 
نداشتند  نیهم جز ا یچاره ا و   

دانست که او ،    یو م د یاو را د  بدنبسته به  یاسلحه  سهراب
ندارد یمساعد  یِ حاِل روح  

  شانیگرفتند ، به رو یاو را م یِ شک نداشت که اگر جلو و
د یکش یاسلحه م   

  یدل م د یام نیشدند و به ا  یچه بهتر که همراهش م پس
  بستند که ماهان ، هر چه زودتر خودش را برساند 

# 
*** 
آنها شد  کِ ی داد ، نزد  یتکان م  یکه سر  یدر حال فرهاد    

دونهینم ی زیچ یکس -   
ضرب گرفته نیزم یِ بود و با پا ، رو ی ، عصب  ماکان   

را  نیدانست ماهان ممکن است هر لحظه سر برسد و او ا یم
رمان هور  د یرس ی اول به آنها م د یخواست  خودش با ینم  

 
 
 
 
 



 
 
 

سهراب و فرهاد نگاه کرد  آنها هم کالفه بودند  آدرس ،   به
آن هِ یشب ییو دور از شهر ، جا یمیقد   یآنان را به محله ها  

آبادتر ، با   یاما کمشده بود  ر یدرگ وانیکه با کاوه و ک یباغ
بودند ، رساند  گریکد ی واریبه د  واریکهنسال که د  ی خانه ها   

آوردند که  ی سردر م  ییرفتند ، از جا  یهر طرف که م از
شناختند  ینم   

دست در مو فرو برد  نتوانست جمالِت آخر را بشنود و   کالفه
از آن برزیفر شکارِ یکه پ یاز محدوده ا یبیتنها به طور تقر   

گرفته ، آگاه بود  تا آن لحظه تنها دو سوپرمارکت   تماس
کردند   یم یاطالع یکنند و آنها هم اظهاِر ب  دایتوانسته بودند پ  

 
کرد که اشتباه نموده  ی بود ، حس م ستادهیحال که آنجا ا د یشا

  است
خودش  یزندگ د یکرد  شا یبا خودش همراه م  د یرا نبا آنها
جان خودش را  شد ینداشت و خشمش ، باعث م تیاهم  
اما آنها رد یبگ دهیناد     
که   یکت  د یکه دو مرد را د  د یبگو ی زیگذاشت تا چ   شیپ یقدم

او آشنا بود  به  یِ آنها ، برا رِ یز یِ به تن داشتند و برآمدگ  



گفت یو فرهاد اشاره زد و به تند  سهراب   
 ! مامورن -
و به انتظار نشستند  دند ی کش یواریرا پشِت د  خودشان   
پچ پچ کرد  فرهاد    

 !خب ؟ -
د یلب کش یِ زبان رو ماکان   

دنبالشون رمیم -   
جلو آمد  یاخم کرد و کم سهراب   

؟ یریم - ! 
آورد  رونیب واری تنه اش را از پناِه د  میسر تکان داد و ن ماکان

  و در همان حال گفت
انتقامِ  نیاشتباه کردم آوردمتون  ا  رم یآره   م -    

و   د یاش را چسب قهی  یجمله اش تمام شود ، دست  نکهیاز ا قبل
د یکوب واریاو را به د    

باشه ادتیانتقاِم ماست !  نیا -  ! 
لب بر هم فشرد  ماکان   

که خوامیاما من نم -     
او را نداشت    یِ حرف ها  دنِ یشن یحوصله  گرید  سهراب

  دستش را تکان داد
بابا ریبرو بم -  ! 



که   ی کوچک و بزرگ یِ خودروها  ی هیجلوتر از او در سا و
به راه افتاد رمان هور  نیپارک شده بودند ، به دنباِل مامور  

 
 
 
 
 
 
 
 

و   کی بار یچیبزرگ گذشتند و از پ یکوچه  کی  انِ یم از
عبور کردند و حواسشان بود که فاصله شان را با آنها  یمیقد   

کنند  حفظ   
گفت د یکش یسرک م وارید  ی همانطور که از گوشه   فرهاد    

برن ؟ خوانیم  گهیچه قدر د  - ! 
آمد و آهسته آهسته به   رونیب ه یقبل از او ، از سا ماکان

  دنبالشان رفت
   اونقدر که برسن به -

از حدقه   شی دهانش نشست و باعث شد چشم ها یِ رو یدست
مچ گذاشت و تالش کرد تا یِ دست رو  ند یایب رونیب  

را نجات دهد  خودش   



داشت که فرهاد و   نیهم ، نشان از ا د یشن یکه م  ییصداها
  سهراب هم در حاِل تقال هستند 

  گریو دسِت د  شیدست دوِر گلو کی که  یزورش به مرد  اما
د یرس  یدهانش فشرده بود ، نم یِ رو   
  کِ یبار یاو را عقب عقب و کشان کشان ، در کوچه  مرد 

 یبه در زد و او را عل یآرام ی پشِت سرش برد  با پا ضربه 
 رغم
و  د یچرخ نکه یو به محِض ا د یو تالشش داخل کش جدال
کرد ، ماکان دست به سمِت اسلحه اش برد  شیرها   
مهراوه  ردستانِ یز رِ یخورده است و اس بی کرد که فر فکر

   شده است اما
 ! مــاکـــان-

ماهاِن   یِ که بر سرش آوار شد ، صدا  یغرِش خفه ا  نیا
بود  نیخشمگ   

را نگرفته   شی جلو یبلند به سمتش آمد و اگر کس یی گام ها با
گرفت  یم شی مشت و لگد ها  رِ یشک همانجا او را ز یبود ب  

 
اش گذاشت شانه  یِ ، دست رو  یمسن مردِ    

 ! ماهان   آروم -
د یو غر د یدسِت او ، سرک کش  یِ از رو ماهان   



با   ی ؟! تو چ  یبا خودت فکر کرد  یاحمق ! چ  ی  کهیمرت -

؟ یخودت فکر کرد  ! 
بار با هشدار گفت نیهم همان مرد ، ا باز   

کهیسرگرد ! آرومتر ! سوژه نزد  - ! 
بود و ماکان هم همانطور  رهیهنوز به برادرش خ ماهان

ست ینگر یبه او م دهیدر ییلجوج و با چشم ها   
نبود از کارش  مانیپش یا ذره   

  یاش را گرفت و او را سمِت اتاق  قه یدست انداخت و  ماهان
  هل داد 
د یگردنش را گرفت و او را به سمِت پنجره کش پشتِ   

بود ؟!  نی! ِکرمت هم   گهید  نی! بب نی! خوب بب  نیبب -

اونجاست !رمان هور  کهیاونجاست ! اون زن  
 
 
 
 
 
 
 
 



را نشان داد که به  یمتروکه ا یِ میاز پنجره ، خانه باغ قد  و
سر به  یِ پشِت آن خانه قرار دارد و درخت ها د یرس  ینظر م  
آورده بودند د یرا پد  یخوفناک ی اش ، منظره  دهیکش فلک   
  ی شانیدرون اتاق زد و دست به پ یرا رها کرد و چرخ او

  گرفت
تلفِن همراه ،    گنالِ یس قِ یزد  اگر از طر  یدر دهانش م قلبش
کرد چه ؟ ینم شانیدایپ ! 

  ی گرفت و ماکان متوجه مامورها نم یاگر نقشه اش نم اصال
 !شد چه ؟

برادرش  یِ اش به خشم و سرگردان هیرا شاکر بود که تک خدا
به مهراوه به هر دنیرس یِ دانست برا  ی داده بود  م جه ی، نت  
زند  یچنگ م  یزیچ   
به سمت شان برداشت یسهراب و فرهاد نگاه کرد و گام به   

ا چرا ؟! خر مغزتون رو گاز گرفته ؟! شماها چرا  ِد شم -

؟ نیاحمق شد  ! 
د یلب کش یِ زبان رو فرهاد    

   میحداقل همراهش باش م یگفت   می ریجلوش رو بگ مینتونست -

فتهیهمه مون ب ی، برا فته یقراره ب  یهر اتفاق    
سر به تاسف تکان داد  ماهان   

! گــند  نیگند زد  -  ! 



