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اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  

 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
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*** 

 عملیات عاشقانهنام کتاب:  

 سرمه: سندهینو

*** 

به دور و ورم انگار از تو تخت منه صدا.   کنمینگاه م نمیشی. درجا مادیاز کجا م  غیج یصدا نیخدا ا ای
چه زود  7. ساعت کنمیدارم و نگاش م یکنار تخت برش م  یاز عسل  مهیزنگ گوش یکه صدا  نیاوپـــــــــــس ا

  مکنینگاه م نهیآ  یو خودمو جلو کنمیاز تخت خوابم دل م  نینگاه غمگ کی. با  ادیصبح شدا من هنوز خوابم م
م. نش داریها ب ییآنگوال  نیمثل آدم بخوابم که صب مثل ا رمیبگ ادیعادتمه مبخوام انقد خودمو نگاه کنم تا 

 . گهیددارم  یریکه چقد من حرف زدم...خود درگ  یوا

 یکجا؟)به شما چه؟( شرکت سرکار بدبخت  نیپرس یشستم و مسواک زدم خوب حاال وقت حاضر شدنه م صورتمو
  فقط ستیبعد فرمژه)آخه مژه هام فر ن زنمیول بچرخم خوب اول ضد آفتاب م نیکه انتظار ندار  تیوضع نیتو ا
بندمشون  یو م زنمیخفن موهامو جل)ژل( م یرژ صورت کیو مداد چشم  ملی( رتیخاص یب یدرازا نیاز ا
قنعه م نیدونه از ا کیلوله  یشلوار مشک کیروشن  یآب  یمانتو کیسراغ لباس  میحله بر کنمیدرس م هامویچتر

 .یسانت 3کفش پاشنه   کیها با  یشکلک

تک چرخ  ژنیامام زاده ب ایجلو پله ها) سادهیمامانم با چاقو وا یـــــــــــــیوا نییپا امیم خورمیپله ها سر م از
 مثل گربه شرک کردم که نکنه اون چاقو رو بکنه تو شکمم. افمویق هیواسه چ گهیباز( جاقو د

 مامان قشنگم سالم

)من ممنونم  یسروصدا راه انداخت یانگور  لیو مثل گور یزهرمار...تو دوباره مثل االغ از اون باال سر خورد-مامان
 همه توجه( نیاز ا

 دستت؟ هیچاقو چ نیشرمنده نکن منو( ا نقدری)مامان ترو خدا ا-

 خوردمیداشتم صبونه م یسرم اگه تو بذار ریخ-

 برم رمهید ید یلقمه م هیخب فدات شم به منم  دیببخش-

 یخورینم یچیانقد ه  یکشیآخر تو خودتو م  ارمیبرات ب سایوا-

 میلیدوران من اصال الغر نبودم اتفاقا خ کی یآب  یمانتو کی یدختر الغر تو کی فتهیبزرگ راهرو م نهیبه آ نگام
اطر  خ نیبه هم امیخونه تو نم یاز دروازه اصل  گهیبره د شیپ ینطوریا  دمید رستانیتپل بودم تا سال سوم دب
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بز تمام  کیشده بودم  خوردمیعناب م  غذا یعزممو جذب کردم و شروع کردم الغر کردن چهار ماه تمام ب جا
 خوب بود. جشیخب نت یمعنا ول

 سمتم ادیآب پرتقال م  وانیل کیلقمه به دست با  مامان

 بووس یدستت طال مهناز-

 دفعه مهناز نه مامان کیصدو  نمیصد دفعه ا-

با مخ  کهیو نزد خورمیم یکه سکندر  نییپا امیرو م اطیح ی. با دو پله ها فرستمیبا دستم براش بوس م گردمیبرم
 .شمیخوشکل قرمزمو سوار مGenesisو  ارمیدر م چموییشم)دور از جونم(. سو یمرگ مغز نییپا امیب

 رونیب زنمیتکاف از خونه م هی با

  لیب کنهیشرکت هرکس ندونه فک م گمیم نیشرکتم وگرنه تا حاال صد بار اخراج شده بودم همچ سییر خوبه
  یرفت خودمو براتون معرف ادمی یراستواال اوه  گهید وترهیشرکت واردات صادرات قطعات کامپ هی. فقط تسمیگ

 هستم. یمیسل اسیکنم من مه

رفته فرانسه مثال درس  سیسرش ن ریداداش بزرگتر دارم که اسمش ماهانه و خ هی( بایخانواده متمول)تقر هی از
چرا اسمامون   نیگیکوچکتر هم دارم اسمش مهسان م  یآبج  کی هیچه جلب دونمیبخونه بخونه وگرنه من که م

 .میباش اونمثل   دیچون اسمش مهنازه ما هم با گهیخوب به خاطر مامانم د هیشکل نیا

شه   کیتراف تیوضع نیتو ا دیاالن با  یجلسه دارم وا 8::5شد من  8::5خدا ساعت  یوا گهیتا چها راه د دو
 شانس من دارم؟ نیآخ؟ ا

 .سادهیبغل دستم وا قایدق سیپل نیماش کی کنمیبغل رو نگاه م چرخونمیم سرمو

ان بودم الـــــــ سیکرد حتما پل  یکه اگه پدرم مخالفت نم  یسیمن بعد رشته خودم پل قیعال  نیاز مهم تر  یکی
 ه؟سیچنان نــــــــازه)پل یوا شهیراه جلوم باز م گردونهیو روشو برم کنهیاخم م  زنمیلبخند مکش مرگ ما م کی

و دوتا  ارمیهمسنشونم زبونمو تا آخر درم کنمیفک م نمیبی( هر وقت بچه مسهیپل ییجلو نینه بابا بچه هه ماش
و من بدبخت خاک  شهیوا م نشونیراه جلو ماش خندهیبچه هه م ارمیبغل گوشام و شکلک درم ذارمیدستم م

خدا اصن امروز روز شانس من  ایغضبناک جلومه   افهیق کی نمیبیکه م  دمیبه کارم ادامه م یبرسرم که حواسم ن
کوبه به   یم یکیبگذرون  ریخودت بخ ایبزن بغل خدا Genesis گهیبلندگو م تواز   ییا. صد دونمیمن م سین

کارت   نامهی( گواهدیباش اهم اهم ببخش یخدا جقدم نازه)کوفت جد یداره وا فیتشر لییخوده عزرا شهیش
 نیماش

 (شناسمیسرگرده من فول درجه هارو م دونمیاونوقت چرا جناب سروان؟)از قصد گقتم م- 

 ( به خاطر مسخره کردن مامور دولتیبرزخ افهیق هیسرگرد هستم خانم )با -
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 (گهیمسخرش کردم آها شکلک ها رو م یمن ک گهیم یچ نیجد سادات ا ای)-

ثله  خب م گمیبهش و م زنمیزل م ییبودبعدم با پرو تونییجلو نیماش ینیوا اونا که واسه شما نبودن واسه ن-
 گهیقسمت شما بود د نکهیا

 رمهیمن برم د دیکنیاشتباه م  دیسوتفاهمه و دار نیدیکه فهم  االح

 نگیبخوابه پارک نیماش دیدارم با یخانوم به نظرتون من باهاتون شوخ-

رادمنش( بله  نیشاه خونمیاسمشو م  نشیو از رو کارت س نییندازم پا یجناب)سرمو م نمیبینم یلیمن دل-
 نیسوتفاهم بود هم هیکه افتاده   یجناب رادمنش اتفاق

هرچه زودتر سرهنگ تماس   میبر دیکه همراش بود اومد جلو احترام گذاشت و گفت جناب سرگرد ما با  یسرباز
 گرفتن

بعد داد زد  اوردمی یکه کار دارم وگرنه حالتو سرجاش م  فیح فیلب گفت ح ریجون برگشت سمتم و ز نیشاه
 یمرخص

 از مجاور تو حلقومم  جذبت

 نشده رمید نیلب نثارش کردم و راه افتادم برم تا بشتر از ا ریز یوحش هی

رو زدم تو  نیماش دمیخوندم رس یلب اشهدمو هم م ریدر حال پرواز بود ز نیدادم که ماش یم یگاز  نیهمچ
 و راه افتادم سمت آسانسور نگیپارک

موج  کنمیطبقه مرکز شهره من که عاشقشم در و وا م 4:برج  کی 95شود به خدمتتون که شرکت ما طبقه  عرض
 به صورتم خورهیمطبوع م یهوا

 نیشاه

 شمیم داریکنه از خواب ب  یاذان که مسجد بغل خونه پخش م  یصدا با

 رمیبا نفوذن آخ اگه گ یلیخ شهیتموم نم یپرونده لعنت نیا  شمیوارد م یخسته شدم از هر در گهیروز د هی بازم
 کنم.  یدندوناشونو تو دهنشون خورد م فتنیب

 که کمکم کنه  خوامیبندم همش تو فکر پروندم از خدا م یقامت م رمیگ  یشورمو وضو م یو صورتمو م دست

 نجات بدم شهیتو ش کننیزالوها که خونشون رو م نیمردم رو از دست ا یبتونم جوونا تا

 یپارچه ا یشلوار طوس کیبا  دیبلوز سف کیتا برم اداره  پوشمیم لباس
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سرباز  دمیرفتم اطاقم لباس فرم پوش کراستی دمیرونم اواسط خرداده اما هوا گرم شده تا رس یسرعت م با
 اومد داخل احترام گذاشت  یصادق

 بله قربان-یصادق

 صحنه جرم میرو حاضر کن بر نیزودتر ماش -

 چشم قربان -

 رونیاحترام گذاشت و رفت ب  دوباره

 رونیداغون رفتم ب یاستوار و اعصاب  ییم را بستم به کمرم با قدم هاا  اسلحه

لبخند گشاد  کیعارو دردا داره با   یب نیدختر از ا هیچرخونم  یدلم بذارم سرمو م یکجا  گهیرو د کیتراف ایخدا
 کشم توهم  یاخمام رو م  کنهینگام م

و   شهیپرونده محو م نیا  ادیگوشه لبم که با   ادی یلبخند م هیفکر  نیاز ا  خندهیقورباغه دهن گشاد م نیا  هیشب
 شهیتر م دیاخمم شد

اون لبخند اعصاب خوردکنش   یبه جا نباریهنوز نگام سمت اون قورباغه هست که ا شهیباز م نمونیماش یجلو
 االن منو مسخره کرد؟  نیخشمم ا کنهیفوران م هوی ارهیو شکلک در م رونیزبونش رو آورده ب

 نی،کارت ماش نامهی: گواه شهیبه ش کوبمیم شمیم ادهیبزن بغل پ گمیبلند گو م تو

ه ک  فیسرشو بکوبم تو طاق دلم خنک شه چقدر وراج و پرروء ح خوادیبه بحث کردن چقدر دلم م کنهیم شروع
 خوابوندم یم نشویوگرنه حتما ماش میبر دیگفت با  یصادق

 سمت صحنه قتل میریگیم شیو دوباره راهمونو پ شمیم نیماش سوار

مطمئنم کار همون   یتا قتل قبل 9مثل  یتکرار یبازم صحنه ها دنیرو نوار زرد کش تیتا دور محل وقوع جنا دور
مجبورش کرده  یکی یعنیکرده   یخود کش بایواسه اثبات وجود نداره چون طرف تقر یاما بازم راه  یگروه قاچاقچ

شرکت   کی یهر سه نفر تو نکهیبا ا رهاثباتش وجود نداواسه   یراه چیخاطر ه نیکنه به هم  کیبه خودش شل
 مونه یاثبات نم  یبرا یشون جور شده که راه یمحکمه پسند واسه خودکش لیاما انقدر دل  کننیکار م

 اسیمه

 5:34سمت ساعت  چرخهیم نگام

 یمیسالم خانم سل-

 یسالم خانوم ساالر-
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بزرگ  یواحد ادار کیفر کال شرکت من  یساله است اسمش زهرا ساالر 38خانوم جا افتاده حدودا  کی میمنش
که واردات و صادرات قطعات    یوتریشرکت کامپ کیها هستند  نیاز بهتر  ینیکارمند که گلچ  94با حدودا 

اما    بود رعاملیمد ینیام  یآقاشد عمال من فقط سهام دار بودم و   سیشرکت تاس نیا  یوقت دهیانجام م  وتریکامپ
به   ینیرو به عهده گرفتم و جناب ام استیساله که خودم ر9شرکت گذشته  سیسال از تاس 5 بایاالن که تقر

 مشغوله. نجایمن ا نیعنوان معاون و البته ام

 نریزایشه امروز با د سیتاس 95طبقه  نییپا نیهم ستین یکه البته را دور  گریشعبه د کیماه  نیا  یتو قراره
 یگند اخالقاست اساس  نیخدا کنه منتظر مونده باشه آخه از ا دمیرس ریقرار داشتم که االن هم د

 آوردن؟  فیستوده تشر یفر آقا یساالر خانم– رونیب امیفکر م از

مشون  فرست یاشاره کرد م  یبهداشت سیکارشون تموم شد بعد با سر به سرو  دییشما بفرما یمیبله خانم سل-
 اتاقتون.

 خودشو نگه داره پسره گنده تونهینم یعنیگرفت  خندم

خل دا ادیم یک  نمیاتاقم زل زدم تا بب  توریتو اتاقم مقنعه ام رو درست کردم و منتظر ورودش شدم و از مان رفتم
تا آرنج زده باال  ناشویو آست دهیپوش یآسمون  یبلوز آب کیپسر قدبلند و چهارشونه  نیخدا چه نازه ا ی)وا
 هم کار خودشه ( نجایا  نیزایبوده اخه د پیبه نظرم خوشت شهیهم

 دییبفرما-

 اسیجووووون )کوفت مه ادیخوشم م شیآب  هیاز چشا  نقدیا  یهنوز مثل اسب زل زدم بهش وا یداخل ول اومد
 (یخودت زمیکه هست ه  نهیهم خوامیخجالت بکش...نم

 سالم-)همون ستوده خودمون(  رهام

ه سرجام دکم نمیشیو خودم م کنمیم تشیهدا ی.با دستم به سمت صندلنیخوش اومد یلیخ دییسالم بفرما-
 دیرو آماده کن ییرایپذ لیوسا دیفر لطف کن یساالر خانم– زنمیتل رو م

 یچا ایسمت چشم قشنگه قهوه  گردمیبرم

 لطفا یچا-

 ممنون دیلطف کن یهم چا یدنینوش یبرا-

باشما نه بابا  یحاال نه که خودم چشم ابرو مشک یچشم آب یروبرو نمیشیم رمیم شمیخودم از جام بلند م و
 از اون سگ دارا  هیسورمه ا نیاما مال ا  هیمنم آب یچشما

 دییبفرما– شهیزده م در
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از    یکی نیرو گذاشت)ا وهی( هم ظرف مداریرو گذاشت جلومون آقا احمدرضا)سرا کیو ک یفر چا یساالر خانوم
 (هیباشه مگه چ تو شرکت وهیم دیعاداتمه با

 دیسنگ تموم بذار خوامیم نیینجایچرا ا دیستوده فک کنم بدون یخب آقا-

 سرد گفت یلینگاه مغرور زل زد بهم و خ هی با

 دیانتخاب کن  دیتونیهم کاتالوگ ها م نیخوب بلدم ا یلیمن کارم رو خ یمیخانوم سل بله

اشه ب یو قهوه ا یآب  بیترک نییپا خوامیم هیوآب یاز قهوه ا  یبیجا ترک نیا  کنمیکار رو به خودتون واگذار م  نیا- 
 .ادیخوشم نم یلیهم خ یگل منگول  یباشد از طرح ها یآب  شترشیقسمت ب نجایبرعکس ا یعنی

اونجا شرکت نرم    گهید زیچ کیو  دیاصال نگران باش  خوادیهام نم نهیحرفام در مورد هز یلبخند زدم چاشن هی و
 مونده یخب سوال هیافزار

 خانوم ریخ-

 سرد نشه دیکن  لیرو م تونییچا دییپس بفرما-

 سرمه جون( میبابا کماالت چاکر تی)بابا ادب بابا شخص

 کردم تا هوس نکنه برگرده با اون اخالق گندش هر چقد خوشگله گند اخالقه  شیدم در همراه تا

 نجامیموقع ا نیمن فردا هم-

 لطفا خدا نگهدار دیهماهنگ کن میاوه بله با منش- 

 خداحافظ-

 دیبا شهیخدا قراردادمون با شرکت حمل و نقل هم داره تموم م یقرارداد ها سر و کله زدم وا نیغروب با ا  تا
ه موقع اگر نتونن بارا رو ب  کردنیم یتو کارشون بد قول یلیخ یکنم چون شرکت قبل  دایشرکت مطمئن پ کیبگردم 

 خورنینم یدرد چیبرسونن که به ه

 هـــــــــــــــــا( مهیاز تنبل  دیفک کن دیونیمردونه است )مد کمیبسپرم چون  ینیبه ام دیکار رو با  نیا

 هیجمع کرده که بره قض لشویهم وسا یخانوم ساالر رونیب امیبرم خونه خسته ام تا از در م گهیپنج شد د ساعت
 کشیبازم تهران و تراف میحله برو که رفت یچبگه خوب همه  ینیتا به ام کنهیم ادداشتیشرکت حمل و نقل رو 

اه ؟؟؟؟ نگ یخوایم یسرگرم لهیوس انومباال خ ارهیم لشویجعبه وسا شهیبه ش زنهیبچه م کیپشت چراغ قرمز 
 کیزش که بهتره ا  یخوب بچه گل بفروش رهیگیخندم م فروشهیم نایو ا یکیسوسک موش پالست نمیبیم کنمیم

 خونه رمیو م خرمیم یکیشصت پالست کیسوسک و 
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 اومدم خونتون نبودي  ديشب

 بگو کجا رفتي راستشو

 قول دادي قالم نظاري يادته

 واسم عضر و بهونه نياري هي

 بگو کجا رفته بودي راستشو

 خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنم به

 که نظر کرده بودم واسه تو ادا کنم  شبي

 نگو ، دروغ نگو ، دروغ نگو تو رو به خدا گولم نزن دروغ

 مي گن پشت سرت از مرد و زن بهم

 رو با رغيب من ديده ان تو جاجه رود که با او گرم سخن نشسته بودي لب رود تو

 رو با رغيب من ديده ان تو جاجه رود نشسته بودي لب رود تو

 دعا کنم مگن دروغ مگن به خدا رفته بودم سقاخونه دروغ

 که نظر کرده بودم واسه ادا کنم  شبي

 رفتي و قالم گزاشتي چرا

 با ديگري وعده داشتي مگه

 مي شد اگه پيشم مي موندي منو انتظار نمي نشوندي چي

 اومدم خونتون نبودي  ديشب

 بگو کجا رفتي راستشو

 قول دادي قالم نظاري يادته

 واسم عضر و بهونه نياري هي

 بگو کجا رفته بودي راستشو

 خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنم به
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 که نظر کرده بودم واسه تو ادا کنم  شبي

 خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنم به

 که نظر کرده بودم واسه تو ادا کنم  شبي

 ییمامان مـــــــــــــــــــــاما ن مهناز کجا یمام مام-

 - یمث جنازه باش دیاالن با  یمثال سرکار بود یکنیم غیج غیچقد ج نجامیا

 نداره که یشرکتما خستگ سیمن من رئ مادر

دس اق  کنمیرو تخت چت وا م پرمیبعد م کنمیلباس عوض م رمیو م کنمیتو اتقم و لپ تاپ نازم روشنش م رمیم
 کله هم که آنه  یب

 کله خــــــــر  نهیسک سالم

 اقا چطوره تولتون خوبه؟  اقدس جون اصغـــــر  سالم

 ؟ ومدهین یجون رجب اقا هنوز از قصاب نهیسک خوبم

 خودت یبه جونم چطور وفتهیهر شب با کمربند و ساتور م ادیجنازش ب شاهللیبابا بهتر ولش کن ا نه

 ؟ یایبابا از رخت شور خونه م خوبم

 یدر ار یدلقک باز یایهم نم نجایا  یتو خونه خبر از منه بد بخت ندار ینشست یخواهر به خدا مردم از خستگ ازه
 دلم وا شه

 برم خوامیاست م  دهیفا یاست ؟ اصن حرف زدن با تو ب  یـا مسخره کردن من کار خوب ـــــــــــــــــیدلقکم؟ا من
 ؟ یریبم یبر یحموم کار ندار

 عخشم  یبابا یفدام ش نه

 ادیزلزله م یکه صدا  کشمیپشت دراز م به

 اسیمه اسیمه

 باز؟ یخوایم یمهسان ؟چ هیچ

 جونم ؟ یاجــــــــــــــــ

 دیخند پ=للب هیتو انگشتم و با  ذارمیم یکیو شصت پالست فمیتو ک برمیجوابشو بدم دستمو م نکهیاز ا  قبل
 زمیبله عز گمیم
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 یچون هر وقت اج رفتیم ادشیو کارش  دیترسیم ینطوریا  دادینور قرمز م هیچراغ شصت رو روشن کردم  و
 داره یکار  کی کنهیصدام م

 شهیدستت چرا روشن م یاج  -زل زد به انگشتم  دنیکه جن د  ییاونا  مثل

رو انداختم سمتش بدبخت  یکیکردم و پالست  میکنم قطع شده بعد هم شصت خودمو پشت دستم قا  فک
 فرار کرد چقد خنگه ها خوبه هفت سالشه هیبا گر ــــــــــــوهــــــــــیسکته زد کامال چند لحظه زل زد بهم بعد 

 ؟ یبچه دار نیا  کاریشده چ لیسمت اتاقم ذل ادیم نطوریکه هم  ادیداد مامانم م یصدا هوی

ندارم بعد هم دستمو نشون مهسان دادم البته شصتمو  شیمن که کار-خودمو به تو سپردم  ژنیامام زاده ب  ای
 شدیانگشتت قطع شده کاش زبونت قطع م- در اومد مامانم مث جت اومد سمتم  شیکردم دوباره گر  میهنوز قا

  کردم بعد هم برگشت سمتم و  شبعد هم دستمو نشون مهسان داد تا باورش شه اسگل ینکن تیمنو اذ نقدیتا ا
 ازدهیتولد دوستش سما ساعت  شیفردا ببر دیبا یبچه رو ترسوند نیگفت حاال که ا

 که  دیدونیبرم شرکت صبح م دیمن با مادر

 روز نرو هی یکردیم سمیرئ سمیحاال که خوب رئ تا

 زبونش مث خودمه ( کمیماهه ها فقط  یلیکوچولو صب اماده باش ببرمت)مامان من خ  ناسوریچشم دا بله

همون  بزنم ) رایسر به سم هی دمیتولد شا رسونمیبعد هم جغله رو م شگاهیارا  رمیپس صب م لهیشرکت تعط فردا
 اقدس خودمون( دلم براش سقــــــــــــــــــد شده

 کردن بمب دارم  یاالن حس خنث  کنمیو خاموشش م شمیزنگ بخوره بلند م میگوش  نکهیقبل ا صب

م ه شیارا  یخی یو کفش ستش و ل فیو ک یشال باربر هینرمه با  یلیجنسش خ پوشمیام رو م  یمشک مانتو
 شگاهیباشه ارا

 گهید ایب ناسوریزله دازل مهسان

 ؟ هیخبر یچه ناز شد یابج  سالم

 ؟ یتا تو هست کنهینگاه م نیبه ا ینه بابا اخه ک - مامان

 امیم رترید کمیمن امروز  مامان

 ؟ یکجا به سالمت  - مامان

 نفسم یفعال با رایسم شیبرم پ دیسر شا ی یشوخ یبگردم ب میدنبال پدر مادر واقع رمیم

 سما جنوب شرقه خونه



 

 
11 

 دیمدرسه باش کیفک نکنم تو  یبا سما دوست شد یچطور مهسان

 تو مدرسه ما بود االن باباش اخراج شده نیواسه هم کردیپدرش تو مدرسه ما کار م یچرا اباج - مهسان

 چرا ؟ یوا یا

 دونمینم - مهسان

 اصرار کردن منم موندم  یدید شهیتموم م یتولد ک نمیباال بب امیم میدیرس جغل

 زنمیرو م زنگ

 دییبفرما

 هستم یمیسل

 دیاریب فیدوم تشر طقه

 دم در منتظرمون بود ییاقا  هی

 داخل دییبفرما دیخوش اومد یلیخانوم خ سالم

 ممنون بعد هم رفتم تو خوب تشنمه سالم

 ؟ دیدار لیم یچا

 شمیممنون م دیاب لطف کن  وانیل کی نه

 کادوت  نمیا  زمیعز  ایب بوسمشیم شمیسما جون تولدت مبارک خم م سالم

 خاله یمرس - سما

 ست؟ین مامانت

 مارستانهیمامانم ب ادیب ایدن خوادیم مینه خاله داداش -سما

اون سمت خونه چند تا مرد دور هم نشستن و   شهیم دهیدستم نگام کش دهیاب رو م  وانیو ل ادیم باباش
 شهیسمت لبم در با شدت باز م برمیرو م وانیتا ل کننیصحبت م

 نیشاه



 

 
12 

  نیراه واسه به دام انداختن ا کیام دنبال   یلعنت یپرونده  نیتا صبح خوابم نبرده همش تو فکر حل ا شبید
از پدرم مادرم از خونه ام جدا شدم چقدر سخته   حاتمیدارم که از خودم از تفر یریچند وقته درگ نیگروه انقدر ا

 خواهرم و شهاب پسرش تنگ شده ستهیدلم واسه شا یکن  ید مثل همه زندگدلت بخوا

به صورتم چند  کشمیبچگانه جدا شم دست م یخواسته ها نیاز ا  دیبا کنمیحموم دوش اب سرد رو وا م رمیم
 برو اونور االن صورتمو- گفتیم دمیبوسیهر وقت صورت مادرمو م ادمهیوقتشو نداشتم  یعنیروزه اصالح نکردم 

 یکنیزخم م

 بوسمتینم گهیاصال د  گفتمیو م کردمیرومو اونور م منم

 مثال سرگرد مملکته کشهیلوس بچه ننه خجالت نم یاز اتاقش که پسره   زدیحسود هم داد م ستهیشا

 رونیب امیدوش م ریشه از ز یاب بدنم کرخت م  یسرد از

کنم چون ممکن بود بعدا بخوام بعنوان جاسوس برم   ریخرده کارشونو دستگ یقرار بود چند تا از رابط ها امروز
 کردنیم رشونیموندم اداره و بچه ها دستگ یمن م نشونیب

 پرونده حل نشده کیاداره و   بازم

 باند رو فنا نکردم نیماه کل ا نیاگر تا اخر ا  ستمین نیشاه من

 اسیمه

 بمیافتخار چرا داره نص  نیا  دونمیهر چند نم شهیباز م یمحاله بالخره داره پام به کالنتر یهمه خوشبخت نیا  منو
 شهیم

 قاچاق مواد مخدر گهیسمتم دو م گردهیو بر م زنهیلبخند محو م کیخانوم که بغلم نشسته  سیپل

بهم  زننیله با تعجب زل ماز خنده راننده و جناب سروان خوشگ  دمیپوک هــــــــــــــــوی؟  گهیم یچ نیخدا ا ای
 قاچاق مواد؟ گمیبا خنده م

 ها نیا  هیچه اسگل گنیخودشون م شیاالن پ  خندمیکراک دوباره م  ای نیکنم؟هروئیقاچاق م یچ حاال

 ؟ ادیم یما به شوخ افهیخانوم به نظر شما ق- سروان

 دیمنتظر عواقبش هم باش دیبا دیکنیم ریدستگ گناهیب یجناب سروان اما وقت رینخ

 شهیمعلوم م زیتو اداره همه چ - سروان

 سما امروز تولدشه دیدونیم یعنی شدنیبدونم بچه ها چ خواستمیم دیببخش

 بشن یزیمتوجه چ ذارنیو نم مونهیم ششونیخانوم پ یاز همکارار  یکی دیشما نگران نباش -سروان
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 ممنون

 نیشاه

 ذارهیاحترام م  ادیم یهمون لحظه صادق ییاتاق بازجو  هشیپشت ش رمیرو اوردن م نیمضنون

  نکهیاز ا  هیاز بچه هاست و شاک  یکی نیوالد گهیهم هم همراهشون بود تو اون خونه که م یخانوم کی قربان
 اشناست  کمی افشونیق یاوردنش کالنتر

 امیببرش اتاق من تا ب یصادق باشه

 قربان بله

  یچشمم بگو چرا انقدر واسه صادق یجلو ادیم افشیق کنهیداخل تا سرشو بلند م رمیو م کنمیاتاق رو باز م  در
 اشناست

 شه؟یقشنگ م خندهیبهش گفته م یاخه ک  دهیمث قورباغه لبشو کش م دوباره

 جناب سروان سالم

 رمیبزور ازت اعتراف بگ ای یکنیخودت اعتراف م یخانوم قاچاقچ سالم

رم گ  نیبا مراجع دینبا دونمیم دیاما فک کنم خباثت چشمامو فهم  دیلحظه ترس هیلبخندش رفت و واسه  هوی
 دغ بدم تا منو مسخره نکنه خوادیرو دلم م یکی نیکنم اما ا  یشوخ ای رمیبگ

 ؟یزیچ یشما باال دست تر نبود واسه اعتراف گرفتن؟ مثال سرهنگ از

 ادمیمث تو منم از سرت ز ییخرده پا یواسه ادما خوب

 بود شتریکه منو رسوندن موافق ترم جذبش ب  یبا اون جناب سروان من خب

 زننیجوابشو بدم در م امیم تا

 دییبفرما

 خانوم نیاتاقشون با ا  دیقربان جناب سرهنگ فرمودند بر - یصادق

 تو برو باشه

 میشو بر بلند

 لبخند لج درار زد هیگفتم به مقام باال دست تر الزمه و   دیدید -گفت   شدیطور که بلند م نیهم
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 داخل احترام گذاشتم میرفت میزد در

 بود جناب سرهنگ یامر

 برن توننیگناهن م  یخانوم ب نیسرگرد ا بله

 مارستانهیمادرشم ب نجاستیپدرش که ا شه؟یم یسما چ فیبرم تکل خوامیمن نم اما

کس رو تهران ندارن گفتن    چیهکه   گهیاتاق من پدر بچه م  دیایخواستم شما ب نیهم یبرا قتیدر حق - سرهنگ
 یستیزبه مشیبفرست میو گرنه ما مجبور دیکن  یمدت از سما نگهدار کی دیکه به شما اعتماد دارن و اگر لطف کن

 تا پدرش ازادشه

 رو بدم شنهادیپ نیهم خواستمیجناب سرهنگ من خودم م ستین یمشکل

 در اورد و گفت فشیسما بلند شد کارتشو از ک یپر کردن فرم تعهد نامه نگهدار بعد

 من درخدمتم دیخواست یشم اما حاال که نشدم هر وقت کمک سیارزوم بود بتونم پل  شهیهم

 همون دختره زبون درازه( نی)اوهو چه با ادب ا

 از ش تشکر کرد  سرهنگ

 اسیمه

 حرص دادنش دهیچقدر حال م یاو  رهیگیافتم خندم م  یسرگرد که م نیا  ادی دنیسما هم مهسان خواب هم

به مامان دادم و بچه ها رو بردم اتاقشون بعدهم  یسرسر حیتوض کیخونه انقد خسته بودم که فقط  دمیرس
 مث جنازه ولو شدم

 نیشاه

 برگشتم اتاق سرهنگ اسیدختره که اسمش مه نیبچه ها رو سپردم دست ا یوقت

 گذاشتم  احترام

 دیواسمون از اسمون رس اوری هیکه به لطف خدا   نیشاه نیبش

 سرهنگ یچ یعنی

 خبر داد امروز با شرکت حمل و نقل قرارداد بستن یکه احمد  یدختر داد همون شرکت نیکه ا  یکارت

 شرکته سشیدختره رئ نیا
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 نوشته نطوریکارت که ا  یرو

 یمیسل اسیمه تیریبا مد دیسپ اسی یوتریدستم شرکت کامپ دهیرو م کارت

اومد   قیقتح یبود صبح که جواب نانیقابل اطم یادیبنظرم ز قیدختر تحق یفرستادم در باره  یایو بت نکهیا  قبل
 یبهش زنگ بزن باهاش قرار بذار تا ازش کمک بخوا

 م؟یکرد  یبزرگ سکیرینجوریمدت مد نظر باشه ا کی دیسرهنگ نبا اما

 ؟ یپرونده ا نیخود تو چند وقته دنبال حل ا میوقت ندار ادیاما ما ز  دونمیم

 پرونده و فرستادن تو تو به اون گروه کمک کنه نیبه حل ا یلیخ تونهیم نیا

 با شماست قربان حق

و  نیسنگ یلیسرهنگ خ یاخه خواسته   ادیدختره راه ب دوارمیرو مطرح کردن ام دینقشه جد کنهیشروع م و
 سخته

 اسیمه

محاله ساعت  یلیخ یهمه خوشبخت نیجان فک کن من و سرگرد و ا یقرار دارم ا یظهر با سرگرد جون کی ساعت
  میرخب حاال ب یو کفش مشک فیک  یشال اب یبا شلوار ل یکاربن  یمانتو اب کی شمیدهه و من از االن دارم حاظر م

