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 اول فصل

 دیکن یسع هیعال یلیخ حیلبخند مل هیراستتتون  یپا یرو دیحاال دست چپتونو بذار دینیبه حالت کج بش کمی-
 ...کیخوب سه...دو... اریبس دینش رهیخ نیبه دورب

 کنم متونیقبضشو تقد دییخوب شد بفرما یلیخ

که  شخوانیبود سرمون رفتم پشت پ ختهیهم سفارش ر یکل میبا الهه تنها بود هیبود آتل ومدهیسارا ن امروز
دخترخانم نازو قشنگ بود نوشتم و دادم  هیکه  یمشتر لیقبض به اسم و فام هیبود  هیآتل یوسط سالن اصل

مراسم  هی هیبردار لمیتازه از ف لههمعرکه ازش گرفتم تا با ابعاد بزرگ بزنه تو اتاقش!ا هیعکس آتل هیدستش 
 زدیداشت غر م یاومده بود خسته و کوفته ه

 !دنبال خودم دمیکشیپرژکتور و م دیبا ای گرفتمیم لمیف دیبا ای!؟من دست تنها بودم.ومدیچرا سارا ن-

 یروزم اون بره مرخص هیحاال  دیخب امروز کار داشت با مامانش رفته بود خر-

 !یگفت:باشه بره مرخص خودش داد و افهیبه ق یشکلک الهه

رو راه انداخته  هیشد که آتل یم یها اونجا بود. دوسال نیو دورب یبردار لمیف لیکه وسا یرفت سمت اتاق بعدش
که  رهیمدایسالن به حالت ن هیداشت  یبزرگ بایساختمون تقر هیخدا رو شکر کارمون خوب گرفته بود. آتل میبود

از کارامونو گذاشته  ییو اطرافشم تابلوها وداپن آشپزخونه گرفته ب هیبزرگ مثل  شخوانیپ هیاز اونو  یقسمت
 یاتاق هم که حال لوکس داشت. طرح و مدلها هیکوک بود و  هیکه آتل یعروس بود اتاق هیاتاق که آتل هی.میبود

 نیکه ا میکرد یاز مجالس و قبوا م یبردار لمیهم ف یبودن گاه ادیهامون ز یمشتر بایو تقر میداشت یقشنگ
 دادمیو انجام م هیعکس گرفت تو آتل شتریو من ب دادنیم نجامکارو الهه با سارا ا

رو برداشت  فشیکردم ک یو مرتب م وتریکامپ یمنم داشتم جلو رونیبود الهه از اتاق اومد ب میهشت و ن ساعت
 ؟یندار یکار رمیدارم م گهیجان من د نیو گفت:نگ

 .خداحافظ یخسته نباش زمینه عز-

 خب. خداحافظ یلیخ-

خودش آروم  یزدم تا کرکره برق موتیبرداشتم چراغا رو خاموش کردم در و بستم و ر فمویکه رفت منم ک الهه
هوا رو  نیا یبود قدم زدن تو یخب واقعا بهار یسرد بود ول کمیبود  بهشتیبود اول ارد یهوا عال نییپا ادیب

 ادهیراهو پ نیمنو سارا ا شهیبگم هم هترب ایاکثر اوقات  نداشت یتا خونه چندان فاصله ا هیدوست داشتم آتل
مانتوم فرو  بیج یشونه ام دوتا دستامو تو یدسته بلندم و به حالت کج انداختم رو فی.کمیرفتیو م میومدیم

به سر کوچه امون  یک دمیهنوز مردم شهر در تکاپو بودند حواسم به اطرافم بود و نفهم زدمیکردم و آروم قدم م
 6بچه  هیکه من  یاز وقت یعنیاصفهان  میکه اومده بود شدیم یم بودم چند سالی. عاشق محل زندگدمیرس

 !و سه سالمه ستیساله بودم و تا االن که ب

 وارشیخونه سر از د نیاول اطیح اسی یکه از اول کوچه بوته ها ضیکوچه پهن و عر هیافتادم داخل کوچه  راه
وسط کوچه و سمت چپ  بای.خونه ما تقرکردنیاون کوچه م ینثار اهال غیدر یخوبشونو ب یدرآورده بودن و بو
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بود که  یخونه فاصله به حالت مورب خونه ما سمت راست کوچه بود درواقع طور هیبا  نایسارا ا یبود و خونه 
 یتا وقت ییدوست بودم از همون کالس اول ابتدا ی.با سارا از بچگمینیبب گرویاتاق هم د یپنجره ها میتونستیم

 . میسارا راه انداخت یمنو بابا یرو با کمک بابا هیبعدشم اون آتل میخوند نیتدو_یدانشکده عکاس یکه تو

 یخاتون که تو یقفل نچرخوندم درعوض زنگ و زدم و بعد هم صدا یتو یدرآوردم ول دویدر کل یجلو دمیرس
 دیچیآفون پ

 بله؟-

 صدامو لرزون کردم و گفتمدور نگه داشته بودم  فونیآ یاز چشم خودمو

 منم منم دخترتون-

 که گفت:صفا آوردم براتون ئمیخاتون شن یخنده  یصدا

سمتش کامل  هی میداشت ییبزرگ و با صفا اطیباز شد. ح یکوچک کیت یو گذاشت و در با صدا فونیهم ا بعد
. بابا ستیبابا پارک بود خوشحال شدم که بابا امشب ستاد ن نیبود.ماش نگیسمتشم حالت پارک هیباغچه بود 
 شدیم شستهبازن گهیسال د هیخدمتش بود و تا  یبود البته آخرا یانتظام یرویسرهنگ ن

به  دیرسیکوتاه و پهن که تهش م یراه رو هیخونه در باز کردم  یو خودمو رسوندم تو دمیدو اطویبابا ح ادی به
شده  دهیکه دورتادورش با نرده پوش یرایسمت پذ میرفتیبعد از اونم با دوتا پله م حال و کنارشم آشپزخونه و

تو حال بابا نشسته  رمی.رسرفتیطبقه باال م متکنارشم راه پله بود که به س دادیبه خونه م یبود و حالت قشنگ
و از پشت دستمو گذاشتم  نیزم یگذاشتم رو فمویخورد اروم ک یم ییو چا کردینگاه م ونیزیبود و داشت تلو

چشم  یدست رو گهیمنو برداشت و گفت:حاال د یو دست ها زیم یگذاشت رو شوییچشماش آروم چا یرو
 !؟نهینب نشویتا نگ یذاریم ییبابا یها

 خودم حالتون چطوره؟ یام گرفت مبل و دور زدم و کنارش نشستم و گفتم: سالم به بابا خنده

 .خوبم باباجون نمیب یگفت: تو رو که ملبخند داشت و  شهیمثل هم بابا

 لبخند به روش زدم که خاتون امود هی

 مینیبچ زمیکمک تا م ایپاشو پاشو بچه برو لباستو عوض کن دست و صورتتو بشور ب-

و  دمیو تپلشو بوس یاشپزخونه دستامو دور شونه خاتون حلقه کردم صورت گوشت یشدم رفتم تو بلند
 گفتم:چشم خاتون خانم

 باال رفتم یکیبرداشتم و پله ها رو دو تا  فمویبرگشتم ک عیسر عدب

دوتا عکس بزرگ  یصورت یوارایاتاق بزرگ با د هی بردمیاتاقم لذت م دنیاز د شهیاتاقم هم یرسوندم تو خودمو
بود و راه به تراس  شهیدست ش کینداشت و  واریبود ته اتاقم د واریاز من و سارا دوطرف د یکیاز خودم و  یکی

 هیاتاق سمت راست تختم هم  گهید گوشههم  ریتحر زیم هیگوشش بود و  هی شیآرا زیم هیتخت با  هیداشت 
 !ینییکتابخونه بزرگ بود که پر بود از کتاب و مجسمه و لوازم تز
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 یباس راحتدست ل هی. لباسامو با شدمیبلند م دیبا یخسته بود ول یلیتخت خ یبا لباس انداخت رو خودمو
چک کردم  ذاشتمیم شیآرا زیم یاونو رو شهیخونه داشتم و هم یکه تو ینیاول دورب شهیعوض کردم و مثل هم

رفتم دست و. صورتمو  ودته راه رو ب ییرفتم دستشو رونیاست از اتاق ب شهیبعد که مطمئن شدم مثل هم
آشپزخونه که باعت شد  یشام شده بود خودمو انداختم تو زیم دنیخاتون دست به کار چ نییشستم و رفتم پا

کرفتم  نتیکاب یدستمو به لبه  فتمیب نکهیقبل از ا یکف آشپزخونه سر بخوره ول زیپارکت ل ای میابر یها ییدمپا
 .و تعادلم و حفظ مردم

 !وقت شوهر کردنته گهی!؟ دیکنیکارا رو م نیکه ا یدختر حواستو جمع کن! مگه بچه ا-

 !رش خودتم خیراحت خاتون جون حاال حاال ها ب التیخ-

 زد پشت دستم ریبردارم که خاتون با کفگ اریدونه خ هیدستمو بردم طرف ظرف ساالد و خواستم  بعد

 !؟یزنیآخ...خاتون چرا م-

 !صد دفعه گفتم ناخونک نزن به غذا-

 !بردارم اریخ خواستمیناراحت گرفتم و گفتم:خب م یا افهیلوس کردم و ق خودمو

 نکن تیخاتون و اذ نقدریا ایبابا ب نینگ-

 زیها رو برداشتم و رفتم سمت م بشقاب

 !؟ کنمیم تیمن خاتون و اذ گهیحاال د-

 میو مشغول خوردن شام شد میدیشام و چ زیحرف من فقط لبخند بود . م جواب

سوزوندم!خاتون مادر  یرو هم م مرویبود در عوض من ن یخاتون گل کاشته بود دست پختش عال شهیهم مثل
کرد عادت نداشتم بهش بگم مادر بزرگ از همون  یم یبا ما زندگ ادیم ادمیکه  یبزرگم بود مامان پدرم.از وقت

 تلفن منو از جا پروند یصدا هغذام بود که ک یآخرا گهیشد. د یاونم ناراحت نم زدمیخاتون صداش م یبچگ

 فکر کنم سارا است یوا-

 جداش کردم و گفتم یرفتم سمت تلفن از شاس عیسر

 ؟یچطور ییسالم سارا-

 ؟یتو خوب زمیسالم خوبم عز-

 ستمی... بد نیا-

 شده؟ یزیچرا؟مگه چ-

 !منو از پا درآورده زمیدوست عز ی...دوریچیه-

 !میگمشو...ترسوند-
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 خوش گذشت؟ یخب امروز با مامان-

 !هالک شدم میمغازه به اون مغازه رفتب نینگو از بس از ا یوا-

 !ی!فردا هم صبح اول وقت آماده ایرینم یمرخص گهی! دمیهالک شد هیآتل یدر عوض ما هم تو-

 نبود؟ یخبر هیخب حاال آتل یلیخ-

 !میهالک شد گفتمیاالن داشتم م نیوا!!! هم-

 نه! از اون خبرا-

 از کدوم خبرا!؟-

 !؟میداشت یرش چکه سفا نهی!! منظورم انینگ-

 یبا الهه جون زحمت بکش دیکه با هیمراسم عروس هیفقط  یچیآها... ه-

 !بود یطور نیها هم یچیکاش همه ه یا-

 !یکه گفت:هه هه هه رو اب بخند دمیخند

 !؟ادیدبت م-

 !چه جورم-

 بچه برو بخواب گهیبسه د-

 ساعت برم تو لونه!؟ نیوا مگه مرغم که ا-

 ...یواال ما از مرغ بودن شما آگاه-

 !!!!!!!نینگ-

 .بردمیلذت م ارمیحرص سارا رو درب نکهیاز ا شهیهم دمیبلن خند یصدا با

 خب داد نزن کر شدم یلیخ-

 ییپرو یلیخ-

 !شتریماب-

 به خاتون و حاج آقا سالم برسون ریشب بخ-

 !من ببوس یخاله و بابا رو هم جا ریشب شما هم بخ-

شام جمع شده بود و رفتم کنار بابا و خاتون  زیگذاشتم و برگشتم م یو قطع کرد منم گوش یو گوش دیخند
 نشستم
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صورتم خورد باعث شد  یکه تو یشدن پرده ها و بعد هم نور دهیکش یرخت خواب زدم که صدا یتو یغلت
و گفت:پاشو  دیبه بدنم دادم که خاتون پتو رو از روم کش یببندم کش و قوس عیچشمامو باز کنم و دوباره سر

 ه؟یآتل یبر یخوا یتنبل خانم مگه نم

 مگه ساعت چنده؟ ریو گفتم:صبح بخ دمیکش یا ازهیخم

 نشه رتیهشته مامان جان پاشو د ریصبح شما دختر ناز بخ-

بود بستم از جام بلند شدم  یپاتخت یکه رو یپسیبود جمع کردم و با کل ختهیتختم نشستم موهامو که دورم ر تو
دست و صورتمو شستم و به اتاق برگشتم تخت و  ییجمع و جور کردن تخت رفتم سمت دستشو الیخیو ب

با خودم به آشپزخونه  ردمو جمع ک لمیو وسا فیک دمیبعد هم لباس پوش دمیام رس افهیبه ق کمیمرتب کردم 
اومدم ساعت نه و ده  رونیاز خونه ب عیلع صبحانه خوردم بعد سرآوردم خاتون برام صبحانه اماده کرده بود با و

ما  یبرا یعنیما بود تعجب کردم!  ییخونه روبه رو یکه جلو یونیکام دنیو باز کردم با د اطیبود در ح قهیدق
حاال...  یکرد ول ینم یاون زندگ یتو یبود و کس یبود که خال یسال چندخونه  نیاومده بود!؟ا دیجد هیهمسا
 دیجد هیهمسا نکهیتصور دلم گرفت نه به خاطر ا نیما بشه از ا ییروبه رو هیهمسا یقرار بود کس نکهیمثل ا

 !پنجره اتاق من بود یخونه درست روبه رو نیا یپنجره اتاق طبقه با ال نکهیاومده بود به خاطر ا

بود  یکیکردم که غرق ظلمت و تار ینگاه م یو به خونه ا ستادمیا یاتاقم م یا شهیش واریمقابل د شهیهم من
 یپتو پناه م ریو به ز دمیکشیپرده رو م عیو سر داشتیاون خونه ترس برم م یکیبودن و تار یاز تصور خال یگاه

 یکه اثاث خال ییو کارگرا ونیزده بودم به کام لعادتو ترک کنم. هنوز همونطور ز  نیحاال مجبور بودم ا یبردم! ول
تازه  هی! حتما نیو گاز و... هم خچالی هی.یو مبل و صندل زی! همشونم میکم هیکردم چه اثاثکردن تعجب  یم

 !تازه عروس باشه هیخوره جهاز  ینم هیاثاث نیعروس و دامادن! هر چند که به ا

پسر از کنار  هیدفعه  هیسمت خونه سارا که  فتمیو بستم و خواستم راه ب اطیحدس و گمان شدم در ح الیخیب
بود هاج و واج منو  دهیخودشم ترس چارهیکوتاه رفتم عقب ب غیج هیو با  دمیترس دیاومد اون هم منو ند ونیکام

 دیو گفتم:ببخش دمیکش قینفس عم هیکرد  ینگاه م

 !هم نکرد! حاال خوبه اون من و ترسوند یعذر خواه هیادب  یکنارش رد شدم ب از

و داره نگاه  ستادهیهنوز همون جا ا دمینگاه کردم د ونیطرف کامخونه سارا زنگ زدم و دوباره به  یجلو دمیرس
 اومد و خودشو انداخت بغلم رونی. منم رومو برگردوندم سارا بکنهیم

 ینیدلم برات تنگ شده بود نگ-

 !میدیند گرویهم د هیدوماه هی ستیخودم جداش کردم و گفتم:حاال ن از

 و بست و به حالت قهر راه افتاد اطیح در

 !یهم ندار یجنبه! جنبه دلتنگ یب -

 ! منم دلم برات تنگ شده بودیکنیخب حاال چرا فقهر م یلیشو گرفتم و گفتم:خ بازو

 اره؟یداره اثاث م ونهیکام نیسمت خونه ما و گفت:ا دیچرخ
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 !اومده دیجد هیآره فکر کنم برامون همسا-

 نداره؟ نجایو ا یچکسیخونه اونور آبه و ه نیصاحب ا یمگه نگفته بود-

 آره بابا گفته بود.چطور؟-

 !؟دنیخر یخونه رو چه جور نیا نایخب پس ا-

 !میکار دار ی! اصال به من و تو چه مربوط بجنب که امروز کلدونمینم-

 یمنم کارها یمراسم عروس یلبرداریف یسرمون شلوغ بود ساعت شش شد که سارا و الهه رفتم برا هیآتل یتو
چاپ و  یآخه خودمون کارا میچاپ بفرست یکردم تا برا لیاز عکسا رو فا یسر هیام دادم و مونده رو انج یباق

 یکه تموم شد منم راه افتادم سمت هتل اکه پوستر بودن و در ابعاد بزرگ! کار  ییمخصوصا کارا میداد یانجام نم
 !سنگ تموم گذاشته یپاده شدم به به داماد حساب یهتل از تاکس یاونجا بود جلو یکه عروس

 کردم دایمجلس شدم و سارا و پ وارد

 لمبرداریخانم ف یخسته نباش-

 ؟یاومد یک یمرس ؟ییتو نینگ-

 االن اوضاع چطوره؟ نیهم-

 !که ینیبیم-

بود عروس  یپیو خوش ت افهیکردن عروس و داماد شدم داکاد خوش ق زیاز من دور شد منم مشغول آنال بعد
جادوگرا شده بود!مجلس گرم شده بود  هیشب شتریشده ب شیاحساس کردم بد آرا یول هم به نظر خوب بود

آروم شدن  بایهمه تقر یکردن وقت یشاد یدادن! بعد از کل ینم یبه کس یخال یدخترا و پسرا وسط بودن و جا
 هیو ببرن کیرقص چاقو دادن چاقو به دست عروس و داماد داد تا مثال ک یچاقو اومد و بعد از کل هیخانم با  هی
 لمیشده بود عروس و داماد جلو اومدن که سارا مشغول ف نیتزئ یصورت یدو طبقه قشنگ که با خامه ها کیک

ناز  یلیلباس عروس خ هیهفت ساله  ایدختر بچه شش  هی ختاندا یمنم مدام کنارش فلش م نیبود و دورب
 یکم کیکرد و ک ریگ کیرد بشه که کنار لباسش به ک زیداشت اومد از کنار م یادید که دامنش پف زتنش بو
خورد و طبقه  کیکه دست خودسم به ک رهیو بگ کیکار کنه اومد ک یداماد هول شد ندونست چ زیم یاومد لبه 

و عروس  هیسه به بقلحظه دهنمون باز مون چه بر  هیافتاد تو بغل عروس خانم!!!من و سارا  کیک یباال
 .خنده کل سالن و پر کرد یکه صدا میشد! هنوز تو بهت بود ی!لباس عروسش خامه خالچارهیب

 هیآتل میرفت ینم لیگذاشتن وسا یجور موقعها برا نیخونه ا مینصفه شب بود که برگشت میون کیحدود  ساعت
هم مثل  فمیگردنم ک یتو یعکاس نیدستم بود و دورب یلمبرداریف نیخونه جعبه بزرگ دورب میبردیبا خودمون م

مانتو تا سر زانو هام تنم بود  هی تمداش بیعج یلباسا دنیشونه ام انداخته بودم عادت به پوش یکج رو شهیهم
شال مثل هد بسته  هیبودم  دهیاز مانتوم بلندتر بود روش پوش یلیحالت سارافن که جولوش باز بود و خ هیو 

 دمیپوشیم یشلوار پارچه ا شهینداشتم هم یشلوار ل دنیهم که سرم کرده بودم عادت به پوش شال هیبودم و 
دستش  گهید لیوسا یسر هیو  نیدورب هیکنه!سارا هم مثل من بود سه پا ترو کفش پاشنه بلند تا قدمو بلند
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 دیکه داشتم در و با کل نیو راه افتادم سمت خونه خودمون هم میکرد یخونه سارا از هم خداحافظ یبود.جلو
 یاتاق رقشده بود.نگاه کردم جالب بود ب هیکه تازه امروز پر از اثاث یسمت خونه ا دمیناخداگاه چرخ کردمیباز م

بعدا  دیپنجره رو نپوشونده بود!خب تازه اومدن شا یپرده ا چیاتاق من بود روشن بود و ه یروبه رو قایکه دق
و باز کردم  اطیاومد پشت پنجره منم آروم در ح دمیکه صبح د یه همون پسر!خواستم برگردم کرنیبراش پرده بگ

و گوشه اتاق  لیبرق و زدم وسا دیبستم و کل رو وارد خونه شدم خونه غرق سکوت بود رفتم سمت اتاقم د
! ستادهیکه هنوز پشت پنجره ا دمیو با تعجب د دمیگوشه پرده رو کنار کش یا شهیش واریگذاشتم و رفتم سمت د

 .لباس خودمو به دست خواب سپردم ضیپرده رو انداختم و بعد از تعو عیسر

زدم  یخسته بودم حوصله بلند شدن نداشتم چرخ یلیخ میبخواب میتون یرو شکر امروز جمعه است و م خدا
شدن مقاومت نکردم و بلند شدم بعد از انجام  داریب یبرا گهیبودد میونگاهم به ساعت افتاد ساعت ده و ن

 مینبود خاتون گفت ن یلخاتون! فکر کردم بابا هم هست و یهر روز صبح رفتم سر وقت صبحانه ها یارهاک
 شیبودم هرچند پ دهیبابا رو ند شدیم یاز ستاد زنگ زدن و مجبور شده بره دلم گرفت دو روز شیساعت پ

 یسال مونده و بعد از اون بابا برا هیافتاد که همش  ادمیبعد  یول دمید یماه ها بابا رو نم ایکه هفته ها  ومدیم
سارا دکمه رو زدم  دنیبا د فونیخوردم که زنگ در و زدن رفتم سراغ آ ی.داشتم صبحانه ممونهیکنار ما م شهیهم

 سارا اومد یصبحانه بعد هم صدا زیو باز گذاشتم و دوباره برگشتم سر م یو در ورود

 ؟یی! صاحب خونه کجایبه به عجب استقبال-

 آشپزخونه ایدهن پر گفتم:غر نزن ب با

 کرد و اومد کنار من نشست یبا خاتون احوال پرس سارا

 !بخور شتریوقت!ب هی یاریکم ن-

 !خورم یگز فروشت م یگرفتم و گفتم:مگه از مال بابا یاصفهان لهجه

 من گز فروشه!!؟ یبابا-

 !؟یکنیانکار م هیها.. چ-

 !همن کارخونه دار  یبابا ی...ولرینخ-

 !گهیکارخونه گز داره د یخب بر منکرش لعنت!ول-

 !میکار دار یباال کل میبر ایچپ چپ نگاهم کرد و گفت:صبحانه تو بخور ب سارا

باال  میو دست سارا و گرفت و رفت دمیادامه صبحانه شدم گونه خاتون و بوس الیخیبگه ب یزیچ خوادیم دمیفهم
 تخت و سارا رفت سمت پنجره ینشستم لبه  میدیتو اتاق که رس

 !خوره یپرو از پشت پنجره جم نم یاون پرده رو. پسره  ینکش-

 پسره رو!؟ یدید-

 یدو بار یکیآره -
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 !هیا کهیچه ت یدید-

 ه؟؟؟یچ ؟؟؟؟یچ-

 داره!؟ یکلیچه ه یدیاست.د افهیو خوش ق پیا... لوس! خب خوش ت-

 !لهیآره اندازه گور-

 !داره! چقدر جذابه ییعجب چشما شعوری.بستین یطور نیاصال هم ا-

 ش؟یدید ی!؟اصال تو کیدیچرا بهش فحش م گهیهمه راهو! حاال د نیا رهیم یاه ک-

 !کرد بهش سالم دادم یاومدم.دوتا نون گرفته بود دستش داشت در خونه رو باز م یاالن که داشتم م نیهم-

 خب!!؟؟-

 !...اونم گفت سالم یچیه-

 !خب چشم شما روشن-

 !خوشم اومده نی! اصال من از انینگ-

 !؟ادیازش خوشت ب یوقت کرد یک شیدیلحظه د هیسارا تو فقط -

 !بود یلحظه کاف هیهمون -

 کنن یزندگ نجایزن داره اصال با زنش اومدن ا دیسارا جان شا الیخیگاد! ب یاوه ما-

 !دمی!؟ من که حلقه دستش ندیدونیتو از کجا م-

 بود!؟ یجورابش چه رنگ نمی!حلقه نداشت! ببیمن! تو تا کجا رفت یخدا-

 بود.ا... اومد پشت چنجره یبه نظر من که پسر خوب نینگ اریدرن یمسخره باز-

 تخت نسشت یپرده رو انداخت و اومد کنار من رو بعد

 !میجلب کن نوینظر ا ایب گمیم نینگ-

 نخورده!؟ یی!؟سرت به جایسارا!!! امروز خوب-

دوست نبود خواهرم بود اونقدر دوستش  هیمن  ینگام کرد چقدر سارا رو دوست داشتم سارا فقط برا فقط
 یسرگرم هیمدت  هیبکنم لبخند زدم و گفتم:  یشاد بودنش هرکار یو برا نمیبب شویداشتم که نتونم نارا حت

 !ستیبد ن میداشته باش

 ینیکردو گفت:عاشقتم نگ بغلم

به دام انداختم پسر تازه وارد حرف  یاتاق درباره چگونگ یار و با من و خاتون خورد و تا بعد از ظهر توناه سارا
کنم البته از نوع خودم!  قاتیباالخره سارا رفت خونه اشون و قرار شد من اول شروع به تحق میدیو خند میزد
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 یبرا یاز پسره نبود هنوز هم پرده ا یاثر دمیشدستمال سر بستم پرده رو کنار ک هیو  دمیلباس بسته پوش هی
 اطیاز اطراف عکس انداختن ح یتراس شروع کردم الک یو برداشتم و رفتم تو نمیپنجره اتاقش ننداخته بود دورب

پسره  دمیگرفتم که د بعتیط نیچند تا عکس قشنگ هم از ا اهیها پر بود از گل و گ هیخونه خودمون همسا
گردنم بود همون طور گذاشتم چند  زونهیکه آو نویچشم دوخت به من من دورب تعجباومد پشت پنجره و با 

و از پنجره فاصله گرفت خوب داخل اتاقش نگاه کردم  نیینگاش کردم و اون بود که سرشو انداخت پا یلحظه ا
 منشد داخل و نگاه کرد به خوصوص که  یخوب م یلیپنجره بزرگ و بدون پرده المپ اتاقم روشن بود و خ

 یمبل راحت هینفره گوشه اتاقه و  هیتخت  هیکرده بودم!درکمال تعجب دبدم که  زونیودم تا کمر از تراس آوخ
 لب تاپ هیکه  زیم هیپنجره هم  کیهم کنارش نزد

نشسته بود و چرخ  زشیپشت م یصندل یعکاسه!؟پسره رو نمیا یعنی دمیهم کنارش د نیدورب هیبود. روش
کنار پنجره  زشیپشت پنجره است چون م شهیکه هم نهینم کرد. پس به خاطر االبته روشو طرف من  خوردیم

که  هیساده و خال نقدریا اقکه چرا ات کردمیبود! از فرصت استفاده کردم و چندتا عکس گرفتم هنوز داشتم فکر م
بودم که  رهیرفت هنوز به روبه رو خ رونیکتشو برداشت و از اتاق ب یچوب لباس یبلند شد و از رو یدفعه ا هی

چشم دوخت و از  نیزود به زم یلیباز شد و اونم چند لحظه سرشو گرفت باال و منو نگاه کرد بعد خ اطیدر ح
 .زد رونیکوچه ب

 هیشب یزیچ هی زیم یزدم رو دیداخل اتاق و د نیتفاوت شونه هامو باال انداتم و دوباره با استفاده از لنز دورب یب
با کابلش  نویدورب عیبرگشتم داخالتاق و سر ی! بعد از مدت هیچ دمیر کردم نفهمبود هرچقدر فک زونیبند آو هی

 دمیدر فهم یتا چاپشون کنم شب شده بود از صدا ردموصل کردم به لب تاپم عکسا رو نگاه کردم و بعد فابل ک
 در کتش و ازش گرفتم یخودمو رسوندم جلو عیبابا اومده سر

 گلم یبابا یخسته نباش-

 ممنون دخترم-

خسته است رفتم کنارش  یلیمعلوم بود که خ دیکاناپه دراز کش یخاتون بابا رو یاز خوردن شام خوشمزه  بعد
 نشستم و ساق پاهاشو ماساژ دادم

 د؟یکنیم تیخودتونو اذ نقدریچرا ا ست؟ین تیبازنشستگ کیمگه شما نزد-

 .لبخند زد عاشق لبخنداش بودم آروم و پر ابهت شهیمثل هم بابا

 !؟نیدیو د دیجد هیهمسا نیا ییبابا-

 آره باباجان-

 و نداره!؟ چکسیخونه صاحبش خارج و ه نیا دیمگه شما نگفت-

 گفتم زمیچرا عز-

 خونه رو از کجا آورده!؟ نیآقا ا نیپس ا-

 !باباجون یحتما از تو تخم مرغ شانس-
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 !دمیو ند یا گهیتنهاست!؟ آخه من کس د نیا! ییا... بابا-

از تنم  یکه خستگ زیبر ییچا هی ییبابا یپاشو برو برا یکار دار یکارا چ نی! اصال تو به اگهیحتما تنهاست د-
 !دربره

 !چشم-

عکسا از اتاقشه! پس  یو گل و درخته! همه  واریکه همش از در و د نایو گفت:ا زیم یعکسا رو انداخت رو سارا
 ؟یخودش چ

 !عکس بندازم هیمن ازت  ریژست بگ هیشد برم بهش بگم لطفا  ینم دیببخش-

 !؟یکرد قیمثال تحق یعکسا رو گرفت نیخب حاال ا-

 یو برا هیزیچ ییدانشجو هی. دوما احتماال کنهیم یکه اوال خودش تنها زندگ میفهمیعکسا م نیا یخب آره! از رو-
 !گهید رهیگیعکس م نجایا یخیتار یخب حتما از جاها رونیب رهیم نشیچون هر روز با دورب اومده قیتحق

 سوما؟؟-

 !متاسفانه سوما نداره-

 م؟یفکر کردو گفت آش بپز کمی سارا

 بشه!؟ ی!؟ که چمیآش بپز-

 !گهیبراش د میکه ببر-

 بعدش؟-

 !دست شما درد نکنه گهیم رهیگی!؟خب کاسه آش میا هیتو چرا همش دنبال بعد قض نیاه نگ-

 تو!؟ ایاونوقت من بپزم -

 !خاتون-

آش کل خونه رو گرفته بود  ی! بومیفکر کرده بود من و سارا هوس آش رشته کرد چارهیآش درست کرد ب خاتون
خاتون خانم  یسارا رفت کنار خاتون و گفت: وا دیتا براتون اش بکشم بخور دینیبش دییایخاتون گفت:دخترا ب

 یبرداشت و گرفت جلو نتیکاب یاز تو گکاسه بزر  هیداره. بعد  یچه طعم نیبب گهید ییچه عطر بو دیکار کردچه 
 خاتون

 دخترم؟ هیچ یبرا نیا-

 !؟میببر ییروبه رو هیهمسا نیا یبرا کمیچطوره  گمیخاتون خانم م-

 !براش میظرف پر کن ببر هی! خاتون جون هیگفتم:آره فکر خوب عیسر

 !؟بهیاون پسر غر یبرا دیشما؟ شما دوتا آش ببر-
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 !خوره یم رهیم رهیگ یکاسه آشو م اطیخوردمون که!دم در ح ینم چارهیوا...خاتونم...ب-

 .کاسه رو پرش کنم نیبگم واال... باشه بده من تا ا یچ-

 دمیچشمک زد منم آروم خند هیکاسه رو به خاتون داد و برگشت و  سارا

و کاسه به  میو آماده شد ینیس هی یتو میگذاشت میکرد نیپر شد و روش و هم با نعنا داغ و کشک تزئ کاسه
مانتو  هیخونه پسره  یبودم و سارا رفت جلو ستادهیخودمون ا اطیمن پشت در ح میرفت رونیدست از خونه ب

پسره  یچند لحظه بعد صدا هیاشو قشنگ کرده بود زنگ و زد و  افهیبود که ق دهیپوش یشال صورت هیبا  دیسف
 دیچیپ فونیآ یتو

 بله؟-

 دیاریب فیچند لحظه تشر شهیتون م هیرادمهر هستم همسا ریگفت:ظهر بخ عیسر یهول کرد ول کمی سارا
 در؟ یجلو

 لطفا دیچند لحظه صبر کن-

سارا و  یصدا یخودمو پشت در پنهون کردم ول عیدرباز شد و من سر مینگاه کرد گرمیبرگشت و هم د سارا
 سالم- دمیشن

 دییسالم بفرما-پسر یوصدا

 میاریشما هم ب یبرا یگیگفتم به رسم همسا میآش درست کرده بود-

 !داشت یراینافذ و گ یچه صدا دیچیپسره تو گوشم پ یدوباره صدا عدی ومدین ییصدا چیلحظه ه چند

 ارمیظرفشو براتون ب دیممنون دست شما درد نکنه اجازه بد-

 !دیاریبعدا ب ستین یعجله ا نه...-

 ؟یکدوم طرف هیهمسا ارم؟یب دیخب کجا با-

 دمیسارا که با خنده همراه بود و شن یصدا-

 !تر از خونه شما خونه ماست نییچهارتا خونه پا قایمن سارا رادمهر هستم دق-

 دیبه پدر از مادر هم تشکر کن دیبله بازم ممنونم. سالم برسون-

 نوش جان-

 اومده!؟ شیپ یکه پسره گفت:مشکل ومدین ییصدا دوباره

 !دیینه...شما بفرما-

 !پسر مرموز کوچه ما یبسته شدن درخونه  یجز صدا ومدین ییصدا گهید
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 !؟یپشت پنجره بود-دیو در و بست از من پرس اطیخودشو انداخت داخل ح یدفعه ا ههیدر فاصله گرفتم سارا  از

 شده مگه!؟ یکار!؟ حاال چ ی! پشت پنجره برم چدمیا گوش مساعته به مکالمه شم هی ؟؟منیچ-

 هم خوشش اومد یآش و گرفت کل یچیصورت سارا را گرفت و گفت:ه یپهنا یلبخند

 من پشت پنجره ام!؟ یبود! حاال چرا فکر کرد یجامعه ا حاتیواقعا توض-

 !نگاه به پنجره اتاق تو کرد هیسرشو آورد باال  دیدستم د ینیآخه اول که من و با س-

 !؟شهیم یها چ یمارپل باز نیا جهی! حاال به نظر تو نتالیخیب-

 !یپسر ماه یلیخ نینگ یفکر کنم خوب باشه! وا-

 !خفه نشه یوقت طفل ومیآکوار هیسراغ  میاوه اوه پس بر-

 .میو با هم وارد خونه شد دیخند سارا

* * * 

که  زدیدرباره اش حرف م یسارا طور میدیپسر مسئله ساز و د نیا یدوهفته چندبار نیا یهفته گذشت تو دو
بعد  یول میدونست یپسر مرموز و نم نیشد که سارا عاشقش شده!آخه ما هنوز اسم ا یکم کم داشت باورم م

 !به کالم و نگاه داره ازیسارا واقعا عاشق شده و عشق فقط ن دیفکر کردم از کجا معلوم شا

حرف  یبرا یرمق یحت میخسته بود میگشت یبرم هیاز آتل میشب ساعت حدود نه بود که من و سارا داشت اون
 نیخونه سارا که چشمم خورد به پسره ما ب یجلو میدیرس مید زیساکت کنار هم قدم م میزدن با هم نداشت

 رد خونه خودش شدوا عیو بعد سر دیما رو د یبود نگاه اونم لحظه ا ستادهیخونه ما و خونه خودش ا

 وسط کوچه بود!؟ یدفعه ا هیچرا در رفت!؟ اصال چرا  نیگفت: وا ا سارا

 خونه خودش!؟ ایخونه ما بود  کینزد قایدق-

 کار داره!؟ یدونم! آخه خونه شما چ ینم-

 !ارمیرو درب هیقض یبدو برو خونه منم برم ته و تو-

 هیآتل میرفت یروز بعد بود و با سارا م صبح

 !؟یاریرو در م هیقض یخونه ته و تو یبر یتو که گفت-

 پسره خونه ما بود!؟ اگه بود چه کار داشت!؟ نیا یاز بابات بپرس شدیروت م ینشد. آخه تو بود-

 گهیآره! سواله د-

 !گهیوقت نم چینگه ه یزیمن اگه قرار باشه چ یخب من نتونستم.بابا-

 ... یول-



 

 
14 

 .و چه کاره است یپسره ک نیا میفهم یم نداره سارا جان باالخره یول-

کردم  یو نگاه نم رونیو ب دمیکش یوقت بود پرده اتاقمو نم یلیاتاقش پرده ننداخته بود منم خ یهم برا هنوز
 نییگرفتم برم پا میکردم تصم یاتاقم نشسته بودم و فکر م یکیتار یتو هیدونستم چه ساعت یشب شده بود نم

نگاه به ساعت  هیبرده بود  خوابشمبل نشسته بود  یخاتون همونطور که رو منینش یتو دمیخاتون رس شیپ
 بود! آروم خاتون و تکون دادم میانداختم ساعت دوازده و ن

 اتاقت یخاتون خاتون جون پاشو قوربونت برم پاشو برو تو-

بلند شد و به طرف اتاقش رفت منم المپا رو  یبدون حرف یول دیآروم گوشه چشمشو باز کرد و من و د خاتون
بابا هم اومده من متوجه نشدم!رفتم سمت اتاق بابا در و باز  دیخاموش کردم و رفتم سمت پله ها گفتم شا

 زونیاسلحه بابا آو لیبند حما بابااتاق  ینبود خواستم برگردم که چشمم افتاد به جوب لباس یکردم نه...خبر
قسمت  نیفکر کردم چه قدر ا کمیآورد...  یمن م ادیرو  یبیعج زیرفتم جلو چه چ یشکبندحمابل چرم م هیبود 

 ...هی...شبهیشب زونهیکه آو

 !که از اتاق پسره گرفتم یعکس بود! همون عکس یکه تو هیهمون بند هیشب درسته

ذره اش  هیعکس هم فقط  یدرآوردم و با دقت نگاهشون کردم تو زمیم یاتاقم عکسا رو از کشو یرفتم تو عیسر
خودم هم  زویم یبند حمائل اسلحه بود!عکسا و انداختم رو هیگوشه  هیشب قایذره دق هیهمون  یبود ول دایپ

ن خونه وما و خونه خودش بود پس یاون شب افتادم که پسره ماب ادی!؟دادیم یچه معن نیتخت ا یافتادم رو
 سیپل هی دیاونم...چرا اون با نکهیا یعنی دهیم یمعن هیهمه  انیحتما خونه ما بوده و با بابا کار داشته!خب ا

 .دادینشودن از اشتباه من نم ریاخ نیا یاتفاقا ی!ولکنمیمن دارم اشتباه م دیباشه!؟ شا

خودمو  یبودمکم دهیخودم انداخته باشم خواب یرو ییپتو نکهیبدون ا کردیشدم تمام بدنم درد م داریکه ب صبح
رفتم سراغ پنجره  شبمیکشف د یادآوریرها بشه باالخره بلند شدم و با  یهمه خشک نیتکون دادم تا بدنم از ا

 ریتا د شبیپرده انداخته بود! د تاقشپنجره ا یکه چشمام از تعجب گرد شد!برا دمیگوشه پرده رو کنار کش
 !دونهیکارو کرده خدا م نیوقت ا یاز اون پرده نبود! ک یوقت که خبر

هنوز خواب بود منم حوصله خوردن صبحانه نداشتم  دمیاتاقش کش یسرک تو هیخاتون نبود  یاز سروصدا یخبر
 خواستمیبگم م یزیخواستم فعال به سارا چ یکرده بود نم ریذهنم و درگ یبودم بدجور دهیفهم شبیکه د ییزایچ

!؟ هیچ هیمن در ارتباطه!؟اصال قض یواقعا با بابا!سهیپسر مرموز واقعا پل نیا نکهیاول مطمئن بشم. مطمئن از ا
به  یزیباشم و فعال چ یجد میتصم یهم باعث شد که تو نیهم دمیلحظه ترس هی... اتی!؟عملهیاتیعمل هیقض

هر  شهیهم دمیترس یم دنشیاز شن شهیکردم هم یذهن خودم هالج یو چندبار تو اتیسارا نگم.کلمه عمل
نگرفتم که با  ادیوقت  چیافتاد ه یشد دلم به شور م یتنم سرد م مامت تیخواد برا مامور یم گفتیوقت بابا م

آروم بخوابم  تیو رفته مامور ستیبابا ن ینگرفتم که وقت ادیوقت  چیباشه ه یموضوع کنار بام و برام عاد نیا
 یرحس نکردم ماد شویوقت مادر چیکه ه یما بود مادر شیگرفت االن پ یم ادیاگه مامانم هم  دیدعا نکنم شا

گلومو گرفت  یمادرم بغض یادآوریبچه شش ساله بودم از بابام و شغلش خسته شد و رفت از  هیمن  یکه وقت
کردم که به خودم بفهمونم اون مادر من نبوده و من هرگز  یسع شهیکردم ازش متنفر باشم هم یسع شهیهم

نکردم! مادر من خاتون بود  حبتبار هم با اون ص کی یمن حت یول زدینداشتم هرچند اون به من زنگ م یمادر
 . خودم و خودم برطرف کنم یها ازیگرفتم که ن ادیکه منو بزرگ کرده بود و بعد از اونم  یکس
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شاد گرفتم و دستم و باال بردم تا زنگ  یا هیقاف دمیکش قینفش عم هیخونه سارا بودم  یخودم که اومدم جلو به
 شد ادهیساره پ یکه بابا ستادمیاومد کنار ا رونیسارا ب یبابا یمدل باال نیاز شد و ماشب اطیبزنم که درح

 خانم حال شما؟ نیبه به نگ-

 ن؟یسالم عمو مهران ممنون شما خوب هست-

 شما! حاج آقا و خاتون خانم چه طورن؟ یممنون از احوال پرس-

 همه خوبن سالم دارن-

 برو داخل شهیشده سارا هم داره آماده م رمیبرم د گهیسالم از بنده است خب عمو جان من د-

 به سالمت-

و باز  یهم خودش بسته شد در ورود اطیشد و راه افتاد منم رفتم داخل و در ح نیمهران دوباره سوار ماش عمو
 کردم و رفتم داخل

 سارا؟ خاله مهناز؟-

 !یتکرار یها یو دوباره همون سالم و احوال پرس دمیمهناز و د خاله

 شه؟یم رید اد؟یم یسارا کجاست پس ک-

 اومد نییاز پله ها پا سارا

 !؟هیدختر! خبر یپیاوه... چه ت-

 !ام شهیمن که مثل هم-

 شدن!؟ باتریجدا!؟پس چرا من فکر کردم مادمازل امروز ز-

 !بوده شهیمن هم ییبایز-

 !برمنکرش لعنت-

* * * 

ها عکس  یبودم سارا هم داشت از مشتر وتریکامپ یعکس تو یسر هیاز ظهر بود سرگرم مرتب کردن  بعد
 نکهیسرم حس کردم بدن ا ینفر و باال هی هیسا ینیچندتا عکس رفته بود. سنگ لیتحو یالهه هم برا گرفتویم

 امرتون؟ دییبفرما نیسرمو بلند کنم گفتم:خوش اومد

لبخند  هیبود  ستادهیا شخوانیتعجب کردم پشت پ دنشیبار سرمو باال گرفتم ...از د نیکه ا دمینینش ییصدا
 !دمیشن ادیشما رو ز هی! تعربف آتلرمی.خب مسلما اومدم عکس بگایزد و گفت:سالم خانم ک

 دییخوا یم یخب چه جور عکس دیشما لطف دار کنمیخارج شدم و گفتم : خواهش م هیکم از حالت بهت اول هی
 د؟یزبندا
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 جلو و آروم گفت دیخودشو کش یبزرگ بعد کم یلیدر ابعاد بزرگ خ خوامیعکس م هی

 !!خودتون یمثل عکسا-

از صورتم فاصله گرفت و اومد جلو!خنده اش گرفت و رفت عقب هنوز تو بهت بودم  یکنم چشمام سه متر فکر
 بود!؟ دهیاتاق منو از کجا د یعکسا

آورد  یاون داشت از تعجب شاخ در م دنیشد با د داشیکه سارا پ رونیب ومدمیم شخوانیاز پشت پ داشتم
 جوابش و داد یمعمول یلیزود خودشو جمع و جور کرد سالم کرد پسر مرموز هم خ یول

 سالم خانم رادمهر-

 !دیکن شونییلطفا راهنما رنیعکس بگ خوانیساراجان آقا م-

بعد خودش جلوتر راه افتادو پسره هم دنبالش  دییرمابف کنمیکه خوشحال شده بود گفت:حتما خواهش م سارا
و پسره هم داشت  کردیم میها و تنظ نیسارا داشت دورب شیرفت منم کارامو سرو سامون د ادم و رفتم پ

 که سارا آروم گفت:کجا؟ ربه سارا کمک کردم کارا که تموم شد رفتم سمت د یکرد منم کم یاطرافشو نگاه م

 !گهید ریبرم...تو هم عکستو بگ-

 !کشم یخجالت م یی!تنهانیا... لوس نشو نگ-

و اگه خواست چندتا  پیخوش ت یلیموقع است! درضمن بهش بگو خ نیاالن بهتر اریدرن ی... مسخره بازیآخ-
 !مدل یبرا میعکساشو بذار

 .اومدم رونیمنتظر نموندم و زود از اتاق ب گهید

 یدونم چ یو سارا هم پشت سرش نم رونیدونم چقدر گذشت که پسره اومد ب یاز دستم در رفته بود نم زمان
 !گرفته نهمهیشاد بود و سارا ا نقدریشده بود که پسره ا

 آقا چندتا است؟ یخودم و به سارا گفتم :ساراجان عکسا یقبض و گرفتم جلو یها ورقه

 .و پنج ستی.)ت(ده در بیعمود یو شصت در س کیدر هفتاد.)س( کیگ()-

انداخته منم  یچه جور عکس یک میتا بدون میعکسا و مدالمون گذاشته بود یبودن که خودمون برا ییرمزا نایا
 ؟ یکردم سرمو گرفتم باال و گفتم به نام آقا ادداشتیهمه رو 

 ینگام کرد و بعد گفت:پارسا محب رهیلحظه خ چند

کردم تازه بعد از  یفکر م ینطوریهم من ا دیشا ومدی یدونم چرا اسمش بهش نم ینوشتم. پارسا... نم منم
رفته  یبه حالت جالب ادیکردم قد بلند و چهارشونه بود موهاش نه کم بود نه ز ینگاهش م قیمدت ها داشتم دق

خواد  یکرد که انگار م ینگاه م مبه آد یو نافذ جور اهیس ییداشت وچشمها یکم شیطرف سرش و ته ر هیبود 
 شه؟یآماده م یضو گرفت دستشو و گفت:کتا ته ذهن آدم و بخونه!قب

 میکن یچون کارا در ابعاد بزرگه خودمون خبرتون م-
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 و گفت:خداحافظ خانم رادمهر دیتکون داد و گفت:خداحافظ بعد روبه سارا هم چرخ سرشو

 خداحافظ-آهسته جواب داد یلیهم خ سارا

 !هست یتور شدن نیاشد باالخره!؟ یمرموز رفت منم برگشتم سمت سارا و گفتم :چ پسر

 اتاق و در و محکم بست ینگفت و رفت تو یزیسارا چ یول

عکسا رو در  نیروز از اون ماجرا گذشت الهه با عکسا برگشت اندازشون بزرگ بود خودم گفته بودم هم چهار
گذاشتم الهه که معلوم بود خسته شده  فمیک یو برداشتم و تو کیکوچ یهم چاپ کنن عکسا کیابعاد کوچ
 !؟دیریعکسا ر بگ دیبار هم شما بر هی شهیگفت:نم

 !رهیسارا م یباشه الهه جان دفعه بعد-

 !رهیم نیگفت:اون وقت دفعه بعدشم نگ سارا

 ..تا میهمه به هم کمک کن دیبا میریهمه م رمیخب م-

 !! فقط پند و اندرز ندهدینخواستم کمک کن نیبسه نگ-

 !رهیعکساشو بگ ادیگفت خب حاال زنگ بزن به شازده ب سرا

 !... من که شماره تلفن ازش نگرفتمیباشه...ول-

 !تیریمد نیواقعا به ا نیآفر-

 !گهید میا هیهمسا میبرینداره خودمون براش م یو گفتم اشکال یصندل یشدم رو ولو

 !براش میبریاست! م هیدرآورد و گفت:آره همسا یشد شکلک یمثل قبل خوشحال نم گهیدونم چرا سارا د ینم

دلش نخواد  دیگفتم شا دمیازش نپرس گهینداد منم د یشده جواب یچ دمیازش پرس یندادم چندبار یتیاهم
 ...شده بود بهیبا من غر نقدریدونم چرا ا یبگه نم یزیچ

 میدیدست سارا رس یکیبود و  سمت خونه دوتا از عکسا دست من میشد راه افتاد لیکه تعط لهیآت شهیهم مثل
 ریخونه سارا که عکسم گرفت طرف من و گفت بگ یجلو

 !دستمه یگندگ نیدوتا به ا ؟یچه جور-

 خودت ببر من حوصله ندارم یدونم چه جور ینم-

 ...همون بود که نیاصال تو معلوم هست چته!؟ ا ؟یحوصله ندار یچ یعنی-

 !برم خونه خوامیمن خسته ام م یبریرو م هیهمسا یآقا یبوده. االنم خودت عکسا یک نیکه ا ستیمهم ن-

 برمی!؟ خودم میشیم یعصبان نقدریحاال چرا ا زمیباشه عز-
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رفتار سارا راه افتادم سمت  نیبغلم و سارا رفت داخل و در بست منم متعجب از ا ریعکسو هم زدم ز یکی اون
از دستامو آوردم باال و زنگ  یکی یچراغ روشن بود به سخت یاتاق افتاده بود ولخونه پسره سرمو گرفتم باال پرده 

 زدم

 بله؟-

 دیاریب فیچند لحظه تشر شهیهستم م ایک-

باز شو و رفتم داخل  یناچارا در و با پا هل دادم کم ومدین ینزد فقط در باز شد چند لحظه منتظر موندم ول یحرف
 !شد یخواستم بسته بشه ول یدوباره در و با پا هل دادم نم

 ؟؟یمحب ی...آقا یمحب یو بلند گفتم :آقا اطیوسط ح رفتم

گرفتم و رفتم سمت در  میخوردم تصم ینشد داشتم حرص م یخبر یگفتم:پارساخان؟ ول نباریا ومدین ییصدا
 یفرش تو هیقط توش نبود ف یچیه یخونه ما بود ول هیشب بایباز بود وارد شدم ...خونه تقر نمیجالبه ا یورود

مبلها بود...عکسا  یکه روبه رو شدستگاه پخ هیو  ونیزیتلو هیشده بود  دهیست مبل دورش چ هیحال بود که 
توجه ام و جلب کرد فرصت  زیم یخواستم برگردم که چندتا پوشه رو ستین یکس دمیمبل و د یرو گذاشتم رو

 دمیپله ها شن یاز اونا رو بردارم صداشو از باال یکیتا اومدم خم بشم و  یبود ول یفضول یبرا یخوب

 !خانم نینگ نیخوش اومد-

 و رفت سمت آشپزخونه دیچیشد پ کیکه نزد یکم نییاو مد پا یبست و آروم م یم رهنشویپ یدکمه ها داشت

 د؟یخور یقهوه م-

 ارمیمجبور شدم خودم عکسا رو براتون ب رمیشماره تلفن بگ هیرفته بود ازتون  ادمیبرم  دیممنون با-

 کنم؟ میتقد دیممنون. حاال چقدر با دیلطف کرد-

 دیحساب کن هیآتل دیبار فیتشر-

 شونه ام جابجا کردم و گفتم:خداحافظ یرو فموینگفت ک یزیچ

 !؟یخور یقهوه رو با من نم هی -

 پسرخاله شد!؟ یدفعه ا هی نیا چرا

 شهیممنون پدرم نگران م-

 نی! بششنینه نگران نم-

بود که مجبور شدم نا خواسته اطاعت کنم با دوتا فنجون قهوه اومد نشست روبه  ینگاهش چ یدونم تو ینم
 یلحظه خواستم بلند شم و از اونجا برم ول هی!؟ بهیغر هی شیاصال چرا من اونجا بودم پ دمیروم راستش ترس

 !...نانیجور اطم هیسراغم... دآرامش خاص اوم هی یفعه اد هیلحظه باهاش چشم تو چشم شدم  هی یبرا یوقت
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 یخوردم که فنجون رو یداشتم قهوه م نطوریآروم سرجام نشستم و شروع کردم قهوه امو خوردن اونم هم پس
 ...!؟کردیمنو نگاه م ینجوریچرا ا نیلبم خشک شد...ا

گذاشتم بلند شدم که گفت: راستش من کار دارم و نم  زیم یو فنجون و رو دمیخوردن ادامه قهوه ام ترس از
 االن پوشو حساب کنم نیتا هم شهیبگو چقدر م هیآتل امیتونم ب

 !تومن 470 شهیم نیباشه هرطور راحت-

 ارمیباال و ب رمی دیباشه چند لحظه صبر کن با یتنده! ول متاتونیخورده ق هیابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی

منو کشوند سمت پله  یدونم چه حس یازش نشد نم یخبر یگذشت ول یا قهیاز پله ها باال رفت ده دق عیسر
 .ها

 شهیهمون که هم دمیکردم و به اتاق خودش رس یاتاق باز بود بدون سروصدا راه رو ط هیها رو باال رفتم در  پله
و  نیدورب زیتم داخل اتاق رفتم سمت مازش نبود رف یاز پشت پنجره معلوم بود! داخل اتاق و نگاه کردم خبر

که  یزیچ نیمدارک و باز کردم اول فیبود ک مجا مدارک ه فیک هیپول با  فیک هی زیم یبود رو یلبتاپ جاب قبل
 !!...پارسا یشد... پس حدسام درست بود...سرگرد عل یبود...باورم نم شییبه چشمم خورد کارت شناسا

که  یبند دمیو گذاشتم سرجاش چرخ فیک عیو سر دمیکش قینفس عم هیگفته بود!؟ یچرا اسمشو الک پس
 امیداخلش نبود...خواستم از اتاق ب یاسلحه ا یتخت افتاده بود کنار کتش ول یبودم و رو دهیعکس د یتو
 دمیآخه د داشتمن یقصد بد دیبه زحمت گفتم:ببخش دمیلحظه ترس هی ستادهیروبه روم ا دمیکه د رونیب
 ...دیومدین

 !یلبخند زد و گفت:نه...خوشم اومد... با جرات کردمیکه فکر م یزیچ برخالف

 !تومن470-دسته پول گرفت جلوم  هی دمیحرفشو نفهم یمعن

 نداشت یقابل-

 !صاحبش قابله-

در باز کردم و خودمو انداختم  دومیکه دارم م دمیفهم اطیح یتو دمیرس رونیپولو گرفتم و از خونه زدم ب عیسر
همه  گهیکردم آروم باشم حاال د یگذاشتم سع فمیپوال که هنوز دستم بود داخل ک زدیوچه نفس نفس مک یتو
 .بودم دهیفهم زویچ

 دوم فصل

اتاق چراغ سرگرد هم  یشده بود حت کیکه همه جا تار ریوقت بود اونقدر د رید یبود ول یچه ساعت دونمینم
 افهیکه ق کنمیکردم اعتراف م یبودم و مدت ها بود که نگاهشون م دهیکش رونیب فمیخاموش بود عکسا شو از ک

 !بود سایپل هیداشت! واقعا شب یجذاب ی

کردم حوصله  یعکسا نگاه م نیدونم اصال چرا مدت هاست که به ا یکردم نم یفکر م یچ یدونم اصال ب ینم
هم داشتم  دیو اون صبح خودش بره شا امیم رتریدادم که من فردا د امیرو نداشتم به سارا پ هیکه فردا برم آت نیا
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 نجایا سهیآقا پل نیدونم ا یگفتم اصال نم یم دینه نبا ینه !؟ول ایرو به سارا بگم  هیکه قض کردمیفکر م نیبه ا
 داره!؟ یچه کار

 یهست و نم یزیچ هیچند روزش انگار  نیرفتار ا رییسارا افتادم تغ ادی!گفتمیو بعد به سارا م دمیفهم یم دیبا
 ...من و سارا کم شده نیب تیمیخواد به من بگه انگار از اون صم

 شبید دیلبخند زدم و گفتم:ببخش هیاز دستم شکار بودن  یایبود سارا و الهه خ 11ساعت  هیآتل دمیرس یوقت
 !وقت خوابم نبرد ریتا د

 !؟یرو حرفاش فکر کرد یلیخ نکهیشد و آروم گفت:چرا؟ مثل ا کیگذاشتم که سارا نزد شخانیپ یو رو فمیک

فکرو درباره من  نیچرا سارا ا شدینم زدباورمیطعنه م یحرفا از رو نیاز تعجب گرد شد سارا ا چشمام
بعدازظهر  یو برداشت و به سمت اتاق رفت بعد بلند گفت:برا نیدورب یول کنهیکرده!؟خواستم بگم که اشتباه م
 که نرفته!؟ ادتی مینوبت عکس عروس و داماد دار

 ...نرفته ادمیگفتم :نه... دمیکه فقط خودم شن یجور آروم

خسته کننده و کسالت آور ...  شدیم یدرهم من و سارا سپر یو خنده با اخم ها یروزا به دور از شوخ نیا کار
 رمیشونه اش جابجا کردوگفت:من دارم م یشو رو فیسارا ک

 !میریکجا؟؟خب با هم م-تعجب نگاهش کردم با

 !زورتر برم خونه خوامیم کشهیخسته ام ...تو هم کارت طول م-

شدم الهه از پشت سرم سرشو جلو  رهیخ توریمنتظر مخالفت من نموند و رفت من همونطور به صفحه مام گهید
 ن؟یدار یمشکل ن؟باسارایشده نگ یزیآورد و گفت:چ

 !؟ینه...چه مشکل-

 دیستیمثل قبل ن گهیشده با هم د یجور هیآخه چند وقته سارا -

 !شده یدونم چ یبگم واقعا نم یچ-

 ...من با سارا یخوا یم-

 خودش حرف بزنه دمیم حیترج ینه ...ممنون الهه جون ول-

 یباشه هرطور راحت-

 دنیکرد خوشحال شدم از بار دمیاومدم بارون نم نم شروع به بار رونیب هیکه تموم شد آخر همه از آتل کارا
کوچه سرم  یتو دیچیپ یشده بود همزمان با من کس سیخ بایسر کوچه تقر دمیرس یبردم وقت یبارون لذت م

نگاهش  رهی...چند لحظه خ باالاسپرت مردونه آروم سرمو گرفتم  یجفت کتون هی دمیبود و پاهاش و د نییپا
 ختهیر شیشونیپ یاز اون رو یشده بود و کم سیکرده بود موهاش خ یرو ادهیاونم مثل من پ نکهیکردم مثل ا

 بود...به خودم اومدم و گفتم:سالم
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کم کم هم شونه من راه  دارهیراهمو گرفتم و اومدم داخل کوچه احساس کردم آروم پشت سرم قدم بر م دوباره
 اومد

 !یسالم دخترحاج-

 رک گفتم یلیکه به کار برد جا خوردم برگشتم و با تعجب نگاهش کردم بعد خ یلفظ از

 !ادیلفظ خوشم نم نیاز ا-

 !دونم یو گفت:م دیراحت خند یلیخ

 خوب شدن یلیعکسا خ هیراه افتادم که گفت:واقعا کارتون عال دوباره

 ممنونم-

 !شنیم ادیهاتون ز یکنم مشتر یتونم چندتا از دوستامو معرف یم-

 دوستاتونم مثل خودتونن!؟-

 !؟می؟مگه من چه طور یچ یعنی-

 !یمحب یآقا میندار ازین شتریب یما به مشتر ی. ول..دیستین یطور یچیه-

 !؟یصدام نزد میچرا به اسم اصل-

 یعنیحرفو زد؟ نیبود و نافذ چرا ا یو نگاهش کردم نگاهش جد ستادمیا میخونه خودمون و خونه اون بود کینزد
 !کنهینم یباال انداختن و گفتم:برام فرق یشونه ا الیخی!بیدیدونم که تو فهم یخواست بگه من م یم

بسته شدن در  یتا صدا دیطول کش قهیدادم چند دق هیشدم در بستم و پشت در تک اطیباز کردم و وارد ح در
 .خونه اشو بشنوم اطیح

* * * 

کوسن که  هیتختم نشسته بودم و  یرو مینیشامو بچ زیاتاقم بودم حوصله نداشتم به خاتون کمک کنم تا م یتو
سارا تنگ شده بود  ی.دلم برادادمیدستام فشار م یو تو گرفتمیموقع خواب بغلم م شهیبه حال قلب بود و هم

کردم  یبهش احساس دشمن بتلحظه نس هیپسر تازه وارده!  نیا ریتحمل سرد بودنشو نداشتم همش تقص
 یحس بودم که خاتون در باز کرد و اومد داخل اومد نشت رو نیو دار ا ریحس تنفر کل وجودمو گرفت...در گ

 شده؟ یخاتون چ نیو زل زد به چشمام و گفت:نگ یصندل

 !خاتون خسته است نی... نگیچیلبخند زدم و گفتم :ه هی

 فقط خسته است!؟-

 ومد؟یآره... بابا ن-

 ادیم رینه زنگ زد گفت د-
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اومدن  رید یرده اتاقش افتاده بود و چراغا خاموش بود حاال معنرفتم سمت چنجره پرده رو کنار زدم پ پاشدم
 که خاتون گفت کردمیو نگاه م رونی!هنوز داشتم بدمیبابا رو فهم

 !؟کنهیکار م یپسره دست تو چ نیا یا...دختر عکسا-

 خاتون نگاه کردم یدستا یبود و االن تو زیم یبرگشتم به عکسا که هنوز رو عیسر

 !گهیعکساشه د نمیعکس بندازه ا هی...اومده بود آتل یچیمن من گفتم:ه با

 !؟یداریهاتو نگه م یهمه مشتر ی! عکسانیچپ چپ نگام کرد و گفت:نگ خاتون

 !ها آره یخب بعض-

 !باباته حواستو جمع کن یاز همکارا نیخواستم بگم ا یخب باشه ول یلیخ-

 !؟یدونی!؟ شما از کجا مهیبابا یگفتم:از همکارا اطیجلوتر آروم و با احت رفتم

 نجایاومده ا یچند بار نکهیخب مثل ا-

 !؟ خونه ما!؟نجایتعجب گفتم: اومده ا با

 !دختر ! خب آره! با رسول کار داشته یکنیم نیوا... چرا همچ-

 ؟؟یچه کار-

 .میزودتر شام بخور ایدونم! پاشو ب ینم-

* * * 

 دیچیپ فونیآ یخاله مهناز تو یزنگ و زدم صدا نیدوم

 ریجان صبح بخ نیسالم نگ-

 شهیم رید نییپا ادیب نیبه سارا بگ ریسالم خاله صبح شما هم بخ-

 رهیگفت امروز کار داره زودتر م شهیم یساعت مین هیجان سارا صبح خودش رفت  نینگ-

 یوقت ادمهیبود  ومدهین شیپ یطور نیوقت ا چیه میچرا سارا صبر نکرده تا با هم بر شدیرفتم باورم نم وا
 میریبا هم م شهیاستفاده نکنم چون هم دهایکل نیوقت از ا چیزاپاس و سارا برداشت گفت فکر کنم ه یدهایکل

 !یکنیاستفاده م داتیو تو از کل

 یک دمیفکر بودم که نفهم یتو نقدریا رونیکنم راه افتادم از کوچه زدم ب یبا خاله مهناز خداحافظ نکهیا بدون
 ذاشتیو م دادیسه در چهار و برش م ینشسته بود و داشت عکسا زیرفتم داخل سارا پشت م هیآتل دمیرس
 دمیمحکم کوب فمویتموم شد ک لمتحم گهیبهم داد و مشغول ادامه کارش شد د یسالم سرسر هیپاکتاشون  یتو
 و داد زدم زیم یرو

 م؟یتا ما هم بدون هیچ هیخب بگو قض ؟یکنیم ینجوریچته تو سارا!؟ چرا ا-
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 !بود یدونفره خوب یهوا شبیآروم گفت د یلیاول خ--

 ه؟ی؟؟ منظ.رت چ یچ-

مثل خودت فکر  یدونم چرا اصرار دار ینم ه؟فقطیمنظورم چ یدونیمثل من صداشو برد باال و گفت:خوبم م اونم
 !که هست ی! درصورتستین یکنم خبر

 فهمم!؟ یسارا ؟ باور کن اصال نم یگیم یدار یچ-

 ادیهم ازش خوشم ب شتریب تونمی. من از اون پسر خوشم اومده بود فکر کردم میپس خوب گوش کن تا بفهم-
شد  یدونم چ ینم یول یکنیکمکم م شهیدوستم خواهرم مثل هم نیفکر کردم تو .نگ ادیاونم از من خوشش ب ای

... نه... از دست تو ردمخو یگم شکست عشق یکم ناراحتم نم یاون از تو خوشش اومد نم یدفعه ا هیکه 
 !نیناراحتم نگ

 گفته که اون از من خوشش اومده!؟ یاز دست من ؟اصال ک-

 یروبه رو یبگه. از نگاهاش از رفتارش از اون طرز قدم زدنش کنار تو از اون دوتا پنجره  یکس ستیالزم ن-
 ...همه

 !یدون یهست که تو نم زایچ یلی!خیزنیحرفا رو م نیا یکه تو دار شهی... صبر کن سارا باورم نمیه-

 !بگو تا بدونم ؟خبیچ-

 ؟یچرا از دست من ناراحت ینگفت-

که افتاده بود  ییدوستت تمام اتفاقا نیناراحت باشم!؟اگه تو هم بهتر دیها!نبا یساوالم و با سوال جواب داد-
 !؟یشد یکرداز دستش ناراحت نم یو ازت پنهون م

 !و پنهون نکردم سارا یزیمن چ-

 تا منم بدونم!؟ یگ یو نم زایچ یلیپس چرا اون خ-

 االن نه-

 ...یپس ک-

اون باعث شده  ادیاصال ازش بدم م ستین یمن و اون پسر لعنت نیب یرابطه ا چیه نیسارا باور کن به مرگ نگ-
 .االن نه یول گمیبرات م زویبشه.من همه چ ینجوریما ا یکه رابطه دوست

 افتاده؟ یآروم شده بود و گفت: مگه اتفاق نشلح

 .کردم یلحظه احساس دلتنگ هیدونم چرا  یبغض ناخواسته گلمو گرفت نم هی نییسرمو انداختم پا-

 ؟ی...خوبنیدستامو گرفت و گفت:نگ سارا
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سارا گفت:بگو جون  یول ستین یزیچ یعنیدست سارا افتاد...سرمو به اطراف تکون دادم که  یاشکم رو قطه
 بابا رسول

 ...رفتم رونیب هیدستمو از دستش در آوردم و از آتل یخورم بدون معطل یقسم نم یدونست جون بابامو الک یم

به خشک  یزیکه چ یرود ندهیو سه پل نشسته بودم و به زا یس یها یدگیاز بر یکیبود که کنار  یساعت چند
رو دوست داشتم و برام آرامش بخش بود باالخره  نجایاومدن به ا شهیکردم هم یشدنش نمونده بود نگاه م

 زنگ خورده بود برداشتم یلیچندساعت خ نیا یکه تو مویگوش

 جانم؟-

 زنم؟یکه زنگ م هیبار نیچندم یدون یم ؟ید یتو؟چرا جواب نم ییکجا ؟یخوب نینگ-

 خوبم یجا هی!  یخفه نش ریخب نفس بگ یلیخ-

 !؟یرود ندهیزا ادیآب م یصدا-

 یشما خال یآره...جا-

 !ما یدوستان به جا-

 سارا؟؟-

 جانم-

 ؟یستیاز دستم ناراحت ن گهید-

 !...نهیبگ زویهمه چ یاگه قول بد-

 دمیباشه...قول م-

 ن؟؟ینگ-

 !جانم-

 ؟یبخش یمنو م-

 چرا؟-

 !هام یبه خاطر بچه باز-

 که سارا گفت پاشو برو خونه از اونجا زنگ بزن نگرانم دمیخند فقط

 دوست خودمو تو اب غرق کنم!؟ یاز غم عشق و دور یترس یم هیچ-

 !زمیعز یاخه عرضه اون کارو هم ندار-

 !پس گوش کن-
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پل بودم خودمو  یلبه  بایو خودمو به سمت رود خم کردم تقر وارید یدستمو گرفتم به لبه  هیبلند شدم و  بعد
 چند نفر بلند شد یبه جلو خم کردم که صدا شتریب

 !!؟؟یکارو کن نیا یخوا ی! دختر جان چرا میافت یدختر!؟؟ نکن م یکنیکار م یچ-

 دیچیپ یگوش یسارا تو یعقب و مستانه قهقه زدم که صدا دمیکش خودمو

 !؟؟وونهید یکنیکار م یچ یدختره خل چل!دار-

 !کنم یکارو م نیکه اگه بخوام خودموغرق کنم ا کنمیدارم ثابت م-

 !برو خونه ایو بذار کنار ب یکله شق باز کنمیخواهش م نینگ-

جا  هیموقع  نیو من از صبح تا ا شدیم کیکردم و به سمت خونه راه افتادم هوا داشت تار یسارا خداحافظ با
مد سراغم خودمو زود به خونه رسوندم در خونه و  وینشسته بودم! گرسنه ام بود و کم کم حال تهوع داشت م

سرو حال و  گهیبر خالف صبح حاال د دگرسنه ام ش شتریپر کرد و ب موینیخاتون ب یقرمه سبز یکه باز مردم بو
 ...بلند گفتم :خاتون جونم ...من اومدم یحال و با صدا یخوشحال بودم خودمو انداختم تو

 !و چشم و ابرو اومد دیچادر سرش بود!لبشو گزو  رونیاز آشپزخونه اومد ب خاتون

 سرت!؟ هیچادر چ نی!؟ ایکنیم نیخاتون؟؟چرا همچ هیوا...! چ-

 !یخانم خسته شد نینگ نیبش ایگفت: ب ظیبا غ خاتون

 !ستمیهم خوشحالم و خسته ن یلینه اتفاقا خ-

لبهام  یشوکه شدم.خنده از رو دمید که روبه روم یزیکه برم سمت پله ها و بعد هم برم اتاقم که با چ برگشتم
کردن خنده بابا که همون  یهم و هر دو داشتن من و نگاه م یرفت ...سرگرد و بابارسول نشسته بودن روبه رو

 عیهم از ضا دیشا ایبرد  یمن لذت م یبازداشت انگار از مسخره  یخنده سرگرد برام تازگ یخنده آشنا بود ول
 !شدنم

 هر حال خودمو جمع و جور کردم و رفتم جلو به

 سالم-

 خانم احوال شما؟ نیخم کرد و گفت :سالم نگ یبلند شد و به رسم ادب سر سرگرد

 کنمیخواهش م دییممنون بفرما-

 میکه شام بخور ایبذار تو اتاقت بعد ب لتویجان برو وسا نینشست و بابا گفت:نگ سرگرد

 !نرم باال یکیپله ها رو دوتا  شهیوقار رفتار کنم و مثل هم کردم با یسمت پله ها سع رفتم

 رفتم سمت تلفن رجهیش فمویک یگذاشتم رو فمویک عیاتاقم سر یتو دمیرس

 !؟یخونه!؟خودتو خالص نکرد یباالخره اومد نیسالم نگ-
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 !یفور یخبر فوت هیاونم به وقتش! -

 !یفوت یفور

 !نجاستیا اروی نیخب حاال! ا-

 ه؟یک گهید اروی نیا-

 !پسره نیا... ا-

 پارسا!؟؟-

 شدم تا به وقتش الیخیکرد اسمش پارسا است! منم ب یسارا هنوز فکر م چارهیب

 آره-

 اومده؟ یچ یبرا-

 !گهیشام خوردن د یبرا-

 تونست شام کوفت کنه!؟ یمگه خونه خودش نم-

 ..فعال خداحافظکنمیم فیاش مفصله ساراجان بعدا تعر هیقض-

 یسارافن توس هیتخت و رفتم سمت کمد  یانداختم رو یبه سارا ندادم و قطع کردم گوش یخداحافظ مهلت
شال  هی دیراسته به رنگ سف یشلوار پارچه ا شهیخورد مثل هم یم دیسف یسارافن ریز هی رشیساده که ز

 راست به طرف آشپزخونه رفتم کیاومدم  نییو از پله ها پا دمیهم پوش یتوس

 !!؟ آبروم رفتمیمهمون دار یخاتون جون چرا نگفت-

 !یفهم ینم امیمن چشم و ابرو م یشما چرا هرچ-

 ..خب-

 نایبابات ا شیشربتو ببر برو پ ینیس نیا ایخب! ب یخب ب-

 من ببرم!؟-

 !ببرم رزنینه پس منه پ-

 !یندار یخاتون جون شما هنوز سن دیدار اریاخت-

 زیداد دستم و گفت برو کم زبون بر ینیس

و  ینیس رمیمهمون بگ یبابا گرفتم که اشاره کرد اول جلو یجلو ینیشدم س ییرایبه دست وارد پذ ینیس آروم
شربتو برداشت و تشکر کرد بابا  وانی! لدیشد و سرتاپامو کاو رهیچند لحظه خ یسرگرد گرفتم نگاهش برا یجلو

 آؤوم رفتم کنار بابا نشستم نیما بش شیپ ایخواستم برگردم که بابا گفت :کجا دخترم ب یطور م نیهم هم
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 !کرده فیشما و کارتون تعر هیاز آتل یلی؟خیشناسیآقا رو که م یجان عل نینگ-

 !نهیبیلطف دارن چشماشون قشنگ م شونیدارم ا ییبله.. افتخار اشنا-

 !گفتم قتوی:حقکنارش کذاشت و گفت  یعسل یشربتشو رو وانیل

قسمت  ینشستن سرگرد و کنار خودم پا دیدونم با یحاال نم میشد و مشغول خوردن شد دهیشام چ زیم باالخره
 !نه ای ذاشتمیم

هم از دست پخت خاتون  یخورد کل یکامل م یسرگرد با اشتها یخوردن از دست داده بودم ول یمو برا اشتها
 گفتیالبته حاال خوبه به بابا م زدنیحرف م یمیصم یلیبا بابا مچ بودن چون خ یلیخ نکهیکرد . مثل ا فینعر

 !گفت رسول جون یحاج رسول نم

و بابا فرمانده است  میجنگ دونیکردم وسط م یگرفت احساس م یاز لحن حاج رسول گفتنش خنده ام م یول
 !بگه حاج رسول از قرارگاه است خوادیم ی! حاال هیچ میسیو اونم ب

 .لبم نقش بست یلبخند رو هیتصور  نیا از

که بابا  زمیبر ییبخوابه منم بلند شدم که دوباره چا رهیاز چندساعت دور هم نشستن خاتون گفت که م بعد
 زیخودتون بر یگفت:دخترم برا

 حرف بابا تعجب کردم بابا بلند شد و اومد طرفم از

و جواب  ی. بعد خوب فکر کنینش یو زود عصبان یوش کنو بزنه قول بده به حرفاش گ ییحرفا هیخواد  یم یعل-
 بابا!؟ نی. باشه نگیبد

و  ختمیر ییاتاقش منم دوتا چا یلبخند زد و رفت تو هیکه شوکه شده بودم سرمو تکون دادم و بابا هم  نیا با
 .برگشتم و منتظز سرگرد و نگاه کردم میقبل یسر جا

بود  نییسردم گرما ببخشم سرم پا یبه دستا خواستمیم دیدستام نگه داشته بودم شا یرو تو ییداغ چا وانیل
من نسشت سرمو بلند  یمبل کنار یسرم احساس کردم از جاش بلند شد اومد رو یو هزار جور فکر اومد تو
 !داشت یجذاب ینگاهش چه چشما یکردم و نگاهم افتاد تو

 زونیپل آو یکه خودتو از باال یداد بعد گفت :کار خطرناک هیتک مبل یاون بود گه چشماشو بست و به پشت یول
 !یفتی!امکان داشت بیکرد

تعجب  یبه جا یکارش داشت؟ول نیا یبرا یلیکرده؟چه دل بیمن و تعق یعنی ؟یچ یعنیحرفش تعجب کردم  از
 !فتادمیراحت گفتم:حاال که ن یلیکالمم خ

 چشمام یاومد جلو و براق شد تو عیسر

 یکه گفت:م شدیدستم بود و جابجا م یهمنوز تو ییچا ئانیداره!ل یری! خود درگشهیم شیزیچ هی نی. . . اوا
مدت ها روش فکر شده پس  ستین یو الک یخوام بگم سرسر یکه م ییایزیچ یخوام خوب به حرفام گوش کن

 حرفام سوال نپرس یتو
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 . و مافوق بنده هستن استاد بنده شونیام البته ا یحاج یکه از همکارا یدون یم

 زدیپاهاش گذاشته بود حرف م یبود و اون همونطور که به سمت جلو خم شده بود و آرنجاش و رو نییپا سرم

بودم در واقع  اتیعمل هی یبرا ینقشه کش ریکه اومدم اصفهان درگ یچند هفته ا نیتا هم شیاز چند وقت پ-
 اتی.عملادیم گهیاز دوستام هم هست که تا چند وقت د یکیشدم البته  اتیعمل نیمن مامور انجام ا میبود

با  یشیلوازم آرا کنهیم تیفعال یشتبهدا یشیشرکت لوازم آرا هیباند قاچاق مواد مخدره که به اسم  هیانهدام 
پخش  رانیا نیهم یمقدارشو تو هیو  سازنیو بعد هم انواع مواد مخدر و م کنهیاز فرانسه وارد م هیمواد اول

باند  نیا یهزاران نفر. سردسته  یفرستن وبعد هم نابود یاشو هم به عراق و پاکستان و. . . م هیبقو  کننیم
 یاصل کار میکنیشروع م نجایهم کارو از ا نیهم یاصفهانه برا یتو تشونیفعال یلاص گاهیپا یعنیاصفهانه  یتو

 افتن یتله م یهم راهت تو هیبق فتهیب ریکه گ

خواستم پاشم برم بگم خب آقا  یداشت؟م یبه من چه ربط گفتیکه م ییزایچ نیبرام گنگ بود خب ا حرفاش
نشم . احساس  یبابا گفته بود که به حرفاش گوش کنم و زود عصبان یبرو باندتو منهدم کن به من چه!؟ ول

و کنار شالم یطور نیهم ارهد دمیدادم د هیو رفتم عقب و تک زیم یگذاشتم رو وانمویکردم گردنم خشک شده ل
 نمیآروم نگامو انداختم سمت شالم که بب یلیداد خ هیزود چشماشو بست و اونم تک یلیدوباره خ یول کنهینگاه م
گردنم معلومه!اوه. . . اوه . . . رفتم جهنم!شالمو  یدیگوشه شالم رفته کنار و سف دمیکه د کردینگاه م یبه چ

 اش!؟ هیچپم و گفتم : خب؟بق یپا یرو انداختمراستمو  یپا الیخیدرست کردم و ب

 !؟یبدون یمشتاق شد-

 !!شهیم یته سرکار بودنت چ یبدون یشد یسرکار مشتاق م ذاشتمیموقع شب م نیاگه شما رو هم تا ا-

-زدم بیزود به خودم نه یاومد ول یخوشم م تشیدونم چرا از جد یتر نم یبود و چشماش جد یاش جد افهیق

 نیا یتو دیزل زد به من و گفت : تو هم با یباند مواد مخدر باشه! همونطور جد ی!! مبارک سردسته نینگ
 !یکمک کن اتیعمل

 د؟؟؟یبا ؟؟؟؟من؟؟؟اونمیچ-

 !خوبه یلیخ یاگه کمک کن یول دیبا دیبله! البته نه با-

 و اگه کمک نکنم!؟-

 یکنیکمک م-

 ؟یخورد وسط سر من چ ریت هیشما  اتیاگه وسط عمل ؟اصالیقدر مطمئن نیچرا ا-

 !فتهین یقول دادم اتفاق یبه حاج-

 جنگ!؟ دونیوسط م امیمن به اعتماد قول شما ب یعنی-

مه  یکس یکن یو باز ینفوذ هیجنگ تو فقط قراره نقش  دونیوسط م یایب ستیگوش کن دختر خوب قرار ن-
 !شهیباعث ورود من به اون باند م
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 اون تو!؟؟ یبر یتون ینم یشما بدون کمک کس یعنی-

 نه-

 شما رو بفرستم اون تو!؟؟ یچه جور دیخب من با-

اشو برات  هیبق ایب یکمک کن یو خواست یدیرس جهیجاش بلند شد و گفت : اول خوب فکر کن اگه به نت از
 !یگ ینم یزیبه اون دوستت سارا هم چ یمونه حت یخودمون م نیموضوع ب نیدرضمن ا گمیم

باند موادمخدر!؟ بابا چرا  هی یتو ینفوذ هیشدم  یم دیمن با یعنیبهت مونده بودم .  یتو ی. . . بد جوررفت
کنم تازه من قرار بود همه  یقبول کنم!؟ معلومه که قبول نم دیرو داده بود!؟اصال من چرا با یاجازه ا نیهمچ

و قبول کنم پس  یمسخره باز نیا ستیقرار ن کهمن  یکارو نکنم! ول نیکرد که ا دیبه سارا بگم و اون تاک ویچ
گردش! بعد هم با  میر یم لیتعط هیدادم که فردا آتل امیتخت به سارا پ یبرم تو نکهی! قبل از اگمیبه سارا م

 .به خواب رفتم دهیسرگرد تازه از راه رس نیا اتیحس تمسخر عمل

* * * 

 نیجلو بسته که آست یمشگ یمانتو هیدوش گرفتم بعد  هیسرو حال بود  یلیخ شبیشدم بر خالف د داریب صبح
دسته بلند  فیهم انداختم ک دیو شال سف دیشلوار سف دمیپوش گرفتیخورد و مچ دستو م یهاش کش م

 شیقبل آرا یاز روزا شتریب کمیهم انداختم گردنم  نمیروش داشت و برداشتم و دورب دیسف یکه خط ها  میمشک
 . رفتم سمت در که خاتون گفت: کجا؟ رونیکردم و از اتاق اومدم ب

 ریسالم خاتون جون صبح بخ-

 صبحانه ایب ریصبح شما هم بخ-

 میخور یم یزیچ هیاونجا  رونیب میریخاتون جون با سارا م ینه مرس-

 ؟ هیآتل دیر یمگه نم-

 گردش میریم لهینه. . . امروز کار تعط-

 دیاظب خودتون باشزد و گفت : باشه در پناه خدا مو یلبخند خاتون

زنگ  نکهیقبل از ا دمیکه رس نایدر خونه ساراا یاومدم جلو رونیو از خونه ب دمیپوش مویپاشنه بلند مشک یکفشا
 یوا م؟یکه گفت: خب؟ کجا بر میبغل کرد گرویهم د دادیاونم خبر از شاد بودن م افهیق رونیسارا اومد ب زنمی
 !!یچه ناز شد شعوریب

 ادیمانتو چه بهت م نیا یتو هم ناز شد -

همراهش بود عادتمون  نشیو دورب فیمثل من هم ک یبود به شلوار و شال مشک دهیپوش یآب یمانتو هی سارا
 !!بود گردش بدون عکس هرگز

 کار داشت؟ یچ شبید اروی نیکه سارا گفت : خب چه خبر؟ ا میافتاد راه
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 کنمیم فیخوب همه اشو برات تعر یجا هی میحاال بر-

 ؟یبر یخوا یجا مک-

 م؟یصبحانه توپ بزن هی هیرستوران سنت میفکر کردم و گفتم : خب چه طوره اول بر کمی

 !اون کوه وسط ظهره یتو می!؟ چون تا ما برسگهیمنظورت ناهار د-

 !هاش محشره یزیچه بهتر د-

 .میمنم دستشو گرفتم و گفتم: پس بزن بر دیخند سارا

 یقشنگ تو یلیخ یرستوران سنت هی میدوست داشت یلیو خ نجایرستوران ا میخودمونو رسوند یدربست هی با
 کوه

 دایپ قیمثل آالچ یحالت هیشده بود و  دهیتخت ها پوش یمحوطه اش دو طرفش تخت بود و باال یتو میدیرس
 دادیبود که صداش لذت بخش بود و به آدم آرامش م یآبشار مصنوع هیتخت ها  یکرده بودانتها

 یدادم به چشت هی. تکمیسفارش داد مونویزیگذاشتم کنارمو شالمو مرتب کردم د نمویتخت دورب یرو مینشست
 شهیآدم آروم م شیو گفتم:آخ

بار هزارم  یاصفهانو برا یدنید یجاها یو همه  میکرد یم لیو تعط هیهفته آتل هیروز  هی یکاش به جا یآره... ا-
 میگرفت یو عکس م میگشتیم

 یبرا ینیکنار س ازیبه خوردن چشمم افتاد به پ مینده ام گرفت باالخره ناار آوردن و شروع کردحرف سارا خ از
 گفت رتیگرفتم دستم و گذاشتمش وسط سفره و مشتمو بردم باال که سارا با ح طنتیش

 !؟یکار کن یچ یخوا یم-

 !حورد کنم یدونیچاله م یها یو به روش داش مشت ازیپ نیخوام ا یم-

 !! زشتهنینگ ازویبذار کنار اون پ-

 زشته!؟ یو ملوس یدیسف نیبه ا ازیپ یکجا-

 !گم کار تو زشته ینم ازویپ-

 !و بخورم زشته ازیخوام پ یکه م نیا-

داشت  اجیاحت یتر یترک!به مشت قو هیاز  غیدر یول ازیپ یسارا مشتمو کوبوندم رو یتوجه به غرغر ها یب بغد
 الیخیو ازم گرفت و گفت: ب ازیبدبخت بکوبم که سارا پ ازیاز رو نرفتم و مشتمو دوباره اوردم باال تا به سر پ یول
 !کرد عتیهم ضا ازهیکه پ یدید زمیعز

همه  نییپا میومدیهمونطور که ارم ارم م نییپا مییایتا از کوه ب میو راه افتاد میناهار و خورد یخنده و شاد با
 بشیعج شنهادیو پ شبید نیکه عکسا و براش بردم تا هم یکردم از اون شب فیسارا تعر یبرا زویچ
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 ؟یکن یکه سارا گفت :چرا قبول نم میتخته سنگ نشست هی یرو نییپا میدیچهار بعدازظهر بود که رس ساعت

 چرا قبول کنم!؟-

 موفق بشه کمکش کن که بتونه یوارد اون باند بش ینفوذ هیخب قبول کن که به عنوان -

 بشه؟ یکه چ-

 !شتریباند موادمخدر کمتر معتاد کمتر ثواب ب هیخب -

 م؟ینیبب ویک دیبا میثواب کن مییما نخوا-

 !داره دختر جانیکردم اصال ه یتو بودم قبول م یاگه من جا یول-

 /!داره جانیمردن ه یکجا-

 !؟؟یریمیم یگقته تو بر یحاال ک-

 ترسم یترسم سارا...م یم-

 چهل ستون مینامعلوم...اصال ولش کن پاشو بر انیپا هیخب آره...ترسناکه! به -

 میباشه...بر-

 یم یچه کار میبود یکیاون  یکه اگه هر کدوم جا میکرد یفکر م نیبه ا میداشت دیشا مینگفت یزیچ ریمس تمام
بزرگش بهم  ی. ستون هایو خارج یرانیکننده ا دیشلوغ و پر از بازد شهیچهل ستون مثل هم میدیرس میکرد

 خیکردند و االن به تار یم ینجا زندگیا ییآدما یزمان هیکردم  یکه فکر م نیداد هم یاحساس غرور و افتخار م
 دمیاز پشت سرم شن ییگرفتم دستم و باال نبرده صدا نموی. دوربدیبخش یم جانیبهم ه وستنیپ

 رمینظره بگم نیعکس به ا هیتونم از خود شما هم  یم دییاگه بخوا-

بگم  یزیکه من چ نیا یداشت به جا یبانمک افهیپسر قد بلند و بور ق هیبود  یک گهید نیسمت صدا ا برگشتم
 !شهیم یمطمئنم که عکس فوق العاده ا باوملوسیز افهیق نی... با ایتا برگشتم چشماشو گرد کرد و گفت : وا

 دمیآشنا شن یصدا هی ندفعهیبگم ا یزیاومدم چ تا

 !رمیعکس فوق العاده بگ هیمنظره ازش  نیو ملوس کنم و با ا بایخودتم ز افهیق یخوا یم-

 الیخیسرگرد بود!ب شبیکه تا د نیا ؟؟یعل ؟؟ی!؟ چکردیکار م یچ نجایا یو کنارمو نگاه کردم عل دمیچرخ
 با حرص گفت یپسره شد آروم ول نهیبه س نهیس یدفعه عل هیبگم که  یزیشدم و خواستم چ اتمیذهن

 !نکردم یاثر باستان هی نجایبزن به چاک تا خودتو هم ا-

 گفت تیبرگشت عقب و با عصبان یزود رفت عل یلیکرد خ یکه داشت سکته م چارهیب پسره

 !؟یشیاز اطرافت غافل م یریگ یعکس م یوقت شهیهم-
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که به  دمشیگشتم د یدنبال سارا مبه دور و برم انداختم پس سارا کجا بود! همون طور که با چشم  ینگاه هی
 تعجب کرده بود یحساب ومدیطرف ما م

 افتاده؟ یس...سالم...اتفاق-

 و سالم کرد بعد پشت به ما راه افتاد و گفت نییسرشر انداخت پا یعل

 !ایحرفام ب هیبق دنیشن یبرا-

بودم  دهیند نویماش نیتاحاال ا نیماش هیبه  میدیرس میپشت سرش راه افتاد یو سارا مثل عروسک کوک من
 مال خودش بود؟ یعنی

 نیجلو باز کرد و گفت:بش در

پل  یو سه پل رو یشد رفت سمت س یم کیاجبار نشستم و سارا هم عقب نشست هوا کم کم داشت تار به
 شروع کرد به حرف زدن میشروع کرد به قدم زدن من و سارا هم کنارش بود

فروشگاه  هی یدر لحظه حواست به صدجا باشه!مثال قرذاره تو دیبا یحواس جمع باش یلیخ دی! باینمره منف هی-
 !یکار کن ینفوذ هیبه عنوان 

 د؟یستادیچرا ا هیکه برگشت و گفت : چ میبود ستادهیو سارا ا من

کردم سارا هم اومد و کنارم  زونیپل و نشستم و پاهامو آو یاز قسمت ها یکیتوجه به حرفش رفتم سمت  بدن
 اومد و اون طرفم نشست یبعد هم عل قهینشست چند دق

داره اونجا واقعا  یادیز یبزرگ که فروشنده ها یشیفروشگاه لوازم آرا هیفروشگاه که راه نفوذ ما به اون بانده  هی-
 ییها یدن دست مشتر یونا ممواد و ا یعنیاونجا تو باغن!  یدوتا از فروشنده ها یفروشن ول یم یشیلوازم آرا