برادرش نگاه کرد که خونسرد بود  دوست داشت تا جا   به
  ! دارد او را بزند 

-   سای؟ که زودتر از پل یفکر کرد  ی چ کتیبا اون مغِز کوچ

  ی ماکان ! احمق ! هر چه قدر من سع ی!؟! احمق   یرسیم
کنم یم  
وسِط  ی پریرو از دردسر دور نگه دارم تو باز جفت پا م تو

؟ یدردسر و بدبخت ! 
آمد  یتاه نماما کو ماکان   

لمیاگر قبل از اون ف د یشا   یدور نگه دار یتونیمنو نم -    
  ی قی نفِس عم  د ی گرفت و نتوانست سخن بگو شیگلو یا لحظه

تر گفت  یبار جد  نیرساند و ا ش یها ه یرا به ر   
چشـم !   گفتم ی، م یگفت یم  یبود ، هر چ لمیاگر قبل از اون ف -

رفته  ادمی ، نه !  دمیالن نه ! الن که دوباره به چشم د  یول  
به   یرفته بود چ ادمیدسِت شماها شده بودم و   رِ یمن اس   بود 

حال ، جز به جزء اش رو ، صحنه به  یسِر فرشته اومد  ول  
هاش ، التماس هاش ، دست و پا زدن  هی! گر ادمه یرو  صحنه

منو یتونیتو گوشمه ! نم کرد یاسمم رو صدا م یهاش ! وقت   
یکن دور  ! 
داخل   اهپوشیس ی ، مامور د یبگو ی زیماهان چ  نکهیاز ا قبل
  آمد 

نشده تیهنوز سوژه رو یمستقر شدن  ول روهایقربان ، ن -   



د یسر تکان داد و پرس ماهان   
رو که به خودتون  ی؟! توجه نیکن دایرو پ ریمس نیتونست -

؟ نیجلب نکرد  ! 
مشخص بود رمان هور شی، فقط چشم ها اهپوشیمرِد س از  

 
 
 
 
 
 
 
 

مینه قربان  مراقب بود  -   
او زد  یبه شانه  یدست ماهان   

   میاشتباه کرده باش د یشا  مییخب  منتظر خبِر بچه ها  لهیخ -

کنه یرو اعالم م اتیاگر درست بود ، سرهنگ شروعِ عمل  
 

د یسمِت او چرخ یرفت ، ماهان بدون معطل رونی که ب مرد    
هر سه تون رو مشخص کنم !   ف یتا تکل د یبمون نجایفعال ا -

نیبر نجایزود از ا یلیخ د یبا   



برداشت زیسمِت او خ ماکان   
   اما مـن -
بار بود که   نیاول نیو ااو را گرفت  یِ دست گلو کی با  ماهان

د یچش یبرادرش را م یِ ماکان ، قدرِت بازو   
  نیکه ا یی من با بچه ها  یِ منو بچه ! تو الن برا نیبب -

  خوامی، هم اونا ! نم ی! هم تو برادرم یندار  یفرق روننیب
 حماقِت تو

جوِن اونا رو به خطر بندازه ! پس بتمرگ و به حرفم گوش   ،
 ! بده
که   دند یرفت و د  رونیاو را به عقب هل داد و از اتاق ب سپس

قد بلند که آنها را  یبا اشاره اش ، دو تن از همان مرد ها  
ستادند یدر ا یِ کشان به آنجا آورده بودند ، جلو کشان   
زد  واریبه د  یبا خشم ، لگد  ماکان   
تر از گذشته بود   یحال عاص او   
اگر قبال خودش در  د ی، او را از پادرآورد  شا لمیآن ف دنِ ید 

بدنتوانست  ینم   گریوقت د  چی متِن حادثه حضور نداشت ، ه  
کند اما راست     

بود  دهی بار چش کیدرد و زجر را  او   
بود و باعِث ُگر گرفتن و   یادآور یکشنده و   یدوم شوک بارِ 

خاکستر  رِ یآتِش ز دنِ یشعله کش   



؛ تنها و   د یکش  یم  اد یزد و فر  یرفت ، حرف م یراه م اگر
مهراوه بود  یبدِن تکه پاره  دنِ ید  دِ یتنها به ام   

توانست   یکوتاِه خانه م  وارِ ید  یِ از رو  ستاد یپنجره ا کنارِ 
تشر زد  ی که کس ند یعمارت را بب   

کنار آقا ایب -  ! 
اهپوشیس یِ از همان قلدرها یک یچرخاند    سر  ! 
زد   هیتک واریکرد و کناِر پنجره به د  یپوف   
ماهان   یچند بار  د یشن ی م ییبود و پچ پچ ها  یی و آمدها رفت
د یرا د    

 ستادهیا گریو فرهاد هم ، در هم و گرفته سمِت د  سهراب
  بودند 
که هر چه که بشود دانست  یبود و م رونیماکان اما به ب نگاهِ 

به آن برسد و مقصدش ، مهراوه بود  د یکه با  ی ؛ نقطه ا   
شد رمان  داریدانست چه قدر گذشت که ماهان دوباره پد  ینم

 هور
 
 
 
 
 
 



 
 

وقِت رفتنه   الی -  ! 
به اعتراض ، دست مشت کرد  ماکان   

رمینم  ییمن جا -  ! 
گفت یبا لحِن بد  ماهان   

اریسِگ منو بال ن  یِ ! رو یخوریتو __ م -  ! 
کرد  یبا تعجب به دو برادر نگاه م سهراب   

بود اما او که از دِل مرد خبر   دهیند  نیگاه ماهان را چن چیه
  نداشت
شیپر بود از تشو ماهان    

تله  کی ایبود   د یدانست آمدنشان به آنجا بر اثِر اشتباِه حم ینم   
ترساند   یاو را م نیا و   
خودش و برادرش یفقط برا نه    
  اتیعمل نی که تحِت امر او در ا ییخاطِر تماِم جوان ها به

کردند  یشرکت م    
از آنها   یکی   یخواست به خاطِر خشِم برادرش ، حت ینم و
ند یبب بیآس   

او درآمد  ی شانه به  شانهجلو رفت و  ماکان   
کنه رونی ب نجایمنو از ا رسهیزورش م یک  نمیبب -  ! 

د یپر حرص، خند  ماهان   



 ! ل اله ال للا -
و او  د یماکان را چسب ی  قهی،   ی حرکت ناگهان کیدر  سپس

هل داد و بعد ، به آن اطیو وسِط ح د یکش رونیرا از اتاق ب  
اشاره زد  دو   

الی -  ! 
وجودشان را گرفته بود    ینداشتند  احساِس مزخرف یا چاره

مسلح که دور تا دورشان را گرفته  یآنها در مقابِل مردان  
، چه داشتند ؟ بودند  ! 
شان؟ ییجز خشم و حِس انتقام جو ی زیچ چه ! 
هم شده بود  شتریتعداِد آنها ب  حال   
شد و آرام گفت کیبه ماهان نزد  یکس   

اطراف هم تحت پوشش هستن ،   یقربان ، ساختمون ها -

گ گفته کهسرهن    
که باعث شد تماِم مرداِن حاضر  د یچ یپ یبلند  یِ ناگاه ، صدا به

بخورند و بعد  یتکان    
  ی سقِف خانه   یِ رو  ییکه گو اهپوشیاز همان مرداِن س یکی
و مخروبه پناه گرفته بود ، سقوط کرد و بعد  رمان   یمیقد 

 هور
 
 
 



 
 
 
 
 

شد ، جو را به هم   جاد یکه ا ی ها و همهمه ا کیشل یِ صدا
ختیر   
،   شانیسرعت دسته دسته شدند و به دستور مافوق ها به
کردند  ی ریجاگ   

د یغر ماهان   
اشتباه کرد ؟ ی اشتباه کرد ؟! ک یک - ! 

گفت اطیح  یِ از آنسو یکی   
اطراف   بچه ها   یِ از خونه ها ی کیکرده بودن ! تو  نیکم -

دنیرو د   ! 
د یکش رونیش ببدناز پشِت   ی میس  یب ماهان   

  طبِق دستورالعمل ! طبِق نقشه ! همه گوش به فرمان -
  ینشان م د یرس  ی که به گوش م ییها غیها و ج کیشل یِ صدا

اطراف آغاز شده یخانه ها ی  هیقبل از تخل یریداد درگ   
خواست  یرا نم نیا او   

به سمتش آمد  سرهنگ   
   بچه ها وارد عمل شدن -



رفت   یا ژهیو  نِ یبعد ، از کنارش گذشت و به دنباِل مامور و
واریکه از د  ینقب  قِ یو از طر  دهیصف کش گریکد یکه پشِت    

داشتند داخِل   یزده بودند ، سع ختهیفرو ر  مهی و ن یمیقد 
عمارت شوند  یمحوطه    

اما   رند یدردسر موضع بگ یبود که توانستند ب ار یبا آنها  خدا
زودهنگام ییشناسا نیا    
زده   خیلحظه حس کرد تنش  کیو  د یدوِر خودش چرخ به

  است
از سهراب و فرهاد نبود  یخبر    
ماکان کجا بود ؟ پس ! 

# 
*** 
و   یاهیآن همه س نِ یبود که ماکان ، ب ی ریآغاز درگ انِ یم در

ی که سع یماموران انِ یلباسش م  ی رهیبا کمِک رنِگ ت   
  یگاه  یآتِش گاه و ب کِ یشل رِ یداخِل محوطه شوند و ز داشتند 

شد ، پا به عمارت گذاشت و ی دو طرف انجام م یِ که از سو  
درخت ها گم کرد    انِ یخودش را م یخوش شانس تِ ینها در

دانست یسهراب و فرهاد نم  دنِ یاما سر که چرخاند ، با د   
خودش را بزند  چطور  ! 

د یخشم غر  با   
؟ ن یکنیم یچه غلط نجایشماها ا - ! 



