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           دیدارسپیرمان تضاد نوشتھ سپ
 

https://telegram.me/Cafeetakroman 
 

 ی تعالبسمھ
               معارفھ

 
 ...  انیآراسپ ع.  آراسپھ اسمم

دوتا خواھر بزرگتر از خودم .  اومدم و تک پسر خانواده ام ای نفره بھ دن٦ خانواده یتو
 .  دهی خواھر کوچکتر بھ اسم سپھی و لوفری و ننبیدارم بھ اسم ز

 ٤ نیاسمی.  کننی می زندگیدنی سی تونیاسمی با دخترشون ی وشوھرش مھدنبیز
 .   زبونھنیری شیلیسالشھ و خ

 ی ھامبورگ زندگیتو) اومد ایپسرشون کھ تازه بھ دن( لی و شوھرش با دنلوفرین 
 .  کننیم

.  نی و شاھاآکوی و دنیمن وآبت:  می باھم بودرستانی کھ از دبمی نفر بود٤ و دوستام من
 سالھ کھ از ٢ میسی دوستام پلھی من و بقکنھی شرکت پدرش کار می کھ تونیبھ جز شاھ

 بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدرکار ی و تومی شدلی فارغ التحصیدانشکده افسر
 .  میکنیم
 شده بود سیلبا ھمھ خانواده لج کرده بود و پ.  پسر آخر خونھ بود و شر و شور اآکوید

سروان .  ومدنیواقعا ھمو دوست داشتن و بھ ھم م.  کای نامزد داشت بھ اسم ملھی. 
  زنداآکوید

 ھم با دختر خالھ ایتازگ.  اآکوی من و دیای ھمھ شر بازھی تک پسر خانواده بود و پانیآبت
 یلی خاشی شوخنی پسر شوخ و شنگ کھ جدا از ھمھ اھی. اش شاران نامزد کرده بود 

 . دیرسی بھ کارش میجد
  ٣مونی تفاوت سندهیمن و سپ.  کترمھی خواھر کوچدهی نامزد سپنیشاھ...  نی شاھاما

 و من می داشتیلی رو ھم خگھی ھمدی البتھ ھوامیذاشتی سر بھ سر ھم میلیسال بود و خ
 نی شرکت صادرات کاال داشت و شاھھی نیپدر شاھ.  حساس بودم یلی خدهی سپیرو

 از ھم یکی نامزد کنھ با نی با شاھنکھیاز ا  قبلدهیسپ.  کردی پدرش کار مشیھم پ
 و از اون سازهی ماه نامزد بود و بعد گفتھ بود کھ با پسره نم٣ ھاش بھ مدت یدانشگاھ

 و با ھم نامزد کردن دهی سپی کھ اون پسره اومده بود خواستگاریموقع. جدا شده بود 
 من یوقت.  ی مرزی از استانھایکی ی توتی ماموریمن تھران نبودم و رفتھ بودم برا

 از دست داده بود ی مدت کوتاھی تصادف کرده بود و حافظھ اشو براھی دهینبودم سپ
 دمی شاومدی نمادشی شیاما بھ سرعت بھ حالت قبلش برگشتھ بود ھر چند کھ نامزد قبل

 ... خواستی منطوریخودش ا
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 چوقتی ماه نامزد کرده بودن و من ھ٦ نی و شاھدهی برگشتم تھران کھ سپی زمانمن
 ....     نامزد کردهنی با شاھیمتی بھ چھ قدهی کھ سپدمینفھم
 می داشتقی رفھی می بودرستانی کھ ما دبیزمان...  شروع شد رستانی داستان من از دباما

 ھی بھ اسم سایسال سوم بودم کھ از دختر.  می نفر بود٥ماھا اون زمان .  بھ نام سامان 
 اومده بود سراغم و ومدی خوشش میلی  کھ از من خھی بار دوست ساھی. خوشم اومد 

 ...  بھشدممن جواب سرباال داده بو
 خوشحال شدن ھی ھم کھ بھ دوستام گفتم جز سامان بقی و زمانومدی خوشم مھی از سامن
  داشتمیدگ زنی رویای زری کھ نھ قطعا تاثدیشا...  دی کھ اون زمان افتاد شایاتفاقات... 

 . 
 و من می بودسادهی و دوستاش واھیسر راه سا)  برخورد داشتم ھی کھ با سایروز(
 سادمی مقدمھ وای و من بدی از راه رسھی بھش بگم کھ ازش خوشم اومده ساخواستمیم

 . جلوش
 .  سالم:  من
  شیفرما...  کی علمیریگ:  ھیسا
 ... می کم آشنا شھی خواستمی نداشتم فقط میکار خاص:  من
 ...  نھ بابا:  خنده ری نگاھم کرد و زد زی کمھیسا
 ؟یخندی میبھ چ:  من
 ...  ادامھ اشیچیھ_  
 ... خب ؟ ادامھ نداره_  
 ...  دمی جوابتو مکنمیباشھ منم فکر م_  

 ...  نگاه بھ سامان کرد پوزخند زد و رفتھی بعدم
 . ..  منتظره افتادری انفاق غھی دمی رو دھی بعدش کھ ساروز

 خب ؟:  من
 نی نکرده بودیکیحرفاتونو :  و دستشو دور بازوش حلقھ کرد سادی کنار سامان واھیسا

   سامانیعنی نفر جواب  دادم نیمنم بھ اول... 
 در ک کنم کھ چرا سامان اصال  تونستمی گر گرفتھ بودم حاال متی زور عصباناز

 زد و بھ من نگاه ھی لبخند بھ ساھیسامان .  ادی خوشم مھی گفتم از سایخوشحال نشد وقت
 و ھل دادم نی نازنکردی نگاه می جورھی بود و سادهی کنارم واھی دوست سانینازن. کرد 

 .   نفسش بند اومده بودنیکھ پرت شده بود رو زم نیو ازشون فاصلھ گرفتم نازن
 بکنم چون دوست ی کارتونستمی خودش کرد اما نمری ذھنمو درگیلی خھی قضنیا 

   و از طرف اون غرورم لھ بشھھی برم سراغ ساگھی بار دھیم نداشت
 یلیو البتھ خ...  نرسم خواستمی کھ مییزای از چیلی غرورم باعث شد بھ خنی ھمدیشا
  ارمی بدست بی بھتریزایچ

 من بھتر ی ھرچند کھ قدرت بدنمی داشتیادی زی من و سامان دعواھی از اون قضبعد
 نکھیبا ا.  کردم رونی رو از ذھنم بھیبھ ھرحال من سا.  دیچربیبود و زورم بھ سامان م
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 ھنوزم بھ فکرش بودم بعد از ی حس زود گذر بود ولھی ھی حسم بھ ساکردمیفکر م
 بھ دیخودمو مشغول کار کردم تا فراموشش کنم شا  ودمی رو ندھی ساگھی من درستانیدب

الخره حاضرشدم برم  مادرم باادی بود کھ بعد از اصرار زھیخاطر فراموش کردن سا
   ونوشھیخواستگار

 دهی دی مھمونی ونوشھ رو تویالبتھ قبل از خواستگار.  بود دهی سپی ھم کالسونوشھ
 .  بودم

  می داده بود و ماھا توش شرکت کرده بودی از دوستامون مھمونیکی
 ... دهی و سپنی و شاران ، شاھنی ، آبتکای و ملاآکوی ، دمن
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
  

  اشتباه: فصل اول                                
 
 
  دهی قرار مارتی خودشو در اختی نگاه کنی خره االن بھ ھر دختریھ:  نیآبت
 ... ستمی ننکارهیمن ا!! خف :  من
 سیو کھ ھمھ جوره بھت سرنھی ؟ منطورم ایکنیخاک بر سرت چرا برداشت بد م_ 
   االغدهیم

  وللش تنھا باشم بھتره_ 
  یاز بس خر_ 
  ھی با ککای ملنیبب...  پلھ ھارویآراسپ نگا باال:  دی رساآکوسرید
 گوشم ری زاآکوید.  نیی دختر اومد پاھی با کای ملدمی نگاه انداختم سمت پلھ ھا و دھی

دختره با تعجب نگاھم کرد بدون . بعد ھلم داد و افتادم جلو . تنھاست : زمزمھ کرد 
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 صورتم بودن باز کنم یشگی کھ مھمون ھمیی حالت صورتم و اخمای تویری تغنکھیا
 .  دستمو گرفتم جلوش

 ...  یکمی ما قی رفنی ونوشھ خانوم ادیببخش:  رو بھ دختره گفت نیآبت
 ما ھشت نفر وسط میسادی واستی مکث دستم رو گرفت و وسط پیکمی  بعد از ونوشھ

 نگاھمو فتادمی مھی ساادی کردمیبھ ونوشھ کھ نگاه م.  کردنی نگاھمون مھی بقمی بودستیپ
 ...   نگاه کردمھیاز ونوشھ گرفتم و بھ بق

 نبود چکسی بودن و زل زده بودن بھ ھم حواسشون ھم بھ ھسادهی واکای و ملاآکوید 
 و شاران نی نداشت ؛ آبتیی جاچی جز خودشون ھچکسی بودن کھ ھییایو دنانگار ت

 نی ، شاھمیدیمن و ونوشھ چرخ.  دنیبوسی مگرویچشماشونو بستھ بودن و ھمد
 شھی ھمدهیسپ.  گفتی بھش میزی چھی  و داشتدهی سپیشونی چسبونده بود بھ پشویشونیپ

 ... دمی غم چشماشو نفھمی معنچوقتی من ھکردی نگاه منیبا غم بھ شاھ
 . کردی می با ذھنم بازھی فکر بود ، فکر سای بھ ونوشھ نگاه کردم ؛ اونم تودوباره

 زی کھ کنار میی ھایرفتم سمت صندل. باالخره اھنگ تموم شد و ونوشھ رو ول کردم  
 لحظھ بھش ھی ؛سادی کنارم وانی نگاه کردم ، شاھھی و بھ بقزی دادم بھ مھیتک. بار بود 

 خب اقا آراسپ چطور بود ؟:  دی سر رساآکوی دنیی سرشو انداخت پانینگاه کردم شاھ
  بد نبود_ 
 ی ھپروتی تو اومده توری کھ گی با ھمرقصمیکردیبد نبود ؟ مارو بگو فکر م_ 
  تو ؟ایمن _ 
   درصدشم محالھھی...  و تو ھپروت نرم نمی ببکامویتو فکر من مل...  گھی دگھید_ 
   اونوقت ؟ی چیعنی_ 
  ؟ی چیعنی یچ_ 
 ... ونوشھ_ 
   ھمون بنفشھیعنی...  ناجنس یا_ 
  آھان_ 
 نھ؟یی چرا سرت پانی آقا شاھیھ_ 

  یچیھا ؟؟ ھ:  نیشاھ
بگو از آراسپ )  خنده ری زد زاآکوی دھوی.... (  خانوم دهیحاال خوبھ سپ:  اآکوید

   کھ دارهی اافھی قنی با ایدیترس
   ندارهیبھ من ربط:  من

 ...  برو حال کنمی اجازه اتو گرفتنی شازده شاھگھیخوب د:  اآکوید
  دنی خندنی وشاھاآکوید.  رژلب شاران ھنوز رو لبش مونده بود ی اومد ، جانیآبت
  ؟نیخندی میبھ چ... مرررررگ :  نیآبت
   بار چندمتون بود ؟یچیھ: اآکوید

   ؟یچ:  نیآبت
  موگی و مستی وسط پیصحنھ :  اآکوید
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   ؟ی ؟ تو چرا وارد عمل نشدکاری چیخوایم:  نیآبت
   بسھیھمون تو وارد شد:  اآکوید

  رویپاک کن اون رنگ کار:  تنی آبی برداشتم  و گرفتم جلوزی دستمال از رو مھی من
... 
 مگھ جاش ھست؟:  نیآبت
 ..... بلھھھھھھھھھھ چھ جورم_ 
دستمال رو از .  نگام کردن ی جورھی بابا گفتم چرا از کنار دخترا کھ رد شدم یا_ 

 .  و لبشو پاک کرددیدستم قاپ
 اتاقھامون گفتم ی تومی کھ برنی خونھ قبل از امی برگشتدهی تموم شد و من و سپیمھمون 

  رسونمتیفردا م: 
 شد ری کھ اداره ام بھ خاطر تو دی بھ جونم غر بزنی بعدش کلیخوای البد مخوادینم_ 

 .   دنبالمادی منیشاھ
   حواست باشھیباشھ ول _

   ؟یبھ چ_ 
 ! ینطوری ھمیچیھ_ 
  ریچشم شب بخ) :  نیی کھ منظورمو گرفتھ بود سرشو انداخت پادهیسپ( 

 ...  از ونوشھ رو گذاشتی مادرم قرار خواستگاری از مدتبعد
   بود رفتم صبحونھ بخورم و برم ادارهصبح

  ریسالم صبح بخ:  دهیسپ
  فعال...  برم دیسالم من با:  من
   حرف بزنی باھاش حضورنشی ببای بشھی کالسمون تموم م٥آراسپ امروز ساعت _

 ؟یبا ک_ 
  ونوشھ_ 
   خب خدافظلھیخ_ 

 انقدر می شداتی عملی راھی بھمون خورد و ھمگتی مامورھی اداره دمی کھ رسیزمان
 برم ونوشھ رو تونمی بگم کھ نمدهی رفتم زنگ بزنم و بھ سپادمیغرق کار شده بودم کھ 

 جعبھ ھی و سادمی وای فروشینیری شھیدم .  افتادم ھی قضنی اادی تو راه خونھ نمیبب
   خونھدمیرس.  دهی سپی گرفتم کھ ببرم براینیریش

  جواب ما رو بده ؟سی نیسالم کس:  من
   خوش باشومدهی ندهیبرو تا سپ:  مامانم

 !!! یچھ استقبال گرم_ 
  ینرفت...  دنبالش یامروز قرار بود بر_ 
   داشتم نشدتیمامور_ 
  ادی بدش می از بدقولدهی سپیدونی تو کھ میزدی زنگ بھش مھی دیبا_ 
 ... ینیری شنیپس ا_ 
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 بخوره تو ینیریش:  موھام ی چنگ انداخت تودهی جملھ ام تموم نشده بود کھ سپھنوز
   دنبالمیایقرارر بود ب... سرت 

   ؟ کار داشتمیچتھ روان_ 
   االف تو نشم٦ تا ساعت یزدی اس مھیال اقل _ 
  یول کن موھامو وحش_ 
   موھاتو بکنمخوادی دلم مفتمی کھ مادشی آراسپ ییوا_ 
 !!  نھای مونھی موھا قشنگت رو سرت منیإ تو بکن بب_ 
 شستھ ی کھ مامانم توش سبزی ابی و سرمو برد تویی سمت ظرفشودی منو کشدهیسپ

   اتاقش و در اتاق رو قفل کردی تودی کھ کرد دونکارویا. بود 
 و چشمام بھ خاطر رونی سرمو از آب آورده بودم بیی ظرفشوی بودم روزی خمی نھنوز

  کشمتی مدھھھھھھھھھھیسپ:  من سوختی کننده قرمز شده بود و می ضدعفونعیما
 برو اول:  دی کرد و خندی خوردن رو سرو کلھ ام بود نگاھی بھ من کھ سبزمامانم
 حموم
چشمم .  ومدی قاشق چنگال می صدارونی حموم و دوش گرفتم ازحموم کھ اومدم برفتم

.  دمی برداشتم و سر کشزی می اشپزخونھ بود از روزی می نوشابھ کھ رویافتاد بھ بطر
 سرشو بلند نکھیقبل از ا.  سادمی واصدای کھ پشت سرش اروم و بنھی نبدهی کردم سپیسع

 ی روختینوشابھ آروم آروم ر.  کردم روش یال نوشابھ رو خی مونده یکنھ باق
 ی شد گذاشتمش روی کھ خالیبطز.  تو غذاش ختی ھم ریکمیموھاش و بازوھاش 

   مامان ؟ھیشام چ:  گفتم کردی نگاه مدهی و بھ مامانم کھ داشت با تعجب بھ من و سپزیم
 ... تاسکباب:  مامانم

دارم نوشابھ رو با دھن خوردم بعد شام دوباره  بروانی رفت لادمی نبارمی ادیببخش_ 
 ....  چرا انقدر گشنھ امدونمیآخ نم.  رمیگیم

 بلند زی از پشت می حرفچی بدون ھدهیسپ.  پر کردم و شروع کردم بھ خوردن بشقابمو
 .  رمی دوش بگرمیممنون مامان من م:  گفت یشد و با خونسرد

   رفتبعدم
   نکنھیبرو خداروشکر کن بھش گفتم کار:  مامان

 .   قربون مامانم برمیآخ الھ_ 
 کھ دهی رفتم دنبال سپی و بعد از تموم شدن ساعت کارمی نداشتاتی اداره عملی توفردا

 بودم دهی منتظر سپشھی کھ ھمی محوطھ ایوارد دانشگاه شدم و تو.  نمیونوشھ رو ھم بب
... خوندی کتاب مھی بود و داشت دهی لباس پوش ساده و اسپرتیلی خدمیونوشھ رو د

نشست بغل دستش ؛ ونوشھ باھاش دست داد و سالم و   پسرهھی جلو کھ رفتمیداشتم م
 شونی بھ فاصلھ چند قدمدمی رسیوقت. اخمام خود بھ خود رفت توھم .  کرد یاحوالپرس

 احوال شما ؟... سالم آقا آراسپ :  بلند شد ی صندلیونوشھ از رو
   تکون دادم نگاھمو دوختم بھ اون پسری سرھی من
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 ھستن انی عی آقاشونمیپرھام جان ا.  من ھستن پرھام ی پسر عموشونیا:   ونوشھ
   کھ بھت گفتمیھمون
  سالم:  دستشو اورد جلو پرھام

  کیعل:  بھ دستش کردم ی نگاھتفاوتی بمن
   زن عمو رو رسوندم خدافظغامی پگھی درمیونوشھ من م:  پرھام

 ...  خدافظامیباشھ م:  ونوشھ
 .  مکتی نی رومینشست

  ؟ھیدرجتون پ:  ونوشھ
 !!بلھ ؟؟؟_ 
  دیکنی کار می انتظامیروی نی گفت تودهیسپ_ 
  سروان... اھا _ 
 .... بلھھھھ_ 
 ... من اومدم باھاتون حرف بزنم وبرم_ 
  ؟؟؟میکنی مکاری چمیخب دار_ 
 با خانواده اتون  ندهی دوھفتھ آی شما رو برا ازیاومدم بگم مادر من قرار خواستگار_ 

 ...  نظر شما رو بدونمخوامی فقط مارمی حرف مادرم نمیمن حرف رو.  کرده میتنظ
   االن بھتون جواب بدمتونمیخب ؟؟؟ من کھ نم_ 
   کھ من برمنی بگی االن جوابتون منفنی اگر از ھمخوامی می جواب قطعھیمن _ 
   ؟تونی بدبختیپ_ 
 ...  ییزای چنی ھمپھی_ 
 .   خندهری زمی و زدمی ھم نگاه کردبھ

 ... ندهی تا چند روز آگمی بھتون مکنمیباشھ من فکر م:  ونوشھ
   خبلھیخ_ 
  با اجازه...  برم دی بارمھیمن د_ 
   برسونمتوننیخوایم_ 
  شھیزحمت م... آخھ.. نھ _ 
  سی نیزحمت.  کنمیخواھش م_ 
 آخھ کنھی گل ممیطونی شی گاھمیخودمون.  در دانشگاه  سمتمی ونوشھ راه افتادبا

 دم در دانشگاه گفتم میدی کھ رسیزمان. نمیاونروز با موتور رفتھ بودم کھ ونوشھ رو بب
 و سادهی ونوشھ وای پسره جلوھی دمی کھ برگشتم دیکھ منتظر بمونھ تا برگردم وقت

بود و روشو کرده بود اونور ؛ سرعت گرفتم و با  ونوشھ ھم اخم کرده.  گھی میزیچ
 ھی نشد ، کارمو بلد بودم شیزی چی ولنی زمیافتاد رو.  پسره یموتور زدم بھ پا

 ...  پسره در برهی زدم فوقش پایجور
  ؟ھی کنیونوشھ ا:  داد زد ھوی پسره
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ت پش(  تا با تک چرخ نرفتم تو حلقت خودتو جمع کن بزن بھ چاک اروی نیبب:  من
 )   ندارمی شوخنکھی گاز دادم بھ نشونھ اھیموتور 

  رو کردم بھ ونوشھ.  خودشو جمع کرد و رفت عی سرپسره
  ؟اروی نی بود ایک:   من
  مزاحم_ 
  ؟شناسھیاونوقت تو رو بھ اسم م_ 
  بھ دوستم برسونمیغامی پھی اومده بود شناسھیدوست پسر دوستم بود منم م_ 
  یفتی نریمنو بگ) سوار شد ( سوارشو _ 
  فتمینم_ 
  ری حال جمع کردنتو ندارم بگیریمی مفتیم_ 
  چپ ای از راست گفتی میتو راه ھر از گاھ.  مکث دستشو گداشت رو پھلوم کمی بعد

 .  تشکر کرد و رفتمیدی ھم رسیوقت.  نزد ی حرفنی اریبھ غ
 ....  صبحفردا
   پشت سرم اومد و نذاشتنی کھ آبتبستمیم در اتاقمو م بودم اداره داشتدهی رستازه
 چتھ ؟:  من
  میسالم ماھام خوب_ 
  بگو.  کیعل_ 
 . کارمون دارهیاومدم بگم سرھنگ محمد_ 
 .اومدم_ 
 : اومد و گفتیسرھنگ محمد.می جمع شدی سالن اصلیتو

 بھمون اضافھ ی کاردی جدیروی نھیاز فردا .گمی خب، بدون مقدمھ ملھیخ_ 
 اداره مشغول بھ نی سروان در ا٣ بھ بعد نی و ازانی اداره منی تازه بھ اشونیا.شنیم

 نی ھمزمان با انتقالشون بھ اشونیا.ی سروان زند و سروان نوران،یسروان ع.کارند
 ؟یاری یستوان عل.رنیگی درجھ ھم معیجا ترف

 بلھ قربان؟_ 
 شما رو ھم عیاشھ حکم ترف روند ادامھ داشتھ بنیبا توجھ بھ عملکرد خوبتون اگھ ا_ 
 .کننی ابالغ مگھی ماه د٤تا 
 .ممنون قربان_ 
 ان؟یسروان ع_ 
 بلھ قربان؟_ 
  خانوم ھستن؟دمونیھمکار جد_  بھ عھده شماست ی آموزش خانوم نورتیمسئول_ 
 ن؟ی داریشما مشکل_ 
 . قربانریخ_ 
 . سر کارتوننیپس برگرد_ 
 .چشم_ 
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 تازه کار درس بدم و اطالعات در ھی بھ دی کھ بانی نداشتم نسبت بھ ای خوبحس
 از دهیسپ.رفتم خونھ... منی خدایوا...ً بزارم، مخصوصا کھ دخترم بودارشیاخت

 .رفتم تو آشپزخونھ. چشمک بھم زد و رفت تو اتاقشھی و رونیآشپزخونھ اومد ب
 .سالم بھ مامان گلم_ 
 . شامتو بخورنی بش،یخستھ نباش.سالم_ 
 ھ؟یشام چ_ 
 .ایالزان_ 
 !آخجون_ 
 .یبده انقد شکمو باش_ 
 .امیلباسامو عوض کنم م. بابا مادر من ولش کنیا_ 
 . خب بجنبلھیخ_ 

 . زنگ خوردمی تو اتاقم و شروع کردم لباسامو عوض کردن کھ گوشرفتم
 بلھ؟_ 
 .ونوشھ ام.سالم_ 
 بلھ؟_ 
 . ندارمی من حرفنیاری بفی تشرنیتونیم_ 
 ًجدا؟_ 
 ن؟یندار یخب کار.بلھ_ 
 ً.فعال.نھ_ 
 ً.فعال_ 

 . آشپزخونھ نشستم پشت اپن و شروع کردم غذا خوردنی تورفتم
 ؟یآراسپ با ونوشھ حرف زد: مامان

 .ی قرار بزاری زنگ بزندیآره فقط شما با: من
 ؟...یدیفھم.ی ناراحت بشدی از االن بگم اگھ بھت بھ خاطر شغلت دختر ندادن نبایول_ 
 .بلھ_ 

 . تاحاال راجع بھش فکر نکرده بودمًقتای حقی بلھ، ولگفتم
 . بودزی ھم سر مدهی صبحونھ بخورم، سپزینشستم سر م. ادارهرفتمی بود؛ داشتم مصبح

 !ریبھ بھ صبح بخ: دهیسپ
 !!؟ی شنگول شدیدی منو دھی چر،یصبح شمام بخ: من
 !یای از عذب بودن در می دارشھی باورم نمی داداشیوا_ 
 ازش بدش دهی کھ سپی ھمون کارًقایروع کردم حرف زدن، دق با دھن پر شینجوریھم
 :ومدیم

  خونھ شوھر؟یری تورو تنگ کردم؟؟تو چرا نمی مگھ جاھیچ_ 
 . با تو سر کنھخوادی کھ می بدبخت اون،یھنوزم کھ ھنوزه آدم نشد_ 
 .از خداشم باشھ_ 
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 کھ با دھن پر نی دونھ زد پشت کلھ ام بھ نشونھ اھی اومد تو آشپزخونھ و ھوی مامانم
 : از من گفتیبانیحرف نزن، بعد بھ پشت

مھربون، خوش قلب، چشم ! زن آراسپ من بشھ خوشبختھی خب، ھرکگھیراست م_ 
 . کھ ھستسمی داره، موتور داره، پلنیپاک، خونشو کھ داره، ماش

 !دم مامان گلم گرم_ 
 !هریگی می رورونی بھ خوردش بیدیمادر من سرده انقدر ھندونھ م: دهیسپ

 !شعوری بیا: مامان
 !یدادی ھندونھ ھا بھ مام منی از اکمیخب _ 
 ! بده االن نھ مندیبھ تو شوھرت با_ 
 .ری بگیشازده دوماد برو واسھ آخر ھفتھ مرخص... خبلھیخ: دهیسپ
 چرا؟: من
 .ی برا جنابعالی خواستگارمیریم_ 

 : و گفتمدمی لپ مامانمو بوسرفتم
 ی پاری زنیی تو ھم برو پادهیسپ.رمھی درمیمن م! من قربون مامان جون گلم برمیا_ 

 . سنگان سبز شدی علف جنگل سی جانیشاھ
 مگھ اومده؟_ 
 .آره_ 
 ؟یک_ 
 .شھی می ربعھی_ 
 کھ رفت نیھم. برسھنی کھ بھ شاھنیی پادی سمت در کفشاشو برداشت و دودی دودهیسپ

 ! خندهریزدم ز
 .رسھی حسابتو مادیکوفت االن م: مامان

 ! من رفتمادیتا ب_ 
 .سادهی جلوم وادهی سپدمی سوار موتور کھ شدم دن،یی برداشتم و رفتم پادمویکل
 .یعوض... بکنم تو حلقتموی لژ کتوننیاالن حقتھ ا: دهیسپ
 . شدرمیًفعال خدافظ، د_ 
 .ریبرو بم_ 
 : اومد و گفتاآکوی ددمی کھ رسنیھم. ادارهدمی افتادم رسراه
 . ھرچند ھنوز آفتاب پرستھان،ی عیشاگردت اومد آقا_ 
 کجاست؟_ 
 .کنھی مشی سرھنگ معرفان،ی ھمھ بی دارن تا وقتفی تشریتو اتاق سرھنگ محمد_ 
 . لباسامو بپوشم، اومد صدام کنرمیخب پس من م_ 
 .چشم آقا معلم_ 
 نیتو و آبت ھمھ آدم، نی بھش آموزش بدم؟ادی چرا من بادونمیًاصال من نم.خف بابا_ 

 ن؟ی کاره ای چنجایا



 12 

 ...!نی دارییوای شانی نھ کھ بن،یشما فرق دار_ 
 ... قدرت درک بھم بدهھی ای خدایوا... نداشت؛ اما دخترهی مرد بود برام مشکلھیاگھ _ 
 ! داره؟یبیمگھ دختر باشھ چھ ع_ 
خدا بھ .دنی اداره دارن دور از چشم سرھنگ منو قورت می خانوماشینجوریھم_ 

 .دادم برسھ
  یی انگار مارلون براندویگی می جورھی. خب بابا برو لباساتو عوض کنلھیخ_ 
   بگوھی بھ بقنویا_ 

 یھمھ چ. و بھ اتاقم نگاه کردمزمی نشستم پشت مدمی اتاقم، لباسامو کھ پوشی تورفتم
  انگشتھی جا بھ جا کردم و زموی می روی کم وسائالھی. و مرتبزی بود؛ تمیعال
 زی تمزموی برداشتم و مبمی جی دستمال از توھیگرد و خاک داشت، .زی می رودمیکش

 : اتاقی اومد تونیآبت.کردم
 . سالنیجناب سروان جناب سرھنگ دستور دادن ھمھ جمع بشن تو_ 
 .امیاالن م_ 
 .چشم_ 
 نباشھ ما یھرچ. ستوانھ و من سرواننی آبتنکھی نداشتم ازیحس خوب. و رفتدی کوبپا

 حس خالص نی و از اومدی منی آبتعی حکم ترفگھی ماه د٤ تا یول...میباھم شروع کرد
سرمو .ادی تا سرھنگ بمی بودسادهی صف وایتو.رونیپا شدم از اتاق رفتم ب.شدمیم

سرھنگ و اون دختره سر .ھی نکنم دختره کاهً اصال نگکردمی می سعن،ییانداختم پا
 . نفر بودمنیرد من آخر کیسرھنگ ھمھ رو معرف.دنیرس

 ھا اتی عملیتو. مایروھای ننی ھستن، از زبده ترانی سروان عشونیا: سرھنگ
ھرکس کھ تحت . ھستنشونی مذاکره، مسئول آموزش شما ای ھستن برانھی گزیبھتر

 با نظم ی اداره ھی ما نمی شده، بھ خاطر ھمدی بوده مثل خودشون فعال و مفشونی امیتعل
 .می زبده ھستیروھای نیو انضباط و دارا

 .بلھ مشخصھ: دختره
 رو نی و آبتاآکوی دنمی کھ دختره رو ببنیسرمو کھ بلند کردم قبل از ا... آشنا بودصداش

بھ دختره نگاه ! تا٢٨ تا شده بود ٤ ی کھ چشماشون بھ جادمید
   بودھیسا... رو سرمختنی رخی سطل آب ھی... منی خدایوا...........!!!!!!!!!!کردم
!!!!! 

 
  ھیورود سا: فصل دوم                            

 
 

 یسرھنگ محمد...کردی من و داشت منو نگاه می چشایزل زده بود تو...شدی نمباورم
 شدیباورم نم!شدیباورم نم...دمیفھمی نمیچیھ...دمیشنی نمیچیھ.زدیداشت ھنوز حرف م

 ھی بشم کھ بعد از رفتن سای دوباره ھمون آدمخواستمینم...نمشی روز دوباره ببھیکھ 
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 آخر ،ی وایا... ونوشھ افتادمادی... سابق نبودمآدم من ھمون...دوستاش از نو ساختنش
 ... نبودمی حالیچیھ...ی خواستگاررفتمی مدیھفتھ با

 ان؟ی عان؟سروانیسروان ع_ 
 . بھ خودم اومدمنی آبتی و سقلمھ ی سرھنگ محمدی صدابا

 بلھ قربان؟_ 
 ن؟یمتوجھ حرفام شد_ 
 .بلھ، بلھ_ 
 .دی بھ کاراتون برسدیتونیخب م... .دوارمیام_ 

 .زدی من قلبم تند تند میآخ خدا. دنبالم اومدمنمی و آبتاآکوید. اتاقمی رفتم توعیسر
  شد؟؟؟داشی از کجا پنیا: اآکوید

 ؟یپرسیاز ما م: نیآبت
 ... نکردهریی ذره ھم تغھی یحت...ای خدایوا_ 

وگرنھ نفس . بود و دھنم بازنییسرم پا. ذره ھم عوض نشده بودھی ی حتگفت،ی مراست
 کھ دمی رو دھی در زد و سایکی ھوی افکارم غرق بودم کھ یتو.شدی برام مشکل مدنیکش

 : پرونده داد دستمھی و دیاومد جلو پا کوب.سرمو گرفتم باال. اتاقیاومد تو
 .ازهبا اج.دتونھی گفتن پرونده جدیسرھنگ محمد_ 
آب دھنمو قورت دادم و لبمو با .چشامو بستم، لبم خشک شده بود. و رفتدی پا کوبباز

 ھی داشتم دیام. دستم بودیھنوز پرونده تو.بعد دوباره چشامو باز کردم.زبونم تر کردم
 .خواب نبود... خواب وحشتناکھیخواب باشھ، 

 اتاق اداره ی کھ تموم شده بود و من ھنوز توشدی می ساعت٢ ھی ی کارساعت
 جز خونھ خودمون ییجا. خودمم اجاره داده بودمی برم خونھ، خونھ خواستمینم.بودم

 نگاه میبھ گوش. گرفتم اداره بمونممیتصم. برمخواستمینداشتم برا رفتن، خونھ بچھ ھام نم
 ٤ تا تماس ١٤از . امی تا پ١٠ پاسخ داشتم و یب  تا تماس١٤ تا حاال ٥از ساعت .کردم

  دادم و امی پدهیبھ سپ.دهی کھ داشتم از طرف سپییامھایوشھ بود و تمام پتاش برا ون
 :گفتم

 ."ًاداره کار دارم، فعال.نی منتظرم نباشام،یامشب خونھ نم"
 باز کردم کھ دمویدوباره پرونده جد. بودمزمیپشت م. خاموش کردممویگوش

کردم و تمرکزمو چمع .دمشیفھمی و نمخوندمشی دفعھ سوم بود کھ منیا.بخونمش
 ... خوابم بردی کدونمینم.شروع کردم بھ خوندن

 ...آراسپ جان...آراسپ...آراسپ_ 
 حالت تعجب ھیداشت با . و زل زدم بھشدمیاز خواب پر. دادمصی رو تشخھی سایصدا

 :کردیبھم نگاه م
 ترسوندمت؟؟؟_ 
  امرتون؟؟؟د،ییبفرما_ 
  سالم عشقم حالت چطوره؟؟؟یگفتیًھھھھ، قبال م_ 
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 .گذرهی سال م٥ ھیاز اون قض_ 
 .انی عی نبود آقاادمی دیببخش_ 

 .دی بھ خودش گرفت و پا کوبی جدحالت
 .آزاد_ 
 . اتاق منتقل کنننی بھ ازموی سرھنگ گفتن مستی نیاگھ مشکل_ 
 ؟؟؟یچ_ 
 ن؟ی خودتون موافقت کردروزی دستی نادتونیمگھ _ 
 من؟؟؟_ 
 .بلھ_ 
  موافقت کردم؟؟؟ی کردم، من کجایمن ب_ 
 .دوارمی گفتن امشونمیا. بلھ بلھنی گفتن؟شمامی متوجھ شدانیسرھنگ گفتن سروان ع_ 
 ... حواسنیلعنت بھ ا_ 
 . و رفتم اتاق سرھنگرونی اتاقم زدم باز
 ان؟ی شده عیچ_ 
 .نی بکنروزتونی دمی راجب تصمی نظردی تجدھی خواستمیم_ 
 م؟یکدوم تصم_ 
 . شھیکی ی من و خانوم نوری کھ اتاق کارنیا_ 
 .دمیپس درست فھم_ 
  رو؟یچ_ 
 .ً اصال حواست نبودروزی کھ دنیا_ 
 ...قربان_ 
 ؟ی خودت اعتماد ندارھ؟بھیچ_ 
 ...قربان خب_ 
 جواب منو بده؟_ 
 . ندارمنانینھ بھ خودم اطم_ 
 غلط تی وضعنیً دوما  تو با ام،ی غلطا ندارنی اداره ازیما تو.یکنی مجایًاوال تو ب_ 
 بھ نویا. دارمنانیً سوما من بھ تو اطم،ی خواستگاری بریخوای آخر ھفتھ میکنیم

 .پدرتم گفتم
 ...آخھ جناب سرھنگ_ 
 .ی بریتونی مکنمی نظر نمدیتجد_ 
 .چشم_ 
 ھی ھم بودن، البد قضیمی قدیسرھنگ و پدرم از دوستا.رونی و اومدم بدمی کوبپا

انگار . اومد جلودهیسپ.شب بود، رفتم خونھ. رو ھم پدرم گفتھ بود بھشیخواستگار
 : گفتدی کھ منو دنی داشتم، چون بھ محض ای داغونافھی قیلیخ
  شده؟؟؟یچ_ 
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 .یچیھ!کیعل_ 
 !جون عممون_ 
 .یچیگفتم ھ.گھی ول کن د،یریاه چقد گ_ 

 :دی از راه رسمامانم
 .سالم_ 
 .سالم_ 
  شده؟؟؟یچ_ 
 .خستم.یچیھ_ 
 . شامتو بخورای بریبرو دوش بگ.باشھ_ 

 . اتاقمی اومد تودهیبالفاصلھ سپ. تختی اتاقم و ولو شدم روی تورفتم
 .ی در بزنھی شھیبد نم_ 
  شده؟؟؟یزود باش بگو چ_ 
 .رونی برو بیچیھ_ 
 پس نزار خودمو بھ زحمت شده،ی بفھمم چگھی ربع دھی تا تونمی کھ میدونیخودت م_ 

 بندازم خودت بگو چتھ؟
د .رونی خوردم بیزی چھی خورمیبھ مامانم بگو شام نم. بزار بخوابمرونی برو بیچیھ_ 

 !ومدهی سگم باال نیبرو تا اون رو
 . بکپریبگ.جھنم_ 

 دهی حال سر و کلھ زدن با سپیحت. رو نداشتمی حوصلھ کسی نتونستم بخوابم، ولھرچند
 .رو

 ییًمعموال وقتا. آروم نشستھ بودیلی خدمی رو ددهی اداره کھ سپرفتمیشتم م داصبح
 زی چھی کھ دیکشی داشت نقشھ مای بود، دهی بزرگ رو فھمزی چھی ای کھ شدی مینجوریا

 .زینشستم پشت م. خوردن بودییمشغول چا... کنھتی اذویکیبزرگ رو بفھمھ و 
 .سالم: من
 .سالم: دهیسپ
  کوشن؟نایمامان ا_ 
 .ھنوز خوابن_ 
 شھ؟ی نمرتی؟دیمگھ تو دانشگاه ندار_ 
 .ومدهی ھنوز ننیشاھ_ 

 :دی و پرساوردی آخر طاقت ندهی برده بودم سمت دھنم بخورمش کھ سپلقممو
 ؟ی دوسش داشتیلیخ_ 
  تو؟یگی می داری االن ندارم؟؟؟چینیداشتم؟؟؟_ 
 ...گمی رو مھی ساست،یمنظورم ونوشھ ن_ 
 ؟؟؟یچ_ 
 . خودم بفھمم چتھگھی ربع دھی تا تونمی کھ گفتم م؟منیچرا تعجب کرد_ 
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  گفت؟؟؟یک_ 
 مھمھ؟_ 

در اتاقمو باز . ادارهدمیرس.رونی کاسکت موتورمو برداشتم و از خونھ زدم بکاله
بدون .گشتی میزی پرونده دنبال چھی و داشت تو زشی نشستھ بود پشت مھیسا.کردم

 از تو کشو برداشتم تا گزارش کار ویه کار و پروندزمیسالم نشستم پشت م
رفتم اداره کھ . شنبھ بود٥.ذشت گری دیلیاون ھفتھ خ.می نگفتیزی چچکدومیھ.سمیبنو

داشتم . دفترمیرفتم تو.ی خواستگاری برامی خونھ کھ برامی و باآکویکارامو بسپارم بھ د
 در رو ی کھ ستوان معتمداآکوی کھ ببرم بدم دست دکردمی مشت کاغذ جمع و جور مھی

 : اتاقمیباز کرد و اومد تو
 !بھ بھ، آقا آراسپ_ 
 ده؟ی رساآکوید!فرزام_ 
 !؟ی بدینیری بھ ما شیخوایتو نم.آره_ 
 ؟ی چینیریش_ 
 !ی مرغا شدی توام قاطیبھ سالمت!گھی متأھل شدنتو دینیریش!بھ_ 
 .دمی رو ھم مینیری شرمیاالن کھ نھ، بلھ رو بگ_ 
 .می کار داری کلاآکوی کھ امروز با درمیمن م.باشھ_ 
 .باشھ_ 

 .رونی از اتاق رفت بفرزام
 !مبارکھ_ 

 : آروم گفتمیلیخ. بوددهیرنگش پر.بھش نگاه کردم. بودھی سایصدا
 .ممنون_ 

 حالت بھش دست نی ناراحت اای شدی می عصبیلی خیًمعموال وقت. دماغ شدخون
دستمال رو از دستم . درآوردم و گرفتم سمتشبمی جی دستمال از توھی عیسر.دادیم

 از ھی حسم ھنوز نسبت بھ ساکردمیحس م! داشتمی حسھی.گرفت و روشو کرد اونور
 ھی خونھ دمیرس.رونیزدم ب  احساساتم رو سرکوب کردم و از ادارهیول. نرفتھنیب

تھ  نشسدهی اتاقم؛ سپیاز حموم کھ اومدم رفتم تو.رمی حمام تا دوش بگیراست رفتم تو
 .کردی نگاه مزمی می روی و داشت بھ پرونده زمیبود پشت م

 . ببندشخورهیبھ دردت نم: من
 .نھ جالب بود: دهیسپ
 و بعد ی بخوریاری و بعد قلبشو مثھ ھند جگر خوار در بی بکشوی کسھی کھ نیا_ 

 !!ھ؟ی نشھ پرونده جالبیی کھ شناسایصورتشو با ساطور داغون کن
 !آره بد نبود_ 
 .خوننی نمزای چنی ازیببندش، قبل خواستگار_ 
 . تو ھم زود حاضر شورون،ی برمیمن م.باشھ_ 
 . خبلھیخ_ 
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 ؟یدیگل خر_ 
 .میخری راه با ھم میتو_ 
 .یخوبھ بابا گفت از قبل گل بخر_ 
 .دونھی بخرم، خود بابا ھم مینیری گل و شستمیمن بلد ن_ 
 ؟یدی ھم نخرینیریش_ 
  خوبھ؟ی ادم؟خامھیخری مینھ چ_ 

 حاضر کشھیدو ساعتم کھ طول م.بدو زود باش...خاک بر سرت آراسپ_ 
 ! نرهادتیکراوات !یش
 . خب برولھیخ_ 
 با کت شلوار دمی پوشدی لباس سفھی. شروع کردم حاضر شدنرونی کھ رفت بدهیسپ

 رفتھ ادمیانقدر نبستھ بودم .رونی بدمی کشی کراوات مشکھی کشوم ی از تو؛یمشک
از اتاقم !فرزانھ... دختر خالم بودی تو عروسشی سال پھی کھ بستم ی بارنیآخر.بود

 :رونیاومدم ب
 ؟؟؟...بابا...بابا_ 
 .می بر؟بدویحاضر_ 
 ...نھ_ 
 ھ؟؟؟یپس چ_ 

 .زدی آشپزخونھ، مامان داشت با بابا حرف می تورفتم
 ! شوھرتو بھ ما قرض بدهنی دقھ اھیمادرم _ 
 !بر دارش! مال توایب_ 
 ... کراواتمو ببندنیبابا ا_ 

 ؟یستیمگھ بلد ن: مامان
 . رفتھادمیانقد نبستم : من
 ؟ی بستی بار کنیآخر: بابا
 . فرزانھیپارسال عروس_ 
 : داد و گفترونی نفسشو با صدا ببابا
 . برات ببندهدهی برو بده سپزنم،یبا مامانت دارم حرف م_ 
 . خبلھیخ.آه_ 

 :کراواتمو گرفتم سمتش و گفتم. جلوشسادمی و وادهی اتاق سپی تورفتم
 .ببند واسم_ 
 ؟یستیمگھ بلد ن_ 
 . ببندمی رفتھ چھ جورادمی_ 

 گرفت، زانوشو گرفت سمت خودش، کراواتو دور زانوش حلقھ کرد و شروع کراواتو
 :تموم کھ شد.کرد بھ بستن

 .نیبش_ 
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 . جلوش و کراواتو انداخت دور گردنم؛ بست و پاشدمنشستم
 .یدیپوشی مگھی دزی چھی ،ی شدگاردای بادنی انیع...گای نگاین_ 
 گارداست؟؟؟ی بادھی شبمی چد؛یببخش_ 
 کت ھی! اوناسنی عینگاه کن... کھپتمی گنده و چارشونس، تکلتیقدت دو متره، ھ_ 

 !ی کم دارنکی عھی ساده، فقط دی بلوز سفھی ؛ی با کراوات مشکیشلوار مشک
 ! بھ تختھ چوب تختشزدی منای ای با گفتن ھمھ ھمزمان

 .شھی مری دمیپاشو بر!خورمیاالنم چشم نم!نھی ماشیتو_ 
 .می خب برلھیخ_ 
 : برداشت و دستمو گرفت و گفتفشویک

 .می گلم بخردی کھ بامیبر_ 
 رونی بنویماش.ارمی در بنوی  کھ ماشنگی کوچھ و من رفتم سمت پارکمی رفتنای مامان ابا

 . چشممی داشبورد درآوردم و زدم روی از توموی دودنکیع.آوردم و ھمھ سوار شدن
  بخرم؟یگل چ...نیخب، نظر بد_ 
 : باال انداخت و مامان گفتی شونھ ابابا
 . خودت باشھی قھی سلدی بامیدونینم_ 
  خوبھ؟لیگال_ 
  ختم؟؟؟می برمیخوای تو سرتا، مگھ مزنمی میآراسپ حضرت عباس: دهیسپ

 : سرم و گفتی زد تومامان
 !ری بگادیاز بابات !!!ستی ن بارتیچیھ_ 
 ! بندازکھیحاال ت: بابا
 !؟ی آوردومیلی گل لمی برا خواستگارستی نادتیمگھ ! کدومھ؟راست گفتمکھیت_ 
 .آھا_ 
  کنم؟کاریخب من چ: من

 . بخردهی نگھ دار برو با سپی گل فرشھی یجلو: مامان
 .باشھ... خبلھیخ_ 

 داشتم گل ی گل فروشیتو.می شدادهی پنی از ماشدهی نگھ داشتم و با سپی گل فروشیجلو
 : بلندشددهی داد سپھوی کھ کردمیھارو نگاه م

 ... حرف دھنـــتـــو بــــفـــــھـــمی چـــیـــعـــنی_ 
 ی و ازش عذرخواھکنھی نگاه مدهی گل فروشھ داره با تعجب بھ سپدمی کھ کردم دنگاه

دادم دست گل . و دو تا کرمی آبھی د،ی سفھیچھارتا شاخھ گل رز برداشتم؛ .کنھیم
 : اومد و گفتی ھم با چھارتا شاخھ گل رز ھلنددهیسپ. کنھنشیفروشھ و گفتم تزئ

 .نیچی ھم باھاش بپنارویا_ 
 : دورش و گرفت سمتم و گفتدیچی کاغذ شفاف پھی کاغذ سرخ و ھی

 ...!شاالیمبارک باشھ ا!یبھ سالمت_ 
 .ممنون_ 
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 :دمی و پرسدهیرومو کردم بھ سپ.رونی بمی اومدی گل فروشاز
 ؟ی داد زدھوی شد یچ_ 

 تو ری ھمش تقصًگاردتونن؟اصالی کھ ھمراھتونن بادیی آقاگھی الدنگ برگشتھ مکھیمرت
 . خاک بر سرتی؟ا... بپوشگھی دزی چھیمگھ نگفتم ...شد
 . خوب بود؟ھمونای رز قرمزارو بھش اضافھ کردنی بعدشم تو چرا ام،ی خب برلھیخ
 .ی عالقتو از گالت نشون بددیآخھ نفھم با!داداش گلم!آراسپ جان_ 
 . شدری دمیبر_ 
 ی تونکھیا.نای ونوشھ ای خونھ میدی و رسمیدی ھم خرینیریسر راه ش.می افتادراه

 . بماندمی گفتی چیخواستگار
 ھفتھ خبر ھیبعد از .کردمی رو تحمل می خبری بدی ھفتھ باھی نی ایتو. ھفتھ گذشتھی

 و ی روز بلھ برون و نامزدنیی واسھ تعمی بردیکھ فردا شب، شب جمعھ، با.دیرس
 ھی محضر تا میقرار بود قبل از جشن بر.رمی بگی نتونستم مرخصیواسھ نامزد.عقد
 نداده بودن بھمون من و دوستام یچون مرخص. خونده بشھنمونی بتی محرمغھیص

 کھ ھر بردمی با خودم مدی باممی سیب. محضرمی اداره رفتی با لباسااآکوی و دنی آبتیعنی
 بودن و دستاشون تو دست سادهی کنار ھم وانی و شاھدهیسپ.وقت سرھنگ گفت برگردم

 ھی م ھدهیسپ. دور گردنشی شال قھوه اھی بود با دهی بلوز کرم پوشھی نیشاھ.ھم بود
 ھی بود با دهی پوشیاسی ی مانتو ھیونوشھ ! رو سرشی شال قھوه اھی کرم و یمانتو

رفتم کنارش و نشستم ! خوشگل شده بودیلیخ! کمیلی داشت، خشی نمم آراھی.دیال سفش
 بعد ٤ساعت .ھم اومده بودن) نینامزد آبت(و شاران ) اآکوینامزد د( کایمل.ی صندلیرو

 گنیم. دستم و فشار دادمی ونوشھ رو گرفتم توستد. شدی جارغھیص.از ظھر بود
 وقت چی من ھی؛ولیکنی می احساس شادیریگی دستت می عشقتو توی دستایوقت

 ...  کھیاال وقت.  بھم دست ندادی حسنیھمچ
 دی ھمون موقع سرھنگ خبر داد کھ بای درست توزدن،ی دست و سوت مھمھ

 :ونوشھ لبخند زد و گفت.دست زدن قطع شد.برگردم
 .نمتیبیشب م!دفترو امضا کن برو!برو_ 

 تا امضاء از محضرزدم ٢٨  ول کردم و رفتم سمت محضردار و بعد ازدستشو
 ونوشھ متوقف ی کھ با صدانیی پامیرفتی از پلھ ھا ممی داشتم،ی راھرو بودیتو.رونیب

 :شدم
 ...آراسپ...آراسپ_ 
 . االنامی منم منیجانم؟بچھ ھا شما بر_ 
 بھم نگاه کرد و بعد از کمی بھم دیونوشھ کھ رس. شدننی رفتن سوار ماشاآکوی و دنیآبت
 : گرفت و با بغض گفتقمی

 ؟...ی نرشھیم_ 
   برویخودت گفت. شمی مخی نرم توبشھ،ینم_ 
 ...شھی اما دلم تنگ مدونمیم_ 
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 !!تا شب؟_ 
 .اوھوم_ 
 .امیشب زود م_ 
دستاشو حلقھ کرد دور کمرم و ھر . عطرو دوست داشتمنی اشھیھم.دادی ماسی گل یبو

 :نگاھش کردم و گفتم.داشتداغ کھ نھ، تب .یلیخ.داغ بود.شدیلحظھ محکمتر م
 ... ھاشھی مرمید!برم؟_ 
 .ای زود بیبرو؛ ول_ 
 .چشم_ 

 : کھ بازرفتمی مداشتم
 آراسپ؟_ 
 !جانم؟_ 
 ... دقھ چشاتو ببندھی_ 
 ؟؟؟یواسھ چ_ 
 .ی من نرفتم چشماتو باز نکنیبعدشم قول بده تا وقت...تو ببند_ 
 .باشھ_ 

 .............. لبام حس کردمی لباشو روی کھ بستم گرمچشمامو
 چشام بستھ قھی دق١٠ رفت و من از شدت تعجب تا ھویکھ ...کردمی داغ مداشتم

 لبامو پاک کردم ی بچھ ھا با دستمال کاغذشیچشمامو باز کردم و قبل از رفتن پ...بود
ناخودآگاه .ساکت بودم و تو فکر. نشستمنی ماشیبعد رفتم تو. رژ ونوشھ برهیکھ جا

 .دمیکشی لبم میودستمو ر
 !!! ھافھمھی سرھنگ راحت مگھی نکن دعیآراسپ ضا: نیآبت
 !گھی دگھیراست م: اآکوید

 ھا؟: من
 ...! ھپروت موندهیبدبخت تو: نیآبت
 ...آھا: من

 یتو.میدی رسم؛ی و زود راه افتادمی با بچھ ھا حاضر شدعیسر. زود تموم شدی اداروقت
 خورد،ی میزی نھ چگفتی میزیبھ خصوص کھ نھ چ.دیرسیجشن پرھام دمغ بھ نظر م

 :رفتم سراغش.نداختینھ عکس م
 ! داداش؟یچطور!آقا پرھام!بھ_ 

 سال با ھم ھیانگار نھ انگار . بودی خوبیلیبچھ خ. سال بزرگتر بودھی از من پرھام
 .می داریتفاوت سن

 .خوبم_ 
 !ھوم؟!گھی دیما ھم کھ خاکستر_ 
 ... دعوام شد؛ گند زد بھ اعصابمقامی از رفیکیبا  یراستش قبل مھمون!نھ واال_ 
 ! دختر عموتھ ھایوللش بابا مثال نامزد_ 
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 فردا با یای میراست! کاش نشستھ بودمی کھ دعا کنرقصمی دور مھی شمیآره االن پا م_ 
 رون؟ی بمیھم بر

 کجا؟_ 
 .حاال ھرجا_ 
 . دارهی بستگگھینھ د_ 
 !مینی بشی بدبخت شدنتو بھ شادمیری جشن بگھی میخوای با بچھ ھا میچیھ_ 
 .کنمی نداشتم باھات ھماھنگ میباشھ اگھ کار_ 

Ok._ 
 .دیرقصیالحق و االنصافم خوب م.دنی وسط و شروع کرد بھ رقصدی پرپرھام
 ی و صحنھ میرفتی مدی تو اداره نبود، بایکار خاص. بودمونی بعد از جشن نامزدروز

 قرار شھ،ی کارم تموم م٨زدم و گفتم ساعت بھ پرھام زنگ .میکردی میقتل رو بازساز
 . دنبالمادیشد ب
 ی شلوغابونیخ.می مفتح قرار داشتابونی خیتو.رونی تموم شد و از اداره زدم بکارم
 . جلو پام زد رو ترمزنی ماشھی ربع ھیبعد از .بود

 آقا آراسپ؟: راننده
 ش؟یفرما_ 
 امی من مگھی مزنگھیپرھام خودش گفت م.من دوست پرھامم، اسمم ماھانھ.سالم_ 

 .دنبالت
 اما ماھانو شناختم،ی پرھامو می دوستاتیاکثر. پرھام اس دادم و ازش مطمئن شدمبھ

 .میسوار شدم و راه افتاد. فاب پرھام بودقیرف. بودمدهیفقط اسمشو شن
 ھ؟ نداره کیبی عم،ی ھم برھی دنبال بقدیبا_ 
 .مینھ بر_ 
 نفرشون آشنا نبودن، ٢. بچھ ھا سوار شدنھی تا چھارراه نگھ داشت و بق٢ بعد از بایتقر
 شناختم،یً کھ اصال من نممیرفتی می سمتمیداشت. ندادم اما رفتارشون مشکوک بودیتیاھم

 ... پرھام نبودی برایی ھم پر شده بود و جانی ماشیاز طرف
 اد؟یمگھ پرھام نم_ 
 .ادی خودش منی؟چرا اون با ماش...ھا_ 

 ...میشدی از شھر خارج ممیداشت
 م؟؟؟یری کجا مرون،ی بمیری از شھر ممی دارنم،ی ببسای واقھی دقھی_ 

 . گلومری چاقو گذاشت زھی کھ پشتم بود ی کھ تموم شد پسرحرفم
 .برمی شاھرگتو می کلمھ حرف بزنھی_ 

چشامو .میًاز شھر کامال خارج شد. بودی کار حرفھ انی ای پس تود،یلرزی نمدستش
 صدا از ھی.گفتمی نمیزیچ.می کارخونھ متروکھ شدھیوارد .می شدادهی پنیبستن و از ماش
 :پشت سرم گفت

 ... چرا دمغ بودمگمیحاال م_ 
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 نفر ٦_٧ًحدودا .  سرم و شروع کردن بھ زدنختنیبا دوستاش ر... پرھام بودیصدا
 شکستن یصدا...رهی نمادمی کھ تو تموم عمرم دمی شنیی اون دعوا صدایتو.بودن
 :پرھام نشست بغلم، دستمو گرفت و گفت.دمی شکستن دستمو با گوشام شنیصدا...دستم

 .یزنی رو بھم مینامزد. ونوشھ شوالیخی بگم؛ی بھت مزی چھی_ 
 : گفتمی غرور و لجبازی رواز
 . فکرشم نکنیحت_ 

 و می شدنی دوباره سوار ماشیکیبھ  تا ٦_٧ یبعد از اون دعوا. شروع کردندوباره
 ام ادهی پنیاز ماش. رو نگھ داشتننی تا ماشمی کردی رو طیادیمسافت ز.میراه افتاد

 : دادمصی رو تشخنی آبتیصدا. خونھ رو زدنھیکردن و زنگ 
 بلھ؟_ 

 : گلوم گفتری کھ چاقو گذاشتھ بود زی پسرھمون
 . آوردمی امانتکم،ین؟پیی پانیای چند لحظھ بشھی مدیببخش_ 
 . اومدمسایوا_ 

 :نیی اومد پانیآبت. بھ سرعت ازونجا دور شدنی شدن و ماشسوار
 آراسپ؟؟؟_ 

 چشام ی بغلش و چشم بند رو از روی سرمو گرفت تونیآبت. ھنوز بستھ بودچشام
 داشت، بھ خاطر یادی زی چراغ برقاری داخلش بود تنی کھ خونھ آبتیکوچھ ا.برداشت

توان حرف زدن .از شدت نور چشامو بستم.وشن بود اونجا مثھ روز رنمیھم
 :زدی صدام می صورتم و ھی توزدی منیآبت.نداشتم

 ؟؟؟...؟؟؟آراسپ...آراسپ_ 
 .دمی نفھمیچی ھگھی دھیبعد چند ثان. بھش بگم نزنھتونستمی نمیحت

 :دمیشنی بچھ ھارو میصدا
 .ادی بھ ھوش مگھی ساعت دمیقربان گفتن تا ن: اآکوید

 . باز کردن چشام رو نداشتمییھنوز توانا. سرھنگم اونجا بودپس
بھ ھوش کھ اومد و حالش بھتر شد تھ و توه . ادارهگردمیخب پس من بر م: سرھنگ

 . بودهی سر کری زنینی ببنیاریماجرا رو در ب
 .چشم_ 

 حدس بزنم نفر سوم تونستمینم......ن،ی آبتاآکو،ید. نفر بود٣ ی پای صدادن،یپاکوب
 . بودستادهی باال سرم اھیچشامو باز کردم، سا.ھیک

 ؟؟؟یداداش خوب: نیآبت
 . تکون دادمسرمو
 : گرفتھ گفتمیبا صدا.کردی درد میلیپھلومم  خ. گچ بود، پامم تو آتلی تودستم

 پھلوم؟_ 
 . خط کوچولو افتادهھی: اآکوید

 ...حس نکردم....  یعنی...سوختیاما اون لحظھ نم_ 
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 ...ارمی برشیاگھ گ_ 
 . بود کھ جوابشم گرفتی حساب شخصھیوللش، تسو_ 
 کمی پات لی فقط آشارنی آتلھ بعد درش می ھفتھ توھی شھ،یپات زود خوب م: نیآبت
 .یری بگی استعالجی رو باس مرخصی ماھ١ ھیاما واسھ دستت . شدهدهیکش
 .گفتی نمیزی چھیسا
بھ خانوادتم .مونھی مشتی پادی از بچھ ھا میکی اداره، شب می برگرددیما با: اآکوید
 .یًتا شب فعال با. رو بھ زور کندهدهی شر سپنمیشاھ. نگویزیچ

 . حالتون بھتره بشھدوارمیام: دمی رو شنھی سای صداباالخره
 . جا خون دماغ شدهدر
 . دستمال بدهھی نیآبت: من
  اشارهھی بده بھ من کھ با سر بھ ساخواستی دستمال برداشت و مھی زی می از رونیآبت

 ھی. اشاره کرد بھ صورتشنی با تعجب نگاه کرد و آبتھیسا.ھیگرفتش سمت سا.کردم
 : و دستمال رو گرفتدی بھ پشت لبش کشیدست
 .ممنون_ 
 حالتون خوبھ؟: نیآبت
 .ستی نمیزیچ...آره_ 
 .خداحافظ.نمیبی متونویکی شب گھ،ی خب دلھیخ: من
 آرامبخش بھ سرمم ھی اتاقم و ی پرستار اومد توھی.رونی از اتاق رفتن بی خدافظبعد

 :وصل کرد
 ! جناب سرواننی دارادیخاطر خواه ز_ 
 ؟...بلھ: من
 !گھ؟ی دنیسروان ھست_ 
 ... جملتونو نگرفتمیبلھ، ول_ 
  نامزدتون بودن؟رونی کھ از اتاق رفتن بیخانوم_ 
 چطور؟؟؟_ 
 مونھیساعت باال سر آدم م١٠ کنھی متی خودشو اذینطوریآخھ فقط نامزد آدم ا_ 
 ؟یچ_ 

 : لبخند زد و گفتھی
 خانوم کھ ھمش نی ساعت ا١٠ نیتو ا.نیھوشی کھ ساعتھ ب١٠!ن؟یتعجب کرد_ 

 مارستانویخواھرتونم کھ ب.زدنی بھتون سر مادی تا خانومم بودن کھ ز٢ بود، شتونیپ
 داری ب٢ ساعت ن،ی استراحت کن٢تا ساعت . نگرانتونھادیز.رو سرش گذاشتھ بود

 .نیشیم
 ........یکی اون ی ونوشھ بود، ولشونیکیازاون دوتا .رونی اتاق رفت باز
 ...ی سر پسرم آوردن، دستشون بشکنھ الھی چھ بالنیبب_ 

 . دست مامانم بودیدستام تو... مامانم بودم، چشمامو بھ سرعت باز کردمدلتنگ
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 ... قربون اون چشات بشمی؟الھ... مامانی شدداریب_ 
 ...!مامان_ 
 ... مامانیگی اون صدات بشم کھ انقدر قشنگ می فدای الھی؟ا...انجان مام_ 
 ...!مامان_ 
 ...گمی نمگھی؟باشھ د... برمیآخھ قربون تو نرم قربون ک_ 

 شناختمی کھ می بزرگ داشت، ھرکشھی شھی کھ توش بودم یاتاق. اون جا بودبابامم
 .شھی بود پشت شسادهیوا
 سادن؟ی چرا اون پشت وانایبابا ا_ 
 .ستھ گل مادرتھد_ 
 .ی وقت از خواب نپرھی تو کھ انیگفتم ن_ 
 . توانی بنیبگ_ 

 : ھمھدنی و دی اومدن تو و بعد از سالم و احوال پرسھمھ
 !! کو؟؟دهیسپ_ 
 ! ببندهلیرفتھ امامزاده دخ: وایش
 تا دستھ گلشو بزاره اونجا گشتی جا مھی کھ داشت دنبال یدرحال. دختر عمم بودوایش

 :گفت
 . دخترنیکچلمون کرد ا_ 
 .نمشی ببادی بنیزنگ بزن_ 
 . شما دوتامنیخودتونو کشت_ 
 !بزززززززنگ_ 

 نداشتم یحس نگران. بود ونوشھ بودومدهی کھ مالقاتم نیتنھا کس. مالقات تموم شدساعت
 ... خواستمیفقط م

 : ھمھ رفتن پرستار امد تو و گفتنکھی از ابعد
 نامزدتونھ و گھیم.نتتونی ببخوادی و مدهیبوده و االن رس تھران نگھی امده و می خانومھی

 .اسمشم ونوشس
  تو، کجاست؟ادی بنیبگ_ 
سرو صدام راه . دارهتی ربع، چون وقت مالقات تموم شده و واسم مسئولھیفقط _ 

 .نیننداز
 .باشھ_ 

 .تنھا بود. تو اتاقمدیچی سالم ونوشھ پیصدا
 . سالمکیعل_ 
 . بگم و برمیزی چھیبھ قول خودت اومدم ...آراسپ_ 
 بگو؟_ 
 یتونی و می ھستی پسر خوبدونمیم...می نامزد کردشی دو روز پنی ھمدونمیآراسپ م_ 

 دوست ویکیًمن قبال .... باھات بمونمتونمی نمیول...یول...ی کننمیاز ھر لحاظ تأم
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 دوست پسر دوستم نبود، یدی کھ دیاون روز اون پسر... زدبشی مدت غھیکھ ...داشتم
 خوادیاومده بود بھم بگھ برگشتھ و م... دارمالقھً بود کھ من واقعا بھش عیدوست کس

 ...شمی با تو خوشبخت مکردمی شده بود و من اون موقع فکر مری دیکنار من بمونھ ول
 . شد بھ نفرتلی تبدھی ثان١ در عرض حسم

 .کنمی رو فسخ نمغھیص...بسھ_ 
 ...آراسپ_ 
 تو خوامی من میتا وقت...ستمی نیکنی کھ تو فکر میمن اون آدم...دھنتو ببند...خفھ شو_ 
 ماه صبر ٦ دیحد اقل با... کھ معشوقھ منھ و عاشقمھی رو باز کنی نقش کسدیبا
 طبق دی بای ولرمیگی جلوتو نمی باشیخوای کھ می ماه با اون٦ نی تو ایتونیم.یکن

 کھ ی رفتار کنی طوری جون مادرم قسم اگھ بخواھب.ی کنی زندگگمی کھ من مینیقوان
 و اخالق گندمو تحمل ی کھ التماسمو بکنی کننی صرف ادی باتوی بفھمھ کل زندگیکس
 بود جون ی دفعھ انی دومنی کھ از خدا گرفتم ای سال عمر٢٥ نیونوشھ تو ا.یکن

 . کردمیپس فکر نکن کھ شوخ.خوردمیمادرم رو قسم م
 ی بودم جلوستادهی از رو تخت بلند شده بودم و ازدمی کھ داشتم حرف می مدتیتو

 .ونوشھ تا نگام کنھ و حرفام خوب تو گوشش بره
 ی زل زد تودی جا کھ رسنیبھ ا... (فرستمیمن فقط اومدم بگم کھ فردا حلقھ رو پس م_ 

 .رهی نمادمی لبات از نیری و طعم شای مھربونچوقتیھ(: چشام و گفت
چشاشو بستھ بود و دستش . گوشش خوابوندم کل اتاقو پر کردری کھ زی ادهی کشیصدا
 : شدم و در گوشش گفتمکشینزد. صورتش بودیرو
 و اقتی لی بی واسھ آدماامویمنم عادت ندارم مھربون...دونستمی و نمیھرزه بود_ 

 کھ از پرھام بھ خاطر تو خوردم بزنم ییحقشھ االن بھ خاطر کتکا.ھرزه حروم کنم
 سادمیسر قسمم وا.کنمی مھی کھ با پرھام دارمو با خودش تسویاما حساب.لھت کنم

پس .کنمی نابود متوی زندگی پس بفرستفردا  و حلقھ رویونوشھ، اگھ پا رو دمم بزار
 . کھ پرستار بھم مھلت داده تموم شدهی ربعھی.رونیحاالم گمشو ب.یبھتره حماقت نکن

 کھ با یی داشتم وقتای چھ حسدمیفھمیحاال م.رونی از اتاق رفت بی حرفچی ھبدون
 یمن فقط برا. تلخ کردموی از زندگی احترام احمقانھ کھ بخشھیھوس و ...ونوشھ بودم

 یول. ازدواج با اون اقدام کرده بودمی بھ حرف خونوادم احترام بزارم زود برانکھیا
ھمون . شده بودم و تازه شناختھ بودمشخالص م کھ داشتیاالن از اون حس مذخرف

 کھ من ستی نیونوشھ کس... رو دوست دارمھی کھ من ھنوز ساگفتیحس ھم بھم م
 . باھاش ازدواج کنمدیدوسش دارم و با

 . پرستار اومد سراغمھی بود کھ ٩ ساعت شب
 .وقت قرصاتونھ.سالم_ 
 ومده؟؟؟ی از ھمکارام نی کسد،ی ببخشیراست.یمرس_ 
 ... اومدنی خانومھیچرا _ 
 خانوم؟چند وقتھ کھ اومده؟؟؟_ 
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 .شھی می ساعتمی نق،ی دق٢٠ ھی_ 
 یتو.نھی اتاق بشی توادی و بدمی من خوابمی تو؟بگادی بنی بگنی کھ رفترونی بشھیم_ 

 .سھی واتونھی کھ نممارستانی بیراھرو 
 .باشھ:  و گفتدی خندپرستاره
 اتفاق ی بودم کھ بشنوم ھرچ کردهزیگوشامو ت. بستم و منتظر شدمچشامو

دوست داشتم چشامو باز کنم و ... اومدی کسی پای و صدادی در چرخی رهیدستگ.فتھیم
 ...: آرومم کردھی سایصدا...شدی نمی ولنمش،یبب

 ...ی خوابیحاالم کھ بھ ھوش اومد_ 
 ...زدی صداش بغض موج میتو
 گھیپاشو بھ و د...؟پاشو...کنمی دارم بدون تو دق مینی  ببی پاشیخوایآراسپ نم_ 
 ...کشمینم

 باز کنم، تونستمی نمیدوست داشتم ول.چشامو باز نکردم. اتاق رو پر کردی فضاسکوت
 دای باالخره جرئتشو پی ولد،ی چقدر طول کشدونمینم.رونی برفتی از اتاق مھیوگرنھ سا

 پتو از ھی. کنار تخت من خوابش برده بودی صندلھی یرو.کردم و چشامو باز کردم
 ... تختم و نگاش کردمینشستم رو.روش  تخت ھمراه برداشتم و انداختمیرو
 . مرخص بشممارستانی گذشت و قرار شد از بی دو روزھی قضنی ااز

ونوشھ نقششو خوب . و ونوشھ روز مرخص شدنم بودننی شاھده،ی بابام، سپمامانم،
 کھ بھ مامانم ییوقتا.رفتی و قربون صدقم مدیچرخی پروانھ دورم منیع.کردی میباز

 محل سگ بھ ونوشھ دهیخدا رو شکر سپ. لھش کنمخواستی مامان جون دلم مگفتیم
 : گفتوشم کھ ونوشھ آروم دم گشدمیداشتم حاضر م.دادینم
 .کارت دارم_ 
 ً.بعدا_ 
 . االننیھم_ 
 .ًگفتم بعدا، سگم نکن ونوشھ_ 

  شما دوتا در گوش ھم؟نیگی میچ: مامانم
  خونھ؟می ما دوتا با ھم برشھیم.یچیھ: ونوشھ
 .دیباشھ با ھم بر: مامانم

 .گردمی سر برم اداره، واسھ شام برمھی دیمن با: من
 ؟یستی نی مرخص؟مگھیواسھ چ: مامان

 برو واسھ شام نایونوشھ توھم با مامان ا.امی و زود مرمی کار دارم مھی یچرا ول: من
 .امیم

 .باشھ:  مکث کرد و گفتکمی ونوشھ
 کتک یتا اون روز بھ سرھنگ نگفتھ بودم از ک. دربست گرفتم و رفتم ادارهھی

 ی حکم صادر کرد براھی موضوع رو بھ سرھنگ گفتم سرھنگ نکھیبعد از ا.خوردم
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بعد از شام ونوشھ .رفتم خونھ.سی پلھیبازداشت پرھام و رفقاش بھ حکم ضرب و شتم 
 . اتاقم و نشست رو تختمیھمراه من اومد تو

 .د باش بگو، خستمزو: من
 دی کھ بایی تونی مدت انیبعد از ا... شرط دارمھی ی ولکنم،ی ماه صبر م٦من : ونوشھ
 . نھ من،ی رو بھم بزنینامزد

 .آماده شو برسونمت.چرت نگو بابا_ 
 بھ ھمھ بگم، پس انوی االن جرنی ھمتونمیم. آراسپیبھتره بھ حرفم گوش کن_ 

 .ی شرطمو قبول کنیمجبور
 .شدی نمی ولرون،ی ونوشھ رو از اتاق پرت کنم بخواستی دلم میلیخ_ 

Ok_،قبول. 
 .حاال لطف کن منو برسون خونمون.نیآفر_ 
 تخت بلند شده بود و دم در ی حرفش از رونیونوشھ ھمراه آخر. پاشدمی صندلی رواز

 جلوش و زل زدم تو سادمی اتاق وایآروم رفتم سمتش، گوشھ . بودستادهیروبھ من ا
 ...چشاش
 ؟... عقبی برشھیم: ونوشھ