حاال که  یسارا خانم قرار نبود بدونن ول دونفرهبا اون  یتو دوست یکه پاتوقشون اون فروشگاهه.هدف اصل
 باشن و کمک کنن شونمیبهتر که ا دونهیم

 ؟یبه جلو خم شد و گفت:مثال چه کمک یکم سارا

 رهیبگ نظرر یکه برامون فروشگاه ز یکس میعکاس داشته باش هیالزمه که -

 شه؟یم یمن گفتم:بعدش چ ندفعهیتکون داد و ا یسر سارا

 یبا اود دوتا دختر بکن یدوست یتمام تالشتو برا دی...تو بایچیه-

 ؟یاگه دوست نشدن چ-

 .ادیم رشونیهم گ یشتریخودشون پول ب شیپ ارنیو ب یاونا خورده فروشن اگه بتونن افراد-

از درد و مشکالتت گفتن  یکنیشروع م یشد کیمدت که بهشون نزد هیو ادامه داد:بعد از  دیکش قینفس عم هی
بعدش  یپول دار بش یدر مدت کوتاه یجور هی یدار ازینامزدت پول نداره و تو ن یول یقرار ازدواج کن نکهیاز ا
 !نه ایبا اوناست که تو رو وارد باندشون بکنن  گهید
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 ؟یخب اگه راه دادن چ-

من و وارد اون  ینجوریو ا یکنیم یمعرف ارهیکنه و پول درب یخواد کار یموقع من و به عنوان نامزدت که ماون -
 یکن یباند م

 ؟یمن با اون دوتا دختر نگرفت چ یخب اگه از همون اول نقشه دوست-

 !فتهیاتفاق ب نیا یبذار دیتو نبا-

 !؟؟دیکن یخودتون استفاده نم یشما چرا از مامورا-

 منتظرم نیماش شیمن پ دییایسوالمو جواب بده گفت:زودتر ب نکهینگاه بهم انداخت و بلند شد بدون ا هی

 که آروم گفتم میشده بود رهیزدم نه سارا به آب خ یم ینه من حرف رفت

 ه؟ینظرت چ-

 من موافقم-

 ..سارا یول-

و منم قراره عکس  یفروشگاه کار کن هی یافته تو فقط قراره تو ینم یکن اتفاق ن؟باورینگ یترسیم یتو از چ-
 نیبندازم .هم

راه  یعل نیو به به سمت ماش میرو بزرگ کرده بود بلند شد هیقض یحق با سارا بود و من الک دیدونم شا ینم
 گاریزدم که برگشت داشت س نیچند ضربه به سقف ماش نیداده بود به ماش هیپشتش به ما بود و تک میافتاد

باعث شد  نینداشتم هم یخوبحس  یگاریس یدونم چرا نسبت به آدما ینم هیگاریدونستم س ی! نمدیکش یم
پاهاش له  ریز گارشویته س دیکش قیفرستاد و چندتا نفس عم رونیب گارشویهم بره.دود س یتو شتریاخمام ب

 .و باز کرد و نشست نیکرد در ماش

 میشیم ادهیجا پ نیسر کوچه که گفتم :ممنون ما هم میدیرس

 چرا؟؟-دیتعجب نگام کرد و پرس با

 میگردیاالنم تنها بر م میما تنها رفت ننیخواد ما رو با هم بب یچون دلم نم-

 گرانیبه د دیخونه سارا نگه داشت و گفت:نبا یکوچه جلو یتو دیچیتکون داد و بدون توجه به حرف من پ یسر
 !شهیم داتونیخونه من پ شتریبه بعد ب نیاز ا دیداشته باش یکار

 خونه شما!؟؟-

 دم ودستگاه دارم ی!درضمن من کلگهید میالزم دار ییگرد هما یبرا ییجا هیآره محل کارمونه!-

 ؟؟یدم و دستگاه چ-

 گفت یبشه عل ادهخیپ نکهینگفت که سارا در باز کرد و قبل از ا یزیچ
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 فردا صبح منتظرتونم-

 ه؟یآتل-

 کرد لیرو تعط هیآتل دیمدت با هیشرمنده تا -

 میهمه سفارش دار ل؟اونیتعط-

 دیبسپار گهید هیآتل هیبه  دیتون یم-

 رهیگ یم لیآشنا سراغ دارم کارامونو تحو هیآتل هیگفت:آره من  سارا

نبود!سارا  بیاصال عج گهیکه د یکی نیافتاد ا یم بیعج یاتفاقا یروزا به اندازه کاف نیا گمینداشتم که  یزیچ
شدم و  ادهیپ یحرف چیخونه ما و خونه خودش نگه داشت منم بدون ه نیماب نیم ماشرفت داخل خونه و اون

 .وارد خونه شدم

*** 

 یاز دوستا یکیخونه  رهیگذاشته بود که م ادداشتیکس خونه نبود خاتون  چیشدم ه داریکه از خواب ب صبح
هم  یشال مشک هیمانتو بود و تنم کردم  هیشب بایرنگ که تقر یلباس صورت هیدوش گرفتم  هیمنم  شیمیقد

 انداختم و به سارا زنگ زدم

 ...الو...سالم...سارا خانم-

 ریسالم ...صبح بخ-

 ؟یآماده ا-

 ؟یآماده چ-

 !رفتن خونه سرگرد-

 !آره چه جورم-

 !!سارا-

 خب! من االن پشت در خونه شمام یلیخ-

 پس صبر کن اومدم ؟یجد

!که در واقع  میخونه سرگرد شد یو راه میخونه ما بود با هم دست داد یکوچه سارا جلو یرسوندم تو خودمو
جواب  نکهیسارا زنگ زد چند لحظه بعد بدون ا میداشتیبر م یچند قدم تا در خونه روبه رو دینبود!فقط با یراه

کس نبود بدون سروصدا  چیداخل ه نیهم باز بود آهسته رفت یدر ورود میکرد یو ط اطیبده در باز شد ح فونیآ
 میاونجا نشست یمبل ها یرو

 سالم خانوما-
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بود و  دهیچوش یشرت و شلوار اسپرت مشک یت هیبود  پیخونه هم خوش ت یتو نییپا ومدیاز پله ها م داشت
معلوم بود! از  یدرشتش به خوب کلیو ه یبود اندام ورزش دهیشرتش پوش یت یهم رو ینفت یآب رهنیپ هی

 د؟یخور یم ییرفت سمت آشپزخونه و گفت :چا میو جواب سالمشو داد میشدجامون بلند 

 سارا گفت :ممنون

 بخورم ییچا هی ومدی یمنم که صبحانه نخورده بودم بدم نم

 دییایمبل ها اومد بعد گفت : خب ب کیو تانزد رونیگاز بعد از آشپزخونه اومد ب یو گذاشت رو یکتر نکهیا مثل
 رو نشونتون بدم ییزایباال تا چ

 یگفت انجام م یاون م یهرچ یآدم اهن میخودش رفت سمت پله ها من و سارا هم که انگار شده بود بعد
 میباز کرد و رفت داخل من و سارا همون جا مونده بود دیاتاق بود درشو با کل هیراه رو  یباال انتها میرفت میداد

 !گهیداخل د دییایب -که صداش از داخل اتاق اومد

سه تا  وارید یموند! رو یمثل مرکز کنترل م ییجا هیداخل دهنمون از تعجب باز مونده بود  میهم آروم رفت ما
کنارش بود  سیک هی یاول زیرفت سمت م یقرار داشت عل زیدوتا از اونا دوتا م رینصب شده بود و ز توریمان

خنده ار شده  یلیمون خ افهیفکر کنم ق ردهم روشن شد برگشت و ما رو نگاه ک زیم یباال توریروشنش کرد و مان
 !بود چون اون سرگرد بداخالق خنده اش گرفته بود

 !؟دیاریدرب یمن جاسوس باز یبرا دییخوا یم ینجوریا-

 دیو با دقت گوش کن دینیاشاره کردو گفت :بش یبه دوتا صندل بعد

 .عکس بود هیکه نشون داد  یزیچ نیکرد و اولبه اسم )شب پرواز( باز  لیفا هی

 ساله بود 55 بایمرد تقر هی عکس

اطالعات ما االن  نی.البته طبق آخرهیاریاسفند وشی.اسمش دار یبهش نفوذ کن دیکه با هیباند یسردسته  نیا-
 دهیو تمام کارها و پسرش انجام م ستین رانیا

اومد  یداشت و اصال بهش نم یجذاب افهیساله ق 30ای28 بایپسر تقر هیرو نشون داد .عکس  گهیعکس د هی بعد
 !که خالف کار باشه

 ینفوذ کن دیفر کیکه تو تا نزد میاالن اصفهانه البته ما انتظار ندار یاریاسفند دیخانه. فر وشیپسر دار نیا-
درباره  یاطالعات میکه بتون میبرس ییکه ما به آدما نیاجازه مالقات با اونو نداره هم یو هر کس هیچون کار سخت

 !هیکاف میاریجنسا شون به دست ب لیزمان تحو

 !!؟گهیسخته د یلیخ هیکاف نیا-

 ...و نگاهم کرد باز هم همون نگاه نافذ برگشت

 یانجامش بد یتونیتو م یآره ول-
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 ییدختر بود به نظرم قشنگ اومد پوست گندومگون چشم ها هیرو نشون داد عکس  گهیعکس د هیو  برگشت
 .داشت که حالتشون خمار بود یعسل

فروشگاه تا  یتو یاون دخترا یاصفهان داره از سرپرست گاهیپا یاسمش آوا است حکم آچار فرانسه رو تو نیا-
گفته  دیبه فر نیمحرمانه توسط هم یچون اخبار ها برنیها هم ازش حساب م یلیخ دیبا فر کشیرابطه نزد

 !شهیم

عکس از  یسر هیباند داشتن و مهم بودن بعد هم  نیا یتو یسمت هیبودن که  ییهم از آدما یبعد یها عکس
 نیباشم! تمام حواسم به ا دهیبودم که فهم دواریام یعنی دمیمختلف همه و فهم یها  عتیو موق دیفر یالیو

ثابت  سیجوجه پل نیبه ا دیبتونم! با دیتونم!؟ با یخودمو به اون باند برسونم اصال م دیبا یبود که من چه جور
 !جوجه نبود هی! خنده ام گرفت ظاهرش که اصال شبسیتونم!جوجه پل یکنم که م

 خان!؟ نیمن خنده داشت نگ یحرف ها یکجا-

 د؟یمن بود ؟بایچ-

 یچیبه اطراف تکون داد و گفت ه سرشو

 م؟یشروع کن یاز ک دیخب حاال با-

 !از فردا-

 فردا؟؟؟-

 زوده؟-

 !کم نه-

 یکه برا یگیداخل و م یریسمت فروشگاه شما م میر یندارم . فردا م یادیشده من وقت ز ریهم د یلیخ یول-
 یکار اومد

 ؟یندارن چ یازیخب اگه اونا گفتن که به کارگر ن-

 !زدن شونویازمندین یآگه شهیاوال کارگر نه و فروشنده! دوما خودشون پشت ش-

 !سوراخ شد یدفعه از جاش بلند شد و گفت : اوه... فکر کنم ته کتر هی بعد

و گرفته بود و  یدسته کتر ییرایپذ یتو میدیرس میگرفت شیما هم راه پله ها رو در پ رونیاز اتاق رفت ب عیسر
نبود آبش  یحواسم به کتر دیبخشو گفت:ب دیو آب سرد و باز کرد روش!خند ییظرف شو نکیس یانداختش تو

 تا ته بخار شده

مقدمه گفتم: اون  یب ادیب گهیاز همکارام قراره تا چند وقت د یکیاون حرفش افتادم که گفت  ادی یدفعه ا هی
 اد؟یم یاون ک د؟یگفت یهمکارتون که ازش م یکی

 !سوالمو از چهره ام بخونه نیا لیخواست دل یم دیو چند لحظه نگاهم کرد شا برگشت
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 یاون فروشگاه ثابت شد یشما تو ی.وقتگهیچند وقت د-

سارا  یاپن خم کرد اروم بازو یخودشو رو یگاز اومد سمت اپن و کم یو پر آب کردو گذاشت رو یکتر دوباره
 دیچیپسرم  یکه صداش تو کردمیاشو حس م رهینگاه خ میاز اپن فاصله گرفت کمیعقب و  دمشیگرفتم و کش

 !یمقنعه هم سرت کن یو معمول یکت یبا مانتو ها یبپوش نیج ای یمدت شلوار ل نیا یتو یمجبور-

 بلند گفتم بایتقر ییبا صدا کردیم دادیچهره ام ب یتو تعجب

 !کنم ینم یکار نی!؟؟ من همچدیکار دار یمن چ دنیبه طرز لباس پوش گهید-

 چشمام و گفت یشد تو رهیلبخند جذاب خ هی با

 !فروشگاه یریو م یپوش یو همون طور که من گفتم لباس م یکنیکار و م نیچرا تو ا-

بود که منو  یاون نگاه چ یدونم تو ینشست نم وجودمیاول هم تو  یکه دفعه  یهمون ارامش...آرامش دوباره
 !کردیحد آروم م نیتا ا

 ما نشست یدرست کرد و اومد روبه رو و ییمبل اونم باالخره چا یعقب رفتم و نشستم رو عقب

 !ندارم یکه گفت ییلباسا نیمن همچ یول-

 ؟؟یجد-

 !!شلخته است پشیاصوال ت نیگفت:آره...نگ سارا

 دیخر میکه بر میآماده بش دیبر دیتونو بخور ییخب چا یلیگفت:خ یاصطالح سارا خنده امون گرفت عل از

 ؟؟یچ دیخر د؟؟ی:خرمیو سارا هم زمان گفت من

 !که گفتم یی!خب همون لباسادمی! ترسدیکن یم نیبابا شما چرا همچ یا-

 سوم فصل

شد  یکه کنارش دوتا بند داشت و پشت سر محکم م یو مقنعه مشک یبه همراه شلوار مشک دیسف یمانتو
خاتون  نییانگاه آخر و به خودم انداختم از پله ها اومدم پ نهیآ یهم برداشتم و تو یساده مشک فیک هی دمیپوش

 من اومد کیاپن و نزد یاونو گذاشت رو دیدستش بود من و که د ریظرف پن هی

 ادیلباسا بهت م نیخاتون فدات شه چقدر ا یاله-

 اد؟یخدا نکنه خاتون جونم حاال واقعا بهم م-

 !یاصال مثل بچه ها شد یماه شد یلیآره مادر جون خ-

 و گفتم:حداحافظ خاتون جون دمیلبخند زدم و رفتم جلو گونه اشو بوس هیکج کردم و  سرمو

 ا... دختر صبحانه؟-
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 ندارم لیممنون م-

با صفا  اطمونیچقدر ح اطیح یرفتم تو دمیبرداشتم و پوش یجفت کتون هی یاز جا کفش یا گهیحرف د بدون
 یصبرانه منتظر گل ها یمن ب یول سرخ باغچه امون باز شده بودند یبود گل ها بهشتیارد یشده بود آخرا

کردم همزمان با من در  بازشدم و در  اطیح یادامه صفا الیخی...ب شدمیبا اونا مست م شهیبودم که هم اسی
و  نییرفت پا یکنار شهیبودم که ش ستادهیا یهمون جور رونیاومد ب نشیهم باز شد و ماش یخونه عل اطیح

 سرشو خم کرد و گفت

 ریسالم صبح بخ-

 ریسالم صبح شما هم بخ-

 نیبش ایب-

 !؟؟نجایا-

 !سر بنده یرو دیدار ارینه...اخت-

 !کوچه یبود تو نیمنظورم ا-

 !دیاونجا سوار ش دییشما بفرما اطیح یبرگردونم تو نویماش یخوا یم-

 ..یمن اصال دوست ندارم کس-

 ریچون د ی! حاال هم بهتر زودتر سوار شستیاصال مهم ن زایچ نیهم گفتم ا گهیبار د هی یگوش کن دخترحاج-
 !شهیم

فقط سرشو  دمیمحکم بهم کوب نوی! نشستم و در ماشگرفتمیروز حالشو م هی دیبودم با یعصبان یلیدستش خ از
و باز کرد و اومد  اطیرفت که همزمان سارا هم در ح نایخونه سارا ا یآروم تا جلو یلینگفت خ یزیتکون داد و چ

 ! مردمیسروحال بود برعکس من که داشتم از استرس م یلینشست خ نیداخل ماش

 ریبخ یسالم صبح همگ -سارا

که مجهز  نمیبیسارا خانم...م رینگاه کرد و گفت:صبح شما هم بخ نهیلبخند سارا از آ هیو  ییبا خوش رو یعل
 !نیاومد

خوام امروز چندتا جا و امتحان کنم  یم گهیکه گردن سارا بود اشاره کرد سارا هم گفت: آره د ینیبه دورب بعد
 خوبه یعکاس یکجا برا نمیبب

 !رنیبگ ادیها  یخوبه بعض یلیابروشو باال انداخت و گفت: خ یعل

 !کار کنن یها بلدن چ یو فوت کردم و گفتم: بعض نفسم

 دوارمیرخم کرد و گفت :ام میبه ن ینگاه



 

 
39 

 هیسر  یکرد ! عل یام م وونهیکنم که استرس داشت د ینزد اعتراف م یکس حرف چیبه فروشگاه ه دنیرس تا
 میدیو گفت رس ستادیا ابونیخ

 به اطراف چرخوندم سرمو

 !؟نمیب یاطراف نم نیا یفروشگاه چیپس چرا ه-

 !ستین ی. البته راهیبر ادهیپ دیراه و با هیبق ابونهیخ نیفروشگاه وسط هم نکهیبه خاطر ا-

لبخند  هیعقب بود نگاه کردم  یصندل یو سارا که رو دمیشد چرخ یدستم مچاله م یداشت تو فمیک ی دسته
فشار داد  نانیزد و با اشاره چشم بهم گفت که اروم باشم دستمو دراز کردم و از پشت دستمو گرفت و با اطم

 ...بخش بود یچقدر سارا و دوست داشتم و حضورش برام گرم

 دیچیگوشم پ یتو یعل یبود که صدا رونیپام ب هیدر باز کردم هنوز  در و گرفتم و رهیطرف در دستگ دمیچرخ

 ...نینگ-

 تن صداش فرق داشت...؟؟ چرا

که شک  یکن استرس نداشته باش یلباش بود و گفت:آروم باش سع یلبخند رو هیطرفش  دمیچرخ آروم
 ...من به توئه دی...تمام امیتونینباشه تو م زیبرانگ

 .شدم ادهیپ نیلبخند زدم و از ماش هیآرومم کرد سمو تکون دادم  یآرامش دهنده نبود ول یلیهرچند خ حرفاش

 یشیاسم )لوازم آرا یاون به بزرگ یبود رو یا شهیدر بزرگ داشت که تماما ش هی ستادمیفروشگاه ا یرو روبه
فروشگاه  نیدر ا یگنفر خانم جهت فروشند کی)به  دمیکاغذ د هی ی( حک شده بود کنار در ورودبیس یبهداشت

 (میمند ازین

وجود داشت که پشت تمام اونا  نیتریبه حالت و ییشخوانهایو وارد شدم دورتا دورش پ دمیکش قیعم ینفس
تا فروشنده داشت دروغ نگفتم ! 30تا 20اگه بگم در نگاه اول حدود  دیرس یبود که تا سقف م ییقفسه ها

 هی ستادمیبودم و اسمش ژاله بود رو به روش ا دهیکه عکسشو د یدختر شیرفتم پ میراهمو بلد بودم مستق
 د؟یالزم دار یچ دییو راه اتنداخت و به من گفت :بفرما یمشتر

 کار یاومدم ...برا یاون آگه یسالم...راستش من برا-

 مسئول فروشگاه شیپ یبر دیبه من انداخت و گفت :با ینگاه

 کجا هستم-

 اونجا یبر دیاونجاست.با-

بعد  نییخورد روبه پا یفروشگاه بود و چندتا پله م نیسالن ا یو بهم نشون داد که انتها ییحرکت دست جا با
 ریخانم مسن اونجا نشسته بود رفتم جلو و گفتم:سالم خانم ...صبحتون بخ هیاونجا قرار داشت  زیم هی

 به من انداخت یکه جلوش بود بلند کرد و نگاه ییفاکتور ها یاز تو سرشو
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 د؟ییبفرما-

 دیکه پشت پنجره زد یهمون آهگ یکار اومدم برا یمن...من برا-

 چشمش جابجا کرد و گفت:چند سالته؟ یکه داشت و رو یبادوم نکیع

 و سه ستیب-

 ؟یدرس خوند-

 !نکردم دایبله... درسم تموم شده...منتها کار پ-

 ؟یدار ییاشنا یبا فروشندگ-

 دارم ازیکار ن نیبه ا یلیمن خ دیباور کن رمیبگ ادیدم زود  یقول م یتا حدود-

که سرمو  دیطول کش یخودم کم ینگاهش رو ستادیمن ا یرو به رو زیطرف م نیجاش بلند شد و اومد ا از
کنم  یقبول م میدار روین هیبه  یفور ازیکردم قبول کنه که گفت:چون ما ن یو تو دلم دعا دعا م نییانداختم پا

 یوب انجام بدکارتو خ دیبا یول

 گفتم :بله...بله حتما عیشدم و سر خوشحال

 ؟یخوند یتکون داد و راه افتاد سمت همون دختره منم پشت سرش راه افتادم که گفت:حاال چ سرشو

 بله؟؟-

 ؟یخوند یدانشگاه؟دانشگاه چ-

 یهنر..عکاس-

 ه؟یاسمت چ-

 منم گفتم میمستعار استفاده کن یاز اسم ها ستیگفته بود که الزم ن یعل

 ایک نی...نگنینگ-

 که گفت: ژاله؟؟ میستادیژاله ا یبه رو رو

 بله خانم مودت-

 خوب بهش نشون بده زویاست همه چ دایآ یدختره از امروز جا نیا -

 راحت التونیچشم خانم مودت خ-

هم رفت ژاله دستشو  و دور زدم و رفتم کنار ژاله خانم مودت نیتریمنم کل و نیتریاشاره کرد برم پشت و بعد
 میباش یهمکار و دوست خوب دوارمیبه سمتم دراز کرد و گفت:ژاله هستم ام

 !وارم دی...امنیدستشو فشردمو گفتم:نگ منم
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 خودکار گذاشت جلوم و گفت پرش کن بعد دوباره رفت هیفرم با  هیموت برگشت  خانم

که برات بد  یاریکن لجشو در ن یبرن! سع یهمه دخترا ازش حساب م نجاستیخانم مودت مسئول ا-ژاله
 !شهیم

 ...اون فروشگاه شدم یروش لبخند زدم و مشغول پر کردن فرم استخدامم تو به

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

داد و  هیشد و کنار در آن تک ادهیپ نیاز ماش دیرس یکالفه به نظر م یگذشت عل یم نیاز رفتم نگ یساعت مین
 برگشت و نگاهش کرد یشد عل ادهیدوخت سارا هم پ ابانیچشم به خ

 هست که بشه عکس گرفت ییاطراف فروشگاه جا نمیرم بب یم-سارا

 زنمیبزن نه شمارشو بده خودم زنگ م نیزنگ هم به نگ هیمتوجه بشه  یکس دیمراقب باش نبا یلیخ یباشه ول-

 یگرفت عل شیرا در پ ابانیداد بعد خودش راه خ یه علرا ب نیرا درآورد و شماره نگ لشیموبا یبدون معطل سارا
 .دیچیبوق در گوشش پ یشماره را گرفت و صدا

 بله؟-

 شد؟ ی؟چیکنیکار م یخشک و خشن گفت:معلوم هست اون تو چ یبا لحن دیکش یذاحت نفس

 دیقبل به گوش رس یآرام تر از لحظه ا نینگ یصدا

 شما؟؟-

 !؟کنهیم رییصدام پشت تلفن تغ نقدریا-

 !یعذاب نکش گرانیخودت به د یادآوری یبرا نقدریکن تا ا یخب خودتو معرف ؟ییاوا..شما-

 شد؟ ی! حاال بگو چشنهادتیممنون از پ-

 استخدام شدم-

 ...نیواقعا؟؟ آفر-

 کنمیامروز شروع م نیکارمو از هم-

 یکن تمام اطراف فروشگاه و تو ذهنت بسپار یخووبه. سع-

 خداحافظ ستین یباشه. اگه کار-

 ...نیخداحافظ....نگ-

رفته بود خوشحال  شیخوب پ زیکه همه چ نیاز ا دیگفتن او را نشن نینگ یصدا گریارتباط قطع شد و د یول
به  یشد عل نیربع بعد سارا وارد ماش کیشد  رهیفروشگاه خ ابانینشست و به خ نیبود برگشت و داخل ماش

 عقب برگشت و گفت:چه خبر؟
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 ن؟یاول نگ-

 استخدام شده کارشم شروع کرده-

سوپر مارکته که طبقه  هیفروشگاه  یکردم روبه رو یچندجا و بررس هیرفت.منم  شیچه خوب. خوشحالم خوب پ-
کنم فکر  یراه رفت و عکس گرفت!ول شهینم یجور یشلوغه و هم ابونیخونه است خ هیاون سوپر مارکت  یباال

 نظر داشت ریاز اون خونه بشه فروشگاه ز

از اون خونه استفاده  شهیم ی...خب حاال چه جوریباهوش یلی... خنیبه سارا نگاه کرد و گفت:آفر رتیبا ح یعل
 کرد؟

 یرفت پشت بوم و از اونجا استفاده کرد احتماال پشتش پله اضطرار شهیم یرفت ول شهیداخل خونه که نم-
 میدار تریبا لنز قو نیسرس دورب هیبه  ازیداره!فقط ن

 ...باشه-

 .را به حرکت درآورد نیتکان داد و برگشت استارت زد و ماش نییبه باال و پا یسرش را چند بار بعد

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

به نظر  یگرم دختر مهربون و خون یبه ظاهر خوب بود با ژاله خوب بودم و البته هنوز اول کار بود ول زیچ همه
 ینم حیبود چندان مل بایکه اسمش ز یکیاون  افهیق یول ختیر یشد باهاش طرح دوست یم یبه راحت دیرسیم
 !زد

که من مسئول فروششون بودم بهم داد به  یکامل از وسائل ستیا هیتمام اجناس و بهم گفت و  متیق ژاله
ها رو با هم اشتباه نگم! مخصوصا من  متیکردم که مارک ها و ق یحواسم و جمع م دیبود با ینظرم کار سخت

 یراس فروشگاه بودم م ییجورا هی قایاومده بودم! سرمو به اطراف چرخوندم من دق یا گهیکار د هی یکه برا
 نمیفروشگاه و گرفته بودن بب طیتونستم همه رو که دور تا دور مح

چندتا پله وجود داشت که احتماال  زیخانم مودت کنار م زیبه م یدیرسیم یرفت یمتر م 40تا30 هیکنار خودم اگه  از
نبود همه جا پر بود از  یخاص زیچ گهیبودم د ستادهیکه االن من کنارش ا یواریبه سمت همن پشت د رفتیم

 !که معما شده بود اون پله ها بود یزیقفسه تنها چ

 یدزنیرفتم تو کار د یم اوردمیم ریهم گ یکاریبود تا وقت ب یها گذشت کار خسته کننده و کسالت آور ساعت
 نیا صیاومد که مواد بخوان هرچند تشخ یهمه موجه بودن و بهشون نم ومدنیکه م ییها یمشتر بایژاله و ز

بود که  هیدق ستینه و ب تساع شدیم لیتعط میبه عهده من نبود! فروشگاه راس ساعت نه و ن گهید یکی
 !بود یبلند شد بازش کردم از عل میگوش امکیپ یصدا

 (منتظرم ابونیشد سر خ لیفروشگاه که تعط)

چرا که نه! گم  ؟خبیتنها بر یخوا ی.نکنه مدادیذهنم جواب خودمو م یتو یزیدنبالم ؟چ ادیم یعنی ؟یچ یعنی
 . رفتم و نداشتم ادهیسوار شدن و پ یخوب شد حوصله تاکس ییجورا هیخب  ی!ولشمیکه نم
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 یخداحافظ میمن بودن و با هم آشنا شده بود کیکه نزد ییتموم شد و از شر فروشگاه راحت شدم از کسا باالخره
بودو دستاشو کرده بود  نییبود سرش پا ستادهیچراغ برق ا ریت هیکنار  دمیو د یعل ابونیکردم و رفتم سمت خ

حضورمو حس کرد  ستادمیوش اجل رفتم دیاومد!منو ند یمعصوم به نظر م ینجوریشلوارش چقدر ا بیداخل ج
 چشمام یسرشو آورد باال و نگاهش افتاد تو

 چه طور بود؟-

 !هیتکون دادم و گفتم:خسته کننده.شغل مزخرف نیبه طرف سرمو

 ؟یپس خسته شد-

 شونه ام جابجا کردم و اطرافم و نگاه کردم یرو فمویاوهوم...بعد ک-

 ؟یکجا پارکش کرد نمیب ینم نوی.ماشمیبر-

 !خونه اطیح تو-

 ؟یاومد یبدون ماش یعنی؟؟یچ-

 !آره

 !؟؟یذار یجا م نتویکارواشم ماش یری! نکنه میآورد یسرگرد خب خودتم نم یدیزحمت کش-

نداره!  نینامزد آس و پاس که ماش هیجلو آروم گفت: دیخودشو کش یخنده کم جون نشست کم هیلباش  یرو
 یبعدشم با تاکس میر یم ادهیپ یاصل ابونیتا سر خ

مشکوک  یدر باره فروشگاه و پله ها میبرس یاصل ابونیاز نهادم بلند شد به ناچار دنبالش راه افتادم تا به خ آه
 یحرف چیه گهید ارمیاون پله ها رو درب یو فروشنده هاش گفتم اونم با دقت گوش کرد و گفت که زودتر ته و تو

 ادهینگه داشت پ یخونه ما و خونه عل نیداخل کوچه و ماب دیچیپ یتاکس میبود یداخل تاکس شدیم یمدت مینزد
 یو به اندازه همون تاکس میبود ستادهیهم ا یشد روبه رو ادهیو حساب کرد و پ یهم پول تاکس یشدم و عل

 فاصله بود گفتم نمونیب

 ...فردا صبریشب بخ-

 بگم ییزایچ هیخوام  یم دییایبا سارا منتظرتونم ب گهیساعت د کیقطع کردو گفت: حرفمو

 !11ساعت  یعنی گهیساعت د هیوقت شب!؟  نیا-

 ما شب و روز نداره منتظرم یبرا-

 !سمت خونه اش و منم مثل قبل مجبور به اطاعت از جناب سرگرد شدم رفت

کردن سالم کردم و رفتم سمت پله ها که  یداخل خونه بابا و خاتون نشسته بودن و داشتن صحبت م رفتم
 بخور ایگفت:شامت گرمه مادر لباستو عوض کن ب خاتون

 چشم-
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افتاده بود  یپرده اتاق عل دمیپرده رو کنار کش ستادمیرمق وارد اتاق شدم رفتم سمت تلفن و پشت چنجره ا یب
 کرد بعد از سه تا بوق سارا تلفن اتاقشو جواب داد یو مشخص نم یزیو چ

 طور بود؟ ؟چهیشد؟چه کارا کرد یچه خبر؟چ ینیسالم نگ-

 پشت پنجره ایجواب دارن!االنم ب هی بایتقر یکه گفت نایبپرس! بعدشم همه ا یکی یکیسالم...چه خبره -

 دهیپنجره ها به صورت مورب د یبودول ادیفاصله خونه ها ز ییجورا هیکه  نیهم پرده اتاقش و کنار زد با ا سارا
سارا با  شمیپ ایب یعنیرمز بود  هی نیش و روشن کردم ابلند کنار پنجره رو سه بار خامو هیشدن آباژور پا یم

 تعجب گفت:االن!؟

 هم شیپ میاومد یموقع م نیخب آؤه قبال هم ا-

 امیآره باشه االن م-

 یخونه عل میبر دیبا رونیب امیمنم م11نه...صبر کن بذار ساعت -

 چرا اونجا؟-

 دونم گفت کار داره ینم-

 گهید قهیباشه پس تا چهل و پنج دق-

 باشه فعال-

شال  هی دمیپوش دیشلوار سف هیداشت و با  دیف هیقرمز که حاش کیتون هیقطع شد رفتم سراغ کمدم  تماس
 11ربع مونده به  کیو غذا کشدم و خوردم  یصندل یآشپزخونه شالم و انداختم رو یقرمر هم برداشتم رفتم تو

سرم مرتب کردم  یبود شالمو رو نمشغول روزنامه خوند بلند شدم ظرفمو شستم خاتون رفته بود بخوابه و بابا
 ... و گفتم:بابا من

 ؟ یخونه عل دیریم دیبا سارا دار -

 ...تعجب نگاش کرمو گفتم:آره...از نظر شما با

 دیو کمکش کن دیدارم تو رو سارا هم مواظب باش نانیمن بهش اطم هیپسر خوب یعل-

 گرویبود دست هم د دهیخونه خودمون رس کیسارا نزد رونیمدم بتونستم سرمو تکون بدم از خونه او فقط
از  نییپا ومدیاز پله ها ن گهید نباریداخل ا میباز هم مثل قبل همه درها باز بود رفت یخونه عل میو رفت میگرفت

 همون باال گفت

 باال دییایب-

 ومدنشستهیاسم بهش م نیباال سمت همون اتاق که من اسمشو گذاشته بودم اتاق فرمان! به نظرم ا میرفت
 بلند شد دیا رو که د یصندل هی یبود رو

 د؟یخور یم یی...چادینیبش دییایسالم...ب-
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 !نسوزه آره یتا ته بخار نشه و کتر یاگه دوباره آب کتر-سارا

وسط اتاق گذاشت  زیم یو رو ختیر ییاون سه تا استکان چا یو از تو فالسک هیکردو رفت سمت  یکوتاه خنده
 .بدون مقدمه شروع کرد زویم یهم گذاشت رو زیبود همراهش چندتا شئ ر یکه دورش چندتا صندل

 ای هیاونجا که کناره هاش فلز نیتریدارن که آهن ربا و به و زیر هیدقت کن کناره هشون دوتا پا کروفننیم نایا-
نباشه تا ما صداها رو داشته  دید یکه تو یکن دایخوب راشون پ یجا هی هیچسبه فقط کاف یبه قفسه ها م

 دیمودت درضمن اون فروشگاه هم با خانمهم  یکیو اون  بایز کینزد یکیژاله  کینزد یکیسه تا هستن  میباش
 مداربسته داشته باشه!؟ نیدورب

 !دونم...دقت نکردن ینم-

 !سرهنگ باشن هیکه وختر  دهیواقعا از تو بع یکرد یدقت م دیخب با-

 بابام سرهنگه! به من چه!؟-

 !گنیآقا راست م یجاون خب عل نینگ-سارا

که انگار از دست ما کالفه شده بود نفسشو  یبرگردوندم و چپ چپ نگاهش کردم که خنده اش گرفت عل سرمو
 یتو یمن و سارا چرخوند بعد دستو نیب نیداد چند لحظه نگاهشو ب هیتک یصندل یدادو به پشت رونیبا صدا ب

 خم شد زیو به سمت م دیموهاش کش

 یبدون دیو با کننیکه اونجا کار م ییاسم تمام اون کسا یسپار یاونا رو به ذهنت م یفروشگاه جا یفردا که رفت-
 !و مهمتر از همه اون پله ها

 !دییاورد بفرما شتریکمه! ب تمیمسئول کمی یکن یگم سرگرد فکر نم یم-

 !پس نگران نباش شتریمن از همه ب تیمسئول-

فکر کرده  ی!پسره از خودراضدیترس یاومد آدم ازش م یجور مواقع ازش خوشم نم نیبود ا یسرد و جد نگاهش
شد و  نهیدست به س یدفعه ا هینزول اجالل فرمودن! شونیآسمون دهن باز کرده ا نکهیا ایافتاده  لیاز دماغ ف
بهش گفتم!؟نه بابا از کجا بفهمه  یچ دهیلباش نکنه فهم یلبخند اومد رو هیکرد  یکه من و نگاه م یهمونطور

تا  یگ یکه ا خودت م کنهینگاهت م نیهمچ ستین دیبع یزیچ چیه نیاز ا یگفتم!ول یذهنم م یمن داشتم تو
 شوییخورد متوجه شد چا یم شوییچاراحت داشت  الیته ذهنمو خوند!سرمو چرخوندم سمت سارا که با خ

 کنم؟ ارک یو گفت:خب جناب سرگرد من چ زیم یگذات رو

آورد و دوباره برگشت و  رونیجعبه ب هیاتاق بود  یکه تو یواریبلند شد رفت سمت کمد د یصندل یاز رو یعل
 مینیجلو تا بب میو درشو باز کرد همزمان من و سارا سرمونو برد زیم یقبلش نشست جعبه رو گذاشت رو یسرجا

چرا رفت عقب  مینیتا بب میکرد لندسرمونو ب میعقب من و سارا هم رفت دیخودشو کش یکه عل هیداخل جعبه چ
شد و به جعبه  شتریخنده اش ب میکرد یما با تعجب نگاهش م یهم لباش ول خندهیهم چشماش م دمیکه د

 اشاره رد

 !؟دییبفرما-
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نازک کرد و گفت:نه  یعقب سارا هم پشت چشم میآروم رفت میننداختو سارا هم خودمونو از تک و تا  من
 !دیی...شما بفرماکنمیخواهش م

 کیکوچ یعکاس نیدورب هیدرآورد و با  یشکار نیدورب هیسرشو به چپ و راست تکون داد و از داخل جعبه  یعل
که  یکیبرخالف اندازه کوچ شدیم دایکم پ نهاینوع دورب نیباز موند! از ا نیاون دورب دنیکه دهن من و سارا از د

 نمیا-اونا رو گرفت طرف سارا و گفت  رنیگ یم تیفیبا ک یدور عکسا یو از فاصله ها یدارن لنزشون قو
 یخواست یکه م یینایدورب

 میتون یم قیطر نیما هستن از ا یها پل ارتباط نیو گفت: ا زیم یگذاشت رو یمثل هنزفر گهید زیچ هی بعد
چون ممکنه  یصحبت کن نیا قیاز طر یلیفروشگاه خ یخواد تو ینم نیالبته تو نگ میداشته باش گرویهم د یصدا

 .شک کنن

منم  ستادیمن ا یخودکار درآورد و اومد روبه رو هی زیم یبلند شد جعبه رو کنار گذاشت و از داخل کشو دوباره
 دسشت چرخوند و گرفت طرفم یخودکار تو ستادمیبلند شدم و ا

 !نهیدورب هی ستین یخودکار معمول هی نیا-

خودکار  نیاونجا از ا هیتو کاف رهیگیعکس م یگرفت طرفمو گفت:اگه آخر خودکارو فشار بد نویدورب یانتها قسمت
 دیالبته نبا یریمورد نظر بگ یسمت جا شهیقسمتو که قرمزو لنز محسوب م نیا دیبا ینوشتن اسفاده کن یبرا

 !بفهمه یباشه که کس یجور

به سمت جلو خم شدم و گفتم:من که لنز  یکم نمیبب گهیو که م یتالش کردم نتونستم اون لنز قرمز یهرچ
 نمیب ینم یقرمز

 شهینم دهید یو به راحت زهیر یلیقبول دارم خ ؟البتهینیبیدستش جابجا کرد و گفت:چه طور نب یو تو خودکار

کرد و  ریگ زیم یپا هیپام  یدفعه ا هیخم شدم که  زیمطرف  شتریبودم به ناچار ب دهیند یزیمن که هنوز چ یول
 یپرت نشده بودم که عل زیم یو هنوز رو دمیکش یکوتا غیتعادلمو از دست دادم و به سمت جلو پرت شدم ج

 ختهیر خیسطل آب  هیمن انگار  یرو یدستاشو حس کردم ول یگرفت و بلندم کرد گرم ربازومویبا دوتا دستاش ز
 شالم ریغقب و با دست موهامو زدم ز دمیبود خودمو کش ختهیصورتم ر یبودن سرمو گگرفتم باال موهام تو

 ممنونم یعنی...نه ...دیببخش-

 شمینگران م ینجوریجمع کن من واقعا ا شتری...فقط حواستو بکنمی:خواهش مزدیصداش خنده موج م یتو

 ن مواظب خودم هستمم دیبه لبخند زدم و گفتم:شما نگران نباش منم

 !!دست شماست شیکه اصل کار اتمیعمل نیمن نگران ا یلباش پهنتر شد و گفت:ول یرو خنده

به سارا  یکردم نگاه یاحساس گرما م یرنگ لبو شده بودم چون حساب تیام جمع شد فکر کنم از عصبان خنده
 اریخودمو جمع و جور کردمو گفتم:بس عیسر دیخند یم زیداشت ر یمشغول بود ول نایانداختم به ظاهر با دورب

 ریجناب سرگرد ؟شب بخ دیندار یکار گهیخوب د

 !میزحمتو کم کن روقتهید زمیروبه سارا که هنوز نشسته بود گفتم :پاشو عز بعد
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 ؟یسرشو گرفت باال و گفت چ سارا

 !میگم پاشو بر یشدم و گفتم:م رهیحرص به سارا خ با

 .میآها..بر-

 آقا یعل ریگفت:شب بخ یروبه عل بعد

سمت  میبر دیفقط سارا خانم فردا صبح ساعت نه منتظر باش ریهم سرشو تکون داد و گفت شبتون بخ یعل
 دیکه گفت یهمون خونه ا

 تعجب برگشتم سمت سارا و گفتم : خونه؟؟کدوم خونه!؟؟ با

 مینیا فروشگاه و ببفروشگاه قرار از پشت بوم اونج یخونه روبه رو هیدر کمال آرامش گفت: سارا

 .آها... به سمت در رفتم و گفتم خداحافظ-

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

پشت خانه قرار  یکه در کوچه  ییداشت پله ها یاضطرار یسوپرمارکت بود پله ها یباال یکه طبقه  یا خانه
 انداخت و رو به سارا گفت : آروم برو باال یاطرافش را نگاه یگرفت عل یم

با  یشانه اش انداخت و از پله ها باال رفت عل یرا درون آن قرار داده بود کج رو لشیکه وسا یکوچک فیک سارا
 یبه پشت بام را باز کرد و وارد پشت بام ساختمان شدند لبه  یکه از صاحب خانه گرفته بود در منته یدیکل

قرار  ینسبت به فروشگاه در بلندبود و آنها  ادیفروشگاه هرچند فاصله ز یروبه رو قایپشت بام بودند و دق
 جا باش تا برگردم نیروبه سارا گفت : چند لحظه هم یفعال تنها مکان مناسب بود عل یداشتند ول

 نیبعد هدفونش را به گوش زد و دورب ندیاورا نب یجابجا شد تا کس یرفت سارا جور یتکان داد و عل یسر سارا
 کار را راحت تر کرده بود نیبود و ا سهیفروشگاه تماما ش یورود کرد در دزدنیکرد شروع به د میرا تنظ یشکار

 که در حال صحبت با ژاله بود دیرا د نینگ ریعقب و جلو کردن تصو یکم با

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

خانم  نکهیمثل ا یول شدیفروشگاه رو شروع کرده بودم تازه اول صبح محسوب م یشد کار تو یم یساعت دو
 جیسمت ژاله هم ه دمیسرم خلوت بود که د یشناسن! کم یصبح و شب نم شیلئازم آرا دیخر یبرا زیعز یها

زدم و  ستمین الهم خوشح یلیکه نشون بده خ یطور یلبخند معمول هیشدم و  کیبهش نزد ستین یمشتر
 ژاله جان یگفتم :خسته نباش

 یحاال کو تا خستگ-

 کارو ندارم نیامن اصال حوصله  یدون یآره حق با توئه راستش م-

 سراغ کار؟ یچرا؟ پس چرا اومد-

 دارم ازیمجبورم.بهش ن-
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 ن؟یدار یمشکل مال-

 !خانواده ام نه.خودم-

 حودت؟؟-

 میپول جمع کن عتریهرچه سر دیآره با-

 ؟یبا ک-

 با نامزدم؟-

 ؟ینامزدت؟ مگه نامزد دار-

 ؟یآره حاال چرا تعجب کرد-

 !دمی! بعدش هم حلقه دستت ندادیآخه بهت نم-

درستش  دیبا یانگشتم نبود!ول یحلقه تو هیداشتم که  یگفت من چه نامزد یاز نهادم بلند شد .راست م آه
 نگاه به انگشتم و گفتم هینگاه به اون انداختم و  هیکرده  یم

 !...باز جاش گذاشتمیوا-

 !!حلقتو-

که  رهیم ادمیبعد دوباره  زیم یرو ذارمشیو م ارمیشورم درش مرم دست وو صورتمو ب یآره... هر وقت صبحا م-
 !خوره یحرص م یکارام کل نیهم از دست هم یدستم کنم عل

 نامزدته!؟ یعل-

 گهیآره د-

 د؟یبه سرعت پول جمع کن دیحاال چرا با-

پس چرا  نیسال که نامزد هیپدرم گفته شما االن  ستیچندان خوب ن یعل یآخه وضع مال یبه خاطر عروس-
 ینشد االنم دربه در دنبال کاره و تو یکنه ول دایبه پدرم قول داده بود که کار پ یکنه!؟آخه عل ینم یاقدام یعل
کنم تا بتونم  دایپ یکار هی امیب دیپسنداز داشته باشه من گفتم هرجور شده با کمیمدت فقط تونسته  نیا

 !مونیاغ زندگسر  میو بر میساده بگسر یعروس هی میکمکش کنم و بتون

 !!!ها یدوستش دار یلی!!معلومه خیفداکار یچه عاشقا-

 !گفتم:آره...عاشقشم دمیکه مثال خجالت کش یجور نییانداختم پا سرمو

 !!نکردم که عاشقش بشم دایآره آدم خوش اخم تر از سرگرد پ دمیدلم خند یتو

 !!!گفت:ژاله یبلند بایتقر یبا صدا بایدفعه ز هی
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 .برگشت و نگاهش کرد بعد روبه من گفت:فعال ژاله

انگشتام لمس کردم همه  نیها رو ب کروفونیدونه از م هیمانتوم  بیج یدستمو کردم تو بایسمت ز رفت
 دید یهم نم یبود کس یخوب یجا ستادیا یکه ژاله ا ییجا قایدق نیتریو ریحواسشون به کار خودشون بود ز

دستمو  غیسر زدنیم حرفبود که پشت به من داشتن  بایاسم به ژاله و زمدام خو رونیدستمو آروم آوردم ب
 دیراحت شد حاال با المیخ دهیچسب کروفونیکه اومد متوجه شدم که م یکوتاه یبا صدا نیتریو ریچسبوندم ز

هم که باهاش رابطه  یبود و تهعا کس یکردم آدم تو دار یم دایبداخالق پ یبایشدن به ز کینزد یبرا یراح
 داشت ژاله بود

 نجایا ایگقت:ب یجد یلیلبخند زدم که خ هیافتاد به خانم مودت  نگاهم

 با موندنت موافقت کرده نجایا یخودم بود و گفت:مسئول اصل یکاغذ گذاشت جلوم که همون برگه استخدام هی

 هم داره!؟ یا گهیمسئول د نجایمگه ا-

 چطور؟-

 دمیپرس یجور نی...همیچیه

 !هم با بچه ها حرف نزن و قسمت خودتو ترک نکن نقدریسرت به کار خودت باشه ا-

 چشم-

 یچه طور زنمیدارم با خانم مودت حرف م یوقت دمیشوک بودم و نفهم یبرگشتم قسمت خودم و هنوز تو عیسر
 نیفاصله داشت چسبوندم!! ا زیمقدار از سطح م هیبود و  زیم یکه رو یمیتقو هیپشت پا کویکوچ کروفونیم

 !همه شجاعتو از کجا آورده بودم

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

خودش باز کرد و  یرا هم برا یکیرا به سارا داد و آن  یکیتاشو در دستش بود  هیبرگشت دوتا چهارپا یعل یوق
 گفت :چه خبر؟ ینشست .عل

 زنهیاالن داره با ژاله حرف م نینگ -سارا

 نیدورب دیشن یواضح م یلیرا با ژاله خ نینگ یگفت و گو یدرون گوش خود را روشن کرد صدا یگوش عیسر یعل
وارد شده  یخوب ریکه از مس دیرسیخوشحال بود به نظر م نینگ یرا ار سارا گرفت و مشغول تماشا شد از حرفها

بند  لشیزنگ موبا یبود صدا ردو دید یکه م یزیبه چ دنیشیذهنش از اند یبود ول دنیهمچنان مشغول د
 افکارش را پاره کرد تلفنش را جواد داد

همون جا  دمیخودت برو...باشه...باشه فهم ی...خب آدرس که داری...پس االن ستادیدیالو....سالم...رس-
 ...خداحافظامیباش من االن م

 باشه زیو حواست به همه چ یباش نجایا دیخودت با رمیدارم م گهیاومده من د شیپ یمن کار یبرا-

 راحت التونیباشه خ-
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 خداحافظ-

 به سالمت-

 شد و آرام درون گوشس زمزمه کرد نیسوار ماش یعل

 ...نینگ-

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

که روبه روم  یآروم صدام زد جا خوردم سرمو گرفتم باال به دوتا خانم یکیبودم که  یراه انداختن مشتر مشغول
 دیچیگوشم پ یدرضمن صدا هم آشنا بود دوباره صداش تو ستمیبودن نگاه کردم اونا که اسم منو بلد ن

 !یزنیحرف م یبا کس یگوشت انگار که دار یکیاون  یبذار رو اریدرب تویگوش نینگ-

دستم و دکمه ارتباطو  یگرفتم تو مویکه گفت و انجام دادم گ.وش یبود!! همون کار یعل یکه صدا نیا یوا یا
 فشار دادم بعدم گفتم

 دییبله بفرما-

 ؟یخوب-

 !!ممنون-

 کاره چطوره؟-

 خوبه-

 ؟یکرد یجا رو اون طور که گفتم بررس همه

 !بله-

 ؟پیکار کرد یاونا رو چ ؟یها چ کروفونیم-

 !!مونده گهید یکی میدوتاشو فروخت-

 ژاله و خانم مودت؟-

 !آره-

 دیبا هم باش دینبا رهیشب زودتر م هییپشت بوم خونه روبه رو یخوبه... سارا هم رو-

 دمیفهم-

 خداحافظ-

 نکهیا یعنی نینبود ا یخبر یفروشگاه از عل یلیتموم شد!بعد از تعط مینگفتم و مثال ارتباط تلفن یزیچ گهید
 ؟ینکنه منتظر نامزدت ن؟ینگ یریبود که ژاله گفت : چرا نم ستادهیدر فروشگاه ا یبرم جلو دیخودم با
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 ادیتونه ب یکار داره نم یعنینه... -

 رسونمت یمن م ایب پس

 شمینه ممنون مزاحم نم-

 یگرفت و گفت:چه مزاحمت دستمو

بدجور درهم  بایز افهیدر و باز کرد ق ستادیرنگ ا ییآلبالو206 هی کینزد ابونیشدم اون طرف خ دهیژاله کش دنبال
دوست تازه داشته باشه!ژاله در سکوت  هیخواست  یبود و اصال دلش نم یاز وجود من ناراض تنکهیبود مثل ا

 ژاله بلند شد یصدا قهیچند دق عدبود ب نیپخش ماش یاومد صدا یکه م ییکرد وتنها صدا یم یرانندگ

 کجا برم؟ آدرس؟ ینگفت نیراستس نگ-

 یباال یاز محله هاب یکیچون خونه ما تو  شدیبد م یلیدادم که خ یم یکم داشتم اگه آدرس واقع نویهم یوا
سر شهر تو فروشگاه کار کنه!مجبور  نیا ادیدختر از اونجا به خاطر جمع کردن پول ب هیشد که  یشهر بود نم

 که گفتم میمرکز شهر بود یها یکیبدم نزد یشدم آدرس اشتباه

 شمیم هادیجا پ نیمن هم-

 !!!؟؟نجایبه من انداخت و گفت:آ ینگاه نهیاز آ ژاله

 اطرافه نیهم یاز کوچه ها یکیخب آره... خونه ما تو -

گرفتم به  بایپارک کرد با ژاله دست دادم بعد هم دستم طرف ز ابونیو گوشه خ نیتکون داد و ماش یسر ژاله
 لب گفت ریز یمثل خداحافظ یزیچ هیزور دستشو باال آوردو بهم دست داد بعد هم 

که  یتاکس نیو اول رونیکوچه و رفتم داخل منتظر موندم تا ژاله بره بعد هم از اون کوچه اومدم ب هیسمت  رفتم
 !گفتم : دربست دمید

پشت پنجره  دمیپر یم عیتو اتاقم سر دمیرسیروزا تا م نیبود ا بیبودم خونه و داخل اتاقم بودم عج دهیرس تازه
!امشب هم پرده اتاقش هیدرچه وضع یبرام مهم شده بود که پنجره اتاق عل نکهیمثل ا زدمیرده و کنار مو گوشه پ

 تلفن زنگ خورد هک رونیمدم ب ویبود لباس عوض کردم و داشتم از اتاق م دهیکش

 الو-

 خانم نیسالم نگ-

 !سالم سرگرد-

 چه خبر؟-

 ؟یاز چ-

 !گهیاز فروشگاه د-
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 !دمیسرگرد من که لحظه به لحظه گزارش م-

 ادیباش سارا خانم هم م نجایا گهیساعت د میخب! تا ن یلیخ-

 !؟ستین یباشه امر-

 دارید دیبه ام-

حوصله غذا خوردن نداشتم  دمیپوش دیبودم و با مانتو سف دهیکه تازه خر یآب نیج هیلباس عوض کردم  دوباره
 یمبل جلو یو موز و چندتا آلو سبز برداشتم رفتم رو بیس هیکه پر هم بود  یا وهیاز جام خچالیرفتم سراغ 

بودم و اصال حواسم به ساعت  شده لمینگاه کردن شدم جذب ف لمیخوردن و ف وهینشستم وشغول م ونیزیتلو
باالخره  نیزم یپام بود افتاد ورو یلحظه بترسم کنترل که رو هیو باعث شد  دیشلوارم لرز بیج یتو مینبود گوش

 درآوردم بمیاز ج مویگوش

و  دمیکش یقی! نفس عمگذشتیساعت م میاز اون ن قهیدق ستیبه ساعت انداختم ب یبود! نگاه یعل یوا
 جواب دادم

 ...الو-

 !داره داد نزنه یخشن بود و معلوم بود که سع بایتقر صداش

 ؟؟؟ییمعلوم هست شما کجا-

 ...من...خب...خونه-

 !؟یاست که مارو معطل کرد قهیدق ستیچرا االن ب نجا؟پسیا یایخونه!؟؟؟مگه قرار نشد که ب-

 ..داشتم-

 !یینجایا گهید قهی! تا پنچ دقستیمهم ن-

و خاموش کردم و رفتم سمت  ونیزیرو بردارم تلو وهیظرف م نکهیحرف زدن نداد و قطع کرد منم بدون ا مهلت
 یم لیمطلق سکوت خونه هم تکم یبرق و خاموش دیبه خونه انداختم غرق سکوت بود با زدن کل ینگاه هیدر 

خواستم  یپشت سر گذاشتم وقت شو با آرام اطیح رونیکنار در برداشتم و رفتم ب یدیرو از جا کل دهایشد.کل
 بود ستادهیو ببندم چشمم افتاد به بابا که پشت پنجره اتاقش ا اطیدر ح

مثل دفعات قبل  یو بستم رفتم سمت خونه عل اطیکرد منم به روش لبخند زدم و در ح یبخند نگاه ممن و با ل و
پشت به من نشسته بود و سارا روبه  یآرامش و کنار گذاشتم و خودمو رسوندم داخل خونهعل گهیدر باز بود د

ه نگاه پسره متوجه من کردم ک یم ش!داشتم نگاههیدونستم ک یبود نم گهیمرد د هیروش بود کنار سارا هم 
 شد بعد هم سارا . سارا بلند شد و اومد طرفم

 ؟ییمعلوم هست تو کجا-سارا

شد جذاب  یم یعصبان یوقت ی!ولدیبار یهم برگشت و نگاهم کرد.اوه..اوه...چه خشن!از چشماش خون م یعل
شه! از افکار خودم خنده ام گرفت که باعث  ی! به تو چه که جذابتر منیزدم نگ بی!به خودم نهشدیتر هم م
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چند  یجوش آورد و اومد تو یا فعهد هیلبخند برداشت بد کرد  نیاز ا ی.علادیلبام ب یموقع رو یلبخند ب هیشد 
 ستادیا میقدم

 یخوب یخوبه بخند سرگرم نی!آفریکن یمسخره م یایو حاال هم که م ی!ما رو االف خودت کردیبخند دمیبا-
 !یکرد دایپ

 قیهم لبخندم عم نیهم یبشه برا یبردم و دوست داشتم عصبان یکه حرصش بدم لذت م نیدونم چرا از ا ینم
زد که احساس کردم  یبا حرص حرف م یفاصله اشو باهم کم کرد و صداش رفت باال جور یدفعه ا هی هیتر شد 

 !پاشه یاالن دندوناش از هم م

به  ینیش یو بعدشم م یندازیها رو راه م یمسخره باز نیاول و آخرت باشه ا یدفعه  یگوش کن دخترحاج-
 !مفهومه!؟؟یخند یما م شیر

 چشماش و گفتم یشدم. زل زدم تو ریش یدفعه ا هی

 !یزن یبا من حرف م یجور نیو منم متهمت که ا یاداره آگاه نجایا ی!فکر کردیچه خبرته سرگرد!؟ دور برداشت-

 عقب دیبگه که اون پسره بازو شو گرفت و کش یزیاومد چ یعل

 فتادهین یحاال که اتفاق دینیبش دییای! بنیدوئل راه انداخت دهیاز راه نرس یچه خبره عل-

 زند ریهستم .سرگرد ام ریخان ام نیروبه من گفت :سالم نگ بعد

 زدم و گفتم یکردم آروم باشم لبخند یو سع دمیکش یقیعم نفس

 خوشوقتم-

 یحالت قهوه ا هینبود  ی.موهاش مشکیتر انداختم قد بلند و چهارشونه بود مثل عل قیدق ینگاه ریبه ام بعد
 یچهره شاد و خندون یبرخالف عل یهم داشت ول یکم شیته ر هی یو مثل عل یعسل ییداشت چشما ییخرما ای

 .هیداشت احساس کردم آدم مهربون و پر محبت

 میشنو یه نگاهم کنه گفت :خب بگو مک نیبدون ا یعل مینشست باالخره

گفت:با شما بودم دختر  یبلندتر یاطرافم بودم که با صدا دنیکردم با من باشه مشغول د یکه فکر نم منم
 !یحاج

 !بود یاش هنوز برزخ افهیکردم ق نگاهش

تا  دینگاهش کن نکهیا ای! دیاون شخص و مورد خطاب قرار بد دیبا دیصحبت کن یبا کس دییخوا یم یخب وقت-
 !دیکن یبا اون صحبت م دیاون شخص بفهمه که شما دار

معطل  ی! به اندازه کافدییبفرما شهی!حاال مدیو برام روشن کرد ینکته از دستور زبان فارس هی نکهیممنون از ا-
 !میشد
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 ریادر کردند! اماون روزو براشون گفتم و سرگرد هم طبق روال فقط دستور ص یزدم و تمام اتفاقا یحیمل لبخند
 ریو از دست ام نیدورب یکردن که عل یکه سارا گرفته بود نگاه م ییو سارا کنار هم نشسته بودن داشتن عکسا

 گرفت و داد دست من

 !!!ها میکرد ینگاه م میا...داشت-ریام

 !بهش یبا شوق زل زد نیکه همچ هیمگه عکس عروس-یعل

 !دوباره نگاشون کن یتو آشنا باشه ول یبرا دیکه سارا گرفته هرچند با ییعکسا نیرو به من گفت ا بعد

 !عکس گرفتم! با اون خودکاره نایمن از محل دورب یاون خودکار افتاده بودم گفتم:راست ادیکه تازه  من

 ! خودکار کجاست؟گنیطور نگاهم کرد و گفت:االن م نیهم یعل

 !خونه یتو فمیک یتو-

 ارشیو گفت :برو ب دیداخل موهاش کش یفه شده بود دستواقعا کال گهید یعل

به نفس نفس  یبرگشتم داخل اتاق خودم و دوباره با همون سرعت بر گشتم خونه عل یباور نکردن یسرعت با
 یلیخ زیچ هیگرفت و بازش کرد  یخودکار و از عل ریو افتادم رو مبل.ام یافتاده بودم خودکار و دادم دست عل

کابل مخصوص وصل  هیوصلش کرد و بعد هم اون دستگاه و با  یدستگاه هیداخلش درآورد و به مثل رم از  زیر
 .شب ها گذشت هیفرمودن که خوبه!اون شب هم مثل بق یبررس یبود و بعد از کل زیم یکه رو یکرد به لبتاپ

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

تخت و  کیاتاق ساده با  کیهم از قبل اماده بود آن هم  ریهم به دنبالش اتاق ام ریاز پله ها باال رفت ام یعل
 یوارد اتاق شد و کنار عل ریشده بود ام رهیو به سفق خ دیتختش دراز کش یرو یمنتها بدون پنجره!عل زیم کی

 بود که گفت رهیلبه تخت نشست به روبه رو خ

 میدار یما فرصت کوتاه ی؟علیعل شهیم یبه هم بخوره چ زیاگه همه چ-

 !؟یکرد یتو چرا خودتو قاط دمیدارم! هنوز هم نفهم یماها نه! من فرصت کوتاهش-

 !قمیشف قیخب به خاطر رف-

 !ریام شهیبرات بد م-

 !رفاقت یفدا-

 و گفت پاشو برو بخواب دیخند یعل

 !ریگذاشت و گفت:چشم جناب سرگرد شبتون بخ ینظام یبلند شد احترام ریام

 .ریشب بخ-

---------------- 
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 (اداره کل ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان)

راست به سمت دفتر مورد  کیشد  یپارک کرد و وارد ساختمان اصل یرا در گوشه ا نیمحوطه شد ماش وارد
 که آنجا بود بلند شد و احترام گذاشت و او چند ضربه به در زد وارد اتاق شد و در رابست ینظرش رفت سرباز

 ره شدیشخص روبه رو به سرش را بلند کرد و به او خ نیبر زم شیکوبش پا یبا صدا

 سالم جناب سرهنگ-

 نیبش ایطرفا؟ ب نیسالم سرگرد از ا

 شده بودنشست و گفت دهیبزرگ چ یزیآنجا که دور تا دور م یها یاز صندل یکی یجلو رفت و رو یعل

 گهیسئله دم هی انیو ب دمیگزارشات خدمت رس انیب یبرا-

 ؟یچه مسئله ا-

 میرس ینم ییبه جا ینجوریقربان من نگرانم ما ا راستش

 !یرس ینم ییبه جا ینجوریما نه سرگرد! تو ا-

 !رسم ینم ییبه جا ینجوریانداخت و گفت :بله من ا نییسرش را پا یعل

 چرا؟-

مشکوک  زیچ یمن اونجا مشغوله ول ی!االن چند روزه که عامل نفوذادینم رونیب یزیفکر کنم از اون فروشگاه چ-
 دهیبه ما نرس یسرنخ ایو

 !خوبه زیکه همه چ یتو خودت تو گزارشتات گفته بود یول-

 !میداشته بااش یشتریبله خوبه البته اگه وقت ب-

 قرار بدن ارتیدر اخت یشتریکه وقت ب گمیم کنمیپس مشکل تو وقته؟باشه صحبت م-

 کنمیجبران م دیکن یدر حق من م یممنون جناب سرهنگ لطف بزرگ-

به خاطر  دمیکارو به خاطر اون انجام م نیگردن من حق داره من ا نایاز ا شتریپدرت ب ستیالزم به جبران ن-
 به اون و پسرش اعتماد دارم نکهیا

 بلند شد با سرهنگ دست داد و گفت:بازم ممنونم یصندل یاز رو یعل

 به سمت در رفت و از انجا خارج شد گرید یاز گذاشتن احترام بعد

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

که  دیحلقه سف هیانگشتم عادت نکرده بودم  یدستم جابجا کردم هنوز به وجودش تو یتو یرو چندبار حلقه
که  یهفروشگاه دستم کنمفروشگا یبهم داد و گفت که تو یعل شبید نویخورد ا یم نینگ فیرد هیدورش 

جوره  چیبود که ه یسختبود دختر سر  بایوقت تلف کردن بود نگاهم به ز شترینداشت و ب یتیبرام جذاب گهید
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با هم حرف  کمیدور زد و رفت سمت خانم مودت  نویتریراه انداخت و بعد و شویمشتر بایرفت ز کشینزد شدینم
 که کنارم بود گفتم یبه دختر رونیزدن و بعد راه افتاد سمت همون پله ها!خانم مودت هم بلند شد و رفت ب

 ...تکون داد و منم به سمت همون پله ها رفتم یسر امیمن باشه االن م یچند لحظه حواست به جا-

به  دمیرس نیینج تا پله بود ازشون رفتم پامتوجه بشه رفتم سمت پله ها حدود چهار تا پ یکس نکهیبدون ا آروم
 کیتار کیبود البته نه تار کیبود که قفسه ها به اون نسب بود راه رو تار یواریبه اندازه د قایراه رو که دق هی

رنگ بود راه رو  یکف فروشگاه زرد و قهوه ا یها کیچون سرام یروشن بود ول ادیز یچندتا المپ با فاصله ها
! رونیاومد ب بایز واریدفعه از کنار د هیرفتم  یده بود چند قدم رفتم جلو همون طور که راه مکر  کیتار بایتقر
 یجلو اومد و با صدا یعصبان بایاومد چند قدم رفتم عقب که ز رونیو صدام به حالت خفه از حلقم ب دمیترس

 ؟یکار دار یچ نجایبلند گفت:ا

 !بهت خبر بدم امیگفتم ب نجایا یاومد دمی...کارت داشتن منم دیچی...هیه-

 امیبرو منم االن م یایطرفا ب نیا نمینب گهیالزم نکرده! د-

که ته  دمیفهم یم دیباالخره با یول رونینگفتم و از اون راه رو اومدم ب یزیچ گهید نیهم یشک کنه برا دمیترس
 !رسه یم یاون راه رو به چ

از  یخبر یگذشت ول یفروشگاه م یهفته از کار کردن من تو هیکردم آرام باشم االن  یسرجام و سع برگشتم
 ییتمام کسا یگرفتن ول یشدن و عکس م یمشغول م یدبانیهر روز به د رینبود سارا و ام اتیروند عمل شرفتیپ

 یزیاونها هم چ یصحبت ها نینداشتن و از ب یسوءسابقه ا چیبود و ه یمعمول یعکسا بودن آدما یکه تو
 یکه حس من م یاتی.عمل اتیاز روند عمل یخودش بود و ناراض یمدت بدجور تو نیا یتو ینشد عل ریدستگ

تالشم و بکنم رفتم کنار  گهیبار د هیخواستم  ی!من مشهیبره با شکست رو به رو م شیپ یجور نیگفت اگه هم
 افهیصدام بغض بندازم ژاله که منو با اون ق یامو ناراحت نشون بدن و تو افهیتونم ق یکردم تا م یژاله و سع

 گفت دید

 شده؟ ین؟چینگ هیچ-

 ...بابام-

 ؟یبابات چ-

 !زنهیبه هم م مونویکارا رو درست نکنه نامزد یهفته عل نیبابام گفته اگه تا آخر هم-

 واقعا؟؟-

 !همون طور افسرده گفتمغیدر یول ادیکردم اشک از چشمام ب یسع

 ر کنم؟کا یآره حاال چ-

 !کنه یم یکار هیاقا شما هم  یعل نیباالخره ا شهیهم که نم یجور نیهم زمیغصه نخور عز-

 !تمومه یعنیگه تمومه  یم یوقت یشناس یمنو نم ی!؟ تو بابایچه کار-
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 !؟میشد یپول گنده م هیما هم صاحب  دادیرخ م یزیچ یمعجره ا هی شدیم یچ ایگرفتم باال و گفتم :خدا سرمو

 !میکن یم یفکر هیحاال  ادیخانم مودت در م ینداره پاشو برو سرکارت االن صدا یهمه نارا حت نیا-

 !؟یچه فکر-

 ..حاال تو برو-

 االن بگو یدار ینه...اگه فکر-

 !؟یریبگ یعروس هی یکه بتون ادیب رتیپول گ یخواد تا آخر هفته اونقدر یتو دلت م نمیبب-

 زل زدم به ژاله و گفتم:کار خالفه؟ یناباور با

 !!رمیخوام برات وام قرض الحسنه بگ یم ینکنه فکر کرد ؟یزد و گفت:پس چ یپوزخند

 ..!؟یآخه..عل-

 !ینگ یزیاصال بهش چ نکهیا ای!یکن یراض یجور هینامزد شاخ و شمشادتو  نیا دیبا گهید-

 !؟یهمه پولو از کجا آورد نیا گهیکه! بعد نم شهینم-

 !بو ببره یکس دیموضوع نبا نیبهم بگو اگه هم نشد از ا یمشکل توئه!فقط اگه خواست گهیاون د-

 باشه-

بود  ی...عال نینگ نیافر-دیچیپ یگوش یتو یعل یازم فاصله گرفت و منم برگشتم قسمت خودم که صدا ژاله
 !یختیر یدوقطره اشک و زودتر م نیدختر...خب ا

*** 

 ژاله رفتم کنارشو گفتم دنیتم فروشگاه به محض داون روز رف یفردا

 من هستم-

 ؟یکجا هست-

 ! حاضرم انجام بدمگهید یکه گفت یهمون کار-

 !؟هیچ یدون یتو که نم -

 !خوام بهم برسه یکه م یپول نکهیمهم ا هیچ ستیکردم مهم ن یو راض یعل ینکن به هزار بدبخت تیژاله اذ-

 یرس یاگه کار درست انجام بشه حتما م-

 هست؟ یحاال چه کار-

 کنم یم فیبرات تعر رونیب میر یم بایموقع ناهار با ز-
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 باشه پس تا بعد-

و با ژاله  دیانجام بدم باالخره زمان ناهار فرا رس یچه کار دیدونستم با یاسترس داشتم هنوز نم یناهار کل یبرا
هنوز غذا  میکنار پنجره نشسته بود زیم هیرستوران داخل رستوران پشت  هیسمت  ژاله رفت رونیرفتم ب بایو ز

 گفت بایبودن که ز اوزدهیها رو ن

 میندار یخب ظاهرا چاره ا یکارو به تو مخالفم ول نیخواد ا یژاله م نکهیمن از ا-

 ؟یچرا مخالف-

 !خوره یکارا نم نی!اصال به تو ایکارو ندار نیا یکنم تو اکاده گ یفکر م نکهیا یبرا-

 نهیا یمن یکه م یجان تو تنها کار نیکم تو دلشو خال کن! بعد رو به من گفت:گوش کن نگ بایگفت:بسه ز ژاله
 یکن یجابجا م فیک هیکه 

 ؟یفیچه ک ف؟یک هی-

 !یکن یخودش عوش م هیدرست شب یکوله پشت هیگم و با  یکه بهت م ییجا یبر ی!میکوله پشت هی-

 ؟یبد حیتوض شتریب شهیم-

 نیژاله در ح میمشغول خوردن شد یهمگ زیم یدن آنها رو یکه غذا ها رو آوردن بعد از چ زیم یخم شد رو ژاله
 خوردن گفت

 که!؟ یپاساژ)...( بلد یبر یم یکوله پشت هی

 آره یعنیتکون دادم که  سرمو

کنارت که  ادیپسر م هیبعد  یمون یمنتظر م کمیسوم . فیرد یها یاونجا طبقه سوم کنار پله برق یریخوبه!م-
 !یراحت نیبه هم دیکن یتوئه! کوله ها رو عوض م یکوله پشت هیکامال شب شیکوله پشت

 هست؟ یها چ یداخل کوله پشت-

 !یریگ یبعدشم پولتو م یمن یتو کوله ها رو عوض م ستینداشته باش اصال مهم ن یکار نشیبه ا گهیتو د-

 اد؟یم رمیگفت بپرس چقدر گ یکوله پشت یآروم تو یعل

 اد؟یم رمیچقدر گ-

 !پنجاه تومن یکارتو خوب انجام بد اگه

 ون؟؟یلیپنجاه م-

 !ادیم رتیهم گ شتریب یاولشه! اگه ادامه بد نیخب تازه ا-

 ؟یکن یو جابجا م یچ یبدون یخوا ی: بپرس م یعل یصدا دوباره
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 کنم!؟ یجابجا م ویهست و دارم چ یاون کوله چ یبدونم تو شهیحاال نم-

 !به نفع خودته یهرچقدر کمتر بدون-بایز

 کار انجام بشه؟ نیا دیبا یباشه قبول حاال ک-

 نداره ها؟ یراه برگشت ؟یمطمئن نیفردا صبح.نگ-ژاله

 !مطمئنم-

کاله لبه دار  هیهم دور سرم محکم کردم و  یشال مشک هی یمشک نیشلوار ج هیو  دمیپوش یمشک یمانتو هی
هم  مویشلوارم و هنذفر بیگذاشتم داخل ج مویمقدار پول و گوش هیبا خودم بر نداشتم  فیهم سرم گذاشتم ک

و من  میبا هم بر یبود چهار نفر رپا خالف کار شده بودم!قرا هینگاه کردم  نهیآ یگذاشتم داخل گوشم خودم تو
جلو نشست و من  ریام میشد ینشن منتظر بمونن سوار ماشن عل دهیکه د ییاونا جا بشم و ادهیپاساژپ یجلو

من که  یزد ول یمدام حرف م یزدم استرس داشتم و عل ینم یدستم حرف یو سارا هم عقب کالهمو گرفتم تو
خنده  زیحتما چ زنهیهم داره حرف م ریام دمی! تازه فهمدیخند یوسط سارا هم م نی! اگفتیم یچ دمیفهم ینم
پاساژ بزرگ  یجلو میدیاز خنده غش کرده بود! حاال بذار به وقتش!رس ینجوریکرد که سارا ا یم فیتعر یدار

شدم و  ادهیپ نیشلوغ بود از ماش بایبود تقر دیخر یاز قطب ها یکیچون  یبود هرچند که صبح جمعه بود ول
 لیشد و گفت: نه خوبه پتانس کیم اومدن ژاله نزده بایکه ژاله و ز زدمیپاساژ قدم م یاونا از اونجا دور شدن جلو

 !یخالف کار شدنو دار

 !بود هیبه پوزخند شب شتریلبخند کج زد که ب هیهم  بایز

 شونه ات یبچرخ تا کوله رو بندازم رو -ژاله

 شونه ام انداخت یو ژاله کوله رو رو دمیخ چر

 !نهیچقدر سنگ یوا-

 !باشه نیسنگ دمیخب اب-

 ه؟یکوله چ نیداخل ا دیبگ دییخوا یهنوز نم-

 یسر قرار وقت ینره رفت ادتی! فقط یتحمل کن یکه نتون ستین یکوله هم اونقدر نیا ینی! سنگستیهمه ن-
 !خودشه یعنیاون گفت )پرواز(  ی)شب( وقت یگ یکه بشنوه م یلب جور ریاروم ز یدیپسره و د

 دمیآره فهم یعنیتکون دادم که  سرمو

 میمنتظر نگیسمت پارک ایکارت تموم شد ب یوقت-

 !؟ی؟ نگران ی!؟ استرس دارنیسرم تکون دادم که ژاله گفت:چته نگ بازم

 !گفت:زبونتو موش خورده بایفقط سرمو تکون دادم که ز بازم

 از کوره در رفتم و داد زدم یدفعه ا هی
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 ! زبونمو هم موش نخورده ! حاال برم!؟دمیآره فهم-

 ...ب...بروخ یلیخ-ژاله

پاساژ خودش باز  یا شهیدستم گرفتم راه افتادم در ش یشونه ام جابجا کردم و هر دوتا بندشو تو یرو رو کوله
ها خودمو  یبه اطراف انداختم سرم رفت سمت طبقه سوم رفتم سمت پله برق ینگاه هیشد و رفتم داخل 

 یلیکه هنوز خ ییو مغازه ها دمیخچر  یه سوم کلخودمو رسوندم طبق یبعد یرسوندم طبقه دوم دوباره با پله برق
 یتو یعل یصدا ستادمیسوم ا فیرد یسر ساعت شد رفتم و کنار پله برق یهاشون بسته بودن و نگاه کردم وقت

 دیچیگوشم پ

 ن؟ینگ ییکجا-

 یطبقه سوم کنار پله برق-

 ...نیاسترس و اضطراب و نتونستم از صدام دور کنم که گفت:نگ نکهیا مثل

 ناخداگاه قلبم تند تر زد راینافذ و گ یهم همون تن صدا باز

و کارتو با دقت  شترهیاطراف ب طیمح یتسلطت رو یهر چقدر که تو آرومتر باش یکن اروم باش یسع نینگ-یعل
 یدیتر انجام م

 یلیبره و خ شیکار خودش پ نکهیحرفاش فقط به خاطر ا نیدونستم ا یدونم چرا با حرفاش آروم شدم م ینم
 ...کرد یسرگرد بداخالق آرومم م نیا یمن آروم شدم صدا یول ستیهم آرامش دهنده ن

 یدونم چقدر گذشت که حضور کس یپاساژ مشخص بود نم یورود نجایاز ا قایو نگاه کردم دق نییاون باال پا از
مال خودم!  هیشب یکی قایپسر بود به کوله اش نگاه کردم دق هی دمیو کنار خودم احساس کردم به طرف چرخ

 لب گفتم ریشدم و ز کیآروم بهش نزد

 (شب)-

 نگاه نامحسوس به اطرافش کرو بعد گفت هیاول  اونم

دارم  یبعدش من کوله تو رو بر م قهیچند دق هیکنم  یکارو م نیبذار کنار پات منم هم اریپرواز( ...کوله اتو درب)-
 !؟یدیدور شدم تو هم کوله منو بردا و برو فهم یرم وقت یو م

کارو کرد بعد  نیبعد پسره هم هم قهیچند دق هیتکون داد و کوله امو گذاشتم کنار پام  نییسمو به باال و پا آروم
سوئ  بیج یگذاشت تو شویمدت که گذشت گوش هیشد دوباره  شیبا گوش یدر آورد و مشغول باز شویگوش

 کمیمنم  نییها رفت پا یبرق پلهاز  عیحرکت کوله منو برداشت و سر هیبود بعد با  دهیکه پوش یشرت گشاد
شونه ام و رفتم سمت پله ها آروم  یسبکتر بود انداختمش رو یو برداشتم از قبل دیصبر کردم و بعد کوله جد

 گفتم یگوش یتو

 !نگیسمت پارک رمیانجام شد! م تیبا موفق اتیسرگرد عمل-
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سوار شدم و کوله رو انداختم کنارم ژاله هم  دمید یژاله رو به راحت نیخلوت بود ماش بایتقر گنیسمت پارک رفتم
متوجه شدم که بچه ها هم  ابونیخ یتو دیچیپ رونیب میاومد نگیو روشن کرد و راه افتاد از پارک نیماش عیسر

 !م که ژاله گفت:بازش کنیرفت یدونم کجا م ینم میاتوبان بود یتو انیدارن دنبالمون م

 و باز کنم!؟ ی؟چیچ-

 !گهیکوله رو د-

دستم و آوردم باال ژاله که  یمن...پر پول بود چند دسته از پوال رو گرفتم تو یو باز کردم خدا یکوله پشت پیز
 ینداشت؟حاال برو به فکر عروس یکار یدید نینگ ادیگفتم از پسش بر م بایز یدیجانم...د وهوووویگفت: دید

 باش

و زوار دررفته  کیدر پارک کرد و در کوچ یجلو نویبه به خونه خارج از شهر ماش میدینداشتم که بگم رس یزیچ
 یو برعکس کردن وهرچ یخونه و کوله پشت کیداخل نشستن وسط اتاق کوچ میباز کرد و رفت دیخونه رو با کل

غروب کارشون  یکایکردن به شمردن تا نزدشده که شروع  یدسته بند یپول ها نیزم ختنیپول داخلش بود و ر
پول معامله کردم! ژاله پنجاه تاشو گذاشت  ونیلیم 200کوله پر مواد و با  هینبود من رفتم  یباور کردن دیطول کش

 !؟میکه دعوت ی!حاال عروسمیستین یبدقول یسهم شما.ما آدما نمیا-من  یهومن کوله و گرفت جلو یتو

 آره..حتما-

همون  ی!بعد از اون ژاله منو جلومیرستورانا بود نیاز بهتر یکیشامو مهمون ژاله تو  رونیب میاون خونه اومد از
مطمئن  نکهیکردم و رفتم داخل کوچه بعد از ا یکرد که خونه ما اونجاست! خداحافظ یکرد خب فکر م ادهیکوچه پ

 عیسر یلیسوار شدم و اون خ یکرد بدون حرف زپام ترم یجلو یعل نیکه ماش رونیشدم رفتن از کوچه اومدم ب
 .حرکت کرد

*** 

 ونیلیم50که  یو به کوله پشت میدست مبل نشسته بود هیهمون  یرو ییرایپذ یتو ییهر چهارتا میبود یعل خونه
و  یخودشو کشوند جلو دسته کوله پشت یکم یعل میزد یکدوم حرف نم چیه میکرد یپول داخلش بود نگاه م

 زیم یرو ختیباز کرد پول ها رو ر پشویطرف خودشو ز دیکش

 !میکرد یم مشیبه ستاد وگرنه تقس میبد لشیتحو دیکه با فیح-ریام

 !جابجا کردن مواد پول گرفتم یرفتم در ازا شهیباورم نم-من

 !کننیبعد کم کم عادت م شهیهمه اولش باورشون نم-یعل

 ه؟یمنظورت چ-من

 ! ندارم یمنظور-یعل

کرد سارا هم سرشو انداخته بود  یرفت زل زده بود و سارا و نگاه م ریدادم و نگاه به طرف ام هیمبل تک یپشت به
 یجور نیچرا ا نیشدم! ا یم یرتیداشتم غ گهیلبخند رو لباش بود د هیو نگاه کردم که حاال  ریدوباره ام نییپا

رفتن چه  یم یدبانیمدت که با هم د نیا الشد!؟اص یم دیسرخ و سف یکرد!؟ سارا چرا ه یسارا و نگاه م
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 یعنیو منو نگاه کرد چپ چپ نگاهش کردم که  دیپر یدفعه ا هیسارا که  یافتاده بود!؟ با پا زدم به پا یاتفاق
کرد  یروبه عل عیو سر دیکه لبخند رو لباش ماس ریرو خر فرض نکن! بعد همون نگاه خشن و دوختم به ام هیبق

 و گفت

 کرد!؟ دین چه کار باجا یخب عل-ریام

 !دونم ینم-یعل

 چه کار کرد!؟ دیبا یدون ینم یگروه سییشما ر-من

 !یکن یفعال که شما مواد جابجا م-یعل

 یبود؟ چ یچه شکل دیپوزخند زد و گفت: اون پسره که کوله رو با هم جابجا کرد هینگاه کردم  یبه عل رتیح با
 گفت؟

 !شم یصدام هم پخش شد گفتم:متوجه نم یکه هنوز تو چهره ام بود و تو رتیهمون ح با

 !که متوجه نشه دهیکنه بع یمواد جابجا م لویکه کم کم پنج ک یاز کس-داد زد  یدفعه ا هی

خواست ساکت باشم منم  یکرد ومن اصال دلم نم ینبود باز داشت دعوا رو شروع م یاز اون بهت خبر گهید
 ودش داد زدمبلند شدم و مثل خ

 !!یدار یمنظور هیشما واقعا از حرفات  نکهینه...مثل ا-

 !یدختر حاج یو گفت: خوشحالم که متوجه شد ستادیروبه روم ا اونم

 سرگرد!؟ یدیفهم ادیلفظ بدم م نیمن از ا یدختر حاج یبه من بگ یحق ندار گهید-

 یوارد باند شد اتفاقا یکنه و قراره وقت یکه مواد جابجا م ی!دختر حاج یخوشحالم باش دیبا اد؟یبدت ب دیچرا با-
 !!فتهیهم ب یبدتر

زد؟  یحرفا و م نینکرده بود!؟ پس حاال چرا داشت ا یباز نیگفت؟ مگه خودش منو وارد ا یداشت م یچ نیا
 ینفس نفس م تیکرد؟رفتم جلوتر فاصله امون فقط چند سانت بود از عصبان یم نیبه من توه یبه چه حق

 زدم ادیرکردن منم مثل خودش ف یو سارا هم همون طور با دهن باز ما رو نگاه م ریزدم ام

حاال که  ؟ینکرد یباز نیاصال مگه خودت منو وارد ا ؟یکن یم نیو به من توه یزنیسر من داد م یتو به چه حق-
دختر مواد فروش!!؟ خوب گوش کن  هیشدم  یجنابعال اتیعمل یبرات مواد جابجا کردم و خودمو کردم سپربال

خودت  ستمیمن ن گهید شهیاوضاع بد م یمنیکنم فقط به خاطر بابامه!از االنم اگه فکر م یم یسرگرد اگه من کار
 !ادامه بده

وقت  یلیاتاقم جالب بود خ یاز اونجا دور شدم خودمو رسوندم تو عیاجازه حرف زدن بهش ندادم و سر گهید
 یدور هم بودنمون تنگ شده بود... خودمو انداختم رو ینداشتم دلم برا یاتون برخوردشد که با بابا و خ یم

حرفا رو زد.دلم  نیدفعه ا هیچرا  دونم یبرام قابل درک نبود. نم یسرم اصال رفتار عل یرو دمیتخت و و پتو کش
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جمع کردم و پتو تخت  یتو شتریگلوم نشست خودمو ب یتو ینکرده بودم بغض بد هیوقت بود گر یلیگرفت...خ
 .به خواب رفتم یکردم و متوجه نشدم ک هیخفه گر ییو با صدا دمیسرم کش یرو شتریو ب

خواست برم  یخوابم نگرفت اصال هم دلم نم گهیکردم د یشم هر کار داریکرده بودم که صبحا زود ب عادت
جام بلند شدم  دم؟ازیفهم یو نم یعل شبیرفتار د یگرفتم هنوز هم معن یسر درد م شبید یادآوریفروشگاه با 

گرفتم صبحانه رو اماده کنم کارم که تموم شد رفتم سراغ خاتون  میتصم نییدست و صورتمو شستم و رفتم پا
زد و اونو  یزانو نشستم آروم قرآن و بست و روش بوسه ا یرفتم کنارشو رو خوندیبود و داشت قرآن م داریب

مهربون خاتون و دوست داشتم  یچشما نینگاهم کرد چقدر ا برداشت و نکشویکنار سجاده اش گذاشت ع
 یکیبا دستش مشغول نوازش موهام شد بعد اون  نمزانو هاش گذاشتم او یناخداگاه خم شدم و سرمو رو

 دمیدست خاتون و که کنارش بود گرفتم و بوس

 م؟یبخور میخاتون جونم صبحانه آماده کردم بر-

 رجونماد میالله دختر خوب! بر کیبار-

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

 یبرا شیرفتارها یبرخ لینتوانسته بود خوب بخوابد حاال هم در اتاقش مشغول قدم زدن بود دل شبید از
مانعش  یزیحال چ نیامروز به فروشگاه نرود و کارها خراب شود با ا نینگ دیترس یخودش هم ناشناخته بود! م

 دیدرا در حال قدم زدن  یوارد اتاق شد عل ریشد که با او صحبت کند... ام یم

 !؟یکن یاتاق و متر م یدار یه هیچ-ریام

 ستین یزیچ یچیه-یعل

 چشمات قرمزه!؟ نقدریتو چرا ا میبخور یزیچ میبر ایآره قانع شدم! ب-

 دستانش گرفت نیتخت نشست و سرش را ب یلبه  یعل

 دمیخوب نخواب شبید-یعل

 نره فروشگاه!؟ نیکه نگ یآرام کنارش قرار گرفت و گفت: نگران ریام

 ...به عقب برد و گفت:آره نباریو سرش را ا دیکش قیعم ینفس یعل

 !خب بهش زنگ بزن-

 بشه!؟ یکه چ-

 چارهیدختر ب نیبه ا یکه اونجور شبیمعلوم هست چته!؟ اون از د چیه ؟یتو خوب یبشه! عل یکه چ یچ یعنی-
 !از االن نمیا یدیپر

 گرفت یبلند شد تلفن را برداشت و به طرف عل شیاز جا بعد

 !نامزدته یبهش زنگ بزن.ناسالمت ایب-
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 !نکن جناب سرگرد کیبابا شل میو گفت:اوه اوه تسل دیخند ریبه او انداخت که ام نیخشمگ ینگاه یعل

آرام  یمردد تلفن را برداشت و بعد از چند بوق صدا یتخت انداخت و از اتاق خارج شد .عل یتلفن را رو بعد
 .دیچیپ یدر گوش نینگ

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

دونم  ینم هیآتل میر یکرد من و سارا هنوز م یفکر کنم خاتون فکر م میخاتون در حال صبحانه خوردن بود با
بابت خوشحال  نیمن از ا و دیپرس ینم یهم بابارسول بهش گفته بود به هر حال هرطور که بود سوال دیشا

شماره  هیشب بایتقر ینبود ول ویس مارهزنگ خورد ش زیم یکنار دستم رو میبردام باال که گوش موییبودم.فنجون چا
 خونه خودمون بود

 بله؟-

 سالم-

 گفتم:شما؟ یکلمه شناختم ول هیبود با همون  یعل یصدا

 !!پارسا هستم-

 ازش دلخور بودم یدرجور شبید انیخوره هرچند بابت جر یبود داره حرص م معلوم

 امرتون؟ دییبفرما-

 !فروشگاه ینر ریوقت د هیخواستم بگم -

 بشه!؟ ریمگه قراره برم که د-

 !؟یمگه قراره نر-

 !قایدق-

 ؟یچ یعنیکارا  نیا-

 بپرسم!؟ دیسوال و من با نیا-

 !ریبپرس جوابتو هم بگ یاز فروشگاه برگشت نکهیخب بعد از ا یلیخ-

 ..گوش کن-

 ؟؟یدیفهم یدیو به کارت ادامه م یتو فروشگاه شهیمثل هم گهیساعت د کیتا  نیتو گوش کن نگ-

شد  یهاش خورد م یامر ونه نیاعصابم داشت از دست ا گهیبده قطع کرد د یبه من فرصت حرف نکهیاز ا قبل
و  دمیپوش دیبا شال و شلوار سف یصورت یمانتو هی! دمیمه مبه خودم گفتم اشکال نداره بازم منم که ادا یول
فروشگاه رفتم  دمیبه موقع رس نکرممسخره هم استفاده  یکردم! از اون هنذفر شیقبل هم آرا یاز روزا شتریب

خاموش بود! مشغول کارم شدم  یبودن! با ژاله تماس گرفتم ول ومدهین بایبود ژاله و ز بیخودم عج یسر جا
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و  بایکدوم جواب ندادم خانم مودت هم سراغ ژاله و ز چیبه ه یداد ول امیزنگ زد سارا زنگ زد پ یعل یچند بار
 جواب داد دفعهیمدت که گذشت دوباره شماره ژاله و گرفتم که ا هینداشت  یکس خبر چیه یگرفت ول

 فروشگاه؟ یومدیخاموشه؟چرا ن تیسالم چرا گوش-من

 سالم دختر خوب-ژاله

 سالم...گفتم چرا-

 !میفروشگاه بزن میتون یما االن خودمون م مییایاونجا نم گهید بایاونجا رو هم ول کن من و ز یگفت یچ دمیشن-

