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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 《.غیبه قلم هست  س؛یاوت  رمان  》

 

 خدا را دارم!  من

 بارم بر دوش  کوله

 د یبای م یسفر 

 محض  ییهمراه، تا ته تنها یب  یسفر 

 با من گفت  سازکم

 ، یدیلرز هرکجا

 ، یدیترس هرکجا

 بگو از ته  دل تو

 خدا را دارم!  من

http://www.romankade.com/
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 :مقدمه

را تحت الشعاع قرار داده؛   امی هستم که تمام زندگ یز ی چ یها، در جستجوو آشوب  اهویه انیم
 قصه کجاست؟!  نی! ته  ادهدیخون م  یکه بو یکسم شده! و داستان یکه نشناخته همه یچکسیه

 

 د یپرس یکه با استرس م  یزن یبلند شد. صدا  یچپش برداشت و از صندل  یپا  یراستش را از رو یپا

 خستم! یل ی! من خستاین ی شوخ یبرا ی!...اصال وقت خوب ؟ییتو یاونجاست؟ عل  یک -

شد و زن در چارچوب    نییدر باال و پا یره یصدا به طرف در اتاق خواب رفت. دستگ یب یهاقدم  با
برق گذاشت   دیکل  ی. زن دستش را روکردی اتاق پنهان م یکی او را در تار اش،یشد. لباس مشک  انینما

  استبود، خو ستادهیمقابلش ا ،ی که با لباس مشک  یمرد بلند قد دنین کردن، با دو به محض روش
و دهان زن   ینیب  یبود، دستمال آغشته به الکل را رو ستادهیکه پشت در ا یگر ی بکشد؛ اما مرد د  غیج

پنهان کرده بود، به  اشی دستکش چرم مشک ریاش را، که زگذاشت. مرد مقابلش، انگشت اشاره 
  یهوشیکم رو به بکرد! زن چشمانش خمار شد و کم  سی گذاشت و ه اشی نی ب  یسکوت رو ینشانه

رد و آرام  دهانش گرفته بود، او را بغل ک یکه از پشت الکل را جلو یشد، مرد هوشیکامال ب   یرفت! وقت
  بیرا درون ج   یزن خم شد و تکه کاغذ کوچک هوشی کنار جسم ب گر،یگذاشت. مرد د نی زم یرو

 گفت  گریزن گذاشت. مرد د یمانتو

 زود تمومش کن! تو کوچه منتظرم!  -

ها را بست و با  گاز خانه را باز کرد! سپس تمام پنجره  یرهایاز اتاق خارج شد. مرد اول، تمام ش  و
خارج شد! سوار موتور شد و بالفاصله همدستش، موتور را روشن کرد و از آنجا دور   آرامش، از خانه

 شدند... .

 *** 

را باال نگه داشت.  اشی دستکش پوش  خون  یو دست ها دیکش رونیب  ماریچاقور را از شکم ب جراح،
افراد حاضر در   کی  کیانداخت. چشمانش را از  یجراح  میت یبه اعضا یو نگاه دیکش  ینفس راحت
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مشخص بود، ثابت   اشی که از پشت ماسک و کالهش، فقط چشمان  آب یپسر  یاتاق گذراند و رو
 شد.

 کاوشگر؟!  -

 خودش را جمع و جور تر کرد. پسر،

 بله استاد! -

 بزن. بعدش شکمشو! هیرودشو بخ -

 استاد من...  یول -

 ! یساده انجام بد ی  هیبخ هی یکه بتون  یبلد باش  نقدریفکر کنم ا ؟ی ستیمگه سال دوم ن -

 به همه انداخت و گفت  یاجمال  ینگاه سپس

 !دیبرن. خسته نباش  توننیندارن م یکه کار  ییکسا -

 اتاق را ترک کردند.  ،یکی  یکیافراد بلند شد. و  ی هیبق  دیخسته نباش یصدا

. پرستار، کنار دکتر حضور داشت   کیکردن کرد. اتاق ساکت بود و فقط  هیجوان، شروع به بخ  پزشک  
ماندند، باعث تعجب پزشک   یسه نفر م  دیکه بنظرش، حداقل با ،یپرستاران و کادر پزشک  گرینبود د

 کارش شد. یبه حسش نکرد و با دقت و تمرکز مشغول ادامه  ییشده بود. جراح  جوان، اعتنا

 دکتر؟! دیببخش -

 کوتاه به پرستار انداخت   یپرستار بود. نگاه یصدا

 ! دییبفرما -

 ه؟یبپرسم اسمتون چ شهیم -

 انداخت  ریرا باال انداخت. سپس سر به ز شی ابرو یتا کیبه پرستارکرد و   یدوباره نگاه جراح،

 کاوشگر! کاوشگر! ...شجاع   -
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 د یخند  یکم  پرستار

از کار خوبتون رو   فیتعر یول  مارستانیب نی! من تازه اومدم اد؟ییشما  گنیآها! پسر  شجاع که م  -
 . دمیشن  یلیخ

بهش تا براتون نگه داره، گفت که   نیتون رو داده بود ی که گوش یفراموش کردم بگم، پرستار  یراست
 . دیباهاتون دارن! حتما چک کن یکار مهم نکهیو مثل ا زنگ خورده  یلیبهتون بگم خ دم،یاگه شما رو د

  ی رهیاز فکر کردن بود، به چشمان ت یکه ناش یبود و با اخم دهیکامال دست از از کار کش  گرید شجاع،
 . پرستار ابروانش را باال انداخت کردی پرستار، نگاه م

باشن،)!(  رونیب  نیو به پرستارا و کادر، که خودتون گفت شمیمرخص م گهیخب با اجازتون من د  -
 . دیکه دست تنها نباش  انیب گمیم

 . دیکارش رس یدستش امده بود. چهره اش را جمع کرد و به ادامه  ه یشجاع تمام قض  حاال

وارد اتاق شدند. کار  شجاع تمام شده بود.  ،یاز رفتن پرستار نگذشته بود که کادر پزشک یا قهیدق هنوز
 را گرفت و خواست که او را به بخش منتقل کنند.   ماریب  یاز پرستاران، شرح حال عموم یکیاز 

آمد و در سالن مخصوص، لباس ها و دستکشش را درون سطل زباله انداخت. دست  رونیاتاق ب  از
 رفت.  رونی ب  یرا شست و کامال از بخش جراح شیها

  رونی . با ب دندیکش یاز جانب فرزندشان را م یانتظار خبر  یدر بخش، خانواده ا یروبه رو درست
 آمدن شجاع، به طرفش هجوم بردند. 

 گفت:  فشردیکه چادرش را محکم در دستانش م انسال،ی م یزن

 دکتر؟ حالش چطوره؟  شدیچ -

. خداروشکر حالشون خوبه. چند روز مهمون ما  دینگران نباش  ی! ولستمین شونی من پزشک معالج ا -
 .شنیبعدش مثل روز اول سالمت م  شاهللیباشن، ا

 مادر! خدا واسه مادرت نگهت داره... . ینی بب  تی از جوون ری خ  یاله -
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از   ،یزد و باتشکر و خداحافظ  ی. شجاع لبخند خجولختنیو اشک ر ری خ یشروع کرده بود به دعا زن
 آنها دور شد. 

  امی از تماس و پ یل یآورد و با س رونیطرف کمد مخصوصش رفت. تلفن همراهش را ب  راست به کی
لحظه تلفن در   نینام! در ا یاز جانب خانواده و دوستانش نبودند. همه ب   چکدامی روبه رو شد. ه

آدرس بود. شجاع با سرعت    ک یکرد. فقط  افتیدر  دیجد یام یدستش شروع به لرزش کرد و پ
. از راهرو  دیدو یبه طرف خروج یرا عوض کرد. بعد با تند شی آورد و کفش ها رروپوشش را د 

رفت و   مارستانیب  نگیتمام شده. به پارک فتشی گذر کرد و به مسئول اورژانس گفت که ش مارستانیب
د و عرق کرده بود. ز  یباال به طرف آدرس حرکت کرد. نفس نفس م  یشد. با سرعت نشی سوار ماش

 شیاز سر و رو یکرده بود و کالفگ  ریگ کی . وسط ترافشد یم شترشیب  ریتاخ شهر، باعث   کیتراف
دست چپش را، با حرص درون    یفرمان ضرب گرفته بود و پنجه ها ی! با دست راستش رودیباریم

سرش را    به ساعتش انداخت. ی و نگاه دیکش یروشنش، فرو برده بود. پوف کالفه ا  یخرمن موها
  نیاز کار چند ساعته اش را، رفع کند. در هم یناش ی  از خستگ یکمفرمان گذاشت تا بتواند،  یرو

بود که مادرش از   ی 《کادیا ن  و  》بود، افتاد.   نیماش یجلو ی نهیکه به آ یز ی نگاهش به آو ن،یح
باز شده بود و  کی لبانش شکل گرفت. تراف یرو یمادر، لبخند یاداور یمشهد، سوغات آورده بود. از 

 . کردی راحت تر، حرکت م ی ال یشجاع، اکنون با خ 

 《سیپل  ی اداره》ساختمان انداخت.  یبه باال یشدن، نگاه ادهی. قبل از پ دی مکان مورد نظر رس به

را تند   اول یباال رفت. طبقه   یکی و پله ها را دوتا،  دیرا دو اطی. طول حپا تند کرد  یطرف در ورود به
اش، باال و   نهیس یزد و قفسه   ینفس نفس م د،یدوم رس  یطبقه  یبه ابتدا یتند باال رفت. وقت

نشسته بود  یبه عنوان منش ز، ی که پشت م یو به طرف ستوان دیکش  یقیشد. نفس عم  یم نییپا
 رفت.  

 !د؟یببخش -

 جوان، سرش را بلند کرد.  ستوان

 ! دییبفرما -

 کار داشتم. یبا سرهنگ احمد -
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 ...د یبا ستیکه شرکت ن نجایا یآقا ول دیببخش -

 بدهد.  یجا افتاده، ستوان را از جا پراند و وادار کرد که احترام نظام یی صدا  نیح  نیهم در

 ! آشناست. یقاسم  ستین  یمشکل -

شانه  یرو  یاره با سه ست ،یانتظام یروی در لباس ن یرمردیسرش را به طرف صدا برگرداند. پ  شجاع
 . کردیصورت جا افتاده اش بود، شجاع را نظاره م نی که مز یاش، و لبخند

 . ستادیصاف تر ا شجاع

 سالم  -

 اتاق  من! میبر ای...بای سالم پسرجون. ب -

نصب شده بود با   ییدرش، تابلو یپشت سر سرهنگ راه افتاد. داخل اتاق شدند که باال شجاع

 《یکاظم احمد سرهنگ》نام

 داشت. ی. قد بلند ستادیکه شدند. شجاع صاف ا داخل

 ... یتیقربان. به علت مسائل امن دیببخش -

 ؟ یینجایکه چرا ا یدونی. خب مستین  یاز ی پسر. ن دونمیم -

 کنم، اتاق عمل بودم و... . یم  یعذرخواه رمی نه قربان! در ضمن بابت تاخ -

 !یعذرخواه یسرگرد! ه هیکاف -

بعد،   ی. کمیبه بازنشستگ  کیسرهنگ  نزد نیداشت ا ی! کال دل شاددنیکرد به خند شروع بعدش
 سرهنگ کارکشته شد! کی  هیشب قایرا جمع و جور کرد و دق  شیخنده ها

 بود که... نیا میکرد روی ما از سازمان اطالعات، درخواست ن نکهیخب سرگرد شجاع  کاوشگر! علت ا -

رد و بدل کردند. سرهنگ اجازه را صادر کرد   یدر اتاق آمد. شجاع و سرهنگ نگاه یلحظه صدا نیا در
 و در باز شد.  
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 گذاشت.  یوارد شد و احترام نظام سی با لباس فرم پل یمرد

 هم که اومد. دیب ه! سرگرد جاو -

 شد.  کی محکم داد و نزد یشده بود، سالم یمعرف دیرا که سرگرد جاو  یمرد

که چشمان نافذش، قهوه   ،یمشک  شی. با موها و ته رکلی بلندقد و خوش هبود  یمرد د،یسرگردجاو
  یکه چند بار  داد یم نیاش نشان از ا ینیداشت. ب  یشکستگ یچپش، کم  یبود و ابرو رهی ت  اری، بس یا

 نیکه ا یورزشکار  کلی با ابهت کرده بود. با ه  بیامد و او را عج یبه صورتش م یشکسته است ول
 بود! یاست. در کل ادم جذاب  یات یعمل  یشد حدس زد از کار امد ها یم یسرگرد داشت، به راحت 

 چشم دوخته بود. د،یکوچک، به سرگرد جاود یشخندیبا تعجب و ن شجاع

 سالم سرگرد!  -

 سالم دکتر!  -

 تعجب کرد.  یکم  شدیدو رد و بدل م نیا نیکه ب ییاز نگاه ها ،یاحمد سرهنگ

 ه؟یتون باهم چنسبت دیبگ شهیم -

 کرد یتک خنده ا شجاع

 بله سرهنگ! چرا نشه. -

 و مغرور، به شجاع چشم دوخته بود. یجد یاما، هنوز سرد و خشک، با چهره ا سرگرد

 کرد گفت  دیسرگردجاو یکه حواله یبا چشمک  شجاع

با هم   یآقا کار ن بدعنق اخمو، از بچگ نیمن و ا ن،ی! ببییالبته جناب سرهنگ! شما که تاج سر ما -
 ! دور از جون شما مثل داداشمه! میبزرگ شد

 کند که سرگرد  کارن نام نگداشت  یپر حرف خواستی!هنوز مگرفتیمعموال زود گرم م شجاع

 شده! ری! دمیوقت ندار  یواسه پرچونگ -
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 و سخت بشود! یادم جد کیبه  لی بود تا شجاع، تبد  یجمله کاف کی نیهم

 ادامه داد: کارن

 شما جناب سرهنگ! یبا اجازه  -

 نگاهش را به شجاع انداخت  سپس

  یو من هم شما رو معرف میداشت ازی پزشک ن هیهست که به  نیا د،یینجایشما االن ا نکهیعلت ا -
 ! بردن ی شما پ یها ییبه توانا  یسرهنگ به قدر کاف کنمی شما، فکر م یکردم . البته با پرونده  

 تکان داد و گفت  دییتا یسرش را به نشانه  سرهنگ

با   قیتا اونجا به طور دق یکاوشگر رو به اتاق خودت ببر  یبنظرم بهتره آقا د،ی! جاو نطورهیقطعا هم  -
 آشنا بشن.   اتیی جز

کارن  سرگرد》رفتند که نام  یم یبه طرف اتاق گر،یکدی بعد شجاع و کارن، دوشادوش  یقیدقا

 کرد.   یم ییآن خودنما یرو  بر《دیجاو

 کردا! مگه نه؟!  رونمون ی جناب سرهنگ از اتاقش ب نیا گمیم -

 ! سرم رفت. یزن یشجاع؟! چقدر حرف م   یساکت باش قهیدو دق یتون ینم -

تعارف وارد شد. اتاق کامال   یدر اتاق را باز کرد و منتظر ماند تا اول شجاع وارد شود. شجاع هم ب کارن
در  ،یقهوه ا یچوب  زی م کیبزرگ که دور تا دورش کاناپه بود و  ز یم کی ، مرتب بود. سمت راست اتاق

  واریدر د قا یدق یشیپشت آن بود، قرار داشت. پرده نما  ،یچرم مشک  یقسمت اتاق که صندل نی باالتر
  قایاتاق را دق ،یبه همراه سبز لجن  ،ییمویو سبز ل دی رنگ سف   بیها بود. ترک یو صندل  زیم یجلو
 کرد.  یسرگرد م کی ی ستهیشا

برعکس اتاق،    قایآن پر بود از عکس و دق ینصب بود و رو یبرد تیوا یتخته  ش،ی پرده نما کنار
 شد.  ینم  افتیدر آن   یمرتب  زیچ چیه

رفت و با لپ تاپش، عکس   زی و بعد خودش، پشت م ندیمبلمان بنش یبه شجاع اشاره کرد که رو کارن
 گذاشت.  شیپرده، به نما یرا رو ییها
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طال   یخونه و هرچ هیمورد سرقت داده شد. زده بودن به  کیبود، که گزارش  ش یسال پ  کیدود ح -
تار  مو! فقط  هی یاز خودشون به جا نزاشته بودن. حت ینشون  چیبود رو برداشته بودن. سارق ها ه

ه به یعنوان قابل خوندن نبود؛ قض چیدرهم نوشته بودن. به ه زیچ هیبا رژ صاحب خونه  نه،یآ یرو
بود تا   ی. اولش فقط ضرر مالنهیآ  یدرهم رو زیختم نشد و سرقت ها ادامه داشت. و همون چ  نجایا
داستان، چون پرونده   ینجایخونش خفه کرده بودن. ا   یگزارش قتل داده شد. مقتول رو تو نکهیا
!حدس  مندست  ریفسرش گرفتن و افتاد زشده بود و البته خطرناک تر، پرونده رو از ا یطوالن یلیخ

 دهیندزد ی ز یچ چیه  یبا صاحب خونه روبه رو شدن کشتنش. ول  یسارق ها وقت ا یزده شد که سارق 
گزارش شد. با دو هفته فاصله.   دیبود. دو مورد قتل جد  زیبحث بر انگ یلیخودش خ  نیبودن و ا
  همکه به  کردی فکر نم چکسیولش هرو وسط اتوبان! ا  یکی کرده بودن،  دایسد پ یرو تو یک یجسد 

روز بعدش هم   ستی. و ببود بشونیکاغذ داخل ج  ینامعلوم، رو یمربوط باشن اما همون نوشته ها
که از خانواده هاشون شد، متوجه  یی. مقتول ها همه جوون بودن. و البته با بازجودیقتل جد هی

  یرزم  ،یران  بلی اتوم ،یرانداز یگرفته بودن. ت ادی یدیجد  یگذشته، مهارت ها یماه ها یکه ط میشد
 و... .

 د یبود پرس شیکه نگاهش به پرده نما نطوریهم شجاع

 به سازمان اطالعات داره؟ یچه ربط  ،ییجنا ی رهیدا یپرونده  نیخب ا -

 ادامه داد: کارن

 کنه که...  رشی تا تعم اوشیس  شیبرده بودم پ  نمویروز، ماش  هیجالب شد که  یوقت هیقض

 ! ؟یمیکر اوشی! همون ساوش؟یس -

! میباند طرف  هیادعا کرد که با  اوش،یگذشته رو گفتم و س  یواسش داستان اتفاقا ینطور یآره! هم -
  یمدل باال و مسابقه ا یها نیماش ر ی شده که دنبال تعم دای پ یواسش مشتر  شی چند مدت پ  گفتیم

به درد خورد و  یل یخ  اوشی ... اطالعات س گهید زیاومده.و چند تا چ  رشی هم گ یبوده! پول خوب
 م یبه داخل باند نفوذ کن میتونست

 حتما قاچاق مواد مخدر بوده. نه؟ -
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هنوز به دوماه  یول میفرستاد ی! تاحاال، سه تا نفوذهیکارشون چ میدون یکه نم نجاستیمشکل ا -
 ندازنیشده، دست و پا بسته م  دهیسر و صورتشون رو تراش یکه موها  یهارو در حال ینشده، نفوذ

 همشون هم با رنگ قرمز نوشته یشونیپ ی! روسیپل یاداره  یجلو

 کلمه بوده!  نیهم هم بی غر بیعج یهمون نوشته ها میو بعدش متوجه شد 《س یاوت》

 ه؟ یزیمخفف چ  ؟یچ  یعنی نی! اس؟یاوت -

 !چکسی ه یعنی. هیونانی یکلمه  هی س ی نه! اوت یفکرو کردم ول نی منم اولش هم -

 ! م؟ی گردیم چکسی االن دنبال ه یعنیچه جالب!  -

 .دنیشروع کرد به خند بعدش

 نبوده. من اصال عادت ندارم پرونده هام  ینطور یتا حاال ا یپرونده ا چی! هشمیم وونهیشجاع دارم د -
 که تورو وارد کار کردم.  دهیرس  ییرو قبل از حل شدن با خانوادم مطرح کنم. حاال کار به جا

 ؟ یاصال چرا منو آورد یخب نگفت -

  شنهادیپ ن ی! واسه همکننیم ییهارو شناسا سیدارن. پل یادیز یل یباند نفوذ و قدرت خ نی! انیبب  -
 . من تورو انتخاب کردم!می دارن استفاده کن یمخف تیکه هو  ییاطالعات و کساشد از سازمان 

 ! ؟ید یبعد نظر منو نپرس -

 ! وفتهی!.. فقط خوب فکر کن ممکنه جونت به خطر ب؟یکنی م کاری! چپرسمیاالن دارم م -

 ادامه داد  بعد

 ! دنیرو ند یمورد کشت و کشتار  چیه گنیها م یرو نکشتن و نفوذ  سایاز پل چکدومی البته تا ه -

 پروندتو بهم بده تا... نیهستم! فقط ا -

 گدار به آب نزن شجاع!  ی. بمیکن یخونتون. اونجا مفصل صحبت م میایامشب م -

 *** 
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پدربزرگش گذشت. کنار   ی هینسبتا بزرگ  ارث اطی را باز کرد. از ح اطیرا در قفل انداخت و در ح  دیکل
ش را در آب زد و سپس پنج پله را باال رفت. در خانه را باز کرد و اول  دستان یکم اطی حوض کوچک  ح

  ،یمادرش،مهر  . دزد و به طرف آشپزخانه پا تند کر ی. لبخنددیبه مشماش رس  یقرمه سبز  یاز همه، بو
 گاز.   یرو یپشتش به او بود و سرش گرم قابلمه 

 ! یسالم مامان! خسته نباش -

 به پسرش زد و گفت   یرگشت. لبخندبزرگ در دست ب  یبا قاشق چوب یمهر 

 .شهیغذا حاضر م ،یو لباساتو عوض کن یر ی دوش بگ هی. تا  یماهت! توهم خسته نباش  یسالم به رو -

 ها! انی م نایباشه، فقط امشب عمو کاوه ا -

 پر رنگ زد و گفت  یلبخند یمهر 

 امشب چهارشنبه هستا! حواست کجاست؟! دونم،یم -

 جواب داد   رفتیو از پله ها باال م  زدیارام به سرش م یکه با کف دست، ضربه ا نطوریهم شجاع

 شدم ننه!  ر یپ -

 . دیآ یمادرش، از لفظ "ننه" بدش م دانستیسر داد. م یبلند یپشت بندش قهقهه ا  و

  قایآن، دق نی مز یگل یرنگ و حلقه  دیبا در سپ  ،میانداخت. اتاق  شم میاتاق شم  یبه در بسته  ینگاه
 اتاق او بود.  یرو به رو

حرف   یرفت، صدا  رونی . از اتاق که بدیرا پوش  شیگرفت و لباس ها یاتاقش شد. دوش مختصر  وارد
و پله ها را به سرعت   دیکش ی ! پوفزدی آمد. طبق معمول داشت با نامزدش حرف م یم میزدن شم

 بلند شد. فون،یآ یبود که صدا امدهین  نییآخر پا یرفت. هنوز از پله   نییپا

 از پشت سرش آمد.  رضا،ی پدرش،عل یدانست ، کارن و خانواده اش هستند. صدا یم دهیند

 ! نان؟یکاوه ا -

 برگشت و گفت  شجاع
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 سالم بابا! آره خودشونن.  -

در خانه بلند شد. در را که باز کرد، اول از همه  یصدا  ن،یح  نیجواب سالمش را داد. در هم  پدرش
نداشتند.   گریکدیبا  ینسبت خون  چینبود! در واقع ه شی . کاوه عمودیعمو کاوه، پدر  کارن را د یچهره 

. هرچند دبودن  گریکدی  یداشت، در خانه  ادیکه به  یفقط دوست گرمابه گلستان پدرش بود و از وقت
با کاوه کرد. بعد از آن نوبت   یگرم  کینداشته اش نداشت. سالم عل  یبا عمو یفرق  شی که کاوه، برا
  ا،یاز ثر ،ی . شجاع در کودکدیشجاع را بوس یشان یبلند شد و پ یکم  ایمادر کارن بود. ثر ا،ی زن عمو ثر

 شان،یو به عادت تمام زندگ ردندرا مشت ک شانیکارن وارد شد. دست ها ا،یخورده بود. بعد از ثر  ریش
. هنوز کامل دیرنگ رفتند . شجاع آخر از همه رس  یتونی. همه به طرف مبلمان زدندیدر هم کوب

 زنگ بلند شد.  یننشسته بود که دوباره صدا

 اومدن.  ناهمیا ییفکر کنم زن دا -

و فاطمه، دختر   یینه را باز کرد. از دور قامت چادر پوش زن داخا یورود را فشار داد و در ورود ی دکمه
  دیکه شجاع،تنها هجده سال سن داشت، شه یوقت ش ی اش، هشت سال پ ییدا . دیاش را د ییدا

شغل   بانتخا یاز علل اصل یکیبود و  یانتظام  یروی سرهنگ مبارزه با مواد مخدر ن ،یمهد ییشد! دا
 او و کارن.  یها

را از دست   ین یریش  یشجاع جعبه  ،ی. بعد از سالم و احوال پرس دندیبه درگاه رس ییو زن دا فاطمه
 گفت یکارن بلند شد که م یفاطمه گرفت و به آشپزخانه برد. در همان حال صدا

 . ستیازش ن  یخانومت کجاست؟! خبر   یآبج نیا گمیشجاع؟! م -

 رفت گفت  یهمانطور که به طرف جمع م  شجاع

دهنش   نی من موندم ا ی! وازنهی! خب طبق معمول داره با نامزدش حرف م و؟یک  یآ بنظرت کجاست -
 !دهیبدبخت من م  ی! پول شارژشو هم باباکنهی کف نم

 گفت  د یخند یهمانطور که آرام و محجوب م  فاطمه

 !؟یخور ی! شما چرا حرص مدهیم  رضای حاال خوبه که پولشو عمو عل -

 فاطمه نشست.  یروبه روزد. رفت و کنار کارن،   یلبخند پهن شجاع
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 ؟ یگرفت عیترف   ای یاعصاب برام نذاشته. خب تو چخبر، هنوز ستوان یلی خداوک -

 گفت  ی جواب حرف شجاع و با لحن خودمان کارن

 . میشم ش یوسط! پاشو فاطمه! پاشو برو پ  کشهی بحث کارو م یه چاره؟ی با دختر ب یدار  کاریاع! چ -

کارن و شجاع   یها ی! حواسش به شوخ دیکش رونیکارن بود که فاطمه را از عالم هپروت ب یصدا
 قرار داشت، بود.  نهی شوم یرو  ،ینبود، نگاه فاطمه، به قاب  عکس پدر مرحومش، که با نوار مشک 

قاب عکس   یفاطمه شد. چشمانش را سر داد رو نی رفتن فاطمه، شجاع فکرش، غرق نگاه غمگ با
 .یمهد ییدا

رابطه داشتند. و   گریکدی بودند که سال ها بود با  کینزد  یل یدوستان خ ،یکاوه و مهد رضا،ی عل  درشپ
تر شده بود. به رسم عادت   کینزد اری خانم، رابطه شان بس یمهر  ،یبا خواهر مهد رضا،یبا ازدواج عل 

  یجمع م  یک ی یدر خانه  یسه خانواده به طور نوبت  نیسال، هر چهارشنبه ا یو اند یحدود س  یز ی،چ
 رسم ادامه داشت.  نیا ،یبعد از شهادت مهد  یشدند. حت

حساس و زودرنج   اریدر هنگام شهادتش فقط پانزده سال سن داشت و بس ،یمهد  ییدختر  دا فاطمه،
 ی رهینون، ستوان داپدر نهاد و اک  یخانواده زود سرپا شد و پا در جا پا یها تی با حما  ی. ولشده بود

 مبارزه با مواد مخدر است. 

 .د یکش رونی کارن، شجاع را از افکارش ب یصدا

 اتاقت کارت دارم.  میپاشو شجاع! بر -

گفتند وبه طرف پله ها  یبه بزرگ تر هاکه گرم گفت وگو بودند انداخت. با اجازه ا  ینگاه شجاع
. شجاع تند تر حرکت  دیرسی ها به گوش م دختر  غی خنده و ج یحرکت کردند. در اواسط راه پله، صدا

 رفت و در زد.  می. به طرف در اتاق شمدیکرد و زودتر به در اتاق رس

 !  اهللی -

 !  دییبفرما -

 ورود شجاع را صادر کرد.  یفاطمه بود که اجازه  یصدا
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 نشسته اند و نگاهشان به طرف اوست.  ن،ی زم یکه رو دیدر اتاق را باز کرد و دختر ها را د شجاع

 !کشه یپاشو برو سالم کن. خجالتم نم  ستین یخانم اگه زحمت   میشم -

 گفت  تی عصبان  یبا کم میشم

 ... امیاحترام بزرگترتو نگه دارا ! وگرنه م نیبب  -

 ؟ یکن  کاری چ یتونی م نمیبب   ایرو بکوب تو سر من! بعدشم ب قهیچهار دق نیا یتوهم ه -

اش را به طرف شجاع پرتاب کرد. اما شجاع فرز تر بود و    یو پالشت کنار  دیکش  یغیاز حرص ج میشم
 بلند شد!  میشم یدوباره  غی بست و ج   عیدر را سر

 کرد یشجاع را نگاه م یحرص  کارن

 کارت دارم.  ای شد! ولش کن اون دخترو ب  ریشجاع د -

در اتاق شجاع  یو رو به رو دندی. چرخدادیو همزمان سرش را تکان م د یخندیداشت م  شجاع
 . کارن در را باز کرد و خواست وارد شود که از پشت شجاع گردنش را گرفت!ستادندیا

 بزرگترت بره داخل!  دیاول با  یدون ی! نم تیترب   یب  یکشی خجالت نم -

 هم خودش زودتر وارد شد.   بعدش

  یلیسال خ کی، نه به سال! تازه اگه به سالم باشه، فکر نکنم اون به عقل است یبزرگ نکه،یاول ا -
 فاحش باشه! 

.  دانستیرفتار و اخالق کارن را بزرگ تر م یاز رو د،ید  یآن ها را م یبود که اگر کس  نیا قتشیحق
مغرور بود.   یکرد و کم  یرفتار م  نیو پنج ساله بود. سنگ ستیپسر ب کیتر از  یجد  یلیرفتارش خ 

  تگرف یها را م میتصم نی . البته، شجاع درست ترگرفتی گرم م عیشجاع اما خوش مشرب بود و سر
  یبرم  یکه به مشکل یو در هر مسئله ا شهیکارن هم  نیهم یکرد. برا یتر از کارن فکر م یو منطق 

 شجاع بود!   شد،یکه باخبر م ینفر  نیخورد، اول 
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مطابق   قای. دقکردی را به آدم القا م  یانرژ  ن،یقرمزآتش یراه کمبه هم  یو مشک  یزرشک  یرنگ ها  بیترک
بزرگ اتاقش بود، چند عکس از شجاع   یکنار پنجره   قایتختش، که دق یشجاع بود. باال تی شخص

 شده بود.   ختهیآو

 نشست و دست به بغل  به کارن نگاه کرد.  وترشیکامپ  یروبه رو ی  صندل   یرو شجاع

 منتظرم! ادامشو بگو. سه،یخب آقا پل -

 . دیرسیکالفه به نظر م یکم  کارن

  یباورت نشه ول دینظر تورو بدونم. فقط خوب گوش کن شجاع! شا خوامیادامه نداره که! حاال م -
 بهت دادم.   یشنهادیپ  نیشدم که همچ مونیاالن پش نیهم

خواهش    جونت باشه. پس متیممکنه به ق یحت شه؟یم یاخرش چ ستیمعلوم ن  یر یکه م یراه
 . ریبگ میتصم  یمنطق کنمیم

 چنگ زد شیرا داخل موها ش ی اش، دست ها یشگیبه عادت هم شجاع

واسه  دمی. به هرحال آموزش درمیقصه م نیگفتم من تا ته ا ،یکه بهم گفت یکارن! همون لحظه ا  -
 اب و خاک! نیواسه تک تک مردم ا میبجنگ دی! باییروزا  نیهمچ

را روبه   شی پرشور چشمان شجاع، نگاه کرد. سپس، دست ها یها یبه آب  یشک و دودل  یبا کم کارن
 شجاع دراز کرد یرو

 ؟ یهست -

 دستش را در دست کارن گذاشت  ،ی با مکث کوتاه  شجاع

 هستم!  -

 فرستاد رونی. کارن نفسش را پر صدا ب به کارن زد   یبندش هم چشمک پشت

 .میبپوش بر -

 د یبا تعجب پرس شجاع
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 کجا؟!  -

 شجاع. یآقا یخونه  -

 گفت  دیخندی که م نطوریهم شجاع

 ! ییاالن که همونجا -

اش، نگه داشت.  یو مشک  ی کمد زرشک کی. مچ شجاع را گرفت و برد نزدشدی م یداشت عصب  کارن
 اورد و به دست شجاع داد  رونی از داخل کمد ب یمشک یراهنیپ

 کجا.   گمیشده. توراه بهت م  ریزود باش شجاع د -

 . ستادیمنتظر شجاع، ا ن،ییپا یرفت و در طبقه  رونی از اتاق ب بعد

آمد و همزمان،    نییبست، از پله ها پا یرا م  نشیسر آست یکه دکمه ها  یبعد، شجاع درحال یقیدقا
 بلند شد. شی کارن از سر جا

 .میگرد یو بر م   ییجا هیتا  میریمامان، من و شجاع م -

 . دیرخسرها به طرفشان چ یکارن، همه  یصدا با

 را جابه جا کرد  نکشی ع ایثر

 مامان؟! نیبر نیخوای موقع کجا م نیشبه! ا میو ن  ازدهیساعت  -

 گفت  یبلند تر  یبا صدا  رفتیکه بطرف در م  نطوریکارن را گرفت و هم یدست ها شجاع

 .میگردیبر م یمهمه! زود یلیخ  رون،ی ب میریم میخاله! دار یچ یه -

 متوجه شدند مربوط به کارشان است.   همه

 گفت:  دیپوش یرا م شی کفش ها تیدر،که رو به جمع یجلو نطور ی رفت و هم رونیب

 . فعال با اجازتون نی بده با شکم پر بخواب ن ی! زود بخورن؟یشما چرا تا االن غذا نخورد -
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را گرفت سپس   پرتاب کرد و شجاع آن شیرا برا  نشیماش چیبه کارن انداخت. کارن سوو ینگاه بعد
 داد زد اطی. از وسط ح دیدو رون،ی با سرعت به طرف ب

 . یایتا ب کنمی روشن م نویماش-

 کرد.  دنیو دنبال شجاع شروع به دو  دیرا پوش  شیهم تند تند، کفش ها کارن

داده و چشمانش را بسته   هیتک  یصندل   یکه سرش را به پشت دیکه نشست، شجاع را د نی ماش داخل
 است

 ؟ یخسته شد -

 چشمانش را باز کرد  شجاع

 م کنه.خسته  نقدریا کردمی کار فکر نم نیتو ا امیگرفتم ب  میکه تصم یروز  ،یدون ی! میل یاره. خ -

 را روشن کرد و شروع به حرکت کرد. ن یماش بعد

 خب حاال بگو کجا برم؟ -

بودند. شجاع سرش را خم کرد و با   ستادهیا ،یک ی مکان یروبه رو ک،ی تار  یابانیساعت بعد، در خ ربع
 شک گفت: 

 !لهیاالن که تعط نجاست؟یا-

 !لهیمعلومه که تعط کنه،ی کار م یرقانونی دکتر! طرف داره غ -

  یشدند و روبه رو ادهیپ  نیبود نکرد. از ماش زده《دکتر》که کارن با لفظ یبه طعنه ا ییاعتنا شجاع
 .ستادندیا شد،ی خارج م ینور زرد رنگ  نش، ییکه از درز پا ،یکی مکان  یفلز  یکرکره ها

 کرکره! دنیبه اطراف انداخت و سپس شروع کرد به کوب  ینگاه کارن

از روغن  یاش آثار  یشانیپ ی که رو یجوان، درحال ی پسرک یبعد، کرکره باال رفت و چهره  یقیدقا
 درون دستش قرار داشت، ظاهر شد.  یموتور بود و آچار 
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علت آمدن آنها، آنهم در   دانستی. قطعا م دیکش یبه آن دو انداخت و پوف کالفه ا  یبا اخم نگاه پسر
 . ستیساعت از شبانه روز، چ نیا

 داخل.  نی ایب -

 انداخت گفت  یبه اطراف م  یکه نگاه نطوریهم شجاع

 ادب معلو... . یب یسالمت کو؟! پسره  -

 !دیقرمز رنگ، حرف در دهانش ماس  یمسابقه  نی ماش دنید با

 . دیکش نی به سپر ماش یجلو امد و دست  یاخم کوچک با

 !هیزیپسر عجب چ  -

 دست به کمر جلو امد و رو به کارن گفت  ک،ی مکان پسر

 .ونتمیو من مد یدر حق من کرد یلطف  هیشما   سه،یآقا پل نیبب  -

 شجاع:  یاد رونگاهش را سر د  سپس

خواهشا  ی . ولامیب  رونی ب نشید    ریاز ز تونمیدکترم که حسابش جداست و تا عمر دارم نم یاقا نیا -
 واس ما دردسر درست نکن! 

 با خنده گفت  شجاع

 کمک کوچولو! هی چند تا سوال بپرسم! بعدشم  هیازت  خوامی! ما؟یدردسر کجا بود س -

 ادامه داد: کارن

کنم!  رتینکردن دستگ  یراحت به جرم همکار  تونمیکه م یدونیچند تا سواله! م هیفقط  اوشیس -
 یبرا یرو که به من گفت  یز یو با دقت هرچ نی ! حاال بشمیرو حساب نکن  یرقانونی غ راتیالبته اگه تعم

 شجاع هم بگو
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 رواید یکه گوشه  ،یفلز  ی هیچهارپا یاش نشاند و رو  یشان یپ یرو یظینام، اخم غل اوشی س پسرک
زد و به  یاز خوشحال  یناش یرام شده است، لبخند  اوش ی س دیقرار داشت، نشست. شجاع که فهم

 داد.  ه یقرمز رنگ، تک نیماش

چشمانش را در چشمان شجاع    اوشی . سستادیا ،یکی وسط مکان نهیدست به س نطوریهم هم کارن
 قفل کرد.

پسره   هیکه باهاشون آشنا شدم.  ست یوقت ن یل ی. خسی باند هست، به اسم اوت هیآقا شجاع!  نیبب  -
.  دهیم یکنه و پول خوب ری تعم نوی ماش  هی خوادیسر و وضعشم خوب بود. گفت که م ،یک یاومد مکان 
  میر نیز یکاسه ا هی دنیم یاد ی که پول ز یینایا گفتیو قبول نکرد. م دیما، ترس یاوستا نیمنتها ا

 خب من وسوسه شدم.   یکاسشونه. ول

 ... . یاز خستگ ایانداخت. از شرم بود  نییسرش را پا انیم نیا در

عقب   یاالنشم کل نی. همکردم یماهو جور م نیا یه یشهر  دیطمع داشته باشما، نه! فقط با نکهینه ا -
.  کن رشی مسابقه داد دستم، گفت تعم نیماش هیبود؛ اومد  دیاسم پسره ام گفتم،یافتاده...داشتم م
 قبول کرد.  تدلش به حال من سوخ  نمی. ایکی بمونم تو مکان  شتریکردم، که شبا ب یمنم اوستا رو راض

محموله   هی. بحث سر کردیکه با تلفن صحبت م  دمیشن ره،یبگ  لیرو تحو  نیشب که اومده بود ماش هی
که گذشت، اعتمادشو   کمیرو اورد.  سیهم اسم اوت  یچند بار  از مرز ردش کنن. خواستنیبود! م

  یلیباشگاهم خ یه ی. تو شهردهی رو م یبی ! خرج دوا درمون بهیبدست اوردم. الحق هم که پسر خوب 
 تازه... کنهی کمک م

 . اوشی س یوسط ها دیکارن کالفه پر انیم نیا در

 . شی ! زود برو سراغ بقی شازده بگ نیاز وجنات ا خوادی خب حاال نم -

 کرد. سپس ادامه داد: یز یرخورده است، اخم رکه مشخص بود به غرورش ب  اوشیس

شب  هیخودش دوست داشت بدونم.  کنمیبود من از کارشون بو بردم. در واقع فکر م دهیفهم  د،یام -
 ! کننیباند هستن که قاچاق م  هیبرام گفت.   زویاونم نشست همه چ دم،یکه ازش در موردش پرس

 د یبا عجله پرس شجاع
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 ه؟یکارشون چ قای! دق؟یچ -

رو که بخوان، با   یافراد سیباند اوت  نی! استیمهم ن نای! واقعا تاحاال بهم نگفتن...حاال ادونمینم -
که بهتر از   یاون زارنیکه دارن، مسابقه م یا نهیچند تا گز نیب ناهمی. اشهیم  یواسطه بهشون معرف

 . گهیدارن د یر یعضو گ نطوری! اکننی هستو انتخاب م هیبق

 گفت  یبا پوزخند شجاع

 بشن.  یاستخدام دولت خوانیانگار م  یر یعضو گ  یگیم یجور  هیمگه بانکه؟ اصال  -

 به شجاع انداخت و سرش را به حالت تاسف تکان داد.   ینگاه اوش،یس

 نه چندان کم گفت  ،یت یبا عصبان کارن

 . میکرد دایبدبخت که جنازشونو پ یجوونا نیمثل هم شهیبعدشم سرنوشتشون م -

 حرکت کرد  اوشیگرفت و به سمت س نیاش را از ماش هیتک شجاع

 به باندشون! یکن  یمنو معرف خوامی ! مایس نیبب  -

 به شجاع انداخت   ینگاه اوشیس

 !؟یچ -

 آشکار گفت  یو با اعصبانت دیکش شیدر موها  یزد. دست یبلند شد و چرخ اوشیس

  روهاشو ی که کارن هم اومد که کمکش کنم ن یوقت ن،ی! بب هیمن! مگه خاله باز نه آقا شجاع! نه برادر  -
  یکه اخرش چ یدی. دکننیم کارشونی چ ستیمعلوم ن نایبفرسته داخل، هر سه دفعه گفتم که نکن! ا

 شد!

 !س؟یپل یکجا معلوم فقط پشماتو بزنن و بندازن جلو اداره  از

من   تیکه مامور  کنمیم ی! خب من که دکترم! تا بخوان بفهمن دارم جاسوسیخستم کرد اوشیس-
 تموم شده!  

 به کارن انداخت  ینگاه ظ یغل  یبا اخم اوشیس
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کردم به کارن   یغلط هیبه کارت نداشتن. من  ی. اصال اوناهم کار ی! بر فرض که داخل باندم رفتنیبب  -
  یر یم ی! دار ستین یو دوتا که بدبخت  یک یاخه  !ارهیتورو ب خوادیم دونستمی! چه مخوانی گفتم دکتر م
! اون موقع ومرثیک یدست ادما  یافتاد دی! اصال شا؟یقمار کن  تی سر جون و زندگ یخوای کار خالف. م

 ... گید

 را قطع کرد اوشیبا سرعت حرف س  کارن

 ! ه؟یک ومرثی ک نی! انمیصبر کن بب  -

 ومرث؟ ی!... من گفتم کومرث؟یک -

که از   یشد. با چشمان کینزد  اوشی امد. قدم قدم به س یدروغ م  یکارن فعال شد. بو یسیپل یشامه
 . دییگرا یم  یبه سرخ ،یوالبته خستگ ت، یشدت عصبان 

 شجاع! قدرت دست من چقدره؟ -

 خوشش امده باشد گفت   یباز  نی هم که انگار از ا شجاع

 ! ادی... زیل ی! خادیز -

  یچثه  یروبه رو   قای. حاال دقستادیراست ا عی و سر چپش خم کرد یگردنش را به سمت شانه  کارن
 بود.  ستادهیا اوشینه چندان بزرگ س 

 ه؟یک  ومرثیک  نمیرک و راست، بگو بب  یل یکنم. حاال خ تتیاذ  خوامی! نمایس نیبب  -

 از ترس گفت  یبا لکنت زبان ناش اوشیس -

 کااا..رن! مممممم...ن نی...بب نیبب...ب.  -

و شد و دستش را گرفت و با سرعت اورا به طرف خود برگرداند. دستانش را   کی نزد  اوشیبه س شجاع
 صورتش خم شد   یرو یحلقه کرد و کم   اوشیدور بازوان س

لطفا   ی! ولم یبزن یب یبهت آس  میخوا  ی! نمیز ی که چقدر برامون عز یدون ی! خودت ماوشیگوش کن س  -
 ...لطفا!ای!بگو سگناههیآدم ب  یل یخ  یزندگ ی هیبگو! قض یدون یکه م یهرچ
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  یآب یها  لهیبه ت  رهیخ  اوش،یکرد. س یم قیتزر اوشی گالن، گالن، آرامش را به وجود س ش،یصدا
 شجاع لب زد 

 .یل یخطرناکه شجاع! خ یلی خ ومرثیک -

 تر شد و گفت  کی نزد کارن

 هست؟  یاصال ک  ش؟ی شناسیاز چه موقع م -

،   یدن ی! مواد،نوشیکه فکرشو کن  یاقه! هرچ کارش قاچ ومرثی. کدمیشن دیبود که از ام شی چند روز پ -
 آدم!

 . دادیگوش م  اوشی با دقت به س کارن

هم که خوف   ی! از تنها کس کنهی رحم نم یبشر  یبن چی! به هومرثهیک نیهم س، یاوت  یدشمن اصل  -
 بشن!  ریاگه بخوان باهم درگ وفتهیسوم راه م ی! جنگ جهانسیداره، اوت

 را رها کرده و درحال راه رفتن بود.  اوشی س یبازوها شجاع

 ه؟یچ  ومرثیک  نیا یلیفام -

 افرا  ومرثیافرا... ک -

 ! دیچرخ  اوشیحالت ممکن بطرف س  نیعتریسر کارن با سر ومرث،یک ینام خانوادگ دنیشن  با

 افرا؟! یگفت -

د. با  انداختن  گریکدیبه  یشجاع، تازه به کار افتاده بود. شجاع و کارن نگاه یجست و جو موتور
هفته بعد از  کی قا،ی. دقشی . ذهنشان، پرواز کرد به هشت سال پ کردندیچشمانشان، صحبت م 

 . یمهد ییشهادت دا

 《تهران/شی سال پ هشت》

 !زمیعز ینکن قربونت برم. تورو خدا اروم باش. داغون شد ت یخودتو اذ نقدریا -
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مادر کارن، بود که مخاطبش، فاطمه قرار داشت. فاطمه اما همچنان چون ابر بهار اشک   ا،یثر یصدا
 . ختیریم

خطاب به    زد،یو به صورتش م  د یکشی م شیران ها یکه دستش را رو  نطوریمادر شجاع، هم  ،یمهر 
 فاطمه گفت 

 .زمی من دورت بگردم عز ی برات! اله رهیعمه بم  -

 کرد.  یو کمرش را نوازش م دهیطمه را به اغوش کشمادر  فا ا،یطرف تر، کنار مبل، ثر ان

  رضای عل کند؟ی نم  هیگفته است، مرد که گر ینشسته و زانوانش را بغل زده بود. و چه کس یگوشه ا کاوه
 ! کمر خم شده اش... رضایاز عل  یوا یا ز،ین

 فاطمه، نشسته بودند. یروبه رو قایدق زی و کارن ن شجاع

  زکردنیتازه، کار تم  نکهیبا چشمان ورم کرده کنار فاطمه، جا خوش کرد. مثل ا میبعد، شم یا قهیدق
سه زن داغ   نیا یروزها جا نیهجده ساله، ا میکه از مراسم به جا مانده است، تمام شده. شم یلیوسا
 رفتند و خانه هنوز غرق اندوه بود.  شیپ  ی! مهمانان ساعاتکردیزن بودن خرج م  ده،ید

  نکهیفشرد. مثل ا یانگشتانش گرفته و م انی سرش را م شه،یتر از هم  نیغمگشجاع،   نیب نیا در
 .اوردیب  ادیمرحوم گفته، به  یمهد ییفشار کارساز است تا انچه را که دا

 !  ستیخوب یآلفا  ی شهیهم شجاع،

 کمک کن فاطمه رو ببر اتاقش بخوابون. م؟یشم -

 جان نداشت، به اتاقش  یب ی با جسم یو فاطمه را که فرق رفتیرا پذ شیحرف برادر دوقلو  میشم

او را بلند کرد. چشمان سرخ کارن، با بهت   ،یحرکت انتحار   کی ی. شجاع مچ کارن را گرفت و طبرد
 نظاره گر شجاع است. 

 گفت:   یارام یبا صدا شجاع

 م یبر ایپاشو کارن. ب  -
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 اجازه جواب را به کارن نداد. و

 دو اتاق، کنار اتاق فاطمه بود.  یبا فاصله  ،یمهد ییکار دا اتاق

 امد. یم میشم یها یدلدار  یاتاق فاطمه، صدا یسوخته  یپشت در قهوه ا از

به راست و چپش کرد. راهرو   ی . شجاع نگاهستادندی ا ،یمهد ییاتاق دا یو کارن روبه رو  شجاع
 .  نییپا  اریطرف، بس نیبه ا ین آمدن کسخلوت بود و امکا

 . قفل بود دیکش نیی در را پا ی ره یآرام در دستگ شجاع

 . میریبگ دیکل می که بر ستین  ی! االن اصال وقت خوبیلعنت -

 به شجاع نگاه کرد.  نی خشمگ  یبا نگاه کارن

 . کنمی م دایرو پ دیچته، من کل یاگه تو بگ -

 نفهمه ها!  ی. فقط کس گمیداخل. اونجا م میبر اریب دوی کارن! زود کل شهینم -

را   دیرا باال زد و کل  یفرش آب یخم شد. لبه ها شیزانوها یچشمانش را در حدقه چرخاند و رو کارن،
 در اورد!

 نجاست؟ یا  یدونستیتو از کجا م -

 . زارهی م نجایا دویکل  ییدا دمید یچند بار  -

 باز شد.  یتق یرا انداخت و در، با صدا دیکل  عیسر شجاع

 رفت.   ییکار دا  زی در را بست. و با سرعت به طرف م عیاتاق شدند. شجاع سر داخل

 معلوم هست چت شده؟  چیشجاع؟! ه یکن ی م کاریچ -

 گذاردی اش م ینی ب یانگشت اشاره اش را رو شجاع

 برنگشت... بهم گفت اگه  ات،یبره عمل نکهیقبل از ا ییدا  ن،ی . ببواشی! سیه -

 اش را پر کرد. نهیس  بیعج  یبغض  د،یکه رس  نجایا
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 ! یبه اسم متقو یسرگرد هینفهمه، برسونم به دست  چکسیکه ه یپرونده رو، جور  هیاگه برنگشت  -

 نفهمه؟  چکسی خب چرا ه -

 کارن! فقط کمک کن.  دونمینم -

 ی. رودیرا د یاب یاز کاغذ، پوشه ا یانبوه ری را باز کرد و با ز  زی م یبود، کشو زیم  یکه رو یدیبا کل  بعد
 نوشته شده بود:  یمشک  کیپوشه، با ماژ

 《افرا ومرثیک》

 کارن خواند. یبلند برا یپوشه را با صدا یرو ینوشته  شجاع،

 گرفت تا حرف بزند که... ینفس کارن

 ه؟ یک ومرثیک -

 امد! یاز پشت سر کارن م قایفاطمه بود که دق یصدا

  ییحد ممکن باز شده و قلبش ضربان باال نیبا بهت به عقب برگشت. چشمان شجاع تا اخر کارن
 داشت. 

 دهد  یاب دهانش را قورت م کارن

 بمونه؟  شتیپ خواستی کجاست؟ مگه نم میفاطمه؟ شم  یکنی م  کاریچ  نجایا ع! تو ا -

 لرزد. از خشم، از ترس، از غم!  یم  شیصدا فاطمه،

زدتش. شجاع تو بگو!   ومرثیک گفتیم  دمیاز دوست بابا شن ه؟یک ومرثیک گمی کارن! م چونیمنو نپ  -
 ه؟یک  ومرثیک

 رونیب  زیتا بر اوضاع مسلط شود. از پشت م دیکش یقی را جمع کرد. نفس عم  شیدست و پا شجاع
 شد. کیبود، نزد ستادهیا جلوتر از چارچوب در یامد و به طرف فاطمه، که کم

عمل کنم. حاال لطفا   ییدا تی به وص خوامی. فقط مدونمینم  یچ یفاطمه جان، منم مثل تو ه نیبب  -
 باش.  رونیب
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که کارن، با   ییجا  قای. سرش را چرخاند به پشت. دقستادیفاطمه ا یروبه رو  قایاتمام حرفش، دق با
 نظاره گر اتفاق بود. جانیه

 هزاران حرف داشت. شد،یرد و بدل م نشانی که ب ییها نگاه

  میبود. معلوم نبود شم یخال  یکرد و به طرف اتاقش برد. اتاق خال  تیهدا رونی فاطمه را به ب شجاع
 کجاست. 

 .  دیلرز یم فاطمه

 برو رو تخت فاطمه.  -

 انو زد.کنار تخت ز ن،ی زم ی. شجاع رودیتخت دراز کش یرو فاطمه

نفهمه. باشه دختر   چکس یداشت که ه دیتاک ییخودمون بمونه. دا نیب  دیبا هیقض  نیفاطمه، ا نیبب  -
 خوب؟ 

 کرد.  یعاقالنه رفتار م  یل ی نوجوان هجده ساله، خ کیبه عنوان  شجاع

 ... رمی گیاونه. انتقام بابامو م ری منو اون ازم گرفت. تقص ی! باباومرث  یک  نیهم ری تقص -

توقع  د ینبا م،یتیتازه  یدختر پانزده ساله  کیگرفت. از  یم یشتر یفاطمه، هر لحظه اوج ب یصدا
دو، به جان هم وصل است   نیدانستند جان ا یبود. همه م یمهد یداشت. فاطمه نورچشم یشتر یب

 و حاال... . 

 داند. پسرها را به زمان حال برگر اوش،ی س یعصبان یصدا

ماجرا   نی. اصال پاتون رو از ا گمی. بخدا که واسه خودتون. منینداشته باش  یکار  ومرثیبچه ها! با ک -
 . رونی ب  نیبکش

 ماجرا. شتریب یادامه  یکرد برا یم  بیاما، پسرها را ترغ ومرثیک

به طرف    عیسر یل یامده رفتند و کارن، خ نییپا یکرکره  کیو شجاع، عزم رفتن کردند. تا نزد کارن
 ببرد!  شی بار هزارم، او را تا مرز سکته پ یبر گشت تا برا اوشیس
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راستشو بگو.   م،یبود یما ک دنیچوب بزنه. اگه پرس اهتویگذاشته که زاغ س ویک ی دونمی! مایس نیبب  -
در مورد مسابقه   ییزایچ هی. بگو از دهنت در رفته میدور هم باش یکمی میو اومده بود میبگو دوستات

 پسر خوب. نیشرکت کنه...آفر خوادی و شجاع هم زده به سرش که م یگفت

اورد.   رونی پولش را ب فیشلوارش کرد و ک بیبود. شجاع دست در ج دیپر از ترد اوش،یس چشمان
که امروز صبح از عابربانک گرفت تا   یبود و البته سه تا تراول پنجاه هزار تومان   یفقط کارت بانک

 کوچک کنار کرکره گذاشت.  ی هیچهارپا یپول نقد همراه داشته باشد. پول را رو اطی محض احت

 .دیشجاع را در حال گذاشتن پول د اوش،یکنار رفته و س اوشی س یکارن از جلو حاال

 ؟ یکنی م کاری شجاع! چ یه -

 ؟ یمگه کور شد -

 .ستمیرو جمع کن. من گدا ن ایمسخره باز نیشجاع ا -

 داشت!  ی جوان بود و غرور جوان اوش،یس

 ی دیواسمون انجام م  ی که دار  یی! بخاطر کارهاییگفته که گدا یک -

 شد رشوه؟ نیاها ا -

 گفت:  یبا شوخ  شجاع

 . شیبزن ی! آزادگهیچرت و پرت م  یل یداره خ اوش،ی س نیکارن ا -

  رونیب   یکی را باال برد و مثل باد از مکان  شیو کرکره را باال داد. دست ها دیبلند خند  یبا صدا بعد
 زد و خود را به شجاع رساند. اوشیس یبه شانه  یرفت. کارن هم دست

 دونفر! چقدر بدجنس! چقدر مهربان! نیا یماند در بهت کارها اوشیس و

 دوخته. رونیه ببود و شجاع نگاهش را ب   یدرحال رانندگ کارن

 بود،  یبه کارن که غرق رانندگ ینگاه  مین شجاع

 بغل دستش.   یو دوباره، نگاهش را داد به پنجره  انداخت
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 کارن؟  گمایم -

 بله؟  -

 چند سالشه؟  اوشیس -

 نوزده  -

گذره. اصال انگار بندنافشو با   یم ی نطور یداره ا شی . اول جوونسوزهیکمه. دلم واسش م یلیسنش خ  -
 . دنیبر یبدشانس 

 !لمیکرد ف شهیپسرو که راحت م نیا یزندگ  -

 خوب تموم شه. لم یفقط خداکنه اخر ف  -

که  دیرا د یل یبغل، اتومب نهیداد و از آ رونی نفسش را با صدا ب  اوش،یس یزندگ یاداور یاز به  شجاع،
 آمدی بنظرش مشکوک م 

 . از همون اولش دنبالمونه! کنهیم  بمونیداره تعق نهیماش نیکارن، ا -

 ... ای چونمشیکنم؟ بپ  کاریچ -

 .یدیکه فهم ار یخودتم ن  یبرو طرف خونه ما، اصال به رو ی. عادخوادینه نم -

 رنگ انداخت.  یمشک لی به اتومب  ینگاه نه،یگفت و از آ یباشه ا کارن

  نیکه هم گفتیهم م ایداره، س ی. معلومه دست فرمون خوبد  یهمون پسره ام نیا بندمی شرط م -
 ! ناستیماش یکارها ری گیپسره پ

 دیکش  یقینفس عم  شجاع

 خستم.  یل یولش کن حاال. زود برو من خ -

 شجاع، متوقف کرد.  یپدر  یدر خانه   یرا جلو نیماش  کارن

 شد   ادهیپ  نیاز ماش  شجاع
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 خدافظ! -

 تو؟  یایمگه نم -

 نصفه شبه ها.   کیداد. ساعت  امی رفتن. بابا تازه پ ناینه. مامان ا -

 گفت  یبا شوخ  شجاع

 خواب بدم.  یبهت جا دمیباال قول م میبر ای ب  ؟یکنیتعارف که نم  -

 من اگه بخوام با تو تعارف کنم که بدبختم! نه ممنون. سالم برسون حتما.   -

 باشه! خدانگهدار.  -

 کرد  شیکه کارن صدا ندازدی را ب  دیبه طرف در رفت تا کل شجاع

 نه؟ گهید یصبح  فتیشجاع؟! فردا ش  -

 غرولند کنان گفت  شجاع

 آره! چطور مگه؟ -

 م یبر یی جا هی دیدنبالت با امی. فردا عصر میچ یه -

 .ندازدیاو را به وحشت ن ،یاز فکر کردن به فردا امتناع کرد تا تصور خستگ شجاع

 باشم. برو بسالمت   راحت یزار ی روز م  هی نمی باشه. بب -

زد و از آنجا دور شد. شجاع خواست داخل برود و سر   یبا باز کردن در، کارن هم تک بوق  همزمان

 !بود《دیام》 ادی. آن مرد، به احتمال زگفتی. کارن راست م دیرا د یمرد ی هیکوچه، سا

 *** 

کنار   یعسل شد. دستش را با همان چشمان بسته به طرف  داریآالرم تلفن همراهمش، ب یصدا با
نگذشته بود که با سرعت از جا   قهیپتو اورد و آن را قطع کرد. پنج دق  ریاش را، ز یتخت برد و گوش

 . دیپر
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 شد!  رید یوا یا -

 ی. تند دستدیرا پوش  شیاتاقش رفت و بعد با سرعت لباس ها یگوشه  یبهداشت  سیبه سرو اول
 یرفت. وسط راه هم دکمه ها  نیی سرعت پا تی و از پله ها، با نها دیآشفته اش کش یداخل موها

اش را بست. خانواده اش، همه در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بودند. شجاع   یسرمه ا راهنیپ
 رفت.    رونی وارد اشپزخانه شود، به طرف ب نکهیو بدون ا ادد یسالم

 . خدانگهدار رمی من دارم م -

 . ناراحت مادرش بلند شد یصدا

 لحظه.  هی سای. وایدیشام نخورده خواب  شبمی! دیکجا؟ تو که هنوز صبحانه نخورد -

 جواب داد  دیپوش ی را م دشیسف یکتان یکه کفش ها نطوریهم شجاع

 .رونیپرتم کنن ب مارستانیشده. امروز و فرداست که از ب رمی مامان جان د -

 ظاهر شد.  یمادرش با ظرف کوچک نیح  نیهم در

 ی لقمه هم گذاشتم برات. ببر ضعف نکن  هی. شبهیشجاع. داخلش سهم قرمه د  ایب -

 د یبه چشمان نگران مادر پاش  یلبخند شجاع

 .گردمیظهر برم .ستم ین  فتی . امروز دو شخوادیمامان جان نم -

را به دست شجاع داد و شجاع باتشکر، به  یخشونت، لقمه ا یبالخره با کم  یکلنجار، مهر   یاز کم بعد
. نکند  ری بود که د دواریو ام کردی م یرا با سرعت رانندگ ری حرکت کرد. تمام طول مس  نشی ماشطرف 
به سمت اتاق مخصوص رفت و   یرا پارک کرد. سپس با تند  نشیشد و ماش  مارستانی ب اطی وارد ح

  ریتاخ  قهی. پنج دققهیبه ساعت انداخت. هفت و پنج دق  ی. همزمان نگاهدیرا پوش  دشیروپوش سف 
 داشت. 