دروِن دستش را نشان   یبال انداخت و اسلحه  ییابرو فرهاد 
  داد

انتقاِم ماست داداش !رمان هور نیا -  
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاه   شانیدروِن دست ها یِ هاج و واج به اسلحه ها  ماکان
  کرد 

ن؟یاز کجا آورد  - ! 
را بدزدند و  شان یآمد که باعث شد آنها سرها یکیشل یِ صدا

  در همان حال سهراب گفت
بچه سوسول کلت   نیخورد  ا  ریواسه اون ماموره اس که ت -

که داداش شمینم یبرداشت  من به کمتر از کالش راض  ! 
به تاسف تکان داد و نگاهش را به اطراف  ی سر ماکان

داد  ی نشان م د یرس  یکه به گوش م ییچرخاند  سر و صداها
 که



ه استها شدت گرفت یریدرگ   
د یلب کش یرو زبانِ    

فرار کنن  پس   توننیپشِت عمارت   از جلو که نم  میبر د یبا -

   مـ
 یبار گلوله ا نیکند  چون ا لیجمله اش را تکم نتوانست

ی آنکه رحم یشد  ماکان هم ب  کیبه سمِت آنها شل ما یمستق  
کرد از آنجا هدف گرفته   یرا که حس م ییباشد ، جا داشته

وقفه انجام داد  ی ب کیشده اند ، نشانه رفت و چند شل   
 ر یی لحظه و در پناِه درخت ها ، مکان شان را تغ کیدر  سپس
  دادند 
، خودش را   رشینظ  یهم جلوتر از آنها و با سرعِت ب فرهاد 

ِس یسرو د یرس  یرساند که به نظر م یبه پناِه اتاقِک کوچک  
ساختمان   یکنار یها وارهیاشد  از آنجا تا د ب  یمیقد  یِ بهداشت

  تنها دو متر فاصله بود 
اشاره زد  فرهاد    

د یایب -  ! 
کرد  کیهدف ، شل یو ب د یسرک کش سپس   
و   دند یکه داشتند دو یقدرت تِ ی و سهراب هم ، با نها ماکان
زدند   هیتک واریبعد ، کناِر او به د  یلحظه ا   
گرفت ی نفس سهراب   

؟ شهیما جرم محسوب م یکارا نیالن ا - ! 



د یخند  ماکان   
شماها هست ؟ یبرا   ستیکه مهم ن  ی کیمن  یبرا - ! 

  ی م اد یرا فر ستیکه بلند ا ییپا بلند شد  صداها  یِ ، رو فرهاد 
شده بودند  شتر یزدند ، ب   
توانست به آن   ی به ساختمان انداخت  اگر م  ی، نگاه ماکان

توانست ی برسد   اگر م وارید     
  ر یسف یری که ت د یبگو یز یو خواست چ د ینگاهش را د  سهراب

شانه اش نشست و او ، مقابلِ   یِ رو ییکشان و از ناکجا ، جا  
افتاد  نیبر زم شانیها نگاه   
شده  نیبه بدِن نقِش بر زم  رهیوق زده ، خ ییبا چشم ها ماکان
د یکش اد یدوستش بود که فرهاد ، فر ی   

 بخواب !رمان هور -
 
 
 
 
 
 
 
 



 یو لحظه ا د ی کش  نیزم یرا گرفت و رو راهنشیپشِت پ و
تنه  انِ یبود گذشت و م ستادهیا مه یکه او ن ییاز جا یری بعد ، ت  

فرو رفت  یدرخت ی   
زد  شی، با ترس صدا فرهاد    

 سهراب ؟! ســهراب !؟  -
دند یپردردش را شن یِ صدا   

کهیزهِر مــار ! خب منو بکش کنار مرت -  ! 
با دست ، صورتش را پوشاند  ماکان   

ایخدا -    
  ررسیو او را از ت د یسهراب را گرفت و کش یِ ، پا فرهاد 

  خارج کرد 
بی  رغِم ت یبزند و عل هیتک واریبه او کمک کرد تا به د  ماکان
که سهراب داشت تا نشان دهد که حالش خوب است اما ادب  

بود د یاش شد  ی زیو خونر قیعم زخمش   
فرهاد گذاشت ی انه ش یِ ، دست رو ماکان   

من ششیتو بمون پ -    
سهراب اعتراض کرد  که   

داداشت مثل   یِ ! النه که رفقا  مونمی م نجای! همست ین میزیچ -

اونا فرار کنن نکهی! قبل از ا نجایا زنی مور و ملخ بر     
در حرف   یکرد که حت  یاش را م ی گرفت  تماِم سع ینفس

آنها را سست نکند  یِ نداشته باشد و پا یزدنش هم وقفه ا   



بهشون    فعال   فعال   یبرس د یفرار کنن با  نکهیقبل از ا -

 ! سرشون به مامورا گرمه
به زخِم او اشاره زد  فرهاد    

 ! آره ! معلومه -
اما سر تکان داد  سهراب   

د یبر -     
توانست ، او هم بدون شک عالقه داشت همراهشان    یم اگر
  برود 
از   یکیشد اگر حداقل  ی م فیآمده بود ، ح نجایکه تا به ا حال

یآورد ول  ی در نم یآنها را از پا     
شود  ی م ر یدانست که دست و پاگ یم   

سهراب با   یفرهاد و ماکان رد و بدل شد و وقت انِ یم ینگاه
تکان دادند یخشم آنها را صدا زد ، سر   

اخت   اند  یاتاقک به اطراف نگاه  گرِ ی، از سمِت د  ماکان
  ی م دهیها شن یر یها و درگ اد یها و فر  کیشل یهنوز هم صدا

 شد
در آن اطراف نبود  یکس اما   
، اسلحه اش را محکم در دست گرفت و بعد ، مثل باد   پس
بود رمان هور دهیچسب واریبعد ، به د  یو لحظه ا د یدو  

 
 



 
 
 
 
 
 

هم خودش را کناِر او رساند و نفس نفس زنان گفت فرهاد    
رفت بال شهیاز پنجره م   الی -   

او قالب گرفت وقت   یِ ش جا داد و برابدن  انِ یُکلت را م و
کردند  ی عمل م د یتعارف کردن و فکر نمودن نبود  با   

او گذاشت و  یدر هم گره شده  یِ دست ها یِ ، پا رو ماکان
بکشد که قصد کرد که خودش را بال    

  ختند یگر  یکه با سرعت م ییها هیسا  د یآنها را د  شیها چشم
برسانند که به  ی داشتند خودشان را به دِر پشت یو سع  
د یرس ی م ی میقد  یباغ   
د یغر   

 ! بی ادب -
 ی آنکه فکر  یفرهاد برداشت و ب یِ دست ها یِ ، پا از رو  پس
بترسد ، نعره زد  ایکند    

 ! مهــراوه -
د یبه سمِت آنها دو و   



، اما او توقف نکرد  د ی شان را د  مکث   
  یاو فقط م  یخواند  ول یاو را م  یپشِت سر هم ، کس از

  خواست به آنها برسد 
د یشن یپر درد  ادِ یفر یِ که از در رد شدند و بعد ، صدا د ید    

اش گذشت  فرهاد   ی کیاز نزد  ی ریو حس کرد ت سرچرخاند 
افتاد بود  نیزم   یِ عقب تر از او ، رو یکم   
د یکش داد    

 ! فرهــاد  -
و بعد ،  د یآمد ، اما او باز سرش را دزد  یگرید  کِ یشل یصدا
یی به جا  یاپیپ  ییکرد که گلوله ها ی انگار از او دفاع م یکس  
  کیشده ، شل یراندازیکرد از آنجا به سمِت او ت ی حس م که
  شد 
  یب و از دِر عق د یفرهاد را گرفت و کش یِ دو دست ، بازوها با
داد  هیتک واریبرد و به د  رونیب   

به صورتش زد  ی از هوش رفته بود ، ضربه ا بایتقر فرهاد    
یفرهاد ؟! فرهاد ؟! لعنتـ -  ! 

  نکه یقبل از ا ی، به سرعت سرچرخاند ول د ی شن ییپا یِ صدا
ِش یپ ایاش نشست و دن قه یشق یِ به رو ی، ضربه ا ند یبتواند بب  
شد  اه ی، س چشمانش   

*** 
بود  دهیچی، در سر و گردنش پ بیعج یدرد    



د یشن یم ییصداها   
را از هم دور    شیخواست پلک ها  یآشنا  دلش م ییصداها
توانست رمان هور ینم یکند ول  

 
 
 
 
 
 
 
 

د یبه گوشش رس یکرد که خنده ا  یا سرفه   
خنده نیآوا   ا نیصدا   ا نیا    
کرده بود ،  نی که سرش را سنگ یوجوِد درِد فلج کننده ا با

د یخودش د  یِ رو ِش یپ ی را گشود و صورت شیچشم ها   
یدالــ -  ! 

