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کیعشق تار

کردم انقدر زود  یفکرشو نم چیگرفته بود ه یلیرعد برق چشم از فنجان قهوه ام گرفتم ،امروز صبح هوا خ یباصدا

بارون شروع بشه .

زد  یم یلیشاپ س یکاف یها شهیقطرات درشت بارون به ش دیبار یم یقشنگ بارون

،  نهیحدس زدم بازم آرم میگوش نگیدل نگیدل یاز قهوه ام رو خوردم ،با صدا گهید کمی

دکمه اتصال زدم  ریتاخ یباکم

یسالم داداش_

اورد... یلبخند به لبم م میبم و مردونش پشت گوش یصدا

 ریخاله من دنید میدنبالت تا بر امیواسه خودت ،صبح مگه قرار نشد ب هوی یکوچولو ،کجا رفت یسالم ابج_

بنام خدا
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امد به خصوص که  یخوشم نم چیکه با مامان بزرگ کردن ه یی،از اون خانواده بعد از دعوا رونیکالفه  دادم ب نفسمو

امده نجایهم از کانادا به ا یمجتب ییچند روزه  خود دا نیتو ا

 دیونم ...شما برگذر یامروز رو با دوستام م گهید نهیخواد منو بب یخب چرا اما ،راستش فاطمه بهم زنگ زد گفت  م_

خونه  رمیمن خودم م

رفت به احترام  یاون خانواده بره اگرم م شیدوست نداشت پ ادیز ارم،خودشمیدونست دارم بهانه  م یکرد م مکث

مامان بود 

 ایطولش ند یلیخونه خاله خ ایب یرم ....اگر زودتر برگشت یباشه ...پس من با مادر جون م_

زدم خداروشکر حل شد یلبخند

شه ....خدافظ یم رتید گهیچشم برو د_

 بودم بهشون زنگ بزنم که صداشون نیدوتا منو کاشتن ....تو فکر ا نیبه ساعت کردم باز ا ی،نگاه لیاز قطع موبا بعد

امد

ائده ام بود ،م یپرانرژ  شهیعقب مثل هم دیکش کمیرو به روم  ی، فاطمه صندل نیبراشون تکون دادم تا منو بب یدست

کنارش نشست 

سالم ...سالم _

معطل شما دوتا خول بشم؟ دیبا ی،من بدبخت چرا ه دیکرد ریکردم:باز شما دوتا که د یاخم

خودتو به ما  ی...صفت ها ییگفت:خول که تو یگذاشت با حالت بامزه ا یم زیم یرو فشویکه ک یدرحال مائده

 میبود تصادف کن کیدفعه نزد،دو  ادیکه بارون م ینیبینچسبون بعدشم م

ه تو ک یدستفرمون نیبارون بهونه نکن ،با ا یداد باخنده گفت :الک یکه دوتا فنجون قهوه سفارش م یدرحال فاطمه

من سه دفعه نذر کردم  نجامی...تا ا مییصافم باشه ما تو ابرا نیزم یدار

دمیخند

شدم ....خب چه خبر حیباشه بابا توج_
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 :برف امده تا کمر  مائده

 زد : یبه پهلوش ضربه آروم فاطمه

 انیجر نمیکن بب فیتعر عیخودت چه خبر زود تند سر "رو کرد سمت من " گهیبرفت ولمون کن د نیتوام با ا_

  یاز فضول دمیبود بگو که ترک یچ یخواستگار

 ور بود پسره نفهم سپهر برام عذاب ا یاداوری، دینرس یهام رفت توهم خداروشکر به خواستگار اخم

 خونه  انینزاشتم ب یکنسل شد ....حت_

  یکن یچرا تو همه رو را به را رد م ی....پسر به اون خوب دهیترش یمتعجب گفت:عقل ندار مائده

 از قهومو خوردم و خونسرد گفتم: گهید کمی

پوشک ببنده  دی...از نظر من با لی،گور هیازخودراض هیکنم ...پسرش که از خودش بدتره  یتحمل م یزور موییمن دا_

 کلشیراه بره با اون ه ابونیتو خ

 از خنده  دنیحرفم جفتشون ترک نیا با

 خنده هاش گفت: نیب فاطمه

  یپسر به اون خوب لهیگور هیبهش که کجاش شب یخدا آرزو گند زد یوا_

  دنیخند یحساب نکهیبهش زدم بعد از ا یکج لبخند

 گفت: یجد فاطمه

 هتر ب ستنین یبا مادربزرگت کرد اصال خانواده نرمال تییکه دا یاون رفتار ،بایردش کرد یخوب کرد یجدا از شوخ_

  یشد یم فی:اره باو حمائده

 امد یبدم نم مییانقدر از دا شیقهوم، تا چند سال  پ یخال وانیشدم به ل رهیندادم فقط خ یجواب

ون باال ،تو هم دنیو خالم انقدر پول پرست باشن با مرگ پدربزرگم همه اموالشو کش مییکردم دا یوقت فکر نم چیه

 بود که مامان و باباهم از هم جدا شدن طیشرا
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  ختیاوضاع بهم ر یحساب گهید که

 میام وجود دار ییزود رفت سراغ زن دومش!انگار نه انگار ما یلیمامان طالق گرفت باباهم خ یوقت

 هیحرمت ها نشکنه و روح نکهیکردن و اخرسرم مادرم فقط به خاطر ا زیم مادرمم دندون تسه یو خاله برا ییدا 

 خرابش همه ارث واگذار کرد به داداشش،

 هیکه پدرم برامون گذاشت  یدلش شکست درد یالک یو دعواها انایجر نیکه حقش بود ،چقدر مادرم تو ا یدرحال

 طرف اونام که ...

 درست بشه  کمیداغونم  هیتا روح دیطول کش یلی..خمیکن یم یزندگ میما خونه مادربزرگ مادر االنم

 کنه  یکرد کار م سیکه سپهر تاس یتو شرکت نیها بازم ارم انیجر نیتمام ا ،با

 بزنم  شیخواد کل شرکتشو ات یکه چقدر دلم م اخ

 ییآرزو ....هووو کجا یه_

 یهوا کم کم داشت بهتر م دمیبه جفتشون پاچ یبه فاطمه کردم ،انگار دوباره تو خودم غرق شدم ،لبخند ینگاه جیگ

 شد

خوب  یلیداروخونه خ میسرم بر هیواسه قدم زدن ...اگر بشه  هی....هوا عال میبزن یقدم هیاطراف   نیا میبر دیپاش_

 شه یم

  یچ یداروخونه برا_

  رمیچندتا قرص بگ هی دیتموم شده با مامانم یزدم:دارو ها یتلخ لبخند

...بعد از قدم  دمید یمهر یب یلیماه خ نیسرد نبود ،ماه مهر،تو ا یلیهوا خ رونیب دمیاز حساب کردن قهوه امد بعد

 بهتر شده  یحس کردم حالم حساب یعال یهوا نیزدن تو ا

درحال جست و  فمیهشت بود قطعا تا االن امدن خونه ،تو ک کیو فاطمه منو تا دم خونه رسوندن ....ساعت نزد مائده

 کردم  داشیجون کندن باالخره پ یبدبختم بودم ....باکل دیجو کل
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گفت تو  نیروشن کردم ،اول زنگ زدم به آرم ییرایپذ یهنوز برنگشتن ،چراغ ها یعنی نیبود ....ا کیخونه تار اما

 گردند یراهن و دارن برم

 ...رمیگ یدوش م رمیمنم م انیب تا اونا نکهیا شیخوب

  دنیاز حموم مشغول خشک کردن موهام بودم که رس بعد

  رونیموهام ،از اتاق امدم ب هیخشک کردن بق الیخیب

  یسالم به همگ_

 :سالم وروجک دیرو بوس میشونیزد امد جلو پ یلبخند مادرجون

 : دیبرداشت اروم کش سمویخ یاز موها یتاره ا نیآرم

  یشیم  ضیبرو موهاتو خشک کن مر یهپل_

 دونستم چقدر دلش گرفته ، یبه چهره خستش کردم م ینگاه دیخند مامان

 د؟یبچه ها من گشنمه شما نامردا شام خورده امد_

 با لبخند گفت: مامان

 کنم یهست ....االن برات گرم م خچالیشما غذا تو  یاما برا میخورد_

خوردم که مامان سردرد  یزده ها داشتم م یردم که چقدر گشنمه ،مثل قحطب یموضوع پ نیغذا تازه به ا دنید با

 بهونه کرد و رفت بخوابه

 ده که  کیبه ساعت کردم تازه نزد ینگاه

  نیآرم شیشده همشون دمق بودن ،بعد شستن ظرف ها رفتم تو اتاق پ یزیچ هیکردم  یم حس

 تو  امیب شهیم_

 وروجک  اتویبهم کرد :ب یپشت لب تاپش نگاه از
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 به خودش فشار داد  شترمنویروتخت نشستم ،دستشو انداخت دورشونم و ب کنارش

 شده؟چرا مادرجون و مامان انقدر دمق بودن یخونه خاله خبر دی......امروز رفتنیآرم_

 و باخنده گفت: دیکش لپو

مامانم که از صبح سرپاس خسته باشه .... هیامروز از شهرستان امد اون عاد نینشد ....مادرجون که هم یزینه چ_

 و چشات مثل قورباغه بازه یو انور رفت نوریکه از صبح مثل تراکتور ا یعاد ریوسط تو غ نی....فقط ا

 بچه پرووو  یزدم:قورباغه خودت نشیبه س یمشت

 کشتتم ییکنم دا ریبرم شرکت د دیخب من قورباغه حاال برو بزار بخوابم فردا با_

 آمدم یخوابم م میلیخ ییجورا هیپتو  ریز دمیبوس کردم برگشتم تو اتاق ، چپ گونشو

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

رار ما ق نی،ا زیهمه چ یب کهی:مرت دمیشده غر دیکل یدندون ها نیاز ب واریبه د دمیگرفتم و کوب قشوی تیعصبان با

 من خرم؟ ینبود ،فک کرد

 دادم و داد زدم: یتکون قشوی

 تونه سرمنو گول بماله  یکس نم چیخر فرض کنه!ه کیتاج نیتونه رادو ینم یاحد چیه_

 به شکمش زدم : یبودم که دست خودم نبود لگد ی....انقدر عصبان نیهولش دادم که افتاد زم محکم

  نمیبب ختتویر گهیخوام د یپاشو تن لشتو جمع کن....نم_

 گفت: دهیبر دهیکرد و بر یدرد ناله ا از

 ...نیخواستم ا ینکردم ....ازقصد نبود نم دایپ یزیاقا به خدا من ....چ_

 که زدم ساکت شد:دهنتو ببند یداد با

 با شتاب  دراتاق باز کرد  نیمن دارو دادیداد ب یصدا از
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 بهش انداختم : میبرزخ نگاه

 تا نکشتمش  رونیاشغال از شرکت من بندازش ب نیا_

 مراد و بلندش کرد  فقط نگاهم کرد ،امد سمت نیدارو

 یت خالبدبخ زیرو سر م تمیخواستم همه عصبان یزدم که واژگون شد انگار م میکنار صندل زیلگد به م هیرفتن اونا  با

 شه  دایپ یزیدوارم چ یو من خر،ام شهیم یزیچ نیدفعس که همچ نیچندم نیکنم ،ا

 گفتم: یدر با لحن کالفه ا یصدا با

 کشتمت یکلمه حرف بزن هیبه خدا حوصله ندادم  نیدارو_

گرم پرمهرش رو شونم بود  یبردم ،هنوزم دست ها یکارش لذت م نیشونم گذاشت چقدر از ا یرو یکنارم ،دست امد

  یکرد اروم باشه گفت:باز گردو خاک کرد یم یکه سع یبا لحن

 حالم بهترشه  دیدم تا شابا دستم چشمامو فشار دا یرفتم ،کم یکردم اروم به سمت صندل سکوت

 امد رو به روم نشست  دیترد با

  یش میانقدر زود تسل دی...نبا شناسمتیوقتا واقعا نم یبعض_

 ازش نمونده  یزیچ گهیشده د کهیهزار ت م؟قلبمیزدم تسل یپوزخند

نه اطالعات بتو ینه ...هرک ایاشنا باشه  یکه با مظفر یکن داینفرو پ هی یتون یم نیباش ...بب گهیجاسوس د هیدنبال _

 کشمش  یباشه م ی...اما اگه مثل امروز بشه ....طرف هرک ادیم رشیپول خوبم گ ارهیدرست درمون برام ب

 سمت پنجره اتاق رفتم  به

شتن کردن و ک دایپ دیبه ام دیتو چته ،تو فقط با یتاب شد ی،دستمو گذاشتم روش  چرا انقدر ب دیکش یرمیت قلبم

  یبتپ یاون عوض

 کنم  یم داتیباالخره پ یهرجا باش شمینم دیناام

 :رونیب دیمنو از افکار کش نیدارو یصدا
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خواست باهات حرف بزنه ...االنم برو خونه من  یم یلیزنگ بزن خ یبه کمال یبسپار به من ،اگر تونست یهمه چ_

 مونم  یشرکت م

 کشم  یروهم م یجهنم راحت شم کمال نی،از ا نییبهش ندادم سرمو انداختم پا یجواب

  رونیمحکم امدم ب یبرداشتم و باقدم ها یاز رو صندل کتمو

 گاز فشار دادم  یتمام حرص پامو رو با

   دیباریم بارون

 کردم  شتریو ب شتریب سرعتمو

  ونهیبرو د واشیتروخدا  نیعه رادو"_

 برم  واشیتا  یبگو دوستم دار_

 چقدر لبخندش قشنگه  دیخند

 برو  واشیعاشقتم ... یدون یتو که م_

 خوام بشنوم  یبازم بگو...بازم بگو م_

 "ونهیتر داد زد:عاشقتم د بلند

  رودیتو قلبم فرو م یخنجر

  یعاشقم یو داد زدم:مگه نگفت دمیفرمون کوب یمشت رو با

 یی......المصب کجا یشمیتا ابد پ یگاز دادم : مگه نگفت شتریب

 برق  رچراغیخورد به ت ادیز یلیبا شتاب خ نیتمام توانم پامو رو ترمز فشار دادم ،ماش با

  دید یخاطر ضربه،چشام تار م به

 تو  شیپ امیتا ب رمیمیشه ....چرا من نم یچرا تموم نم_



 کیعشق تار

 
11 

 

 شدن  یتر م ادیز یجمع شده بودن ه نیکه دور ماش یدادم ،افراد هیتک یبه صندل سرمو

 گذاشتم رو هم  چشامو یحال یب با

  شتیپ امیخوام ب یم ییکجا ایبلند نشم ،در گهیخوام د یخوام تموم شه،م یم

 ....ایدر_

........... 

  دمیشن یم امویدر یصدا کیبود ظلمات،مثل قلبم تار یکیتار

 کشم  یروزا من درد م نیخواست چشامو باز کنم ،اما درد داشتم ،چقدر ا ینم دلم

 بلند کردم  نمویسنگ یپلک ها باالخره

  مارستانیب

 زدم باز که زنده ام! میبه بدبخت ی،پوزخند دید یبه اطراف نگاه کردم چشام تار م جیگ

  دیکش یرمیت سرم

 شد  داریدکتر ...دکتر ب_

 یخوشحال نیشدن من خوشحال بود و من به خودم لعنت فرستادم که چرا همچن داریکردم که از ب ینیبه دارو ینگاه

 اون شد  بینص

 شه؟ یمن نم بینص یخوشحال  گهید راچ

 باالسرم بودن  نیبه همراه دارو دکتر

 افتاده یچه اتفاق ای، دیکجا هست دیدون ی؟م دیدرد دار کیتاج یاقا_

 زده بودم به سقف تا دلت بخواد درد دارم  زل

  دیاز گوشه چشمم چک یقطر اشک سمج مطمئنم
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تنها  داشت یکرد ....نگاهش رنگ نگران ینگاهم نم ی،با نگاه دلسوز هیدردم چ دیفهمیاز دکتر م شتریب نیدارو انگار

 بود   نیدونستم واقعا نگرانمه دارو یم یکه تو زندگ یکس

 کرد  یبا سوال هاش داشت خستم م گهیسکوت لب هامو شکستم د مهر

 ندارم میسامان من خوبم ....مشکل_

 و... ستین یجد ادیز تونیدگید بینوشتم ....خوشبختانه اس شیبراتون ازما_

 مسکن بهم بزن  هی_

ا صورتش رو ج یرو نکیع ی،کم زیرو که تو دستش بود رو انداخت رو م یبهم کرد .چندتا برگه ا ینگاه کالفه ا دکتر

 گفت: یبه جاکرد و با لحن آروم

 خراب نکن  تیکنم ...اما زندگ حتینص ایخوام پند  ی،نم میشناسیمنو تو چندساله همو م_

 من خراب شد ...نابود شد  یوقت زندگ یلیخ ؟ههیزندگ

 کنارم رو تخت نشست  نی،دارو رونیسامانم دربرابر سکوت من کم اورد و رفت ب باالخره

  یتصادف کرد هوی شدیسرت امده چ ییچه بال_

 تفاوت گفتم:حواسم پرت شد یب

 ؟ شدیحواست پرت شد؟پرت چ ؟فقطیراحت نیکرد :به هم اخم

 دونست یجواب سوالشو مبهش ندادم خودش  یجواب

 سکوت ادامه داد یاز کم بعد

 یطور نیا نکهینه ا یدوباره بساز تی،زندگ یخواد تو خوشبخت ش ی...اون م یکن ینجوریدوست نداره تو ا ایدر _

 یکن

 رمیگ ینکنم آروم نم یکرد تالف امیکه با در یکه کار ینکنم....تا وقت دایکه قاتلشو پ یروهم فشوردم :تا وقت چشامو

... 
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 گردنه  یبرنم ارویانتقام در نیرادو_

 داد زدم: تیعصبان با

 دنشید رمیهفته م نیزنگ بزن آخر هم یکنه....به کمال یمنو که اروم م_

 گرفت: یرنگ نگران نگاهش

نس ج ریدرگ سایاوضاع اروم شه ...هنوز پل کمیتا  شیچونیبپ یچندوقت هیمگه قرار نشد  یچ یدنش؟براید یریم_

  شهیم زیشک برانگ یکن یکار یهان ...االن دوباره بخوا

و خوام یکه م یزیتا چ امیدارم ....فعال دور،دور اونه مجبورم باهاش را ب ازین ی....من به اطالعات کمال ستیبرام مهم ن_

 بهم بده 

 شد و اروم ترگفت: کیبهم نزد شتریب یکم نیدارو

خودش نگه داشته ،درهرحال  شیپ یچ یتورو برا یدون ی،خودتم م هیضروباه عو هی یکن ....کمال اطیپس احت_

 کاراش نشو  اتیوارد جزئ یلیخطرناکه خ

 نگاه کردم: دشیو ترد یپر از نگران یو باالخره به چشما سربرگردونم

 ...فقط قرار رو بزار یخواد نگران باش یمن کارومو بلدم ....نم_

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

 *آرزو*

داد اما چهرش داغون  یبروز نم یزیناراحته ،چ یلیکردم خ یاصال حوصله نداشت .حس م نیبود که آرم یروز چند

 مرموز شده بودن  . یلی، خ نیرفتار سپهر با آرم رییکه باعث شکم شده بود تغ یزیبود ،چ

 کردن یتو کوچه داشتن باهم جروبحث م دمیخودم د روزید

کس  چیبا ه نیدونه نه مادرجون،آرم یم یزیچه خبره نه مامان چ ستیم ن،معلو دمیاز حرفاشون نفهم یچیه البته

نشست حرف  نیصبح مامان با ارم یافتاده ،حت یاتفاق بد هیکه  دهیحس داره بهم دست م نیزنه،کم کم ا یحرف نم

 ، ادهیزروش  یروزا فشار کار نیبود که ا نیکه گفت ا یزیزد اما تنها چ
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 کنم  یکه باور نم من

فکر  یزیخوام به چ یم یشبه و من اروم و قرار ندادم ،مخم هنگ کرده ه ازدهی کیکتابمو ورق زدم ،ساعت نزد بازم

 تونم  ینکنم اما نم

 بگه  ، یزیاگه خودم ازش بپرس بهم چ دیکه صداش کل اتاق رو پر کرد ،شا یمحکم بستم جور کتابمو

 رفتم دم اتاقش   واشیباشه  داریب نکهیا دیام به

 دارهیصورتش افتاده ،پس ب یرو شی،نور گوش دمیکش یدر سرک یدرو باز کردم و از ال آروم

 ؟ یدیآرزو ....هنوز نخواب_

 دراتاق رو بستم : واشیتو، رفتم

 سوال دارم  هیآمد .... ینه خوابم نم_

 گذاشت کنار و چراغ خوابشو روشن کرد :بپرس شیگوش

 بپرسم : یچ قیدونستم دق یمن من کردم ،اخه نم کمی

.....من  یزن ینم یبا مامان و من هم حرف یدرست حساب یافتاده؟حت یاتفاق یکالفه ا یلیتو چند روزه خ یداداش_

 نگرانم یلیخ

 شده  یزیچ هی دهیسکوتش نشون م نیزل زده بود ...ا نیزم به

 به چشماش : رهیتخت نشستم و خ یرو

 بهت بکنم یبتونم کمک دیشا شدهیگو چافتاده به منم بگو ....حداقل به من ب یاگه اتفاق_

 شده  یزیچ هینگاهم کرد : برگشت

 ده اروم گفتم: ینم یجواب دمیحق با من بود منتظر نگاهش کردم ،د پس

 ..... نیآرم شدهیبگو چ یامده؟بابا منو سکته داد شیپ یمشکل ییتوشرکت با دا_
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 یتو بدون ستیتونم حلش کنم ....فعال الزم ن ینشده خودم م یزی،چ یبش ریخوام تو درگ ینم_

 داشتم یگه ،رو مخ من بود ،دلشوره بد ینم نکهیاما ا دیرس یخسته و ناراحت به نظر م یلینگاهش کردم خ کالفه

دونم چرا  ینم

....نگران نباش زمیعز گمیاگر الزم شدم بهت م_

نباشه یواقعا مسئله مهم دوارم ی،ام رونیگفتم و امدم ب ینگاهش کردم ،باشه اروم کمی

.........

تو جام  خیمائده و فاطمه تو اتاق س دنیچشامو باز کردم با د یشد بابدبخت یکه بهم داشت وارد م ییبا تکون ها صبح

نشستم

دیامد یشما دوتا ک_

،انقدر خوابت  ید یجواب نم میزن یبهت زنگ م یهرچ ؟چرای....دختر تو مگه خرس می:االن امددیخند مائده

نه؟یسنگ

بهش کردم  یبرداشتم و نگاه یو از کنار پاتخت میگوش

رو سر من بدبخت  دی...چتونه حاال خراب شددیاوووه چقدر زنگ زد_

با بچه هادور دور  میبر می:بلند شو لباس بپوش امروز قرار گذاشت دیپتو رو از روم کش فاطمه

: دمیحرفش وارفته دوباره دراز کش نیا با

خوام  بخوابم  یحوصله ندارم م دیولم کن_

....شب بخواب  ی:غلط کرد مائده

 ایمثل ادم لباس بپوش ب میگرفت و بلندم کرد:ما تو هال منتظرت دستمو

 عصاب بودم یزد ،رسما ب نیآرم شبیام که د ییرفتن اونا کالفه بلند شدم امروز اصال حوصله نداشتم باحرف ها با

 رونیو امدم ب مدیلباس پوش ی،بابدبخت
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 رونیب رمیم ونهیدوتا د نی....من با ا یخوا ینم یزیمامان جان چ_

نمون شب زود برگرد  رونیب یلیو با لبخند گفت:نه دخترم برو ،فقط خ رونیاز اشپزخونه امد ب مامان

 میگرد ی:خاله نگران نباش زود برم مائده

به سالمت  دیبر_

مائده خانم، فاطمه عقب نشست منم امدم جلو نشستم  206به سمت  نییپا میرفت

 میکه قرار بترکون میاهنگ شاد گذاشت :بر هیتا نشست  مائده

ه ک یبینگران بودم دلشوره عج یلیخ ییجورا هی، نهیآرم یحرف ها رینگفتم فکرم بدجور درگ یزیچ ادیراه ز تو

بود یچ یدونم برا یداشتم نم

سکوت کردم که مائده کالفه شد : انقدر

 ی،چرا انقدر ساکت ایهوا خور میبابا آرزو چه مرگت شده امد یا_

شده  یزیپشت دستشو دراز کرد و صداضبط رو کم کرد:چ یاز صندل فاطمه

بدونه: یزیهام چ ینگران ایاز مشکالتم  یبه جفتشون زدم ،دوست نداشتم کس یلبخند

من بدبخت بخوابم  دیجازه ندادنه فقط خستم ،شما دوتا که ا_

نگو یبگ یخوا ی،نم میکرد:اره جون خودت مام گوشامون دراز باور کرد یاخم مائده

که بخوام بگم ....بعدشم مگه قرار نشد که م.... ستین یزیچ_

،خداروشکر کمربند بسته بودم دیکال ماس میکه به صورت واقعا وحشتناک رد کرد یحرفم با دست انداز هیبق

 نیینامه داده ...قلبم افتاد پا یبه تو گواه یاک برسرت کدوم گاوخ_

گفت: زدیکه توش ترس موج م ییبا صدا دهیمن چسب یرسما به پشت صندل فاطمه

 امیمائده من جوونم،ارزو دارم ...تورو سر جدت بزن بغل اصال من با مترو م_
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 خونسرد دنده رو عوض کرد : مائده

  دیرینگ رادیمن ا یکه دست اندازش مشکل داشت از رانندگ هیمن چ ریدست انداز بود ،تقص هیساکت بابا،_

 دون دور زد که فاطمه از پشت رفت تو حلق پنجره  یخشک نشده بود که چنان م حرفش

 خوام برگردم خونه  یمائده بزن کنار .....ناموسن بزن کنار من امشب م_

  نهیشی:اره تروخدا بزن کنار آرزو مفاطمه

 غر، زدم بغل خودم نشستم پشت فرمون یغره فراوان و البته کل باچشم

 کنم  ینامه داده به خدا خودم ترورش م یبه تو گواه یمن فقط بدونم ک یعنی_

 خوبه... یلیتو خ یو حق به جانب گفت:نکنه رانندگ نشیبامزه دستشو زد به س مائده

 بهتره  یباشه از تو ناش یزد پس کلش و باخنده گفت:هرچ یکیاز پشت  فاطمه

 شونیسرکله هم منم باخنده همراه زدنیکردم .....اون دوتا خول م یاهنگ خودم پل هیبردم سمت ضبط و  دستمو

ظه لح هیکه  زدمیم دیداشتم اطراف د نیماش شهی،از ش کهیتهرانم همش تراف نی...ا میکردم پشت چراغ قرمز بود یم

مشخص نبود .....با سبز  یلی....حس کردم اشناست به رانندش نگاه کردم ،اما خ مونیکنار نیچشمم افتاد به ماش

 شدم  الیخیشدن چراغ ب

  میکه با بچه ها قرار داشت یبه رستوران میدیروب بعد رس هی بایتقر

  میداخل نشست میهوا سوز داشت مارفت کمیباغ خوشگل ،البته چون  هی، وسط  یرستوران سنت هی

 گانهیو نیهمش برام زنده شد!نازن میکه داشت یرفت ،خاطرات قشنگ ادمیهامو  یکال نگران میمیدق یدوستا دنید با

 مشغول حرف زدن شدن یکه باهمسرهاشون ،فرنازم با نامزدش امده بود ،پسرا با فاصله ازما نشستن و حساب

 ..میدیوسط ترش نیبا خنده گفت: فقط ما سه تا انگار ا مائده

 رستوران همراه غذا سروتون کنن  میبزار دیها رو با دهی:اره شما ترش دیخند نینازن
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 لذت میدار مونی....ما فعال از مجرد دیبرس تونیبدبخت شما به شوهر دار نگلی....ما س دهیاوه اوه باشه اقا ما ترش_

  میبر یم

 نشسته نمویکنار زیم یک منیرو خودم حس کردم، سربرگدوندم تا بب ویکس نیکه نگاه سنگ میبگو بخند بود درحال

 کنه  یم یچه غلط نجایا نیکرد ،ناخداگاه خودمم اخم کردم ا یسپهر که با اخم نگاهم م دنیبا د اما

  یکبریرومو برگردوندم ا باحرص

  یشدیچ هویکه متوجه اخمم شده بود اروم گفت:آرزو  فاطمه

  مونهیزکنارینکن ....سپهر م عیکنار گوشش گفتم:ضا اروم

 ... هیکرد :چه برج زهرمار مونیزکناریبه م ینگاه یواشکی فاطمه

 ولش کن بابا _

داد ،از نگاهش  یبود که با نگاهش داشت منو درسته قورت م یاما من حواسم به سپهر میحرف زدنمون ادامه داد به

 شدم  یداشتم کالفه م

 من برم دستمو بشورم  دیبلند شدم:بچه ها شما غذا سفارش بد ازجام

 تو محوطه رفتم .. یبهداشت سی،و به سمت سرو رونیداخل بود از قصد امدم ب یبهداشت سیسرو هی

 یکن یم کاریچ نجای، برگشتم سمتش و باحرص گفتم:تو ا ستادمیمطمئن شدم دنبالم امد ا یرفتم...وقت یاروم م اروم

... 

 گفت: یکنترل شده ا یکرد و باهمون اخم وحشتناکش باصدا یباهام ط فاصلشو

دونه  یبشه ....مامانت م یکه چ دیکن یبا دوستات تو رستوران هرهر م ی؟امدیکن یم یچه غلط نجایا خودت_

 ؟یینجایا

 بگه به توچه اخه احمق  ستین یکی

 صدامو بردم باال: کمی تیعصبان با
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جناب با دوستام  ریتم؟نخیهرجا یمن مثل اون دوست دخترا یدونه فکر کرد یبه توچه که من کجا امدم....بله که م_

 نداره  یربط چیبه توام ه یخوشگذرون رونیامدم ب

 به خون نشستش کردم  یبه چشما یسمت خودش نگاه دیاز کنارش رد شدم ،مچ دستمو گرفت و کش امدم

کردن؟اصال با  ینگاهتون م یپشت سرتون اون پسرا چه طور دینگاه کرد چی...هشهیبه من مربوط م میلیاتفاقا خ_

 بشه یرستوران که چ یوستات امددوست پسر د

 کاریگفتم :من با اون پسرا چ رلبیز یفشار داد اخ شتریکه ب رونیخواستم دستمو از دستش بکشم ب تیباعصبان

 ....شکست ی....اخ دستم ول کن وحش یکرد تو بود یکه داشت بد نگاه م یدارم....اون

 خونه  یریم یشیاالن گم م نیگفت:هم تیفشارشو کمتر کرد اما با عصبان کمی

 : رونیب دمیشدت دستمو کش با

 کنم  یبخوام م یکه من به حرفت گوش بدم هرکار یهست یبرو بابا ...تو ک_

 ...زارهیکه م رتتیغ یبرسر اون برادر ب ارم،خاکیسرت ب ییبال هینکن  یکار هیسگم نکن ارزو ..._

 ن دادم:وار دستمو تکو دیکه بهش زدم نصفه موند ،تهد یلیحرفش با س هیبق

 رمینداره من کجا م یربط چی....به تو هیدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یکن یاحترام یبه برادرم ب گهیبار د هی_

 دوستامن یما بودن شوهر ها زیکه سر م مییاما اون پسر ها ستی،هرچند که به تو بازم مربوط ن

 یتا از سر راهم بره کنار ،برگشتم تو رستوران پسره احمق به توچه اخه ،دلم م نشیگفتم محکم زدم تخت س نویا

 خواست در حد مرگ بزنمش ملعون خاک برسر!

  زیکه نشستم سر م زدمیغر م یهمون طور زدمشاینبود ....چنان م مییخدا اگه پسر دا به

 هیعصب افتیانقدر ق امد کنارم:حالت خوبه چرا واشیکرده بودم فاطمه  دایکه پ ینگاه برزخ از

 شده؟ یزی:آرزو جون چفرناز

 به جفتشون زدم: یزورک لبخند
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 که سرد شد  دینه بابا ....من که گشنمه بخور_

 یزکناریم یخال یبه صندل ینگاه یرچشمیمشغول خوردن غذا شدن ،ز الیخیب ادیاز من درنم یزیچ دنیکه د اونام

 لب هام جاخوش کرد دلم خنک شد  یرو یانداخت ....لبخند محو

شدم ارزش نداشت بخوام روزمو به  الیخیسپهرم کال ب انیجر دمیخند ی،کل میساعت هشت با بچه ها بود یکینزد تا

 خاطرش خراب کنم

 با بچه ها مائده اول فاطمه رو رسوند،بعد منو یاز خدافظ بعد

 یامده چه طور یک نیزد :به به بب یلبخند دنمید با دبو ونیتلوز یپا یکردم ،مامان یبه خونه سالم بلند باورودم

 دختر گلم ...خوشگذشت 

 رفتم گفتم: یزدم همون طور که سمت اشپزخونه م یلبخند

 کجان  نی....مامان و آرمیجاتون خال یبله مامان_

 ،مادرتم تو اتاقه  ادیم رتریکشه د یکه گفت کارش تو شرکت طول م نیآرم_

  دمیاز پشت سربغلش کردم و گونشو بوس گذشتیم یزیگفتم رفتم تو اتاق ،مامان تو کمد دنبال چ یاهان

 سالم مامان خوشگلم من امدم _

 کار دارم  کمی....برو لباس عوض کن من االن  ی:خوش امددیکش واشی لپمو

  یگردیم یفاصله گرفتم:دنبال چ کمی ازش

 کنم  ینم داشیپ گردمیم یخودم گذاشتم تو کمد ،اما االن هرچ مونیدنبال آلبوم خانوادگ_

 کمکت  امیلباس عوض کنم م سایسمت در اتاق رفتم :وا به

مادربزرگ و پدربزرگم  یمهم بود عکس ها یلیلباس عوض کردم و رفتم کمک مامان،اون البوم واسش خ عیسر

 م بود خود مامان همش تو اون البو ی،عکس بچگ لیفام یبچه ها شتری،ب



 کیعشق تار

 
21 

 

مک ،بعد از امد ک چارهیب یشد که مامان یجور هی میکن داشیپ میبلکه بتون میکل کمد واتاق گشت یساعت کی بایتقر

  میسخت باالخره موفق شد اتیعمل

تا االن  زارن؟خوبهیرو م یداغون نیآلبوم به ا لیهمه جعبه و وسا نیا ریبزارش اخه ز گهیجا د هیمادر من دفعه بعد  _

 پِرس نشده

 ریز زارمشیکرد با خنده گفت:دفعه بعد م زیو ترک برداشته البوم تم یمیجلد قد یهمون طور که با دستمال مامان

 تخت

مامان و خاله  یبودم اما هنوزم دوست داشتم،عاشق عکس بچگ دهیداخلشو تاحاال هزار دفعه د یالبوم و عکسا نیا

 تو خودش یکیشدم که هرگوشش خاطره بود و قصه کوچ ییعکس ها دنیغول دبودم ....کنارش نشستم و با ذوق مش

 داشت

 فیو پدربزرگ تعر شیو خاطرات گذشته از بچگ میدیباهام حرف زد عکس د یشب مامان کل یها یکینزد تا

 بود .شب ییمن الال یکردنشم برا فیخاطر تعر یمادرانش ،که حت نیریش یکرد،منم با لذت گوش کردم به نجواها

 یلیدر نگاهش کردم خ ی،از ال وددو صبح ب کیساعت نزد بایبرگشت خونه تقر رید یلیخ نیبرگشتم به اتاقم آرم

 شدم مونیخواستم برم باهاش حرف بزنم اما پش یم دیرس یداغون به نظر م

 .زنم  یدوباره باهاش حرف م تارمیترسونه ،فردا بعد از کالس گ یمنو م نیشده و ا بیعج کاراش

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

 "نیرادو"

 ، شناسمیخودمم خودمو نم دایجد نهیبه چهرم کردم ،حق با دارو ینگاه نهیاز تو ا دمیبه کتم کش یدست

 و اونور برم  نوریاز تصادف فقط دستم در رفت ،حاال مجبورم همش با راننده ا بعد

 داد خودش همراهم باشه  حیترج نیقرار داشتم و دارو یامروز با کمال اما

 که زد ،در باغ رو برامون باز کردن  یتک بوق با

 خوام تنها برم  یبمون ....م نیتو ،توماش_
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 با حرص برگشت سمتم : نیدارو

 بمونم  نیتو ماش ومدمیهمه را ن نیحرف مفت نزن ا_

کارام بشه  یخواست قاط یدلم نم ادیکردم نگرانمه اما ز یشد ،درک م ادهیباز کرد و پ نیتوجه به من در ماش بدون

 کنه  ریلجن گ نیدوست دارم برادرمم تو ا گهید هی،من وارد کار خالف شدم کاف

 امد جلو   یاز افراد کمال یکی، هیاز دستم کفر یمشخص بود حساب ستادمیا نیدارو کنار

 تو  دیی،اقا داخل منتظرتون هستن بفرما دیخوش امد کیتاج یسالم اقا_

همراهم امد خوشحال  نکهیاز ا ییجورا هیکرد  یشونه به شونم حرکت م نمیمحکم به سمت در رفتم،دارو یها باقدم

 من   یبودم ،حضورش باعث دلگرم

 که توش قرار مالقاتش کنم.  یخونه ا نیسوم نیدونم چندتا خونه داره ا ینم یکمال نیانداختم،ا الیبه و یکل نگاه

  متینیبب یدبه به سالم پسر چه عجب افتخار دا_

جا  نیدوست داشتم هم یلیباند کرد ته دلم خ نیکه منو وارد ا یبه مرد رو به روم کردم ،کس یتفاوت یب نگاه

 کرد.  یم یاوقات واقعا با عصابم باز شتریبکشمش ،ب

بعد اگه بازم  ی.....سر ادیپرت تهران خوشم نم یاونم تو باغ ها یمخف یها دارید نیاز ا ادیخوبه بهت گفته بودم ز_

 امیمطمئن باش نم یقرار بزار ییجا نیهمچ

  یعجول یلیکرد :تو خ یجلو ،خنده ا امد

که  یبود،سمتش رفت و باهاش دست داد:چه قدرخوب کرد ستادهیعقب تر از من ا کمیکرد که  نیبه دارو ینگاه

  یبرادرتم اورد

 کنارم نشست  نمیحوصله رو مبل نشستم دارو ی،ب یتو اتاق میرفت همراهش

  اریب یدنیاز افرادش کرد:برامون نوش یکیبه  یاشاره ا یکمال

 یبهتر زودتر حرفتو بزن میخور ینم یزیما چ_
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  یحوصله شد یبابا امروز چقدر ب ینگاهم کرد:ا یرچشمیز

 قدم شد و بحث راه انداخت: شیکشه ،پ یکم کم داره ته م گهیعصابم د دیفهم نیدارو انگار

  ومدهین شیتو کارا پ یمحموله امشب قراره از مرز رد بشه،مشکل دمیشن_

 رو سمتم گرفت : یداد و برگه ا شیبه صندل هیتک یکمال

 میمعطل نش یلیتا هفت صبحه البته اگر تو مرز خ شیساعت ش نیاما زمان ورود ب وفتمیامشب بچه ها راه م_

 یلیخ هیسرما ییکایهم اسلحه همشون آمر ونیسه تا کام، نیو کوکائ اکیبار تر ونیرو ازش گرفتم ،دوتا کام برگه

 بابتش خرج کرده بودن ، میلیبود و خ یادیز

نداشتم فقط قرار بود افراد من اونارو از مرز  یمن سهم یکی نیخاص خودشو داشت، اما تو ا یایمشتر یکمال

 کنند یتو کرمان همراه ییجا هیافغانستان تا 

 طور که چشمم رو برگه بود گفتم: همون

 کنند وخودم هم .. یو تا خود کرمان بارتو اسکورت م شنیمحل*** مستقر م یکیافراد من ساعت هشت نزد _

 حرفمو قطع کرد هیبق

  دمیرو خودم انجام م یکی نیخوام افراد تو جنس هامو اسکورت کنند،ا یبار نم نیا_

من چقدر کار تو شرکت تو سرم  یدون ی؟میکشوند نجایمنو تا ا یس الکاخم کردم :پ عیاما سر دیباالپر ابروهام

 خته؟یر

 جام بلند شدم  از

  نجایا یایخواستم ب یا گهید زیچ یصبر کن برا نیرادو_

 اونوقت؟ یکرد:چ یبه کمال ینگاه نیدارو

 دارم ازین یگذار هیسرما ینفر قابل اعتماد برا هیخوام  معامله کنم ....به  یم گهید یگروه خارج هیمن با _

 لحظه شکه شدم هی
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کردم ....چه برسه به  یقرونم خرج نم هیتونستم اصال تو کارش  یکه م ییابرو هام جاخوش کرد،من تا جا نیب یاخم

  یگذار هیسرما

 یمن یگذار هیعنوان من سرما چیحدمو بهت گفتم،به ه یکار کرد نی...همون اول که منو وارد ا ستمیمن ن ویکی نیا_

  کنم

 : رونیاتاق برم ب نیخواست زودتر ا یسمت در رفت دلم م به

 مونده باشه  یا گهیکنم حرف د یفکر نم_

 امد: ینحس کمال یبلند شد که باز صدا نمیدارو

  شهیخوام بکنم به توام مربوط م یکه من م یکار نیپسر امروز چته ،حداقل بزار حرفمو تموم کنم بعد برو،ا یوا_

 بگو کار دارم  عیو منتظر بهش چشم دوختم :سر برگشتم

 کرد  یخواست بگه مردد بود ،داشت کالفم م یکه م یحرف یجاش بلند شد انگار برا از

 ادیکنم ،ز دایپ یچندتا از جاسوس هاشون تونستم اطالعات قیداره از طر یدسترس یبه مظفر ییجورا هیباند  نیا_

 تا اطالعات خوب بهمون بدن و...  دیچندتاشون خر شهیکرده م یبراشون کار م یمظفر دهیاما نشون م ستین

  ی.....مظفر یکلمه ....مظفر کیفقط  دمیحرفاشو نشن هیبق

کنترلم رو  یلحظه ا یداد ،برا یم تمیعصبان ادیمشت شدم نشون از حجم ز یهام به شدت رفت توهم دست ها اخم

  یکرد دایازش پ یاز دست دادم و داد زدم:چ

 رفتارم جا خورده بود متعجب نگاهم کرد : یناگهان رییکه از تغ یکمال

  میاریبدست ب ییزایازش چ میتون یکرده ،من مطمئنم م یباند کار م نیمدت با ا هیانگار _

ه شد دایپ یسرنخ از اون عوض هی ستیمهم ن یچیکه نگرانم بود امد کنارم ،االن ه نیکردم ،دارو یباهاش ط فاصلمو

 گذرم یازش نم یراحت نیبه هم داشدهیپ امیسرنخ از قاتل در هی...

 کن  دایرو برام پ کهیوسط فقط اون مرت زارمیم هیسرما ی؟هرچقدر بخوا یچقدر الزم دار_
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 شونم گذاشت : یرو یموضوع خوش حال بود دست نیکه انگار از ا یکمال

  ادیم رمونیمعامله سود گ نیتو ا یلیمطمئن باش خ یکرد یکار عاقالنه ا_

 از روشونم پس زدم: دستشو

  یگردم شرکت تا شب خبرم کن چقدر الزم دار یخوام،من برم یم ویمن فقط ......مظفر ستیمن مهم ن یسود برا_

 دمیکه رس اطیفرار کنم ،تو ح طیخواستم از اون مح ی،انگار م رونیامدم ب عیحرف هاش نشدم سر هیبق منتظر

 رسم یخوام م یکه م یزیار باالخره دارم به چ،انگ نیرفتم سمت ماش میمستق

 شه اعتماد کرد  ینم اروی نیا زیچ چی،بابا به ه یکرد یکاش قبول نم یمن نگرانم ا_

  میزن یحرف م نیتو ماش نیبه اطراف کردم :بش یسمتش ،مشخص بود نگرانه نگاه برگشتم

 کردم : نیبه دارو یاشاره ا میاز باغ کال خارج شد یوقت

 کار انجام بدم  یسر هی دیبرگرد برو شرکت با_

 شروع کرد: اوردیطاقت ن گهیکه گذشت د کمیتکون داد  یسر

 یکرد یقبول م دیاعتماد کرد ،نبا یشه به کمال ینم گمینکن ،من نگرانم بازم م سکیتروخدا انقدر ر نیرادو_

تونست بازم چند نفرو تو اون باند بخره  یم خبر داشت ی.....اصال از کجا معلوم راست بگه اون اگه واقعا از مظفر

 تونه  ینم یکن ی....فکر م

 ینکنم اروم نم دای...من تا اون اشغالو پ دمیراه الزم باشه م نیکال ثروتمم تو ا ستیدونم...اما برام مهم ن یخودم م_

 ... رمیگ

 از راه میتون یچقدر برات مهمه ،اما م ارویکردن اون  دایدونم پ یم ینبود نکارهی،تو از اولم ا فهممیبه خدا م نیبب_

 ؟ینفوز دار ؟کمیخودت کم ادم دار میکن داشیپ گمید

 و چشمامو بستم : میشونیگذاشتم رو پ ساعدمو

 نیهم کشی،نمونه کوچ ارهیبرام ب ینتونست اطالعات درست حساب یکه کس یدیرو امتحان کردم د گهید یراه ها_

 مراد 
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 اخه یاعتماد دار کهیو با حرص گفت :چرا انقدر به اون مرت دیفرمان کوب یچند بار رو تیبا عصبان نیدارو

 ندارم  یفقط تونستم خونسرد بگم :چون چاره ا تشیعصبان درجواب

 یزیچ ایدن نیتو ا گهیتونه نظرمو عوض کنه د ینم یزینداره ،چ یا دهیدونست بحث فا ینزد خودشم م یحرف گهید

 باشه  که برام با ارزش ستین

 گفتم : نیشدم و رو به دارو ادهیپ نیشرکت از ماش یجلو

  امیشرکتو کنم م یسر به بچه ها بزن ،بعدش برو خونه من خودم کارا هی_

 ده شبه و من خواب به چشم ندارم  کیبهم نداد فقط سر تکون داد ،برگشتم به اتاقم ،ساعت نزد یجواب

 من میکن یرو از مرز رد م یشدم ،هربار که محموله ا گانهیخواد برم باخودمم ب یبرگردم خونم ...اما دلم نم دیبا االن

 و زل زدم به زمیکنم باز چه مرگمه،نشستم پشت م یمن کار ستیکه قرار ن نباریمونم اما ا یتا صبح تو شرکت م

 شده بود  دهیچ زمیکه کنار م ییها یصندل

 نکن تو شرکت زشته نیعه رادو"_

 اخر عاقبتش نمیا یکن یبهت گفتم خونه بمون حرف گوش نم یوقت نییپا ایها ب یاز رو صندل_

 ینک یم کاریتو شرکت چ نمیخواستم بب یگفت :خب م یو بالحن بچگانه ا دیکوب یصندل یپاشو رو دیخند ایدر

 ...االنم حوصلم سر رفته 

ونه گ یز شگونه دستش را رواورا نشاند ،نوا شیپا یحرکت عشقش را تو بغلش گرفت و رو کی یسمتش رفت و ط به

 متوقف شد  شیلب ها یاز گونش سر خورد و رو نیزل زده بود ،انگشتان رادو شیساکت به چشما ای،در دیاش کش

 که حوصلت سر رفته ؟_

 "،فاصله صورت هاشون باهم کمتر شد  شیایانداخت ..عاشق شرم و ح نییزد و سرش را پا یلبخند محو ایدر

فتم ،با دستم سرمو گر واریبه د دمیبود محکم کوب زمیم یکه رو یوانیچند لحظه چشمامو گذاشتم روهم ل تیعصبان با

 و فشار دادم 

  شیچرا ازم گرفت اینه ...خدا یلعنت_
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 یجور نیهم قیکردم ،االن قلب من دق وانیشکسته ل یها کهیبه ت ینگاه رمیبغضمو بگ یلحظه نتونستم جلو یبرا

تم فرو رف میصندل یشکستشو درست کرد ،دوباره رو یها کهیت شهیدرستش کنم ؟اصال مگه م یشکسته ...چه طور

  رمیمونده تا انتقامم رو بگ گهید کمی...فقط 

 یهم ...نم یپلک هامو نتونستم تحمل کنم و اروم چشم هامو گذاشتم رو ینیسنگ یلحظه ا یبرا سوختیم چشمام

 دوباره چشمامو باز کردم  میگوش برهیدونم چقدر گذشت که با و

 و برداشتم  میهست خوابم برده ،گوش یداد که چند ساعت یم نیروشن شده بود و گردن دردم نشون از ا هوا

 الو_

 صدا متنفرم  نیچقدر از ا دیچیپ یپشت گوش ینحس کمال یصدا

 به باد رفت  زمیکه کردم همه چ یمحموله ام...تمام خرج می،بدبخت شد ییالو پسر کجا_

  زدیداشت نعره م یپشت گوش ییجورا هیو ترس رو باهم داشت و  ینگران صداش

  شدهیچ_

سر بچه ها کال جنسام  ختنیلب مرز ر سای...پل سپاردمیکاش محموله رو دست خودت م ی؟ا شدهیچ یگیتازه م_

 همش به باد فنا رفت ...

 ییجورا هینکردم ، یمن توش دخالت یسر نیبود اما خوشحال بودم که ا یبد یلیخ زیمحموله لو رفت بود چ نکهیا

  شدهیبرام مهم نبود چ

 کردن؟ ریدستگ میکس_

 مکث صداش امد : یکم با

بدتر ازهمه من بدجور ضرر  میاز دست داد ارویلیخوردن ...خ رینه بچه ها اکثرشون فرار کردن اما چندتاشونم ت_

 مارو لو داده یکیکردم...مطمئنم 

 دلم گفتم به درک تو

 رم،االن کار دا الیو ایب میزن ی،شب باهم حرف م یشد ینکردن وگرنه بدبخت م ریرو زنده دستگ یکه کس نهیمهم ا_
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 من شده بود   یباعث خوشحال یخندم گرفته ضرر کردن کمال ییجورا هیتلفن قطع کردم  یخداحافظ بدون

لباسا تنم بود و داشت حالمو بهم  نیا شبیبرم خونه از د دیهشته ،از جام بلند شدم با کیبه ساعت کردم نزد ینگاه

  زدیم

 هشیرو تو دستم تاب دادم و رفتم داخل مثل هم چیخونه چندتا بوق کوتاه زدم تا بچها درو برام بازکنند ،سو یجلو

 بود  نیسگ دارو یکیچندتا از خدمتکارا و و فیضع یبود صدا الیکه تو و ییتنها صدا

منو از حرکت نگه  نیدارو یخوره ...به سمت پله ،رفتم طبقه باال که صدا یجا حالم بهم م نیوقتا از سکوت ا یبعض

 داشت 

 کما... می...بدبخت شد شدهیچ یدون ینم ی...نبود یامد یک نیرادو_

 حرفشو قطع کردم و بلند گفتم : هیبق

 بدبخت شد نه من ...خبر دارم محمولش لو رفته  به درک... یکمال_

 حموم گرم دعوت کردم هیدست لباس برداشتم و خودمو به  هی

 مشیپ نمیدارو دیخواد بگه ،حتما با یچرت و پرت م یفکر کردم قطعا امشب کل یدوش به قرار امشبم با کمال ریز

  ارمیخرفت ن کهیمرت نیسر ا ییدم بال یباشه وگرنه قول نم

آمدتو اتاق  یکه بدون درم یدر اتاق باز شد ...تنها کس تخت ول کردم که یحموم برگشتم تو اتاق ...خودمو رو بعد

 رفتارش عادت داشتم  نیبود ...به ا نیدارو

  یریمیم یفتیم یشیم ضیتنت لخته برادر من مر مین شهیلباس بپوش ...تو چرا هم هی_

 گفتم :کارتو بگو  خشک

 مکث کنارم رو تخت نشست : یکم با

 ارهیذا ببگم پگاه برات غ ینخورد یزیچ شبیاز د_

 بود؟ نیکارت هم_
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رد ک یتحملم م نیدارو یتونستم خودمو تحمل کنم ...اونوقت چه طور یوقتا خودمم نم یبعض دیکش یکالفه ا پوف

.... 

  یاون خرفت بزار اریدراخت هیچقدر سرما یخوا یامشب م_ 

 بهش کردم ...منتظر بهم چشم دوخته بود : یچشمامو باز کردم و نگاه باالخره

 امشب همه خدمه رو مرخص کن یهرچقدر که بخواد و الزم باشه ...برا_

 دالیو م یزل زد و اروم گفت :باشه ...به مرتض یا گهیشد عوضش به نقطه د مونیبگه اما پش یزیخواست بهم چ یم

 ن ..خودمم شبباش الیالزمه تو و گاردایاعتماد ندارم دوتا از باد اروی نیبمونند من هنوزم به ا شتیپ الیتو و گمیم

 هستم 

 بستم و اروم گفتم :خوبه  چشمامو

من باشه معموال  یالیامد که قرار مالقات تو و یم شیکم پ یلی... ،خ رونیاز اتاق رفت ب نیدارو قهیاز چند دق بعد

 شد  یمالقاتمون بود که تو خونه من انجام م نیدوم نیا دمید یخارج شهر همو م

 شد ...دوست داشتم بخوابم یچشام داشت گرم م دمیخوردم و به پهلو دراز کش یتکون توجام

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

 *ارزو*

...انقدر  نجایخراب شده امده ا یاول صبح ادیپسره نکبت خوشم م نیاز ا یلیخواست از اتاق دل بکنم خ ینم دلم

 اشه صاف کردنش فک نکنم اتو الزم ب یموهام و شونه کردم  که برا یالک

ن نشسته بود و داشت یمامان شیرفتم ...سپهر پ رونیو ب دمیبلند با شال پوش کیتون هیموهام و جمع کردم  باالخره

 نیبا ا لی...گورشیا دیخند یم یجور نیا یکرد که مامان یم فیداشت تعر یچ ستی.... معلوم ن زدنیباهم حرف م

 گندش  کلیه

ود ،من نب ینجوریکرد اما نسبت به سپهر ا یرفتارم نیو خاله سر سنگ ییبا دا یدادم ...مامان یمن بود اصال راش نم با

 دوست داشت . نویا هیموندم چ
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 رونیب یبهم زد :چه عجب شما از اتاق امد ینشستم ،سپهر پوزخند یسالم ممکن رو دادم و کنار مامان نیتر اروم

 ارزو خانم 

 دادم : لشیتحو یلبخند کج منم

 امدن از اتاقم دست خودمه  نرویب اریشرمنده اخت_

 :ارزو زشته  یمامان

کردم تو ابرا داشتم واسه خودم راه  یبه سپهر رفتم و رومو کردم اونطرف ....اصال تو بحثشون شرکت نم یغره ا چشم

 رفت اشپزخونه تا به غذاسر بزنه  یرفتم که مامان یم

 منم باهاش برم  امدم

 کارت دارم  نیارزو بش_

 بهش کردم و نشستم : یتفاوت یب نگاه

 کمک  یبرا یخوام برم کنار مامان یزودتر بگو م_

:چته  دمیلب گفتم نال ریز یکه اخ دیرو مبل بلند شد و امد کنارم نشست امدم بلند شم انچنان دستمو گرفت کش از

  یوحش

مثل اون روز تو  گهیبار د کی: دیصورتم غر کیلب نزد رینداشت ز دیبه اشپزخونه کرد که نسبت به هال د ینگاه

  شکنمی...دستتو م یبخور یگو*ه نیرستوران همچ

 گفتم : تیبا عصبان ارمیخودم ن یکردم دردمو به رو یداد اما سع یبدجور داشت دستمو فشار م یلیخ

 نه من  یکرد تو بود یکه گو*ه خور ی...اون یکن یم یاحترام یتوام دفعه اخرت باشه به داداشم ب_

 : شهیمنفجر م تیاالن از عصبان حرفم حس کردم نیا با

 خودت بد شه هم مادر و برادرت!  یکه هم برا یجور هی...یفتیکه به دست و پام ب ارمیسرت ب ییبال هینکن  یکار هی_

 زنه با حرص گفتم : یباهام حرف م ینجوریشد داره ا ینم باورم
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 بکن  یخوا یم یغلط ؟؟هریهست یک یفکرکرد یکن دیخانوادمو تهد یحق ندار_

 رهیم سپهر داره یبلند گفتم :مامان یو بلند شدم و سمت اشپزخونه با صدا رونیب دمیشدت دستمو از دستش کش با

  یخواد ناهار درست کن ینم

تا  "اسم مادرمه ":عه چرا بمون بعد ناهار برو ...زهرام  کمونیبا تعجب امد نزد یکرد ،مامان یداشت نگاهم م باحرص

 ادیم گهیساعت د هی

 سمت مامان گفت : هیکه مشخص بود زور یاز جاش بلند شد با لبخند سپهر

 دیکار دارم ان شاهلل بعدا ..از طرف من به خاله سالم برسون کمینه ممنون _

 به سالمت _

 نه ،از اتاق خارج نشدم  ایکه مطمئن نشدم رفته  یتوجه به اون برگشتم به اتاقم و تا زمان بدون

 چشه احمق یروان نیا ستیقرمز شده معلوم نبه مچ دستم کردم  ینگاه

 یجورنیبار بود که ا نیاما اول میساختیباهم نم یرفتار سپهر بود از بچگ ریو دراوردم و رفتم کمک ،فکرم درگ شالم

 کردم که در خونه باز شد  ی،داشتم ساالد درست م زدیباهام حرف م

 تش ام هول کرده بود رفتم سم یادیکه انگار ز نیارم دنید با

 شرکت  ی...مگه نرفته بود یکن یم کاریچ نجایا نیارم_

 که کامال تو صداش معلوم بود گفت : یرفت با استرس یبود همون طور که به سمت اتاق م کیکوچ فیک هی دستش

 رد کردم  یامد زودتر برگشتم امروز و فردا رو مرخص شیپ یکار هیچرا...رفته بودم _

 شده  یزیکرد :پسرم چ ینگاه م نیمتعجب به حرکات ارم یمامان

 نشده  یزیزد و رو کرد سمت ما :نه چ یجون یب لبخند

ند بچه چ نیدونم ا یلب گفت :نم ریبه در بسته اتاقش کرد و اروم ز ینگاه نگران یتو اتاقش درم بست ...مامان رفت

 داره  الیفکر و خ یزهرا به اندازه کاف چارهیروزه چشه ...ب
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مد ا نیارم قهیدق ستیب دیکنم ،بعد از گذشت شا یم کاریباعث شد کال حواسم پرت شه نفهمم دارم چ می...نگران

  رونیب

نداد و فقط  یازش سوال کردم اما جواب میرمستقیخوندم ،غ یکردو از تو چشماش م یتظاهر به خوب بودن م نکهیا

 بحثو عوض کرد

 که انقدر اشفته امد خونه   اوردیخودش ن یاصال به رو نیمامانم برگشت آرم یوقت

 یداد از طرف یسپهر ازارم م بیرفتار عج یرفت اتاقش ...منم پناه بردم به اتاقم از طرف  میاز خوردن شامم مستق بعد

 م بالشتم برداشت ریاز ز چارمویب یخوردم و گوش یتو جام تکون میگوش امیپ ینگران حال تنها برادرم بودم ،با صدا

 هارو خوندم و دست اخر براش نوشتم  امیاطمه داشتم ،دونه دونه پاز ف امیچندتا پ هی

 " ستیخوب ن رون؟حالمیب میبر یفردا حوصله دار"

 جواب داد  دینکش قهیدو دق به

 "شده؟ یزی،چ میدور بزن میدنبالت باهم بر امیتونم بعدازظهر ب یم فتمیش مارستانیفردا ب"

  دمیکش قینفس عم هیبه خودم فشار دادم و  شتریب بالشتمو

 "ی،فردا ساعت چهار منتظرتم با میزن یحرف م دمتیحاال فردا د ستین یزیچ"

 کنار تخت  زیم یو چرخوندم و گذاشتمش رو میرو نخوندم ،صفحه گوش اممیپ یبعد جواب

......... 

 با من ؟ دیندار یکار رونیب رمیمامان جان من دارم م_

 برام تکون داد و اروم گفت مواظب خودت باش  یدست زدیحرف م داشت باخاله یهمون طور که تلفن مامان

 چند لحظه مکالمه مامان با خاله نظرمو جلب کرد  یبرداشتم که برا نویماش چیسوئ

فسخ شده  یانقدر ضرر کردن !قراردادشون با ک هوی یبه من نگفت .....چه طور نی...پس چرا ارم ییهویچرا انقدر _

 مگه 
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 هیکت نمیدر، فاطمه به کاپوت ماش یواال جلو رهیبگ شیات ییمکالمه شدم به من چه ..اصال شرکت دا هیبق الیخیب

 داده بود 

 سالم خانم دکتر احوال شما _

 یمامانم چقدر دلش م یزمان هیداد ، یشبانه م یکار فینشون از چند ش نیشده بود و ا اهیچشماش س ریز یکم

خوندم  یو رشته حسابدار یبه دکتر شدن نداشتم عوض رفتم فن یعالقه اوقت  چیخواست منم دکتر شم اما من ه

... 

 که نکردم ؟ ری:سالم د دیبه روم پاچ یلبخند

 کردم رید کمیام به فاطمه کردم تا سوارشه :نه بابا من تازه  یباز کردم و اشاره ا نیدرماش

  یاصال حوصله نداشت شبید شدهیچ نمیخوب بگو بب_

 گاه صورتم قرار دادم : هیبردم تک دستمو سمت پنجره هی

 خورده  یلینه اصال حوصله نداشتم و ندارم عصابم خ_

 ...نکنه مادرت باز حالش بد شده شدهیعصاب بگو چ یخب خانم ب_

 ... نمیتونستم تو چهرش بب یبهش کردم کم کم اثار نگران شدن رو م ینگاه سربرگردوندم

 بهتره یلیهست اما خ ینه بد که نشده البته هنوز اثار اون تصادف لعنت_

 مردم بابا شدهی:خوب خداروشکر ..پس بگو چ دیکش یکالفه ا پوف

 یم وقتگفت نمیمختصر درباره ارم یلیکرد خ دیمنو تهد نکهی...ا دهیرفتارش ازارم م نکهیرفتار سپهر براش گفتم ا از

 کنم ... جادیخودمم ا یبرا یترسناک تیچشه نخواستم ذهن نیدونم ارم یخودم نم

  یگفت یمکث گفت :به مامانت م یباکم فاطمه

صادف بعد از اون ت  ی؟به اندازه کاف شکستیدستمو داشت م ایکرد ؟ دیبگم ؟بگم سپهر کل خانوادمو تهد ینه بابا چ_

اندازه  به ییبده ،و تازه رابطش با دا یلیقلبش خ یبهش وارد بشه برا یتنش چیه دیحساس شده ...دکترش گفت نبا

 سپهرو دوست داره... یمانکه چقدر ما یدون یبگم خودت م دیبا نمیخراب شده ا یکاف
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 تکان داد: یسر

بگو  خونه بهش یبرگشت گمیخراب تر بشه ...من که م تییبه درک بزار رابطش با دا یگفت یم دیبا نویا یقبول ول_

 الزمه مادرت بدونه 

...صبح بهش  یخبر از مائده ندار گمیگفت ،و عوضش بحث عوض کردم :م یراست م ییجورا هیبهش ندادم  یجواب

 و نداد  میزنگ زدم اما جواب گوش

 داد و با خنده گفت : یتو هوا تکون دستشو

 کنه ... دینامشو تجد یخبر ندارم البد رفته گواه_

 اموندم من باز ج هینکنه خبر ایزن یکردم :مشکوک م یاخم

 بده  ینیریبهمون ش دی:شب خودت بپرس بادیخند بلند

 گرد شد متعجب نگاهش کردم که ادامه داد: چشام

  انینگار ی هیکرده تو آتل دای...کار پ میمون یم دهینترس بابا ما سه تا همچنان ترش_

 ؟یگیم یگفتم :گمشووو جد غیج با

 با خنده برگشت سمتم : فاطمه

 یجواب نم نیهم یبرا شمی...اره احتماال گوش یزن یم غیچرا ج ستیخاک برسرت که ابراز احساساتتم مثل ادم ن_

 یتونه به صورت حرفه ا یکه کار کنه بعدش م نجایمدت ا هیتست بزنه..ان شاهلل  هیرفت  یم دیده بچه امروز صبح با

   عتیاز طب یبره سراغ عکاس

  دینامرد یلیاخر بفهمم ...خ دیچرا من با_

 اونم زنگ زدم خونشون مادرش گفت  دمیبابا منم امروز صبح فهم_

 تکون دادم : یسر

  زمیریخودم خونشو م ارمیبزغاله درب نیمن از ا یپدر کی سایوا_
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عد از ....ب میدیچرخ رونیب میهشت و ن یکیرو فراموش کردم تا نزد میو ناراحت تیکال عصبان ییجورا هی دیخند یکل

 فاطمه برگشتم خونه رسونده 

زنگ خورد ،دستم پر بود نتونستم جواب بدم وارد خونه که شدم  میگشتم که گوش یم دمیدر خونه دنبال کل یجلو

 خبر موندم یباز من ب ستنین  نایبه استقبالم امد...باز که ا یکیتار

 بود باهام تماس گرفت که زنگ خوردن دوباره،  یک نمیهارو روشن کردم ...خواستم بب چراغ

 دکمه اتصال زدم و با خنده گفتم : عیسر نیشماره ارم دنید با

 دونم چر... یمن نم دیو رفت دیباز شما منو کاشت یداداش_

 ییآرزو کجا_

 شدم  یپر استرس و نگرانش منو نگران کرد ...جد یصدا

 یزن یچرا انقدر نفس نفس م ییمن امدم خونه تو کجا_

 خونه ان؟ هی؟بقییهست تنها یگوش کن ارزو خونه ک_

 نیکرد و رعشه به تنم انداخت :من تنهام ارم دایبه دلم راه پ یترس و نگران ییجورا هیصداش هول بود  یادیز

  شدهیچ

 بدم فقط عجله کن زود باش برو اتاق من  حیتونم توض یمن وقت ندارم نم نیبب_

 اخه شدهیشد :چ شتریب ترسم

 داد زد :عجله کن وقت ندارم  یگوش پشت

 :باشه باشه ...بگو تو اتاقتم  دمیسمت اتاقش دو به

 : دیکش یقیعم نفس

باره کس در چیافتاد به ه یبده ...هر اتفاق لیتحو الدیهست اونو بردار و برو خونه م یمشک فیک هیتخت بگرد  ریز_

  سیبرو اداره پل ینکرد دایپ الدیمامان ... اگر م یکس حت چیکنم ه یم دینگو ارزو تاک فیاون ک
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 شده یچ نیگرفت :ارم میکم گر کم

 یم کارو نیقول بده ا الدیکس اعتماد نکن اون مدارک بده م چیکه گفتمو بکن ...به ه ینکن ارزو ترو خدا کار هیگر_

  یکن

 ... دمیاشکمو پاک کردم :قول م نم

 کوچولو ....  یممنونم ابج_

و  میشد نور گوش شتریقطع شد ...با استرس دوباره بهش زنگ زدم اما خاموش بود ترسم ب یابشو بدم گوشامدم جو تا

 تخت  ریز دمیروشن کردم و خز

 رنگ اون ته بود  یمشک کیکوچ فیک هی

 زدمیزنگ م نیشدم ... توراه مدام به ارم نیبرداشتم و سوار ماش چی...به سرعت سوئ رونیبردم و اوردمش ب دست

 یتداد ...وق ینم شیجواب گوش نیکردم...آرم یم یتونستم رانندگ یکه م یسرعت نیشب من بااخر یکی...تو اون تار

 زنگ خورد میزدم تو ترمزگوش الدیخونه م یجلو

 دکمه اتصال زدم  عیشماره مامان سر دنید با

 شدهیچه خبره :الووو...مامان چ نجایا ایو ناله بود ترسم صد برابر شد خدا هیگر یامد صدا یکه م ییتنها صدا اما

 ...الووو 

 انداخت  نیخاله تو گوشم طن یصدا هیاز چند ثان بعد

 ییارزو خاله جان کجا_

  دییشما کجا هیچ یبرا هیگر یصدا شدهیخاله چ_

 تصادف کرده  نی**ارممارستانیب ایمکث که باعث شد تا مرز سکته برم :ب یاز کم بعد

  نی...ارمنیشد ارم یاکو م یزیچ هیتو مغزم  شدهیچ دمینفهم

  فمیرو پرت کردم تو ک یتصادف کرده گوش یچ یعنیاالن با من حرف زد ...خودم باهاش حرف زدم  اون
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 باشه به کل ومدهیسرش ن یی...ترو خدا بال یچ یعنی ایخدا ختمیاشک ر رویده شب بود و من کل مس کینزد ساعت

 نیخواستم برم خونه دوست ارم یم یچ یرفت که اون شب برا ادمی

هم نگاهم کرد و ب یکه اونجا بود با دلسوز ی...خانوم دمیدو رشیبه سمت پذ هیپرت کردم و با گر مارستانیتو ب خودمو

 گفت کجا برم 

 دیدور سرم چرخ ایدن ICUاتاق  دنیکمه با د ژنیکه گفت رفتم حس کردم اکس یبه سالن یوقت

 ... شدهیچ نیدستشو گرفتم : ارم هیگر امد سمتم با دنمی،با د یمامان

  شهیاروم باش من مطمئنم حالش خوب م زمیعز شیفشار اوردم:ه نشیکرد و سرمو به س بغلم

 م..مامان کجاست _

 ...سرم براش زدن  قاتینگاهم کرد و باغم گفت :حالش بد شد بردنش اتاق تزر کمی

  دیرو د نیارم شهیازش فاصله گرفتم :م کمی

 مادرت  شی...برو پ ادیتا دکترش ب میصبر کن دیفعال نه با_

کرد  یصحبت م یدر داشت با پرستار یخاله جلو قاتی...رفتم بخش تزر دمیباال کش مینیب یتکون دادم و کم یسر

 شد  ینجوریا هویمامان حالمو بدتر کرد اخه چرا  تیوضع دنیبهش کردم و رفتم تو ...د یسالم کوتاه

 دستام مهمون کردم ...با بغض نگاهم کرد  یسردشو به گرم یتختش نشستم و دست ها کنار

 ... شهیتک پسرم داره پر پر م یدیارزو...د یدید_

 کرده بود : سیاشک هاش صورتشو خ دیبه مادرم زدم که االن مروار یشکست اما لبخند زور بغضم

 خوب بشه...واسه قلبت ضرر داره اروم باش دی...با شهیشه خوب م ینم یزی...خدابزرگه چ یاروم باش مامان_

رم و سپه ییاما دا یمامان شیو رفتم پ رونیامدم ب واشیموندم کم کم خوابش برد  ششیپ کمیچشاشو بست  مامان

رفتن  ...قدم هامو تند تر کردم  یتنشون بود و داشتن م سیچند نفر که لباس پل دنیبودن ،با د ستادهیکنارش ا

  دی...از خودش سوال کنسرواننوم هستن جناب  شونیبهم کرد :ا یاشاره ا دنمی،با د ی...مامان
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  شدهیچ دمیاروم سالم کردم و پرس ییبدون توجه به سپهر و دا 

 سرشو خم کرد  ینشانه احترام کم به

و که ر یدود یها شهیبا ش یون مشک هی ریمداربسته تصاو یها نیبرادرشما تصادفشون کامال مشکوک بوده و دورب_

 ریمس هیاونا از  قهینداره و بعد از چند دق یشماره پالک چیکرده ثبت کردن...اما ون ه یم بیبرادرتون تعق نیاشم

 کنند  ترو ثب یادیز زیها نتونستن چ نیدورب گهیو د رنیم یابونیب

 یچ یعنینگاهش کردم  شکه

اصال  دیثبت نکردن ؟شا یا گهید زیهاتون چ نیدورب دیگ یم یعنیکه مشکوک بوده ... یچ یعنیبا اخم گفت : سپهر

 اون ون دنبال اون نبوده

 به سپهر کرد : یسروان نگاه کوتاه جناب

رد ف هیام که به اوژانس زنگ زده  یو خارج شهر تهران اتفاق افتاده .....کس ابونیبله امکانش هست ، تصادف داخل ب_

  میریباهاش تماس بگ میناشناس که نتونست

گه م یچ یبرا ارنیب نیسر ارم ییخواستن بال یم یعنی....گنیم یچ نایتونم نفس بکشم ا ینم گهیکردم د حس

 شدم  رهیبهش خ یاشک یجناب سروان با چشم ها یکرده با صدا کاریچ

لفن به ت یبوده ....برادرتون پا تونییکه باهاش تماس گرفته شما و دا یکس نیاخر میکرد دایبرادرتون رو پ یما گوش_

 نکرد  یخاص زیبه چ یاشاره اگفت  یشما چ

 وسط: دیپر ییبدم دا ینگاهش کردم تا امدم جواب کمی

امده باشه با من که حرف زد  شیپ یزیچ نیتونم باور کنم که همچ یبه منم زنگ زد اصال نم نیارم شیدو ساعت پ_

مربوط به  انیجر دیخارج تهران تا کورس بزارن ...شا رهیحالش خوب بود، گفت با دوستاش م یول زدیم جیگ کمی

 با دوستاش باشه  یریدرگ

مورد کورس  هیمنطقه که تصادف رخ داده  نیبرگه امد جلو و رو به جناب سروان گفت :درواقع ا هیاز سربازا با  یکی

 هم گزارش شده  نیماش

 رو گرفت و با دقت نگاهش کرد ...باالخره قفل زبونمو باز کردم و با اخم گفتم : برگه
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بارم  کی یحت ستین زایچ نینداره ...برادر من اصال اهل ا ینیبه کورس مسابقات ماش یتصادف ربط نیمن مطمئنم ا_

 کارو نداره  نیسابقه ا

 : دیدور دهنش کش یزد و دست یپوزخند سپهر

 بارش بوده البد  نیوجود داره ....برادرتوام اول میبار نیاول هی یهرکس ای یزیهرچ یخب برا_

که بهش زدم رو کال فراموش  یقشنگ یلیانگار اون س هیصورتش خال یمشت من تو یجا یعنینگاهش کردم  باحرص

 کرده ....

 نیارم تیسپهر شدم و با بغض از دکتر وضع نیا الیخیمنم ب دمیورود دکتر از بخش ،هممون به سمتش هجوم بر با

  دمیپرس

اما به هوش  میکن یم مونیشده ما همه سع وارد شونیبه سر و گردن ا یرفتن تو کما ....ضربه بد شونیمتاسفانه ا_

  انیوقت به هوش ن چیه گهید دیداره .......شا طشونیبه شرا یبستگ شونیامدن ا

که هر لحظه به  یینشه ...با چشما شیزیتروخدا برادرم چ ایرو سرم خراب شد ...کمرم شکست خدا ایحرفش دن نیا با

گفت و  یجناب سروان چ دمینفهم گهیو خاله  وا رفتم ...د یکنارمامان یصندل یشد رو یخاطر اشک هام تار تر م

 رفت  قهیصحبت کرد و بعد از چند دق ییبا دا دمیفقط د شدیچ

 یگاهم بود نم هیتک نیحالش خوب نبود درست مثل من ...برادرم بهتر یبودم ..مامان یا گهید یمن غرق جا اما

 میبه مامان بگ ینه ....اصال چه طور گهید نیپدرمون که ولمون کرد ...آرماز  نیا ایکنم ... خدا کاریچ دیدونستم با

 شهی...اگر بفهمه حالش بدتر م

 رهیخ یو من همون طور ماتم زده نشستم و نگاه ها  قاتیرفتن بخش تزر ییبه همراه دا یبا بغض اشکار یمامان

 تونستم نفس بکشم  یچند لحظه حس کردم نفس کم اوردم نم یسپهر تحمل کردم...برا

 برام به شدت خفه کننده شده بود  مارستانیب یهوا

 هام کنم هیوارد ر ژنیاکس دیقدم برداشتم ....با مارستانیب اطیزدم و به سمت ح واریبه د هیسست تک یقدم ها با

به جونم  لرز یصندل یبود نشستم ....سرما یدر خروج کیکه نزد یسرد یصندل یخودمم از حال برم رو دیوگرنه شا

 انداخت اما مهم نبود 
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  یخوب_

رسه حالمو بپ نکهیاز ا یآمدم حت ینگاه ممکن رو به سپهر کردم که کنارم اروم نشست ....ازش بدم م نیتفاوت تر یب

 خوب باشه ؟ دیمثل من االن با یکیبهش ندادم  ی...جوابزارمیب

 گفت  یبهت زنگ زد چ یوقت نی:ارم دیمکث کرد و اروم پرس کمی

  ستیاخم برگشتم سمتش :به تو مربوط ن با

 ه:کن یم ییبه سمت خودش انگار داره باز جو دیبدتر از مال خودم داد دستمو گرفت و کش یبا اخم مویبداخالق جواب

 گفت  یبهت زنگ زد چ یوقت نیارم نمینشد ...مثل ادم حرف بزن بب نیجواب من ا_

 : دمستایو جلوش ا رونیب دمیشدت دستمو از دستش کش به

 گفت  ینداره که چ یمنم گفتم به تو ربط_

 :ستادیاونم بلند شد و روبه روم ا متقابال

پس جواب سوالمو بده تا  شهیبه من مربوط م میلیازت سوال کردم...اتفاقا خ یزن یحرف م یرفته با ک ادتیانگار _

 سگ نشدم 

 گفت؟ یبهم چ یدون ی:م زدیقرمز شدش کردم مشکوک م یبه چشم ها ینگاه

س ک چیکس ...ه چیکرد که به ه دیچند بار زدم و با حرص گفتم :بهم تاک نشیکرد...انگشتمو به س منتظرنگاهم

 اعتماد نکنم 

  یرفتم ...پسره عوض شیپ مارستانیب یبه سمت عقب هولش دادم و راه خروج کمی

 زدم تو ترمز  مارستانیدور تر ازب کمی

 فهیک نیبه خاطر ا زیعقب برداشتم ...مطمئنم همه چ یصندل یتختش بردارم از رو ریگفته بود از ز نیکه ارم یفیک

  هی...مگه توش چ

 و نم اشک رو پاک کردم  دمیبه چشمام کش یزدم خلوت بود ...دست دید اطراف
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 یکدومش اشنا نبود!ول چیعکس، تمام عکس هارو نگاه کردم ه یتعداد هیپر بود از برگه و سند و  فیک داخل

 گرفته شده  یاز کس یواشکیبود  مشخص

خورد شروع کردم به خوندن  یتوهم گره م شتریکه هر لحظه ب یچه خبره ....عکسارو گذاشتم کنار و با اخم نجایا

 نوشته ها 

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

کنم مامان که  کاریچ دیدونستم با ینم دیقرن طول کش هیمن انگار  یکه برا یروز کیگذشت ، انیروز از اون جر هی

 اصال حالش خوب نبود

کرد تنش و استرس براش بده  هیهمه دکترش توص نیگرفت ..ا یبدجور سردرد م ای دیکش یم ریقلبش ت ایمدام  

 میحاال االن ،قشنگ تو مرکز استرس

  میدینخواب یکدوممون درست حساب چیازش نداشت ه یدست کم ی...مامان

 میخاله، مامانو برد ی،به اصرار ها شکستیم مارستانویب یسکوت راه رو زدمیم نیکه با پام به زم ییضربه ها یصدا

 استراحت کنه اما دلش طاقت نداره  کمیخونه تا 

 میتون یکنم برادرم حالش خوب شه ... فعال دکترش گفت نم یغم بغل گرفتم و فقط دعا دعا م یدر اتاق زانو پشت

 یبه ساعت کردم عقربه هاش انگار دارن بهم دهن کج ینداره و تحت نظره ،نگاه یخوب تیچون وضع دنشید میبر

 انهی دسپسرش زن نهیبب ادیحاضر نشد ب یشد بابا حت یکنند ...باورم نم یم

 چند لحظه چشمامو بستم  یرو شونه هام برا یبود .....با حس دست ازدهی کینزد ساعت

 گفت : ینیغمگ یاروم ول یبا صدا خاله

 سر به مادرت بزن هم استراحت کن ....من فعال هستم  هیخونه ،هم  یبر بهتره_

 نگیبه سمت پارک مارستانیسرم ،از ب ریبرم ز دیبمونم خودمم با مارستانیاگر ب نیاز ا شتریتکون دادم ،ب ی...سر

و من نیاز ا شتریتونه ب ینم شرتمی...سرما،حس لرز وجودمو دربر گرفت و انگار سو دمیکش یپاهامو دنبال خودم م

 گرم نگه داره
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 ،اصال دیاز پشت منو به سمت عقب کش ینگاهمو به اطراف انداختم، خواستم سوارشم که دست نیزدن قفل ماش با

 که ضربان قلبم رفت رو هزار! یجور نیافتاد زم یاتفاق قلبم تاالپ نیحواسم نبود و با ا

 فرابنفش بکشم که دهنمو گرفت غیج هیامدم  تا

 برد  یون م هیمنو به سمت  یکردم که زور یپوش و گنده رو به روم نگاه م اهیبه مرد س دهیترس 

 خون رو تو دهنم حس کردم.  یکه شور یتوانمو جمع کردم و دستشو گاز گرفتم جور تمام

 . دنیقرض کردم و شروع کردم به دو گمید یدستش شل شد دوتا پا داشتم دوتا پا کمی تا

 ارور داده  مخم

خلوت خلوت بود ....برگشتم سه نفر که چهرشونم خوب معلوم  ابونای.....خ رمیدونستم دارم کدوم طرف م ینم اصال

 ... دنیدو ینبود دنبالم م

نبود تا ازش کمک  یعابر چیخلوته ه نجایکوچه چرا انقدر ا هیتو  دمیچیکار کنم پ یچ ایترس اشکم درامده خدا از

 بخوام،

شدن  کیبهم نزد شتریها ب اروی...پام به شدت درد گرفت و اون  نیکرد که خوردم زم ریگ یزیراه پام به چ وسط

 یاصل ابونیبه سمت خ دمیباز بلند شدم و لنگ لنگون دو نایباهمه ا

جلوم ترمز کرد که باعث شد از پشت  یرنگ ینقره ا نیماش دمیرس ابونیکرد تا به لب خ یرفت امد م نیماش اونجا

 . نیبخورم زم

 دلم رخنه کرد یتو یدینور ام نیماش دنیکمک بخوام با د یکیاز  دیشده ،با یارج اشکم

 شد و امد طرفم  داهیازش پ یمرد 

 بلند شدم و بازوش گرفتم : عیسر دمیبه چشمام کش یدست عیسر

ا اون "امدن  یکوچه کردم که اون سه نفر به سمتمون م یبه انتها یبادستم اشاره ا"   دیاقا...اقا تروخدا کمکم کن_

  دیدنبالمن ...تروخدا کمکم کن

 نگفت  یچیبازوش تکون دادم ه یهرچ
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  کردینگاهم م فقط

  یشتریچشم هاش غرق شدم ترس ب کیتار یایتو در یلحظه ا یبرا کیتار کیبود تار اهیشدم تو چشماش س رهیخ

 داد!  یکمک کردن نم یچشما ترسناک بودن بو نیکرد ...ا دایبه دلم راه پ

 ول کردم خواستم بدوئم که بازومو گرفت و از پشت منو به خودش چسبوند  دستشو

 ارمشیخودم م دیمن ،رو کرد سمت اون سه نفر:شما بر یدرکمال ناباور دنیاون سه نفرم رس همزمان

 ی؟با التماس برگشتم و زل زدم تو چشما ارمشیکه خودم م یچ یعنیهوا ... نیسرد تر ا یسرد بود حت یادیز لحنش

 : کشیتار

کنم من ازتون کمک خواستم ....بهتون  یبرم ...به خدا من پول ندارم ...خواهش م دیخدا بزار ؟؟ترویینایتوام از ا_

 پناه اوردم 

  نیپرتم کرد تو ماش د،یبازوم کش یزیمن، نگاه سردش بود و بدون توجه به چ یالتماس ها جواب

به سمت خارج شهر از جاش کنده  یادیبا سرعت ز نیزد و ماش یخواستم به سمت در برم و بازش کنم قفل مرکز تا

 شد 

 به سمت جلو خم شدم : کمی...  دمیلرز یترس سک سکم گرفته و م از

  ندیخوا یم یبرم از من چ دیولم کن ....بزار نیاقا ترو به امام حس_

  ییجلو یپرت شم و محکم بخورم به صندل یمن کالفه شد، زد تو ترمز که باعث شد از صندل یزار هیاز گر انگار

 رفت  یم جیسرم گ ادیشد ...سرم درد گرفته و از ترس ز ادهیاز داخل داشبورد دراورد و پ ویزیچ

کار کنه  یخواد چ یخدا م ایسمت خودش  دیعقب اما بازوم گرفت و کش دمیسمت منو باز کرد با ترس خودمو کش در

 ؟

  یندار یکرد که راه فرار یم یاطراف بهم دهن کج ابونینگاه کردم ،ب  رونیپنجره به ب از

 التماسش کردم : هیگر با
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 بزار من برم  یکن کاریچ یخوا یترو خدا اقاا...م_

ردم ازش ک یگذاشت رو صورتم ...با تمام توانم تقال کردم که ولم کنه سع یبودم که دستمال کرم رنگ ریبغلش اس تو

 بهم دست داد  جهیسرگ قینفس عم نیشد ...با اول یتنفس نکنم اما نم

 رو صورتم فشار داد  شتریکه با اون دست ازادش جفت دستامو گرفت و دستمال ب رمیبا دستم بازوش بگ خواستم

 مطلق.... یاهیو س قینفس عم نیدوم

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

 "نیرادو"

 دادم  یبه حرف هاش گوش م باحرص

 .دنیکش یخط رو عصاب من م هیر گفت انگا یکه م یا هرکلمه

 یاخم روهم چاشن قیخودمو کردم که اروم باشم با نفس عم یدادم سع میچرم یبه صندل مویبه سمت عقب، تک یکم

 صورتم کردم. 