زد.   مارانی به ب یسر  شب،یاز پزشک د فتی گرفتن ش  لیرا به اورژانس رساند و بعد از تحو  خودش
 .ادداشت یها را  عتیکرد و وض یچک م  یکی  یک یرا   مارانیب یهمه 

 کرد.  یرا بررس   ماریب  تیوضع
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 بهتره.  یلیخب خداروشکر. حالتون خ -

 به او چشم دوخته بود کرد ادیز  یکه با نگران مار،ی به همسر ب  ینگاه سپس

 !شنیتا اخر هفته مرخص م شاهللی خانم. ا  دینگران نباش -

را   قهیدق یامد و چشمش به ساعت درون راهرو افتاد. ده و س  رونی مانده ب یباق ماریب  نیاتاق اخر از
گرفت به اورژانس برود و   میگذشت. تصم یحجم از کارها، زمان به سرعت م  نیبا ا داد. ینشان م

داد  یصدا.  دیبه گوش رس یادیز  یهم به انجا بزند. وارد اورژانس که شد، اول از همه سروصدا یسر 
از   یادیز تی تر که شد جمع کیاش نقش بست. نزد یشانیپ یاگاه روبه صورت ناخود ی! اخم ادیو فر

بود و   ستادهیبه همراه شوهرش وسط قائله ا یکه خانم  د یپزشکان . پرستاران، و مراجعه کنندگان را د
 کرد.   یدعوا م

 مشت هینگاه به پرستار و دکترا بنداز.   هیعمل بشه!  نجایخوام بچم ا یبگم؛ نم  یآقا من به چه زبون -
 دانشجو و جوجه دکترن همشون! 

در دست، که  یبا برگه ا  زین یدیرا کنار زد و خودش را به وسط رساند. دکتر، آراد سع  تیجمع  شجاع
 نامه عمل است، طرف مقابل دعوا، با آن زن و شوهر بود!  تیرضا یشجاع حتم داشت برگه 

 به خانم جوان گفت   اری بس  یبا کالفگ آراد،

! خانم مونهیزنده نم نینره اتاق عمل، مطمئن باش  گهید  ی قهیتا ده دق تایشما نها یاگه بچه  دینیبب  -
تو راه   نیانتقالش بد تیوضع نیبا ا نی! پسر شما به سرش ضربه خورده اگه بخوانی ستیچرا متوجه ن

 !دهیجونشو از دست م 

 گفت  غیو ج  و متشنج شده بود. با بغض  یعصب اریآراد، بس یجوان، از حرف ها  مادر  

 ... سی. معلوم ننیخوبه. همتون بچه ا مارستانی ب نیا گنیم  ی! موندم چرا الکخوامینم -

  یزد و تمام اورژانس را در سکوت  یتمام، داد تی . شجاع با عصبانکرد  یصحبت م  نطوریجوان هم زن
 فرو برد 

جون بچت با    تیعمل نکن! فقط مسئول یعمل کن   یخوای! نممارستانهیب نجای! خانم اگهیبسه د -
 ... نجانیکه ا ییبچه ها نی. تک تک اکنمیخودته! جهت اطالعتون عرض م 
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 با دستش به پزشکان و پرستاران که دورشان حلقه زده بودند اشاره کرد. همزمان

سنشون کمه، چون  دین یبیم نکه یدانشگاه ها! ا نیبهتر  یبرتر بودن و تاپ ها  یهمشون رتبه ها -
هم سن و ساالشون جلو ترن.   ی هیاز بق  یتالش داشتن و باهوش بودن که چندسال یون به قدر همش
 بزرگ نشده.   نقدریا مارستانی ب نیاسم ا یالک

 اش انداخت.   یبه ساعت مچ   ینگاه سپس

! اگه هم  نشیببر نیتونیم نیخوایوقت داره، اگه م گهی د ی قهیپنج دق تشیشما نها یبچه   د،ینیبب  -
 . نیامضا کن یدیبرگه رو که دست دکتر سع نینه ا

شد و خودکار را و برگه را به   کیشجاع به زن نزد  یجوان، اب دهانش را قورت داد. آراد، با اشاره  زن
 زن داد. شوهرش، برگه را از زن گرفت و امضا زد. شجاع با همان اخم گفت 

 ها.   دنتیز. نه ر کنهیدرضمن پزشک متخصص پسرشما رو عمل م -

 یمغز رفت. همزمان به نشانه  ی از مرد گرفت و با سرعت به سمت بخش جراح  یبرگه را با تند آراد
 . دیشجاع کش یبه شانه    یتشکر، دست

 بلند گفت.  یبه افراد کرد و با صدا  ینگاه شجاع

 . نی! زود برن؟ی تمومه! مگه شما کار ندار شی نما -

دستانش را  انی نشست. سرش را م یصندل ی* رفت و رونویاز متفرق شدن افراد، به طرف پاو بعد
 آن نشست.  یرو  یشد و کس دهیکش شی روبه رو یبعد، صندل  یقیچشم دوخت. دقا زیگرفت و به م

 سالم پسرم! -

 . ستادیمستخدم ا رمردی چشمان پ یخسته اش را باال اورد و رو نگاه

 ! شرمنده متوجه نشدم.ی سالم از ماست حاج -

 زد  یلبخند مهربان رمردیپ

 در بره. تیاوردم بخور خستگ یبرات چا  ای دشمنت شرمنده. ب -
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 را برانداز کرد  رمردیهرچند خسته، پ یبا لبخند شجاع

 دادم.  یخودم انجام م ؟ یشما چرا حاج -

 بابا جان! بخور؛ نوش جان!  فمهیمن وظ  -

 

 :اتاق استراحت پزشکان ونی*پاو

 *** 

نرفته بود که در  یادی ز ریرفت. هنوز مس  رونی ب اطیدر اورد و از ح  مارستانی ب  نگیرا از پارک   نیماش
 .دیکش نیی سمت شاگرد را پا یتوجهش را جلب کرد. سرعتش را کاست و پنجره   یرو، کس ادهیپ

 را خم کرد   سرش

 آراد؟!  -

 کرد ی حرکت م ادهی بود که داشت پ یدیکرده بود. آراد سعسرش را برگرداند. شجاع اشتباه ن مرد،

 ا  سالم شجاع!   -

 چرا؟  ادهی. پرسومنت یم  نیبش  ایب -

  نیسقف ماش یبود حرکت کرد. دستش را رو ستادهیشجاع که حاال کامال ا نیبه طرف ماش  آراد
 خم شد  یگذاشت و کم 

  یکمی  رمیگفتم اژانس نگ گهی کنن. د  رشی خرابه، دادمش تعم نی. ماششمی نم  خواد،مزاحمتینم -
 کرده باشم. یرو ادهیپ

 گهیروز د هی باشه واسه  یرو ادهی. پ نمیبب نی! بش رماه؟یوسط ظهر ت یرو ادهیپ -

 مزاحم نباشم!  -

 کرد  یاخم  شجاع
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 ! نیبش -

 د یکه حرکت کرده بودند شجاع پرس   یسوار شد و ادرس را به شجاع داد. کم آراد

 شد؟  یعمل پسره چ نیا یراست -

 اورد!  یخوب بود خداروشکر. وگرنه مامانش که پدرمون رو در م -

کرد. خنده شان که تمام شد،   یاش م  ی. شجاع هم همراهدنیبندش هم شروع کرد به خند پشت
 شجاع گفت 

 د سالته! چن دونمیمن هنوز نم نجایا یآراد! چندماهه اومد گمیم -

 ؟ یسالمه. تو چ  یس-

 گفت  طنتی با ش شجاع

 سالمه! جدهیمن؟ من ه -

 د یخسته بود. شجاع پرس یادیبحث را ادامه نداد. احتماال ز آراد

 ها! ییجلو یل ی. نسبت به هم سن و ساالت خیمغزواعصاب دنتیسالته و رز یاراد؟ االن س گمیم -

 با لبخند جواب داد.  اراد

افتادم جلو. طرحمو هم   ینطور یمعاف شدم! دوسال ا یاره خب. من چون تک پسرهستم، از سرباز  -
سه سال جلو هستم، چهارسال هم   ینطور ی سال گذروندم. هم کیدوسال  یافتادم مناطق محروم،جا

 هفت سال!  شهیخوندم، سرجمع م  یجهش

 ! ؟یتعجب کرده بود. چهارسال جهش  یلی خ شجاع

 چندسالته ها! ینگفت -

 و شش  ستیب -

 نه؟  گهید  یسال دوم دنتی! رزیی خب توهم که جلو -
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 اره. -

سال دوم باشه، که برفرض همون سال اولم  دنتیرز هیجلو؟ اخه حساب کردم اگه  یافتاد یتوچطور  -
 از هم سن و ساالت!  یجلوتر سالش باشه! پنج سال  کیو  یس دیقبول شده باشه، االن با 

 اب دهانش را قورت داد تا دوباره، دروغ ببافد  شجاع

  ادیمعاف شدم. طول درمانمو ز گهیتصادف کردم، کال د ،یدوم سرباز  یخب من که همون هفته  -
 ! دنیبر

 خنده   ریزد ز اراد

 ! گهید یدرس خوند یحساب، سه سال جهش نی !...خب پس با ایداشت یپسر عجب شانس  -

 ره!آ -

مگه من مثل شماها هستم که مخ باشم و سه سال را  دیبگو  خواستیزد. م یدر دلش پوزخند  شجاع
به   ،یدر همان هجده سالگ نکهی. بعد از ادانستیم یبخوانم! شجاع جلو افتادنش کامال شانس  یجهش
راهم که   یمعافش کردند. آن دوسال یاز سرباز  د،یعضوسازمان شد و اموزش د میرمستقیطور غ

و طرح را از گردنش برداشتند! شجاع فقط و    تیمامور کیطرح را بگذراند، افتاد وسط  خواستیم
 درس خوانده بود!  یدبستانش را به طور جهش یسال از دوره  کیفقط 

 شمیم ادهیشجاع! پ  نجاستیهم -

 به اپارتمان انداخت.    ینگاه شجاع

 !؟یکن ی م یتنها زندگ -

. در ضمن  امی برم اون سر شهر و ب یه تونستمیباشم. نم  مارستانیب کیگرفتم نزد یاره! خونه مجرد -
 سالمه! یس گهیمن د

 ؟ یزنیباشه بابا! چرا م -

 کرد.  یکوتاه  یخنده  بعدش
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عمل، هم واسه رسوندنم!  انی. هم واسه جریدیزحمت کش  یلیممنون آقا شجاع! امروز خ  یل یخ -
 کنم ی جبران م شاهللیا

 نکردم که!   یبرو بابا کار  -

 خداحافظ  -

 . یاعلی -

که به  دی را د میاول از همه شم د،یشدن آراد، به طرف خانه حرکت کرد. به خانه که رس ادهیاز پ بعد
نه را پر  رنگ روغن، خا ی. بازهم بود یاش را بشو یرنگ یرفت تا دست ها یم یبهداشت  سی طرف سرو
 کرده بود. 

 سالم. من اومدم! -

 از آشپزخانه صدا زد:  یمهر 

 غذا امادست.  ا یمادر! دستاتو بشور ب یماهت! خوش اومد یسالم به رو -

را عوض کرد و از    شی. لباس هادیکه داشت، به طرف پله ها رفت و به اتاقش رس  یتمام خستگ  با
  شرت یبعد، با ت یا قهیده دق دست و صورتش استفاده کرد. یشستشو یاتاقش برا یبهداشت   سیسرو
  ینشسته و قورمه  یغذاخور  ز یپشت م م،یشم یرنگ، رو به رو یخاکستر   یو شلوار راحت یمشک

 .  خوردیمرا  شبید

 که واسه فردا ظهرم باشه.   یکنی درست م یغذا به قدر  شهیعاشقتم ننه! هم  یعنی -

 کرد  یز ی اخم ر ،یمهر 

 . میکه اسراف کن شهی ! دلتم بخواد. برکت خداست نمنمیبخور بب -

 با لبخند گفت  کردی که بشقاب دومش را پر م نطوریهم  رضا،ی . علدیخند  یم  زیر  زیهم ر میشم

 بگو. چطوره؟   مارستان ینکن. از ب  تیشجاع بابا! مامانتو اذ  -

 ! رسونهیخوبه. سالم م  مارستانمیب -
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 شجاع را در اورد یادا میشم

 ههه نمکدون! -

 شکر را زمزمه کرد.  یاله  رلب،یشجاع تمام شده بود. بلند شد و تشکر کرد. پشت بندش هم ز  یغذا

که پلک   دینکش ی. به شدت خسته بود؛ طولدیتخت دراز کش یبالفاصله رو د،یاتاقش که رس  به
 فرو رفت.   ،یخبر   یهم افتادند و در عالم ب یرو شیها

 شجاع؟! پاشو خرس تنبل! پاشو!شجاع؟!  -

 یتخت نشست. صدا یرا باز کرد و با غرغر رو شیکه راه افتاده بود، چشم ها یادی ز یسروصدا با
 کردنش داشت.  داریدر ب  یکارن بود که سع

 !گهیظالم نباش د نقدریلحظه صبر بده خب. بابا ا هیکارن  یوا -

 اش را روشن و ساعت را نگاه کرد  یگوش ی صفحه

 . دمیخواب میساعت و ن کیمع سرج  -

دفعه وسط راه با شدت به سرش   کی رفت.  یبهداشت  سی غرولند کنان بلند شد و به طرف سرو سپس
 ضربه زد. 

 بخونم! دمیخدا! نمازم. صبحم نرس یوا -

قامت به نماز بسته   دشیسجاده سف یبعد، وضو گرفته و پا  یقیرا سرعت داد و دقا  شیقدم ها بعد
 را بوسه زد.   شی بود. نمازش که تمام شد خم شد و مهر کربال

 قبول باشه. -

 قبول حق.  -

 گفت:  کردی که جانمازش را جمع م نطوریشد و هم  بلند

 ؟یدیواسم د ی. باز چه خواب رباشهی خ-
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 برات.  گمیبپوش م-

 کارن را برانداز کرد.  یحرص  شجاع

 بپوش.   شرتی ت  ،یراست-

 ؟یبه لباس من دار   رکای تو چ-

 با اخم نگاهش کرد کارن

 بندازمت تو گناه!  رون،یبازوهات بزنه ب  نیا خوامی! میچ یه -

خنده اش بلند شد. شجاع با لبخند سرش را تکان داد و به طرف کمد رفت تا لباس   یهم صدا بعد
 . دیاش را پوش یشرت آب یرا از تن کند و ت  راهنشیرا عوض کند. پ  شیها

 ؟ یکجا گذاشت  تارتویگ نیشجاع، ا گمیم -

 برگشت و با بهت کارن را نظاره کرد شجاع

 کجا بود؟ توهم... تاری! گتار؟یگ-

اش که با کارن   ینوجوان یاز جلو چشمانش گذشت. همان سال ها شیدفعه خاطرات ده سال پ کی
 خواستند خواننده شوند یو م دندید یم تاریاموزش گ

 بزرگ گفت  یبا لبخند شجاع

 کجاست؟  دونمی. چم دیدوسال بعدم خواب یک یمنظورته؟ کلم داغ بود  تیدوران جاهل تاریهمون گ -

و  دی اش را پوش  یسرمه ا ن یاتاق رفت. شجاع هم شلوار ج یگوشه  یوار یبه طرف کمد د ارنک
  یکه خاک ها یبه دست، درحال  تاریکه گ دیکارن را د نه،ی شد. از داخل آ شیمشغول شانه کردن موها

 امد.  رونی ب یوار یتکاند از کمدد  یکاورش را م یرو

 *** 

شرتش را  یت  ی قهیکه  نطوریشدند. شجاع، هم ادهیپ نی پارک کرد و از ماش یساختمان یروبه رو کارن

 《سایمل یقیموس آموزشگاه》ساختمان انداخت.  یبه تابلو  یکرد، نگاه یمرتب م
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متعلق به شجاع را به دستش داد. وارد ساختمان سه طبقه  تاریدر دست داشت. گ  تاریدو گ کارن،
  یز یشدند. چ ادهیطبقه، پ  نیز اسانسور استفاده کردند و در اخرپله ا یکارن، به جا شنهادیشدند. به پ
 گفت  ه! شجاع با خندvipانها نوشته شده بود  یهمه  یشش اتاق قرار داشت که رو  ایحدود پنج 

 !یپ یآ یمگه رستورانه که زدن و-

 جواب داد   شخندیبا ن کارن

 !ق  ی عا  واراشینه خره! د -

  یشلوار مشک بیرا از ج  یدیکرد، رفتند. کارن کل یم ییآن عدد چهارده خودنما  یکه رو یطرف در  به
 تعجب کرده بود. دید ی که م یز یاورد و در قفل انداخت. باهم وارد شدند. از چ رونی اش ب

بودند.  ستاده یدر ا یآنها بودند، با صدا یشده بود و دو نفر که رو دهیبه صورت گرد چ یصندل  چند
 قفل کرد.   دشیکه معلم وارد کالسشان شده باشد. کارن در را با کل یمثل دانش آموزان 

 جوابشان را دادند.  زی پسر و دختر بودند. هر دو سالم کردند و شجاع و کارن ن کی

 و با تعارف کارن، دختر و پسرهم نشستند. وستندیدو هم به جمع انها پ آن

 را صاف کرد و گفت  شی صدا کارن

 دمونیبچه ها هم،گروه جد  نی شجاع. و شجاع ا نی . بچه ها انمتونیبیخوش حالم که دوباره م -
 هستن.

بود. دخترک، الغراندام و    شیپوش  دختر رو به رو نکیع  ی رهی چشمان ت خیاما، چشمانش، م شجاع
 عضو صورتش بود.  نیاش، جذاب تر  یقلوه ا یبلندقد بود. و لب ها

  یبه ساق پا یضربه ا شیحفظ ابرو با پا ینشده، برا شیشجاع اصال متوجه حرف ها  دید یوقت کارن
 کرد و رو به دختر گفت  یشجاع زد. شجاع اما، تنها اخم

 اتاق عمل بود؟   یتو روزیکه د نیستین یشما همون پرستار  -

 بله. خودم هستم.  -
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و ان شود.   نیا خیم ،لینبود که بدون دل ی. قطعا شجاع ادمتی شجاع را نگرس نیبا تحس  کارن
بود و اکنون را با   دهیفقط چشمان دختر را د نکهیو آن، دختر باشد! و البته، ا نی ا ن،یخصوصا که اگر ا

 داشت.  یوا م نیشناخت، انسان را به تحس یسرعت نیچن

 ادامه داد  کارن

  ی نم یز یکنم. و البته شجاع چ یم  یاداور ی  اطیمن محض احت یول  دیینجایچرا ا  دیدون یحتما م  -
 دونه.

 . زدیجمع، با نام کوچک صدا م نیتعجب داشت که او را در ا یشجاع جا یبرا

 . دیکن  یخب، اول خودتون رو معرف -

 را جا به جا کرد نکشیع  پسر،

 . یمی رشیدرستکار هستم. دب مایمن ن -

فر   یکند. موها یرا معرف  ! نوبت دختر بود تا خودش؟یم یش  ریابروانش را باال انداخت. دب  شجاع
 برد  شی رنگش را پشت گوش ها ییخرما

 کنم ی م  سیتدر نجاهمی. همیق یموس ریهستم. دب یموسو دایمنم پارم  -

 .ییجنا ی رهیدا سیپل  د،یکارن جاو -

 شجاع بود   نوبت

 شجاع کاوشگر، جراح. -

مثبت تکان داد.  یسرش را به معن  مای. نماین یو چشمانش را سر داد رو دیکش یق ینفس عم کارن
 تمام اتاق را چک کردم، امن و امان است! نکهیا یعنی

  تیمامور یخود من انتخاب شدن. قراره تو  نشی بچه ها، از اطالعات هستند و با گز یشجاع! همه  -
اشنا   که تازه باهم میهست پیاک هی شد که مثال ما  نیقرار بر ا شتر،یب اطی همراه ما باشن. و بخاطر احت

 .رونیب میاهنگ بد میخوایو م میشد
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 د یپرس  شجاع

 ..؟ ای ن یواقعا نامزد هست  مایو ن  دایبعد پارم -

 را درست کرد و با خجالت گفت   نکشیع  ماین

 ! میبله. نامزد هست -

 گفت   شجاع

 ! میعادت کنم. مثال ماباهم دوست خوامیصدا زدم. م کیبا اسم کوچ عی سر دیالبته ببخش -

 به اخر جمله اش اضافه کرد. یچشمک  سپس

 گرفت:  ینفس  دایپارم

 رسه. یبه دستمون م ندهی چند روز ا یط م،یرو که قراره بخون یترانه ا -

  نجایاستاد ا دایپارم نکهیاموزشگاه اعتماد کردند اما با فکر ا نیبا خود فکر کرد، اصال چرا به ا شجاع
 کرد.  ری مضحک، نظرش تغ یل یخ گر،ید  یفتن به جااست و ر

 از پرونده را انجام دادند.  یبخش کوچک یبودند و فقط مطالعه   ر یدرگ ی دو ساعت حدودا

  یگرد ابانیخ  یکارن را گرفت و خودش پشت فرمان نشست. قصد داشت کم  نیماش چیسوئ شجاع
 امد یبه نظر نم  یکند. کارن هم ناراض

 !زنهیمشکوک م یل یخ دایکرده. جد کاریچ  نمی. بباوشی س نیشجاع! فردا صبح برو سرتمر یراست -

 !فتمی من فردا ش -

  شیحتما پ یول  دونمی! اصال نمریبگ  یمرخص ایعصره عوض کن.  فتینفر که ش هیخب جاتو با  -
 برو.  اوشیس

 *** 
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هوا  یبود. گرما  ستادهیا اوشیمنتظر س نش،یداده به ماش هیبود و تک  قهی دق یو س ازدهی  ساعت
  یاش، سنگ یمشک یزد امکان دارد خون دماغ بشود. با کفش ها  یاش کرده بود و حدس م یعصب

بود که به همراه چند پسر هم  اوشی توجهش را جلب کرد. س یخنده ا یگرفته بود که صدا یرا به باز 
اصال متوجه  اوشیامد. س یم  رونیبه دست از مدرسه فوتبال، ب   یسن و سال خودش، ساک ورزش

  یاش را رو یافتاب  نکی را جدا. شجاع، ع رشی کرد و مس  یحضور او نشده بود. با دوستانش خداحافظ 
 را صدا زد  اوش ی بلند س یُسر داد و با صدا شیموها

 ! ایس -

نداشت. راهش را به طرف شجاع  باور  د،ید یکه م یز یبا تعجب سرش را برگرداند. انگار به چ اوشیس
 کج کرد 

 ؟ یکنی م  کاریچ  نجایسالم. ا -

 ؟ یبر  ادهی پ یخوایگرما که نم  نی ! اومدم برسونمت. تو ایچ یسالم. ه کیعل -

فرستاد   رونی با او دارد. نفسش را ب یبود که شجاع چه کار  دهیرا باال انداخت. فهم  شیابروها اوشیس
  اوش،یو به طرف در کمک راننده، حرکت کرد. شجاع هم پشت فرمان نشست و با بسته شدن در س

 از جا کنده شد. یبه تند  نیماش

. هرچند که ازم خوامیم  تویداداش  من، باور کن فقط خوب نیدنبالم. بب یاومد یواسه چ دونمیم -
 کار خطر داره. نیکه ا دونمی! من میبزرگتر 

 مهربان زد یلبخند شجاع

و   ری انجامش بدم! اصال منو از خطر نترسون. من صبحانه، نون و پن دیبا یکه خطر داره! ول دونمیم -
 ! خورمیخطر م

 نشاند. اوشیس یلب ها یرا هم رو  یکوچک یخنده اش، خنده  یصدا و

  نایحواست باشه، ا  ی. ولدیبه ام دمی امروز اسمتو م نیهم یخوایدارن. اگه م یر ی هفته، عضو گ نیا -
 .یکن یهستن که تو فکر م  ی ز یزرنگ تر از چ  یلیخ
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فاحش درست کرده بود.   یاش تضاد یقهوا یدر، با زنگ ها دی. رنگ سف ستادندیا یدر فلز  یرو روبه
نبود و از جانش،   یکه مادر واقع یپرواز کرد. مادر  رشیاز شجاع تشکر کرد و به سمت مادر پ اوشیس

 کرده بود!  یمادر 

 یزمزمه ها  یاز اذان هم گذشته بود. سکوت مطلق حاکم بود و فقط صدا د،یشجاع به خانه رس یوقت
نماز   یقامت به نماز بسته بود. شجاع گوشه نشست و وقت ییرای. وسط پذدیرس  یمادرش به گوش م

. به اتاق خودش رفت و خواست در را دیمادرش را بوس یشانیداد و پ یمادر تمام شد، سالم مهربان
 مانع شد. از اتاقش شجاع را صدا زده بود. میشم یدد که همزمان صدا ببن

 ؟ یایلحظه ب هی شهیشجاع؟ م -

که کار خود    ییغالب بود. اتاق پر بود از تابلوها یلیو زرد کم رنگ خ یرنگ صورت  بیترک  میاتاق شم در
بار وارد اتاق    نیاول یکه برا یشک هرکس یخودش گرفته بود و... ب  میکه شم ییبود. عکس ها میشم
وقت   چیه ق اتا ی! بوم گوشه بایز ی اثار هنر  نیا ی هیتجز یخواست برا  یوقت م قهیچند دق شد،یم

 .ان بود یتمام رو  مهی ن ینقاش  کی شهینبود و هم  یخال

 ؟ یداشت یکار  م؟یجانم شم -

و  دادیم چی. انگشتانش را در هم پندیتخت بنش  یاشاره کرد تا شجاع برود و کنارش رو میشم
 مشخص بود که استرس دارد.

هم   یقبل یاخه دفعه ها ؟یایکه ب شهی. مگهیدعوتمون کردن؛ واسه دو شب د نایکه،حسام ا گمیم -
  یاگه کال با حسام مشکل دار  نیکار خودمه. بب  گهیم ی!به مامان گفتم که ازت خواهش کنه ولیومدین

 . من...  زهیچ  یعنیخب بگو...

باشه، مگه  ی . ولفتمی وقتا ش شتریمن ب  ،یدون ی. فقط تو که مهیخوب یل ی. اتفاقا حسام پسر خینه آبج  -
 بخواد و من قبول نکنم؟  یز یزشتم ازم چ  یآبج شهیم

بود  ستادهیهم طبق معلول ا میبلند شد و از اتاق فرار کرد. شم شیحرف، به سرعت از جا  نیگفتن ا با
 !دیکشی م غی و ج

.  دیفرا رس ی. شب مهمانمارستانی. خانه، بمارستان،خانهی . بشدیم یط شهیبرطبق روال هم   یزندگ
گفته بود که فردا،  اوشی. سکردیصحبت م اوشیبا س  یبه صورت تلفن   نیداده به ماش هیتک  اط،ی درح
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 هیق تلفنش، ب افتنی انی مشغول شده بود. همزمان با پا  یبروند. ذهنش حساب  سیبه قرارگاه اوت دیبا
پاشنه  یبا کفش ها میآمد پشت سرشان مادرش بود و شم ی. پدرش، جلوتر مدند یخانواده هم رس ی

 .دندیرس کرد؛ی م یاش مخف یطرح دار سنت   یروسر   ری را ز شیکه موها  یبلندش و درحال

معتقد بود   رضایو پدرش کنار دستش بود. خانم ها هم عقب نشسته بودند. عل  کردیم  یرانندگ شجاع
  ی! به خانه اوردندیب  نیساده کارناوال راه بندازند و دوتا دوتا ماش  یمهمان  کی یبرا ستیکه الزم ن
  یجعبه   ، شدند. شجاع از صندوق عقب ادهی پ هیخانم ها زودتر از بق دند،یکه رس یصادق  یخانواده 

خانه  اطیباز شد و پا به ح   یکی ت یداد. همزمان در باصدا میدر اورد و به دست شم را  ینی ریش
کردند.   یبا همه سالم و احوال پرس بودند.  ستادهیدر خانه، حسام و پدر و مادرش ا یگذاشتند. جلو

 کنار شجاع جا گرفت.   قای. حسام دق رنگ نشستند یمبلمان قهوه ا یرو

 و بار؟   خب اقا شجاع، چه خبر از کار -

 ؟یکرد  کاریامروز چ ؟یخوبه. خداروشکر. توچ -

 زار گفت  یخاطرات امروزش با حال  یاداور ی از حسام

. معلوم جنازه اورده بودن، اش و الش شده بود بدبخت   هی. امروز میداشت ییچه عزا یدونینم یوا -
بود مال   یینوشته ها نیهم  بش ی توج  یباشه ول نایانتقام و ا دیداشته. حدس زدم شا یر یبود درگ
 کارن... یپرونده 

 .اوردی فکر کرد تا نوشته را به خاطر ب سپس

 د یبا شک پرس شجاع

 !س؟یاوت -

 طرف داشته!   نیاز ا یدل پر  یلیقاتل  خ نیبود. معلومه ا  بشی اره! همون تو ج -

بود اما شجاع از همان اولش مخالف   یخوب و محجوب   ی لی! پسر خیپزشک بود. پزشک قانون  حسام
  یکه پر از رنگ و عکس و احساس است، هرگز نم م،یشم   فیلط ی هیروح گفتیوصلت بود. م نیا

 ! ندیبی سه جنازه م ی که دست کم روز  رد،یخو بگ   یتواند با حسام
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  یرا دوست دارند و به احساسات هم احترام م گریکه چگونه همد دیدیشده بود. م مانیحاال پش اما
 گذارند.

 دیکش رونیپدرحسام، شجاع را از افکارش ب  یصدا

 .گهیوقت د هیواسه  میرو بزار یروزا بچه ها عقد کنن. عروس   نیهم یتو نی! اگه اجازه بدرضایآقا عل  -

 جواب داد  پدرشجاع

 .خوانیم  یخودشون چ مینی واال چه عرض کنم! بب-

 با هزاربار رنگ عوض کردن قبول کرد! م،یفقتش را اعالم کرد و اخر ازهمه هم شمهم موا حسام

 *** 

  زونتیآو سا ی پل نیکه ا یز یهرچ  دونمیچه م کروفنیم  ن،یدورب ،یکه دار  یز یآق شجاع! هرچ  نیبب  -
 .یدون یخودت م شمیو بق  کننی م تی . اونجا بازرساریدر ب  نجا یکردنو هم

سپرد. سپس دست برد و   یرا به خاطر م اوشیس یو حرف ها کردیم  یبا اخم داشت رانندگ شجاع
 .اورد رونی درون گوشش را ب یهنذفر 

 !ارم؟ یهم ن مویگوش یخوای بود. نکنه م نیهم -

 زد و گفت  یپوزخند اوشیس

 ! دنی م  لیاخر سر تحو رنیگ یازت م تویاونجا گوش  ی. ول خوامینه من نم -

به   کینزد یی کردند و در روستا یدر جاده رانندگ  قهیرفته بودند و حدودا پانزده دق رونیشهر کامال ب  از
امده بودند و وسط جاده  رونی کوچه پس کوچه ها حرکت کردند. حاال کامال از روستا ب انیشهر، م
 جلوتر جاده اسفالت شده بود.  یبودند. که کم  یخاک

 هم عبور و مرور دارن؟ نجایمردم از ا رو چرا اسفالت کردن؟ مگه  نجایا -

 جواب حرفش را گرفت.  د،یکه د یز یبا چ یول
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حدود هشت هکتار    یز یکه داشت، حدس زد چ یعیسر نیبزرگ بود. با تخم   یلیخ  یمجموعه  کی
. کشد یانتظارشان را م یز یبلند و حفاظ دار، اصال مشخص نبود پشت آن ها چه چ یها واریباشد! با د
 و بوق زد.   ستادیادر  یروبه رو

 داخل! یببر   نتویماش یاجازه ندار  ؟یکن ی م کاریچ -

  نیپارک کرد و به طرف در رفت. هم گرید نیرا کنار چند موتور و ماش  نیتعجب کرده بود. ماش شجاع
گفته   اوشی سرش شد. س یباال ن یمتوجه دورب ،یدر باز شد و شجاع به طور نامحسوس دند،یکه رس
 است.  سی اوت یملک شخص  نجایبود ا

همراهشان را  یشان کردند. تلفن ها  یبودند و به طور کامل بررس ستادهیاز همه دو پسر جوان ا اول
مسافت را  نهمهی. انگار خودشان متوجه بودند ااز انها گرفتند. داخل محوطه، چند موتور قرار داشت  زین

شدند. شجاع   موتور کیر است. هر دو سوار خسته کننده و البته زمان ب   یلیکردن خ یط ادهیپ  یبا پا
  یران  لیاتومب ستیپ  کیبزرگ کنار هم قرار داشتند. اخر مجموعه،  یلی اطراف را نگاه کرد. سه سالن خ

 ستادنیقرار داشت. با ا یهم در ضلع شرق ی. استخر بود  یموتور سوار  ستیپ  کیو ان طرف تر 
دختر و پسر جوان  کیبه شجاع داده نشد.  شتریب ی بررس یاجازه  اوش،یشدن س  ادهیموتور، و پ 

شد و شجاع هم   ادهی پ اوشیهستند. س نجایا یبودند. مشخص بود درحال حاضر همه کاره  ستادهیا
 بلند گفت  ی از همان فاصله با صدا اوش،یبه دنبالش. س

 عاشق!  یبه! سالم عرض شد کفترا-

به   یک یمرتب وش  ینگاه کرد. لباس ها را شانی. شجاع لباس هادند یحرف، پسر و دختر خند نیا با
  قایو دق اوش ی . شجاع کنار سخوردی به خالف کارها نم نها،یا یجا چیتن داشتند. با خود فکر کرد که ه

طرف   بهدستش را   اوشی. سدادند یی. سالم کرد و جوابش را با خوشروستادیدخترجوان ا یروبه رو
 شجاع گرفت و گفت 

 درسته یلی. کارش خخورهینم که به دردتون م. اقا شجاع! مطمئکنمیم  یمعرف -

 روبه پسر جوان گفت  سپس

 بهشا.  یر یممد سخت نگ -



 س یاوت

48 
 

اش را پشت گوشش زد و با   یمجعد و مشک  ینکرده بود، موها یادیکه تا ان لحظه صحبت ز دختر
 خنده گفت 

.   میل یتازه خ ره؟ی محمد من کجاش سخت گ -  مهربون 

 یتر شد و متوجه حلقه ها  زیکار، شجاع ر نیدستانش را در دستان محمد، حلقه کرد. با ا سپس
 ..؟زن و شوهر ایانگشت چپشان شد. نامزد بودند 

 را نداد.  شتریب  لیتحل یاجازه   اوشیس یصدا

 . یزنی از دستش زار م یدار  نجا یا ینشست نمتی بی. فردا هم مریبگ نویباران خانم کم طرف ا  -

 ه هرچهار نفر بلند شد. دخترک که باران نام داشت گفت خند یصدا

 خوشوقتم شجاع جان! یلی باهاتون خ  ییاز اشنا -

 نیجمع خوشش امده بود. البته که ا  نی. دروغ چرا؛ شجاع از اگرفتیعادتش بود که زود گرم م انگار
 به آن ها تشر زد ی خشک یصدا  نیح  نیغافل شود. در هم تشیاز مامور شدیموضوع باعث نم

 . نجایا نیایب  ستین  یمزاحم اوقاتتون شدم. اگه زحمت  دیببخش -

به    یبی شد. شباهت عج  شیپسر روبه رو ی رهیسرش را برگرداند و چشمانش جفت چشمان ت شجاع
 باران داشت. 

 با اخم گفت  باران

 ؟ یکه غر بزن  یدیا  ماهان! تو رس -

داوطلب ها هم امده   ی هیشجاع متوجه شد بق  ردندکی دو باهم بحث و جدل م نیکه ا یفاصله ا در
دوباره غر    خواستی بود. شجاع که اصال نم  انشانینفر بودند. و هشت دختر در م ستیاند. حدودا ب

 ر. دستادیبودند، ا  ستادهیا یداوطلب ها رفت و کنار انها که به صورت خط  ی  هیبشنود، به طرف بق 
 صحبت کرد   تشیلحظه ماهان امد و با همان جد نیا

که   کنهیفکر م ی. اگه کسکه باهاتون اتمام حجت کنم   نیاول کار بزار نی! همنیسالم. خوش اومد -
. بچه  نیایب میکه ما بخوا یط یتو هر شرا نی بتون دی. بارونی االن بره ب نیکار باشه، هم نیتو ا تونهینم
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.  دیرو از دست بد نممکنه جونتو ی! حتست ی ن حی کدوم قابل توج چیدارم و زن دارم و سر کارم و... ه
 . دیاالن فکراتونو بکن نیپس هم

 کس منصرف نشده بود.   چیهمه را برانداز کرد. ه ظیغل یاش، با اخم  ینطق طوالن افتنی انی از پا پس

 طرف اون سالن.  نی منصرف نشده بر چکسی خوبه! حاال که ه -

 از سالن ها را نشان داد.  یکی با انگشتش  و

 که همه بشنوند گفت  یبلند طور  یطول راه با صدا در

روز   کی . دینی بی اونجا به مدت سه روز اموزش م نیری شماست. االن م یرانداز ی ت  یاقا محمد، مرب -
 . شهیگرفته م  یازمون عمل  کیاستراحت و روز پنجم ازتون 

  ییدا شنهادیاش به پ یا بود. از همان کودکشجاع اشن  یبه شدت برا طیمح نیسالن شدند. ا وارد
 بود.  ادگرفتهیرا  یرانداز یت ،یمهد

بود و از انها خواست تا برگردند. اول نکات   ستادهی. پشت سرشان محمد استادیا گاهیدر جا شجاع
گرفتن اسلحه صحبت کرد. امروز قرار بود فقط با اسلحه   یشد. سپس در مورد چگونگ اداوریرا  یمنیا

رولور* و کلت گفت و در مورد طرز درست نگه داشتن اسلحه. مطمئنا   یسبک کار کنند. از اسلحه  یها
انها   دانستیم رای مهارتش را کتمان کند. ز خواستیانها بود. و نم  هیتر از بق  یحرفه ا  یلی شجاع خ
بد   شی بلد است؛ و دروغ برا یرانداز ی بوده و خودش هم ت سیاش پل  ییشوند که دا  یمتوجه م

.  وردبه هدف خ  قایدق شی رهایت یبودند. همه  یرانداز یگذشته بود و مشغول ت یساعت کی. شدیم
لحظه، ماهان که به کار همه نظارت داشت و هدف   نیگفت. در ا نیزد و در دل به خود افر یشخندین
شجاع، تعجب در  یرانداز ی ت  یدرصد درست دنیو با د ستادیکرد، کنارش ا یرا نگاه م شانیها

که  د یماهان شد. و د نیاورد. متوجه نگاه سنگ نیی النه کرد. شجاع اسلحه اش را پا چشمانش
که شجاع در   یاش گذاشت. مثل همان یهنذفر  یکه جلب توجه نکند رو  ی را که به طور  ستشد

  ی. و البته مطمئن بود در طردیگ  یگوشش داشت. حدسش سخت نبود که از شجاع عکس م
با شجاع    یو کم ستادیاز شجاع دارند. ماهان همانجا ا یادیز یل یاطالعات خ نده،یچندساعت آ

بعد،  قهیبود. حدودا ده دق زیم  یرا بپرسد. تلفن همراه ماهان رو شکه اسم  یصحبت کرد. در حد
ان را برداشت و از شجاع دور شد. شجاع   عیسر یلیتلفن شروع به لرزش کرد و ماهان با سرعت خ

که محسوس نباشد، سرش را برگرداند و ماهان را نگاه کرد   یشده بود. به طور  《نازگل》متوجه اسم 
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دهد. همزمان تلفنش را   یشخص پشت تلفن را گوش م یها صحبتحرف، فقط  یو بدون ذره ا
 قطع کرد و به طرف شجاع رفت. 

وز  !...خب فکر کنم سر جمع چهارتا کارام؟یتو دکتر  نکهی وسط حرف زدن رفتم! مثل ا  دیخب، ببخش -
 !میدکتر دار

  اینازگل  نی از شجاع در دست دارد. ا یر ی زده شد. مطمئن بود حاال اطالعات کث  رتیبه شدت ح  شجاع
 درست بود! یلیهرکه بود، کارش خ  یرابط. ول  ایمنبع اطالعات بود، 

 ادامه داد  ماهان

 ؟ یهست یخب اقا شجاع، دکتر چ -

 جراحم. -

 نکار؟ یسراغ ا ینونت تو روغن باشه، چرا اومد دی جراح؟! خب توکه با -

  جانی. سوم، دلم هپوله  ستیبد ن  ادشیکه ز یز ی. دوم چ ادی نم رمیهم گ  یادیپول ز نکهیاول ا -
 !نیگشت یاومدم؟! خودتون دنبال دکتر م  یکه من واسه چ یکار دار  ی. و چهارم...شما چخواستیم

 امد! شجاع، ماهان حساب کار دستش زی جواب تند و ت با

 

 .دهدیم  یهفت گلوله را در خود جا ایشش و  ایکه پنج،  ی. اسلحه اری هفت ت ا ی*رولور: ششلول، 

 *** 

ظهر بود و او   کیعجله داشت. نزد یل یرفتند. شجاع خ  ینشسته بودند و به سمت شهر م نی ماش در
 . دی رس  یبود. به ناهار و نماز که نم  یم فتی ظهر سر ش کیساعت  دیبا

 باهم دارن؟  یباران و ماهان نسبت نیا گمیم -

 بود گفت  دهیچسب  یبه صندل  ادیکه از سرعت ز  اوشیس

 اره. دوقلو ان! -
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 میبودن. برعکس من و ابج  هیواقعا؟! البته به هم شب -

 دیبا تعجب پرس  اوشیس

 ؟ی اصال مگو دوقلو هست ؟یدار  یمگه تو ابج -

 کرد یتک خنده ا شجاع

 دوقلو دارم. یابج هیاره  -

 سرش را تکان داد.  اوشیس

 ازت.  دونمینم یچی بعد من ه  ؛یدونیاز من م زیهه! تو همه چ -

 کرد  شتریسرعتش را ب  شجاع

 دونم؟یدر موردت م  زیمن همه چ یکن ی چرا فکر م -

 و...  یو جاسوس   یباز   سی. مطمئنم! به هرحال پل کنمی فکر نم -

 از خودت بشنوم!  دمیم حی من که ترج -

 شد.  یم  نیخاطراتش غمگ یاداور ی. از دیکش قیعم یآه اوشیس

که  ییفقط چندروزم بوده، ننه بابا یخب، من انگار از همون اول فلک باهام سرلج داشت. وقت -
  شی...منم اونجا پ شدنیکه بچه دار نم یزن و مرد هی یمنو گذاشتن در خونه   دمشون،یند چوقتیه

  یب  یهوامو داشت. ب  یل یخوب بود. حاج بابا خ زیبزرگ شدم. اوالش همه چ نهی سک یب ی حاج بابا و ب
عاشق   یمن اونان! از همون بچگ یتنها خونواده  گمیهنوزم م یعنیمادرمه.  یجا  قایهم که دق نهیسک

 ی. حاج باباهم منو میرفتم تو کوچه با بچه ها باز  یداشتم، م یبر م کموی فوتبال بودم. توپ چهل ت
حاج بابا سکته کرد و عمرشو داد به شما...بعدشم من و    شیفرستاد مدرسه فوتبال. زد تا چهارسال پ 

 طلبکار! ایدر هیکوه غم و  هی یب  یموندم و ب 

شد زدم تو کار   نینشد که برم. ا یاواخر ورشکست شده بود. منم دانشگاه قبول شدم، ول  نیبابا ا حاج
از خود   فی تعر کنه،ی م تی ازم حما می. فوتبالمو هم که مربارمیرو در ب  یب  یتا خرج خودم و ب یک ی مکان

 ... گهیخب خرج داره د یاستعداد دارم! ول یلیخ  گهینباشه م
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 بودند. شجاع گفت  دهیرس ی ک یمکان  کینزد اکنون

 !وفتهیبرگم از درخت نم  هینخواد،   ینگران نباش. اگه اون باال سر  ی! ولیدار  یب ی و غر  بیعج یزندگ  -

 . اوشی در اورد و گذاشت کف دست س بشی ناموت نقد را از ج  ستیدو بعد

 .ستمیداداش من! صد دفعه گفتم بابا من گدا ن نیبب  -

 نه من! نگران نباش.  دنیم سایپل نمی! حقوق امروزت بود. اییگفته گدا ی! کایبس کن س  -

 راند.  مارستانیاصال فرصت تشکر را به او نداد و با سرعت به طرف ب اوش،یشدن س  ادهیاز پ بعد

 یبود! بعد آن عمل طاقت فرسا، دلش فقط خواب م ستادهیساعت بعد، آماده درون اتاق عمل ا مین
  یرا برا یقی موس  نیتمر یدوساعت  یبرنامه  ،یتماس تلفن  کی  یخواست. به اتاق استراحت رفت و ط

 اورد.  یرا در م  دیجد یادم ها نیتر آمار ا عیهرچه سر دیشب گذاست. با

 پرواز کرد.  یبه طرف در خروج  یکه تمام شد، با خوشحال فتشیش

  ینیبشناساند. داشت در مورد شکل ب  مایکرد تا چهره ها را به ن ینشسته بود و کمک م  ماین  کنار
 د یپرس یگفت که کارن با کالفگ یماهان م

 .نییپا  نقدریا زارنیباندشون رو نم  یمعلومه که گنده ها خورن؟یبه دردمون م  نایخب بنظرت ا-

 گفت  تی با عصبان شجاع

 نه؟  ای میشروع کن ییجا هیاز  دیکنم؟ خب با کاری چ یگیم-

 کرد تا جو را آرام تر کند  یسع  دایلحظه پارم نیا در

  ی!... از وقترهی نم شی پ یکار  ینطور یواقعا ا یول نینگران  یلیدونم خ  ی. منیبچه ها لطفا اروم باش  -
و    نجایا میای. چند ماه هرروز ب میکن  نیتمر کمی  نینیبش  نیای ! اصال بنی زنیبال بال م نیدار نیاومد
 . ستعی ضا یلیخ  مینکن یکار 

 نشستند.  یصندل  یجالب بود. پسرها رو دایپارم ی دهیا

 همانطور که سرش درون لپ تاپش بود گفت  ماین
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 ه؟ یصدات چطور نمی دهن واسمون بخون. بب هیخب اقا شجاع  -

 د یخند  یکم شجاع

 االن...  یبهتر بود ول  خوندمی قبال که م یعنی . ستیصدام خوب ن -

 شرکت کند گفت  که در بحث دی رس  یدور از انتظار به نظر م یهم که کم کارن

 ناز نکن.  گهیبخون د -

انداز   نیگرمش در فضا طن یرا در دست گرفت و شروع به نواختن کرد. همزمان، صدا  تارشیگ شجاع
 شد.

 زد  ی. لبخنددید یرا در چشمان تک تکشان م  ن یتحس ستاد،یکه از حرکت ا  دستانش

 رون؟ یب میاهنگ بد میخوای واقعا م نمیبب  -

 جواب داد کارن

. واقعا دوست ندارم جلب توجه کنم. ستمین ی...هرچند من اصال راض کننیشک م یل یاره. وگرنه خ -
 ...! گهید میبکن   شیکار هیعکسامون پخش شه. اسمامونم  میاصال نذار میدی بهتره اهنگو هم که م

 کرد. گفت  ی را هک م یز ی بود. احتماال داشت چ پیکه با سرعت درحال تا ماین

 ن؟ یبخون  یچ  نیخوایال م خب اص -

 جواب داد  دایپارم

 .سهیترانه سرا بنو هیبده  خوادیم نکهیاموزشگاه. مثل ا سی ترانه رو سپردم به رئ -

 سرش را بلند کرد  مای لحظه ن نیا در

لک - لک شخص یخب اطالعاتم اومد. اون م  بوده بنام    ییاقا هی یکه شجاع امروز رفت داخلش، م 
به نام بچه  زنهی ملکو م نیحدود سه سال قبل مرگش، ا ی . ول رهیم یطرف پارسال م نیآرمان. ا وشیدار
 خواهر زنش! یها
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 دی با تعجب پرس  دایپارم

 داداشش  ایخواهر  یبچه ها دونمیچم  ایخواهر زنش؟! مگه خودش بچه نداشته؟  -

بگم   نمی. البته ادهیم تصادف از دست  هیزن و بچشو تو   ش،یهفت سال پ دم،ی که من فهم ینجور یا -
 کردن.   یم یخونه زندگ هی یبا خواهرخانمش و شوهرش تو

 جواب داد کارن

 داشتن! یمی صم  یلیخ  یرابطه  هیاحتماال با، باجناقش   -

 کالم را در دست گرفت  یرشته   ماین

 ارمان!  وشیقبل از مرگ دار یعنیفوت شده!   شیخب باجناقش چهار سال پ -

 گفت  دایپارم

 یبه نام بچه ها زنهیرو م  یملک بزرگ هیسال بعد از مرگ باجناقش،  کی حساب،  نیخب با ا -
 ...!گهید زایچ نیو ا ندشون یواسه ا یباجناقش. حتما بخاطر نگران

 د یپرس کارن

 کجان؟  ن؟یبچه ها ک نیخب حاال ا -

 یهستن. بچه هاباران و ماهان ستوده  یعنیبچه ها، همون دوقلوها  نی براتون بگم که ا دیبا -
 مرحوم. یستوده  نیحس

 د یبا ابروان باال رفته اش پرس شجاع

 مامان دوقلو ها، زندست هنوز؟  نی هم وش،یخواهرزن دار نیا نمیبب  -

 بوده. ات یادب ی ربازنشستهینژاد. دب  یمیست. اسمش فرحنازه عظ اره زنده  -

 با تعجب گفت  کارن

  ن؟ی نطوریبوده و االن خودشون ا  ریمادرشون دب  -
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 جواب داد  ماین

! خونهی. ماهان معمار  و باران هم داره حقوق م ستنین  ینطور یکه خودشون هم ا نجاستیجالب ا -
 ! لیوک شهیو م ره ی گیامسال ارشدشو م

 شد!  یدرشت تر نم  نیجمع از ا چشمان

 شد   کیبا اخم به لپ تاپ نزد شجاع

بچه ها   نایاحتماال ا ؟یز ی چ یندارن؟ خالف یسابقه ا چیستوده، ه نیارمان و حس  وش یدار نیا نمیبب  -
 رو کشوندن تو راه خالف 

 بگردم!   شتریب دی. باستمیمطمئن ن وشیواسه دار  یکه پاک  پاکه! ول نیحس  یسابقه  -

 *** 

 کردن!  لیهمشون که تحص یدی! دایخدا-

 زد  ینفس حرف م   کیبود و  دهیتختش دراز کش یبه شجاع کرد که رو  ینگاه کارن

چطور بود؟ ادم  نیولش کن امروز تمر نوی. ایزنیحرفو م نیهم یکه اومدم دار  یشجاع از وقت -
 ؟یدید یدیجد

 زد  یامروزش با محمد، لبخند نی تمر یاداور یاز  شجاع

اومده بود.  شهیکرد از کارم. ماهانم مثل هم فیتعر یل یمحمد خ نی. فقط ادمیند  ویدینه کس جد -
منم گفتم   ؟یکن ی م یرانداز یخوب ت نقدر یا یچطور  دی. پرسبوده  سیپل مییدا دنیفتم که مطمئنم فهم گ
 نی. اشناختشیم اوشینفر هست به اسم نازگل، س ه ی نیداده. بب ادمی یبوده از بچگ سیپل مییدا

واسه چهره   میاریب  ارویس دیهکره!امروز و فردا با ادیطرف فکر کنم منبع اطالعاتشونه. به احتمال ز 
 .ینگار 

خواند. امشب چهارشنبه بود و دوباره   یفرا م  نییآمد که بچه ها را به پا میشم یلحظه صدا نیا در
به جمع اضافه شده بود. حسام! به  یدیامشب عضو جد رفتند.   نییجمعشان جمع! از پله ها پا

 ینشسته بود و عکس ها نیزم یرو یگوشه ا میشد. شم  یم میشم  یهمسر قانون یهرحال به زود
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  نییشجاع و کارن به پا یداد. فاطمه و حسام هم دوره اش کرده بودند. وقت یگذشته اش را نشان م 
 کرد  شانیصدا  میشم دند،یپله ها رس

 ! دینی شماهم بب ن یایبچه ها ب -

نشستند و مشغول صحبت   یمبل  ینکرد اما کارن مودبانه درخواستش را رد کرد. رو ییاعتنا شجاع
 . دیجد ی فهی و کارن از سرباز وظ  گفتیو همکارانش م  مارستانیشدند. شجاع از ب

 .دیرس  یبه گوش م شهیبلندتر از هم میشم یصدا

.)با دستش با  ومدین کردم نهیبوز  نیالتماس ا ی. هرچرستانی جشن دوقلو ها بود. سال دوم دب  نجایا -
رفتم؛ اسمش باران بود. تازه داداش دوقلوشم اومد،  دمیجد   یاز دوستا یک یشجاع اشاره کرد!( منم با 

 بود  عیضا یل ی! هرچند خمیکه سه قلو هست میما گفت

اخم کرده   یکردند. شجاع اما حساب یاش م  یهم همراه هی. بقدنیبلند بلند شروع کرد به خند بعد
 شان بود. ی. عکس مربوط به هفده سالگدیکش رونی ب میشم  یبود. بلند شد و آلبوم را از دست ها

 کجان؟ سادنیکنارت وا یکه گفت ییاونا م؟یشم -

 !هو؟یواست مهم شد  ه؟یچ -

 ! میشم -

 ست. یجد  یکم هیمتوجه شود قض میبود تا شم  یزد، کاف میکه به شم یتشر 

 کرد. یان یر مفاطمه پا د  نیب نیا در

 !یشی م یعصبان نقدرینشده که ا یز ی اقا شجاع چ -

بلند شد   شی کرد اتش درونش را خاموش کند. کارن از جا یفرو برد و سع شی در موها یدست شجاع
 البوم را به دست شجاع داد و گفت  می. شمستادیو کنار شجاع ا

 . کنارشم داداش دوقلوشه.سادهیکه سمت راستم وا یهمون دختر  -

 د یبا دقت پرس کارن
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 بود؟  یاسمشون چ -

 باران و ماهان! -

نام باشد اما شباهت   نیبه هم انداختند. خب ممکن بود صدها دوقلو با ا  یو شجاع نگاه کارن
کنار حسام نشست.    نیزم یجو عوض شود رو نکهیا یماهان و باران داشتند. کارن برا نیبه ا یادیز

 کارن و فاطمه جا گرفت.  نیشان را بزرگ تر کرد و ب رهیشجاع هم دا

 د یبا لبخند پرس  شجاع

خواهر داشت. اسمشون  هیاورده بودن، اتفاقا  ضیمر ه یاخه امروز  ؟یبگ نایاز ا شتریب یکم ی شهیم -
 . دمیپرس نیماهان و باران بود واسه ا

  یاخالق پرحرف نیکه با شجاع داشت، هم ییشروع کرد به حرف زدن. از محدود شباهت ها میشم
که ماهان و باران در همان سال دوم  دندیفهم  میشم  یصحبت ها یشان بود. کارن و شجاع از ال

 به تهران امده بودند.  رازی از ش رستان،یدب

 د یپرس  دیبا شک و ترد فاطمه

 افتاده؟ یاتفاق  -

 گفت  یبا لبخند شجاع

 ست ین ی ز ی نه فاطمه جان. چ -

 .  دیرس  یبه نظر نم  یراض  یل یفاطمه خ اما

 *** 

بود، خواندن را متوقف کردند. کارن   دهیبه دستشان رس یکه به تازگ یاز دو بار خواندن ترانه ا بعد
 د یپرس

 ه؟ یداره! ترانه سراش ک  یقشنگ یچه ترانه  -

 شده بود انداخت.  پی تا یان ترانه ا یکه رو  یآچار  یبرگه   دایپارم
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 نوشته سپهر.  -

 را صاف کرد. شی صدا کارن

 اومدن. رازیکه ماهان و باران ستوده از ش میخب ما متوجه شد -

 سرش را تکان داد ماین

 دونمیزندان نرفته. و نم یآقا تو کار خالف بوده. ول نیآرمان. ا وشیدارم؛ در مورد دار ییزایچ هیمنم  -
نژاد  یم یکرده!...در مورد همسر و دختر مرحومش هم، اسم خانمش فروغ عظ یقاچاق م شونمیچرا؟! ا

 یهست  ی امهشناسن نکهینکردم. فقط ا دایدر موردشون پ یزخاصی آرمان. چ ی بوده و دخترشم هست
 !رازی صادره از ش

 گفت  یالی خیبا ب   دایپارم

مادرشون، فرحناز، هم   یعنیبودن؟ خب   رازیماهان و باران اولش ش  ی! مگه نگفتهیع یطب  زیچ هیخب -
 .رازهیفروغ هم اهل ش شهیخالشون که م جه یبوده! در نت  یراز یش

 که تا ان لحظه ساکت بود گفت  کارن

 کنه. یبهمون کمک م یل ی! مطمئنم اون شهر خرازهیهست داخل ش یهرچ -

 به کمرش زد و گفت   ینسبتا محکم ینشسته بود ضربه  مای که کنار ن شجاع

 کارت درسته! دستت درد کنه  یول دمید ادیبابا! من هکر ز ولیا -

 !یدار  اریاخت-

 کرد.  یپادگان، در مقابلشان حرکت م یبودند و ماهان، مثل فرمانده ها ستادهیا فیسالن به رد وسط

و بعد از اون ازتون ازمون  شهیآموزش ها داده م یاومده. همه  شیپ  یراتیتغ  هیخب دوستان.  -
 . دیکن یکار م یرانداز یکه ت هیروز نی امروز اخر دی! دقت کننیسر تمر دیبر دیتونی. حاال مشهیگرفته م
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سرشان   ی داشته باشند. ماهان هم طبق معمول باال ین ی بار، تمر نیآخر یپراکنده شدند و تا برا همه
  یاش را بررس یرانداز ی . داشت بدون حرف تدیماهان به او رس نکهیگذشت تا ا یقیرفت. دقا یرژه م

 تلفنش به صدا در امد  نکهیتا ا ستادیا یا قهی. چند دقکردیم

 جانم نازگل؟  -

را گوش   شی حرف ها ی هیخواست بق   یهمان نازگل معروف بود. م نیند. اشد  زیشجاع ت  یها گوش
 .ستادیدهد که محمد کنارش ا

 ! یچه کرده! پسر تو معرکه ا نی شجاع گل بب یبه به! اقا -

 . نظر لطفته!یمرس -

 داد.  یشلوارش هل م  ب یاش را درون ج ی. داشت گوش دیلحظه ماهان رس نیا در

 . امیم یلحظه برم. زود هیمحمد من  -

 . اطیح فرستمشونیکار بچه ها تمومه. م یباشه ول -

 بودند.   اطیبعد تمام بچه ها درحال استراحت درون ح یقیدقا

اخرش را   ینفس ها دیغروب بود و خورش  کیشد. نزد یقدم زدن، مشغول وارس یبهانه به  شجاع
  یم واریاز پشت د یمیمال ی. صداندازدیب  یرا نگاه یرانداز یگرفت پشت سالن ت  می. تصمدیکش یم

 چشمانش از تعجب باز ماند.  د،یکه رس واریبود! به پشت د یسازدهن یامد. بنظر صدا

شکل به چشم  یگرد یاسب سوار  نی! آن طرف تر، زموهیبزرگ بود از درختان م  یلیمساحت خ  کی
به  یی با حصارها یا رهیدا  نیزم نیاز ا یبزرگ. در گوشه ا یل یکوچک و نه خ یلی. نه خ خوردیم

توانست نوازنده  یم نمقطع نشده بود. اما هنوز ه یساز دهن  یصدا .شدیم  یدر آخر منته  یاصطبل
 هیتک  نیاطراف زم یخورد که به حصارها  یهنگام بود که چشمش به دختر  ن یکند. در ا دایاش را پ

 حصارها انداخته بود.   یو وزن خودرا رو ستادهیکنار او ا قای شد. حاال دق کی داده بود. به دختر نزد

 سالم! -

 شد.  ینم  دهیدر چهره اش د یترس  چگونهیکوتاه به او انداخت. جالب بود که ه  ینگاه دختر



 س یاوت

60 
 

 ؟ یز یخلوت مردمو به هم بر یعادت دار  -

 را باال انداخت و گفت  شی ابرو یتا کی شجاع

 ...؟ای  دیبود. شماهم تازه وارد هست یکنجکاو ی. از روخوامی عذر م -

 ؟ یشما فضول -

  شیو روبه رو دیبه باران  خوش صحبت نداشت. شجاع چرخ  یدختر، اصال شباهت نیقرار معلوم ا از
 .ستادیا

  ینداشت. شجاع اما پشت سر دختر را به خوب ن،یبه زم یدیبود و د ستادهیپشت به حصارها ا دختر
 کرد.  یرصد م 

 ی. گفتم که فقط واسه کنجکاوستمینه فضول ن -

 واسه کنجکاو...  -

. شجاع سرش  ستادیدستان شجاع، که باال امده و عالمت سکوت داشت ا دنیحرفش را با د ی ادامه
 زد  ادی. اشتباه نکرده بود! فرندیرا بب ن یرا خم کرد تا بتواند بهتر زم

 برو عقب!  -

کند. دختر را به ان طرف هل   یکه چه م دیکرد. شجاع نفهم  یاما، سرگردان به شجاع نگاه م دخترک
کنار سر بود و چشمانشان، غرق   قایفرود امده بود! دستانش دق دختر ی. رودیداد و خودش هم پر

با   شاسب و سوارکار  کیبلند شد و شجاع را به خود اورد!   یبی برخورد مه یصدا  نیب  نی! در اگریکدی
بلند، مربوط به برخوردش با حصارها بود.  یسرعت به حصارها برخورد کرده بود. و قطعا آن صدا

  یبود. اسب حصارها را شکانده بود. سوارش رو ستادهیدخترک ا ش،ی پ یقیکه دقا  ییهمانجا قایدق
برخواست.    یفرار کرد! شجاع به تند بی پشت حصارها افتاد و خودش به سمت باغ درختان س نیزم

که سنش به زور   زچثه،ی بود ر ی. پسر دیچ یپ  یاز درد به خود م نیزم  یرفت که رو  یبه طرف سوارکار 
زمان ماهان و   نیبود. در ا دهییگرا یرنگش، از درد به سرخ  یشی. چشمان مدی رس  یبه هجده سال م

. سپس همه  ستاد ی. دخترک از جا بلند شد و کنار ماهان ادندیاز راه رس  گریمحمد، به همراه چند نفر د
 د یپرس ینگران  شد! ماهان با  هوشی از درد ب نواینشستند. پسرک ب نی زم یکنار پسر رو
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 شده؟  یچ -

 آشکار گفت  یبا استرس محمد

 ست؟ یهمون پسر تازه وارده ن نیا -

 پاسخ داد یعصب  ماهان

 ؟ یرفته سوارکار  یاصال به چه اجازه ا -

 که تا ان لحظه ساکت بود گفت  دختر

 بود! سیاوت یپسره سفارش نیا -

 گفت  ادی با فر بای تقر ماهان

 بکن.  یکار  هی! گهید یسرت دکتر  ری خ. شجاع  ستی حرفا ن  نیحاال وقت ا-

 اخم کرد.  شجاع

 . نیاز کنارش بلند ش  -

کند. دستش را دور سر پسر گذاشت. بعد گردن،  دایاش را پ دهید بیآس یکرد تا اعضا یسع سپس
 ران ها و...  نه،یس یدست، قفسه  یاستخوان ها ،یکمربند شانه ا

 د یزد پرس یموج م  شی که استرس در صدا یدر حال  دختر

 شد؟  یچ -

خداروشکر به    ی. ولدهیچپش هم ضرب د یاستخون دست راستش شکسته. قوزک پا کنم،ی فکر م -
  هیمتخصص تا  شی پ نشی...در ضمن من جراحم نه دکتر ارتوپد، حتما ببردهینرس یادیز بیسرش آس 

 اسکن کامل بشه. 