 و از من خوشش اومد اروی نیا  یخورد پس کله  دیکه شا  میکن  شیارا

خودم سانتافه مامانم رو بر  نیماش یچرا به جا دونمینم وفتهیمهم ب یلیاتفاق خ  کیامروز قراره   کنمیم حس
 پسره فخر بفروشم نیبه ا خوامیخودم م دیالبته در ذهن پل  دارمیم

 ستنین میکه ان تا  یینایاز ا  ادیکنه به موقع برسم بدم م  خدا

گند    سیپل هی یبدبخت که روبرو اسیمه یتهران صدا نجایاست ا  قهیساعت دوازده و پنجاه و پنج دق خب
 اخالق نشسته

 شده؟ بتونیمن چرا نص دنیافتخار د  دیبگ دیخوایخب نم-

 ثهیخب نیا  دمیگوشه لبش اگه من پل  ادیپوزخند م هی

 هــــــــــــــــــــــــ ــــرگز شدمیعذاب رو متحمل نم  نیمجبور بودم وگرنه ا-

 دیبکن دیتونینم یخه شما که جز اطاعت کارباالتر مجبورتون کردن ا ینکنه مقام ها-

 ام کنه  کهیت کهیبا دندوناش ت خوادیم معلومه
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فک کردن   شونیچرا ا دونمیاما نم  دیستیمن ن یپرونده  یحرفا و در اندازه  نیمن به سرهنگ گفتم شما مال ا-
 دیباش یکمک قابل توجه  دیتونیکه م

خندش گرفت زهــــــر  افمیفک کنم از ق یجــــــــــــــــــــــــ ون پرونده؟وا ینعلبک کیچشمام شد قد  هوی
 کامال ناخود اگاه مودب شدم  یمار رو اب بخند

 د؟یپرونده ازم کمک بخوا کیدر مورد  دیپس اومد دیفرمود یخب م-

شد اونم  ریر جو گجان چقدر هم چشماش خوشگله از لحنم جا خورد اما انگا یاون چشماش گرد شد ا  نباریا
 شد یجد عیسر

صحبت   یدر موردشون با کس دیگوش شماست اگر بخوا  یفقط و فقط برا دیشنویکه امروز از من م  ییحرفها-
 دیکن  جادیمن اختالل ا یپرونده  یتو دیبخوا ای دیکن

 سرتو یکن  یفوضول یاگه بخوا  یعنیکلمه   کیحرفاش تو  خیپ خیگردنش نشون داد پ  یاورد باال و جلو  دستشو

 اب  ریز کنمیم

 اما  دیاالن کنار بکش  نیاز هم  دیبا دیکمک کن  لیبه هر دل دیتون ینم ای دیخوایاگر نم- 

 دیندار دنیوجه حق عقب کش چیبه ه دیوجه دقت کن چیبدم به ه حیمن در مورد پرونده توض اگه

 (مونیبردیتر م یرسم یجا هی)خوب مرد  نمینازن یتزایرو اوردن شروع کردم به خودن پ غذا

 وم ؟خان اسیمه یاریدر ب یباز سیپل یخواستینم شهیفرصته مگه تو هم نیبهتر نی) اکنمیحرفاش فک م به

.......   یکن  ی............ نه بابا گفت اگه فوضول کشتمیم رهیگیخطرناکه قاتله م اروی نیاما ا  خواستمیسرمه م چرا
 ارهــــــــــــــــــــــ ــــــ(  گهیاره اونم هست . پس حله د

سرم خواستم  ریخ دیپوک میجـــــــــــــد سادات معدم و حلقم و نا ایباال  رمینفس م کیو  دارمیبر م نوشابمو
 ها انگار ابه امیکالس ب  اروی نیواسه ا

 ؟ یبد حیواسم توض کمی شهیمن تا اخرش هستم خب م-

 دیشرکت حمل و نقل قرارداد بست کیبا  روزید نیو هم یدیسپ اسیشرکت  سیمن تو رئ قاتیطبق تحق-

 ذارنیبجا نم یرد چیوقت از خودشون ه چیه قیکارشون دق  یلیکه من دنبالشم خ  هیهمون شرکت نیا

 برم تو شرکتشون اما تا حاال موفق نشدم ینفوذ کیبه عنوان  دیبا من

برم تو و کجا بهتر از شرکت  یقیطر کیبه  دیا من باام  کننیشرکت نم یرو وارد مسائل اصل یا  بهیغر  چیه چون
 تو ،
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 در ضمن کارکردن باهاشون اعتمادشون رو جلب کنم تونمیم من

منه چون فک نکنم با کارمند ساده بودن  کیشر ایمعاون من  نیبردارم ببرمت بگم ا کارهیتونم  یمن که نم خب
 نه؟ یباهاشون مرتبط ش یبتون

 مگه نه؟ یدرس خوند ایتالیکردم تو ا  یزیبرنامه ر نهایهمه ا یخب من برا-

 اره خب –لبخند گشاد جوابشو دادم  با

 یرشرکتتو بسپ دیشعبه جد تیریو مد میهست یو هم رشته ا یاونجا با من دوست و همخونه بود  یبگ یتونیم-
 به من خب؟

البته هم منو هم تورو مطمئنا    کشهیبابام منو م یبود میهست اگر من بگم همخونه ا یمشکل کی نجایا  نیبب-
 گهیبهش م ینیام

 هی دیبا یش کیو باهام شر یشرکتتو بهم بد استیر ینداره تو بخوا یلیدل چیه مینگ نویخب اما اگه ا-
 بگم یکه نذاشت  گهید زیچ هیما باشه در ضمن  نیب ادیز تیمیصم

  تسیمن چندان مهم ن یبرا هیقض نیا  میبه هم محرم ش دیما با گهیبعد م کنهیاخم م  شهیساکت م هیثان  چند
 دمیالزم باشه جونم هم م  یشغل منه حت نیا

 م؟یباش یمیصم نقدیا  دیبا یعنی-

 رهیگیم خندش

 یبهم کمک کن یلیخ یتونیم گهیکه م  دهید یسرهنگ تو ، تو چ دونمیاخه من نم- 

هم مراقبت  یهم کمکم کن شهیکه م  یو تنها راه یخوب گوش کن تو هم قراره با من وارد اون گروه ش نیبب
 نهیباشم هم

که تو با سرهنگ بعنوان پدرت   نهیما شک کنه ا یتو شرکت نه تو خونه  یراه داره که نه کس کیتنها  نیخب ا-
 از من  یکنیم یخونه ما و خواستگار یایم

 میهم نداشتکه با هم تفا  میگیمدت م کیبعد  ینطوریا  گهیبا همد میتا اشنا ش میشیهم به هم محرم م بعد

 یرسیو تو هم به هدفت م شهیوجه من خراب نم ینطوریا  زایجور چ نیاز ا  و

 یخواستگار میایم یکه ک  گمیو بهت م کنمیمورد با سرهنگ صحبت م نیا  در

 دهیادامه م  میرفتیطور که به سمت در م نیهم
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 ادی یمنطقه محافظت شده تا هم من به تو دفاع شخص کی میهفته واسه اموزش من و تو بر کی دیما با نیبب
 بدم و

ه فکر واس هیخودت  یرو اموزش بد وتریبدم هم تو به من اصول کامپ حیواست توض شتریپرونده ب نیمورد ا در
 هفته نبودت باش کی نیا  حیتوج

 رونیب میایبه دوش هم م دوش

 ماشنت کو ؟-

 ؟ یمن ش زونیقراره او یوردین نینکنه ماش کاریچ یخوایم – نهیبیجلوش نم واستاده

 زد نشویماش ریدر اورد دزدگ چشوییزد بهم و سو زل

ها ( منم زل زدم بهش و  خوامیها م نیام وشو هزار بار به بابام گفتم از ا  یپســــــــــــــــــر ب نی)فکم خورد زم
 ؟ یبا نگام گفتم که چ

 شده یقشنگم قهوه ا یودم و کال لباس ابشده ب عیضا یکه اساس  دونستمیخودم م اما

 ؟یارخواستگ یبرا دیشیمزاحممون م یو ک میعازم سفر  یک  دیو بگ دیریتماس بگ دیخب شماره تماسم رو که دار-

  دایبرگشتم و شد رانیمن سه ماهه ا دیفقط به پدرتون بگ دمیرو بهتون م یمن امروز بهتون خبر خواستگار-
 میعاشق هم

 فعال خدانگهدار دیها رو به من بسپر نیا- 

 خداحافظ-

 همه عاشقش بودم نیکه ا  ی، شغل سیبشم جاسوس پل کردمیفکرشو م یشدها ک ییهوی زیهمه چ چقدر

 هستن یبلکه اونام اجاره ا یبا پدرش و برادرش البته البته نه واقع ادیپسره م نیا  امشب

 خانواده هاست و ییاشنا  یبرا یخواستگار نیبابام گفتم که جوابم مثبته و ا به

 میایمشهد و م میریهفته م کیخاطر  نیمشهد به هم میبر مینذر کرده اگه بهم برس نیکه چون شاه  گفتم

 ( رمیبگ لیخودمو تحو کمیدوسم نداره بذار الاقل خودم  نقدریا  یکه کس  قتی)در حق

 گهید نایغرور مردونه و ا  ارهین نیشاه یبه بابا گفتم به رو البته

خودمو خفه  شیبا ارا پوشمیتر م میمال کمیفقط  یبا صندل همرنگش و شال همون رنگ یکت دامن طوس  کی
 کنمیم
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 یسرم عروس هستم ان هم از نوع قالب ریکردم ورژ لب قرمـــــــــــــــــــــز خ  یتا جا داشت مشک چشمامو

 خــــــــــــــــــــــــ ـــــر شد اومد منو گرفت یکی تیورمام نیتو ا یدید هوی یدیرو چه د خدا

 خواستگار نداشته باشما نه اتفاقا دارم اما ........... نکهیا  نه

 یکال خانوادگ  کنهیاز همکارام )بابام االن صادرات و واردات فرش م  یکیداده بود که  ریوقت بود که بابا گ چند
 تو کار واردات صادرات ( میزد

 رو چشم مونشونیپسرش منم که عشق خواستگار گفتم قدم نا م یواسه خواستگار ادیب خوادیم

 جهینت کمتر به  گشتمیم شتریب یهر چ هیختیو چه ر هیداماد ک نمیگشتم بب  میبردم و نشست ییو من چا اومدن
 دمیرسیم

 ابرو برداشته  یازدل غافل چه عروس ن یا  دمید دیبا دخترم صحبت کن دیجان بر مانیبابام گفت پ که

 اطیتو ح قیتو االچ مینشست میمن بدبخت نازک تر دماغ عمل کرده عروسک رفت از

 عروس خانوم چند سالتونه  -من

 دیببخش بود داماد اقا منظورم اخ –لبخند گشاد زدم  کیکپ کرد   اروی

 حاال دست من فیبلند و رد نیهمچ دمیپوک گهید گهیافتاد به ناخونهاش د  چشمم

به ناخونام برسم   دیبا کمیمن  یدونیاخه م  یکرد  کوریناخونات رو کجا مان زمیعز  یاوا کردم و گفتم وا  افمویق
 ؟ بعد هم اشاره کردم به ابروهاش دیدار یخانوادگ شگریارا

 ذاشتمیم شیر دیفقط من با میومدیزنگ نزدن به نظر من که به هم م گهیچرا رفتن و د دونمینم گهید یچیه

 بود ؟ نه بابا انقدر بودن که شمارشون در رفته از دستم یکی نیهم

 ؟ لمانیف نیخوشگل و خفن فقط تو ا یپسرا نیدونم ا ینابود تر من نم یکیاز   یکی اما

 با مشت و لگد افتاده به جون در اتاقم یکی دمیبه خودم اومدم د تا

 سما و مهسان پشت در ان دمیشدم در و باز کردم د بلند

خواستگارت کچل  نیاخر  ادمهیاخه   یکرده بود  میکجا قا  نویاومدن بعد هم اومد جلوتر و گفت ا  نییپا ایب یاج- 
 بود

 کوفت برو اومدم- 

 نییپا امیخانوم وار از پله ها م یلیخ
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 نیشاه

 دمیدختره رو ند نیهنوز ا میاومد  یوقت از

 کنهیمعذبم م یلیخ قایدق هیدونم واسه چ یمامانش و لبخند باباش که نم یها نگاه

 سالم-

 سرا برگشت سمتش ی همه

 خودشو بزک دوزک کرده نقدریا  یاومده مگه اومده عروس  نیا  هیچه وضع نیا

 یوقت خندهیم ینجوریخوام دوندوناشو خرد کنم ا یداره م یهم که چشم ازش بر نم یزدیسروان ا نیا

 هـــــــاپو ؟ هیچ گهیاروم م  کنهیو با تعجب نگام م گردهیکه بر م  کنمیلب با حرص سالم م ریز

 ارهیب ییچا رهیهم م بعد

 یهاپو ؟ اگه من هاپو ام تو هم قورباغه ا گهیجلوم به من م شهیم خم

 شه عیضا خورمیبگم نم خوامیمونده م ینیس یتو وانیل کیفقط  ییچا دییبفرما-

 کنهیبا پاش پامو لگد م وفتمیپرونده م ادی اما

 گهیبردار د-

 یریکبیرو لباش ا شهیو نگاهم قفل م وانایسمت ل برمیم دستمو

 ؟یبزن یتر نداشت غیج نی؟ از ا هیچه رنگ نیا- 

 رمیگیپدرش نگاهمو از خودش و اون لبخند مضحکش م یبا صدا نهیشیم رهیلبخند م با

 سعادت؟ یاقا  هیما ، خب نظر شما چ یکه معلومه بچه ها قبال حرفهاشونو زدن فقط مونده صحبت ها  نطوریا- 

ماه بهم محرم بمونن با هم رفت و امد کنن تا نقطه  3 نهیمن از انتخابم مطمئنم اما نظر من ا گهیم نیواال شاه-
 نمونه یباق یمبهم

 میشیبا هم اشنا م شتریمدت ما هم ب نیمنم موافقم تو ا-

 میحرف بزنن تا عاقد خبر کن کمیخب پس با اجازه تون حلقه نشون دست هم کنن و برن -

 دهیم نانیبا چشماش به پدرش اطم اسیاما مه  ادیداره بهش فشار م یهمه هول هولک نیمعلومه از ا پدرش
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 گهیافته که به من م  یم نیبه ا ادمیتو انگشتش اما بعد که  ذارمیتو دستم حلقه رو اروم م رمیگیم دستشو
 مد حقتهدستشو فشار دادم که اخش در او نیهاپو همچ

 دستم ندازهیم دمیحلقه منو که خودم خر اونم

 دیصحبت کن قیتواالچ دیبر نیجان با اقا شاه اسیمه

 اسیمه

ته فضا با در بس کیمن ساخته واال مگه اتاق من چشه  یرو فقط واسه خواستگارا قیاالچ  نیمن ا یکنم بابا  فک
 خوام بخورمشون که ینم

 ادیار براحت کن نقدریا  ادیشد ؟ بهش نم یکه راض  یبه پدرت گفت یچ یسفر راست میفردا صبح اماده باش تا بر-
 ؟ینگفت یزیکه چ  تیاز مامور  یبا همه چ

 چرا راستش نتونستم دروغ بگم.-

 از جذبش شل شد  شمیاومد سمتم که ن  تیبا عصبان نیهمچ

 ؟ یکرد  یتو چه غلط-

 میبخند یخواستم هاپو شمن دهنم قرص قرص  یبابا جوش نزن سرگرد قالب یچیه-

 شد یبرزخ هویاما   زنهیکردم االن لبخند م  فک

 هاپو رو ؟ یبود یبا ک-

  میکنیبحث م میدار دیدیاگر م  کردیلحظه خورد به پنجره سالن مامان واستاده بود و داشت نگامون م هی چشمام
 رفتیلو م یکه همه چ

 هم باشن رفتم دهی؟ بخصوص که عشاق تازه به هم رس کننیم کاریما جز بحث چ تیفاصله و موقع نیتو ا خب

 صورتش کپ کرد کیساکت شد سرمو بردم باال نزد هویواستادم  نیشاه کینزد کینزد

 نیشاه

 کردم  کیرو پر کرد سرش رو گرفت باال چشمام رو بار نمونیفاصله ب هویکه   زدمیسرش داد م داشتم

م لباش و رنگش افتاد ادی هـــــــویکه   گرفتمیقرمزش شد داشتم فاز م یلبا خیکنه چشمام م  کاریچ خوادیم االن
 داد زدم:

 هم باهامن؟ گهید بهیدو تا مرد غر ستمیتنها ن یدونست ی؟ ها؟ مگه نم یرژ زد هیچه رنگ نیا
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 سمت خودش حاال دتمیبلوزم رو گرفت و کش قهیچپ  دیلحظه چرخ کیشد نگاش  زونیلباش او بدبخت

 هم بود یروبرو قایدقهامون  صورت

 یپاکش کن یتونیم یدوست دار-

 اره که دوست دارم- 

 رو لبش همه رژش پاک شد دمیاوردم باال و محکم کش  دستمو

 خب حاال خوب شد-

 میستیداشت نه خــــــــــــــانوم ما از اون خانواده هاش ن یا  گهیالبد انتظار د  واال

 اسیمه

 یچقد ب اروی نیتعجب کنم خدا رو شکر عاقد اومد و وقت نشد فک کنم ا ایبخندم  دونستمیکه کرد نم  یکار  از
 بخاره

 تورو به غلط کردن بندازم دیخنگ اخ من با ی پسره

 ......... ایح ی...........گمشو ب خواستمی)خــر من بوس م

  یکن  یاور  ادیالزم نبود   دونمی......بله م یشد عی.........حاال که ضا گهیسرمه فقط بوس بود د وا
 ( ـــــــــــــــشیا

 داشت یاروم  یلیخ یمسن بود که چهره  یروحان کیعاقد   کردنیداخل همه با لبخند نگامون م میرفت

 کنار هم  مینیگفت بش  بهمون

حرف سرهنگ  نیاست ا  غهیص یفقط برا نیبود البته ا دیجلد کالم اهلل مج کیو  یتا سکه بهار ازاد :: میمهر
 بود

 هیندیب یهمش خال میخانواده هامون گفت یکه ما برا  یعشق  نیکه ا  دونهیم نیا  خوبه

 شد میحسود یکه من کل  نیرو از دستش در اورد و گذاشت دست شاه قشیانگشتر عق  بابا

 شرتیو تتاپ  یهر چ میریگفت فقط خودم و خودش م  نیرفتن منم رفتم باال تا ساکمو جمع کنم شاه نکهیا  بعد
اخه من   (کیمناستی)ژکیمناستیرو با شلوار استرچ که واسه کالس ج شنیخوب داشتم که به زور ده تا م یورزش

 رفتم یو هم دفاع شخص کیمناستیورزشکارم هم ژ

 باال سرمه گهیمامان با دو تا ساک د دمیشدم د داریکه ب  صب
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 ؟یکنیم کاریمادر من چ-

 ؟ یمسافرت بعد لباس خواب و ست برنداشت یریبا شوهرت م یسرت دار ریخ-

 که  میبکن یخاک بر سر یکارا  میرینم ارتیز میریم میما دار یمامان-

 تو راهه نیحاال هم بلند شو حاضر شو شاه گمیکه من م  نیدر هر صورت الزمه هم-

 دستش ساک ها رو دادم دیهم رس نیشاه کردمیم یطور که از مامان و بابا و بچه ها خداحافظ نیهم

 سالم-

 یدونیخوبه م یچرا دنبال خودت راه انداخت لهیهمه وس نیسالم ا-

 وسط حرفش دمیپر

 هیسبد هم بذار جلو خوراک نیهم کار مامانه ا هیبق لمهیوسا کهیکوچ  یمن ساک مشک-

 رو خوابوندم و چشمام رو بستم یهم بدون توجه بهش رفتم جلو نشستم صندل بعد

 غمناک  یپسره  هیچه اهنگ نیاه اه ا  اه

 ازدهیفلش مو در اوردم و زدم به ضبط و رفتم اهنگ  فمیتو ک از

 همسايه شباي تابستون دختر

 ميومد روي بوم گاهي

 دفعه يه گلي پرت ميكرد ميونه خونمون هر

 زود بيا روي بوم يعني

 ميكردم با چابكي طي

 هارو دو تا يكي پله

 ميرسيدم اون باال تا

 ميشد ميگفت حاال قايم

 راستي مردي اگه

 دنبالم بگردي بايد
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 راستي مردي اگه

 دنبالم بگردي بايد

  که شروع  خوندمیسرخ شد و برگشت سمتم داشتم اشهدمو م نیشاه افهیق دمید هویشروع کرد به خوندن  تا
 کرد قهقه زدن

 ؟ شی؟ از کجا اورد هیچ نیا- 

 وفتهینداشتش م یها یو بدبخت یقسطا و بدهکار ادیتو خوبه ؟ ادم  یالبد مثل اهنگ ها- 

 نافرمه کمی نیماش یها اما تو ستی؟ بد ن یدیتو گوش م هیچ نایاخه ا  کننیهمه دارن نگامون م-

 یبه فلشم نزد یدست زد گنیم یچ هیدارم بق کاریمن چ-

 کرد  شهیچه م گهید میتو سر کن یبا اهنگ ها دیامروز با  نکهیا مث–خنده گفت  با

 ؟ میریکجا م- 

 فصل خوبه نیدماوند هم کوهه و هم هواش تو ا -

 نیشاه

 یلیخ برهیپرونده باال م نیمنو واسه حل ا ی زهیانگ  کمیکه انقد شاده   نینداشته باشه هم یدختره هر چ نیا
 خوادیم یطونیو کلکل و ش یشاد کمیوقته دلم 

 بزرگ یالیو کینه  میبمون کیکلبه کوچ  یبگم که قراره تو نیبه ا یچجور حاال

 ؟یداریب اسیمه-

 نمیشیمن م نوریا  ایب یشده؟ اگه خسته ا یزیاره چ- 

 یکنم که خواب نبود  دارتیخواستم ب میدیرس گهینه د-

 کنهیگاه مبهتره االنه که منفجر شه اخه داره با تعجب اطراف رو ن نهیرو نگه داشتم خودش بب نیماش

 ؟ میکلبه بمون  نیقراره تو ا-

 اره– یهمه چ ریبگم اره بزنه ز ترسمیم

 باال دیفنر پر مث

 نازه یلیخ نجایا  شهی؟ چه باحال باورم نم یگیراست م یوا-
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 رو ببر باال تا من غذا گرم کنم نایداخل ساکشو داد دستم ا میرفت باهم

 میوقت از دست داد یحاال هم کل نیهم نیتمر میبر دیفقط زود باش با-

 کار منم تمومه  یباشه تا تو لباست رو عوض کن-

 اسیمه

 یبیراشس یفوق العاده است تو نجایکنم ا  یکلبه وسط جنگل زندگ  یبودم که تو نیعاشق ا  یاز بچگ  شهینم باورم
 مث دره

 بهشته یتو کنهیکوه و اونور همم جنگل و رودخونه ادم فک م  نوریا

 باال لباس عوض کنم رمیگرم شه و م  ذارمیدرست کرده رو م یکه مهناز جون  ییها کتلت

 ؟یکجا گذاشت  لموی؟وساییکجا  نیشاهــــــــ-

 منه شی.ساکت پ ایب نجامیا- 

 هیچوب یداخل اتاق چه باحال همه چ رفتم

 ؟ ستین یا  گهیمگه اتاق د-

 سمت تخت دونفره رهیم نگام

 نجایا  میایخوبه گفتم ب نیتمر یجاش برا دمیچون د هیکلبه مجرد  نینه ا-

 ماله تو؟ نجایا  یعنی-

 ( غهیقد ب نیچرا ا نی)اایلباس عوض کن ب نییپا رمیاره من م- 

 موهامو جمع کردم باال و یبا شلوار مشک دمیمو پوش یمشک تاپ

 باشه اسپند هم دود کنم واسه خودم ادمیخودم فرستادم  یبوس برا کیشدم ها  یورزشکار یلیکش بستم خ  با

سرشو اورد باال تا چشمش افتاد بهم  خورهینشسته تو اشپزخونه داره غذا م دمید نییپله ها به دو رفتم پا از
 لقمه جست تو گلوش

 کرد  ریتو گلوش گ دهیند یناز نیبچه دختر به ا یاب دادم دستش اله  وانیل کی

 دستت نقدریچرا ا یکرد  یکی معدم با رو فقراتم ستون بسه –پشتش دستمو گرفت  زدمیمشت محکم م با
 نه؟یسنگ
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 توش نبود شتریکتلت ب  دونهیبود ک  زیاما من نگام به بشقاب وسط م  زدیحرف م اون

 غذا کو ؟  هیبق یمنو از خودت ندون شمیها ناراحت م یتروخدا تعارف نکن-

 ؟ یکدوم غذا مگه تو نخورده بود- 

 بعد هم بق کردم خوب من گشنمه ه؟یکی نیواقعا هم یعنی-

 سه ساله نکن واست نگه داشتم فقط زود باش یمث طفل ها افتویق-

 نیشاه

 د؟ایبهش م نقدریا  یاصن چرا مشک  دنهیچه وضع لباس پوش نیاخه ا  دونمیکار دستم بده من م  خوادیم دختره

 گرفته بود  شیواسه غذا گر یباحال بود وقت یلیخ

 م؟یکنیم کاریخوب حاال چ-

 میکنیرو شروع م نیبدنمون گرم شه بعد تمر کمیتا  یرو ادهیپ میریم اول

 خدا بهم رحم کنه-

 میهنو شروع هم نکرد ؟خوبهیاول نق نق کن  نیقراره از هم-

 خودمو به توسپردم زنده برم گردون ایخدا داستیکه نکوست از بهارش پ  یسال-

 تمومش کنه دوارمیاما ام  ارهیدر م یداره مسخره باز دونمیم

 افتاب پختم  ریز گهید میشروع کن یستادیپس چرا وا-

 اسیمه

واستاد منم حواسم نبود با مخ رفتم تو ستون  هویفهمه که  ینم یپسره انگا روباته خستگ نیخسته شدم ا یوا
 فقراتش

 یا  یا  یا- 

 ؟ حواست کجاست اخه؟جلوتو نگاه کن یکنیم یدار کاریچ-

 گهیخسته شدم بسه د-

فک کردم واسه   الیمن خوش خ نیزم یانداز در اورد انداخت رو  ریز فشینخور تموم شد بعد هم از ک غصه
 استراحته نشستم روش
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 شروع کن تا بدنت سرد نشده یچرا نشست-

 رو شروع کنم؟ یچ-

 شنا زدن رو-

 عمرا  شمینـــــــــــــــــــــه من دارم هالک م-

 یشروع کرده باش شمرمیم 3تا -

به  یفکر کیبهش  زنمیو زل م کشمیتا رفته به پشت دراز م 3::پسره  نیهنوز ده تا هم شنا نزدم اونوقت ا من
 ادیذهنم م

 یتونیعمرا نم  ؟یشنا بر یتونیهم م نمیاگر من پشتت بش- 

 پشتم نشستیم ستهیشا شهیهم تونمیم که اره –حواسش نبود چون گفت  انگار

 ؟ هیک  ستهیشا-

 خواهرم-

 نمیشیم امیپس من هم م-

 نه-

 یتونیپس نم-

 یتا شنا بر 944 دیاگر تونستم با- 

 باشه-

 نثارم کرد یپشتش که اخ بلند دمیجهش پر هی با

 شدمیکه کول مهران سوار م  یرفت موقع ادمیاما بعدش خوب شد   دیلرزیکرد شنا رفتن اولش دستش م  شروع

 فتمبلوزش رو گرفتم و گ پشت

 برو اسب خوبم تـــــــــکویپ تــــــــــکویپ

 زنهیو اون پشت سرم داد م دومیواستاد من م هوی

 واستا یسرتق زبون دراز من اسبم ؟ جرات دار یدختره  ذارمیزندت نم-

 کنمیجرات ندارم فرار م-
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 سر به تنم نباشه:( خوادیافتادم در اغوش پر مهرش)اره جون خودم م  دیپشت موهامو گرفت و کش از

 گردوند سمت خودش  برم

 نیشاه

 که من اسبم اره؟- 

 بهیهم خوب و نج یلیخ هیناز وونهیح یلیاسب که خ- 

 دمیدستام شونشو فشار م با

 ماه کی دمیهفته شا کی یانفراد  ندازمتیپرونده م نیاالن که الزمت دارم اما بعد ا  هیبینج وونیکه اسب ح- 

 نرفته که ادتی یتا شنا بر 944 دیاب میبر ایبدو ب حاال

 خوب ادهیتا ز 944 یش الشیخیب شهینم نیشاه-

 پاش واستا یحرف زد نمیزود باش بب رینخ-

 زود باش هنوز شصت تا مونده 4:: 35:-

 شد انگشته شصتشو گرفت طرفم بلند

 شصت تا نمیا  ایب-

 نکردم شصتشو گذاشتم تو دهنم و محکم گاز گرفتم ینامرد منم

 میرو شروع کن وتریبعد هم کالس کامپ میساعت استراحت کن کی میبر ایامروز بسه ب  یبرا

 شد 8در رفت ساعتمو نگاه کردم  میکه چقد خستگ  اخ

 و اصن هم دوست ندارم بدونم دونمینم یچیه وتریاز کامپ  من

 خوب شدیدکتر م رفتیدختره داره ؟ م نیرشتست ا نمیا  اخه

اومدنش از   رونیبا ب شهیکه همزمان م  رونیب امیفک کنم قورباغه کوچولو رفته حموم از اتاق م ادیاب م  یصدا
  نیا  دونمیبه هم کف دستام عرق کرده من م میهر دو زل زد نمشیبرم اشپزخونه که نب خواستمیحموم خوبه م

 وفتمیم ادشیدوباره  ختمیراب واسه خودم   وانیل کی رمینفس تا اشپزخونه م کی دهیاخر کار دستم م

 بازو بلنـــــد یبا موها دیحوله سف هیبا  سیخ سیخ

 بده وانیل هیبه منم -
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 گردنم جابجا شد  6و8که فک کنم مهره   گردونمیسرمو بر م نیهمچ

 یبامزه م نکیهم زده چه با ع نکیدورش ع ختهیزانوهاشه موهاشم باز ر یکه تا رو  دهیپوش دیسف راهنیپ کی
 دستمو رو موهاش بکشم خوادیشه ها دلم م

 نیبه هر حال بعد ا یمراعات کن کمیکن   یاما سع  میسمتش درسته محرم رمیگیرو م وانیل خورمیمن نم ایب-
 شهیخودت بد م یبرا میشیپرونده جدا م

پتو  یال  چمیهفته خودم رو بپ کی تونمینم گشتمیتو خونه راحت م شهی؟ من هم یتو نگران خودت باش شهیم-
 سختته نگاه نکن یگیو مچون ت

 واسه شام بذارم یزیچ کیتا من  اریحاال هم برو باال لپ تاپ رو ب-

 کرد تا من بخونم  ادداشتیالزم بود   یداد و هرچ ادمیرو  وتریسخت افزار کامپ هیشام هم اصول اول بعد

ه و ب گردونهیروشو بر م اسیبره فکرم مشغوله مه یخوابم نم ندازمیم چهیقال یتخت رو نییخوابم رو پا رخت
 خوابهیپشت م

 ؟ مشونیریبگ میتون یم یکنیفکر م-

 میتونیاره حتما م- 

 پس تا االن چرا-

 ما جاسوس دارن نیدفعه فرق داره اونا ب نیا –وسط حرفش  پرمیم

 میدونیفقط من و سرهنگ م کنمیدنبال م یپرونده رو بدون اطالع کس نیا  من

 یحداقل از بعض نشونینفوذ کنم ب تونمیمن با وجود تو و کمک تو راحت م حاال

 ارم  یسر در م کارهاشون

 ممکنه کشته بشم ؟-

 از ته قلبم اومد  دونمیگفتم اما م  نویشد که ا یچ دونمینم

 برسه یبیبهت اس ذارمیوقت نم چیاما ه  دیمن شا-

 سمتم دیحرفم چرخ نیا  با

 بشه تیزیتو هم چ خوامینم میمونیپرونده هر دومون سالم م نیقول بده اخر ا-

 بده یبه من سوار یبشه ک تیزیهم اروم اضافه کرد اگه چ بعد
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 (دمیگرفت سمتم انگشتشو با انگشتم قفل کردم )قول م  کشویهم انگشت کوچ بعد

 اسیمه

 که دستم تو دستشه از قولش گرم شدم هم خودم هم قلبم  نیحرفش از ا از

 وسط عاشقانه من ؟ یتو نپر شهیجون ........... سرمه نم اسیمه یجنبه ا ی)از بس ب

 کلمه اومدم مثل ادم حرف بزنما(  دو

 که  کنمیفکر م نیو به ا پوشونمیروشو م ستیپتو روش ن دمیشدم د داریب یوقت صبح

 شده تمونیمیو صم یباعث راحت نقدریا  یچند تا جمله عرب چطور

 یواقع یپرونده زود تر حل شه مثل دو تا نظام نیتا ا میایکوتاه م  میهر کدوم دار دمیشا

 اما  میاتاق بخواب  کیخونه و  کی یکه با هم تو  کردمیبود هرگز قبول نم نیبجز شاه یاگه کس  دیشا