 ...نبود با اون همه پو ادمیآره -

 ستیکه دور و برت ن ی...کسیه-

 نه حواسم هست-

 ما شیپ ایب رونیتو هم بزن ب-

 ..آخه-

 میزنیفرستم درباره اش حرف م یکه برات م یآدرس نیبه ا ایساعت هشت ب گهیآخه نداره د-

 تونهیشد درست حرف نزدن با من م یبهش ثابت م دیکارو نکردم! با نیا یخبر بدم ول یکرد خواستم به عل قطع
رس آد هیشب شتریباشه ب یشاپ یکاف ایاومد آدرس رستوران  یبراش بد باشه! ژاله آدرس و فرستاد به نظر نم

 مونیوقت تلف کردن بود و دوتا مهره اصل طکه به نظرم فق یمشوش کارمو ادامه دادم کار یخونه بود! با افکار هی
!؟ ساعت میهست یفروشگاه دنبال چ نیا یدونم تو یواقعا نم گهیفروشگاه هم که از دست رفتن حاال د نیا یتو

 یتاکس هیاومدم  رونیکردم که زودتر برم از فروشگاه ب یخانم مودت و راض یبود به هزار بدبخت میهفت و ن
 یکوچه سوت و کور که گاه هی دمیواقعا ترس میدیرس یراه بودم وقت یتو یساعت مین هیگرفتم و آدرس و دادم 

که  یخونه ا هی یژاله رو جلو نیرو حساب کردم و به اطرافم نگاه کردم ماش هیکرد کرا یازش عبور م ینیماش
راه  هی طبود و از وس یباغ بود!اطرافش چمن کار بایدادم رفتم داخل خونه که نه تقر صیتشخ درش باز بود

 یقرار داشت که افضا و روشن م یبلند هیپا یچند متر از هم چراغ ها یباز شده بود با فاصله ها یسنگ فرش
نه  دمیرس ی! به ساختمون اصلتیال کیموز هیشد البته  یم شتریهم ب کیموز یشدم صدا یتر م کیکرد نزد

 یم یبه در ورود لیو طو ضیعر یها پلهبود و با چندتا  دینماش تماما سف کیکوچ یلیبزرگ بود نه خ یلیخ
 شتریب دمیکه د یزیبود راه رو پشت سر گذاشتم جلو روم چ یراه رو نسبتا طوالن هیدر و باز کردم روبه روم  دیرس
رستوران  هی نجایتونستم باور کنم که ا یراحت شد حاال م المیخ یکم بود راستش یسفره خونه سنت هی هیشب
! اونجا دمیدم در د نشویمن که ماش یاز ژاله نبود ول یگذاشته! اطراف نگاه کردم خبر رقرا نجایکه ژاله ا هیسنت

شکل نشسته  هی یهم چندتا مرد با لباسا شیکی یهاش اشغال شده بود و رو یهفتا تخت بود که بعض ایشش 
با ژاله تماس  ادر آوردم ت مویاز تختا نشستم گوش یکی ی! رفتم و رودیسف رهنیو پ یبود همه کت و شلوار مشک

از همون مردها  یکیسرم حس کردم سرمو بلند کردم  یباال یا هیرفت که سا یصفحه گوش یدستم رو رمیبگ
 د؟ییبود آب دهنمو قورت دادم و گفتم:بفرما
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بودن خواستم بگم من  دهیشکل لباس پوش هیگارسون باشه آخه چند نفر بودن و  دیکردم بانگفت فکر  یزیچ
 منتظرم که گفت

 ن؟؟ینگ-

 نگاهش کردم و گفتم:بله؟ متعجب

 فتیراه ب-

 ؟؟یچ

دستشون  یتخت بودن اشاره کرد دوتا شون اومدن طرفم و دوتا بازوهامو تو یکه هنوز رو گهید یسر به اونا با
 یبکشم که همون مرد اول غیبودم خواستم ج دهیترس یتخت... بد جور ریاز دستم افتاد و رفت ز میگرفتن گوش

 دهنم و گفت یدستشو گذاشت جلو

 !یباش یو دختر خوب یبهتره سروصدا نکن-

 میدیباال ته راه رو رس که کنار سالن بود منو بردن ییاز پله ها دنیکش یدنبال خودشون م بایدو نفر منو تقر اون
هم  اردیلیبزرگ ب زیم هیروم بود که  شیسالن بزرگ پ هیرنگ همون مرد بازش کرد  یدر بزرگ قهوه ا هیبه 

مختلف اونجا رو روشن کرده بود کنار  یرنگها به یکم بود و فقط چندتا لوستر فانتز بایوسطش بود نور اتاق تقر
دورتارود  یدنیها هم هست پر بود از انواع نوش یکه اغلب تو سوپرمارکت ییخچالهایبود از اون  خچالی هیسالن 

که  یبو.دم تنها کس ریاون دوتا مرد اس یدستا یقرار داشت من هم همچنان تو یچرم مشک یسالن هم مبلها
چکمه اش جمع  یدمپاشو رو یبود که باال دهیپوش بیشش ج یکیریشلوار چ هیبود  تردخ هیداخل سالن بود 

 هی. موهاشو از پشت بسته بود و  دیرس یرانش م یتا رو شیکوتاه که بلند نیآست یقهوه ا راهنیپ هیبود کرده 
 تانگش یدستش بود که فقط رو یهم سرش کرده بود به دستش نگاه کردم مچ بند یکاله لبه دار مشک

 نمیتونستم بب یو نمانگشتاش در حرکت بود سرشو خم کرده بود و صورتش نیب اردیلیشستشو گرفته بود چوب ب
رفتن هنوز سرشو بلند نکرده  زیم یاز سوراخ ها یکیضربه زد هر کدوم به طرف  زیوسط م یها یبا دقت به گو

 دیبر دیتون یبود که گفت: م

به جلو هل دادن بعد هم از اونجا رفتن در بسته شد. دختره رفت  یدوتا مرد دستاشونو شل کردن و منو کم اون
 نیضربه اش به زم یو گرفت و صدا اردشیلیچوب ب یانتها نمیاشو بب افهیهنوز نتونسته بودم ق زیم گهیطرف د

 شیآماده کرد.واقعا باز گهیه ضربه دی یو زد به نوک چوبش و خودشو برا کیکوچ زیچ هیبعد  دیبه گوشم رس
صورتش  یتو یکمچشمام زل زد  یرها کرد سرشو گرفت باال و تو زیچوبشو وسط م ستادیخوب بود! راست ا

 که گفت میکرد ینگاه م گرویهنوز هم د دمشیدونستم کجا د ینم یشدم چهره اش به نظرم آشنا اومد ول قیدق

 !یاونقدر ها هم زرنگ باش ادیبهت نم-

گرفتن!؟ از تصور خودم  یکردم!؟نکنه منو اشتباه یم کاری!؟ اصال من اونجا چگهیم یچ دمیفهم یکه اصال نم من
 دیچیسرم پ یدادش تو یکه درست درست گرفتن! صدا یکار یخانم کجا نینگ ریخنده ام گرفت! نخ

 !دختر خانم رهیم ادتیخنده  دمیبه زور ازت حرف کش یوقت-
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بعد اومد سمت  اردیلیب زیآورد و گذاشت سمت چپ م رونیب یچوب یصندل هیاز پشتش  خچالیسمت اون  رفت
 یکار کنم نشستم رو یچ دیدونستم با یمن که شوکه شده بودم و نم یازومو گرفت و پرتم کرد طرف صندلمنو ب
بند نازک در آورد  کهیت هی ششلوار  بیو دستما برد عقب از ج یو به اون نگاه کردم اومد پشست صندل یصندل

سرش  ینور لوستر باال ستادیچقدر محکم و سفته!اومد روبه روم ا دمیبست فهم یوقت یو دستامو بست ول
 یدرشت بتیبود ه دهیکه پوش ییداشت با اون لباسا ینیچهره دلنش دمشیدیو واضحتر م دیتابیصورتش م یتو

 زد ادیکرده بود! دوباره فر دایهم پ

 ؟؟یکرد اریکیمواد ها رو چ-

 یعکس ادیو خمارش منو  یعسل یکه چشما یزنیحرف م یگفت؟ گفت مواد؟ خواستم بگم از چ یچ ؟؟یچ
گفت جاسوس مخصوص  یم یکه عل یبهم نشون داده بود...آوا... آره خودش بود! آوا بود!همون یانداخت که عل

 چشماش و گفتم یکردم و منم زل زدم تو دایو با خودش هم رابطه داره! خدومو پ هیاریپسر اسفند دیفر

 ؟؟یزنیحرف م یکدئوم مواد؟؟ اصال از چ-

 تونه سر م کاله بذاره!؟ آآآآره!!؟؟ یمثل تو م یبچه ا یفکر کرد دمیآره!؟؟ حاال نشونت م زنمیحرف م یکه از چ-

سمت صورتم سوخت سرم کج شد  هیهنوز چشمامو باز نکرده بودم که  دادمیجوابشو م دیبا یبستم چ چشمامو
محکم زد!با دستش چونه امو گرفت و سرمو  یلیلحظه شوکه شدم خ هیصورتم  یتو ختیو موهام ر گهیسمت د

 برگردوند طرف خودش

 ؟یکار کرد یبگو اون موادها رو چ-

 !همه رو ژاله گرفت ستیدست من ن یمواد دمینال

 !یدورش زد گهی! میهمه رو تو برداشت گهیکه ژاله گرفت!؟ اون که م-

چرخ دور خودش زد و کالهشو  هیعقب تا ولم کرد  دمیکش یشد سرمو کم یدستش خورد م یام داشت تو چونه
موهام هم باز شد موهام دورم  رهیو همزمان گ دیرفت پشت سرمو و شالمو کش زیم یبرداشت و گذاشت رو

جمع شد صداش  ردشد صورتم از د دهیپخش شد دستشو برد داخل موهام و اونا رو چنگ زد سرم به عقب کش
 دمیو خشن کنار گوشم شن

 یدزد ی! فکر کردیبزن بیبه ج نیهروئ لویپنج ک یزوده که بخوا یلیختر کوچولو هنوز برات خگوش کن د-
 ؟یکجا؟ به ک ؟ی!؟ آبشون کردیکارشون کرد یکنم بگو چ یات م چارهیآسونه!؟ اونم از من!؟ از آوا!؟ ب

 !!!حرف بزن-شد و داد زد شتریموهام ب یدستاش رو فشار

 د گفتمو بلن دمیکش غیدرد بود که ج از

 !دونم.... ژاله دروغ گفته! خودش مواد ها رو برداشت ینم-

دهنم احساس کردم کالهشو دوباره  یمزه خون و تو نباریصورتم ا یتو یدوباره محکم ز ستادیروبه روم ا اومد
 .سالن نشست یسرش کرد و رفت گوشه 
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 هیصورتمو گرفت به خودم لعنت فرستادم که چرا سر  یسرم اومده اشک پهنا ییبودم چه بال دهیتازه فهم انگار
دونم چه مدت گذشت که  یکمکم کن... نم ایخبر داده بودم... خدا یاتفاق برام افتاد کاش به عل نیا یلجباز

تا مجبور بشم  دیکنار موهامو کش نباریا کنمخواستم نگاهش  یبود و نم نییسرم پا ستادیدوباره اومد روبه روم ا
 باز هم موفق نشدم چون گفت نهیچشمام بب یخواستم ترسو تو ینم یبودم ول دهیترس یبدجورنگاهش کنم 

! موهامو ول کرد و شروع کرد به قدم زدن صداش و نه دنیترس یدختر کوچولو؟ هنوز زوده برا یدیترس ه؟یچ-
 دمیچندان آروم شن

 و آدرس پسره؟پسره! اسم  هیبه  یاونا رو فروخت یمواد و ازشون زد یگفت وقت ژاله

جابجا  فیک هیاونا یمن فقط برا شناسمیدروغ گفته. اون خوش به من گفت اون کارو بکنم اون پسره رو هم نم-
 کردم

 !یسگ دختر عوض نیع یگی:دروغ مدیچیکل سالن پ یدادش تو یصدا

نور  نمیبب تونستمینم یزیچ یبرگشت عقب و من زل زدم به روبه رو ول عیسالن به ضرب باز شد آوا سر در
انداخته  هیسا یکیتار یاز قد و قامتش که تو یبود ول یکیتار یسالن کم بود و شخص تازه وارد دور از من و تو

 ییروشنا یچهره اش تو کیاومد نزذ یمرده! چند قدم به طرف آوا برداشت همون طور که م هیکه  دمیبود فهم
داشت که به حالت  یو کوتاه یمشک ی! موهایعل کلیهم قد و ه بایافتاد قد بلند و چهار شونه بود تقر یم

 گهید نیهم داشت البته ا یپرفسور شیر هی! یو نافذ مثل عل یدرشت و مشک ییزده بود باال چشما یامروز
کردم که االن بهش  یچون احساس م دیکنم؟شایاش م سهیمقا بیچرا دارم با عل دونستمی! نم یبرخالف عل

 اومدم رونیدارم. مرد باالخره حرف زد و منم از تصوراتم ب ازین

 چه خبره آوا؟ نجایا ه؟یسروصدا ها چ نیا-

من بود و داشت  یروبه رو قایکه تازه از شوک در اومده بود اومد و پشت سر من قرار گرفت حاال اون مرد دق آوا
 ...داد یاون آرامشو به من نم یخت ولاندا یعل ادیچشماش چشماش منو  یکرد منم زل زدم تو یمنو نگاه م

 دمیهم خجالت کش یراستش کم شدیتر م رهیترس به سراغم اومد مخصوصا که نگاهش هر لحظه خ یجور هی
 نمیا افهیبه نظرم ق نیی! سرمو انداختم پارمیمرد نامحرم قرار بگ هی یبود بدون حجاب جلو ومدهین شیتا حاال پ

 و بهم نداد کردنآوا مهلت فکر  یفکر کن... صدا کمیبود؟؟  دهیکجا د نویبرام آشنا بود ا

 !!؟دیفر یکن یم کاریچ نجایتو ا -آوا

 نجایمن تا ا یعنیخطرناکه. گفتیم یباند!همون که عل سیی. ریاریپسر اسفند دی!؟ آره خودش بود.فردیفر
 ...خودت کمکم کن...تنهام نذار ایاومده بودم؟ تا دل خطر؟ خدا

 اومدم!؟ یم دینبا ه؟ی!چیشلوغ کرد نجایخبردادن ابچه ها -دیفر

 همونه که موادها رو برداشته نیا-آوا

 گفت دورش زده!؟ یهمون که ژاله م-دیفر

 آره-آوا
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 یاشو باال هیشد چشمام بسته بود سا کترینزد دیبه اجبار سرم باال اومد فر دیاز پشت سر موهامو کش دوباره
چرخوند  یکردم آروم چشمامو باز کردم و نگاهم به چشماش افتاد نگاهشو تو جز جز صورتم م یسرم احساس م

 !کن آوا لشنگاهم خوند که گفت:و یترس و تو نکهیبودم مثل ا دهیدروغ چرا ازش ترس

که دست آوا آروم آروم شل شد و موهام از حصار چگشاش رها شد دوباره سرمو  یبا تحکم بود جور صداش
 !لبخند کج گوشه لباش بود هیچونه ام نشست و سرمو گرفت باال  ریز دیدست فر نباریکه ا نییپاانداختم 

من اصال آدم محسوب  یمثل تو برا یی! اصوال آدمایکن ریذهن منو درگ یکه بخوا یکوچکتر از اون یلیتو خ-دیفر
 چی! بود و نبودش همونهیر مشک لویمن مثل پنج ک یبرا نیهروئ لویدختر کوچولو اون پنج ک یدون ی! مشنینم
که دلشون بخواد و  یکار ؟هریدونیکنن؟ها؟؟میکار م یمثل تو چ ییتو حرفه من با آدما یدون یکنه،مینم یفرق

 نتریی!سرشو آورد پایفیح ییجورا هی یخواد با تو بکنم،ول یکه دلم م یتونم هر کار یبراشون بصرفه!من م شتریب
! شانس دارمینگهشون م ادیکه خوشم ب ییصورتشو مقابل صورتم قرار داد و آروم و شمرده گفت:من از کسا

 !یکه جز اون دسته ا یآورد

محکم  یشلوارشو با همون صدا بیج یو پشتشو به من کرد دستاشو کرد تو ستادیشد با فاصله از من ا بلند
وارد کننده موفق  هیباشه که من فقط  ادتی دیبا ی!ولیکنیر ممن کا یو برا یایمن م یمنش یگفت:از فردا به جا

 !کنمیم یآور ادینداره خودم بهت  یرفت اشکال ادتیام! اگه هم  یشیلوازم آرا

 ...دختر نیا دیفر یول-آوا بلند شد یرفت که صدا گهیقدم د چند

تو آوا! آدرس شرکت و بهش بده و  یحرفم حرف بزنه!حت یاجازه داده باشم رو یبه کس ادینم ادمی-دیفر
 بفرستش بره

رفت .آوا دستمو از پشت باز کرد مچ دستام خط افتاده بود  رونیمحکم از سالن ب یخودش با همون قدم ها بعد
 یرو بایپرتم کرد به سمتم اومد تقر اردیلیب زیپاره شده بود بازومو گرفت و بلندم کرد و بعد هم به طف م یو کم

 زدیبود و با خشم حرف مصورتم خم شده 

 یوگرنه حتما به دست خودم کشته م یشانس آورد یلیکار من هنوز تموم نشده خ یگوش کن دختره عوض-آوا
 !یشد

 زیم یکارت درآورد و پرت کرد رو هی بشیج از

 !شنینابود م ارن،رودینم یادیدووم ز دیفر یها یهم خوشحال نباش منش یلیخ-آوا

 دیبرعکس با ادیاز تو خوشش ب دیبا دیدر و باز کنه گفت:فکر نکن که فر نکهیقبل از ا یسمت در رفت ول به
 !ادیکه از تو بدش ب یکن یکار

 دایاتفقا رو پشت سر گذاشتم! نجات پ نیشد ا یمن موندم و اون سالن نحس.باورم نم رونیسالن رفت ب از
موهامو  رهیگ یرفتم سمت صندل کردیاوا درد م یها یلیس یجا دمیصورتم کش یتو ی! دستدیکردم اونم توسط فر

باز شد و همون دوتا مرد  ودشبرداشتم و موهامو بستم و شالمو هم سرم کردم خواستم برم سمت در که در خ
 .متیبر یم نجایگفت:از ا یبم یشون با صدا یکیدوباره دوطرف بازومو گرفتن و  رونیاومدن ب

------------------ 
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 پر شده بود خاموش کرد بایکه تقر یگاریجا س یتو گارویس نیهفتم

 !؟میگم اگه مسابقه است بگو ما هم کمک کن یبکش!م گاریس کمی یچه خبره؟وقت کرد-ریام

 مزخرفاته؟ نیاالن وقت ا ریبس کن ام-یعل

 !خودتو یمزخرف کدومه؟خفه کرد-ریام

 !؟دیکن یبحث م یالک یزایسر چ و اونوقت شما ستین یخبر نیاالن چند ساعته که از نگ دیبس کن-سارا

 یخود بلند شد و شروع به قدم زدن کرد کالفه دست یاز جا یداد و عل هیمبل تک یبه پشت ریحرف ام نیا با
 نشده؟ یخبر نیبب ریبا مرکز بگ گهیتماس د هیگفت:  ریو به ام دیکش شیدرون موها

 رنیگیهم بشه خودشون تماس م یست،خبرین یزنگ زدم گفتن که خبر شیپ قهیده دق نیهم-ریام

 تو دختر؟؟ ییلب گفت:کجا ریکالفه دوباره به قدم زدنش ادامه داد و ز یعل

کرد و  یاالن اونم قهر نم دیزد یحرف نم یاونجور نیبا نگ شبیخان! اگه د یشما ست عل ریهمش تقص-سارا
 افتاد یاتفاق نم نیا

 کدوم اتفاق!؟-ریام

 گرویهم د میهم که نشست ست،ماین یخبر نیشبه و از نگ12! ساعت گهید ستین نیکه االن نگ نیوا!! هم-سارا
 !میکن ینگاه م

 یافتاد او چه م یم یاتفاق نینگ یداد اگر برا یحق را به سارا م یفقط در سکوت سارا را نگاه کرد تا حدود یعل
کالن شهر چه  نیدر ا نینگ نافتی یبرا دیدانست با یکرد نم یدر جانش رخنه م شتریهر لحظه ب یکرد؟ نگران

لب  ریو ز دیبه صورتش کش یدستپله ها نشست  یاحساس عجز نکرده بود رو نقدریکند؟ تا به حال ا
 بدم؟؟ یو چ یگفت:جواب حاج

 یبلند شد دستمال دیدستش افتاد د یکه رو یقطره اشک ریبود ام نییبه سکوت نشست سارا سرش پا یمدت
کنارش  ریبرداشت و به طرف او گرفت سارا به خود آمد دستمال را گرفت و ام زیم یرو یاز جعبه دستمال کاغذ

 .افته ینم ینکن.من مطمئنم اتفاق هیخم شد و آرام گفت: گر ینشست کم

 ؟یگرفته بود گفت:از کجا مطمئن یکم شیکردن صدا هیکه به خاطر گر یدر حال صارا

 !ستمیهم مطمئن ن یلیحاال خ-ریام

 .شد خواند یرا م طنتینگاه کرد ته چشمان عسلس رنگش ش ریبا بهت به ام سارا

 !!ها یخانم و دوست دار نینگ یلیخ-ریام

 ...خب میبا هم بود یخواهرمه،ما از بچگ ستیفقط دوستم ن نینگ-سارا

 دنیرا که کنارش بود چنگ زد و با د یاجازه نداد که حرفش را تمام کند به سرعت گوش لشیزنگ موبا یصدا
 !!!!نهیزد:نگ ادیفر بایتقر نیاسم نگ
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 خودش را به پشت مبل سارا رساند سارا زود جواب داد یعل ستادیو سرپا ا دیکه از داد سارا پر ریام

 !حرف بزن نینگ ؟؟ییمعلوم هست کجا چیه ؟؟ین؟؟خودتینگ-سارا

 حرف بزنه! آره خودمم یکس یزاریمگه تو م-نینگ

 ؟ییقوربون صدات برم کجا-سارا

 !که مثال خونه امونه یی)...( همون جاابونیاالن من خ-نینگ

 ؟یکنیکار م یآها...اونجا چ-سارا

 !دنبالم دیایب دیکنم با یکار م یچ نجایبگم ا نکهیا یبرا-نینگ

 مییایباشه باشه االن م-سارا

آن بود برداشت و به  یکنار سالن رفت و کتش را که رو یراحت یبه سمت صندل عیسر یقط شد عل تماس
 سمت در رفت

 !دنبالش رمیم-یعل

 یصندل یاتوبوس بود رفتم و رو ستگاهیا هی ابونیگذشت کنار خ یم یا قهیکه با سارا حرف زدم ده دق یوقت از
 رونیموقع تنها ب نیبود! تاحاال سابقه نداشته تا ا 12:30انداختم ساعت  ینشستم . به ساعت نگاه گاهیجا یها

که من بودم فقط  یی.همه جا سوت و کور بود جامیرفت یم یلمبرداریف یکه با سارا برا ییه زمانهابمونم مگ
رفتم سمت  رونیاون دوتا منو از سالن آوردن ب نکهیاطرافو روشن نگه داشته بودن بعد از ا ابونیخ یتو یچراغا

کردن و ادرس خواستن منم آدرس همون  یمشک نیماش هیبرداشتم بعد هم منو سوار  مویهمون تخت و گوش
 دیبا ه؟اصالیدونستم عکس العملشون چ یاونجا بود منتظر بچه ها بودم نم مونو دادم که مثال خونه ا یکوچه ا

 یکایشدن الست دهیکش یفکرا بودم که صدا نیهم یتو دادمیم حیکردم و توض یکجا شروع م گفتم؟ازیم یچ
نفر شتابان به طرفم  هینگرفته بودم که  یبلند شدم هنور فاصله ا یصندل یومنو از فکرم خارج کرد از ر ینیماش

 نمونیراحت شد همون جا موندم فاصله ب المیبود خ یشد شناختمش عل کتریاومد خواستم فرار کنم که نزد یم
به  یدفعه ا هیو خشم از چشماش. دیبار یاز چهره اش م یمن بود کالفگ یکرد حاال روبه رو یو با دو قدم ط

 وارهیبعد منو محکم چسبوند به د فتاداز دستم ا فمیلحظه شوکه شدم ک هیسمتم اود دوتا بازوهامو گرفت 
 بود؟؟ یدندوناش با خشم گفت:کدوم گور یکه از ال دمیفهمیکاراش و نم یاتوبوس هنوز معن گاهیجا یکیپالست

مو پر  ینیو ب شدیتو صورتم پخش م گاریتند س یامون فقط چند سانت بود نفساش که پر بود از بو فاصله
داد زد:گفتم  نبارینجات بدن که ا وونهید نیمنو از دست ا انی. زبونم بند اومده بود منتظر بچه ها بودم که بکردیم

 تا االن!؟ یبود یکدوم قبرستون

 باالخره به حرف اومدم شدیم شتریدستاش دور بازوهام هر لحظه ب فشار

 وونهیولم کن د-
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کار  یکرد ؟فکری!منو مسخره خودت کردکنیولت نم یکردیم یو چه غلط یکجا بود ی!؟تا نگیتو دار پس زبونه-
 یقهر و ناز کردناتو بذار برا نیدنبالم!؟ا نییایکه ب یزنیبعد زنگ م یریم یذاریو م یکنی!؟قهر مهیمن بچه باز

 !!شوهرت خرج کن

مثل تو باشه و صداشو بندازه رو سرش!  یکیو ببرن که اگه قراره  ی.مرده شور اون شوهریسر من داد نزن لعنت-
 حال و روز افتادم نیبه ا یمن قهر کردم!؟ منه بدبخت که به خاطر جنابعال

 !یکدوم حال و روز؟ از منم سالم تر-

 !حال و روزمو یفهمیم یتکون بد کلتویاگه ه-

 یصورتم م یعقبتر بود نو رتو یول نکرد سرشو برد عقب از کفشام شروع کرد به نگاه کردن حاال که کم دستامو
از  یصورتم موند کم کم خشم و ناراحت ینگاهش رو نهیصورتمو و زخم کنار لبمو بب یافتاد و تازه باعث شد کبود
گرفت سرمو  یود که جرات منو مب یچ سح نیدونم ا یحس مبهم پر کرد نم هیو  ینگاهش رفت و جاشو نگران

چند  یول نیافته سمت ماش یشده و االن راه م الیخیکردم ب ایلیدستشو از بازوم جدا کرد خ نییانداختم پا
بدنمو فرا گرفت زود چشمامو  یفیلرزش خف هیگونه ام احساس کردم مثل برق گرفته ها  یلحظه بعد دستشو رو

برام سخت شده  دنینگاهش بود چقدر گرمم شده بود،نفس کش یتو ارامشهنوز همون  نمشیآوردم باال تا بب
 بود،من چه مرگم شده بود!؟آروم گفت

 ...نکرده ییبودم...گفتم نکنه خدا یعصب یبشه...بدجور یطور نیخواستم ا یمتاسفم...نم-

رگردونه رها کنه و سرشو به سمت چپ ب مهیدورمون افتاد باعث شد حرفشو ن یکه به حالت گردش یقرمز نور
که با لباس فرم  یبدم و مامور صیگشت و تونستم تشخ دیسبز و سف نیمنم به همون سمت نگاه کردم ماش

ما ردوبدل کرد  نیب ینگاه هیکنار ما بود  گهیبه خودش اومد ازم فاصله گرفت مامور که د یشد.عل کیبه ما نزد
 !که روئت شد میدبو دهیموردشو ند نیتکون داد و گفت : واقعا ه ا نیسرشو به طرف

 !!کاراست؟؟ نیا یجا ابونیزد و گفت:شازده تو خ یبه شونه عل مشیسیبا سر آنتن ب بعد

 ی! درسته کاردنیدیم یوضع نیمارو تو همچ دیبا م؟حاالیکار کن یشده! االن چ یچ دمیمن تازه فهم یخدا یوا
هم  یموجه نبود! عل نیقرار گرفتنمون هم همچ تیوضع یول میکردیدعوا هم م میو تازه داشت میداد یانجام نم

 ... ...سوءتفاهم شده دیخسته نباش ریبدتر از من شوکه شده بود صداشو صاف کرد و گفت: شب بخ

 !میکنیسوءتفاهم ها رو اونجا حل م یکالنتر دییبفرما-

 ... من خودم از دیکتش و گشت و گفت:اجازه بد بیج یعل

 هینکرد دستس  دایپ یزیاز اونجا هم چ یکتش رفت وقت گهید بیبه سراغ ج عیادامه حرفشو نزد سر یول
 !زد و گفت:باز من مدارکم و جا گذاشتم شیشونیپ

کرد  ی! ماموره هم که فکر میکالنتر میرفت یم میافتاد یراه م نایبا ا دینم شد! حاال با نیافتضاح تر از ا یعنی
 شهیمشخص م یهمه چ دیی...بفرمادییگذاشت و گفت:بفرما یدستشو پشت کمر عل کنهیداره وقت تلف م یعل
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 یها یاز کالنتر یکیکه راننده بود وارد  یو همراه با اون مامور و سرباز میشد نیسوار ماش یناچار با عل به
 .میهمون منطقه شد

هم کنارم بود و با پاش  یعل دادمیدستم فشار م یتو فمویک یراه رو نشسته بودم و دسته هیداخل  یصندل یرو
 یاومد و رو به من و عل رونیها بود ب یکه درش کنار همون صندل یاز اتاق ی.سرباززدیضربه م نیمدام به زم

 داخل دیگفت:شما دوتا بر

کارت کنم!بعد در  یدونستم چ یم یدست من بود ریاگه ز یعنیبه سربازه انداخت که  یبلند شد و نگاه یعل
تا اول من بم داخل بعد هم خودش اومد و  ستادیبمونه در و باز کرد و کنار در ا یتظر جوابمن نکهیزد و بدون ا
هم  یشده بود نشستم و عل فیرد ارشهم کن یانتهاش بود و چندتا صندل زیم هیتاق ساده که  هیدر و بست 

 نجایا دیبابود رو به من گفت:دخترخانم شما  زیکه پشت م ینشست مرد زیبه م کتریمن نزد یقبل یصندل
 !یخونه ات باش دی! شما االن با؟نهیباش

اتفاق  نیو گفت : جناب سروان متاسفانه من مدارکم همراهم نبود و باعث شد ا دیوسط حرفش پر یعل
 شما هستم یخودم از همکارا فته،منیب

 جدا؟کدوم همکار؟-باال  دیسروان از تعجب پر یابروها

 سرگرد پارسا هستم-

 واقعا؟-

خونه که همکارا اشتباه  میگشتیبر م میرون،داشتیب میشام رفته بود ی! من و نامزدم برادیاستعالم کن دیتون یم-
 !برداشت کردن

 ...یتیدر وضع ایگو یول-

 !مونیسراغ زندگ میتا ما هم بر دیندارم زودتر استعالمتونو انجام بد تیسروان حوصله شرح وضع-

 باشد داشته فیخوب چند لحظه تشر اریبس-

به سکوت گذشت برگشت به محض بستن در  یمن و عل نیکه ب یاز اتاق خارج شد و بعد از لحظات سروان
اتفاق افتاد باالخره ما هم  نیکه ا مییخوا یجناب سرگرد.معذرت م دیگذاشت و گفت:ببخش ینظام یاحترام
 .میکرد فهیو معذور،انجام وظ میمامور

 .خداشکر حل شد ستین یمسئله ا-

پا جفت کر از کارش  عیسر دیو د یعل نکهیاون سرباز به محض ا رونیب میدر و برامون باز کرد و اومد سروان
بود خومونو  متیکه اون وقت شب واقعا غن یتاکس هیبا  رونیب میاومد یخنده ام گرفته بود.باالخره از کالنتر

االن تا  نیاستارت زد و گفت:از هم یلع میشد یعل نیبرداره .سوار ماش نویماش یتا عل یقبل یجا میرسوند
 !یکن فیتعر زویهمه چ یفرصت دار میدیرس یوقت

 پنجم فصل
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 دونستینزد و قط گوش کرد اونم خوب م یحرف چیکردم ه فیتعر یعل یکه افتاد و برا ییشب تمام اتفاقا اون
مدرک  یهر فرصت یانداخت قرار شد من وارد اون شرکت بشم و تو ریباند و گ نیا شهیراه راحت م نیکه از ا

مشغول به کار  دیفر یمنش عنوانکه من به  شدیکرد چهار روز م ریشرکتش دستگ یو تو دیجمع کنم تا بشه فر
خونه دو طبقه که  هیقرار داشت!  یمنطقه مسکون یتو گهید یکه برخالف شرکتها یشیبودم به شرکت لوازم آرا

 هیبه  دیرس یم یبه در ورود دیرس یم یداشت بعد با چندتا پله فلز کیکوچ بایطقر اطیح هیشرکت شده بود 
کنار سالن و گرفته بود و کنارشم  یو چوب رهیمداین زیم هیبه حالت  اشمکه من ب یمنش زیبزرگ که م بایسالن تقر

بزرگ  یبود.اتاق دیراه رو که ته راه رو اتاق فر هیبه  دیرسیسالن م یقرار داشت انتها یگانیچندتا قفسه و کشو با
 چیه ودوشده ب دهیپوش میضخ یبا پرده ها شهیهم داشت که هم یبزرگ یلوکس و مدرن پنجره ها یدمانیبا چ

بر وارد کردن  یشرکت مبتن نیا یاتاق بود. تمام کارها یبزرگ خودش هم انتها زیرفت .م یوقت هم کنار نم
شنود  دیدفتر فر یقراردادها نبود. اول قرار بود تو یتو یزیشک برانگ زیبود و چ یقانون یو بهداشت شیلوازم و آرا

 میکرد یهم از اون هدفونا استفاده نم گهیبود د ادیزشرکت احتمال لو رفتن  ینایکار بشه که به خاطر دورب
 ئسیبا چند تا از ر دومیو هر وقت هم م شدیم دایشرکت پ یکم تو یلیخ دیبود و محدود.فر یارتباطمون تلفن

پسر هم سن و  هیکه  دادیکارها رو حسابدار شرکت انجام م شتریطرف قرارداد جلسه داشت ب یشرکتها یها
باشه!کال  ریخیب یاصل تیتونه از فعال یگفت چون اصل حساب و کتابا دستشه پس نم یم یبود و عل دیسال فر
 یآبدارچ یحسابدار شرکت،آقا رحمان یذاکر یکردن. من،آقا یکار نم شتریشرکت منحوس چهار نفر ب نیداخل ا

 !ئسیو خود جناب ر

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

 کاریچ یخوا یگفت:حاال م یدسته مبل قرار داد و رو به عل یمبل رها کرد و دو دستش را رو یخودش را رو ریام
 !هیعصبان یلیسرهنگ خ ؟یکن

دونم...واقعا موندم...حق  یان را خورد بعد گفت:نم ینفس تا وسطا هیبرداشت و  خچالیآب را از  شهیش یعل
 ؟یکار کرد ی.اون خونه رو چفتادهین یاتفاق چیو هنوز ه میماهه شروع کرد هیباشه، یداره عصبان

 !باهاش حرف زد و کنار اومد شهیم کنهیم یتوش زندگ رمردیپ هیسروقتش،فقط  رمیبعد از ظهر م-

 ...اون اطراف یکس یحواستو جمع کن دیبا-

 !حواسم هست-

 ؟یریتنها م-

 نه با سارا-

 سارا خانم!؟ یگفت یسارا؟؟ قبال م-

 !گمیکار م یراحت یبرا-

شدند که  یمنطقه ا یبه همراه سارا راه ریشدند. بعدازظعر ام شانیو مشغول ادامه کارها دندیدو خند هر
خواستند آنجا مستقر بشوند  یبود که م یرمردیلق به پمتع یشرکت خانه ا یشرکت در آنجا قرارداشت.روبه رو
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زنگ در را فشرد.بعد از چند لحظه  ریمخانه بودند و ا ینظر داشته باشند جلو ریشرکت را ز تیفعال کیتا از نزد
 .دیبه گوش رس یرمردیخش دار پ یصدا

 ه؟یک-

 دم در؟ دیاریب فیچند لحظه تشر شهیم دیببخش-ریام

 شما؟-

 خدمتتون کنمیعرض م نییپا دییایاگه ب-ریام

 ؟یکار دار ی؟چیهست یکند شوما بگو ک یداشت گفت:من پام درد م یاصفهان یکه لهجه ا رمردیپ

 باال امیما ب دی.پس اجازه بدمیصحبت کن یحضور دیپدرجان با شهیکه نم ینجوریآحه ا-

 ؟یبا من صحبت بکن یخوا یکه م یهست یکه چه طور بشه؟ اصال شوما ک-

 پدرجان سمیشد و آرام گفت:من پل کینزد فنیبه آ یکالفه کم ریام

 یهم جرات نم یدزد چیچه طور شده؟ دزد اومده؟من خونه ام حفاظ داره! ه س؟؟یبلند گفت:پل رمردیپ یول
 !کنه پاشو بذاره تو خونه من

 میچند کلمه با شما صحبت کن هی مییخوا ی!؟ما فقط میزنیپدرجان چرا داد م-

 امیصبر کن االن م قهیچند دق هیخب  یلیخ-

شد چند لحظه بعد در  رهیزد و به در خ یفرستاد سارا لبخند رونیداد و نفسش را با صدا ب هیتک واریبه د ریام
که  دیسف یرهنیبه پا داشت و پ یرنگ یساله در آستانه در ظاهر شد شلوار توس 65حدودا  یباز شد و مرد

 ییدر دستش خودنما ییبودو عصا ماز کنار آن معلو یبیج یشت و بند ساعتآن قرار دا یرو یتوس یا غهیجل
 !چندکلمه صحبت داشتم با شما هی ریکنار سارا قرار گرفت و گفت:سالم چدرجان روزتون بخ ریام کردیم

 !دییبفرما-

 البته اگه اشکال نداشته باشه!؟ میداخل صحبت کن میبر شهیم-

در کنار رفت و به آنها اجازه ورود داد.سارا از پله  یو سارا ردوبدل کرد بعد از جلو ریام نیب ینگاه مشکوک رمردیپ
 داخل دییجلو آمد و در را باز کرد و گفت بفرما رمردیپ ستادیدر خانه ا یباال رفت و جلو یورود یها

 قهیو عت یمیل قدان با وسائ یجا یبود و جا یبزرگ یهم پشت سر او وارد شد خانه  ریوارد خانه شد و ام سارا
 نشستند یمیقد ییچوب گردو یمبل ها یرو رمردیشده بود با تعارف پ دهیچ

 براتون؟ امیب نیخور یم ییچا-

 !میبا خودتون صحبت کن میخواست یم میندار لیم یشاکر یممنون آقا-ریام

 د؟؟یدون یشما اسم منو از کجا م-
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 دیفوت کرده،سه تا بچه دار شیسال پ ستیهمسر شما ب نکهی!مثال امیدون یهم م گهید یزایچ یلیخب ما خ -
 !دیکنیم یتنها زندگ نجایو دوتا پسراتون هم خارج از کشور هستن! و االن شما ا کنهیم یکه دخترتون تهران زندگ

از خونه  دیبر االید؟یخوا یم یاز جون من چ د؟یهست یبلند شدو گفت:شما ک شیاز جا دیپر رمردیپ یاز رو رنگ
 ! 110تا زنگ نزدم  دیزود باش رونیمن ب

به  دییخوا ینشان داد م رمردی.بعد کارتش را به پمیسیگفتم که ما پل یشاکر یشد و گفت: آقا کیبه او نزد ریام
که اگه بشه به ما کمک  میفقط اومد میندار یما با شما کار دیمطمئن باش یول ستین یحرف دیهم زنگ بزن 110
 دیکن

هم کنار او قرار  رینشست ام سشیپس اد و سرجا ریآسوده شده بودکارت را به ام الشیخ یکم ایکه گو مردیپ
 د؟یکن یگرفت و گفت:کمک م

 ؟یچه کمک-

 !میبمون نجایمدت ا هیما  دی! فقط اگه اجازه بدهیکمک ساده ا یلیخ

 خونه من؟؟ یبعن د؟؟یبمون نجایا-

خونه شما مربوطه. از  یکار ما به شرکت روبه رو یبدم ول حیتونم کامل براتون توض یمن نم یشاکر یبله...آقا-
مدت  هی دیکن یو با ما همکار دیاگه اجازه بد میخواست یداشت م دیبه اون شرکت د شهیخونه شما راحت م

 میخونه شما باش یاوقات تو یگاه

 خالفه؟-

 ؟یشاکر یخالفه آقا یچ-

 کارشون!؟ تو کار خالفن؟-

 !گهیبله د-

 کنن؟ یم یچه کار-

 بدم حیتوض شتریتونم ب یزد و گفت:شرمنده..نم یلبخند ریام

-داد  هیتک شیانداخت و دستش را به عصا شیپا یکیآن  یرا رو شیداد و پا هیمبل تک یبه پشت یشاکر یآقا

زنن!هر چند  یکه شرکت نم یبگه تو منطقه مسکون ستین یکیآخه  میخسته شد نایا یوالله ما هم ازسروصدا
 !به کفششونه یگیاز اول هم معلوم بود ر

 دارن؟ ییچه سروصدا نایچطور؟ مگه ا-

 نیزم ریبره تو ز یو م ادیباره فکر کنم براشون بار م هیسروصداشون که چندوقت -

 ن؟یرزمیتو ز-

 بله
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 م؟یباش نجایا میتون یو گفت:خب باالخره ما م دیکش یقینفس عم ریام

 د؟یشما چند نفر-

 خانم بعد به سارا اشاره کرد نیاکثر اوقات دونفر! من و هم-

 خانمتونه؟-

 پررنگتر شد ریانداخت و لبخند ام نییخجالت زده سرش را پا سارا

 نه...همکارن-

 نداره یبگم واال...اشکال یچ-

 !البته شبونه میاریم میدار لهیوس کمی میر یفقط ما م دیکرد یلطف بزرگ یشاکر یممنون آقا یلیخ-

 .دییکنم ...بفرما ینفسش را حبس کردو گفت:خواهش م یشاکر یآقا

شرکت مستقر  ییتو خونه روبه رو روزیو سارا د ری.امگذشتیشفق م یپنجم از ورود ون به شرکت واردات روز
 یآقا یلبه تراس خونه  نیالبته با کار گذاشتن دورب شدیاز سالن مشخص م یو مقدار اطیشدن از اونجا ح

پشت  میشنود بذار دیدفتر فر خلدا میداشته باشه تا بتون یشرکت ره حل ینایدورب یبرا ری.قرار بود امیشاکر
 و مرتب بلند شدم کیش شهینشسته بودم که وارد شد مثل هم زمیم

 مهندس یسالم آقا-

اتاقش شدو گفت:همه  یاومد!بعد از چند لحظه راه یموند اصال از نگاهش خوشم نم رهیمن خ یرو نگاهش
 مرتبه؟ یچ

 یصندل یگذاشت و خودشو رو زیم یرو فشویک زشیسرش راه افتادم در اتاقو باز کرد و رفت سمت م پشت
 ...یچاووش برا یهم آقا گهیساعت د میمرتبهتا ن یمهندس همه چ یو گفتم:بله آقا ستادمیانداخت وسط اتاق ا

 یگشیهم یدنیبگو نوش یرحمان یکافه....به آا-

 !بله-

نبود مجبور شدم خودم  یرحمان یرفتم سمت آبدارخونه آقا رونیپرت کردم ب یچند گام خودمو از اون دفتر لعنت با
 !و براش ببرم تا کوفت کنه ششیهم یدنینوش

و چرخونده  یصندل زدیسمت اتاق چند ضربه کوتاه به در زدم و آروم درو باز کردم داشت با تلفن حرف م رفتم
 بود و پشتش به من بود

 یخوب یباشه رانندگ عیخوام که فقط کار خودشو انجام بده سر یو م یکی!من جنبهینه....سروگوشش م-دیفر
 ! یکن یم دایراننده برام پ هی عیسر یلیهم داشته باشه! فقط خ

 یصندل یو بعد به پشت لحظه مکث کرد هیمن  دنیو گذاشت با د یاز مخاطبش گوش یو بدون خداحافظ دیچرخ
 کجاست؟ یدادو گفت:چرا تو؟پس رحمان هیتک
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 نبود من خودم آوردم یرحمان یمهندس آقا یدونم آقا ینم-

 زیم یممنون بذارش رو-

که دستم  یخودم نشستم و با خودکار زیپشت م رونیگذاشتم و اومدم ب زیم یو رو وانیل یحاو کیکوچ ینیس
که سرش به کار خودش باشه  یکس گشتیضرب کرفتم به حرفاش فکر کردم داشت دنبال راننده م زیم یبود رو

از  یآن میتصم هی شدبایکه تو ذهنم زده شد هر لحظه روشنتر و روشنتر م یو کارشو خوب انجام بده!جرقه ا
 !عامل ریبلند شدم و رفتم سمت دفتر مد یصندل یرو

 بله؟-

کردم به چشمام رنگ اعتماد  یرفتم و بعد آروم سرمو بلند کردم سع ریسربه ز شز یم یها یکیشدم تا نزد وارد
 و التماس بدم

 شده؟ یچ-

 بگم یزیچ هیخواستم  ی...مدیببخش-

 خب بگو-

 ...که دمی...فهمدمیشما...فهم شیپ قهیچند دق یراستش از حرفا-

 !بگو ؟یدیفهم یچ-

 ن؟یگرد یشما دنبال راننده م-

 !آره-

بگم؟ آب دهنمو  یکرد خب حاال چه جور یاخم نگاه م هیداده بود و منو با  هیتک یکردم که به صندل نگاهش
 کردم آروم باشم یقورت دادم و سع

 کار مناسبه نیا ینفر و سراغ دارم که برا هیخواستم بگم من  یخب راستش...م-

 دیخودشو جلو کش یباال رفت و کم ابروهاش

 ه؟یجدا؟؟ خب اون ک-

 از آشناها یکی-

 !خواد راننده بشه؟ یبوده که االن م یشما قبال کارش چ یآشنا نیخب ا -

 !داشته،ورشکست شده کیدفعه گفتم :بوت هیمکث کردم و بعد  کمیبگم؟  یاالن چ یوا یا

 !االن براش راننده بشه؟ ستیجدا؟ خب سخت ن-

 شهیهم خوشحال م یلیخ دینه...اگه شما قبول کن-
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بعد  رهینگاه و کالمم قرار بگ ریکردم تحت تاث یصورتم چرخوند سع یاشو رو رهیبه قب برگشت و نگاه خ دوباره
 ادیب 5خب...بگو ساعت  اریگفت:بس

 !نجاستیا 5مهندس راس ساعت  یلبخندمو پنهان کنم گفتم:ممنون آقا نتونستم

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

آن را تا آرنج  یها نیبود آست دهیپوش یمشک یراهنیو پ یکه شلوار کتان مشک یدرحال یبعدازظهر عل 5 ساعت
چرخاند. نگاه  یرا م یداده بود و صندل هیتک یصندل یبه پشت دیبود فر ستادهیا دیفر یباال داده بود رو به رو

 ...یآقا نیبشگفت  یرا نشانه گفته بودهمان طور روبه عل یچشمان نافذ عل زشیت

 دیصدام کن یپارسا هستم...عل-

 نیبش یی...تو که هنوز سرپایلع-

کوتاه  یلیخ یشروع به حرف زدن کرد و عل دیبود نشست که فر دیفر زیم کیکه نزد یمبل یآرام رو یلیخ یعل
 دادیو آرام جواب م

 ؟یهست ایخانم ک یاز آشناها-

 بله-

 ؟ییچه آشنا-

 !!نامزدمه نینگ-

 !ما نامزد داشته باشه یمنش نیکردم ا ی.... اصال فکر نم؟؟ههیتو نامزدش یعنی؟؟یجد-

 چطور؟؟-

 و کارت نگرفته!؟ یداشت کیگفت بوت ی...ولش کن!میچی...هیچیه-

 نطورهیبله...هم-

 یزنیکوتاه و سرد حرف م نقدریا شهیهم-

 بایبله...تقر-

نداشته  یکار گهیکنه،سرش به کارخودش باشه،با مسائل د یکه فقط رانندگ خوامیراننده م هیخوبه ،من  نمیا-
 که؟ ی،منظم،متوجه ا قیباشه،دق

 راحت التونیبله...خ-

 خوبه-

 حرکت داد یبه طرف عل زیم یرا رو یچییسو بعد

 یدست توئه هر وقت گفتم حاضر و آماده ا یماش نیبه بعد ا نی،از ا نیماش چییسو نمیا-
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 !راحت التونیرا برداشت بلند شد و گفت:گفتم که خ چییدستش را دراز کرد و سو یعل

منتظر باش  نیماش یاالنم تو یبر یتونیزد و گفت :م یخوشش آمده بود لبخند دشیاز راننده جد ایکه گو دیفر
 ییجا میریم

 بله-

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

وارد شرکت بشه اول خوشحال  تونهیم ینتوریبهش خبر دادم ا یوقت دیفر شیرفته بود پ یعل شدیم یساعت مین
و به عنوان  یعل دیکردم که فر یشد!نشسته بودم و دعا م لیبعد به همون سرگرد خشن و خشک تبد یشد ول

سمتم منتظر چشم به دهنش  داوم رونیاومد ب یفکر بودم که درباز شد و عل نیهم یراننده اش قبول کنه!تو
به حرکت  ینوسان به حالت چییو تو دستش گرفت باال و سو ینیماش چیینگفت سو یچیدوختم تا حرف بزنه ه

 کردچندیمنو نگاه م یهمچنان معمول یعل یصورتمو گرفت ول یقبول کرد!لبخند پهنا نکهیا یعنی نیدراومدو ا
نشستم و همچنان  میصندل یرفت منم رو رونیدستش جمع کرد و به سمت ب یو تو چییکه گذشت سو قهیدق

 .لبخند به لب داشتم

 و برداشتم یده،گوشیکه تلفن از دفتر فر دادیم نیود نشون از اتلفن و چراغ کنارش که روشن شده ب یصدا

 مهندس؟ یبله آقا-

 اتاقم ایب-

!رفتم سمت دادیدستور م دیطور بود مختصر و مف نیهم شهیفرصت حرف زدن بده قطع کرد هم نکهیا بدون
 داره خودش شروع کرد کاریبپرسم چ نکهیقبل از ا زشیم یاتاقش با چند ضربه کوتاه به در وارد شدم رفتم جلو

به  شهیشرکت انجام م یروزها کارها هیاطراف شهر فردا در نبود من مثل بق یانبار هی رمیم ستمیمن فردا ن-
 ادیعالوه فردا قراره برامون بار ب

 مهندس؟ یآقا یبار؟ چه بار-

که انباره شما همراه  نیرزمیبره سمت ز دیبا دونهیکه اومد خودش م نیماش ادیمعلومه قراره برامون جنس ب خب
 د؟یشد د،متوجهیکنیو فاکتور م دیریگ یم لیبارها و تحو یذاکر یآقا

 د؟یریم یفردا با ...عل دیمهندس!... ببخش یبله اقا-

 !یبر یتونی! مادیخوشم نم ینگاهم کرد و گفت : از فضول یگرفت باال و جد سرشو

توش انجام  یرفت و من موندم و اون شرکت واقعا کار خاص دیفر رونیو زود اومدم ب نییسرمو انداختم پا منم
 بلند شدسارا بود میگوش یداخل کوچه صدا دمیتا رس رونیشدم و زدم ب الیخیدادم! ب ینم

 الو-

 رونیب یپس چرا از شرکت اومد نیالو نگ-
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 نداشتم یکار نکهیا یخب برا-

 ؟یکار کن یر بود چرفته قرا ادتینداشتم!؟ معلوم هست چته؟!  یکار یچ یعنی-

 گردمیرفته بود االن بر م ادمیسارا باور کن  یوا-

 ادته؟ی زیهمه چ نینگ-

 !راحت التونیآره بابا خ-

 دمیو د یرحمان یکردم و برگشتم داخل شرکت که آقا قطع

 ن؟یشما چرا برگشت ایخانم ک-

 ن؟یجا گذاشته بودم...شما هنوز نرفت دامویا... کل-

 و درها رو قفل کنم دیبردار داتونویتا شما کل مونمینه...منتظر م-

هاشونو  یجمع و جور کنم و بعض دیکاغذ و اسناد هست با یسر هی...راستش کنمیمن خودم قفل م دیشما بر-
 کنمیبه من کارها تموم شد خودم درها و قفل م دیرو بد دهایببرم خونه امشب کارشونو انجام بدم ،کل

 ...شهیکه نم ینجوریآخه ا-

 ست؟یخونه تنها ن ی...مگه خانمتون توشهیم رتونیچرا نشه...شما د-

 ینره همه درها و فقط کن ادتیفقط  دهایکل نیا ایباشه دخترم ب-

 !رهینم ادمینه -

 یزیانگار که دارم چ زیدر آوردم و خم شدم سمت کمد م مویگوش زمیرفت.برگشتم سمت م یرحمان یآقا باالخره
 آماده است( زیدادم )همه چ امیشروع کردم به اس ام اس دادن به سارا پ ارمیاز اونجا در م

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

 آماده است زیهمه چ نه،فرستادهیگفت:نگ ریکرد رو به ام افتیرا در نینگ امیپ سارا

 را به کمرش بست و به سمت در رفت یکوچک یفیبود ک دهیپوش یبلند شد سرتاپا مشک شیاز جا ریام

 که قبال بهت گفتم بود بهم بگو یباشه،اگه همون جور گنالهایحواست به س رمیمن دارم م گهیخب د-ریام

 !دی...ا... مواظب خودتون هم باشدیباشه،موفق باش-سارا

که  دیکش نییکه سرش بود را پا یکاله ینگاه شوخش را به چشمام سارا دوخت و گفت:چشم... بعد لبه  ریام
 .کرد یمشخص بود.در را باز کرد و راه پله را به مقصد پشت بام ط شیکار فقط چشم ها و لبها نیبا ا

و دستگاه و هدفون قرار داشت  توریآن چند مان ینشست که رو یزیخود باز گشت و پشت م یقبل یبه جا سارا
 .شد رهیخ توریچانه اش زد و به صفحه مان ریرا ز شیدست ها
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پشت به شرکت  قایکه دق رساندیم یپرش خود را به پشت بام خانه ا کیبا  دیحاال باکرد  یپشت بام را ط دو
پرش  کیبداشت و تمرکز کرد با  زیخ یبرد کم یتمام تالش و دقتش را به کار م دیبا ینبود ول ادیبود فاصلع ز

پشت بام  یتا وسطا زیمخیبلند شد به صورت ن شیاز جا یرساند و با پشتک یپشت بام بعد یخود را به لبه 
را  فیک پیز دیکش رونیرا از آنجا ب یفیخم شد و ک بانیآرام به سمت سا ستادیا یکولر بانیرفت بعد کنار سا
 رونیب بشیرا از ج یدستگاه را به آن وصل کرد گوش کیلبتاپ( از درون آن خارج کرد  ینی)میباز کرد و نوت بوک

 قرار داد بشیآن را درون ج هآورد و شماره گرفت و دوبار 

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

بودم فقط نور چراغ مطالعه  ختهیر زیم یکردم که رو ییو داخل گوشم گذاشتم خودمو سرگرم ورقه ها یهندزفر
 و فشار دادم یمانتو ام حس کردم و دکمه هندزفر بیج یو تو یاطرافو روشن کرده بود لرزش گوش زیم یرو

 بله؟-

 برق یهایکه بهت گفتم برو سمت جعبه کل یهمون طور-

 میس یبهم داده بود پشتش آهنربا داشت و روش هم کل ریکه ام یشکل یمربع یبلند شدم شئ زیم یاز رو آروم
غلت  هیکشوندم و به  زیم گهیدور شدم خودمو سمت د زیدستم فشردم و از م یتو یقرمز و مشک دیو دوتا کل

غلت  هینشستم و دوباره به  نباریسالن بود ا یکه تو ینیو پشت به دورب واریخودمو رسوندم گوشه د نیزم یرو
 دهید نیدورب یداده بود تا جلو ادیبهم  ریها رو ام یگانگستر باز نیبرق ا یدهایخودمو رسوندم به جعبه کل گهید

 نایدونستم مربوط به دورب یکه از قبل م مویرو زدم پشتش دوتا س یمربع ینشم! آروم درشو باز کردم و اون شئ
باز گذاشتم  مهیتموم که شد در جعبه و ن یقرمز و مشک یدهایو وصل کردم به همون کل ونیب دمیهستن و کش

 !و گفتم:تموم شد

 همون جا باش تا خبرت کنم -. دمیو شن ریام یصدا

نشون نده  یزیکه فقط چ یجور فتنیکامل از کار ب نکهیالبته نه ا فتنیاز کار ب قهیچند دق یبرا نایبود دورب قرار
و تو  دنیو نشون نم فتهیکه در اصل اتفاق م یزیچ یول دنیبه ضبط خودشون ادامه م نایدوب ینجوریدر واقع ا

 دمیو شن ریام یگذشت که دوباره صدا ی! مدتموننیقسمت قبلش م

 !حله! حاال برو سمت دفتر مهندس-

مورد نظر و اون پرده ه رو کنار زدم و همون جا  یرفتم سمت پنجره ه  یبدون معطل دیافتادم سمت دفتر فر راه
 ستادمیا

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

پرده آن را کنار  نیکه نگ یپشت بام رفت از آنجا کامال پنجره ا یها به سمت لبه  نیبعد از هک کردن دورب ریام
که به کمر بسته بود باز کرد چند قطعه از داخل آن خارج کرد و شروع به سرهم  یفیک پیزده بود مشخص بود ز

آن  یکوچک رو ینیدر دست داشت که دورب یاتفنگ لوله  کی هیشب یا لهیم قهیکردن آنها کرد بعد از چند دق
ت با آن مورد نظر را در سر لوله جا ساز کرد گوشه پنجره را نشانه گرف اهیو س زیر کروفونینصب شده بود م
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کرد  کیبعد از چند لحظه تمرکز شل ندیرا بب دیفر زیتوانست در آن شب گوشه م یراحت م یلیخ نیدورب
 !جا گرفت زیگوشه م عیسر یلیعدس سوراخ کرد و خ کیرا به اندازه  شهیگوشه ش کروفونیم

شد ذوق زده  انیآن نما یدوخته بود که صفحه آن روشن شد و چند خط صاف رو توریچشم به مان سارا
 خدا موفق شدن یو گفت:وا دیچانه گذاشته بود به هم کوب ریرا که ز شیدستها

 !کنه ریکه مشغول خواندن روزنامه بود سرش را باال گرفت و گفت:خدا آخر و عاقبت ما رو به خ یشاکر یآقا

 را گرفت ریشماره ام ستین یمتوجه شد مشکل یگوش خود گذاشت و وقت یخوشحال هدفون را رو سارا

 یدانست کس یکذاشته بود فشار دهد م گرشیرا که در گوش د یباعث شد دکمه هندزفر گرشید یگوش لرزش
 ستیجز سارا ن

 !جانم-

 !ها خوبه صدا هم واضحه گنالیس-

 گردمیبر م گهیخب...حواست به کوچه باشه منم د یلیخ-

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

اتاق گذاشتم پرده  یداخل گلدون ها گهیکار گذاشت منم چند تا د ریکه ام یکیشل کروفونیاز کار گذاشتن م بعد
خودم  زیسمت م دمیرس رونیدرسته از اتاق اومدم ب زیمطمئن شدم همه چ یو وقت دمیرو دوباره مثل قبل کش

 زنگ خورد میداخل سالن که دوباره گوش

 سارا؟؟ هیدوباره چ-

 !!داخل شرکت ادیداره م یکن ذاکر یخودتو مخف عیسر یهر جا هست نینگ-

همه  یداخل شرکت!؟ ول ادیداره م یگفت؟ گفت ذاکر یکه سارا زد قفل کرد!چ یچند لحظه ذهنم از حرف یبرا
 هیذهنمو نداشتم با  یداشت!؟ فرصت فکر کردن و جواب دادن به سوالها دیکل یذاکر یعنیدرها که فقل بود! 

 زیم یهم از رو فمویبود کشوندم ک فتهگوشه سالن و گر  رهیدا میناپن  هیکه مثل  زمیم ریخودمو به ز یآن میتصم
 دهینفسهام هم شن یصدا یکردم حت یکامال خودمو مچاله کردم و سع زیم ریچنگ زدم و با خودم بردم ز

 گهینفر د هی یقدم ها یو بعد هم صدا دمیقفل شن یو تو دیکل دنیچرخ یکه صدا دیطول نکش یزینشه!چ
 هیو بعد هم باز و بسته شدن  دمیدور شدن قدماشو شن یدادر و نبست!ص نکهیا یعنی نیو ا ومدیدر ن یصدا
 زیم ریگرفتم خودمو از اونجا نجات بدم پاهامو از ز میتصم دمینشن ییصدا یچند لحظه صبر کردم و وقت گهیدر د
و خواستم بلند شم که چشمم به پاشنه کفشم افتاد! اگه با ابنا بلند شم که صداش تو کل  رومنیب دمیکش

به اطراف  ینگاه رونیاومدم ب زیم ریاز ز عیسر یلیدستم خ ی!کفشامو درآوردم و گرفتم توچهیپ یساختمون م
از سالن زدم  عیدستم گرفتم و سر یو کفشامو تو فیندادم ک یبه خودم فرصت برس گهینبودد یانداختم کس

سارا  یدر و بستم صدا رومو دوباره آ رونیآروم در و باز کردم و از کنار در اومدم ب یلیخ دمیرس اطیبه ح رونیب
 دیچیگوشم پ یکه هنوز پشت خط بود تو

 !داخل ای!؟ چرا اونجا خشکت زده؟ درو باز کردم زودباش بنینگ هیچ-
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 بایباز بود تقر مهیرسوندم در ن یشاکر یم و خودمو به خونه آقاکفشامو بپوشم کوچه و رد کرد گهید نکهیا بدون
که  دمیکش یقیپله ها نشستم و نفس عم یبسته شد رو یبلند یراه پله و در با صدا یخودمو پرت کردم تو

 میدر بغل کرد گرویدبه من رسوند کنارم نسشت و هم عیسارا در واحد و باز کزد و خودشو سر

 ؟یخوب ن؟یشد نگ یچ-

 !هم نشد یخوبم،طور-

 !!!ها ستین یمناسب یها اصال جا یباز کیرمانت نیا یاا...برا-

 یکله پشت هیو  یدست فیک هیبود  ستادهیا ییباال یپله ها یکه رو ریو به ام میو سارا از هم جدا شد من
دختر  هیخنده ام گرفت که گفت:چ ریام افهیلحظه از ق هی میبود نگاه کرد دهیپوش یدستش بود سرتاپا هام مشک

 خوشت اومده!!؟ یاز موش و گربه باز یحاج

شوخ و مهربون بود با همون لبخند  یبرعکس عل ریاز دستش ناراحت نشدم ام یول یگفت دختر حاج نکهیا با
 !یچراغ قوه کم دار هی!فقط یدزدا شد هیشما هم شب یگفتم: اون که مزه داد! ول

باال  دییچراغ قوه ! حاال بفرما نمیصورت ما روشنش کرد و گفت:ا یفت گرفت دستشو توگر  کویچراغ قوه کوچ هی
 !خانما

 یشاکر یو آقا میبه صدا در اومد من و سارا به هم نگاه کرد یشاکر یبود که زنگ خونه آقا 9:30 ساعت
 فکر نکنم یشاکر یگفت:نه آقا ریکه ام فونیهاست خواست بره سمت آ هیاز همسا یگفت:حتم

 تونه باشه!؟ یک یک یعنیخدا  یبا ترس از جاش بلند شد و گفت : وا سارا

 !هی!؟ علنیترس یم ینجوریموقع شب!؟ شما چرا ا نیو گفت:حتما اونم ا ستادیسارا ا یروبه رو ریام

هول شدم و احساس کردم صورتم داغتر از چند  نییپا ختیدلم ر یتو یزیچ هی یدفعه ا هی هیکه گفت عل نیهم
کردم بدون توجه  ی!؟ سعینیبیو م یمگه دفعه اوله که عل نیشدم!؟آروم باش نگ ینجوریلحظه قبله!من چرا ا

رفت  ریبود اومد داخل ام ذاکه داخلشون ظرف غ کیبا دوتا پالست یکه عل دیطول نکش یزیچ نمیسرجام بش
افتادن به  یروده ها داشتن م نیکم کم ا گهی! دنیگرد چه کرده!شرمنده فرمودسر  دینیگفت: به به بب کشوینزد

 !جون هم

 خان!؟ ریام دییفرما یو گفت :اجازه سالم کردن م زیم یغذا ها رو گذاشت رو یعل

 !دیدار اریاخت-

 !گفت : سالم یشاکر یزد و رو به ما و آقا یلبخند یعل

 !سالم میبا هم گفت ییهم هر ستا ما

 !خوب عمو اومده که برامون قصه بگه یخنده و گفت: خب بچه ها ریزد ز ریام

 !یکن یم یبلبل زبون ینجوریکه ا یریگفت:فکر کنم ش یکه عل میدیخند همه
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 !تونم مثل بلبل چه چه بزنم یباشم که نم ریاگه ش-

و دوباره روزنامه قبلش نشست  یتکون داد و سر جا یسر یشاکر یشروع کرد مثل بلبل سوت زدن! آقا بعد
 میو به سمت آشپزخونه رفت میبه دست شد من و سارا هم غذا ها رو برداشت

 مگه نه!!؟ یپسر بامزه ا ریام نیا -سارا

 !نگاش کردم و گفتم :منظور؟؟ یچ یچ

 ...یچیلباش رفت و گفت :ه یاز رو لبخند

هشت نفره  یغذاخور زیم یو رو زیسر م میو برد میدیظرف کش یو غذا ها رو تو مینزد یباره حرف نیدر ا گهید
 !حساس بود یادیوسائلش ز یفکر کنم رو یشاکر یآقا چارهیب میدیچ یشاکر یآقا

دونم چه  یمعلوم بود سخت تو فکره نم یکردم مشغول غذا خوردن بود ول یو نگاه م یعل یچشم ریز یگدار گه
افکار  نی!با امیبه هم خوب بود یلیقبال خ ستیبهم توجه کنه!حاال ن یمرگم شده بود که دوست داشتم عل

 میبرگشت ییم و با چندتا فنجون چایآشپزخونه و شست میمسخره شاممو خوردم من و سارا دوباره ظرفا و برگردوند
 یدست سارا بود خودم رفتم مبل کنار ینیهم روبه روشون س یشاکر یکنار هم نسشته بودن و آقا ریو ام یعل
شدن اومد کنار من نسشت  دیسرخ و سف یه رو تعارف کنه بعد از کل ییدر شد چانسشتم و سارا مجبو یعل
سارا خانم شما از فردا  میریم شیخوب پ میبود فعال که دار یمزه کرد و گفت:کارتون عال شوییاز چا یکم یعل

 !یایما م یبه دست پابه پا نیدورب

 نگاه کد و گفت:کجا؟ یبا تعجب به عل سارا

دنبالش  رمیکه من اونجا م دیفر یالیو یجلو ارهیجا و تو رو م نیهم ادیبت کردم فردا صبح مآژانس صح هیبا -
 !یریبه ما و عکس بگ یبرسون انهیخودتو مخف دیبا میهرجا رفت دیکن یم بیشما هم ما رو تعق میبعد که راه افتاد

 !کارو انجام بدم نیتونم ا ی! منم مفتهیب یخطرناکه! ممکنه اتفاق یلیخ یگفت: ول یروبه عل ریام

 یافته،راننده آژانس از بچه ها ینم ینداره اتفاق یباشه؟نگران نوریحواسش به ا ی!؟ پس کریبه سرت ام زده
 !خودمونه

 سارا خطرناکه یکار برا نیموافقم ا ریمن با ام یول-من

 !هستن یاون بارها چ یو فردا هرطور شده بفهم یشما بهتره کار خودتو خوب انجام بد-عل

منم که  نیطور بود! اانگار ا نیشده؟ هرچند قبال هم هم ینطوریچرا ا نیکردم... ا خیحرفشو لحن صحبتش  از
 ریهمه سکوت کرده بودن که ام یا قهیمبل فرو رفتم چند دق یاخمو تو یلیکردم! صورتمو برگردوندم و خ رییتغ

 !و که بهت داده بودم بهده به من یوزیاون ف نینگ یگفت:راست

 یدهایلحظه ذهنم رفت سمت جعبه کل هیکردم؟  کارشیبوده! چ وزیجور ف هی یمربع ی!!؟؟آها...پس اون شوزیف
و داخل جعبه  وزینفهمه من داخل شرکتم... ف یتا ذاکر زیم ریرفتم ز یسارا بهم تلفن کرد...وقت یبرق... وقت

 !!اوردمشیگفتم : ن ریو رو به ام دمیپر برق جا گذاشتم!!! خودم یدهایکل
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زد پشتش تا سرفه اش بند اومد  ریام یو شروع کرد سرفه کردن،چندبار یعل یگلو یتو دیپر ییحرفم چا نیا با
 ؟؟یکرد کارشیپس چ ش؟؟؟یاوردیگفت:ن یبلند یبعد برگشت سمت منو با صدا

 !تو جعبه برق جاموند-

 !؟یگیم یدار یچ یفهمیم ؟یجاش گذاشت-

فهمم! وقت  یصدامو بردم باال و گفتم :آره م یرفتارشو نداشتم من کم نیبرگشتم سمتش دگه تحمل ا منم
 !داخل شرکت من فقط وقت داشتم جونمو بردارم و فرار کنم ومدیداشت م ینکردم برش دارم چون ذاکر

و من  کردیداشت خفه ام م داشتم بغض ازیهوا ن یبلند شدم و به سمت تراس رفتم به کم هیتوجه به بق بدون
 یلیخ هیاتل یبابارسول و خاتون تنگ شده بود برا یرزش اشکام...دلم برا یکردم برا یسرسختانه مقاومت م

کاش هرچه زودتر  یدغدغه قبلم هم تنگ شده بود. ا یب یزندگ یکردم دلم برا ینم یوقت بود مثل قبل زندگ
انجامش  ییدارن دوتا یعل ری! چرا امهیسر نقدریچرا ا دمیکه هنوز نفهم یاتیمسخره تموم بشه،عمل اتیعمل نیا
 سارا از پشت سرم اومد یدونم چقدر گذشت که صدا یاونم با کمک دوتا دختر! نم دنیم

 میبخواب میبر ایب ؟یمون یم رونیچقدر اون ب نینگ-

کرد  یکه دستش بود نگاه م یکاغذ نشسته بود و داشت چندتا یمبل هی یهم رو ریرفته بود ام یداخل عل رفتم
 حضورمو حس کرد سرشو بلند کرد و با استفهام نگاه کرد ستادمیا ریام یخواستم برم سمت اتاق که جلو

شرکت  رمینفر م نیخوام واقعا وقت برداشتنشو نداشتم فردا صبح اول یمعذرت م وزیبه خاطر جا گذاشتن اون ف-
 ریشب بخ دارمیبرش م دهینفهم یو تا کس

 دمیقدم دور شدم که صداشو شن چند

 رهینم شیخوب پ زیچ چیو ه ختهیکارها به هم ر کنهیاحساس م ادهیروش ز اتیروزا فشار عمل نیدرکش کن،ا-
 ...کرد دادیاگه داد و ب

اتاق دوتا تشک پهن کرده  یدادم سارا تو هیرفتنم داخل اتاق حرفشو قطع کرد منم در اتاقو بستم و پشتش تک با
 یدوستانه با سارا هم تنگ شده بود...ول یحرف زدن و دردودلها یاز اونا افتاه بود دلم برا یکی یو خودش روبود 

 .خوابم برد شونیزود با اون ذهن پر یلیو خ دمیتشک دراز کش یکیاون  یاصال حوصله اشو نداشتم... رو

 دمیباز کردم و سارا و کنارم د مهیشدم چشمامو ن داریاز خواب ب یکیبا تکون ها دست  صبح

 شهیم ریشرکت د یبر دیپاشو با ؟یشد داریبه به چه عجب ب-

 !؟ینجوریبه خودم دادم بلند شدم و رفتم سمت در که سارا گفت:ا یو قوس کش

 ه؟یهان چ-

 از اتاق!؟ رونیب یبر یخوا یم ینجوریگم ا یم-

 برم!؟ ی! پس چه جورادینه...زنگ بزن آژانس ب-
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 !شدن یرتینازدتون غ دیبرو فقط شا یخودته هر جور دوست دار لیم-

تاپ  هی! رونیشد رفت ب یکه نم ینجوریا گفتینگاه به خودم انداختم خنده ام گرفت راست م هیحرفش  با
خودش  یفقط جلو ینجوریتنم بود و موهام اطرافم پخش بود. سارا با مانتو و شالم اومد کنارم و گفت: ا یمشک

 !ظاهر شو

 !!سارا-

 !جلوش ادیب ییهلو نیهمچ هی یهم دلش بخواد اول صبح یلی!؟ خهیچ-

 بسه سارا! کدوم نامزد! کدوم کشک!؟-

 ...حاال-

 ؟یچ یعنی-

 !دهینم یخاص یحاال معن-

 !!نمکدون یخوابیم ی... شبا تو جوراب کیاله-

 نکهیو بدون ا دمیرس افمیبه ق کمی دمیلباسامو پوش نکهیاز ا رفت منم بعد رونیکرد و از اتاق ب یخنده بلند سارا
عرض کوچه رو  دینبود فقط با یتا شرکت راه میبود یشاکر یبخورم رفتم سمت شرکت چون خونه آقا یزیچ
رو رفتم سمت شرکت با  ادهیپ زخودمو رسوندم اون طرف کوچه و ا عیکوچه نبود سر یتو یکس یکردیم یط
 یدفعه ا هیبرق رسوندم درشو باز کردم  یدهایزود خودمو به جعبه کل یلیدر و باز کردم رفتم داخل خ دهایکل

نبود...!  یچیدر جعبه ه یشد...رو یدلم خال یباشن کل بدنم سرد شد...تو ختهیروم ر خیسطل آب  هیانگار 
برداشته!؟ حتما کار خودشه  یکراونو برداشته!؟ نکنه ذا یکس یعنیباشه!؟  نجایا دیکجاست؟ مگه نبا وزیپس ف
 شه؟؟یم یبود حاال چ نجایا شبیاون د

 و گرفتم ریشماره ام عیسر

 الو-

 !ستیبرق ن دیجعبه کل یتو وزی...فستین ریالو ام-

 ؟؟یمطمئن ؟؟یچ-

 کنم!؟ کاریآره حاال چ-

 هم که شد انکار کن یهرچ اریخودت ن یآروم باش اصال به رو نینگ یچی...هیچیه-

 ...یول-

 فتادهین یاتفاق چیکه گفتم... انگار که ه نینداره هم یول-

 باشه-
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 حوبه...به کارت برس...نگران هم نباش-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

و نشون نداد!  یزیچ یهم اومد شرکت ول یشدم و به کارم ادامه دادم ذاکر الیخیگفت ب ریطور که ام همون
وانت بار  هی ریون شرکت منحوس منو به طرف خودش کشون فقط تصوا فونیا یبود که صدا 10 کیساعت نزد

 داد یو نون م

 بله؟-

 دیخانم باز کن میبار آورد-

قدم رفتم  هیدر بود  رهیدستگ یدر و باز کردم و همون طور که دستم رو یو باز کردم و رفتم سمت اتاق ذاکر در
 داخل

 بارها و آوردن یذاکر یآقا-

 امیاالن م-

داشت خودشون وانت و اورده  یدر بزرگ فلز هیبود  اطیکه گوشه ح نیرزمیتکون دادم و رفتم سمت ز یسر
و باز کرد تا بارها و ببرن داخل بعد  نیرزمیاومد در ز یکردن بارها بودن ذاکر یو مشقول خال اطیبودن داخل ح

 !ایخانم ک دییکرد و گفت: بفرما هشار ا نیرزمیدر ز هیاومد طرف من  یکارشون تموم شد رفتن و ذاکر نکهیاز ا

 نجایدهنم از تعجب باز موند ا نیرزمیز یترس نداره پامو گذاشتم تو یبرا یلیبعد گفتم دل یول دمیترس یکم اول
پر از کارتون بودن گشتن اونجا  بایبزرگ و پر از قفسه که تقر یجا هینبود  کردمیکه م ن فکر م یاصال اون جور

فاکتورها و داد دستم و خودش رفت  یکردم تعجبم و نشون ندم ذاکر ی! سعخواست یچند ساعت وقت م
 سراغ کارتون ها

 دیبزن کیفاکتور هست؟ جلوش ت یتو دینیخونم بب یکه م یهرچ-

 دییبله..بفرما-

و  یکارتون ها کد گذار یطور نشد رو نیا یول نمیبودم در کارتون ها و باز کنه و منم بتونم داخلشو بب منتظر
 !نه ایگرفته شده  لیبار درست تحو دیشد فهم یالزم باشه درشونو باز کرد م نکهیبود و بدون ا یعالمت گذار

 ششم فصل

 .شد نیسوار ماش دیبود متوقف کرد راس ساعت فر یکه در منطقه کم تردد یعل یالیو یرا جلو نیماش یعل

 مهندس یسالم آقا-

 هیسالم حرکت کن،راه طوالن-
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بود، شده بود.  بشانیکه در تعق یرنگ یشمی دیرا به حرکت درآورد کامال متوجه پرا نیماش یحرف چین هبدو یعل
 :کجا برم؟دیشدند پرس یاصل ابانیوارد خ

بود از  ابانیهم به همان سمت حرکت کرد از شهر خارج شده بودند اطراف کامل ب یآدرس را گفت و عل دیفر
 یموتیقرار داشت توسط ر شانیروبه رو یدر بزرگ فلز یشدند که ته آن جاده خاک یوارد جاده خاک یفرع یراه

گاراژ  کی هیشب ییکرد پشت آن در بزرگ جا تیرا به داخل هدا نیماش یبود در باز شد عل دیکه در دست فر
و  ستادیاتاقک ا کینزد نیآن قرار داشت . ماش یاتاقک کوچک هم در انتها کیدرون ان بود و  ونیبودچند کام

 شد دهیپا دیفر

 گردمیجا باش من زود بر م نیهم-

شروع به گشتن داخل گاراژ کرد بعد به طرف اتاقک رفت از تنها  یوارد اتاقک شد.عل دیتکان داد و فر یسر یعل
 .متعدد معلوم نبود یجز کارتون ها یزیپنجره انجا که حفاظ داشت چ

*** 

 توقف کرد یرنگ گوشه ا یشمی دیشد پرا یوارد جاده خاک دیفر نیماش یوقت

 ؟یستادیچرا ا-سارا

 !شهیمشکوک م ستین یا گهید نیجاده ماش یو تو ابونهیاطراف ب-راننده

 کار کرد؟ یچ دیحاال با-

 شهیثابت  ابیتا رد میمنتظر بمون دیفقط با دیمحلشونو فهم شهیسرگرد م ابیرد قیاز طر-

 ؟یبعدش چ-

 !اونجا میریم میفتیراه م ادهیبعدش پ-

 !ثابته ابیم،ردی)راننده( گفت:بریکه استوار طلوع دینکش یداد طول هیو به پشت تک دیکش یقینفس عم سارا

آب و علف سخت بود. بعد از  یب یابانیشدند آفتاب داغ بود و در آن گرما راه رفتن در ب ادهیپ نیدو از ماش هر
 در بزرگ قرار گرفتند یروبه رو یرو ادهیپ قهیدق 45

 دیجا منتظر بمون نیشما چند لحظه هم-یطلوع

 باشه-سارا

بعد از  قهیبه سمت پشت ساختمان حرکت کرد چند دق واریاسلحه اش را از کمر جدا کرد و پشت به د یطلوع
 طرف مخالف سارا به سمت او بازگشت

 داخل دیاروم بر ستین یخب خبر یلیخ-

 از کجا؟-
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و  دیفقفط آروم حرکت کن نجایشد باز کرد و گفت:از ا یرا که از وسط در بزرگ گاراژ باز م یدر کوچک یطلوع
 دیپنهان باش دیکن یسع

در دل آن بود.خود را  یبزرگ و پهناور که همچون قطره ا یطیکه خم شده بود وارد گاراژ شد مح یدر حال سارا
که آنجا بود عکس گرفت  یبزرگ یها ونیکرد و از کام یم یکه آنجا بود مخف ییبشکه ها و آهن پاره ها نیب

 دیشن یدور م ییاز جا ییرا گو دیفر یاز بشکه ها پنهان شود صدا یکیدر اتاقک باعث شد که سارا پشت  یصدا

 میگردیحرکت کن بر م ست،ین یکار-

عت از گاراژ خارج شد با سر  نیخود را پشت سلختمان پنهان کرد ماش عیسر یباز شدن در گاراژ استوار طلوع با
 .شد یابانیو وارد جاده ب

باز و بسته شدن در او را ترساند به  یو به طرف اتاقک رفت صدا دیکش رونیخود را از پشت بشکه ها ب سارا
 یبدن حرف یفرستاد. طلوع رونینفس حبس شده اش را ب دیرا د یاستوار طلوع یوقت یو ل دیاتاقک چسب وارید

 با تالش فراوان قفل در اتاقک را باز کرد و وارد شدند

 !همه کارتون نی!؟ انجایچه خبره ا-سارا

بود داخل  گریکارتون کوچک د کیکه خارج کرد  یزیچ نیبه سمت کارتون ها رفت و درشان را باز کرد اول خودش
اه کردند تمام آن کارتون ها جلد را هم نگ گرید یکارتون ها قیطر نیکرم پودر بود! به هم یآن کارتون هم جا

 !!بود شیلوازم آرا هیخال

 !هیکه همش خال نای!؟ انیهم-سارا

 میبرگرد گهیکنن! بهتره د یخب بعدا پرش م-یطلوع

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

باشم! تا  دیفر یشرکت بله قربان گو نیا یتو دیبا یشرکت خسته شده بودم ، تا ک نیداخل ا یتکرار یکارا از
بفمهمم که داخل  دیگفته بود که با ریچک کنه و عکس بندازه! ام توریمان رمردیخونه اون پ یسارا تو دیبا یک

رفتم  میداخل شرکت بود یرحمان یو آقا مناز شرکت رفته بود فقط  یذاکر ه؟یآوردن چ روزیکه د ییکارتون ها
و گذاشت  نیرزمیز یدهایکل که دمیفاکتورها براش اوردم د یوقت زشیو رفتم سمت کشو م یسمت اتاق ذاکر
 یبه سخت دیجد یباز گذاشتم رفتم سمت بارها مهیدر و ن نیرزمیها برداشتم و رفتم داخل ز دیداخل کشو! کل

کارتون ها پاره  ی! برچسب روشدیکه نم ینجوریخواستم بازش کنم... ا یو وقت دمیکش رونیاز کارتون ها ب یکی
مشخص  گهیاگه کارتون و از پشت باز کنم د دیبه ذهنم رس یبازشون کرده! فکر یکیکه  دنیفهم یشد م یم
!خواستم کارتون شهیبست و برچسب روشم پاره نم رشویز شهیقبال بازش کرده و راحتتر هم م یکیکه  شهینم
کنم که  یکارتونو گذاشتم سرجاش و خواستم خودمو مخف عیسر دمیو شن یکس یپا یکنم که صدا رعکسو ب

 !!جلوم سبز شد یذاکر

 .خونه ینگاهم م یاالن ترس و تو یو ذاکر دهیبودم رنگم پر مطمئن

 ا؟؟یخانم ک دیکنیم کاریچ نجایا-
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 ......اومده بودمیچیس...سالم...ه-

 ؟؟یچ دیاومده بود-

 !جاگذاشته بودم اومده بودم بردارم لموی...موبالمیموبا-

 انبار؟ یدهایاونوقت کل-

 ...اومدم یم دیخب با یکردم....ول نکارویبدون اجازه ا دیاز اتاق شما برداشتم! البته ببخش-

 ن؟یخب االن برداشت-

 ب...بله-

 کی! نزدرونیمثل بچه آدم برو ب یحاال که برداشت یعنیروبه روم کنار رفت و دستشو به سمت در دراز کرد که  از
 دمیصداشو از پشت سرم شن دمیدر که رس

 !لطفا دهایلک-

 .رونیو منم زود رفتم ب دیهوا قاپ یکردم اونم رو زونیصورتش آو یرو جلو دهایفاصله گرفتم و کل یکم

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

 !دختره مشکوکه نیا گمیدارم بهت م یستیچرا متوجه ن دیفر-

 !حامد ینیبد ب ادیتو ز ؟یچه مشکوک-

 ...ی! نکنه ازش خوشت اومده که داریکنیم یسهل انگار یدار یادیتو ز-

به  ادیبدم ب هی ادیکه خوشم ب یکار کنم!منم از هر کس یکه چ یبه من بگ یتون ی...حواست باشه تو نمیه-
 شد!!؟؟ رفهمیشه،شیخودم مربوط م

 گمیهنوز هم م یفهم شد! ول ریش سیبلند شد و گفت: بله رئ دیفر یمبل روبه رو یزد و از رو یپوزخند حامد
 !س؟؟یرئ ستین ی! حاال امرستین یداخل انبار الک لشیموبا یو جا گذاشتن الک وزیاون ف

 حامد رونیفرستاد و چشمانش را بست و گفت: برو ب رونینفسش را ب دیفر

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

خوردم چه لذت بخش بود کنار بابا و خاتون بودن...بعد از شام  یاز چند وقت داشتم با بابا و خاتون شام م بعد
جلسه  هیاتاقم تا آماده بشم دوباره قرار بود  یو خودم رفتم تو ختمیر ییبابا و خاتون چا یظرفا و شستم و برا

 !میداشته باش

دوست داشتم اونم  دونم چرا یمعلوم نبودنم یزیبود و چ دهیکش یپنجره اتاق عل یرفتم سراغ پنجره، پرده  اول
 نیچت شده؟چرا ا ن،توینگ یزدم)ه بیکرد! چندبار به خودم نه یپشت پنجره بودو به پنجره اتاق من نگاه م

!!(( ادیزد ))خب معلومه که خوشم م ادیدرونم فر یی( صدااد؟یازش خوشت م ؟نکنهیمختلف و دار یحس ها
!!(( ی))آره دوستش دارگفتیو اون صدا دوباره مو دوست دارم!؟(  یمن عل یعنی)دیپرس یخودم بود که م یصدا
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اون  یبرا یانکار کنم... ول نویتونستم ا یو دوست داشتم و نم ی...من علگفتیفکر کردم اون صدا راست م یکم
خواست  یوجود نداره...رفتم سمت کمدم دلم م یکنم انگار که عالقه ا یزو با تفاوتیتونستم نقش به آدم ب یم

 دیرس یزانو ام م یداشت و تا رو یکه حالت راسته ا ریس یزرشک یمانتو هیجلوش ظاهر بشم  شهیبهتر از هم
به  یخودمو نگاه کردم دست نهیآ یکردم جلو شیهم آرا ی.کمدمیپوش یو شال مشک یمشک نیشلوار ج هیو با 
ن پشت در شدم تلفن زنگ زد خواستم جواب ندم گفتم حتما سارا است و اال یو از خودم راض دمیکش مشال

 ...که ازش اومد ییو بعدش صدا ریغامگیپ یکه تلفن رفت رو رونیمنتظره!خواستم زودتر از اتاق برم ب

 یخوا ینم ؟هنوزمیبا مادرت صحبت کن یخوا ینم ؟هنوزمیشنویم زم؟صدامویعز یجان،خونه ا نیالو...الو نگ-
 که من صداتو بشنوم؟

 یهوا موند کم کم کنار تلفن رو ی... دستم رویجداش کنم ول یبه سمت تلفن دراز کردم تا از شاس دستمو
دونم چرا  ینم یول دمیفهم یکردنشو م هیو گر دمیشنیمادرمو م یصدا ینجوریبار نبود که ا نینشستم اول نیزم
محبت  یجلو مینه و نفرت کودکیبازم نتونستم باز هم حس ک یخواست باهاش حرف بزنم ول یدلم م ندفعهیا

 و من بازم فقط به زجه هاش گوش کردم ستادیون اا یمادرانه 

 نیا یمنو تو نیبار هم که شده صداتو بشنوم نگ هی ی...دخترم...من مادرتم...بذار صداتو بشنوم...بذار برانینگ-
هق  یمن دوست دارم دخترم...صدا نیجان...نگ نیآشنا آرومم کنه نگ هی یغربت تنها تر نکن...بذار تن صدا

بار بود که  نیاول نیشد ا یو گوش خراش شد.اشک تموم صورتمو گرفته بود باورم نم دیچیپ یگوش یهقش تو
از حس  یخال یصورتمو شستم و به چشما ییکردم . بلند شدم و رفتم سمت دستشو یم هیمادرم گر یبا صدا

! ینداد ادی یو دختر یخدته مادر...تو به من محبت مادر ریدختر به مادرش نگاه کردم با خودم گفتم:تقص هی
رفتم و گونه خاتون و  نییکارو نداشتم از پله ها پا نیحوصله انجام ا گهیپاک شد! د شمیتمام آرا رونیاومدم ب

 یاتاقت بخواب.راه یگوشش گفتم:خاتون جونم برو تو یو آروم تو دمیمبل خوابش برده بود بوس یکه دوباره رو
 .شدم یخونه عل

 ن؟یشده نگ یسارا به من نگاه کرد و گفت:چ مینشسته بود ییرایذپ یدست مبل تو هیهمون  یرو یهمگ
 چشمات چرا قرمزه؟

 خواب شدم یخسته ام و ب ستین یچیه-

 دیبعد دوباره گفت:ببخش یحرفشو قطع کرد ول دیکه کش یا ازهیزودتر آآآآ... خم نکهیا یموافقم پس برا-ریام
 !! خب سرگرد شروع کنادیخوابم م یلیمنم خ

 ؟یخب سارا خانم عکسا و گرفت-یعل

اون جعبه ها هم جز جلد لوازم  یکه به نظرم الزم بود عکس گرفتم فردا آماده است، تو ییآره از همه جا-سارا
 !نبود یا گهید زیبودن چ یکه همه هم خال یشیآرا

 ...یمنم رفتم داخل انبار ول-

 ؟یچ یول-یعل
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 نکهیدوم ا کنهیو کارو خراب م شهیکارتون ها پاره م یبرچسب رو نکهی...اول انمینتونستم داخل جعبه ها رو بب-
 !دیانبار د یمنو تو یذاکر

 شد!؟ یخب بعد چ-یعل

 !که جا گذاشتم بردارم لمویبهش گفتم اومدم موبا یچیه-

 باور کرد؟-ریام

 !نه! فکر نکنم-

 بهت مشکوک شده!؟ یعنی-ریام

 میبفهم دیما هر طور شده با ی! ولشهی! معلومه که مشکوک مستی! چوب خشک که نهیچه سوال نیا-یعل
 ه؟یانبار چ یداخل اون کارتونها

 !میشبونه بر دیپس با-ریام

 دوباره؟ مثل اون شب؟ یوا-سارا

 !ستین یچاره ا-ریام

 !...آخه خطرناکه-سارا

 داد و گفت:شما نگران خطرش نباش سارا خانممم لشیتحو یلبخند پهن ریام

 دیخند زیو ر نییبه سارا رفتم که سرشو انداخت پا یغره ا چشم

 !داره یبرنامه ا دیهم دوباره با خودته.فکر کنم دوباره فردا فر نکاریا ریپس ام -یعل

 !؟امیب دیمنم با-سارا

 .خونه اتونه یهماهنگه فردا صبح جلو یآره با طلوع-یعل

 انبار!؟ یدهایکل-

 !! البته اگه هنوز همون جا باشهسازهیاز روش م ریبده ام ریقالب بگ ریخم کمیبا -یعل

 ...نیهمچ یگیکه شما م یکار نیا-

 !!یدخترحاج یکار شد یفکر کنم تا حاال متوجه سخت -یعل

 ریو با حرص نگاهش کردم و بعد بلند شدم و گفتم: شب بخ دهیرنج

 ...کجا؟ هنوز-یعل

 !جناب سرگرد؟ دیهنوز صورت جلسه نفرمود ه؟یچ-
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 یول دمیو سکوت کوچه ترس یکیوقت بود از تار رید رونیمنتظر جوابش بمونم از خونه اومدم ب نکهیبدون ا بعد
رفت.خواستم برم سمت خونه خودمون که  نیچند قدم تا خونه خودمون فاصله دارم ترسم از ب نکهیبعد با فکر ا

 .بمونم یعلخونه  یاز دور مجبورم کرد همونجا جلو ینینور ماش

 سری! مادر و دختر و پسر همه کمیخانواده محتشم یوا ینگه داشت. ا یعل یشد و خونه بغل کینزد نیماش
 !!محل

 سالم کردم یمجبور دیمنو د یخانم محتشم یشدن و وقت ادهیپ نیماش از

 ریشبتون بخ یسالم خانم محتشم-

 !؟نجایوقت شب!؟ ا نیا ؟یجان،خوب نیسالم نگ-

..شب یچیزدم و گفتم : ه یتفاوت یکرد منم نقاب ب یآدمو نگاه م دیبا شک و ترد شهینگاهش متنفر بودم هم از
 !خوش

 دمیپسر مسخره اشو پشت سرم شن یسمت خونه خودمون رفتم که صدا به

 (!دختر حاج رسول نیداره ا یجناب پارسا چه سرو سر نیبا ا ستیمعلوم ن)

 .تونستم جوابشو بدم یکه نم فیح یحرصم گرفته بود ول یجور بد

 یریلوازم تحر هیگفته بود سر راه از  یکه عل یری،خمیرحمان یزودتر از همه اومدم شرکت البنه بعد از آقا صبح
کشو باشه، با باز کردن کشو دعام برآورده  یتو دهایکردم که هنوز کل یرفتم سمت اتاق حامد دعا م دمیخر

 هیو پشت ساختمون شرکت  ریادخمیب یکس نکهیعد گذاشتم سرجاش قبل از ازدم و ب ریخم یو تو دهایشد!کل
 .دادم ریام

 رونیبود که حامد هم رفت منم از شرکت اومدم ب می... ساعت هفت و نگذشتیم شهیشرکت مثل هم اوضاع
مطمئن شدم  نکهیقرار داشت و خراب بود پنهون شدم بعد از ا اطیکه ته ح ییالبته با ظاهر چون داخل دستشو

خورد و بشنوم  یکه به در م زیچند ضربه ر یزنگ زدم چند لحظه گذشت تا صدا ریبه ام ستیشرکت ن یتو یکس
سرمو تکون  یشد زود اطالع بد یو خبر یبمون اطیاومد داخل و گفت: بهتره تو داخل ح عیسر ریدر باز کردم و ام

دونم چه مدت از  یداشتم نم یبیو استرس عج زدمیدم مق اطیح یدر انبار و باز کرد و وارد شد تو ریدادم و ام
 یلیشدخیم کیکه به در نزد ییو قدمها دمیو شن نیماش هی ریدزدگ دنز  یکه صدا گذشتیبه داخل م ریرفتن ام

باز رها کردم و خودم  مهیدر بود زدم و برق خاموش شد و در و ن کیبرقش و که نزد دیرفتم سمت انبار کل عیسر
 (تاومد داخل شرک یکیفرستادم که ) ریام یبرا امیپ هی عیرفتم سر اطیخرابه ته ح ییدوباره داخل همون دستشو

واضح به  یلیخ یباز و بسته شدن در اصل یصدا کردمیدهنم حس م یکه ضربانشو تو زدیتند م یبه حد قلبم
اومدم و تا خونه  رونیب ییاز اون دستشو عیسر ستین یسک اطیح یمطمئن شدم تو نکهیبعد از ا دیگوشم رس

 ...دیباریاز چهره اش م یدر نگان ی! در باز بود و سارا اومد جلودمییدو یشاکر

 !کجاست؟؟ ریام-

 !داخل انبار-
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 !؟دتشیافتاده؟حامد د ریگ-

 کرد یکار شهینم گهیاگه بفهمه در انبار بازه د میکن یگار هی دینه...با-

 !؟میکار کن یچ-

 !دیزنگ بزن ستونیاون رئ هیدخترا خب  دیاومد سمت و ما و گفت:آروم باش یشاکر یآقا

 نه ینه...نه عل ؟یعل-

پولم بود و برداشتم و انداختم به  فیک یتو شهیکه هم یکارت اعتبار میس عیذهنم زده شد سر یتو یا جرقه
 !و دادم به سارا یو شماره حامد و گرفتم و گوش میگوش

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

روزا  نیلب گفت: از بس ا ریبرد ز نیرا از ب یکیبرق تار دیپله ها باال رفت به اتاق خودش رفت و با زدن کل از
 !ذارم یجا م مویگوش گهیمنم د مونهیجا م یراست و دروغ گوش

برگشت باز بودن  اطیکه به خاطرش امده بود از اتاق خارج شد درها را دوباره قفل کرد و به ح یزیبرداشتن چ با
 یعطر زنانه ا یبو دیبه داخل کش یکه خراب بود توجه اش را جلب کرد!به آن سمت رفت و س ییدر دستشو

ه در انبار افتاد به که چشمش ب رگردداز تعجب باال انداخت و خواست به سمت در ب ییاش را پر کرد ابرو ینیب
اجازه را  نیا لشیموبا یشد که صدا کیکتش برد و هم زمان با در نزد ریبه ز یامد دست ینظرش کنار در باز م

به حرکت  یصفحه گوش یرا در دست گرفت شماره ناآشنا بود دکمه سبز را رو لشیو موبا ستادیا شینداد سرجا
 درآورد

 بله؟-

 حامد؟-

 دییبفرما-

 باهاتون دارن ی...خانم کار مهمرمیگیانم آوا تماس ماز طرف خ-

 ؟یخانم!!؟ آوا!!؟چه کار-

 سفره خونه خودشون دییایگفتن که هرچه زودتر ب-

 اونجام گهیساعت د میتا ن دیخب بگ اریبس

 !خانم منتظرن دیعجله کن-

 .انبار منصرف شد یرفت و از رفتن به سو اطیتماس به طرف در ح نیاز ا جیقطع شد حامد گ ارتباط

 تواند داشته باشد!؟ یم یفکر کرد که چرا آوا خودش تماس نگرفته و چه کار مهم نیبه ا ریمس تمام
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بزرگ  یدر قهوه ا یاز پله ها باال رفت رو به رو عیآوا بود وارد شد سر یالیکه در اصل و دیسفره خانه رس به
پر کرده  گاریرا دود س اردیلیب زیدر را آهسته باز کرد چند قدم جلو رفت و در خودش بسته شد... اطراف م ستادیا

 دیکشیم گارینشسته بود و س یمبل یآن رو یکیبود و آوا خودش در نزد

 شده باز؟؟ یچ ه؟یچ-

 !سالممم آآوا خانممم حامدم-

 ندیبرگشت و با استفهام به حامد نگاه کرد بعد با دست اشاره کرد بنش آوا

 ؟یداشت یدر خدمتم ! با من کار-

 تونم با تو داشته باشم!!؟ یم یمن؟؟نه! من چه کار-

 !االنم مثل قبل ن؟یکار داشت ی! قبال چنیدار اریاخت-

 ؟یخوا یم یو بذار کنار حامد بگو چ یلوس باز-

 !دیمنو احضار کرد ؟؟شمایلوس باز-

 !ادینم ادمیمن؟؟؟؟ -

 برسونم!؟ عیتو تماس نگرفت که من خودمو سر یاز آدما یکس یعنیجدا!؟ -

بهت زنگ زده و گفته  یو گفت: کس دیمبل جلو کش یجمع شده بود خود را رو شتریحواسش ب یکه حاال کم آوا
 که من با تو کار دارم!؟

 قایدق-

 بود؟ یک-

 !زن بود هیدونم  ینم-

 !من اهل مزاح اند یآدما نجایکرده! ا یباهات شوخ یمستانه سر داد و گفت: حتما کس یقه قه ا آوا

 !خانم یعادت مسخره و از آدمات دور کن نیشده بود برخواست و گفت: بهتره ا یکه ناراحت و عصب حامد

 راه متوقف کرد نیآوا او را ب یسرعت به طرف در رفت که صدا به

 !دهیخان گزارش نم وشیکه به دار شهیم یچه خبر؟چند وقت دیاز فر-

 !توجه شده یجدا؟ فکر کردم کال نسبت به شرکت ب-

 چطور؟-

 کرد فیاو تعر یرا برا ریو اتفاقات اخ ستادیآوا ا یدوباره راه رفته را باز گشت و روبه رو حامد



 

 
97 

 ینیو چه به جانش دی! آخه فردهیسر همه و به باد متازه وارد و داره!آخرش  یمنش نیا یهوا یخالصه بدجور-
 !خان وشیدار

 نه!؟ یتو باش نیجانش نیخواست ا یدلت م یلیخ ه؟نکنهیچ-

 !!!چرا که نه-

 یول یباش دیفر یجا یتونست یالبته که تو هم م-

 !کنهیم ییکارا هیروزا  نینه من! احساس مس کنم داره ا دهیخان فر وشیپسر دار یول-

 مثال؟-

 !لریکردن چندتا تر تیترانز-

 واقعا؟-

 آره-

 چرا!؟ یبفهم دیبا-

 کنم یم مویسع-

 !خوام یکاراشو م لیخوام دل ینم تویسع-

 !!ی!؟ تو که کارتو خوب بلد یپرس یچرا خودت ازش نم-

 !یمن ی... االن تو محدوده  یه یه یه-

 !همون مزاح یبه پا دیاوه...بله خانم فراموش کرده بودم! بذار-

 !عمارت مخوف نیو گفت: شب خوش پرنسس ا دیعقب رفت تا به در رس عقب

کارتونها  نیا یتو یزیکه چ شهی!؟ مگه مشهیمگه م ،یاز کارتون ها زد و گفت: اه...لعنت یکی هیبا پاش  ریام
انبار  نیاز ا نمیکنه!؟اون از اون گاراژ ا کاریخواد چ یو م شیلوازم آرا یخال شهیهمه جلد و ش نینباشه!؟ا

بودم  دهیند یعصبان نقدریشوخ و شاد و ا ریبه کارتون زد و کنار قفسه نشست تا حاال ام یا گهی!لگد دیلعنت
 یشیجز جلد لوازم آرا یچیجز ه یچیبشه! خب حقم داشت! ه یهم بتونه عصبان ریشد که ام یاصال باورم نم

از لوازم مورد نظرشون بودن!درست  یرژلب که خال یحت ایکرم پودر  یها نبود!مثل جا بودن داخل کارتون یکه خال
جر  یزیچ شیلوازم آرا یشرکت واردات هیبود.درواقع داخل انبار  دهیلون گاراژ د اخلکه سارا د ییمثل همونها

 بلند شد و جواب داد ریام لیموبا ینبود!صدا یخال یکارتونها

 ؟یشده عل یچ-

- ...... 