دل دل کرد و سپس   ید. دخترک کم منتقل کنن مارستانیتشکر کردند و پسرک را بلند کردند تا ب همه
 گفت 
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 اسب بهم بخوره.  ینذاشت نکهیممنون دکتر...بخاطر ا  -

 سرش را تکان داد. شجاع

 رسا گفت  ی بودند. ماهان با صدا  ستادهیا اطیدر ح همه

 اومده بود.  شیپ ی مشکل  هی. کنمیم یو عذرخواه میداشت ری مقدار تاخ هیخب امروز  -

بود،   یکه مشخص بود کامال ذات  یبا دستش به همان دخترک جوان اشاره کرد. دختر با ناز  سپس
 تر شد و گفت  کینزد

بلد   وتریهست که کار با کامپ نجایا  یخوشبختم! خب کس  یل یباهاتون خ  ییسالم! من نازگلم. از اشنا -
 باشه؟ 

  نیشک ا ی . بست از آب در امدبود. حدسش در نیبا دقت دختر را برانداز کرد. نازگل معروف ا شجاع
 بود!  میدختر هکر ت

از   یکی اورند و نازگل، همه شان را جدا کرد و به  یسر در م وتریاز کامپ ییزهای گفتند چ ینفر  چند
 .وتربودی کوچک برد. احتماال کارگاه کامپ یسالن ها

. به خصوص که بعد دیبار یم شی از سر و رو یبود و خستگ دهیطول کش شهیاز هم  شتریامشب ب کار
نشسته بود و به  نی امده بود. در ماش نجایسره به ا  کیوقت خوردن ناهار را نداشت و   فتی از ش
  یخود حس م یرا رو ینگاه  ینیسنگ  یب یروزها به طرز عج  نیداد. ا یگوش م  یدلنواز چاووش یصدا

 نهییبود. از آ دهیرا ند چکسی تا به حال ه  یول کندی م  بشی تعق یمطمئن بود که کس بای کرد. تقر
خسته  .کرد   یجلوه م یکامال عاد زی پشت سرش بودند و همه چ نیبه عقب انداخت. چند ماش  ینگاه
راحت   ن،یپدال گاز گذاشت تا از شر آن نگاه سنگ یرا محکم تر رو  شیها، پا یموش و گربه باز  نیاز ا

 شود.

دادند. به اشپزخانه   یشب را نشان م ازدهی همه جا خاموش بود. عقربه ها ساعت  دیخانه که رس به

شجاع جان.   سالم》. میافتاد. دست خط شم  خچالی ی رو یرفت تا اب بنوشد و نگاهش به نوشته 
گاز   یتلفنت هم در دسترس نبود. غذا رو ؛یومدین میمنتظرت موند یعمو کاوه. هرچ یخونه  میما رفت

 《بخور. مواظف خودت باش. قل  تو! گذاشته گرم کن 



 س یاوت

63 
 

رو به رو   ی زد و به طرف اجاق گاز رفت. در قابلمه را باز کرد و با ماکارون  میشم یبه نوشته ها یلبخند
 الی خ یظهر بوده. ب یخوشمزه! مشخص بود که غذا برا یغذا نیا یداد برا  یجان م یشد. از بچگ

مشغول خوردن شد. اصال معتقد بود  زی م یو رو ختی را درون بشقاب ر خی یگرم کردن شد و غذا
 دارد. یسرد، طعم بهتر  ی  ماکارون 

 وقت!  هی ینترک -

 بشاش کارن رو به رو شد! یسرعت سرش را باال اورد و با چهره  با

 ! یبه بزرگ ترت سالم کن  یادنگرفتی تو هنوز  -

 مقابلش نشست.  یصندل  یجلو امد و رو کارن

 به رخم بکش!  ی! های سال بزرگ تر  کیخب حاال توام!  -

 تو؟!  یاومد یاصال چطور  -

 ؟یکرد کاریامروز چ نمیگرفتم. خب بگو بب دیاز مامانت کل  -

 لبش نشست.  یرو  یامروز، لبخند یاداور یاز  شجاع

 مطمئن شدم هکرشونه!  گهیچشمم به جمال نازگل خانمم روشن شد. د یامروزم خوب بود. راست -

بلند کامال تمام شد   یرشته  یزد و وقت یچشمک  دیکش یرا به باال م  یماکاران یکه رشته  یدرحال بعد
 گفت 

 خوشکلم بود!  -

 محکم به گردن شجاع زد! با ی تقر یاخم کرد. سپس بلند شد ضربه ا کارن

 که عادت کرده بود گفت  شجاع

باشه خودم زودتر دست به کار    نی! مطمئن باش اگه قرار بر ارشیخب حاال نگفتم که برو بگ -
 !یبرن تو فاز دفاع شخص  خوانی. فکر کنم ممیدار نی!... در ضمن فردا هم تمرشمیم

 شد و با اخم گفت  یچهره اش جد بعد
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روز   هی روز عصر  هی. فتی سر ش رمی! هر موقع دلم بخواد مهیشغل من چ نیا ست یاصال معلوم ن  -
 صبح!

 ع انداخت. اخم الود شجا یبه چهره    ینگاه کارن

برادر  سردار. وگرنه بدبخت   مارستانتونیب  سیرئ ی. حاال شانس اوردنهیخب برادر من کار تو هم -
 ! یبود

 ! چارهی. خنده هم داشت حال و روز شجاع بدنیهم شروع کرد به خند بعد

  نیا ناتیبود که در تمر یروز  نیداشتند. چهارم نیزد. امروز هم تمر  رونی ساعت هفت از خانه ب صبح
  یفقط مواقع خواب به خانه م بایکرد. مادرش نگران بود. شجاع تقر یشرکت م   بیو غر بیگروه عج 
زد، متوجه   رونی کوچه که ب چی! از پدیگذران  یم نی را در تمر گریو نصف د مارستانیروز را در ب  میامد. ن

از ان نداشت و   ینشان چیامد. چون ه یاز دستش بر نم یکار  چیه یکند. ول ی م بشیتعق  یشد کس
توهم زده! به محل  ادیبه علت فشار ز دیکرد. به قول خودش شا ینگاهش را حس م   ینیفقط سنگ

  ی زهاجا  ،یدرست و حساب  یبررس کیداد و بعد از  لی اش را تحو ی. طبق معمول گوشدیرس  نیتمر
 ورودش صادر شد. 

همراه   روزیکه د یی. شش نفر از اعضاستادندیبود ا یرزم   یکه مخصوص ورزش ها گرید یسالن در
 یکار حساب م نیهکرها را جدا از ا نکهیا یعنیحضور نداشتند.  نی نازگل رفته بودند، امروز در تمر

و در   هاز محمد نبود. خب کارش تمام شد ی. امروز خبر ستادند یکردند. بازهم مثل پادگان ها به خط ا
 . ستادیا شانیبود. ماهان روبه رو نجایا ی برد و ماهان همه کاره   یت به سر ماستراح

 . دیریبگ اد یخوب   دوارمی. امدمی م ادی  یخب بچه ها من بهتون دفاع شخص -

  اریاخت ی. ب دیرا شن یآن سازدهن یرفت، دوباره صدا ی م رونی داشت ب یتمام شده بود. وقت نیتمر
  چرینواخت. ول ینشسته و ساز م لچریو یکه پشت به او، رو یبه دختر  دیصدا را دنبال کرد و رس 

اصال مشخص   یبود. چهره   یدنج یکنار گل ها قرار داشت. در کل جا ب،یدرختان س یدختر روبه رو
 یپسرانه  یافتد، موها یرنگ، از سرش م   یکه شال صورت یو شجاع فقط توانست در لحظه ا نبود

بود. شجاع نگاه اخر را به  یو قهوه ا  یمشک نیما ب  یرنگ  شیقع موها. در واندیاش را بب یقهوه ا
 رفت.   رونی دختر انداخت و به طرف ب
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از پرستار ها روبه   یک یرفت که   رونی. از اتاق ب دیرا پوش شی لباس ها عیسر د، یکه رس  مارستانیب به
 سبز شد.  شیرو

 .ششونیپ نی ر برس هیدکترکاوشگر؟! استاد جهانپور کارتون دارن. گفتن که حتما  -

اتاق دکتر جهانپور شد. جهانپور از   یراه  ماران،یب یتکان داد و بعد از چک کردن همه  یسر  شجاع
که نصب  ییطال یدر اتاقش با تابلو یبرو داشت! رو  یلیبود و حرفش خ مارستانیب دانیسپ  شیر

 《یداخل  یفوق تخصص جراح جهانپور،》 خوردینوشته به چشم م نیشده بود، ا

 زد و بعد از کسب اجازه داخل شد  در

 سالم استاد -

  شیبلند کرد و به جوان روبه رو شیرو شیپ یسرش را از پرونده  دپوش،ی سپ  ی  دمویسپ رمردیپ
 دوخت 

 داخل  ای پسر. ب یبه! سالم اقاشجاع! خوش اومد -

  ،ی. پس از دست دادن و سالم و احوال پرسندیکنارش اشاره کرد تا شجاع بنش یبه مبل ها سپس
 نشست  یقهوه ا یمبل ها یشجاع رو

 خب. غرض از مزاحمت اقا شجاع...  -

 . دیاستاد! مراحم هیچه حرف نیا -

.  میبر دیبا گهید یاز همکارا یلی. من و خسیمهم هست انگل ناریسم هیفردا پس فردا  نیممنون! بب  -
.  مینداره که بمون یراه چیو ه مارستانیب ستنیاز استادا ن یل یاومده اخه خ شی پ یبد  طیواقعا شرا
  ناشوناش طی که با مح خوامی. مرسنی م دیجد یپس فردا صبح، انترن ها ،یبکش یزحمت هیخواستم 

 هم ازشون کار بکش! یکمی. هی اول  یزایچ  نیهم یکن

   ؟یارشد هستن اونا چ یدنتایام! رز یفقط...من سال دوم ستین  یچشم استاد مشکل -

  ینکرده اتفاق  ینکرده، خدا یها هستن! در ضمن اگه خدا یجراح  ریاونا هم درگ یپسرم. ول  دونمیم -
 گفتم مارستانیب  سی! به رئ یکن ی اجازه گرفتم که جراح   ،یافتاد، که مجبور شد



 س یاوت

66 
 

 تمام بدنش را در بر گرفت  تعجب

 من تازه...  ن؟ی کن ی م یاستاد؟! شوخ -

از   یلیعمل؟ فقط چون خ یبر  یه بخوا بشه ک یچ خوادی ! درضمن مگه میسال دوم دونمیبله بله م -
 ! گهیشرط عقله د اطمی. احتهیخال یلی خ مارستانی ب ان،یب خوانیمتخصص ها هم م

 فتد؟ی نبودند ب دیکه اسات  یسه روز  نیدر ا خواستیم  یقانع شده بود. مگر چه اتفاق شجاع

  یکه الک یقشنگ ثابت کن خوامینه؟ م گهید ی! مراقب هستزنهی شور م یکمی فقط اقاشجاع دلم  -
 من! یسوگل ینشد

  یگفتند شجاع سوگل  یم مارستانیب  یگفت. همه  ی. راست مدنیشروع کرد به بلند بلند خند بعدش
 باشد.  مارانیب  یبرگشت تا منج فتشیاز دکتر به ش یدکتر جهانپور است! بعد از خداحافظ

خواب راحت    کی خواست،یکه م  یز یدوازده ساعته، تنها چ فتیش  کیبعد از  هفت صبح بود. ساعت
حاضر   س،ی باند اوت یدفاع شخص  نیدر تمر گر،یرا نداشت که دو ساعت د نیا  یبود و اصال حوصله 

 شود.

. بعد هم تلفنش را  دیایب تواندینم  نکهیبر ا یبه ماهان فرستاد مبن  یامی را که عوض کرد، پ روپوشش
بود. وارد اتاق خودش شد و تنها با در   قهیدق یساعت هفت و س دیخاموش کرد. به خانه که رس

 . دیخواب او را به اغوش کش قهیدر تخت فرود امد. در کمتر از پنج دق راهنش،یاوردن پ

 داد یرا نم دنیاجازه خواب  میبلند شم یساعت چند است اما صدا دانستینم

 م یناهار بخور میخوایم ای ! پاشو بیخواب یما ه چقدر  -

دستش را  میکنار رفت. همانطور به چشمان بسته دستش را بلند کرد تا شم  شی همزمان پتو از رو و
  دیدر دستش قرار گرفت اورا محکم کش میدست شم نکهی هم یو کمک کند تا از جا بلند شود. ول  ردیبگ

 تخت خواب افتاد. یکنارش رو میو شم

 ول کن. گمیهرکول خان؟ ولم کن...اه م یکنیم  کاری چ یه -
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.  دیکش میشم یبدون بازکردن چشمانش دستش را باقدرت در موها یحرف و حت  یبدون ذره ا شجاع
فرار کرد! گرسنه بود اما حاضر نبود از خوابش دست بکشد. پس  عیهم سر میو بعد اورا رها کرد. شم 

 ! دیدوباره خواب

  دایدست برد و تلفنش را پ بود! و سکوت خانه را فرا گرفته بود. کی خواب که بلند شد هوا کامال تار از
و  را کارن  تی ها روبه رو شد. اکثر  امی از تماس ها و پ یمی با حجم عظ ،یکرد. بعد از روشن کردن گوش

حاضر   نی سر تمر امروزداشته و ماهان هم نگران بوده که چرا  یماهان فرستاده بودند. کارن کار مهم 
شود،   یجلسه اش م   نیکه همان اخر یجلسه دفاع شخص نیگفته بود سوم  نی نشده است. همچن

ند و  را از نظر گذرا قهیشود. شجاع ساعت را نگاه کرد. عدد سه و هفده دق یامروز بعدازظهر برگزار م 
  یمشک لونیزش افتاد و نا یبود. نگاهش به م دهیچند روز خواب  نی. به جبران تمام ادیبرق از سرش پر

  یکل یبررس کیچند روز به دست اورده بودند. بعد از  ن یبود که در ا  یان بود. اطالعات یکه رو یرنگ
شد. هنوز نوبت   رونی ب  یگرفت و پس از خواندن نمازصبح، راه یپرونده، دوش مختصر  یرو گرید
که   یا قهی چهل وپنچ دق اساعت ت مین  یبخرد. ط مینشده بود پس رفت تا نان تازه و حل فتشیش

 نیمچ ا دی . بااوردی خودش ن یکرد اما به رو یرا احساس م   ینگاه ین یبود، دائما سنگ دیمشغول خر
را  شیخودش هم سهم غذا نکهیر آشپزخانه گذاشت وبعد از ا و نان را د میگرفت. حل یشخص را م

 ترک کرد. مارستانیخورد، خانه را به مقصد ب

اش او را خوش لباس   یشمی  نینداشت اما شلوار ج  یخاص یروپوش جلوه   ریز  دشیسف  راهنیپ
که پزشکان فوق   یچندروز  نی. در اندیای ب مارستانیکرده بود. امروز قرار بود ساعت ده انترن ها به ب

  یکم شی شده بود. بعد از تمام شدن کارها شتریب یل یفشارکارها خ ستند،یتخصص و متخصص ن 
 یرخ م  یچه اتفاق سیباند اوت نیکه امروزعصر، سر تمر کردی فکر م نیاستراحت کرد. داشت به ا

به  مارستانیتمام ب یبلند شد! در آن  مارستانیب  رخطریآژ یافکاربود که ناگهان صدا نیدهد؟ در هم
 انداز شد.  نیطن مارستان،یب  سی رئ یلحظه صدا نیتکاپو افتاد. در ا

تصادف بزرگ   هی. دیو خوب گوش بد  دیو پرسنل! لطفا اروم باش یپزشکا، پرستارا و تمام کادر درمان -
  تونهینم گهیبه محل حادثه د مارستانیب  نیتر کی! نزدادهیز  یلیاتفاق افتاده و تعداد مصدوم ها خ 

و   ستین مساعد ادی! حالشون زنجایا ارنی م مارویتا ب  یحدود س یز یکنه و االن دارن چ رشی پذ ماریب
به  یادی اشه تعداد زاماده ب ی. بخش جراح دیتک تک تون کارتون رو درست انجام بد خوامیاالن م
 ! دیو خودتونو ثابت کن  دیموفق باش دوارمیدارن. ام ازی ن یجراح 
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  یم ی. اکثرًا به بخش جراحدندی آمبوالنس ها رس نیبعد اول  یقیکادر در رفت و امد بودند. دقا تمام
در   بود. میبرد. اوضاع وخ  یمغز م یرا به بخش جراح   ماریکه با سرعت ب  دیرفتتند. شجاع، آراد را د

 از پرستاران شجاع را صدا کرد  یکی  نیب نیا

 رو پشت بوم.  میبر نیای ! شما بارنیم ضویمر هیکوپتر  یدکتر کاوشگر! دارن با هل -

سرش را تکان داد و کارش را به همکارش سپرد. با سرعت خودشان را به پشت بام رساندند. و   شجاع
بالگرد، موها و روپوششان را به رقص در اورد. با نشستن  یز پره هاحاصل ا ی بعد باد ها قهیچنددق

از تخت   شتری که ب یز یشدند. چ کیرا از داخلش در اوردند. شجاع و پرستار به تخت نزد  یبالگرد، تخت
اش، در باد   ی بلند پرکالغ یبود که موها یکرد، دخترجوان  یجلب توجه م مار یو صورت ناجور ب   یخون
  کینرگس داشت. دختر  هیشب  ییشده بود. عطرش، بو ی خون قاط یر دختر با بوعط  ی! بودیرقص یم

نشسته بود! به  ضی مر یبود. در واقع رو  ماریطرف راست ب گرید یو زانو ماری طرف چپ ب شیزانو
  کطرفیبود.  ماریب  یوارد نشود. شجاع نگاهش فقط به چهره   ماری به ب یفشار  چگونهیکه ه یطور 

و اخر تخت را   دندیهم رس گریدو پرستار د انیم نیتخت را. در ا گریتخت را گرفت و پرستار طرف د
 دیزد دختر از کارکنان اورژانس است، پرس یگرفتند. شجاع چون حدس م

 ؟ یشرح حال عموم -

 تند جواب داد دختر

تنفسش هم  داره. یداخل یز ینرمال شده! خون ر ی و سه ساله. فشارخونش با سخت ی خانم  س -
 !..فهیضع

 د یادامه دهد که شجاع با تعجب پرس خواستیم دختر

 که... یز ی خونر هیفشارخونش نرماله واسه  ؟یداخل یز ی خون ر -

 بود خورد!  ماریدست دختر که در شکم ب دن یحرفش را با د هیبق

 رو کنترل کنم دستتو بکش! یز یخونر دیدستت چرا داخل شکمشه؟ با ؟یکنیم  کاری چ یه -

 رو کنترل کردم! یز یخونر -

 ! ؟یچطور  -
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 ! هی زیرو محل خونر قایانگشت اشاره ام؛ االن دق -

افشان  یشد با تعجب به موها یکه رد م  یاواسط راهرو بودند. هرکس دند،یمکالمه که رس ینجایا به
است، سرش را با شدت   یز ی محل خونر یکه دست دختر رو نیا دنیکرد. شجاع با شن یدختر نگاه م

که  یز یو اعتمادبنفس بود. چ تیرنگش، پر از قاطع  ی. چشمان زغالندیدختر را بب  یباال گرفت تا چهره 
دخترکارش را بلد بود!   نیشوند. ا رهی را به چشمان هم خ یا هیهم شجاع هم دختر را وادار کرد چندثان 

پزشکان و پرستاران جوان. با   دنی شده بود د یشجاع عاد ینداشت اما برا یاد یدخترک سن وسال ز
 د یتعجب پرس

 ؟ یسال چندم -

 سال چندمم؟  یچ -

 دنت یرز -

 اش را گرد کرد  یمشک  ی هیعنب دختر

 ! ستمی من هنوز انترن هم ن -

 زد ادیفر  بایبار شجاع تقر نیا

 !!؟؟یچ -

امد. اول   رونی پرستار از اتاق ب کیبودند. منتظر جراح بود که  ستادهیاتاق عمل ا یروبه رو  قایدق حاال
 تخت چشمانش گشاد شد. یرو ی دختر  دنیاز همه با د

 !م؟یکن کاری. چ کننیها هم دارن عمل م  دنتیرز یاصال جراح نداره! االن حت نجایدکتر ا -

گرفت. بالفاصله به   یشدن جراح زمان م دای. تا پ میماروخیخطرناک بود و اوضاع ب  یل یخ  تیوضع
 بلند گفت  یآب رفت و دستانش را شست. همزمان با صدا یرهای طرف ش

 ! دمیاتاق عمل. خودم انجامش م نیببر  مارویخانم پرستار! ب-

 خانم؟!  نی چشم دکتر. فقط با ا -
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 را گرفته بود. یز یخونر یبود که با دستش جلو  یدختر  منظورش

 بره.  تونهیخودم اومدم م یاتاق عمل. وقت  ادی ب دیامادش کن  -

 پرستار بلند شد  یصدا

 ؟ یز ی چ ی؟روسر یشما شال ندار  یخانم -

 مصدوم. هیسر حادثه شالمو در اوردم واسه  دمیرس ینه! وقت -

بار در اتاق عمل، به    نیاول یبرا ی خودش شد و وقت  ی. مشغول کارهادیحرفش را نشن ی هیبق  شجاع
که  دیعنوان جراح حاضر شد. دستان همراه با دستکشش را هم باال نگه داشته بود . دخترجوان را د

اتاق عمل، درشت شده به دست  یاتاق عمل پنهان کرده و چشمان تمام اعضا رکالهی را ز شیموها
 .  خواندندیم انهو یگرفته بود! احتماال او را د یجا  ماریدر شکم ب قایبود که دق یدختر 

 تخت رساند.  یخودش را به باال شجاع

 ...دو...سه!کی. با شمارش من نی دستتون را بردار نی تون یخانم هر وقت که من گفتم م -

  یجراح   نیسالم به در برد تا شجاع بتواند اول مارجانی خوشبختانه ب یبود. ول  ییطاقت فرسا عمل
 یبود، پرستار  شیو مشغول شستن دست ها. کارش که تمام شده بود ردی مستقلش را جشن بگ

درست صحبت کند. آب دهانش را   توانستیزد و نم  یخودش را به او رساند. نفس نفس م مهیسراس
 قورت داد 

 خواد! یکمک م یاتاق عمل، دکترمحمد میبر  ایدکتر؟ ب -

 .ستیاصال خوب ن  ماریشجاع حال ب  بدو

ارشد   دنتیرز یرفتند. محمد یبه اتاق عمل دکترمحمد  یادیسرش را تکان داد و با سرعت ز شجاع
 بود.

دستان  نیا  ایکرد که خودش هم شک کرده بود ا یم یدستانش چنان هنرمند  مارهم،یب  نیعمل ا در
 متعلق به خودش است؟!
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  یس زد شال براافتاد که غرق خون بود. حد  یچشمش به شال خاکستر  رفت،ی م رونی داشت ب یوقت
جا داد و با    کی پالست کیخنده اش گرفت. شال را درون  وانهیاست. از لفظ دخترد وانهیهمان دخترد

 توجهش را جلب کرد.  ییبرد. طول راهرو را قدم زد که سروصدا رونی خود به ب

 خواهر من.  ی! اشتباه گرفترانهیا نجایچه وضعشه! ا نیخانم ا -

 ! نیستیشده؟ چرا متوجه ن بگم شالم گم یمن به چه زبون  -

 کرد!  یکه داشت مواخذه اش م یار یبه همان دختر و کمک به  دیصدا را دنبال کرد و رس شجاع

 . ستادی. جلوتر رفت و کنار دختر اشناختیرا م اریبه کمک

  مارویب هیواسه  یز یخونر یاشنا هستن. شالشون رو هم گذاشته بودن که جلو شونیا یع یخانم شف -
 ! رنیبگ

 را باال گرفت  یشال خون  یکه حاو یپالستک  سپس

 به تته پته افتاد  انسالیم خانم

 خانم...  ن یا دونستمی! من نمدی دکتر ببخش یا  وا اقا -

 . ربدنیگ انیپا کن که االن ندست و  یز یچ هیبگرد واسشون  زحمتیفقط ب  ،یع یولش کن خانم شف  -

. هواهم که گرمه و دمیم لیبهشون تحو  زیتر و تم  شورمیم  برمی من، م نیشالو بد نیچشم. شما ا -
 .شهیخشک م  یزود ،یافتاب

 گفت   دیرس  یبنظر م  یلحظه دختر که عصب نیا در

 . نیدستتون درد نکنه! خودتون رو تو زحمت ننداز خوادینم -

 با لبخند گفت  یع یشف خانم

 ! یچه زحمت زمی نه عز -

 که... دیهست، لطف کن  هیشال هد نی...ازهی فقط چ -
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 چشم حواسم هست! -

.  دیشجاع به طرف دختر چرخ رفت و شجاع به همراه دخترجوان، در راهرو ماندند.  یع یشف خانم
 زده بود.  رونی اله اتاق عمل بک  ری بلندش از ز یموها

  نقدری که ا دی. نبای! خطر کردرهی بم  ماریممکن بود ب  ی دونی! م؟یبود که انجام داد یچه کار  نیا -
 ی احمقانه بزن یکارا نیراحت دست به ا

و ارام ارام   ستادیبا تعجب نظاره گر شجاع بود، نفس گرفت تا جوابش را بدهد که شجاع نا دختر
 که رفته بود برگشت و گفت  یشروع به حرکت کرد. کم

 درضمن...کارت خوب بود! -

 کرد.   شی حرف ها ی مهیرا هم ضم  ییبای چشمک ز و

 . دنیم ری بهت گ انیاالن م ای باهام ب -

 گفت  سرکش چموش، با لجاجت دخترک

 منه! یمنم و موها نجایا ی! چه وضعشه. انگار تموم مشکالامینم -

. دختراما با لجاجت  فتدیراه رفته را برگشت و بدون تعلل، با دستش اشاره کرد که دختر راه ب  شجاع
فرو برد و نفسش را با صدا   شی سرحرفش مانده بود. شجاع طبق عادتش، دستش را درون موها

 ام کرد وگفت را ار شیداد. صدا رونیب

هم  یدخترجون! من االن دوتا عمل انجام دادم و به شدت خستم! اعصاب درست و حساب  نیبب  -
 . فتیواسم نمونده. حاال راه ب 

 حرکت کرد. شجاع هم به سرعتش افزود تا جلوتر از او حرکت کند.    ظیغل یاخم  دختربا 

 اش را در اورد.   یکمدش را باز کرد و کاله کپ مشکل  در

 سرتون. نیبزار نویبعد ا د یموهاتونو کامل جمع کن دیتونی. م دییبفرما -

 کند.  یشد و در کمد را بست. شجاع سرش را باالگرفت تا نگاهش با نگاه او تالق ک ینزد دختر
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 ن؟ یکن یبهم کمک م نیچرا دار -

 !خواد؟یم لیمگه کمک کردن هم دل-

  یتوقع  چیه یبود که ب  یی. از ان دسته ادم هایشرط  یایدن نیافرق داشت با  یل یشجاع، خ یایدن
 مهربانند! 

  یبار دوم، صدا یبرا د،یرس  رونی ب  شیکه پا نیرفت. هم  رونی را به دست دختر داد و از اتاق ب کاله
 . دیچی در راهرو پ مارستانی ب سی رئ

نفر   کیبود! فقط دونفر جونشون رو از دست دادن.  ی! کارتون عالدیلطفا همه توجه کن  یکادر درمان -
 .کنمیهم نبودن. بهتون افتخار م  دی. خصوصا که اساتهیخوب   یلیامار خ  نیهم وارد کما شد! ا

 گوش ها را به لرزه در اورد. یو سوت، پرده  غیدست و ج  یصدا ش،یحرف ها  افتنی انی پا با

دل کنده بودند. سروکله زدن دوساعته با   مارستانیب بود. خبرنگارها تازه از ستادهیدر اورژانس ا شجاع
شد. شجاع   کیبه او نزد مارستانیب  سیلحظه رئ  نیخسته کرده بود. در ا یان ها، شجاع را حساب 

  شی ابرو سردار شی بود که مبادا پ نیبترسد، فقط نگران ا  سی از رئ نکهیخودش را جمع و جور کرد. نه ا
 د. برادر سردار بو  س،یبرود! چون که رئ 

 ! یسالم دکتر صابر  -

 نه؟!  یسالم! امروز عمل کرد  -

 جا خورد.  یکم  س،یاز لحن خشن رئ  شجاع

 افتاده؟!  یاستاد جهانپور گفتن که باهاتون صحبت کردن. مگه اتفاق یعنیبله دکتر.  -

 بلند گفت  یبا صدا سی رئ

 اتفاق؟! معلومه که اتفاق افتاده!  -

 د یشجاع را در اغوش کش عیسر  یل یحرکت خ کیدر  و

 .کنمی ! بهت افتخار میپسر کارت حرف نداره. دوتا عمل موفق داشت -
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نه  یبود،در فاصله ا  سیکه در اغوش رئ  نطوریشجاع شکل گرفت. هم  یلب ها یرو یکم لبخند کم
 بود.   نشانیهم ب  وانهیکه اتفاقا همان دخترد دیچندان دور، چند دختروپسر جوان را د

 به جمع چندنفره کرد.  یو اشاره ا دیکش  رونیاز اغوشش ب شجاع را  سی رئ

  شی پ انی! دکترجهانپور گفت که قراره بگهیشد د ینجور یکه ا انی. قرار بود امروز ب دنیانترن ها جد -
 تو.

 راحت باشه. التونیخ  ستی ن  یبله گفتن. مشکل  -

 ینگاهشان م شیبایرا بهتر نگاه کنند. شجاع با لبخند ز شانیشدند تا راهنما کی جوان نزد یها انترن
 کرد.

. اول از همه اسم و میرو باهم بگذرون یچند مدت هیقراره  سالم بچه ها! من شجاع کاوشگر هستم. -
 .دیاز کدوم دانشگاه اومد  نکه یو ا  دیسنتون رو بگ

نفر همان دختر   نید. اخرکردند و شجاع با لبخند سر تکان دا یخودشان را معرف   یکی  یکی ها  بچه
 گستاخ بود.

 اومدم.  یسالمه و از بهشت  کیو   ستیسپهر. ب  یهست-

 

 ...دینبود با یخوب   تیاورده بودن اصال وضع ضیتا مر  یشد باور کن امروز س  ریمحمد شرمنده د -

 . کارت درسته شجاع! دم ید ونیزیخب پسر باشه. اروم باش! از تلو -

 . دیبدقول جلوه نشده، خند نکهیخوشحال از ا شجاع

 گفت  محمد

 ؟ یومدیچرا ن  روزیشده. د یکفر  یکه ماهان حساب میبر ایخب حاال ولش کن. ب  -

 . امیبودم، بعدش حالم بد شد نتونستم ب فتی که ش روزمید -
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 کیشجاع ماهان را برد تا نشان دهد  نکهی. فقط افتادی ن  یاتفاق خاص  یدفاع شخص نیتمر یط در
 کم نکرده است. شی از مهارت ها یز ی چ بت،یجلسه غ

کرد و راه  یشد، شجاع از ماهان و محمد،خداحافظ  ی تر م کیبود و هوا لحظه به لحظه تار غروب
او را از   ،یسازدهن  یرفت که مثل همان روز، صدا یرا م رخودشی گرفت. داشت مس شیخود را در پ 

ساز   لچرش،یو یکه پشت به او، رو  دیرس یحال خودش دور کرد! صدا را دنبال کرد و بازهم به دخترک
سوزناک سازش بود، که  یشد. دختر اما چنان غرق صدا کی به دختر نزد یکنجکاو ینواخت. از رو یم

شد. دختر   رهیدختر، خ  یبلند و صورت  یو به روسر  ستادیمتوجه حضور شجاع نشد. پشت سرش ا
 نواختنش را ادامه نداد. 

 ! یزنی خوشکل ساز م  یل یخ -

داد  یچهره اش را نشان نم ک،یتار یاز ترس در صورتش نبود. هوا یجب برگشت. اما اثر با تع دختر
 زد.  یهم چشم را م ی ک یتار ن یاش، در هم ی اما برق چشمان زمرد

 ممنون! -

  بایتقر یدختر با فاصله ا یبچرخد. روبه رو  ت،یتر رفت تا دختر مجبور نباشد با ان وضع  کینزد شجاع
 مهر داشت!  یلیدخترجوان، خ نیشد. اخم   شیزانوها  یرو اد،یز

فرود امد،    ش یکنار پا قایکه دق یو بعد از آن گلوله ا   ،یکی شل  یخواست تا صحبت کند که صدا شجاع
  یبیخواست به او اس ی. نمستادیزده کرد. با استرس بلند شد و پشت به دختر ا  جانیاو را به شدت ه

چرخاند.  عیرفت و دختر را سر  چری بود. شجاع به طرف ول  بیاز وسط درختان س کیبرسد. شل 
 دختر را از مهلکه نجات بدهد.  خواستیم

 ! ؟یکنیم  کاری چ یه -

 ی شی! االن آبکش مسی معلوم ن -

 !گمی...صبرکن بهت م شناسمیصبر کن! صبر کن! اونو م -

 . زدی . دختر نفس نفس مستادیا شجاع

 ! یکرد تا تو بر  کیشه! شل ک یبه من نزد یاون دوست نداره کس  -
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 !!؟یک -

است. والبته پر مهارت!  وانهیشک د  یب  رانداز،یت نیا دی شیشجاع! با خود اند ی کنار پا یکی شل  دوباره
 داد زد  توانستیکه م ییصدا  نیبا بلندتر دختر بلند شد.  یصدا

 رفت.    یبا من نداره! داشت م  یبرگرد جادوگر! نگران نباش کار  -

بود!   زیپر از سوپرا شهیهم  نجایبه رفتن گرفت. ا  میبا چشم ابرو به شجاع اشاره کرد. شجاع تصم و
نه،   ایوجود داشته است  ایکه شک کرد ا یحدود چند لحظه، به طور  یز یشد، چ  یکه دور م یهنگام

شده بود! با خودش   رهیدرختان، به او خ یپوش افتاد، که از ال یتماما مشک  یچشمش به شخص 
 کرد  زمهمز

 جادوگر! -

 *** 

و   دیکش نیی . دست بلند کرد و شجاع را از گردن پاستادی ا شی جلو یمادرش با تند د، یخانه که رس به
 . سپس با بغض گفت دیسرش را بوس

 مادر! کنمیپسرم! بهت افتخار م  نیافر -

به شانه   یمبل که نشست، پدرش کنارش جا خوش کرد و دست یزد. رو تیاز سر رضا یلبخند شجاع
 د یاش کش

 !یامروز گفتن عمل موفق کرد یکارت خوب بود. عشق کردم وقت شجاع! یبزرگ شد -

 خوشحال باشد. نقدریپزشک بازنشسته بود و حق داشت که ا رضا،یعل

  یم  یشوخ  یبود، کل یعاد اگر در مواقع دیشده بود. شا  یاز خوش  زی پدر و مادرش، لبر یها فیتعر از
 همان مبل خوابش برد! یخسته بود که رو یکرد اما االن به قدر 

را دعوت نکرده بودند.  یادیز ت یشد. مراسم در محضر بود. جمع  یبرگزار م  م یمراسم عقد شم امروز
. دو دختر  دیساب  یسرشان قند م   یگرفتند و فاطمه با شوق و ذوق، باال یکنار هم جا م،یحسام و شم 

 یبا اجازه  ، بار سوم یکه برا میسرشان نگه داشته بودند. شم یحسام، پارچه را باال لیوان هم از فامج
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  غیصلوات بلند شد. و بعد از آن بالفاصله دست و ج  یبزرگ ترها، بله را داد، صدا ی هیپدر و مادر و بق
 بود، سرش را در گوشش اورد و گفت  ستادهیکارن که کنارش ا اد،یز یسر و صدا نیو سوت! در ا

 برم.  دی. از اداره زنگ زدن بامیکادوشون رو بد میبر  ایب -

 هیرا به حسام هد یسرش را تکان داد و بعد از پدر و مادر خودش و پدر و مادر حسام، ساعت  شجاع
گره خورد،  میچشمانش را نگاه شم یبست. وقت   میرا، دور مچ شم ییطال فیداد و دستبند ظر

کرد. خواهرش عروس شده بود!  یپر از اشک شد. شجاع هم بغض کوچک می فاصله چشمان شمبال
 حسام فرو برد   وشسرش را در گ

. یزناز ی تک دختر خونوادست و عز مینکن. شم مونم ی خواهرمو سپردم دستت اقا حسام. پش -
 مراعاتشو بکن. 

 چشمانش را بست  نانی با اطم  حسام

 سه منم هست!وا زه،ی همونقدر که واسه شما عز -

 د یرا بوس  میشم  یشانی زد و پ یلبخند شجاع

 جغله!  یبزرگ شد -

شد.  کیشد! شجاع که عقب رفت، بالفاصله کارن نزد شترینکرد. فقط بغضش ب یلج باز  نباریا میشم
 که حسام هم بشنود گفت  یبه طور  م،یرا که داد، رو به شم  شانیها هیهد

 .  زدلمیعز ی ! خوشبخت بش میشم  یو هست یمثل خواهر نداشتم بود شهیهم -

 با حسام که دوست چندساله اش بود دست داد و گفت  سپس

 ! یبا من طرف یاز گل نازک تر بهش بگ -

  یکرد، شجاع و فاطمه، به هم زل زده بودند. ب یکه کارن با عروس و داماد صحبت م یفاصله ا در
  باتریکرده است. ز ری صورتش، چقدر تغ  یرو شیذره ارا کی! شجاع با خود فکر کرد که با ان لیدل

است،   رهی خ یی و به جا ستین نجایشد. متوجه شد حواس شجاع ا کیشده بود. کارن به شجاع نزد
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را   یارتباط چشم نیبه خود امد. سرخ شد و ا عتریبه فاطمه. فاطمه سر دینگاهش را گرفت تا رس در
 کارن شد. طنتیداد و متوجه چشمان پر از ش  یکار، شجاع هم سرش را تکان  نیقطع کرد. با ا

 !؟ یکن یها؟ چته نگاه م -

 گفت  یبا لبخند مرموز  کارن

 !یچ یه -

 نگام نکنا! انگار مجرم گرفته! ینطور یا نیبب -

 اداره شد.  ی  راه  ،یو عذرخواه یداحافظ و پس از خ دیخند  یبار کم  نیا کارن

نداشت، احترام نگذاشت. فقط   ی خواسته بودش. وارد اتاق شد و چون لباس نظام ،یاحمد سرهنگ
 خم کرد. به حرمت بزرگ تر بودن سرهنگ  یسرش را کم

 !دیجاو  ایب -

 . در خدمتم نمیسالم قربان! خواسته بود -

 . نمیبب نیبش. یسالم! نه پسر فقط چند روزه گزارش نداد -

 مبل نشست و شروع کرد یرو کارن

 مراسم عقد دخترعموم بودم.  ری. درگکنمی م یعذرخواه -

دانست رابطه شان چقدر   یم یبود. اخر چه کس   بیعج  یگفت دختر دوست پدرم، کم یاگر م قطعا
 کند؟  یداشتن نم یبا نسبت خون یاست که فرق کینزد

 !یعمو نداشت ادیم ادمیکه  یی! تا اونجای. مبارک باشه! راستیبسالمت -

 ممنون. بله عمو ندارم!منظورم دختر  دوست پدرم بود. همون خواهر سرگرد کاوشگر! یل یخ -

 تکان داد.  یسر  سرهنگ

 خب. منتظرم  -
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  یقبل  ات یسه عمل نی. مامورمیروبه رو شد یدیسرگردکاوشگر، با افراد جد یقربان با نفوذ چند هفته ا -
بود.   یعی طب  زی که همه سابقه دارن و چ میها، متوجه شد یکرده بودن و با بررس  ییرو شناسا  یکسان
  لیو البته تحص قهساب یکامال ب  م،یکرد ییکه شناسا ی!... افرادمیبرخورد یجالب  یزهایاالن به چ یول

 مورد!  هیخانواده هاشون. البته به جز   یکرده هستن. حت

 بهم بده! نایجالب شد. اطالعات ا  -

بزرگ.   یشخص نیاول، ماهان و باران ستوده بودن. دوقلو هستن و مالکان اون زم  یچشم! نفرها -
خونده. درضمن،   یحقوق! ماهان ستوده هم معمار  یسال اخر رشته  یباران ستوده متاهل و دانشجو

ش پاک  سابقه  نکهی. فقط شغلش و امیندار یادی اطالعات ز نیمحمد خرسند؛از ا یعنیشوهر باران، 
  یاطالعات نمی. متاسفانه از امیبود به اسم نازگل. هکر ت یشد، خانم  ییکه شناسا ی! نفر بعدپاک
 ... ارنیتا پس فردا امار نازگل رو در م  تای. نهاکننی . فعال بچه ها دارن روش کار ممیندار

 *** 

شد. از آسانسور استفاده کرد تا خودش را به اتاق   یخلوت تر م مارستانیوقت شب، ب نیادر  معموال
 بود. دهیبه اتمام رس  روزید ناریدکترجهانپور برساند. سم

بالفاصله بلند شد. فرصت سالم را به او نداد و به اغوشش  دنش،یاتاق که شد، جهانپور با د وارد
 !دیکش

 ! یینجای. خوشحالم که ای! تو خارق العاده ایتونیگفتم م یدید -

 دکتر گفت  یها فیاز تعر یناش یبا خوشحال  شجاع

 !نیمنم خوشحالم که شما استادم هست-

 نشستند یصندل یامدند و رد رونی اغوش هم ب از

 چطور بود؟ ناری خب سم -

اونور چند تا مورد داشتن که   ی. پزشکادتریمغزو اعصاب مف یبخش جراح  یبرا یخوب بود! ول -
 رو کامال درمان کنن!   زایچ نجوریافراد، بخاطر تصادفات و ا یتونستن فلج 



 س یاوت

80 
 

 خوبه! یل یخ -

 کرده باشم. یعرض ادب  خواستمیدکتر وقتتون رو هم گرفتم. فقط م دیبلند شد. ببخش  شیجا از

  یرا دوست نداشت! وارد که م  نجایقرار گرفت. ا یبخش ی راهرو گذشت و به طور ناخواسته، روبه رو از
عمر   کیکند!  هیعمر گر کی یخواست به اندازه   یادم دلش م نجایکرد! ا یبغض خفه ات م  ،یشد

 ! یعمر کودکان سرطان یکوتاه، مثال اندازه 

را   یاول، پزشک خانم  یوارد شد. در لحظه  یکنجکاو  یامد. از رو یم نشانی ری ش یخنده ها یصدا
کودک   ست یحدود ب یز یاز اتاق ها نشسته است و چ یک یوسط   یصندل یکه پشت به او، رو  دید

 یرو یگفت. قصه اش تمام شده بود و قصد رفتن داشت. بوسه ا یقصه م شانیاطرافش. داشت برا
  وانه،یلحظه شجاع نگاهش به نگاه دختر د نیج شود. در اتا خار  دیها کاشت و چرخ  چهب  یمو یسر ب

 یزد. هست یسپهر! لبخند یاو انتخاب کرده بود...هست  یرا شجاع خودش برا  وانهیگره خورد. دخترد
 رد شد. شجاع برگشت با طعنه گفت.   یاز کنارش گذشت. وقت یحرف اضافه ا  چیه ی اما اخم کرد. ب

 سالم عرض شد خانم دکتر!  -

 برگشت یشخندیبا ن  یهست

 سالم. -

چهارده ساعت را،   یهفت ال یروز   بای دو هفته، تقر نیتر شد. هم قدم شده بودند. در ا  کینزد شجاع
 شانیگذراندند. مثل تمام انترن ها و استادها یباهم م

 ومدن؟ی . ندمیبچه هاتونو ند ی هیامروز بق -

 بودم. کاری ب بایقر! منم امروز ت دونمینم -

  کاریهر وقت که ب بای رود؛ تقر یم  یبه بخش کودکان سرطان  یبود که هست دهید یچند بار  شجاع
 . یانجا دنبالش بگرد دیباشد، حتما با

 تکان داد و از راهشان از هم جدا شد. یسر  شجاع
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از اتاق   یکی که از داخل  کردی ساعت گذشته بود و شجاع داشت درون اورژانس حرکت م کی حدودا
را   یهست یاست اما صدا یبحث خانوادگ  کیاولش فکر کرد  . دیشن یادیفر  یصدا ،یخصوص  یها

مبهوت ماند!   یلحظه ا دید یکه م یز یبا سرعت به طرف در اتاق رفت و در را باز کرد. از چ  د،یکه شن
نزند   یبه هست یب یآس  تخواسیم  یهم بودند! مرد جوان ه یجوان، درحال کتک کار  یو مرد یتهس

تخت از ترس در خودش   یکم سن و سال هم رو ی. دختر زدی با تمام قدرت به او ضربه م یاما هست
و مرد قرار گرفت. مرد حدودا هم سن و  یهست انیم  عیجمع شده بود. شجاع به خودش امد. سر

 سال خودش بود.

 !مارستانهیب  نجایآقا آروم باش لطفا ا -

 گفت  یبه آرامش کرد. شجاع برگشت و به هست بید را ترغمر ی شجاع کم یها حرف

 ! ن؟یکنیم کاری چ نیدار نیشده؟ اصال متوجه هست  یخانم دکتر چ -

 گفت  یجوان عصب  مرد

 ...دکترشه!یدختره  نی رو که ا  یمارستانیدر ب رن ی هع! دکتر؟! گل بگ -

شود و به سمتش هجوم ببرد که    یدوباره جر  یداد، باعث شد که هست یکه به هست یک ی رک فحش
 شجاع مانع شد. 

 شده؟  یحراستو خبر کنم...خانم سپهر چ  شمی! وگرنه مجبور مگمیم  نیساکت باش -

 سرخ گفت  یو با صورت یعصب  یهست

 سالشو کتک زده و... جدهیعروس ه  یبپرس که چطور  یوحش یکه ی از اون مرت نویشده؟ ا یچ -

 مرد شده بود! کیخشم    یتخت بود، قربان یکه رو  یرا خواند. دخترجوان  هیتا ته قض  شجاع

 جوان عصبس گفت  مرد

 ... ی کهیبابا زنمه! اصال به توچه زن -

 برخورد کرد. حرفش هم نصفه ماند!  واریکه شجاع به شونش  داد، به عقب پرت شد و به د یهول با
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راهم که به بار آورده    ییها یخسارت خراب  یتمام شد، مرد و هست فتشانیساعت هفت صبح که ش تا
که با همسر   یشجاع با مرد، باعث شده بود از کار  زیبودند پرداخت کردند! البته صحبت مسالمت آم

 کرد!  دایپ صلهیف هیکردند و قص یشود. آخر سرهم هر دو طرف عذرخواه  مانیجوانش کرده پش

 است.  اوردهیرا با خود ن  نشیمروز ماشا دانستیم رای را سوار کرد. ز یدر هست یروبه رو شجاع

 نگاهش کرد.  دهیترس یخنده زد! هست ریباره زد ز کیشجاع به  ن،یسکوت ماش انیم در

 شد؟!  یچ -

 ! یکتک کار   ماری که با همراه ب یباش  ییپزشکا نی...فقط فکر کنم جز اول یچ یه -

 گفت  شخندیبا ن  یخنده زد. هست ری دوباره ز و

 ! یخندیم  ینطور یا یدار  دمیباشه که د یبار  نی. منم فکر کنم اولبهی عج کم ی اممممم اره خب.  -

 از خنده داشت گفت  یکه اثرات  ی شده بودند. شجاع در حال شانیمتوجه مفرد شدن فعل ها خوب

 . خندم یم یل یمن که خ -

ها   بهیجلو غر  دی.. شا.یبخند دم یند ی! ول یزنیلبخند م ،ی زنی پوزخند م ،یزن یم  شخندی! نیخندینم -
 . گهید یهست ینطور یا

 . خب حاال کجا برم؟ دیشا -

 برو  میمستق  ابونویخ  نیهم -

 . هوا هنوزهم به طور کامل روشن نشده بود.  ستادیاپارتمان ا یجلو

 ! یممنون لطف کرد یل یخ -

 باال؟  امیب  یزن ی....حاال تعارف نم کنمی خواهش م-

 لبش گفت  یبا لبخند کج گوشه  ی. هستدنیهم شروع کرد به خند بعدش

 کنم! یمهموندار  تونمی. نمستمین  یاهل تعارف الک -
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 . رمی م یم  ی. دارم از خستگگهیکردم... خب برو د  ی. منم شوخدونمیم -

 حاضر شود، چهره اش نا خوداگاه جمع شد! نیسر تمر دیامد که امروز با ادشی یوقت و

و بعد از آن با سرعت به طرف خانه حرکت کرد.   ستادیوارد اپارتمان نشد، همانجا ا  یکه هست یوقت تا
 مانده را بخوابد.  یچهار ساعت باق خواستیم

 *** 

 کند،گفت  قیرا تزر جانی ه تی نها شیداشت صدا یکه سع  یدرحال ماهان

 کار! ز  یانگ جان ی به قسمت ه میرسیخب خب! امروز م  -

به سمتشان   یبا سرعت سرسام اور  یمسابقه ا نیدور، ماش  ی. از فاصله استادندیا ستیها کنار پ  بچه
. در راننده باز شد و دو چکمه  ستادیا بای ز یفتی زرد رنگ، با در  نی. ماشستادندیامد؛ افراد عقب تر ا یم
اخر کاله   در زرد رنگ بود. و  یکه بغلش نوار ها یرنگ ی امد. لباس مخصوص مشک  رونی ب یمشک ی
 ! شجاع با خودش زمزمه کرد : یرد و مشک ز  یمنیا

 !دیام -
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داشت. جلوتر   یرنگ ییخرما ی. موهاندی کالهش را برداشت و شجاع توانست چهره اش را بهتر بب پسر
بود اما   یمعمول یبود. قهوه ا شی کرد، چشم ها یکه در چهره اش جلب توجه م یز یچ نیکه امد، اول

کنار ماهان  قایبچه ها، دق  یداد! پسر جلو یبه او م  یبی عج  یپرپشت، فر و بلندش، جاذبه  یمژه ها
 ستادیا

  یغول مرحله  گهید نی. ادمیبهتون خوش گذشته باشه. من ام نجایکه تا ا دوارمیسالم بچه ها! ام -
 . یر یست و عضوگقسمت، مسابقه نیاخره. بعد از ا

 هم دارد.   ین یدلنش یبا خودش فکر کرد که صدا شجاع

نفر به عنوان داوطلب، همراهش وارد   کی که با بچه ها داشت؛ خواست تا  یپس از خوش و بش دیام
شجاع را نگاه کرد.   یعقب گرد کرد با اخم  عیشجاع رد شد. دو قدم که رفت، سر  یشود. از جلو نیماش

 گفت  یتمام صورت شجاع را! سپس ابروانش را باال انداخت و با شگفت

 شباهت؟.... ماهان! مااااهان!  نقدریا شهیجلل الخالق! مگه م -

 خودش را به ان ها رساند.   عیکرد. ماهان سر  ینگاه م دیام یبا تعجب به رفتار ها شجاع

 چته؟ -

 ! زنهیمو نم  لکی تو رو خدا! با ما نشیماهان بب -

بچه ها   یلحظه صدا نیمانده بود. در ا ری نگاه کرد. شجاع اما متح یشتر یشجاع را با دقت ب ماهان
از پسرها کنارش   یکی خوشرنگش رفت.   نیشجاع گذشت و به طرف ماش ر یهم از خ دیدر امد. ام
  یقبل یجا  قهیداشت. بعد از پنج دق ییباال  یلیرا به پرواز در اورد! سرعت خ   نیماش  دینشست. ام

معده اش  اتیو تمام محتو دی کش رونی. در کمک راننده با سرعت باز شد و پسر خودش را ب ستادیا
 صحنه در هم فرو رفت.  نیا  دنیهمه با د یشد. چهره  یخال  نی زم یرو

خواهد   یبلند اعالم کرد که نم  یو پنج شش ساله بود با صدا یکاراموز، که حدودا س یاز پسرها یکی
 د؟ یعقب کش یزود  نیو گفتند به هم  دندیادامه دهد. همه خند

 د یمرد با ماهان را شن یصحبت ها  یاما، صدا شجاع
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داره  ازین شتر یمطمئنم دخترم به خودم ب  یهم پول الزمم ول یاقا ماهان من زن و بچه دارم. مثل چ  -
 جازت!شرمندتم. با ا نمیتا پول، واسه خاطر هم 

 کرد شیبلند صدا یدور شد که ماهان با صدا یبا ناراحت  مرد

کنم...پولش کمتر   تی تا معرف یخوای . اگه مگردهیم یشرکتمون دنبال ابدارچ ن،یجلو...بب   ایپسر! ب یه -
 !دهیخرج نون و ابتو م یکاره ول  نیاز ا

  یماهان در شرکت نکهیشده بود! چرا از ا یمرد را بشنود. فقط عصبان یتا تشکرها ستادینا گرید شجاع
 نگفته بودند؟! یز ی مشغول کار است چ

! االن  ن؟ینکرد یر یگیرو پ   یمهم نیخانم با شما هم هستم! موضوع به ا دای! پارممایساکت باش ن  -
 سه چهار روزم هست منتظر اطالعات نازگلم! چه وضعشه؟

 پر حرص گفت سرش را تکان داد و  کارن

 برن جمع کنن.  ختهیشجاع! چته تو؟! اطالعات که تو کوچه نر نییپا  اریصداتو ب  -

را  دایو پارم  مایکرد و ن یتمام صحبت م تی امروز، شجاع با عصبان یاضطرار  یجلسه  نیا یط
 مواخذه!