 ...نھ: من
 ...رمیخب من م_ 
 . و مانع شدمواری دی بره کھ دستمو گذاشتم روخواستیم

 ...ی زدمھی روم خینجوری اادیخوشم نم_ 
 ... باھات خوش بگذرونمکمی خوادی دلم م،یدونیست؛میمھم ن_ 

ت چپم دکمھ  ونوشھ و با دسی نھی قفسھ سی گچ بود گذاشتم روی راستمو کھ تودست
 ھم ی دندوناشو روی کھ چھ جوردمیدیونوشھ چشاشو بست و م. باز کردمزموی بلیھا

 ...دهیفشار م
 ...یفی کثیلیآراسپ خ_ 
 .گفتنی منوی دخترا قبل تو ھم ھمدونم؛یم_ 
 ...کشمی مغی جیبھ خدا اگھ بھم دست بزن_ 
 ماه ٦ ماه ھرکار دلم خواست انجام بدم، بعد ٦ رفتھ؟قرار شد من ادتیمگھ .یتونینم_ 

 من از ی بگیخوای؟می بگی چیخوای اتاقم می توانی بنایبعدشم مامان ا...یتو بتازون
 !!آره؟؟!!ترسم؟؟؟ینامزدم م

 ونوشھ رو ی مانتویدکمھ ھا.دیلرزی بدنش مزد،ی ھنوز بستھ بود و نفس نفس مچشاش
چشام رو از قصد رو بدنش .کردی تنش نمیزی مانتوش چریو زتابستون بود .باز کردم

 .از خودم بدم اومد، ھرچند کھ از اولشم قصدم فقط ترسوندن ونوشھ بود...چرخوندمیم
 ... برو عقبکنمیخواھش م...آراسپ_ 

 حرکت برش ھیلباسمو کھ افتاده بود پشتم و با .از ونوشھ فاصلھ گرفتم. کرده بودبغض
 دستاشو گذاشت ن،ی زمیونوشھ نشست رو.گردوندم رو شونھ ھام و بستم دکمھ ھاشو
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 اتاقم ی پنجره ی جلوسادمیوا.شدیکاش خفھ م. کردنھی صورتش و شروع کرد گریرو
 کردنش تموم شد برگشتم برم ھی گرنکھیا  بعد ازکمی.رونیو نگاھم رو دوختم بھ ب

 زانوھام نشستم و دکمھ یرو. خوابش بردهدمید کھ میطرفش و بھش بگم حاضر شو بر
 و بھ مامانم گفتم زنگ بزنھ خونھ ونوشھ و رونیاز اتاق رفتم ب. مانتوش رو بستمیھا

 و ابھ اتاق من بخوی گفتم کھ با ونوشھ تودمیبھ سپ.مونھی مشمونیبھشون بگھ ونوشھ پ
 . بخوابمدهی اتاق سپیمن تو

************* 
 ...ماه بعد ٦

  آراسپ؟؟؟ی کھ راه انداختھی ای چھ بازنیا: مامانم
 ھای اکنم؟بابای می من دارم مار و پلھ بازنیکنیچرا ھمھ شما فکر م.ستی نی بازنیا_ 

 ...کنمی خودمو اداره میّالناس من دارم زندگ
 بھ ی برای منطقلی دلھیً اداره کردنش؟؟؟اصال یعنی تی گفتھ تباه کردن زندگیک: بابام

  تو؟؟؟ی دارتیھم زدن نامزد
 افشی قخوره،یپدر من، مــــــــــــن ونوشھ رو دوست ندارم، حالم ازش بھم م_ 

 ... شده واسمیتکرار
  گوشمری بابام زد زدمی حرفم کھ رسینجای ابھ

 کھ باھاش نامزد ی غلط کردی کھ ونوشھ رو دوست داریاگھ مطمئن نبود_ 
 و بعد ی مدت تو دستت نگھش دارھی کھ تھی اسباب بازایمگھ دختر مردم لباس ...یکرد

  دور؟؟؟شی بندازیھروقت ازش خستھ شد
از اولشم اصرار شماھا بود کھ .کنمی نمی با ونوشھ زندگگھی من دنی نخواای نیبخوا_ 

 . خودتونھریپس تقص. خودمیباھاش ازدواج کنم نھ عالقھ 
 راست رفتم ھی.رونی مبل کاپشنم رو برداشتم و از خونھ زدم بی زدم و از روحرفمو

 ھیسا. اداره و در اتاقمو باز کردمدمیرس. بود ھم کار داشتمھی سافتیامشب ھم ش.اداره
 :سرش رو برگردوند و با تعجب نگام کرد

 ...سالم: ھیسا
 . پرونده ناتموم داشتم اومدم روشون کار کنمی سرھی.سالم: من
 .آھا
وقت و روز .میو فسخ کن رغھی از چندروز جر و بحث با مامان و بابام قرار شد صبعد

 من بودن ھم ی ھم خونواده م،ی محضر نشستھ بودیتو.می کردنییمحضر رو تع
 .خونواده ونوشھ

 ن؟یمطئن: ...محضردار
 .بلھ: من
 ؟یدخترم شما چ_ 
 . ھستن حاج آقای راضشونمیا_ 
 ن؟ی ھستیشما راض. جواب بدندیدختر خانوم خودشون با_ 
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 .بلھ: ونوشھ
 . کردریی نظرتون تغدی روز بھتون مھلت بدم شا٣ نیبزار: محضردار

 .دیی بفرمای رو جارغھی حاج آقا، شما صکنھی نمرییمن نظرم تغ: من
 .نی رو امضاء کننجای انیای بنی خب اگھ مطمئن ھستلھیخ_ 

 ؟...می حرف بزنیی تنھاشھیم...نھ: ونوشھ
 . ھمونجانی ببرفی تشرھی روبھ رو خالاتاق
 . اتاقی تومیرفت
 .نچ، زودباش حرفتو بزن: من
 ... شدممونی پشمن
 ؟یخب کھ چ!ھھ

 : بغلم کردھوی ونوشھ
 ...کنمی؟ازت خواھش م... نموندهی حسچی ھیعنی...تروخدا...تروخدا_ 

 داشت ازش بھم گھیحالم د.رونی رو از خودم جدا کردم و از اتاق رفتم بونوشھ
 :سادمی محضردار وازی میجلو. کل محضر رو پر کرده بودشی گریصدا.خوردیم

 کجا رو امضاء کنم؟_ 
 ...نجایا_ 

 ...: کھکردمی امضاء مداشتم
 ...بزار بھتون وقت بدم پسرم...دوستت داره_ 
 .شھیبا من باشھ خوشبخت نم.شمیًاتفاقا چون دوسم داره مصمم تر م_ 
 .رونی از امضاء کردن بدون نگاه کردن بھ پشت سرم ازونجا زدم ببعد

 ...پرمخاطره بوده شھی من ھمیزندگ
 ھم گفتھ بود کھ ھیسا. گفتھ بودمھی بھ ساوی ھمھ چًبای تقرمارستانی بھی از اون قضبعد

 . رفتشی سال پ٥چرا 
 

  شروع: فصل سوم                              
 
 

چون دوست داشتم و . شغل بشمنی گرفتم وارد امی بود کھ تصمشی سال پ٥: ھیسا
 بھ شدت بھت دمی  فھمدمتی کھ دیاز زمان. کنمداتی پقی طرنی از اتونمی مدونستمیم

سامان ... اما،ی تو با ھمھ فرق داردمیفھم... حس من متقابل بودنیعالقھ دارم و ا
 نی اتونھی کھ مدونستمیم... اجراذارهی پدرمو مک کرده بود کھ چدیتھد... کرده بوددمیتھد

 کنم ی بود کھ من بھت کم محلنیھ ا نکننکاروی کھ انی ایتنھا شرطشم برا...کارو بکنھ
 کھ خودشو بھ نی بھ ایازی و نیشکنی می کار من بھ قدر کافنی تو با ادونستی، چون م

 من دی ماه تھدھیبعد از ...  کھ از تو خورده بودیی انتقام کتکای براستیزحمت بندازه ن
 ھم بود، اما از ی اگھی دی کنم راه ھاداتی کھ پنی ایبرا...مجبور شدم با تو تموم کنم
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 ھم سخت ادی شغل زنی خودم فکر کردم اشیپ. دیفھمی سامان زودتر می اگھیھر راه د
 کمیاما . کنمدای رو تحمل کنم تا تورو پی ایعالوه بر اون حاضر بودم ھر سخت.ستین
 ...خواستمی کھ میی بھ جادمی رسرید

 .شھی درست می ھمھ چی ونوشھ رو براش شرح دادم و گفتم بھ زودھی تمام قضمنم
 مھم و یلی ختی مأمورھی. من و ونوشھ گذشتھ بودی غھی کھ از فسخ صشدی میماھ ٥

 ھم اونجا بودن و تشک ی آتش نشاننیم؛مأموری بھ محل اعزام شدیھمگ.میحساس داشت
 بود، من ھم قرار بود با خود یری گروگانگھی تمونیمأمور.نجات رو آماده کرده بودن

 یًبود بھ اسم مھرانھ کھ ظاھرا معشوقھ   دخترھیگروگان ... حرف بزنمریگروگانگ
 طبقھ ٢٠ ساختمون ھی ی اونا باالیھر دو. بوده و بھش جواب رد داده بودهرهیگروگانگ

 و ھر لحظھ ممکن بود دادی گوش نمیمھران مسلح بود و بھ حرف کس. بودنستادهیا
 دم ھماھنگ کری آتش نشانیأمورا و با مدمی ضد گلولھ رو پوشقھیجل.وارد عمل بشھ

 آماده ی ضلع شرقری تشک رو زیکیاون . ھم آماده کننگھی تشک نجات دھیکھ 
 : دستم رو گرفتھی کھ ساشدمیداشتم وارد ساختمون م.کردن

 ...!آراسپ
 ؟...بلھ

 ... خودت باشمراقب
 : لبخد زدم و گفتمھی

 !امی مزود
 ... پشت بومی رودمیرس

 .سایسرجات وا: مھران
 .باشھ.باشھ: من
  باال؟؟؟ھـــا؟؟؟یای بھت گفت بیک_ 
 .خب؟حاال آروم باش...می حرف بزنکمیمھران من فقط اومدم با ھم _ 
 .زودباش. درارقھیاسلحت رو با جل_ 
 ...باشھ_ 

 .دمی کشرونی از تن بقموی رو دراوردم و گذاشتم جلو پام و جلاسلحم
 ...نوریاسلحتو بده ا_ 
 .دادم سمتش پام اسلحھ رو ھل با

 .دستی فایحرف زادن راجع بھ من و داستانم ب.؟ھھی حرف بزنی راجع بھ چیاومد_ 
  سوال بپرسم؟ھی_ 
 ...بپرس_ 
 ؟ی بھ کشتن بدی رو کھ دوسش داری کسیخوای؟چرا م...چرا_ 
 ...عـــاشـــقـــشــــم...من مھرانھ رو دوست ندارم_ 
 ... عشقگنی کھ نمنیخب بھ ا_ 
 . بشھدی ھم نبای اگھی مال کس دشھیھم من نممھرانھ اگھ س_ 
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ھمش ھم بھ ... ھفتس کھ از نامزدم جدا شدمھیمن تازه ...مھران خوب گوش کن_ 
 نینھ چرا دروغ، ا... بود و بھ منم نگفتھ بودی اگھی دی بود کھ اون دلش جانیخاطر ا

 گھی دی بود کھ دل منم جانی بھ خاطر اگشی چھارم دکی... بودھی چھارم قضکیفقط 
 .می ھوس زود گذر داشتھی فقط فتمون بود کھ جلی دلنی بود و نصفشم بھ ایا

 ی بود؟پس چرا نرفتگھی دیکی شی دلت پیگیمگھ نم!سھی آقا پلھیھھ داستان جالب_ 
 شش؟؟؟یپ

 کھ دوسش داشتم از ترس یاون...گم کھ نھ درواقع... گمش کردمشی سال پ٥چون _ 
 دای رو پگھی ھمدیما وقت. ولم کرد و رفتفتھی نی اتفاق وادی سر خانوادش نیی کھ بالنیا

ًمھران تو اگھ واقعا عاشق مھرانھ . رو گذاشتھ بودممی کھ من قرار خواستگارمیکرد
 برسھ جھی نتنی و ھھم خود مھرانھ بھ اھیمن، ھم بق بزار ھم. االن ولش کننیھم...یا

 ی شوھرش ھم بشی اگھ بتونی باشھ حتگھی دیمھرانھ اگھ قلبش جا...یًکھ واقعا عاشق
 ... .ادیولش کن ب... در اون صورتنیکشی چون ھردوتون زجر مدس،ی فایب

 بود دهیرنگش پر. حرکت مونده بودیمھرانھ از ترس و شوک ب.مھرانھ رو رھا کرد_ 
 :صداش زدم.

 ... .ایب...فتھی برات نی کھ اتفاقدمیآروم باش بھت قول م...ایب...مھرانھ_ 
 : گفتمیسی از تو بی آتش نشانی از مأمورایکی.ستادی پشت من ا اومد ومھرانھ

  نکرده؟یریی تغتشونی کامل شد، موقعنی کھ خواستھ بودیزیچ...انیسروان ع_ 
 . خوبھینھ ھمھ چ_ 
 : بھ مھران گفتمرو

 ...نی اسلحھ رو بزار زممھران
 ...: مکث کردکمی مھران
 .نیایبھ ھم م... عوض شدنظرم

 دمی از ساختمون پردمیشنی گلولھ رو می کھ صدانی انی رو بغل کردم و در حمھرانھ
 ...... مھرانھ تمام گوشم رو پر کردغی جیصدا.نییپا

 از جام بلند شم خواستمیم. تشک نجات مھرانھ از ھوش رفتھ بودی رومی کھ افتادیوقت
 ی و صداھی تار ساریتصو... سمتمدی دوھیسا...نیکھ سوزش کتفم نزاشت و خوردم زم

 ...:شدی کم کم داشت برام محو مدنشیدو
 ؟؟؟...آرااااااســـــــپ_ 
 ... بعدو
 ... مطلقیاھیس
 کھ وقتشھ نی چشمتون رد شھ و بعد حس کنی از جلولمی فھی مثل تونی حاال شده زندگتا

 ؟...نیچشاتونو باز کن
 ... افتادهیلی من خی اتفاق برانیا

 ... کم چشامو باز کردمکم
 ! پسریخوش اومد!سالم
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 : گرفتھ گفتمی صداھیبا ...شدی سرم بود تو گوشم پژواک می کھ باالی دکتریصدا
 ...مھرانھ_ 
 !زنتھ؟_ 

 . تکون دادمی بھ عالمت منفسرمو
 !خواھرت؟_ 

 . سرمو تکون دادمبازم
 ...!!!ھیامان از دست دختر ھمسا_ 
 ... بخندم کھ ھمزمان درد و سوزش کتفم شروع شدخواستمیم
ًفعال ! رفت خودت بپرسادمیاگرم نشد و !گمی بھت مدمی فھمی وقتھ،ی کدمیمن کھ نفھم _

 .ی ھفتس ھمھ رو نگران کردھیکھ 
 عمل ی ولت٢٢٠ انی جرھی آخر دکتر مثل ی جملھ کردمی خودم فکر مشی پداشتم
 ... از جام بلند شم کھخواستمی ھفتھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مھی...کرد
 .ی نگفتم کھ مثل گربھ از جات بپرنویا...ی ھیھ_ 

 ...نفسم بند اومده بود از شدت درد.کردی و کتف و دست چپم درد منھی قفسھ ستمام
 . بخشیشی منتقل متتیبعد از ثابت شدن وضع! درد دارهجانیھ!بـعـــلـھ_ 

 ...: خس خس داشتصدام
  شده؟یچ...دیببخش_ 
 تتیوضع.ی بودھوشی االن بنیا ھم بعد از اونم تی عمل داشتھی خورده، ریترقوت ت_ 
 .ی بود اما االن بھترمیوخ
  شد؟یاون چ...مھرانھ_ 
 ...ی نگرانشیلیً ھست اصال؟خیک_ 

 : با زبونم تر کردم و گفتملبمو
 ...نیی پادمی کھ باھاش از ساختمون پریھمون دختر_ 
ت  بھامیخب دوباره م.زنھی بھت سر مادیھر روز م.ھمون روز حالش خوب شد.آھان_ 

 . بخشیشی منتقل مگھی ساعت د٢٤انشاهللا تا .ی ندارتیًفعال کھ ثبات وضع.زنمیسر م
 . روز بھ سرعت گذشتکی

 یبعد از سالم و احوال پرس. و رفقاالی پر شد از فامًعای از انتقال بھ بخش اتاق سربعد
 ی اتفاق جز نگراننیمامان و بابامم از ا. تشکر کردیھمھ مھرانھ اومد جلو و کل

 : گوشم گفتیھمھ سرگرم حرف زدن بودن کھ مامانم آھستھ تو.خوشحالم بودن
 ...!یاری واسم عروس بیخوای مینگفتھ بود_ 
 ؟؟؟...یچ_ 
 ...!ی نورھیسروان سا_ 
 از تونستممی بودمش و نمدهی بودم، ندھی کھ بھ ھوش اومده بودم نگران سای لحظھ ااز
 :ن گفت حالمو چودیفکر کنم مامانم فھم. بپرسمیکس
 .نترس مادر حالش خوبھ_ 
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  کجاست؟یدونیمامان م_ 
 . داشت رفت انجامش بدهی نذرھی_ 
 ؟؟؟...یچھ نذر_ 
 . بدهدیرفتھ درخواست بازخر_ 
 ...توروخدا زنگ بزن بگو نره...مامان_ 
 ...نذر کرده... انجامش بدهدی مادر، باشھینم_ 
 ... الاقل االن نرهنی بگنیزنگ بزن_ 
 . بزنگھ و بگھ االن نرهھی گفت بھ سادهی مکث کرد و بعد بھ سپکمیمامانم _ 
 مامان؟: من

 ؟...بلھ: مامانم
 ن؟؟؟یاز کجا متوجھ شد_ 
 ستی دوتا ھمکار ننی بی معمولی نگراننای کھ اون داشت قشنگ معلوم بود ایبا حال_ 
 . بھم گفتویھمھ چ. حرفا دوستت  دارهنی از اشتریو ب
 و؟ی چیھمھ چ_ 
 . تا االن رورستانتونی از دوره دبویھمھ چ_ 

 . راحت کرده بودیلی کارمو خھیسا! خوشحالیلی بودم، خخوشحال
 دونھ؟یبابا م... مامانیراست_ 
 .نھ_ 
 ... ونوشھ ھنوزھی سر قضترسمی؟می بھش بگشھیم_ 
 .ی صبر کندیبا_ 
 ؟یتا ک_ 
 . ھروقت خدا بخوادتا

 ؟...ی بود زدی چھ حرکتنیا...ًاصال ازت انتظار نداشتم...ییپسر دا: وایش_ 
 ؟یچھ حرکت_ 
 ...! از خجالتشھیبدبخت دختر مردم کھ داره آب م_ 

 . بودنیی صورتش سرخ شده بود و سرش پامھرانھ
 .ًمن واقعا شرمندم مھرانھ خانوم...آھان_ 
 ... دارنفی تشریی خانوم پارساشونیا...یی پسردایھ_ 
 .ییمن شرمندم خانوم پارسا...بلھ_ 

 . بھتون خرده گرفتشھینم...نی بودفھیبھ ھر حال شما درحال انجام وظ: مھرانھ
 انتظار ی اگھی جواب دنمی مثل شما جز ایـــیاز خانوم پـــارســـا...بـــلـــھ:  امعمھ

 .رهینم
 خواستمیم. اما مجبور بودم احترامشو حفظ کنمومد،ی از عمم خوشم نمچوقتی ھمن
 : بھ عمم بگم کھ مھرانھ گفتیزیچ
 . از شما تشکر کننانی کھ بخواستنی  پدرم منی اگھ اجازه بدانی عیآقا_ 
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 . بھ حرف عمم نداده بودیتی اھمنی کوچکترمھرانھ
 .ھی چھ حرفنی انی داراریاخت: من

 : بھ ساعتش انداخت و گفتی نگاھمھرانھ
اگھ اجازه ھست من .رسمیخب از امروز کھ گذشت، انشاهللا من فردا با پدرم خدمت م_ 

 ... خونھرسمی مریبرم، د
 .نیی بفرماکنمیخواھش م_ 
 . کردمتتونی اذیلی چند روزه من خنی انی ببخشانیخانوم ع_ 

 . کردنی و مادرم روبوسمھرانھ
 ! راه مواظب خودت باشیتو. دخترمی توھم جازم،ی عزھی چھ حرفنیا: مادرم

 .با اجازه. جفت چشامیبھ رو_ 
 چشماشم ری و زدیرسی الغر تر بھ نظر مدهیسپ. مھرانھ رفتدهیبا سپ ی از خدافظبعد
 چشاش سبز یمعموال وقت. بودکی بھ سبز نزدشتریرنگ چشاش ب. شده بوداهیس

با . صورتش بودی لبخند تلخ و کم رنگ ھم روھی. کرده باشھھی کھ گرشھیپررنگ تر م
 .ستادیا اومد و جلو. جلوادیانگشتم اشاره کردم کھ ب

 ھ؟ی اافھی چھ قنیا: من
 ھ؟یمگھ چ: دهیسپ
 !! چشات سبزه؟یواسھ چ!ستیچت ن_ 
 ؟... کنمکارشیخب رنگ چشامھ چ...واه_ 
 عر عر کنم برات؟!منم خر_ 
 ...آراسپ...إه_ 
مگھ ...یکنی نمھی گرگھی دی احدالناسچی ھ؟واسھیاوک... کنھھی من گری آبجنمی نبگھید_ 

 ! خاصیوقتا
 ًجدا؟بعد کدوم وقتا؟_ 
 ... شھادت اماما، انشاهللا کھ امام زمان ظھور کنھی شباا،ی احیرم، شبامح_ 

 .نی بلند گفتن آمھمھ
 .کنمی نمھیچشم گر_ 

 ! ھم ھست البتھگھی خاص دی وقتاھی: مامانم
 ؟یچھ وقت: من

 !بسھ!یلیل: بابام
 :می افتاد و ھرجفتمون باھم گفتدهی من و سپی حرف بابا تازه دوھزارنی ابعد
 !مامان_ 

 !گمیباشھ نم: مامانم
 ھماھنگ کرده قامیمامانم و رف.مارستانی بدی رسھی از تموم شدن وقت مالقات سابعد

 . بمونھشمیبودن کھ شب بھ عنوان ھمراه پ
  شب١١ ساعت
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 ؟یچرا نگفت: من
 و؟یچ: ھیسا

 .ی بددی درخواست بازخریخوای منکھیا
 . نذر کردمی شدھوشی بیوقت

 ؟ی چواسھ
 ھیاون روز با ... شاپ افتادمی کافی روز قرارمون تونی آخرادی.کردی فقط نگام مھیسا

 خانوم تر شده یلیخ... االن چادر سرش بودشم؛ی ساده اومده بود پپیمانتو و ت
نگاھش رو بھ .ھی سای جلوسادمیوا. تختم نشستھ بودم، دردم کمتر شده بودیرو...بود
 . بودنیزم
 ...؟بھ من نگاه کن...ھیسا

رفتم . گونشیسرشو کھ آورد باال قطره اشکھ افتاد رو.حلقھ زده بود چشاش ی تواشک
داشت ھق ھق . رفت عقبھی تو بغلم اما سارمیجلو کھ اشکشو پاک کنم و سرشو بگ

 ...کردیم
 ...نھ: ھیسا
 ...باشھ: من
 ... درد کتفم شروع شده بودکرد،ی متمی ھقش داشت اذھق
 ...فقط

 ...نیی بستم و سرمو انداختم پاچشامو
 ...نمیدوست ندارم اشکتو بب...  نکنھیتوروخدا گر... نکنھی گرگھی دفقط
 و شدی اما ھرلحظھ صداش بلند تر مره،ی اشکشو بگی جلوکردی می داشت سعھیسا
 .تونستینم
 ھ؟؟؟یسا_ 
 ...باشھ_ 

 : ھق ھقش کھ بند اومدیصدا
 . اداره ھستمی توادی بنیگزی جاھیتا _ 
 نی نظرشو عوض کنم، چون اتونمی کنم نمی ھرکاردونستمیم. بگمیزی چتونستمینم

 . بھ خاطر من گرفتھ بودمویتصم
 ؟یشی نممونی؟پشیشیناراحت نم_ 

 اون کار ی توستی مھم نگھیحاال د. بھ دست آوردن تو بودی کھ شروع کردم برایکار
 ...ی نھ چون خودت ھستایباشم 
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 تیمأمور: فصل چھارم                         

 
 
 ماه بعد ٢
 . انداختم و در خونھ رو باز کردمدیکل

 .سالم
 : و آروم گفترونی از آشپزخونھ اومد بیی چاینی سھی با دهیسپ

 . جاستنی ایسرھنگ محمد.سالم
 ؟ی چواسھ

 .ی دارتیفکر کنم مأمور.گنیً بعدا خودشون ماهی نخود سی پامی گفتن بدونم،ینم
  پ چرا بھ خودم نگف؟خو
 .حاالبزار برم .دونمینم

 .ییرای سمت پذمی راه افتاددهی وسپمن
  شده؟یزیچ.سالم
 ... شدهی چنی خودتون حدس بزنکنمیفکر م.انی عی آقاسالم
 ... بھ خونوادم دارهی چھ ربطفھممی اما نمبلھ،
 . بعدی برایآراسپ جان بھتره سواالتو بزار: بابام

 .نیستی نسی پلگھی شما دانی آراسپ عیآقا: سرھنگ
 ... شدهی حدس بزنم چتونمی نمگھی االن دنیببخش: من

 .دهی محیبعد از رفتن من پدرت برات توض: سرھنگ
 ؟ی سر پا نگھ دارنجوری سرھنگو ھمی آقایخوایآراسپ جان مادر م: مامانم

 .دیبلھ ببخش: من
 . ھم نشست کنارمدی مبل و سپی رونشستم

 خدارو می ھم کمبود نداررویاز نظر ن.نی لوازمتون رو جمع کندیاز فردا با: سرھنگ
 ادراه کارشون تموم ی ھم تویخانوم نور.کننی شما رو پر می جایاری ی علیآقا.شکر

 . ھمراه شما فردا لوازمشون رو جمع کننتوننیشده م
 : روشو کرد بھ پدرم و گفتبعد
 ھم کھ گفتم یخونھ ا.ی کنھی رو تخلنجای کھ ای ھفتھ وقت دارھی صمدجان شما فقط

 . توشنینی اثاثتون رو بچدیحاضره، فقط با
 : رو کھ خورد رو بھ مادرم گفتشیی چاسرھنگ

 . شرمندهان،ی خانوم عکنمی مجبران
 . سرھنگ باعث افتخارهکنمیخواھش م: مامانم

 ؟ی چاتی جزئھیبق: بابام
 . براتونارهی بھ آراسپ بدمی نامھ مھیفردا : سرھنگ
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 : از جاش پاشدسرھنگ
 .رمی مگھید من

 !بازم بھمون سر بزن، البتھ با خونواده: پدرم
 .میشی خوشحال میلیما خ: مادرم

 .میدیًحتما زحمت م: سرھنگ
 :میدی پرسدهی از رفتن سرھنگ من و سپبعد
  شده؟؟؟؟؟یچ

 .ی دارتیآراسپ مأمور: پدرم
 ...شمیمن متوجھ نم...ستمی نسی پلگھی االن کھ سرھنگ گفت من دیول: من
 .تتھی جزء مأمورنمیا_ 
  داشتھ باشھ؟؟؟دی بھ شما بای من چھ ربطتیخب مأمور_ 

 ی خالفکار رو بازھی نقش دیبا.ی باند قاچاق مواد مخدر و انسان نفوذ کنھی تو قراره
 یسرھنگ محمد.می بدریی تغمونوی محل زندگدی لو نره باتی اصلتی ھونکھی ایبرا.یکن
 ی و ادارت مختلفسیسوابقت از پل...و اما درمورد خودت. خونھ آماده کرده برامونھی

 ی شده تا االن و اصل مدارکت و سوابقت تویعنی ھ،شی پاک میکردیکھ توشون کار م
 سوء سابقھ ھم برات درست ھی.البتھ خارج از اداره.مونھی می سرھنگ محمدیگانیبا

 کردن
  ؟؟؟؟؟یچ_ 
 . سوء سابقتوینی و ببی سرچ کن ادارتونی تویتونیم_ 
  خود تھرانھ؟؟؟تیمحل مأمور_ 
 .آره_ 
 ! بگم؟؟ی چنیاونوقت من بھ شاھ...آآآآآآآآآآ: دهیسپ
 . بھشگمی من خودم می بگیزی چخوادیتو نم: بابا

واسش خواستگار اومده . افتادادمی ھی ساھی قضھوی اداره و وارد اتاقم کھ شدم رفتم
پرده ھارو .بمی جی کلتمو درآوردم و گذاشتم توی فشنگاادی بھی کھ سانیقبل از ا...بود
  اومدھیسا. جمع کردنلموی شروع کردم وسادم،یکش
 .سالم:  من

 . بھش بودپشتم
  شده؟یسالم، چ_ 

 نتیگزی جایروین.ی جمع کنلتوی وسایتونیاالنم م.زتی می نوشتم و گذاشتم روواست
 ... منتاھا قبلشده،یرس

 :ستادمی و جلوش ارفتم
  بھش؟یجواب داد...کنمی خودمو معلوم مفیتکل
 ؟ی کبھ

 ...احسان
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 ...نھ
 . چقدر دوستت  دارمگمی من االن بھت مخب

 :قمی شقی گذاشتم روکلتمو
 ... ای تو ای

 ...آراسپ_ 
 . عقب و ماشھ رو فشار دادمدمی رو کشضامن

 . و چشاشو کھ بستھ بود باز کردزی میدستشو گذاشت رو.زدی نفس نفس مھیسا
 .فکر کن بعد جواب بده: من
 ...ًفکر کنم قبال گفتم فقط تو_ 

 گذاشتھ بودم رو از لموی کھ توش وسای کھ خم شدم و جعبھ اکردمی خندمو جمع مداشتم
 . برداشتمنیرو زم

 .لتویدم در منتظرتم زود جمع کن وسا_ 
 .باشھ_ 

 رونیفتم ب سرھنگ دادم و رلی رو تحوی قبلی تموم شده ی اسلحھ و پرونده ھارفتم
من از اول . جگوار داشتمھی رفتھ بودم اداره، نیاون روز با ماش. موندمھیمنتظر سا

 بود یکی مکانی اغلب مواقعم توکردم،ی  کار می تابستونا واسھ سرگرمییراھنما
 ھی نزاشتم مامان بابام بفھمن اما بعد یوسال دھی. دوست داشتمیلی رو خیکیمکان.کارم

 رو کھ جمع کرده بودم گذاشتم یی پول ھایھمھ . و دعواھاشون شروع شددنیمدت فھم
 کار رفتمیبعد از مطلع شدن مامان بابامم تو طول مدرسھ ھم بعد از ظھرا م. بانکیتو
 االن ھ کشدی مختھی راست تو حساب بانک رھیخالصھ کھ پوالم بدون خرج .کردمیم

 درامدم بعد از وارد شدن بھ یھ خونوادمم خوب بود، ھمی مالتیوضع.نجای بھ امیرس
 . کارنی ھم گذاشتھ بودم واسھ اسی پلیاداره 

رفتم جلو پاش زدم رو ترمز و از .رونی از اداره اومد بھی منتظر بودم کھ سانی ماشتو
 .کردیداشت با تعجب نگام م. شدمادهی پنیماش
 ؟یشیسوار نم:  من
 ؟...مال خودتھ_ 
 .آره_ 
 !ًواقعا؟_ 

 :و براش باز کردم رنی در ماشرفتم
 .رسونمتی منیبش_ 

 نی عاشق اھیسا. جگوارو گرفتمی کردم کھ چھ جورفی براش تعری رانندگموقع
 .دمی خرنوی انی بود، منم برا ھمنیماش
 .ی کمک خرج خونوادتکردمی من فکر م،یکردی کار میگفتیاون موقع ھا م_ 
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 بھ کار کردن من نبود منتاھا خودم دوست یازی خوب بود، نمونی مالتیوضع_ 
بابام کمکم کرد .  و موتورنی نداشتم کھ ھم خونھ بخرم ھم ماشیالبتھ من پول کاف.داشتم

 . کمھی
  چقدر؟؟؟یعنی کم ھی_ 
 . نصف پول خونمو بابام دادیعنی_ 
  اونجا؟یکنی میحاال خونت کجاست؟خودت تنھا زندگ.آھا_ 
 ...زی چھی یول.هنھ دادمش اجار. ھیتو فرمان_ 
 ؟؟؟یچ_ 
 ...!ری جھت امر خخوامیشماره خونتونو م_ 
 .یخودت کھ دار!لوس_ 
 !ی کھ خودت بدنھی بھ افشی ھمھ کیآره ول_ 
  سوال؟ھی_ 
 .بپرس_ 
 ؟ی برداشتمی پرونده کاریشماره رو از تو_ 
 .نھ_ 
 پس از کجا؟_ 
  از دوستت گرفتم ، البتھ اگر شمارتون عوض نشده باشھرستانیتو دوره دب_ 
 .عوض شده_ 
 !گھی دیخب پ الزم شد خودت بد_ 
 گھ؟ی سوال دھی_ 
 .بپرس_ 
 گم؟ی میزی چنی چرا ھمچیدیچرا الاقل نپرس_ 
 ...دونمینم........ کھکردمی خودم فکر مشی پدیشا...دونمینم_ 
 بده؟؟؟چرا حی برات توضینذاشت ونوشھ راحت بره؟؟؟چرا یخب االن چرا گذاشت_ 

 کھ چرا یدی ازش نپرس؟؟؟چرای کندای کھ ونوشھ دوسش داره رو پی تا اونینگشت
  شده؟؟؟مونیپش
 !یای بی کھ رگبارنی نھ ا،ی سوال بپرسھیقرار بود ! دخترهی ھـــی ھیھ_ 
 ؟یدی االن جواب نمینیخب _ 
 بھ دردم حشی بده چون توضحینذاشتم توض.گذاشتم راحت بره چون دوسش نداشتم_ 
 شده چون اون لحظھ ھا فقط بھ مونی چرا پشدمینپرس. نشمی انھینگشتم کھ ک.خوردینم

 ! خدا بخواد؟؟یحاال قانع شد.کردمیتو فکر م
 آراسپ؟.اوھوم_ 
 جانم؟_ 
  مدرسھ بود ؟کی کھ نزدی کافھ امیبر_ 
 مگھ ھنو ھستش؟_ 



 40 

  اونجا؟ی نرفتگھید...آره_ 
 . نرفتم اونجاگھی درستانیبعد ازدب...نھ_ 
 .میخب پس بر_ 

 کھ انتخاب اون موقع یی ھمون جامینشست. نکرده بودیرییتغ.دمی کافھ رو دمی رفتباھم
 کافھ آدرس و شماره یتو. مثھ قبلمیچقدر خوشحال بودم کھ دوباره شده بود.ھامون بود
 یچی ھگھی کرده بود و دی بابامو راضًبایمامانم تقر. گرفتمناروی اھی سایتلفن خونھ 

 ...ھم جدا کنھ  رو ازھی من و ساتونستینم
 طیاونام شرا. داده بودحی خونوادش توضی بود و برادهی رو فھمتی مأمورھی قضھیسا

بعد از رفتن . تعجب داشتی جاکردنیدرک نم. من رو درک کرده بودنیکار
 ھیشده بودم .اشتھ شد و عقد ھم گذی کھ آخر اون ھفتھ انجام شد قرار نامزدیخواستگار
 ...یآدم معمول

************** 
 ماه بعد ١

 نفر ھی ی قدم ھایصدا. جز چکھ کردن آبومدی ھم نمییصدا.یدی رو نمیی جاچشام
 .اومد، چشم بندمو برداشتم

 .انی عی آقای دست و پا کردی خوبیسوء سابقھ _ 
 ...ًگفتھ بودم قبال خودم_ 
 .ایپاشو ب.می کن بھ گفتھ ھات اعتمادمیتونیما نم_ 
  بستھ؟یبا دستا_ 
 !؟؟...یریتو با دستات راه م_ 
 ؟...ینیبی با گوشات میشما چ_ 

 : گلوم و گفتری رو گذاشت زاسلحھ
 با من گھی بار دھی مرد حرف بخورم، اگھ ھی جوجھ من عادت ندارم از نیبب_ 

 ...کنمی گولھ حرومت مھی ی بحرفینطوریا
 ؟یبچکون ماشھ رو چرا معطل!!!دمیترس!اوھوع_ 
 ...خفھ شو_ 
 !!؟...ی ازش حرف بخورادی  مرده خوشت نمتمی نکنھ باالدستھیچ_ 

 : دستمو باز کرداومد
 .فتیراه ب.یستی شھاب نیشانس آوردم تو جا_ 
با پوست . داشتی ومشکدهی کشیچشا.دمی اومد دستامو باز کنھ صورتشو دیوقت

 شلوار ھی با ی تاپ زرد و مشکھی. بودختھیورش ر بلندش دی فر و مشکیموھا.برنزه
 . پاش بودنیج
  حجاب نداره؟نجایا_ 
 ...ھیاریاخت_ 
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 ھی.میوارد اتاق تھ سالن شد. داشتیادی زی کھ توش اتاقامی بودی بزرگی راھرویتو
 .ی صندلھی ی دختر مراقبم بود نشستھ بود روھی شبیلیپسر کھ خ

 اسم؟_ 
 .انیآراسپ ع_ 
 . منتظر باشاد،یشھاب االن م_ 

 و بعد می جناب شھاب خان منتظر موندی گل رودنی رو ھم در انتظار دی ساعتمی نھی
 .چشممون بھ جمال مبارکشون روشن شد

 . تا صداتون کنمدی باشرونی ب،ی و نازلدیوح: شھاب
 . ھا، گوشت بدھکار نباشھزنھی مادیزر مفت ز: ینازل
 . خودمو گنده فرض کنمنکھیزر بزنم بھتره تا ا: من

 و پشت بدنش چوندمی با اسلحھ زد بھ بازوم؛ منم از مچش گرفتم و دستش رو پینازل
 :قشی شقی دستش دراوردم و گذاشتم رویاسلحھ رو از تو.گرفتم

 . دختر کتک بخورمھیمنم عادت ندارم از _ 
 : اسلحشو گرفت سمتمدیوح
 . اسلحتونییبنداز پا_ 

 .نیبس کن: شھاب
 ی عصبی حسابینازل. م اسلحش رو گذاشت رو پھلوشدی رو ول کردم و وحی نازلمن
 :بود
 ...ادیردش کن ب_ 
 !مونھی میادگاری شمیپ: من

 .رونی فعال برو بدم،ی اسلحھ مھی من بعدا بھت ینازل: شھاب
 ...شھاب: ینازل

 . باشرونیب: شھاب
 .رونی از اتاق رفت بینازل

 ...دیوح: شھاب
 . بستی اومد و دستامو از پشت صندلدمیوح. کرد بھ منی بعد اشاره او

 چرا؟؟؟: من
 .قانونشھ: شھاب

 : گفتکردی نگاه مرونیشھاب کھ داشت از پنجره بھ ب.رونی ھم از اتاق رفت بدیوح
 ؟یترسینم...تھی پس فردا نامزددمیشن_ 
 !! باس بترسم؟یاز چ_ 
 نھ ی اون باششی پدی باتوی نباشھ، اول زندگھوی ،ی ولش کنھوی ی مجبور شنکھیازا_ 

 . گروه باند قاچاق موادری مدشیپ
  کجاست؟ستمی گروه پدرخوانده سریمد_ 
 !!!ھھ_ 
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 : برگشت رو بھ مندیخندی کھ مھمونطور
 ! چھ برسھ بھ تودهیپدرخوانده گروه ھنوز من رو ھم ند_ 
 زنھ؟ی کھ انقدر زور مشھی متی دختره کنیا_ 
 .یالبتھ اجبار.نامزدم_ 
 ...یستمی سیازدواجا_ 
 اواخر ھم بھ خاطر نیا.رسھی کھ مھیً معموال ھم بھ خاطر دستوراتاده،ی اتفاقا زنیازا_ 

 یمرب. شدنستمی نفر کھ وارد س١٥ شھیبا تو م. ھم شدهشتری کھ وضع کرد بینیقوان
 ھوی ستاد،یموقع صحبتش اومده بود پشت سرم ا. امروز مشخص شدهنی ھمتونیآموزش

 :گفت  عقبدیرفت و سرم رو کشاز موھام گ
 بشنوم و ای تار مو از سر آنجال کم شھ ھی اگھ گم،ی دارم بھت می چنی گوش کن ببخوب

 تلف کردن وقت سرتو قھی دقھی شکل گرفتھ بدون نتونی بی اون احساساتایبفھمم کھ تو 
 !؟یگرفت. برا نامزدتفرستمیم

 .و بعد سرمو ول کرد. تو چشمنداختی صورتم و نورش رو می گرفتھ بود جلوچاقوشو
 کھ فرد آموزشش ستمھی سنی ایتنھا مرب.یآلمان_ یرانی ایدو رگھ .آنجال فروزانفر_ 

 افراد ھمگروه ھم یمسئول آموزش.تو رو ھم انتخاب کرده.رو خودش انتخاب کنھ
 ی آموزشیمسئول ھا. بمونننجای اتوننی کھ بخوان مییبچھ ھا.یھستند و البتھ ھم اتاق

 . دختر ھمگروه باشھھی با دی حتمأ بار پسھی کھ دهی قانون جدشن،ینمھم عوض 
 : چاقو دستامو باز کردبا

 ادتی کھ سوارت کردن پییبچھ ھا اونجا.نتتیبی مادی آنجال خودش م،ی بریتونیم_ 
 نکار؟ی ای چی سوال، براھی یراست.کننیم

 سکیر. فرق داشتمونی کاری طھی فقط حمی کار بودنی تو ای خانوادگنکھی ایبرا_ 
 .اسلحھ باالست ، پولش ھم کمھ

 ... مواد ھم کمھپول
 گھ؟ی مواد کار کنم دنی ھمیقراره تو...!سکشھی از رشتری پولش باما

 انسان ھم مثھ سکیر. کار ماست، اول مواد بعد انسانی وهی شنیا.  انسان زوده  واسھ
 نجایا.ی بریتونیم شد م تموتی آموزشی دوره نکھیبعد ا.یاسلحھ است  البتھ اگھ بخوا

 یبا اون کھ باش.آنجال کارش خوبھ. ھستشرفتی پی نھی مثل تو زمی افرادیبرا
 ؟؟؟..دیوح.ی سرپرست آموزش بشیتونی مدت بعدأ خوشھیدورآموزشت زودتر تموم م

 . اتاقی اومد تودیوح
 .نی کنادشی پنی کھ سوارش کردییھمونجا_ 
 : رو بھ من گفتبعد
 ...می نکرددای پیاز خانوادت سوءسابقھ ا_ 
 . ننگ خونوادممھی من مانمیبھ خاطر ھم_ 
 ؟ی تبرئھ شدی چھ جورگھ،ی سوال دھی_ 
 .می خودمونو داریما آدما_ 
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 .ی بریتونیم_ 
 انداختم دیکل. کردنادمی در خونھ پی ساعت جلو٢ ای ١بعد از حدود . چشمامو بستنبازم

 کھ سرھنگ یخونھ ا. بودمندهیه بود و وسائل توش چ شدھیخونھ تخل.و رفتم باال
 نی شاھی رو براھیبابام قض. تو فرشتھ بودییالی وی خونھ ھی بھ بابام گفتھ بود یمحمد

 کنھی باباش کار می شرکت تجاری تونیشاھ.کایرفت آمری مدی بانیامروز شاھ.گفتھ بود
 تونستی نممونی مراسم نامزدیتو.رفتی سفرا منی چند بار از ادی بایو ھر از چند گاھ

تو فکر . سفرانیاما خب عادت کرده بود بھ ا. ناراحت بودیلی خنی برا ھمدھمیباشھ، سپ
 خونھ و افتادم رو یتو رفتم. ھجدھمیطبقھ ...سادی بودم کھ آسانسور وانیسفر شاھ

  رفع شد از رو مبل پاشدم می خستگکمی کھ نیبعد از.کردمیداشتم بھ پس فردا فکر م.مبل
 رو روشن کردم و راه ری گغامیپ. سمت خونھفتمی و راه بزمی بریی چاھیتا برا خودم 

 .افتادم سمت آشپزخونھ
فقط ...یای نری پرواز داره، دنیامشب شاھ!؟یستیالو آراسپ ن:  دهی اول از سپغامیپ

 .ای نری فقط دیچینھ نھ ھ...من
   زنگ بزنھی یدی رس؟یستیھنوز ن:  دوم غامیپ
 نی بدرقھ شاھی بردهینھ امشب کھ قراره با سپ... آراسپ امشب :  ھی سوم از ساغامیپ

 یستی ھفتس نھیاصال .  گھی شب دھیفرداھم نشد .  رونی بمیاگر شد فردا شب بر
 . غامی پستی لانیپا...       نمتی ببسای وا؟ییکجا

 نکرده بودم دای ھنوز پیول.  کردن ساختمونشون بودم دای پری بود کھ درگی ھفتھ اھی
 ، زی می رو گذاشتم رومیی چاوانیل.  بستھ رفتھ بودم و برگشتھ بودم یھر دفعھ با چشما

   خونھدمیرس.  دهی برم دنبال سپفتمی رو برداشتم کھ راه بچمیسوئ
  سالم:  من
رفتم .  تو گوشش بود یریھنذف.  مبل جواب نداد نیکتری نزدی کھ نشستھ بود رودهیسپ

  پاشو بدو:  رونی بدمی گوشش کشی از تو رویریجلو و ھنذف
  ؟ی اومدیإ سالم ک:  دهیسپ
 مامان کو ؟. االن _  
  نایخونھ خالھ ا_ 
  ؟گھی دمیخب بر_ 
  میآره بر_ 
   گوشش گذاشتھ بودی تویری بود و ھنذفشی سرگرم گوشدهی تمام راه سپیتو

  ؟ییکجا:  رونی بدمی گوشش کشی رو از تویریھنذف
  مگھ ؟ی گفتیزیچ_ 
  ؟ی چرا انقد دپگردهی برمگھی ھفتھ دھی_ 
 دپم ؟_ 
 ...  یدپرس_ 
  یکمینگرانم ...  یچیاھا ھ_ 
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   حواست باشھی تو مراسم من باشینشکلی اشھی نمیھ_ 
 ... نھ بابا_ 

  می کنداشی کنن کھ زود پجی رو پنی بگم شاھرمیم:  دهیسپ.  فرودگاه میدیرس
  شنمی منجای خب منم الھیخ:  من
 ...  رخ فام بھ اطالعاتنی شاھیآقا:  کردن جی رو پنی شاھقھی از چند دقبعد
 رو محکم دهی دست سپنی ، شاھومدنی کھ باھم مدمی رو ددهی و سپنی ربع شاھھی از بعد

  می رو بغل کردگھی ھمدنیمن و شاھ.  خودش نگھ داشتھ بود کیگرفتھ بود و نزد
  رفتمی مدیبا ستمی نتی نامزدی کھ تودیببخش:  نیشاھ
  عب نداره:  من
  حواس پرت شدهایتازگ.  باش دهیمواظب سپ_ 
 ...  یای زود میگفت:  دهیسپ

 گفتم من ی باشھ چادتی. گفتم اما ممکنھ کارم طول بکشھ  حواست جمع باشھ :  نیشاھ
  زنمی حرفم نمریز

 نی و شاھدهی رفت البتھ سپنی رو اعالم کردن و شاھنیپرواز شاھ.  سر تکون داد دهیسپ
 اونا بتونن راحت حرف بزنن نشستم نکھی ای لحظھ کنار ھم بودن و من برانیتا آخر

.  گفتی نمیزی و چی داده بود بھ صندلھی سرشو تکدهی راه خونھ سپیتو.  ی صندلیرو
   بوددهیرنگش پر

   برامری قرص سردرد بگھی نگھ داره یدیسر راه داروخانھ د:  دهیسپ
 یلی دوطبقھ خییالی خونھ وھی.  خونھ می و رفتدمی مسکن خرھی دهی سپی راه برایتو

  بزرگ
 ... ییسالم دا:  اطی حی تودیچی پنیاسمی ی رو پارک کردم صدانی کھ ماشیزمان
   ؟ی اومدیسالم وروجک من ک: بغلش کردم .  بغلم ی تودی دوعی سربعد
 ... یرشی غافلگمیامروز مامان گفت بھت نگ_ 

  اومده ؟لوفری خالھ ننمیبب_  
  ھمش خوابھلی دنی اومده وللیاوھوم با دن_ 
  شھی خوب منھی تورو ببدهی من خوابنی کن تو ماشداری رو بدهیباشھ تو برو خالھ سپ_ 

 و نبی شدم زییرایوارد سالن پذ.  ومدی خونھ می خنده خواھرھام و مامانم از تویصدا
   رو بغل کردملوفرین

  کو ؟ی دنلوفرین:  من
  دهی سپی بچگنی عخوابھی مخورهیباالست ھمش م_ 

  کو ؟دهیسپ:  مامان
  کنھی مدارشی داره بنیاسمی خوابش برد نی تو ماشکردیسرش درد م:  من
  کنھی متی خودشو اذی چی براسیمعلوم ن...  کنھیبازم سرش درد م:  بابا
 خودشو خوادی می کمینی ببدهیبھ قول سپ.  مینی بباری خانومو بھی سانیفردا ا:  نبیز

  بدبخت کنھ
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 شوھرھاتون کوشن یراست.  رونی بمیری بعدش ممیمونی ناھار میباشھ فقط فردا برا_ 
 پ ؟

  رنی بگی نتونستن مرخصگھی کار داشتن دگھید:  لوفرین
  نمی رو ببلیباشھ من برم دن:  من

  یکنی مدارشی تو بارمشیمن م:  لوفرین
   ھاستیی اروپاھی شبیلیخ:  بابا
  ھینطوری انمیاسمی...  گذاره ری تاثطیباالخره مح:  مانما
  ؟میچھ جور:  دی پرسعی سالن سری اومده بود تودهی کھ تازه با سپنیاسمی

  یخوشگل:  مامانم
   خوشگلم ؟ییاره دا:  دی قند تو دلش آب مکردن پرسلوی کلوی  کھ کنیاسمی

  یخوشگل... آره بالچھ :  من
  اومدن ؟نای آبجیگفتی مدیتو نبا:  لبخند زد ؛ من ھی دهیسپ
   کھ نگمدیدستور از باال رس:  دهیسپ

   بچموی کندارشی بی نکنتیاذ:  کنارم سادی والی با دنلوفرین
 ...  خب بابالھیخ:  من
 .  بوددهی سپی مثل بچگلوفریبھ قول ن.  آروم نیاسمی برعکس ی خوشگل بود وللیدن

   جونییدا...  ییدا:  دارشدمی از خواب بنیاسمی ی صبح با صدافردا
 ؟ییجون دا_ 
 ؟؟یاری رو بیی زندایرینم_ 
  ؟؟ی موندییإ منتظر زندا_ 
  خوشگلھ ؟؟ییدا...  ھی چھ شکلنمی ببخوایاوھوم م _ 

  ؟شھی مینباشھ چ:  انگشت زدم رو دماغش با
  ؟ستیخوشگل ن.  عیییییییییییییییھ_ 
  خوب شد ؟دهی خالھ سپیراست.  وروجک چرا خوشگلھ یا_ 
 رقصھی ملوفریاوھوم داره با مامان و خالھ ن_ 

   ؟میبر:  رو گرفتم نیاسمیبلند شدم و دست . ساعت نھ بود .  نگاه بھ ساعتم کردم ھی
  ؟یکنی بغلم مییدا_ 

 و من رفتم سادی خواھرھام واشی پنیاسمی نیی طبقھ پامی رو بغل کردم و رفتنی سمای
  سالم مامان:  آشپز خونھ یتو

   باشھنجای اھی ناھار سای براستیسالم مگھ قرار :  مامانم
 . فتمی راه مرمیگیچرا االن دوش م_ 
کت .  ی سرمھ ارھنی پھی با دمی پوشی شلوار مشکھی.  از دوش گرفتن حاضر شدم بعد

  نیی پاقھیو کراواتمو و برداشتمو رفتم ط
  بنده واسھ من بنوی ایکی:  من

  ؟ی بستی بار کنیآخر:  لوفرین
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:  مکث گفتم ھیبعد از )  بار اونموقع  بود نیآخر.  از ونوشھ افتادم ی خواستگارادی( 
 .   نگاه بھم انداخت و کراوات رو ازم گرفتھی لوفرین.  شی ماه پ٨ -٧.  ستی نادمی

  ؟یکشیخجالت نم...  کراوات ببنده ستی خنده داره داماد بلد نیلیخ:  دهیسپ
  ؟ینھ واسھ چ_ 
  دنشی مورد بود پرسیاصال ب_ 

 ... ای زود بییدا:  دستم رو گرفت و گفتنیاسمی.  دنی خندھمھ
  مامان ، بابا کو؟؟یباشھ ؛ راست_ 
  ادی کار داشت واسھ شام مییرفتھ جا_  
  میستی واسھ شام نھیاخھ من و سا_ 
 ... باشھ عب نداره_ 
  ھی مخصوصا سانی خونھ کھ زود بخوابنیزود برگرد:  نبیز

  باشھ:  من
  کراواتتنمی اریبگ:  لوفرین

.  ی چقد خوشگل شدیی دایییوا:  نیاسمی.  انداختم گردنم و سفتش کردم کرواتمو
 لبخند زدم ھی.   نمی روزا رو ببنیچقدر دعا کردم کھ ا:  بغل دستش زی میمامانم زد رو

   کردمی احوالپرسھی و با مادر سانای اھی خونھ سادمیرس.  کردم یو خداحافظ
  ؟نیسالم خوب ھست:  من

 سالم آراسپ جان حالت چطوره ؟:  ھی سامادر
  کو ؟ھی ؟ سانیشما خوب.  یممنون مرس:  من

  ؟یسادی تو چرا دم در واایتو اتاقشھ ب:  ھی سامادر
   شربت آورد ؛ھی ھی مبل مادر سای داخل خونھ ونشستم رورفتم
    نیزحمت نکش:  من
   خوابش بردهھی ؟ تو بخور شربتتو فک کنم سایچھ زحمت_ 

   کنم ھمھ منتظرندارشی برمیپس من م:  قلپ از شربتمو خوردم ھی
   زود بخوابھدی باھی سانیباشھ فقط زود برگرد_ 
  چشم حتما_ 

 ھیود نشستم و سرمو تک تخت کھ نشستھ بود خوابش برده بیلبھ :  ھی تو اتاق سارفتم
  می شد پاشو برری ددیببخش. سالم :  دی از خواب پرھیسا. دادم بھ پاش و چشمامو بستم 

 ... خستھ ام)  دمی کشقی نفس عمھی(  سای دقھ واھی:  من
 از رونی بدمیدیخانواده ام رو کمتر م.  بود ی خستھ کننده اتی خستھ بودم ؛ مامورواقعا

 خودم و سرھنگ نی بی راه ارتباطھیو دنبال .   ھیھ خاطر سا برم بتونستمیشھر ھم نم
   کردی با موھام بازھیسا. بودم 

  سختھ ؟یلیخ:  ھیسا
 ... آره:  من
  میرسی مری دمیحاال پاشو بر... یتونیمطمئنم کھ م_ 
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 نی و فقط بھ ادمی نرستمی سخت ماموری کھ ھنوز بھ قسمتھادونستمیم.  می افتادراه
 ی از نظر فکرنکھی ایبرا.  کنمی می احساس خستگنمیبیخاطر کھ خانواده ام رو نم

  نیاسمی خستھ نشم افکارم و رو سوق دادم سمت تمی ماموریبرا
  نھی ببشویی زنداخوادی دلش میلی خنیاسمی:  من
   رولی دننطوری ھمنمشی ببخوادی دلم میلیمنم خ! جدا ؟:  ھیسا
 ...! انیی اروپاھیبورن شب_ 
 انگار ی راه بری حرف بزننکھی بدون انی ببابونی رفتن شما رو ھم تو خشونییبھ دا_ 

   ی گردشگری انگار اومدیینجاینھ انگار کھ مال ا
...  شونیی مثل داستی نی چشماشون آبی گذار بوده ؛ ولری تاثیلی روشون خطیمح_ 

   دادنادی ی فارسنیاسمی خوب بھ یلی خی و مھدنبیالبتھ ز
   ؟یشی آراسپ خستھ نمیراست...  بشھ ینطوری ھم الی دندوارمیام_ 
  ؟ی چیبرا_ 
   از تھرانرونی بی بریتونی بھ خاطر من نمنکھیبھ خاطر ا_ 
  نھ_ 
 !!!نھ ؟؟_ 
 کارا پس نیدوما من وقت ندارم مسافرت برم و ا.  اوالمیگردی تھران رو منیھم. نھ _ 

  ؟ وللش بابایکنیش فکر م بھی چی اصال براکنھی نمیبرامم فرق
  می خونھ و بوق زدم کھ در رو باز کنن مش رحمیدیرس.  لبخند زد ھیسا
  سالم آقا: در رو باز کرد ) کارگر خونھ ( 

  ؟شبی دینبود...  میسالم مش رح:  من
   برادرزاده ام بمونمشی پمارستانیآقا با اجازتون رفتم ب_ 
  خدا بد نده_ 
    عمل بشھدیپاش مشکل داره با...  آقا دهیخدا کھ بد نم_ 
   حتما بگوی داشتی کھ زود خوب بشھ کارشایا_ 
   دمتونی نددیسالم خانوم ببخش. چشم آقا _ 
  برادرزاده ات زودتر خوب شھشایسالم اشکال نداره ا:  ھیسا
 ییشما زندا:  سادی واھی سای توجھ بھ ھمھ اومد جلوی بنیاسمی خونھ ؛ ی تومیرفت
  ؟یھست

   خانوم اول سالمنیاسمی:  نبیز
  سالم:  کھ از ما چشم برداره گفت نی بدون انیاسمی

  درستھ ؟ی خانومنیاسمیبلھ شما ھم :  نشست رو زانوھاش ھیسا
  اوھوم:  نیاسمی

  نیاسمی ی شده درآورد و گرفت جلوچی جعبھ کادو پھی فشی کی از توھیسا
  من ؟؟؟؟یبرا:  نیاسمی

 ....   شماستیبلھ برا:  ھیسا
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   چقد قشنگھگای مامان نییوا:   در کادو رو باز کرد نیاسمی
 شونمی ھستن ؛ انبی خواھر بزرگترم زشونیا:  اشاره کردم لوفری و ننبی بھ زمن

  کو ؟؟ی دنی پسردار شدن راستی کھ بھ تازگلوفرین
   خوابھ:  لوفرین

 گفت و ھی کردن بعد از یسالم و احوالپرس ھی اومدن جلو و با سالوفری و ننبی ھم زبعد
بذار : من .  می طبقھ باال کھ لباسھامون رو عوض کنمی رفتھی من و ساکی کوچیگو

 ...   کجاستدهی سپنمیاول بب
 و مانتو راحت ی و دوستاش بدون روسردهی ھوا باز کردم سپی رو بدهی اتاق سپدر

 از گوشھ بلوزم گرفت و منو برگردوند سمت عی سرھیسا.  زدنینشستھ بودن و حرف م
  خودش
 زل زده بود بھ من و ھیسا.  سانت بود ٥ پھلوم بود و فاصلھ امون حدود ی رودستش

   در اتاق رو بستھ بودعی سریلی خدهیسپ.  میھردومون شوکھ شده بود
ز  نگاھشو اھیسا.  کھ من حس کردم پھلوم داغ شده دادی پھلوم رو از ترس فشار مھیسا

  پھلوم دوباره زخمش سرباز کرده بود ؛. دی کشغیمن گرفت و بھ پھلوم نگاه کرد ؛ ج
.  بود دهی ترسھی ؟؟؟ سایکشی مغیدختر چرا ج!!! سیھ:  گذاشتم رولبمو گفتم انگشتمو

   اومده بودن طبقھ باال خشکشون زده بودھی ساغی جیمامانم و خواھرھام کھ با صدا
  نسمان تو آشپزخونھ است لوازم پانیی پاایب:  مامان

  دهی ترسی الکھی ساستی نمیزیخوبم بابا چ:  من
   زخمش دوباره سرباز کردهگھیداره دروغ م:  گفت دهی بری با نفسھاھیسا
  ستی نمیچیھ:  من

   آراسپستیاالن وقت بحث کردن ن: لوفرین
   از مامانم گرفتسی باند و دستمال خھی ھی آشپزخونھ ؛ سای تومیرفت
 .  اری دربرھنتویپ:  ھیسا
 اطی با احتھیسا.  بود درآوردم ی کھ خونمویرھنی پری و زرھنی نگاه کردم و پھی سابھ

   اخماش تو ھم بودی زخم ؛ حسابیدستمال رو گذاشت رو
  رونی بدی بردیخوای مشھی می تو لباسات خونزمی جان پاشو عزھیسا:  مامانم

   مادرجونتونمیم:  ھیسا
 تمی نگرانینجوری ؛ پاشو اشھی می گفتم لباسات خونزمی عزیتونیمنم نگفتم نم:  مامانم

 ییدا:  نیاسمی  رونی رفتن بنبی بلند شد و با زی صندلی از روھیسا.   شھی مشتریب
 بود کھ از پرھام ی کتکیادگاری زخم نی انکھی ای آورادیبا (  ؟ یچرا زخم شد

 )  ھمدوستاش خورده بودم اخمام رفت تو
  نیبدوآفر!  اری براش برھنی پری زھی یی جان برو تواتاق دانیاسمی:  مامانم

  چشم_ 
  زخم ؟؟نیچندبار تا حاال سرباز کرده کھ ھنوز جوش نخورده ا:  لوفرین

   ؟شدهی چییییییییییی وایا: کھ تازه اومده بود تو آشپزخونھ تعجب کرددهیسپ
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   بھ وهللایچیھ!  خدااااا یا:  گفتم اوردمی و بھ روم نمسوختی کھ پھلوم ممن
  خب بعدا باھات حرف دارملھیخ:  دهیسپ

   آراسپیجواب منو نداد:  لوفرین
  دونمینم... إ إ إ إ خب :  من

 مگھ نگفتم سرباز کرد برو دکتر ؟:  مامان
   فقط دو قطره خون اومدهستی نیبھ خدا نشد مامان جان حاال کھ طور:  من

 شوکوالت یمرس:  رو گرفتم نیاسمیلباس دست .  یی داایب: دستم  بغل سادی وانیاسمی
  دمیلپشو بوس.  لپش رو با ناز آورد جلو نیاسمی.  بوس بده ھیمن 
   کنیحاال بدو برو باز:  من
  ناراحتھمیلی تو اتاقتھ خھیسا:  اومد تو آشپزخونھ نبیز

 خونشون ی رو کھ گذاشتھیشب سا:  چسب زد ھی زخمم و ی باند گذاشت روھی مامان
 ...  ی ھم خونھ ا١١ تا ساعت یدی دکتر زخمتو نشون میریم
   بزن باالرھنتویپ:  اومد سمتم عی سرھیسا. رفتم تو اتاقم .  سر تکون دادم ھی

   ندارهدنیزخم کھ د:  من
  توھمدی زخمم پانسمان شده اخماشو کشدی دی زد باال و وقترھنموی خودش پھیسا
  یار نبود اخم کن قری ھیھ:  من

 کھ از فتھی من نمی برای اتفاقینترس ؛ تا توھست:  بود ؛ بغلش کردم و گفتم نیی پاسرش
  امفھی انجام وظای جز مرگ میھم جداش

  بدجنس!  ی وطن پرست بودشھیھم:  کھ ناراحت بود سرشو گرفت باال ھیسا
 ... خوامی بدون تو نماروی کھ دنیھمونطور...  خوامی وطن نمنیتورو بدون ا:  دمیخند

  ادی ؟ من خوابم ممی بخوابیکمیتا ناھر حاضر بشھ :  رو تختم نشستم
 ...  میباشھ بخواب:  ھیسا
 ھی سای نگفتم کھ نگرانیزی چی حال شدم ولی پھلوم بیزی کھ بھ خاطر خونردونستمیم
 و سرشو گذاشت دی کنار من دراز کشھی رو تخت و سادمیمن دراز کش.  نشھ شتریب

 .   کردم تا خوابمون بردیبا موھاش باز.  ام نھی سیرو
بعد در اتاقم بستھ شد و ...  دیزود باش.  دیبجھ ھا بلند ش:  اتاق ی تودیچی پنبی زیصدا

 ی ؛ ھنوز تودمیچشمامو کھ باز کردم سقف رود. دوباره اتاق فرو رفت تو سکوت 
 میخوایبلندشو تنبل خانوم ، م: مھ کردم  زمزھیآروم دم گوش سا.  میھمون حالت بود

   قبالل مثرونی بمیبر...  دی خرمیبر
   بھترهینشکلی بمونم ، اینطوری اخوامینھ م:  ھیسا
 . شھی بعد وگرنھ مامان ناراحت ممیخب بلند شو ناھار بخور:  من
 پشت بھ من نھی آی کش برداشت و جلوھی کنار تخت زی می از جاش بلند شد از روھیسا
  از پشت بغلش کردم.  کھ موھاشو مرتب کنھ سادیوا

  ؟یناراحت:  من
 )   و حرفش رو ادامھ نداددیصداش لرز(  خوامینم. نگرانم ... نھ :  ھیسا
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     ازدواج کردهسی پلی آقاھی با دونھی خانوم مھی ساکردمیفکر م_ 
 ؟ من کھ گفتھ بودم یکن نھیمگھ قرار نبود گر:  برگشت و محکم بغلم کرد ، من ھیسا

 ...  یکنی مھی گرنمی ببادیخوشم نم
   کردھی ام و گرنھی سی سرشو فرو برد توھیسا
 ... ھیسا:  من
  خوامی قول مھی:  ھیسا
   باشھیتا چ_ 
 چھ رو بدنت باشھ ی از زخمات رو از من پنھون نکنچکدومیقول بده ، قول بده کھ ھ_ 

   چھ رو قلبت
  ؟میحاال بر...  خب قول لھیخ_ 
  میبر... شکمو _ 
 عقد لباس ی و برامی ؛ قرار بود بررونی بمی و رفتمی از خوردن ناھار حاضر شدبعد
   بودگھی ھفتھ د٣ کھ مینیبب

  مینی تو لباس ببی برامیاول بر:  ھیسا
 مینیبی واسھ منم لباس ممیری گفت بعد مدهی کھ سپی ھمون مزونمیرینھ اول م:  من
 ... یری مزون وقت بگی برادی اول لباس تو بعدم بارینخ_ 
 کھ نی ، دوم ارانھی اگھی ماه د٢صاحبش فقط .  خوادی تو وقت نمی مزون برانیا_ 

   است سفارشمونو کردهدهیدوست سپ
   پس اول لباس توی بعد بری بگدیبازم با_ 
   حرف مرد باشھدی حرف بافھی ضعنیبیب)  شروع کردم حرف زدن ی حالت التھیبا ( 
 ...فھی بود کھ زن شد ضعفی رو روشن کنم مرد ضعیزی چھی آقا بذار یھ_ 
   إ ؟؟؟؟_  
 ... بلھ_ 

   خندهری زمی و بعد زدمی مکث کردیکمی
 خب پس اول مزون:  من
   بابایا_ 
   مزونمیری اول میای بنیی پایباال بر_ 
 دکتر کھ فردا رفتمی حتما مدی باکردی نگاه کرد ، پھلوم درد مابونی لبخند زد و بھ خھیسا
  ختی افکارمو بھم رھی سایصدا.  فتھی نی جشن اتفاقیتو
 ... آراسپ_ 
 ... جانم بگو_ 
 ؟ییکجا_ 
   بگونجامیا_ 
  ؟یکردی فکر میبھ چ_ 
 ...  تمیبھ مامور_ 
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  یتونیمطمئنم کھ م_ 
 ...  و آدماشابونی دوباره نگاھشو دوخت بھ خھی زدم ؛ سالبخند

«  شدم رهی و بھ تابلو خسادمی واھی شدم کنار ساادهی کھ پنیاز ماش.  بھ مزون میدیرس
 »  مزون آذرباد

  زنگ چنده ؟:  من
 ... اسمشم سرونازه . ١٦_ 
   خبلھیخ_ 
   زنگ زد ؛ھیسا

 بلھ ؟:  سروناز
 می اومددهیما از طرف سپ:  ھیسا
  دییبفرما_ 
 ھی با ی دامن بلند مشکھی قد متوسط در رو باز کرد ، ھی دختر با ھی.  خونھ ی تومیرفت

 ی قھوه ای بود و چشماینکیع.  ھم سرش بود ی شال آبھی تنش بود و ی آبرھنیپ
 .   روشن داشت

  ؟نی ھستانی عیشما آقا:  سروناز
  بلھ:  من
 امروزمون شرکت ی ببخشھ کھ تو دورھمدی بگدی سالم برسوندهیبھ سپ. مبارک باشھ _ 

  نکردم
 ... بلھ_ 
 ادی زستی نیازی ننیستی ھم بایمعمول.  سای لحظھ کنار نامزدت واھی جان ھیخب سا_ 

 .   نیستیصاف با
 رھنی پھی با ی کت و شلوار مشکھیمن .  سادی کھ جلوتر از من بود کنار من واھیسا
سروناز .  سرش بود ی شال طوسھی با ی طوسی مانتوھی ھم ھی بودم ؛ سادهی پوشدیسف

 .   صورتشو برگردوندھیسا...  شو مرخی جان نھیسا:  با دقت نگاھمون کرد قھیچند دق
 ھی)  شیشونی پی رودی دست کشھی. ( خب لھیخ...  ستی بامرخینھ کال ن:  ناز سرو

 سنگ نی نشده فکر کنم اندازه ات باشھ بپسندی ھنوز سنگ کارکھی  آنتیلیلباس دارم خ
 .   امتحانش بکنھی ای ؛ بشھید تموم م ھم زوشیکار
 .  برگشتقھی دق٢٠بعد از حدود .  داد دست منو دنبال سروناز رفت فشوی کھیسا

 بود دامن رو دهی پوشی کھ کتونھیدامنش بلند بود و سا.  و دامن سرھم بود رھنی پھی
 پاش ، باالش حالت دکلتھ داشت و دامنش حالت تنگ داشت ریگرفتھ بود باال کھ نره ز

رنگ .  خوردی راستش دامن چاک میاز زانو.  شدی کامال مشخص مھیکھ اندام سا
 بھ یزی چھیاما . شده بودم ھی من محو ساو ومدی مھی سادی لباس بھ پوست سفیکرم

   شدت ذھنمو مشغول کرده بود
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 کھ لباس اون موقع شھی تموم مگھیچندروز د تا شیالبتھ گفتم کھ سنگ کار:  سروناز
 جان اگر خواست بندازه رو ھی شنل ھم داره کھ ساھی...  کنھی مدای پیشتری بینما

  دوشش تا معذب نشھ
  چاکشو بست ؟شھینم:  من
   چاکشھنی لباس بھ اییبای زی بزنم براش ولپی زھی تونمیچاکشو ؟؟ چرا م_ 
   بھترهدی بزنپینھ ھمون ز:  مظلومانھ نگاھم کرد ، اخم کردم ھیسا
 اخماشو کرد توھم و رفت ھیسا.  کنھ جادی روش اریی تغیکمی اطی خدمیم.  خب لھیخ_ 

 کھ لباسشو عوض کنھ
  میری بگلی تحومییای کھ بدی بگدهی سپای ھیخب پس کار لباس کھ تموم شد بھ سا:  من
  حتما_ 
  ؟؟؟رنیگی معانھیب_ 
  رمیگینھ من کل پول رو آخر کار م_ 
     ممنون.  خب لھیخ_ 
   روشو کرد اونرھیسا.  می شدنی و سوار ماشرونی بمی مزون اومداز
 بزنھ پی گفتم زومدی خوشت نھیچ... باز کن اون اخمارو ... نگا لب و لوچھ اشو :  من

 ؟
 داشت چاک بخوره ؟ یرادی چھ ایلباس بھ اون خوشگل.  ومدیمعلومھ کھ خوشم ن_ 

 چقدر خوشگل یدونی شھ اونوقت می بود روش سنگ کاریشنل ھم کھ داشت فقط کاف
  اون لباس ؟شدیم

 ی کھ ھمھ اونشکلادیمنم خوشم نم.  تو باغھ جمع مختلطھ ستی مراسم تو سالن نیوقت_ 
 ؟یافتاد دوھزار.  ننتیبب

   کال بست بزنھگفتھی میدیخجالت نمکش_ 
   خونھ زنگ بزنھ بگومیدی بست بخوره؟ خب رسیخوایإ واقعا م_ 
 .... آراسپ_ 

 کھ می شدنیسوار ماش.  می پارک و گشت زدمی من رفتی لباس برادنیبعداز د.  دمیخند
   بعدا خونھگھی دی جاھی میاول بر:  ھیسا.  میبرگرد

 کجا ؟:  من
  کار دارم...  از آشناھامون یکی شیپ_ 
   خبلھیخ_ 
 ھی رو گرفتھ بودم با تشر بھ ساھیمن کھ قض.  مارستانی بھی بھ میدی ؛ رسمی افتادراه

 ھی سای شدم و جلوادهی پنیاز ماش.  شد ادهی پنی از ماشھیسا.  فکرشم نکن ھیسا: گفتم
  سادمیوا

  ی از آشناھاتون کار داریکی با یفکر کنم گفت:  من
   خونھمیری بھش بعدا ممیدی اول زخمت رو نشون میمتخصص داخل... بلھ _ 
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 منو دور زد و تو عمل انجام شده شھی رفتھ کھ نمادتیفک کنم . برگرد ... اصال _ 
 ومدی کارت خوشم ننیاصال از ا. قرار داد 

 ... آراسپ جون من):  مچ دستمو گرفت ھیسا( 
 ... اصال_ 
 نی زمیبا پاش رو(  خورمی از جام تکون نمی تا زخمت رو نشون ندھی چیدونیم_ 

 )  ود روشو برگردوندضرب گرفتھ ب
 ... ھیسا_ 
 ھوم ؟؟؟_ 
  می برایب_ 
  امینم_ 
   نکنتی اذمی برایب_ 
  امینم.  خوامینم_ 
   دکتررمی من بعدا خودم ممی برایب_ 
  گردمی من با دربست برمای یای االن با من مای. نع _ 

 ...  ی ولمیبر:  نگاھش کردم کمی
  ؟ی چیول_ 
     امی و باھات راه میکنی منکاروی کھ اھی بارنی آخرنی ایول_ 
  باشھ_ 

  و نشستم رو تختھیکتمو دادم بھ سا.  و پدرش بود ھی سای دوست خانوادگی افضلدکتر
 . 