تو مشکل داره نه من،اون روز بهت گفتم بزار من محمولتو اسکورت کنم اما گوش  ستمیحرفشم نزن س ینه...حت_

 نیرد امنو وا  ستیمن قابل قبول ن یبرا گهید یگ یکه م ینیگفتم  قبول....اما ا یخوا یمنو م هیسرما ی....گفت ینداد

 نکن  یکی

 یتونه بکنه ...اما من باجون ادما باز ینم یکار چیدونستم بدون کمک من ه ینگاهم کرد خوب م رهیخ یکم یکمال

 کنم  ینم

ام خو یمن اون مدارکو م نیکه شده بب یاما حاال اشتباه سپردمیمحمولمو به تو م دیدرسته که اشتباه کردم ....با_

 کنم به منم فکر کن! یمن هست...خواهش م یبرا ستیپول واسه تو مهم ن نیا ونه؟اگریچقدر پول درم یپا یدون یم

 زدم  یپوزخند

 ؟یموضوع که دقت کرد نیخدا بخواد به ا یخراب کرد ینه؟به اندازه کاف زهیتو همه چ یپول برا_

 هاش کوتاه کنم  یخودخواه یتونستم زبونمو جلو یداشت نم شیحرف هام ن دیهاشو درهم کش اخم
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.....اخرش  یاما به حرف هامون گوش نکرد میو من اونجا بود نیدارو نکهیگذاشتم با ا ارتیافرادمو دراخت_

من هست ....االنم  یتو مهم نباشه اما برا یمرگش برا دیکه رفته تو کما شا یداغون کرد یپسره رو زد شد؟چنانیچ

 ؟؟یا گهیدست گل د هیدست گلت خشک نشده تو فکر  نیا

هست که منم  زایچ یلیبود تو اون مدارک خ ریمنم گ یپا ییجورا هیتلخه  قتیبهم رفت ...حق یقروچه ا دندون

 داشتم  ازیانتقامم ن یبهشون برا

 یرمیگاه صورتش گذاشته بود و کال تو هپروت س هی،تک رچونشیدستشو ز یشد کمال یطوالن نمونیسکوت ب یکم

 کرد. 

 لحظه رو از دست بدم  نیشد جمعش کرد ...منتظربودم غرورشو بشکنه و عمرا ا یرقمه نم چیکه زده بود ه یگند

 ارزه  یصحنه م نیا دنیسکوت عذابم بده به د نیکه ا هرچقدرم

  دیکش قینفس عم هیمختلف بود  ....مکث کرد و  یکه داخلش پر از حس ها ییبرگشت به سمتم باچشم ها باالخره

 خودش بکنه یاتاق برا ژنیخواست کل اکس یم انگار

 یدون یبده م سیدونه مدارک کجاست ...اگر اونارو به پل یخوام مطمئنم م ی...اونو من م نیکنم رادو یخواهش م_

  میفتیم ریدرصد گ م؟صدیکن یچقدر ضرر م

 من مهمه یبرا یافتادن کمال ریپا انداختم مگه گ یپارو

 نداده؟ سیتا االن اونارو به پل یدون یاز کجا م_

 با خم شدنش به سمت جلو همراه شد ....دست هاشو درهم گره زد و ادامه داد: شیصندل ژیق یصدا 

جا مدارک ک میدون یکارو کرده بود ....بچه ها حواسشون بهش بوده فقط نم نیبده تا االن ا سیخواست به پل یاگر م_

  ارشیکنم برام ب یخوام ....خواهش م یو پرونده هامو م فیکرده ....من فقط اون ک میقا

  دمیرس یخواستم م یکه م یزیبه چ داشتم

 سراغش؟ یریچرا خودت نم_

 ت و دوباره بلند کرد ....انداخ ریسرشو به ز یکم یمدت یبرا دیکش یکالفه ا پوف
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سرصدا  یب یتون یم یکار باتجربه تر نیکار منه ...بعدشم تو ،توا فهمهیم یفور سیپل ارمشیتونم ....اگر ب یمن نم_

 .... شیاریب

  یکن دایبرام پ یاز مظفر یدیاطالعات جد دیبهش زدم :قبول ....عوضش با یمرموز لبخند

 چشماش باعث شد تو دلم بخندم  یخوشحال برق

 کنه  تیکنم که راض یم دایپ یزیچ هی:حتما ....مطمئن باش  ستادیجاش بلند شد و روبه روم ا از

 مکث بلند شدم  یبه خودم زحمت دادم و ازجام باکم باالخره

اشب تم:تافردبلند گف نیب نیحرکت کردم و درهم یمحکم به سمت در خروج یو با قدم ها دمیکتم کش قهیبه  یدست

  ارمشیبهم وقت بده م

  ستیمهم ن گهید شیاز التماسش لذت بردم بق ینگاه کنم ....به اندازه کاف شوینکردم تا قدردان صبر

  نیکردم زنگ زدم به دارو یشدم و همون طور که روشنش م نمیماش سوار

  روندمیدرو برام باز کرد و من انگار از زندان خالص شدم با سرعت به سمت تهران م نگهبان

 جواب داد  یبعد از مکث طوالن نیدارو

 قطع کنم گهیخواستم د یم_

 گور به گور تموم شد؟ یجلست با کمال شدهیچ گهیندارم !د شیهم اسا ییاز دست تو ،من تو دستشو_

 جابه جا شدم  میتو صندل یرو عوض کردم و کم دنده

  یخوام چندتا از بچه هارو اماده کن یم میدار یفسقل تیمامور هیامشب  یاره تموم شد .... برا_

 خواسته یباز اون تمساح ازت چ هیچ_

 ... میکن دایکه مدارکو داره پ یکس دیبا_

 کارو بگو اتیادامه داد:جزئ ی....با لحن جد ستین یدونستم راض یکرد م مکث
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 ** منتظرممارستانیبرام بفرست .....من تو بامشب چند نفر _

 میکیخلوت کنند  .....و فقط  مارستانیاطراف ب یخوام کوچه ها یچند نفرم م هیفرستم  یبرات م قشویادرس دق 

  فتهیازکار ب یو در ورود نگیمداربسته پارک یها نیخوام دورب یزنگ زدم م یوقت ستمیس یبزار پا

 باشه ادرسو بفرست _

 باشه _

سال ها من چقدر  نیهست وهوامو داره اما تو ا نیدارو نکهیا شیبود ....خوب نیهم شهیقطع کردم هم یخدافظ بدون

 تونستم هواشو داشته باشم

 یو اجازه دادم هوا نییدادم پا نیماش شهیو به سمت عقب دادمشون ...ش دمیداخل موهام کش یدست یکالفگ از

  کنم دایقلقلک و مور مور پ هیشب یحس هیسرد به صورتم باعث شد  یهوا بشه ....برخورد نیسرد وارد اتاقک ماش

 ستادهیروح ،رو عدد هشت ا یب یمجاز یمثل خود گوش تالشیجید یانداختم ...عقربه ها میبه ساعت گوش ینگاه

 کردم  یمحل خوب واسه خودم انتخاب م هی دینگه داشتم با مارستانیب یبعد جلو کمیبودن ...

 سپردم ابونیپارک کردم و خودمو به دست خ نیماش یا گوشه

 بچه ها برسن  گهیساعت د میکردم ....احتماال تا ن یم یمحل رو برس دیبا

...... 

 خلوت بود ...سرد و ساکت منتظر بودم  کوچه

 رخواستم زودت یفاصله داشتن ....دنده رو عوض کردم ،م کمیاما از من  دنیجا به جاکردم که باالخره رس نیماش یکم

 نیکه افتاد زم یفیشدم به دختر ظر رهیشدم خ ادهیپ نیاز ماش یرو پر کنم ....وقت نمونیفاصله ب

 شک کنم یبچه بود! باعث شد به عقل کمال هینداره از نظر من  یداد که سن صیشد تشخ یبود اما م کیتار

 و حاظر نشد خودش مداخله کنه؟ دیترس یانقدر ازش م یکه کمال هیهمون نیدختر ....ا نیا

 کنه  یداره بهم التماس م دمیبودم که نفهم رشیبا چشمام خ چنان
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 از کنارم بره که مچ دستشو گرفتم  خواست

 ارمشی.....خودم م دیشما ها بر_

 بره کوچولو  ینگاه کردم ...تو به گرگ پناه اورد دشیترس یچشما به

 و التماس  هیکردم اما شروع کرد به گر نشیماش سوار

خارج شهر  کیکرد نزد یامد التماس کنه داشت کارمو خراب م ینم نه؟خوشمیبش رهیتوقع داشتم اروم بگ البد

 که قبال یبردم و کلروفروم نیزدم تو ترمز دستمو سمت داشبورد ماش میکه داشت یادیکه با اون سرعت ز میبود

 خودم اماده کرده بودم رو برداشتم 

شد  هوشیمطمئن شدم که ب یمتنفرم اما هنوز مصارف خاص خودشو تو کشورمون داره ،وقت یهوشیب یدارو نیا از

 عقب خوابوندمش  یصندل یاروم رو

 مونه! یدختر بچه م هیکردم ...هنوزم سر حرفم هستم مثل  زیصورتشو انال گهیبار د هی

دختره انقدر  هیگفت طرف  یم به من دیبا یبودم کمال یعصب کمیراننده نشستم ... یدور زدم و رو صندل نیماش

 دستم شمارشو گرفتم  یکیکنم با اون  یخال یمثل کمال یکیسر  دیرو با تمیاالن عصبان نکهیجوونه... با فکر ا

 انداخت نینکرش تو گوشم طن یبوق نخورده بود که صدا نیاول

 نه؟ ای دیجان ...چه خبر؟موفق شد نیالو رادو_

فمو حر یکنترل شده ا یکردم با صدا یبازدم کردم و سع رونیکالفمو به ب ینکبت ...نفس ها گهیم یجان نیرادو چه

 بزنم 

 کردم یوقت قبول نم چیدونستم ه یدختر جوونه اگر م هیطرف  ی... نگفته بود یبدهکار حیتوض هیتو به من _

 ی..برا. یکرد یو حنا و قبول نمت یزاشتیدست منو م یکه دار ینیدونستم به خاطر قوان ینگفتم چون م نیهم یبرا_

 ...درعوض قراره برات اطالعات بدردبخور دست و پا کنمهیکنه که طرف کدوم خر یم یتو چه فرق

 کردم که معصومانه خواب بود ینگاه به دختر نیماش یجلو نهیو اروم از ا دمیکش یکالفه ا پوف
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 یکه چ یفهمیتوهم  م رهیمنو داشته باشه...وگرنه کالمون م نیگذاشتن قوان رپایدوارم اطالعاتت ارزش ز یام_

 گم؟یم

  دمیمطمئن باش داره بهت قول م_

 ارمش؟یکجا ب_

...اون دخترو ببر خونه خودت چند روز نگهش دار من االن تو یام درحقم بکن گهیلطف د هیخوام  یم نیرادو_

 باعث ... ییجورا هیتو عمارتم و  ارمیکه اونو ب ستمین یطیشرا

 حرفشو قطع کردم : تیعصبان با

 ... یمالنکن ک تیکثافط کار ریکنم منو درگ یقبول نم تشمیبرم ...مسئول یدختره رو نم نیمن ا ستیخبرا ن نیاز ا_

براش  دیمورد ندارم محل امن با هی نیا یبرا یخوب طیمن االن شرا یدیبه جون خر زویپسر تو که تا االن همه چ_

از امالکم نگهش  یکیبه من شک کرده اگه تو  سیکنم پل یمهمه...حس م یلیدست و پا کنم اطالعات اون دختر خ

 کسم اندازه تو اعتماد ندارم  چی...به ه شهیدارم اوضاع بد م

 داد با حرص گفتم:فقط چند روز لمیکه تحو ییاز چرت و پرت ها یعصب

 ردم ک شتریرو ب نیسرعت ماش یزدم...کم ختمیبهم ر یبه موها یور...چنگمفت خ کهیقطع کردم ...مرت یبعد گوش و

خسته بودم که فقط دلم  یشد و من به قدر یدوتا بوق کوتاه بچه ها درو برام باز کردن ...هوا کم کم داشت روشن م با

 خواد  یتخت م هی

دم ش ادهیپ دیکرد تا د ینتظر نگاهم مدر م یافتاد که جلو نیپارک کردم ...از دور چشمم به دارو اطیگوشه ح نیماش

 تندبود خودشو بهم رسوند  کمیکه  ییبا قدم ها

 اوردم رونیدختره رو ب  اطیعقب باز کردم و با احت یبرم سمتش پشت بهش در صندل نکهیا یجا به

گردشدش  ی...باچشمادیبگه اما تا چشمش به دختر تو بغلم افتاد کال حرف تو دهنش ماس یزیخواست چ نیدارو

 بهش کرد  یاشاره ا

 ....دیمگه نبا یچرا باخودت اورد نویا_
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 نیدارو یو حرف ها یکردم خسته بودم تا بخوام به نگران یکه فکرشو م یاز اون شتریحرفشو نذاشتم ادامه بده ب هیبق

 برتش یم ادیم یکمال گهیرفتم جوابشو دادم:چند روز د یم الیگوش کنم...همون طور که به سمت و

 ینک یفکر نم یاروم گفت :ول زدیکه تو چشماش موج م یو شک دیسالن خودشو بهم رسون و بازوم گرفت با ترد تو

 که نگه داشتن خطرناکه؟

 ستیقدم رفتم عقب وبازومو از دستش جدا کردم :برام مهم ن هی

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

 *آرزو*

 یکردم نم یچشمامو باز کنم اما حس م  یخواست حت یدلم نم چی...ه دمی...انگار صدساله نخوابادیز یخستگ حس

 وصله ییلویک ستیتونم راحت نفس بکشم ...انگار به هرکدوم از پلک هام وزنه دو

 چشمام کامل باز شد  شتریتالش ب یبا کم کهیانقدر تار نجایپلک هام تکون دادم ...چرا ا یبود کم یهرسخت با

که  ییسرمو چرخوندم و به اتاق ناشنا ادی..از همه بدتر چرا نفسم درنمامد . هویاز کجا  جهیهمه سردرد و سرگ نیا

 حالم بدشده مارستانیتوش بودم نگاه کردم ...نکنه تو ب

 نداره  مارستانیبه ب یشباهت چیه نجایا اما

 ارستانمیب یحت ایبه خونم  یکه اصال شباهت یکیتار مهینگاه کردم به اتاق ن یشتریتخت نشستم و با دقت ب رو

 بهتر شه جمیفشارش دادم بلکه سرگ ینداشت ...دستمو به سرم گرفتم و کم

پر از سرماش  یمشک یامد ...اون مرد با اون چشما یم ادمیبودم اما کم کم داشت  جیکنم ...گ یم کاریچ نجایا من

 امد  ادمیمن  ی...اون دستمال خدا

و ر ختمیکه داشتم ر یاطراف نگاه کردم تمام زوربا ترس به  ناریا شدهیچ دمیکل وجودم رو گرفت تازه فهم وحشت

 حرکت کنم  عیشد که سر یم نیکه بهم دست داده بود مانع از ا یدیو حالت تهو شد جیپاهام و بلند شدم ...اما سرگ

  کرد یم یکه انگار بهم دهن کج یبزرگ یبود خودمو رسوندم به در اهن یگرفتم و باهرجون کندن واریبه د دستمو

 : دمیجونم به در کوب یب یدست ها با



 کیعشق تار

 
51 

 

 ااایباشمام عوض یهو ستین یدرو باز کنه ...کس یکیاونجاس... یکس یاها_

 یدر باعث شد ذره ا نیپشت ا ستادنیا هی...همون چند ثان دمیشن یصدامو م یآمد خودم زور یاز ته چاه درم صدام

  نیبره پشت در سر خوردم و افتادم زم نیام که جمع کرده بودم از ب یانرژ

و  نمیدادم ...دستمو گذاشتم رو قفسه س هیکنار در تک واریکنار و به د دمیبه شماره افتاده بود اروم خودمو کش نفسام

  دمیکش قیبلند و عم ینفس ها

کردم به  یکه جلو روم بود سع یاهن وارید دنیدوباره پلک هام باز کردم با د یچشام رفت رو هم وقت یلحظه ا یبرا

  هیچ یاهن وارید نیا ارمیمخم فشار ب

داد و  تیمرد که داشت با عصبان هی ی...صدا دمیشن یرو م  ینامفهوم یبه چپ و راست تکون دادم صداها سرمو

 کرد  یم دادیب

ه خارج شد الیببندن از و الرویو یکن تمام درها میس یب عیمگه نگفتم حواستون بهش باشه ....سر شوریاحمق ب_

 کشم یباشه تک تکتون م

لوم بود که ج ینیحال بودم ا یب یلیگاه بدنم کردم تا بلند شم اما خ هی...دستمو تک نجامیمن که ا  گهیم یچ اروی نیا

فکر کردن من فرار  نایمن قرار گرفته و ا یاتاقه چون من کنار در نشستم در که باز شده جلو نی،در ا ستین وارید

 کردم 

 کرد  یم دادیهنوز داشت داد و ب اروی اون

 نجامیگفتم:من ا یاروم یبا صدا زدمیم یجمع کردم و همزمان که به در لگد اروم توانمو

ن بدم ...همو صیکرد تشخ یبه من نگاه م یکه بااخم بد یجا به جا شد و تونستم قامت مرد کت شلوار مشک یکم در

 دیکه منو دزد یمرد

 نمیبب رونیب دیر جلوش کرد :گمشبه دونف یاشاره ا ارویخودش تو اتاق بودن اون  ریغ گمیمرد د سه

 پسره امد و درو کامل بست  یکی اون

 ؟ ینکرد دای...جا بهتر پ ینشست نجایتو چرا ا_
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 :یکیرو کرد سمت اون  نجایکه منو اورده بود ا ینداشتم که جواب بدم ...همون ییبهش ندادم درواقع اصال نا یجواب

  اریاب ب کمی نیدارو

 پامو سمت خودم جمع کمی کمیامد نزد  رغضباستیم هیشب کمی یکی نیو ا رونیبود رفت ب نیکه اسمش دارو یاون

 کردم 

 بود محافظامو بکشم  کیبه خاطر تو نزد_

  نیخوا یم یحال نگاهش کردم :به جهنم ...از من چ یب

ندم کنه که و خواست بل کمیامد نزد شهیداره پر رنگ تر م یکردم ه یبهم نداد با همون اخمش که حس م یجواب

 یکن یم یچه غلط یکنار :هو دمیخودمو کش

 خت ت یکمرم بلندم کرد و برم گردوند رو ریز میکیزانوم و اون  ریدستشو انداخت ز هیخشن دستمو پس زد  بایتقر

 گذاشتم رو سرم : دستمو

 ایعوض دیکرد کاریتونم درست نفس بکشم باهام چ یکنه ...نم یدرد م یلیسرم خ_

 ام دستش بود  یبطر هیکه  یپسره امد داخل درحال یکیدر باز شد و اون  همزمان

  یشیچند ساعت بگذره خوب م هیعوارض کلروفرومه... ستین یزیچ_

 یابروهام نشوندم و با حرص گفتم :نم نیب یبه دستش کردم ..اخم یاز دستش گرفت و به سمتم اورد ..نگاه ویبطر

 خوام 

 ینم یزیواقعا چ یعنی رونیرفت ب یداشت م یحرف چیگذاشت کنار تخت ...بدون ه یباال انداخت و بطر یا شونه

 خوان بگن؟

  نجایا دی...نرو چرا منو اورداروی یهو_

شدم نگاهش واقعا ترسناک بود  اما  مونیلحظه از سوالم پش هیسردش بهم چشم دوخت  یو با اون چشما برگشت

 یما نگاه م یبود تو سکوت داشت به جدال درون چشم ها نیزل زدم بهش...همون پسره که اسمش دارو اوردمیکم ن

 کرد
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 مهر سکوت شکست و زبون باز کرد : باالخره

  یینجایخوام موقت ا ینم یزیمن ازت چ_

 توجام تکون خوردم : کمی

 بزار برم ...خانوادم تا االن دلشون هزار راه رفته  یخوا ینم یزیاگر چ_

 :نداختیم نیکه صداش تو اتاق طن ییتو هوا تکون داد و با قدم ها یدست

  ادیسراغت نم ینکن چون کس یالک ی... سرصدا ستیخبرا ن نیاز ا_

 مداربسته داره  نیگفت :محض اطالع اتاق دورب یزد و بالحن مرموز یپوزخند

 شدم : یحرف حرص نیا از

  یریکجا م نمیبب سایوا یه_

 خواد یم یاز من چ یعنی گنیم یچ نایپسره ام رفت ا یکیو پشت سرش اون  رونیرفت ب نستادیوا اما

 تونستم نه حالشو داشتم نه زورشو یخواست بلند شم درو بشکونم اما نم یم دلم

 اروم باشم  دیبا عتیوض نیاالن تو ا دمیکش قینفس عم هیگذاشتم رو چشمام و  ساعدمو

 بدبخت شم ارنیسرم ب ییکنم نکنه بخوان بال دایراه فرار پ هی دیخوان ...بعدم با یم یاز من چ نایبفهمم ا دیبا

 ی،استرس و حت یخبر دادن ...ذهنم پر بود از مجهوالت پر بود از نگران سیگم شدم به پل دنیفهم هیتا االن بق حتما

 ترس 

 رفتم  یخبریب یایبه دن یک دمیذهنم فکر کردم که نفهم یبستم و انقدر به هرزنامه ها چشامو

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

 که داشتم برگشته. یو استرس یشده بودم و دوباره نگران داریبود ب یساعت کی هی

 نداشتم  یا جهیحالت تهو و سرگ گهیبهتر بود حداقل د حالم
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  هیریوگانگچه مدل گر نی...ا ومدهیکس سراغم ن چیه

 چند ساعت به شدت ازش متنفر شدم  نیکه تو ا یبزرگ اتاق رفتم در یبه سمت در اهن دوباره

  زدمیو داد م دمیکوب یبه در م محکم

 * باشمامممغی*باج دیگرفت ریها مگه اس ابوی....ستیاونجا ن ی....کس یهو_

 درو باز کنه  یکی

 خسته شد شروع کردم به لگد زدن! دستم

 کنم  دایگرفتن با در   نجات پ یو قفل در باعث شد از کشت دیکل یصدا قهیکنم بعد از دو دق فک

 منتظر ورود شخص بودم  نهیقدم رفتم عقب و دست به س دو

 شد  انینما نیدر باز شد قامت همون پسره دارو تا

 یکن یم دادیچته چرا داد ب_

 داد زدم: بایتقر

 هیکارتون ادم روبا نی..انجااایا دیخواد ....چرا منو اورد یم ی..اصال از من چ..رونیبرم ب نجایخوام از ا یمن م_

دونم چرت  یم"جامعه نا امن بشه   دیشیشد باعث م یم ماتیکه باعث تحر دیشماها هست نیجامعه هم ی..مفسدا

 "گفتم ،فشار رومه 

 به ابروهاش داد:تموم شد؟ ینیچ

 اخم نگاهش کردم  با

نم ....اال ادیم گهیساعت د میتا ن یا گهیطرف حسابت کسه د ،یینجایتو موقت ا میصبر کن ...بهت که گفت کمی_

 کنم خودم دهنتو نبندم ینم نیتضم یسر صدا کن یادیدهنتو ببند اگر ز

 و درو بست  رونیبهش بدم که رفت ب یجواب خواستم

  هیحسابم؟منظورش ک طرف
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 نم!!ک یم غیج غینشد بازم ج یخبر گهیساعت د میا خودمو کنترل کردم اگر تا نرو به انفجار بودم ام تیعصبان از

 گذشت . یمن اصال نم یساعت صبر کن اما االن زمان برا میکردم .اون پسره گفت ن یم یط یو عرض اتاق ه طول

 گفت  نویامد و ا شیکردم چهارساعت پ یم حس

 مشتمو به در بکوبم در باز شد  نیدر تا اماده شدم اول یشدم و رفتم جلو الیخیب

......... 

 *سوم شخص*

 دختر کنترل کند  نیرا نسبت به ا شیکنجکاو یتوانست جلو یرو نگاه کرد ...نم توریبار چندم مان نیدارو

 یبدست اوردن شکالت سرصدا م یانداخت که به دنبال مادر خود برا یسه ساله م یدختر بچه ها ادیاورا  حرکاتش

 کنند!

 نخند  گریشد نتوانست د دادشیشاهد صحنه ،داد و ب یوقت

 ینیچند ساعتش برداشت و چشم دوخت به رادو حیدر چشم از تفر یشوت بود .با صدا یادیدختر از نظر او  ز نیا

 برادرش رفته  یشخص لیاجازه به سراغ وسا یزدنش بود.درواقع باز هم ب دیکه موشکافانه در حال د

 یداد انگار نه انگار که رو لشیتحو یشد .لبخنده گنده ا یرفتار باعث حرص خوردن برادر بزرگترش م نیچقدر ا و

 اوست یصندل

 را درهم گره خوردن شیتاپ را بست و دست ها لب

 شده؟ یزیچ_

  تادسیا شیبست و رو به رو یبرادرش عادت کرده بود . در اتاق را به ارام یها نکاریاخم کرد اما به ا یکم نیرادو

 تو ادیکن ب شیپاشو برو راهنما الستیو یزنگ زد ....جلو یکمال_

 بود زد  یصندل یبه کتش که رو یبلند شد و چنگ شیجا از

 ادامه داد: نیرادو دیپوشیطور که کتش را م همان
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 مسخرشو ندارم یها یحوصله لشکر کش ال،اصالیتو و ارهیهمراهش بود نزار باخودش ب یزیچ یفقط اگر محافظ_

 زد  یلبخند

 !یدار ویتو حوصله چ ییخدا _

 یرساند همان طور که تصورش را م الیو یاز اتاق خارج شد و خودش را به در ورود نیرادو یتوجه به اخم ها بدون

ه انقدر ک دیایسراغ تو م یبپراند ....اخر ک یا کهیخواست بهش ت یدلش م یلیکرده بود  ... خ یلشکر کش یکرد کمال

  یکرد ریخودت اج یبرا اردگیمحافظ و باد

 کرد  یم قیرا ازش در نیریبود که لذت خواب ش ییکابوس ها شیخسته بود ...خالصه تمام شب ها یکم نیرادو

...بعد از  شودیارام نم ردیکرد تا  انتقامش رانگ یتمام شود ...خوب حس م زیخواست هرچه زودتر همه چ یم دلش

 در اتاق او را به خودش اورد ینه چندان کوتاه صدا یگذشت چند مدت

 تو  نیایب_

را دوباره به صورتش  یشگیاخم ،مهمان هم نیوارد اتاق شد ...رادو  نیو پشت سرش دارو یاز همه پسر کمال اول

  ندیکرد که بنش یبه پسر کمال یبلند نشد اشاره ا شیاز جا یکه داشت حت یدعوت کرد و با غرور

 محض است! یاکاریداد ر ینشان م عیبه لب داشت که ضا یلبخند

   دید یبود که اورا م یبار نیبه پدرش داشت... دوم یادیشباهت ز دیپسر خودخواه خند نیدل به ا در

 بهم زنگ بزن  ام؟حداقلیب دنتید یبرا دیدلم برات تنگ شده بود پسر حتما من با_

 حرفش طعنه داشت ... یادیز

رک ت شتریتنفس ب یداد اتاق را برا حیترج واریخواست کلش را بکوبد به د یدلش م نیکه داشت دارو ییرو نیا از

دوست نداشت او برود اما باز غرورش  نیتمساح تنها گذاشت...هرچند که رادو نیو برادرش را با ا رونیکند رفت ب

 که بهش اشاره کند  زاشتینم

 ؟یخواستم اورد یکه م یاطالعات_

  گذراندیاتاق را از نظر م ایتمام اش یرچشمیخودش را جا کرد ز یصندل در
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 یخوا یکه م یزیکه به دادم هستم چ یکنند...نترس من سر حرف و قول ی!بچه ها دارن روش کار میتو چقدر عجول_

  دمیبهت م

عادت کرده  یکمال ییها چوندنیپ نیچند سال به ا نیبه او انداخت.. تو ا یقیخم شد و نگاه عم شیصندل یرو یکم

 بود

 ومد؟یپدرت چرا خودش ن_

 به تو جواب پس بدم  دیکار داشت و درضمن من نبا یلیاش شد:خ رهیخ شیوحش یو باچشم ها سرچرخاند

  شهیم یچ دیاریخوامو برام ن یکه م یزیکه اگر چ یدون ی...م دیبمون دیسرحرفتون که با_

 داد و ادامه داد هیتک شیبه صندل دوباره

 ؟انهی یبر یامروز دختره رو م_

 نیا دیمن االن با ی:خوب شد گفتستادیا زشیم یبلند شد و رو به رو شیافتاد،چرا امده انجا،از جا ادشیتازه  انگار

  نمیدخترو بب

  یجواب سوالمو نداد یادامه داد:باشه ...ول نهیداد و دست به س یاش را به صندل هیتک نیرادو

  انهی نمشیبب یزاریبرمش فقط االن م یم گهی...چند روز د ستیبهش وقت بده هنوز اوضاع عمارت پدرم جور ن_

  شینیببرتت بب گمیم نیتکان داد :برو ...به دارو یسر

...... 

 گفت : نیدر را باز کند رو به دارو نکهیقبل از ا ستادیا یدر اهن یجلو

   دیریفاصله بگ کممیتو.....و از در  نیایخوام تنها باهاش حرف بزنم ن یم_

 یکند اشاره ا یکی نیدوست داشت همانجا بزند فکش را با زم نیدر را باز کرد و رفت داخل...دارو هیبه بق توجه بدون

 برگشت  نیبه اتاق رادو تیبه دوتا از افرادش کرد و از در فاصله گرفتن خودش هم با عصبان

 نزد و باحرص تا وارد اتاق شد دهنش را باز کرد و شروع کرد در
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از  ...اه اهدهیبه من دستور م کهی...مرت یکن یاالغ کار م نیچرا با ا یکرد دای...من موندم تو که انقدر نفوز پ لیگور _

 پدرش گنده دماغ تره 

در پنهان نگه داشتنش  یکه با پشت کردن به برادرش ،سع یلبخند مچهیگره کرواتش را شل کرد و با ن نیرادو

 کرد  یداشت ، به حرف هاش گوش م

 و پسرش را بکشد   یخواست خودش کمال یدانست که چقدر دلش م یدا مخ فقط

  ی...مخمو خورد نیبسه دارو_

 نشست و نگاهش را به او انداخت : شیصندل یرو

  شمیخالص م نمیاز شر ا یروز هیدارم ...مطمئن باش  ازیکه فعال بهش ن یدون یم_

شده  خیکوه  یبود اما االن به سرد دیخورش یبه گرم یزمان هیچشما  نیبرادرش ....ا یزل زد به چشم ها نیدارو

  رونیو دوباره رفت ب دیبه گردنش کش یداد سکوت کند ...دست حیشد ترج مانیاما پش دیبگو یزیخواست چ

 زد و رو به پنجره دور زد  یچرخ شیصندل یرفتنش را تماشا کرد ...رو نیرادو

بدهد اما  تیخواست اهم یشد ...دلش نم یطوالن یادیز یاحساس کرد مکالمه کمال یا قهیاز گذشت چند دق بعد

 او را قلقلک داد یاحساس

صحنه رو به رو انگار خون داخل بدنش  دنیرفت... اما با د شیها نیلب تاپش را روشن کرد و به سراغ دورب توریمان

و خودش را به  دیدو رونیشد که هر لحظه امکان منفجر شدنش بود با شتاب به سمت ب یعصبان یبست به حد خی

 که آن دختر در انجا بود رساند  یاتاق

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

 *آرزو*

تم و دهنم گرف یخودمو اروم کنم با دستم جلو ایدونستم نفس بکشم  یشد ...انقدر شکه شده بودم که نم ینم باورم

 گفتم: دمیشن یم یکه خودمم زور ییبا صدا

 امکان نداره ....سپهر؟ نی..ایا_



کیعشق تار

59

 یداد که برا ینشون نم چیلب هاش بود ه یکه رو یکرد سپهر بود؟پوزخند ینگاهم م نهیکه االن دست به س ینیا

یا گهیشد....طرف حساب کسه د یاون پسره رو مخم اکو م یباشه...نا خداگاه حرف ها نجاینجات من ا

همش بهم مربوطه یعنیمن؟اون عکسا  ییدا یعنی

کردم هاااان؟ کاریمنو بدزد؟مگه من چ نایا یم :تو گفتداد زد تیبهت درامدم با عصبان از

 ستادیمن رو به روم ا یغایج غیتوجه به ج سپهربدون

کرد هم خودشو  یباز نیاون مدارک رو بدون اجازه برداشت ...هم تورو وارد ا نیتو او داداشت احمقته ...آرم ریتقص_

به فنا داد

 میضرر کن یترسناکش نگاهم کرد :اون باعث شد ک محمولمون لو بره و کل یو با چشم ها دیدور دهنش کش یدست

برامون با ارزش بود برداشت یادیمهممون که ز یلو رفت سند ها می...و وقت

ش هم نی...اون کورس ماشمارستانیگوشه ب دیاشغال دادشمو فرستاد"با بغض گفتم "سر تو بود؟ ریپس همش ز_

چرت و پرت بود

:دیخند بلند

یوفتیکنم به پام ب یم یکار هینکن... یبهت گفتم با من باز دتهای_

رفت عقب یامد من م یجلوتر م یه اون

 کارهیوسط چ نیمنو بدزن من ا یدستور بد یتونست یچه طور یکرد یکار نیچه طور همچ شوری...ب ییاحمق تو_

بودم اصال

خورد یبود که نفسش به صورتم م کمی...انقدر نزد واریبه د دمیزد چسب ییدندون نما لبخند

ند اون س یدون یبسپار به من...خودم تاتهش باهاتم ...م شیبق یاون مدارک کجا گذاشت یبگ هیفقط کاف یدون یم_

ها چقدر با ارزشه؟

وحشت به سراغم امده بود  میکه داشت یادیفاصله ز از

:نشیمشت کردم و گذاشتم رو س دستمو
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یگیم یدونم چ یدونم اصال نم یدرباره مدارک نم یزیکدوم مدارک من چبروکنار سپهر...برو کنار!!_

دستش دوتا دستمو گرفت هی با

به غلط کردن افتاده بودم  رسما

به ل*ب هام انداخت یخمار نگاه

شب خاطره ساز  هی یوقت ادینم ادتیبه دوست داداشت!!اشکال نداره اگه  یبد یببر یخواست یکه م یهمون مدارک_

 یم ماالن "ادامه داد یمکث با لحن ترسناک کمیبا "یای...درهرحال قراره با من بادیب ادتی شتریب دیبرات بسازم..شا

میشروع کن میتون

ها  ی،مثل وحش چی...وحشت زده خواستم بزنمش کنار ،اما کنار که نرفت ه دنمیشروع کرد به بوس یمعطل بدون

!ستمینه من که دستمال ن ایشد خدا ی...اشکام جار دیبوسیم

کرد و حالم داشت  یکردم هولش بدم اما زور من کجا و زور اون کجا ...دستش همه جامو لمس م یتمام توانم سع با

شد  یبدم

کنه یم یاحمق داره چه غلط نیکمک ا ایخدا

 به گوشش زدم یلیمام توانم سلگد زدم به پاش تا دستمو ول کرد با ت هیجور شد  تیموقع یلحظه ا یبود برا خمار

 یلرزون ی..با صدادمیبه لب هام کش یخورد ،دست یگونم سر م یزدم که دستم سوخت ...تند تند اشکام رو ی...جور

داد زدم

من دخترخالتم ... من ناموستم کثافط  _

انداختم  زدیم یبه چهرش که به قرمز ینگاه

که از درد ناله کردم چوندیحرکت خودشو بهم رسوند و انچنان دستمو پ هی یط

یچته وحش یا_

دیشدش غر دیکل یدندون ها نیدستمو فشار داد ،از ب شتریب

حرف نزن... یطور نیبهت گفته بودم با من ا_
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 داد زد گوشم کر شد یجور هی بعد

 کنم دختره احمق  یم ؟ادمتیکن یدست رو من بلند م_

 کردم تف کردم تو صورتش یله مکه از درد نا یتو چشمام ،درحال ختمینفرتمو ر تمام

 بود  یکردنش کاف یکارم واسه قاط نیهم 

  نیو هولم داد...نتونستم تعادلمو حفظ کنم و با مخ افتادم زم دیکش دستمو

 خیصحنه رو به رو بدنم  دنیکردم....آروم سر برگردوندم سمت سپهر اما از د یاروم یبه سرم گرفتم و ناله ا دستمو

 کرد 

 بود که قرمز قرمز شده بود  یانقدر عصبان سپهر

 اره؟..... یکن یاره؟دست رو من بلند م یکن یدختر احمق حاال رو صورت من تف م_

 برد سمت شلوارش و کمربندشو باز کرد  دستشو

 عقب عقب رفتم ....خدا بدبخت شدم خودت کمک کن  دهیترس

 کنم ... یخودم آدمت م_

 ضربه رو که زد نفسم رفت  نی،اول دیچیدور کمربندشو دور دستش پ هی

  ادیخواستم التماس کنم ....لبمو محکم گاز گرفتم تا صدام درن یکنم ....نم هیخواستم گر ینم

  زدیشده بود پشت سر هم بود که به کمر و پام ضربه م ونهیانگار د سپهر

 داده بود به پام ، ریگ شتریب اما

 نتونستم ناله نکنم  گهیزد که د انقدر

 التماس کردنمو گرفتم  ینکنم ...اما بازم جلو هیگر نتونستم

 رفت  یم یاهیس ادیغرورم بشکنه ...چشام از درد ز زارمینم نه
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ش ....عوض زدینم گهیسپهر د نمیشد اما دوباره تونستم بب اهیس زیکال همه چ یلحظه ا یبرا دیچرخیدور سرم م ایدن

 کرد  یدعوا م نجایکه منو اورد ا یداشت با همون

 ؟یخور یم یچه گ*وه یمعلوم هست دار چیه شوریب_

 جدا کرد و مثل خودش داد زد قشیاون پسره رو از رو  یدست ها سپهر

 ادمش کنم  دینداره با یربط چیبدم...به تو ه حیبابت کارام به تو توض ستیمن قرار ن_

 شعور  یبه من کرد و ادامه داد:دختره ب زینگاه ت هیبرگشت  بعد

 ور اون دوست دختراتن کثافطشع یب _

و اشک هام دوباره راه خودشو  دمیکش یفیخف غیج چهیتو پام بپ یتکون خوردم که باعث شد درد وحشتناک یکم 

 کرد  دایپ دنیواسه بار

 سپهر : نهیبه من کرد و محکم زد تخت س یپسره نگاه اون

  ،یپا بزار ریمنو ز نیقوان یندار ،حقیبلند کن یدست رو کس یگوشاتو باز کن تو خونه من حق ندار_

 دیخواست یعمارت خودتون ...اونوقت هرغلط شیبر یم یاریسرش ب یخوا یم یی...هربالهیبابات ک ستیمهم ن برام

  یکن یم

 قدم رفت عقب  هینگاه اول به من کرد و بعد  هی تیبا عصبان سپهر

 .برمش .. یم امیفردا م_

  دمیچیپیگفت و رفت از درد به خودم م نویا

 بزنم  غیخواست ج یخوردم دلم م یکه م یباهرتکون

 شده بود گفتم شیام قاط هیکه گر ی،درحال غیخواست بهم دست بزنه که باج کمیپسره که امد نزد اون

  دی....همتون اشغالدی....همتون لنگه همیبه من دست نزن عوض _

 داد زدم یبلند تر یو با صدا دمیبه چشمم کش یدست
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 دیدست از سرم بردار_

 داد  یوار دستشو جلوم تکون دیتو موهاش فرو کرد ...به حالت تهد یجاش بلند شد و دست از

 جمعت کنه ادیکه نش کش ب زدمتیم یجور هیکنم وگرنه  یبه خداقسم مراعاتت رو م_

  دمیبه پام کش یبه حرفاش نکردم دست یتوجه

 کردم  یبه دستم نگاه م دهی.ترسبود .. یدستمو بلند کردم ...خون یسیحس خ با

 بهم کرد و بلند داد زد یقیپسره نگاه عم اون

  نیدارو_

 امد تو  نیزود دارو یلیخ

 ....نیا یچ یبرا شدهیچ_

 کرد  یگرد نگاهم م ی...با چشما دیمن حرف تو دهنش ماس تیوضع دنیبا د 

 دختره امده  نیسر ا ییبسم اهلل چه بال_

 رو هم خبر کن   یی...دکتر رسا نجایا انیب عیبرو به درسا و پگاه بگو سر دمیم حیبعد توض_

 و سپهر مییسر دا ریز زیشد همه چ یهنوز باورم نم میکردم به خاطر بدبخت یم هیرفت ....همچنان داشتم گر نیدارو

 باشه 

 چراا اخه  ایخدا

 هق ام کل اتاق پر کرده بود  هق

 به سمتم گرفت  یپسره امد جلوم زانو زد دستمال اون

 زنه  یمسکن بهت م ادینکن االن دکتر م هیگر_

 نفرت نگاهش کردم با
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نم ک یم هیگر میفقط به خاطره درده؟؟به خاطر بدبخت یکن یکنم؟فکر م یم هیبه خاطر درد دارم گر یکن یفکر م_

 مممیچارگی،به خاطر ب

 کرد یاخم نگاهم م با

 امدن تو اتاق  نیبگه دوتا خانم به همراه همون پسره دارو یزیخواست بهم چ تا

 به من کرد یپام بلند شد و اشاره ا یجلو از

 رو تخت دشیبزار دیاروم بلندش کن_

درد  یلی...خدمیکش یغیتابه پام دست زد از درد ج یکیاون  یاروم از بازوهام گرفت ول شونیکیگفتن، یچشم خانما

 کرد  یم

 خطاب به خانما گفت: یامد جلو و عصب نیمن دارو غیج با

 درد داره  ینیبی!مگه نمواشی_

 بود . ادیاونا نبود من دردم ز ریتقص

  ادیپامو گرفت ،لبمو گاز گرفتم تا صدام درن یشتریب اطیگفت و دوباره با احت یخانمه چشم چارهیب

 تخت  یگذاشتنم رو اروم

 چند دست لباس برام اورد و خواست کمک کنه لباس عوض کنماز خانم ها  یکیو پاره شده بود ، یشلوارم خون کل

 خوام  ینم_

 اون دوتا نه!! یزهرمار کردم :جلو یبه اون دوتا برج ها یو ابرو اشاره ا باچشم

درد  یبه سمت در رفت  ....ا نیبد نگاهم کرد و با اخم دنبال دارو یلی،اما اون پسره خ رونیرفت ب عیکه سر نیدارو

 از تو شروع شد  میدبختکه همه ب یریبگ

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

 *سوم شخص*
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  دیفهم یرا نم ادشیز تیعصبان لیطول و عرض سالن را درحال متر کردن بود ...خودشم دل یعصب نیرادو

 او دخالت کنند متنفر است ، یو پسرش در کارها یمثل کمال یکس نکهیا از

باره ،طول و عرض سالن بود باالخره طاقتش تمام  نیفتح کردن چند یمبل، نظاره گر تالش برادرش برا یرو نیدارو

 شد و رو به برادرش باحرص گفت:

 رفت بابا! جیسرم گ ینیبش قهیدق هی شهیباز چه مرگت شده ...مثل ادم م_

 سرش گذاشت  یرا رو شیها دست

 عصابم خورده ..._

  یریگفت:کجا م یلندب یبلند شد و باصدا شیاز جا نیسمت اتاق ته سالن رفت دارو به

 ازین نیداد و رادو یبود که جواب تلفنش را نم یچند ساعت یکرد ،کمال یبا آن دختر صحبت م دیبهش نداد ،با یجواب

 کند  دایداشت جواب سوالش را زودتر پ

 کردن بود  هیکرد که همچنان درحال گر یبه دخترک یورودش به اتاق نگاه با

 به او کرد : ینگاه آرزو

 حوصله ندارم  رونیب یبر شهی!م یخوا یم یباز چ_

 پا انداخت و اخم را مهمون صورتش کرد ینشست پا رو شیصندل یتخت رو یکرد و روبه رو یرا ط فاصله

 ؟یشناسی...اون پسره رو م رمیجواب سوالمو بده م_

 خبر بود ؟ یب یاو و کمال نیاز رابطه ب دهیکه اورا دزد یواقعا کس یعنیبه اون کرد ... یا رهیخ نگاه

 یبدزد ویازت خواسته ک ستیرئ یبدون دیکردم با ی...هه فکر م یدون یخودت نم یعنی_

 پر رنگ تر شد  اخمش

 کردم  یدونستم وقتمو با تو هدر نم یدختر .....مطمئن باش اگر م سیمن ن سیاون رئ_
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 هیآمد  سوالش را دوبار تکرار کند و البته حوصله  یخوشش نم چیبلند شد و به سمت در قدم برداشت،ه شیجا از

 دختر بچه رو هم نداشت :اصال جواب نخواستم 

 دختر اورا از حرکت باز داشت  یدر را که گرفت صدا رهیدستگ

  مهیپسردا_

رار اس یشد چرا کمال یروشن م شیاو بود ،کم کم داشت برا ییدا یکمال یعنیاز جوابش برگشت به سمتش ... شکه

 نکرد ! یخودش را قاط نکهیا لیکارا بکند....دل نیت اون اداش

 انداخت نیینثار خودش کرد ...آرزو سرش را پا ینکرده بود لعنت قیقبل ازاقدام تحق نکهیا از

 ته؟ییدا یکمال یمجتب یعنی_

 زد  شیرا به حرف ها دییمهر تا باسر

خواست التماس کند اما  یرو گرفته بود به زبان اورد ،دلش نم یمیآرزو تصم یشد بعد از مدت یسکوت طوالن یکم

  ستیدر انتظارش ن یخوب زیدانست که اگر فردا با سپهر برود چ یخوب م

 معامله کنم  هیخوام باهات  یکرد که در سکوت خودش غرق بود :م شیبه پسر رو به رو ینگاه

 زد  یگرفت و به او انداخت ،پوزخند نینگاهش را از زم نیرادو

 اونوقت  یسرچ_

  زدیظلمات م نیرا در ا رشیت دیکرد اما با یاخم ارزو

به  ارمزیبهشون بدم!اول برادرم حاالم نوبته منه نم ستمینزارسپهر منو ببره ....اونا هدفشون اون مدارکه منم حاضر ن_

 خواستشون برسن

 گوش کرد  شیو باهمان پوزخندش به حرف ها نهیبه س دست

 گفت: یزیرامیتحق بالحن

 رسه؟ یبه من م یبزار ساده تر بگم ....چ ایمعامله رو داشته باشه؟ نیکه ارزش ا یدار یتو مثال چ_
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 ینبود که ته دلش ام یزیچ چیچشم ها فقط سرما بود ه نیقفل کرد ....توا شیچشم ها یکینگاهش را در تار آرزو

 کرد یم یاورا راض دیبا یدوارشود...ول

 را باخود دوره کرد ...  دیخواست بگو یکه م ییها زیتمام چ گهید کبارهی

کنه...اون انقدر طمع کاره  یکه بهت داده شک نکن بهش عمل نم یا ه؟هروعدهیمن ادم درست ییدا یکن یتوفکر م_

 ده یاز اون همه پولو به تو نم کصدمی یکه حت

 زد : یو قهقه ا ستادیصاف ا نیرادو

 هیو من فقط  ستیبده....قرار ما سرپول ن یبه من پول ستیع .....قرار ندونم اما محض اطال یکه خودمم م نویخوب ا_

 خوام یاطالعات م یسر

ادامه  شیبه حرف ها یکرد ...قبل از خروج او از اتاق با ناراحت یبازم تالشش رام دیگرد شد اما با شیچشم ها آرزو

 داد

بهت اعتماد  یعنی میکه به تو نگفته من ک یکس دمی!عکسا رو ددمیمن اون مدارک د نیکه هست ....بب یسرهرچ_

 کاسه است هیکه تو اون پروژه بودن شک ندارم دستشون باهم تو  یینداره تمام کسا

 یبا ارزش زیمن چ نیدوارشد و ادامه داد :بب یام یکم دیارزو نگاه منتظرش را د یجالب شد وقت شیبرا بحث

کنم کمکم کن ....نزار اون  یاما خواهش م دمیبهت پول م که بگم درعوضش ستمیاونقدر پولدارم ن یندارم....حت

  فتهیمن ب ییمدارک دست دا

 نگاهش کرد یکم نیرادو

  ادیاز من برنم یگفت:متاسفم کار یبالحن اروم تر و

 گفت: یانداخت بالحن اروم نییکم کم دوباره بغض کرد ....سرش را پا آرزو

...هر . شیشناسیاما قطعا به اندازه من نم یکن یدونم چند وقته باهاش کار م یکنم ...نم یبهت م هیتوص هیباشه اما _

 ....... یازش گرفت یخوا یکه م یزیو چ یمنو بهش داد نکهیکه بهت داده .....بعد از ا یوعده ا

 :واریشد به د رهیخ شیاشک یکرد و باچشم ها مکث
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  یاینم یبد ....تو به نظر ادم ستین ینکن اون ادم درست یباهاش همکار_

بود چه طور ممکن است که به  دهیبود که اورا دزد یگفت او کس یم یدختر چ نیباتعجب نگاهش کرد ا نباریا نیرادو

   ستین یادم بد دیاو بگو

 دهیکه تورو دزد میکه نرفته من کس ادتی! ستمین یمن ادم بد یدون یازکجا م_

ه داشت،اما او که ب یعفت یکرد ناموسش است قصد ب یتا االن فکر م یکس دیخواست بگو یشکست دلش م بغضش

 پست شده اینداشت،...چقدر دن یقصد دست دراز دهیگفته خودش اورا دزد

 نداد و سکوت کرد  یجواب

 داد برود ،جواب سوالش را گرفته  حیترج دینم نم اش را د یکه سکوت و اشک ها نیرادو

 اش رها . یچرم یندلص یمحکم به اتاقش برگشت و خودش را رو یقدم ها با

به اتاق نگاهش را سوق داد به برادرش  نینتوانسته بود به شرکتش سر بزند.با ورود دارو یصبح به خاطر کمال امروز

 ،منتظربود تا حرفش رابزند 

 دست دست کردن باالخره سکوت رو شکست یباکم

  یکن یم کاریبا دختره چ گمیم_

 ببرتش  ادیم یتفاوت جوابش را داد:فردا کمال یب

 یخب بعدش چ_

 شناخت  یسخت نبود ،برادرش رابهتر از خودش م دیخواهد بگو یچه م نیدارو نکهیا حدس

  ستیبه ما مربوط ن شیبق_

 کشتش یروزه م هی یباهاش رفتار کرد ،کمال یچه طور یدیکرد :تو که د یاخم

 گفت: نیچرخ دارش دور زد و پشت به دارو یصندل یباال انداخت ، رو یا شونه

 گفتم که به ما چه...بکشنش _
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 و پسرش اعتماد ندارم  یبه کمال ؟منیکن یکار یخوا یبلند شد:واقعا نم شیاز جا یعصب نیدارو

 دارم  ازیمهمه من به اطالعاتش ن استی،س ستیاعتماد تو کار ما شرط ن_

 رفت باحرص گفت: یهمون طور که به سمت در م نیدارو

 بشم  ایکثافط کار نیخواستم وارد ا یوقت نم چیهه کار ما؟من ه_

 کرد :  یمکث کرد با غم به برادرش نگاه کوتاه یکم

 یکارش نیخواستم توام وارد ا ینم_

جز حرص و  یزیگذشته چ یاوردن روزها ادیداد به  هیتک شیبه صندل شتریداد ،ب یدر نشان از تنها شدنش م یصدا

 نداشت  شیبرا یناراحت

مانده بود به خاطر او بود  رانیتو ا نیکارنشود ،اگر تااالن دارو نیکرد که او وارد ا یسع نیبود که چقدر دارو ادشی

 برگشت زشیخودش را داد و به سمت م ینداشت ...تکان کم یگرید لیدل

گوشه اش شکسته بود را  یکه کم یکیشد ....دست برد و قاب عکس کوچ دهیکش زشیم یبه سمت  کشو نگاهش

 برداشت 

  دیخند یم شیایدر بایز چه

خواست خودش را  یاش ،سالها بود م یتو زندگ زیچ نیرحم تر یرا بسته...خاطرات ب شیراه گلو یزیکرد باز چ حس

 جدا کند 

  یلعنت یچرا رفت_

 برگردانند و به سمت پنجره رفت  شیشگیهم یرا بست ....قاب عکس را به جا شیها چشم

  یم.....سونی.....دوم کیپ نیبرداشت ،اول یگاریس

 به صفحش کرد  ینگاه یحوصلگ یبا ب شیاس ام اس گوش یخود غرق بود که با صدا درحال

 صورتش پر رنگ ترشد  یکم کم اخم رو امیپ اتیمحتو دنیمطمئن شود ....با د یزیخواست از چ یم
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 !ینیبینکن ....بدم یبامن باز_

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

ا ر شیتمام توانش راجمع کرد،همه سع روزیبه خاطر زخم تو قلبش ....د شی،نه به خاطر درد پا دیشب ارزو نخواب کل

 کرد تا بتواند حداقل خودش را نجات بدهد اما موفق نشد 

 سپرد  شینکن ....امروز کال خودش را به خدا رونیخدا را از دل ب ادیگفت  یم شهیمادرش افتاد که هم ادی

  ستنیبردار ن یاش شوخ ییدانست سپهر و دا یم اما

 دنیاما با د امدهیدنبالش ن یخواست خودش را گول بزند که فعال کس یدر اضطرابش چند برابر شد دلش م یباصدا

 نثار شانسش کرد  یلعنت نیسپهر و دارو

 زد : یپوزخند سپهر

  میکار باهم دار یلیکه خ میخب خب خانم خوشگله پاشو بر_

 به او کرد : یاخم نیدارو

 تونه راه بره؟ یم یفکر کرد یکه تو به اب داد یبا دست گل_

 زد و به سمت تخت ارزو رفت  یلبخند مضخرف سپهر

  ارمشیاشکال نداره خودم م_

  امی!خودم میبه من دست بزن یداد زد:حق ندار تیدستش به او بخورد ارزو با عصبان نکهیرا کنار زد اما قبل از ا پتو

 کرد  یکه رو مخ بود اشاره ا یو با لبخند تادسیباال رفت اما کنار ا شیابروها سپهر

  یتو بگ یهرچ_

و  گرفت واریدکتر ،باعث شده بود دردش کمترشود ،دستش را به د روزید یبود ارزو بلند شد مسکن ها یهر سخت به

 شد  دهیاز اتاق خارج شد ناخداگاه نگاهش به سمت اطراف کش یحرکت کرد وقت رونیاروم اروم به سمت ب
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ا چشم ه نیبار اخر نگاه کند به ا یپله ها ،باعث شد برگرد و برا یباال رهیزدن خانه را نداشت اما نگاه خ دید حوصله

 و سرد بود  کیکه تار

 گفت: نیتفاوت خطاب به دارو یصورتش پر رنگ بود ب یاخم رو همچنان

 برسم  میبه قرار کار دیکارت تموم شد برو شرکت من با نکهیبعد از ا_

بود که بخواهد  یحوصله تر از اون یرفت ،ب یپشت کرد و به سمت در خروج دیتکون داد ،آرزو ناام یفقط سر نیدارو

 رنگ شد  دیسف یایبود سوار پرش یاطراف را نگاه کند باهر سخت یحت

 یبه اقا دیبا پوزخند گفت:ممنون مراقبش بود نیجا کرد .سپهر رو به دارو ینقطه صندل نیرا گوشه تر خودش

 زنه  یبگو پدرم بهش زنگ م کیتاج

 زد  ینشسته، لبخند معنا دار یادیارزو که با فاصله ز دنیشد ،با د نیماش سوار

 تازه شروعشه کوچولو! نیا_

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

 *آرزو*

 چیدادم ،رسما بدبخت شدم توش ه هیتک نیماش شهیجلو در حرکت بود و ماهم پشت سرش ،سرمو به ش نیماش هی

 !ستین یشک

وقت بخرم که بتونم فرار کنم انقدر لبمو گاز گرفتم که فکر کنم پوستش  کمی ایراه فرار باشم  هیدنبال  دیبا

 خواست دونه دونه موهاشو بکنم  یبود دلم م شیکلش تو گوش یحرف چیرفت.سپهر بدون ه

 دمیکال نخواب شبید انداختم اما چون رونیو موهام و دادم داخل ،نگاهمو به ب دمیشالم و جلوتر کش یدستم کم با

 هی همش نمیاگر بخوابم و بلند شم بب دیچشمامو گذاشتم روهم ،شا یلحظه ا یکردم  برا یم یاحساس خستگ یلیخ

 کابوسه 

خورد ،منم که خواب الو بودم نتونستم خودمو نگه دارم کال شوت شدم رو  یتکون بد نیگرم شده بود که ماش چشام

  ییروبه رو یصندل
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 خورده بود،اخ دلم خنک شد  ییروبه رو یه اطراف نگاه کردم ،سپهرم مثل من سرش به صندلو ترس ب رتیباح

  شدهی:چه خبر شده ....چسپهر

 مارسوند  نیبود به سرعت خودشو به ماش ییروبه رو نیاز افرادش که تو ماش یکی

 شدن  ریراه رو بستن ،بچه ها درگ دیفرار کن سیرئ_

  هیهست عجب خر یهرک ارویشه  ینگاه کرد وسط اتوبان!! باورم نم رونیبا بهت به ب سپهر

  میما هواتون دار دیشما بر_

 سمت راننده داد زد : سپهر

  میفرار کن دی....با ریدنده عقب بگ_

االن  داشت یبرنم تیتوعه...اگر اون مدارکو اون برادر عوض ریگفت :همش تقص تیبرگشت سمت من و باعصبان بعدم

 کردن  ینم زیهامون دندون ت بیرق

 گفتم: باحرص

  یلیتر ریز دیکه همتون بر یحرف دهنت بفهم اله_

امد واقعا  ینم ینیماش چیه میکه ما بود ینیبه جاده کردم تو ال یدنده عقب گرفت ،نگاه یادیبا سرعت ز نیماش

 چراااا

  میپشت سرمون نگهداشتن .....بدبخت شد نیدور زد دوتا ماش نیماش تا

 اسلحه ،چشام گرد شد  دنیگفت و دستشو برد سمت شلوارش با د یها لعنت نیماش دنیبا د سپهر

  میپاشو بر_

خودت  ایدون جنگه ،خدا یانگار م نیماش رونیب وندیاما بازوم گرفت و منو کش دمیزده خودمو عقب کش وحشت

 زنه ! یم یمخم بندر جانیتا دوروز از ه نمیبیاکشن م لمیف ونیرحم کن من تو تلوز
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فرصت بود،االن نتونم  یاالن بهتر د،یکش یرفت منم دنبالش م یم یداشت به سمت اونور اتوبان جاده خاک سپهر

 ادیرنمیفرصتش گ گهیفرار کنم د

 مشت زدم تو شکمش  هیتوانمو جمع کردم پاشو لگد کردم تا ولم کرد  تمام

 دردش امده باشه  ادیفک نکنم ز البته

 نگاه کنم ،نکنه سپهر بهم برسه دمیترس ینبود ...پشت سرمو م ادی،اما سرعتم ز دنیاون پام شروع کردم به دو با

 جلوم زد کنار  یون مشک هی هویآمد، ینفسم درنم ادیاز درد ز دنیشروع کردم به دو یریجهت درگ خالف

 پرتم کرد تو ون  یکیخواستم برگردم که  باترس

  دنیکش غیکردم به ج شروع

 دیکه به سمت ما دو دمیلحظه سپهر د نیدر ون رو ببنده تو اخر نکهیچهره هاشون پوشانده بودن ....قبل ا همشون

 از جاش کنده شد  نیشد ماش ریاما د

 کرمتو شکر گفتم کمکم کن از تو چاله افتادم تو چاه که! ایخدا

 گفتم : غینشوندنم با ج یرو صندل یزور

 یماریب یکیدارم هزار  دزی، خودم ا ضهی،ننم مر لمیدختر بدبخت زل هیندارم  یچی.....من ه دیاقا ترو خدا ولمممم کن_

گوشه  میی!داگمیتو هالل احمر بهم تعلق داره! به جون خودم  راست م هیو کوفت و زهرمار دارم ....اصال سهم

سراغ همون پسره  دیرفت ی...بابا م. نیخوا یم یمن بدبخت چ زا دیقبرستون بره اگر دروغ بگم ......... بابا ولم کن

 که زدمش اون همه کارس ....مدارکم دسته اونه اصال به من چه  یریکبیا

امد طرفم تا امد طرفم فقط دهنمو باز کردم  کشونیگفتم که  یداشتم پشت سر هم چرت و پرت م یطور نیهم

 زدن  غیشروع کردم به ج

 زدم : غیگذاشت رو دهنم دستشو گاز گرفتم بازم ج دستشو

 دیخدا بزنه همتون هالک کش ی....اد؟یاریبال مال سرم ب یخوا ی....دست به من  نزن م نیخوا یم یاز من چ_
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در ساکت کردن من داشت که اصال موفق  یکه سع گهینفر د هیراننده و  هیفقط دو نفر بودن .... نیبود تو ماش جالب

 !گهیم یکردم چ ینبود ....اصال گوش نم

 رونیکشون کشون منو برد ب ستادیا نیکه دوتا دستمو گرفت  تا ماش نشیدستم مشت زدم به س با

 و   میرد شد کیبار یدر و راهرو هی از

 کردم اشناست خواست از پله بره باال  یکه احساس م میشد یا گهیسالن د هی وارد

  زتینه ترو خدا بزار برم ....تروخدا ولم کن جون عز_

 داد زد : تیصورتشو زد کنار با عصبان یرو پارچه

 ریدختره جق جقه منم بابا اروم بگ_

 داد زدم: یبود،مثل خودش عصب نیا رسریاون ادما ...همش ز یعنی نسیکه همون دارو نیکردم ا نگاش

 ؟یکن یاالن اخاز یخوا ینشد م بتینص یزیخولت چ سیاره؟از اون رئ یاریبال سرم ب یخوا یم_

 دست انداخت منو گذاشت رو کولش : هویگرد شد .... چشاش

 تشکر کردنته یجا نمیگفت نجاتت بدم ا نی!رادو هیچ یاخاز هیک سیرئ_

 ولم کن  هیکدوم خر نیداد زدم :رادو تیعصبان با

  یییییروان نیرو اروم باز کرد و منو برد تو اتاق :بزارتم زم یاتاق

 بهت گفته؟ یکس ییغویج غیج یلیباخنده گفت:خ نیگذاشت منو زم اروم

 نگاهش کردم: تیعصبان با

 گهید نیگفته نجاتم بده ؟اصال رادو نیرادو یگیم یدست اونا حاال امد دی... مگه منو نداد یخوا یاز جونم م یچ_

  هیکدوم اوزگل

 از خنده قرمز شده زهرمار چته! دمید
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 متاسفانه منم_

 صورتش یرو ینگاه کردم ....اخم کمرنگ اهشیس ینفر دوم مخم هنگ کرد ،اروم برگشتم به چشما یصدا دنیشن با

 بود

 همون اوزگله؟ ؟ییمتاسفانه تو یبا دستم بهش اشاره کردم :چ جیگ

 یکیدوتا در نوسان بود  نیا نیخنده ....نگاهم ب یچرا م نیخندش کل اتاق پر کرد ا یصدا دیپوک نیحرفم دارو نیا با

 خنده  یم یکیاخم کرده 

  شدهیگفتم و چ یافتاد که چ میبعد دوزار هیچرا امروز انقدر هنگم ...چند ثان من

 ..خودمو زدم به اون راهیدار یاسم قشنگ نیهمچ ویخاک برسرت که دزد نهیاقا دزده اسمش رادو نیا پس

 نه ای دیچرا منو برگردون یگیخوب حاال م_

 باشه  زایچ هیکرد :برو حواست به بق نیبه دارو یکرد اشاره ا یم ییرو صورتش،همچنان خودنما اخم

 کردم  ی....طلبکارانه داشتم نگاهش م رونیتکون داد و رفت ب یسر نیدارو

 قبول کنم  شنهادتویخوام پ یم_

  شنهادی:کدوم پ نمیزدم به س دستمو

 نشست : شیصندل یرو

 گمیکه من م یطیخوام باهات معامله کنم اما با شرا یم_

 شنومی؟میطیدادم باال :اونوقت چه شرا ابروهام

 : شیداد به صندل هیهاشو درهم قفل کرد  و تک دست

،سه  یبر دنشونید ی، دو حق ندار یریخانوادت تماس بگ یاز اعضا کی چیبا ه یحق ندار کی یینجایا یتاوقت_

 خوام برسم یکه م یزیبه چ یکمکم کن دی،چهار با یگوش کن دیبا گمیمن م یهرچ

 به ابرو هام دادم: ینیچ شیهمه پرو نیاز ا متعجب
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که ... نایدست ا یمنو بد یازار داشت یقبول کن شنهادمویپ یخواست یقبول کنم ...اصال توکه م دیاونوقت چرا با_

 بشم؟ تیانقدر اذ

...و  یونیمد پس بهم ارنیسرت ب ییجونت ببرتت...بهتر قشنگ تر بگم نزاشتم بال ییچون نزاشتم دا یقبول کن دیبا_

 یخور یدونم واقعا بدردم م ینم یخواد به خاطر نگه داشتن تو، که حت یدلم نم چینداشتم ه یا گهیدرضمن چاره د

 خودم دشمن دارم یخودم دشمن بسازم...به اندازه کاف یبرا انهی

 تو هوا تکون دادم و به سمت در رفتم : یدست

 مونم  یم نجایگفته من ا یاصال ک یگرفت ری....مگه اس یبرو بابا نخواستم جونمو نجات بد_

  هیزیچ یگاردیبود که از لباسش حدس زدم باد گهیپسره د هیمثل گاو امد تو  یکیرو چرخوندم  رهیدستگ تا

  شدهیچ_

 تو! ادیدر فاصله گرفتم تا پسره ب از

  نیشمارو بب یخوان فور یحالشون بده ....م میلیخ نجایامدن ا یکمال یاقا_

  دیپر رنگم

 زد : یپوزخند نیرادو

 اتاقم  ادیکن ب شیواقعا چه خوب شد... راهنما_

  نهیکه منو بب شمی....من بدبخت م ادیبگو ب ویچ یپسره خواست بره از کتش گرفتم:چ تا

 داد: هیتک شیخونسرد دوباره به صندل نیرادو

....با  شیرپیکمکت کنم خ ام نداره که من یلی...پس دل یکن یقبول نم طویو شرا یندار یازیبه من ن یخودت گفت_

 جونت برو دَدَ  ییدا

  رمیشم اون که رفت م میقا ییجا ی،انبار یحداقل بزار اشپزخونه ا رمی:باشه میگرفت مردک عوض حرصم

  ادیمن م ریاونوقت گ ی:نچ .... چ دیخند
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 کرد  یم کیتاج کیو تاج زدیکه داشت داد م دمیشن نییاز طبقه پا وییدا یبهش بدم صدا یامدم جواب تا

 کردم  وحشت

 باال  ادیچندتا شرط دارم ....تروخدا نزار ب هیباشه شرطت قبول فقط منم _

 زد  یروزیپ لبخند

 معطلش کن  قهیکرد سمت همون پسره که همچنان با دستم مانع رفتنش شده بودم:برو چند دق رو

  ستادیامد روبه روم ا نیرفتن پسره رادو با

  هیشرطات چ_

 گلوم قورت دادم : اب

نگران من هستن بزار بهشون خبر بدم حالم  یلیاونا خ هیچ لتیبا خانوادم در تماس نباشم دل یگفت نکهیاول بگو ،ا_

 خوبه 

 سرشو باال برد  یو کم بشیکرد تو ج دستشو

 هیکمال فهمهیکه م یکس نیاول ی،اگر خبر بد هیچه ادم تیدونند که دا یبا خانوادت درتماسه و اونا نم تیچون دا_

...حاال زود باش  رهیگی،و جون خانوادتم در خطر قرار م نجایبفهمه من بهش نارو زدم و تورو اوردم ا دی....اون نبا

 شرطتو بگو 

 شد یبلند م یه یآمد ول یم فیضع یلیخ ییدا یصدا

 شه با یکس دنید بیاس ای یکشتن کس دیاما توش نبا یبرس یخوا یکه م یزیکنم به چ یباشه ....بهت کمک م_

 کرد  یبه حرف هام زد انگار داشت مسخرم م یپوزخند

  یقبول بعد_

 ازم نخواه  ینامشروع و ناموس زیمکث کردم:چ کمی
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صورتم خم شد  یرفتم عقب رو یقدم امد جلو و من ه هیخنده .... ریبعد زد ز یحرفم اول چشاش گرد شد ول نیا با

 ترسناک بود  یادیاعتراف کنم چشاش ز دی.با... اهشیس یشدم به چشما رهی....خ

 فکرا نکن !.......قبوله نیاز ا یستین یمال نیهمچ_

 مکث دستشو فشردم  یبهم برخورد دستشو اورد جلو ....اخم کردم با کم حرفش

 داد به فنا رفتم درست پشت در بود  ینشون م ییدا یشدن در ،و صدا دهیکوب یبگم صدا یزیتا خواستم چ 

 نگاه کردم  دیچکیاز صورتش م یکه خونسرد ینیه اول به در بعد به رادوزد وحشت

 کنم! کاریگفتم :حاال چ یاروم و لرزون یصدا با

 به کمد کرد  یابرو اشاره ا با

 امد تو اتاق  ییسمت کمد ....انقدر بزرگ بود که توش جا بشم ....درو که بستم پشت بندش دا دمیدو

 بلندمو نشنوه  یدهنمو با دستم گرفتم تا نفس ها یکم اتاق معلوم بود جلو یلیدر خ یال از

  نجایا یامد ینجوریکه ا شدهیباز چ_

  دنشیو دزد ختنیچند نفر ر اوردنیاون دختره رو داشتن م ینشست و با حرص گفت:وقت یرو صندل یعصبان ییدا

 داد : هیتک زشیاز پشت، به م نیرادو

دختره رو چند روز نگهدارم گفتم باشه،بعدم پسره شاخ شمشادت  یازم خواست نجا،تویا یخب به من چه،چرا امد_

 نداره  یدست و پا بودن پسرت به من ربط یب گهیمسئول مراقبت از اون بوده نه افراد من،د

  ی:امدم تا بهم کمک کن دیکش ینفس کشدار یکمال

 شرمنده وقت ندارم درس جربزه به پسر اسکولت بدم _

 از جاش بلند شد  یعصب یی.... ،دا دنیشروع کردم به خند زیر زیر

شده  دهیهام دزد بیاز رق یکیدختره توسط  نیاگر ا یفهم یمهمه چرا نم یلیاون مدارک خ گمی..من میگیم یچ_

 شمی؟بدبخت م یفهمیم شمممیباشه و مدارک بهشون بده بدبخت م
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  شدهینشست : باز چ یلامد تو اتاق و کنار رو صند نیدر باز شد و دارو همزمان

  نشیدختر بچه مراقب کنه انگار دزد هینشده شازده پسرش نتونسته از  یزیچ_

  نمیخم شدم تابتونم بهتر بب کمی

 پسرت بکن عقلش کمه  نیبه حال ا یفکر هی یکمال گمی:نهههه بابا....م نیدارو

 د؟یگند پسر من بش الیخیب شهیداد زد:م تیبا عصبان ییدا

 ی،دستمو محکم رو دهنم فشار دادم تا صدام بلند نشه اما سرم خورد به چوب لباس رمیخندمو بگ یجلو نتونستم

  دمیشن ویکس یقدم ها یفاصله گرفتم اما صدا کمیاز در کمد  عیبرسرم ....سر خاک

 بود  یچ یصدا نیا نمیبب_

 در ادین نیکنم ا یت تو دماغم نمدس گهیخندم ....د ینم یخر چیبه ه گهیغلط کردم د ایوحشت کردم ....خدا دوباره

 کمد باز کنههههه 

 کنند یبگم بچه ها سم پاش دیشد....با دایموش پ الیتو و دنیجد ستین یزی:چ نیدارو

 اوضاع چقدر خر تو خره  نمیشدم بب کیبه در نزد کمی

 کرد اروم گفت : یمشکوک نگاهشون م ییدا

 من مهمه یدختر برا نیچقدر ا یدون یخودت م_

  هیدختر ک نیا یخواهر زادت ....تو به من نگفت یگ یتفاوت گفت :دختره ؟چرا نم یب نیرادو

 هوا تو کمد ها بزارن  هیتهو ستمیس هیبدم  شنهادیپ هی دیکم بود ...با ژنیاکس دمیبه در چسب شتریب کمی

 کرد یبه حال تو م میمگه فرق_

 میااز ما ق اتیجزئ میگیبهت م یوقت یفهم یکرد....انگار نم یسمتش برداشت:اره فرق م یقدم یعصب نیدارو نباریا

  یچ یعنینکن 
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  انهی یکن یبه هر دوتاشون کرد :باشه اشتباه کردم ...حاال کمک م ینگاه ییدا

 کنم  یکردم خبرت م دایپ یزیدنبالش بگردن اگه چ گنیجواب داد:به افرادم م نیمکث رادو یباکم

 بگذره  کمی....صبر کردم تا  رونیاتاق رفت ب گفت و از یفقط ممنون اروم ییدا

 دمیبه چشمام کش ی....با باز شدن در کمد دست دمیخند یکف کمد نشسته بودم م یطور نیاز خنده هم دمیپوک بعد

 نم اشک توش جمع شده بود  ادیکه از خنده ز

 کرد  یگرد نگاهم م یدوشون با چشا هر

 خوله! اد؟دخترهی:بگم دکتر بنیدارو

  یخند یم یبهم کرد :واسه چ ینگاه پر از اخم نیرادو

 گاه بدنم کردم اروم از جام بلند شدم: هیتک دستمو

 یکه ادم شک م دیانقدر خونسرد بود دمیمن که پوک دیکن یم یخوب نقش باز یلیخ یی....خدا تونیریواسه حال گ_

 کنه!