ه طور  و نازگلو ب دیاطالعات ماهان،ام نی! سه روز، فقط و فقط سه روز وقت دارگمیم یچ  نینیبب  -
 . دیدون یکه م یا گهید زیو هرچ هیشغلشون چ ان؟یکجا م رن،یهستن؟ کجا م  ی. کنیاریکامل در ب 

 نگاه کرد  مای به ن سپس

 روشن شد جناب سروان؟!  -

  مای . توقعش از ننجاستیمافوق ا کیخواست بفهماند که بعنوان  یکرد. م دی جناب سروان تاک  یرو
 ...ماین  یستوان بود ول دایبود. پارم  هیاز بق شتریب

 با تشر گفت:  کارن

 حرف بزن. سروان سروانم راه ننداز! واشی گمیم -
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 ضربان قلبش را آرام کرد.  یقیبا نفس عم  شجاع

 و شجاع هم کنارش.   زدیدر اورژانس قدم م دکترجهانپور 

 بود؟! ضی که دستش تو شکم مر یپس گفت  -

 بخدا! شهیم  شیزیچ هیدختره  نیدکتر ا -

 .  دیخند جهانپور

کردم، از بچه ها تاپ بوده. چهارسال سوربن بوده، بعد اومده  یاتفاقا داشتم پروندشو چک م -
 . نجاستی. حاال هم که ایبهشت

 د یبا تعجب پرس شجاع

 فرانسه درس خونده؟! -

 ؟ یدیند یرعادیبگو...عالئم غ  مارایرهاش کن. از ب نویاره...خب ا -

 خوب بود. زی نه دکتر همه چ -

 کارم داشت.    ،یدکترصابر  شی سر پ هیباشه! پس من برم  -

 خدانگهدار.  -

بود و کارش را   ستادهیاز پزشک ها ا یکی خورد که با اخم کنار  یرا چرخاند و نگاهش به هست  سرش
  یدر گوشش پچ م یبود، ه یکه پسرجوان ماری. همراه بدی کرد. بالفاصله علت اخمش را فهم یتماشا م

بلد بود   یرا باال انداخت. هست  شیرفت. شانه ها ی شد، پسر از رو نم  یه جا مزد و هرچه که جاب
.  دیرا شن یتند یپا یاز پرستاران، صدا یک یبا  یخودش را داشته باشد. هنگام صحبت کوتاه یهوا

  یم با یرود. پسرهم به دنبالش تقر یم رونیب  مارستانی از ب  یسرش را چرخاند و متوجه شد که هست
حساس   یا ج  دیرس  یدنبالشان کرد. وقت یکنجکاو یوا داد؟ از رو یزود نیزد. به هم یشخندی. ندیدو

کرد. توقع داشت االن   ی. دست به بغل  ماجرا را تماشا م دیرا کش  یبود. پسر از پشت روپوش هست
که در گوش پسر خواباند، هوش از   یل یو س ،یو... اما با برگشتن هست فتدیدر اغوش پسر ب  یهست

  جومه شیو به سو دیکش یرا برانداز کرد. سپس عربده ا یهست  ی. پسر مبهوت و عصبدیسرش پر
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  یبه پشت زانو یاما فرز تر بود و با پا ضربه ا یتا خودش را به انها برساند. هست دیبرد. شجاع دو
نگاهش کرد. با   شخندیو با ن  ستادیا شی روبه رو یافتاد. هست نیزم  یپسر زد و پسر با دستانش رو

 . شجاع با نفس نفس گفت دیرس  مارستانیشجاع، همزمان حراست ب دنیرس

 داخل ادیهم نزار ب گهی. درونیاقا رو بنداز ب  نیزحمت ا یمش رجب ب  -

 گفت  ادی بلند شد با فر پسر

 رون؟ی مگه اشغالم که بندازم ب کهی! مرت یهوووو -

 پسر تا چانه اش بود.  شد. قد  کینزد شجاع

 که رو زن دست بلند کنه، از آشغالم کمتره! یکس -

بحث را   یادامه  یکدام حوصله   چیکرد. ه  یم ادیو پسر داد و فر دیکش یرجب با زور پسر را م مش
 رفت   مارستانی به شجاع نگاه کند به طرف ب نکهیبدون ا ینداشتند. هست

 ! نیسیخانم سپهر وا -

 .ستادیا شی شد و روبه رو کیگشت. شجاع نزداما برن ستادیا یهست

ر  -   نی! با ادمیفقط من چهارتا دعوا ازت د نجایا یاومد ستیماه ن کیهنوز  ؟یچرا همش دنبال ش 
 منتظر اخراج باش!  ایزود  نیوضع هم

 دعوا نکردم!  یالک -

 د یپوف کش شجاع

تو دنبال  ایدردسر دنبال توعه،   دونمی. نمیدرست کرد یدردسر  هی یعن ی یستیهر موقع جلو چشمم ن -
 دردسر؟ 

 من اصال خود دردسرم! -

 د یزد و از شجاع دور شد. شجاع خند یچشمک  سپس

 !وونهید -
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 گفت:  بای ز یبا لبخند دیام

 م؟ یبا من بر ادی م یخب االن ک -

 کرد  یدست شیداشتند! شجاع پ ادیبار اخر را به  یخاطره  همه

 ام یمن م -

 پسر! میبزن بر -

 یپر از دکمه ها نینشست و شجاع هم با تعلل سوار شد. ماش  دیرفتند. ام دی زرد ام نی طرف ماش به
 بود.    بیو غر  بیعج

 خب اقا شجاع، دست فرمونت چطوره؟  -

 . یطیشرا نی نه تو همچ ی. ولستیبدک ن -

 میکه بر نی خوبه! سفت بش -

حرکت کند. در   قهیاز پنج دق شتری ب  یکم  خواستیم دیکرد. ام  یکلمه پرواز م یواقع  یبه معنا  نیماش
 د یبلند شد. شجاع با تعجب پرس ی زنگ  یلحظه صدا نیا

 مال تو؟  یگوش -

 اره.  -

 کند. شجاع با هول و وال گفت  دایرا پ  یکرد تا گوش  بشی دست در ج بعد

 !یمن جوونم ه نی...بمون؟یبکش خوابیم ؟یکن ی م کاری چ یه یه -

 اما تلفتش را جواب داد  دیام

...منم دوست گهی...اره....نه قربونت برم مراقبم...غر نزن دستمی....االن پزدلم؟یجانم عز -
 دارم...خدافظت عشق دلم! 

 با تعجب به مکالمه شان گوش داد  شجاع
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 . خوردیجا بر نم  چیبه ه یدادیتر م  ریجواب دوست دخترتو د -

 کرد.  یظیاخم غل دیام

 ! ه؟یدشم دلم خواست جوابشو بدم. حرفزنم بود!...بع -

 مشکل داشت! یا هیناح  کیبود از  نجا یا یسرش را تکان داد. کال هرکس شجاع

  زنی ریها م چیهاست. معموال تو پ  چیبازا، پ یمشکل رال  نی بزرگتر یکی. گمیم  یچ نیگوش کن بب  -
 ! ینطور یسرعت بده!...ا یسرعتتو کم کن. بعد که رد شد چیسر پ شهیبهم. خوب گوش کن....هم

 وحشتناک را رد کرد  چیپ  کی سپس

 ؟ یدیفهم -

 فکر کنم! -

  یشده بود که به خواستگار  یکسان هی. شبدیژل خورده اش کش یبه موها یرا در اورد و دست  ینی ریش
 هیو در کالس را زد. ثان اموزشگاه باال رفت  یدسته گل بود و بس! از پله ها کی روند. تنها فرقش  یم
 . انیبعد، در باز شد و قامت کارن نما یا

 دنبالم یای مگه قرار نبود ب نمیسالم...بب  -

 گفت  تی با جد کارن

 ه؟ یواسه چ ینی ریش رباشه، یکار داشتم...خ  -

را باز کرد و نفر به نفر    ینی ریبچه ها هم سالم کرد و انها جواب سالمشان را دادند. ش ی هیبه بق  شجاع
به  دای کردند. پارم  یداشتند و تشکر م  یبر م ین یریگرفت. بچه ها هرکدام با تعجب ش  شانیجلو
 گفت  یشوخ

 مرغا؟!  یقاط نیشماهم رفت یمبارک باشه اقا شجاع! بسالمت -

 . دندی حرف همه خند نیا با

 شدم. بد صحبت کردم باهاتون یعصب   یکمی کنون! من اون روز  یاشت ینیر یش  قتشینه بابا! حق -
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 با تعجب گفت   ماین

 ! یکن  یم یازشون عذرخواه ردستاتیز خی توب  یکه برا یهست ینفر  نیمطمئنم تو اول -

 با خنده گفت  شجاع

 . دونمینم  یادیز زی واقعا چ  ایو مافوق باز  ردستیز نی. از ادمیمن کال کارامو تک نفره انجام م نیبب  -
 !نیمن  یقایشماهم االن رف

 لبخند گفت  دابایپارم

کنون شام    یاشت یبرا  یو کبود کن، ول اهیهمه مارو س ای! اصال شما ب خای توب نیاقا شجاع تا باشه از ا  -
 ! رونی ب میبر

 فت خنده همه بلند شد. شجاع خودش را جمع و جور کرد و گ یحرف صدا نیا با

 ن؟یتو دست و بالتون دار یچ  نمیبب   نیخب حاال بگ -

 دومش را بر دارد گفت  ینیری شد تا ش یکه خم م  یدرحال  کارن

 کردن. دایپ یباحال  یزهایاتفاقا چ -

 بلند شد و شروع به صجبت کرد   دایپارم

  یدارهاست و تو هی...پدرش از سرمایبازرگان تیریمد یساله و دانشجو  کیو  ست ی. بتینازگل هدا -
دارن. البته بگم که از افراد محبوب اجتماع هستن. پدرش   یشرکت سهام داره... کال وضع توپ  نیچند

 جاها.  نجوریو ا هیری به خ دهیرو م یادیهرساله مبلغ ز

 تا بتواند دوباره شروع کند دیکش یق یعم  نفس

که خودتون  شم ی...بقکنهی شرکت سپهرگستر کار مو شش ساله و معمار. داخل   ستیماهان ستوده. ب -
 . دیدون یم

 اورد. رونی اش ب یسرش را از داخل گوش ماین
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که داخل شرکت سپهرگستر کار   نهی جالبش ا یو هشت ساله. مهندس برق. نکته  ستی...بزدانی دیام -
 همون شرکت.  یداخل ونی. البته متاهل هم هست و خانمش هم تو بخش دکوراسکنهیم

 متفکر گفت  یبا چهره ا کارن،

 ست.  هیفرض هیو ماهان اونجا باهم اشنا شدن. البته فقط  دیام رمی گیم جهی خب پس نت -

 گفت  جانی با ه  دایپارم

 امشو داره!درصد سه   ستیشرکت سپهرگستر، پدر نازگل ب  نیرفت بگم. هم  ادمی یراست -

 گفت.  دایزد و انگشت اشاره اش را به طرف پارم   یبشکن شجاع

خوب بود...خسته   یلیکردن...خب بچه ها کارتون خ   دایهمو پ یچطور  گهی! مشخص شد دولیا -
 !دینباش 

 برگشت و گفت  دایاخر، پارم یکردند. لحظه   یخداحافظ   یکی  یکی ها  بچه

 براش بکن! یفکر  هی. میکنی نم نی که اصال تمر هیاقا شجاع؛ چند مدت یراست -

 . یکه گفت  یباشه. مرس-

 المپ را هم خاموش کرد  کارن

 ؟ یای با من م -

 . امیاوردم. تو برو خونه تا منم ب  نینه ماش -

 ارام به سر شجاع ضربه زد  یلیخ  کارن

 ! ایاریدر ن یباز  جی. گنایفاطمه ا یخونه  میریهفته م نیا -

 باشه حواسم هست.   -

در از هم جدا شدند. کارن زودتر حرکت کرد. شجاع خواست حرکت کند که طبق معمول متوجه  یجلو
 کرد شد   یم  بشی که تعق یکس
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 ! اعصاب واسه ما نزاشته.شهیمن موندم خودش خسته نم  ایاووووف! خدا -

.  یفرع یداخل کوچه هازد  ابان،ی را حرکت کرد و از عمد، ارام حرکت کرد. سپس در وسط خ  نیماش
و منتظر شد تا ان   ستادیبن بست است ا دانستیاز کوچه ها که م یک ی. داخل شناختیرا م  نجایا

 شد  ادهیشجاع هم پ  ستاد،یموتور سوار برسد. موتور که سر کوچه ا

بگو تا خودم   یخوایم ی. هرچیکرد  تی لیجناب! بابا دست از سر کچل ما بردار. اعصاب مارو ت یه-
 بهت بگم.

که   نطوری. همدیبه ذهنش رس   یثیلحظه فکر خب  کیو به او زل زد.  ستادیسوار اما همانطور ا موتور
  خواستید. مشو ادهی را وادار کند تا پ یموتور  ش،یکرد با حرف ها یکرد جلوتر رفت و سع یصحبت م 
  هاستحرف   نیشد. شجاع مطمئن بود که باهوش تر از ا ادهی شود. شخص موتور سوار، پ ری با او درگ

از چهره   ی بخش کوچک  نکهیا یبود. کاله کاسکتش اصال اجازه    کیاما به کارش ادامه داد. کوچه تار
 داد. یاش را هم بشناسد نم 

. شخص  ستادندیهم ا یده قدم روبه رو یشد. با فاصله  کیسوار جلوتر امد. شجاع هم نزد موتور
بفهماند که از   خواستیحرف به طرف موتورش برگشت. البد م  ینگاهش کرد و ب یموتور سوار کم

اسلحه کرد، دو انگشت اشاره و و   هیسوار شود، دستش را شب  نکهیترسد! قبل از ا ینم  زیچ چیه
در اورد و سوار   کیشل یرا جمع کرد. سپس ادا  گرشی د ینگه داشت و انگشت ها  سطش را راست

 از او نبود! یخبر  چیبعد، ه  یا هیشد. و ثان

 ؟ یچ  شیخب بق  -

  اتیبا جزئ  زو ی همه چ دیدخترا که مو به مو با نیمثل ا می شد ی! کارن دقت کردی. واگهینداره د هیبق -
 بگم.

 اورد  رونیز گوش کارن ب عموکاوه،پدر کارن، سرش را ا یصدا با

 ! یشد  لی شجاع. ستاره سه ستیازت ن یخبر  -

 بمونم. شتریمجبورم ب گهیکار داره. د یلیخ مارستانیچن روز ب  نیا دی...باور کنهیاز کم سعادت -

 .ی موفق باش  یبسالمت -
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 گفت  یبه شوخ  ختهیزد و تشکر زد. کارن با لحن ام یلبخند شجاع

 ! ستیکه ن یخواستگار   ییبابا چا ؟یدیطولش م نقدریفاطمه چرا ا -

به ابرو وارد سالن   یبه دست داشت و اخم یچا ینیکه س یو فاطمه درحال  دندی حرف همه خند نیا با
 شد

 ؟ینداز یم کهی ت یل یخ دایجد  یاقا کارن دقت کرد -

 با خنده گفت  شجاع

  یمضنونا  نیبه ا نقدری...اشهینندازه که شبش روز نم کهی ...تندازهیم کهیت شهی هم نیبابا ا دا؟یجد -
 . کننیکه از دست زبونش به جرم نکرده هم اعتراف م  ندازهیم کهی بدبخت ت

 نشست  میمبل مقابل پسرها، و کنار شم یکرد، رو میهمه تقس  نیرا ب یچا  نکهیبعد از ا فاطمه

  یکی ماسماسکه. بخدا تو  ن یسرت تو ا یاومد یشوهرتو. از وقت  نیلحظه ولش کن ا هیبابا  -
 . شهی نم  شیچ یدوساعت ه 

 کرد گفت  یم  پیکه تند تند تا نطوریهم میشم

 ؟ یدیم ری شوهر بدبخت من گ نیبه ا ی! چته توهم هشیییا -

 د یخند فاطمه

 ! چقدرم بدبخته!یاخ -

که   ییکردند. کارن با همان صدا ی کوتاه م یدادند و خنده ها یو کارن به مکالمه شان گوش م شجاع
 خنده داشت گفت  یرگه ها

 ه؟ یاصل یمسابقه  یشجاع ک   گمیم -

 .گهیده روز د -

 *** 
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بودند. قرار بود   ستادهیا ستیکردند گذشت.همه کنار پ ی تر از انچه که فکرش را م عیسر یلیروز خ  ده
از اشخاص را بدون   یکردند. بعض یباشد. در کل پانزده نفر رقابت م   یران  لیمسابقه، اتومب نیکه اول

که شجاع متوجه  ودندب دینفر جد  نیبه انها داشتند. چند یادیز ازیامتحان وارد باند کردند، چرا که ن
 هستند. یدیشد از گروه جد

داشتند   اوشیبود. نازگل و س  ستادهیها بودند. محمد کنار همسرش باران ا یتمام مرب ست،یکنار پ در
. کردند  یبچه ها را چک م د،یموضوع فوتبال بود! ماهان در کنار ام ادیکردند به احتمال ز یصحبت م 

و در کنار   ودزده ب  ربغلی اش را ز یمشک یمنیبه تن داشت. کاله ا یرنگ  یمشک یشجاع لباس مسابقه  
 را شانیصحبت ها یصدا  یها کم بود و به راحت یبود. فاصله اش با مرب ستادهیاش ا یمشک نیماش
 بلند گفت   ی. ماهان با صدادیشن یم

 نفر مسابقه... ازدهیاالن  یعنیچهار نفر انصراف دادن.  -

تر   کیکه راه انداخته بود خورد. با نزد یو البته گرد و خاک یبلند موتور  یحرفش را با صدا ی هیبق
 گفت  یشخندیکرد! نازگل با ن  یم بیبود که اورا تعق  یشدن موتور شجاع شناختش! همان کس

 ! دنینه! دوازده نفر مسابقه م -

 بلند گفت  یکرد. با صدا یبه موتور و موتور سوار نگاه م  جانیبا ه  اوشیس

 جادوگر! یخوش اومد -

  یلیکرد همان جادوگر معروف بود! جادوگر عاشق که اتفاقا خ  یم بشیکه تعق  ی! پس انکسجادوگر؟
  یبغل  نیبه ماش  یسوار شد، نگاه  یرفت. وقت نشیو به طرف ماش زد یشخندی بود! ن  یم یرتیهم غ

قبل،   یاش انداخت. قرمز رنگ بود. راننده اش را در همان نگاه اول شناخت. جادوگر مثل دفعه 
و همان دو  اوردیکرد. شجاع هم کم ن کیاشاره و وسطش را مثل اسلحه قرار داد و مثال شل شتانگ

  دیبلند ام یاله کاسکت داشت برد و به حالت درود، دور کرد. با صداانگشت را کنار سرش، که البته ک
دست فروش ها شده بود، همه اماده شدند. با شمارش   هیکه به دست داشت، شب  ییکه با بلندگو
 موتور ها را گرم کردند  معکوس،

 . حرکت!کیسه...دو... -
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داشت.   یسرعت سرسام اور افتاده بود.   هیکنده شدند. شجاع جلوتر از بق شانیها از جا نیماش
که پر از   یاول بشود؛ و شجاع با لبخند  خواستیاش جادوگر بود که با تمام وجودش، م یپشت  نیماش
  مشجاع سرعتش را ک دند،یکه رس چی. سر پسبقت گرفتن را بسته بود  یبود، تمام راه ها برا  طنتیش

از شجاع گذشت و حاال او جلو  ییتماشا یجادوگر. با چرخش یشد برا  یفرصت  نیکرد که هم
 به سرعتش افزود و...  یبود!شجاع عصب 

 گفت  شخندی. شجاع با ند یرا با تمام قدرت به هم کوب   نیشد و در ماش ادهی پ نیاز ماش  جادوگر 

 ؟یعروسک دار   نیا کاری! چواشی -

  قایقد ست،یبود. در بغل پ  یعصب یحساب  ان،یبخاطر همزمان گذشتن خود و شجاع از خط پا جادوگر 
  یقینشسته بود. جادوگر کنار دختر رفت و دقا نیلچرنشیو یها، همان دختر چشم زمرد یکنار مرب 

 آ ،یجادوگر به ان دختر شد. چشم زمرد ادیز یبعد، ارام ارام بود. شجاع بالفاصله متوجه عالقه 
 جادوگر بود!

 گرفت و گفت  د یبلندگو را از ام محمد

 لطفا.  نی. اماده باشهیراندازیت یبعد یبچه ها مسابقه  -

شد. از همه نوع هدف گذاشته    یباز انجام م  یدر فضا یرانداز ی ت یتصور شجاع، مسابقه  برخالف
گرفته، تا  یا  شهیش یرا انتخاب کرده بودند. از بطر  یسخت یزهای *، اکثرا چبلیشده بود. به جز چند س 

  نارت شجاع از تمام شرکت کنندگابود که مه نیکه کامال مشهود بود ا یز ی متحرک! چ یهدف ها
  یکار م  یرقانون ی غ شانیها یلی قطعا از چند مهندس برق و پرستار و پزشک، که البته خ بود. شتریب

که   یدارد، با کس نیکه سال هاست تمر یکس  یرانداز یشدن داشت! حتما ت راندازی توقع ت دیکردند، نبا
به سر   یمشک. کاله کپ ستادیا گاهیدر جا زی متفاوت است. جادوگر ن اریداشته، بس نیسه روز تمر

چهره  یخواست کس  ینم  یطیشرا چیپوشانده بود. تحت ه  ،یمشک  یداشت و صورتش را با باندانا
کردند. شجاع تمام هدف ها را   ی. چهارنفر در دور قبل حذف شدند؛ االن هشت نفر رقابت م ندیاش بب 
بود. با   ادوگرشوند. نفر اخر ج ینم  فشی د تا همه را مطمئن کند که حرتمام هدف قرار دا یی بای با ز
را در  یا شهیش  یکه به شجاع داشت و همان حرکت معروفش، کارش را شروع کرد. سه بطر  ینگاه

  ند،ینب  بیانکه اس یهر سه شکستند. شجاع برا یکرد! در کمال نا باور  کیهوا انداخت و به هر سه شل
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  یرا برانداز م   عبعد، جادوگر دست به کمر، شجا یانداخت. لحظه ا ر یرا زچشمانش را بست و سرش  
 کرد!

 . ردیگ  یمورد هدف قرار م ،یرانداز یکه در ت ی: تخته ابل ی*س

  یشدند. قرار شده بود مثل مسابقات بزرگ، قرعه کش یرزم  یمسابقه  یاعالم نازگل، بچه ها اماده  با
ها مشخص شود. از دور قبل هم دو نفر حذف شدند تا حاال فقط شش نفر رقابت کنند.   فیکنند تا حر
کم بود و دوم   لتعداد دختران از همان او نکهیاول ا ل؛ی نمانده بود. به دو دل  ی باق  یدختر  چیالبته ه

کردند.   میگرفتند. بچه ها را به دو گروه سه نفره تقس   یم ادی هک را دخترها همراه با نازگل،  شتریب
طاقت فرسا، طبق انچه که گمان   یمسابقات یکردند. ط  یباهم رقابت م نالینفرات اول هر گروه،در ف

  کی بار  نی گرفتند. جادوگر ا رارهم ق یشد، شجاع اول شد تا با جادوگر رقابت کنند. روبه رو یزده م
جادوگر را   نکهیا یبار شجاع برا نی شود! ا دهیکمتر د شیگذاشته بود تا چشم ها یرنگ یمن یا نکیع
  یکرد. با شمارش ماهان، بچه ها اماده  کیکند، دستانش را به حالت اسلحه قرار داد و شل تیاذ

به مسابقه چشم دوخته   جانیبا ه  انی رفت. همه مرب  یم  شیپ  عیسر یلیخ ز ی مبارزه شدند. همه چ
شوند و دعوا   یدخترانه جمع م  یها  رستانی دب یکه جلو  یبودند. شجاع و جادوگر، مثل پسران نوجوان

  نیزم  یلحظه، شجاع، جادوگر را رو کیکردند. در  یاندازند، تا جلب توجه کنند؛ رفتار م  یراه م
کمک  یو دستانش را برا  ستادی ر اسر جادوگ یباال یشخندیانداخت و تمام! مسابقه را برده بود. با ن

شجاع، دستش   یبه جادوگر دراز کرد. جادوگر با تعلل دست شجاع را گرفت و با استفاده از حواس پرت 
  یشجاع قرار داد. با پوزخند  یگلو یرا رو  شیانداخت. سپس بلند شد و پاها  نیو او را زم  چاندی را پ

 د و بنگ! ه اسلحه کری اش داشت، دستش را شب یکه نشان از شاد

 شد و گفت  کیماهان نزد

 .میکن یهم برگزار م گهید یمسابقه  هیبرنده معلوم بشه  نکهیا ی. برادیخب بچه ها خسته نباش -

 متعجب شده بود شجاع

به   یاز یچه ن گهید ست؟یباند ن یجادوگر تو نیتو برنامه نبود! اصال مگه ا نیلحظه! ا هیصبر کن  -
 مسابقه هست؟! 

. شهیکدومتون برنده م نی!...بعدشم همع مشتاقن بب ینه جناب عال میکن یبرنامه رو ما مشخص م -
 !یسوارکار  میریبچه ها. م   نیاماده باش
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 نکهیا ی! برا دانستیم ینبود. فقط اندک یجا خورد. سوارکار حرفه ا ینام سوارکار  دنیاز شن  شجاع
 .  اوردی م به ابرو ن باشد، خ اوردهی جادوگر کم ن یجلو

آورده بود. جادوگر به طرف اسب تماما   شانیشدند که محمد از اصطبل برا ییدو سوار اسب ها هر
. دیاسب کش یمجعد و مشک  یها  الیبه   یشناخت! جادوگر دست  یرفت. اسب جادوگر را م یمشک

بر نگ》محمد، متوجه شد که نام اسب جادوگر،   یحرف ها  انیشجاع از م است. با خود  《ش 
به جز   یگر یرنگ است! شجاع هم که انتخاب د  یاسب مشک نیا یبرازنده  اسم نیکه ا دیشیاند
شد. شجاع به کنارش نگاه   یو قهوه ا دیبه رنگ سف  یکه محمد آورده بود نداشت، سوار بر اسب یاسب

اسبش نشسته بود. جادوگر   یرو ،یمشک  یو باندانا یمنیکاله ا ،یکرد. جادوگر با لباس اسب سوار 
کرد. شجاع نگاهش را از او گرفت.   کیبازهم دستش را به حالت اسلحه در اورد و مثال به شجاع شل 

از   نیبزرگ نبود و هم یل یخ یسوارکار  نیاوست. زم یروان  طیدانست که هدفش برهم زدن شرا یم
 کاست.   یاسترس شجاع م 

 از طرف ماهان، شجاع و جادوگر با سرعت حرکت کردند.  ییهوا یگلوله ا  کیشل  یصدا با

شجاع را کالفه  نی راه انداخته بودند. جادوگر جلوتر از شجاع بود و هم یادی ها گرد و خاک ز اسب
بعد برگشت و پشت سرش را   هیچه شد که از جادوگر جلو زد. چند ثان  دیلحظه نفهم کیکرده بود. 

بود اگر او را   ی! خالف جوانمرددیکش یم ههی عقبش بلند شده بود و ش یدوپا ی ر رو. اسب جادوگدید
. پشت شبرنگ  دیشد د با سرعت به عقب دو ادهی از اسب خودش پ عی! سرکردی حال رها م نیبه هم

 .ستادیا

 ! رمتی گیم نییبپر پا  -

 شجاع نکرد! شحاع بلند تر داد زد  ادی به فر یی اعتنا جادوگر 

 تو دهنت! ادیمغزت م  نی زم  یخور یبپر االن م-

  نیکمرش گذاشت و مانع برخوردش با زم یخودش را رها کرد و شجاع از مشت دستش را رو جادوگر 
  شیزد. شجاع رو به رو ینفس نفس م یشد. جادوگر تنش را تکان داد و حصار ها انداخت. به تند

. قد جادوگر تا استخوان ترقوه اش بود. باعث شد نا خوداگاه احساس غرور بکند. به چشم ستادیا
را به شجاع   شتریب  لی و تحل هیتجز یاجازه  شیشد! جادوگر با بستن چشم ها رهی جادوگر خ یها

از   یامدند. شجاع عصب یسمت م نیها داشتند به ا ینداد. به طرف مخالف شجاع حرکت کرد. مرب 
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در شکم   یکه موجب شد جادوگر برگردد و مشت دیدستش را کش ده،یجادوگر را ند  ی چهره نکهیا
 شجاع بکارد!

 باشه! ؟یدعوا کن یخوا ی! مه؟ینطوریا ...ا -

لحظه شجاع دستش را پشت   کی . در زدندی نداشتند و ضربه م یرحم   گریکدیشد، به  ری جادوگر درگ با
بلند   ی. در امدن کاله همانا و افشان شدن موهادیجادوگر گذاشت و کاله را کش یسوارکار  یمنیکاله ا
 یچهره  حاالافتاده.   نیزم  یرو شی افتاد و شجاع متوجه شد که باندانا ری همانا! سر جادوگر ز ،یمشک

جادوگر   نکهیقبل از ا حصار ها افتاد. یکشف بود. شجاع جادوگر را هل داد که رو یجادوگر، آماده 
اش را از نظر   ی..چشمان زغالگذاشت و به چهره اش زل زد.  شیگلو یکند، دستش را رو یحرکت

قلوه  یلب ها ه. در آخر بدیچال گونه اش لغز یخوش فرمش را لمس کرد و رو  ینیگذراند، نگاهش ب 
 بود. عقب رفت و ناباور لب زد  دهیبود و ان ها را کش شیدندان ها ری که ز دیاش رس یا

 !؟یهست -

باشد! چطور متوجه نشده بود جادوگر، دختر   ستادهیا شی سپهر، االن روبه رو یشد هست  ینم باورش
دختر بودنش   ،یلباس تنگ سوهرکار  نی! در ادیاندام دخترانه اش چرخ یمهابا رو یاست؟ نگاهش ب 

  ییکنند. مطمئنن لباس ها یبه تن م یگشاد یکامال واضح بود! شجاع متوجه شده بود که لباس ها
کند. که البته اگر   یمخف  یادیرا تا حد ز شیها یتواند برجستگ  یم یبا راحت  ،یرگ یو ت یان گشاد با

 به خودش امد  یشد! با تشر هست یکرد، قطعا متوجه م  یم یشتر یشجاه توجه ب

 من باالست! هرز نپره چشمات!  یجناب چشما یه -

به پشت لب   یانداخت و دست ریخودش را جمع و جور کرد و شرمسار از کار زشتش، سرش را ز  شجاع
 سرش را باال اورد   یو با تند دیکش  یقی! نفس عمدیکش شیها

 نقشه بود نه؟ هدفت... مارستانمیاومدنت به ب ؟یکرد یم بمی چرا تعق ؟ی کنیم کاری چ نجایتو ا -

 د یپرس ی. ماهان با نگراندیرس  انیبچه ها به پا دنیبا رس حرفش

 نشد؟ یز یبچه ها؟ چ دیخوب  -

 برد   ورشیبه طرف ماهان  شجاع
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 ؟ یهمکارمه؟ چرا بهم نگفت نیا یدونستی نه؟ م یدونستیتو م -

 کرد و شجاع را عقب برد یانجگر یم محمد

! در میگفتی که م شدی! نمدوننیم م یتو ت  انیکه م ییجادوگرو فقط کسا تیداداش اروم باش! هو یه -
 بود! ی کامال اتفاق  مارستانیضمن اومدنش به اون ب

 !دی کش  یم یدر پ یو پ قی عم  ینفس ها شجاع

بود.  میدرحال تقس  اوش یها به دستشان برسد. س ینی زم بی اتش نشسته و منتظر بودند که س دور
کرد.  یم خی را توب  اوشیس یافتاده بود. نگاهش گهگاه یکنار دختر چشم زمرد یشجاع به طور اتفاق 

همان جادوگر   ای ،یهست قایهم دق شیدر مورد جادوگر نگفته بود. روبه رو زی چ چیه  اوشیچون س
  یبه خالف کارها نم زشانیچ چ یداشتند جو را گرم کنند. کال ه ینشسته بود. بچه ها سع روف مع

خنداند.    یرا هم م  یشجاع عصبان یمسخره اش حت یبود. با کارها یلوده باز  یخورد. محمد خدا
رفت! نازگل و   یمحمد م  یقد و باال یقربان صدقه  یکرده بود و ه دایت پ وسط وق نیباران هم در ا

. ماهان اما تا گردن در دندیخند یمحمد م یها یبه طنزپرداز   یکنار هم بودند و گهگاه اوشیس
کرد.   یصحبت م  یدور از جمع داشت با همسرش به طور تلفن دهمیفرو رفته بود. ام لشی موبا یگوش

 داد.  یدوستش دارد! شجاع نگاهش را به چشم زمرد  یلیمشخص بود خ 

 بارم که اون اتفاق افتاد.  هی...دمتید  نجایتا حاال چند بار ا -

 جادوگر بود. ادامه داد  ی رانداز ی اش به ت اشاره

 . و شما؟ نجایتازه اومدم ا یدون یکه م نطوری. من شجاعم...و هممینشد باهم اشنا ش-

 گفت   یبا لبخند ارام  دخترک

...اخه  نجایا امی حوصلم سر نره م  نکهیا یبرا یگاهکارم. فقط چی...در واقع هسامیخوشبختم! منم مل -
 من خواهر ماهان و بارانم! 

 تعجب کرد! ماهان و باران خواهر داشتند؟! یلی خ شجاع

پر از تشکر زد   یلبخند  سایگرفت. مل سایرا که از وسط نصف کرده بود به طرف مل  ینیزم  بیس شجاع
دستش را   سایبرخورد کرد. مل ین ی زم بیبا سرعت به س یز ی ناگهان چ ردی را بگ ی نی زم بیو خواست س 
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  گاهرا ن یخور  وهیم یرا باال گرفت و چاقو  ینی زم بیشد. شجاع س رهیو با ترس به شئ خ  دیعقب کش
 دنیکند! با د یدور  سایخواست بفهماند که شجاع از مل یچاقو را پرتاب کرده بود و م  یکرد. هست

  یصحنه همه ساکت شدند. شجاع سرش را چرخاند تا نگاهش اتش را سوراخ کند و به چشم ها نیا
 باال دارد تی که نشان از عصبان ییشخندهای زد. از همان مدل ن یشخند یبرسد. ن  یهست

 یز ی که چ کنمی دارم خودمو کنترل م یلی! خ یرو مخم میکه اومد یر خانم! از موقعسرکا  نیبب  -
 ! یکه دلت خواست بکن یهرکار  زارمی م یمثال سرپرست  نجاینگم...فکر نکن چون ا

 ابرو در هم رفت. با پوزخند گفت  یهست

 ؟ یکن کاری چ یخوایمثال م -

 کارا. یل یخ -

 داد گفت  یهل م بشیاش را درون ج یکه گوش  نطوریقطع شد. هم دیبا برگشتن ام  حرفشان

؟ یما هیشجاع چقدر شب  نیبچه ها! دقت کرد گمایم -  کل 

 حوصله بلند شد و گفت   یشروع کردن به نظر دادن. شجاع اما ب هیبق  د،یحرف ام نیا با

 ! ینیزم  بیخوشحال شدم و ممنون بابت س  یل یخ فتم؛ی برم. فردا ش دیبچه ها من با -

 با تعجب گفت  دیما

 ؟یر ی بابا کجا م نیبش -

که مشغول صحبت   اوشیتعارف تکه پاره کردن، بلند شد. رو به س یتشکر کرد و بعد از کم شجاع
 کردن با نازگل بود گفت 

 برسونمت؟! یخواینه؟ م یکه ندار  لهیوس  ایس -

بلند شد و   شی از جا ای. سدیای حساب کار دستش ب اوشیتلفظ کرد، که س  یبرسونمت، را طور  یخوایم
  شیکه روبه رو یبه هست یزودتر از شجاع شروع به حرکت کرد. شجاع اما، نگاه  ،یبعد از خداحافظ

 نشسته بود انداخت. 
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 جادوگر؟!  -

از بغل گوش   قایبه طرفش! چاقو دق  یخور  وهیم یهمزمان شد با پرتاب چاقو  ،یشدن سر هست  بلند
به   یزد و بعد از خداحافظ یشخندیپشت سرش برخورد کرد! ن واریا شتاب به دگذشت و ب یهست

  اوشیشد. س نشیزد؛ سوار ماش یلبخند ،یمبهوت هست  یپا تند کرد. از تصور چهره  یسمت خروج
  شیروشن کرد و صدا یلب باز کرد تا صحبت بکند که شجاع نگذاشت! اهنگ ای. س نشستهم کنارش  
در اورد که   یا لهیوس کرد، خم شد و دستش را درون داشبرد، برد.  ی م یکه رانندگ نطوری را بلند. هم

 را پارک کرد و گفت   نیدانست. ماش یدر موردش نم  یز یچ چیه اوشیس

هم   اوشی با چشم و ابرو اشاره کرد که س یگردم. ول  یدارم بر م  یکار  هیمن عقب  سایلحظه وا هی -
داد.   یرا با فاصله از بدنش حرکت م بی شدند. شجاع دستگاه عج ادهی پ نیشود! هر دو از ماش ادهیپ

و   ترف  اوشی گردد. به طرف س یم  یدانست که دنبال شنود احتمال  ینم  اوشیتمام جاها را گشت. س 
 دیپرس نی ح  نیکرد. در هم  اوشیهمان کار را با س 

 من االن کارم تمومه ها  رون؟یب  یتو چرا اومد-

 گاف بدهد. گفت  دی که نبا دیفهم  اوشیس

 . ینطور یهم یچ یه -

 تمام گفت.  تی سرش را بلند کرد و با جد شجاع

 !نی تو ماش نیبش -

 مالحظه داد زد یکه شدند ب  سوار

تو مخ تو هست؟ اصال فکر   یچ ای! ها؟! س؟یبگ یز ی جادوگر به من چ نیاز ا دیتو نبا -
 ... میکنی کار م مارستانیب هی یهمکار منه! تو تهیاون عفر اوشی! سا یخدا  ای...خدا؟؟یکن یم

 با خشم گفت  اوشیس

 جادوگر همکارته!  دونستمیچته شجاع؟ مگه من مقصرم؟! خب چه م -

 بگو...مو به مو یدون یدر مورد جادوگر م یهرچ -
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 هی. سهی...فرد معتمد اوتنشونهی! در واقع رابط بدهید سوی اوت  گنیم نکهی. فقط ادونمینم یادیز  زیچ -
 مشاورش!  ییجورا هی! س یکه دست راسته اوت گنیعده هم هستن م

 کارن را گرفت  یشد بالفاصله شماره  ادهیکه پ اوشیس

 جلو در...   ای ب !...بپوشدونمیکارت دارم...چم ایخونتونم...نه ب یجلو گهید ی قهیپنج دق نی سالم! بب -

 کرد  یصحبت م  ادیتماس گرفت. با فر مایرا قطع کرد و با ن تلفنش

 یفردا! هست نی...گفتم تا هممیدار نیفردا که تمر ن ی! تا هم خوامیاطالعات م  مای ن نیسالم...بب  -
  یرو گفتم که بدون نای. چهارسال درسشو فرانسه خونده! ایساله و انترن پزشک  کی و  ستیسپهر، ب

. خواهر  خوامیستوده هم م سایبه اسم مل یدختر  هی!... در ضمن شتریب  یلی! خخوامیم  یشتر یب یزایچ
! دونمی نم گهیکن!....د دایسپهر پ یدختره، هست نیدر مورد ا  یتونیکه م یز یماهان و باران!..هرچ

 خدافظ!

به تن داشت اما   یبود. کارن لباس مناسب  ستادهیعمو کاوه ا یخانه  یجلو را که خاموش کرد، یگوش
 ! کارن سوار شد. دیرس  یها، مضحک به نظر م  ییبا ان دمپا

 شده دوباره؟ یسالم! چ -

 !ی! فقط ت ر زده شد به همه چیچیسالم! ه -

 شده؟   یچ نمیبگو بب -

 گفتم، انترن! یدختر  هیدر مورد  ادتهی-

 ! دونمیچم -

 دعوا کرده و... یکه گفتم چند بار  یهمون -

 اومد. خب؟  ادمیاها  -

 شمرده شمرده گفت:  شجاع

 کرد؟ ی م بمینفر تعق هیگفتم  ادتهیو  -
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 خب!  -

 هست به اسم جادوگر! ینفر  هیگفتم  ادتهی -

 و با تشر گفت:  یعصب کارن

هه! چته ه -  د  بنال! ؟یراه انداخت ادتهی  ادتهی ید 

 رن!نف  هیهمشون  نایا -

 !؟یچ-

رابط   تهیعفر نیکرد، همون جادوگر!...ا یم بمی که تعق ی. و اون کردی م بمیکه تعق هیهمکار من، همون  -
 و بچه هاست!   سیاوت

! فضا خفه شده بود. دیداشبرد کوب ی. دستش را باال برد و با قدرت رودیکش ی تند تند نفس م کارن
 را شکست   نیتلفن همراه کارن، سکوت ماش یصدا

 باش!  عی...آدرس بفرس...سرامی!...نه نه م؟یبله؟...چ -

 که قطع شد رو به شجاع گفت  تلفنش

 کفشتو بده من!  -

. کارن  دیکارن را پوش  یها ییحاالت عادت داشت. با سرعت کفشش را در اورد و دمپا نیبه ا شجاع
 راند گفت  یکه با سرعت م  نطوریادرس را داد و مشغول بستن بند کفش ها شد. شجاع هم

 گه یکه دستته د سیاوت  ؟یر یگ یچند تا چند تا پرونده م -

  سیاوت یپرونده  دوننیکال دو سه نفر م .گستید یکیدر ظاهر مال  یدستم هست ول  سینچ! اوت -
 دست منه!...

 تکان داد. کارن گفت  میسرش را به حالت تفه شجاع

حول و  نی! همگهید کننیشد! ساعت سه صبح از خواب بلندم نم دایقاتل  عاقل پ هیخداروشکر  -
 خوبه! ازدهی حوش 
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 را گرفته بود. نیزد اما شجاع خنده اش تمام ماش  یبا حرص حرف م کارن

 !؟یخندیم یچته ه -

و   سیپل یبودند. از دور نور چراغ گردان ها دهی ظر رسجوابش را نداد. به محل مورد ن  شجاع
  سیرا گرفته بود و پل یزرد با عالمت خطر، دور تا دور خانه ا یخورد. نوار ها ی امبوالنس به چشم م

 شد ادهی کرد و پ یداشتند. کارن خداحافظ  تی در متفرق کردن جمع یها سع

 ؟ یایکارن! منتظر بمونم تا ب یه -

 ...تو برو خونه!هکشینه ممنون! طول م -

 *** 

  ،یرنگ  یبزرگ مشک کیکه با پالست دیرا د  یامد. همزمان هست رونی را مرتب کرد و از اتاق ب روپوشش
دنبالش   یکنجکاو یبود، از رو ی از دستش عصبان  نکهی رود. با ا  یم یبه طرف بخش کودکان سرطان 

  فتشیو تفنگ در اورد و به بچه ها داد. امروز ش  نکیها عروسک ها و ماش کی از پالست یکرد. هست
اراد  یزد که با صدا یم دیو بچه ها را د ینبود و قطعا، فقط بخاطر بچه ها امده بود...داشت هست

و بچه  یاراد نگاه شجاع را دنبال کرد تا به هست ،ینگاهش را از انها گرفت. بعد از سالم و احوال پرس
 گفت  یلبته خوشحالاطرافش برسد!با تعجب و ا یها 

 ! هیکه هست نیا  ا -

 ش؟ ی شناسیم -

طفل   نی ا شی پ ادیدوبار م  ی. هفته اهیدختر خوب  یل یصحبت کردم باهاش...خ  یچند بار  هیاره.  -
 معصوما!

 است. یخالفکار حرفه ا  کی یدانست هست  ی! قطعا اراد نمخوب؟

 ! میوقت ندار  مایزود باش ن  -

 کرد. یم قیتشو شتری بود که نامزدش را به سرعت ب دایپارم  یصدا

 د یبا اخم پرس شجاع
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 شده مگه؟  یچ م؟یچرا وقت ندار-

 .ادیم گهیساعت د کی . حدودا ادی گفتم که امروز قراره اهنگساز ب -

 یوپرونده  شبیقرمز شده اش را ماساژ داد. از د یبا دو انگشت شصت و اشاره اش، چشم ها کارن
 بود. یبود، خواب از چشمانش فرار  دهیستش رسکه به د یدیقتل جد

 بلند شد و شروع کرد.  ماین

بوده و   یپرورشگاه یداشت. بچه  یجالب  یزهای ...چیساله. انترن پزشک کیو   ستیسپهر، ب  یهست -
کرده به فرزند   یکه داخلش زندگ ی همون پرورشگاه ریپنج سالش بوده، مد یالبته سرطان داشته! وقت

 ! خانم آزاده مجد و شوهرش محمود سپهر. رتشی گیم یخوندگ 

 را نشان داد که ازاده و محمود بودند.  یاز زن و مرد یاز لپ تاپش، عکس  همزمان

 د یبا همان نگاه خسته اش پرس کارن

 گرفتن؟!  یبه فرزندخوندگ  نویمگه خودشون بچه نداشتن که ا -

 را جا به جا کرد  نکشیع  ماین

 اسمشم غزل   خانم.  یهست نیدختر همسن هم هیچرا اتفاقا بچه هم داشتن.  -

 ...؟طیشرا نیبچه داشتن چرا دوباره بچه اوردن؟ اونم با ا یخب وقت  -

 متفکر گفت  دایپارم

کرده بوده...حتما   شرفتی پ  یلی گرفتن. اخه سرطانش خ طشیشرا نیکنم بخاطر هم یفکر م-
 ...یز ی چ نیهمچ هی ایداشته باشه  قبل از مرگش خانواده خواستنیم

 ،یدردناک هست یکرد. شجاع که تا ان لحظه ساکت بود و محو گذشته  دییرا تا   دایحرف پارم  ماین
 گفت 

هم درد   گهید یکسا خوادیبوده! نم نی! حتما علتش هم دهیم تی اهم یسرطان  یبه بچه ها یل یخ -
 خودشو تجربه کنن! 
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 را باال انداخت؛ ادامه داد شی ابروها ماین

مونه. چند تا پزشک گفتن که واقعا معجزه بوده...چهارده سالش که بوده  یزنده م یدر کمال ناباور  -
  ستیو تا ب شهیم ی پزشک یوارد دانشکده  یشونزده سالگ . ی  باهوش یبه فرانسه...بچه  رنیم رانیاز ا

 . گشتهسال هست که از فرانسه بر  کی . دانشگاه سوربن!...االنمخونهیفرانسه درس م  یسالگ

 نفسش را فوت کرد کارن

 خانوادشم برگشتن؟ اصال چرا اونجا نمونده؟  -

شرکت ساده   هی...پدر خوندشم خونهینه خانوادش برنگشتن! خواهر خوندش داره همونجا وکالت م -
 داره!

 گفت  شجاع

 و...  ستین شونیقعوا یممکنه با خانوادش به مشکل خورده باشه! اخه به هرحال بچه  -

 شجاع  یوسط حرف ها  دیجفت پا پر  دایپارم

 یعکس گذاشته...کل یکردم...کال با هست دایغزل رو پ جی دارن! رفتم پ یخوب  یل یخ ینه اتفاقا رابطه  -
 دارن. مطمئنم! یک ینزد یرابطه   یلیعاشقانه واسش نوشته و...خ  یشعرها

 د یبازجوها شده بود پرس هیکه شب یبا چهره ا شجاع

 ؟ یاز کجا مطمئن -

 عکساشون  -

 شهی...از رو عکسا که نم کننی م یزندگ یالک  کنن،یهمو بغل م یالک  خندن،ی م یتو عکسا ادما الک -
 ! میکنی م سهیمقا یواقع ی  رو، با زندگ هیبق  یکه عکسا نجاستی!...مشکل اد یرو فهم  یواقع  ی  زندگ

 لبش را کج کرد  دایپارم

 !کنهیاشتباه نم چوقتیزن ه ه یمطمئن باش حس  -

 حوصله گفت   یب  ماین
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 خونده! یقیوسه ساله موس  ستیستوده. ب سای! خانم ملینفر بعد -

 . نواختی م بایخواندنش دور از انتظار نبود. ز یقیموس

 اموزشگاه داره... هیاالن  نکهیخواهر ماهان و باران هستش. و ا -

 فنر  کی هیشب  قای . دقدیاز جا پر دایپارم

 !!!! ؟یچ -

 گفت  تی با عصبان کارن

 داد نزن گوشم کر شد! -

 د یاش کش یشان یبه پ  یدست دایپارم

است!  یجد  یلیخ هیقض دنی بچه ها! بدبخت!بچه ها فهم میخدا خودش رحم کنه! بدبخت شد -
 شجاع گفت 

 شده! یمقدمه بگو چ یب دایپارم  -

را نگاه کرد. به خودش لعنت فرستاد که چرا زودتر   سایرفت و عکس مل مایبه طرف لپ تاپ ن دهیپارم
 عکس را نگاه نکرده است. نیا

 و... یواسه اهنگساز  ادیکه قراره امروز ب هی! هموننجاستیا ریستوده، صاحب و مد سایمل -

  یقیموس آموزشکده》امد ادشی. شجاع اسم اموزشگاه دینشن  چکسیرا ه شی حرف ها ی هیبق

 《سایمل

 د یاز جا پر دایدر بلند شد. پارم یکردند که صدا یرا صدا م  گریکدیها هاج و واج  هبچ

 خودشه! -

 د یکش یقی به خودش امد. نفس عم  هیزود تر از بق کارن

 جلو! میریکارمون تمومه!...حاال هم مثل نقشه م  نی! گاف بدنیبچه ها اروم باش  -
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که البته  ند یتا شخص را بب  دیکش یدر را باز کرد و مشغول خوش و بش شد. کارن گردن م  دایپارم
 مشخص شدند.  لچرشیو و سایکنار رفت و مل دایزود پارم ی لیاصال موفق نبود. خ

 سالم. -

و    کی. سالم و علنندیخواهش کرد بنش  سایبلند شدند که مل یکرده بود. همه کم یدست شی پ سایمل
 تمام شد. معارفه  یجلسه 

 ! نیانجام نداد یکار  چیه بایکه مشخصه تقر نطوریخب ا -

 کرد سی لبش را با زبانش خ دایپارم

و البته تازه باهم اشنا   مینداشت  نیوقته که تمر  یلیخ یدونی....اخه ممیاممممم....نه انجام نداد -
 و...  یاب یرو باز میوقتمون رو گذاشت شتری. بمیشد

 تو ذهنم دارم. یز یچ هیاها! متوجه شدم...من  -

 با لبخند گفت   ماین

  دیرو با  ییجاها هی کنمی. اخه فکر م ادی بگو ترانه سراش ب یفقط اگه لطف کن  خانم.   سایمل  یمرس -
 !میبد  ریتغ

 چپش را باال انداخت  یابرو کارن

 !ادی که ب هیتا اصالحش کنه. چه کار می دیترانه رو برگشت م -

 امد گفت  یبه چهره اش م بی که عج  ش،یبای اهمان لبخند ارام و زب  سایمل

و...بنظر من اگه  سهیبنو یرو ملود خوادی. به هرحال ترانه سرا ممایحق با اقا ن  کنمی خب فکر م -
هم به ترانه   یبعد ی. واسه جلسه کنمی م ییکارها ه ی...من امشب شهیخودش هم باشه خوب م

 کارتون تموم بشه! عیباشه تا شماهم سر یجلسه کاف هیکه  دوارمی...امادیکه حتما ب  گمیسراش م

 کدام از بچه ها صحبت نکردند.  جیه د،یرس  انیکه به پا سایمل یطوالن  حرف

 خسته و خواب الودش گفت  یبا همان صدا کارن
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 خورد  یاصال به خالف کارا نم سا،ی دختره، مل نیا گمیم -

 !خورنیکدوم نم  چیه -

 بتونه انجام بده   یفکرنکنم کال کار  تش،یوضع  نیبا ا  ینه ول -

 هواشو داره! بیعج ی هست یکارست! ول چی اره! خودشم گفت ه -

 . کارن با حرص گفت دیو به پهلو خواب دیچرخ شجاع

 ! ایزن یلگد نم  نیبب  -

 که خوبه توام! اون مال قبال بود! -

کنار هم بخوابند. کارن مالفه را  ی بود که خودش و کارن، مثل بچگ نیشجاع ا  یتخت دونفره   یخوب
 د یتا گردنش. باال کش

 ومد یمظلوم بنظر م یل یخ  سایمل -

 هوم! -

 واسش...  سوختیکال ادم دلش م -

 هوم! -

 دختره چند سالشه؟ نیگفت ا ما ین -

 هوم! -

! سرش را تکان داد ندی ب یمکه خواب هفت پادشاه  دیبرگشت و شجاع را د یکمرنگ تی با عصبان کارن
 .دیخواب او را هم به اغوش کش  ،یو در زمان کوتاه

 *** 

 از دست داده!  یادیز  یلیخون خ  -

 ! نیکن  قیخون ترز سهیک هی -



 س یاوت

110 
 

 ! یلعنت-

 ضربان نداره...  -

 با داد گفت  شجاع

 شوک بده. -

بود. بار دوم    دهیفا ی... بماریب ی نهیس یبار به قفسه  کی الکتروشوک را به دست شجاع داد. پرستار
 هم

 کن! شتریولتاژشو ب -

  رونیب  یرا از دست داده بودند! با ناراحت   ماری کرد. ب ی بوق ممتد، اعصاب شجاع را خط خط یصدا
را در سطل زباله انداخت. هرچند او فقط به عنوان کاراموز در اتاق عمل بود   شیرفت. لباس ها

 اوردند.  مدر بودند و به سمتش هجو یجلو  ماریب یامد. خانواده  رونیاما...زودتر از همه از اتاق عمل ب 

 دکتر؟ حال بابام چطوره؟! یشد اقا یچ -

، زود اتاق را ترک کرده  نقدریچرا ا نکهیاز ا یشجاع عصب  کرد.  یجوان با هول و وال صحبت م  دختر
 انداخت تا نگاهش به نگاه همراهان نخورد  نیی ! سرش را پادیکش یق ینفس عم

 !امرزتشونی...خدا بمیانجام داد  ومدیاز دستمون بر م یخدا بهتون صبر بده...واقعا هرکار  -

 و ناباور شجاع را نگاه کرد   یجوان با چشمان اشک دختر

 ! قاتل...قاتل!...لعنت بهت...شیتو کشت -

که احتماال همسر   یشد. پسر جوان  ینم  یتکرار  شیبرا چگاهی. هد ید یصحنه را م نیهم که ا هرچقدر
! شجاع  ردیشد را بگ   یهوا به قلب  شجاع وارد م یدختر که ب یمشت ها یدختر بود جلو امد تا جلو

 رفت...  ونیبود...با امدن جراح، شجاع به طرف پاو ستادهی ا شیسر جا نیشرمگ

 ! یشده اقا شجاع؟ پکر  یچ -

 گذاشت  زیم  یشجاع رو یرا برا یصادق بود که چا  حاج
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 ! خستم...یحاج یچ یه -

 دلت؟  ایتنت خستست  -

 دیکش  یقینفس عم  شجاع

 ! یدونم حاج ینم -

 گذاشت  زیم یرا رو یچا کیزد و همزمان استکان کمربار یلبخند رمرد،یپ

 کجات خستست! یدون یبده که نم  یل یخ -

 یکرد. تنها کلمه  یکردند. ماهان همزمان با تلفن هم صحبت م  یو محمد داشتند بحث م ماهان
کرد و چند  یفوران م  تشیعصبان ی" بود... ماهان گهگاهومرثیبود "ک دهی که شجاع شن  یواضح

 شد  کیداد. محمد ارام تر بود. به شجاع نزد یفحش هم م

 . میندار یشجاع تو برو! امروز کار  -

 کرد  یواضح شجاع را دک م کامال

 ه...خدافظ باش -

 خدافظ  -

همان  ومرث،یک  نیا ایمربوط است؟ اصال ا ومرثیافتاده که به ک یبود که چه اتفاق نیا ری درگ ذهنش
  قهیدق ستیپدال گاز فشرد. ب یرا محکم تر رو   شیافرا ست؟ خسته از افکار شلخته اش، پا ومرثیک

خود را به  وانسور استفاده کرد . نگاهش دوباره به تابلو خورد. از اسستادیاموزشگاه ا یبعد روبه رو
در را باز کرد. به همه سالم کرد و نگاهش در نگاه  ما،ی کالس مورد نظر رساند. چند تقه به در زد و ن

 گره خورد سا،یمل یزمرد

 خانم  سایسالم عرض شد مل  -

 زد  ینی ریلبخند ش  سایمل

 !؟یسالم! خوب  -
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 نشست گفت  یم  سایکنار مل یصندل یکه رو  نطوریهم شجاع

 !؟یخوبم ممنون! تو چطور  -

و اخمو به    ینشسته بود زد...کارن جد شی روبه رو قایبه کارن که دق یتشکر کرد. شجاع لبخند سایمل
 نگاه کرد  سایمل

 اد؟ یترانه سراتون امروز م نیخب خانم ستوده، گفت -

 اره! االناست که برسه. -

با    دایبود. پارم ستادهیبه بغل  باالس سرشان ا هم همانطور دست ماینشست...ن سایکنار مل  دایپارم
 شوق گفت 

کارو هم   نیاگه زحمت بکشه ا گهی! دده؟یاهنگ هم انجام م میکار تنظ سایبچه ها گفته بودم مل  -
 !شهیم یخودش انجام بده که عال

. در را برداشت و دوباره ترانه را مرور کرد   زیم یآچار رو یکردند. شجاع برگه ها دییحرفش را تا  همه
 امدن ترانه سرا را داشت، امد. دیدر که نو یصدا  نیب نیا

 ! کنمی من باز م-

  مایمشخص نبود که ن سا،یو مل دای پارم یخنده ها یرا گفت و به سراغ در رفت. بخاطر صدا  نیا ماین
  زی را جمع کردند. کارن ن شانیخنده هادخترها   ،یسالم یرسا  یکند...با صدا یم  یمقابل در چه صحبت
نشسته بود  یصندل   یبه پشت سر شجاع دوخت. شجاع همانطور که رو ز،یم  یچشمانش را به جا

 گرفته گفت  ی! با نفس دی ماس شیلب ها ی. برگشت و خنده از روندیتا ترانه سرا را بب  دیچرخ

 !؟یهست -

  سایداشتند که مل دیام دیبود. شا یاوج بدبخت  نجایرا بست! ا شیپلک ها شهیتر از هم  ریمتح  ماین
 ...!یندارد اما هست یبه کار کس  یکار 

 یهست یموشکافانه  یتوانست متوجه نگاه ها یبود و م  یبه خودش امد. فرد باهوش  عیاما سر کارن
 احترام بلند شد  یبشود. به نشانه 
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 خانم... د،یترانه سرا باش  دی. شما بانیخوش اومد یل یسالم! خ -

 سپهر هستم! -

 ...شیهفته پ نیبچه ها، پرواز کرد به چند یحرف ذهن همه  نیا با

 ه؟ یداره! ترانه سراش ک  یقشنگ یچه ترانه -"

 شده بود انداخت.  پیان ترانه تا یکه رو یآچار  یبه برگه   ینگاه  دایپارم

 نوشته سپهر." -

 خسته بود. یدر پ  یپ یشجاع از شوک ها ذهن

 کاوشگر!  یسالم اقا -

 گرفت. میتصم  هیبه شجاع سالم کرد. کارن عاقالنه تر از بق ثشی بود که با لبخند خب یهست

 ! ن؟یشناسیرو م  گهیا ...شما همد -

 صحبت کرد که خودش هم باورش شده بود. شجاع هم در نقشش فرو رفت  یجور 

 هستن مارستانیب دیجد یاره! خانم سپهر از انترن ها -

فاصله کنار شجاع نشست. شجاع با   یصندل  کیبا   یو تعجب و...هست  یاز ابراز خوشحال  بعد
 گفت  شخندین

 ! یهنرا بلد نیاز ا ینگفته بود -

 !ی هنرامو دار  دنید اقتیل ینشون نداده بود -

دوباره   دنی هم مشغول د یاش نشاند...هست یشانیپ یبزرگ رو   یاخم ،یهست  یاز حاضرجواب  شجاع
 شعرش شد.  ی

تا   دیکنم. هر موقع که بگ میاهنگ باشه تا من شعرمو باهاش تنظ  نیا یملود دی با د،یجاو یخب اقا -
 ... میشروع کن
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 گفت  سایمل

اونجا   میبه بعد بر  نیاز ا نیخوای مجهزه. م ی هست. ول  کی ضبط کوچ ویاستد هی نجایهم  نیرزمیز -
 . چطوره؟! نییپا  میبر ندهیا  ی. هفته کنمی درست م شویملود ندهیا ی...من تا هفته میکن نیتمر

 . کارن گفت رندیبگ می تصم  شی ساکت ماند تا مافوق ها ی...ولدیرس  یبنظر نم یراض  ماین

 ! دیکن ی...لطف مهیاره! فکر خوب  -

 یدوهفته  تشی. خدا رو شکر حالشون خوبه. نهاستین ینگران  یجا گمینه خانم! من که دارم م -
 !نشیببر  نیتونیبعد م  مونن،یم یبستر  گهید

کرد و   هی تک واریخودش را به اورژانس رساند. به د  مار،ی ب یخسته از سر و کله زدن با خانواده  شجاع
 اش کمتر شود.  یسرش را عقب برد. چشمانش را بست تا خستگ

 سالم! -

 چشم دوخت.  شیسرش را بلند کرد و به روبه رو ، ییسالم اشنا یصدا با

 ؟ یکنیم کاری چ نجایفاطمه؟!...ا -

 زد و چادرش را جمع تر کرد.   یلبخند فاطمه

 !؟یخسته ا یل ی! خدمتید گهی. بعد دنجایاز دوستام حالش بد شد اوردمش ا یک ی یچ یه -

را   یشکالت کیها و ک  وهیاز ابم یک یهمراهش کرد و   لونیجواب شجاع نشد و دست در نا منتظر
 اورد.  رونیب

 !یاز خستگ وفتهی بخور فشارت م  ایب -

 را از فاطمه گرفت  وهی و ابم کی ک بدون تعارف، شجاع

 گرسنم بود. یل یبده خ رتیدستت درد نکنه...خدا خ -

. کندی اش را باز م  وهیو ابم  کیکه ک دیزد و بعد از ان با همان لبخند، شجاع را د  یلبخند خجول فاطمه
 شد. انینما نیاسکر یصفحه   یتلفنش زنگ خورد و نام دوستش رو
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 برم. دوستم تنهاست!  دیبا گهیشجاع من د -

 بگو  ادیاز دستم بر م یفاطه جان...اگه کار  یباشه. لطف کرد -

 . میرینه فشارش افتاده بود سرمش که تموم شه م  -

 .بدرقه کرد قاتیکردند و شجاع با نگاهش، او را در در اتاق تزر یخداحافظ 

 اموزشگاه.  میبر دیامروز عصر با -

دختربچه   کی فقط  شیبرا گرید یش، سرش را چرخاند. هست کنار  قایدق یهست  یدفعه  کی یصدا با
چپش را باال داد و   یماهر بود! ابرو یگر یادم دو رو و باز کیحاال  ینبود. هست  گوشیو باز طانیش ی

 گفت 

 . نمتیبیاره. امروز ساعت پنج...م -

 مشخص نبود.  فشانی . تکل یرسم   ریروز غ کی  ،یروز رسم  کیهم متوجه نبودند.  خودشان

 *** 

 جا به جا کرد.  شیپاها  یاش را رو ینشست و تخته شاس ویاستد ی  صندل  یرو یهست

کردم.   جادیتو ترانه ا رات یتغ یسر  هی...خودم دمیشن شو یصحبت کردم و ملود سایخب من با مل -
 . دیبنظرتون اشکال داره بگ  شییاگه جا نش،یحاال بازم بخون 

 برد. سرش را درون برگه ها فرو  کارن

 !شهیم یچ  یرو ملود مین یبب دیخوشکله...فقط با  یلیشما که خ یواال ترانه ها -

 کرد.  قیهم حرف کارن را تصد شجاع

 .شهیم ی چ نمیبب خونمی ترانه رو، روش م نیباشه؛ پس بچه ها بزنن، منم ا -

  ماین  یپدر  یزودتر رفتند. امشب مهمان خانه  دای و پارم  مای...ندیطول کش یدو ساعت  کارشان
شد.   کی بروند که ناگهان همه جا تار  یبودند...هر چهار نفر باهم حرکت کردند تا به سمت خروج

 شجاع با تعجب گفت 
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 ! برق رفت...!یوا یا -

بود که  نیداد. رفتن برق معادل ا   طیبه مح  یمختصر  ییاش را روشن کرد و روشنا یفلش گوش کارن
  ی. اما نه براستین  یمهم زیچ نکهیباال بروند. خب ا یتوانند از اسانسور استفاده کنند تا به طبقه  ینم
دل دل  یکم  جاع ش موضوع شدند.  نی! همه متوجه الچر؟ی! باال رفتن از ان پله ها ان هم با وسایمل

دستش را   یکه خم شد، هست  نیباال ببرد. هم  یطبقه را در اغوشش به  سای تا مل شدک یکرد و نزد
 به دست شجاع زد   یمحکم یخواند و با دستش ضربه 

 ! ؟یکنیم  کاری چ یه -

 گرفت  شیو انگشت اشاره اش را رو به رو ستاد یا شیجلو یهست

 تونم! یگفتم بهش دست نزن! خودم م -

 مشخص نبود.  یل یانجا، چهره شان خ یک ی تار در

 ! یتونی! نماریدر ن یبرو کنار بچه باز  -

کدام  چیو ه  دندیکش یهم شاخ و شانه م یو کارن برا  سایتوجه به حضور و مل یو شجاع ب یهست
! رفتن برق، باعث  هیداشت که فلج بود و سربار بق  ینشدند! او چه گناه سایمتوجه چشمان اشکبار مل

شد و   کینزد  یشجاع و هست یته از کل کل ها مرگ کند! کارن خس یبار هزارم ارزو یبرا  سایشد مل
بود. دخترک   سایزانو ها و گردن مل ری . دستانش زدیرا در اغوش کش سایمل ،یحرکت انتحار  کی یط

 ! ختی ر یهنوزهم اشک م

 جلو   ریبگ توی به جون هم!...شجاع فلش گوش نیمثل سگ و گربه افتاد نی کشی! خجالتم نمگهیبسه د -

همانجا   سا،یمل  یچشمان اشک دنیشد اما باد  کینزد یدر اغوش شجاع، عصب   سایمل دنیبا د یهست
  یاش را روشن کرد و به دست هست یتند رفته است. شجاع فلش گوش  یادی...متوجه شد که زستادیا

کرد. کارن   یهق هق م یو گاه  ختی ر یهنوزهم اشک م  سایرا برداشت. مل   لچریداد. سپس خودش و
سرش را در اغوش  کارن پنهان کرد و   سای. مل دییپا یرا م  شیروبه رو  به او نکرد. سرش یهنگا چیه
  دندیفهم رون،ی ب ییروشنا دنیاو شد. پله ها را باال رفتند و با د یاز اشک ها سی کارن، خ  یآب  راهنیپ

  نگاه سای به مل نکهیگذاشت. کارن هم بدون ا نیزم یرا رو  لچریو عیاست. شجاع سر دهیپر وزیکه ف
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  خواستیبود. نم نداختهینگاهم به او ن کی یحت  رینشاند. در تمام طول مس چرشی ول یکند، او را رو
 بشکند...   نیاز ا شتریب ش، یغرور دختر روبه رو

 رون؟ی ب یاهنگ بد یخوایبفهمم م  دیمن االن با ؟ یکش یتو خجالت نم  -

 اراد را کمتر کند  یکرد تا بتواند صدا نییدستانش را تند تند بابا و پا شجاع

 بفهمه...  یکس خوامی ! بابا نمواشیآراد تورو خدا  -

 ست ینگر یشجاع را م ت یو عصبان  رتیاما همانطور با ح  اراد

بفهمه   یکس  خوامی! نم میبخون ی ز یچ هی میشد  ری. جو گمیبابا توهم! کال پنج شش نفر هیاهنگ چ -
 اصال!