  شد ؟ینشکلی ایک) دکتر بھ دقت زخممو نگاه کرد . (باز کن دکمھ ھاتو :  دکتر
  شی ماه پ٩-٨حدود :  من
 بھ ی نگاھھیدکتر .  زخمام رو داشت قیق حساب دھیسا.  شی ماه و دوھفتھ پ٩:   ھیسا

  زشیبعد نشست پشت م.  انداخت کھ نگاھمون بھ ھم گره خورده بود ھیمن و سا
   باز شدی بار کنی اولیدونیم:  دکتر

   بارش امروز صبح بودنی آخرینھ ول:  من
   زخمش باز شداتی عملی چاقو خورد تونکھی روز بعد از ا١٠:  ھیسا

 ؛ یشی ھم نمیجانی و ھی ، عصبیاری بھش فشار بدینبا.  شده نی چرکیکمی:  دکتر
 ی طنکھی چرک نکنھ زود ھم بستھ شھ بھ خاطر اشتریقرصاتو سر وقت بخور کھ ب

.  کشھی طول میکمی بار باز شده درمان االنش نی جوش نخورده و چندھیدرمان اول
 .   نسخھنمیا.  کن تیموارد رو رعا

 .   رو رسوندمھی و سامی خارج شدمارستانی از بی از خدافظبعد
 )  یصبح روز نامزد_ فردا ( 

. شگاهی دوش گرفتم راه افتادم سمت آرانکھیبعد از ا.  بلند شدم و رفتم حموم عیسر
 و زھایم.  چرخ زدم و اطراف رو نگاه کردم ھی شدمی باغ رد می کھ از  تویزمان



 54 

 بود و دهی بھ ھمھ گلھا و درخت ھا رسروزی دمی ھا ھمھ مرتب بود ، مش رحیصندل
   رو گرفتمدهی برگشتم خونھ سراغ سپکھ بعد از اصالح کردن. ھرسشون کرده بود 

  کو ؟دهیسالم سپ:  من
 اونا کار دارن تو اتاق گمی بگو من میفقط کارش دار...  تو اتاقتھ ھیسالم با سا:  مامانم

  نرو
 ادی بنی بگدهی بھ  سپکنھی متمیخرده موھا اذ نی دوباره ارمی دوش بگرمیباشھ من م:  من

  شمیپ
 باشھ:  مامانم

   نشستھی صندلی رودهی سپدمی درونی حموم کھ  اومدم باز
 ... سالم داداش:  دهیسپ
  ؟یسالم خوب_ 

  ی داشتکارمیخوبم چ_  
   دارماجیبھ کمکت احت_ 
 بلھ ؟_ 
  ی کنی دوستات بھم معرفنی از بخوامی آدم قابل اعتماد مھی... خب _ 
  ؟ی چیبرا_ 
 دارم اجی شخص ناشناس احتھی ارتباط داشتھ باشم بھ ی با سرھنگ محمدنکھی ایبرا_ 
  دوننی اش و خودشون مھی از دوستام بقیکی برسون دست غامموی دوستت پیفقط کاف. 
  بگم ؟یخب بھ ک_ 
  بود ؟ فاطمھ ؟ی کی بودیمیاون دختره کھ باھاش صم_ 
  یسازیتو با اون نم_ 
   کھ تو کار من سرک نکشھخوامی رو میکیفقط .  خب لھیخ_ 
  نگار خوبھ. نگار ...  بذار _ 
   قرار مالقات بذارھیواسھ سھ شنبھ _ 
 باشھ تموم شد ؟_ 
   ھم کار درمی حاضر شم کلرونیحاال برو ب.  یآره مرس_  
 )  ی شب شروع مھمون٧ساعت ( 
 از یکیمشغول صحبت با .  گفتمیدم و بھ مھمونا خوش امد م بوسادهی سالن وایتو

 داشت از پلھ ھیسا.  توجھ ھمھ رو جلب کرد دهی سپدنی کل کشیمھمونا بودم کھ صدا
 ... ومدی منییھا پا

.  ھم پاش بود یی دامن بلند و لخت طالھی تنش بود ، یی طالی با رگھ ھادی لباس سفھی
 با مھمونا من و ھیبعد از آشنا شدن سا.  دستشو دور بازوم حلقھ کرد ھیرفتم سمتشو سا

 از بچھ ھا اومد و یکی کھ میوسط مراسم بود...  میدی و رقصمیسادی وسط سالن واھیسا
   بھ شونھ ام زد و رفتی دستھی نظر دارن بع ریز مراسم رو: دم گوشم گفت 
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 من رفتم خونھ یدا روز نامزد از فرنمی خونھ خودم بمونم بھ خاطر ھمی توقراربود
 خودم

 
 
 
 
 
 
 

  آنجال: فصل پنجم                                     
 
  

   زنگ در باعث شد از خواب بپرمیصدا)  ھفتھ بعد کی( 
 بلھ ؟... تف بھ قبر ... اه :  من
  ان؟؟؟یمنزل ع_ 
  ؟؟شیفرما_ 
  نیی پاایب_ 
 سنھ ن ؟_ 
  از طرف آنجال اومدم_ 
   اومدمسایوا_ 

بھ سرتاپام نگاه .  بود ٦:٣٠ نگاه بھ ساعتم انداختم ساعت ھی بود ؛شی گرگ و مھوا
 ... دی سفی رکابھی با ی گرمکن مشکھی: کردم 
 ...  دم دررفتم

 بلند یشالش دور گردنش بود و موھا.  ی مشکنیموزی لھی داده بود بھ ھی دختر تکھی
 جذب تنش کرده ی کاربنی آبی مانتوھی.  کھ بافتھ بود انداختھ بود رو دوشش شوییطال

 بود دهی پوشی کھ زنگ در رو زده بود سرتاپا مشکیپسر...  تنگ ی شلوار لھیبود با 
دختره سرشو کج .  محافظش باشھ ومدی ؛ بھ نظر مبود سادهیو چند متر اونطرف تر وا
:  پاکت داد دستم ھی.  سادیعد اومد و جلوم وا نگام کرد ؛ بھیکرد سمت من و چند ثان

 .   باشگاهی پای صبح تو١٠ فردا ی انجگنیبچھ ھا بھم م. اسمم آنجالست 
.  نی ماشی رو براش باز کرد و نشست تونی ، محافظش در ماشنی رفت سمت ماشبعد

 .   اطالعات من بودنی اولگاهیآدرس پا. در پاکت رو باز کردم . بعد ھم رفت 
   شاپ نشستھ بودم و منتظرش بودمی کافھی  ی قرار داشتم ، تودهی دوست سپبا

  ؟انی عی آقادیببخش:  نگار
 ... بلھ_ 
   کردمری گیی جارشدی کھ ددیببخش... من نگارم _ 
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  کنمیخواھش م_ 
 ...  خب_ 
   شما ھم سفارش دادمی من وقت نداشتم جادیببخش: من ) زیدوتا قھوه گذاشتن رو م( 
 .   ندارهیبیع_ 
  بھتون گفتھ ؟یزی چدهیخب سپ_ 
  شیبلھ کم و ب_ 
 دست دی ھا رو برسونغامی پنی شما اھی بھ رمزه کافدمی کھ بھتون میی ھاغامیخب پ_ 

فقط شما االن آدرس .  دی فراھم نگران نباشدی بخوایاگرھم دستمزد.  از ھمکارام یکی
 دی بدلتونویمیا

  ؟دیکنی ملیمیا_ 
   بھترهینطوریبلھ ا_ 
 )  شروع کرد بھ نوشتن... ( باشھ _ 
  دی ھم برام انجام بدی اگھی کار دخوامی مستی نیاگر زحمت_ 
  ؟یچ_ 
 نی شما از خانواده ام خبر بفرستخوامی کھ من نباشم مادی بشی پی خاصطیممکنھ شرا_ 

  برام
  ستی نیباشھ مسئلھ ا_ 

اسمش .  گمی کھ میی آقای برادی پست کنگھی رو دوروز دنیا:  پاکت گذاشتم جلوش ھی
   پاکتھیآدرس ھم تو.  یاری ی علنیآبت
 ؟...  گھی خب و دلھیخ) :  قلپ از فھوه اشو خورد ھی( 
   ندارمی اگھی ممنون کار دیلیخ_ 
  ممنون بابت قھوه.   رمیپس من م_ 
  کنمیخواھش م_ 

 ...  کارھام برسمھی نگاررفت ؛ رفتم خونھ تا بھ بقنکھی رفت ، منم بعد از انگار
 )   صبح١٠فردا ساعت (
 کھ ی ما دوتا دختر بودن و پسرنیاز ب.  می کھ وارد سازمان شده بودمینفر بود ٧

 یی دخترھا و پسرادنیباد. بھ ھمشون نگاه کردم ....  سالھ بود ١٩بغلدستم بودم حدودا 
   شدمی می عصبشتری بودن بکتریکھ از منم کوچ

 ھی ی توی کھ دوتا در داشت  ھمگمی سالن بودھی یتو. بود ییالی خونھ وھی ی توگاهیپا
 ھی...  بود ی من خالیجلو.  روبرومون بود مونی و مسئول آموزشمی بودسادهیصف وا

 ی سالن باز شد و انجال اومد وتویدر انتھا.   گفتی سازمان منینفر داشت از قوان
 ... ایآراسپ دنبالم ب: سالن 

 شتری بتی آنجال با اون وضعدنید.  ی شلوار ھمون مدلھی تنش بود با ی بلوز ارتشھی  
   بازی محوطھ ی تومیرفت. آروم پشت سرش راه افتادم .  کردی ممیعصب

 .  پشت ساختمون 
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  بوکس ؟ای ؟ ی بلدی رزمی از ورزشھایزیچ:  آنجال
  ستیبوکسمم بد ن... جودو _ 
  ؟ی چیراندازیت_ 
 ی تازه کار طرفھی با یدفکر کنم ؛ فکرکر. بلدم _ 
  ی کاره بودی چدونمیم_ 
 خب پ ؟_ 
   گرفتن محمولھلی واسھ تحویرفتی خودت نمدیگفتم شا_ 
  حاال کھ رفتم_ 
 رمیگی ممی بعد تصمشھی می بررستیی تا اون موقع کارامی محمولھ دارھی گھیدوھفتھ د_ 

 ...  نھای ییایکھ ب
 لی تو تحوکنھیبا ما کار م.  ارشھی کنیا: آنجال .  پسر اومد و با آنجال سالم کرد ھی 

 ... دیشروع کن.  نمیدوست دارم مھارتتو بب. محمولھ دوھفتھ بعد سرپرستھ 
 .    تموم شدنی ساعت تمرکی از بعد

 گاهی شبھا تو پادیتو با.  می داریراندازی تنی شب تمر١٢ساعت .  ھیمھارتت عال:  آنجال
 نیامشب بعد از تمر.  شھی شروع مناتی صبح تمر٦صبح ھا ساعت .  یبمون

 تو دی با١١ تا ساعت ی ولی بریتونیاالن م.  دمی خونھ رو ھم بھت نشون میراندازیت
 ... ی باشگاهیپا

 نشستھ بودم ؛ دوباره زی می روبروی صندلھی ی اتاق رویتو.  شب بود ١:٣٠ ساعت
   گذاشتھ بودم نگاه کردمزی می کھ رویبھ کاغذ

 کھ زود  دوارمیام...  یشیآراسپ جان حرز رو بنداز گردنت مطمئنم موفق م(( 
 )) ھیسا. دوست دارم .  خونھ یبرگرد

  اتاقیآنجال در زد و اومد تو.  گردنم دوباره نگاه کردم ی حرز توبھ
   ساختمونو شونت بدممیبر:  آنجال

 کھ چھ نی راجع بھ اشخاص، ادادی محاتی توضی سرھی آنجال میدیرسی کھ می ھر اتاقبھ
 ... باھم دارن ، چقدر سابقھ دارن وینسبت

 باھاش نساختھ بھ خاطر ی دخترچیخودش تنھاس تا حاال ھ.  ارشھی اتاق کنجایا:  آنجال
 کھ تنھا باشھ می بدیبی ترتارشی روزانھ از دست کی دردسر ھای جامی دادحی ترجنمیھم
 پسر خوب و یلی اما بالعکس خھی عصبکننی ھم فکر مشھی جور میکمتر با کس. 

 ادیاون منو .   کنھی داره کار منجای کھ اھست  سال ھم٧ سالشھ حدودا ٢٧.  ھیآروم
 ... ندازهیبرادرم م

  نیی طبقھ پامیرفت.  ذھنم ثبت بشن ی کھ تودادمی ھمھ اطالعات خوب گوش مبھ
 ی ھاتی ماموریسالن بررس...  یریادگی سالن نجایا...  جودو نی سالن تمرنجایا_ 
 ...  افراد تازه واردیسالن بررس...  دیجد
در سالنش .  نگفت یزی و آنجال راجع بھ سالن چمی از سالن ھا رد شدیکی ی جلواز
   باز بودمھین
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 ... ھی چھ سالننی اینگفت: من   
  ی بدونستیالزم ن.  فتھی بنجایفکر نکنم گذرت بھ ا_ 

 داوود بزرگ نصب شده بود ازش ی ستاره ھیتھ سالن .  بھ سالن انداختم قتری نگاه دقھی
 .   بودزونیچندتا طناب و تسمھ آو

  تھ سالنھ ؟ی چیاون ستاره داوود برا:  من
 ...   باشھدهیفکر کنم فھم_ 
  اون سالن باشھ ؟ی تودی بایزی چنی ھمچدی بای چیخب برا_ 

 کھ یافراد.  ھییاونجا سالن بازجو...  ایمثل آدون:   رونی رو با صدا داد بنفسش
  میبندی رو اونجا با طناب و تسمھ بھ اون ستاره ممی کنیی بازجومییخوایم

  ؟نی داریی سالن بازجونجای ای چیبرا_ 
 ای.  کارمون ی اخالل وتای ی جاسوسی براانی مگھی دی کھ از سازمانھای افرادیبرا_ 

  می تا مامور گرفت٢ ریل اخ سا٣تو.  ی نفوذیمامورھا
 خب ؟_ 
  مشونی کشتی اطالعاتھیبعد از تخل_ 
  اھا_ 
  ؟شدهی تو ابروت چیراست_ 
  تو دعوا شکست_ 
 دی بلند خندی حرف با صدانیبعد از ا(  ؟ ی ؟ ھمون موقع کھ اراذل و اوباش بودیک_ 
( 

 .  سر نامزدم دعوام شد. تازه رفتھ بودم دانشگاه . نھ _ 
  دونستمی ؛ نمیآھا پس نامزد دار_ 
  ی خبرشو دارکردمیفکر م_ 
  جشن تو بود ؟شی بررسی رفتن برادی شھراد و وحشی کھ ھفتھ پیاون جشن_ 
  آره_ 
  یفھمیبھ شھاب گفتم م_ 
  ؟یاز کجا مطمئن بود_ 
 زی از اون گذشتھ اگر تی کندای ماه مارو پھی ی کھ توی بودزی کھ انقدر تییازاونجا_ 

  یبود تا حاال حبس ابد خورده بودن
واسھ .  کھ بابام بخواد با کمک دوستاش تبرئھ ام کنھ فتادمی نمری بودم گزیاگر ت_  
   ننگ خانواده اممھی من مانمیھم
   ی محمولھ بھتره آماده باشلیمن اسمتو رد کردم واسھ تحو.  ھی حرفنمیا_ 
 عالمت برسھ می و منتظر بودمیود ؛ پشت صخره نشستھ بمیلب مرز بود) دوھفتھ بعد ( 
من پشت بھ .  بود اومد و از پشت صخره مرز رو نگاه کرد دهیآنجال کھ تازه رس. 

 .   داده بودم بھ صخرهھیمرزو برجک تک
  شد ؟ی چفیتکل:  من
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  میمونی منظر عالمت مگھیاز اولم روشن بود د_ 
   عوض شھدیاتاقھامون با.  گمیاونو نم_ 
 چرا ؟_ 
 )   بودیھودیانجال (  رهی جوب نمھی تو لیی اسرایمن از خاندان محمدم آبم با بن_ 
  میزنیبعدا راجع بھش حرف م_ 
 .    دی صخره منتطرن زود باشیکیپشت اون . عالمت دادن :  ارشیک
 میداشت.  بودن سادهی وانی و ماشونی چندتا کاممیدی ، بھ صخره کھ رسمیحرکت کرد 

 .  صورتھامونی کھ نور چراغ برجک افتاد تومیزدیمحمولھ رو بار م
 ی و صدامی گرفتی حالت تدافعی مرزی مامورھاگفتی از بچھ ھا کھ میکی ی صدابا

 نشن یھمھ حواسشون رو جمع کرد بودن کھ زخم. گلولھ ھامون ھمھ فضا رو پر کرد 
 دست مامورھا ای مشونیکشتی موقع برگشت خودمون مای موندنیچون اگر ھم زنده م

:  برداشت سمتش زیآنجال خ.  نی زماد افتارشی کھ کمیدیکشی عقب ممیداشت.  فتادنیم
 ... !!!! ارشیک

   عقبمی برگرددیکجا ؟ با:  عقب دمشی انجال رو گرفتم و کشیبازو
 !!!! ارششششیک... کبارش مونده _ 
 ... می بردیبا_ 
  ارشیک... ولم کن _ 

 فشنگھا افتاده نی ماشکی نزدارشیک.  کردم نیو سوار ماش انجال رپی جھی بھ میدیرس
   رفت رو ھوانیماش.  نی کونھ کرد و خورد بھ ماشری تھیبود کھ 

  گاهی پامیبرگشت.  ختیری بھ ھم مشتری آنجال اعصابمو بغی جیصدا
 .  میکردی می گرفتن محمولھ رو بررسلی کھ مکان تحومی شدی اتاقوارد

  بسھ:  من
 ... ی نذاشتی تو عوضمیکردی کمکش مدیبا.  میکردی صبر مدیبا_ 
 شھاب تو رو دمیکشی منجای نعشت رو تا ادی عقب االن بادمتیکشیآنجال بفھم اگر نم_ 

 ...  سپرده دست من
 نشونت کو؟) سرش رو گرفت باال ... (  بود برام ھودایمثل ... لعنت بھ ھمتون _ 
 . ارشی دادمش دست ککردی متمیاذ... اه _ 

 نشونھ ھارو نی ای سرشماری توی راحتیبرا.  بھ پالک ھی شبمی نشونھ داشتھی ما ھمھ
 یزی چھی نشونم رو کجا گذاشتھ کھ ارشی کھ ککردمیداشتم فکر م. داده بودن بھمون 
  نیضربھ دوباره تکرار شد و خوردم زم...  سرم یاز پشت خورد تو

  ؟؟؟یکنی مکاریچ: آنجال .  دیدی تار مچشمام
 ...   اومدهگھی دی از سازمانھاای ھی نفوذای آشغال نیا:   شھاب

  شھاب ؟؟یگیچرا مزخرف م_ 
 ...  شھیمشخص م_ 

 .  شدمھوشی بھ سرم خورد و بگھی ضربھ دھی
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 یمرگ اشتباھ: فصل ششم                          
 
 
  

 ی بلوز آبھی زانوم و دستش رو حلقھ کرده بود دور گردنم ، ی نشستھ بود روھیسا((
.  نی شلوار جھی تنم بود با دی سفرھنی پھیمنم .  نی شلوارک جھی تنش بود با یآسمان
 دور ھی سایصدا.  بود ی تابستونی کھ توش پر از عروس ھامی باغ نشستھ بودھیوسط 

  فقط زود برگرد...  فکر کنم یزی چبھ خوامی نمگھید:  دیرسیبھ نظر م
   بود ؟مونی جشن نامزدشبیچرا ؟؟چون د:  من
  خوادی مینطوریفقط دلم ا...  دونمینم_ 
 اگر برنگشتم ؟؟_ 
  ؟ی عذابم بدیدوست دار_ 
 احتمالھ... نھ _ 
   فکر کنمیزی بھ چخوامیگفتم کھ نم_ 
   فکر کنمیزی چھی بھ خوامی من میول_ 
  ؟؟یچ_ 
   عقبدی و سرشو کشدی لباش مکث کردم و خواستم ببوسمش کھ خندیرو 

   خواستم بکنمی ھرکارتونمیاخھ المصب خود خدا ھم گفتھ م:  من
   شمی تا راضکمی سایخب وا_ 
  ؟ّھی سرکار الشنی می راضیاونوقت ک_ 
 یدونی مکنمی متتی از آشناھا اذیکی ھیفقط دارم بھ توص...  نباشم ینھ کھ االن راض_ 

   راز باشھ مھرو موم شدهھی مثل ی شوھرت جذاب باشی برایخوایبھم گفتن اگر م
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 از رو ھیھمزمان با حرف زدن من سا(  تورو بزنم تی رضادی قخوامی مھی چیدونیم_ 
 ؟ شھی می چی نباشی اگر راضنمی ببخوامیم)  برداشتم زیپام بلند شد و من سمتش خ

 ....  راز رونی بشکنم مھرموم اخوامیم
  ی جرزنشھی مگھینھ د_ 
   جرزن باشمخوامی نداره من میبیع_ 
 خو نوموخوام مگھ زوره ؟_ 
  ؟؟؟نطوریکھ ا_ 
 باغ حومھ ی بود تومونیخاطره روز بعد از نامزد....  و منم دنبالش کردم دی دوھیسا

 )) تھران
 بود سادهیشھاب کھ وا.  صورت و بدنم بھ ھوش اومدم ی شدن آب سرد رودهیبا پاش 

 .   انگشتاش زدی الگاری پک محکم بھ شھیروبروم 
  حرف بزن زودتر نھ خودتو عذاب بده نھ مارو عالف کن:  شھاب

 ... یگی می چفھممینم_ 
 کھ حضور یتی مامورنی کھ پرا تو اولیاری قانع کننده برام بھی توجھی شھیپس م_ 

  متوجھ ما شدن ؟ی مرزی مامورھایداشت
  دونمینم_ 
   رقبامونھی بقی نفوذای ی مامورایتو ...  دونمیمن م_ 
 یگی می چفھممینم_ 

 ھی سایصدا.  بود ی اگھی شروع کرد راه رفتن و حرف زدن اما من فکرم جا دشھاب
 رو پس زدم و بھ شھاب ھیفکر سا) . زود برگرد ( تو اعماق ذھنم جاخوش کرده بود 

  رفتی و راه مدزی می محکمی پک ھاگارشینگاه کردم کھ تند تند بھ س
.  درھم تھ سالن بود ھی ی سالن بھ رنگ گوشتھی.  میی سالن نگاه کرد تا بفھمم کجابھ

 سالن شکنجھ ی تومی تھران بودگاهیما تو پا.  بودن سادهی ھم کنار وایرعلی و اماریسام
 خب ؟؟:  روبروم سادیشھاب وا.  داوود بستھ بودن یپس منو بھ ستاره . 

    دونمینم:  بودم گفتمدهی از حرفاش نفھمیزی کھ چمنم
   ادی بادتی کنمیمن کمکت م...  ی گرفتی فراموشدیخب شا_ 

 .   شوکر برداشتھی شکنجھ روش بود ی ھالی کھ انواع وسایزی میازرو
بعد ھم بھ نشانھ .  ارهی ھوش و حواست رو سرجاش بی شوک قوھیفکر کنم :  شھاب

 کھ بھم گفتمی منی حسایتو دلم .  صورتم یفت جلو گرزدی شوکر رو کھ جرقھ مدیتھد
 .  قوت بده تا دھنمو ببندم

 .... سایوا: آنجال .  تھ سالن باز شد در
 چرا ؟:  نگاه بھ پشت سرش کرد ھی شھاب
 بگو اری حکم بھ سامنمی ااری حکم بیگفت:  برگھ گرفت سمت شھاب ھی اومد جلو و آنجال

 . بکشھ کنار



 62 

 حکم ھی باشھی جوجھ رو نمنیا:  عقب دی از موھام گرفت و سرمو کشاریسام
   بده الاقلی تاوانھی دی کرد باصشیترخ

 احمق یدستت بکش عقب وحش:  اری سامی پای زد جلوری تھی و دی اسلحشو کشانجال
 .  کی پشت سرت بشھ قرمز متالواری دکنمی می کارھیوگرنھ 

آنجال .  داغ راه باز کرد سمت گردنم عیا مھی سرم رو ول کرد ؛ حس کردم اریسام
       شھاب و اومد تسمھ رو آزاد کردنھی بھ سدی کھ دستش بود رو کوبیبرگھ ا
 . دستشو پس زدمو از جام بلند شدم. آنجال دستش رو گرفت سمتم .  نی زمافتادم
    بخوره سرشھی بخدی باارنیبفرست دکتر ب:  آنجال

 یزی چشبی راجع بھ اتفاق دنمی رو روشن کردم تا ببونی دکتر رفت تلوزنکھی از ابعد
 .  نھای گنیم

 از ی گروھی شمالگانی کشور با ھمسای در مرزھاشبید.  یو اما گزارش بعد(( 
 مورد شی پی محمولھ از چندنیا.  کشتھ شدند روی مواد مخدر و اسلحھ دستگانیقاچاقچ
در . ات الزم بھ دام افتاده  بوده و بعد از بدست آوردن اطالعی مرزنی ماموریبررس

.  شدند دی مبارزه با قاچاق شھنیمامور  وی مرزنی چند تن از ماموریری درگنیا
 ، ییای کیرعلی ، سروان امانیستوان دوم کامران پارس:  شھدا عبارتند از یاسام

 اوشی ، سیمی کردی مجانی مبارزه با قاچاق و آقانی از ماموریری امنیسرھنگ حس
 سط کھ توی کسانیاما اسام.  ی مرزنی از ماموریی عطادیآزادپناه ، آراد پارسا ، سع

 ارانی رضای ، علّی محبکانی ، نیسامان محراب:  مبارزه با قاجاق کشتھ شدند نیمامور
 یفری سوابق کی دارانی مجرمنی ایگفتھ شده تمام.  ی و آرسام سرابانی، آراسپ ع

 .))   از جرم خود تبرئھ شدندی کاف نبود ادلھلی بھ دلایبوده و 
 و بعد رونی اسم من از اتاق رفت بدنیآنجال بھ محض شن.  دیکشی داشت سوت ممغزم

 با مال ارشھیمالھ ک:  صورتم ی پالک برگشت ؛ پالک رو گرفت جلوھی با قھیاز چند دق
 .   بودهارشیمال تو گردن ک.تو عوض شده 

 من زنده ام و و اعالم اسم دوننی منکھی بر ای داشتم مبننی از آبتغامی پھی شب من ھمون
 چون خانواده ھی چتی نقشھ بوده اما بھ خانواده ام نگفتن کھ واقعیمن بھ عنوان قاچاقچ

تحت نظر بودن  چند روز بھ سرعت ) پدر آنجال ( ام از طرف رابرت فروزانفر 
ار بود با آنجال برم مراسم  دادم ، قرریی ظاھرم رو تغنشم یی شناسانکھی ایگذشت ، برا

 .        خودمنیتدف
 )  نیمراسم تدف( 
 ی مانتوھیآنجال .  بودم سادهی بودم و پشت آنجال وادهی لباس پوشگاردھای حالت بادبھ

 ی چرم مشکی دستفی کھی سرش بود ی روی توری شال مشکھی بود و دهی پوشیمشک
بھ فاصلھ .  آنجال بود ی پسرعمھ وناتانی بھ اسم مییاسناد شناسا.ھم گرفتھ بود دستش

 کردی مھیبابام داشت گر.  میکردیو بھ اونا نگاه م می بودسادهی واتی جمعیچند صد متر
 ختیری بود داشت اشک مسادهی بدون صدا وادهی ، سپزدی، مامانم بھ خاک ھا چنگ م

 یمگھ قول نداد((  کردی و منو صدا مدیکشی مغی جھی ، ساکردی مھی گرنطوری اشھیھم
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 آراسپ پاشو ؟ شھی سال تکرار نم٥ لحطھ از اون ھی ی حتی ؟ مگھ نگفتیزود برگرد
 ی بشکنیخوای میمگھ نگفت... آراسپ ... پاشو فقط پاشو ...  ات پاشو ھیجون سا... 

آراسپ بھ خدا دووم .  ینی اشکامو ببی دوس نداری رازو ؟ خودت گفتنیمھرو موم ا
خواستم برم جلو کھ .  از ھوش رفت ھویکھ ...))  آراسپ ...  بدون تو پاشو ارمینم

 جلو ی لو بره آر براتی نذار عملییایتو االن مرده بھ حساب م:  آنجال بازومو گرفت
 سختھ اما دونمیم.  تو مراسمت سادنی واسی چند تا پلنی ببکننی مرتیقطعا دستگ

 .  احساساتت رو کنترل کن
 سی دھی کھ دختر خالم فرزانھ با ارمی در بموی دودنکیخواستم ع.  سرجام سادمیوا

سرمو گذاشتھ بودم .  نی بھ ما برسھ برگشتم سمت ماشنکھیقبل از ا. خرما اومد جلو 
 ریبگ:  خرما گرفت سمتم ھینگاھش کردم ، .  شد نی فرمون کھ آنجال سوار ماشیرو

 ی خودت رو خوردیتا حاال خرما)  کرمیم داشتم باحرص نگاھش. ( خوشمزه است 
 ی من خرمایراست.  سی نادمی بابا اسمش یا...  بود ؟یاسمش چ.  شد لمھی؟ مثھ اون ف

سرشو . (  تورو داشتم تی وضعقایدق.  خودم بودم نیخودم رو خوردم منم تو مراسم تدف
. ھ بود شکست  بود دست راستشایاون موقع آدون)   ادامھ داد ی با ناراحتنییانداخت پا
دو سال .   کردی روشن مشوی بعدگاری سگارشیبا تھ س...  دیکشی مگاریتند تند س

 ھی نگفت با ای بھ آدونی ولدونستیبابام م.  نگم کھ زنده ام یمجبور شدم کھ بھ  کس
 ببندم دی جدی بود کھ قراردادھانیکارمم ا. کردمی می زندگرانی خارج از ای جعلتیھو

!  من ساده بود مالھ تو خوشمزه تره یخرما) رو عوض کرد   لحن صداشعیسر. ( 
 بگم یزی کھ چنیبدون ا. گرفتنی مراسم روھم برام نمنی نبود کھ ایرانیتازه اگر بابام ا

 .   نگفتیزی چگھیاستارت زدم انجال ھم د
 محمولھ ھی تحوبل گرفتن ی برادیمن و آنجال با)   بھ مشھد ھیسفر سا_ ماه بعد  ٤( 
 محمولھ نیآنجال سرپرست ا.  مشھد رهی مھی مشھد نگار ھم بھم گفتھ بود کھ سامیرفتیم

 گرفتن محمولھ لی محل تحوی و مشغول بررسمی شھر گرفتھ بودی ھتل توھیبود ؛ 
 کارامو نکھیبعد از ا.  می مطمئن شدلی محل تحوتی از امنادی زیبعد از برس.  میبود

 ھتل دی خودم فکر کردم شاشی نکردم پدایو پھتل ر.  گشتم ھیانجام دادم دنبال ھتل سا
 ...    کھ من نگشتھ بودم بغل گوشم بودیی تنھا جاینرفتھ ول

 .   بطلبھدی آقا باگنیراستھ کھ م.  بارم نتونستم حرم برم ھی ی حتمی مشھد بودنکھی ابا
 من ی کامل انجام شد و کار ما عمال تموم شده بود ولتی گرفتن محمولھ با امنلیتحو

 و می بودسادهی آسانسور وایتو.  با آنجال بحثم شد نمی بمونم سر ھمشتری بکمی خواستمیم
 ضبط یصدا.  نکار آسانسور رو گرفتھ بودم لھی اش بھ دست من بود کھ مھیآنجال تک

  شده رو مخم بود
 شونی نگھدارتیامن.  می شھر بموننی تو ادی زامیتونیآراسپ کار ما تموم شده نم:  آنجال

 . مشکلھ
 ... ھی برم ارومتونستمیم.  نجامی ای چی من برایدونی تو کھ مدیشما برگرد_ 
   از افراد گروھم و ول کنمو برگردمیکی تونمیمن نم_ 
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  مونمی منجایمن ھم_ 
 ینطوری تو با نامزدتم انمیبب.  دنده ھی لجباز و ایمثل آدون_ )  دی کشقی نفس عمھی( 

  ؟یکنیرفتار م
  ؟یکنی مسھی من و اون مقای کھ ھھی کای آدوننیدوما ا.  ھیاوال سا_ 

  طبقھ ششم:  ضبط شده اعالم کرد یصدا.  شد ساکت
 دهی چسبمیشونیپ.  صورتش قرار داد ی از گردنم گرفت و صورتمو جلوعی سرآنجال

 .  میبھتره از پلھ ھا بر:  دمی رو از پشت سرم شنھی سایصدا.  ھی سایشونیبود بھ پ
 فاصلھ اش دی بوده شاشمی پگشتمی مھی کھ من دنبال سای تمام مدتی بودم ؛ تویعصب

 .  زدمی نفس نفس متیاز شدت عصبان.  دمشیبامن چند متر بوده و من ند
 دونستمی نمتیاز شدت عصبان.  می برگشتی از بستھ شدن در آسانسور بھ حالت عادبعد
 رونیر آنجال بشم از ھتل زدم ب کھ منتظنی بدون امیدی ھتل کھ رسیھب الب.  بگم یچ
... 

 .  کردمی نشستم و فکر می صندلیرو.  شب بود کھ برگشتم ھتل ٨ ساعت
 بود و تازه ھودی از بزرگان یکیپسر .  بلک ایآدون:  شروع کرد بھ حرف زدن آنجال

 لیاوا.  می داشتیادیباھم رقابت ز.  بودم می شده بود ، منم اونموقع تحت تعلستمیوارد س
 نی اثبات خودش بھ پدرش وارد ای پسر پولدار سرشناس کھ براھی ومدیازش خوشم نم

 . کردی خودش جلب مبھ کار شده بود و توجھ ھمھ رو
 ، ی عالالتی ، تحصی عالکلی پسرا سر بود ؛ چھره خوب ، قد و ھھی ھر نظر از بقاز
. ھ البتھ نبود  ککردی سرش مھی عرضھ بود پسر خاندان بلک بودن از بقی اگرھم بیحت

 بود و ھودای من ی آموزشی ؛ مربمی جنگ بوددونی می انگار تومیباھم کل کل داشت
ھمھ مخالف بودن من اونجا باشم مخصوصا .  ود پسر عمھ ام بوناتانی دست ریاون ز

 ستمی داشتم ھم دختر پدرخوانده سوناتانی و ای با آدونیشتریدخترا چون ھم رابطھ ب
کم کم دعواھامون کم .  می ھمگروه شدای من و آدونی دوره آموزشبعد از اتمام. بودم 
 سمتم کردنیمپسرا جرات ن.  کنار دنیکشی میکی یکی جالب بود مخالفھام یلیخ. شد 

 تیوضع.  کردنی راھشونو عوض مدنیدی میلومتری دختراھم کھ من و از ده کانیب
ما .  از کارھاشو انجام بده ی سرھی رفت تورنتو تا ای کھ آدوننی بود نتا ایبیعج

 .  می بودسیاونموقع پار
 از چکدومیھ.  اولش ھمھ مخالفتھا ی برگشت سرجازی دوباره ھمھ چای از رفتن آدونبعد

  حالت شدی ، ھرروز حالم بدتر مدادی کھ زجرم مای جز نبود  آدونکردی نمتمی اذنایا
.  دنی برگشت دوباره ھمھ مخالفھام کنار کشایبعد از سھ ماه کھ آدون.  داشتم یافسردگ

 بی رقھی اون فقط حکم گفتمی حال خوبم اما  منی ھمچنونھ بھ خاطر حضور ادونستمیم
 یبعد از مدت.  میگی نمی ولمی کھ ما عاشق ھم شددونستنی موناتانی و ھودای. رو داره 

 ی رابطھ خوبرینمن و آد.  ازدواج کنم ای آدونی پسر عموریدستور اومد کھ من با آدن
 .   رابطھ دوستانھھی اما فقط میداشت
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 و منم رفتیتدارک مراسم بھ سرعت جلو م.  گم و گور شد ھوی ای خبر آدوننی از ابعد
.  نداشت ی ادهی فاکردمیاگر اعتراض ھم م.  بگم چون دستوربود یزی چتونستمینم

 ری اتاق نشستھ بودم کھ آدنیروز مراسم آماده بودم و تو.  ھم نبود ایمخصوصا کھ آدون
 سادیبدون حرف وا.  بود دهی پوشدوی چون تاکسکردم  تعجبدنشیاز د. اومد تو اتاق 

 ری آدنیبا بغض از جام بلند شدم و دستمو دور بازو.  من و بازوشو باز گذاشت یجلو
وارد .  رو صورتم ختنیری ماری اختی نکنم اما اشکام بھی گرکردمی میسع. حلقھ کردم 

و ھر لحظھ امکان داره  زنھی قلبم تند تند مکردمی بود ؛ حس منیی سرم پامی سالن شدھی
 اتو ھیتک:  دستشو دور کمرم حلقھ کرد و گفت ریآدن.  از حال برم یبھ خاطر ناراحت

بعد از چند قدم .  گفتم باشھ یرلبی کھ سرمو بلند کنم زنیبدون ا.  میبده بھ من تا برس
   بعدم رفتی شاد باششھی ھمدوارمیدوست داشتم ام:  آروم گفت در گوشم.  سادی واریآدن

   تو بغلشدی لبخند زد و منو کشھی.  بود سادهی جلوم واای کھ بلند کردم آدونسرمو
 برام مھمتر می غرور لعنتنی کھ نگفتم و ادیببخش.  کھ نبودم دیببخش...  دیببخش:  ایآدون
 .  متوجھ ات شدمریببخش کھ انقدر د... بود 

 یتیتا اون عمال.  بود روزمونیھرروزمون بھترازد. بودمی روز زندگنی بھتراونروز
 ایبعد از دوسال کھ زنده بودنم اعالم شد دوباره من و آدون. کھ بھ اصطالح من مردم 

 لحظھ ھم ھی ی حتمی بھ وضع سابق بعد از اون دوسال کھ دور از ھم بودمیمال برگشت
تو )  پر از بغضش ادامھ دادیبا صدا... ! (  بعدش ماه ٦ نکھی تا امیشتدایھم تنھا نم

   ھم ازنظر چھره ھم ازنظر اخالقی اونھی شبیلیخ
 .  رونی از اتاق رفت بعی حرف سرنیبعد از گفتن ا....  دنده ، لجباز ھی ، مغرور

 جلوم رو وانی لتی دردسر بکشم ؟ از شدت عصباندی بای تا کیعنی دیترکی داشت مسرم
.  بود دردسر یکیبود و نبودم .  ومدیاز خودم بدم م. نھییبرداشتم و پرت کردم سمت آ

 .   ساعت وارد اتاق شدمیآنجال بعد از ن
  مونمی تا ببره من باھات ممانیمحمولھ رو سپردم بھ ا:  آنجال

 ؟یمونی منجای ایواسھ چ. الزم نکرده _ 
 واسھ کمک کردن بھ تو_ 
  امخویمن کمک نم_ 
  ی رو لو بدتتیمن نباشم کھ ھر لحظھ امکان داره موقع_ 
   نھ نھ سازمانرمی من گنصورتی چون در استیبھ تو مربوط ن_ 
  فتھی بری از افرادم گیکی چون گذاشتم رمیمنم گ_ 
  یپس بگو نگران خودت_ 
 .  ھی دنبال سای بریی تنھایتونیاگر نباشم نم.  نمی رو نبینگرانم کھ تو لعنت_ 
 )  کھ داد نزنمکردمیداشتم خودم رو کنتر م(  راستشو بگو کنمی سوال مھی_ 
 ... خب_ 
 !!! ھتلھ؟نی تو اھی سایدونستیتو م_ 
  آره_ 
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  واری آنجال رو گرفتم و چسبوندمش بھ دقھی
  ؟ی من چقدر دنبالش گشتم و بھم نگفتیدیتو د:  من
  نتونستم_ )  و آرم گفت نی غمگیبا صدا( 
  ؟ی نتونستیگی و میدی؟؟ تو منو د ینتونست_ 

 .  کردی مھی چشماشو بستھ بود و داشت گرآنجال
 ... با توام) سکوت کرد (  ؟یدونی می چگھید:  من
   شمالرنیفردا م_ 
 . کردی مھی و گرواری داده بود بھ دھیتک.  آنجال رو ول کردم قھی حرف نی از ابعد

 ھی دختر حساسدهی کھ نشون میزی برخالف چدمی اون وضع تازه فھمی آنجال تودنی دبا
 .  دادمی داشتم ھر لحظھ عذابش مای کھ با آدونیو من باشباھت

   نکنھی گرگھیبسھ د:  من
 .  رونی کنم از ھتل زدم بی کارتونستمی ، منم کھ نمشدی آروم نمآنجال

ات بھ ھمھ اتفاق.  کردمی و فکر مرفتمی بھ حرم راه می منتھیابونھای از خیکی یتو
 ییروی نھی و بھ گنبد نگاه کردم ؛ انگار سادمی لحظھ سرجام واھی.  فکر کردم ریاخ
 .   زانوھامو با آقا درد و دل کردمینشستم رو.  جلوتر برم ذاشتینم

 .      ساعت برگشتم ھتلکی از بعد
    
 خواستم ٦ي  ھا رفتم باال توي طبقھ ّاز پلھ.  از درد و دل كردن برگشتم سمت ھتلبعد

یھ پسره . بپیچم سمت آسانسور كھ سایھ رو دیدم، سریع رفتم پشت دیوار قایم شدم
یادم اومد صداي آریا بود پسر ... صداش بھ نظرم آشنا بود: زد داشت با سایھ حرف مي

ما كھ . گردیم اگر االن بریم حرم دیر برمي... ستنی االن وقتش: جان سایھ: اش ّعمھ
 .رفتیم براي خداحافظي

 .باید یھ بار دیگھ ھم برم... دونم، ولي دلم آروم نمیشھ مي -
 . خب بزار براي فردا؛ فردا میریم -
 .نھ تا فردا نمیتونم -
  میفردا بر. افتیم  گردیم اونوقت دیر راه مي سایھ جان دیر برمي -
 . ن االنھمی... نھ  -

ام  شاید فاصلھ. سخت بود برام...  آسانسور شدن و دیگھ صداشون رو نشنیدموارد
ھا  دوباره از پلھ. ّاما نمیتونستم حتي وایسم و نگاھش كنم. شد  متر مي٦باھاش بھ زور 

  رفتم باال وقتي رسیدم پشت در اتاق یكمي مكث كردم
. بدون ھیچ حرفي وارد اتاق شدم.  زدم و آنجال، بعد از یكم مكث در رو باز كرددر

نباید احساسم رو وارد كارم .  سفر میومدمنیًتصمیممو گرفتھ بودم نباید اصال بھ ا
 .میكردم

فردا ھمھ با ھم برمیگردیم الزم نیست ... منم برمیگردم تھران:  اروم گفتم خیلي
 .  محمولھ رو بسپري دست كس دیگھ
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 ! نمیتوني -
 ! ؟...ًچرا مثال -
سازمان تو رو مسئول بستن ! طرف قرارداد جدیدمون شمال میخواد مارو ببینھ -

 ... البتھ اگر میتوني االن باید بریم. قرارداد كرده فردا باید راه بیفتیم
 ...خیلي خب -

 كردیم وسایل رو جمع كردیم و آروم از ھتل زدیم بیرون منو آنجال با ماشین شروع
آنجال گفتھ بود آرش بیاد . راه افتادیم سمت شمال. ي بودیھ ماكسیماي مشك. اومده بودیم

.  سالھ١٩آرش ھمراه من وارد سازمان شده بود یھ جوون . شمال براي یاد گرفتن كار
.  توي راه ساكت بودیمیمن وانج. آنجال و آرش . نم:  نفره میشد٣گروه مالقات 

 . رسیدیم بھ یھ ایست بازرسي
 .  بدون ھیچ حرفي مدارك رو دادم. نینسالم مدارك رو لطف ك:  راهپلیس

 ! از اقلیت ھستین؟) یھ لبخند زد... (زیارت قبول از مشھد بھ:  راهسیپل
 . مشھد كاري داشتیم...! یھود:   با صداي بلندآنجال

 ! مشكلي پیش اومده؟:  من
 . نھ سفربخیر:  راهپلیس

. ال نشست پشت فرمونبھ شمال كھ نزدیك شدیم آنج.  و پس گرفتم و راه افتادیممدارك
حدود چند . ویال نزدیك دریا بود و یھ ویالي دیگھ ھم اون نزدیكي بود. رفتیم سمت ویال

ویال خالي بود، وارد كھ شدیم یھ سالن بزرگ . صد متر فاصلھ بود بین دو تا ویال
 در بھ ھیي باال دست راست  ي طبقھ پلھ  بھ راهدیمیرس روبرمون بود كھ از وسط سالن

 ویھ میز بار ھمون سمت کنار در بود آشپزخونھ تھ سالن دست شدی باز مگھین د سالھی
آنجال . ًاحتماال انبار مشروب بود. پلھ بھ سمت پایین بود چپ بود؛ كنار آشپزخونھ یھ راه

 ! تو ھم میخوري؟:  اومد بیرون ونھًبا یھ گیالس مشروب كھ تقریبا نصفھ بود از آشپزخ
ھا شدم و وسایلم   تا اتاق بود وارد یكي از اتاق٤ي باال  طبقھ توجھ بھ آنجال رفتم بدون

تابم رو روشن كردم و گزارش كارم رو مثل ھمیشھ براي  سریع لپ. جا كردم رو جابھ
ایمیل رو چك كردم از طرف نگار پیغام . نگار ایمیل كردم كھ بھ دست آبتین برسونھ

ً اصال حالش مساعد نیست ھمراه سپیده. از آمریكا برگشتھ نامزد سپیده. سالم: داشتم
نامزدش رفتھ شمال مثل اینكھ با سایھ اونجا قرار داره، من چیزي بھ سپیده یا بقیھ 

... وضعیت روحي مناسبي ندارن! نگفتم اما بھتر نیست كھ بھ خانوادتون خبر بدین؟
چند ساعت بعد ما . نگفتم كھ در جریان باشی... خواھرھاتون ھم برگشتن خونشون

 . م رسید آنجال، سریع فرستادش بیرون براي كار بھ منم چیزي نگفتآرش ھ
 روز گذشتھ بود ھنوز با طرف قرارداد تماس نداشتیم قرار بود ٢) روز بعد ٢(

دیروز آرش بھ آنجال خبر رسونده بود كھ آریا و شاھین و سایھ . خودشون تماس بگیرن
ي اینچیزا و اتفاقات فكر  ھمھداشتم بھ . و سپیده توي یھ ویال نزدیك ما جاگیر شدن

از ویال فاصلھ گرفتھ بودیم صداي چند نفر ) ونھر سھ نفرم(میكردم توي ساحل بودیم 
. ھاو آنجال بغل دستم نشستھ بود نشستھ بودم روي شن. ام شنیده میشد نامفھوم بود دیگھ
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سعي كنین زیاد تكون نخورین سایھ : آرش داشت راه میرفت اومد سمت ما و گفت
...  نیست منم نگفتممگفتھ بودي واست مھ: آنجال. بھ آنجال یھ نگاه كردم. ان وم و بقیھخان

سایھ لب آب وایساده بود و بقیھ . بھ اونطرفتر نگاه كردم. توي ویالي بغل ما ساكنن
شاھین داشت با سپیده حرف میزد و آریا داشت .  متر ازش فاصلھ داشتن٥٠-٦٠حدود 

. حركت وایساده بود بھ دریا خیره شده بود یھ نگاه كردم، بيبھ سا: بھ سایھ نگاه میكرد
 از كنارم بلند شد رفت پیش آرش آروم دم گوشش یھ چیزي گفت و دوباره آنجال(

كم داشت بھ دریا نزدیك  سایھ كم. آرش یكم از ما فاصلھ  گرفت). نشست بغل دست من
فت توي آب تا كمر تو سایھ شروع كرد بھ دویدن داشت میر. بلند شدم وایسادم. میشد

برداشتم كھ برم دنبال سایھ آنجال گرفت  میدونستم كھ سایھ شنا بلد نیست خیز. آب بود
من و آنجال . سپیده و شاھین و آریا داشتن سایھ رو صدا میكردن كھ برگرده. جلومو

 . توي كشمكش بودیم
 . آنجال ولم كن: من

یدن اینكھ سایھ داره میره توي آب آرش چند دقیقھ قبل با د. (بھ آرش گفتم كھ بره -
ًسایھ كامال وارد آب شده . بلوزش رو درآورده بود و رفتھ بود كھ سایھ رو برگردونھ

 ) بود توي دیدرس نبود
 . آنجي ولم كن -
... ببین اومد بیرون . آراسپ نذار خراب شھ ھمھ چي االن آرش میاردش بیرون -

سپیده اعمال . ا شاھین حرف زدنآرش سایھ رو كشوند روي ساحل و شروع كرد ب
من خشكم زده بود و سرجام . (حیاتي رو روي سایھ انجام داد و سایھ بھ ھوش اومد

)  حتي نمیتونم جونشو نجات بدمكھ حركت وایساده بودم حس میكردم چقدر ناتوانم بي
آرش برگشت سمت ما و گفت كھ خطر . آریا سایھ رو بغل كرد و راه افتاد سمت ویال

حالم ... توي اتاقم نشستھ بودم روي زمین) شب. (بدون ھیچ حرفي برگشتم ویال .گذشتھ
 رهآنجال و آرش براي اینكھ حالم بھتر بشھ و یادم ب... بد بود بھ ھیچي فكر نمیكردم

 . اما ھنوز حالم بد بود...  گیالس بود كھ خورده بودم٤مشروب بھ خوردم دادن، 
 .  داد دستم كھ توش لیموترش بودیھ لیوان. بخورش:  اومد توي اتاقآرش

برو . مست نشدم كھ بخواي بھم آب لیموترش بدي بپره از سرم) یھ پوزخند زدم (-
 ...  بیرون

ً گیالس خوردي حتما مست شدي ٤بخورش وگرنھ آب سرد میریزم، تا حاال  -
 ...  گمشو بیرون:  کھ دستم بود رو پرت کردم سمتش و داد زدمی اشھیش. بخورش

 ...  آراسپ: ت از اتاق بیرون آنجال بالفاصلھ اومد رفآرش
 !! دردسرم زیادیم؛ یعني چقدر حالش بد بود ه كھ خواستھ بره بمیره؟ -
 ...  آراسپ -
 تا گیالس ویسكي خوردم ٤ھھ میبیني ...  سال دوباره  شدم دردسر براش٧ھھھ بعد  -

 . ھنوز مست نیستم
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 بغض ھی.  بغلش ی تودی دستم و سرمو کشآنجال نشست بغل.  بستم و فشار دادمچشامو
چند . میتونستم حس كنم كھ آنجال ھم داره گریھ میكنھ. دیترکیراه گلومو بستھ بود اما نم

 . آنجي بلندش كن بریم بیرون ھواي تازه بخوره خوبھ براش: دقییقھ بعد آرش
 . پاشو... آراسپ بلند شو بریم: آنجال

. سمت دریا قدم زدیم بعد از چند دقیقھ بھ دریا رسیدیم.  شدیم و از ویال رفتیم بیرونبلند
 . میخوام یكم شنا كنم. گرممھ خیلي گرمھ: من

 . آراسپ خواھش میكنم ازت دیوونھ بازي درنیار: آنجال
آب سرد بود و شدت جریانش . نفسم و حبس كردم و رفتم توي آب! فقط شنا میكنم -

ام شروع  ي سینھ آب وارد دھنم شد یھ درد زیاد توي قفسھ. نفسم و آزاد كردم. زیاد بود
سرمو از آب . ام زیاد شد ي سینھ شد بھ خاطر شوري آب گلوم میسوخت درد قفسھ

 .  دنآوردم بیرون و شروع كردم بھ سرقھ كر
 ... .  آراسپ -

چیكار كردم؟ من دیگھ جون اضافي ... خدا ) با فریاد رو بھ آسمون نگاه كردم: (من
بابا من طاقت امتحان . ندارم كھ ببینم این ھمھ آدم بھ خاطر من زندگیشون بھم ریختھ

 . بھ آب مشت زدم و سرمو انداختم پایین. شدن ندارم
 ... . آراسپ-
 از آب اومدم بیرون و راه افتادیم سمت ویال 
بعد از اینكھ تمام كارھا رو انجام . فرداي اونروز یھ تماس داشتیم از طرف قرارداد 

 . دادیم معاملھ رو انجام دادیم و راھي تھران شدیم
 
 
 
 
 
 
 

  یبوسھ اجبار: فصل ھفتم                    
 
 
ت بد و مرگ من میگذره و خیلي چیزا تغییر  سال از اتفاقا١)  آذر٢٦سال بعد؛  ١( 

ي سیستم روندیدم مأموریت من براي پیدا كردن  اما ھنوز پدرخوانده... كرده 
شھاب بھ یھ شھر دیگھ رفت تا اونجا یھ پایگاه دایر كنھ و من . ي سیستم بود پدرخوانده

ه رو  رابطمون بھتر شده بود وضعیت پایگاجالمن و آن. مسئول پایگاه تھران شدم
 بریم میبراي این معاملھ مجبور بود.  وقراربود یھ معاملھ انجام بدیممیسروسامون داد
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. من و آنجال توي ھواپیمابودیم و آنجال روي صندلي كنار من خواب بود. نیویورك
 ! ببخشید آقا چیزي نمیخواین؟: مھماندار ھواپیما

 . خیر ممنون -
 ! ھمراھتون چي؟ -
 . ًفعال كھ خیر -

آنجال گفتھ بودكھ پدر آدونیا . ارك با اسم جدید برام درست كردن بھ استم ناتانیابلك مدیھ
پدر . ي خودش معرفي كرده و كسي نمیدونھ كھ من یھودي نیستم منو فرزند خوانده

از این قضیھ تا یھ مدت خیلي عصبي بودم ... آدونیا، آنجال رو نامزد من معرفي كرده
آنجال ھم میگفت كھ طرف معاملھ یھ یھودي اصیل كھ . ردمو مدام با آنجال بحث میك

از سایھ خبر میرسید بھ دستم ھر روز از . اگر بفھمھ من یھودي نیستم دخلم رو میاره
طرف نگار اما خودمم بھ دیاآکو یھ پیغام رسونده بود كھ یھ نفر رو استخدام كنھ 

 برام میستخدام امور کھ مایزی گزارشات نگار با چی مدتھیبعد از . مراقبش باشھ
 بفھمم کدوم نکھی ای مدت کوتاه براھی تھران بودم ی کھ توی متفاوت بود زمانفرستادیم

 بھم امی کارھاش تمام دندنیبا د.  نظرم گرفتم ری رو زھیگزارش درستھ خودم سا
 رونی پسر بھی ھردفعھ با ی مھمونرفتی مای داغون با آرتی وضعھی ، ھرشب با ختیر
 ینجوری ادی شاگفتمی خودم مشی بازم پیول....  مختلف یایھمون ممشیدی پارک میتو

 بکنم اما نکاروی داشتم کھ ای فراموشش کنم وسعدی منم کھ بانی ادمیبراش بھتر باشھ شا
 نسبت دی پس باکردمی رو فراموشش مھی سادی بھش فکر نکنم من باتونستمی میبھ سخت

قرار عروسي شاھین .  بھتر شده بودام دهحال اعضاي خانوا.  شدمی متفاوتیبھ کاراش ب
و سپیده كھ بعد از عقد من و سایھ بود بھ خاطر مرگ من عقب افتاده بود بعد 

 از كاراش سريی ھفتھ قبل ھم كھ شاھین براي ١حدود .  شدیازسالگرد مرگم برگزار م
 یھ دقرار بو.  ساعت دیگھ فرود میومد١پرواز من و آنجال تا حدود . رفتھ بود نیویورك

ي پدر آدونیا؛ فكر میكردم مأموریت من ھم چیز  نفر بیاد دنبالمون یھ راست بریم خونھ
زیادي ازش باقي نمونده و وقتي میتونم پدر آدونیا رو ببینم پدر آنجال رو ھم میتونم پس 

 کردنش تموم ریي سیستم و دستگ مأموریت من با دیدن پدر آنجال یا ھمون پدرخوانده
 .  میكردم فكرهمیشھ، اما اشتبا

 ! بھ چي فكر میكني؟: آنجال
.  كھ تازه از خواب بیدار شده بود با چشماي درشت و سبزش بھ من زل زده بودآنجال

 . خندیدم
 ! خندي؟ بھ چي مي -
 ...  دار شده ات خنده قیاقھ -
 ! بھ خودت بخند -
 ! راستي چرا موقع سفر تو انقدر میخوابي؟ -
من ھر وقت ! تو چرا نمیخوابي؟. آلود میشم بھ خاطر تغییر شرایط جوي خواب -

 .  دیدمت بیدار بودي
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 . خواب میشم منم بھ دلیل تغییر شرایط جوي بي -
 ! كي میرسیم؟  -
 .   ساعت دیگھ١من پرسیدم گفتن حدود  -
َا ا اه ه ه  چقدر دیر - َ  ...  بعد این یھ خمیازه كشید. َ
یھ نفس عمیق ... آلود میشھ البتھ نھ بھ اندازه تو  ھھ سپیده ھم مثل تو خواب. تنبل -

 . كشیدم
 .  ھي ھي اخم نكن راستي فردا شب یھ مھموني دادن -
 ! كیا؟ -
  ي آدونیا خانواده -
 ! خب؟ -
 . بھ افتخار ورود ما و البتھ دیدن طرف معاملھ -
 . كر كنمحاال لطفا ساكت میخوام ف... خیلي خب  -
 . خیلي خب -
اي و  یھ كت شلوار سفید با یھ پیرھن سرمھ) ٩:٣٥محل مھماني، ساعت  -فردا شب (

جلوي . ي داوود ھم گردنم بود اي بود یھ گردنبند ستاره مدل موھام خامھ. یھ پاپیون سفید
ا اي ب دار سرمھ آنجال از اتاق اومد بیرون یھ دامن دنبالھ. در اتاق آنجال منتظرش بودم

 . یھ پیرھن سفید
  ظھر واسھ ھمین پرسیدي چي میپوشم؟: من

 . خب باید، الاقل یكم شبیھ باشیم... خب  -
 . باشھ بریم... از اون نظر ... آھان  -
 ...!!  بازوت -
 ! بازوم؟ -
ھاي  تظاھرنكن نفھمیدي از االن باید بازوت رو بگیرم كھ یھ وقت كسي پایین پلھ -

 ...  متوجھ نشھ كھ
  ھیکاف...یلي خب خ -

توي این مھموني افراد ایراني و دورگھ :  باز گذاشتم و آنجال بازومو گرفتبازومو
ھا اومدیم پایین با مھمونا  از پلھ. زیاد بود، كھ لبتھ دلیلش وجود یھ پایگاه در این جا بود

 یكي. سالم و احوالپرسي میكردیم و آنجال اونا رو معرفي میكرد؛ بھ گروه آخر رسیدیم
  آدونیا بلك؟:   شدخکوبیشادي بود با دیدن من م از دخترا كھ اسمش

ي چند نفر دیگھ نگاه  زده ي تعجب  داشتم  بھ شادي و قیافھمیشگیمن با ھمون اخم ھم(
 ) میكردم

ي پدر آدونیا و نامزد  پسر خوانده... ایشون ناتانیا بلك ھستن ... خیر شادي جان : آنجال
  من

 ! نامزدت؟ -
 ! چطور مگھ؟! بلھ -
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فقط ناتانیا خیلي شبیھ .  از پسرا یكمي زوركي خندید و بھ بازوي شادي زد؟ ھیچيیكي
من بھزادم خیلي ھم از آشناییت . آدونیاست بھ ھمین دلیل شادي یكم تعجب كرده

 . خوشبختم
با تك تك  .  و بھزاد دست دادیم شادي ھنوز وایساده بود و خیره بھ من نگاه میكردمن

 . رفتیم پیش پدر آدونیا.  مین گروه آشنا شدم و از اون گروه فاصلھ گرفتافراد او
 . ھنوز بھ ما نگفتین طرف معاملھ كیھ پاپا: آنجال

 . خودش اومد): پدر آدونیا( بلك شارون
پیرمرد با زبان آلماني با ما شروع كرد .  پیرمرد ھمراه چند نفر دیگھ سمت ما اومدنیھ

 باھاش سالم و یبھ صحبت و منم کھ توسط آنجال آلماني یاد گرفتھ بودم بھ زبان آلمان
   کردمیاحوالپرس

ًات آنقدر شبیھ آدونیاست واقعا  آه شارون نگفتھ بودي پسرخوانده) : کوخ(رمردیپ
 . خیص بدمنتونستم تش

 . درستھ ناتانیا خیلي شبیھ پسرمھ:  بلكشارون
 . ي پرسودي باشھ امیدوارم این معاملھ! آقاي كوخ: آنجال
 . آنجال تو ھنوزم عجولي: كوخ
خب . مثل اینكھ اخالقشون ھم شبیھ، ادونیا ھم كم حرف بود: كوخ.  یھ لبخند زدآنجال

  ناتانیا چند سالتھ؟
  . ٢٦: من

 .  پایگاه بودن خیلي جوونيھیي رئیس  واسھ! اوه -
 . ام تشخیص دادن كھ این لیاقت رو دارم، بھ نظرم شما شك دارین پدر خوانده -
آدونیا ھم از اینكھ یھ نفر تواناییش رو زیر سئوال ببره خیلي ... خیلي شبیھن !  اوه بلھ -

 . عصبي میشد
 ! قاي كوخپس بھتره كھ اینكارو تكرار نكنین آ: آنجال

  اونوقت تیر عصبانیتش بھ تو میخوره؟! چرا؟ -
 ی عصبای بدتر از آدونیلی خای حرف رو بھ خاطر خودتون گفتم متاسفانھ ناتاننیمن ا -
 بھ تشی عصبانری وگرنھ کھ تگذرهی سوال ببره نمری زشویی کھ توانای و از کسشھیم

  خورهی بخوره بھ من نمیھرک
 یھ لبخند گرم زد منم بھ آنجال نگا كردم و یھ لبخند زوركي  بازوم رو فشار داد وآنجال

 .تحویل دادم
ھا توي سالن رقص فكر  ناتانیا با آنجال برین پیش بچھ: ي من و شارون بلك زد بھ شونھ 

 . كنم امشب براي شما باشھ با توجھ بھ اینكھ امشب اعالم نامزدتیون بھ ھمھ است
 . درستھ! بلھ -
 . م سمت سالن رقص آنجال راه افتادیبا

 ! ناتانیا میشھ یكم گرمتر لبخند بزني؟: آنجال
 . نھ چون من ناتانیا نیستم -
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 ...  خب اینطوري كھ ھمھ میفھمن اونوقت اوضاع بھ ھم میریزه -
 ! مھم نیست برام اینو میفھمي -
   توی زندگیمخصوصا برا.من نفھمم ولي تو بفھم این معاملھ خیلي حیاتیھ -
شادي و بھزاد كھ داشتن میرقصیدن با دیدن من و آنجال . ص رسیدیمبھ سالن رق 

شادي كھ ھنوز حالت شوك بودنش از بین نرفتھ بود، و این حتي از . وایسادن
بھزاد با یھ لبخند اومد سمت ما . اي نشست رقصیدنش ھم معلوم بود، رفت و یھ گوشھ

ي من و من  روي شونھ رو گذاشت شآنجال دستا. در گوش آنجال یھ چیزي گفت و رفت
با یھ آھنگ خیلي . دستام رو دور كمر آنجال حلقھ كردم و شروع كردیم بھ رقصیدن

 . مالیم آروم میرقصیدیم
  بھزاد چي میگفت؟: من

راستي بھزاد دوست نزدیك آدونیا بود . میگفت شادي بھ خاطر دیدن تو حالش بدشده -
ًواھشا حتي یھ نیم نگاه ھم بھ مطمئنم دوست خوبي براي تو میشھ و یھ چیز دیگھ خ

 . شادي نكن
 چطور؟ -
ي خیلي زیادي داشت البتھ آدونیا از این مسئلھ باخبر بود ولي  شادي بھ ادونیا عالقھ 

نمیتونست كاري بكنھ بعد از یھ مدت ھم كھ خبر نامزدي من و آدونیا اعالم شد، شادي 
ون رو انتخاب میكرد اما خیلي از من متنفر شد متعقد بود اگر من نبودم آدونیا ا

 . اینطوري نبود
 ! خب؟ -
 .العمل مخالف من نشون نده ھیچي فقط من ھر كاري كردم الاقل جلوي شادي عكس -
یھ سیني مشروب جلوم . بعد از این حرف یكم در سكوت رقصیدیم و بعدش نشستیم 

. كشیدي مخالفت سر تكون دادم ولي آنجال یھ گیالس برداشت و سر  گرفتن بھ نشانھ
 گیالس مشروب خورد میخواستم بھ آنجال یھ چیز بگم كھ گفتن رقص ٢آنجال 

 وایسادیم و شروع كردیم سالن با آنجال وسط. اختصاصي من و آنجال باید اجرا شھ
 ! ؟...ناتانیا : آنجال كھ یكم مست بود شروع كرد حرف زدن

 !! ھوم -
 . یھ چیزي میگم ناراحت نشو -
 . مطمئنم اگر سایھ نبود تو رو مال خودم میكردم... بگو  -
 . ھر چند بھ دل نمیگیرم تو االن مستي. مزخرف نگو -
 . ًمن واقعا دوست دارم. ًتو واقعا شبیھ آدونیا ھستي از ھر لحاظ! جدي میگم -
چون میدونستم اكثر آدما موقع ...  گفتن این جملھ حس كردم دنیا روي سرم آوار شده با

آھنگ ... ًاصال نباید انقدر نزدیك این دختر میشدم . مستي حرفایي كھ میزنن راستھ
شارون بلك و كوخ . تموم شده بود من و آنجال وایسادیم ھمھ داشتن بھ ما نگاه میكردن

ما بھ   ما رو نگاه  میكردن و ھر از چند گاھي موقع رقصلبخند ھم وایساده بودن و بایھ
 جملھ ي آخرش رو یھ بار دیگھ گفت و چون آھنگ قطع شده آنجال. ھم چیزایي میگفتن
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ھاش وایساد و گردنم رو گرفت و بعد  بعد روي پنجھ. دوست دارم: بود بقیھ ھم شنیدن
 اینكھ نشون ندم عصبیم ايمن كھ خیلي عصبي و شوکھ شده بودم بر. لبام رو بوسید

یعي برگشتیم و من دلم آنجال و من بھ حالت طب. ھمھ دست میزدن. فقط چشمام رو بستم
 . میخواست آنجال رو بزنم

 . ھي ناتانیا تو ھم باید جواب آنجال رو بدي: كوخ
باورم نمیشد کھ منم باید .  شنیدن این حرف انگار یھ پارچ آب داغ ریختھ بودن رومبا

  تیصدام از شدت عصبان. ي زجرآوري بود ًواقعا لحظھ. این كارو تكرار میكردم
 رفتی چشمام رژه می جلوھی ساافھیمیلرزیدق

 . ولي من ترجیح میدم این كارو در خفا انجام بدم: من
زود ! تو ھم باید مثل آنجال عشقت رو در جمع نشون بدي... این خیلي نامردیھ ! اوه -

 . باش
 .  بھ آنجال بود لرزش صدام بیشتر شدروم

 .منم دوست دارم... منم  -
 . ي آروم و كوتاه یھ بوسھ. و بوسیدمبعد گردنم رو پایین آوردم و آنجال ر 

اگر منم جاي ناتانیا بودم با داشتن نامزد زیبا، با وقار و با احساسي مثل ! اوه: كوخ
 . آنجال از شدت احساساتم صدام میلرزید

ي من خیلي خجالتي فكر كنم ب خاطر كار آنجال غافلگیر شده  پسر خوانده:   بلكشارون
 ! ھا بوده مگھ نھ ي اون من این اولین بوسھو از اون گذشتھ بھ تصور ... 
 ! بلھ درستھ: من

البتھ غیر از احساساتت، ! بیشتر از چیزي كھ فكر میكردم شبیھ آدونیا ھستي پسر: كوخ
من سعي كردم . ي جمع خندیدن و بعد بھ كار خودشون ادامھ دادن بعد از این جملھ ھمھ

د و حرفي نمیزد؛ شادي با عصبانیت آنجال بازوم رو گرفتھ بو. خیلي عادي رفتار كنم
 . تو دوباره پیشقم شدي! تبریك میگم: اومد طرف ما و رو بھ آنجال

یكمي از محتویاتش ریخت روي لباس آنجال .  گیالس مشروبش رو داد دست آنجالبعد
 . و پیرھن سفیدش قرمز شد

 . من میرم لباسم رو عوض كنم: آنجال
 ھرچھ زودتر دیارون بلك و كوخ رفتم بامنم بھ طرف ش.  از سالن خارج شدبعد

 .بستمیقرارداد م
  آنجال كجاست؟: شارون بلك 
فكر كنم بھتر باشھ راجع بھ قرارداد . رفت لباسش رو عوض كنھ نوشیدني ریخت -

 .  باشھنیتا اونجایي كھ من میدونم قرار بود بار محمولھ کوکائ. حرف بزنیم
 نمیتونم بفرستم، اما نیمن کوکائ... من .. .ناتانیا بذار باھات روراست باشم : كوخ

 .  بفرستم؛ ولي پولش ھم باید بیشتر باشھشھیمیتونم ش
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این بار ... پس بھتره قید این قرارداد رو بزنین، من چیزي رو كھ گفتم پس نمیگیرم  -
 باشھ با مبلغ ھفت میلیارد و چھل میلیون تومان كھ االن میشھ دو نیمحمولھ باید کوکائ

 .  یورومیلیون
 ! شارون نمیخواي چیزي بگي؟ -
 . ترجیح میدم دخالتي نكنم... خیر  -

 ! آنجال چي؟: كوخ
 !! حرف من و ناتانیا یكیھ: آنجال
ي جدي نزدیك من وایساد و دوباره بازوم رو گرفت و   كھ تازه اومده بود با چھرهآنجال

 . تحاال تصمیم با شماس. ما از حرفمون پایین نمیاییم: ادامھ داد
این معاملھ براي ما حیاتیھ اما ترجیح میدم این معاملھ انجام نشھ تا اینكھ ضرر : من
آنجال دوباره . بعد از بھ توافق رسیدن دوباره ھمگي مشغول مھموني و بقیھ شدیم. كنم

نمیتونستم جلوي جمع چیزي . شروع كرد بھ مست كردن و از بغل من تكون نمیخورد
از شدت مستي نمیتونست وایسھ ...  رو بردم اتاقش نجالني آبھ انجال بگم بعد از مھمو

 . داشتم با حرص بھش نگاه میكردم. نشوندمش رو صندلي. رو پایش
راستي . بشین روي زمین از بس بھ باال نگاه  كردم گردنم درد گرفت! ھي آقا: آنجال