 ستین ینه طور-
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- ..... 

 مییایتمومه االن م گهید دیطول کش نجایگشتن ا-

- ..... 

 .ففعال گمیو م هیبهت قض میاومد-

بود و ما هم  دهیخواب چارهیب رمردیپ یخونه شاکر میو برگشت شونیقبل یسرجا میکارتونها و گذاشت ریکمک ام با
 !چهار نفره یبازهم جلسه ها یخونه عل میبرگشت

 !شرکت کاله بذاره هیخال سر  یها شیلوازم آرا نیبا ا خوادیخب حتما م-سارا

 کنم ینه... فکر نم-ریام

 !کنه یبچهگانه نم یکارا نیآره از ا-یعل

 !کننیجلدها و پر م نیالبراتوا دارن که خودشون ا هی دیخب شا-

 اتیقبل عمل یسر ی.حتمیاوردیکنن به دست ن یم دیکه مواد تول ییاز جا یوقت اطالعات چیما ه ی! ولدیشا-ریام
 !میبر نخورد یزیهم به چ

 قبل هم داشته!!؟ یسر اتیعمل نیمگه ا-

 ...بار هیآره...قبال ما -ریام

 !!!ریام-یعل

 !!؟میو خاموش کرد نیزم ریالمپ ز یمطمئن نیآخ آخ نگ-ریام

 امکان داره بخوان داخل اونا مواد بذارن!؟ یعنیخونسرد گفت: یلینگاه کردم که خ ریتعجب به ام با

خواست بگه که  یم یچ ریام یعنیشدم... رهیوسط خ زیمبل نشستم و به م یراحتتر تو ریتوجه به حرف ام بدن
 گفت!!؟؟ یم دیخواست بگه که نبا یم یاجازه و نداد! چ نیا یعل

 ن؟؟ی...نگنینگ-یعل

 بله!؟ یعنیها...-

 که باهاشون قرارداد دارن یبگرد ییشرکت ها یدنبال پرونده ها دیبا دیبا گمیم-یعل

 !ستین یخبر چینه جلسه ا ه ،یفعاله! نه قرارداد ریشرکت انگار غ نیا یباشه. ول-

 !مثل جمع و جور کردن یکار هی کننیم یکار هیدارن  نایا-یعل

 ؟یجمع و جور کردن چ-ریام

 که دارن و ندارن یهرچ-یعل
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بعد  ده،یمعامله گنده انجام م هیخواد بارشو ببنده و بره  یم یخالف کار وقت هیفرار و رفتن! درواقع  یبرا-ریام
 !رهیشد اونوقت م لیکه بارش تکم

 میمنتظر اون طعمه بزرگ باش دی! حاال ما باقایدق-یعل

 باشه!؟ تونهیم یطعمه بزرگ چ نیحاال ا -ریام

 !از مواد یشیلوازم آرا یاحتماال پر کردن جا-

 کردن!؟ هیو از کجا ته یشیهمه جلد ل.ازم آرا نیا یبفهم دیبا ریام-یعل

 !کشف بزرگ االن انجام بشه!؟ نصفه شبه ها نیکه ا یباشه، فقط انتظار ندار -ریام

 !خوامش یفردا حتما م-یعل

 ریبخ یطبقه باال شد و گفت: شب همگ یشد و راه بلند

سرگرد  ی!به جامیکنیکار م یاز خود راض هیتو یبرا میما که دار فی! حیکردیم یادب! حداقل تا دم در همراه یب
لحظه  هیو ببندم  اطیخواستم در ح یخونه اشون.وقت یهمراه ما اومد تا سارا و برسونه جلو ریادب ام یغد و ب

 !شدم! که خاموش و روشن شد یخونه محتشم یمتوجه المپ طبقه باال

از رختخواب بلند شدم مرتبش کردم بعد دست و صورتمو  یشدم با کش و قوس داریطبق عادت روزانه زود ب صبح
 ییاز کنار اتاق بابا رد شدم با خودم گفتم چطوره من بابا رونیدختر ترگل ورگل از اتاق اومدم ب هیشستم و مثل 
شد سرجام  اتاق باعث یخاتون از تو یاو بکشم که صد رهیفکر خواستم دستگ نیکنم با ا داریو از خواب ب

 !استمیب

که در کل  نیبود.با ا نییو اتاق خودشم طبقه پا کردیباال پاهش درد م قهیط ادیاومد خاتون ب یم شیکم پ یلیخ
صحبت  یشده بودم بدونم خاتون و بابا در باره چ کیتحر دایشد ینداشتم ول ستادنیبه فال گوش ا یا دهیعق
 !؟کننیم

 کردم و به در چسبوندم و با دقت گوش گوشم

 یکنیدختر و خراب م نیا یزندگ یخالصه از من گفتن بود رسول تو دار-خاتون

خوان بگن!  یم یخراب بشه!؟ بذار مردم هرچ نینگ یزندگ دیهستس حاج خانم ؟ چرا با یشما نگران چ-بابا
 طال که پاکه چه منتش به خاکه!؟

حرفا و زد چه  نیا یامروز خانم محتشم یوقت یدون یدر دهن مردم نه! نم یول شه،یدر دروازه بسته م -خاتون
 !گرفتم شیآت یجور

 !مهم هدف بچه هاست ستیمهم ن زایچ نیا-بابا

هدف  نیا یپا تویزن و زندگ ،یدیمملکت زحمت کش نیا یعمره برا هیهدف هدف! بس کن رسول،  -خاتون
 یدخترتو گذاشت یپسر، آبرو ترتیو نقل مجلس مردم!؟ حاشا به غ یگوشت قربون یحاال هم دخترتو کرد یداد

 !!مردم حراف نیدست و دهن ا یجلو ینیتو س
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 !حاج خانم!!!! دست شما درد نکنه -بابا

 !دختر معصوم به خاطر اون هدف نره نیا یکن آبرو یکار هیاز من گفتن بود  -خاتون

که ما  یخودمو پشت ستون عیسر شدیم کتریچون صداش هم نزد شهیم کیکردم خاتون داره به در نزد احساس
 ...شو داریجان مادر ب نیو از همون جا داد زد: نگ رونیاتاق خودم و اتاق بابا بود پنهون کردم خاتون اومد ب نیب

کار  یخانم محتشم یباالخره فضول یعنی زد؟یحرف م یخاتون درباره چ نیزم یستون تا شدم و نشستم رو کنار
 یتو گفتیقلبم م یتو یزیچ هیسرم اومد! حرف مردم...! هر چند  دمیترشیکه م یزیدستم داد!؟ باالخره از چ

 !یکردیفکر و م نیهم یزمون تو هم بود نیا

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

 (ری)شرکت واردات صادرات ازمهیترک-استامبول

 هستن؟ سییجناب ر ریسالم امره صبح بخ-

 ادنان چند لحظه لطفا یبله آقا-

 را فشار داد سشیچشمانش کنار زد و دکمه ارتباط با دفتر رئ یرنگش را از جلو یکوتاه و بلوط یموها یمنش

 ادنان اومدن .........بله چشم یآقا سیجناب رئ-

 داخل جناب معاون دیاز قطع ارتباط به طرف ادنان برگشت و گفت : بفرما بعد

 !یصدا کن وسفیمنو  ینکرد یتو هنوز سع یممنون امره..ول-

 ستادیرنگ سلمان ا دیبزرگ و سف زیم یشرکت شد در چن قدم سیرئ ریگ و لوکس سلمان ازمدفتر بزر  وارد

 سیجناب رئ ریصبح بخ-

 ستادهیچرا ا ن،یبش وسفی ریصبح بخ-

 ریازم یممنون آقا-

 نشست سشیرئ زیم کینزد ییطال هیو پا یساطنت یاز مبل ها یکی یرو

 کردم دایپ نیخواست یکه م یگذار هیسرما یشرکت خوب و موفق برا هی سیجناب رئ-

 ه؟یجدا؟ خب چه جور شرکت-

 رانیدر ا شیشرکت واردات صادرات لوازم آرا هی-

 رن؟؟یا-

 بله-

 حاال چرا اونجا؟-
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و بعد از  کنهیوارد م یشرکت معتبر فرانسو هیهاشو از  شیشرکت لوازم آرا نیکردم ا قیکه تحق هیمن چند وقت-
 نیبا ا میتونی! من فکر کردم که ما مکنهیاطراف صادر م یرو به کشور ها هیاز اون در کشور بق یپخش مقدار

اون هم در  یاصل یداره و شعبه  شعبه نیچند رانیشرکت بزرگه که در ا هی نیا میشرکت مشارکت داشته باش
 !رانهیشهر اصفهان ا

 ؟ی...خب فکر همه جاشو کردنطوریکه ا-

مطمئن  رمیو به اصفهان م رانیاگه موافق عقد قرارداد بودن خودم به ا کنمیبله،من با اون شرکت هماهنگ م-
 !میاریبه دست م یسود خوب دیباش

 دمیکه هست بذار مطالعه کنم و بهت خبر م یاون شرکت و اطالعات یمطالب کل-

 بله حتما-

سود  شدیقرارداد بسته م نیاز دفتر خارج شد اگر ا گذاشت و زیم یکه در دست داشت را رو یپرونده ا بعد
 یو کم ستادیا یمنش زیم ی.رو به روریکارمند شرکت بزرگ ازم نیبار بهتر نیو او ا شدیشرکت م بینص یخوب

 به سمت او خم شد

 ادنان؟ یآقا دیدار یکار-

 ؟یفنجون قهوه و مهمان من باش هیکار شرکت  انیبعد از پا یخواستم اگه قبول کن ینه...امره م-

 زود به خانه برم دیادنان...مادرم در خانه تنهاست و من با یمتاسفم آقا-

 .او را ترک کرد کنمیتکان داد و با گفتن جمله درک م یادنان سر وسفی

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

 رانیا-اصفهان/همان روز عصر

و رو به  دیاش را باال کش یورزش وریپل پیز دادیذهن مشوش خود سروسامان م یها دهیکه به ا یدر حال یعل
 !ستیهوا به مخت بخوره بد ن کمی ؟یایبود گفت:تو نم دهیتخت دراز کش یکه رو ریام

 !اتوبانه،جاده دوطرفه نداره شهیداره سرگرد!مخ من هم ازیمخ شماست که قفل کرده و به هوا ن اون

 !ذارمیپس تو رو با اتوبانت تنها م-

ماه بود و عصرها  بهشتیارد یشروع کرد آخرها اطیرا از همان ح دنیرا باز کرد دو یآمد و در ورود نییپله ها پا از
کوچه او را آرام کند. به حال دو به پارک  یورزش در پارک انتها یکم کردیفکر م یو عل شدیخنک م یهوا کم

در اطراف پارک کرد  دنینداد و شروع به دو تیپارک اهم یشلوغ باشد به شلوغ نقدریا کرد پارک ینم دفکریرس
چشمش نقش  یکه خال بودند،در جلو یشیلوازم آرا ید،شرکت،گاراژ،جلدهایاز فر یریتصو زدیکه م یبا هر دور

و نفس زنان خسته  دنیکارها بفهمد.بعد از چند دور دو نیرا از ا دیتوانست هدف فر یگرفت.هنوز هم نم یم
 مکتیکه قبال در کنار آن ن یآب یآن نشسته بودند بطر یهم رو گرینشست که عالوه بر او دو پسر د یمکتین یرو

 !شد زیپسر جوان کنارش ت ینفس تا وسط ان را خورد که گوشش با حرفها کیگذاشته بود را برداشت و 
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 !رهیرو دا ختهیتازه وارد ر یجناب پارسا نیبا ا یخانم دختر خوب محل بدجور نینگ نیآره پسر خالصه ا-

 بود!؟ یاومد.دختر خوب یاصال بهش نم یجورن! ول نیبابا همه هم یا-

 !!بود یداداش دختر خوب گهیآره د-

پسرها  یبرخواست و روبه رو شیممکنه بود...با خشم از جا یصدا نیبدتر یخنده دو پسر در گوش عل یصدا
خود کم کم خنده از لبانش  یروبه رو یعل دنیبا د لیبود! سه یپسر محتشم لیاز پسرها سه یکیقرار گرفت 

 دهیاز آب به صورتش پاش یکه در دست داشت به سمت او پرت کرد مقدار یآب یبطر تیبا عصبان یرفت عل
که  لیاو را گرفت و بلندش کرد سه ی قهیحرکت  کیبا  یشمشاد ها گم شد...عل یالبه ال یشد و بعد بطر

 .شده بود زانیآو یاز بلند ییقدش کوتاه تر بود گو

 !؟یبباف یفیاراج نیدرباره دختر مردم همچ یکنیخودم ببندمش!؟چه طور جرات م ای یبند یم فتویاون دهن کث-

 !گنیولم کن...هم..همه م-

 ینطوریسر ناموسم اپشت  دمیاجازه نم ینامزد منه!منم به کس نیهمه غلط کردن با تو! پس برو به همه بگو نگ-
 !کنمیدعوتشون م یعروس یحرف بزنه! بگو برا

حواله صورتش کرد و او را در اغوش دوستش که از ترس گوشه  یکرد مشت یرا رها م لیکه سه نیا نیح بعد
 یو ورزش عصرگاه یرو ادهیجمع شده بود انداخت.هنوز خشمش فروکش نکرده بود پارک را ترک کرد.پ مکتین

 یدستش را رو دیخانه رس هاش جاداده بود.ب ختهیدر ذن به هم ر گرید ینه تنها آرامش نکرده بود بلکه فکر
خانه هم  یدر چوب دیداشت تا باالخره در باز شد وارد شد و در را محکم به هم کوب یزنگ گذاشته بود و بر نم

 دیراه رو به او رس یدر ابتدا ریدچار شد ام اطیبه سرنوشت در ح

 !در اومد شهیاز ر گهی! در که دیچه خبرته؟ زنگ و سوزوند-

 !چسباند واریرا گرفت و او را به د ریام ی قهیمنتظره  ریغ یدر حرکت یعل

 !؟یذاریچرا راحتم نم گهیتو؟تو د یگیم یچ-

 اوردیب نییاو را پا یو دست ها ردیرا بگ یمچ عل شیاز تعجب زبانش بند آمده بود فقط توانست با دستها ریام

 !؟یرم کرد ی! تو که رفتیش ،آرومیپارک مثال ورزش کن یتو چته؟!رفت-

 دیکش قیدستانش گرفت و چند نفس عم نینشست سرش را ب نیزم یاو رو یرو هیجدا شد و رو  ریاز ام یعل
 بر شانه او گذاشت یکنارش نشست و دست ریام

 ق؟یشده رف یچ-

 !؟ننز یم نیپشت سر نگ ییچه حرفا یدونست یم-

 !؟یدونست یآره مگه تو نم-

 خب بابا، حاال تو غصه نخور یلیگفت : خ رینگاهش کرد که ام زیت یعل
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 !دردسرسازم شهیغصه نخورم!؟ اون به خاطر من...لعنت به من که هم-

 !کنمی! حاال پاشو خودم درستش مبتی،مصیبتیمص گهیحاج خانم راست م-

فاصله خونه ما تا اونا  نکهیدونستم!با ا یو هم نم یدعوت ناگهان نیا لیبخورم. دل نایبود شام و با سارا ا قرار
 ی!! حاال منظور حرفازیعز یها هیهمسا نیاز ا یشده مخصوصا با نگاه برخ شتریاحساس کردم ب ینبود ول ادیز

 !هواستخواد بشه بشه! حرف که باد  یم یهرچ ست،یاصال مهم ن یول دمیفهم یبابا و خاتون و بهتر م

 لبخند آشنا هیو با  کیش شهیخاله مهناز مثل هم نایخونه سارا ا دمیرس

 دخترم ییدایجون کم پ نیسالم نگ-

 هیکم سعادت ن؟یسالم خاله مهناز خوب-

 !!؟؟یشما دخترحاج ایما  هیکم سعادت-

 اومد نییسارا بود که تازه از پله ها پا یصدا

 !از جانب ماست یسرکار خانم کم سعادت دیدار اریاخت-

 یداشتن پدر و مادر یبه سارا برا شهیهم میشام خورد یمیجو شاد و صم یشام عمو مهران هم اومد و تو یبرا
که  نیهنوز با ا یول زیعز یمهربون داشتم و مادربزرگ ی...هر چند من هم پدرکردمیکه کنار هم بودن حسادت م

 ...ایپدر و مادربزرگ دن نیبا بهتر یحت شهیپر نم زیچ چیدر با هما گاهیحس تنفر از مادرم دارم اعتقاد دارم جا هی

 یاتاق من بود رو هیشب بایاتاق سارا هم تقر میبرداشت و به سمت اتاقش رفت وهیظرف م هیاز شام سارا  بعد
تنگ شده،  هیآتل یبرداشت و گفت: دلم برا یعسل یو از رو نیتخت نسشتم و سارا هم کنارم نشست دورب

 عکس گرفتن یبرا

 !؟هیچ یبرا تیدلتنگ گهی! دیریگیعکس م یتو که مدام دار-

زودتر  خوادیکجا! دلم م گرفتمیکه با هزار شوق و ذوق م ییکجا و اونا گرمیعکسا که با هزار ترس و دلهره م نیا-
 هیآتل میبرگرد

 که ییحرفا نی...سارا...انطوریآره منم هم-

 !؟یدیم تیهشون اهمب یبگ یخوای! نکنه منینگ الیخیب-

 نیا کنمیم یمردم زندگ نیا نیمحل ب نیهم نداد من دارم تو ا تیکه اهم شهیآخه نم ی...ولدمینم تینه اهم -
 ...من یول رنیمحل م نیاز ا نایو ا شهیباالخره تموم م اتیعمل

 !برن نجایاز ا نایکه ا شمیخب راستش منم ناراحت م-

 !؟؟ای!؟؟کنایا-

 گمیو م یو عل ریبرن! ام نایا یاالن خودت گفت نیا... هم-
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 ؟یشیآها...نه چرا ناراحت بشم ؟ حاال تو چرا ناراحت م-

 !مثال نامزدته ها ؟یشیناراحت نم یتو از رفتن عل یعنی-

 شمیناراحت نم ریسارا!!! نخ-

 (کنمیدق م ی)چرا از ناراحتگفتیاز درونم م ییصدا یول

 ؟یندار یعالقه ا چیه یتو به عل یعنیواقعا؟؟-

 به من عالقه داره که من بهش عالقه داشته باشم!؟ یمگه عل-

 !خب معلومه که آره-

 !نه..نداره-

 !داره-

 !نداره گمیم-

 !نییپا اوردیو نم یفک پسر محتشم یداره! مطمئنم که داره اگه نداشت اونجور گمیمنم م-

 شده؟؟ یچ یپسر محتشم ؟؟یچ-

و  رسهیخدمتش م یبعدم حساب شنوهیم لیحرف از سه یسر هیپارک  یتو یعل نکهیاگفت مثل  ریام یچیه-
 !حق نداره درباره اش مزخرف بگه ینامزدمه و کس نیکه نگ گهیم

 گفت!؟ ریرو ام نایا-

 آره-

 !حرفا و به تو بزنه؟ نیا دیبا ریچرا ام-

 ...خب...خب-

 !سارا خانم یزنیخب؟؟ مشکوک م-

داره که  یفکر هی ثایحرف و حد نیخاتمه دادن به ا یزنگ زد و گفت برا یجور نینه...نه به جون خودم...هم-
 یمن امشب به تو بگم و خودشم به عل

 ؟یچه فکر-

 !!!!دی... با هم عقد کنی...تو ...و علنکهی... انکهیا-

 !!!!!کار کنم یچ ؟؟؟؟یچ-

 !تا در دهن مردم بسته شه هیو در و همسا لیفام عقد ساده است... با حضور چندتا هیخب -
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 !؟دیگیم دیدار یچ دیفهم یم چیمسخره است...ه یلیمسخره است خ-

 زمیو تند تند حرف م دمیچرخیها دورتا دور اتاق م وونهیشدم و مثل د بلند

 کنم!!؟؟ یکار نیکردم که بخوام همچ کاریکه در دهن مردم بسته بشه! مگه چ م؟؟؟یعقد کن-

 ...یعقد صور هی... شهینوشته نم یزیشناسنامه ها چ یعقده...تو هیآروم باش...فقط  نینگ-

 !کنهیعقد که هست...منو که محروم اون م ینوشته نشه...ول-

 !گهیدختر و پسر و به هم محرم کنه د دیخب عقد با-

 هیبه خاطر  ی؟حاضر بد!یکردیم یکار نیهمچ یمن بود یندارم. اصال تو جا یشوخ یبس کن سارا حوصله -
 !؟یایدرب ریمسخره و حرف مردم به عقد ام اتیعمل

 !!!هست یهم که حس و عالقه ا نمونی!بیخوب نیآره...چرا که نه! پسر به ا-

 !ستین یما حس و عالقه ا نیب یول-

 ست؟؟یواقعا ن-

 یمنم آروم شدم و وسط اتاق نشستم به سارا نگاه کردم واقعا حس و عالقه ا دیسواال و آرم پرس نیا سارا
 ...اون...مطمئن نبودم یکه هست...من که قبول کرده بودم دوستش دارم...ول ست؟؟معلومهین

 دونم ینم یچیدونم سارا من از اون ه ینم-

 نه!؟ ایبه تو داره  یهم حس یعل یدون یکه تو نم نجاستیپس مشکل ا-

 اوهوم-

 ...تر از حس تو نسبت به اون یقو دیشا یمن مطمئنم که داره حت یول-

 ...نیاز کجا ا-

عالقه دوطرفه  نیا یعقد هرچند صور نیممکنه با ا نکهی...تو به عالقه ات فکر کن به انینگ ستی...مهم نسیه-
 !...فاش بشه

 ...سپارمیم ریدونم... باشه... من خودمو به تقد ینم-

 فتمه فصل

 ییها هیو حاش شدیم دهیکش نیزم یدنبالش رو یکه کم دیبلند سف راهنیپ هیکه االن با  یشد دختر ینم باورم
 !بود من باشم ستادهیا نهیآ یبود و جلو دیبا تو سف ونیپاپ هیکاله بزرگ که کنارش  هیرنگ داشت با  ینبات

لباسو هم  نیاتاق خودم بودم ا ی!؟توشهیمراسم عقد مسخره برام برپام هی گهید قهیمنم که تا چند دق نیا یعنی
عقد صورت  نیقرار شد ا گذشتباالخرهیمطرح شد سه روز م شنهادیپ نیکه ا یبه اصرار سارا گرفتم از اون شب

نداشتم حسم  یکوته فکر!حس خوب ردمبستن در دهن م یبرا یتاتر بودمراسم هیشب شتریکه ب یمراسم رهیبگ
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 نیا ینبودول نطوریا قتیهرچند در حق ادینفر درب هیکه مجبوره به عقد  یشده بود کس لیفرد تحم هیحسه 
همه  نیا یبه جا تونستیکه م یینگاه کردم چشما نهیآ یخودم تو یاز خودم دور کنم به چشما تونستمیحسو نم

 به صدا دراومد سارا بود زیم یرو میبرق عشق داشته باشه...گوش ینگران

 جانم سارا؟-

 !داماد سبز شد رو پله ها نیبابا ا ن؟ییپا ییایپس چرا نم نینگ-

 باشه اومدم-

 یکت و شلوار دمیو وسط پله ها د یعل دمیپله ها که رس یاز اتاق رو رونیو همون جا گذاشتم و رفتم ب یگوش
که دستش  یدسته گل نیی.از ذهنم گذشت جذاب شده بود...چند پله رفتم پادیسف یرهنیبود و پ دهیپوش یمشک

سرد و عرق  یدستش گرفت،دستش گرم بود بر خالف دستها یدستمو تو یبود و به دستم داد و بدون حرف
 .شد دهیزود از نگاهم دزد یلیچشمام انداخت نگاه اونم نگران بود که خ یتو یکرده من. نگاه

اندکمون که شامل پدر و مادر سارا و چندتا  یو مهمون ها ختیسرمون گل ر یو سارا رو نییپا میپله ها اومد از
 ییرایپذ یتو میبرامون دست زدن رفت میباهاشون رفت و آمد داشت هیاز بق شتریکه ب ییها هیو همسا لیاز فام

 یبل دو نفره که روبه روم هی یبه وجد اومدم! رو دنشیاون حال از د یشده بود که تو دهیچ یسفره عقد قشنگ
 وقت بود منتظر بود شروع به خوندن کرد یلیخ نکهیو قرآن و برداشتم عاقد که مثل ا میبود نشست نهیآ

 یتو شتریو من ب گفتیم یپ دریو که پ ییجمله ها دمیسوم گفتنشو شن ی..... برا میا...الرحمن الرح بسم
 کلمه جواب دادم هیگفتنش آروم قرآن و بستم و با  لمیبا وک زدمیاسترسم دست و پا م

 بله-

 دستگاه پخش گذاشت یتو ریکه ام یکیموز یهل هله و دست زدن همه خونه رو پر کرد و بعدم صدا یصدا

شب  مهیعروسک خ هیعمال شده بودم  زدینم یحرف چیکه ه یمخصوصا عل دمیفهم یاز اطرافم نم یادیز زیچ
جشن عقدکنون  میمختصرمون داد یکه به مهمون ها ی! با شامشدمیز خودمم متنفر مکه کم کم داشتم ا یباز

 یزیخواست چ یم نکهیا مثلاومد  ی. بابا رسول کنار من و عل میاز مهمون ها تشکر کرد یتموم شد! من و عل
 تمیداشتن اذ گهیکه د ییاجازه بدم همون جا کفشا یبه کس نکهیمن امشب از اونم دلخور بودم. بدون ا یبگه ول

و خودمو به اتاقم رسوندم.در  دمیزود پله ها و دو ریشب بخ هیو در آوردم و کنار لباسم و باال گرفتم و با  کردنیم
 میاجازه ندادم بغض لعنت یول دیرسوندم به خودم نگاه کردم چونه ام لرز نهیا یاتاق و بستم و خودمو به جلو

عوض کردم و  یبلوز و شلوار راحت هیپرت کردم زود لباسامو با  شیآرا زیبشکنه! کالهمو برداشتم و به سمت م
توجه امو جلب کرد به  یزیپتو دستمو کنارم گذاشتم که برق چ ریز دمیکم صورتمو بشورم خز شیآرا نکهیبدون ا

لبام  یرو یساده و قشنگ ناخداگاه لبخند خوردیم نینگ فیرد هیرنگ که روش  ییطال یدستم نگاه کردم حلقه ا
 !دمیبالشم کردم و خواب ریدستمو ز یشگیومد بعد به عادت هما

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

را باز کرد و حوله اش را برداشت و  راهنشیپ یتخت انداخت آرام آرام دکمه ها یرا از تنش درآورد و رو کتش
چشمانش  یاز جلو دیدرآن لباس سف نیدوش آب سرد احساس آرامش کرد چهره نگ ریبه سمت حمام رفت ز
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 یبهتر طیدر شرا قدع نیخواست ا یداشت چقدر دلش م یخاص ییبایز نیشد به نظر او امشب نگ یدور نم
و در تمام طول مراسم از  دید یرا در چشمان او نم یو دلواپس یآن همه نگران دیشد آن وقت شا یبرگذار م

 .دیکش یاو ناراحت بود عذاب نم نکهیا

شد به  دهیصورتش کش یرو یزیصورتش را دور کند چ یتا آب جمع شده رو دیصورتش کش یرا رو دستش
که  یرا هنگام نیآمد لرزش دست نگ ادشیرنگ او را هم به فکر واداشت... ییدستش نگاه کرد برق حلقه طال

 نانیبه او اطم و گرفتیخواست در آن لحظه دستانش را در دست م یچقدر دلش م کردیحلقه را به دست او م
 کنم،یاب را بست و با خودش گفت)درستش م ریمحو زد و ش یدر کنارش خواهد ماند لبخند شهیداد که هم یم

 ....(کنمیدرست م زویهمه چ

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

 هیترک-استامبول

تلفن  یگوش کردیکه فنجان قهوه اش را مزه مزه م یاش فشار داد و در حال یدکمه ارتباط خود را با منش سلمان
 دیچیپ یامره در گوش ظینازک و لهجه غل یر دستش فشرد و بعد صدارا د

 س؟ییر یبله آقا-

 دفتر من ادیامره به ادنان بگو ب-

 سییچشم ر-

 دیسالن انتظار و آبدارخانه د نیپاراوان ب کیباالفاصله مشغول گرفتن شماره دفتر بوسف شد که او را نزد امره
 باال برد و گفت یرا کم شیتن صدا

 ادنان؟ یآقا-

و از همان جا  دیامره منو خوشحال نکنه! به سمت او چرخ یبه انادازه صدا دیشا زیچ چیبا خود گفت ه وسفی
 امره؟ یدار یگفت:بله؟ با من کار

 دفترشون دیکارتون دارن گفتن بر سیرئ یآقا-

 سیآن دفتر رئ یکه در انتها یکوچک یاو گذشت به راه رو زیسمت او آمد و با گفتن ممنونم امره از کنار م به
بزرگ  یها شهیش یو با چند ضربه در را باز کرد سلمان پشت به او روبه رو ستادیدر ا یو روبه رو دیچیبود پ

 .یشگیعادت هم کیطبق  دینوش یبود و قهوه اش را م ستادهیاتاقش ا

 من در خدمتم ر،یازم یآقا ریصبح بخ-

 وسفی ریصبح بخ-

چرخان مجللش قرار گرفت  یصندل یا دستش او را به نشستن دعوت کرد خودش روو ب دیسمت او چرخ به
 گرفت وسفیبرداشت و آن را به طرف  زیم یرا از رو یگذاشت و پرونده ا زیم یفنجان را رو
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خوام به تو اعتماد کنم من با  یم نباریمن هم ا یکه معاون وفادار و باهوش من شهیم یتو چند سال وسفی-
 یکاراش و انجام بد یتونیموافقم م یرانیشرکت ا نیبستن قرارداد با ا

 ستادیسلمان ا یرا گرفت پرونده را برداشت و روبه رو وسفیصورت  یپهنا یلبخند

 سیجناب رئ دیشینم مونیپش د،یهم به من اعتماد کرد نباریممونم که ا-

 هی یو برا سیرئ ؟نظریبگ کیبه من تبر یخوا یو گفت:امره نم ستادیامره ا زیر ماز اتاق خارج شد کنا وسفی
 قرارداد فوق العاده جلب کردم

 دیموفق باش دوارمیام دیکنیکار م یعال شهیادنان شما مثل هم یآقا گمیم کیزد و گفت:تبر ییبایلبخند ز امره

اکتفا کرد به دفتر خودش رفت متن صحبت را آماده کردو با مترجم شرکت تماس  یتنها به زدن لبخند وسفی
 گرفت

 ادنان؟ یبله آقا-

 یترجمه کن دیمتن هست که با هیدفتر من  ایژآنت لطفا ب-

 ادنان؟ یآقا یبه چه زبان-

 !یفارس-

 خب اریبس-

توانست  یه کرد هر چند که ممتن را ترج ریژانت مترجم خوش چهره و خوش ذوق شرکت ارم یاز مدت بعد
 .بود دایهو یاو به خوب یسیو انگل یلهجه ترک یرا خوب صحبت کند ول یفارس

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

قرارداد  یبودم کل یگانیبا یها لیفا یبودن!از صبح مشغول گشتن تو رونیب شونیبا راننده شخص دیهم فر امروز
فسخ شده بودن!هون  شیهمه اشون از سه هفته پ قایکه دق یو خارج یرانیمختلف اعم از ا یبا چند شرکتها

 چنگ زدم و گفتم زیم یتلفنو از رو ردمبرگ نکهیتلفن زنگ زن بدون ا کردمیو مرتب م گشتمیطور که کشو ها رو م

 بله؟-

 الو شرکت شفق؟-

 زدیحرف م یبیزن بود که با لهجه عج هی یصدا ستادمیو صاف ا زیکه اومد رفتم سمت م ییصدا با

 د؟ییبله بفرما-

ادنان  وسفیو االن از طرف  رمیگیتماس م هیاز ترک ریازم یهستم مترجم شرکت واردات و صادرات ریمن ژانت کل-
 کنمیشرکت با شما صحبت م نیمعاون ا

 د؟ییخوشبختم! امرتون و بفرما-
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 شکت صحبت کنن سیرئ یاریاسفند یبا آقا خوانیادنان م یآقا-

 ستنیامروز شرکت ن یاریاسفند یآقا یالبته...ول-

 گردن؟یبه شرکت برم یبپرسم ک تونمیم-

اطالع  شونیمن به ا دیبگ غامتونویپ دیتونیشما م ینداره! ول یبه شرکت زمان مشخص شونیورود و خروج ا-
 دمیم

 رنیگیدوباره تماس م گنیادنان م یآقا خوامیعذر م-

 نیهر طور راحت-

 ریزتون بخممنونم رو-

 ریروز بخ-

داشته باشه؟ کارم  دیبا فر تونهیم یچه کار یشرکت ترک هیمعاون  یعنینشستم  یصندل یو گذاشتم و رو تلفن
سرمو باال  یکفش یبا صدا دمیکشیخط م یکاغذ الک هی ینشسته بودم و داشتم رو زمیتموم شده بود پشت م

 یآوا بود!سرتاپا مشک ناختمشبه طرفم خم شد که ش یاش آشنا بود کم افهیزن روبه روم بود که ق هیگرفتم 
 بود دهیپوش

 !؟گردهیبرم یک نم،یشیدفترش منتظر م رمیم ستین دونمیم-

 ؟؟یک-

 !دهینامزده شما که راننده فر-

 !ستمیاطالع ن یب زیاز همه چ یعنی نیا خب

 !گمیو م دیفر-

 دونم ینم-

 !؟یستین شیمگه تو منش-

 !گنینم یزیاز زمان رفت و آمدشون چ شونیا یچرا...ول-

 یزیاون کاغذ ادامه دادم چ یرو دنمیکش یتا منتظر بمونه! منم به نقاش دیزد و رفت سمت دفتر فر یپوزخند
رد شد و گفت: بگو حامد  زمیبا عجله از کنار م دیهم پشت سرش وارد شد فر یهم اومد عل دینگذشت که فر

 دفترم ادیب

 مهندس یآقا تسین-

 کجاست؟-

 دونم ینم-
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 !پر مهرتون مهندس هیسا ریجا ز نیهم-

 کارت دارم ایزد و گفت: ب یپوزخند دیحامد بود که تازه وارد سالن شد فر یصدا

تماس گرفتن و خواستن با شما  یشرکت ترک هیدفترتون منتظرن!صبحم از  یمهندس آوا خانم تو یآقا دیببخش-
 !صحبت کنن

 ؟یچه شرکت ه؟یاز ترک-

 !!کار داره یآوا خانم چ مینیبب دییصحبت کرد فعال بفرما شهیباره بعدا هم م نیدر ا-حامد

من نشسته بود سرمو انداختم  یشد که رو به رو یشدن و منم نگاهم متوجه عل دیو حامد وارد دفتر فر دیفر
 یسرم حس کردم... حرکت یانداخت حضورشو باال یکاغذ خط م یرو یشتریبار دستام با سرعت ب نیو ا نییپا

...سرمو بلند کردم و چشمام دیبخشیدستم قرار گرفت ...دست گرمش کل بدنم و گرما م ینکردم که دستش رو
 ؟یو گشت یگانیبا دیتر آورد و آروم پرس نییکرد...سرشو پا یطالق اهشیس یبا چشما

 !ندارن یهمکار یکتشر  چیآره ...منتها همه قراردادها فسخ شده با ه-

موهاش  یتو یدور شد. کالفه دست زیدستم برداشت و از م یچشماش معلوم شد دستشو از رو یتو تعجب
 ...رونیفرستادو از شرکت زد ب رونیو نفسشو با حرص ب دیکش

او نشسته  یکه رو به رو کردینگاه م دیداد و به آوا ئ فر یاش نشسته بود و کالفه آن را تکان م یصندل یرو دیفر
به  دیساخته بود.باالخره فر دیو نگاهش را متوجه فر کردیم یکه در دهان داشت باز یبودند.آوا هم با آدامس

 خروش امد

 !!آوا خانم یتو کار منو راه انداخت یانجمن فوضل نمیبیخب م-

 خان فقط نگرانن وشید،دارینشو فر یعصب-آوا

 ه؟؟یک نجایا سیخان!؟هه!رئ وشیدار-دیفر

و بلندتر گفت:با شما  دیکوب زیم یرا محکم رو شیبلند شد و دستها یصندل یاز رو دیفقط سکوت بود فر وابج
 ه؟یک سیرئ نجایدوتا بودم کفتم ا

 !خان به ما سه نفر اعتماد کرده وشیباشه که دار ادتی یول ییتو سیرئ نجایآروم باش.ا دیخب فر یلیخ-حامد

که بدونم  یمنم و هر کار سیرئ نجای!ادیارریمن ن شیاسم اونو پ نقدریخان!ا وشیخان...دار وشیدار-دیفر
 !خانت هم بگو وشیبه اون دار نویا دمیدرسته انجام م

با هم صحبت  نی...بشدیگفت:آروم فر نشستیم زیکه به حالت نصفه گوشه م یرفت درحال دیبه سمت فر آوا
 !میکنیم

دانست که آوا گزارش لحظه به لحظه او را به پدرش  یاش نشست و به آوا چشم دوخت م یصندل یرو دیفر
 شدندیاو جاسوس دوجانبه م یحامد و آوا که برا شیپ دیرا خراب کند پس با شیو ممکن است کارها دهدیم

 !کردیم اطیاحت
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که  دونهیاعتماد داره و م یخان هم به تو که پسرش وشیدار ییاالن تو التیتشک نیا سیرئ دیگوش کن فر-آوا
 یشیهمه جلد لوازم آرا نی؟ایها و گاراژ و فروخت ونیمشکوکه، چرا کام نجایا یزیچ هیفقط  یخوب بلدکارتو 

 که چقدر ومهمه؟ یدونیم!یبد لشیکه قراره تو تحو رهیخان نگران محموله اخ وشی!داره؟یچ یبرا

 !!کنهیآوا داره اعصابمو خورد م اریاون آدامس و از دهنت در ب-دیفر

چسباند درست  زیکرد و آن را کنار م لیتبد یدو انگشت دستش به گلوله ا نیکردو آدامسش را ب یخنده ا آوا
 !!!ریام یکیشل کروفونیم یرو

رو به حامد  کنمیم کاریدارم چ دونمیخودم خوب م دمیکارامو نم یاجازه دخالت تو یقبال هم گفتم به کس-دیفر
 !زهخودم، خودمو بگ یمارخونگ کردمیادامه داد:فکر نم

 !خوادیاز من جواب م التیخان به عنوان حسابدار تشک وشید،داریاشتباه نکن فر-حامد

 !کنهیبه پسرش افتخار م یبه زود دیخانتون بگ وشی.به داررونیب دیبشنوم.بر یزیخوام چ ینم گهیبسه د-دیفر

 ...اگه دی..فرزنهیدختره هم مشکوک م نیا دمیبه سمت در رفت و گفت:درضمن شن آوا

 !شه،مفهومهیم داتیخودم بخوام پ یبه بعد وقت نیآوا حاال هم برو از ا یخودتو بدون گاهیبهتره جا-زد ادیفر دیفر

 !یبا دییخودتون بفرما یتا وقت سیزد و گفت:چشم رئ یپوزخند آوا

 .است بدون سرو صدا دفتر را ترک کرد یطوفان دیاوضاع فر دانستیاز شرکت خارج شد و حامد هم که م آوا

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

 یاز داخل اتاقش م دیفر دادیدادو ب ینگران شدم و بعدشم که صدا یکه رفت کم یساعت پنج بود عل حدود
 !هیعصبان نهمهیا یاومد معلوم نبود به خاطر چ

 حوصله جواب دادم یزنگ خورد ب تلفن

 الو؟-

 ریادنان هستم معاون شرکت ازم وسفیسالم...من -

 مسلط بودم تا بتونم باهاش حرف بزنم یسیمقدار به زبان انگل هی. خداروشکر کردیصحبت م یسیبه انگل صدا

 دییسالم امرتون و بفرما-

 وارم به شرکت برگشته باشن دیصحبت کنم ام یاریاسفند یخواستم با آقا یم-

 دیبله چند لحظه صبر کن-

 جواب داد یطوالن یوصل کردم و بعد از مکث دیو به فر تلفن

 شده؟ یچ--

 خوان با شما صحبت کنن یتماس گرفتن م هیمهندس همون آقا از ترک یآقا-



 

 
112 

 وصل کن-

 وصل کردم و خودم تلفن و گذاشتم دیو به دفتر فر تلفن

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

گوشش برداشت هدفون را از  ریدرون اتاق بودند که صدا قطع شد.ام یگفت و گو دنیدر حال شن ریو ام سارا
 و گفت:چرا صدا قطع شد؟

 لو رفته باشه؟ کروفونینکنه...نکنه م-سارا

 و آن ها را به عقب راند دیکش شیدرون موها یدست ریام

 نشده باشه نطوریکه ا دوارمیام-

 تلفن را بداشت و شماره گرفت بعد

نه؟اگه  ایو فروختن  نیکه اون روز با جناب سرگرد رفت یاون گاراژ نیکن بب قیتحق عیسر یلیخ یسالم طلوع-
 !؟....منتظرم...خداحافظدهیاونو خر یفروختن ک

 گرفت گرید یقطع کرد دوباره بدون فوت وقت شماره ا نکهیاز ا بعد

اطالعات درباره شرکت  یسر هی عیسر یلیخب گوش کن خ یلی...خ؟ییتو یعیالو...سرگرد زند هستم ....رف-
 .ادنان وسفیشرکت و معاونش به اسم  سیرئ تشونیدرباره فعال یاریم ریگ ریازم یصادرات واردات و

 نگاه کرد کردینگاهش م رهیرا گذاشت و به سارا که خ تلفن

 شده؟ یزیچ-

 ...یچینه...ه-

 د؟یخور یم ییشما هم چا یشاکر یکرد و گفت:آقا یشاکر یآقا روبه

 ی.حواسش معطوف دستگاهدیتکان داد و خند یهم سر ریبه آشپزخانه پناه بردو ام یدرست کردن چا یبرا بعد
 دیچیگوشش پ یتو نینگ یگوش گذاشت و منتظر ماند صدا یرا رو یگوش دادیخبر م یارتباط تلفن کیشد که از 

 الو؟-

 ریادنان هستم معاون شرکت ازم وسفیسالم من -

 دییسالم امرتون و بفرما-

 به شرکت برگشته باشند دوارمیصحبت کنم ام یاریاسفند یخواستم با آقا یم-

 خوان با شما صحبت کنن یتماس گرفتن م هیمهندس همون آقا از ترک ی.....آقا دیبله چند لحظه صبر کن-

 هستم یاریوصل کن........الو اسفند-
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از  ریادنان هستم معاون شرکت ازم وسفیخوشحالم  شنومیصداتونو م نکهیاز ا یاریاسفند یسالم آقا-وسفی
 هیترک

 تماستون و با شرکت خودم بدونم؟ لیتونم دل یادنان م یخوشبختم آقا-

 میبه مشارکت با شما دار لیو کوتاه بگم ...ما تما عیالبته...سر-

 ؟یچه جور همکار-

 !منظورم مشارکت در کاره-

 ته بشه؟قرارداد بس هیکه  دیخوا ی...پس شما منطوریکه ا-

 دیکنیکه شما از فرانسه وارد م هیشیبله آقا شرکت ما خواستار لوازم آرا-

 د؟ییخوا یلوازم و از شرکت ما م نیپس شما صادر کردن ا-

 دیقبول کن دوارمیبله...ام-

 صحبت کنم نمیمشارکت با مشاوران و معاون نیخوام که درباره ا یادنان از شما فرصت م یآقا-

 حق شماست نیالبته ا-

 کنمیپس من شما و مطلع م-

 دیداشته باش یمنتظر تماس شما هستم...روز خوب-

 خدانگهدار-

 ...شد رهیخ یمتفکر به نقطه ا ریقطع ارتباط را خبر داد. ام دیچیپ یکه در گوش یبوق یصدا

 .یعیرف و ستوان یهم اضافه شده بودن استوار طلوع گهیدفعه به جمع چهار نفره ما دو نفر د نیا

خوردن  ییو همه مبل ها اشغال شده بود مشعول چا میجمع شده بود یخونه عل هیسالن بدن اثاث یتو یهمه
 سکوت و شکست و گفت ریکه ام میبود

 اول تو بگو یخب طلوع-ریام

 ...بله قربان-یطلوع

 شروع کرد حرف بزنه که میگذاشت همه منتظر بود زیم یکه دستش بود و رو یجابجا شد پوشه ا یکم

فروش ائنجا اقدام  یکه وارد اون گاراژ شد برا نیدو روز بعد از ا قایدق یاریاسفند دیکردم فر یمن بررس-یطلوع
 یکه تو یکامال قانون یفروخته شده کار یبه اسم رحمان کاظم یکردگاراژ به اسم خودش بوده و به فرد

آمل  یشرکت حمل چوب تو هیهم به  راژداخل اون گا ونیمنطقه)...( انجام شده.سه تا کام یدفترخونه)...( تو
 لیتبد یهم رفتم اون گاراژ به سنگبر یکرده. سراغ رحمان کاظم هیچند روزم اونجا و تخل نیهم نیفروخته شده ب

 .کرده
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 ن؟یهم-یعل

 نبود یا گهید زیبله قربان، چ-یطلوع

 یممنون خسته نباش-ریام

 دیکه حاال مطوئنن سرد شده بودو چش ییاکتفا کرد و دوباره چا یبه زدن لبخند یطلوع

 نوبت توئه یعیخب رف-ریام

 یفرد ریشرکت سلمان ازم سیکردم رئ قیتحق ریدرباره شرکت ازم دیبله قربان همون طور که گفته بود -یعیرف
ساله هستن و در دانشگاه استامبول مشغول  20و  22که  ریازم نایساله دوتا دختر داره ، سولماز و سول55

 یلیخ ریشرکت ازم هیشناسهم فرد سر  یلینداره و خ یفوت کرده . سابقه ا شیهمسرش دوسال پ لنیتحص
ساله متولد آنکارا تک 31ادنان  وسفیداره.اما  هیترک ریشهر ازم یتو گهیشعبه د هیموفقه و عالوه بر لستامبول 

خودش  یکننولیم یآنکارا زندگ یبوده و االن بازنشسته است در حال حاضر پدر و مادرش توفرزند پدرش معلم 
 !یزندگ یگرده البته برا یبه آنکارا برنم گهید شهیم لوارد استامبو لیتحص یکه برا یاز زمان

 تو استامبول مونده؟ازدواج کرده؟ یعنی-یعل

 !ساله جذاب و مجرده31مرد  هیادنان  وسفیقربان... ریخ-یعیرف

 !!ا...پس مثل خودمونه-ریام

 ساله تونه!؟31قربان شما -یطلوع

 !گفتم تیمعلومه که نه! از لحاظ جذاب-ریام

 !اعتماد به سقف-سارا

 !اش؟ هیبق ،یعیگفت:خب رف یجد یلبخند اکتفا کرد بعدشم با لحن هیفقط به زدن  یعل یول میدیخند همه

 هیو  کنهیم یادنان تنها زندگ وسفی کردمیورد و صداشو صاف کردو گفت: بله قربان عرض مخنده اشو خ یعیرف
ساله که معاون اون شرکته فرد 5و االن  شهیمشغول به کار م ریشرکت ازم یتو شیلیسال بعد از فارغ التحص

 هم نداره. تموم شد فربان یسوءسابقه ا چیو ه هیخوش نام

 ممنون کارتون خوب بود-ریام

 قرارداد ببنده؟ دیبا شرکت فر دیشرکت خوش نام وموفق چرا با هیخب حاال -یعل

 !هیشرکت چ نیا یکار اصل دوننیخب اونا که نم-ریام

سابقه  چیکه ه یکه امکان داره که اونا از قصد از افراد کنمیهم بدونن! راستش قربان من فکر م دیشا-یعیرف
 !نفتینم ریگ ینجوریندارن استفاده کنن ا یا

متوجه نشده،درست مثل  یکه کس یکرده جور ییهم خالفا ریشرکت ازم دیاصال شا هی.احتمال خوبنیآفر -یعل
 !میکه باهاش سر و کار دار یشرکت نیهم
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 شرکت خالف کرده!!؟؟ نیکه ا ینبرد یاالن شما بو یعنی-من

 !!!ها یو گفت:خوب بود خوشم اومد...سرگرد شما هم خسته ا دیخند یبلند یبا صدا ریام

 !!!ریام-یعل

 چشمام یکردو دوخت تو کیو چشماشو بار دیسمت من چرخ به

 ...منظورم-یعل

خبر ندارن  دیشرکت فر یاز کار اصل نایمن مطمئنم که ا یسرگرد ول میمداخله کرد و گفت:منظور شما و گرفت ریام
 !هیمشارکت کامال اتفاق یبرا دیفرو تلفن زدن ادنان به 

 ؟یهمه مطمئن نیآخه از کجا ا-یعل

 !مشورت کنه شیالیخ نیخواست تا با مشاوران و معاون یوقت نم دیبود فر نیاز ا ریمطمئنم چون اگه غ-

 !؟ستیشده ن نییتع شیاتفاق از پ نیا یگیپس تو م-یعل

 !درصد بله99احتمال -ریام

 که با شرکت اونا قرار داد ببنده؟ کنهیقبول م دیبه نظرتون فر -من

 !درصد بله99احتمال-یعل

 چرا؟-من

 کنهیداره پس قبول م ازیکه به پول ن کنهیم یداره به کار دیچون فر-یعل

 داره؟ ازیکه به پول ن دیدیقربان از کجا فهم-یعیرف

داره و  ازینکرده پس به پول ن یهمکار یشرکت چیهم با ه دایها رو فروخته جد ونیچون اون گاراژ و کام-یعل
 !قرارداد وسوسه اش کنه نیممکنه پول ا

 !بده لینداره که بخواد به ادنان تحو یمن فکر کنم که قبول نکنه،اخه جنس یول -من

 !هیتو انبار هست همه اش جلد خال یگه،هرچیجلوتر اومد و گفت:راست م یهوا زد و کم یرو یبشکن ریام

 کار کنه!؟ یخواد چ یپس م-یعل

 !!کاله بذاره سر ادنان که تا زانو هاش برسه هیخواد  یم یعنیصورت اگه قبول کنه  نیخب در ا-من

 فتهیب یاتفاق نیهمچ میذارینه نم -یعل

 ؟یچه طور-ریام

 !بول کردق دخانیفر نکهیبعد از ا گم،یبعدا م شوینادرشو زد و گفت : چه طور یاز اون لبخندا یکی ریروبه ام یعل
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 ؟یهمه ساکت نی!.....ساراخانم؟شما چرا ایشما بگ یباال انداخت و گفت: هرچ یشونه ا ریام

 یشیدستش بود گفت:اون همه جلد لوازم آرا یتو ییشده بود و فنجون چا رهیوسط خ زیهمون طور که به م سارا
 !!!گاراژ بود کجا بردن؟؟؟ یو که تو یکه خال

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

 هیترک -روز بعد. استامبول سه

نبود و او با خود  زشیرفت امره پشت م سشیکه در دست داشت به سمت دفتر رئ یطیخوشحال با بل وسفی
بعد از زدن چند ضربه به در و اجازه  ستادیدر ا یکوچک را رد کرد و رو به رو یاطرافه( راه رو نیگفت )حتما هم

 ورود گرفتن وارد دفتر شد

 ریصبح بخ ریازم یسالم آقا-

 .چه خبر؟وسفی ریصبح بخ-

 رفت کتریرا باال گرفت و چند قدم نزد طیبل وسفی

ما استقبال کردن و همه  شنهادیاز پ یلیآخر شبه شرکت اونا خ یکه برا طیبل نمیا ریازم یخوبه آقا زیهمه چ-
 قرارداد صحبت کنم نیا یبه سرعت آماده شد من فردا اونجا هستم تا با اونا برا زیچ

 یخوب بود شهیتو هم وسفی هیعال-

 !ر؟یازم یآقا ستمین گهیاالن د یعنی-

 بود یو خواه یکرد و گفت: هست یخنده کوتاه سلمان

 زشیاش بود به م یشگیهم یامره سرجا نباریگرفتن مدارک الزم از سلمان دفترش را ترک کرد ا لیاز تحو بعد
 شد کینزد

 حالت خوبه؟ ه؟یروز روز خوبامره.ام ریصبح بخ-

 !و منم حالم خوبه هیادنان، بله روز خوب یآقا ریصبح بخ-

 رم؟یم رانیکه من امشب دارم به ا یدیشن-

 نیکرد یکه صحبتشو م یهمون قراردادا یبله...برا-

 ؟یریبگ یسوغات یدوست دار یدرسته...تو چ-

 ادنان یآقا دیشما لطف دار-

 داره ییبایز یو فرهنگ یدست عیو صنا یخیاصفهان شهر تار دمیمن شن-

 شما هستم یو سالمت تیمن منتظر موفق-

 من مهمه امره!؟ یو سالمت تیواقعا موفق-
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 البته-

 ...گردمیبر م گهیکنم...هفته د یخداحافظ دیمن با گهیخوشحالم...خب د-

 دیمواظب خودتون باش-

شرکت بود  کینزد یابانیآپارتمان کوچکش که در خ یخود راه لیر اتومبگفتوگو سوار ب نیخوشحال از ا وسفی
نداشت  یفرصت یول دیدیو خانواده اش را م زدیبه آنکارا م یسفر چند روزه سر نیشد دوست داشت قبل از ا

فنجان  کیخود  یسازش برا هعوض کرد از قهو یراحت یکه به تن داشت را با لباس یکت و شلوار خوش دوخت
لوازم مورد  یسر کیگرفتن  یشد.برا ازشیبعد از آن مشغول سروسامان دادن به مدارک مورد ن ختیقهوه ر

عصر ان روز خوب بود.تا  یرفت دوباره لباسش را عوض کرد و از خانه خارج شد هوا یم دیبه خر دیبا ازشین
فود شد شام و ناهارش را  فست کیو بعد از آن وارد  دیکرد هرچه که الزم داشت را خر یرو ادهیرا پ دیمرکز خر

 . رفت ادهیبا هم خورد و دوباره راه خانه اش را پ

و مدارک  لیو سا دیرا در آن چ شیو لباس ها دیکش رونیتخت ب ریکوچکش را از ز یچمدان مشک 21 ساعت
 یکت مشک کی دیپوش یتوس یشرت یو ت رهیت یبه رنگ آب یسامسونتش جا داد شلوار ل فیشرکت را هم در ک

 . هم به تن کرد

ادنان منتظر بود از خانه خارج شد راننده چمدان را در صندق عقب  وسفیمنزل  یآژانس جلو 23:30ساعت
ساعت بعد در فرودگاه  کیبه سمت فرودگاه حرکت کرد  نیعقب جا گرفت.ماش یهم در صندل وسفیگذاشت و 

که قبال در  یدر هتل احتو پس از استر  دیرس یبود و او بعد از چند ساعت پرواز در فراز آسمان به اصفهان م
 ...رفت یآن اتاق رزرو کرده بود به سمت شرکت شفق م

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

 رانیا-همان روز. اصفهان صبح

ادنان  وسفیبه همان رنگ در سالن فرودگاه منتظر ورود  یراهنیو پ یهر دو با کت و شلوار مشک ریو ام یعل
در باند فرودگاه  هیترک یمایبود.خبر نشستن هواپ افتهیکه داشت عکس او را هم  یالعاتبا توجه به اط ریبودند ام

 وسفیچهره  یبه راحت ریشدند ام الندوختند که وارد س یتیاز سالن پخش شد هر دو منتظر چشم به جمع
 ادنان را شناخت. اجازه دادند تا چمدان خود را بردارد بعد از ان هر دو دو طرف او را گرفتند

 ادنان؟ وسفی یآقا-یعل

 بله...شما؟-وسفی

 میهستم از ما خواستن تا شما رو به هتل برسون یاریاسفند یمن راننده آقا-یعل

 .کردند یلطف بزرگ یاریاسفند یممنونم ...آقا-وسفی

در  وسفی یهفته ا کیاقامت  یبرا یتیو مجهز که در طبقه دوم آن سوئ کیش یهتل شدند هتل یسه راه هر
 نیا یتعجب کرد ول تیتا مقابل در سوئ یدو مرد جوان حت یاز همراه وسفی دندیآن رزرو شده بود.به هتل رس
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در قفل در زد رو به آنها گفت:  راکارت  یآن ها گذاشت. وقت ی فهیکار را بر حسب وظ نیتعجب را بروز نداد و ا
 دیتشکر کن یاریاسفند یشما ممنونم از آقا یاز همراه

 مرتبه زیکه همه چ میمطمئن بش دیداخل ما با دییبفرما -ریام

 ماست فهیجز وظ نیا دییبفرما -یعل

تخت نشست و منتظر بود تا کار آنها تمام شود  یباز هم اطاعت کرد و همراه دو مرد وارد شد خودش رو وسفی
با  دیادنان ما با یگفت:آقا یو عل ستادندیا وسفی یکردند رو به رو یکه اتاق را برس یبعد از مدت ریو ام یعل

 ...میشما صحبت کن

شد  10باالخره ساعت  ادیب نجایمشارکت دو شرکت به ا هیاول یصحبتها یبرا ریشرکت ازم ندهیقرار بود نما امروز
لحظه  هیروبه روم قرار گرفت  یآب یو چشما یپرفسور شیبا اون ر ریام یوارد شد وقت ریشرکت ازم ندهیو نما

 تماس گرفتم دیفر! با دفتر ریادنان باشه نه ام وسفی تونهیباورم شد که واقعا م

 اوردن فیادنان تشر وسفیمهندس جناب  یآقا-

 یلیاستقبال مهمانش از دفترش خارج شد خ یو گذاشت و چند لحظه بعد خودش برا یگوش یبدون حرف دیفر
 . کرد ییفتر خودش راهنمادست داد و اونو به د یادنان قالب وسفیبا  یرسم

 وسفیو بعد هم  رونیباز شد و خودش اومد ب دیکه در دفتر فر گذشتیاز مالقاتشون م میساعت و ن کی حدود
موقع حرف زدنش گرفته بود داشت  ریکه ام یظیکردن از لهجه غل یبا هم دست دادن و خداحافظ یادنان قالب
 !ت: خداحافظ خانممن رد شد و گف زیکه از کنار م گرفتیخنده ام م

 زیهمه چ نجایام!ا یقالب یمنش نجایهتل شد. منم که ا یمهندس راه یآقا یبا راننده قالب یادنان قالب وسفی
ساعت  کی نیا جهیکه نت دیفهم شدیبود م دیصورت فر یکه رو یشرکت...از لبخند نیا ی...حت دیفر یحت هیقالب
 س؟بخش بود مهند تیزدم و گفتم: رضا یصحبت خوب بوده منم لبخند میو ن

و با همون لبخند جواب  ستادیا زیم یقدم هیبرداشت و درست  زمیپررنگتر شد و چند قدم به طرف م دیفر لبخند
 داد

 ...بخش بود تیالبته که رضا-

بودنش  کیهمه نزد نیهم با من بچرخه از ا یو باعث شد صندل دمیمنم چرخ ستادیو دور زد و روبه روم ا زیم
کرد و به سمتم خم  زیدستشو حائل م هی.نطوریچشماش و لبخندشم هم یاومد از حس تو یاصال خوشم نم

 به عقب خم شدم یشد و من ناخداگاه کم

 !!!؟شهیاون م بیکه نص ستیلبخند ن نیا فیح-

 یخواستم از دستش راحت بشم جز ما کس یگفت فقط م یم یو اصال هم مهم نبود چ گهیم یچ دمیفهم ینم
 !شرکت نبود یتو

 ...ناستیاز ا شتریب یلیخ اقتتی...لیهست ی!؟تو دختر قشنگیکه مال اون باش ستیتو ن فیاصال ح-



 

 
119 

 !شمیو گفتم:اصال متوجه منظورتون نم دمیکشیبه عقب م شتریو منم خودمو ب شدیم کترینزد

 !...دارم ژهیبرنامه و هیبرات -

لحظه مکث کرد و بعد که  هی یصندل یرو فتمیصورتم آورد که صورتمو بردم عقب و باعث شد ب کینزد دستشو
 یصندل یصورتم آورد...به پشت کیگذاشت و صورتشو نزد یافتادم دوتا دستشو دو طرف صندل یصندل یرو دید

 یصورتش م یاجرا یمهه مثلکرده بود! چشماش هم  ریگ زیاز شانس بدن به م یفشار آوردم تا عقبتر بره ول
 ...دیخند

 ...اون به اصطالح نامزدت الیخیب دیفقط با-

 عیو بعد سر دمیدر و شن یلحظه صدا هیاشو کمتر کرد که چشمامو بستم انگار الل شده بودم...فقط  فاصله
شد و  لیاخم بزرگ تبد هیسرشو گرفت باال و به روبه روش نگاه کرد تمام خنده اش به  دیچشمامو باز کردم فر

خوشحال بودم که از دست اون  قطف هیو به طرف دفتر خودش رفت. اصال برام مهم نبود ک ستادیبعد راست ا
نفس  هیاومدم! چشمامو بستم و  یکنه از خجالتش در م یخواست غلط یراحت شدم هر چند اگه م یعوض
بود که  یعل یعنی!! پس دمیخودم د یجلو یبرزخ افهیق هیو با  یچشمامو باز کردم عل یوقت دمیکش قیعم

 یبد موقعت یو تو یعوض دیفر یبود ول فتادهین ی...درسته اتفاقدمیبرگشته!؟ به جرات بگم ازش ترس
لحظه  هیکارو کرد که  نیو محکم ا عیسر نقدریراستمو گرفت و بلندم کرد ا ی...خواستم بلند شم که بازودید

 بایدستش وفاصله امون اونقدر کم بود که من تقر یفت تواحساس کردم جمجمه ام جا به جا شد!دوتا بازومو گر 
 دیبا حرص غر یقفل چشمام کرد و آروم ول هشوبودم...نگا دهیبهش چسب

 ؟؟یکردیم یچه غلط یداشت-

شده بود...فشار دستش  یکه با اون عطر تلخ قاط گارشیس یتونستم که بگم بازم بو یهم نم دینگفتم شا یزیچ
 شدیم شتریدور بازوم هر لحظه ب

کرده!؟؟ آره؟؟...د  یکار دمیشا ایکار کنه!؟؟...هان؟؟؟.... یخواست چ ی....با توام!؟...مگفت؟یم یبهت چ-
 !...یحرف بزن لعنت

...بغض شدمیاون شکنجه م یمحبت یهمه ب نیو از ا کردمیچشماش نگاه م یزدم گستاخانه تو ینم یمن حرف یول
دستاش دور بازوهام شل شد و  دیصورتم راه گرفتن...اشکامو که د یرو راه خودشو باز کرد و اشکام دونه دونه

از شرکت  نیسنگ ییافتادم...کالفه سرشو به اطراف تکون داد و با قدم ها یصندل ینداشتم رو یمن که تعادل
 .رفت رونیب

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

آسانسور  نکهیآسانسور شدند و بعد از ا دند،واردیبرج رس کیو حامد به  دیادنان همراه فر وسفیبه عنوان  ریام
 یخود معرف یاز شعبه ها یکیآنجا را  دیرفتند که فر یاز آن خارج شدند به سمت شرکت ستادیدر طبقه پانزدهم ا

 .داد یالبادنان ق وسفیتست به  یجنس برا یکرد و از ابنار آنجا مقدار

 دآماده امثبت قرار دا ی...! من برا یعال نایا تیفیک-وسفی

 ...دانست یان را فقط خودش م یمعن دیزد که شا یلبخند دیفر
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امضا شد و او دفتر را  یادنان قالب وسفیهمان  ای ریاخذ قرارداد توسط ام یساعت بعد در شرکت برگه ها چند
 ترک کرد

 اد و چشمانش را بست که حامد مجددا وارد دفتر شد هیتک یصندل یبه پشت دیفر

 !؟یکنیم نکاروینخورده؟؟! آخه چرا ا ییسرت جا یواقعا که...تو مطمئن-حامد

 ...بسه حامد حوصله ندارم-دیفر

 ؟یبندی!؟ پس چرا قرارداد میبد لیتحو نایبه ا یتو که جنس ندار-

 !یبپرس یسوال نیکه چن دهیاز هوش تو بع-

 !یشرکت خارج هیاونم از  یکن یکاله بردار یبخوا یطیشرا نیخوام باور کنم تو همچ یچون اصال نم-

 !پولش خوبه یول-

 !یکار کن یچ یخوا یدونه که م یهم جز خودت نم یو کس یشد وونهید-

 !؟شهیم جادیتو گزارشاتت اختالل ا هیچ-

 ...محموله آخر نیمن فقط نگرانم...ا دیفر-

 !خان وشیدار یو بفرست برا سیحامد...گزارشتو هم خوش خط بنو رونیبرو ب-

 تکان داد و دفتر را ترک کرد یسر حامد

**** 

پرت کرد و گفت: صداشون نامفهمومه! فاصلشون تا اون  زیم یهدفون را از گوشش جدا کرد و آن را رو سارا
 ...دیشن یزیچ شهی! نمادهیداخل گلدون هم ز کروفونیم

**** 

او  یروبه رو یو عل ریاز آن خارج نشد حاال ام گریاز صبح آن روز که وارد هتل شده بود د یادنان واقع وسفی
 !خواستن سرت کاله بذارن ی.سف جون قشنگ مویگذاشت و گفت:خب  زیم یرا رو یمدارک رینشسته بودند ام

 شرکت کاله برداره!؟ نیا یعنی...شمیمن متوجه نم-وسفی

که از شما  یادیقرار بوده در مقابل پول ز ی...ولهیکاله بردار هیاز  شتریب یزیشرکت چ نیا یها تیفعال -یعل
 !ندن لیتحو یجنس رنیگیم

 ...تونستن ینم میکردیخب ما قرارداد امضا م شه؟یمگه م-وسفی

 !فتادهین یاتفاق چی! انگار که ههیهمش جعل نایحرفا و نداره...ا نیچهار تا کاغذ که ا-ریام

 ن؟یکار کرد یحاال شما چ-وسفی
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 شترینصف ب میخنگ قبول کرد یسرمون... کامال مثل انسانها میگذاشت میکاله و برداشت نیشما ا یما بجا-ریام
 !!میپولو بپرداز هیبق هیترک یگرفتن جنس ها اونم تو لیو بعد از تحو میکن زیوار ستیپولو که کم هم ن

 کردیحتما منو اخراج م ریازم یآقا فتادیاتفاق م نیمن... من واقعا از شما ممنونم...اگه ا یخدا یوا-وسفی

 !یآب خنک بخور فرستادتیهم م یچند سال هی-ریام

 کنم!؟ کاریآب خنک و چ-وسفی

 !بخورش-ریام

 کجا هست!؟-وسفی

 !ریپذ تیچه مسئول نی!! بابا آفر؟یبخور یبر یخوایاالن م نیاز هم-ریام

 فرستادتیم یعنیادامه داد:  وفی!!؟ رو به یاورد ریوقت گ ریگفت: بس کن ام ریبه ام یبه زبان فارس یعل
 .دیگردیبرم هیو بعد به ترک دیمون یجا م نیزندان! تا آخر هفته هم

**** 

 یاو رفت لبتاپ را جلو زیراست به طرف م کیشد و  دیوارد دفتر فر کردیکه او را نگاه م نیتوجه به نگ حامدبدون
 !کردن زیاو گذاشت و گفت: پولو وار

عجله دارن! خوبه پولو  یلیگرفتن لوازم مرغوب فرانسه خ ی...معلومه که برانیت: آفرکرد و گف یخنده ا دیفر
 !به حساب خودم زیبر

 !ه؟یچ هیبا جنسا بره ترک خوادی!؟ اگه گفت خودش میند لیتحو یو جنس یری!؟ پول بگهیمگه الک دیفر-

 ...که گفتم و بکن ی...کاریبریحوصله امو سر م یآه...حامد ...دار-

 !!!سیچشم رئ-

**** 

بودند هم زمان با هم دو طناب را که  ستادهیپوش پشت ساختمان هتل ا اهیبامداد دو مرد کامال س 2 ساعت
سر هر دو قالب بود به طرف پنجره مورد نظر پرتاب کردند با محکم شدن طناب ها خود را به پنجره رساندند 

ساخته بود...دو مرد آهسته به  یخنک و مطبوع یولر فضابود ک کیرا باز کردند داخل تار یلیآهسته پنجره ر
 یتنومند او را به خوب کلیتنش بود که ه یجذب یبود رکاب دهیتخت خواب یآرام رو یشدند و مرد کیتخت نزد
دو  یخورد ول یگرفت آهسته برگردد...تکان میرا حس کرد...تصم یمرد حضور افراد یلحظه ا ی...برادادینشان م

که به سمت قلش  دید ییچاقو غهیرا بر ت ی.مرد در لحظه آخر انعکاس نوردندرا به او ندا گرید یتمرد اجازه حرک
 ...رفت یم

 یپاک کرد و آن را کنار تخت انداخت...آهسته به سمت در ورود یرا با با دستمال شیچاقو غهیپوش ت اهیس مرد
بود...خودش پشت در  کیبود را برداشت و آرام در را گشود سالن هم تار زانیدر آو رهیکه به دستگ یرفت،کارت
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کرد و دوباره در را بست،  زانیدر آو رهی( به دستگدیپنهان شد و کارت را از قسمت )لطفا اتاق را نظافت کن
 ...آمده باز گشتند ریکارشان تمام شد.از مس

 هشتم فصل

با  ییجا دادیمتروک م یکه نشان از وجود کارخانه ا یمحوطه امحوطه بزرگ پارک کرد  کیرا داخل  نیماش یعل
شد و در محوطه بزرگ آنجا مشغول قدم زدن  ادهیپ نیاز ماش دیشکسته. فر ییها شهیمانند ش یروانیش یسقف

 یشد و عل لیسوار بر اتومب ارهزد.دوب دیشکسته داخل را د یها شهیان ساختمان رفت و از آن ش کیشد نزد
 دور زد و از آنجا خارج شد عیسر

 برم شرکت مهندس؟-

 (...)ابونیخ ی...برو دفترخونه)...(تونه

ساعت  کیگفته بود از آن کارخانه متروک تا آدرس مورد نظر  دیشد که فر یآدرس یراه یگریبدون حرف د یعل
 .را متوقف کرد نیماش یآب یتابلو کیرنگ با  دیساختمان سف کی یجلو یبعد از آن عل دیطول کش میو ن

 جا باش تا برگردم نیهم-

دست او را به  لشیموبا یبعد صدا قهیوارد دفتر خاته شد. چند دق دیبه تکان دادن سرش اکتفا کرد و فر یعل
 دیچیدر گوشش پ ریام یجواب داد صدا نکهیسمت داشبورد کشاند به محض ا

 !با دو ضربه چاقو تو قلبش کار و تموم کردن -

 و؟یک ؟؟کاریچ-

 !شده دایپ تشیسوئ یخبر دادن که جنازه اش تو ییجنا رهیدا یبچه ها شیادنان! دو ساعت پ وسفی-

 بود را باور نکرده بود دهیکه شن یزیشد هنوز چ ادهیپ نیاز ماش عیسر یعل

 !؟یکنیم یشوخ ریام-

 کنم!!؟ یاالن زنگ بزنم با تو شوخ کارمیب یمرد حساب-

 اتفاق افتاده!؟ نیا یچه جور-

 ...ستاد که اوضاع ایپاشو ب-

 رسونم یام کارم تموم شه زود خودمو م یلعنت دیفر نیا ریدرگ-

 دیکوب نیسقف ماش یفرستاد و دست مشت شده اشو رو رونیو قطع کرد نفسشو ب یگوش

 بودند ستادهیا ریمافوقشان سر به ز یساعت بعد هر دو رو به رو کی

 !؟؟یکه بگ یدار یافتضاح چ نیا یبرا ؟یدار یحیخب سرگرد چه توض-محب سرهنگ

 ... من واقعا شرمنده ام -یعل
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 !کنن سرگرد یرفع و رجوع نم یو با شرمندگ ینظام خرابکار یتو-محب سرهنگ

 ..فتهیاتفاق ب نیکه ا میکرد یحق با شماست ما اصال فکر نم-یعل

 یاریاسفند دیدور از ذهن بود که فر یعنیطور بشه... نیا میداد یدرصد هم احتمال نم هی یقربان ما حت -ریام
 !بکنه یکار نیبخواد همچ

...با دیشد اتیعمل نی؟؟ شما خودتون داوطلب ا دیو قبول کرد اتیعمل نیپس چرا ا نیدونست یاگه نم-سرهنگ
 بدم!!؟؟؟ یها و چ ییرو جلب کردم...حاال من جواب باال هیکه بود من نظر بق ییوجود مخالفتها

 ...سرهنگ به من کنمیمن درستش م-

 یی!؟ به جادیو شروع کرد اتیعمل نیچه مدته که شما ا یدون یسرگرد!؟ م شهیدرست م یک ؟؟یک-سرهنگ
نگهبان نذاشته  رهچایاون ب یکه چرا شما برا یدستمون! باور نکردن یقتل هم موند رو هیتازه  چیه یدیکه نرس

 !؟دیبود

که آدماش اون اطراف  میما حدس زد نیهم یادنان اطالع داشت برا وسفیاز محل اقامت  دیقربان فر-ریام
 !می...ممکن بود لو برمیاز نگهبان استفاده نکرد نیهم یباشن...برا

 تونه داشته باشه یم یاتفاق بازتاب بزرگ نیکنم...ا یتیتونم از شما حما ینم گهیبه هر حال من د-سرهنگ

 یخوب جیبه نتا می...ما داردیبه بعد هم به ما لطف کن نجایاز ا دیبا ما بود نجای...تا اکنمیقربان خواهش م-یعل
 میرسیم

 ...داشته باشم یمخالفت هیتونم با بق ینم گهیمن د-سرهنگ

 میدار ازیشما ن یکابا شکست رو به رو بشه...ما همچنان به کم اتیعمل نیا دیقربان...نذار-ریام

دونم قبول  یگفت:نم یو رو به عل دیکش یقیداد نفس عم هیاش تک یصندل یتکان داد و به پشت یسر سرهنگ
حق  یلیفقط به خاطر حاج رضا که خ یو با شما نبودن! باشه...باشه عل دنیکنار کش ای سکهیشما ر یحرفا

بلکه خودم شخصا  زارمیتنهاتون م ها،نه تن فتهیاتفاق ب نیا گهیبار د هیفقط  گهیدفعه د هیاگه  یگردنم داره...ول
 !!کنمیخلع درجه ات م

 قربان میکن ینم دتونیگفت: ناام ریبار ام نیگذاشتند و ا ینظام یدو احترام هر

 نم؟یمن محل جرم و بب دیکن یهماهنگ هی شهیممنونم قربان...فقط م-یعل

 کنمیمن هماهنگ م دیخب بر اریو گفت : بس دیکش یگرید قینفس عم سرهنگ

 .آن دو بعد هم خارج شدنشان یکوبش پا یهم صدا باز

شده بود و از چهره  رهیخ رونیبه ب یرا به حرکت درآورد و به سمت هتل مورد نظر حرکت کرد عل نیماش ریام
 اش معلوم بود که در فکر است
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....فکر کردم میذاشتیبراش نگهبان م محافظت شده دیپسر!! حداقل با میگفت: گند زد یهمچنان عصب ریام
 میاریباال ب یا گهیگند د ندفعهیخوابونه تو گوشمون! بازم خوب برخورد کرد . اگه ا یم یکی دنمونیسرهنگ با د
 !!!بازداشگاهمون نکنن ولو مسئ میاریتازه اگه شانس ب میسالم کن یکیبه گروهبان  دیجفتمون با

سرباز اسلحه  کیادنان  وسفیمحا اقامت  تیسوئ یجلو دندیشدند به طبقه دوم رس ادهیدر بزرگ هتل پ یجلو
کارتش را نشان داد و سرباز با گذاشتن  ریبودند ام یبود و داخل هم چند مامور در حال بررس ستادهیبه دست ا

 یبودند مرد دهیزدر رنگ کش یینوارها رامتر اطراف تخت  کیاز سر راه کنار رفت هر دو وارد شدند تا  یاحترام
 آمد کشانینزد

 انیب نجایگفته بودن دو نفر از همکارا از واحد مواد مخدر قراره به ا ،ییجنا رهیهستم از دا ییسرگرد رضا-

که شما  شهیمربوط م یبه پرونده ا رانیدست داد و ادامه داد:گفتن حضور مقتول در ا ریو ام یبا عل سپس
 دیمسئولش هست

 امکانش هست وارد صحنه جرم بشم؟ ییاب رضابله درسته...جن -یعل

 !بله دیدست نزن یزیاگه به چ-

 یگرید زیچ نیغرق خون بود ...هم دیسف یتخت رفت...رو تخت کیخم شد و از نوار زرد رنگ عبور کرد نزد یعل
 وجود نداشت

 نجایا ایب یعل-ریام

 ستادیا ریبود دوباره راه رفته را باز گشت و کنار ام ستادهینگاه کرد که کنار پنجره اتاق ا ریبه ام یعل

 ه؟یچ-یعل

 سنگ نماها...؟ یرو ینیبیخط ها و م نیا نیدستش را لبه پنجره گذاشت و گفت: بب ریام

 !!...آره...زخم شده-یعل

 خودشونو کشوندن باال یزیچ هیقالبه با  یاز پنجره اومدن داخل معلومه جا-ریام

 پس پنجره باز بوده؟-یعل

 !شهیراحت باز م رونیاگه از داخل قفل نشه از ب هیلیبازش کرد! پنجره ر شهیبازم نباشه راحت م-ریام

 رفت ییتکان داد و دوباره به طرف سرگرد رضا یسر یعل

 کردن؟ دایمقتول و پ یسرگرد چه طور-یعل

که کارت پشت در اتاق و  رفتهیکرده...صبح داشته به اتاق خودشون م داشیمهماندار هتل پ یاز خانم ها یکی-
 ...کنهیم دایداخل و جنازه و پ ادی...مودهی زونینظافت آو یکه برا نهیبیم

 االن کجاست؟-
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 حاش خوب نبود یرفت...طفل ییبعد از بازجو-

 شیریدستگ یتا برا میبگ یزیچ میتون یمتاسفانه االن نم یول هیکه قاتل ک میدون یجناب سرگرد راستش ما م-
ما پرونده  تیتا زمان انجام مامور یجور هی میخواست یم میهست تیانجام مامور نیاقدام بشه...ما االن در ح

 !مختومه اعالم بشه

که مقتول مهمان کشور  دیدون یمشکله...م یلیکار خ نیا ییجورا هی یول شمیشما م یسرگرد من متوجه حرفا-
 !ارهیباال م یادیز یاسیس یکار سروصدا نیخوان...ا یاز ما مجازات قاتل و م هیما بوده و مقامات ترک

 اتیعمل انیتا پا هیقض ییجورا هیتا  دیبا سرهنگ صحبت کن کنمیمن از شما خواهش م یبله کامال متوجه ام...ول-
 !کنه دایپ صلهیما ف

 ...کنمیتالش خودمو م-

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

 هیترک-روز بعد. آنکارا چهار

 داشت را گرفته بودند یادیز یفاصله  نیکه تا زم یرنگ دیدور سنگ قبر سف یادیز تیجمع بایتقر

هنوز مرگ معاون  ریازم ی. آقاکردیم نیلرزان پدرش مشهود بود و همه را غمگ یو شانه ها وسفیمادر  یها هیگر
توانست باور کند  یبود او هم نم ستادهیدور از همه ا یمهربان و کار بلدش را باور نکرده بود...امره در گوشه ا

که تازه  دیشیاند یم نیش گرفته بودند و به ایراه صورتش را در پ شیاشک ها دیرا نخواهد د وسفی گریکه د
 ...زندصدا ب وسفیعادت کرده بود که معاون شرکت را 