با سرعِت نور ، به خاطرش آمد  سهراب  زیچ همه    
   فرهاد 
را تکان دهد که متوجه شد آنها را با   شیکرد دست ها یسع
، بسته اند  یطناب   

سرش را تکان داد  مهراوه   



میندار طنتینچ نچ نچ ! پسِر بد ! ش -  ! 
او ، تف نمود  یِ پا  ِش یآِب دهانش را جمع کرد و پ انماک   

 ! کثـافت -
بال فرستاد  ییاما ابرو مهراوه   

ماینداشت ی! بددهن ــزمیعز -  ! 
بر صورت    ینکی ع  ستیتار به او نگر یبا چشمان  ماکان
  نداشت

خواست بداند که کجا هستند   ی کرد  م  زیرا ت  شیگوش ها اما
ی محل یِ کیداد هنوز نزد  یآمد ، نشان م یکه م ییو صداها  
آغازشده یر یکه درگ هستند    
  ی، اما بازساز   یمیقد   یداد ساختمان یاطرافش نشان م طیمح

  شده است
نشست یکیپالست یِ صندل  یِ ، رو مهراوه   

تو   میساعتم نشده که زد  م ین    ار یبه خودت فشار ن اد یز -

محکم بود ؟   یسرت   آخــِ  ! 
 یبه اندازه  د ی که شا د یرا د  یگشوده شد و ماکان ، کس  یدر

  مهراوه ، به خونش تشنه بود 
گوش  رِ یتوجه به او ، خم شد و ز ی در را بست و ب د یحم

د یغر یگفت  او هم به آرام یزیمهراوه چ   
اونجا رو تله کنم    د یتوئه ! خوبه عقلم رس یِ __ کار نیا -

می خالص ش میتونی م یک  نیبرو بب  ! 



  رونیبه ماکان انداخت و بعد ، از اتاق ب ینگاه می هم ، ن د یحم
  رفت

سر کج کرد  مهراوه   
؟ گفتم یداشتم م یخب   چ  - ! 

  ای از آن خانه  رون یاش ، باعِث تعجب ماکان بود  ب یخونسرد 
یصندل یِ داشت و او رو انیجر ید یشد   یِ ریاتاق ، درگ  

داد  یماکان را با انگشِت اشاره اش تاب م  یو اسلحه  نشسته   
لحظه ، حس کرد که   کیرا تکان داد و در  ش یمچ ها ماکان

رمان هور  ستند یمحکم ن یطناب ها به قدِر کاف   
 
 
 
 
 
 
 
 

شان شده بود  یتوجه ی عجله باعِث ب ییگو   
و در همان حال گفت د یلب کش  یِ زبان رو پس   

  یدرجه از پست نیبه ا یچطور  نمیدوست دارم بب یلیخ -

؟ ید یرس ! 



پا انداخت  یِ پا رو مهراوه   
  ی رو برا یموضوعِ خوب یول  ست ین اد یهوم   وقتمون ز -

  می زنت شروع کن ی چطوره از قصه   یصحبت انتخاب کرد 
 !؟
# 

بال فرستاد  ییابرو   
 !خوِشت اومد ؟  -

سر داد و گفت یماکان ، خنده ا یدر هم رفتِن چهره  از   
تر   یاز اون طولن لم یزنت طاقت نداشت ، وگرنه ف فیح -

شد یم   
د یزد و با خشم غر ییدست و پا  ماکان   

 ! خفـه شو -
به    یگریکه خورد ، فشاِر د  یو تکان  اد یفر نیبا استفاده از ا و

دوِر دستش آورد  یِ طناب ها   
رفت یم  نیاش به شدت بال و پائ شانه   

برو خدا رو شکر کن مهراوه   برو خدا رو شکر که دست   -
طرف افتاده بود  ه یات  کهیهام بسته اس ! وگرنه الن هر ت   

را به هم فشرد و تالش کرد مچ   شیهم ، کِف دست ها باز
را از هم دور کند  شیها   

شد  بدنو دست به  ستاد یا مهراوه   
 !خـدا ؟ -



لبش بال رفت ی گوشه   
من خودمم ماکان خــان یِ خدا -  ! 

آمد  جلوتر   
  ییدماغ بودن  تو ماجرا یِ خونواده زنت ، از اول هم مو  -

  یهد  یِ نداشت  بابا  یدخالت کرده بودن که بهشون ربط
 جونت
بعدش هم که ُمرد و به درک    کرد یکاِر پدرمو خراب م داشت

! از  یواصل شد و اون مدارک گم شد  اما بعد   تو اومد   
دور   یاد ی، ز  یکرد یدخالت م یداشت یاد یخونواده   ز همون

گرفتیقرار م برز یما و فر   نِ یب د ینبا ی، کس یبرداشته بود    
بار ،   هیاگه فقط   یول زد یتعادِل قدرت رو به هم م د ینبا یکس
اتفاقا  نی کدوم از ا چی، ه یکرد   یوجه مبار به من ت هی  
فتاد ینم   
ماکان   یگردن و سپس گونه  یِ آمد و نوِک اسلحه را رو شیپ

رمان هور  د یکش  
 
 
 
 
 
 



 
 

تو  یداره  ول اجیمثه تو احت ی مثه من ، به مرد  یزن -

  شیپ یقرار نبود اونطور  د ید   ی رو م  کهیچشمت فقط اون زن
  بره
اونجا هم فرشته ، فرشته از دهنت   ی حت دمید یم یوقت یول
که  یوقت فراموش نکن چ یکنم که ه ی، گفتم کار فته ینم  

اومد  نیفاحشه پائ  هیجونت در حِد  فرشته  ! 
چون مواِد مذاِب حاصل از فوراِن آتشفشان ، دروِن رگ   خشم
کرد  ی و صورتش را تب دار م د یلغز یم شیها   

به خودش داد و پر از نفرت گفت یتکان محکم دوباره   
!   یدختِر شاهمراد     برزیمهراوه     زِن فر ییفاحشه تو -

جونَِور ؟ ی هست یتو چ ! 
را بال   شیابرو یِ پس رفت و باز تا  یگام م ی، ن مهراوه
  انداخت

  تم یام ! هو یهستم ؟! من مهراوه شاهمراد یمـن ؟! مــن چ -

روز ، دِم مدرسه  ه یکه  دمی فهم  یکردن  وقت  یرو ازم مخف  
دختِر   دونستمیاومد سراغم   فقط ده سالم بود ! من م یمرد  هی

دمیخودم تو حرفاشون شن  ستم یاون کماِل احمق ن  ! 
!   ستیکه من بفهمم کمال پدرم ن  د یترسیاحمق ترم ، م مادرِ 
! مادِر من شم؟یکه من چه قدر خوشحال م د یفهم  ینم  



باشه ! پدر   یشاهمراد   کاووِس ینداشت که زِن ک اقتیل
ه ی قِ یبزرگ کرد که ل یحواسش به من بود ، منو اونطور  

بود  یشاهمراد   ! 
د یسرش را عقب برد و خند  ماکان   

  ی؟! پدرت ک  یبود  ی چ ی! فکر کرد  یا وونهیدختر تو د  -

  ی ، مخترع ی، امپراطور یدختر نابغه ا  یبود ؟! فکر کرد 
ی زیچ  
  هیبرات مهمه ؟! تو فقط دختِر  تتی؟! که انقدر هو یبود 

ته جوب هم   یِ که ارزشش از آشغال یبود  ی فرار یِ قاچاقچ   
 ! کمتره
صورتش نشست و بعد ، با   یِ مهراوه با خشم به رو چشمانِ 

که باعث شد دردِ  د یماکان کوب ی گونه  یِ پشِت اسلحه به رو  
وسِط   ییکرد جا ی حس م  د یچیدر سر و جانش بپ یشتریب

جا به جا شد   یز یسرش ، چ    
کرد و جاِن   یرا باز م  شیدست ها د ینبود  با  الشیخ نِ یع اما
گرفت یعلِف هرز را م نیا   

د یکش ینفس مهراوه   
  یتو حت  گمیبودن م یاز شاهمراد  ی ک یدارم برا نیبب -

،   بافتم یاون همه برات دروغ م یکه وقت یانقدر احمق بود 
 دنبالِ 



دروغ  از تو   ای  گفتمیراست م ین یکه بب  یو جو نبود  پرس
یِ قدرِت تو یوقت  یفهمیداشت ؟! تو چه م شهی م  یچه انتظار  

 دایداره ؟! پدرم اومد منو پ ی چه لذت یهات رو بشناس دست
گفت  از کارهاش گفت  قیکرد ! باهام در تماس بود   از حقا  

از   و نداختیگفت که ترس به جوِن همه م شی از امپراطور 
کرد  اون منو با اصلم آشنا کرد  با  انتیکه بهش خ یق یرف  
که تو دستهام بود  یقدرت   
 شیکرد ، طناب ها شل تر شده اند و دست ها  یحس م  ماکان
تواند آزادتر بچرخاند  یرا م   
  ن یصورتش ، کم کم از ب یِ و آن خونسرد  دند ی لرز شیها پلک
، حرف  یبه نقطه ا رهینبود  خ ایدن نیدر ا یی رفت  گو یم  
زد رمان هور یم  
 
 
 
 
 
 
 
 