 سالھ گذشتھ كھ خبر مرگتو ١فكر نمیكني بھتر باشھ دیگھ بھ سایھ فكر نكني االن ... 
 . االن دیگھ فكر كنم فراموشت كرده باشھ) آنجال با گفتن این حرف میخندید. (بھش دادن

. یھ پارچ آب بیار با یخ زیاد: ، خدمتكار رو صدا كردم داشتم از كوره درمیرفتمدیگھ
جلوي آنجال . در اتاق رو بستم و قفل كردم: بعد از چند دقیقھ آب یخ رو اوردن

دلم میخواست بزنمش اما مست بود كتك ھم میخورد چیز زیادي یادش . وایسادم
ع بھ آنجال سری.  كردم روي سرشاليپارچ رو كج كردم و آب یخ رو خ. موند نمي

از گلوش گرفتم و از روي صندلي بلندش . خودش اومد و چون یخ كرده بود میلرزید
آنجال دستمو گرفت و سعي میكرد كھ دستمو از گلوش جدا كنھ ھر چقدر بیشتر . كردم

 . دادم سعي میكرد گلوش رو بیشتر فشار مي
 ...  آراسپ:  سرفھ افتاد آنجالبھ

اي رو كھ چند  حاال اون جملھ... ربھ کوچولوپنجھ نكش و گرنھ گردنتو میشكونم گ -
 ...  لحظھ قبل گفتي بگو

 ...  آخ. یادم نیس... مگھ چي گفتم  -
 سال خبر مرگمو بھ سایھ دادن ١كھ یادت نیس باشھ عوضش من یادمھ؛ گفتي االن  -

اگر حتي اون ! ببین بچھ گربھ خوب گوشاتو باز كن... ًحتما تا االن فراموشم كرده 
تھ باشھ من اونو یادم نرفتھ پس اگر دوباره كار امروزت تكرار بشھ مطمئن یادش رف

 !  یا نھ؟يگرفت. ات باش سرتو میذارم رو سینھ
 ...  آراسپ تو رو خدا -
  آره یا نھ؟ -
 ! باشھ -
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از اتاق رفتم . كردن نشست روي صندلي و شروع كرد بھ سرفھ.  رو ول كردمآنجال
 ! اتفاقي افتاده؟: ساده بود با ترس نگاھم كردبیرون خدمتكاري كھ پشت در وای

یھ لیوان آب ببر ! نھ: ً كھ اصال یادم رفتھ بود باید آلماني حرف بزنم بھ فارسي گفتممن
 . براي خانوم

 . متوجھ نشدم! ببخشید -
   آلماني حرفمو تكرار كردم و برگشتم توي اتاقمبھ
 ...  با محبت بھم نگاه میكردخواھر آدونیا. نشستم سر میز) سر میز صبحونھ. صبح(

 ! ؟!ناتانیا، مھموني دیشب خوب بود:  بلكشارون
 ! ًتقریبا. بلھ -

   یھ فنجون قھوه آورد برام یھ نگاه كردم و گفتمخدمت پیش
 ! تلخ -

 ! راستي آنجال چرا نیومد؟! آدونیا ھم ھمیشھ تلخ میخورده): خواھر آدونیا( آنجیلنا
 .  باشھنمیدونم فكر كنم ھنوز خواب -

 میكرد یھ بلوز یقھ اسكي ھم پوشیده  خس صداش گرفتھ بود و خس! بخیر صبح: آنجال
 . ام رو كھ پیشخدمت گذاشتھ بود جلوم مزه کردم من بدون توجھ بھ آنجال قھوه! بود

 ! خس میكنھ خس... سرما خوردي صدات گرفتھ! چرا یقھ اسكي پوشیدي؟: آنجلینا
 .  ا خوردم گمونمیكمي ھم سرم! ھوا سرده: آنجال

 ! داغي:  خم شد سمت آنجال و دستشو گذاشت رو پیشونیشآنجلینا
 ! نییھ قھوه بیار. گفتم كھ سرما خوردم. مھم نیست -

 ! آنجي و ناتانیا چیزي شده؟: شارون
آنجال ھم شروع كرد بھ خوردن . ي مخالفت سر تكون دادیم  دومون بھ نشانھھر

 . اش قھوه
سریع باید برگردیم كھ موقع . من و آنجال باید برگردیم تھران یھ بلیط جور كنید: من

 . ترانزیت اونجا باشیم و تحویل بگیریم
 ! آنجي تو ھم میخواي برگردي؟: شارون

 . بلھ با ناتانیا برمیگردم:  یھ نگاه  بھ من كرد و سر تكون دادآنجال
 . یھ دكتر ھم برو فكر كنم وضع گلوت زیاد خوب نباشھ -

اي چیزي  ناتانیا تو ھم خیلي كالفھ. من خبر میكنم دكتر رو بھتره بیرون نري: آنجلینا
 ! شده؟

 . ببخشید فقط یھ نفر رو میخوام كھ بره دنبال كاري. چیز خاصي نیست! نھ: من
 ...!با بھزاد ھماھنگ كن: شارون

 . ممنون -
ھامو چك كردم یھ ایمیل جدید از  تاپ و ایمیل برگشتم توي اتاقم؛ نشستم پشت لپ دوباره

 ٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١: ((سالم این یھ پیغام جدید از طرف آقاي علي یاري: نگار داشتم
- ٣١/٢ - ٢/١/٣١/١٦@  - ٣١/٧/١٢/٣١ - ١٣/١/١٢/٤/٢١/٣٢/١٢/١٥  - 
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.  یھ خبر بد ھم دارم البتھو ))٣١/٢ - ٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١ - ١٠/١٢/٢٦/١٢/٢
دیروز متوجھ شدم آقا شاھین و سپیده نامزدیشون رو بھ ھم زدن البتھ درخواست آقاي 

اي ازدواج كنن   مسائل كاري میخواستن با فرد دیگھسريیًفام بوده، ظاھرا بھ دلیل  رخ
سپیده وضعیت ... و بھ سپیده ھم گفتن كھ اون دختر، دختر داییشون شیوانا بوده 

داره بھتر نیست كھ برگردین من بھ عنوان یك دوست دیگھ تحمل ناراحتي  نناسبيم
 .  چیكار میكنیننیامیدوارم بدونین دار... سپیده رو ندارم 

 انھیھر چھ سریعتر بھ آش. ١از آشیانھ بھ شھاب « آبتین ھم خبر مھمي بود پیغام
 رانی ھم بھ ادهیسپ بھ خاطر دی افتاده عالوه بر اون بای کھ اتفاق مھمیعنی نیا. »بگرد
 در زد و اومد نای آنجلشدمی ازشون خبردار مدیً افتاده بود کھ حتما بایاتفاقات. گشتم یبرم
 نھی دکتر معاذارهیآنجال نم. ی تو ھم باشسیدکتر اومده فکر کنم بد ن ایناتان:  اتاقیتو

 ...  اش کنھ
 بھزاد یراست.  برمدی پرواز بانی با اولرانی برگردم ادی خوب گوش کن من بانایآنجل –

 .  باھاش داشتمیاومد کار مھم
 !  مگھ؟شدهی چرسھی مری دکمی –
 ! تونھ؟ی کنھ مدای رو برام پی آدمھی دیبا –
 ...  شدهیتروخدا چ!   رو؟یآره اما ک –
 ھی جا نی کنم ادای قبلش نامزدش رو پدی اما بارانی بھ خاطر خواھرم برگردم ادیمن با –

 !  حساب کنم باھاشھی تسودیبا.  دارنیشرکت تجارت
 سمت اتاق آنجال می راه افتادییدوتا. ی آنجشی پمیً فعال برگمی بھ بھزاد منویباشھ من ا –
.  کردنرونمیاز اتاق ب:  بودسادهی سامسونت پشت در اتاق آنجال وافی کدی مرد باھی

  من خواستم وارد اتاق بشم کھ در اتاق قفل بود.  کنماشون نھی معادنیاجازه نم
 ...  آنجال. آنجال باز کن درو:  زدم در
 !  بھ دکتر ندارمیازیمن ن –

 .  درونی باز کن ایآنج:  صحبت کردنی شروع کردم بھ فارسمن
  بفھمن کار تو بودهیترسینم! نتم؟ی دکتر ببیخوای می چی براشدهی چیدونیتو کھ م –

 ... 
 .  دروشکونمی می نکنباز –
  بفرستش بره –

 ! گھ؟ی می منم بفھمم؟ آنجال چنیزنی حرف نمیچرا آلمان: نایآنجل
 .نیسیعقب وا! سی نیزیچ -: من

 ! چرا؟ -
 باز کن گمی باره کھ منی آخرنیآنجال ا. نی بشکونمش عقب بردی باکنھیدر رو باز نم –

 ... .   خبیلیخ. درو
   بخوام درو بشکونمنکھی از اقبل

 . کنمیً بگو بره بعدا درو باز منایبھ آنجل:  گفتآنجال
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 !  گفتی دکتر چگمیً اتاقت بمونھ بعدا می توشھی اگر منایآنجل: من
 ...اما –
 . نایبرو آنجل – 

   کردننھی سر تکون داد و رفت آنجال ھم دررو باز کرد؛ دکتر بعد از معانایآنجل
 ! ھ؟ی چی برایھا ی کبودنیا: آنجال

 .  شدهی شکلنی دعوا ایتو: من
 داروھاش ھم بھ موقع مصرف کنھ من ارهیدر ھر حال بھتره کھ بھ گردنش فشار ن –
 .  سکوت بودی تویکمیدکتر رفت و اتاق . رمی مگھید

 ! ؟ی نگرانم شدشدهیچ:  آنجال
   سؤال؟ھی.  کارو کردمنی انای آنجلیبھ خاطر تظاھر جلو –
 ! ھان؟ -
من شک دارم کھ بدونھ کار پدرش و برادر کشتھ .  نبودشبی دی مھمونی تونایآنجل –

 . ھیاش چ شده
 ! دونھینم! نھ –
 دیچرا پدرش با! اد؟ی پول از کجا منھمھی برادرش چرا مرده؟ ادهیبعد اونوقت نپرس –
 شرکت ی مھموننی ایچرا تو! اش قبول کنھ؟  رو بھ عنوان پسر خواندهگھی نفر دھی

  ه؟ندار
 تاجر سرشناسھ، تو رو بھ خاطر ھی مرده، پدرش ی سانحھ رانندگھی یبرادرش تو -

 توبھ ی معرفی برای قبول کرده و اون مھمونی بھ پسرش بھ پسرخواندگادیشباھت ز
 .  قرارداد بزرگ بودهکی ھمکار پدرش و عقد یتاجرھا

 رو کھ ی اما اسم اون کسھیبھش گفتم کارت چ! بھزاد اومده:  وارد اتاق شد ونایآنجل
 .  فقط منتظر اسمھدونستمی نمیخواستیم
 .  کرد خبرم کنھداشیفام بگو پ  رخنیشاھ –
 . باشھ –

 . کجاستدونمی بگو بره، من مخوادی نمآنجال
  ؟یشناسی رو منیتو شاھ -
 ...  آره -
 ! ؟یچطور –
   می بست ھم با شرکتشون قراردادی چندبارھی میخوندی دانشگاه درس مکی یتو –
  رخ فام ؟؟نیبا شاھ –
 ...  آره_ 
بھزاد ! رونیاز اتاق رفتم ب. گمینھ خودم بھش م...  برو بھش بگو چند نفرو نایآنجل_ 
   من بلند شددنیھا منتظر بود با د  پلھنییپا

   مردهای یخوایبعدم بگو زنده م... اسم بگو ! سالم: بھزاد
 . نیھم.  حسابھی چند نفررو خبر کن واسھ تسوعی فقط سرخوادیاسمشو نم –
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 ! ارم؟ی بیی چھ جور آدمایعنی اس؟ کاره ی چاروی ای ناتانیراست! باشھ –
 ھم عیفقط خودمم ھستم سر. ھیابونی خی باشن فکر کن دعوایا   حرفھادی زستیالزم ن –
 !  جورش کننکارویا

 . میواسھ شب حاضر –
 . بده آدرس رو بھت گمیخوبھ بھ آنجال م –
 . ًباشم من رفتم فعال –
   زدملیمی اھیتابم نشستم و بھ نگار   سر تکون دادم و برگشتم اتاق پشت لپھی

)) - ٢٨/١٠/١٦- ٣١/٢ – ١٣/١ – ٢/١/٣١/١٦@  -  ٣١/٢ – ٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١ 
– ٢٨/١٠/١٢/٢٦/٣٢/٢٨/١٢/٢ – ٣١/٢-١٠/١٧/٢٤/٢٨-٢٥/٣٢/١٠/١٣/٢٩ – 

٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١((. 
 . »گردمی برمانھی شدم بھ آشکی بھ مقصد نزدانھی بھ آش١ شھاب از«

. نی شاھی  سمت خونھمی راه افتادگھی شب بود کھ با بھزاد و چند نفر د٨ ساعت حدود
 شدن و زنگ ادهی پنیاز ماش.امی جلو منم منیاول شما بر:  بھ بھزاد گفتممیدی رسیوقت

 شروع کردن گھی عالمت بھزاد، چند نفر دھیبا. رونی از خونھ اومد بنیرو زدن شاھ
 دنی افتاده بود با دنی زمی رونیشاھ. شدم و رفتم جلو ادهی پنیاز ماش. نیبھ زدن شاھ

 ... .  آراسپ: دیھا از جاش پر  برق گرفتھنی عھویمن 
 

  خائن: فصل ھشتم                      
 
 
 قی رفھی خودم گفتم من نباشم شی پینامرد عوض: واری گرفتم و چسبوندمش بھ داشو قھی

 .  بشھشی طورذارهی داره؛ نمکموی کوچی آبجی کھ ھوانیدارم بھ اسم شاھ
 ...  تو... تو ... آراسپ  –
 رمی اگر بمی گفتم؟ گفتم حتی چی عقد کرددهی کھ با سپیروز. خفھ شو آشغال –
 ی کارھی گھی دزی ھر چای ی بشنوم ناراحتش کردفتھی واسھ خواھرم بی اتفاقذارمینم
 ! ؟یحاال بگو چند فروخت. ی شمونی کردن پشیاز زندگ. کنمیم
 !  رو؟یچ –
 بھ خاطر مسائل ی دادغامی اونوقت پنجای تا ای اومدرانیبگو بھ خاطر چقدر از ا –

  ماسھ؟ی چقدر بھت موانایبا ازدواج با ش.  ازدواج کنموانای با شخوامی میمال
 ...  رو دهیمن سپ -
 خواھرم ی تار موھی! ی عوضاری من و نیاسم آبج):  دھنش وی مشت زدم توھی(
تو کھ ! ی بودقی رفرستانیتو کھ با من از اول دب.  تویی بھ صد تا مثل دختر داارزه یم
 سراغ یرفتیاز ھمون اول م!  سراغ ما؟ی پول برات مھمتره چرا اومدیدونستیم
 . ی خاطر پول ولش کرد بھیگفتی نماقلال... آخھ المصب ! ؟یفکر کردم آدم. وانایش
 ... .  یشکی ھای وانای شایبابام گفت ...  و پاس   آدم آسھی  شدمی مکردمی نمنکارویاگر ا –
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 ی کارھی ؟ ی انقدر زور زدیی شرکت بھ اصطالح داروھیواسھ :  ول کردماشو قھی
 . ی شمونی از زنده موندن پشکنمیم

 .... آراسپ_ 
  تف بھ ذاتت.  شد ی قاچاقچھی خواھرم کھ نامزد فیح_ 
  ؟ی زنده ای ؟ اصال تو چجوریتو از کجا خبر دار_ 
 ارتباط برقرار کنھ بعد ھم ی کھ نتونھ با  کسنشی جا ببندھی) : رو کردم بھ بھزاد ( 
 سی دست پلنشیبند
 رو زدن و بعد بردنش نی ھم شاھگھی دقھی چند دقھی از رفتن من ، بھزاد و دوستاش بعد
   بود امنھ کھ بھزاد گفتھییجا
 ! ست؟ی نایاسمت ناتان: دی راه بھزاد پرسیتو
 .  رو شارون بلک انتخاب کردهایناتان. نھ اسمم آراسپھ_ 
 ی کھ برای اتفاق مثل اتفاقھی یعنی ی کھ زنده ھستدونھیخب االن خواھرت نم!! آھا –

  آنجال افتاد؟
 نیبھ خاطر ھم. یا  کھ تو زندهرسوندی بھش خبر مینجوری انیبعد خب شاھ... آره  -

  ؟سی دست پلمشی بدیگفت
  بفھمن کھ من زنده امدیجز اون خانواده من نبا –
 نشھ داشی ھم پگھی سال د١ باشھ کھ تا یی جاھی الاقل کنمی میکاریبپسرش بھ من  –

 . کرد
 .  خبیلیخ –

 نی بھ ایتونی تو نمایناتان: شارون.  رو گرفتمطی خونھ و من بالفاصلھ سراغ بلمیدیرس
 ! ی بریزود

 ! چرا؟ –
 . دهی دستور رسیاز کس –
 ! ؟یک –
 !! ی بریتونی بگم فقط بدون کھ نمتونمینم –
 ...  رانی برگردم اعی سردیمن با –
 . ی صبور باشدی باشھینم –
 .  اتاقمیرفتم تو....  یلعنت –

 بھ لیمی اھی بعد چند روز کنھی لپ تابم رو چک نمی کسنکھی از ای محکم کاریبرا
-  ١٠/٣٠/٦/٣٠ – ١٣/١ – ٢/١/٣١/١٦@ - ٣١/٢: ((نگار دادم

٢٨/٢٩/٣٠/٤/٣٢/٢٨/٢٩ – ٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١ – ٣٢/٢٧/٢٥/١٦/٢٨ – 
١٢/٢٠/٤/٢٩/٢٨ – ١٢/٣٠/٤/١٥/١٠ – ٣١/١٢/١/١٠ – ١/٢٧/٢١/٢٣ – 

٢٨/٤/١٥/٣١ – ٢٨/١٠/١٢/٢٦/١٢/٢(( 
 یمنتظر دستور بعد. گردم برتونمیً وجود داره فعال نمی مشکلانھی بھ آش١ شھاب از«

 ... » ھستم
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 محمولھ لی صحنھ تحوھیبھزاد . می بودورکیوی نی و ما ھنوز توگذشتی ماه م٦ حدود
 . زندان شدی راھنی درست کرد و شاھنی شرکت شاھیمواد برا

 کی گرفتھ و تحت درمان روانپزشکھ دوستش فاطمھ نی افسردگدهی بودم سپدهیشن
 ھمھ ی چند تا خواستگار داشتھ ولھی داشتم کھ ساغامی پی چند بارھی اآکویاز د.سرشت 

 ...  ی منتظرمھ ولھی کھ ساشدمی اوقات دلگرم میگاھ: رو رد کرده
 چند تا معاملھ ھم انجام داده بودم ورکیوی نی شده بودم تودی گروه جدھی مسئوول من

ه بودم احتمال  شدورکیوی ماه قبل کھ تازه وارد ن٦.  بودمدهیاما ھنوز پدر آنجال رو ند
 بفرستھ غامی گفتھ بود پنی بھ آبتی سرھنگ محمدنمیلورفتن پوششم باال بود بھ خاطر ھم

 بمونم ؛ کارھا ورکیوی نیبلک مخالفت کرد و مجبور شدم تو کھ برگردم اما شارون
 اتیبا موندنم احتمال لورفتن عمل.  برگردمتونستمی اما ھنوز نمرفت ی مشی روال پیرو

 بودم نھی قرنطی ماه تو١حدود . ً ھم واقعا شک کرده بودای شده بود و پدر آدونشتریب
 ی نفوذھیرو قانع کرده کھ من   خارج شدم و متوجھ شدم آنجال ھمھنھیبعدش از قرنط

 منم ھواشو داشتم و کردی منو مثل برادرش دوست داشت و بھم توجھ منایآنجل. ستمین
 ھی جادی ای براشی ماه پ٤ بود اما اوردهیبھ وجود ن ی شھ، آنجال ھم مشکلتی اذذاشتمینم
 و ت بھم داشیادی پدرش، شارون بلک اعتماد زشی رفتھ بود فرانکفورت پدی جدگاهیپا
 از یکیبھزاد .   کردی داشت منو با خودش ھمراه مھودی کھ با سران ی اکثر جلساتیتو

 دنبال ھی فقط مثل بقومدی بھ نظر می سازمان پسر خوبیافراد قابل اعتمادم شده بود تو
 دادی انجام میبی غربی عجی کارھاای بود کھ وارد سازمان شده بود، تازگی پول حسابھی

 رهی خواستم استعالم بگنی چند تا مدرک برگشت از آبتھی با الشآرش رو فرستادم دنب
 در اتاق یصدا.  نگرفتھ بودمیاما ھنوز جواب. کردهی کجا کار مرانی ایکھ بھزاد تو

 . ختیافکارمو بھم ر
  بلھ؟: من

 . نیی پاای وقت شام بایناتان: نایآنجل
  باشھ اومدم –
 . گھی دایاالن ب –
 ...  گھیخب اومدم د:  لبخند زدمھی بلند شدم و ی صندلی رواز

 رفتار ی و بھزاد بود، طورنای آنجلری بود کھ فکرم درگی لبخند زد، چند وقتھی نایآنجل
 بود کھ از ی شکل گرفتھ؛ بھ نظرم وقت مناسبنشونی بی کھ انگار احساساتکردنیم

   بپرسمنایآنجل
 ...  نایآنجل: من
    بلھ –
 .  راستشو بگوپرسمی سؤال مھی –
  باشھ –
 باال سرتو بھ من اریب) نییسرشو انداخت پا( اد؟ی خوشتون مگھیتو و بھزاد از ھمد –

 . نگاه کن
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 . رش رو آورد باال کھ سرخ شده بود سنایآنجل
 ! آره؟ –
 ...  اوھوم –
 !  کھ بھزاد ھم دوست داره؟یتو مطمئن –
 ! نھ... مممممم  –
 .  کھ اون مسلمونھیدونیتو م –
 جا نایاز حرف آنجل. (کردی مثل تو رفتار مکردی کھ داشت عبادت مدمی بار دھی. آره –

 ...   کھ منیدونیتو از کجا م): خوردم
 .  خورمیقسم م!  نگفتمیشکیمن بھ ھ –
  ،ی داری چھ مشکلنی ادواج کننی کھ اگر بخوای بدوننمی ادیپس با... قبول . باشھ –
 ! دونمیم. اوھوم -
 تو ی ولشھ،ی رو بکنھ کشتھ منکاری بده اگر اریی تغتونھی نمنشویبھزاد د! نایآنجل –

  ؟ی بھ خاطر اون مسلمون بشیحاضر
 چشماشو بست شھی کھ گفتم کشتھ منی ھمکردیھم نگاه م داشت بادی زی با ناراحتنایآنجل

 . و محکم فشار داد
 خوب ھی قضنی بھ اخوامی من تو رو مثل خواھر خودم دوست دارم، ازت منایآنجل:  من

 باشھ؟. یفکر کن
 . باشھ -
 دوست داشتم اون یلی من خکرد،ی فکر منایدر تمام طول شام آنجل. میحاال بر –

 بھ خواستمی بکنھ اما نمنکاروی کھ اتونستیً بود و واقعا میمسلمون بشھ چون دختر خوب
 ادیبھ بھزاد خبر دادم کھ کارش دارم و فردا صبح ب.  بشھنکاریزور وادار بھ انجام ا

 . شمیپ
 . تابم رو روشن کردم  نشستم و لپزمیپشت م) گاهیفردا صبح در پا(
 :اشتم ددی جدلیمی اھی

))٢٨/١/٢٧/٢١/٤/١٥/٢ – ١٣/١/٣٢/١٠/١٢/٢٣ – ٣١/٢٩/١/٣٢/١٦/١ – ٣١/٢ 
- @٣١/٢٥ – ٣٢/٤/١٥/١/٣٠/٩ – ٣٢/١٥/١٢/٢ – ٢/١/٣١/١٦/١٠/١٦ – 

٣١/٦/١٢/١٠ – ١٠/١/١٣/٣١/٢ – ١٢/٣٠/٣/١٠/١/١٤/٢٩ – ١٠/٢٧/٣٠/٤/٢٨ 
– ٣١/١٢/١/١٠/١ – ٣١/١٣/١٢/١/٢/٢٨ – ٣/١٥ – ٢٩/١/٢/١ – ٦٥ – ١/٢ – 

٢٩/١/١٥/٢٩/١ – ١٢/٣٠/٢٨/١/٢٨ – ٢٩/١/٣٠/٤/١٥ – ٢ – ١٣/١ – 
٦/١/٣٢/٤/٨/١ – ٣١/٢ – ٢٥/٢٨/٢٥ – ١/٢ – ٢٤/١/٧/١/٢٤ – 
٢٥/٢٨/٢٥ – ١٦/١٦/٢٠/٣ – ٣٠/٢٧ – ٣١/١٢/٢٩ – ٣٢/١١/٣٠/٢٣/٢٩ – 
٣١/١٢/١/١٠(( 

 بھزادنژادپور،:  شدی بررسی کھ خواستھ بودیاستعالم فرد. ١ بھ شھاب انھی آشاز«
 بھ اجیاحت. با درجھ ستوان دوم از اداره مبارزه با قاچاق انسان. ٦٥ آبان ٣٠متولد 

 . » پوشش لو نرهدیکمک کن. کمک داره
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 !؟یکاری بای ی داریکار:  در زد و وارد اتاق شدیشاد.  بودسی بھزاد ھم پلپس
 ...   توای بکارمیب –
 . می با ھم حرف بزنیکمی خواستمیم –
  خب؟ –
 ! ؟یکنیچرا باور نم -
 !  رویچ –
 . رهی منی سخت ھم از بادی عشق ناخواستھ بھ وجود منکھیا –
 ...  چرند نگو –
 . ستیحالم خوب ن! ًاصال ولش کن –
 . رونی خوب باشھ برو بیلیخ –
 ی منتظرش بمونیخوای می تو تا کمونھ؟ی منتظرت می آنجال تا کیکنیاصال فکر م –

 ! کھ برگرده؟
 ...  رونی نداره بیربطبھ تو  –
 .  حرف نزن باھامینطوری ایھ –
 .  باھاتزنمی بخوام حرف میمن ھر جور –
  ؟یکنی متیچرا اذ –
 ...  رونیب -
 ...  ایناتان –
 ! ؟یگرفتم منظورتو بعدش کھ چ –
 ! م؟ی مال ھم باشیخوایچرا نم –
  ی بھ خاطر من از جونت بگذریتو حاضر –
 !  چھ؟یعنی –
ام اونوقت ھر   خانوادهشی پگردمیچون برم. تونمی دو طرفھ باشھ من نمدیعشق با –

 . ارمی باشھ آنجال رو بدست میجور
   بمونھ؟شتی پی کھ باھاش کردی ھمھ کارنی بعد اکنھیآنجال قبول م –
 . من کارام بھ خودم مربوطھ نھ بھ اون -
  رو ھم ؟یزیری ختر مھی ھرروز با دونمی من نمیفکر کرد -
   بود؟شمی پی کروزی دی کھ آمار منو دارإ تو –
 ...  نیّھھ در -
 . کارمیإ خب امروز ب -
 . یالیخی بھ بزنھی می دختر بوددی ماه ھر روز با٦ نی ای اگر بفھمھ تویعنی –
  یگی مزخرف می دارگھید_ 
  ؟یالیخی بھ بزنھی مشدیجواب سؤالم چ –
 .  بفھمھذارمی من نمینھ ول_ 
 ...  یلیخ –
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 ...  دمی نامردم؟ پستم؟ ھمھ رو شنفم؟ی کث؟ی چیلیخ –
 رو گھی نفر دھی ی توان داشتھ باشدیبا! ی استراحت کندمیحاال با. ی ھستنایھمھ ا! آره –

 ...   وی بدیباز
 . رونیبرو ب! خفھ شو –
 ھی بھ سر تا پاش سادمیازجام بلند شدم و جلوش وا.  حرف نزنینطوریگفتم با من ا –

 ! ؟یتو چ: نگاه انداختم و
 ! ؟یمن چ –
 ! نھ؟ای ی ھنوز دختری نفرھیتو کھ ھر روز تو بغل  –
 کھ ی ھستیزی از چفتریضع:  دستشو آورد باال کھ بزنھ تو گوشم، دستشو گرفتمیشاد 

 ! ؟ی موندنجای ای چھ طوریی توانانیبا ا. کردمیفکرشو م
  ول کن دستمو –
 .  نباشنکاری بھی بقیکاریمواقع ب ی باشدی نبود تو باادمیآخ  –

 رو چرخوندم و دستشو پشتش نگھ داشتم بعد چسبوندمش بھ خودم و دست یشاد
 .  پھلوشی گذاشتم روامو گھید
  یولم کن عوض –
 ... یخوری چقدر بھ دردم منمی بذار اول لسمت کنم ببم؟ی مال ھم باشیمگھ نگفت –

 می صندلی کھ ترسوندمش ولش کردم و نشستم روقھی از چند دقبعد
 . یستی نخواستمی کھ میبرو اون مدل:  من
  کردمی کھ فکر می ھستیزی از چتر فیتو ھم کث –
 و ادی بھوی دوست ندارم آنجال یخوری کھ بھ دردم نمستی ننی ولت کردم واسھ انکھیا –
 با یشاد!  ھم کار دارمی و روکار حاال برو، منتظر بھزادم،  کلی دستمری زنھیبب

 ی کھ آنجال نبود برای مدتیتو.  بھ ھمدی از اتاق رفت و در اتاق رو کوبتیعصبان
 کردمی و خوشگذرون رفتار مالیخیم منحرف کنم بی رو از کار اصلھی حواس بقنکھیا

 بھ زی گفتم از رنکھی رو کشوندم تو اتاقم و بعد از اگاهی پایچند بارھم چندتا از دخترا
 ی فکر کنن باھم رابطھ ھی وانمود کنن بقی جورھیاراشون خبر دارم گفتم  کزیر

 ی چرا انقدر عصبیدشا: دی بھزاد اومد و با تعجب پرسقھیبعد از چند دق.  می داریخاص
 ...   لباسشیھا بود؛ دکمھ

 . فقط ترسوندمش...  راه بره تونستی کرده بودم نمینترس اگھ کار –
 ! ؟ی داشتیکار! آھا –
 !  ستوان؟ی پابکوبستیتر نبھ –

 قربان دیببخش:  گرفتی و حالت رسمدیکوبی پاعی بود سردهی کھ منظورمو فھمبھزاد
 ھم بھ گھی نفر دھی بھم خبر دادن کھ شبی دنیھم! دی ھستی شما مأمور مخفدونستمینم
 .  باند نفوذ کردهنیا

 .  ممکنھ پوششت لو برهیکنی اومده کھ فکر مشی برات پیاول بگو چھ مشکل. آزاد –
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عالوه ...  دهی و خبر مکنھی می کارمو بررسی  گذاشتن لحظھ بھ لحظھنیبرام خبرچ –
 .  بشمنھی بودم کھ ممکنھ دوباره ھم قرنطنھی ھفتھ قرنطھیبر اون 

 نرو رونی بادی من منتقل کنھ فقط زگاهی تو رو بھ پازنمیمن با شارون بلک حرف م –
 ھا تو پاکن لیمی اری ھم نکن با طرف ارتباط تماس نگیکارًاصال فقط کنار من باش 

 .  نمونھ زود باشیامی پچیھ
 یلی پاک کرد بعد از انجام دادن کارش بلند شد و خھاشو لیمی و ازی نشست پشت مبھزاد
 ...  سادی جلوم وایرسم

 ... پرسمی ازت می سؤال شخصھیاما االن .  بودی کھ زدم شوخیراحت باش حرف: من
 . باشھ –
 ! اد؟ی خوشت منایتو از آنجل –
 ! چطور مگھ؟ –
 ...  پس آره –
 .  بکنمتونمی نمیاما کار –
 ! نو؟ی ایدونی من؟ی دارادی پدرش خبر نداره، فقط مشکل زی از کارانایآنجل –
 ! بھ خاطر شغلم؟ –
  نای ای  ھمھتتی و ھوتی ملنت،یشغلت، د –
 .  بدمریی تغتونمی رو نمچکدومیھ.  بکنمی کارتونمی نمنای ای بھ خاطر ھمھ –
 تا اون ی ببررانی خودش البتھ بھ ای  اونو بھ خواستھتتی بعد از اتمام مأموریتونیم –

 .  سخت باشھیکمیاما ممکنھ . موقع کار منم تموم شده
 . دهی مریی تغنشوی نھ دادی مرانیاما من مطمئنم اون نھ بھ ا_ 
 .  بکنھی کارنی ھمچدیشا رهی بگمی خودش تصمی بذاردیبا –
 .  از احساسات اون خبر ندارمیمن حت –
 .  بھ تو شک دارهیاونم بھ تو عالقھ داره ول –
  چرا؟ –
 ! ؟یسی پاش وایکنی تو قبول می کھ تو ھم دوسش داشتھ باشستیمطمئن ن -
 ...  گذرمی نمتمی و شغل و ملنی از دی ولسمیمیپاش وا –
 . رهی بگمی تصمدی خودش بای ولزنمیمن باھاش حرف م –
 ...  اوھوم –
 باشھ ادتیپس حکم خواھرم رو داره !  مثل خواھرم دوسش دارمھی دختر خوبنایآنجل –

 رفتار نای با آنجلی جورھی یعنی...  کھ حرفام راجع بھ تو برعکس بشھ ی کنیاگھ کار
 ! ؟یگرفت. ی کھ باشیی ھر جاارمی متیری گنی کھ مناسبش نباشھ مثھ شاھیکن
 ... .  آره ... -
 !  حاال برو –

من کھ پشتم بھ در بود فکر .  و در روبست اما بالفاصلھ در باز شدرونی رفت ببھزاد
  بگھیزی بھزاد باشھ و برگشتھ تا چکردمیم
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 . بھزاد حرفام و کامل زدم تبصره نداشت:  من
 ...  سالم: آنجال

 
 
 
 
 
 
 
 

 شروع عشق: فصل نھم               
 
 

 مچکرم ی وایا:  آنجال کردی و نگاھم مزدی و با تعجب نگاھش کردم؛ لبخند ممبرگشت
 . منم خوبم!  استقبال گرمنیاز ا

 ! ؟ی اومدیک! آنجال –
 !  االننیھم –
 ! ؟ی چرا خبر ندادیعنی ؟یدی رسی کھ کنھینھ منظورم ا –
 ! امی نگفتم کھ دارم می داشتھ باشادی کار زدیگفتم شا.  شدییھویخب  –
 ...  ذاشتمی وقت مینی! واسھ تو وقت داشتم...  ادهیکار ز! نھ –
 .  کردری االن ذھنمو درگنی سؤال کھ ھمھی. یممنون مرس! بلھ! آھا –
 .  بھ بھزاد گفتم کھ تبصره ندارهی چی بدونیخوایالبد م –
 !!! ایباھوش. نیآفر –
 .  بودنایھھھھ راجع بھ آنجل –
 ! خب؟_ 
 . دمی سؤال پرسیسری ازش یچیھ –
 ! گفت کھ دوسش داره؟ –
 ...  آره –
 ! ؟ی چنایآنجل! خب –
 ...  نطوریاونم ھم –
 ...  فتادهی نیخوب شد حاال من نبود اتفاق خاص –
 ! منظور؟ –
 . ستی نی خبر خاصیچی چھ خبر؟ گفت ھدمی پرسنایآخھ از آنجل –
 ! ؟ی باھاش حرف زدی کنمیبب! آھا –
 ! شبید! خب –
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 ! یپس بھ اون گفتھ بود –
قدم برداشتم سمتش و آنجال ھم رو بھ من عقب عقب بھ سمت در اتاق راه ... (خب إ  –
 ). رفتیم
 ...  دونستی خونھ پس اونم مایامروز ھم کھ شارون بلک گفت زود ب –
 .  کھ ندونھشدینم... خب إ _ 
 ! ًجدا؟ –

 سادمی وااطی بھ حمیدی و رسنیی پامیومدھا ا  از طبقھدمی منم دنبالش دودی و دودی خندآنجال
آنجال کھ چند ...  ترس برات بسھ نیھم! گھی خونھ دمیریحاال م: و بھ آنجال نگاه کردم

...  ای االن بیتونیکو تا خونھ اگھ م! اوه: دی و خندسادی باھام فاصلھ داشت وایمتر
  ؟ی موافقمی مسابقھ بدھی ای بمی کھ باھام مسابقھ ندادھ وقتیلیًاصال خ

). کردنی بودن و داشتن نگاه مسادهی و بھزاد وایھا بھ عالوه شاد چند نفر از بچھ(
 ی کمھی یکنی فکر  نمی ولھا شھیبھ من مربوط نم: اش و بھ زور جمع کرد بھزاد خنده

 ...  برهی راحت مایناتان! ؟ی عقبترسمونیاز رئ
 . برهی مآنجال...  رمینھ خ): سادی از دخترا پشت آنجال وایکی(

 .  رو ببرهای ناتانتونھی نمی خوبھ ولیلی کارش خیآنج! ی ھیھ:  بھزاد
 . نی سالن جودو جمع کنیھمھ رو تو! بسھ: من
آنجال بدون توجھ بھ ...  کردی بود و داشت بھ آنجال نگاه مسادهی واتی با عصبانیشاد
 راه افتاد کھ آماده بشھ منم با بھزاد راه افتادم کھ نیّ زد و ھمراه دری چشمکھی یشاد

 ... .  جودونیآماده بشم و برم سالن تمر
 بھ نای سالن منتظر ما بودن آنجلیھمھ تو.  خونھمیدیبا آنجال رس) ٨:٣٠شب ساعت (

 اتاقشون من و یبعد از شام خوردن ھمھ رفتن تو. استقبال آنجال اومد و بغلش کرد
  میرفتیتاقامون م سمت امیآنجال داشت

 نداشتم نی وقت بود کھ تمریلیالبتھ من خ!  باال باشھتیی آنقدر تواناکردمیفکر نم: آنجال
 ... .  وگرنھ

    نبودی مھمیباز...  ستیمھم ن –
 .  قشنگ حرص خوردی کردم شادفی کیلی خیول... بھ ھر حال  –
 ! قبلش ھم با من دعوا کرده بود! ھھھ –
 ! شد؟یچ! ًجدا –
 ! ی کنری خودتو درگستیالزم ن.ستیمھم ن –
 ...  گھیبدجنس خب بگو د –
 . ستیگفتم کھ مھم ن –
 . ام    بخوابم خستھرمیمن م!  خب بابایلیخ_ 
 . ریباشھ شب بخ –
آروم . نایراھمو کج کردم سمت اتاق آنجل.  و در اتاقش رو بستدی کشازهی خمھیآنجال  

 ! ؟یداریھنوز ب: من. در زدم و وارد اتاق شدم



 88 

 ...   توایآره ب –
  میاومدم حرف بزن –
 . باشھ –
 ! ؟یخوب فکر کرد! خب –
 ! کشن؟یچرا بھزاد رو م –
   برگشتھنی دنیچون از کاملتر. شھی مرتد اعالم منکھی ایبرا –

 ...   نھای ادی کھ از من خوشش مدونمینم_  
 یدوست داره ولبھزاد تو رو .  خوب گوش کنزنمی کھ میی ھا  بھ حرفنایآنجل –
 چکدومویھ! نھ شغلش! تشینھ مل! تشینھ ھو! نشینھ د.  بدهریی اوضاعش رو تغتونھینم
و تا اون ! دی برنجای از ادی بای باھاش ازدواج کنیپس اگر بخوا!  بدهریی تغتونھینم

  ؟ی بکننکاروی ایتونی می بگیزی چیکس  از عالقت بھش بھیتونیموقع ھم نم
  م؟ی کجا برم؟ی بردیچرا با! چرا؟ -

پس اگر .  روتتی و ملتی ھوای ی بدریی رو تغنتی و دی بموننجای ایتونی تو نمنایآنجل_ 
ً اصال دمیشا. شھی برگشت بھ وطنت سخت میول! رانی ای باھاش بریتونی میبخوا
 زی چچی ھنی نھ؟ ببای ی باھاش ازدواج کنیخوایم! حاال جواب بده. ی برگردینتون

 .  تو فکر رفتنایآنجل. ی کنوض عمتوی تصمیتونی نمی ولستی نیمجبور
 دوست دارم ھر دهیمن تو رو مثل سپ. ھی چمتیًبعدا بگو تصم!  خوب فکر کننایآنجل –

 ...  کنمی کمکت میری ھم بگیمیتصم
 چک کردم از طرف نگار ھامو لیمی بھ اتاق خودم رفتم و انای از حرف زدن با آنجلبعد

 ھی زند ی خبر بد براتون دارم؛ آقاھیاما ...  بھتره دهیحال سپ. سالم«:  داشتملیمی اھی
 از خواستگاراش جواب مثبت داده یکی بھ ھی دادن کھ بھتون برسونم گفتن کھ ساغامیپ

تنھا ...  ھم عقد کنن گھی ھفتھ د٢ تا خوانی منکھی مثل ابوده شونیو ھفتھ قبل نامزد
 .» نگفتن خداحافظیزی ھم چیاری ی علی بود کھ براتون داشتم آقایخبر
. نمی ببیا گھی دی رو با کسھی تصور کنم کھ ساتونستمی نمیحت.  بودمی روز زندگنیبدتر

 رو ھی و گرنھ ساگشتمی برمدی اما بارانی برگردم اتونستمی کنم من نمکاری چدونستمینم
 کھ گذشتی تند مگذشت،ی بھ نظرم زمان تند مکردمی می کارھی دی بادادمیاز دست م

 ی فکر بودم کھ چجورنی ای اتاقم راه رفتم توی توح بشھ، تا صبی ھفتھ سپر٢نیا
 فکر نیبعد بھ ا!  گرفتھیمی تصمنی ھمچھی کھ چرا ساکردمی فکر منیبھ ا! برگردم

 ی پادی بای چی مردم پس براکننی و ھمھ فکر مستمی سال ن٢ بھ کی کھ من نزفتادمیم
 بھش قول دادم دمشید  کھی بارنی کھ بھش دادم افتادم آخری قولادی. سھی آدم مرده واھی

 افتادم کھ بھش نی اادی. کردمی می قولم رو عملدیحاال با. یمتی بھ ھر قششیکھ برگردم پ
 ٢!  قولمریحاال زده بودم ز.  سال تکرار شھ٥ از اون گھی روز دھیقول دادم نذارم 

 االن! ً کھ حاال واقعا منو فراموش کرده؟ردمکی فکر منیبھ ا... سالھ کھ تنھاش گذاشتم 
 ھیاگر برگردم سا! ره؟ی منو بگیًاون آدم واقعا تونستھ جا! کھ نامزد کرده خوشحالھ؟

.  سال تمام ولش کردم٢ من ی قبول کنھ وقتدی بای چیبرا!  کھ عقد نکنھ؟کنھیقبول م
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.  پاشوات ھین ساجو« شدی ذھنم تکرار می توی ھھی سای افتادم حرفانی مراسم تدفادی
 سال ٢ رفتھ بود ادمی اسمم گھیاالن د... آراسپ ...  راسپآ» ...آراسپ ترو خدا پاشو 

 کھ آنجال رو نی اادی...  افتادم ی اون مھمونادی. کردنی صدام مایبود کھ ھمھ ناتان
 ھی ھر روز با ی ماه آخر کھ بھ قول شاد٤ نی ای خودم افتادم توی کاراادی...  دمیبوس

 نی ھمچھی ی پادی بای چی براھی ساًعاواق...  دادمی می رو بازیکیھر دفعھ . دختر بودم
 گھی برگردم؟ االن دی چی کنم برای کارتونمی من نمگھی االن کھ دموند؟ ی میآدم
ام   برگردم کھ بدونھ زندهدیبا...  برگردم دیبا... اما نھ .  ھم باطل شدهتمونی محرمغھیص

 نی ای توھاصال چرا برگردم ؟ چرا عذاب وجدان دارم ؟ اون ک...  دیاگر بدونھ شا
 ھیھرشب تو ...  نفر بوده ھیھرروز با ...  غم بغل نکرده ی خونھ زانویدوسال تو

تمام ...    شده بود ینطوری من نبودم؟ اون تو نبود من انکھیاما مگھ نھ ا...  بوده یپارت
 ھی ی توخواستیودم سردرد گرفتھ بودم دلم م سرم بود انقدر فکر کرده بی افکار تونیا

 ی بھ ساعت روواری دی سرمو بکوبم توخواستیدلم م!  فکر نکنمیچیلحظھ بھ ھ
.  شده بود تمرکز نداشتمی سرم قاطی تویھمھ چ.  صبح٧:٣٠ نگاه کردم؛ وارید

برگشتم نگاه کردم ... امھ   شونھی دست روھی حس کردم ھوی نبود کھ یچیحواسم بھ ھ
  ھ؟ی کمنیبب

 ! شده؟یچ: کردی داشت نگاه می با نگرانآنجال
 ...   نامزد کردھیسا –
 ! ؟یچ –
 . رانی برگردم ادیبا...  دیمن با –
 ...  ایناتان –
 ... رمیمی مای رمی مای رانی ارمیمن م. ستی نایاسم من ناتان! خفھ شو –
 یچی شده بود و ھخکوبی بود، سر جاش مدهیآنجال ترس. شدیھر لحظھ صدام بلندتر م 

  و داد زدمسادمی اومدم و وسط سالن وانییھا پا از پلھ. رونیاز اتاق رفتم ب. گفتینم
 اگر الزم یحت...  پرواز نی اونم با اولرانی اگردمی من برم؟ییکجا!  شارون بلکیھ: 

 . مونم ی نمنجای ای ولگردمیباشھ بھ زور برم
 ! ا؟ی شده ناتانیچ:  بودسادهیھا وا  پلھی اومده بود و باالرونی بلک از اتاقش بشارون

 ...  نی گوشتون فرو کنی تونویا. مسلمونم! انیآراسپ ع! اسم من آراسپھ –
 !  شده؟یچ...  خب یلیخ –
 .  پروازنیاونم با اول. رانی برگردم ادیمن با –
 . ی خارج بشنجای از ایتونی ھم بھت گفتم تو نمشی ماه پ٦من  –
 ...  زارمی رفتنم می جونمو پاای رمی مای –

 !  شده؟یچ: نایآنجل
 ! ستی نی مھمزیچ.  اتاقتیتو برگرد تو:  بلکشارون

 ... اما –
 . تو برگرد تو اتاقت –
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 ...   بفھمھیزی چیترسیم! ھ؟یچ: من
 . رانی ای برگردیتونیتو نم –
  گردمیمن برم –
  رانی بھ ارسھیپس جسدت م –
 . گردمی من برمستیًاصال برام مھم ن –
 !  گفتھ؟یک.  نگھ دارمنجایمن دستور دارم تو رو ا –
 .  بگمتونمینم –
 .  برمدیمن با –
 گفت نویشارون بلک ا...  دمیبھت قول م...!  ی بریتونی نمیباشھ تالشت رو بکن ول –

 ھی رانی پرواز بھ انی اولی زنگ زدم بھزاد و گفتم براعیسر.  اتاقشیو برگشت تو
 . حاضر شدگھی روز د٣ ی براطی بلھی.  جور کنھطیبل
 کھ آنقدر دیرسی بھ نظر مبیبرام عج) فرودگاه – شب ٩:٢٣ساعت  –روز بعد  ٣(

 بود؛ آنجال بی عجیتنھا بودم، ھمھ چ.  فرودگاه و جلومو نگرفتنامیراحت گذاشتن کھ ب
.  ھم نداشتمیاک سای چمدون چیھ. ً زده بود اما اصال برام مھم نبودبشی روز بود کھ غ٢

 . سادی جلوم وادیوی عبور کھ دتی سمت گافتادم پروازم اعالم شد، پا شدم راه
 ! ی برگرددی باایناتان: دیوید
 . برو کنار –
 . یگفتن کھ نذارم بر –
 ...   کھ شدهی حاال ھر جوررمیمن م –
 .دستور دارم تو رو برگردونم:  و نشونھ گرفترونی بدیاشو کش  اسلحھدیوید
  برو کنار...  دمی رفتنم می جونم و پاای رمی مایگفتھ بودم  – 

 . تونمینم –
 .  فقط منتظر بودکردی ھم نمی کارگفتی نمیزی چدیوید... باشھ پس بزن  –

 .  و برگردمرمی نمی دستور دارھیچ: من
 ! آره –
 . خالف دستور عمل کنای برو کنار ایپس  –
 . ی برذارمی نمی ولکنمیخالف دستور عمل م – 

 دهی ترستیجمع.  زدیی ھواری تھی دیوید.  رد شدم و بھ راھم ادامھ دادمدیوی از کنار دمن
 .  رو نشونھ گرفتندیوی دسیبودن چند تا پل

 ...  سایگفتم وا: دیوید
گلولھ بازومو خراش داد :  کردکی شلدیوید.  بھ راھم ادامھ دادمدیوی بدون توجھ بھ دمن

   رو گرفتدیوی اسلحھ دسی پلھیاما بھ خودم نخورد 
 . دی بردیتونیشما نم:  منو گرفتی ھم جلوگھی دسی پلھی
 .  برمدیپروازم اعالم شده با: من 

 . نی رد شتی از گدیتونی نمھیاما تا روشن شدن قض –
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 !  ندارهی مشکلطممیبل!  من پروازم اعالم شده مجوز خروج ھم دارمیول –
)  بھ مقصد تھران فرودگاه رو ترک کرد٧٢٤پرواز شماره ( نی برنیتونیاما نم –

 گھی دشدم،ی موونھی بودم داشتم دورکیوی نی و من ھنوز تودیپرواز تھران پر
 فرودگاه صحبت سی با پلدنی رسردستاشیبھزاد و چند تا از ز.  بکنمی کارتونستمینم

 .کردن  و من رو آزاد کردن
.  داده بودم بازوم رو آتل بستھ بودنھی تختم تک اتاق نشستھ بودم و بھیتو) روز بعد٣(

 اتاقم و کنارم ی آنجال اومد توکردمی فکر نمیچی شده بودم وبھ ھرهی نقطھ خھیبھ 
 ھی ی روز کھ حرف نزد٣االن .  بگویزی چھیتروخدا ! آراسپ... آراسپ : نشست

 یچیچرا ھ.  رو بزنیکی!  رو بشکونیزی چھی الاقل پاشو بزن! آراسپ!  بگویزیچ
 ...  ای ناتان؟یگینم
!   براش کھ ھمھ حسرتشو بخورنسازمی می زندگھی کردمی فکر مشھی ھمیدونیم –

 گھی؛  بھش قول دادم کھ د%   ١ یحت.  کھ من بدون اون باشمکردمیًاصال فکر نم
 در تضاد شھی ھمنمیبی مکنمی دقت مشتریحاال کھ ب. ششیزود برگردم پ! تنھاش نذارم

بعد ! میشی میکی روز با ھم ھی ر آخر سکردمی فکر مشھیھم! نور! ھیسا. میبود
با . می باشیکی تونمی دقت نکردم کھ نمچوقتی چرا ھدونمینم....  و خودمون میخودمون

 قی نقس عمھی. (مونھی منی زمی روشونیکی و نور ھی سانی بدونستمی مشھی ھمنکھیا
 زپامو ا.  بھتر باشھھی سای براینطوریحاال فکر کنم ا) نیی و سرمو انداختم پادمیکش

 رو روال دی باشیزندگ!  بدون من عذاب نکشھدیاونوقت شا. رونی بکشمی مشیزندگ
 مشکالت شیزندگ!  دردسر داشت، نگران بودشھیبا من کھ بود ھم...  بره شی پیعاد

حاال فکر کنم !  مال ماستایدن! می خوشبختم،ی با ھم کھ باشمیکردی داشت فکر مادیز
 دکتر وارد ھی با نایآنجل... .  حالشو خوب کرده ای شبانھ و نامزد کردن با آریھایمھمون

چرا آنقدر اتاق :  بھ من و آنجال انداخت و اتاق رو برانداز کردی نگاھھیاتاق شد دکتر 
 مشروب رو شھی تا ش٣ نیا...  دهی نا می اتاق نم داره بویھوا! ن؟ی کردکیرو تار

  ؟ی مصرف کردی چھ مدتیتو
ًاصال . شھی شھی از شتری مصرف شده، ھر روز بری روز اخ٢ کمتر از یتو: نایآنجل

 . ستیحالش خوب ن
   چتھ؟نمیخب بگو بب):  نگاه بھم انداختھی من و یدکتر نشست جلو(
 .  خوردهریبازوم ت! من؟):  پوزخند زدمھیسرمو آوردم باال و (
 کھ حالش رو یکی دنبال نیبر. .. حالش از منم بھتره نیا:  شد و پا شدیدکتر عصب –

 !ستیخوب کنھ کھ البتھ اون آدم دکتر ن
آنجال بدون .  کنھ تا برگردهشی دنبالش رفت کھ راضنایآنجل. رونیبعدم از اتاق رفت ب 
 ... . رونی از اتاق رفت بی حرفچیھ

 واسم گھی بود دیکیواسم شب و روز ...  گذشتی نمًبایتقر. گذشتی کند میلی خروزھا
 کارام ادامھ بدم ممکنھ بعد از نی اگر بھ ادونستمی منکھیبا ا! کنمی مکاریمھم نبود کھ چ

 دلم کردمی حس مگھید.  کنمدای تنزل درجھ پنکھی اای از کارم معلق شم تی مأمورنیا
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 نجای منتظرمھ و من اھی کھ سارمیگی نمنمیگھ عذاب وجدان اید! سوزهی نمچکسی ھیبرا
 سالھ کھ باطل ١ سالھ بود االن حدود ١ ھم کھ ھی من و ساغھیص. گذرونمیدارم خوش م

 بسھ چقدر سر کنم با گھیًاصال د!  وجود نداره کھ پابندم کنھیزی چچی ھگھید... شده 
 رونی از اتاق برم بخواستمیم... .  لج کردم...  با خدا لج کردم گھید...  ی ھمھ سختنیا

 دمی بھزاد رو شنیکھ صدا
 خورده ری بازوم تگھی بھ دکتر روانشناس می وقتشھی میخب معلومھ کھ عصب:  بھزاد
 .  تر بدهینیری شلوی ک٢ ی آقای داروخانھ بگی توی کھ رفتمونھی منیمثھ ا
 ! اش کرده؟  مسخرهیعنی: نایآنجل

 . کنھی مکاریحاال داره چ...  گھیآره د –
  کنھی نمی کاریچیھ! یچیھ –

 و دستپاچھ شد دی لحظھ ترسھی نایآنجل.  نگاه بھشون انداختمھی اتاق رو باز کردم و در
 . نیی نگاه بھ من کرد و سرشو انداخت پاھی بود یبھزاد ھم کھ عصب

 !  تو حالت خوبھ؟ایناتان: نایآنجل
 . کنھیبازوم درد م. خوامیآره فقط مسکن م –
 ایشھ  ممکنھ حالت بد بینجوریگفتن کھ ا. نھ مسکن نھ مشروب. گفتن بھت ندم –

 . فتھی بی برایاتفاق
 ! آنجال کجاست؟ –
 . دونمینم –

 مشی داره تنظمی قرارداد دارشنھادی پھی دهی تو رو انجام میداره کارا. دفتر: بھزاد
 . کنھیم
 . کارش دارمنیشب کھ اومد بگ –
...  ی باند قاچاق اسلحھ و انسان بشھی کھ وارد نھی اتتیمأمور... آراسپ ...  آراسپ«

 جا نی از ایتا زخمت رو بھ دکتر نشون ند...  نمی روزارو ببنی اخواستیچقدر دلم م
...  پاشو تیا ھیجون سا... آراسپ ترو خدا پاشو ...  نیزود برگرد فقط ھم...  رمینم

 .»... یشی کھ موفق مدونمیم... آراسپ ... رازو  نیپاشو بشکن مھر و موم ا
 ھی کابوس، ھی سال برام شده بود ٢ نی اتفاقات ای ھمھ .دمی آنجال از خواب پری صدابا

 .  و چشمامو بستمدمی موھام کشی توی دستھی. شدیکابوس کھ ھر شب تکرار م
 وسواس دارم رو تخت تو یدونیمگھ نم! ؟یدی تخت خوابنییتو چرا طبقھ پا: آنجال

 !! ؟یدیدیخواب بد م)  ندادم یجواب!!! ( کنتی منو اذیحاال ھ!  بخوابم ؟؟تونمینم
 . دمیدیخواب م... آره  –
 ! ؟یکنی بگم میکاری –
 ! کار؟یچ –
 یلیمن خ. ادیداره بارون م! رونی بمیپا شو بر! ی اتاقت موندی ھفتس کھ تو١االن  –

. میکردی منکاروی اشھی ھمایبا آدون!  باغ بدومای پارک ی توھیدوست دارم ھوا کھ بارون
 . شھیمطمئنم حالت خوب م
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 ! میباشھ بر –
 ھی خاطراتم با ساادی. دنی بھ دومی باغ شروع کردی تومی و رفتمیدی آنجال لباس پوشبا

  دمیدوی تندتر از آنجال میاز شدت ناراحت.  رو دوست داشتی بارونیاونم ھوا. افتادم
حاال خوبھ : دی آنجال رسقھیبعد از چند دق. ادی نشستم تا آنجال ھم بدمی کھ رسمکتی نھی بھ

 . میدادم بدو شنھادیمن پ
 درشت سبز ، لپاش بھ ی و چشمایی طالی آنجال نگاه کردم موھاافھی لحظھ بھ قھی 

: کردی بود اما با لبخند بھم نگاه مختھی گل انداختھ بود، موھاش ھم بھ ھم ردنیخاطر دو
منم ! ؟؟یدی دوی تو با اون دستت چھ جوریراست! االن حالت خوب شد؟!!  آقاھھیھ
 .  ور اونورنینتونستم بپرم ا  ماهھی خوردم اما تا ری بار تھی

 قی از طردی نظر داشتم فکر کردم کھ شاری رو زھی سای کھ تھران بودم و کارایزمان
 کردمی می فکرمو عملنی ادی رو فراموش کنم اما منصرف شدم حاال باھیآنجال بتونم سا

 ...  اگردیشا
 ! ؟یزنیخب االن چرا حرف نم: ال آنج. سادمی بلند شدم و جلوش وامکتی نیاز رو 

 !  بگم؟یچ –
 ! ؟یاالن بھتر –
 ) دمی دستام و لباشو بوسنی بھ آنجال نگاه کردم؛ صورتشو گرفتم بیکمی(
 . االن بھترم: من  

 . گفتی نمیچی چشام و ھی زل زده بود توکردی با تعجب نگاھم مآنجال
 ! ؟ی االن خوب؟یتو چ: من

 راه گھی بود اما دیا فکر احمقانھ. دنی چند قدم رفت عقب و شروع کرد دوھی آنجال
 . راه افتادم سمت خونھ... برگشت نبود 

 فردا کردی درد نمگھی بازوم دکردم،ی تختم نشستھ بودم و داشتم فکر می اتاق رویتو
 ! ؟یتو چرا اون باال نشت:  در زد و اومد تونای آنجلکردم؛ی آتلش رو باز مدیبا
 رو نیی طبقھ پانھی کھ اون بشنجایمن نشستم ا...  ادی باال نمنیآنجال  وسواس داره ا –

 .  تخت خودش
 .  امشب تو اتاق من بخوابھخوادی آنجال گفت میول –
 ! تو اتاق تو؟ –
 . اوھوم –
 ! ا؟یناتان: نایآنجل. می سکوت کردقھی چند دقھی

 ! بلھ؟ –
 ! دعواتون شده؟ –
 ! بایتقر –
 ...   کنمکاری چدونمیمن م!  خبیلیخ –
 ! و؟یچ –
 .  دکتر اومده آتل دستت رو باز کنھنیی پاایًتو فعال ب! یچیھ –
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 ! م؟یمگھ قرار نبود فردا بر –
 .  خونھ برات بازش کنھادیپاپا گفت دکتر ب –
 آتل دستم نکھیبعد از ا. نیی پامی رفتنای و با آنجلنیی پادمی تخت پریاز رو. باشھ اومدم –
 . نایاز شد رفتم اتاق آنجلب

 ! رون؟ی بی برقھی چند دقھی شھی با آنجال حرف بزنم مخوامی منای آنجلدیببخش:   من
 ،  گفتمی نره چادتی یآنج. باشھ –

  ،می سکوت بودی توقھی چند دقھی و رونی از اتاق رفت بنایآنجل
آنجال ! تو چتھ؟...  یآنج). دادیآنجال روشو کرد اونور و بھ من جواب نم... ( یآنج -

اش، از بازوھاش گرفتم و از   گونھی قطره اشک افتاد روھی...  دادیبازم جواب نم
  بلندش کردمی صندلیرو
 چشماش موج یآ نجال سرشو آورد باال و بھم نگاه کرد غم تو. بھ من نگاه کن:  من

م، اونروز کھ  افتادھی ساادی آنجال ی  چھرهدنیبا د. ختیری اشک مصدا ی آروم و بزد،یم
 تو دمیآنجال رو کش...  افکار رو از خودم دور کردم نی ای  کردم ، ھمھیازش خدافظ

 بغلم و محکم نگھش داشتم
 کردم، یتوجھ ی و من بھت بی ھوامو داشتشھی کردم،ھمتتی اذیلی خدونمیم:  من

 ھم کنارم بمون و گھی بار دھی...  گھی بار دھی فقط یول. دونمی رو منای ای ھمھ! دونمیم
 ...  نباری اھیفقط ...  نکن یپشتم رو خال

. یفتی مھی ساادی شتری بی بشکمی نزدشتری کھ ھر چقدر بدونمیم...  آراسپ یتونیتو نم –
 زجر شتری بی تالش کنشتریھر چقدر ب.  کابوسھی کھ واست افتاده شده برات یاتفاقات

 ...  یکشیم
 بھت قول کنمی مموی سعی ولکنمی فراموش مگمی نم،یگی درست می کھ داردونمیم –
 .  بکنمموی سعدمیم

 آنجال رو از خودم جدا قھیبعد از چند دق...  کرده بود سیام رو خ  آنجال شونھیھا اشک
 ھم راحت بود کھ با یلیخ. آتل دستمو باز کردم!  خانوم حواست ھست؟یراست: کردم

 ! اون آتل بدوم
 !  دفتر؟یایاز فردا م! خوبھ:  دی خندیانج
 .  بھ خودتی مدت استراحت بدھی تو نکھیاونم ا...  شرط ھیبھ  –
 ...   کارام رو انجام بدمدی بایول –
 .  بخوامیزی چھی ازت خوامیم –
 . بگو –
 . رونی بیای کار بنی از اگھیکال د!  کنار؟ی بکششھیم –
 .ی کار بموننی ای تو توادیخوشم نم! خب! چرا؟ –
 ! چرا؟ -
 .  کار باشھنی ایچون دوست ندارم نامزدم تو –
 ! خب اونوقت چرا؟ –
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  بگو چشم! ؟یکنیچقدر چرا چرا م –
 . گمیباشھ بھ پاپا م –
 گھیاالن کھ د! دم؟ی سال ند٢ نی ایچرا پدرت رو تو. پرسمی سؤال مھیحاال من  –

 . مینامزد ھم ھست
 نفر ھست کھ فرستاده ھی یراست. نھی تو رو ببخوادیًخودش گفتھ فعال نم! دونمینم –
 روح تونھی اون زن مگھی اعتماد داره؛ پاپا میلی بھ کارش خده،ی رسشی روز پ٢. نجایا

 . ششی پمی بار برھیگفتھ . و سرنوشت ھر کس رو براش بگھ
 ...   خرافاتگنی مزای چنی کشور من بھ ایتو –
 یکل. ششی پرفتمی می سرگرمی برای گاھیمنم بھ کار اون زن اعتماد ندارم ول! خب –
 ! م؟یبر. دمیخند یم
 ! م؟ی بردی بایگیمگھ نم –
 ! م؟ی بریخب ک... چرا  –
 . یھر وقت خواست...  دونمیچھ م –
 . کنھی کھ پاپا منو کچل ممیخب فردا بر –
 ...  باشھ –
 و قرارداد آخررو می دفتر بودیمن و آنجال تو) گاهیپا – بعدازظھر ٦:٣٠ساعت (

   آنجالی کھ بابای اون زنشی پمی بر٧قرار بود ساعت . میکرد ی ممیتنظ
.  سمت اتاق اون دخترمی راه افتادمی کھ کارامون رو انجام دادنیبعد از ا.  بودفرستاده

 زی مھی زن پشت ھی بود، دی اتاق کھ سرتاسر سفھی. می وارد اتاق شدقھیبعد از چند دق
 یادیخت داشت و جمعشون نکرده بود سن ز لی پرکالغی بود با قد بلند، موھاسادهیوا

 من از دنی بود بھ محض ددهی داشت، رنگ پریا لھیت  وی طوسیچشما... نداشت 
بعد . نی از اتاق بردن و گفتن منتظر باشرونی دستاش من و آنجال رو بریز. ھوش رفت

اون دختره . زی پشت ممیمن و آنجال کنار ھم نشست.  اتاقی تومی ربع دوباره رفتھیاز 
از شما . زنھیپرسھ م  شما دو نفرنی مرگ بی ھیسا: ف زدن بدون مقدمھ شروع کرد حر

 و کنھی مزی انتقام رو در قلبش تری پسر شمشنیا...  مونھ ی می باقکنفرتونیدو نفر فقط 
 کلمات تمام بدنش نیبا گفتن ا( ارهی دشمنانش بھ ارمغان میدر آخر مرگ رو برا

 ) دهی رو از دست میادی زیھ با ھر کلمھ انرژ انگار کد،یلرزیم
:  خندهری نگاه کردم و زدم زکمی.  نداشتماتی چرندنی بھ ایً کھ اصال اعتقادمن

گفتم کھ .  تو زمانش مشخص بشھاتی کھ با چرندستشی نیزیمرگ چ! یگیمزخرف م
 !  خرافاتگنی مزاینچی کشور من بھ ایتو

 کھ یمرس! سی پاری برگردیتونی مایکوردل:  بلند شد ی صندلی از روآنجال
 . یسرگرممون کرد

 گمی رو بھ پدرت منیمن ا. ینیبی مبی پسر آسنی شدن بھ اکیآنجال تو با نزد: ایکوردل
 ...  نیبھتره کھ ارتباطتون رو قطع کن



 96 

 یری فقط دست و پا گنجایا! سی پاری برگردیتونی بابت ھشدارت گفتم کھ میمرس –
. رونی بمیند شدم و دست آنجال رو گرفتم و از اتاق اومد بلی صندلیمن از رو... . 