 د یپرس دیرس  یارام تر بنظر م یکه کم اراد

 رون؟یب  ادیم  یخب حاال ک   -

 گهید یدو هفته  یکیبخدا. فکر کنم  دونمینم -

کردند و او مجبور شد که به اورژانس برود. اوهم  جیحرفشان را ادامه دهند. چرا که اراد را پ نتوانستند
 یشتر یشلوغ نبود و پرسنل، وقت استراحت ب یل یبا فاصله وارد اورژانس شد. شکرخدا امروز خ

بار   نی دمدت چن نیگذشت. در ا یم یهفته ا کیکرده بودند   نیکه ترانه را تمر یداشتند. از روز 
بودند!  دهیفهم شی تازه سه روز پ شانیرفتند. خانواده ها یضبط م  یکردند و پس فردا برا نیتمر

گذشته بود. شجاع   ریخدارا شکر بخ  یو...ول  دیشدند که چرا نگفت یاز کارن و شجاع شاک یحساب 
 شود.  یم کی به او نزد  یز یشد که با اخم ر یمتوجه هست

 سالم  -

 د یکش یق ینفس عم یسرش را تکان داد. هست شجاع

رو    یبخش سرطان...قول دادم چند نفر  ی...بچه ها؟یامکانش هست فردا واسه بچه ها بخون گمیم -
  ادی ب سشی به کارن هم بگو...اگه دوست داشت با لباس فرم پل  یکه دوست دارن با خودم ببرم...راست

 ... یعنیفقط  کشهی دو ساعت طول م یکی صحبت کردم.   مارستانیب  سی...با رئ 
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سخت باشد و البته بعد   شی تقاضا از شجاع برا نیا دیرس یبنظر م  .کرد  ینفس صحبت م کی یهست
نبود که به هم نپرند. شجاع کف   ی بود. اصال روز   یعیکه هنگام ضبط کرده بودند، کامال طب ییاز دعوا

 دستش را به حالت سکوت باال گرفت.

 ! امیم -

تکان داد و دور شد...شجاع تلفنش را روشن کرد و شماره   یهم سر  یبود. هست یکلمه کاف  کی نیهم
 کارن را گرفت  ی

داداش...ولش   گمیم شهیواست دارم...من که هم یزحمت هیاش ...کارن داد؟یتو خوب  یسالم...مرس -
  یفردا لباس فرمتو بپوش  شهیکنه...م یم یسرطان  یواسه بچه ها ییکارا هیداره  یهست نیکن حاال، ا

 ! خدانگهدارت. یعل ای...دستت درد نکنه...اره به فاطمه هم بگو...؟یایب

کرده بود و البته  دایپ یبهتر  یل یخ  یبا کارن رابطه  یاتفاق افتاده بود. هست یسه هفته کل نیا در
و   دایما،پارمی سا،نی شجاع،کارن،مل  یعنی ،یبار هم شش نفر  کیاست؛  سیمتوجه شده بود که او پل

شد.   یمربوط م دیمدت کشف شده بود به ام نیکه در ا یز ی باهم شام خورده بودند. و تنها چ یهست
تبار بود و   یران یبزرگ شده بود. پدرخوانده اش ا کایمرد ثروتمدند بود. در امر  کی یفرزندخوانده 
 بود. دیام ی گفتند، برادر خوانده  ی هم که همه از شباهتش با شجاع م ینام کلی. ماییکای مادرش آمر

 هفته قبل  کی》

 د یکش نییرا پا شهیش دیزد و ام دی ام یبه پنجره  شجاع

 دستت طال اقا شجاع! -

 داد و در همان حال تشکر کرد  دی بزرگ را به دست ام یبستن  جیاب هو شجاع

 . کنمی خواهش م -

 اش را هم زد یبستن  دینشست. ام دیکنار ام  یاش را برداشت و صندل یبستن جیهم هو خودش

 نه؟ گهید یجراح  یگفت -

 !دنتمی...رزستمی هنوز جراح  جراحم ن -
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 ! یکلی ما هیشب یل ی.. هنوزم تو خلقت خدا موندم. تو خ!.یآها موفق باش -

 هست اصال؟  یک یگیکه م کلیما کل یما نیا -

 داداشمه! ییجورا هیاممممم  -

 را باال انداخت   شیابروها شجاع

 !کله؟یداداش؟! بعد اسمش ما -

 کرد   یکوتاه یخنده  دیام

 برادر خوندمه   کلی ! ماییکای و مادرش امر یران یخانواده هستم که پدرش ا هی یخب من فرزندخونده   -

 ه؟ ی! شغلش چیوااااو. چه الکچر  -

که به اقتصاد ربط داشته   یز یو معامله و... کال هرچ یاقتصاده! بورس و ساختمون ساز  یخدا کلیما -
 باشه 

 نه؟  ای همهیشب  نمیبب  یعکسشو ندار  نمی موفق باشه!بب دوارمیام -

به تلفن در اورد و   شیرا نشان دهد که همزمان صدا کلی اش را در اورد تا عکس ما یگوش دیام

 !دیرا د  《خانمم》نام یشجاع لحظه ا

 ...فدات شم...خدافظامی!....باشه االن مزم؟یجانم عز -

 به سرعتش اضافه کرد. دیام

از تو   یکمی . فقط نیه یشب   یلیباشه...فقط برات بگم که خ  یگوش نیتو ا کلیفکر نکنم عکس ما نیبب  -
 زردک تره!

 《شجاع بود. یبرا  یجالب ی. زردک، واژه دیو خند دیکوب دیام ی به بازو یمشت شجاع

 حال  زمان

 دکتر کاوشگر به بخش اورژانس...  -
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و با   دیکش دیو ام شیپ یخواند، دست از فکر کردن به هفته   یکه او را به اورژانس م جریپ  یصدا با
 سرعت خودش را به اورژانس رساند. 

 گذاشت.  شیپاها  یرا رو تارشینشست و گ یصندل   یرو شجاع

 براتون بخونم؟! نیدوست دار یخب بچه ها، چ -

 داشت با ذوق گفت  یرنگ  یکه چشمان عسل ییبدون مو ی دختربچه

 !میبرقص  میخوایخوشکل بخون عمو. م زیچ هی -

را در    یکی از پسر بچه ها نشسته بود و  یک ی. کارن با لباس فرمش کنار دندی حرف همه خند نیا با
 ستادهیرا بغل زده و ا   یاش، دختر کوچک یو چادر مشک  یاغوش داشت. فاطمه هم با لباس نظام

  سایاش کند...مل یخواست همراه یرا با فاصله کنار شجاع گذاشته بود و م  لچرشیو سایبود...مل
را نواخت. شجاع هم دست به کار شد و زد و خواند. بچه ها   یاهنگ شاد تاریکرد و با گ  یش دستیپ

بود. بچه   ستادهیاتشنشان ا کی لبخند به لب، کنار  ی...هستدندیخند یزدند و از ته دل م یدست م
وقت   کهرا    یکی  ،یبا هزار زور و بدبخت  یو هست ندی بب ک یها خواسته بودند که اتشنشان ها را از نزد

 کرده بود. دایازاد داشته باشد پ

  ینه؟ ول ا ی دیا دهیفرشته ها را شن یدانم تا بحال خنده  یخوش گذشته بود...نم یبچه ها حساب  به
. اول از دندیانها، خود  خود  ان است! دوساعت را باهم خوش گذراندند و خند یدارم خنده ها نیقی

از پسران گذاشت و   یکی یمو  یسر ب  ین قصد رفتن کرد. مرد جوان کالهش را روهمه اتشنشا
که   یکرد. نفر بعد کارن بود که با تلفن یداد. بعد هم از بچه ها خداحافظ  یگر یرا به د  شیدستکش ها

  یکیکرد. هر دفعه که  یو خداحافظ  دیاز جانب ستاد بود، مجبور شد جمع را ترک کند. بچه ها را بوس
 حلقه زدند. یشد. بچه ها دور هست یبچه ها مغموم تر م ی، چهره رفت یم

 ممنون خاله! -

 ! یخاله هست  یمرس -

شش، هفت ساله که   یدختر بچه  کیشد.   یکوچک شاد م یزهایشان، با چ   ییای...! چقدر دل درو
کرد، از شجاع خواست که   یتخت همه را تماشا م یمدت از رو نینداشت و تمام ا یوضع روبه راه

 برود.  کشینزد
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 سالم عمو!  -

 زم؟ یعز یماهت خوشکل خانم! خوب  یسالم به رو -

دختر صحرا  یا گهیکه م ی همون ؟یواسم اهنگ بخون یایفرداهم ب شهی م ؟یی ممنون...عمو -
 !خونهیواسم م نویا شهی!...بابام هم لوفرین

 فرشته؟! نیبهتر از شادکردن قلب ا یز یفکر کرد. چه چ یکم شجاع

 ه؟ یاسمت چ ی!...راست ایباش داری...توهم بنجامی...صبح زود اامی . حتما مزمی اره عز -

 !لوفرین -

آ   لوفر،یدختر صحرا ن یا خونمیبرات م امی! مثل خودته!...فردا میخانم! چه اسم خوشکل  لوفریبه به ن -
 لوفر ی...آ ن لوفرین

 . چشمانش هم...دیخند  یاز ته دل م دخترک

  رونی دادند...از اتاق ب یکرد. چقدر راحت دل م یو از بچه ها خداحافظ دیرا بوس  لوفرین  یشانیپ شجاع
است. فاطمه هم با فاصله ان  ستادهیا سایمل لچریشد که در راهرو، پشت و  یرفت و متوجه هست

 شجاع به سمتش امد.  دنیبا د .داده بود  هیتک  واریطرف تر به د

 ی لطف کرد یلیفاطمه جان. خ  یمرس -

 نکردم.  یکار  کنمی خواهش م-

 را صاف کرد و سالم داد  شیصدا یبه سمتشان امدند. هست سایو مل یلحظه هست نیا در

 من هستن...و خانم دکتر هم همکار بنده. ییدختردا شون،یخانم سپهر ا -

نام همکار، نفس   دنیتر است اما با شن  کینزد  یلیو شجاع خ یهست یکرد رابطه  یفکر م فاطمه
 !دیکش  یراحت

 داد، ساکت شد.  یکه به فاطمه و هست یکوتاه ییبا اشنا شجاع،

...؟ یل یخ -  ممنون خانم 
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 رهنما هستم  -

لطفتون   دونمی! نم نیخانم بب سیدوتا از بچه ها دوست داشتن پل  یکی . اتفاقا د یلطف کرد یل یبله خ -
 جبران کنم.  یرو چجور 

 خوشحال شدم.   یلیمنم خ کنمی ش مخواه -

  یم  یهر کار  یسرطان  یبچه ها یبرا یبود که هست  نیشجاع روشن شده بود ا یکه برا یز یچ
دفعه از  نیامروز چند نینداشت. اما هم یاپ یپ  یبود و عادت به تشکرها  یمغرور  بای کرد...او دختر تقر

  جری پ یبای ز یرا ببرد که صدا سای مل لچریکرد و خواست و یخداحافظ یشجاع تشکر کرده بود. هست
 . دیچ یپ  مارستانیب رد

 دکتر سپهر به بخش اورژانس...  -

  تواندیهوشمندش م لچریبرود. معتقد بود با ان و یاشاره کرد که هست سایمردد مانده بود. مل یهست
 گفت  عیبرساند. فاطمه سر رونی خودش را به ب

 ! برمی رو باخودم م شونیا رمی من دارم م دییخانم سپهر شما بفرما  -

به فاطمه انداخت و با سرعت به طرف اسانسور رفت. شجاع هم از فاطمه و   زیتشکر ام  ینگاه یهست
 کرد و رفت تا به کارش برسد... یخداحافظ  سایمل

 نگه داشت. هیسا ک ی  ریرا ز لچریو فاطمه

 من برسونمتون؟ نیخوای خانم م سایمل گمیم -

 ادی. االن داداشم مزمیممنون عز ستین ی از ینه فاطمه جان. ن  -

 شده بودند.  قیباهم رف  قهی. در عرض چند دقگریدخترها بود د عادت

شد. فاطمه  ادهیاز ان پ یو مرد ستادیا شانیجلو ین ی صحبت کردند که ماش  یو فاطمه کم سایمل
مرد جوان چشم دوخت. مرد صحبت کرد و  ی کشرت زرش یت ی قهیچادرش را جمع تر کرد و به 

 . دیچیماهان در فضا پ  یصدا

 ...سالم خانمیسالم ابج  -
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 ماهان برسد.  ی رهی با خجالت سالم داد و چشمانش را بلند کرد تا به چشمان ت فاطمه

 سالم. -

 جان؟  سا یمل  یکنی نم یمعرف -

. لطف کرد منو تا ا  ییدختردا -  اورد. نجایشجاع 

 داشت؟!  سی پل یی  باال رفته به فاطمه نگاه کرد. شجاع دختردا یبا ابرو ماهان

 . متونیبرسون   دییممنونم خانم...بفرما یل یخ -

 هست.  نی نه ممنون. ماش -

و تعارف   ادیز یزد. بعد از تشکرها یچشمان سبز فاطمه کرد و لبخند یحواله  یگر ینگاه د ماهان
 دش رفت. هرکه به سمت مقصد خو ، یم یشاه عبدالعظ  یها

زودتر حرکت کرده  یاز جا کنده شد. امروز کم  ن یپدال گاز گذاشت و ماش یرا با فشار رو شی پا شجاع
عقب بود انداخت و با فکر به  ی صندل   یکه رو تارشیبه گ  ینگاه نهییبخواند. از ا لوفرین یبود تا برا
را    تارشی و گ ردپارک ک  مارستانی پارک ب نگیرا در پارک  ن ی به سرعتش افزود. ماش  لوفر،ی ن یچشمان اب
 یبدون فوت وقت به سمت اسانسور را تا به طبقه   ن،یماش  ی. بعد از قفل کردن در هادیجلو کش

اتاق ها بسته بود. صبح زود بود و   شتریبرسد. وارد بخش شد. در ب  یدوم، و بخش کودکان سرطان 
بود. در را باز کرد. اتاق   هدر انجا خواند روزیرفت که د  ی. به طرف در اتاقدر خواب ناز  شترشانیب  عتایطب
نگاه کرد.  دهیخواب  یداده بود. شجاع با لبخند به فرشته ها یتخت را در خود جا ییبود و ده تا  یبزرگ

رفته باشد.    یبهداشت   سیبود. با خودش فکر ممکن است به سرو ی. خال دیرس لوفرینگاهش به تخت ن 
خواست   یاز پرستاران وارد شد. م   یک ی ظهلح نیاشت. در اان گذ یرا رو تارش یو گ ستادیکنار تخت ا

تا   دیاتاق رفت و انها را کش یبه شجاع تشر بزند اما او را به جا اورد و سالم داد. بعد به طرف پرده ها
 .اتاق، هم اغوش شود دیسف یها کینور با سرام

 خانم پرستار؟ دیببخش -

پرستار   یسرخ شده  یو با لبخند به شجاع نگاه کرد. شجاع چشمانش را از لب ها دیچرخ  پرستار
 را نگاه کرد  نیگرفت و زم
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 . دییدکتر؟ بفرما یجانم اقا -

 کجاست؟ قرار بود امروز واسش بخونم! لوفرین نیا -

 د.مبهوت پرستار نگاه کر ی. سرش را باال گرفت و به چهره دینشن  یز یگذشت اما شجاع چ هیثان چند

 رفت!  شبی...دزهی خب...چ -

 رفت؟! کجا؟! حالش اصال خوب...  -

اتاق را ترک کرد و شجاع را با تخت   یکوتاه دیلحظه متوجه حرف پرستار شد. پرستار با ببخش نیا در
 رفت؟! شجاع اب دهانش را قورت داد. زمزمه کرد لوفریتنها گذاشت...ن لوفرین  یخال

 مونه...رفت؟  یخودش گفت منتظرم م -

 تا بغضش سر باز نکند  دی. هوا را با فشار بلع دیصورتش کش یرا با شدت رو  دستش

  یبراش م ی !...کاشکرونیرفتم ب یدر نم  نیاز ا روزید شکست یپام م یلعنت به من!...لعنت! کاشک  -
 خوندم! 

  یصندل یرا رو   تارشیبرگشت و گ نگیافتاده به پارک ی. با شانه ها گرید یکاش ها یهزاران هزار ا و
بار   یو برا  دیاماده کند. روپوشش را پوش گرید نیسنگ  فتی ش  کی یبرگشت تا خود را برا پرت کرد. 

قلبش را اتش   هانگار ک لوفر،ین ی. با فکر به چهره  زدیفرو نر شیهزارم بزاقش را قورت داد تا اشک ها
 ...زده باشند 

باز شده بودو   مارستانیدوم ب یدوباره به طبقه   شیپا  ،یمورد اورژانس کیظهر بود. سر  ک ی ساعت
رو چشم   نیروپوشش فرو برده بود و به زم  بیخواست به خانه برگردد. دستانش را در ج یاالن م

 مدها رونی ها ب یکرد. از بخش سرطان یتالق یدوخته بود. سرش را باال گرفت نگاهش را با نگاه هست
حس بود. مبهوت مبهوت! حدسش سخت نبود که تازه متوجه مرگ   یحس ب  یبود و نگاهش ب

کرد و   ینگاه م شی اما فقط به روبه رو یشده است. شجاع متوجه بغضش شد. هست لوفریدلخراش ن
 به او زد. انگار که اصال متوجه اش نشده باشد!  یداشت...ازکنار شجاع گذشت و تنه ا یقدم بر م 

 خانم سپهر؟! -
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روپوشش را گرفت و چرخاند.   نیقدم تند کرد و است ی. کمدیبه دنبالش چرخبرنگشت. شجاع  یهست
 !زدی نر شیزد تا اشک ها یزور م  چشمانش سرخ سرخ بود.

  یخونه  ای سا؟ یمل شی پ یر ی. مرسونمت یم میبر اینه؟...اره تمومه...ب گهیتمومه د فتتی ...شیهست -
 خودت؟ 

  یلجباز  شهیبر عکس هم  نباریت کند. ارا پر  یربطش، حواس هست  یب یخواست با سوال ها یم
 نکرد. فقط سرش را تکان داد و زودتر از شجاع به طرف اسانسور رفت.

زد.   یاش را چنگ م یمشک فیانداخت که ک یبه دستان هست یرا روشن کرد و نگاه  نیماش
را روشن کرد. اواخر مهر ماه بود   ن ی. ماشنزد..  ی . حرفدیی گرا یم یدیبه سف ادیانگشتانش از فشار ز
بکشاند.   نیخود را به داخل ماش   میتا نس دیکش نییها را پا شهیگرم بود. ش   یاما هوا هنوز هم کم

در اوردند که همه اش ساختمان و   ییها ابانینداشت، داشت؟ سر از خ  یکه اشکال  یگرد ابانیخ  یکم
 یچرخاند و به پنجره نگاه کرد. پارچه اسرش را  ،یپوزخند هست یبود. با صدا  یمسکون یخانه ها

بود.  هها پر شد واریچسبانده بودند. تمام د یدر خانه ا یبرگشت از کربال رو یبرا یک یبود که تبر
گرفت. و در   یم یشتر یارام بود اما لحظه به لحظه اوج ب شیشکست. صدا یبالخره مهر سکوت هست

 زد.  یاخر کامال داد م

   ستیکه واجب ن یی زایواسه چ  زنیر یپول دارن که همشو م نقدریرو؟! ا نایا ینیب یم -

 !ادی استغفراهلل...کفر نگو خدا قهرش م -

که  یها؟! موقع اد؟ی زنن قهرش م یکه همه دم ازش م  ییاصال چرا اون خدا ؟ی گیچرا استغفراهلل م -
اون  ؟ی چ ادی ب رشونیگ درمان بشن و دارو توننینم  یپول  یبخاطر ب   لوفریهزار تا بچه مثل ن یروز 

دورت باشن   ییادما نیکجاست تا همچ دونمیکه نم یی!....به همون خدااد؟یموقع خدا قهرش نم
  ؟یفهمی!...مارتشونی ز نیریکه م  یینه اونا خوره.  ینه به درد خدا م ایبزک دوزک باز  نیاز ا چکدومیه
! یفهم ی! نمگهید یفهمیدستشو بفروشه که بتونه دارو بخره واسه بچش! نم  یمادر طالها  هی یفهمیم
  مهیبگن فالن دارو تحر انیهاشو بفروشه واسه خرج دوا درمون؟! اونوقت در ب  هی بابا بره کل  هی یفهمیم

چشم و هم  یبرا زنیری که پولشون رو م  ییایدن  نینباشه همچ خوامی!...مستین یو تا اطالع ثانو
 ده! یجون م  یپول یخونش از ب یبچه گوشه  هی، بعد  یچشم
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شد تند تند صحبت   یم یزد. عادتش بود. هروقت عصبان  ینفس حرف م  کیبود که  قهیدق نیچند
 گفت.  یربط هم که نم یکار سکوت هست...ب نیدانست که بهتر  یکرد. شجاع هم خوب م یم

است   قیکه انقدر عم  ییپرواز دارند. از زخم ها یایکه در قفس هستند و رو ییاز بچه ها میدانیم چه
شوند و منتظر هستند تا تمام    یکه خسته م یی. از ان هاشانیاست در لبخند ها دهیدوان شهیکه ر

 یبه موها دگل سر دارد، تا ببند  یا ی رو  ی. از دخترکستیتمام شدن چ  نیا یانکه بدانند معنا یشود! ب
است!   شی ها و فوتبالش، خرج امپول ها یباز  یکه دغدغه اش به جا یاز پسربچه انداشته اش! 

 !رندیگ  یپول م شتر،یب دنینفس کش هیثان کی  یکه برا ییاینباشد دن 

کند و خانواده اش فرانسه   یم یپارک کرد. گفته بود تنها زندگ  یاپارتمان هست ی را جلو نیماش  شجاع
 یسرطان داشته و فرزند خوانده   ینگفته بود. گفته بود در کودک  یمدت دروغ  ن یدر ا یهستند. هست

 آن خانواده است. 

 ممنون! -

 کنم. یخواهش م -

 برگردد به طرف ساختمان رفت  نکهیشد و در را بست. بدون ا ادهیپ  یگر یحرف د بدون

 ؟ یهست -

داخل خانه   ش یپا نکهیع نگاه کرد. چشمانش سرخ بود و مطمئنا به محض او با اخم به شجا برگشت
 خت ی ر یفرو م  شی اشک ها د،یرس یم

 خدافظ! -

 با همان اخم لب زد یهست

 خدافظ.  -

ها را برداشت   ین یریاز ش  یک ی نشیریبا لبخند ش  سایبچه ها گرفت. مل یرا جلو ین یری ش یجعبه   ماین
 کرد گفت  یپاک م یرا با دستمال کاغذ  شیو تشکر کرد. کارن همانطور که دست ها

 استقبال رو از آهنگ نداشتم. نیاصال توقع ا  قتشیحق -
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 فرش را پشت گوشش داد. یموها دایپارم

 ؟ یخب االن ناراحت -

 کرد  یدست ش ی جواب بدهد که شجاع پ خواستیم کارن

 وقت همکاراش بفهمن انگشت نما بشه. هیکه نکنه   ! اقا کارن نگرانهری نخ -

داد که کنارش   یبه شجاع انداخت و نگاهش را به هست یخنده! کارن چشم غره ا  ریهم زد ز بعد
 نشسته بود.

 که در دهانش بود را قورت داد ینیری ش یهست

 نگران نباش!   یلیمتوجه بشه. خ ی! فکر نکنم کسمیخب ما که فقط اسمامون رو نوشت  -

 یاش را چک م یها فارغ شده بود، و داشت گوش  ینیری ش میکه از تقس  مایسرش را تکان داد. ن کارن
 کرد گفت 

 هست!  یچ یخوب بوده و کار بعد  یلیکامنت هست که خ یچه کرده! کل نیاوه اوه! بب -

 اخم کرد کارن

هم واقعا بخاطر قولم به شجاع بود...پدرم در   ندفعهی! ا نکاریسراغ ا امیعنوان نم جیبه ه گهیمن د -
 اومد!

 در هوا زد و انگشت اشاره اش را به طرف کارن گرفت  یبشکن شجاع

فقط   ای! نجایا ومدمیم مارستانیراست از ب هی...واقعا خسته کننده بود. ستمین گهی! منم دگهیراست م  -
 دوساعت استراحت! یکی

 را باال انداخت.   شیشانه ها دایپارم

کن   تیلیگروهو د جیپ نیبا شجاع و کارن، پس ا یعن ی! میکار کن میخواینم گهیما که د مایخب ن  -
 ! گهید

 و گفت  دیشالش را جلو کش سایمل
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 نه ولش کن. بذار بمونه! -

را فقط بخاطر    یقیموس نیکردند. کارن ا  یبحث م  خودیب یزهایداشتند سر چ نطوری ها هم بچه
 یوانگیگروه باز شده بود، ادامه دادن د نیبه ا یو هست  سایمل  یانجام داده بود و حاال که پا تیمامور

بود،   گرید یکه حدودا دو هفته  دایو پارم  مای و ن یگرفته بود که بعد از عروس میمحض بود! تصم 
و   یهستباهم گپ و گفت کردند و در اخر  یا قهیانها برگزار کنند. چند دق یجلساتشان را در خانه  

 یمشترک داشتند که به زود فتیساعت ش  یعزم رفتن کردند. شجاع هم به دنبالشان. با هست سایمل
 و ارام در گوشش پچ زد دیاو را به اغوش کش مایاخر که خواست برود، ن یشد! لحظه  یشروع م

 !رانیا انیدارن م یهست یمادر خونده و خواهر خونده  -

  یو هست  دیماهان را د نیدر اموزشگاه، ماش یرفت. جلو نشیکرد و به طرف ماش   یخداحافظ شجاع
تا ماهان و   ستادیشد و منتظر ا نشیبشود. سوار ماش نی کرد تا سوار ماش  یکمک م  سایکه به مل

 ترمز کرد  شی بود. شجاع جلو یو منتظر تاکس ستادی ا ابانی کنار خ یکامال دور شوند. هست سایمل

 . میباهم بر نیبش -

شد.  ی مشترکشان پخش م ی ق یکج کرد و سوار شد. از دستگاه پخش، موس یلبش را کم  یهست
ارام گرفته  شیداده بود و پلک ها هیتک  ینگاه کرد. سرش را به پشت یبه هست یچشم ری شجاع ز

 را کم کند یق یموس یبودند. شجاع دست برد تا صدا

 ولش کن. بزار باشه  -

خودش که  یبود. او هم در سکوت به صدا یبا تعجب به او نگاه کرد. حس ششمش قو شجاع
 درحال پخش بود، گوش سپرد.

 باشد  ادمان ی یز یآنکه چ ی"ب

 باشد  ان یدر م یآنکه حرف یب

 ز من بگذار تا تنها  بگذر

 آسمان باشد  نیماه در ا کی
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 ست ین یاست راه نیمن ا ریتقد

 ست ین  یهست، گاه یکه گاه یعشق

 ست ین یگناه یکه ب  نیدر ا ی شک

 کن و بگذر یز من دور  اما

 باشد  ان یدر م یآنکه حرف یب

 ی دیبا نا ام یاز دور ول  بوسمی را م تو

 ؟یدیچه د یعشق، به جز دور  نیاز ا یحق دار  تو

 یستادیا میرا از دست دادم تو پا تو

 "یداد صیغلط تشخ ،یدیآنکه د نبودم

 

 انی ناپارسی "ماه" اثر جناب س یقی از موس ی)قسمت

   انیپارس نای س ی:اقایو ملود ترانه

 ی بهار   ابی:کاممیتنظ

 وند  اسیال  رضای :علتار یگ

 کزاد ی :ارش ننگ یو مستر  کسیم

 حق مطلب رو ادا کرده باشم(   دوارمیو ام  دیحتما گوش کن کنمیم  شنهادیپ

 《هفته بعد دو》

با    دایداده بود. پارم هیسرش در لپ تاپ بود و شجاع به کاناپه تک مایرفت. ن یوسط اتاق رژه م  کارن
 امد.  رونیشربت پرتقال از اشپزخانه ب  ینیس
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 .میکن  یفکر  هیتا  نیلحظه بش  هیآقا کارن  -

 گفت  مایو روبه ن دیکش شیموها یالبه ال ی. شجاع دستبا شدت خودش را کنار شجاع پرت کرد  کارن

 پس؟  انیم  یک   نایا -

 لپ تاپ را بست  ماین

هم ازاده و غزل  ندهیچند روز ا ی. طرانی ا ادیکه ب دهیشرکتشو انجام م یباباش داره کارا گه،یگفتم د -
 . رسنی. زود تر از محمود مانیم

 بودند و غزل خواهرش.   یهست یو محمود، مادر و پدر خوانده  آزاده

 نشست و دامنش را مرتب کرد.  مای کاناپه، کنار ن یشربت ها فارغ شده بود رو میکه از تقس دایپارم

  یدیکه اطالعات جد هیفرصت خوب  نی! و اشهیبا اومدن خوانوادش دستش بسته م کنمی من فکر م -
 . ادی ب رمونیگ

 غر زد  شجاع

 حرفاست!  نیمارموز از ا یلیرو لو بده؟ خ  یز یکه چ هیادم یبنظرت هست -

 سرش روشن شده باشد  یباال یرا باال انداخت. انگار که المپ   شیابروها کارن

به   یکاره هستن! ول چیه بایباران و محمد چرا! اونا تقر یروش حساب کرد...ول  شهیاره! نم یهست -
 دارن! ی با هست یک ینزد یهرحال رابطه 

 به چشمان کارن نگاه کرد  شجاع

 تو سرته؟! یچ -

 کرده باشد  دایاش را پ یحل نشدن یاز پرونده ها یکی کرد. انگار که رمز حل   زیچشمانش را ر کارن

 ! میشم -
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. باران  دی ماهان از راه رس  نیبعد ماش یقی. دقاستادیسالن ا یشد و روبه رو ادهیپ نشیاز ماش  شجاع
  یلیبگذارند. خ لچرشیو یعقب رو یرا از صندل  سایشد و به همراه ماهان، کمک کردند تا مل ادهیپ

 رفت و به طرف شجاع حرکت کردند.  شی کارها پ عیسر

 شده! یهند یصحنه   یلی! خیبه به! خواهر برادر  -

 . دیشکرک خند سایمل

 ؟ یدل کند زتی شد شما از شوهر عز  یخب باران خانم چ -

 بچه ها گفت  هی و شب  دیلب برچ باران

 . ادیحتما م یبعد ی. دفعه گهیکار داشت د -

بود و    بایز ی ها یرفتند. دور تا دور سالن پر از نقاش یسرش را تکان داد. باهم به طرف در ورود شجاع
 کرد یشد. ماهان با تعجب به تابلو ها نگاه م یم دهید نشانیما ب یهم عکس  یگهگاه

 . دهیکش ییزهایبابا چه چ ولینه؟!...ا گهیخواهرته د شگاهینما یشجاع گفت نمیبب  -

بودند و  ستادهیکه در کنار فاطمه ا دیرا د میگاهش را در سالن چرخاند. شمتشکر کرد و ن شجاع
 کرد.  ییکردند. شجاع بچه ها را راهنما یصحبت م 

 سالم عرض شد خانم کاوشگر!  -

 سرش را بلند کرد و با تعجب گفت  میشم

 !یایب  یتون ینم یشجاع! تو که گفت یوا -

 . دوستامو اوردمرمیم ی. االنم زود تونمیاره نم -

را باال  شیابروها  سا،یمل دنیماهان و باران مشخص شد. فاطمه با د سا،یمل ریکنار رفت و تصو  شجاع
 ستوده اشاره کرد  یبه او سالم کرد. شجاع با دست راستش به خانواده  بایز   یانداخت و با لبخند

کننده و   میهستن، تنظخانم  سایمل شونیدوست منه. ماهان!..ا پی خوشت یاقا نیخب دخترا! ا -
 خانم هم... نیاهنگساز اهنگ بنده. و ا
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 با بهت لب زد  میشم

 باران؟! -

 حواس گفت  ی ب شجاع

 ؟ یشناس یتو بارانو از کجا م نمی باران خانمه باهم خواهر برادر هستن... بب شونمیاره ا -

 نداشت  میاز شم یهم دست کم  باران

 ! م؟یشم -

چشمان هر دو پر از اشک شده بود و  طیشرا نیبودند. در ا یو باران هر دو به شدت احساسات  میشم
به   یقیرا سخت در اغوش گرفتند. دقا  گریو باران به سمت هم رفتند و همد میبغض کرده بودند...شم 

ان دو  کردند. شجاع نگاهش را از ی لحظات همه با بهت به ان دو نگاه م نیمنوال گذشت. در ا نیهم
ها بسته بود.  یبه سبک لبنان  یی بای رنگش را به ز یساتن کالباس یگرفت و به فاطمه دوخت. روسر 

 بود.  یلکسی شجاع اصوال ادم ر

خانم خوشکل هم فاطمه خانم هست،   نیبگم که...ا کنمی دارن همو بغل م نایخب ماهان تا ا -
 من.  زیعز ییدختردا

 رنگ گرفت. شیون پمپاژ کرد و گونه هافاطمه از لفظ دخترخوشکل، به سرعت خ  قلب

 باهاشون رو داشتم.  ییبله قبال افتخار اشنا -

کمک کرده   سا یخوانده بود و فاطمه، به مل یسرطان  یبچه ها  یبود که شجاع برا یاش به روز  اشاره
 ببرد.  رونی بود تا او را ب

 همو؟  نیدیا ؟! کجا د -

کمک   سای لطف کردن به مل  تونیی. دخترداگهید انیا یهست  مارستانیاومد ب سای که مل یهمون روز  -
 کرده بودن.

 از هم جدا شدند. میو شم باران
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 ؟ یدیباران خانم رو کجا د یبگ یخوا ی ، نم یخب آبج  -

عکسامون رو نشونت دادم...اقا ماهان  ادته؟یمن بود!...فاطمه  رستانی شجاع! باران دوست دب یوا -
 !نیکرد  ریتغ  یلیاصال نشناختمون. شما خ  د یببخش

 .اوردم یبله منم به جا ن -

 رساند.  یم مارستانیخودش را به ب  عتری سر دیبه ساعتش انداخت. با  ینگاه شجاع

برم   دیلطف کن هواشونو داشته باش. من با زحمتی. بن یجان خب حاال که اشناهم در اومد میوشم -
 به فاطمه انداخت و ارام گفت  گرید یخواست برود نگاه ی. وقتگهید

 . ادیبهت م  یمدل روسر  نی! ایخوشکل شد -

 که با قلب فاطمه چه کرده است.  دیرفت و ند او

 با ذوق گفت  میشم

...من و باران ؟یجان تابلوهارو نشون بد  سایبه اقا ماهان و مل شهیزحمت م یفاطمه جونم ب -
 م یصحبت کن میخوایم

 باشه. حتما!  -

 اش را جمع کرد و با شرم گفت  یعرب  یچادر مشک  فاطمه

 . کنمیم تونیی من راهنما دییبفرما -

 ذوق زده جواب داد  سایمل

 . نه؟گهید مینباش! دوست یرسم  نقدریممنونم فاطمه جون. لطفا ا یل یخ -

  شگاهیاز نما یو باران هم به گوشه ا میگشتن کردند. شم شروع به  سا،یو با ماهان و مل دیخند فاطمه
 شکل گرفت  شانیپناه بردند و صحبت ها

.البته ه؟یهست؟ شغلش چ یمرد خوشبخت ک نی.خب اگهید یازدواج کرد یگفت ،یخب باران جون -
 گهید میشناسیم کنما،یم  یفضول د یببخش
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 ؟ی...تو چمی. دو ساله ازدواج کردهی. شوهرم مهندس پزشکهیچه حرف  نینه بابا ا -

  یهم عروس  ندهیا یماه ها یعقد کردم...ط شی.منم سه ماه پشاهللیا ی! خوشبخت باش یبسالمت -
 کنه ی کارم یقانون  ی! شوهرمم تو پزشک گهید کنمیم

در   نجایاشد سر از   یبود چ ی!..تو که رشتت انساندمی قر م  تی راحت تو عروس گهیخوبه. د یل یخ -
 ؟یاورد

 زد  نیریش  یلبخند میشم

خوب شد.    یلی کنکور هنر هم دادم. رتبمم خ رستانیبعد از دب یدرسته مامان نذاشت برم هنرستان ول  -
  یمیاز خانم عظ یبخونم...راست یعالقه دارم گذاشت دانشگاه نقاش  نقدریا دید یمامان وقت گهید

 ذره شده  هیدلم براش  یچخبر؟ خوبه؟ وا

  یلیخ  میبود و شم  اتشانیرادب ی دب رستانینژاد بود. مادر باران که در دب یم یفرحناز عظ  منظورش
 دوستش داشت! 

روزم برنامه   هیعمرا ولت کنم.  گهیکردم د  داتی. حاال که پنتتیبب شهیمامانم خوبه. حتما خوشحال م -
 !رونی ب میبا شوهرامون بر مینی بچ

  رستانی دب یان یسال پا کیفقط  نکهیکردند. با ا ینفس صحبت م کیها و باران مثل تمام زن  میشم
 داشتند.  یمی صم  یرابطه   اریرا باهم گذرانده بودند اما بس

  یکرده بود، شماره  دایاستراحت پ یرا برا یفارغ شده بود و لحظه ا مارستانی که تازه از کار ب شجاع
 کارن را گرفت 

 خراب نشه....خدافظ   دوارمیام  یتو سرته ول یچ دونمیانجام شد! نم تیسالم...نقشت با موفق -

 اش زنگ خورد. یفرو بروه بود که گوش یسرش را درون پرونده ا شجاع

 !یاعلی...ممنون....رمی !...االن؟...نه نه خودم مما؟یبله ن -

  زیاش را ن  ینازک و سرمه ا  شرتییو درش را قفل کرد. سو ختیسرعت پرونده ها را درون کشو ر با
سرعت   ،یک ی مطلق بود. در همان تار یک یبرداشت و به طرف در رفت. همه خواب بودند و خانه در تار
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که   ودرا برداشت! سال ها ب اشی پورش مشک  چییو با تامل، سو ستادیکنار در ا یدیگرفت. کنار جاکل
کارن، و البته قبول شدنش   یداشت تولد هجده سالگ ادیخورد. خوب به  یخاک م  نگیپارک یگوشه 

بعدش هم پدرش   ی. هفته دیرا خر نیمدل ماش ن یا شیعموه کاوه برا ، یافسر  یدر دانشکده 
  ی. م دیشجاع خر یوت برارا منتها با رنگ متفا نیشد و همان مدل ماش  ریجوگ یبه قول امروز  رضایعل

  یپزشک  یدر رشته  لیسال تحص کیکرد بعد از  یفکر م ای خواست شجاع احساس کمبود نکند 
نکردند! شجاع   یچندان یها استفاده  نینه شجاع و نه کارن از ان ماش یارزشش را داشته باشد. ول

  یبا دنا شهیرا هم  که شجاع ییشد. قطعا ان ها شیمدل باال نیو سوار ماش   دیدو نگیبه طرف پارک 
به قول  . ندیمدل باال بنش نیماش نیکردند که شجاع در ا یهرگز شک نم دند،ید یرنگش م یکمش

گفته بود که ازاده و غزل، مادر و   مایبود! شجاع به طرف فرودگاه حرکت کرد. ن   یسردار استتار خوب
 ی قهیچند دق شان،یمایرا به مقصد تهران ترک کردند و هواپ  سیامروز پار ،یهست  یخواهر خوانده 

شود   یبسته تر م یکم  یان دو، دست هست دنی. کارن معتقد بود که با رسندینش  یم نیزم  یرو گرید
  یچگونه با خانواده  یرا بفهمند که هست نیممکن است ا نیاست. همچن  یخوب یل یو فرصت خ

برگشته! تلفنش زنگ خورد و او   سی سال است از پار کی  که فقط یستوده اشنا شده است؟! در صورت
 د یکش رونیاش ب  یسیافکار پل  ازرا 

 جانم کارن؟...اره تو راهم...نه مراقبم...باشه...خدافظ. -

  تی ساعت شب هم فعال نیدر ا یزرد رنگ که حت یها یفرودگاه و با فاصله با تاکس یورود یجلو
را   یو بالخره هست ستادیا یکردگ کم  یم یاورا مخف  یبه خوب یدود یها شهی. شستادیداشتند ا

هم سن و سال خود  یبود. دختر  ستادهیبود، کنارش ا کیش  اریو البته بس انسالیخانم م کی. دید
. دخترک  دی بوس  یبار گونه اش را م کی یا هیبود و چند ثان دهیچی دستش را دور گردنش پ ز،ین یهست
 ینداشت و شجاع با اتکا بر حافظه  یبه هست ی. شباهتداشت  یرنگ یلخت و قهوه ا  یموها
  کیپوش هم ازاده. کنار ازاده هم   کیدختر "غزل" باشد. و ان خانم ش نیاش، حدس زد که ا یر یتصو

 یاز موها یاش عقب رفته بود و تکه ا ییو طال یمشک یبود که البته روسر  ستادهیا یدر خانم چا
را رنگ کرده است چرا که اوهم  شی گذاشته بود. مشخص بود تازه موها شیگش را به نمارن یقهوه ا

سپهر   یبعد ماهان چمدان به دست امد. قطعا چمدان ها متعلق به خانواده  هی بود. چند ثان انسالیم
شد؛ ان خانم چادرپوش، فرحناز بود.    لیتبد نیقیحدسش به  ،یماهان کنارخانم چادر  ستادنیبود. با ا

  نینژاد بود. با ا یم ی. و البته خواهر مرحومه، فروغ عظساینژاد، مادر ماهان،باران و مل یم یرحناز عظف
 یبازنشسته   ریدب نیارمان بود. البته که شجاع معتقد بود که ا وشیحساب، فرحناز خواهر زن  دار
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فرزندان و شوهرخواهرش ندارد، اما از نظر کارن همه   یو کارها  سیاز داستان اوت یز یچ چیه ات، یادب
شد.  نشانیب  کینزد وندیآزاده و فرحناز، متوجه پ یقفل شده  یدست ها دنیمضنون هستند! با د

  نیبر ماش وارستوده اشنا شده است. همه س یمادرخوانده اش با خانواده  قیاز طر یپس هست
 ماهان شدند و رفتند. 

پرت کرد. شجاع   زی م یکرد. اخرش هم خسته شد و برگه ها را رو یو رو م  ریا زبا غرغر برگه ها ر  ماین
 زد و با خنده گفت  بشیبه س یگاز 

 شده اقا معلم؟  یوچ-

 را در اورد و با حرص گفت   نکشیع  ماین

سرشون کنکور هم دارن...ا  ا  ا  نگاه کن. انگار   ری خونن! خ ی درس م یبچه ها چطور  نیا ستیمعلوم ن -
 فرمولو کار کردم باهاشون. نیچقدر هم نه انگار 

 یتو یبا پرونده ها دایزد. پارم یکسب نکرده بودند غر م  یکه نمرات خوب شی مدام از شاگردها ماین
 شجاع نشست.  یروبه رو ما،ی امد وکنار ن رونیدستش از اتاق خوابشان ب

گونه  چینژاد و ازاده ه یم یپرونده ها رو چک کردم. مطمئنم که فرحناز عظ نیآقا شجاع من تمام ا -
که دوست   شهیکه حدس زده م یز ی . تنها چستنیشوهراشونم اشنا ن یندارن. حت یل ینسبت فام

 باشن! 

بود  نی. اد یکرد اما نشن شیفرو رفته بود و در فکر بود. شجاع چند بار صدا یدرون برگه ا قایعم ماین
 ! مای صورت ن یها برداشت و پرت کرد تو وهیاز سبد م یگر ید بیس که خم شد و

 ده؟ یدخترونه درس م رستانیمگه دب نمی ها. بب زنهیمشکوک م ماین نی خانم، ا دایپارم نیبب  -

 ما ی به طرف ن  دیچرخ ع یسر دایخنده. پارم ریهم قاه قاه زد ز  بعدش

دخترونه کالس فوق  رستانیدب هیداشته واسه  شنهادیپ هی دایجد یپسرونست. ول  رستانینه دب -
 برنامه بزاره! 

 گفت  طنتی با ش شجاع
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 . هیپسرونه براش عال رستانیدب نیبره ها! هم یوقت نذار  هی! گهید نیهم -

را که شجاع به طرفش پرتاب کرده بود را دوباره به طرف خودش انداخت و خواست   ی بی س ماین
 شجاع زنگ خورد  یجوابش را بدهد که گوش

 . خدانگهدارامیدنبالش برو بعد خودم م ییجا هی...تا  امیجانم؟!...نه م -

 بلند شد   شجاع

  هی. کارن گفت رونی اومده ب نایفرحناز ا  یباالخره بعد از سه روز ازاده از خونه   نکهیکارن بود. مثل ا -
 کنم.  بشی اومده خودم برم تعق شیبراش پ  یکار 

 بدرقه اش امد.  یبرا  مایکرد به طرف در رفت. ن  یخداحافظ 

 ؟یدی به کجا رس  یبا هست -

  دیحرف کش شه ینم پس بده؟ از اهن م یتوقع دار  تهیبرسم؟...المصب از اون عفر ییمگه قراره به جا -
 از اون نه

  ژنیچند روز با اکس یاگه برا ی! ولدهیبا اهن واکنش نم   چوقتی اهن ه ،یمیش  یتو ،یدون یامممم م -
 ! شهی و اب باشه، داغون م

 ه؟یحرف حسابت چ  -

...تا وقت  -  ! H2O،یباش میمال دی! بایبکن  یکار  چیه  یتون  ینم ،یکه توهم مثل او باش  یاون مثل اهن 

 قرار گرفته بود گفت:  ماین یحرف ها ریتحت تاث نکهیبا ا شجاع

 روت فشار اورده!  یل ینوبت اول خ  یامتحانا نیبنظرم ا -

 بلند گفت  ی. سپس با صدادیهم خند بعدش

من ازدواج کردم ارامش داشته  یگیم دونمی. ممیشما پالس یخانم ما دائم خونه  دایشرمنده پارم  -
 !اتیباشم، نه خونم بشه مرکز عمل 

 دیو لب گز  دیخند  دایپارم
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 !هیچه حرف  نینه بابا ا -

 فرستاده بود نگاه کرد.  شیکه کارن برا یشن یاخر را کرد و به لوک یخداحافظ شجاع

چرا آزاده  نکه ی. امروز چهارشنبه بود و ادیاش را باالتر کش یمشک یپالتو ی قهی شد و  ادهیپ  نیماش از
  یمدت ها دور از وطنش بوده و حاال دلش برا نکهیبا فکر ا  ی. ول بیعج  یبه بهشت زهرا امده کم 

زهرا امده   شتکرد. ازاده تنها به به زیبد پره  یاز دست رفته اش تنگ شده است، از گمان ها زانیعز
 ی. نصفه خت ی قبر ر یگالب را رو ی شهیقبر نشست. ش   کیو اخر کنار   دیدور خودش چرخ یبود. کم

 یان دو سنگ قبر نشست و گل ها را پرپر کرد و رو نی اش. سپس ب یسنگ قبر کنار  یرو زی را ن گرید
است!   یسدانست متعلق به چه ک ینشست. اصال نم ی. شجاع هم با فاصله کنار قبر ختی انها ر

گفت   یساعت تمام با سنگ قبرها سخن م کیحدود  یز یدهد. آزاده چ یوانمود کرد که دارد فاتحه م
  نی که دور شد شجاع پشت سرش راه افتاد و در ب ی. بعد هم بلند شد و رفت. کمختیر  یو اشک م

 《آرمان  یهست 》و《نژاد  یمیعظ فروغ》به ان دو سنگ قبر نگاه کرد.  ریمس

بود. شجاع پشت    سایدوقلوها و مل یبود. فروغ خاله   نجایقبر ان مادر و دختر بخت برگشته ا پس،
  یصفحه نقش بست. شجاع خروس ب  یو نام جادوگر، روسر ازاده حرکت کرد که تلفنش زنگ خورد 

 کرد و تلفنش را جواب داد  یهست یحواله  یمحل

 کجاست. آدرسو بفرست! دونمی...نم؟یندادن اول سالم کن ادتیبله؟!... -

 کردن ازاده شد.  بیتعق  الیخ  ینکرد و ب یخداحافظ   زی سالم نکرده بود، او ن  یهست نکهیا یتالف به

و زار زد...االن   یرفت سر قبر فروغ و هست   یچیزن بدبختو...ه  نیم...نه ولش کن االو کارن؟! سال -
 برم...خدافظ.  دیبرام زنگ زد با تهیعفر نیا

. وارد کافه شد و نگاهش را در کافه چرخاند. پشت  《ایبرد کافه》کافه پارک کرد  یرا جلو  نیماش
بود.   یهست  ش،یاز ان دو دختر روبه رو یک ی. و احتماال دیماهان را د یکنار پنجره، چهره  زیمکی

 رفت و کنار ماهان نشست  زی م کینزد

 سالم. -

بود.   یبه تن داشت هست یکه مانتو طوس یسالمش را دادند. درست حدس زده بود؛ دختر  جواب
 نازگل نشسته بود. زی کنارش ن



 س یاوت

139 
 

 !یست یخبرا؟ ن ؟چهیبه به نازگل خانم. خوب  -

 زد. ینی ریلبخند ش  نازگل

 ؟ ی. تو خوب یمرس -

افتاد. احتماال گارسون بود. سرش را بلند که و   ش ینفر رو کی ی هیکرد و همزمان سا یتشکر  شجاع
 گرم محبوبش را کرد.  یدنیدرخواست نوش

 اسپرسو لطف...محمد؟!! یقهوه  هی -

و کنار   دی را کش یگر ید یکرد. صندل یبار نگاهش م طنت ی! گارسون محمد بود که با چشمان ش بله
 . چاندیرا بپ   یشجاع نشست. محمد اصوال عادت نداشت حرف

!  یکافه  نجای! ا یدک یهول نکن عا -  من و باران 

طبق معمول  ،یکرد و بعد هم باران به ان ها ملحق شد. بعد از سالم و احوال پرس  یاوهوم شجاع
 باران شروع کرد به حرف زدن 

توهم  یخوای!...اتفاقا واسه فردا دعوتشون کردم م نجایا نی ای بو شوهرش  میبار با شم هیشجاع  یوا -
 ! ایب

 با لبخند گفت  شجاع

 نه...  ای امیبتونم ب  دونمیخب نم  -

 نه! -

 بود. ادامه داد  ینه قاطع، متعلق به هست نیا

 کافه. اد یبعدا بتونه با خواهر خانمش ب دی! شارازیش  رهی اقا شجاع داره م -

چشم  ینزد. فقط با چشمان جست و جو گر به هست  ی. شجاع حرفگفت و ساکت شد یاهان  باران
بعد محمد و باران بلند شدند...ماهان که انگار   یزد. کم ینم  یرا الک   یحرف چی ه تهیعفر  نیدوخت. ا
 موضوع بود گفت  نیمنتظر هم
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 و غزل! ی...من، تو، نازگل، هست رازیش  میریم میدار -

چپ   یعل یغزل هم عضو باند است؟ خودش را به کوچه  یعنیخورد!  کهینام غزل  دنیبا شن شجاع
 زد

 ه؟یک گهیغزل؟! غزل د -

 جواب داد یهست

 خواهرم.  -

 نبودن؟  سیخواهر؟!! مگه خانوادت پار -

 اونش به تو ربط نداره!  -

 انداخت.  یبه هست ظیغل یچشم غره ا شجاع

 ول کنم!   فتموی ش ینطور یهم تونمیپزشکم و نم هی من  ن،یفراموش کرد  نکهیخانم دکتر مثل ا -

 اورده بود را به هم زد یکه گارسون به تازگ یکامال خونسرد قهوه ا ،یهست

 !یدار  یاستعالج یماه مرخص  کی راستت شکسته و  ی! شما پا ستین  یالک -

 داد. یاز قدرتش را نشان م یدیجد یروز به روز داشت چهره   سیاوت

 ! رونی روزاست بندازنت ب نی خرابت هم  یپرونده  نیبا هم  ؟یاها! اون وقت شما چ  -

 زد  یشخندین یهست

 ! مارستانیب امیب  تونمیمن؟ من که انفوالنزا گرفتم اصال نم -

گرفته بود! شجاع بلند   یو شجاع مرخص   یهست یبرا یراحت نیبه ا یبا چه ترفند  سینبود اوت  معلوم
 شد.

 م؟یری م یباشه. ک   -
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اورد. معلوم نبود دوباره مشغول  رونیاش ب  یسرش را از گوش قهیچند دق نیبار در ا  نیاول یبرا نازگل
 است  تیهک کدام سا

 . میریفردا م -

 !؟ی کنی م یفردا؟! شوخ  -

 اخم کرد.  نازگل

 . نمتی ب ی. فردا صبح م میندار ی روزا وقت شوخ  نیا -

را   نشی. خواست در ماشکرد و از کافه خارج شد  یکل کل و بحث نداشت. خداحافظ یحوصله  شجاع
گردن  یساعدش را رو ی. هستدیچسب نیشد و کمرش به ماش  دهیباز کند که با شدت به عقب کش

نوک   یصورتش مقابل صورت شجاع باشد رو  نکهیا ی خم شده بود. برا شی شجاع گذاشته و رو
 گفت  یارام یصورتش با صدا بلند شده بود. مقابل   شیپاها

 خودته! یخونت پا گهی بفهمه، اونوقت د یز یچ  سی کلمه از اوت کی ی غزل، حت هیفقط کاف  -

 یهست  ی قفسه  یرا رو شیکه مدام در صورتش بود، دست ها یهست یاز نفس ها یعصب  شجاع
به قول خودش   یخانم ها دست بلند کند؛ ول یگذاشت و هل داد. شجاع اصال عادت نداشت رو

قفسه   یکه دستش را رو یمگر خانم بود؟ انگشت اشاره اش را در هوا تکان داد و روبه هست یهست
 گفت  د،یکش یاش گذاشته بود و نفس م

  یبچسپ  یاخرت باش ه  ی.دفعه !..یبکن  یتون ینم یغلط جیکنم. توهم ه یم خوادیدلم م یهرکار  -
 به من!