 یداشت  سالها بود سع نهیسالها بود از پدرم ک برز یفر -

بار موفق شد  باعث شد پدرم فرار  ه یاونو خراب کنه   کرد یم  
که   یبره  اما برگشت   پر قدرت تر  اونقدر قو رانیاز ا  کنه
پدرم بود که   یمجبور شد سر خم کنه  که بزرگوار برزیفر  
تا چاق ترش کنه و بعد به موقع   د یاما فقط بخش   دشیبخش
وسط یاش کنه    منم راه پدرم رو رفتم ! تو اومد  ی قربان  
فکر کرد پدرم   برزیوسِط انتقاِم ما  من و پدرم  فر یاومد  ،

که حاضر شده دختِر جوونش باهاش ازدواج کنه و دتشیبخش  
پدرم منو   دونستی! نم الیکنه  مردِک خوش خ  ی زندگ کنارش

کنه یمثه زهر وارِد خونش م    
توانست دستانش را کامال آزاد حس کند اما  ی ماکان م حال    

  ی بار هم به او توجه نیداخل آمد و ا د یدر باز شد  حم دوباره
ستاد ینکرد کناِر مهراوه ا   

  تونستن داخِل ساختمون بشن -
  رونیب شی اهایرا به زور از رواو  یکس  یی، گو مهراوه

به صورتش نشست  به   یتکان داد و اخم یباشد  سر دهیکش
 او نگاه 
  کرد 

 !همه شون ؟ -
چانه بال انداخت د یحم   



کاره   نیکه موندن ا یینایا  کشهیطول نم  اد یز ینه  ول -

انی، زود از پا درم ستنین   
دیمهراوه دو  ی به چهره  تی از رضا یموج   

؟ دنی؟! بچه ها رس ی چ نایخوبه  ماش یلیخ - ! 
د یلب کش یِ زبان رو د یحم   

، نه ؟  یبریفقط من    منو با خودت م  رسنیم - ! 
و   شانه  یِ او داد  سرانگشتانش را رو لِ یتحو یلبخند  مهراوه

  سپس گردِن او چرخاند 
رمیتو بهشت هم نم یمن ب    زمیعز -     

به ماکان انداخت ینگاه  می ، ن سپس   
دوستمون حرف دارم  بعدش   نیکم با ا  هیمنم   یبهتره بر -

سراغ کارمون م یبر میتونیم   
، با مکث چشم از مهراوه گرفت و به او دوخت د یحم   

زمیچشم عز -    
رفت  رونیو از اتاق ب د یچرخ سپس   
کردند ، اتاق را از   ی که آنها صحبت م قهیدر آن چند دق ماکان

ک ی  یِ روانیرشیز  ایسوم  ی احتمال طبقه   نظر گذراند   
که از    یدرختان یِ را از شاخه ها نیبودند ، ا ی میقد  ی  خانه

یزد  سطل ها یقرار داشتند ، حدس م دشیپنجره در د   



هنوز ادامه دارد  و پنجره   یداد کاِر بازساز   ی نشان م رنگ
باز که پشت سِر مهراوه بود ، افکارش   مهیو بلند و ن یِ چوب ی
 را
کرد رمان هور  یم د یتائ  

 
 
 
 
 
 
 
 

دروِن  یزد و نگاِه ماکان ، اسلحه   بدندست به  مهراوه
ختیر ی او را به هم م د یدستش را شکار کرد  با    

دستانش ، آزاد بودند حال      
پدرت تو رو با اصل و اصالتت  ی ؟! گفت ی گفت یم یداشت -

؟!   یناز یم ی بودنه ؟! به چ  بی ادب آشنا کرد ؟! منظورت 
ی برا یحت  
   یبود  یدستمال کاغذ  هیآشغال و  هیهم در حد  کاووسیک

دست آموز پرورشت داد تا به   فِ یخوِک کث هیاون تو رو مثه    



ببره  تو   شیازت استفاده کنه  تا بتونه کارهاش رو پ موقعش
کرد فقط به  رمرد یپ  هی مِ یتقد  بی ادبزن خراب و  ه یرو مثه   
زِن   یرفت  نکه ی؟! به ا ینازیم  یمنافع خودش  به چ خاطرِ 

خرفت بچه پس   رِ یاز اون پ نکهی؟! به ا یشد  برزیمثه فر  یکی  
؟ یانداخت ! 
د یعد ، بلند خند با تعجب به او نگاه کرد و ب مهراوه   

من انقدر احمقم که   ی! فکر   فکر کرد برز؟یفر    ـیفر -

سگ تو شکمم رشد کنه ؟! نه رِ یبچه از اون پ هیاجازه بدم      
خوبه    ی لیخ    زم یعز   د یحم   د یحم نیا    یاشتباه کرد    نه

خرفت بود  چه  برزِ یاش چهار برابِر اون فر  ییتوانا  
اش   ی ، تو اتاِق کنار  برزیفر ی لذت داشت که تو خونه  قدر
، ما با   د یکش ی کرد و انتظاِر منو م  یاون داشت کار م یوقت
 هم
میبود    

بود ؟ وانهیزن د  نیماکان گشاد شد  ا چشمانِ  ! 
شک که بود  یب  ! 
بود بر گمانش ید یچهره در هم بُرد ، تائ یوقت و   

و برادرش ! من اون دو تا  وانیمثه ک   یاحمق هیهم  د یحم -

کردم که بتونم ازشون استفاده کنم  من  دایاحمق رو پ  
بال و پر دادم  من بهشون قدرت دادم  من و پدرم !   بهشون

و  وانیاستفاده داشتن    اون ک ییجا هیاما همه شون تا   



  یو برا کردنینم یاگه خودسر یگور به گور کاوه
من و پدرم   تِ یا هوشم یسراغِ خواهرا ومدنی نم ینیریخودش
چ یهم ه  
! انگار    مید یم زه یما بهشون جا کردنیفکر م  شد یفاش نم وقت

ی شما   وقت یِ دنباِل خواهرا می ایکه ب د یرسیبه فکِر ما نم  
داشتم ، بهشون   از ین د ی، مثِل الن که من به حم  مید یفهم هم
اون  می بزن ن یرو زم  برزیفر  میبتون نکهیا یِ برا میداشت ازین  

بود    دهیمثه سگ ترس وانیاحمق تر از خودشون رو ! ک پدرِ 
اون به ق یبود که شما از طر دهیاحمق ترس وانیاون ک  
خوِک   هیبفهمم ، مثه   یو من وقت نیبرده باش ی من پ تیهو
انتقام  یمن چطور  دونستیبکشمش و خودش م فیکث  
به مادرش !    زیهمه چ یب دِ یو حالم عشِق اون حم  رم یگیم
تفاله اس که فقط تو رو به  هیبهش گفتم مادرت  شهیهم  

خبر بده که   فش ی! اومده بود به اون مادِر کث ندازهیم دردسر
کردم  د یسرش در سالمته ! بهش گفتم ! گفتم ! تاک رِ یمثال خ  
شده بود  که از ترس   ریکه د   دمیفهم ینکنه ! منم وقت  حماقت 

خواست ببخشمش یو م د یلرز یپام م یِ مثه سگ جلو    
  ازیدارم  بهش ن از ی، فقط فعال بهش ن  ستیدر کار ن یبخشش

بکشم شی رو به آت نجایا نکه یا یدارم برا    
او نشست و خنده ، به چهره اش   یِ باره ، نگاهش رو ک ی به

 بازگشت رمان هور



 
 
 
 
 
 
 
 

؟! دو تا خونه کوچولو با عمارت فاصله   م ییکجا یدونیم -

که پدرم قبل از   هییکجاست ؟! جا   یدونیعمارت م نیا    میدار  
زمیپدرم    پدِر عز   کرد ی م  یاونجا زندگ رانیاز ا رفتن    
را پاک کرد  که به سرعت آن   د یپر رونیاز چشمانش ب یاشک

در صورتش به او گفت یا انهیوحش یِ و بعد ، با سرخوش   
دارم از اون عمارت   ی! دوست داشتم وقت میی نجایما هم -

خراب کنم   فیکث یِ سای، اونجا رو رو سِر اون پل رونیب زنم یم
 به

پدرم رو سِر دشمناش خراب   یانتقاِم پدرم  خونه   عنوان
لیزده اونجا رو تبد  یچه گند  د یحم دمی فهم  ی وقت شهیم  

  شهیام   هم یبزرگ  من دختِر شاهمراد  یان ت ی ت هیبه   کردم
می، قدرت دار می، ثروت دار میمجهزم   ما پول دار    



  ی، متوجه   د یرا از حصاِر طناب ها رهان شی دست ها ماکان
 زد یکه برخ یاو نبود  منتظِر فرصت بود   فرصت ی حرف ها

 و
رد یاو بگ یِ به گلو دست   

دور تا دورتون    رسهیدستت بهشون نم گهید    یتونینم یول -

سهیپل   
مستانه سر داد  او را نشانه   یبار مهراوه بود که قهقهه ا  نیا

  رفت
احمق رو باش !   یپسره  نیپسره رو ! ا نیا   ایخدا   ایخدا -

ی و دار و دسته اش همه  یعامر  برزیفر یفکر کرد   
شاخه بودن که من   هیجبهه و   هیفقط  ماست ؟! اونا التِ یتشک