 بھ دفترمون گاه؛ی پایدست آنجال رو محکم گرفتھ بودم و راه افتادم سمت اتاقمون تو
 نشستھ بود و زشیآنجال پشت م. رو انجام دادن  کارھای باقمی شروع کردمیدیکھ رس

ً آنجال اونم اصال ی  قرارداد رو گذاشتھ بودم بھ عھدهنی امیمشغول کاراش بود، تنظ
بعد از چند . کردمی نشستھ بودم و داشتم اونو نگاه ممی صندلیرو. حواسش بھ من نبود

  آنجال سرشو بلند کرد و بھ من نگاه کردقھیدق
 ! ؟یکنی نگا مینشکلیچرا ا! شده؟یچ: آنجال

 ! کنم؟ی نگاه میمگھ چھ شکل –
 ... یدیر خوشگل ند کھ انگای جورھی –
 ! ھھ کارا تموم شده؟-
 .  ازش موندهکمی یول...! ً بایآره تقر –
 .  خونھمی فردا پاشو بری رو بذار برااش ھیبق –
 ! م؟یخونھ بر –
 .  خونھ حال و حوصلھ ندارممیآره بر –
 یتو. ھا  چمنی رومی و بعد نشستمی راه رفتکمی باغ ی خونھ تومیدی رسیوقت! باشھ –

 ھوا پخش بودن، آسمون صاف بود، یھاش تو  بود و شکوفھادیباغ درخت آلبالو ز
 و بھ آسمون می سکوت نشستھ بودی بود و محوطھ رو روشن کرده بود؛ توادیچراغ ز

 . میکردینگاه م
 !  بپرسم؟یزی چھی: آنجال

 می اومد و گفت کھ برنای آنجال خواست سؤالشو بپرسھ آنجلنکھیبھ محض ا. بپرس –
 اتاقم و لباسمو عوض کردم از پنجره نگاه ی بعد از شام خوردن رفتم توم،یام بخورش

 کھ می سر و کلھ زدنای شام آنقدر با آنجلزیسر م. سادهی باغ وای کھ آنجال تودمیکردم و د
 بود و سادهیآنجال وا.  بزنھ باھام، راه افتادم سمت باغرف حخواستی رفت آنجال مادمی

 کردیبھ ماه نگاه م
 ! بود؟یسؤالت چ: نم
 ...  متوجھ نشدم! نجا؟ی ای اومدیک !! - 

 ! تفره نرو –
 ):  صورتشکیرفتم جلو و صورتمو بردم نزد. ( نبودی مھمزیچ –
 ...  مھم نبود -
 ...  نبود! نھ –
 .  بغلمی سمت خودم، افتاد تودمی و دستشو گرفتم و کشنی زمینشستم رو.  خبیلیخ –

 ! ؟یچتھ روان: آنجال
 ! ستی نی مھمزیچ! یچیھ –



 97 

قبل از ...  رونی بیای بنھیاگر از قرنط): ام  داد بھ شونھھی و سرشو تکدیآنجال خند(
 ! ران؟ی ایگردیبرم.  کنھی بخواد کامال عروسھی سانکھیا

مامانم، : ام فقط بھ خاطر خانواده... اما . رانی اگردمیچھ قبلش باشھ چھ بعدش برم –
 !  بعدازظھر؟گفتی بھت می چی شادیراست.  و بسنیھم. امیآبج. بابام

 ...  زدیراجع بھ تو حرف م –
 . َآھا پ بگو دستمو رو کرده –
 اون ی بھ حرفاخوامی دروغھ االن نمدونمیکھ م! چھ راست گفتھ باشھ چھ دروغ –

 خودتو یاالن حرفا): ام برداشت و نگام کرد  شونھیآنجال سرشو از رو. (اعتماد کنم
  ی چھره. دمشیآروم بوس. آنجال چشماشو بست! نگاھم رو لباش موند. کنمیباور م

 آنجال ذاشتمی مدیاما نبا.  بھش فکر نکنمتونستمی نمشد،ی لحظھ از ذھنم خارج نمھی ھیسا
 ... ھیفکر سا:  لبخند تلخ زد وھیآنجال چشماشو باز کرد ... بفھمھ 

 .  کارو تکرار کردمنیر اچند با. دمشی حرفش تموم بشھ دوباره بوسنکھیقبل از ا 
 .  فکر کنمخواممینم!کنمیبھش فکر نم: من
 ...  یول –
 !  بشنومیزی چخوامیگفتم نم... بسھ  –
! ی شدیرژ لب):  لبخند زد دستشو آورد باال و گوشھ لبم رو پاک کردھیآنجال دوباره (
ازت خواھش :  بھش نگاه کردم، و محکم بغلش کردم و آروم در گوشش گفتمیکمی
گفتم کھ ! کنمی دارم بھش فکر می اگر فکر کردیحت...  حرفشو نزن گھید...  کنمیم

 ! فراموش کنمکنمی ممویسع
 
 

                 
 
 
 
 

  خطر: فصل دھم                 
 
 
 دفتر تنھا بودم ی طرف قرارداد رفتھ بود و تودنی دیآنجال برا) ری ت٢٤ –ماه بعد  ٢(

 کردم،ی می رو بررسری چند وقت اخیو کارا و قرادادھاھا   حسابیو داشتم دفترھا
.  و بعد از گروه خارج شھدهی باشھ کھ آنجال انجامش می قرادادنی آخرنیقرار بود ا

 . آنجال نشدم غرق کارام بودم و متوجھ اومدن
 ...!  سالم:  دور گردن من حلقھ کرددستاشو

 !  متوجھ نشدم؟ی اومدیک –
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 ...  انقدر حواست پرت بودکھ –
  انجام شد؟! خب –
 !  رفتھ؟ادتی. دنی رو خبر ملیآره زمان تحو -
 !  رو؟یچ –
 توقع داشتھ باشم یچھ جور.  وارد اتاقت شدهیکی یدی نفھمیوقت!  رفتھادتی! بلھ –

 !  بمونھادتی امشب یمھمون
 ١٥ بره ادمی رو یمن ھر چ):  پامی تو بغلم و نشوندمش رودمشی لبخند زدم و کشھی(

 !  مونده نھ؟ادمیخوب ! امروز تولدتھ. رهی نمادمی یجوال
 ! ًبایتقر! آره –
  ًبا؟یچرا تقر –
  ھ؟یکادوم چ -
 ! آھا از اون نظر -
 ! خواھش! گھیبگو د –
 . باشھ واسھ شب –
  خواھش کردم –
 . میسری مریاالنم پاشو وگرنھ د. یفھمیخواھش نکن چون تا شب نم –

 یبعد از چک کردن ھمھ کارا رفتم تو.  خونھ و آنجال رفت کھ حاضر شھمیدیرس
حاضر شدم و .  بودنای اتاق آنجلیآنجال نبود، پس احتماال تو. اتاقمون کھ حاضر شم

 دی قطره خون چکھی ھوی بود کھ نییسرم پا.  کھ موھامو درست کنمسادمی وانھی آیجلو
 بھ خودم نگاه کردم، خون دماغ نھی آی و توردم سرمو بلند کنھ؛ی آی جلودی سفزی میرو

 ی روزهی دماغم کھ خون نری برداشتم و گذاشتم روعی سری دستمال کاغذھی. شده بودم
 کارام ھی خون دماغم قطع شد بھ بقنکھی نکردم و بعد از اھی قضنی بھ ایتوجھ. لباسم

 بعد از در نایآنجل فتم سمت اتاقر. موھامو درست کردم و کرواتمو برداشتم. ادامھ دادم
آنجال ھم . کردی آنجال رو درست می داشت موھانایآنجل. زدن در اتاق رو باز کردم

 .  تموم بودًبای کاراش تقری حاضر بود و ھمھ
 ! بده من:  نگاه بھ من کرد و لبخند زدھیآنجال

 !  رو؟یچ: من
 لبخند زدم و ھی( ی نگرفتادی کھ ھنوز دونمی بار خودم بستم منیآخر... کراواتتو  –

 ) نییسرمو انداختم پا
اونوقت ! شھی بند نمی صندلیو گرنھ رو! بذار اول موھاشو تموم کنم بعد: نایآنجل

 ! شھیموھاش خراب م
 دی و دامن سر ھم سفرھنی پھی دادم و بھ آنجال نگاه کردم؛ ھیبھ در تک. باشھ:  من

رنگ .  معلوم بوددشی سفیوش بود و پاھادامنش تا زان! یا  گلبھی بود با گلھادهیپوش
.  سرش درست کرده بودی رو مثل گال باالشیی طالیموھا. ومدی بھش میلی خدیسف
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 ھی من یلباسا. ھامون ست بود لباس. زدی بود و لباش برق می رنگ صورتششیآرا
 ! یا  بود و کراواتم گلبھدیدست سف

تو کھ باز :  انداخت، اخم کرد ونھی آی نگاه بھ آنجال توھی کارش تموم شد و نایآنجل
 . دونمی نمفتھی عادت از سرت بنی کار کنم ایچ! یپوست لبتو کند

 رو درست ششی برداشت و رژ آنجال رو پاک کرد بعد دوباره آرای دسمال کاغذھی
آنجال کراواتمو گرفت و درستش کرد و انداخت گردنم؛ . رونیکرد و از اتاق رفت ب

 .  کرد بعد لبشو گاز گرفت کم نگاھمھیسفتش کرد و 
 .  لبتو نخوردگھی نمنایمگھ آنجل: من
 ... !  یفرنگ  کھ برام گرفتھ مزه توتی خودشھ رژ لبریتقص –
 ! ؟یحاال چرا لبتو گاز گرفت):  پوزخند زدم و رومو انورکردمھی(
 ! ادیز! یخوشگل شد –
ازومو بازگذاشتم  بعد بدم،ی دماغشو خندیبا انگشت زدم رو! ادیز! نطوریتو ھم ھم –

 . و آنجالدستشو دو ر بازوم حلقھ کرد
 ...   دارمزیامشب برات سوپرا. میبر: من

 بھ ییآمد گو بعد از سالم و خوش.  ھمھ برامون دست زدنم،یومدی منییھا پا  از پلھآروم
 ی و بعدش سالن رو برامیدیھمھ رقص! مھمونا ھمھ شروع کردن بھ رقص سالسا

. فتھی بخوادی می اتفاق بدکردمی نداشتم احساس میحس خوب. می کردیرقص تانگو خال
من و . میدیرقصی وسط سالن و دو بھ دو ممی مانند جمع شده بودرهیھمھ بھ صورت دا

 ی دستمو دور کمر آنجال حلقھ کردم و آنجال دستشو گذاشت روم؛یسادیآنجال کنار ھم وا
 بھت یزی چیاگر ھم کس !یخوریاز کنارمن تکون نم: آروم در گوشش گفتم. دست من

  یشناسی رو نمی کنی نگاه کن ببش،یخوری بعد میدیتعارف کرد اول نشون من م
 !  شده؟یزیچ –
 .  ندارمیحس خوب –
 ...!  ایناتان –
 . رهی مشی خوب پیامشب ھمھ چ! نگران نباش –

 درخواست رقص کرد نایبھزاد از آنجل.  لبخند گرم زد و دستمو محکم فشار دادھی آنجال
بعد از اتمام رقصشون .  تعلل قبول کرد، آنجال براشون سوت زدکمی بعد از نایو آنجل

 من و آنجال رو ھل داد وسط و گفت کھ چراغھا را خاموش کنن، بعد ھم نایآنجل
 . رقص شروع شدو  اطراف سالن رو روشن کردنیشمعھا
 ی از سالن تورونی کھ بیزیم ی تولد آنجال رو گذاشتن روکی کھ کمی رقص بودوسط

 . زدن  حرفمی آروم شروع کردیباغ بود بعدش با صدا
 !  سفارش داده؟ی رو ککیک: آنجال

  نایمن و آنجل –
 . من شکالت دوست دارم!! خوشگلھ –
 !  باشھادیگفتم شکالتش ز –
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 !  روش آلبالو؟ھیاون چ –
 !!! ھیرنگتوت ف):  گوشش آرومتر از قبلکیسرمو بردم نزد!! (رییییخ –
 ی چھ جورکی من گفتم کنکھی با ایدونیم: من) دی و خندنییآنجال سرشو انداخت پا(

 .  امتحان کنمادیمنم بدم نم.  بودنای کار آنجلیفرنگ  توتیباشھ ول
 ! ؟یامتحان کن –
 ...   دارهی کدومش طعم بھترنمی ببخوامیم –
 ...  ایناتان –

شدن چراغھا آروم  رقص تموم شد، قبل از روشن. می و بھ رقصمون ادامھ داددمیخند
 اونو روشن ی روی و شمعھاکیرفتم سمت ک.  و ازش فاصلھ گرفتمدمیلباشو رو بوس

 نی کھ وارد امی سال و ن٢ و شدمی می سالگ٢٨ وارد سن گھی ماه د٥  من ٢٥کردم
 یزندگ ی  رو از دست دادم؛ ھمھام واده و خانتمی شدم بھ خاطر ھدف و وطنم، ھوستمیس

 ممویتصم. دمی بشم و امشب پدر آنجال رو دکیو عشقم رو کنار گذاشتم تا بھش نزد
 تموم تمی و مأمورگردمی برمرانی خارج بشم بھ انھی از قرنطنکھیگرفتھ بودم بھ محض ا

 از آنجال.  از افکارم خارج شدم و سرمو باال گرفتمھی دست زدن بقیبا صدا. شھیم
: من.  رو برداشتم جلوش گرفتمکیک.  بودسادهی باغ و جلوم وایسالن اومده بود تو

 !  چطوره؟یکی نی بدونم اخوامیزود باش فوت کن م
 ! ؟یاگر فوت نکنم چ –
 نی از ایکی ی شمعھا رو فوت کننکھی بدون اتونمیمن م! شھی خراب مکتیاونوقت ک –

 .  رو بخورمایتوت فرنگ
چشماشو بست و بعد از ) ارنی چنگال بھی آنجال گفت کھ خدمتکارھا. (ی بدجنسیلیخ –

 .  شمعھا رو فوت کردھیچند ثان
 !تولدت مبارک: من

 و قسمت می چاقو رو گرفتگھیبا ھمد. می رو ببرکی تا کسادی اومد و کنارم واآنجال
 یفرنگ  با توتکی ککھی تھیآنجال . می رو ھم خودمون خورداش کھی تنی اولمیکرد

 .  ھم نگاه نکنینطوریا! گھیبخور د)  کم نگاھش کردمھی! (بخور:گرفت جلوم؛ آنجال 
 ! کنم؟ی نگاه میمگھ چھ طور –
 رو کیک. (یکنی متی بعدش ھم منو اذبارهی از چشات مطنتی جور مواقع شنیا –

 .  داشتی طعم بھترھیاول):  مکث کردمیکمیخوردم و 
 .یکنی متمی بعدش اذیکنی نگاه مینطوری اینگفتم وقت! ایناتان –
 . بودالسی گھیفقط .  مای پر از شراب آوردن و گرفتن جلوینی سھی

 یعی رو برداشتم رنگ طبالسی گھی اون عی قبل از آنجال سرنی نداشتم بنابرای خوبحس
.  رو کھ آنجال برام گرفتھ بود و دور گردنم بود رو باز کردمی داوودی ستاره. نداشت

 . م سرگرم بودن و حواسشون نبودھا ھ  بچھھیبق. کردیآنجال داشت با تعجب نگاه م
  اس؟ نقره: من

 ! ؟یچ -
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 ! اس؟  نقرهری پالک و زنجنیا –
 یخوای طال نمیخودت گفت... آره  –

 رنگ رییتغ.  درش آوردمقھی و بعد از چند دقالسی گی رو انداختم تورمی و زنجپالک
 . داده بود

 ! ده؟یچش: آنجال
حدود چند ھفتھ .  بودی کرده باشھ شادنکاروی اومدی کھ بھ نظرم میتنھا فرد!!! ّسمھ –
 مشروب رو السیرفتم سمتش و گ. ارهی سر آنجال میی کرده بود بالدی بودکھ تھدشیپ

 ! ایب: گرفتم جلوش
 ! ھ؟ی چنیا –
 ! ست؟یمعلوم ن –
 .  ندارمزای جورچنی بھ خوردن ایا عالقھ –
 . بخورش! یستی نھعالق ی بنیپس ھمچ...  ی مست بودگاهی پای اونروز توادمھی –
 .خوامینم –
 ندارم اما دفعھ بعد بھ زور تی دفعھ کارنیا:  سمت خودمدمشی رو گرفتم کشی شادقھی 

 من تو رو مقصر فتھی براش بی اتفاقای کنھ دی آنجال رو تھدیاگر خطر. دمیبھ خوردت م
 . دونمیم
 ...  یش ی ممونی کارت پشنیاز ا –
 .کنمی بودنم فکر ممونیًبعدا بھ پش –
 باغ ی توزی ھمھ دور میموقع بحث من و شاد.  ول کردم و برگشتم سمت آنجالاشو قھی 

 من ی ھمھ منتظر کادودمیبھ آنجال کھ رس! کردنیجمع شده بودن و کادوھا رو باز م
دور گردنش انداختم و !  گردنبند بودھی.  کتم درآوردمبی جیکادوم رو از تو. بودن

 حرفاش و کاراش ی  بودم و ھمھدهی رو دآنجال  پدریدر طول مھمون. ھمھ دست زدن
 ذھنم حک کرده بودم و منتظر بودم کھ ھمھ یاطالعات رو تو. رو بھ ذھنم سپرده بودم

 اومدن رونیاونم ب!  مونده بودی کار باقھی من فقط تیاز مأمور.  کنم بھ نگارلیمیرو ا
 ی گفت کھ ھمھ چگوشم ی توبھزاد اومد و آروم...  بود رانی و برگشتن بھ انھیاز قرنط
 بھزاد، نا،یمن، آنجال، آنجل. نای اتاق آنجلی تومی رفتیبعد از تموم شدن مھمون!! حاضره

 رومو کردم بھ پدر آنجال.  اون اتاق بودنیشارون بلک و پدر آنجال تو
 نی من شرط داره کھ شما اجازه بدنی دیتو!  کھ با بھزاد اومده عاقدهی مردنیا:  من

 . شھی من مغھیبعد آنجال ص
 ! ؟یدی نمتی رضای قبلتیچرا بھ وضع! رهی بگمی تصمدیآنجال خودش با –
. کردمی کارو منی شدم و نتونستم خارج بشم اورکیوی سال قبل کھ وارد ندیمن با –

 ! رهی االنشم دنیھم
 !  خبیلیخ –

 درآوردم بمی جی حلقھ از توھی( دمی رو االن ملمی اصیکادو: سادمی آنجال وای بھ رورو
 !قبول؟. ی بلھ بھ من بگھی دی بایری رو بگیکی نی ایخوایاگر م): و گرفتم جلوش
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 فراموش کردن ی براکردمی فکر ملیاوا. (گفتی نمیچی شده بود و ھرهی بھ من خآنجال
 ! قبول؟: من).  بکنم اما حاال واقعا آنجال رو دوست داشتم نکاروی مجبور بودم اھیسا
 . بولق –

 گذشتمو پاک ی  آنجال ھمھقی از طرخواستمیٌ شد و آنجال شرعا زن بود می جارغھیص
اونوقت اگر !  پاک کنماتھای آنجال رو از تمام عملی و ردپارانی برگردم اخواستمیم. کنم

 ... .  کھ مسلمون بشھ تا ابد مال من بودکردیقبول م
 .  استخری  لبھمی بودسادهی و ، وامی بوداطی حیتو

 ! ھ؟ی چنیا: آنجال
 ! ھ؟ی چیچ –
 .  آبھی کھ روینیا! نی انیھم –

آب .  استخریآنجال ھلم داد و افتادم تو! گھی رو داره می آنجال چنمی خم شدم تا ببمن
 آنجال تمام باغ رو گرفتھ ی  خندهیصدا! رونیسرمو از آب آوردم ب. استخر سرد بود

 شدم یآنجال کھ فکر کرد عصب.  نگاش کردم و فقط با اخمگفتمی نمیزیمن چ. بود
 !؟یکنیچرا انقدر اخم م!  کردم خبیشوخ! رونی بایب: دستشو دراز کرد سمتم

.  آبی تودمیدست آنجال رو گرفتم و اون رو ھم کش. رونی با صدا فوت کردم بنفسمو
 . دی کشغی آب سرد جی افتاده بود توھویآنجال کھ 

: دنی و شروع کرد بھ خندرونی آنجال سرشو از آب آورد بدن؛ی شروع کردم بھ خندمن
 !!  ھوا سردهایناتان

  رونی بمی بغلم و از استخر اومدی رو گرفتم توآنجال
 . امی نرو تا بییجا! سای جا وانیھم: من
آنجال پشت در . اطی حی پتو برداشتم، برگشتم کھ برم توھی اتاقمون و ی رفتم توعیسر

  اتاقمون بود
 ! ام؟ی تا بسایمگھ نگفتم وا: من
 !  سرد بودیلیآخھ خ –
!  بودسادهی و دم در اتاق وادیلرزی آنجال داشت مد،یچک ی ھر جفتمون آب می موھااز

آنجال . ًلباسش جذب بدنش شده بود و اندامش کامال مشخص بود؛ پتو رو گرفتم جلوش
 بود رو درآوردم و سی کھ خرھنمیمن پ.  اتاقی دورش و اومد تودیچی پتو رو پعیسر

 ی کردم و بھ آنجال کھ با پتو نشستھ بود رووشنسشوار رو ر.  اتاق رو بستمی پنجره
 . نجای اایپاشو ب:  دگفتمیلرزیتخت و ھنوز داشت م

 ! ؟یواسھ چ –
 ! پاشو بدو! ی موھاتو خشک کنم تا سرما نخوردایب –
 ...  سرده! پاھام قفل کرده! امی بتونمینم –

 بغلم؛ ی تخت بلندش کردم و نشوندمش توی تخت، از روی نشستم رو کنارش ورفتم
 ،  سرد بودخیدستاش مثل . کردم» ھا« دستم و یدستاشو گرفتم تو
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 ی روھی گلھا چنیا.  دادنریی رو تغنجای ایًاصال دقت کرد:  بھ اتاق نگاه کردآنجال
 تخت دو نفره ھی مونیشگی ھمی  تخت دو طبقھیبھ جا:  نگاه کردمھیبھ اتاق ! ن؟یزم

 نطور،ی تخت ھم ھمی بود، روی و صورتدی رز سرخ و سفیبود، کف اتاق پر از گلھا
 .  و آنجال بودن می اتاق پر از عکسھایوارھای دیرو
 رو نجای ایک.  دقت نکردماش ھی بھ بقاطی حومدمی اما چون داشتم مدمیتخت رو فھم: من

 ! درست کرده؟
 ! اد عاقد رو آورده؟ بھزیمگھ نگفت!  و بھزادنایآنجل –
َچھ جلب –  .  نبودینجوری ایقبل مھمون! َ
 !  کنھیختی رنی رو انی رو انجای وقت کرده ای چھ جوردونمینم! آره –

 کھ سال قبل یجشن نامزد.  انداختھ بودن کھ حواسمون نبودی عکسامون رو موقعھمھ
 م،ی جودو بودنی سالن تمری کھ توییعکسا!   گرفتھ بودنورکیویموقع ورودمون بھ ن

 ...  می دفتر بودی سرگرم کارمون توای
 نگاه ھیبھش ! (؟ی انقدر گرمیتو چطور:  بغلم جمع کردی خودشو توشتری بآنجال

 ) انداختم و لبخند زدم
 . گھی دگھید –
 . ینطوری اذارنی میفی بالتکلی آدم رو توادیآنقدر بدم م...  ی چیعنی –
 ...   االنینم داغھ ول بدشھیھم!  دارمیًمن کال طبع گرم –
 ! کمتر از حد معمولھ! ولش چرا آنقدر ضربان قلبت کنده؟ –
 ! ؟ی کننھی منو معاای ی گرم شی تو بغلم نشستنمیبب –
 !  و دو نشانری تکی –
 !  پاشویخب پس گرم شد... نھ بابا  –
 ! ؟! گفتھینھ ک –
 ...!  سیخب پس ھ –
 ! اوھوم –
 .  نصفھ شبھ٣ بخواب ساعت ری حاال بگنیآفر –
 ؟... سؤال بپرسم ھی. ادیآخھ خوابم نم –
 ! بپرس -
 ! ولش کن...  یگفت –
 ! نھ؟. ی بدونشوی بقیخوایم.  االنیگفتم ول –
 !  بپرسم؟خوامی ازت می چیفھمیچرا آنقدر زود م –
 . دی فھمشھی چشات میاز تو! ھیغاتیبنرتبل! ستی تابلو نگھی دنکھی ایبرا –
 ! خب؟! آھان –
! چون تو رو دارم داغم):  گوشش رو گاز گرفتمی  گوشش و اللھکیسرمو بردم نزد(

 ام نھی قفسھ سی قلبم از توکردمیکردن بھش حس م با نگاه!  چشامیآنجال زل زده بود تو
 شدم و شقدمی نبود؛ من پشتری بمتر ی لبامون چند سانتی  فاصلھرون،ی بزنھیداره م
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 دستام نی موھام برده بود  سرشو محکم بی رو توتشآنجال دس!  بردمنیفاصلھ رو از ب
 دارم کردمیًواقعا داغ کرده بودم حس م...  میزدیگرفتھ بودم، ھر جفتمون نفس نفس م

...  یبسھ آنج: بعد از چند لحظھ آنجال رو از خودم جدا کردم! دمیکنترلم رو از دست م
 .  بسھگھید
 ! شده؟یچ –
 ! ش فکر کنم بھخوامی نمیچیھ –
 ! ؟یبھ چ –
 . گذرنی کھ دارن از ذھنم میبھ افکار –

 ام خستھ: ام و  شونھی سرشو گذاشت روآنجال
 . می نکردیما کھ کار! ؟یاز چ -
 ...  ایناتان –
 ! ؟یا حاال چرا خستھ.  کردمیشوخ):  ودمی بلند خندیبا صدا(
 . دونمینم –
 کنار؟ یچرا پتو رو زد.  بخوابری بگی کردیطونی شیادی چون زدونمی من میول –

 ! ی مراقب نباشیا  تو خونھی نگفتم وقتی ولگاهی پاایگفتم ن
 !  بخوابم؟ی اونوقت من چھ جوریخوابیخوب تو ھم کھ نم –
 . گفتی قصھ میمن بچھ بودم مامانم برا! ؟ی برات قصھ بگم بخوابیخوایم –
 ...!  نھ... نھ  –
 ...  یریگی بھانھ منیاسمیمثل ! ؟یخب پس چ –
 . شھیفقط تکون نخور سردم م. خوابمیاالن م! یچیھ –
 .  بخواب فقطریباشھ تو بگ –
 . ریبخ شب –

 .  ھر جفتمون خوابمون بردقھی از چند دقبعد
چشمامو باز کردم و بھ آنجال نگاه کردم، با لبخند نگاھم !  شوداریب! ایناتان...  ایناتان -

 . ی شدداریچھ عجب ب! ریبخ صبح: کرد 
 لبش ی  نگاھش کردم؛ گوشھشتری بیکمی بودم یداری کھ ھنوز تو حالت خواب و بمن

  ھا نشستم سر جام  برق گرفتھنی انی عھوی. کبود بود
 ! نمی جلو ببایب: من
 ! ھو؟یچت شد  –
 ...   جلوایگفتم ب! سیھ –

 گوشھ لبش رو چک کنم، آنجال سرش رو ی جلوتر و دستمو بردم جلو کھ کبوداومد
آنجالدستاشو بھ ھم .  جلو دوبارهادیبا اخم نگاھش کردم و اشاره کردم کھ ب!  عقبدیکش

گره کرد و چشاشو محکم بست بعد سرش رو دوباره آورد جلو؛ انگشتم کھ بھ لبش 
 ! کنھیدرد م: خورد دستمو محکم گرفت

 ...  پاشو –



 105 

 ! دعوام نکن –
 ...  یآنج –
 . جون من!  ترو خداکنمیخواھش م –
 . گاهی برم پادی حاضر شم بارونیبرو ب!  خبیلیخ –
 ...   ذره از کارم موندهھی! امیمنم امروز م –
 !  کارات تموم شده؟یمگھ نگفت –
تو .  رو بگھلی کھ زمان تحوادی نفر مھیامروز ! میدونی رو کھ نملیخب زمان تحو –

 . خونھمیگردی زود ھم برمامیبرو منم م
از طرف قرارداد !  اومدهندهی نماھی:  اتاقیمد توبھزاد او)  صبح١٠:٣٠ – گاهیپا(
 !ییسامان سوختھ سرا.  صاحب باند طرف قرارداد پدرشھگھیم.  آوردهغامیپ
 .  توادیبگو ب -

امون   ھم اسلحھدنیبھ محض د.  طرف قرارداد وارد اتاق شد؛ سرمو بلند کردمندهینما
 . میدیو کش ر

 ! انی آراسپ عیآقا! نمتی ببنجایتوقع نداشتم ا: سامان
 . یی سامان سوختھ سرای آقانمتیبی منجای ادونستمیمنم نم –

 ی سامان چیلی نبود کھ فامادمیًمن اصال ! جا خوردم!  طرف قرارداد سامان بودندهینما
 سامان چوندمشیپی مای کندمی کلکشو مدی بای جورھی. کردمیًاصال بھش فکر نم. بوده

 . سمی من پلدونستیم
حاال پسر خوانده . ی شدی جذب دانشکده افسردونستمی کھ من مییاتا اونج: سامان

 .  باند قاچاق انسان و اسلحھسی رئنیبزرگتر
 زمان یحاال دار.  شرکت واردات دارو داشتھی کھ اطالع داشتم پدرت ییمنم تا جا –

 یاجی و گل  چھ احتشھی بھ شیی شرکت داروھی...  یکنی محمولھ رو مشخص ملیتحو
 ! داره؟

 . یاش بود  کشتھادمھی! شد؟ی چھیسا. نامزد آنجال فروزانفر! ھھ.  بلکایناتان –
 ! برسھیی جانی مثل تو بھ ھمچیی و پادست ی بکردمیفکر نم –
 ! خود آنجال فروزانفر کجاست؟ -
 ! حرفتو بگو.  حاال طرفت منمومدهیھنوز ن –
سامان . ( رو بگماومده بودم زمان!  گرفتنلی تحوی براھیھفتھ بعد زمان مناسب –

 ...  یسیاگر دھنم باز شھ کھ پل) اش رو گذاشت بغل کمرش اسلحھ
 .  نتونستم بھ کارم ادامھ بدمھیبعد سا! اخراجم کردن –
   عقدش بودشی ماه پ٢! ؟یکنی می داره عروسیدونستیم –
  تیبرام مھم نس. ازش خبر ندارم –
 ...  ی سالھ کھ ولش کرد٢ گنیم –
 . یستی نخبریَپ تو ب –
 !  کردم دوبارهداشی کھ پشھی میماھ ٢ –
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 ) زمی میام رو گذاشتم رو منم اسلحھ(از کجا؟  –
 ! مھینامزدش رفق. شی جشن نامزدیتو –
 !  دارمادیکار ز! ی بریتونیم.  کنھتی محمولھ رو آماده ترانزگمیبھ آنجال م –
 ! ًفعال! رمیمن م.  بھت زود برسھام ی بعدغامی پدوارمیام...  خب یلیخ –
 ی بودم خونھ و از آنجال خبردهی ساعت بود کھ رسکی) خونھ –٨:٤٠شب ساعت (

 شی پگاهی پاادی ساعت بعد از رفتن من راه افتاده کھ ب١ کھ صبح گفتی منایآنجل. نبود
 ! خونھ ھم برنگشتھ بودگاهی بود پاومدهیًمن؛ اما آنجال اصال ن

 شارون بلک تندتند کرد؛ی و دعا مخوندی مرتب تورات منایآنجل. می نگران بودھمھ
 . رفتمی سالن راه می مدام تونمی جا بشھی تونستمی منم کھ نمد،یکش ی مگاریس

 ! بلھ؟:  زنگ خوردمیگوش
 !! انی عیآقا –
   لعنت بھ تو سامان –
 . یمونی چقدر میکی نی ایدوست دارم بدونم پا –
 ! آنجال کجاست؟ –
 !! رانھیاالن تو راه ا.  شھابشی فرستادمش پشتازیبا پست پ –
 ! یآشغال عوض –
 . دار برسھ  بھ حقدیحق با!  چرا؟ی شدیعصب –
  کشمتیم! کشمتیسامان م –
قلبتو . ی رو ازم گرفتھی قلب سانکھیبابت ا. کنمی می تالفی روزھیبھت گفتھ بودم  –

 . رمیگیازت م
 .  من و تو ندارهشی سال پ١٠ ی بھ ماجرای ربطچیآنجال ھ –
 . نمتیبیم. ی باشرانی بعد ای  تا ھفتھدیبا...  دهی ساعتھ کھ پر١پروازش  –
 ... .  الو... الو  –

   آنجال کجاست؟شده؟یچ: نایآنجل
 ...  یلعنت...  یلعنت -
 ! شده؟ی تروخدا بگو چایناتان –
 ! رانیبردنش ا.  برم دنبالشدیمن با –
 !!  بردنشایً بردنش؟ اصال کیک –
 دیبھ خاطر آنجال ھم کھ شده با!  برمدیشارون من با. شھی مسئلھ بھ من مربوط منیا -

 . برم
 . دمیبعدش بھت خبر م! تا فردا صبر کن –
 بھ خاطر ذارهی نمیعنی! ست؟ی بمونم رابرت فروزانفر ننجای کھ گفتھ ایمگھ اون –

 ...  آنجال دخترشھ! ران؟یآنجال برم ا
 کھ بتونھ آنجال رو میفرستی رو می کسیھم نرفتگفتم تا فردا صبر کن اگر تو  –

 . برگردونھ
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 با یمی قدی کھ آنجال رو گرفتھ دشمنیاون...  رو روشن کنم فی االن تکلنیبذار ھم –
 . نھی آنجال رو ببتونھی نمچوقتی ھگھی رابرت درانی نرم اگھیاگر من تا ھفتھ د. من داره

 ی ھمھ.  دنبال آنجالرانی امی جر و بحث قرار شد کھ من و بھزاد با ھم بری از کلبعد
 ... رانیکارا انجام شد و من برگشتم ا

 ....  کھ بھش تعلق داشتمی بھ جابرگشتم
   وطنمبھ
 

  بازگشت:  ازدھمیفصل                             
 
 
 خبر داده بود کھ اآکوید. اد دنبال من و بھزادی نفر بھی قرار بود م،ی فرودگاه بودیتو

 میقرار شد کھ من و بھزاد بر.  اونجارهی نمی مونده و کسی من بعد رفتنم خالی خونھ
 راه ھی کردن شارون بلک تموم شده بود و فقط دنبال دای بھزاد با پتیمأمور. اونجا

   کار ھم بعد از اتمامنی و ابود رانی کشوندنش بھ ایبرا
 ی کھ صدامیرفتی می از سالن پرواز سمت خروجمیداشت. شدی من انجام متیمأمور

برگشتم و بھ پشت . نی چند لحظھ صبر کنشھی آقا مدیببخش:  از پشت سرم اومدنیآبت
 و بعد از می رو بغل کردگھیھمد.  بودنسادهی کنار ھم وانی و آبتاآکویسرم نگاه کردم، د

 زی چچی سرجاش بود، ھزی خونھ ھمھ چیتو.  منی  سمت خونھمی راه افتادیاحوالپرس
 دم در نی و آبتاآکوید.  سر نزده بودنجای بھ ای نکرده بود؛ انگار بعد رفتنم کسرییتغ

 آنجالو انجام داکردنی پی برایزیر بھزاد ھم بعد برنامھ.  کردن و رفتنیخداحافظ
 بود کھ سال ٥ گرفت بره خونھ خودشون؛ حدود میکارھا و ارسال گزارش کارش تصم

 انداختم، آرامش بودن ی نگاھھیبعد از رفتن بھزاد بھ خونھ . رانی برگرده انتونستھ بود
 نی ارانی راه برگشتن بھ ای توکشھی خاک آدم رو مگنی مکردم؛ی خونھ رو حس میتو

 رفتھ نیام از ب  و بھ خونھرانی با برگشتن بھ اتی مأمورنی ایسخت. دمیفھمیحرف رو م
 رو ھا غامیاش رو فشار دادم و پ  چشمک زن بود، دکمھی تلفن روریامگغیچراغ پ. بود

 . گوش دادم
 می امشب برخواستمیم...  یستیالو آراسپ ن... الو :  بودھی اول از طرف ساغامیپ«
 . »منتظرم!  زنگ بزنھی ی نداره ھر وقت برگشتیبیع. رونیب
ان دو روز من و مام! ؟یی جون کجاییدا...  ییالو دا:  بودنیاسمی دوم از طرف غامیپ
 . خداحافظ. می کنی خداحافظای بی اگر تونستگھیمامان م.  باباشی پمیگردی برمگھید
 ی از تھران خارج شی بعد خواستی دفعھ... آراسپ جان :  سوم از طرف مامانمغامیپ

 گفتم کھ رهی مگھی ھم دو ماه دلوفری نگردنی دارن برمنیاسمی و نبیز. بھم خبر بده
 . ی نکنشونی راھیبدون خداحافظ

 ھفتس کھ ھی یھنوز برنگشت... الو داداش : دهی چھارم از طرف سپغامیپ. خداحافظ
راستش دلم . یستیام کھ محبتم قلمبھ شده بھت زنگ زدم خونھ ن  دفعھھیحاال . یرفت
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بعدشم من جز . تابھی بیلی اول زنگ بزن خھی بھ سایھر وقت برگشت!! برات تنگ شده
 . خداحافظ. کشمتی بشھ منیا
 ھیھا چ  حرفنیا! ؟ییالو آراسپ کجا): زدی حرف مھیبا گر( ھی پنجم از طرف ساغامیپ

 ... الو. ترو خدا جواب بده! گن؟ی مولونیزی تلویتو
 راحت التویبذار خ. دمی جواب نمچکدومشونیبھ ھ! ؟ی امتحانم کنیخوایم:  ششمغامیپ

حاال ھر چقدر دوست دارن بگن ! مونمیکنم ھر چقدر ھم نبودنت طول بکشھ منتظر م
 .  روی بازنیپس تموم کن ا! کنمیآراسپ باور نم! کنمیباور نم! یتو مرد

 آنجال گھی درانی بھ ای نرسگھی روز د٥ اگر تا انی عیامروز روز دوم آقا:  ھفتمغامیپ
 !  گفتمی باشھ چادتی! ینیبیرو نم

 بود ی روزنیامروز پنجم.  بودشی روز پ٣ کھ از طرف شھاب بود مال غامی پنیآخر
 قرار بود خود سامان روز ششم رانی بودم ادهیکھ سامان وقت داده بود و من تازه رس

 ...  کردمی تا فردا صبر مدیپس با. زنگ بزنھ بھم
 و اآکویقرار بود بھزاد و د.  منطقھ بود خارج از تھران تنھا بودمھی)  روز بعد  ٣(

 داده بودم و ھی تکنمیبھ ماش. دور مراقب اوضاع باشن از ژهی وگانی با چندتا نیآبت
 نگھ داشتن، ی متر١٠٠ ی  فاصلھی توی و لندکروز مشکپیمنتظر بودم؛ چند تا ج
 .  شدندهای پھاشون نیشھاب و سامان از ماش

 شکل ی تو و آنجال احساسنی بفھمم بایگفتم کھ اگر بشنوم !  گفتم؟ی بھت چادتھی: شھاب
 ی کھ پای نره و بدونادتی دوباره گفتم کھ نویا.  واسھ نامزدتفرستمیگرفتھ سرتو م

 . حرفم ھستم
 ! آنجال کجاست؟ –

 کردن و بردنش ادهی لندکروز پھیآنجال رو از .  از افرادش اشاره کردیکی بھ شھاب
 نگاه بھ من انداخت و چشماشو ھی چشماش برداشتن، یبند رو از رو  شھاب؛ چشمشیپ

 . دوباره بست
 نفر ھی. اس ھی کھ نامزد سای ھمونقمھ،ی رفای آررونن،ی االن با ھم بای و آرھیسا: سامان

 ی تعادل روانیدونیآخھ م.  بشھادیً مثال سرعتش زھوی دیشا. ھم از دور مراقبشونھ
 . نداره

 ! ؟یخوای میچ. ی نداریتو ھم مثل اون تعادل روان –
 نفرتون ٢ نفر، ٣ خودتون نیفقط ب! خوامی نمیادی ززیچ) بلند قھقھھ زد! (من؟ –
 .  کنھ، انتخابش با توی زندگتونھیم
 . ادیآنجال رو بفرست ب –
 ! ؟ینگفت –
 . ادیاول بذار آنجال ب –
 رو دم یزی چھی آنجال رو باز کردن و قبل از اومدنش شھاب یدستا.  خبیلیخ –

 داشت دی اومدن سمت من تردیآنجال برا. گوشش زمزمھ کرد و ھلش داد سمت من
   بجنب... ای بایب.... بدو آنجال :  کردمی خودم زمزمھ مشیھمش پ
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  زد؛ی موج می نگاھش نگرانیتو.  بھ مندی رسقھیبعد از چند دق:  آنجال
 ! حالت خوبھ؟: من
 ! آره خوبم –

از کجا بدونم جون اون دو نفر تو خطر :  و رومو کردم بھ سامانسادمی آنجال وایجلو
 ! خوام ی منی تضمست؟ین

 . یپس حدسم درست بود، انتخابت خودت بود –
 . جواب سؤالم رو بده –
 ! ن؟یباالتر از ا!! نھیجونت تضم –
 ...  باشھ –
. اش رو قلبم بود  اسلحھزری فقط لدمیدی رو نمراندزی آماده شد، تک تراندازی تک تھی

 : لب گفتمریچشمامو بستم و ز
ّاشھد ان ال الھ اال هللا ... اشھد   ِ َّ  ...  ًاشھد ان محمدا رسول هللا... ُ

 سادی واعیآنجال سر. دمی گلولھ رو شنکی شلی اشھد رو کامل نگفتھ بودم کھ صداھنوز
 نفس بکشھ، گلولھ خورده بود بھ تونستینم.  بغلمی افتاد توھیجلوم و بعد از چند ثان

 ،  شد و رفتنی شھاب بالفاصلھ سوار ماشد،یخندیسامان بلندبلند م. آنجال 
 جون ی براینی تضمگھیحاال د.  بشھینطوری اکردمی بابا فکر نمیا: سامان

 . ستی نچکدومتونیھ
 . دمی بھت قول منویا! کنمی می روز تالفھیبھ حضرت عباس ! سامان –
 . مونمیپس تا اون روز منتظرت م –

 بغلم نگھ داشتھ بودم، دستشو یآنجال رو محکم تو.  شد و رفتنی سوار ماشسامان
 اما کردمی صورتم حس می دستام و روی خونش رو رویگرما. گذاشت رو صورتم

 . بغلمی و سرشو محکم گرفتم تودمی بوسشویشونیپ.  خودش سرد بودیدستا
....  کردمیمفکر ...  شھیھم...  شیھم. برات مھمم... انقدر ...  دونستمینم.. ن : آنجال

 ! یدی خخخوش ننننشون میرو... بھم ... سسسر اجبار ... از 
 . فتھی برات بی اتفاقخوامینم! رهی ازت میشتری خون بی حرف بزنشتریب! سیھ –
 . برش داشت... شھاب ...  گگردنبندم–
 . رمیگی برات مگھی دیکیعب نداره  –
 .  آبیتو. .. یتو...  کھ انداختمت دیبببببخش... صدات گرفتھ  –

 ! ؟ییبھزاد کجا... الو :  زنگ زدم بھ بھزادعی سرمن
 . میرسی مگھی دقھی تا چند دقم،یبا آمبوالنس تو راھ:  بھزاد

 ! بجنب بھزاد زود باش –
 یآنجال رو سوار آمبوالنس کردن و راھ. دی آمبوالنس رسقھی دق٢ از حدود بعد

 ... . می شدمارستانیب
 ی صورت و لباسم خونی  اتاق عمل بود، ھمھیساعت گذشتھ بود و آنجال ھنوز تو ٣

 .  نشستھ بودم و منتظر دکتر آنجال بودمنی زمی راھرو انتظار، رویتو. بود
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 . پاشو صورتتو بشور! پاشو داداش... آراسپ : اآکوید
 سادهی وای بخش پرستاری پرستار توھی ؛ی جام بلند شدم و راه افتادم سمت پرستاراز

 .  بودنییبود و سرش پا
 بود نیی بھ من ھمچنان سرش پاتوجھ یپرستار ب! (خانوم حال نامزد من چطوره؟: من

 )  داد زدمتیبا عصبان
 ! ؟ی کرای یخر!!  با توامیھو –
 ! مارستانھی بنجایا! داد نزن –
پرستار سرش رو آورد باال و ! (ی متر زبون دار٢ نھ نمیبیم! یآھا فکر کردم الل –

 ) دی من ترسدنیبعد از د
 . می برایآراسپ ب: اآکوید
 نی االیخی بناروی ای ھمھ!  نھ؟ای کھ اونجاست خوبھ ی بفھمم حال اون بدبختدیمن نبا –
در حال داد و !  نھ؟ای رو بده ماری جواب ھمراه بدیً الف بچھ کھ مثال پرستاره باھی
 ! چھ خبره؟: دی رسمارستانی بزریروا بودم کھ سوپدادکردنیب

 !  رو بده؟ماری جواب ھمراه بنیدی نمادی ردستاتونی شماھا بھ زنمیبب –
 ! ھ؟یسؤالتون چ –
 اتاق ی و تونجای ساعتھ کھ آوردنش ا٣االن !  بدونم حال نامزدم چطوره؟خوامیم –

 نفھمم اون تو چھ گھی دقھی دق٥ کھ جواب منو بده اگر تا سی ھم نیچکسیھ!! عملھ
 مرگ ی ھزار بار ارزوی روزکنمی می کارھی و حال نامزدم چطوره کننی میغلط

   یکن
 ی ھمزمان توتونھی و نمنجاستی فقط ایعنی نجاستی کھ پرستار ای محترم وقتیآقا –

 نیسی وادی در حال عمل چطوره باماری کھ ندونھ حال بیعیاتاق عمل باشھ پس طب
 ٤: گفتمدیساعتمو گرفتم جلوشو با تھد...  نی بعد بفھمرونی بدایپزشک از اتاق عمل ب

    موندهقھیدق
  نوری اایب... آراسپ :  اآکوید

  ھی ثان٣٠ و قھی دق٣:  من
  ادی پزشک بنیسی وادیبا:  پرستار

 ... قھیدق ٣_ 
 ... ھی در چھ وضعماری بنی برو ببیمیخانم کر...  فرستمی پرستار مھی خب االن لھیخ_ 

  بعد از چند لحظھ پرستار برگشت. نیی و سرمو انداختم پادمی کشقی نفس عمھی
 ....  حالش ھم خوبھنکھی عملشھ مثل ای آخرابایتقر: پرستار
 . نیشما بھتره بھ بخش اورژانس مراجعھ کن...  خب لھیخ: زریسوپروا

 ! ؟یواسھ چ_ 
 خودتون گفتم ی برانی چک آپ بشھی دی باستیً اصال حالتون خوب نیاز نظر ظاھر –
 . نی نرنیتونیم
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ام؛ برگشتم و سالم   زد بھ شونھی دستھی بود دهی کھ تازه از راه رسی محمدسرھنگ
 کھ یی جاای بیاری ی بعدش با علی بشنھی معاھیبرو اورژانس : سرھنگ.  دادمینظام

 . گھیبھت م
  من حالم خوبھ قربان –
 !!  دستورهھی نیا –
 . چشم –
 ھی یرو. ارهی بخش اورژانس بھزاد ھم موند کھ از آنجال خبر بمی رفتنی و آبتاآکوی دبا

 ھی بود  اومد و فشارم رو گرفت؛ بعد کی دختر کھ پزشک کشھیتخت نشستھ بودم 
 دستش سرمو ی از داغره،ی بدنم رو اندازه بگی کھ دمامیشونی پیدست گذاشت رو

 .  کردادداشتی رو طالعاتشّ چشم غره رفت و اھیدختره .  عقبدمیکش
 .  داغ بودیلیدستتون خ: من
سردرد، ...  نھیی بدنتون پای دمایرعادی غیلیشما خ.  است٣٧ بدنم ْیمن دما –

 !  حالت تھوع؟؟جھ،یسرگ
 ...  ندارم –
 بود کھ حس کردم دوباره خون دماغ نییسرم پا... ( خوبھ نی سرم وصل کنھیخب  –

 بغل زی می از روی دستمال کاغذھیدکتر . نکردی با تعجب نگاھم ماآکوی و دنیآبت) شدم
 ! ن؟ی شدینطوریًقبال ھم ا: تخت برداشت و گرفت سمتم

 ...  بلھ –
 ! ل؟یبدون دل –
  اوھوم –
 !بار چندمھ؟ –
 ...   فکر کنم سومدونمینم – 

 ھیاالن . ششی پنی ھفتھ برنیً حتما تا آخر اکنم ی متونی متخصص خون معرفھیبھ  –
 تا تموم شدن سرمتون زنھی سرم مھی ادی بعدشم پرستار مکنم ی مقیآرامبخش بھتون تزر

 . نی برنیتونی بعدش منیاستراحت کن
 ی آبھی و نیلباستون رو عوض کن:  کردقی آرامبخش تزرھی رو زد باال و نمی آستدکتر

  ستی ھم بد ننیبھ سر و صوتتون بزن
 . وقتشو ندارم –
 دختر بچھ گفت ھی گمی رو من نمنیالبتھ ا...  نی شدوالی ھھیاالن شب! بھ نفع خودتونھ –

 وصل کردن اومد پرستار ی پرستار براھیدکتره رفت و بعد . دتونی االن دنیکھ ھم
گلولھ رو از بدنش درآوردن ! عملش تموم شد: شمیسرگرم کارش بود کھ بھزاد اومد پ

 شھی منتقل متشی وضعیداریبعد از پا ICU شھی مل ھم منتقگھی ساعت دمیتا ن... 
 .بخش

  یعشق واقع:  ازدھمیفصل                     
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 . جلومو گرفتنی حرف خواستم از جام بلند شم کھ آبتنی ادنی از شنبعد
 طول ی ساعتمی نھی رونی بادی بیکاوریبذار سرمت تموم شھ بعد تا اونم از ر: نیآبت
 . کشھیم

 یبھ سرعت بو.  آمپول رو شکوندیشھیپرستار اومد کنار تختم ش! نیی انداختم پاسرمو
.  سرنگ رو بھ سرم وصل کنھ دستشو گرفتمنکھی دادم؛ قبل از اصی رو تشخنیمورف

 . از شدت درد سرنگ از دستش افتاد با ترس بھم نگاه کرد
   بود؟لیچند م: من
 !؟یچ... چ_
 ! گ؟ سرنی تویدی کشلیچند م! نیمورف – 

 . لیپنج م –
 ؟ی بکنی غلطنی گفت ھمچنیک –
 ...  دکتر بھم گفت -
 )  و دستمو گرفتسادی مرد جلوم واھی... ( غلط کردیلیخ –
 ...ول کن دستشو... نی داراجی احتی آرامبخش قوھی شما بھ کنمیمنم فکر م –
 ... شھیبھ تو مربوط نم – 

 ! ولش کن.  پرستار ھمکارمھنیا –
 .  دستشو بشکونمکردی تزرق منی داشت بدون اطالعم بھم مورفنکھی بھ خاطر ادیبا –
 . گفتم ولش کن –
 . کنمی وگرنھ دستشو خرد مادی بکنھ بی غلطنی کھ گفتھ ھمچی دکترنیبگ –
 . من گفتم –
پرستار ول کردم .  صورت اون دکتری مشت زدم توھی نداشتم یادی زی انرژنکھی ابا

 . و بھزاد جلومو گرفتننی و آبتاآکوی کھ درفتمی و سمت دکتر مشدمیداشتم از جام بلند م
 . ندارمیازی بھ آرامبخش نگھیحاال د: من 
 ... مارستانی بیسرمو از دستم درآوردم و راه افتادم سمت بخش اصل 

 ی و شفافی مشکیچشما.رونی پسر جوون اومد بھی در اتاق عمل بودم کھ پشت
ھم قد خودم !  بودیافھای جوون خوش قد،ی و لخت، پوست سفی مشکیداشت،موھا

آرمان « نگاه انداختمھی لباسش ی روکتیبھ ات.  ھم داشتیدھایاندام ورز... بود
 ...  ابروھاش بودنی بم اخھی نکردم یتوجھ... اسمش بھ نظرم آشنا بود. »ییایآر
 ! حالش چطوره؟! شده؟یچ: من
 ! ن؟ی باھاش داریشما چھ نسبت –
 ... مزدمھنا_
ً فعال ی نرسونده ولیبی و قلب آسھی مثل رشی داخلیخوشبختانھ گلولھ بھ اندامھا –

.  بخشمیکنی بشھ منتقلش مداری پاتشی و وضعادی بھوش بنکھی نداره بعد ازایوضع خوب
 . نگران نباش
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  بمونم؟ششی شب پتونمیمن م –
 ... ترسھی مندتی ببینطوریا! ی بدی سر و سامونھی و بھ خودت یبھتره بر - 
 . ادیچند ساعت بعد بھ ھوش م!  خبیلیخ -
 .  خونھیایفردا صبح ب –
 . یمرس –

 دهی پارک شده بود و روش چادر کشنگی پارکی خودم تونیماش... افتادم سمت خونھراه
 با سرعت ی سوارنی ماششھی ھم،ی جگوار مشکھی. بودن، چادر رو از روش برداشتم

 ی نشستم و استارت زدم؛ روشن کھ شد صدانیت ماش پشکردی حالم رو خوب مادیز
.  باز کردم و راه افتادمنگی پارکدر موتی رو پر کرد، با رنگی پارکی فضاشیشگیھم

 بھم حس کردم،ی حرکت مادی جادھھا و اتوبانھا با سرعت زی بود توادیسرعتم ز
 ساعت دوباره برگشتم ٣بعد از حدود . کردمی رو فراموش ممی عصبانتداد،یآرامش م

 ...خونھ
 یکنار تخت آنجال نشستھ بودم و سرمو گذاشتھ بودم کنار دستش تو) روز بعد ٤(

سرمو بلند ... کنھی می بودم کھ حس کردم آنجال داره با موھام بازداریحالت خواب و ب
 . کردم
 .پاشو برو خونھات بخواب...  خوابآلویھ: آنجال

 . دمی بوسشویشونی بلند شدم پی صندلیاز رو.  زد و دستم فشار داد لبخند گرمھی 
 ! حالت خوب بشھدی من بای خونھ میریم.  دنبالتامی میشیفردا مرخص م: من

 ...  یلیخ. مراقب باش! مونمیباشھ منتظرت م – 
 .نگران نباش!  نفر رو گذاشتم مراقبت باشھھی –
 . تو نگرانمیبرا -
 . اقبمنباش مر:  لبخند زدمھی 

 ؟یدی بھم می قولھی_ 
 ! ؟یچ -
سرحال و ... شھیھم! ی و نبودیچھ کنارم بود! ی و نبودی چھ مال من بودنکھیا –

قول بده ) سکوت کردم.(ی شاد باشم؛ی بودورکیوی نی کھ توییمثل روزا. یسالم باش
 .ایناتان

 .رشی ززنمیً بعدا مدونمی بدم کھ می قولخوامینم -
 ...  بکنتویسع -
  کنمی میباشھ سع –
 !  ام بگم؟گھی دزی چھی –
 . بگو –
 . ی خوشگلشیبدون ر. شمی پای صورتتو اصالح کن بعد بیایفردا کھ م –
 !ًواقعا ؟ –
 ... اوھوم_ 
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 . نبودزای چنی بھ اگھی چند روز حواسم دنی ایتو –
 . حواست باشھ. خب حاال کھ من بھت گفتم – 

 .  خدافظرمیمن م! باشھ –
 ...خدافظ –
 بودم کھ سادهی اتاق آنجال وارونی دستم بود و بصی ترخیبرگھ) ظھر روز بعد(

 براش گرفتھ بودم و آورده بودم خودمم دی دست لباس جدھی... لباساشو عوض کنھ
: در زدم و وارد اتاق شدم.  زده بودمی ست مشکھیصورتمو اصالح کرده بودم و 

 !  ؟یحاضر
 کھ داشت دستشو ی راه رفت بھ خاطر دردیکمی شد و از جاش بلند. میبر! آره  –

 و رفتم نھی تخت بشی روقھیگفتم چند دق.  تخت و چشاشو محکم فشار دادیگرفت بھ لبھ
  آوردملچری وھی
  ؟ی آوردلچریمگھ چالقم کھ و:  نگاھم کردکمی یانج 
 .مارستانی دم بمی برسکشھی دو ساعت ھم طول مینطوری اینھ ول -
 .  ھستمیزی چھیً واقعا کنمی حس مینطوری اخوامینم – 

 . نیبش! گھی ھست دتیزی چھیخب _
 ... نھ –
 . نکنتی اذی انجنیبش –
 . خوامینم – 

 !نیبش.  ھمھ آدمنی ای بغلت کنم جلوتونمیمن کھ نم! یکنی متی اذی دارنیبب –
 ! امیخودم م. ی گفتم بغلم کنیک_ 

 بگھ کھ بلند و یزیخواست چ.  لچری وی جلو آنجال رو بغل کردم و گذاشتم رورفتم
 و از می دادلی رو تحوصی ترخی و برگھی قسمت پرستارمیرفت. سیمحکم گفتم ھ

 .رونی بمی رفتمارستانیب
 وارھای تمام دی روھی من و سای خونھ و من تازه متوجھ خونھ شدم؛ عکسھامیدیرس
 خونھ ھمھ  کارام رو تو دمی ھم کھ رسشبی روز خونھ نبودم و د٤ اون یتو. بود
 تخت عکس جشن ی اتاقم باالیتو!  انجام دادم و چراغھا رو روشن نکردمیکیتار

 و شروع کردم عکسا رو جمع وشھ گھی پرت کردم دمویکل:  نصب شده بودمونینامزد
 .  کردن
ھمھ  قاب .  بود و زل زده بود بھ عکسستادهی تخت وانیی عکس، پای روبروآنجال

 .  تختریشتم و گذاشتمشون زعکسھا رو بردا
 ...  دیشا.  بودی اون عکس، خندھات واقعیتو: آنجال

  یساکت باش آنج –
 ... ایناتان –

 .  روشدمی رو کنار زدم ؛ آنجالرو بغل کردم و گذاشتم رو تخت بعد ھم پتو رو کشپتو
 . یخوری تکون نمنجای بخواب؛ تا زخمت خوب نشده از اریبگ!!! سسسیھ –
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  ادیآخھ خوابم نم –
 ...   بکن فقطی دوست داری ھرکاردونمینم... خب... خب  –
 ! ؟یفقط چ –
 یطونیش... یری با من  می بری خواستییجا... ً اصال یشلوغ کار... میبدو بدو ندار –

 . یکنیھم نم
 !! ری دفعھ بگو بمھیخب  –
 !! یھ –
 .  کردی کارشھی کھ نمینطوریخب ا! دیببخش –
 رونی ببرمتی کم کھ حالت بھتر شد خودم مھی –
 ! قول؟ -
 ... آره قول –
 . بگمیزی شھی –
 !ھوم؟ -
 ! ؟ی کنی آشپزیبلد -
 !!!!  ؟یچ –
 .گشنمھ –
 . گردمی برمرمی بگزی چھی رمی من منیبش -
 ساعت برگشتم خونھ بھ ھی بعد از دمی خرگری دل و جی جگرکھی و از رونیرفتم ب 

 و با سی دی رو گذاشتم توگریدل و ج.  بود٢:١٥ انداختم ساعت ی نگاھھیساعتم 
 .  آنجال خوابھدمی اتاق؛ در اتاق رو کھ باز کردم دیمخلفات رفتم تو

 خودشو زده بھ ی ولدارهی بدمی کھ نگاش کردم دیکمی... ومدیخوبھ حاال خوابش نم: من
 نشست عی زد و سرغیج. نشستم کنار تخت پتو رو زدم کنار و قلقلکش دادم... . خواب

 . سرجاش
 ! پاشو ناھارتو بخور مگھ گشنھات نبود؟:  من
 . چرا –

 ی سالن و رویمنم رفتم تو.  تختی تودی آنجال دوباره دراز کشمی رو خوردناھار
 روشن کردم و کانالھا رو جابجا کردم، خداروشکر ونیزی تلودم؛یکاناپھ دراز کش

 خاموش کردم و چشامو بستم داشت خوابم ونیزیتلو. دادی نشون نمی کوفتچی ھونیزیتلو
آنجال با ترس .  چشمامو باز کردمعی سررم؛ سی افتاد روھی ساھی کھ حس کردم بردیم

 خوابت انقده سبکھ ؟! ؟ی شدداریب! دیببخش: بھم نگاه کرد
 .  بودمداریب -
 !؟یدی خوابنجایچرا ا! آھان  –
  ن؟یپس کجا بخوابم رو زم_ 
 .  رو مرتب کنمنجای ایکمیتو برو تو تختت بخواب منم ... برهیخب من کھ خوابم نم_
 ! ؟ی راه افتادی االن چھ جوری راه بریتونستیتو صبح نم –
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 .  قرصمو خوردمیخب دردم کمتر شد وقت –
 ...  کھ مرتبھنجایا –
 . کنمشی بعدش مرتب مزهیری کنم بھم میکنجکاور...  بابا خب کنجکاوم یا –
 .  خوبھینطوریھم! خوامینم –) چشامو دوباره بستم(

 ! پاشو! پاشو! ایناتان! گھیپاشو د: دی کنارم شروع کرد لباسمو کشنشست
 . نکن لباسم خراب شد –
 ! پاشو! ؟یًاصال چرا ھنوز لباساتو عوض نکرد. خب پس پاشو_
 . اری بی رکابھی کشوم یبرو از تو –
 .خودت برو –
 !  شروع کنتویبرو از اونجا کنجکاو -

 .گھیپاشو د_ 
 قرصتھ برو اول قرصتو بخور یکیاالنم وقت اون ! شمیپا نم!  کنمتتی اذخوامیم -

 ) یشی محالی کھ دو باره بنھی ایفتیمنظور از م! ( بدویفتیوگرنھ م
 .  آوردمی واست رکابایب:  برگشتقھی بعد از ده دقآنجال

لب و لوچھ رو ! گاین.  دختر خوبنیآفر):  از چشامو باز کردم و نگاش کردمیکی(
 . جمع کن

 .دلخورم.  خبیکنی متمیاذ –
 کھ ی با رکابرھنمویپ.  باز کردمرھنموی پی رو از دستش گرفتم و دکمھھایرکاب 
 کھ آنجال آورده بود ی رکابگھی مبل دھی بودم درآوردم و پرتش کردم رو دهی پوشرشیز

 . شیآخ: م کردو تن
 ! شلختھ –
 از دلت یخب چھ جور:  پام نشوندمشی بغلم و روی تودمشی لبخند زدم و کشھی

 ! ارم؟یدرب
 ! ادیدرنم –
 ! اد؟ی اگھ بوست کنم از دلت در نمیعنی-
 ... ! نھ –
 ...ادیچرا درم_ 
 چشام یصورتشو گرفتم سمت خودم، نگاش از رو) جواب نداد و روشو کرد اونور (

 از تونمی نمکردمیحس م. دمشی بوسی لبام و چشاشو بست؛ بدون معطلی شد رودهیکش
 خواستمی منوی دختر شده بودم، از اول ھم ھمنیًمن واقعا عاشق ا.  دست بکشمدنشیبوس

 دی ممتد آنجال سرشو کشی از چند تا بوسھبعد.  رو فراموش کنمھی آنجال ساقیکھ از طر
 ...  بسھایناتان: عقب

   کھارمی از دلت دربیذاری نمایب –
 ... ادی از دلم درنمینطوریمن کھ گفتم ا –
 .  کنمکاریخب بگو چ –
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 .یتا حاال نگفت! یبگو دوسم دار! ممممم؟ –
 ! بگم؟؟دیًمگھ حتما با -

 .اوھوم_ 
 .ارمیمن عادت ندارم احساسمو بھ زبون ب -
 .گھی بگو دیاری از دلم دربیخوای میمگھ نگفت! ی بگدیبا -
 ... گفتم کھ عادت ندارم -
 .  بارم کھ شده از غرورت بگذره بگو دوست دارمکی! ایناتان –
 .ی از رفتارم بفھمدیبا –
 . بار١ فقط کنمیخواھش م.  بشنومخوامیخب من م -
 . خب بابا دارمیلیخ -
 ! ؟؟ی داریچ -
  ی بابا ول کن آنجیا –
 . بلندتر.)  گفتم دوست دارمرلبی نامفھوم و زیلیخ.(بار ١ –
  ؟یراحت شد! ادی زیلیدوست دارم خ_
 . آره_
ًآره من واقعا آنجال رو دوست ....  داد بھ شونھام ھی و سرشو تکدی کشقی نفس عمھی

 ) ماه بعدکی! (داشتم
 رابرت فروزانفر گھی سھ ماه دایقرار بود تا دو . رفتی مشی کارام رو روال پیھمھ

 نی باند قاچاق اسلحھ و انسان از بنی و بزرگترمیکردی مرشی اونوقت دستگران؛ی اادیب
.  ازش نبودی مدرکچی پاک کرده بودم و ھاتھای عملی آنجال رو از ھمھیردپا. رفتیم

 نالمللی بسی سازمان حرف زده بود واز پلسی رئا دفاع بری بود کھ وزدهیخبر رس
 درجھ گرفتھ بودو عید ھم ترفبھزا.  کننریدرخواست کرده کھ شارون بلک دستگ

 نایآنجل.رانی اومدی شارون بلک میری فردا قبل از دستگنایستوان تمام شده بود؛آنجل
خبر  ّ گرفتھ بود، قرار بود مسلمون بشھ اما ھنوز از شغل من و بھزادمشویتصم

 داده بود و  قرار بود بعد از حی رو توضھینداشت؛ بھزاد ھم بھ خانوادھاش قض
بھ فروزانفر گفتھ بودم کھ طرف معاملھامون .  با ھم ازدواج کنننایمسلمون شدن آنجل

ّ اما زمانش معلوم رانی قرار بود کھ خودشو برسونھ انھی خودشو ببخوادیّدبھ کرده و م
 کھ ّ کنم اما متوجھ شده بودمکی بھ خانوادھام نزدودمو کردم خیچند دفعھ سع.نبود

 ری کھ من بھ اصطالح مرده بودم خانوادمو زیمی سال و ن٢ نی ایافراد فروزانفر تو
 خانوادھام شی برگردم پتونستمی شدن رابرت فروزانفر نمری تا دستگیعنی... نظر داشتن

 .  ضمانت شھتشونیتا امن
ھم با  اآگوی درجھ گرفتھ بود و االن سروان بود دعی ھم ترفنی کھ من نبودم آبتیّ مدتیتو
 کھ دهی سرشت دوست سپکینگار خبر رسونده بود کھ دکتر ن. ازدواج کرده بودکایمل

با آنجال قرار .  بھتر شدهیلی خدهی کمک کرده و حال سپدهیروانپزشک بود بھ سپ
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 ارشیمن با ک.  کھ بھ اسم من دفن شده بودارشی  سرخاک کمی کھ فردا برمیگذاشت
 ... کشتھ شداتی عملھی یّ بود اما تویدوھفتھ دوست بودم پسر خوب

 و خوندمیمنم فاتحھ م.  شده بودرهی بھ قبر خی بود و با ناراحتسادهی قبر وای باالآنجال
 بود و گذاشتھ دهی دستھ گل خرھیآنجال . زدمی با انگشتم بھ قبر ضربھ میھر از چندگاھ
 . ارشیبود سر قبر ک

 .  داشت ھوامویلی خھودای بود، بعد ھودایمثل :آنجال
 . ی گفتھی ارومگاهی پایآره ھمون شب تو –
 ! بھ خاطرم نسپرمکنمی می اتفاقات تلخ رو سعسی نادمی –
 عقب دمتیکشی منم گفتم اگھ نمی نذاشتی عوضی توی عقب ولمشیاوردی مدی بایگفت -
 .  بودیشب بد. گردوندمی جنازه اتو برمدیبا
 .دی بودم از دھنم پریمن اون موقع عصب... خب  –
 . کنمیدرک م!  ندارهیبیع -
 ! دونمیآره م –
 ...   لبخند زدم وھی لبخند زد و نگاھم کرد منم ھی

 ! م؟یبر –
 اوھوم –

 شب بود کھ ٨حدود ساعت .  رو رسوندم خونھ و خودم رفتم کارامو انجام دادمآنجال
نھ در  خوی انداختم و رفتم تودی بودم، کلدهی و تنقالت خرینیری و شوهی خونھ؛ مدمیرس

ُ اپن ی کھ دستم بود رو گذاشتم رویلیوسا.  چمدون بودھیرو کھ بستم پشت در 
 .آشپزخونھ

 ! دم در؟ھی چمدون کنیا! ؟یی کجایانج: من  
! ؟... چراشدهیچ:   منرونیاز اتاق اومد ب.  پراز اشک ی صورت سرخ و چشمابا

 ....  دمی دست آنجال دیھنوز حرفمو تموم نکرده بودم کھ لباس فرمم رو تو
 جناب سروان:  دوازدھم فصل

 
 

 بشی جی باالکتیات.  دمی حرفم تموم نشده بود کھ لباس فرمم رو تو دست آنجال دھنوز
 اسممو حک کرده بودن کتی اتیرو.زدی رو سرشونھاش برق میی طالیو ستارھھا

آنجال لباسمو . ھی درجھام چدادی کھ نشون میی طالیبا چھارتا ستارھ »انیآراسپ ع«
 . کردی مھی دستش گرفتھ بود و داشت گریوت

 یچیھ... چرا. یشی می لباس چھ شکلنی ای بدونم توخوامیم!  بپوششایب: آنجال
 ! ؟یگینم
 ! ً بعدا بھت بگمخواستمیم... خواستمیمن م... یانج –
 یگفتی بھم میخودت وقت... البتھ چرا فرق داره!  نھای ی خودت بگکنھی میچھ فرق –

 . می بودیی اتاق بازجویکھ تو
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 . گمیبھ جون خودت راس م! سی نینطوریًنھ اصال ا –
 . شتی پموندمی من نمیگفتیدر ھر صورت ھر موقع کھ م –

 .سادمی رفتم و جلوش واعیسر.  مبل و رفت سمت دری لباسو گذاشت روآنجال
 برو کنار: آنجال

 از کنارم رد شھ کھ دستمو دور کمرش خواستیم. تکون دادمیسرمو بھ عالمت منف 
ولم ... ولم کن:زدی و داد مدیکوبی مشت منھامی بغلم نگھش داشتم؛ بھ سیحلقھ کردم و تو

 .  برمخوامیکن م
 ؛ی برذارمی نمی بزن منو ولیھرچقدر دوست دار! ی برذارمینم –
 .ومدی شرشر بارون میصدا 

 بسھ ھر چقدر بھم گھید! بسھ!  دروغ بشنومخوامی نمگھید...! یولم کن لعنت: آنجال
 یدروغ گفت

 .  نگفتمیزمیبھ جون خودت کھ ھمھ چ! نگفتم بھ خدا نگفتم_ 
 ؟ی برذارمی نمی چون متھمیگیچرا رک بھم نم! ؟یگی انقد دروغ میشیخستھ نم –

 !رمی شده باشھ میھرجور! رمی مگھی موقع دھیاالن نرم ! چرا؟
 ی موقع برھی دی بای بریخوایاگر م! نجامی کھ من ایقع نھ تا موی ولی بریتونیم – 

 گھی دنکھی نھ واسھ ا،ی متھمنکھینھ واسھ ا... ی برذارمیاگھ باشم نم! ستمیکھ من خونھ ن
 و دوست دارم فقط بھ ی فقط چون زنمکنن،ی مخمی توبنکھی نھ واسھ ا،یدونی مویھمھ چ

 . ی برذارمی نملی دلنیا
 خت؛یری صورت اشک می چشماشو بست و محکم فشار داد، داشت بھ پھناآنجال

 ھق ھق آنجال و شرشر بارون یصدا. نھامی و سرشو چسبوندم بھ سدمیچشماشو بوس
 .تمام خونھ رو پر کرده بود

 یاونروز چون اجبارم کرد! ؟ی بگو کھ دوسم داری گفتادتھی:  گرفتم دم گوششسرمو
 دوست دارم عاشقتم گمی االن میول!  بگمخواستمینم! شتم ندانکھیگفتم دوست دارم نھ ا

 . کم انصاف داشتھ باشھی! مونھی نمیزی ازم چیبر! یمی زندگیھمھ
! فتھی برات بی اتفاقخوامینم! شھیبذار برم اگر نرم واسھ ھر جفتمون دردسر م -

  چوقتی ھینی کھ منو نبدمیقول م. خوامینم
 ...  فقط نروخرمی دردسرھا رو بھ جون میھمھ! دردسره نمتی نبنکھیا –

 . ومدی آنجال بند نمھیگر.  دادم و چشامو بستمھی تکواری بھ دن،ی زمی نشست روآنجال
 .)دادیجواب نم(  نکنھی پاشو گرزمیپاشو عز...  یانج –
 ...!  نکنھیجون من گر: من 

 .  شدشتری بھاشی کھ گفتم جون من گرنیھم
 ... یانج: من

  اتاق؛ در رو ھم قفل کرد وی تودی دھنش و بلند شد دویرفت جلو دستشو گآنجال
 ! ...لعنت بھ من:  و داد زدمواری بھ ددمیبا مشت کوب...! آنجال باز کن در: من 
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 خواب بودم کھ حس کردم دستم داره یتو.  در اتاق نشستھ بودم کھ خوابم بردیجلو
 کھ مشت ی موقعکرد،ی مزی آنجال کنارم نشستھ بود و داشت با الکل دستمو تمسوزه؛یم

 .  زخم شده بودواریزدم بھ د
 !  موندهواری دی مشتت رویجا: آنجال

 منو ی زخمھاینشست! ؟یری میمگھ نگفت! ؟یچرا خواب بودم نرفت! ؟یداریچرا ب –
  بمونھ؟ادمی نای ای ھمھی رفتی وقتیخوای بشھ؟ میکھ چ! ؟یکنی مزیتم
 ... نتونستم -
 کھ بذارم ستمی نیآدم. یاشتباه کرد...  ی بریتونی مگھی موقع دھی یکنیاگھ فکر م –
 .کنمی مداتی پیھرجا بر! یبر
 بھ خانوادھات یگشتی وگرنھ برمی کھ از کشورت بگذریستی ھم نیآدم! یتونینم -
 بھ خطر ای کشورت بھ خاطر قاچاقچی کھ مرزھایزدی ھم منی ادی قی زندھایگفتیم
 )  گوششی دونھ زدم توھی دی حرفش کھ رسینجایبھ ا... (ھی ساشی پیگشتیبرم. فتھیب

 گوشت فرو بره و حرف اون ی زدم کھ تونمیا.  دوست دارم،ی دفعھ بھت گفتم زنمھی_ 
 !  نھ؟ای یدیفھم. یدختره رو نزن

.  صورتش و روشو برگردونده بودی آروم سرشو تکون، دستشو گذاشت بود رویلیخ
 دستمال رو از ومد؛ی لبش داشت خون می صورتش برداشتم، گوشھیدستشو از رو

گردنشو .  لبش رو پاک کردم از درد صورتشو گرفت عقبیدستش گرفتم و گوشھ
 آشپزخونھ، دستمال تم جلو لبش رو پاک کردم و بلند شدم و رفدمیگرفتم و سرشو کش

 .می بودداریاون شب ھر جفتمون تا صبح ب... زی میروگذاشتم رو
 افکار خودم بودم ی بود تونییسرم پا.  نشستھ بودمزی آشپزخونھ پشت می بود توصبح

سرمو گرفتم باال و بھش ! ریسالم صبح بخ: ختی آنجال ھمھ افکارمو بھ ھم ریکھ صدا
 افھی قدنیآنجال کھ با د. رفتم جلو...  صورتش بودی انگشتام روینگاه کردم، ھنوز جا

 .  قدم رفت عقبھی بود دهیمن ترس
 ! کنھ؟یدرد م)  صورتشی رودمیدست کش!( ندارمتینترس کار: من

 . شکستیکاش دستم م: من.) ندادیجواب(
 . کنھیدرد نم –

بھ خدا ! غلط کردم: دمی لبش کھ زخم شده بود رو بوسی دستام گوشھ نی گرفتم بسرشو
 ! شدمی عصبھوی شد ی چدونمینم.  نبودیعمد

 .کنھیگفتم کھ درد نم -
 ... یانج -
 زده ای رو کھ بھ خاطر دوست داشتن کتک خورده باشھ یکی نمیتا حاال نشده بود بب –

 . باشھ
 ...  آنجال –
 کھ ی برم، دوسم داشتی کھ نذاشتیدوسم داشت. ی کھ چقدر دوسم داردمی فھمشبید-

دارم، دوست داشتم کھ نرفتم تا  کھ خودم چقدر دوست دمی تا تھ حرفمو بگم، فھمینذاشت
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 ی نرفتم، دوست داشتم کھ وقتی خواب بودی بعد برم، دوست داشتم کھ وقتنمتی ببیایب
 دستت زخم دمی دیشدم، دوست داشتم کھ وقت  گوشم دردم نگرفت خوشحالی تویزد

 . دمی فھمشبی گرفت، ھمھ رو دشیشده قلبم آت
  میری امشب مم،ی بگردرونی زود اومدم کھ ببرمت بشبید –
 . باشھ –
 !؟ی کرددایلباس منو از کجا پ... تو  -

 !  جناب سرواندمش،ی کھ دکردمیداشتم کمدتو مرتب م. تھ کمدت بود_  
 ! مگھ نگفتم بھ کمدم دست نزن؟)  پوزخند زدمھی (-
 .  لباساتو جابھ جا کنمخواستمیم -
 . یول.. . کاره امی بھت بگم چخواستمی می کھ ندونستی نیچی ھگھید -
 ... دمیمن زودتر فھم -
 . یدیآره تو زودتر فھم  -
 ! ؟یکردی فکر می برم بھ چخوامی گفتم میوقت -
. ی کھ برذاشتمیاگھ م! ی کنم کھ نرکاریچ.  بگم کھ نظرت عوض شھی کھ چنیبھ ا -
 ! ؟یرفتیم
 ...  رفتمیم! آره -

 پشتم رو کردم بھ آنجال عیسر.  بود، آنجال با تعجب نگاھم کرددهیچی خون تو سرم پیبو
 یسرفھ ام گرفتھ بود، سرفھ کھ کردم از تو.  برداشتمزی می از روی دستمال کاغذھیو 

 .  بوددهی صحنھ ترسنی ادنینگران آنجال بودم کھ با د. دھنم خون اومد
 ! شده؟یآراسپ چ... آراسپ : آنجال

 ! ستی نمیزی نترس چیچیھ-
  !شده؟یچ... ادی دھنتم داره خون ماز–
  گفتم کھ نترس-

 میبعد از حدود ن. نجای برسونھ بھ اعی زنگ زد بھ بھزاد و گفت کھ خودشو سرآنجال
 . دیساعت بھزاد رس