را   شهی. شدی شد و در را به هم کوب  نیکند. سوار ماش یم  یرا جر   یاخرش هست یدانست جمله  یم
 و گفت   دیکش نییپا

 ماجرا ندارم! نیبه گفتن ا یعالقه ا چیدرضمن، مطمئن باش ه -

بکند، شجاع   یحرکت  نکهیاند. قبل از ا دهیقرمز د یشده بود که پارچه  ییای اسپان یگاوها هیشب  یهست
 را به حرکت در اورد و از انجا دور شد.   نیماش
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  دیگفته بود شا یرا انتخاب کند. هست نیمناسب تر شیلباس ها  نیکرد ب  یکمدش را باز کرد و سع در
  سیشجاع در باند اوت یرسم  تی مامور نیاول نیبمانند. به قول ماهان ا رازیش میماه و ن  کی تا  یحت

 اش مردد مانده بود که در اتاقش به صدا در امد.  یو قهوه ا یسرمه ا راهنیپ  نیبود. ب

 . دییبفرما -

 شد.  انیباز شد و قامت فاطمه در چارچوب نما در

 سالم  -

 تو   ایسالم...ب -

مشغول شد. فاطمه  لشیدل دل کرد و اخر وارد شد. شجاع دوباره به کار جمع کردن وسا یکم فاطمه
 بود. ستادهیوسط اتاق ا

 . گهید ن یبش  ؟یسادیچرا وا -

 شجاع نشست.   وتری کامپ زیم  یصندل  یبا خجالت رو فاطمه

 . رازیش  یبر  یخوایکه م گفتیم یعمه مهر  -

 سرش را تکان داد.  الیخی ب شجاع

 .میریم میاز همکارا دار اره با چندتا -

 صاف تر نشست.  فاطمه

 خانم هم هستش؟ یهمکارا؟امممم...هست -

 زد  دنیخودش را به نفهم شجاع

 !؟یهست -

 گرفتن... یسرطان  یکه برا بچه ها یبود. جشن  سای مل شی که پ یخانم، همون یهست گهیاره د -

 ...اره اونم هست. ؟یگ یاها! خانم سپهرو م  -
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 خواست بحث را عوض کند   یم شجاع

 هنوز؟ ومدنیمگه ن نایعمو کاوه ا نمیبب  -

 چرا اومدن. -

 باال؟  ومدین  یپس کارن واسه چ -

 ازدواج کرده؟   یکار داشته...هست نکهی. مثل اومدهی هنوز ن -

 خودش را نباخت.  یفاطمه جا خورد. ول یدفعه ا کیاز سوال  شجاع

 به اون؟  یداد  ریگ شدهیالشه!..حاال چس کی و  ستیتره. ب  کینه بابا. از تو کوچ  -

 ... ینطور ی! همیچ یه -

. فاطمه بلند شد  انیکارن نما یباز شد و قامت کامال خسته  یدفعه ا کیاتمام حرف فاطمه در اتاق  با
 دیاش را جلوتر کش یو روسر 

 سالم. -

 سالم، تازه متوجه فاطمه شد  یبا صدا کارن

 فاطمه  یسالم ابج -

 دیکش یقینفس عم  فاطمه

 شام.   نیایبرم. شماهم ب گهیخب من د -

به شجاع سالمم نکرد. فقط  یاز قفس اتاق شجاع، رها شد. کارن حت  یهم مثل پرنده ا بعدش
 تخت افتاد یرو میمستق

 سالم! کیعل -

 شجاع به خدا خستم حوصلتو ندارم. -

 ؟یمگه کوه کند -
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 راز؟ یش یر یکوه بود!...ولش کن حاال! فردا م یکاشک -

 !یبر  خوادینم گهی! مزنهی داره غر م زیر  هیمامان  یعنیه...ار -

 ...عادتشه کال نگران باشه.گهید نطوره یهم یخاله مهر  -

 د یاش را پر کرده بود. ان را کنار تخت گذاشت و کنار کارن دراز کش یمشک یتمام کوله پشت  شجاع

..عادتشان بود. از  《امن نا》...اسم رمزم هستفرستمیشماره ناشناس برات م   هیمهم رو با  یامایپ -
اشتباه   یامیگذاشتند. تا مثال اگر شجاع را مجبور کردند به کارن پ یرمزها را جابه جا م یهمان بچگ 

  جاعشد. ش یکردند و کارن هم متوجه موضوع م یآنها شک نم  نگونهیا 《امن》سد یبرساند، بنو
 کارن زد یمحکم به شانه 

 شام.  میپاشو بر -

 . امیبعد م خونمی نماز بخونم. م دمی تو برو. من هنوز نرس  -

را   شبیرفت. تمام د میزد. اول به طرف اتاق شم رونی دوشش انداخت و از اتاقش ب یاش را رو کوله
. هرچند که به شجاع وابسته بود  یب یبه طور عج  میکرده بود و از رفتن شجاع ناراحت بود. شم هیگر
سرش گذاشته بود.  ری وار جمع شده بود و دستش را ز  نیختش جن ت یکردند. رو یکل کل م   یلیخ

اش را   یشانی. بعد خم شد و پدیکش میباز شم یموها  یال یشد و دست ک یشجاع با لبخند نزد
 نشسته بود.  زیپشت م  رضای رفت. صبح زود بود و پدرش عل نیی پا ی. به طبقه دیبوس

 دکتر بزرگ.  یسالم اقا -

 را به طرف باال هل داد.  نکشی و ع  دیخند رضایعل

 دکتر کوچک. یسالم اقا -

  یرا م  ریداشت ش  یبرداشت. وقت  زیم یاز رو ریش وانیل  کیصبحانه نداشت. فقط  یبرا  یوقت شجاع
 شد.  انیدر چارچوب نما یمهر  دینوش

 مامان؟  یر یم یدار  -

 قورت داد  زیرا ن  ری اخر ش یجرعه  شجاع



 س یاوت

145 
 

 سالم!  جدهیانگار جوون ه ای! مگه بار اولمه؟ گهیاره...مامان تورو خدا ناراحت نباش د -

شجاع حساس   یرو  یلیخ ،یبعد از شهادت برادرش مهد   یدانستند مهر  یاخم کرد. همه م یمهر 
 شده بود.

 .گهید انیبرو پسرم. خدا به همراهت! االن دوستات م  -

بست با   ی را م ش یداشت کفش ها یمادرش را. وقت  یو بعد گونه  دیاول سر پدرش را بوس شجاع
 بلند گفت  یصدا

 !شهیم ریکن االن کالسش د داریب  موی ننه شم -

مشغول بود. بعدم شروع کرد   ینقاش  سی در آن به تدر  میبود که شم  یاز کالس، آموزشگاه منظورش

ر را باز کرد. ماهان گفته بود س اطیکرده بود. در ح  یرا عصب  یمهر 《ننه》. بازهم با گفتندنیبه خند
اب  ازپر  نیزم   یاب، برگشت. رو دنیپاش  یاز راه را رفت که با صدا ی. کمستندی ا یکوچه منتظرش م 

گلدار.   یو خاکستر  دیبه چادر سف   دیرا دنبال کرد و رس نی زم یبود و برگ درخت. نگاهش اب رو
لبخند زد.  یتکان داد. مهر  یبود. شجاع دست ستادهیکه کاسه به دست پشت در ا یبعدش به مهر 

اصال  یددو یها شهیعقب. از پشت ش  ایدانست که االن در  جلو را باز کند  ی. نمدیماهان را د نیماش
کنارش    ی. صندل دیکش نییجلو را پا ی شهیها پر هستند. ماهان ش یمشخص نبود که کدام صندل

 بود   یخال

 دکتر! یبپر باال عا -

را به حرکت در اورد. شجاع    نیزد و سوار شد. با ماهان دست داد و ماهان ماش  یلبخند مچهین شجاع
کرد. هنوز   یبود که دست به بغل و با اخم نگاهش م  یبرگشت تا عقب را نگاه کند. اول از همه هست

. نفر  بودماهان نشسته  یپشت صندل یبود. هست  یکه مقابل کافه افتاده بود عصب روزیهم از اتفاق د
  ح یمل شی صورتش رها کرده بود و ارا  یتو یور  کیرا  شیو شناخت. غزل بود. موها دیدوسط را 
 داشت. با لبخند گفت  یدخترانه ا

 . ی!..منم غزلم! خواهر هستنیاقا شجاع باش  دیسالم. شما با -

 غزل خانم تونییخوشحالم از اشنا یل یسالم! خ -
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 را تاب داد. و دست راستش را جلو داد.   شیدست ها غزل

 راحت باش. غزل صدام کن -

از سر اجبار،   شیها تی دست دادن و ندادن مردد مانده بود. بارها شده بود که در مامور نی ب شجاع
کرد و دستش را    یانی پا در م ینبود. هست یاصال اجبار  نجایا ی انجام دهد ول دشیرا برخالف عقا یکار 
  یکه م کردبود. اصال فراموش  یی. غزل دختر سر به هوادیذاشت و او را عقب کشغزل گ یشانه  یرو

. نازگل دیکه پشت سرش نشسته بود را د یکس  دیچرخ شتریخواست با شجاع دست بدهد. شجاع ب
از   قتای. حقاش گرم بود  یگذاشته بود و سرش با گوش شیگوش ها یرا رو ی دیبود که هدفون سف

 .دیترس  دیدختر با نیا

امد  یغزل م یرا پر کرده بود و البته صدا  نیماش یفضا ک یموز ینگفت و برگشت. صدا یز یچ شجاع
و فاطمه  می را با شم یکه هست لیکرد. شجاع اوا یم فی تعر  یهست یرا با اب و تاب برا یا هیکه قض
ت،  سال داش کی و  ستیب یهم وقت می. البته که شمدید یم  یکرد، او را کامال معمول یم سهیمقا
اش،    یعالرغم غرور و خانم  ،ی سالگ کی و  ستی. فاطمه هم در بدیبار یم ش ی از سر و رو طنتیش
بازهم  یو غزل و نازگل هم سن بودند. اما هست یخودش را داشت. هست یرپوستیز یها طنتیش

را  یافکار مربوط به هست یکرد. سرش را تکان داد و همه  یبزرگانه تر، رفتار م   یل ینسبت به ان ها خ
شد. اهنگ شجاع بود! غزل لب  یپل یدیزده بودند. اهنگ جد رونی زد. حاال کامال از شهر ب سپ
 جمع کرد یرا کم  شیها

 خواننده چقدر اشناست!  یصدا نیا گمیم -

 نگاهش کرد.  نهیاز داخل ا ماهان

 !گهیشجاع هست د یصداخوشکله!...بابا   یتوکه هنوزم خنگ -

 ؟ یشجاع تو خواننده ا یشجاع؟!!...وا -

 لب داشت.  یرو یلبخند شجاع

اهنگم خواهرت نوشته  یترانه  یخوندم...راست یحی بود که تفر یاهنگ هی. هینه بابا خواننده چ -
 ها،بهت نگفته؟ 
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  نیا یدوست نداشت کس یدانست که هست ینگاه کرد. خوب م یشرارت به هست  تیبا نها سپس
اش را گرد   یقهوه ا یچشم ها  ،یو دوست داشتن  نیر ی ش یدختر بچه ها هیماجرا را بداند. غزل شب 

 کرد.

 ...یشیمثل قبل م  یدوباره دار   یهست ی!...وا؟ی! چرا بهم نگفت؟یاره هست -

از وجودش را در گذشته اش جا   یبخش اعظم  ،یحرف شجاع شک کرد که هست نیقبل؟! با ا مثل
  یز ی. ماهان و شجاع، هرکدام چدندیرس  رازی عت حدود شش بعد از ظهر بود که به شگذاشته است. سا

. ماهان دیبار یم  شانیاز سر و رو یکرده بودند و خستگ یرا رانندگ  میبه پنج ساعت و ن کینزد
و   دیغزل کش یموها یدست ال یپارک کرد. هست یمجمع اپارتمان  کی یداخل محوطه  را  نیماش
و   دیاش کش ییخرما یبه موها  یشود. نازگل هم هدفونش را در اورد و دست  داریکرد تا ب  شیصدا
.  دیبه صورتش وز یشد. باد سرد ادهی پ نیبلند و طرح دارش را مرتب کرد. شجاع از ماش  یروسر 

. ماهان و غزل دیچ یاش را دور خودش پ  یو هوا سوز داشت. کاپشن چرم مشک  دماه بو یاواخر د
ساختمان رفتند. شجاع هم ارام ارام قدم برداشت. نازگل با سرعت از   یاز بلوک ها ی کی  زودتر به سمت

را   یشجاع نشست. حضور هست ی شان یپ  یرو یکار اخم بزرگ  نیبه او زد. با ا یکنارش گذشت و تنه ا 
 . یبود. همان مانتو معمول دهینپوش   یکنارش حس کرد. لباس گرم

 ؟ یپوش یم لباس گرم ن چوقتی! چرا هست؟یسردت ن -

 را باال انداخت   شیشانه ها یهست

 با سرما دارم.   یخوب ی...رابطه  شهیسردم نم  -

 د یخند شجاع

 .یخوش بحال سرما! واسه ما که فقط اخم و تخم بلد -

دوستم که   نینه غزل و نه ا کنم،ی م  دیدوباره تاک یباشه ول یاز ی ن کنمی ! فکر نماریدر ن  یخوشمزه باز  -
 سالم برات نزارم! یجا  خورمیبفهمن، قسم م یز ی چ نیخونش، اگه کوچکتر میریم میدار

اش، سرش را   یحوصلگ یاز ب  یناش   یکار شجاع با اخم  نی. با استادیشجاع ا ی و روبه رو دیچرخ  بعد
 خم شد  شی زانو یشجاع زد. شجاع رو یبه زانو یضربه ا  شی با پا یبه طور ناگهان  یباال گرفت. هست
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 ؟ یپرونیرا جفتک مچ  ؟یچه خبرته وحش  -

 گفت  شخندیبا ن  یهست

 اهنگت بودم!  یمن ترانه سرا یبه غزل گفت نکهیا یتالف -

 توجه به شجاع به طرف اپارتمان رفت.  یهم ب بعد

دست   ینیری بودند. شجاع با تعجب به گل و ش ستادهیسوخته ا یدر قهوه ا یپنج نفر روبه رو هر
 ماهان نگاه کرد. 

 !؟یبخر   ناروی ا یوقت کرد ی! ک؟یخواستگار  میمگه اومد -

 را باال انداخت و گفت  شی ابروها ماهان

 . گهید گهید -

جسم به  ک یباز شد و  یادیدر با سرعت ز ه،یچند ثان یچند زنگ کنار در را فشرد و در فاصله   یهست
از   یم یصحنه نگاه کرد. شجاع فقط حجم عظ نیرا در اغوش گرفت! شجاع مبهوت به ا یهست یتند

پنهان شده بود. دختر   یدخترک درون گردن هست ی. چهره دید یروشن را م یمواج قهوه ا یموها
. دختر دهان  ندی و اشک بارش را بب  یو شجاع توانست چشمان سبزعسل  دیعقب کش هیپس از چند ثان 

 باز کرد و با بغض گفت 

 ؟یر ی گیخبر از من نم هیمعرفت چرا  یچقدر دلم برات تنگ شده بود؟! ب  یدون یعشقم م یوا -

 گفت  یجان   یب یبا خنده   یداشت. هست ییبا یگرم و ز یصدا دختر

 داخل بعد گله کن. میایبابا بذار ب ؟یدر نگه دار  یمارو جلو یخوایاالن م -

 تا وارد شوند.  که تازه به خود امده بود با شرم در واحد را باز کرد و تعارف کرد  دختر

قهوه از اشپزخانه خارج   ینیرنگ نشسته بودند که دخترک خوش چهره، با س ی مبلمان عناب یرو همه
را در   یمبل دونفره نشست و دست هست یرو یگذاشت. بعد هم کنار هست ز ی م یرا رو ین یشد و س
 و با لبخند گفت   دیکش ینفس  یو خوش تراشش گرفت. هست  دیسف یدست ها
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خوشکل خانم مهربون دوست   نی ...شجاع ایبا شجاع اشنا بش دیفقط با ن،یشناس یشما که همو م  -
 .دمونیجد  یمن بهنوش هست...و بهنوش جون شجاع هم از دوستا زیعز

 کرد یدست شی پ شجاع

 نمتونیبی خوشحالم که م -

 . نیهمچن  -

 کرد. یو شجاع را معذب م دیچرخیم دوخت. بهنوش کامال ازادانه نینگاهش را به زم  شجاع

 گفت   ادیز یبا خستگ ماهان

 . تو رو خدا بگو من کجا بخوابم؟میشیتلف م یاز خستگ میبهنوش جان دار -

 هم با چشمان پف کرده اش گفت  غزل

 .می خسته شد یل یاره خ -

 زد  یشخندین شجاع

 داره؟! یخستگ دنمی غزل خانم مگه خواب  -

 گرمش گفت  ی. بهنوش با ان صدادندیخند همه

 . میهم هست  شیپ  یمن و هست ی. ول گهید نیسه تا اتاق هست. هرجور راحت -

 گفت  عیسر نازگل

 اتاق. هیو بهنوش   یاتاق و هست هیاتاق بخوابن، من و غزل  هی  یشجاع و ماهان تو -

  یکه انتها یاتاق از اتاق ها رفت. ماهان و شجاع هم به به  یک یکرد و به طرف  یهم عذر خواه بعد
و به   دیاخر قهوه اش را نوش  یو بهنوش بماند. غزل جرعه   یهست یراهرو بود رفتند تا اتاق اخر برا

  احساسات! زین  یرا با ولع نگاه کرد. هست  یاتاق مشترک خودش و نازگل رفت. بهنوش برگشت و هست
ند ساله اش را  و چ  نیدل دوست چند ادش، یز یهم با خستگ یبهنوش فوران کرد...هست فیظر

 نشکاند و هم صحبتش شد... 
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  ،یتخت را داشت و ماهان با سخاوتنمد  نیبود. اتاق فقط هم دهیرو تخت تک نفره دراز کش شجاع
  یادیبود که مدت ز نیبود. حرفش هم ا دهیدراز کش نی زم یتخت را به شجاع سپرده و خودش رو

اتاق را گرم کرده  یکنند. شوفاژ هوا میخودشان تقس انیتخت را م  ان،یشب در م کی هستند و  نجایا
. به اوردین  رونی را باز کرد اما از تنش ب  راهنشیپ یکه داشت، دکمه ها  ی. شجاع بنا به عادت دبو

 هرحال چهار دخترجوان در خانه حضور داشتند...

 یند. هستبود  دهیداد. از ساعت ُنه شب تا اکنون، پنج ساعت خواب یشب را نشان م مهیدو ن ساعت
 یبود. هست نیزم  یخواب  نا مرتب ماهان هنوز رو یدر اتاق متعلق به شجاع و ماهان را باز کرد. جا

چشمانش گذاشته بود و  یممکن به طرف تخت رفت. شجاع ساعدش را رو ی صدا نی کمتر دیبا تول 
  یرو یدستش را کنار سر شجاع گذاشت و کم  یامد. هست یدر چشم م یلی ستبرش، خ  یها نهیس

 پچ زد یارام یصورتش خم شد. با صدا

 شج... -

چشمانش گذاشته بود بلند   یرا که رو  یشجاع به سرعت دست رایشجاع را کامل ادا کند. ز نتوانست
  یاست، گردنش را رها کرد و هست یمتوجه شد او هست یداد! وقت یرا فشار م  یکرده و گردن هست

 شجاع! نیبود ا زی . چقدر تدیکش یق ینفس عم

 !؟ینصفه شب  یکن ی م کاریچ  نجایا -

 !میبر دی پاشو لباس بپوش با -

 کجا؟  -

 شد. زود باش.   ریبپوش د -

رفت. شجاع تازه متوجه نبود ماهان شد. بلند شد و دکمه    رونی حرف اخرش را زد و از اتاق ب یهست
اش را برداشت و از   یرا بست. به قول خودش"به جهنم که چروک بود" کاپشن مشک  شراهنیپ یها

 سی زد سرو  یکه حدس م  یبرد. به طرف در  یرفت. خانه در سکوت مطلق به سر م  رونی اتاق ب
اش   یبه چشمان اب یبه صورتش زد و لحظه ا یرفت. حدسش کامال درست بود. اب ستا یبهداشت

کرد! از   یدر هنگام غروب افتاب! سرش به شدت درد م ییای در هینگاه کرد. سرخ سرخ بودند. شب
چه شده تکان داد؛ ماهان با   ی. سرش را به معنا دیرا اماده د یرفت و ماهان و هست رونی ب  سیسرو
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دند. ماهان به شور افتاد. درون اسانسور بو  یبه در اشاره کرد...دلش کم  ظش،یغل عادهفوق ال یاخم ها
 شیدندان ها  ری را ز شیهم اخم کرده بود و لب ها یداد. هست یزد و فحش م  یغر م رلبیز
شدند،   نیسوار ماش  نکهیوسط فقط شجاع بود که مات و مبهوت مانده بود. به محض ا نی. افشردیم

  زد. شجاع که عقب نشسته بود نگاهش را یداد و غر م ی م کی رک یماهان بلند شد. فحش ها یصدا
که رفتند ماهان   یکند. کم انیعلت را ب  دیکمک راننده جا گرفته بود داد، تا شا یکه در صندل  یبه هست

 را باز کرد  شیقفل لب ها یزمان هست نیارام تر شده بود. ا

 !یکن  هینفرو بخ  هی دیبا -

 نگفت. فقط اخم کرد...ماهان دوباره شروع کرده بود به حرف زدن  یز یچ شجاع

 .. زیهمه چ یفالن فالن شده...ب ی کهی مرت -

شدند و ماهان با کف دست چند   ادهی نگه داشت. پ یاهن  یدر  یرا جلو نیربع ماش کیبعد  ماهان
  یرو یک یپالست  ییشدن دمپا دهیکش یکرد. صدا یم  یضربه به در زد. داشت تمام حرصش را خال

کلفت   لیبی بدون مو و س یجوان، با کله ا یمرد ی دهیورز اری امد و بعد هم در باز شد. قامت بس نیزم
 انداخت و کنار رفت  ریباالفاصله سرش را ز ،یماهان و هست دنیشد. مرد با د انیمان

 سالم ماهان خان...سالم خانوم  -

کوچک خانه تنها چند درخت   اطینظر گرفت. ح ریشجاع تنها سر تکان داد و او را موشکافانه ز یبرا
با شجاع همقدم  ی. ماهان و مرد جوان زودتر رفتند و هستبودند  انیداشت که انها هم لخت وعر

 شد.

 ست؟ یسردت ن -

 رفت  یچشم غره ا یهست

 . امی م رمیگی تماس م هیبرو داخل کارتو شروع کن...منم  -

  یصدا راینکرد، ز ینبود. خانه را وارس یمرتب یکوچک شد. جا یشانه باال انداخت و وارد خانه  شجاع
و   دیفوق العاده بزرگ مرد را د کلیامد. صدا را دنبال کرد. اول ه یاز دو اتاق موجود م یکیاز  یناله ا

بزرگش را تکان داد    کلیهد امد. مر یبعد ماهان را. ماهان به پشت سر مرد اشاره کرد. صدا از انجا م 
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پر از خون شده بودند. منشا خون   دیسف  ی. ملحفه هادی تخت د یرا رو یو شجاع پسر کم سن و سال
تمام لوازم الزم   ین یس کیکنارش، در  زیم یکنار تخت نشست. رو یپسر بود. شجاع فور  یاز پهلو

و کنار زخم پسر فرود   اشترا برد  نیمورف یکارش را بلد بود. امپول محتو یگذاشته شده بود. هست
بود و    قیرفت. زخمش عم یم  یهوشی. پسرک جوان فشارش افتاده بود و از شدت درد رو به ب اورد

  هیبخ زد. ی م زی و ر  زیزدن بود. تم هیخورد. شجاع استاد بخ یم یادیز یها هیداشت. بخ  یادیطول ز
زد. اواسط کارش بود که  یبه اصطالح دندان موش ای  ،یپوشش یمتوال ی هی خرا به شکل ب شیها

 انداخت  کل یه یبه مرد قو ی،نگاهی. هستدیعطر نرگسش فهم  یرا از بو نیوارد اتاق شد. ا یهست

 سهراب؟  -

 زمختش جواب داد  یبرد. با ان صدا یحساب م  یاز هست  یلی خودش را جمع و جور کرد. خ مرد

 بله خانم؟! -

 شده؟  یزخم اسریهم جز  گهیکس د -

 تخت بود یپسرک جوان رو اسر،یاز  منظورش

 نبوده...گفتم که کارشون فقط برا ترسوندن بود قیزخمشون عم یعن ینه خانم.  -

برداشت   واریاش را از د هیاما حضورش را پشت سرش حس کرد. ماهان تک دید  یرا نم یهست شجاع
 داد یهستاش را به دست  یو گوش

 .زنه ینازگل داره زنگ م -

االن  نیکن برام...هم  دایپ  رویاون روباه پ یشماره  نی ...ببدمیم حی بله؟!...مجبور شدم...بعدا توض -
 بفرست!...خدافظ 

  روباه》منظورش از دیفهمیم دیبود. با  یداد و همزمان حواسش به هست یکارش را انجام م شجاع

 ست؟ یک 《ریپ

بود.   ریگرفت، که متعلق به همان روباه پ  یرا م یداشت شماره ا یبعد، هست قهیهفت دق حدودا
در  یو پخته ا ری پ ی. صدادیرس  یبود، صدا کامال واضح به گوش م ستادهیچون پشت سر شجاع ا

 انداز شد  نی طن یگوش
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 بله؟  -

 که صرفا جهت حرص دادن است  ییاز همان ها د؛یخند یهست

 ر؟ ی روباه پ  یچطور  -

 جادوگر؟!  -

 شد  یجد یهست

 اره. خودمم...جادوگر! -

 ؟یخوا  یم یچ -

  سیکه به اوت  یکس  دهییکفتار بگو، مادر نزا رهی گفت به اون پ سی دارم...اوت غامی پ هی سیاز طرف اوت  -
 . شهی زود جبران م  یلیضرر بزنه و قصر در بره!...خ

 زنه؟ یخودش حرف نم  سی چرا اوت -

باش!   یزود منتظر تالف   یلیگفت بگم، خ سی...اوتزنهی کفتار شما حرف نم رهی که پ  یلیبه همون دل -
 ...عرب،   یخایش ی برا یدب فرستهیکه داره دخترها رو م  یکه لنج ینشون به اون نشون

  رمردیپ ی! صدا راهیو بد و ب  یامد. به عالوه فحاش ایو شکستن اش ادیداد و فر یلحظه صدا نیا در
 زد بعد با لحن پر از تمسخر گفت  یشخند ین یستقطع شد! ه ری ملقب به روباه پ

 تر از من عمل کرده...برو روباه جان، برو! برو اون کفتارو اروم کن  عیسر سیاوت نکهی! مثل ایوا یا -

ها بود. فکرش   هیبخ یکرد رو زی تلفن را قطع کرد. شجاع کارش تمام شده بود و مشغول تم بعدهم
معروف بوده است!  سیبا او تماس گرفته بود، همان اوت  اطیدر ح  یکه هست یشخص  نکهیا ریهم درگ

 د یخند  ماین

 !یزن یبلوف م  ی اولش فکر کردم دار  -

  یرو  ادهیز یلیداره خ گهید ومرث یکه بلوف بزنه؟...ک هیکس سیبلوف بزنم، بنظرت اوت دیمن شا -
 ! کنهیم
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 اده بودند!دوباره به جان هم افت ومرثی و ک سی را متوجه شد. اوت  زیهمه چ شجاع

بازشدن   ی شد. ماهان هنوز وارد اتاق نشده بود...صدا راهنش یپ یمشغول باز کردن دکمه ها شجاع
 کرد به طرف در برگشت  یباز م   شی که دکمه ها نطوریدر اتاق امد. شجاع هم 

 تو باال بخواب... ی خوایماهان م گمیم -

 خورد.  یهست دنیحرفش را با د ی ادامه

 . یدر بزن  دیتو اتاق با یای ب یخوایم -

  یشد و بشقاب را رو کیبود نزد  یاب وانیکه درونش ل  یا شهینگفت. با بشقاب ش  یز یچ یهست
 تخت گذاشت 

الزمت   دی وضعت خوب نبود...مسکنه! گفتم شا گهیاخرشم د نی...ایسر درد دار  دمیاز سر شب فهم  -
 بشه!

عد نگاه پر از تشکرش را به چشمان را باال انداخت. ب  شی! شجاع ابروها؟ی خوب   نهمهیو ا یهست
 دوخت  یهست

 ! یمرس -

 سرش را تکان داد و به طرف در رفت  یهست

 !؟یهست -

 داد   تکان《ه؟یچ》 یو سرش را به معنا برگشت

 ! یمرس -

 . یتشکر که کرد -

 ی کن  یواسه قرص نه، واسه اون...ممنون که مراعات م -

.و  ستین یادم معتقد یدانست که هست یم قایاشاره کرد. شجاع دق یبا سرش به شال هست بعد
سخت    شی در فرانسه او را راحت کرده بدد. و قطعا حجاب داشتن در خانه برا یعالوه برآن زندگ 
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از  یادی کرد! هرچند که بخش ز یمعذب شود، شال سر م  نکهیا یبه احترام شجاع و برا  یاست. ول
مهربانش را نشان   یکرده بود. داشت ان رو ریتغ دایدر کل جداش خارج از ان بود.  یکمش یموها

 زد   یلبخند کوچک یداد! هست یم

 !یبهتره توهم مراعات کن -

 ی...هستدیصدا خند یشد. فقط سرش را تکان داد و ب  راهنشی باز پ یتازه متوجه دکمه ها شجاع
 رفته بود.

 *** 

با   ش،یبای ز شی ا مانتو خوشرنگ زرد و اراشاد و بشاش غزل بلند شد. کامال اماده، ب یبا صدا صبح
سرش برداشت.   یبالشت را از رو  یکرد! ماهان عصب یم  جادیسرش سر وصدا ا یقابلمه و قاشق باال

 زد  ادیگفت بعد فر یز ی لب چ رینشست. ماهان ز  شیشجاع هم صاف سر جا 

 ! بابا بفهم ملت خوابن ؟یبزرگ ش یخوایم  یغزل تو ک -

 گفت  طانیبا همان چشمان ش غزل

 بسه! نی دیتاحاال خواب شبی!...از دیگرد رازی ش میبر می خوای . منمیبب نیپاش  -

 بودند. داریساعت را ب  نیشب از خواب بلند شده و چند  مهیدانست ان ها ن یغزل که نم خب

برگشت،  به اتاق   یرفت. وقت سی بود. شجاع پتو را کنار زد و به طرف سرو دهی از چشم همه پر خواب
 د یشجاع چرخ  دنی. غزل با دزدی ر یماهان را به هم م لیکه دارد وسا دیغزل را د

 ! دیسف ستیاگه هم ن ،یبپوش اگه دار   یلباس آب هیشجاع  -

بود و سرش   دهیاثرش پر ،یبحث نداشت.و البته، قرص مسکن هست یخسته بود و حوصله  شجاع
 خش دارش، گفت  یرفت و با صدا لشیکرد. فقط سر وقت وسا یدوباره درد م

 مردم!  فیسر ک یبر   ستیخوب ن -

 م؟ یدار زایچ نی! چه لوس! مگه ما از اشیا -
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 شد!  یجان به لب م ت ی وضع نیکرد. با ا یسفر فکر م  نیسرش را فشرد. به اخر ا شجاع

در واحد   ی پرده بود. شجاع جلوس  یزاپاس را به هست د یسرکارش رفته بود و کل هیزودتر از بق بهنوش
به پا داشت که با   زین یسرمه ا نیبست. شلوار ج  ی را م  دشیسف یها یبود و بند کتون  ستادهیا
  جاعکرده بود. نازگل و غزل هم امدند و پشت سرشان ماهان. ش جادیا ییبایتضاد ز دش، یسف  راهنیپ

 کند. روبه نازگل گفت  دایرا پ  یتا هست دیگردن کش

 اد؟ ی نم یهست -

 چرا، االن... -

  یبار نوع پوشش فرق م نیا د،ی پوش  یاسپرت م  یکه لباس ها شهیبود. بر خالف هم  یاخر هست  نفر
  یمانتو کی پوشاند به تن داشت؛ و   یاز گردنش را م یم یاش ن  قهیکه  د،یتاپ سف کیکرد. شلوار و 

 ی. طرح سنتدیپوش یبود که نازگل م  ییان ها هیدش، شببلن یچرک. روسر   یبلند و جلو باز صورت 
بود. سوار اسانسور   دهیرا هم پوش یدیسف  یبود. کفش ساده   دیو سف یو رنگ غالبش، صورت  اشتد

 یباهم مخلوط شده بود اما بو شانیعطر ها ی. بودندیبه هم چسب   یکه شدند، به علت تراکم باال کم
 و به دخترها نگاه کرد  دیشدند. شجاع چرخ نیبود. سوار ماش  ه ینرگس، غالب تر از بق

 ه؟یحافظ  میریخب االن م -

 و با هول و وال گفت  دیخودش را جلو کش عیسر غزل

 اونجا  میبر  دیمسجد!...االن که افتاب هست حتما با میرینه! م -

ماهان  ندینشست تا بب شی . سر جابود  یاو کامال جد یکند. ول یم  یاولش فکر کرد غزل شوخ شجاع
  دیبود. از کنار حرم شاه چراغ)ع( گذشتند و شجاع دلش پر کش   بای ز یل یبرد. شهر خ یانها را به کجا م 

مشخص    گارو پر از نقش و ن ،یا  روزهیبعد از حرم، گنبد کوچک و ف   یاش. کم یا روزهیگنبد ف  یبرا
 بود.   اطیوسط ح یشکل   لیشدند. حوض مستط اطی شد...وارد ح

مسجد   نجا،ی...استادندیا فیشد! همه شان به رد  یکرد، تمام نم یزد. هرچه که نگاه م  یچرخ شجاع
مسجد، با   یرنگ  یها شهیرنگ و نور! ش   ی. محل تالقیبود. معروف به مسجد صورت  رازی الملک ش رینص

  یافتادند. شجاع با خود فکر کرد جا یسجد مشدند و به کف م یماه، هم اغوش م ید دینور خورش 
اش   یداشت به عنوان مدل عکاس  یها را بر م  ستیتور ن ی از هم یک یاست. حتما  یخال   یلیخ  میشم
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عکس به    نی. نازگل هم از بچه ها، چندرندیبگ یادگار ی تا چند عکس  ستادندیکرد. ا یانتخاب م
  یهمرنگ نورها دی. لباس سفدیرا فهم دیگرفت. شجاع تازه علت اصرار غزل به لباس سف  یاصالح هنر 

از اب در امدند.  بای ز یل یکرد. عکس ها خ یعکس ها را دوچندان م ییبایشد و ز یمسجد م یرنگ
 گفت  یغزل با شعف خاص

 !تابهی م  لیما دیمحشره! قشنگ خورش  نجایا یایتازه اگه ابان و اذرماه ب -

را از بر    نجایخاطره بود! همه شان انگار ا  د،یان جمع چهارنفره د یشجاع در نگاه همه  که یز یچ
شهر گذشته   نیشان، در ا  یو نوجوان یکودک یبودند. البته حق هم داشتند. زادگاه همه و البته سال ها

ه ک نازگلجان، هم اوا شده بود. شجاع کنار   یسرخ ب  یبا رنگ ها ،یرنگ هست یبود. مانتو صورت 
 .  ستادیبود ا یاز هست یمشغول عکاس

 قوس بنداز تو دستات!  کمیخانم دکتر حاال  نیافر -

به   یعکس اخر را که گرفت، عصب  یزد. هست یم یحرف ها را به هست نیو خنده ا یبا شوخ  شجاع
  یرا در دستانش فشرد؛ شجاع حرکت  یشجا ی قهیبلند شد و   شیپنجه ها یطرف شجاع رفت و رو 

انوار   نیشجاع، در ا رنگ یهم خنده اش گرفت. چشمان اب ینکرد. فقط لبخند زد. از لبخندش، هست
  یشد برا یل یدل نیکوتاه،غرق نگاه هم بودند و هم اری بس  یشده بود. لحظات شهیباتر از هم ی ز ،یرنگ

پر از   ی. لبخنددندیند وبه طرف صدا چرخاز هم جدا شد ع یسر ن،یدورب  کیچ ینازگل. با صدا یعکاس 
 نازگل بود   یلب ها یرو  طنتیش

 به جون هم.  نیافتاد ینطور یدعوا ا یعمرا بفهمه از رو  نتشیبب  ی. اگه کسیبه به! عجب عکس  -

  یباندخالف، داشت رو نیداشت. ا یحرص خورد و به طرف نازگل رفت. شجاع لبخند کوچک  ،یهست
 داد...   یرا نشان م  دشیجد

 د یشدند، شجاع بالفاصله پرس نی دوباره سوار ماش یوقت

 ه؟ یحافظ میریاالن م -

 زد جواب داد   یکه داشت دور م نطوریهم ماهان

 ! ایشو بلد ه یفقط حافظ رازی از ش -
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 بلند گفت  ی. نازگل با صدادندیخند همه

 . هیسعد رمیاقا االن م -

که سه دختر بچه، با   یبود. خصوصا وقت  یظر و خوش من  بای ز یجا  یلیخ هیموافقت کردند. سعد همه
بچه ها را دوست داشت.   یلیخواندند. ماهان خ  یبودند و از گلستان م ستادهیا یسنت یلباس ها

  بهنماندند. موقع اذان ظهر بود که  هیرا در سعد  یادیدورشان حلقه زده بودند. مدت ز یادی ز تی جمع
اما با   د؛یا ینم  چکسیکرد ه یشد. فکر م ادهیپ ینازگل، به شاهچراغ رفتند. شجاع زود   شنهادیپ
رفتند و دخترها از در بانوان. در   انیاقا یجا خورد. ماهان و شجاع از در ورود  یکم هیشدن بق  ادهیپ

 به سر داشت.   ییبای کردند. نازگل چادر گلدار ز دایرا پ  گریصحن، دوباره همد

 .میریوضو بگ میبر ایشجاع ب  -

 باشه.  -

 دارد.  یتیبرد که چه شخص  یشد پ یتعجب کرده بود. هرچند از رفتار نازگل، م شجاع

 کنن؟  کاریچ خوانی...مان؟ی نم هینازگل بق -

 .گهیبزنن سر و صورتشون د  یاب هی رنیم -

گذرانند.  ی که ماه عسلشان را م ی مذهب یزوج ها هیرفتند. شب یو شجاع، دوشاشوش هم راه م نازگل
از   دیبه تقل ستادیکوچک کنارش ا یو کفش و جورابش را در اورد. پسرک ستادیشجاع کنار حوض ا

اش گذاشت و   نهیس  یافتاد، دست رو حی شجاع وضو گرفت. داخل حرم که شد و چشمش به ضر
در جوار   وارها،یسقف و د یبایز یها  یکار  نهیبا ا ،یمعنو یفضا نی. در استادیسالم داد. اول به نماز ا 

 مارانیکرد...ب یهمه دعا م یرفت. برا ارتی! بعدهم به زدیچسب یلیحرم حضرت شاه چراغ، نمازش خ 
 پرونده بود. نیگذشتن ا ری هم به خ شیدعا نیخانواده اش، و...مهمتر مارستان،یب

 ستادی. قدم زد و کنارش ادی امد و در صحن چشم چرخاند. نازگل را کنار کبوتر ها د رونی حرم ب از

 قبول باشه -

 . نیوقبول حق...همچن -
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 کجان؟  هیبق -

به   زی گرفتند. شجاع و نازگل ن یداشتند عکس م ،یبا سر به جلو اشاره کرد. ماهان و غزل و هست نازگل
 زل شد شد و غ ی لباس هست  ریجمعشان پوستند. متوجه تغ

 ؟ یبهم بگو چطور  ایب  یی!...بابا ماشاهلل سرعت عمل! غزل خداد؟یلباستون رو عوض کرد -

را عوض کرده بود.  شیو مانتو یفقط روسر  یو غزل با غرور سر جلو انداخت. هست دندیخند همه
 نق زد یکمرنگ بود. هست  یبود و فقط رنگش آب  یاتفاقا همان مدل قبل

 لباسو اورده با خودش! نیا یس گفت لباستو عوض کن. من موندم چطور غزل پدر منو در اورد از ب -

 از انداختن چند عکس، عزم رفتن کردند.  بعد

 ستادی شد. ماهان کنار شجاع ا یتر م   کیبود و هوا رفته به رفته تار عصر

 ! یگفت یکه م هیحافظ  نمیبفرما اقا شجاع، ا -

حافظ، ست   یبا سقف مقبره  شان یشد چرا دخترها لباسشان را عوض کردند. حاال لباس ها متوجه
دخترانه به شدت خنده اش گرفته بود. اول به سمت مقبره رفتند. دور تا   یهمه کارها نیشده بود! از ا

  ید اواخرکمتر بود. به هرحال در  یلیخ  تی گرفته بود اما نسبت به تابستان جمع تی دور قبر را، جمع
 ها دانش اموز داشتند. یلیخ نکه یماه، هم هوا مناسب مسافرت نبود وهم ا

داد.  یلحظه را هم از دست نم  کی  ی. غزل حتستادندیکردند و کنار مقبره ا بینثار لسان الغ  یا فاتحه
شاخه   شان،یگرفت. چند نفر از کنارشان رد شدند. در دست ها یبا انواع و اقسام ژست ها، عکس م

! چشمان همه دنبال  گرینرگس د ک ی بود و  رازی ش کی .دی چی خوش نرگس در هوا پ  یود. بونرگس ب ی
 . دینرگس ها بود. غزل با ذوق دستانش را به هم کوب

 نرگس زار؟!  میرفت یم میشدیاماده م عیبعد از مدرسه سر ادتونهیبچه ها  یدوا -

 شان یوسط خاطره باز دیدر خاطراتشان غرق شدند. شجاع پر همه

 داره رانوینرگس ا نیبهتر رازیش  می...شندمیاالنم بر نی اینرگس زار؟! خب ب  -

 زد  یبلند حرف م  یداد و با صدا  یشد. دستانش را تاب م کیبا خنده به شجاع نزد غزل
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 هی. نجاستیا یلومتر یا صد و هفتاد ک. که...حدودستی ن  رازیتو شهر ش  رانینرگس ا نینه بابا! بهتر -
 اسمش کازرون...بخش جره و باالده.  که،ی شهر کوچ

 داد. نازگل ادامه داد  یاطالعات م  یمسافرت یتور ها یراهنماها  هیشب غزل

و غزل، با    سایو دوقلو ها و مل ی!..من و هستادتونه؟یداره!...بچه ها  یینرگس زارها هیشجاع  یوا -
 شد.   یاونجا! بالفاصله که مدرسه تموم م می رفت یخانواده هامون م

امد،   یم ییخاطره ها یکردند. بو یچشمانش را در جمع گذراند. همه با لبخند به غزل نگاه م شجاع
 را کشف کرده بود یز ی چ کی! شجاع کی نزد یل یدور، خ یلیخ

 ماهان خان! ! البته به جز ن؟یمدرسه بود هی یشما همه تون تو -

 گفت  عی. نازگل هم. غزل سردیخند یکم غزل

 بودا! زهوشانمیت ی. تازه مدرسه میخوند یمدرسه درس م هیاره! هممون  -

 گفت   یز ی ر یبا خنده  نازگل

 افتادم؟  ریشما دخترا گ  نیمن ب یزدیهمش غر م ادتهیماهان  -

مدرسه  کی بود...همه شان در  یخوب  یل یحرف غزل، سرنخ خ  یبه حرف نازگل نداشت. ول یکار  شجاع
کنند! شجاع نگاهش را   دایپ یافراد باند هم دسترس گریبه د  تواستندیم حتمل،ی خواندند و   یدرس م
 !ستداده ا یو متوجه شده بود که غزل، گاف بزرگ زبودی ت یلیداد. اخم کرده بود! اوهم خ یبه هست

 دور از جمع نگه داشت.   یاو گوشه  دیساعد شجاع را کش غزل

 . ری از من عکس بگ ایشجاع ب  -

 کنار شجاع رساند  عیگرفت و غزل خودش را سر یعکس شجاع

 براش!  میدار زیسوپرا هی رو گرم کن، ما  یبرو سر هست ای بهونه بود که گفتم عکس، ب ن،یبب  -

 ؟یز ی! چه سوپراز؟یسوپرا -

 !میای...تو برو. ماهم زود مگهید یچ یه -
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  یقیآالت موس یکه صدا دی. مانده بود چه بگوستادیا  یشد. شجاع کنار هست دیمثل باد ناپد غزل
داده بودند.   لیتشک  یبزرگ  یکه حلقه  دندیرس  یتیصدا را دنبال کردند و به جمع  یآمد! شجاع و هست

خواند!  ی پسرها، اشعار حافظ ماز  یک یزدند و  یچند دختر و پسر نوجوان، ساز م ت،یوسط جمع 
پر شور   ینوجوان ها نیسر ا یدف و سنتور و سه تار فضا را پر کرده بود. چند مرد و زن هم باال یصدا

 را نگاه کرد یشک پدر و مادرشان بودند. شجاع برگشت و هست یبودند؛ ب ستادهیا

 گردش؟  ای  تی مامور میما اومد -

! گ - هفته  هیبعد از   دوارمیبعد از چند سال شهرشو بگرده...ام ادی ما ب بود که همراه رداده یبخاطره غزل 
 . وفتهیبره...وگرنه کارمون واقعا عقب م گهید

همان جمع، با فال   یاز دخترها یکی سازها گوش سپرد.  یسرش را تکان داد و دوباره به نوا شجاع
نوجوانان،  نیبه پول نداشتند؛ ا یاز یمردم فال گرفت...قطعا ن  یحافظ بلند شد و دانه به دانه برا

. با  یتبه شجاع و هس دیتا رس  دیو چرخ   دیکردند. دخترک چرخ یرا تجربه م شانیها یداشتند فانتز 
 خال گذاشته بود! با شوق گفت  کی شیمداد ابرو، وسط دو ابرو

 ُرم؟ ی فال ت بگ یخوایم-

 صحبت کند. شجاع گفت  ری فال گ یها یکول  هیتالشش را کرد تا شب تمام

 واسه هر دوتامون!  ری بگ دونهی...ری اره بگ -

 با ذوق قبول کرد و گفت  دخترک

  یکه در پرده  ،یبر من بنما راز  ،یتو محرم هر راز  ،یراز یحافظ ش  ی....انی حمد و سوره بخون هیخب  -
 پنهان است 

 صفحه را اورد و شروع کرد به خواندن.  کیچشمان بسته شان را باز کردند. دخترک  ،یو هست شجاع

 مغا...  ری"در د

 از حفظ شروع به خواندن کرد اری اخت یاما ب یکلمه مانده بود! هست یه یدر بق دخترک

 در دست  یقدح ارمیمغان آمد،  ری" در د
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 ستش، مست خواران، از نرگس م  یو م   یاز م   

 داینعل سمند او، شکل مه نو پ در

 صنوبر پست   یقد بلند او، باال وز

 از خود خبرم چون هست  ست،ین میبه چه گو  آخر

 نظرم چون هست  یبا و ست، ین میبهر چه گو وز

 دل دمسازم، بنشست چو او برخاست  شمع

 افغان ز نظر بازان، برخاست چو او بنشست  و

 د یچی پ او یسویخوشبو شد، در گ هیغال گر

 وست یاو پ  یوسنه کمانکش گشت، در ابرو ور

 عمر شده حافظ   د،یکه باز آ یآ باز

 که بشد از دست" یر یباز، ت  دیکه نا هرچند

 و گفت  دیخند یکم  رد،یفال بگ خواستیکه م یشد، دخترککه تمام   یهست یخوان  حافظ

 ! نیخانم همشو که خودتون خوند دیببخش -

. شجاع و  ردیفال بگ گرانید یرفت تا برا ینگفت. دخترک هم با خداحافظ  ی ز یو چ  دیخند یهست
 . شجاع گفت ستادندیرو در رو ا یهست

 ! !یاوووو شعرم که بلد -

 زد و گفت  شخندین ی! هستدیخند و

 از حافظ؟  یتو بلد ؟یتو چ -

 به غبغب انداخت و گفت  یباد شجاع
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 ! ؟یفکر کرد یبله پس چ  -

 اشاره کرد و گفت  یهست یچشم به موها با

 رفت، رفت! ییخطا نتی گر ز دست زلف مشک -

 سرش را تکان داد و گفت   یسکوت کرد. هست و

 ! ش؟یخب بق  -

 بلدم!  نو یفقط هم -

 زد. شجاع گفت   یلبخند پررنگ یهست

 ! نیبا ا کنهیمسخرم م  یباشه. ه نیکه بلده هم ی! فک کنم تنها شعر مهی بخاطر آبج نمیا -

 گفت  طنتیبا ش  یهست

 سوکمنده؟ یگ ی نطور یاونم مثل تو ا -

 شجاع اشاره کرد! شجاع اخم کرد و گفت  ییطال یبه موها و

 !هی. موهاشم مشکگهید کنهیمسخرم م نیواسه هم -

 گفت  یهست

 مثل من؟! -

 فکر کرد و گفت  یکم شجاع

 تو!  هیشب بای چشماش تقر ی! ولسی ن ینه مثل مال تو مشک  -

 گفت  ی . هستدیهم خند بعد

 تو! اهیچشم س یوهیش یمن فدا یبرو بهش بگو ا -

 و گفت   دیخند شجاع
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 واسم!   ذارهیکالس چشماشم م نیبعد از ا گهیآره د -

 شد.  یشدن غزل به هست کیاز متوجه نزد شجاع

 گفت  الیخی ب یرا از پشت گرفت. هست  یچشمان هست غزل

 ول کن غزل!-

ظاهر شد و   یهست یکه در دست داشت جلو یبزرگ اما اصال ذوقش کور نشد! با بادکنک قرمز و غزل
 گفت 

 ! زیسوپرا -

 را بغل کرد  یو نازگل هم با لبخند امدند. نازگل هست  ماهان

 تولدت مبارک نفسم! -

 د یجلو رفت و نازگل را پس کش عیسر غزل

 !یکپک بزن  شاهللیجونم ا  یاج -

 کار شد خودش دست به  یبود؟! هست یمات مانده بود. امروز تولد هست شجاع

 بود  شیتولد من که گذشت! دو هفته پ ی ممنون بچه ها ول -

 با لبخند گفت  ماهان

 یدوباره...االنم شئونات اسالم میری بگ دیخب غزل گفت چون تو تولدت نبوده با ی...ول میدونیم -
 ! کردمی دستمو بسته...وگرنه بغلت م

 گفت  طنتی با ش نازگل

 او. -

 شانیوسط حرف ها دیپر غزل

 برات!  می...عوضش کادو اوردمی بخر کینشد ک گهید -
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تشکر کرد و گفت   یدادند. هست یرا به دست هست  شانیامدند و جعبه ها یک ی یک ینفرشان  سه
 .کندیان را باز م  دندیبه خانه رس یوقت

 دعوت کرد  ستادنیرا هم به ا ه یو بق ستادیا یامدند. هست رونی ب هیحافظ  از

 ...بازم ممنون بابت کادوها میایبعدا م م،یدار یکار  هیمن و شجاع  ن،یبچه ها شما بر -

که اصال متوجه حضور شجاع نبودند. شجاع از فرصت   یمشغول صحبت شدند...به گونه ا دوباره
صدا از جمع ان ها دور شد و   ی. ب دیپسر نوجوان گل فروش را د کی استفاده کرد! چشم چرخاند و 

 ا ارام کرد و گفت ر شیخم شد، صدا  شیزانوها یسراغ پسر رفت. رو

بعد بهت   دمیم امیپ هی ؟یلحظه بهم قرضش بد هی شهی م ؛یدار  یگوش دمید  نیسالم اقا پسر...بب  -
 . گردونمیبرم

 کوتاه بود.  یلیخ  شی. موهادینوجوان، دستش را در سرش کش  پسر

 ؟یمن دار  ایساده نوک  یگوش کاریسر و وضع معلومه نونت تو روغنه! چ  نیشما که با ا یحاج -

 متوجه نبودش نشود یگرداند تا هست یچشم م یه اعشج

 بهت...بدو  دمیپولشو م -

  امیکارن ارسال کرد. بعد هم پ یسرعت، اخبارش را برا تی را به دستش داد و شجاع با نها یگوش  پسر
 گذاشت و هردو را به پسر داد. یگوش یرو یده هزار تومان  کیرا پاک کرد. 

 خدا بده برکت!  -

در اورد   یپنجاه هزار تومان کینرگس افتاد... یگل ها یخواست برود که نگاهش به سطل ها  شجاع
 و به دست پسر داد

 عموجون همشو بده! -

 را باال انداخت  شی ابرو ها پسرک

 هم ن مشه! یسطل هیپول  ی! کاکو اایخبر ندار  نایا متیمث که ا  ق -
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 با حرص گفت  شجاع

 بده. نی خب حاال! به قدر هم -

افتاد که داشت   ینرگس، شامه اش را نوازش داد. چشمش به هست یها را در دستش گرفت. بو گل
 رفته بودند. هی گشت؛ بق یدنبالش م

 تو؟!..چقدر دنبالت گشتم.  یا  کجا بود -

 دسته گل را باال گرفت.  شجاع

 رو بخرم  نایرفته بودم ا -

 با لبخند به گل ها نگاه کرد  یهست

 !تولدت مبارک!گهید یگل نرگس دوست دار  ا،یب -

 ! یبرا منه؟مرس -

باران بود و   سی رو خ ادهی. پد یکش  شیها هیگل نرگس را گرفت و عطرش را با لذت درون ر دسته
دختر و   شتریشلوع نبود. ب  یل یرو خ  ادهیخورد. پ یم  نی باران، نم نمک به تن اهل زم زی قطرات ر

همان چتر را هم  یزدند...که البته شجاع و هست ی چتر، قدم م کی ریبودند، که ز یپسران جوان 
 !شتندندا

 نرگس دوس دارم؟  یدیاز کجا فهم  -

بعد چال گونت مشخص شد، اخرشم   ،یچشمات برق زد، بعد ناخواسته لبخند زد ش،یدید یوقت-
 ! گهیعالئم دوست داشتنه د نای!ادیچشمات خند

 د ینرگس بود! شجاع پرس یعاشق گل هادوباره لبخند زد... یهست

 م؟ یریکجا م  -

 نگاه به زخمش بنداز هی...اسری  شیپ میسر بر هی -

 !یر یمادرش هم م شیپ گهینه؟د هی رابطت با ماهان جد -
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 گری. شجاع هم! به همدستادیا  یشجاع جا خورد! وسط قدم زدنش کم یدفعه  کیاز سوال  یهست
 نگاه کردند 

 ه؟ی...اصال منظورت از رابطه چه؟یچ یمنظورت از جد -

 نه؟ گه،ید ینامزدش  میمستق ری امممم، به طور غ -

 ی! کمدیخندیبلند م نطوریبار بود که ا نیشد...اول  شیخنده! شجاع محو خنده ها  ریبلند زد ز یهست
چشم دوخت. چراغ ها،   شیروبه رو ری فقط به مس نگفت.  یز یچ چیبعد خنده اش تمام شد. شجاع ه

 رو را روشن کرده بودند ادهیپ

تو   ایتو نازگل،  نیب  ی!...من فقط باهاش دوستم؛ مثل دوستمیما باهم نامزد یچرا فکر کرد  دونمینم -
  یل یخوب! خ  یفقط باهم دوست باشن؟!...دوستا شهی...دونفر با جنس مخالف نمدونمیو غزل! چه م
 !هیفکر کنه رابطشون جدمثل تو  بهیغر هیکه  یخوب، اونطور 

 ...از اون مدل منظورمه، نه به چشم دوست؟یدوسش دار  -

 شه؟یچال گونم مشخص م زنم؟ی لبخند م زنه؟ناخواستهی چشمام برق م کنم،ینگاش م یوقت دونم،ینم -
 خنده؟ یچشمام م

دوباره رو به حرکت   یو نگاهش کرد. هست ستادیشجاع را به خودش پس داد! شجاع ا یها حرف
 کرد. شجاع جوابش را گرفته بود!  کیاسلحه کرد و مثال به شجاع شل  هیکرد و دستش را شب  شیقبل

 *** 

 خم شد   تورشیمان یگذاشت و رو ماین یشانه  یدستش را رو کارن

 ما؟ ین یکرد دایپ یچ -

  مایانداخت. ن  زی م یدستش را رو  یتو یپرونده ها دایقدم زد. پارم یبلند شد و کم   شیاز سر جا ماین
 چشمش را به پرونده ها دوخت: 
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  یوغزل سپهر، تو  یو هست تیستوده، نازگل هدا  سایکه شجاع ارسال کرده، باران و مل  یامیطبق پ  -
هم  نای ا یهمه  قای. دقزهوشانهیت یمدرسه  هیکردم؛  داشیمدرسه درس خوندن! مدرسه رو پ هی

 هست...  یمشکل  هیداخلش، فقط 

 ادامه داد  مایکرد، ن  زیچشمانش را ر کارن

آرمانه! نه   یبوده؛ که اونم هست 《یهست》 هیاون مدرسه، و البته کالس مورد نظر، فقط  یتو -
 سپهر! یهست

 . دیدستش را پشت گردنش کش کارن

، ستوده ها نبود که با مادرش تصادف م یهمون دخترخاله  نیا نمی آرمان؟! بب یهست -  کنه؟ ی مرحوم 

 چرا خودشه!  -

 کرد و شروع کرد  سی لبش را با زبانش خ دایپارم

 آرمان رفته مدرسه و درس خونده؟! یسپهر، با اسم هست یهست یگ یم یعنی -

 ارام گفت  یبا صدا  ماین

آرمان رفته، پس   یهمون هست می اصال بگ ایبره مدرسه؟!  دیآرمان نبا یباشه، چرا هست  ینطور یاگه ا -
 سپهر کجاست؟  یوسط هست نیا

 دندانش برد  ری با انگشت شصتش، لبش را ز  دایپارم

 چرا؟! یکرده. ول  لیآرمان تحص یسپهر، با اسم هست یهست نکهی! امیدار هیفرض هی -

 انداخت  زی م یرا رو  نکشیع  ماین

بوده  ز یحاالست...نازگل و ماهان که حواسشون به همه چ  نیهم دنشیفهم یفرصت برا نیبهتر -
 ! تهیو مهم تر از همه به قول شجاع اون عفر ستن؛یاالن ن

 کمکمون کنه؟ تونهیم یک -

 داشته. یبا هست  یک یکه ارتباط نزد یقاعدتا کس -
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 باران؟!-

 !سای ...ملدونهیم ییزایچ ه یبه هرحال  یول  ستی نه! باران عضو باند ن  -

 گذاشت:  زیم یابش را رو وانیل  دایپارم

 ؟ یبعد اونوقت چطور  -

 چشم دوخت  ما یهم به دهان ن کارن

 شد  طانیش  یکم ماین

 و تمام! یپرسیازش م یسوال دار   یهرچ ،یکنی خرش م  یر ینداره که، م یکار  -

 گفت  شخندیبا ن  دایپارم

 ! شنیعاشق م شن،یبه قول رضاعطاران، زن ها اصوال خر نم -

 《هفته بعد دو》

خانه شان بزرگ    اطیرفتند. ح  ینژاد م یم یفرحناز عظ  یدوشادوش هم به طرف خانه  میو شم کارن
 گفت  میکرد روبه کارن و شم  یاش را مرتب م یکه روسر  یبود. خانه شان هم! فرحناز درحال

 .دین یلطفا...بش   دییبفرما -

 نشستند. فرحناز هم مقابلشان یسلطنت یمبل ها یو کارن رو میشم

 اقاشجاع هستن؟  شونیجان، ا میخب شم -

 با متانت گفت  میشم

من!...با شجاع   یر ی ماست...والبته برادر ش ینژاد، کارن جان از دوستان خانوادگ  یم ینه خانم عظ -
 نداره برام.  یفرق

 مشخص شد  شیزد، چال گونه ها  یلبخند فرحناز

 !نمیُقل تورو بب  نیبه دل من موند ا یازدواج کرد گهیاالن که د نیتا هم یبود  رستانیدب  یاز وقت -
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گفت و جواب   یبود. با اجازه ا میشم  یبلندشد. گوش  انو یارام پ یصدا یلحظه  نی. در ادیخند همه
 داد 

 . امی....باشه...باشه حسام جان االن مزمیجانم عز -

 گذاشت، بلند شد و روبه فرحناز گفت  یم فشی که تلفنش را قطع و ان را درون ک نطوریهم

  نجای...کارن ا یعروس یو کارا میگردیبرم. با حسام دنبال خونه م دیمن با دینژاد ببخش یم یخانم عظ-
 که از آموزگاهش شده.   ی. بخاطر اون دزدسایسواال داره از مل یسر  هی مونه؛یم

 کرده بود.   یطراح سا یتر شدن به مل  کینزد یبود که کارن، برا ینقشه ا زیسرقت ن  نیا

 اش کرد و گفت  یمیرو به شاگرد قد  فرحناز

 که. ینجور یداخل. زشته ا ادیجان به اقا حسام بگو ب   میشم -

 .یبعد یممنونم ان شاهلل دفعه  -

 شوهرش پرواز کرد! فرحناز روبه کارن کرد و گفت   یبه سو میه کردند و شمتعارف تکه پار یکم

 االن شاگرد داره. سای. ملیتا بخور  ارمیبرات ب  یز یچ هی با اجازت پسرم برم  -

 لطفا.  دی ممنونم زحمت نکش  -

 ام یتعارف نکن. راحت باش منم االن م -

 منی نگاهش را در سالن نش کرد. . کارن از فرصت استفاده را گفت و به طرف اشپزخانه رفت  نیا
شد و به کتاب ها نگاه کرد.    کیاتاق بود. نزد یگوشه  ینسبتا بزرگ یچرخاند. کتابخانه 

من و..کامال  یخون در رگ ها  ،مثلیاعتصام  نیوارپرویحافظ،د وانیشاهنامه،گلستان،بوستان،د
شناخت!  یافتاد. همه شان را م وارید یرو  ی. نگاهش به قاب عکس هااتی ادب  ریدب  کی یبرازنده 

بود    یاش، برگشت...نگاه فرحناز به قاب عکس یکی فرحناز در نزد یبه عکس ها نگاه کرد و با صدا یکم
  ییبای لبخند ز ،یخاکستر  یها شی مهربان و ر یبا چهره ا انسال،یم یکرد. مرد یکه کارن نگاهش م 

 اشتهم د

 عمرشو داد به شما.  شی سه سال پشوهرمه... -
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پوش،   کی ش  اریبود بس یمرد ز،ی ن یستوده را شناخته بود. قاب عکس بعد نی خوب حس   یلیخ  کارن
 داشت  یادیز  ییرایاش گ یکه چشمان عسل

 شوهرخواهرمه...پارسال فوت شد.  نمیا -

  یکرد. قلبش م یصحبت م نیاز نقاط مجهول پرونده. فرحناز حز  یکیارمان بود... وشیهم دار نیا
 مهربان و چشمان سبز و براق را قاب گرفته بود یبا لبخند  با،ی ز یزن  ریتصو ،یسوخت! قاب عکس بعد

 تنهام گذاشت.  شیخواهرم فروغ...هفت سال پ -

 .امرزتشونیمتاسفم...خدا ب  -

به  یگر یزن بزرگ بود! چقدر صبور بود! کارن نگاه د نیابا لبخند به کارن نگاه کرد. چقدر قلب  فرحناز
 گفت  ییبایبود. فرحناز به لبخند ز دهیبه خاله اش کش سا،یعکس فروغ کرد. چشمان مل

 ! ؟یخون یکتاب م -

 کارو ندارم. نینه! بخاطر شغلم وقت ا قتشیحق -

 کارت خطرناکه. یل یخ پسرم. یآها. موفق باش -

 تشکر.  -

 یو پسر  سایگفت و به طرف انجا رفت. مل  یامد. کارن با اجازه ا سایباز شدن در اتاق مل یصدا
 نوجوان در حال گفت و گو بودند

 ؟ یایب یخواینم گهیخب پس د -

 درسمم!  ریفکر نکنم. اخه درگ ساخانم؛ینه مل -

 ! یاستعدادشو دار  ا،ی ...اگه دوست داشته تابستون حتما بی. موفق باشزمیباشه عز -

 ی باشه مرس -
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  سایکارن در درگاه جا خورد. از مل دنیمتوجه حضور کارن نشده بودند. پسرک برگشت و با د هنوز
داشت   یرفت با نگاهش کارن را کنکاش کرد. البته وقت ی که به طرف در م نطوریکرد و هم  یخداحافط
 زد! کارن با تعجب گفت  سایبه مل ی شد چشمک یخارج م 

 !ر یز نداختمیم یسرمو م  دمید یبودم مگس ماده م نینگاش کن تورو خدا...من همسن ا -

دور کارن را نگاه کرد.  کیرا چرخاند و   لچرشیو سایداد. مل هیاخم دست به بغل  شد و به در تک با
 اش، او را به شدت جذاب کرده بود! یو شلوار سرمه ا دیسف  راهنیپ

 سالم. -

 نگاهش کرد  کارن

  . امیسالم. قرار بود امروز ب کیعل-

 نگران کرده.   یلیمنو خ یدزد نینه؟ ا نینکرد دایپ یز یمن آمادم...چ نی اره! لطفا بش-

 . می. خب شروع کنشهی. درست مینگران باش خوادینم -

تا بتواند صورت   ردی مجبور شد سرش را باال بگ سایمل و  ستادیبعد، کارن عزم رفتن کرد. ا  ساعتکی
 کارن را برانداز کند. کارن گفت 

 به مامانت بگو.  یدر خونتون. دوست دار  امیفردا م -

گونه  د،یبه مادرش چه بگو نکهیتعجب زده شد و از فکر ا  سای بدون حرف برگشت و رفت. مل بعدهم
 ی نهیدر زم یم یفراتر از دو همکار قد ین، کمبود که رابطه اش با کار  یسرخ شد! چند مدت شیها

 رفته بود.  یشاک کی و  سیپل  کی دیشا  ای ،یقیموس

 یپسربچه ا هیداد. ذهنش اما شب  یگزارش کار م  ،یبه سرهنگ احمد  دیبه طرف اداره رفت. با کارن
 . دیچرخ یم سایاطراف مل گوش،یباز

  یقندپهلو م یچا کیاش کاسته بود. دلش  یاتاق خودش شد. کلنجار رفتن با سرهنگ از انرژ  وارد
 خواست 

 ! ؟یقاسم -
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در   نیبود که ادرنال ادیان قدر ز شی . صدادیکوب  نیدر اتاقش باز شد و سرباز جوان، پا به زم یآن به
 بدن کارن، شروع به ترشح کرد.