 کنم  کاریچ دیبردم ...من االن با یکه جمع شد تازه به عمق فاجعه پ خندم

 کنم  یفکر م یدارم به چ دنیدوتام فهم نیا انگار

گشت خشک گفت : تا شب چندتا از مهندسا و معمار  یم یزینشست و همون طور که دنبال چ شیصندل یرو نیرادو

 رو کارشو تموم کنند یخوام دراتاق  بغل یم نجایا اریخود شرکت ب یداخل یها

همون صبح گفتم امدن درستش  یفرض کرد یمبل پرت کرد و باخنده گفت :دادش منو چ یخودشو رو نیدارو

  فهیکردن رد

 کردم  یبه مکالمشون گوش م یجیباگ

 کنم  کاریچ دیمن االن با_

 ...البته فعال  یکن یکار ستیبه من کرد :قرارن ینگاه مین نیرادو
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 میکار دار یلیشرکت که خ میبلند شد:پاشو بر ازجاش

 کجا برم ؟ دیپس...من با شهیم یمن چ فیتکل دیلحظه صبر کن هی_

  ؟یکن ینگاه م ینجوریچته اخه ا هیبرگشت با اخم نگاهم کرد ....چ نیرادو

 فشار داد ویزیرفت سمت کتابخونه دوتا از کتاب هارو برداشت و چ 

به در کردم....جااان عجب  یشد با تعجب نگاه دایرنگ پ یدر قهوه ا هیرفت کنار و  کمیدر کمال تعجب کتاب خونه  

 باحاله 

 اروم باز کرد : درو

  یمون یجا م نیبه بعد هم نیاتاق توعه ...از ا نیا_

 کمونیامد نزد نیبود انداختم ،دارو ینقل یلیکه خ یکیبه داخل اتاق کوچ یسرمو خم کردم و نگاه کمی

هست  یبهداشت سیوتو خود اتاق سرو یبازش کن یتون ینداره م راه رونی...به ب شهیباز م الیپنجره به سمت پشت و_

توجه م یباشه در از اونور کمد جلوشه تا کس نوریاز ا دیرفت و امدنتم با یاستفاده کن نیاز اتاق رادو دیاما حموم نه با

 در نشه

 گرد شد ...با حرص گفتم  چشام

 یکه اول برد یمونم ......برو بابا اتاق من به اتاق تو راه داره ...اصال منو برگردون همون انبار ینم ییجا نیمن همچ_

 نه  نجایا

 گفت : یعصب نیرادو

 بکشم ؟ دیرو با ییچه دردسرها نجایبا نگه داشتن تو ا یدون یم چی...ه یانگار شرطمو فراموش کرد_

 و داد زدم : ستادمیا نشیبه س نهیس

ب خو یدار یگندگ نیبه ا الیباشه ...و نجایاتاق من ا دی...اصال چرا با یمجبورت نکرده منو نگه دار یبه جهنم کس_

 بهم بده  گهیاتاق د هی
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کار  الیو نیتو ا تییاز افراد دا یتعداد هی؟یینجایبفهمه تو ا یکس دینبا یمتوجه هست چیه غویج غی:خانم ج نیدارو

  میاسکولش کرد فهمهیم تییکه دا یکنند ...تو اگه واسه خودت تو خونه ول بگرد یم

  دنیحتما اونا د الیتو و یمنو اورد ی...اصال پس چه طوررونیافرادشو خب بنداز ب یگیچرا چرت م_

 گفت : تیامد جلو با عصبان نیرادو نباریا

 ... الیاوردن تو و یو از در پشتر یکنم...درضمن جنابعال یبه خاطر تو من افرادمو اخراج نم_

  یکمال یبشم و بسپارمت به سگ ها مونیکال پش نکهیصداشو برد باال تر :حاالم برو تو اتاق قبل از ا بعد

 به اتاق انداختم  یعرق کرمو به هم فشار دادم ونگاه یعصاب نداره دستا نید،ایکه زد رسما زهرم ترک یداد از

 اخه... یگفتم:ول یلرزون یصدا با

 ...درو قفل کن  ریگرفت سمتم و باحرص گفت :بگ دیکل هیو  بشیکرد تو ج دست

 امد جلو و اروم گفت : نی...دارورونیرفت ب یحرف چیازش گرفتم ...صبر نکرد و بدون ه دیکل یناراحت با

 ..اون عصاب ندارهاا غویج غینکن ج شی...حداقل عصبان یایبهتر باهاش کنار ب_

 ...غویج غیبهش کردم:من اسم دارم ...بهم نگو ج ینگاه یچشم ریتو دستم فشار دادم و ز رو دیحرص کل با

  هیبه سمتم خم شد :مادمازل اسمشون چ کمی

 رفتم گفتم :آرزو  یهمون طور که به سمت اتاق م اروم

کمد با چند دست  هیشونه روش بود ... و  هیکه فقط  کیکوچ شیارا زیم هینفره  هیتخت  هیبود  یجمع و جور اتاق

 رسه  یم زایچ نیلباس  باز خوبه عقلشون به ا

 تخت خودمو پرت کردم  یرو ناراحت

 کنم  کاریحاال چ ایخدا

 هیکس اعتماد کرد... چیشه به ه ینم ینجوریفکرامو بزارم روهم ا دیکنم  ...با یچند روز رو مرورم نی...خاطرات بد ا

 ...حداقل بگم که زندمبه خانوادم خبر بدم بگم کجام  دیبا یجور
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کنه ..هنوزم درد دارم با  یم ییندازم ...رد خون خشک شده روش خودنما یم یدادم باال و به پام  نگاه کوتاه شلوارم

 شد.  شترمیام که من کردم دردم ب ییاون بدو بدو

 یچ هیحالش چه طوره ....بهتر شده...مامان و بق نیاالن آرم یعنیشکست  یو از سرم دراوردم ...!بغضم داشت م شالم

 بود؟   یسپهر واقع یها دیتهد یعنیداشته باشه.. یبا خانوادمم کار یینکنه دا یواا

 دونم ادم کش یادمکشم افتادم ...حاال نم هی ری...بدتر از همه االن گ ستینسبت به مشکالت کم ن  میو نگران ترس

  هیزیچ ینه اما مطمئنم خالفکار ایهست 

 که ستیکس به فکر من بدبخت ن چیفقط به فکر خودشونند ه نایا همه

 آمد  یخوابم م شتریکه تو کمد بود عوض کردم ...گرسنم بود اما ب ییهامو با لباس ها لباس

 خودت بهم کمک کن. ایپتو خودمو مچاله کردم و اجازه دادم اشکام بباره ...خدا ریز

تو موهام فرو کردم و به  یچشمم و اروم باز کردم ...دست یتق تق ال یبودم که با صدا دهیدونم چقدر خواب ینم قیدق

 گفتم :بله؟ ییاروم و خواب الو یسمت در رفتم با صدا

  دیدرو باز کن شهیم دیخانم امد :ببخش هی یصدا

رمنو زد بهم سپه یبود که اون روز وقت یدست بردم سمت قفل و اروم بازش کردم ...همون خانوم خانمه؟متعجب

 کمک کرد لباس عوض کنم 

 بهش زدم :جانم؟ یلبخند

خنده  یم یخندشو گرفت ...متوجه نشدم به چ یجلو یکه سرشو بلند کرد ،به سخت نیبود اما هم نییپا سرش

 که خوب بود  میبه لباسام کردم همه چ ینگاه

  ارمین ناهار بگفتن براتو سیکردم ،رئ دارتونیکه ب دیجمع کرد و اروم گفت :ببخش خودشو

کالس  رو  دیرفت من بچه شهرم با ادمیلحظه کال  هیغذا بهم خورد  یدستش اشاره کرد ...تا بو یتو ینیبه س و

 گفتم : یازش گرفتم و با خوشحال ینیکنم ،ذوق زده س تیرعا

 گشنم بود  یلیخ یمرس_
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نشستم ... دو روز بود که  نیتو اتاق و رو زم دمیمنم دو رونیگفت و رفت ب یکنم ینتونست نخنده خواهش م گهید

 مثل ادم نتونسته بودم غذا بخورم 

 زده ها شروع کردم به خوردن  یتمام معنا مثل قحط به

 .. چشمم افتاد به خودم  شیارا زیجمع کردم و گذاشتم رو م ینیغذامو خوردم س یوقت

 وهام رفته بود هوا مثل جادوگرا شده بودم....حقم داشت بدبخت تمام م دیچرا اون خانمه خند دمیفهم تازه

 کرد ... یحالمو خراب م نیخون گرفته وا یبو کمیموهام و شونه کردم ....بدنم  یبرداشتم و کم زیم یرو شونه

وام ازش بخ ادیب رغضبیصبرکنم اون م دیحمام نه ...با یداره ول یبهداشت سیگفت اتاق سرو نیاون پسره دارو ادمهی

 برم حموم 

 فک کنم برادر باشن .... نیو رادو نی...دارو رچونمیتخت نشستم و دستمو زدم ز یرو

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

 *سوم شخص*

کرد با هربار خوندن  امیپ یبه محتوا ی...نگاه"میم"از  یامیاس ام اس دست از سر پرونده ها برداشت ،پ یصدا با

 کند کهیت کهیاش شده را ت یهمه درد و ناراحت نیکه باعث ا یخواد کس یکرد دلش م یها حس م امیپ

 کرد  یمشکافانه نگاهش م نیدارو

 ..و برگرداندن ان دختر . شیناگهان میتصم رییازتغ نیدرک شده بود ..ا رقابلیغ شیبود که رفتار برادرش برا یمدت

 ختیر یکه هربار اورا به هم م یناشناس یها امیهم از پ نیا و

  ارنیسرش ب ییچه بال ستیبرات مهم ن یببره ...توکه گفت ی...چرا اون دختره رو نزاشت گمیم_

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 خودم تو کرج؟ یالیببرمش و یخوا یممکنه خطرناک بشه ؟م یلیخ الینگه داشتنش اونم تو و یدون یم_

 : کند یرا حواله برادرش م ینگاه کوتاه امشیبعد از پاسخ به پ نیرادو
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کنم  شیدارم اگه بتونم راض ازیدونم اما بهش ن ی...درباره خطرشم خودم م ستیاون دختر برام مهم ن گمیهنوزم م_

  وفتهیمدارک رو بهم بده کارم جلو م

 دهد: یکشد و اروم ادامه م یم یقیعم نفس

 کنه ...و احتماال منو احمق فرض کرده  یم یغلط هیداره  یکمال نیا_

 دهدیب ممتعجب جوا نیدارو

 ؟یگیم یدار اتتیاز رو حدس ای یکرد دایپ دیجاسوس جد نمی...بب یدون یاز کجا م_

  یبدون زویچ ستیفعال الزم ن گمیم زویکامل مطمئن شدم بهت همه چ ی...وقت ستمیهردوش ...فعال مطمئن ن_

 گریوقت است که د یلیدانست خ یشد و م یم شتریاش ب ینگران زدیحرف م نگونهیا یسکوت کرد وقت نیدارو

 .ستین شیبرادرش اون ادم مهربون چند سال پ

  هیدختره چ نیا فیحاال تکل_

 خونسرد است: یادی،ز دهدیم یرا به صندل شیتک نیرادو

 بره ... زارمیمونه بعدشم م یم شمیتموم نشه پ یکه من کارم با کمال یمشخصه...تا زمان فشیتکل_

که  یخوام ...و تا زمان ی،خانوادش همه رو م شیدرباره زندگ یزی..هرچ یاریبرام درب شویخوام تا ته زندگ یم فعال

به اب نده  یدختره دسته گل نیحواست باشه من تو اون خونه فقط به پگاه اعتماد دارم ... مراقب باش ا نجاستیا

 شوته یادیز

 تکون داد :حواسم هست نگران نباش  یباخنده سر  نیدارو

اتاق را ترک کرد و باز،زمان و خاطرات دست در دست هم دادن تا غرق کنند  شیم کار هاانجا یبرا نیبعد دارو یکم

 را درخودش  نیرادو

 یشد ...وا یخودش شخصا وارد عمل م دیبا گریو نقشه اش را دوباره مرور کرد ...چند روز د دیبه چانه اش کش یدست

 درست باشد! زدیکه م یو پسرش اگر حدس یبه حال کمال

 شهر مدت هاست سرجنگ داشت  نیخورد و رو کرد سمت پنجره ...با اسمان ا یچرخ شیصندل یرو
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............ 

 کل خانه را لرزاند  یداد مجتب یبار دوم صدا یبرا

 ...امکان نداره از تهران خارجش کرده باشن دینکرد دایازش پ یچیکه هنوز ه یچ یعنی_

 تسیتو تهران کم ن میکه مادار ییها بیا ارام کند :تعداد رقاو ر یکرد حداقل کم یو سع ستادیپدرش ا یجلو سپهر

 م؟یکن داشیپ یراحت نیبه هم میتون یم ی...فکر کرد

 گفت : یداد و عصب یدستش را تو هوا تکان یمجتب

...برام مهم نست چند نفر بودن  یدختر بچه مراقب کن هیاز  یتوعه که نتونست ریحرف مفت نزن ...همش تقص_

  رهیم یلیطرف حرفش خ یعنیسرتون  ختنیتو اتوبان ر نکهی...ا

گفت  یبلند یحرکت کرد و درهمون حالت با صدا یپدرش خسته شده بود به سمت در خروج یکه از حرف ها سپهر

 کنم  یم داشی:هرطور شده پ

  دیرس یجا نم جیهمشون مهم بود ،فکرش به ه یبرا یادینشست ،اون مدارک ز یصندل یکالفه رو یمجتب

تمام زحماتش توسط خواهرزادش  نکهیخواهرش جمع کرده بود...فکر ا یچند روز همه جوره حواسش را پ نیا در

 داد یاورا ازار م اریدرحال به باد رفتن بود بس

 ستتوانیکه خوب م یگرفت ،تنها کس یرا م کیبار چندم بود که شماره تاج دیرا برداشت ،شا شیگوش یکالفگ با

 پسر خودخواه است نیکمکش کند هم

  دیپر از جذبه اش را شن یانتظار باالخره صدا یاز کل بعد

  یجان چه طور نیسالم رادو_

 کارتو بگو _

 هم فشورد : یرا رو شیچشم ها یکم یباحرص و ناراحت یداد...مجتب یروح جواب م یخشک و ب شهیهم مثل

 دنم؟ید یایب یوقت دار ی..ک نمتیخوام بب یم_
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 تونم  یدارم و نم یهفته قرار کار نیداد:ا مکث جواب یکم با

 مجال نداد:من کار دارم فعال نیبزند که رادو یگریخواست حرف د یم یمجتب

اما از  ستیاالن چ یدانست درد مجتب یخوب م نی...رادو اوردیرا درم یانقدر حرص کمال یراحت نیکرد ...به هم قطع

 نبود  یامده راض شیپ تیوضع

 ستین ندیخوشا شیبه دست اورده بود که اصال برا ییزهایکرد و چ یکار م اتشیحدس یبود که رو یروز چند

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

 "آرزو"

 امد ،گوشامو چسبوندم به در تا مطمئن شم خودشه  یم رونیکه از ب ییسرصدا ها دنیشن با

 صدا کال قطع شد  اما

م توه یعنی دمیمن مطمئنم صدا شن یبود ،ول یار...اتاق خالقفل اتاق باز کردم و اروم کتابخونه رو هول دادم کن اروم

 به اطراف نگاه کردم  یشتریو با دقت ب ستادمیاتاق ا ومده؟وسطیزدم ن

 بود مطمئن شدم توهم نزدم ،پس امده! زیم یکه رو یلیکت و موبا دنید با

 زیم یرو شیگوش دنیکردم ...بله چراغش روشن بود خواستم برگردم تو اتاق که با د یبهداشت سیبه سرو ینگاه

 تمام سنسورهام به کار افتاد 

 ومدهیعجله کنم تا ن دیکنم با یکردم ...اگر بخوام کار یبهداشت سیبه سرو یو نگاه دوباره ا ستادمیا زشیم کنار

 اشته باشه کردم رمز ند یبرداشتم ،فقط دعا دعا م شویگوش عی...سر

زدم و  شویدکمه قفل گوش عیدر امد ...هول زده سر یشدم صدا دشینداره ...خوشحال تا وارد صفحه کل دمید که

 گذاشتم سرجاش 

 ؟یکن یم کاریچ نجایا_

 ایبا اخم اصال به دن نیکرد ...هنوزم اخم کرده بود فک کنم ا یاسترس برگشتم سمتش ....مشکافانه داشت نگاهم م با

 امده 
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 برخورد کنم: یکردم استرسمو بروز ندم و عاد یسع

 راستش...م..من امدم تا باهاتون حرف بزنم  _

 زشیاز م عیسر یلیو من خ زشیکرد امد پشت م یدستش بود ...همون طور که دستشو خشک م یتو یا حوله

 نگفت  یزیچ یفاصله گرفتم ...سرشو بلند کرد و متعجب نگاهم کرد ،ول

 ... نیبش_

 شنومیرو به روش نشستم ...لب تاپشو باز کرد :م یراحت رو صندل الیمتوجه نشده با خ خداروشکر

 ینگه دار نجایمنو ا یخوا ی: چقدر م نییو سرمو انداختم پا دمیکش قینفس عم هی 

 خوام برسم  یکه م یزیکه من به چ یتا وقت_

 یکم ،لب ها شیسالش باشه ته ر یس کیخورد نزد ی...بهش م دید یمکث کردم و نگاهش کردم ..اصال منو نم کمی

 زمستون  یشب و به سرد یکیبه تار ییپهن و چشما کمی یابروها کیکوچ

 بود؟ نیحرفات فقط هم_

 . دمیخودم امدم ،خاک برسر پسر ند به

 کنم ؟ کاریچ دیکمکتون کنم با ی...شما گفت هیچ قیمن دق فیراستش نه !تکل_

 زد : ییدندون نما لبخند

 ...اون مدارک دست توان مگه نه؟ میبهتر با مدارک شروع کن دیشا_

 فکرشم نکن که اون مدارک رو بهت بدم  یحت ی:هست..ول یا هیکردم عمرا اگر بزارم توام البد مثل بق اخم

 : دیباال پر ابروهاش

جلو خم شد به سمت  کمیزد و  یچشمک"یخالص ش نجایاز ا یتون یزودتر م یچرا انوقت ...اگر اونارو بهم بد_

 جور کنم  یزیچ یکار هیبتونم برات  دیاشکال نداره شا یبمون نجایا یالبته اگر دوست دار"

 بهش انداختم : یعصب نگاه
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 میی...بهتر به دایواقعا کور خوند یری،اون مدارک ازم بگ مییبا نجات دادن من از دست دا یتون یم یاگر فکر کرد_

 دم  ینم یاحد چیچون من مدارک به ه یبد لشیمنو تحو یزنگ بزن

به اون  یازیکنم اما من ن یکارو م نیحرص بلند شدم برگردم تو اتاق که باخنده صدام کرد :الزم باشه حتما ا با

 مدارک ندارم 

 یادیبمونم اما ز رهیخواستم به چشماش خ ی..م ستادیبا اخم نگاهش کردم ...از جاش بلند شد و رو به روم ا برگشتم

 ناک بودترس

 شونیخوا یم یپس چرا گفت_

 : بشیکرد تو ج دستشو

 یفرق م یلیخ تیانگار با اون پدرعوض "زد و ادامه داد یزیلبخند تمسخرام"...یدیم یچه جواب نمیخواستم بب یم_

 دهیبه تو رس شی...البته گستاخیکن

 یهست یک ی...کثافط فکر کردایاریاسم پدر منو ن یشدم که داد زدم :هو یانقدر عصب یلحظه ا یگرد شد برا چشام

 قاتل الشخورن؟ هیهمه مثل خودت  یکرد ؟فکریکن یم نیکه بهش توه

 به سمتم امد  یرفت به جاش عصب نیکه زدم اول متعجب نگاهم کرد،اما رفته رفته اثرات تعجب از ب یداد از

لرزونمو گذاشتم رو  ی،دست ها روایبه د دیلباسم و گرفت و کوب قهیخواستم برم عقب که  دمیلحظه ترس هی واقعا

 اما عوضش تو صورتم داد زد: رهیدستش تا ازم فاصله بگ

 به خاطره منه ... ی...اگر االن زنده ا یحرف بزن یبامن اونجور دینبا یدینفهم ؟انگاریکرد یچه غلط_

 زارمیپدرم ولمون کرده بود اما بازم پدرم بود و نم دیشالم کال از سرم افتاد ،شا شمیکردم دارم خفه م یم حس

 یشناسیو نم یدیکه اونارو ند یدرحال یکن نیبه خانوادم توه یکنه :توهم حق ندار نیخواست بهش توه یهرکس

 یعوض

 :دیغر تیداد باهمون عصبان یتکون قموی

ات رو که باب هیک "رد و ادامه دادک یخنده بلند و ترسناک"دختر احمق  ییتو ستمیمن ن شناسهیکه پدرتو نم یاون_

 تونه از مرز رد کنه ...تاحاال صدها نفرو کشته یمواد مخدر رو م نیشتریکه ب ینشناسه ؟کس
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پدر من  ،یعوض یگی....دروغ میگیگفت شکه زده نگاهش کردم :د..دروغ م یم یداشت چ نیگرد شد ...ا چشام

  ستیخالفکار ن

 زد و ولم کرد ...چند قدم فاصله گرفت و باخنده گفت : یبلند قهقه

عوض کرد ...اما ساسان  لشویچون اسم و فام شناسهیم یاحمد یاسم عل یدروغ اون پدرت گفته نه من ...کمتر کس_

 معروفه دختر  یلی....خایپور

 پوشه گرفت سمتم چندتا

 االن کجاست؟ یدون یم چیل کرد ؟هچرا پدرت شمارو و یدراوردم...فکر کرد تویمن ته ته زندگ نیبب_

 که باعث لرزش چونم شده بود نگاهش کردم ... ی....با بغض نمیبیبگو خواب م ایتمومش کن ...خدا یلعنت

 داد : یهارو تکون پوشه

و کرد ل یکه داشت قاچاق م ییها ونیاز کام یکیچرا رفت چون  یدون یکنه ...م یم ارویدن فیداره ک ایرفته استرال_

  یبخون اگر باور ندار ری.واسه نجات جونش فرار کرد ...بگرفت ..

 جونمو به سمتش دراز کردم  یلرزون و ب یها دست

 بودن ... ییچه ادم ها یدلت بخواد بدون دیو اون بابات شا  تییدرباره دا کیچندتا اطالعات کوچ هی_

بود خوندم...خوندمو نابود  یو باهرجون کندن دمیبه چشمام کش ی...دست نمیشد فقط تار بب یچشامم ،باعث م اشک

 ؟؟؟یشد ... قاچاق مواد مخدر...اسلحه ادم کش یاصال باورم نم ا؟؟یخدا هیواقع نیشدم ...خوندمو ذره ذره اب شدم ..ا

  ستین یواقعهمه سال .... نیاز سال هشتادو دوبود ،ا تشیسال فعال

 بهت زده شدم که زبونم بند امده بود یحد در

 باورش سخته نه ؟ شدیچ_

شه  یدروغه ....دروغه باورم نم "سربلند کردم و با بغض نگاهش کردم"شه  یگفتم :اصال باورم نم یگرفته ا یصدا با

 اون... یاورد نارویازکجا ا
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من انقدر پسته؟پس بگو چرا انقدر راحت مارو ول  یشد :بابا یجار یشتریرو بستم کم کم اشکام با شدت ب پرونده

 کرد 

..دوباره به جلد پوشه که بهم دهن  چرخهیداره دور سرم م ایکردم دن یتو سکوت نگاهم کرد ...احساس م کیتاج

 دمیو درو محکم به هم کوب دمینه به طرف اتاق دو ایانداختم ...خدا یکرد نگاه پر غم یم یکج

چرا مامان انقدر شکست  فهممیمنت بالشت و تختم ...هقهقم کل اتاقو پر کرد...حاال م یبردم به اغوش ب پناه

 گفتم بابام دوستمون داره  یدونسته ...اون موقع چقدر احمق بودم م ی...مطمئنم م

 تو بالشت فشار دادم و داد زدم : سرمو

 من قاتله....  ی...بابایعنیاگه تمام اون مدارک درست باشه _

ه سمت ...درو ب دمیه سمت پنجره اتاق کشجون و خستمو ب یب یتونستم نفس بکشم ...پاها یبد بود انقدر که نم حالم

 پنجره پاهام سست شد  نیی.. پادیباریداشت و نم نم بارون م یشب باز کردم...هوا سوز بد یکیتار

 شکستم ...اول داداشم ...حاالم بابام....  ایخدا

بود  الیو یبه درخت ها من ادم کشه به سمت پنجره که رو یچراااا...بابا ایدهنم گذاشتم و زار زدم...خدا یجلو دستمو

  رمینفس بگ کمیتا بتونم  دمیکش یم قیعم یخم شدم ...نفس ها کمی

 ادیز هیو اشک ،چشمامو تار کرده ...همون جا کنار پنجره سر خوردم ...چشام به خاطره گر دیکش یم ریت قلبم

 حالم یکردن و هق هق زدن...حس کردم بدجور ب هیگر قهی.........بعد از چند دق سوختیم

کردم  یخورد ...حس م یکه دندون هام به هم م یجور دمیلرزی...به شدت میحال یو ب یسرما...لرز...خستگ حس

 تونستم بازشون کنم ... یپلک هامو به هم چسبوندن چون نم

جام  زا یحت ایتونستم بدنمو تکون بدم  ی....نم کوبهیداره درو م یامد ...ک یشدن در م دهیکوب یبعد صدا قهیدق چند

 داده بودم  هیتک واریبلند شدم ...سرمو به د

  نی...دختر منو ببیکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار چیدختر...ه یه_

نگاه به چهره  یچشمامو باز کنم ...کم یشد وادارم کرد کم یکه داشت بهم وارد م یدیشد یوتکون ها کیتاج یصدا

 اخموش کردم
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 س...سردمه _

که کال چشامو بستم و بعد  شدیچ دمیرفت نفهم یم یاهیپنجره رو بست ...چشام س عیجاش بلند شد و سر از

  یاهیس

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

 " نیرادو"

 ...اشتباه کردم اشتباه ... دمیبه گردنم کش یو دست دمیکوب زمیم یحرص پرونده رو رو با

 ندونه  یچیکردم دختره ه یفکرشو نم چیه

 افتادم  امیدر ادیما ...ناخداگاه هاش برام مهم نبود ا هیبلند گر یصدا

 هسیکه چندتا ک یدرحال نیدر اتاقم برگشتم سمت در ،دارو یصدا قطع شد ...با صدا قهیبعد از گذشت ده دق دیشا

 من کرد  یبه چهره عصب یدستش بود وارد اتاق شد و نگاه متعجب

 ؟یختینری...چرا ا شدهیباز چ_

 پرونده رو دادم دختره خوند  یچیکنارش :ه امدم

 ...بهت اعتماد کرد  شدی:خب چ زاشتیم زیم یهارو رو سهیطور که ک همون

  کارسیدونست باباش چ ینم چیو با مکث :نه ...حالش بد شد ...ه نییانداختم پا سرمو

 ها شد و متعجب بهم چشم دوخت : سهیک الیخیب

  نمیحرف بزن بب ؟درستیچ یعنی_

 ... هیدونست پدرش چه ادم یانگار نم هیگر ریالش بد شد ...زد زح گمیشدم :م یعصب

 یزیچ دیشا یتو دوزار حدس نزد یعنی...یبهش داد یصبر کن چرا زرت کمی...مگه نگفتم یکرد کاریچ نیرادو_

 ندونه؟

 بهش ندادم ، اونم منتظر جواب نموند به سمت در اتاق رفت ... یجواب
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  میحرف بزن دیارزووو درو باز کن ...دختر با یه_

 خوابه  دیکنارش :بازش کن برو تو شا رفتم

 که لرزم گرفت :چرا انقدر سرده !! یاز سرما به صورتم خورد جور یادیکه هجم ز میقفل نبود درو باز کرد در

 کرد  یدخترو شکار م نیرحمانه تن لرزون ا یکه تا اخر باز بود و سرما ب یشد سمت پنجره ا دهیکش نگاهم

 خدااا  ای_

 : زهیریمن بهم م یتمام برنامه ها ادیسرش ب یی..اگر بالدمیزدش کش خی یبه گونه ها یسمتش دست دمیدو

  ارهیبرو به پگاه بگو چندتا پتو ب نستایوا نجایا یطور نیهم_

 ... زدیم یبه کبود گهیبه چهرش کردم  صورتش د ینگاه نیرفتن دارو با

 پنجره رو بستم  عیسر

  ستیکنه ...لباس گرمم که تنت ن یپنجره رو باز م یسرما ک نیتو ا یدختره احمق ...عقل ندار_

 بود خی خیبدنش  دیلرزیزانو و کمرش و اروم بلندش کردم ...بدجور م ریانداختم ز دست

 روش  دمیچونش کش ریتخت و پتو رو تا ز یرو گذاشتمش

 شه...  ینم ینجوریا_

 ارهیامد :به پگاه گفتم پتو ب مهیسراس نیدارو

 کنند  ادیاتاق منو ز یزنگ بزن بگو تمام شوفاژ ها _

 نجایکشه تا ا یشده بود، آروم دوباره تو بغلم بلندش کردم :طول م دهیچیسمتش رفتم و با همون پتو  که دورش پ به

 گرم شه 

  ادین نوریگذاشتمش رو تخت خودم ...در اتاقشم بستم تا سرما ا اروم

 ارزو اونارو انداخت  یامد تو اتاق و رو گهید یبعد پگاه با دوتا پتو قهیدق چند
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 ادی!!زنگ بزن سامان ب لرزهیم ینجوریداغ داغه ..اونوقت داره ا یگذاشتم :لعنت شیشونیپ یرو یدست

 تو راه ... ادیاز تو توفکر...زنگ زدم م شتریمن ب_

 دیلرزیدمیثل بکه داشت م یتکون دادم و چشامو دوختم به دختر یسر

 کردم  یم یرو ادهیز دیمن نبا نهیبا دارو حق

 کار دستم داد....دوباره میندونه اما خودخواه دیشا زدمیم حدس

 ...نی....نرووو آ...آرمنیآرم_

  زدیصدا م ویکرد و مدام اسم کس یناله م گهیم یبردم جلوتر تا بفهمم چ سرمو

 درهم  دمیاخم هام کش نیبا اسم آرم ناخداگاه

 دنبالش  رمیمن م دی:دکتر رسنیدارو

 بگو من حالم بده  دیپرس مینفهمه ...کس یزیچ یرفتنش دستشو گرفتم:حواست باشه از خدمه کس قبل

  یکن یاداوریخواد  یحواسم هست ...تو نم_

 گذاشتم  شیشونیپ یدوباره دستمو رو نیرفتن دارو با

 بود. خی خیصورتش،دستش  برعکس

 برگشتم سمت در نیگفت با ورود سامان و دارو یم ونیرد و هزک یداشت ناله م همچنان

 خودمه ....و قابل اعتماد. یدوران نوجوان یاز دوستا ییسامان  رسا دکتر

 موشکافانه نگاهم کرد زدینفس نفس م کمیسامان  همون طور که  

 باشه... یکه مشکلت جد ادی....به نظر نم نیرادو شدهیباز چ_

 به تختم کردم یقدم به سمت جلو امدم و اشاره ا چند

 من نه _
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 رفت  شیفرستاد یهمون دخترس...مگه نگفت نکهیجلوتر : عه ا امد

 فعال حالش بده  دمیم حیبعدا برات توض_

 سرش امده ییباالست چه بال یلیگذاشت:اوه اوه تبش خ شیشونیپ یرو یدست

 کرد: یدست شیپ زدیکه تو صداش موج م یباحرص نیبدم که دارو یجواب امدم

 ساعت تمام تو سرما مونده  می... نایبعض یبه خاطر خودخواه یچیه _

 گفت  یراست م ییجورا هیبهش بدم ...چون  یبهش انداختم جاش نبود جواب ینگاه بااخم

 برگشت سمت ما دوتا: هیاول یبعد کارا  سامان

زودترم حالش  مارستانیببرمش ب یدرمعرض سرما مونده ...اگر بزار ادی...سرماخورده چون ز ستیبد ن یلیحالش خ_

 شهیخوب م

 درمانش کن نایشه بردش...هم یقطع کردم:نم حرفشو

 ممکنه حالش بدترشها  یول_

 کنند هیبده تا بگم ته یالزم دار ی...هرچ مشیببر میتون یکن نشه!نم یکار هیکردم: یاخم

 نوشت. کیکوچ یکه الزم داشت تو برگه ا ییزایتکون داد و چ یفقط سر بهم انداخت ،اخرسر ینگاه طوالن  سامان

 کن  هیالزمه دار ته یهرچ نیدارو_

مبلم جا دادم..نزارگر سامان  بودم  یپا انداختم و خودمو رو ی...پارو رونیبهم نداد ...برگه رو گرفت و رفت ب یجواب

 بازم ناله هاش شروع شد  قهیبعد از گذشت چند دق دیگرفت ...شا یکه بازم داشت فشارشو م

 کنه یصداش م یکه ه هیک نیآرم_

 "دونم  ینم" گهینقطه د هیبه  رهیدونستم اما فقط خ یم جوابشو

نکن ...من  یرو ادهیکنم ز یخواهش م یکن یم کاریدوباره چ یدونم دار یمن نم نیادامه داد:رادو دیبا ترد  سامان

 واقعا نگرانتم ..
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  ادیکه با انتقام بدست م یخوام فقط دنبال ارامشم...ارامش ینم ین نگرانم و

 نگفت  یزیچ دویکش یپوف دی،ناام ادیدرنم یزینامعلوم چ یاز من جز سکوت و زل زدن به نقطه ا دید یوقت

شده بود و من طاقت  ضیمر یجور نیهم امیدر یزمان هیکه  یبه تخت رهیاتاق باعث شد دوباره غرق شم ...خ سکوت

 نداشتم تنها بمونه ...و اوردمش توخونه خودم...

 ششینگام نکن ا نیرادو"_

  دیکش یتخت نشست و گوشه پتو را کم یکرد بلند کنارش رو یسرش را تا ته داخل پتو پنهان کرد...خنده ا دوباره

 قرمز شده دلقک کوچولو دماغت یکرد نیف نی...انقدر فنمیبزار بب گهیبار د هینشو ... میاز من قا_

 "اممممی...نمییی:دلقک خودت دیکش یفیخف غیج ایدر

 چند وقته ستیمعلوم ن چیزدن،هیبود که داشتن باهم حرف م ینی...نگاهم قفل سامان  و دارو دمیکش یپرحسرت اه

 گذشته عیرحمانه و سر یزمان چقدر ب دمیتو حال خودم غرق شدم که نفهم

  ستادمیسامان  ا یاروم بلند شدم و روبه رو ازجام

 اونوقت... یگفت یزیچ ی...بفهمم به کس یگ ینم یزیچ چیدختر ه نیدرباره ا رونیب یدر رفت نیاز ا_

 جواب داد: یقطع کرد و با لبخند تلخ حرفمو

زنم ...حال سر ب تشیتا به وضع امیگم فقط فرداشب بازم م ینم یزیبفروشم ..نترس چ قمویاونقدر پست نشدم که رف_

 یمقو یزهایبخوره و چ ادیز عاتی...عالوه بر داروها ما ادشهیز یو فشار روح یبه خاطر ضعف جسمان شتریبدش ب

 شهی...سرمش که تموم شه حالش بهترم م

 اصال حوصله ندارم  دینداشتم ...انگار خودش فهم نیحوصله دارو چیتکون دادم ...با رفتن سامان  ه یسر

 شرکت  یفردا بهتره نر_

 نجایا ییرسه رسا یم ی...فردا به گوش کمالایشد ضیبه تخت بود :مثال مر رهینگاهش کردم ...همون طور که خ یسوال

 بود 
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  میافتاد ریگ یبدبخت عجب

 باشه فردا خودت برو شرکت و حواست به کارا باشه _

مبل خودمو پرت  یمهمونه ناخونده که رو تخت من خوابه ...رو هینگفت و رفت ...باز من موندمو اتاقم با  یزیچ نیدارو

 کردم 

 دادن یساعته من م ازدهی یخوابیعدد سه ...نشون از ب یساعت رو یبودم ...عقربه ها خسته

 دادم و چشمامو بستم... هیبه مبل تک سرمو

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

 "آرزو"

  سوختیکرد ..و دستم م یخس خس م نمیس دیاز روم رد شده ...شد یلیتر هیکردم  ی...حس مادیداشتم ...ز درد

 دمیدوباره باال کش موینینشستم ب یتخت با بدبخت یکجاست ...رو نجایبه اطراف شدم ...ا رهیباز کردم و خ چشامو

 نیاتاق ا منو اورده یزدم ...پس ک خی بایافتادم که کنار پنجره تقر شبید ادیوجودم بود... یتو یادیز ی...حس سرما

 پسره گنده دماغ

نمه با زدم، تاپ که ت گهید یکیکردم ...دوباره  تمیبه وضع ینگاه میشونیبه پ دمیکوب یکیدوش اب از حموم .. یباصدا

 که کال گور باباش  میشلوار ...روسر

 حالم خراب بود کال گند زدم  شبید

دکترم باالسر من اوردن ...با حرف ها و  یعنیکنار تخت کردم ... یها یبه دارو یکرد نگاه یبه شدت درد م گلوم

 بغض کردم که باعث شد گلو دردم بدتر شه  شبید یاتفاق ها

 بهم کرد  ی...نگاه کوتاه دمیپتورو باالتر کش کیورود تاج با

  دمیهمشو د شبید یکن یم میقا ویچ"زد  یپوزخند" یدختر احمق هیبه تمام معنا _

تونستم جواب بدم ،به خاطر رفتارشم از دستش  یگلو درد وحشتناک نم نیا اصال با یعنیبهش ندادم ... یجواب

 تخت  کیدم امد نزد یجواب نم دید یو ناراحتم...وقت یعصبان
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 ؟یکرد یم یزبونتو موش خورده ؟توکه خوب زبون دراز_

  هیچ گهیگفتم :د یگرفته ا یسردش شدم با صدا یچشما رهیخ بااخم

 ...حاال که حالت بهتر شده برو اتاق خودت ...یچیزد:ه یپوزخند

 به تخت کرد : یا اشاره

و  یغلطا بکن نیاز ا شبیمثل د گهیبار د هیو اگر "وار دستشو تکون داد  دیو تهد" یدیکل تختمو به گند کش_

 زنم یباهات حرف م گهیزبون د هی...اونوقب با یدردسر درست کن

 یقاط یاونجور شبیشد ...خااک برسرت من اگر د شتری...بغض گلوم ب رونیاز اتاق رفت ب یا گهیحرف د چیبدون ه و

 شوورریتوعه نفهم بود ب ریکردم تقص

شانسه من دارم ...همزمان دراتاق باز شد  نمیا ییرفت و افتادم رو تخت ،خدا جیبلند شم اما سرم به شدت گ خواستم

 سمتم دیخوام بلند شم دو یم دیدستش بود امد داخل تا د یزیکه چ یدرحال نیدارو نباریو ا

  یکن یم کاریچ-

 زدم  هیتک واریو دستمو به د دمیچیمالفه رو دور خودم پ دیقطره اشک از چشمم چک نیاول

 باشم  یقاتل روان نیخوام تو اتاق ا ینم_

 کمکم کرد عیسر نیشم  که دارو نیبود پخش زم کیقدم برداشتم که نزد چند

 !یریمیرسما م ییجا هیخوره  یسرت م یفتیکرد :م یخواستم پس بزنم اما اخم دستشو

 راحت شم  رمیو باغم گفتم :به درک بم دمیباالکش موینیب

 من سخت بود  یچند قدم چقدر برا نیرو فتح کردم...هم یبه تخت خودم برگشتم احساس کردم قله ا یوقت

 متاسفم اما.. شبمیبابت د یدونم تحت فشار یم_

  ستین ؟مهمیتنهام بزار شهیآمد گفتم :م یکه رسما از ته چاه درم ییقطع کردم و با صدا حرفشو

 دارو رو اورد و کنار تخت گذاشت  یها سهیتو موهاش فرو کرد ...ک یدست
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 ... ستیبد ن ادیحالت ز شهیزودتر خوب م یلیخ یاگر خوب استراحت کن_

ه ب دنیتخت فرو کردم و اروم اروم اجازه بار یبدن پر از دردمو تو رونیتنها باشم تا رفت ب دیبا دیندادم فهم یجواب

 اشک هامو دادم 

رمونه کردم به فک یعمر فکر م هیبکشه ... ریشد قلبم ت یکرده باشه باعث م ییکارها نیبابام همچ نکهیتصور ا یحت

... 

 شد ...  شتریب میمامانم گر یاداوریگردوند ...با  یفرستاد مامان برم یبگو چرا هروقت پول م پس

جهنم برم  نیاز ا دیدونم هرطور شده با یبهم دست داد...فقط م یحس سبک کمیکردم تا  هیدونم چقدر گر ینم

 چه طوره  نیارم نمیبب دی...با رونیب

 گهید یکه پامو پانسمان کرد ،شب امد و بهم دارو یو همون دکتر زدیبهم سرم نیروز کامل استراحت کردم ...دارو هی

 زد یا

 نهیا ی...گلو دردم همچنان بود اما بدن دردم بهتره ...جلویاز خودراض ی...بهتر پسره رواندمیندرو  کیمدت تاج تمام

 انداختم  دمیبه صورت رنگ پر یو نگاه ستادمیا

خورد  یلباس ها تنم بود و کم کم حالم داشت از خودم بهم م نیبود ا یچند وقت الغر ترم شدم ...چند روز نیا تو

 یگفتم زک یمن به هپل یعنی

 یدرخواستمم حس حقارت م نیا یبرا ی...حت کیموهام انداختم و رفتم تو اتاق تاج یرو یشب با انزجار شال یاخرا

 کردم 

 و اروم سالم کردم  نییلب تاپش بود...سرمو انداختم پا یتو یزیچ پیسخت مشغول تا زشیم پشت

 هیکرد :چ ینگاهمم نم یمتوجه من شد ...حت باالخره

 از...از حموم استفاده کنم؟ شهیمکث باالخره زبون باز کردم:م یگرفتم...باکم یاروم گاز لبمو

سرمو بلند کردم ...پوزخندش واقعا حرص دار بود ...بازم باعث شد  کمیده ... ینم یجواب دمیبودم که د رهیخ نیزم به

 شه  شتریب میناراحت
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 یاستفاده کن یتون یاالنم م_

 ..... زهیگفتم :نه ...االن نه اخه چ عیسر

 ... دیخودش انگار فهم یول  نمیبش یحت تیتو قزم یدوست ندارم جلو یدون یکه نم ینفهم یلیبگم خ دیبا

  ایفردا صبح ب_

 یدوزار شعورش کار کرد خوشحال شدم :مرس نکهیا از

ن که شدم و اال هوشیکه ساعت نه کال ب شبیخواب اور بود د یپتو ...داروهام کم ریرفتم ز میتو اتاق و مستق برگشتم

 موندم  داریب شوریب نیساعت دوازده به خاطر ا

 گذاشتم رو بالش چشام افتاد روهم..... تاسرمو

 اوردیغذارو برام م یکیبود ... نیمدت هم نیرفت ...تو ا یتق تق رو مخم رژه م یبودم که باز صدا یداریخواب ب تو

 دم اتاقم 

من عادت کرده همون طور که دهنمو به اندازه غار  دهیخدمتکاره به چهره ژول نیا گهیرو شوت کردم اونطرف د پتو

 ،درو باز کردم :بله... ازهیباز کرده بودم، جهت خم

دَکو دهنمو  عیکرد سر یگرد نگاهم م یکه باچشا کیتاج دنیچشمم باز کردم ...با د یاروم ال ادینم ییصدا دمید

 آبرو برام نموند  دیزده بودم پر اکمیدر اتاق محکم بستم ..خواب که سهله ..اگر ترجمع کردم و

از حموم استفاده  یخوا یخودش :خواستم بگم اگه م یو پشبندش صدا دمیپشت در شن زشویر یخنده ها یصدا

  ستمیگفتم پگاه برات بزاره و من تا شب ن زمی...حوله تمیتون یم یکن

  میشونیبه پ دمیروم نشد جوابشو بدم ،دوتا کوب یگاز گفتم انقدر حس خجالت داشتم که حت لبمو

 نه گمیشوت ..من م گنیفاطمه و مائده به من م_ 

موم به ح یکه تو کمد بود برداشتم ...نگاه کل ییدست از همون لباس ها هی... رونیساعت بعد از اتاق امدم ب کی دیشا

 حمومت  نیکوفتت بشه با ا یومه؟احم نیانداختم... جان من ا

 وانو پر کردم ..... یاول فور دیپد دیکه ند منم



 کیعشق تار

 
101 

 

الم از ح گهیبود د نیا تشیمز نیشتریبهتر شده ب یلی،حس کردم حالم خ دیچسب میلیدوش اب گرم که خ هیاز  بعد

انداختم رو سرم و امدم  ،حوله روهم دمیمبادا دوباره ابروم بره اول لباس پوش نکهیخوره  از ترس ا یخودم بهم نم

 تو اتاق نبود  یاما کس رونیب

 برنگشت  کیشب تو اتاق موندم اما تاج یکیتو اتاق ...تا نزد برگشتم

  دمیترس یپسر م نیاز ا ییجورا هیحوصلم واقعا سر رفت... گهید

 هنکیباز نشد قفل بود.از ا دمیرو کش رهیدستگ یشد به در،اما هرچ دهیزدم ...نگاهم کش یو تو اتاق دور رونیب امدم

 زیم یوکه ر یمیس یتلفن ب دنیناراحت بودم..برگشتم برم تو اتاق که با د یلیکردن خ یباهام رفتار م ایمثل زندان

 بودم  دهیقبال ند نویبود چشام گرد شد ...من چرا ا

 

 یشماره خونه رو گرفتم اما تا بوق اول خورد صدا عیفرصته ...سر نیبهتر ستین میبرش داشتم حاالکه کس عیسر

 که باعث شد برق از سرم بپره دیچیتو تلفن پ یکس

 یفراموش کرد ویکه داد یانگار قول_

بگم  یحاال بهش چ دیرس یبه نظر م یبود که البته فوق العادم صداش عصب کیزده به تلفن نگاه کردم ...تاج شکه

 یزنزنگ ب یمن وصله ...به هرک یتلفن خونه به گوش ستمی... س بخشمتیم نباریخودش ادامه داد:ا دی!سکوتمو که د

 زنم  یباهات حرف نم ینجوری...دفعه بعد ا فهممیمن م

 : دمیبهش توپ یعصب

 ...خانوادم حق دارن که.. یکن یزندون نجایمنو ا یحق ندار_

 بکشمت تییدم زودتر از دانکن خو یکار هینرفته ؟ ادتیداد زد:قولتو که  بایقطع کرد و تقر حرفمو

 ،چرا..من بدبخت قول دادم...بازم سکوت کردم  دیتو دهنم ماس حرف

 گردم ..  یمن شب برنم_
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 نیارود یخاموش کنم صدا ویفکر کردم قطع کرده تا خواستم گوش ادینم ییصدا دمیگفتم...د یباشه اروم یناراحت با

 ینکن یامد :آرزو مگه قرار نشد کار

 جواب دادم : تیعصبان با

نم ک یکردم که انگار مسخرش دارم م یلحنمو جور"خواستم بکنم ...بعدم  یکه نم یکار بد دیگرفت ریاخه مگه اس_

  یزن یباهام حرف م ستیاون رئ یجلو یبد نباشه دار "

 :دیخند

 تییکن اگر دا کنم درکمون یخواهش م یول مینگرفت رینه اس"مکث کرد و اروم ادامه داد"... ستین شمینه االن پ_

 ..یبرا یینجایبفهمه تو ا

 .....ادیممکنه از دستش برب یدونم چه کار یگفتم :خودم م یاشکار یقطع کردم و با ناراحت حرفشو

  یکن زیاتاق رو تم یتون یسکوت دوباره صداش امد :اگر حوصلت سر رفت م یمدت کم بعد

  گهیرفت با حرص دستمو زدم به کمرم :نه بابا امر د ادمی میناراحت

 اخه..پشت تلفن اداشو دراوردم پسره منگول یخند یم ی...به چ دنیکرد به خند شروع

 خوش گذشت ؟ ییسوال حموم تنها هی...فقط  ستین ینه فعال امر_

جمع و  ابیبه اتاق کردم تقر یکنه نگاه تیخواد منو اذ یم شوریکرد تلفن قطع کردم ...ب یم میحرص شتریب باخندش

 جور بود 

 دوقلو  یها رغضبیانگار من خدمتکارشونم م_

برداشتم و  یگوش تیکه دوباره  تلفن زنگ خورد ...با عصبان واریبرداشتم تا بکوبش به د زیگلدون کنار م تیعصبان با

 ههیچ گهیگفتم :د یبلند بایتقر یبا صدا

 کنه یبارون م ریمنو ت نییرادو ادیسرش ب ییبال قسی..عت نیامد :اون گلدون بزار زم نیخندون دارو یصدا باز

 ...یگلدون گذاشتم سرجاش و هاج واج اطراف نگاه کردم :ت..تو چه طور عیگرد شد سر چشام
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 مداربسته داره باهوش فعال  نی:اتاق دورب دیخند

 تو اتاق دمیکه کردم دو یاقدام نن؟تنهایبیم نایکنم ا یمن هرکار یعنیمداربسته داره ؟ نیکرد ...دورب قطع

باخودم فک کردم  یمن چ ییداشته باشه ...خدا نیاتاقش دورب دمیندارم ...با ییویکیآ چیخاک تو سرمن که ه یعنی

 هوا شروع کردم به کشتن ...هرجاکه تونستم رو گشتم یعفتمون نکرده باشن ...ب یداره ...ب نی...نکنه اتاق منم دورب

 کشم از دست شماهاااا یبه خدا خودمو م_

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

 " نیرادو"

...با  ارمیسرش م ییبال هیکنه  ینگاه کردم ...دختره احمقه خوبه بهش گفتم اگر کار اشتباه نیرفتن دارو تیعصبان با

 حال بازم کله شقه  نیا

  دمیبه کتم کش ینم...دسترو حروم ک تمیانیبچه عصب نیا یبه کارم برسم وقت نداشتم بخوام برا دیبا

ا چندت میدون یتو ...فقط نم میبر میتون یقطع شدن م نامی..دورب هیاوک یشد :اقا همه چ کیچند قدم بهم نزد یعل

 محافظ داخل هست

 تکون دادم و از کنارش رد شدم :خوبه  یسر

 یکه به لطف افرادم خال یشد به قسمت نگهبان دهینگاهم کش میبچه هام امدن ...تا وارد کارخونه شد هیسرم بق پشت

 بود  یاز هر نگهبان و محافظ

که  در پنج محافظ مسلح بودن یجلو بایتقر میدیرس یبه اتاق اصل یپله هارو رفتم باال...وقت یگریپس از پس د یکی

 شمارو راه داده  یامدن جلو :ک عیسر دنمونیبا د

 مجال ندادن  افرادم

 انداخت  نیطن یتو سالن خال یدازان ریت یزود صدا یلیخ

 یکردن ...پوزخند یشدم که از ترس شکه نگاهم م یدو مرد رهیافرادم رفتم سمت اتاق ...خ یریتوجه به درگ بدون

 به چهره هاشون زدم 
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 د؟یریگیحاال بدون من جلسه م_

 که بازم ... یفکر کرد یخودت چ شی...پ هیچ گهید ایباز نی...ا یکن یم کاریچ نجایا ک؟تویتاج_

 جان  ییتموم شده سفا یقطع کردم :باز حرفشو

د ش یجنازه ...کف اتاق از خونش رنگ نی....اول کیشل یصدا نیدست بردم سمت شلوارم و کلتمو دراوردم ...اول عیسر

 یبه جسدش کردم و برگشتم سمت محب یتفاوت ی..نگاه ب

 ؟یگفتن ندار یبرا یخب تو حرف_

 : ستادیا نمیبه س نهی...اما اخم کرد و سبود  دهینگاهش ترس یمحب

 نگفت  یمهم ما بود ...مگه کمال یها کیاز شر یکی شیکه االن کشت ینی،ا نی...رادو دهیم یچه معن نکارایا_

 کهنی...پس قبل از ایجواب بدهکار هیجداست ...تو به من  یدادم :بحث کمال یحرفشو قطع کردم و کلتمو تکون باز

 یروهم بکشم بهتر جوابم و بد گهینفر د هیدلم بخواد 

 یخوا یم یرفت :چ یقروچه ا دندون

 TRمربوط به پرونده گروه  یقدم رفتم عقب :حاال شد...تمام مدارک و عکس ها هی

که باما  ییکه محرمانس ..تمام اطالعات گروه ها یدون ی،م یخوا یم ویزیچ نیحرفم چشاش گرد شد :چرا همچ نیا با

 کنند توشه ... یکار م

 امدم سراغ تو ... نیهم یدادم :منم برا لیبهش تحو یکج لبخند

 تونم بهت بدم  ینگاهم کرد اخر اروم زمزمه کرد :نم رهیخ یلحظه ا یبرا

 شهیم یچ یاگر بهم ند یدون یکردم :م یفاصلمو باهاش ط یعصب

 کشه  یمنو م یاگه بهت بدمشون کمال_

 کشمت  یخودم م یزدم :اگر ند داد
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بزنه...بعد از چند  یخواد گند یکردم تا مطمئن شم نم یکرد رفت سمت گاوصندقش ...موشکافانه نگاهش م مکث

 رو  مردد به سمتم گرفت  یبرگشت ...پوشه ا قهیدق

 خطرناک ترم  یمن برات از کمال تهیگرفتم خودش بود :خوبه حال ازش

د به ش دهیدوم ...متعجب نگاهم کش کیشل یا سر بلند کردم صداسمت در برگشتم که همزمان در اتاق باز شد ...ت به

 جمع کردم و  عیکرد...نگاه متعجبمو سر کیشل یکه به محب ینیدارو

که از دستش افتاد.... ناخداگاه اخم  یاسلحه ا دنیبه دستش خورده بود ...با د ری...ت یبرگشتم سمت محب یعصب

 اسلحه منو نشونه گرفته نیکردم...پس با ا

 رو پرت کردم رو مبل ... رندهپ

 برات خطرناکترم ی....بهت گفته بودم من از کمال یبدکرد_

 کردم  یمشت محکمو تو صورتش خال نیاول

  نیکرد و افتاد زم یدرد ناله ا از

 بود زدم رخوردهیبه دستش که ت یقصد ،لگد از

 ی:کثافط م دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیبلندش کردم ...از ب قشیبلند شد ...از  ینالش حساب یصدا  نباریا

 ینیبب دویخواد طلوع خورش ی...انگار دلت نمیمنو بکش یخواست

کنه رو دستش بلند  نکاریگفته بودم تورو اگر وارد ا یحال نگاهم کرد :به کمال یامد ...ب یکنار لبش خون م از

 اخر..عاقبتش  نمی...به..بهش هشدار دادم ...ایشیم

 شیشونی...دوباره اسلحمو نشونه گرفتم رو پ زشیشدم پرتش کردم سمت م یعصب شتریحرفاش ب دنیشن با

  یریبم یخوا ینه ...انگار واقعا م_

که تو صداش معلوم بود اروم زمزمه  یدستمو گرفت و با استرس عیسر نیفشار دادم که دارو کمیماشه  یرو دستمو

 اشغاال انقدر الوده نکن  نیکرد :نکن...داداش...دستتو به خون ا

 ندکن کشیت کهیمرگ راحت بدمش سگام ت هی یبه جا دیخواست منو بکشه...االن با یم  شوریکه ب یدیزدم :د داد
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 ... یشیم مونی..نکشش بعدا پش یدونم...االن عصبان یچشماشو بست :باشه باشه م یلحظه ا نیدارو

 دجایا یمونیبدن ادم هاست...فکر نکنم برام پش یچاق اعضاکه کارش قا یادم مثل محب هیزدم ...کشتن  یپوزخند

 کنه 

 شمینم مونیپش_

 اوردم ...دست بردم سمت پرونده ها نییبا حرص چشماشو بست اسلحمو به سمت پا نی...دارودمیرو کش ماشه

  دیتمام مدارک مهمو که مربوط به ماست بردار_

 دیبزار اشی...و تمام مدارک مربوط به گروه هاو کثافط کار سیکردم و ادامه دادم :زنگ بزن به پل نیبه دارو ینگاه

 کنه  یم سیکارو پل هیچشم ...بق یجلو

 رونیمکان مضخرف برم ب نیخواستم زودتر از ا یبشنوم ...فقط م ینموندم تا جواب منتظر

چندوقته دنبالشم  قیدونم دق ی!نمTRشد پامو روگاز فشار دادم ....پرونده گروه  یکه م ییکه شدم،تاجا نیسوارماش

 حسابش از دستم خارج شده گهی....د

شناختم ....عذاب وجدان داشتم؟نه....ناراحت  یم میکه تو زندگ ییادم ها نیتر فیاالن دونفرو کشتم ....دوتا از کث من

 نه ؟بازمیمونیحس پش ای

 برام ارزش نداره  گهید ایدن نیا یزیچ چینداره. ه یتیاهم گهیتفاوت ...برام د یب

 انداختم  میبه صفحه گوش ی....نگاه الیبه و دنمیرس با

 "الیگردم و یبرم ،فرداشبیکارا انجام شد همون طور که خواست"

 فقط نوشتم:خوبه  نیدارو امیپ درجواب

 دستام فشار دادم.  نیب یرفتم پوشه رو کم یامشب برنگرده...همون طور که به سمت اتاقم م زدمیم حدس

ه رو پروند نیکردم خستم، تا بخوام کل ا یکه فکر م یاز اون شتریکه داخل دلم هست اما ب یقایهمه اشت نیوجون ا با

 بخونم !
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 دو شبه کینزد ساعت

  دمیسوزناکم کش یبه چشما یدست

 شه،  ینم میپرونده حال نیاز اطالعات ا یچیاستراحت کنم وگرنه ه دیبا

دو  فردا خبرکشته شدن و لو رفتن اون نکهیخسته ،بافکر ا یلیخستم ....خ دمیباال کش یتو تخت....و پتومو کم دمیپر

 بزنم .... یرسه باعث شد پوزخند یم ینفر به گوش کمال

 از دست داد .... دیصحنه رو نبا نیا

 داریکردم ب یباز شدن کتاب خونه ،حضور اون دخترو باالسرم حس کردم، فکرنم یگرم شده بود که با صدا چشام

 باز کنم  یو حتباشه ،حال نداشتم چشمام

  یخوا یم یچ_

خواست به خانوادش زنگ بزنه ....اخرسر  ینرفته که م ادمیبودم ،هنوز  یسکوت کرده ،از دستش عصبان دمید

 .دمیچشمامو تکون دادم به سمتش چرخ

 کرد و لپاش سرخ شده بود  ینگاه م واریداشت د بایتقر

  یبرو که مزاحم خوابم یندار ی....من واقعا خستم اگر کار یخوا یم یچ ینگفت_

  فهممیخجالتشو نم لیگاز گرفت ....دل کمینگاه کردن بهم لبشو  بدون

 ؟یگذاشت نیتو اتاق منم دورب زهیامدم بپرسم که....چ_

 معصوم بود .... یادیشدم به چشماش...ز رهیخ

زم ا نویا دارموندهیتا االن ب یعنیخواب الوش در اتاق باز کرد ناخداگاه خندم گرفت ... افهیصبح ،که با ق یاداوریبا

 بپرسه؟

 قدم رفت عقب .... هیرو تخت بلند شدم که  از

 به صورتم نگاه کن  یکن یسوال م یوقت ستمین نیمن کف زم_
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 لباس مثل ادم بپوش تا بتونم نگاه کنم  هیکرد:  اخم

  مییگرما دیچشام گرد شد ،من عادت داشتم باالتنم لباس نپوشم ...شد شیگستاخ از

 زدم: یپوزخند

به حال  یفکر هی"زدم یشخندین" یخودتو کنترل کن یتون یگردم....تو نم یبخوام م یتو اتاق خودم هرجور_

 خودت بکن

 حرفم رسما شد لبو  نیا با

 ...باالخره سربلند کرد و باهمون اخمش بهم چشم دوخت رمیخندمو بگ یکردم جلو یسع یسخت به

  انهی یگذاشت نیدورب_

 بزارم؟ نیداره تو اتاق تو دورب یلیسرتاپاشو بنداز کردم:نه نزاشتم ....چه دل کمی نهیبه س دست

 دختر بچه کار اشتباه هیوقت ، هیهست که  نیعقب:تو اتاق من فقط دورب دیرو صورتش خم شدم که خودشو کش کمی

  یکن کاریچ یخواست ینرفته م ادمینکنه ....

 رفت عقب  گهیقدم د هینداد و  ی...جواب دمید یتو چشماش م ترسو

 خوام بخوابم  یبرو م_

 داد  یبسته شدن در نشون از رفتنش م یصدا هیتو تخت و پشتمو کردم بهش ....بعد از چند ثان برگشتم

 ها خوابم برد هیثان نیبستمو تو اول چشامو

 "سوم شخص"

بود ...اولش حواسش بود  کشیشر رهیمتعجب خ یبا چشمان یخبر از مرز سکته رد شد ...مجتب نیا دنیاز شن بایتقر

 بود  شیخبر فقط شاهد تکون خوردن لب ها دنیاما بعد از شن

 نه؟ گهید یکن یم یبهت رو کرد سمتش:شوخ با



 کیعشق تار

 
109 

 

م از محافظاش یکل گنیتو کارخونش ...م ختهیر سیپل شبیکل گروهش لو رفته د گمیدارم؟دارم م یمن باتو شوخ_

 کشته شده 

 کردن؟ دایپ میزیکرد:چخشک شدش را با زبون تر  یها لب

 یازما قاط ی....تمامش لو رفته ...اما خوشبختانه اسم و مدرک شهیچندماه م نیکه مربوط به کاراش تو ا یهرچ_

  لنگهیوسط م نیا یزیچ هیانقدر احمق نبود که تمام اسناد مهمشو تو شرکت بزاره ... یمدارکش نبوده ...محب

ه کل کارخون یها نیدورب یکشته نشده ،و ازهمه مهم تر ک سیبا پل یریو درگ یراندازیتو ت یمشکوکِ..محب انیجر_

 رو ازکار انداخته ...

 وستیکه گذشت سپهرهم به جمعشون پ یکم

 باشه  یزیچ یجاسوس نمونیب ستین دی....بع دیهفته رو کال کنسل کن نیجلسه اخر ا گمی: من مسپهر

به روزگارش  ییکنم بال داشیباشه به خدا اگر پ یهرک مشت شد:جاسوس....هه یاز خشم کم یمجتب یها دست

 بندازمش قیبتونم به تعو دیشا میکنسل کن میتون یمرگشو کنه .....جلسه رو نم یصددفعه ارزو یکه روز ارمیم

 انی...درهرحال چندتا از باالدست هامون قراره ب

 پدر و پسر تنها شدن  یمجتب کیسکوت اتاق را فرا گرفت ...با رفتن شر یمدت

 از آرزو نشد؟ یخبر_

 رو در قلبش فرو کرده باشن،چهره اش درهم شد  یزیت زیارزو انگار چ یاداوریبا  سپهر

 سر دختره احمق امده  ییچه بال ستی...معلوم نگردمیهنوز دارم دنبالش م_

 پسرش را از نظر گذراند رهیخ یمجتب

 یجور هیو دهنشو  میکن دایدختره رو پ نیتر هرچه زودتر ا...به ستیخوب ن ادیخواهرم ز یجسم تیوضع_

  میشیبده رسما بدبخت م یمدارک رو به کس ایبزنه  ی....اگر حرفمیببند

بود که اورا پس زده  ی...ارزو تنها دختریعصبان یلیخ دیدرهم گره خورد،ناراحت بود و شا شیابروها سپهر

 هوس  یحت دیبهش داشت ...شا یدانست اما ته قلبش حس یبود...عاشقش بود ؟نم
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 ممنوعه هاست نیشد...و او عاشق ا یم غیکه ازش در یلمس تن ممنوعه ا یبرا هوس

........... 

 کردن   یم ییعدد نه شب خودنما یساعت رو یساعتش را نگاه کرد...عقربه ها دوباره

 کشه یمنو م نیخدالعنتت کنه ...رادو_

 یحت دیرس یرساند...وقت الیخودش را به و توانستیم یسرعت نیشتریگاز داد ...با ب شتریرو جابه جا کرد و ب دنده

 از محافظا گرفت  یکیرا سمت  نیماش چیرا پارک نکرد سوئ نیماش

 اطیتو ح اریمنو ب نیماش_

 هشیمثل هم دیبه اتاق رس ینکرد ،وقت یسگ مورد عالقشم توجه یکیو یبه پارس ها یحت دنیشروع کرد به دو و

 بدون در زدن خودش را به داخل پرت کرد 

 تاسف تکان داد یاز رو یبرادرش سر دنی...با د دیترس یلحظه ا نیشدت ضربه رادو از

  اتویمثل گاو ن یزن یحداقل در نم اینه؟در بزن ... یشیتو ادم نم_

بود را  زیم یکه رو یینشست و تمام عکس ها یصندل ی،بدون توجه به او رو زدیهمان طور که نفس نفس م نیدارو

 برداشت 

 ..یاریب ریگ یرو تونسته باش یکوفت نیشه ا یباورم نم ،اصالیکرد دایپ یزیچ نمیدر ...بب الیخیفعال ب_

  ستیتوش ن میبد یزایچ نیهمچ یتاب داد:فعال نه ...ول یدستش را کم یتو یمکث کرد و برگه ها یکم نیرادو

 خونم یو ادامه داد:از ساعت چهار بعدازظهره دارم همشو م دیخستش کش یبه چشما یدست

ن م شی...بقیبهتر باشه استراحت کن دیاز برگه هارو برداشت :شا گهیبه سمت جلو خم شد و چندتا د یکم نیدارو

 گمیکنم بهت م دایپ یزیکنم ،چ یتونم برس یم

 خواندنش شود الیخیب یراحت نیشد به هم یگشت مگر م یپرونده م نیوقت بود دنبال ا یلیتکان داد ،خ یسر

 ...مینه من خوبم بهتر تمومش کن_
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کاغذ هارو دراورند  نیبم ا رویز ازدهیساعت  یها یکیبرادرش را نگاه کرد ،نگران حالش بود ...تا نزد یقدر نیدارو

 اتیداخلش با مدرک و جزئکه هرکدام از افراد گروه انجام داده بود  یکار نیتر کیبود ...کوچ یپرونده همه چ ی...تو

 کامل ذکر شده بود

 به یهم حوصلش رفته بود ...دست یقدر دیکه راه انداخته بودن آرزو نتوانست بخوابد ...شا ییوجود سرو صداها با

  دیکش شیشال و لباس ها

برود و  رونیجهنم ب نیبارم که شده از ا کی یشده برا یخواست هرطور یکلنجار رفت ...م یباخود کل شبید

  ندیمادرش را بب

 انها با تعجب به سمتش برگشتن  یهردو یلحظه ا یبازکردن درکتابخانه ...به سمت ان دو رفت برا با

 ؟یدیتو چرا نخواب_

  دیکن یم ادیانداخت :سرو صدا ز نییکرد و سرش را پا نیبه دارو یکوتاه نگاه

 برداشت : کاغذ ها نیرو از ب یا گهیبدون توجه به او برگه د نیرادو

 میکن ینم لیکشه...و قطعا به خاطر تو کارو تعط یچون ما کارمون طول م یخودتو بخوابون یجور هیبهتر _

 کنم؟ یتونم کمک ی:مدید یرا درچهرش م یراحت اثار خستگ یلیبه چهره خستش کرد ...خ یکرد و نگاه سربلند

دختر چقدر سخت است ،که  نیا یبودن برا یو زندان یریکرد طمع اس یدرک نم دیبهش کرد شا ینگاه مین نیرادو

 خالص شود نجایکه از ا نیبه انها کمک کند فقط به خاطر ا شیلیم یحاضر است با تمام ب

  یمزاحم یطور نیبرگرد تو اتاقت ..ا ایکمک  ساکت بودنته  ... نیبهتر_

لبش را به دندان گرفت....ناراحت شد اما تو دختر زخم خورده  ... نیکرد با ا یتند برخورد م یکم دهیمرد زخم د نیا

 ها عادت کرده بود  یناراحت نیچند وقت به ا نیا

نگران  یو از طرف سوختیارزو م یدلش برا ینگفت  از طرف یزیچ یان دو چرخاند ...ول نینگاهش را ب یکم نیدارو

 اوضاع نابسامان برادرش بود
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نار کرد اما ک ینم یکمک چیکنارشان بماند ...هرچند که ماندنش در انجا ه ای...مردد بود که برود ستادیانجا ا یکم آرزو

 کرد نیزم یرو یپخش و پال یبه کاغذ ها یو از باال نگاه ستادیا نیدارو

 را برداشت  یخم شد و برگه ا نیزم یکند ...رو یم کاریدانست که ان دو دارن چ ینم یحت

رمز  متن ها به نیرا متوجه شد...تمام ا ونیکل نوشته ها فقط کلمه کاماز  دیکرد ...شا شیبه نوشته ها یکنجکاو نگاه

 به برگه ها کرد  یگریانها را بخواند...نگاه د یشد هرکس ینوشته شد بود و نم

 مردد ماند  ی...لحظه ادیرس یکه به شدت به نظرش اشنا م یعکس دنیبود با د نیرادو زیم یکه رو ییبرگه ها نیب

 کرد و عکس را برداشت  یزی...اخم رشناسدیپسررا م نیبود ا مطمئن

  دمیجا د هیپسره رو  نیمن ا_

  نمی...بب ویبه عکس کرد :ک یو نگاه دیباال کش ی،خودش را کم یصندل یرو نیدارو

 ؟یدیرو د اروی نیعکس چشمانش گرد شد:کجا ا یشخص تو دنید با

 مییوابش بود :تو شرکت دامنتظر ج اقیکه با اشت ینیسرش را چرخاند سمت دارو آرزو

صورتش تکان  یچند بار جلو تیو با عصبان دیعکس را از دست ارزو کش دیپر شیاز جا نیحرفش رادو نیا با

 ؟یکن ی؟اشتباه نم یداد:مطمئن

 خودم مییسرش را تکان داد:اره مطمئنم چند دفعم با دا نانیاما با اطم دیترس یکم کیتاج یناگهان رییاز تغ ارزو

  دمشیداداشم رفته بودم د دنید یشرکت برا ی...وقت دمشید

لباس ارزو را گرفت و محکم تکون داد  قهیتحملش سر امد،  یلحظه ا یمنفجر شد ...برا بایتقر نیحرفش رادو نیا با

 ؟؟؟ی......مطمئن؟یدید تییرو با دا اروی نیا یکشمت ...مطمئن یم یصورتش داد زد:به خداقسم اگر دروغ بگ یتو

  گمیرا قورت داد:ب...بخدا راست م شیاب گلو دهیترس ارزو

  شیدید یبار ک نیهم گذاشت :اخر یرا رو شیبا حرص چند لحظه چشم ها نیرادو

 چند روز قبل از تصادف داداشم _
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 فشار داد یگذاشت و کم شیشونه ها یکردن برادرش ،دستش را رو یشکه زده از قاط نیدارو

 ستاین چارهیدختر ب نیطرف حساب تو ا_

 لباس ارزو را رها کرد  قهی..انگار که به خودش امده باشد ارام 

بود که باعث شد  یفرد ک نیشد ..مگر ا ینجوریا هویکرد که چرا  یدرک نم چیه زدینفس نفس م یاز ترس کم آرزو

 حد او ناراحت شود  نیتا ا

اگر خودش را کنترل  فتدیم یچه اتفاقحدس بزند که  توانستیبه او انداخت ....االن کامل م ینگاه نگران نیدارو

 نکند...

 شزیدرست بوده به سرعت به سمت م یکه زده بود تا حد ییحدس ها نکهیاز ا یرا به دستانش گرفت عصبان سرش

 رفت 

 که برداشت کلتش بود  یزیچ نیاول

غ ...تمام االیکمال یساکت شد :تمام محافظا ادشیکه با فر دیبگو یزیخواست چ عیواکنش سر نیا دنیبا د نیدارو

 خوام یهمشون م الهستن،یکنند و االن تو و یاون کار م شیکه پ ییها

 رفتنش را گرفت  یجلو نیدارو

امشب  یزیدانست اگر اورا ارام نکند خون ر یبود و خوب م دهینرس تشی...االن هنوز به اوج عصبان دیترس یم

 صددرصد است

 االن بابت مرگ یطور نیشک کنه هم نیاز ا شتریب یکمال میبزار دیبا،ن یکارکنیچ یخوا یلحظه اروم باشه...م هی_

 نکن نیبدتر از ا گهیو اون چند نفر حساس شده ...د یمحب

 ....انهیرو بکشم  کهیخوام مرت یحساس تر شه...باالخره که م_

رابطه داشته و منو گذاشته سرکار....به  یمفت خور فکر کرده من خرم...با مظفر کهیباالتر برد :مرت یکم شیصدا هوی

  دتشیتاحاال ند گهیمن م
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 گداربهیب گمیداشت :باشه قبول من م یاالن اورا هرطور که شده ارام نگه م دیکرد اما با یحالش را درک م نیدارو

  ونمشیکشاما نکه ب میاز شر جاسوس هاش خالص ش دیکه ثابت نشده ...من قبول دارم که با یچی...بابا همیآب نزن

ته ارتباط داش یبا مظفر نیثابت بشه.....بزار ثابت بشه ا انیجر نیمکث کرد و ادامه داد:بهم فرصت بده ...بزار ا یکم

 کشمش  ی....بزارثابت شه که مارو گول زده و ازمون سواستفاده کرده ....به خدا خودم م

اصال متوجه نبود که چه  دی....شاستادیتخت ا کیفاصله گرفت و نزد یکه شاهد صحنه جروبحث انها بود قدر آرزو

 کیکه تاج یاست به اسم مظفر یاون عکسه ،شخص یکه تو یانها حدس زد کس یافتاده ....فقط از حرف ها یاتفاق

  ادیاصال ازش خوشش نم

 بودن دلش گرفته بود  یازعصبان شتریدبی،شا زدینفس نفس م نیرادو

 کرد که یم یعکس کار هیبه خاطر  دی،حق رابه اوداد نبا نیدارو ی.باحرف هافکر کند ... یکرد ارام باش و منطق یسع

 موجب خراب شدن زحماتش شود 

 مشکل شده  شیبرا نجایکرد تنفس درا یگام رفت عقب تر ...حس م هیو  دیبه چشمانش کش یدست

 هگیمن د یالی....تو و رونیجور کن ....فقط ببرشون ب یزیچ یتیدونم مامور یچشم من نباشن...نم یافرادش جلو_

 کدومشون  چیباشن ....ه دیکدوم از افرادش نبا چیه

 گفت و اتاق ترک کرد  یباشه ا عیکه از ارامش شدنش خوشحال بود سر نیدارو

 موضوع شک نیبه ا یشد کس یمطمئن م دیاسان بود ....فقط با یخالص شدن از شر افراد کمال یجور کردن برا بهونه

 کند ینم

...به سمت در اتاقش رفت اما لحظه اخر سر  ستین نجایاو درا یجا گریاز اتاق ....ارزو حس کرد د نیودار باخروج

 موضوع را ثابت کرد نیا هیگذشت چندثان دیکه حالش خوب باش ...شا دیرس یبرگرداند ...اصال به نظرنم

......... 

 *آرزو*

 قلبش گذاشت وزانو زد  یدستشو رو یا وقتام هینجوریباتعجب نگاهش کردم ...فکر کردم سرفه هاش هم اول
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 حالش بد بود  یجد یگرد شد ...نه جد چشام

 سمتش  دمیدو

 اضافه شد  فمیخف یسرفه هاش ،ناله ها یکرد و ،قاط یسر هم سرفه م پشت

 گذاشتم پشتش و اروم ماساژ دادم  دستمو

 تونم....نف...س  یدستش به پنجره اتاقش اشاره کرد :ن..نم با

  ستین یزی....چ سایافتاد :وا می....با کلمه نفس دوزار زدیداشت حرف م دهیبر دهیبر

 لرزم گرفت  یامد لحظه ا یم یرو تا ته باز کردم ....سوز بد پنجره

 کیتاج شیبود برداشتم وبرگشتم پ زیکه رو م یاب وانیل

 بخور برات خوبه  کمیچسبوندم به لباش: وانویزانو جلوش نشستم و ل رو

 چند قلوپ از ابو خورد  دی...شا زدیم یچهرش به قرمز کمیبهم کرد .... یلحا یب نگاه

 یاتاق داشت م یبده ...کم کم هوا هیتک زکارشیمکث ،دوتا دستمو گذاشتم دور شونه هاش ،کمک کردم به م یباکم

  یبریشد س

 دکتر خبر کنم؟هان؟ ای....صداش کنم؟ارهی؟همون خانومه که غذا برام م ادیبگم ب یکیبرم به _

 زمزمه کرد:قرصام ،ارومیحال نگاهم کرد ،باتک سرفه ا یب

  ارمیبهش انداختم :کجاست ب یجیگ نگاه

  رهیبم فتهیب دمیترس یکرد ،م یدوتا سرفه م دیکش یکه م یقیفشار داد ....باهرنفس عم نشیقفسه س یرو دستشو

 کنار تخت،اشاره کرد  کیکوچ زیم یدستش به کشو با

 هی یسیداکردم،انگلیپ یدوتا قوط یقرص!با بدبخت ریبود غ یشدم رفت سراغ کشوش ....المصب توش همه چ بلند

  یعال میسیروش نوشته بود ،منم که انگل ییچرت و پرتا
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 بردم جلوش گرفتم:کدومه؟ دوتاشو

از قرص هارو دراوردم ....خواستم  دونهیها کرد .... یاز قوط یکیبه  یاشاره ا یشه ،زور یکردم چشاش وا نم یم حس

 لباش  نیقرص بخوره اخه ...اروم قرصو گذاشتم ب یشه چه طور یچشاش وا نم نیا دمیبزارم تو دستش د

 !یبه دهنش کردم:بخور تا نمرد یباز کرد ...اشاره ا چشاشو

دستشو انداختم رو  هیسرد شده بود رسما لرزم گرفت ... یلیخ گهیاب بهش دادم ...اتاق د کممیقرصو خورد  یوقت

 شونم:بلندشو اقا دزده ....پاشو 

 یقدم برم یکنه ،زور یگاه بدنش کرد بلندشد ...از چهره درهمش مشخص بود قلبش درد م هیدستشو تک یکی اون

  رهیمیصد درصد از سرما م رهیاز قلب درد نم نیتخت خودشو پرت کرد ....اروم پنجره اتاقو بستم ...ا یداشت ،رو

دونم چرا با ناله  یکرد  ...خواستم برم اتاقم اما نم یاروم م یکنارش و پتورو انداختم روش،هنوزم سرفه ها برگشتم

م نه به االن که به فنا رفت ،کنار تختش ارو زدیداشت نعره م شیپ قهیمثل ببر دو دق نکهیکه کرد نرفتم ، نه به ا ییها

 نشستم 

بزرگ  یلیغم خ هیچشماش غم بود..... یشو باز کرد ...تو اون سرمارمق یب یشدن تخت دوباره چشما نییباالپا با

 ....انقدر بزرگ که ناخداگاه دلم گرفت 

 ارمش؟یب نیبرم سراغ دارو یاگر بهتر نشد_

 نداد ینگاهم کرد ....جواب رهیخ رهیخ

 قلب شکستس هی یقلب سنگ نیمرد خستس،پشت ا هیچهره خشن  نیکردم پشت ا یم حس

 ودب یکه توعکسه ک یکلنجار باالخره به خودم جرعت دادم تا سوالمو بپرسم:اون کس یدم با کمچهرش نگاه کر به

 قاتل  هیشد ،اما اروم جوابم و داد: یحرفم دوباره عصب نیکردم با ا حس

 کشته؟ ویکس یعنیا؟یقاتل راس راسک نیگرد شد:قاتل؟از ا چشام

 شد گهینقطه د هی رهیازم گرفت و خ نگاهشو

 بود  میکشته که تموم زندگ ویاره ...کس_
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خواست با سواالم  یهاست ،دلم م یقاتل واقع نیاز ا ارویمن درتماس بودم .... ییگاز گرفتم ....باچه جونورا لبمو

 گه...سکوت کردم  ینم یزیسگه ،حاال االن حالش بده چ کمیپسره  نیا دمیخفش کنم اما ترس

 اما با اروم ترشدن نفس هاش حس کردم خوابش برده قلبش بود  یچهره اش شدم ....هنوز دستش رو رهیخ

 دلم گرفت ییجورا هی

 مهمه یلیازش گرفته که براش خ ویکس اروی نیزنم...ا یکه من حدس م ینجوریا

 از کنار تخت بلند شدم زش،ارومیم یختگیشد سمت بهم ر دهیچشام کش ناخداگاه

 برداشتم ارویبرگه ها انداخت و دوباره عکس همون  نیب نگاهمو

 را به خاطر دارم دمشیکه د یاول دفعه

 خرپوالست نیمطمئنم از ا یول زهیچقدر ه اروی نینشونش دادم و گفتم ا نیبه آرم ادمهیزدم. ینیغمگ لبخند

 داداشم تنگ شده  یبرا دلم

 بکنم  یغلط چیتونم ه یحالش بهترشده؟فعال که نم یعنی

حالم عمرا بتونم بخوابم پس...خودمو با مرتب کردن  نیکردم خودمم حالم بده ،با ا یشد حس م ینجوریکه ا االن

ساعت پنج صبح بود که مرتب شدن،بعد از چندساعت  یکینزد بایمشغول کردم ،تقر زیم یرو یکاغذا و پرونده ها

 االف کردن خودم ،باالخره

 بهم دست داد یخواب الودگ حس

 رو تخت خوابم برد  دمیتا رس بایدادم و اروم برگشتم به اتاق .تقر یبه بدنم کش و قوس یکم

.......... 