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

 دیوسط فقط فر نیا گذشتیبرگردوندن م هیو به ترک چارهیادنان ب وسفیکه جسد  یدو هفته از زمان بایتقر
 ی! توفتادهین یاتفاق چینداشت! انگار که ه یبود و اعتبار یپول گذاف شده بود و همه قرارداد ها جعل هیصاحب 

مدت رابطه  نیا یبود. تو دهید اونو خریکه فر یبه جز کارخونه متروک ومدیبه دست ن یادیز زیمدت هم چ نیا
 یو کار میدیپر یمدام به هم نم گهیحداقل د یخوب هم نبود ول یلیمثل قبل نبود...البته خ گهیهم د یمن و عل

چاپ  خودمونو یکارها شهیکه هم یعکاس هی ی! بعد از ظهر بعد از اتمام کار شرکت جلومیبه کار هم نداشت
اون اطراف  کمیچاپ زودتر از سارا رسدم  یکه گرفته بود و چاپ بده برا ییبه سارا قرار داشتم تا عکسا کردیم

 یداخل عکاس میتا سارا اومد با هم رفت دمیچرخ

و جواب  میکرد یسالم و احوال پرس یکل نکهیچاپ خونه عکس بزرگ! بعد از ا هیبهتر بگم  ایبزرگ  یعکاس هی
 یتا عکسا آماده بشه.رو مینیبش قهیدق هچندیقرار شد  مید ینم لیبهشون کار تحو هیکه چرا مدت میپس داد

 !!؟یمتاهل یکه سارا گفت: چه خبر از زندگ میداخل سالن نشست یها یصندل

 !مزه یب-

 !دمیسوال پرس یجد-

 !حوصله ندارم سارا...گرممه-
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 !هنوز خرداد ماهه ! تازه حاالیکولر نشست یها! رو به رو یگیچرت م-

 ...یهر چ-

 !؟یبهش بفهمون یخوا ینم-

 ها!!؟؟-

 !؟یکه دوستش دار یجناب سرگرد بفهمون نیبه ا یخوا ینم گمی! منیآه...نگ-

 !مونده نمیکاره!! هم هی-

 ...چه اشکال-

 موضوع!؟ نیبه ا یداد ریبسه سارا! چرا امروز گ-

 !سوزه ی! آخه دلم میجور نیهم-

 !؟قایدق ی... اونوقت واسه کیآخ-

 !که خوندن یعقد نیواسه ا-

 ؟یکه چ-

 ...رن سراغ صدتا یدختر پسرا محرم نباشن م یبابا بعض-

 !!کنمیکه فکر م هیزیخواد فکر کنم منظورت همون چ یسارا!!!! اصال دلم نم-

 !!همونه قایداد و گفت: چرا دق لمیتحو یلبخند پهن سارا

 از رو به رو نذاشت ییتو سرش که صدا بزنم فیبا ک خواستم

 خانم رادمهر عکساتون آماده است-

 ستادمیمنم رفتم کنارش ا کردیبا همون لبخند بلند شد و رفت عکسا و گرفت همون جا سرپا داشت نگاه م سارا
چشم حامد افتاد!تا  یاونجا چشمم تاو یا شهیخواستم سرمو ببرم جلو عکسا و نگاه کنم که از در بزرگ و ش

 طبقه باال میبر ایب فتیراه ب یهمونطورو همونطور به سارا گفتم : سارا آروم  نییاونه سرمو گرفتم پا دمیفهم

بده دنبال من راه افتاد طبقه باال از پله ها  تشیوضع یتو یرییتغ نکهیبود بدون ا دهیترس چارهیهم که ب سارا
 رونیو نفسمو فرستادم ب ستادمیو خودمم کنارش ا واریکنار د دمیا و کشسار  میدیباال و کنارشون که رس میرفت

 !؟یکنیم نیچرا همچ ن؟یشد نگ یچ-

 ...حامد....حامد-

 ؟یحامد چ-

 دیبود...فکر کنم منو د یعکاس رونیب-
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 اومدن جرمه!؟ یباشه...عکاس دهیواقعا؟؟خب...د-

 !نهیخواستم که ما رو با هم بب یفقط نم-

 میبر ایکارات! ب نیتو هم با ا-

 میریم گهید قهیچند دق هیصبر کن -

نگفتم...  یزیهم چ یخب به کس ینه! ول ایباشه  دهیرو زاز اون اتفاق گذشت مطمئن نبودم که حامد منو د دو
سکوت و دوست نداشتم حوصله نداشتم  نیوقت بود ا یلیسکوت غرق شده بود خ یوارد خونه شدم خونه تو

و رفتم سمت حموم هنوز  شتماتاقم بدون فوت وقت حوله امو بردا یخاتون کجاست...رفتم تو نمینم ببزنگ بز 
که کوتاه هم نبود از  یگرم شده بود...دوش آب سرد حالمو جا آورد ...بعد از مدت یخرداد بودو هوا حساب یاوال

و موهامو هم خشک  دمیرنگ پوش دیو شلوار کوتاه سف شرتیت هیبود  ومدهیهنوز خاتون ن رونیحموم اومدم ب
و در پنجره بزرگ اتاقمو باز کردم دم غروب  دمیبستم... پرده و کش رمس یکش با تمام قدرت باال هیکردم و با 

تراس  یهم تو یتراس... عل یداشت... وسوسه شدم و بدون توجه با ظاهرم رفتم تو یخاص یبود و هوا خنک
! دیکشیم گاریباشه!دوباره داشت س دخانیبا فر دیبا کردمیفکر م بهینشسته بود عج شیراحت یصندل یبود!! رو

... منم نگاهمو دید یحساس شده بودم! چشماش بسته بود و منو نم نیا یدنایکش گاریس یرو یادیز گهید
همون جا انداخت و چشماشو  گارشویکرده بود... ته س ریهاش قلبمو تسخ یرحمیکه با ب یدوخته بودم به کس

رفت داخل.  عی... بعد سروندنگاهشو سرتاپام کش یشتریبار با دقت ب نی... دوباره پلک زد و ادیو دباز کرد من
 ...دیچیسرم پ یزنگ خونه که تو یبود و بعد صدا اطیح یکه تو دمشیبعد د قهیچند دق

چهره  دنیو با د فونیخودمو رسوندم به آ عیسر یدر پ یزنگ خونه بلند شد چند بار پشت سر هم و پ یصدا
باال رفتم و  یکیخودمو رسوندم به پله ها ، پله ها رو دوتا  عیو زدم و سر فونیکل بدنم سرد شد...دکمه آ یعل
دفعه  هیبودم که در اتاق  ستادهیا اتاقباشم... هنوز وسط  یتا عاد دمیکش قیتو اتاقم چند تا نفس عم دمیرس

 !؟یدم رفتم جلو گفتم: چه خبره؟؟ در و از جا کندق هیشد... انیتو چارچوب در نما یباز شد و قامت عل یا

به پنجره خودمو  دمیعقب تا رس رفتمیقدم م هیاومد جلو و من  یقدم م هیآروم اومد جلو، اون  یحرف بدون
حرکت  هیبود. با دستش کنار پرده و گرفت و با  ستادهیهم رو به روم ا یکنار پنجره و عل واریکشوندم سمت د

 دیچیسرم پ یپرده و بعدم دادش تو یها رهیگ یصدا دیپرده و کش

 !؟یدی! فهم رهیپرده کنار م نیدفعه آخره که ا نیا-

 ...دهنمو قورت دادم و گفتم: پرده اتاق خودمه هر وقت دلم بخوا آب

 بایام گذاشت و تقر نهیس یاشو رو گهیدهنم قرار گرفت اجازه نداد ادامه حرفمو بزنم دست د یکه رو دستش
روم  کلشیدادش دوباره بازشون کردم ه دنیهم فشار دادم که با شن یلحظه چشمامو رو هی وارید یتو کوبوندم

 انداخته بود هیسا

! ستین یدل بخواه یرفتن تو پشت اون پنجره و کنار کشدن اون پرده لعنت گهی...دستین یدل بخواه گهینه...د-
 !!؟؟یدیفهم
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دستشو برداره تا بتونم جوابشو بدم دستشو برداشت و  دیکه با دیفکر کنم خودش فهم شدمیخفه م داشتم
 ...شدیصورت هم پخش م یگذاشت باهاش چشم تو چشم بودم و نفسامون تو وارید یسرم رو یباال

 بلندتر تکرار کنم!!؟؟ دم؟؟الزمهیجوابتو نشن-

 ...من به خودم مربوطه یزحمت گفتم: کارا به

 دیدندوناش غر یتر آورد و از ال کیشد و صورتشو نزد شتریام ب نهیقفسه س یدستش رو فشار

 تراس یتو یسر و شکل بر نیبا ا یحق ندار گهی! دستیبه خودت مربوط ن گهیتو د ی...کاراستین-

 !!یبکش گاریس یحق ندار گهیپس تو هم د-

 کار کنم!؟ یحاال چ د،یاز دهنم پر یدفعه ا هیجمله  نیگفتم!؟ا یخدا...چ یوا

 داره!؟ یکرد و گفت: چه ربط کیبده چشماشو بار تشیوضع یتو یرییتغ نکهیبدون ا یعل

 !سوالو دوبار بپرسم هیدفعه بلندتر گفت: دوست ندارم  نیازش گرفتم که ا نگاهمو

 و پر نفوذش نگاه کردم و مثل خودش داد زدم یمشک یبه اون چشما دوباره

 !!جناب سرگرد یتو منو با متهمات اشتباه گرفت-

 یفهم ی! میتو مثال االن زن من یتن صداش بلند تر شد و گفت: متهم!؟ لعنت یکرد ول رییچهره اش تغ حالت
 یب نقدریمن ا یعنیداره  دیکه به صدتا خونه د یتراس یتو یر یم یو سر و وضع یلباس نی!؟ بعد با همچنویا
 ...که اجازه بدم رتمیغ

که دلم بخواد انجام  یو منم هر کار هیعقد صور هی نیوا برت داشته ازنم زنم؟؟ ه ی....چه خبره سرگرد!؟ هیه-
 ...ندار یربط چیو به تو ه دمیم

...موهام از نیخوردم و افتادم زم زیل واریقسمت چپ صورتم سرم کج شد و از کنار د یتو یاحساس سوزش با
بود که احساس  ادیشدتش ز نقدریزد؟؟ا یلیکرد؟ به من س کاریچ ی...عل ختیصورتم ر یسرم کج شد و تو یباال
طول  دمشیباال گرفتم و د موسر  رهیداره جلوم رژه م کردمیحس شده...احساس م یسمت صورتم ب هی کردمیم

تونستم بگم اصال انگار الل شده  ینم یچیه دیکشیموهاش دست م یو کالفه تو کردیم یو عرض اتاق و ط
منو زده!  یزانو نشست ...هنوز باورم نشده بود که عل هی یو روکه سرمو باال گرفتم اومد طرفم  دید یبودم....وقت

و چشماشو بست  دیکش قینفس عم هیروم بلند نشده بود...  شهم بابا رسول دست یبچگ یتو یکه حت یمن
 کاریدارم چ دمیشدم ... نفهم یعصبان یدفعه ا هی...خوامیبعد اروم و شمرده گفت: من...معذرت م

 ...نی...نگکنمیم

قدرت و حوصله دعوا هم  یحت گهید رونیحرفش نشدم بلند شدم و خواستم از اتاق برم ب هیمنتظز بق گهید
...! اونم بلند شد یمنو زد یداد بزنم که به چه جرات هیخواستم که  ینم دیشا ایتونستم  ینم گهینداشتم...د

که  ارمیدستمو از دستش درب ستمو به طرف خودش برگردوند خوا دینرفته بودم که دستمو کش یهنوز چند قدم
نکردم سرمو  ییرها یبرا یتالش چیبازو هاش قفل کرد...ه نیو بعد هم منو ب دیمنو به طرف خودش کش شتریب

 دمیو بعد صداش و آروم و دلنواز کنار گوشم شن نییو نگاهشم نکردم...سرشو آورد پا نییانداختم پا
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 موضوع داشت!!؟؟ نیبه ا یمن چه ربط دنینکش گاریس ینگفت-

سواله!؟اصال چقدر پرو! سرمو آوردم باال و با خشم نگاهش کردم که  نیبود ها!!! االن چه وقته ا وونهید نمیا
 ...کرد و گفت : هزار بار معذرت یخنده کوتاه

 بستم و سرمو تکون دادم چشمامو

 سوال و بدم!؟ نیمن جواب ا یخوای...م؟ینگام کن یخوا ینم

 !!؟یکردم که باز هم خودش گفت: چون دوستم دارسکوت  دوباره

نگاه شادش دوختم به زحمت گفتم: چه خوش  یسرمو باال گرفتم و نگاه متعجب نگرانمو تو عیحرفش سر نیا با
 !الیخ

 ه؟یچ لشیپس دل-

 !گرانیخودم و د شیو آسا یراحت-

 !که گفتم هیهمون لشینه...دل-

 !؟یزنیحرفا و م نیحاال هم ا یسمت صورتمو کبود کرد هی ی!؟ زدتهیعذر خواه یجا-

 یصورت نازت نم یدادم و تو یمنم کنترل اعصابمو از دست نم یکرد ینم یو منو عصبان یبود یاگه بچه خوب-
 زدم

 که کنترل داشته باشه!!؟ یتو مگه اعصابم دار-

 کرد و حلقه دستاشو تنگ تر کرد یکوتاه خنده

 شدم!؟ یعصب نقدریچرا ا یدونیم -

 !یهست ینطوریهم شهیتو هم-

 نیشدم...نگ یچه حال یدون یتراس نم یتو یاومد یتو اونطور دمید یوقت یهم مهربونم! ول یلینه...اتفاقا خ-
 ..یخوام کس یمن نم

 !شهیهم تموم م اتیعمل نیو بعد از ا هیعقد صور هی نیگفتم که ا-

 و اگه من نخوام تموم بشه!؟ -

 اونوفت چرا؟ - دمینگاهش کردم و پرس یگنگ با

 یحس کردم بعد هم صدا میشونیپ یو رو شیشونیپ یتر ناخداگاه چشمامو بستم و بعد سرد نییآورد پا سرشو
 ...بم و آرومش که گفت: چون دوستت دارم

گفت که  که منو دوست داره!؟ اونقدر آروم و با احساس کنهیداره اعتراف م یعل نکهیا دم؟؟یشنیم ی..چایخدا
 ...کل وجودمو گرم کرد
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 !تو هم دوست داشتنه؟ لیدل ن؟ینگ یتو چ-

 !...آره...دوست داشتنه-....دیطول نکش یلیدادنم خ جواب

زده بود  یلیکه س ییگونه چپمو همون جا عیو سرشو بلند کرد بعد سر دیکش قینفس عم هیهمون حالت  تو
 ...دیبوس

 ؟لهیکنینگاهش کنم گفتم: ولم م نکهیبمونم بدون ا تیاون وضع یهم تو هیثان هی یخواستم حت ینم گهید
 !شدم

نادرشو زد و کم کم حلقه دستاشو شل کرد و ازم جدا شد... بعد به سمت در اتاق رفت  یاز اون لبخندها یکی
 !رمیگیرفلکس م شهیپنجره اتاقت ش یدر و باز کنه گفت: برا نکهیو قبل از ا

 ...اتفاق مونده بودم نیک اشو یو من هنوز تو رفت

 د؟؟یخر دیریشما نم یشاکر یآقا-سارا

من برم  دیخونه ا نیگفت: شما تو ا دادیاش جا م قهیجل بیاش را در ج یکه ساعت بند یدرحال یشاکر یآقا
 !؟دیخر

 یزیروز و شما چ هی! پس بقمیینجایما که فقط صبح تا بعدازظهر ا یسرش را به اطراف تکان داد و گفت: ول سارا
 !؟دیکن یاستفاده نم

 !کنمیبه اندازه خودم استفاده م شهینم ادیمن خرجم ز-

 !رمیباشه! من االن خودم م-

ناخداگاه چشمش به در شرکت  دیداخل کوچه رس یشانه اش انداخت و از خانه خارج شد وقت یرا رو فشیک
 فشید از آن خارج شد و هنگام برداشتن کدر شرکت پارک ش یحامد جلو نیشد در همان لحظه ماش دهیکش

 یبود...کم ستادهیا محل یغورغورو رمردیپ یشاکر یمنزل آقا یکیعقب چشمش به سارا افتاد که در نزد یاز صندل
 یبود به سرعت از انجا دور شد و به طرف سوپر مارکت دهیترس ییبا دقت سارا را نگاه کرد و بعد هم سارا که گو

 .کوچه رفت یابتدا

 اش را به او دوخت رهیمکث کرد و نگاه خ نینگ زیم یجلو یمشوش وارد شرکت شد با ورودش کم یبا ذهن امدح

 ؟؟یذاکر یشده آقا یزیچ-نینگ

 ستین ینه...نه...طور-

 .به سمت دفتر خودش رفت و با آوا تماس گرفت عیسر بعد

*** 

 یدر بزرگ گاراژ خودبه خود بسته شد مرد نیحمل ماش لریتر نیسوم کریغولپ یچرخ ها ستادنیاز حرکت ا با
 مرتبه؟ یشد دست داد و گفت: همه چ ادهیآمد و با راننده آن که تازه پ کینزد کلیه یقو
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 شما یها یلیتر نمیمرتب مرتب ا-راننده

 شد؟؟ یها چ ونیکام یهماهنگ-مرد

 !!داآش دنیبرات صف کش نجایها ا ونیاونم حله! پولش که برسه کام-

 کنمیراننده ها رو هم بردار و برو خبرت م هیخب...بق یلیخ-

 ...به چشم یکرد و گفت: ا کیدوشش انداخت و دستش را به چشمش نزد یلنگش را رو راننده

 ...میریزد: عزت.... جمع کن م ادیبلند تر فر بعد

 خارج کرد و مشغول شماره گرفتن شد بشیرا از ج لشیدور شدن راننده ها مرد موبا با

 دنیها رس یلی...تردیالو... سالم آقا خسته نباش-

- .... 

 ...راحت التونیدرسته...خ یبله آقا ...همه چ -

- .... 

 گاراژ یبرا زارمیچشم آقا نگهبان م-

- ... 

 کم نشه آقا خداحافظ یلطف عال-

*** 

 سرهنگ آن را جواب داد یمنش فهیتلفن، سرباز وظ یبلند شدن صدا با

 د؟ییابله بفرم-

- ... 

 حضورتون یبله چند لحظه گوش-

 شروع به حرف زدن کرد عیوصل کردن به دفتر سرهنگ سر با

 خوان با شما صحبت کنن یقربان از بانک )...( زنگ زدن م دیخسته نباش-

- ... 

 اطاعت قر بان-

 دییداد و تلفن را در دستش جابجا کرد و بعد گفت: سرهنگ محب هستم بفرما یبه صندل یچرخ سرهنگ

 (...)بانک ریهستم مد ییجناب سرهنگ موال دیسالم خسته نباش-

 دیی، بفرما کنمیبله خواهش م-
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نظر  ریز دیما با یها یاز مشتر یکیحساب  نکهیبه عنوان ا یا هیابالغ شیراستش جناب سرهنگ چند وقت پ-
 یاریاسفند دیفر یافتاد اطالع داده بشه منظورم آقا یو گفته شد که هر اتفاق دیباشه به دست ما رس

 افتاده؟ یهستم خب االن اتفاق انیدر جر ییموال یبله آقا-

 !شده یخال شونیکل حساب ا روزیبله...د-

 کار و انجام داده؟ نیا یکل حسابش؟؟ک-

خوب بانک ما هستن ما هم با خودشون و هم با  یها یاز مشتر یاریسفندا یآقا یذاکر یحسابدارشون اقا-
 میدار ییآشنا یذاکر یحسابدارشون آقا

 ...حاال چه مقدار بوده؟نطوریکه ا-

 !؟یاردیلیمبلغ م هی-

 شتریب قیتحق یبانک برا میفرستیما از همکارنمون م ییموال یممنونم اقا تونیاز همکار یلیخ-

 خداحافظ-

 خدانگهدار-

*** 

 د؟یفر یچه کار کن یخوایشد و گفت :م کینزد دیفر زیبه م یصندل کی حامد

 که گفتم آماده کن ییزایکارا نداشته باش همون چ نیبه ا یتو کار -

 یبره ول میمحموله بزرگ و بفرست هی گهیخوره! ما قراره دو ماه د یبه درد کار ما نم یخوا یکه م ییزایآخه چ-
 ...که یکنیم ییکارا ی!تو دارستیآماده ن زیچ چیه

که به  اریوکالت نامه تام االخت هیخواستم با  لیوک هیازت  ؟یشیخسته نم یزنیکه م یهمه حرف نیحامد!!! از ا-
 ه؟؟ی! کار سختیقالب ینام خودت باشه! البته با اسم ها

 !نه...اصال-

 !تا آخر هفته آماده باشه دیبا یوقت ندار یلیپسر خوب...پس حاال هم پاشو برو سراغشون که خ نیآفر-

 یفهم یاز رده خارج باشن بهتره! م مونیقالب یها تیگفت: شخص دیبلند شد و به سمت در رفت که فر حامد
 که!؟

 !سیبله رئ-

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

م از دست ما خسته فکر کن رمردیپ میبود یشاکر یهم به جمع ما اضافه شد خونه آقا یبود که عل 20:30 ساعت
 یخوند سارا برا یگوشه نشسته بود و روزنامه م هی زدیبه ما حرف نم یلیخ گهیشده بود خب البته حق داشت.د
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 ینم ییبره به جا شیطور پ نیهم اگهکرد و گفت:  کیو به لبش نزد ییهمون طور داغ چا ریآورد ام ییهمه چا
 !میرس

 میمنتظر اقدامشون باش دی..بامیندار یا گهیراه د یآره...ول-یعل

 !!رونیب دیپولو از حسابش کش اردیلیم 20اقدامشونو که امروز انجام دادن  هی-ریام

 کار کنه!؟ یخواد چ یم اردیلیم ستیب نیبه نظرتون با ا -سارا

 !خرهیخوب معلومه جنس م -

 !دهیخره! اون جنساشو خر ینه...جنس نم-ریام

 ؟یچ یعنی -یعل

 !ستیکجاست معلوم ن ی... ولدهی! اون جنساشو خرکنهیمحموله خرج م نیرد ا یداره برا نکهیا یعنی-ریام-

 !ریام یزنیمطمئن حرف م -یعل

اون گاراژ و  یرو میفکر و ذهنمون و هم بذار هیبق میفکر کن ینجوریا دی... فعال بایمنو به شک ننداز عل -ریام
 !ها یشیجلد لوازم آرا

 !ر کردفک شهیکه نم یبا شکم خال -

 لبخند مهربون زد و گفت: گرسنه اته!؟ هیبه طرف من برگشت  یعل

 !گهید خورنیساعت شام م نیاونم ا شهیلبخند نگاهش کردم و گفتم: شب که م هیبا  منم

 !میشام بخور میپهنتر شد و گفت: پاشو بر لبخندش

 !؟؟یا....فقط شما دوتا!؟؟ پس ماچ-ریام

 11به ما داد ساعت از  ریشام تپل به قول ام هیو اونم  میشد یمهمون عل یشاکر یآقا یحت یشب همگ اون
خونه اشون  یسارا و جلو یعل میخونه خودمون شد یخونه اش و راه میو رسوند یشاکر یگذشته بود که آقا

 هی نهیبشم که از آ ادهیخونه ما و خونه خودش نگه داشت خواستم پ نیما ب شهیکرد و بعد هم مثل هم ادهیپ
 یسرفه ا یو حواسش به ما نبود عل شیگوش یهم سرشو کرده بود تو ریشمک زد و اشاره کرد که بمونم امچ

 دیسرشو بلند کرد و اطرافشو د ریکرد که ام

 م؟یدیا... رس-ریام

 !بعله-یعل

 !؟یستادیپس چرا وا-

 کنم؟ کاریخب چ-

 !گهیبرو تو د-
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 !دیببر فیشما تشر-

 !گهید میریبا هم م شهیخب مثل هم ه؟یچه کار-

 !امیم کنمیو پارک م نیبرو تو خونه منم ماش ریام-

 !یکنیپارک م اطیکه داخل ح نویماش-

 !کنمیخب مگه من گفتم تو کوچه پارک م -

 !ادیداخل خوابم م میوامونده و بزن بر موتیر نیا گهینکن د تیاذ یآه...جون عل-

 !!؟رونیبا لگد پرتت کنم ب ای رونیب یریم ریام-

بود من  دهیجا خورد چون فکر کنم تازه فهم کمیبرگرده عقب  ریخنده که که باعث شد ام ریزدم ز یدفعه ا هی
 میتنها باش مییخوا یگفت: مرض!! مثل آدم بگو م یشل شد و رو به عل ششینرفتم ن نییو اصال پا نمیماش یتو

 !!دیببر فیلطفا تشر

و بست و دستشو  نیدر ماش رونیداشبورد چنگ زد و رفت ب یو از رو وتمیو ر دهایو باز کرد و کل نیدر ماش بعد
 !ریکنار سرش گذاشت و گفت: شبتون بخ

به سمت عقب  یهم باالخره رفت داخل خونه عل ریکرد و سرشو به اطراف تکون داد و ام یخنده کم جون یعل
نگاه  گرویطور هم د نیها قرار گرفتم هم یفاصله دوتا صندل نیداده بودم اومدم جلو ما ب هیبرگشت و منم که تک

 ؟یکار داشت یکه خنده ام گرقت و گفتم: خب؟ حاال چ میکردیم

 !!زمیعز-

 ؟؟یچ-

 !یذاشتیآخرش م زمیعز به

 !بشه تیادیز کمی یکنیفکر نم-

 ...زمینه عز-

 طور با لبخند نگاش کردم که گفت: برش دار؟ همون

 و بردارم؟ یچ ؟یچ-

 !بردار یزیچ هیکت  نیا بیکرده بود اشاره کرد و گفت: از ج زونیخودش آو یکتش که پشت صندل به

 !؟ادیاز توش خرگوش درم ه؟یکتش کردم و گفتم:چ بیج یتو دستمو

 !هم دراومد دیشا یدیخدا رو چه د-

 و گرفتم جلوش دمیکش رونیب بشیخورد جعبه و از داخل ج کیجعبه کوچ هیبه  دستم
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 بازش کن-

 منه؟ یبرا-

 !گهیم نویشواهد امر که ا-

 یو باز کردم هم زمان با باز کردن در جعبه عل کیرنگ کوچ یدر جعبه سرمه ا شدیکه از لبم پاک نم یلبخند با
 یلیخ دمیکش رونیگرفتم و ب رشویزنج دیو روشن کرد و گردنبند داخل جعبه درخش نیسقف ماش یالمپ رو

ازش  یلیحک شده بود خ NوA فکش تو تا قلب بود که کنار هم بودن و رو طرفشون حروو قشنگ بود پال فیظر
 سرذوقم آورده بود یخوشم اومد اصال کادو گرفتن از عل

 ...زمیقشنگه...ممنون عز یلی...خیعل یوا-

 !گهید نهیها هم یبضاعت ما نظام دیپرنگتر شد و گفت: خوشحالم خوشت اومده خالصه ببخش لبخندش

ها رد کردم و دور گردنش حلقه کردم و گونه اشو  یصندل یفاصله  نیام گرفت و ناخواسته دستامو از ب خنده
 یزود به خودش اومد و اونم دستاشو دور شونه ام حلقه کرد و آروم تو ی... از کارم شوکه شد... ولدمیبوس

 قدره؟؟آره!!؟ نیها هم هم یگوشم گفت: حتما بضاعت دختر حاج

کردم و گفتم: جنبه تشکر کردنم  یساختگ یخودمو گرفتم و ازش جدا شدم اخم یجلو یه بود ولام گرفت خنده
 !یندار

 !رمیبرات کادو بگ یاز فردا ه یخوا یجور تشکرهام! م نیمن؟ من که عاشق ا-

 !!!یعل-

 منم باز شد شیو ن دیبلند خند یصدا با

 !سرکار یبر دیبرو بخواب که فردا با یخب دخترحاج یلیخ-

 شم که صدام زد ادهیو باز کردم و خواستم پ نیماش در

 ...نینگ-

 !جانم؟-

 ...مواظب خودت باش شتریبال...تو شرکت ب یجانت ب-

 ر؟یبار پلک زدم و آروم گفتم:حتما...حاال شب بخ هی

 ...ریشب بخ-

اتاق کنفرانس ستاد مبارزه با مواد مخدر اشغال شده بود همه در حال بحث درباره  زیم یها یصندل یتمام
 صحبتش با سرهنگ محب بود یرو یپرونده )شب پرواز( بودند سردار عصبان

 فتادهین یاتفاق چیو هنوز ه گذرهیم میماه و ن کی اتیجناب سرهنگ االن از زمان شروع عمل-سردار
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 شنیم ریو اعضاش هم دستگ شهیباند منهدم م نیا گهیتا چند وقت د دیبدسردار اگه اجازه  -محب سرهنگ

که  نمیبیم یبوده ول ایبر عهده شما و سرهنگ ک اتیعمل نیا تیوقته اجازه دادم مسئول یلیمن که خ -سردار
 ...هنوز

 دنیبچه ها دارن تمام تالششون و انجام م نیا یول دیباش یکه عصبان دیسردار شما حق دار-ایک سرهنگ

دستمون  یرو یاسیقتل هم با موضوع س هیتازه  اوردن؟یبه دست ن یچیکه هنوز ه هیچه جور تالش نیا -سردار
 شدیموافقت م اتیعمل نیا یسرپرست یبا سرگرد پارسا برا دیگذاشتن! اصال نبا

باند  نیکه مربوط به هم یقبل اتیسرگرد پارسا در عملمورد با جناب سردار موافقم  نیمن در ا -یرمضان سرهنگ
 !رو نداره اتیعمل نیبه انجام رسوندن ا یالزم برا یستگینشون داد که شا شدیهم م

سرگرد  نیزبده و با تجربه ماست...همچن نیاز مامور یکی یعل ست،ین دیگیکه شما م یطور نیا-ایک سرهنگ
با پارسا نشد  یکدوم از مقامات ستاد حاضر به همکار چیکه ه نیفراموش نکن کننیم یهمکار شونیزند که با ا

 ...شد اتیعمل نیو اون داوطلب ا

 !که داشته هیبه خاطر عذاب وجدان نمیخب ا-یرمضان سرهنگ

عجله کرد به هر حال از ما هم جواب  دیفقط با میکن دایکه مقصر پ میجمع نشد نجایما ا ونیبسه آقا -سردار
به هرحال سرگرد پارسا داماد  دیصحبت کرد یبا جانب دار یمن فکر کنم که شما کم ای...سرهنگ کمبخوان

 !شماست

زودتر به سرانجام برسه و اگر هم  اتیعمل نیکه ا دمیداماد منه و من بهتون قول م یدرسته که عل-ایک سرهمگ
 التیگذاشتم...دختر من االن وارد اون تشک هیما می....چون از زندگنمیبیاز همه ضربه م شترینشه من ب نطوریا

 ...شده

که سرگرد پارسا  دمیم نانیتکان دادند و سرهنگ محب گفت: من به شما اطم قیبه نشانه تصد یسر همه
 !فقط مجبوره منتظر عکس االعمل طرف مقابل بمونه دهیکارشو خوب انجام م

*** 

!؟ یها و گذاشت کروفونیم یجا بود برد نمیا نیندت بزنن نگپرت کرد و گفت : گ زیم یبود سارا هدفون را رو عصر
 !ادیکه اصال صداش نم نیخب ا

آمد و با همان لهجه اش رو به سارا گفت:  رونیبود از اتاق ب دهیکه آماده و لباس پوش یدر حال یشاکر یآقا
 ؟یزنیدختر!؟چرا با خودت حرف م یشد یجن

 د؟یریم یی...شما جا ستین یزیچ یعنینه... -

 !قبرستون رمیبا اجازتون م-

 !نی! خب جواب نددمیسوال پرس هی یشاکر یوا...آقا-

 خوام برم سرقبر زنم یقبرستون م رمینه دخترم...واقعا م-
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 ...خدا رحمتش کنهیآخ-

 ؟یندار یشما کار رمیم گهیهمه رفتگانو...من د امرزهیخدا ب-

 نه...به سالمت-

 یآقا دیاز پشت سرش گفت: نبند ریخواست در را ببندد ام یم نکهیبه محض ا رفت رونیاز خانه ب یشاکر یآقا
 یشاکر

 طرفا!؟ نیا ؟ازیگفت:ا...شما ریام دنیبرگشت و با د یشاکر یآقا

 !میینجایا شهی!ما که هم؟یشاکر یآقا یندازیم کهیت-

 ...داخل دییبله...حق با شماست بفرما-

 داخل!؟ یبر یخوا یشما االن م نمیو گفت: نه نه صبر کن بب ستادیدر ا یافتاده باشد جلو یزیچ ادیانگار  بعد

 گهیبا تعجب گفت: خب آره د ریام

 !شدیباز گذاشت و گفت:نچ...نم مهیدر را ن یشاکر یآقا

 ؟یشاکر یآقا شدیرا باال انداخت و گفت: چرا نم شیابروها ریام

 بچه!؟ یاریمنو درم یزد و گفت: ادا ریبر سرشانه ام شیبا عصا یشاکر یآقا

 !نه به سر مبارکتون قسم-

 داخل یخواد بر یخبه ست خبه ست نم-

 ؟یشاکر یآقا دیبابا چرا آخه!؟ از ما خسته شد یآ-

 !رونیب رمیتو چون من دارم م یشما بر شدیاالن نم یاونکه بعله!ول-

 !دم در نبود شما خوب از خونه محافظت کنم یخب به سالمت من قول م -

 !دیزحمتتون بشد که از خونه من محافظت کن ییوقت دوتا هی ترسمیآخه م-

 !یشاکر ینفرم آقا هی! من که ؟؟ییدوتا-

 سارا خانم هم داخل است یشما بعله... ول-

 !!داخل میدیو راه نم طونیما ش دی..نگران نباشیشاکر یسر داد و گفت: خب از اول بگو آقا یقهقه ا ریام

 !ادی!خودش میتو راهش بد سدینمیکه وا طونیش-

 !!کاریچ ادیخواد ب یم یی...محفل دوتاکنمیم رونشیراحت...اگه هم اومد من ب التونیشما خ-

 !که محفلت به هم نخوره رونیب یو بفرست طونیش یخوایپس م نطوریها...که ا-
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 !قایدق-

 !...منتظرس طونیبرو داخل که ش ای... ب ایزد و گفت: ب ریبه کمر ام شیبا عصا یشاکر یآقا

 یرا باز کرد و داخل خانه شد. هه جا ساکت بود و شال سارا رو یراه پله شد در را آرام بست و در ورود وارد
در سرش جرقه زد شال  یمانع شد و فکر یزیکه چ دیبگو االلهیکار افتاده بود.خواست  زیم کینزد یصندل یپشت

فت که اپن نبود و گوشه چپ راه رو بود اسلحه اش را از کمرش جدا کرد و را برداشت و به سمت آشپزخانه ر 
 عیبود سر ختنیر ییکه پشت به او مشغول چا دیشال را در دو دستش گرفت آرام به اشپزخانه رفت و سارا را د

ز و فنجان ا دیکش یغیچشمانش انداخت و از پشت گره زد سارا ج یسارا متوجه شود شال را رو نکهیقبل از ا
 ...افتاد و تکه تکه شد نیدستش رها شد و به زم

گفت:خفه  دیرسیکه آن را کلفت کرده بودو به گوش ناآشنا م ییسارا گذاشت و با صدا قهیشق یاسلحه را رو ریام
 !فتیدخترجون راه ب

بود  دهیپرت کرد سارا که در حد مرگ ترس یمبل یبرد و ور ییرایسارا را در چنگ گرفت و او را با خود به پذ یبازو
 ی....از جون....من چدیهست یگفت:شما...شما...ک دیلرزیکه م ییخود را گوشه مبل جمع کرد و با صدا

 ...؟؟؟دییخوایم

بود به سمت آن  زانیدر آو یجلو یچوب لباس یسارا افتاد که رو یبه اطرافش نگاه کرد و چشمش به مانتو ریام
نشاندو دست  یصندل کی یاو را رو نباریرا که داشت جدا کرد و دوباره به طرف سارا برگشت ا یرفت و کمربند 

 چیه نجایمن ا دی....باور کندیولم کن خداکردن افتاده بود گفت: تورو هیرا از پشت بست سارا که به گر شیها
 ....کنمیفقط کار م نجایمن ا د؟؟آره؟؟ییخوایکاره ام...پول م

 !دمی...؟ نشونت میکنیفقط کار م نجایساکت باش!! که ا-

 را در چنگ گرفت شیو موها ستادیسر سارا ا پشت

 .......به من دست نزنیبه خروش آمد و گفت: ولم کن عوض سارا

 !برمی...وگرنه خودتو مادیب یکنیرد م یپول و طال دار یاالن هرچ نیهم-

 !...که کوچولو یدیو گفت: فهم دیگوش او کش یکیاسلحه اش را از کنار گردن تا نزد بعد

توش هست  ی...هرچزیاون م یاونجاست رو فمی...کادیندارم...من اصال از طال خوشم نم یزیبه خدا من چ-
 ...با من نداشته باش یببر.فقط دست از سرم بردار....کار

 ادامه داد یکردن سارا ناراحت شده بود ول هیهم خنده اش گرفته بود هم از گر ریام

 !!نداشت یکه با تو کار فهینه...ح-

 نی! با همدادیبودو او را نجات م ریکه االن ام خواستی...چقدر دلش مشدیم دتریاش شد هیهر لحظه گر سارا
 ....ری....امریزد: ام ادیبلند فر یفکر با صدا

 !نکن دهنتو ببندم ی!کاریکنیم دادیداد و ب نقدریدهان سارا گذاشت و گفت : چرا ا یدستش را رو ریام
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 هست؟؟ یک ریام نی: حاال ادیپرس داشتیکه دستش را برم یدر حال عدی

 به تو چه!؟-

 بشه!؟ تیخان قرار ناج ریام نی! نکنه اکنهیصحبت نم ینجوریا رشیادب! ادم که با گروگانگ یا...ا... دختر ب-

 !ذاشتیبود االن زنده ات نم نجایاگه ا-

 ؟؟یاونو دوست دار یدوستت داره!؟! تو چ یلیلومه خاوه...چه خشن! مع-

 .......!؟؟کمکیخوایاز جونم م ینداره! پولتو بردار و برو! چ یبه تو ربط نمیا-

 !صداتو ببر گمی!؟مگه نمشهینم تیحرف حال نکهیدوباره دستش را بر دهان سارا گذاشت و گفت: تو مثل ا ریام

 !برمت یو م یتو گن ندازمتیم یزد و دستش را برداشت و ادامه داد: اگه دوباره سر و صدا کن یچرخ

 بشه دایسرو کله اش پ ریاالنه که ام نی...همیعوض یکرد الیخ-

 !میبر ومدهیپس بهتره تا ن-

 رفتیهمراه او نم و کردیسارا ممانعت م دیبلند کرد و به دنبال خود کش یصندل یطرف سارا آمد و او را از رو به
 ...دید یرا نم ییهم بسته بود و جا شیچشمها

 .......کمکایولم کن...خدا-

 ...خفه...آخ-

دادش به هوا برخواست و او را رها کرد... سارا  یبه او زد که صدا یلگد شیتالشش را کرد و با پا نیآخر سارا
 یبسته شده بود باز کرد و شال را از جلو شیرا که شل دور دستها یو با تقال کمربند دیخود را عقب کش

شکمش گرفته بود کم  یرا رو تشنشسته بود و دس شیزم یدر رو یکه جلو ریام دنیچشمانش برداشت...از د
 !!ها ادهیزد و گفت: زورت ز یچشمک ریکه ام ستینگریرا م ریهمانطور متعجب ام اوردیمانده بود شاخ در ب

 را از پا درآورد و به طرف او پرت کرد شییتازه متوجه شده بود که رو دست خورده دمپا ییگو سارا

 ...وونهیپسره د-

 نهم فصل

که  یکروفونینباشه برم سراغ م زیشرکت شک برانگ ینهایدورب یکه تو یشرکت نبود قرار بود جور دیفر امروز
اومده.  یکیشل کروفونیسر اون م ییبذارم و بفهمم که چه بال زیم کینزد ییجا هیگلدون ته اتاق بود و اونو  یتو
شدم و  زیمرتب بود مشغول مرتب کردم م اشلوغ و ن زشیم یرو دیاتاق فر یپوشه برداشتم و رفتم تو یسر هی
اونو  یکس نکهیا یعنی نیاونجا نبود!و ا یزیچ یبود نگاه کردم ول کروفونیکه م ییجا زیکار به گوشه م نیح

آب برداشتم و رفتم سمت همون  وانیل هیتا دوباره صداشونو داشته باشم  کردمیم یکار دیمن با ی..ولبرداشته.
و مرتب  زیم یدوباره رو زویو برداشتم و برگشتم سمت م کروفونیم عیو سر ختمیگوشه اش ر هیگلدون و اب و 

در  یهمون لحظه صدا یتو یو بعد خم شدم که اونو بردارم ول نیپوشه برداشتم و از قصد انداختم زم هیکردم 
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کردم  یسع دمیخودم د یبلند شدم و حامد و رو به رو نیزم یاز رو عیو باز شد سر دیپاشنه چرخ یاومد و در رو
 ؟یذاکر یآقا دیداشت یزدم و گفتم:کار یلبختند زورک هی امیبه نظر ب یعاد

 !؟دیکار داشت نجایو گفت:ظاهرا که شما ا کیبود اومد نزدلبش  یپوزخند رو هیکه  یدرحال حامد

 مهندس بذارم و مرتب کنم یآقا یپرونده برا یسر هی...فقط اومده بودم یعنیمن...نه...-

 !د؟یذاریم زیم ریپرونده ها رو ز-

 ...نینه...از دستم افتاد زم-

 دیی...حاال اگه کارتون تموم شده بفرماحیصح-

 ......تموم شدهگهیبله د-

 .اومدم رونیمانتوام کردم و ب بیداخلش بود داخل ج کروفونیکنارش رد شدم و دست مشت شده امو که م از

! دمیانجام نم یکارخاص نجایتابلو بود که من ا یلیشرکت خسته شده بودم...درواقع خ نیا یتو یکار کردن الک از
اگه لو  نباریچون ا مینذاشت زیو دوباره کنار م کروفونیمگذاشتم و گفت خوب شد که  ونیموضوعو درم ریبا ام

 !اومده ییچه بال هیقبل کروفونیسر م ستیکرد...هرچند هنوز معلوم ن یکار شدینم گهید رفتیم

 هیو به در بسته آتل ستادمیاونجا بود ا هیرد شدم که آتل یابونیخونه شدم از خ یجمع کردم و راه لمویوسا
 نیتنگ شده بود...با هم نجایکار کردن ا یشده بود نگاه کردم چقدر دلم برا لیتعط شدیم یکه چند ماه یعکاس
خارج کردم و  فمیو از ک دیجواب نداد کل یکس نباریا یدوباره زنگ زدم ول میقد ادیتا خونه اومدم به  ادهیفکرا پ

 دمیکش قینفس عم هید...داخل باغچه باز شده بودن و عطرشون فضا و پر کرده بو اسی یدر و باز کردم گل ها
داخل خونه و بلند گفتم:خاتون...خاتون جونم؟؟  دمیدرگاهو باال رفتم و رس یفرستادم پله ها هیو عطرشونو به ر

 ؟؟یخاتون خونه ا

چندتا آباژور داخل سالن و روشن کردم و رفتم تو اتاقم پرده و کنار  شدیم کیهوا کم کم داشت تار ومدین ییصدا
پنجره رو رفلکس کرد!لباسمو  ی شهیش شیهم نبودم! چون همون دو هفته پ یعل تینگران عصبان گهید دمیکش

دونم چقدر گذشت  یمشغول خوردن شدم نم ونیزیتلو یبرداشتم و جلو وهیچندتا م نییعوض کردم و رفتم پا
 یبه سخت دیکت خرو پا کیپالست یو بلند شدم و رفتم سمت راه رو خاتون با کل دمیباز شدن در و شن یکه صدا

 م؟یداخل رفتم کمکش و گفتم :سالم خاتون...چه خبره؟ مهمون دار ومدیداشت م

 کردم دیچند روز خر نیا یسالم دخترم...نه برا-

 چند روز؟کدوم روز؟-

 !؟ییکه تو تنها یفردا و دو روز یبرا-

 فردا؟ چه خبره مگه خاتون جون؟چرا من تنهام؟-

 !برم کاشان یآخره هفته ا نی... قراره اخچالی یو بذار تو نایمادرجون ا ایب-

 کاشان؟؟چرا؟ دیبر-



 

 
141 

 ارتیز هیخواهرمو و  داریواسه د ؟یواسه چ رمیمن کاشان م-

 خاتون جون؟ دیریتنها م-

 موقع ها نینه با رسول، پسر بزرگ کردم واسه هم-

 مگه بابا کار نداره؟-

 !آخر هفته و قول داده با مادرش باشه-

 ...که منم گهیوقت د هی دیذاشتیالله بابا رسول! بعد من بمونم تنها!؟ خب م کیبار-

 !یشوهر دار یدختر جون...ناسالمت یستیتو تنها ن-

 ...و بعد هیهمش الک هیقض نیکه ا دیدونیخاتون...خودتون خوب م-

 ...ستین یکه الک یدونیخودتم خوب م-

 ..و احساس کردم که گونه هام سرخ شد نییسرمو انداختم پا دمیلحظه از خاتون خجالت کش هی یبرا

 ...گفتم یدید-

 !!خاتون-

 میریکه ما فردا صبح م میرومرتب کن نایکرد و گفت: پاشو پاشو مادرجون ا یخنده ا خاتون

 د؟یگردیبرم یک-

 شنبه انشاالله-

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

 ایتالیا-فلورانس  یساحل شهر

خانه برادرش  اهیکوچک و پر گل و گ اطیدوبار زنگ منزل برادرش را فشرد در باز شد و او خود را از ح نینسر
او باز کرد با زبان  یچهره برادر ش در را به رو اهیبرتا خدمتکار س یبه در ورود دنیعبور داد و به محض رس

 مایگفت:سالم برتا...ن یبه زبان فارس نیپس به نسر شدیرا متوجه م یوش آمد گفت. برتا فارسبه او خ ییایتالیا
 /خونه است

 بله...آقا منزل هستند-برتا

 گلخونه هستند یو گفت:آقا تو دیشد که برتا از پشت سر به او رس ییرایپذ ینگفت و راه یگرید زیچ نینسر

راه داشت و  نییبه سمت پا ییبایبه حال ز ییرایشد که از کنار پذ ییراه پله ها یتکان داد و راه یسر نینسر
که برادرش در نگه  بایز یها اهیبا انواع گل و گ یخانه قرار داشت. گلخانه ا نیرزمیکه در ز دیرسیم یبه گلخانه ا

 دنیآمد سرش را بلند کرد و با د یکه م ییکفشها یاز صدا مای.ندادیدقت را به خرج م تیاز آنها نها یدار
 :زد و گفت ینیخواهرش لبخند دلنش
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-ciao(سالم) benvenuto(یخوش آمد) 

 ؟یگل خونه ا نیجان باز تو داخل ا مایسالم ن-

از  ینشست دسته ا یصندل کی یوسط آن گلخاونه گذاشت و خودش هم رو زیم یکوچکش را رو یدست فیک
 شد رهیخ زیم یرا پشت گوشش زد و به گل رو شیموها

 قشنگه؟؟-ماین

 قشنگه؟ ی؟چیچ-

 شی...چند وقت پگهیگل د نیو گفت:ا دیگل کش فیلط یبر گلبرگها یخواهرش نشست و دست کینزد ماین
 رهینظ ینمونه ب هیسفارش دادم از هلند آوردن 

 ؟یکرد یگلخونه باغبون نیا یدستتو تو یآبپاش گرفت هیاز بس  یگل ها رو خسته نشد نیا مایول کن ن-

 ؟یدادن از جهان اطراف مشغول شد ریشده باز تو به گ یتوپت پره!چ نکهیمثل ا-

 !مایندارم ن یحوصله شوخ-

 ..نکهیا یعنی یشیم ینطوریا یگفتم...آخه وقت ینه...جد-

 ...یبغلش کنم...لمسش کنم بهم بگه مامان...ول نمیخواد بچه امو بب یمادرم منم دلم م نکهیا یعنیآره -

 یبرد و شانه ها کینزد یاش را کم یصندل مایرا به او نداد ن یشتریو اجازه حرف زدن ب دیترک نینسر بغض
که از رسول جدا  یتو خودت خواست نیبعد که او آرام شد گفت: نسر یو کم دیلرزان خواهرش را در اغوش کش

 ی!؟ولیکن یبا رسول زندگ یتون یگفت تو نم یبابا م ادتهی..یاز دخترت دور شد ایلتایا یتو خودت اومد یبش
 ...ی...ولیکه دوستش دار یگفتیتو م

 یدخترم بود من نم نینگ یول ارمیبا رسول دوم ب یزندگ یحق با بابا بود... من نتونستم تو هیآره حق با تو-
و اون منو مادر خودش  میموند یوقت از هم دور نم چیو به من نداد وگرنه...ما ه نیخواستم ازم دور باشه اون نگ

 ...دونست یم

 !رانیخوام برم ا یو گفت : م یکش یقینفس عم نیبه سکوت گذشت که نسر یمدت

 ؟یکن کاریچ رانیا یبر ی خوایم ؟یباال رفت و گفت: چ ماین یابروها

 نمیبرم دخترمو بب-

 ...وقت هیاونجا  یریم رینگ میصمجان ، زود ت نینسر-

 به من عالقه نداره!؟ گهی! چون رسول ددونه؟یمنو مادر خودش نم نیچون نگ شه؟آره؟یوقت بدتر م هی-

 ...یدونیرو م نایخوبه که خودت ا-

 ...نمشیبرم بب دیبا یچرا ؟ ول دونمیو کرده...همش احساس ترس دارم...نم نینگ یروزا دلم هوا نیمن ا یول-
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 (ممنونم) grazia:زد و گفت یلبخند مایگذاشت ن زیم یقهوه به گلخانه آمد و آن را رو ینیبا س برتا

فنجانش را برداشت و گفتک فعال قهوه اتو بخور تا بعد در باره اش حرف  مایزد و ان دو را ترک کرد ن یلبخند برتا
 .میبزن

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

 رانیا-اصفهان

بودم که  یتاکس یاون شرکت منحوس تو یکاشان شدن و منم راه یتون و بابا و راهروز پنج شنبه بود خا صبح
 بود ناخداگاه لبام به خنده باز شد و جواب دادم یدرش آوردم عل فمیزنگ خورد از ک میگوش

 زمیسالم عز-

 !!زمیعز یراه به راه به من بگ یخواد ه یحاال نم گمیم-

 !ییپرو یلیخ-

 !نظر دلته-

 !نظر لطفمه رینخ-

 شرکت؟ یریو گفت: م دیخند

 ...آره متاسفانه-

 و خاتون رفتن؟ یحاج-

 آره رفتن-

 اومد فعال خداحافظ دیفر نیشرکت.. نگ یکارت که تموم شد تو-

 خداحافظ-

 یحرفشو نا تموم گذاشت.تا ظهر تو دیبگه که با اومدن فر یچ خواستیدونستم م یو قطع کردم نم یگوش
 دایبلند شدم اخماش شد یصندل یبه هم که از رو دیکوب نیاومد در و همچ دیفر نکهیشرکت مگس پروندم تا ا

هم اومد داخل روبه  یلدفترش منم همونطور موندم که بعدش ع یرفت تو یا گهیهم بود و بدن حرکت د یتو
بود گرفت و گفت:همه  زیم یواخم نداشت و چهره اش خندون بود... دستمو که ر دیبرعکس فر ستادیمن ا یرو
 خوبه؟ یچ

 ...یخواستیصبح م یو گفتم : خوبه...راست دمیخند منم

به هم گره خورد و با لحن  دتریما و اخماش شد کیشد اومد نزد انیاومد و بعدم خودش نما دیدر اتاق فر یصدا
 !!میگفت: بر یرو به عل یخشن

 به انگشتم داد و گفتک خودت برو خونه یفشار آروم هی یزودتر راه افتاد و عل خودش
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 .تکون دادم و اونا دوباره رفتن یسر

 یدلم گرفت دوباره مثل قبل به روشن کردن آباژورها ستیخونه ن یامشب کس نکهیا یادآوریخونه با  دمیرس
 آب و لنگیش اطیح یو رفتم تو دمیلباس مناسب پوش هیکه گرفتم  یسالن بسنده کردم و بعد از دوش یتو

و خنک تر شده بود...احساس  ترکردم و باغچه و درختا و آب دادم انگار هوا مطبوع  یو آبپاش اطیبرداشتم و ح
من تنها بمونم  دونستیم نکهیخاتون غذا درست کرده بود مثل ا خچالیکه به سراغم اومد رفتم سمت  یگرسنگ

مشغول  ونیزیمختلف تلو یا شبکه ها! غذا و گرم کردم و خوردم ظرفا و شستم و خودموبرمیمیم یاز گرسنگ
مبل بلند شدم  یشد و منم از رو کیکه برقا خاموش شد! همه جا تار رفتیکردم کم کم حوصله ام داشت سرم

عادت کرد  یکیکه گذشت چشمم به تار کمی...دیدیجا و نم چیبودم هم چشمم ه دهیو سرپا استادم هم ترس
دونستم داخلش شمع هست چندتا شمع برداشتم و  یکه م ینتیآروم آروم راه افتادم سمت آشپزخونه و از کاب

کار خوشم  نیخونه و پر کرد از ا ینور کم زیم یهم گذاشتم رو یکیاوپن و  یگذاشتم رو شوروشن کردم...چندتا 
شاعرانه و  یپله ها شمع گذاشتم! فضا یرو هم شمع برداشتم و نصف سالن و تا گهیاومد و رفتم چندتا د

داره  ونمدت که گذشت احساس کردم گرما تابست هی نیزم یشمعا نشستم رو نیشده بود... ب جادیا یقشنگ
گذاشتم  زیم یشمع دستم گرفتم و رفتم سمت اتاقم شمع و رو هی... شهیو کم کم داره گرمم م کنهیکار خودشو م

که  رهنیپ هیکه راحت باشه و گرما و از من دور کنه دست بردم و  گشتمیم یسو در کمد وباز کردم دنبال لبا
بود و کناره هاش حالت هفت و هشت بود و  نوامزا یتا باال شیلباس خواب بود و برداشتم بلند هیشب شتریب

 یلباسمو عوض کرم و موهامو باال عیداشت سر یدیو سف یخورد و رنگ زرشک یسرشونه اش دوتا بند نازک م
تا دوباره همه  دمیتخت دراز کش یگرمم نشه پنجره اتاق و باز کردم و پرده و انداختم! رو شتریسرم بستم تا ب

شمع و بردارم  نکهیبلند شدم و بدون ا عیسر دمیدر و شن یدونم چقدر گذشت که صدا یجا روشن بشه...نم
بسته  یصدا نییها گرفتم و آروم اومدم پا نرده یو دستمو به لبه  دید یجا و نم چیچشمم ه رونیاز اتاق اومدم ب
 ...شدیم کیکه داشت به سالن نزد یکس هیو بعد هم سا دمیو شن یشدن در ورود

نفس حبس شده  یقامت عل دنینور شمعا قرار گرفت با د یاومد و بعد کم کم محو شدو تو یجلو م هیسا اون
 یسروصدا اومد ی...چرا بدمیترس یلیفرستادمو چشمامو بستم... چند قدم رفتم جلو و گفتم : خ رونیامو ب

 کردم یداخل؟! داشتم از ترس سکته م

 !بترسه یکیاز تار دیبا یدختر حاج زدمیحدس م-

 دمیاومدن شما ترس یواشکیاز  دمینترس یکی! من از تاررینخ-

 هیلباسم افتادم  ادیبگم که  یزیخواستم چ کنهیمات داره منمو نگاه م لبخند هیو همونطور با  گهینم یزیچ دمید
 یبه خودم نگاه کردم معن یوقت یکه از قبل تنم بود تنمه! ول هیلحظه فکر کردم هنوز همون بلوز و شلوار صورت

مردم... سرمو  یبودم! داشتم از خجالت م ستادهیا یعل ی... من با اون لباس جلودمیو فهم یعل رهینگاه خ
من ازجام تکون نخوردم بعد از  یجلو تر اومد ول یکردم احساس کردم عل یو با کناره لباسم باز نییانداختم پا

اش پنهون  نهیس یاغوشش،سرم تو یتو دیحلقه دستاشو درو خودم حس کردم و بعد هم منو کش هیچند ثان
و  یچشماش آرامش خاص یاهیغرق شدم... س با نفوذش یاون چشما یو تو الشد...گذشت تا سرمو گرفتم با

 ...کرد قینگذشت که عشق و هم با لباش به وجودم تزر یزیناخداگاه چشمامو بستم و چ کردیم قیبهم تزر
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لباس  هیدونم چقدر گذشت که همه جا روشن شد آروم ازم جدا شد و چشماشو بست و بعد گفت:برو  ینم
 یخور یباد کولر سرما م یجلو ینجوریمناسب بپوش ا

دادم چند لحظه  هیاتاقم شده در و بستم و پشتش تک یو نگاه کنم عقب گرد کردم و راه ییجا نکهیبدون ا منم
 دمیاتاقم و خودمو د یتو یقد نهیشد... رفتم سمت آ یهمونطور موندم تا به خودم مسلط بشم و بفهمم که چ

رفتم  عیبه پنجره معطوف شد سر واسمو ح دیکوتاه بود! باد پرده و به صورتم کش کمیهم نبود فقط  یلباس بد
لباس  نیکه منو با ا یشدم! عل مونیتخت بردارم و بپوشم که پش یسراغشو بستمش.خواستم لباسامو از رو

 هی ختمیاشو دورم ر هیجلوشو زدم باال و بق دیتل سف هیچرا عوضش کنم!؟ موهامو هم باز کردم و با  گهید دید
اوپن  یبود رو دهیهمه شمعا رو جمع کرده بود و چ یعل نییو دوباره برگشتم پا دمیهم پوش دیجفت صندل سف

و برگشتم کنارش نشستم کامال خونسرد  ختمیر ییمبل ولو شده بود رفتم دوتا چا یرو بایآشپزخونه و خودش تقر
 !؟یانداخت و گفت:چرا لباستو عوض نکردنگاه بهم  هیخودمو هم برداشتم  ییجلوش گذاشتم و چا شوییچا

 !شهی....گرمم مینطوریهم-

 ...اوهوم-

 نجا؟یا یچه طور شد اومد-

 !برم؟ یناراحت-

 دمیپرس ینطورینه...هم-

 !مواظب زنت باش ستمین یدوروز هیگفت من  رفتیداشت م یوقت یحاج-

 ...اوهوم-

 یکه دستم بود م یبیداشتم از س میخوردن شد وهیو م دنید لمیمشغول ف مینگفت یچیکدوم ه چیه گهید
 دمیبه تلفن رس یگذاشتم و رفتم تو اتاقم وقت زیم یبشقابو رو دمیزنگ تلفن اتاقمو ازباال شن یخوردم که صدا

تکون دادم و تلفن و سرجاش  یقطع شد تلفن و برداشتم و شماره اشو نگاه کردم بازم به اصطالح مادرم... سر
 یفضا یبود و کم یتاق خاموش شد و بعد هم چراغ خواب کنار تخت روشن شد نورش نارنجگذاشتم که المپ ا
نکردم تا دوباره دستاش دور کمرم حلقه شد و کنار گوشم آروم گفت:  یحرکت هیدونستم عل یاتاق و رون کرد م

 ؟یکنارم بمون شهیهم یدیقول م

 ...زیهمه چ یعنیمن  یبودم بودن با اون برا ی...من عاشق علدادمیکه قول م معلومه

 ؟یدی...تو هم قول مدمیآره قول م-

 دمیقول م-

 ...یخواد مال من باش یچقدر دلم م یتصور کن یتون ی... نمنیچقدر دوستت دارم نگ یدونینم-

 !من االنم مال توئم-

 ...نه ینجوریا نینه...نه نگ-



 

 
146 

تخت  یمن بودم که عشقمو بهش نشون دادم...رو نباریو فاصله امو باهاش کم کردم و ا دمیطرفش چرخ به
لبخند  هیبزنه با  مهیدستم بود که باعث شد روم خ یتو یعل رهنیپ ی قهیعقب  دمیافتادم و خودمو کش

 !؟یگفت:مطمئن

 لبخند جوابشو دادم هیبا  منم

 ...مطمئنم-

 آوردن( فیتشر یدکتر، جناب غالم یتلفن را برداشت )آقا یاش داد و گوش یبه صندل یچرخ یمنش

- .... 

 بله چشم-

 یداخل جناب غالم دییدستگاه گذاشت و رو به مرد جوان گفت :بفرما یرو تلفن

 دادیتکان م یمنش یکه برا یرا در دست گرفت و با سر فشیکتش را مرتب کرد و ک قهیاز جا بر خواست  مرد
مبل  یدکتر رو ییو مجلل. با راهنما کیش یبعد از چند ضربه به در وارد اتاق شد.دفتربه سمت اتاق دکتر رفت 

 نشستندو بعد از سفارش قهوه صحبت را شروع کردند زیم یرو به رو یها

 ...دکتر یآقا-یغالم

...حکمت صدام ستمیراحت ن یلیلبخند زد و گفت:با لفظ دکتر خ کیداشت  ینیکه چهره جوان و دلنش دکتر
 ...صدرا ای دیکن

 جناب حکمت دیبله هر طور شما راحت-

 بکنم؟ تونمیم یخب من چه کمک-

 خوامیم سمیرئ یاز کارا یسر هی یبرا لیوک هیمن -

 ؟یچه کار ستون؟یرئ یکارا-

 ...خدمتتون دمیم حیتوض-

لبخند  کیقطع شد بعد از رفتن آن با  یصحبت غالم زیم یقهوه رو یو گذاشتن فنجان ها یآمدن آبدارچ با
 ...دادن کرد حیشروع به تو ض

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

 رونیدستم گرفتم برم ب فمویخودش منتظرم بود ک نیپشت شرکت داخل ماش یشرکت بود عل یساعت کار آخر
 یصدا گوشم مذاشتم تا یمواقع تو نجوریکه ا یکوبوندم و هندزفر زیم یرو فمویاحضارم کرد! ک دخانیکه فر

 .گوشم گذاشتم و رفتم داخل اتاقش یمقنعه تو ریمکالمه هامون و داشته باش از ز

 یجلو رفتم و گفتم : بله آقا کمیبود محو شده بود!در و کامل نبستم  دهیکه کش ییگارایدود س یتو بایتقر اتاق
 د؟یداشت یمهندس؟کار
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پرش خاموش کرد بلند شد و به طرف من اومدچند قدم  یگاریته س یتو گارشویخورد و س یچرخ شیصندل با
 دیکش قینفس عم هیبه طرفم خم شد و  واریخوردم به د یبه طرف من اومد که من عقب رفتم و از بد شانس

بردن دود تکون دادم  نیاز ب یپخش صورتم شد صورتم و جمع کردم و دستمو برا گارشیدود س یکه ته مونده 
 نی!از ادیکشینم گاریاصال س گهیکه د شدیم یداد...االن مدت ینم یبد یبو دیکشیکه م ییگارایافتادم س یعل ادی

لبخند زد و فاصله اش و کم کرد...اخم  هیبرداشت کرد و اونم  یا گهید زیچ دیلبم که فر یلبخند اومد رو هیفکر 
 !؟ممن بر  دیندار یکردم و گفتم:اگه کار

برم و خودم و به در برسونم که دوتا دستشو دو طرفم  واریخواستم از کنار د کردینگفت همونطور نگاهم م یزیچ
باعث شد  نیهم زمان بلند شد و ا دیفر یو صدا یگوش یتو یعل یافتادم!صدا ریقامتش گ هیسا ریگذاشت و ز

 نگه یزیچ یعل گهیکه د

 ...نینگ-یعل

 !شو الشیخیب-دیفر

 گهیم یچ دمیفهم ینگاهش کردم نم گنگ

 بشم مهندس؟ یچ الیخیب-

 !خورهینامزدت! به درد تو نم-

 !خوره یبه درد من نم یخوره ک یکه به درد من م یدیم صیپرو! تو تشخ چه

 خوره!؟ یبه درد من م یچرا!؟پس ک-

 ارتیدر اخت یکه بخوا یمنم...هرچ خورهیکه به درد تو م یاعتماد به نفس زل زد تو چشمام و گفت:من! کس با
 !کشهیانتظارتو م یخوب یو ول کن...با من باش...زندگ ی...علذارمیم

 !؟(یدیفهم رونیب یزنیاالن از اون خراب شده م نیهم نیگوشم زنگ انداخت)نگ یتو یعل یصدا

طور  نیهم دی!؟فررونیب امیب یچه جور ستادهیکه جلوم وا یغول نیبود! با ا الیشوهر ما هم چه خوش خ نیا
 زدیداشت حرف م

 ...یفهمیو م یخوشبخت ی...با من باش معنیشیخوشبخت نم یتو با عل-

 نه!؟ ای رونیب یایاز اونجا م نینگ-یعل

 ...من فکر کن یبه حرفها نینگ-دیفر

 ....کنمیو دوست دارم...ترکش نم یمن عل یول-

 ...خوب یزندگ هیخوب  یجا هی میریعشق؟؟ دوست داشتن مال تو قصه هاست...ما با هم م-دیفر

 ...یدیرا اجازه مچ -یعل

 و ساکت کرد یعل یبود که صدا ریام یصدا ندفعهیا
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 کجا بره خوادی...بذار حرف بزنه...بذار بگه منیخوبه نگ یلیخ-ریام

 !رونیب ای...بنیگوش نکن نگ نیبه حرف ا -یعل

 ...ممکنه هیفرصت خوب یعل-ریام

 ... االن نیخوام هم یفرصت و نم نیمن ا -یعل

 !؟هینقشه اش چ میبه حرف من گوش کن ...به حرفش بکش بذار بفهم نینگ-ریام

چه کار  دیدونستم با یشده بودم از حرفاشون اصال نم جیداخل گوش من ادامه داشت...گ ریو ام یعل جروبحث
و به شک انداخت که حرفاش روم اثر کرده فاصله اش و کمتر کرد و لبخندش  دیوسط نگاه مرددم فر نیکنم ا

 ...شد پررنگتر

 ...دمیم ادیتو اگه مشکلت دوست داشتنه باشه...من دوست داشتنو هم بهت -

 کجا؟-

 !کجا؟ یچ-

 ؟؟یخوب درست کن یزندگ هیبرام  یخوایکجا م-

پرگل....اصال هرجا که تو دوست داشته  یجا هیقشنگ.. یجا هی....کنهیخوب همه رو وسوسه م یزندگ ینیبیم-
 ...یباش

 که!؟ یدیاونجا فهم امیخودم م رونیب یاین گهید قهیدق هی!!! اگه تا نینگ-یعل

کردم اعتمادشو جلب کنم  یخراب بشه....سع زایچ یلیممکن بود خ ومدیبود و اگه م یجد یحرف عل یکی نیا
 !کنمیلبخند زدم و گفتم : فکر م هیشد که  یچ دونمیو از اون زندون خالص بشم نم

عبور دادم و از اتاق پرت  واریحرفم لبخنش بزرگتر شد و ازم فاصله گرفت منم بالفاصله خودمو از کنار د نیا با
که شدم چند قدم آروم  کینزد دمیدو یتا کوچه پشت اطیچنگ زدم و از داخل ح زیم یاز رو فموی...کرونیکردم ب

 دیپاشنه کفشم برگشت و منو د یصدا با بودداده  هیتک نیپشت به من به ماش یرفتم تا نفسام منظم بشه عل
 ...دیکشیم گاریباز داشت س

و باز کرد و  نیقدم به طرفش برداشتم که در ماش هینگاه کرد  ظیاخم غل هیپرت کرد و منو با  گارشویس ته
 !فکر کن دخانیفر شنهادیقدم بزن رو پ کمیگفت:شما 

 ...شد و گاز داد و رفت سوار

از آن  یکیشد  ادهیکرد و از آن پ تیرا به داخل هدا نیو با چند بوق در باز شد ماش ستادیباغ آوا ا یجلو حامد
 کت و شلوار پوش جلو آمد یمردها

 دیسالم آقا خوش اومد-

 راه افتاد و مرد پشت سرش روانه شد حامد
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 خانم هست؟-

 دارن فیبله...خانم تشر-

 که مرد گفت:خانم تو اتاق خودشون هستن دیرنگ رس یبه سرعت پله ها را باال رفت و به همان در قهوه ا حامد

آرام  یچند ضربه به آن زد بعد صدا دیدر که رس نیرا هم باال رفت به اول یگرید یتکان داد و طبقه  یسر حامد
اش رو به منظره باغ نشسته بود با  یراحت یصندل یآوا که اجازه ورود داد و حامد وارد شد و در را بست.آوا رو

 طرفا؟ نیمد گفت:به به جناب حسابدار....از احا دنید

 !برات دارم آوا خانم یجالب یزایچ-

 !ستیمن جالب ن یبرا ایدن نیتو ا زیچ چیه-

 !کنهیزده ات م رتیح یکی نیمطمئنم ا یول-

را از  ییو صدا دیکش رونیرا ب لشیموبا یآن نشست و گوش یآوا برد خودش رو کیو نزد دیرا کش یصندل بعد
 آن پخش کرد

 (...شو الشیخیب)

---------- 

با هم  روزیاز د میرفتیبه سمت خونه م میبود داشت یکه دست عل میبود دیفر نیماش یغروب کرده بود تو افتاب
 خودش سکوت و شکست نکهیبر قرار بود تا ا نمونیوسکوت ب میزدینم یحرف میشده بود نیسرسنگ

 !؟یفکر کرد دیفر شنهادیخب رو پ-

 جوابشو دادم ادیمن با فر یول دیکه اون آروم پرس نیشدم با ا وونهیحرفش د نیکه با ا یوا

 بزنم یحرف نی! من مجبور شدم همچیخجالت بکش عل-

 !مجبورت کرده بود؟ یزد: اونوقت ک ادیفر اونم

 افتاده بودم!؟ ریگ یچه جور یدونیبود!؟ م یمن اون روز چه جور تیوضع یدونی! تو اصال مدیخب معلومه فر-

در اومد  نیماش یکایالست یکه صدا یو زد رو ترمز جور ابونیو کشوند گوشه خ نیماش عیحرف من سر نیا با
 دیگرد شده پرس ییبرگشت طرفم و با چشما

 !ه؟یافتادن چ ریبود؟منظورت از گ یتو چه جور تییمگه وضع-

! حرف ؟یزد:چرا ساکت ادیرو داشبورد و فر دیشت کوببا م امیچند لحظه شوکه شدم تا اومدم به خودم ب یبرا
 !بزن

 من من شروع کردم به حرف زدن با

 ..جان...فقط یعل یچی...هچیه-



 

 
150 

 ؟؟یفقط چ-

 تونستم رد بشم یبود نم ستادهیوا کینزد یادیز کمیفقط -

 !!نیکه نکرد!؟ راستشو بگو نگ تتیاذ-

 یشدم حاال دار یباز نی!من به خاطر تو وارد ای!؟ واقعا که نوبریکنیم ینجورینه...نه....اصال...اصال تو چرا ا-
 !؟یکنیکردن بازخواستم م یبه خاطر باز

بعد  دیکش قیداد و چند تا نفس عم هیداد و سرشو به عقب تک نییو پا نیماش شهیآروم تر شده بود ش کمی
 ...فتهیب یاتفاق خوامینم...نیکنم!؟من نگرانتم نگ یمعذرت خواه میبه خاطر نگران دیآروم گفت:با

 نیگفت:نگ یبه خودم افتاد که عل نیبغل ماش نهینگفتم و سرمو به طرف پنجره چرخوندم و نگاهم از آ یزیچ
 !؟نجاستیوقته ا یلیخ نهیماش نیا

 گفت:برنگرد یدفعه ا هیبرگردم عقب که  خواستم

 نمیبینم ینیمن که ماش دونمینشستم و گفتم:نم همونطور

 دمید یم یمشک نیماش هی نهیکرد حاال از داخل آ میجلو و تنظ نهیآ

 داره یمشکل دیدونم ...شا ینم-

 نه...احتماال دنبال ماست-

 دنبال ما!؟-

 ادیهم داره دنبال ما م نهیکه ماش میدیو به حرکت درآورد درکمال تعجب د نیتکون داد و ماش یسر

 ما رو گم کنه؟ یکن یکار یخوای؟نمیکن کاریچ یخوایم-

 !میکنینه...مطمئنش م-

 ؟یچه جور-

 !یفهمیحاال م-

 یکنه مدت کاریخواد چ یم یعل نمیو من همونطور ساکت نشسته بودم و منتظر بودم بب شدیم شتریب سرعت
شدم و  ادهیشد منم پ ادهیو سر کوچه پارک کرد و پ نیماش یعل میدیشهر رس نییمحله پا هیگذشت تا به 

 دادینشون م یبه خوب ودشوشهر خ یمیو بافت قد میشدیرد م کیتودرتو و بار یه افتادم از کوچه هادنبالش را
 یمیو قد یدر چوب هی یجلو ی! باالخره علومدیهم داشت دنبالمون م نیجالب بود که راننده اون ماش یلیخ
برداشت و در و باز کرد و وارد خونه  دیکل هیکه کنار در بود برد و از اونجا  یسنگ رینا محسوس دستشو ز ستادیا

 ...میشد

------------ 
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به دست و  لیزنب یسرتاسر کوچه زد جز بچه ها و زن ها یداشت چرخ یکه الغر اندام بود و قد متوسط مرد
 لشیکه در دهانش بود را درآورد موبا یآدامس یداد و صدا نیکالهش را پا ینبود.لبه  یگرید زیبا عصا چ ییمردها

 خارج کرد و شماره گرفت بیاز جرا 

 سالم خانم احوال شما؟-

 و بذار واسه بعد! چه خبر؟ یاحوال پرس-

 یخونه ا هیتو شهر چرخ زدن و بعد اومدن رفتن تو  کمیخانم  یچیه-

 ؟یچه جور خونه ا-

 ..ستیشلوغ ن ادیز هیمیخونه تو محله)...( قد هی-

 ؟یکنیم بشونیتعق یکه دار دنینفهم-

 !راحت...کار جهان حرف نره التونینه خانم خ-

 ست؟ین یمشکوک زیچ یمطمئن-

 ...بله خانم ...امن وامانه-

 ایخب تن لشتو جمع کن ب یلیخ-

 !به چشم خانم...فعال با اجزه یا-

چندتا  اطیاز آب بود اطراف اون ح یخال یحوض بزرگ داشت ول هیبودم که وسطش  ستادهیا یاطیح داخل
از اون  یکیبه سمت  ی.علستادنیو سرپا ا یادیز یو دورتا دورش چندتا خونه که معلوم بود سالها درخت بود

 خونه ها رفت و درش و باز کرد

 !گهیباال د ای؟بیستادیچرا وا-

 کجاست؟ گهید نجایا-

 !خونه امون-

 خونه امون!؟-

 !؟یآره دوستش ندار-

 !؟یعل هیوقت شوخ-

 !ادیخواد...خودش م یوقت نم یشوخ ریبه قول ام-

داخلش قشنگ بود...درسته که  یلیتکون دادم و پله ها و باال رفتم و وارد خونه شدم دهنم باز موند... خ یسر
 رشیج ریج ینشست که صدا یمبل یرو یشده بودن عل دهیقشنگ چ یلیخ یتمام لوازمش ول یبود حت یمیقد

 لیاونجا هم همه وسا کهآشپزخونه کوچولو بود  هیزدن خونه شدم سمت راستش  دیبلند شد منم مشغول د
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نور  یداشت که وقت یرنگ یها شهیبا ش یچوب یاتاق خواب بود ته اتاق پنجره ها هیبودن کنارش هم  یمیقد
سال از عمرش  نیتخت دو نفره بود که معلوم بود چند هیکنار اتاق  کردیاتاق و قشنگ م یخورد فضا یبهشون م

 هیاتاق سمت پنجره ها  نییاتاق بود پا گهیهم گوشه د رامافونگ هیبلند کنارش بود و  هیآباژور پا هی!گذرهیم
کاش  یخونه خوشم اومد و تو دلم گفتم ا یمیقد یاز فضا یلیپارچه ترمه افتاده بود خ هیصندقچه بود که روش 

 دداده بود و چشماشو بسته بو هیسرشو به عقب تک یعل شیهمراهم بود... برگشتم پ نمیدورب

 کجاست؟ نجایا ی...نگفتیعل-

 کنهیمواقع استفاده م نجوریا یکه ستاد برا هیخونه مصادره ا هیجوابمو داد: همونطور

 کار کرد؟ یچ دی...خب االن باهیقشنگ یجا-

 میمونیم نجای...همیچیه-

 ؟یچ یعنی-

 !میدرست کن بخور یزیچ هی!؟ پاشو یسوال نپرس نقدریا شهیجان م نینگ-

 !!!میدرست کنم بخور یزیچ هیگفتم: یدفعه ا هیگرد شده نگاهش کردم و  یچشما با

*** 

آدم از  هیکه به زور چهره  میشد یونیزیتلو دنیسفازش داد و آوردن مشغول د یکه عل ییتزایاز خوردن پ بعد
 م؟یریم ی!؟ پس کمیینجایا یحوصله گفتم:تا ک یداخلش معلوم بود!همونطور ب

 !فردا صبح-

 ؟؟یچ-

 !؟یخوشحال شد یلیاومد رو لبش و گفت:خ یطانیخنده ش هی

 !یلیکج کردم و گفتم:آره....خ لبامو

 !میکن یزندگ جایهم میتون یم ی...اصال اگه تو بخوامیجا بمون نیخوشت اومده گفتم هم نجایدونستم از ا یم-

 !االن نی...منو ببر خونه هممونمینم نجایتو خونه دولت!!؟ بعدشم من ا-

 ریکرد و گفت:شب بخ یا خنده

قراره  نکهینداره مثل ا دهینه فا دمیمدت که گذشت د هیسمت اتاق و من همونطور هاج و واج موندم!  رفت
 رهنشوی...المپا و خاموش کردم و رفتم سمت اتاق آباژور کنار تخت و روشن کرده بود و پمیبمون نجایامشبو هم

اون موقع تنم بود درآوردم و انداختم کنار  اون صندقچه منم مانتوامو که تهم یهم در آورده بود و انداخته بود رو
 یبود ول یمیتخت قد نکهیپتو با ا ریز دمی.خزدمیموهام کش یتو یکش موهامو باز کردم و دست یعل رهنیپ

 !بود،چه زود خوابش برد دهیکه فکر کنم به پادشاه هفتم رس یراحت بود...عل

 موهام فرو کرد یسمت خودش و سرشو تو دیاز پشت دورم حلقه شدو منو کش یبستم که دست چشمامو
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 !یدیفکر کردم خواب-

 !برهیخوابم نم ییتنها گهیچند روزه بد عادت شدم...د نیا ینه...فکر کنم تو-

 ایح یپرو و ب کمی یکنیچشماش زل زدم و گفتم: فکر نم یاهیبه س یکیاون تار یو تو دمیبه طرفش چرخ کمی
 !!؟یدار فیتشر

 ...آغوش عشق شدم میشد که دوباره تسل یچه جور دمیلبام نشست و من نفهم یلبخند لباش رو هی با

 دهم فصل

انداخت ساعت  یرنگش را نگاه یساعت اسپرت مشک ریبود.ام یکیممکن در آن تار یتنها صدا رکیرجیج یصدا
 آب بدم یسرو گوش رمیبمون م نی.رو به سارا کرد و گفت:تو فعال داخل ماشدادیبامداد را نشان م 1:30

 باشه...فقط مواظب خودت باش-

 دیرسیبه گوش م شیپا ریها ز گیحرکت ر یشد صدا ادهیپ نیاکتفا کرد و آرام از ماش یبه تکان دادن سر ریام
پشت  وارید یباال رفت.رو شدیکه در بزرگ گاراژ به ان وصل م یکوتاه واریکرد آرام تر قدم برداردو از د یسع

گاراژ معلوم بود دو سگ در آن اطراف  داخل یشد از آنجا به خوب یکه آنجا را پوشانده بود مخف یدرخت یبرگها
تار از کارخانه متروک ته گاراژ  ییاز آتش نشسته بودند و نما یو دو نفر که دور بشکه ا خوردنیبه چشم م

 رفت نیبرگشت و به طرف ماش نیزم یمشخص بود.آرام رو

 شد؟ یچ-سارا

 !داخل اون کارخونه ته گاراژ نباشه!تازه دوتا سگ هم هست یا گهیدو نفرن...البته اگه کس د-

 ...سگ یوا-

 ؟یترسیاز سگ م-

 !!تازه سروصداشون مشکل سازهترسمیخب معلومه که م-

 مشونیو بزن میپرت کن یجور هیحواسشونو  میتونیم یآره ول-

 ؟یسگا رو بکش یخوایم-

 !دنیم یکه دارن نگهبان گمیدارم!؟ اون دوتا هرکولو م کاریآخه من با سگا چ-

 !؟یحواسشونو پرت کن یخوایم یآها...خب چه جور-

 شو تا بهت بگم ادهیپ-

بود و اسلحه اش را برعکس در دست گرفته بود و به سارا اشاره پنهان کرده  واریدر و د نیخود را ما ب ریام
بلند شروع  ییعقب رفت و چند سنگ به در زد و بعد با صدا یتکان داد و کارش را شروع کرد کم یکرد.سارا سر

 زدن کرد ادیبه فر
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 ...دیکمک....کمک... تروخدا کمک کن-

 دیکش ادیگاراژ زد و دوباره فر یبا سنگ به در فلز دوباره

 ...ست؟؟کمکیاونجا ن یکمک...کس-

*** 

 ؟یشنو ینم ییجعفر تو صدا-

 !زنه هی یچرا...انگار صدا-

 !کمک زنهیآره داره داد م-

 چه خبره؟ نیخب برو بب-

 !ولش کن بابا...به ما چه-

 چه خبره؟ نیبه ما چه!؟پاشو برو بب یچ یعنی-

 !حواسمون به کار خودمون باشه دیآخه ما با-

 !چه خبره نیبرو بب گمیحواسمون به کارمون باشه م دیچون با-

 !چه خبر شده نمیاز دست تو... پس مراقب باش تا من برم بب-

 ...باشه برو-

*** 

انداخت و  نیزم یکه در باز شد و سارا بالفاصله خود را رو خواستیکمک خواستن بر م ادیسارا همچنان فر از
 ...دی..تروخدا کمک کندیکن رفته گفت:کمک لیتحل ییبا صدا

عربده  یو صدا دیسخت به پشت سرش کوب یبا قنداقه اسلحه اش ضربه ا ریرفت که ام شیپ یچند قدم مرد
 .اش به هوا برخواست

کنار در نشست و منتظر  ریشد ...ام کیکلت کوچکش را اماده کرد و به در نزد دیکه شن یادیفر یبا صدا جعفر
 شدیم کتریماند...جعفر هر لحظه نزد

 کله خراب؟؟ یکجا موند-

 هوشیمثل قبل ب یآمد و با ضربه ا نیرا گرفت و مرد با شکم به زم شیپا ریبالفاصله ز ریدر خارج شد و ام از
 شد

 اریب نیسارا زود طناب و چسب و از داخل ماش-ریام
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 ریوسط گاراژ قرار داشتند ام ییهایصندل یکه دهانشان هم بسته بود رو یلشده درحا چیدو مرد طناب پ هر
که داشت را  یچراغ قوه بزرگ ری. ام دیو سارا گوشه شالش را دور صورتش کش دیسرش کش یکالهش را رو

 .گشت دایهو نیحمل ماش یلیآنجا را شکافت.سه تر کیتار یفضا یروشن کرد و نور

 !ه؟یچ گهید نایا -سارا

 !گهید هیلیتر-

 کنن؟یم کاریچ نجایکه ا نهی!منظورم ادونمیم نویا-

 !سوالو دارم نیمنم هم-

 ؟یاز ک-

 !از خودم-

 خب جواب؟-

 !ریبندم ها!عکستو بگ یبس کن سارا!! تو رو هم مثل اون دوتا م-

 !و گفت:بد عنق دیاخم کرد و لب برچ سارا

 چرا دوتا پالک دارن؟ نایگفت: اها عکس گرفت و  یلیرا آماده کرد از تر نشیدورب

 !تنیها گفت: ترانز یلیپالک تر دنیبه سمت او رفت و با د ریام

 بردن بار به خارج از کشور یبرا یعنی-

 داخل کارخونه میبر ایآره..ب-

بالفاصله چراغ قوه اش را  ریشد ام دهیاز همان کارخانه متروک شن یینرفته بودند که صدا شتریقدم ب چند
 یلیاز تر یکیسارا را گرفت و او را به پشت  یبازو عیسر رینفر از دور مشخص شد ...ام کیخاموش کرد ...چهره 

 دیها کش

 دو نفرن!؟ یمگه تو نگفت-

 !داخل اون کارخونه نباشه یدر ادامه حرفمم گفتم اگه کس یآره...ول-

 !؟میکن کاریخب حاال چ-

 !ادیه م...دار سیه-

 تیشد و بزرگ بزرگتر شد تا در نها کینزد هیسا یوقت دندیشن یخودشان را هم نم ینفس ها یصدا یحت گرید
 ایدست سارا را گرفت و گفت:آروم پشت سرم ب ریاز آنها دور شد ام شیگامها یمحو شد و صدا

 ستادندیبشکه ها ا یرساندندکه کنارش پر از بشکه بود.البه ال یواریها عبور کردند و خود را به د یلیکنار تر از
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 رونیب میباال بر نیاز ا دیخب با-ریام

 باال!؟ میبکش واریاز د دیبا یعنی-

 نکردن دامونی.بجنب تا پمیندار یا گهید یچاره -

 ...دیمرد سوم به گوش رس یصدا

 شما و بسته به هم...؟ یتن لش...ک نمیبب ؟پاشویهوشیب ه؟چرایچه وضع نیجعفر؟؟اصغر؟؟ا-

 را در گردن انداخت و گفت: زود باش من آماده ام نشیمرد هول کرد بند دورب یصدا دنیبا شن سارا

از بشکه ها خورد ...بشکه که باال  یکیراه دست سارا به  نیاخر بود ب فیرفتند که در رد یسمت بشکه ا به
سارا  یبازوها عیسر یبا حرکت ری..امدی..سر مرد را به سمت خود کشدیافتاد!غلت نیو سبک...به زم یبود...خال

دهان سارا  یگرفت! دستش را رو رارسارا ق یبشکه ها انداخت و خودش رو نیب نیزم یرا گرفت و او را رو
 !گذاشت و گفت: فقط ساکت باش

 شدیم کتریمرد هر لحظه نزد یپا یرا بست و هر لحظه منتظر حادثه بود...صدا شیچشمها سارا

 ...آقا...آقا رحمت-جعفر

بعد با خود گفت:حتما باد  یرفتن و ماندن مردد شد ول نیب یلحظه ا یبه سمت جعفر برگشت برا عیسر مرد
 .انداختش!به سمت جعفر رفت

 شما رو بسته؟ یشده؟ ک یچ نمیپاشو جعفر پاشو بب-

 .. از ییصدا هیشد  یدونم چ یدونم آقا...نم ینم-

 اونجا باشه!؟ یسمت کارخونه نکنه کس میمغزت بجنب بر یتو سر بصدا؟خاک -

 .سه به سمت کارخانه متروک رفتند هر

!؟ ینشست و گفت:دوستم دار ریام یلبها یرو یو سارا چشمانش را باز کرد لبخند دیکش ینفس آسوده ا ریام
 !یجفتمونو به کشتن بد کینزد ی!؟دختره روانیدوستم دار شیینه...خدا

 هیگر خوادیبا انگشتش آن را پاک کرد و گفت:خب حاال...نم ریشد ام ریاز گوشه چشم سارا سراز یاشک قطره
 میفعال زنده ا یکن

 !؟یکنیشد و آرام زمزمه کرد:سارا...با من ازدواج م رهینگاهش مهربان شد و در عمق چشمان سارا خ بعد

 دیاز عشق و اشک درخش یکیسارا در آن تار چشمان

 !یحرف بزن یدستمو بردارم تا بتون دیبا دیخشبب-ریام

 نجایمنو از ا یدوست دار ی...فقط جون هرککنمیآرام گفت:آره...ازدواج م ییرا برداشت سارا با صدا دستش
 !...ببر



 

 
157 

---------- 

 ایتالیا-ماه بعد.فلورانس کی

 که خواهرش پخته بود در دهان گذاشت و گفت:اووووم فوق العاده است یشکالت کیاز ک یمقدار ماین

 زد و گفت:نوش جان یلبخند نینسر

 ؟یای؟میکنیم کاریگرفتن چ یمهمون هی زابتیو ال ویآخر هفته مت یراست-ماین

 تونم ینه...نم-

 یایم رونیحال و هوا ب نیاز ا کمی...گذرهی...خوش مای؟بیتون یچرا نم-

 ما؟ین هیمن چطور یهوا مگه حال و-

 یگرفته ا کمیرفتن به نظرم  رانی...فقط بعد از اون صحبت راجع به ایچیه-

 االن خوبم یحالم بد بود...ول کمیآره -

 نمتیبیم یپس آخرهفته مهمون-

 امیب تونمینه...گفتم که نم-

 خب چرا؟-

 !رانیا رمی...مستمین نجایچون...چون ا-

 ران؟یا یری؟؟میگذاشت و گفت:چ زیم یرا رو کیبشقاب ک ماین

 شمیم یراه گهیهمه کارامو هم انجام دادم سه روز د رانیا رمیجان،م مایآره ن-

 !ستیمنتظر تو ن چکسیو ه زیچ چیاونجا؟اونجا ه یبر یخوای...چرا منینسر یشد وونهیتو د-

خوام تو آغوش  یخوام لمسش کنم م یم نمیدخترمو بب رمیفقط م رمینم شهیهم یمنم که برا دونمیآره...م-
با دخترم  یو شانسم و برا نمیوطنمو بب گهیبار د هی خوامی...فقط مستیاگه منو پس بزنه...مهم ن یحت رمشیبگ

 بودم امتحان کنم

.با کشدیم یکه خواهرش چه زجر دانستیخوب م مایشست و ن یرا م نیو الغر نسر دیآرام آرام صورت سف اشک
...فقط یموفق باش دوارمیام یگرفت متویخب...حاال که تصم یلیهرش را پاک کرد و گفت:خصورت خوا یدستمال
 فرودگاه خبرم کن یبر یخواست

----------- 

و روبه  رونیاومد ب دیراست رفت داخل اتاقش.فر هیبه اطراف بندازه  ینگاه نکهیبود و بدون ا نییسرش پا حامد
ماه  هیشد خانم کوچولو؟ یو به طرف من خم شد بعد آروم گفت: چ زیم یدستاشو گذاشت رو ستادیمن ا یرو
 فکر کردن!؟ یبود برا یکاف
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لبامو با زبونم تر کردم و گفتم:من عشقمو  دادمیو جوابشو م کردمیفکر م نباریا دیکانالش عوض شد! با نیا دوباره
 !جناب مهندس کنمیآروم و پر گل عوض نم یجا هیبا 

 !ارهیشق هم مچرا؟ باور کن اونجا ع-

 !ارهیآروم و پر گل که عشق هم ب یجا هی دیبر ییمهندس! شما تنها دیهست ییایرو یادیفکر کنم شما ز-

حالت  یدفعه ا هیچرا  دونمینم زدیداشت حال منو به هم م یخم شد عطرش خوشبو بود ول زیم یرو گهید کمی
 !تهوع اومد سراغم