نمیرو بب شیداشتم نابود   لیتما  یاز هر کس شتریخودم ب  ! 
    د یکن داشی که پ  د یکه دنبالش بر دمیبراتون دونه پاش خودم
تون  یجا نشسته بودم و باز  هی نکهیداشت ا یچه لذت  

پدرم رو   یمی قد  یِ کشور و دوستا یِ جا یجا  رفتم یم   دادمیم
که در نبوِد پدرم ،  یبرزیفر  برز ی فر هیعل  کردمیمتحد م  

  دونستینم یدرست کرده بود  ول یخودش امپراطور یبرا
چه برسه   کنه ی، اونو از دور خارج م یاسِم شاهمراد  یحت  
پدرم رو   ر یاون باعث شد من د   کاووسی از نسِل ک یکی

ببره     نیاز من ، اونو از ب ریحق نداشت غ  ی بشناسم و کس
 من



اش ، من شدم جهنم اش و اون  هی، من شدم سا ترسوندمش
ی حت  یریگیازش انتقام م  یکه دار ییتو نیکرد ا یفکر م   
  تونه یم دونستمینم  کنمیکه اعتراف م  یرمز   اون رمز اون
بود  دهیاحمق ، فهم یِ برِگ برنده باشه  اون ابهر ه یمن  یِ برا  
داشته   اون   یتو مرِگ پدر و مادِر هد  ینقش هی برز ی فر که

که بترسه  که   برز ی فر یِ رمز رو من ساختم   فرستادم برا  
اون خونه  دمیفهمیکاش خودم زودتر م یمشغول شه  ول ذهنش

ارزش  یخاطره از مرِگ دو تا آدم ب هیاز  شتریارزشش ب  
کنم و   ریرو درگ برز یبودم ذهِن فر نیگذشته اس ! عاشِق ا تو

ی آدرِس خونه  نکه یبهتر از ا یچ   نم یرو بب دنشیعذاب کش  
خودش برادرش بود و   یرو براش بفرستم که به گفته  یکس

خودش برادرش رو به جهنم فرستاده بود   یِ اون ، با دستا   
براتون خواسته بود هر  ا یدن   نیخوش شانس بود  یلیخ شماها

که  یزرو  نیاعتراف هم کنم باهوش بود  د یچند که با  
و انقدر   یباش  ی انقدر قو کردمیوقت فکر نم   چی، ه  یبرگشت

ی بیبا شما که به طرِز عج دنیجنگ یپروا  ول ی مصمم و ب  
  ه یکه مثه  برزیو فر د یگرفتی منو م یِ خوب رِد پاها نیداشت

ی بیقدرتش رو حفظ کنه لذِت عج کرد ی م  یبدبخت سع  
که من نتونستم به اون مدارک برسم و با هر    فیو ح  داشت

ذره ذره از یکه چطور  نم یو بب برز یجوِن فر  یِ برگه بشم بال  



و دسِت خودم  اد یخودم وسط ب  یِ پا نکهیبدوِن ا   رهیمی، م  ترس
دنبالمرمان هور   د یآخر فهم یِ روزها   د یفهم یآلوده بشه   ول  

 
 
 
 
 
 
 
 

از دخترا ،   یکی کرد با دخالت تو کاِر من و مرِگ  یسع   بود 
یمون بزنه   ول  نی، زم می زد  نیهمونطور که ما اونو زم  

هم که   یکم یِ اون آدما یحت گهیشده بود  د  رید   نتونست
 ! داشت رو از دست داد  همه طرِف من هستن ! همه

در هپروت  یی، مهراوه باز هم گو د یلب کش یِ زبان رو ماکان
نیمدت توانسته بود ا نیبرد  چطور در تماِم ا  یبه سر م   

خودش را از ماکان پنهان کند ؟  ی وانهید  یِ رو ! 
  یِ ، آرزوها شی ها یوانگیکه با د  یزن دنِ یبود  وقِت در وقتش

زد  شی آن ها را بر باد داده بود  صدا   
 !مهراوه ؟ -



برده بود ؟! پس چطور در  اد یخورد  او را از  یتکان مهراوه
گفت ؟ یحال با او سخن م نِ یع ! 

د یخند  ماکان   
کرد  تک    ریهمه رو دستگ سیپل  یرو ندار یکس گهید  -

هم  د یطرفت هستن  حم ی کنیکه ادعا م ییتِک اون آدما  
    یکرد تو رو با من تنها گذاشت     تو تعادل ندار اشتباه
شاه دزدا رو  یِ دزِد کوچولو که ادا هیمثه      ید یترس  
ارهیدرم  ! 
ماکان آماده بودند  خم شد  یِ جلو آمد و حال دست ها  مهراوه
 و گفت 

که از تنها بودن با تو بترسم ؟ ی کار کن یچ  یخوایمثال م - ! 
  زیکه به سمِت او خ یرا جمع کرد و در حال ش ی، پاها ماکان
گفت داشتیبرم   

کارو نیا -  ! 
زد   نیو او را به زم د یکوب شیشانه ها یِ رو دست   

با او   یبه سخت یول د یکش ینم  اد ی زد ، فر ینم  غیج مهراوه
بود  د یمثِل او بع  ی قدرت از زن ن یو ا د یجنگ یم  ! 

خوب دخترش را آموزش  کاووسیگفت ، ک یراست م  انگار
کشتاِر متحرک و باهوش نِ یماش کیداده بود    ! 

و اسلحه را  د یبه شکِم او کوب ی ماکان ، با تماِم قدرت مشت  اما
ستاد ی ا شیپاها یِ زد و رو ی از دستش گرفت  چرخ   



 یو خنده ا ستاد یکه داشت ، ا  یرغِم درد  یهم عل مهراوه
سر داد زیجنون آم   
و   یتا چه حد عصبان د یفهم ید ، تازه م حال که آزاد بو ماکان
د یلرز یاست  دستش که نه ، تماِم وجودش م نیخشمگ   
او ، مثِل ناقوِس   یِ برا د یرقص ی لبانش م یِ که رو یلبخند 
نواخت یآن را م شیگوش ها رِ یز قا یدق یبود که کس  یمرگ   
قصه است اما    یدانست او ، گرداننده  یبود که م  ی زمان مدت

وقت مثِل آن لحظه نبود  چیحس اش ه   
قلبش بزرگ    ییکه چشم در چشِم هم دوخته بودند ، گو حال

انگار تماِم آِب بدنش در  د یتپ یم شیشده و دروِن گلو  
شیو دست ها  د یلغز یپوستش م یِ شدن بود و رو ریتبخ حالِ      
او را لمس  ی که روز ییدست ها  دند یلرز ی م شیها دست
د کردن    
آمدند و مژگانش   یهم م  یِ ، رو یو عصب عی سر شیها پلک

کردند  ی را تار م شیرو ِش ی پ اهِ یس رِ یتصو  ی ا هیبه قدِر ثان   
 د یچیآرامش در گوشش پ یکه خنده  د یلب کش یِ رو زبان

 رمان هور 
 
 
 
 



 
 
 
 

  نیپشِت ا یکه داشت ییتنها ! تماِم کسا یِ تنها    یی حال تنها -

خوردن نیدر زم    
اش را   یشانیبالتر آورد و پ ی گرفت و دستش را کم ینفس

  نشانه رفت
نم یبیخوردِن تو رو هم م  نیزم -  ! 

اش بلندتر شد و چشمانش برق زدند  خنده   
زیعز یِ این ی تو   ماکاِن اعتصام یِ آخِر راهه   اما برا نیا -  ! 

  یاما حالش خوب نبود  انگار تا زمان   د یهم مثل او خند  ماکان
ف یتا چه حد ضع  د یفهم ی نشسته بود ، نم نیزم یِ که رو  
دهید  بیو تا چه حد آس است   
بلرزد  شیگذاشت صدا ی نداشت اما نم تعادل   

با هم  میبرابر   ییتو هم تنها -  ! 
و ماکان هم به   د یاما سرجنباند   دوِر اتاق چرخ مهراوه

تفاوت که او   نیقبل بودند با ا  تِ یعهمراهش ؛ دوباره در موق
 حال
او را نشانه   یِ ابروها انِ یم  قایرا در دست داشت  دق اسلحه
  رفت



ذره ذره ؟ ایدفعه بکشمت  کی  کنمیدارم فکر م - ! 
برد و در برابِر چشماِن ماکان ،   ب یاما دست در ج مهراوه

د یکش رونیرا ب یزیچ   
نه ؟! من قدرت دارم      یداد یمن تنهام ؟! مــن ؟! گوش نم -

د یحم دم یفهم  یتنها اومدم ؟! بهت گفتم وقت یفک کرد   
بزرگ   یان ت  ی ت ه یکرده ، اون خونه رو مثه  یغلط چه

من عمل   ی اشاره  ه یکه با  ی کردم  اونجا پر از بمبه  بمب
کنهیم   

احتمال الن برادرت و اون دوستاش ، داخِل ساختمونن      
انِ یگفتم چه بهتر که جشِن پا  ، ی ایدنبالم م دمید  یوقت  
با   ینطوریو بعدش خالصت کنم  ا  م یریرو با هم بگ  یباز