 ههههههی....بازچ ههههیهوووووم چ_

 پتو رو شوت کردم انور تیعصبان با

 حرکت باز کردم هیدر اتاقو با  زدمیغر م رلبیهمون طور که ز و
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 دهیتوسط شما خوالاا دزد دیکردم که با یهاخه من بدبخت چه گنا دیگیم یبکپم!!بابا کله سحر چ دیاگر گذاشت_

  دیدار کاریبودممم....اخه بامن چ داریصبح ب شیش کیبشم ....به خدا تا نزد

 کرد یبه غر غرام نگاه م یلبخند مچهیبا ن نیدارو

  مهیو ن کی کیدختر جون ساعت نزد هیتموم شد؟؟؟کله سحر چ_

 بخوابم .... دی...بزاریدهنم گذاشتم:حاال هرچ یجلو ازهیخم دنیکش یبرا  دستمو

  رونیب یایخواد ب یبخواب...انگار دلت نم یبخواب یخوا یگفت:باشه م یطونیباال انداخت و بالحن ش یا شونه

 ه؟؟؟یچ رون؟منظورتیلباسشو گرفتم:ب نیگرد شد تا خواست بره است چشام

 اهینخود س یپ یجونتو فرستادم بندرانزل ییافراد دا تمام نیاز ترس رادو  شبیامنه ،د الیزد:االن و یلبخند

  یتو خونه بچرخ یتون یم یخواستم بگم اگر دوست دار ستین می...جاسوس

 شد غیج هیحرفش انقدر ذوق کردم که منجرب به  نیا از

  رونیزد و رفت ب یشد بهم ،اخرسر لبخند محو رهیگرد خ یباچشما نیدارو

 داره یچه حال یایب رونی،حاال بهت اجازه دادن ب یباش یسوراخ موش زندون هیهفته تو  کی کیفک کن نزد شما

 رفتم  رونیبدو برگشتم تو اتاق لباسامو مرتب کردم ،شالمم مثل ادم انداختم سرم و ب بدو

  نییکنار پله و دِ بدو پا ینبود دستمو گذاشتم رو نرده ها ی...کس دمیکش یدر سرک یاز ال اول

 ...مبل هیعال شیاقا دزده طراح نیاعتراف کنم ا دیبودم ،با دهیخونه رو ند نیا ین درست حسابکه منو برد یروز اون

 کرد. یبزرگ وسط سالن ،همه جارو قشنگ روشن م ی،لوسر طالئ یهمشون کرم طالئ یو مدل سلطنت یراحت یها

 شدم  واریکنار د ینیتزئ یزایچ یتماشا محو

 کرده  شینقاش یکی، ستیها ن یچاپ نیکه مشخص بود از ا ییبایز یها تابلو

 دختر پسر دست تو دست هم بودن هیبا  ایدر هیعکسام منظره  شتریب

  ییداشته خدا یعجب نقاش_
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 خوشت امده؟_

 خوان منو سکته بدن یم نایا رینخ نیهوا ...برگشتم و چشم تو چشم شدم با چهره خندون دارو دمیمترپر سه

 چته  دمیترس_

  یدیفکر کردم منو د دی:ببخش دیخند زیر زیر

 قشنگن  یلی،خ دهیکش یهارو ک ینقاش نیتکون دادم :ا یسر

 عاشق... هیفرو کرد : بشیج یدستشو تو ق،دوتاینفس عم هی با

  هینگاهش کردم...عاشق ک چپچپ

نکن ...پگاهم تو اشپزخونس  ینترکون و خرابکار ویزیفقط ناموسن چ یتو خونه بگرد یتون یشرکت ...م رمیمن م_

 به اون بگو .....من رفتم یخواست یزیاگر چ

 ای!روان یبرنگرد گهید یاروم گفتم:بر رلبیز

 واسه خودم خوشحال مشغول دور زدن شدم  نیرفتن دارو با

 ها رفتم یصد دفعه سراغ نقاش دمیساعت فقط چرخ کی کینزد دیشا

 کرد یداشت که انقدر جذبم م یدونم چ ینم

 اما واقعا قشنگ بود دیرس یبه نظر م یتو نگاه اول عاد دیشا

 کرد یپاک م یداشت سبز اوردیکه برام غذا م یچرخوندمو رفتم سمت اشپزخونه ،همون خانوم چشم

 تونم کمک کنم؟ یسالم...منم م_

 :کمک الزم ندارم یو نگاهم کرد ،با لبخند مهربون برگشت

 مپاک کن یکمک کنم...به خدا بلدم سبز کمیخودمو جا کردم:حاال بزار  رو به روش یقدم رفتم جلوتر و روصندل چند

 تکون داد:باشه پس مشغول شو یسر
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 ینگاهش کردم بهش م یرچشمیکه گذشت ز کمیمشغول پاک کردن شدم ... رهیحوصلم سر نم نکهیاز ا خوشحال

 سوال بکنم؟ هی شهی...مگمیسالش باشه :م یچهلو خورده ا کیخورد نزد

  زمیکرد اروم گفت :بگو عز یکه کارشو مطور  همون

 ؟یکن یکار م نجایگفتم :شما چند وقته ا واشیگاز گرفتم و  لبمو

 هست  یسال ستیب کینزد_

  دیخوب بشناس کیتاج یاقا دیباشه :پس با ادیکردم انقدر ز یچه خبره ...فکر نم اوووه

 مونه  یتکون داد :اره مثل پسرم م یسر

 د؟یفقط شما ست،ین یا گهیمگه خدمتکار د نجایتو ا_

 همه خدمه رو فرستادن ملک خارج شهر...فقط من موندم  نیاقا دارو شبیراستش نه ...د_

 کردن... یکار م ییدا یهمشون برا یعنیاوه  اوه

 سوال بپرسم هیحاال بزار من "شد  رهیبهم خ "

 صورت گرد و بامزش نگاه کردم  به

 جونم شما ده تا بپرس_

 نجایخواست بگه مردد بود..اما باالخره اروم زمزمه کرد :چرا اقا تورو ا یکه م یزی،انگار واسه چدست دست کرد  کمی

 نگه داشته؟

 که چرا؟ یدون ی...شما نم یعنیچشام گرد شد : رسما

 وقته که اقا یلی...خب خ یدون یسوال نکردنه ...اما من، م نجایا نیو اروم گفت : راستش از قوان نییانداخت پا سرشو

 ...و حضور تو اونم تو اتاقش ارهیرو تو خونه نم یدختر چیه گهید

 شورهیپسره ب نیخب ...ا گهیلپاش گل انداخت ...راستش منم قرمز شدم ،راست م دمید

 باشم  نجایخواد ا یبمونم ...خودم دلم نم نجایحرفشو قطع کردم :نه به خدا سوتفاهم نشه ...من مجبورم ا عیسر
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 بهم کرد  یکنجکاوبلند کرد و نگاه  سرشو

 یورادایباشه ...با  بهیغر هیاگه اون طرف  یدردل کنم ...حت یکیخواست با  یدلم م یلیدلم پر بود ...و خ دمیکش یاه

  دیاز چشمم چک یدم،قطراشکیفهم میکه تو زندگ یدیخاطرات و راز جد

دخترم ...به خدا قصد ناراحت  دیبلند شدو امد طرفم :ببخش عیخانم که فکر کرد از حرف اون ناراحت شدم سر پگاه

 کردنتو نداشتم

 گرمشو فشوردم :نه به خاطر حرف شما ناراحت نشدم...فقط دلم گرفته  یبهش زدم و دستا یلبخند

...از  کردم هیخواست ...تو بغلش گر یاغوش م هی...اما دلم  یباز کن ینباشه سفره دلتو واسه هرکس یکار درست دیشا

که  یدر حقم کردن...واز همه بدتر پدرم...مرد مییو پسر دا مییکه دا یتصادف برادرم...کار...میبد زندگ یاتفاق ها

 گفتم  رغضبمیم نیا یرایاز تحق ی... حت دیکش یم دکیفقط اسم پدر 

 گوش کرد  یبا صبور اونم

  شهی...ان شاهلل که برادرت حالش زودتر خوب م زمیعز یحرفام تموم شد ...دوباره منو تو بغلش گرفت :اله یوقت

 دوارم  ی:ام دمیکش سمیخ یچشما یبرداشتم و رو زیم یاز رو یکاغذ دستمال

...اما  نهایتونه برام تلفن جور کنه  یخواست بهش بگم م یداشتم دلم م یفکر هیشد ... یطوالن نمونیسکوت ب کمی

 بدبخت دردسر درست کنم نیترسم واسه ا یهم مترسم بفهمه  یپسره م نیبگم ...هم از ا دمیترس

 نبود...  ینجوریخشن باشه اما از اول ا یادیز نیرادو دی،خدابزرگه شا _

 تکون دادم :درهرحال تو کار خالفه...اصالنم عصاب نداره  یسر

کار بدست  نیکه از ا یتو کار خالف باشه اما درامد دی...شا ستی:اما حروم خور ن دیکش یتکون داد و اه پرسوز یسر

 کنه  یخرج نم شیقرونشم تو خونه ،زندگ هی یرو حت ارهیم

  ارهیهمه پولو از کجا م نینگاهش کردم :پس ا متعجب

خودشه ...پسرم اهل خالف نبود...انتقام  دهیزحمت کش شی...اما بق دیکه از پدرش رس یارث کمشینگاهم کرد : باغم

 کورش کرده
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 ... یچ یانتقام برا_

 نکن هیبه سروصورتت بزن...گر یاب هیپاشو برو  یبدون ستیتکون داد:الزم ن یسر

 کردم و اروم برگشتم تو اتاق یمرموزن ...تشکر اروم ناینکن ...چقدر ا یفضول یعنی نیا

حالم بهتر  یلیداشتم که خ نویحس ا یا قهیدردل چند دق نیبه صورتم آب زدم ، بعد از هم  یدفعه ا چند

 بدصحبت نکرد  اینکرد ، رمیحرف زدم که تحق یکیشده!حداقل با

له و قات هیتو عکس  ارویاون  دمیفهم نکهیبعد از ا شبیازش کندم،د کیکوچ کهیت هیقلم و کاغذ بود .... هی زیم یرو

 یزی،چ یبه مخ آکبندم فشار اوردم ...اون روز تو شرکت مطمئنم واسه بستن قرار داد یدنبالشن ،نشستم کل نامیا

 امد  ادمیاسم شرکتو  شبیجون کندن د ی...باکلامده بود 

 انهیکمک کنم  نایبه ا یجور هی دیبخوام برگردم خونه با ز،اگهیم یرو کاغذ نوشتم و گذاشتمش رو همشو

 یرنگارنگ ،واسه نگاه ب زییپا نیبود ،درختاتو ا اطی....چشمم رو ح رونیبه منظره ب رهیهوا سرده ...کنار تراس خ هنوز

 کردن یم یطناز بایچه ز دیحال خورش

خم شدم ،اول فکر کردم گربس ،اما تا  نییسمت پا کمی.... دیکوچولو سف زیچ هیبوته درختا چشمم افتاد به  نیب

 دوست دارم  وونیوار ح وانهی،منم که د ایکوچولو فانتز دیسگ سف نیاز ا یسگه ...اونم چ دمیسرشو اورد باال د

 رونیب دمیزده دو ذوق

 *نی*رادو

دوار بودم هرچه زودتر  ی...امشیکیرفت فقط مونده بود  شیهفته خوب پ نیزدم ،تمام معامالت ا یدور میصندل یرو

 تموم شه  میکی نیا

 از ساخت و یبودنشه ...حقم داشت سود خوب یاز راض یبه برگه ها انداخت،لبخند رو لبش حاک یا گهینگاه د یصادق

 بود! یبرج دوبرابره قبل یکی نیامده بود،واالن ا رشیگ یساز قبل

 ست؟ین یمشکل_
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 نیتر کیکوچ ی...حت دیکن یفکر همه جارو م شهیشماهم یبه روم زد:نه چه مشکل یسربلند کرد و لبخند نباریا

 نداره  مینقص

  یداد یپول وسط نبود عمرا اگر جواب سالممو م یبهش زدم،اگه پا یپوزخند تودلم

مهندس هامون  نباری....فقط امی...پروانه ساخت رو گرفتدیایب یرارداد اصلق یواسه امضا گهیخوبه ...پس دو روز د_

خوام  یموضوع م نی...فقط ا میدیباهم کار کنند...بحث مصالحم که قبال دربارش به تفاهم رس یکیخوام شر یم

 ...ینم گهیمهدسان من نباشه اونوقت د دییامصالح  و بتن مورد استفاده ،قابل ت تیفیکنم اگر ک یاداوری

 وسط حرفم دیپر عیسر

 کنم  یم هیرو ته نشیراحت...بهتر التونیخ_

 تکون دادم یابرهام نشوندم و فقط سر نیب یزیر اخم

 به اس ام اسم انداختم یخوام اروم نگاه یمعذرت م هی،با میزنگ گوش یباصدا

 شد  تیبه عصبان لیتبد زمیکم اخم ر کم

و دونفر از همراهانش:جلسه  یکردم خودمو کنترل کنم رو به صادق یم یبلند شدم،همون طور که سع یرو صندل از

  گهیحرفا دو روز د هیامروز تمومه ...بق

 از صورتم خوندن که اوضاع خرابه  انگار

 کنم... مینتونستم قا تمیعصبان گهیرفتن اونا د با

شدن در  دهیکردم،از کوب محکم رفتم سمت درو بازش یمن...باقدم ها یگام مونده بود به اثبات حدس ها هی فقط

 نشست  خیبدبختم هنگ کرده سرجاش س یمنش

 نجایا ادیب عیبه برادرم زنگ بزن و بگو هرجاکه هست سر عیسر_

 گفت. یهول زده چشم یمنش

 نکن اشغال  یبهت گفتم بامن باز یکمال یخراب برگشتم تو اتاق...کمال یباعصاب
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 ستادمی،وسط اتاق ا دیرس نیو عرض اتاق درحال متر کردن بودم که دارو طول

 یرکردید_

 بگم راستش من... یزیبهت چ دیبهم زد:شرمنده مشغول بودم...با یلبخند بستیطور که در اتاقو م همون

 باخبرشه نیگرفته بودم و الزمه دارو مویقطع کردم ،تصم حرفشو

  راناتیشم رمیمن فردا شب م_

 و متعجب نگاهم کرد دیتو دهنش ماس حرف

 چه خبرهه مگه یکن یچه غلط یریاونجا م_

 نشستم... میصندل یرو

 کنم یزدم*منم خودم خودمو دعوت م یرفته منو دعوت کنه *پوزخند ادشی.وانگار گرفته .. یمهمون هی یکمال_

 دعوتن ایزده ...ک یامد جلوتر:باز چه گند کمی هیکه انگار بو برده بود خبر نیدارو

ه من ک یبمونم ...چون با پول بینص یخوام ب یجنس وسطه ...نم اریلیدوم یاست پا گهیمعامله د هی...ستین یمهمون_

 انجام بده میا گهید یخواد  عالوه بر معامله  ،کار ها یبهش دادم م

 لحظه واموند هی دهنش

 یازکجا خبر دار_

چقدر طرف ما بوده ....و صد درصد  یکمال شهیمشخص م یمهمون نیبهش کردم:جاسوسم خبر داده...تو ا یکوتاه نگاه

 آدم کله گنده معامله کنه  هیقراره با

 نیم ابفهم دیکنم...با یم رشیقافلگ میکرده من نفهمم ... منم با حضور ناگهان یکردم و اروم گفتم: همه جور سع مکث

 کنه  یم کاریچ یرکیز ریداره ز

  یکن یتو غلط م_

 یایخوام که ب ی...اصال نم یاین یتون ی...تو م یکنم دخالت نکن یمن م یچپ نگاهش کردم:قرار بود هرکار چپ
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تو  یرسما بر یخوا یمحضه ،م یونگیکار د نیبه سمتم خم شد:ا کمیگذاشت و  زیم یدوتا دستشو رو یعصب نیدارو

 داره ... یلیبهت خبر نداده قطعا دل نکهیکار اشتباه... اشتباه...ا نیر،ایقفس ش

نم م دیبا شهیم لیداره تشک ییگردهما نیاشتباه اگر واقعا همچ یچ ستیدادم:برام مهم ن هیتک میچرم یصندل به

 !انهیباشم 

 اون یتوش دعوت نکردن...وقت یهرکس یعنی انسی،مخف یخودت گفت یگیبا حرص نگاهم کرد :چرا چرت م نیدارو

 کاسه کوزشون یبر یخوا یم ی...واسه چستین یزمهمیچ یعنی...یبهت نگفته که شرکت کن یگور به گور یکمال

 یخراب کن

 یبرا یجلسه هست....کمال نیتو ا یزیچ هی..شک ندارم  نمیبب دیهست من نبا یزیچ هی یعنیکردم:نچ... یاخم

 برم  دینگفته ....و من با یزیکه به من چ نهیهم

..اما تو نرو به خدا مریخودت بفرست....اصال من م یروجا گهید یکیگرفت،آروم زمزمه کرد: یرنگ نگران نیدارو نگاه

چه  یدون ینباشه ،بعدم م یخاص زیواقعا چ دیکه برات خطرناکه ،شا یکن یکار یخوا یم یخطرناکه ... چرا الک یلیخ

 هستن؟ دارید نیتو ا ییادم ها

  ادینم شیپ ی...مشکلانیقراره ب ایدونم ک یاره م_

 انهیجشنو جهنم کنم  نیا دیاروم زمزمه کردم:با رلبیز

حال  به یخوام بشنوم...وا ی...نمسیگفتم:ه عیبگه که سر یزیگفتم ،دهنشو باز کرد چ یچ دهیکه انگار شن نیدارو

 کنم درست باشه  یکه فکرشو م یزیاگر چ یکمال

 ...اصال حوصله ندارم  الیو میبه ساعت انداختم:بر یاروم بلند شدم و نگاه یروصندل از

 نداد  یبهم کرد و جواب ینگاه کوتاه نیدارو

 پشت فرمون نی:خودت بشنگیپارک میرفت میکنارش رد شدمو مستق از

 بود ...  ریفکرم درگ ریطول مس تمام

 بود  شهینگاهمو به اطراف چرخوندم ...خلوت تر از هم الیبه و دنیرس با
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 کاریاتاق چ نروی،ب نیبود چشام گرد شد ....ا اطیبه سمت ح دنیآرزو که درحال دو دنیسمت راه پله رفتم ، با د به

تا  ارمیسرش ب ییبال هی دیرفتم سمتش ،انگار با یخواد باز فرار کنه با اخم وحشتناک یم نکهیاز ا یکنه ...عصب یم

 بفهمه به حرفم گوش کنه 

  نیخورد زم یبلند یمن انگار هول شد ،سرعتشو کم کرد اما تعادلش از دست داد وباصدا دنید با

 گفت   یرفتم باالسرش ،از بازوش بلندش کردم که اخ اروم تیباعصبان

 یخودت چ شی؟پ ارمیسرت ب ییبال هیخواد رسما  یدلت م رهیاره؟حرف تو گوشت نم یفرار کن یخواست یباز م_

 دختره احمق هاااان؟ یفکر کرد

 ... دیچیپیصدام تو کل خونه م زدمیداد م چنان

 نی،داد زدم:جواب منو بده ...ا دمشیخودم کش شترسمتیونش دادم وبکردم حس کردم بغض کرده...اروم تک نگاهش

 یکن یم یچه غلط رونیب

 ...دیاروم لب زد:ببخش دیقطر اشک از چشمش چک هی

رفتنشو نگاه  ریمس یرفت تو اتاق ....عصب دیشدم بهش ،اروم بازوش ول کردم دستشو گذاشت رو پهلوشو دو رهیخ

 کردم

 یزدیسرش داد م یکه تازه امده بود تو سالن با دو خودشو بهم رسوند :چرا داشت نیدارو

 خواست فرار کنه ی...باز مادین رونی:بهش گفته بودم بدمیشدم غر دیکل یدندون ها نیب از

 ،برگشتم سمتش شیشونیتو پ دیکوب یکی نیدارو

 ... رونیب ادیتونه ب ی...من بهش گفتم م هیفرار چ_

 ؟  یبهش داد یاجازه ا نیهمچ ینگاهش کردم:واسه چ متعجب

چند روزه که  چارهیفرستادم رفتن ....خدمه رو هم مرخص کردم ...بابا دختره ب یامروز افراد کمال ی:وقت دیکش یپوف

 حالش بهتر شه  کمیخبره ،خواستم  یخانوادشم که ب اد،ازیب یزاریکه نم رونی، ب یگی،زور که بهش م نجاستیا

 خواد فرار کنه ی...فکر کردم م یگفت یبه من م دیباحرص گفتم:با ن،یشدم ،بدخورد زم مونیاز رفتارم پش کمی
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 حرف بزنم یزاریفرار کنم ...بعدم مگه تو م نجایتونم از ا یهمه محافظ نم نیکرد:من که داداشتم با ا یاخم

 بزن  تو هوا براش تکون دادم:برو به بچه ها سر یگفت دست یداشت چرت م باز

 :پگاه خانم .... ینسبتا بلند یراه پله باصدا یدم اتاق مردد موندم ،از باال یلحظه ا یبرگشتم تو اتاق ،برا  

مک خم کردم:جعبه ک کمی نییگشت،سرمو به سمت پا یبدو بدو امد تو سالن انگار داشت دنبالم م هیاز چند ثان بعد

  اریرو برام ب هیاول یها

ند چ نیمبلم خودمو انداختم ،دوتا دستمو بردم پشت گردنم  ....ا یزخونه .... کالفه روگفت و رفت سمت اشپ یچشم

  یکمال نیهم قرار داد ها و هم ا ادهیخستم فشار روم ز یلیروزه خ

  یبر یتون ی....م زمیدر چند لحظه چشامو گذاشتم روهم:بزارش رو م یصدا با

 روهم برداشتم  هیاول یجعبه کمک ها اوردمیاز جام بلند شدم و همون طور که کتمو در م یرفتن پگاه ...باخستگ با

 کتابخونه رو زدم ... دکمه

 *آرزو*

 آمد  یاشکم درم یکیکوچ زیپر شده بود که رسما باهرچ شمیچند روز گنجا نیندادم؟انقدر ا یجواب چیه چرابهش

 خودم نبود  دست

و ،دوست نداشتم اشکام ستادمیبلند شدمو پشت بهش ا  عیم ...خودش بود ،سردر شوکه برگشت یشدن ناگهان باباز

 ،پسره خر نهیبب

 پشتم بهش بود  یبهش نکردم همون طور یبودم اما توجه رشینگاه خ متوجه

  نجایا ایب_

 خوام ... ی:نم دمیباالکش کمی دماغمو

قدم رفتم عقب ،باتعجب نگاهم کرد ،اروم دستمو  هیو  دمیلحظه ترس هیداد و امد سمتم ، رونیکش دار ب نفسشو

 گرفت و کشوند سمت تخت 
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 نمیخوام پهلوت بب یندارم ...م تیکار_

  شوریب دیکردم ،پهلوم ترک یزیاخم ر نیپله ها خوردم زم یجلو یاونجور نکهیا یاداوری با

 خوبم ؟منیپس زدم :الزم نکرده  مگه دکتر دستشو

 برام کنه  یعصاب کار یب نیخواست ا یبودم ، اما دلم نم ستادهیا یزور ید ،حتکر یگفتم پهلوم درد م یم دروغ

تم گف غیخوابوندتم روتخت ،تا دستشو سمت لباسم برد با ج یو زور دیکنم ، دستمو کش ینم یهمکار دید یوقت

 خوام  ی:دست نزن نم

 کینزد کمیدستش دوتا دستمو محکم گرفت و لباسم و تا  هیهام اخم هاش در هم شد اما گوش نکرد با  غیج غیاز ج 

 داد باال،از خجالت شدم لبو نمیس ریز

به سمت جلو خم شدم خودم  کمیپهلوم بود ، رهیناراحت شدم ...باسکوت خ شتریخودم ب یهمه زورش و ناتوان نیا از

که قبال به خاطر سپهر خوردم کم تر شده بود اما االن درست رو همونا  ییکتک ها ی...جا دمیپهلومو د دیزهرم ترک

  میدرد ،به خاطر بدبخت خاطرنه به  دیبزرگ همراه با ورم ،بغضم دوباره ترک یکبود هی

 هیاول یبهم انداخت ،اروم دوتا دستمو ول کرد و دستشو برد سمت جعبه کمک ها ینگاه مین کیتاج

 بلند شد  اریاخت یکه نالم ب دیکش ری،اما وحشتناک ت نمیکردم بش یروم سعرفت ا یاون با جعبه ور م تا

 اروم گفت: تکون نخور  یاما صدا تیبرگشت سمتم و با عصبان کیتاج

 شه ینجوریپهلوم ا یضربه ا نیکردم باهمچ یگاز گرفت ، اصال فکرشو نم لبمو

 زنم  یپماد برداشت و امد دوباره سمتم ،خواست بماله رو پهلوم که با دستم دستشو گرفتم:خودم م هی

 پررنگ بود  شیشونیرو پ اخم

 گفت و پمادو داد دستم   یبه دستم کرد که دستشو گرفته بود ...باشه اروم ینگاه

دوتا دستشو گذاشت دور شونه هام  هویبدم که  هیپشت تختم تک واریکردم به د یقبول کرده ،سع نکهیاز ا خوشحال

 داغش باعث شد مور مورم شه یصورتم ،نفس ها یمتر یباال...تو چند سانت دیو کش
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چشماش بودم  اهیس یایدر  رهیصورتمو از نظر گذروند...اما من خ یهمه جا رهیخ رهیخ تیلحظه تو همون وضع چند

 و رفت عقب ،دستشو تو موهاش فرو کرد  دیکش یقی...نفس عم

 دورش بانداژ کنم  دیبمال پمادو ...با_

حس کردم خندش گرفت اما  دینگاه به پماد ،مکثمو که د هینگاه به چهره خستش کردم  هیگلوم قورت دادم ، آب

 کشمت  یروز خودم م هیپشتشو کرد به من روبه پنجره گفت :

 نبود خنده دار بود  زیام دیحنش تهددونم چرا خودمم خندم گرفت ...ل ینم

 ی...باهر ماساژ دردم صدبرابر م دنیزدم کف دستم و شروع کردم به مال کمیو دوباره دادم باال و پمادو  لباسم

 کارم تموم شد  قهیشد...بعد ازچند دق

 تموم شد؟_

 لب گفتم:اره تموم شد  ریز اروم

 ورد :بخواب برات ببندم درا یباند کش هیسمتم ..دوباره از تو جعبه  برگشت

 خودم ببندم ؟ شهینگاهش کردم:م کمی

 خوام برم بخوابم ی...بخواب خستم م یتون یکرد :نم یاخم

 گرفت ی..واقعا دردم م بستیباندو دور پهلوم م اطی...با احت دمیدراز کش مردد

 حواسش بهم بود... یرچشمیز

 صداش نگاهمو چرخوندم سمتش با

 گفته  نویبهت ا نیدونستم دارو یبابت حرفم متاسفم ...نم_

 ندادم  ی...اما جواب یبگم تو کال سگ اخالق امدم

 ...ممنون شبمیبابت د_

 نگفتم  یزیباز چ ؟یبهش کردم ...نه بابا توام تشکر بلد یینگاه گذرا یواشکی
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  زهیپله ها ل یدون ی؟نمیدیدو یم یاونجور یگم  ادامه داد:واسه چ ینم یزیچ دید یوقت

  اطیخواستم برم ح یگفتم :م دمویکش یقیعم نفس

 یبر یتونست یو گفت :ارومم م دیباندو کش گهید کمی

 فرار کنه  دمیاخه ترس_

 فرار کنه یگرد شده نگاهم کرد:چ یبا چشما دیاز کارش کش دست

استم خو ی...مدمید نترنتی...من فقط عکسشو توا هیسگ گوگول نیرفت درد دارم با ذوق برگشتم سمتش:ا ادمی هوی

   نمیبرم اونو بب

  حتیمل یکنه...زهرمار نه به عربده هات نه به لبخند ها ینگام م یداره با لبخند محو دمید

 که گذشت کارش تموم شد  کمینگفت ، یزیچ 

متر بزار روش دردش ک ارهیاب گرم  و مسکن ب سهیبرات ک گمیپهلوت بهتر شه ...به پگاه م یفکر کنم تاشب بخواب_

 شهیم

  رونیکردم ،فقط سر تکون دادو رفت ب یاروم رتشک

 شانسه من دارم ؟ نمیا ای...گند زده شد بهش خدا رونیتونستم برم ب یامروزو م هی ایب

درد داشتم باهاش  نیکرد ..چقدر من پروم با ا یدرد م یلیکنم پهلوم المصب خ یروم االن که فکر م دمیکش پتومو

 گرفتم ... یم یکشت

  دیدر چرتم پر یبرد که با صدا یزل زدم حوصلم سر رفت ...کم کم داشت خوابم م واریساعت تمام به د کی

 تو  ایصدامو بلند کردم :در بازه ب کمیبرگردم  نکهیا بدون

  نیزم یرو بزار رو پهلوت اقا گفت خورد سهیک نیمادر ا ایامد :ب ینیس هیچرخوندم پگاه با  سرمو

 دیزهرم ترک تیه ...مثل پلنگ امد تو... پسره قزمباحرص گفتم :ار رلبیز

 خانم خندش گرفت ... پگاه
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 مثل پلنگ امده تو یک_

 رو پهلوم فشار دادم  شتریاب گرم ب سهیبود... نتونستم برگردم سمت در ...ک نیدارو یصدا

 مثل پلنگ امد  یک یتخت :نگفت کیامد نزد نیدارو

ال دردم ...ک دمیکش یاز خوشحال یغیکه تو بغلش بود ...ج هیهمون سگ گوگول دنیکردم جوابشو بدم که با د سربلند

 و سگه رو ،روهوا ازش گرفتم  نیبرداشتم طرف دارو زیرفت خ ادمی

 کردن  یمتعجب بهم نگاه م نیپگاه خانم و دارو بدبخت

 خدا چقدر نازههههه یوا_

 بره کوچولو که باعث شد دلم براش ضعف یکرد به پارس کردن ها شروع

 بغلمون کنه  ینجوریا میندار میکیتکون داد : یسر نیدارو

  هیاسمش چ نمیبهش کردم :برو بابا ...بب یزیت نگاه

 یدوست دار ونیح نکهی...مثل ا یکی:و دیخند

 ... ونامیچلوندمش و با خنده گفتم :من عاشق ح شتریب

مسکن هارو باهم  نیشد دوتا از ا ادیاگر دردتون ز نییپا رمیگذاشت :خانم جان من م زیم یخانم دارو هارو رو پگاه

  دیبخور

 کنار تختم نشست نی،دارو رونیرفت ب یگفت فقط گفتم باشه ...وقت یچ دمیحواسم به سگه بود اصال نفهم کال

 اورد  رونیب یو برگه ا بشی...دست کرد تو ج

  زیم یرو یبرگه رو تو گذاشت نیا_

 به درد بخوره  دیامد نوشتم گفتم شا ادمی یاز مظفر یگرفتم:اره ...هرچ یکیاز و نگاهمو

 بدرد خورد...ممنون یلی:اتفاقا خ بشینگاهم کرد و برگه رو دوباره گذاشت تو ج کمی

 هیبمونه ...پسره خوب شتیپ یکیتکون دادم ..از جاش بلند شد و رفت سمت در:امروز و یسر
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  رهیحوصلم سر نم گهیکردم !خوبه د ذوق

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

 "سوم شخص"

که قلبم  یکه قسم خورده بود پاره کند قلب کسان یبار چهارم پر کرد اسلحه اش را...اسلحه ا ی...براقیعم نفس

 صاحبش را پاره کردن

  لرزاندیکل سالن را م شیو فشاره کوتاه...بوم ،صدا یلمس طوالن هی، بلیو نگاه دوباره به س قیدق یرینشانگ

 داشت دوران تلخ ادیبخورد ...به  نیاز پشت به زم بلیکرد که ...که هرلحظه انتظار داشت س یم کیشل باحرص چنان

 روز ها... نیلرزان مرد سنگ دل ا یدست ها ردیکه بگ ییایگذشته اش را، کجاست در

 د دا یبهش م یتصور چه قدرت نیکه ازشون متنفر بود ...و هم یکرد کسان یتصور م بلیس یرا بست جا شیچشما

 ینگران گریاز هروقت د شتریروزها ب نیا نینگاه دارو دیکه از پشت سرش امد ...ارام برگشت ...شا ییباسرصدا

 بود  زیعز شیکه برا یاز دست دادن کس یداشت....نگران

 شش؟یپ یبه اسلحه اش داد و خطاب به برادرش :رفت یتاب نیرادو

رحمانه مورد اثابت گلوله ها  یکرد که ب بلیبه  س یی...نگاه گذرا ستادیکرد و شانه به شانش ا یفاصله را ط نیدارو

 قرار گرفته بود 

 ذوق کرد  یلیخ یاره رفتم...جات خال_

 نشیسگ برادرشم وارد خود خانه شود،امروز قوان یاز سگ متنفر بود و دوست نداشت حت نکهیتکان داد ...با ا یسر

 نقص کرد ... یرا کم

 خوبه _

 خورد  یم بلیکه همشون به وسط س ییرهایت تیر کرد ...باز نشانه و باز تصور ...و درنهاکلتش را پ دوباره

 خوب شده ها  یلیخ تیراندازیت گمیم_
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بود  دهیفا یب ینیباز خودش ادامه داد،مقدمه چ نیدارو نکهینداد تا ا یچهره برادرش را نگاه کرد ...جواب یچشم ریز

 ؟یری:واقعا فردا م

  رمیاره م_

 شه  یچندتا محافظ اماده کنم؟ تنها که نم_

  رمیکس تنها م چیسر اسلحه اش را باال اورد:ه دوباره

 کنم یخوام لشکر کش ی..نم فتهینم یخواست مخالفت کند ،دستش را به نشانه سکوت تکان داد:نگران نباش اتفاق تا

  امیپس من باهات م_

...ممکنه  یایب ستی:الزم نستادیبرادرش ا نهیبه س نهیکنار دستش گذاشت و س زیم یاسلحه اش را رو نیرادو

 خطرناک بشه

  ستی...مخالفت توام برام مهم ن امیخوام ب یحرص جواب داد:چون ممکنه خطرناک بشه م با

ه رفت ک شیمحکم به سمت در سالن پ یتکان داد ...با قدم ها یبرادرش کرد ...فقط سر یحواله دلنگران یسرد نگاه

 یکن کاریچ یخوا یاورا از حرکت نگه داشت :با آرزو م نیدارو یباز صدا

 دارم  ازیشده بود ارزو ؟برگشت :فعال بهش ن شیدختر برا نیا یک از

سوال بپرسم ...قول بده  هیخوام ازت  یداد:م شیبه ابروها ینیبلند خودش را کنارش رساند،چ یبا گام ها نیدارو

 یدیجوابم و م یدرست حساب

 ادامه داد: دیانتظارش را د یوقت

 شینگه داشت نجایا ینفهمه بهش دروغ گفت یکمال نکهیدختره رو فقط به خاطر ا نیکه باور کنم ا یتوقع ندار_

 یدخترو تا االن نگه داشت نی...واقعا چرا ا یایدرب یکمال یجلو یکه نتون ستی....نفوز و قدرتت کم ن

 کارش نیا یاصل لیتوانست دال ینبود ،اما نم نیا لشیبه او بدهد ...نه واقعا تنها دل یعاجز ماند ...چه جواب یا لحظه

 موضوع ببرد  نیبه ا یبرادرش پ ی...دوست نداشت حت دیرا بگو

 شد  نهیدست به س 
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 نبود یواسه کل انداختن با کمال یاون موقع،وقت مناسب ینداره ...درسته من کم قدرت ندارم ول یا گهید لیدل_

 هست ؟ ؟االنیدرهم گره خورد :خب حاال چ شتریب شیوهاابر

 ؟یبرس یخوا یحرفا به کجا م نیاز ا نی:دارو دیکش یکالفه ا پوف

  شهیم یچ چارهیدختر ب نیا فیتکل یو رسما اعالم جنگ به اون االغ داد یخوام بدونم فردا که رفت یم_

 برات مهم شده ؟ یزد :از ک یپوزخند

 جواب داد: تیبا عصبان نیدارو ناریا

 مدت نیتو ا یکنه ...درسته ازم خواست یگناه فرق م یدختر ب نیمن مهم شده ...اما بحث ا یوقته کارات برا یلیخ_

 ی...درحال ینگه داشت نجایا یدخترو زور هینباشم که چرا  نیشه ،نگران ا ینم لیخانوادشو داشته باشم اما دل یهوا

 ؟ هیاحمد یدختر عل چون "ادامه داد مکث کرد و"نداره  یمنفعت گهیکه برات د

 به سوالش بود تیبه منزله رضا نیدارو یسکوت برا نیکرد ...و ا سکوت

 واقعا ... یعنیشه ... یباورم نم_

د و اروم زمزمه کر دیبه شانه برادرش کش یکند ...دست دایکش پ نیاز ا شتریخواست بحث ب یرا قطع کرد نم حرفش

 فتهیاو دختر ب یبرا یاتفاق بد ستی:نگران نباش قرار ن

 امده شیمشکل پ هیدرباره خانوادش بهت بگم... یزیچ هی دیبا_

 نگاهش کرد   منتظر

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

 "ارزو"

خواد به من بدبخت شام  ینم ی...چرا کس نجامیرفته منم ا ادشونی نایدونم ا یساعت  ده شب بود نم یها یکینزد

 بده 
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 خواست یدلم م شهیبود ،هم یخوب یلیگشت ...انصافا بچه خ یکردم که دور اتاق واسه خودش ول م یکیبه و ینگاه

  ادهیز متاشونی،ق نیبخرم ...المصب مثل ماش ایسگ گوگول نیروز انقدر پولدار بشم برم از ا هی

 :گشنمه خب  دمیسرشو بلند کرد و پارس کرد ،خند یکیشکمم و یصدا با

که  میبهتر شده ، البته اون دوتا مسکن یلیکرد اما نه به شدت ظهر خ یروتخت اروم بلند شدم ...پهلوم درد م از

 نبود  ریتاث یخوردم ب

 شد  میتخت قا ریروهم بغل کنم که در رفت ز یکیو اروم خواستم و دمیبه لباسام کش یدست

 از اتاق خوشش امده  انگار

کنم  بده کوفت یزیچ هیهست  یکس نمیباش من برم بب نجایگشنمه!پس هم من ستیتکون دادم :تو گشنت ن یسر

  انهی

بودن تخت  یباخال یشد ...وقت یخوابه ،درو باز کردم ...در درست کنار تخت باز م کیتاج دیشا نکهیا یبه هوا اروم

 مواجه شدم ،نگاهمو چرخوندم سمت اطراف 

 مبل ،پشت به من نشسته بود  یرو

چهرش  دنیداغونه ،با د یلیکردم خ یبهم انداخت ،حس م یکردم و رفتم کنارش...سربلند کرد و نگاه خسته ا یاهم

 خواستم بگم  یم یکال فراموش کردم چ

  یخواست یم یزیچ_

 من ... زهیاره ،اخه چ یعنیهپروت درامدم و حواسمو دادم بهش :هان...نه .... از

  بگم گرسنمه دمیدونم چرا خجالت کش ینم

 خاک توسرت خجالت یعنیقاروقور شکمم ،لبمو گاز گرفتم  یصورتم درحال کاوش بود که با صدا یمنتظرش رو نگاه

 شکممو بشنوه  یبود که صدا نیحرف زدن کمتر از ا

  زشی...از جاش بلند شد و رفت سمت م نییزده سرمو انداختم پا خجالت

 شماره رو گرفت  هیرو برداشت و  یکنه ،گوش یم کاریکه چ زدمیم دیداشتم د یرچشمیز
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 باال تو اتاق  اریپگاه خانم غذامون ب_

کردم و خواستم برگردم تو اتاق که صداش  یبود تشکر اروم نییکه سرم پا ی...همون طور زیتلفن گذاشت رو م یوقت

 امد:بمون 

ود و ب گهیعالم د هیال تو ک دیمهربون شده ...شا دنیاروم باشه ،جد نیا شهیشدم مگه م رهیبرگشتم بهش خ باتعجب

 کردم  یوسط اتاق نگاهش م جیهاج و واج و گ یطور نی،هم دید یاصال منو نم

  رونیغذارو گذاشت و رفت ب یحرف چیبه من زد و....بدون ه یغذا امد تو اتاق لبخند مهربون ینیس هیپگاه خانم با  که

 به من کرد  ینشست و اشاره ا زشیپشت م کیتاج

گفت  نکهیخواستم برم تو اتاق جلوش راحت نبودم ،ا یغذا رو برداشتم ...م یاز ظرف ها دونهیرفتم جلوش و  مردد

 خواد باهام حرف بزنه  یم دیبود شا یچ لشیدونم دل یبمون نم

 ...مگه گرسنت نبود  نیبش_

 اتاق  رمیچرا ...م_

 و ناز نکن اصال حوصله ندارم  نیا بخورم پس بشاقا به خودش زحمت داد ونگاهم کرد :دوست ندارم تنها غذ باالخره

 شروع کردم به خوردن  کیش یلینشستم ...اولش خجالت زده و خ یرو به روش رو صندل اریاخت یب

 یدو لپ  الیخیست،بیحواسش ن دمیکرد ...منم که د یم ینبود و فقط با غذاش باز نجایاصال حواسش ا کیتاج اما

 حال امد  گرمیگرسنم بود و تا ته غذارو زدم به رگ ..ج یلی.خشروع کردم به خفه کردن خودم ..

ه تو گلوم و شروع کردم ب دی...کال اب پر کیتار یایدر هیابو برداشتم خواستم بخورم که چشم تو چشم شدم با  وانیل

 سرفه کردن

 ،ابروم رفت  یکن ینگاهم م یدار یتو که حواست نبود از ک بابا

رفت ،االن  رغضبیم نیجمعش کرد ...اره بخند ابرو نداشتم جلو ا عیزد ...اما سر یلبخند کج دیسرفه هامو د یوقت

  هیقایافر یزده ها یقحط نیدختره از ا گهیم

 ری....شبتون بخ رمیمن م زهیبابت غذا ممنون ..چ_
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  تییدا دنید رمیفردا م_

خورد ،اروم لب زد :فردا مشخص  یم ووانیاز اب داخل ل کمیبرگشتم بهش چشم دوختم ...همون طور که  متعجب

 که چقدر ،با من رو راست بوده و صداقت به خرج داده  شهیم

 کنه ... یبا من باز دیکنم نبا یم شیزد و ادامه داد: حال یپوزخند

 گفتم دیقدم به سمتش برداشتم و با ترد هی

 ؟یچ یعنی؟ دنشید یریفردا م_

 خوام.... یبشه که من م یاون زی...فقط اگر فردا همه چیبدون یزیچ اتشیخواد از جزئ ینم_

 گهیکردم ،جونت درامد بگو د ینگاهش م منتظر

  یبر نجایاز ا زارمیم_

 برم؟ یزاریم یعنی؟؟یگفتم :واقعن غیبار با خودم تکرار کردم ...ذوق زده با ج هیگرد شد ... چشام

 شد :اره  ادمیزد که باعث تعجب ز یچهرم لبخند به

 حرفش :ممنون  نیاز ا خوشحال

 تموم شد ؟؟ یعنیبرم ؟ زارهیواقعا م یعنیشکرت  ایتو اتاق ...خدا دمیدو یا گهید زیچ چیبدون ه و

 مدت حالش بهتر شده باشه  نیتو ا نیخداکنه ارم_

مدت کجا بودم ...شالم و از سرم دراوردم  نیبگم ا هیلحظه وا رفته رو تخت نشستم ،حاال به بق هی یموضوع یاداوری با

 و شوت کردم کنار تخت 

 برم  نکهی...مهم فقط ا گمیکنم م یسنبل م یزیچ هیجا برم ...راحت بشم  نیولش کن بزار از ا_

 صبح خوابم نبرد  یها یکیخوشحال بودم که تا نزد اونقدر

************ 
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 "سوم شخص"

 زدیکه نقاب به چهرش م یمرد نیاز دل ا یکرد اما ک یم هرکس را کور مبا اقتدار بود ...غرورش چش شهیهم مثل

 خبر داشت 

 رفت  شیپ اطیمنظم به سمت ح یرا محکم کرد و با قدم ها کراواتش

 اماده کرده بود... انشیو اطراف یخراب کردن حال کمال یشرکت را زد و خودش را برا دیبه کل ق امروز

خواست برادرش را تنها به  یدلش نم چیگرفت...ه یراننده جا یمنتظر او در صندل نیرفت ...دارو نشیسمت ماش به

 جدال گرگ ها بفرست 

  میبر_

 تکان داد ... یبه او کرد و فقط سر یا رهیخ نگاه

را   یامشب باالخره حال کمال نکهیبود و البته ته دلش خوشحال ،از ا ریسکوت کرد ...فکر درگ نیخود مقصد رادو تا

 گرفت یم

 باشه؟_

 ؟یبه او کرد :چ یجینگاه گ نیدارو یصدا با

 یچ یکنم ...اصال گوش داد یساعت دارم زر زر م کی: دیکش یچشمش را در کاسه گرداند و پوف کالفه ا نیدارو

 گفتم ؟

 تعارف جواب داد:نه..حواسم نبود  بدون

 یالکم نیدونم ا ینم ای... ختیو بهم ربود که عصابت ی..اگر موردایگفتم گردوخاک نکن یدمت گرم واقعا...داشتم م_

 عیناموسن قاط نزن...و سر "به صورت خونسرد برادرش کرد و ادامه داد ینگاه"یکرد آمپر بچسبون یکار هی

  رونیابیب

 پنداشت؟یکنترل م رقابلیبرادرش اورا انقدر غ یعنیشد ...  یکم داشت ناراحت م کم

 ادیب شیپ یریدرگ ستیکنم ...قرار ن کاریچ دیدونم با یمن م_
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 نیمواظب باش...هم گمیانداخت :دارم م شیبه ابروها یاخم نیدارو

 داد :هستم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 مونیپش نیدارو یلحظه ا دنیباغ که رس یبگذرد ،به در ورود ریدوار بود امشب به خ یتکان داد ...در دلش ام یسر

 اوردیچرا ،حرف برادرش را گوش کرد و محافظ با خود ن نکهیشد از ا

  فهمهیکس نم چیبکشن ه یکس ییباغ خدا نیتو ا_

 ان ادم سابق نبود که با اسم مرگ بترسد ... گرید نیزد ...رادو یپوزخند

  دیبه کت شلوارش کش یپارک کرد ...دست گرید یمدل باال نیرا کنار ده ماش نیماش الیو یکینزد

  دیرس یاز داخل به گوش م کیموز یصدا اطمیح نیشدن ...از هم الینه هم وارد وبه شو شونه

 از محافظا جلو امد :کارت دعوت ؟ یکیورودشون ، با

 نیرادو یکارت دعوت داشته...اما وقت دیبا یمهمون نیورود به ا ینبود که برا انینگاهش کرد ،در جر جیگ نیدارو

 را از کتش دراورد ،مطمئن شد هنوز خوب برادرش را نشناخته یخونسرد کارت یلیخ

 داخل  دییبفرما دیخوش امد یلیبه کارت کرد و از سر راه کنار رفت :خ ینگاه محافظ

 قدم برداشتن الیو یتوجه به محافظ به سمت در اصل بدون

م زمزمه کرد :اون کارتو از کجا ارا نیگوش رادو یکی...نزد ردیرا بگ شیکجکاو ینتوانست جلو نیاز ا شتریب نیدارو

  یاورد

 کرد ارام جوابش را داد:بهت که گفتم من کارمو بلدم ... یکه در را باز م همزمان

 طبقه باال رفتن  یدختر و پسر در تالطم بود ،از گوشه به سمت پله ها یکه از جمع رقصنده ها یسالن دنید با

گرفت ارام کنار گوش  یکم کم داشت سردرد م یقیبلند موس یبه خاطر صدا ی...و درحال ستادیا نیپله ها رادو یجلو

 گردم  یباش االن برم نییپا نیلب زد :هم نیدارو
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نشد و فقط نگاه نگرانش را حواله برادرش کرد که با غرورش به سمت طبقه باال  فیخواست مخالفت کند ،اما حر یم

 کرد  یحرکت م

 یکه مدت ها بود اورا م یسالن ،خدمتکار یشد ...با ورودش به بخش مخف یم دهیدر باال کمتر شن یقیموس یصدا

  دیکن یم کاریچ نجای...شما ا کیتاج یشناخت متعجب به سمتش امد :اقا

 معامله امدم ... یسرش را باال گرفت :برا ینگاه سردش را به او انداخت،کم نیرادو

 دیمگه شماهم دعوت بود_

 امدم ،درو باز کن  ینداشت به او جواب پس دهد:اگر نبودم نم یلیدل چیدرهم شد ،ه شیها اخم

 باز کرد  شیفقط در را برا یگریحرف د  خدمتکاربدون

شنا ا شیکدامشان برا چی..ه دیرس یبه زور به پنج نفر م دیورودش به اتاق ،چشم گرداند تعداد افراد داخل اتاق شا با

 نبودن

 ا جا کرد ها خودش ر یاز صندل یکی یمکث رو یبا کم 

خواست بکند قطعا با افراد باتجربه  یم یهر کار ی،کمال زدیبود ،حدسش را م ادیافراد داخل اتاق سنشون ز اکثر

 کرد ... یمعامله م

 را داشته باشد سکیر نیسود و کمتر نیشتریب تا

 زد ... یپوزخند یکمال دنیباز شدن در اتاق سر چرخاند با د با

کال فراموش کرد که درباره چه  دی...شا دیرسما رنگش پر نیرادو دنیکرد با د یوال پرسنفر اح نیبا اول یکمال یوقت

  زدیحرف م شیبا فرد روبه رو یزیچ

 نیرادو یشانه ها یدستش را رو یجا کرد ...با خنده ظاهر نیرد شد و خودش را کنار رادو هیاز کنار بق دیببخش با

 یکن یم کاریچ نجایخطاب بهش ارام زمزمه کرد :تو ا یاشکار تیگذاشت اما با حرص و عصبان

 یم هیسرما ی،گفت یازم پول گرفت یامد ادتهیبهش کرد : یحرصش را دراورده نگاه سرد نکهیخوشحال از ا نیرادو

 یکن یخوا یم کاریحقه منه که بدونم با پولم چ نیبهت دادم ....فکر کنم ا ؟منمیخوا
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 بود تا متوجه صحبت انها نشوند هیحواسش به بق یچشم ریکه ز یدرحال یکمال

  میکن یبعدا باهم صحبت م رونیب میبر ای...ب هیمعمول هیمهمون هی نیا یادامه داد:حق باتوعه ول 

 برد : یلذت م یبا عصاب کمال یداد ...از باز یرا به صندل شیتک

 نرفتم  یوقته مهمون یلی؟من خ میو از جشن لذت نبر میچرا نمون هیمعمول هیمهمون یگیخب حاال که م_

 : دیشدش غر دیکل یدندون ها نیاز ب یکمال

 نیرادو یکن یاشتباه م یدار_

 زدیم یبه قرمز یترس کم دیو شا تیکه از عصبان ییخم شد و زل زد به چشما شیبه سمت صندل یاخم کرد کم نبایا

: 

 دعوت امدم تا برنامه هاتو خراب کنم؟ یچرا؟؟؟چون ب_

ر به پس یکرد گرفت و نگاه یکه باحرص نگاهش م یبه او بدهد که با باز شدن دوباره در،چشم ازکمال یجواب خواست

 جوان و خوش پوش تازه وارد کرد 

 زدنند خیدرحال  کبارهیبه  شیحس کرد خون درون رگ ها  دنشیبا د اما

 از کار افتاد  شیتمام حس ها دیگرد و شا چشمانش

 به عقب رفت یکم یبلند شد که،صندل شیصندل یوامکان نداشت ...چنان از ر نیا

بود که به  یزیدر برابر چشمانش قدعلم کردن ...خشم تنها چ دهیمدت د نیکه در ا ییکرد تمام کابوس ها یم حس

 سراغش امد

  هیچقدر معمول یمهمون دمی:د دیغر رلبیکه ز ستادیکنارش ا یکمال

 سال ها دنبالش بود  نیکه ا ی...کسیمظفر انیشا

 زد  یتعجبش را جمع کرد و عوضش پوزخند عیمتعجب بهش چشم دوخت اما سر یلحظه ا دنشیبا د انیشا
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داشت  گهیاز هر وقت د شتریکه االن ب یمرد خسته کرد ...مرد نیا نهیبه س نهیبه سمتش برداشت و س یقدم

 را جهنم کرد  شیدگشد که زن یبه پسر رهیشد ...خ شیایبه قاتل در رهیو خ ستادی...اما ارام ا شکستیم

 :کیتار یایدر نیتمام زل زد به ا یرا جلو اورد و با گستاخ دستش

  هیزرگب زی...واقعا سورپرا نمیبرگردم تورو بتونم بب کایکرد تا از امر یفکر نم چی...ه نجاستیا یک نیبه به بب_

 کند ....زبانش قفل و چشمانش قرمز  یصورتش خال یمشت محکمش را رو نیمشت شد ...اماده بود تا اول دستانش

 که فقط او بشنود زمزمه کرد : یزد و ارام طور یگریپوزخند د دیدست دادن د یاورا برا یکه مکث طوالن انیشا

ترسم براشون سوتفاهم شه تو با  یافراد وفادار منند م نایهمه ا یدون یم ؟اخهیدست منو رد کن یخوا یتو که نم_

 یدار یمن مشکل

 شدن جانش را حس کند  دیتونست تهد یراحت م یلیبه اطرافش نگاه کرد ...خ یلحظه ا نیرادو

  ستیتوانش را جمع کرد تا حرف بزند :برام مهم ن تمام

 داداش کوچولوت نگرانم  ی:برادیخند

خواست با فشار دادن دستش  یدلش م دیبود باال اورد ...شا یسرخ شد ...دستش را با هر زحمت شتریحرفش ب نیا با

 را له کند  شیتمام استخوان ها

 زد و دستش را رها کرد : ییلبخند دندون نما انیشا

 بهش برسم دیجلسه مهم هست که با هیکار دارم،  یلی..اما من خ یمیقد قیخوشحال شدم رف دنتید _

  میکار دار یلیبرود که دستش را گرفت :منو تو باهم خ خواست

  دید میهمو خواه گهیدونم ...وقت د ی:م ختیر یم شیزخم ها یزد ،باهر لبخند نمک بود که رو یگرید لبخند

 هیجا با  نینبود هم نییآمد اگر برادرش طبقه پا یتنها م دیتوانست خشمش را کنترل کند اشتباه کرده بود با ی...نم

 گرفت یرا م شیگلوله انتقام تمام درد ها

 اوضاع خراب است صحنه را ترک کرد  دیفهم یرا دراتاق چرخاند ...انگار کمال نگاهش



 کیعشق تار

 
143 

 

 ییکه گو دیکوبیم یجور هیکرد ... ی...قلبش درد م رونیشد از اتاق امد ب یکه هرلحظه بدتر م یو حال تیعصبان با

  دیایب رونیرا بشکافد و ب نشیخواد س یم

  نییپله گرفت و ارام ارام امد پا یها لهیرا به مازار دهنده نبود دستش  شیبرا یقیموس یصدا گرید

 برادرش به سرعت خودش را به او رساند  دنینشسته بود با د یصندل نیتر کیکه نزد نیدارو

 بپرسد  یزیحالش جرعت نکرد چ دنیبا د اما

 خواست فرار کند  یبه سمت باغ حرکت کرد م میمستق نیخارج شدن ....رادو الیاز و یوقت

 دانست حالش بداست  یدانست فقط م ینم چراشو

  شدیباال چ ی...رفت شدهی:چ دیاز پشت دستش را کش نیدارو

  میبر دینگو ...فقط سوار شو با یچی...تروخدا ه سییهم فشورد :ه یگذاشت و چشمانش را رو شینیب یرا رو دستش

 سردش بود  ای؟بغض داشت  دیلرزیم شیصدا

دانست اوضاع چقدر  یکرد ...خبر نداشت نم یه به چهره اشفته برادرش مفقط نگا نیخودشان، دارو الیخود و تا

 خراب است 

 مبل پرت کرد  یبه سالن رفت و خودش را رو نیلرزان بدون توجه به دارو ی،با قدم ها دنیرس الیبه و یوقت

 دستش چشمانش را پوشاند  با

 ؟ یافتاد رفت یکنم ...اتفاق یدارم سکته م شدهی...تروخدا بگو چ نیرادو_

 ... بلند بلند، کم کم قهقه زد:اتفاق...اتفاق؟ دیخند

 اخم کرد :چت شده  نی،دارو دیباز خند و

 دیلحظه درونش به اوج رس کی یو خشم نفرت و درد همش برا تیخندش جمع شد عصبان کبارهی به

خر از اولم  یامد...اون کمال امیدر ؟قاتلییدون یشد؟میچ یدون یکل خانه را لرزاند :م شیکه صدا زدیداد م یجور 

 چرا یدون ینتونستم بکنم...م یغلط چیامد اون کثافط امد ومن ه انیبهمون دروغ گفت ...شا
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 زد  ادیو بلند تر فر ستادیکرد ا یگرد نگاهش م یبرادرش که با چشما یجلو

کنم اما چون تو  کشیت کهیخودم ت یخواستم همونجا با دستا یکنم...م یکار چینتونستم ه یچون تو انجا بود_

 نکردم یکار چیه یبود

 یخودتو بکشتن بد یخواست ی...م یگیم یامد چ انیکه شا یچ یعنیکرد اورا ارام کند :اروم باش  یسع نیدارو

 رونیب یخدارو شکر که سالم امد

خدا  نیهم شد :خداا؟؟؟کدوم خدا کهیکه هزار ت یپرت کرد جور واریرا به سمت د زیزد و گلدان کنار م یا نعره

 بدبختم کرد ...جون خودم مهم نبود 

 گرده ؟    یبرم ایدر یفکر کرد انی...با کشتن شایگیم یچ یفهمیانتقام کورت کرده م ریاروم بگ نیرادو_

حرف ها از شخص  نیا دنیشن جهیخبر داشت ...نت یکه بداند در دلش چه خبر است ...از دل زخم خوردش ک ستیک

 صورتش داد زد  یبرادرش را گرفت و تو قهیگلوله بود...تحمل نداشت  هیجز برادرش ، یگرید

کنم ...فقط به فکر خودمم ،انتقام کورم کرده  یم یدارم چه غلط ستین میشدم حال یاره پست شدم ...عوض_

 ؟؟ یفهمیم

 خسته بود  یادیدل شکسته بود ،ز یادیبود ،ز یعصب یادیرا ول کرد ،ز قشی

 ی...زندگ یگرفت مثل خودش داد زد:چرا انقدر خودخواه شد یرا م شینگران یداشت جا تیکه کم کم عصبان نیدارو

  ستیکس برات مهم ن چیه

  ستین گهید ستیزد :نه مهم ن داد

 خواستن حرمت ها رو بشکند  یبرادرش ،امشب م نهیرا بست محکم زد تخت س شیبا خشم چشم ها نیدارو

 یفهمی؟م یکش یدرد م یفقط تو دار یکرد ؟فکریدیم ارویمونده ،فقط در ی....ک یمونده لعنت تیتو زندگ یک_

 ؟؟ یدیبه خاطر انتقام از دست م زانتویتمام عز یدار یفهمینگرانتم ؟م

 به جز من پشتته و انقدر دوست داره؟ یمن مونده ؟ک ریغ تیتو زندگ یک"بلند تر داد زد "

 بزارتش: جواب یبود که ب نیبغض کرد اما خودخواه تر ا دیشا
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  رونیندارم ...از خونه من برو ب ازیکس ن چیمن به ه_

که  دی...باچشم د دیبدون اجازه از گوشه چشمش چک یبرعکس برادرش خودخواه نبود ...اشک سمج نیدارو اما

 برادرش خورد شد ...و حاال شاهد خورد شدن خودش بود

 تکان داد:باشه ...باشه  سر

 بلند گفت : یسمت در رفت و تو همون حالت با صدا به

 برات مرد ....مرد نیامشب دارو_

پگاه و چند تن از خدمه که هنوز  دنیدهنش گذاشت ،با د یشکست....دستش را جلو گرکمرشیبار د نیرفتن دارو با

 مونده بودن داد زد : الیداخل و

 کس  چی.هبمونه .. الیو یکس تو چیخوام ه ینم رونیب دیهمتون بر_

را  که کل عمارتش دیپناه برد به اتاقش و چنان در اتاقش را کوب میبشنود ،پاتند کرد...مستق ینکرد تا جواب صبر

 فرو کرد  شیلرزاند ...دستش را داخل موها

 داد  حیپنجره اتاق به رفتن تک برادرش نگاه کرد ...چقدر ساده غرورش رابه او ترج از

 برادرش را از دست داد  دیاورا اشفته کرده بود که اصال نفهم یدرحد شیایقاتل در دنید فکر

 برود ...تا نزارد درخود غرق شود ...تا نزارد داغون شود ...اما نرفت  نیخواست دنبال دارو یم دلش

 نبود که اورا اروم کند  یزیچ گاریس

 شراب  ایبرداشته  یسکیو دیبرد سمت کمدش...حالش خراب بود نفهم دست

 داشت  شیهم برا یفرق مگر

 زدیلب نم گریوقت بود که د یلیارام شدنش ،اما حالش بدتر شد ،خ یخورد ...فقط برا یبود، که پشت سر هم م کیپ

  کوبدیتو سرش م شتریکند...فقط خاطراتش را ب ینبود که ارامش نم ادشی...

 ..همانند امشب  شیای...همانند دنشی...تلخ بود همانند زندگ یبعد کیپ
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 کردم شیکز تو جدا یرد شبمن م دل

 کردم شیرها ریز زنج وانهید دل

 

 من انس به زندان نگاه تو گرفت دل

 کردم شیمن فدا ،ینگاهت بگرفت تو

 

 هرگز دیو دلم از تو نبر یبرفت تو

 کردم شیصدا وانهیقصد چو د نیبه ا من

 

 من گشت خطاکار و به زندان تو شد دل

 کردم شیمن گله از کار خطا بارها

 

 دگر یشعر و شعرها نیدگر ا ینخوان تو

 سر به راهش کردم میکه بگو نیچه سود ا پس

 

 حضورت ان شب دیشب خورد به ام رنگ

 کردم شیکز تو جدا یمن مرد شب دل

 "یمیابراه_ثهیحد"

......................... 
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 "آرزو"

شبه ...اول  میدوازده و ن کینزد ...ساعت دمیاز خواب پر یزیشکستن چ یدونم ساعت چند بود که با صدا ینم قیدق

 هیهم الک دمیکه شن ییو صدا دمیخواب د دیگفتم شا

  رونیلباسم و مرتب کردم و امدم ب عیبرگشته سر کیتاج دیشا نکهیبا فکر ا اما

 وقت شب برگشته تعجب کردم  نیا نکهیمبل نشسته ،از ا یدرست بود  بازم پشت به من رو حدسم

 ریکنه ،رفتم رو به روش:شب بخ فیامروزو برام تعر انیخواستم تا ته جر یباعث شد برم جلوتر...م میکنجکاو اما

 برنگش...  رید یلیخ

  دیحرف تو دهنم ماس تشیوضع دنیبا د اما

 ؟یگفتم :خوب دیرفتم عقب با ترد کمی

  یقرمزش نگاهم کرد :تو خوب تر یچشما با

خواستم برم عقب که دوتا دستشو گذاشت دو  دهیشده ، بلند شد امد طرفم،ترس یجور نیچرا ا نیکردم ا مکث

  دیطرف شونم و به سمت خودش منو کش

 ؟؟ینگاهش کردم :م..مشروب خ..خورد دهیترس

 ادیزد :اره ...اونم ز یا قهقه

 گلوم قورت دادم و خواستم خودمو بکشم کنار که محکم تر بازوم فشار داد : اب

با داد "تونه بخوره  یابم نم یکس حت چیخونه منم...بدون اجازه من ه نیا ؟اربابیدستم فرار کن از یخوا یچته م_

 ؟؟یفهمیم"گفت 

 زده سرمو تکون دادم :شما حالت بده ...تروخدا ولم کن  وحشت

 بهم ،واقعا کمرم درد گرفت  دیو چسب واریبه د دتمیکوب محکم

 ... یبمون دیجا با نی؟نه تو تا ابد هم یبر زارمیم یهه ولت کنم ؟فکر کرد_
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 برم  یزاریم ینگفت شبیکرده گفتم :مگه د بغض

بود،نظرم عوض شد ...من تورو به خاطر بابات نگه داشتم  شبید شبیشد :د یدوباره جد افشیزد اما ق یا قهقه

 خوام تورو معامله کنم یشدم اما...اما االن م الیخیب شبیلحظه د هیخوام بهم کمک کنه ... ی...م؟باباتییشنوی...م

 "مکث کرد و ادامه داد"

   یباهاش دار ی...پس چه فرق ییمگه نه ؟توام مثل اون کمال یتوام از اون خانواده ا_

 منو معامله کنه ؟ گهیم یچ نینگه داشته بودم از دست دادم ...ا یاشکامو که زور اریکم اخت کم

االن مسته بدبخت شدم رفت  نکهیبه ا یسگ بود وا یدرحالت عاد نیشار دادم اگذاشتم رو دستش و ف دستمو

 لب هام  ی،نگاهش افتاد رو

 چشمام  رهیشد، سر بلند کرد و خ شتریکه سپهر سرم اورد امد جلو چشمم ،شدت اشکهام ب ییلحظه بال هی که

 خورد : یکه نفس هاش به صورتم م یامد جلوتر طور کمی

کس... تو و امثال تو که فقط دنبال  چی،ه بوسمینم امیدر ریکسو غ چی...ه ادیمثل تو خوشم نم ییمن از دختره ها_

  دیهست یزیارزش تر از هرچ یبرام ب د،یا افهیپول و ق

  یبغض لب زدم :تو مست با

  ستمی:ن دیصورتم غر تو

  نمتیخوام بب ینم رونیول کرد  رفت عقب :از اتاق من گمشو ب بازوم

 خول وانهیشده بود نگاهش کردم ...د سیکه از اشک خ یصورت و یناراحت با

  ستمی،باعث شد از حرکت با نیبا زم یزیبرخورد چ یصدا هویبه سمت در اتاق رفتم که  

  ادهیداد دردش ز یمعدش بود ...گاز گرفتن لبش نشون م یدستش رو کیتاج

 اصال به من چه  ریبم فتهیاز درد ب یجهنم ...مردک روان به
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در خشک شد ،زود باش ارزو در باز  رهیدستگ ینالش بلند شد ...برنگشتم ،دستم رو یخواستم برم که صدا دوباره

  یکه چ یسادیکن برو ،وا

 نالش کل اتاق پر کرد ...لعنت به من یصدا

 کردم با گرفتن بازوش بلندش کنم  یسمتش و سع دمیدو

 خوام  ی..کمک تورو نم رونیود :برو ببهم انداخت اما صورتش از درد جمع شده ب یسرد نگاه

 و بلندش کردم : دمیدستشو کش تیعصبان با

 ادیخونه مزخرفت خوشم م نیازتو و ا یلیجهنم برم ...فکر نکن خ نیمن از خدامه از ا_

 ؟یخورد یزیمعدش بود رفتم کنارش :از صبح چ یتخت پرت شد ...دستش رو یرو

  انهی یخورد گمیزهرمار :م یکرد ا نگام

 ناله گفت : نخوردم  اب

 :دمینمناکم کش یبه چشم ها یکردم و دست یاخم

  یدرد داشته باش دمی...با یخورد یاونوقت احمق ؟مشروب با معده خال یگیبه من م_

 بمیپش کل غرورمو شکست و تخر قهیچند دق نیهم نکهیدونم ،با ا یکردم ...چراشو نم یم یکار دینداد ...با یجواب

 و رفتم سمت اشپزخونه  رونیب دمیکرد ،دو

 بمونند نجایخدمتکارا ا دیبود ...مگه نبا یخال اما

 ... ینیکره گذاشتم تو س دنیبا د خچالیرفتم سمت  عیهمتون راحت شم ...سر دیریبم ی...ا رونیکالفه دادم ب نفسمو

  دیچیپیاز درد به خودش م بایتقر کیبرگشتم تو اتاق ،تاج عیسر

 کره برداشتم :زودباش بخور  کمیگذاشتم رو تخت و  ینیس

 خوام  ی...نم رونیدرد گفت :برو ب با
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که سرش  یسمت خودم ،جور دمشیبا دوتا دستم از شونه هاش گرفتم و کش یتخت و زور ی،کال رفتم رو یعصب

 پاهام قرار گرفت  : یرو

 ؟یاریاز درد تا صبح دوم ن یخوا یپسره مغرور کله خر...بخور المصب م_

 و تمام کره رو چپوندم تو حلقش نشیدستمو گذاشتم رو قفسه س هیداد ..مردد  ین ممدام سرشو تکو 

 خوره یاورد باال و دستمو گرفت :داره حالم بهم م دستشو

 خوام بهم بخوره  یپس زدم:منم م دستشو

ر د ی...جلو رونی...گالب به روتون انقدر باال اورد که رودشم امد ب یبهداشت سیسمت سرو دیشد و دو بلند

 منتظرش بودم .. ییدستشو

 نداشت ... یفرق چیبا گچ اتاق ه رونیامده ب یوقت

 گرفتم و برشگردوندم به تخت  ربغلشویداد که رفتم ز هیتک وارید به

  ستین شیرسما معدش به فنا داده حال نیکرد ا یدرد چشماشو بست و به صورت دمر افتاد رو تخت ...باز ناله م با

فحش  تیگشتم ،کل خاندان و عمشو مورد عنا یو کشو هارو م نتیهمون طور که کل کاب رونیاز اتاق امدم ب اروم

 هام قرار دادم 

 اق برگشتم تو ات عیسر لیزنجب ییکنم ....بعد از درست کردن چا دایپ لیگشتن تونستم زنجب یبا کل باالخره

 کنه یبخور سوزش معدتو بهتر م نویا_

 نگاهم کرد  برگشت

 کارا؟ نیا دهیمثل من بع یکیاز  هیش زدم :چبه صورت یپوزخند

 کرد  سکوت

 درو قفل کردم ... یتکون دادم و برگشتم تو اتاق  خودم ...فور یسر

 کنم  هیگر نمیبغل که فقط بش هیخواست ... یبغل م هیدلم  دی...شا نیدر سرخوردم و افتادم زم کنار
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 کنم ...تا اروم شم  هیبغل که نگه چته ...فقط گر هی

 آمد  یخوابم نم گهیتختم چپوندم اما د یکردنم نداشتم ...خودمو تو هیگر ینا گهید یول

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

 "سوم شخص"

 کنار تخت انداخت  وانیبه ل یشد ...نگاه زیخ مین کمیتخت  یرو

  دیرا نوش وانیداخل ل اتیاز محتو یاما نه به اندازه سوزش قلبش ...دست برد و کم سوختیم معدش

 معدش گذاشت ارام بلند شد  یبود ،دستش را رو مانیکه زد پش ییاز حرف ها دیشا دیبه گردنش کش یدست

 در زدن خشک شد،  ی...دستش درهوا برا ستادیگناه ا یدر اتاق آن دخترک ب یجلو

 خراب است  یاالن حال خودش به طرز وحشتناک نی؟هم دیخواست بگو یاو چه م به

 آن نشست  یرفت و با درد رو زکارشیم یسمت صندل مان،بهیپش

 ساعت داخل اتاق حاکم است.  کیت کیت یصدا تنها

 هیداشت که بهش تک یزندگ نیرا در ا یگریکاش کس د یزد ...ا هیتک یرا درهم فرو ،و سرش را به صندل دستانش

 زند 

  شیقدمت تمام زندگ هیسکوت کردن  دیخواست ،شا یهم افتادن ...دلش سکوت م یرو چشمانش

 ازاردهنده بود یخبر یب نیکس از دلش خبر نداشت و چقدر ا چیشد تو خاطراتش ...ه غرق

 است  یبیعج تیحکا

 ...شودی،تمام درد ها و خاطرات تلخمان به روز م میرس یشب که م به

 یزیشکستن چ یصدا با

  زدیعدد سه بهش چشمک م یرا باز کرد ساعت رو شیها چشم
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 زد  رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز جا یآمد ...به سخت یم نییاست اما صدا از طبقه پا یبود عمارتش خال مطمئن

تو عمارت مونده ..مگه نگفتم همتون  یکرده :ک یچیرا که از دستورش سرپ یپله ها خطاب قرار داد هر گستاخ یباال

  رونیب

  نییپانرده ها گذاشت و امد  یجواب ماند اخمش پر رنگ ترشد ...دست رو یب یوقت

 ؟ ستین یباشمام ...کس_

 ...و نگاهش را به اطراف انداخت  ستادیسالن ا وسط

احساس کرد ...انقدر  شیکه در پهلو ی،همزمان شد با درد وحشتناک کیشل یسمت اشپزخونه که صدا برگشت

 ناله کند  دوزانو افتاد  دیشد که فراموش کرد نبا ادیدردش ز

 ، شیپهلو یگذاشت رو دست

 شده  کیکه بهش شل یدرد صورتش جمع شد و برگشت به سمت از

 چه کار کند  دیدانست با ینم تیاز خشم و عصبان شیدو فرد رو به رو دنیبا د اما

  دیکن یم یدرد داد زد:تو خونه من چه غلط با

 چه طرز برخورد با مهمونه نی...ایمهمون دمیداد :امد یجلوتر امد و تفنگش را تکان انیشا

 زد  شیزخم یبه پهلو یرفت و لگد محکم نیاز ب انیدرد داشت ..خواست بلند شود که لبخند شا نیرادو

  دیچیپیو افتاد ... به خودش م دیاز درد کش یادیفر

 ؟ میکار دار یلیمنو تو باهم خ یگفت ادتهی؟یمنو خراب کن یمهمون یامده بود_

 زد  یو دور دیخند بلند

 شد نشست  یکه تو خون خودش داشت غرق م ینیرا از کنار برداشت و درست باال سر رادو یصندل

 همه مدت رو برات جبران کنم  نیتا ا دنتید امی...گفتم خودم ب یوقته دنبالم یلیخ دمیشن_
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 کشمت  یک..کثافط ...خو..خودم م یخشم نگاهش کرد :توو...تو با

 سناک ...چقدر تر ی...وا یکش یزد :منو م یا قهقه

 یانداخت :اشتباه کرد نیشد  داخل گوشش طن یم کیمنظم بهشان نزد یکه با قدم ها یکمال یصدا نباریا

   یکرد یانقدر عجوالنه رفتار م دیپسر...بهت هشدار داده بودم...نبا

 شد  یقطع م شیهم داشت برا دنیبود که کم کم راه نفس کش ادیسرش را بلند کرد ...دردش انقدر ز یکم نیرادو

 ...شم..ایپست یلی...خیاشغال ی..لیخ_

 نبود که دربرابرش مقاومت کند یزیکم چ رخوردنیادامه دهد ت نتوانست

 بلند شد : شیو از جا دیخند انیشا

مکث کرد و با "اما حاال ... یاولش چرا،خوب واسه خودت نفوز و قدرت دست و پا کرد ینبود یخوب کنیتو باز_

  یخارج ش یوقتشه از باز"ادامه داد یلبخند مرموز

 مهم نبود ، شیرا بست ...مرگ که برا شیبا درد چشم ها نیرادو

 بهش کرد ... یو با حرص نگاه کوتاه ستادیسرش ا یباال یکمال

  هیباز شی....وقت ات دی:بچه ها شروع کنانیشا

 ی...خانه ا ختنیر یو اطراف سالن م لیوسا یرو نیانداخت که چقدر راحت بنز یافراد یحالش را رو ینگاه ب نیرادو

 که سالهاست داخلش پر از خاطرات است یکه خودش با جون دل ساخته بود...خانه ا

 انیکه شا فتادیهم م یداشت رو شیکارشان را بدهد ...چشم ها نیتوانست جواب ا یناتوان شده بود که نم چقدر

 خم شد  شیزانو جلو یرو

 ختیر یم نیرادو یرا رو اتشیزخند ارام درش را باز کرد و همان طور که محتودستش بود، با پو یتر کیکوچ یبطر

 ...بهت خوشبگذرهایدر شیلب زد :پ

 بهش انداخت  یحال اما پر از خشم و نفرت یب نگاه
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پرت کرد و همان طور که به سمت  یرو گوشه ا یخال یبطر انیهم ...شا یشد و افتاد رو نیسنگ شیکم چشم ها کم

 رفتن ...فندکش را روشن،و به داخل خونه انداخت  یم رونیب

  دیبارونش کن ری...اگرم امد تادین رونیخونه ب نیاز ا یخر چیه دی...مطمئن ش دیبمون رونیب نیهم_

 ام کنارش جا گرفت  یشد و کمال نیتفاوت سوار ماش یب

 م؟ینکرد یادرویز_

سره پ نیسرتوعه ...خداتو شکر کن که تورو هم مثل ا ریزاتفاق همش  نیانداخت :ا یرا به کمال تشیپراز عصبان نگاه

 حرکت کن"سرچرخاند سمت راننده "کباب نکردم 

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

 "آرزو"

واضح  ییدا یاما صدا هیک اروی نمیکردم ...نتونستم بب یکه داشتم پشت در اتاق پناه گرفتم و گوش م یتمام ترس با

 امد  یم

سر  ییچه بال نمیتا بب رونیصداها قطع شد اروم امدم ب ی...وقت هیمنظورش چ دمینفهم یباز شیگفت ات یوقت

 امد  کیتاج

 دیرس یبه مشامم م نیبنز هیشب یزیدود و چ یشدم بو یتر م کینزد نییبه پا یهرچ

 کرد. یم یجهنم رو تداع هیاز  یوحشتناک یکه تازه روشن شده بود فضا یشیخونه توسط ات کیتار بخش

 صحنه رو به رو ماتم برد  دنید با

  نییپا دمیپله هارو دو عیسر دهیترس

 سرش اوردند ییکو؟نکنه بال کیگرفته ؟چشم چرخوندم حاال تاج شیخونه ات یخودت کمک کن ،واسه چ ایخدا

 سخت شده بود دنیگرفت نفس کش یکه کم کم داشت همه جارو م یاون همه استرس و دود با

 باهاش فاصله نداشت  ادیز شیافتاده  بود و ات هوشیوب یمبل خون کینزد کیتاج
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 سمتش  دمی...دو دمیدونم چرا انقدر ترس ینم

  یپاشووو لعنت میریمیبلند شو ...بلند شو االن م کیتاج_

 سرمو خم کردم سمت لباسش  کمی، سهیدادم دستم که به لباسش خورد حس کردم خ یتکونش م یه

 خود خدا  ای دهیم نیبنز ی...بو یبو_

 گفتم :پاشوو غیتکونش دادم و با ج شتریب

 رمق باز کرد  یب چشاشو

 اید..در_

  سوزهیخونه داره م میبر دیمنم ارزو بلند شو با هیک ایشونه هاش گرفتم :در از

 بهم کرد  یجیگ نگاه

 جزغاله بشم  نجایخوام ا یبلند شو تروخدا من نم_

 بغلشو گرفتم  ریگاه بدنش کرد و اروم بلند شد...همه توانمو جمع کردم و ز هیچشمام شد ودستشو تک رهیخ

 داره ؟ میا گهیدر د نجایو کم کم کل خونه رو دود گرفته بود :ا سوختیم شیات یکال تو زبانه ها یورود در

 کرد یکیکوچ یبه راهرو یحال اشاره ا یب

 ایب _

 هوشیهر دوتامون به خاطر دود ب گهید کمی دمیترس یداشت م یقدم برم یوزنش رو من بود ...و واقعا به سخت همه

  میش

  سادیوا کیدر تاج کینزد میاز راهرو گذشت یوقت

  یریزودباش چرا نم_

  اریمدارکه ب ی:برو اتاقم ...هر..هرچ دمیگذاشت رو شونم ...تو چشماش واقعا التماس د دستشو
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  میسوزیمدارکته؟بابا م یبرا یداد زدم :االن وقت نگران یعصب

 کنم  یلب زد :خو..خواهش م اروم

 نگاه کردم  رهیصورتش که آثار درد توش کامال مشخص بود خ به

  سای:وا دمیکش یکالفه ا پوف

ل ک ادیز یقرض کردم برگشتم تو سالن از گرما هیاز همسا گمیسر خورد ...دوتا پا داشتم چهار پنج تا د وارید کنار

 عرق شده  سیخ کلمیه

  هیچ ایبدبخت نیکرمتو شکرت اخه ا ایخدا

 شد  ینم یزیرفتم چ یم عی..اگر سردیکم به راه پله رس یلیخ شیات

چندتا بود همه رو  زشمیم یرو فیچپوندم تو ک دمیکاغذ و پوشه د یاز رو تخت برداشتم هرچ فیک هیباال ...  دمیدو

 برداشتم 

 شانس منه دیبرم که چشمم افتاد به گاوصندق ... زانو زدم ،درش بازبود، شا خواستم

 کردم  یکل صندق هم خال 

  رونیب دمیو دو بمیبود کردم تو ج زیکه رو م شمیسر گوش اخر

کردم درحد  یبشه ...سرفه م یریهام جلوگ هیدود به داخل ر شتریدهنمو گرفتم تا از ورود ب یگوشه شالم جلو با

 بنز...