 . نیب زمپا نکو ینطور یچه خبرته! صد دفعه گفتم ا -

 ... دیبله قربان! ببخش -

 ار یبرا من ب ییچا وانیل هی -

 پر رنگ؟  ایقربان، کم رنگ  دیببخش -

 کم رنگ.  -

 ارام تر پا کوباند و به طرف در رفت. اما وسط راه دوباره برگشت  نباریا یقاسم

 قند؟  ایقربان با نبات  دیببخش -

 قند -

 چشم گفت و در را باز کرد؛ اما دوباره برگشت و گفت  یقاسم

 ..دیدببخش -

 زد اد یفر ی عصب نباریا کارن

 !یقاسم گهید برو د -

 شد! یم وانهیها د نی. کارن سرش را فشرد...اخر از دست ادیکوب  نی محکم تر از قبل پا به زم یقاسم

به همراه   سا،یکه در بزرگ خانه شان باز شد و مل  دینکش قهی. به دقستادیستوده ها، ا یدر خانه  یجلو
نام داشت   یبود. بدر  دهیرا د انسالیخانم م نیا یاز ان خارج شد. کارن چند بار  کلیه یقو یخانم 

خانم،   یب در شود اما  ادهی کرد. کارن خواست پ یکمک م سایو تنومندش، به مل  یقو کلیکه با ان ه
  یبلند کرد و رو  لچرشیو یپر کاه، از رو هیرا شب سایکنار راننده را باز کرد و مل  یفرز تر بود. در صندل 

زد و راه افتاد.  یب در   یبرا یرا در صندوق عقب جا داد. کارن بوق   لچریگذاشت. بعد هم و یصندل
 گفت   ییبایبا تبسم ز سایمل
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 ؟یسالم. چطور  -

 دنده را عوض کرد کارن

 ؟یمن خوبم. تو چطور  یم. مرسدسال-

من و دوقلوها،   نیبود اخه؟! ابروم جلو مامان فرحناز رفت!حاال مثال ب یچه کار  ن یکارن ا یممنون. وا-
...حاال راست راست مجبور شدم بهش بگم میخوب  یل یمن دختر خ کنهیخلفشم...فکر م  یمن بچه 

 .رونی ب رمیم یاقا پسر  هیمامان جان من دارم با  

  ی فکر م یز یاالن به چه چ سایزد که مل یغرغرو نگاه کرد؛ حدس م  یسایسرش را چرخاند و به مل کارن
 کند.

 دوباره شروع کرد سایمل

 نبودم ال... ینطور یاگه من ا-

 نکن  نوی!...صد دفعه گفتم بحث اشییی ه -

  ین نمشلوغ، چو یجاها یر یکارن مثل تو که با من نم نیمحض!...بب قتی. حقگهید گمیراست م  -
 بفهمه، خب منم دوست ندارم مامانم بفهمه  یکس یخوا

 گهی. تموم کن ددهیخب االن که فهم -

سفارش    یشکالت   یشد و دو عدد بستن ادهی. پستادیا  یفروش یبستن  کیاخم کرد. کارن کنار  سایمل
  ی. بستن دیچسب یم  یاستخوان سوز بهمن ماه، بستن یکرد. وسط سرما هیتک  واریداد. خودش هم به د

 داد. سای ها را به دست مل

 بخور  -

 کارن!  یمرس یوا -

پارک    کیکرد. کارن کنار  یاش را فراموش م یدلخور  قهیبود. در عرض چند دق ینطور یهم سایمل
 نشدند ادهی که باهم گذرانده بودند، پ یدو هفته ا نی. اما مثل استادیا
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 بپرسم؟   یز یچ هیکارن  گمیم -

 بپرس  -

 نه؟  ن،یشما پولدار -

 سپرد.  سایمل یها یچشمانش را به زمرد یقهوه  کارن

 چطور مگه؟! -

بابات   کنمیزنگ خورد. فکر م  شیباران بود، گوش ش یپ ی. وقت دمیشن  میاممممم، من چند دفعه از شم -
بابات تو کار صادرات و   گمیبود...کال م  نایو ا هیریعمو کاوه...بحث سر خ گفت یبود. اخه بهش م

 !نی پولدار جهیخوبه شهره....در نت  یلیخ  یجا هی...خونتونم که هیواردات لوازم پزشک 

 دی حوصله پرس  یب  کارن

 ؟یتو فرض کن اره...که چ -

پژو سوار   ن یشهره؟چرا ماش یساده  یمنطقه  هیتو  تی واسم سواله چرا خونه مجرد -
 ؟ یزنینم ی ونیل یطر چند مساعت و ع  دونمی؟چمیشیم

 موضوع  نیبخاطر هم قایدق -

 ! ؟یچه موضوع -

که تو   ییکارا نیا امیبعد اگه ب ؛ ینداره...درامد ساده کارمند یمن شغلم درامد انچنان  سا،یمل نیبب  -
 گنیمن جانبازه! م یحرف هست. بابا  یکی بار کن! هزار و  یو باقال  ادی خر ب گهی رو انجام بدم، د یگیم

واقعا   نی. ادن و.. یپول م شتریکار،بخاطر باباش دارن بهش ب  نیرو حساب باباش اومده تو ا یفالن
... من دوس  لی دل نیشو نگرفته! و مهمتر یجانباز  ی هی سهم یمن که حت یدر حق بابا شهیم یناحق 

 !سمیخودم وا یرو پا   خوامیبابام باشه! م  بیندارم دستم تو ج

 لبخند گفت  با سایمل

 رو حرف اونا باشه!   دیکه نبا تی داشته باشه! زندگ یبرات ارزش دیحرف مردم نبا -
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!  میکن یم ی باهم زندگ می! ما دارهی موجود اجتماع  هیزاد  ی ادم ن،یبب ی..ول ستیرو حرف اونا ن  میزندگ  -
که  گمیکنه!... دارم م  ینداشته باشه که پاشه بره تو کوه زندگ انشیبه کار اطراف  یبخواد کار  یاگه هرک
نه   یمردم باشه. ول فحر یرو  تی زندگ دی! درسته نبادم یدرسته انجام م کنمی رو که فکر م یمن کار 
 ...یبش ت ی که خودت اذ یطور 

 د یپرس یرکی تنور بحث گرم است، نان سوالش را بچسباند! با ز دیتا د کارن

  یشما که ماشاهلل دار  رم؛ی دارم چراغ خاموش م یمن که به قول شما پولدارم، ول خانوم،  سایخب مل -
اون سال چقدر   ینه؟خونتون تو رازیش نیپونزده سالت بود اومد ی!گفتی کن  یم  یتو قصر زندگ

 شد؟  متشیق

 خاطراتش گفت  یادوار یاز  یبا لبخند سایمل

 میکرد  یم  یزندگ گهیخونه د هیسال تو،  کی. حدودا مینبود نجایاولش ا-

 ...جاش خوب نبود؟ ن؟ینموند یواقعا؟!...پس واسه چ -

 گهید یخوب بود...ول طشمی نه اتفاقا مح -

 مگه؟!  نینشست یکجا م  -

کرد و روبه کارن، که کنارش   لیبه جلو ما  یسرش را کم پارک کرد.   یدر بزرگ اهن یرا جلو  نیماش ماین
 نشسته بود گفت 

 نجاست؟ یا -

 داد. رو نجایادرس ا -

 . دیکش یدوباره به در، نگاه کرد و سوت  ماین

 شده! مگه مال چند وقته؟  دیاوووو...چقدر اکس  -

 زد  مای ارام به پشت سر ن یکه عقب نشسته بود، با دستش ضربه ا دایپارم

 نگو! یز یچ  یمیدر مورد ش  گهیتورو خدا االن د -
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 تشر زد  کارن

 !نمیبب  نی ش ادهی! پگهیبسه د -

  ی. کارن سرش را باال گرفت و به پنجره هاستادندیشده ا دیاکس ما،یدر  به قول ن یسه نفر روبه رو هر
خواهد تا اخر    یم یکه دلت ن ییبود. ان ها یمیقد یدوم خانه نگاه کرد. خانه از ان مدل ها یطبقه 

 .  یکن  یو زندگ   یر ی را بگ یکه دوستش دار  یعمر، دست کس

 گرفته! شی خونه ات -

 شتاب زده برگشت و به کارن نگاه کرد ادیپارم

 !؟ی گ یم یچ -

 گرفته. شیخونه داخلش ات نیشده؛ مطمئنم ا اه یپرده ها سوخته، دور پنجره هم س  ن؛ینیبب  -

  یم یشان فوتبال باز  هیکه با توپ سه ال ییبه پنجره ها نگاه کرد. بچه ها یشتر یهم با دقت ب  ماین
 کردند، با سرعت از پشت سرشان گذشتند. 

 !ن؟یهست  ی! دنبال کیاها -

  یبود که رو یرزن ی . پدشید هیزودتر از بق  دایکنند. پارم دایتا منبع صدا را پ  دندینفرشان چرخ سه
 با لبخند گفت  دایکرد. پارم یو با اخم، انها را نظاره م ستادهیا ،ییروبه رو یبالکن خانه 

 میسوال داشت نجایر مورد صاحب اسالم مادرجان!...د -

 ! صاحابم نداره هیوقته خال یلی خونه که خ نیا-

 . کارن گفت دیمانده بود که چه بگو دایپارم

 د؟ یندار یخبر  نجایحاج خانم، شما از صاحب ا دیببخش -

 ...نمی داخل بب نی ایب -

 رفتند.  ،ییروبه رو یانداختند و به طرف خانه  گریکدیبه  یاز بالکن خارج شد. سه نفر نگاه  رزنیپ
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را از   یچا ی ن ینگه داشت. س شیدندان ها ریان را ز یتکه  کیچادر گل دارش را جمع تر کرد و  رزن،یپ
داده بودند.  هیشان، تک یطرح سنت یها یرفت. سه مهمان، به پشت ییرای برداشت و به پذ زیم

به  ستندکه وارد شد. هر سه به خوا رزن،یو کارن بودند. پ  مای نوسط نشسته بود و دو طرفش  دا،یپارم
  یاز چا یکی را مقابلشان گرفت و هرسه با تشکر،  یچا ین ینگذاشت. س رزنیاحترامش بلند شوند که پ

 نشست.  دایپارم  یروبه رو  قایدق رزنی خوش عطر را برداشتند. پ یها

 چه کارتن؟ نایا یننه گفت-

 اشاره کرد ما یبا لبخند به ن  دایپارم

 شوهرم...و برادرم.  -

 سرش را تکان داد رزنیاز برادر، کارن بود. پ منظورش

... چه جور  نیهست یقبل یصاحب خونه   لیفام  نیشما که گفت ن؟یکار اون خونه دار یچ  ن،ینگفت -
 وقته رفتن؟!  یل یخ نایا  نیدون  یکه نم  یلیفام

 را در ذهن اماده کرد یغ درو یزد و فور   یز یلبخند ر دایپارم

 ازتون.  میبپرس یقبل ی از صاحب خونه  کمی می... اومدمیندار یدر واقع با اون خونه کار  -

  رزنیداده بود! پ ی گاف بزرگ دایتعجب کردند. پارم  ماینازکش را باال انداخت. کارن و ن یابروها رزنیپ
 د یپرس
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 ن؟ یدار یقبل یبا صاب خونه  یچه امر  -

 ان شاهلل  رهی خ-

 لبخند زد  رزنیپ

 ن؟یگرد یدنبال عروس م -

 نقشه اش گرفته است گفت  نکهیخوشحال از ا  دا،یپارم

  یالیو فام  م،یباهاشون ندار یوقته رفت و امد  یلی! فقط چون خمیکرد داینه حاج خانم عروسو که پ -
 ! شونیقبل  یمحله  میایب م یدورمون هستن، گفت

 است گفت   رشدهیکار خ  کی  یبان نکه یشادمان از ا  رزن،یپ

 ها؟ نیخوایبرادرت م یبرا -

 به کارن نگاه کرد و گفت   طانی ش دایسرش را بلند کرد. پارم جیگ کارن

 داداشمه.  یبله برا -

 د یپرس رزنیپ

  یفرحنازو م یکه رحمت خدارفتن دخترا چارشی حاال کدوم دخترش پسندتونه؟ فروغ و دختر ب -
 ن؟ یخوا

 بله. -

 خوشحال گفت   رزنیپ

 بارانشون؟ -

 زد.  یلبخند دایپارم

 ! میخوایم  شونوینه حاج خانم! باران که چندساله ازدواج کرده! دختر اخر -

 داش.. یبی غر بیاسم عج هی ... اینم ادمیاسمش  -
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 سا یمل -

 !مونهی ماه م نهوی. ماشاهلل عسایل یل یها ننه! هم -

حفظ ابرو    یرا درست تلفظ کند، خنده اش گرفت. اما برا سایتواند مل ینم  چارهی ب  رزنی پ نکهیاز ا ماین
 نگفت.  یز یچ

 کرد.  لیخودش را به جلو ما یکم  دایپارم

 د؟ یکن فیتعر  نجایاز اولش که اومدن ا شهیحاج خانم م -

همشون تو  ی اومده بودن. دوتا خونوار هم بودن. ول رازیبود. از ش شی ها ننه... هف و هشت سال پ -
نموندن. خبر اومد که فروغ و  نجایا شتریسال ب هیهم خوب بودن.  یل ینه نشستن. خخو یا

 محمد... ی...اسمشم...الهم صل عل چارشیدخترب 

 گفت  عی . کارن سراوردی فرستاد تا نام دختر  فروغ را به خاطر ب یصلوات   رزنیپ

 بود.  یاسمش هست -

تصادف کردن و رحمت خدا   ی! خبر اومد که فروغ و هست یبده ننه...هست رتیها. خدا خ  -
خبر از   یجمع کردن ب شونیشد واقعا! د  بعد اونم بالفاصله بق فیبودن... ح  یخوب  یرفتن؛چقدرم ادما

نشون شدن، که  یخبر رفتن و ب  یب  نقدریاز من کرد. ا یخدافظ هیمحل رفتن. فقط فرحناز اومد 
 دو روز بعد رفتنشون، خونه شون اتش گرف! قی تو مراسم فروغ و دخترش برم. دق ستمنتون

 د یاب دهانش را قورت داد و پرس دای. پارمزشدندیت  مایو ن  کارن

 ؟ یچ ی! برایوا -

سالم مونده نگهش   یز یننه! مردم محل اومدن خاموش کردن. منم بعدش رفتم تا اگه چ دونومینم-
 دارم برا بنده خداها! 

 د یجا به جا شد و پرس   شیر جاد کارن

 کجا بود پس؟  لشونیگرفت. وسا شیبعد رفتنشون خونه ات نیمگه نه گفت -
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. همه خونشونم خاکستر  ومدنی ن  یول مش یبریم میایکامل نبرده بودن! گفتن بعد م لشونیننه وسا -
بود صندوق مال فروغ    ادمیکردم.   دایپ یصندوق ا هیکمدشون  یاز اتاقا، تو یک ی  یشده بود. فقط تو

االن نگهش داشتم که برسونم دستشون!... شما را به خدا   نی. صندوقو برش داشتم تا همامرزهیخدا ب
 !نیبه دستشون برسون  یامانت یا

 باشد! کارن گفت  یتوانست مدرک خوب  یسه به هم نگاه کردند. صندوق، م  هر

 چشم مادر جان! حتما. -

و خاک    یم یقد یبعد با صندوق  یقیخانه رفت. دقا یگوشه  یها از اتاق یک یبلند شد و به   رزنیپ
 گرفته وارد شد. 

 هشت ساله تمامه تو اتاقه.  جوریننه به موال بازش نکردم. هم -

مهربان  رزنی پ نیبود، کامال زنگ زده بود و نشان از صحت حرف ا یچوب یصندوقچه  یکه رو یقفل
  یکم بود که اثر انگشت به درد بخور  یل ی. احتمالش خردی بلند شد تا صندوقچه را بگ دایداشت. پارم

را    قبرد و خواست که با ان صندو رشالشیدستش را ز اط، یمحض احت  دایصندوق باشد، اما پارم یرو
 گفت  رزنی . پردیبگ

 کنم یم  زشی ننه بزار االن تم-

 هول گفت  دایپارم

 خواد!  ینه حاج خانم نم  -

اگر   نگونهیکرد! ا  زیرا برداشت و با دستمال، تمام صندوق را تم  یکار خودش را کرد. اب پاش  رزنی پ یول
 رزنیتشکر و تعارف کردن، پ یرفته بود! بعد از کل  نیمانده بود، حاال کامال از ب  یهم باق یاثرانگشت

  یعقب. کم دایرمو پا  دو کارن جلو نشستن مای. نشدند  نی به رفتن انها شد. سوار ماش  یمهربان، راض
 با هول و وال گفت   دایکه از ان محله دور شدند، پارم

 ! ست؟یفلج ن  یمادرزاد سایمل دیدونست یبچه ها شما م  -

 را باال داد.   شیابرو یتا   کیبرگشت و  کارن
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 ؟ یدونیبودم! تو از کجا م دهیاصال نپرس  یعنینه!  -

 به همسرش انداخت.  ینگاه  مین نهیاز ا ماهمین

 داد! فشویهم تعر  یاصال تعجب نکرد. تازه کل رزنهی گفتم، پ سای از ازدواج با مل یوقت -

 د یمتعجب پرس  ماین

 داره؟ یچه ربط  نیخب ا -

  هی شهیم شونیروشنفکر یکه ادعا  یامروز  یجوونا یتو ی دخترفلج، حت هیکه، ازدواج با  نهیربطش ا -
 هست! یچ گهیون افراد سالمند دا نی! حاال تصور کن ببهی عج زیچ

 و گفت  دیکش ششیبه ته ر یمتفکر شده بود. دست کارن

 رفتن فلج شده؟ نجایاز ا نکهیبعد از ا  سایپس... مل -

 کرد.  دییبا تکان دادن سرش، تا  دایپارم

 فلج شده،سنش حداقل شونزده سال بوده! یوقت -

 *** 

 !  دیکوب  منیدرون نش زیم یدفتر را با شدت رو کارن

 ا ی... خداایبزرگتر؟!...خدا  نیاشتباه از ا -

هنوز به عکس   مایصورتش. ن یو در اخر، تمام دستش را رو  دیکش شیموها ن یشدت دستش را ب با
کند! دفتر و البوم   یهم به جان لبانش افتاده بود و پوستشان را م دایبود. پارم رهی درون البوم خ یها

  رونیب ،نژاد یم یمتعلق به مرحومه، فروغ عظ یان صندوقچه به همراه چند قطعه جواهر، از درون هم
 گفت  یارام یبا صدا دایامده بود. پارم

 م؟ی مطمئن ش یچه طور  -

 درون البوم گرفت.  یچشم از عکس ها  ماین
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 نه؟  ایبه درد بخوره  دونمی. نمدی به ذهنم رس  یراه هی -

 دی حرفش را بگو یشد و منتظر ماند تا ادامه  رهی خ  مایبا اخم به ن کارن

 تصادف!  یسر صحنه   دهیکه رس یخبرنگار  -

 د یرد و بدل کردند. کارن با شک پرس ی و کارن، نگاه دایپارم

 ؟ یازش دار  یز یچ ،یچرا اون؟! اصال ادرس  -

 !سی کردن ادرسشم سخت ن دایبهمون کمک کنه. پ تونهیبه هرحال م -

اش را  یسرمه ا یپالتو بود.   یکج کرد و اخم کرد. فکر خوب  یلبخند زد. کارن هم دهانش را کم دایپارم
 رفت گفت   یکه به طرف در م نطوری برداشت و هم

 شده.  رمیبرم ستاد د دیکن. االن با دایتا شب ادرسشو پ ما ین -

به   یرچشمی لپ تاپش را باز کرد و مشغول شد. همانطور ز مایهم با سرعت از خانه خارج شد. ن بعد
 انداخت  یغرق در فکر، نگاه یدایپارم

 زن؟  یبه ما بد یی چا هی یخوای تو نم -

 دستانش بود به طرفش پرتاپ کرد و با لبخند بلند شد.  ری را که ز یکوسن  دایپارم

  یفرستاده بود، هم خوان مایکه ن یانداخت. ادرسش با ادرس  شیبه اپارتمان روبه رو  ینگاه کارن
که داخلش بود،   یخانه و شخص نیبود، ا دهیمطمئن شدن از انچه که در ان دفتر د یداشت. برا

 یمرتب کرد. دکمه  یشلخته اش را کم  یموها ن،یماش ی نهی. از داخل ادیرس  یراه بنظر م  نیاخر
داشت، استفاده کرد.   نی رد ماشرا که در داشبو  یاز عطر  یشدن، کم ادهیرا باز کرد و قبل از پ  شیلتوپا
  ییآن، عدد پانزده، خودنما یکه رو یدر  یامد و روبه رو رونیآراسته باشد... از اسانسور ب  خواستیم
متوجه شد که  نبار،یادر را باز نکرد. دوباره فشار داد و  ی. زنگ در را فشار داد. کس ستادیکرد، ا یم

داشت خودش   یکه سع یکند. چند لحظه بعد، در باز شد و خانم ینگاه م یاو را از درون چشم ،یکس
 را صاف کرد  شیشد. کارن صدا انیرا پشت در پنهان کند، نما

 ؟ی! خانم سالمریسالم. وقت بخ  -
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 . دیرس  یدستپاچه به نظر م یکم زن

 د؟ ییسالم...بله بفرما  -

اش را نشان   یی ت شناساکرد و کار  شی پالتو یداخل بی به اطراف انداخت و دست در ج  ینگاه کارن
 داد. 

 !یاگاه یهستم از اداره   دیجاو -

 دستپاچه تر شد.  زن

 براتون انجام بدم؟ تونمیم ی . چه کمکم دییبفرما -

 داخل؟  امی ب تونمیم -

 زد!  سی که دست رد به مامور پل شدی نم یمردد بود. ول  زن

 . دییبله حتما! بفرما -

 کرد ی کارن نشست. به شدت مضطرب بود. کارن با ارامش نگاهش م  یمبل روبه رو یرو زن

دختر دوازده ساله به اسم مارال.  هیو هشت ساله؛ متاهل و صاحب  یس ،یخب خانم زهرا سالم -
 . درسته؟دیو االن خانه دار هست  دی و االن چند سال هست که اون شغل رو کنار گذاشت نیخبرنگار بود

 آب دهانش را قورت داد. زن

 ب...بله -

 د یپرس  یارام  یرا در هم قفل کرد و به جلو خم شد. با تن صدا شی دست ها کارن

که به  یاتوبان  یتو ش،یکه هشت سال پ  یبه تصادف گردهیبر م نجام،یمن االن ا نکهیا لیدل -
شما در   نکهیشما منتشر کرد. مثل ا یگزارش رو روزنامه  نیشد، اتفاق افتاد. اول  یفرودگاه... وصل م 

 . درسته؟دی دیو تمام تصادف رو د  دیاونجا بود یتصادف، به طور اتفاق یحظه ل

 گفت  یق یعرق کرده بود. با نفس عم زی اش ن  یشان ی. پدیرا به هم مال  شیکف دست ها زن
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 بله. من اونجا بودم. چطور مگه؟  -

 داد هیو به مبل تک دیعقب کش  کارن

 ! چرا؟دی منتشر نکرد د،یدیرو که د یز یشما تمام چ  -

 گفت  یبلند  بای تقر یبا صدا زن

 خوره؟ یم  یبه چه درد نایمنتشر نکردم؟ بعد از هشت سال اصال ا یچ یعنی -

 و با اخم گفت  یکامال جد کارن

  یبدون دردسر، و حت  خوامیم یکنم! ول ریمدرک دارم که بتونم شمارو دستگ یاالن به قدر کاف نیهم -
  یخودتونه. کدوم راهو انتخاب م ل یپرونده رو تموم کنم! حاال بازم م  نیاز شما برده بشه ا یاسم نکهیا
 د؟ یکن

 گفت  دیرس  یبه ذهنش نم  یفکر  گریکه د زن

 ن؟ی بدون   نیخوایم ویچ -

 ن؟ینکرد یرسانه ا  زویافتاد؟ چرا همه چ یچه اتفاق قایتصادف دق یتو  ش،ی هشت سال پ -

شده است. کارن نگاهش را در اطراف چرخاند   میدانست زن تسل ینگفت. م یز ی بلند شد. کارن چ زن
کارن گرفت.   یبود. پاکت را رو به رو ستادهیا شیرنگ، رو به رو ی کاه یبعد، زن با پاکت قهیو چند دق

 نشست.  شیشد. زن بازهم روبه رو رهیکوتاه، پاکت را چنگ زد و به آن خ یکارن با تشکر 

پاکت هست.   یتو دمیکه من د یز یتمام چ  ی. ولدیکن یصحبت م یاز چه پرونده ا دونمین اصال نم م -
پاکت برام فرستاده  هیاخبارشو به طور کامل اماده کرده بودم،  یحدودا سه ساعت بعد از حادثه، وقت

بر   همهد. عالو زاشتمشیشد که داخلش عکس دخترم بود. مارال اون موقع ها چهار سالش بود و م
  یکه اون شخص م یشده که ازم خواسته بود خبر رو جور  پیتا ینامه  هی پول و  یعکس مقدار 

  هیسه ماه   یر دوماه اله بای بودم. تقر دهیبود. من واقعا ترس  دیتهد هیخواد، پخش کنم. در واقع مارال 
  یخبرو برا نیا وگرفتم شغلمو کنار بزارم   میشد. منم از ترس تصم یمقدار پول و عکس برام فرستاده م

 مدفون کنم!  شهیهم
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 لبش را خاراند. یبا با انگشت اشاره، گوشه  کارن

 دش؟ یشناسی نم ه؟یکرد، ک یم دتونیکه تهد یاون کس -

 ازش ندارم.  ی نشون چینه هرگز! ه -

 زد.  یحدسش را م کارن

 ادامه داشت؟  یتا ک دایتهد -

 ساله که تموم شده!  کیاالن تازه -

 کرده بود!  یرا گفت و بغضش شکست. هفت سال تمام را با ترس زندگ  نیا زن

 دارید  نیشود. عالوه بر ان خواست که ا یاز او برده نم  ینام چیتشکر کرد و به زن گفت ه کارن
 مراقبش هستند. انهیبه طور مخف  سیداد تا چند روز، چند مامور پل  نانیبماند و به زن اطم  یمخف

 عکس ها را کنار گذاشت.  ماین

 هستن!  یکامال واقع -

 .دیصورتش کش  یاش دستش را رو یشگیشده بود. به عادت هم  یعصب کارن

 دفترچه خاطرات فروغ!  دییمهر تا نمیباالتر؟! ا  نیاشتباه از ا -

  تی و نگاهش به پنجره بود. کارن نگاهش کرد. با عصبان  دییجو  یبلندش را م  یناخن ها دایپارم
 : دیغر

 د ول کن اون المصبا رو! -

 کرد. سی را با زبانش خ شی لب ها مایانداخت. ن  نییهول زده دستانش را پا  دایپارم

 بوده؟  یتموم شده...بنظرت ک دایساله که تهد کیزنه گفته  -

 سپهر! وشیدار -

 چرا اون؟! -



 س یاوت

187 
 

ساله که  کی کنه اونه...و البته  داینشر پ یکه داستان تصادف اونطور  خوادیوسط م  نیکه ا یتنها کس -
 تموم شده!  دایهم بعد از مرگش تهد قایمرده...دق

 .دیکش یق ینفس عم دایپارم

 شدم! جی...من واقعا گدیچند لحظه صبر کن ونیاقا یه -

 . دیکش یپوف  ماین

بودن و تصادف کردن و    نیماش  یتو ،یکه فروغ و دخترش هست  کننیاالن همه فکر م  زم، یعز نیبب  -
 ! ستین  ینطور یا یتمام! درسته؟!..ول

 *** 

گذشت. غزل دوهفته بعد رفته بود  یم رازی ماه از امدنشان به ش کیگذشته بود. حدودا  مهی از ن شب
پرداختند. شجاع خسته از  تشانی راحت به مامور  الینازگل، ماهان و شجاع با خ ،یو بعد از آن، هست

  ختت  یبود. رو کیسرش گذاشت. اتاق کامال تار یاش را باال  یسر و ته، گوش یب یها یوب گرد
رد. ماهان سر شب به همراه نازگل و  نگاه ک  نیزم یماهان، کنار تختش و رو  یخال   یو به جا دیغلط
  میلرزش تلفنش امد. با تعجب ن ی. صدا دیخانه را با عجله ترک کرده بود. شجاع دوباره غلط ،یهست
را جواب   لفن کرد. نگران ت یم ییصفحه اش خودنما یشد و به شماره نگاه کرد. نام فاطمه، بر رو   زیخ

 رد؟ی وقت شب تماس بگ نیه اشود که فاطم نیتوانست باعث ا یم یداد. چه اتفاق

 بله؟  -

 که متعلق به فاطمه بود امد. یقی عم ینفس ها یصدا

 سالم! -

 تخت نشست  یبا استرس بلند شد و کامل رو شجاع

 ؟ یسالم فاطمه جان. خوب -

 ؟ یممنون. تو خوب -

 ارام شده بود گفت  یفاطمه، کم یکه از ارامش صدا شجاع
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 !یافتاده؟ نگرانم کرد  یخوبم ممنون. اتفاق  -

 هول زده گفت  فاطمه

 نشده یز ینه نه! چ -

 خداروشکر. جانم بگو؟ -

 خواستم حالتو بپرسم. ؛ یچ یه -

شکم برهنه اش گذاشت و   یشجاع نشست. دستش چپش را رو یلب ها یرو  یحرف لبخند نیا با
 گفت 

 !ییدختردا یماه؟ خسته نباش  کیبعد از  -

 . دیز آن طرف خط، لب گزا فاطمه

 پسرعمه  یحاال من زنگ زدم؛ تو که همون کارو هم نکرد -

 کرد گفت  یرا صد برابر م  تشیخسته اش، که جذاب یو با صدا دیکش  یقینفس عم  شجاع

 شلوغ بود. واقعا وقت نکردم. شرمنده!  یلی بخدا سرم خ -

 یا یب یخوایها! نکنه نم کهی نزد ممیشم  یعروس  ی . دشمنت شرمنده. راستهیچه حرف نینه ا -

 شد!  یلبخند زد. خواهرکش عروس م  شجاع

 ؟یندار  ی...خب کار ی که گفت  ی. مرسامیروزاست که ب  نیچرا هم -

 امد.  یفرو بردن بزاق دهانش م ی. صدادیکش یقینفس عم  فاطمه

 نه خدانگهدار.  -

 خدافظ.  -

 فاطمه نگذاشت!  یشتابزده   یخواست تماس را قطع کند که صدا شجاع
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 شجاع؟!  -

 جان؟  -

 ! خدافظ.یچیامممم...ه -

 فاطمه؟! -

 جانم؟  -

 . ری! شب بخنطوریمنم هم-

 ! ری....شب بخ -

  یدختر  ی  هیبچرخد که متوجه سا  شیپهلو یاش را کنار انداخت و خواست دوباره رو یگوش شجاع
را بپوشاند.    شیکرد تا برهنگ  کی را به هم نزد  راهنشیپ  یاع لبه هابود. شج  ی شد. هست  یاهیدر س

 اخم کرد و گفت 

 داخل اتاق! ایمثل جن ن -

 . ندیشد و شجاع توانست چهره اش را بهتر بب  ترک ینزد یهست

 .خوادیدلم م -

شجاع را پر   زی ت یشده بود خم شد. آرام آرام. عطر نرگسش شامه  زی خ میکه ن  یشجاع  یرو  یکم بعد
.  افتی شی افزا شانی کی تخت نشست. منتها وضع بدتر شد و نزد یکرد. شجاع کالفه شد و کامال رو

اتاق، باعث شد شجاع پلک   یباره  کیتخت شجاع را فشار داد و روشن شدن  یبرق باال دیکل یهست
و دست به   دهیکنار کش  یچشمانش را گشود. هست یرد. شجاع عصبهم بفشا یرا با قدرت رو شیها

 . شجاع غر زد بود ستادهیتخت ا یبغل باال

 بگو قبلش! کور شدم!   یز یچ هی یالمپو روشن کن یخوایم -

. دیدر هم کش شتریب شیکنار تخت نشست. شجاع اخم ها یصندل یزد و رو یشخندین یهست
 شالش هل داد و گفت  ر یرا ز شیموها یهست
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 تهران.  میگرد یجمع کن! فردا بر م لتویوسا -

 زد  هی. با پوزخند کنااوردیخودش ن یتعجب کرد اما به رو شجاع

 ن یچوندی منو پ یشد؟ امشب که خوب سه نفر  یچ -

 !یمسائل باش  یکامل بعض انی که تو جر میکه هنوز اونقدر بهت اعتماد ندار یدون یخودتم م -

توجه به حضور    یچشمانش گذاشت و ب ی. ساعدش را رودیتخت دراز کش یو رو   پوزخند زد شجاع
کرد.   یحس م یرا به خوب  ی نگاه هست ینیکرد افکار آشفته اش را مرتب کند. سنگ یسع ،یهست
 د یهوا پرس یب یامد. هست یم  رونینازگل و ماهان از ب یخنده ها یصدا

 !؟یدوسش دار  -

 چشمانش برداشت.  یمتعجب دستش را از رو شجاع

 رو دوس دارم؟  یک -

 فاطمه رو  -

 ! ؟یبود سادهیتو فالگوش وا -

 !یدیکه نفهم  یتو چنان غرق حرف زدن بود  ینچ...کامال واضح اومدم تو اتاق ول -

 ست!  یکارش برهم زدن آرامش روان  ،یدانست هست ینداد. م  یتیاهم شجاع

 دوسش دارم؟   یگیم یرو چه حساب  -

 !یپس دار  -

 ...میآره! اونطور یی...به چشم دختردادونمینم -

 یتمام ماند. هست مهیبود، حرفش ن ستادهیکه در چارچوب ا یدر و ماهان  یباره   کیباز شدن  با
 رفتند.  یم  رازی رفت. فردا از ش رونیبلند شد و ب  الی خیب

 《روز بعد دو》
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داد. بازدمش را با صدا   یرا نشان م قهیاتاقش نگاه کرد. سه و پنج دق وارید  یبه ساعت رو شجاع
  یهمان روز  قای. دقدیکش شیو قرمز دفتر روبه رو یبه جلد قهواه ا اطی داد و دستش را با احت رونیب

گرفته بود.  کارنرا از  یبودند، با کارن مالقات کرده بود و امروز صبح، مدارک مهم  دهیکه به تهران رس 
 دادند. یامروز صبح کارن، در گوشش جوالن م یحرف ها

 !چوندهیبه دوساله همه رو پ   کیالف بچه نزد هیداداش من! نارو زده بهمون!  میرکب خورد -》

 داد زد  یعصب  شجاع

 !نمیکن بب  فیتعر قی! کارن چته تو؟! خب دقگهیبسه د -

 شجاع گرفت و گفت  یسرخ را جلو یو قلب ها یبا جلد قهوه ا یکرد. دفتر  یدست شیپ  ماین

که  ییعکسا نمیا ای !...بیشیم یمتوجه همه چ شی نژاد... بخون یم یدفتر خاطرات مرحومه فروغ عظ -
  تهیعفر  نیدارن! به قول خودت ا قی. کامال تطب میتصادف گرفت یسر صحنه   دهیکه رس یاز خبرنگار 

 《گولمون زده! یبدجور 

شمار، سکوت    هیثان  یتاک عقربه   کی. تدیدفتر کش ی نه جلد که یزده اش را رو خیدستان  شجاع
 یروزها نی شکست. شجاع در اول  یوار ، اتاقش را که تنها منبع نورش، چراغ مطالعه اش بود، م  کیتار

  یآب  خودکاراول را نگاه کرد. خطش خوانا بود. با   یداشت! صفحه  یبزرگ بر م ی اسفندماه، پرده از راز 
نوشته نگاه کرد.  خی کمرنگ کرده بود. شجاع به تار اری نوشته شده بود و البته، گذر زمان، خط را بس 

 و چهار سال قبل! ستیب

 

 

 

 

 《تهران/شیو چهار سال پ ستیب》
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اش را بر   یهق هقش، فالگوش  یداد تا مبادا صدا  یلبانش فشار م یفروغ دستانش را با شدت رو 》
خنان اژدر را از دست داد. با سرعت به طرف اتاق مشترک با شوهرش  س دنیمال کند. آخرش توان شن

کوچک کنار تخت گذاشته شده بود، به حس و   ز یم یکه رو ومرث،یرفت و در را قفل کرد. قاب عکس ک
  بیاش، عج ی. چشمان زمردد یصورتش کش  یکرد. دستش را با شدت رو  یم ی حالش دهن کج

 یاش، دفترچه  یمیقد لیوسا   انیرفت. از م متشیو گران ق  بای سرخ شده بود. به طرف کمد ز
که ورق   نطوریمورد نظرش برسد. هم یکرد و با سرعت ورق زد تا به صفحه  دای را پ  یکوچک ادداشتی
  زیرا دوباره چرخاند تا از قفل بودنش مطمئن شود. سپس به طرف م  دیزد به طرف در رفت و کل یم

کرده بود گرفت. چند لحظه گذشت و چشمان فروغ،   دای را که از دفترچه اش پ  یتلفن رفت و شماره ا
 آرامش را داد.  دیو نو  دیچیدر گوشش پ  ییآشنا یبعد، صدا  یبود. لحظات   رهیبا استرس به در خ 

 !دیی بله؟!...الو؟الو بفرما -

 : دینتوانست بغضش را کنترل کند. نال   فروغ

 ! وشیدار -

 د یافتاد با تعجب پرس اهویاز آن طرف خط، به ه مرد

 ؟ یکن  یم هیشده چرا گر یچ ؟ییتو زمیفروغ؟! فروغ جان عز  -

 به سکسکه افتاده بود. با هق هق گفت   فروغ

...هق..داره...من زن دومشم!...هق...بچش از اون  گهیزن د هی ومرثیرکب خوردم!...هق..ک وشیدار -
 اومده. ایزن چند ماهه دن

 گفت  یبا نگران  وشیدار

 ؟ یمطمئن  نو؟یا یدیفروغ آروم باش. از کجا شن -

 گفت.  یم ومرثیاالن اژدر داشت به ک نیآره...هق...هم -

 گه؟ید هیاژدر ک -

 ...هق. ومرثیمشاور ک  -
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 اد؟ ی از دستم بر م یتو آروم باش. چه کمک  زم یباشه عز -

 همچنان بغض داشت.  شیلحظه گذشت. هق هق فروغ تمام شده بود اما صدا چند

. واقعا مجبور شدم وگرنه مزاحمت  شناسمیرو جز تو نم یا گهیشهر کس د  نیمن تو ا وشیدار -
 . شدمینم

 ؟یر ی گی...طالق م؟یکن  کاریچ یخوای! حاال مزدلمیعز یست ینه مزاحم ن -

 حال گفت  نی! با ادیتپ یم ومرثیک یاش هنوزهم برا وانهیشد. دل د زی فروغ دوباره سرر یها اشک

 جدا شم! ذارهینم  یول  کنهیم میذاره...مطمئنم! شده زندان ی نم  ومرثیک  یآره! ول -

 با آرامش گفت  وشیدار

 . شتمی! نگران نباش. من پیکن  کاریچ گمی و م زنمی فردا ساعت پنج عصر بهت تلفن م -

 《روز بعد سه》

شانه اش انداخت. چشمان ورم کرده  یشده بود، رو یمعمول  یپر تر از روزها ی را که کم  فشیک  فروغ
کند. از پله  مانیاتاق مشترکشان، او را از خواسته اش پش ری هم فشار داد تا مبادا تصو یواش را ر 

الزم   یز یچ  ایکه آ دندیپرس یشدند و م  یم کینزد یکی ی ک یرفت. خدمه ها  نیی عمارت پا یبایز یها
شد و   نی. سوارماشگریآخرشان بود د دار یآنها رفتار کند. د شهیکرد گرم تر از هم  ینه؟ اوهم سع ایدارد 

 ی. کاج هاعمارت افرا نگاه کرد  یبا ی به باغ بزرگ و ز شه،ی راننده اش، شروع به حرکت کرد. از پشت ش
مدرسه، متوقف  ین را جلویبلند کرده بودند. راننده ماش  یاش، دست خداحافظ دهیسر به فلک کش

  ییمدرسه شد. دختربچه ها اطی. وارد حشد  یم بداخالق راننده تنگ رمردیپ نیا یدلش برا یکرد. حت
گذشتند. هرکدامشان هم تند تند سالم   یبه تن داشتند، با سرعت از کنارش م  یکه لباس فرم صورت

 گفتند یکردند م یم

 سالم خانم معاون.  -

  ومرثیک یشد. وارد دفتر شد. بخاطر نام و آوازه  یمدرسه بودن هم تنگ م نیمعاون ا یبرا دلش
 بلند شد  دنشیبا د  ریداشت. مد یادیحترام زافرا، ا
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 زم؟ یعز یسالم خانم افرا! چطور  -

 کرد و حاال...  یبا شهرت شوهرش خوانده شود ذوق م نکهیتلخ زد. قبال از ا یشخندیافرا؟! ن خانم

 ؟ی . خوبم ممنون! شما خوب یسالم خانم شاه -

 خداروشکر. خب چخبرا؟ -

اومده. فکر کنم تا اخر امروزم نباشم. اومدم  شی برام پ یکار  هیشرمنده من امروز  یواال خانم شاه -
 . رمی بگ  یمرخص

 بگو.  ادیاز دستم بر م ی. کمکیداد  یاطالع م یتلفن  یاینبود ب یاز یدشمنت شرمنده. اصال ن زمی نه عز -

با سرعت از    را از دست داده سر و ته حرفش را به هم اورد و یادیکرد وقت ز  یکه احساس م  فروغ
کند. از استرس کف  شیدای چرخاند تا پ  ی. چشم مستادیدر مدرسه ا یمدرسه خارج شد. جلو 

 دستانش عرق کرده بود.

، دوست  پدرش. دار وشیکرد. دار شیدایپ باالخره کنار   یفرع یرا در کوچه  نشیماش  وشیآرمان! پسر 
 ار شد... .فروغ با استرس گفت رساند و سو  نیمدرسه پارک کرد. فروغ خودش را با سرعت به ماش

 کنه؟ینم دامونیپ  رازی ش یمطمئن  -

اونطرف. بعدش   رهی ذهنش م ومرثی. کای تالیتو بره ا یزا ینفرو فرستادم با پاسپورت و و هیگفتم که،  -
 کنه.  دامونینشده که راحت پ ینگران نباش. هنوز اونقدر قو

 .ادی م شیاون مشکل پ یمن نگران فرحنازم! واسه زندگ -

 نترس! به هرحال اون خواهرته. باهاش صحبت کردم.  -

که خواستگارش بود و بخاطر   یوش یممنون بود. دار وشیدانست فروغ تا چقدر از دار ینم  چکسیه
لب فروغ، با  و ق ستین یآدم درست ومرثیکه بارها گفته بود ک یوشیبود. دار دهیپا پس کش ومرث،یک

که اشتباهات گذشته ات را،    یرا پس زده بود. چقدر خوب است وجود کس  شی لجاجت حرف ها
 کرد و گفت   سی کند. فروغ لبان خشک شده اش را با زبانش خ  ینم یادوار ی



 س یاوت

195 
 

شدم، توهم شرکت و   بیکه من غ یروز   قایدق ییهویچرا  گهی! اخه نمکنهیبه تو شک م  ومرثیک -
 راز؟ یش یبرد یکاراتو ول کرد

 زد.  یلبخند وشیدار

 !رازیساله رفتم ش هیمن که  -

 تورو خدا.  دیتهران؟ ببخش یاومد رازیتو بخاطر من از ش  یعنی!...چرا؟ ؟یچ -

  نقدریا ومرثیک ی! نگران نباش. در ضمن نگران نباش...تو حساب کتابافمهی. وظ هیچه حرف نینه ا -
 کنه.  داتینتونه پ  یر یبگ  یابی طالق غ یکه بخوا یمشکل هست که تا وقت

 《راز ی روز بعد/ش چهار》

  یها طنتی ش  یصدا یرا برداشت و آن را  فشار داد. آنقدر آشفته بود که حت ی ا روزهی کوسن ف فروغ
آورد. فرحناز کنارش نشست و    ینداشتند، او را به وجد نم شتریباران و ماهان، که تنها سه سال ب

 فروغ گذاشت.  یزده  خیدستان  یگرمش را رو یدست ها

 !یآروم باش آبج  -

 بگذارد. با خنده گفت   شانیتنها دیشوهرفرحناز، خوب متوجه شد که با   ن،یبه زور لبخند زد. حس  فروغ

 ن؟ یکن  یباز   رونیب  میا برباب یجوجوها -

به   انیکه سست بود، بابا گو ییبرداشتند و با قدم ها گریهمد یموها دنیو ماهان دست از کش باران
 گفت  ی رفتند. فروغ با شرمندگ نی طرف حس

 . شدمی! بخدا اگه مجبور نبودم مزاحم نم نیشرمنده شدم اقا حس  -

 .کرد  یاخم نیحس

وقت بود سعادت   یلیخوشحال شدم. خ  یل یخواهرم. اتفاقا خ یحرفو فروغ جان! توهم جا نینزن ا -
 .مینداشت دنتوید
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 شی ها شی به ر یدست وشیرفت. دار اطی را بغل زد و به طرف ح گوششی باز یدوقلوها سپس،
مبل مقابل فروغ بلند شد و سمت چپش نشست. حاال فروغ در   یبود. از رو ی . به شدت عصب دیکش

 گفت  یعصب وشی قرار داشت. دار وشیفرحناز و دار یمحاصره 

 ؟ یسقطش کن یخوای نم یمطمئن  -

دوماهه اش از   نی که جن ییشکمش گذاشت. جا ی کوسن برداشت و رو ی دستش را از رو فروغ
اقدام به طالق کرده بود که  وشیبا کمک دار  از ریبه ش دنیروز بعد از رس  کیکرد.  یم یزندگ   ومرث،یک

  ابود! فرحناز ب  رمنتظرهی به شدت غ یز یداد. و جواب چ یم یباردار   شیآزما د یبنا به حکم دادگاه، با
 گفت  یدودل

! بفهمه  یجدا ش   ومرثیاز ک یخوایتو م  ی. ولیدار  یچه حس فهممی فروغ! من خودم مادرم. م نیبب  -
 ؟ی کنیبزرگش م  یبراش؟ چطور  یر ی شناسنامه بگ یبه اسم ک یخوای! اصال مرهی گیبچتو ازت م

اشاره کرد ساکت باشد. فروغ بغض کرده بود.   وشیکه دار دیاز مشکالت بگو خواستیبازهم م فرحناز
 با آرامش گفت  وشیدار

 ش!هم نبا  یچ ینگهش دار. نگران ه ،یخوایبچه رو م  نیکه ا  یاگه مطمئن -

 《راز یماه بعد/ش  هفت》

کرد. رفت و آمد   یرا القا م یدیالکل حالت تهوع شد ینشسته بود. بو  مارستانیب  یصندل یرو  فرحناز
افزود.   یکه فروغ در آن بود، به استرسش م یمانیو پر استرس پزشک ها و پرستارها به اتاق زا ادیز

  ،یسرتق کنار فرحناز بود. ماهان در آغوشش به خواب رفته بود اما باران با  یصندل یرو  نیحس
برداشت و   یی روبه رو واریاش را از د هیتک وشیبود. دار نیحس  راهنیپ یبا دکمه   یمشغول باز 

 .ستادیبه فرحناز ا کینزد

  نینه. آخه با ا! پاشو برو خویاستراحت کن  دی. دکتر گفته باکنهی نم یفرق نجای فرحناز بود و نبودت ا-
 وضعت... 

کرد! چقدر فروغ سر    یهفت ماهه را با خود حمل م ینی. جن فرحناز بود  یاز وضع، شکم برآمده  منظور
بس نبود؟ اما فرحناز دوست داشت فرزندش با   تیدوقلو برا کیگفت  یبود. م دهیمسئله خند نیا

  ناز که فرح یبلند غی فرحناز بد بود. با ج یخواهرزاده اش، باهم بزرگ شوند. استرس به شدت برا
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  یشد و با نگران  کینزد وشی. داردیکه ماهان از خواب پر یبه طور  دیبه سمتش چرخ  نی حس د،یکش
 د یپرس

 فرحناز؟!  یشد یچ -

رفتند. فرحناز هم دخترش را هفت ماهه به  مانیساعت به اتاق زا کی یزمان یخواهر با فاصله  دو
آمد! فروغ آنقدر نگران بچه اش بود که حاضر شده بود تن به   ایوغ زودتر به دنآورد! فرزند فر  یم ایدن

آمده است! نوزاد را هم به دست   ایبدهد. به همه گفتند فرزند فروغ ُمرده به دن وشیدار یخواسته 
 ممکن بود! میتصم  نیبهتر نیدور باشد. ا  ومرثیاز ک شه،یهم یسپردند تا برا  یا بهیغر

که   نیکرد. حس ی کنار فرحناز نشسته بود. فرحناز دخترکش را ناز م یصندل یرو با حال بدش،   فروغ
 تازه دوقلوها را خوابانده بود گفت 

 کنه!  ری خدا اخر و عاقبتمون رو بخ -

 .که حاال..  یبرا نوزادش! نوزاد  دیکش ی. فروغ اما دلش پر م دیخند وشیدار

 گفت  نیحس

 م؟ یبذار یفروغ بنظرت اسمشو چ -

 ! چرا من بگم؟ نیشما پدر و مادرش هست -

 .دیخند یکم  فرحناز

 ! تو بگوم یما هر دوتامون برا بچه هامون اسم گذاشت -

آمدن زودهنگامش  ایدخترک عجول شده بود. حتما به دن نیفکر کرد. اوهم عاشق ا یکم فروغ
 است. سپرده  یگر یکه فروغ، نوزادش را به دست د  یدر روز  قایداشته. آن هم دق یحکمت 

 ! سایمل -

 خوشکله.  یلی! خ سا؟یمل -

 دخترش خم شده بود گفت  یرو  یکه حساب  نیحس
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 . نیهست هیبه هم شب  یلی! خزنهیفروغ چهرش با تو مو نم -

 کرد  دییهم تا وشیدار

 فروغ بود. هیشب قا ی. دقدمیلحظه چشماشو د هیآره. من  -

 با لبخند گفت  فرحناز

 فکر کنم به خاله فروغش بره.  ی! ول سیآخه تا بزرگ نشه که رنگ چشماش مشخص ن -

دوست   نیبرو برگرد جواب بله را به ا ی. فروغ هم ب کرد یاز فروغ خواستگار  وشیبعد، دار هفته
 سوخت!   یمدت ها بود که در تب عشق فروغ م  وشیداد. دار شانی خانوادگ 

را در دامانشان گذاشت که نامش را  یخداوند دختر  وش،یسال بعد از ازدواج فروغ و دار دو

 و ماهان هم. د؛بارانی کش یدوساله قد م ی  سایمل یپا به پا ،ی. هستنهادند《یهست》

 《راز ی سال بعد/ش پنج》

اش،   یبلند مشک یدست خاله فرحنازش بود، با موها یبنفشش، که دوخته  ییبا لباس کاموا یهست
سر گذاشته بود. باران و   یکرد. خانه را رو  یم طنتیش   سایمل  بسته شده بود، همراه با یکه دوگوش

  ینناخنک بزند و باران، به نگهبا   خواستیرفتند. ماهان م یور م  زی م یتولد رو  کیماهان هم با ک
 بود! ستادهیا

 است؟ گفت  یچه کس دیکه پرس ن،یدر را باز کرد و در جواب حرف حس وشیزنگ در آمد. دار  یصدا

 محمود و آزاده! -

رفت و در    سایو مل  یبغل هست  غی ج  غی. با جدیخانه که باز شد اول از همه غزل به داخل خانه دو در
 گوششان پچ پچک کرد

 اوردن! یآبج هیبچه ها مامان و بابام برام  -

 سال سن، ژست دانشمندان به خودش گرفت و گفت  ازدهیبود، با  ستادهیکه کنارشان ا باران

 نداشت! ین  ی اوردن؟ مامانت که ن یرات آبجب  یچطور  -
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جمع کوچکشان   یکه در آغوش محمود بود، نگاه ها یورود همزمان آزاده و محمود، و البته دخترک  با
 باهم گفتند سایو مل یبه جمع بچه ها اورد. هست  کیبه طرف آنها رفت. محمود دخترک را نزد

 سالم عمو!  -

 'سالم بچه ها! -

  اریزد. اما بس  یو غزل م یگذاشت. دختربچه، همسن هست نیزم یدخترک را از آغوشش رو سپس
...دخترک مو  شی کوچک بود و موها شی رنگ داشت. لب ها یتر! چشمان درشت خاکستر  فیضع

 نداشت! 

 !ه یغزل! اسمشم هست دی جد  یدخترخانم خوشکل آبج نیبچه ها؟ ا -

 با تعجب گفت  یهست

 روش؟  نیعمو! چرا اسم منو گذاشت یوا -

 .  دیخند محمود

 بوده اسمش! نی. از اول هممیما که اسم نذاشت -

که   یکرد و آرام بود. در فاصله ا  یخجول رفتار م  اریفرزند محمود، مبتال به سرطان بود. بس ،یهست
گرم صحبت با  آشنا بشوند، فروغ و فرحناز،  دیعضو جد ن یخواستند با ا یم ،یو هست  سایدوقلوها، مل

 آزاده شدند. فروغ گفت 

 ش؟ ی گرفت یخب حاال چرا به فرزندخوندگ  -

 نگاه کرد.  یسرطان  ی  به هست  یبا ناراحت آزاده

وقت   گنی سرطان داره!...دکترا م  دمیکه فهم  یوقت یکه اومد پرورشگاه دوسش داشتم. حت یاز وقت -
 بود که خانواده داشته باشه. نینداره. آرزوش ا یادیز

 . یسرطان  ی  چشم خاکستر  یدختربچه  نیسرنوشت ا یهمه درد گرفته بود برا قلب
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سوخت،    یآن م یاش که شمع پنج رو یشکالت  کیک ی روبه رو  ز،یبود. پشت م یتولد هست امشب
 یداص هفت ساله پر کرد. غزل و ماهان و باران هم اطرافشان. یسای. سمت راستش را ملستادیا

 آرام کرد.  یبچه ها را کم یآزاده شلوغ

 کنار تو شمع فوت کنه؟ شهیجان! دختر منم تولش امشبه. م یهست -

 با ذوق گفت.  یهست

 آره خاله! -

. همه باهم خم ستادیفروغ، ا ،فرزندیسمت چپ هست   شیبا سر بدون مو ،یچشم خاکستر  ی  هست
 را ثبت کرد. نیری ش یلحظه  نیا وش، یدار نیشدند و شمع را فوت کردند. دورب

 تولدت مبارک دختر بابا! -

 《سال بعد کی》

  میپنج ساله اش، تسل یداد. نازدانه  یهق هق آزاده، از پشت تلفن هم جگر آدم را خراش م  یصدا
. تلفن را در دستش  پا و آن پا کرد نیا یاش نبود. فروغ کم  یسرطان شده بود. هرچند که فرزند خون

 فت جا به جا کرد و گ

 ؟ یهمون تهران دفنش کن یخوایم یمطمئن  -

پزشکان آن  نکهیا دیرا در تهران گذرانده بودند. به ام  یهست  یو محمود، شش ماه اخر زندگ آزاده
 دهند. آزاده با بغض گفت  هیهد  یرا به دخترک چشم خاکستر  یزندگ   شتر،یب یشهر، بتوانند لحظه ا

 تره. به م یتهران دفنش کن نیهم گهیاره! محمودم م -

 حال گفت  نی. اما با استین یدانست که اصال زمان مناسب  یم  فروغ

 ؟ یکن یبه من م  یلطف بزرگ هیازت دارم.  یخواهش  هیآزاده جان  -

 بگو  زم؟یجانم عز -

 ! کنهیدرستش م وشینباش. دار ناهمیفوت و ا ی...نگران گواه؟یشناسنامشو باطل نکن  شهیم -
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 《سال بعد/تهران هشت》

 بلند داد زد یچمدان را برداشت و با صدا فروغ

 زود باش! یهست -

در آغوش خاله  گریبود. بار د  یجا به جا کرد. چشمانش اشک  شیموها یاش را رو یشال صورت  یهست
 یکه صدا دیرا در آغوش کش یهست ی. نفر آخر ماهان بود؛ جور سایاش فرو رفت. سپس باران و مل

را    نی! فروغ ماششی زد. کم از پدر نبود برا نیبه عمو حس  یلبخند یبلند شد. هست شیاستخوان ها
  شهیعقب شد. از ش یسوار بر صندل   ی. هستدیلرز یم شی دست ها ادی و ته کرد. بخاطر استرس ز رس
 یبود. به زود  دهیپشت، نگاه آخر را به خانواده اش انداخت. چهارده سال تمام، با آنها قد کش ی

 گفت  تیبرگشت و با عصبان   یکوچه پنهان شد. هست چیدر پ نیماش

 فرانسه؟  میریم میاصال چرا دار اد؟ی! چرا بابا باهامون نم؟یگ یبهم نم یز ی مامان چرا چ -

 داد زد  فروغ

 آروم باش! لحظه  هی یبسه هست -

که با سرعت   نطوری . فروغ همدیپر  شیجلو نشسته بود، از جا  یدادش، "او"هم که در صندل یصدا از
 رفت گفت   یبه طرف فرودگاه م

 ادته؟یرو  یلحظه! هست هیگوش کن  یهست -

 با اخم گفت  یهست

 که خودمم!  یهست ؟یهست -

بود.  ی. چشماش خاکستر نیکرد  یم یباهم باز  یخاله آزاده! بچه بود یدخترخونده  ینه! هست -
 سرطان داشت...بخاطر سرطان... 