 خودشو رفتاراش قابل اعتمادن نیشاه

 دمیصبحانه رو چ زیرو خوندم بعدم م نمازم

 بود که االن راحت تر بود برام نیفرقش ا روزیمثل د میدییدو میرفت ساعت کیهم  امروز

 انداز رو پهن کرد  ریز

 ها رمیمن شنا نم-

 تا 94فقط -

 پرونده رو نیچرا خـــــر شدم و ا دونمیمن نم یلعنت– زنمیلب با خودم غر م ریز

 کردم  قبول

 کاراته دارم  یکه کمربند قهوه ا  اوردمیبده منم صداشو در ن ادی یقرار بود بهم دفاع شخص امروز

 با پام ضربه زدم تو کتفش عیجلوم پاشو اورد باال که بزنه تو کتفم با ضربه اش رو گرفتم و سر واستاد

 زنهیمحکم م یلیمبارزه کصافـــــــــط خ میگارد گرفت و شروع کرد  عیشوک شد اما سر اولش

 دمنکر  یلحظه حواسش پرت شد منم نامرد کی اخراش

 شکمش ریز دمیضربه هاشو جمع کردم با پا کوب یهمه  حرص
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 باال اومد حقت بود جونش

 ایتموم شد من رفتم تو هم زود ب نیساعت تمر-

 پنجره اشپزخونه زل زدم بهش از

 رهیراه م ارنیب ایجوجه به دن خوانیاردک ها که م  نیخدا مثل ا یوا

 زنهیلب با خودش حرف م ریباشم از پدر شدن فاقدش کرده باشم ز نزده

 زشت ی.. سوسک شه پسره شاایا  دهیداره به من فحش م اگه

 پسره اصن استعداد نداره نینگم بهتره ا وتریکالس کامپ  از

 کردیو سوال م خوندیموقع شام هم داشت م یپرونده خودشو هالک کرده حت نیواسم جالبه به خاطر ا اما

 یایاز پس خودت بر م  یدفاع شخص یچون از شواهد معلومه تو دمیم ادیفردا کار با اصلحه رو بهت -

 نداشتم اصلحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نانیلحظه به خودم و گوشام اطم هی

 نیشاه

 بود قهیساعتم رو نگاه کردم هنوز پنج و چهل دق یزود که وقت نقدریصبح ا مهاس

 تکون خورد یزیچ کیته دلم  شهیم یمظلوم و خواستن افشیق دیچادر سف نیچقدر با ا خونهینمازش رو م داره

 دهیم سالم

 ؟یدیفرشته ند هیچ-

 کو کجاست ؟  نمیبیاالن هم نم- 

 دیدور چرخ کیشد  بلند

 ناهاشیا- 

 که چادرش رو تا کرد و  دید یساکت شدم چ یتو چشمام و لبا دونمینم

 منم بلند شدم نمازمو خوندم و از خدا خواستم که کمکم کنه نییپا رفت

 نیتمر میبخور بر نی؟ بش یاومد- 

 ؟ ینشد سیهمه ذوق و شوق چرا پل نیتو با ا دونمیخب بابا من نم-
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 یهمش تو خطر باش خوامینم گفتیبابام م-

 بزنتشون دیبا گمیو بهش م ذارمیم یکار باهاش چهار تا طبر  قهیتفنگ و طر یدادن اناتوم حیاز توض  بعد

 هاش خطا رفته ریت یو بزنه وتا حاال همه  یبطر نیقرار بود سوم االن

 تو دستم بغل گوشش گفتم رمیگیپشتش دستشو م ستمیمیوا رمیم

 با دقت نگاه کن یتو چشم از

 کامال تو بغلمه چقدر گرممه  ینجوریا  دمیتکون نم سرمو

 پرت شد اونور یبطر بنــــــــــگ

 دهیازش جدا شم اما قلبم به حرف مغزم گوش نم  دیبا

 خجالتم بلده؟ یسمتم نگاهش معذبه اخ گردهیبرم

 خوب بود؟-

 رهیم یلیو یلیباشم تا نفهمه که قلبم واسش ق یکردم جد  یسع

 (؟یدیم ریحاال به من گ یرو ول کرد اسیحرفا ؟؟؟؟؟.................. سرمه مه نی)خجالت بکش مرد و ا

 یبه اصلحه دست بزن ذارمینم گهید یرو خراب کن یاگر بعد- 

 شوت شد هوا یبطر هیشد برگشت تفنگ رو اورد باال در صدم ثان یجد اونم

 اورد باال تفنگ رو گذاشت کف دستم و رفت داخل  دستمو

 کارت خوب بود- 

 سمتم و رفت برنگشت

 میشده بود نیبا هم سرسنگ کمی یسه روز بعد یتو

 اسیمه

 تهیمامور کیفقط  نیتو هم ا رهیافتادم که بغلش چقدر خوب بود اخمام م  یم نیا  ادیسه روز هر وقت  نیا  تو

 تهران من نامزدشم و اون عشقم ؟یازش دورشم اما تا ک  کنمیم یسع نیهم

 فاز اول نقشه است فردا
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 چرک یصورت یشلوار کتون کشها کیبا  پوشمیم یطوس یمانتو کی صبح

 زنمیم فمهیرژ لب که ست ک کیرو سرم  کشمیمقنعه ام رو م فشیک  با

 (کنهینگاتم نم نیکش شدم )اره جون خودت شاه  نیشاه خوب

 از جاش بلند شد  یشرکت ساالر رفتم

 چند وقته؟ دیستیسالم خوانوم مهندس ن-

سالن   دیع کنرو جم نیمهندس یکنیجان لطف م یکارام بودم ساالر  ریدرگ کمیبله  یسالم خانوم ساالر-
 اجتماعات؟

 بله حتما-

 بعد من اومد )اوهــــــــــــــــــو کت شلوارت از خط اتوش تو حلقم قهیهم ده دق نیشاه

 شلوارش گردنمو قاچ کنه ( یاتو  خط

 دستمو تو دستاش گرفت میوارد ش نکهیسمت اتاق اجتماعات قبل ا میهم رفت با

 داشتم( جانی...........نکن پسرم ............ نکن کصافـــــط ...... قلبم امپر چسبوند کم خودم ه زمی)نکن عز

 مینشست زیقسمت م نیباالتر میداخل همه به احتراممون بلند شدن بعد از سالم رفت میرفت

 افتتاح بشه  نییکه قراره اخر ماه ششرکت پا  دیدونیهمه م دیجمع شد نکهیممنون از ا-

 کنمیم یزیگسترش شرکت برنامه ر  یکه دارم رو  یادیمدت ز من

 دیهم اشنا بش یشرکت نرم افزار یتا با کارمندا میبرگزار کن یمهمون کیماه قراره  نیا  تو

 از  یکیاالن   شونیا  دیجمع بش نجایو نامزدم خواستم تا ا کیتون به شر یمعرف یامروز برا  اما

 سعادت نیشاه یشرکت هستند اقا یاصل  یدارها سهام

 به نشانه احترام خم کرد یاز جاش بلند شد سر  نیشاه

 با اجازه-

 باز و بسته کردم چشمامو

 میها رو عرضه کن نیدر کنار هم بهتر میبتون دوارمیو ام کنمیم یباهاتون همکار نکهیخوش حالم از ا یلیمن خ-

 دست زدن براش همه
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 شمیمزاحمتون نم نیاز ا  شتریممنون از حضورتون ب-

 دیبه کارتون برس دیبر دیتونیم

 دیلطفا شما بمون ینیام  یاقا- 

 بله خانوم مهندس-

 شد؟ یقرارداد شرکت حمل ونقل چ-

 ها قرارداد بستم نیاز بهتر  یکیکردم و با   قیتحق-

 بدونم دارم خوامیم دیجمعه دعوت کن یاون شرکت هم برا  سیرئ دیلطف کن-

 دمید یکردم کم کار  یکم کار  یدرمورد شرکت قبل کنمیکار م  یچه کسان با

 با شما فعال با اجازه مونهیهماهنگ کردن همکارا هم م فهیضمن وظ در

 اجازه ما هم دست شماست خانوم- 

 جان؟ نیشاه میبر-

 تمردونه اس ستیبچه سوسوال ن نیخانومم و دستمو دوباره گرفت چقدر دستاشو دوست دارم اصال مث ا میبر-

 گوشم اورد  کینزد سرشو

 یقرباغه سبز با لبخند گشاد باش کی شهیهم ادیبهت م یباش یجد نقدریا  ادیبهت نم-

 که از کف دستش بشگون گرفتم  ذارنیبا احساس باشم مث ادم نم خوامیم قهیدو دق نیبب

 چته دردم گرفت؟-

 هم بشنوه گفتم یکه ساالر  یگوشش اما جمور  ریزل زده به ما ز یساالر دمید

 و مظلوم نگاش کردم مینباشه تازه از مسافرت اومد یخسته ام هر چ کمی؟ من  زمیخونه عز میبر

 نفسم میبر-

 خان( نیشاه ی)جـــــــــــــان؟ نفسم؟ راه افتاد

 نیشاه

 نه به االن ششیپ قهیتو بازوم نه به دودق دیبا مشت کوب رونیب میاز در اومد  تا
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 من قرباغه ام؟-

 باال ادیپشت در اسانسور تا ب میرفت

 تونستمیکه نم  اسیبه مه نییبره پا خواستیاحتماال م  ادیداره م ینیام  دمید زدیداشت غر م نطوریهم

 شهیسه م ادیداره م یساکت امن بگم

 شد وونهیسمت خودم دوباره بغلش کردم و قلبم د دمشیکش

 بگه و با دستم اروم گونشو نوازش کردم یزیجرات داره به تو چ یاخه ک  یتو نفس من-

 گرفت به دندون و شروع کرد به کندن پوست لبش  نشوییو لب پا دیکش  خجالت

 بهمون دیرس ینیام  فهیخواستم بگم نکن ح تا

 خانوم مهندس دمتونیخدا رو شکر د-

 اروم گفت  یکه انگار هنوز مثل من تو کف بود با صدا  اسیمه

 ؟ینیام  یافتاده اقا  یاتفاق–

 ماهه کیتماس گرفتم و دعوتشون کردم اما اونها گفتن که  اهیراستش من با شرکت رز س-

 و دعوت کردن کننیم یزیبرنامه ر رنیبگ خوانیکه م  یهفته و جشن نیاخر ا  یبرا دارن

 دیشما به جشن اونها بر که

 ؟ گهیشب د کی مین رو بذارخودمو یمهمون میتونی؟ م هینظر تو چ زمیعز  نیشاه-

 میتا اخر ماه وقت دار ما

 همه اصرار کردن نیاره گلم به هر حال زشته ا- 

 د؟یبریم فیپس بگم تشر-

 بابت دعوتشون دیبله و تشکر کن-

 چشم حتما-

 نشیکرد و رفت سمت ماش  یخداحافظ ینیهمکف ام میدیرس

 اسیمه
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 خورهیزنگ م تلفنم

 سالم مامان-

 ؟ییکجا  اسیسالم مه-مامان

 ننه مهناز بابا ، مهسان، کاروان ، ساربان ،ساسان پسر بقال یمن خوبم شما خوب یمرس-

 کوچه همه خوبن؟  سر

 ؟ ییکجا  گمیم-مامان

 چطور؟ میهست نیاره بابا با شاه- 

 یشوهرت شد نیکه به لطف ا  ی؟ مجنون نبود یدیجواب م گهید زیچ کیتو  گمیم یچرا من هر چ-مامان

 میخونه امشب مهمون دار ایب زودتر

 هستن ؟ ایک- 

 نیایب نیعمه و عموهات با شاه- 

 ؟ به بابا و مهسان و ساسان و ستین یباشه فاعال امر-

 میقد یمادر هم مادرا الیخیقطع کرد ؟ ب چــــــــرا

 ن؟یشاه-

 جانم-

 به شونش زدم

 کردن نداره که  یباز لمیف میخودمون گهیاالن که د  الیخیب-

 اومدن  نایعمو ها و عمم ا  ییما یمهناز دستور دادن شب شام خونه  یمام

 پنج شنبه کمک بخوام یگزارش بدم و از سرهنگ برا  دیکار دارم با  یمن کل اسیمه-

 ما یخونه  ادیزنگ بزن سرهنگ بگو اونم شب ب شهیراحت حل م یلیخ نکهیخب ا-

 ادیپدر شوهرم هم م گمیمامانم م زنمیزنگ م منم

 کنهیسرم هم درد م ستیمناسب ن یمن لباسم واسه مهمون-
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 سمتش گردمیم بر

 ه؟یراستشو بگو دردت چ نیشاه-

 بهم بخوره تیازدواج بعد مامور  نیا  ستین قرار مگه– گهیم یکالفگ  با

 امینداره ب یلیدل هیهمش باز یوقت

 نیشاه

  گهیکنار جمع د  تونمیو نم خوامیاز خانواده خودم دورم نم  یچون وقت شهیخراب م اسیاگه برم شب مه  دونمیم
 ستیبگم مامان ؟کار من ن گهید یکیمادرم نگران تک پسرشه برم و به  یشاد باشم . وقت یا

 کلمه هم حرف نزده  کی یحت گهیگفتم د  ینجوریا  اسیبه مه یوقت از

 به سرهنگ زنمیو زنگ م دارمیرو بر م تلفنم

 سالم-

 پسرم؟ یجان خوب نیسالم شاه-

 پدر جان ؟ دیشما خوب-

 منو ناجوانمردانه کشتن یبابا زنمیرو بابا صدا نزدم و نم یپدرم فوت شده کس ی)از وقت

 (شهیمن نم یبابا چکسیه

 خونه عروسم میدنبالم تا با هم بر دیایب دیامشب با  یخوب شد زنگ زد-

 امیب خواستمیمن نم یول-

 (گهیبود مافوقه د یجان )صداش کامال دستور نیشاه یایتو م-

 دنبالتون میایبله پدر ساعت هفت م-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

 زبون باز کرد بالخره

 به مادرم کمک کنم خوامیخونه م دیمنو برسون دیلطف کن-

 مجلس کی یبا نامزدت بر یخوایباره م نیامشب ؟ به هر حال اول  یبرا یلباس بخر یخواینم-
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 نیا  یقرارداد یسرم لباس دارم در ضمن نامزد یمن به تعداد موها-

 با همسرم رفتم اونوقت یوقت کنمیارزش نداره بخوام پولمو هدر بدم صبر م  قدر

 یدر حد من نباش یایب یحاال که قراره با من به مجلس ادیمن خوشم نم یول-

 زخند زد بهملبخند مدل خودش زدم منتظر بودم حرصش در اد اما فقط پو هی

 کنمیرو پارک م نیو با حرص تمام ماش کنمیمشت م دستام

 شو ادهیپ-

 شهیتوجه رد م یب دمینشونش م یهر چ لنتیروفته رو سا چرا

 ؟یاریدر م هیچ ایمسخره باز نیا– دمشیشورشو در اورده دستشو گرفتم کش گهید

 بهم زنهیپوزخند زل م هیبا  دوباره

 یپسندیکه شما م  یینهایا  3طبقه  میبر دیاریب فیکنم تشر  دیاگه قراره من خر- 

 حد خودتونه نه مـــــــــــن در

 و رفت سمت اسانسور دیهم دستشو کش بعد

 طبقه هاست یمتفاوت تر و خلوت تر از باق کمی 3 طبقه

 دیخر ادیبود من که کال ز نشیتریاز مغازه ها که فقط دو تا مانکن تو و  یکیرفت سمت  قورباغه

 نیتریتو و ذارنیکه حداقل چهارتا مانکن م  دونمیاما م  امینم

 از بس لباساشون قشنگ بود  هیدوتا هم کاف نینه بابا هم دمید کینزد دمیرس یوقت

 واسه خودش کنهیم ریس یپررو پول دار ی دختره

 برم سرشو بکنم خواستمیپسره است م کیدستش تو دست  دمیرفتم تو د تا

 یاما حق ندار  یکه قهر  یقهر یکه هست  یهست یعصبان

 خودشه( یزندگ نی؟به تو چه شاه ی)حق نداره چ

 دستم رو بکشه رو کرد سمت پسره و گفت شهیمثل هم نکهیبدون ا کینزد رفتم

 نینامزدم شاه شونیا  اریمه-
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 دوستم نیزتریو عز نیبهتر ارهیمه نمیا

 ارمیچشماشو با قاشق در ب خوامیم کنهیرو با محبت نگاه م اروی نیدوست همچ نیبهتر هـــــــــــــه

 انتقام جـــــو  رهیخ ی دختره

 اسیمه

 باز نباشه یلیزانو باشه خ یقدش تا رو خخوامیم یلباس مشک هی اریمه-

 خوامیم یپیکه چه ت  یدونیم

 لوچشم یکصافط فکر کرده عاشق چشا  یهست عوض نیحواسم به شاه یچشم ریز

 نمیچیخان پرو بالتو م نیشاه رمیگیاره؟ حالتو م  ؟یدروغ ازدواج

 اسمیحاال من مه نیبب

 خوبه؟ نیا  نیبب-

 بود کیش یلیکه خ  یقیقا قهیبا  یلباس مشک هی

 داره..............خفه شو سرمه جــــــون( رتیبچم غ زمیعز  ی)اله نهیشاه یصدا ست؟یباز ن کمی قشی-

 اخر هفتست بنظر من که مناسبه  یمهمون یبرا

 ادیخوشش نم اسی نشونییپا ایباالشون بازه  ای یمجلس یجان لباسا نیشاه -اریمه

 معلوم باشه پاهاش

 باز باشه نقدریباال تنه اش ا ادیمنم خوشم نم-

 شما دوتا فقط یها اریبا مع ارمیب یرنگ بجز مشک کی یموافق یاسی-

 هیلباس دارم اما صدر کی

 هیرسم یاخه مهمون- 

 اگر خوب نبود بگو  نیحاال تو بب-

 براش لوس کردم خودمو

 یتو بگ یباجه عجقم هر چ-
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 دیدیساعت پنج شد چقدر لفتش م-

 با خودش چند چنده واال ستیاست اصن معلوم ن  وانهید نیگرفت ا  خندم

 باشه یمدل نیم اکه لباس  نمیبود منم که عاشق ا یخوشم اومد پرنسس یلیرو که اورد خ لباس

 خوبه نیهم-نیشاه

 زم؟یعز  هینظر خودت چ یاریمه-

 یشیمثل فرشته ها م ادیبهت م یلیخ کنم فکر– اریمه

 ها گنیم نیشل شد پسر عمو به ا شمین

 (دیدیفهمیم دینه؟ خب به من چه خودتون با دیدونستی)ها ها ها نم

 نقره کار شده بود نشییکه پا  ریس یشال اب هیبرداشتم با  یا  روزهیف کیتون کیامشب هم   یبرا

 ناز بود یلیخ

 ارهیرو ب نیرفت ماش نیشاه

 نیشاه

 دهیدختره کار دستم م نیاخر ا  دونستمیاعصابم خورده م  نقدریچرا ا دونمینم

 داد اونم از نوع بد که

 ؟ رهیگرم بگ  نقدریخان ا اریداره با مه یچه معن اصال

 کیفقط  دونمیمن که م سهیانگل  یانگار ملکه   رهیراه م نهیبا طمان نیهمچ

 زشت زبون درازه قورباغه

 من شیجلو پ نهیتا سرهنگ بش نهیشیعقب م  رهیم نیریدنبال سرهنگ قورباغه خود ش رمیراه م سر

 یقراره برا دمیرو بهش م زیراه گزارش همه چ یتو

 بکنه نیدورب ای کروفنیم یبرا یفکر کیهفته  اخر

 یهمه اومده بودن بعد از سالم و احوالپرس بایخونشون تقر میدیرس یوقت

 رفت باال تا حاضر شه اسیمه
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 اسیمه

 پرونده نیاخر ا  کنمیم یکار  کیام   دانهینقشه پل یبه اجرا کنمیامشب شروع م  از

 اره  یستیواسه من سرباز هم ن یباهات حرف بزنم اگه واسه همه سرگرد یکن  التماسم

 موهامو ببندم که در اتاق زده شد خواستمیم کنمیکامل هم م  شیارا  کی پوشمیرو م لباسام

 دییبفرما-

 اومد داخل  نیشاه

 کنهیم کاریچ نجایپسره ا نیا  دونمیمن نم-

 فاصله مونده نمونیقدم ب کیشد و اومد سمتم فقط  الیخیچشمش خورد بهم ادامه جمله اش رو ب تا

 کنمیباال و چشمامو قفل چشماش م ارمیبهش سرم روم چسبمیو م کنمیم یقدم رو ط کیمنم پررو اون  که

 تو موهام برهیرو موهام اروم دستشو م ذارهیباال و م ارهیرو م دستش

 ن؟ییپا یایب یخوایکه نم  ینطوریا- 

 چرا مگه چشه ؟-

 تو موهام شهیمحکم قفل م دستش

 ( گفتمشیخرکپر از عشوه)اونم از نوع  یصدا کیرو دستش و با  ذارمیم دستمو

 ادیداره دردم م نیشاه-

رو کمرم و  ذارهیدستشو م هویرو بازوهام  دهیو امتداد م نییپا ارهیکم کم دستش رو م  شهیدستاش شل م کمی
 شده یانقدر که نفسهامون قاط  کنهیسمت خودش صورتشو مماس صورتم م کشتمیم

 ؟ یتو که دعوتش نکرد کنهیم کاریچ نجایا  اریپسره مه نیا- 

 رو لبم ادیلبخند م شهیرو صورتش چشماش بسته م کشمیباال و به حالت نوازش م ارمیم دستمو

 پسر عمومه اریمه نیشاه-

 شده یظهر سرکار بوده عصب دیگفتم اما به خودش که اومد فهم  یچ دیانقدر تو فاز بود که نفهم  اولش

 دیاز کمرم جدا کرد اروم غر  دستشو

 نییاپ ایشالت رو سرت کن بعد ب-
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 هم بهم انداخت و رفت ینگاه عصب کی

 نییموهامو بستم شالمو باز انداختم رو سرم و رفتم پا عیسر منم

 سمتش رمیبغل سرهنگ نشسته م نیها اون سمت سالن جمع شدن شاه بچه

 با اجازت پسرتو ببرم ییبابا-

 صاحبش عروس گلم بردار ببرش شیر خیمال بد ب-

 بچه ها شیپ برمشیو م رمیگیرو م نیشاه دست

 دیکشیمسخره هم کل م اریبا هم واسمون دست زدن مه همه

 گفتیو م کردیم میواسشون تعظ یو ه نشیهم دستشو گذاشته بود رو س نیشاه

 بود( یداره انگار نه انگار که تا حاال عصبان یبه خدا مشکل روان نیمن مطعلق به همتونم )ا-

 که معرف حضور همتون هست؟  نیشاه-

 کردن  یمعرف کنمیسمت راست شروع م از

 سوخته تک بچه عمو مهرداد اهیس اریمه-

 دختر عمه مهرانه است هیکله از بس مغزش خال  یمعروف به اقدس ب رایسم-

 است  رایهم خواهر سم لیساناز فنچ فام-

 نهیدارن که همسن مهسانه اسم اونم نگ ناسوریبچه دا کیو خانومش هم  نیحس عمو

 رایسمت سم کنمیو مهم ر بعد

 ؟ینفس هیبرنامه امشب چ-

 چطوره؟ قتیجرات و حق-

 خودشه زنمیلبخند م کی

 اریب یخوبه برو بطر یلیخ-

 گهیدم گوشم م نیشاه

 خودته یخونت پا یچرت و پرت بپرس نایا  یجلو-
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 بگه ستین یکیبه لبام  وفتهینگاش م میشیدوباره رخ به رخ م گردونمیرو بر م سرم

 دلت بخواد یکنینگاه م یواسه چ شهیازت گرم نم  یکه اب  تو

 نیشاه

 کشهیم ریسمت لباش هر بار پشتم ت رهیم اریاخت  ینگاهم ب ستیخودم ن دست

 رهیم یبندر یقلبم اساس شمیم ینطوریکه بهش دارم چرا با هر بار نگاه کردن بهش ا  هیچه حس نیا

 خانواده نشسته ها نجایا اهم اهم– اریمه

 رمیگینگاهمو ازش م بزور

 اسیمه

 اریسمت ساناز و مه دیچرخ یبطر نیزم یرو مینیشیتا دور هم م دور

 جرات– اریمه

 گهیم یرحم یب تیسمتش و در نها ندازهینگاه پر محبت م هی ساناز

 مینیبب اریرو ب ینشون نداد یو به کس یدیاون تابلو که کش- 

 زهیسورپرا کیامکان نداره اون   -گفت  کردیکه فکرشم نم  اریمه

 نسبت به اون تابلو خبر داشت اما طرف ساناز رو گرفت اریمه تیاز حساس  نکهیبا ا رایسم

 بدو ارشیجرات برو ب یخودت گفت-

 و رفت زیرو م دیشد با مشت کوب یناراحت و عصبان یکه حساب  اریمه

 کارت اشتباه بود ساناز واقعا که  یلیخ-

 برگشت زیگره خورده اومد جلومون واستاد تابلو رو گذاشت رو م  یبا اخمها اریمه

 دیمن و گفت ببخش سمت

 هم پارچه رو برداشت و نذاشت فکر کنم که چرا ببخشمش بعد

 که عکسه منه  نیا

 عکس خودشه  کردیرو دوست داشت البد فکر م اریخورد تو پرش اخه مه یحساب ساناز
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 ناز بود خودش بهم گفته بود ساناز رو دوست دارههم عاشق سا اریمه البته

 کنهیفرق م یلیخواهرشم و محبتش به من خ نیمن ع و

 گهیبذارمش واسه تولدت کادو بدم بهت اما نشد د خواستمیم من–سرم  یاومد باال  اریمه

 دمیبوس شویشونیشدم پ بلند

 یاشکال نداره داداش- 

 داشت ینهاصال نگاهشو از عکسم بر نم نیساناز باز شد اما مشت شاه یاخمها

 تنمه موهامو باز غیخواب بنفش ج راهنیپ کیخودش ازم انداخته بود  اریعکسو مه  نیا

 خواب یشمال رفته بود تو اتاق همه و ازشون وقت میپارسال که رفته بود ختمیر دورم

 عمو مهرداد  نیعمو حس  ممثالیدیعکس انداخته بود چقدر صبحش به عکساش خند  بودن

 دهیبابام با دهن باز خواب ایهمو بغل کرده بودن  نیتو حال خوابشون برده بود رو زم که

 بود من بودم داریکه ب  یتنها کس اوردیهم اداش رو در م اریمه کردیو خر و پف م بود

 بهش گفتم یهر چ یعکس ناز  یلیخ کردمینگاه م ایرو بالکن به در داشتم

 عکسو به منم بده قبول نکرد که نکرد  نیا

 تابلو رو گرفت سمتش دیرو د نینگاه شاه یوقت اریمه

 ازش خوشت اومده من واسه تولدش  یلیماله تو فک کنم خ ایجون ب نیشاه-

 نیفقط منو نزن عمو شاه کنمیم گهیفکر د هی

 تابلو رو گرفت یلبخند چیبدون ه نیشاه

 هـــــاپو نیشاه-فتمکه همه بشنون گ  یاما جور  اروم

 رایرو چرخوندم افتاد سمت منو سم یهم خودم بطر بعد

 (شعوریرسوام کنه جنبه نداره که ب قتیبگم حق ترسمیجرات )م-

 قبل مجبورم کرد یخودت بهم رحم کن سر ایشد رفت اشپزخونه )خدا بلند

 (سوختیهفته معدم م کیبخورم تا  مویابل  شهیش کی
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 بخور نویجلوم ا ستهیمیدستشه وا وانیل کی دوباره

 هیچه کوفت گهید نینه ؟ ا شهینم یمعده منو نابود نکن نیتو هر دفعه ا رایسم-

 حرف نباشه بخــــور-

 رهیز نیفقط از ا ایتو دن دمیرو فهم رهیبد ز یقلپ اول رو خوردم بو تا

 شمیم یروان خورهیبوش بهم م دوننیهمه هم م ادیبدم م یلیخ یلیخ

 مییکردم رو صورت روبرو  یدهنم رو خال اتیتمام محتو یلعنتت کنه سم خدا

 بود رایاز قضا خود سم  که

 یبود کرد یچه کار نیا  وونهیاه د- 

 نیو شاه اریدفعه مه نیرو چرخوندم ا یبره صورتشو بشوره بطر یسم تا

 قتیازم همون حق  دیریبگم جرات انتقام بگ ترسمیم- نیشاه

 ؟یچقدر مهسان رو دوست دار-

 دمیاونقدر که جونمم براش م- 

 ؟( یرو بگ قتیحق دیجــون مگه نبا نیشاه یاز حرفش )اما تو دلم گفتم اره خودت  دیلرز قلبم

 افتاد  نیبار به منو شاه نیا  یبطر

 جرات –مظلوم نگام کرد و گفت  افهیق هیبا  نیشاه

 یدیم یخوب سوار یلیبعد هم اروم گفتم اخه خ یاسب من ش  دیبا-

 منم نیچهار زانو نشست زم یبرزخ یبرزخ نیها همه دست و سوت زدن شاه بچه

 کردنیبزرگتر ها هم داشتن نگاهمون م یپشتش حت دمیپر

 کویتیبرو اسب خوبم برو پ گفتمیو م نیپشت شاه زدمیکه سو استفاده گر م  منم

 وردمیاسب در م  ههیش یصدا

 غش کرده بودن  نیشاه یمن و حرص خوردن ها یکه همه از حرکت ها  قهیدو سه دق بعد

 ذارهینم یکارمو بدون تالف  دونمیپشتش بلند شدم رفتم نشستم سر جام م از
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 صلوات یند یسوار ینطوریجون تا اخر عمرت ا نیشاه -بلند گفت اریمه

 واریرو ممجبور کرد با باس....نش رو د اریمه یبار سم کیکه   میچرخوند یهم بطر گهیسه بار د دو

 باحال شده بود افشیکه چقدر ق  یوا هیقستنطن سهیبنو

 نیکه از شانس قشنگ من افتاد به من و شاه  میبچرخون یدور باشه که بطر نیبود اخر قرار

 گفتمیکاش الل شده بودم و نم  یبپرسه پس گفتم جرات که ا یبد زیچ قتیبگم حق دمیترسیم من

 گهیم یچ نیشاه ننیشده بودن بب خیم همه

 نیشاه

 خودم یبخصوص ابرو رهیهمه م یبگم ابرومون جلو خوامیکه م  یزیبا چ دونستمیم

 خنک شه کمیتا دلمم  هیتنها راه تالف نیاما ا  استیح یچقدر ب گنیخودشون م شیپ چون

 وار عاشقتم بعد هم منو ببوس وونهیبلند شو جلوم زانو بزن بلند بهم بگو د-

 خنده ریجونم حقته بچه ها با حرف من زدن ز یسرخ سرخ شد ا اسیمه

 یتو کفم دونمیمن که م -لب گفت ریبلند شد ز اسیمه

 دیبد دیپررو ند یپسره  ی)ا رسمیمهم منم که دارم به خواستم م گهیم یاون چ  ستین مهم

 (میبرو بذار به مراد دل برس سرمه

 وار عاشقتم بعد هم اومد لپمو ببوسه که سرمو چرخوندم وونهینگام کنه با حرص گفت د نکهیا بدون

 وقته منتظررش بودم اتفاق افتاد لبامون چفت هم شد قلبم اروم گرفت بالخره یلیکه خ  یزیچ و

 خواست بکشه عقب که گوشه لبشو محکم گاز گرفتم عیلحظه چشماش از تعجب گرد شد سر هی

 بحث رو عوض کرد عیتو حس و حاله سر بیغر  بیجو عج دیکه د  اریمه

 لپ من نبود اسیمه یمقصد لبا دنیبزرگترا پشت من بودن و نفهم البته

 یشعوریب یلیخ-با حرص گفت  اسیمه

 بودم)البته دور از جون خر( فیخــــر ک یمن فقط تو حس و حال خوب خودم بودم و حساب اما

 رو هم با خودم بردم اریمه یسمت خونه من تابلو یشب منو سرهنگ راه افتاد اخر
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 گهیکردم بسه د  حیتفر یهر چ میصحبت کن اتیبود فردا با سرهنگ در مورد عمل قرار

 اسیمه

 کشه؟ینشد خجالت نم یهول احمق خبر یرو شکر تا اخر هفته از اون پسره  خدا

 ( کمیچرا  یعنی رمی........... نخ ومدیتو خوشت ن یعنی)

 بذاره ونیبرناممون رو باهام در م ادیب نیپنجشنبه شبه قراره شاه یچهارشنبه است مهمون امشب

 رهیکردنش ضعف م  تیکه دلم واسه اذ  البته

 ارمیرب م کمیاز اشپزخونه   رمیبترسونمش م کمی بذار

 کنمیم یمچ دستمو رب ارمیاز حموم م  غیت کی پوشمیم یلباس خواب صورت کی

 کردم  میرو تنظ یبردار لمیف نیزنگ خونه رو زدن دورب مالمیهم به تخت م کمی

 انگار که از دستم افتاده به زور لبخندم رو خوردم  نیرو انداختم زم غیرو تخت ت دمیپر عیسر و

 شنومیمامانم رو م یصدا

 زمیعز  گهیتو اتاقشه خودت برو باال د تیخاص یب یدختره  نیسالم پسرم ا-

 انگار نگران شده باشه در رو واکرد اومد تو  هویدر زد بازم در زد  دمیشنیقدمهاشو م یصدا