 ! شده؟یچ! سالم: بھزاد
 ! یچیسالم ھ: من

 ...  دفعھ خون دماغ شد سرفھ اش گرفت از دھنش خون اومدھی: آنجال
 !  دکتر؟ینرفت: بھزاد
   شده؟ینطوریًمگھ قبال ھم ا: آنجال
  آره: بھزاد

  ن؟یکنیچقدر شلوغ م! ستیمھم ن: من
 یمگھ اون دکتره تو...  دمی دفعھ اش د٢ داداش من؟ خودم ھی چنیکنیشلوغ م: بھزاد

 !  دکتر؟ی نگفت برمارستانیب
 ...  بودمی عصبھوی خون دماغ نشدم گفتم خوب شدم االن گھید -
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 ...  دکترمی خب باشھ پاشو برلھیخ -
 . رمیًخودم بعدا م خوادینم -

 ! آراسپ: آنجال
 ...  ندهری گیانج! رمیًبعدا خودم م -
 !   شده؟ی صورتت چیانج: بھزاد 

   نشدهیزیچ! یچیھ... یھ: آنجال
 ... حالم خوبھ بھ سالمت! ی دستت درد نکنھ کھ اومدگھی خب دلھیخ: من
 ! ؟یمطمئن –
  یخوش اومد. یمرس! آره  -
 . خدافظ!  خبلھیخ –

 می و رفتمی بود کھ راه افتاد٥بعدازظھر حدود ساعت . و بھزاد رفت می کردیخداحافظ
 دستشو می راه افتادادهی و پمی شدادهی پنیاز ماش. ومدیھوا سرد بود و بارون م. رونیب

 و مغازه ھا رو می رفتی راه مابونی خیتو.  کاپشنمبیگرفتم و با دست خودم کردم تو ج
آنجال . می نگاه کردکمی و میسادی واشھی پشت ش،یفروش طالھی ھ بمیدیرس. میکردینگاه م

  بخندونمشکمی خواستم کرد؛ی بود اشاره مدهی کھ دیی ھاسی از سرویکیداشت بھ 
 !سایوا: من
 ! ؟شدیچ_ 
 ! حلقھ ات کو؟- 
 ! کدوم؟ -
 ... ! دادم بھتغھی ھمون کھ موقع خوندن صم؟یمگھ چندتا حلقھ داشت -
 ! خونست... آھا – 

 بھ من کھ حلقھ ی بدری کھ تو گنی ایبلھ جا -) دراوردن یشروع کردم مسخره باز( 
برعکس شده ! ارم؟ی تا حاال من از دستم درش بیدی دگمیات کو من دارم بھت م

  یخوای تو منو نمی دوسم ندارگھیتو د! اوضاع
تم خواس. زی بودم پرتش کردم، افتاد پشت میعصب!  درش آوردمروزید....! مسخره  -

 .  نشدارمیدرش ب
 . ارمی بنداز درش بادمی میشب برگشت -
 ...  بھت بگمخواستمیم! ًحتما –
 ! ؟یکدومو گفت!  خبلھیخ -
 ! خوشگلھ نھ؟.  داره بغلشم گلھی حالت موجنیبب! اوناھاش –
 ! خوشت اومد؟ -
  اوھوم -
 ! مال تو -
 . بھ منشی بدیخوای بوده االن متی مال تو انگار جزو اموال شخصیگی منیھمچ -
 ... ایب! شھیمال تو کھ م - 
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 رو لطف سی اون سروشھی مدیآقا ببخش: من.  مغازهی گرفتم و بردمش تودستشو
 ! ن؟یکن
 ! کدوم؟ –
 .  بود فکر کنم٣٠٣کد  -

 ... شیمن کھ نگفتم بخر: آنجال
  ومده؟یخوشت ن -
 ... یچرا ول -
 ! مشیخریخب پس م -
 ... آخھ –
  ؟ی کار بھ کار من داری کادو بخرم تو چھی واسھ زنم خوامیبابا من م -
 ی کار داریتو چ:  کھ گفتکردی بود و داشت بھ ما نگاه مسادهی مغازه وای خانم توھی

 دیپس فردا با...  ولش کن بابا؟ی نھ؟ عقلم داریگی بخره مسیدختر؟ اومده برات سرو
 ...   بخرهینی زمبی سھی یبھش التماس کن

 ... حرف گوش کن! نیبب! آھان: من
 طال سی سرونیا! نی داری اقھیًواقعا خانم خوش سل:  رو آوردسی دار سرومغازه

 .  با ظرافت کارشدهیلی خنی داشتھ اگر دقت کنادی زمی کارفیظر. ١٨ ارشمی عدهیسف
 .  چقد شدنمی ببنی خب بکشلھیخ:  نگاه بھش انداختمھی دستم گرفتم و یتو
 ! ن؟یبریم –
 )  آنجال خنده اش گرفتھ بود( بمونھ نیتری پشت ونجای امیذارید م بعمیخرینھ م -

 ! ن؟ی کھ  پسند کردنھینھ منظورم ا_ 
 خوشت گھی دزی چھی از دینگاه کن شا! ؟ی مطمئنی انجمیداری برمنوی ھمگھیآره د -

 . اومد
   خوبھنینھ ھم -
 . مشیبری مگھیباشھ د -

 بھ میدی ساعت دوباره رسمیبعد از حدود ن. نی سمت ماشمی و رفترونی بمی مغازه اومداز
 بعدشم می رستوران و شام خوردمی کردن رفتدی بعد از خرن؛ی ماشی تومی و نشستنیماش
 چند تا ھی می بشنی کھ سوار ماشمی کردن رفتی گشتن و شوخکمیبعد از .  پارکمیرفت

 ...  جلومیرفت.  کاپوت نشستھ بودی روشونیکی زدنی چرخ منیپسرجوون دوروبر ماش
 ! فھی حرهی ھا کاپوتش فرو مشھی خرابھ منتی کاپوت ماشی رویآقا نشست: من

 ! میخری مگھی دیکی نداره بیع:  از پسرا با خنده برگشت گفتیکی
 .  رو فشار دادمنی ماشری بعد من دزدگمیدی و خندمی نگاه بھم کردھی و آنجال من

 !  مال شماست؟دیببخش:  بلند شدعی کاپوت سری کھ نشستھ بود رویپسر
 ! چطور؟-
 . میگشتیراستش ما دنبال صاحبش م -

 ! ؟شیفرما_ 
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ھر ...  جور کورسھھیمسابقھ کھ نھ ! می من و چند تا از دوستام مسابقھ گذاشتیعنیما  -
 ١٥تا االن حدود . می مثل مال شما بوده دعوت کردنشی کھ ماشمیشناختی رو کھ میک

  قبول؟! ی نفر ھم ھستنیآخر. میشی نفر م١٥ ی البتھ اگھ شما قبول کنمینفر شد
 !  کورسھ؟نی تو ایینایمگھ چھ ماش -
! ھی مازراتنمیخودمم ھستم ماش!  ھم پورشھ ھستیی چندتاھی شتری بی و مازراتیفرار -

  یای بی بخوادی تک بود گفتم شانتیماش
 .  تونم بگمی نمی طورنیھم! فکر کنم -
آخر ھفتھ ھم ! تا فردا شب ھم خبر بده.  زنگ بزنی اگھ خواستدمیباشھ من شمارمو م -

 ... شھیبرگزار م
 .  خبلھیخ -
فرھاد، !  فابمنیقای چھارنفرم رفنیا! ای کگنیّ بچھ ھا بھم مانھی اسم من کیراست -

 .  بابا ول کن اون دختروای کوروش بیھ.  اونم کھ اونجاست کوروشھا،ی بردرضا،یعل
 . رخندهی زمی و زدمیشاره کرده بود نگاه کرد اانی کھ کیی و آنجال بھ اونجامن

 ! فھ؟ی شد ردیچ: انیک
  وللش... یلیبابا المصب خ: کوروش

 ! ھ؟ی اسم شما چیراست: انیک
 ! اسمم آراسپھ: من

 !  خانوم؟ دوست دخترتھ؟نیا -
 ششی ماه پ٢واال اولش کھ قرار بود فقط ! رینھ خ:  چشمک بھ انجال زدمھی من

 ی چدونمی نمرهی گششیاالنم کھ قلبم پ!  شد نامزدمی الکی بگذرونم بعدش الکیآموزش
 !استیجور

 دوست دختر و نامزد مونیتومھمون! گھ؟ی دادی میایآخر ھفتھ ب!!! مبارکھ! ولیا – 
  بچھ ھا ھم ھستن داره

 .  دونمینم -
خند زد و  لبھی و نییسرشو انداخت پا. یلیل.  نامزد منشی پنھی خودمم ھست بشنامزد–

 رمیآخ گفتھ بودم امشب م: شیشونی پی اومده باشھ زد روادشی یزی چھیبعد انگار کھ 
 ! خدافظ. ی نره زنگ بزنادتی منتظرتم رمیمن م! ششیپ
 خونھ بعد از مشورت کردن و می رفتمی شدنی سوار ماشیبعد از خدافظ. باشھ خدافظ -

 .  کورس باشمنی ایصحبت با آنجال قرار شد منم تو
 می مالشی آراھی آنجال م؛یلباسامونو با ھم ست کرده بود»  شب٨آخر ھفتھ ساعت  «

تو روز : آنجال . کردی تخت نشستھ بود و داشت کراوات منو درست میکرده بود، رو
خجالت ھم کھ تو کارت ! ی ببندیستی کراوات بلد نھی ؟ی چکار کنیخوای متیعروس

 ! ستین
 ! را؟ کانی مملکت چھ بھ اسیپل...  نھ –
 ... بلھ –
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 ! ؟ی گفتیچندلحظھ قبل چ -
 ... ستیخجالتم کھ تو کارت ن -
 . ًکال جملھ اتو از اول بگو! نھ قبل اون_
 ... ی چکار کنیخوای متیروز عروس -
 ! ی ھایھا -
 !! ھیچ –
 ... می ندارتیروز عروس! مونیروز عروس -
 . ی کنی با من عروسیتونیتو نم... تیروز عروس -
   گفتھ؟یک -
 من -
 از دی بای چون اونجوریخوایخودت نم!! گھی دیخوایچرا؟آھان سئوال نداره کھ نم  -
  ستیکھ اونم کار تو ن! ی دست بکشنتید
 ! سی نینطوریً اصال ارینھ خ -
 ! ؟یَپ چ -
 !! کننیخانواده ات قبول نم -
 ! ؟یدونیتو از کجا م -
   گوشمی توی نزنگمی مزی چھیبعدشم ! ستیالزم بھ گفتن ن -
 ! بگو!  بگویحاال ھ -
 ! ؟یاونوقت چ! شتی اومد پھی دوباره سای و تو برگشتمیاومد -
  اون نامزد داره -
 . زنھیخب بھم م -
 ! خب من زن دارم -
 ! ششی پیگردی برمکنھی اونو میتو ھم دلت ھوا!  دارهیمگھ کار -
 ! ی فکر کردی تو راجع بھ من چنمیبب -
  ؟ی چیعنی -
 ! ھ؟ی خالھ بازگھی دیکی شیزنم رو ول کنم برم پ -
 ! ترسمی میلیخ! ترسمیبذار راستشو بگم، م! آراسپ –

 ی ادارھیتو! انیاسمم آراسپھ، آراسپ ع:  دستمی جلوشو دستاشو گرفتم تونشستم
 ازدواج ی دخترھی با شی ماه پھیمن حدود !  بخش مبارزه با قاچاقکنمی کار مسیپل

ّ اما تمی کھ مأمورشھی سالھ م٣االن حدودا . می خوندغھیص...  ھ نھکردم ازدواج ھم ک
.  آنجالست، آنجال فروزانفرمی خوندغھی باھاش صکھ یاسم دختر...!  آخرشھًبایاالن تقر

 فقط بھ اون گمیبذار راستشو بگم؛ نم.  زنم شھخوامیاگر قبول کنھ م!  دوسش دارمیلیخ
 نی من عاشق آنجال شدم و فقط بھ ایول. ستی افکارم نی توھی ساگھید! کنمیفکر م

 داشتم یول. شتم بود کھ دوسش دای نفرنی فکر نکنم چون اولھی بھ ساتونمیخاطر نم
 !  ندارمگھید
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 ! ترسونتمی می نباشنکھیا:  صورتمی دستشو گذاشت روآنجال
حاال اگھ !  کھ برگردمکنمی مموی سعی ھمھ یکارم خطر داره ول!  گفتھ نباشم؟یک -

 ! ومدهی نداشت نگرشوی جگنی ممی برسری دشھی مری کھ دمی بری بدتیرضا
 ! کرواتتنمیا. میباشھ بر -
 ھیمسابقھ ھم . می آشنا شدھی با بقمی بشنی سوار ماشنکھی قبل از امی و راه افتادمیبلند شد 

 کھ ینی با ھر ماشنشوی ماشتونستی مدیرسی زودتر می مشخص داشت ھر کریمس
 تا ١٥ ھا از نی بود؛ تعداد ماشی جشن و مھمونھیخواست تاخت بزنھ بعد از مسابقھ ھم 

جز ...  ھم نکنھی و کارنھی بشانی نامزد کیلی گفتم کنار لالبھ آنج!  تا١٠ بود بھ دهیرس
 ھم ای و بردانی ھم بودن کگھی چند نفر دمی و ھمراه ھم داشتمی نفر کھ راننده بود١٠ما 

 و بھ سادمی وانمیکنار ماش...  ھانی سراغ ماشمی رفتییجزو راننده ھا بودن بعد از آشنا
 نی درخت ھمھ دم پلھ ھا پشت ماشیبا کل  بزرگییالی وی خونھ ھیاطرافم نگاه کردم 

 زد؛یّ نگاه بھ انجال کردم، نگاھش نگران بود اما لبخند مھی بودن و منتظر بودن سادهیوا
 پف دار بود، نشی نداشت، آستی بازقھی بلند بود و نشیآست.  تنش بودی لباس سرمھاھی
 بود کھ تا  دهیوش پدی دامن سفھی. نطوری اش ھم ھمقھی داشت دور دی نوار بزرگ سفھی
 ساده پشت سرش جمع یلی لخت و براق بود و خشھی موھاشم مثل ھمدیرسی پاش منییپا

.  بوددهی پوشی لباس بستھ امی داشتورکیوی نی کھ تویی ھاینسبت بھ مھمون. کرده بود
 .  فرد آشناھی کھ چشمم افتاد بھ کردمی رو نگاه مھی لبخند بھش زدم داشتم بقھی
 
 
 
 
 
 

 آشنا:  زدھمی سفصل
 
 

 بود سادهی گوشھ واھیتنھا بود .  کھ آنجال رو عمل کرده بودی ھمون دکترییای آرآرمان
 و کجا ی کومدی نمادمی اما دمشی دیی جاھی قبال کردمیحس م.کردیو داشت بھ من نگاه م

   افکارم بود کھیتو... 
 ! ؟یحاضر:  شونھ امی زد روانیک
 !آره! ھا ؟ -

 ... می خب بزن برلھیخ_ 
 ... تجربھاش نکرده بودمچوقتی اون مسابقھ بھ دست آوردم ھی کھ تویجانی و ھیانرژ



 127 

 بود و دهی ، آنجال رنگ پرزدنی شدم و رفتم تو سالن ھمھ دست مادهی پنمیاز ماش 
 بعد من زدی شونھ اش و لبخند می دستشو گذاشتھ بود رویلیل. ی صندلھینشستھ بود رو 

 دی رسانیک
 با یخوایحاال م. ی سرعت برنی با ای داشتھ باشگری جکردمیفکر نم!  ولیا:  انیک

  ؟ی تاخت بزنی کنیماش
   فکر کنم بعددونمینم -
 .لیزن ذل!  ی مثل خودمنیآفر -
 . و شروع کردن حرف زدنانی رفت سمت کیلیل.  پوزخند زدم و رفتم سمت آنجالھی 

.  بغلمی کھ گرفتمش توفتادی قدم اومد سمتم، داشت مھی بلند شد ی صندلی از روآنجال
 . بازومو فشار داد!  کردی از بدنش درد مییانگار کھ جا

 ! شده؟یچ: من
 ! یچیھ –
 . بازتاب عکس خودتھینیبی من می چشمای کھ توی خرنیا! نیبب –
 ... آراسپ -
 ! شده؟ی چدمیازت پرس -
 ! کنھیدرد م.  خوردچی پام پینبود.  نشدهی خاصزیچ -
 !  تو؟یکنی مکاریچ -
 . یچیھ –

 کھ تو بغل ھم بودن بھ یلی و لانیک.  و آنجال رو تو بغلم نشوندمی صندلھی ی رونشستم
 ھمھ نکھیبعد از ا.  چشمک زدھی ھم بھ آنجال یلیل. دنی نگاه کردن و خندھیما دو نفر 

 .  شروع شدی مھموندنی راننده ھا رسی
  ھ؟ی خودم تاخت بزنم نظر تو چنی با ماشتونمی رو کھ خواستم مینیگفتن ھر ماش: من

 با ھر کدوم ی تاخت بزنیخوایحاال اگھ م!  دوست دارمشتری خود تو بنیمن ماش -
  رهی چشم گیلی خای بردیالبتھ مازرات.  تاخت بزنیدوست دار

 .  راستشو بگوپرسمی سوال مھی یراست.  عوض کنمخوامیمنم نم -
 . بپرس -
 . ی لباس رو بپوشنی ای نھ دوست داشتای یتو امشب مراعات منو کرد -
 .  ھم داشتمی اگھی دلی خب دالیًاوال کھ خودمم دوست داشتم ول -
  نیی بفرماشھیخب م -
 ی کھ تویی ھمھ اونای قبلی ھای مھمونیتو – ٢مراعات تو رو ھم کردم -١...! خب –

 برامم کردی کھ دوست داشتم تنم می ھر لباسنمی بودن دوستام بودن بھ خاطر ھمیمھمون
 جمع و جور ی مدلنی ای لباسارمی بگادی دی کم کم باگھیمن د -٣مھم نبود چقدر بازه 

 . بپوشم
 ! چھ با درک و فھم -
 ! ن؟ی بلند شنیخوای نمیشما دو تا قمر:  اومد جلوایردب
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 !  ؟یواسھ چ -
 حرف ی ھی ھنجای انی و عالف نشستکاریب.  بابانی بھ خودتون بدی تکونھی نیبلند ش -
 . نیزنیم
 . کنھیآنجال پاش درد م -
 . نکن! شھینکن داداش من لوس م!  نکن آراسپ جانیاز ما گفتن بود ول!   بابایا  -
 .  خبلھیخ -

 گھی وقتھ با ھم دلھیخ! پاشو! گھیراست م:  نگاه بھ آنجال انداختمھی رفت؛ ایبرد
 . میدینرقص

 . کنھی پام درد می ولخوادیدلم م -
 . کردی می بازھیمن بچھ کھ بودم بابام باھام  -
 ! ؟یچ  -
 . رفتی پاش و خودش راه می روذاشتیمنو م  -
 !  چند سالت بود اون موقع؟ًقایدق -
   سالم بود٣ ای ٢ -
 ! ادتھیچھ ھنوز  -
 از خنده ضعف دهیسپ! ھھ. کردی رو می بازنی کھ بچھ بود ای ھم وقتدهیآخھ با سپ -
 با فیح.  رو کردمی بازنی انیاسمیمنم با !  رو کردهی بازنی ھم انیاسمیبا . کردیم
 . کردمی رو می بازنی اگر بودم ایعنی نکردم ی بازنی ھمچیدن
 ! ھ؟ی کیدن -
 !! لوفرین. میپسر آبج! لیدن -
 . شیخب بق! آھا  -
 . بکنمی بازنی دوباره ھمچخوامیم!  نداره کھھیبق  -
 ...  نگو کھ! ؟یبا ک -
 !! چرا -
 ... زشتھ! آراسپ -
 !! ًاصال -

 ! ؟یراحت:  پامی شدم و آنجال رو گذاشتم روبلند
 ... نھ -
 . می آھنگ برقصھی با میخوای ما فقط مستیمھم ن -

 ! با کدوم آھنگ؟_ 
 .می کھ بشنویمی آھنگ مالنیاول! دونمیچھ م -
 شروع شد من می آھنگ مالھی.  بعد از چند لحظھ تموم شدشدی کھ داشت پخش میآھنگ 

 کھ ی با دوست دخترش و کوروش با ھمون دخترایبرد.  وسطمیسادیو آنجال ھم وا
 .دنی رقصمی مالیلی خمیشروع کرد.  وسط بودنزدی شب داشت مخشو منیاول
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دلم عاشق شده انگار از اون وقت کھ تو * دهیچی عطر تو پیبو* کھی حس تازه نزدھی «
 ی عاشقیتو باش* مثھ سنگ خشک و سرسختم*  تو من ماتمیب... یستیتو ن*  دهیرو د
* یتو خود ماھ* یتو چھ جذاب* یتو خانوم... تو* کنارت خوب و خوشبختم* خوبھ

* یتابی میکھ دار* یتو خود ماھ* ی جذابھتو چ* یتو خانوم... تو* یتابی میکھ دار
 یمثھ قطره * بای زی زندگی تو ھر لحظھ زندونھ تو باشیب* ای دننی روز اکی... واسم

*  سقف موندکی ری نوازش کرد کنارت زدیتو رو با* یتو مثل گل حساس* بارونھ
 یکھ دار* ی تو خود ماھیتو چھ جذاب* یتو خانوم... تو*  با تو سازش کردشھیھم
  »ی کرماندی از سعیآھنگ تو خانوم*  یتابیم

 ! ھ؟ی چنی ادی کھ بشھ باھاش رقصیدیرقصی می آھنگھیخب الاقل با : آنجال
 .  سالسا برقصمتتی وضعنی االن با اتونمی نمگھی ددیببخش -
 ! گھی دمینیآھنگ کھ تموم شده بش! کنھیآخ پام درد م -
 ! گھی دیحواسمو پرت کرد -

 ! آرمان. گشتمی دنبال اون پسره متی جمعنی داشتم بی صندلھی ی رومینشست
 ! آراسپ؟:  آنجال

  جانم؟ –
  ؟یی انقدر اخموشھیچرا ھم_
 ! عادت کردم -
 . ی ھستی آدم بداخالقادی بھ نظر منطوری آخھ ایچھ عادت بد_
 ! چطور؟ –
 . زمسای مثل تو می با آدم بداخالقی چطورگفتی داشت مسایما -
 ! ھ؟ی کسایما -
 ! رضاستیاون دختره نگاه کن با عل -
 ! آھان –
 .) زدمی لبخند مصنوعھی. ( لبخند بزنھی -
   بود؟ی چنیا. ی نمکی بیلیخ! آراسپ: آنجال 
 !  لبخند بزنیخودت گفت -
 ! درست. ی مدلنی نھ ایآره ول -
 . تونمی نمنی از اشتریب -
   دو ساعتھ؟یگردی می داریدنبال ک  -
 . دکترت -
  دکترم؟ –
 .  کھ عملت کردیھمون -
  نجاست؟یمگھ ا -
 . آره-
 ! دمشیمن ند -
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 !  من چرایول -
  خب کوشش؟-
 !  سمت ماادیداره م! اوناھاش -

 ! حالتون خوبھ؟! سالم: آرمان
 . نمتی ببنجای اکردمیفکر نم! سالم  -
 ! انیک.  پسر عمومھیمھمون -
 !  تو؟یپسرعمو -
 ! آره حال شما خوبھ خانم فروزانفر؟ -

 ! حال شما خوبھ؟!ممنون : آنجال
 . نیدھایرنگ پر. نی نداری حال و روز خوبکمی شما نکھی مثل ایمن آره ول -

 .  خوردهچیآره من کھ نبودم پاش پ: من
 !  نگاه بھش بندازم؟ھی -
 ! نیکنیلطف م -

سرشو آورد دم گوش من و .  آنجال نگاه کردی کم بھ مچ پاھی زانوھاش نشست و یرو
 .  آنجال در رفتھی کھ آنجال نفھمھ گفت کھ مچ پای جورھی

  مارستان؟ی ببرمش بای ی کنشی کارھی یتونیم: من
 .  آرهیحواسشو پرت کن -

 انقدر راحت ی سؤال بود کھ تو چھ جوری واسم جاشھیھم:  کردم بھ آنجالرومو
 . یزنی حرف میفارس

  !شده؟یچ –
 .  ھم فکر نکنیچیتو فقط بھ من نگاه کن و بھ ھ! یچیھ –
 . باشھ -
  یزنی حرف می انقدر راحت فارسی چطورینگفت -
 مامانم بعدش بابام کارامو شیپ.  بزرگ شدمنجایا!  بودمرانی ای سالگ١٨من تا  -

 و رانی ااومدمی می ھم ھر از چند گاھی سالگ٢٣از ! درست کرد من رفتم آلمان
 .  آلمانگشتمیبرم

 .  و بازومو محکم گرفتدی بلند کشغی جھی آنجال
 ...  تموم شدگھید! تموم شد: من

 ! نیً خونھ؛ حتما پاشو ببندنیرفت!  کش باند ندارهنجای گفت اانیک:  بلند شدآرمان
 ! یمرس –
 . فتھی نی اتفاقگھی شما ھم دی برادوارمیام.  برمدیمن با! ًفعال.  نداشتیقابل -

 . یمرس: آنجال
 مسکن آورد و آنجال ھی انیک. کردیآنجال پاش درد م. کرد و رفتی خداحافظآرمان

 .  اومدن سمتمیلی و لانی کد؛ی بغلم خوابی ساعت ھم تومیخورد و بعد از ن
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 آنجال تی با وضعن،ی بموننجای شب رو انیلی اگر مامی اتاق مھمون دارنجایما ا: یلیل
  فکر کنم خونھ رفتن سخت باشھ

 .  خونھمیریم! نھ ممنون: من
 ! ؟یکنیتعارف م: انیک
 . می راحت ترمی گفتم خونھ بریجد! نھ –
 .   خبلھیخ -
 . ی صندلی باز کن آنجال رو بذارم رونوی در ماشنی اشھی زحمت اگھ میفقط ب -
 !باشھ -
 یلی کھ لبستمی منی داشتم در ماشنی رو باز کرد آنجال روگذاشتم تو ماشنی در ماشانیک

  اومدعیسر
 .) آنجالی پتو انداخت روھی! ( لحظھھی:  یلیل
 .  دستتون درد نکنھیمرس: من 

 . خوشحال شدم کھ با شما و آنجال آشنا شدم. کنمیخواھش م_
 ! ؟ی باریکار! انیخب ک. نطوریمنم ھم -
 . گھی دنیفقط مواظب باش! قربانت -
 . باشھ خدافظ -
 .بھ سالمت: یلیل
 . خدافظ: انیک
 ...  خونھمیبرگشت. می استارت زدم و راه افتادھی

 انجام کارم یبرا. ً آنجال کامال خوب شده بودی گذشت بود و پای ھفتھ اھی حدود
قرار بود .  ذاشتمی قرار ماآکوی دای و نی متفرقھ با آبتی برم اداره و جاھاتونستمینم

ارون بلک  ھم ششی روز پ٣ ران؛ی اادی رابرت فروزانفر بینیامشب از راه زم
درخواست کرده بودم .  جلو افتاده بودفروزانفر  اومدنلی دلنیبھ ھم.  شده بودریدستگ

 سمت جنوب؛ از می و بھزاد راه افتادنی و آبتاآکویمن و د.  کنمرشیًشخصا برم و دستگ
خبر رسونده بودن کھ . می داشتی و نفرات کافمی کمک کرده بودی محلیروھاین

 از ودقرار ب.  از مرزشھی آدم داره و راحت رد می مرزی نگھبان ھانیفروزانفر ب
 چند روز قبل کھ با آنجال حرف زده بودم متوجھ شده م؛ی کنرشیمرز کھ رد شد دستگ

 فروزانفر برادر نی آنجال رابی آنجالست و پدر واقعیبودم کھ رابرت فروزانفر ناپدر
مادر آنجال ازدواج  سالش بوده مرده و رابرت با ٢ کھ آنجال یرابرت بود و زمان

 . ناراحت نبودرت رابیریکرده؛ آنجال از دستگ
 ی حالت خاصھی اآکوید. می منتظر بودمی بوددهیساعت بود کھ بھ محل موردنظر رس ١

تو دلم .  کرده بودنی ماه بود کھ عروس٣ کای و ملاآکوی دکرد؛ی می تابیداشت، ب
 نبود کھ ماھا اتی عملنی اولنیا.  چرادونستمی بودم؛ نماآکوی بود، خودمم نگران دیآشوب

 نی اولنیا. دیرسی ناراحت بھ نظر منیآبت. می نگران بودمونییّ اما ھر سھ تامیدادیانجام م
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 و نی ھم عقد آبتگھی دو ماه دداد؛ی بعد از ازدواجش انجام ماآکوی بود کھ دیاتیعمل
 .شاران بود

 بروز نده، با شوی و نگرانارهی خودش نی بھ روکردی می سعاآکوید. می نگران بودھمھ
  کھمیدونستیّاما ھمھ مون نم. دادی مدی و امھیبھ ھمھ روح...  دیخندی و مگفتیّبچھ ھا م

... 
 نیکتری کھ نزدمیّ بودن، بھ بچھ ھا گفتھ بودیادی زیھمراه اونم آدما. دی رسرابرت

 اونجا پناه یراندازی نظر داشتھ باشن؛ کھ در صورت تریصخره و پناھگاه رو ز
 ی بود جلوروھای کھ فرمانده نی بودم، سرھنگ عبدسادهی صخره واھی کینزد. رنیبگ

 تا می رو محاصره کردنجایما ا.  سالح شنلعفروزانفر بگو افرادت خ:  بودسادهیمن وا
 رابرت اسلحھ اشو ی دستاری از زیکی. ی برگردیتونی نمی فاصلھ داریلیمرز ھم خ

 ی داشتم می از رابرت چشم برنمم؛یھمھ امون پناه گرفت کرد یراندازی  و تدیکش
 م،اونوقت جون خانواده ا!  برهنی سال زحمتم از ب٣ نی ای فرار کنھ و ھمھ دمیترس

!  کشورمیمرزھا. افتادی بودن بھ خطر مکمی کھ نزدیی کسایجون خودم، جون ھمھ 
.  ھا رو تحمل کرده بودم کھ از کشورم و مردمش محافظت کنمی بدبختنی ایمن ھمھ 

پس . رفتی منی باند قاچاق اسلحھ و انسان از بنی شد بزرگتری مریاگر رابرت دستگ
 ... کنھفرار ذاشتمینم.  بذارم فرار کنھتونستمینم

 پناه گرفتھ بود نای از ماشیکی محوطھ رو پر کرده بود؛ رابرت پشت یراندازی تیصدا
 .شدمی جابھ جا مدی بادنشی دیبرا. شدی نمهدیو د
 خودم و کردمی و معطل نمشدمی ساپورتم کنن کھ ردشم، از پشت صخره ھا رد مگفتم

.  پارک شده بودکشی رابرت نزدنی کھ ماشی اون صخره اکیآروم رسوندم نزد
 از افرادش رو یکی!  تھرانمشیرسوندی زنده مدی کنم اونو باکی شلنی بھ ماشتونستمینم

 باعث خوردی کھ بھ سنگ میی ھالھ گلویصدا.  پشت صخره پناه گرفتمعیزدم و سر
. شدی تلھ افتاده بودن باعث خنده ام می کھ مثل موش تونیا... رهی خنده ام بگشدیم

 دیببخش:  شروع کرد بھ حرف زدنی محلی کھ کنارم نشستھ بود با لھجھ یسرباز
 ! ن؟یخندیچرا م! قربان

 اتاق ی کھ تونیفکر ا.  موشھیحاال شده !  رو داشتری شھی مرد ابھت نی ایروز ھی -
 ی خائن سھ سال توھی. شھی باعث خنده ام مکنھی مدای پی اافھی من چھ قدنی با دییبازجو

 ! دهیگروھش بوده و نفھم
 !  گروه؟نی ای تونی ھمون کھ نفوذ کرده بودن؟ی ھستانی عی شما آقادیببخش -
 ؟یشناسیتو من از کجا م -
 !  گفتیسرھنگ عبد -
 ... ھوامو داشتھ باش!  خبلھیخ! آھا –
 . باشھ –
 کردم چند قدم باھاش فاصلھ داشتم؛ رفتم کی نگاه انداختم و خودمو بھ رابرت نزدھی

  جلو و اسلحھ رو گذاشتم پشت کمرش
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 ... بگو اسلحھ شون بندازن! رابرت: من
 ! یدیمن رو پس م بھ انتی روز تاوان خھی -
 . بگو بس کنن -
 .  اون دختر منھرمشیگی ازت مای کنھی ولت مای! مونھی نمشتھی کھ االن پیزیچ -
 .  گلولھ حرومت کنمھی نکن ی کارھی -
 !!! ی منو بکشیتونینم -

 گلولھ حرومت ھیگفتم . کشمتینگفتم م:  گلولھ زدم بھ ساق پاشھی رو چکوندم و ماشھ
. ی ھواخوری زندان بری توی تا اخر عمرت نتونزنمی می جورھی رو یبعد... کنمیم

 ! بگو بس کنن
 .  معطل کردیکمی دستش بود ی تومی سی بھی کھ فروزانفر

 . زود باش: من
 ! ھمھ. نیھمھ اسلحھ اشون رو بذارن زم!  خبلھیخ -

چند تا .  اونجای فضای تودیچی پری تک تکی ی قطع شده بود کھ صدایراندازی تیصدا
 نی سرھنگ سوار ماشدی و بعد از تائی سرھنگ عبدشیاز رابرت رو بردن پسرب

! نی زمی افتاده بودن رویادی زی سربازھارون؛ی اومدم بنیاز پشت ماش. کردنش
 دهی بود، انگار کھ بھ آرامش رسه افتاده بود و چشماش باز موندنی ماشی جلوشونیکی

 بھ صورتم کھ دمی و دستمو کشدمی کشقی نفس عمھی... نشستم و چشماشو بستم. بود
 روش بود؛ سرمو گرفتم باال، شی تھ رھی وقت بود اصالحش نکرده بودم و حاال یلیخ

 ی تودیچی پنی آبتی نعره یصدا. داشتنی برمنی زمی جسدھا رو از رویھمھ با ناراحت
 ....یفضا

 
 
 
 

                        
 
 

 اآکوینبود د: فصل چھاردھم 
 
 

 حس سرما ممی قدقی اسم رفدنیبا شن!!!  اآکوید:  فضا ی تودیچی پنی آبتی نعره یصدا
 رو تو بغلش اآکوید. نی آبتی بلند شدم و رفتم سمت صدانی زمیاز رو. بھم دست داد

 کردی مھیگرفتھ بود و داشت گر
 .  منتظرتھ پاشوکای ملیبابا مگھ نگفت. جون من پاشو! پاشو...  داداشاآکو،ید:  نیآبت
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 نشستم و نیکنار آبت.  گلوشی خورده بود توری تھی.  غرق خون بوداآکویو، د جلرفتم
خون .  کھ دستمو قرمز کرده بودی خونشدیباورم نم.  بغلمی رو گرفتم تواآکویسر د
 ی خاطرات گذشتھ از جلویھمھ . میماھا مثل برادر بود.  بودقمی رفنی تریمیصم

ّ بگم اما یزی چھی خواستمیم. دی ترکینم  شده بود ورمی بغض گلو گھی. چشمم رد
گرم بود اما شاھرگش نبض نداشت بغضم . شیشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ. تونستمینم

 ... خدااااا: دیترک
 ھی بقدی منو کھ نبایتاوان کارھا!  وقتھ بود باھاش قھر بودمیلی کھ االن خییخدا

 . دادنیم
 بدون اجازه اش ی بودلی زن ذلتو کھ! داداش پاشو بابا زنت خونھ منتظرتھ! پاشو: من
 بدم؟ ی ھمھ عجلھ؟ من جواب زنتو چنی با ایریحاال کجا م... یرفتی نمییجا
 ...اآکوووید
.  بودیادیواسم ز...  کھ مثل برادرم بود، مثل کھ نھ برادرم بودیاز دست دادن کس 
 خانواده اش لج کرده بود و یبا ھمھ ! طونی پسر تخس و شھی!  خونھیتھ تغار! اآکوید
 با ھم شھیھم!  بودنی مدرسھ از دستش عاصی و معاون ھاری مدشھیھم.  شده بودسیپل
 اوردی و کم مشدیّ از بچھ ھا دعواش میکی وقت ھر. میسوزوندی مشی ھمھ جا آتگھید
 ی جا نمکیٌ بود؛ اصال طونی فعال و ششھیھم.  نفره ما٥ و گروه اآکوی دنبال دومدیم

 ادمھی... چھره اش آرامش داشت!  آرومیلیخ!  بغلم افتاده بودیحاال آروم تو .نشست
 خواستھی دلش میلی خگفتی شھدا مادمانی میرفتی و ممی کھ بودرستانی دبی دوره یتو

 . شده بوددیشھ!  بوددهیحاال بھ آرزوش رس.  باشھدیکھ شھ
.  تھرانمی رو برگردونداآکویبا، بالگرد جسد د.  قربان بوددیمھر بود و فردا ع ٢٦

 کنار ھم نی اداره، من و آبتمی راست رفتھی.  تھرانمیدی صبح بود کھ رس٩حدود ساعت 
 حرفش ی بھ آخرھاکرد؛ی مفی تعراآکوی داشت از دی و سرھنگ محمدمی بودسادهیوا

 شدن و بھ دی شھانیمتاسفانھ بھ دست قاچاقچ.  زنداآکوی سروان ددیشھ:  بوددهیرس
 . نی روحشون بفرستی شادی صلوات براھی. وستندی پیرحمت الھ

خون دماغ شده .  پشت لبم داغ بودکردم،ی خودم حس می نگاه ھا رو روینیسنگ
 . فتھی لحظھ بنی در اتونستی کھ می اتفاقنیبدتر... بودم

 . اتاقمی توایب! انیع: سرھنگ
 بھ یازین.  نامھ نوشتھ و داد دستمھی یپشت سر سرھنگ راه افتادم بدون گفتن حرف 

 و یریم: سرھنگ ... شدمی و چک آپ مرفتمی مدیبا! ھی چی برادونستمیگفتن نبود م
کارت خوب بود ! یاری جوابشو بدی امروز پنجشنبھ است تا شنبھ بایدی مشیآزما

 نباشھ ی مھمزی چدوارمیام... تتین وضعی با ای ولرهی درجھ بگعیاحتمال داره ترف
 . برو و استراحت کنامروز 
 خنده آنجال ی بندازم صدادی کلنکھیقبل از ا.  خونھدمی بعدازظھر بود کھ رس٤ ساعت
 یاز موقع. کایشاران و مل.  بھ سرعت صداھا رو شناختمگھ،ی با چند نفر ددمیرو شن

 یسع... دنیدی و آنجال رو مومدنی منای و شاران و آنجلکای ملرانی امیکھ برگشتھ بود



 135 

وارد .  چطورهاآکوی حال ددیپرسیً نشھ چون قطعا مان نگرکای باشم تا ملیکردم عاد
 ام افھی من اخم کرد؛ از قافھی قدنی بود با دسادهی واییرایآنجال وسط سالن پذ. خونھ شدم

:  لبھاش محو شد اومد جلو و سالم کردیلبخند رو.  افتادهی بفھمھ کھ اتفاقتونستیم
 از اتاق خواب اومدن کای و ملنبخوام جواب بدم شارا نکھیقبل از ا!  شده؟یزیچ! سالم

 . رونیب
  نیخوش اومد! سالم: من

 .  سرمون نبودی روسردیببخش! سالم: شاران
 ؟...  انجام شدتتونیمامور! ن؟یخوب ھست! سالم: کایمل
 . بلھ انجام شد. ممنون –
 مکث ھی( –...  ادارهمونھی می ساعت ادارانی تا پاشھی مثل ھمای ھم رفت خونھ اآکوید -

 خونھ اآکویفقط ممکنھ د. ستی حالم خوب ندیببخش... ًبعدا!  دارهیگفت کھ کار) کردم
 ! ادین
 . گھی بھم مری دشھیخودش کھ ھم. نی کھ خبرم کردیمرس -

 ! خداحافظ. مینی آنجال رو ببمیاومده بود! می بردیما با: شاران
 . خدافظ: کایمل
. زی می داشتم، دستمو گذاشتم روجھی اتاق سرگیتم تو کردم و بعدش رفی خداحافظھی

 ھی عکس از آنجال، ھی عکس از خودم بود، ھی روش؛ ینگاھم افتاد بھ قاب عکس ھا
 عکس ھم از خودم ھی من و آنجال، ی عکس دونفرھی د،ی عیعکس از کل خانواده ام تو

 نفر کنار ھم ٢ فقط طونی تا پسر شر و شراز اون چھا. اآکوی و دنی و شاھنیو آبت
 . نیمن و آبت. مونده بودن

 ! مگھ نھ؟!  شدهشیزی چاآکوید!  آراسپ؟شدهیچ: آنجال
 . دیآره بھ آرزوش رس -
 !  داشت؟ییمگھ چھ آرزو -
 !  آنجال –

 ...  سخت شده بوددنیراه نفس کش.  شونھ اشی نگفت سرمو گذاشت رویچی ھآنجال
 شھی نمگھی دیعنی... سرنوشت! اسمش روشھ... یول! ھی حالت چھ جوردونمیم: آنجال

 ...!از سر، نوشت
 اآکوی کھ مراسم تموم شھ و تابوت دامی و منتظر بودمی بودسادهی سر صف وانی و آبتمن

 ھی مراسم نی بعد از ااآکوی بود و خانواده دیمراسم نظام. می تو قبر  بودمیرو بذار
 مشت خاک سرد ھیحاال .  خاک شدفاتی با تمام تشراآکوید. گرفتنیمراسم جداگانھ م

 یبعد از تموم شدن مراسم نظام. می سال با ھم بود١٣ کھ یقی اون رفنیگزیشده بود جا
تعجب ... میدی رو داآکوی دنیماش. می شداآکوی و منتظر خانواده دمی موندنیمن و آبت

 شدن و ادهی پنیآنجال و شاران از ماش...  اومده مراسمشاآکوی دنی با ماشی کھ کمیکرد
 صورتش سرخ شده ادی زی ھیگر  بھ خاطرکایمل...  کردنادهی پنی رو ھم از ماشکایمل

.  صورتش انداختھ بود مونده بودی کھ روی چنگیبود و چشماش پف کرده بود جا
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 ی نشست روکای بودن کھ ملدهی قبر اومدن؛ ھنوز نرسکیآنجال کمکش کرد و تا نزد
 کایمل... ختیری صدا اشک می بیلی فقط خ،دیکشی نمغی جگفت،ی نمیچیھ. زانوھاش

 ھیمادرش گر... دنی ھم رسھی کھ بقدی نرسقھی دق٥ بود بھ دهیرس  بود کھی نفرنیاول
 بودن و سادهی گوشھ واھی برادراش د؛ی رسی بھ نظر مشھی از ھمرتری پدرش پکرد،یم

 مادرم، ی ھیمراسم خودم گر. دوباره خاطراتم ھجوم آوردن بھ ذھنم. کردنی مھیگر
 وسط مراسم کایمل. فتادی مفاق من اتی واسھ دی بای ھمھ بدبختنیآخھ چرا ا... خواھرام

 یزی بود و چسادهی آنجال ساکت کنارم وامارستانیاز ھوش رفت و منتقلش کردن ب
 نی ھمکی نگھ داشت نزدی مشکی پورشھ ھی از قطعھ نگاه کردم رونیبھ ب. گفتینم

 تّی و با آنجال از جمعگردمی گفتم برمنیبھ آبت.  شدنادهی پدهیقطعھ و پدرم و مادرم و سپ
 خودم و دنی با داآکوی مراسم دخواستمی نبود، نمیاالن وقت خوشحال. می گرفتلھفاص

 . خونھمی و برگشتمی شدنیخانواده ام خراب شھ سوار ماش
 کھ سرھنگ یمارستانی برفتمی مدی کار داشتم باّیکل) نیروز بعد از مراسم تدف ١(

 ...شدمی و چک آپ کامل مدادمی مشی گفتھ بود و آزمایّمحمد
 کھ نایآنجل! نایالبتھ تنھا نھ ھمراه آنجال و آنجل.  خانواده امشیقرار بود شب برگردم پ 

 از ی بھ بعد عضونی از اشدی مدت ھتل بود و خواھر خونده ام حساب منی ایتو
 حرف زده بود و نای مادرم راجع بھ آنجل با پدر ویّسرھنگ محمد.  ما بودیخانواده 

 بی فرصت ترتنیّ و در اولکننی دخترشون قبولش ماناونا ھم گفتھ بودن کھ بھ عنو
 دادمی محی رو توضای قضای ھمھ دیّاما راجع بھ آنجال خودم با. دنیمسلمون شدنش رو م

... 
چقدر .  چقدر دلم ھواشو داشتای بودم؛ خداسادهی مامانم وایجلو) ٨:٢٠شب ساعت (

 یّ با محبتیجملھھا. اون صداش رو بشنوم. نمی پر محبتش رو ببی چشماخواستیدلم م
 ی توی وقتشھی مثل ھمخواستیچقدر دلم م.  شده بودری پدرم چقدر پایخدا! گفتیکھ م
 واسھ.  تنگ شده بوددهی سپیچقدر دلم برا.  باشھرم پدرم کناخوامی گاه مھی تکھی امیسخت

 کرد،ی میطونی شکردی متمی کھ اذییواسھ روزا.  واسھ کل کل کردنموناشیمھربون
 حلقھ اشک چشاش پر ھیحاال فقط !  خندون بودشھی ھمزدی نگاھش موج می تویطونیش

 . ّمحبت  گرم و باشھی مثل ھمدمیدست مامانمو بوس. کرده بود و زل زده بود بھ من
چرا چشم ...  آراسپمد؟یچرا انقدر طول کش!  باالخره؟یبرگشت!  پسرم؟یاومد: مامانم

 ! یبھ راھم گذاشت
 ! دیببخش!  بودهینطوری اشھیھم...  نبودمیپسر خوب! دیمامان ببخش...! دیببخش –
 .  تنھا بودهینبود! نیبرو بابا تو بب -

   تموم شد؟تتیمأمور: بابام. سادمی بابام وایجلو
 ی دوباره اونی دفعھ ھم برگشتم ولنیا.  تو گوشمدمیشنی کھ میی ھاحتینص...! ھنوز -

 تو گوشم دستت رو یاگر بزن...  ولم کرداوردیطاقت ن. سی نشمیکھ قرار بود زنم بشھ پ
 ! فقط! فقط! بوسمیم
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 رو ی محبت پدرنیچقدر دلم ا.  افتادمامی بچگادی.  با محبت نگاھم کرد و بغلم کردپدرم
 بغلم و یخودشو انداخت تو. دهی سپشی و رفتم پرونیاز بغل بابام اومدم ب. خواستیم

بھ خاطر نبودم .  چشاش نگاه کنمی توتونستمیمحکم بغلش کردم، نم. دیبغضش ترک
! زی قلبش کاشتھ بودم؛ بھ خاطر ھمھ چی کھ تویغم  کھ داشت، بھ خاطرییای سختیتو

گر ... تم رو ھم گفای قضای کردم و ھمھ ی ، آنجال رو ھم معرفنای آنجلیبعد از معرف
 . آوردنی خودشون نمیّ نبودن اما بھ رویچھ پدر و مادرم راض

 یبرگشت بھ خونھ . می رو جمع کنلھامونی خونھ کھ وسامیبرگشتھ بود)  روز بعد ١( 
 ... تموم شده بودًبایکارامون تقر. خودم از طرف مامانم غدقن شده بود

 .نیستھا و بھم وابی دوست داریلی رو خدهیمعلومھ کھ سپ: آنجال 
 اکثر اوقات رو نبی و زلوفری ھم بعد از رفتن نی کمھ از طرفمونی سنیآره فاصلھ  -

 .میبا ھم بود
 ...! آراسپ -

 ! جانم؟_ 
 ! ی چک آپ شی کھ رفتدمیشن -
 !  گفتھیک -
 ! ؟یرفت –
   گفتھ؟یک -
  ؟!ومدهیجوابش ن -
 ... جوابمو نمیدي -
 ... حاال از یھ نفر شنیدم دیگھ -
  رفتم! آره  -
 ! جوابش اومده؟ -
 . نھ نیومده -

كسي ! ھر جفتمون برگشتیم سمت در.  میخواست چیزي بگھ كھ صداي كلید اومدآنجال
تا دیدمش اخمامو درھم ! سایھ! حدسم درست بود.  نفر١كلید خونھ رو نداشت بھ جز 

آرایشش . چشماش خیس بود و صورتش سیاه بود. كشیدم، آنجال با تعجب كنارم وایساد
 . ریختھ بود

این كیھ بغلت ... ھمیشھ آرزو كردم دروغ باشھ! ھمھ گفتن تو مردي. مردي: سایھ
  وایساده؟

 نفر ھی ھرشب با ؟ی بودی پارتھی یچون آرزو میكردي دروغ باشھ ھرشب تو -
 دروغ باشھ  یخواستی ؟ چون مکردنی واسم گزارش ماتوی ھر ھفتھ گند کار؟یبود

َكتم نمیرهتو !! نامزد كردي َ . 
 . ھیچ وقت باور نمیكردم.  سال ولم نمیكردي٣اگھ  -
یھ بار از رفقام خبر گرفتي ببیني زنده ام یا نھ؟ ! ّاما تو چي؟! قبول! سال زیاده ٣ -

 . نگو آره كھ آمارتو دارم
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 ... ًاینو قبال بھت گفتھ بودم! تو چي یھ خبر دادي كھ زنده اي؟ وطن پرست بودي -
خبر داشتي آراسپ یكي استخدام كرده كھ مراقب تو : یھ رو قطع كرد حرف ساآنجال
 روز تمام مست بود، حالش بد بود، تو ٣خبر داري بھ خاطر تو تیر خورده؟ ! باشھ؟

با ! مستي گریھ میكرد تو رو صدا میكرد، بخاطر از دست دادن تو با خداش قھر كرد
 ... بود خراب شدهیاشاز دست دادن تو با دوري از تو تمام دن

میدوني بھ خاطر تو ! نمیدوني! میدوني وقتي یكي تو مستي گریھ میكنھ یعني چي 
مریض شده میدوني یھ ماه پیش بیرون از تھران وقتي یھ نفر بھش گفت یا جون خودت 

 ٣تا ھمین یھ ماه پیش ھمھ ي این ! میدوني اشھدشو خوند؟! یا سایھ گفت بذار سایھ بره
 این خاطر نگفت زندھاس كھ جون تو بھ خطر بھ فقط! سال واسش كابوس بود میدوني

 . میفتاد حاال گمشو بیرون
 . چقدر خوب از حال و روزت خبر داره! نگفتي این كیھ؟: سایھ
 ! آنجال عیان. خانوممھ: من

 ٢ھر چند این یكیم . مباركت باشھ! خیلي عوضي:  یھ پوزخند زد و چشماشو بستسایھ
 ... این یكي كھ ایرانیم نیست. وند ماه م٦ونوشھ ... ماه بیشتر نمیمونھ

ِّاول كلید رو بذار بعد . برو بیرون. با تو و امثال تو. ولي شرف داره بھ با تو موندن -
 .برو

خیلي سریع خودمو رسوندم بھ ! سایھ كلید رو پرت كرد سمت آنجال و خورد بھ سرش 
 ...سایھ و قبل از این كھ از در بره بیرون بازوشو گرفتم

 ! ردي دختربد ك: من 
 . لیاقتتون ھمینھ! ولم كن -
 . یھ عذرخواھي بھ خانوم من بدھكاري! نمیشھ. نھ_
 . میتونستم با یھ حركت یھ كاري كنم دستش بشكنھ! بازوشو فشار دادم. خوابشو ببیني -

 ! من حالم خوبھ. آراسپ ولش كن: آنجال
 ! تا نگھ چیزي رو كھ میخوام نمیره! نھ دیگھ: من

! تو رو خدا: آنجال از گوشھ ي پیرھنم گرفت. ت درد نفسش بند اومده بودّ از شدسایھ
 ! جون من

 .  نگاه بھ آنجال انداختم و سایھ رو از خونھ پرت كردم بیرونیھ
 !!! حاضري بریم دیر شده: من

 !بریم. باشھ  - آنجال
 راه افتادیم و برگشتیم پیش خانواده ام 
 
 
 
 
 



 139 

 
 
 
 
 

 غم دوباره:  پانزدھم فصل
 
 
گرماي سیگارم با ھواي اطرافم كھ سرد ... دود سیگارمو دادم بیرون...) ماه بعد ٣(

آھنگي كھ گوش میدادم خاطراتم با آنجال رو توي ذھنم تداعي . سرد بود تناقض داشت
 ! ًدیگھ تقریبا آھنگ رو حفظ بودم. میكرد

را چ* یھ شب از اون شباي خوب* روزاي خوبمون گذشت* گذشتھ ھا رو دوره كن «
* بدون تو بھ شب رسید* گذشتھ و مرور من...* تموم خاطراتو* دوباره برنگشت

با من قدم * بازم تو خواب من...* روزاي سوت و كور من*روزاي سوت و كور من 
دوباره *  از آدما نگیرموبیخود سراغ* میمیرم از غمو* آروم و سر بھ زیر* بزن

نگفتھ * نمیرسھ صداي من*  چرا بھ تونمیدونم* دوباره گریھ ھاي من... *بیقراري و 
دوباره میرسیم بھ ھم دوباره * دلم ھمیشھ روشنھ* ھاي قلبمو نمیدونم بھ كي بگم

آروم و سر بھ زیر میمیرم از * با من قدم بزن* بازم تو خواب من* میرسیم بھ ھم
آروم و سر * با من قدم بزن* بازم تو خواب من* از آدما نگیر* سراغمو بیخود* غمو

آھنگ * ... بازم تو خواب من* بیخود سراغمو از آدما نگیر*میمیرم از غمو * ھ زیرب
 »گذشتھ ھا از احسان خواجھ امیري

 ماه  بود كھ از ٣حدود  .  بھ تھش رسیده بود، انداختم زیر پام و لھش كردمسیگارم
. توان دیدن ھیچكس رو نداشتم... خونھ زده بودم بیرون و توي ھتل زندگي میكردم

خیلي خوشحال بود، بھش نگفتھ بودم كھ امشب بھ . شب آخري كھ ازش خدافظي كردم
ره كنارش بودم و صبح زود از خونھ  ببابشتا لحظھي آخر كھ خو... بعد دیگھ نیستم

حكم تعلیقم ھنوز توي داشبورد ماشینم بود فكر این كھ یھ روز این اتفاق ... رفتھ بودم
گھ گاھي از دور آنجال رو نگاه . خطم رو عوض كرده بودم. برام بیفتھ دیوونھام میكرد

طان سر! ودھنوز جواب آزمایشم جلوي چشمم ب! ھمھ جا دنبال من میگشت! میكردم
از كارم كھ معلق شده بودم، نمیتونستم ھم بھ . ھمھ زندگیم روي ھوا بود! خون

برگشتم ھتل، ھر ھفتھ ھتلمو ... دیگھ ھمھ چي برام یكنواخت بود...! خانوادھام بگم
 ! ٢٠٥اتاق : جلوي پذیرش وایسادم! عوض میكردم

نگاه بھ دستم یھ . راستي براي دستتون توي ھتل دكتر ھست. اینم كلید! بفرمایید -
انداختم كھ باندپیچي شده بود چند شب پیش كھ پیش كیان بودم لیوان توي دستم شكست 

 . و اونم دستمو بست
 . نھ الزم نیست: من
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 . یھ خانومي اومدن گفتن با شما كار دارن -
  كي؟ -
 ! ًرفتن احتماال...  نگفتن اسمشون رو. نمیدونم -

 .باشھ مرسي_ 
قبل از این كھ در اتاق رو پشت سرم . تم باال بھ اتاقم رسیدم آسانسور شدم و رفسوار

با اخم نگاھش كردم كھ البتھ اخمم برخالف میل باطنیم . ببندم یكي مانع شد، آنجال بود
 . بود
 ! تو اینجا چي كار میكني؟ از كجا پیدا كردي جامو؟: من

 ...   ماھھ كھ ندیدمت٣االن ! چرا انقدر اذیتم میكني؟ -
 ! چي؟خب كھ  -

آنجال اومد و دو زانو پایین .  روي تختم و پیرھنمو دراوردم و گذاشتم كنارمنشستم
 . تخت، جلوم نشست

 ! دستت چیشده؟: آنجال
. دستمو گرفت توي دستش خواستم دستمو بكشم عقب كھ محكم گرفتش.  ندادمجوابشو

 ... رومو كردم اونور
 ! از چي فرار میكني! چرا داري فرار میكني؟ -
 ! چیكار كنم ولم كني؟ -
 ! بھم بگو چتھ -
 ... اگر یھ امشبو باھات بگذرونم ولم میكني؟ دست از سرم برمیداري؟ یا نھ -
 . فقط امشبو برگرد خونھ. آره –
 ! خونھ ي مامان اینا نمیام -

 . خونھي خودت. باشھ_ 
ود و آنجال كنارم نشست ب.  ؛ سوار ماشینم شدم و استارت زدمدمی لباس پوشدوباره

چیزي نمیگفت صداي آھنگي كھ ھمیشھ گوش میدادم كل ماشین رو پر كرده بود 
. زدم آھنگ بعدي آھنگ خاطره بھنام صفوي بود» *...گذشتھ ھا رو دوره كن«

 حركت میكردیم تا یصداآروم و ب! آھنگ رو قطع كردم. حوصلھ ھیچي رو نداشتم
 . ي غذا خونھ رو پر كرده بودبو... كلید انداختم و رفتیم تو. اینكھ رسیدیم خونھ

البتھ كلي تمرین . راستش اولین غذایي كھ میپزم اینھ. خودم پختم...! ماكارونیھ: آنجال
  نمیشیني؟! كردم

چنگال رو پیچیدم دور .  دقیقھ آنجال یھ بشقاب گذاشت جلوم٥بعد از !  پشت میزنشستم
 . داشت و خوشم اومدخوردمش؛ مزه ي تندي . ماكاروني و گرفتم باال، نگاھش كردم

 ! خوب شده؟: آنجال
 ! خوبھ. آره –
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بعد از شام روي كاناپھ جلوي .  سرشو انداخت پایین بدون حرف تا تھش رفتمآنجال
. ھمیشھ اینجور مواقع بغلش میكردم. سرشو تكیھ داده بود بھ بازوم. تلویزیون نشستیم

 ...ّاما
 ... آراسپ: آنجال

 ! بلھ؟ –
 ! یھ خواھشي كنم -
 ... چون میدونم چیھ! نھ –
 ! بگو چیشده؟ -
 ! ھیچي –
ھر چي تو قلبتھ بھ من بگي ...  كھ پیش كیان نريیفكر میكردم انقدر بھم اعتماد دار -

 کھ قراره زنت بشم
 ... اگر بگم. یھ چیزایي تف سرباالست.  سیبحث اعتماد ن -
بغضش رو ... (یروز از دشتریھر روز ب... فكر نبودت. داري بدجوري اذیتم میكني - 

 .)قورت داد
چون مثل االن . چون اونوقت ھر جا كھ بري بگردي پیدام نمیكني! نخواه كھ بگم - 

 ...ّنمیتونم تحمل كنم كھ گریھ كني بھ خاطر من
 ! تمومھ. بسھ دیگھ گفتم امشب باھاتم 

ّاما من . یكم بھش نگاه كردم؛ رو پاھاش وایساد كھ ببوستم.  شدم، آنجال ھم بلند شدبلند
یھ نفس عمیق كشیدم و . یكمي مكث كرد و بعد گونھ ام رو بوسید! رومو كردم اونور

یھ . از خونھ زدم بیرون؛ ھنوز در رو نبستھ بودم كھ صداي ھق ھق آنجال رو شنیدم
روي زمین وسط پذیرایي نشستھ .  برگشتم توي خونھرهدستي بھ صورتم كشیدم و دوبا

 ! چرا گریھ میكني؟: ش نشستمكنار. بود و داشت گریھ میكرد
 ! میخواستي خودت پیش قدم شي؟! اگر قرار بود بري چرا نذاشتي برم؟ -
 ! نمیخواستم! نھ –

 ! تا نخوابي نمیرم:  كردم و بردمش توي اتاق گذاشتمش روي تختبغلش
 .  پیشونیشو بوسیدم و اشکاشو پاک کردم...! پس نمیخوابم-
 ... میدونم جفتمون دووم نمیاریممن كھ !! آراسپ؟ چرا میري؟ چرا –
 ...  برمدیبا! نمیشھ! ولي نمیشھ خانومم! اگر میشد تا وقتي میتونستم پیشت میموندم -

ھمھ چي خواب بوده، ھمھي این . فكر میكنم خواب بوده:  گذاشت جلوي چشماشدستشو
 !  سال٣
 ! رویاھاي خودتو ببین نھ كابوس منو! دیدن من توي خواب كابوسھ -

 ! خونھ اي كیا؟: ونھ زدم بیرون و زنگ زدم كیان خاز
 . آره داداش خونھ ام -
 ! تنھایي؟ –
 ! قدمت رو چشم. بیا. من و بردیا اینجاییم -
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 ... اومدم –
سالن بزرگش، باغش، میزبارش، ھمش یادآور آخرین مھموني بود .  خونھ كیانرسیدم

 . كھ با آنجال رفتم
  رفتي دكتر؟! سالم: كیان

  دكتر؟ -
 . واسھ دستت كھ بخیھاش بزني-
 . نرفتم. نھ –
 ! باال خونھ ات كار نمیكنھ. ّكلھ شقي دیگھ -
  آره –
 . حالت خوب نیست؛ بیا بریم تو! بیا! بیا بابا. چي آره؟خودشم تائید میكنھ -

 ...  دو نفر كھ توي باغ وایساده بودیم رفتیم توما
  چطوري داداش؟! سالم آراسپ خان:  اومد جلوبردیا

 . تعریفي ندارم -
   میخوري؟ختمیواسھ خودم بوربن ر... وللش! اي بابا-

شیشھ اي كھ دست بردیا بود رو نگاه كردم، از دستش .  میز بار وایساده بودیمكنار
 . دیگھ برام عادي شده بود! گرفتم و سر كشیدم

 ... این كل شیشھ رو سر كشید !كیان بیا! رواني! دیوونھ: بردیا
 ....باز دوباره آنجال رو دیده: كیان

  از كجا فھمیدي اونوقت؟: بردیا 
 ! از اونجایي كھ تو چشات كوره اون جاي رژ لب رو روي صورتش ندیدي: كیان
 ! دقت نكردم! آھا: بردیا

 .  روي صندلي و كیان نشست روي میزنشستم
 ! نمیگي چیشد؟: كیان

كل روزو میگرده منو پیدا ! اینكھ واسھ یھ آشغال عوضي اشك میریزه! چي رو بگم -
 ... اینكھ حتي نمي تونم! كنھ

 ... باند دستم خیس شد. داغ بودم انگار كھ تب داشتھ باشم.  مشت كوبیدم رو میزبا
اون ! خب تو بگو حرفتو. بردیا زنگ بزن آرمان بیاد بگو وسایل بخیھ ھم بیاره: كیان

 ! ي گفت؟چ
دلم میخواست بمونم . ھھ فكر كرد برگردم نمیتونم برم. ھیچي گفت بیا خونھ یھ امشبو -

میخواستم مال من باشھ البتھ نھ ) نتونستم جلوي گریھ ام رو بگیرم. (نمیتونم. ولي نشد
ولي توي ھمھ ي سختیام باھام . اوایل انقدر اذیتش كردم كھ از حد خارج بود. از اولش

. حاال میگھ دوباره دارم اذیتش میكنم...  گفتم زنم میشي گفت آرهھشب! رم بودكنا... بود
میدوني اون دفعھ بھم گفت چرا انقدر عشق . نزدیكش بودم و نتونستم حتي بغلش كنم

انقدر ذوق داشت كھ آنجلینا مسلمون شده میگفت دوست داره . من اخم میكنھ یكم بخند
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حاال بھش بگم . تا موقع عقدمون صبر میكنھحس كنھ مسلمون شدن چھ حسي داره ولي 
 ! تا كي صبر كنھ؟

 ... دیباند دستم رو بر.  رسید و كیفشو باز كردآرمان
 ! كي بریده؟: آرمان
   شب پیش٥: كیان

. این ھمھ دكتر ھست از یھ قبرستوني پیدا میكردي! علیرضا ھم نبود؟! من نبودم -
   دستشونیزدی مھیبخ
 ! نشد دیگھ حاال تو بزن -
 ! چقدر خورده؟! تب داره -
 . بردیا گفت یھ شیشھ رو سر كشیده -
این چرا با كاپشن نشستھ؟ یھ شیشھ . لباستو دربیار داغي بیشتر تب میكني! آراسپ -

 ! چند تا لیوان میشھ؟
 . من چھ میدونم حالش بد بود خب -
 ! تو كوفت میكني نمیدوني چند تا لیوان میشھ -
  نھ! اي بابا -

 .  كرد دستمو بخیھ زدنشروع
 ! بي حسي نمي زني؟: كیان

 ! بي حسي بزنم چیكارش كنھ؟! مستھ: آرمان
 .  كارش بلند شد و رفتبعد

 ! امشب نمیتوني بري. پاشو بریم باال بخواب. آراسپ: كیان
چشمامو بستم كھ .  کرد خی با آب سردي كھ آرمان ریخت روي سرم ھمھ بدنم یھو

  مافکارمو از خودم دور کن
 ... من باید بگم تو دكتري! سكتھ میكنھ! خب داغھ: كیان

 دیپری مشمی مستنیی پاادیسریعترین راه بود کھ تبش ب -
 !   با راه سریعتیخب شاھکار کرد - 
 ... طوریش نشده! ببرش باال بخوابھ -

مثل ھمیشھ تا خوابم میبرد .  و لرز داشتم، روي تخت دراز كشیدم؛ سردم شده بودتب
ھمھ ي . ھمھي این مدت حتي خاطرات شیرینم شده بود یھ كابوس... میدیدمكابوس 

خانواده ام، ونوشھ، سایھ، آنجال، دیاآكو، شاھین، آبتین، . اونایي كھ توي زندگیم بودن
 ... یمیخاطرات قد. و دیاآكورو میدیدمسامان، از ھمھ بیشتر خواب آنجال

ھمونروزي كھ وایساد جلوي من و . دمیدیخواب آنجال رو م. چشام بودی جلویھمھ چ 
 ... تیر خورد؛ یھ صحنھ بارھا و بارھا تكرار میشد

بھ این لحظھ كھ .  اوقات پایانش عوض میشد و خواب مرگ انجال رو میدیدمگاھي
 ... رسیدم از خواب پریدم
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چشماش از شدت ! آنجال باالي سرم نشستھ بود.  كردم توھم زدم، ولي توھم نبودحس
 ! توي دستاش یھ تیكھ پارچھ سفید نمدار بود، گذاشت روي پیشونیم. بودگریھ سرخ شده 

چرا ھر وقت چشامو باز میكنم تو :  رو از روي پیشونیم برداشتم و نشستم پارچھ
... خاطراتت نمیذاره. الاقل بذار راحت بمیرم! ٌاصال كي گفت بیاي اینجا؟! پیشمي؟
 ... نمیذاره

 . بگو نمیرمھر چقدر دوست داري بد و بیراه  -
 ! پاشو برو آنجال -
 . نھ –
 . چي میخواي از من؟ بابا من آشغال انقدر نمیرزم كھ اینجوري بھ پام وایسي -
 ! نمیرم -

 . تخت اومدم بیرون داشتم سمت در میرفتم كھ آنجال جلوم وایساداز
حاال یا با من برمیگردي ! یادتھ تو خونھ ي خودتم اینطوري نذاشتي برم: آنجال
 . ھات یا نمیذارم بريخون

 ! برو كنار -
 ! تو رو خدا آراسپ چیشده؟ -
 . گفتم برو كنار) : سرش داد زدم(
 ... نمیذارم بري نمیذارم تنھا بري! ًداد بزن، اصال بزن -

پیرھنم روي یھ صندلي توي اتاق بود از .  توي بالكن، برف میومد؛ ھوا سرد بودرفتم
توش یھ سیگار برداشتم گذاشتم گوشھ ي لبم قبل از این كھ فندك بزنم آنجال دستمو 

  گرفت
 ! چیھ؟:  چپ نگاھش كردمچپ

 ! سیگاري نبودي -
 ! ول كن دستو... حاال ھستم -

 ! چیشده؟! من نمیذارم كھ باشي! دیگھ نیستي:  رو از گوشھ ي لبم برداشتسیگار
 ! اگر بھت گفتم و زدي زیر گریھ دیگھ پیدام نمیكني -
 ! پیدات میكنم. چرا میكنم -
بابا المصب نمیتونم ... پس بي حرف پیش برو. خودت ولم میكني. فرقي نمیكنھ  -

 . اشكتو ببینم
  ھ چیشده؟ چتھ؟پس چرا اشكمو درمیاري؟ مگ -

 ! بگو آرمان بیاد:  نیی انداختم پاسرمو
  چرا؟ –
 . بگو بیاد این كھ میگمو بخونھ برات -

 کاپشنم بود رو بی جی کھ تویبرگھ ا. شمی بعد از چند دقیقھ با آرمان برگشت پآنجال
 ...  بھم نگاه کردیشگی با ھمون اخم ھمقھیدرآوردم بھ آرمان دادم بعد از چند دق

 !  چشھ؟شده؟یچ :آنجال
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  دونست؟ی مانیک: آرمان
 .  نگفتم گفتمم نگنھی و افراد اداره بھ بقنیاون و آبت: من

 ! ھی خونھیماری بھی: آرمان
  ؟یماریچھ جور ب: آنجال

 ! سرطان:  لب گفتری و زنیی سرشو انداخت پاآرمان
داد و افتاد  حرکت موند و بھ آرمان نگاه کرد بعد تعادلشو از دست ی بقھی چند دقآنجال

 با آب قند عی بود سردهی کھ تازه رسیلیل.  بغلم نگھش داشتھ بودمیمحکم تو. تو بغل من
 کمی حال تو بغلم افتاده بود یآنجال کھ ب. رونیآرمان از اتاق رفت ب!  باال سرمسادیوا

 .  و چشماشو بستدی اشک از چشماش چکطره قھی. نگاھم کرد
   بھت بگمتونمیگفتم نم! گفتم نذار بگم! گفتم برو:  آروم اشکشو پاک کردمیلیخ
 !  ھمھ آدم؟نی انیچرا ب -

 ی خون تویبو.  اشاره کردم کھ بلندش کنھیلیبھ ل.  کردھی و بلند بلند گردی ترکبغضش
 ھم انی من و ک،ی صندلی آنجال رو بلند کرد و نشوندش روعی سریلی بود؛ لدهیچیسرم پ

 . رونی بمی اومداز اتاق
 مشت دستمال ھی. کردی و داشت فکر مزی داده بود بھ مھی آشپزخونھ، آرمان تکمیرفت

 .  چشامو بستھ بودمموینی گذاشتھ بودم رو بیکاغذ
 ! ؟ی گفت بری کسای دکتره نی اشی پیخودت رفت: آرمان

 ! مافوقم گفت چطور؟ -
 !  دکتر؟نی اشی پیگفت بر -
  ش؟یشناسیم.  دکتر خاصھی کرد نھ ی معرفمارستانی بھی -
 از آشپزخونھ رفت عیسر... (کنمی باشھ کھ من فکر میاگر اون! ادیبھ احتمال ز -
 )رونیب
 ! کنھی مدای پای کرده دای پیزی چھی یعنی رهی مینطوری ایوقت: انیک 
  نجا؟ی آنجال رو اورده ایک -
 . ارتشی گفتم بایمن بھ برد -

 ! چرا؟_ 
 راحت ادی ھم گفتم بیلیبھ ل.  بودنش در کنارت بھتر باشھدی گفتم شایگفتی مونیھذ-

 . باشھ
 !  گفتم مگھ؟ی میچ -
 . نی ھمیکنی اونو صدا می کھ داردمیفھمی واضح نبود فقط مدونمیچھ م -
 ! من غلط کردم با ھفت پشتم -
 ... یگفتی مدیباالخره کھ با. ی داریری بابا خود درگیا -
 خوب خورمیبگم نگران نباش من خودم چھار تا دونھ قرص م ! بگم بھش؟یاالن چ -
 ! شھ؟یم
 ! ؟ی دکترت نگاه کردیًاصال بھ نسخھ!! یخوریِد آخھ اونم نم -
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 . نھ -
 . یکشی ماه ھم نم٦ بھ یری سال بم١!  سال، نھ٢٠حاال اگر قرار بود بعد ! بلھ  -
 ... جھنم –
 ! ھیواسھ تو راحتھ نھ واسھ بق -
 !  رو ھواستمیھ زندگ بابا من کیا -