   دمیشن یفیضع یزوزه ها یبه راهرو برسم صدا نکهیاز ا قبل

دست بردم و  عیکرد ...سر یکرده بود و اروم صدا م ریمبل گ ریز یکیفشار دادم ...و مینیب یرو شتریو  ب شالم

  یوونیشده بود ح ی...دودرونیب دمشیکش

 خدا  ینبود ...ا یا گهید زیچ_
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گرفتم  بغلم ریز یکیدستم ساک و و هیبا  یباز بود ...باهر سخت یچشمش زور دمیرس کیکنار تاج یکردم ،وقت بغلش

 دوباره بلند شه کیدستم کمک کردم تاج هی...و با 

 .... ادیخوشم م رغضبیپسره م نیا شتریب یکیاز و یعنی

 طرف  هی لمیگور نیا ینیطرف سنگ هی فیک

 ادشیعقب انداخت ،از وزن ز یخودشو صندل کمیجلو و تاج یرو گذاشتم صندل یکیو و فیباز کردم ،ک نیماش در

 روشن کنم  نویماش یفکر کنم اخر سر کمرم بترکه...خودمم سوار شدم :چه طور

 به داشبورد اشاره کرد ... شیبا دست خون یحال یب با

 نیدوتا ماش الیو یروندم ،جلو یاصل ابونیبه سمت خ الیتونستم گاز دادم ...از پشت و یکه م ییزدم و تاجا استارتو

 ...دنیبود و خداروشکر که مارو ند

 یلیخ یصندل یرو یکیراحت شد سرعت کم کردم ،و المیخ کمیو  میدور شد یحساب یروندم وقت یادیسرعت ز با

 دهیمظلومانه خواب

  کمینگران حال تاج 

 بسته بودن چشماش لب زدم: با

  دارشوی..نخواب بیداری...ب یه_

  دارمی:ب دمیشن یم یکه به سخت ییحال و با صدا یب

  مارستانیبرمت ب یاالن م اری:دووم ب رونیکالفه دادم ب نفسمو

 نه..._

  یدار یزیکنم خونر کاریپس چ_

 نداد جواب

 کنم  کاریسمتش :باتوام پس چ برگشتم
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 یبلند شو لعنت یبه سمتش خم شدم و پشت سرم تکونش دادم :ه عیوحشت زده زدم کنار، سر  ومدین ییصدا بازم

 بلند شوو نیرادو"داد زدم "  یریمیچشاتو باز کن...نخوا ب م

د بو بمیکه تو ج شیکردم ...کال مخم هنگ کرد با زنگ خوردن گوش یم کاریچ دیشد با یاشکام جار یک دمینفهم

  رهیمیداره م دیناله کردم :تروخدا کمک کن هیبرداشتم و بدون نگاه کردن به اسم طرف با گر عیسر

  رهیمیداره م یک شدهیباش چ ؟ارومی:ارزو خودت نینگران دارو یبندش صدا پشت

 کنم  کاریده تروخدا بگو چ یشه ...جواب نم یپا نم نیلب زدم :رادو هیگر با

  ییبگو کجا ریاروم بگ_

 از ترس سکسکم گرفته بود  دمیبه چشمم کش یدست

 ...نابویوسط خ_

 بده  ینشون هیارزو ..اروم باش با دقت نگاه کن  ابونیکدوم خ_

 **دیمرکز خر.. یچرخوندم به اطراف :روبه رو... نگاهمو

  امیاالن م_

اشو االن پ نیبلند شو ...رادو رغضبیصداش کردم :پسره کله خر ...م هیبا گر کیقطع کردم و برگشتم کنار تاج یگوش

  یبلند ش دیرسه....تو..تو با یداداشت م

 خلوت خلوت ... ابونیکنم ...ساعت چهارصبح بود و خ یم هیبلند گر یتوجه نبودم که دارم با صدام اصال

 شروع به سر صدا  یکیمن و یها هیتونست کمکم کنه ...با گر یبود م یاگر کس دیشا

ود ب هیفقط گر میکمتر شه و همون طور شیزیداشت....با دستم رو زخمشو فشار دادم بلکه از خونر یزیخونر پهلوش

  یکرد...بعد از گذشت مدت زمان سیکه صورتمو خ

 لحظه وحشت زده برگشتم  هیشونم  یرو ینشستن دست با

 ادم همراهشن  یشد ...تنها نبود و کل شتریب می...گر نیدارو دنیبا د اما
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  میبر دیبا دیکرد منو اروم کنه رو کرد سمت افرادش :زود باش یم یطور که سع همون

 ت...اونارم برداشستیجمعش کرد ،االن که وقت لبخند ن عیزد اما سر یافتاد لبخند محو فیو ک یکیکه به و چشمش

  میشد گهید یالیو هی اطیکه وارد ح دینکش قهیباال بود که به چند دق نیسرعت ماش انقدر

 یاز اتاق ها و پشت بندش همون دکتر یکیبردن تو  نیشکه بودم ...سه نفرم رادو شترینشستم ...ب دهیمبل ترس یرو

 شناختم رفت تو اتاق  یکه م

 ... ریتموم شد ...اروم بگ شیارزو ه_

 بودم  دهیسرمو تکون دادم ،درحد مرگ ترس فقط

سامان   شدیخطاب قرارش داد:چ یبرگشت سمتشو با نگران نمیبلند شدم ..دارو عیامدن همون دکتر از اتاق سر با

 ...حالش چه طوره 

 ... ارهیوگرنه تا صبح دووم نم مارستانیب مشیببر دیبا ستیخوب ن تشیصال وضعا _

 هیکنه ... یم دامونیپد*رسگ پ انیبرسه اون شا مارستانیب نیپامون تو اول یدون یداد زد : نم یعصب نیدارو

  یجا درمانش کن نیهم دیبکن با شیکار

 کنم یمن چه غلط یخوا یشه .. گلوله خورده م یداد زد :نم هویشده بود  شیکه استرسم قاط یتیبا عصبان  سامان

 ،اونم دست تنها ...

 نم ک یبرات جور م یالزم داشته باش ی...هرچ یکن شیکار هی دیحالش بدشه ...با یبزار دیدونم سامان  ..نبا یمن نم_

 یکار ییتونم تنها یما به خدا من نمبرام از برادر با ارزش تره ..ا نیرادو یدون یادامه داد:خودت م یبا ناراحت  سامان

   ستمین ی...من که دکتر جراح ستین یزیکنم ...بابا گلوله خوره کم چ

 ؟ یباشه چ گمیجرا...ح د هیبه ذهنم خورد :اگه... یجرقه ا هوی

 ؟ میاریبرگشتن سمتم:جراح از کجا ب دوتاشون

 شیاریب یبر دیسرا..غ دارم ...فق..ط با یکی..یمن.._
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 دنبالش  رمی:کجاست هرجا باشه مستادیامد جلو و رو به روم ا نیدارو

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

رفت  نیکه دارو شیساعت پ میکرد ن یکنم سامان  تمام تالششو داشت م کاریاز استرس چ دیدونستم با یاتاق نم تو

  نمیاروم بش ینتونستم حت

  شهیامان  امد کنارم :نگران نباش درست م...چشم به در بود که س میدار ازیواقعا به کمکت ن ایخدا االن

 نگاهش کردم  فقط

 یندلتو ص شتریب کمیو  نییدونستم ...سرمو انداخت پا یکه داشتمو نم یحال و احساس یحت ایرفتارم  لیدل خودمم

 جمع شدم 

و  دادیداد و ب یتنهابرگشت، اما با صدا نی...اول فکر کردم دارو رونیب میدیدو اریاخت ی،ب الیو اطیبه ح نیورود ماش با

تنگ  یلیبغض کردم ...واقعا دلم براش خ یداد از خوشحال یم نایکه داشت به جدو اباد ا یا جدهیمثبت ه یفحش ها

 ...ادیز یلیخ یلیشده بود خ

 :فاطمه  ستادمیا نیماش کینزد

 از محافظا برداشت و برگشت سمتم  یکیرو کله  فشیک دنیاز کوب دست

 نیا" دیبه گونم کش یامد جلوتر و دست"ینیامکان نداره ....آر..آرزو واقع نیگرد ومتعجب بهم نگاه کرد :ا یچشمابا

 ؟یخودت

 از هم باز کردمو گرفتمش تو بغلم :اره خودمم دستمو

 یم کاریچ نجای...حالت خوبه ... اصال تو ایتو زنده ا یو محکم منو به خودش فشار داد:کثافط عوض هیگر ریز زد

 یهمه وقت کجا بود نی...ایکن

 یدارم...خواهش م ازیاما ...االن به کمکت ن نمتیبیبهش زدم :خوشحالم م یخودم جداش کردم و با اشک لبخند از

 کنم  

 ...  ی:چ دیبه چشمش کش یدست
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  رهیمیهست که داره م یکیامد جلوتر : نیدارو

 چه خبره نجایکرد :ا نیبه من و دارو یجینگاه گ فاطمه

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

  دیباریو استرس م یکنارم نشسته بود ،از چهرش نگران نیمشغول بودن ... دارو نایبود ا یساعت کی

 ؟ شهیحالش خوب م_

اروم بلند شد و دستشو به  دینگاه منتظرمو د ینگاهم کرد خودمم از سوالم تعجب کردم اما وقت یجور هی برگشت

ن کردم ...لعنت به م یولش م دی...نبا زاشتمیتنهاش م دیمنه...نبا رهی...همش تقص دیه ...باخوب ش دیسرش گرفت :با

 مرگ کنند یصد دفعه ارزو یارم که روزیم یو کمال انیسر شا یی..به خدا اگر خوب نشه ،چنان بال

 ؟یکجا اورد محافظارو از نیا "به پنجره انداختم  ینگاه"کجاست ... نجایسکوت کردم و ادامه دادم :ا یکم

 ...اون محافظام از افراد خودم هستن دمشیاز خارج برگشتم خر یخونه خودمه ..و وقت نجایا_

 رو دارم که پشتم باشن ییمنم واسه خودم کسا"انداخت  نییزد و سرش را پا یلبخند تلخ"

  کیامد هم سر تاج یهم سر من م ییبال هیمطمئنم االن  یاگر نبود یعنی...یکرد دامونیپ یچه طور شبید_

 تکون داد و کالفه ادامه داد: یسر

خودمو رسوندم  یچه طور یدون یگرفت بهم زنگ زد ...نم شیخونه ات یاز افرادمون وقت یکیکردم ... تیخر شبید_

ردن ته نک دایپ یزیگفتن هنوز چ نکهیشدم ...ا نیبودن ...نگران رادو دهیرس سایو پل یشد اتش نشان رید ی...ول الیو

 بیرتت دیبهم داد..البته ناگفته نماند که با ارویانگار دن یزنگ زد ی...وقت دیدوارم کردن که شما دوتا زنده ا یلم امد

 میکن یچه غلط دیبا میحالش خوب بشه و بفهم نیکه رادو یرو بدم تا وقت یمرگ جعل هی

 طاقتم تموم شد : گهیگرفتم و بهش نگاه کردم د نیاز زم نگاهمو

شما از کجا شروع  یاصال دشمن"مکث کردم و ادامه دادم "باهاش کرد  ویکار نی...چراهمچ  هیک انی...شا نیدارو_

 شد 

  هیطوالن انشیبهم کرد و دوباره نشست :جر ینیغمگ نگاه
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 و شروع کرد : نییشدم بهش ،اروم سرشو انداخت پا رهیخ

ق برادرم عاش دمیبرگشتم د زیازون یوقت شی...پنج  سال پنبود ...از اول وارد کار خالف نبود  ینجوریاز اول ا نیرادو_

 خوشحال شدم که عاشق شده  یلی...خ اسیکه اسمش در یشده ...شده بود مجنون ...مجنون دختر

 بگه  شویدادم و منتظر نگاهش کردم تا بق هیتک یصندل به

 میتیکرد همه کار ...فقط مشکلش  یهمه کار براش م نیبود ...رادو یمهربون و البته خوشگل یلیدختر خ ایدر_

 اصال مهم نبود ... نیرادو یبودنش بود که برا

 :رونیاه مانند داد ب نفسشو

 تو شرکت به مشکل برخورد  نیرادو نکهیروهم گذاشته بودن تا ا یقرار عروس یگذشت و اونا نامزد کردن ...حت_

  شدیبعدش چ_

 : دیبه دهنش کش یدست

ها باهاش درافتاد ...به اسم  بیرق نجوریکرد واسه ا یکه سرش درد م نمیشرکت ...رادو بیکله گنده شده بود رق هی_

 حاال به هر یمظفر یکه برا ینیشروع شد زم نیزم هیاونا سر  ی،اونم تو کار ساخت و ساز بود ...دشمن یمظفر انیشا

 ضرر کنه ... یلی...و باعث شد شرکت اون خ دیخر نیاون زم هزودتر و با رشو نیبا ارزش بود ..و رادو یلیخ یلیدل

 : ستادیپنجره ا کیبلند شد و پشت به من نزد یرو صندل از

 سی...اون مدارک داد به پل هیقاچاقچ یمظفر دهیکرده که نشون م دایچندتا مدرک پ هیبهم گفت  نیروز رادو هی_

رار و اون از مرز ف رهیبگ ویتونست مظفرن سیاما نشد ...حرف تو گوشش نرفت ...پل رمیکردم جلوشو بگ یسع یلیخ

 انتقام  یکرد ...اما ادماشو فرستاد برا

  ستادمیا کشیلرزش صداشو حس کردم ...بلند شدم نزد دیکه رس نجایا به

 که براش با ارزش بود  یپس رفتن سراغ کس ارنیخواستن ب ی...بال سرش خودش نم نیانتقام از رادو_

 ایدر_

 زد : یتلخ لبخند
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 التماس یبه مظفر یکرد تا اونا ولش کنند ...حت یکنه ..هرکار داشیزد تا پ یبه هر در نیرادو دنشیدز یاره ...وقت_

 نی...فقط عکساشو واسه رادو میکن دایپ میجسدشم نتونست یکشتن ...حت یبه طرز بد ارویشد ...اونا در ریکرد...اما د

 فرستادن تا زجرش بدن 

 اشغالن  نایدهنم گذاشتم ...چقدر ا یوبغض کردم دستمو جل خودمم

 تا دیشد ...طول کش یگرفت ...من اگر نبودم کل شرکتش ورشکست م یمدت که افسردگ هیشد  ونهید نیرادو_

 سرپاشد فقط تو  فکر انتقام بود  یدوباره سرپاشه و وقت

ه دون یگرفت خودش دست به کارشه ....خدا م میشد که تصم نیکنه ..ا دایپ یاز مظفر یزیچ چینتونست ه سیپل

 دایپ یاز مظفر یکرد تا نشون یسر خود بره دنبال انتقام،هرکار دی،اخه ادم که نبا رمیکردم جلوش رو بگ یچقدر سع

 تو اشنا شد ... ییکنه، که با دا

..و کرد . داینفوز پ یزود کل یلیو مصمم بود که خ یجد انیجر نیکردن اون ،وارد کار خالف شد و انقدر تو ا دایپ یبرا

 شد  یبعد پنج سال حرفه ا

 و باز ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

درتماسه و به ما دروغ گفته ،و  یبا مظفر یداد که کمال یداشت بهش اطالعات م یدونم ک یچند وقتم نم نیا_

 یکاش نم یبدون دعوت رفت ...و ا ویاون مهمون نیهم یمطمئنش کرد...برا شتریب یکه تو با اون عکسا کرد یدییتا

 داغون شد انیشا دنیرفت...اونجا با د

 ...  دیو شا ی،تنفر،دلسوزیبهم دست داد...ناراحت یحس هیکه زد کال سکوت کردم و  ییحرف ها با

بود  یشد ...عجب شب یکم کم داشت روشن م رونیسکوت کرده بود ...هوا ب نمی...دارو نییانداختم پا سرمو

  یلیخداوک

 کرد  یپاکش م یبود و داشت با دستمال یباز شدن در نگاهمو انداختم سمت فاطمه که دستش خون یصدا با

 حالش خوبه ؟ شدیچ_

 یعنیتا االن زنده مونده  یاز دست داده ول ادیتا االن زنده مونده واقعا معجزس ... خون ز نکهیکرد:ا نیبه دارو ینگاه

  شهیخوب م
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 که مشخص بود خوشحال شده به سمت اتاق رفت  نیدارو

 ازت تشکر کنم؟ یبه روش زدم :چه طور یفاطمه و لبخند یجلو رفتم

 یدر مانق نجای...وگرنه هم یمفصل بهم بد حیتوض هی دیانداخت :اول با ینگاهم کرد و دستمال تو اشغال تیعصبان با

 چشات  یجلو ادیب یبُعد شیزنمت که جدو ابادت ش

 سمت مبل : دمیبهش زدم و دستشو کش یلبخند

 حالش بهتر نشده ؟ نی...ارمشدنیچ نی...اما اول بگو مامانم و ارم گمیم ویهمه چ_

  هیگفت :راستش نه هنوز همون جور یلحن اروم با

 کرد و ادامه داد : یاخم

  یکه تو مرد می...ما فکر کرد شدیچ یمدت نبود نیا یدون یم_

 مردم  یچ یعنیگفتم : متعجب

 تکون داد: یسر

هفته تمام همه  هیقوزباالقوز... یطرف توام شد هیکرد ...برادرت  دایپ یمامانت چه حال یدون ینم یگم شد یوقت_

 میمادرت خونتون بود دنید یمن و مامانم برا ی،وقت تییدا شیدو روز پ نکهیمنو مائده ...تا ا یحت دمیدنبالت بود

  "خبر ...خب:مکث کرد  نیا دنیکردن...و مادرتم بعد از شن دایو جسدتو پ یامد و گفت تو مرد

 گفتم : هیبرداشتم طرفش و دستاشو گرفتم با گر زی...خ گهیم یچ دمیلحظه کال نفهم هیگرد شد  چشام

 سرش امده بگو که حالش خوبه  یی...فاطمه تروخدا بگو چه بال یمامانم چ_

 از حرکات من لب زد : دهیترس فاطمه

 خبر مرگتو اورده انقدر شکه شد که از حال رفت  یقلب کنه حالش بد شد وقت وندیمجبور شد پ_

 سرش امد هان؟  ییخدا چه بال ای_

 کردن  یو متعجب به من نگاه م رونیو سامان امدن ب نیمن دارو یو التماس ها هیگر یصدا با
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دونه مادرم قلبش  یاون کثافط مگه نم"گفتم  غیباج"سر مامانم امده باشه .. یی..اگر بالبخشمشونیبه خدا نم_

 استرس بهش دست بده  دیدونه نبا یمشکل داره ..مگه نم

 منو تو بغلش گرفت : فاطمه

چند وقت تحت نظر  دیقلبش کردن ...با وندیصبح پ روزید ستیبد ن یلیاروم باش ارزو ...به خدا مادرت حالش خ_

  شهیباشه مطمئنم خوب م

 :لب گفتم  ریبغض ز با

 ...پ..پولش از کجا امد ؟ میبد میخرج عملشو نداشت_

 داد گفت : یکه منو به خودش فشار م یطور همون

و عملو  مارستانینفر کل خرج ب هیکردن  یدونم همون شب که مادرتو بستر یدونم از کجا امد فقط م یبه خدا نم_

 داد...

 رونیرفت ب ریاد بهم سر بزکه تا چشمش افت نیدراوردم ناخداگاه نگاهم رفت سمت دارو شاخ

 دنبالش  دمیو دو دمیکش سمیخ یبه چشما یدست

  سایلحظه وا هی_

 :بله  دیکش یقینفس عم ستادیپشت بهم ا نیدارو

 گمیجلوش:کار شما بوده؟....خرج عمل مامانمو م رفتم

 نگاهم کرد: کمی

 نه..._

 رفتم جلوتر: گهیقدم د هیکردم و  یاخم

 ...میپول عمل جور کن میزن یزورم میدوساله دار کیما نزد _

 ادامه دادم: کارشما بود دیباترد
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 :نییو سرشو انداخت پا بشیکرد تو ج دستشو

 ازم خواست  نیبود که رادو یزیراستش کارمن نبود...چ_

 نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب

کرده و حال  یچه غلط تییگفتم دا نیبه رادو یازهمون موقع که تورو اورد ،ازم خواست مراقب خانوادت باشم...وقت_

 ناراحت شد...پول عمل اون داد یلیمادرت بده خ

  مییو دا دنید رهیحالش بد شد ....همون روز که بهم گفت م کیتاج شیامد درست دو روز پ ادمیشکه بودم ... کمی

 هیقطعا فقط دلسوز یکرده ،اخه رو چه حساب یکار نیواقعا همچ یعنیشد ... یجور هیحرفا  نیا دنیدلم با شن ته

 نبود یالک

 کرد و گفت: یمکث دیکه سکوتمو د نیدارو

 شه برو  داریب نکهیآرزو ...قبل از ا_

 نگاهش کردم جیگ

 چرا برم؟؟_

 نگاهم کرد: کمی

 یها لینگه نداشت ...مطمئنم دل تییاولم تورو فقط به خاطر دا زاره،ازیصد درصد نم ادیبه هوش ب نیچون اگر رادو_

 یفرستم بر یاز بچه ها م یکیاماده کنم با نویماش رمیبرو ...م دارشهیب نکهیداره اما قبل ا میا گهید

 فرصته اما نیدونستم که چرا منو نگه داشته ...اره االن اگر بخوام برم بهتر یکردم... من م سکوت

  سایوا_

 و نگاهم کرد برگشت

 خوام برم یمن نم_

 لحظه چشماش گرد شد :چرا چند
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 کردم: یاخم

خبره ...اگر برم با وجود بد بودن حال مادرم شک  نیتر کیاالن منتظره کوچ میی...دا ستیرفتن من االن درست ن_

 "و اروم تر ادامه دادم نییسرمو انداختم پا"...و تازهستیواسه رفتن ن ی...االن وقت مناسبارنیسرم م ییبال هیندارم 

 قول دادم  کیمن به تاج

 کرد: نگاهم یجور خاص هی نیدارو

 فته؟یم ییممکنه چه اتفاق ها یدون یموندنت صد برابر خطرناک تر از رفتنته؟م نجایا یدون یم_

 گفتم:اره مصمم

 تکون داد: ینگاهم کرد وسر کمی

بره چه خ رونیب نمیبرم باچندتا از بچه ها صحبت کنم بب دیفعال برو تو ...هواسرده من با یراستش قانع نشدم ول_

 میزن ی...بعدا باهم حرف م

 گفتم و برگشتم تو یا باشه

 نمونده به من بدبخت بدن؟ یا گهیخبر بد د یعنی...

 آرزو ..._

 انداختم به صورت نگران فاطمه نگاهمو

 :دیاروم پرس دیمنتظرمو که د نگاه

 یگفت تو مرد یروچه حساب تیی... دایمدت کجا بود نی...ا گمیم_

 کردم یاخم

  بود مییسر دا ریشدنم ز دهیچون دز_

 یچ یعنینگاهم کرد : متعجب

  دنیمنو دزد مارستانیکه از تو ب ییاز اول  بهش گفتم البته تا جا انویجر تموم
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 شروع کرد: یمانند غیج یکرد وبا صدا یاخم فاطمه

ش  زنم یم یجور  هی رمیبشه...اصال م یکیباهم  نشیی..کثافط...برم بزنم باالو پا یتوف تو ذاتش اشغال عوض یا_

 ***کهیسالم کنه مرت واریزنمش به د یم یجور هی...

 دادم ....آبرومون برد  یهاش گوش م غیج غیگرد به ج یچشا با

 جلو دهنشو گرفتم دمیکه پر جدهیبه مثبت ه دیرس گهیداد...د یداشت فحش م همچنان

 کن  یتروخدا آبرو دار_

 قهقه سامان  ...فاطمه شد لبو  یصدا با

 هست ییرایتو پذ گمینفر د هیکدوممون حواسمون نبود  چیه

 به بهش کرد و با حرص گفت: ینگاه فاطمه

 جناب دکتر  هی...گوش دادن به صحبت دوتا دختر کار زشت دیخند یم یبه چ_

 زد: یلبخند کمرنگ  سامان

اطمه ف یااد یوبالحن بانمک" دیعربده بکش نکهی...نه ا دیکه اروم حرف بزن هیواسه زمان دیگیکه م ینیاما ا دیببخش_

 خانم دکترررر"رو دراورد

 که به پهلوم زد یهمراه شد با ضربه محکم دنمیبه چهره قرمز شده فاطمه نخندم ...که خند نتونستم

 اروم گفت: نباریجمع کردم که فاطمه ا خندمو

 نقش داره تییدا انیجر یکجا نیخورده ...ا ریکه ت ینی...همیپسره پس چ نیا نمیبب_

 دادم گفتم: یطور که پهلوم فشار م همون

اون جونمو نجات داد ...اگر اون کمکم  "مردد بودم کمی یزیچ نیمکث کردم واسه گفتن همچ"کجاش درواقع  چیه_

 کرد االن من مرده بودم  ینم

 گلوش و شروع کرد به سرفه کردن دیخورد ،پر یداشت م یدونم چ یحرفم سامان  نم نیا با
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  رونیرفت ب دیببخش هیکه با  میگاه کردمتعجب بهش ن دوتامون

  ینزد یزیچ یدونم زنگ یچم ای... یمدت برنگشت نیپس چرا ا_

 :نییانداختم پا سرمو

 ...شبیتونستم ...من گرگانشون بودم تا د یچون نم_

 خورده؟اون جونتو نجات داده؟ ریپسره   به خاطرنجات تو ت نیچشاش گرد شد:پس ا فاطمه

 دونم چرا گفتم، سرمو تکون دادم:اره یه نمک ییاز دروغا شرمنده

 برات  رمیبم یفاطمه بغلم کرد:اله هوی

  نمینگران حال مامان و آرم یلی...فقط خ نمتی...خداروشکر باز تونستم ببوونهیخدانکنه د_

 گرفت و فشار داد: دستامو

  ی...االن که ازاد میبر ایتموم شد ب یاالن که همه چ_

 و بلندم کرد: دیکش دستمو

 حسابم با اون سپهره اورانگوتان دارمم هیتسو هی...من  میبر دیاالن با نیهم_

  امیتونم ب یتموم نشده...من ...من االن نم یصبر کن فاطمه هنوز همه چ_

 کرد و دستشو زد به کمرش:چرااا یاخم

 از منه ... نشونه نیتر کیاالن منتظر کوچ میی...دا هیصد درصد مرگم حتم امیچون اگه ب_

 کرده ییچه کارا ای هیچه ادم تییدا یبهشون بگ دی...باسیپل شیپ یبر دیبابا مملکت قانون داره با_

 کردم: یاخم

 یچیاونا ندارم ،ه هیعل یزیچ چیثابت کنم ...من ه یبا کدوم مدرک ...چه طور_
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 یخوا ی... میکرد چ دایکه برادرت پ ی:خب اون مدارکدیکش کمیمکث کرد و با دستش گوشه شالشو  فاطمه

  یبمون نجایکه ا یتون ی...تاابد که نمیکارکنیچ

 زدم: یگذاشتم رو شونش و لبخند دستمو

 کنم ارکیچ دیبمونم تا بفهمم با نجایا دیبا کمیتونم استفاده کنم ...هنوز وقتش نشده اما ... یاز اون مدارک االن نم_

  یدار یزیچ ینقشه ا_

 زل زدم : نیزم تکون دادم و با اخم به یسر

 چیکه سر برادرم اوردن ه ییکه درحق مادرم کردن ...به خاطر بال یحساب با اونا دارم ...به خاطر کار  هیتسو هیمن _

  ستمینندازمشون ول کن ن اهی...وتا به خاک س بخشمیکدومشون نم

 شه ...ارزو من نگرانتم  ینم یطور نینگاهم کرد :ا نگران

 بهش زدم : یگرفتم و لبخند نیاز زم نگاهمو

 یفکر م مییکه خانوادم در امان باشن ...حاال که دا نکهیا زیچ نیکنم ..االن مهم تر کاریخوام چ یدونم م ینباش م_

  یبر دیدارم ...فقط تو با تیکنه من مردم راه واسه موفق

 کرد و دستشو زد به کمرش: یاخم

  یخطرناک یدم هاا نیکنم...اونم باهمچ یول نم نجایمن تورو ا_

ونه درباره من بد یزیچ یکس دیفقط نبا یبر دیادما اگر نبودن من مرده بودم ...تو با نیدادم:هم یتو هوا تکون دستمو

 مادربزرگ و مادرم ... یحت یدینگو منو د ی...به کس

 ارزو ... یول_

 گذاشتم : مینیب یرو دستمو

 نگو... یکنم به کس یکه گفتمو بکن...خواهش م یکار سیه_

 گفت : یساکت شد و بالحن اروم کمی
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  یاول به من بگ دیبا یکمک خواست ایامد ... شیپ یپس اگر مشکل_

  گمیاول به تو م زمیزدم و دوباره تو بغلم فشارش دادم :مطمئن باش عز شیبه مهربون یلبخند

ار بود ک نیبهتر ییجورا هین  بردتش ،،البته ناگفته نموند که اقا ساما میخونه اش کرد یفاطمه رو راه نیکمک دارو با

 دتشید یم یکیکه من داشتم  یشانس مسخره ا نیدونم با ا یچم ایبشن  ییشناسا نیچون ممکن بود افراد دارو

 کردم  تو رو مبل خودمو پر ییرایحال برگشتم تو پز ی...خسته و ب

 ؟ میدار یواسه چ لی..پس ما وک گنیدارن م ویاتیچرند نیهمچ ی...با چه حق یچ یعنی_

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

 نزار شرکت از دست بره  یکن یم ینداره ...هرکار یوارث ایاورده  یچ ستیبرام مهم ن_

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

 خدا یا شدهیکردم ...باز چ یکرد نگاه م یداشت با تلفن صحبت م یکه عصب نیتعجب داشتم به دارو با

 سونم ...همه تالشتو بکن تونم خودمو بر یو نم ستمیمن االن تو تهران ن_

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

 رونیکنم فقط اون اشغالو از شرکت بنداز ب یاالن برات کارت به کارت م نیهم ی...پولم بخوا ستین یمشکل_

 ؟ی..اوکیگ یاز من نم میچی....ه

......... 

 خبرم کن خدافظ _

 مبل پرت کرد  یگذاشت و خودشو رو زیم یرو تلفنشو

 ؟ی:خوب دمیهم قالب کردم و اروم پرس ی...دستامو تو دیرس یبه نظر م خسته

 خستم  یلیهم:اره ...فقط خ یبهم کرد و چشماشو گذاشت رو ینگاه مین

 به ساعت انداخت : یشد و نگاه زیخ میتو جاش ن کمی
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  رهیبفرستم بره ناهار برامون بگ ویکیبهتره _

 ادیبه هوش م یخوام بگم رو گفتم : ک یکه چند ساعت م یباالخره حرف یان میتصم هی با

 نشه داریتا شب اصال ب دیکشه ...شا یدونم ...سامان  گفت طول م ینم_

 گفتم : یاروم یلیخ یکرد با صدا یکردم ...هنوز منتظر نگاهم م مکث

 شد بتونه حداقل بخوره  داریسوپ درست کنم ...شب ب رنیبگ لهیوس کمیبگو _

 رونیرفت ب یا گهیحرف د چیفقط نگاهم کرد و بدون ه نیدارو

 پرت کردن حواسم نبود.... یبرا یمناسب زیو تکون دادن پاهام چ دنیناخن جو دیشا

 نبود  نیاز دارو یبودن ..خبر ستادهیفقط دوتا از محافظا ا اطیروب از جام بلند شدم ...تو ح هی بعد

 رفتم داخل اتاق  قینفس عم هیو با  ستادمیدر اتاقش ا یجلو

 شده بود  یکه تنشه کال خون یشه ...کنارش نشستم لباس یجور هیباعث شد حالم  تیوضع نیتو ا دنشید

در حد  شی...مطمئنم تا دو روز پدیرس یبه نظر م شهیتر از هم ختهیانداختم به صورتش و موهاش که بهم ر نگاهمو

 نکهیکمکم کرد...با ا یلیخودخواه بود اما خ یلیخ دی...شا نمیبیکنم م یفکر م قیدق یازش متنفر بودم ...اما وقت یچ

  ودکنم دروغ ب یزد ...ته دلم حس م یاون حرفارو تو مست

 ییچرا انقدر اخمو_

  دمیکش نشیس یازش مونده...اروم پتو رو تا باال کمیسرمش  هنوز

 یکردن خون رو زیمشغول تم قهیدونم چند دق یاب بهش زدم ...نم یبرداشتم و کم زیاز کنار م یکوچک دستمال

 صورتش شدم 

 بودم....  یا قهیچند دق هیصورتش  رهیکارم تموم شد خ یوقت

  دمیبلند کش نیه هی نیدارو دنیکه با د رونیجام بلند شدم و خواستم برم ب از

  ی...منو ترسوند یامد یتو ..تو ک_
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 :االن... نییانداخت پا سرشو

 ینخورد یچید :ناهار برات گرفتم ...مطمئنم هدستش کر یتو لونیبه نا یا اشاره

  رونیکردم و امدم ب یتشکر ریبه ز سر

 ؟یزیچ ی...خودت خورد یپس تو چ_

 گرفت سمتم :اره خوردم  لونینا

وزن کم  لویچند ساعت استرس داشتم فکر کنم ده ک نی...چشامو با لذت بستم ...انقدر ا مینیغذا به ب یبو دنیرس با

 کردم 

 نداشتم  یزده فرق یقحط هیاشتها شروع کردم به خوردن ...رسما با  با

 خوب خودمو با غذا خفه کردم ...رفتم اشپزخونه  یوقت

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

 "سوم شخص"

شده که نه راه واسه خارج شدن هست ،نه  کیتونل تار هیکرد وارد  ی....حس م زدیمطلق دست و پا م یکیتار تو

 برگشتن

 ... ساکت بود یادیز

ث باع جهیچشمانش تار و احساس سرگ دهیکج کرد ....د کمیگفت و سرش را  رلبیز یپهلوش اخ اروم دنیرکشیت با

 فتدیهم ب یدوباره رو شیشد پلک ها

 کند پس  یگرفت حرکت میتا دوباره تصم دیطول کش یا قهیدق چند

 سوخت،یکرد و م یکه درد م یقسمت یرمقش را بلند کرد و اروم گذاشت رو یب دست

 .... دینیچشمانش بهتر شد و توانست اطراف را بب باالخره

 به سمت جلو خم شد  یخورد و کم یاروم تکان
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  شدهیچ_

  اوردینم ادیبود که درست به  نیغمگ یادیذهنش ز یشب گذشته برا یاداوری دیبود شا جیگ

 حال است  یکرد ....چرا انقدر ب شیبه زخم پهلو ینگاه

خوشحال شد و به سرعت خودش را کنار تخت  دنشیبا د نیردانش را به در انداخت ...دارودر نگاه سرگ یصدا با

 رساند 

 ؟یبهتر یکنم....درد دار یبه خدا قسم خودم از دستت سکته م یپسره روان_

 افتاده  یکه چه اتفاق اوردیبه صورت برادرش کرد ،کم کم داشت به خاطر م یا رهینگاه خ نیرادو

  یکن یم کاریچ نجایا_

  دیبه گردنش کش یعقب تر رفت و دست یکم نیسرد بود ،دارو یادیز لحنش

  یکن یم کاریچ نجایکه ا هیمنظورت چ_

 خوب باشد  توانستیدار و قلبش له ، چه طور م حهیاخم کرد،غرورش خورد،احساساتش جر نیرادو

 زدیغرور نداشت تا االن بغل برادرش زار م اگر

 بدهکار بود   یاریبس یقلبش معذرت خواه به

 که: ییتمام روزها بخاطر

  شکست

 گرفت

 شد  خورد

 شد  تنگ

 امد  یاز دستش برنم یکار و
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 طرف هیدوشب  نیتو طول ا شیطرف هجوم ناجوانمردانه خاطرات و زخم ها کی شیپهلو درد

  یگرد یبرنم گهید یمرد مگه نگفت نیدارو یهان؟مگه نگفت یکن یچرا ولم نم_

 ست؟ی....مرگمم دست خودم نرمیبم دیکن یزد:چرا ول نم داد

 تواند درمانش کند  یهست که نم یفراموش کرده بود زخم بزرگتر دیشکه شد ....شا نیدارو

 تخت نشست : کنار

  یچقدر نگرانت بودم تا دم مرگ رفت یدون یگفتم ....م اتیمن گ*وه خوردم اون چرند شبیچته تو؟د_

 تخت بلند شد  یاز رو یعصب

 خطرناک بود  شیزخم برا نی،حرکت کردن با ا ردیرا بگ شیخواست جلو نیدارو

هم همه ب نکهی؟ا ستین شمیکس پ چیه نکهیچقدر بدبختم ؟ا یکن یاداوریبهم  یهان؟امد رمیبم یپس چرا نزاشت_

 اره؟ "دیکش ادیفر"نارو زدن

 بدنش داغ بود  یادیدستش را پشت کمر برهنه اش گذاشت ،ز نیدارو

  شهیبرو رو تخت ....زخمت بدتر م ایخورده مخت چرا جا به جا شده ....ب ریپهلوت ت یگیم یچ_

 گرفت  واریرا به د دستش

 اتاق برود  نیخواهد از ا یدانست م یدانست چه مرگش شده ...فقط م ینم خودشم

 برادرش را پس زد : دست

 برام مونده ایدن نیتو ا گهید یهااااان؟ک یمن دلخوش یول کن برو ،به چ هیتوام مثل بق_

 بغض دار نگاهش کرد: نیدارو

 ؟یفهمیم یداداشم یکه باش میهر کوفت_

 ارزو به سرعت  خودش را به اتاق رساند  نیرادو یها ادیداد و فر یدر اتاق باز شد،از صدا همزمان
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 از صحنه رو به رو ماتش برد  اما

صورت ارزو با  یبه سمتش برداشت و تو یقدم یگرفت ،به سخت واریاش را از د هیتا چشمش به او افتاد ،تک نیرادو

 دیدرد غر

 بشه  یکه چ یاون شب نگفتم چرا نگهت داشتم...موند ؟مگهینیبب دنمویدرد کش ی؟موندیتو چرا موند_

 کرد: یزیاز بهت درامد و اخم ر آرزو

 م؟یتا زخمتو پانسمان کن میدیکش یچقدر بدبخت یدون یبرو دراز بکش م_

 زد یا قهقه

 مهم شده  گرانید یتاحاال حالم برا یاز ک_

 شی...دلش برا ندیبب توانستیرا م یناراحت میشد که داخلش موج عظ یچشمان رهیخوب نبود ،آرزو خ حالش

 کند  یاصال کار دیچرا با ایدانست چه کار کند ... یاما نم سوختیم

 شد که نفسش قطع شد  ادیز یبه قدر یدردش لحظه ا نیرادو

را جمع کرد تا مانع افتادنش شود ،  شیرویجا گرفت .... تمام ن یفی....تو اغوش ظر نیقبل از برخوردش به زم اما

 آرزو گذاشت باز از حال رفت نهیس یچشمانش را بست و تا سرش را رو

 جا گرفت  شیپا یسرش ، رو نینشست و رادو نیکه نگران بدترشدن زخمش بود ...ارام رو زم آرزو

 ست دوباره بلندش کند که با اشاره دستش صبر کردخوا نیدارو

 کنه  یم یزی،باز خونر ادیبه زخمش فشار م یبلندش کن ییچندتا بالشت بهم بده االن حالش بده ،تنها_

 کردن نیگاه بدن رادو هیانتخاب ، و تک یواریبزرگ از کمد د زیچند بالشت سا عیتکان داد سر یسر فقط

  ادیفشار به بدنش ب نیکمتر تا

 :شینگران ، دست برد سمت گوش نیدارو

  ادیحواست بهش باشه من به سامان  زنگ بزنم بگم ب_
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 تکان داد  یسر

به  فشیضع یناله ها یکرد ،صدا شیجا به جا یبالشت بزارد ...اما تا کم ی،ارزو خواست سرش را رو نیرفتن دارو با

 دیگوشش رس

 اتش  یرو یخیداغ بود  ....همانند  یادی...زدیاش کش یشانیپ یسردش را ارام رو یها دست

 !!یچقدر داغ نییییه_

 جا به جا کرد  شیپا یسرش را رو ی،کم 

 ییکجا نی....دارو نیدارو_

 داد تازه تلفنش تمام شده یداخل دستش نشان م یبرگشت تو اتاق ،گوش نیمکث ،دارو یکم با

 به ارزو کرد ینگاه یسوال

  ادیم یداغه...دکتر ک یلیتب داره ،خ_

 دیجون برادرش کش یصورت ب یرو یارزو زانو زد و دست یکنار پا نیدارو

  نییپا میاریب کمیتبشو  دیرسونه....با یخودشو م عیدونم کجا بود گفت سر یزنگ زدم ...بدبخت نم_

 با دستمال  اریب خیاب  کمیتکان داد: سر

 رفت  رونیگاه بدنش کرد و به سرعت ب هیرا تک دستش

اش  یشانیپ ی،دستمال را رو نیکرد....با ورود دارو میبالشت تنظ یسرش را رو اطیخورد و با احت تکان یکم آرزو

 گذاشت 

 آب مثل خوره به جانش افتاد ...لرز کرد ،اما بدنش به شدت داغ بود  یسرد

 انداخت  شیرو یپتو به نسبت کوچک تر نیدارو

 دنبال سامان  رمیحواست بهش هست؟م_
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 حواله اش کرد :برو هستم یبا لبخند کمرنگ یسرچرخاند و نگاه آرزو

 رفت  رونیجواب داد و ب یرا با لبخند کمرنگ تر لبخندش

واسه درک کردن  یوقت مناسب دیکرد،و شا یدرک نم زارویچ یراحت تر بود،اما بعض الشیخ یبا وجود آرزو کم دیشا

 نبود 

  دیاش کش یشانیپ یدستمال را داخل اب فرو و ارام رو دوباره

ا دهانش برد ت کی....سر خم کرد و گوشش را نزد دیرس یبه گوش م یبه سخت شیناله شروع به صحبت کرد ....صدا با

 بهتر بشنود دیشا

 کنه یدر...د م_

 جوابش را داد: یفاصله گرفت و با لحن نگران یکم

  یشیخوب م ستین یزیزنه چ یمسکن بهت م ادیتحمل کن االن دکتر م کمی_

 یکه روز ینکرده بود....دختر یشد که در حقش خوب یچهره نگران دختر رهیبه زحمت باز شد و خ شیها چشم

 شد  ریکه همه جور از جانبش تحق یکرد....دختر رشیاس

 چرا...._

 بازش سوق داد  مهیرا به سمت چشمان ن جشینگاه گ آرزو

 چرا یچ_

 ترک خوردش را تر کرد ... یلب ها یزبانش کم با

  یو بر ی...و..لم کن یتونست ی....م ی.....چرا نجا...تم  دادی.....فرصت ....واسه ...ر..فتن داشتیچر...ا موند..._

  رودیم لیاش با حرف زدن تحل یکرد تمام انرژ یکه خودش حس م ی... جور زدیزحمت حرف م به

 انداخت ...و ارام جواب داد نییرا پا سرش

 کرد یکارو م نیمن بود هم یجا گمیهرکس د_
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 همراه با ناله کرد  یحرف خنده کوتاه نیا دنیبا شن نیرادو

 ...کردی...کارو ....نمنی....بو...د ایهر..کس_

 حق داشت  ییجورا هی... رشدیبستش خ یبلند کرد و به چشما سر

 ساکت شد  نیبهش بدهد که با ورود سر زده سامان  و دارو یجواب خواست

 نیکرد رو کرد سمت دارو یلب فحش نثارش م ریکرد،همان طور که ز یماخ تشیوضع دنیبا د  سامان

  یشیخدا تو،خودت اخر سر باعث مرگت م یرو تخت...ا مشیکمک کن بزار_

 و سامان  با کمک هم اورا به تخت برگردانند  نیرا خلوت کرد و اجازه داد دارو طیمح ارزو

  رونیارام ،عقب گرد کرد و رفت ب ستین نجایدر ا شیکرد جا حس

 اب به صورتش زد  یبار چند

 قرار گرفت  تمونیمورد عنا نمیا یکه نصف شب مینشده بود ونهیخداکرمتو شکر....د_

 خطاب قرار داد نیاز اتاق خارج شد و دارو یدیبعد از زدن چند دارو و زدن سرم جد  سامان

 که بترکه  دیبد عاتی....و انقدر بهش ما دیبهش بد ننوفیاستام هیمسکن زدم ....اما هر چهارساعت _

 لحن پر حرصش آرزو خنده اش گرفت  از

 شه؟یتکان داد:خوب م یسر نیدارو

 بهش رفت: یچشم غره ا  سامان

 کرد ،گاو اگر بود تاحاال صد دفعه مرده بود  یزیخورد و خونر ریت نیکه ا یجور نیبرو بابا ....ا_

 با اخم نگاهش کرد : نیدارو

 ؟یکن یم نیتوه ای یکن یم فیتعر یاالن دار_

 تو هوا تکان داد و خودش را داخل مبل پرت کرد : یدست
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 ارستانمیتکون بخوره ،اگر ب ادی....نزار بلند شه،الزم شد ببندش به تخت اما نزار ز دیهردوش،نترس فقط مراعات کن_

 ...زدنیاالن صدتا دستگاه بهش م میبود

  دیکش یکالفه ا پوف

  شیها یمتیها و نامال یرا مثل برادرش دوست داشت باهمه سخت نیرادو

  میخودم بهش بزنم راحت ش گهید ریت هیداد:اگرم گوش نکرد...خبرم کن  ادامه

 انها قرار گرفت  یانها بود،از اشپزخانه  خارج،و روبه رو یکه شاهد گفت و گو آرزو

 خواهش ازتون کنم؟ هیمن  شهیاقا سامان ...م_

  دیاش شدن :حتما ...بفرما رهیو منتظر خد هر

 ؟ دی**برمارستانیبه ب دیتون ی:شما مدیشالش را جلوتر کش یمکث کرد و با دستش کم آرزو

 شناخت  یم مارستانیب نیانداخت ....خوب ا نییسرش را شرمنده پا نیامد دارو مارستانیاسم ب تا

 ؟یچ یتونم برم اما برا یم_

 جلوتر امد : یقدم آرزو

 د؟یاریبرام ب یبرادرم و مادرم حالشون خبر تیاز وضع شهیم_

  رمی:حتما ...مشخصات جفتشون بده ...فردا صبح م دیپاش شیبه رو یبه چهره منتظرش کرد...لبخند ینگاه  سامان

 دانست چقدر دلتنگ مادرش و تک برادرش است  یشد ،خدا م خوشحال

 یرا واضح م شانیبود اما صدا یداریدر خواب و ب نکهی...با ا. دیفهمیرا م یدلتنگ یمعن نیمثل رادو یکس دیشا و

 دیشن

 کند ینمانده بود که بخواهد کار شیبرا یانرژ گرید اما

............. 
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 و چند تن از افرادش گم شده بود یبلند مجتب یخنده ها نیب یقیموس میمال یصدا

 به لب داشت گفت: یضیکه لبخند عر یرا پر کرد و درحال شیدنیدوباره نوش یمجتب

  میخالص شد میکی نیانقدر کار بلد باشه ....باالخره از شر ا انیکردم شا یفکرشو نم چیه_

 راخورد و ادامه داد: شیدنیاز نوش یکم

 خورد  یازش استفاده کنم بعد....هنوز بدرد م شتریخواست ب یالبته دلم م_

 باخنده جوابش را داد گذاشتیم زیم یرا رو وهیکه ظرف م یدرحال شیها کیاز شر یکی

 هیشرکتش چ انیجر نمیبی....ب یدیول کن بابا...کم ازش نچاپ_

 زد : یشرکت قهقه بلند یاداوریبا  یمجتب

 کاراش رو دادم  بیواسه ما...ترت شهیکل شرکتش م یبه زود نکهیا انشیجر_

 یپس برادرش چ_

 بهش کرد و ادامه داد: یزیت نگاه

 میکن یشاخ بشه،شر اونم کم م ستیمهم ن ادی....ز کوبهیسرقبر تو سرش م برادرش؟هه ....فعال داره_

 و کنار پدرش جا گرفت  وستیسپهر به جمع انها پ قهیاز گذشت چند دق بعد

 گذاشت .... شیپا یبه او کرد و دستش را رو ینگاه یمجتب

 سپهر سرد نگاهش کرد ،هنوز از دستش به خاطر اعالم مرگ آرزو ناراحت بود  اما

 پسرم...نگرانت شدم  یکجا رفته بود_

 زد:نگران نشو  یتکان داد و پوزخند یسر

 باهم داشتن .... یادیاشاره کرد،پدر و پسر شباهت ز یو به کس دیخند یمجتب
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که کل اندامش را تو اون  یفیدختر ظر دنیکند ....اما با د یاشاره م یپدرش به ک ندیکنجکاو سرچرخاند تا بب سپهر

 به تاراج گذاشته بود اخم کرد  تنگ یلباس ها

  یخوام باهاشون اشنا ش یهستن ....م تایب شونیبا لبخند دست دختر را گرفت و رو کرد سمت سپهر:پسرم ا یمجتب

 تمام دستش را سمت سپهر دراز کرد :خوشبختم اقا سپهر یبا لوند دختر

 خوش کرد  کنار لبش جا یدختر انداخت،ناخداگاه پوزخند یبه چهر تمام عمل ینگاه

 را گرفت ... فشیظر دستان

 نشون بده  تایزد : اطراف رو به ب یگریلبخند د یمجتب

 نداشت  زایچ نیا یبرا یو رغبت لیم چی،ه دیفهمیحرف پدرش را م یمعن سپهر

 تونه بگرده ....با اجازه  یخودش پا داره م_

 نداد و رفت سمت طبقه باال مجال

دونم  ینشه من م یهمه عمل داشت:برو دنبالش راض نیبا ا یریچشمگ ییبایبه دختر کرد که ز یکالفه نگاه یمجتب

 و تو 

  دیدر را محکم بهم کوب یعصب سپهر

  ستادیتراس ا کیروشن کرد و نزد یگاریکرد ....س یم یمرگش شده بود ...حس خستگ چه

 آمد ،جان سوز  یم سوز

 سرد و اسمان گرفته  هوا

 زد  گارشیبه س یگرید کیبرنگشت ...پ یدر حتباز شدن  یصدا با

  یخور یکمرش گذاشت و ناز گفت:سرده ،سرما م یدختر دور کمرش حلقه شد ،سرش را رو فیظر دستان

 دختر ها اطرافش بود؟ نیزد ،چقدر از ا یپوزخند
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 داد  یبه دختر کرد که با لبخند چراغ سبز بهش نشان م یو نگاه برگشت

 پرت کرد و پنجره را بست  رونیرا از تراس به ب گارشیس

 چقدر بهت پول داده؟_

  ی...ک ینگاهش کرد:چه پول جیگ

 داد زد: یعصب

 ؟ یخودتو حراج کن نجایا یایبابام....چقدر داده که ب_

 برهنه اش را محکم گرفت: یها یاز دادش عقب عقب رفت که بازو دهیترس دختر

 شه یکه نم یخواد حالم خوب شه؟هوم؟دست خال یکجاا؟مگه بابام نفرستادتت که اروم شم؟مگه نم_

 بهش بدهد که مجال نداد ....  یخواست جواب دختر

خمار دختر  یبه چشما یجدا شد و دوباره نگاه ینفس کم اورد کم یافتاد ....وقت شیبه جان ل*ب ها انهیوحش

  ستیکرد:اونقدرام بد ن

 تخت: یخت و پرتش کرد رواندا دست

  یکن میراض یتون یچقدر م نمیبب_

....... 

سر خواهرزاده اش امده و چه  ییمدت مطمئن بود بال نیاسوده خاطر شد،توا یدختر برنگشت کم دید ی،وقت یمجتب

 نداشت یزیبابت لو رفتن چ ینگران گهیبسا خوشحالم بود ....د

 دیخوش امد یلیخ یلیبلند شد و با احترام بهش اشاره کرد:خ شیواز جا دیدست از افکارش کش انیشا دنید با

 بهش کرد و کنارش نشست  ینگاه پر از اخم انیشا

 ستیدر انتظارش ن یخوشاند یاخمش مطمئن شد حرف ها از
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 را خلوت کنند طیافراد کرد،تا مح هیبه بق یو اشاره ا ستادیا شیبه رو یرو انیشا

  یستیجان ...سرحال ن انیشا شدهیزد :چ یلبخند ظاهر یهمه رفتن مجتب یوقت

 به سمت جلو خم شد : یو کم دیکش رچانشیز یدست

 یزد یا گهیگند د دهی...چون تازه خبرش بهم رس ستمینه سرحال ن_

 ؟یکن یصحبت م یاز چ یتکان داد:چه خبر یرا کم شیپا الیخیب یمجتب

 اخم کرد : شتریب یو کم دیدور دهانش کش یدست

 کنم که به لطف خواهرزادت گم شد  یصحبت م یدرباره مدارک_

به تمسخر نگاهش  انیباعث شد شا شیکرد ...سرفه ها ریگ شیداخل گلو شیدنینوش یحرف لحظه ا نیا دنیشن با

 کند 

  دیدون ی:ش..شما از کجا م دیپرس رتیخودش را جمع و جور کرد و با ح یکم یمجتب

 داره ...االن اون مدارک کجاست  قتیپس حق_

 راستش گم شده _

 قرار گرفت شیاش را برداشت و رو به رو هیتک شیشد ،از صندل یعصب

 میریهممون لو م فتهیب یدست کس ؟اگهیفهمیاون اسناد چقدر با ارزشه ؟م یدون یکه گم شد مردک ...م یچ یعنی_

 کرد و بلند شد : یاخم یمجتب

 چیکرده ...خودشم گم شده ،ه مشیدونم کجا قا یکنم...چون خواهر زادم نم داشیدونم اما نتونستم پ یبله م_

  ستیازش ن ینشون

 ازیخواست جواب اشتباهش را با مرگ بدهد ،اما هنوز بهش ن یدلش م یلیبهش انداخت خ ینگاه پر از حرص انیشا

 داشت 

 داد : یوار دستش را تکان دیتهد
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خواهرزادت ضرر  یکیسر لو رفتنمون به خاطر اون  ی....به اندازه کاف فتهیم یکس ریبه حالت اگر اون مدارک گ یوا_

 خودم بکشمش دیبا"کرد و ادامه داد یمکث"وگرنه  ادیدوارم از کما درن ی...ام میکرد

 : دیبه کتش کش یعقب رفت ،دست یقدم

ه شک کن یزیبه چ یخوام کس ی...نم یپسره شرکت کن نیا یتو مراسم خاکسپار دیفردا ظهر برو بهشت زهرا ...با_

... 

 نزد با رفتنش  یگریحرف د انیتکان داد...شا سر

  تالسیداخل کر بایرا برداشت ..انعکاس نور چه ز شیدنینوش وانینشست...ل شیگره خورده سرجا یبا ابروها یمجتب

 کرد  یم ییخودنما

 شروع کردم... یخطرناک یباز_

خواهرزاده  یحت ایشد ...نگران تک خواهرش ... یهم خون خودشم نم تینگران وضع یخودخواه بود که حت چقدر

  شیها

 کار دارم  یلی:فردا خ دینفس سر کش هی ای وانیبه چانش زد و تمام ل یدست

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

گفت  ینم یزیچ چیساکت بود و ه یدر طول مراسم خاکسپار نیاماده شد ...دارو زیظهر بود که همه چ ی ایکینزد

 ... اوردیمراسمم هم قلبش را به درد م نیبودن ا یواقع ی...تصور حت

  زنیریاشک م یهزاران بار خدارو شکر کرد که باالسر قبر خال دیطول مراسم شا در

 گوشش ارام گفت : کیارام کنار سامان  رفت و نزد نیگذشت که دارو یکم

 ...ارزو منتظره خبره  مارستانیبرو ب یخواد بمون ینم_

 به چهره اش انداخت  ینگاه شیافتاب نکیع یاز باال واشی  سامان

 ...یلعنت ادیاشکم درب کمیگرفتم تا   شگونیحساسم ن یاز جاها یتونم برم ...من کل یبعد از مراسمم هم م_
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دهانش را  یجلو یبه سمتش امدن زور تیتسل ینتوانست نخند ... که همزمان دونفر برا نیحرفش دارو نیا با

 موفق نبود  ادمیکند ...که البته ز نیکرد چهرش را غمگ یگرفت...و سع

 ان شاهلل غم اخرتون باشه  کیجناب تاج گمیم تیتسل_

 جواب داد:ممنون از لطفتون.... یزور یطرفش را گرفت و با صدا یها دست

 یه اضرب شی...سامان  لبش را گاز گرد و ارام به پهلو ردیخندش را بگ ینتواسنت جلو گهید نیاز رفتن انها دارو بعد

 زد 

 یخول شد گنیبابا االغ ...االن همه م ؟نخندیخند یم ینکبت جمع کن خودتو...داداشت جزغاله شد_

داشتم خوابشو  شبید نیاخه...هم_ دیکش نییرا به سمت پا نکشیع یدهنش گذاشت و کم یدستش را جلو نیدارو

 داد یبود...تو خواب داشت فحشم م یعیخوابش طب یلی...خدمید یم

 دش گرفت هم خن  سامان

تمام خنده اش جمع  نیصاحب ماش دنیسر بلند کرد ...اما از د نینگه داشت ...دارو یرنگ یمشک نیانها ماش یکینزد

 و حرص بود ،به دلش نفوز کرد  تیعصبان یشد و هرچ

 به سمتش دراز کرد : یو دست ستادیا شیجلو یمجتب

چقدر ناراحت شدم  یدون ی...نم دیخبرش بهم رس یوقت یدون یجان ...غم اخرت باشه ..نم نیدارو گمیم تیتسل_

 مثل پسر خودم بود  نی....رادو

 دیامد دی:لطف کرد دیلب غر ریبا حرص دستش را رها کرد و ز نیدارو

 گذاشت : شیشانه ها یبهش زد و دستش را رو یلبخند

ه اخرم ب"شود  یعصب شتریب نیکه باعث شد دارو دیکش یاه"... هیمیبهش گفتم اون خونه رو عوض کن قد یلیخ_

 سرشو به باد داد  شیلجباز نیخاطر هم

 به خود خونه نداره  یاتفاق افتاد ...ربط نیجلو امد :به خاطر نشت گاز ا یکم دیکه اوضاع رو خطرناک د  سامان
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مک ک نشیتو هز یکم یزاشتیکاش م ی...ا دیگرفت یبه اطراف انداخت :مراسم مجلل یتکان داد و نگاه یسر یمجتب

 کنم 

 بشنود زمزمه کرد : نیکه دارو یجور رلبیز  سامان

 روحت شاد شه رمیگیم ایقبر گوگول نیمراسما با ا نیاز ا دونهیمن خودم برات  ریتو بم_

 و با پوزخند گفت : یکرد رو کرد سمت مجتب یم یعصب نیدارو شتریحرفا ب نیا

 ال نمرد که من فع نکهی...مهم اگهید زیچه نشت گاز بوده چه هرچ_

 گوشش با همان پوزخند ادامه داد: کیبه سمت جلو خم شد و نزد یکم

  ارمیکه خواستن مرگ برادرم رو تصادف نشون بدن،درب ییاز کسا یپدر هی_

 نداد  یجواب یدرهم شد ول شیاخم ها یکمال

 کار دارم   یلی...من خ میبه سامان  کرد که ماتش برده بود:بر یاشاره ا نیدارو

  دیبه فرمان کوب یمشت تیبا عصبان نیمحل را ترک ...دارو یمکث چیشدن و بدون ه نیسوار ماش هردوشان

 کنم کشیخواستم تکه ت یامد...به خدا م ییچه رو ؟بایدیکثافطو د_

 ؟یکن ادهیپ مارستانیب کیمنو نزد یتون ی...م ستیتکان داد:اروم باش ...فعال وقت کشت و کشتار ن یسر  سامان

 کرد ارام باشد  یگفت و سع یاباشه  رلبیز

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

 "نیرادو"

  نهیکه مشخص بود واسش سنگ ینیباز شدن در اتاق نگاهمو انداختم سمت ارزو که با س با

  زهینر رونیداخلش ب لیداشت تا وسا یقدم برم یسخت به
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و خودشم رو  یاروم گذاشت کنار پاتخت ینیهم فشار دادم و دوباره بازش کردم ...س یبازمو چندبار رو مهین یچشما

 نشست  یصندل

 غذا بخور کمیپاشو..._

 حرف بزنم ... یکردم ...نانداشتم حت ینیبه س ینگاه لیم یب

 خورم  یگفتم :نم یاروم یصدا با

 و با اخم گفت : دیشالشو جلوتر کش یکم

؟صورتت با گچ اتاق  میسرم بهت بزن..چقدر امپول و  ینخورد یچی...سه روزه ه یخور ینم یچ یعنیحرف نزن ..._

 نداره  یفرق

طرف درد  هی...حالم خوش نبود ...قلبم  زدیبودم ...مثل مادربزرگا داشت حرف م رهیحال به حرص خوردنش خ یب

 ... گهیجسمم طرف د

 کشه ب ریباعث شد پهلوم ت کیتکون کوچ نیگاه بدنم کردم ...هم هیدستمو تک ینشدم ...به سخت فشیسر حر اخر

ردم نگاهش ک زیجونم تشکر ام یب یبدم ...با اون چشم ها هیپشتم گذاشت تا بتونم تک یا گهیبالشت د عیسر آرزو

 اروم گذاشت کنار تخت  ینیکه س

 د؟یکموایانقدر ش یخورد ...مجبور شدم دوباره درست کنم ...خاندان شبیبخور که داداشت تمامش د_

 لحنش با حرصش خندم گرفت:کجاست  از

 دونم  یگفت :نم الیخیباال انداخت و ب یا شونه

 یم ریکردم قلبم باهاش ت یخوردم حس م یکه م یقاشق رو برداشتم و مشغول خوردن شدم ...هر قاشق یسخت به

 و راحت شم  رمی...بم رمیخواد بم یکشه ...انقدر خسته ام که واقعا دلم م

 نداشتم  یخواستم ازش سوال کنم اما واقعا انرژ یکردم چرا مونده...م یانداختم به ارزو ...درک نم نگاهمو

  یآمد گفتم :خودت چ یکه از ته چاه درم ییصدا با
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 ؟ یگفت ینگاهم کرد:چ جیگ

 ؟یخودت خورد گمیحرف بزنم :م یبلند تر یکرد با صدا ی،سع دمیداشت نشنوه خودمم نشن حق

 وردم اهان ...اره خ_

که اورده بود  یدختر فضوله ...سوپ نیاز جاش بلند شد و رفت کنار پنجره ...چقدر ا ی...فور اطیدر ح یصدا با

 اشتهام باز شه  کمیخوشمزه بود و باعث شد 

 و اقا سامان  امدن  نیانگار دارو_

  دیرسما زهرم ترک دیکه کش یغیبگم که با ج یزیبهش کردم خواستم چ ینگاه مین

 شدیچ_

 گفت :دوستم امده  یمانند غیج یو صدا یخوشحال با

 ها؟_

 یکه کال لباس مشک یدرحال نیکردم که دارو یم لیتحل هی،داشتم حرفاشو تجر هی...دوست ک رونیب دیذوق دو با

 تنش بود امد داخل 

کردم  ارکیچ می...من با زندگ رهیگیقلبم درد م شتریب نمشیبیم یزد ...وقت یلبخند دنمیانداختم بهش ،با د نگاهمو

 کردم  کاری...با برادرم چ

 خوشمزس  یلیدستپختش خ یی...خدا یخداروشکر بهتر_

 یزدم :کجا بود هیتخت تک یکنار تخت گذاشتم و سرمو به تاج ینیس یسخت به

 بود  یباز کرد جواب بده که همزمان سامان  امد  داخل ...اونم  سرتا پاش مشک دهنشو

 سر قبرت_

 خنده  ریحال چپ چپ نگاهش کردم که زد ز یب

  گهیکنار تخت نشست :راست م یامد رو صندل نیدارو
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 نگاهش کردم که خودش ادامه داد: یسوال

که  ی...تا وقت یکردم تا همه فعال مطمئن شن تو مرد یم یکار هی دیبرات بسازم ...با یمرگ جعل هیمجبور شدم _

 یحالت بهترشه درامان بمون

 خودمو لعنت کردم ... گهیبار د هی... نییبهش نگاه کردم که سرشو انداخت پا متعجب

 کردم ؟ کاریکرد من چ یمن م یکه برا یهمه کار نیکردم ...دربرابر ا سکوت

 امد کنار تخت و با خنده گفت :  سامان

 ی... ولبکشمت  یجد یجد امیخواست ب یبود که دلم م یجور هیگرفت ... یچه مراسم یدون یالمصب نم_

 هی،من خودم دودفعه شک کردم قبر خال هیگریچه باز یدون ینم یلیخداوک

 گفت : یبا لحن جد نیدارو هوی

 یاز بس که بشکون گرفت رون؟یب یبا اشک امد ییدستشو یرفت یبگم با چهره عاد یخوا ی...م نمیخفه شو بب_

 اون...

 روش و دستشو گذاشت جلو دهنش  دیپر  سامان

 یزن یتورو سر جدد ساکت چرا داد م_

 نیاز دست بدم ...هنوز مونده ...حاال که دارو دمویام دیبهتر کردن حالم زدم ...من نبا یبه تالششون برا یمحو لبخند

 فرصته  نینحو استفاده کنم...بهتر نیازش به بهتر دیدرست کرده با یبرام مرگ جعل

 صاف کردم و اروم گفتم : کمیزودتر خودمو جمع و جور کنم...صدامو  دیبا

 خانوادش  شیرفتن ارزو بده ...برگرده پ بیترت_

 بهم کرد : یخودشو از سامان  جدا کرد و نگاه نیدارو

 خواستم بفرستمش بره ...اما نرفت  یراستش من م_

 نرفت ؟؟ یچ یعنی_دادم متعجب گفتم  یپهلوم فشار م یبه سمت جلو خم شدم و همون طور که دستمو رو کمی
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  رونیدراورد و رفت ب شیتو بحثمون باشه ...گوش دیکه حس کرد نبا  سامان

 شییترسه دا یکنه و م یدرست نم ویزیخواستم بفرستم بره ...اما نرفت ..گفت رفتنش االن چ یبود هوشیب یوقت_

 ... ارهیسر خودش و خانوادش ب ییبال

 . .. ستین ست،اصالین یقانعه کننده ا لیکرد...دل مکث

 همراهتون امد؟ یسر بلند کردم و ادامه دادم :کس یزیچ یاداوری با

 میوخ یلیکنه اوضات خ یسامان  نتونست کار نجایا متیکه اورد یکه تورو عمل کرد...شب یاره دوستش ...همون_

 گه   ینم یزیچ یاز دوستاش کمک خواست ...اما نگران نباش ...خودش باهاش حرف زده به کس یکیبود...ارزو از 

من نگران ارزو هستم ...موندنش  نیمن من کردن اروم گفت :رادو کمیبا  نیمن نگران لو رفتنمون نبودم ...دارو اما

 خطرناکه

 وسط حرفش و با اخم گفتم :رفتنش خطرناک تر دمیپر عیسر

  دمینگاهم کرد ...اروم دوباره دراز کش متعجب

 یکاریچ یخوا یحاال م_

 م :بستم و اروم لب زد چشامو

 فکر کنم ...مراقب  اوضاع باش  دیدونم.... با یفعال نم_

 بکنم  دیکارا هست که با یلیفکرامو روهم بزارم ...خ دی...با رونیتکون داد رفت ب یسر نیدارو

 "ارزو"

  رونیب دمیذوق دو با

 و فاطمه  نیهمزمان شد با ورود دارو که

 بغلش دمیاز هم باز کردم و پر دستمو

 یکن یم رکایچ نجایتو ا_
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 خب  نمتیو رفت عقب:امدم بب دیخودشو کش کمی فاطمه

 بندش سامان  امد داخل و با خنده رو به من گفت: پشت

 منم باخودم اوردمشون  گهیانه،دیاونجا بود،  کچلم کردن آرزو کجاست خوبه  شونمیا مارستانیرفتم ب_

 سمت خودش : دیبهش رفت و دست منو گرفت و کش یچشم غره ا فاطمه

 اوردمیسرت ن یبدتر یبرو خداتو شکر کن بال_

 که مشخص بود رو مخ فاطمه است گفت: یزد و با لبخند نشیدستشو به س  سامان

 ؟ یکن یرفتار م یجور نیهم ضاتمیتر، با مر میمال کمی....دیخانم دکتر چقدر شما خشن یوا_

 مبل:آمد که خنده کنان دستشو گرفتم و بردمش سمت  یاز کلش دود درم فاطمه

 شم؟یپ یمون یم نمیبب_

 چشم از سامان  گرفت و برگشت سمت من باحرص

 خب به خودم بگو  یخوا یدارم که منتظرم هستن ...تو که امار برادر و مادرت م ضیمر یزود برم ،کل دیراستش نه با_

 ...حالشون خوبه شدیچ الیخیشد ...حاال ب یتکون دادم:نم یسر

 اروم تر کرد: لحنشو

 بمونه  مارستانیتو ب دیشدنش فعال با فینکرده اما مادرت بهتر شده ....به خاطر ضع یرییبرادرت راستش تغ_

 هیکه خوبه خودش کل نیراحت تر شد هم المیباز خ دمیکش یپوف

 واقعا نگرانتم  ؟منیبمون نجایا یخوا یم یارزو تا ک_

 دار نگاهش کردم : بغض

 تو نبود من مراقب مادرم باش ... شه لطفا ینم یزینگرانم نباش ...چ_

 شهیحواسم هست توام نگران نباش ...درست م_
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 خودمو جمع کردم  عیامدن سامان  از اتاق سر رونیب با

 رسونمتون ...  یمن م دیبر نیخوا ی:خانم دکتر اگر م  سامان

 بهش رفت : یچشم غره ا فاطمه

  رمیم رمیگیم یالزم نکرده خودم تاکس_

 دم گوشش گفتم: یزیر باخنده

  میکن اطیاحت دیکه با یدون یراحت تره...م المیضدحال نزن به بدبخت...باهاش برو من خ_

 میبهم کرد و از جاش بلند شد:بر ینگاه پرحص فاطمه

و ت میکن کاریچ دیحال خودمو رو مبل پهن کردم ...حاال با یزد و درو براش باز کرد ...با رفتن اونا ب یلبخند  سامان

 کال غرق بودم که فکارم

 کردم و گذاشتمش بغلم یخنده ا یکیو دنیهوا ...اما با د دمیلحظه پر هیشدن پاچه شلوارم  دهیکش با

 هاپو کوچولو یدیچرا منو سکته م_

 از مبل ها نشست  یکیو رو  رونیاز اتاق امد ب نمی...دارو دمیبه سرش کش یدست

 د؟یدیپوش اهیشما و اقا سامان  چرا س_

 مرد نیو باخنده گفت :چون رادو دیبه گردنش کش یدست

 گرد شد :هان؟ چشام

 : دیتر خند بلند

جونشو از دست  یتو اون اتش سوز میبه همه بگ میشک نکنه مجبور شد نیبه زنده بودن رادو یکس نکهیا یبرا _

 داده...

 گفتم: دیترد با
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  دیدروغ گفت فهمنیخب بعدا که همه م_

 کنم.....تا حالش بهتر بشه  نیتام تشویامن دیبا یمدت هیتا  ی:اره ولستادیبه روم ارو مبل بلند شد و رو  از

  نیگذاشتم رو زم یکیتکون دادم و اروم و یسر

 مکث کرد :حال برادرت و مادرت چه طوره کمی

ر وز بهتهن"گفتم  یاروم تر یبا صدا"جام بلند شدم و رفتم سمت اشپزخونه :فاطمه گفت مادرم بهتره اما برادرم  از

 نشده 

 قدم امد سمت اشپزخونه : هیسکوت کرد  کمی

  گهید زیچ هیبود بهم زنگ بزن...و  یمنتظر من هستن...اگر مشکل ایلیبرم ...االن خ دیمن با_

 زد : ینگاهش کردم که لبخند منتظر

 یم یدر هست توش چند دست لباسه ...خواست یکارتون درست جلو هی... هیهست درش چوب یانبار هیطبقه باال  _

 یاستفاده کن یتون

 بهش زدم :باشه  یخجالت زده ا لبخند

 هینشستم ...هوا به شدت ابر یدرست کردم و کنار پنجره رو صندل یخودم قهوه ا یبرا

 ادیخدا کنه برف ب_

 کنم  کاریچ دینگران بود ...من واقعا با یلی...خ رونیاه مانند دادم ب نفسمو

...حوصلم  زیگذاشتم رو م وانیغرق شدم...اروم ل المیدونم چقدر تو فکر و خ یشروع کردم به خوردن قهوم ...نم اروم

  دیسر رفته شد

 نکردن  شیهست روغن کار یباز شد ...فکر کنم صد سال یژیق یبا صدا یپله ها گرفتم و رفتم باال ...در انبار از

 زانو زدم ... نیکنار درو برداشتم و همونجا رو زم کارتون
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مارکش روش  اشیبعض ی...حتدیرس یدخترونه بود که کامال نو و دست نخورده  به نظر م یپر از لباس ها داخلش

 کرد  یم ییخودنما

 دیرو د  لیاوس هیباعث شد بق میکه حس فضول رونیشلوار برداشتم ...خواستم برم ب دونهیبلند و  نیاست کیتون دوتا

 بزنم 

ش سمتش و باز دمیلحظه انقدر ذوق کردم که نگو دو هی...تارِیحمل گ  یکه برا یرنگ یچرم مشک فیافتاد به ک چشم

 کردم 

 خاک روشه  ونیکام هیهاش کردم تمامن سالمن فقط  میبه س یرنگ توش بود ...نگاه یمشک تاریگ هی

  رونی،همراه اون چند دست لباس...امدم ب فیدوباره کردمش تو ک خوشحال

او نشست و کنجک میصندل نییام پا یکیکردنش شدم ...و زیکردم و با دقت مشغول تم دایاز اشپزخونه پ یدستمال

 کرد ینگاهم م

 و واریخوره  گذاشتمش کنار د یچند وقته اونجا داره خاک م ستیکردم برق زد بدبخت معلوم ن زشیخوب تم یوقت

 انگار با سر رفتم تو باغچه  یعنی... دمیبه لباسام کش یدست

...لباسم و عوض کردم ،فقط شالم و دوباره انداختم سرم  یکه از انبار برداشته بودمو بردم تو تنها اتاق خال ییها لباس

  ینداشتم بدبخت یا گهی...اخه شال د

 شده یخاک یداد هم کل یدود م یدادم بندازم دور ...هم بو حیکه تنم بود ترج مییها لباس

 و دوباره کناره پنجره نشستم  رونیب امدم

  رمیدست بگ تارینتونستم گ گهید مارستانیکه داداشم رفت ب یوقت از

فاصله گرفتم و اروم شروع کردم به  ینشم  از اتاقش کل کیوقت مزاحم تاج هی نکهیا یکردم ،برا میهاشو تنظ میس

 زدن 

 "سوم شخص"

  یبدون ی/پُره اشکم کاشکیروزه رفت چند
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 زندونه گهی/دایشکستم،بعد تو دن که

 مونه یما،نمیمثل قد یچیه گهیاگه خونه ،سوت و کوره / د ست،یمن ن ریتقص

 قشنگ یلیخ یگذشتن از خاطره هاو از اون همه روزا سخته

 

 دیشن یم یرا به سخت شیبلند شد ...صدا شیآمد ...از جا ینم خوابش

 زد هیتک واریو به د دیکش ختشیبهم ر یداخل موها یتخت بلند شد ...دست یتوانش را جمع کرد از رو تمام

  

 ینگ یچیو،هی/ منو تنها بزار یبر نکهیمن نبود ،ا باور

 حرفا محاله نیا یرینم نجای/از االهیتو همش خواب و خ رفتن

  شمیپ یمون ی/فقط بگو مشمیهمون م گهید یبخوا یهرچ

 

 داد...مثل خوره به جانش افتاد ... هیدر تک را به سرش

چنگ زد  شیداخل گلو یارزو تو اون لباس ها بغض دنیداد و در اتاق را باز کرد ...از د رونیحبس شده اش را ب نفس

 سخت کرد  شیرا برا دنیسخت که راه نفس کش ی...بغض

را  نیمثل رادو یشکسته ا یخوند ...دل عاشق ها یکه م یدانست اهنگ ینشد ...نم نیامده رادو رونیمتوجه ب ارزو

 لرزاندیم

  

 نداره یتو رنگ یمن ب ینداره /صدا یاشک گهیمن د یچشما

 نداره یتو ارزش ی،ب یزندگ گهیمن/م یصدا یهمه بغض تو نیا
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 سوزونهیتو،وجودمو م ی/دور کوبهیدروغه،پاشو که قلبم، نم هیدونم/  یم بسه

 

 پاکش کرد ... عی...دست برد و سر دیاز چشمش چک یحواسش نبود قطر اشک دیشا

 جلوتر گذاشت که ارزو متوجه حضورش شد یقدم

 ؟یشد داریبلند زدم ب یلیخ دیرا کنار گذاشت و به سمتش امد :ببخش تاریزده ...گ هول

 شده بود  باتریچقدر ز شیایدر یلباس ها یبود که تو ییارزو رهی..خ دیگو یم یچ دیفهم یاصال نم نیرادو

 تنش کرد تا از بد نبودن ان مطمئن شود  یبه لباس ها ینگاه ارزو

 کجاست؟ نیلب زد :دارو یبه سخت نیرادو

 اوضاع یبرس ی،انگار نه انگار خودش اورا برا ردیبگ یکرد ...انگار حال بدش باعث شده بود فراموش یخودیب سوال

 فرستاده 

  دیبهش زنگ بزن دیش کار داردونم کجا رفت ...اما اگر باها یراستش نم_

  دیگو یچه م دیفهم یچشمانش شد ...باز نم رهیخ

 کند  یچه کار ای دیبگو دیدانست چه با ینم دیرا د رشیو نگاه خ یکه مکث طوالن ارزو

  دیایو باعث شد به خودش ب دیکش ریت شیپهلو یلحظه ا باالخره

 مبل نشست  نیتر کینزد یصورتش از درد جمع شد ... رو یکم

 واسه خوردن هست  یزیچ_

  ارمیدستپاچه نگاهش کرد :ار..ه االن برات م ارزو

 را برداشت زیکنار م یخم شد و گوش یکم یبا نگاهش اورا دنبال کرد ،به سخت یکم  نیرادو

 بوق جواب داد نیدوم با
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 الوو_

 خم شد  یسالمش کم یرا صاف کرد و به سمت پهلو شیصدا 

 ییکجا_

  ادیاز ته دره درم چیکرد:داداش ناموسن صدات از ته چاه که ه یا خنده

  ییکجا گمیصداشو بلندتر کرد:م یزد و کم یکم جون لبخند

 کردم  یامدم شرکت داشتم تا االن دعوا م یامد....جات خال ییزایچ هیاها...حاال _

  یبه اشپزخانه انداخت:باک ینگاه

 ؟یخوب یرکما....به به سالم عمه جون چه طو نیبا ا_

 خط شده  یلحظه فکر کرد خط رو هیگشاد شد... شیچشم ها نیرادو

  هیعمه ک_

  دیباز به گوش رس نیدارو ینه ،خط رو خط نبود ...صدا اما

صبح بود داشتم  نی... به خدا خودمم تو شوکم انگار هم  میها شرکت کن یان شاهلل تو شاد هیچه حرف نینه بابا ا_

  زدمیباهاش حرف م

 خنده  ریزد ز نیبغض دار حرف زد ....رادو چنان

 بلندگو زد  یتماس را رو دیکه نگاه کنجکاو اورا د نیارزو متعجب نگاهش کرد ....رادو شیخنده ها یصدا از

  یزن یحرف م یطور نیا یاونجاست دار یکس_

 تر امد تا راحت تر بشنود  کینزد یکم ارزو

که ....اصال روز قبل از مرگش انگار بهش الهام شده بود ....همش حرف از کشتن و  یدون یاره عمه قربونت بشم ...نم_

 الهام نشده یزیبه شما چ گمیعمه ؟م ینیبیم ارویخواست بکشه ....دن یگفت ....تازه منم م یمردن م
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  یهست یگریعجب باز گهیکرد و اروم گفت:سامان  راست م یتک خنده ا نیرادو

...اخه  نجایا نیایب دیهمه راه پاش نیخواستم ا یخبرتون نکردم....نم دیا ناراحت نشبرمنکرش لعنت ....تروخد_

از  دیتخواس یاگر م "دیچیپ یخوردن دستش به تخته ام تو گوش یهمزمان صدا"بزنم به تخته ادهیسنتونم ماشاهلل ز

غض دار را ب شیصدا"دیبرس یوقت دمیترس یم د،یکش یطول م یلیخ گهید نیایبا خر ب تونیاباد نیتر کیدِه تا نزد

 گردنم  فتهیب گهیقبر د هی....خرج  "کرد 

 خنده  ریحرفش زد ز نیبا ا آرزو

 دهنش گرفت و با خنده گفت: یدستش را جلو نیرادو

 خونه  ایتو روح همون عمت ....قطع کن خواستم بگم زودتر ب_

 :دیبه گوش رس نیدارو نیغمگ یصدا باز

زنده  ی....االن قاچاق دایسنتون از جااتون تکون نخور نی...تروخدا با ادیچشم عمه جون....شمام مراقب خودتون باش_

 کنند یبُکسِلتون م   یارباقیبه د گهیکرده ....د داتونیپ لیجبرئ دی...حرکت اضافه کن دیا

 خنده کنان:زهرمار .... نیرادو

 اونجا بود  یاال کسقطع کرد که ارزو با خنده گفت:احتم یگوش

 صورتش جمع شد و ارام گفت:صد درصد ... یکم

 زل زده بود تارشیبه گ نیخودشان گرم کرد ....تمام مدت رادو یبرا ییبلند شد و غذا شیاز جا آرزو

 است،سراغش نرفت بود؟ چندسال

به خاطر مشروب خوردن ان شروع کرد به خوردن ....معدش  یبود اما زور لیم یب نکهیبه ظرف غذا کرد....با ا ینگاه

 خورد،لب زد یرا م شیکرد،همان طور که ارام ارام غذا یضعف م دیوقتا شد یلیشب....حساس شده بود و خ

  یجواب سوالمو نداد_

 ،کدوم سوال هیمکث کرد :منظورتون چ یلحظه ا ارزو



 کیعشق تار

 
200 

 

....صبح ی....جوابم و نداد یچرا نرفت دمیازت پرس ی....وقتشبیبهش کرد و ادامه داد:د ینگاه یچشم ریز نیرادو

  ی....چرا نرفت یخواسته بفرستت بر یگفت م نیدارو

 شده بود یشد که داخلش غم و درد قاط یاهیچشمان س رهیو خ دیدست از خوردن کش ارزو

 سوال،خودشم مردد است نیجواب ا یبرا

 بدهد یدانست چه جواب ینم

 زمزمه کرد: دیدستانش گوشه شالش را کش با

بخوام بزنم خانوادم تو  ی....و خوب اگر حرفشدهیبه همه بگم چ دیگفته من مردم....اگه برم با هیبه بق مییچون دا_

 .... رنیگیخطر قرار م

 کرد یگوش م شیتفاوت بود اما با تمام وجودش داشت به حرف ها یظاهرش ب نیرادو 

 کرد با همان لحن ارامش سرد صحبت کند یسع

 که تو هنوزم.... یدون ی؟میدم بر یکه حاال اجازه نم یدون یم_

 دونم.... یوسط حرفش :م دیپر

 سربلند کرد ....  نباریا

 ادامه داد: دیرا د نیرادو رهیکه نگاه خ ارزو

 که سر داداشم اوردن و ییکردن...بال میدلشون خواست با زندگ یهرکار مییو پسر دا میی....دارمیخوام انتقام بگ یم_

وقت  چیکه سرمادرم اوردن ...ه ییکه سپهر سرم اورد ....و از همه بدتر بال ییفرستادنش تو کما....بالها

  فتنیب اهیکنم تا به خاک س یبتونم م ی.....هرکار بخشمشونینم

 سخنانش کامال حس کند  ینفرت و خشم را البه ال توانستیبا تعجب نظارگر بود ...م نیرادو