 نمشیچشمامو باز گذاشته بودم که بب یکم ال  یلیخ کردمینگاهش م یچشم ریز داشتم

 خــــــــدا ای-

 اومد سمتم صدام کرد  هیصدم ثان در

 بازوهام رو گرفت تو دستش هم دو تا نیح نیدر هم یریبم دیتو نبا اسیمه اسیمه-

 کرد به تکون دادنم  شروع

 رینم اسینه مه-

 هم محکم ولم کرد رو تخت حاال شروع کرد زدن تو گوشم بعد

 کنم  یمن بدون تو چه غلط ایبهوش ب-

 اومده باشه  ادشی یزیچ هیانگار   بعد
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 زنده شه دیخفته بوسش کنم شا یبایبزار مثل داستان ز-

 ببوستم نکهیپسره چقدر سواستفاده گره منم از ترس ا نیهم خم شد سمتم با جد سادات ا بعد

 دنبالم دور اتاق دییدویپا به فرار گذاشتم م عیسر

 ایب ایب یبوست کنم زنده ش ایب-

 یبهتره تا تو بوسم کن رمیبم خوامی، نم خوامیگمشو نم- 

 واستاد هویحرفم  نیا  با

 ایکن ب  زیتم تویگند کار  نییپا رمیم-

 دیچنان محکم بست چهار ستون خونه لرز درو

 نیشاه

 بود زد اولش که رفتم تو واقعا فکر کردم رگشو زده یچه حرکت نیتختش کمه ا کی اسیشده مه باورم

 پلکش تکون خورد خندم گرفت دمیتر د کیواستاد اما رفتم نزد قلبم

 دارم ازیبهش ن یلیبکشم اما االن خ گاریس ادیم شیدر اوردم کم پ بمیاز ج  گاریس کی

 کنم  کاریچ دونمیبشه نم شیزیچ تیمامور نیتو ا اگه

 دستشو شسته اسیمه کنمینگاش م دیرو از دستم کش گاریس یدست

 پاش خاموش کرد ریرو ز گاریس

 ادیخوشم نم یگاریاز شوهر س- 

 براش ضعف رفت دلم

 نکن ایشوخ نیاز  گهید-

 یبرد نیاز ب  فشویتمام ک یدیتو که فهم-

 رو اون تاب میبر ایحاال هم ب یکردیشک م دیبا دمیفهمیاگه نم  سمیسرم پل ریمثال خ-

 بدم در مورد فردا حیباغ تا برات توض وسط

 ستیاما دست من ن  بندمیاز اندازه بهش دل م  شیدارم ب دونمیم خودم
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 کنهیم یتابیبراش ب قلبم

 اسیمه

 کشهیم قینفس عم کیرو شونش  ذارمیسرمو م نهیشیهم کنارم م نیرو تاب شاه نمیشیم رمیم

 عاشقم شه  نکهیا  خوامیم نویمنم که هم ستیمثل قبل ن گهیو رفتاراش د کاراش

 کنمیم یو با انگشتاش باز کنمیرو دستش که رو پاشه و مشتشو باز م ذارمیم دستمو

 م؟یکن  کاریخب قراره فردا شب چ-

 کارهامون  یلیپس خ ژشیاونجا اونم از نوع و  میما قراره به عنوان مهمون بر-

 ابینه رد میببر کروفنیم میتونینظره نه م ریز

 شهیمن جاساز م راهنیدکم پ یکه تو  کیکوچ  یلیخ یعکاس  نیدورب کی فقط

 رهیگیتو که با هر بار پلک زدن عکس م یلنز برا کی و

 ترسمی؟ اونا قاتلن قاچاقچن من م میببر میتونینم تمونیامن  یبرا یزیچ چیه یعنی

 تو دستاش کنهیقفل م دستمو

 من برگ چغندرم؟ پس

 ینه تو خوده چغندر-

 دمیادامه م  کنمیطور که فرار م نیهم رمیاز رو نم  دهیفشار م دستمو

 ؟ شهیر ؟یساقش ؟یهست ؟یستین-

 ملخک یاخر بدست  یملخک دوبار جست یبار جست کی-

 اب رو تا اخر باز کردم  ریاب شلنگ رو گرفتم سمتش و ش  ریبه ش دمیرس

 دستاش بشم ریکه اس  شهیباعث م نیقطره هم کیاز   غیدر اما

 زنهیحرف نم یالبته تا وقت  گذرهیداره خوش م یلیتو بغلشم خ کامال

 پشت گردنم دهیو جا م ارهیو اروم م کنهیدستش و از کمرم جدا م کی

 اب مثل اتشفشان  هوی)اخ جون بوس( که 
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 فرار کنم که منو محکم تر گرفت خواستمیکرد م  فوران

 بگه ؟ یچ خوادیقفل شد تو چشماش م چشمام

 نیشاه

 سهیخ سهی؟ لباسام خ کنمیاحساس ارامش م  یدستام یزندان ینطوریا  یوقت چرا

 پرونده بره نیاز ا  دیاگه ببوسمش تمومه با  دونمیلحظه از خودم جداش کنم م کی یحت خوادیدلم نم اما

 ازش جدا بشم  تونمیو نم خوامینم بوسمیم شویشونیو پ کنمیو خم م سرم

 شگاهیارا  برمتیدنبالت م امیصبح م-

 باشه-

 سمت صورتم رهیخونه دستم م رهیو با خنده م بوسهیو لپمو م شهیبرم که رو پاهاش بلند م خوامیم

 کنه  ریخودت عاقبتمونو بخ ایدارو گونه ام خ کشمشیم و

 هینیبغل شماره ام زنمیرو م نیماش خورهیزنگ م لمیموبا

 دییسالم بفرما-

 هستم ینیام  د؟یسالم جناب خوب-

 ندارم ( اروی نیبه ا یچرا اصال حس خوب دونمیبله امرتون ؟)نم-

 دنبالتون ادیگفتن رانندشون م  فیشر یخواستم بگم اقا-

 شمیدارم و مزاحمشون نم نیکه من خودم ماش  دیگفتیبهشون م-

 شن تیدوست ندارن مهموناشون اذ دیستیگفتن شما باغ رو بلد ن- 

 دیلطفا ادرس منزلتون رو بد کنمیم یفقط اطالع رسان نجایسعادت من ا جناب

 منم ادرس خونمو دادم-

 فیشر یوقت نابود االن

 اسیمه

 کچل  یکشیمنو م یکه شما موها  نطوریا  زادیخانوم ارومتر به خدا کله ادم یمرس-
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 ادینم رمیشوهر گ شمیم

 ادینم رتیاخالقات االن هم شوهر گ  نیواال با ا-

 گهیشدم بله د یکی ابونیبا حرفش با اسفالت خ کال

 شهیم نیقورباغه کوچولو هم کنهیصدام م نیا  یاحمق جلو  یاون پسره   یوقت

 یناز داف چه اوف – نگرمیم نهیتو ا خودمو

 جذاب شم یلیچشمام باعث شده خ شیسرم جمع کردم ارا یباال موهامو

 نییپا رمیم پوشمیرو م میمشک یسرم و مانتو  ندازمیم ریحر شال

 منو نخوره نیشاه نیها منو نکشن ا یقاچاقچ نیا  ایخدا

 یلیتخ یلیخ یها افهیبا ق میرقصیبا هم م میدار نیمنو شاه دمیخواب د شبید اخه

 بستم یبودم موهامو هم دو گوش دهیپوش یرنگ یلباس رنگ کی من

 میدیرقصیم میداشت یطور نیکت قرمز هم  کیبا  دهیپوش یاب  دیشلوارک راه راه سف کیهم  نیشاه

 وهـــــــــاهاهای دیخندیگردنمو گاز گرفت و بعد هم شکل خون اشام شد بعد م  هوی

 یخندیخنده گفت تو چرا م ریزدم ز منم

 دارم دزیگفتم چون من ا  دمیخندیم ندرالیس یکه مثل مادر ناتن  نطوریهم منم

 داد زد نــــــــــه نیدو زانو افتاد زم اونم

 من قرصام رو شستم و خوردم ؟ اصال خوردم ؟ یعنی کردمیفکر م نیداشتم به ا دمیخواب که پر از

 مبزن ییجا یحضور نی، ام یاباد  نیسر به ام کیپرونده  نیاخر ا  دیبا

 چشمامو مثل گربه شرک کردم رمیپله ها واستاده اروم اروم به سمتش م نییپا نیشاه دمید

 منو نخور-

 کنهیداره با تعجب نگام م دمید

 خون اشام نیباشم عمو شاه یدختر خوب دمیقول م-

 دنبالمون ادیم نیاالن ماش  شهیم رید میبر ایب اسیمه یگیم یچ-
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 گفتیم یکرد و ه  تمیاذ  یه میتعجب کرد البته که تا برس یرو براش گفتم کل انیجر یوقت

 تا میباش یجد تیمامور یتو دیبود از االن با تهیفورمال یهمه چ نجایتا ا اسیمه-خـــورمت یمــ-

 ؟یلنزهاتو گذاشت یراست میایپسش بر ب مازیبتون

 زنمیسمتش و تند تند پلک م گردمیبرم

 یگذاشت  دمیفهم-

 دهیواسمون بوق م یبنز مشک کی میدیداره تماما سنگه د یجالب یدمخونش چه نما میدیرس

 م؟یریخودمون نم نیمگه با ماش-

 گذاشت پشت کمرم و گفت  دستشو

 فرستادن نیلطف کردن برامون ماش فیشر یاقا- 

 گمیدم گوشش م اروم

 واقعا دست گلشون درد نکنه-

 عقب  مینیشیهم م با

 نیبه شاه شتریو ب ترسمیبهم م زنهیزل م نهیاز ا  کلهیاَبر ه  نیاز ا  یکیکه   راننده

 بغل گوشم ارهیسرشو م رهیگیدستمو م چسبمیم

 باهاتم خانوم کوچولو شهیمن هم-

 فقط زل زده به ما یرانندگ یانگار بجا  اروی نیا  نهییتو ا ندازهیم نگاشو

 شمیجدا نم نیهم از شاه هیثان  کی یبه مقصد حت دنیرس تا

 که فقط دوتا در اونجا بود  یکوچه ا  یتو دیچیساعت پ میاز ن  بعد

 رونیب امیم دیبا کفن سف رمیم یبا مانتو مشک ـــدونمیمن م اهیس یکی دیسف یکی

 دونمیمن م دونمیدرها هم نشونست من م نیا

 داخل میچراغ جادو رمز عبور رو گفت و رفت غول

 چشمام بود یقصر به تمام معنا جلو کی رونیگذاشتم ب  نیپامو از ماش یوقت
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 کنمیحلقه م نیشاه یدور بازو دستمو

 ساله که 35-37زن حدودا  کیساله همراهشم  84حدودا  یاقا  کیباز شد  در

 و همسرش باشن فیکنم شر  فک

 بهشون میدیرس

 خوشحالم یلیشما هم خ ییفرما فیجناب سعادت از تشر دیخوش اومد یلیخ-

 داخل دییابفرم یمیسل خانوم

 خدمتکار کرد نیکتریرو به نزد فیشر

 لباس ضیتعو یکن برا  ییسودابه خانم رو راهنما-

 زمونیکرد به سمت م  تیرو هدا نیهم شاه خودش

 افته پشتش  یکه دنبال مامانش راه م  یاز پله ها رفت باال منم مث جوجه ا  سودابه

 یسلطنت یپر از تابلو و گلدون ها هیفروش قهیدوم انگارعت طبقه

 داخل دییاتاق رو باز کرد و گفت بفرما  کی در

 ممنون-

 گرفت و رفت  راهشو

 گرفتم  شیکردم راه بازگشت رو پ  دیمرتب کردم رژ لبمو تمد لباسامو

 رونیکه از در اومدم ب  نیهم

 دمیداد شن یصدا کی

 دمیداد شن یصدا کی

 فیبعنوان پسر شر دینبامن بعنوان پسرش اونجا باشم چرا  خوادیکه نم  یچ یعنی-

 (یشده پســــر قاچاقچ بشینص یانگار چه افتخار  گهیم نیباشم )همچ نییپا

 کنم؟  یباز اسیمه یدکوراتور احمق رو برا کیو نقش  نییپا امیب دیبا البد

 کنه؟ دکوراتور؟ ستوده؟ اوه چشم قشنگه  یمن نقش باز یبرا
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 راه خودمو ادامه دادم ازمیخودمو بب نکهیبدون ا ادیپا م یکردم صدا  حس

 نییپا دییبفرما دیباش نجایا  دیخانوم شما نبا-

 رفتمیبله خودم داشتم م-

 افتاد روم  دینور سف کی ندرالیس لمیمثل ف هویپله  نیکه گذاشتم رو اول  پامو

 همه کشته نیا  ینیبب ییمادر کجا کننیچرا همه دارن به من نگاه م یوا یا

 ادیکجاست ؟ زنگ بزنم امبوالنس ب  میرو اخ گوش مرده

 پله ام نیاخر  یرو نییپا امیخرامان واسه خودم از پله ها م خرامان

 زالو هم دست راستم فیو جناب شر ستادهیدست چپم ا نیشاه

 شاهزاده نمیا  کنمیکنارم و دستمو دور بازوش حلقه م  ادیم نیشاه

 رشمادرش امروز خودشو شوه شبیشد د لیتکم ندرالیس قصه

 بلند رو به مهمونا گفت فیشر اروی نیا  هویفرار اخر شبش کمه  فقط

 امشب  ژهیسعادت و بانو مهسان مهمانان و یاقا- 

 میبه نشونه احترام تکون داد یسر

 دنبالمون اومد زمونیو صد افسوس تا خود م غیاما در  میشیاز شرش راحت م  رهیاالن م  گفتم

 کرد  یسر راهمون بود رو معرف یتا اونجا هم هر ک میبرقص میبر میخواستیم دیشا اصال

 کم بود اون وسط  یتفنگ فقط – یریشمش – یساتور ییهایلیچه فام المصب

 بله جناب دمیکه د  گرفتمیاز همه جا داشتم عکس م  یطور نیهم

 فرما شدند فیکوچک تشر  فیشر

 دیکشیمشکوکه به اطراف سرک م زیکه انگار به همه چ  نیشاه

 براش یکیرقص  ستیپ تو انگار

 میبرقص میبر یایم زمیعز–دستشو به سمتم دراز کرد  میلحن مال هیبا  جالبه

 داشت یتند تمیدو نفره بود اما ر نکهیبا ا اهنگ
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The way you talk 

 یزنیکه حرف م  یطور

The way you walk 

 یریکه راه م  یطور

The way you smile 

 یزنیکه لبخند م  یطور

Set me off 

 کنهیم وونهید منو

 سر جام دستاش رو از گردمیو بر م چرخمیباال م رهیگیرو م دستاش

 نییپا ارهیو م کشهیطرف بدنم م دو

The way a move 

 یخوریکه تکون م  یجور

The way a grove 

 یرقصیکه م  یجور

Make me glad that I’m with you 

 که با تو ام  کنهیخوشحال م منو

 چرخمیطور که م نیهم شهیدستامون جدا م یوقت چرخونتمیبار که م نیا

 رهام ستوده فیرهامه پسر شر رهیگیجا م گهید یکی یتو دستا دستام

 یشد بایز یلیخ-

 ینیبیم زیرو ر هیبق یدار ینیبودم شما از بس خود بزرگ ب بایز شهیمن هم-

 یسر قاچاقچ رهیخ یگفتم پسره   ینه انگار بهش چ انگار

 کنهیواسم تا بنا گوشش باز م ششوین

 زبونت کار دستت نده یبنظرم گستاخ اومد دمتیکه د  یاز روز- 
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 خون اشام بخورتت نیشاه دادمیدارم اقــــا وگرنه م ازیکه بهت ن  فیح

 رو شکر اهنگ تموم شد خدا

 تو سالن هست زیم کی نیانگار هم  ارهیم فیرهام خان هم داره تشر دمیکه د  زمیسر م دمیرس

 خان نیسالم شاه-

 کجا؟  نجایسالم اقا رهام شما کجا ا-

 بود گفت دهیکه تا االن ساکت تمرگ  فیشر

 از دوستان خوبم  یکیمنه و البته پسر  یشرکت ها یاصل  نریزایرهام د-

 خوردیخون رهامو م خون

 غل منب یرهام کنه هم صندل نمیشیو م نیچسبونم به شاه یتا جا داره م مویصندل

 گمیو م برمویم نیگوش شاه  کینزد سرمو

 بوس اروم کنار گوشش کیتنهام نذار و  گهید-

 کنهیتنش گرمم م یلباس هم گرما یرو پاش از رو ذارمیم دستمو

 رو پاش کال کرم دارم دمیدستمو حرکت م اهسته

 نکن دختره کرم یعنی رهیگیطاقت نداره دستمو م گهید

 پرسمیم فیو از شر گردمیم بر

 دارم ازیتازه ن یهوا کمی؟ به  میباغتون قدم بزن یتو میتونیما م-

 بایز یتمامش متعلق به شماست بانو نجایبله ا-

 یکه نامش نهند ادم  دیپسر تا ندارد نشان از پدر نشا زنیو پسر هر دو ه پدر

 مستیفاصله ازش وام نیسمت درخت و تو کمتر دمیهلش م میریباغ که م یتا وسطا اطیتو ح میایم نیشاه با

 میکنیم یخاک بر سر یکارا  میدار کنهیفکر م نهیبب یک  هر

 گمیاروم م  یلیگوشش خ  کینزد برمیم سرمو

 هیشو فرصت خوب کیبهش نزد یتونیکن تا م  یسع فهیرهام پسر شر-
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 شمیبعد داغ م هیو ثان رتمیگیازش جدا شم که محکم م  خوامیم

 شهیدستش جاهامون عوض م دستم تو شنیبا لباش قفل م لبام

 به درخت و اون به من دمیمن چسب حاال

 کاراشو  لیدل فهممیم شنومیکه از پشت سرش م  ییصدا با

 مهمه یلی؟ اون محموله خ یکنیم یچه غلط یپس تو دار-

 حل شده باشه زیتا طلوع افتاب همه چ دوارمیام  نیبب-

 اونجا  امیمن فردا م-

 نیشاه

 دمیم هیسمتم و لباشو به خودم هد کشمیرو م اسیسمتمون مه ادیکه داره م  نمیبینفر رو م کی هیسا

 به درخت چسبونمشیو م گردونمیروشنه برش م اسیرنگ لباس مه نهیریش چقدر

 اسیکنم که از مه  یبهانه خودمو راض نیکه هست نره تا بتونم به ا  یهر کس اروی نیا  کاش

 رمیگیسکوت م یو دستمو به نشونه  کنمیشم به زور خودمو جدا م جدا

 محموله مهم کی دهیدرست فهم اسیرهام بود پس مه یصدا

 بهم زنهیزل م تیبا صورت سرخ از عصبان اسیمه رهیم یوقت

 ازدواج صور  نیکه نرفته ا  ادتی ؟یبود کرد یچه کار نیا- 

 رهیگیحرفو دوباره بزنه ازم فاصله م نیا  خوامینم بوسمشیمحکم م دوباره

 سایازم دور وا- 

 زنهینفس م نفس

 ؟یدیبار اخرت بود فهم-

 سمت خونه رهیجلو تر از من م خودش

 اسیمه

 عاشق من شه نه من عاشق اون  دی؟ تموم وجودم نبضه اون با هیعال  نقدریبوسه هاش ا چرا
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 که نداره  یتو کار رهام جون مشکل رمیعاشقمون شه از االن م  نیا  مینخواست اصال

 نیو دزد و قاتله همـــــــ یقاچاقچ کمی فقط

 دهیبا ادامس چسب نکهیاما رهام مثل ا  ستیما ن زیسر م فیرو شکر شر خدا

 عاشقم شه منو نکشن  نیاگه ا  دیشا زنمیسمتش بهش لبخند م رمیم

 دیشام رو سرو کردن نبود-

 ادب  یچه ب-

 امیچند لحظه تا ب نیبش ارمیبرات غذا ب رمیم من – نیشاه

 کنهیهم رهام نگاه م بعد

 خانومم دستت امانت-

 زلزله داد به قلبم نیا  دوباره

 ؟یایشرکت ماست م هیافتتاح  یاخر هفته بعد مهمون- 

 امیحتما م دمیمسافرت اگه تا اون موقع رس رمیمن فردا م دونمینم-

 یایب خوامیاصال نم  امیِا اگه نه بگو چشم حتما م- 

 گردونهیصورتمو با دست بر م گردونمیبا قهر بر م رومو

 رو گونه ام کشهیو شصتشو م امیحتما م یاگه تو بخوا  یقهر نکن خانوم-

 تو چشه یلیخ هیگوشت  کمیبه لبمه کال چون لبام  چشمش

 سوزمیم نیاز نگاهش ؟ از نوازشش من از حضور شاه  شمیگرم نم  چرا

 رو دستش که رو صورتمه ذارمیم دستمو

 فرت ؟مسا یقراره کجا بر-

 بلوچستان ستانیس-

 دمیمتعجب نشون م خودمو

 ؟یچ یاونجا برا- 
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 گردهیبه حالت اولش بر م عیداده اما سر یمعلومه سوت بازهیم کمی خودشو

 کنهیم سیداره اونجا شرکت تاس امیاز مشتر  یکی-

 گویمن برگ اورده و واسه خودش م یبرا زیرو م ذارهیظرفها رو م رسهیم نیشاه

 گمیبا عشوه م نیبه شاه رو

 سمت رهام گردمیبعد هم بر م میما هم باهاش بر شهیم ستانیس رهیرهام داره م نیشاه-

 میستیالبته اگه مزاحم ن- 

 بگه یدونه چ یمنگنه قرار گرفته نم یبدبخت که معلومه کامال تو رهام

 اخه تا االن نرفتم اونجا- 

 میافت  یجلو م یاگه رهام قبول کنه کل  نهیپر از تشکر و تحس نیشاه یچشما یتو

 رمیکار م  یدر ضمن من برا ادیاز اونجا خوشت ب  یلیفکر نکنم خ-

 سمتش ندازمینگاه مظلوم م کی

 گهیم ینگاه پر از مهربون کیسمتم و با  گردهیبر م گهیلب م ریز یزیچ کیو  بندهیم چشماشو

 چرا که نه؟ یاگه تو دوست دار- 

 کنمیم دیشد یذوق الک هی

 که تا حاال نرفتم  ییبرم جا خوادیوقته دلم م یلیبگم خ یچ دونمیممنون رهام نم-

 بلوچستان ستانیاخه تورو چه به س  دیجد یبگه جا ستین یکیبگو  یدروغ نگو ک حاال

 تمام غذامو خوردن لیبا م کنمیم شروع

 خندنیغش غش م  هوی کنمیزل زدن به من تا نگاشون م نیباال رهام و شاه ارمیسرمو که م خورمیتهش م تا

 منم بخندم دیچتونه اگه خنده داره بگ-

 یخوریقربون دستت داداش اگه غذاتو نم نیرو هم بخور شاه زیم یخوایم اسیمه-

 منم بخوره ادیب یاز گشنگ  ترسمیم اسیمه بده

 گشنم بود خوب- 
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 بود نیتر شده قبال فقط شاه نیام سنگ  فهیخونه ساکمو بستم حاال وظ دمیرس تا

 رو واسه یکیاون   زنمیرو واسه دل خودم م یکیرهام هم اضافه شده مخ  االن

 پرونده حل

 منتظرته نیبلند شو شاه اسیمه-

 ادیم نینکره شاه یصدا

 کنمیم دارشیمامان بذار خودم ب-

 امیسطل اب م کیو با  رمیم ینش داریاگه ب  گهیشو د داریب یخانوم اسیمه-

 سر جام نمیشیم خیس عیسر

 ادیخوب خوابم م ؟یخوایم ی؟ چ هیچ-

 ستانیس میبا رهام بر ازدهیامروز ساعت   ستیمگه قرار ن-

 من غلط کردم با تو حاال بذار بخوابم--

 کشهیپتو رو م ستیول کن ن نیروم اما شاه ندازمیو پتو رو م کشمیم دراز

 تو توالت ندازهیم برهیم کنهیم بلندم

 چه خبرته؟ اصال مگه ساعت چنده؟-

 میقرار دار گهیساعت د کیبجنب با رهام  5-

 خوابم برد 8صبح ساعت  من

 یگرفتیم طیاحمق خب پرواز غروب بل  وانهید ی پسره

 کنهینشسته رو تخت و داره اطراف رو بر انداز م نمیبیم رونیب امیم

 وارکیپشت د رمیم و دارمیرو بر م خوامیکه م  ییتوجه بهش لباس ها بدون

 سمت رمیو م زنمیبرق لب م کیباال  بندمیموهامو م نهیا  یجلو امیم شهیکارم که تموم م  کنمیعوض م  یچوب

 که هنوز نشسته  نیا  در

 خان؟ نیشاه یبلند ش یخواینم-
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 چند لحظه کارت دارم نیبش-

 کنارش  نمیشیم رمیم

 دییبفرما-

 به رهام ادینبود اما ز یراحت نیبه ا دیشا یاگه تو نبود  یکمک کرد  یلیخ شبید-

 کنهیبعد هم اخم م ادینشو هم خطرناکه هم خوشم نم کینزد

 هست رهام واسه زیحواسم هم به همه چ دمیرو که الزم بدونم انجام م یمن هر کار-

 م؟یشد بر رید ستینداره خوش امد تو هم واسم مهم ن یخطر چیه من

 میتا االن که نشست دنیهمو د یتن از وقتدوتا چرا انقدر ساک نیا  دونمینم

 مایهواپ تو

 دمیخواب میخوبه خفه خون گرفتن منم تا برس یلیخ

 شو دارینفسم ب اسیمه-

 که  نینفسم ...... بابا ا گهیبهم م نیشاه یاخ  یقشنگ یای)چه رو

 ............سرمه با اقامون درست صحبت کن ( اوردیدر م ایلوس باز نیاول از ا  از

 میدیرس یاسیمه-

 کنمیاروم چشمام رو باز م  دهیتکونم م و

 تو دماغش رمیواستاده با کله م کمیکه چون نزد  شمیاز جام بلند م  عیسر

 یا  یا  یا- 

 نمیشد بب یچ -

 تو چشمش رهیشده که انگشتم م یچ نمیبا دست دستشو کنار بزنم که بب کنمیم یسع

 کنه  هیگر  ایبخنده  دونهیبدبخت نم نیشاه

 کجا بوده  ستیمعلوم ن رهام

 د؟یش ادهیپ دیخوایبچه ها نم-



 

 
62 

 گهیکه دماغش و چشمش قرمز شده م  نیشاه

 میچرا بر-

 کشهیجلو منم م وفتهیم خودش

 باهاتون ستیگرفتم چون اکثر مواقع من معلوم ن  نیتا ماش 9 نیماش هیاز اژانس کرا  -رهام

 دیراحت باش رونیب دیبر دیشما جدا گرفتم تا اگه خواست یبرا باشم

 مال ما 946-

 نگاه انداخت سمتم کی رهام

 شما جون بخواه-

 جونتو گرفتم یدید هویها  ستمیبا جنبه ن ادیمن ز-

 م؟یریسر ظهره گشنمه نم-نیشاه

 امیو م زنمیسر به دوستم م کیمن  دیبر شما – رهام

 ادرس هتل  نمیا  نیبرگه گرفت سمت شاه کی

 نیدستگاه در اورد و شروع کرد به گشتن ماش کی نیرهام رفت شاه تا

 یعنیدهنش  یدستشو گذاشت جلو نیدر اورد شاه ییصدا کیدستگاهه  هوی

 ضبط بود اشاره کرد یکه تو  یکیکوچ  کروفونیبعد هم به م سیهــــــ

 فیکث  رهام

 دنبالش؟ میدر اوردم روش نوشتم بر فمیکاغذ از تو ک  کی نیتو ماش مینشست

 م؟یبخور یزیچ کی میمن گشنمه اول بر نیشاه–بلند گفتم  بعد

 شهینم پیو ت نیماش نیا با –نوشت  نیشاه

 برات بخرم؟ یزیچ کی نجاهایگرسنته ا  یلیاگه خ  میخوریم یزیچ کیهتل  میریم-

 صبر کنم تونمیتا هتل م زمینه عز-

 شعوریباال رهام سه تا اتاق گرفته خب ب میو رفت میناهار خورد میدیرس یوقت
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 برامون یگرفتیاتاق م  کی مینامزد نیو شاه من

 اول اومد تو اتاق منو با دستگاهش گشت بعد هم اتاق خودشو  نیشاه

 بود کروفنیهردوشون م یتو

 فکر همه جاشو کرده مارو دست کم گرفته کصافط

 کمی میقدم بزن اطیح میبر یستیخانومم اگه خسته ن-

 میبر ستمیتو خسته ن یوقت برا چیمن ه-

 با حرص گفتم اطیتو ح میدیرس تا

 دار ینفرستم باال نویا  ستمین اسی، من مه یعوض

 میجا با هم حرف بزن کی میبر ایاالن هم ب  میریگیم حالشو هم با کوچولو نخور حرص –گفت   نیشاه

 میزیبر یبرنامه حساب کی و

 یقاچاقچ یجا خرخره شو بجووم پسره  نیهم خواستیاگه به من بود دلم م  دیاز راه رس  رهام

 رهام جان ؟ یناهار خورد-نیشاه

 رونیب میاستراحت کنم غروب باهم بر  کمی رمیخسته ام م یلیخ االن اما نه– رهام

 ی، خواب به خواب بر یبرنگرد گهید یبر

 نیرفت برگشتم سمت شاه تا

 نباشه؟ صیقابل تشخ ابیرد ای روفنکیم کیدر چه صورت ممکنه -

 کرد  شیکار  کیبشه  دیمحفظه تمام نقره باشه شا کی یاما اگه تو  ادیم شیکم پ  یلیخ-

 سمت گردنبندم کشهیمحفظه تمام نقره مغزم م کنمیخودم تکرار م شیپ

 دمیفهم–باال  پرمیم

 ؟ یدیرو فهم یچ وونهید یچه خبرته دختره -

 ؟یجور کن ابیتا رد 3واسم  یتون یم-

 شک نکنه؟ یکه کس  یاستفاده اش کن  یخوایم یاونوقت چجور- 
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 داشته باشه کروفنیرهام م ابیرد یچون و چرا اعتماد کن راست یبار شده ب کی-

 ادیخطرش ز کروفنیاما م  یکن  کاریچ یخوایدو نم م یمن که نم-

 هیکاف  ابیهمون رد فرستهیم یادیز زینو

 گهیخب برو د-

 قدم زدن کنهیو شروع م رهیگیم دستمو

 کجا برم؟- 

 ابیدنبال رد-

 ستین ییدارم اما چون خاموش بوده قابل شناسا ابیمن رد-

 بچه ها یپارک باز یروبرو یها مکتیسمت ن برتمیم

 یسمت مهسان چقدر دلم برا کشهیبچه ها ذهنم پر م دنیبا د کنهیدستشو دورم حلقه م مینیشیم

 تنگ شده خانوادم

 داره ستیمعلوم ن زنهیکه اصال زنگ نم  معرفتیاون ماهان ب  یحت مامان،بابا،مهسان

 نیبه شونه شاه دمیم هیسرم رو تک کنهیم یغلط  چه

 نیشاه

 رونیب ادیبگم که از فکر ب یچ نمشیبب ینطوریا  خوادیشده که قورباغه کوچولو ساکت شده ؟ دلم نم یچ یعنی

 کننیم یکه تاب باز  ییبه بچه ها خورهیم ؟چشمم

 ؟یتو چند تا بچه دوست دار اسیمه-

 تو چشمهام زنهیو زل م کنهیاز حرفم تعجب کرده سرش رو بلند م  انگار

 سه تا-

 ادیز نقدریچه خبره؟ چرا ا-

 دوست داشت نایاز ا  شتریشوهرم ب دیشا یدیتازه خدا رو چه د ادهیز کجاش– رهیگیم گارد

 فقط منم و بس اسیو اخمام رفت تو هم غلط کرده شوهر مه دیحرفش دلم لرز از
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 شوهرت منم ، منم که بنظرم دو تا بچه بسه-

 دختر دو تا بچه کمه کیو  خوامیمن دو تا پسر م نیِا شاه- 

 نداره یبه تو ربط نهیا منظورم – گهیداره م یچ فهمهیانگار تازه م  بعد

لوارشو پسر بچه و داره ش کی یزانو زده جلو نمیبیبره م خوادیکجا م  نمیاز جام بلند شم بب  امیتا م رهیم شهیم بلند
 کنهیم هیداره گر یپسره هم ه تکونهیم

 دهیرو نشون م ییکه اون با دستش جا  پرسهیم یزیچ کیازش   اسیمه

 سمتش رمیم

 شده ؟ یچ-

 یو صدا چسبهیم اسیبه مه شتریب دهیمن جن د دنیکه انگار با د  بچه

 دو تا بچه بسه گمیکه م  نهیهم گمیلب م ریز شهیبلند تر م شیگر

 الستیگودز  هیفقط شب نیعمو شاه  زمیعز نترس ارسام – کنهیمحکم بغلش م اسیمه

 دوسشون داره خورهیبچه ها رو نم وگرنه

 براش کنمینم یچرا مثل اوال قاط دونمینم

 کجان؟  نیمادر پدر ا-

 ارسام سالم کن به عمو  اسم داره اسمشم  یچ یعنی نیا  نیشاه-

 من کوچولو یسمتم دراز کرده چقدر دستاش در مقابل دستا دستشو

 تو بغلم رمیگیخاطر ارسام رو م نیسختشه به هم اسیمه کنمیم حس

 بدش به من خانوم کوچولو-

 سه تا بچه گمیم نهیهم واسه – گهیو م ارهیاخر هم طاقت نم  زنهیلبخند م کنهیبار که نگامون م هر