 !...چه با زبون خوش! چه با زورارمیبه دست م خوامیو که م ییزایو گفت:من چ شیشونیپ یاخم اومد رو هی

 یول ییدستشو یرفتم تو عیدهنم سر یتو ادیمعده ام م اتیاحساس کردم االن محتو گهیدفترش د یتو برگشت
 .. چند مشت آب به صورتم زدم و حالم خوب شدفتادین یاتفاق کردمیکه فکر م یزیبرخالف چ

--------- 

 یتو یزیچ هی دخانیفر نکهیا یعنیآوا؟ یچ یعنی نایا یفهمیمبل پرت کرد و گفت:م یکالفه کتش را رو حامد
 !نهیبیم ادیز یهند لمیروزا ف نیآروم و پرگل!فکر کنم مهندس ا یجا هیخواد دختر رو ببره  یسرشه!هه...م

 !میخان وشیبا دار ؟مایهست یحامد...چه خبره؟تو نگران چ ریآروم بگ قهیچند دق هی-

تا آخرش همه  یو انجام بد یمغز فندوق نیسخته آوا...سخته که بدون چون و چرا دستورات ا یدونم...ول یم-
 !قبرستون نهیامونو بفرسته س

 !دماغه یمو یادیقبرستون اون دختره است! ز نهیس رهیکه م یفعال کس-

 ؟؟یک-

 !یمغز فندوق یمنش-

---------- 

 نشست نیهم اکنون در باند فرودگاه به زماصفهان -روم 271 پرواز

 یدست فیبود و ک دهیپوش دیسف یهمراه با شال و شلوار یبلند مشک یمانتو کیکه  یدر حال نیبعد نسر یچند
 یتاکس نیفرودگاه رفت در اول یها یهم در دست داشت بعد از برداشتن چمدانش به سمت تاکس یکوچک

 .گرفت و آدرس منزل سابقش را داد یجا

 یکیجمع شدو خاطراتش  دگانشیکه در حال خشک شدن بود اشک در د یرود ندهیشهر و زا دنیبا د نینسر
که به وجود آمده  یراتیاز تغ دندیبه محل مورد نظر رس یچشمانش نقش بستند.وقت یدر جلو یگریپس از د

شد کوچه ها را  یراه و دیکش نیزم یشد و چمدان را رو ادهیپ ابانیرا بدهد اول خ قیبود نتوانست آدرس دق
 شیکوچه بارا نی...خودش بود...ادیخانه را د نیخشک شده اول اسی یتا بوته ها گذراندیاز نظر م یکی یکی

.زنگ در را فشار داد و ستادیرادر آن گذاشت و رفت ا زشیروز همه چ کیکه  یخانه ا یدر مشک یآشنا بود جلو
 دیچیپ فونیخاتون در آ یبعد از چند لحظه صدا
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 ه؟یک-

 خاتون هم تنگ شده بود یصدا یبرا نینسر دل

 دم در دیاریب فیچند لحظه تشر شهیم-

 ...باشه-

 زد و گفت:سالم خاتون یلبخند نیشد نسر انیدر آن نما یتپل و چادر یدر باز شد و قامت زن قهیاز چند دق بعد

را گشود تا عروس  شی...اشک در چشمانش حلقه بست...دستها کردینگاه م نیو مبهوت به نسر جیگ خاتون
 ...جان نینسر-.ردیسابقش را در آغوش بگ

--------- 

 کردمینم یجز جاسوس یکار چیکه داخلش ه یچند ماه از شرکت نیمرداد ماه بود.بعداز ظهر مثل همه ا آخر
ت سرم حس کردم اول فکر کردم مزاحمه و پش ینیماش بیشدم که تعق یاصل ابونی.از کوچه وارد خرونیاومدم ب

 یدلم افتاد نم یتو یترس هیکردم  شترینکرد سرعتمو ب یکار چینکردم راهمو ادامه دادم اما اون ه یو بهش توجه
 هی رفتمیکه م یابونیخ یول رمیدونستم دارم کجا م ینم ومدیمن م یتونستم درست فکر کنم ...همچنان پا به پا

.پس حدسم درست بود مزاحم دمیکش یگاز داد و رفت. نفس آسوده ا نهیکه گذشت ماش کمی ودیطرفه 
از  یکیبه  دیرسیکه م ابونویخ نیا یگرفتم تا انتها میتصم یبود ول رمهوا گ نکهیگرفتم با ا شیبود...راهمو در پ

 یذهنم خال شدمیرخت رد مد هی هیسا ریاز ز یو گاه داشتمیرو قدم برم ادهیپ یبرم .تو ادهیمرکز شهر پ یابونایخ
 یها طرهق دمیمورد نظرم رس یبه جا گهیذهنم نبود! د یتو یفکر چیحال ه نیو ع کردمیبود...انگار که فکر م

که از صبح به سراغم اومده بود دوباره داشت حالمو بد  یو حالت تهوع کردمیغرق و پشتم احساس م
طرف شونه ام برداشت و به حالت کج گردنم  هیبلندم و از  فیبرم خونه ک یگرفتم با تاکس می...تصمکردیم

رد  ابونیخواستم از خ یبرداشتم و زدم به چشمم م مویآفتاب نکیچشمم بود ع یآفتاب تو یزیانداختم ت
توجه ام و جلب کرد  ومدیکه از روبه رو م ینیماش یسرعت باال دمیرس ابونیبشم...قدم برداشتم و تا وسط خ

 نکیع یدود شهیش یخورد و انعکاسش تو نیماش اهیبه رنگ س دینور خورش شدیم کینزد ...با سرعت به من
گرفتم بدوم  میلحظه تصم هی یکرده بود تو خکوبیمنداشتم ترس منو سرجام  یریگ میمن نشست.قدرت تصم

و آسمون احساس کردم بعد  نیزم نیلحظه آخر خودمو ب یشده بود تو رید یاز کنارم گرفتم دستم ،ول فمویک
نتونستم  یپرت شدم. از شدت شوکه شدنم حت نیزم یرو نیخوردم و از عقب ماش نیماش یکه رو یهم غلت

وجودم کنده  یتو یزیلحظه احساس کردم چ هی یشدم تو دهیکوب نیزم یسرم بود که رو یرو فمیبکشم ک غیج
 یکیو تار یاهیجز س یزیچ گهیبدنم حس کردم و د و اطراف سرم و یعیما یگرم دمیاستخوانامو شن یشد و صدا
 ...نشد بمیمطلق نص

احساسش را  کردیاتاق عمل نگاه م یا شهیدر ش یبود و به عالمت بزرگ ورود ممنوع رو ستادهیراه رو ا وسط
نگاه  ی...نگراننیاز دست دادن نگ ی...نگرانیو نگران یفیجور بالتکل کیتوانست درک کند... یخودش هم نم

 ...سارا یپاسخ به اشک ها ایحاج رسول  یکردن به چشم ها

 یطول و عرض راه رو را ط ینشسته بودند و عل وستهیبه هم پ یها یصندل یو سارا دو طرف راه رو رو ریام
بود...سرش  یجراح غیت ریتصادف کرده و حاال او ز نیبا او تماس گرفتند گفتند که نگ شیساعت پ کی کردیم
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سرش را بلند کند حاج رسول با  دراه رو باعث ش یاز ابتدا ییگامها یصدا شمردیرا م شید و قدم هابو نییپا
 ستادندیا یدو طرف عل یو سارا بلند شدند و با فاصله ا ریامد ام یاما محکم به طرفشان م مهیسراس ییقدم ها
 حاج رسول دوخته شد نیاما شرمنده و گناهکار به چشمان نمناک و خشمگ ینگاه عل

طرف خم شد و بغض  کیصحبت به او نداد سرش به  یبرا یحاج رسول که به صورت او نشست مجال یلیس
 ...و پرنفوذش یاحساسش نم اشک شد در چشمان مشک

که داشتم  یوقت ستیعهد تو ن یجواب وفا نی، ا ستیمن به تو ن نانیجواب اعتماد و اطم نیا-رسول حاج
 دادمیتت مجگرگوشه امو دس

 ریافتاد و ام یصندل یرو حالیسارا ب ستادیگذشت و در مقابل در اتاق عمل ا ینگفت و از کنار عل یگرید زیچ
 ..قیزد و گفت:نگران نباش رف یعل یبر شانه  یو سارا ماند.دست یحال عل نیمردد ب

 .نزد سارا نشستهم  ریسرش را تکان داد و به دنبال حاج رسول به سمت در اتاق عمل رفت ام یعل

کنار صورتش سرخ  یانداخت که حاال کم یرسول حضور او را پشت سرش حس کرد برگشت و به او نگاه حاج
 شده بود

 ...حاج آقا شما-یعل

 منه یزندگ یتنها دختر منه و همه  نیکه نگ یدون ی...تو مینگو عل یچیساکت باش...ه-

 ...منه یایشماست...همه دن یانداخت و آرام گفت:اگه همه زندگ نییسرش را پا یعل

 !بعدشم گردن خوته یچون اتفاقا فتهین یاتفاق اتیدن یپس بهتره برا-

 .انگشتانش چرخاند نیزرد رنگش را در ب یا شهیدانه ش حینشست و تسب یصندل یبود رو یکه عصبان یحال در

قدرت دعا  یبود حت یدورتر از انها مشغول قدم زدن شد ذهنش خال یاما تاب و توان نشستن نداشت کم یعل
 .کردن هم نداشت

 ختیریصورات اشک م یو از پهنا دادیرا در هوا تکان م شیچادرش باز بود و دستها یکه جلو یدر حال خاتون
که همراه  یگریاز کنارش عبور کرد و به طرف در اتاق عمل رفت زن د یشد بدون توجه به عل کیبه آنها نزد

 و نگاهش را به چهره حاج رسول دوخت ستادیخاتون بود وسط راه ا

 را گرفت شیبازو ریکه حاج رسول ز کردیم هیاتاق عمل گر یا شهیبه در ش دهیچسب خاتون

 دینیبش دییایخاتون...خاتون خانم ...ب-

 نشست یصندل یپسرش سپرده بود رو یکه خودش را به دستها یدرحال خاتون

 به سر دخترم اومده؟ یده رسول؟ چش یچ-

 ...راننده زده و در رفتهستیمعلوم ن یزیدونم خاتون...فعال که چ ینم-

 ...خودت رحم کن...به دخترم رحم کن ایخدا ازش نگذره...خدا-
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با  یبیکرد به نظرش شباهت قر یکه تمام حواسش به حاج رسول بود نگاه م یبود و به زن ستادهیا یکنار یعل
از  یاطالع چیاالن در حال عمل است و او ه نکهی...با تصور ادیپر کش نینگ یلحظه دلش برا کیداشت. نینگ

 یاشنا در انتها یفرد دنید باچرخاند و  یوضعش ندارد قلبش فشرده شد و نگاه از زن گرفت.حاج رسول سر
و  یکه گذر زمان هم نتوانسته بود جوان یزن یراه رو با تعجب برخواست...جلو رفت و رو به رو یها یصندل

 یتوفاوت یزود نگاهش رنگ ب یلیخ یول دیرا کاو نینگاه نسر ینگاهش با ناباور ستادیا ردیاش را از او بگ ییبایز
نگاه او از شوق  یول دیفهمیرسول را خوب م ینگاه ها و حرفها یهم معن زهنو نیگرفت و لحنش سرد شد...نسر

 حال حرف حاج رسول او را لرزاند نیرم... با ابود و از عشق گ زیلبر

 !نمتیبب گهیتوقع نداشتم د-

 !هنوز کشور منه نجایبوده حاج اقا! ا جایگرفت و گفت:توقعت ب تفاوتیب یهم احن نینسر

 !یاز کشورت بگذرون یا گهید یاوقاتتو جا یپس بهتره بر-

 نمیکجا وقتمو بگذرونم...اومدم دخترمو بب یکه تو بهم بگ ومدمیهمه راه ن نیا-

 !؟یهم دار یدخترت!؟مگه تو دختر-

 !؟ستمی!؟من مادرش نستیدختر من ن نینگ یبگ یخوای! نکنه مه؟یچ-

 !یو بر یکردیاگه دختر بود و تو مادرش ولش نم-

 !یکه نذاشت یتو بود نیزدم تا اونو با خودم ببرم...ا یمن ولش کردم!؟ من که به هر در-

 !شهیو بزرگ م ادیبار م یچه جور ایتو باشه اونم اون سر دن شیاگه پ دونستمیچون م-

 !پشت در اتاق عمل منتظرش بمونم دیحال و روزش...با نهیشده!؟ ا یتو بوده چ شیهه...مثال االن پ-

 !هینجوریکه اوضاع ا یبرگشت یسال وقت 18بوده...بعد از  اریشانس با تو  شهیجالبه...هم-

 ...برمشیمونه مطمئن باش با خودم م ینم ینجوریاوضاع ا گهید یول-

 ...بخوا نیمن فکر نکنم که نگ یول-

 ...شدیبرد که از آنجا خارج م یدکتر یشدن در اتاق عمل توجه همه را به خودش جلب کرد و نگاها را به سو باز

 ادداشتی یزیکه دستش بود چ ینده ابه تن داشت و در پرو یبه سمت دکتر رفتند که روپوش سبز رنگ همه
 نیکه دورتادور او را گرفته بودند گفت:شما همراه ا ی.پرونده را به پرستار همراهش داد و رو به افرادکردیم
 د؟یماریب

 بله دکتر...دخترم چطوره؟-رسول حاج

 یداخل یزیخونر هیبه سرش وارد نشده... یدیبوده که ضربه شد نجایا یخداروشکر عملش خوب بود...خوب-دکتر
 ستین ی...مشکلشهیکه خوب م یو شکستگ
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گفت:البته متاسفانه بچه سقط شده که بنا  نباریرا برداشت و ا نکشیکه دکتر ع دندیکش ینفس آسوده ا همه
 !!!ی  عیکه وارد شده طب یبر ضربه ا

شد و  کیمتعجب تر از همه به دکتر نزد یبرگشتند عل یاز حرف دکتر شوکه شدند و به طرف عل همه
 ...که دیگفت:بچه؟؟!کدوم بچه!؟دکتر شما مطمئن

 ؟یشما همسرش-دکتر

 بله-یعل

 دونمیباردار بودن...درضمن من م مهیماه و ن کی! خانم شما حدود ینداشت یشما حتما از وجود بچه اطالع-دکتر
 !کنمیو عمل م یکه سه ساعته دارم چه کس

 که به آنها وارد شده بود تنها گذاشت یرفت و همه را در شوک دکتر

بار از خجالت  نیفرستاد ا رونیکه پشت سرش بود رها کرد و نفسش را ب یصندل یخودش را رو یبا ناباور یعل
سالن را  نیسالم بود آرام شده بودند نسر نینگ نکهیکرد.همه از ا یحاج رسول و خاتون نگاه نم یدر چشم ها

به دست و صورتم بزنم جمع سه نفره  یآب رمیترک کرد و حاج رسول هم به دنبال او رفت.خاتون هم به گفتن م
او گذاشت و  یبر سر شانه  ینشست و دست یکه بر لب داشت کنار عل یبا لبخند مرموز ریآهنا را رها کرد.ام

 !!ادهی...وقت واسه بچه دار شدن زقیگفت:حاال غصه نداره رف

 !ریام ستین یوقت شوخ-یعل

سفره عقد وگرنه  یپا نیبود که به زور نشست یعقد صور هیخوبه  کهیکدومه!؟آخه مرت یشوخ ینه جون عل -ریام
 !!یدیرسیبه نوه هاتم م اتیتا آخر عمل

 !کننیحتما نوه هامون تمومش م میو طولش بد میگاف بد اتیعمل نیا یتو نقدریاگه ما ا-یعل

 ستادیکنارش ا یآمد عل رونیآن بود ب یرو نیکه نگ یبرخواست و همزمان در اتاق عمل باز شد تخت شیجا از
 ژنیبود که ماسک اکس نیخشک شده نگ یلبها دهیو رنگ پر دیشد نگاهش به چهره سف یو همراه تخت راه

ر تنها گذاشت تا وارد بود و بعد او را در آسانسو نیآسانسور همراه نگ کیصورتش قرار گرفته بود. تا نزد یرو
 .بخش شود

---------- 

اول فکر کردم  دمیفهم یاز اطرافم م ییو نجواها ییصداها هی شمیکردم کم کم دارم متوجه اطرافم م احساس
بزنم  یحرف ایتونستم چشمامو باز کنم  یبعد دردو هم حس کردم و مطمئن شدم که هنوز زنده ام.نم یمردم! ول

 ی.باالخره بعد از مدتیخبر یو ب اهیس یایو باز هم دن شدمیحال م یخبره دوباره ببفهمم چه  خواستمیتا م
 هیچرخوندم و نییاطراف پلکامو به پا یدینور بود و سف دمیکه د یزیچ نیپلکمو باز کردم اول ی.موفق شدم و ال

 کیپنجره کوچ هیبود و  دیسف وارشیاتاق که در و د هیبود چشمامو کامل باز کردم  ی...به هر زحمت دمید یآب زیچ
که  یسرم،سرم یخودم بود و باال یکه رو یرنگ یآب یشده بود.روتخت دهیپرده کرم رنگ پوش هیداشت که با 

.دستمو تکون دادم کردمیحس م مینیب یاشو تو لهیکه م یژنیدستگاه اکس یو صدا شدیقطره قطره وارد رگهام م
 ساسکمرم و پاهام اح یگچه! تو یدست چپم تو دمیدم ددست چپم تکون نخورد خوب که دقت کر  یانگشتا یول
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لحظه  هیاونجا من بودم  ضیاون اتاق نبود تنها مر یکس تو چیتشنه ام بود ه یلیو خ کردمیم یدیدرد شد
کنارم بود. هوش و حواسم سرجاش بود  یکه عل خواستیگلوم آورد و چقدر دلم م یبغض تو ییاحساس تنها

کردم  یو بسته کردم و سع بازتونستم حرف بزنم دهنمو چند بار  ینم یتمام اون تصادف و به خاطر داشتم ول
 کیپرستار اومد داخل بهم نزد هیو صدا بزنم که در باز شد و  یتالشم جواب داد خواستم کس ادیازش درب ییصدا

 شد و با تعجب نگام کرد

 ...پلکاتو تکون بده یشنوی...اگه صدامو میش اومدبهو-

 ...جاب باز و بسته کردن چشمام دهنمو باز کردم و ناخداگاه گفتم:آ...آب به

پوش اومد داخل دکتر  دیمرد سف هینگذشت که با  یلیبگه از اتاق خارج شد خ یزیچ گهید نکهیبدون ا پرستار
 کرد نهیشروع به معا ستادویرم اداشت کنا یبود و چهره مهربون انسالیم بایتقر

 ؟یسردرد هم دار-دکتر

 ..رهیگ یزحمت جوابشو دادم:آ...آره..کل..بد...بدنم...در د م به

 ...یداشت ینی...تصادف سنگهیعیخوب طب-

پرستار برگشت و سرممو  قهیکرد اتاق و ترک کرد بعد از چند دق ادداشتیکه گفت و پرستار  یاز سفارشات بعد
 آمپول زد هیعوض کرد و داخلش 

 امروز...چند شنبه است؟-

 گفت:چهارشنبه دادیهمون طور که کارشو انجام م پرستار

 ه؟یاالن...چه ساعت-

-10:30 

 گه؟یشـ...ب د-ُ 

 یخواب یم یریگیخب معلومه دختر خوب،شبه!االنم راحت م-

بودم!کم کم  هوشیب یمن دو،سه روز یعنیشنبه بود، کیادف کردم که تص یروز ادمهیرفت. رونیاتاق ب از
 .فرو رفتم یخبر یعالم ب یهم افتاد و دوباره تو یچشمام رو

خاتون گره  سیدوباره چشمامو باز کردم نگاهم با نگاه خ دیرسینفر به گوشم م هی یقوربون صدقه ها یصدا
 چشمامو باز کردم شروع کرد دیخورد تا د

 ...شکرت ایقوبونت بره خاتون خدا یجان...اله نینگ یشد داریب-

 یخوب- دیبوس مویشونیپ یبود دستمو گرفت و خم شد رو ستادهیچرخوندم بابارسول کنارم ا سرمو
 ؟یحرف بزن یتونیباباجان؟م
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 شهیهمکه  ییلبخند مهربون زد از اونا هی...خوبم...ییخشک بود...لبمو با زبونم تر کردم و گفتم:خوبم بابا دهنم
 ریام یدسته گل اومد داخل و بعدشم صدا هیمخصوص بابارسوله! در اتاق باز شد و  گفتمیم

خانم حال شما؟ خدارو  نیروشن! سالم...سالم جناب سرهنگ عرض ادب و ارادت...سالم نگ یچشم همگ-ریام
 .مینیب یو سالم م حیصد هزار مرتبه شکر که دوباره شما و صح

 و سالم!؟ حیصح یگیوضعش باشه م نیکه ا یسارا اومد:تو به کس یپشت سرش صدا از

 !خودشو انداخت بغلم یدفعه ا هیبه من رسوند و  خودشو

 کردم؟یم کاریمن چ فتادیبرات م ی...اگه اتفاقیجون...قوربونت برم...خداروشکر که خوب نیفدات شم نگ-سارا

ساراجان  گهیکه خاتون بلندش کرد و گفت: بسه د زدیحرف م هیاز چشماش رون شده بود و همونطور با گر اشک
 .یزنیزار م ینطوریدور از جونش نمرده که ا نیحاال نگ

 کمیو  کیشد.سارا اومد نزد ینم یول رمیو بگ یاز اولش خواستم سراغ عل زندیبودن و حرف م ستادهیا همه
بودمش؟!اونجا  دهیچرا تا حاال ند بهی!!عجدمیو کنار در د یتخت و باال آورد چشممو اطراف چرخوندم که عل

چشماشو  یاون فاصله هم غم و ناراحت از کردیداده بود و نگاهم م هیتک واریاومد جلو؟به د ینم کرد؟چرایم کاریچ
و شلوغ  نجایداخل اتاق اومد و گفت:چه خبره ا یدونم چرا فاصله گرفته بود پرستار ینم یبفهمم ول تونستمیم

 .که وقت مالقات هم تمومه دیی..بفرما دییبه استراحت داره...بفرما ازیشما ن ضید؟؟مریکرد

 کنار تخت و نشست دیو کش یهمه رفتن و سارا داخل اتاق موند که مثال همراه باشه صندل باالخره

 !!؟یبگ یندار یزیچ نکهیا ای دیماریب یخانم حرف نزدنتو بذارم پا نیخب نگ-سارا

 مثال؟ یچ-

 !یب حرف بزنخو یتونینه...پس م-

 .....مگه قرار بوده الل بشمکمیخب...-

 !رسمیخودم حسابتو م یکلک! حاال بذار خوب بش یا ی!ولیخوبه که هنوز زبونتو دار-

 !یگیم یفهمم چ ینم-

 !یفهمیآره خب...بعدا م-

 یسع کردیم تمیداشت اذ دمیفهم ینم لشویکه هنوز دل یآوردم درد کمرم و اوضاع بد یسارا سردر نم یحرفا از
 شده بود؟ ی...چیبشم و گفتم:سارا...عل الشونیخیکردم ب

 اون گوشه کز کرده بود!؟ یچه جور یدید ی...طفلیآخ-

 آخه چرا؟-

 !از خجالتش دراومده یحساب یچون بابارسول جناب عال-
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 !سارا...جون من درست...حرف بزن-

با دامادش  یبگو مگو حساب هیحاج آقا اومد  یعمل بود!تو که تو اتاق اریبه خودت فشار ن ادیخب...تو ز یلیخ-
 !دیهم رس یکیزیکرد.تازه کار به برخورد ف

 !؟هیچ گهی...دیکیزیسارا!؟برخورد...ف یچ یعنی-

 !!جانانه نثار دامادش کرد یلیدونه س هیکه حاج آقا  نهی!؟منظورم اهیچ یکیزیبرخورد ف یدون یتو نم یعنی-

که باور نکردم که گفت:به  دیام فهم افهیکنه!؟از ق یکار نیبابا همچ دیباور نکردم.چرا با گفتیکه سارا م یزیچ
بهش  شیدو روز پ ومدیجلو ن یعل نمیبه خاطر هم هیعصبان یلیخ ی!حاج آقا از دست علگمیراست م نیجون نگ

 ...وگرنـ ادین نیسر نگ ییگفت بهتره بال

اومد داخل سارا بلند شد و به سمت در رفت  یحرفشو نزد و در باز شد عل هیکه به در اتاق خورد بق یضربه ا با
 ...رفت رونیو با گفتن فعال از اتاق ب

سارا نشست و نگاهم کرد.دستمو که سرم بهش وصل بود  یقبل یشد و جا کیدر و بست و به تخت نزد یعل
 !باشهآروم بود انگار که بغض داشته  یلیصداش خ دیدستش گرفت و بوس یآرم تو

 ؟؟یخوب-

 حرکت پلکام جوابشو دادم با

 !؟یباهم حرف بزن یخوایکه نم یکنیفکر م یتو هم مثل حاج-

 ...نه...نه..معلومه که نه-

که صورتم  دیصورتم کش یو دوباره بهم نگاه کرد...دستشو رو دیکش قینفس عم هیلحظه بست و  هی چشماشو
 .کبود شده باشه یصورتم زخم یرو دیمطمئن بودم که با یبودم ول دهیند نهیآ یاز درد جمع شد خودمو تو یکم

 ؟یچرا بهم نگفته بود-

 ..م؟گفتـیم دیبا ی...چـیچ-

 !؟ینگفته بود یزیبچه! چرا درباره بچه چ-

 بچه!؟کـ...دوم بچه؟-

 !؟یدونست یخودتم نم یعنی-

 ؟یزنی...حرف مـیچ یدرباره -

 !!درباره بچه امون-

 !!نینگ یآوردم که دوباره گفت:تو باردار بود یگرد شد..بچه امون...اصال از حرفش سردرنم چشمام
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 یآخ بلند گفتم.عل هیبکشه و  ریت دایشدم که باعث شد کمرم و سرم شد زیخ مین یدفعه ا هیحرفش  نیا با
 تخت خوابوند یهراسون دو طرف بازوهامو گرفت و منو دوباره رو

 یتکون بخور دی؟نبایکنیکار م یچ-

 ......آ رهی...کنـی...می...شوخی..داریعل-

 !؟تیموقع نیا یتو یچه شوخ زمینه عز-

 هیرفت و چند لحظه بعد با  رونیو ب دیفهم یعل شهینفس نفس افتاده بودم و احساس کردم حالم داره بد م به
صورتم  یکه رو ییدوباره کنارم نسشت و آروم موها یکرد و رفت.عل قیآرامبخش تزر هیپرستار برگشت برام 

ست...بهش فکر نکن...فقط زودتر یمهم ن گهی...دگفتمیم ینطوریا دیبود و کنار زد و گفت:ببخش نبا ختهیر
 ...خوب شو

راه رفتن مشکل داشتم و دست  یتو یبودم باالخره مرخص شدم البته هنوز کم مارستانیکه ب یبعد از چند روز
 یهم رانندگ یشدم بابا خودش جلو نشست و عل نیسوار ماش یگچ بود! با کمک بابا و عل یچپم هم کامل تو

شدم خاتون  ادهیپ نی...از ماشمیدلخور بود...چشمامو بستم تا به خونه برس یهنوز بابا از عل نکهیمثل ا کردیم
 شدمیرد م یداشتم از کنار عل یم بغلم کرد و کمکم کرد برم داخل خونه وقتبا اسپند ازمون استقبال کرد و سارا ه

 !!مبارک دهیخان قدم نو رس یگفت:خب عل ریکه ام دمیشن

! دمیخجالت کش یکل دمیاونا متوجه نشدن که فهم نکهینگفت منم با ا یزیتکون داد و چ یو سر دیخند یعل
تصادف  نیو با ا کردهیوجود من داشته رشد م یموجود کوچولو تو هینبود که  یخودم باور کردن یراستش هنوز برا

 یچ اتیادامه عمل فیتکل دادیادامه م شیگاگه قرار بود اون موجود کوچولو به زند دونستمیرفته،هنوز نم نیاز ب
رفتنش ناراحت  نیاز ب یو برا خواستمیخواست خدا بوده...هرچند ته دلم اون موجود کوچولو رو م دی!؟شاشدیم

هم اومدن داخل  هیمبل نشستم بق هی یخونه تنگ شده بود رو یداخل خونه دلم برا میفکرا رفت نیبودم...با هم
 یسالم کردن کس یبه وجود اومده بود که وسط اون همه همهمه صدا ییسروصدا و زدنیهمه حرف م بایو تقر

 همه رو ساکت کرد

 سالم-

 هیدقت کردم چقدر آشنا بود...چقدر شب شتریهم سن و سال مامان سارا ب بایزن تقر هیروبه روم نگاه کردم  به
ام از درد جمع بشه و با  افهیبلند شدم که باعث شد ق یدفعه ا هیاون بودم!  هیهم من شب دیش ایمن بود...

 !ـنیگفتم:نـسـر یبلند یصدا

 اومد جلو یلباش نشست و کم یرو یمحو لبخند

 مامان و از زبونت بشنوم منم توقع نداشتم کلمه-نینسر

اومده بود؟ اصال چرا اومده بود؟شوکه شده بودم...هم خوشحال  یکرد؟کیم کاریچ نجایا نیشد ا یباورم نم اصال
و سارا همزمان  یآروم راه افتادم برم سمت پله ها که عل گرانیبدون توجه به د نمشیبب خواستمیبودم هم دلم نم

 دیبذار حتمتنها باشم...را خوامیکنار و گفتم:م دمیاومدن طرفم خودمو کش
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مادر داشته  خواستیمنم دلم م دمیتختم و دراز کش یرفتم رو دمیرفتم باال و به اتاقم رس یها رو به سخت پله
قبولش  تونستمیدارم...االن نم ازیکه بهش ن کردمیکه با تمام وجودم احساس م ینه االن...وقت یباشم...ول

 دمیباز و بسته شدن در و شن یدم صدایسرم کش یگرفت پتو رو رو شیقطره راه صورتمو در پکنم...اشک قطره 

 نمتیخوام بب ینم رونیداخل؟ برو ب یایبهت اجازه داد ب ی...کرونیبرو ب-

 ؟یخانم ینیبب یخوایمنو هم نم-

 هیگذاشت و با  زیم یکه دستش بود و رو یآب وانیو اومد کنارم نشست ل نییپا دمیبود پتو کش یعل یصدا
 دستمال صورتمو پاک کرد

 ش؟ینیبب یخوایچرا نم-یعل

 !داشته باشه حیبه توض ازین کنمیفکر نم-

 !...اون مادرتهنینگ-

 ...ستینه...ن-

 ؟یاونو انکار کن یتون یتو نم-

 !تونم اونو رها کنم...حق دارم انکارش کنم یاون منو رها کرد و رفت...منم م یتونم!وقت یم-

 ...حقـ نیا نینگ-

 ......لطفا تنهام بذاریبسه عل-

آب داد دستم و گفت: قرصاتو بخور و  وانیدارو هامو در آوردو با همون ل فمیتکون داد و از داخل ک سرشو
 .استراحت کن

بخواب...من دوباره بهت سر  ریو گفت:راحت بگ دیپتو رو روم کش یبچه خوب داروهامو خوردم و عل هی مثل
 زنمیم

 .رفت رونیزدم و اونم از اتاق ب یجون مهین لبخند

شدم چشمامو باز کردم و سارا و  داریموهام ب یرو یکیشده بود که با نوازش دست  کیداخل اتاق تار یهوا
 !قوم منتظر پرنسسن هیشدم گفت:ساعت خواب!؟پاشو..پاشو که  داریب دید یوقت دمیسرم د یباال

 دم؟یشدم و گفتم:چند ساعته که خواب بلند

 !!ادیهم بلند شد و به طرف کمد رفت و گفت:ز سارا

 !هم خوبه یلیبابا..خ گه؟آرهیرو بپوش...خوبه د نایا ایو گفت:ب دیکش رونیب یو توس یصورت کیدست تون هی

 !برم حموم خوامی...مخورهیسارا من حالم از خودم به هم م یوا-

 حموم!؟ یبر یخوایمنتظرن اونوقت م نییپا گمیمحموم!؟االن!؟دارم -
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 ...خب آخه-

 !میبه حالش بکن یفکر هیبا خاتون  یصبر کن دی...بایتون یآخه نداره...تازه با اون دستت که نم-

با سارا بود لباسارو ازش گرفتم و مانتومو که هنوز تنم بود درآوردم سارا اومد کمکم و خواست لباسمو در  حق
 !؟یکنیم کاریچ یاو یکه گفتم:او ارهیب

 !یتونیدست چالقت که نم نی...با اکنمیوا چته!؟خب دارم کمکت م-

 تونمی...خودم م خوامینم-

 !نمیخب خودت لباستو عوض کن بب نیا...آفر-

 !رونیخب تو برو ب-

 !؟یکشیم ه؟خجالتیچ-

 !خب آره-

 کمکت!!؟ ادیب یبگم عل یخوایم یکشی...خب اگه از من خجالت میآخ-

 اینسشته بودن گو ییرایپذ یهمه تو نییپا میسارا لباسامو عوض کردم و با هم اومد یها یخنده و شوخ با
 !بودن یامشب همه شام مهمون حاج

روبه روم نشسته بود. نگاهش کردم که داشت نگاهم  یحرفا از سر گرفته شد عل میو نشست هیبق شیپ میرفت
 ؟یلب گفت:خوب ریآروم ز کردیم

 همنطور جوابشو دادم:خوبم منم

بعد شام دوباره  رمشیبگ دهیناد کردمیم یبود با تمام قدرتم سع نینسر رهیخ ینگاها کردیم تمیکه اذ یزیچ تنها
 دارو هامو خوردم و باعث شده بود کسل بشم

 ؟یتو اتاقت استراحت کن یبر یخوایدخترم؟م ستیحالت خوب ن-نینسر

 تفاوت باشم یتونستم نسبت به لحنش ب یجو و دوست نداشتم و نم نیا ساکت بودن و من اصال همه

 !من حالم خوبه-

 ...ـیدخترم اگه احساس م-

 !خانم ستمیمن دختر شما ن-

 !صدام کن نیخانم!؟حداقل همون نسر-

 صدات کنم!؟ یکه مامان یندار ه؟توقعیچ-

 ...که مادرتم توقع ندارم ینه...ندارم...من-
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وقت  چی...همراهشه...تو هکنهیکه بچه اشو بزرگ م یکس یعنی...مادر یستی... شما مادر من نیستینه ن-
 ...ینبود

 ...نبودم...قبول...اومدم که جبران کنم-

 کردنیمبل بلند شدم اونم بلند شد همه ساکت بودن و ما رو نگاه م یرو از

 !؟یاومد رید کمی یکنینم ؟فکریهه...جبران کن-

 ستین ریهنوزم د یه تو بخواجان اگ نینگ-

 ندارم یازیبهت ن گهی...چون درهیهم د یلی..خرهیچرا د-

 یرو یکی یکیدلم بود که حاال داشت  یحرفا تو یلیکرده بود...خ ریگلوم گ یتو یرفته بود باال و بغض بد صدام
 اومد یزبونم م

 ...فرصت بده هیجان به من  نینگ-

هست که مامان  یکس شهیهم نکهیمادر داشته باشم؟فرصت ا نکهیا ؟فرصتیفرصت؟مگه تو به من فرصت داد-
 ؟یخوایازم فرصت م ؟حاالیفرصتا و ازم گرفت نیکه باهاش دردودل کنم؟تو تمام ا یصداش کنم!؟کس

باهاش برخورد کنم جلو تر اومد  ینطوریفکر کنم توقع نداشت که ا کردیو با تعجب به من نگاه م ختیریم اشک
که  ییهمون جا یخانم! شما بهتره برگرد یوگقتم:اشتباه اومد دمیکه خودمو عقب کش رهیتمو بگو خواست دس

 !خاتون بوده ردک یمادر و باز هیمن نقش  یکه برا ینداشتم...تنها کس ی...من مادریبود

 آوردم ای...من مادرتم من تورو به دننیحرفو نزن نگ نیا-

عمر حسرت مادر داشتن و به  هیتا  یچرا نموند ؟پسیآورد ایدن منو به ؟فقطیو بزرگم کن یپس چرا نموند-
 ؟چرا؟؟یداشتم نبود ازیکه بهت ن ییدوش نکشم!؟چرا وقتا

 برم دستمو گرفت خواستمیم یما نشسته بود بلند شد و وقت نیبه هق هق افتاده بودم بابا که ب گهید

 !کن یمعذرت خواه ؟ازشیچه طرز حرف زدن با مادرته!؟اصال درست صحبت نکرد نی! انینگ-بابارسول

 یکه در حق من و خودش ظلم کرده بود معذرت خواه یاز زن خواستیبابا بود!؟از من م نیا دم؟یشنیم یچ
 کنم!!؟

 !وجود داشته باشه یمعذرت خواه یبرا لیدل کنمی!منم فکر نمستیاون مادر من ن-

 !کرده باشم تتیطور ترب نیا ادینم ادمی!یباهاش درست برخورد کن دیاوم مادر توئه و تو با یواچه نخ یچه بخوا-

 ...که من و شما و ول کردو هیزن همون نیشما چتون شده بابا؟ا-

ممکن بود...وجود  ریشده بود برام غ ینطوریبابا چرا ا نکهیبابا باال اومدو من ناخداگاه چشمامو بستم تصور ا دست
 یعل یو بعد هم صدا دیکه منو پشت خودش کش یو جلوم احساس کردم و بعد هم دست یکس
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 !فتهیب یبار به خودتون قول دادم نذارم براش اتفاق نیحاج آقا آخر دیببخش-

شد که چشمام  یچ دمیبه طرفم برگشت و من نفهم یمبل افتاد عل یهمون جا رو نیو نسر اطیح یرفت تو بابا
 ...حال شدم یوشش بآغ یرفت و تو یاهیس

 ازدهمی فصل

که دل منو به  کردیتالش م یلیخ نیگذشت به گچ دستم عادت کرده بودم همونطور به وجود نسر یروز چند
 یم یعل یمدت شرکت نرفته بودم ول نیا یشد!تو یکه مادرم بود فتح نم یاون یدل من برا یول ارهیدست ب

 یو سارا هم به کارا ری!امکتبرگردم شر  تونمیخوب شدم دوباره م یگفته که وقت دیمثل قبله و فر زیگفت همه چ
 نیکرده و قرار شده بعد از ا یازش خواستگار ریکرده بود که ام فیسارا برام تعر یحت دادنیخودشون ادامه م

به  کردمیاتفاقات فکر م نیاتاقم بودم و به همه ا یدرست بشه.تو زیو همه چ انیبا خانواده اش ب اتیعمل
 یگفت که از باال بدجور یم یعل دهیاالن پنج ماهه که طول کش یماهه تموم بشه ول کیکه قرار بود  یاتیعمل

 .میموند یم دیمنتظر عکس العمل فر دینبود با یخب چاره ا یتحت فشاره ول

--------- 

 !انجام بده؟ یچه کار قایکه دق خوادیشما و موکل بنده م سیرئ نیا یغالم یخب آقا-

 ...جناب حکمت قبال هم که عرض کردم خدمتتون-

 !؟دیکار کن یچ دیبه نام شما تا شما بتون اریوکالت نامه تام االخت هیبله..بله...-

مجرب و خبره مثل شما  لیوک هی لهی، خواستن که من به وس ستنین رانیخودشون ا شونیتجارت! چون ا-
 !بخرم نیبراشون ماش

 !؟نیماش-

 !روز هستن و تازه از اون ور آب اومدن یکه مدل ها نیاشم یسر هیبله...-

 هستن!؟ ییچندتا نایماش نی...خب احیبله...صح-

فرستادن  یبرا ستمیس نیآخر نیتا ماش18 شهین،میتا ماش6 یبه عبارت لری...هر ترمیدار تیترانز لریما سه تا تر-
 !هیهمسا یبه کشورها

 .دمیو به شما اطالع م کنمیبسار خب...من کارها شروع م-

*** 

 گذاشت و بلند شد زیم یشربتش را رو وانیآمد و حامد ل نییاز پله ها پا آوا

 ..به به...آوا خانم-

 !؟یحامد جان،شما خوب نیبش-

 !!آوا ومدمیحال و احوال ن یبرا-
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 ...که دوباره یاومد نیا یحتما برا دونمیآره م-

خسته شدم، خسته شدم از بس که براش نقش  سیرئ یبه اصطالح آقا نیا یآره...دوباره...صدباره،از کارا-
 !صفر تازه از مرز رد شده بخره نیتا ماش18 خوادیکردم،م یباز

 !رسهیدونم خبرش م یم-

 از کجا!؟-

 !کالغه-

 !کنهیم یو سالم داره زندگ حیکه نمرد...صح نی!؟نگدهیهم رس یپس خبر خرابکار-

 !بود دهیزده بود، خواب لیکه جهان به اون زد به ف ی! جوریتا جون داره لعنت7مرد، یوکرنه م میاوردیشانس ن-

 !ادیسرمون م ییبالها هیبکن...من مطمئنم داره  دیفر نیا یبرا یکار هیخب حاال -

 مثال!؟-

 !دمشیکوچه شرکت د یهم تو ی...چندباردمید نیو که با نگ یگفتم که اون دختر-

 !میایراه ب دیو با فر میخان گفته صبور باش وشیکرد! دار کاریچ دیدونم با ینم گهیمن که د-

 .برداشت و از باغ آوا خارج شد یمبل کنار یرا از رو فشیکت و ک یعصبان حامد

 ستادیدر ا یزد وارد دفتر شد و جلو شیصدا دیوارد شرکت شده بود که فر تازه

 !!؟سیبله رئ-حامد

 ره؟یم شیکارا خوب پ-

 خوبه زیهمه چ سیبله رئ-

 !بگو کارا رو زودتر انجام بده لهیوک نیمحموله رو زودتر رد کنم...به ا خوامیخوبه...م-

 !سیچشم رئ-

 !یمرخص-

بهش  ینیب یم ادیروزا آوا خانمو ز نیگفت:درضمن شما که ا دیبرداشت که دوباره فر رونیبه ب یحرص قدم با
 !!فرستادمیخانش م وشیدار ی...وگرنه جنازه اشو برافتادین نینگ یبرا یبگو شانس آورد که اتفاق

را باز کرد  نیرفت در ماش رونیاز آنجا ب امدهیحوصله شرکت را نداشت ن گریتکان داد و رفت د یفقط سر حامد
شد ترس را از حرکات  یرا به داخل پرت کرد که چشمش به سارا افتاد،سارا هم متوجه او شده بود م فشیو ک

بود که حامد  دیباز کردن در با کل مشغول یپله درگاه گذاشته بود و با دستپاچگ یرا رو دهایو نگاهش خواند خر
 شد کیبه او نزد
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 سوال بپرسم؟ هی تونمیخانم...م دیببخش-

 کنمیخوا...خواهش م-

 !د؟یکنیم یخونه زندگ نیا یشما تو-

 چطور!؟-

 !نمیبیم نجایکه شما رو ا هیچند وقت هی...حاال کردنیم یتنها زندگ یآقا هی نجایجسارت نشه...آخه ا-

 داره!؟ یمشکل نجایمن ا دنید-

 !نه...البته که نه-

 !هستم یشاکر یراحت بشه! من پرستار آقا التونیتا خ گمیم یبه شما جواب بدم ول نمیب ینم یلیدل نکهیبا ا-

 !خوامیپرستار...ممنون بازم عذر م-

 ...داد هیوارد خانه شد و پشت در واحد تک عینزد سر یحرف گرید سارا

داشتم...داشتم  یچه حال دیپرس یرو م نایکه داشت ا یوقت یدون یشد...نم ینطوریجون خالصه ا نیآره نگ-
 !کردمیسکته م

 ؟یگفت یو عل ریبه ام-

 بهش دادم یبعد گفت جواب خوب ینگران شد ول کمیگفتم...اونم  ریآره به ام-

منو هم نگران کرده بود چند ضربه به در اتاق خورد و بعد هم  شیکه کم و ب کردمیسارا گوش م یبه حرفا داشتم
الزم  یا گهید زیمن و سارا و گفت:چ نیتخت ب یآورده بود گذاشت رو ینیریو ش وهیاومد داخل برامون م نینسر
 د؟یندار

 نیسارا گفت:نه ممنون خاله نسر یرومو برگردوندم ول من

 زمیعز کنمیخواهش م-

رفت که  رونیمن مهم نبود!از اتاق ب یغم برا نیچرا ا دمیفهم یداخل صداش به وضوح معلوم بود و من نم غم
 !!؟نیبه طرف سارا برگشتم و گفتم:خاله نسر

 !نی!؟دوست دارم بگم خاله نسرهیخب آره...چ-

 !واقعا که-

 ...بهش ؟چرایکنیرفتار م ینطوریتو چرا ا جونم نیآخه نگ-

 دمیحرفا شن نیاز ا یشروع نکن!به اندازه کاف گهیسارا تو د کنمیخواهش م-

 برداشت و مشغول پوست کندن شد بیس هی وهیتکون داد و از داخل ظرف م یسر سارا
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*** 

و اونا هم  هیمشغول کار دیکه فر دمیفقط فهم نطوریسارا رو هم هم دمیو ند یدو روز عل نیا یروز گذشت تو دو
 .دهیهمه حواسشون به فر

گچ خالص  نیخوشحال بودم که باالخره از شر ا مارستانیب میرفت نیباز کردن گچ دستم با خاتون و نسر یبرا
اومد طرفم فکر کردم اگه االن نخوام گچ  یاره برق هیشب کیکوچ لهیوس هیاتاق دکتر با  یتو یوقت یول شمیم

 !!از کجا فرار کنم دیکنم با دستمو باز

دکتر گفت که  یهم نسبت به قبل کمتر شده بود!ول شیی!کاراکترهیکه آزاد شد احساس کردم چقدر کوچ دستم
 نیمسخره نسر یاز محبت ها گهی.دشهیکه خودش گفت خوب م نیتمر یسر هیو با  ستین یوتراپیزیبه ف یازین

نداشته باشم  یبرخورد بد هاشبا اینکنم  یاحترام یخاتون ازم قول گرفته بود که بهش ب یخسته شده بودم ول
 میخورده اخالقش عوض شده بود! برگشت هیمدت  نیا یبود و بابا تو زیخاتون عز یهمه برا نیدونم چرا ا ینم

 !قرار شد که فردا برم شرکت یاون مخالف بود ول نکهیصحبت کردم و با ا یخونه شب با عل

شلوار  هیتابستونه با  دیسف یمانتو هی شدیماه بود و هوا کم کم داشت خنک م وریوسط شهر دیاز راه رس صبح
 یلحظه فکر کردم که من حت هیاونجه  دمیرس یشرکت شدم وقت یو راه دمیپوش یو مقنعه مشک یمشک نیج

 یاومد احوال پرس یانرحم یخودم و نشستم آقا زیشرکت منحوس هم تنگ شده! رفتن سمت م نیا یدلم برا
 زیانگار شوکه شده باشه راهشو به طرف م دیمنو د یاومد وقت دینگذشت که فر یزیگذاشت چ ییکرد و برام چا

 !خودم یکج کرد لبخند به لب داشت و گفت:سالم به منش

 پرو نشه یلیباشم و اون خ یکردم عاد یسع

 مهندس یسالم آقا-

 ؟یخوب-

 بله ممنون-

 !نداشت ییشرکت صفا یوقت که نبودچند  نیا-

 !مهندس دیشما لطف دار-

 !...عالقه استستیلطف ن ناینه...ا-

 یکردیاستراحت م شتریلبخند کج بزنم و اون دوباره گفت:ب هیتونستم  فقط

 !نبود شتریبه اسراحت ب یازیحالم خوبه...ن-

 !نداشتم مویاز منش یطاقت دور گهی...چون من دیخوبه که خوب شد-

داشت حالمو به هم  گهیبا نرمش شرشو کم کنم چون د کردمیم ینداشتم فقط سع یاز حرفاش حس خوب اصال
 !...پسره مزخرف زدیم

 بشن یداریخر نایهرچه زودتر اون ماش خوادیمقدار عجله ااره و م هیما  سیرئ نیراسنش جناب حکمت ا-
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 مینیبب میبر دیمشخص کردم اگه موافق باش دیخر یرو برا نایمن ماش دیگفته بود شیهم چند وقت پ نویبله...ا-

 !بله...چرا که نه-

 نیکرد و قرار بر ا دییها را تا نیماش یغالم یمختلف آقا لیاتومب یها شگاهیاز چند ساعت گشتن در نما بعد
کوروش موحد سند  یعنی یغالم سیها به نام رئ نیماش کندیم زیبه حساب آنها وار یغالم یکه آقا یشد با پول

 !بخورند

خودرو ها در دفترخانه شماره)...( منتظر بودند  نیو مالک لشیبه همراه وک یغالم یآقا دیزود فردا از راه رس یلیخ
رو  نجایآقا ا دییگرفت و گفت:بفرما یغالم یو دفتردار خودکار را به طرف آقا دیخودرو به اتمام رس 18کار سند 
 .ثبت با سند برابر است دیسیو بنو دیامضا کن

خودش در گاراژ بود و بر کارها نظارت  دیشدند فر یوارد گاراژ م یگریپس از د یکیهمان روز خودرو ها  عصر
 !س؟یو گفت:چطوره رئ ستادیحامد کنارش ا کردیم

 !یکارت حرف ندار ی...گفتم که تو ،تویعال-

 !؟هیچ یها برا نیها و ماش یلیتر نیبپرسم ا تونمی! حاال مسیممنونم رئ-

 !فکر کردم معلومه-

 !؟یتجارت کن یخوا یکه باور کنم م یتوقع ندار-

 !مواظب گاراژ باشن ی..بگو چهار چشمیفهمینه! بعدا م-

 !سیو گفت:اونم چشم رئ دیکش یقینفس عم حامد

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

ها  نیماش هیرفته بودن به اون گاراژ تا از قض ریدوباره سارا و ام شبید میشد یشگیهم یعکاس یسارا راه با
 میرفت یهم کمکشون کرده بودن حاال هم منو و سارا م ریخود ام یچند نفر از همکارا ندفعهیالبته ا ارنیسردر ب

 یها یصندل یرو میچاپ عکسا.نشست یبار دو دا نیو سارا رم دورب یداخل عکاس میرفت میتا عکسا و چاپ کن
کاله کاسکت دستش  هیبزرگم زده بود و  یآفتاب نکیع هیپوش که  اهیمرد کامال س هیمدت بعد  هیهمونجا که 

 کمیفاصله از من نشست  یاونجا نگاه کرد و بعد هم با دوتا صندل یغاتیتبل یبه عکسا کمیبود اومد داخل و 
 یجلو میارا رفتتفاوت باشم.باالخره عکسا آماده شد و با س یبهش ب بتکردم نس یسع یول زدیمشکوک م

 دیکرد لیرو تعط هیآتل نکهیکه مسئول اونجا بود گفت:خانم رادمهر مثل ا یپسر جوون میو عکسا و گرفت شخوانیپ
 !؟غاتیتو خط تبل دیزد

 نه...چطور؟-سارا

 زایچ نجوریباز و باغ و ا یو محوطه ها نیماش یو عکسا دیفرست یچاپ نم یبرا یکار گهیوقته که د یلیآخه خ-
 !دیاریخودتون م نیو از دورب
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اگه بشه تا چند وقت  میکرد لیمدت تعط هیمقدار کار داشت  هی هیاتل ستین نطوریسارا من گفتم:نه...ا یجا به
 !شترهیتنوع و تجربه ب یعکسا هم برا نی...امیکنیدوباره شروع م گهید

 شما یعکسا نمیا دییما...بفر  مینیبب نجایشما رو ا یدوباره کارها شمیبه هر حال خوشحال م-

اون مرد  گهید میبر میخواست یما م یمتوجه شدم که وقت میاومد رونیب یو از عکاس میحساب کرد پولشو
که درش بسته  یا هیآتل یو بعدشم جلو میاومد یو با تاکس یریمس هیشلوغ بود  بایتقر ابونای!خدمیمشکوکو ند

. چون به محل  میکردیحرکت م ابونی.از کنار خمیاومد ادهیو مثل قبل از اونجا تا خونه رو پ میشد ادهیبود پ
حرف  کهیهمونطور  ابونیرو بودم و سارا سمت خ ادهیشد...من سمت پ یخلوتتر م میشدیم کینزد یمسکون

 میدیو شن یموتور هیگاز  یصدا میزدیم

 نورتریا ایب کمیسارا -

 شهیخب از اونطرف رد م ابونیهمه خ نیبابا ا یا-

 ...حاال تو-

 یبهش زد...ول یو فکر کردم که موتور دمیترس غشیج یسارا گم شد ....با صدا غیج یصدا یحرفم تو هیبق
 ...برد فموی...دزد...کفمیو گفت:ک یدنبال موتور دییدو یوقت

شدم و بدن درد اومد سراغم...از به خاطر اون تصادف زود خسته  یول دمییزده...منم دنبالش د فشویک دمیفهم
!سارا افتاد رهیسارا و بگ فیکس هم حاضر نبود سوپرمن بشه و بره ک چیخلوت بود و ه ابونیشانس ما هم خ

 چشمش حلقه بسته بود یو اشک تو نیزم یرو

 ؟یبود؟چقدر پول داشت فتیتو ک ی...حاال چیشد یسرت ...من فکر کردم خودت طور یفدا-

 ....عکسا-

 ادیبعد  ی.؟ولمیکردیم کاریچ دیسارا بود ...حاال با فیک یاون عکسا تو یعکسا افتادم ...وا رفتم...همه  ادی تازه
 افتادم نیرم دورب

 !کننیچاپ م میدیکه هست...دوباره م نیخب...رم دورب-

 !بود فمیو ننداخته بودم....تو ک نی...رم دوربستینه...ن-

...هرچند چاپ شده ستیاالن ن گهیسارا انداخته بود د اتیکه از اول عمل ییاون عکسا یهمه  نکهیا یعنی نیا و
 ...دزد هیدست  یرم بود و حاال تو یاصلشون تو یول میاشونو داشت

 میچهر نفرمون همه ناراحت نشسته بود یجلسه  بازم

 نقدریا خوادی...شما ها هم نممیو از دست داد شبید ی...فقط عکسامیقبلو که دار یچاپ یخب عکسا-یعل
 دیناراحت باش

 ...رفت...تا اومدم فمیک دمید یدفعه ا هیشد... یدونم چ یبخدا نم -سارا
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 شیکه اول میدوتا احتمال بد میتونیما م ی...ولستیهم مهم ن گهیتو که نبوده د ریبسه سارا...تقص -ریام
 !ندترهیخوشا

 ؟یچ-یعل

 فویک دیفر یآدما نکهیسارا و زده و هدفش فقط پول بوده! دوم...ا فیک یو معمول یدزد واقع هی نکهی...اکی-ریام
 !زدن

 !نه...حامد دیفر-سارا

 !گفت کار حامده شهیکه چند وقته افتاده م ییاتفاقا نیآره درسته با ا-ریام

 !؟رهیلو م زیهمه چ نهیپس اگه عکسا و بب-من

 ...میمنتظر باش دیبازم با-یعل

 یبرخورد یلیخ کردمیم یاومد و دوباره رفت سع دیشرکت بودم فر یچند ماه تو نیا مثل تمام فیصبح بالتکل از
 باهاش نداشته باشم

برگه کاغذ بودم که در سالن  هیکردن  یگفت! مشغول خط خط یآروم و پر گل نم یجا هیدرباره  یزیچ گهید اونم
 تعجب کردم دنشیو من از د زیم کیپر کرد اومد نزد موینیب یعل یباز شد و بعد هم عطر آشنا

 !؟ینبود دیسالم...مگه با فر-

 رهیگرفت گفت خودش م نوینه...ماش-

 دمیاومد آروم پرس ینظر کالفه م به

 شده؟ یزیچ-

 خونه برمتینگاهم کرد و گفت:نه...نه...پاشو م کمی

 من رفتم یرحمان یبرداشتم و بلند گفتم: آقا فمویک

 اونم از داخل آبدارخونه اومد که گفت:به سالمت دخترم یصدا

 کردمیهمونطور نگاهش م کردیساکت بود و انگار داشت فکر م میرفتیو به سمت خونه م میبود یعل نیماش یتو
 !یکنیشده!؟ نگاه م یکه گفت:چ

 !کنمینگاه م رونوی! دارم از پنجره سمت تو، بکنمیباال انداختم و گفتم:به تو نگاه نم ییابرو

 کرد و گفت:سمت خودت پنجره نداره!؟ یآروم خنده

 !چرا داره-نازک کردم و رومو برگردوندم  یچشم پشت

 ابمی! آخه اگه من بخوام پنجره طرف شما رو دریطرفو نگاه کن نیهم شهیشد و گفت:حاال م شتریاش ب خنده
 !ها میکنیتصادف م
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 !منظره اش بهتره نوریا-

 !بتطل یکیباشه، -

 دیپس فر د،یرفته دنبال فر نیرسوند خونه و خودش رفت ستاد کار داشت، گفت که سارا هم با همون ماش منو
سارا و تنها رها  دینبا ریام گرفتیخورده حرصم م هیکاراشون  نی! راستش از ادنیو عکس گرفتن و از دست نم

 !کردیم

...همش استرس میمدت نداشت نیکه ا یزی...چخواستیکس و نداشتم دلم آرامش م چیتو اتاقم حوصله ه رفتم
هم  دینبود...شا یخب فعال خبر ی! ولمیبهمون شک کنه و لو بر دیفر میهم که منتظر بود دای...جدیو نگران

و  ستیخوب ن نیهم همچ حامدو  دیفر نیب یعنیباشه  ینجورینگفته! که اگه ا دیعکسا و به فر هیحامد قض
داشتن ذره  دیخوردم و به ام ی...قرصگرفتمیسردرد م ی! بعد از اون تصادف گاهزنهیوسط داره کلک م نیا یکی
 .دمیآرامش خواب یا

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

 دیفر بیبود در تعق فهیسرباز وظ کیراننده اش  نباریرنگ که ا یشمی دیشد که سارا با همان پرا یم یساعت کی
آنجا پارک  نگیرا در پارک نیشد و ماش یمجتمع تجار کیوارد  دیدهد. فر یانجام م ییبودند تا بفهمند چه کارها

شد و سارا هم نا محسوس به دنبالش بود  اساژوارد پ دیفر ستادیفاصله ا نیرنگ با چند ماش یشمی دیکرد پرا
دلش  یلیبه چند مغازه سر زد و سارا هم عکس گرفت خ دیگرفته بود. فر ادیمدت خوب  نیکه در ا یکار
 یکار یامکان داشت که متوجه عکس گرفتن او بشوند و در آن شلوغ یتر عمل کند ول یاحرفه  خواستیم

 چیرفت آن را روشن کرد و از پارک خارج شد در پ نیبه طرف ماش گشتبر  نگیبه پارک دیسخت بود...باالخره فر
شد و  ادهیاز سرباز نبود!پ یخبر یسوار شد ول عیرساند و سر نیبود که سارا خود را به ماش نگیطبقه دوم پارک

 تبه دس یممکن بود مدارک خوب کردیاو را گم م دینبا دیرسیم دیبه فر دینبود با چکسیاطراف را نگاه کرد ه
را روشن کرد  نیبود چرخاند و ماش نیماش یرا که هنوز رو چیپشت رل نشست و سوئ ی...بدون معطلاورندیب

حال تمام اعتماد به نفسش را جمع کرد و از  نینکرده بود با ا یگوقت بود که رانند یلیخ یداشت ول نامهیگواه
 .خارج شد نگیپارک

*** 

دور خودش زد.  یچرخ دیرس نیپارک ماش یدر دستش بود به جا کیو ک وهیآمد دو آبم نگیپارک یاز انتها سرباز
 عیاز دستش رها شد و سر کیها و ک وهیکه افتاده بود آبم یگذاشته!با تصور اتفاق نجایرا هم نیمطمئن بود ماش

خارج کرد  بیاش را از ج یگوش نکهیتا ا دبو ستادهیمستاصل ا دیمجتمع رس رونی. به بدیدو یبه طرف در خروج
 را گرفت ریو شماره ام

 !ستشیالو...الو...سـ...سالم قربان... رفت قربان...ن-

 ست؟ین یرفت؟ ک ی؟کیاحمد ییتو-

 ! میمتهم بود نیکه با هم دنبال ا نیمواظبش باشم ، هم دیکه گفت نیدختره قربان، هم نیا-

 ...شده؟نه...آدرس بده اومدم یرفت؟اصال چ ؟؟کجایــیچ-
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پله  مهیسراس ریبود جلو رفت و ام دهیترس یسرباز که حساب دیرس یمجتمع تجار یجلو رینگذشت که ام یزیچ
 ها را باال آمد

 ؟یشده احمد یچ-ریام

 ی...موندم توکنهیرفته بود دنبال متهم ...منم خواستم برم...خودش اجازه نداد گفت شک م دییقربان باور بفرما-
کاش  ی...قربان امیبخور رمیبگ یزیچ هیطبقه اول  یسوپر نیکه اون رفت...گفتم تا برگرده برم از هم نگیپارک

 ...رفتم یو نم شدیقلم پاهام خورد م

 !رو بگو هی!؟اصل قضیگیرا چرند مزد: چ ادیطاقت شده بود فر یب گریکه د ریام

 ...و برده بود و رفته بود نی...ماشستین دمیقـ...قربان برگشتم د-

پستتو ترک  یلباسش را در چنگ گرفت و گفت:تو با اجازه ک قهیرفت و  یبه طرف احمد یبه صورت ناگهان ریام
حواست بهش  دیبا یطی!؟مگه من نگفته بودم تحت هر شرایبخر یزیچ هی یرفت ی!؟با اجازه کیکرد

 !یسرباز بمون عمرتتا آخر  کنمیم ی....کارفتهیب یبه حالت اگه اتفاق یبه حالت...وا یباشه!؟ها!!؟؟وا

رفت  نییفرستاد از پله ها پا رونیو نفسش را ب دیکش شیدرون موها یرا رها کرد و دست چارهیب یاحمد ی قهی
سرش  یپله ها نشست و دستش را رو یهمان جا رو ردندکیکه نگاهش م ییهم بدون توجه به آدم ها یو احمد

 ...گذاشت

کننده  دینا ام یباز هم صدا یبار شماره سارا را گرفت ول نیچندم یو برا کردیم یبا سرعت رانندگ ریام
 «باشد یمشترک مورد نظر در دسترس نم»اپراتور

جاده  نیرود تا به حال وارد ا یدانست به کجا م یبود نم یشده بود و سارا همچنان مشغول رانندگ کیتار هوا
وارد آن جاده  دیشد سارا از انجا عبور کرد تا بالفاصله بعد از فر یجاده فرع کیوارد  دیها نشده بود باالخره فر
بود و  دایاز دور پ دیفر نیبرگشت نور ماش یعدنده عقب گرفت و به سمت جاده فر  ینشود بعد از مکث کوتاه

به سمت مخالفش  دیفر نیاز درختها پارک کردو ماش یکیبود کنار جاده پر از درخت بود کنار  یرا کافسا یبرا نیا
بزرگ  یالیرا به داخل برد و نیماش دیباز شد و فر یا لهیدر بزرگ و م کیشد و آرام به آنطرف رفت  ادهیپ دیچیپ

خارج کرد و شماره  بشیرا از ج لشیرساند و موبا وارید کیمشخص بود...سارا خود را به پشت  راز پس آن د
در گوشش  ریخوشحال و نگران ام یداد باالخره موفق شد و صدا یکه آنتن نم یرا گرفت بعد از چند بار ریام
 دیچیپ

 دختر؟؟ ییالو...سارا؟؟؟تو کجا-

 ...دیکه فر ییجا هیاومدم  ی... کجام ولدونمی...نمریالو...ام-

 خب..االن تو حالت خوبه؟ یلیخ-

 ...رفتـ دی...فرالستیو هی نجایا ریآره خوبم..ام-

 ...فتهین یباش تا اتفاق یی...فقط جاکننیم تیابیرد عیو قطع نکن سر یخب تو گوش یلیخ

 ...ترسـ...آخـ...آخ یم کمیمن  ریام عیباشه...فقط سر-
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 را از جا پراند ریام دیکه سارا کش یفیخف غیآخ گفتن و ج یصدا

 ؟؟یشنویالو...سارا؟؟؟سارا صدامو م-

 دیرس یشدند به گوش نم یپا له م ریکه ز ییگهایر یجز صدا ییصدا یول

 (...)یقربان ارتباط قطع نشده آدرس طرفا-

 برام بفرست GpS قیو از طر قیادرس دق رمیبه سمت در رفت و گفت:من م عیسر ریام

*** 

به زحمت سرش  کردیخم شده بود چشمانش را باز کرد پشت سرش هنوز درد م نییکه سرش به پا یدرحال سارا
که آنجا را روشن  یبسته شده بود تنها نور یبه صندل کیاتاق تار کیرا بلند کرد و به اطراف چشم دوخت وسط 

 کیاو نزدکه به  ییگامها یدر و بعد هم صدا ریج ریج یبود...صدا دهیچسب واریبود که به د یکرده بود نور مهتاب
 یتو یشتریترس را پنهان کند...نور ب نیتوانست ا یبود و نم دهیترس یلیخ دادیم یشدند خبر از وجود کس یم

بودند  ستادهیا شیدو مرد رو به رو دیدیلحظه چشمانش را بست و دوباره باز کرد حاال بهتر م کیصورتش افتاد 
 جلوتر آمد یبود کم ستشد یکه چراغ قوه بزرگ یمرد

 به به...سالم خانم پرستار!حال شما!؟-

 د؟یچرا بست د؟منویهست یشما ک-

 پرستارا است!؟ فیاز وظا زمیو گر بیتعق نمیبب-

 !؟؟دیآورد نجایگفتم چرا منو ا-

 !؟یشناسیمنو نم یبگ یخوایم یعنی-

 شما رو بشناسم!؟ دینه!! چرا با-

 بود که سکوت را شکست دیفر یصدا نباریا

 ؟یکردیم بیمنو تعق یچ یبرا-

 !؟دیهست یاصال شما ک کردم؟یم بیگفته من شما رو تعق یک-

 هستن!؟ یک نیو نگ ید؟علیهست ی!شما کیجواب بد دیسوالو تو با نیا-

 !شناسمینم یگیکه م یینایمن...ا-

 !!ادیب ادتی کنمیم یاو را در دست فشرد و گفت:کار یشد و چانه  کیبه او نزد یقدم دیفر

صورت  یبه پهنا یول ستیاوضاع آنقدرا هم بد ن کردیفکر م نکهیرفتد و سارا با ا رونیسرد و نمور ب نیرزمیآن ز از
 ...ختیریاشک م
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اعزام نشده بود آرام اطراف  یکمک یروین چیفعال به درخواست خودش ه دیبه آدرس مورد نظر رس ریام باالخره
کرد و آن را برداشت  دایپ واریسارا را کنار د لیکه سارا از انجا تماس گرفته بود موبا دیرس ییرا گشت به جا

خلوت...آرام  اطیح کیمثل  ییجا دیرس لیطو یراه رو کیبود که از آن در وارد شد به  یپشت ساختمان در گوچک
 واریخود را پشت د عیسر اددیم یبود و نگهبان ستادهیا یراه رو مرد یکرد انتها یو اسلحه به دست راه رو را ط

 نیزم یرو هوشیدهان مرد را گرفت و با پشت اسلحه به سرش زد.مرد ب یحرکت جلو کیپنهان کرد بعد در 
محتاط  دیتابیم رونیاز انجا به ب یفیداشت و نور ضع یا لهیم یکه در دیند نیرزمیک زیجز  یزیافتاد...اطرافش چ

از آنها که صدا خفه کن  یکیانداخت با اسلحه  نیبه زم یرفت دو نگهبان آنجا را هم مثل قبل نیرزمیبه طرف ز
به او  ریگرفت ام در سرش را باال یصدا دنیبود و با شن یصندل یرا باز کرد سارا رو نیرزمیداشت قفل در ز

 هیگر نیدر ب ستادهیا شیروروبه  ریکرد که ام یسارا باو نم دیکوبیاش م نهیئار به س وانهیشد قلبش د کینزد
 ...ریلب گفت:ام ریزد و ز یلبخند

بلند شد  یصندل یسارا را باز کرد و سارا هم از رو یدست و پا یکه داشت طناب ها ییبه سرعت با چاقو ریام
سارا را در حصار بازوانش  ریگره خورد ناگهان ام ریچشمان مشتاق ام انیکه نگاهش در م دیبه شالش کش یدست

 ...کرفت و کنار گوشش گفتکلعنت به من که مراقب تو نبودم

 اطیدست سارا را محکم در دست فشرد و به طرف ح ریآمدند هنوز اوضاع مثل قبل بود ام رونیب نیرزمیز از
 ...فضا را پر کرد کیشل یروشن شد و صدا اطیح یخلوت رفتند که ناگهان المپ ها

 ...نگاه نکن زیج چی..فقط بدو به هبدو سارا.-

 دندیدر رس یرفته اند جلو رونیکاخ وحشت ب نیاز ا ریکه همراه ام کردیفکر م یو به زمان دیدویهراسان م سارا
 او را گرفت و بلندش کرد یبازو ریبرگشت و ز ریافتاد ام نیخورد و به زم یسارا به سنگ یپا

 ...میبمون دیزود باش...نبا-

افتاد نشان از  ریسارا و بعد هم بدن شل شده اش که در آغوش ام غیج یو بعد هم صدا کیچند شل یصدا
 ....که گلوله ها به پشت سارا برخورد کرده اند دادیم نیا

 ...شد؟؟؟سارا منو نگاه کن یسارا...سار چ-

رفت  نیبه سمت ماششانه اش گرفت و به سرعت از در خارج شد و  یامد که او را رو یم کیشل یصدا هنوز
را به حرکت درآورد و از  نیماش یمکث نیبودند بدون کوچکتر بشانیگذاشت...هنوز در تعق نیسارا را داخل ماش

 ...انجا دور شد

آن بود  یکه سارا رو یآمد صندل یم دگانشیو وحشت در چشمانش النه کرده بود و کم کم اشک هم به د ترس
 باز بود مهیانداخت که هنوز چشمانش ن یبه سارا م یرفت و نگاه یم شیپ یکیغرق خون شده بود در دل تار

 ...مارستانیب میرسی...االن مستین یزی؟؟چیشنویساراجان؟؟؟صدامو م-

 یسخت شده بود با دست خون شیبرا دنینفس کش گریخوب حرف بزند سارا که د دادیاجازه نم شیگلو بغض
 را گرفت ریاش کنار کت ام
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 ...نـ...نگهـ...دار-

 مارستانیب یزودتر برس دیبا ستینه...حالت خوب ن-

 ......ر نگهـ...دارـیام-

 یو دستان خون دیافتاده بود باال کش یصندل ی،او را که رو دینگه داشت و به طرف سارا چرخ یبه ناچار کنار ریام
 اش را در دست گرفت

 شده؟ یجانم....چ-

 ....تونم ی...ه ...نمگـیتالش...نکن...مـ...من...د یالکـ...-

 ..میبر دی...اصال من چرا نگه داشتم...باستیحرف نزن...حرف نزن برات خوب ن-

به چشمان  یباران یطاقت با چشمان یب ریام دیبه سمت خود کش یرادر دست فشرد و او را کم ریام ی قهی سارا
 فروغ سارا نگاه کرد یب

...ف...شد...که من...وسطـ..ش... مردم...متاسـ...فم..که نتو...نستم...به قولـ...م...عمل...کنم ـی...حیلیخ-
 ...ری...ام

 ...جانم-

...که...تو قلـ...ب...من...بود..و..هست...و یبود ی...دو...ست..داشتم... تو...تنها...کسشهیبدون...هم-
 ...خواهد بود

 میبا هم باش می...قول دادمی...سارا ما به هم قول دادیزنده بمون دیبا یعنی،یمون یتو زنده م ،یمونیتو هنوزم م-
 ...؟یمنو تنها بذار یخوایتو که نم

 هی...هیمن... یبرا شهی....هم بگو...هم نی...به نگشمیتونم...انگـ...ار دارم...سبـ...ک...م ی...نمگهیمن...د-
 ... ؟شمی...محسـ...وب..مدی...مـ...ن االن...شهگمیخواهر...بوده...م هیدوست خوب...

رفتن را باور  نیخواست ا یممکن بود و او نم ریغ شیکرد نبود سارا برا هیو گر دیسر سارا را در آغوش کش ریام
دانست چقدر گذشت که بدن سارا شل شد...سرد شد...او را از خود جدا کرد به چشمان شاد و پر  یکند نم

 زد یلیبه صورتش س یرد. بسته بود...چند بارسارا نگاه ک طنتیش

 ...سـارا؟؟؟یکنیم یشوخ یچشماتو باز کن...بلند شو دختر ...بگو دار ریشود...جون ام داریسارا؟؟؟سارا ب-

سارا بود...نبضش  دهیمعصوم و در خون غلت ریچشمش بود تصو یکه جلو یزیو تنها چ دیشن ینم ییصدا یول
بلند  یو با صدا دیاو را تنها گذاشته بود...دوباره سارا را در آغوش کش شهیهم یرا براسا یعنی نیو ا زدینم گرید
 زد ادیفر

 .....خــــدا-

----------- 
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 یاومد ول ینم ادمیو  دمیکه د یشده بود خواب سیتمام صورتم از عرق خ دمیاز خواب پر دمیکه کش یغیج با
اومد داخل اتاق و خودشو به  نینسر کردمیخواب داشتم سکته م یمطمئن بودم اونقدر وحشتناک بود که تو

 تخت رسوند

 ؟یدیشده دخترم؟خواب د یچ-

گلومو  یآب خوردم خشک کمیو دستم داد  ختیآب ر وانیل هیبرام  زدمیتکون دادم هنوز نفس نفس م سرمو
 یافتاده بود و خونه اش تو ی...پرده اتاق علکیتار یلیبود...خ کیگرفت بلند شدم رفتم پشت پنجره هوا تار

 و گفتم:ساعت چنده؟ نیظلمت بود...برگشتم به طرف نسر

-12:30 

 نکرد!؟ دارمیب یهمه خواب بودم!؟ پس چرا کس نیمن ا-

 کنم دارتی...نخواستم که بیبود دهیراحت خواب یلیخب خ-

...اونم خاموش بود! سارا...اونم خاموش  ریو گرفتم خاموش بود! شماره ام یشماره عل میسراغ گوش رفتم
و  یکی یصدا دیشدم با یم وونهی!؟ داشتم دهیچ دمیفهم یتمام وجودمو گرفته بود که نم یاسترس هیبود...! 

شده  نطوری...چرا ا رفتمیراه م تاقا یکس نبود...مدام تو چیه یتا آروم بشم ول زدمیو باهاش حرف م دمیشن یم
 عیخونه اش شد.سر اطیکه وارد ح دمیو د یعل نیصبح زود ماش نکهیتاقم راه رفتم تا اا یبودم؟؟تا خود صبح تو

زود خودمو به در  یلیاومدم خ نییسرم انداختم پله ها رو با دو پا یشال هم رو هیمانتو برداشتم تنم کردم و  هی
هم که پشت  نینسر یو به حرفا دمییدو یو م اطیمکث کوتاه باز شد ح هیدر با  دمرسوندم زنگ ز  یخونه عل
و  یعل ییرایپذ یتو دمیچیپ عیسر واریو باز کردم که محکم خورد به د ینداشتم در ورود یاومد توجه یسرم م

دنشون دلم یکمتر...با د یو عل شتریب ریبود... ام یبودن لباس هر دوشون خون ستادهیهر دوتا سرپا ا ریام
 تیطور ؟یخوب یو گفتم:عل دمیلباسش کش یرو یدست ی...سرد بودم سردتر شدم...رفتم سمت علختیر

هاتون چرا  یتو حالت خوبه؟ گوش ؟یشد ینطوریتو چرا ا ریه؟امیلباست خون ؟چرایسالم ؟یشد یشده؟ زخم
 !؟؟نیدیخاموشه؟چرا جواب منو نم

 حالشو؟ تینیب ینم ن؟یزن یشده خب؟ چرا حرف نم یچ-نینسر

 سارا...؟؟سارا کو؟؟کجاست؟مگه با شما نبود؟-

 ...شد ریزود اشک از چشماش سراز یلیمبل...خ یافتاد رو ریحرفم ام نیا با

 ...ستین ییسارا گهیرفت...د-ریام

کرد... به  یم یکرد...آره داشت شوخ یم یتونستم باور کنم...حتما داشت شوخ ی...نمدمیفهم ینم حرفشو
رفتم و به زحمت  یقدم به طرف عل ؟؟چندیچ یعنی نایبود ...ا نیغمگنگاه کردم چشماش  یعل

 گفتم:سارا...حالش خوبه؟؟ مگـ...مگه نه؟

 رهیبرام ت ایبرام سخت شده...دن دنیبست و سرشو به اطراف تکون داد...احساس کردم نفس کش چشماشو
 ...شد و رها شدم
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 دوازدهم فصل

 نیرفتم نسر یدونستم کجا م یشد نم یم دهیکش نیزم یپام رو ریبودم ز دهیکه پوش ییدمپا یپارچه ا شلوار
من دارم با تو  م؟چرایریخواستم ازش بپرسم کجا م یکشوند م یبازومو گرفته بود و منو همراه خودش م ریز
چاله جمع  هیهمه آدم دور  اون ه؟چرایچ یخال یچاله ها نیهمه سوت و کوره؟ا نیکجاست؟چرا ا نجایام؟ایم

 نیمن همچ ادمهیکه  ییتن من؟ تا جا هیچ یپانچ مشک نیدن؟ایپوش یهمه مشک نجایا کنن؟چرایم هیو گر شدن
راه گلومو بسته بود...صدام خفه شده  یزیچ هیشد که حرف بزنم... یتونستم...نم ینم ینداشتم!ول یلباس

همه آدم  نی...ایو عل ریام یخون ی...چهره خندون سارا...لباسادیدیم یتکرار ریتصاو یسر هیبود...چشمام فقط 
هست  یزیچ هی دیخواستم که باور کنم.شا یو نم دمیفهم یشاد هم م ای؟یچ یعنی دمیفهم یپوش!نم اهیس

خواستم  یو بگه چه خبره!م ادیباور کنم؟هنوز منتظر بودم که سارا ب دیبا وی؟چیچ یباور کنم؟ول دیکه من با
همچنان  میدیپوش رس اهیس تیهم نداشتم!به اون جمع دنیقدرت چرخ یحت یبپرسم،ول نینسر ازبرگردم و 
اومد.داشت  یم رونیب نکشیع ریکه از ز دمیدیبودو قطره قطره اشکاشو م دهیپوش یبودم اونم مشک نیکنار نسر

پارچه  هیکه روش  دمیدخاک  کیتپه کوچ هیکنار  کنن؟خاتونویم هیآدما چرا دارن گر نیا کرد؟چرا؟اصالیم هیگر
خاتون نسشتم  یرو به رو کیکنار اون تپه کوچ دمی...رفتم جلو...جلوتر...رسکردیم هیترمه بود!نشسته بودو گر

 یمرد یصدا هیدونستم ک یصورتش افتاده بود نم یشالش رو زدیاون پارچه انداخته بود و زار م یخودشو رو یکی
گالب...نگاهم  یگل...بو ینم...بو یاومد...بو یخاک م یبود...بو گرفتهخوند تمرکزمو  یم هیبلند مرث یکه با صدا

 یمن...چرا نم یفقط به اون زن بود خاتون شونه هاشو گرفت و بلندش کرد...خاله مهناز بود! مادر سارا!خدا
شده؟ نگاهم به رو به رو افتاد همه مردها...عمو مهران هم  یچ دمیپرس یازش م دیتونستم حرف بزنم؟؟؟ با

 نکهیخورد مثل ا یصورتش م یهم کنارش بود نور آفتاب تو ی... علدیلرز یبودو شونه هاش م گوشه نشسته هی
 ...بود سیصورت اونم خ

 یچه خبره هم نم دونستمیانگار هم م دیشن یم هیناله و گر یو گوشام فقط صدا دیدیم اهیفقط آدم س چشمام
درخت نشسته  هیدورتر از همه ماها کنار  یلیخ ریو خواستم بلند بشم که چشمم خورد به ام دمیدونستم چرخ

داده بود  هیبه اون درخت تک تمنشسته بود رف ریکه ام ییهدف به سمت جا یبلند شدم ب تیجمع نیبود، از ب
شده بود و  یخاک شیمشک یلباسا دیلرز یاونم داشت م یدستشو زانواش گذاشته بود شونه ها نیو سرشو ب

فاصله  هیشدم با  کیرنگش خاک نشسته بود آروم آروم بهش نزد ییخرما یموها یرنگ بود رو یانگار قهوه ا
هم با تعجب به صورت آروم و  دیشا ایبود... با غم  نکم کنارش نشستم سرشو بلند کرد چشماش کاسه خو

 دمیصداشو شن نباریو ا نییشده بود...سرشو انداخت پا رهیبهت زده من خ

 شهیدونم چرا؟مادرم هم یخنده هاش..عاشقش بودم...نم یشد...تو یچشماش خالصه م یتو میهمه زندگ-
...من دوستش داشتم با تمام یطرف مقابلو دوست دار یچرا و به خاطر چ یعشق اونه که ندون گهیم

اونو  ؟جسمیوجود نتونستم مراقبش باشم...االن چ یو منه ب کردیوجودم...نگاهاش...حضورش وجودمو گرم م
 ییسارا گهی...دستین گهی...دشهیهم یرفته...برا ن،سارای...نگکنهیلحظه سردتر م خاک گرفته و داره هر

 ..کن...بذار بغضت بشکنه هی..گرستیین

 نیدونستم ا یدونستم سارا مرده...م یشدم ...م یگلومو گرفته بود داشتم خفه م ینزد.بغض بد یحرف گهید
سارا  دنیپارچه ترمه روش کش هیکه  کیچاون تپه کو ریدونستم ز یپوش به خاطر اونه...م اهیهمه س

بدتر کرد...بلند شدم  المواون وضع ح یتو ریام دنیشد؟د یخواستم باور کنم...اصال مگه م ینم ی...ولدهیخواب
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راه انگار  نیب یول تیگل قرار داشت آروم راه افتادم سمت جمع ایدن هی یکه رو دمیآدما عکس سارا و د نیاز ب
و بعد  کردمیکه اونجا بود پر م یدوتا قبر که تازه کنده شده بود نشستم و دستامو از خاک نیتوان پاهام رفت...ب

 یبرم نیو دوباره به زم ختیریلباسام م یانگشتام رو یآروم از ال به ال روم...خاک نرم آکردمیمشتمو باز م
دتر انگار تازه داشتم من هر لحظه تن یشد و حرکت دستا یچشمام رد م یبودن با سارا از جلو ریگشت...تصاو

که جسم اونو  کردمیباور م دیست؟بایدر کار ن ییکه سارا کردمیباور م دیبا گهید یعنیشده... یکه چ دمیفهم یم
من  یبود...چرا خدا؟ چرا سارا و برا زیمن همه چ یکه بودنش برا ییکنه؟سارایخاک گرفته؟که خاک اونو نابود م

 مویزندگ یها یو بد یفقط با سارا بزرگ شدم...من که خوب یو نداشتم...من که از بچگ یکه کس ؟منینذاشت
 یکی...سارا از تارایرفتنش کنه...خدا کیو شر ینکه کسیرفت...بدون ا ییاالن اون تنها یبودم...ول کیبا اون شر

 یعنی؟؟یچ ادیاگه بارون ب...شهیترسه...سردش م یتنها باشه م نیزم ریعالمه خاک ز هی ریز نکهی...از اترسهیم
 ...م؟نهیاونو تنها بذار دیما با

لب  ریکردم ز دنییشروع به دو تیبازشون نکردم به سمت جمع گهیکه پر از خاک بودن و باال آوردم و د ییدستا
نبود و چشمام  زیچ چیسرعت داشت حواسم به ه دنمییهنوز اون بغض مزاحم بود...دو یول زمیسارا و صدا م

کرد و تعادلمو از دست دادم و  ریپاهام گ ریشد که شلوار بلندم ز یچ دمینفهم دید یو نم یزیجز عکس سارا چ
صورتم  یکه پر از خاک بودن باز شدن و خاک تو ییآماده سقوط کردم مشتا یاز چاله ها یکیبا سر به سمت 

 ...دمینفهم یزیچ گهیپخش شد و د

 .......والســـماء  غشاهایاذا  لیقمر ا ذا تلها...والنهار اذاجلها...ولو ضحها...وال والشمس

تصادفم افتادم ،نکنه دوباره تصادف  ادی... کردیاصال کل بدنم درد م کردی... سرم درد مدیچیسرم پ یصدا تو نیا
داخلش بود  نهیآ هیو  زیم هیتخت و  هیفقط  یاتاق معمول هیدونم کجا بودم  یکردم؟!به زحمت بلند شدم ...نم

 نهیآ یبستم و شالمو سر کردم رفتم جلو هاموو شالم کنارم بود ...مو پسیبلند شدم موهام باز شده بود کل
درد  یکم دمیچسب خورده بود روش دست کش هی میشونیبود...کنار پ یخاک کمیرنگم  یمشک یلباسا

ها بلندتر  هیگر یصدا دمیه پله ها رسکردم و ب ینکردم از اون اتاق خارج شدم راه رو ط یداشت...بهش توجه
بود و مبلها رو کنار هم  یاومدم سرتا سر سالن صندل نییاومد...آروم پا یگل و گالب م یهنوز هم بو شدیم
خسته شده بودم...رفتم وسط و اطرافمو نگاه  اهیهمه س نیاز ا گهی...دیکرده بودند ...باز هم رنگ مشک فیرد

 یکه تو یا نهینگفت...چشمم به خاله مهناز افتاد کنار شوم یزیچ یاومد کنارم دستمو گرفت ول نیکردم نسر
 یپلکا ینشسته بود و عکس سارا و بغل کرده بود و آروم از ال یراحت یصندل یتابستون خاموش بود رو آخر

رفتن ساراو باور خواد  یاونم مثل من نم دیلحظه به آرامشش حسادت کردم...شا هی...ختیر یبستش اشک م
 اتورینیم یافتاد نقش ها لنسا ی...چشمم به پاراوان گوشه کردیداشت خفه ام م یبغض لعنت نیا گهیکنه...د

 ستادمیشد...رفتم کنارش ا یچشمم رد م یاونو خود سارا انجام داده بود...خاطرات اون روزا مثل برق از جلو یرو
شد  یم یکرد لحظه لحظه اون خاطرات برام تداع دنیبه لرز... چونه ام شروع  دمیاون نقشا دست کش یو رو

 دنیکه حاال آماده بار ییمنو از اون پاراوان دور کرد با چشما نی.. نسر تانداخ یسرم زنگ م یسارا تو ی... صدا
آغوشش جا  یشد که خودمو تو یدونم چ یبود ... دستاشو باز کرد نم یاونم بارون یبود بهش نگاه کردم چشما

 ...اشهکه بتونه آرومم کنه بتونه مادرانه ب یداشتم... آغوش ازیمادر ن هیبه آغوش  نباریا دیدادم ... شا

 یخودش نداره...زار م یسارا و تو ایدن گهیکه د دمیفهم یشد داشتم م لیبه هق هق تبد زمیر هیکم گر کم
 ...صوت قرآن گم شد یصدا یام تو هیگر یزدم...صدا
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*** 

به نبود سارا عادت کنن...چه خوش  دیبا گهیکه د یی...روزادمشیسه روزه که سارا رفته...سه روزه که ند النا
بار  هی نکهیو من همچنان منتظر اومدنشم منتظر ا گردهیکه سارا بر م کنهیمن!هنوز هم فکر م الیخ نیا الهیخ
اتاقم گوشه تختم نشستم قلب قرمز  یکیتار ی...تورهیگیم شیاشک راه صورتمو در پ غیدر ی...ولنمشیبب گهید

 یتو یزیلحظه چ هیشم؟یپ ومدی...چرا ندمیو از دور د یچند روز عل نیا یتو کنمیم هیو بغل کردم و گر یو پشم
! چرا؟ )چون اون باعث رفتن سارا شد!( زدیذهنم با خودم حرف م یتو یذهنم جرقه زد)بهتر که نبود!(انگار کس

که  یاتیمرد!عمل یکوفت اتیعمل نیافتاد!سارا به خاطر ا ی...)ولفتهیاتفاق ب نیا واستخ یکه نم ی...عل؟نهیعل
نبود سارا هم االن زنده بود!؟)مسلما آره!( صدا خفه شد...ذهنم  یاگه عل یعنیبود!(  یبه عهده عل شیفرمانده

نبود سار  یکه اگه عل دکر یبود مدام تکرار م شتریشد...عقل و احساسم به جون هم افتادن...عقل زورش ب ریدرگ
گرفت  میگرفت...تصم میعقل تصم نباریداد...احساسم شکست خورد...ا یادامه م شیاالن کنار تو بود...به زندگ
 نهیپر بود به ک یتمام وجودم که از عشق به عل هیاز ثان یشد علت نبود سارا!در کسر یو محکوم کرد...وجود عل

شد چند  شتریهم به نفرت...فشار دستام دور قلب قرمز رنگ ب دیبغض و شا هیحرص به  هیشد...به  لییتبد
هم نداشت آباژور داخل اتاق روشن  یتیاهم هیدونستم ک یندادم در خودش باز شد نم یضربه به در خورد جواب
بود...همون صدا پوزخند زد و گفت)چه حالل زاده!(اومد کنار  یرنگ فضا و روشن کرد عل یشد همون نور نارنج

همون  ینداشت...سرمو تو یا گهید زیو غم چ یکه جز ناراحت ینگاهشو به صورتم دوخت صورت ستتخت نش
نتونستم  یتخت نسشت دستمو گرفت خواستم بکشم عقب ول یقلب فرو کردم. حس کردم که اومد کامل رو

 نی) ادیچیسرم پ ینتونست جولون بده دوباره اون صدا تو شتریداشتم...احساسم چند لحظه ب ازیبهش ن دیشا
و قلب و  دمیکش رونیمقصر شد! محاکمه شد!(دستمو از داخل دستش ب شیپ قهیکه چند دق ی  همون عل

 یچشماش نگاه کردم دستشو آورد جلو موها یتو میخودم جمع شدم بعد مستق یتو شتریمحکمتر بغل کردم و ب
 ...کردمیسرد نگاهش م نصورتمو گرفت و من همچنا یصورتمو پشت گوشم زد با انگشتش آروم اشک رو یتو

 ؟یایب رونیحال و هوا ب نیاز ا یخوا ی...نمنمینگ-

ازش جدا بشم؟؟اصال مگه  ی...حاال چه جوریحال و هوا که خودت به من داد نیدلم پوزخند زدم، هـه ...ا یتو
 سارا جدا شد!؟ ادیشد از  یم

 خوامیقبل خودمو م نیمن نگ ؟یکم حرف شد یلیخ یدونی؟میبگ یزیچ یخوا ینم-

 !!مرد-

 ؟یچ-

 !!شما مرد یقبل نینگ-

زبونم نداشتم.اخماش در هم شد و  یرو یتسلط زنم؟اصالیحرفا و م نیدونست که چرا دارم ا ینم خودمم
 اتاق نیاز ا رونیب میبر ایحرفو نزن! ب نیوقت ا چیه گهی! دنیگفت:نگ