 خوام کمکت کنم  یادامه داد:م ارزو

 کرد  یاز ته دل مسخرش م زدیم شیحرف هارا چند روز پ نیاگر ا دینزد ....شا پوزخند
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  ستین تییدشمن دارم ....فقط دا یخطرناکه؟من کل نجای.......موندنت ایدون یم_

 خوام کمکت کنم  یدونم ....اما م ینگاهش کرد:م نانیبا اطم ارزو

  ینیبب بیخوام اس ی....نمیاتو کردداد :تو کمک هیتک شتریجا به جا شد و به دسته مبل ب یکم

  دیشن یم دوید یروزا م نیدر ا بیعج یها زیمتعجب شد نگران او بود؟چ ارزو

 شد که ارزو ارام گفت:ازت ممنونم یطوالن نشانیسکوت ب یکم

 زد یپوزخند

 یم نکهیا ایچرت و پرت بهت گفتم؟ یکردم؟اون همه حرف ها رتیتحق یمت؟کلیدزد نکهیا یقا؟برایدق یچ یبرا_

 خواستم باهات معامله کنم؟

 لبش را گاز گرفت و ارام گفت: ارزو

،شما که اون  ستیخب راستش من برام مهم ن دیکه گفت یمعامله ا ست،اونی....مهم ن دیزد دیاون حرفارو مست بود_

  یدونم خرج عمل مادرمو شما داد ی......م دی،ممنونم چون......مراقب خانوادم بود دیکارو نکرد

 بار .. دنیبار ...چند هی....اونم نه  یوام جونمو نجاتت دادت_

 دانست  یکند ....حاال چرا خجالت خودشم نم یم تشیدارد اذ یادیزد ...اما حس کرد خجالت ،ز یلبخند ارزو

 بلند شد و خودش را با بردن ظرف ها به اشپزخانه مشغول کرد شیزده از جا هول

صدم هم  کی یگذاشت ....حت شیشانیپ یو ساعدش را رو دیمبل ارام دراز کش یکرد ....رو یدرد م شیپهلو یکم

 جواب هارا از او بشنود .... نیانتظار نداشت ا

 بود  دهیرس نجایدو حس ،به ا نی... به خاطر هم هیکاف شیبرا یو خودخواه جایکرد....غرور ب یم یکار دیبا

 مشغول کرده بود  یکیدش را با وبه ارزو کرد که خو یسرش را کج کرد و نگاه دزدک یکم

 معصوم بود ... یادیدختر ز نیا

 یزن یم تاریقشنگ گ_
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 اجازه برداشتمش  یب دیانداخت و ارام گفت :ببخش نییباز هول شد ...سرش را پا ارزو

 خورد یوقت بود داشت اونجا خاک م یلی...خ ستیرا بست :مهم ن شیتکان داد و چشم ها یسر

 شد که بخوابد  یم نیکه داشت مانع از ا یها الیشد اما فکر خ یداشت گرم م چشمانش

 برداشت  شیچشم ها ی،دستش را از رو شیو صحبت چند تن از محافظ ها اطیدر ح یصدا با

 امد  نیانگار دارو_

 ....اما باز خودش را مشغول کرد  دیکش یاز داخل اشپزخانه سرک آرزو

کرد  ی،حس م یبه خاطر خوشحال یزد ....لبخند یبرادرش لبخند دنیشد،با د یوارد سالن اصل نیبعد دارو یکم

 حالش بهتر شده 

 کرد: یو اخم ظاهر ستادیمبل ا کینزد

 عمه جان؟  یاز جات تکون خورد ی!واسه چیزنده ا یعه عه مگه من نگفتم قاچاق_

 کوسن مبل را برداشت و به سمتش پرت کرد: نیرادو

 ؟ شدهیشرکت چ منیکله اون عمه نداشت ....بتمرگ بب_

 خر دنبال شرکتند انیو شا یگور به گور یبشه....اون کمال یچ یخواست یدرهوا تکان داد:م یدست نیدارو

 گرد شد  چشمانش

 یچ یعنی_

 و رو مبل نشست: دیکش یپوف کالفه ا نیدارو

خواد  ی....م اردیلیقرون دوزار نه،پونصد م هی...اونم یتو بهش بدهکار گهیامده م یزده کمال بتیکه تو غ یاز وقت_

  رهیشرکت رو به عنوان طلب بگ

 گفت:گ*وه خورده ...با کدوم مدرک ؟ ینسبتا بلند یشد و با صدا یعصب



 کیعشق تار

 
203 

 

 خم شد : یکم نیدارو

 ه؟یجعل کردنش کار سخت یمدرک بخوره توسرش ...فکر کرد_

 کرد .... حس شیدر پهلو یدیخواست بلند شود که  درد شد شیاز جا یعصب

 بغلش را گرفت: ریز عیسر نیدارو

 ....بزار اون المصب خوب بشه اریبه خودت فشار ن_

 مبل نشست و فقط نظارگر بود یفاصله رو یبا کم آرزو

....من تا پدر میکن کاریچ دی:بادیکش شیبه موها یخودش کالفه شد ...دست یگرفت ،از عاجز یمبل جا یرو دوباره

 ... ستمیول کن ن ارمیدر ن انیو شا یکمال نیا

 کنارش نشست: نیدارو

خونه ندارم ببرمت ... زورمون بهشون  گهیکنند منم د یبا تانک حمله م نباریا ی...بفهمن زنده ایخوب ش دیفعال با_

 خطرناکند نایا یلیرسه خ ینم

 : دیکش رچانشیز یدست

 رسه  یم سیپل "مکث کرد"رسه ....اما  یما زورمون نم_

  یچ یعنی؟ سیدهنش واموند:جاااان؟پل نیدارو

 زدش انداخت رتیصورت کنجکاو ارزو بعد برادر ح یو نگاهش را اول رو سرچرخاند

 ارمیم انمیو شا یاوردم ....سر کمال یکه سر محب یی....همون بال سیدست پل میبد میمدرک خوب جور کن هی دیبا_

 تکان داد: یسر نیدارو

همش تو اون خونه بود که جزغاله شد ...اگرم  یکه داشت یکل مدارک ی،پشم چ یچرت نگو ناموسن!اولن کشک چ_

  میش یافته بدبخت م یم ریخودتم گ یکه پا یشهادت بد یبر یبخوا

 بهش کرد: ینگاه موشکافانه ا نیرادو
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 دونند من یهستن که کامل م یو مظفر یشناختن مردن ...فقط خود کمال یمنو م یکمال یاصل کیاولن که دوتا شر_

 بعدم ...نه جزغاله نشد  میک

 رو کرد سمت ارزو: نیمتعجب نگاهش کرد ،که رادو نیدارو

 ؟یاریکه رو تخته رو ب یفیک شهیم_

 برگشت  هیگفت و رفت تو اتاق و بعد از چند ثان یباشه ا عیاز چه قراره سر انیجر دیکه انگار فهم آرزو

 کرد  یخال زیم یرا رو اتشیرو ازش گرفت و محتو فیک نیدارو

 گرد شد  چشمانش

 کرد: زیبه م یداد و اشاره ا هیبه مبل تک نیرادو

به ارزو انداخت و ادامه  ینگاه"به لطف آرزو مدارک جزغاله نشده...شانس اوردم اون روز در گاوصندقم باز بود و_

 ارهیم باخودش بشانس اوردم که آرزو اونجا بود و انقدر باهوش هست که تمام مدارک داخل گاوصندق "داد

 جمعش کرد  عیسر یشل شد ول ششیته دلش ذوق کرد ،ن ارزو

 .... یشیم ریخودتم دستگ یبد سیبه پل یبخوا نارویزده بود :خب قبول ...هرکدوم از ا رتیهمچنان ح نیدارو

 کرد: نینگاهش را قفل زم نیرادو

 بشه.....حاضرم اعدامم بشم  ریمن امکان پذ یریبا دستگ انیشا ی...اگر نابودستیمهم ن-

 حرفش احساس کرد ناراحت شده؟ نیاش شد ،چرا با ا رهیخ آرزو

 میکنم ،تا مجبور نش دایپ هشیعل یزیچ هیمن بتونم  دیصبر کن ...تا اوضاع بهتر شه شا کمیارام زمزمه کرد: نیدارو

 میاستفاده کن نایاز ا

 گفت: واشیمردد بود،بامکث  یزدن حرفش کم یبرا

 خواست  یبه خاطرش منو م مییکه دا یست؟همونیاونا بدردبخور ن یکرد چ دایکه داداشم پ ی...مدارکگمیم_

 خوام از اونا استفاده کنم یتکان داد :نه ...نم یسر نیرفت تو فکر،اما رادو نیدارو
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 ...کجان ؟سیپل میبد میهمونارو ببر دی...بانیباخنده رو کرد سمتش:اتفاقا اونا عال نیدارو 

 لب گفت : ریارام ز ارزو

 کردم  مشیجا قا هی... هیکه داداشم بستر یمارستانیتو همون ب_

 به نفعشون بود  شتریب ییجورا هی...استفاده از اون مدارک  دیاز جا پر عیسر نیدارو

 مشونیاریب میبر میبا اخم جواب داد:گفتم نه...خطرناکه بخوا نیرادو

 جابه جاشد و ارام گفت: یکم آرزو

 چیه یعنیکنه.... ینم یکمک "اشاره کرد زیم یرو یبا دست به کاغذ ها"نای...دادن امیش الیخیشه که ب یخب نم_

 د؟یفتین ریکه خودتون گ دیکن دایپ دیتون ینم یراه

 دانست لحن نگران است؟ ینم اینبود  حواسش

کرد  یکرد اما برادرش چرا...خوب لحنش را درک م یدرک نم نیبا تعجب بهش چشم دوختن ،رادو هردوشان

 رفتن  یرحمانه جلو م یساعت ب یشد و عقربه ها ی،سکوت طوالن

 کرد و حق به جانب گفت : بشیدست درج نیدارو

 فرستم بره سراغشون  یم ویکیمن  یکرد مشونیبگو کجا قا_

 را گاز گرفت : لبش

 درش گذاشتمش  ریهاست...ز یمیقد نیاز ا یاشغال هیهست که کنارش  یصندل هی مارستانیب یدر ورود کینزد_

 فرستم  یم ویکیاالن  نیخوبه هم_

 شه منم برم؟ یشه...نم یبه سمت در رفت ارزو دلتنگ گفت :نم تا

 را  چارهیدختر ب نیکرد حال خراب ا یباز اشوب شد ..خوب درک م نیلحنش دل رادو از

 گفت : توانستیکه م یلحن نیاروم تر با
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از افراد  یکی ای تییخواد بره...ممکنه دا یخطرناکه م نمیدارو ی...حتستیواسه رفتن تو ن یاالن وقت مناسب_

 باشن مارستانیب کینزد یمظفر

 کرد؟چند وقت بود که دلتنگ تک برادرش شده بود یدانست حق با انهاست اما با دلش چه م یم خوب

 باشه_

 داد: هیتک یدوباره به صندل نیرادو

به مهران زنگ  دیمشت خاک فقط بمونه ...با هی یو مظفر یکنم از کمال یکار هیخوام  یم ستین یاون مدارک کاف_

 بزنم 

  گهید هیبه او کرد :مهران ک یمتعجب نگاه نیدارو

 زد :جاسوسم! یمحو لبخند

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

 یاز کسان یلیگرفت ...خ یرنگ سرما به خود م نیرفتن ...زم یسر زمستان م یکه به استقبال هوا ییروز ها درتالطم

 کردن و یسرما را نداشتن کوچ م نیکه طاقت ا

که  خبندانیسرد و  یاز دل یکه کوچ کن یکه سرد شود...و امان از روز ییگرم تر،اما امان از دل ها یرفتن به جا یم 

 تا مغز استخوانت را  سوزاندیم

 اوضاع ناراحت است  یناگهان رییداد چقدر از تغ ینشان م شیشانیپ یبود ،اخم رو ستادهیگوشه ا شهیهم مثل

  اوردیکه دوست داشت ،سود بدست ب یتوانست اونجور ینم گرید انیوقت بود با برگشتن شا یلیخ

 پسر با سن کم ،چقدر حرف شنو داشت  نیسخت بود،ا شیبرا

 زد  شیبه تاجر روبه رو یدرا از نظر گذراند و لبخن زشیم یرو یبرگه ها گریباره د کی انیشا

 فرستم یبراتون م گهید ونیکام هیهفته  نیخرسند شدم...اخر ا اریاز معامله با شما بس_
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نشست ...از گوشه چشم  شیکارشان تمام شد ،باالخره جلو رفت و رو به رو یتاجر بود ...وققت یدوم برا لبخند

 کرد  یچهرش را نگاه کوتاه

 ؟ینکرد دایمدارکو پ_

 بود  نیهم یچند وقتم برا نیا یهست ...کالفگ یچ قیدانست منظورش از مدارک دق یم یمجتب

  میبزن دشویدونم مدارک کجاست ...بهتره کال ق یبارها خوبه گفتم خواهرزادم گم شده...نم_

 گفت : یجد یرا بلند کرد و با صدا سرش

همشو  دیکرده رو با میاز افرادت پوالرو قا یکیکه  یبه اضافه اون مبلغ میکه ضرر کرد ی...فقط اون مقدارهیفکر خوب_

 یتو بد

 ؟ ارمیکرد :از کجا انقدر پول ب یاخم یمجتب

 مشکله خودته... گهید نشیگفت :ا یتفاوت یبال انداخت و با لحن ب یا شونه

 به ساعتش کرد و ارام بلند شد : ینگاه

 دارم  یبرم ...قرار کار دیمن با_

 کند  یهمش را خال دیدانست چه طور با یکه نم تشیماند و عصبان یرفت ...مجتب گهیحرف د چیه بدون

 کارش نیکه مانع از ا یبود...و امان از افراد انیشا نیرا باال بکشد هم کیخواست شرکت تاج یکه م یلیاز دال یکی

 شدن  یم

 دیاز افرادش رس یکی یرا برداشت ...بعد از چند بوق صدا شیگوش باالخره

 جونم اقا_

داره  یادی...زینفرو بد هی بیخوام ترت یهم فشار داد:م یخم شد و چشمانش را رو شیمت دسته صندلبه س یکم

 کنه  یعصابمو خورد م

 یک دیرو چشم اقا ...فقط بگ_
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 کنم  یبلند شد که همزمان سپهر در اتاق را باز کرد :برات اس م شیجا از

 ؟یداد بشویگفت :ترت یو تلفن را قطع کرد ...سپهر موشکافانه نگاهش کرد که مجتب دیبه کتش کش یدست

 شه؟یم یک یبرا مونیشد ...معامله مرز یاوک یتکون داد:همه چ یسر

 حرکت کردن  یقدم شدن در سالن و به سمت درخروج هم

 د...جمع کنن ی...حواسشون حسابمیقرار بر ی...به بچه ها بگو ک گسیاحتماال سه روز د_

 خارج شد  یا گهینکرد و برگشت و از در د یگفت و سرعت را کم کرد...همراه یباشه ا سپهر

  دیلرز یشماره ا یاش را برداشت و دستش رو یگوش

 :سالم عشقم  دیپر عشوه اش رس یاز چند بوق صدا بعد

 یشد که نتوانست جز همان بوسه ا یم یتاب دختر ی،ب گریهر وقت د شترازیچند وقت ب نیا دیزد ...شا یپوزخند

شب را  کیکه ارزو داشت  ییکند آرزو دایتا پ زدیرا اگر الزم بود شخم م رانیکه به اجبار بود لمسش کند ...کل ا

 اگر شده به هوس یبسازد...حت شیبرا

 خودتو اماده کن _

 شود به سمت اتاق رفت  نشیسوارماش نکهیرا قطع کرد ...قبل از ا یگوش و

 کردن حضور داشتن ... یکار م شانیکه برا یسانک اکثر

....به دی...خودتون اماده کندیواسه وارد کردن جنس جد میبر دیبا گهیگفت :چند شب د یبلند یکردبا صدا یاخم

 ادین شیپ یمشکل دیکه برام اوردن رو بهتون بدن ....مراقب باش دیجد یگفتم اسلحه ها اریکام

 انداخت  نیچشم اقا بود که تو گوشش طن یصدا تنها

... دیبه خانه مورد نظرش رس یشد و به سرعت به سمت باالشهر حرکت کرد،وقت نیاستوار سوار ماش یقدم ها با

 را پارک کرد و زنگ را فشارد  نیماش

 هیپر از عشوه اش امد :ک یصدا باز
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 گفت :منم خشک

 جذاب نبود...در باز شد و رفت داخل  شیبرا فونیا یدختر پا ذوق

 انداخت  شیبه خونه لوکس رو به رو ینگاه

 ؟ییکجا تایب_

 زمیعز نجامیا_

 گذاشت و رفت تو اتاق  زیم یرا رو دشیآمد...کل یاز اتاق م شیصدا سرچرخاند

 دلبر بود یادیکه ز ینظر گذراند ،دختر از

 گونه اش نشاند : یرو یو بوسه ا ستادیا شیبه رو رو

  ارمیبرات ب یخور یم وهیعشقم ...م یخوش امد_

  ومدمیخوردن ن وهیم یبوسه اش ،داغ کرد ...در اتاق را بست :برا از

 بودن  دنیگرم مشغول بوس قهیکند ...چند دق یتخت...چه قشنگ بلد بود همراه یبرد و پرتش کرد رو دست

 به چشم یسرخ شدش نگاه یشد ...با چشم ها یعصبان ی..لحظه ادستش که به سمت لباس سپهر رفت. تایتا ب اما

 خمار دختر کرد  یها

 عشقم ؟ شدیبا تعجب نگاهش کرد :چ تایشدت پسش زد که باعث شد ب به

 سرش خراب کند :به من نگو عشقم کثافط  یخانه را رو شیخواهد با صدا یم ییداد زد گو یزد ...جور داد

رفع  کند؟تا ازیبود؟تا رفع ن امدهین نجایا نیهم یبرا د،مگریبه گردنش کش یستبغض کرد ...سپهر کالفه د دختر

  رونیرا برداشت و رفت ب چشیسوئ عیعطش کند؟ ...سر

 یرفت ی...ارزو کدوم جهنمی...لعنتی:لعنت دیفرمان کوب یبار رو چند

 بود دوستش دارد اما اشتباهاتش را چه گونه جبران کند  دهیوقت بود فهم یلیداشت ...خ یداشت ؟ار دوستش
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 گریتوانست بچرخد....د یها نم ابانیدرخ نیاز ا شتریکرد ...ب یکند ؟ ساعت را نگاه دایچگونه گمشده اش را پ اصال

 کرد ینم یاری شیچشم ها

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

 "نیرادو"

شب بود ...از قصد گفتم شب که بتونم از  میت ده و نانداختم...قرارمون واسه ساع ینگاه دوباره ا میصفحه گوش به

 متوجه من نشه  یتا کس رونیبرم ب الیو

 

 شرط عقله  اطیاما بازم احت میندار یا هیهمسا چیه باینسبتا خلوته و ما تقر یجا هی نیخونه دارو نکهیا با

 خراب تر نشه  نیدوارم از ا یاوضاع خراب ،که ام نیتو ا اونم

 بود زدم  یصندل یبه پالتوم که رو یتخت اروم بلند شدم و چنگ از

 رسم  یبه نظر م شهی....چقدر خسته تراز همندازمیبه خودم م نهیاز تو ا یکوتاه نگاه

  کرد یآمد باالسرم خالصم م یکنم ،با تفنگ م کاریخوام چ یم دیفهمیکرد ،قطعا اگر سامان  م یهنوز درد م پهلوم

 بود ی،باز تو چهرش نگران نیوندم سمت دارودر ،سرچرخ یصدا با

 گرفتم؟ دشیرنگو داره و من احمق چقدر ناد نیچشما ا نیپنج ساله که ا کی....نزدشناسمینگاهشو م نیا رنگ

 خودخواه بودم  چقدر

 بمونند  نجایتکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم:بزار دوتا از بچه ها ا یسر

 : ستادیتو، و کنارم ا امد

 .... ی....من تنها برم ؟تو هنوز خوب نشد یخوا یم_

 افتاده بود رو به کنار فرستادم  میشونیکه رو پ یو اون مقدار دمیتو موهام کش یدست
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 که میکن یخوام کار ی....خوبم ،نگران نباش نم ستین یطور_

 و اروم گفت: نییانداخت پا سرشو

  مینخورد شین ناینگرانم...کم از ا_

 خوردن نمونده باشه ! شیتو قلبم واسه ن ییجا گهید دیاکردم ....ش یتلخ خنده

 د؟یگرد یبرم یک_

 داده بود  هیسمت آرزو که به در تک میسرچرخوند نیمن و هم دارو هم

 بره زود  شیبه سمتش برداشت :اگر خوب پ یقدم نیدارو

 رخمو گرفت مین یرنگش جلو یخاکستر یکه خز ها یپالتوم بستم و کالهشو انداختم رو سرم،جور یها دکمه

 مونند ... یجا باش...دوتا از محافظا م نیتو هم_

 یکنم م یمن فکر م دمیگه ،شا یبگه اما نم یزیخواد چ یکردم م یگفت و از در فاصله گرفت ....حس م یا باشه

 بزنه  یخواد حرف

 اطیتو ح میو رفت میشونم گذاشت ،باهم همقدم شد یدستشو رو نیدارو

 لرزم گرفت  یه صورتم لحظه اسرد ب یبرخورد هوا از

 شد خوابوندم  یکه م ییتا جا یو صندل نیتو ماش دمیچپ عیسر

 دنبالمون  انیم میفتیمنتظرموندن....را ب ی....سر جاده اصل انوشیو ک الدیامد :م نمیدارو قهیاز چند دق بعد

کشه...با وجود دوتا  یم ریکردم فراموش کنم پهلوم ت یم ی....سعدمیکش یو نفس کش دار نمیزدم به س دستامو

 مسکن بازم درد داشتم 

 به بدست اوردن اطالعات امشب  دیارز یم اما

 کردن یم ییخودنما ینیکه ستاره ها توش مثل نگ یشب به اسمون یکیچشم دوختم ....به تار رونیب به
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 بود ....انگار اونم دلش گرفته  رهیاسمون رنگش ت چقدر

 سرد یلی....خ شهیسرد راحت توش نفوز کرد.... داره سرد م یشکستش هوا یقلبم شکست که از درز ها انقدر

 ؟یکن یروشن م ویبخار_

 خورد  یکه گرماش به صورتم م یکرد ....جور ادیتا ته ز ویبهم کرد و بخار ینگاه نگران نیدارو

 گرمارو قلبم الزم داره! نیا

انجام بدم  دیبا ایدن نیکه تو ا یکار نیدوباره بهم بچسبه؟اخر شهیم ی....ک شهیزنه ....داره له م یم خیداره  چون

 انهیبدبخت کردن شا

 کردن ندارم  یواسه زندگ یلیبهتره بگم دل ایکردن ندارم.... یواسه زندگ یدیاز اون ام بعد

  میساعت تو راه بود مین دیدور نبود شا یلی....خ میدیزود به محل قرارمون رس یلیخ

 زدن کنار  انوشمیو ک الدیم نیما ،ماش نیتوقف ماش با

خوب  یلیخ یکیکه توتار یرنگ دیسف نی...نگاهمو انداختم به ماش رونیگرفتم و اروم امدم ب رهیبه دستگ دستمو

 مشخص بود 

 فرو کردم  بمیو دست هامو تو ج دمیباال کش موینیب یکم

 زدم  یوبارش لبخندد دنیامد سمتمون ...از د یپسر نسبتا قدبلند هیگذشت چند ثان با

 یندو یم یشه زنده ا ی....مردونه منو تو بغلش فشورد:باورم نم اوردیجلو با بهت بهم نگاه کرد ،دست اخر طاقت ن امد

 خوشحالم ....  یلیخ دنتی....از د

کرد رو کردم  یبود و موشکافانه نگاهمون م ستادهیبا فاصله ا نیبهش زدم ....دارو گهیجداشدم و لبخند د ازش

 سمتش :

 من  میمهران هستن ،دوست قد شونیا_

 وقت بود که دوست نداشتم  یلیدهنش واموند حق داشت ....من خ یلحظه ا نیدارو
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 امد جلو و با مهران دست داد: نیدارو 

 ؟یکرد یسگ م نویبا اون اس ام اس هات ا یپس شما بود داریمشتاق د_

 کرد:شرمنده یخنده کوتاه مهران

 حساب باهات دارم  هیتصو هیکرد :دمت گرم بعدا  یخنده ا نیدارو

 کردم و اروم گفتم:  یسرفه ا تک

  دیخبر جد"رو کردم سمت مهران " میباشه برگشت_

 شد: رمینافذش خ یگرفت و با اون چشما نینگاهشو از دارو مهران

از  یسر هی یین ما درحال جابه جاکه به خونه تو امد یگرفتن ....شب دیاسلحه جد یسر هیو پسرش  یخبر که کمال_

 ... میجنسا بود

 به خودم فشار دادم : شتریب پالتومو

 منطقه هیادرس  هیخوام ... یم یدرست حساب زیقبول نکرده؟من به چ دیکار جد_

 جلوتر امد: یکم مهران

 گم  ینم یزیچ یکار کن یچ یخوا یم یچرا....اما تا نگ_

 کنم کسانیرو با خاک  انیخوام شا یدادم:م سرتکون

 :دیباالپر شیابروها

 ...من نگرانتمیراه بنداز یزیخونر یخوا ی...تروخدا نگو میچه طور_

نه نه ک یکارو تموم م سیپل نباری:ا سمیصاف وا نیاز ا شتریتونم ب یکردم نم یزدم...حس م هیتک نیپشت به ماش از

 من 

 گرفته ؟ تیس؟شوخینگاهم کرد ....حق داشت ،واقعا حق داشت :پل باتعجب
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 درهم گره خورد: ابروهام

 کنم؟ یمن وقت دارم که باهات شوخ یکن یفکر م_

نگفتن ...اما  قشویهفته هست زمان دق نیتو ا دیمعامله جد هیشد : یخودشم جد هیجد انیجر دیکه انگار د مهران

 هفتس نیتو هم

 رو به سمتم گرفت: یکیکوچ فلش

 زنم یبه وجود امد بهت زنگ م یرییهست ....اگر تغ نجایا اتشیجزئ زهیر_

 نی،نشد جوابشو بدم ...فقط فلشو دادم دارو میزنگ گوش یصدا با

و خطم نیشماره ا یپالتوم تکون دادم ، کس بیحس شده بود تو ج یب میهامو که به خاطر سرما و ضعف جسمان دست

 نداشت فقط چند نفر از محافظ ها و افراد قابل اعتمادم 

 الوو_

 هق  کیالو هق...تا...ج_

انداختم ....شماره  یرو از خودم فاصله دادم و به شماره نگاه کوتاه یاز فطر تعجب گرد شد ...صفحه گوش چشمام

 خونه بود 

  یکن یم هیچرا گر شدهیزده گفتم:الو آرزو چ هول

 و مهران کنجکاو نگاهم کردن  دهیترس نیاوردن اسم آرزو دارو با

 .ر امدن ....تو خونه چند....نف.._

 یی...تو کجای:ک نیشدم و نگاهمو انداختم سمت دارو یعصب

 دونم که،.... یترسم...نم یگرفتش امد:تو اتاقم....م...من م یصدا باز

 که قلبمو لرزوند داد زدم:الووو ارزو .... یغیبود ....ج غیج یحرفش فقط صدا هیبق

 راننده خودمو جا کردم: یو رو صندل نیسمت ماش دمیدوداد تلفن قطع شده .... یبوق نشون م یصدا اما
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  میسوار شو بر نیزنم بهت ....دارو یمهران بعدا زنگ م_

 از جا کنده شد  نینشست ماش نیحرف زدن به مهرانو ندادم....تا دارو مجال

  شدهی....آرزو چ شدهیچ_

..لعنت . انیامده تو خونه ....بر همه کست لعنت شا یکیرو گاز فشار بدم :گفت  شتریباعث شد ب نینگران دارو یصدا

 بهت 

 آمد یهم دنبالمون م الدیبه پشت سرم نگاه کردم که م نهیا از

  میرفت قهیساعته رو ده دق مین ریداد .....مس ی...اما جواب نم زدیپشت سرهم به خونه زنگ م نیدارو

 ادمیقدر نگران بودم و استرس بهم دست داده بود که کال تو ...ان دمیباز کردم و دو نیدم خونه در ماش میدیرس یوقت

 کنه یرفت چقدر پهلوم درد م

 و چندتا از افرادمون .... نیسرمم دارو پشت

 افتاده بودن  یگوشه ا یبودن زخم اطیکه تو ح یمحافظ دوتا

 میرو که وارد حر یکس یکنم پا ی....قلم م رمیکه داشتم باعث شد در حالت انفجار قرار بگ یو خشم تیعصبان تمام

 من بشه  یشخص

 که داشتم صد برابرشد  یصحنه رو به روم خشم دنیسمت در سالن رفتم ....اما از د به

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

 "آرزو"

 باعث شده که منتظرشون بمونم  یدونم چ یخواست برم بخوابم اما نم یدلم م ییجورا هیبودم .... خسته

 بابا...چه مرگم شده یدستامو کالفه رو صورتم گذاشتم :ا قهیدادم ...بعد از چند دق یتکون م یرو ه پاهام

 و اروم رفتم سمت پنچره .... دمیکش یکالفه ا پوف
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انگار ، دمیکه مدت هاس ازشون دور بودم ...با دستم گوشه لباسم و کش ییدلتنگ،دلتنگ کسا کمیداشتم و  استرس

 ستم با فشار دادن به لباس منتقل کنم خوا یرو م میو ناراحت میتمام دلتنگ

م انداخت رونیلحظه مردد ،نگاهمو از پنجره به ب هی یزیافتادن چ یپنجره فاصله ،و به سمت اتاق رفتم که با صدا از

 ریباهم درگ اطیکه تو ح یچند نفر دنیتر شدم که با د کیباشه ....چند قدم به پنجره نزد یآمد مشکل ی،به نظر نم

 شدن چشام گرد شد 

آمدن ،پاهام  یهام گم کرد ...اون ادما داشتن سمت خونه م هیرفتن به ر یراهشو برا ژنیاکس ی...درحددمیترس

  دیباز شدن در بغضم ترک یسمت اتاق ....با صدا دمیسست شد ...تمام زورمو زدم و دو

 گرفتم .... نیخونه رو برداشتم و شماره رادو یزده گوش هول

 نیدارو شیکه چند روز پ یشماره اون بود...خط دیکه به فکرم رس یچرا به اون زنگ زدم....اما تنها شماره ا دونم ینم

 به منم داد  ... اطیاحت یبراش گرفت و برا

 "تروخدا جواب بده"خورد .... یم بوق

 رز سکته برسونه کردم نزارم منو به م یم یکه سع یناخون کمکم نکرد تمام چشمم به در بود ....و وحشت دنیجو

 الوو_

 صداش کردم هیصداش چشم از در گرفتم و با گر دنیشن با

 هق  کیالو هق...تا...ج_

 حس کردم  شویلحنش و نگران رییوضوح تغ به

  یکن یم هیچرا گر شدهیالو آرزو چ_

 نشه  نیکردم صدام بلند تر از ا یو سع دمیبه چشم هام کش یدست

 چند...نف...ر امدن....توخونه_

در اتاق  کیداد نزد یبلند شدن صدا نشون م یآمد ول یصحبت کردنشون م ینگاهمو به در انداختم ....صدا دوباره

  شنیم
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 یی....تو کجایک_

 دونم که.... یترسم .....نم ی:تواتاقم....م...من م ستادمیتخت ا کیگرفتم و نزد زفاصلهیاز م 

 دستم افتاد از  یو گوش دمیکش یغیشدن موهام از پشت ج دهیکش با

 کرد  ینگاهم م یکه با لبخند چندش یدستمو گذاشتم رو سرم و برگشتم سمت مرد گنده ا دوتا

 ولم....ک...ن کثافط_

و پرتم کرد وسط سالن ....سرم به خاطر  رونیزدم ....کشون کشون بردتم ب غی...دوباره ج دیکش شتریو ب موهام

 سوختیشدن موهام به شدت م دهیکش

 کردم .... دایپ یجووون محمود نگاه چ_

 یم یلب زدم:تروخدا...چ دیباریاراده م یکه ب یا هیتو خودم مچاله شدم و با بغض و گر شتریمردا امد جلوم ...ب یکی

  دیهست ی....ک نیخوا

 زد: یپوزخند

 "ستادنیام امدن درست باالسرم ا گهیکرد ،سه تا مرد د یخنده بلند"هست.. زایچ نیاهل ا نمیدونستم دارو ینم_

 معشوقت کجارفته نمیبگو بب

 دونم یتونستم لرز بدنمو به خاطر ترس حس کنم :ن..نم یکم م کم

 کجا رفته؟ کیدستشو تکون داد:تاج یزد و اسلحه تو یپوزخند

 دونم  ی:من...نمدمیبا بغض نال باز

 س شد حب نهی،که نفسم تو س واریبه د دیگلوم گرفت و بلندم کرد چنان کوب ی....عصب ومدیاز جوابم خوشش ن انگار

 رفته ی،کدوم گور پرسمیم گهیبار د هیفقط _

 دونم.. یلب زدم:به خدا نم یصورت جمع شده ا با

 خودت کمکم کن بدبخت شدم ایچشماش شد قرمز قرمز ....خدا اروی تیعصبان از
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 کنم  یمحمود ....ولش کن خودم زبونشو باز م_

 یدونم چه طور یم نویگفت:زبون ا یامد از شونه هام گرفت و تو صورتم با لحن چندش یکیرو ول کرد ،اون  گلوم

 باز کرد  دیبا

 گذاشتم و خواستم از خودم دورش کنم...اما انگار تمام زورمو از دست داده بودم  نشیرو س دستمو

 و از سرم دراورد و پرت  کرد اونطرف  شالم

 خونو حس کردم  یبهم زد که شور یزدم ....تو دهن غیه سمت لباسم امد با تمام توانم جکه ب دستش

 امدن طرفم  گشمیو اون دوتا ادم د ینشست رو صندل لکسیکه اسمش محمود بود ر یاون

 جر داد نییبه پا قهیو از  لباسم

 دستشو گذاشت رو دهنم ....دستشو گاز گرفتم  شویکی... زدمیم غیتمام توانم فقط ج با

 دختره توله سگ _

 بهم وصل کنم  یپارگ کهیکردم دو ت یم ی...با دستم سع نیکرد رو زم پرتم

  یدستمون جون بد رینکردم تا صبح ز یبه شکمم زد:حرف بزن تا کار یباالسرم و لگد امد

 نه....لعنت بهتون که به خاطر درد دورگه شده بود :خدا لعنتتون ک ییصدا با

 بهم بزنه که در چهارتاق باز شد  یا گهیتر شد امد لگد د یجر

لبم  یرو یلبخند محو نیرادو دنیبرگشتم....با د فیکرد که نتونستم بلند شم ....با ناله ضع یشکمم درد م انقدر

 جاخوش کرد

 شکرت ایخدا

  ی....تو که مرده بودیصاحب جن و پر ای_

 امدن تو  گمیهار نفر دو سه چ نیدارو همزمان
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  دیخور یم یداد زد:توخونه من چه گو*ه تیبا عصبان نیدارو

 پر کرد ...همشون شُکه بودن نایفاصله رو با ا یتا چشمش به من افتاد عصب نیرادو

 کرد اسلحه از دستش افتاد  یمشت محکم رو صورتش خال نیاول

  واریسمت د دمیکش نیخودمو رو زم ی...با بدبختنایافتادن به جون ا نمیدارو یادما هیبق

  دمیکش یغیکه از درد ج یمنو از پشت بلند کرد....جور یکی هوی اما

 محمود بود  همون

 گلوم فشار داد  یرو ،رو ییاز لباسم جدا شد ....محکم از پشت خودشو بهم چسبوند و چاقو دستم

 به خون نشسته امد جلو تر :ولش کن  یبا چشما نیرادو

 شد دهیگلوم خراش کمیفشار داد که حس کردم  رشتیب چاقوشو

  شنیشگفت زده م یلیخبر خ نیاز ا یو مظفر ی....کمالیشه انقدر سگ جون باش یباورم نم ؟واقعایتوزنده ا_

  دید یآمد و چشام تار م یدرنم نفسم

  دیکش یعقب رفت و منو هم باخودش م عقب

 داد زد: تیباعصبان نیدارو

  میکن یم داتیپ یهان؟هرجا بر یبر یخوا یاون دخترو ول کن کثافط کجا م_

 :نیافتاده بودن زم یانگار اون گوشش بدهکار نبود به خصوص که همه افرادشم زخم اما

 برم  ی...به خدا گلوش مدیاسلحه هاتون بنداز_

حالمو  ی،نگاه ب دیباریخشم م نیگاه رادو.... اما از ن نییبه من کرد و اروم سر اسلحه اش رو گرفت پا ینگاه نیدارو

 کردم  یم یکار دیاطراف انداختم....با

 سپهر افتادم  ریمشابه گ تیافتادم که تو وضع یوقت ادی
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از در فاصله گرفتن  ....ته مونده زورمو جمع کردم ،با پاشنه کفشم پاهاشو  نی،افراد دارو میرفت یسمت در م میداشت

 له کردم 

  دمیهولش دادم و دو عیخم شد ...سر کمیدرد  از

 تی...احساس ارامش و امندمیبهش رس یقدم امد جلوتر سمتش رفتم  ...وقت هیاغوشش باز کرد و  نیرادو دنمیدو با

 ادیز میلیبودم خ دهیبهم دست داد اما ترس

 یامد اما صدا ارویر اون س یینگاه نکردم چه بال گهیکردم و زار زدم  ،د میقا نشیمنو توبغلش فشار داد،سرمو تو س 

 امد   یم شونیریدرگ

موهام سرمو بلند،و به  یرو یکردم...با حس نوازش یم هیاما من همچنان گر دیگذشت صدا ها خواب قهیدق چند

 شدم  رهیبود خ یکه االن توش پر از نگران اهشیس یچشما

 آروم تموم شد .... _

 ازش فاصله گرفتم که دوباره تا چشمش به لباس پارم افتاد،وحشتناک اخم کرد.  کمی

 پالتوش دراورد انداخت رو شونم ....کالهشو هم انداخت رو سرم  عیسر

 یونخ ارویبه خودم فشار دادم....همون  شترینشستم و پالتو رو ب نیهمونجا رو زم سمیبرگشتم،نا نداشتم وا باالخره

 ود ... افتاده ب نیرو زم

 رفت باالسرش و داد زد: نیرادو

  نجا؟یا یامد یکثافط؟واسه چ یفکر کرد یباخودت چ_

 نگفت  یزیبهش انداخت...و چ یمرده نگاه پر درد اون

 گذاشت  ارویاون  یشونیگرفت و رو پ نیاسلحه رو از دارو هویشده بود  یعصب یکه انگار حساب نیرادو

 دهیکه تا حد مرگ ترس یمن یخواست بکشتش؟اونم جلو یبود...م یاسلحه واقع هیلحظه چشام گرد شد..اون  هی

 بودم ؟

 ،با دستم صورتمو پوشوندم و  دمیکش غیزده ج وحشت
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 ویکیخواستن  یمن م یچشما یداد حاال جلو یبد بود ...کم کم حس حالت تهو داشت بهم دست م یلیخ حالم

بهش انداختم،جلوم زانو  یکه به خاطر اشک تار شده بود نگاه ییدستم با چشما یرو ییبکشند،....با حس دست ها

 زد 

 نکش  وی....کنم...کسیبغض لب زدم:نکشش....خواه....ش م با

کمر و زانوم برد و اروم  ری،دستشو ز ستیحالم اصال خوب ن دیفهمیم دیرو به صورتم انداخت ،شا یپر از نگران نگاه

 تو بغلش خودمو مچاله کردم  یمقاومت نیتر کیچبلندم کرد،انقدر حالم بد بود که بدون کو

 جا ببرش ،مواظب باش فرار نکنه  هی: نیکرد سمت دارو رو

روم و اروم گفت:بخواب  دیرفت تو اتاق ، و اروم منو رو تخت خودش گذاشت ....پتو رو کش یا گهیحرف د چیه بدون

 تموم شد 

 خورد  یباال ...هنوز قطرات اشک رو گونم سر م دمیکش شتریب پتورو

 شد؟ یم یچ دیرس ینگاهش کردم ....اگر نم میاشک ینشست،.با چشما یرو صندل کنارم

 بخواب  نجامینکن ،دختر خوب تموم شد من هم هیگر_

 تو پتو خودمو مچاله کردم .... شتریتکون دادم و ب یسر ،یپر از ارامش بود....پر از مهربون لحنش

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

 "سوم شخص"

مطمئن شد خوابش برده ارام از  یچهره معصومانه اش بود...وقت رهیساعت کنار تختش نشست و فقط خ مین کینزد

 امد  رونیاتاق ب

گذاشت و  شیتفاوت بوده ...دستش را رو یب شینشان داد که چقدر نسبت به درد پهلو قهیگذشت چند دق دیشا

 دردش کم شود.  فشار داد بلکه از یکم

 و افرادش نبود... نیاز دارو یرا دور تا دور سالن گرداند اثر نگاهش

 فکر کند  یخورد ،بلکه دردش اجازه بدهد کم یسمت اشپزخانه رفت و دوتا مسکن قو به
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 حال را داشت  نیباشد ...خودشم هم یمواجه شد ..حق داشت انقدر عصب نیدارو یباز شدن در با چهره برزخ با

  یکرد کارشونیچ_

 صورتش جاخوش کرد بود گفت : یکه بدجور رو یو بااخم ستادیاشپزخانه ا یرو به رو نیدارو

 خلوت...چندتا از بچه ها روهم گذاشتم تا مراقبشون باشن یجا هیفرستادمشون _

را  شتیشد ...و عصبان یان دختر از ذهنش پاک نم دهیگذاشت ...چشمان ترس زیم یمشت شده اش را رو یها دست

 کرد  یصد برابر م

  زیهمه چ ی... بکهیانگار امده بودن منو بکشن...مرت_

 یرا مرور م ششیمشت شده داشت اتفاقات چند ساعت پ یگره خورده و دست ها یهمچنان با ابرو ها نیرادو

  دیگو یبرادرش چه م دیشن یکرد...اصال نم

آمد چه؟قادر بود  یسر ان دختر م ییکرد ...اگر امشب بال یاحساس تنفر م شیبود ،به قدمت تمام زندگ یعصب

 گناهش را تا اخر عمر به دوش بکشد؟

 کرد هیگر یلرزان به اغوشش پناه اورد ....وقت یارزو با قدم ها یرا بست...وقت چشمانش

 لب زمزمه کرد :من چه مرگم شده ریز

 جلوتر رفت : یصبر کرد و بعد از گذشت مدت ستیبود حالش خوش ن دهیکه انگار فهم نیدارو

 رهی...نقشه هامون ،برنامه ها همش به باد م شهیبد م یلیبرامون خ مشونی...اگر نکشمیکن کاریباهاشون چ_

 کرد : یبرادرش نگاه کوتاه یسرش را بلند،و به چشم ها یکم نیرادو

دهنشون رو  میتون یبکشم ...م ویوام کسخ ی...نم سیدست پل میسپار یم زویچند روز همه چ نینکششون...هم_

 میببند

 اش شد رهیگشاد شده خ یانقدر تعجب کرد که با چشم ها شیحرف ها از
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که کرده بود در دلش حس  یراتییرا نکشد گوش نکرد ؟از تغ یبود که بهش التماس کرد محب ینیهمان  رادو نیا

 داشت  تیرضا

 اوردنش  مارستانیبچه ها امروز از ب " زگذاشتیم یرا رو یکوچک یدست فیک"...یشروع کن یخوا یم یک_

  زگذاشتیم یکرد و فلش را رو بشیدر ج دست

 مات یگریشد و د یم شیک دیبا یکیبود  دهیرس یباز نیا یبه آخرا گهیفلش ثابت ماند ....د یرو نیرادو نگاه

 مهم نبود  شیبرا گریشود چه مات...د شیک د،چهیبود؟در دلش خند روزیپ یک یباز نیا ته

 میکن یامشب...شروع م_

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

  دیشن یصدا م هیگرفت فقط  یهرچه تماس م شبیبود از د ییدلش غوغا در

 باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم_

 شده بود  رید یتوانست معطل کند...تا االنم کل ینم نیا شتریفرو کرد...ب بشیرا در ج شیگوش یعصبان

 شد :حرکت کن  نشیماش سوار خسته

 کرد  امیداخل پ یبه محتوا ینگاه شیاس ام اس گوش ی...با صدا دیخستش کش یبه چشم ها یدست

 "شمیبهتون ملحق م گهیمعامله خودت برو من چند ساعت د یبرا"

 دهیفکر کرده که به من انقدر دستور م یخودش چ شیشد :پ نیخشمگ

 یبه بزرگ یانداخت ...عمارت شیبه اطراف عمارت رو به رو یشد ...نگاه ادهیپ نیبه محل مورد نظر از ماش دنشیرس با

 پرگل... یو باغ یعال ویعمارت خودش با و

 حرکت کرد  الیو یکه داشت به سمت سالن اصل یو با غرور کاذب دیکش یم یقیعم نفس

 یمهمان نیا زبانیبرد ...م یها لذت م یچاپلوس نیخم و راست شدن ...چقدر از ا شیجلو یادیورودش چاپلوسان ز با

 فشورد  یبه سمتش امد و دستش را به گرم
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 بودم  دارتیجان واقعا مشتاق د یکمال یخوش امد_

 داد یچقدر پر جذبه تر نشانش م یشد که با کت و شلوار مشک شیسبز مرد رو به رو یچشم ها رهیخ

 سراغ کار خودمون  میبر گهی...بهتره دنیزد :همچن یلبخند

 درحال رفت و امد بود ...پول  زیچ هیذوق کرد در دل و ذهنشان فقط  شتریحرفش ب نیا با

 کنند ییرایبه افرادش کرد تا پذ یسمت جلو برد و اشاره ا ،بهییرا به نشانه احترام و راهنما دستش

 شده بود قدم برداشتن نیزاید ییبایسالن ،که به شکل ز یانتها یها یصندل زویبه سمت م هردو

 کرد  شیها هیرا مهمون ر یچرم نشست و نفس کشدار یها یاز صندل یکی یرو

 ؟ ارنینم فیتش انیجناب شا_

...فقط منو  انیم شونمیمهمون صورتش شد ...بدونه نگاه کرد ارام لب زد :چرا ا یزیاسمش ناخداگاه اخم ر دنیشن با

 جلوتر فرستادن ، 

 تکان داد... یسر

 میصبت کن شیاول یزایراجب چ ادیم شونیپس بهتره تا ا_

 زد : یضیکمال لذت را برد ،لبخند عر شنهادیپ نیا از

کشه که  یطول نم ادیمحموله رفته...ز یی...پسرم خودش شخصا واسه جابه جا شهیموافقم ..البته کارا داره انجام م_

  میبر یبار هارو م

 و ادامه داد: ختیخودش ر یبرا یدنینوش یمقدار

  ستین ینگران یه جارو کرده اصال جافکرهم یهرچند که جناب مظفر_

 ... ستین یزد :بله دراون شک تیرضا یاز رو یلبخند

 از محافظ ها به سمتشان امد  یکی یریتاخ یموردشان که گذشتن با کم یب یتعارف ها از
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 اوردن  فیتش یمظفر یاقا سیرئ دیببخش_

 صورتش رفت یبود که به استقبال اخم رو یبود که خوشحال به استقبال رفت و باز کمال زبانیم باز

 نشان دهد شتریخواست جذبه اش را ب ی،م یاسپرت زمستان یبا ان لباس ها انگار

  داری....مستاق د دیخوش امد_

کرد ،سرد و  یخودش را خفه م یسکیکه از دور با و یاصال لبخند زدن بلد نبود ...برخالف کمال دینزد شا لبخند

 خشک دست داد 

 کار داشتم  یلیکردم ...خ ری..متاسفم دممنون._

مرد  نیا یجلو دی...چقدر با تیهدا ییرایپذ یها زیدستش را رها کند اورا به سمت م نکهیتکان داد و بدون ا یسر

 کرد  یسرم خم م

  اوردیسود بدست ب توانستیمرد م نیاز ا یادیبود ،ز یراض البته

به  یادیکه درخارج بود ز یمدت نیمردک زد ...ا نیبه ا ی،پوزخند یپکر کمال یچهره کالفه و البته کم دنیبا د انیشا

 کرد  یچیامد پرهاشون را ق یداد...و خوب تا وقت یپر و بال الک انشیاو و اطراف

 گرفت  یجا یرو صندل کنارش

 زیبه م یلبخند نبود و اشاره ا هیزد که اصال شب یپنهان کند ...پس لبخند یتفاوت یکرد درونش را با ب یسع یمجتب

 ؟یسکی...ویها کرد :به موقعه امد

 داد : هیتک شتریب یبه او انداخت و به صندل یخشک نگاه

 خورم  یاشغاال نم نیمن از ا_

 نداد یجواب

دونم که هرجا جنس هامو به  ی...من م میکرد یدرباره شما صحبت م میداشت شیپ قهیچند دق نی...هم انیاقاشا_

 ام  ی!من واقعا از معامله با شما راض شهیتموم م یارم کار عالشما بسپ
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 نکرد : رییتغ یصورتش ذره ا یحت دیکه شن یها فیتعر از

 یادیز "انداخت و ادامه داد یبه کمال ینگاه کوتاه" گرانیمدت که نبودم د نیمن شرطه ..تو ا یاعتماد برا_

بود اما  ادیز میکه کرد یلو بره ....ضرر سیمهم ما توسط پل یاز محموله ها یکیکردن و باعث شدن  یخرابکار

 ثابتمون هستن  یها یخوشحالم هنوز مشتر

 داد  یم تشیمشت شدش نشان از عصبان یدر دل زد ...دست ها یپوزخند یحرفا کمال نیا از

 تموم شده ییجابه جا دیبا گهیبه سمتش خم شد و ارام گفت :پسرت االن کجاست ...د یکم انیکه گذشت شا یکم

 باشه 

 کرد و ارام گفت :قرار شد ،کارشو که کرد  خودش بهم زنگ بزنه یمکث یمجتب

  دینزده باش یدوارم باز تو اون پسرت گند ی....ام دهیطول کش یادیز_

 شد:کارشو بلده  یعصب شتریحرفا ب نیا از

 زد: یپوزخند باز

 اونام کارشون بلدن؟ نمیرو بکشن ...بب کیکه تاج یچند نفرو فرستاد دمیشن_

ند بل شیکرد ...از جا یبارش م یزیچ هیقطعا  نشستیانجا م گرید یشد اگر کم یعصب یبدجور...مجتب زدیم طعنه

 خورد  یتلو تلو م یکه خورده بود کم یادیز یسکیشد ...اما به خاطر و

 بهش زد  یو پوزخند دیدستش را دور دهانش کش انیشا

کرد و شماره پسرش را  بشیدست در ج یاش فرستاد...با سخت هیتازه را به ر یهوا یرفت و کم اطیبه ح یمجتب

 گرفت 

 شدن یم دهیشن رندهیبود که پشت سرهم در انتظار پاسخ گ یبوق ها دیشن یکه م ییتنها صدا اما

 را گرفت  گرشینگرفت ...با حرص شماره چندتا از افراد د یتماس گرفت اما جواب چندبار

 اش شده بود  یکند موجب دلنگران شیعصبان نکهیاز ا شتریموضوع ب نینکرد و ا افتیدر یجواب بازم
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 شماره را گرفت  گریکند چند باره د افتیدر یپاسخ نکهیا دیبه ام باز

مدام  گرشیفرو و با دست د بشیرا در ج شیاز دست ها یکیزودرس زمستان بود، یهوا که سوغاتش سرما نیا در

  زدیزنگ م

 اش چند برابر شد  ینگران قهیچند دق بعد از گذشت دیشا

 شدن  اطیوارد ح مهیسراس انیسمت داخل عمارت قدم برداشت که همزمان چند تا از افراد شا به

 افراد نشانه چه بود؟ نیا یشانیپ یسرما عرق رو نیسمتشان برگشتن ،در ا به

  دیبمون نایمگه نگفتم تو ماش دیکن یم کاریچ نجای:استادیکرد و جلوشون ا یاخم

 گفت: دهیبر دهیبر گذاشتیزانو م یرا رو شیکه دست ها یاز افراد جلو تر و امد و درحال یکی

 ....جنسامون محموله امروز کال لو رفت ساایپل میاقا...اقا بدبخت شد_

 از دستانش افتاد زمزمه کرد:لو رفت....لو رفت  یگرد شد ....دستانش را حس نکرد ،گوش چشمانش

  شدیو داد زد:سپهر ...پسرم چخودش امد  به

 شدن ریدرگ سایبا پل میدیاقا ...فقط فهم میگفت:خبر ندار دهیبر دهیری پسر

 بهت زده نگاهش کرد ، یمجتب

 رساند انیرد شد و به سرعت و هول زده خودش را نزد شا یکنار مجتب از

 سای....پل میفرار کن دیبا سیرئ_

  یگیم یبلند شد :چ شیاز جا متعجب

 اونجا منتظر بودن  سایادامه داد:معامله امروز کال لو رفت ....پل یقی،با نفس عم زدینفس م نفس

 امد؟ هیسر بق ییو ترس را باهم داشت ....دستانش مشت شد و داد زد:چه بال تیدر ان لحظه عصبان انیشا

 گفت: دهیبر دهیو بر دیترس یکه خبر را اورده بود کم یپسر
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 حتما مردن .... سیپل یریام تو درگ هیافتادن و بق ریاکثرا گ_

 "میبر دیبا انیشا"تند وارد سالن شد  یبا قدم ها یمجتب

  شهیم یپس قرار چ یجناب مظفر دیصبر کن_

فعال  دیجا گم و گور ش هیو  دیبردار دیکه دار یهرچ دیکرد االن که وقت معامله نبود رو کرد سمتش :فرار کن اخم

 دیفقط بر

  دنیدو ییرا دوتا نیدر تا ماش رینکرد ،مس صبر

 شد و تلفنش را برداشت : نیبه سرعت سوار ماش انیشا

 دیبر دیجمع کن میدار یبدردبخور زیهرچ لیزودتر بچه هارو جمع کن وسا می،لو رفت گمیم یالو خسرو گوش کن چ_

  میخودمون گم و گور کن دیشمال ....با

 اما فقط نگران پسرش بود زدیزنگ م یهم به کس یمجتب دیبا دیشا

 انیجر نیبه خدا اگه بفهمم ا"داد زد  تیو با عصبان یبرگشت سمت مجتب"... میکه ما دار یشانس نیتوف تو ا یعنی_

 ...از االن خودتو مرده فرض کن  دیپسرت زده باش ایکه تو  هیبازم به خاطر گند

 بود  تیاهم یاالن ب شیبرا شیبود که سرش داد بزند؟طعنه ها نیوقت ا االن

تا چند دنیجلو تر با د کمیهاشو درحال رفتن بودن که درست  گاهیاز مخف گرید یکیبه سمت  یجاده خاک ریمس از

 کرد  ریبه مس یپسرش شد و نگاه نگران الیخیهم ب یمجتب نباری،ا گرید سیپل نیماش

  شینه را پس داشتن ،نه راه پ گرید

  میفرار کن دی....دور بزن ....با یلعنت_

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

 "ارزو "

 تخت خوردم  یرو یکردم و تکون یدلم...ناله اروم دنیکش ریت با
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خودمو پرت  هیدونم چرا اما بغضم شکست با گر یشده بود ...نم رهیکه نگران بهم خ یچشمم خورد به دوتا چشم که

 کردم تو بغل فاطمه 

  ینکن ابج هیقربونت بشم گر یاله_

 یبه من چ ی..دونیگفتم :نم هی،با گر زدیم یچشم بندر یجلو روزیار دادم ...تمام صحنات دخودمو بهش فش شتریب

 گذ...شت 

  امنجیمن ا نیتموم شد ،بب ی...تموم شد همه چ زمینکن عز هیو اروم گفت :گر دیسرم کش ینوازشگونه رو دستشو

 ارکیچ نجای:تو ا دمیکش سمیخ یبه چشما یازش جدا شدم و دست کمیکردم ، هیمنتش گر یخوب تو اغوش ب یوقت

 ؟یکن یم

 لرزونمو گرفت و با لبخند گفت : یامد رو تخت و دستا فاطمه

  بمونم شتیپ امیو ازم خواست ب ستیبود...صبح بهم زنگ زد و گفت تو حالت خوب ن رخوردهیپسره که ت نیهم_

 ؟ی:خودت تنها امد دمیباال کش کمی موینینگران حالم بوده ،ب کیتاج یعنی

 که اصال حواسش نبود امد تو  یدر اتاق باز شد و اقا سامان  درحال هویبزنه  یگاز گرفت تا امد حرف بشول

 رونیکه بدبخت سرشو بلند کرد،تا چشمش بهم افتاد شد لبو،هول کرد خواست بره ب دمیکش ینیبد بود ه تمیوضع

 واریرفت تو د هوی

 خنده  ریز میمنو فاطمه زد واریبرخوردش با د از

  رونیرفت ب دیببخش هیرو دماغ ،با  دست

 یپس با اقا سامان  امد_

  هیپسر باحال یلیگفت :اره خ دیلرزیکه به خاطره خنده م ییتکون داد و با صدا یسر

اخم کرد و دستشو زد  عیبهش زدم ،که سر یطونینامربوط گفته ...لبخند ش زیچ هی دیگرد شد ....خودشم فهم چشام

 مفسد؟به کمرش :زهرمار چته 
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 بابا یچیکردم:ه یا خنده

 شکم برهنم و اروم بلند شدم  یصبح بود ....دستمو گذاشتم رو ازدهی کیانداختم به ساعت که نزد نگاهمو

 :دمیکش یتنم بود ،پوف کالفه ا کیپالتو تاج هنوز

 خورم  یکه من دارم کتک م وارهیاخه ...از در و د میدار یچرا انقدر بدبخت_

 ناراحت نباش  شهیچهار زانو رو تخت نشست:درست م فاطمه

 بهش بدم که یجواب امدم

 کنار تخت ،ناخداگاه لب هام به لبخند کش امد  یصندل یدست لباس رو هی دنید با

 بندازمش دور  دیتخت ...لباسم کال پاره شده بود با یرو اروم دراوردم و گذاشتمش رو پالتو

 ض کنم خوام لباس عو یم رونیپاشو برو ب_

  یستیزد:عوض کن خواهر مزاحمم ن یطونیفاطمه لبخند ش نباریا

 کردم : یاخم

 کنه  یدرد م یلیمسکن برام جور کن دلم خ هی یتون ی...مییحال ندارم...مزاحم تو رونیگمشو ب_

 بهم کرد و اروم از جاش بلند شد : ینگران نگاه

 رونیب ایباشه ...عوض کن ب_

 سرم یوض ،و شالم و دوباره انداختم روگفتم ولباس هامو ع یا باشه

 یزیچ هی...فاطمه تو اشپزخونه داشت  رونیشکم امدم ب یدست رو ی، همون طور دیکش یم ریدلم بدجور ت واقعا

 کرد  یدرست م

  یریصبحونه بخور جون بگ کمیگذاشت جلوم : ینیس هینشستم که  یرو صندل رفتم

 هاش زدم یبه مهربون یلبخند
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 ؟ینکرد دایگرفتم نگاهمو به اطراف چرخوندم :مسکن پ یخودم م یطور که لقمه برا هون

 کرد لب زد : ینشست وهمون طور که موهاشو داخل شالش فرو م کنارم

 گفتم سامان  برات بخره _

 آرزو؟ یگلوم که برگشت بهم با تعجب نگاه کرد :خوب دیپر لقمه

 خوردم و برگشتم طرفش : مویاز چا کمی

 برات شده سامان  ؟ ییرسا یتاحاال اقا یاز ک_

 تو کاسه چرخوند و دستشو تو هوا تکون داد : چشاشو

 کنه مگه ؟ یم ی...فرق ییرسا ایسامان   ؟حاالیکرد یخودتو خفه م یداشت یزیچ نیبه خاطر همچ یروان_

 همانا درد گرفتن شکمم همانا  دنینخندم ...خند نتونستم

  ارمیب یکنه ...فقط بگو کادو سرعقد برات چ ینم ینه اصال فرق_

 دو طرفه  تابهیجواب داد :ماه لکسیگفتم ،ر یکه حواسش نبود چ فاطمه

 م تو سر دی...برگشت طرف با کوسن مبل کوب دمیخند یم زیر زیداده ،منم ر یچه سوت دیچشاش گرد شد ...فهم هوی

  دزیمن خندم قطع نشد ...اونم حرصش گرفت و با کوسن م اما

 اوردم باال : میدستمو به حالت تسل قهیاز چند دق بعد

 نه؟ ایکوفت کنم  یزاریبسته بابا...م_

 حالت قهر از جاش بلند شد رفت سمت اشپزخونه و بلند گفت :کوفت کن  به

بهش  یدارو امد داخل ...سالم سهیک هیکه گذشت اقا سامان  با  کمیصبحونم و خوردم... هیجمع کردم و بق خندمو

 کردم که خجالت زده جوابم و داد 

 گرفت ...به من چه من جنبه ندارم  یبهشون خندم م فتادیچشم م یرفت جلو دارو ازش گرفت ...حاال ه فاطمه
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 الل شم ،دوتا مسکن بهم داد  یچشم غره خفن که باعث شد لحظات هیبا  فاطمه

 روهوا ازش گرفتم و خوردم  منم

 امپول برات بزنم؟  یاخو یکنه م یدرد م یلیاگه خ_

 تکون دادم : یسر

 مسکنه اثر کنه  دیبگذره ...شا کمیفعال نه بزار  _

 کجان  هیبق دیبود :شما خبر ندار شیکردم سمت سامان  که رو مبل سرش تو گوش رو

 مبل جابه جاشد : یرو کمیبلند کرد و  سرشو

گفت ...ازم خواست برم دنبال  شبیالصه  از دبهم زنگ زد ...خ نیراستش نه ...خبر ندارم فقط صبح ،خود رادو_

  دیتنها نباش ارمش،تایدوستتون و ب

 مگه به همه نگفتن مرده ... نهیبب نیرادو دینبا یکجا رفتن ...کس یعنیتو فکر ... رفتم

از  یممکنه حت یعنیکشم ، یمن خودم ،خودمو م گهید نباریا یسرشون ...وا زنی...دوباره نریچ نتشیبب یکس اگر

 ارزو دارم! ینشم،من بدبخت کل ایدختر فرار نیخاک برسرم مثل ا یم؟وایفرار کن رانمیا

 ه؟یفاطمه به خودم امدم:نظرت چ یذهنم درحال غرق شدن بودم که با صدا یها یفانتز تو

 شده؟ینگاهش کردم :ها...چ جیگ

 گفتم  یداشتم م یچ یدیزنم ...البد نفهم یساعت دارم حرف م هی_

 حواسم نبود  دیدم و کوسن مبل رو رو دلم فشار دادم :نه ببخشدا هیمبل تک به

 تکون داد: یسر

 هیگر یبهش فهموندم که الک ییزایچ هی میمستق ریقبل غ ی...سر زدمیداشتم راجب مائده باهات حرف م_

 ؟ هی،نظرت چ یبودم بهش بگم تو زنده ا نی...تو فکر ا دینفهم یچینکنه...البته انقدر خنگه ه

 گفت   ینم یچیکرد و ه یداشت نگاهمون م یرچشمیز  سامان
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 هیشناختم حاال دوستام فقط  یکه منو م ییهمه کسا یعنیکنند من مردم ... یفکر م ایلیمکث کردم ...خ کمی

 دادن  یم لیتشک شونیتعداد

 ادیب شیممکنه پ یدونم چ یفعال نه بهش نگو من ...نم_

 و اروم زمزمه کرد :باشه  نییکه انگار ناراحت بود سرشو انداخت پا فاطمه

 بهش زدم  یلبخند

بده و  ریبهش گ یخواست کس یکردم به خونه ...دلم نم شیساعت سه بعد ازظهر بود که فاطمه رو راه یایکینزد

 شه که کجا بوده  چیسوال پ

 حالم بهتر شده بود ،زحمت رسوندشم افتاد گردن اقا سامان   منم

 دوتا کجان نگران بودم و دست خودم نبود . نیا یعنیکردم ... یم یط یو عرض سالن ه طول

 ام تو خونه نبود.  یمحافظ چیرفتم سراغ تلفن و شمارشو گرفتم اما جواب نداد ،ه یناگهان میتصم هی با

 بکنم فکرم مشغول شه  یکار هی نیکردن زم یط یدادم به جا حیترج

ام  یکیو یخودمو االف کردم ،حت یالک شیش کیاشپزخونه و مشغول درست کردن غذا شدم...تا ساعت نزد رفتم

 انگار حوصلش سر رفته بود 

 باد به کلم بخوره رسما رد دادم . کمیبلکه  اطیتنم کردم و رفتم تو ح کیگرم نداشتم همون پالتو تاج لباس

 گهیعذاب اورتره...نکنه منو ول کردن و د یلیسرد،نگران بودن خ یهوا نیشروع کردم به قدم زدن...تو ا اطیح تو

 ؟ انین

 داد  یعطرشو م یپالتوشم بو یبه خودم فشار دادم ...حت شتریپله ها نشستم و پالتو رو ب یرو

  دمیکش قیهام فرستادم و چندتا نفس عم هیاز ته دل عطرشو به داخل ر ناخداگاه

 رفتارش عوض شد یلیخ یزدقت نکردم چقدر عطرش خوشبوعه...از بعد از اتش سو تاحاال

 جور واجور برام افتاد.... یکردم که چقدر اتفاق ها یفکر م نیشدم ...به ا رهیخ نیرو هم انداختم رو سرم و به زم کاله
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خالفکاراست و به خاطر  نیاز بزرگتر یکی دمیاما االن فهم نهیزم یادم رو نیکردم پدرم بهتر یفکر م شیماه پ چند

 پول مارو ول کرد ...

کس ندمو  چیکه به برادرم قول دادم به ه یکه به خاطرش انقدر از سپهر کتک خوردم،مدارک یشه مدارک ینم اورمب

 نفر که خودشم خالفکاره هیچه راحت دادم دست 

 مارستانهی...مادرم و برادرم االن رو تخت ب فتمیبا خودم و خانوادم کردن م مییکه سپهر و دا یکار ادیعقب تر  رمیم

 فقط به خاطر اونا 

 افتاد نییسرخم ،به پا یگونه ها یو از رو دیاز چشمم چک یاشک قطر

 یدود یها شهیبودم با ش دهیکه تا حاال ند یمشک نیماش هیدونم چرا هول زده از جام بلند شدم ... یدر نم یصدا با

 شد  اطیوارد ح

  ستادمیا نیماش کیو نزد نییمونده رو امدم پا یپله باق دوتا

واقعا  ایکردم چهرش نگرانه  یکه به نظر نگران بود امد طرفم ...من فکر م یشد و با چهره ا ادهیپ نیاز همه رادو ولا

 نگرانه؟ 

 ...هوا سرده  یکن یم کاریچ رونیب نیا_

 نمشیتا بتونم کامل بب رمیپالتوش باعث شد سرمو باالتر بگ یبهش کردم ،خز ها ینگاه

 د؟یگفتم :کجا بود یبود باناراحت ی...نه لحنشم توش نگران دمیباال کش موینیب

 دونم  ینم رموینگاهم کرد ...چرا بغض کردم من چه مرگم شده ...چرا جواب احساسات اخ رهیخ

 خوب... یجا هیزودتر امد : نیدارو یبگه که صدا یزیزد...خواست چ یکمرنگ لبخند

 خوب کجاست  یسرمو خم کردم سمتش :جا کمی

  هیخبر خوب چ یبهتر بگ دی:شا ستادیا نیر رادوکنا امد

 نه  ای دیگیم هیبهش رفتم :خب حاال خبر خوب چ یغره ا چشم
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  هیو مظفر تییاالن دنبال دا سیگفت :تموم شد ...پل یزیبا اخم ر نیرادو

 ادامه داد: نیلحظه چشمام گرد شد ...دارو هی

 تموم شد یکه تو داد یمحمولشون کال لو رفت ...به کمک مدارک_

 بهت گفتم : با

 سرشون امد  یی؟چه بال دی؟مدارکو داد دیرفت سیپل شیپ_

 به خونه اشاره کرد ... نیرادو

 میتو خونه حرف بزن میبر_

  دیداخل ...رو مبل نشستم و مشتاق نگاهشون کردم :خب بگ میتکون دادم و رفت سر

 نیو ب رانیا سیپل بیاالن کل باندشون تحت تعقحل کرد ... زویخورد همه چ یبدرد م یلیخ یکه تو داد یمدارک_

 امدن جمعشون کردن میشماره ناشناس زنگ زد هیکه امده بودن خونم رو هم با  میهستن ...اون چند نفر یالملل

 ...نکهیمنظورم ا یعنیبرن ... یاز شما نم یاونا اسم نمیبب_

 از ما ببره  یدهنشو بستم که عمرا اسم یوسط حرفم :نگران نباش جور دیپر نیدارو

 امد؟ مییو دا یسر مظفر ییچه بال_

 فرار کردن _

  هیکردم پس بگو چرا انقدر عصبان نیرادو یبه چهره اخمو ینگاه

 کشته شد  سیبا پل ریگفت :اما پسرش تو درگ نیدارو هویتکون دادم که  یسر

 ؟یگیم ی؟جدیگرد شد :چ چشام

 نگاهم کرد و اروم گفت :اره ...مگه مهمه؟ یچشم ریز نیرادو



 کیعشق تار

 
236 

 

درسته بدبختم کرد اما  ادیشه سپهر مرده ...درسته ازش خوشم نم یسکوت کردم ...باورم نم نییانداختم پا سرمو

  رهیخواست بم یدلم نم

 یجوابم و نداد_

 گشت : یشده داشت تو صورتم دنبال جواب م زیر یبه چهرش کردم که با چشما ینگاه

  دهینشون م یدونم چه عکس العمل یدوستش داشت ...نم یلیمادربزرگم خ نه اما_

بود که با صداش ،به چشماش  ریداد ...همچنان فکرم درگ هیکه انگار با جوابم قانع شده بود دوباره به مبل تک نیرادو

 شدم ریخ

 میپاشو بر_

 بهش کردم :کجا  یجیگ نگاه

  یفهمیم می:برستادیجاش بلند شد و روبه روم ا از

  میبلند شد :بر نمیدارو رونیرفت ... مردد بلند شدم و که برم ب اطیسمت ح به

 ؟یایتوام م_

  امیکرد :هرجا داداشم بره منم م یا خنده

 عقب نشستم  یصندل اطیباال انداختم و رفتم تو ح یا شونه

 رو فرمون بود  گشیدست د هیچونش و  ریدستشو به ز هیاخم، هیبا  نیرادو

 ... دیرس یکشه ..چرا انقدر ناراحت به نظر م یداره زجر م زیکردم ااز چ یم حس

 ؟ میبر میخوا یکجا م_

 نگفتم  یزینداد..منم چ یجواب

 نیکه ا یمن یبود و چراغ روشن مغازه ها و خونه ها  و برا کی...هوا تاررونیب دمیامد الیکه سوار شد از و نمیدارو

 کرد  یم یتداع یمنظره قشنگهمه مدت تو خونه مجبور بودم بمونم 
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 که خونه ماست نجایبا تعجب به کوچه نگاه کردم :ا نیتوقف ماش با

 زد :اره خونتونه  یلبخند نیبه چهره هردوتاشون کردم ...دارو یبهت نگاه با

 بغض کردم : یخوشحال از

 تونم برم خونه؟ یم یعنی...یعنی_

 نگاهم کنه اروم گفت : نکهیبدون ا نیرادو هوی

 مرخص شد مارستانیمادرت از ب روزی...دیبر یتون ی...اره م یستیدرخطر ن گهید_

 یهمه خوشحال نیا نیبگم....اما ب یبهشون چ دیدونستم با ینم یکنم...حت کاریچ دیدونستم با ینم یخوشحال از

 خوان از دستم راحت بشن یانقدر زود م یعنیتونست منو فردا برگردونه ... یناراحت شدم...چرا انقدر زود ،م

 ...درحقم لطف کرده یچه فکر مسخره ا نیتکون دادم اخه ا سرمو

  وارید یرو یها هیلرزون به سمت خونه رفتم ،چشم افتاد به اعالم یشدم و با قدم ها ادهیپ نیماش از

 رو تو دستم مشت کردم  هیکندم  ،من زندم ...اعالم شویکیکرده  بغض

 شد  دهیکش نگاهم

  نمشینب گهیکه ممکن بود د یاهیس یاچشم به

 ادهیپ نی...انقدر نگاه کردم که باالخره از ماش دمیفهم یگفت اما من نم یم ویزیکه داشت بهم چ یاهیس یچشما به

 کردم هنوز زوده واسه رفتن ... یحس م ستادیشد و امد رو به روم ا

 شه؟یشه ؟م یکه نم یبه چهرش زدم :بدون خدافظ یلبخند

مشت  یدست ها نیرو از ب هیچت شده ...دستشو اورد سمتم و اعالم هینجوریبلند کرد ...المصب چشات چرا ا سر

 چشمم پارش کرد یبهش کرد و جلو ی...نگاه رونیب دیشدم کش

 خواستم ازت... ی...من م ستیتونم بگم منو ببخش چون حقم ن ی... نم یشد تیاذ یلیمدت خ نیا_

 خواستم بدونم  یخواستم بشنوم...نم یوسط حرفش نم دمیپر
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 خوام بشنوم  ینگو ...نگو...نم_

 نگاهم کرد که ادامه دادم: متعجب

منو  مییدا یممنون که نزاشت "بگم شویروم نشد بق"بهم... ی...ممنونم که نزاشتیممنونم...که خرج عمل مادرمو داد_

 بکشه...