.  ًفعال!  باشھ؟یواسھ چ!  نھگھیخب؛ خودش م! بلھ: انیک...  زنگ خوردانی کیگوش
اگر ھم گرفتھ ! رهی کھ دکتر واسش نوشتھ نگی بھ آراسپ بگو نسخھ اگھیآرمان بود م

 .داروھاش رو نخوره تا بھش بگم
...  بودھیسرتاسر روز اشک و گر.  اصرار از طرف آنجال برگشتم خونھی کلبا

 ! تونستنی نمی ولارنی خودشون نی بھ روکردنی میخانواده ام سع
 بعد ی بگن و بخندن و حواس من و آنجال رو پرت کنن ولکردنی می سعدهی و سپنایآنجل
 ...  ھی بود و گرھی دوباره گرکی کوچی شادھیاز 

 و لوفری نزدی چشماش موج می بابام غم توکرد؛ی مھی و سر نماز گریی تنھای تومامانم
 رو مشروط انی کشیآنجال رفتن پ. کردنی مھی گری کلیزدی ھر وقت کھ زنگ منبیز

 !کشمی مگاری نھ سخورمی قول بدم کھ نھ مشروب مای تنھا نرم ای کرده بود کھ نیبھ ا
 بھ دقت نی و آبتانی مقدمھ رفت سر اصل مطلب من و کی بیلیآرمان خ) ھفتھ بعد١(

 . میکردیگوش م
 بوده کارش حرف ی دانشگاه ھمکالسی با من توششی پی کھ رفتی دکترنیا: آرمان

 دانشگاه گذشت و ماھا مشغول بھ کار یدورھ.  پول دوست بودیادی زکمی ینداشت ول
... ششی رو فرستادم پماری بھی بار ھی.  اونشی پفرستادمی رو ممارھامی من اکثر بمیشد

 کھ نی داره مثل تو من شک کردم بھ ارطان کھ اومد نوشتھ بود کھ سشیجواب آزما
 ھم انقدر آدم یاز طرف...  رو نداشتیماری از عالئم بچکدومیدرست باشھ چون ھ

 .   سرطان گرفتھ باشھتونستی بود کھ نمیسالم
 !  تو؟شی پومدیاگر سالم بوده چرا م:  نیآبت
 .  بودضی کھ مشکلش حاد نبود وگرنھ کھ مرنھیمنظورم ا -

  خب! آھا:  نیآبت
 از ی کھ برگشت اثرشی با جواب آزماگھی دی جاھی رو فرستادم مارمیمن اون ب -

 پول قبول ی مبلغھی کھ در قبال دمی و ببند فھمری بگیسرطان نبود خالصھ بعد از کل
.  بگمی دو تا آدم رو عوض کنھ خواستم برم بھ سازمان نظام پزشکیکرده کھ نمونھ

 منم دھنشو ضیمر.  داده بود پول داداشتباه و رششی کھ جواب آزماضمی اون بھ مریول
 !  نبودی مدرکچیًبست و علنا ھ

 دی گفتم شاشی پی ھفتھشی پی نکردم تا ھفتھداشی پگھی زد منم دبشی ھفتھ ھم غھی بعد
 !  کارو کرده باشھنیبازم ا

 و شھادت بدن انی مورد رو داشتن و قبول کردن کھ بنی کردم کھ ھمدای نفر رو پچند
 .  اون دکترھیعل
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 !   االن آراسپ سرطان نداره؟یعنی: انیک
 بھ ی فکر نکنم خون دماغ شدنش ربطی متخصصش ولشی بره پدیبا! دونمیمن نم -

 . ی بدشی دوباره آزمای بردیبا... سرطان داشتھ باشھ
 یبا سرھنگ محمد. می و راه افتادمی و بلند شدمی کردگھی نگاه بھ ھمدھی نی و آبتمن

 ی دادم و جوابش رو براشی دوباره آزماگھی دمارستانی بھی ی و تومیھماھنگ کرد
 ...   از سرطان نبودی اثرچیھ. سرھنگ بردم

  ده؛ی زدم بھ سپزنگ
 ! جانم داداش ؟: دهیسپ
  آنجال اونجاست؟ -
   کجا باشھ؟یخوای مگھیآره د -
 ...  منیبگو بره خونھ -
 ! شده؟یچ –
 . گمی بھت مًتو بھش بگو بعدا کھ رفت زنگ بزن -
 ...   خبلھیخ -
 ! شده؟یفرستادمش بره حاال بگو چ:  دوباره زنگ زددهی ساعت بعد سپمین
 .  خودم بھش بگمخوامی فقط بھ آنجال نگو مگمیم -
 ... یجون کند! بگو -
 .  سرھنگ بردمی رو براشمیجواب آزما -

  دمی رو شندهی سپغی جی کھ حرفم تموم شھ صدانی از اقبل
 ... خب الاقل بذار حرفم تموم شھ بعد! آخ گوشم: من

 .  بھ مامان بگم خدافظرمیم.  خودم تا تھش خوندمستیالزم ن -
 رمی قربون صدقھ رفتن گفتم کھ امشب می ربع بعد زنگ زدم بھ مامانم بعد از کلھی

 .  خودم و مامانم ھم قبول کردیخونھ
 تک شاخھ ھی کھ وسطش دمیخر دی دستھ گل رز سفھی.  پارک کردمی گل فروشھی دم

 کرده بودم کھ دای پمی زندگی رو توی خوشحال بودم باالخره آدمیلیخ. گل رز سرخ بود
 م،ی مال ھم بودم،ی ھمھ کس ھم شده بودم،یاوردی دووم نمیکیجفتمون بدون اون 

 تموم ایباالخره سخت.  براش درست کنمامش راحت و با آری زندگھی تونستمیباالخره م
 . شده بود

 ...  انداختم و در خونھ رو باز کردمدیکل
  یزندگ:  شانزدھم فصل

 
 

 شی افتاد کھ چند روز پادمی ومد؛ی غذا میبو...  آھنگ خونھ رو پر کرده بودیصدا
آنجال از اتاق خواب . گرفتی مادیآنجال داشت از مامانم درست کردن خورشت کرفس 
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 غصھ خورده یلی چند وقت خنی ایتو!  نگاه بھش کردم الغر شده بودھی رونیاومد ب
 . بود

  ؟یخوب! سالم: آنجال
 ! ؟یمن خوبم شما خوب. سالم خانوم -
  آره -
 ! ادی غذا میبو -
 . ادی گل رز میبو!  گرفتمادیتازه  -
 .  دستھ گل گرفتمھی عشقم یبلھ برا -
 ! خب اسمش؟ -
 ...  خبر بھت بدمھی خوامیم.  تو گرفتمی براگھی داری درنیمسخره باز -
  ؟یچ -
 . حاال بذار شام بخورم االن گشنمھ -

 ...  شام بکشمنیبش! باشھ_ 
 ! چشم!بلھ  -

 .شدی آھنگ تکرار منی طول شام خوردن ادر
 کھ یاون* چقدر گفتم بمون و عشق من باش *  چشماش ری کھ شدم درگیبھ اون «

 ییھنوز دلتنگتم بسھ جدا*  ی بھ زودی کھ برگردخوادیدلم م*  یعاشقش بودم تو بود
 کنم ینگاھت م*  ستی ھم نری ما درگیاینگو دن*  یی روزا کجانی پرسم ایھنوزم م

*  بود شتیقلبم کھ پ*  من باش شآرام* تو فکر موندن باش *  ستیدست خودم ن
 ...  کردی می بود و با غذا بازنییآنجال سرش پا»* جون منم ھمراش 

 !  ؟ی خوری نمی واسھ چیردحاال خوبھ خودت درست ک:  من
 . ستمیگرسنھ ن –
 .  منو نگاه کن -

 .  ختیاعصابم بھم ر.  قطره اشک از چشماش افتاد ھی گرفت باال و سرشو
 ...  چند بار بھت گفتم:  من
 !  غذاتو بخور.  دیببخش –

   خونھ سکوت بود.  رو از دستگاه درآوردم ی دی شدم و سبلند
 . یر گفت کارم دادهیسپ:  آنجال

 .   دادمشیدوباره رفتم آزما...  کھ یذارینم! بلھ دارم  -
  خب –
 . جوابش اومده –
 رو درآوردم و دادم بھش برگھ رو گرفت و نگاھش کرد شی جواب آزمابمی جیاز تو 

 .  دھنشی قاشق غذا گرفتم جلوھی. ؛ خشکش زده بود 
 . دھنتو باز کن:  من
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 فقط واسھ دلمو خوش ی کنی کھ نمیشوخ:  رو از دستم گرفت و غذا رو خورد قاشق
 !  ؟یکن
 ...  رینھ خ –
 خواست بغلش کنم ی وقت بود کھ دلم میلیخ.  بغلم و محکم بغلم کرد ی تودی پرھوی

 کردم من ی خودم فکر مشی اوقات پیگاھ!  نداشتم ی آرامشنی وقت بود کھ ھمچنیلیخ
 . رو داشتمی آرامشنی االن ھمچنمی گذشتم بھ خاطر ھمزیھ چبھ خاطر کشورم از ھم

 ی لباس مشکدهی بھ اصرار شاران و آنجال و سپاآکوی بعد از چھلم دکایمل) ماه بعد  ١( 
 کرد ی اونا سوئد ؛ اما قبول نمشیپدر و مادرش گفتھ بودن کھ  بره پ. ھاشو درآورد 

 گفت ی کھ شوھرم ھست ، میی مونم کھ وطنمھ ، ھمونجای می کشوری گفت تویم
 رو کای ھم ملاآکوید.  ارهیتا آخر ھفتھ دووم نم اآکوی ھفتھ نره سرخاک دھی یاگر حت

.  بھم بزنھ ای با آرشوی خواد نامزدی مھیخبردار شده بودم کھ سا!  دوست داشت یلیخ
 .  دکتررفتی روبراه بود اما ھنوز مدهیحال سپ!  کرد ی نمیبھ حالم فرق

 می متخصص قلب رو داده بود قرار بود کھ باھم برھیدوستش آدرس !   قلب داشتتپش
.  و جمع و جور گرفتن کی عقد کوچھی و شاران نیآبت.  کھ چرا تپش قلب داره مینیبب
 . رهی جشن بگاآکوی دوست نداشت قبل از سال دنیآبت
 جشن ھی کارو نکنھ و با موافقت شاران نی اتونستی چون بھ شاران قول داده بود نماما

!  خوشحال بود یلی خنایآنجل!  بود نای آنجلیآخر ھفتھ قرار خواستگار.  گرفتن کیکوچ
 ھم من و آنجال عقد گھیقرار بود چند ماه د. بھزاد ھم ھوش و حواسش سرجاش نبود 

 رنگ وارھارویدوباره د.  می خونھ رو عوض کردونیکوراستمام لوازم و د.  میدائم کن
 .می و رو کردری رو ززیً ، کال ھمھ چمیکرد
 بودم کھ کارش خوب دواری فقط امدونستمی رو نممی بردهی کھ قرار بود با سپی دکتراسم

 .   خوب بشھدهیباشھ و وضع قلب سپ
 واری دی تابلو رویکل.  می شدادهی پنی و از ماشسادمی بلند وایلی ساختمون خھی یجلو
 .  حرف زد بعد اومدکمی رفت سراغ نگھبان و دهیپیس. بود 
   ؟میبر. گفت طبقھ ھشتمھ :  دهیسپ
 !  میآره بر -

 وفتھی بی اتفاقنی کردم ھمچیً طبقھ ھشتم ، اصال فکرشم نممی و رفتمی آسانسور شدسوار
 ! 
 ی منشزی میجلو»  ی متخصص و جراح قلب و عروق خونییایدکتر آرمان آر «
 .  نمیر رو بب دکتی خواستم آقایسالم م:  دهیسپ.  میستادیوا
   ؟نیوقت دار –
 !   کردنی سرشت معرفکیمارو خانم دکتر ن! نھ  -

 ضی مرھیدر اتاق آرمان باز شد و !  داره ی اومده کار فورانی آراسپ عنیبگ:  من
 .   دکتری ممنون آقایلیخ:  رونیاومد ب
 ! بھ سالمت:  آرمان
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 بود ؛ ی بودم ، پسر خوبدهیمن تا حاال لبخند آرمان رو ند.  ی سرد و رسمشھیمثل ھم 
 ای نداشت یجانی ھچگونھی خودش ھی ھم سن و سالھاھی کھ چرا مثل بقنی الیاما دل

 سورمھ ای ی ؛ مشکدی پوشی مرهی تی رنگھاشھیھم!  دمی فھمی رو نمکردی نمیطونیش
 ی سرد و خشک و رسمشھیھم.  دی پوشی می مشکًا دو تا رنگ اکثرنی انیتازه ب!  یا

 . زدیحرف م
ً ، قبال از ی مشکی ، موھای الھی تی درشت مشکیچشما:  ھم داشت ی خوبافھیق

 راه انی کھ کیی ھای بازنی ماشنی ای توی چند دفعھ اھی بودم کھ آرمان دهی شنرضایعل
 کارو نی اگھی ھست کھ دی دستش نزده ، اما چند سالی روی اندازه اول شده و کسیم
آرمان .  تو می رفتقھی و بعد از چند دقومدم بھ آرمان گفت کھ من ایمنش.  کنھ ینم

 .  اشاره کردی باال بھ صندلارهی سرشو بنکھی بود ، بدون انییسرش پا
 )   کردی می رو بررسیزی چھیداشت ! (  نیبش. سالم :  آرمان

 ! یشی باال متوجھ میاری سرتو بستمیتنھا ن! سالم :  من
 !   مکث کردقھی چند دقھی افتاد دهی سرشو آورد باال ، نگاھش کھ بھ سپھیبعد از چند ثان 

 سرشت فرستاده شمارو فکر کردم کی گفتن کھ دکتر نیخانم سراب!  دییبفرما:  آرمان
 !  آراسپ تنھاست

 .  ی صندلی بزنھ نشست روی حرفنکھی بدون ادهیسپ
 !  ؟شدهیچ:  آرمان

 !  تپش قلب داره:  من
 ! چند وقتھ ؟ –
 .  شھی می ماھ٧ ھی –
   ؟نیچرا پس االن اومد –

 بعد از چند ھیً سرشت گفتن کھ احتماال بھ خاطر استرس و ناراحتکیدکتر ن:  دهیسپ
 گوشش ی رو گذاشت توی پزشکیآرمان گوش!  شما شی پامیوقت کھ خوب نشد گفتن ب

 .  نی بکشقی نفس عمھی: 
  زشی نشست پشت مدهی سپی نھی از معابعد

در ضمن بازم .  دوباره شمی پنیای تموم کھ شد بسمی نوی دارو می سرھیمن :  آرمان
 .  نی سرشت برکی دکتر نیعنی...  فاطمھ شیپ

نسخھ !  دهیبلند شد و نسخھ رو گرفت سمت سپ.  دی لرزی نوشتن نسخھ دستش مموقع
  دهیرو از دست آرمان گرفتم و رومو کردم بھ سپ

 !  ؟میبر: من
من و آرمان دست .  رونی شونھ اش و از اتاق رفت بیداخت رو رو انفشی کدهیسپ
 !  دمتیخوشحال شدم د:  آرمان میداد
 .  کار دارمیمن برم کھ کل.  نطوریمنم ھم –
 از اتاق شھی شی در اتاق رو بستم چند قدم رفتم جلو کھ صدارونیاز اتاق اومدم ب 

 !  دکتر ؟ی شده آقایچ:  در اتاق رو باز کرد عی سریآرمان اومد ؛ منش
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 .  ستی نیزیچ!  یچیھ –
 ... نی زمی آرمان افتاده بود روزی می روگلدون

 قمیحکم رفع تعل.  رو رسوندم خونھ و خودم رفتم اداره دهیپی ، سرونی مطب اومدم باز
 .  شدیامروز ابالغ م

 یوقت نداشتم گاھ.  مشغول بھ کار شدم عی کردم سرافتی حکم رو درنکھی از ابعد
 کردم ، ھرچند ی کھ دستم بود کار می پرونده ای و روموندمی اداره میاوقات شبھا تو

 کرده بودم ی پنجشنبھ خالی ؛ وقتمو برااوردی بھ روش نمی ولشدیکھ آنجال ناراحت م
 .   باشمنای مراسم آنجلیتا تو

بھزاد ھمراه پدر و مادر و خواھرش نشستھ بودن بھزاد )  شب ٧آخر ھفتھ ساعت ( 
 .   کردی دستش بود پاک می کھ توی با دستمالشویشونی بود و مدام پنییرش پاس
 مادرم خونھ دی و آنجال بھ صالحددهی ، سپنای مراسم من بودم و پدر و مادرم و آنجلیتو
 ی خوبیھمھ !  کرد ی مسلمون شده بود چادر سرش می از وقتنایآنجل.  من بودن ی

.  سرش کرده بود دی چادر سفھی ؛ امشبم شدی کرد کامل می کھ سرش میھاش با چادر
 مبل کنار یچادرش رو درست کرد و نشست رو  رو تعارف کردیی کھ چانیبعد از ا

 .   بودنیی ھم سرش پانایآنجل.  لبخند زد و روشو کرد بھ مادر بھزاد ھیمادرم ، مادرمم 
 !  ؟ھی از پسرمون نظر شما چمی رو گفتزیخب ما کھ ھمھ چ:  بھزاد مادر

 .  زنھی منایواال حرف آخر رو آنجل:  مامانم
   ؟نیگی می خانمتون کھ نظرشون رو گفتن شما چانی عیآقا:  بھزاد پدر

دختر منم تازه مسلمون شده ھر .  رو در مورد بھزاد خان کردم قاتمیواال من تحق:  پدرم
 کنمی ھامو میی بزرگ و عاقل ھستن ، من تمام راھنمایجفتشون ھم بھ اندازه کاف

 پدرھا کھ ھی بود تا مثل بقشمونی پی از بچگنایفقط کاش آنجل!  آخر با دخترمھ میتصم
 ، بھ دمی ، بھ ھمھ کسونش نمدمی بھ کس کشونش نمبگم  منمخوننی دخترھاشون میبرا

 .  دنی سرشو آورد باال و ھمھ خندعیبعد از جملھ پدرم بھزاد سر.  دمیھمھ کسونش نم
 خونھ و دنی رسدهیآنجال و سپ.  رفتھ بودن نای بود و بھزاد تموم شدهی خواستگارمجلس

 .  نای آنجلی جلوسادنی وایبا کنجکاو
   ؟ جواب مثبتھ ؟شدیچ:  دهیسپ

آنجال بغلش کرد ...  دنی شروع کرد کل کشدهیسپ!  لبخند زد و سرشو تکون داد نایآنجل
  بابام شروع کرد بھ خوندن.  گفت کیو تبر

 داره ماه نداره ، بھ کس ی دارم تا نداره ، صورتی دارم شاه نداره دختریدختر: 
 تنش اطلس رھنی کھ کس باشھ ، پدمی می ، بھ کسدمی ، بھ ھمھ کسونش نمدمیکسونش نم

 ... باشھ
 .   برگزار شدنای آنجلی ھفتھ جشن نامزدھی از بعد
 حکم گھی ، دو ماه دیکی بود برام بھم خبر داده بودن کھ تا یروز خوب) ھفتھ بعد  ١( 

.  شدمی شاد مکردمیبھش کھ فکر م!  انیسرگرد آراسپ ع! شھی درجھ ام ابالغ معیترف
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 کھ ی ھمونھی سای پسر عمھ ایآر.  دمی آشنا رو دھی رفتم سمت خونھ کھ یداشتم م
 .   جلومسادینامزدش بود ؛ وا

 . می بھ ھمھ زندگیبا برگشتنت گند زد:  ایآر
 !  ؟ی رو بگنی ھمی اومد ھمھ راه رونیا – 

 .   با من بھم زدشوینامزد –
 رستانی مال دوران دبمی کھ داشتی برخورد جدنیاول!  کنھی کھ پسرفت مھی آدمھیسا –

 یبھش گفتم دوسش دارم اونم برا. )  سکوت کرد ایآر(  کرد ؟ کاری چیدونیبود ، م
.  دمشیبعد از چند سال دوباره د.  شد  قی با سامان رفارهی حرص منو دربنکھیا
 از پوشھی کھ چادر می حرمت داره ھر کر ، اعتقاد داشتم چادشھی من ھمیدونیم

 واسش دنشی گفت چادر پوشھی سایول!  کرده پس قابل احترامھ یرویحضرت زھرا پ
بعد .  شھ چادر سرش کرده ی نظامیروھای جذب ننکھی بود و فقط بھ خاطر ایسخت

 نبود منم ی نداشت فقط چادری چادرش رو درآورد ، البتھ وضع نامناسبمونینامزد
 ھرزه ھیشب...  بود شی سھ چھار ماه پنی ھمدمشی کھ دی بارنیھھ آخر!  تم نگفیزیچ
 خرم اگر دوباره برگردم یلی خگمی خودم مشی پنمی بی مناروی ای بود وقتیابونی خیھا
 .  ششیپ
 .  ھا رو بھ خودش بگونیھمھ ا -
 .   گفتم کھ زن دارمنمی ایحت! گفتم  –
اون !  ھی ساشی پی و برگردنی فسخش کنی تونیپس م.  نی کردغھیص.  ستیزنت ن –

   دارهدی امنیبھ ھم
 .   کنمی کارو نمنیبگو نداشتھ باشھ چون ا –
 نشستھ ، بھش گفتم نی تره ، تو ماشنیی پاابونی خھی نمیماش!  و بھش بگو ایخودت ب –

 .   و بھش بگوایکار دارم ب
 ی نشستھ بود توھیسا.  ی مشکسی جنسھی بھ دمیرس.  نیی پاابونی افتادم سمت خراه
 رو باز کردم و نشستم نیدر ماش.  بود ومدهی ھمراه من نایآر.  و منتظر بود نیماش
 .  با تعجب نگاھم کردھی سانی ماشیتو
 !  ی بھم زدای با آرتوی نامزددمیشن: من  

 . ود بنیپس کارش ا –
 !  ؟یواسھ چ_ 
 !   اون دختره زنتھیتو کھ گفت:  نی اغھی صدمیشن –
 ! جواب سوال من رو بده –
  میبھ خودم مربوطھ زندگ – 

 !   من وسطھی کھ پای نھ وقتیول. آره  –
 ی نھ ولم کردای ی زنده ادمیفقط چون از دوستات نپرس!  جواب بده پرسمی سوال مھی –
 ! ؟



 153 

بھ دردم .  خورنی کھ عادت دارن پسرفت کنن و ھرز بپرن بھ درد من نمییًکال آدما –
 .  یخوریبھ دردم نم!  ی بدتر شدیروز بھ روز پسرفت کرد!!!  یخورینم
 شھیھم!  ی کھ منتظرم بذاریانقدر منتظرت موندم کھ خستھ شدم تو ھم عادت داشت –

 ...  منتظر تو بودم
 ! آره مشخصھ –
 . ی زنیحرف م ینطوری اادیخوشم نم – 
 .   بگم و برمزی چھیاومدم !  نداره یبھ من ربط – 

   کردمی سال صبر م٣ دینبا.  بود خودیانتظارم ب... !  یگردیپس بر نم –
 ی خستھ شدیگفت!  نمی بی مثل تو رو میی آدمای وقتخورهی حالم بھم مھی چیدونیم –

 از تو صبر کرد ، انقدر شتری بھ قول تو ھمون دختره ، بایآنجال !  یچون منتظر موند
.  صبر کرد ی چشماش نگاه کنم ، ولی توشھیبد باھاش برخورد کردم کھ حاال روم نم

 .   بودرم کناامی و بدبختھای ھمھ سختیتو
 خوش بھش نشون بدم دارم ی کردم اگر روی کردم چون حس می می بدرفتارباھاش

 جواب ی کھ اگر حتنیفکر ا دادمی محل سگ نمی دخترچیبھ ھ.  کنم ی مانتیبھ تو خ
.  فتادمی مادتوی ی وقتگرفتمی چون عذاب وجدان مگذشتیسالمشون رو بدم از ذھنم نم

 گفتم ی بازم میرفتی می و با کیرفتی مجاخبرشو داشتم کھ ک!  ی نداشتاقتشوی تو لیول
 ...   باشھ کھ از غم دورش کنھ خوبھیعب نداره ھرچ

 بارم بھ من کی ی حتیول!  از تو شتری بیحت.  تو منتظر موند ی ھم بھ اندازه آنجال
 حاال اگر سادیھمھ جوره پام وا.  منتظرت بمونم تونمی نمگھی داینگفت ازت خستھ شدم 

 !  ستمی خر نگھی وقتھ کھ دیلیمنم خ. تھیّ تو تھ حماقت و خرشیبرگردم پ
 شدم و ادهی پنیم از ماش ھمھ حرفامو گفتنکھیبعد از ا.  شدی لحظھ صدام بلندتر مھر

 .  رفتم خونھ
 .   بودسادهی جلوم وادهیدرو کھ بستم سپ!  خونھ دمیرس
  کمیسالم عل:  من
 ...  چند تا سوال دارم! سالم :  دهیسپ
  ینداختی مرمی برسم بعد گیذاشتیم!  گھیبلھ د –
 !  شھینم –
 . شتی پامیًبذار حاال لباسامو عوض کنم بعدا م –

 .   چمدون داد دستمھی اومد و مامانم
  چھ خبر امشب ؟. سالم :  من

 .   خونھ اتیری اما تو منجاستیسالم از امشب آنجال ا -مامانم
  چرا ؟ –
 دیاز امشبم با.  نی نامحرمگھیاالن ھم د...  اتون تموم شده غھی مدت صنکھی ایبرا -

 .  خونھ اتیبر
 .  خب آنجال کھ ھنوز مسلمون نشده -
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 !  شھیًبعدا کھ مسلمون م.  ستیناالن  –
   از فردا برم خونھ امشھیخب نم –
 .  یری میخوریشامتو م!!! نھ  –

 چادر انداختھ ھیآنجال .  زدن ی داشتن با ھم حرف منایآنجال و آنجل.  سراغ آنجال رفتم
 .   چادرشو جمع کنھی داد چھ جوری مادشی داشت نای سرش و آنجلیبود رو

   ؟ادیبھم م! سالم :  لبخند زد ھی آنجال
 .  ادی می ؟ بھ عروس من ھمھ چادیچرا ن:  شونھ ام ی از پشت دست گذاشت روبابام

 .  نگفتمیچی لبخند زدم و ھھی
   ؟ییای دقھ مھیآراسپ :  دهیسپ 

 . دهی اتاق سپمیرفت
 !  حاال بگو: من  

   ؟یشناختی دکتره رو منیتو ا –
   رو ؟یک -
 ...  ییایآر -
 .  قامھی از رفیکیآره ! آھان  –
  ؟سی نادتی یزیجز اون چ_ 
  مثال ؟یچ_ 

 ادی گفت خوشم نمنی شاھیمن خر بودم وقت.  خوب گوش کن گمی میزی چھی  وللش
 بھ ی زدم ولپی اون خواست گشتم و تیھر جور.  چادر سرم نکردم یچادر سرت کن

 روشن فشویًدوما تکل!  کی نیا.  ی بدری بھ آنجال گی اگر بخوابخشمتی نمدیقرآن مج
 نی ایخوای میًسوما تا ک.  بره دیبا  تا تھشکنھیکن بھش بگو اگر االن چادر سرش م

ھر جفتتون ھم .  خونھ خودتون نی برری بگی بابا عروسگھی ؟ بستھ دی ادامھ بدیجور
 با ھم ی زنی خونھ خودت زنگ می تا برگھی ددونمی منی ھم رو نداریکھ طاقت دور

 .  نیزنیحرف م
 ! تموم شد ؟ –
 ...  آره –
 ادی درجھ ام معی حکم ترفگھی ، دو ماه دیکیً دوما تا میرسیًاوال بھ چادرش ھم م -

 .  خونمونمیریم! اونوقت کار تمومھ 
 ی عروسنی بعدش ایبعدم اگھ بخوا.  درجھ ات عی واسھ ترفی سور بددیًاوال کھ با -

 آنجال چقدر منتظر یدونیم.  آراسپ گھی نکن دتیاذ.  کشھی طول میرو راه بنداز
 من نھ از ونوشھ کھ مامان لقمش گرفت برات خوشم اومد نھ از شھیباورت نم! مونده ؟

 ... نفر بگم زن داداشھی  بھتونمی مکنمی االن حس می ولھیسا
.  ندازمی رو راه می بساط عقد و عروسگھیتا دو ماه د.  دمی خب سور ھم ملھیخ -

  خواھر شوھر
    ندارمشتری دونھ داداش کھ بھیبعدم !  نیآفر -
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     خودمی و رفتم خونھ رونی از شام خوردن مامانم از خونھ انداخت منو ببعد
ھمھ خوشحال .  سرجاش بود ی و بھزاد برگزار شد ؛ ھمھ چنایعقد آنجل) ماه بعد  ١( 

 گھی ماه د٤ ای ٣ و می کنی عقد محضرھی من و آنجال گھیقرار بود دو ھفتھ د. بودن 
 میرفتی خونھ و با آنجال مرفتمی نبود مفتمی کھ کار نداشتم و شییشبھا.  میری بگیعروس

 دوستش کھ گفتی مدهیسپ.  می آخر از ھمھ انجام بدمی بودتھ لباس رو گذاشدیخر.  دیخر
.  سراغ داره و با آنجال رفتھ بودن اونجا گھی مزون دھی ی ولستی نرانیمزون داره ا

 ھی شده منم ی کارنی ، حلقھ آنجال طال بود و دورتادورش نگمیدیاول از ھمھ حلقھ خر
حلقھ امون بھ نسبت ساده .  ازن برام بسنی سفارش دادم کھ از پالتی ھمون مدلیحلقھ 
 ...   خوشمون اومدشیھر جفتمون ھم از سادگ. بود 
 بار با آنجال ھی خانواده و فقط ی گذاشتم بھ عھده اھالدھاروی خرھی بق چون کار داشتممن
 ! می لباس رفتدی خریبرا
 
 
 
 
 
 
 

  یجشن ابد:  ھفدھم فصل
 
  

 ) .  بعدظھر٤ ماه ساعت ی د٨ –دو ھفتھ بعد ( 
صبح آنجال مسلمون !  می بودسادهی شد وما دم در محضر وای سپرعی سریلی ھفتھ خدو

 .  می بردیً از بودن در کنار ھم واقعا لذت ممی شاد بودیشده بود و کل
 .   بودی خالاآکوی دی از رفقا ھم بودن فقط جای خانواده و بعضھمھ
 ...  کردی کھ مثل برادرم بود ناراحتم می کسنبود

 ! داداش ؟میبر:  شونھ ام و ی گذاشت روی دستھی نیآبت
 ...  فقط – 

 اقتی کھ مثل اون لمیی اون جاش خوبھ ، ماھایول!  دونمیآره م) :  لبخند زد ھی نیآبت( 
 .  میشھادت رو نداشت

 بود با نگاھش ابراز سادهی سرش و کنار من وای انداختھ بود رودی چادر سفھی کھ آنجال
 دفعھ بر نی ای تنھا بود ولشھی ھم بودن ، آرمان ھم مثل ھمیلی و لانیک.  کرد یھمدرد

 رو گھی و بھزاد دست ھمدنایآنجل.  بود دهیوشن پوش لباس با رنگ رھی شھیخالف ھم
 شونیشگی و مامان و بابام با لبخند ھمدهیسپ:  کردنی نگاه ماگرفتھ بودن با لبخند بھ م

 .   دادنیبھم انرژ
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 خنچھ عقد ھی.  می بھ عاقد و سرجامون نشستمی ، شناسنامھ ھارو دادمی محضر شدوارد
 اومد و قرآن دهیسپ.  می بھم نگاه کردنھی آی خشگل پھن شده بود و من و آنجال تویلیخ

سوره الرحمن ! رو داد دست آنجال ، آنجال ھم قرآن رو باز کرد و مشغول خوندن شد 
 !  عروس قرآن! 
 ییزای چی بار سوم ھمھ ی عاقد برادنیسابی سر ما قند می باالکای و شاران و ملدهیسپ

 ی تا شمارو بھ عقد دائم آقالمی بنده وکایعروس خانم آ: د تکرار کرد رو کھ گفتھ بو
   ؟اورمی دربانیآراسپ ع

عروس :  و آنجال چشمک زدو دهی بھ سپطنتی با شگرفتی ملمی کھ داشت فیلیل
 ! خوادی میرلفظیز
 درآوردم و گرفتم کی کوچی جعبھ ھی کتم ، بی جی لبخند زدم و دست کردم توھی 

 ھم دست ھی از اون دو نفر بقیروی و بھ پدنی و شاران کل کشدهیسپ.  آنجال یجلو
 و سکوت کردن ، آنجال سادنی کھ ھمھ کادوھاشون رو دادن کنار وانیبعد از ا... زدند

 ھ صلوات فرستادی داشت یکھ از صبح تا حاال آرامش خاص
 !  با اجازه بزرگترا بلھ: 

 دفتر دادن دستمون و گفتن کھ ھیرف من ھمھ دست زدن و بعد از گفتن بلھ از ط
 نی ای دفتر رو امضا کرده بودم ولنیمن دوبار ا...  دفتر آشنا بودم نی با امیامضاء کن

 !  دفعھ عقد دائم بود
 آقا داداش دھن نییبفرما:  شاد و سرخوش ظرف عسل رو گرفت سمت ما دهیسپ

 !  نی کننیریعروس خانوم رو ش
 انگشت زدم بھ عسل ھی نحالی با ای ولاوردمیومات سردرنم رسم و رسنیً اصال از امن

 یعسل از انگشت من تا ظرف دنبالھ داشت و من فقط داشتم نگاه م! و گرفتم باال 
 !   مادرگھیآراسپ جان بجنب د: مامانم . کردم 

 .   رو گرفتم سمت آنجالانگشتم
 !   نھای! دستات شستھ بود ؟:  آنجال

 .  رهیخونت باال م D نیتامیفوقش و!  ستی نادمی دونمینم -
 ...  دھنمی سرش رو آورد جلو و عسل رو خورد آنجال انگشتشو گرفت جلوآنجال

 !  ؟رمیگازت بگ:  من
 !  رمیگیاونوقت منم گازت م –
   اونوقت ؟یھرھر ک –
 !   کنمی مدای فرصت پھیباالخره  -
 ٣بعد از .  دھنم پخش شد ی عسل تونیری لبخند زدم و عسل رو خوردم ؛ طعم شھی

 کنارم بود کھ من رو با تمام وجودش ی باالخره کسی و سختی و دوریسال بدبخت
 کنارم بود کھ یباالخره کس.  بود دهی دست کشزشی و بھ خاطر من از ھمھ چخواستیم

 تضاد ی ولمی در تضاد بودگھی ھم دا بشھیمن و آنجال ھم.  بره چوقتیقرار نبود ھ
 ھامون قھی سلی متفاوت ، حتی مختلف ، فرھنگ ھای ھاتیدوتا آدم با مل.  بود ینیریش
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 و اومد سمت من سرمن رو دی آنجال رو بوسیشونیمامانم پ.  میفرق داشت اما با ھم بود
و آنجال ھم  حلقھ رو دست آنجال انداختم.  حلقھ ھامون رو داد دستم ی و جعبھ دیھم بوس

 دست آنجال رو گرفتھ بودم و داشتم بھش رونی بمیاز محضر اومد.  کرد نکارویھم
   آنجالی شونھ ھای مامانم دستشو گذاشت روکردمینگاه م

 می گرفتکی کوچی مھمونھی بعدازظھر شب ھم کھ ٤االن ساعت ! خب جناب سروان : 
 بعد ی خونھ باشدی شب با٧ شما اما ساعت ی شب برا٧ ناراحت نشن تا ساعت لیتا فام

 .  مونھی مھمون ما مگھی خونھ ات ، آنجال تا دوماه دیریودت م ھم خیاز مھمون
  می خونھ من بودیچرا ؟ ما کھ قبال ھم باھم تو! ِد :  من

 پسر ؟ ی بعدشم مگھ ھولدونستمی نمیزی بھ قبال ندارم چون اون موقع چیمن کار -
 شب ٧ ساعت میاالن ھم کھ گفت.  خونھ خودتون نیً بعدا برری رو بگتونیجشن عروس

 .  نی خونھ باشدیبا
 ! باشھ –
 .  می شدنیمن و آنجال سوار ماش 

 !  ؟میکجا بر:  من
 !  دونمینم -
   ؟ی قرآن بخونادتی یک!  سوال ھی –
 ) زدی مادرم ، مادرجون صداش میآنجال بھ خواستھ ... ( دهیمادرجون و سپ -
 !  آھا –
  آراسپ –
 ! ھوم ؟ –
 !  ؟یگی سوال بپرسم راستشو مھی –
 !  آره –
 )  من کھ از سوال آنجال تعجب کرده بودم سکوت کردم(  ؟ یخونی نماز نمیاز ک –
 ...  آراسپ_ 
 !  ستی نادمی –
 ! ًواقعا ؟ -
 !   نامزد کردهھی کھ بھم گفتن سایزمان...  کھ یاز موقع –
 .   بگمیزی چھیخب  –
  بگو –
   ؟ستی برات مھم نیمگھ نگفت –
 .  چرا گفتم -
 .  ی کنی آشتدیپس امشب با! خب پس  –
 !  ؟یبا ک –
 ...  یمگھ باھاش قھر نبود!  گھیبا خدا د –

 .   گفتیً بگم چون آنجال واقعا راست می چدونستمی کردم نمسکوت
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  باشھ ؟:  آنجال
 ی حساسن ھنی ضبط ماشی  چرا انقد رودهی و سپیلی لنی انمیحاال بذار بب. باشھ _ 
 .   روشن کنگنیم
 .   شدنیمیچقدر زود صم –
 ! طونیجفتشون ش! ھی چون اخالقشون شبدیآره شا –

 ...  ومدیداشت برف م.  رو روشن کردم و آھنگ شروع شد ضبط
بوس *  ی مرغابھی برکھ و چند تا جوجھ  ھی* ی حالمون چھ عالیآسمون چھ آب «
 یایدر* خوب نگاه کن تو آسمونم ابرھا شکل قلبن * ً حتما شھی از من آره میخوایم

 ی روییچا*  باھامون شنی کوچولو کھ دوست می ھایماھ*  پامون شھی مسیآروم خ
آسمونا *  شی بازرهیگی میکھ ھ طونی خرگوش شھیبا *  شی عشق و حالم قاطشیآت

* ف سرده  بررونی اگھ بیحت* تو بغلت گرمھ گرمھ * غرق ابره درختا سبز برگش 
 تو ی سرنوشتم بھ خاطر اونھ ھستونیمد*  شد ی اش ھر چھیبق*  شکر ی کھ ھستنیھم
 ی و مای رو موج درمینیشیم*  بردمون ھر دفعھ بھشت یم*  از تھ دلت یخنده ھا* 

پشت ھم مثھ کوه *  خلوت ی توییدوتا*  روز اول ی ابرھا قول داداوج بردمون بھ
 بوس یدی جلو و میایم*  یرچشمی زھوی*  می راه عشقیتو*  الوند نھوکوهیع*  میباش

 کھ طونی خرگوش شھی دیبا*  شیعشق و حالم قاط*  شی آتی روییچا*  یمرغ عشق
* حالشون خوبھ *  یگ رنیایطوط*  ی حتی دلتنگگھی دستین*  شی بازرهیگی میھ

 ی صداادیم*  نرم چوب و یبو*  خوب و یحرفا*  ی نھ قفس نھ سنگستیچون ن
 فیک*  لبھ منھ ی لبت جایرو*  من بلھ یتو بغلت جا* بوس درخت و دارکوب و 

*  سی توقع ننمونیب*  سیمھربونتر از تو ن*  شوی تو دوست دارم مستی کنم ھستیم
سقفش قلب * خونمون رنگ عشقھ *  مینی ببی آشتمیکنیقھر نم*  میشی نمیواسھ ھم عاد

 ھوی می راه عشقیتو*  گرم عشقش گھی و حاال دمیدی با ھم چوارھاشوید* جنسش 
عشق و *  شی آتی روییچا*  ی بوس مرغ عشقھی یری جلو و میایم*  یرچشمیز

  باند و٢٥آھنگ از *  شی بازرهیگی می کھ ھطونی خرگوش شھی دیبا* *  شیحالم قاط
 »  عادل
مگھ دستم بھتون )  لب گفتمریبعد آروم ز! (  ری نگیجد:  رو خاموش کردم ضبط
   بودنییآنجال لپھاش گل انداختھ بود و سرش پا! نرسھ 

 !   من اومدم دربندمی کجا بریخب تو کھ نگفت: من
 .  باشھ –

 تخت کی ی ھا پر بود ، آخر سر روقیھمھ آالچ!  گشتن می و شروع کردمیدیرس
 شونھ آنجال کھ یم روپالتوم رو انداختت.  می نشستیمی قدی رستورانھانیی توپایچوب

 ھوا خوب بود و من محض رونی بمیومدی از خونھ ممی داشتیوقت. سردش شده بود 
 رفتھ بود لباس ادشیآنجال کھ با من نبود   امانی ماشی پالتوم رو گذاشتھ بودم تواطیاحت

 .  گرم برداره
 !  ؟یخوری میخب چ:  من
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 !  گریمممممم ، دل و ج –
 .  باشھ –

 نی ای توبمی جی گرفتم و گذاشتم توگارمی بستھ سھی دادم گری و سفارش دل و جرفتم
کتم رو کھ .  ھی واکنش آنجال چنمی ببخواستمی ھم می از طرفکردی گرمم مگاریھوا س

کدوم :  صورتش و بو کرد کیھنوز تنم بود درآوردم و آنجالگرفت دستش ، ، برد نزد
  عطرتھ ؟

 .   کتم رو دقھ بدهھیآخ !  ھوم سیجنس_ 
 گاری سھی و فندک رو درآوردم بعد بمی جی کت رو گرفت سمتم دست کردم توآنجال

 برسھ گاری سکی کھ فندک نزدنیگذاشتم گوشھ لبم و فندک رو روشن کردم قبل از ا
 !  مگھ نگفتم نکش:  بھم نگاه کرد و تیبا عصبان! آنجال دستم رو گرفت 

 !  ی کنھ انجی سرد گرمم می ھوانی ایتو_
 !   بده بھ من گرم شمگاری سھیًجدا ؟ خب پس ! ِا  -
 .   نکنگھی ھا دی شوخنیاز ا –
 .  یدیمگھ تو بھ حرفم گوش م –
آنجال ھم .  رو پرت کردم اونور گارمیجعبھ س...  ایب!  دور ندازمشی خب بابا ملھیخ –

 و دیش کوتاه کغی جھیفندک رو کھ گرفتھ بود دستش با حرص پرتش کرد اونور بعد 
 . برگشت سمت من

 !  ؟شدیچ:  من
 !   پسرهھیخورد تو سره  –

 سرش و اخم کرده بود اومد یپسره کھ دستش رو گذاشتھ بود رو!  خنده ری زدم زبلند
 !  سمت ما

 .   کلھ امو داغون کردری آقا ؟ خب جلو زنت رو بگیخندیم:  پسر
 ستی فندک رو بھ سربھ نستخوای خانم من منیا!  خوام یً واقعا معذرت مدیببخش:  من

 !  کنھ خورد تو سر شما
 ...  بابایا –

  دوباره صداش دراومدگھی نفر دھی ھوی کھ گھی دی جاھی پسره فندک رو پرت کرد بعد
. 

 ...  آقا با اجازهگھی نفر دھیخورد تو سر ! اوه ! اوه :  پسره
بعد از .  میدیمن و آنجال ھم بلند بلند خند!  دنیبعد ھم با دوستش شروع کرد دو 

 باغ ی سمت خونھ کھ اونجا ھمھ منتظر ما بودن ، جشن تومیخوردن عصرونھ رفت
من و .  با آنجال جشن برگزار شد یی ھمھ و آشنایبعد از معرف.  شدیخونھ برگزار م

 ی طوسرھنی پھی افتاد بھ آرمان شمم کھ چی صندلی رومیآنجال تازه نشستھ بود
 یلیل!  زدنی سروکلھ مانیداشتن با ک.  شلوار ھمرنگ خودش ھی بود با دهیکمرنگ پوش

.  خواستی رو انجام بده اما آرمان نمی کھ کارکردنی انگار کھ داشتن قانعش مانیو ک
 انوی موھاش و آسمون رو نگاه کرد ، لی تودی دست کشھیآرمان کھ کالفھ شده بود 
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 فاصلھ گرفت یلی و لانی بغل دستش و از کزی می کھ دستش بود رو گذاشت رویشربت
  انی بلند شدم و رفتم سمت کی صندلیمن از رو. 

   ؟ستی آرمان حالش خوب نشدهیچ: من
 .   بودمارھاشی از بیکیراجع بھ !  یچیھ:  کھ دستپاچھ شده بود گفت یلیل

 .  سادنی و بھزاد ھم اومدن و کنار ما وانایآنجل
 ...  یعروس خانم رو تنھا گذاشت!  داداش یھ:  نایآنجل

 !  عروس ؟ی تنھا گذاشتی چی براگنیراست م:  انیک
 ... !  حاال:  من

 .  اونم از االن!  باشھ لی زن ذلدی مملکت کھ نباسی پلگھیخب بلھ د:  بھزاد
)  اشاره کرد کھ تو دست ھم بود نایبعد بھ دست بھزاد و آنجل! (  یستینھ کھ تو ن:  انیک

داشتم بھ .  نداختنیھمھ دورش جمع بودن و عکس م!  نگاه کردم بھ آنجال ھی و میدیخند
 ھی کھ ساکت و آروم پشت دهی کھ چشمم افتاد بھ سپکردمی مھمونا و اطراف نگاه مھیبق
ھ داره  کدونستمیم.  کرد ی می دستش بود بازی کھ توی شربتوانیل  نشستھ بود و بازیم

 طالق گرفتھ یابی نگار گفتھ بود کھ غرانی اامی بنکھی کنھ ؛ قبل از ای فکر منیبھ شاھ
 !  سالھ کھ طالق گرفتن١ ؟ نھیھنوز تو فکر شاھ:  نگاھم رو گرفت و گفت نایآنجل

 خواد ی دلم مفتمی کھ مادشی...  کھ با ھم بودن کجا ی سال٥سال کجا ، اون  ١ – 
  !  رو بجومنیخرخره شاھ

 نیبرو بب!  خرخره اون نامرده دنی مھمتر از جوتیًفعال آبج:  زد بھ بازوم و نیآبت
 .   نشستمدهی سپشی سر تکون دادم و رفتم پھی. چشھ 

 .   پاشو برو بھ عروس برسیًمثال خواھر شوھر!  نشستھ نجای من ایچرا آبج:  من
  کنار عروس باشھ ؟دی ؟ مگھ نبانجاسیداماد چرا ا –
 ی دستشو می کھ وقتشھیدستش سرد بود بر خالف ھم.  لبخند زدم و دستشو گرفتم ھی 

 .   دادی می دستش بھم انرژیگرفتم گرم
 ! چرا دستات سرده ؟:  من
 بھ خاطر ی چرا دستات سرده ؟ تو گرمیگی برف مری سرد زی ھوانی ایتو!! وا  –

 .  ستنیھمھ کھ مثل تو ن! آنجال برادر من 
 !  ؟دهیسپ –
 !  جانم داداش –
 امی بخوامی گفت منی کھ شاھی من بود اگھ موقعریتقص!  ی فکر نکنیچی بھ ھخوامیم –

 ...  دمیرسی حسابشو میخواستگار
گردن منھ چون !  باشھ گردن منھ یریاگر تقص.  ستی تو نری تقصیچیآراسپ ھ –

 یتی ماموری تویچون فکر کردم وقت!  بشھ تونھی می آدم خوبنی کردم شاھیفکر م
 بفھمم تونستمیچون نم! چون از اول بھ حرف دلم گوش ندادم ی کنی برام کاریتونینم

 ھمون دی خودمھ باریتقص.  ستی نھم براش می کسی زندگنکھی اای! چقد پول دوستھ 
 نییسرشو انداخت پا...   کھ گفتمیموقع بھت م
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 بھ خودم گفتم اگر یدی حسابشو رسورکیوی نی گفت تو ، تونای کھ آنجلیموقع:  دهیسپ 
بھ قول فرزانھ من .  شاد شدم یلیخ.  کرده یخودم نتونستم بزنم تو گوشش داداشم تالف

ھمون ...  کھ ستمی پول نفیک!  و پولم منو بخوان پمی کھ آدما بھ خاطر تستمی ننیتریو
 . بھتر کھ رفت

و بھم  و زمان نی زمیستی ننی بھ ازدواج با شاھی تھ دلت راضدونستمیاگر م:  من
 .   ی کھ تو شاد باشدوختمیم

!  بود دهی رو بغل کردم چقدر رنج کشمیآبج.  اشک گوشھ چشمش رو پاک کرد دهیسپ
 تونستم قبول کنم چون ی نداره اما نمی بھ من ربطنی شاھی کارھاگفتی کھ منیبا ا

 انجام  ی چھ کارنی کھ شاھدونستمیو من اصال نم.  من بود قی رفنی نباشھ شاھیھرچ
 دی خنددهی سپقھی کنھ  بعد از چند دقج قبول کرده باھاش ازدوادهیداده کھ سپ

 ...   کنارعروسنیپاشو برو بش! پاشو آقا داماد : 
 .   دخترخالھ ھامون اومدن سمت ماای و نادفرزانھ
 . می برقصمیپاشو بر.  نیپاشو آفر!  دیپاشو سپ:  فرزانھ

 !  پاشو بابا سوسول:  ایناد
 نشستھ نجاینگاه کن داماد ا:  نگاه کرد بھ ما و نچ نچ کرد ھیم کھ تازه اومده بود خال 

 ...  نمی ببنی ؟ بلند شنیشما دخترا چرا نشست!  کشھیخجالتم نم
 بگن یزی مامان و خالھ بزرگم چنکھی قبل از ادهیسپ!  و خالھ بزرگم ھم اومدن مامانم

 !   شمیم االن بلند مچش! چشم :  گرفت باال میدستاشو بھ حالت تسل
 وسط و می مردا جمع شدیھمھ .  دخترخالھ ھام صدام کردن ی شوھرھاالدی و مدیوح

 انیک.  جشن حال آرمان بود یتنھا ناھماھنگ. دنی ، بعد ما ھم خانوما رقصمیدیرقص
 .   بودسادهیکنار من وا

 .   کھشنی نمینطوری ایضی مرھی واسھ ھینطوریچرا آرمان ا:  من
 !   افتاد کھ دوستش دارهی کسادی –
 ! خب ؟ –
 ... کردفی شروع بھ تعرانیک
 
 

 ییایآرمان آر:  ھجدھم فصل
 
 
 
 خوشش یلی خیدی دختررو دھی دانشگاه ی توشی سال پ٥:  شروع بھ تعرف کرد انیک

...  یول.  ماه ھم باھم نامزد کردن ٣ یاومد ازش دختره ھم آرمان رو دوست داشت حت
 ازدواج گھی دیکی ازش جداشھ با خوادیدختره بھ آرمان گفت کھ م ورق برگشت و ھوی

 بوده آرمان شونی خانوادگی آشنااروی یکی ن کھ اودی شد فھمریگی پیلیکنھ آرمان خ
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 یکی اون ی دختره از آرمان جداشھ آدمانکھی مدت قبل از اھیبازم اصرار کرده 
 خوادی معتری زدن دختره ھم اومد و گفت کھ سری آرمان رو حسابختنیخواستگاره ر

 ی دختره کھ براشگاهیروز عقد دختره رفت آرا.  دیجدابشھ از آرمان ؛ آرمان پوک
 دی نامزد جددی با آرمان بھ ھم زده  فھمشوی نامزدی چی برانھی بار بپرسھ ببنیآخر

رمان رو  ؛ مخصوصا کھ آدهی دختره ھم ترسکشھی کرده کھ آرمان رو مدشیدختره تھد
 ریی کھ تغی بود بھ طوری پسر شادیلیتا قبل از اون آرمان خ.  زده بودن ی سرھی

 ی بره ولادشی ھم خودشو غرق درس کرد تا نبعد او.  ھمھ رو متعجب کرد شیناگھان
 ...  حاال

 ای پوشھی می مشکای کھ ینیبیآروم شده ، م! ً کال کم حرف شده رهی کم می و مھمونجشن
 دختره ھم ھی با ی حتی خواستگارمی برای داد کھ بری زن عموم گی چندبارھی.  یسرمھ ا

 آرمان گم و یبعد اونم ھردفعھ روز خواستگار! نامزد کرد اما نساختن و جداشدن 
نھ !  ھنوزم تو فکره ھمون دختره است دونمیم!   مینکرد داشیگور شده تا دو ماه ھم پ

 !کھ از خودم بگم
 حالش بد باشھ بخوره تازه بھ یلی وقت خھی اگر ًانای احی ول ،خورهی کھ مشروب نماالن

 .  ی تومستگھی اسم دختره رو مھیاصرار من و بق
 ...   سرکنھ کھتونھی نمینطوریخب ا –
 تا االن شھیباورت نم!  کنھ کاری چخوادی مگھی نمزنھیالل شده حرف نم!  دونمیچھ م -

 خود ایتھش !  نشده فتھی آشنا کنمش کھ بلکھ از سرش بگھی دیکیچند دفعھ خواستم با 
 نی تروخدا بھ آرمان بگگھی مادی دختره مدمیدی مھوی!  رشی دختره زده زایآرمان 

!  شمی عوض ھم نمنمی من ھمگھیآرمانم م.  بسازم اش باھتونمیاخالقشو عوض کنھ نم
 ی رفتار می طورھی آرمان یعنی.  باھاش بسازه تونھی نمی دخترچیھ...  یّ ھریخواینم

 !  کنھ کھ دختره بذاره بره
 دختره ھی آرمان رو با انی آرمان و آرزو از ھم جداشدن کنکھی بار بعد از اھی:  یلیل

 گفت انی دونھ زد تو گوش کھی اومد و ی بعد چندروز ھستھوی یآشناکرد بھ اسم ھست
 آرمان دوتا میدی فھممیردتھ ماجرا رو درآو! بعدا! !  ری رو بگاشتی عی پسرعمویجلو
 گھیاون دوتا دختر ھم ، ھم با آرمان ھم با ھمد!  کرده و دخترھارو با ھم روبرنیاز ا

 کھ می دونی ھممون می ولھی کھ پسرعموت عوضانی کشی دعوا کردن و اومدن پیکل
آرمان .  تونھی نھ کھ نخواد نمکنھی جز اون دختره فکر نمچکسی کھ بھ ھنھیھمش واسھ ا

 .  دختر انتظار دارهھی کھ ی مردنی بھترھی پسر خوبیلیخ
 .   روشن نکردهفشویًکال تکل!  خوادی ھم نمتونھیھم نم:  انیک

 .   راحتھینطوری بگم البد ایچ! آھا :  من
نگاھش .  خالص شده بود صدام کرد ای و فرزانھ و ناددهی کھ تازه از دست سپآنجال

.  زی می رو گذاشتن روکی کدمیره کرد و د اشازی میبھ رو!  لبخند زدم ھیکردم و 
!  منو کچل کرد انایبجنب آقا داماد ؛ آر:  بغلش بود اومد و انایزھره دخترخالم کھ آر

 .  رو ببرکیک
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 آراسپ دلم ییدا:  بغل زھره جا خوش کرده بود بھم نگاه کرد ی کھ باز  توانایآر 
 . گھی دای خواد بی مکیک
 .   تنگ شدهنیاسمی یآخ چقد دلم برا!  خانم االن انایچشم آر: من  

دندون .  انی مرتری دیکمی نیاسمی و نبی اما زانی مگھی تا ھفتھ دی و دنلوفرین:  زھره
 .   بذارگری جیرو
 !  خانم خوشگلھ ؟میبر:  رو گرفتم  بغلم انایآر
 اوھوم –
  رو از من گرفتانایزھره آر.  دی رو بوسانایآنجال لبخند زد و آر.  آنجال شی پمیرفت 

 !  یبده من دخترم رو تو کار دار:  زھره
 میدی رو برکی دستمون و کمیمن و آنجال چاقورو گرفت.  سادی وادی رفت و کنار وحبعد
 . 

 !  ؟ھی ھا کار کی توت فرنگنیا: آنجال
 .  دونمینم –
 !   نرسھنایمگھ دستم بھ آنجل –
 یمن کھ بھ زور جلو! ( ؟ھی طعم رژ لب تو ھم توت فرنگیراست!  بابا ول کن یا –

 . )  گرفتم جلو دھنم آنجالکی ککھی تھیخنده ام رو گرفتھ بودم 
 !  طعم نداره مثل دفعھ قبل!  رینھ خ:  آنجال

 .   منی گرفت جلوکی ککھی تھی رو خورد بعد کی  کظی ھم با غبعد
   شد طعم ندارهفیچھ ح:  من
 !  دهیبلھ مزه سرب م –
 .  یشی مضیمر! اوه ! اوه  –
 !  تو ؟ایمن  –
 .  رو خوردمکی کعیبعد سر!  داره ؟یمگھ فرق –
 ... آراسپ:  آنجال  
 ...   سر زھره رو خوردانایآر!  بابا می رو ببرکی کایب – 

 کالھمون ی تنھام بذاری ھمونی نگفتم روز عروسیچی دفعھ رو ھنی من ایراست –
 !   توھمرهیم
 . گمیً بودم حاال بعدا بھت مریمنم امروز درگ! بلھ  -
 !  یگی آرمان رو مھیقض – 

 !  ؟ی دونیتو از کجا م –
 .   گفتیلیل –
 !  می داراتی فردا عملیراست! آھان  –
  بازم ؟ –
 .  گھیکارمونھ د -
 .  مواظب باش –
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 .  چشم –
اون ھم مھمونارو  ، بعد از می رو خوردکی ؛ خودمون ھم کمی کردمی رو تقسکیک

 کردم و رفتم خونھ خودم ی از آنجال خداحافظیبعد از تموم شدن مھمون!  میبدرقھ کرد
 تا بھ موقعش نھی آنجال اونجارو ببذاشتمی داده بودم و نمریی خونھ رو تغونیکل دکوراس. 
 کھ مربوط یی ھر رد پامی زدشی آتانی و کنیرو با آبت ھی خودم و سای نامزدیعکسھا! 

 !   شد رو انداختم دوری سال م٣ نیبھ قبل از ا
.  ی عروسی طال براسی سرودی خرمی و برنمیرفتھ بودم کھ آنجال رو بب) ھفتھ بعد  ١( 

با دقت ھمھ موھاشو !  کرد ی رو درست مشی بود و روسرسادهی وانھی آیآنجال جلو
 بودم و داشتم سادهیپشت سرش وا.  و بعد چادر سرش کرد شی روسرری داد زیرو م

  سادیبرگشت جلوم وا.  کردم ینگاش م
 !  ؟ی کنی نگام مینطوری چرا اھیچ: آنجال

 !   کنمی نگا میمگھ چطور –
 . می بوددهی کھ انگار تا حاال ندی جورھی –
 .  بودمتدهی ندیتا حاال انقد خواستن:  گوشش و آروم گفتم کیسرمو بردم نزد 

 .  نیی سرخ شد و سرش رو انداخت پاآنجال
 !  سوال ازت بپرسمھی بنداز ادمی:  من

 !  ؟ی گرفتیفراموش – 
 ! چطور ؟ –
 .   بندازمادتی من یگیآخھ م –
   برهادمی ترسم یخستھ ام م! آھان  –
 .  می نری خوای می خستھ ایلیخ –
 .   برهادمی ترسمی فقط گفتم ممینھ بر –

 .  ی آراسپ فردا وقت داریراست... َاه حالم بد شد !  ی انجیلیچقد مرد ذل:  دی رسدهیسپ
 !  یپرسی مینھ اداره ام واسھ چ –
 .  وقت دکتر دارم –
 ! کدوم دکتر ؟ –

 !   آرمانشی قلبش وقت داره پیبرا:  جواب داد دهی کرد و قبل از سپی دستشی پآنجال
 است ھی ھمھ جا پایفرزانھ کھ برا. زانھ برو  با آنجال و فرامی تونم بیآھان من نم:  من
 نی بگردنیبر. 
 .  بگمیلی بھ لیایبھ فرزانھ گفتم ؛ کار داشت اگھ نم – 
 تونمی نمی ھم کھ عروسگھی ماه د٥/١ کار دارم تا ی ولامی خوام بیم! باشھ بگو  – 

 ! شرمنده ام.  رمی بگیمرخص
 ! ؟دینی ببسی سرودیریاالن م! باشھ _ 

 .  می فقط نگا کنمیریاالن م.  رنی رو آنجال و مامان مدشیخر! آره  – 
 . نی بھ شام برسنیایزود ب! باشھ  –
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   ؟میآنجال بر!  خب لھیخ – 
 .   خدافظدهیسپ! مادر جون خداحافظ .  میبر -

 .  خدافظ:  دهیسپ
 ! شی پریخدافظ خ:  جوابمونو داد ییرای پذی از تومامانم

 ... می و راه افتادمی شدنیسوار ماش 
 !  بگم ؟یزی چھی! آراسپ : آنجال  

  بگو –
 !  ھمکالس بودن ؟گھی و آرمان با ھمددهی کھ سپیدونستیتو م –
 !  دونستمینم. نھ  –
 !   بھم گفتیلی لشی چند روز پدونستمیمنم نم –
 نامزد بوده دهی  با سپنی کھ قبل شاھی افتاد پس کسادمی ی ھمھ چیلی اسم لدنی شنبا

 ی از استانھایکی ی بودم چون اون موقع تودهیآرمان بوده من فقط اسم آرمان رو شن
 یزدم رو.  ومدی آرمان بھ نظرم آشنا می چی برادمی بودم حاال فھمتی مأموریمرز

 رومو کردم بھش.  دیکش فی خفغی جھیآنجال از ترس . ترمز 
 ! خب ؟:  من
 !  خب ؟یچ –
 .  حرفتھیبق –
 ...   نداشتھیبق – 

 !  نداشت ؟ھی حرفت بقیانج! نداشت ؟ –
 .  نباشیعصب!  تروخدا سایوا_ 

 .   بگوستمین – 
 ...  آراسپ –
 !  حرفتو بزن –
 .   بودهی ھمکالسدهی گفتش آرمان با سپیلیل! باشھ ... باشھ  –
   کدوم کالس باھم بودن؟ی خونده آرمان تخصص قلب توی چشم پزشکدهیسپ –
  شونی  عمومیدوره  -
 !  شیبق –

 ...  مدت ھم باھم نامزد بودنھی گفت کھ یلیل_  
 خب ؟؟_ 
  کنھی فکر مدهی کھ آرمان ھنوز بھ سپگفتی داشت میلیل_ 
 ... غلط کرده_ 

 دهی آنجال ترسدمی متوجھ صدام شدم کھ دتازه
 .   بترسونمتخواستمی نمدیببخش: من  

 !   نگویزیتروخدا چ:  آنجال
 م کنی میسع –
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  تروخدا – 
 !  دمیقول نم –
 .  جون من! ترو خدا  –
 !   گمی خب نملھیخ –
 بد شده بعد گفت کھ با تو یلی آرمان دوباره حالش خشی گفت کھ چند روز پیلیل –

 جلو و بھ ادی زنن کھ بی ھم دارن با آرمان حرف مانیحرف بزنم گفت خودش و ک
 .  بگھ کھ دوسش دارهدهیسپ
   کنن ؟ی راضدیِا ؟ آقارو با_ 
 دوباره بگھ نھ دهی سپترسھی گفتش کھ آرمان می داشت میلیل!  نبود نینھ منظورش ا -
 بھ ارهی ندهی سرسپیی بالنی وقت شاھھی کھ نھی ترسش اشتری بفتھی بگھی اتفاق دھی کھ ای

 دمیمن شن.  نگو یچی ھدهیترو خدا بھ سپ.  نیھم!  جلو ادی داره بدی تردنمیخاطر ا
  کردهدی و آرمان تھدتو  رو بھ جوندهی سپنیشاھ

 .   گفتم باشھباری –
 .  اخم نکن! باشھ  –
 ...  میبر –
 !   خونھمی برگردی خستھ اخوادینم –
 .  ستمیخستھ ن –
  ؟میمن خستھ ام برگرد –
 .  رمی رسونمو می تورو مامیمن باال نم!  خب لھیخ - 

 .  باشھ –
 بره خوادی مدهی بودم کھ فردا سپنیتو فکر ا. رسوندم خودم و برگشتم خونھ ام آنجالرو

 زی ھر چای شھ تی اذخواستی حساس بودم ، دلم نمدهی نسبت بھ سپشھیھم!  آرمان شیپ
 گرفتم بھ حرف آنجال گوش میتصم. بھ آنجال گفتھ بودم کھ حواسشو جمع کنھ .  گھید

 بھ چوقتیھ...  نشون ندم ی نگفتن واکنشیزی چدهی سپای  کھ خود آرمانیکنم و تا وقت
  کشتمی رو منی شاھدی من بابخشمی افتاد خودمو نمدهی سپی کھ برایخاطر اتفاقات

 
 
 
 
 
 

 اتفاق:  نوزدھم فصل
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.  نفر مونده بودن ٢ شده بود فقط یھمھ ساختمون خال)  اتیمحل عمل – ماه ید ١٧( 
 گلولھ ھمھ جارو یفت سمت پلھ ھا ، صدا تکون داد و از پشت ستون ری سرھی نیآبت

 نگاه بھ خشابم کرد ھی بودم و منتظر فرصت بودم ؛ سادهیپشت ستون وا. پر کرده بود 
 گلولھ بھ پاش زدم و ھی دمیدی مرھاروی گروگانگز ایکی.  نداشت شتری تا فشنگ ب٣: 

 کھ بغل مدی رو دنیسرمو کھ برگردوندم آبت!  دستبند زدم عیخودم رو رسوندم بھش سر
بعد از .  کرد کی شلھی بود بعد از چند ثانی اگھی دیپلھ ھا نشستھ بود ، حواسش جا

 نکھیقبل از ا!  واری داد بھ دھی کرد دستشو گذاشت رو پاش و سرشو تککی شلنکھیا
 زدم بھ سرھنگ میسیب!  زده بود ری با تنی کھ آبتی رفتم سمت اوننیبرم سراغ آبت

 !  نجای انی تا مامور بفرست٢جناب سرھنگ :  یمحمد
  اوضاع چطوره ؟ –
.  خورده ری تیاری ی سروان علنی امدادگر ھم بفرستھی می کردری نفر رو دستگ٢اون  -

  نیرفتم سراغ آبت
   بشھ؟قشی شفقی رفعی شفاآکوی دی کنیفکر م:  باز کرد چشماشو

 .   خفھ شونیآبت -
 .  ی تو بودقشی شفقی نداره رفبیخب بابا ع –
 .  رهی حرف نزن خون ازت منیآبت –
   کنمی سفارشتو ماآکوی بھ دی بابا بذار بگم توام اگھ خواستیا –
 بلندش کردم.  گردنم ی دستشو انداختم روھی.  میبلندشو بر. خفھ شو  –
 میتونی نمگھی  درونی بمیری بدم ؟ گفتم امشب میجواب شاران رو چ! آخ ! آخ :  نیآبت 

 .  میبر
 .  باشھ واسھ فردا شب_ 
 .  مونمی تا دم در ھم من نمچی بابا تا فردا کھ ھیا –
 تمیحاال خوبھ برگشتم اگھ مامور!  ی دونی خودت می حرف بزنگھی کلمھ دھی نیآبت –

  خوبھ خورده بھ پاتی شدی می عجب سوسولدی کشیطول م
 !مگھ چند سانت با قلب فاصلھ داره؟.  قی رفکنھیگلولھ حرکت م – 

 ...  باشھ فاصلشی متر١ ھی قدت فکر کنم نیبا ا_ 
 .   بھ دم در ساختمونمیدیرس

 نیای بمارستانی بمشی بری معیسر:  نگاه انداخت ھی کھ اونجا بود اومد بھ پاش یپزشک
 .  اونجا

 .  خودت بگو!  ادیبھ شاران بگو ب:  نیآبت
 .  اآکوی رو گردن من بود و د سختی کاراشھیھم:  من
 .  تو بگو!  ستیاون کھ ن –
 . زنگ زدم بھ شاران.  رو سوار آمبوالنس کردن و رفتن نیآبت

 ! بلھ ؟:  شاران
 .  سالم –
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  دییبفرما_ 
 ... شاران خانوم آراسپم_ 
 ! سالم حالتون خوبھ ؟ – 

 .  دنبالتونامی من منی آماده بششھی اگر مدیببخش. ممنون  –
   کجاست ؟نی ؟ آبتی چیشما ؟ برا – 
 دنبال شما امی اومد گفت بشی براش پی مشکلھی.  دی طول کشیکمیراستش کارش  -

 .  ششیببرمتون پ
 .  بھم نگفتھ بود –
 .   اومد بھ من گفتشیآره گفتم کھ مشکل پ –
 ! االن اونجاست ؟ –
 .   انجام بدهی کارھی تازه تموم شده رفت اتمونینھ عمل –
 !  ؟گھیحالش خوبھ د –
 .  آره خوبھ! آره )  مکث کوتاه کردم ھی(  –
 .  شمیباشھ من آماده م –
 .   خب خدافظلھیخ –

  ، میدی رسمارستانیبھ ب.  مارستانی بمی رفتم دنبال شاران و رفتعیسر
 ! نجا؟ی امیچرا اومد:  شاران

 .  نجاستی انیآبت –
 .   حالش خوبھنیشما کھ گفت!  ی علای –
 ...  آره خوبھ فقط_
 !فقط ؟ –
 .  اتی عملنی حدی پاشو سابری تھی – 

 نیببخش:  سادی وارشی پذی جلومارستانی بی رفت توعی شد و سرادهی پنی از ماششاران
 ! ؟نجاستی ایاری علنیآبت
 .   شدنرشی پذشی ساعت پ١بلھ ...  نیچند لحظھ صبر کن – 

 ! کجاست ؟ –
 .  ھستنیکاوریعملشون تموم شده تو ر –
 !  ؟یعمل چ -
 .   رو درآوردنری خورده بود بھ پاشون تری تھی –

 سرش یمن و پرستار باال.  نی بود تلوتلو خورد و افتاد زمدهی کھ رنگش پرشاران
 خانم حالت خوبھ ؟!  کردم ھا ری گی بابا عجب بدبختیا: پرستار .  میبود
 کردم یری عجب گیگی عملش تموم شده بعد میگیخانم در حالت آرامش بھش م:  من

 . شاران خانوم...  ری بگادی؟ خب حرف زدن 
 .   اورژانسمشی ببرای بدایش!  دنی کھ نقل و نبات نممارستانی بیخب تو: پرستار  

  گھی پرستار دھی پرستار شاران رو بلند کردن و بردنش ، رو کردم بھ دوتا
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  اتاق عمل کجاست ؟: من
 .  نی برنیریو بگنوار زرد ر -

سرھنگ .  بھ دم در اتاق عمل دمی راه افتادم و رسمارستانی نوار زرد رنگ کف بدنبال
 .   دادمی سالم نظامھی اونجا بود ، یمحمد

 . راحت باش سرگرد. آزاد :  ی محمدسرھنگ
: سرھنگ .  حالت خبردار موندم ی سرھنگ ھنگ کرده بودم تویمن کھ از جملھ  

 .  گفتم آزادانیسرگرد ع
   حالش خوبھ ؟نیآبت.  دیببخش! بلھ ! بلھ  – 
 . ھیکاوریآره گلولش رو درآوردن تو ر -

 .   شام بدهھی دیبابات با:  زد بھ شونھ ام ی دستھی سرھنگ
  چرا ؟ –
   نداره ؟ینیریپسرش سرگرد شده ش -
 .  آھان رو چشم -
 ! بابات جدا!  تو جدا ینیریش –
 . نجای امونمی من منیشما خستھ ا!   بھ بابامگمیبلھ م_ 

 .  رمی دراومد میکاوری کھ از ریاری یعل – 
 .   از اتاقرونی رو آوردن بنی تا آبتمی منتظر شدی اقھی دقده

 استراحت کنھ تا دی ھم بای ماھ١ ھی!  نداره یمشکل:  سادی کھ ھمراھش بود وایدکتر
 .  نیھم.  شھ میپاش ترم
.  خونھ رمی رو بھ بابات برسون من مغاممیخب آراسپ پ! ممنون دکتر :  سرھنگ

 !  ؟ی خانومش رو آوردیراست
 .  زنمی سر بھش مھیآره آوردم حالش بد شد بردنش اورژانس االن  –
 . خدافظ.  خب لھیخ –

 .   کردی تخت نسشتھ بود و بھ سرم نگاه می اورژانس شاران رورفتم
 .   حالش خوبھنی آبتنینگران نباش:  من
 !  دراومد ؟یکاوریاز ر –
 ششی پنی برنیتونی نمگھی دزای چنجوری تا فردا خوابھ بھ خاطر آرامبخش و ایآره ول –
. 
 . مونمی منجایپس تا فردا ا – 
 .   و شمارو برسونھادی بھ بھزاد زنگ زدم بنی ھستم شما برنجایمن ا -
 .   برمتونمینم –
 من خودم فردا نیبا بھزاد بر.  نی بموننجای اگر بفھمھ گذاشتم اشھی ناراحت منیآبت –
 .  نینی رو ببنی آبتارمتونی دنبالتون مامیم