 ادیبهت م یلیخ اخه

 رهیو م کنهیفرار م عیهم سر بعدش

 قلبم رو صد هزاره طپش

 چرخونمیو دور خودم م کنمیارسام رو بلند م  ادیز یخوش از
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 رفت جیسرش گ نیاقا بچمو بذار زم- 

 هیخانوم چادر کیسمت صدا  گردمیم بر

 سمت مامانش دوهیم نیزم ذارمیرو م ارسام

 گمت کرده باشم  دمیترس یمامان کجا بود-

 دیببخش زمیعز  یبخرم بخور یزیرفتم برات چ-

 گهیو رو به ارسام م کنهیبه مادر ارسام سالم م رسهیتو دستش م یبا دو تا بستن اسیلحظه مه همون

 بخور یبستن ایشد؟ حاال ب دایمامانت پ-

 خاله جون یمرس-

 رنیو م کنهیارسام هم تشکر م  مادر

 منو ادم حساب نکرده ای؟  خورهیخودش نم یعنی؟  دهیخر یبستن دونهی چرا

 یاگه تعارف کن  یونیمد یبستن دییترو خدا بفرما-

 زنهیگاز گنده م  کیکه   یطور نیهم

 باشه-

 اسیمه

 خورهیمنم م نینازن یداره بستن دوهیطور که داره م نیدزد احمق هم یبستن یوفتین رمیگ  مگه

 زنهیلبخند مکش مرگ ما م کیسمتش  رمیبالخره با حرص م واستاد

 سوز به دلت همش رو خوردم-

 رمیگیباال و محکم گاز م ارمیسمتش دستش رو م رمیم ینطوریهم کنمیحرفش توجه نم به

 حقت باشه-

 نمیبیسمت ساختمون هتل که رهام رو م رمیو م نمیچیهم لب بر م بعد

 ارمیمو سرت در م یبستن یتالف االن

 دیخورد تازه موهامم کش مویبستن کنهیم تیذمنو ا نیعمو رهام شاه- 
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 کنهیاز چه قراره فقط نگام م  هیقض دونهیبدبخت که نم رهام

 یخریم گهید یبستن کیبرام -

 شهیاز خنده منفجر م  رهام

 برات بخرم میبر ایب ییاره عمو- 

 ارمیشکلک در م نیشاپ هتل منم واسه شاه یسمت کاف برهیم رهیگیدستمو م و

 ادیم نیکه شاه  خورمیم مویشکالت یبستن دارم

 حوصله ام سر رفت تو هتل رونیب میغروب بر  نیبچه ها موافق-

 اریبهونه هم ن گمیبگه م یزیچ ادیرهام م تا

 سمتم ندازهیدوباره از اون نگاه بامزه ها م رهام

 م؟یبر یباشه چشم کجا دوست دار-

 دیبازار خر میبر-

 که تا االن مثل پسر بچه تغسا بغ کرده بود صداش در اومد  نیشاه

 همه جا بازار چرا؟ نیا- 

 میریمن و رهام م یکه هست دوست ندار  نهیهم گمیچون من م-

 میبر امیمن برم باال لباس عوض کنم ب یتو بخور یتا تو بستن-رهام

 لباس عوض کنم خوامیصبر کن منم م-

 سمت باال وفتمیو راه م شمیم الیخیرو ب یاخر بستن  گهید

 یو کفش مشک فیروشن و ک یشلوار ل دارمیبر م یبا شال سرخاب یمشک یمانتو کی

 زنمیهم م یو رژ سرخاب کنمیم شیجا داره ارا تا

 شوورمه زننیرو م در

 قربون قد و باالت برم مرد( ی)ا

 ؟یایب یخوایکه نم  یشکل نیا- 
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 دوسش داشته باشم( ومدهین نی)اصال به ا

 گمیم کشوینزد رمیم ـــــــــسیه یعنیلبم  یجلو رمیگیم دستمو

 شون؟یالزمه ، اورد- 

 کنهیم یخال قینفس عم کیبا  حرصشو

 کشمیاما قبلش رژت رو کم کن وگرنه خودم زحمتشو م  نییپا میبر-

 خراب کرد شمویرو صورتم و تمام ارا دیدستشو کش وفتمیدفعه قبل م ادی

 کنمیشدتش کم تر م کمی ودمخ

 سراغ فاز دو نقشه میو باهم رفت میدیاسانسور رهامم د  تو

 دمیبدون استفاده خر لیهمه وقت گذاشتم فقط هم وسا نیا  ی؟ الک شهینم دایکه دنبالشم پ  یزیچ چرا

 رهام شک نکنه تا

 نام خدا داره یکه روش حکاک  یلیگردنبند نقره مستط  کیکردم   داشیپ دمشید

 ذارنیو دو طرفش عکس م شهیم باز

 د؟یبخر یزیخودتون چ یبرا دیخوایشما نم ونیاقا- 

 ما یکن به جا  دینه خانوم شما خر-رهام

 تو مغازه دمشونیبخرم و کش یادگاریبراتون  میبر دیایپس ب-

 سالم-

 بود گفت یمهربون ریپ یاقا  کیکه   فروشنده

 بهت بکنم؟ تونمیم یسالم دخترم چه کمک-

 نمیرو بب هیلیمستعط نیتریاون گردنبند پشت و  خواستمیم-

 خوامیگرفتمش تو دستم مطمئن شدم همونه که م  یوقت

 د؟یسه تا دار نیاز ا- 

 سمت هتل میتموم شد راه افتاد دمونیخر نکهیاز ا  بعد
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 ؟یگردنبندمو بد  یخواینم – رهام

 االن بدمش بهت  نیهم یخوایعکسمو بندازم توش اگه نم  خوامینه چون م-

 رمیگیبعدا ازت م هینه نه نه چه عجله ا-

 هم گذاشتم پشت عکسم و ابینهار گردنبند دو تاشونو دادم عکس خودمو زدم توشون رد سر

 ابرو شم  یب وفتهیوقت اگه باز شد ن هیچسب چسبوندم که  با

 همه البته که چون من از شماها خوشگل ترم نیکه ع  میحاال سه تا گردنبند دار-

 هم خوشگلتره گردنبندم

 یشیافتضاح م  یخندیم یوقت یستیتو کجات خوشگله اخه تازه نه نتها خوشگل ن-

 اما رهام همچنان زل زده بود به عکس من  میکردیبحث م نیشاه منو

 ـــــخگفتم پ  هویبغل گوشش و  شک کرده باشه بلند شدم رفتم پشتش سرمو اوردم ابینکنه به رد دمیترس

 باعث شد سرش بخوره تو دهنم و لبم توسط دندونم بپوکه نینشست انگار هول شد هم خیس هوی

 رهام حواست کجاست ؟ یا- 

 بود برگشت سمتم دهیترس یکه حساب  رهام

 شده؟ یزیچ یخوب-

 ؟ یشد یچ نمیباال بب ریگب سرتو–منو رهام خودشو رسوند بهم رهام رو پس زد کنار  افهیاز ق  نیشاه

 گذاشتم رو بازوش نگران نباش من خوبم  دستمو

 هم به رهام نگاه کردم بعد

 نگام نکن خوبم باور کن یشکل نیا  گهیتو هم د-

 نهوویح وونیداره ح ی)چه فرقکردنیاالغ دشمن به هم نگاه م  ای لیکروکد  ای ریدو تا مثل دو تا ش نیاخر غذا ا  تا
 (گهید

 ؟یرهام فردا که کار ندار-

 بذار واسه شب یزیبرنامه بر یخوایدوستم اگه م شیبرم پ خوامیصبح م-

 میبریددر شب هم اگه دلمون خواست تو رو م میریصب خودمون م نیمنو شاه ریاقاهه ؟ نخ  یزرنگ-
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 با خودمون یشهرباز

 خستم یلیباال خ رمیم گهید من– شهیبلند م بارهیاز سرو روش م  یکه خستگ  نیشاه

 قدم بزنه خوادیم گهیهم م رهام

 شمیپس منم بلند م رهیسوال م ریز یکل  نایو ا یو عاشق مونینامزد هیقض میبر شیپ ینطوریا  کنمیم حس

 ؟یفنجون قهوه تو اتاقت دعوت کن کیمنو به  یخوایم-

 چرا که نه؟ - زنهیلبخند ناز م کی

 شوهرم چه اقاست( یمن اول برم) اخ کنهیبر مو ص کنهیدرو باز م تشیبه سو ئ میرسیم

 من لباس عوض کنم؟ یقهوه رو دم بذار یکنیلطف م یخانوم اسیمه-

 یتو بگ یقرار بود من مهمونت باشما اما باشه هرچ-

 یرو جالباس ذارمیم ارمیمانتوم رو هم در م رمیبه سمت اشپزخونه م دارمیکه شالمو بر م  یطور نیهم

 اماده شه  ذارمیرو م قهوه

 خورخیهتل به هم م یحالم داره از غذاها گهی؟ د یامشب به ما شام بد  یخوایم اسیمه-

 رو دلت بمونه ها ترسمیم-

 نییبره پا خورمیم مویبعدش ابل-

 زنمزنگ ب کیتا بتونم به پدرم  رونیبرم ب دیمن با گهیبعد هم دم گوشم م گهیلطفا د کنهیپشت بغلم م از

 گزارش بده  دیالبد با  گهیگ رو مسرهن دمیفهم

 و کتلت یدر حد ماکاران ستمیبلد ن یباشه اما من قرمه سبز-

 وقته هوس کردم یلیاخه خ  ؟یبلد هیالو- 

 (یبرم که مثل خودم تییغذا  قهیقربون سل یهم چشاشو مثل گربه شرک کرد)اله بعد

 اخه  میندار لهیوس-

 چقدر خوشحال شدا یگردوند سمت خودش اخ  برم

 بره؟ میخستگ یدیقهوه م وانیل کیحاال  امیو م خرمیم رمیاالن م- 
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 زنمیصدا لب م یروبروش ب نمیشیو م زمیریم وانیتا ل دو

 دنبال رهام میفردا لباس مبدل بخر بر یبرا-

 دهیتکون م دییتا یبه معن سرشو

 تا بپوشم ارمیلباس بهتر ب کیتو اتاقم تا  رمیمنم م ادیبره و ب نیشاه تا

 بندمیم یموهامم دو گوش پوشمیم شهیازاد م  نییچهارخونه که تا کمر تنگه و از کمر به پا یاب  راهنیپ کی

 گولو تا به تا شده  یزیز نیمثل ا افمیق

 کنمیدرو وا م عیاز هولم سر  زننیاتاق رو م  در

 ؟یتو چرا درو باز کرد ست؟ین نیشاه کشهیرهامه اه به داخل سرک م نکهیا

 (یها تو که از تمام مکالماتمون خبر دار هدونی)خوبه م

 کنه  دیخر رونینه رفته ب-

 افه؟یق نیدلش اومده تو رو تنها بذاره اخه اونم با ا یچطور-

 گمیو از پشتش م بندمیدرو م عیاومدم جلوش سر  یچجور ادیم ادمی هوی

 سراغت ادیاومد بگم ب  یکار دار  نیاگه با شاه- 

 میاگه تنهاست گپ مردونه بزن  خواستمیخرگوش کوچولو م خوادینه نم -

 نینگاه کردم تا مطمئن شم شاه یاز چشم  نباریبعد دوباره در زدن ا قهیدق چند

 کنمیباز م درو

 ریها رو بگ دیخر نیا  فهیخسته شدم از کت کول افتادم ضع یوا-

 بدشون به من-

 دستم دهیرو م هیچ دونمیبسته که نم کی کنهینگام م خیم هیثان  چند

 ایرو بذار تو اتاق من و زود ب نایا- 

 لباسه کنمیپاکت رو باز م در

 کنمیکنار تخت و به سمت صاحب لباس پرواز م  ذارمشیم
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 شورهیها رو م ینیزم بیدارم داره س یچه شوور کار یاخ

 کدبانو  یخسته نباش-

 یکاراتو بکنم زن از صبح تا شب همش خونه بابات  دیمن بدبخت با یتو به فکر بزک دوزک یوقت گهیبله د-

 فقر زده شدن یها یسومال نیا  هیبچه ها طفلک ها شب نینه به ا یرسیبه من م نه

 تو ان که عمرا فقر زده بشن یاونا اگه بچه ها  میکنار نخواست  ایخوبه بابا ب-

 ف جلومتو ظر  زمیریرو م شدیکه اماده م  یبه حاضر کردن مواد هر چ کنمیم شروع

 از پشت  نیشاه یدستا زنمیرو م هیسس و ادو نکهیزل زده به من بعد از ا نهیدست به س نیمدت شاه تمام

 تو ظرفه نهیشیم

 ِا نکن بچه- 

 ام و دستام هم بزرگه  یمن قو نکهیمن انجام بدم اخه نه ا دادیکارو م  نیتو خونه مامان ا شهیهم-

 ورز دادن و مخلوط کردن مواد میکنیشروع م ییطور که تو بغلشم دوتا نیهم

 که تا حاال نکرده بودم انجام دادم  یمن هر کار خاک بر سر تیمامور نیاز اول ا  یلیوک خدا

 گهید یدر حال کـــارا ای نمیهمش بغل ا ای

 کنهیم هیرو دماغش اونمبا دست تمام صورتمو الو زنمیم هیالو  کهیت کیانگشتم   با

 شهیم منکن شام امشب حرو نیشاه-

 نون بخورمت؟ یال  چمتیحروم نشه من بپ نکهیا  یبرا یخوایم-

 کنمیو فرار م شمیبلند م ستین دیبع یچیه نیا  از

 ؟ یچرا در رفت یریم کجا– نیشاه

 خندهیغش غــــش م  و

 خورمیغصه م  یلیکه اگه بخواد بذاره بره من خ  کنمیفک م نیو به ا شورمیو رومو م دست

 زیپشت م نهیشیو خودش م نهیچیرو م زیم

 شهیبهم نداره؟ قلبم فشرده م یحس چیاگه بگه ه  ؟یاگه بذارتم کنار چ  دارمیازش بر نم  چشم
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منو  تیمامور نیفقط به خاطر ا نکهیاز فکر ا  شمیناراحت م نقدریندارم دارم؟ پس چرا ا یکه بهش عالقه ا  من
 بخواد

 فکر کنم نیاز ا  شتریب ذارهیو نم دهیجلو صورتم تکون م دستشو

 ؟یمحو جمال من شده بود کنمیساعته دارم صدات م کی اسیمه ییکجا – نیشاه

 ییگناه داره تنها  ادیاونم ب  میگفتیکاش به رهام هم م  کردمیخب حاال تحفه داشتم فکر م-

 غذا تو بخور  مینگفت که حاال –تو هم  رهیم اخماش

 وونهید یقاچاقچ کیداره به  یلیاخه چه دل  کردمیچرا دروغ گفتم من که به رهام فکر نم دونمینم

 روبروم فکر کنم پیبه سرگرد خوشت خوادیدلم م شتریکنم ب  فکر

 ششیبرو پ خوادیدلت م یلیاگه خ- 

 ببر براش زمیریظرف م کینه تا اون حد اما -

 خودت براش ببر خوادیدلت م یلیشدم اگه خ ریس من ممنون– زیرو م دیمنفجر شد دستشو کوب هوی

 خنده رینتونستم خودمو کنترل کنم بلند بلند زدم ز گهید

 گمیو با داد م پوشمیتا بدم به رهام مانتومو م برمیو م زمیریم هیبشقاب الو کی

 اتاقم فعال  رمیمن دارم م زمیعز  نیشاه

 سمت اتاق رهام رمیم رونویب امیم تیسوئ از

 کنهیم کاریتا بفهمم چ کنمیم کینزد کمیپشت در سرمو  رسمیم

 بدمیرو چ سی؟ من االن جواب رئ یمشکل گمرک رو حل کن یکه نتونست  یچ یعنی– ادیدادش م یصدا

 نبود یمشکل چیخوب بود و ه یکه همه چ  صب

 کشهیم ادیدوباره فر هویاما   دهیانگار داره گوش م  شهیساکت م هیثان  چند

 میاگه به موقع کار رو انجام ند  میستیهم نواسه اون م فیاحمق نه من نه تو نه شر  نیببب

 نرفته ؟ ادتیراهجو که  هیقض کشهیرو مثل اشغال م هممون

 یحساب پس بد دیوگرنه خودت با یموضوع رو حل کن دهیکن به هفته نکش  یسع

 کنهیم دایپ لیو تحل هیمغز منم فرصت تجز شهیمحض م سکوت
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 دیبا رونیب زنمیبعد هم م خچالیتو  ذارمیرو م هیخودم ظرف الو تیسوئ رمیم عیسر

 بگم نیتر به شاه عیها رو سر نیا

 نیشاه

 دختره پررو چه به فکر اون احمق بود؟ یدیشه رهام همش واسه خودم بود د کوفتت

 وقت شب نیا  هیک  زننیبهش اجازه داده به رهام فکر کنه در اتاق رو م یک  اصال

 رهام جون برگشته شیپس از پ اسیمه کنمینگاه م یچسم از

 امرتون – کنمیبهش اخم م یو حساب کنمیرو باز م در

 رمیو همراهش م بندمیدرو م کشهیو دنبال خودش م رهیگینگام کنه دستمو م نکهیا  بدون

 حاال؟ یبود کجا؟ – کشمشیم

 ؟ گفتم جک – خندهیچرا م مسخره

 یبدون بچه باز میالزمه با هم حرف بزن  گهیو م شهیم یجد

 رو چمن ها نهیشیتو محوطه هتل م میریم

 یشیکمر درد م  سهیخ نیزم-

 نینه بابا خوبه بش-

 گهیبدون مقدمه م نمیشیم روبروش

 ه؟یباند ک سیرئ-

 اون همه کارست  فیشر-

 مهره است کیهم  فیشر دمیهمه حرفاشو شن زدیمن رفتم پشت در اتاق رهام داشت با تلفن حرف م-

 بود رو گفت دهیشن یبعد هم هر چ زدیکه داشت باهاش حرف م  یرهام و اون مثل

 میبود یتا االن دنبال ادم اشتباه یعنیمنظم کنم  تونمیرو نم افکارم

 من بدرد خورد ها مگه نه؟ یها یباره که فوضول نیدوم نیا- 

 کم کنه  میاز شدت اشفتگ  خوادیانگار م  زنمیحرفش لبخند م نیا  با
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 ساله ام همه به باد فنا رفت کی قاتیتحق-

 دونمیمن م میموفق ش میتونیم میبر شیطور پ نینشده اگه هم ریهنوز د-

ده اگه ب حیو توض سیرئ شیبره پ دیهفته محموله وارد نشه با کی نیا  یهفته پس اگه تو کیرهام گفت  نیبب
 بده لشیو تحو سیرئ شیبره پ دیمحموله وارد هم بشه با

 رهام درسته؟ هیسا میهفته بش کی نیتو ا هیکاف  پس

 یواقعا هر ک کنهیو استدالل م کنهیصحبت م یجور کی اسیانگار نه انگار من سرگردم مه  رهیگیم خندم

 پرسمیامتحانش م  یازش برا  ادیکار کشتست واقعا خوشم م  کنهیفک م ندونه

 دنبالش نه؟ میبر ستیپس صبح هم الزم ن-

 که رهام  یاون  میبفهم دیما با میبر دی؟ چرا حتما با یشد وونهید نیشاه-

 هیک  زدیحرف م باهاش

 ؟ینشد سیهمه استعداد و عالقه چرا پل نیبرام واقعا سواله با ا-

 ؟یفکر نکرد یسیوقت به پل چیه یعنی

 ذاشتیبود و از خطراتش اگاه نم سیمخالف بود چون خودش پل شهیچرا اتفاقا اما پدرم هم-

 حرف گوش کردم بار دومم باشه؟ یمن ک یشم ول سیهم وارد پل من

 دن؟یم یپرونده به سر انجام برسه بهت درجه افتخار نیاگه ا  یدونستیم-

 ؟ بگو به جون مادرم یگیواقعا راست م یوا-

 دیباال که صبح با میحاال هم بلند شو بر کمیوقت دروغ نم چیمن ه-

 دنبال شخص سوم میبر

 اسیمه

 میکن  بشیتعق ابیرد یو از رو رونیب میربع بعد بزن هی نمایبود رهام که رفت ما هم به اسم س قرار

 میدار ازیچون به اعتماد رهام ن شدیم ینطوریا  دیکه نبا  کردیشک م میرفتیاگه پشتش م  چون

 میو راه افتاد میعوض کرد  کمیهامونو  افهیاجاره کرد و ق  یا  گهید نیماش نیشاه

 باشن نجایامکان نداره ا  ست؟یمتروکه ن یلیخ نجایا  نیشاه-
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 با همه فرق داره همون جاست نیاشتباه نکن اون خونه رو بب- 

 فرق داره هیبا بق یلیخ گفتیراست م یشد سمت در قهوه ا دهیکش  نگام

 میاز متروکه ها پنهون کرد  یکی یرو تو نیماش

 نعکس گرفت  یبرا اریدر ب لتویموبا اسیاروم گفت مه  نیشاه

 یسهل انگار شد یلیخ دایجد یخورینم سیبدرد پل گهید یاستعفا بد  یبر دیبا کنمیفکر م نیشاه

 یاوردیم یعکاس  نیدورب کی خوب

 وردمیم ریاز کجا گ  یعکاس  نیتوه تازه کله سحر دورب ریهمش تقص-

 لمیبا موبا عیسر شهیلحظه در باز م همون

 پشت سر هم ومدنیم رونیکه ب  ییعکس گرفتن از ادما  کنمیم شروع

 گهیو چهار تا مرد د رهام

 رفتن نکهیتو هم بعد از ا دیشونو شناخت اخمهاش رو کش یکیانگار   نیشاه

 انداخت  رانسلیا  میس کیهمراهشو در اورد  تلفن

 زنگ زد به سرهنگ و

 پاشهیدونه م ادیص یداره برا یسالم عقاب هستم قاسم-

 فرستمیرو م ادیبله من امروز براتون نقشه مقر ص-

 رو میهم قطع کرد و س بعد

 فندک سوزوند با

 فرق نداره وونیبا ح وونیح دونمیعقاب البته م  یگیچرا م ینیتو که شاه-

 نشه رید یکوچولو شهر باز  میبر-

 که رفته  یمنم از خانوم ادیب نی،تا شاه میخودمون رو برداشت نیماش نمایس یجلو میرفت

 قرار یو دم شهر باز میبه رهام زنگ زد دمیرو پرس لمیموضوع ف ننیرو بب لمیف بودن

 بود لمیموضوع ف دیکه پرس  یزیچ نیرهام اول رفتیهمون طور که انتظار م میگذاشت
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 لمیکردن داستان ف  فیشه اما شروع کرد تعر عیضا نیبودم شاه منتظر

 غیاما در  میکنیمسخرش م کمی رهیم ادشیموندم فک کردم  خیم ینجوریهم من

 کنهیم یاخرش بهم زبون دراز  تازه

 میکن  شییسوار ترن هوا میببر میدینقشه کش نینرفته با شاه یتا حاال شهرباز رهام

 ترس نداره که بالخره خر شد میگفت  نقدریاما ا  شمیسوار نم گفتیم اولش

 دختره کیرهام و  مینشست نیها دو نفره بودن من و شاه یصندل

 باال رفتیو به غلط کردن افتادم قطار که داشت م دمیترس یکه راه افتاد حساب  اولش

 و داد بلند شد غیج یصدا یبیافتاد تو سراش  نکهیهم

 بازو دختره دیترسناک شد پر یلیجا که خ کی کردیجلوش رو ول نم ی لهیو م زدیم غیمثل زنا ج رهام

 بخنده ایبترسه  دونستیبکش دختره بدبخت نم ینکش ک غیگرفت و حاال ج  رو

 خودمونو یلیخ گهیزرد کرده بود ما هم که د خوردیتلوتلو م نییپا میدیرس یوقت

 واریبه گاز زدن در و د میشروع کرد مینخند میبود گرفته

 میبود سوار شد لهیوس یما دو تا هر چ ینشد ول یچیباهامون سوار ه گهید

 چون لب به شام هم نزد میشد از شرش راحت شد یکنم رهام مرگ مغز  فک

 تهران میگردیاتاقامون گفت فردا صبح برم  میبر نکهیقبل ا فقط

 نیشاه

 سمت خونه خودمون میو هر کدوم رفت میکرد  یتو فرودگاه از هم خداحافظ صبح

 رو رسوندم بعد راه افتادم سمت خونه اسیمه من

 کار کنم یمهمون یپرونده الزم دارم هنوز وقت نکردم رو ادما یسر کی

 دنیجورمو کش ییشناسا یچند بچه ها هر

 کنه  لیمیپرونده ها رو برام ا خوامیبه سرهنگ و ازش م زنمیتلفن زنگ م وسکیبغل از ک زنمیرو م نیماش

 یبعد هم شروع کردم به بررس ادیجا ب کمیدوش اب سرد گرفتم تا حالم  کیخونه اول  دمیرس یوقت
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 و افراد و رابطه هاشون مدارک

 جاها باشه نیهم ییجا کی دیبا کنمیو رو م ریها رو دوباره و دوباره ز عکس

 کنمیتا حاال دارم روش کار م شبیاز د  ندازمینگاه به نمودار روبروم م کیو  شمیجام بلند م از

 کنمیخودم پرش م شهیپر م یکه اونم بزود  هیخال یهــرم لعنت نیراس ا فقط

 کنمیرو از وجود نحسشون پاک م نیزم بعد

 رو از قلم انداختم یبه نمودار روبروم کجا رو اشتباه کردم ؟ چ زنمیو زل م نمیشیمبل م یرو

 تو چشم تره یلیخ کنمیکه فکر م  یزیباند از چ سیرئ گهیبهم م یحس

 شهیم دایتر پ ریدر دسترس تر باشه د یپنهان کن یخوایکه م  یا  لهیقانونه هر چقدر وس کی نیا

 اسیمه

 تلپن نجایعمو ها و عمه ا  نیباال چقدر کفش دم در خونمونه فک کنم باز ا رمیپله ها م از

 ا؟یخونه ندارن ؟ا نایا  دونمیمن نم واال

 رمیفرو م یکیتو بغل  کنمیدر و باز م تا

 کهیکوچ  یسالم ابج-

 سر ما؟ یباز تابستون شد و تو دوباره هوار شد ؟یاومد  یتو ک وونهیمهران د یوا-

 یمردیم یداشت میدلت برام تنگ شده بود از دور دونمیقرار نده منو م تیمورد عنا نقدریترو خدا ا-

 مونیم نیا  مونیما احتماال بخاطر ورود نام یدادم کنار حدسم درست بود همه جمع بودن خونه  هلش

 توجه نکرد یم کردم کستو هال بلند سال دمیشدندتا رس جمع

 کنمیخواهش م دیراحت باش شمیبلند نشه ناراحت م یترو خدا کس-

 کن لوس خودتو کم بابا بسه–داد زد  ییرایاز پذ  اریمه

 عروسک بابا  نمیبب نجایا  ایب –مهربونم بغلش رو برام باز کرد  یبابا اما

 ملوسا خودم و چپوندم تو بغل بابام یشیپ مثل

 رفت اره پدر سوخته؟ ادتیکامال ما رو   یخوش گذشت مسافرت ؟ شوهر کرد-
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 اما بجاش گفتم  ه؟یخوش گذرون یجا ستانیبگم اخه س دیپریاز دهنم م  داشت

 میریبعد با هم م یسر شاهللیا  ییبود بابا یخال یلیشما خ یجا-

 شد دهیکه گوشم از پشت کش  میزدیحرف م میداشت

 ول کن یا  یا  یا

 بغلش دمیپر نیرفت همچ ادمیمحمد اصال درد  ییدل غافل دا یا  دمیکه برگشتم د  نیکردم مهران اما هم  فکر

 متر رفت عقب کی که

 د؟یاومد  یجون شما ک ییدا یوا-

 ادبت کرده  نیشاه اروی نیتو نکنه ا یچه مودب شد یمن سه روزه اومدم تو نبود-

 کرده بگو شقه شقه اش کنم  تتیاگه اذ  ؟یاره اباج  -حالت الت بخودش گرفت کی مهران

 رو یلوت نا

 کنمیموهات و تک تک م ی؟ نگاه چپ به شوهرم بنداز یچ گهید-

 واسه من کنهیچه پررو شده شوورم شوورم م نمیگمشو بب  شهیم نیجماعت رو داد هم فهیبه ضع گهید نهیهم-

 میبچه ها نشست نیب میرفت ییدا با

 تونه دو دقه تو خونه خودش نفس راحت بکشه یادم نم  ادیانقدر بدم م  دیینجایشما که باز ا-

 میبه خاطر مهران جـــون اومده بود نهیتورو بب ومدهین یکس  دهیبر سیگ  -حق به جانب گفت افهیبا ق اریمه

 یلیمن و تو بوده خ نیب یهر چ یبه خاطر من اومد یغلط کرد  -صداش و نازک کرد مهران

 یول کرد یریکبیکه منو به خاطر ساناز ا  یتموم شده از همون وقت وقته

 نیسراغ ا یکم داشتم که رفت  دهیور قلمب نیاز ا  یاخه چ  دونمیخدا من نم یا  -رو صورتش زدیدست م با

 هم به حالت قهر پا شد رفت بعد

 خودشو از پشت انداخت کولم مهران

 نازمکه چقدر خسته شدم منو ببر اتاقم االغ   یوا-

 اریمنو بردار ب یسوغات یاریخودت نم یبرو گمیم یمهران از سر شب هر چ-
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 ادیخوابم م یلیخ زمیعز  اسیمه-

 دستم یکادومو بد  یکه صبح دو دست  ارمیحالتو جا ب نیهمچ اد؟یمث جت رفت تو اتاقش ، که خوابت م و

 دیترسیاز روح م  یحساب یمهران از بچگ میاز جن و روح حرف زد  یلیشب با بچه ها خ سر

 سر جاش ارمیحاشو م دهیترس دونمیرو برد تو اتاق خودش منم که م ییدا یالک  یهم به بهانه ها امشب

 دمیدوره چشمام رو صفا م یمشک هیبعد هم با سا کنمیم دیبا پنکک سف یحساب صورتمو

 خوشگل کردم یحسابلبمو هم با رژ لب قرمز  کشمیصورتم م نییچشمام تا پا ریاز ز  اهیدو تا خط س و

 کنمیقرمزش م یو با سس کچاپ حساب کنمیکه مثل ردا باشه با ملحفه واسه خودم درست م  دیلباس سف کی

 دورم زمیریانگار خونه موهامم باز م  که

 شدم میراهرو قا یاهیرفتم سمت اتاق مهران درو کامل باز کردم تو س نیپاورچ نیپاورچ

 مهـــــــــــران مهــــــــــران بلـــــند شو-

 رونیاومدم ب  یکینشستن سر جاشون اروم اروم از تار خیبودن س داریدوشون که انگار ب هر

 دنیپریم نییهمو بغل کرده بودن و رو تخت باال پا ییرو تخت مهران دوتا دیپر ییدا

 ها ها وهــــــــــای گفتمیم یمنم ه زدنیم غیج و

 خورد تو سرم یضربه بد کی که

 شدم منو یروح خشگل دیفک کنم خدا د دهیهمه جا سف کنمیاروم چشمام رو باز م  اروم

 نجایاز ا  میراض ایخدا چرخونمیدعوت کرد سرمو م یباق ارید به

 روح و مهران ارمیبه مغزم فشار م کمی زنهی( داره بهم سرم مگن؟یم یمرد چ یمرد )به حور یحور کی

 مارستانهیب نجایو ضربه پس نمردم ا ییدا و

 من کجان؟ یهمراه ها دیببخش-

 انیب گمیاالن م  گهینخنده بزور م کشهیکه انگار خودشو داره م  پرستاره

 گهید یخودت هست خوادینم یرفت کجا

 جــــــد سادات منو ای ندازمینگاه به خودم م کی دیخندیم یبود به چ وونهید یول



 

 
81 

 مارستانیخوبه بهشون نگفتن منو ببرن ت مارستان؟یاوردن ب  یجن افهیق نیا  با

 از همه مهربون تره  افشیتو بابا ق انیم ییو مهران و دا بابا

 جان اسیمه یخوب-

 به سرم ضربه زد؟ یک  ییاره بابا- 

 سرتزد تو  هیبا گلدون اب یدو تا اومد باال فکر کرد واقعا روح نیا  یبود از صدا دهیترس یلیمامانت که خ-

 همه نبوغ و استعداد نیاحسنت گفت به ا  دی؟ با میبخر زهیمامان جا یتو راه برا شهیبابا م-

 ن؟یاورد  افهیق نیبگم ؟ حاال چرا منو با ا دیبا یتو سر روح اخه من چ زنهیبا گلدون م یک  اخه