 کردم و ادامه دادم : مکث

 گم ... یکس نم چیبه ه یچیه نیمن درباره تو و دارو_

 زد : یتلخ پوزخند

 یبگ هیرو به بق یکه به دوستت گفت ییدروغ ها یخوا یالبد م_

 کدومش چی:دروغ نبود ..ه رمیبگ کشیتار یایخواستم چشم از در ینگاهش کردم ...نم رهیخ

 نداد یجواب یچیکه تا مغز استخوانمو لرزوند ...ه رشینگاه خ باز

 ... یبر گهیمکث گفت :بهتره د یکم با

 یحوض وسطش...برا یخونه تنگ شده بود ...برا نیا یفاصله، و به سمت خونمون قدم برداشتم ...چقدر دلم برا ازش

 کرد  یکه مادربزرگم درست م ییها ینیریش ی،برا میخورد یم اطیکه تو ح ییغذاها

 زنگ خونه گذاشتم و چند بار زنگ زدم  یرو دستمو

 رمیخواست مطمئن شه م یکرد...انگار م ینگاهم م نیماش کینگاه کردم که نزد ینیبرگشتم...به رادو گهیبار د هی

 خونه 

 باز شدن در نگاهمو ازش گرفتم و بغض کرده به مادربزرگم نگاه کردم با

 صاحب زمان...تو ..تو  ای_

 ییبغلش:مامان دمیو پر دیبغضم ترک باالخره

 از سرش سر خورد و منو به خودش فشار داد ... چادر
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  یمادر ...کجا بود ی...قربون قد باالت بشم...کجا بودیتو زنده ا زدلمیکردن :دخترم...عز هیکرد به گر شروع

 جدا کردم  یمامان نهیمادرم سرمو از س یصدا بودم ...با صدا نینوازش بود ...محتاج ا نیا محتاج

 کرد :مامان ی، نگاهم م ستادهیدر ا یغر تر شده بود کمرم شکست ...بهت زده جلومادرم که حاال ال دنید با

  نیگفت و افتاد زم ویزیلب چ ریز

صورتمو از نظر گذروند...دستشو رو سرم صورتم  یناباورانه همه جا شیاشک یسمتش و بغلش کردم...با چشما دمیدو

 خوند یقران م هیو فقط ا دیکش یم

 :دمیبوس دستشو

  نجامینکن ...من ا هیقربونت برم من زندم...گر_

 ...نکنه خوابم  یستین ؟روحیگوشه من گری؟جیمن یلب زد :ت..و آرزو هیگر با

 ...یستیبه خودم فشوردمش:نه ...مامان من ارزوم ..منم دخترت توخواب ن شتریو ب دمیبه چشمام کش یدست

 اوج گرفت و بلند گفت : شیگر هوی

  ی...دخترمو بهم پس دادیهامو داد هی...شکرت جواب گرشیشکرت...بهم برگردوند ایخدا_

 بهش زدم .... یمادرمو بوس کردم و لبخند سر

 ... دمیکش یمن چ یدون یمادر... نم یهمه وقت کجا بود نیا_

 

 دونم مادرم ....غلط کردم  یترک خوردش زدم :م یبه دست ها یا گهیبوسه د 

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

  میارامش از دست رفتمون رو به دست اورد  مونیگذشت تا هرسه تا یساعت چند

 زنگ زد و گفت دخترم زندس  لیبه همه فام یرفتن ....مادرم از خوشحال یمدام قربون صدقم م یو مامان مامان
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 زد در گوشم  یکیخوشحال شدم خواستم بغلش کنم که  دنشیبعد خاله امد ...از د کمی

 کردم  یمنگا فقط داشتم نگاهش م نیکه مثل ا دیرق از سرم پرچنان ب نکارشیا با

 زده بود هان بتیهمه مدت کجا غ نیا یکش یمدت ؟خجالت نم نیا یبود یدختره خراب کدوم گور_

 از رفتار خاله امد جلوش داد زد: یعصب مامان

  هیچه رفتار نیس اشکرت زند یبگ نکهیا ی....خجالت بکش به جا یکن یدست رو دختر من بلند م یچ یبرا_

 ....ایهنوز دختر هست  ستیدستشو تو هوا تکون داد و با حرص گفت:دخترم دخترم نکن....اصال معلوم ن خاله

 مادربزرگم قطع شد  یلیحرفش با س هیبق

  رونیحرف دهنتو بفهم نوه من از گلم پاک تره ...گمشو ب_ 

 زنند؟چقدر راحت .... یبهم م ی...بغض کردم تهمت ناپاکرونیبانفرت نگاهم کرد و رفت ب خاله

  ادیب شیممکنه پ ییزایچ نیهمچ زدمیم حدس

  زدلمیامد جلو بغلم کرد:ولش کن عز مامان

  دنیم شمیازما رمیو سکوت کردم ....الزم باشه م دمیصورتم کش یرو دستمو

ممکن  طیشرا نیکردم ،االن در بدتر یکارشم درک م لیازم خواست برم تو اتاق تا تنها باهام حرف بزنه ....دل مامان

  میرو کم داشت هیبق یناروا یفقط تهمت ها

  یاز خودت نداد یخبر چی....چرا به ماه یمدت کجا بود نیاروم گفت:ا 

 شروع کردم  گهیسوال د هیبگم پس جواب سوالمو با  یچ قیدونستم دق ینم

 سه؟یپل بیاالن تحت تعق ییدا یدون یجوابتو بدم .....م نکهیمامان....قبل از ا_

 تکون داد: یسر یحرفم با ناراحت نیا با

 خونه ....حکم هم داشتن  یبازرس یامدن برا یظهر چندنفر از اداره آگاه_



 کیعشق تار

 
241 

 

 کنم چون تازه قلبشو عمل کرده بود  فیهمشو براش تعر دمیترس یم کمیهاشو فشوردم  دست

 ردن ک فیاروم شروع کردم به تعر قینفس عم هی با

فاطمه گفته بودمو با  یکه برا ییزایبهم زنگ زد و گفت مدارک ببرم ....همون چ نیکه آرم یاول شروع کردم ....وقت از

 الزم ،براش گفتم  یسانسور ها کمی تیرعا

 به صورتش زد : یچنگ

 ؟خدایاون امد گفت تو مرد یاون بود شی؟پیمن بود یاون داداش عوض شیهمه مدت پ نیخدامرگم بده پس ا_

 دن کر مارستانیب یگرم بخورن که بچه هامو ازم گرفتن ....پسرمو راه نیکه به زم یازش نگذره به حق پنج تن ...اله

  یزن یزهرا چرا داد م شدهیهم امد تو اتاق :چ یمامان،مامان یها نینفر یصدا با

 گفت: یتا چشمش بهش افتاد رو کرد سمتش و با ناراحت مادرم

سر خواهر زاده ها و خواهر بدبختش اورده ....دلت خوشه اوالد  ییپسرت چه بال نیبب ای...ب گهیم ینوت چ نیبب ایب_

 ؟ یبزرگ کرد

 پشت سر مادرمو بغل کردم و با بغض گفتم : از

 تروخدا اروم باش .... ادیخوام به قلبت فشار ب یمامان تروخدا حرس نخور...تموم شد نم_

 :دیبوس میشونیطرفم و دوباره پ برگشت

رده که ک  یغلط ی....جزا فتهیب سیپل ریکه سرم اورد ....ان شاهلل گ ییگذرم ....به خاطر تمام بالها یبه خدا ازش نم_

 بده دیرو با

 کرد ....حق داشت ناراحت باشه اوالدش بود  یبا چهره گرفته نگاهمون م یمامان

 تورو از دستش نجات داد  یاروم گفت:ک مامان

کردم  نیباخودم تمر یاز قبل جواب تک تک سواالرو حساب نکهیسوالش هول شدم....با ا یکی نیجواب دادن ا یبرا

 گفتم: یقیهول شدم،با نفس عم یکی نیاما سر ا
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 ییمن اونجام....اون کمکم کرد فرار کنم و نزاشت بال دیفهم یرفت و امد داشت تصادف ییکم با دا یلینفر که خ هی_

  ادیسرم ب

 ادامه دادم:اون نبود ....من مرده بودمو  نییانداختم پا سرمو

 باچهره گرفته دستشو اورد باال به حالت دعا:خدا عجرشو بده ...که دخترمو بهم برگردوند  مامان

 کردم سکوت

 کشته شده لبمو به دندون گرفتم  سیبا پل یریدونند سپهر تو درگ ینم دیشا نکهیا بافکر

...فعال که ماست  یکنن از کجا باخبر چمیگفتم ،ممکن بود سوال پ یباره نگم ...اگر م نیدر ا یزیدادم چ حیترج

 کردم  شیمال

 بدم ؟ شیمن.....من ازما یخوا یگفتم:مامان....م باشرم

،....ول کن  میدار مانیبه پاک بودنت ا یاز هرکس شتریگفت:حرفشم نزن ....من و مادرت ب تیباعصبان هوی یمامان

 خالتو

 کرد  دییحرفشو تا مامانم

  ستین یزیکه چ شیازما هیبگه ... یزیبهتون چ یخوام کس یخه نما_

ف حر ینداره کس یکس ربط چیشه بست ....به ه یمردم....دهن مردمو نم یدوباره منو تو بغلش گرفت:گور بابا مامان

 زنم تو دهنش  یبزنه خودم م

 خانوادم  شیبار هزاروم خداروشکر کردم که برگشتم پ یبهش زدم و برا یلبخند

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

 بود نیآرم دنیو د مارستانیکه کردم رفتن به ب یکار نیاون روز اول یفردا

  هینکرده و همون طور رییتغ تشیبا دکترش صحبت کردم گفتن هنوز وضع گهیبار د هیذره شده بود ... هیبراش  دلم

 و چشم هاشو باز نکنه  ادیاز کما درن گهیهست که د نیا احتمال
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از دست بدم  دمویخوام ام یم،نمیکه هم من و هم مامان مخالفت کرد میبدنشو اهدا کن یدادن اعضا شنهادیپ یحت

 کنه  یچشم هاشو باز م مای....باالخره مثل قدشهی...مطمئنم باالخره خوب م

  دیچیپ مونیمحل زندگ یو حت لیمثل بمب تو کل فام ییکشتن شدن سپهر و خالفکار بودن دا خبر

 یا گهید یو جا میرو بفروش نمیخونمون ،به اضافه ماش میکه مملکت و مردم دارن ،مجبور شد یخاطر فرهنگ بد به

  میمستقر ش

 خوبه  ی....خداروشکر همه چ میدمونیهست که تو خونه جد یسه هفته ا کینزد االن

 ویکردن ،کس دایبهم پ ینگاه بد اشونیلیخوشحال شدن و خ اشونیلیمدت به تک تک دوستام سر زدم ،خ نیا تو

  ستمینگران قلبش ن گهیداره ،مادرمم حالش خوبه حداقل د یطرز فکر هی یکنم هرک یسرزنش نم

بود  ریآمد ...فکرم درگ یدوازده بود اما من اصال خوابم نم کی....ساعت نزد دمیتخت  طاق باز درازکش یرو

  زایچ یلیرخی،درگ

 شد  یداشت بد م نیآرم مارستانیکه به خاطر خرج ب مونیمال تی....سپهر....برادرم ....وضعخاطرات

 و از کنار تخت برداشتم  میو گوش دمیکش یکالفه ا پوف

اهاش تونستم ب یمامانم بود که فقط م یمیقد یگوش نمیافتاد شکست ....ا میگوش نمیدزد مارستانیکه از ب یروز اون

 زنگ بزنم  ایاس ام اس بدم 

 "؟ رونیب میبر دیفردا وقت دار"مائده  فاطمه و ینوشتم برا امیپ هی

 دارهیبعد اول مائده جواب داد....بچه جغده همش ب قهیسند کردم دو دق یوقت

 "مهمون من میباش رونیدنبالت ناهارم ب امیاره صبح م"

 زدم و در جواب براش نوشتم یلبخند

 "صبح ساعت ده منتظرم"

 تونستم  یخواست ذهنمو منحرف کنم اما نم ی...دلم م دمیحال دوباره رو تخت دراز کش یب
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 .... نمشیخواد بب یکردم دلم م یدونم چرا اما حس م یفکر نکنم ....نم کیتونستم به تاج ینم

 مخم رد داده یکردم بخوابم ،نصف شب یتکون دادم و سع نیبه طرف سرمو

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

  رونیب دمیبرداشتم و دو زیم یو از رو فمیک یهول هول

 ؟یبا من ندار یجان کار مامان_

  زدیتو چشم هاش و لحن صداش کامال موج م یترس و نگران رونیخواستم برم ب یتا م گهی....د رونیاشپزخونه امد ب از

 نه ....فقط به من زنگ بزن حتما _

 دونم داشت یبود و نم شی....مائده کلش تو گوش رونیتکون دادم و امدم ب یبا لبخند سر دهیدونم چشمش ترس یم

 تق تقش رو مخ بود  یکرد ...فقط صدا یم پیتا یچ

 نشستم و بلند سالم کردم  یرو صندل کنارش

 اروم گفت شیچشم برداشتن از گوش بدون

 سالم سالم_

 ...چشام گرد شد  هیسیهمش انگل دمیکنه که د یم پیتا یداره چ نمیخم کردم بب شیسرمو تو گوش واشی

  یکن ینگاه م یجور نیچرا ا هی:چدیخند افمیق به

 اربه اسم نگ یبود اونم با شخص یسیهمش انگل ییو ازش گرفتم و چت هاشو شروع کردم به نگاه کردن ،خدا یگوش

 ؟یکرد دایپ یدوست خارج_

 گفت: زدیم نیهمون طور که استارت ماش دیخند

 خوام دوباره کنکور بدم .... ی...امسال م میکن یم نیباهم زبان تمر میدار مهینه بابا نگار همکالس_

 تکون دادم:دمت گرم بابا  یسر
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 ؟ می...خب خب خانوم مفقوداالثر کجا بر میچاکر_

 کردم:عمت مفقوداالثر بشه ان شاهلل ....برو دنبال فاطمه یاخم

  ادیرستوران اونم م میر یداشت ....مام کیعمل کوچ هیانگار  ادیترم رید کمیبهم رفت :فاطمه گفت  یغره ا چشم

 داشت؟ دیز اینگاهش کردم :عمل داشت؟ طونیش

  هیچ دینگاهم کرد :ها؟ز جیگ

 :دمیخند بلند

 از خودش بپرس _

 نگاهم کرد: بااخم

 م؟یموند دهیمن تو ترش ه؟نکنهیخبر_

ش اونم غذا سفار یرسه برا یم گهید کمی،فاطمه گفت  یشگیرستوران هم مینگفتم ....رفت یزیو چ دمیخند زیر زیر

  میداد

 شدم  الیخیب دنشیخوندم که با رس یمائده رو م یچت ها داشتم

 خوشگل خودم  یسالم به دوستا_

  ؟یزشت خوب یبهش کرد :سالم به تو ا ینگاه متفکر مائده

 بهش گفت  یشوریلب ب ریز فاطمه

چرا  یعمل دار یکردم گفتم:وقت یخورد همون طور که خونسرد داشتم منو رو نگاه م یکه کرم درونم ول م منم

 رژت پخش نشه یستیمراقب ن

 پخش شده؟ دمیند نهی:خاک برسم خودمو تو ادیکه حواسش نبود از جاش پر فاطمه

 میگرفت یگاز م نیمنو و مائده هم از خنده زم یبهداشت سیسمت سرو دیدو
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 د؟ی:رژم که خراب نشده اسکول کردستادیبرگشت اخم کرده جلومون ا یوقت

 ... یکنم موقع عمل مراقب باش یاداوریزدم :نه خواستم  ییدندون نما لبخند

  هییبه اسم رسا یشخص ضتیگفتم:به خصوص که مر ینگاهم کرد که باخنده و لحن مرموز جیگ

 تو سرم  دیو برداشت کوب فشیحرفم چشاش گرد شد ک نیا با

 که غذامون اوردن  دیکش یم کیبار یکار داشت به جاها گهی....د دیخند یام فقط م مائده

  ارمیدرم گرتویج می....بزار غذامون بخورسایوا_

 زبونمو براش دراوردم:مگه دروغ گفتم؟ نامحسوس

  میزن یآرزو م میریم ییبعد دوتا شدیوسط :به من بگو چ دیخواست فحشم بده که مائده پر باز

 نگفت  یزیرفت و چ یچشم غره ا فاطمه

 مدت نشده؟ نیتو ا تییاز دا یخبر یراست_

امدن خونمون...ولش کن  یهفته دوباره از اداره اگاه نی...ا ستین ینگاهش کردم و اروم گفتم :نه خبر یرچشمیز

 تروخدا دوست ندارم راجبش حرف بزنم

  رونیب میو امد میو خنده ناهار خورد یباشوخ

 م؟یقدم بزن میبر_

 کردن  موافقت عیبگم سر نویو مائده که انگار منتظربودن ا فاطمه

 سوز داشت  کمیهوا  میپارک نشست یها مکتیاز ن یکی رو

 خوام برم دنبال کار  یبچه ها من م_

  یچ یمتعجب نگاهم کردن:برا  جفتشون

 و اروم لب زدم نییانداختم پا سرمو
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تونه بره سرکار ،بهتره من برم باز  ی...مامانم هم به خاطر قلبش نمشهیم ادیداره ز نیآرم مارستانیخرج ب دنیجد_

 کنم  یکمک هیتونم  یم

 ؟یزد :دنبالش رفت هیتک یبه صندل مائده

 تکون دادم: یسر

  ستین میحال یزیچ یگریاز منش هیخواستند ...من رشتم حسابدار یم یمنش شتریرفتم ...اما ب ییچندتا جا هیاره _

موم ...تو جلسند تد؟یدار ی...وقت قبل سی....هیچندتا کلمه رو بگ یبلد باش دیکه فقط با ستین یزیچ یگریمنش_

  یراحت نیشد به هم

 ردزنگ خو شیگوش هویبهم کرد که  ینگفتم،فاطمه باچهره گرفته نگاه یزیزدم و چ شیبه شوخ یکم جون لبخند

 دراورد و رفت با فاصله از ما شروع کرد به حرف زدن  شیگوش

  میبهم و موشکافانه نگاهش کرد  میندمائده ام کله هامون چسبو منو

 بهش دهیزنگ یک یعنی... نیبب حشویجون من لبخند مل_

 گفتم:عمشه  باخنده

 ...نگاهش کن بچمون اب شد  هیزد پس کلم:خفه شو عمه ک یکی

ما شد برگشت سمتمون و حرص دار نگاهمون کرد منم براش از دور بوس فرستادم که  رهیکه متوجه نگاه خ فاطمه

 کرد  یقاط

 د؟یکرد ینگاه م یقطع، افتاد دنبالمون :چشم چرونا به چ یگوش

 خنده گفتم:به مکالمه عاشقانتون ... با

 داشت  یکار ادار هیتو کمرم:عاشقونه چ دیکوب فشیبا ک باحرص

 ؟یگفت :ک عیسر مائده

  گهیزد:سامان  د غیج تیام با عصبان فاطمه



 کیعشق تار

 
248 

 

 شد  یحرص شتریگفته،ب یاسمشو م دینبا دیفهم هوی

  مینداختیکرد ما مَتلک م یانکار م دن،حاالیبه حرص خوردنش خند میشروع کرد  میمنو مائده ام دلمون گرفت 

 تنگ شده بود  امونیباز ونهید نیا ی....چقدر دلم برا

 کیکه امد تا تاج یروز یاداورینداد ....با  یکردم سامان  از فاطمه خوشش امده،البته فاطمه ام کم سوت یم حس

 شد  یجور هیلحظه دلم  هیدرمان کنه 

 یدلتنگ دیو شا یمثل ناراحت یحس هی

 کنم دایکار پ ییجا هیبتونم  دیبرم دنبال کار ....شا دیافکارم ....فردا با الیخیب

 کنه  ادهیپ مارستانیب یخونه از مائده خواستم منو جلو یکردنش ....به جا تیاذ یاز سرکله زدن با فاطمه و حساب بعد

 شد  یداداشم تنگ م یبرا دلم

 است  شهینگاه کردن از پشت ش میرفع دلتنگ یتنها راه برا و

 لب زمزمه کردم: ریگذاشتم و ز شهیش یگرفته،دستمو رو یدل با

 نشه ؟ داری...اگر بیخودت معجزه کن ...اگه برادرم خوب نشه چ ایخدا_

رام تصور نبود برادرم ب یکرد ،حت یم ینیسنگ یمیدلم غم عظ دارشه؟تویب شهیم یعنیبهش انداختم ... میاشک نگاه

 عذاب اوره 

  دیجنگ یم شیزندگ ینظارگر برادرم بودم که با اون همه دستگاه برا شهیساعت فقط از پشت ش مین کینزد دیشا

  یشدن شخص کینزد باحس

 و برگشتم  دمیکش سمیخ یبه چشمام ها یدست

 بوداا  رشیذکرو خ شیساعت پچند نیسامان  رو اصال نداشتم ...هم دنید توقع

 که تو تنش بود باعث تعجبم شد یدکتر لباس



 کیعشق تار

 
249 

 

 سالم اقا سامان  _

 :ستادیزد و کنارم ا یلبخند

 دمتونیوقته ند یلیسالم ارزو خانم احوال شما...خ_

 ...دمید کویکه تاج یبار نی...بعد از اخر دمشیوقته ند یلیتکون دادم اره خ یسر

 لباساتون..."به لباس هاش کردم  یاشاره ا" دیکن یم کاریچ نجایوقته...ا یلیبله خ_

 کار کنم ... نجایقراره ا یمدت هیگرفتم  یکرد :راستش انتقال یخنده ا تک

 دیتکون داد:موفق باش یسر

 حفاظ بشکنه نیا شهیم یمن و داداشم ...ک یایدن نیبود ب یکه حفاظ یا شهیبرگشتم سمت پنجره ش دوباره

 از دست نده ... دتویام_

 موضوع حرف بزنم ... نیخواست درباره ا یدلم نم نییسرمو انداختم پا ناراحت

؟ نداشت یباهاشون کار سیدرچه حال ...پل نکهیبپرسم ا کیخواست ازش درباره تاج یسمت سامان ، دلم م برگشتم

 رفتن؟  ایموندن  رانیاصال هنوز تو ا ای...

 شدم  الیخیاه ،ب هیباز و بسته شد و اخرشم با  یدوست داشتم بپرسم اما فقط دهنم مثل ماه زایچ یلیخ

 اصال بپرسم ...به من چه  دیبا چرا

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

 "نیرادو"

 شمارشو گرفتم و منتظر موندم بلکه جواب بده  گهیبار د هی

 ید یبابا...چرا جواب نم یا_

 دست تکون دادم یتاکس نیاول یو برا ابونیخ کیزنگ زدن شدم و رفتم نزد الیخیب
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  ستین مشیخوا یکه هروقت م نمیدارو نیشده بود ا رمید یلیو من االن خ دیپر ریساعت تاخ هیبا  مایهواپ

  دیریاقا کجا م_

  عصریگشتم اروم گفتم :ول یطور که تو ساکم دنبال مدارکم م همون

 کنم  دایکه دنبالش بودمو پ ییزایفراوان تونستم چ یته ساکم فرو کردم وجست و جو پرداختم ...بعد از کشت دستمو

 بدون نگاه کردن به شماره طرف دکمه اتصال فشوردم  میبرگردوندم تو ساک...با زنگ خوردن گوش لویوسا هیبق

 گو*ه خوردم _

 حرفشو درک کردم  نیا لیه بهش زنگ زدم جواب نداد ...دلمن صد دفع نکهیا یاداوریلحظه چشام گرد شد...با  هی

پام سبز  یفرودگاه علف جلو یساعته جلو می...ن یکه جواب نداد یبود یخنده گفتم :خوشمزه بود؟...کدوم گور با

 شد 

 امیدارم م ییکرده بودم ...االن کجا ریجا گ هیکردم... یم زیخنده :بابا به خدا داشتم چ یکردم داره م یم حس

 : رونیزدم و چشم دوختم به ب هیتک یصندل به

 شرکت  امیگرفتم دارم م ی...تاکس یایخواد ب ینم_

  دهیاستراحت کن تازه سروصداها خواب کمیبتمرگ خونه  ؟برویستیشرکت؟المصب خسته ن_

ار افکنداشت و فقط نشون از  یمفهمو چیه دیکه شا ینامرئ یطرح ها دنیپام گذاشتم و مشغول کش یرو انگشتامو

 داد یمخشوشم م

چند هفته ام که  نیخوام کارابخوابه هم یشرکت ....وقت واسه استراحت هست ،نم امیب دمیم حیدونم اما ترج یم_

  میخوام ضرر کن یکارا عقب افتاد...نم ینبودم کل

 دمیرو شن دیکه کش یپوف یصدا

 منتظرتم  ای!پاشو بگهید یکله شق_

 قطع کردم،دلم براش تنگ شده بود  یگوش بالبخند
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 دادم هیتک یبستم و به صندل چشمامو

رشوه  ایلیبه خ ی!مجبور شدم حتمیدیکه نکش ییها یچه بدبخت میچند هفته؟به خاطر مرگ جعل نیگذشت تو ا یچ

 شک یزیبه چ ی....خوشبختانه کس میکن یشونه خال یکمال یها تیجنا ریاز ز میبدم ...اما باز خداروشکر تونست

 نکرد

از منم برده نشد و تونستم خودمو کنار  یاسم نکهیا شیبرد ،خوب نیقبل رفتنشم تمام مدارک مهم از ب یکمال و

 بکشم

آروم شه ،البته مهران همونجا موند چون اگه  زی،تا همه چ زیچند هفته با مهران رفتم ون هی نانیجهت حفظ اطم فقط

 رتشیگیم سیصد درصد پل نجایا ادیب

 چشم دوختم  رونیچشممو باز کردم و به ب یال

 رفتن  یکدوم جهنم ستی،معلوم ن داکنهیپ یاثر یو مظفر ینتونست از کمال سیپل هنوز

  دیریم عصریول یاقا کجا_

 ** ابونهیخ ؟تویشناسیگرفتم :شرکت ساخت و ساز ارسالن رو م رونیاز ب نگاهمو

 تکون داد یسر

  رمیاونجا م_

 به سردر شرکتم انداختم یو نگاه نیشرکت،چمدونمو گذاشتم رو زم یجلو میدیروب بعد رس هی

 شرکت ساختم و البته باچنگ و دندونم نگهش داشتم نیجون و دل ا با

ا کردم و فقط ب یسرم!هاج و واج داشتم نگاهشون م ختنیکارکنان شرکت بودن که ر لیپامو گذاشتم تو محوطه س تا

 دادم  یم شونیلبخند جواب خوشامدگو

 کردن  یدونم از کجا امد ،اورد جلو پام قربون یگوسفند که نم هیرفت کنار  کمی تیجمع دتازهبع

  نیگرفت خدا لعنتت نکنه دارو خندم
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 بغلم دیمون پر یمثل م یکیکه امدن تشکر کردم و رفتم سمت شرکت که  ییکسا ازهمه

 یسالم عمه چه طور_

  نمیم دورش کنم:سالم زهرمار ...ولم کن بباز خود نویکردم دارو یچمدونمو ول کردم و سع دسته

  سیرئ یازم فاصله گرفت:خوش امد باخنده

 بود ...گوسفند چرا ...مگه از کربال و مکه امدم! یچ یبرا رونیالمشنگه ب نیدادم:ا لشیتحو یکج لبخند

  انهی میکن یباز اهیس کمی دیکرد و چمدونمو برداشت:الزم بود...با یا خنده

 کال عوض کرده بود البته خودم ازش خواستم  ونیتو اتاق...دکوراس میراه افتادم و رفت دنبالش

 چه طورشده؟قابل پسند هست؟_

 .... یآب دیشده بود به سف لی،تبد یمشک دیدکوراسون از سف کل

 یحاال چرا آب_

  هی....آب ستین اهیس گهید اتینشست :چون آسمون دن یصندل رو

 شدم ،اره من عوض شدم  رهیکه توش حاال لبخند بود خ چرخوندم و به چشماش سرمو

سازم ب مویخوام دوباره زندگ ینم ییجورا هی یکنار و ول دمی....خودمو کال کش ستمیقاتل،خودخواه ن کیاون تاج گهید

.... 

 اروم نشستم  زمی،پشت م یصندل رو

  میدوباره شروع کن دی...با میضرر کرد یلیمدت خ نیا_

 حله  ی...دوتا قرارداد ببندمیکن یزد:نترس همشو جبران م یلبخند

 بستم شویکی_

  زیکردم تو کتم و چندتا برگه گذاشتم رو م دست
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  هیچ نایا_

 خوام نصف سهام شرکت رو به اسم تو بزنم  یقراردادمون ....م نیاول_

 توعه نه من  یشرکت برا نیخوام....ا یمن نم یلحظه هنگ کرده نگاهم کرد:ول هی

 دادم: سرتکون

 شد  یورشکست م نجایا شیهمون پنج سال پ ی....اگر تو نبود یدیجفتمونه....توام کم براش زحمت نکش یبرا_

 ...نیا نیرادو یجاش بلند شد:ول از

 ناستیاز ا شتری...روحرف من حرف نزن ....حقت بسیگذاشتم :ه مینیروب دستمو

 بگه که در بازشد و پشبندش سامان  امد تو  یزیامد چ تا

 خوشحال شدم.... دنشیاز د واقعا

 از دهات برگشته  یک نیبه به بب_

 جان  قیمنو توبغلش گرفت :دلم برات تنگ شده بود رف مردونه

 دکترجان  میبه کمرش زدم:ماهم دلتنگ بود یاروم ضربه

مدت که  نیکردم گفتم:ا یم کیه فنجون قهومو به لبم نزدجدا شد ...سه تاقهو اوردن تو اتاق ...همون طور ک ازم

 نشد؟ ینبودم خبر

  میافتاد یعروس هی نکهیا دیکردم ...اما خبر جد یم لیمیبود که بهت ا یی:واال خبر همونادیخند نیدارو

 تو گلوش  دیحرفش سامان  قهوه اش پر نیا با

 کنند  دتیپد دیدوتا زد پشت کمرش:خاک تو سر ند نیدارو

 هست حاال  یباال:مبارک باشه ...ک دیپر ابروهام

 که  ستین یگفت:نه بابا هنوز خبر دهیبر دهیقهوه سوخته بود بر یکه انگار گلوش به خاطر داغ  سامان
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 که پهلوت درمان کرد  هی،همون یشناسیدختره رو م "برگشت سمت من"زنه ... ی:زر مدیخند طونیش نیدارو

 ...  خبرمیوقت بود از خودش ب یلیکه خ یا گهیهنم رفت سمت دختر د...اما ذ گهیم ویدونستم ک یم

  ستیدور ن میلیکه خ یبه گذشته ....به دوران دیفکرم پرکش ناخداگاه

 بودم  یدیو ناام یکه تو اوج ناراحت یدوران به

 زدنیحرف م یمونده مکالمشون گوش دادم تا بفهمم درباره چ یبه باق جیبه خودم امدم و گ نیدارو یصدا با

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

 شد  رمیخ زدی...باز با نگاهش که توش شک موج م نیامضا کردن قرار داد ....خودکار رو دادم دست دارو با

 ....بعداهم.... ستیواقعا الزم ن نیا نیرادو_

 رو حواله چهرش کردم:امضا کن ....حقته  یبه شونش زدم و لبخند یدست

 زدم:مبارکه  یخودکارو گرفت و امضا کرد ....لبخند مردد

 قرار داد تموم کرد.... گهید یام به عنوان شاهد امضا کرد و کارها یمراد یاقا لمیوک

  دمیکارهارو انجام م ی....من باق کیتاج یمبارکه اقا_

  میریم گهیدادم :ممنون ...ماد سرتکون

 پناه بردم به اتاقم ، میشرکت ،مستق میبرگشت

 زود تنهامون گذاشتن  یلیکه خ یدلتنگ بود ...دلتنگ مادرم و پدر شتریب دیگرفته است  و شا دلم

 .... رمیخواستم انتقامشو بگ یکه م یکه نتونستم اونجور ییایدر دلتنگ

 گرفت  ینم نم اشک هاشو م یقفل اسمونه که انگار داشت جلو نگاهم

 به تن شهر  دیو پوشوندن لباس سف نین زمبرف اروم اروم شروع کردن به رنگ کرد یها دونه

 ؟ ومدهیبود اروم لب زدم:هنوز برادرش به هوش ن نیدونم صاحبش دارو یکه م ییقدم ها یصدا با
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 و اروم لب زد:هنوز نه  ستادیا پشتم

 تم سزدم به د هیتک مویشونیو پ شهیکنار ش وارینه چقدر قلبمو سوزوند ...سکوت کردم و دستمو گذاشتم رو د نیا و

ام شده  قهیچند دق یکردم حداقل برا یسع نیدارو یبودم که با صدا رونیمنظره نه چندان جذاب ب رهیخ همچنان

 افکار ناراحت کنندم بشم  الیخیب

 رفتن  یداخل ذهنم فرو م خیکه انگار مثل م یافکار

 ؟یریبگ دیجد روین یخوا ینم_

  میکم ندار روی...ماکه ن یچ یبرا روینگاهش کردم :ن جیگ

  مونیبخش امور مال یبرا میالزم دار رویصاف کرد:چرا ن نشویس یو کم ستادیکنارم ا امد

 کاغذهارو هول دادم عقب و نشستم  کمی زیتکون دادم و رو م یسر

  میبرنخورد یدست خانم فرزانه است ...اونم که کارش خوبه تاحاال به مشکل یبخش مال_

 جواب داد: یداخل موهاش کرد و بالحن بامزه ا یدست

ازش استفاده  قمیبه عنوان قا یتون یرو آب م شیمثل کدو تنبل له شدست؟به خدا بنداز یاره اما دقت کرد_

 ...اخراجش کن  شهی....اه اه دختره چندش همش آرایکن

 گاز گرفتم لبمو

چرا اخراجش  دهیمانجام  یداره کارو خوب و بدون کم و کسر یکارش خوبه ...وقت نکهیمهم ا یدار افشیبه ق کاریچ_

 کنم؟

 هیچقدر دختر باکماالت گمیاالن م سایبهم کرد و گفت:وا یکالفه ا نگاه

 اروم یهام و باقدم ها بی،دستمو کردم توج رونیکه رفت ب یچ یعنیکه گفت اصال  ینیکردم ا یم لیتحل داشتم

 دنبالش رفتم 

 کنه  کاریخواد چ ی،کنجکاو بودم م یتو بخش امور مال رفت
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 کرد  یخودشو خفه م یرژ لب تو دستش بود و داشت حساب هیتو اتاق که فرزانه  میرفت یموقعه ا درست

 چه طرز کار کردنه  نیا دهیپالس یها وهیم یشرکته نه حراج نجایبااخم رفت باالسرش و داد زد:خانم ا نیدارو

 که انگار بهش برخورده بود از جاش بلند شد  فرزانه

 به وودیهال ییکدو حلوا هیشب ینارنج شرتیوحشتناکش و سو شیاوردم با اون ارا مانیا نیلحظه به حرف دارو هی

  دیرس ینظر م

 دیاورد ریملتو گ هیزیخجالتم خوب چ کیتاج یخانم محترمه ...حرف دهنتو بفهم اقا هیچه طرز برخورد با  نیا_

  دیبر یسوال م ریکه ارزش خانم هارو ز دیشماها نی،هم

 کرد  ینگاه م شویباز تهیباز داشت سل مهیکه کپ کرده با دهن ن نمی...دارو زدیواکرد و فقط  داد م یقد اسب اب دهنشو

ه ک شمیوحشتناک هست ،کل لوازم ارا افتونیق یطور نیکن ...شما هم شیکمتر ارا گمیخانم احترامتو نگهدار من م_

 که مجبورن نماز وحشت بخونند  نی،دوتاشون شمارو بب میبندیقرارداد م نجایبه صورتت خوب ما ا یمالیم

 تخیطبقه ما ر شهیکه فکر کنم ش دیفرابنفش کش غیج هیگشاد شدش اول  یحرفش فرزانه با اون چشما نیا با

 نییپا

 ل؟یپسره دسته ب یبامن بود_

  دیارند اقتیمونم ...ل ینم نجایا گهیمانندش گفت:من د غیج یو باهمون صدا نیتو سر دارو دیبرداشت کوب فشویک

  رونیرفت ب یکرد م یم غیج غیطور ج همون

 دوزار کماالت نداشت  ؟نگفتمیدیداد امد طرفم:د یکه دستشو رو گوشش فشار م یدرحال نیگرفته بود ...دارو خندم

 نییکرد پا یام بود تا االن از پنجره صدفعه پرتت م یا گهیهرکس د یکه تو زد ییگرفتم :با اون حرفا یجد چهره

 وقت سال  نیا ارمیبود حاال حسابدار من از کجا ب یفازت چ قی....االن دق

 کرد و دستشو رو شونه هام گذاشت یا خنده

  ادیغمت نباشه زنگ زدم داره م_
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 دیباالپر ابروهام

  یزنگ زد یبه ک_

  یفهمیگفت:م رونیرفت ب یتکون داد و همون طور که م یسر

 کنماا ینباشم استخدامش نم یاز کارش راض هیطرف ک ستیکردم:برام مهم ن یاخم

  یقبول کن دیبا ویکی نیکرد :اتفاقا ا یا خنده

  رونیلپمو بوس کرد و خنده کنان رفت ب دمیلحظه ترس هیطرف ، دیدو هوی

 تاسف تکون دادم  یاز رو یحرکاتش مطمئن شدم رسما رد داده ،سر نیپسره پاک خوله ،با ا نیا

 تمیخواست اذ یواقعا م ایصورت خونش حالله ، نیکه در ا نجایا ارتشیب خواد یکرده و م دایپ دیدوست دختر جد ای

 کنه 

 عقب افتاده شرکت اختصاص بدم  یروز رو ،به کار ها یانیپا یساعت ها نیدادم ا حیتو اتاق و ترج برگشتم

 در اتاق امد  یروب دوباره صدا هیبا گذشت  دیشا

  دییبلند کردن سرم اروم گفتم:بفرما بدون

 گفت:پ شیشگیشرکت اروم امد داخل و باناز هم یمنش

خواد  یاما گفتن م دینداد یاگه نیاستخدام امدن ،من بهشون گفتم شما همچ ینفر واسه اگه هی...کیتاج یاقا_

 نیشمارو بب

 افتاد  میدوزار نیگند دارو یاداوری ؟بایشدم اگه جیلحظه گ هی

 داخل  دیکن شونیهست راهنما یهر ک_

 یجمع کردم ...همون طور که برگشتم تا بزارمشون تو گاوصندقم با صدا زویم یرو یپخش و پال یبرگه ها تمام

 تو  دییگفتم:بفرما یبلند

 هارو چپوندم و برگشتم سمت در  برگه
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 کرد  یدهنم واموند ...رسما هنگ کرده نگاهش کردم ،اونم متعجب نگاهم م اما

 ک؟یو....تاجگفت:راد دیاشارشو به سمتم گرفت و با ترد انگشت

 بود ؟ نیامروزش واسه ا یدادم خدا لعنتت کنه ،پس باز نیو دهنمو جمع کردم و تو دلم فحش بود که به دارو دک

  یخانم احمد نیزدم:بش یلبخند مچهین

 نشست  زمی،کنار م یصندل نیتر کیامد نزد مردد

 دم شرمن یلیدختر من خ نیگفت دربرابر ا یکه م یبهم دست حس یحس هی دنشید با

  یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 بامزش که توش تعجب کامال مشخص بود لب زد: یاون چشما با

دونستم شرکت واسه شماست  ینم "گفت یو بالحن اروم تر نییسرشو انداخت پا"واس..واسه استخدام امدم _

 ،فاطمه بهم نگفت!

 و من اشتباه امدم؟ دینداد ی:نکنه اگهدیبلند کرد و مشکوک پرس سر

 ... میزده گفتم :چرا داد هول

 تکون داد و بلند شد :درهرحال ممنون من منصرف شدم  یکردم ظاهرمو حفظ کنم ،سر یسرم سع ریخ

 رفت سمت در  یکردم که داشت م یبهش نگاه م متعجب

 یم میحسابدار واسه بخش مال هیمن  یمنصرف شد د؟چرایستیسمتش :مگه دنبال کار ن دمیخودم امدم و دو به

 خوام 

هنوز به خاطر عمل مادرم  گردم،منیدنبال کار م گهید یو اروم گفت:جا نییسرشو انداخت پا ینگاهم کرد ول کمی

 به گردنم بمونه  ینید نیاز ا شتریخوام ب ینم گهی...د ونتمیمد

 قدم رفتم جلو و دستمو رو در فشار دادم  هی عیسر ره،کهیرفت سمت دستگ دستش

 بهت پول بدم که  یطور نیخوام هم ی....نم یریگیدر عوضش حقوق م یکن یدختر...کار م هیچه حرف نیا_
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 گرفت  مشویباالخره انگار تصم نکهیمن ،در نوسان و گردش بود،تا ا یو دست ها رهیچشمش رو دستگ مردد

  برگشت

 نگاهش کردم  زشدهیر یباچشا

 باشه _

  یکردم سمت صندل شیرو لبام جاخوش کرد ،دستمو از رو در برداشتم و راهنما یلبخند

  بندمیاز هشت تا پنج بعدازظهره ...فردام باهات قرارداد دوساله م تی،ساعت کار یایب یتون یاز فردا م_

 کرد  یبود و نگاهم نم نییسرش پا همچنان

 کردم  یصورتشو داشتم بانگاهم فتح م یعوضش من همه جا اما

  شدیمدت چ نی:ادیشد اروم پرس یطوالن یادیسکوت ز باالخره

 جواب دادم رمینگاهمو ازش بگ نکهیا بدون

 که برگشتم  شهیم یبودم ...چند روز زیمدت ون هی_

 بهم انداخت ینگاه کنجکاو یرچشمیز

 سوال کنه اما نگفت  یا گهید زیچ منتظربودم

  امیفردا م رمیباشه...خب من م_

 ردمشه بدرقش ک یشرکت سوار تاکس یکه جلو یتکون دادم و باچشم تاموقعه ا یسر

 داخل موهام فرو کردم یرفت کالفه دست یوقت

 بودم  یدونم چرا انقدر از دستش عصبان یرفتم سمتش ...نم یعصب اریاخت یب نیورود دارو با

 بود؟ نیا یبرا ایباز نیهاان؟پس ا یاریب یخوا یآرزو رو م یچرا به من نگفت_
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 دایتونه پ یو نم گردهیبود داره دنبال کار م دهی...سامان از دوستش شن یارینگاهم کرد :حاال چرا جوش م خونسرد

 نیهم نجایا ادیکنه ...منم گفتم ب

 یگفت یموضوع بود ؟خوب از اول م نیهمه دردسر امروزت به خاطر هم نی:ا دمیکش یپوف

 شه یجانیخواستم ه یبود :م یا خنده

 .....وانهید گهید یا وانهید_

 ؟یکن یحاال استخدامش م_

 ...خوب شد؟بندمیباهاش قرارداد دوساله م ادینگاهش کردم :اره فردا م یرچشمیز

 تو؟ یبود یحرف گوش کن ک ولی:عدیخند بلند

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

 "ارزو"

 یبه فاطمه زنگ زدم ...بعداز کل عیو دراوردم و سر میشه ..گوش یبردم ...اصال باورم نم یتو هنگ به سر م همچنان

 بوق خوردن جواب داد 

  زهیخاله ر سالم_

 ؟یدونست یمرض تو م زهی:خاله ر دمیحرص گوشه پالتوم کش با

 ؟یدوباره خول شد شدهیدونستم ؟چ یم ویچ_

 ؟؟یو منو فرستاد کهیواسه تاج یدونست ی؟م هیواسه ک یدون یم یکرد یکه معرف یشرکت نیا_

 شده گفت : جیکه مشخص بود گ فاطمه

به تو اول گفتم ،حاال  یدنبال کار دمیکرد ...منم د یشرکت معرف نیدونم،سامان بهم ا ی...به خدا نمهیک کیتاج_

 شرکتش بده ؟ شدهیچ

 : دمیکش یکالفه ا پوف



 کیعشق تار

 
261 

 

 نقشه از طرف خود ملعونشه ایبگم زرشک، دیکه با رهیدست تقد ایدوحالت داره _

 همون پسرس که نجاتت داد؟ کیبود با خنده گفت :تاج دهیفهم ییزایچ هیکا انگار  فاطمه

 رفته  ادتی شویلی:خاک تو سر خنگت که فام دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیب از

 دیخند باز

 کنم  یپوست سرتو م نمتیزهرمار نخند...بزار بب_

  انهیبرو بابا به من چه ...حاال جور شد _

  همیروز کار نیداشتم اروم  گفتم :اره جور شد ...فردام اول یدادم و همون طور که به سمت خونه قدم برم ویتاکس پول

زنم به بار  یفردا منم زنگ م سای؟وایمنو به بار فحش گرفت یتشکرته ؟زنگ زد یجا نیحرص گفت :مبارکه ا با

 رمیگیفحشت م

 ؟یقمنشور اخال یکردم و همون حالت گفتم :برو بابا کم چرت بگو کار ندار دایپ فمیاز تو ک یمکافات هیرو با  دیکل

 خدافظ  ریصاف کرد:اهم نخ صداشو

 پرت کردم و صدامو انداختم رو سرم :مامان...مامان جاااان یو گوشه ا فمیورودم به خونه ک  با

 که برق ساختمون قطع و وصل شد  دمیکش یغیچنان ج رونیروح امد ب هیشب یزیچ هیازتو اتاق  هوی

 و امد طرفم  دیروحم ترس اون

  یزن یم غیا جدختر چت چر_

رنه وگ ؟برشگردونیگفتم :مادربزرگمو خورد غیخودمه ...لنگه کفشو دراوردم و با ج یمامان هیصداش چقدر شب دمید

 کنم  یکبودت م

 منم  هی...روح ک دیپر رونیب یرفت یروحه با جاروش محکم زد تو سرم :دوزار عقل داشت اون

 نگاه کردم و رفتم جلوتر دشیشده به چهره سف زیر یباچشما کمی
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  ینیبیماسک زدم به صورتم مگه نم_

 گشاد شد: چشام

اونم انقدر  یدیپوش دیبه صورتت باشه چرا لباس سف یبه قران سکته زدم ...حاال ماسک زد هیچه کار نیا یمامان_

 یدیچیموهاتو بهش پ هیچ دیسف زیبلند !!اون چ

هام زدم کلم تا مو نمی،نشه..ا فیلباسم کث دمیپوش نویاق گفت :ارفت تو ات یزد به کمرش و همون طور که م دستشو

  رهیرنگ بگ

 ماسک صورت بزاره نبود  ایمو رنگ کنه  نکهیبود اما اهل ا یکال ادم شوخ یشد ...مامان نیفکم پخش زم رسما

 و گفتم : کشیرفتم نزد طونیش

 بگو برم مخشو برات بزنم هیجووون طرف ک_

 برگشت طرفم   خشن

 بردم باال :  میدستمو به حالت تسل که

  اوردمیخشن چرا من به خدا اسلحه ن_

 جاروش اروم زد رو کتفم : با

 افتاده بود نیکه رو زم فمیبه ک یبا جاروش اشاره ا"...بعدشم دیسر رفت خر هیبرو بچه لوس نکن خودتو ...مادرت _

 جمع کن  لتویوسا "کرد 

 برداشتم  نیاز زم لمویگفتم و وسا یکنان چشم خنده

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

 هیخدا باز چ یا_

 حرکت دادم  زی،دستمو رو م میدراوردم و دنبال گوش رپتویسرمو از ز یبدبخت با

 هنگ کرده به در زل زدم  قهیدو دق کیزنگشو قطع کردم نزد یوقت
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 و زنگ گذاشته بودم؟ میچرا گوش من

صبحونه  هی...مامان تو اشپزخونه مشغول ته رونیب دمیو دو میشونیزدم به پ یکیو شرکت  کیتاج یاداوریبا

 من بود  یبرا یمختصر

 کردم  یام بود گوش م یدلسوزانش که توش نگران یخوردم به حرف ها یداشتم م یطور که دولپ همون

 یی...اگه دوباره بال یشد نر یم یتونم کار کنم اخه دختر چ یبده که فعال من نم یلیسرکار...خ یدوست نداشتم بر_

  یچ ادیسرت ب

 خوردم با لبخند گفتم : مویاز چا کمی

تموم  ی...همه چادیسراغ من نم گهید یبزرگ شدم بعدشم کس گهیقشنگ بشم...من د یمادر من قربون اون چشا_

 مطمئنه  یلیکنم خ یکه دارم کار م ییشد ...جا

 تکون داد: یسر

 ینم یاصال راض یفرار کن تییکه کمکت کرد از دست دا هیشرکت همون سیرئ یگفت ینم شبیاگه د دیدونم شا یم_

 دهیو ازش تشکر کنم...اما بازم دلنگرانم مادر...چشم ترس نمیپسره رو بب نیا امیب دیروز با هیشدم ...

 : دمیاروم بوس شویشونیشدم و پ بلند

 ینقش چغندرو باز نکهیاکمک حالت باشه ...نه  یشه دختر بزرگ کرد ینم یدونم فدات شم نگران نباش ...طور یم_

 کنه

 ردم ک یفکر م نیگرفتم و تا خود شرکت به ا یتاکس هی... رونیباالخره از خونه زدم ب یو دلنگران حتینص یکل با

 یداشتم که چه طور نوی...استرس ا نمشیشده که دوباره بب نیواقعا قسمت ا ایسر خودشه  ریز یواقعا همه چ که

 باشم لکسیو ر یکه عاد دمیرس جهینت نیباهاش برخورد کنم...اما اخر سر به ا دیبا

سرد تر شده...انقدر  یلیخ شیاروم رفتم داخل،هوا به نسبت چند روز پ یبا قدم ها هیپرداخت کرا دم،بایرس یوقت

 خودمو خفه کنم. ادیب یبرف درست حساب هیخواد  یدلم م
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هم  یرو یکارتون بود که به شکل منظم یادیتعداد ز هیظرم جلب کرد که ن یزیچ نیوارد شرکت شدم اول یوقت

 بود یاصال چ ستیبودن ...معلوم ن دهیچ

  دیرس یبه نظر م ادیز یلیخ 

 داریمشتاق د یسالم خانم احمد_

 کرد  یکه خندون نگاهم م نیبه لب برگشتم سمت دارو لبخند

  دیخوب هست کیسال جناب تاج_

 از حقوقت کم کنند گمیم سای...واایامد رید کمیشما... هیممنون به خوب_

 کردم : زونیو لوچمو او لب

 دیسرکار بعد حقوق منو کم کن امیماه ب هیبزار _

 بهم کرد : یو اشاره ا دیخند

ا اسم ب کیتابلو کوچ هیاشاره کرد که روش  یبا دستش به در اتاق"اتاقتو بهت نشون بودم  ایکردم بابا...ب یشوخ_

 "بود  یامور مال

ه کار عقب افتاد کممیو  یبدبختانه شما تنها حسابدار شرکت ایبخش مربوط به شماست ...حاال خوشبختانه  نیا_

راه  وستمتیو س ارهیپرونده هاتو برات ب گمیم یساله  ...به خانم پناه یخصوص که اخرا د،بهیانجام بد دیهست که با

 درخدمتم  یداشت میبندازه ...اگر سوال

تا  دیچرخیکجاست اما زبونم نم نیخواست ازش بپرسم پس خود رادو یدادم و رفتم تو اتاق ،دلم متکون  یسر

 شدم  مونیبپرسم اخرشم پش

 یباال ماه هیچه خبره ...تو  دیکردم مخم سوت کش شونیمینگاه به دفاتر قد هیروشن کردم  ستمویبسم اهلل س هی با

  شهیرسما کچل م نجایا ادیب یهر حسابدار یعنیخونه است؟ کار ایشرکته  نیده تا قرارداد بسته بودم ...ا

نگاهمو انداختم به دختر نسبتا  توریمان یکه در باز شد از باال دمید یکه با دهن باز داشتم دفتر کلشو م یطور همون

 شد  یداشت خفه م شیکه تو ارا یجون
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 هی؟ یکنم ..خواهرمن چرا خودتو جر داد ینم سمیمن واسه عرو شویهمه ارا نیا یداشت ول میچهره قشنگ انصافا

 گفت : ینازک یو با صدا زمیعالمه پرونده گذاشت رو م

برات  بزار" دیبه مقنعش کش یبعد امد کنارم و دست"...یکن ستمیدادن گفتن بدم به شما وارد س نیاقا دارو نارویا_

  ارمیب ستمتویس

 اوردم ستموی...من خودم س دیباش یخانم پناه دیشما با یبهش زدم :لطف کرد یلبخند

 بهم کرد :باشه  یو از باال نگاه ستادیا صاف

 کنم  دایپ دیدوست جد ومدهیبود،انگار به من ن ینجوری..دختره نچسب چرا ا رونیرفت ب یا گهیحرف د چیه بدون

که اصال عادت  یی،و از اونجا دیجد یاز پرونده ها برداشتم و شروع کردم به وارد کردن سرفصل ها یکی الیخیب

 کردم  دایحساب پ نیماش هیاستفاده کنم ...تمام کشو هارو گشتم  وتریحساب کامپ نیندارم با ماش

 حساب نیبار با ماش هی زدمیم ستمیبار با س هیرو  یعدد هر

چشم  هو باعث شد کل دفاتر شرکت به باد فنا بره ...از اون موقع زدیعدد هارو اشتباه م ستمیتجربه داشتم که س قبال

  دهیترس

پخش و  یبه کمرم دادم و برگه ها یاز پوشه هارو تموم کنم ...کش و قوس یکیاز گذشت چند ساعت تونستم  بعد

  یرو مرتب برگردونم سرجاش و رفتم سراغ پوشه بعد زیم یرو یپال

 امد تو اتاق  نیبرگه رو دراوردم در اتاق باز شد و رادو نیاول تا

 کرده بود  یاخم واقعا بد هیعصب کمیحس کردم  زمیم کیسرجام تو جام بلند شدم ....امد نزد خیس دنشید با

 یزیچ ی؟سوالیندار یمشکل_

 کنم  کاریچ دیکرد با میی:نه ممنون برادرتون راهنما نییانداختم پا سرمو

  یکه قراردادتو امضا کن ایزود ب  یدست دست کرد اخر سر گفت :کارتو کرد کمی

  امیم سیبهش انداختم :چشم رئ یکواشی نگاه
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 دمش دمت گرم بابا یبگ نویهم یهمه را امد نیخودتو که ا ین؟کشتیهم رونینگفت و رفت ب یزیچ

 و یاز پوشه هاروم تموم کردم ...جهت رفع خستگ گهید یکیظهر بود که  یکایشروع کردم به نوشتن ...نزد دوباره

 نبود  ی...خانم پناه رونیاز جام بلند شدم و امدم ب یالبته گشنگ

 نباشن  دمیدوعه وقت ناهاره با کیبه ساعت کردم ،نزد ینگاه

  ششیاونم رفته؟...مثال گفت برم پ یعنی کیانداختم سمت اتاق تاج نگاهم

 به در چند ضربه کوتاه زدم که صداش امد  اروم

 تو  ایب_

 هیتک یچونش جا ریاز دستاش ز یکیکه  ینشسته بود درحال زشیگرفتم و رفتم داخل ...پشت م یگاز اروم لبمو

 گاهو براش داشت 

 یچقدر زود امد_

 : دمیجلوتر کش کمیدستم گوشه شالم و  با

 شرمنده حواسم به ساعت نبود ..._

  نجایا ایب ستیچونش برداشت :مهم ن ریتکون داد و دستشو از ز یسر

رو به سمتم گرفت ...بعد از امضا کردنش و زدن  ی،برگه ا ستادمیا زشیم یکردم و درست جلو یباهاش ط فاصلمو

 مهرش 

 دمیکش یدونم چرا انقدر ازش خجالت م یکه صدام کرد ...نم رونیب امیمثل ممنون گفتم و خواستم ب یزیلب چ ریز

 خواست به چشماش نگاه کنم  یدونم چرا دلم نم ینم ای

 ...حاال چم شده؟ نمیبب رو دوباره کشیتار یخواست چشما یکه دلم م ستمین یمن همون مگه

 ؟یناهارخورد_

 خواستم االن برم  یگفتم :نه هنوز م دمیصدامو شن یکه خودمم زور یجور اروم
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  نجایهم ارنیغذامون ب گمیم نیخوبه منم نخوردم ...بش_

 برداشت و سفارش غذا داد  ویگوش یمخالفت کنم که منتظر جوابم نموند فور خواستم

 ... نیبش ایب_

رد ک یسرم درد م ادیز پیبه خاطر تا ییجورا هیخودمو پرت کردم ... زشیکنار م یصندل نیتر کینگفتم و نزد یزیچ

 فشار دادم  کمی...دستمو رو چشمام  سوختیو چشمام م

 حال برادرت چه طوره _

 دستمو از رو چشمم بردارم اروم گفتم : نکهیا بدون

 "بغض کردم و نتونستم ادامه بدم "بهتر نشه  شیاریاگه عالئم هوش گنینکرده ...دکترا م یفرق_

 و اروم گفت : نیینگاهم کرد و سرشو انداخت پا رهیخ

 دوارم زودتر خوب شه  یمتاسفم...ام_

 دادم  یاز دست م دمویسرتکون دادم هرچند که داشتم ام فقط

 در  یصدا با

 و رفت  زیامد داخل و دو پرس غذا به همرا نوشابه و ماست گذاشت رو م ییاقا هی

 کردم  یم یباغذام باز شتریهمش کور شد ...ب هویگشنم بود اما  یدرحد چ شیساعت پ مین تا

 انداختم که انگار اونم مثل من اشتها نداشت  کیبه تاج ینگاه یرچشمیز

 یندار یکیخبر از و گمیم_

 ویکی نیاز ا ریداشتم غ ویزیلحظه سرشو بلند کرد و بالبخند نگاهم کرد :توقع هرچ هی

  دمیپرس نویا هویگرفت خودمم موندم چرا  خندم

 اخه دلم براش تنگ شده _
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 اون تنگ شده ؟ ینگاهم کرد و اروم گفت:فقط دلت برا رهیخ کمی

 باشم  دهیاروم گفت که اصال شک دارم درست شن انقدر

 ؟یگیدوباره م دمینشن_

 نه من  یبپرس نیاز دارو دیخوبه ...البته با گمیم یچیتکون داد :ه یسر

  پرسمیم دمشی:باشه د دمیخند

  میحال نداد...پاشو بر نجایا یاز جاش بلند شد و رو به روم قرار گرفت :غذا هوینگفتم ... یزیزدم و چ یلبخند

 نگاهش کردم  متعجب

 وقت ساعت نیا میکجا بر_

 داشت گفت : یبرم زیم یرو از رو شیطور که گوش همون

  میناهار بخور_

امد سمتم و دستمو گرفت ...از  دید رموینگاه خ ی...وقت م؟یکرد یم یچه غلط میپس االن داشت نگاهش کردم رهیخ

  میرفت...باهم سوار اسانسور شد یریو یریبرخورد دستش با دستم دلم ق

 ...کارام مونده  شهیتموم م گهیساعت د میاخه وقت ناهار ن_

 تو موهاش فرو کرد  یدست نهییتو ا از

 خوبه  رونیمن بردمت ب گمیشرکت دعوات کنه ؟؟نترس بهش م سیرئ یترس یم_

 نگفتم ... یزیو چ دمیخند

خوشحال بودم ..تازه گشنمم  رونیباهاش امدم ب نکهی...ته ته دلم از ا رونیب میو از شرکت رفت میشد نیماش سوار

 شده بود 

 ؟ میکجا بر_
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 برو  یدت دوست دارهرجا خو شناسم،ینم ادیرخش کردم :من رستوران ز میبه ن ینگاه

 نگه داشت  کیرستوران ش هی یروب بعد جلو هیتکون داد و  یسر

نفره  دو یصندل یخلوت بود ...رو یلیداخل به نسبت خ می...باهم رفت ادیب نمیشدم و صبر کردم رادو ادهیپ نیماش از

 رستوران شدم دنیمِنو محو د دنید یو من به جا مینشست یا

 صدام کرد  نینگاه کردم که رادو واریدرو د انقدر

 با جوجه  یخور یکباب م_

 سمتش :کباب  سرچرخوندم

 هی دیگفت :با واشی نیاطراف بودم..که رادو کیفوق العاده ش نیزایو من همچنان غرق د میغذارو داد سفارش

 بردمش  یرستوران ساده تر م

  یگفت یزیبرگشتم سمتش :چ جیگ

 ینیبب واریدر و د یتون یزد :نه ...غذامون اوردن بخور که سرد شد بعدا هم م یلبخند

 یگشنم شده بود تا ته غذامو دراوردم ...درحال یلیکه خ ییباال انداختم و شروع کردم به خوردن ...از اونجا یا شونه

 نصف غذاشم نخورد  نیکه رادو

 ؟یخور یتو چرا انقدر کم م_

 نکردم  دایبودم ...مجال خوردن پ یزیچ دنیگفت :مشغول د یرد و با لبخند بامزه ادستشو مچاله ک یتو دستمال

 گرد شد :هن؟؟ چشام

 کنم ... یتا من پرداخت م نیگرفت سمتم :برو تو ماش نویماش چیو سوئ بشی...دست کرد تو جدیخند

اراحت ن دمیشدم ...ترس مونیکه پش نمیرفتم ...خواستم برم سمت راننده بش رونیازش گرفتم و ب چویسوئ خوشحال

 کرم درونم نشدم  فیرفتم که اخر حر یشه ...داشتم باخودم کلنجار م

 در رستوران  اوردم کیکه پارک شده بود نزد ییرو از جا نیماش کمیرو زدم و  نیماش استارت
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 یرفت دستمو بردم سمت ضبط و دنبال اهنگ ها یسر م یشد ،کم کم داشت حوصلم حساب یامدنش طوالن کمی

 قشنگش بودم که

  نییرو دادم پا شهیخفن ؛ش پیت هیپسر جون با  هی... شهیزد به ش یکی

 بله _

 ؟یشماره بدم خانوم_

 بهش بدم یامدم جواب یکردم زهرمار پسره کرم خاک یاخم

 گفت: یو بالحن مضخرف نیسرشو کرد  داخل ماش هوی

 دیشمارمو بدم پاره کن یدیخودته؟افتخار م نی،ماش میداریجون اخمتم خر_

 نیبه در رستوران انداختم، هنوز رادو یزد به کلم ..نگاه ایطانیش نیفکر ازا هیپنجره  شهیش دنیکردم با د یاخم

 به پسره زدم :حاال چرا پاره کنم؟ ی...لبخند ومدهین

  دیگلوش رس ریرو دادم باال تا ز نیماش شهیش واشیسرشو اورد تو منم  گهید کمیذوق مرگ شد ... بدبخت

 زدم  یثیخب لبخند

 گفتم : نهیعقب و دست به س دمیخودمو کش هوی و

 الزم دارم  ویکی مونیکردن دستشو زیاره شمارتو بده واسه تم_

  شهیکرد خواست بره عقب که چونش محکم خورد به ش یا خنده

 کرده بود  ریگ شهیش نیب سرش

 نییالمصبو بده پا شهیش نیکرد و داد زد :ا اخم

 برم  یقفل کردم :جام راحته دارم از فضا لذت م نیزدم و در ماش یلبخند

  نییرو بده پا شهیش گمیم یکردن :دختره عوض دادیکرد به داد و ب شروع
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 حرفش سرخ شدم  نیا با

 دتشیمحکم از عقب کش یکی هویبزنم در گوشش که  امدم

  دیکه فکر کنم ترک شهیسقف و چونش خورد به شکرده بود چنان سرش به  ریسرش گ چون

  دتشیاز پشت کش یداد داغون شد ..ک یناله هاش نشون م یصدا

  نییرو دادم پا شهیش عیو سر دمیکش ینیه نیرادو دنیسرمو خم کردم با د کمی

 یودب یناموس کثافط با ک یافتاد به جونش :ب نیو همزمان رادو نیپسره از پشت افتاد زم نییرو دادم پا شهیش تا

 هاان؟

جدا کنند حاال پسره  نیرو امدن تا رادو ادهی...چند نفر از پ نییامدم پا نیاز ماش یدهنم گذاشتم فور یجلو دستمو

 خورد  یرفت فقط کتک م یم جیسرش گ یمثل چ

 میبر ایگرفتم :ولش کن شکر خورد ...ب نیاز پشت دست رادو عیسر

 یشیبه من کرد و با تشر داد زد:دفعه اخرت باشه مزاحم ناموس مردم م ینگاه به خون نشسته ا نیرادو

 رفته تو فاز سگ بودن ... نیسوار شدم ...االن ا عیسر یحرف چی...بدون ه نیسمت ماش دیگرفت و کش دستمو

  رمیتونستم بگ یشدنش نم یرتیلبخندمو، به خاطر غ یجلو اما

 کشتمش  یم زدمیم دیبه داشبورد :با دمیکه زد چسب یبا داد اما

 یانقدر عصبان یزیچ نیکردم به خاطر همچ یفکرشو نم چی، ه دمیبود کش ختهیشال ر رونیبه موهام که ب یدست

 شده باشه 

 ؟ینکش ویکس گهید شهی..مشهیدستمو گذاشتم رو دستش :م ناخداگاه

  هیجمله چ نیمنظورم از ا دیفهمیم دینگاهم کرد شا متعجب

 کرد و جوابم و نداد  وتسک
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شده بود اما اصال دوست نداشتم بهش  رمید نکهیرفت با ا یم یکیزد نگه داشت...هوا کم کم رو به تار یپار کینزد

 بگم منو برگردون خونه 

 راحت به حسم پرو بال بدم؟ الیتا با خ یبود یادم معمول هیشد تو  یم یبود چ رونیب رهیخ نگاهم

 به سمتش  دمیفندکش متعجب چرخ کیت کیت یصدا با

 عالمه کاغذ بود  هیدستشه اما  گاریکردم س فکر

 زد  شیمکث تمام کاغذ هارو ات یکم با

  هی...اون کاغذا چیکن یم کاریچ_

 پنجره به سمت جاده پرتشون کرد و اروم گفت : از

 دادم  یحقشون رو م دیکه حقشون سوختن بود و به خاطر تو هنوز نسوخته بودن...امروز با ییکاغذها_

 برداشتم؟ سوختیکه از اتاقت که م یینگاهش کردم :منظورت مدارک ؟همونا کمی

 نگاهم کنه اروم لب زد :اره نکهیا بدون

 کارو کرد ؟ نیزدم ...چرا ا یبه صندل مویبه دندون گرفتم و تک لبمو

 خوب بود ممنون  یلیشدنم اروم گفتم :امروز خ ادهیخونه نگه داشت، قبل پ یساعت بعد منو جلو مین

و  ازش جدا شدم گهیلبخند د هیگفت ...با  ینم یزیقفل کرده بود که چ دینگاهم کرد ..شا یجور هیسمتم و  برگشت

 رفتم خونه

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

 میتراکتور شدم ...البته راض هیکه رسما شب ختهی...انقدر کار سرم رگذرهیاز کار کردن من تو شرکت م یهفته ا سه

 کنم ...باز فکر مشغوله الیکمتر فکرو خ شهیچون باعث م

  دمشید یکم م یلیمدت خ نیبود تو ا نیدر سر بلند کردم رادو یصدا با

 کن  ستمیوارد س نمیا یبرگه گرفت سمتم :اگر وقت کرد هی
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 نشه :باشه چشم  زایچ هیبق یتا قاط فمیک ریرو ازش گرفتم و گذاشتمش ز برگه

 ...یخوا یتو نم یراست_

 لحظه  هی دینصفه موند :ببخش شمیحرفش با زنگ گوش هیبق

 کردم  دایپ فمیو از تو ک میگوش یو با بدخت دمیکش ی...پوف کالفه ا

 که شوکره  ستین یگوش دیلرزیکل ساختمون م برهیرفت رو و یم یها وقت یمیقد اینوک یگوش نیا المصب

 دکمه اتصال زدم : عیشماره مائده سر دنید با

دختر  هیچه طرز صحبت کردن با  نی....زهرمار الدنگ ایدی.......چرا فحش م یسالم چه طور_

 شرکت؟ ی؟جلوییییمتشخصه.....چ

 نگاهم کرد  یکرد با نگاهم سوال یکه با خنده به مکالمم نگاه م نیرادو

 ن کار دارم خونه بعد اخه من اال امیمائده بزار ب زهیاخه چ_

چند ساعت استراحت کن  هیبود اول به ساعت نگاه کرد و اروم گفت: دهیفهم ییزایچ هیکه انگار از حرفام  نیرادو

 ...زودتر برو خونه 

 باال  ایگفتم :ب غیبا ج تیحرفش انقدر ذوق کردم که بدون  توجه به موقع نیا از

 و کاغذ ها  لیدم به جمع کردن وسا...منم خوشحال شروع کر رونیزد و رفت ب یلبخند نیرادو

...اما انقدر سرم کار  دیخر میفاطمه خانم بود و من به مائده قول دادم باهم بر یجشن نامزد گهیچند وقت د درواقع

 چوندمیپیم ایرفت  یم ادمی، ایچند وقت همش  نیا ختیر

 که همزمان مائده از اسانسور امد  رونیو پالتوم برداشتم و امدم ب فیجمع کردم ک لیوسا عیسر

 شل شد  شمین دنشید با

  یسالم به دوست عکاسم خوب_
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پله پرتت  نینکن که از هم ینیری:خودش ستادیامد امد رو به روم ا یاز کلش دود داشت درم ییجورا هیکرد و  یاخم

  نییکنم پا یم

 ادینم رتیدوست خوشگل گ گهید نییپا ینچ نچ منو پرت کن_

  رهیخ یدیا خواب دبرو باب_

 ازش بودم  یواکنش نیمنتظر همچ قایرفت سمت اسانسور شروع کرد به غر زدن دق یطور که م همون

 کردم  یمن بدبختم نگاهش م زدیغر م زیر هیباز کرده بود  دهنشو

خواد جواب  یم یاز کارم زدم ؟االن مغازه ببنده ک یدون یم یکن یاصال تو دوزار عقل تو کلت هست منو اسکول م_

 منشورو بده 

 اسانسور گفتم دنیرس با

 زمیعز شهیخشک م رتیکم حرص بخور ش_

 با حرص  رهیخندم بگ افشینگاهم کرد که باعث شد از ق یعصب

  میبرگشت عینفر که با دادش جفتمون سر هیبلند کرد بکوبه تو سرم اما از پشت انگار خورد توسر  فشویک

 ؟ دیزن یم هاشم چرا یقمربن ای یییییییییا_

کرد که دماغش اندازه گوجه  نیبه دارو یشدم ...مائده خجالت زده نگاه نیاز خنده پهن زم نیدارو یصدا دنیشن با

 شده بود.. 

 که نشد  تونیطور دیشرمنده اقا ببخش_

که اشک تو چشماش جمع شده بود و کامل از چهره درهمش درد مشخص بود با حرص گفت :نه خواهر من  نیدارو

 د؟یکن یاجر جابه جا م فتونیسوال تو ک هینشد ...فقط  میچیه

  شهیعکاس فیخنده گفتم :ک با

  میریبعد ما م دیدرآسانسور کناررفتم :شما اول بر یجلو از
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  نگیخوام برم پارک ی..م میریگفت :باهم م یتو دماغ یداد با صدا یطور که دماغشو فشار م همون

  نگیپارک میری:ماهم م دمیتکون دادم ودست مائده رو که االن رسما شده بود لبو رو گرفتم کش یسر

 یب یزیچ یاداوریکرد ...با  ینگاه م نیهمش دارو یچشم ریتونست باشه ز یمظلوم تر نم نیاسانسور مائده از ا تو

 نیایم ییرسا ی:شمام واسه مراسم اقا دمیهوا پرس

  ارهیپدرمو درم امیاگر ن امیکرد اروم گفت :اره م یبه دماغش نگاه م نهیهمون طور که از تو ا نیدارو

  ادی... :اونم منییگاز گرفتم و سرمو انداختم پا لبمو

 شد که ادامه بدم  نینگاهش کردم ...که باز شدن در اسانسور مانع ا جیگ

  یهست یدختر عاقل یلیکنه خ ینشناستت فکر م یهرک گهیمائده :بسته د یزدم پهلو اروم

  نشیو رفتم سمت ماش رونیاخم نگاهم کرد که امدم ب با

 شد رید میسوار شو بر_

 یارزو م گمیافتاده باشه رو کرد سمتم :م یزیادچیدر سمت راننده رو باز کرد تا خواست سوارشه انگار که  مائده

 ....توله سگ"غیبا ج".... یلیتو خ یدونست

 ...خجالت بکش نادان  تیشخص یب یگفتم :توله سگ خودت تیهوا ...با عصبان دمیمتر پر هی

 که من بودم :با تو نبودم با اونممم یسمت دیدو هوی

 که تو بغل مائده االن درحال چلونده شدن بود چشام گرد شد  یکیو دنیکه رفت نگاه کردم ...با د یریمس جیگ

  هیارچه رفت نی...ا یسکته ا یکنارش :مرگ مغز رفتم

 دراورد شروع کرد به عکس گرفتن ازش  نشویدورب عیبهم رفت و سر یغره ا چشم

ا ه عتیکه  همه عکاس طب یندار ری...تقصیلب زمزمه کردم :روان ریدادم  و ز هیتک یکنار نیبه ماش نهیبه س دست

  نیشکل نیا

 شدم  رهیخ نی،برگشتم به چهره متعجب دارو یشدن کس کیحس نزد با



 کیعشق تار

 
276 

 

 : ستادیکنارم ا امد

 زنند؟  یم شیهمه دوستات مثل خودت ش_

 نجاستیچرا ا یکیرو بازوش:و دمیکوب فمیحرفش خندم گرفت با ک از

 : بشیخنده دستشو کرد تو ج با

 از پله افتاد ..بردمش دکتر ..امروزم باخودم اوردم ببرمش امپوالشو بزنه  شیراستش چند روز پ_

 دوباره شد لبو  نیچهره دارو دنیل برگشت طرفم که با دمائده صدتا عکس گرفت خوشحا یوقت

 کارتون تموم شد خانم عکاس _

 گفت :بله ...سگ شماست ؟ شرمنده

 پاش ...بغلش کرد  یامد جلو یکیزد که و یسوت نیدارو همزمان

 قابل نداره _

  دیزد :لطف دار یلبخند ملئده

  شهیم یاوضاع داره منکرات گهیکردم ...نه د یداشتم براندازشون م یزیاخم ر با

  گهید میبر  یشد عکساتم گرفت ریمائده د_

 لبخند بدجنس رفتم سوار شدم هی...منم با  نشیسمت ماش دیکرد و دو نیبا دارو یزده خدافظ هول

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

 " نیرادو"

 بودم رهیخ رونیحوصله به ب یب

  یباز چته چرا از صبح ساکت_

 ... اریرو شرکت ن یکیبه بهت گفتم وکه برگردم :خو نیا بدون
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 : نیگذاشدتش زم الیخ یب

 حوصلش سر نره  ؟اوردمشیسراغ دار یبا ادب نیبچه به ا_

 نگفتم درواقعه حوصله نداشتم یزیچ

  گهید یایهفته م نیاخر ا_

 فرو کردم :نه کار دارم  بمیحوصله دستمو تو ج یب

 کالفم نگاهش کردم  یصدام کرد...برگشتم با چشما تیعصبان با

 سامانه... هینامزد یاینم یچ یعنی_

 زدم : هیتک شینشستم و سرمو به پشت میصندل رو

کنم با خنده  یم یزنم معذرت خواه ی...بهش زنگ م امیتونم ب یکار دارم نم یلی...اما من خ هیک هیدونم نامزد یم_

 ... ادای...ارزو م یایب دیبا یگفت :غلط کرد

 به من چه  ادیکه م ادیوت باشم :متفا یکردم ب یسع

 خم شد : شیصندل یبه سمت جلو رو کمی

 یزن یکسم حرف نم چی...با ه یکرد یخوام حاال هوات عوض شه ...از صبح که خودتو تو شرکت رسما زندون یمن م_

 ...بسته  یادامه بد ینجوریا یخوا یم ی...تا ک یخور ینم یزیام که چ ی...درست حساب

 ندارم یزندگ یبرا زهیانگ گهیگفتم :د اروم

 ادامه داد: یاروم یبا صدا نباریسکوت کرد اما ا کمی

 ...ید یخانواده نم لیچرا دوباره تشک_

 دیخط رو تمام ارامشم کش هیحرفش رسما  نیا با

 تو هوا تکون دادم : یدست
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ت فرستمش تو شرک یم ی...فردا انتقال یبش الشیخیبهتره ب ویکه کرد یمن خنگم ؟هر فکر یچرت نگو فکر کرد_

 قامیاز رف یکی

 : ستادیا زمیم یو امد روبه رو دیاخم هاشو درهم کش نیدارو

 یخوام دوباره ام ی...م یدوباره بساز تویخوام تو زندگ ی...من م ایبه خودت ب شیبفرست یا گهید هیجا یکن یغلط م_

  یلعنت یخوا ی...اخه چرا خودت نم یدوارش

 زدم یپوزخند ینگاه حرص دار با

 تکون داد از جاش بلند شد: یسر

...چرخ  گهید یایلیرفت و خ ایخوشش رو بهت نشون نداد...مامان بابا رفتن...در یرو یدونم زندگ یمن م نیرادو_

  مینشد که ماخواست یگردون اون

 ستم ...نتون رمیتونم فراموشش کنم...نتونستم انتقامشو بگ یگفتم :نم یگرفته ا یبا صدا گهیبه نقطه د رهیخ

 زانو زد  نیرو زم یپام درست کنار صندل یصورتمو برانداز کرد ...اخر سر امد جلو رشیلحظه با نگاه خ چند

 کارش تعجب کردم  از

...من شاهد یبود ایدونم تو چقدر عاشق در ی، م یایخوام با دردش کنار ب ی...فقط م یفراموش کن ارویخوام در ینم_

 یدوباره بساز ...من فقط خوشحال توی...زندگ ایکنم به خودت ب یبودم ...اما خواهش م یدکه براش کر ییتک تک کارا

 خوام  یتورو م

 نگفتم ... یزیکردم و چ سکوت

 گفت : یبا لحن اروم نیکه گذشت دارو کمی

 ؟ میعشق مگه دار زهیدوار کنه ...باالتر از انگ یام شیتونه ادمو تو زندگ یمثل عشق نم یچیه_

 پر استرسش نگاه کردم : یچشما به

 تونم  یرو بخوام ...نم گهید یکیتونم  ی...نمیفهم یچرا نم نیداشتم اما ازم گرفتن ...عشقمو گرفتن دارو زهیمن انگ_
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د کر یم یملتمس برادرم که همه جوره داشت سع یخواست به چشما یدوباره به سمت پنجره رفتم ...دلم نم  یعصب

 کمک کنه نگاه کنم

  ستین لیم یکنم ...اونم نسبت بهت ب یفکر م"با مکث اروم گفت "کنم اما  ینم من مجبورت_

 گفتم : یلبخند تلخ با

 خراب کنم  ویکس ندهیا ستیخالفکار ...قرار ن هی... نیخالفکارم دارو هیدوطرفه باشه من  زیچ هی نیاگه ا یحت_

 کارهیو چ یکرد کاریدونه چ یکه دوست داره از گذشته تو باخبره م ی....اون یکنم...خالفکار بود یم حیتص_

شتتو باش که گذ یبا کس یبساز تویدوباره زندگ یخوا یکه دنبال پولته ...اگر م ستیاسکولت ن ی...مثل منشیبود

 فرصت به خودت بده هی،منم کردم ...اما  ی...اره تو اشتباه کردیبود کارهیبدونه ...بدونه چ

 نداشتم اصال بهش بدم  یجواب دی....شاکردم  سکوت

  الیاز فکرو خ یای...رفت منو گذاشت با در رونیرفت ب یرو شونم گذاشت و بعد از مکث کوتاه یدست

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

 "ارزو"

 بزنه شمونیزنده زنده ات یخوا یشد م ریگفتم:زود باش د غیبرگشتم و با ج تیعصبان با

 رفت خودشو بهم رسوند  یا اون کفشا راه مداشت ب یکه با بدبخت مائده

 تونممم یتونم راه برم المصب نم یکنم خب نم کاریچ_

 :میدستشو گرفتم و به سمت در تاالر رفت یحرص

  یامدم...پدرمو دراورد یبا مامانم و مادربزرگم م دیخدا نکشتت من با_

 دوستمون بود  نیبهتر هی...امروز جشن نامزد میوارد تاالر شد ییبهم رفت و دوتا یغره ا چشم

 شد  نیهمه مهمون فکم پخش زم نیا دنیاز د میوارد شد یوقت
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بگم ...وگرنه  کیدادم با مامانم برم تبر حیکردم بره دنبال مادرش منم رفتم دنبال مامان خودم ...ترج یرو راه مائده

  ارهیسرم ن ییبال هینبود فاطمه  ینیتضم چیه

 بودم  ی،با چشم دنبال مادرم و مامان تیجمع نیبه دامنم گرفتم و از ب دستمو

ردم باال و او فمی...لبو گاز گرفتم و ک دنیرقصیوسط م گهیرفتم جلو چشمم افتاد به فاطمه که با چندتا دختر د کمی

  نهیصورتم بلکه منو نب یجلو

 رسما خونم حالله  میکرده بود رید یلیخ

 سمتشون  دمیدو زدیمامانم که داشت با مادر فاطمه حرف م دنید با

  گمیم کیتبر یلیسالم خ_

 فاطمه بغلم کرد : مادر

  زمینبود عز یازین"بودم کرد  دهیکه واسه فاطمه خر ییبه کادو یاشاره ا"خودت  ی...ان شاهلل عروس زمیممنون عز_

 یم یکجا بود دهیازم گرفت :ورپر یشگونیحرف بزنم نزدم و رو کردم سمت مادرم...تا خواستم  ییدندون نما لبخند

 د؟یکرد ریچقدر نگران شدم ؟چرا د یدون

 :  زینشستم و شال و مانتوم رو  گذاشتم رو م یصندل رو

 کو  ی..مامانکارمیمائدس پدرمو دراورد ...من چ ریتقص ستیمن ن ریبه خدا تقص_

 بخوره  یزیچ هیکرد :رفته با دوستاش  یاخم مامانم

 نگاهش کردم :دوستاش؟ متعجب

ام  یبودن مامان ینیریبه پشت سرم کرد ...برگشتم چندتا خانم نسبتا مسن درحال بگو بخند و خوردن ش یا اشاره

 از مادربزرگم  نمیبود ...به به چشمم روشن ا نشونیب

 تکون براش تکون دادم : یمائده از دور دست دنیتکون دادم با د یسر

 وسط  رمیمامان جان من م_
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 دادن  یدخترا که وسط داشتن قر م یقاط میمائده رو گرفتم و رفت دست

 یآمد ...اما انصافا تو اون لباس نبات یاز دماغش داشت دود درم ییجورا هیبلند شد  یاز رو صندل دیتا مارو د فاطمه

 خوشگل شده بود  یلیرنگ خ

 به ابراز غلط کردن  میبغلش و شروع کرد میدیطرفمون که با اشاره من، جفتمون پر امد

 کارم  چیالدنگه من ه نیا ریبه خدا تقص_

 کارم  چیمثل بز ...من ه گهیفشارش داد:دروغ م شتریب مائده

 دمایدو طرفه برات خر تابهیگفتم :ماه یگوش فاطمه با لحن بدجنس ریز

 ازم گرفت  یشگونیحرفم ن نیا با

گربه شرک شده بود  هیهامون که شب افهیق دنیرد اما با دو با اخم نگاهمون ک رونیب دیدستمون کش ریاز ز خودشو

  دیخند

  بخشمتونی...م دیدرست کن افتونیخب حاال ق_

که همه رفتن کنار و  میهماهنگ شروع کرد یجور هی، یی...سه تا دنیبه رقص میمائده ذوق مرگ شروع کرد منو

 دورمون شروع کردن به دست زدن

 میو نشست میرقص شد الیخیتو قسمت خانوما ب انیمردا دارن م نکهیشد ...با اعالم ا یمجلس ،مختلط م یاخرا

 و شالمم انداختم رو سرم  دمیلباس دکلته قرمز رنگم پوش یرو ،رو مانتو

ما نشستن ......داشتم  ی...مائده با مادرش امدن رو صندل دنیرقصیرفتن وسط م یجفت جفت م ایلیورود مردا خ با

 کردم که با صداش به خودم امدم  ینگاه م نشیعکسارو تو دورب

 جاناااااا_

 خنده   ریزدم ز نیدارو دنیکنه که با د ینگاه م ویچشم چشم چرون داره ک نیا نمیبرگشتم بب کنجکاو

 گفتم : یزد تو پهلوم که از درد اخ بلند محکم
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 بدبخت  دهی.اصال به من چه پسر ند. یزن یچرا م یامازون یزهرمار وحش_

 خوردم  یو شربت م ینیریعکسا شدم و همون طورم ش هیبق دنید مشغول

 زیمامان منو مائده هم از سر م یکس حواسش نبود ..حت چیه بایسر بلند کردم...تقر ینیو سنگ رهیحس نگاه خ با

 بلند شدن رفتن 

 مائدم از جاش بلند شد که دستشو گرفتم : هوی

 یریم یکدوم گور یهو_

 گفت : یاز دستم گرفت و بالبخند مرموز نیدورب

 بخور پاندا  نی..تو بش رمیعکس بگ رمیم_

 تاسف تکون دادم ...به جون خودم رفت مخ بزنه اسکول  یاز رو یتو دهنمو قورت دادم و سر ینیریش

  ستین یکس یجا_

 یست ،واقعا بهش م راهنی.کت شلوار کرم رنگ با پ.. یکیتار یایزده سر بلند کردم و چشم تو چشم شدم با در هول

 آمد 

  ستین یکس یزدم :نه جا یلبخند ناخداگاه

هول دادم اون طرف مثال من نبودم مثل  مویرنیوش وهیظرف پر پوست م یعقب و نشست ...فور دیکش یصندل یکم

 گاو انقدر خوردم 

 بلند شد  هویبه سرتاپام انداخت و  یرو داشت...نگاه میقد یچشماش نگاه کردم که هنوز اون غم و ناراحت به

  دیریاصال نشست چرا بلند شد ...ناخداگاه منم بلند شدم :کجا م نکهیا

 شهیخفس..حالم داره بد م یلیخ ؟هوایای...م رونیبهم کرد :ب ینگاه

 تاالر  طایتو ح میو رفت میمهمونا رد شد نیتکون دادم ...مانتومو جلوشو بستم ...باهم از ب یسر

 کتشو دراورد انداخت روم  نیرادو هویبستم ...با دستام شونه هامو بغل کردم که  لیآمد رسما قند یسوز م بدجور
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  شهیخودت سردت م_

 داد :گرممه  هیتک وارید به

 گرممه  گهیسرما م نیتو ا زدمیم خیبه خدا داشتم  ستیادم ن نیا

 دراورد  ویگاریو س بشیآمد ....دست کرد داخل ج یاز داخل م یقیموس یهنوز صدا ستادمیسکوت کنارش ا تو

 با نگاهم حرکاتشو دنبال کردم  رهیبهش بزنه خ قیعم کیکه روشنش کنه و چندتا پ یا تاموقعه

  نیازش گرفتم پرت کردم رو زم گاریجلو و س رفتم

 کنه نکش  یاتو خراب م هیاشغاال ر نیا_

 نگاهم کرد:برات مهمه  کمی

  یچ_

 هام داغون شه  هیر نکهیکرد :ا زمزمه

زد و با غم  یلبخند مچهین دیبگم اخه؟سکوتمو که د یباز نگهش داشتم...چ مهین یباز کردم اما همون طور دهنمو

 نقطه نامعلوم شد هی رهیخ

 که قبال بهت زدم دروغ نبود یی،اون حرف ها یدون یم_

 بابات بدم چون... لیمعامله تحو یخواستم تورو برا یسمتش که ادامه داد:من واقعا م سرچرخوندم

 بشنوم یباره حرف نیخواست در ا یدونم چرا اما اصال دلم نم یوسط حرفش ،نم دمیپر عیسر

 لطفا نگو...دوست ندارم بدونم ....فراموشش کن،همون طور که من فراموشش کردم_

 و سکوت کرد نییانداخت پا سرشو

 تمو اروم گف ایو زدم به در دلم
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 از دست دتونیاما...ام دیکه واسه نامزدتون افتاد ناراحت یدونم شما هنوز به خاطر اتفاق ی...من م یچرا انقدر ناراحت_

 دیباش ینجوریاونم دوست نداره ا دیند

رد ک یفرق م یلیخ یکه با جهان هست ییایخودش دن یایغرق شد تو دن دیبگه ...اما نگفت ،شا یزیبودم چ منتظر

 کرد  تیبه منم سرا شی...انگار ناراحت

 شه  ریدستگ یو کمال یدوست دارم مظفر یلیخ_

 ... دمیخودم غرق بودم اما صداشو شن یایدن تو

 نشن ریوقت دستگ چیدوارم ه یام_ 

 حرفم باالخره دست از نگاه کردن به اون نقطه نامعلوم برداشت : نیا با

 ریدستگ یدوست ندار یگیکه سرت اوردن ...برادرت، مادرت...چه طور م ییهمه بال نی...با ایگیم نویچرا ا_

  یمشتاق تر از من باش دیتو با"زد  یپوزخند"شن...