 !! تنهایریم-

 ؟یچ یعنی-
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 !رونیبرو ب یعنی-

 شم!؟ یمتوجه نم-

 !رونینا مفهموم حرف زدم جناب سرگرد!؟گفتم برو ب یلیخ-

 چرا؟-

 !نمتیخوام بب یچون نم-

 ؟یچ یعنی نمتیخوام بب ی؟نمیچ یعنیحرفا  نیتو حالت خوبه؟ ا نینگ -

 رونیفقط برو ب-

 بدونم چرا؟ دیآخه نبا-

 !کنهیم تمیچون بودن مقصر مرگ سارا رو به روم اذ-

 مرگ سارا!؟ ؟من؟مقصریچـ

 !آره...تو-

 به نظرت من مقصر مرگ سارام!؟ نینگ-

 !؟؟یستین-

 ...نینگ شهینم باورم

 !رو باور کنم زایچ یلیخ کنمیم یسرگرد...مثل من که دارم سع یبهتره باور کن-

 ...یول یکن هیرو توج هیقض نیا ی...دوست دارستیتو االن حالت خوب ن نیگوش کن نگ-

 !تو باعث نبود سارا شده اتی...وجود عملییهم تو هیقض نیا هینداره! توج یول-

تخت بلند شد به طرف در رفت  ی...سرشو به اطراف تکون داد و از رودیکش قینفس عم هیبست و  چشماشو
 !گفتم:اون چراغو خاموش کن رونیکه بره ب نیقبل از ا

 به فکر خودت باش...حداقل با خودت لج نکن-

 ...میسکوت و ظلمت فرو رفت یمن و اتاقم دوباره توو  رفت

به جلو  ینشسته بودند حامد کم یهم بدون حرف یخورد حامد و آوا رو به رو یاش چرخ م یهمراه صندل دیفر
 ه؟یچ فیحاال تکل سیگذاشت و گفت:خب رئ شیپاها یرا رو شیخم شد و آرنج ها

 را از دهانش خارج کرد یظیخاموش کرد و دود غل شیگاریرا در جا س گاریس نیآخر دیفر

 !و فرار کنم کنمیو رها نم زیمسلما همه چ-
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 !؟یادامه بد یخوا ی! حاال راحت ممیسر و کار داشت سیمشت پل هیمدت با  نیتمام ا یتو-حامد

 !میدار ازیکرد...ما به محموله آخر ن شهینم یا گهیکار د-دیفر

 !خبر دارن زی! اونا احتماال از همه چهیبزرگ سکیانجامش ر یول -آوا

 که اونا خبر داشته باشن!؟؟ دیمگه شما خبر دار-دیفر

 !هیآدم باهوش سیخب البته که رئ-حامد

شما  گم،یکه من م یبه همون روش شهیمحموله هم به موقع ارسال م نیکنم،ا کاریدونم چ یمن خودم م-دیفر
 !دیخان باش وشیگزارشتون به دار یهم فقط نگران چگونگ

*** 

 (ستاد مبارزه با مواد مخدر)

به طبقه سوم باال رفت  دنیطبقات را به قصد رس یپله ها نباریشد ا یاز پله ها باال رفت وارد سالن اصل یعل
 یسالن رفت دستش باال آمد برا یراست به سمت در انتها کینداشت  یتوجه گرانید یبه احترام گذاشتن ها

قدم  ی. کم قی...چند نفس عمستادیو چند لحظه ا دیکش نییهمانجا ماند...دستش را پا یضربه زدن به در ول
 !رفت ینم نیکار ها از ب نیبا ا ششینداشت تشو یا دهیدر...فا یزدن جلو

گرداگرد آن  شیوسط اتاق رفت که مافوق ها زیشد در را پشت سرش بست و احترام گذاشت به سمت م وارد
 انداخت و منتظر ماند نییسرهنگ محب نشست سرش را پا یروبه رو یصندل نیآخر ینشسته بودند رو

 !افته ینم اتیعمل نیا یتو یا گهیاتفاق بد د یبار قول داد نیآخر ادمهیخب سرگرد -محب سرهنگ

 را صاف کرد شیرا با زبانش تر کرد و صدا شیبه جمع انداخت لبها یرا باال گرفت و نگاه سرش

 یبود ، قبول دارم بازم ب ینیب شیقابل پ ریاتفاق غ نیندارم...!ا یحیبله قربان...حق با شماست...من توض-
 مشکل شد نیمن باعث ا یتجربگ

 !؟دیتا شما تجربه کسب کن رنیبم دیبا گهیچند نفر د دییبفرما شهیجناب سرگرد م-یرمضان سرهنگ

گذاشته شده!شما هم بهتره هر چه زود تر  اتیبه هر حال صحبت ها شده...قرار لغو عمل-محب سرهنگ
 !بار دوم یاعالم بشه، البته برا اتیتا شکست عمل یبد لیگزارشات رو تحو

 نی...اگهیفرصت د هی...کنمیکرد و گفت:جناب سرهنگ..خواهش م یاطرافش نگاه تیمتعجب به جمع یعل
 ...میادامه بد میتونیهنوز شکست نخورده...ما م اتیعمل

 ستیدر کار ن ینه سرگرد ادامه ا-محب سرهنگ

هنوز  یاریاسفند دی...فرمیدار تیبدم...ما شانس موفق حیتونم توض یاصرار کنم...من م دیقربان لطفا نذار-
 !انجام نداده میسیما پل دهینشون بده فهم نکهیبر ا یمبن یکار

 !؟دیدوباره وارد اون باند بش یاحتمال نیهمچ هیبا  دییخوا یشما که نم-یرمضان سرهنگ
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عمل کنن تا خطر  انهیمخف کننیمرحله تالش م نیا یانجام بدن...تو یتونن کار یقربان اونا در هر حال فعال نم-
 ...کنه دشونیتهد یکمتر

 !داده بشه گهیفرصت د هی نایادامه داد...بهتره به ا شهیمنم موافقم...هنوز م-ایک سرهنگ

 !؟یریگیشما به عهده م تشوی...؟مسئولیحاج-محب سرهنگ

 قربان دیبه من اعتماد کن-یعل

 !نشده سرگرد یندیخوشا زیچند بار اعتماد ما به شما چ جهینت-محب سرهنگ

رفع و رجوع  یو با شرمنده گ ینظام خرابکار یتو دونمیدونم قربان..قبال هم گفتم شرمنده ام...بله م یم-یعل
 !هم خراب شد...شخصا استعفا بدم نبایدم اگه ا یقول م یکنن! ول ینم

 سرگرد زند کجا هستن؟-یرمضان سرهنگ

 !نداشتن یبودن...حال چندان مساعد شونینامزد ا ییجورا هیمتاسفانه سارا رادمهر -

 ...بزرگ ماست یکه حاج میبار سرگرد...چه کن نیبار آخر نیتکان داد و گفت:به هر حال ا یمحب سر سرهنگ

 گذاشت:ممنونم قربان یبرخواست و احترام یبلند شدن عل یهمگ

سر خود حس کرد سر بلند کرد و با لبخند حاج رسول مواجه  یرا باال یا هینشست سا شیسرجا یرفتند عل همه
 شد

 ...زنمی...هر بار گند مکنمیشرمنده ام حاج آقا...مدام دارم از اعتبار شما استفاده م-

 سرنوشته یها یباز نایتو کارت خوبه...ا-

 ....اندازم یم رشیسرنوشت موفق بشه...گ ذارمینم گهید نباریا ی...ولدیشا-

 یبه گوش نم ییصدا چیبود ...تمام المپ ها خاموش بود ...ه کیکه سرد و تار یوارد خانه شد خانه ا یعل
 دیبرق را زد نور همه جا دو دی...کل دیرس

 !خاموشش کن-ریام

اطراف  یفیبار به سراغ آباژور کنار مبل رفت و آن را رو شن کرد نور ضع نیفرو رفت...ا یکیسالن در تار گرید بار
 ستادیبود ا دهیدراز کش یمبل یکه رو ریسر ام یباال یرا گرفت...عل

 ستاد؟ یومدیوضعو...چرا ن نیا ریتموم کن ام-یعل

 ...یخب تو رفت-

 میرفت یبا هم م دیبا-

 ات؟یشد؟لغو عمل یچ-
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 ...گرفتم گهیفرصت د هینه...-

 !...ینکرد یکار خوب-

 چرا؟-

 هیخواستم درخواست بدم  ی...ممیزودتر تمومش کن دیکه دوباره خودش گفت:با دینشن ریاز جانب ام یجواب
 ...سارا برامون بفرستن یعکاس جا

 زیچ چیو ه چکسیبه او انداخت و آرام گفت:ه یمبل بلند شد و نشست در آن نور کم نگاه یحرف از رو نیا با
 ..رهیسارا و بگ یتونه جا ینم

ما همه از  ریشانه او گذاشت و گفت:ام یرو یخم شد و دست ریبه طرف ام یو کم دیکش یقینفس عم یعل
 !عمل نکن یباش و احساس یسرکارمون...قو میبرگرد دیما با ی..ولهی...برامون باور نکردنمیمرگ سارا ناراحت

و منطق را کنار زد...  دیدر وجودش شعله کش یزیشد...چ داریب ریخشم خفته در وجود ام ییحرف گو نیا با
که  یگشت تا او را با خود تا مرز جنون یم یمقصر یدر پ دیقلبش را سوزاند و خاکستر کرد...وجودش شا
و کت او را با هم در مشت گرفت و به  راهنیپ قهیبرد  ورشی یگرفتارش بود همراه کند... نا خداگاه به طرف عل

 ...یعل رانیکرد در پس ذهن آشفته و ح ادیبغضش را فر دیسمت خود کش

 میدبرگر  دیکه با یگفتی!بازم م؟یزدیحرفو م نیبود بازم هم نیسارا،نگ یبرخورد نکنم؟!اگه جا یاحساس-
 ی!؟آره!!؟؟چرا حرف نمفتادهین یاتفاق چیکه انگار ه ی!طور؟یکردیرفتار م یقدر عاد نیسرکارمون!؟باز هم هم

اشک و  ی!در ازا؟یکه بهش بگ یداشت یدونه!؟؟چـ یهم تو رو مقصر مرگ سارا م نیکه نگ یگ ینم ؟چرایزن
!؟تو دوباره یدار ی!!در برابر غم پدر و مادرش چه جواب؟؟یبگ یداشت یچ یکه دوستش دار یکس یها یناراحت

!پس فتهیبراش نم یبره و اتفاق یعکاس یسارا برا یتوگفت یو شروع کرد اتیعمل نی! تو ایپرونده رو باز کرد نیا
 یبه توئه!؟تو گرانیباور و اعتماد د جهینت نیا ینیب یخروار خاک....!م هی ریشـد!؟؟االن سارا کجاست!؟ز یچـ

 ...که یهم تو باعث شد یقبل اتیعملاون 

 ...کرد شهینم یکار گهید یمنم! اصال من آدم بده داستان...ول نای!!!آره مقصر همه اریبس کن ام-

 !...فرود آورد ینه چندان محکم کنار دهن عل یقبل مشتش را آزاد کرد و با ضربه ا یتر از لحظه ا یعصبان ریام

 !یخوره لعنت یبهم م تیهمه خونسرد نیوقتا حالم از ا یگاه-

را درک نکرده بود...تصور  ریهنوز رفتار ام یسرش گذاشت عل یمبل رها کرد و دستش را رو یرا رو خودش
 .بلند شد و خانه را ترک کرد نیزم یرا از جانب او نداشت ..از رو یرفتار نیهمچ

دستانش را  داردیهدف قدم بر م یها ب ابانیدانست چند ساعت است که در خ یرفت نم یم یکیرو به تار هوا
 یآشفته بود و کنار لبش م شیکتش پنهان شده بود موها قهی نیشلوارش فرو کرده بود و سرش ب بیدر ج

که قلبش به  کردیم سبار احسا نیدوم یاش برا ینداشت در طول زندگ تیها اهم نیاز ا چکدامیسوخت...ه
جبران اشتباه کل وجودش  ایه سراغش آمده بود دوباره حس انتقام درد آمده...احساس عذاب وجدان دوباره ب
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 دیشدند که نا خواسته خود را بر سر مزار سارا د دایآسمان هو یسوزاند...ستاره ها یاز آتش م یرا در کوره ا
 بود!؟ دهیخر یرا ک نهایز،اگالب و چند شاخه گل ر کیبه دستانش نگاه کرد 

قبر را  یشده رو یدستش حروف کنده کار دیآن دست کش یو رو ختیقبر ر یقبر نشست گالب را رو کنار
 ختیاسمش گل ر یحس کرد)سارا رادمهر( رو

 شیو پ ادیدلش گرفت ب یکه وقت یخواهر داشته باشم ...کس هیدوست داشتم  شهیسارا خانم هم یدون یم-
اتفاق  نیوقت ا چیه ینم...ولکه منم باهاش دردودل ک یصدام کنه...کس یکه داداش یمن حرف بزنه...کس

روزا  نی...اکردمیم سادتح نیبه تو و نگ یمن گاه یباورت نشه ول دینداشتم...شا ی...من هرگز خواهرفتادین
 کنهیکه قبال هم تجربه اش کردم...عذاب وجدان داره خفه ام م یحس بد دارم...حس هیهمه حالشون بده...منم 

 شیخواستم پ یکه من م یبازم سرنوشت اونجور ی...ولفتهیب یتو اتفاق یخواستم برا یسارا...من نم
 دنی...از دکشمیخجالت م ریام یآرزوهات...از چشما وات...از تو  ی...از تو جوونکشمینرفت...ازت خجالت م

تونم انجام بدم تا اونا خوشحال  ینم یکار ی...ولشمیم وونهید نینگ یاشکها دنیحال پدر و مادرت...با د
 یها رو مجازات کنم،حت یبدبخت نیتونم عامل همه ا یم ی....ولیکنم تا تو دوباره برگرد ینم کارتو یبشن...نم

و  دیفر دمیعذاب وجدان کم بشه...قول م نیاون عامل خودم باشم...سارا منو ببخش...بذار ا هیاگه به نظر بق
 ...دمینابود کنم....قول م

مسجد محل برگذار شد،االن هفت روزه که  یهفتمش تو ست،مراسمیهفت روزه که سارا ن االن
هنوز منتظر اومدنشم ...هر چس که هست من  ایدونم عادت کردم به نبودش  ی...نمدمینشن دمش،صداشویند

 زیچ چی...هستیبرام جالب ن زیچ چی...هکنهیخوشحالم نم زیچ چیندارم،ه یا زهیانگ چیآرومم، آروم آروم....ه
 یاتفاق چی...همه به کارشون مشغولن...انگار هستیگار فقط سارا نان هیمعمول زیرنگ نداره...همه چ

 چینشستم و از گوشه اون به پنجره اتاق سارا چشم دوختم االن ه یا شهیش واریاتاقم کنار اون د ی...توفتادهین
اون پسترها که عکس منو سارا هست و  زا یکیو  واریسمت د چرخونمیسرمو م ستیکس پشت اون پنجره ن

و بعد هم  شهیکه در اتاق باز م گردونمی...سرمو برمختنی...دوباره اشک رکنمیدوباره بغض م دنشی....با دنمیبیم
 یعل یصدا

 یبرگرد دی...با میکنیو بگم...ما فردا دوباره کارو شروع م یزیچ هی دیبا ی...ولینیمنو بب یخوایدونم نم یم-
 ...شرکت

 ...کشهیم قینفس عم هیبنده و  یو م....چشماشنهیشینگاهش غم م یتو کنمیم نگاهش

 ...امی...من نمدیشما خودتون شروع کن-

 !؟یای؟؟نمیچ-

 !ستمین گهی!دامینم گهینه!د-

 ...نینگ-

 !نمتیبب خوامیکه نم یدونیخوبه م-

 ستیموفق ن یلیخ یآروم باشه ول کنهیم یجلو سع ادیقدم م چند
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 !یداشته باش یبرخورد نیهمچ یتون یتو نم ی...ولکنمیجان ...من درکت م نینگ-

 زنمیو با داد حرف م استمیروبه روش م شمیبلند م شمیم یحرفش عصبان از

 !؟ره؟تویگیجلومو م یداشته باشم!؟ک یرفتار نیتونم همچ یچرا نم-

 ....فهمم یفهمم...واقعا نم ینم-

 !؟نمتیبب خوامینم گهیکه د نیکجاشو!؟ا-

جمله رو تکرار نکن!تو چه  نیا نقدریبه سمت گرفت و بلند گفت:ا دیاومد جلو انگشتشو با تهد گهیقدم د هی
 !ینیمنو بب دیبا یچه نخوا یبخوا

 !ستیدر کار ن یدیبا-

 !؟ی!نکنه فراموش کردیچرا هست! چون تو زن من-

مسخره ات شرکت  یاون باز ینه تو مونمینه زن تو م گهینباشم!د گهید تونمیم ینرفته! ول ادمینه...حماقتمو -
 !کنمیم

...باشه برنگرد شرکت بدون تو هم یبکن یتون ینم یکار چی:تا من نخوام تو هدیدندوناش با حرص غر یال از
 !انداخت ریو گ دیاوون فر شهیم

 .رفت و در و محکم بست رونیقدم عقب عقب رفت و بعد از اتاق ب چند

---------- 

خالص  اتیعمل نیاتمام ا یبرا شیها زهیاز انگ یکی دیاز آن متنفر بود برگشت،شا گریکه د یبه خانه ا دوباره
خانه به سمت راه پله راه افتاد.پله ها را آرام باال رفت تا به اتاقش  یکیخانه بود.بدون توجه به تار نیشذن از ا

حالش را بدتر  نیاتاق نگ یپرده افتاده  دنید یولپرت کرد.پرده را کنار زد  یصندل یپشت یکتش را رو دیرس
وارد اتاق شد  یداشته باشد.کس یتوانست تمرکز یتخت انداخت....ذهنش آشفته بود و نم یکرد.خودش را رو

 توانست باشد...لبه تخت نسشت ینم ریجز ام یکس

 یفهمیبغلم جون داد ...م ی...هنوز باور نبودش برام سخته...توکنمیکار م یدارم چ دمی...نفهمیببخش عل-
 ؟یفهمی..میعل

 گذاشت ریام یپا ینشست و دستش را رو یعل

 ...کردیکارو م نیهم بود هم یا گهیفراموشش کن...هرکس د-

 !شرکت؟ ادیگفت نم نینگ-

 ؟یدون یتو از کجا م-

 !اومدم یچون اگه منم بودم نم-
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 !؟یستین گهید یبگ یخوایتو هم م ؟نکنهیچ-

 ...میستیراه ن مهین قیزد و گفت:رف یجان مهیلبخند ن ریام

 آمد شیاز در زدن وارد اتاق شد در را پشت سرش بست تا وسط اتاق پ بعد

 سالم جناب مهندس-

طول  ادیات ز یمدت؟مرخص هی یاش داد و گفت:به به ... راننده کار بلد  ما!کجا بود یبه صندل یدچرخیفر
 !دیکش

 میمدت بر هی نیبا نگ میمقدار ناخوش احوال بود مجبور شد هیکه دادم ... مادرم  حیمهندس،توض دیببخش-
 میبمون ششیپ

 !؟نمیب ینم مویمنش یراست-

گفت:شرمنده مهندس،بهتر  یکرد خشمش را پنهان نگه دارد و آرام باشد، با همان آرامش ساختگ یسع یعل
 !دیباش گهید یمنش هیبه فکر 

 و گفت:چرا؟ کرد کیخم شد و چشمانش را بار زیم یرو یکم دیفر

 !مادرم مونده شیچون پ-

 !؟ی... خب تو چرا نموندنطوریکه ا-

 !دارم مهندس ازیمن به شغلم ن-

 .میجاها بر یسر هی دیبا فت،یدارم!خب راه ب ازیمثل تو ن یاتفاقا منم به راننده ساکت و حرف گوش کن-

----------- 

 دیفر یالیو-روز بعد دو

داشت  یجد یا افهیق شهیآمد،مثل هم نییبود از پله ها پا دهیرنگ پوش یتوس یکه کت و شلوار یدر حال دیفر
 .و راه رفتنش محکم بود

 دیمخصوصش نشست،همهمه ها خواب گاهیشده بودند گذشت در جا فیهم رد یکه روبه رو ییوسط مبل ها از
 نبود ینی،مثل پدرش اهل مقدمه چمنتظر چشم به او دوختند کردندیاو کار م یکه برا یافراد یو همه 

 !ما لو رفته التیکه تشک نهیا دیجمع شد نجایا نکهیا لیدل-

 و تعجب در چهره همگان نشست همهمه از سر گرفته شد بهت

اگه  ینشدن،ول کننیما کار م یکه برا ییهنوز متوجه کسا یعنی...  شهیلو رفتن شامل شما ها نم نیساکت!ا-
 ییجا هی ی.تا اطالع ثانودینداشته باش یتیهم در خطرن.پس فعال فعال هیمطمئنا بق فتهیب یاتفاق یهر کس یبرا
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کنار و  دیو بذار یباشه،زرنگ بار داشتهن یا گهیدر خبرن کردن کس د یکدوم سع چی.هدیخودتونو گم و گور کن
 !دیباش التیبه فکر خودتون و تشک

 !؟شهیم یچ دیقرار بفرست گهیدکه تا چند وقت  یبزرگ یمحموله  فیخان پس تکل دیفر-

 !رهیم شیطبق برنامه پ زی... همه چ دینداشته باش یدرباره اون محموله نگران-

 !دارم یخوب یهم برنامه  زمونمیعز ینفوذ یلب ادامه داد:برا ریز آهسته

--------- 

 یا شهیقفل در ش یو تو دیآروم باال رفت،کل یزدم و کرکره برق موتویر ه،دکمهیدر آتل یجلو دمیبود رس عصر
 یرو ینم... دست یبو دمیو شا دادیگرد و غبار م یبود و بو کیبسم الله وارد شدم همه جا تار هیچرخوندم و با 

که آورده بودم و برداشتم و  یلیو وسا الگذاشتم دستم یصندل یرو فمویاز خاک بود... ک دم،پریکش شخوانیپ
 دیطول کش یلیخ باینکنم ... تقر یآور ادیکردم تمام مدت فقط به کارم فکر کنم نبود سارا و  یمشغول شدم.سع

پرت کردم که  زیم یکه سرم بسته بودم و رو یکنم،خسته دستمال زیکه پنج ماه درش بسته بود و تم یا هیتا آتل
کار  یا هیآتل یتو خواستمیم... چقدر راحت یو سارا و الهه،دوباره اون بغض لعنت منخورد به عکس سه نفره 

 ی...ولمیرو باز کرد نجایکه با سارا داشتم... من و سارا با هم ا یمن پر بود از خاطرات یبرا شیجا یکنم که جا
گونه ام بودن و  یمن رو حالکه بدون توجه به  ییتونستم ادامه بدم؟اشکا یم دادم،اصالیتنها ادامه م دیحاال با

و خاتون نشسته  نیخونه،نسر دمیرس یچه جور دمیاومدم.نفهم رونید از اونجا بزو یلیپاک کردم و دوباره خ
تخت  یبرگشتم.شالمو رو مییغار تنها یدادم و دوباره تو یسالم سرسر هیهم رو به روشون بود. یبودن و عل

که در  کردمیمانتو مو باز م یآروم آروم دکمه ها دمیموهام کش یتو یپرت کردم،کش موامو هم باز کردم و دست
!؟حس کردم که خوادیم یچ گهید ندفعهیدونستم ا ینم یست،ولین یجز عل یدونستم کس یاتاق باز شد،م

تخت پرت کردم خواستم برم سمت پنجره  یبدون توجه به اون مانتو امو هم در آوردن و رو ستاده،یپشت سرم ا
 و مردونه اش شد یقو یر پنجه هایکه مچ دستم اس

 !؟یبود کرد یچه کار نیا-

 شد، آروم برگشتم به طرفش که دستمو ول کرد شترینگفتم که فشار دستش ب یچیه

 !؟یمتوجه سوالم نشد-

 ؟ینه!چه کار-

 !؟یکارتو شروع کن یخوا یم ؟چرایو باز کزد هیچرا آتل-

 کنه!؟ دایپ ی!اصال فکر نکنم به تو ربطیدیکشیروز بگذره بعد شاخ و شونه م هی یذاشتی!مرسهیخبرا چه زود م-

کم بود،سرمو بردم عقب که هم فاصلمون  یلی... فاصلمون خ دیتا بازو هامو گرفت و منو به طرف خودش کش دو
 دیچیسرم پ یدادش تو یکه صدا کردمیپروا به چشماش نگاه م یصورتم کنار بره،ب یبشه هم موهام از رو ادیز

 صورتم پخش شد یو نفساش تو

 کنه و بد بشه!؟ داتیممکنه پ دیکار فر نیبا ا یبفهم یتون یتو به من ربط داره!نم زیهمه چ-
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 !ترسن کارشون خراب شه یخودشونن ... م اتیآها!!پس بگو...جناب سرگرد نگران عمل-

 !فتهیب یتو اتفاق یبرا خوامینه نه نه!من نگران خودتم،نم-

 !؟شنیاطرافشونم م یا ... جناب سرگرد نگران آدما-

 یکنیکه من نگران اون نبودم؟ چرا فکر م یکنیمن مهم نبود!؟چرا فکر م یکه سارا برا یکنیبس کن،چرا فکر م-
 که من االن نگران خودتم!؟ یباور کن یخوا یمن مقصر مرگ سارام؟چرا نم

کار  یپ ؟برویدار کاری!با من چ؟یکنیم فیو تکل نییمن تع یتونم باور کنم،اصال تو چرا برا یتونم!نم ینم-
 !؟یریمنو بگ یکارا یجلو یکه بخوا یهست یخودت.تو ک

هنوز حرص  یکه آروم تر شده بود ول ییتر کرد با صدا کیشد و صورتشو نزد شتریدستاش دور بازو هام ب فشار
 !؟میبهت ثابت کنم من ک یخوا ی!مم؟یبود گفت:من ک شیقاط

عقب،بغض گلومو  دمیبره که صورتمو کش نیتا فاصله از ب شدیشد چشماش داشت بسته م کترینزد صورتش
 دمیصدام خفه شده بود،نال دنیو چک اوردنیگرفته بود،باالخره اشکا طاقت ن

 ... نمتیخوام بب ی... برو نمیدست از سرم بردار ... برو عل-

شده بود ... چند قدم عقب عقب رفت و بعد  یدستش دور بازوهام کم شد .. رهام کرد ... نفساش عصب فشار
 .رفت رونیهم از اتاق ب

بازو هام قرمز شده  یدستاش رو یخودم جمع شدم،جا ینشستم،تو نیزم یبودم رو ستادهیکه ا ییسرجا
 تنگ شده یعل یدلم اعتراف کردم که چقدر دلم برا یبود...چشمامو بستم و تو دم،داغیبود،روشون دست کش

... 

منزل  گرید برگشته بود،بعد از آن اتفاق دتازه از ستا ریوارد خانه شد،ام نیو ناراحت از رفتار خودش و نگ یعصب
لم داده بود و چشمانش بسته بودبدون شک به  یمبل یکرد.رو یم یریگیکارها را ا ستاد پ رفت،وینم یشاکر

 شد ی... در همان حال متوجه حضور غلکردیسارا فکر م

 !دعواتون شد؟-

فرستاد و  رونیه بود،نفش را با حرص بمتوجه حضور او نشد ستاد،اصالیپله از حرکت ا نیاول یرو یعل یپا
 !هاش خودشو ما رو نابود کنه یلج باز نیبا ا دارمیگفت:نم

کنترل دستگاه پخش را  ریآشنا به سمت پنجره رفت ... ام ینگاه یپ د،دریها را با دو باال رفت به اتاق رس پله
 را فشار دادplay برداشت و دکمه

 که خاطره بود جلو چشمات سوزوندم یهرچ)

 نه بغضتو خوندم یدیاشک منو د نه

 یره سمت تباه یم یدوراه نیا یدید
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 یراه مهین قیتو رف یهم با من نموند تو

 رمیم ادتینگو که از  ،یذارینتهام م ،نگوی...نگو دوستم ندارنه

 ...رمیچه دلگ نجایتو ا یب رم،ینه...نگو از عشق تو س رهیمیقلبم م یره،برید گهیکه د نگو

و در  کردیاتاق او نگاه م یخانه را پر کرده بود،هنوز پشت پنجره بود و به پنجره بسته  یخواننده فضا یصدا
 ...بسته بود یزندگ نیا یها یتلخ ینه چندان دور چشمانش را بر رو یخاطره ا افتنی یدر پ ریام نییپا

 که سمتت بر نگردم یرفت ادمهیهر خاطره از تو شده دردم، یوقت)

 ...کردم هیکه گر نیکه طعنه خوردم،من  مغرور و بب نیمغرور و بب من  

 ماند رهیو مشتاق او خ نیدر نگاه غمگ یپنجره باز شد... نگاهش لحظات باالخره

 شمیسنگ م شم،یم رهیاتاقت خ شهیمن به ش)

 شمیدل تنگ م یبد جور شهیموقع که م نیشب ا هر

 ایگردم به در یما بر نمرودم ا هی هنوزم

 (...نجایا کنمیتو رو حس م شمیخوب م التیخ با

 زدهمیس فصل

در با  یکج کرد و به طرف اتاق خودش رفت سرباز جلو د،راهیها را با عجله باال رفت و به طبقه سوم رس پله
 قربان ریو گفت:صبح بخ دیکوب نیرا به زم شیپا یبلند یصدا

در سرش را بلند  یبا صدا کردیم ادداشتی یزینشسته بود و چ زشیپشت م ریتکان داد و وارد اتاق شد ام یسر
 شده؟ ی:چدیبا عجله به طرفش رفت و پرس ی. علدیرا د یکرد و عل

 یکه برا ییوارد گاراژ شده،همه کسا ونیسه تا کام شبیسالم! د کیفرستاد و گفت:عل رونینفسش را ب ریام
 !شدن بیغ کردنیکار م دیفر

 م؟یداشت یمگه ازشون اطالع-

 یلیاطالع بود! خودشم خ یازشون ب شهیهستن نم یکله گنده ا یم،آدمایخبر داشت شونیتعداد هیآره ... از -
 بفرسته ییجابجا یخواد محموله رو برا یم ادی... به احتمل ز کنهیسروصدا کار م یب

 !کنه یخطر نیهمچ کردمیفکر نم-

 !هینقشه اش چ میت نشد تا بفهمنشد... وق-

 !خرج کرده یلیو سه تا تر ونیکه هست براش سه تا کام ینقشه اش هرچ-

 ... جلسه هی دیمدل باال و تازه از اونور آب اومده! با نیماش یو کل-
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 !کنه کاریفهمم که قراره چ ینه خودم م-

 شرکت!؟ یبر یخوایم-

 !آره-

 !گذرهیازت نم ی، به راحت یهست یدونه ک یاالن م دیبودن خطرناکه ... فر ینفوذ نی!ادامه ایحماقته عل-

 !رد کنه یمحموله رو هم به راحت نیکه ا میمنتظر بمون میتون ینم-

 ... میفهمیکنه،تکون بخوره ما م یکار نیهمچ تونهینم-

 !خوام یو بدون اون موادها نم دیممکنه که مواد ها و بفرسته،فر ینه .. اونجور-

 ...یعل-

 نظره ریز یاز هر وقت شتریب دونهیداشته باشه چون خودش بهتر م یتونه با من کار ینداره،اون فعال نم ینگران-

 ...یکنیخودتو م یکارا شهیهم-

 ...شده بود شتریب ششیبه تن داشت و ر یمشک رهنیزد و به او نگاه کرد که پ یکم جان لبخند

 خواستیدلم م یبود ول سی،هرچند تازه شسته شده بود و خ ختمیسنگ قبر ر یگالب و باز کردم و رو یبطر در
خواستم  یمن هنوز نرفتم،م یاالن تموم شد،ول نیکارو انجام بدم.چهل روز گذشت،مراسم هم هم نیکه منم ا
سنگ  یسرخ رنگو پرپر کردم و رو یشش،گلهایبودم پ ومدهیمدت ن نیا یو کنار سارا بمونم تو یشتریمدت ب

وجود نداره ...  ییکه پرپرشد ... چهل روز گذشت و من هنوز باور نکردم که سارا ییمثل سارا ختم،درستیر قبر
 یایبده و عمال از دن یلیشده،حالش خ یمهناز که دچار افسرگ نمش،خالهیب ینم گهیهنوز باورم نشده که من د

کنم، به  یهم نم هیگر یحت گهینشدم؟د یمن دچار افسردگ مم؟چرافهمه.پس من چرا آرو ینم یزیاطرافش چ
انتقام  کنمیم یو سع کنمیم یبه بعد بدون احساسم زندگ نیشدم،حداقل از ا ینطوریخوبه که ا گمیخودم م

گال بردمو  یدوتا دستامو تو ختمیسنگ قبر ر یگل ها رو رو یهمه  ی!وقترمیاطرافم بگ یسارا و از خودم و آدما
... چشمامو بستم چقدر دوست داشتم از  دیرسیبه گوش نم ییصدا چیاون سنگ سرد گذاشتم، ه یوسرمو ر

فقط منم که  نیا یسارا که با من حرف بزنه ... ول یتپش قلب به گوش برسه و بعد هم صدا یسنگم صدا نیا
 گمیحرفامو با پچ پچ کردن بهش م

بدون تو سرده  یایه ... دنباال هم سرد نی... سرده ... ا کهیدونم تار یخوبه؟م یهمه چ ریسارا؟اون ز یخوب-
بدون تو شروع  زییپا نیدوستش ندارم،چون ا گهیمن د یم؟ولیدوست داشت زوییچقدر پا ادتهیشده، زییسارا... پا

کوه و  میرفتیرون،میب یایب ری،از اون زیبلند ش شدیکاش م یدلم برات تنگ شده سارا ... ا یلیشده ... خ
 یباز نیوقت وارد ا چیعقب... اون وقت ه یلیبه عقب... خ میگشتیکاش برم ی... امیکه دوست داشت ییجاها

آسمون  نی... کنار ا ری... کنار من،کنار خاله مهناز کنار عمو مهران ،کنار ام یبود شهیتو هم م،اونوقتیشد ینم
 یلیستاره است ... سارا خ یب شهی... هم کیشبه و تار شهیست،همین یما آب یبرا گهیکه د ی... آسمونیآب

 ... ... صداتو بشنوم ... سارا منو ببخش ... ببخشنمتیبب گهیبار د هی گه،فقطیبار د هیدوست دارم فقط 

*** 
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 وانیبود با دوتا ل ینیس هیدستش  یاومد داخل،تو نیاتاقم نشسته بودم که در اتاق باز شد و نسر یکیتار یتو
 سته و گرفت به طرفمب هیگذاشت  نمونیو ب ینیتخت نشست و س یآب پرتغال،کنارم رو

 خاتون گرفته نویجان،ا نینگ ایب-

 هست؟ یچ-

 فکر کنم لباسه-

 من لباس کادو گرفته!؟ یخاتون برا-

 یاریدر ب تویلباس مشک نکهیآره به خاطر ا-

 پس چرا خودش بهم نداد؟-

 ارمیچون من خواستم که خود م برات ب-

 گردهیبا عوض کردن لباس ما که سارا برنم-

 عوضش کن یدون یخب حاال که م-

 پوشم یبذارش کنار ... بعدا م-

ازش گرفتم و تا  یآب پتغالو گرفت طرفم،تشنه ام بود،بدون حرف وانیبسته رو گذاشت کنارم و ل یحرف بدون
 وسطاشوخوردم

 ؟یدوست دار یتو عل-

 اتیعمل نیبه خاطر ا یتو و عل یعنیندادم که دوباره گفت: ید؟جوابیسوالو پرس نیحرفش تعجب کردم،چرا ا از
 !؟دیواقعا به هم عالقه دار ای دیبه هم محرم شد

شد که عاشق  یبند بود؟!چ اتیعمل نیبه ا یدلم خنده ام گرفت،واقعا عالقه من و عل یحرفش تو از
 شهیهم ی! قرار بود برامیرفت شیشدن پ یکی!؟ما تا شدیمربوط م اتیعمل نی!محرم بودنمون فقط به ام؟یشد

اومد!؟مگه خودم  ینم دنمی!؟چرا به دیعل ایخراب شد؟! من خرابش کردم  زیشد که همه چ ی.چمیبا هم بمون
مقصر مرگ  یعل کنمیفکر نم گهی!؟چرادمیبگذرم!؟از زندگ یتونستم از عل ی!من منمشیخوام بب ینگفتم که نم

 یسوالها بودم که دوباره صدا نیو از خودم روندم،تو هجوم ا یعل تی!؟چرا دلتنگش شدم؟تو عصبانستیساران
 .سرم زنگ انداخت یتو نینسر

 ...سوال پرسـ هی-

 .سپردم یاگه دوستش نداشتم خودمو به دستش نم-

 ؟االنمیلبخند زد و گفت:االن چ هی.گمیم قتویکه دارم حق کردمیاحساس م ی!؟ ولدونمیحرفو زدم ، نم نیا چرا
 ؟یهمون حس و دار

 ؟یچ یعنی-
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 !یدیو ادامه نم شینیبب یخوا ینم گهیکه د یخودت بهش گفت-

 ... یآوردم با همون بهت گفتم:آره ... گفتم ...ول یاصال از حرفاش سردرنم نکهیا با

 ... و یکه هنوزم دوستش دار یو بگ یبر یخوای!نکنه م؟یچ یول-

 کنه،آرهیاون درکم م یرنجونده باشم،ول ویزده باشم،عل یحرف تیعصبان یتو دیواقعا هنوزم دوستش دارم!شا خب
 ...کنهیحتما درک م

 ... هاست و لمی... عشق مال تو فنیکارو نکن نگ نیا-

 !زد؟یو م ییحرفا نیامروز چرا همچ نیحرفاش چشمام گرد شد،ا از

 !؟یزنیحرفا و م نیچرا ا-

 !... فراموشش کن یخوشبخت بش یبا عل یتون ی... تو نمنیتو اشتباه منو نکن نگ-

 چهل روز شد!؟ نیا ی!مگه توشد؟ی!فراموش کنم!؟مگه م؟گفتیم یچ

 ؟یزنیحرفا و م نیچرا ا-

 یزندگ هی ا،اونجایتالیا می... بر میبا هم بر ای... بیخوام تو هم مثل من بش ی... نم خوامیچون من صالح تورو م-
 ...یمادر و دختر واقع هی میکن یآرومو شروع ،م

 ی!؟اونجورامیو فراموش کنم و با تو ب یکه عل یگیمن مثل تو نشم!؟اونوقت م یخوا یزدم و گفتم:م یپوزخند
 !خودت هیشب شمیم یکیکه 

 ...نینگ-

واقعا همراه ات  ؟فکریفکر کرد ی!؟چیکه منو با خودت ببرب یاومد ایحرفاتو مادر!از اون سر دن نیبس کن ا-
سهم  کنمیفکر م ی؟گاهیدون یکنم،م ی!؟من هرچقدرم که بد شده باشم بابامو،عشقمو،خاتونمو رها نمامیم

 ...تو رو هم بدن به خاتون یپا ریبهشت ز

بارم که شده بهم  هیمن باش،دخترم باش، یتو هم برا یبابات،ول یخاتون،برا یمن برا یباشه،همه سهم ها-
 ه؟یادیبگو مامان ... توقع ز

 !ادهیقعاتت زآره تو-

 ... من یتو به حرفا-

 ...خوام استراحت کنم یم رونی!االنم برو بامیمنم گفتم که نم ا،یب یبسه! تو به من گفت-

تخت  یرو ریرفت.ام ریبه همان رنگ به اتاق ام یراهنیرنگش را بست و همراه پ یآب راهنیدکمه پ نیآخر یعل
نوشته و رسم کرده  ییزهایکاغذ چ یبود رو ختهیرا دورش ر دیمربوط به گاراژ فر ینشسته بود و تمام عکس ها

 .بود
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 ؟یکنیم کارینجا؟چیچه خبره ا-

 جنساشو کجا گذاشته!؟ دیکه فر میدون یما نم ،اصالیعل ادیجور در نم-

 !!؟ معلومه که کارخونه متروک ته گاراژمیدون یچرا نم-

 اگه نبود!؟-

 !و نداره یا گهید یجا دیهست!فر-

 !؟دهیخر یگاراژ واسه چ یتو نویهمه ماش نیا-

 !در آوردن شونویمالک اصل یدادم ته و تو-

 خب؟-

 !مرده شیصاحبشون دوازده سال پ-

 ... استفاده کرده که یاز اسم کس یعنی-

 !قایدق-

 !؟هیهدفش چ میدیهنوز نفهم میکنیجون م میپنج ماهه دار-

 ریبگ نویا ای... ب شهیمعلوم م زیهمه چ یبه زود-

غم در چشمانش  ینزد ول یو به دستش نگاه کرد،حرف یچند لحظه به عل ریگرفت،ام ریرا به طرف ام راهنیپ
 .رفت رونیتخت گذاشت و از اتاق ب یرا رو راهنینگفت،پ یریچ ینشست ... عل

 یآمد و رو نرویب گرید یعکسها نیاز سارا از ب یافتادند،عکس نیبه زم شیپاها یبلند شد،چند عکس از رو ریام
خودش برداشت.برگشت و  یسارا را که برداشته بود همراه گوش لیرفت و موبا زیم یافتاد،به طرف کشو نیزم

دستش به لرزه در آمد دکمه  درسارا  ینشست.شماره سارا را گرفت،گوش نیزم یاو رو یدرست کنار عکسها
 نیسارا در گوشش طن یبرود،چند لحظه بعد صدا ریغامگیپ یاتصال را فشار نداد و منتظر ماند تا تلفن رو

 انداخت

 (د،ممنونمیبگزار غامیپ دیلیما ستم،اگریشما ن ییدر حال حاضر قادر با پاسخ گو)

 راهنیپ قهیصورتش گرفت، یرا چنگ زد و جلو راهنیانداخت و پ نیزم یرا رو یدر چشمانش حلقه زد.گوش اشک
 ... شد.چقدر دلتنگ سارا شده بود سیخ

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

 کردمبایم یاتاقم سپر یخونه و تو یروز و شبمو تو شهیخبر بودم هم یو کاراش ب یوقت بود که از عل یلیخ
و شروع کنم که  هیآتل یخواستم کار تو یکردم.م یغدا خوردن اتاقمو ترک م یو فقط برا زدمیحرف م یکمتر کس

 هیگفت که آتل یو داشت و م یم.بابا هم نظر علو متوسل شدنش به بابا رسول منصرف شد یبا اون جنجال عل
داد و خودش به  ریهمه ما رو تغ یکه زندگ یاتیصبر کنم.عمل اتیعمل انیرفتن االن خطر داره و بهتره که تا پا
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 فروشهیداره م زویاومد،خاتون صبح گفت که عمو مهران همه چ یمهر ماه بود.نم نم بارون م20!دیسرانجام نرس
سر برم  هیگرفتم  می... تصم کنهیم یچه فرق گهیهم ناراحت نشدم د یلیخ تشبرادراش.راس شیپ کایآمر رهیو م

 .شونه ام انداختم یبافت هم رو یرودوش هیو  دمیخونه اشون،لباس پوش

 یکه حاال خال دمید یخونه ا یدر باز شد خودمو تو یزنگ زدم و ک یکه ک دمیرو حس نکردم اصال نفهم فاصله
نشسته بود  نهیکنار شوم یهمون صندل یروح... خاله مهناز رو ی...خلوت بود و بیاز هر اثاث یلاز سارا بود. خا

 ... و شکسته شده بود ریچقدر پ ستادیشده بودعمو مهران اومد جلو رو به روم ا رهینقطه خ هیو به 

 سالم عمو-

 .... یخونه سرد خوش اومد نیبه ا ،یجان خوش اومد نیسالم نگ-

 دمیچیخودم پ شتردوریشونه ام بود و ب یکه رو یحرفش لرز کردم ... بافت از

 نیریم نیدار دمیشن-

 یدیدرست شن-

 ...خاله مهناز هنوزم-

 ...که ینیب یم

 اتاق سارا؟ یبرم تو شهیبله... م-

.چشمامو ستادمیا اتاق سارا ینزد فقط سرشو تکون داد و از اونجا دور شد منم پله ها رو باال رفتن و جلو یحرف
هنوزم  نجایخونه ا هیداد چشمامو باز کردم برخالف بق یبستم و در باز کردم و وارد شدم .هنوز هم عطر سارا و م

از سارا ... نگاهم به کتابخونه اش  ادی هی...  خاطره هی... دنبال  دیچرخ یاتاق م یجا یمثل قبل بود. چشمم جا
از  یشال سبز سرش بود که جلوش باز بود و کم هیقاب عکس از خودش بود  هی یافتاد وسط قفسه وسط

سارا داشت  ادیبود و  کیخاطره نزد نیعکسو خودم ازش گرفته بودم ... جقدر ا نیبود ا ختهیر رونیموهاش ب
و ذهن من ناخداگاه دل اون  زدیعکس هم لبخند م ی... قاب عکسو برداشتم تو شدیهر لحظه دورتر و دورتر م

 ... شکافتیخاطراتو م

 ـــــن؟ین؟؟؟نــگینگ)

 رو سرت!؟ یرو گذاشت هیچه خبرته؟! آتل ه؟یچ-

 !ستین یفعال که کس-

 !؟یتا تو ساکت باش میداشته باش یمشتر دیمگه با-

 !؟ادیشال به من م نیا نیآره! بب-

 !؟یور رفت نجایا لیباز با وسا-

 خوبه حاال مال خودمونه! چطوره؟-
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 ... ادیخوبه بهت م-

 !ریعکس بگ هیحاال الزم  خب

 !سارا-

 !عیزود تند سر-

 ؟یخب آماده ا یلیخ-

 ریصبر کن کناره هاشو درست کنم ... موهامو هم درست کنم ... حاال بگ-

 !لبخند هی-

 خوبه!؟ ینجوریا-

 ( ... کیلوس! قشنگ بخند! .... آها حاال شد ... سه، دو، -

قاب عکس  شهیش یرو یاشک شد،قطرهیسرم پخش م یدور تو ییجا نیخنده آروم سارا و فلش دورب یصدا
اومدم. دوباره به اون  رونیاون اتاق باشم ب یتو یا گهیدنبال خاطره د نکهیافتاد ... صورتمو پاک کردم و بدون ا

نشسته بود و معلوم بود که  بودکه اونجا  یتنها مبل یعمو مهران پشت به من رو دمیرس کیسالن سرد و تار
 ... سارا و برداشتم یاز عکسا یکی...  رمیحال خودشه از همون جا گفتم:عمو من دارم م یتو

 ... لب گفتم:خداحافظ ریتکون داد و منم آروم ز یسر فقط

 یخواست، دلم تنگ بود ... دلم هوا یم هیبود و آسمون دلش گر یشروع به قدم زدن کردم،هوا آبر واریکنار د از
رهام  یعل ادیچند لحظه کوتاه ...  یبرا یکه بتونم توش آروم باشم ... بتونم فراموش کنم،حت کردیو م ییجا
 ی...تو میداشت ازیاالن که هر دو به هم ن نممجبور کرده بودم ، او ییرحمانه هردومونو به جدا یچه ب کردینم

که  دی... با رمیم یتنه به قاض هیکه دارم  دمید یکردم م یفکر م یستم و وقتدون یو مقصر م یعل تیعصبان
شد که دوباره  یم یشد ول یهرگز مثل اولش نم گهید زایچ یلیشد ... هرچند خ یدرست م زیدوباره همه چ

حرف  یبا عل دیداخل؟با رفتمیم دیدم،باید یدر خونه عل یبودم که خودمو جلو افکر  نیهم یشروع کرد .... تو
 ...ی  فهمه ... اون هنوزم همون عل یخوام بگم؟آره اون م یم یکه چ دیفهم یخودش م گفتم؟اونیم یزدم؟چیم

هوا ثابت نگه داشت،در باز بود! آروم هلش  یکناره باز در دستمو رو یول نهیزنگ بش یباال اومد تا رو دستم
خونه باز  یرفتم، در چوب یه طرف در ورودنبود،ب اطیداخل ح چکسیدادم و رفتم داخل،همه جا ساکت بود و ه

در بسته شده وگرنه  یتا مطمئن بش یبست یدرو محکم م دیما داشتن با یکه خونه ها ییجور درا نیبود! البته ا
!پس معلوم بود با عجله در و بستن که خوب بسته نشده! یموند،مخصوصا اگه با عجله در و به هم بکوب یباز م

... دهن باز  گرفتیداشت وجودمو م ینبود،کم کم نگران ییرایداخل پز یتم داخل،کسدرو کامل باز کردم و رف
... آروم پله ها رو باال رفتم، هرچقدر که به اتاق  دمیاز طبقه باال شن یپچ پچ یداو صدا بزنم که ص یکردم تا عل

 یداشتن درباره موضوع ایبودن که گو ریو ام یشد، خودشون بودن.عل یشدم صدا واضحتر م یم کینزد یعل
ه دادم و گوش یتک واریکنم همونجا کنار در اتاق به د جادیا ییسروصدا نکهیبحث مبکردن! برام جالب شد بدون ا

 ...کردم



 

 
202 

 میبنداز رشیمحموله گ یینقشه موقع جابجا نیبا ا میتونیراحت م یلیخالصه خ-یعل

 !باالست سکشیه،رینقشه خطرناک-ریام

 میندار یا گهید یچاره ا-

 ،همون که من گفتم،همه هم موافقن میچرا دار-

 میرو از دست بد زایچ یلیممکنه شانس خ یاونجور یول-

 !بهتر از از دست دادن و کشته شدن آدماست زایچ یلیاز دست دادم خ-

 !بره نیاز ب ایکشته بشه  یکس ستیقرار ن-

 !کشته بشه یدفعه قبل هم قرار نبود کس-

 !مثل دفعه قبل بشه نبارمیا ستیقرار ن-

 !شهیحتما اونجور م یبر شیپ ینطوریاگه هم-

 !ذارم یمن نم-

 !فتهیاون اتفاق ب یاشت یم دیدفعه قبل نبا-

 اتفاق بود هیدفعه قبل ، دفعه قبل نکن!اون  نقدریر،ایتومش کن ام-

 اتفاق بود!؟ هیدفعه قبل  یگیتو کشته شدن!! اون وقت م یاتفاق؟!هفت نفر گروگان به خاطر خودخواه هی-

 !کردم اونا رو بکشن یفکر نم فتهیب ریخان گ وشیخواستم که دار یمن فقط م-

 ادتهیکرد ...  دیفکر نکردن تو هفت نفرو به کام مرگ کشوند ... هفت نفرو خانواده شه نیا-
 ...اومده بود ایتازه به دن ادته؟دخترشیثمو؟یم

 !؟یبریلذت م یو منو عذاب بد یاریچشم من ب یاون صحنه ها رو جلو نکهیاز ا-

 نیبار ا یمجبور بش گهیبار د هیخوام  یفته،نمیخوام که اون اتفاق دوباره ب ی... من فقط نم ینه... نه عل-
 !بخوره تو پرونده ات اتیمهر شکست عمل گهیبار د هیخوام  ی،نمیبه دوش بکش ییتنها اتویعمل

ضمر ناخداگاهم  یتو ریام یسر من پر از صدا بود ... حرفا یتو یزدن، ول ینم یفحر  گهید ومد،انگارین ییصدا گهید
فکر نکردن تو هفت نفرو به کام  نیتو کشته شدن!... ا ی....)هفت نفر گروگان به خاطر خودخواه شدیاکو م

تونستم  یاومده بود....(نم ای...دخترش تازه به دنثمو؟یم ادتهیکرد!...  دیمرگ کشوند!... هفت نفرو خانواده شه
قبول کرده بود ... که چرا  اتویعمل نیا ییتنها یکه چرا عل دمیفهم ی...؟؟ حاال م شدیباور کنم ... اصال مگه م

 نیکه چرا منو سارا وارد ا دمیفهم یتحت فشار بود ... حاال داشتم م نهمهیکرد....که چرا ا یکم کمک قبول م
اومده بودم  یچ یمن کجا بوده ... من برا یمدت جا نیتمام ا دمیفهم یم... حال داشتم میبودشده  یباز
، اون مقصر مرگ  کردمی... اشتباه نم ؟نهییبگم اشتباه کردم گفتم مقصر مرگ سارا یبه عل نکهیا ینجا؟برایا

خودشو  نکهیا یبه هدفش ... برا دنیرس ی... برا میبود یدست عل چهیمدت باز نیهاست ... تمام ا یلیخ
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که  هیهمون مرد نیاز بار عذاب وجدان خودش کم کنه ... ا نکهیا یتونه ... برا یبگه م نکهیا یثابت کنه .... برا
صورتمو گرفت،عقب عقب رفتم  یکه مالک جسم و روح من بوده ... !؟ اشک پهنا یمن عاشقش شدم... ؟همون

افتادم ،قاب عکس سارا از دستم رها شد و  نیزم یروخورد و  گرهسرمو تکون دادم که پاهام به هم  یو با ناباور
 ریو ام یشد ... عل رید یگرفتن عکس دراز کردم ول یودستمو برا دمیکش یفیخف غیرفت ،ج نییاز پله ها پا

شونه ام بود و  یکه رو یکردن،بلند شدم و شال بافت یبا تعجب به من نگاه م رون،یاز اتاق اومدن ب عیسر
دش اومد و خواست کمکم کنه که دستشو پس زدم و گفتم:به من دست نزن ...من به به خو یعل مدرست کرد
 !ندارم یاجیکمک تو احت

 یفهمم که تو یگلومو گرفته بود:حاال م یحرکتم جا خورد و عقب رفت،نگاهمو به چشماش انداختم،بغض بد از
خواست  یکه تو هرجور دلت م یشب باز مهیعروسک خ یسر هی! میدست تو بود چهیمدت باز نیا

 یقربان یقبل اتیعمل یهم تو چارهیتو شد،اون هفت نفر ب یها یخودخواه ی! سارا قربانشونیرقصوند
 یتون یوقت نم چیشدم ... تو ه یآدم نیعاشق همچ یتو شدن ... متاسفم،متاسفم که روز یها یخودخواه

 !نمتینب نجایوقت ا چیه گهیودتر تموم بشه و دز دوارمیوقت ... فقط ام چی،هیاز بار عذاب وجدانت کم کن

 ...ـیکه تو فکر م ی... اونجور یکن یاشتباه م یدار نیجلو اومد و گفت:نگ یقدم ریام

 !باشه که باعث اشتباهم شده باشه یزیفکر نکنم چ دم،یکه الزم بود شن ینه هر چ-

 .بهت زده تنها گذاشتم یا افهیو با ق یاومدم و عل نییاز پله ها پا عیمنتظر نموندم،سر گهید

 ...دور کردم یعکس شکسته بود فقط عکس و برداشتم و خودمو از اون همه بدبخت قاب

خونه  یخواستمم که داشته باشم.بابا رو هم کمتر تو یاز کاراشون نداشتم،نم یخبر چیهفته گذشت،ه هی
 یاحساس نفرت نداشتم،ول ینسبت به علدلم  یمن تموم شده بود،هرچند هنوز تو یبرا زیهمه چ گهی.دمیدیدیم
رو هضم کنم،  هیقض نیا ونستمت یفتاده،نمین یتونستم مثل قبل قبولش کنم و وانمود کنم که اتفاق ینم گهید

شده  لیگشتم!هر چند هنوز اون عالقه بود و به خاکستر تبد یسابق م یوجود خودم دنبال همون عل یمن تو
فکر  زایچ نیبه ا گهیکه د یمن یبرا ینفس تا وباره شعله ور بشه و ... ول هیهوا  هیباد بود، هیبود و منتظر 

ادامه دادنش امکان نداشت ...  گهینداشت ... د یا دهیحرفا فا نیا مو فراموش کن یداشتم عل یو سع کردمینم
ره با بست و دوبا یذهنم نقش م یاز رفتن تو یری... تصو کردمیفکر م نینسر یروزا به حرف ها نیدر عوض ا

 یچبابا رسول و خاتون  رفتمیتونستم برم ... اگه م ی... م دیپاش یاز هم فرو م ریفکر کردن به گذشته اون تصو
شدم آدم بده داستان!؟ کل وجودم منقبض  یداد؟نم یم تیمن اهم یشدن؟ بابا بازهم به خواسته ها یم

با رفتنم  نکهیروشن بود،ا یزیچ هی ی. ولتفکرات شده بود .. نیروزها و ذهنم آماس ا نیا یشده بود از سرما
 ادی هیکه فراتر از  یادی....  شهیاز من دور نم یسارا و عل ادیره ...  ینم نیشه و از ب یاز من جدا نم یزیچ

 ... یزندگ هیشب یزیخاطره... چ هیبود،فراتر از 

-------- 

 و شماره گرفت دیکش رونیب بشیتلفن همراه خود را از ج کلیه یقو مرد

 ه؟یانجام شد ... دستور چ دیهمون طور که گفته بود یریسالم آقا بارگ-

 مواظب گاراژ باشن یهم بگو چهارچشم هیو به بق دیکن لی... تعط یچیفعال ه-
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 چشم آقا اطاعت-

 مرد بلند شد یقطع شد و بالفاصله صدا ارتباط

 اصغر... اصـغـر؟-

 شد کیبه حالت دو نزد اصغر

 بله آقا؟-

 حواستون به گاراژ باشه دیهم بمون هیبگو بچه ها برن،خودتو بق-

 رو چشمم آقا-

*** 

 کردیکتش را صاف م قهیبود  زانیآو واریکه به د یکوچک نهیآ یدر دفترش بود و جلو یآن روز عل یفردا

 یهارو نیشدن و ماش یریبارگ ها ونیبوده،کام ییگاراژ خبرا یتو روزیها خبر دادن د ؟بچهیدیخبرو که شن-ریام-
 !ها سوار شدن یلیتر

 دمیاوهوم ...شن-

 !و انجام بده ییخواد جابجا یبه احتمال صد در صد م-

 و آماده باش اعالم کن تیداره!وضع ازیبه راننده اش ن دیفر دیچه خبره ... شا نمیبب رمیآره...احتماال... م-

 دیرا دور زد و پشت سرش رس زیم ریسمت در رفت که ام به

 !...کجا؟ نمیصبرکن بب-

 !گفتم که شرکت-

 !یکن یرو سازمان ده روهاین دی!خطرناکه ... تو االن باینکن عل-

 خودت کارا رو انجام بده کنم،تویلحظه هم کارمو م نی... تا آخر ریام ام یمن نفود-

 .نداد ریرا به ام یگریدفتر را ترک کرد و فرصت حرف د عیسر

پرش نکرده بود  یکس گریکه د نینگ یخال یشرکت پارک کرد،وارد شرکت شد و به جا یساعت بعد جلو مین
 رفت دیمحکم به سمت دفتر فر ییانداخت و بعد با قدم ها ینگاه

 مهندس ریصبح بخ-

 ستادیاو ا یاز پنجره فاصله گرفت و رو به رو دیفر

 !ریآقا ... صبح شما هم بخ یبه به... عل-

 اوامر امروز مهندس؟-
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 یبر ییجا دیباال انداخت و گفت:امروز با چندتا از بچه ها با ییابرو دیفر

 :کجا؟دینشست و پرس شیشانیپ یرو یزیر اخم

 دنیمنتظرن،برو خودشون آدرس م رونیبچه ها ب-

 بله،پس با اجازه-

 .از آنجا خارج شد یاکتفا کرد و عل یبه تکان دادن سر دیفر

جنگل  کیکه به  یجاده ا کینزد دندیدر راه بودند و به خارج از شهر رس یگفته بود مدت دیکه فر یسه مرد همراه
 !از مردها گفت:نگهدار یکی شدیختم م

 .دنبال آنها به راه افتاد یهمان جنگل ... عل یشدند و راه ادهیآرام در کناره جاده متوقف شد.سه مرد پ نیماش

کالغ ها بود ... درختان و برهنه و سربه فلک  یناله  یآمد صدا یکه م ییسکوت کرده بودند و تنها صدا همه
شکست  یشد سکوت وحشت آور آنجا را م یپا له م ریکه ز ییداده بودند ... برگها یبه آنجا صالبت خاص دهیکش

کتش برد و به اسلحه اش  ریرا ز شمشکوک بود،دست هیقض نیاول هم به ا داشت،ازیآرام قدم بر م ی... عل
 رساند،

 ن؟یکجا بر ن؟قرارهیگردیم یدنبال چ نجایا-

و به طرف مرد  دیبالفاصله اسلحه اش را کش یستاد،علیاز حرکت ا یا هیاز مردها مشت شد و در ثان یکی دست
 ... برگها گم شد ریافتاد و اسلحه در ز نیبه زم یکرد ... عل ریرا غافلگ یعل یزد و در حرکت یگرفت،مرد چرخ

شد اجازه  یم یکه نثار سر و بدن عل ییرا به او ندادند به او حمله کردند،مشت ها یگریمرد اجازه حرکت د سه
اش خط  غهیبر ت یزییاز ضامن خارج شد ... نور کم رنگ پا ییرا از او گرفته بود.چاقو یهرگونه عکس االعمل

 یاطرافش سرخ یرا حس کرد ... برگها خون یچاقو بعد گرم یسرد اول یاو فرو رفت ... عل یانداخت و در پهلو
از آنها اسلحه  یکینمانده بود ... مردها از او فاصله گرفتند، یباق شیبرا یرمق گریرا از خون و گرفتند ... د زییپا
 .... کن جناب سرگرد یخداحافظ تیرا از کمرش جدا کرد و به طرف او گرفت:با زندگ یا

از  شویتابستون یکم کم داشت حال و هوا گهیمهر ماه د یآخرا یسروسامان دادم به باغچه بودم که تو سرگرم
 یو کنار یچیکردم.ق دایپ یحال خاص هیکردن ...  قیو اضطراب و بهو تزر یانگار نگران یدفعه ا هی. دادیدست م

درگاه  یتو یحرف کردن،بدونیه مداشتن شامو آماد نیخونه،رفتم کنار خاتون با نسر یگذاشتم و برگشتم تو
 ؟یخوایم یزیدخترم؟چ هیآشپزخونه نشسته بودم که خاتون گفت:چ

 بخوابم رمی... م یچیمهربون خاتون نگاه کردمو گفتم:نه ... ه یچشما به

 میبا هم ساالد درست کن ایما ب شیپ ایساعت؟ب نی؟ایبخواب-نینسر

 ... نه ... سر درد دارم-

. دادیبهم آرامش م نایوقت بود که هم یلیآرامبخشم، خ یقرص ها یبه اتاقم رسوندم و رفتم سراغ قوط خودمو
 .اطرافم دور کردم یایدونه خوردمو و خودمو از دن هی
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*** 

مشغول بودند ....  ییآسمان تک تک به خودنما ی... ستاره ها  کردیم دادیبود ... سوز سرما ب کیجا تار همه
 شیبود ... ترک ها ریکو ییخشک بود ... گو نی... زم دیدرخش یم نیزم کینزد ییدر جا ییو گو ماه کامل بود
از دور به گوش  یی... صداها دیچرخ یم متآن همه ظل انیانسانها را داشتند ... سرگردان م دنیانگار قصد بلع

 یصدا ینبود ... کس یسخت نشست و فقط او را صدا زد ... ول نی... بر زم زدندیاو را صدا م یی... گو دیرسیم
 ریآن کو یاز ترک ها ییفرا گرفت .... گو ییاو را داشت ... اطرافش را گرما یو دشت قصد نابود دیشنیاو را نم

 دهیاو فرا رس یبرا امتیروز ق یی...! ستاره ها محو شد ... ماه خاموش شد ... گو دیشجو یوحشت زده خون م
چنگ بر جان او انداخت  هی... بزرگ و رعب آور ... نفسش رفت ... سا شدیتر م کیو نزد کینزد یا هی... سا بود

 .... و

 دمیاتاق ترس یکینشسته بود،از تار میشونیپ یسرد رو زدم،عرقیجام نشستم،نفس نفس م یزده تو وحشت
اومدم، رفتم  نیی... از تخت پا یدست دراز کردمو آباژور کنار تخت و روشن کردم،باز هم همون نور نارنج عیسر

تونستم جز به  یبود ... هنوز هم م یو چند وشت آب به صورتم زدم،چه خواب وحشتناک ییسمت دستشو
 یدنستم...فرصت نشد تو یو نم یخواب نیهمچ دنید لیوحشت زبونم بند اومده بود.دل ارم،ازیب ادمیجزئش و 

کردم فراموش کنم هر  یو سع دمیکش قینفس عم هیبدم .... چشمامو بستم و  صیرو تشخ هیخواب اون سا
 !بود 10رفتم چشمم به ساعت بزرگ گوشه سالن خورد ساعت  نییچند سخت بود.حوله به دست از پله ها پا

 جان؟ نینگ یشد داریب-خاتون

بودم و  ستادهیاول ا یپله  یدادم که در باز شد و بابا رسول هم اومد داخل،رو با تکون دادن سر جوابشو فقط
 ایخسته است  یلیاحساس کردم که خ نییداد و سرشو انداخت پا یسالم کردم که سالم آروم دیمنو زود د

 کنمیآماده م وتونهرد یهم شام نخورده االن برا نیبلند شد و گفت:نگ نیهم کالفه.نسر دیشا

 یساکت و آروم نبود ... حداقل وقت نقدریوقت ا جیبه طرف اتاقش رفت.بابا ه یاز کنارم رد شد و بدون حرف بابا
 ... امشب یشد ول یلباش پاک نم ینبود ... مهربون بود خنده از رو ینجوریخونه بود ا یتو

و معلوم بود که  کردیم یبا غدا باز شتریگفت. موقع شام ب ینم یچیساکت بود و ه م،یبابارسول شام خورد با
که  می.ساکت بودششونیرفتم پ ییبودن که با چند تا فنجون چا منینش یحوصله است. همه تو یب

 شده؟ یزی؟چییگفتم:بابا

بدنمو گرفت ... رنگ  یفیچند لحظه به چشمام خورد،لرز خف ینگاهش برا میمنتظر جواب بابارسول بود همه
 ... یاراحتدونستم ... رنگ غم رنگ ن ینگاهو م نیا

 شده؟ یچ یگیخب رسول چرا نم-خاتون

 .... یبگم ... از صبح تا حاال از عل یدستاش جابجا کردو گفت:چ نیو فنجونشو ب دیکش یقینفس عم بابا

... کنده بشه و همراه احساسم سر بلند کنه و طناب بشه و بغضو  زهیدرونم فرو بر یزیبود تا چ یکاف یعل اسم
 ... رهیچند لحظه بگ یگلوم به دار بکشه و نفسمو برا یتو

 ... ستین یخبر یاز صبح تا حاال از عل-بابارسول
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 ست؟یازش ن یکه خبر یچ یعنیدستش د و گفت:خا بر سرم ...  یکیاون  یدستش رو هیبا  خاتون

 حرف و داشت نیهضم ا یخودش شده بود و هنوز دنبال راه هل برا یبه من نگاه کرد که چشمام خشک لبا بابا

... 

 ... بر نگشته گهی... د دیاز صبح که رفته شرکت فر-بابارسول

که بر نگشته و  یچ یعنی ؟یچ یعنی، درو بستم و پشت در نشستم  مییراه اتادم سمت غار تنها یحرف بدون
ها گم  یراحت نیکه به ا ستین یآدم یازش نباشه؟ عل یکه خبر شهیمگه م شه؟یمگه م ست؟یازش ن یخبر

 نیبه ا ی... نه .... نه ... امکان نداشت عل دیبشه ... اصال مگه بچه است که گم بشه!؟ نکنه .... نکنه که فر
 ... نه رهیها بم یراحت

د اشتم که  دیانداخت ... بلند شدم و به سمت پنجره رفتم پرده و کنار زدم ام یگفتنش لرزه به اندامم م یحت
بود. همون جا کنار پنجره نشستم و پاهامو  یکینبود ... خونه غرق تار چکسی... ه یول نمیو پشت پنجره بب یعل

 یدور کنم و وانمود کنم که بهش حس قلبمو از  یخواستم عل یم نکهیدونستم چرا با وجود ا یبغل کردم نم
چشمام پر اشک شد ... دوباره  یعل ادیو فراموش کنم .. با  یشد که عل یندارم موفق نبودم... اصال مگه م

 ِ یعل یپاهام گذاشتم و برا یگرفتن ... سرمو رو شیلحظه هام شده بودند راه صورتمو در پ نیکه قر ییاشکها
برات  یلب گفتم:مطمئنم اتفاق بد ری... آروم ز ختمیاشک ر هیتو چه وضع ودونستم االن کجاست  یکه نم

... مطمئنم،  یگردی... تو زود بر م یبمون دی... با یباش دی... تو با یرینم نیها از ب یسادگ نی... تو به ا فتادهین
 ... یزار ی... تو منو تنها نم یگردیمطمئنم که بر م

--------- 

 دیکش یم گاریلم داده بود و س شیصندل یرو دیبودند فر ستادهیا دیفر یمرد رو به رو سه

 تموم شد؟ ن؟کاریکرد کاریخب چ-

 ... ... انجام شد دیجلو آمد و گفت:بـ... بله قربان ... همونطور که گفته بود یبود کم ستادهیکه وسط ا یمرد

 ها خارج بشه ونیخبر دادم کام یگاراژ کارا تا شب انجام بشه،ئقت دیخوبه ... بر-

 بله آقا .. با اجازه-

 ریخامو شکرد و ز یگاریجا سزد و ان را در  گارشیبه س یبا حرکت دست آنها را مرخص کرد و پک مجکم دیفر
 ...خانم نینگ میرسیلب گفت:به شما هم م

*** 

 وارد شد و احترا گذاشت یدر باز شد و طلوع زد،ینگران در اتاق قدم م ریام

 نشده یقربان بچه ها اطالع دادن هنوز خبر-

 ییو با صدا دیکشصورتش  یافتاد دستش را امتداد داد و رو یصندل یو رو دیکش شیدرون موها یدست ریام
 رفته گفت:بگو دوباره بگردن لیتحل
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 ... شرکت به خارج از شهر و گشتن و یرهایتا االن دو بار مس روزیاز د یقربان ... ول-

 !دونم! بگو دوباره بگردن، بدون سرنخ بر نگردن یبلند گفت: م ییبا صدا ریام

 !محکمتر احترام گذاشت :اطاعت قربان نباریا یطلوع

*** 

خواد  یخرفت! م ؟پسرهیدیگفت:شن یبلند یبا صدا بایمبل پرت کرد و تقر یکت و کبفش را رو یعصبان حامد
اورده که  سهیسر اون پل ییچه بال ستیبا اونور هماهنگ کن... معلوم ن گهیامشب محموله رو رد کنه!! به من م

 !نهکیخواد همن امشب کار جنسا و تموم کنه؟آخرش کار همه امونو تموم م یم

 نیگم شده همکارشونن و بهتر ری! االن اونا درگهیکه کار خوب گفتمیخان مخالف نبود م وشیاگه دار یول -آوا
 !ضدحمله یبرا تیموق

 !هیوانگید-

 !کنهیخان گفته که خودش درستش م وشینگران نباش ... دار-

*** 

 فشیاز خدمتکارها جلو آمد و کت و ک یگرم و مطبوع داخل به صورتش خورد. بک یخود شد.هوا یالیوارد و دیفر
 یتخت افتاد که تلفن زنگ خورد.ب یرمق رو یبه سمت طبقه باال راه افتاد،ئارد اتاقش شد ب یرا گرفت. بدون حرف

 را چنگ زد یحوصله گوش

 ه؟یچ-

 !؟یپشت تلفن درست صحبت کن ینگرفت ادیهنوز -

 ن کردپدرش بلند شد و شروع به قدم زد یصدا دنیبا شن دیفر

 !یبا ادب و طرفدار اصول اخالق یبه به سالم قاچاقچ-

 !یکنینم تیرو رعا یاصول چیبهتر از توئه که ه-

 داره بگو خودم اطالع بدم!؟ یآخ آخ اصال حواسم به کالغت نبود!اخبار و خوب رسوندن؟اگه کاست-

 !یکارا رو درست انجام بد دی... تو بادیهنوز منم فر ئسیر-

 !یبازنشسته ا رمردیپ هی یستین ئسیاونور عشق و حال ر یریو م یکنیفرار م یوقت گهیدنچ نچ نچ -

اون  چکسیکه اگه من نباشم ه یدونی! خودت خب مهیاصل یبازنشسته هنور طرف قرارداد معامله  رمردیپ نیا
 !رهیگیجنسارو ازت نم

 خب منظور؟-

 !من گفتم بفرست یفرستادن محموله و امروز کنسل کن و وقت-
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 کا رو نکنم!؟ نیو اگه ا-

 !زنهیحرف پدرش حرف نم یپسر من رو-

 ... رمردیکن پ گوش

 ؟یدی! فهمیکنیم گمیو که م یهمون کار اد،پسیکارا ازش برم یلیهنوز خ رمردیپ نی! ادیتو گوش کن فر-

 !!ئسی:بله ردیغر دیفر

 ...کرد یخال لشیو وسا زیداد بر سر م کیحرصش را با  دیقطع شد و فر ارتباط

 یدستش گذاشته بود در آرام باز شد و صدا ینشسته و سرش را رو زشیپشت م ریبود و ساکت.ام کیتار دفتر
 منزل؟ دیبر ینم فیوقته تشر ری:قربان ددیچیدر اتاق پ یطلوع

برداشت و از اتاق خارج شد محوطه ساکت و آرام ستاد را  یصندل یبلند شد کتش را از پشت یبدون حرف ریام
شد و  نی. سوار ماشختیر یدر اعصابش را به هم م ینگهبان جلو یکوبش پا یصدا یپشت سر گذاشت حت

از چند بار گشتن  عدفرمان گذاشت. ب ینگه داشت و سرش را رو یراند سرانجام گوشه ا یهدف در شهر م یب
 پسر...؟ ییود پلک برهم نهاد و آرام گفت:کجاب امدهیبه دست ن یا جهینت

--------- 

اعتراف کنم که هنوز هم  دیبود.با جهینت یکردنش ب دایپ یهمه تالش ها برا ست،ین یخبر یروزه که از عل سه
است بلکه مضحکه! هر روز دست به  دهیفا یفراموش کردنش نه تنها ب یو دوست دارم و تالش منم برا یعل

افتاده.  ینباشه حتما براش اتفاق یکه چند روز ازش خبر یباشه ، هرچند کس فتادهیبراش ن یدعام که اتفاق بد
و مثل  ی.غروب بود ... هوا گرفته و ابرکنهیکس باور نم چیه یعنیمرده باشه، یهنوز نخواستم باورکنم که عل

 شیو کم و ب دیبار یاتاق و تراس نشستم بارون نم نم م نیو باز کردم و ما ب اوضاع دل من خراب ... در تراس
 نیقبول ا تیظرف ؟منیانتخاب کرد بتیهمه مص نیا یچرا منو بار ایخورد ... خدا یصورتم م یقطره هاش تو

بس  و ندارم ... گرفتن سارا یتوان قبول مرگ عل ؟منیکنیو ندارم ... خدا چرا منو امتحان م یهمه بدبخت
...  یش ینم دایچرا چ یو ندارم ... عل یکی نیمن تحمل ا ای؟خدایریو هم از من بگ یعل یخوا ینبود؟حاال م

 ...؟ یگرد یچرا بر نم

و که با حال و هوام جور بود  یرفت و آهنگ میشده بود ... دستم به سمت گوش یصورتم قاط یو بارون رو اشک
اون شب  ادی...  ریکه کوتاه بودن و دلپذ ییمرور کردم ... خاطره ها یانتخاب کرد ... کم کم خاطره هامو با عل

 ... میکه ناخواسته با هم هم قدم شد یبارون

 میکه چه حال ی،نپرسیریاز ما نگ یسراغ)

 مییجدا نیدونم، باعث ا ینداره م یبیع

 که رفتنم،فکرتو کمتر بکنه دیشا رفتم

 کنار تو ، حالتو بهتر بکنه نبودنم
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 نبود یکردم با خودم آخه، حست به من عال لج

 نبود یمن فرلق داشت با تو ، دوست داشتن خال احساس

 نم نم بارون نیدلم گرفته،تو ا بازم

 ابونیبه نوره،چراغ تو خ رهیخ چشمام

 کشه آروم یگذشته منو م خازرات

 ... بارون ریتو ز ادیدارم امشب به  یحال چه

 واسم ازقبل مسلم شده بود یباز نیتو ا باختن

 شده بود تحمل عشقت به من کم شده بود سخت

 قلبم هنوز هوات داره شب و روز یول رفتم

 بساز بسوز کمیهنوزم عاشقتم به دل م من

 (... نم نم بارون نیدلم گرفته،تو ا بازم

 چهاردهم فصل

 ادیجان ... آقا جان؟ فکر کنم داره به هوش م آقا

 مرد تکان خورد یکه به شدت مجروح شده بود نشست .پلک ها یا به دخترش رساند و کنار نردخودش ر  رمردیپ

 شهیم داریآره دخترم... داره ب-

در سر  یدر چشمانش نقش بست.سرش را تکان داد درد رمردیو پ ییخورد،چهره دختر روستا یشتریتکان ب مرد
 .از درد جمع شد د،صورتشیچیو بدنش پ

 دکتر و صدا بزن یسر جوون مردم آوردن،پاشو دخترم،پاشو برو آقا ییچه بال نیوجدانا بب یخدا ازشون نگذره،ب-

 دامن بلندش را جمع کرد و بلند شد:چشم آقاجان دخترک

 کند یمرد را گرفت و کمک کرد تا حرکت یبازو رمردیپ

 ادیپسرم ... االن دکتر هم م ینیبش کمیکن  یسع-

 دیدکتر زود به آنجا رس ک،یکوچک بودو فاصله ها نزد روستا

 به هوش اومده مارتونیسالم مش رمضون،نازگل خانم گفت که ب-

 دونه چه خبره ی... نم جهیشده،فقط فکر کنم هنوز گ داریسالم بابا جان،آره االن ب-

 دمرد را عوض کر  یکردن شد،پانسمان زخم ها نهینگفت و مشغول معا یزیچ گرید دکتر
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بوده و  قیپانسمانش عوض بشه،زخمش عم دینداره فقط فردا هم با یخب خدا رو شکر حالش خوبه ،مشکل-
 ممکنه عفونت کنه

 ینیبب ریدستت درد نکنه باباجان،خ-

 .سبز شد شیروبه رو یچا ینیزد و از اتاق خارج شد،نازگل با س یلبخند دکتر

 بودم آورده ییدکتر؟براتوون چا یآقا دیبر یم فیتشر-

 منتظرن مارایبرم درمونگاه ب دیبا همان لبحند گفت:دست شما درد نکنه نازگل خانم،با دکتر

 .در کنار رفت یدخترک آمدو از جلو یبه لبها خنده

*** 

 یبودو احساس درد م نیسنگ ند،سرشیب یتار است و اطرافش را خوب نم یکم دشیکرد د یم احساس
 رمردیافتاده.پ یدانست کجا است و چه اتفاق ینداشت.نم یکه در آن بود خبر ییسوخت، از جا یکرد،بدنش م

 یبا پرده ا یچوب جرهپن کیفرش نسبتا کهنه، کیکوچک با  بایتقر یغذا وارد اتاق شد.اتاق ینیکه با س دیرا د
 کنارش نشست رمردی.پدیبخش یکه به آنجا گرما م یتریبو و ه یکه در گوشه ا یگلدار،گنجه ا

 .پخت نازگلمه،دست پختش حرف نداره ،دستیریگیذا و بخور بابا جان،جون م نیا ایب-

 نجایگفت:من ... ا فیضع ییکردآب دهانش را قورت دد و لبانش را تر کرد و با صدا ینگاه م رمردیبه پ همچنان
 کنم؟ یکار م ی...چ

 قاشق را درون ظرف برگرداند رمردیپ

 ... رودخونه کینرد یکی دمیشدم که د یداشتم از جنگل با گله رد م شیبگم؟چند روز پ یواال چ-

چاقو  یزیآور ... ت ادیسفر کرد ... سه مرد را به  شیگم شد ... فکرش به چند روز پ یدر گوش عل رمردیپ یصدا
 .... خون و ی... گرم

مرد در  ی... صدا کردینگاه م ختیر یبرگها م یو رو رفتیکه از بدنش م یافتاده بود،به خون نیزم یحال رو یب)
کرد  یتمام شد، فکر نم شیبرا زیهمه چ« کن جناب سرگرد... یخداحافظ تیبا زندگ»انداخت نیگوشش طن

اش را از محل زخم  یخون ترا بست و در دل اشهدش را خواند ... دس شی... چشم ها ابدی انیپا نطوریا
 یو زندگ ندیبود که در جانش بش یبرگ ها انداخت ... هر لحظه منتظر گلوله ا یبرداشت و طاق باز خود را رو

 ... دیچیخلوت جنگل پ یدر فضا یبع بع گوسفند یبعد از چند لحظه صدا ی... ول ردیرا از او بگ

 و خلوته!؟ ستین یاطراف کس نیا یبود؟ مگه نگفته بود یچ یصدا نیزد و گفت:ا یار مرد ها دور خود چرخ یکی

 !دونم چه خبره ینم یچرا ... ول-

 .شکست یو سکوت را م دیچیپ یزنگوله ها در فضا م یو صدا شدیم کتریگوسفندان هر حلظه نزد یصدا

 !رسهید  بجنب تمومش کن االن م-
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 ... شد کیاسلحه را درست گرفت و آماده شل مرد

 !شیبزن دیمچ دست مرد گذاشت و گفت:نه... نبا یدستش را بر رو یگرید

 !چرا؟-

 !شهیمشکل م نجایو اونوقت در رفتن از ا شنیخبر دار م چه،همهیپ یصداش م چون

 !میبخواد برسه ما رفت یتا کس-

 !سراغمون ادیکردن چوپونش م کی! مطمئن باش به محض شل؟یگیم یگله رو چ نیا-

 !کنه،دسمتو ول کن،ببذار کارو تموم کنم یتونه کار ینم-

 !یکش یم سویپل هی ی!؟ تو دارهیجرمش چ یفتیب ریاگه گ یدون یم-

 !؟یدیم یو چ دخانیجواب فر-

 !رهیم یم یزیخودش از خونر نیا -

قبل برگردادند و هر سه به ضرب  یگرفت ... اسلحه را به جا میانداخت،تصم یعل دهیبه چهره رنگ پر ینگاه مرد
 یآب یکرد ... صدا یم یافتاده بود، به شدت احساس تشنگ نیزم یرمق رو یب یاز آن جنگل فرار کردند... عل

که در آنجا بود  یکشاند ... دست و سرش به آب زالل نیزم یخود ،خود را رو یقوا نیآمد.. با آخر یم یکیاز نزد
 (... هوش شد یدهان خشکش با آب تر شود ب نکهیاش را از آب پر کرد و قبل از ا ی... دست خون دیرس

زد. کاسه سوپ را از مش رمضان  یجان مهیاش بود خوشحال شد و لبخند ن یاو ناج نکهیاه کرد ، از انگ رمردیپ به
 ...گفت،دست پخت نازگل حرف نداشت یگرفت و مشغول خوردن شد ، او راست م

 نجام؟یمن چند روزه ا-

 !با امروز،سه روزه-

 تلفن داره؟ نجایسه روز!؟... ا-

تلفن همراهم  هیپسرم شما  م،البتهیزن یکه از اونجا زنگ م میدار کیمخابرات کوچ هی یتو خونه نه... ول-
 .رمیگ ینازگله،االن برات م ،دستیداشت

محل زخمش را تحمل  ادیمخابرات شد و درد ز یداد همراه مش رمضان راه یبود،تلفن همراه آنتن نم دهیفا یب
 ...مخابرات شد و شماره گرفت نیاز دوکاب یکیکرد.وارد 

آن ضرب گرفته بود. تلفنش به صدا در آمد،  یرو یبود و با خودکار زشیپشت م شهیحوصله تر از هم یب ریام
 بدون نگاه کردن به صفحه آن پاسخ داد

 بله؟-

 ... ریالو ام-
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 ... عقبتر رفت یکم یاز دستش رها شد .... به شدت بلند شد که صندل خودکار

 ؟یخودت یالو ...عل-

 آره،خودمم-

 ؟یاصال زنده ا ؟یتو؟ سالم یی... کجا شهیباورم نم-

 ستمیسالم ن یلیخ یزدم! ول یاگه زنده نبودم که االن با تو حرف نم-

 ؟ییخب االن کجا-

 (...) یروستا یتو -

 اونجا کجاست؟-

به اسم  یخونه فرد نجایدنبالم،من ا ایشهر .ب کینزد بایکردنش سخت باشه،تقر دایپ دینبا یول ر،یدونم ام ینم-
 .مش رمضونم

 فتمیاالن راه م نیخب، من هم یلیخ-

 منتظرم-

 رفت.در راه رو بلند داد زد رونیکتش را برداشت و از دفتر ب عیقطع شد، سر ارتباط

 ؟؟یطلوع-

 پا جفت کرد:بله قربان؟ ریام یجلو یکه طلوع دیطول نکش یلیخ

 !شده دایرد پارسا پاطالع بده سرگ-

 قربان؟ دییفرما یم یجد-

 دنبالش رمیدارم مگه!؟ دارم م یشوخ-

 م؟یاعزام کن میت هی تیامن یبرا دییخوا یقربان م-

 ستینه الزم ن-

 قربان دییشما بفرما یهر چ-

 ایلب گفت:خدا یبه لب آورد و ر یکرد، در راه کتش را بر تن کرد، لبخند یتمان داد و با عجله راه رو را ط یسر
 ...شکرت

*** 

 کردند یبرگها را جست و جو م ریشد در آن جنگل ز یم یساعت

 برداشته یکی یبشه،حتم دایباباجان، فکر نکنم پ-رمضون مش



 

 
214 

 .باشه و برداشته باشه دهید یکس دیبرگا،نبا ریاز دستم افتد رفت ز ادمهیبشه، دایپ دیبا -یعل

 شتریتا االن ب شیآمد از سه روز پ یکه به نظر م ییبرگها ریآن را در ز یبه گشتن ادامه دادند،باالخره عل دوباره
 .دیکش رونیکرد و ب دایشده باشند پ

 .کردم داشیپ-

و خشابش را امتحان  دیبه اسلحه کش یدست یرمضان به نشانه شکر دستش را به آمسمان گرف و عل مش
 .کرد

 .شهیم کیباباجان، هوا داره تار میبر-رمضون مش

 فیمش رمضان تعر یقصه مجروح شدنش را در آن جنگل برا یسفره را جمع کرد و از اتاق خارج شد.عل نازگل
 در خانه حرفشان را قطع کرد یکرد که صدا یم

 کنم آقا جان یو گفت:من باز م ستادیدر چارچوب در ا نازگل

جلو آمد  یدر نگاهش نشست،کم ییزد و چهره دخترک روستا یچرخ ری، امطرف در خانه رفت، آن را گشود به
 ردیخانه قرار گ اطیح ییتا در روشنا

 جاست؟ نیسالم، منزل مش رمضون هم-

 شتون؟یبله ... فرما-

 ... زنگ زد و قم،یمن اومدم دنبال رف-

 دییآها... بله، بفرما-

اشاره  اطیسرش را خم کرد و وارد شد، نازگل در را بست و با دست به اتاق کنار ح ریدر کنار رفت،ام یجلو از
 اونجا دییکرد:بفرما

 میگفت:آقا جان...آقا جان مهمان دار یبلندتر یصدا با

او به زحمت برخواست،چند قدم جلو رفت  دنیبا د یوارد شد،عل ریرمضان از اتاق خارج نشده بود که ام مش
 .دیرا نگاه کرد و بعد اورا در آغوش کش یچند لحظه عل ریام

 ؟یشد یشکل نیچرا ا ه؟یچه سرو وضع نیا ؟ییمعلوم هست تو کجا-

 !ساده خوردم یگوش مال هی..  ستین یزیچ-

 !تشکر کنم دیکه اونم حقته! برم از فر-

 را در آغوش فشردند گریکدیو دوباره  دندیدو خند هر

 ه؟فتادیکه ن یاز کارا چه خبر؟اتفاق-

 !مثل قبله زیهمه چ ،یمورد شانس دار هی نینه ... تو ا-
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 چطوره؟ نینـ...نگ-

 !نکرده یآمد و گفت: نترس، از غم نبودت خودکش شیبه لبها لبخند

 !زد و گفت:فکر کنم خوشحالم شده یپوزخند یعل

قابل باور بوده،  ریبزرگ و غ یادیبراش ز ریاخ نیا یدوستت داره،فقط اتفاقا نی... نگ یانصاف نباش عل یب -
 ... بوده نطوریهمه امون ا یاصال برا

 ...دادیم ریتکان داد، حق را به ام یفقط سر یعل

 از سرهنگ چه خبر؟-

هماهنگ کنن برات مراسم  ینشد دایشد و گفت:گفته بود اگه تا آخر هفته پ ریام یدوباره مهمان لبها خنده
 !رنیبگ ادبودی

 ...!ستین دیکارا از سرهنگ بع نی:ادیهم خند یعل

 یاز عل یصحبت کردم و گفت که خبر ریچند وقت.صبح با ام نیا یروز کسل کننده، مثل همه  هی بعدازظهر
 کردمیم یزندگ یدغدغه ا چیه یکه ب یخوش ی... دلتنگ سارا ... دلتنگ روزا ینشده.دلتنگ بودم ... دلتنگ عل

 یدلتنگ نیکه همه ا ییصدا دلتنگآغوش گرم ...  هیدونستم کجاست ... دلتنگ  یکه نم یو کس یزی...دلتنگ چ
خواستم باور  یکردم، نم یو نگاه م یعل ینشسته بودم و عکسا یا شهیش واریبره ... کنار د یم نیها رو از ب

جت اون عکسا باشه ... بغض راه گلومو بست، با سما نیهم یبه بعد سهم من از عل نیکنم که ممکنه که از ا
 یچسبوندم و به پنجره اتاق عل شهیگلوم زخم شد ... سرمو به ش مکه احساس کرد یبغض و قورت دادم جور

بلند  عیخوردن ... سر زیبود! عکسا از دستم ل یعل هیشب یلیکه خ یکیپشت پنجره بود ...  یکینگاه کردم ... 
چشمامو  یپشت پنجره!چند بار یعل دنید به سمت پنجره رفتم، انگار دچار توهم شده بودم،توهم شتریشدم ب

پام احساس کردم  ریاون همچنان پشت پنجره بود ... چند قدم عقب رفتم ... عکسا و ز یبسته کردم ول وباز 
 از اتاق خارج شدم عیو سر دمیمانتو و شال از روش کش هیخورد،  ی... دستم به چوب لباس

 نیهم هم یهم در خونه باز بود ... در ورود نباریجالبه که ا دمییهم نبود و دو یطوالن یلیکه خ یریمس تمام
همون اتاق  یتو دمیبود ... از پله ها باال رفتم و رس ریبودن اون تصو یاصال مهم نبود... مهم واقع نایا یطور ول

اون بغض و قورت ندادم  گهینشستم،د نیزم یهمون پنجره رو یکس نبود ... چشمامو بستم و جلو چی... هیول
 یصورتم گرفتم و هق هق ها یبود ... دستمو رو دهیکارم به توهم کش گهیشد،د ریگونه هام سراز یو اشک رو

 هیو کنارم احساس کردم ...  ینگذشت که حضور کس یلیگلوم خفه کردم... خ یسرنوشتو تو نیاز دست ا زمیر
خوام باور کنم که  یگفتم:نم رلبیبود ... ز یبه همون سمت، عل دمیکردمو چرخ بازعطر آشنا ... آروم چشمامو 