 از دستت  میراحت ش یریبم میذاشتیم دیبا اره–کرده بود گفت   یقاط یکه حساب  مهران

 یمنو سرکار نذار یکردم تا تو باش  یمنم تالف یحقت بود اقا مهران کادومو نداد-

 کن  یبابا کارت اصال درست نبود بعدا از مهران معذرت خواه اسیمه-

 محمد که تا االن ساکت بود نطقش باز شد ییدا

 میوروجک تا مرز سکته رفت ؟یصفت طانیتو چرا انقدر ش اسیفقط از مهران؟ مه-

 شه؟یترسو م نقدریدلم خنک حقتون بود مرد هم ا-

 االن؟  یدستم بشکنه مادر فدات شه خوب یاله–بغلم کرد  هیخونه مامان با گر دمیرس تا

 برم اتاقم؟ شهیخوبم ، اشکال نداره م یاره مام- 

 محمد کمکش کن بره باال زمیبرو عز-

 دمیدست و صورتمو شستم و خواب ییکمک دا  با

 نیشاه

 کشهینرفتم خسته شدم نه فقط جسمم روحم هم خسته شده ذهنم پر م رونیتا حاال از خونه ب روزید از

 شدن سیبه پل یوقت عالقه ا چیخوب بود اما ه یلیکار خ  نیا  یکه حل کردم هوشم برا  یپرونده ا نیاول  به

 بودم گهید یجا کیمن االن  وفتادیپدرم نم یاگه اون اتفاقا برا  دیشا نداشتم

 تن باباگف  میدیرس یشده وقت یگفت چ  ینم چکسیه مارستانیب میسالم بود که زنگ زدن خونمون که بر پونزده
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 گم شده بود  میعالمه س  کی نیرفتم داخل ب نهیمنو بب خوادیم

 بود دستشو گرفتم تو دستم میاون همه س  نیمن قهرمان من ب پدر

 رونیاتاق ب  نیخوب به حرفهام گوش کن ممکنه من زنده از ا میمردونه با هم حرف بزن خوامیپسرم م نیشاه-

 امین

 اما بابا- 

 یبعد از من تو مرد اون خونه ا یکنار مادرتو خواهرت باش  شهیهم خوامیصبر داشته باش بذار حرفم تموم شه م-

 دست تو نذار اب تو دل مادرت تکون بخوره قول بده سپرمشونیم

 رونیب یایاتاق م  نیشما از ا-

 قول بده-

 دمیقول م -دمیشدم دست پدرم رو بوس خم

 گهیمنو نگاه نکن برو د نستایوا نمیعشقمو بب  ریدل س کی یدم اخر ادیبگو مامانت ب رونیحاال برو ب-

 هیمهم یلیگاه خ  هیشده پدر تک یپسر به سن من که تازه وارد جوون کی یسخت گذشت برا یلیروزا خ اون

 کردن  کیها از پشت بهش شل تیاز مامور  یکی یتو دمیموقع دوست بابا بود شن که اون  یسرهنگ رحمان از

 نه دوتا چهار تا یکیگلوله درست کنار قلبش بود نه   یته ناجوانمرد یعنی نیا  و

 نیزم یرو یخالفکارا یاز همه   رمیشم و انتقام پدرمو ازشون بگ قمیعال  الیخیگرفتم ب  میروز بود که تصم اون

 سیپل یرویمامور ن کیرو تو خودم بکشم و بشم  نیکردم محکم باشم و شاه  یسع

 نابودش کنم قد علم کرده بود کردمیم یکه سع  ینیشاه اسیبعد از اون همه سال با اومدن مه حاال

ه ک  یاما تنها اتفاق  نیبتونم دوباره بشم سرگرد شاه دیخودمو ازش پنهون کنم تا شا خواستمیدو روز م نیا
 وفتادهین

 ستیبخش از وجودم ن نیانگار مهم تر  یفراموش

 دمیبهش اس م دارمیبر م مویگوش

 سالم-

 سالم شما؟-
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 عشقت- 

 کدومشون؟- 

 مگه چند تا هستن؟-

 ستیل نیحاال اگه تو ا گهید یکسری، عباس قصاب،اصغر کله پز، ساسان بقال سر کوچه و  ی،نق ی، تق یلیخ-
 رو نام ببرم هیرو اس کن اگه نه بگو بق : نهیگز  یهست

 دیتو دستم لرز میقورباغه اصال حقشه بهش اس ندم گوش ی دختره

 ؟ یمتوهم ی وونهید نینکنه تو اون شاه-

 تو طـــــاق دمیکوبیسرتو م یبود نجایاگه ا  اخ

 میراحت یستیچند روزه ن یپس خودش-

 دیدمغ شدم اصال حس اس ام اس دادنم پر نقدریچرا ا دونمینم

 اسیمه

 اخه دلم براش تنگ شده  ادیگرفت. نکنه ن  ی؟نکنه ناراحت شده ؟ فکر کنم حرفمو جد دهیچرا ج نم پس

 ن؟یشاه-

 بله؟-

 بگه جانم دیاالن با  شعوریاحساسه ب  یچقدر ب ستیناراحت ن پس

 شکلک خنده هم براش فرستادم کی شهیوقت شب مزاحم م نیبجز تو ا یاخه ک  ینیگفتم شاه  یدید-

 بودم داریدفعه ناراحت شد به درک واال درسته من ب نیا  یجد یجواب نداد جد گهید

 مثل ادم حرف زدم بار دومم باشه؟ نیتا حاال من با ا یک  اما

 رونیب رمیمن دارم م یمام-

 وقت روز؟ نیکجا ا- 

 حاال امیچند جا کار دارم م-

 اخه صبح سرهنگ زنگ زد و ازم خواست برم  نیشاه یخونه  رمیو م شمیخوشگلم م نیماش ارسو 

 دیفکر کن دیونیمنم مث جت حاضر شدم فقط هم به خاطر حرف سرهنگ و گرنه مد بونجا
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 تنگ شده ها اصال نیشاه یدلم برا من

 کردم که سوز به دل  پیخوش ت یحساب یبا شال مشک دمیپوش یکاربون  یاب  یمانتو کی

 شهیهم مثل هم شیارا  دهیبشه سه روزه منو ند نیشاه

 رفتار کرد یگرفته بود و باهام معمول  افشیق یلیبپرم بغلش اما خ خواستمیدر خونه رو باز کرد م نکهیهم

 سالم-

 داخل ایسالم ب-

 کردنیبغل همو م کینه؟ الاقل انداختن   یماچ و بوسه راه م دنیدینامزدا تا همو م میدیدیقبلنا ما م واال

 ره؟یگینم لمیدلم براش تنگ شده چرا اصال تحو یلیمن االن خ خوب

 سرهنگ؟ دیسالم خوب-

 من شیپ نجایا  نیبش ای؟ ب یسالم دختر گلم اره خوبم تو خوب-

 دیکجا ؟ قدم رنجه فرمود  نجایشما کجا ا-

 روبروم نهیشیم ادیم ییچا ینیبا س نیشاه

 زنمیبهت سر م شتریبه بعد ب نیاز  یخوای، م دونمینه ؟ م یدیمنو د یخوش حال شد یلیخ-

 هم خوشحال نشدم یلینه خ-

 رومو ازش برگردوندم سمت سرهنگ کصافط

 جناب سرهنگ؟ دیمن بکن ادیباعث شد  یچ-

 میکرد  ی، بررس ادیاز شرکت ها ب  یکیبا پوشش  دیبا ادیکه داره م  یمحموله ا نیدخترم ا-

 وارد کنه یمحصول ستیقرار ن یشرکت چیماه ه نیا  تو

 بجز شرکت ما یشرکت چیه-

 ؟یدونیجنس ها رو م لیتحو قیروز دق قایاره دق- 

 نرم ییبشه روزا دیمطلعم شا وفتهیکه اونجا اتفاق م  یزیاون شرکتم از هر چ  سیسرهنگ من رئ-

 تحت کنترلمه یاز خونه همه چ  اما
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 د؟یریبگ لیقراره جنس ها رو تحو یک  یبگ شهیم منداشتم دختر  یمنظور بد-

 ماه نیا  96بله -

 با خودم حساب کردم کمی

 پس فرداست نیکه هم  نیا- 

 میاقدام کن  دیبا ایزود نیتر برم اداره تا با بچه ها هماهنگ بشم احتماال به هم عیاره بهتره من سر- 

 تورو هم سر راه برسونم یخوایم

 شوهر کردم؟ یچ ینه سرهنگ پس برا-

 نماند زین نیکه در ضمن ا  یدربست نگرفت یتاکس یشوهر کرد-

 ؟یندار یفعال کار رسونتتیم نیشده پس شاه رمیبعد من د یبچه ها بحث باشه برا-

 میکرد  تیسرهنگ شما رو هم اذ دیببخش-

 هم برگشت یباهاش تا دم در رفت و زود نیشاه

 خستم وقت اضافه ندارم که صرف تو کنم یلی؟ من خ یچرا با سرهنگ نرفت-

 یاز جانب من حرف نزن  گهیهم خودت با اژانس برو تا د یبر یخوایم

 رو مخمه یلیمن اما برخورداش امروز خ ستمین یفی؟ اصال ادم ضع کنهیبرخورد م ینطوریا  چرا

 شتمبردا فمویکلمه حرف بزنم ک  کی یحت نکهیبرم بدون ا یبودم که با تاکس ومدهین یضمن من با تاکس در

 یرفتم سمت در خروج و

 نیشاه

 اما  ختهیاعصابمم رو بهم ر  یفشار پرونده و حل نشدنش همه با هم حساب دمیتا حاال نخواب روزید از

 به من درست اس بده اما االن رهیبگ ادیرفتار کردم تا  ینطوریاست ا  نایهمه ا یسوا اسیبا مه برخوردم

 کردم  یرو ادهیز کنمیبره حس م دخوایم که

 یدار نیماش-

 رفتمیبا اژانس م شدمیاگرم نداشتم مزاحم شما نم- 
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 اسیمه دمیپرس یجد-

 سمتم گردهیبر م یخشم و ناراحت با

 دارم؟ یبنظرت من باهات شوخ-

 ستهیمیرخ به رخم وا یهامونم وقت شنیپوز نیروبروش عاشق ا ستمیمیوا شمیبلند م منم

 کنهیجونه ادم فرقشو احساس نم یقور یمثل قور شهیهم افتیکه ق  ییخب از اونجا-

 شهیم یو عصب رهیم نیاز ب  شیناراحت ای شهیحالت چشماش بهتر م گهیکردم االن د  فکر

 بد برخورد کردم ادیز یلیبدتر ناراحت شد فک کنم خ اما

 یخواد خودتو نگران من نشون بد یدارم نم نیمن ماش-

 هیناراحته خواستن یلعنت به من چقدر وقت اُه

 اسیمه

 چشمامو گهید کمینره  ادتیبهت بدم تا  یاالن حس عذاب وجدان  ؟یکنیمن بد برخورد م با

 سمتش ندازمینگامو م نیاخر  کنمیم غمناک

 خداحافظ-

 یتو بغلش از بس که دوست داشتن ندازمیخودمو م ای نهیبیسمت در اگه بمونم لبخندم رو م رمیم عیسر

 دمیم حیترج هینطوریا  میناراحت شدم اما من کال روح یلیاولش خ  دیامروز شا  شده

 که هست  نهیرو ناراحت کنم تا خودمو بلـــــه هم گرانید

 تو رمیم رجهیو ش مینمایرو پارک م نیخونه ماش رمیم کراستی

 نییسالم به همه کجا-

 جون یاج  میینجایا- 

 مهسان از اشپزخونه یصدا

 د؟یچرا منتظر من نموند دیبه به به همه جمع-

 یخوریم یزیچ کیشوهر تحفه تر از خودت  شیالبد پ  میگفت- 



 

 
87 

 منظورت از تحفه منم؟-

 راه داد نویا  یاومد؟ اصال ک  یک  نیهمه برگشت سمت صدا شاه سرا

 که یبغلم کن دینبا نجایدورم کصافط ا ندازهیجلو دستشو م ادیم

 همه گند بزنه با هول اومد سمتمون نیبرخورد ا نیتو اول دیرس یبدبخت که فکرشم نم مهران

 بود رتیاالن ذکر و خ  نیهم نیسالم داداش شاه-

 داد به طعنه گفت یکه باهاش دست م  یطور نیهم نیشاه

 گه؟ید یگیها رو م نیهم دمیرو شن یبخش کیبله -

 مهران نافرم خراب کرده خواست ابروشو درست کنه زد چشمشم کور کرد دیمحمد که د ییدا

 نرفته زادیبه ادم شیچیه کنهیم فیتعر یطور نیهم شهیمهران هم-

 جان در گوشم اروم گفت یینگاه نا فرم انداخت سمت دا کی نیشاه

 ه؟یک  نیا- 

 براش مرد شهیها بنظر من م شهیم یرتیغ  یجور نیا  یوقت شهیدلم خنک م یا

 دیفک کنم شام هم نخورد دینیبش دیایب ییدا اسیمه-

 کردینگاش م یچرا اونطور نیشاه دیفهم یی؟ البته فک کنم دا ینیفقط ساکت بش قهیشه دو دق ینم ییدا اُه

 کشمیکه دارم واسه خودم غذا م  یطور نیدرست کرده هم ایالزان  یمامان جون زیسر م مینشست

 مپرسیم نیاز شاه  اروم

 خونه مـــــا؟ یاومد  یچ واسه–

 پدر زنمه یکه خونه   ستیتو ن یخونه -

 اما االن  شدمیخوشحال م نقدریها ا گفتیصبح م نویا  اگه

 جــــــــــون نینماند شاه زین نیا- 

 ماند یهم م یلیخ-

 نیسمت شاه کنمیبود سرمو خم م یممنون مامان عال شمیجام بلند م از
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 باال میبلند شو بر-

 نیسمت شاه گردمیطلبکارانه بر م بندمیدر اتاق رو م نکهیمحض ا به

 ؟ یرو بگو ؟چرا اومد لتیخب حاال دل-

 ؟یهنوز از دستم دلخور-

 گندت  یزشتت و اخالقا یکه بخوام از دستت ناراحت شم با اون رفتارا  یستیدلخور ؟ نه اصال برام مهم ن-

 نکنه تیاذ  نقدریباشه که منو ا نیها اما حقشه تا ا کنمیدارم دروغ بلغور م یمثل چ حاال

 بلند شد جرشیپ ینگران شد چقدر چشماشو دوست دارم تا خواست لب باز کنه صدا نگاهش

 برم دیمن با-

 موقع باز بشه یکه ب  یبره اُه لعنت به دهان ینجوریا  ذاشتمیم دیگرفت نبا  شیسرعت راه خروج رو پ به

 شمیم ریدنبالش از پله ها سراز منم

 سایوا نیشاه-

 اسیمه-

 خواست حرفشو ادامه بده لبام رو گذاشتم رو لباش تا

 مراقب خودت باش-

 نیشاه

 فرستادن غامیاونجا بودم برام پ  کیبا سرهنگ تماس گرفتم گفت چون من نزد دیزمانش رس بالخره

 برسن سیتونسته بودن زودتر محموله رو رد کنن و قرار بود امشب خدمت رئ نکهیا  مثل

 گرفتم  لیشدم دو تا از مامورا منتظرم بودن اسلحمو تحو ادهیپ نیاز ماش  عیسر دمیرس یوقت

 میروشون بذار شیپ ییراه در رو چیه دیانداز شد نبا  ریو تک ت سیهمه جا پر از پل قهیعرض چند دق  در

 نمیساله ام رو بب کیتا پاداش زحمات  نجامیا  نکهیخوشحالم از ا میفرار خونه رو بست یراه ها تمام

 رِ یتـــــ یکه بلند شد صدا  ییشکستن در تنها صدا یاز صدا  بعد

 دمیبود که د یزیپوزخند رهام تنها چ گاهیاخر قبل از انتقالشون به پا  یشدن لحظه  ریدستگ همه
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 ستین نشونیباند ب سیکه رئ  یچ یعنی-

 دوننینم سیدر مورد رئ یزیکه اصال چ  یجزئ یزنن مهره ها ینم یکدوم حرف  چیه میکرد  ییقربان از همه بازجو-

 ادیدر نم ییجون سالم بدر برده و زندست از اون هم صدا فیهم فقط رهام شر یسه نفر مهره اصل از

 دیکن  ییبازجو دیستیبلد ن نکهیا  یبرا-

 ییسمت اتاق بازجو وفتمیمحکم راه م یبا قدم ها شمیجام بلند م از

 میدیرسیما خدمت م دیگفت  یم دیدیشما چرا زحمت کش داریبه به جناب سرگرد مشتاق د-

 وارد شم؟ یا  گهیاز راه د  یدوست دار ای؟  هیک  یباند لعنت نیا  سیرئ یبگ یخوایم-

 سهیاق پل  یوارد ش یا  گهیو از راه د یایاتفاقا تا حاال حرف نزدم تا شما ب- 

 تو صورتش ادیاول فرود م  مشت

 شده یمیقد گهیحرف اوردن مجرم د یروشا برا نیهه ا ن؟یهم-

 دوم و سوم مشت

 رو ازت داشتم نایاز ا  شتریب یلیانتظار خ- 

 زنمیم یقیو پک عم کنمیروشن م ارمیدر م گاریس کی ستمیا  یم روبروش

 ؟یتونیم؟  یبکش گاریس یبتون نجایفکر نکنم ا-

 کنمیباشه االن خاموشش م کنه؟یم تتیدودش اذ-

 دمیو فشار م ذارمیرو کف دستش م گاریس

 میندار یگاریجا س نجایا  دیببخش-

 حرفهاست نیاما پوست کلفت تر از ا  شهیلحظه از درد جمع م کی یبرا صورتش

 یاوردیدر م یقلدر باز یلیکه خ  اسیمه شیپ یدل و جرات باش یب نقدریا  ادیبهت نم-

 نچرخون فتیاسمشو تو دهن کث- 

 حاال اون زودتر میریمیما م یجوش نزن جناب سرگرد همه -

 اسینقطه ضعف هر دومون مه رهیم خوامیکه م  یاروم باشم حرفهامون داره به جهت  کنمیم یسع
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 دمیروش و فشار م ذارمیخرده دستمو م ریها کتفش ت یریدرگ یتو

 بتونم دیشا یاگه اعتراف کن  ادیامروز فرداست که حکم اعدامت م  نیتو زودتر نه؟ اخه هم دیشا-

 بدم رشییحبس ابد تغ به

 نکهیقبل از ا نهیا  میبشه ؟ همون اعدام خوبه تنها دلخوش یبمونم تو زندان که چ-

که فکر   یزیبه تنها چ یکه باهام مسافرت بود  ییتو تمام اون روزها نمیبیسوختن تو رو م ادیاعدام ب  حکم
 یا  کارهیبدونم چ نکهیبود بدون ا تینابود کردمیم

 که عاشقانه دوستش داشتم  یدختر یدیرو ازم دزد اسیمه تو

 ینوبت توئه که از دستش بد حاال

 قشیرو شق ذارمیو م ارمیمو در م اسلحه

 ؟یزنیحرف م یاز چ- 

 یبکن یتون ینم یغلط  چیخان من اگه نخوام حرف بزنم تو ه نیشاه نیبب-

 زخمش یرو جا کوبمیته تفنگ محکم م با

 ؟یزنیحرف م یدر مورد چ یدار یو بگ یزر بزن یخوای؟ م یحاال چ-

 یبکن یتون ینم یغلط  چیه نکهیاز ا  یو بسوز یبدون خوامیچرا که نه ؟ م-

که االن   نطوریهم کنهیبا تو همدست بوده نابودش م اسیو اگه بفهمه مه رونهیاون ب  یکه دنبالش  یسیرئ
 خوادیم

 کنهینابود کنه و م تورو

 دنیوار خند وانهیهم شروع کرد به د بعد

 کنهیرو خودش تموم م شدیبکنم و مانعم م خواستمیکه من م  یکار- 

 خوادیاز کجا م  دیشد ریهمتون دستگ یکرده باهام وقت  یهمکار اسیمه ای سمیکه من پل  فهمهیاما اون نم- 
 بفهمه

 کیاگه نزد  یدر خطر شهیتو هم کترهیبهتون نزد یکنیکه فکر م  یزیاز چ  یلیسرگرد اون خ یسخت در اشتباه-
 مونهیاون هم در خطر م  یباش اسیمه

 رو صورتش شمیم خم
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 دارِ  یسرت باال یتو به فکر خودت باش که بزود کنمیمحافظت م اسیو از مه کنمیم دایرو پ یمن اون لعنت-

 کشمشیهنوز همراهشه م اسیمه گردنبند

 یستین قشیتو ال مونهیمن م شیپ نمیا- 

 رو شونم ذارهیسرهنگ منتظرمه دستشو م رونیب زنمیاز اتاق م  رهیتا پسش بگ دارهیبر م زیخ

 یکنیفکر م یچ-

و ازش  ستمیمیمرد وا کیمثل  دمینم لشیدروغا رو هم تحو نیا  ذارمیرو تنها نم اسیدونم اما مطمئنم مه ینم-
 کنمیافظت ممح

 یازش محافظت کن  یبا دور دیبا دیشا-

 دیشا نهیبب بیاس  دینباشم شا کشیسرهنگ اگه من نزد-

 ندازمیبه موهام چنگ م کالفه

 یخطرناکه بهتره از دور مراقبش باش یلیباند خ نیا  سیپسرم اما رئ دونمیم-

 بوده؟ چهیبرم بهش بگم باز دیانتظار ندار- 

 بشنوه دیبراش اونطور که با دمیم حیرو توض زیمن همه چ یکار رو بکن  نیتو ا ستین یازین-

 لحن سرهنگ اروم بود اما دیشا رمیگیو راه اتاقمو پس م ذارمیحرف اضافه بزنم احترام م نکهیا  بدون

مثل کوه پشت سرش  دیکه جا بزنم با  ستمین یبشه من ادم ینطوریا  دیحرفاش فقط دستور بود نبا ی همه
 اما  استمیب

 کنهیمنو از درون نابود م نیو ا شهینم

 اسیمه

 شرفته؟یخوب پ یشد؟ همه چ یچ یعنی ومدهیتا حاال خواب به چشمام ن شبید از

 خب کجا برم حاال؟ ارمیتو خونه دووم نم دونمیدلم رخت شور خونه است م تو

 گهید نیبرم خونه شاه دیرفت پس با شهیکه نم  اداره

 اماده شدم  عیثبت کنن اتقدر سر  نسیتو گ دیفک کنم اسممو با فتمویو راه م شمیم حاضر

 کردمیداشتم فقط خودمو سرگرم م ینجوریعوض کنم البته ا  نمویماش دیکه با  کردمیفکر م نیبه ا نیماش تو
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 تسین نیپس شاه ستادهیدر ا یاالن خونست ؟ سرهنگ جلو  نیشاه یعنیباال  رمیم شهیدر باز م زنمیو م زنگ

 تو ایسالم دخترم ب-

 ست؟ین نیسالم سرهنگ شاه-

 گمیتو ، برات م ایاول ب- 

 افتاده باشه؟  ینکنه براش اتفاق ختیر یحرفش چرا قلبم ُهر نیبا ا دونمینم

 ارمیب ییبرات چا نیبش-

 خوامینم ییکجاست ، من چا  نیشاه دیسرهنگ لطفا بگ-

 روبروم نهیشیاروم م  ادیم

 شدن ریبسته شد و همه دستگ یکردیکه توش کمکمون م  یپرونده ا شبید قتشیدخترم حق-

 یکه حاال که پرونده بسته شده منم ِهر  نهی؟ نکنه منظورش ا گهیداره م یطور نیخوبه پس چرا ا یلیکه خ  نیا

 زیرو م ذارهیرو م دمیپسر ها خر یکه تو سفر برا  یگردنبند  کنمینگاش م یسوال

 که البته بابتش  یپرونده کمک کرد نیتو حل ا یلیو خت میازت ممنون  زیبابت همه چ-

 پرونده نیفعال در مورد ا خوامی، ازت م شهیازت تشکر م  یبطور رسم حتما

 رو به قتیبعد حق یصبر کن کمیهم  نیدر مورد شاه یکس صحبت نکن  چیه با

 و خالص یبگ خانوادت

 پاره شده رشیزنج دارمیسمت گردنبند و برش م رهیدستم م زنمیبراش م مهیلبخند نصفه و ن کی

 که برم ،  مشیببرم درستش کنم سرهنگ هنوز زل زده بهم بعد من مثل اسگال به فکر گردنبندم از جام بلند م دیبا

 شده باشه؟ شیزیچ نینکنه شاه شهیتو دلم هنوز تشو ؟یچ یبرا بمونم

 سمت سرهنگ گردمیبرم برم نکهیا  قبل

 سالمه؟-

 از غم  شهیصدام نگاه سرهنگ پر م نطوریهم لرزهویاز بغض م چشمام

 اره دخترم حالش خوبه خوبه- 
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 که گذاشته و رفته  ستیخوبه خوبه؟ چه جالب پس براش اصال مهم ن حالش

 نیتو ماش نمیشیم خوادیمرد نبود که خودش بگه منو نم نقدریا  دادیم حیو توض موندیمهم بود که م اگه

 ن؟یهمه اهنگ چرا ا نیا  نیب شهیم یپل هیاهنگ دختر همسا  کنمیرو روشن م ضبط

 رونیب کنمیو پرت م ارمیفلش رو در م میکردیبا هم گوش م نشیتو ماش نویا  یوقت وفتمیم نیشاه یخنده  ادی

 مداغونم گوش کن یلیخ ینگه داشته بودم تا وقت نویا  نیروش نوشته غمگ ارمیدر م ید یس کیتو داشبورد  از

 به حال خودم زار بزنم خوادیدلم م دونمیاالن چه مرگمه اما م  دونمینمهم  خودم

 سهیخ سهیاالن صورتم خ  هیمعن یبرام ب هیکه گر  یمن

 *یشیتو از من دورتر م شمیم کتریتو نزد به

 پرواز کنم و بهت برسم خوادیدلم م رمیگیم سرعت

 *یشیکم نور تر م  یدار امیفانوس ِ رو یشد

  آغوش ِ شب واشه* ِیخوام آغوش ِ دلتنگت تو یم

  من امشب ِ یخوام دستا یتو تنها شه* م یدستا با

 ادیم سیپل ریاژ  یواره صدا وونهیبود سرعتم د نجایاالن ا  کاش

 -Geneseisبغل بزن

 بود یخواستن سیگفت چقدر بنظرم تو اون لباس پل  نویبار هم نیهم اول نیشاه

 کنار  زنمیم

 *شهیم رتریهوا دلگ شمیاز تو دورتر م  من

 *شمیاز پ  یریم یدار تو

 *شهیم رتریدرگ دلم

 کنهیبا تعجب نگام م شمیم ادهیپ شهیبه ش زنهیم

 نیشاه شیپ رهیفکرم م دوباره

 نگیبخوابه پارک دیبا نیماش-
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 روبروم سیپل ایافکارمه   یصدا دونمینم

 نگیبره پارک دیبا نیبود ماش ادیز یلیخانوم با شما هستم سرعتتون خ-

 برم خونه؟ یپس من چطور-

 کردیحرف فقط نگام م یچند لحظه ب یمنظور که پسر روبروم برا یو ب دمیمظلوم پرس انقدر

 یبود تا داد بکشه مرخص نجایا  نیحالم بد بود؟ کاش اشه نقدریا  یعنی

 ستین یشما حالتون اصال مساعد رانندگ-

 شه یلبام باز نم ستین یکار  چیالن حالم مناسب ها   دونمیخودم هم م نویا

 کنمیوجود سرگرد روبروم سرگرد قلبم رو جستجو م یدارم تو دیشا کنمینگاش م فقط

 سمیتونم سراپا وا ینم گهیبرم؟ د شهیمن متوجه سرعتم نشدم م-

 دیوفتیبهتر شه راه ن کمیلطفا تا حالتون  دیکن  یرانندگ دیاالن نبا- 

 نم؟یبخشیپس م-

 کنه؟ کاش اونم ببخشتم  یتالف خوادیاز حرف اون شبم دلخور شده م  نیشاه نکنه

 دیبر دیتونیبله م-

 حالم ادامه داشته باشه نیا  دینبا گهید امیبا خودم کنار ب دیبا شمیراننده خراب م یصندل یرو

 ؟یی، کجا یاباج- 

 مهران نجامیا- 

 ادیبند اشکشون دم مشکشونه بدم م کیلوس که  یانقدر از دخترا  یچرا غمباد گرفت ؟یکنیم یچه غلط یدار-

 ختنیدوباره اشکام ر نیحرفش داغ دلم تازه شد مهران هم دوست نداره مثل شاه نیا  با

 کردیم تمیاذ  اریمه یوقت یگذاشت درست مثل بچگ  ارمیسخاوت بغلش رو در اخت تیهم در نها میداداش

 بغلش مچاله شدم تو

 اروم کوچولو  سیهــــ-

 ؟یواقعا دوسم ندار-
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 کرده  تتیاذ  یمن غلط کرده باشم تا عمر دارم خودم نوکرتم بگو ک-

 فقط دلم گرفته-

 نییبفهمه چمه سرمو اناختم پا تونستیاورد باال و تو چشمام نگاه کرد راحت م  سرمو

 اما گفت  ستیساده ن یدل گرفتگ کیبود  دهیفهم

 دلت گرفته یتو خونه نشست از بس  رونیب میبلند شو بر-

سکته  که ملت  رونیبرم ب یختیر نیاما اگه ا  رفتینم شیبا شال پررنگ ترش دلم به ارا دمیپوش یاسیمانتو  کی
 سمینویم نهیباهاش رو ا دارمیرژ قرمزم رو بر م ملیبا مداد و ر زنمیعالمه کرم م  کی کننیم

 رودیکه جانم م  دمیتن د شیسخن من خود به چشم خو یهر نوع ندیدر رفتن جان از بدن گو-

 ؟یحاضر شد-

 پشت بغلم کرد و نوشته رو خوند از

 هستم نه؟ شهیکه من هم  یدونیم کهیکوچ  یاج- 

 شمیجام بلند م از

 زنمیتو دستش لبخند م رهیگیمهران دستمو م میبر-

 شد صحرا فوت یوقت شناسمیرو خوب م ریمس نیبام تهران ا میریم میدار

 تصادف کیکه دوسش داشت رو بخاطر   یغصه تو دلش بود دختر  یاون موقع ها کل  نجایا  اوردمیرو م مهران

 چشمش از دست داد یجلو

 و من فقط تماشاش شدیاروم م  ختیریاشک م  زدیحرف م زدیم ادیبام مهران فر میرفتیم

ها همو ول  یوقت تو سخت چیاما ه  میکردیم تیاذ  میکردیم یبا هم شوخ میطور بود نیهم شهیهم کردمیم
 میکردینم

 خاطر گفتم نیبه هم زمیقطره اشک بر کی یبکشم نه حت غیج خواستمیمن نه م اما

 بخر لطفا یبرام بستن نجایبام ا میبر نکهیا  یمهران به جا-

 تو فقط امر کن-

 رو زد بغل نیماش
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 حاال یخوایم یچه طعم -

 یشکالت-

 ادیبا سرعت م نیماش کیمن جلوترم  ووفتهیچند تا اتفاق م هیتو صدم ثان امیمنم م شمیم ادهیپ نیماش از
 سمتم

 بزنه بهم خوادیبهم انگار م زنهیم داره

 بندمیرو م چشمام

 یاسیمه یخوب-

 بگردم اشک تو چشماشه یاله  رونیب امیبغل مهران م از

 سالمم نیخوبم مهران بب-

 کشهیو به سرم دست م کنهیبغلم م محکم

 شکرت خداجونم ایخدا-

وجودمه مطمئنم خودشه شناختنش از پشت هم  یکه همه   یبه قامت شهیم دهیاز رو شونه مهران کش  چشمام
 کردیم کاریچ نجایا  شناسمیمشت شدش رو خوب م یدستا ستین یبرام کار سخت

 نیشاه

ه ک  یاونم درست وقت  یگاهش باش  هیعشقت تک  طیشرا نیتو سخت تر یو نتون یسخته که مرد باش یلیخ
 نیبدتر

 اونجا بودم  نکهیبه پنجره اتاقش از ا دوزمیو نگاهمو م کنمیروشن م گارمویس کننیم دشیتهد خطرات

 شدمیم وونهیانجام بدم داشتم د  یکار  تونستمیو نم ومدیبه سمتش م نیاون ماش  یوقت

لول تمام س ستادهیکه تو اون اتاق پشت پرده ا  یسمت دختر رهیو فکرم دوباره م کنمیرو تو مشتم له م گاریس
 کننیبدنم طلبش م یها

 کنمیلب با خواننده زمزمه م ریز

 تو باورم نکن چمیتو ه یب من

 تنها ترم نکن هیزه گر سمیخ

 نبودم تا با تو سر کنم عاشق
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 نبودم خاکسترم نکن آتش

 عاشقت نبودم  اگه

 تو زنده بودم یب اگه

 خورمیتو غصه م یبمون که ب تو

 منم که هستم نیدل به تو نبستم اگه ا اگه

 ات پرم  هیگر  یاز هوا  یول

 قرارم از تو یشکوه دارم از تو اگه ب اگه

 ییام تو  انهیبمون که آش تو

 دباره رسمیستاره به تو م یا  تیهوا به

 ییعاشقم بهانه ام تو  اگه

 تیکنده بودم از هم زبون  دل

 تیاز من نشون  ینکرد پنهان

 از بخت بسته ام  دمیپاکش من

 تیبر مهربون یپا فشرد تو

 همزبون نبودم اگه

 مهربون نبودم اگه

 دل شکسترو نیکنم دل ا  چه

 سردو مرده بودم اگه

 گشودمیپر نم اگه

 دو بال خسته رو نیتو بستم ا به

 کنندست  وونهید دنشیاز دور د  اسیمه شیپ رمیمسخره رو ادامه بدم فردا م یباز نیخوام ا ینم گهید