ایاون دن ی ریو البته همراه با برادرت م یریمی م یشتریدرِد ب  
! 
بود ،   یمیقد   ی تلفِن همراه هی دستش را که شب انِ یکنترِل م و

  تکان داد 
  یز یچ نینداشت  چن قتی حق نیماکان خشک شد  نه   ا دهانِ 
توانست باشد  ینم   

کج کرد  ی، گردن د یحاِل او را د  نیکه ا مهراوه   
  اد ی؟! ترس اصال به اون صورِت قشنگت نم ید یاِ ؟! ترس -

نیمثه مور و ملخ ا سا یمـاکــان ! فقط منتظرم که برسن   پل  



اون عمارت منفجر بشه ، نصفشون   یوقت یول  ختنیر اطراف
ی و راه برا کشن یو عقب م ترسن یشون م هیو بق  شنیپودر م  
شهیباز م من  ! 
به سمتش برداشت یبار قدم نیا ماکان   

بعدش من تو رو زنده بذارم   ؟ یکنی تو که فکر نم - ! 
خودش هم در   ردستانِ یداشتند  ز یبیمهراوه برِق عج چشمانِ 

کرد ؟! واقعا ی نم ی آنها هم رحم به ی عنیآن خانه بودند ؛   
همه   نینبود  ا د یداشت آنجا را منفجر کند ؟! بع قصد 

  یداشت  اگر حت یعلت کیدر چهره اش ، حتما   یخونسرد 
ک ی  

داشت چه ؟!رمان هور  قتیهم حق درصد   
 
 
 
 
 
 
 
 

د یلب کش یِ ، زبان رو مهراوه   



  یِ که پام رو رو ی ؛ وقت  رمی م رونیب نجایمن زنده از ا -

ـذایتو م یجنازه     
ها از   کیشل  یِ رگبار یِ تمام ماند ، چون صدا مه ین حرفش

سِر مهراوه به آن   د یساختمان به گوش رس کِ ی نزد  ییجا  
انگشِت او ماند  اسلحه را  یِ و نگاِه ماکان رو  د یچرخ سمت
د یکند ؛ همان لحظه با یانداخت  اگر قرار بود کار یکنار  
گرفت ی م میتصم   

 نیدرصد هم ا ک ی ی گذاشت حت ی بود   نم  یباز  انِ یپا نیا
بیآس زانشی به عز گریبماند که او بتواند باِر د  ی احتمال باق  

  بزند 
د یغر   

ما یِ هر دو یِ آخِر راهه ! اما برا نیمهراوه ، ا ی راست گفت -  
! 
برداشت  مهراوه سر چرخاند   ز یبعد ، با سرعت سمِت او خ و

بار ماکان  نیاول یِ ده به او نگاه کرد و براو با چشماِن بهت ز  
بکند    یفرصت نداد که کار یول  د یچشمانش ترس را د  در

که برداشت ، به  یگریو با گاِم د  د یچیش پبدندست دوِر   
برخورد کردند و بعد  یباِز چوب مهی ن یپنجره   انِ یبه م شدت    
آزاد  رمان هور سقوطِ   

 
 



 
 
 
 
 
 

 / # یدوست داشتن یایبه نودهشت میو تقد   / 
*** 
  ی و پرده را هم م د یرقص یو باد ، م  د یتاب ی ، م آفتاب

   رقصاند 
آرام بود  زیچ همه   
و بالشت را کنارش   د یسِر کوچک فرزندش کش یِ رو دست

فتد ی ب نیگذاشت تا مبادا غلت بزند و به زم   
رفت  رونیاتاق ب از   

  ی ریبود زد  دستماِل گردگ دهیمبل خواب یِ به او که رو یلبخند 
توپ و  یافتاده بود و حت نی زم یِ از دستش رها شده و رو  

نداشت  یر یاو هم ، تاث یِ تشرها   
  یگردنش فرستاد و سرش را در حالت بهتر   رِ یدست ز آرام

  قرار داد 
قاِب بزرِگ عکس نشست  یِ و نگاهش ، رو د یچرخ    
زد  یرفت و لبخنِد کج جلو   



از آن حادثه و جهنم ، جاِن سالم    چهره ها چرخاند  یرو چشم
   به درد بردند 

، تنها جان به در بردند اما سالم نه البته     
نداشت یکه گشود ، درد بود و درد و تاِب تحمل چشم   
کرد به جز عجز   ی او مخابره نم یِ را برا یز یچ چیه ذهنش

اش یعصب یسلول ها    
بزرگ داشت ی گرفت  شش سال گذشت و هنوز حسرت ینفس    
ماهان را فراموش کند  یتوانست گفته ها ینم   
که زده شد خودش را به  یمی سیو به خاطِر ب  مهیسراس نکهیا

برود  شینتوانست پ گری، د  د یآنها را د  یآنجا رساند و وقت   
، تماِم    یکه سرخ ند یشد سِر خون آلوِد برادرش را بب ی م مگر

ا پوشانده بود و باز هم جان در بدن داشته باشد؟صورتش ر ! 
ماکان هنوز جان داشت اما     

چون   شیکه تماِم آن سالها به او ضربه زده بود ، برا مهراوه
سپر عمل کرد  کی   

   د یکش یم  ریآمد ، دسِت چپش ت یاسمش هم که م    مهراوه
مجازات نشده د یهنوز هم معتقد بود که آنچنان که با   

اش هم سقوط کرد    یسقوط ، مهراوه و ابهِت پوشال از آن بعد 
گذراند اما  یآخرش را م  یبود که روزها دهیاز سجاد شن  

شد   رمان هور  ی هم داغِ دلش آرام نم باز  
 



 
 
 
 
 
 
 

که   یاو نشست  سجاد  یِ باز کرد و نگاهش اول به رو پلک
بود  روز  ده یاش به ساحِل امِن آرامش رس ی حال ، زندگ  

را از اتاق آزاد کرد ،  وشی، او بود که ماهان و دار یریدرگ
ی که فرهاد به محِض حرکت از برابِر خانه  ی امکیآن هم با پ   
نبود  یفرستاد  وگرنه دِر آن اتاق که شکستن  شیبرا ماکان  ! 
  ی او هم م یزود  ن یبه هم د یحالش خوب بود  شا   فرهاد 

خودش داشته باشد  ی برا یتوانست خانواده ا   
ش نشستبدنِر دو یدست   

یفکر کردم تو هم خواب -   
او گذاشت ی قفِل دست ها یِ راستش را رو دستِ    

دمیخواب یکاف یبه اندازه  -   
شد ؛ زمزمه کرد  رهیهم مثِل او ، به قاِب عکس خ یهد    

جر و   هی شبید  وشیدار  گفتیسودا صبح زنگ زد  م -

با سهراب داشته ی بحِث حساب   



و دست دوِر شانه اش  د یاو چرخ حصاراخم کرد ، در  ماکان
  انداخت

 !چرا ؟ -
بال انداخت یشانه ا یهد    

باهاش   ینسبت چی به خاطِر کوروش  حق هم داره  سهراب ه -

کنه ییانقدر بچه رو هوا د ینداره  نبا   
دوباره به قاِب عکس چشم دوخت ماکان   

به نظرت    دنیهم جون م ی کوروش و سهراب برا یول -

کنه ؟ دایباهاش پ  ینسبت  ه یکه  شهیم ! 
داد  هیاو تک ی  شانه و سر به  د یخند  یهد    

دو کلمه با هم حرف   یهر ک   ی بنگاِه ازدواج باز کرد  یعنی -

عقد   یسفره   یِ پا یبر یرو م زنهیم   
گرفت یو نفس د یهم خند  ماکان   

میوقته دوِر هم جمع نشد  یلیدلم تنگ شده  خ -   
حرِف او ، سر تکان داد  دِ ی هم در تائ یهد    

بود  اوشیبار تولِد س نیآخر -   
  ی تیگ  یِ پا یِ که رو ستینگر یلبخند زد و به کودک ماکان

  نشسته بود 
پدرش یِ و تواِن زندگ د یکه شده بود ام یسه ساله ا پسرکِ     
؟ یحام ! 