 ...توهمه

هم  یاش قرار گرفت ... آروم بودم،به همون آروم نهیس یبغلش، سرم رو یتو دیباز کرد و منو کش دستاشو
 ! ... هینیریگفتم:اگه توهمه، توهم ش

 !می:توهم کجا بود دختر خوب ... من واقعدمیکنار گوشم شن صداشو
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صورتش  یشدم ... چند جا رهینافذش خ یاون چشما یرمو بلند کردم و نگاهش کردم ،توهمون فاصله س یتو
 کمیکرد ...  یاونم همونطور با لبخند نگاهم م دمیزخم بود ،به صورتش دست کش شیشونیپ یکبود بود،باال

 نیباشه.ا یلروم نشسته، ع وبهکه ر یکس نیشد ا یازش فاصله گرفتم،انگار تازه به خودم اومده بودم،باورم نم
دست  یخوا یشد ... با دستش اشکامو پاک کرد:نم شتریبود! شدت بارش اشکام ب یواقع یتوهم نبود!خود  عل

 ؟یکردن بردار هیگر نیاز ا

ازت نبود؟ چرا باز فقط به خودت  یخبر چیچند روز ه ؟چرایعل یبود ؟کجایزحمت دهنمو باز کردم:کجا بود با
همه اشک و غصه خوردن من  نیا لی! چرا دلت؟یاهم یبرات ب گرانیو د یچرا باز خودخواه شد ؟یفکر کرد

 !؟ییتو

دادم که توهم بودم!  حیلحظه ترج هیلبخند قشنگ و همون لحن آروم گفت: هیبا دستاش قاب گرفت با  صورتمو
 !یکن یبرخورد م میبا توهمم بهتر از خود واقع نکهیمثل ا

 ...قول بده؟ ی... قول بده عل یذاریوقت تنهام نم چیه گهیده که د... قول ب یرینم ییجا گهینه ... تو د-

 .... نگرانم گرفت و با بستم لبهام بهم قول داد یاومد و چشماشو از چشما شیپ سرش

*** 

 یبرگشتن حس دوست داشتن من به عل شمیعوض شد، اول زایچ یلیهفته خ کی نیا یهفته گذشت ، تو کی
بوده  یگذشته عل یقبول کرده بودم که اون اتفاقا تو ذارم،یو تنها نم یعل فتهیب یمطمئن بودم هر اتفاق گهیبود.د

هفته کنارش بودم تا حالش خوب بشه،اصرار  کیابن  یکه جبران کنه و مقصر نبوده. تو کنهیو حاال داره تالش م
انجام نداده به  یاقدام دیکه حاال که فر میکرد شیراض ریمن و ام یکنه ول یریگیداشت که بره ستاد و کارا رو پ
که خورده بود  ییو کشته!زخم چاقو یکه عل کنهیفکر م دیفر یو از طرف ه،یا هودهیزحمت انداختن خودش کار ب

صورتش در حال رفتن بود و تنها  یها یدرد داشت.کبود ی، کم ادیراه رفتن ز وقعهنوز م یبهتر شده بود ول
شد،  دینا ام ایتالیبردن من به ا یهم برا نیبا هم بودن بود.نسر شهیهم یکه پا برجا بود قول دادن ما برا یزیچ

تخت  یرو یعل نار! بعدازظهر بود که؟یچ شیخونه حاج رسول بود و معلوم نبود اقدام بعد یهرچند که هنوز تو
شد و بعد هم شد  میوارد زندگ لیدل یبکه  یبه چهره مرد کردم،ینسشته بودم و به چهره غرق خوابش نگاه م

.اتاق یچند روزه هم هوا سردتر شده بود و بارون نیشد، ا یم کی!وسط آبان ماه بود و هوا زود تارمیهمون زندگ
 ریاومد،حتما ام نییاز پا یدر ورود یداد.صدا یم طرافبه ا یبود فقط چراغ خواب کنار تخت نور کم کیتار

 خاص به در خورد تمیر هیافتاد و بعدم چند ضربه با  هیسا هیدر  کیم که نزدسرم مرتب کرد یبود.شالمو رو

 خان ریتو ام ایب-

 !د؟یمطمئن-

 ؟یچ یعنی-

 !داره ریام تاث هیرو به رو نشم ، آخه تو روح یصحنه ا هینکرده با  ییوقت خدا هیگفتم -

 !دارهینم ریتو بمبم تاث هیتخت نشست: تو روح یزد و تو یشد،چرخ داریب یعل

 دیموهاش دست کش یشده بود.کتش و در آورد و تو سیخ کمیداخل شد و المپ و روشن کرد، ریام
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 چه خبر؟-یعل

 شیهم پ یبرون شهر کیباره،احتماال جاه ها لغزنده است،تراف یکه م شه،بارونمیداره سرد م یهوا بدجور-ریام
 ...کشاورزا امسال محصول خوبـ یاد،ولیم

 د؟ی!اداره چه خبر؟از فرریچرند نگو ام-یعل

 ...چه خبر منم فکر کردم یآها...خب تو گفت-ریام

 !؟ریام یدیچرا کش م-یعل

 !گهید دمیندارم که کشش م یبابا حتما خبر یا-ریام

 نقدریدونم چرا ا یکرد،نم ریو دستگ دیفر شهیراحت م یلیرد و بدل کردم و گفتم:به نظرم خ نشونیب ینگاه
 د؟یکنیممعطل 

 !خوره یها به درد نم یبدون جنسا و باال دست دیفر-ریام

 منتظر موند؟ دیبا یتا ک یعنی-

 ببخواد محموله اشو جابجا کنه یتا وقت-یعل

خب، با بچه  یلیبردن؟..... خ ؟کجای.... ک ؟یشئخ طلوع یزنگ زد و جواب داد:بله؟ ... ممنون ... چ ریام تلفن
 .خداحافظدیاعزام بشه آدرس جد میت هیها هماهنگ کن 

 شده؟ یچ-یعل

 ...!گهید یجا هیها رو از گاراژ خارج کردن و بردن  یلیتر-ریام

دور و  یاز فاصله ا کردند،البتهینگاه م یرنگ یداده بودند و به در بزرگ و قهوه ا هیتک نیشد که به ماش یم یمدت
 .آن گاراژ قرار داشت یو ورود یسنگ راه نیدرخت بزرگ و تنومند که در ب کی یاز پس برگ ها

 دارن،فرستادن بچه ها و آمار گرفتن خطرناکه یادیز یقربان محافظا-یطلوع

 ه؟ینظرت تو چ ریآره،حق باتوئه،ام-یعل

 ...ستیمعلوم ن ییجابجا نیاز ا دیدونم،هنوز منظور فر ینم-ریا

 هم داره یحرکت بعد زنمیحدس م-یعل

 قربان؟ یچه حرکت-یطلوع

 !ها که محموله مورد نظر ما باشه ونیانتقال کام-یعل

 نظر داشته باشن ریو ز نجایادامه داد:بگو بچه ها کامال ا یرفتند و عل نیماش یدرها یبه سو همه

 اطاعت قربان-یطلوع
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 میروشن کن بر ریام-یعل

 مگس رد شد خبر کن یطلوع-ریام

 دیحتما قربان،نگران نباش-یطلوع

 !...گفت نگران نباشم یلب گفت:دفعه قبل هم احمد ریشد و ز نیسوار ماش ریام

*** 

عقب  دیبودند.فر ستادهیا ونیکرد.سه راننده کنار هرسه کام یرا بررس زیزد و همه چ یها چرخ ونیکام نیب دیفر
 خم کرد و به طرف راننده ها رفت یاشاره کرد.مرد سر کلیه یرفت و با دست به همان مرد قو

 دیفتیخب راه ب یلیخ-

 یکه رو یها تک تک در حال ونی.کامدندیها را باز کردند و خود را باال کش ونیدر کام یها بدون معطل راننده
کردند و  دایاطالع پ سیآماده باش پل یواحد ها عیسر یلیکشده بودند از گاراژ خارج شدندخ یبارشان چادر

 .ز کردندرا آغا تشانیها فعال ونیهمزمان با راه فتادن کام

----------- 

حس دلشوره و  هیداشتم هم  ی. هم حس خوبمیخورد یدور هو صبحانه م یگرفته بود و همگ میحل یعل صبح
به صدا در اومد  یفکر بودم که تلفن عل نیهم یلحظات به سراغم اومده بود.تو نیا عیاز تموم شدن سر ینگران

 دیکش رونیب بشیدستشو پاک کرد و تلفنشو از ج زیم یاز رو یبا دستمال

 شده؟ یچ-یعل

 میباشن نا برس بیخب، به واحد ها بگو فعال در تعق یلی.... خ؟یبلند شدو گفت:ک یصندل یاز رو یدفعه ا هی

 دیر،فریگفت:زود باش ام ریچنگ زد و رو به ام یصندل یکه قطع کردو کتش و از پشت میکرد ینگاه م یبه عل همه
 !ها رو از گاراژ خارج کرد ونیالخره کامبا

 رونیب یشد که منم زود خودمو به در رسوندم، هنوز عل یدونم چ یدو با عجله خودشونو به در رسوندن و نم هر
 ... ینرفته بود که صداش زدم:عل

 یچیو دستامو گرفت و گفت:نگران ه کتریداشت،اومد نزد نانیو نگاهم کرد،نگاهش رنگ آرامش و اطم برگشت
 شهینباش،باالخره داره تموم م

 ... مواظب خودت باش-

 .... بار پلک زد و رفت هیلبخند  هی با

هر  یفرع نیدانستند.از اول یدر حال عبور بودند،از ابتدا راه را م یریپشت سر هم از جاده کو ونیسه کام هر
 .شدند یوارد جاده خاک بیسه به ترت
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منتظر به دارم انداختن  یاعزام یواحدها یبودند،با تمام دهیبود که به محل مورد نظر رس یمدت ریو ام یعل
 دیبه گوش رس میسیب یها بودندکه صدا ونیکام

 (!کنه رمونیغافلگ راههیخواد از ب یواحد ها ... ره آوردمون از اومدن منصرف شد،م هیبه کل ثاقیاز م)

جاده  هیجاده، نیبه ا کینزد یراه فرع ،تنهایعل نجاستیکرد: ا افتیآدرس را در GPS قیاز طر عیسر یلیخ ریام
 هیخاک

 میکنیحرکت م عیسر-یعل

نه چندان دور مشخص  یه از فاصله ا ونیشدند،کام یها تک تک وارد جاده خاک نیماش یمسافت یاز ط بعد
ها  ونیو گرد و خاک اطراف را پوشاند،کامها چرخ خوردند  ونیکام یجلو سیپل دیسبز و سف یها نیبودند. ماش
 .ستادندیاز حرکت ا

افراد در کنار  هیشدند،بق کیها نزد ونیشدند و آرام آرام به کام ادهیها پ نیاز ماش ژهیو گانیپوش  اهیس افراد
 .ها بودند ونیشدن راننده کام ادهیها اسلحه به دست منتظر پ نیماش

شدند...  میتسل یریآمدند و بدون درگ نییآرام پا شانیها باز شد ...هر سه راننده همراه با شاگردها ونیکام در
 دیرس ریاز آنها به ام یکیگشت که از کنار  یها م ونیاطراف کام یعل

 کجاست؟ دیندارن؟پس فر یهمراه چیه به،چرایعج-یعل

جنسا  لیو تحو یهمراه یو برا یکی دیبا ادیدش ناگه هم خو ایباشه، نجایهم ا دیفر دیطبق فرض ما با-ریام
 ... یبفرسته ول

 دیاریب فیقربان ...قربان تشر-

را باز کرده  یبود، در کارتون یها مشغول بازرس ونیرفتند که در قسمت بار کام یدو همزمان به طرف مامور هر
 در دستش بود شیجلد لوازم آرا یبود و مقدار

 دینیقربان،خودتون بب دییبفرما-

 شد دنیکارتون را از او گرفت و مشغول د یعل

 !هیشه... خال یباورم نم-یعل

 مشغول باز کردن تک تک کارتون ها شد ریام

 !!یخال ی... خال نی... همه اشون خال یلعنت-ریام

 !پس جنسا کجاست؟-یعل

 !ابونیها رو فرستادن تو دل ب ونیسروصدا کام یهمه ب نیا نیهم یبرا-ریام

 !هاست یلیتر یجنسا تو ریخواسته ما رو گمراه کنه ... بجنب ام یم-یعل
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*** 

 !سییآماده است ر زیهمه چ -حامد

 و گفت:حرکت کردن؟ دیکتش را پوش دیفر

 ها هم خارج شدن، االن تو جاده به سمت جنوب در حرکت اند یلیتر شیساعت پ هیبله ... -حامد

 میفت:بررا برداشت و گ فشیتکان داد ک یسر دیفر

 یجا یجلو یرا گشود و او سوار شد.حامد در صندل نیمجللش خارج شد،راننده در عقب ماش یالیو از
رنگ در کناره جاده  یمشک نیدو ماش دندیشهر رس یبه حرکت در آمد.به خروج دیبه دستور فر لیگرفت.اتوموب

 .را پوشش دادند دین فریعقب ماش یگریجلو و د یکیوارد جاده شدند، دیفر دیماش دنیتوقف کرده بودند با د

 !ها لو رفتن ونیکام-حامد

 !بود عیسرگرد،عکس االعملش سر نیآفر-

 سراغ ما انیم شه،زودیکار سخت م-

 !کشهیدو روز طول م م،خودشیتا بخواد بفهمه که ما کجا رفت-

--------- 

 دیگاراژ فر-قبل شب

 یممکن در آن ظلمت بود.تنها چهار نفر از افراد عل یتنها صدا رکیرجیج یفرو رفته بود، صدا یکیجا در تار همه
از همکارانش  یکیشده بود، رهینشسته بود و به در بزرگ گاراژ خ نیدرون ماش ینظر داشتند.طلوع ریگاراژ را ز

 .چشم دوخت یبه همان در فلز دوبارهفرستاد و  رونیدر کنارش به خواب رفته بود.نفسش را با صدا ب

وحشت بار بر آنجا حاکم  یکردند.سکوت یم یاطراف گاراژ در حال قدم زدن بودند و اوضاع را بررس گریدمامور  دو
 یکی)آخ( گفتن  یبود و بعد هم صدا شانیپا ریز یها گیر یخورد فقط صدا یکه به گوششان م ییبود و صدا

 یگرید عیاز آنها و برگشتن سر

 ... شد ؟...آه یچ-

 یبردند که از پنجره آنجا چرخ ها نیرزمیگاراژ به درون ز یو از در کوچک و پشت دندیمرد ، دو مامور را کش دو
 .را بستند و به دهانشان چسب زدند شانیها مشخص بود.دست و پا یلیبزرگ تر

 یم یادیانداخت از زمان رفتن دو همکارش زمان ز یو به ساعتش نگاه دیکش شیدستس دورن موها یطلوع
 ستش زدبر شانه دو یگذشت،دست

 !؟یدیخواب یت،گرفتیمامور یسرت اومد ریپاشو ... پاشو پسر خ ی... هاد یهاد-

 شده؟ یه؟چیچ-

 آب بده یسروگوش هیکردن،پاشو برو  ریدونم چرا بچه ها د ی... نم یچیفعال ه-
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 !کنه ریو گفت:خدا آخر و عاقبتمونو به خ دیدستس به صورتش کش یهاد

به طرف  دینبود ... ناام یها را دور زد،خبر واریبزرگ گاراژ رفت،د یها واریشد و آرام به طرف د ادهیپ نیماش از
به کمرش برد و اسلحه اش را آماده کرد،آرام  یتوجه اش را جلب کرد،دست نیبرگشت ،در باز شده ماش نیماش

ود ... متعجب به طرف در نب یاز طلوع یرشد،خب کینزد نیشاخ و برگ آن درخت تنومند به ماش یاز البه ال
 ... ... آخ؟یی... کجا ؟یرفت و او را صدا زد:طلوع نیماش

نزد  یو هاد یبعد طلوع یگرفت.چند یها افتاد و اسلحه اش در دست مرد جا زهیسنگ ر یبا سر بر رو یهاد
 .دو همکارشان بودند

 یجلو یگریپس از د یکی رکشانیآژ سیپل یها نیها از گاراژ، ماش یلیآن روز چند ساعت بعد از خروج تر یفردا
ها به درون  نیزود دو در بزرگ از هم باز شدند و ماش یلی.چند نفر از در باال رفته و خستادندیدر بزرگ گاراژ ا

به محاصره  دیتاب یدر آن نم یزییآفتاب کم جان پا زج یزیبود و چ یکه خال یگاراژ قهیگارژ رفتند.در طول چند دق
 قرار گرفتند یعل یامدند و جلو رونیب نیرزمیرا از زدر آمد.چهار مامور 

 شد یدونم چ یشرمنده قربان ... نم-یطلوع

 کردم یاطیاحت ی... بازم من ب ستیشما ن ریتقص-یعل

 ... ستین یخبر چیه نجای... ا میگردیشد:برم کیبه دست به آنها نزد میسیب ریام

 !د؟یایاز پس سه جهار نفر برب دیبگم؟!چطور نتونست یبه آنها گفت:آخه من چ رو

 !شد یچ میدیسرمون .... تک تک اومدن سراغمون ما اصلبا نفهم ختنیقربان ناغافل ر-یطلوع

 ...اگـ-ریام

 ...میگرد یم،برمیگذاشت یم نجایو ا یشتریب یروهاین دیبسه! ما هم با-یعل

بودندو  انیها در جر سراهیپل یمام. تشدیم یشهر بسته شده بود و بازرس یها یتمام خروج سیدستور پل به
از اصفهان خارج شده باشند و  دیمطمئن بودتا حاال با یچند که عل داشتند،هرینگه م یبازرس یرا برا یلیهر تر

کدام  دیدانست هدف فر یهنوز نم چند.هردیاز مرزها خواهند رس یکیکه حتما تا شب به  دانستیرا هم م نیا
 !مرز است

وارد شد و او از  ری.اممودیپ یهمه اتالف وقت زول و عرض اتاق را م نیاز ا یعصبان یشده بود و عل کیتار هوا
 :چه خبر؟ستادیحرکت ا

 !همون جاده بوه یکه انتها یکه کارخونه ا میفقط به ما گفتن که بارها رو ببر گمی... مدوننینم یچیه-

را باال رفت و خودش را  یبعد د،طبقهیمحکم به هم کوبنداره به سمت در رفت و آن را  یا دهیبا گفتن فا یعل
.چند نفر با دبدن ییها آنجا بود و در حال خروج از اتاق بازجو ونیاز راننده کام یکیرساند،هنوز  ییبه مرکز بازجو

او را در دست گرفت و  قهیرفت و  ونیکام انندهتوجه به طرف ر  یب یاحترام گداشتند و سالم کردند،عل یعل
 خواد محموله اشو کجا ببره!؟ یم دیباش بگو فر کشم،زودیبزور ازت حرف م ای یزنیحرف م ایزد: ادیفر
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 !گفت:حرف بزن یبلندتر یباال رفت و با صدا یهمچنان آرام و ساکت بود که مشت عل مرد

...  کنمیکه آنجا بود دستش را گرفت:جناب سرگرد خواهش م یاز افراد یکید،یایمشتش فرود ب نکهیاز ا قبل
 لطفا دیآروم باش

 که دستش به دست راننده دستبند شده بود گفت:تو ببرش یو به سرباز دیرا کنار کش یعل

 ختیآب خنک ر یوانیل شینشاندو برا یصندل یرا رو یعل

اونا رو از  دیدونن،فر ینم یزیکه اونا چ کنمی... منم فکر م دیبه اعصابتون مسلط باش دیبا یجسارته قربان،ول-
 !گفتن ندارن یبرا یزیچ فتنیب ریدونسته اگه گ یقصد فرستاده به اون جاده چون م

 یاعصاب عل شیکوبش پا یوارد شد و صدا یچشمانش را بست.سرباز یو لحظه ا دیآب را سرکش وانیل یعل
 .را متشنج تر کرد

 !کمک کنه دیدونه شا یم یزیچ گهیاز شاگرد راننده ها م یکیقربان -

 دفتر من ارشیگشوده شد و زبانش در دهان حرکت کرد:زود ب عیسر یمنتظر عل یچشمها

 اطاعت قربان-

 یبود و در حال ستادهیا زیکنار م رینشسته بود،ام یعل یرو به رو ونیکه صادق شاگرد راننده کام دینکش یطول
 .کرد یگرفته بود به سمت جلو خم شده بود و او را نگاه م زیدستش را به لبه م کیکه 

 خب،زود باش بگو-یعل

 انداخته بود نییهمچنان ساکت بودو سرش را پا پسر

 ؟یبگ یخواست یم ید  بگو! چ-ریام

 ...خوام بگم یکه م یزیدونم چ ینم-صادق

 !هست بگو یهرچ-یعل

بودم  ییاز کسا یکیاش چشم دوخت:من اول همراه دستبند شده  یرا صاف کردو به دست ها شیصدا صادق
 !میگرفت مایهواپ طیبل هیخانم آوا  یو برا میهمراه اون رفت شیکرد،چند وقت پ یخانم آوا کار م یکه برا

 روز و ساعت پرواز؟-یعل

 !گهیدو ساعت د-صادق

*** 

 جابجا شد و کمربندش را بست یکم ریبا سرعت هرچه تمام تر به سمت فرودگاه در حرکت بود،ام یعل

 !قبرستون میریرست م هیفرودگاه، میرس یکه نم ینجوریبو،ا واشتری-ریام

 ممنوع االخروج باشه!؟ دیدونم آوا چرا نبا یو گفت:واقعا نم دیفرمان کوب یمحکم رو یعل
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 !میممنونع االخروجش کن میکه بتون مینداشت یخب ازش مدرک-

 !؟میچه طور مدرک نداشت-

 !نمیبزن کنار من بش ستیحالت خوب ن یعل گمیم-

 !فرار کنه دیبفرستن نبا رویکن ن ر،هماهنگیچرند نگو ام-

 !! اونو که قبل از حرکت هماهمنگ کردم تازه با فرودگاهم هماهنگهگهید ستیحالت خوب ن گمیم-

 .حرکت کرد یشتریگداشت و با سرعت ب نیرا روز سقف ماش رینگفت،آژ یزیچ گرید یعل

*** 

چمدان کوچک  یسرتاپا مشک یشلوغ بود.آوا با لباس یزییشب،فرودگاه در آن شب سرد و پا مهین 1:1 ساعت
ساعت تا  کیبه اطرافش انداخت، هنوز  یوارد سالن فرودگاه شد.نگاه دیکش یرا به دنبال خود م یقرمز رنگ

 ...داد قهوه سفارش یرفت و فنجان ایپروازش مانده بود.به سمت تر

 یرو شیشدن چرخ ها دهیکش یفرودگاه متوقف کرد که صدا یدر ورود یرا جلو نیکه داشت ماش یسرعت با
 کیپررنگتر به آنها نزد یو شلوار یآب یراهنیبا پ یشدند،مرد ادهیپ عیشد.هر دو سر دهیبه وضوح شن نیزم

 پارک نکن نجایشد:آقا ا

!به حالت دو وارد سالن دیکه مرد اصال کارت را ند دیعبور کرد،شا عیکه جلوتر بود کارتش را نشان داد و سر ریام
 شلوغه!( نجایگذشت)چقدر ا یدر ذهن عل یزیلحظه چ کی یفرودگاه شدند برا

 نمشیتونستم بب دیشا زنمیم نجایچرخ ا هیبرو سراغ حراست فرودگاه،منم  ریام-یعل

 یم یرا نگاه کردیرا که از کنارشان عبور م یافراد افهیبا دقت ق یتکان دادو از هم جدا شدند،عل یسر ریام
 خانم،چه مدت به پرواز)...( مونده؟ دیانداخت.به طرف اطالعات پرواز رفت:خسته نباش

 گهید قهیدق 45حدود -

کردن او را  دایپ یاند و وقت برا دهیلب ممنونم را زمزمه کرد،خوشحال بود که زود رس ریتکان دادو ز یسر یعل
 ریکه داشت گفت:ام یهندزفر قیاز طر نیپله ها را باال رفت و در همان ح عیش به طبقه باال افتاد،سردارند.چشم

 یبهداشت سیچندتا از خانم ها رو بفرست داخل سرو

 یبه آن اختصاص داده شده بود.در نگاه یو صندل زیکه در گوشه سالن طبقه باال چند م دیرس یشاپ یکاف به
 یزد و خواست برگردد که در لحظه آخر چشمش با دو چشم عسل ید،چرخیافراد کم آنجا ند نیآوا را ب یکل

 فشیداد.آرام ک یقرار م فشیک رونرا د یزیبود و چ ستادهیشاپ ا یکاف شخوانیپ یکرد،آوا رو به رو دایپ یتالق
دستش را  شدیم کیداشت.همانطور که به او نزد یچشم دوخت که چشم از او برنم یگرفت و به عل نییرا پا
 !شاپه یکردم،طبقه باال تو کاف داشیپ ریگوشش گذاشت و گفت: ام یرو

کنارش  یصندل عیسر یقطع نشده بود که آوا در عکس االعمل شانیهنوز ارتباط چشم ستادیاوا ا یچند قدم در
 !شد ریسراز نییپشت سالن به پا یپرت کردو خود از پله ها یرا به طرف عل
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 یعل ختیاز مقابل چشمانش گر زپایگر ییهمچون آهو یشد، آوا در چشم به هم زدن ریاز حرکت آوا غافلگ یعل
 یبرو سمت در خروج،لعنت عیسر ریبه دنبال آوا روانه شد:ام عیهم دارد سر گرید ییدانست آنجا پله ها یکه نم

 !فرار کرد

 یکرد و گاه به آنها تنه م یعبور م تیجمع نیاز ب جهت داد، همراه با چند مامور فرودگاه رییبه سرعت تغ ریام
 کی یرا دور زد و از رو یبود.چند صندل دنیچشمش آوا را شکار کرد که به سرعت در حال دو یلحظه ا یزد.برا

به طرف او  دویبود کش یکه به دست زن و مرد را یشد.آوا چرخ دست کیو از رو به رو به آوا نزد دیآنها پر فیرد
چرخ  یچرخ و چسباندن خودش به ستون یرفت که او با گرفتن دسته  یم ریهل داد.چرخ با سرعت به طرف ام

آن  یرفت که کلمه خروج رو یم یا شهیرها کرد. آوا بدون فوت وقت به طرف در بزرگ و ش یگریرا به طرف د
 نیبه طرف اسلحه اش رفت،در ا ریدر نشست و در همان زمان دست ام رهیدستگ یحک شده بود. دستش رو

از دور آنها پراکنده شدند،آوا هنوز  تیافتاد.جمع نیآوا زد و آوا با سر به زم یبه پا یاز پشت ضربه ا یعل انیم
 .ودمواجه شد که اسلحه اش به طرف او ب ریبا ام یبه بلند شدن گرفت ول میتصم ینشده بود،در حرکت میتسل

 !از جات تکون نخور-ریام

آرام آرام اسلحه  ریدستبند زد. ام شیبه دستها عیبلند کرد و سر نیزم یبه طرف اوا رفت و او را از رو یچادر زن
! رو به زن میبدرقه اتون اومد یخبر برا یآوا خانم که ب دیشد:ببخش کیبه انها نزد یآورد و عل نییاش را پا

 ...!کردو گفت:ببرش یچادر

وارد شد و در پشت سرش  یگذاشته بود.عل زیم یدستانش رو نینشسته بود و سرش را ب ییدر اتاق بازجو آوا
 آوا نشست یو رو به رو دیرا عقب کش یقفل شد.با ارامش صندل

 !کن فیخب خانم آوا تعر-یعل

 !به پروازم برسم دیبا نجا؟منیا نیبگم!؟چرا منو آورد یچ دیدونم با یمن اصال نم-آوا

 !یکه به پروازت نرس یینجایاتفاقا شما ا-

 !ن؟یدار یحیچه توض نجایآوردن من به ا یواقعا برا-

 !به اون راه ینه .... خوبه ... خوب خودته زد -

 !؟دیرنیحرف م یکدوم راه؟!درباره چ-

 !دیدرباره فر-

 !!؟هیک گهید دی! فرد؟یفر-

 رهینافذ به چشمان آوا خ یخم شد و با نگاه زیبه طرف م یقبل را نداشت،عصبان یآرامش لحظات گرید یعل
که جرمش  کنهیم یباز یها رو هم کس لمیف نی!استیها ن یمسخره باز نیا یجا نجایشد:گوش کن خانم آوا،ا

 دی! پس حرف بزن و بگو فریاعدام دهیاالن بفرستمت دادسرا به دو روز نکش نیثابت نشده،نه تو که اگه هم
 کجاست!؟

 !زنم یحرف نم نباشه لمیمن تا وک-
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 !نکن نتریسنگ نیکجاست و جرمتو از ا دی! زود باش بگو فرستیها ن یسوسول باز نیا یجا نجایزد:ا ادیفر یعل

نبود و  یزیبود.راه گر ریتمام شده بود و االن در چنگال قانون اس یاحساس کرد تمام شده،آر یلحظه ا یبرا آوا
را با خود به قعر  گرانیزد بازنده بود پس چرا حاال که گرفتار شده د یهم نم یاگر حرف یشد.حت یم میتسل دیبا
 دیفرستاد:امروز صبح فر رونیکلمات آرامش ب باانداخت و نفس را  نینکشد!؟ سرش را پا قیچاه ژرف و عم نیا

 ها رو از گاراژ خارج کرد یلیتر

 ها رو کجا فرستاده؟ یلیاش؟تر هیم،بقیدون یم نویا-

 !کردستان-

 ا اونجا؟چر -

 !خواد از مرز اونجا بفرسته عراق یم-

 ها از مرز خارج بشن؟ یلیقراره تر یخب ک-

 فردا شبه یقرار برا-

 چرا فردا شب؟-

 !اون فردا شبه فتیو ش دهیمرز پست م یرابطشون تو نکهیبخاطر ا-

 کنن؟یم کاریامشبو چ-

 !شنیم یمخف ابونیکوه و ب یتو-

 و نداره؟ یخاص یجا دیفر-

 !اصال از اصفهان خارج نشده دیفر-

 جدا؟! پس االن کجاست؟-

 !دونن کجاست یداره که فقط خودشو و حامد م گاهیمخف هی-

 !و تو-

 !و هم بگو یکی نی،ایو گفت نجایادامه داد:تو که تا ا ینگفت که عل یزیسکوت کردو چ آوا

 !هباغ هی)...( یتکان داد و گفت:آدرسش طرفا یسر آوا

 چرا اونجا پنهون شده؟-

 کنهیم یخودشو مخف فتهیب ابیتا محموله رد بشه و آبا از آس-

 ؟ینکرد یتو چرا خودتو مخف-

 رفتم یم دیمن با-
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 !آلمان؟ چرا

 !خان اونجاست وشیچون دار-

 کرد؟ کاریچ دیشدو گفت:خب فرمانده حاال با کیبه او نزد ریخارج شد.ام ییتکان داد و از اتاق بازجو یسر یعل

 !وقت کمه، تو برو کردستان-

 سرگرد؟ یباال انداخت و گفت:برم!!؟؟ فعل و اشتباه به کار نبرد ییابرو ریام

مونه  یتو لونه اش نم دی! فردیسروقت فر رمیکردستان،منم م یر ینه،درست ، درست استفاده کردم،شما م-
 !شده ریبفهمه که آوا هم دستگ یوقت

 !باشه دهیاگه تا حاال نفهم-

 نیا یکردستان،سازمانده یبرا دیبد کوپتریراهور هماهنگ کن،در خواست هل سی! با چلدهیکه نفهم میدداریام-
 ریبا خودته ام یکی

 دفتر من ادیب یکه آنجا بود گفت : بگو طلوع یبه منش رو

 وارد اتاق شد و احترام گذاشت:در خدمتم قربان یانجام شده بود که طلوع کارها

بشه و  ریدستگ دیبا یاریاسفند وشیره،داریقرار بگ انیآلمان در جر سیهماهنگ کن تا پل نترپلیبا ا یوعطل-
 ...!رانیبرگرده ا

 کوپتریبزرگ و قدرتمند هل یانداخت،مخصوصا که پره ها یبه جان ها م یآخر آبان ماه سرد بود و سوز بد یهوا
هر دو لباس  ریو ام یافزود. عل یدر وسط محوطه ساختمان هواناجا در حال چرخش بود و به سوز سرما م

 هم قرار گرفته بودند یو آماده رو به رو دهیپوش

 حال کن یدید یبد ،یخوب قیرف گهیدراز کرد و گفت: خب د یبه طرف عل یدست ریام

 ببخش و حالل کن یدیفشرد و گفت: تو هم اکه ما رو ند یرا به گرم ریدست ام یعل

 !ها مید یم یما هم خوب به هم دلگرم گمیم-

 !...یریشهادت بگ یبو یو کنار گوشش گفت: نر دیرا در آغوش کش ریام یبا لبخند یعل

 !بشه وهیب نینگ یاریدر ن یتو هم گانگستر باز -

 .هر دو بود یهم جدا شدند و لبخند بر لبها از

 قیمواظب خودت باش رف-یعل

 جناب سرگرد نطوریکرد و گفت: شما هم هم کینزد شیشانیدستش را به پ ریام

و آرام  دندیچرخ یشتریآرام بسته شد و پره ها با شدت ب کوپتریشد ،در هل کوپتریکم عقب رفت و وارد هل کم
 فاصله گرفت تا در آسمان محو شد نیاز زم
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 فیسخت آماده شوند و شرح وظا یاتیعمل یبرپا شد تا در آن همه برا یاضطرار یرگشت جلسه ابه اداره ب یعل
حرکت  دیفر یبه طرف باغ مخف یگفتن عل یعل ایکرد و با  تیموفق یهمه آرزو یشود.در آخر سرهنگ محب برا

 .کردند

*** 

کوتاه باغ باال رفتند و محافظان اندک  یوارهایپوش از د اهیعرض چند ساعت باغ محاصره شد.ماموران س در
افتادند.چند مامور اسلحه به  یم نیکه باغ را در برگرفته بودند بر زم یزییپا یصدا همچون برگها یآنجا آرام و ب
 یهم رو یو کنار و پشت درختها و تعداد هافراد در گوش هیشدندبق کیبلند باغ نزد یپنجره ها ریدست به ز

واکس  نیپوت یشلوارش باال یبود و دمپا دهیپوش یسرتاپا مشک یکه لباس یدر حال یلپشت بام مستقر شدند.ع
گرفته بود و  نیییبه طرف پا یضد گلوله به تن داشت.اسلحه اش را کم یا غهیخورده اش جمع شده بود و جل

وارد سالن  به در زد و همه یکه مقابلش بود با پا ضربه ا یدست او فرد رکتبود،با ح ستادهیا یپشت در ورود
 .بزرگ آنجا شدند

فضا را  کیشل یصدا عیکه آنجا بودند گرفت و سر ییاتفاق افتاد که فرصت فکر کردن را از آدم ها عیسر آنقدر
 .آنجا محل برخورد گلوله ها شد یها واریتمام در و د هیاز ثان یپر کرد.در کثر

تعجبش نتوانست  یاوضاع تعجب کرد ول دنیطبقه باال رساند و با د یصدا خود را به نرده ها نیبا اول دیفر
 !باغو گرفتن م،کلیفرار کن دیبا دیشد:بجنب فر کی.حامد به او نزدردیرا بگ عشیعکس االعمل سر یجلو

پشت باغ پرت کرد و بدون  یبه شمت اتاقش رفت از تراس آنجا خودش را به طرف چمن ها عیسر یلیخ دیفر
قرار گرفت،خود را از همان جا  انیدر جر عیسر یباغ رساندند.عل یآنها اصابت کند خود را با انتها به یریت نکهیا

خواست  یکردن نداشت و نم کیشل یبرا یخوب دیبود، شب بود و د درسشیدر د دیرساند حاال فر دیبه فر
کردند که  یدرختان انبوه آن منطقه عبور م یداشت.از البه ال یشتریب اجیاحت دیکند،به زنده فر کیناخواسته شل

به عقب  یلحظه ا ییرها یبرا دیبرود.فر دیکرد که به دنبال فر یو حامد از هم جدا شدند،عقل حکم م دیفر
 یکند.به جاده  یریجلوگ ریتا از اصابت ت دیغلت نیزم یبالفاصله بر رو یعلرها کرد، یکیدر تار یریبرگشت و ت

شده بود را  یاز قبل آنجا مخف ایکه گو یموتور یخاک طیل از خارج شدنداز آن محقب دیو فر دندیرس یاصل
 وبهکه ر ینیشلوغ نبود سد راه ماش یلیکه خ ستادیا یوسط جاده ا عیسر یبرداشت و با آن وارد جاده شد. عل

خودتو  یخوا یچته!؟ م یآورد:ه رونیترمز زد و سرش را از پنجره ب یآمد،راننده با شتاب بر رو یم شیرو
 !!؟بکش کناریبکش

را گرفت و او را از  شیبازو یدهانش بسته شد.عل یعل دنیراباز کرد،مرد با د نیشد و در ماش کیبه او نزد یعل
 !خوام یم نتویرون،ماشیب ای:بدیکش رونیب نیماش

 دنیکش ییممتد و ال ییاز آنجا گذشته بود.با زدن بوق ها دیرفت که فر ییآن مرد به طرف جا نیبر ماش سوار
 نیبزرگ و قدرتمند در حرکت بود.ماش یبا سرعت سوار بر موتور دیرساند،فر دیها خود را به فر نیماش نیاز ب

 یعل نیبا برخورد موتور به بدنه ماش و دیکش نیخود را به سمت ماش یبا حرکت دیکرد،فر کیرا به موتور نزد
به موتور  یشد و فرمان را به طرف او چرخاند و ضربه ا کینزد دیبه فر گریشد. از طرف د تیموقع رییمجبور به تغ

با چرخ  دیآنها همچنان برقرار بود که فر نیفاصله گرفت. جدال ب یاو تعادل خود را حفط کردو از عل یزد، ول دیفر
داد  یمادامه  یاو را منحرف ساخت. اگر عل یوارد کرد و کم یعل نیماش یبه قسمت کنار تسخ یجلو ضربه ا
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. فتدیو جلو ب ردیاز او فاصله بگ دیشد اجازه داد تا فر یها م نیاز ماش یشک باعث تصادف خود و تعداد یب
 رونیب نیماش جرهاسلحه اش را از پن یرفت که عل یشکافت و جلو م یرا م یکیدل تار یشتریبا سرعت ب دیفر

کوتاه تعادلش را از دست داد و بعد با  یلحظه ا یبرا دیچرخ موتور را هدف گرفت ... فر قیدق یکیبردو با شل
 یشد ... رو ریپل سراز نییو خودش به طرف پا دیکوب نیپل موتور را به زم یبه لبه  کیکم شدن سرعتش نزد

تمام بدنش خراش برداشته بودو کنار  ستادیاز حرکت ا یپل روانه شد ... وقت نییبه سمت پا دویخاک ها غلت
گذاشت و  یرا در کنار موتور او بر جا نیماش عیسر دیصحنه سقوط فر دنیعد از دب یآمد.عل یسرش خون م

 یبه گوش نم یگرید یاو صدا یپاها یبود و جز صدا کیپل رفت.هوا تار نییخودش با سرعت به سمت پا
که داشت را  یپل مشخص نبود.چراغ قوه کوچک میعظ یها هیجز پا یزیچ یکیتارآن  د،دریپل رس ری.به زدیرس

 ینبود،ول دیاز فر یپل رفت،اثر یها هیبه سمت پا اطیاسلحه اش گرفت آرام و با احت یروشن کرد و آن را باال
پل را نگاه  یاه هیمدت کم از آنجا دور شده باشد.با نور چراغ قوه خود اطراف پا نیمطمئن بود که نتوانسته در ا

به  یزیبا خوردن چ یبه پشت سر برگشت ول عیسر یلعکس االعم د،دریاز پشت سر شن ییکه صدا کردیم
 .... فرو رفت یکیسرش چراغ قوه خاموش شد و باز همه جا در تار

 (عراق-کردستان یهمان شب،صفر مرز)

 یترسناک به نظر م میعظ یکوچک هم، همچون کوها یشده بود در آن ظلمات تپه ها رهیبر دشت چ یکیتار
 یبود. آسمان ب دهیانداختند.ماه در آسمان کامل بودو قله کوه ها دل ابر ها را در یآمدند و رعب بر اندام ها م

دار بر ترس و وحشت آن دشت  دهشب زن یگرگ ها یکرد،صدا یرحمانه در جان ها رخنه م یستاره و سرما ب
 یا مآن ه یمشخص بود و باد از البه ال گرید یارید یخاردار ها میس یسنگ ییافزود و در پس کوه ها یم

که هر کدام وزن شش  یلینگهبانان آن مرز بود! سه تر یبرا یسوت باد همچون زنگ خطر یگذشت.صدا
که هر  یادیبودند افراد ز دهیآرم دهیبه فلک کش سر یصدا در پس کوها یکردند آرام و ب یرا تحمل م نیماش

اسلحه به دست از آن ها  در امان بودند ییروز دهان خود از سوز سرما و شناسا یا هیکدام با بستن جف
و  ریاز مستقر شدند ام ی. مدتدندیشن یخودشان را نم یگام ها یجز صدا ییصدا چیکردند.ه یمحافظت م

منتظر  یسیداشت هر پل دید یبرا ییکه جا یهر دوسنگ نیگذشت در ب یسخره ها م یگروهش در البه ال
 شد: قربان؟ کیبه او نزد یاز سنگ ها نشسته بود و فرد یکیپشت به  ریدستور بود . ام

 شد نگاه کرد یبرگشت و به که هنگام صحبت از دهانش بخار خارج م ریام

 چه خبر؟ -ریام

 نیهم ماش اد،چندتایتونه ب یهم براشون نم یکمک یرویرسه ن یاز ما کمتره، به نظر م یلیقربان تعدادشون خ-
 خودشون دارن یبرا ابونهیب نیکه مخصوص ا

 ؟یچ ینخب،مرزبا یلیخ-

 وسط دره فرستنیهماهنگه قربان،به محض شروع نور پروژکتور ها رو م-

 یسرجات.موفق باش ،برویممنون خسته نباش-

 قربان نطوریشما هم هم-
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کرد.  کیدره شل نییکه آنجا بود به طرف پا ییسخره ها نیاسلحه اش را آماده کرد و از ب ریرفتن آن فرد ام با
 .دندیغلت نییبه آنها به طرف پا ریو چند سنگ با برخورد ت دیچیدر دشت پ کیشل یصدا

داخل دره را  یمزربان یلحظه نور پروژکتور ها نیو در هم دندیآن دره به سرعت به طرف صدا چرخ محافظان
 .کرد دایآنجا پژواک پ یکوها نیو در ب دیچیدر بلندگو پ ریام یروشن کرد و صدا

 دیبش میتره که تسل... به دیشما در محاصره کامل هست-

 رونیسخره ها ب نیها از ب سیدشت را فرا گرفت کم کم پل یدر پ یپ یها کیشل یشدن صدا میتسل یجا به
 .آمدند شوکه شده بودند یم شیکه در دل شب پ سیآن همه پل دنیآمدندو محافظان با د

ها رساند  یلیخود را با تر ری.امدندیهم در دل کوه به خون غلت یشدند و برخ رینگذشت که اکثر آنها دستگ یزیچ
آن را  شیکه چرخ ها رفتیم ینیبود و به طرف ماش ختنیکه آرام آرام در حال گر دیاز آنها دو پا را د یکیاز کنار 

 رینهاد که اسلحه ام نیرا دورن ماش شیپا کیو  کردرا باز  نیها سخت ساخته بود مرد در ماش نیزم نیا یبرا
 !میرفتیبا هم م یکردی:کجا!؟ صبر مپشت گردندش قرار گرفت

 یبا دست به کمر او زد و مرد رو ریفرار انجام دهد که ام یبرا یخواست اقدام ریام یشوکه از حضور ناگهان مرد
 .را راحت کرد الشیبه آنها خ یمرد را به عقب خم کرد و با زدن دستبند یدستها عیسر ریافتاد.ام نیکاپوت ماش

 یها نیبه طرف ماش یبیشدند،هر سگ به طور عج دهیها کش یلیمواد به درون تر یها با احساس بو سگ
ها و کف صندق عقب آنها  نیکه داخل در ماش ییمواد ها یبرد،بعد از مدت یها هجوم م یلیحمل شده بر تر

 .جا ساز شذه بود کشف و ضبط شد

 دیه رو منتقل کن نیها و ماش یلیو گفت:تر دیکش ینفس راحت ریام

 میکرد دایمسافر خونه پ هیها رو داخل  یلیبان راننده ترقر -

 دیخسته نباش یخب ... همگ اریبس-

 .... شکرت ایگفت:خدا رلبیرا رو به آسمان گرفت و ز صورتش

 (ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان-بعدازظهر فردا)

شده بودند به اصفهان  ریکه دستگ یاز خالفکاران یمیعظ لیبه همراه مواد کشف شده و خ ریآن روز ام یفردا
 دیرس یجواب دهد.باالخره به ساختمان اصل گرانید کیو به احترام و تبر استدیراه مجبور بود ب نیبرگشت.در ب

در  ریبدند ،ام ستادهیراه رو ا یتهاکنار هم ان یو عل ایو به طرف دفتر خودشان رفت سرهنگ محب،سرهنگ ک
 .و احترام گذاشت دستایا شانیچند قدم

 نی،آفریدار یراحت باش سرگرد،خسته نباش-محب سرهنگ

 بود فهیممنونم قربان،انجام وظ-ریام

 نیرو شما خوب انجام داد فهیوظ نیو ا -ایک سرهنگ

 باعث  افتخار قربان-ریام
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 همه سالن اجتماعات هستن گهیساعت د میسرگرد،ن دییشماها باعث افتخار ما-محب سرهنگ

 قربان رسمیخدمت م-ریاک

 دندیرا در آغوش کش گریکدیبه جلو آمدندو بعد  یقدم یو عل ریسرهنگ دور شدند،ام دو

 قیرف یکرد دمونیروسف-یعل

 !؟یخودتو ناکار کرد ی! باز زده؟یچ تیشونیچسب کنار پ نیجناب! آخ آخ... ا میدیدرس پس م-

 !خانه دیفر یادگاریست،ین یزیدر هم شد و گفت:چ یعل یها اخم

 فرار کرد؟ یچه جور-

 تونه از شهر خارج بشه ینم ارمیم رشیگ یمحو شد،ول یکیتو تار یدونم،لعنت ینم-

 گه؟ ینم یزیچ ؟اونیحامد چ-

 !هوشه یو ب هیبستر مارستانیه،بیزخم-

 !تا بعد میبر ایحاال ب-

*** 

 هیانداخت و گفت:چقدر خسته ام،دلم  یصندل یخود را رو ریگزارشات ام لیچند ساعته و تحو یاز جلسه ا بعد
 !خوادیدوش م

 !نهینشه اوضاع هم دایپ دیفکر رفتن و نکن، تا فر-یعل

 !نشد دایخان اصال پ دیفر دیبابا،شا یا-

 لحظه بده کار دارم هی تویگوش یراست م،یکنیم داشیپ-

 !خب با تلفن زنگ بزن-

 زنگ بزنم لیخوام با موبا ینه،م

 !خودت؟ لیگرفت و گفت:پس موبا یرا به طرف عل لشیموبا ریام

 گمش کردم-

 ؟یجور ؟چهیگمش کرد-

 !افتاده بمیاز ج شبیدونم،فکر کنم د ینم-

 ...چشمانش را بست یلحظات یتکان داد و برا یسر ریام

 اتیعمل نیا انیتا پا یریچ گهیکه د دمینگفت، فقط فهم یادیز زیداشتم، چ یصحبت کوتاه با عل هیصبح  امروز
شونه کردن  ستادم،مشغولیا نهیآ یو جلو دمیدست لباس خوشگل پوش هیرون،ینمونده.تازه ازحموم اومدم ب
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لبام رفت،شونه رو آروم  یاز رو هبود،خند یپاتخت یچشمم به عکس سارا افتاد که رو نهیآ یموهام شدم.از تو
چقدر  دمیدستم گرفتم، روش دست کش یو رفتم سمت عکس،نشستم لبه تخت و عکس و تو زیم یگذاشتم رو

و  یشاد نیکاش اونم بود تا با هم ا یتنها بود ... ا یمن االن تنها ز  یعز یدلم براش تنگ شده بود ... سارا
 شهیش ی... قطره اشکم رو میباش کشیشر میکدوم ما نتونست جیاون رفت ، رفت و ه یول م،یکرد یتقسم م

، موهامو با  دمیبه صورتم کش یار شد ... عکس و سرجاش گذاشتم و دستقاب اقتادو چهره خندون سارا برام ت
 یبلند شد،برگشتم . دستم برا میگوش امکیپ یکش مو شل بستم تا زود خشک بشه.رفتم سمت در که صدا هی

 که برات فرستادم( یآدرس نیبه ا ایب زمیبود!)عز یحرکت کرد.ار عل یصفحه گوش یرو امیباز کردن پ

بعد با خودم فتم،خب من صبح باهاش حرف زدم و االن  یستاد باشه!؟ ول دیاالن نبا یکردم،مگه عل تعجب
 کجاست؟( نجایبعدازظهره،براش فرستادم)ا

 خوب( یجا هیزود جوابش اومد) یلیخ

 خونه است؟( هی ؟آدرسیخوب یفرستادم)چه جا دوباره

 (ادیخوشت م نجایآره مطمئنم از ا)

 (ه؟ییکرد و برام جالب بود دوباره فرستادم)مگه چه جا یکنجکاوم م حرفاش

 (!کنم رتیخوام غافلگ یفکر کن م)

 (دنبالم؟ یایخودت ب شهیخب نم)

 (!نهیبه هم یری... حسن غافلگ ینه خانم)

 ینجوریا یکه عل ومدیم شیکم پ یلیخوشحال هم بودم،خ یاز کاراش تعجب کرده بودن ول یکه حساب نیا با
 اونجام( گهیساعت د میمهربون و شوخ بشه،منم فرستادم)باشه،تا ن

 (...زمیصبرانه منتظرم عز یب)

بافت سبز  یمانتو هیو  دمیپوش یمشک نیشلوار ج هیسرم جمع کردم، یمحکم باال رهیگ هیباز کزدم و با  موهامو
 فیک هیکردم  شیهم آرا کمیهم سرم کردم  یشال بافت سبز و مشک هیبود، یاش مشک قهیو  نیکه دور آست

 یلبخند دنمیبا د نیبودن نسر خونهآشپز  یتو نیاومدم،خاتون و نسر رونیهم برداشتم و از اتاق ب کیکوچ یدست
 زد و اومد جلو

 دخترم یچقدر قشنگ شد-

 مادرجون؟ یریم ییگفتم که خاتون گفت:جا یلبخند کم جون ممنونم هی با

 رونیب رمیآره خاتون م-

 تنها؟-

 ینه با عل-
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 برو دخترم به سالمت-

و گرفته  یتا آذر ماه نمونده بود،آسمون ابر یزیچ گهیسرد بود،د یهوا کم رونیکردم و اومدم ب یخداحافظ
 نیخلوت بود و ماش بایتقر ابونایگرفتم و آدرسو دادم.خ نیماش هیآژانس تازه باز شده بود، هیبود.رفتم سر کوچه 

خونه  نیاز ا امیروز ب هیشهر و دوست داشتم،با خودم گفتم،  یمیهر،بافت قدش یمیقد یرفت سمت قسمتا یم
 هیشدم. ادهیاشو حساب کردم و پ هی.کراستادیا نیفکر بودم که ماس نی.تو همرمیعکس بگ یمیقد یها و کوچه ها

 یدرخت ها شدیها هم م وارید نیبود که تمام خونه هاش حالت خونه باغ داشتن،از پشت هم ضیکوچه عر
آدرس بود و با پالک خونه  یکه تو ینگاه کردن،پالک مویکرد ... گوش سپر آب خونه ها رو ح یبزرگ و حوض ها

تا در باز شد.رفتم  دیطول کش کمیرنگ،رفتم جلو زنگ زدم، یدر بزرگ و آب هیکردم،درست بود  سهیمقا مییرو به رو
پر بود  زرگاون خونه ب اطیبود و تمام ح ختهیا ردرخت یداد ... برگها ینا م یداخل،برخالف تصوراتم همه جا بو

آب زالل  یاونا رو جمع نکرده ... حوض اونجا به جا یو کس نهیزم یبرگها سالهاست رو نیاز برگ ... انگار که ا
شده بود ... همه جا  زونیحوض آو یمونده گلها از لبه  یاطرافش شکسته بودو باق یپر بود از برگ . گلدونها

 ...درونش تموم شده باشه ی  خونه متروک باشه و سالها زندگ هیوت ... انگار که پر بود از سک

در شکسته شده  یرو یها شهی.در باز بود و ششدیجدا م اطیخونه که با چند تا پله از ح یسمت در ورود رفتم
تمام  نکهیو نمور بود ... با ا کیتار عنکبوت بسته بودن ... همه جا تار وارای... د دادینم م یبود ... داخل هم بو

ازشون  ینداشتن،انگار سالها ست که کس یخوب ینما یول قهیحتما عت یبودن و بعض یمیداخل قد لیوسا
باالشون  شهیکه ش ییداشت، پنجره ها اطیکه چندتا پنجره بزرگ رو به ح ییرایوسط پذ دمیاستفاده نکرده ...رس

 یدونستم که چرا عل ی. هنوز نمدیتاب یخونه م یزار و مرده اشون تواون غروب مه گرفته رنگ ن یبود و تو یرنگ
کردم با فکر  یبعد سع یو دلشوره به سراغم اومد ول دمیترس کمیبود!؟ نجایا یکس صال! انجا؟یا امیخواسته ب

 .... آروم باشم نجاستیا یعل نکهیا

 ؟؟یینجایا یعل ؟یعل-

 دنیمنو شن یخونه صدا نیا واریکه فقط در و د ومد،انگارین ییصدا چیه

 !یترسون یمنو م یدار یریغافلگ یبه جا یعل-

 شدم یهم سکوت،واقعا از دستش عصبان باز

 !هیمسخره ا یلیخ یشوخ ه،بدونیاگه شوخ یعل-

 !تهیواقع نیخانم ... ع نینگ ستین یشوخ-

بود....! ترس  دیفر ینبود! صدا،صدا یعل یصدا نیکس اونجا نبود ،به عالوه ا چیه یسمت صدا ... ول دمیچرخ
تموم کن  یعل ؟یطرف همون پنجره ها رفتم:عل ه،بهیو بگه که شوخ ادیب یبودم عل دواریوجودمو پر کرد،هنوز ام

 !ویمسخره باز نیا

 !کنم یآره تمومش م-

بود،اونقدر  دیبود،فر رون،خودشیکرد اومد ب یجدا م یورد یو از راه رو ییرایکه پذ یواریظاهر شد، از کنار د گهید
لباسش پاره شده  یجنتا خراش بود و جندجا یاونجا،کنار صورتش جا یبه پنجره  دمیعقب عقب رفتم تا چسب
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؟  ینیب یهوا تکونش داد:م یو گرفت رو به روم و تو یعل یپوزخند کنار لبش بود و گوش هیبود...  یبود و خاک
 !گول زد یگوش هیبا  شهیتو رو م

 !؟یعوض یکرد کاری... با اون چی  ...عت ...عل لیاون موبا-

 !دارم ییبا تو کارا ی... ول یچیبا اون ه-

که  یو قفل دمیکردم،چرخ دای، قفلشو پ دمیعقب برم دستمو به اطراف پنجره کش شترینداشتم که ب ییجا گهید
 یو صدا دیارم از هم پاشکن یزیکه چ رونیباز شد،خواستم برم ب یریج یزنگ زده بود چرخوندم و پنجره با صدا

رو به طرفم گرفته  یا تم،اسلحهو به عقب برگش دمیکش فیخف غیج هیدن،یبه گوشم خورد،ترس یفیضع یلیخ
 !بود:پنجره رو ببند و برگرد سرجات

رو بستم و  فتم،پنجرهیب دیتله فر یکردم که تو یبودم، اصال فکر نم دهیترس یلید،خیلرزیپام به وضوح م دستو
 دادم هیدوباره بهش تک

 نیبش یاون صندل یبرو اونطرف رو-

برداشت،  یصندل هیکه گفته بود رسوندم و نشستم.خودش هم  یخودمو به اون صندل واریپشت به د همونطور
 .من نشست یبرعکس گذاشت و رو به رو

 !؟یشد ریخانم ...غافلگ نیخب نگ-

کنارم اونجور داغون و تشنه  دیتونستم به اوضاع مسلط بشم وجود فر یبودم و نم دخینگاهش کردم،ترس فقط
 کرده بود یدلمو خال یتو یانتقام بدجور

 !زبونت بند اومده یریکه از شدت غافلگ نمیب یم-

 ؟یخوا ی... از جونم م یچ-

 !دختر یدیاز جون تو!؟نه ... اشتباه نکن،من خودتو الزم دارم،تو شاه کل-

 !ذاره یرنده ات نم یعل-

بعد خودش ساکت شد:اگه اون پخمه ها اون  یول ختیر یاش اعصابمو به هم م د،خندهیبلند خند یصدا با
 !شد ینم ریمن ش یکردناالن برا یروز کارشو تموم م

 یاریسرش ب ییبال یتون یوقت نم چیتو ه-

 کنه!؟ میکه خودشو به من تسل یدار تیبه نظرت اونقدر براش اهم-

! هرچند مطمئن بودم تمام تالششو کرد؟یم کاریچ یروان نینجات من از دست ا یبرا ینگفتم،واقعا عل یزیچ
 .کنه میتسل نیبه خاطر من خودشو به ا یخودم هرگز دوست نداشتم که عل یکنه،ول یم

 !ینابود شد یعنی،یشیتو نابود م-

 داره یلع یاز دست دادن ندارم، ول یبرا یزیچ گهیآره حق با توئه،من د-
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 !خانم نینگ یینوک اسلحه اش به من اشاره کرد و گفت:اون تو با

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

 یو گاراژا تحت نظره ول الیقربان و-یطلوع

 اونجا؟ یگشتیبر م یگرده!شما بود یاونجا ها برنم گهیاون د یول-ریام

 قربان ریخ-یطلوع

 رونیتونه از شهر بره ب یهرجا باشه،نم-یعل

 !فتهیب ابیتا آبا از آس شدمیمدت پنهون م هیاون بودن  یمن اگه جا-ریام

 !فتهینم ابیاز آس یآب چیه رمشیتا نگ-یعل

 !سرگرد شهینم نیریبا حلوا حلوا کردن دهن ش -ریام

 !کالن شهر دنبال سوزن بگردم نیا یراه بندازم تو میکنم؟ت کاریچ یگیتو م-یعل

احتمال  م،چونیاز اول شروع کن دی!منتها بعد باکشهیطول م یدو سه هفته ا هی ست،فوقشیهم ن یبد فکر -ریام
 !!برگرده عقب م،اونیریم شیما پ یداره وقت

 نه!؟ یدوست داشت یلیو خ یتام و جر یبچه بود ریام-یعل

 !زدیبه سرت م یفکر هیاالن  یدیدوبار هم برنامه کودک م هی،یدید یسیپل لمیف شهیگه،همید نهیهم-ریام

 ؟یینجایتو ا یشد:عل انیباز شد و حاج رسول در چهارچوب در نما در

 مگه قراره کجا باشم؟ یبله حاج-یعل

 !رونیب یرفت نیگفت با نگ کردمیبا خاتون صحبت م-

 ...حرف زدم و نیمن صبح با نگ-

 !!؟یگم کرد تویگوش یمطمئن یعل-ریام

 !گفتیم شیبه روم نشسته بود و از خاطرات بچگ رو

 برام پر از خاطره است ... قشنگه مگه نه!؟ نجایبزرگ شدن،ا نجایمنه،من ا یخونه پدر نجایا-

 !یدار یا قهیزدم و گفتم:پدر خوش سل یپوزخند

 !آره ... درست مثل خودم-

 تو گوش کنم!؟ فیو به اراج نمیبش نجایا دیبا یتا ک یبگ شهیم-

 !میدار ازیمنم دارم! منتها به کمک شوهرت ن ؟خبیرفتن عجله دار یبرا-
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افتاده بود اونجا.رفت به  کمیدستس کوچ فیطرف هون پنجره ها که ک دیسرش چرخ[بلند شد لمیموبا یصدا
 برداشت مویباز کرد و گوش فم،درشویطرف ک

 !جونت باشه یفکر کنم عل-

اون موج قطره قطره از  وارید یتو دیو کوب یگوش یوقت یقلبم هجوم آورد، ول یتو یاز خوشحال یلحظه موج هی
 ... قلبم پس گرفته شد

--------- 

 هیفرض هیفقط  نیا ری:خاموشه،خاموشه ...امگرفتیشماره م کردویم یو کالفه طول و عرض اتاق را گ یعصب یعل
 رونیخواسته که خودش بره ب نینگ دیاست،شا

 !رهینداشته که بگه با تو م یرونلزومی! اگه خواسته بره بیگیم یچ یفهم ینم یعل یداغ-

 دهیتو چنگ فر نیخوام باور کنم که االن نگگ یدستانش گرفت:نم نیافتاد و سرش را ب یصندل یرو یعل

 !گروگان داره هیبه  ازیخالص شدن ن یاون برا کردیکارو م نیاون بودهم یجا یا گهیهر کس د-

 !راحت گول بخوره نقدریا نیکه نگ شهیباورم نم-

 ت استفاده کرده یاز کجا از کوش دیفر میبفهم دی! پاشو بایو باور کن یزیکه تو چ ستیاالن فرصت ن-

 !؟شهیم-

 میاره،پاشو بر-

 نیآخر میبدون مییخوا یاز انها رفت گفت:م یکیبه طرف  ریفتا بودند،ام نیاز مهندس یبعد در کنار چند یمدت
 خوبه یلیو کجا و از خط سرگرد استفاده شده،اگه منطقه و حدودش مشخص بشه خ یبار ک

 کنمیبله سرگرد تالشمو م-

 تلفنت نتیریسراغ پ رمیجا باش من م نیگفت:تو هم یتکون داد و رو به عل یسر ریام

با او  دیخوب است و فر نیکرد فکر کند که حال نگ یچشمانش را بست،سع دویکش شیدرون موها یدست یعل
 .ندارد یکار

*** 

وقتو  دی)...( نبا یداده.مشخص شده طرفا امینداشته ،پس حتما بهش پ یتماس چیه گهیکه م لتیموبا نتیپر-
 ...ـیعل میتلف کن

دستانش گرفته بود ادامه حرفش را نزد  نیبود و سرش را ب زگذاشتهیم یرا رو شیکه آرنج ها یبه عل ینگاه با
 پرت کرد زیم یکه دستش بود رو ییشد و برگه ها کینزد زی،به م

 گفتم؟ یچ یدی! فهم؟یعل ییکجا-
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وجب دو وجب  هیه،یکه تو چه منطقه ا میدونیخود بدهد گفت:ما فقط م تیدر وضع یرییتغ نکهیبدون ا یعل
 !میاونجا رو قرق کن میزیکه بر ستین

 میبش کیبهش نزد یادیتا حدود ز گناالشیس قیطراز  میتونیتو هنوز روشنه و م یگوش ی،ولیگیآره تو راست م-

 ارهیب نیسر نگ ییاگه بفهمه شلوغ شده ممکنه بال-

 !باشه اوردهیسرش ن ییاگه تا حاال بال-

 کرد؟ کاریچ دیبا دییی! حاال شما بفرماکنهیم جایب دیخب بابا،اصال فر یلیو گفت:خ دیعقب کش یعل زینگاه ت با

 .بزند که در اتاق به ضرب باز شد و حاج رسول شتابان وارد شد یدهان باز کرد تا حرف یعل

 دخترم!؟ ریاالن بفهمم؟اونم توسط گروگانگ دیبا ؟منیبه من نگفت یزیتو چرا چ یعل-رسول حاج

 ؟یحاج هی:منظورتون چستادیاو ا یرا دور زد و رو به رو زیحاج رسول م یشوکه از حرف ها یعل

 !زنت صحبت کن ریصحبت کن،با گروگانگ ایگرفت:ب یرا به طرف عل لشیرسول موبا حاج

 یباور نداشت کس ایشروع به حرف زدن کرد،گو یآرام یرا از حاج رسول گرفت و با صدا یگوش یبا ناباور یعل
 .باشد دیکه پشت خط است فر

 ...الو-یعل

 به به جناب سرگرد ... حالتون خوبه؟-دیفر

 !ستینتو  شیپ نیبگو که نگ-یعل

 !سر اصل مطلب سرگرد یزود رفت-دیفر

 !سراغت امیآره اصل مطلب گرفتن توئه که زود م-

 میتند نرو ... حاال حاال ها با هم کار دار یلیخ-

 تو ندارم یجز نابود یکار چیمن ه-

 سرگرد میدار ازیما به هم ن-

 حرف بزنم نیبا نگ خوامیم-

 !.... زبونش از ترس بند اومده دهیخورده ترس هیخانم کوچولوت -

اشاره کرد:بچه ها ردشو زدن،زود باش همه  یدر به عل یکه از اتاق خارج شده بود برگشت و از همان جلو ریام
 آماده است زیچ

 .افتاد یصندل یرفت حاج رسول ناآرام رو رونیبه دست کتش را چنگ زد و از اتاق ب یهمان طور گوش یعل
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کشان از آنجا خارج شدند و به طرف  ریآژ نیماش نیحرکت کرد،چند یبدون معطل ریشد و ام نیسوار ماش یعل
 در حال صحبت بود دیهمچنان با فر یرفتند. عل دیفر گاهیمخف

 زدمیزدم،م یکه اصال زنگ نم دمیترس یترسم ... اگه م ینم یزیچون از چ کنم؟یچرا قطع نم یدون یم-دیفر
 !سرگرد؟

 !ستین یشک یهست یدم شجاعتو آ نگهیدر ا-یعل

 وصل کرد و آن را در گوشش نهاد یرا به هندزفر یزمان گوش هم

 !ارمیو به جا ب یاستقبالتون و رسم مهمون نواز امیاطالع بده تا ب نیدیرس یوقت-دیفر

 !کنار یو بذار یسیوارث نداشته ات بنو ینامه اتو برا تیتو هم بهتره وص-

 خانم زمزمه کنم!؟ نینگ ینامه رو برا تیوص نیچطوره ا-

 !کنمیتر م اهیس اهتوی:دستت بهش بخوره روزگار سدیغر یعل

 ... :منتظرتم سرگرددیچیآرام تر در گوشش پ دیفر یصدا

 ... دیکش شیدرون موها یو کالفه دست یعصب یقطع شد و عل ارتباط

و زد و به طرف من برگشت،دستامو بسته بود و دور دهنم چسب زده  یتموم شد،دکمه هندزفر یبا عل حرفش
دونستم  ی.نمکردمینم اشک و توشون حس م هیشد،چشمام از ترس گرد شده بود و  کیبود،چند قدم بهم نزد

 یکه نکنه اتفاق دمیترسی.میعل یخودم،برا ینه برا یول دمیترسیماجرا به کجا بکشه م نیبشه و آخر ا یقراره چ
دستشو آورد جولو و کنار چسب و گرفت و  کردیلبخند کج نگاهم م هیبود و با  ستادهی.روبه روم افتهیبراش ب

 .زود باز کردم یلیبعد خ یپوست صورتم چشمامو بستم ول یچسب رو یدفعه ا هیاز برداشته شدن  دیکش

به هدفم انتخاب  دنیرس یو برا یمن خوب کس نکهیا یعنی نیدنبالت ... ا ادیکرده داره م یشوهرت لشکر کش-
 !کردم

 !ییتو یباز نیبازنده ا-

 !بذاره یکلک زدن باق یراه آخر برا هی شهیداره هم یبازنده سع هی یوقته باختم ... ول یلیمن خ-

 یکن یستادگیدر برابر اونا ا یتون ی! تو نمیخودت خورهیکه کلک م یو اون یزنیخودتو گول م یتو فقط دار-

 کنم!؟ میبرم خودمو تسل یخوا ی! م؟یقرار بد ریمنو تحت تاث یخوایمن ... االن م یاوه ... خدا-

 !یوونیح هیتو -

زانوهاش نشست شالمو  یاومد کنارم و رو نیزم یپرت شدم و افتادم رو یصندل یکه به صورتم زد از رو یلیس با
 کردبلندم  نیزم یاز رو یدستش گرفت و کم یکه دور گردنم محکم بسته بودم تو

 !کنمیمهربون باهات رفتار نم نقدریا شهیمواظب حرف زدنت باش کوچولو،هم-
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کرد و فاصله گرفت.رفت پشت همون پنجره ها و منم همون جا نشستم دستامو  ختم،ولمینگاهم ر یتو نفرتمو
 .کردم یکه کم کم انگشتامو حس نم یمحکم بسته بود جور یلیخ

 !کننیرو محاصره م نجایمدت به سکوت گذشت که گفت:مثال دارن ا هی

مجبور شدم بلند بشم،خواستم از چنگش رها بشم که اسلحه اشو گذات کنار  دیطرفم ،بازومو گرفت و کش اومد
 !و جفتک ننداز فتیسرم و گفت:مثل بچه آدم راه ب

راه رو  یبود،از انتها یادیز یکه اطرافش اتاقا ییبه طرف راه رو دیچیرون،پیب میرفت ییرایشدم. از اون پذ ساکت
 لگد باز کرد و منو به جلو هل داد:برو داخل هیکه رو به روش بود با  یسمت راست و در دیچیپ

 نیاول یبه داخل اتاق پرت شدم،ته اتاق پله بود و مسلما به پشت بوم راه داشت، رو بایبسته بود تقر دستام
 !؟یستادیلحه به بازوم زد و گفت:د  برو باال چرا ابودم که با اس ستادهیپله ا

 نیپشت بوم،اول یرو دمی.رسرونیلگد باز کرد و بهم اشاره کرد برم ب هیدرو هم با  یکی نیو ا میها رو باال رفت پله
سرم گذاشت بعد  یو گرفته بود.بازومو گرفت و اسلحه اشو رو یکه حس کردم سوز سرما و آسمون ابر یزیچ

 .میستادیداشت ا دید اطیکه به ح ییپشت بوم جا یلبه  میمنو دنبال خودش کشوند و رفت

---------- 

 عینوپو آنجا را به محاصره درآورده بودند.هر دو سر یروهاین دندیرس شانیها رویبه همراه ن یو عل ریام یوقت
به  فیها در دو رد رهیآن کردند. در باز شد و ن نیگزیارا ج یضد گلوله ا غهیکتشان را از تن خارج کردند و جل

 کینزد ریبه ام ی.مامورشکستیسکوت فضا را م اآنه یچکمه ها ریدر ز یزییپا یشدند.برگ ها اطیوارد ح یآرام
 ما مستقر شده راندازیشد:سالم جناب سرگرد،تک ت

 باهاش در ارتباط باشم خوامیم اریبرام ب یگوش هیخوبه،-

 داخل رمیمن م-یعل

 ...صبر کن علـ-ریام

 کارا با توئه هی... بق رمیم-یعل

 در گوشش صدا انداخت،دکمه آن را فشار داد یکه هندزفر شدیم کینزد یآرام وارد شد،به در ورود یعل

 !ی... بهتره همون جا بمون ستین ییرایپذ لهیشرمنده داخل وس یسرگرد ... ول یخوش اومد-دیفر

 یجان داخل کس یشد:عل کیفرمانده گروه نوپو به او نزد نیشد و در همان ح کوب خیم شیسرجا یعل
 به پشت بوم مستقرن یمنته یراه پله ها یاز بچه ها رو یسر هیپشت بومه، یست،روین

بر اندامش  یبر لبه پشت بام بود لرزه ا قایدق شیکه پاها نینگ دنیآرام سرش را باال گرفت،با د یعل
 .داشت یادیفاصله ز نیبود و با زم یافتاد،ساختمان بزرگ

 !نییکه باال هستن برن پا ییدوستا نیسرگرد بهتره ا-دیفر
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 کدوم دوستا؟-یعل

 !خوام یپوشت بگو راه پله ها رو ترک کنن،مزاحم نم اهیس یهمکارا نیزد و گفت:به ا یپوزخند دیفر

 !ستیمزاحم تو ن یکس-یعل

 !؟یجد-

آرام آنجا  یدر فضا نینگ غیج یاو را به جلو هل داد،صدا یرا گرفته بود شل شد و کم نینگ یکه بازو دستش
 انداخت نیطن

خب ...احمد  یلیگوشش گذاشت و گفت:باشه ... خ یچشمانش را بست،دستش را رو یلحظه ا یبرا یعل
 نییپا اریب روهاتویلطفا ن

 ... یعل یول-

 !نییپا اریهاتو ب رویاحمد ن-

 ...مستقر در راه پله آنجا را ترک کنند یروهاینزد ، دستور داد تا ن یرفح گرید احمد

 یبردن.لبه  یمنو هم م دیو ام شدنیکه از اونجا دور م دمیشنیرو م ییپاها یصدا یم،ولیپله ها فاصله داشت از
تا از اون که حاال دور گردنم حلقه شده بود جدا بشه  دیبود دست فر یمرگ بودم کاف یپشت بوم که نه، لبه 

که تمام کوچه و اشغال کرده  دمید یم سیپل نیماش یبشم.از اون باال کل نیپر سبک نقش زم هیباال مثل 
بود  ستادهیا اطیوسط ح قایدق یپوش و اسلحه به دست بود.عل اهیافراد سبزپوش و س کردیبودن،تا چشم کار م
 دمیشن یم یگفت و گوشو با عل یداخلش بود صدا یبود که هندزفر دیسرم کنار گوش فر

 نیخب،حاال بگو همه اسلحه هاشونو بذارن زم یلیخ-دیفر

 !مسخره رو تموم کن یباز نیکن و ا میخودتو تسل-یعل

 !سرگرد ینیخوش ب یادیز-

 !سر من جابجا کرد و ادامه داد:گفتم بگو اسلحه هاشونو بذارن کنار،اولم خودت یاشو رو اسلحه

 نیزم یخم شد و اسلحه اشو گذاشت رو نینگاهش باال بود و آروم به سمت زم یعل نییاچرخوندم پ چشمامو
 سرگرد!؟ یگفت:الزمه که بگم دورش کن دیکنار پاش که فر

که  یاز افراد یلینگت و با پاش اسلحه اشو از خودش دور کرد.نگاهمو به اطراف چرخوندم خ یزیچ یهم عل باز
 گذاشتن نیزم یاسلحه هاشونو رو یاز عل تیاونجا بودن به تبع

 !یکه به خواسته من عمل کن نهیپسر خوب ... حاال وقت ا نیآفر-دیفر

 !نداره یا دهیکارا فا نیا-

 !داره یاریب کوپتریهل هیداره سرگرد ... اگه برام -
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 !تهیست،واقعین لمیف نیخان!؟ ا دیفر یدید ادیز یسیپل لمیف نکهیو گفت:مثل ا دیآروم خند یعل

 !نییپا ارمیجنازه زنتو برات م تیواقع نیهم یکه گفتم،وگرنه تو نیهم-

 یندار یکه دورتادورت محاصره است،راه فرار ینیبی،میبکن یتون ینم یغلط چیه-

و  برهی... منو منهیباال بش نیهم یاریم کوپتریهل هی! ینیبیصحنه فرار کردنمو هم م یاریب کوپتریهل هیاگه برام -
 !گردهیبر م زتیبا زن عز کنه،بعدیماز مزر رد 

 دمیبار هم جبغ کش نیدوباره منو به طرف جلو هل داد ا دیکه فر دمینشن یاز عل ییصدا

 !یاجرا کن دیسرگرد،فقط با یتو فرصت فکر کردن ندار-

 !رانیب کوپتریهل هیبرات  گمی... م یخب لعنت یلیخ-

 !یو حرف گوش کن عیراننده،مط هی... هنوزم مثل  نیآفر-

داد،همه جا آروم بود،سکوت بود و سکوت ... آسمون هر  یانجام نم یکس کار چیخارج شد،ه اطیاز ح یعل
 یلیهنوز دور گردنم بود:خ دی... حلقه محکم دست فر گرفتیو م دینور خورش یشد و جل یلحظه گرفته تر م

 !کوپتریهل هیاونم با  یفرار کن یتون یم یکنیکه فکر م یاحمق

 !کرد یهر کار شهیم یکه تو، تو چنگ من یتا وقت-

 !و بزنن کوپتریهل توننیفوقش م-

 !کنن یکارو نم نیا یتو داخلش باش یوقت-

 !کنن یندارم،با هم نابودمون م یجاست ... اگه بخوان تو رو نابود کنن من ارزش نیهم اشتباهت

 !یکن یگروگان و خوب باز هینقش  یو چند ساعت یبهتره خفه ش-

 .برنگشت اطیداخل ح گهیو د دمیو ند یشدم و دوباره چشم به اطراف دوختم عل ساکت

---------- 

پشت بام معلوم نبود.وارد خانه شد،بعد  یلبه  گریرساند،از آنجا د یدرختان آنجا خود را به در ورود نیاز ب یعل
باله  دنیچرخ ی.صداستادیدر پشت بام ا کیزدکرد و ن دایمورد نطر را پ ریمتعدد آنجا مس یاز گشتن راه رو ها

 .دیرسیبه گوش م یابر یدر آن هوا کوپتریهل یها

*** 

گوشش گذاشت و گفت: تو مثال تک  یآن خانه در حال قدم زدن بود،دستش را رو اطیاز ح رونیدر ب ریام
 !اون باال؟ خب بزنش یکنیکار م ی!؟ چیهمت یاندازیت

 ستیمناسب ن تیشه قربان،موقع یمتاسفانه نم-یهمت

 !ست؟یمناسب ن تیکه موقع یچ یعنی-
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 داشته باشم یقیتونم هدف دق ینم شهیگروگان و کامال سپر خودش کرده و مدام جابجا م-

 !کن کیکن و شل یریلحطه نشونه گ هی-

 !نییپا ارهیقربان احتمال داره رو به جلو سقوط کنه و همسر جناب سرگرد و هم با خودش ب-

 ... یلب گفت:لعنت ریضربه زد و ز یدرست بود.با پا به سنگ یساکت شد حرف همت گرید ریام

 !از سفارش من نمیخوشحال گفت: ا دیفر دمیشن یو م کوپتریشدن هل کینزد یصدا

کرد،قطره  دنیشد،کم کم بارون شروع به بار شتریشدنش سوز سرما هم ب کیشد و با نزد دایاز دور پ کوپتریهل
پشت بوم اون خونه نفرت  یشد و رو کینزد کوپری.هلشدیم شتریخورد و شدتش ب یصورتم م یبارون رو یها
فاصله داشت.چشم چرخوندم  حاز سط یاومد و هنوز کم یقصد نشستن کرد،البته به طور کامل فرود نم زیانگ
 فتیزومو گرفت:راه بگلوم برداشت و با ریدستشو از ز دیپس کجا بود!؟فر ومدینبود،باال هم ن ین،علییپا

 .کرد خکوبشیاز پشت سرم یعل یرسوند که صدا کوپتریدنبال خودش به طف هل منو

 !؟یکن یخداحافط یخوا یکجا مهندس؟نم-

 یسرم،تازه نگاهم به عل یبرگشت و دوباره منو مثل قبل گرفت جلو خودش و اسلحه اشو گذاشت رو عیسر
 کوپتریهل یکه بالگرد ها ینگاهش خوندم.باد یو تو ینگاهم خوندو نگران یافتاد اونم منو نگاه کرد،ترس و تو

که داشت باغپعث  ییشده بودو صدا بادشالم دستخوش  یمانتومو کناره ها نییکرده بود آزاردهنده بود و پا جادیا
 یحرف بزن ادیشد که با فر یم

 میدور بش نجایا تا ما از یذاریم یسرگرد،اگه عاقل باش یبهتره دست از پا خطا نکن-

 !ولش کن نویفته،نگیاتفاق نم نیهرگز ا-

 !چشـم! منتظر دستور بودم-

 !یدور بش یتون ینم کوپتریهل نیتو با ا دیحماقت نکن فر-

 !شهیجون زنت مهمه م شه،اگهیم یاگه تو بخوا چرا

 تموم بشه یباز نیبود:ولش کن و بذار ا دیچند قدم جلو اومد،سر اسلحه اش به طرف فر یعل

 ... سرگرد ایجلو ن-

 ایحلقه دستش شل بشه و ادامه داد:گفتم جلو ن یمن گذاشت که باعث شد کم یگلو ریاشو ز اسحه

 کرد کیشل یعل یپا کیگرفت و نزد یاسلحه اشو به طرف عل بعد

لحظه  هیکه دور گردنم بود باالتر اومد،از فرصت استفاده کردم و ساعدشو گاز گرفتم  دم،دستشیکش کیج
 یکردم،هنوز به عل دنیشروع به دو یبهش بدم به طرف عل یکه مهلت نیو منم بدون ا دیاز درد کش یادیفر

هنوز  یخورده بود ول دیفر نهیبه س ریبرگشتم عقب،ت عیفضا رو پر کرد ... سر یکیشل یبودم که صدا دهینرس
 ومدهیکه هنوز روش فرود ن یو از سطح دنیپرخ یشتریبا قدرت ب کوپتریهل ی... باله ها نیزم یبود رو فتادهین
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داشت  یلباش سع یکه با پوزخند رو کردمیو نگاه م دیبود فاصله گرفت و به طرف آسمون رفت... همونطور فر
شده  سیخ یشده بود و همگ دی.بارون شددیپشت خودش کش منوبازومو گرفت و  یهنوز شکست نخوره که عل

 دیشد که فر کیآروم بهش نزد یتلوتلو خورد و عل دیپخش شده بود،فر همه جا دیلباس فر یرو م،خونیبود
به سر  ریدوم ت کیبود که فرصتو ازش گرفت و با شل یعل نباریگرفت و باز هم ا یدوباره اسلحه اشو به طرف عل

 ... پرت شد نییپشت بوم به پا یباال زخورد و ا دیفر

اون بارون  یباروت و تو یصورتم راه گرفت .... بو یرو از بارون نشستم و چشمامو بستم،اشک سیخ نیزم یرو
چاقو از  هیکنارم نشست و  یکنه ... عل ینم یخاک در بارون برابر یبا بو زیچ چیه ی... ول کردمیحس م یزییپا
 یگرفت و منو که از ترس و سرما ن هامو... دوتا بازو  کردمیدرآورد و دستامو باز کرد.فقط نگاهش م بشیج

 ... تموم شد زیهمه چ گهی:تموم شد ... ددمیبه آغوشش پناه داد... صداشو آروم کنار گوشم شن دمیلرز

-------- 

 ها ه طرف خانه حرکت کردند رویو همه ن ستادیاز حرکت ا ریام کیشل یصدا با

 !شیباالخره زد یهمت نیآفر-

 !قربان من نزدمش یول-

 ؟ینکرد کیشل ؟تویچ یعنی-

 !کردن کیشل شونیقربان،جناب سرگرد پارسا باال هستن، ا ریخ-

خانه رفت.هنوز به در  اطیپرت کرد و به داخل ح نیدرون گوشش را درآوردو به طرف سقف ماش یگوش ریام
 نیکه با سرعت به زم دیمعلق در هوا را د یو بعد هم جسم دیدوم را شن کیشل یبود که صدا دهینرس یورود

 ... خورد و اطرافش را خون پر کرد

 (تهران -سال بعد  کی)

 !؟یونیتونم بپرسم،چرا از لوستر آو یم یبشم ول لیمسا زیخوام وارد ر ینم زمیعز-

وارد  یتون یهم م یشما اگه بخوا زمیکه دستش بود محکم کرد و به طرف من برگشت:عز یو المپ دیخند یعل
 .حاج خانم دستور دادن عوض بشه،منم عوضش کردم! المپش سوخته بود یبش لیمسا زیر

 !که حاج خانم آش درست کرده میبر دییپسر حرف گوش کن،حاال بفرما نیآفر-

بوسه  هیبه طرف خودش کشوند و  ستاد،منویمن ا یاومد و روبه رو نییبود پا شیپا ریکه ز یصندل یاز رو یعل
 !....خانم خانما مینشوند:بر میشونیپ یآروم رو

آذر ماه بود و هوا سرد،روز جمعه  یبود،آخرا دهیحاج خانم منتظر بود و برامون آش کش میهم به طرف هال رفت با
که ازش  یی.کاسه آشمو گرفتم دستم و با قاشق همش زدم و به بخارهادیچسب یآش خوشمزه م هیکنار هم 
هم  زایچ یلیتموم شده بود،خ اتیلکه تازه عم یسال قبل،به زمان کیشد نگاه کردم.ذهنم برگشت به  یخارج م

قول  مونیو زندگ یمن به عل یعوض شد،هرچند که دل کندن از اصفهان و بابارسول و خاتون سخت بود ول
 ....همچنان ادامه داره یشغل عل یتموم شد ول اتیشدم.هرچند که اون عمل یبا اون همراه م دیداده بودم و با
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مادر شوهر مهربون  هی دمیخونه مادرش گرفت و اون موقع بود که من فهم کیخونه نزد هیبه تهران اومدم  یعل با
 کی ی... ولایتالیبرگشت ا نیاخمو پسرشه!نسر شهیدارم که چهره خندونش برخالف چهره هم یو دوست داشتن

 !.... شروع کرد ستهرو با حاج رسول بازنش یتازه ا یماه بعد دوباره اومد اصفهان و زندگ

 .راه انداختم و کارمو ادامه دادم کیکوچ هیآتل هی ریو ام یبا کمک عل چند ماه بعد منم

مونده ...  یباق دیجد یهفته تا آغاز سال کیآرومشو به ما نشون داده و فقط  یرو یخوبه و زندگ زیهمه چ االن
 .. شهیاضافه م یبا هم بودن من و عل یو به تعداد سالها

 ؟یخور یجان؟!چرا آشتو نم نینگ یییکجا-خانم حاج

زنگ زد و جواب  یعل لیدهنم گذاشتم،موبا یقاشق از اون آش خوشمزه تو هیحاج خنم لبخند زدم و  یرو به
 داد:سالم خانم زند، احوال شما؟

-.... 

 ندارم،چطور مگه؟ ینه،اطالع-

-.... 

 ده؟یجواب نم شوید،گوشینگران نباش-

-.... 

 ... خداحافظ شما کنمیم ،خواهشینگران نباش کنم،شمایم داشیمن پ-

 شده؟ یطور-

بوده نگران شده  یاداره و خبر می، فکر کرده با هم رفت دهیجواب نم ریام زنهیزنگ م گفتیبود م رینه ... مادر ام-
 بود

 !ده؟یحاال چرا جواب نم-

 !گهید ریدونم، ام ینم-

خواهر مهربونتر به اسم  هیداشت و  یم پدر و مادر مهربونه ریآشمو خوردم ام هیباال انداختم و بق یا شونه
و گرفت و بعد از چند بار  ریشماره ام یمدت گذشت که عل هیمن پرکرده بود ...  یسارا و برا یکه جا یدا،کسیآ

 جواب داد

 ؟یدیچرا جواب نم ؟ییمعلومه تو کجا چیه ریام-

-.... 

 ؟یکنیم کاریاصفهان؟اونجا چ یچ-

-.... 

 !تو اصفهان؟ ؟یآب و هوا عوض کن یرفت-
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-.... 

 زنگ به مادرت بزن،نگران بود هیخب، یلیخ-

-.... 

 خداحافظ-

 چرا....!؟ دونستمیرفته بود اصفهان و من خوب م ریلب من اومد،ام یلبخند رو هیتموم شد و  یعل مکالمه

--------- 

 اصفهان-روز  همان

 شدیکم کم در آسنام محو م دیشدند،خورشیم دهیسفالت جاده کشآ ینواخت رو کیآرام و  نیماش یها چرخ
 گرشیدستش کنار پنجره بود و با دست د کیدل او ....  یو تنگ یبه کبود دی... آسمان کبود و تنگ بود،شا

 را پر کرده بود نیماش یفضا کیموز یفرمان را گرفته بود صدا

 رو لب هام پر از خنده بود، یعمر هی)

 کنم نینقشو تمر نیا دیبا یک تا

  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ   ُ  ُ  یشمیبگم پ لیهر سال تحو ایُُ 

 کنم نیفکرو تلق نیا دیبا یک تا

 گوش کن کنمیدرد و دل م دارم

 بشم یقدر حرف دارم که خال چه

 ختمیتو خودم ر ییحرفا چه

 کشم یم یاز نبود تو چ نیبب

 ...گوش کن کنمیدرد و دل م دارم

 بود هیسا نیگاهم هم هی، آره تک هیتو هیمن شب هیسا گنیم

 بود هیهمسا نیسنگ یدرد من، نگاه ها یاز همون بچگ یول

 دیهفته به ع هیهر زمستون  ته

 زنهیچنگ م نهیس نیتو ا یزیچ هی

 که سهم تو شد ییترکشا شاد

 هنوز کنج ذهن منه شونیکی

 تو گذشت یکه ب ییسالها نیا تو
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 زنمیبا خودم از تو حرف م همش

 لمس آغوش تو نیاز آخر من

 (... تنم دهیباروت م یبو هنوز

شد ... چند شاخه  ادهیخواننده قطع شد.پ یصدا نیبا خاموش شدن ماش ستادیاز حرکت ا نیماش یها چرخ
گرفته  بیعج ی... در بعدازظهر روز جمعه آرامستان را آرامش داشتی... آرام گام بر م دیگالب خر یبطر کیگل و 

 یرو یمشک یبلد بود،کنار سنگ قبر برا خو ری.مسزدندیمثل او آن را بر هم م یکه گاه افراد یبود ... آرامش
گالب  یانداخت... آرام در بطر ینگاه زییشد و بعد به آسمان گرفته آخر پا رهیبه آن خ ینشست ... مدت نیزم

 شی.... گل ها را پرپر کرد ... پاها یبغض جیبدون ه یحرف چی... بدون هختیسنگ قبر ر یاز کرد و آن را رورا ب
 کرد بازرا در آغوش گرفت آرام لب 

منم  زمیعز دونمیآره م ؟یتنها ؟یخوبه؟ خب .... خدا رو شکر ... چ زیاونجا همه چ ؟یسالم سارا جان،خوب-
 یشد ... البته تو هست یبهتر م یاگه تو بود یخوبه ها ول یعنی...  ستیوب نخ زیچ چیه نجایتنهام ..بر عکس ا

از دست  ی.... سارا تا ابد خودمو برا یینجایا شهی.... دست مشت شده اش را به قلبش زد و ادامه داد:تو هم
 یتونستم برا یکاش م یبنده ... ا یمنو م دنیکه تا ابد راه نفس کش یبغض هیبخشم ... سارا تو  یدادن تو نم

فکر کنم  شهیتو رو از دست دادم ...بذار هم شهیکنم که هنوز باورم نم کاریچ یکنم ، ول هیاز دست دادنت گر
 دهیخاک عذابم نم یجسمت تو یفکر نابود گهید ینجوری....ایگردیو هرگز برنم یرفت ازسفر دور و در  هیکه به 

گل عطر سارا هم مشامش را پر کرد :  یا حس بوب دیکش قیعم یگل ها گذشت ... نفس ی.... سرش را رو
 ... یمون یعشق من م شهیسارا تو هم

و سه  یس یخود را بر رو یهدف شروع به قدر زدن کرد،بعد از مدت یرا از غربت آن قبرستان نجات داد ب خود
شلوارش فرو کرد  بیشد،دستش را در ج رهیتا خشک شدنش نمانده بود خ یزیکه چ یرود ندهیبه زا د،یپل د

 ... دنددا یرا م گرید یباران دینو دیگرفته شا یو سرش را به آسمان گرفت، ابر ها

 

 *انیپا*

 