 داره یا  گهیپس حتما قصد د ومدیجلو تا االن م ادیقرار بود ب یاون لعنت  اگه
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 استراحت کنم  کمیتا  یبه صندل دمیم هیتک سرمو

 اقا ... اقا ، جناب- 

 صبح شد؟ یک  نییپا دمیرو م شهیو ش نمیشیصاف م سرجام

 دییبله بفرما-

 کردند  تیها از حضورتون شکا هیهمسا دیایهمراه ما ب دیشما با-

 ارمیدر م موییشناسا کارت

 تمیانجام مامور  نیمن درح-

 میجناب سرگرد ما اطالع نداشت دیببخش-

 رونیب انیم رایو همراه دختر عمه اش سم شهیباز م اسیخونه مه در

 شده تموم نجایکارم ا  رفتمینداره منم داشتم م یرادیا  فهممیبله م-

 رونمیم اسینمهیو پشت ماش کنمیرو روشن م نیماش

 تا بهش برسم برمیسرعتم رو باال م کنهیم یشهر رانندگ یانگار نه انگار تو  وونهید ی دختره

 اسیمه

 کصافــط  رمیحالشو بگ یاساس  خوامیم کنهیم بمیتعق نیشاه دمیکه فهم  روزید از

 بچه پررو فرستهیبده چرا؟ فقط گردنبندش رو واسم م حیتوض ومدین یحت

 بشونمش سر جاش دیبا

 دمهینقشه خود پل نمیالبته که ا  رونیب میاومد  یبا سم امروز

 بدونه دیاگه نباشم هم اون نبا  یهم خوشحالم حت یلیبفهمونم بدون اون خ نیبه شاه خوامیم

 هفته برگزار شه نیشرکت که بالخره قرار شد اخر ا یمهمون یبرا میبر قراره

 ادیکنه خان هم دنبالمون داره م  دارمینگه م یمجتمع تجار یکنم جلو  دیخر

 ارهیدر م یباز عیضا نیجور که ا نیندادن ا ادیروش استتار  نایبه ا دونمینم من

 خنگ یرایسم یدنبال منه حت نیا  دنیعالم فهم  همه
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 با دو تا مانتو دمیخر یمجلس راهنیرو خفه کردم سه تا پ خودم

 نه؟ ادیم میصورت دیسف راهنیبه پ نیکفش روبب  نیا  ایب یسم-

 یلیاره خ- 

 بپوشمش میبر ایب-

 جون بخور نیجون مغازه دار هم پسره هم جوون شاه اخ

 سالم-

 از دست من ساختست؟  یچه کمک دیخوش اومد یلیسالم خانوم خ-

 میفرما یلحن پر از عشوه م هیواال با  گمیمن م یریاگه ترمز بگ  تو

 35 زی؟ سا دیاریپاشنه بلند رو برام م یاون کفش صورت- 

 ستادهیا  نیتریهست پشت و نیحواسم به شاه یچشم ریز

 گهیپسره با لبخند م پوشمیرو م کفش

 اسمون چه خبرا؟- 

 نم؟یواست دوتا ستاره بچ یخوایم-

 ؟ کاریچ خوامیوم واستاده ستاره مماه جل یوقت-

 تو فرق سرت دمیکوبیوگرنه با پاشنه کفش م رمیرو بگ نیحال شاه خوامیکه م  فی،ح فیح

 ماه وستاره دور سرت بچرخن که

 کارت گرفت سمتم  کی کردمیداشتم کفش رو حساب م یوقت

 میباهم اشنا ش شتریشماره منه دوست دارم ب نیا- 

 رهیگیکه دستم رو م  رمیکارت رو بگ  خوامیم

 ام؟یباهات ب یدار دیاگه تو مجتمع خر- 

 مشت حواله فکش شد کیاومدم جوابشو بدم از بغل صورتم   تا

 ؟یکنیم کاریچ کهیمرت-
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 رونیب دیدست پسره رو گرفت و دنبال خودش از مغازه کش نیشاه

 امیمن باهات م ایب دیخر یبر یخوا یمگه نم-

 ها شنیم دایپ ییپررو یبه تو چه مربوط چه ادما-

 کننیطور فکر م نیبنظر من همه هم هییادم پررو  یلیخ نیشاه کنهیاونم فک م  وهــــــوی

 میجداشون کن میبر ایب یکنیم کاریچ یدار اسیمه-

 ولشون کن بابا حقشونه بذار تا جا داره همو بزنن-

 دیکن  ین گفتم کتک کارملت از هم جدا شد ن هر دو با خشم زل زدن به من وا انگار م بزور

 جلو من ستادیاومد وا  قایغضب دق  ریمثل م نیرفت اما شاه دیراهشو کش پسره

 اره؟  ینیکه براش ستاره بچ- 

 دهیشل شد پس حرفامونو شن شمین

 یکنیم یکه فوضول  یکارمیچ نمیبراش ستاره بچ خواستمیبتوچه؟ اره اتفاقا م-

 که برم  دمیهم راهمو کش بعد

 شوهرتم-

 ه؟یخبر یفکر کرد ینه اقا اشتباه اومد یبود یچند روز کدوم گور نیاها شوهر ، پس ا- 

 میکنیرو باطل م تیمحرم میریفردا پس فردا هم م نیههم ستیما ن نیب یزیچ چیه

 تو خوابت یحت وفتهیوقت نم چیاتفاق ه  نیا- 

 ادم رو نابود کنه  یچجور دونهیم قایدق یعوض

 ما رو به سالمت ریاما بعدش تو رو بخ  یاونجا باش  دیجمعه مراسم شرکته با-

 خبرت کنه گمیمعاونم م به

 یو د برو که رفت کشمیم کافیت نمیهم با ماش بعد

 کنه بخواد  نینرفتم تا شاه رونیاصال ب  یعنی دمشیند گهیشرکته بعد از اون روز د هیجشن افتتاح امشب

 ؟ شهیم ینطوریاخه شوهر ا  کشهیم دکیبهم بچسبونه کصافط فقط اسم شوهر رو  خودشو
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 خورهیبه چه دردم م ینه احساس یعشق  نه

 وفتهیبه غلط کردن ب دیبا یراحت نیالبته نه به هم  دمشیراحت بخش چقدر

 اد؟یم یعنیخواستم کارت دعوت رو به دستش برسونه  ینیام  از

 داره یپف با نمک نییکه قد جلوش کوتاه تر از پشتشه و از کمر به پا  دمیپوش دیسف راهنیپ کی ادیب دیبا

 ندازمیپرنسس ها بشم گردنبندم رو هم م هیسرم جمع کردم تا شب یگرده موهامو باال  قشی چون

 یچقدر خوشگل شد اسیمه یوا-

 ام؟یب ینطوریکارمندام ا  یبار جلو نیاول  ستیبنظرت بد ن یداداش یمرس-

 ها میرسیم رتریاز همه د  ینطوریا  میبر ایب یشد یهم عال یلیدلم خ زینه عز-

 وفتمیو همراه مهران راه م پوشمیمانتوم رو م میباغ برگزار کن یرو تو یمهمون قراره

 که اخر همه برسم  دیشرکتم نبا سیمثال من رئ انیهم بعدا م نایا  مامان

 شمیو همراه مهران م کنمیرو پارک م نیماش ادیهم م نجایاهنگ تا ا  یصدا

 رو کنترل کنم یاون کت و شلوار طوس  یتو نیشاه دنید جانیلبخند بزنم و ه کنمیم یسع

 شد بمونینص ییچه هلو نیبب مینکرد میشوهر نکرد ایسمتش اما تو دلم بلواست خدا میریم یعاد  یلیخ

 دنیمردونه با هم دست م یلیخ نیو شاه مهران

 نییپا زهیریم یدلم هر شهیکه چشمامون تو هم قفل م  نیباال هم ارمیسرمو م اروم

 تهیخر یبایپر از خواستن و غصه و کلمه ز چشماش

 خوردم زیزانو بزنه و بگه چ دیبا شهینگاه حل نم کیبا  یکور خونده همه چ  اما

 حرفهام نیخانوم تر از ا یلیشه اما من خ عیدست ندم ضا یا  کنهیدراز م دستشو

 بوسهیم مویشونیجلو و پ ادیم دارهیمرو اروم نگه  دستم

 رهیگیسلول بدنم ارامش م نیتماس لبهاش تا اخر ینقطه  از

 متفاوته ایحس با تموم دن نیاما ا  میهمو تجربه کرده باش دنیتا امروز بوس دیشا

 رهیگیپوستم لجم م ریکه اومده ز  یهمه خوش نیلبم از ا یرو ادیخواسته لبخند م نا
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 دستات بهم بخوره یذاشتم حت یوگرنه نم میکن  یباز لمیف دیکه با  فیح-

 باال ادیلبش م ی گوشه

 یکردیغش م  یاز خوش  یحاال داشت نیهم یبه من خوشحال یکیاز نزد  یتو که حساب-

 .بم رو پاشکیپاشنه کفش محکم م با

 باش الیخ نیصد من بده اش به هم-

 جلو ارهیم دستشو

 ام  فعال که اش نخورده و دهن سوخته-

 میزنیلبخند م ینیبه ام ییدور دستش و سه تا کنمیرو حلقه م دستم

 د؟یهست یراض یسالم ، خانوم مهندس از همه چ-

 دیخوبه واقعا ممنون تو زحمت افتاد یهمه چ ینیام  یممنون اقا-

 با اجازه دیبگ دیالزم داشت  یزینبود اگه چ یام بود خانوم زخمت  فهیوظ-

 اجازه ما هم دست شماست- 

 هم همراهش رفت مهران

 میکرد  یمهمونا و با همه احوالپرس هیسمت بق میراه افتاد نیشاه با

 متفاوتن یلیامشب خ  شیاب  یچشما میقصه شد یشاهزاده ها  مثل

 هیقض نیبابت ا هیعروس  مییجا کی قایمنم دق کنهیلحظه هم نگاهشو ازم دور نم کی یحت

 شرکت دوستم یاز بچه ها  یلیسمت جمع دخترا با خ رمیو م شمیجدا م ازش

 شوهرتو ول کن به ما هم برس قهیجون دو دق اسیمه-

 ؟یریمنو بگ یایسورناز جون شوهرم رو ول کنم تو م-

 زمیاره عز- 

- 

 ؟یزنیم یهمدمت بشم اگه دعوامون بشه منو با چ ارویمن زنت بشم  اگه
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 کنمیاز وسط نصفت م  زنمیبا ساتور م-

 شمیاگه بشم کشته م  شمیمن زن سروناز نم-

 کردمینگاه م نیبه شاه یچشم ریهر بار که ز میدیو خند میبا بچه ها حرف زد یکل

 ره؟ینم گهیدوسم داره؟ د یعنی دمیدیمتوجه خودم م اونو

 با نگاه سرمون رو ببره خوادیشوهرت که م شیبسه بلند شو برو پ اسیمه-

 شمیاز جام بلند م  عیسر

 گهید دیکن  ییرایپس از خودتون پذ-

 چه از خدا خواسته بودا نیبب میقد یدخترم دخترا-

 ونیسمت جمع اقا رمیو م زنمیحرف اخرشون لبخند م به

 زده هیتک زیژست خاص به م  کیو با  ستادهیو مهران ا ینیام  شیپ نیشاه

 یالقید نقدریقد و باالت بشم مرد که ا قربون

 سمتم ارنیو مهران همزمان دستشون رو م نیبهشون شاه رسمیم یوقت

 جون نیحقته شاه ستمیا  یو کنارش م ذارمیروتو دست مهران م دستم

 ؟یریم یذاریم منو

 شما بود خانوم مهندس ریاالن ذکر و خ  نیهم-

 مدت نیا  یتو دیکرد  شرفتیخوب پ یلیخ میگفتیم میداشت-

 کنمیتر م کیبهش نزد خودمو

 گهیبه داداشم رفتم د-

 کشهیم لپمو

 گهید یخودم کهیکوچ  یابج- 

 دیبهم نون قرض بد کمی-

 کنهیبغلشو باز م مهران
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 یکرد  شرفتیپ یلیتو هم خ ییعمو  ایجون ب نیشاه ایب-

 برو بابا زنهیدستشو پس م نیشاه

 یندار اقتیل گهید نهیهم-

 دیبخور ارمیب یزیچ کی رمیم گهیگوشم م  ریهم ز بعد

 رفت یک  ینیام  دمیاصال نفهم  نیفقط منم و شاه حاال

 ؟یزنیباهام تو باغ قدم م-

 نیو بهشون گفتم با شاه دمیرو د نایدر مامان ا یافتم جلو  یازش راه م  جلوتر

 میبکن یخاک بر سر یکارا  میریباز شد انگار م ششین نیننه ما هم همچ میتو باغ قدم بزن میریم

 ابروم کنه؟  یهم کم از مامانم نداشت نبره ب نیشاه لبخند

 دونم با اون کفشهات یماراتن اروم تر راه برو من نم یدو مینگفتم بر اسیمه-

 یریتند راه م نقدریا  چطور

 تا ولم کنه کنمیدور شونم تقال م ندازهیدستشو م کنمیهام رو اهسته تر م قدم

 گهید دونستیم زیچ کیتو بغلش مامانم  رتمیگیم گردونهیم برم

 اگه منم گفتم تو ولم نکن  یحت گهیخسته شدم د یدور نیاز ا- 

 زنمشیخودمو ببازم با دستام م دیلحن صداش ضعف رفت اما نبا یبرا دلم

 یشانس قائلم تو شانستو از دست داد کیفقط  یهر ادم یمن برا-

 بدم حیبذار توض یخبر ندار یزیتو از چ-

 دیبا یشده اون موقع که گردنبند رو پس فرستاد ــــــــرید یفهمیدادن م حیتوض یشده برا ریهه د-

 یکردیفکر م حیتوض به

 رونیب ارهیو گردنبندشو م راهنشیتو پ کنهیم دستشو

 ناهاشیا  یلعنت نجاستیا  نشیبب-

 چرخهیو دور خودش م کنهیولم م کالفه
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 بهم بگو یباشه هر وقت خواست یبشنو یخوایحاال که نم-

 با خودم خلوت کنم کمی دیسمت ته باغ با رمیو م کنمیپشت م بهش

 دارم یسر نترس یادیمن ز دیشا ستیاما ترسناک ن  کهیدرسته همه جا تار نمیشیتنه درخت م یرو

 ماله رهامه یعنینبود ........ اوه  نیاگه گردنبند شاه  پس

 رمیراه م اروم اروم  کنمیو صدا رو دنبال م شمیبلند م ادیپچ پچ م یصدا

 نفهمن تا

 ؟یکرد  هیرو ته طیبل د؟یکارا رو انجام داد  یهمه -

 ستنیشرکت ن یاز بچه ها  نایگنده ان ا  یلیتر خ کینزد رمیم بازم

 جلوتر رمیم ن؟بازمیک  پس

 نیاخر صورت شاه  یلحظه  نیافتم رو زم  یم چهیپیتو سرم م یدرد بد کی که

 سمتش کنمیدستمو دراز م نمیبیم رو

 نیشاه-

 روبروم یصحنه  دنیبا د کشهیم ریپشت سرم ت کنمیچشمامو باز م یدرد ال با

 نیاخر شاه  ی،ضربه به سرم و لحظه  یکلیه یمن،مردا رنیچشمام رژه م یاتفاقات جلو  تازه

 یپس بالخره به هوش اومد-

 خفنه کلشیچقدر ه کنمینگاه م زونهیتنه برهنش که از دستاش او مین به

 میدیکه د  مشیبود دهیند ینجوریا

 و بدنش از رهیگیقرار نم نیپاهاش رو زم ییجورا کیسرش  یطناب دستاش رو بستن باال با

 خدا رو شکر حالت من بهتره چون من نشستم روبروش زونهیاو  دستاش

 که دستام از پشت بستست  البته

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 نبود که شد وونهیدپسره  ــــــــایخنده ِد ب ریز زنهیم هوی
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 خندهیم نیرو گروگان گرفتن بعد ا ما

 خدا شفات بده به حق پنج تن-

 اطرافم  یوارس کنمیو شروع م رمیگیهم رومو ازش م بعد

 در و پنجره داره که توش هواکش کیکه فقط   یاتاق دوازده متر  کی

 دهیکه لباسام به تنم چسب  یرطوبت داره به حد یلیشده خ جاساز

 شد خانوم مارپل؟ بتیهم نص یزیتموم شد مادمازل؟ چ تونیبازرس-

 کنمیمقابله به مثل م ندازهیم کهیکه ت  حاال

 یرو برس نایحساب ده تا مثل ا یتونیم شدیتورو چطور گرفتن قبال ادعات م دونمیمن نم-

 شدن در برابرشون میجز تسل ادیازم بر م  یمن چه کار یتو دستشون یجنابعال یوقت-

 از پشت با اسلحه  یکیشدم تا بتونم نجاتت بدم اما  ریکه من باهاشون درگ  چند هر

 یگردیتو چرا همش دنبال دردسر م دونمیکردن ، اخه من نم  هوشمیکرد و بعدش هم ب  یزخم پامو

 شدیم ریختم بخ یبودن و همه چ ریما اونا اس یاالن بجا  یتو اونجا تو دستاشون نبود اگه

 پشتش ادیکه نور ز  یا  هیبارش کنم که در باز شد سر دوتامون برگشت سمت سا یدوتا اساس خواستمیم

 شدیم دنشیاز د  مانع

 نه؟ ای میو راه فرار دار مییبفهمم کجا دیپشتش تا شا ندازمیم نگامو

 سرم یرو شهیهوار م کجایروبروم  یسراسر اب سطح

 تو ادیتر پشتش م زیهم ر یکیداخل اما انگار دونفرن  ادیم یهکل مرد

 آ قربون دست و پنجت دستت طال  زنهیچراغ رو م شونیکی

 چرخهیفرد روبروم زبونم تو دهنم نم دنیها رو بهش بگم که با د نیتا هم گردمیم بر

 دیدیما رو شما چرا زحمت کش دیبه به سالم خانوم مهندس مفتخر کرد-

 میدیرسیما خدمت م دیگفتیم

 که بهش اعتماد داشتم  یچشمامه فرد یکه جلو  نیا  شهینم باورم
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 دونستمیخودم م نیام  واونو

 گفتن  یدست ریگفتن ز  یسیبالخره رئ-

 دهیاالن مقابلم رس  بایتقر ومدیبه سمتم م زدیطور که حرف م نیهم

 کنمیزمزمه م یناور با

 ینیام- 

 رو صورتم دیحرفم رو ادامه بدم با دستش کوب نذاشت

 نه حرف بزنم فقط مــــــنخفه شو االن فقط نوبت م-

 سمتم ادیرها شه و ب کنهیتقال م نیشاه

 دستت رو ازش بکش کثافت-

 و موهاشو تو چنگ برهیم ورشیبا جنون به سمتش  ینیام  هوی

 رهیگیم

 ات کنم تا خوراک  کهیت کهیت خوامیم ینجوریزر نزن که هم گهید یکیتو -

 یمنو خراب کرد یتمام نقشه ها یلعنت یتو یها ش کوسه

 گهیبا پوزخند بهش م نیشاه

 یدادیم انتیگند خ  یبو ومدیاز اولش هم ازت خوشم نم- 

 دیبا مشت محکم کوب ومدیبه مذاقش خوش ن نیکه حرف شاه  انگار

 نیشکم شاه یتو

 دستمو باز کن کتک زدن من با دست بسته یهه جرات دار-

 ینـــــیام  یاقا  ستین هنر

 یکن  یغلط  چیه یتون یکه با دست باز هم نم  یدیجناب سرگرد البته د میحاال حاال ها با هم کار دار-

 نهیهم نشونه هم ریت نیا

 گمیم یبا ناراحت شهیباورم نم هنوز
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 در حقت کردم ؟ یاخه چرا ؟مگه من چه بد- 

 یاز چنگم در اورد  یبود یپولدار لعنت کی نکهیشرکت رو فقط بخاطر ا استیتو ر-

 به یو گند زد یاون شرکت خون دل خوردم تو اومد  یکه برا  یمن

 از شما  یکیرو انجام کردم که بشم  یزحماتم منم کار تمام

 ییها سیکردم که خواب رو از چشم بچه پل  سیرو تاس یباند یپولدار عوض کی

 جوجه سرگرد گرفت نیا  مثل

 دیدیرو هم تمام باندمو به گند کش استمیهم ر دیمنو خراب کرد یشما دو تا تمام نقشه ها اما

 دینابود ش دیکارهاتون هم با  نیا  بابت

 از شما دارم  یمهم تر یمن کارها اما

 رونیرفت ب گهیکه باهاش بود کرد و بدون حرف د  هیکلیاشاره به ه  کیسر  با

 خائن رو یعوض  کردمیساقطش م یاز مردونگ  زدمیازاد بودم م  اگه

 خوب شرکت خودم بود بهت لطف کردم گذاشتم چند سال وونهید مردک

 یکن  یخور مفت

 رونیفکرام پرت شم ب یباعث شد از تو نیاخ شاه  یصدا

 پشت سر هم یمشت ها زدتشیداشت با تمام قوا م هیکلیه مرد

 شهیبهش چشمامون تو هم قفل م دمینگامو م یناراحت با

 ییازش صدا  گهیاخ ارومش د  نیاما بجز اول  شهیاز درد جمع م  صورتش

 چکهیاشک از چشمام دونه دونه م  کنهیانگار داره مردونه مقاومت م  ومدین در

 که صبور باشه  خوامیاون منو شکنجه بدن با نگاهم ازش م  یبجا کاش

 شهیداره شکنجه م ینجوریا  نکهیا  دنیاما قلبم از د  شهینم نیاز ا  شتریب دونمیچند م هر

 شدنم کهیت کهیو باعث ت شهیبه قلب من زده م خورهیکه م  یانگار هر مشت  نهشکیم

 شهیم
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 نویچقدر کتک خورد فقط ا نیشاه ای ختمیدونم چقدر اشک ر ینم

 شهیاون از فشار درد باز نم  یو چشما هیمن از زور گر یکه چشما  دونمیم

 من درد نداره یضربه ها برا نینکن ، ا هیگر  یخانوم اسیمه-

 کنهیاشکات نابودم م  اما

 اون منو بزنن اما انگار  ی.کاش بجا شهیم شتریحرفش هقهقم ب با

 راه شکنجه رو برامون انتخاب کنن نیبدتر خوانیم

 عذابش ندم همون طور که  نیاز ا  شتریخودمو نبازم تا ب کنمیم یسع

 زنمیلبخند م کنمیم هیگر

 نگاش کن ییحرفها نیمقاوم تر از ا یلیخ کردمیواقعا که فک م-

 با دو تا مشت نفله شده چطور

 شهیکه همراه صورتش قلب منم فشرده م  زنهیلبخند م کی

 یکردیم هیاونوقت تو مثل ابر بهار گر  خوردمیمشت رو من م-

 دارم تیمرطوب حساس یبه هوا کردمینم هیمن اصال هم گر-

 ادیاشک م  چشام

 بگه فقط ذنبال کلمات مناسبه یزیچ خوادیانگار م  کنهیسکوت نگام م تو

 بهم بده یقول کی اسیمه-

 ؟یچه قول-

 یدیکه گفتم رو انجام م  یکار  نیاول بگو به جون شاه- 

 غرق کنم  ایخودمو بندازم تو در یبخوا دیشا گمینم-

 کنهینگام م تیعصبان  با

 قول بده-

 ستین یچرا اما قلبم راض دونمینم کنمینگاش م دیشک و ترد با
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 گمیم شنومیکه خودمم به زور م  ییصدا با

 دمیقول م-

 اگه من مردم فقط و فقط  یمن افتاد حت یکه برا  یهر اتفاق-

 یکن خودتو نجات بد  یفکر خودت باش و سع به

 اما- 

 یباشه قول داد ادتی-

 با نگاهم بهش برسونم مویدلخور کنمیم یسع

 خلوت عاشقونتون رو که بهم نزدم؟-

 و نوچش اومدن ینیام  دمیبودم که نفهم نیغرق شاه  انقدر

 نازکه ریزنج کیدستش  تو

 ادیداغون بنظر م افتیخانوم مهندس؟ چقدر ق یکرد  هیاخ اخ اخ گر- 

 که گرفتتت  نیشده از ا مونیکنم جوجه سرگرد عاشقمون پش  فک

 یکن  ریمنوتحق یکنیم ی؟سعیادامه بد  هایباز نیبه ا یخوایم یتا ک-

 یگور خودتو کند  نیمن همراه شاه دنیشه؟ با دزد یعقده هات خال  تا

 یکشیخودتو به گند م یمن زندگ هیروح یکارا هم بجا  نیا  با

 همه دنبالتن االن

 زنهیم قهقهه

 ماه عسل دیریم دیبهشون گفتم دار ست؟یدنبالتون ن یکس  یدونیپس نم-

 تو حلقتون زمیخودم عسل رو بر خوامیحاال هم م دیکرد  یتازه اشت اخه

 چرخونهیرو تو دستش م ریزنج

 مقاومت کنه؟ تونهیخان به نظرت بدنت تا کجا م نیشاه-

 ارهیباال و فرود م ارهیرو م ریحرفش رو کامل نکرده زنج هنوز
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 نیتنه برهنه شاه مین یرو

 ییصدا چیه ریزنج یپشت ضربه اما بجز صدا ضربه

 شکونهیاتاق رو نم  سکوت

 ؟یخوایاز جونمون م  یبگو چ یروان یبس کن لعنت-

 و نگام کــــرد ستادیا  راست

 یدیرو پرس خواستمیکه م  یپس بالخره سوال-

 کنمیشده نگاه م یجار نیشاه یپا ریکه از ز  یبه رد خون ینگران با

 یعوض  یخوایم یبگو چ-

 ادب باشه  یب نقدریخانوم متشخص مثل شما ا کی ستیاصال درست ن- 

 ندازهیم نیبه سمت شاه زیام  دینگاه تهد کی

 یکن  زیحقوق دو تا شرکت رو وار دیبرجه تو با یاخرا  یدونیم-

 زیزنده گذاشتنتون به حساب من وار یچون اونا رو در ازا یتونینم اما

 حقمه نیمگه نه؟ به خاطر شما من تمام اموالمو از دست دادم پس ا یکنیم

 شونیکه ببخش  ستیق تو نپوال ح نیا  یکنیکارو نم  نیتو ا اسینه مه-

 تعلل کنم شهیباعث م نیشاه یصدا یتو تحکم

 نیپشت شاه کوبهیباال و محکم م ارهیدوباره دستشو م ینیام

 شهیهم فشرده م یتو میادم زندگ  نیزتریمحکم عز صورت

 ستین یانجام بدم کم پول  خوادیمردک م نیکه ا  یکار  تونمیمن نم اما

 ندارم تا بتونم یپول نیتا بدمش بره و خودم هم همچ ستیحق من ن و

 زالـــــــــــو نیبه ا بدم

 رهیبه سمت در م چرخونهیدستش م یرو و ریکه زنج  نطوریهم

 البته  یفکراتو بکن یفرصت دار گهیساعت د کیتا -
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 میکنیمهم کمکتون م یریگ  میتصم نیا  یتو ما

 زنهینه چون فقط بهشون اشاره م اینوچه هاش کرواللن  دونمینم من

 زنهیزر م یچ فهمنیاونا هم م  و

 کنمیپوش روبروم رو دنبال م یمشک یکلیچشمام مرد ه با

 کنهیو درش رو باز م ارهیرو در م یبسته ا بشیداخل ج از

 داره یخس خس نفسهامو در پ لونیخش اون نا خش

 لرزهیگاهم تمام وجودم م  هیتک ادیفر یصدا با

 حفظ یخره طاقتش شکست چقدر مردونه برابال پس

 شنیپاهاش پهن م رینمک تک تک ز یبود دونه ها دهیمن جنگ یجلو غرورش

 کنم دل اونها هم به حال مرد من سوخته  فکر

 ادهیز یلیتن اون و روح من خ یهمه شکنجه برا نیا

 کشمیم ادیفر

 یهر کار کنمیم دیبخوا یترو به تمام مقدسات بس کن هر کار-

 شکنهیگلوم م  یتو صدام

 شهیلباش خارج م یپوزخند رو با

 زم؟یعز  یخوب نیشاه-

 ذارن خوب نگاش کنم کاش دستام باز بودن ینم میلعنت یاشکا

 نمیرو بب نیشاه دهیپاکشون کنم تا قامت خم تونستمیم

 چقدر زود خدا جوابمو داد شهیاز دور دستام باز م  طناب

 از هوش رفته  کشمیبه سرش دست م دومیم نیسمت شاه به

 شمیرو پاهام بلند م دشیبه سر خم دنیرس یبرا

 باال نگام کن المصب با تو ام ها ریچشماتو بازکن سرتو بگ-
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 بتمرگ سرجات ایپس ب یاز اون شازده دار  یواجب تر یاالن کارا- 

 اوردمتیبزور ن تا

 نمیشیو م رمیعقب عقب م  رمیبگ نیرومو از شاه نکهیا  بدون

 دستم دهیرو م یتاپ لپ

 حواست باشه بهش زیکامب- 

 کنهینگام م زیام  دیهم تهد بعد

 دمیکه بهت م  یبه شماره حساب زیتمام حقوق رو بر-

 کنمیرو باز م یپ یو همراهش س کنمیرو باز م نترنتیا  ی صفحه

 فرستمیکرده م  ریعقاب رو اس  ادیبا مضمون ص سیپل یپ یبه ا یاضطرار  غامیپ کی و

 حواسم به توریمان یباشه ابدا از تو گمیکه م  یراحت نیبه هم نکهینه ا البته

 فهمه یهم روبرومه پس نم ینیهست ام زیکامب

 فرستمیخودم م لیمیبه شماره حساب و شماره رو به ا دمیرو انتقال م پول

 مکنیپاک م یسیحافظه رو با برنامه نو کنمیم سکیدارم ر یلیخ دونمیم

 ؟یکنیم یچه غلط یدار-

 یما رو ازاد کن یتونیتموم شد االن پوال تو حسابته م-

 دیرسیکمرنگ به گوش م  یلیاطرافمون خ  یتو صدا ینیام  یصدا

 هلکوپتر اومده دنبال من نیقراره ازادتون کنم ا یهه چرا فکر کرد-

 مرگه تونیتنها راه ازاد خواستمیکه من م  یرو انجام داد یکار  تو

 و درم باز گذاشت رونیرفت ب یاما وقت  دمیحرفشو نفهم اولش

 یو باد زدیاولش نور چشمامو م  رونیرفتم ب دنبالش

 و دار و دستش ینیام  نمیبب ذاشتینم کردیم جادیا  کوپتریهل که

 خواستمیم کننیشدن و دارن ما رو ول م سوار
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 منظره روبرم خشک شدم دنیبزنم اما با د غیج یخوش از

 ومدهیخوشم م شیو رنگ اب ایاز در  یلیخ شهیهم

 خوشرنگ یرنگ اب نیکه ا  دونستمیم شهیهم نویا  اما

 ینینداره به سمت ام ییبایباشه اصال هم ز قیکف قا  یوقت

 تا رمیگیپاهاشو م دومیم شهیم کوپتریداره سوار هل که

 تونمینم دونمینگه دارم وگرنه م نجایبتونم اونو هم ا دیشا

 در حال غرق شدن رها کنم قیقا یرو تو نیشاه

 دستم جدا شهیباعث م نیتو صورتم و ا کوبونهیلگد م با

 رفتم باال رو پرت شدم کوپتریکه به خاطر پرواز هل  یو مقدار شه

 که پام به خاطر افتادنم داشت  یبود درد یجار مینیکه از ب  یخون نییپا

 یاب  نیا  یتو گهید ی قهیتا کمتر از پنج دق نکهیا  فشار

 وفتمیباعث شد به هق هق ب میشیغرق م  مطلق

 کنمیرو باز م نیشاه یدستا رمیدو زانو به سمت اتاقک م یرو

 کنمیصداش م اروم

 نی؟ شاه نیشاه-

 کنهینگام م یجیو با گ کنهیباز م چشمامو

 صورتم یرو نهیشیباال و م ادیم دستش

 ادیداره خون م تینیکرده ؟ ب  یکار  نیباهات همچ یک  یخانوم اسیمه-

 کجاست؟  ینیبگو چرا دستامون بازه؟ام قهیدق کینکن  هیمنو گر نیداره؟ بب درد

 کنمیم هیبلندتر گر وفتهیکه قراره برامون ب  یاتفاق  یاداوری با

 هم سوراخ کردن خودشون تا قیقا کوپتریفرار کرد با هل ینیام- 

 رمیبم خوامیمن نم نیشاه میریهمه اب بم نیا  نیب نجایا  ما
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 تازن اما یلیپشتش هنوز خ یزخم ها شهیاز جاش بلند م  اروم

 کنهیم یمن ناراحت نشم داره نقش باز نکهیا  یکه برا  دونمیم

 به خودش دهیم هیو تک رهیگیحالش خوبه دستمو م که

 ستین یبزرگ یلیخ قهیتا زانوهامون رو اب گرفته قا بایتقر

 خرابه یحساب تمونیو وضع میاز ساحل دور  یلیچون خ میتو اب و شنا کن میبپر میتونینم یحت