  یی عکس ، با کمِک عصا یبه دنبالش چرخاند  گوشه   چشم
ی م یبود  درست که هنوز به سخت ستادهیرنگ ا یقهوه ا  
گام بردارد و تعادلش را حفظ کند اما توانست     
کنده شده بود رمان هور  لچریاز و بالخره  

 
 
 
 
 
 
 
 

گام برداشت  از آن روز و   یاز عکس گرفت و به آرام  نگاه
ماند  یآنها زخم ی آن سال ، بر تِن همه    

  سیپل یروهای ن دنِ یکه بعد از رفتِن آنها ، با سر رس یسهراب
کرد  دایانتقال پ مارستانیبه ب   

اش را نشانه   یشان یماکان ، پ  یِ هوشیبعد از ب د ی که حم یفرهاد 
و اهپوشیس نِ یاز جانِب مامور د ی، شا بیاز غ ی ریرفت و ت  

شد و او  کیمهراوه ، سمِت او شل ردستانِ یاز جانِب ز  د یشا
 فقط توانست سرش را بدزدد و همان عامِل فرارش شد و اگر

حضور نداشت  انشانیم یشد ، احتمال حال فرهاد  ی نم نیچن   



  یهم ب  یهد    د یآنها را به سمِت اتاق کش شی، پاها  ار یاخت یب
آمد ، مثِل تماِم شش ساِل گذشته یحرف همراه با او م   

کرد  زمزمه   
شهیم یگندم خواهِر خوب -   

مرد پدِر فرزندانش بود  نیا  ستیرخِ ماکان نگر می به ن یهد 
شد ینم  رابیوقت از حضورش س چیو او ، ه   
زد  سر به   ینگاهش را حس کرد ولبخند  یِ نی، سنگ ماکان

  سمتش چرخاند 
نداره دنیزخم د  نیا یِ زشت -   

او زشت نبود  ی صورتش ، برا یِ آن رِد بزرِگ رو اما   
باِز او ،   یِ چشم ها  دنِ یروز با د دانست که هر  یخدا م و

آورد  یشکر به جا م یهزاران بار سجده    
آن   ادگارِ یزخم هم  نیا  د یزخم کش  یِ را آرام رو سرانگشتانش

  سقوط بود  زمزمه کرد 
- داره دنیصورِت تو د    

گذشت یسال م شش    
آن روز و آن سقوط از    

اش  یکه باعث شد مهراوه ، همان اندک تعادِل روان یسقوط
  را از دست بدهد 

بود  ضربه  زانیآو شهیکه هم  یسست و آِب دهان  ییو پا دست
بود که عمال د یکه به جسم و جانش خورد ، آنقدر شد  یا  



شد او را محاکمه کرد  ینم   
  گریگذشت که ماهان بعد از آن ، د  یم  یسال از روز شش
نبود  سیپل   

اش او را از  یروان  یِ اش را نداشت ؛ فشارها یجسم ییِ توانا
آورد  ی پا در م   

، زخم خوردند ، مجازات شدند و  دند یجنگ گریکد یکناِر  آنها
   بعد 
شدند ؟ روزیگفت که پ یم د یبا ! 
د یشا    

  ی م یرا داشتند ، زندگ گریکد یرا داشتند ،   شانیها خانواده
   کردند اما
نکرد  یوقت در جسم و جانش احساِس سبک چیه ماکان   
شد   یم داریبا کابوس از خواب ب یکه هنوز بود ، گاه هنوز

 رمان هور 
 
 
 
 
 
 
 



 
د یشن ی ناله ها و التماس ها را م یهم ، صدا هنوز   
، به خود آمد  دسِت چپش را گرفته و نوازش    یحرکِت هد  با
کرد  یم   

ازدواج کنن    خوانیگرفتن  م م یبالخره تصم اسایآهو و  -

؟ م یبر اسای ی، به عنواِن خانواده  یتو خواستگار شهیم ! 
  کی دسِت چِپ خودش نشست  آن هم  یِ ماکان هم رو نگاهِ 

نداشت ، آن اندک  یو حس ییتوانا گریبود  د  یسوغات  
بود  یو کاردرمان ی وتراپیزیکرد به لطِف ف یهم که م  یحرکت   
اشتند  یا هیگال  چیماکان ه یول   
خون   ی ه بازبر چشم  آن  ینکی هر چند با ع ند یتوانست بب  یم

تخت رِ یکه اس ی، از سرش خارج شد  همان وقت   
ترس از کور شدن نداشت گریبود و حال د  مارستانیب   

شکوفید را  یهد  یِ ابروها انِ یبرد و م شیپ سر   
کنمیبگه ، من قبول م یُهد ُهِد من هر چ -   

  یاز هر کس شیآن دو ، ب ی توانست قبول نکند  برا ینم
را پشِت سر گذاشته بودند  یپر تالطم یِ خوشحال بود  سالها   

تا بتوانند گذشته را فراموش کنند و  د یطول کش ی اد یز زمانِ 
ند یروابط شان را از نو بنا نما   

داشته باشند  د یآغاز، ترد  نیداد که در ا یحق م و   
همه یخوشحال بود  برا و  ! 



گذاشته  یاز دست داده و قدم در راه یزیکدام از آنها عز هر
آن نبردِ   انِ ی شد و پس از پا یم  یبودند که به انتقام منته  

را همراه خود داشتند     یهم خانواده شده و کس ی ، برا اهیس
عشق   کیعضو از خانواده و   کی روزگار بود ،   یِ باز د یشا
 از
را به آنها   یگر ید  زِ ی ، عز یه وقِت خونخواهگرفت و ب آنها

شان  یمادر  نِ یهم به سرزم  ژنیخسرو و ب  یداده بود  حت  
، در آرامش   ی و بلند  یشان با وجوِد پست یو زندگ بازگشتند 

گذشت یم   
او  دِ یسف راهنِ ی باِز پ یِ دکمه ها انِ ی، دستش را آرام از م یهد 

اش را لمس نمود  یقلبش ُسراند و خالکوب  یِ ، رو   
چه قدر دوستت دارم ؟ یدونیم - ! 

که با دهان باز  ی تخت چرخاند  گندم یِ ، نگاهش را رو ماکان
بلندش ، دور صورتش پخش  مه ین یِ تونیز یِ و موها  دهیخواب  
خواهرش  یِ که به پهلو و رو در رو یبود و هومن  شده
ز کرده بود  حال آنها  ، درا شیرا جلو شیو دست ها دهیخواب
 هفت 
شد که چهار نفره شده بودند  ی م یماه   

را که   شیاش را داشت  برادر و خواهراِن سر به هوا خانواده
د یشده بودند ؛ البته شا یخانم  گریحال د   ! 



داد و  یم  یبه آنها دلگرم شیکه همچنان با لبخندها رشیپ پدرِ 
شد  یمادرش که انگار روز به روز جوانتر م   

و داد عمو بخوانند ،  غ یداشت که او را با ج ییزاده ها برادر
بود  و از   یاو ، خواهِر سوم یِ را داشت که انگار برا یهست
نیا  

حس   گر یداشت  د  یهم ، حال خانواده ا یبود که هد  شادمان
کرد که سربار است رمان هور ینم  

 
 
 
 
 
 
 
 

وقت در آن باره با   چیبود و ه دهیهم ، صابر را بخش کانما
بهتر    د یبگو ی زیهم چ  یصحبت نکرد و نگذاشت کس یهد 
 بود
زدند  ی آرامشش را بر هم نم که   

گرفت ی قیاو محکم کرد و نفِس عم یرا دوِر شانه  دستش   
؟ هی،کاف  ی اگه بگم خوشحالم که کنارم - ! 



اِق او ، در نگاهش نشست و ا چشمانِ  شکِن   خیهمان  نیبر 
  قلِب سرما زده اش بود 

اش را سرد و خاموش کرده  یزندگ د یکه خورش یر یزمهر
کوچک و آواِز او ، از خانه و جاِن او یبود و با آمدِن هد هد   

بست رخت   
انیپا  

و نود و شش صد ی، نُُهم آبان ماِه هزار و س دوشنبه  
هقیو شانزده دق پانزده   

یینها ِش یرایو   
کیو  ست یماِه نود و شش ، ساعت ب ی د  پنجم  ) 

تشکر فراوان از با   
زم ی ( عزییایاح یالف )علنیع الهام  

زیراد عز  یاحسان عاطفه  
( انی، طاهرهالف)آرموئ نم یدوسِت نازن و  
رمان رمان هور شیرا یخاطر کمک هاشون در و به  

 
 
 
 
 
 



 
 

دنبالم  ی بگرد  نمیبیروزو م اون  
از همه هنوز دوِست دارم  یبپرس  
موند ازت برام   یفکر کنم ، چ نیا به  
، بدوِن تو کجام ی فکر کن نیا به  

مونده از شکست؟ یبرات چ  یکن نگاه  
شب پشِت سرت شکست هیکه  ییپاُل  
ی از خودت کجا فرار کن یندون  
ی کن  کاریچ د یبا دلت با  یندون  
یبرگرد  یچجور ی فکر کن نیا به  

یاز خودت کجا ُگمم کرد  یبپرس  
شب  مهین  هی د یروِز سرد ، شا هی د یشا  
به عقب  ی بخواد بشه ، برگرد  دلت  
مونده از شکست  یبرات ، چ  یکن نگاه  
شب ، پشِت سرت شکست هیکه  ییپاُل  
یاز خودت ، کجا فرار کن  یندون  
ی چکار کن د یبا دلت ، با یندون  
هور رمانیبرگرد  یچجور ی فکر کن نیا به  

 
 



 
 
 
 
 
 

یاز خودت کجا ُگمم کرد  یبپرس  
شب  مهین  هی د یروِز سرد ، شا هی د یشا  
به عقب  ی بخواد بشه ، برگرد  دلت  
یبرگرد  یچجور ی فکر کن نیا به  

یاز خودت کجا ُگمم کرد  یبپرس  
شب  مهین  هی د یروِز سرد ، شا هی د یشا  
به عقب  ی بخواد بشه ، برگرد  دلت  

به عقب…  ی به عقب ، برگرد  یبرگرد   
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