 ...ممکنه تو اعترافاتشو اسم شمارو هم ببرن  رشنیزمزمه کردم :اگه دستگ ریبه ز م،سریشونیهمون اخم رو پ با

 نشن ریدوارم دستگ ی...نه امیشیم ریشدم :اونوقت شمام دستگ رهیکنجکاوش خ یبلند کردم و به چشما سر

نداشتن که برن عقب همون جا  نوی...پاهام انگار توان ا ستادیا میمتر یکه تو چند سانت یمکث امد رو به روم ،جور با

ن خارجه که از درک م یناشناخته ا زیچ هی دیو شا ی...شک و دودلیچشماش شدم...غم..ناراحت رهیو خ ستادمیا خیم

  زدیموج م زایچ یلیخ  اهشیس ی،تو چشما

از  تونست یزود شروع کرد به تند زدن...انقدر تند بود که م یلیهمون فاصله فقط نگاهش کردم...ضربان قلبم خ تو

 ستهیهر لحظه از حرکت با ادیسرعت ز

 رمیحال ،همچنان بهش خ یاز جانب منه اما من ناتوان و ب یانگار اونم منتظر حرکت 

حرکت  نیا یکرد ...معن ینطوری...چرا ا رهیم رونینفس کش دار به سمت ب هیبا  دمیبه خودم امدم که د یوقت

 نگفت  یزیچ چیبود ..اصال چرا ه یچ شیرعادیغ

 سمیداشتم برگردم داخل نه توان داشتم اونجا وا نویتوان ا نه
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 ...من چه مرگم شدهایخدا_

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

  گذرهیم کیمن با تاج داریبرم ناهار ...سه روز از اون جشن و د یکه وقت نکردم حت یکارام بودم درحد مشغول

بپرسم اما هربار نتونستم  نیخواستم از دارو یدو دفعه م یکیزده  بشی...اصال کال غ دمشیند گهیاون شب د بعد

 یکه دارم ،احساس نگران یحس دیکنم...شا یمن اشتباه م دیفکر نکنم که شا نیمدت به ا نینبوده که تو ا ی...لحظه ا

 کردنم... همشون دروغه  دایکه نسبت بهش پ یدائم

 که قبال نبود اما االن هست یزیهست..چ میزیچ هیدونم  یم فقط

 کردن برداشتم و نگاهمو انداختم به ساعت  پیاز تا دست

  مهیپنج و ن_

 هیکنم... یرواجور خودمو فقط غرق کار مجو یها الیهمه فکر و خ نیفرار کردن از ا یبرا دمیبه چشمام کش یدست

چند وقت من  نیکرد  ،اما مطمئنم تو ا میزندگ دیبا ستیفقط کار ن ایرفته دن ادمیخودمو مشغول کردم که  یجور

 رفته  ادمی شویمعن دی...شا دمینفهم ویبه اسم زندگ یزیاصال چ

 گرفتم  یتاکس هیو  رونیدلکندم و امدم ب باالخره

 الیفکر و خ یایشد با غرق شدن تو دن یکه توش خودمو غرق کردم مساو ییایامدن از دن رونیب

 هم ندادم  یبه مادرم و مامان یجواب درست حساب یپناه بردم به حموم ...حت میبه خونه مستق دنمیرس با

 دیکه شا یم...احساسداد یاحساس ناشناس رو م هیخواستم از خودمم فرار کنم ...من به قلبم داشتم اجازه ورود  یم

 براش نداشتم  یدرک و منطق چیکه ه یغلط باشه ...احساس

 صورتم سر بخوره  یدوش بردم و اجازه دادم قطرات اب رو ریز سرمو

 و خودمو به اغوش گرم رخت خوابم سپردم  رونیکارامو کردم امد ب نکهیاز ا بعد

 سرمو کج کردم سمت مامان کمیباز شدن در  با
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 ینخورد یزیچ؟ ستیگرسنت ن_

 نه ممنون _

 ؟یچند روز انقدر ساکت نیشده ؟چرا ا یزیکنارم رو تخت مشست :چ امد

 بابا هنوز دوست داره ؟ یکن یمامان...فکر م_

 رفت دنبال... ی...نم رهیبگ گهیزن د هیرفت  یمکث اروم گفت :اگه داشت نم کمیحرفم با  نیا با

 دونم  یرفت دنبال کار خالف اره بابام خالفکاره ...م ینداد که گفتم :نم ادامه

 یدون ینگاهم کرد :تواز کجا م متعجب

 ستیدونم ....اصال مهم ن یاز کجا م ستیتکون دادم :مامان ...مهم ن یسر یباناراحت

 مامان بغلم کرد : دیاشک که چک نیکردم ..اول بغض

 که سرم ییهمه بال نیا ستی...مهم ن دهیدستگاه ها جون م ریبرادرم داره ز ستیبابام خالفکاره...مهم ن ستیمهم ن_

...خدا  "کردن و حرف زدن هیشروع کردم به گر یبلند تر یهق هقم کل اتاق برداشت با صدا"که ستیامد...مهم ن

 همه بال سرم امد...خدا منو دوست نداره ... نی؟ایخسته نشد

 ناراحت کننده  یها الیگفتم حالم خراب ،دلم گرفته و ذهنم پر بود از فکرو خ یو پرت م چرت

 میکنم...فقط منو بغلم کرد و انقدر تو گوشم اروم دلدار یدارم خودمو خال ازیبده و ن یلیحالم خ دیمامانم فهم انگار

 داد تا کم کم همون جا تو بغلش به خواب رفتم 

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

  نییخواد دست از سرم برداره از تخت امدم پا یکردم انگار نم یس مکه ح یخستگ با

 ورم کرده بود خفن  رچشمامیز ستادمیا شمیارا زیم یجلو

 اشپزخونه نشستم یرو صندل رونیبار اب به صورتم زدم و امدم ب چند

 دستشو خشک کرد : دنمیبا د مامان
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 برو بخواب ...امروز سرکار نرو  زمیعز_

 دور بزن .... رونیام امد تو اشپزخونه :اره مادر نرو...بمون خونه امروز با دوستات برو ب یمامان همزمان

 کاره  یبا عقب افتادن کل یروز نرم مساو هیسرم ... ختهیکار ر یبرم کل دیبرداشتم :نه با مویچا یحال یب با

 بگه که اروم گفتم :من خوبم مامان جان ...نگرانم نباش  یزیکرد و خواست چ یاخم مادرم

 راحت شه که خوبم  الشیبخورم تا مامانم خ یدادم صبحونه حساب حیترج

 به لب هام و رفتم شرکت  دمیرژ مال کمینزدم فقط  ملمیپنکک و ر یخاطر پف چشمام حت به

 نچسب به درک کردم که اصال جوابمم نداد...دختره  یبه خانم پناه یلب سالم ریز

 مسکن واسه سردردم خوردم بعد دوباره شروع کردم  هی اول

 ..حالتون خوبه؟یخانم احمد_

 شد  یگرد نم نیاز ا شتریکردم که چشماش ب نیبه دارو ینگاه توریمان یباال از

 دمیامد تو اتاق نفهم یک

ون ممن "دستش دراز کردم  یتو یدستمو سمت برگه ها"تو اتاق  دیمتوجه نشدم امد دی...ببخشکیتاج یسالم اقا_

 کنم  یخودم وارد م دیاورد نارویا

 و بدون توجه به نگاه متعجبش ادامه دادم  زیهارو گذاشتم رو م برگه

 خونه؟ دیبر نیخوا یم_

 بودم  داریب روقتیتا د شبینه من خوبم ...فقط د_

  رونیشد و رفت ب مونیبگه اما انگار پش یزیخواست چ باز

 تعجب کنه بدبخت  دمی...بله با یبهداشت سیو رفتم سمت سرو دمیکشبه صورتم  یدست

 داغونم  یلیبردم خ یپ نیبه ا نهییخودم تو ا دنید با
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 برداشتم و رژمو پاک کردم و چندبار اب به صورتم زدم  یکاغذ دستمال

 چرا انقدر دلم گرفته  فهممیمن چم شده ... نم ایبمونم ...خدا یختیر نیهم ستین قرار

  نیچشم افتاد به اتاق رادو ناخداگاه

 رفت  نمیدارو یکه گذشت حت کمیشرکت ... ومدهین بازم

حساب کتابا بودم که به خاطر سوزش چشمام دوباره رفتم  یاخرا بایکارام ...تقر هیحوصله شروع کردم به انجام بق یب

 چند بار اب به صورتم زدم.  یبهداشت سیسرو

 .کیامدن تاج اما همزمان شد با رونیب امدم

 بود یزیچ هی،برگشت سمتم تو نگاهش  دید رموینگاه خ یوقت

  دیچند روز نبود سیزدم :سالم رئ یخوشحال شدم ...لبخند دمشید نکهیته دلم از ا دیشا 

 قدم امد جلو گفت : هی

  یخواد تا پنج بمون یکار داشتم نبودم ...برو خونه نم_

 دونم چرا بغض کردم اما خودمو نگه داشتم : یاز حد سرد بود ...نم یادیز لحنش

 اخه هنوز کارام مونده _

 ایداد زد :گفتم برو خونه ...فردارو هم ن بایکرد و باهمون لحنش تقر اخم

 جواب دادم : یزور دیلرز چونم

 اخه چرا _

 ندارم ازینکرد :فعال بهت ن رییلحظه رنگ نگاهش عوض شد اما بازم لحنش تغ هی

 چرا انقدر ناراحت شدم ... دیم چکاز چشم یاشک قطر
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ت امدم از شرک ریبرداشتم و سر بز لمویگفتم و رفتم تو اتاق وسا یلب باشه ا ریدوباره بهش نگاه کنم ز نکهیا بدون

  رونیب

 برم خونه. رمیبگ نیماش هیرغبت نکردم  ی...حت ادیبود و ممکن بود  بارون ب یهوا ابر نکهیا با

 کردم قلبم داشت مچاله  یکردم به راه رفتن ...حس م رو شروع ادهیهدف تو پ یب 

 که بغضم شکست  دمیکردن...نفهم هیشروع کردم به گر یک دمی...نفهمشهیم

از صورتمو پوشاند... اصال من چه  یکردن ...کاله پالتوم انداختم رو سرم تا حد یبا تعجب بهم نگاه م اشونیلیخ مردم

 مرگم شده 

دلم شکست ...اصال  شیتوجه یعقل ندارم ...چرا از ب د؟منیکه منو دزد یطرفه به کس هیعشق شدم ؟عشق  گرفتار

 چرا عاشق شدم 

  زمیبرام نموند که بر میاشک دیشد و شا کیرفتم که هوا تار ادهیپ ابونایتو خ انقدر

 برم خونه تا نگرانم نشدن  دیشد و با یم ری...داشت د رمیبگ یتاکس هیتا  ابونیلب خ رفتم

 نیاروم برداشتم ..وسط جاده بودم که ماش یو و قدم ها دمیباالکش موینیب ی...کم ابونیاونور خ یها یتاکس دنید با

بود ...در عرض  یدود نیماش شهیکنارم زد بغل ... سر بلند کردم تا به طرف نگاه کنم اما ش یادیز یلیبا سرعت خ

  نیمنو پرت کرد تو ماش یکیدر باز شد و   هیچند ثان

رو تو دستم حس کردم  یدستشو گذاشت رو دهنم ...و همزمان  سوزش یکیبکشم و کمک بخوام  غیخواستم ج تا

 شد که چشام افتاد رو هم ....و خوابم برد  یچ دمی...نفهم

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

ف که اصال به اطرا جیکل بدنم رو احاطه کرده ...گ یحال یحس گردن درد اروم تکون خوردم ...احساس ضعف و ب با

 کارخونه است  هینگاه کردم شب دیرس یاشنا به نظر نم

 تونستم دستامو از پشت  محکم بسته بودن  ی،خواستم تکون بخورم اما نم نیزم  رو

 زدم  هیخودمو هول دادم سمت ستون و بهش تک کموی
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 ...ستین یکس یاها_

 کمک کنه  یکی..یکیتونست وزن سرمو تحمل کنه : یگردنم نم انگار

ت جف هی رهیسرم بلند کنم با چشم خ نکهیبدون ا ییشدن قدم ها کیبودم ...با حس نزد داریافتاد رو هم اما ب چشام

 شدم  یکفش مشک

 چونم امد و سرمو بلند کرد  ریز یکه دست دمیکش قینفس عم هی

 ؟ییبه شخص رو به رو انداختم :د..دا یحال نگاه یب

 ؟یبود یگور به گور نیاون رادو شینه ؟تمام مدت پ ینداشت دنمویبه صورتم زد :توقع د یچندش لبخند

 نگاه کردم : دیباریحال به صورتش که ازش خشم و نفرت م یب

 کردم شما... ی...فکر منجایا یچرا ..منو اورد_

  نیکه بهم زد نصفه موند ...انقدر محکم زد که به پهلو افتادم زم یمحکم یلیحرفم با س هیبق

 گرفت و دوباره به ستون چسبوندتم : قمی از

به خاطر تو  میزندگ"داد زد"از دست دادم...به خاطر تو پسرمو از دست دادم ... مویتوله سگ به خاطر تو همه چ_

 اون برادرت به باد فنا رفت 

 : دمیخونو حس کردم با بغض نال یبهم زد که شور یا گهید یلیس

شد  یخودت بود ...هر..هرچ ریکه سرت امد تقص ییبالها نی..ا تانمارسیگوشه ب یکثافط ...داداشمو فرستاد_

 ادیسرت ب نایاز ا شتریب دیح..حقته...با

  ارمیمن از تو درب یپدر هی: دیشده غر دیکل یدندون ها نیب از

  ینفر دستش رو هوا موند :ولش کن مجتب هی یدوباره بزنه که با صدا خواست

 بودمش  دهیکه فقط تو عکس د یرد روبه رو انداختم...کسبه ف یحال نگاه یکه بلند شد ب ییدا

 سوخت و باعث شد صورتم از درد جمع شه  دیروبه روم ...با دستش گوشه لبمو نوازش کرد که شد امد
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 کجاست  نیرادو_

 دونم  یو با اخم گفتم :نم دمیدستش کنار کش ریاز ز خودمو

  ادیکنم ب یم یکار هی... ادینگو خودش م یزی:اشکال نداره چ دیخند

  ادیب ستی..احمق ن ادی:نم رونیحال نفسو فرستادم ب یب

  یدستم جون بد ریتو امشب ز دی...وگرنه شاادیجوابم و داد که باعث شد وحشت کنم :م یلحن با

  دیاز بلندگوش رس نیرادو یکردم که صدا یمن زنگ زد ...تو سکوت نگاهش م یچشما یدراورد و جلو شویگوش

 الوو_

 صداش بغضم گرفت  دنیانقدر صداش گرفته بود...با شن چرا

 احوال شما  کیسالم جناب تاج_

 : زدیتو لحنش داد م تیداد عصبان یتا جواب بده اما وقت دیطول کش کمی

 یاینم رونیو از ترس جونت ب یشد میقا یتو کدوم اشغال دون ی؟عوض انیشا_

 کرد  یاه منگ انوینشست و فقط شا یرو صندل یبا کالفگ میی...دا ستادیبلند شد و باالسرم ا یبا لبخند مرموز انیشا

  نمتیخوام بب ی...م میکه منو و تو هنوز باهم کار دار یدون یصدات واقعا خوشحال شدم...م دنیاز شن_

 امد : نیرادو یعصب یصدا

 بکشمت  یکه بهم التماس کن ارمیسرت م یینکنم وگرنه بال داتیبهتره پ_

 شد : یعصب نباریا انیشا

  یخوام باهاش حرف بزن یهست که م یکینه من ... یکه قراره التماس کنه تو باش یکجام اما فک کنم اون گمیبهت م_

 صورتم نگه داشت  کینزد یسمت من و گوش امد

 باهاش حرف بزن _
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لگد زد به  هی یگم عصب ینم یچیه دید یکشدتش ،وقت یآمد صد درصد م یم نیحرص نگاهش کردم اگه رادو با

 کردم باال سرم داد زد:حرف بزن تا نکشمت  یپهلوم که از درد ناله ا

  نیگفتم :رااادو غیدردم گرفت که باج یبهم زد جور گهیلگد د هیکه  ادیکردم صدام درن یسع باز

 نبود : یچیزد ه یکه اون پشت گوش یمن درمقابل عربده ا غیج

  یکرد کاریکثافط ...با ارزو چ یکرد کاریارزو...چ_

 ازم فاصله کرد و من از درد تو خودم مچاله شدم  کمیکرد  یم تیکه انگار احساس رضا انیشا

نگاه هوس "کنم یکه م یکار نی..اول یایاگر ن نجایا یایم دمیبهت م ی...ادرس میرس یم ییجاها هیخب حاال به _

از  دیجد یعکس ها دنی...بعدش رس هیخوشگذرون هیشب و  هی " دمیلرز یبه من کرد که از ترس لحظه ا یالود

  دتهیعشق جد

 همش باهم  بود ...  یت،نگرانیتو صداش ترس، عصبان دیبه گوش رس نیداد رادو یصدا

  کشمت ی..مانیکشم شا یم شیبه ات تویتار مو از سرش کم شه ...زندگ هینداشته باش به خداقسم  یباهاش کار_

 ... یایفرستم م یکه برات م ینبود ...تنها به ادرس یهام الک دیبرداشت :تهد کریاز حالت اسپ ویگوش

 از محافظاش  یکیقطع کرد داد دست  ویگوش

نجات  یبدبخت نیکردم از ا یلب فقط خدا خدا م ریکنم چشامو روهم فشوردم و ز کاریچ دیدونستم با یدرد نم از

  میکن دایپ

 سمت ستون  دمیشدنش چشمامو باز کردم و با درد خودمو کش کیحس نزد با

 گفتم : یحال یکه با ب دیرو صورتم کش یزانو زد و دست نیرو زم کنارم

 ؟ ادی..ا..اون تنها م یبه من..د ..دست نزن..اشغال ...فکر کرد_

 : دیدور لبش کش یاز گونم برداشت و دست دستشو
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 یم"و بعد ادامه داد دیبلند خند"اونم مثل منه نکهیا شی...دوم یتو واسش مهم نکهیا لشیدل نی...اولادیتنها م_

 کنه  یغلطا نم نیبگه ؟افرادم مراقبشن...از ا سیخواد مثال به پل

ل امدن فرار کنم قب دیکردم دستامو تکون بدم با ی...سع ییدا شیدرد چشمامو بستم که از کنارم بلند شد و رفت پ با

 کشنش ...  یاونا م نیرادو

 ست بهم کمک کنه خوا یانگار خدا نم اما

از دستامو گرفتن و  یکیپاهامو سمت خودم جمع کردم ...هرکدومشون  دهیاز محافظاش امدن سمتم که ترس دوتا

 بلندم کردن 

 ...تیکثافط یلیبا حرص گفتم :جفتتون خ ستادمیکه ا انیشا یرو روبه

از محافظاش کرد :دهنشو ببند و  یکیبه  یبازوش گرفت و اشاره ا انیطرفم که شا ادیخواست ب تیبا عصبان ییدا

 کارخونه  یکیببرش تو اون 

 یم ی...به سخت میرفت یگرفت ...با درد به سمت در میخودم گر یهمه عاجز نیدهنمو بستن ...از ا یپارچه ا با

   میدیرس یکتریبه کارخونه کوچ یکرد مسافت نسبتا کم یتونستم قدم بردارم،و بعد از ط

ونم گشتم بلکه بت یم یزیدنبال چ یرفت  ...با ناراحت شونیکیو  ستادیا کمینزد شونیکیپرتم کردن ، نیزم یرو

 دستامو باز کنم ...

 یلیخ یادم ها نایکنم ...ا یخواستم چه غلط ینره غول م نیکردم با وجود ا یم دایپ زمیاگر چ ینبود ...حت یچیه اما

 بکشن  ویتونند هرک یراحت م یلیکشتن ادما براشون خرده کاره ...خ یعنیاند  یخطرناک

 دلم اروم شه  نکهیا یکردن بود...اونم فقط برا هیکه تونستم بکنم گر یکار تنها

 زدم  هیبود رسوندم و بهش تک کمیکه نزد یزی...با درد خودمو به م دیکرد شد یدرد م پهلوم

...با حس سرما اروم دوباره چشم هامو باز  فتهیهم ب یدونم چقدر گذشت که احساس ضعفم باعث شد چشمام رو ینم

 کردم و نگاهم چرخوندم به اطراف 

 به سمت جلو خم شدم که در کارخونه با شدت باز شد  کمیام که مراقبم بود نبود... ییاروی اون
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تو و صدام کرد  دیکه فقط دو دیرس یگرفت ...اول متوجهم نشد انقدر اشوفته به نظر م میگر نیرادو دنید با

 یی:ارزو...ارزو کجا

شد درست از  داشیدونم از کجا پ ینم انیطرفم که همزمان شا دیکه متوجهم شد ...دو زیبه م دمیپام اروم کوب با

 گرفت  نیو اسلحشو سمت رادو رونیپشت سرم امد ب

 امدن تو کارخونه  انمیشا یاز محافظا یزود کل یلیخ

 کردم  یزده نگاهشون م وحشت

 :اونو ولش کن بره  انینگاهشو از من گرفت و رو کرد سمت شا تیبا عصبان نیوراد

 : ستادیزد و امد درست جلوم ا یلبخند انیشا

 نه؟ میباش یباز نیتا اخر ا دیشه که ...هممون با ینم_

وگرنه جلو چشت، شاهد پر پر  ایاسلحشو گرفت سمت من :جلو ن انیطرفش که شا ادیخواست ب تیبا عصبان نیرادو

 یشدنش

زانو بزنه  نیو مجبورش کردن رو زم نی...دوتا از افرادش امدن سمت رادو سادیبه من کرد و همون جا وا ینگران نگاه

 ...دستاشو گرفتن و به پشت بستن 

 کرد اما اون فقط چشمم رو صورت من بود  یبا پوزخند و تمسخر نگاهش م انیشا

 ،بلندم کرد  قمیاز محافظاش امد طرفم از  یکیجام بلند شم که کردم از  یسع اروم

 خواستم برم جلو اما نگهم داشت  یم

؟مرگ  دمیکش یبه خاطر تو چقدر بدبخت یدون یجلوش زانو زد :م تیزد و با عصبان یچرخ نیدور رادو انیشا

 واقعا هممون گول زد تیجعل

 ردجاخوش ک یادیام امد ...تو دلم ترس ز ییدا همزمان

 ؟یکرد کاریبا ما چ یفهمی...میمن موندم تو چرا انقدر سگ جون یعنی:پسر ییدا
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 سرشو بلند کرد و با پوزخند گفت : نیرادو

  ادیسرتون ب دیبا نای...بدتر از ادیرو نداد دیکه کرد ییها یهنوز تاوان کثافط کار_

 پشت سرش قرار گرفت : انیشا نباریا

 میحرف بزن یکیزیباهم ف کمیمنو تو  دیقبل از کشتنت فکر کنم با_

و  انیاش دمیفهم یرفته ...انقدر استرس گرفته بودتم که نم ادمیکردم دردمو کال  ی...حس م ارنیسرش ب یی...اگه بال

 در نوسانه  نی...فقط نگاهم رو صورت اشوفته رادو گنیدارن م یچ مییدا

 به زدنش و شروع کردن  ختنیچند نفر ر هویبه خودم امدم که  یوقت

 شد  یازم خارج م یگنگ ی...اما به خاطر پارچه دور دهنم فقط صداها دمیکش غیترس ج با

ن ...ترو جو دیالتماس گونه گفتم :تروخدا نزنش...ولش کن هیکه متوجه تقالهام شد امد دهنمو باز کرد با گر انیشا

 دشینزن دیدوست دار یهرک

 به افرادش کرد  ی...اشاره امیدر پ یپ یبه التماس ها رهیخ یلحظه ا انیشا

 کردم دست از زدنش برداشتن و امدن کنار  یاشک نگاهشون م با

 برات گرفت  ارویدر یجا یکیدوست داره ...چقدر زود  یلیانگار خ_

 یبا ب انیحرف شا نیتونست تکون بخوره اما با ا یچشماشو باز کرد ...انقدر زده بودنش که نم یحال یبا ب نیرادو

  یناموس عوض ی...ب..یاشغال ی..لیتمام با حرص گفت:خ یحال

م نتونستم خودمو کنترل کنم ...با تما گهیکرد...د یبه پاش زد که از درد ناله ا یلگد یعصب انیحرفا شا نیا دنیشن با

 سمتش  دمیو دو دمیکش اروی نیدست ا ریزورم دستمو از ز

 شیزن ی:چرا مانیتشر زدم به شا هیزانو زدم و با گر نیرادو یبه محافظ کرد تا ولم کنه ...جلو یاشاره ا انیشا

 میکرد کاریالمصب...م..مگه ماچ

  شیدیهست که ند یکیمونده ...هنوز  یاصل زیو امد باالسرمون :هنوز سورپرا دیبلند خند انیشا
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 که صورتش از درد جمع شده بود  یاروم چشمشو باز کرد و درحال نیرادو

اندام که خدا به  فیظر یامد ..دختر یاروم به سمت ما م یکه با قدم ها یدم سمت دخترباز شدن در سرچرخون با

  هیدختره ک نیکردم ا یکرده...متعجب نگاهش م شینقاش ییبایز

 نیو البته نفرت لب زد:ا..ا ینگاهم چرخوندم سمتش ... با شگفت نیرادو ی...با صداستادیا انیکنار شا امد

 ایامکان...ن..نداره...در...

کم نداشت  یچیه ییبایکه از ز یشد ..دوباره برگشتم به چهره اون دختر نگاه کردم...دختر نیپخش زم فکم

 گفت :سالم عشقم  یفیظر یزد و با صدا ی...پوزخند

 همه وقت  نی...ا ی...امکان..نداره ...تو..تو زنده انیبه سمت باال:ا دیکش نیخودشو رو زم کمی نیرادو

عاشقش بود ؟همون  ینجوریا نیکه رادو ییایدختر همون در نیا یعنیزنه  یر حرف مکردم داره بغض دا حس

 که به خاطرش خالفکار شد ؟ ییایدر

 معلومه که خودمم ..._

 کرد منم کال قفل کردم یفقط با غم و خشم به اونا نگاه م نیشد ...رادو سکوت

  میاز مرز رد ش دی..امشب با میبود که سکوت رو شکست :بهتره بر یکمال نباریا

مراقب  "به افرادش کرد و ادامه داد ینگاه"... ادیم یاز بچه هام به زود یکیدونم منتظر  یبه ما کرد :م ینگاه انیشا

 دشونیخواستن بکنند بکش یاگر کار دیدوتا باش نیا

  زمیعز میبر ایکه من چندشم شد گفت :ب یدوتا دستشو قاب صورتش کرد و با لحن مهربون ایرو کرد سمت در و

 کرد و اروم گفت : نیبه رادو ینگاه ایدر

  امیتمومش کنم ...برو م دیدارم با یکار_

  یرو صندل نمیعقب اما از بازوم گرفت و مجبورم کرد بش دمیزد و امد سمت من ...خودمو کش یلبخند چندش انیشا
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جا  نیرو زم نیرادو یجلو ای...در رونیتونم بلند شم رفت ب یمطمئن شد نم یبست ...وقت یهامو به صندل شونه

 یگفت ...فقط داشت نگاهش م ینم یچیه نیشد ...چرا رادو رهیو به چشماش خ دیرو صورتش کش یگرفت...دست

 صورتشو برد جلو   ایکرد ...در

  دنیچشم هام دوباره شروع کرد به بار یشگیمهمون هم ستهیکردم هر لحظه ممکنه قلبم از حرکت باا یم حس

  یکارو با من کرد نی...چرا ایامد :چرا لعنت نیرادو یم اونطرف که صداکرد رومو

 ...ی:تو از اولم عشق من نبوددیخند ایدر

 کردم   ییچه کارا یدون یخاطرت م ؟بهیفهمیمن به خاطر تو خالفکار شدم...ادم کشتم...م یزد :نبودم ؟لعنت داد

 که منم احساس تنفر بهم دست داد یکردم طور یقشنگ حس م نویتنفر رادو حس

تا  کردم یفکرشو نم چیراهش احساساته...ه نیاستفاده از قدرت و نفوز تو...و بهتر یبرا یباز هیبود... یباز هی نایا_

  یایب شیحد پ نیا

 ؟ی...واقعا چه طور تونستی:چه طور تونست دیبا خشم اما درد نال نیرادو

 یابر یکه حاضر نشد یهان ؟انقدر مغرور بود یبود ینو نکشه تو کدوم گورکردم م یالتماس م انیمن به شا یوقت_

 دوست داشتن تو اشتباه بود دمیمنو نکشت ومن فهم انی...شایرو بهش بد نینجات جونم اون زم

 پست فطرت یداد زد :تو دنبال پول بود تیبا عصبان نیرادو

 ؟ ستیدنبال پول ن ایدن نیتو ا یبه من کرد :ک یخنده نگاه ریچند لحظه نگاهش کرد اما زد ز ایدر

 جاش بلند شد : از

 .. یبساز تویزندگ یباهات باشم و بتون دم،بازمیقول م یای...اگر بامن ب یکه زنده بمون دمیفرصت م هیبهت _

 زد : داد

 ..دیبر دیبا انی...تو اون شا نمتیخوام بب ینم گهیفکرشم نکن د یحت_
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 یب ایاروم صداش کردم ...حالش بد بود و در ی...با نگران نیکرد و با پهلو افتاد زم یناله ا ادامه بده از درد نتونست

  رونیرفت ب یتفاوت داشت م

 التماس برگشتم سمتش: با

 ...اون حالش بده میتروخدا بزار ما بر نیبب_

 بهم کرد و امد جلو تر: یسرد نگاه

 کرده  دایمهربون تر از مادر پ هییدا هی نمیبیخوبه م_

 حرص سرمو بلند کردم و داد زدم : با

 ؟یکرد کاریچ شیبا زندگ یفهمیچقدر دوست داشت ؟م یدون یم یدختره عوض_

  دایسرش ب ییکس قدر من دوستش نداشت ...حقشه هر بال چیبازم بگم که زد در گوشم :دهنتو ببند ...ه خواستم

 بره که دوباره گفتم: خواست

رار ف میتون یحالش که نم نیبا ا"لب زدم  هیتفاوت باز به راهش ادامه داد که با گر یب"منو بازکن.... یحداقل دستا_

 ...میکن

 و برگشت نگاهم کرد : ستادیا باالخره

 ؟ یدوسش دار-

به  یاما برخالف تصورم دستامو باز کرد و اشاره ا رهیبه اشک هامو دادم ...فکر کردم م دنیگاز گرفتم و اجازه بار لبمو

 افرادش کرد که مراقبمون باشن

 بود دستاشو باز کردم  یرسوندم کنارش ...باهر جونکندن خودمو

 حالت خوبه...بامن حرف بزن  نیرادو_

 ...اروم سرشو گذاشتم رو پام زدیم یهاش به سرخ چشم

 شد  یباز نم نجایتو به ا یمنه ...اگه من نبودم پا رهیخوام تقص یمعذرت م_
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 ه اروم گفتم :گ ینم یچیه دمید

 تروخدا باهام حرف بزن _

  یفرار کن دیزمزمه کرد :با باغم

  میکن ی:باهم ... فرار م دمیبه چشمام کش یدست

 : نهیکرد بش یگاه بدنش کرد و سع هیتک دستشو

 کنم ت...تو برو  یکشنت..من حواسشون پرت م..م ی...م یاگه بمون_

  رمی:کم چرت بگو...من بدون تو نمکشیرفتم نزد تیعصبان با

 نگران خودم باشم نگران حال اون بودم  نکهیاز ا شتریداد ...صورتش از درد جمع شده بود...ب هیتک وارید به

 مثل ما دخترا... شکنندیم یروز هیمردام  دمیفهم دمیاشک رو چشماشو د یوقت

 کنه  یم هیارومش نکنه...گر گاری...اگر س گاریسراغ س رهیم ارهیمرد اگه کم ب هی... میکن یم هیگر میاریکم م یوقت ما

که سرمو گذاشتم رو شونش و چشمامو  سوختیبگم که اروم شه ...انقدر خسته بودم و چشمام م یدونستم چ ینم

 خوابم باشه... نیاخر نیا دیشا نکهیاشکشو...فارغ از ا نمیبستم ...چشامو بستم تا نب

 کرد  یبه اطراف نگاه م جیخوابش برده بود چون اونم گ نمی...انگار رادو دمیم پرشدن در با ترس تو جا دهیکوب با

 خوندم  یو چند تا از افرادش ...تو دلم غزل خداحافظ ییورود دا با

  رونیب دشونیاریب_

 منو بلند کرد  شونمیکیو  کیامدن سمت تاج دوتاشون

 قراره بشه  یواسش مهم نبود چ گهیکرد ...انگار د ینم گهیمقاومتم د یحت نیرادو

 بشه برام مهم نبود...حضور یقرار بود چ نکهی...ا دمیچسب نیبه رادو شتری...ناخداگاه ب یخاک نیکردن تو زم پرتمون

 بودم دهیترس یکه در حد چ یمن یارامش بود برا نیرادو
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داد ...اما  یغرورم اجازه نم نکهی...با ا ختمیالتماس بود تو چشمام ر یو افراد کنارش بود ...هرچ ییمدام به دا نگاهم

 ...میواقعا در معرض مرگ بود گهید

 پوزخند حواله چهره داغونم کرد ... هیتفاوت نگاهمون کرد و تهش  یکامال ب ییدا اما

 گورستان شهیجا م نیمطمئن شدم هم ایو اون دختره در انیبا امدن شا 

 انداخت که باعث شد بخند  انیبعد به شا ایاول به در ینگاه پر نفرت نیرادو

 گفت : یداد و بالحن نسبتا ترسناک یاسلحشو تکون انیشا

  میشما دوتارو مشخص کن فیتکل دیاما با میبر دیبا گهیما د_

 انیبهم کرد و رو کرد سمت شا ی... نگاه نگران دمیکش یفیخف غیکه ج نیرادو یشونیگذاشت رو پ اسلحشو

 منو بکش...اما بزار ارزو بره _

 تهیدختره عفر یریدرد بگ یزد...ا یبهم انداخت و پوزخند ینگاه پر از نفرت ایدر

  یفرستم که تنها نباش یاونم م ایشه تورو که بفرستم اون دن ینم_

 نه ....نه نه  ای...خدا دمیکش غیامد ج ریت یترس چشمامو بستم که صدا با

 نیبود نه رادو انیشا نیکه افتاد زم ینگاهمو انداختم سمتشون ،اما...اون هیباز کردن چشمامو نداشتم با گر جرعت

 انیخودشو باالسر شا عیسر ییهنگ کردم...دا ییجورا هیکرد...چشام گرد شد ... کیاز پشت بهش شل یکی...

 دید یداشت اطراف م جیگ...اونم  نیرسوند...منم از فرصت استفاده کردم رفتم کنار رادو

 کردم  دایاز ته دل انقدر خوشحال شدم که جون اضافه پ سیپل ریو اژ یانداز ریت یصدا با

  دیفرار کن سایبرداشت و داد زد :پل انیدستشو از گردن شا ییدا

به  ییتفاوت همراه دا یب ایشد ...اما در اینگاهش قفل نگاه در یلحظه ا نیشروع شد ...رادو یراندازیت یصدا همزمان

 دنیهاشون دو نیسمت ماش

 گرفتم نیبغل رادو ریز



 کیعشق تار

 
301 

 

  میبر دیپاشو با_

از کجا سبز شد امد  نیدونم دارو یحرکت کنه، که نم عیتونست سر یاما نم سادیپاش وا یتالششو کرد رو تمام

 طرفمون : داداش کله خر 

 خوشحالم  دنتیاز ته دل از د نباریبهش زد:ا یلبخند کم جون نیرادو

 ازمون فاصله نداشتن  ...  یلیکه خ سایسمت پل میرفت نیکمک دارو با

سک سکم گرفته بود  بایو من از ترس تقر میحرکت کنه پشت درخت پناه گرفت عیسر ادیتونست ز ینم نیرادو

 بغلم کرد دیترسمو د ی...وقت

  یکرد دامونیپ یچه طور" نیرو کرد سمت دارو"ستین یزیچ شهی:االن تموم م نشیو سرمو گذاشت رو س 

 شد و گفت : کیبهش نزد شتریما دوتا بود بکه نگاهش رو  نیدارو

دنبالت بودم  ییجا هی...تا یدیصدات کردم نشن یبودم...هرچ نگیمن تو پارک یرفت یکرد یقاط یاونجور یوقت_

 نیپدرم درامد تا ا "چند لحظه مکث کرد و دوباره ادامه داد یانداز ریت یبا صدا"گمت کردم ... شدیدونم چ ی...نم

 دادم  ییو گزارش ادم روبا سیزنگ زدم پل دمیرو د یمظفر یکنم ... وقت دایکارخونه رو پ

 گم شد  ییجورا هی یراندازیهمه صدا و ت نیتو ا نیرادو جواب

  دیکنار...راه فرار ندار دیبلندگو مدام صدا کردن :بزن تو

نفجر ...مجشیکردن و نت یراندازیکردن خواستن به سمت درکارخونه برن که به سمتشون ت شتریاونا سرعت رو ب اما

 شدن بود  فیو از حال رفتن من  به خاطر ترس و ضع نیشدن ماش

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

 اروم مادرم ،که باالسرم نشسته بود  یها هیامد گر یکه م ییبودم و تنها صدا مارستانیچشم باز کردم تو ب یوقت

  هیگر ریبغلش و زدم ز دمیبه سمتم خم شد منم از خدا خواسته محتاج اغوشش...پر دارمیب دید یوقت
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کرد اما خداروشکر  یکه خوردم پهلوم به شدت درد م ییبودم هرچند که به خاطر اون لگدا دهیند یجد بیاس من

جلو و  ادیه مادربزرگمم بتو اغوش مادرم خودمو اروم کردم ...مجال دادم ک یبه اندازه کاف یدنده هام سالم بود ...وقت

 بغلم کنه 

 یخدا همه اوالد دارن منم اوالد بزرگ کردم که بشه بال یبگم ...ا یدونم چ یگفت :به خدا مادر نم یلحن شرمنده ا با

 جونم...

 تموم شد  گهیتموم شد ...واقعا د گهید نهی...مهم ایمامان هیشما چ ریتکون دادم و با بغض گفتم :تقص یسر

...اما من فقط چشمم به در،و از  دنمید مارستانیمائده و فاطمه به همراه سامان امدن ب  میروم تر شدا کمی یوقت

 بود  نیحال رادو دمیکه پرس یزیچ نیسامان اول

 توجه به حضور مادرم و دوستام فقط نگران حال اون بودم  بدون

 گهیخوشحال شم  دلم گرفت ...د نکهیاز ا شتریامروز صبح رفت خونه ...ب نیسامان گفت حالش خوبه و هم یوقت

 هیتا شب تو خودم غرق شم کاف نکهیجواب سامان واسه ا نینگفتم هم یزیچ

د ح نیتا ا هیبق نکهی...ا دمیفهمیمادرم فقط تکون خوردن لب هاشون م یها یمائده و فاطمه و دلنگران یها یشوخ از

   گمید نفر هیحد نگران حال  نینگران حال من هستن و من تا ا

 دوتا مسکن خوردم یخونه فور میدیرس یپهلوم ...وقت یبرام چند روز استراحت کامل نوشت ...به خاطر کوفتگ دکتر

 تا بتونم فقط بخوابم 

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

 "دو روزه بعد"

 ایاسمون ...لباس عروس به تن شهر کرد...خدا یابرها یدی...برف به سفرمیخ رونیب یبایپنجره به منظره ز از

وزا ر نی...تو ا رونی...نفسمو اه مانند دادم ب ادیتموم شد ...چقدر منتظر بودم تا برف ب یبه خوب زیشکرت...باز همه چ

 بود... دونشیچشم انتظار بودم،برف فقط  یلیخ

دونم چرا  یکه نم یاز کس یغامیپ دنیکه منتظره خوب شدن برادرم....رس یمن یچقدر منتظر بودن سخته ...برا و

 سخته  میلیقدر نگرانشم...خب سخته خان
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 پا زلزله متحرکه هیکه ... ستین یالمصب گوش دیکل ساختمون لرز یزنگ خوردن گوش با

 ،و بدون نگاه کردن به اسم طرف جواب دادم :بله... دایو پ میگوش یبا بدبخت فمیکردم تو ک دستمو

 ..دوباره گفتم :الووو...بله  ادیجواب نم دمید

 دارم االغ  یهزارتا بدبخت ؟منیشیمزاحم م یکه با حرص گفتم :مرض دار ومدین ییصدا باز

 سالم _

 شما  دیمتعجب جواب دادم :سالم ...خوب نیدارو یصدا دنیشن با

 باهات حرف بزنم  دی...با نمتیخوام بب یم یایب یتون یممنون م_

 ... شدهیجام بلند شدم :چرا چ از

   گمیبهت م ایگفت :ب یگرفته ا یصدا با

 امیم دیادرس بد_

 یریشال و کاله کردم امد سمتم :کجا م دی...مامان تا د رونیو خسته امدم ب دمیپوش یگرفتم ...لباس ساده ا ادرسو

 ارزو 

 زود  امیبزنم ...م یدور رونیب رمیگفتم :م اروم

  امینمونده که بخواد منو بدزده...زود م یکس گهیبگه که با لبخند گفتم :نترس مامان د یزیچ امد

 دیرخ ایبرف  نیبود که تو ا یچشمم به مردم ریرفتم...تمام طول مس  ن،گفتیکه دارو یشدم و به ادرس یتاکس سوار

 خواست یلحظه منم بدجور دلم برف باز هیان ... یدرحال خنده و برف باز ایکردن  یم

 تو محله انداختم... به تنها خونه  ینگه داشت نگاه نیماش یوقت

  دیرس یتر به نظر م کیکوچ کمیگرفت ...اما  شیکه ات ییالیهمون و هیدرست شب الیو هی

 رفتم داخل   یزیدر باز شد ...بدون توجه به چ دمیخواستم زنگ درو بزنم که د ستادمیا الیدر و یجلو
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 اس ام اس امد  هی میکردم که گوش یرو نگاه م اطیداشتم ح جیگ

 "خبره  یمنتظرته اما ب یکی....من نه اما  الیبرو پشت و"

اما اخر سر قلبم حرفش  انهی...دو دل بودم برم  یستیادم ن نیدارو یریدرد بگ ینگاه کردم ...ا میبه گوش متعجب

 برو داشت  شتریب

 نگاه کردم  یاطرافو با کنجکاو میدیرس الیبه پشت و یوقت

اپ و ت هیشده بود ... دهیاز ورود سرما کش یریجلوگ یرنگا ،برا یب کیپالست نیرنگ که دورش از ا دیسف قیآالچ هی

  کیحوض کوچ هی

 ذوق کردم در حد بنز  کیش یزایچ نیا دنید از

 هوا  دمیکه از پشت سرم امد دو متر پر ییکردم که با صدا یداشتم نگاه م یطور نیهم

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 معلوم بود : کمیصورتش  یرو یگذاشتم رو قلبم و برگشتم بهش نگاه کردم...هنوز اثار کبود دستمو

بگم سکوت کردم  یدونستم چ یهول شده بودم نم"کنم ... زیداد گفت که چ امیبهم پ نی...دارو زهیراستش من ..چ_

" 

 م از خدا خواسته دنبالش رفتم ...من قیتو االچ میکل صورتمو از نظر گذروند اخر اشاره بهم کرد بر رهیخ کمی

سرما زدمو  یمادرانه دست ها یوسط روشن بود خودمو کنارش رسوندم ...حس گرما مثل نوازش ها یکیکوچ شیات

   دیبه اغوش کش

 هوا گفتم :حالت خوبه  یبود ...ب رونیب رهیخ کیتاج

بگم که کمک  یدونستم چ یدونم ...اما نم ی...داغون بود م شینداد عوضش امد کنارم نشست و زل زد به ات جواب

 کنه 

 یکه م یجواب مسخره داشت...جواب هیهمه چرا واسه احساساتم  نیشدم چرا؟ا یناراحت  م شیبا ناراحت منم

 چند وقت  نیحال بدم تو ا لیبه خودم بگم ...دل دمیترس
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 مونه یکه، مثل خوردن زهره م یمن ..دوسش دارم...اما دوست داشتن یعنیباشه ... یکه داشتم واقع یواقعا حس اگه

 ؟یبلد تاریدفعه ام خودم باهاش زده بودم :توام گ هیکه  یرنگ یمشک تاریافتاد به گ چشم

 سکوت کرد که برداشتمش  بازم

 برات بزنم ؟ یخوا یم_

 زنم  یدراز کرد :من م تاریشد و اروم دستشو سمت گ رهیچشام خ تو

 زده دادم دستش و منتظر نگاهش کردم  ذوق

 

 داره یحال خوب هیروزه دلم  دوسه

  زارهیچقدر ،رو من اثر م دنیرو د تو

 همش دنبال توعه ب،چشامیسه روزه عج دو

 روزه بهت،حواسم هرجا پرته دوسه

 هواتو کرده ب،دلمیروزه عج دوسه

 کار توعه  نایا شهیم یتو قلب من چ داره

 دل ندارم هگی...دقرارمیدل ب یوا

 ارمیعشقو به روم ن نیا دیبا یتاک گهید

 

 "برگشت و به چشمام نگاه کرد و دوباره شروع کرد به خوندن "

 جزتو دارم ؟ وی/کقرارمیدل ب یوا

 تک ستارم یی/تو امیاسمون دن یتو
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 یمتر ینتکه تو دوسا یگذاشت کنار و امد رو به روم جور تاریزدم که از نگاهش دور نموند ...گ یتلخ لبخند

خواست به چشم  ینگفت ...فقط دلم م یچیبگه اما ه یزیخورد...منتظر بودم چ یصورتم،نفس هاش به صورتم م

 هاش نگاه کنم ...

  یچند روز کجا بود نیا_

 سکوت   باز

 لب هام  یبرخورد لب هاش رو با

 نکردم خودمو ازش جدا کنم  یسع ینفس بکشم ،حت دیرفت که با ادمی یقلبم رفت رو هزار...لحظه ا ضربان

 و اروم لب زد  میشونیچسبوند به پ شویشونیعمر برام گذشت ازم جدا شد ،پ هیکه به قدمت  هیچند ثان بعد

دو روز کال  نیمطرحش کنم... ببخش ا یدونستم چه طور ی...دوست دارم ارزو ،فقط نمیمخاطب اون اهنگ تو بود_

 ...دمیترس یدرونه قلبه م یبهت اعتراف کنم چه حس نکهی...از ا  امیبباخودم کنار  کمیخواستم  یزد ...م بمیغ

 یکنم ...اما نتونستم جلو یباز ندتیخواستم با ا ی...نم کارمیمن چ یدونست ی...تو م یاز گذشتم خبر داشت تو

 کردم ... یم یمحل یوقت قفل نگاهتم ...اما..اگر ب یلیخ ستی...عشق من واسه االن نرمیعشقمو نسبت بهت بگ

 گذشتم بود  لشیبود...دل ندهیا لیاون روز تو شرکت سرت داد زدم دل اگر

 کردم  یبهت زده بودم که فقط نگاهش م یدرحد

از دست دادم  دمویام یکردم ارزش محبت رو داره ....وقت یفکر م امیکردم عاشق در یاره من اشتباه کرد فکر م_

تونم طمع  یکنم که هنوزم زندم و م دایپ دیکنم...ام دایپ دیباره امدو ی،توباعث شد دمیبر یاز همه چ ی....وقت

 یاسرار چیه یخوا ین موضوع دو طرفس ...اگه منو نمیرو بچشم ...دوست دارم ارزو ...فقط بهم بگو که ا یخوشبخت

 کنم ... ینم

 چشماش ،تو سکوت منتظر جوابم بود رهیخ گهیم یچ نیا ایخدا یوا
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خواستم  ینبود دلتنگش شدم ؟چرا م یخواستم از چشماش دل بکنم؟چرا وقت یدوسش دارم ..اگر نداشتم چرا نم اره

 نییکه اعتراف کرد چرا من حرف دلم و نزنم سرمو انداختم پا ی...وقت دمیتو چشماش التماس رو د نمش،یدوباره بب

 دادم بگم  حیمردد بودم ...اما ترج نکهی...با ا

  نمیبی...من عشق رو تو چشمات م ایمثل در درخشهیمثل شب...م کهیتو تار یچشما_

 کیکه تار یشده ...عشق یکه با رنگ چشمات قاط یعشق

 کردم و اروم گفتم :منم دوست دارم  مکث

 کش دارش باعث شد سربلند کنم و به لبخندش چشم بدوزم  یها نفس

 ؟یخواستگار میایب  دید یحاال اجازه م_

  دیبلند خند دیگل انداخته ...سکوتمو که داالن لپام  مطمئنم

 شمیم اتمیمن قربون اون شرم و ح_

 ...دیچند روز صبر کن هی شهیجون کندن اروم گفتم :اگه م با

 شده نگاهم کرد :مثال چند روز؟ زیر یو با چشم ها کنجکاو

انگار اروم گفت  دیخودمو جمع و جور کنم ...سکوتمو که د دیدونستم چقدر اما با یگاز گرفتم ...راستش نم لبمو

 کنم  یصبر م ی:هرچقدر بخوا

 لحظه فکر کردم زلزله امد  هی...دنیشروع کرد به لرز کلمیزدم که باز کل ه یلبخند

 هست؟ نایخدا هنوزم از ا ایبا خنده گفت : نیدراوردم ...رادو بمیو از تو ج میگوش یبابدبخت

  دیخنده تو دهنم ماس مارستانیشماره ب دنیواما با د دمیخند

 کنم  کاری...چ مارستانهیب نیرادو_

 قطع نشده  ایقدم امد جلو :جواب بده  هی

  یباشه چ یبغض گفتم:اگه..خبر بد با
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 و خودش جواب داد دیاز تو دستم کش ویگوش

 ....دییبله؟؟....سالم ....بله من نامزدشونم بفرما_

  میایبه من کرد و اروم گفت :االن م قینگاه عم هی نیخوردم ...رادو یرسما خونه خودمو م داشتم

 گذاشتم و التماس گونه گفتم : نشیقطع کرد دستمو رو س تا

 تونم... یطاقت ندارم من نم گهیشده ...تروخدا ...خبر بد نه د شیزینگو چ یدوست دار یتورو جون هرک_

 گفت :داداشت به هوش امده اشارشو گذاشت رو لبم و با لبخند و مهربون  انگشت

 شده  داریشدم...زمزمه کردم :به ..به هوش امده ...داداشم...ب شکه

 شکرت داداشم برگشته ای:خدا دمیکش یاز خوشحال یغیج

 میبر دیبرم به مامانم بگم...با دیگرفت :با میگر یبغلش و از خوشحال دمیبا خنده دستشو از هم باز کرد ...پر نیرادو

 مارستانیب

 رسونمت  یزد :م یلبخند

..از . مارستانیبره ب رهیاژانس بگ هیو قرار شد  هیگر ریزد ز یاز خوشحال یپشت گوش چارهیبه مامان زنگ زدم ب توراه

 رفتم  یداشتم م نیطرفم که من با رادو نیا

  ومدین نیرادو دمیخوشحال خواستم برم تو که د مارستانیب یجلو

 یایرفتم کنارش :چرا نم دوباره

 ...برو  امی...بهتره بعدا ب ستین یو اروم گفت :االن وقت مناسب نییانداخت پا سرشو

  مارستانیسمت ب دمیرفت منم دو یازش کردم و منتظر موندم تا بره ...وقت یگفت تشکر یراست م ییجورا هی

 بودن  ششیبودن و تو اتاق پ دهیزود تر از من رس یو مامان مامان

 سمتشون  دمیسامان و فاطمه دو دنید با
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  نی...ارم شدهیاقا سامان چ_

 االن مادرت رفت تو توام برو  نیبه هوش امده ...هم گمیم کیبغلم و با بغض گفت :تبر دیپر فاطمه

 بسم اهلل دراتاق باز کردم  هیو  قینفس عم هیو رفتم سمت اتاق ...با  دمیبه چشمام کش یدست

 شکرت  ایته دل گفتم خدا بازش ...از یچشم ها دنید با

 بود  اوردهیبدست ن شویاریبهش وصل نبود .......اما هنوز کامل هوش یادیدستگاه ز گهید

 کردن بخش  یمنتقلش م دیچون با میبمون ششیپ مینتونست یلیخ

 برگشت  نی...که ارم میفقط خدارو شکر کرد یخودشب از خوشحال تا

 نیبا لبخند و بغض گفتم :ممنون رومو زم دمیبوس شویشونیباالسرش ...پ میحالش بهتر شد رفت کمی یوقت شب

  ی...مممنون که تنهامون نزاشتیو برگشت یننداخت

 ... دنیام امدن جلو صورتشو بوس یو مامان  مامانم

 یشکرت که پسرمو بهم برگردوند ایخدا_

 ییبه من کرد و اروم لب زد :ارزو...مدارک...دا ینگاه نیارم

ن ...م یکه ازم خواست ی...تموم شد ...همون طورشیدستشو تو دستم گرفتم :ه یتخت نشستم با مهربون رو کنارش

 سر قولم موندم 

 هوشم؟ یمن چند وقته ب_

  زمیسه ماه عز کی:نزد دیرو سرش کش یامد جلو و دست مامانم

  شدیمدت چ نیبهمون کرد :واقعا؟ا یجیگ نگاه

 و سپهر کشته شدن  ییواسش شرح بدم و بگم دا زوینبود تا کامل همه چ یوقت مناسب االن

 ونه خ متیببر میتون یکه م نمیخوام با دکترت حرف بزنم بب یکنم اما فعال استراحت کن ...م یم فیبرات تعر_
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پرت کردم  یمنم خودمو رو صندل زدی...همون طور که مامان با دکترش حرف م رونیب دمیورود دکترا ما سه تام امد با

 ...که خدا لطفشو همه جوره در حقم تموم کرد 

 یاهنگ میاس ام اس گوش یرو بچشم...با صدا یتونم طمع خوشبخت یدوباره م نکهی...اشهیم یداره عال میزندگ نکهیا

 به صفحش کردم 

 " رونیب ایب یتون یاگه م مارستانمیب یجلو"

در  یتند رفتم تو جلو یبه مامان کردم که مشغول حرف زدن با دکتر بود ...از جام بلند شدم و با قدم ها ینگاه

  مارستانیب

 شدم  نشیکه برام زد رفتم سوار ماش یامد ....با تک بوق یکه امده بود بدجور سوز م یخاطر برف به

 سرده  یلی...هوا خ یکن یم کاریچ نجایا_

 حال خودت و برادرت چه طوره  نمیخواستم بب ی:نگرانت بودم ...م کرد ادیتا ته ز ویبخار

  یزنگ بزن یتونست یلبخند گفتم :خب م با

 تنگ شده بود  یزیچ هی یبهتره...تازه دلم برا یگفت :حضور طونیداد و ش هیبه فرمون تک دستشو

 قفل کرد  نینگاهش کردم که به سمتم خم شد ...امدم فرار کنم که در ماش یسوال

  یمنو بدزد یخوا یگفتم :نکنه باز م غیج با

 ؟یامتحان کن یخوا یدارم ...م لشویگفت :هنوز وسا یطونیدوتا دستش صورتمو قاب کرد و با لحن ش با

 هیک دتیبهش رفتم :مرجع تقل ی،چشم غره ا یهوشیمنظورش همون دارو ب دمیفکر فهم کمینگاهش کردم...با  جیگ

 ؟ییلنگه دمپا

 دارم  دیمرجع تقل هیلب هام شد :من فقط  رهیو خ دیخند

  ییو گفت :اونم فقط قلبمه که صاحبش تو دیبوس مویشونیامد جلو چشمامو بستم اما پ تا
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 ضیر...توام برو خونه م مارستانیبرگردم ب دیازش فاصله گرفتم و اروم گفتم :من با کمیبوسش کل بدنم داغ کرد ... از

  یشیم

  رمیمنم مبه روم زد :تو برو  یلبخند

 ...اوف خدا مردم مارستانیتند رفتم تو ب یباز کردم و با قدم ها نیزده درماش خجالت

 نیرما شیو مامان رفتن خونه ...و قرار شد من پ یالبته به اسرار من مامان میموند مارستانیصبح تو ب یها یکینزد تا

 ساعت بخوابم  مین ینتونستم حت یبمونم ...هرچند که از خوشحال

 گفت یاروم یچشماشو باز کرد و با صدا نکهیصورتش و چهرش بودم...تا ا رهیمدت خ تمام

 خونه  یارزو چرا نرفت_

 تو باشم  شیخواستم پ یبازش کردم :م مهین یبه چشما ینگاه

 به سمتم خم کرد :مامان و مادرجون کجان  شتریب سرشو

 خسته بود  یلیتختش :رفتن خونه ...مامان خ کیاوردم نزد کمی مویصندل

 مدت که نبودم  نیافتاد ...ا یاروم گفت :چه اتفاق هیتکون داد و بعد از گذشت چند ثان یسر

 .... زایچ یلی...خنیارم زایچ یلی:خ دمیکش یکشدار نفس

 

نبود که  یسپهر ای ییدا گهیگفتم ...د هیکه به بق یخوام بگم همون یدونستم م یگرفته بودم م مویکردم تصم مکث

 گفتم  هیبهش گفتم که بق زویرو برمال کنند ...پس همون چ تیبخوان واقع

 حرفام تموم شد  یداد وقت یبه حرف هام گوش م یبد یلیبا اخم خ نیمدت ارم تمام

 بود  ینجاتت داد اسمش چ یکه گفت یگفت :اون یکنترل شده ا یبا صدا نیارم

 ؟یشناسی..م کی،مردد گفتم :تاج دمیلحظه ترس هیلحن صداش  دنیشن با

 شه  یخواهر منو نجات داده ...باورم نم نیخدا رادو ی...وا کیتاج نیزد :رادو یپوزخند
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 گفت : تیبرگشت طرفم و با عصبان هویکردم که  سکوت

 بود هاان ؟ ییخودش از افراد دا ینجاتت داده وقت نیرادو یگی...چه طور میگیدروغ م یکرده ؟چرا دار دتیتهد_

 گفتم : عیسر کارسیدونه اون چ یم نیارم نکهیزده از ا هول

  مردمیاره از افرادش بود اما نجاتم داد...اگه اون نبود من م ستیطور ن نینه ا_

 دونم یم شناسمیامکان نداره من اون اشغالو م نیارزو ؟ا یگفت :منو احمق فرض کرد یکنترل شده ا یبا صدا نیارم

 ... کارسیچ

 ستین ی...اون ....اون ادم بد یتو باهاش برخورد نداشت ستین یطور نیگفتم :نه ا عیادامه بده سر نکهیاز ا قبل

 ...یکن یدفاع م ی...چرا ازش دار هیچ انیگفت :جر یعصب یکرد چند لحظه با اخم نگاهم کرد و اروم ول سکوت

... تا اونم  به چوبه دار نکشمش ول کن   ارسکیچ کیکنه تاج یکه ثابت م یرو دارم،مدارک ییمدارک دا یکپ من

 ستین

 نکن... نکارویجون من ا یکارو کن نیا زارمی...تروخدا نه ...نم یکارو کن نیا دیتو نبا نیوحشت گفتم :نه ارم با

 ؟ هیپسره ک نیلحظه متعجب نگاهم کرد با چند تا سرفه اروم گفت :تو چت شده ارزو ...مگه ا چند

  یلوش بد دیاما جونمو نجات داده نبا ستین یاشک گفتم :کس با

کنه ن "مکث کرد مشکوک نگاهم کرد " ستیاشکات ن یبرا یمنطق لیدل نی؟ا نهینگاهم کرد :به خاطر هم دیترد با

 تو...

 کنم یکار دیبا دنیفهمیم زویهمه چ یبه زود یبود سکوت کنم ؟وقت زیجا

 دیو شا ستین یدونم عقالن یاما عاشقش شدم...م شدینم چدو یگفتم :اره دوسش دارم ...نم دیلرزیکه م ییصدا با

 سینداشته باش ...اون ..مدارک نده به پل شیکنم کار یمن اشتباه کردم ...اما خواهش م

 کرد  یباز،ناباورانه نگاهم م مهیبا دهن ن نیارم

 شده که...باعث شد.... یتو...عاشق خالفکار یگیم یعنی...یگیم یدار یشه ارزو تو چ یباورم نم_
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 نداد و سکوت کرد  ادامه

  نمتیخوام بب یارزو نم رونیبرو ب_

 اخه  یاشک گفتم :ول با

  رونیگفت :گفتم برو ب تیعصبان با

 اونو بشناسه ... نیکردم ارم یفکرشو نم چینشستم ...ه یدر اتاقش رو صندل یو جلو رونیامدم ب ناراحت

 کنم کاریچ ویکی نیا_

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

 یکه حت یجور هیکرد  یبرخورد م نیمدت فوق العاده با من سرسنگ نیخونه ...تو ا میاورد نیهفته گذشت و ارم هی 

 گفت  ینم یچیبدبختانه ه ایبگه اما خوشبختانه  یزیچ نیارم دمیترس ی...همش مدیمامانم فهم

 ...که نکنه ارامش قبل از طوفان باشه دمیترس یاز سکوتش م ییجورا هی

بار صدم با خودم  یکنم ...برا کاریچ دیدونستم با ی...نم ادیم شیپ یزیچ نیدونست همچ یم نیکنم رادو یم حس

 شدم  یم مونیشه ...اما هربار پش یبرم بازم باهاش حرف بزنم بلکه راض دمیرس جهینت نیبه ا

 وباره رفتم تا دم اتاقش ...اما بازم دستم رو هوا خشک شد کلنجار رفتن با خودم د یبعد از کل امشب

 چسبوندم به در اتاق  سرمو

 کنم  کاریکنم ...با دلم چ کاریعشقم بشم ؟با احساساتم چ الیخیب یطور چه

 ؟یداریب نیارم_

باهام قهر کرده بغض کرده گفتم :تروخدا باهام قهر نکن  ایدوست نداره جوابم و بده  نکهیبا فکر ا ومدین یجواب

 کسو ندارم  چیتو ه ری...من غ یداداش

 کردم که دراتاق باز شد  ینشستم و به سرنوشت نامعلومم فکر م نیدر اتاقش رو زم یجلو

 به چهره اخم کردش کردم  ینگاه نییپا از
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 تو  ایپاشو ب_

 گرفت و بلندم کرد  دستمو

 و رو تختش اروم نشستم  نییاانداختم پ سرمو

 گفت: یکنترل شده ا یو با صدا زشیبهم دستاشو گذاشت رو م پشت

  یبزن دشویق دیبا_

 به من نگو نوی..انویتونم ...تروخدا ا ی:نه ..نم دیترک بغضم

 امد سمتم و دوتا دستمو گرفت  یعصب

که  ی؟کسیخالفکار ازدواج کن هیبا  یخوا ی؟م هیاون ک یفهمی..م یدختر ...عقلتو پاک از دست داد یگیم یچ_

 ؟ ادیسرش م ییچه بال ندهیدر ا ستیمعلوم ن

 یم...یکه ..م ییدونه تمام شاهد ها و کسا یکس درباره گذشتش نم چی...هستیخالفکار ن گهیبغض گفتم :اون د با

  نیتونم ارم یشناختنش مردن...نم

  نگاهم کرد اما رفته رفته چشماش رنگ غم گرفت تیعصبان با

  میپاشو بر_

 میوقت شب کجا بر نیبلند کردم :ا سر

 کرد گفت : یطور که لباسشو عوض م همون

 باهاش حرف بزنم پاشو  دیبا ادیبرو زود اماده شو و بهش زنگ بزن ب ستیروز مهم ن ایشب _

 اخه  یجام بلند شدم :ول از

  رمیساکت ارزو بدو وگرنه تنها م_

که با  بگه یزیمامان خواست چ رونیب دمیامد ی...وقت دمیپوش یلباس چ دمیتو اتاق اصال نفهم دمینگفتم و دو یزیچ

 به صورتش زد : یچهرم چنگ دنید
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  یکرد هیخاک برسرم چرا گر_

 هول داد: رونیو منو به سمت ب رونیامد ب نیارم همزمان

  میگرد یدلش واشه ...زود برم میدور بزن میریم ستین یزیچ_

 خونش  میو رفت میشد ی...سوار تاکس ادیصبر نکرد تا جواب مامان ب گهید

  امیصدام گرفته بود ...اس دادم که دارم با داداشم م هیخواستم بهش زنگ بزنم اما به خاطر گر یراه م تو

 در جواب فقط نوشتم  و

 "منتظرتونم "

 کرد و من از استرس به ناخون خوردن پناه اوردم  ینگاه م رونیبا غم به ب نیمدت ارم تمام

 دم خونش استرسم صد برابر شد  میدیرس یوقت

 لرزون رفتم تا زنگ خونه رو بزنم اما  زودتر درو زد ...انگار که چشم انتظارمون بود  یقدم ها با

  یبگ یبهش چ یخوا ی:م دیدستمو گرفت و دنبال خودش کش نیارم

 صداتو بشنوم  خوام یگفت :فعال نم یعصب

نگ نگاهش به چهرم افتاد ر یتو خونه امد استقبال ...وقت میرفت یشدم ...وقت دهیگاز گرفتم و فقط دنبالش کش لبمو

 شد  نیچشماش غمگ

 گرفت  نویرادو قهی هوی نیمقدمه ارم بدون

 خفه شدم  نیدفاع نکرد ..خواستم دخالت کنم که با داد ارم ینگفت ...حت یچیه

  یما بزار یپاتو تو زندگ ی؟چه طور جرعت کرد ؟هااانیداد یکه خواهرمو باز یبا خودت فکر کرد یچ_

 ندادم ...دوسش دارم  شیگفت :باز یاروم یبا صدا نیرادو

 :نزززنش  دمیکش غیبهش بزنه که ج یخواست مشت یعصب نیارم
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  نیتو هوا خشک شد ...و من افتادم رو زم دستش

  دیبود تا اخر سر صداش به گوش رس نیزم رهیفقط خ نینه قدم زد و رادوتو خو نیارم قهیدق چند

 بدم ... رشییتونم تغ ی...به خاطر گذشتم ..متاسفم و نمیاگر بهم اعتماد ندار دمیحق م_

 کرد نصفه موند  نیکه ارم یسیحرفش با ه شیبق

 نو بده سوال دارم ...جواب م هیوار دستشو جلوش تکون داد و اروم گفت :فقط  دیتهد

 منم منتظر نگاهش کردم  نیتنها رادو نه

 یبر ی...حاضر یخودتو لو بد سیبه پل یکه بر نهیاگه بگم...شرط ازدواجتون...ا_

 زندان اونوقت ممکنه حکم اعدامشم بدن  ندازنشیاگه خودشو لو بده م یگیم یجبه گرفتم :چ عیحرفش سر نیا با

 یبر یبرگشت طرفتم :تو دخالت نکن ...جواب بده حاضر نیارم

 اگه اعدام باشه  یبه من کرد و اروم گفت :اره...حت قینگاه عم هیاول  نیرادو

  یدیخودتو لو م یریخوبه فردا صبح م_

 حرفش وا رفتم  نیا با

  زارمی...من نم هیچه شرط مسخره ا نینه ا نیارم_

 ه خون میگرد یحاال برم یکن یکه گفتم ...هرچقدر زندان براش ببرن صبر م نیدستمو گرفت و بلندم کرد :هم امد

 ثابت موند  کیتار یایلحظه چشمام رو در نیکرد و من تو اخر نمیسوار ماش یخواستم دنبالش برم اما زور ینم

 التماسش کردم ...گوش نکرد  یخود خونه هرچ تا

امد از  یمامان و مامان ی...هرچ ختمیسر قهر کردم پناه بردم به اتاق و درم قفل کردم ...تا خود صبح فقط اشک ر اخر

 نگفتم  یچیپشت در با من حرف زدن ه

 کنه  یم ویکار نیبه خاطر من همچ نیازش خواست مطمئنم رادو زویچ نیچرا همچ نیدونم ارم ینم
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 ... یش بمونم ...اما اگه ...حکم اعدام بدن چاگه صد سالم الزم باشه حاضرم پا یحت

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

 "سوم شخص"

  دیایب شیممکن است پ یروز نیدانست همچ یزد ...ارام نشد و فقط فکر کرد...م گارشیبه س یگرید کیپ

 یرا داشت فکر م شبی...تمام د دیاصال نخواب میبهتر است بگو دیشا ایشد ... داریاز خواب ب شهیزودتر از هم صبح

 هم کم بود  ردیدانست واقعا دوستش دارد بم یم کهیکرد ...چه کار کند ...به خاطر دختر

 یدداشتایبرداشت و  یکی...کاغذ و قلم کوچ دیاشفته اش کش یبه موها یتمام دست یحال یو با ب دیپوش یگرم لباس

 برادرش نوشت  یبرا

 کاغذ  یرنگ رو دنیم شروع کرد به پاشارو قینفس عم هیبا  سدیدانست چه بنو ینم

 ... زمیبرادر عز"

 ..که منو نابود کرد . یدادم...غرور حیداشتم که به تو ترج یاشتباه کردم ...غرور یلیکه گذشت خ یپنج سال نیا یط

 اشتباه کردم ... یلیاشتباه من بود ...قبول دارم خ نیبزرگتر اینشوند ..در اهیکه منو به خاک س یعشق

که دوست داره ...گذشتتو  یبرو سراغ کس یدوباره بساز تویزندگ یخوا یاگه م ی؟گفتیگفت یاون روز بهم چ ادتهی

 کنم... یکردم ...عاشقش شدم ...و به خاطرش همه کار م داینفرو پ هیدونه ...من اون  یم

 "ادامه بده ... تینباش و به زندگ ری...ازم دلگ نمتینتونستم بب اگه

 اروم  یچسباند و با قدم ها نهییرا گوشه ا گاغذ

 یبودن اما نه برا نیدلنش اریهمه بس یکودکان مدرسه ا یخنک...باز می،نسیبرف ی...صبح هوا رونیخانه زد ب از

 کرد  یم ینیهمه غم در دلش سنگ نیکه ا ینیرادو

 یم را شیخواد چه کار کند جلو یم دیفهمینکرد ...اگر م یصحبت چیبا برادرش ه شبی...از دستادیا یکالنتر یجلو

 باشد یدوار بود همان نامه کاف یگرفت ...ام
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 "رسه یم نجایبه ا شهیکار هم نیاخرشه...اخروعاقبت ا گهید نجایا"لرزان به سمت در رفت  یو با قدم ها مردد

 شانه اش ،برگشت  یرو ی...هنوز چند قدم با در فاصله داشت که با نشستن دست

  نیتو ماش ایکه گفت :ب دیبگو یزیجب نگاهش کرد خواست چمتع نیارم دنید با

 رفت  دنبالش

 نداشت  نجایرا در ا دنشید توقع

  یتا مطمئن شد دیایرفتم ...الزم نبود ب یمن که داشتم م_

 مجازات کار دیبا ی،خالفکار ی،قاتل یتو گناهکار نیرادو یدون یرا دراورد :م یکرد و فلش بشیداخل ج یدست نیارم

 خوام با اعدام تو ،خواهرم اعدام کنم یاعدامم هست...اما نم ی...حقت حت یرو بد یکه کرد یاشتباه یها

 پرت کرد  رونیدستش را شکست و از پنجره به ب یهمزمان فلش تو و

 کرد یرفتارش را درک نم لیدل

 بود یچ گهیاون د_

که  یخوام ارزو از اتفاق یمونه ...من نم یما م شیراز تا ابد پ نیلب زد :گذشتت بود...که شکست ...ا یبا خستگ نیارم

 بدونه یزیاون شب افتاد چ

  ادیبال سر تو ب نیباعث شد که ا یبدونه ک دیبا دیشا یانداخت شرمنده بود :ول نییسرش را پا 

که مسبب تصادفش  یداشت...کس ادیکه به خواهر زنگ زد را خوب به  یاون شب نحس دیکش ینفس کشدار نیارم

 شد...

 ،درسته یتو پشت فرمون بود ،یمن و باعث شد من چپ تو بود نیبه ماش دیکوب نشیکه اون شب با ماش یکس_

ن جا دف نیاالن هم نیاون بود تا تو ...درهرحال اون شب قراره هم ریتقص شتریب ییجورا هیسپهرم کنار بود و  نیماش

  یخواستگار ایبشه ....امشب ب

 شد  دایپ نیاز ماش نیرادو گفت و بدون توجه به دهن باز نیا
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 تموم شد؟؟  یعنیخود زمزمه کرد : با

 که من  یخوا یتو ...نم یعنی:صبر کن ... دیشد و دنبالش دو ادیپ نیاز ماش عیسر

 برگشت سمتش و اجازه نداد صحبتش را تمام کند  نیارم

  نیخوام ...هم یخواهرمو م یمن...خوشحال_

 خوشبختش کنم  دمیمردانه اورا در بغلش گرفت :قول م نیخواست برود که رادو باز

  یخوشبختش کن دیبه او کرد :با ینیجدا شد و نگاه غمگ ازش

 به سراغ خواهرش رفت  میبرگشت خانه و مستق یاسرار کرد اورا برساند قبول نکرد با تاکس نیرادو هرچه

 بود؟ دهیکش یسختهمه درد و  نیکه به خاطر ا یرا داشت ؟خواهر شیاشک ها دنید طاقت

 و در را باز کرد  دیکرد تا باالخره دل خواهر لرز شیدر صدا یجلو یا قهیدق چند

 قرمز و پوف کرده اش دلش اتش گرفت  یچشما دنید با

  هیباز چ_

 ننتینب افهیق نی..پس بهتره با ا تیخواستگار انیبه او زد :امشب م یلبخند خسته ا نیارم

 خوام  یکسو نم چینه ...من ه دیبگ ادیکه م یگفت :هر خر تیو با عصبان دیرا باال کش شینیب ارزو

 ؟یباشه چ کیتاج نینفر ...رادو هیبه قدم به سمتش برداشت :اگه اون  نیارم

 نگاهش کرد  متعجب

 اون که رفت تا خودشو لو بده یول_

 زاد شه تا ا یخوام تو ده سال صبر کن یتکان داد:نه نرفت ...نزاشتم که بره ...نم یسر

 نبود  یاز شوخ یبرادرش اثر یبا شک نگاهش کرد ...اما تو چشما ارزو

  ید ینم سیتو اون اسنادو به پل یعنی...؟یگ یگرفت :دروغ نم یکرد و تو بغلش جا یرا باهاش ط فاصله
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 مهم تره یزیتو برام از هرچ یو خوشحال یاما ... خوشبخت ستمین یهنوز راض نکهیرا دورش حلقه کرد:...با ا دستانش

 ؟یکرد یاوجور شبیپس چرا د_

 وسط بود یعمر زندگ هی ی...پا زمیکردم عز یامتحانش م دیزد :با یو لبخند دیرارام بوس شیشونیپ

 شد  ینم باورش

  گمیاورا از خود جدا کرد و بالبخند گفت :برو خودتو جمع و جور کن من به مامان و مادرجون م نیارم

و  یبپوشد ...از خوشحال یدانست چه لباس یراه انداخته بودن ...وسواس گرفته بود ؟نم یدلش کارخانه قند ساب در

 بود  یکه داشت ...سهم مادرش لبخند و سهم برادرش نگاه پر از غم و نگران یذوق

نبودن فقط برادرش و پگاه خانم را با خوداورد  اتیح دیکه پدر و مادرش در ق ییاز انجا نی...رادوداریشد وقت د شب

 را تمام کرد ... یمادر شیکه برا ی...پگاه زن

 عشقش بود  یو محو چشما رهیمشغول صحبت بودن ارزو خ نایمدت که ا تمام

 ماند...به اجازه و اشاره بزرگ تر ها  یاخر دختر و پسر باق یبه خودش امد که فقط صحبت ها یزمان فقط

 ستادیا شیدر اتاق زد و روبه رو یدر اتاق را بست دور یکرد ...وقت ییرا به اتاقش راهنما نیزد ه...رادو خجالت ارزو

  یستی...چرا فکر دل من نی:چقدر امشب خوشگل شد

 را گاز گرفت چقدر شرم داشت  لبش

 مونده ؟ نمونیب یحرف یکن یفکرم_

 تنگ شده  یزیچ هی ینه نمونده اما من دلم برا که یو فاصله را پر کرد :حرف دیچانش کش ریز یدست نیرادو

 شکارشد  شیتا سرش را بلند کرد ...لب ها ارزو

 نمونده  یحرف گهیزد و ارام جدا شد :د ینرم بوسه

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

 "ارزو "
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ساعت شکنجه  کیکه ...بعد از  ستین شگریدادم ...المصب کشتارگاه ارا یرسما داشتم جون م شگریدست ارا ریز

  نمیدست از سرم برداشت و تونستم خودمو بب

  دیارز یم دنندیهم رفته به اون همه زجر کش یجمع...رو یکمرنگ با مدل مو تیال شیارا

  ییانقدر هلو یسوت فاطمه ،با لبخند برگشتم سمتش:جووون بابا نگفته بود یصدا با

 ردم رفتم سمت رختکن تا لباسم و بپوشم ک یتشکر م شگریبه بازوش زدم و همزمان که از ارا یمشت

بود ...و تو اون لباس عروس احساس  می...امروز روز عروس نییلباسم حاضر و اماده اروم رفتم پا دنیپوش بعد

  دمیدر د یرو دسته گل به دست جلو نیشد که رادو شتریحس ب نیا یرو داشتم ...و وقت نایدختر د نیخوشبخت تر

بود اما سوار شد ...فاطمه با سامان پشت  ی...هرچند که ناراض نهیقصد کالهمو انداختم رو سرم تا نتونه صورتمو بب از

 آمد  یدنبالمون م میرفت یبدبختم که مثل اردک هرجا م لمداریسرمون و ف

  نمتیبده عقب بب_

  یتو خمار یتا دم تاالر بمون دیگفتم :نچ نچ با طنتیش با

  گهیب من با شما کار دارم دحرص گفت :ش با

 ... یخجالت چی...بدون ه دمیخند بلند

 خوشحال بودم  واقعا

  باستیو ز نیریجوون فوق العاده ش یهمه دخترا یبرا نیریحس ش نیا مطمئنم

 چشم دوختم  نیرخ رادو میبه ن یزبرچشم

 امد  یبهش م یلیبود خ دهیپوش رشیکه ز یدیو لباس سف یبا اون کروات اب یشلوار مشک کت

 ... دنیشروع کردن به زدن و رقص رونیامدن دورمون ...از همون ب یادیز تی...جمع میدیبه در تاالر رس یوقت

  ی:ان شاهلل خوشبخت ش دیبوس مویشونیبا لبخند امد جلو و پ نیارم
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کرد ...االن  یقدر طمع نمان مییاگر دا دی...شا ادیز یخاله ...البته با شرمندگ یپشت بندش مامان و مادر جون و حت و

زنده بودن... مییسپهر ...و دا

کمه... میپدر تو عروس هی یفکر کنم که چقدر جا نینداشتم به ا دوست

کم نداشته  یزیتا من و داداشم چ دیکش ادیز یکه هم مادر بود و هم پدر ،سخت ینگاهمو انداختم به مادرم ...کس اما

 میباش

و  فرض کرده بود جیگفتم چشمم افتاد به مائده که رسما منو هو یم کیآمدن بهم تبر یکه م یو جمع تیجمع نیب از

 زدیحرف م نیداشت با دارو

 میبنداز یک ویبعد ی؟عروسیبه مائده کردم :صحنه رو دار یفاطمه و اشاره ا یبازوم زدم تو پهلو با

نشه  ی:تا سه نشه باز دیخند فاطمه

بارم  هی قهیچند دق هی... میتو تاالر ...با فاطمه و مائده وسط درحال ترکوندن بود میمهمونا ولمون کردن و رفت باالخره

 مینداختیبه مائده متلک م

... نیینوبت به رقص تانگو شد ...همه رفتن پا یوقت

م اروم گوش ریدستشو دور کمرم حلقه کرد ز یکرد...وقت یکردم که با ذوق داشت برندازم م ینیلبخند نگاه به رادو با

مال خودم  یهمه ماجرا تو بش نیکرد ...بعد ا یفکرشو م یگفت :ک

کس  چیخدا ه ریدونم ...غ یبهش زدم :نم یلبخند

دوارم بتونم گذشته رو جبران کنم  یدوست دارم دختر ...ام یلیگردنم فرو کرد :خ یتو گو سرشو

جبرانه  نیبهتر نی...ا یزاریگفتم :قول بده تنهام نم مهربون

زارمیوقت تنهات  نم چیزدم و دوباره تو بغش جا گرفتم :ه یکه دور دیکش دستمو

داره یحال خوب هیروزه دلم  دوسه
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 زارهیچقدر /رو من اثر م دنیرو د تو

/چشام همش دنبال توعهبیسه روزه عج دو

روزه بهت/حواسم هرجا پرته دوسه

/دلم هواتو کردهبیروزه عج دوسه

کار توعه  نای/ اشهیم یتو قلب من چ داره

دل ندارم گهی./دقرارمیدل ب یوا

ارمیعشقو به روم ن نی/ ادیبا یتاک گهید

جزتو دارم ؟ وی/کقرارمیدل ب یوا

تک ستارم یی/تو امیاسمون دن یتو

/غم و غمخوار منمییو دلدار تو دل

منم ماری/دل بییتو اریخدا  به

دل ندارم گهی./دقرارمیدل ب یوا

ارمیعشقو به روم ن نی/ ادیبا یتاک گهید

 انیپا