 و شهیجدا م قیاز قا  یبخش بزرگ کنمیبه روبروم نگاه م مستاصل

 نیزم وفتمیب شهیکه باعث م  کنهیم جادیا  یبد تکون

 برهیبلندم کنه که درد امون خودشو م خوادیم نیشاه

 دمیو خودمو تو بغلش جا م شمیم کیبهش نزد وفتهیاونم م  و

 تا گردنمون رو اب گرفته بایتقر

 کردم  تتیمدت اذ نیا  یکه تو  دیببخش نیشاه-

 یبد حیتا توض ذاشتمیم دیبا اونشب

 ؟ یبشنو یخوایاالن م- 

 میشیغرق م  میدار-

 اب ضربان قلبش کندتر شده  یبه خاطر سرما نشیرو س ذارهیم سرمو

 دوستت داشتم از همون دمتیکه د  یمن از همون روز-

 یبرام شکلک در اورد طونیش یکه مثل بچه ها یروز

 دهیدختره اخر سر کار دستم م نیشد گفتم ا تیکه بحث مامور  یوقت

 رو تجربه کردم که یمن احساس یاون کلبه چوب  یشد تو نمیهم و

 ها و تی،مامور ایو انگار تمام دن یتو با من بود شناختمشینم میتمام زندگ یتو

 یبغلم بود یتو یبود وقت تیاهم  یهم ب دنینفس کش یحت

 شده عادتم ییکه چند وقته که تنها  رفتیم ادمی
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 نبودم فقط یسیعاشق پل  چوقتیبرعکس تو ه من

 تو رو یخاطر انتقام خون پدرم رفتم سراغش اما وقت به

 شغل نیبودن جذاب تر سیپل دمیدیم جانیاون همه ه  با

 پا پس بکشم فقط خواستمینم چوقتیمن ه اسیمه شدیم ایدن

 مجبور بودم میکن  ییرو شناسا ینیام  نکهیخاطر ا به

 عاشقانه بدون  اتیعمل  نیتمومه اما ا یهمه چ بگم

 نیممکن بود اونروز با ماش یوقت نویبرام نداره ا یمعن تو

 از ته قلبم احساس کردم  یکن  تصادف

 من دوستت دارم اسیمه

 میشیبلند مرو گرفته از جامون  قیتمام قا گهید اب

 ایداخل در میریفرو م میدار

 نیشاه میفقط به فکر نجات خودمون باش دیاالن با- 

 که شکستن  قیقا یها کهیتو اب و به ت میبپر اگه

 میکن  دایممکنه نجات پ میبد هیتک

 قیقا نکاریا  دهیبع تیموقع نیواقعا تو ا زنهیم لبخند

 خودمونو میشنا کن میکنیم یسع شهیپاهامون رها م ریز از

 میرسونیاب شناوره م  یکه رو  یچوب کهیزحمت به ت با

 تا برسن اریطاقت ب کمیمن درخواست کمک کردم  نیشاه-

 باشه دهیرس دستشون به اگه البته– کنمیم زمزمه

 دارمیبزور نگهشون م شنیکم کم بسته م  پلکام

 دارمیو نگهش م رمیگیاز هوش رفته دستش رو م  نیشاه

 مقاومت کنم تونمینم گهید کنهیاب قوت دستامو نابود م  یسرد
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 شهیکه محاکمه نم  هیتنها قاتل ایخونده بودم در کجای ادمهی

 صورتم کنم لیکه دستمو حا  شهیاطرافم باعث م  دیسف نور

 یلیسرسبز که خ طیمح کی شهیاطراف معلوم م  یکم همه   کم

 خکیم یو گل ها یو صورت دیسف یپر از پروانه ها قشنگه

 من دونستمیبهشته من از اول هم م نجایجون! فک کنم ا اخ

 بودم یادم خوب  ایاون دن  یاز بس که تو  میبهشت

 دنیاما چرخ  چرخمیو دور خودم م کنمیرو باز م دستم

 باال و محکم به سمت رمیهمانا م نیو بلند شدن از زم همانا

 بلعهیو منو م شهیاز هم باز م  نیزم شمیپرت م نییپا

 جهنم میکردم نبر  یشوخ ایجد سادات خدا ای

 یهر چ کنمیام حس م  نهیقفسه س یتو یدیدرد شد هی هوی

 شهیو راه نفسم باز م رونیب زهیریقورت دادم از گلوم م اب

 دپوشیو به مردان سف کنمیچشمامو باز م یال  بزور

 نیهم هست عجبا از ا نیبهشتت رو زم ایخدا زنمیسرم زل م یباال

 مردا !!!!! یحور

 من یوانگیادم به د  ایا  یعنی ادیدستم م تمیلرز کردن بدنم تازه موقع با

 کنمیفک م ییزایبه چه چ تیموقع نیداره؟؟تو ا وجود

 و امبوالنسه سیپل یروهایدرو بر ساحل پر از ن نمیشیم درجا

 نمیبیرو نم نیشاه گردونمیچشم م یهرچ

 کجاست حالش خوبه؟  نی:شاه کنمینجوا م ادیکه از ته چاه در م  ییباصدا

 زنهیاز مردا کنارم زانو م  یکی

 انشااهلل  شهیحالش خوب م مارستانیانتقالش دادن ب  -
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 ؟ نمیشاه ـــــــــــــــــــی؟وا ستیخوب ن یعنیشه؟یم خوب

 که همون اقاهه  وفتمیکه ب  کهینزد رهیپام ضعف م شمیجام بلند م از

 رتمیگیم

 کی کینزد دیاستیرو پاهاتون ب دیشما نبا دیخانوم مراقب باش-

 شده فیضع یلیبدنت خ دیسرد بود یاب ها  نیا  یتو ساعت

 امبوالنس  نیسمت ماش برتمیکه نگهم داشته م  همونطور

 دختر خوب دراز بکش کیحاال مثل -

 ن؟یشاه شیپ دیبریمنو م-

 اونجــا  میرسیم گهیساعت د میتا ن یباش یاگه دختر خوب- 

 میدیرس یک  شمیمتوجه نم یو حت کشمیدراز م سرجام

 پتو روم بود نکهیبا ا کنمیبرانکارد چشم باز م یاز تکون ها  فقط

 وجودم کم نشده بود یذره هم از سرما کی یحت اما

 حالت بهتره؟ ؟یشد داریب-

 نم؟یرو بب نیشاه یبریمنو االن م-

 یزخما شینیبب یکه بخوا  ستین یاالن طور  نیحال شاه -

 روش شده و االن یادیز یلیاب باعث فشار خ  ادیز یتنش و سرما قیعم

 ژستیو یبخش مراقبت ها یتو

 من یخدا یوا کنهیسرم دوران م یاسمش تو  ژهیو یمراقبتها

 نمیشاه

 حالت خوبه؟-

 نییپا زارمیکنار و پاهامو م  زنمیپتو رو م وفتمیم ییاون روز کذا  ادی دنشید کنه؟بایم کاریچ نجایا  سرهنگ

 شیریازم بگ  یخوایتو م نمشیبب دیاالن با  نیهم نمشیبب دیبا-
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 االن  نیهم ششیپ رمیم االن

 زدمیم ادیاخر رو فر  کلمات

 که با پلک زدنش  کنهیمستاصل به سرهنگ نگاه م پرستار

 که اجازشو گرفته باشه  انگار

 تکون نخور هیثان  کی ارمیب لچریخب بذار برات و یلیخ-

 نییپا امیاز تخت م  شهیکه ازم دور م  نیهم کنمینم یحرفش توجه به

 دارهیبر م زیسرهنگ به سمتم خ زمیریفرو م دهیپوس وارید کیمثل  اما

 سمتم ایمن نشو، ن کینزد-

 رسهیم لچریبا و پرستار

 مگه نگفتم منتظر باش؟ ن؟ییپا یچرا اومد-

 کنمیلطفا دهنتو ببند بهش م ینگاه با معن کی

 لچریرو و نمیشیبا کمک چرخها م و

 ؟یوفتیراه ب یخواینم-

 کنهیو شروع به حرکت م شهیحرفم از بهت خارج م با

 وار قلبم وونهیضربان د میشیتر م کیبه مقصد نزد یهرچ

 ستادیا  شهیتر م کند

 شمیم رهیها خ شهیباال و به مرد پشت ش ارمیرو م سرم

 مهیاز س  شده و اطرافش پر یچیبدنش باند پ تمام

 شهیرو ش ذارمیرو م دستم

 اتیعمل  نیکه هر دومون از  یمگه بهم قول نداده بود-

 و قولش پس بلند شو و تنهام نذار م؟مردیریم رونیب سالم

 زهیریکه ازش فرو م  ییبه قطره ها شمیم رهیدستم خ یسرم تو به
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 رهیگیچشمام جون م یلحظه جلو نیاخر  یتو نیصورت شاه و

 انگار ارث باباشو خوردم  کنهینگام م یپرستار با بد خلق دمیزنگ رو فشار م شمیم دلتنگش

 یزنگ رو فشار داد نیتا حاال صد بار ا شبیشده ؟ از د یباز چ-

 بینص ندرالیمادر س نیبب یهمه حور نیا  نیخدا شانس ما رو بب یا

 کنمیشد چشمامو مظلوم م ما

 ؟ لطفا دیاریب لچریبرام و شهیم-

 ارهیصدا دارش حرصم و در م پوف

 ؟یشیزنگ م نیا  الیخیب گهید ارمیاگه ب- 

 ادیکش م  لبم

 دمیاره قول م- 

 و طپش قلب نا منظم یتکرار یصحنه ها دوباره

 نیو اغوش شاه میشادمون برگرد یدوباره به روزا شهیم یک

 گاهم ؟  هیتک بشه

 واقعا درد ناکه میاون همه س  نیب تیمرد مقاوم زندگ دنید

 کنمیبرم داخل ؟ خواهش م شهیم-

رو  دمید یجلو شتریاشک ب  شمیتر م کیهرچقدر که بهش نزد پوشمیمخصوص رو م یکمک پرستار لباسا  با
 رهیگیم

ه اومد  نییکه تحمل کرده مقاومت بدنش پا  یو درد دیبه خاطر ضربات شد نیتو سرم ))شاه ادیدکتر م یحرفها
 و

 برگرده یبه حالت عاد یاورده تا همه چ  شیعصب  یبه اندام ها یادیفشار ز یه مدت طوالناب ب  دیشد یسرما

 به مقاومت بدنش داره(( یکمتر بستگ  یلیهم خ دیچند روز شا دیشا کشهیطول م کمی

 یشیبلند م یبرات تنگ شده پس ک یلیمهربون دلم خ سیاق پل  یه-

 کنم ؟  تیاذ  ویبده ؟ ک یبهم سوار یک  یتو نباش اخه
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 ؟یتیتو نگران سوار رنیعاشقونه باال سر عشقشون م  یهمه با جمله ها-

 از جام  یبا ناباور دمشیجمله رو اروم گفت که حس کردم اصال نشن نیا  انقدر

 کشهیم ریاتل بستم ت  یکه پا  شمیم بلند

 ؟ یتو زنده ا-

 رم؟یکه بخاطرش بم  هیزیمرده باشم؟اخه دو تا مشت چ یخواستینکنه م-

 رمیگیدستم رو به تخت م دمیبا تعللش گوش م یلبخند به جمله ها با

 بوسمیم شویشونیرو صورتش و پ شمیخم م و

 یممنون که سالم-

 رهیگیدستش م یرو تو دستم

 نرفته که مرد و قولش ادتیبهت قول داده بودم -

 به دکتر و میپریهر دومون از جا م یسرفه اروم یصدا با

 هاشون اشناست افهیچقدر ق زنمیکه همراهشن زل م  یتا خانوم دو

 سالم-

 که انتظارشو داشتم  یزیزودتر از چ یلیخ یکه بهوش اومد  نمیبیم نیبه به اقا شاه-

 قفل شدمونه و یدستا یباال نگاه هر سه نفر رو ارمیم سرمو

 ناراحته یعنی دونمیمن نم شویچ یبرا ادیخانوم مسن تره در م اشک

 گرفتم؟ نویشاه دست

 سالمم نیبب زمیکه نخوردم عز  رینکن ت هیمامان گر-

 بپرم بغلش خواستمیخدا مادر شوورم م ی؟ مامان؟ وا جـــــــــــــان

 یشونیاون اومد سمتم اما هدفش من نبودم اونم مثل من پ  که

 مال من بود دیبوس با نیاالن ا  ایب دیبوس پسرشو

 رمیم گهیمن با اجازتون د-
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 براندازم کرد یبه سمتم اومد و با نگاه بامزه ا دختر

 که زن داداش  میکجا ؟ تازه اومده بود- 

 نییپا ندازمیزن داداشـــــــــــ ؟با خجالت و خنده سرم رو م ا؟یمن بود ا با

 شمیحاال بعدا باز مزاحم م-

 نه شما مییبعدا مزاحم شه ما دیبا کهیاون- 

 گفتم  عیسر دمیکه منظورشون رو نفهم  من

 دیشما مراحم-

 شد هیو بق نیشاه یباعث خنده  که

 ها یهول نبود نقدریقبال ا اسیمه-

 فهمونهیو جملش بهم م طونشینگاه ش کنمیاستفهام نگاش م  با

 یبوده وا یمنظور مامانش خواستگار که

 بذارم؟ یاسم بچه اولمو چ  من

 نیشاه

 لپاش گل انداخته که نی! همچ کنمینگاه م اسیلبخند به خجالت مه با

 کردمیلقمه چپش م هینبودن حتما  نجایا  نایمامان ا اگه

 شد یشیات  هــــــــــویخجالت زدش  ی افهیاومدن سرهنگ ق  با

 مسخره ییاون جدا  ادیاونم مثل من   هیدردش چ دونمیم قایدق من

 شمیم زیخ میجام ن یتو دونهیو مقصرش رو سرهنگ م افتاده

 شهیو ناخواسته صورتم از درد جمع م کشهیم ریپهلوم ت که

 نه؟یریش نقدریدختر چرا ا نیاخه ا  شهیهم سفت م اسیمشت مه که

 جان؟ اسیمه یسالم پسرم حالت خوبه؟تو چطور-

 لبخندم رو بخورم کنمیم یباال سع رهیم اسیمه یابرو  کی
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 د؟یریرو بگ ینیام  دیشد تونست یچ میسرهنگ ما خوب یمرس-

 د؟یکرد  دایرو پ ما یچطور اصال

 یغامیبا پ دیکدومتون نبود  چینبود االن ه اسیاگه مه  قتشیحق-

 و لشیمیبعد هم با چک کردن ا میکرد  تونیریفرستاد ما رد گ که

 میالمان زد  یرو تو ینیو رد ام میحساب پولها رو دنبال کرد شماره

 میازت ممنون  یلیواقعا ما خ رانیا  گردوننیهم دارن برش م االن

 میجان انشااهلل جبران کن اسیمه

 نکرد رییصدم هم تغ کی یحت اسیمه ی افهیق

 دیلطفا بکن نیاز  خوادینم گهید دیجبران کرد یکاف  یشما به اندازه -

 دادنینشون نم یعکس العمل  چیو ه دادنیفقط گوش م نایا  مامان

 دیچرخیسرشون به جهت صحبت کننده م فقط

 یهنوز بابت اون چند روز از من ناراحت دونمیدخترم م-

 ذاشتمیبه صالحته وگرنه اصال نم کردمیمن فکر م اما

 وفتهیاتفاقا ب  اون

 و به سرهنگ دوزمیم اسمیبه صورت ناراحت مه نگاهمو

 دمیم یتسل

 میکنیاشکال نداره سرهنگ جان ما درک م- 

 بچه ها و حالشون ریحاج خانوم انقدر درگ دیممنون پسرم ببخش-

 که شما رو فراموش کردم شرمنده  شدم

 نداره یرادیا  کنمیخواهش م-

 امنزلمون با بچه ه دیاریب فیشب تشر کی شمیدر خدمتتون باشم اما خوشحال م شهیبرم و نم دیکه با  فیح-

 میشیممنون مزاحم م-
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 فعال با اجازه-

 هم همراهش شد اسیمه کردیم یسرهنگ داشت خداحافظ یوقت

 میموند ستهیحاال فقط من و مامان و شا رونیاز در رفتن ب  و

 ؟یریگیزن م یریاجازه ما م  یچشم و رو حاال ب یب یپسره  یه-

 کنم  هشیتا بتونم توج کنمینگاه م نمیتوجه بهش به مامان غمگ بدون

 کنم  ریشما رو درگ تونستمیبودو نم تیمامان بخدا اولش به خاطر مامور-

 ببخش اگه رونیب امیهم از فکرش ب هیثان  کی یحت تونمینم گهیاالن د  اما

 خوبه یلیخ اسیناراحتت کردم بخدا مه ناخواسته

 روسرم ذارهیم دستشو

 من اگه ناراحتم یکه عاشق بش  یبزرگ شد نقدریا  یمامان ک زیپسر عز-

 داد و گفت حیرو سرهنگ برامون توض انیجر یحال االنته وگرنه همه  بخاطر

 داتونیکه پ  یگفت که لحظه ا  یو حت دیچقدر عاشق هم که

 یاالن زنده نبود  دینبود شا ینطوریدست هم بود و اگه ا یدستاتون تو کردن

 تیو خود واقع یدر اومد یخودت ساخته بود یکه برا  یالزم بود تا تو هم از پوسته ا  تیمامور نیا  دیشا د
 یشد

 تونهینم گهید کنهیمون گوش مبا حرص به صحبت ها ستهیشا

 بمونه ساکت

 یکشیو خودتو م یکنیازش دفاع م  ینطوریا  یاالن دار  گهیبله د-

 گهیالبد فردا دو روز د  یگردیداغون بر م ینطوریو ا براش

 ارم؟یدر ب یمن براش خواهر شوهر باز یذارینم

 ارمیچشماتو در م ذارمیبله که نم-

 داداش دونهی نیسرم هم ریخ ارمیدر ب یپس من کجا بدجنس باز-

 دارم رو
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 به زن من اریدر ب یبرو واسه اون عروس نداشتت مادر شوهر باز-

 ها ینشد یشد کینزد

 تو سرم زنهیم یکیدستش اروم  با

 یبه اون اجنب یهنوز دو روز نشده منو فروخت نیبب-

 ارهیبغض کردن در م یادا  یهم الک بعد

 زنهیبه بحث ما لبخند م مامان

 ضهینکن مر تیداداشتو اذ نقدریمادر ا ستهیشا-

 امروز بسه  یبرا

 سمت من کنهیهم روشو م بعد

 دلم زینباش عز زیچ چیتو استراحت کن مادر و نگران ه-

 دیرو که زده بود بوس ییهم خم شد جا ستهیشا

 رمیگیگذشتم بعدا حالتو م  رشیفکر نکن از خ-

 از سرهنگ تشکر کنم  دیبالخره تموم شد واقعا با کنمیرفتنشون نگاه م به

 دادن به مادرم اگه کمکش نبود حیتوض بابت

 به دونمیفقط نم گرفتیحالمو م یمامان اساس حتما

 رو قتیبدم حق حیتوض دیبا یچطور اسیمه پدر

 اسیمه

 سمت اتاق شوور مصدومم وفتمیبغلم و راه م ریز زنمیرو م عصام

 انقدر بد زدنش که دو تا از دنده هاش شکسته البته  نامردا

 نکهیچون مثل ا ریاون شکنجه هاشون هم باعث شر شدن هم خ  با

 خدا یهم شدن ا امشونیزخماش باعث الت یاون نمکا رو  ختنیر با

 امروز قراره هر دومون رو مرخص کنن  ـــــــــــیشده ام وا یچقدر ادب من
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 خوابهیهمه م نیچرا ا ستیبد ن یلیحالش خ نکهیا  دونمینم من

 یسمت اتاق سرپرستار رمیتو سرم م ادیم دینقشه پل کی

 سالم خانوم پرستار-

 اد؟یاز دستم برات بر م  یچه کمک زمیسالم عز-

 نییپا ندازمیبا خجالت م سرمو

 د؟یبدونم نخ و سوزن دار خواستمیلباسم پاره شده م قتشیحق-

 ارمیصبر کن برات ب زمیاره عز- 

 ییصدا چیه کنمیم یسع نیسمت تخت شاه رمیاروم م  اروم

 کنمیدستم و شروع م یتو رمیگیبلوزش رو م ینکنم باال دیتول

 به تشک دوزمیبه بالشت اخر هم بالشت رو م دوزمشیم

 کشمیبلند داد م ی....دو..... سه ..... با صدا کی

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ نیشاهــــــــ-

 شهیکه لباسش پاره م  پرهیمحکم از جاش م نقدریا

 اخ !!!- 

 تو اتاق ارنیهجوم م دنیمن ترس یکه از صدا  یتا پرستار دو

 بترکم از خنده شهیبا اون لباس پاره باعث م نیشاه افهیق

 و د بخند یرو صندل نمیشیچالقم م یپا بخاطر

 گهیلب م ریز کشهیکه دست همکارش رو م  نطوریو هم دهیمسن تر سرشو تکون م پرستار

 جان یکرم  میبر ایب دیلحظه هاتون رو بدون نی! قدر ا ییکجا  یجوون-

 کنمینگاه م نیدردمند شاه ی افهیو به ق خورمیرو م لبخندم

 ؟یخوب-

 هام باز شده هیفک کنم بخ-
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 نمیبرش گردونم تا پشتش رو بب کنمیم یرو تخت و سع نمیشیسمتش و م رمیم ینگران با

 دکتر رو خبر کنم دیبا دیشا نمیبرگرد بذار بب-

 کنمیونگاش م دارمیدست از تالش برم کنهینم یکار  چیه نمیبیم یوقت

 اخه ؟  یشر نقدری؟ چرا تو ا رمیحال تو رو بگ یاخه من چطور- 

 کنم ؟  کاریلباس پاره چ نیو ا تیوضع نیمن با ا االن

 ینخواب یخواستیمنم حوصله ام سر رفته بود خوب م یبود دهیخب تو خواب-

 ساعت نیا  تا

 زخم ها؟ نیلباس عوض کنم با ا یمن االن چطور ینگفت-

 به تخت یبود دهیچسب دیتو االن با ادهیزورت ز یبه من چه تو هرکول-

 شهیم طنتیپر از ش نگاهش

 یتنم کن یاریب راهنیپ ی یبر دیحاال خودت با-

 فک کن اوفــــــــــــــ

 در و دروازه یب نیتو ا ارمیاز کجا ب- 

 حرص نخور مامان برام اورده تو کمده-

 کنارش  نمیشیو م ارمیرو م راهنشیلنگون پ لنگون

 که با بدنش تماس نداشته باشم  یداغ کرده اروم طور صورتم

 خورهیتنش سر م مین ینگام رو ارمیرو درم مارستانیب راهنیپ

 روشون کشمیاز زخمه دستم رو اروم م  پر

 دستشون بشکنه نگاه کن یکردن کثافطا اله  کارتیچ نیبب-

 کردن  کهیت شصدیش یشوورم رو چطور کهیت شیش بدن

 دستاش یتو رهیگیرو م دستم

 منم زنده ام یکه تو سالم  نهیمهم ا نینکن ِا منو بب هیخانوم کوچولو گر-
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 یاریرو در م زیهمه چ یاون وقت تالف  یشیها مال من م یزود نی؟ تازه به هم میخوایم یچ گهید

 نیشتریباز شد فک کنم ما ب یبد یخواستم جوابشو بدم در با صدا تا

 میکرد  جادیا  مارستانیب نیا  یرو تو سروصدا

 ابروشو  یتا کیمنو خبر کرده ؟بابا مثل من  یبابا یابوالفضل ک  ای

 باال داد

 نمیبب رونیبرو ب اسیمه-

 یوقت رونیاز اتاق ب  زنمیاروم م  یلیو خ شمیاز جام بلند م  اطیاحت  با

 کس جرات نداره رو حرفش حرف بزنه  چیه هیختیر نیا  بابام

 نیشاه

 کنمینگاه م یمیسل یاقا  تیصورت پر از عصبان به

 سالم پدر-

 حالت چطوره ؟ یسالم داماد قالب کیعل- 

 شدینم طیاما واقعا تو ااون شرا  دونمیم دادمیم حیبراتون توض دیمن با-

 دارم؟ اجیاحت  حاتتیاالن به توض  یردمثال ؟ چرا فک ک شهیحاال م-

 ؟ یممکن برد طیشرا نیاالن که دخترم رو تو بدتر  یکه بهم دروغ گفت  حاال

 کی یبرا یدست یدخترم رو دست یکه داشت  االن

 دارم؟ اجیاحت  حاتتیبه توض یها ؟ چرا فکر کرد ؟یدادیمسخره به کشتن م تیمامور

 از اول از  اسیالزم بود بخدا مه  دیکه دروغ گفتم اما باور کن  دونمیمن م-

 میکن  یباز لمیف میخبر داشت ما مجبور بود زیچ همه

 بدون شک شهیم هیتنب هیقض نیهم بابت ا اسیمه ؟یاریعذر بدتر از گناه م- 

 بدم حیمن توض دیاجازه بد- 

 بود یبار نیاخر  نیا  دیوقتو از دست ندادم شا دمیاخمشو و سکوتش رو د  یوقت
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 و ارومش کنم ارمیدلشو بدست ب تونستمیم که

 نیبود که دنبال ا یا  یواسم مهم بود چون مدت طوالن تیمامور نیا- 

 کارشون فقط قاچاق مواد نبود چند نفر ادم رو هم کشته  میبود باند

 یبوده سند ینشون دادن که انگار خودکش یاما چون طور  بودن

 کرد و گفت  یخودشو معرف اسیمه یکالنتر  یاون روز تو  یوقت مینداشت

 تنها راهه شرکت نیکنه سرهنگ گفت ا  یکه با ما همکار  شهیم خوشحال

 بشه دهیراه واسه نفوذ بود اصال قرار نبود مسئله به خانواده کش نیبهتر اسیمه

 و امیب تیبعد از اتمام مامور خواستمیراهه م نیبهتر نیبود که ا نینظرش ا اسیمه اما

 کردمیوقت فکرشم نم چیه رو بگم اما قتیحق

 بکشه یوونگید نیکارم به ا  که

 هنوز پا برجاست اخمش

 و من سالها بزور خواستیم اسیکه مه  یرو کرد یکار  قایتو دق-

 سرهنگ یکه چطور  یخودت نگفت شیپ دونمینگه داشته بودمش نم دور

 اعتماد کرد؟ چون اون دختر من بود  یراحت نینفر به ا کی به

 سرهنگ و پدرت! یمیدوست صم یمیسل سرهنگ

 دیدوست پدرم ؟ پس شما از اول هم خبر داشت ؟یمیسرهنگ سل-

 میبود چتونیشما ما باز یبجا

 وسط حرف بزرگترت نپر بچه جون تا تهش گوش کن-

 ساکت شد هیچند ثان یبرا

 ادمهی تیاون جنا  یصحنه ها یرو کشتن همه  یعل  یوقت ادمهی-

 داغون یانجام بدم حساب  یدوستمو کشتن و من نتونستم کار نیبهتر

 از دور  دمیدیتورو م شدیهر روز خشن تر م میبودم روح شده
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 هنکیتمام تنم از ا دمیترس یکم کم سنگ شد  دمیشددینگاه تو هم مثل من هر روز بدرت م شدمینابود تر م و
 وفتهیمنم ب یبچه  یاتفاق برا  نیهم

 یکرده بود  دایرو پ اسینداشت تو مه یا  دهیرسو خودم و خانوادم رو پنهون کردم اما فات کیکنار مثل   دمیکش
 که من  یکرد  یو وارد راه

  اسینقش تو و مه اتتونیعمل  زیدورش کرده بودم مهرداد )همون سرهنگ خودمون( بهم گفت از همه چ ازش
 باباتو نکهیاولش مخالفت کردم تا ا

 ها همواره تو نشو دست انداز تو خواب بهم گفت راهه بچه دمید

 یجبران کن دیاما االن با  دیتا شما ها گولم بزن تیرو زدم به خر خودم

 کلمه حرف بزنم رفت  کیبذاره  نکهیبعد بدون ا و

 اسیمه

 باال ادیسمتش دستش م رمیبا ترس م رونیاومد ب  نیاز در اتاقه شاه  بابام

 رمیو تو اغوشش فرو م شهیدستش دورم حلقه م بندمیرو م چشمام

 حالت خوبه؟ ییدختر بابا-

 کنمیلوس م یاساس  خودمو

 اره خوبم بابا جونم- 

و   نیاول  نیپسره و سرهنگ اجترامت رو نگه داشتم اما ا نیمادر ا یکنم اما جلو  تیکی واریحقته االن بزنم با د-
 یگفتیبارت بود که بهم دروغ م نیاخر

 ییبابا دمیقول م-

 نیمامان شاه نیو رفت سمت خانواده شاه دیبوس سرم رو یرو

 گفت  یاز احوالپرس  بعد

 دیشما ببخش رهید کمیهر چند  یخواستگار یبرا میهفته خدمت برس نیما اخر ا دیاگه اجازه بد  یمیسل یاقا- 

 چشم یرو قدمتون–چشمش و گفت  یدستشو گذاشت رو بابام

 شل شد شمین
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 دهیلک مپوستم رو قلق رشیدارهدامن حر یکدستی یها نیباال تنش تنگه و نگ کنمیبلندم نگاه م دیلباس سف به
م صورت شیاز دامنم هم بلند تره ارا  بایتور بلند گذاشتن که از پشت تقر کیموهام رو باز درست کردن و روش 

 شده رمییسادست اما واقعا باعث تغ یلیخ

 عروس خانوم داماد منتظرته- 

 شده یعال  دشیکت و شلوار سف  یتو رمیم نیبه سمت شاه اروم

 شمیمنم دارم خوشبخت م یبپوش دیسف دیچرا فقط تو با گفتیم

 حرفش باعث شد بابت داشتنش به خودم افتخار کنم نیا  با

 باال دهیصورتم رو م یرو تور

 تو بودن هم یفکر ب یکنارم بمون حت  شهیهم اسیمه-

 رو لباش ذارمیم دستمو

 حرفش هم نزن یحت سیهـــــــ-

 دستش یتو رهیگیم دستمو

 ییایشب رو کی یبسو شیپ میبر-

 میدیو رقص میو خوند میاخر شب با همه زد  تا

 هیموقع خداحافظ سمیرو پاهام وا تونمینم گهید یجشنه حت اخر

 شروع ماه عسلمون و

 و چند لحظه تو بغلشون موندم اما نذاشتم دمیو بابا رو بوس مامان

 محزون مهران رفتم افهیبه سمت ق زهیقطره اشک از چشمام بر کی یحت

 میکن  تتیاذ  ییدوتا نیحالل کن تا بعدا منو شاه نجاشویتا ا یداداش-

 تو اغوش برادرانش گرفت منو

تو و اون شوهر چلغوزت مو رو سرم  رمی؟ فک کنم تا بخوام زن بگ یبدتر از خودت ش یکیزن  دیاخه چرا تو با- 
 نینذار

 ام و  یبه سمت ب کنمیم یخداحافظ هیرو پاش و با بق کوبمیم نهدوی
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 رونهیبا سرعت مناسب م وفتهیو راه م کنهیسقفش رو باز م رمیم نیشاه

 ؟ میریم میکجا دار  نیشاه-

 میبخواب تا برس کمیاالن هم   زهیسورپرا-

 شهیو چشمام گرم م دمیم هیتک یبه صندل سرمو

 یاروم ال  کنهیبدنم و بلندم م ریز ذارهیدستشو م کنمیم حس

 کنمیودستمو دور گردنش حلقه م کنمیباز م پلکامو

 ؟ میدیرس-

 اره چشماتو ببند- 

 نییپا ذارتمیم

 چشماتو باز کن-

 کنمیمنظره روبروم کپ م نیدید از

 یزیر یدور تا دورش با چراغا میبار با هم اومد نیکه اول  یا  کلبه

 کرده انقدر خوشگله که حد نداره باهم به سمت  نییتز

 تو رمیوم کنمیدرو باز م نکهیهم میکنیحرکت م داخل

وشته همه بادکنکا ن یرو هیقلب یپر از بادکنکا کنهیاتاق نگاه م  واریسرم به در و د یرو زهیریعالمه برگ گل رز م  کی
 یدوستت دارم رو

 اسیکه از همه بزرگتره نوشته مه  شونیکی

گردنش   یگود  یسرم رو تو کنمیدستمو دور گردنش و پاهام رو دور کمرش حلقه م نیبقل شاه پرمیشوق م از
 ذارمیم

 قشنگه نجایچقدر ا وونتمید ینیشاه یوا-

 به تو مونهیعروس  ی هیهد-

 شهیناخوداگاه تمام نگاهم پر از عشقش م کنمیرو بلند م سرم

 لباش اونم مثل منه یرو لغزهیچشمام م ناخواگاه
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که شروع شده همون جا هم   ییما از همونجا یعاشقانه   اتیعمل  کنهیلب هاش تمام وجودم رو ذوب م یگرم
 شهیم یا  گهید یوارد مرحله 

 میبساز مونویباهم زندگ میخوایم نباریا  میستین ایدنبال قاچاقچ نباریا

 کنهیلب زمزمه م ریو ز کنهیازم جدا م  لباشو

 وار عاشقتم وونهید-

 انیپا

98/6/:359 

 .طس

*** 

اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  
 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

t.me/novelcafe_irhttps:// 
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