  سالم چھ خبر ؟:  دی از راه رسبھزاد
 .   حالش خوبھ تو شاران خانوم رو برسون من ھستمیچیھ: من
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 ! باشھ –
 .   بخش با اجازهرمیمن م.  نیسرمشون کھ تموم شد بر – 

 !  اما آخھ:  نشارا
 .  نشینی ببنیوتونی خونھ االن کھ نمنیشاران خانوم بر:  بھزاد

 کھ اونجا بود گفت یپرستار.  بود نی کھ آبتی اون دو نفر فاصلھ گرفتم و رفتم بخشاز
 بخش نشستم کھ ی جلومکتی نیرو.  سمی راھرو وای تودی برم داخل اتاق و باشھینم

 .   زنگ خوردمیگوش
 .  سالم:  بود آنجال

 ! ؟یخوب! سالم خانوم  –
  ؟یتو خوب.  یمرس – 
 . منم خوبم - 
 .  ستی نفتتی امشب کھ شیزنگ زدم خونت نبود – 

 .  مارستانمی بسی نفتمینھ ش –
 ! ؟شدهیچرا چ –
 .  ھمراه داشتھ باشھھی نجای اومدم انی آبتی خورده بھ پاریت! نترس  – 
 حاال حالشون خوبھ ؟! آھان  – 
 ! ؟یکارم داشت. آره خوبھ  - 
 .   آرهیعنی! نھ  – 

 . در خدمتم –
   بپرسمیزی چھی بنداز ازت ادمی یتو گفت – 

  من ؟ –
 !  آره -
   ؟یک –
 .  می برگشتعی سری ولرونی بمیاون شب کھ رفت -
 .  اومدادمی –
 ! خب ؟ – 

 !  ؟ی زنگ زدنیفقط واسھ ا –
 .  نھ راستش دلم واست تنگ شده بود)  مکث کرد کمی( –
 ...  منم دلم تنگ شده بود! آھان  –
 .دمی ترسیلیاون شب خ...  شھی ترسناک مافتی ؟ قشھی ھمییچرا انقدر اخمو –
 ! ؟شمیًواقعا ترسناک م!  دست خودم نبود دیببخش –
ھ ازت  کیشی می جورھی کنم ی کارتونمی نمیشی می عصبینھ کھ ترسناک وقت – 

 .  برمی حساب میحساب
 . ھینطوریپس ا –
 !  ی جذاب تریستی نی کھ عصبیی وقتایول – 
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 .   بودمدهیتا حاال نشن –
 ی وقتیی از بس اخموگمی راستشو میول.  کردم فی ازت تعرایریحاال خودتو نگ –
 .  یدیحاال سوالت رو نپرس.  یشی مگھی دیکی انگار یخندیم
 !  ؟ی شدی تا حاال انقدر خجالتیاز ک –
  من ؟ –
 .  نیی پایندازی سرتو میشی سرخ مگمی میزی چھیآره تا  -
 .  کشمی خجالت مفتمیً قبال خودم مادی –
 !  ؟ی بودیمگھ چھ جور –
 یچیھ –

 ھم گھی دی خوبھیفقط االن .  خوامتی می من ھمونجوری بودی باشھ ھر جورادتی_ 
 .  یدار

 !  ؟یچ –
 .  دوست دارمشتری بینجوری من ایعنی!  ی تر شدیبا چادر خواستن –
 ...  آھان – 

   آرمان ؟شی پنی ؟ دکتر کھ نھ رفتدهی دکتر با سپنی رفتیراست_ 
  آره -
   ؟شدیچ –
 بگم آراسپ یی خدایول.  نی نسخھ ھم نوشت داد ھمھی کرد نھی رو معادهیآرمان سپ -

 .  دی لرزی موقع نوشتن نسخھ دستش مخوادی رو مدهی سپیلیمعلومھ کھ خ
  ؟یچ -
 !  ؟ی نداری کاریچی ھیچیھ - 

 .  نھ –
 ! ؟نی رفتمارستانی کدوم بیراست –
  . ١ شماره ی انتظامیروھاین – 

 . باشھ خدافظ –
 . خدافظ – 
 کھ داشتم رو درآوردم ی لباسم و قرآنبی جیدست کردم تو.  شب بود ١حدود ساعت  

.  افتادم  شی دو ھفتھ پادی!  لباسمون قرآن بود بی جی توشھی ھمآکوای و دنی؛ من و آبت
 قرآن رو ھم آنجال نی کردم ای شد و با خدا اشتی عادمیروز عقدم از اون روز زندگ

 . برام گرفتھ بود
  و بازش کردمدمیقرآن رو بوس 

 ، و ما بھ او از رگ گردنش می دانی نفس او را می و وسوسھ ھامیدیما انسان را آفر « 
  " ١٦ ھیسوره ق آ" »      میکترینزد

 موقع از چی چند روز داشتم ھنی ای کھ تویآرامش.  میکتری ما بھ او از رگ قلبش نزدو
 .  کردم کھ خوابم بردی جملھ فکر منیداشتم بھ ا.  حس نکردم میزندگ
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 نگاه بھ ساعتم ھی. وندخی رو کھ باز کردم آنجال نشستھ بود بغلدستم و قرآن مچشمم
 .   صبح بود٨کردم ساعت 

 !  ؟ی اومدیسالم ک:  من
 ٨پاشو ساعت .  خواب آلو یگیاونوقت بھ من م. سالم االن :  دی قران رو بوسآنجال

 .   ادارهی بردیبا
 !  ؟نجای ایتو چرا اومد_
 .ً بعدا برمنمتی ببامی منم گفتم بنجای اادی خواد بیشاران گفت م -

 .  ادی مامور بھی تا مونمی منجایس من اباشھ پ_ 
 .  ی نامردیلیخ –
 ! چرا اونوقت ؟ –
! ی خونسردیلیاونوقت تو خ.  نمتی زنم ببی تا حاال دارم بال بال مشی ھفتھ پھیاز  –

 .  یاریحرصمو رو درم
 !   یآخ_

.  ومدمی می زدیخب زنگ م:  سمت خودم دمشی انداختم دور گردنش و کشدست
 .  ومدمی می زدی اگرزنگ میدرستھ کار داشتم ول

 کھ ممکنھ دل من تنگ بشھ بعدم یکنی کھ فکر نمنمی بھ اشھیخودت کھ دلت تنگ نم -
 .  ی باشی ھنوز عصبدی گفتم شانکھیا

 !   کنم کارمھی تونم کاری نمگھی من دی ولدیببخش –
 !  دونمیم_
 !  ؟زونھیپس چرا لب و لوچھ ات آو -
 !  ستی نزونی آورمینھ خ –
 .   درست شھنیی گوشھ لبت کھ اومده پانی پوستت رو بکش امی برای بی شدریپس پ -

 ...  آراسپ:  با مشت زد بھم آنجال
  رمیخب بابا من پ –
 جناب سروان شی من رو فرستادن پیسرھنگ محمد:  دی مامور اومد سمتم و پا کوبھی

 .  ادارهنی گفتن برگردسمی وایاریعل
 .  باشھ –
 .   قربانگمی مکی تبریراست –
 ! بابتھ ؟ –
 .  نیشی سرگرد منیدار.  حکمتون اومده دمیشن –
 .  یآھان مرس –
.  مارستانی محوطھ بی تومی بلند شدم و دست آنجال رو گرفتم و رفتمکتی نی رواز

 . می شدنیسوار ماش
 .   نگاه کردم بھشھیبعد . ًواقعا دلم برات تنگ شده بود : من  
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 صورتمون ، ی رودی شدم چادرشو رو کشکشینزد.  نطوریمنم ھم:  لبخند زد ھی آنجال
 و دی آنجال خودش رو عقب کشنی ماششھی نفر زد بھ شھی ببوسمش نکھیقبل از ا

 ...  لعنت بھ:  نشست من یمعمول
  بلھ ؟:  نیی رو دادم پانمی ماشی دودی ھاشھیش

 رو دارن منتقل یاریسروان عل:  سر خم کرد ستادی ای منیق آبت دم اتادی کھ بایسرباز
 .  خبرتون کنمنی کنن بھ بخش گفتم اگھ ھنوز نرفتیم
  برگرد سرکارت.  یباشھ مرس – 
 .  و رفتدیپا کوب - 

 .  برو ادارهعی توھم سررمیمن م.  ھی دودنتی ماشی ھاشھیشانس آوردم ش:  آنجال
 .  باشھ_ 
  خدافظ –
 .  خدافظ –

 .  شد رفت منم رفتم ادارهادهی پنی از ماشآنجال
جناب سرھنگ گفتن کھ ! سالم :  دی بودم کھ فرزام اومد سمتم و پاکوبدهیتازه رس 

 .  ششی پنی برعیکارتون دارن و سر
 .  آزاد! باشھ _
 .  مبارک باشھ قربان_
 .  یمرس –
 ! ؟شھی می چینیریش –
 . غ نشدهًفعال کھ حکمم ابال! فردا  – 
 .   دادم و منتظر موندمی سالم نظامی دفتر سرھنگ محمدیرفتم تو 

 .  اری ھات رو دربیسردوش!  انی جلو عایب:  ی محمدسرھنگ
 دموی جدی ھایسرھنگ سردوش.  ھامو درآوردم ی سردوشرفتمی کھ جلو میھمونطور

 . مینیری حکمت منتظر شنمیا:  دوشم و حکمم رو داد دستم یگذاشت رو
 .   دادمیسالم نظام.  ارمیچشم فردا م –

 !  انیآزاد سرگرد ع:  سرھنگ
 جون تازه ھی کردم ی بھم دست داد ، حس می فوق العاده ای انرژھی جملھ نی ادنی شنبا
 .   گرفتمیا

 . الو آراسپ:  زنگ زد انی گشتم خونھ ام کھ کی بود و داشتم برمشب
  بلھ ؟ – 
 !  ؟ییکجا -
 !طور ؟تو راه خونھ ام چ –
ولم کن :  ومدی آرمان از پشت تلفن میصدا(  من ی خونھ ای پاشو بی نداریاگر کار – 

 . )   ولم کنرضایعل! 
   ؟شدهیچرا چ –
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 .  کارت دارمایتو ب -
 !  ؟ چشھ ؟زنھی آرمانھ کھ داره داد میصدا –
 .   گمی بھت مایتو ب –
 .  اومدم –

 ھیوارد سالن کھ شدم .  خونھ ی رو پارک کردم و رفتم تونی ماشانی رفتم خونھ کعیسر
 روش افتاده لی گوشھ سالن بود با تمام وساشھی کھ ھمی بارزینگاه بھ خونھ انداختم ، م

 .  سالم:  اومد جلو رضایعل.  و خورد شده بود نیبود زم
   کو ؟ چھ خبر شده ؟انیسالم ک –
 یچی ، دستش رو باند پنی زمیتھ بود رو گوشھ سالن نشسھیآرمان .  گھی مادیاالن م -

 از پلھ انیک.  واری داده بود بھ دھی بود و سرشو تکدهی پوشیکرده بودن ، سرتا پا مشک
 ھی بخلی خودشھ توش وسافی کایب:  رضای داد دست علی دستفی کھی و نییھا اومد پا

 !   باشھدیھم با
 .   ندارهی حسیب –
 .  بزن ازش خون نرهھیبخ!  ؟ھی چی حسی مشروب خورده بشھیدو تا ش –
   ؟ھی چفی تکلشی مستدی و از سرش پرمیاومد – 
 .   بزندهیخوب تا نپر -

 نیخون آرمان دوباره زم.  نشست بغل دست آرمان و باند دستش رو باز کرد رضایعل
 بدم صی تشختونستمیم.  کرد ی مھی و گرگفتی مییزای چی لبریرو پر کرد ، آرمان ز

 .   انداختمانی نگاه بھ کھیواد بگھ  خی می چانیک
 !   باالمی برایب:  انیک
 !  ؟شدهیچ –
 .  گمی بھت مایب –
 ی دخترھی گفتم آرمان از ادتھی:  انیک.  می نشستانی اتاق کی طبقھ باال و تومی رفتانی کبا
 !  ؟ومدی دانشگاه خوشش میتو
 .  اصل مطلب_
 .  ی آروم باشدی بای ولیشی می عصبدونمیم –
 . حرفتو بزن –
 ...  ی کنم ولیمن خواھر ندارم کھ بگم حستو درک م_ 
 ...  انیک –
 .   کردهدایآرمان االن اون دختره رو پ –
  خب ؟_
 سال خواھرتو فراموش نکرده ٥ھنوز بعد از ...  ومدهیآرمان از خواھرتو خوشش م -

 .  خواھرتھرهی، ھنوز گلوش گ
 ولم رضایعل:  آرمان رفتنی کلنجار مرضای ، آرمان و علنییبلند شدم و رفتم طبقھ پا 

 .  کن ، ولم کن برم
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 .   آرمانسای وا؟یکجا بر: رضایعل
ولم .  رو بذارم کنار ی ترس لعنتنی بار کھ شده اھی خوامی ، مدهی سپشی برم پخوامیم –

 .ولم کن!  رضایکن عل
 بھ دی و سرشو کوبسادی واواری آروم نداشت کنار دقھی دق١آرمان کھ تا اون لحظھ  
!  آرمان ؟ی کنی مکاریچ:  انیک.  دور کرد واری و آرمان رو از ددی دوانیک.  وارید
   داداش من ؟ی کنی مکاریچ

 .   کنم ؟ تو بگوکاری چانیک:  رفتھ گفت لی تحلی صداھی با آرمان
  حموم کجاست ؟:  بود آروم دم گوشش گفتم سادهی کنار من وارضایعل
  چطور ؟_
 .   بشھخیبرو ، وان رو پر کن آبش  -
 .  شھیحالش بد م –
.  برگشت و اشاره کرد کھ تمومھ قھی بعد از چند دقرضایعل.  نباشھ تیتو برو کار –

 بھ میدی ما راه افتاد ، رسی جلورضایرفتم جلو دست آرمان رو گرفتم راه افتادم عل
 کار رو تکرار نیفعھ اچند د.  آب ریحموم گردن آرمان رو گرفتم و سرشو بردم ز

  کردم
 ! بسھ!  انیبسھ ک! بسھ :  آرمان

 بھ شیشونی صورتش پخش شده بود ، پی توسشی خی زد و موھایآرمان نفس نفس م 
آرمان کھ تا اون .  ومدی زده بود زخم شده بود و خون مواری کھ بھ دیخاطر ضربھ ا

 تمیمن کھ عصبان. رد  من جا خودنی آب با دری سرشو برده زانی کرد کیلحظھ فکر م
 و نی زمیآرمان افتاد رو.  ان صورت آرمی مشت زدم توھیھنوز سرجاش بود 

 .  نشست
! آرمان ، پاشو داداش .  ی نشیحاال خوبھ قرار بود عصب:  سادی اومد و جلوم واانیک

 .  ومدی نشست کنار آرمان و صورتش رو نگاه کرد ؛ گوشھ لبش خون مانیک! پاشو
 ...  داغون!  پسر یداغون:  انیک

 ندارم ، بھ ی شوخی با کسدهی سره سپی زدم کھ بدوننویا! خوب گوش کن آرمان :  من
 بھ سرت یی چنان بالی کردتی رو اذدهی سپکباری ی بار حتھیقرآن قسم اگھ بفھمم 

 نیشاھ.  ی بشمونی کردنت پشی کنم کھ از زندگی می کارھی ، دای اون سرش ناپارمیم
 بھ خاطر اون آشغال دهی االنم سپنی تھش شده ای است ولدهی عاشق سپگفتیھم مثل تو م

 یول.  ی بگو کھ دوسش داردهی دوباره بھ سپی خوایحاال اگھ م!  داره ی قلبیناراحت
 .  ی دونی و تو حاال خودت مدونمی من میاری بگھ نھ و تو دوباره اسمشو بدهیاگھ سپ
 و رفتم خونھ رونی زدم بانیاز خونھ ک.  گفتی نمیزی ساکت نشستھ بود و چآرمان
 .   تلفن رو روشن کردمریغامگی خونھ لباسامو عوض کردم و پدمیرس. خودم 

   خدافظ.  ستی نفتتی ؟ امشب کھ شییالو آراسپ کجا:  اولم از آنجال بود غامیپ
 توی ؟ چرا گوشییکجا.  مھی و ن١١آراسپ نگرانم ساعت :  دوم ھم از آنجال بود غامیپ

 ...  نمتی ؟ اگھ ببیدیواب نمج
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 شی گفتھ بود آزماییایالو آراسپ من وقت دکتر دارم ، دکتر آر:  دهی سوم از سپغامیپ
 . خدافظ.  یگفتم کھ خبر داشتھ باش.  ششیبدم بعد دوباره برم پ

 .  دهی زنگ زدم بھ سپعی مال امروز بود سرغامیپ
  بلھ ؟:  دهیسپ
 !  دکتر ؟یری میسالم ک -
 .   رو امروز گرفتمشمیجواب آزما.  رمیسالم فردا م –
 ...   نھای یدی فھمیریتنھا نم –
 ! ؟ی زنی خب چرا داد ملھیخ! چتھ ؟ –
 !  ؟ی خودت نرشھینم – 

 ! ؟ی شدیموج!  کنم اگھ نرم ؟کاریچ –
   رو بده آنجال ببرهشیجواب آزما – 

 ! تو چتھ ؟.  کنھ نمی دوباره معادیخب با –
 !   خدافظیچیھ –

 ! بلھ ؟:  زدم بھ آنجال زنگ
 .   آرمانشی بره پدهی سپیذاری فردا نمگمی می چنیآنجال خوب گوش بده بب –
 .  منم خوبم! سالم  –
 ! سالم!  دیببخش –
 .  حاال چرا نذارم!  سالم آقا کیعل -
 .  ستی کھ نشتی پدهیسپ –
 .  نھ بگو –
 دهی اگھ فردا سپرهی بگمیً آرمان خوب فکر کنھ بعدا تصمخوامیبا آرمان دعوام شده م –

 آرمان تا شی بره پدهی حرف بزنھ پس نذار سپدهی ممکن بدون فکر کردن با سپنھیرو بب
 .  بھت بگم

   ؟یگی نمیزی چی ؟ مگھ نگفتیچرا با آرمان دعوا کرد –
 .  حرف گوش کن.  نگم امشب نشد یزی بھم نگفتھ چیقرار بود تا وقت -
 .  باشھ –
 .   بھ کارام برسمی نداری خب من کار دارم اگھ کارلھیخ –
 .  نجای اایمادر جون گفت کھ فردا ب –
  چرا –
 .   با ھممی شام بخوردییای بمی ھم نبودشی وقتھ پیلی گفت کھ خدونمینم –
 .   بھ بابایدی رو می گوشقھی دھی شام یآخ گفت –
 .  سایچند لحظھ وا –

  الو ؟:  بابام
 !  سالم بابا -
   شدهیسالم چ –
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 .  رو بدمی سرھنگ محمدغامی زنگ زدم کھ پستی نیزی چیچیھ-
 ! خب ؟ –
   بھش ؟نی شام بددیگفت با –
 !چرا ؟ -
   درجھ گرفتمعیترف – 

 پسرت یلیل) : بابام مامانم رو صدا کرد . (  میدیباشھ شام ھم م! مبارک باشھ بابا  –
 )  صداش کنھیلی عادت داشت لشھی بود اما بابام ھمالیاسم مامانم ل. ( سرگرد شده 

 ! الیبگو بھ جون ل:  دمی مامانم رو از پشت تلفن شنیصدا 
 !   خودت بپرسایب –پدرم  

 گھ؟ی می شده ؟ بابات چیالو آراسپ جان سالم مادر چ:  مامانم
 .  نی شام بددی باگھی ددیببخش! سالم مامان _ 
 .   پسرمی برامیدی نداره شام ھم مبیع –
 .  ی نداریکار.  نمتونیبیمامان من کار دارم فردا شب م –
 !  نھ مادر از من خدافظ –
 .  خدافظ –

 !  جناب سرگرد ؟یچرا زودتر نگفت:  رو گرفت و ی گوشآنجال
 !  افتادم ؟ی چھ روزادی ی دونیم. االن کھ گفتم  –
 !  ؟یچھ روز_
 .  سمی کھ پلیدی بار فھمنی اولیا و بری کرددایھمون روز کھ لباسم رو پ –
 .  نمتی خواد کھ با اون لباس ببیدلم م –
 باشم دی بایمگھ شکل خاص!  یشی می چھ شکلنمی ببخوامی بپوش میاون روزم گفت –
 ! ؟

 ...  !  ی کھ نھ ولدیبا_ 
 !  ؟ی چیول –
 !  ی بری دلمو مشتری اون موقع بیول –
 ! گھی لباس ددهی نشنیبھ حق حرفھا –
 ممنون دیبا.  بود ینطوری امینھ من بودم نھ زندگ!  لباس نبود نی اگھ ای دونم ولیم – 

 .  لباست باشم
 ! تورو نداشتم!  لباسم باشم چون اگھ نبود نی ممنون ادیمنم با! آره  –
 .  دوستت دارمشتری لباس بنی ای خاطر کھ تونی بھ ادیشا –
 !  دیشا_ 
   ؟ی نداری کارنمتیبیفردا م –
 ! نھ برو بھ کارت برس -

 .  خدافظ_ 
 !  خدافظ –
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 .   نکنھکارتیآراسپ خدا بگم چ:  دیآنجال من رو کنار کش)  شب ٩روز بعد ساعت ( 
  شده مگھ ؟یچ –

خودم بھ .  رو قانع کردم کھ نره مطب آرمان دهی سپی امروز بھ بدبختگھی دیچیھ_ 
   رو دادم بھ آرمانشیجاش رفتم و برگھ آزما

  بعدش ؟ –
 مطمئن بود کھ کار تو ششی نرفتھ پدهی شد کھ چرا خود سپی عصبی آرمان کلیچیھ -

 .   بزنھ خوب فکر کنھدهی خواد بھ سپی کھ میی اون بھ حرفایخوایمنم گفتم کھ تو م
 روبراه نشده با عجلھ رفتار دهی سپتی کھ وضعی حرف زدم کھ قانع بشھ تا وقتباھاش
 . سکوت کردم. نکنن 

 .  شیبھ اون روز انداخت... آراسپ تو : ال آنج 
 ! کدوم روز ؟ -
 .   ھم زخم بودشیشونی چشمش کبود بود ، پریدستشو با باند بستھ بود ، ز –
 .  نھ ھمش –
   ؟تشی ؟ چرا انقدر داغون بود وضعی کردکاریپس باھاش چ –
 ی سرھی.  نھی چشمش بھ خاطر ھمری زیً مشت زدم بھش کھ احتماال کبودھیمن فقط  -
 .  واری بھ ددهی سرشم کوبدهی شکونده کھ دستش رو برزی و موانی و لشھیش
 !  دنشی با ددیترسی باھام وگرنھ مومدی ندهیچقد خوب شد کھ سپ –
 نشی و ببانی بمارھاشی بتی باشھ کھ بذاره با اون وضعنی مغرورتر از اکردمیفکر م –
 . 
 .  نذاشتھ بود –
 !  ؟ی چیعنی –
 مطبش بود ، ی توششی بره پدهیفقط چون قرار بود سپ!  نبود چکسی مطبش ھیتو –
 .   رو کنسل کرده بودمارھاشی بھیبق
 !  ؟یدونیتو از کجا م -
  حرف بزنم؟دهیمن با سپ.  ھم نبود شی منشیخودش گفت حت –
  نھ -
  چرا ؟ -
.  گفتمی موگرنھ خودم .  نداره ی ادهی بگھ حرف زدن من و تو فادیخود آرمان با -

 .   کنھری کھ من و غافلگی تازه دارزی چھی تو ھر دفعھ یراست
   ؟ھیمگھ چ -
  خوب شدم ؟.  داد ادمی دهیسپ:  و دیآنجال خند.  ی ببندی لبنانتوی داده روسرادتی یک -
 شوی رو باز کردم با دقت روسرشی کنار روسررهیگ.  ی اختھی االن بھ ھم ریآره ول -

 نھی ببی کسنکھیقبل از ا.  بستم رهی رو با گشیرو مرتب کردم و دوباره روسر
 .  دمی رو بوسشیشونیپ
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آراسپ !  نیحالمو بھم زد.  بدبخت لیزن ذل! َاه ! َ گفت اه طنتی و با شدی سر رسدهیسپ
 می برای کنن با ، بابا آنجال توھم بی شطرنج بازخوانی منکھی سرھنگ مثل اشیبرو پ

 . یری شوھرت رو کار بگنی مخ ایسی وانجای انکھی ای جاآشپزخانھ
 . باشھ اومدم:  آنجال
 ...   بابام و سرھنگشی رفت و منم رفتم پدهی با سپآنجال

 
 
 

 دهیآرمان و سپ:  ستمی بفصل
 
 
 روزا نی ایتو.  شده ضی مردهی سپھی چند روزھیآنجال خبر داده بود ) ھفتھ بعد  ٣( 

 اداره زود یکارم تو!  دهی سپشی رفتم پی مدی بانی شده بود ، با وجود اادی زیلیکارم خ
 خوب شده بود و تا چند روز بعد نی آبتیوضع پا.  دهی سپشیتموم شد و آماده شدم برم پ

 !   ادارهگشتیبرم
 اطی حی رو تونیماش.  بود و منتظر بود سادهی دم در وای خونھ آنجال با ناراحتدمیرس

   خونھیم توپارک کردم و رفت
 .  سالم:  من

 .  سالم:  آنجال
 !  ؟ھینطوری چرا اافتیق_
 یچیھ –
 ! حالش چطوره ؟دهیسپ – 
 . شھیروز بھ روز بدتر م.  سیًاصال خوب ن – 
   ؟ھوی شده ینطوریچرا ا – 
 !  دونمینم -

 آروم دهیسپ.  دهی رفتم اتاق سپھی رو دادم دست آنجال و بعد از سالم کردنم بھ بقپالتوم
 ، از تب داشت شیشونیدستمو گذاشتم رو پ.  بود لپاش از تب سرخ شده بود دهیخواب

 !  سوختیم
 !   سردهیلیسالم دستات خ:  شد داری بدهیسپ
 !   دکترمی پاشو بریپاشو آبج –
 !  نھ حالم خوبھ –
 !  نی پاشو آفرادهیتبت ز –
 !   رفتم دکترشی چند روز پنیھم –
  می نداره پاشو بربیع –
 .   خواد داداش حالم خوبھینم –
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 بدم کھ صی تشختونستمیم.  زد کی لبخند کوچھی تخت بلند شد و نشست ی از روآروم
 .  ادی زیلیناراحتھ اونم خ

 !  شده ؟یزی چدهیسپ:  من
 !  نھ –
   واسھ قلبت ؟ییای دکتر آرشی پیدوباره رفت –

 !  آره رفتم:  لب گفت ری آروم زنویی سرشو انداخت پادهیسپ
 .   ساکت بوددهی نگفت ؟ سپیزیخب چ –

بغلش .  گونھ اش ی قطره اشک افتاد روھیسرشو آورد باال و !  باال ریسرتو بگ:  من
 رو دهی کردن سپھی طاقت گرچوقتی بود ھدهی امونم رو بردهی سپیکردم ، ھق ھق ھا

 .  نداشتم
 !  گفت ؟ی آرمان چی گینم:  من
 ... داداش –

 .  اش نذاشت حرفشو ادامھ بدهھی ھق گرھق
 ...   نگویباشھ آبج! باشھ :  من
 . رونی آروم شد از اتاقش اومدم بنکھی از ابعد

 .  بودن تھراندهی رسشی چند روز پنیاسمی و نبیز!  ییسالم دا:  اومد جلو نیاسمی
 !  سالم: من  

 !  ، خالھ خوب شد ؟ییدا –
 و دی دونیاسمی.  نیبرو آفر!  حالش خوب بشھ دی شاششی پیتو بر اگھ ی ولیینھ دا –

 .  دهی اتاق سپیرفت تو
  اتاقشی تومی صدا کردم و رفتآنجالرو

 !  ری رو بگیلیشماره ل: من  
   شده ؟یچرا چ –
   ؟یخب بگم چ!  ریتو فقط شمارشو بگ -
  ریآدرس خونھ آرمان رو بگ -
 نھ –
  چرا ؟ – 
 . ی کنی باھاش دعوا میری منکھی ایبرا -
 .   گفتھدهی بھ سپی خوام بدونم چیم – 

 ... یریگفتم کھ م –
 .   رو کھ گفتم بکنیآنجال با من بحث نکن کار – 

 آدرس قھیبعد از چند دق.  رو گرفت یلی برداشت و شماره لشوی گوشی با ناراحتآنجال
 .  خونھ آرمان منتظر بمونم راه افتادم بھ سمت نکھیبدون ا. آرمان رو گرفت 

 ! شده؟یسالم چ: آرمان . آرمان پس از چند لحظھ اومد دم در .  درو زدم زنگ
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.  آرمان کنترلم رو از دست دادم دنی شدم با دی منفجر متیمن کھ داشتم از عصبان 
 !  ؟ی گفتی چدهیبھ سپ:  واریرفتم سمتش و چسبوندمش بھ د

  شدهیچ –
 !  جواب سوال منو بده – 

 حناق گلومو گرفتھ بود و جرئت ھی سال مثل ٥ نی ای کھ تویھرچ! حرف دلمو  –
 . گفتنشونداشتم

 سا؟ی روبھ راه نشده وادهی سپتی وضعیمگھ بھ تو نگفتم تا وقت –
بھش گفتم کھ واسم مھم !  ذھنش حک کرده پاک کنھ ی رو کھ توی ترسیگفتم اون -
   کردهیدی چھ تھدی عوضی اون پسره سین

 حاال حاالھم گھی دزی نھ چشھی کھ بھش وارد مھی قلب اون بھ خاطر فشار احساساتتپش
گفتم کھ .  آشغال رو فراموش کنھ نیبھش گفتم کھ اون شاھ.  شھی تپش درست نمنیا

 ... نینگران من نباشھ ھم
   پشتمواری دادم بھ دھی آرمان رو ول کردم و تکقھی

 ... لعنت! لعنت بھ من !  نیلعنت بھ شاھ:  من
   افتاده ؟ی اتفاقدهی سپی شده ؟ برایچ –

 .   جوابشو بدم رفتم خونھ خودمای آرمان گوش کنم ی حرفاھی بھ بقنکھی ابدون
 مادر آرمان زنگ گفتی کردم می آنجال فکر میھنوز داشتم بھ حرفا) روز بعد  ٢( 

 فردا ی برادهی گفت سپیآنجال م.  گذاشتن ی آخر ھفتھ قرار خواستگاریزده و برا
 .   بھتر شدهیلی آرمان و حالشم خشیوقت داره پ

 حاضر دهی سپی مراسم خواستگاری داشتم خودمو براادی کار زنکھی ھفتھ بود و با اآخر
 من یآرمان جلو.  ی کرمرھنی پھی سوختھ تنم کردم با ی کت شلوار قھوه اکی! کردم 

 یکت و شلوار سرمھ ا ھی.  کرد ی رو با دستمال پاک مشیشونینشستھ بود و مدام پ
 . ی مشکرھنی پھی بود با دهیپوش
نگاھش رو دوختھ بود بھ .  رو بھ ھمھ تعارف کرد و نشست یی چای با خونسرددهیسپ
 بدبخت نگاه نکن مگھ طلب نی بھ اتیانقدر با عصبان:  آنجال آروم زد بھ دستم نیزم
   ازش؟یدار

 ... ستیدست خودم ن -
 !   کنی سعی دونم ولیم_

 از یزی خانم دختر چدهیسپ. ماشاهللا ؛ ھزار ماشاهللا :  زدو ی لبخندھی آرمان پدر
 .   کم نشدهشونیخانوم
  کم ندارهیزی چیی پسر شما ھم از آقانیلطف دار:  پدرم

 !  ستنی نی راضادی پسرتون زنکھیمثل ا –
  چون فاصلھ دی حساسھ شادهی رو سپادی زیکمی ستیآراسپ دست خودش ن:  مادرم

 .   کمھشونیسن
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 نی ھممی اومد خواستگارنی کھ حسی برادرمنم وقتنینطوریھمھ برادرھا ا:  مادرآرمان
 بھم زدن ھیواال ما قض.  م،یحاال بگذر.  ومدی خونش درنمیزدی بود کارد میطور
 . میدی رو از آرمان شنشی سال پ٥ ینامزد

  رونیبلھ خدا لعنت کنھ اون شاھ:  مامانم  
    دوتا جوون رو ازھم جدا کردننی کھ انھی نبری خیبلھ واقعا الھ - 

 زاینچی امشب رو با انی کردن دست بردارنیخب خانم ھا بھتره کھ از نفر:  آرمان پدر
 دیخراب نکن

 بلھ حق با شماست:  پدرم
  برن باھم حرف بزنندیخب اگر موافق باش: مادر آرمان  

 .   بگمیزی چدی من بادیببخش:  دهیسپ
 !  زمیبگو عز : آرمان مادر

 .... ی ولگفتمی رو مزی و ھمھ چدمیترسی نمشی سال پ٥ ھمون دیمبدونم کھ با... من _ 
  ستی تو نری تقصیچی ھزمی حرف رو نزن عزنیا: آرمان مادر
 ی رفت چنی کھ شاھی اگھی دلی کنم دلی سوال رو منی کھ ادیدخترم ببخش:  آرمان پدر

  بود ؟
پدرش براش شرط گذاشت کھ اگر با دختر عموش ازدواج نکنھ سھم االرثشو بھش  -

 .  خواد با دختر عموش ازدواج کنھیاونم گفت کھ م.  دهینم
 شنی مدای پییچھ آدما:  آرمان لبخند زد مادر

 ی توشی رو سال پنی شرکت شاھرفتی مدی شرط رو نداشت بانی اگر ایحت:  من
 دی خودشم افتاد زندان ھرچند کھ بامیاچاق مواد جمع کرد بھ جرم قرانی و اکایآمر

  کجاستستی دوباره آزاد شده منتھا معلوم ننکھی اما االن مثل اکشتمشیم
 ی براھی اونم امشب ؛ امشب شب شاددی بابا تروخدا بحث اون آدم رو نکنیا:  آنجال

  دهیآرمان و سپ
     دی کننیری آنجال دھنتون رو شگھیراست م:  مادرم

قرار عقدشون .  و آرمان برگزار شد دهی سپیجشن نامزد)  بھمن ماه ٢٧دو ھفتھ بعد ( 
 و خنده ھاشون ھمھ را ی کرده بودن شادریی اونھا تغیھر دو.  بود گھی ماه دھی یبرا

 کورس دو یآرمان تو.  و سرحال بود طونی مثل سابق شدهیسپ.  کرد یخوشحال م
 . ًواقعا دست فرمونش حرف نداشت.  شد رندهد ، ب داده بوبی ترتانی کھ کشیشب پ

 بود با دهی رنگ پوشیری کت شلوار شکیآرمان .  جشن دعوت بودن نی ای توھمھ
 دوچندان شییبای بود و زیری ھم لباسش شدهیسپ! ً ، واقعا جذاب بود دی سفرھنی پکی

 کھ تازه راه لی کردند دنی می دنبال ھم و شاددندی دوی مانای و آرنیاسمی. شده بود 
 .  کردی میتابیب لوفری بغل نی گرفتھ بود توادیرفتن 
 و بھزاد کنار ھم نایآنجل.  دنی خندی و مادر آرمان گرم حرف زدن شده بودند و ممادرم

 ؛ دستشو میمنو آنجال ھم کنار ھم نشستھ بود.  زدن ینشستھ بودن و با ھم حرف م
.  زد ی سبزش برق می بود و چشمادهی پوشییموی لباس لھی.  دستم یگرفتھ بودم تو
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ھمھ .  باغ نشستھ بودن ی ھم توھی بودن و بقھ سالن خونیچند تا از مھمون ھا تو
 نبود داشتم ی خبردهی نگاه کردم بھ اطراف از آرمان و سپھی! سرگرم کارشون بودن 

.  دنبال صدا دمیبلند  شدم و دو.  اومد دهی سپغی جی گشتم کھ صدایبا چشمم دنبالشون م
 دی دوی من مسر آنجال پشت.  اونجا نبود یکس.  ومدی گوشھ خلوت باغ مھیصدا از 

 ی نشستھ بود رودهیسپ.  دهی بھ سپدمیرس.  حرکت کرده بودن غی جیھمھ سمت صدا
 ی پھلوش و سعیآرمان دستش رو گذاشتھ بود رو!  بغلش بود ی و سر آرمان تونیزم
لباس آرمان پر از خون بود و .  گفت کھ آروم باشھی مهدی کرد لبخند بزنھ و بھ سپیم

 آرمان رو انیمن و ک.  بود ی ھم خوندهی رفت لباس سپی داشت خون ازش منطوریھم
 نی ترکی بھ نزدمیخودمونو رسوند.  می ھا کردنی از ماشیکی و سوار میبلند کرد

 ی سالن جلویتو دهیسپ.  و بعد از پر کردن فرم آرمان رو بردن اتاق عمل مارستانیب
  ،   کردی مھی بود و گرسادهیدر اتاق عمل وا

  کرده ؟نکاروی ای ؟ کھوی شدیچ:  من
 باال واری ھم از دگھی دیکی نی آرمان تلو تلو خورد و افتاد زمدمی دونم فقط دینم -

 .   اونوردیرفت و پر
 !  ؟یدی ندافشویق –
   گوش ندادمدشی بھ تھددمشی دی روز قبل خواستگار٤...  نھی کار شاھدونمیم!! نھ  –

  حالت بد شده بود ؟یدیاون د:  من
  ارهی سرآرمان میی بالھیگفتھ بودباالخره ... بودم دهیآره ترس:  دهیسپ

 ...  ستیآراسپ ببرش خونھ حالش خوب ن! بس کن:  آنجال
 .... رمینھ نم_ 
 .  میدی دکتر رو دمی ساعت و نکی از حدود بعد
 !  ؟شدیچ:  رفت جلو عی سردهیسپ
 شھ ی از دست داده کھ اونم حل میادی نبوده خوشبختانھ فقط خون زیزخمش عمق –

 آنجال نی خبر افتاد زمدنی بود بعد از شندهی رنگش پری کھ حسابدهیسپ!  نینگران نباش
 و ی با پافشاردهیشب ھم سپ.  مارستانی کمکش کردن و بردنش بھ محوطھ بلوفریو ن

 بھ خونھ میدیرس.  برگشتن خونھ ھی بقمارستانیب یمادر آرمان موند تو ھمراه یلجباز
 با نیآبت.  می وارد باغ شدی ھمراه سرھنگ محمدمیدی رو دم در دسی پلی ھانیکھ ماش

 اومد جلو و سالم ی سرھنگ محمددنی کرد با دی صحبت میی جناشگاهیمسئول آزما
 لمیف: من .   نشون دادلمی فھی و زیبعد از آزاد باش ما رو برد سمت م.  داد ینظام
 !  دم دری ھانیدورب

   ؟ی شناسی رو می پورشھ مشکنیتو ا. آره  –
 نھ -

   ؟یشماره پالکش رو برداشت:  سرھنگ
 برگھ ھی و دیفرزام اومد جلو ، پا کوب.  ومدهی ھنوز جوابش نیبلھ دادم استعالم کنن ول -

 . نیداد دست آبت
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 ! نیجواب استعالم شماره پالک ماش:  کرد  با تعجب بھ برگھ نگاهنیآبت
  خب ؟_ من
 ...  دهی ھم خرشی ھفتھ پکی!  نھیمال شاھ -نیآبت
 ...  نی اگھ بزارسرھنگ–من

 .   رهی فردا خودش منی آبتی پرونده برانینھ ا –سرھنگ
 میمن و آنجال رفت.  در مھر زدن ی شد و روھیخونھ تخل.  و راه افتاد دی پا کوبنیآبت

 .   خونھ خالم شدنی راھھی من و بقیخونھ 
دوباره !  از مبالیکیآنجال نشست رو .  انداختم و در رو باز کردم دی خونھ ، کلمیدیرس

 ی دامن آبھی بود با دهی پوشییموی لباس لھی داشت ، می مالشی آراھی نگاه کردم بھش ؛ ھی
رفتم سر . زد  لبخند ھی.  زد ی سبزش برق می ، چشمادی رسی کھ تا زانوش میکاربن

  رو پر از آب کردم و دادم بھ آنجالوانیل.  آب وانی لھی با اشتم آب بردی بطرھی خچالی
 ! 

 !  یمرس:  آنجال
 .  دمی رو سر کشیبطر

   بوده ؟یمعلوم نشد ک:  آنجال
 .   مظنون ھستھینھ فقط  -
 !  ؟رانھی برگشتھ ایک –
  شی ماه پھیحدود .  تازه برگشتھ نکھیمثل ا  –
    تب کرده بودی اونجورنی شاھیدھای بھ خاطر تھددهی خدا پس سپیییوا_ 
 !  زهی کھ آرامش خواھرم رو بھم بریزاده نشده کس.  شونمش ی ماهیبھ خاک س_ 
 !!  آراسپ -
 ! ھوم ؟ –
   امشب بھش فکر نکنھیالاقل !  کنمیازت خواھش م –
 !   کنمی میسع –
   افتادم ؟ی چادی ی دونیم –
   ؟یچ -
 !  ھرچند اونموقع مرتب بود.  داشت ی کھ اومدم خونھ ات برام تازگی بارنیاول -

 .  وقت ندارم جمع و جور کنم:  دمیخند
 .  کنمی نداره من جمع و جور مبیع –
   سر و وضع ؟نیبا ھم_ 
  کار کنم ؟یچ! نھ ! آھا  -
 دست نزن گھی دزیفقط بھ چ!  کمد لباس مونده باشھ ، برو نگاه کن یفکر کنم تو - 

 .  زهی ریپرونده ھام بھم م.  زیًمخصوصا م
 .   خب باشھلھیخ –

 ! نی ببایآراسپ ب: سادی سمت اتاق کھ دم در وارفت
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   رو ؟یچ -
 !  بخدای اونھید.  ھست واری دی مشتت رویھنوز جا -
 لباساتو عوض کن دختر – 
 . شن کنضبط رو رو:  رونی ربع از اتاق اومد بھیبعد از ! باشھ  – 
 !  ؟یواسھ چ – 

 .   تونم کارمو بکنمیبدون آھنگ نم –
 !  ؟ستیتو گشنھ ات ن!  جا ھی نی خواد بشینم –
  ؟یتو چ! ًفعال نھ  –
 ادی زیکمی -
 !  ؟یتخم مرغ دار – 

  بازم تخم مرغ؟ خستھ شدم از بس تخم مرغ خوردم –
  ؟یخوریچرا ؟ مگھ ھرشب تخم مرغ م -

 ! ستمی درست کنم بلدم نیزی وقت ندارم چگردمی اداره کھ برماز
 !  ستی خونھ ات نی ھم کھ تویچی تونم االن درست کنم ھی نمی اگھی دزیخب چ_

 و یفقط تخم مرغ دار.  ی خالیخال! نگاه کن :  سادی رو باز کرد و کنار واخچالی در
 ...  ھست با دوغ وجمی ھوازیگوجھ و پ

 !  ستی توش نیچیخوبھ ھ -
  ؟ستیت نمگھ گشنھ ا –
 !   شھی سر و تھ بندمی املت بزن بخورھیچرا بابا  -
   خبلھیخ –

 و دمی مبل دراز کشیمنم رو.  و آنجال شروع کرد خونھ رو جمع کردن می خوردشام
 .  چشام و بستم

 !  آراسپ:  سادی سرم وای باالآنجال
 .   ندادمجواب
 !  ؟یآراسپ خواب –آنجال

 .  نھ –
 .   تختت بخواب  خبیپاشو برو تو –
   ؟ی خوابیاونوقت تو کجا م –
 .   مبلیرو -
  نھ بابا –
   مبل بلند شدم و آنجال رو بغل کردمیاز رو.  اتاق ی بخواب من تونجایخب تو ا  –

 !  ؟ونھی دی کنی مکاریچ:  آنجال
 !   تویراه حل من بھتر از راھکار ھا –
 .  ھی راھکارت چیخب تو کھ نگفت –
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 تخت و خودم کنارش یدر اتاق رو باز کردم ، آنجال رو گذاشتم رو.  ینی بیاالن م_ 
 ! آراسپ ولم کن خفھ شدم: آنجال .  و بعد دستام رو قفل کردم دورش دمیدراز کش

 !   بخوابری بگی زنی چقد حرف مسیھ -
 ! توروخدا ولم کن –
 !   ؟ینخوام چ – 

 بھ مادرجون بگم ؟؟_ 
  شوھرم بغلم کرد ؟یگی مثال ؟ میگی میچ_ 

  آراسپ)  دمیلباشو بوس...(حاال :  غنچھ کرد لباشو
  مارستانی اونروز دم بی بعدم تالفی خودتھ صد دفعھ گفتم نکن لباتو اونجورریتقص_ 
 .  نوموخوام_ 

   خوامیمنم نم:  دمشی و دوباره بوسدمیخند
 .    کردن خوابش بردی  و بعد از شوخدیخند

 .   زدنی آروم باھم حرف مدهیآرمان و سپ ) ٩ساعت . فردا شب  -( 
 .   منتظرتھنمی ماشی آنجال تومارستانی محوطھ بی برو تودهیسپ:  من
   ؟لویباشھ فقط چند ک –
 یچ -
 !  اهینخود س – 

   لبخند زد و رفتھی دهیسپ. ھرچقد صالح بود  –
 !  خب بگو:  آرمان

   بود ؟ی کیدیتو ند –
   رو تکرار کردنیفقط حرف شاھ! نھ  -
 !  ؟یدی رو دنیمگھ شاھ –
 .  ختی اومد و مطبم رو بھم رشیچند روز پ_
   گفت ؟یچ –
   برسھدهی دستت بھ سپذارمی نمی ولکشمتیگفت م!  کرد دمیتھد -
 !  ؟یگیچرا االن م –
 !   نھای بوده نیحاال شاھ.  شھی نگران مدهی وقت سپھیگفتم  –
 قرض داده نشمی ھمون ساعت ، ماشی بوده تویی جاشبی گفت شاھد داره کھ دنیآبت –

 .  اندازمی مرشیباالخره گ. بھ دوستش 
 .   امدهینگران سپ – 

 چرا –
 .   دنبالشھنیشاھ – 

 .  مھی ماه عروسنیًتو فعال سرپاشو ، آخر ا!  دمی مبشویترت. تو نگران نباش  –
 !  مبارکھ –
 !  قربون شما –
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 !   نگاه کن شوھرتولی زن ذلیگیاونوقت بھ من م:  و آنجال وارد اتاق شدند من دهیسپ 
شوھر .  خوام آقا حواست باشھ ی نملیمن شوھر زن ذل:  روشو کرد بھ آرمان دهیسپ

 .  ی آل شدهی کنم ای می کارھی ی آلم نباشدهیا
 !  ؟ھی آلت چدهیخب ا:  آنجال

 !   باشھلیبی سگ سدی بایبھ قول خودم و فاط:  و دی خنددهیسپ
  گھیفاطمھ م!  ؟یچ:  آرمان

 !  گمی رو میلی سھی فاطگمیدخترخالھ تورو نم –
   قا؟ی دقنی باھمیآھا از ک –
 .   بودرستانمی ناب دوره دبقیرف –
  دانشگاهیجز بچھ ھا!  ؟ًقای دقی تا دوست دارچند–
 و درسا و غزل و نبی وفاطمھ فائزه و مائده و زسھی ونغمھ و نفمیفاطمھ ونس! بذار  – 

 .   خدا چقد دوست دارمیوا...  و ماینگار ش
 .  ی بشمرشوی بقخوادینم –
 .   باالستمیخب من روابط عموم!  جنبھ یب –
 ! بر منکرش لعنت_ 
 !  زھرا!  ، پرستو لوفری آدم رو نگفتم مثل  نیتازه کل_ 
  بسھ! باشھ ! باشھ  –

 ...  می کردی و خدافظمی زدی لبخندھی و آنجال من
 ، نای رفت ، آنجال برگشتھ بود خونھ مامانمی مشی پی زندگی طبق روال عادی چھمھ

 ی نھ از افسردگگھی راحت بھ وضع سابقشون برگشتھ بودن دیلی خدهیآرمان و سپ
 .  دهی سپی قلبی بود و نھ ناراحتیآرمان خبر

 بھش ی سال زندان٦ ی و کالھبردارکردی کھ درست میی بخاطر مزاحمتھانیشاھ
 انجام شده بود دھایھمھ خر.  من و آنجال آماده بود ی جشن عروسی برایخورد ھمھ چ

 دی بای برم خونھ خودم و گفتھ بودن تا روز عروسذاشتنی و آرمان نمنی و آبتانی، ک
 گفتن ی نفر ھم م٢ ، اون نای و آنجلدهیبھ سپ  خونم رو داده بودمدیکل.  باشم انی کشیپ

 .   عوض کردنزروی دادن و ھمھ چونی دکوراسرییکھ تغ
 
 
 
 
 
 

  رانایا:  کمی و ستی بفصل
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 از یکی رو دادم دست می عروسینیریش)  ی روز قبل از عروس١ –اسفند  ١٤( 
 رو نگاه کردم و بردم از شبی داتیگزارش کار عمل.  اتاقم یسربازھا و خودم رفتم تو

 بھ ی نگاھھیسرھنگ .  آماده بود ی گرفتھ بودم و ھمھ چی فردا مرخصیسرھنگ برا
 بعد یمونی منجای ھست تو ااتی عملھی امشب.  کارتون خوب بود نیآفر: گزارشم کرد 
 !   خونھیری ھم ماتیاز اتمام عمل

 !  ھست ؟یمشکل –
 .  اتی عملمیری میارینھ امشب من و عل_
 !ن؟یو معاف کرد تونم بپرسم چرا منی می کنم ولی سوال مدیببخش –
 .  رهی بگیقی باشھ تشوازی ندی کنم شای خودم برم و عملکرد سروان رو بررسخوامیم –
 .  چشم! از اون نظر  –
 ی ممی و تنظی رو بررسیھمھ چ.  و رفتم اتاق خودم دمیپا کوب!  ی بری تونیم –

 .   حواسش پرتھشی خواست بگن بخاطر عروسیکردم دلم نم
 نیجناب سرگرد ا:  دی اتاق و پا کوبی اومد تونی خودم بودم کھ آبتی کارھاسرگرم

 !  دتونھیپرونده جد
 .  زی می پرونده رو گذاشت رونیآبت)  اشاره کردم زمیبھ م(  نجایبذارش ا! آزاد  –

   دستت باشھیسروان گوش:  من
 چطور ؟ –
  ینطوریھم –

 .   آرمان اومدن جلو وانی ، کانی اداره رفتم خونھ کی از اتمام کار توبعد
 .  بھ بھ سالم آقا آراسپ:  انیک

   ؟یسالم شادوماد چطور:  آرمان
 .  اتھیکار اطالعات سخت تر از عمل!  می داشتاتیخستھ ام امشب عمل! سالم :  من

 . شھیپوستت خراب م)  گفت ی حالت مسخره بازھیبعد با (  برو بخواب ایب:  انیک
 .   طلبتیکی –
 !  کنھ مگھ نھ ؟ی مدیی تانجاستی دکتر ھم اایب –

 ری کار فردا تاثیً کال رونیکھ ا...  شھیخراب م! آره ! آره :  سر تکون داد آرمان
 . ی داشتھ باشیبرو بخواب انرژ! گذاره 

 !   دارمکاریمگھ فردا چ) : من کھ اصال حواسم نبود بھ آرمان نگاه کردم و  ( 
 .  گفتمینطوری ھمیچیھ:  پوزخند زد و گفت ھی آرمان

 کوفت کنم الاقل نی بدیزی چھیبابا !  شھی نوبت منم منی بندازکھی تیباشھ حاال ھ – 
 .  یمردم از گرسنگ

 ...  گول ظاھرتو خوردم!  باور نکردم یی شکموگفتی مدهیسپ: آرمان
 شروع کرد بھ یبعد بھ حالت شوخ...  بخور کھ از فردا توی شام مجردنی آخرایب:  انیک

 .   کردنھیگر
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کھ از فردا :  انی پشت کسادی بود دستشو زد بھ کمرشو وادهی کھ تازه از راه رسیلیل
 !  ؟یچ

 یسالم ک! ِا :  کھ جاخورده بود برگشت انیک!  می خندمونو گرفتھ بودی آرمان جلومنو
   ؟یاومد

 !  سوالمو بده: جواب .  پاشنھ بلندش رو درآورد ی کفش ھایلیل
 !   چقد فرق دارهنیبب!  خوره ی می از فردا شام متاھلیچیھ_
   خوشمزه تره ؟یکھ شام مجرد –
 !!  نھ -
 شی کنم تو برو پی من شام درست نممی ازدواج کھ کردای نداره آقا کیمورد! باشھ  –

 .   بخوریرفقات شام مجرد
 .  نھ بھ جون تو –

 !  رمیمنم م.  یبرو شامتو بخور خستھ ا:  زد بھ بازوم آرمان
 ! کجا ؟ –
   ؟ستیمعلوم ن –
 ... برو! چرا معلومھ  -

 نی فکر ھمچشی سال پ٣.  کھ افتاده بود فکر کردم ی برد ، بھ ھمھ اتفاقاتی نمخوابم
 دهی پوشی کاربنی آبی مانتوھی:  دمشی افتادم کھ دی بارنی اولادی.  کردم ی رو نمیروز

 چشمش و ی زده بود روی دودنکی عھی ، ی شال مشکھی جذب ، ی شلوار لھیبود با 
 ؛  کردی تفاوت نگاھم می شونش و بی افتاده بود رولششا!  نشی داده بود بھ ماشھیتک

...  در خونھ ی رفتھ بودم جلورپوشی و زی گرمکن مشکھی و دهی ژولیمنم با موھا
 .   رو برداشتم و شماره آنجال رو گرفتمیگوش

  بلھ ؟:  رو برداشت یبعد از دو تا بوق آنجال گوش!  نھ ای خوابھ نمی خواستم ببیم
   ؟یخوب! سالم  -
 ! ؟یداریب.  یمرس! سالم  -
  برهیآره خوابم نم – 

 .  نطوریمنم ھم –
 . ی کردی مکاریچ –
 .   کردمیفکر م – 

 !  ؟یبھ چ –
 ... بھ تو –
  چھ جالب_ 
   ؟یتو چ –
 .  کردمی کارو منیمنم ھم -
 ... !!  ادھایقانون  – 

 !  ھست ؟یچ –
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 ی مادتی کنھ و یً اونم قطعا بھ تو فکر می فکر کنی کھ اگھ بھ کسگھی قانون منیا –
 .  افتھ

 !  گفتھ ؟یک –
 .   بھ من گفتدهیسپ –
   ؟ی کھ مرده چی فکر کنیکیاگھ بھ . من قبول ندارم  –
 تازه قانون احساساتم ی افتی مادشی کنار تو ھست پس تو شھیخب اون روحش ھم -

 !  ھست
   ؟ھی چیکی نیا –
ً اونم قعطعا ھمون حس رو ادیً مثال ازش خوشت بی داشتھ باشی حسھی نفر ھیاگھ بھ  -

 .  ذرهھی شده باشد ینسبت بھ تو داره حت
  ھی من درآوردیقانونھا – 

 .   ثبت شدسترینھ خ –
 .   بگمیچ –
 .   کنجکاومیلیخ –
 !  ؟یراجع بھ چ –
 ...   خونھ رودنی چی چھ جورنای و آنجلدهی کھ سپنیا –
 .  نمی ببخوامیآھان آره منم م –
 !  آراسپ –
 !جانم ؟ –
 ... یچیھ – 
 . می شداری بدیفردا صبح زود با.  بھتره می بخوابگمیم – 
 .  ریباشھ شب بخ – 

 .  ریشبت بخ –
 دنبال عروس ی بردیبا! پاشو بدبخت :  انیک)  اسفند ١٥ یروز عروس –فردا صبح ( 

 !  ی پاشو کھ بدبختشگاهی آراشیببر
 رو رسوندم دهی صبحونھ خوردم و آماده شدم آنجال و سپھی. شدم و حاضر شدم بلند
 کھ قرار یشگاھی رو گذاشتم گل بزنم و رفتم آرانی ، ماشی و رفتم گلفروششگاهیآرا

 باز نشستھ بودن و شی کھ با ندمی و آرمان رو دانی کشگاهی آرادمیتا رس. بود خودم برم 
 .  منتظر من بودن

 !   بجنبنی بشمی دو ساعتھ منتظر تو بودگھیبدو د:  آرمان
 . ی صندلی و نشستم رودمیخند
 .   خواستم بلند شمی تموم شد و مشگری آراکار

 ١٥٠ شازده دوماد روش نشستھ با قی و ان طرف تخت عققی طرفھ تخت عقنیا:  انیک
   مبارک باداشاالیا! ک بادا  مباراری.  قیرف
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 تا شاخھ ٢٠.  گرفتم لیدستھ گل رو تحو.  و دستھ گل نی دنبال ماشمی و رفتمی شدبلند
 و نگاه کردم سادمی وای قدنھی آیجلو.  دمی و لباسامو پوشانیرفتم خونھ ک!  یرز صورت
  ، ساعتمو دستم کردم و حلقمودی سفرھنی با پی دست کت شلوار مشکھی: بھ خودم 

.  کھ کم بود کراواتم بود یزی رو زدم ؛ تنھا چمیشگی انگشتم انداختم ، عطر ھمیتو
 ھی دم،ی راه پلھ ھا آرمان رو دی و راه افتادم کھ برم دنبال آنجال توبمی جیگذاشتمش تو

  کردی و داشت کراواتش رو درست میاسی رھنی پھی بود با دهی پوشیکت شلوار طوس
 . 

 ! کراواتت کو؟:  آرمان
 .  ستیکار من ن!! زحمتش گردن عروسھ  –
 ! چرا ؟ –
 .   بندهی ھم خودش مندفعھی خودش بستھ اشھیھم...  ببندم ستمیبلد ن –
 ...  گفت کھ کارشون تمومھدهی خب بجنب سپلھیخ –
 ی خانمھی.  رو زدم شگاهیزنگ آرا.  طبقھ بود ٦ ساختمون ھی!  شگاهی دم آرادمیرس 

 کھ ھمراه من انیآرمان و ک. بعد ھم در باز شد .  آقا داماد  باالدییبفرما: جواب داد 
 ...  رفتم باال.  سادنی خودشون وای ھانیبودن کنار ماش

. سرمو گرفتم باال .  بود در زدم و در رو باز کردن نیی ، سرم پاسادمی در وایجلو
 لباس چقدر خوشگل شده بود ، برق نی ایتو.  زد  ی بود و لبخند مسادهیآنجال جلوم وا

 شونھ ی بندازه رونکھی ای دستش بود برای شنل توھی بود ، شتری بشھیچشماش از ھم
 .  ً کامال معلوم بوددشی سفیستااش ، لباس خودش دکلتھ بود و د

  کراواتت کو ؟:  دهیسپ
 شنلش رو از.   و کراواتم رو درآوردم و گرفتم سمت آنجال بمی جی کردم تودست

  دستش گرفتم
 ! نیی پاریسرتو بگ:  کراوات را درست کرد عی سرآنجال

شنل رو .  ، آنجال کراوات رو انداخت دور گردنم و سفتش کرد نییسرمو گرفتم پا 
 کھ یی ، ھمھ کسادی کل کشدهیسپ.  شونھ اش و بند ھاش رو گره زدم یانداختم رو

 سوار نیی پامیستشو گرفتم و رفتدست گل رو دادم بھ آنجال ، د. اونجا بودن دست زدن 
 باغ تموم شد یکارمون تو.  عکس انداختن ی براغ بامیقبل از سالن رفت.  می شدنیماش

 .   سمت سالنمیو راه افتاد
 و بھزاد نی راه بود کھ آبتمھی زدن و از نی ما بودن و بوق منی و آرمان پشت ماشانیک

با .  می وارد سالن شدی معطلیکمی بھ سالن و بعد از میدیبالخره رس. ھم اضافھ شدن 
بعد از چند لحظھ من و .  ی صندلی رومی و نشستمی کردیمھمونا سالم و احوالپرس

 ھم من رفتم قسمت مردونھ ، با ھمھ سالم و بعد.  میدی و رقصمیآنجال بلند شد
 .  کردم و نشستم سر جامیاحوالپرس

 شام کنار خانومت ی برادیبا! احضارت کردن :  اومد نیبعد از حدود دو ساعت آبت 
 .یباش
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 یراست...  نداره برو یبیع!  ی بخوری شام بردگدیمن کھ گفتم از امشب با:  انیک
 !  ستی نداشی؟ پ. آرمان کو

 !  ؟ی دارکاریبا من چ:  دی سر رسآرمان
از من گفتن !  خانم کار دستت نداد امشب دهی سپنیاگر ا:  و زد  بھ بازوش دی خندانیک

 . بود
 !  خجالت بکش آرمان:  نیآبت 

 ! چرا ؟:  آرمان
   ؟ھی رژ لب چنیا:  انیک

 اش اشاره قھی لبش من کھ خنده ام گرفتھ بود بھ ی رودی دست کشھی با تعجب آرمان
 !   اتقھیاونجا نھ : کردم 

 ...  میفردا حال آراسپ رو بپرس دی بایراست!  آراسپھ یحاال خوبھ عروس:  نیآبت
  حرف نزن بابا_
 !  دی شام بخورنیآنجال منتظره بر_نیآبت
 آنجال نشستم و شام رو شی اون سھ نفر فاصلھ گرفتم و رفتم سالن خانم ھا و پاز

!  راه افتادن سمت خونھ من یھمگ.  ساعت مراسم تموم شد کی و بعد از میخورد
چند تا از بچھ ھا زودتر .  شد ی لحظھ قطع نمکی بوق سرتاسر راه بود و یصدا
 ساعت می در خونھ ھم حدود نلو در خونھ ضبط گذاشتھ بودن جی بودن و جلودهیرس

 . دنیدخترا و پسرا رقص
 نکھی ای و براکمی اومد نزددهیسپ.  دور آنجال جمع شدن نای و آنجلدهی و سپمادرم

 باال تو ھم پنج می بریجال رو مداداش ما آن:  گوشم گفت کیصداش بھ گوشم برسھ نزد
 ! ای بگھی دقھیدق
 .  باشھ – 

 .   و بھزاد مونده بودننی و آبتانی مھمونا رفتن فقط آرمان و کی ھمھ
  بابا:  نشستھ بود رفتم سمت بابام نی ماشی توبابام

  بلھ ؟ –
  ؟نیخستھ ا -
 عمر شھی وقت شچی بھت بگم بھ قول مادرت ھنوی ای راحتھ ولالمی خگھیحاال د! نھ  - 

 یاگر ھم باشھ نم!  کھ بخواد بند بزنھ ستی بند زن نینی چگھید.  رو نشکون تیزندگ
   جلومسادی ، مادرم وانییبابام رو بغل کردم ؛ خانم ھا اومدن پا.  کار رو بکنھ نیتونھ ا
 !  نره بھ آنجال ھم بگو بخونھادتینماز امشب : مادرم

 .  چشم – 
 !  واجبھ.  نره ادتی رو ھم کھ گفتم ییدعا –
 .   مادرم رو ھم بغل کردم. چشم  –

 !  ام ؟گھی دزی چھی آراسپ فقط منتظر ی راحت کردالمویخ:  مادرم
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 نوه ھیمامان منتظر !  گھیخب د:  گفت طنتی بود با شسادهی کھ کنار آرمان وادهیسپ
 !م نکن داداشاخ:  اومد جلو دهی اخم کردم سپھی.  دیبعد ھم خند. است 

 .   رو ھم بغل کردمنای رو بغل کردم آنجلدهیبعد ھم سپ. چشم  – 
 ھمھ یازت ممنونم اگر تو نبود!  داداش ی خوب پر کردیلی رو خای آدونیجا:  نایآنجل

 .   انقدر خوب نبودیچ
 سال بھ دست آوردم بعد از آنجال تو ٣ نی کھ تو اییزای چنی انیب!  کوچولو یآبج –

 .  ینیبھتر
 .  سادی لبخند زد و کنار مادرم واھی نایآنجل

 ! آقا آراسپ عروس خانم منتظره:  یلیل
 .  می ری تو برو ما خودمون مگھیآره د:  انیک 

آنجال وسط سالن نشستھ !  خونھ ی انداختم و رفتم تودیرفتم باال ، کل! باشھ ، خدافظ  –
 گل سرخ رو دورش پرپر کرده بودن ی سرھیبود و دورش شمع روشن کرده بودن و 

 . نشستم و شمع ھا رو فوت کردم. 
 .  پاشو نمازت رو بخون:  من
 !  من خوندم –
   ؟شی آرانی با ای گرفتیوضو چجور –
  داشتم -
 ...   من نمازم رو بخونم وگرنھ مامانمسایباشھ پس وا! آھا  –
 !   کنھیکلھ اتو م_

 !  نجای انی بشایب:  رو خوندم و رو کردم بھ آنجالنمازم
 رو کھ گفتھ بودن خوندم بعد نشستم یی و دعاشیشونی نشست ، دستمو گذاشتم رو پآنجال

آنجال .  نھی بغلم بشی و توادیدستامو باز کردم و بھ آنجال اشاره کردم کھ ب. کنار آنجال 
 !  آراسپ:  داد بھ شونھ ام ھی بغلم و سرشو تکی و نشست تودیخند

 !جانم ؟ –
 !  یلیخ! خوشحالم  – 

 !  نطوریمنم ھم –
 !   بودی سھ سال طوالننیچقدر ا –
 .   بودی کھ طوالننیسخت بود جز ا –
 ...   حاالیول!  سخت بود یلیآره خ –
 .   فکر نکنیچیبھ ھ!  نی ھمیحاال تو مال من –
 !   جالبھیلی خیول! باشھ  –
 !  ؟یچ –
 !   بھ ھم بزننیی حرفانی دو تا آدم متضاد ھمچنکھیا –
 !   بگمیزی چھی –
 ...  بگو –
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  بزنھ ؟یی حرفانی تونھ ھمچی آدم کھ متضاد بوده با تو منیحاال ا! عاشقتم  –
 ... !  ستیعشق دست خود آدم ن! آره  -

.  دمی سرمو بردم جلو و لباشو بوسمیمحو ھم شده بود.  رو بلند کرد و نگاھم کرد سرش
 دورش ختی و رختیموھاش بھم ر! دم تو موھاش دستمو بر!  کردم گرممھ یحس م

 ، آنجال رو دی لبخند زد و سرشو آورد جلو لبامو بوسھیدوباره نگاھش کردم آنجال ! 
 ...  رو باز کرد ورھنمی پی دکمھ ھانجالآ.  دمی کشی و ازش دست نمدمی بوسیم
 !!  اسپآر:  کھ آنجال صدام کرد رونی رفتم بیداشتم از در خونھ م) سال بعد  ٣( 
 ! بلھ ؟ -
 !   لواشک بخریای میشب دار –
   ؟ی خوای نمگھی دزیچشم چ –
 !   برو بھ سالمتینھ مرس -
 .    خداحافظرسھیمامانم االن م! مواظب باش  –
 . خدافظ –

 کارام رو یھمھ !  شده شتری بتمی پشت کار و جدری نھ ماھھ اخنی ای گفتن توی مھمھ
 و رفتم خونھ دمیاز سوپر مارکت سر کوچھ لواشک خر.  راه افتادم عیانجام دادم و سر

 !  یسالم خستھ نباش:  با لبخند در رو باز کرد شھیآنجال مثل ھم
   شما ؟یچطور! سالم خانم  -
 !  ؟ی لواشک گرفتیمرس -
  مامانم کونییبلھ بفرما –
 ...   کردم برهشی راضی اومدری ددمید.  یمرس –

 ماه ٩!  ستی معلوم نادی قراره بیک: شکمش کھ جلو اومده بود   ی گذاشتم رودستمو
 !  ییاینم!  ییتموم شده بابا

 ی و آنجال نشست رومیًفعال کھ قصد شام خوردن داره ، باھم شام خورد:  دی خندآنجال
 .  مبل و شروع کرد بھ لواشک خوردن

 یتو.  بشھ شونی طورادی کھ قرار بیی کوچولوای دلم نگران بودم کھ نکنھ آنجال یتو
 !  آراسپ:  دی کشغی نشستھ بودم و غرق افکار خودم بودم کھ آنجال جزیاتاق پشت م

   و از اتاق خارج شدمدمی دوعیسر
 !  شده ؟یچ:  من
 !   آراسپیییوا –

  حاال چکار کنم ؟:  کھ ھول شده بودم نگاھش کردم من
 !!!   خدای دونم واینم...  ای! زنگ بزن مادرجون  -
 رو انداختم شیپالتوش رو آوردمو و تنش کردم روسر!  مارستانی بمیپاشو بر! پاشو  -

 .  می شدنی سوار ماشعیسر.  نگی سرش و بردمش پارکیرو
  بلھ ؟:  زدم بھ مادرم زنگ

 !  الو سالم مامان -



 195 

   آراسپ جان ؟ھیچ! سالم  –
 . مارستانی ببرمیآنجال رو دارم م -
 !  مییایابات ھم االن ممن و ب! مبارکھ مادر  – 

   کنم ؟کاریمن چ –
 !  ھیعی نکن طبی کاریچیھ -
 ! باشھ خدافظ –
 . خدافظ – 

 ! بلھ ؟: زنگ زدم بھ آرمان .  دی کشی مغی جآنجال
 .  آنجال دردش شروع شده:  من
 ...   کھستمی نمانیمن تخصصم قلبھ زنان و زا –
 .   بگو دردش کم شھی راھھی یدکتر کھ ھست –
 بکشھ کدوم قینفس عم!  خوب فکر کنھ یبگو بھ چزا! حواسشو پرت کن  –
   ؟نیری ممارستانیب
 .  نھیکتری نزدنیرامت -
   خب خدافظلھیخ_

 ھی بھ کمک میدی رسنکھی کردم حواسشو پرت کنم بعد از ای رو قطع کردم و سعیگوش
 رو یین فرم ھاآنجال رو بردن اتاق عمل و م.  کردم ادهی پنیپرستارآنجال رو از ماش

 ... کھ داده بودن پر کردم
: آنجال .  کردی می با آنجال شوخدهیسپ.  دور تخت آنجال میھمھ جمع بود) فردا ظھر ( 
 !  رهیگی نخندون منو دردم مدهیسپ

 .  اتاقی من اومد توی سرگرم بودن کھ پرستار با کوچولوھمھ
!  بچھ ھا رو از پشت بستھ ی گالبتون شما دست ھمھ سی گنی خانوم اایب: پرستار  

 ...  طونھی شیلیماشاهللا خ
 .   دخترمون رو داد بغل آنجالبعدم

 !  آنجال خانومھھیچقدر شب:  آرمان
 .  دهیآنجال بچھ رو داد دست سپ.  کوچولورو نی انمیبده بب! عمش فداش شھ :  دهیسپ 

 . دیکنیخب پدرجون شما اسم انتخاب نم:  آنجال
 .  دیودتون انتخاب کن خزمینھ عز: پدرم  

 ...   انتخاب کنی دوس داریخودتم ھر اسم!  یدیزحمتشو تو کش:  مادرم
 .   لبخند زدمھی بھ من انداخت ، ی نگاھھی آنجال
 ! رانای اذارمیاسمشو م:  آنجال

 رو داد بغل آرمان و دستشو گذاشت رانای اخماش رفت تو ھم ، اھوی لبخند زد اما دهیسپ 
 بغلش و از تعجب ی رو گرفتھ بود تورانایآرمان ا.  رونی بدی دھنش و از اتاق دویرو

 شونی و دوسال بود کھ ازدواج کرده بودن و زندگدهیآرمان و سپ. خشکش زده بود 
 .   بودی روال عادیرو
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 !  ھی خبرنکھیمبارکھ مادر جون مثل ا:  دی خندآنجال
 .   معلومھافشی ق وگرنھ ازدهی فھمریخودش د!  دونمیآره  م –

 .   آرمانرانارویبده من ا:  من
 .  چشھدهی سپنیآره برو بب:  نایآنجل

 .   بذارهی فکر کنھ اسم بچھ اشونو چدیاالن آقا آرمان با!  گھیمعلومھ د:  انیک
 .  رونی بدی رو داد بھ من و از اتاق دورانای بدون حرف اآرمان
   رو داد بغل منرانایبعدم ا...  رانای امیذاریاسمت رو م:  گوشش اذان گفت و ی توپدرم

 .   آنجال بودھی شبگفتیآرمان راست م.  بود دهی بغلم آروم خوابی تورانایا
 ...   منی کوچولورانای ، ارانایا:  من

                   انیپا                            
      