 . چطور مگه؟ ادمهیاها! اره  -

 دنده را عوض کرد. فروغ
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فرانسه.  میر  ی! االن با خاله آزاده، عمو محمود و غزل میکن   یم یتو از امروز به بعد با اسم اون زندگ -
  یسپهر! دختر محمود سپهر. بچه بود یهست  یگیم دیپرس لتویازت اسم و فام ی...هرک ادیباباتم بعدا م
 !یرو با خودت هست نای. تکرار کن ایسرطان داشت

 کرد؟! یم یُمرده زندگ کی  تیبا هو دیشده بود. چرا با یعصب  یهست

برام   لی دل هیتهران  یاورد رازیمنو از ش  یمگه من بچم؟ پارسال برداشت م؟یر   یم میمامان چرا دار -
 ؟ یکن ی فرار م  یاز چ یدار  ؟یبگ یخوای . حاال هم نمیاوردین

 ادی اش جمع شد. فروغ بازهم فر یدر صندل  شتریپدال گاز فشار داد. "او" ، ب یرو شتریرا ب  شیپا  فروغ
 دیکش

 کارو گوش نکرد!  نیبهش گفتم ول کن ا  یکه هرچ وشی! بخاطر دارزیهمه چ یب  ومرثیبخاطر ک  -

  ومرث،ی دانست ک یاش بود گفت."او"، که نم یتر م  یتوجه به "او"، که در چند سانت  یرا ب  ومرثیک
 پدرش است. 

که   یگ ینم چکسی به ه نیاز نسبت شماها خبر دار بشه!...بب دینبا چکسیبچه ها! ه دیگوش کن  -
 زم؟ی من مادرتم باشه عز

کنارش    یانداخت. جگر گوشه اش! به صندل  یبه هست  ینگاه نهی"او"، سرش را تکان داد. فروغ از آ
به فرزندان نوجوانش زد. خواست از سرعت خود بکاهد   ی حال خوبش بود. لبخند  لینگاه کرد؛ "او"، دل

 گرفت!   یاش، ترمز نم یلعنت نیاما ماش

 ! نیامام حس ای -

 شده مامان؟  یچ -

 بچه ها! ن ینیمحکم بش  -

 کنار اتوبان برخورد کرد...  یها لیبا سرعت به گاردر  نیبلند شد؛ ماش غی ج یصدا

اتوبان پارک   یرا گوشه   نیماش  عیفروغ بود. محمود سر نیسپهر، پشت سر ماش یخانواده   نیماش
فروغ رساند. در  یشد. پشت سرش محمود و غزل. آزاده خود را به صندل  اده یپ غی کرد. آزاده با ج
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 ی، تمام جانش را در بر گرفته بود. بوفرمان افتاده بود و خون یشد. سر فروغ رو  یباز نم  نیماش
داشت.  یبنظر حال بهتر  ،یزد. هست یعقب ضربه م  ی شه یبه ش هیآمد! غزل با گر  یگوشت سوخته م

  یاز دستش بر نم یکار  دینداشت. محمود که د یف یمحمود هم به سراغ "او" رفت. حال "او" هم تعر
  شیدست ها یرا رو یاز درهارا باز کند. هست یک یرفت. خوشبختانه توانست   یبه سراغ هست د،یآ

 یتمام صورتش را پوشانده بود و خون مختصر  شیبود. موها هوشیآورد. دخترک ب  رونی کرد و ب بلند
خودش خواباند و همزمان با    نیماش یصندل یرا رو یرفت. محمود با عجله هست یاز سرش م 

 ا که قطع کرد داد زداورژانس تماس گرفت. تماس ر

 !رسنی م ومرثیک یوگرنه ادما میبر ای ! بادیاالن اورژانس م میبر  ایآزاده ب-

  نیفروغ، جدا کرد و سوار ماش یداغان شده  نیکه بود، آزاده و غزل را از ماش یهر جان کندن به
سپهر شده بود. با سرعت به طرف    یبه هست  لیلحظه به بعد تبد نیآرمان، از هم یخودش شد. هست 

 《باشند. سی در پار گر،ید یفرودگاه رفت تا ساعات 

 

 حال  زمان

  یرا که در دفترچه  یشد. اتفاقات  لیبه جلو متما یدهانش گذاشت و کم یدستانش را جلو  شجاع
آرمان است؛   یسپهر، همان هست یداد هست یکه نشان م ییعکس ها یفروغ خوانده بود، به عالوه 
 ذهنش را آشفته کرده بود. 

 پرت شد.  رونیاز افکارش به ب  ما،ین  یصدا با

 ه؟یخب بچه ها! برنامه چ -

 اش، عقب برود.  یکاربن یآب  یکمرش گذاشت. که باعث شد پالتو یدستانش را رو کارن

 شدم.  جیواقعا! گ دونمینم -

 متفکر گفت  شجاع
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بچه که بوده سرطان   میکرد ی قبال فکر م ده؟یم تیم اه یسرطان یبه بچه ها نقدریا یچرا هست -
سرطان   شی نبوده...فقط دوست خانوادگ یز یچ نی خب االن مشخص شده که همچ  یداشته؛ ول
 داشته و...

 با حرص گفت   دایپارم

 مهمه؟! نیاالن واقعا ا -

همه اطالعات،   نیذهنش از ا ینگفت. خودش هم متوجه شد که چرند گفته است. ول  یز یچ شجاع
 و گفت  دیکش یق یشده بود. کارن نفس عم زی سرر

 دروغ ببافه.  خواد ی م یبده! و تا ک مونیتا کجا باز خوادیم ی هست مینی بب نیبذار -

 《هفته بعد کی》

شهر بود. مهمتر از همه   کینزد یالر شد. مراسم در تا یو حسام برگزار م  میمراسم ازدواج شم امشب
  یو ماهان هم حضور م سایحضور داشت. به طبع از آن محمد، مل میباران، به عنوان دوست شم نکهیا
 ! ی. و البته هستافتندی

که نشستند، اول از همه باران   زی تاالر انتخاب کرد. پشت م یجا  نیرا در گوشه تر زی م نیاول  باران
 گفت  جانی. سپس با هشیشروع کرد به مرتب کردن موها

 برقصم!  رم یبچه ها من م  -

و شش سال سن   ستی با لبخند دور شدن باران را نظاره کردند. انگار نه انگار که ب  ،یو هست سایمل
 دارد!

 ر شده بود گفت و جذاب ت رایگ  اریبس  یاش، با آن خط چشم مشک یکه چشمان زمرد  سایمل

 ؟ ی رقص یتو نم  -

 کرد. یکوتاه یتک خنده  یهست

 . ستمیبلد ن یدونی نه بابا! تو که بهتر م -
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سرگرم کننده   یکارن و شجاع، حساب  یجذاب بود. آشنا شدن با خانواده  یلیخ  یهست یبرا یعروس 
کند و کنارش جا   ینم  میبود و اکثر مهمان ها رفته بودند. منتها باران دل از شم یبود. اواخر عروس 

هم   یرا دارند که در عروس نیسعادت ا رستان،ی . چند دوست دوران دبدندیخندیخوش کرده بود و م 
  الی خیب  ی. هست دیوارد شوند و حجاب کن خواهندیم ان یبلند اعالم کرد که آقا یبا صدا یباشند؟! زن

لخت شده اش  یموها یآمد، رو یاش م یو براقش را، که به لباس بلند و مشک یشال خاکستر 
  یهم روسر  سای مجلس شکسته شود. مل نیخواست در ا  یبود که نم یانداخت. آن هم بخاطر احترام

بود.   یهست یبرا خنده   یمناسب یاش را سر کرد. در کل حجاب کردن خانم ها، سوژه  یشمی لندب
شده بود و چشمانش برق   بایز اریبس  میبودند. شم ستادهیا زشانی ماد کنار مبعد، عروس و دا یقیدقا
  میشم گریبود. باران طرف د  ستادهیا میاش، دست در دست شم  یزد. حسام هم در کت خاکستر  یم
شد و سپس،    یشلوغ کار  یکم ی. لحظه ادندیهم رس ا،مادر کارن،یشجاع، و ثر ،مادر  ی. بعد هم مهر دبو

  سای. ملستادی به احترام بزرگ ترها، بلند شد و ا ی. هستوستند یکارن و شجاع هم به جمع شلوغشان پ
 با لبخند گفت  میهم که... شم

. مل شونیکنم... ا یمعرف  دیمامان و خاله بذار - ! و البته اهنگساز شجاع و کارن هم سایخواهر باران 
 خودش بوده!

که   ینگاه کرد و درحال یبه هست بایز یبا لبخند ایدست دادند. ثر سای ملشدند و با  ا،خمیو ثر یمهر 
 د یبود پرس میطرف صحبتش شم

 ...؟شونیو ا -

بودند و  ستادهیشجاع ساکت شد. کارن و حسام کنار هم ا یخواست جواب بدهد که با اشاره  میشم
که   یبه هستدادند. شجاع اما شروع کرد. با دست  یخانم ها را گوش م   یحرف سخن ها یب

 بود اشاره کرد و گفت  ستادهیمقابلش ا

 ! و البته دوس...یقیو هم موس مارستانیخانم سپهر همکار من هستن. هم ب -

 شجاع  یوسط حرف ها دیپر یهست

 هستم! سایباران و مل یمن دخترخاله  -
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 یرا نداشتند که هست نی. اصال توقع ادیسرعت به طرفش چرخ  تیکارن و شجاع با نها یسرها
 !طیشرا نیخودش را فاش کند. آن هم در ا تیهو

ماهان شدند. و باران هم با   ن یسوار بر ماش  سایو مل  یتاالر، هست رون ی تمام شد. ب مراسم
اصرار داشت   یشوهرش،محمد، رفت. البته در اواخر جشن، حال باران نامساعد شده بود. اما با لجباز 

 ممراس یگشت زدن در شهر و اجرا یساعت  میحضور داشته باشد. بعد از ن مراسم یلحظه   نیکه تا اخر
بود   میمشترک حسام و شم یکه خانه   یآپارتمان  یدوست و آشنا جلو یها  نیعروس کشون، ماش 

و او را به دست حسام سپرد. بعد هم آبغوره گرفتن    دیدخترکش را بوس  یشانیپ رضای. علستادندیا
  ستادیا شیرا چالندند. شجاع روبه رو  میشم ی فاطمه و مادرش، حساب ا،ی،ثریخانم ها شروع شد. مهر 

 زل زده در چشمان خواهرش گفت  و

 !ایعروس شد یجد یجد -

 کنند. را خلق  یاحساس یصحنه   ،یتا خواهر و برادر  دندیرا در آغوش کش گریکدی بعدهم

نمانده بود. کارن هم که در آخر شب، مراسم را  یگر ید ز یچ نی رفته بودند. به جز دو، سه تا ماش همه
 برسد!  دشیجرم جد یرها کرده بود تا به صحنه 

در آورده  نگیرا از پارک  نیماش ن یا یعروس یزد. باالخره بعد از مدت ها برا هی تک   نشیبه ماش  شجاع
  یکرد. همزمان با خداحافظ یبه اتمام رساند و خداحافظ  لیفام یاز پسرها یک ی بود. صحبتش را با 

 اورا خطاب کرد. ییاش، صدا

 آقا شجاع؟!  -

  یدانست که در چه وقت، چه لحن  یم  یکرد. به خوب یتالق  یهست ی  و چشمانش با نگاه مشک برگشت
 داشته باشد. 

 بله؟  -

 . شناسمیم ن نجارویبرا من؟ اخه ا دیریآژانس بگ هیلطفا  شهیم-

 ابروهاسش را باال انداخت.  شجاع

 ؟ یر ینه...حاال چرا آژانس؟ مگه با ماهان نم  ایباشه  یآژانس شبانه روز  نطرفایا دونمیآژانس؟ نم  -
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 کند.  دایحرفش چشم چرخاند تا ماهان را پ نیا با

ره  رو برسونه خونه بعد ب سای . ماهانم رفت مل مارستانینه باران حالش بد شد، محمد بردش ب  -
 ؟ یر یآژانش بگ شهی مزاحمش نشم. حاال م گهی. گفتم دمارستانیب

 د یپرس یتوجه به سوال هست ی ب شجاع

 بد بود؟  یل یباران چش شده بود؟ حالش خ -

 ؟ یر یگیآژانس م هیباشه. حاال  تی بخاطر مسموم کنمی. حالت تهوع داشت و دل درد. فکر مادینه ز -

که تمام   ی انداخت. لباس شب بلند و مشک  یهست یبه لباس ها یسرش را تکان داد و نگاه شجاع
 حال شجاع گفت  نیبود اما با ا  دهیبندش را گرفته بود. لباسش پوش

 . رسونمتی سوار شو م خوادی سر و وضع؟ نم نیوقت شب با ا نیا -

 .شمیمزاحم نم  -

 ! گهید نیبش ؟یمن گفتم مزاحم -

 . ارهیچشمامو از کاسه در م  ادیم  تیین دختر دااال یول  یشما نگفت -

اش،   یبه فاطمه که در لباس بلند و آب دیرا دنبال کرد. رس یبا تعجب برگشت و رد نگاه هست شجاع
کرد! فاطمه  یفاطمه مدام فرار م  راز، ی در ش شانی تلفن یکرد. بعد از مکالمه   یجلوه م شهیتر از هم   بایز

  یتر خداحافظ عی سالم تکان داد و به طرف مادرش رفت تا سر یبه معنا یسر   د،یکه نگاه شجاع را د
بودند که در مقابل اپارتمان مانده    یکسان ،تنهایکند و بروند. با رفتن فاطمه و مادرش، شجاع و هست

را سر و ته کرد و   نیاز او سوار شد. شجاع ماش تی هم به تبع یبودند. شجاع سوار شد و هست
 همزمان گفت 

 گه؟یخودت د  یبرم خونه  -

 آره.  -

زد   ایشکست. آخرش شجاع دل را به در  یرا م نشانی سکوت ب ،یچاووش  یراند و صدا یآرام م  شجاع
 و گفت 
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 ؟ یی نایا سایمل یدخترخاله   یچرا گفت  -

 برداشت.  ابانیخ یچشم چراغ ها  یهست

 خب هستم! -

 حوصله شد.  ی ب شجاع

خاله   نینبودن! حاال ا تیواقع ی. و البته خانواده یکرد  یم  یکه باخانوادت فرانسه زندگ یگفته بود -
 شد؟  دایاز کجا پ

 دروغ گفتم! -

 خودش ادامه داد یکرد. هست یجلو را نگاه م الیخ یب  یبرگشت و نگاهش کرد. هست شجاع

و فروغ. مادرم   وشیآرمانم. دختردار یسرطان نداشتم. من هست چوقتمی! هستمیسپهر ن  یمن هست -
مادرم رفتم فرانسه. و  یچهارده سالم بود فوت شد. منم همراه با محمود و آزاده، دوستا یوقت

 فوت شده بود! میپدر واقع رانیهم برگشتم ا یدخترخوندشون شدم. وقت

 بهت زده گفت  شجاع

 . ستی خوب ن  ادی!...فکر کنم حالت زیگیچرت و پرت م ینه؟ جدا دار  ینی ب یم  ادیز لمیف یهست -

 کرد! یم ینقشش را خوب باز  شجاع

 فکر کن.  یهرجور دوست دار  -

آرام کرد و خواست   یتشکر  یپارک کرد. هست یآپارتمان هست یرا جلو نینداد. ماش یتیاهم شجاع
 شود که ناخواسته دستش با دست شجاع برخورد کرد.  ادهیپ

 !؟یهست -

  زیر یشد. چشمانش سرخ شده بود و دانه ها  رهیبرگشت و شجاع با دقت به چهره اش خ یهست
 . ختی ر یاش م  یشانی به پ  شی عرق از موها

 .یفکر کنم تب دار  یجد ی! جدیداغ یلی خ یهست -
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 گذاشت.  یهست یشانیپ یپشت دستش را رو سپس

 ! مارستانیببرمت ب  ایتو تب! ب یسوز  یم ی!...دختر دار بی امام غر ای -

 باران شدن.  ریهم درگ ینطور ی . همارین مارستانینه من خوبم! لطفا اسم ب -

 داد.  یهست یکلنجار رفتن شجاع تن به خواسته   یاز کم بعد

 همراهت.  امیباشه. حداقل بذار تا باال ب -

انداخت که   یرا در در  دشیآمد و کل رونی تلوتلو خوران ب ی. هستستادیچهارم ا یدر طبقه  آسانسور
کرد. خودش زودتر از شجاع وارد شد و شجاع با تعلل پشت   یم  ییآن خودنما یرو ستیب  یشماره 

 ! دیسرش. چشم شجاع که به خانه خورد، برق از سرش پر

 چخبره!  نجایمن! ا یخدا -

باشد.   ونیشد حواست به دکوراس  یامرتب بود که نمبود. اما آنقدر ن  یو مشک د یخانه سف   ونیدکوراس
  یشد. کف خانه پر بود از جعبه ها  یم دهیچند ملحفه و پتو د دش،یو سف  یمبلمان چرم مشک  یرو
 رراه افتاد. آپارتمان کوچکش دو خوابه بود. د ینوشابه. شجاع پشت سر هست یها  شهیو ش  تزایپ
شلخته تر بود!   اریاز خانه نداشت بلکه بس  یهم دست کم از اتاق ها را باز کرد و داخل شد. اتاق یکی

کوتاه وارد شد.  یتخت انداخت. شجاع که در چارچوب مانده بود با مکث   یخودش را رو یهست
  ی. کلابپر بود از لباس و کت  نیزم   یافتاده در کف اتاق نگذارد. رو لیوسا یرو ش یمراقب بود که پا

داده بود.  لی تشک یو مشک  دیسف یاتاقش راهم رنگ ها ونیهم کاغذ مچاله شده! دکوراس
  افتیاتاق  نیهم قرمز در دکور ا  یبودند. کم دهیآن پاش یرا رو یبود و رنگ مشک  دیسف  شیوارهاید
 کرد.  یم یدیشد یتخت غلت خورد. با آنکه زمستان بود اما احساس گرما یرو یشد. هست یم

 لباساتو عوض کن.  رونیب  رمی من م یهست -

 بود.  نیهم نهی گز نینازگل را گرفت. بنظرش بهتر یاتاق را بست و شماره  در

خوب   ادی...حالش زامیهست یاالن خونه  یعنیبدموقع مزاحم شدم...نه  دی...ببخش؟یالو سالم خوب -
 . خدانگهدار. ی...باشه مرسیایتب داره. گفتم اگه ب س؛ین
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را برداشت و آب   وانیل کی. فی نشسته و کث یپر بود از ظرف ها نکیس یآشپزخانه شد. رو  وارد
خانه اش، به جز همان آب،  خچالی. در ختیآب درون آن ر یمقدار  خچال،ی. سپس از داخل  دیکش
 نبود! یگر ید زیچ

خت  ت یرا عوض کرده بود و رو   شیلباس ها یرا برداشت و وارد اتاق شد. هست  نوفنیاستام قرص
قرمزش مشخص بود گرفت.   شرتیکه از ت ،یهست یبود. شجاع نگاهش را از دستان برهنه  دهیخواب
 گفت  خوردیاش سر م یشان یکه از پ یعرق  ییبه دانه ها  رهیخ

 ! ادیو بخور. االن نازگل مقرص  نیا ای ب یهست -

  کیآب، آن را  وانیحرف قرص را گرفت و با ل  یشد و ب زی خ مین  ی. کمبود حال ی به شدت ب یهست
 . دینفس سر کش

 .ستادیهمان جا سرپا ا  شجاع

  یم  یاطیاحت یب  یل ی. خرمیگ یم  یفردا رو استراحت کن. برات مرخص  یمگه نه؟ هست یسرما خورد -
 ! ید  یلباس گرم بپوش گوش نم  گمیم ی....هیکن

را در هم   شیاخم ها یزنگ در آمد. هست یکرد که صدا یم  حتیبود و نص ستادهیهمانطور ا شجاع
 آرام گفت  ی . شجاع با صدادیکش

-  !  فکر کنم نازگل 

فرد پشت در را  ،یچشم یو از تو ستادیدر ا یرفت. روبه رو رونیب ینظم هست  یاتاق شلخته و ب از
 و در را باز کرد.  دینگران نازگل را د یبرانداز کرد. چهره 

 سالم! -

چشمانش ورم داشت و معلوم بود تازه از خواب بلند شده است. با   ری ه شد. زبا استرس وارد خان نازگل
بود  ستادهیدر ا یرفت. شجاع هنوز جلو  یجواب سالم شجاع را داد. سپس به طرف اتاق هست  ینگران

 هماناورا کنار زد و وارد خانه شد. شجاع با تعجب به قامت ماهان نگاه کرد. لباسش  یکه کس
 به تن داشت، بود.  یکه در عروس را یکرم رنگ راهنیپ

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا  ماهان؟! تو ا -
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 بود!  یم مارستانیبه همراه باران و محمد در ب  دیماهان اکنون با ی هست یگفته ها طبق

 ! سیخوب ن  یسالم! نازگل خبر داد گفت حال هست -

دهند!  یرا به هم گزارش م  زیسرش را تکان داد. فراموش کرده بود که ماهان و نازگل، همه چ شجاع
  یرا م یهست یزانو زده بود و دستان تب زده  یشد. نازگل کنار تخت هست یماهان وارد اتاق هست 

 نکهیا ز ا ی. و به طرز مرموز کرد پایچل نهی را در س شیداد و دست ها  هیفشرد. شجاع به در اتاق تک 
ال متوجه شده بود ماهان در واقع حا نکهیبود. با ا یعصب دید یم تی وضع نی را در ا یماهان هست

 د یپسرخاله اش است اما باز هم... نازگل با استرس از شجاع پرس

 !سوزهیداره م مارستان؟یب  مشیببر خوادینم -

  نییتبش پا گهیدو ساعت د ی کیتبش رو کنترل کن. اگه تا  سیبا دستمال خ  کمی بهش قرص دادم. -
 . رمیگیم یبراش مرخص مارستان؛یب  ادی ب خوادی. فرداهم نمنش یاونوقت ببر ومدین

 ستادهیکنار نازگل ا یسر هست یحال نگاه کرد. ماهان هم باال  یب یسرش را تکان داد و به هست نازگل
 دیپرس یحالیبا ب  ی. هستدی کش یم یهست یموها یبود و دستش را ال

 گفت بهش؟  یشد؟ دکتر چ یباران چ -

 !دیماهان نشست. نازگل هم خند یلب ها یرو یحرف لبخند بزرگ  نیا با

 شه؟یبگم باورت م -

 گفت   یعصب یکرد. هست زیرا ت شی گوش ها شجاع

 بگو ماهان طولش نده!  -

 بارداره! -

 !...واقعا؟!ایخدا ی! وا؟یچ -

  رونی ب یهست یموها یخبر تعجب کرد. ماهان دستش را از ال نیاز ا یهست یهم به اندازه  شجاع
جدا شد! ماهان برگشت و به طرف   یهست ی. همزمان نگاه شجاع از دست ماهان و موهادیکش

 شجاع رفت. با شجاع دست داد و مهربان گفت 
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 سرکار.  یبر  دی. برو فردا بامیخودمون هست گهی. دیدیممنون شجاع! زحمت کش یل یخ -

 تا بمونم. یخوای. اگه کمک مهیچه حرف نینه ا -

 !ی. مرس ستین  یاز ینه ن -

 اش گفت  یباطن  ل یبرخالف م یدوست داشت بماند. ول  جاعش

 برم؛ خدا نگهدار.  گهیباشه. خب من د -

 *** 

به راه افتاد. از دور قامت کارن را که   نگیکرد و به طرف پارک   کیرا به هم نزد اشی پالتو مشک  یها لبه
 دنیو مشغول صحبت با او بود. با رس ستادهی. و البته آراد که کنارش ادیزد بود د هیتک  نیبه ماش

را دادند.  شانشجاع، آراد و کارن حرفشان را قطع کردند. شجاع سالم داد و آنها هم جواب سالم
 شجاع رو به کارن گفت 

 مارستان؟ یب یباشه! چرا اومد ری خ   -

 .می گفتم باهم بر یچ یه -

 تکان داد. آراد گفت  میتفه یسرش را به نشانه  شجاع

 خوشحال شدم آقا کارن!  یلیباهات خ   ی...از هم صحبتشمیمزاحمتون نم گهیخب من د -

 با آراد دست داد و گفت  کارن

 . دنتیخوشحال شدم از د  یلی! منم خ یمراحم هیچه حرف نینه ا -

 گفت  شجاع

 ؟ یفت یآراد مگه امشب ش -

 ومد؟ ین یچرا امروز هست یندار شجاع خبر  یآره...راست -

 هم دارند. ای  یکی و آراد سالم عل یرا باال انداخت. قبال هم متوجه شده بود که هست  شیابروها شجاع
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 یحالش خوب نبوده. تب داشته. پسرخالش زنگ زنگ زد گفت براش مرخص شبید نکهیمثل ا -
 . رمیبگ

 نگران گفت  یبا چهره  آراد

 ؟یاز دست آنفوالنزا راحت شده ها. حاال از حالش خبر ندار  سیهفته هم ن هی. تازه یطفلک -

  یاستعالج یمرخص  سیبا کمک اوت راز،ی بخاطر سفرشان به ش  یداشت هست ادی خوب به  شجاع
 آنفوالنزا بوده است. شجاع گفت  ریدرگ یماه، هست کیکردند در آن  یگرفته بود و همه فکر م 

 نگران نباش. گمیشد بهت م یز یچ ندارم ازش. حاال اگه ینه خبر  -

 شد. خدافظ!  رمی برم د گهیممنون...خب من د یل یباشه خ -

  ی از نگهبان یرفت، وقت رونیب نگی شجاع شدند. از پارک ن یشجاع و کارن سوار ماش  ،یاز خداحافظ بعد
آهنگ معروف  شجاع، در   یگذشته بود و تنها صدا ینگهبان زد. کم رمردیپ یبرا  یتک بوق گذشت،یم

  قطعرا  کیانداز شده بود. کارن که از اول هم آشفته بود با حرص دستگاه پخش موز  نیطن  نیماش
 کرد و غر زد 

 آهنگتم بهش اضافه شده! گهیکم صداش تو گوشمه حاال د ینطور یهم -

 با خنده گفت  شجاع

 به هم؟ یخت یر  نقدریشده که ا یچ نمی منن! حاال بگو بب ی. مردم عاشق صدااقتیل  یاز خداتم باشه ب -

 چشمانش گذاشت  یو دستش را رو دیکش یق ینفس عم کارن

 دونم واقعا! ینم -

 کرد.  فیبرام تعر  زویهمه چ یهست شبیخبر بدم. د هیبذار بهت -

. شجاع  ستادیچشمانش برداشت و به شجاع نگاه کرد. پشت چراغ قرمز ا  یدستش را از رو کارن
 ادامه داد 
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 یچرا گفته دخترخاله  دمیراه ازش پرس  یرسوندم خونش. تورو  یمن هست ،یبعد از عروس  شبید -
اتفاقا رو که خودمون  یهمه  قا یدق یعنیراحت گفت راستشو گفتم!... یلیاونم خ  ناست،یا سایمل
  یاداده و...البته ماجر ریتغ شوی لی هستن؟ چرا فام یپدر و مادرش ک  نکهیکرد. ا فیرو تعر میدونیم
 رو داره رو نگفت. گهیبرادر د  ایخواهر  هی نکهیا

 با تعجب گفت  کارن

  زویهمه چ ادیبعدش، خودش م  یمدت کم م،یفهمیازش م یز ی چ هیما هروقت  یعنی ،یدقت کرد -
 گه؟یم

 .گهید زایچ نیتا اعتماد کنه و ا کشهیطول م کنمیخب من فکر م  -

 سبز شد و شجاع به حرکتش ادامه داد. کارن گفت  چراغ

 بوده خبر داره؟  ومرثیمادرش همسر سابق ک  نکهیبنظرت از ا -

 نه! مطمئن باش نداره. -

 هوا گفت  یسکوت کرد. سپس ب  یکم  کارن

از اون تصادف   کنمی تصادف بوده. فکر م یکه تو ی! همونهیبرادر  هست  ایهمون خواهر  سیبنظرم اوت  -
از اون بچه    یو فروغ مردن. و اصال اسم  یبه همه گفته هست  وشیخب دار یه در برده. ولجون سالم ب
 اورده نشده!

 سرعتش را کمتر کرد و گفت  شجاع

دفن  یاونو به اسم هست یجنازه   وشی تصادف مرده باشه، و دار یفرض! ممکنه اون بچه تو هی نیا -
 کنه!

 چپش را باال انداخت  یابرو کارن

از   یخودشه! به قدر کاف  سی ست. و اوت اون بچه زنده  گهیحسم بهم م ی! ولشهیم نمیآره خب ا -
  شیرو هم اورده پ یهست نیهم شه یکه االن باهاش دشمن شده. خواهرش که م دهیضربه د ومرثیک
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و   سیفرضم درست باشه، صددرصد نه اوت نی! اگه اسی مشاور اوت یهست گنی م نیهم یخودش! برا
 پدرشه! ومرثیکه ک دونهینم  سی اوت یعنی. باهاشون داره یچه نسبت  ومرثیک دوننیمن ینه هست

 د یپرس  ابانیبه خ  رهی خ شجاع

  یبچه  سی بدونه که اوت  دینفر با هیدرست باشه. خب به هرحال  یگیکه م یز یچ نیبه فرض که ا -
 !ومرثهیک

سود  سی و اوت ومرثیک نی بدونه و نگه، شک نکن که داره از خصومت ب یگه کسا  یدونم...ول ینم -
 بره!  یم

نشدند. کارن به شجاع نگاه  ادهی پ  چکدامیه  یعموکاوه، پارک کرد. ول یخانه  ی را جلو نیماش  شجاع
 کرد و گفت 

  یبزرگ  نی به ا یپرونده  هیکه من  کننی ! اصال مراعات نمشهیفشار بهم وارد م ی لیروزا خ  نیشجاع ا -
 کار پشت کار! واقعا خسته شدم.  یدارم. ه

 دستته؟ سیاوت یپرونده  دوننیفقط دو سه نفر م یمگه نگفت -

قتل  یپرونده  هی شبیحواسشون باشه... د دیهان با  ییخب همون دو سه نفر که از باال  یبله. ول -
 فرستادن! یالیسر

 کارن زد  یدستش را به شانه  شجاع

 بگو.  ادیاز دستم برم  یه کار اگ -

 عروس خانوم چطوره.  مینی . بباد یاالن صداشون در م میممنون! خب بدو بر -

بار همراه با   نی ا میکاوه،پدرکارن، بودند. و شم ی. امشب چهارشنبه بود و مهمان خانه دندیدو خند هر
باز   یک یت ی بود! در با صدا میشم  یپاگشا ا،ی. به قول ثرافتیجمع حضور م  نی همسرش حسام در ا
 د یهوا پرس یشدند. کارن ب  اطیشد و پسرها وارد ح

 ه؟ یشجاع نظرت راجب ازدواج چ گمیم -
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کرد که باعث شد شجاع   یظی خنده! کارن اخم غل ریزد ز  یمبهوت نگاهش کرد بعد پق  یکم شجاع
 خنده داشت گفت  یکه رگه ها ییخودش را جمع کند. با صدا

داداش  گذرهی. میشد  ریجوگ  یکمی یدیکه عروس و دوماد د شبیقط بنظرم دندارم. ف  ینظر خاص -
 نگران نباش! 

 اش کرد.  یکارن هم همراه  نباریخنده زد. ا  ری هم دوباره ز بعد

دور نگه داشتن مردم، باال زد و با خم کردن کمرش، پا به  یبود برا ینوار زرد را که هشدار  کارن
شده بود. افسر   لیتبد یدیجرم جد یکوچک در اطراف شهر، به صحنه  یباغ  نباریمحوطه گذاشت. ا

 دستش را جا به جا کرد.  یآچار تو یکه کنارش بود برگه ها یجوان

قبل از مرگ مورد   زننی کا حدس م. پزش میدون یرو نم تشیخانم جوان بود. هنوز هو هیقربان مقتول -
 قرار گرفته باشه.  تی آزار و اذ

شد. ملحفه   کیگذاشته بود، نزد ن یزم یکه رو یتکان داد و به جنازه ا میتفه  یبه نشانه  یسر  کارن
نشسته بود چشم  شیکه روبه رو یو به مرد ستادیسر جنازه ا یجنازه را پوشانده بود. باال یدیسف ی

 مشغول ور رفتن با جنازه بود. م،یدوخت. حسام، شوهر شم

 سالم دکتر!  -

 سرش را بلند کرد و با لبخند گفت  حسام

 ؟ یسالم کاراگاه! خوب  -

 برام؟  یدار  یچ  نمیوقت هست. بگو بب   یلیخ  یحسام. واسه احوال پرس س یمهم ن-

 اورد. رونی را ب  شیبلند شد و دستکش ها  حسام

گذره. قبل از   یچهارساله باشه. حدودا سه ساعت از زمان مرگ م  ایو سه  ست یزنم ب  یحدس م  -
ش کردن! کنم با موهاش خفه  یقرار گرفته و بعدش خفه شده. فکر م یکشتنش، مورد آزار جنس

 فرستم. یبرم اداره تا فردا عصر برات م  یبزار   دیبا شمیبق

 گفت بود   نیزم یکه رو یبه جنازه ا رهیخ  کارن
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 ! ی. خسته نباشیباشه مرس -

 دور نشده بود که عقب گرد کرد و روبه کارن گفت  یتشکر کرد و رفت. اما هنوز چند قدم  حسام

 تتو شده! سیچپش، عالمت اوت یبازو یرفت. رو ادمیمهم رو  زیچ هیکارن  یراست -

  انیدستش را م گاه، یگاه و ب یقتل ها نیبا نفس تنگ شده، سرش را تکان داد. خسته از ا کارن
 . دیکش شیموها

 !ادی افرسش ب زنمی نداره. زنگ م  یپرونده به من ربط  نی ا یباشه ممنون. ول -

 *** 

 《روز بعد ده》

بعد در باز شد و قامت   یا قهیبود فشرد. دق یرا که مشک  یاز آسانسور خارج شد و زنگ در  کارن
 حسام در چارچوب قرار گرفت. 

 !نیقدم رنجه فرمود نیبه به! سالم کاراگاه. افتخار داد -

 زد  یحسام لبخند  یها یبه شوخ کارن

 تو.  امی سالم. برو کنار بذار ب -

 آورد و وارد خانه شد.  رونی در ب  یرا جلو شی ها کفش

 ست؟ یخونه ن  میمگه شم -

. االن م-  . نی...بفرما بشادیچرا تو اتاق 

که  یینشست. قاب ها  شیتک نفره نشست. حسام هم روبه رو یمبل سرمه ا  یتشکر کرد و رو کارن
  رونی از اتاق ب میباشد! شم میهنرمند شم ی قهیتوانست سل  یزده شده بود، فقط و فقط م  ییرایدر پذ

 اش افزوده بود.   ییبای رنگش، که طرح بتوجقه داشت، به ز  یکرم راهنی و پ ی امد. دامن بلند زرشک

 . یاز ما کرد یادی! چخبر  یسالم داداش -
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 . شیکرده بود برا یرا با ولع نگاه کرد. خواهر نبود و خواهر  می زد و شم یلبخند کارن

 چقدر سرم شلوغه! یدون یسالم عروس خانم. خودت که م -

 با لبخند گفت  میمکارن نشست. ش یکنار شوهرش و روبه رو میشم

 من.  شیپ  یای نم ی کار واجب نداشته باش هیتا  دونمیخب چخبرا؟ من که م -

 .گهید میدرد و دل کنم با آبج کممی. نمتی حرفو! اومدم بب نینزن ا -

 مزاحمشان شود. بلند شد و به کارن گفت  دینبا دی کارن شد. فهم  یمتوجه لحن خسته  حسام

  گهید یینجایتا ا  ع،یسر کنمیفردا برات بفرستم رو االن اماده م خواستمیکه م ییاز گزارشا یکی کارن  -
 با خودت ببر. 

 .یحسام جان تو زحمت افتاد یباشه. مرس -

 فرستم.  یشماره حساب م -

 .دی کرد و پرس میکارن رو به شم . حسام که وارد اتاق کارش شد،دیحسام خند  یبه شوخ کارن

 ؟یبا حسام ندار  یمشکل  ؟یهست یراض  تی عادت ندارم. از زندگ ینیبه مقدمه چ یدون  یم -

 د یمتعجب از سوال کارن پرس میشم

  نایو ا یخب تو دوران عقد و نامزد ی. ول میکرد یماهم نشده عروس  کیخب ما تازه  یعن یخب اره.  -
 ؟ یپرس  یم یحرف. واسه چ ن یزوده برا ا یل ی. البته بازم خمینداشت  یمشکل

 به جلو خم شد و دستانش را در هم گره کرد. کارن

 . نیخوشبخت باش شهیان شاهلل که هم  -

 اخم کرد  میشم

 شده. ی ز یچ هی دونمیمن که م ؟یدیپرس یبرا چ گمی منو کارن! م چونی نپ -

 زد و گفت  ایدهانش را با بازدمش پر کرد. دل را به در کارن
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 کردم!  یبه ازدواج فکر م داشتم -

 را کنترل کند گفت   شیکرد صدا  یم یکه سع یدهانش گرفت و درحال  یدست چپش را جلو میشم

 کارست؟ یخوشکله؟ چند سالشه؟ چ  شناسمش؟یمن م ه؟یاسمش چ ه؟یمن! ک یخدا یوا -

 کنم.  یفکر نم  گهیاالن د یعن یکردم.  یخب! گفتم داشتم فکر م  ری نفس بگ قهیدق هی! میشم -

 افتاده گفت  ی. با لب هادیبادش خواب میشم

 چرا؟  -

 ! ستیباهم جور ن یچ چی. خانوادش...اصال هقشیسال  دش،یفرق داره باهم. افکارش، عقا امونیدن -

راستم  م؟یو صالح بر میباهم ازدواج کن شهیمگه م گفتیم  دید یمن و حسام رو م یهرکس  ن،یبب  -
صد و هشتاد درجه فرق داره با شوهرم که تو  کنم،ی م  یاسو عک  یکه نقاش  یمن  اتیروح  گفتنا،یم

  یل پر کنه. و  شوی نیب  یقرمه سبز  یخونه، بو  ادیم یکنه! شوهرم دوست داره وقت  یکار م یپزشک قانون 
بدم که فقط بخنده! اگه   ارویدن تونم یخداشاهده م یهستا، ول نایا ی! همه دمی رنگ روغن م یمن بو

 منطق و قلبت قبولش داره؛ نذار از دستت بره...! ،یدوسش دار 

 

 

 ؟ یگیم یچ  یدار  یفهمی کارن م -

 .یکن  یرو راض  هیتو بق  ش ی. شجاع من اومدم پفهممیاره م -

 ؟ یگفت نایمگه به مامانت ا -

 بجنگم که!   ییتنها تونمی! من نمهیجوابشون چ دونمیم  ینه نگفتم. ول -

 صورت کارن تکان داد. یهوا برگشت و دستانش را جلو یزد. ب  یطول اتاق را قدم م یعصب  شجاع

  ییهوی! هم خودت هم اون. اصال چرا ؟یفکر کرد طیتو به شرا ی! ول هیدختر بد گمیکارن من که نم  -
 ؟ یگرفت مویتصم نیا
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 داد زد بایتقر کارن

 به من نداره! یربط چیه سیاوت گهیپرونده رو از دستم گرفتن. تمام! د گمیم ؟ی فهم یشجاع چرا نم -

ما   یصاحاب گند زد تو زندگ یب  نی. اصال اسی اوت یگیم شهیم  ی... هرچسی...اوت سی...اوتسیاوت -
 داره هان؟ سای به ازدواج تو با مل یچه ربط  نیرفت. خب ا

 . دیصورتش کش یدستانش را رو کارن

برگردم. من با   یک  ستیمشخص ن  س؛یبرم انگل دیبهم دادن. با  دیجد یونده پر هیداداش من!  نیبب  -
بود جراح   یدوستت ک  نیاون روز که با ا یصحبت کردم. تا حاال دوتا عمل ناموفق داشته. ول سایمل

نفر   نیندچ یها تونستن با جراح  یس یمغز و اعصاب بود...؟آها! آراد، با آراد صحبت کردم گفت انگل
 شدن درمان کنه! یدچار فلج  زایچ  نجوریرو که بخاطر ضربه و تصادف و ا

کوتاه   یشد، خاطره ا یانجام م سی که در انگل ییها یجراح نی. از ادیدندان کش ری لبانش را ز شجاع
 سفر کردند. سیکنفرانس به انگل کی یبرا مارستانیکه متخصصان ب ی. همان روز داشت  ادیبه 

 《شیسال و چند ماه پ کی 》

 نشستند یصندل   یامدند و رو رونی)از اغوش هم ب

 چطور بود؟ ناری خب سم-

اونور چند تا مورد داشتن که   ی. پزشکادتریمغزو اعصاب مف یبخش جراح  یبرا یخوب بود! ول -
 رو کامال درمان کنن!   زایچ نجوریافراد، بخاطر تصادفات و ا یتونستن فلج 

 خوبه! یل یخ-

 کرده باشم. یعرض ادب  خواستمیدکتر وقتتون رو هم گرفتم. فقط م دیبلند شد. ببخش  شیجا از

 جمع شده گفت  یبا ابروها شجاع

 به ازدواج تو داره؟ یچه ربط  ی. ول کننی م  یدارن عمل جراح دونمیباشه کارن. اره م -
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موضوع   نی! بنظرت واسه چند نفر امیحق خروج از کشور رو ندار ای ما نظام  یدونیخودت م نیبب  -
اونجا درمانشو  سیانگل میازدواج کنم بر سایبا مل خوامیبرن خارج؟ م  اتیعمل  یکه برا ادی م شیپ

 شروع کنه!

 گفت  یعصب  شجاع

 یخوایم ؟ یسن مطلقه هم بکن ن یبعد از برگشتن دختر بدبختو تو ا یخوای! البد میکن یم  خودید ب -
 ! یکنیبدتر خرابش م  یکن  یخوب

. مطمئن باش اگه شناسمشیساله که م کیبه  کیرو دوست دارم. نزد سایشجاع تند نرو! من مل -
  نهیدارم بخاطر اکه  یعجله ا نیا  یباهاش ازدواج کنم. ول  خوامی درمانشو شروع هم نکنه بازم م یحت

 که خودم در طول درمان کنارش باشم!

 آرام تر شده بود.  یکم شجاع

. بعدش تو االن  یکن ی ازدواج نم یشغل بش  نیاگه وارد ا ی گفت یمهد ییکارن، بعد از شهادت دا نیبب  -
  یدون یبه کنار. م نایاز سن ازدواجت نگذشته. اصال از ا یعن ی ،یشد تی و شش سالگ ستیتازه وارد ب

 پرونده س؟  یاز مضنونا یکی و خانوادش  سایکه مل

 فرو برد.  شیموها انی دستش را م کارن

 اشتباهه بذار اشتباه کنم! نیا یگیاگه م ی. ول دونمیشجاع! همشو م دونمیم -

 دیانداخت. کارن با شک پرس ری نشست و سرش را ز یصندل   یرو شجاع

 قبول؟  -

 گفت  یز یسرش را باال گرفت. با اخم ر شجاع

 !کنمیتالشمو م یول  دمیقول نم -

 و دستانش را باز کرد که شجاع را به آغوش بکشد  دیبلند خند کارن

 نوکرتم به موال! -
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 گفت  ردیلبخندش را بگ یداشت که جلو نیدر ا یسع یکه به سخت  یدرحال شجاع

 که اعصاب ندارم! ایجلو ن  -

 احساس تک فرزند بودن نکرده بود! چوقتی . کارن هدیو شجاع را با اجبار به آغوش کش   دیخند کارن

 *** 

 سرخ گفت  یبا صورت ایثر

 !شهیست خون منو کرده تو ش هفته هی! فهمه ی نم گمیبهش م ی! هرچ یمهر  فهمهی نم -

 رد به همسرش با تشر گفت  کاوه،پدرکارن،

 ! نقدریداد نزن ا -

 ی. از هفته گر یطرف نشسته بودند و جوان ها طرف د کی متشنج بود. بزرگ تر ها  یبی به طرز عج جو
 نکهیا  دنیبود، مادرش خوشحال شد اما بعد از شن ده یکش شی که کارن صحبت ازدواج را پ شیپ

تمام هر روز دعوا بود و   یهفته  کیخته بود. داد و قال راه اندا نگونهیا ست،ی شخص مورد نظرش ک 
 بلند گفت  ی! کارن عنان از کف داد و با صداادیو فر داد

 که فلجه!  ستیبرام مهم ن  غمبریبه پ  ریبابا به پ گم؟یم یمن چ  یفهم یمامان چرا نم  -

 نبود گفت  غیشباهت به ج   یکه ب ییبا صدا ایثر

 یکه ساعت کار  یبود یکارمند هیاگه  ؟یاالن سرت داغه! کارن، پسر من! تو به شغلت فکر کرد -
به   ازی! اون دختر ن رونی ب  یاز خونه بزن دیبهت زنگ بزنن با ینه االن که هرساعت ؛یز یچ هیداشت 

 فقط! ید یداره! بخدا عذابش م  یشتر یب  یل یمراقب خ

 ت که تا آن لحظه ساکت نشسته بود گف  رضایعل

 که! شهیسنگ رو سنگ بند نم ینطور ی! انیلطفا آروم باش  -
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و به  دیکش یجدال پوف نیخسته از ا میکارن زد تا آرام ترش کند. شم  یبازو یهم دستش را رو شجاع
سکوت را   یندهد. مهر  ینظر  چیمسئله ه نیگرفته بود در ا میکه تصم یحسام نگاه کرد. حسام 

 شکست 

! اتفاقا من خانوادشو هیدختر بد سایمل گهینم چکسیلحظه گوش کن! ه هیکارن جان خاله  -
دوست بود. من خودشو قبال   میخواهرش باران با شم نی هستن. هم یخانواده خوب یل ی. خشناسمیم
  ی... ولستین  یشک چیخانم بودنش ه ینکرده! تو تیترب  یمطمئنم فرحناز دختر بد یبودم ول دهیند

 که مراقبش باشه! خوادیرو م یک یدختر  نی. ایدون یتو شغلت سخته! خودتم م نخاله جا

 در کنترل کردنش داشت گفت  یکه سع  ییبا صدا کارن

کمکش کرده. بعد از ازدواجم همراهشه! بعد شما   یلیکار داره که تا االن اون خخدمت  هی سایخاله مل -
. شجاع با دکتر صحبت  شهی. ان شاهلل که خوب مکنهی عمل م رهی م سایمل گم؟یم ی چ نیفهمی چرا نم
 کرده! 

 به شجاع نگاه کرد و گفت   یحرص بعدش

 !گهیبگو د یز یچ هی -

 .دیکش  یقینفس عم  شجاع

  سیکه قراره تو انگل یعمل نی. در مورد ام مغز و اعصاب صحبت کرد  یمن با چند تا از جراح ها -
  یرو دادم به دوستم. اونم ارسال کرد برا  سایمل  یپزشک یپرونده  یکردم. حت قیانجام بشه تحق

باال   شونیریگ جهی درصد نت ی. ولستیهم ن ین یتضم چ ینو ظهوره و ه  یلیخ  ی جراح نی. اسیانگل
 ! هی ادیز  یلیخودش شانس خ  نی. دکترش گفته پنجاه پنجاه! ادهبو

شجاع همه را به تفکر واداشته بود. شجاع به کارن نگاه کرد و لبخند زد. شجاع، همه را  یها حرف
نبود که سرخود ازدواج کند.  یشدند! کارن پسر ناخلف   یم یراض  یکرد. هرچند سخت، ول  یم یراض

  ی...؟! کارنسایمل ینباشد چه؟ خانواده   یراض سا یبه کنار، اگر ملجنگ و جدال ها  نیا یالبته، همه 
 صحبت کند!   سایبا مل  ایکند  ی خانواده اش را راض دی دانست اول با یبود که نم شانیکه آنقدر پر

کارن عذاب آور بود.   یاز همه برا شتریکه ب  یگذشته بود. پنج روز  اریروز از آن جنگ به تمام ع  پنج
  یو بلند خانه   یدرب آهن یکرد. هرچند سخت... حاال کارن روبه رو  یرا تمام م  زیهمه چ دیامروز با
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  یشخص  خدمتکارخانم، یو بعد از آن بدر  لچریو یرو  یسایبود. در باز شد؛ اول مل ستادهیفرحناز ا
  یپر کاه رو هیرا شب   سایرا باز کرد و مل  نیبود. در ماش یو فربه ا کلیه یزن قو شد.  انینما سایمل

  یرا در عقب جا داد. کارن تک بوق لچرشیشاگرد گذاشت. بعد هم و  یصندل یانش بلند کرد و رو دست
  ییبایز سا، یرنگ مل  یکرم  لو شا یخانم زد و به راه افتاد. لباس زرشک  یبدر  یتشکر برا یبه نشانه 

از   یتکه ا سایرد و بدل نشده بود. مل  یگر ید زیچ  ،ی. بعد از سالم و احوال پرسد یکش یاش را به رخ م 
  شیبه زحمت پشت گوش ها د، یرقص  یاش م یشانیپ  یمدل پسرانه اش را که رو ی رهیت یموها
 داد. 

  مینرفت شهیم  یماه کی بای...آخه تقررون؟ی ب  میبر یگفت ییهوی  نقدریشد ا ی کن. چ فیخب تعر -
 .رونیب

 گفت  یبا خونسرد کارن

 .ادهی ز امیریدرگ گهید  یدونیآره. خودت م -

عطر   یبو دویکش یشکست. کارن نفس   یرا م نشانی سکوت ب یمیمال کیموز ی لبخند زد. صدا سایمل
 کرد.  یتمامش م دیرا استشمام کرد. با  سایمل میو مال  نیریش

 باهات صحبت کنم.   یموضوع مهم هی راجع به  دیبا  سایمل -

خودش مسلط   یتا رو دیکش قی عم  یشور داشت. دم ی تند تر زد! از همان اول دلش کم  سایمل قلب
  گذشتی که با سرعت از کنارش م  یخاک  نیروند. به زم  یم رونی شود. متوجه شد که دارند از شهر ب
 کارن زل زد.  یجد  مرخینگاه کرد. سرش را چرخاند و به ن 

 .شنوم یم  ؟یصحبت کن ی خوایم یودر مورد چ -

 مقدمه گفت  یب  کارن

 خودمون! -

 افتاد. اهویبه ه سایمل دل

 ؟ ی واضح تر بگ شهیم قا؟یدق یخودمون؟ در مورد چ  -
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 داد. یرا آزار م  سایاش مل یپشت سرش را نگاه کرد. خونسرد نهیاز آ کارن

 ! میباهم دار  یچه نسبت یکه حت ستیسر و ته! مشخص ن یب یرابطه  نیا -

 کرد! یاسترس خفه اش م نیآخرش ا .دیکش شیدندان ها ریلبش را ز سایمل

دختر دوست پدرت، با   نکهی! و ایکرد  شیاهنگم که تو نوازندگ تک  هیخب...خب..خب من آهنگساز  -
 خواهرم دوسته. 

 زد  یپوزخند کارن

 ان؟ینسبت به حساب م نایا -

 گفت  ینسبتا بلند یکار خودش را کره بود. با صدا یبدهد. فشار روان  یدانست چه جواب ینم  سایمل

 ها؟  ؟یبرس یبه چ یخوایمنو! م چون ی نپ نقدریبگو! ا ،یبگ  یخوا یم  یوهرچ-

زد! حرکت   ی خودش را به خاک ،یکارن نبود. کارن به طور ناگهان یحواسش به سرعت باال رفته  سایمل
به  یدیرا فرا گرفته بود. کارن د نی اش بزند! خاک اطراف م یغ یاز ترس ج سایاش باعث شد مل یناگهان
قلبش گذاشته بود چشمانش را   یکه رو یبا دست سای . ملدیترمز کوب  ینداشت. محکم رو شیجلو

 گفت.  سای گرفت و روبه مل نیخاک گرفته ماش ی شهیبست. کارن چشم از ش 

 .کنهیم تمیسر و ته! داره اذ یب یرابطه  نی...انینداره!..ا دهیفا -

لحظه   یکه برا یدست قلبش بود.  یکه رو یمانده بود. چشمان بسته و دست تی در همان وضع سایمل
 زد یم بی مدام نه سایرا حس نکرد. عقل مل  ساینبض قلب مل  ،یا

! نگفتم دل نبند؟! نگفتم له ؟یباش یکه با کس یهست ینگفتم دل خوش نکن؟! نگفتم تو کمتر از اون  -
 !؟یشیم

چشمانش را گشود. دستش را   سا ی! ملزدیم  ی. عقل داشت حرف درستکز کرده بود یگوشه ا قلبش
 . دیلرز ی م دیاش تسلط داشته باشد. نباحنجره یکرد رو یآورد و سع  نییپا

 . آره؟ یتمومش کن یخوایبگو. کشش نده...اصال بذار خودم بگم؛ م حی لطفا صر -
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 رحم شد.  یب  کارن

 رو ادامه بدم. یمدل رابطه ا نیا خوامی آره! نم -

. شکستن احساسش، غرورش، قلبش! کارن  دیچی پ یم سا یمل یگوش ها یتو شه یشکستن ش یصدا
 ادامه داد 

 !شهینم کنمیحساب م یهرجور  -

 !شه؟ینم  یچ -

 ! یزنم نباش نکهیا -

  یرا نگاه م  شی. کارن اما خونسرد جلودیحالت ممکن به سمت کارن چرخ  نی تر عیبا سر  سایمل سر
شد و دو شخص با دو   یخشک؛ سوز اواخر اسفندماه که کمتر م یوسط دشت  ،یمشک  نیماش  کیکرد. 
که از او سلب شده بود را به   یکرد آرامش یسع سایکردند. مل یصحبت م شانندهیمتفاوت، از آ یایدن

 آورد.  دست

 که...  نهیتو االن منظورت ا -

 .کنمی م یواضحه! دارم خواستگار  یلی منظورم خ -

 . دیتپیقرار م  یوسط فقط قلبش بود که ب نیکرد. عقلش هم. ا یاش نم یار ی سایمل زبان

شد و   انی نما یبدر  یفربه  لکلیکه ه دینکش ی. طولستادیفرحناز ا یخانه   یکارن روبه رو نیماش
  یرا برا زی ودند، کارن همه چکه باهم گذرانده ب ی. در طول چندساعتدیکش رونی ب نی را از ماش سایمل
 نکهی. از است ی همه چ انیمادرش از قبل با فرحناز تماس گرفته و او در جر نکهیشرح داده بود. ا  سایمل

حق   سایو... گفته بود مل  ندهیآ ی برا  شی. برنامه هاساستیداشته و مهم نظر خود مل تی فرحناز رضا
حق انتخاب    سایبشنود. مل یگر یاز بله جواب د ریخواهد غ یانتخاب دارد؛ و البته اضافه کرده بود نم 

  یبود، کم  یشده و منطق یز یبرنامه ر  شیکه تک تک کارها یاز کارن  نیکارن! و ا ایکارن... ایداشت. 
 دور از انتظار بود. 

به   باتریفاصله، ز نیکرد. شهر از ا یاره م شده، شهر پر جنب و جوش را نظ   پایچل  نهیدر س یدست ها با
درحال   یها  نیوماش  دهیسر به فلک کش یچشمک زن، نور ساختمان ها ی. چراغ ها دیرسی نظر م
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آرام شدن بود.  یبرا یخوب  یشهر، جا یدر قسمت باال ،یبرج پزشک کی یطبقه  نیحرکت... باالتر
بود. دستانش را به کمر زد و   زی م یرو یبود. تنها منبع نور اتاق، چراغ مطالعه  کیتار با یتقر اتاق
و به تنها فرد درون اتاق نگاه   دیراستش چرخ یپا یپاشنه  یرنگش را به عقب داد. رو  یمشک یپالتو

داشت که   هبر چهر یگرد نکی. ع دیکمرنگ و شال سف   ی  بلند صورت  یبا مانتو  زنقش،یر  یکرد. دختر 
 را جمع کرد.   شیبلندش را قاب گرفته بود. دختر دست ها یو مژه ها یقهوه ا یچشم ها

 ! رون؟ی کنه که از غار ش بزنه ب سکی ر نقدریا سیباعث شده اوت یباشه. چ ری خ -

  یو قاب عکس منظره ها  ،یآسمان یبه رنگ آب  ییوارهای. د دیمحو زد و بازهم چرخ  یشخندین  س،یاوت
اش، اتاق را   یزشی انگ یو جمله ها  ی عتیشر  یچند قاب با عکس دکترعل یبه عالوه  عت،یجالب از طب

  جادیا یجذاب  یپررنگ، با رنگ اتاق، هارمون  یآب یکرد. کاناپه  یروانشناس م کی یبرازنده  قایدق
 کرده بود. باالخره دهان گشود 

 کرده. ری تغ یل ی. خگذرهیم یادی بودم زمان ز نجایکه ا یبار  نیاز آخر -

 . دیکش قیسرش گذاشت و نفس عم یدستش را رو دختر

 !س؟ یاوت  یخوایم یچ -

 حالتش را به به دختر داد  یچشمان ب سیاوت

 بود؟  ی...اسمش چسیو اون پل سا یدر مورد ازدواج مل  -

 کارن!  -

 تر بشه؟  کینزد خوادیفقط م ا ینظرتو بدونم. بنظرت پسره دوسش داره؟...  خوام یآها خودشه! م -

 گفت  نی رفت و مشغول ور رفتن با آن شد. در همان ح  زشیم یبه طرف لپ تاپ رو دختر

 ؟ یکن کاریچ یخوایتو فرض کن دوسش نداره! م -

 باال رفت   سیلب اوت ی گوشه

 ذارم ازدواج کنن!  ینم -
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 سرش را از لپ تاپ بلند کرد  ریبار دگ  دختر

 ازدواج کنن؟! یذار یتو نم -

 بلو ها بود گفت که مشغول نگاه کردن به تا سیاوت

 !رهی ازدواج سر بگ نیا ذارهیدخترچموش و سرکش دارم که اون نم  هی  یدر واقع من نه! ول  -

 ! ؟ی  منظورت هست -

 کش آمد. یکم شینگفت. فقط لب ها یز ی چ سیاوت

 وقت ندارم.  تایزود باش ب -

  شیپرده نما یرا رو یینام داشت، کارش با لپ تاپ تمام شد. و عکس ها تای جوان که ب  روانشناس
بود. عکس ها متعلق به   بیعج  یاتاق کم نیکه وجودش در ا ی شیاتاق انداخت. پرده نما یگوشه 
 مختلف. یو حالت ها ایباهم بودند. در زوا سایبود که کارن و مل یلحظات 

 شروع کرد:  تایب

که  دهیاوقات استرس و... نشون م یچهرش، گاه یتو ی نگران  ساست،یکنار مل   یحالتاش وقت  ریتغ -
به   سای! ملسایمنو گول بزنه...و اما مل یحت تونهی. مسهی پل هینره که اون  ادتیبهش عالقه داره. البته 
 دوسش داره. یلیست و خ شدت به کارن وابسته 

 دهانش را کج کرد  سیاوت

 خوشحاله؟   سایکنن، ملبنظرت اگه ازدواج  -

 واست مهمه؟   سایمل  یاالن خوشحال-

رو   یفرد نی همچ خوامی. نم ستی ام ن  ینباشه، هست سای . اگه ملیدونیتو که بهتر م یمن نه! ول  یبرا -
 از دست بدم! 

 لپ تاپ را خاموش کرد و در همان حال گفت  تایب

 کنار کارن حالش خوبه.  سایرو دوست دارن. و مطمئنم مل گهیبنظر من که همد -
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 نه؟  یتو با نامزدت قرار شام داشت نمی..بب رمیگیم مینه تصم  ایازدواج کنن  نکهیباشه بعدا در مورد ا -

آمده استقاده   شیپ  تیکرد از موقع یداند، سع یرا م  زیهمه چ  سی اوت نکهیاز ا  تی با وجود عصبان تایب
 کند.

اشتباه  یکه انتخاب کرد یراه نی کردم بهت بفهمونم ا ی ! با تمام وجود سعستمین هگیمن د س یاوت -
 محضه! تو..

 کف دستش را باال اورد  سیاوت

 ممیت یروانشناس خبره تو  هیمن واقعا به  نکهیموعظه بشنوم! و ا خوامیشروع نکن! واقعا نم یه -
عذاب  خوادیبشه! توهم نم دایپ  نیگزیجا هیکه  ی. حداقل تا وقتیبر   ذارمیدارم. مطمئن باش نم ازین

 .یکن ی کمک م یمیدوست قد هیبه  ی. تو فقط دار ی وجدان داشته باش 

 کرد یعصب  یخنده  تایب

تا آسمون فرقشونه! دوست من    نیزم  یستادیکه جلوم وا ییبا تو شناختمیکه من م یدوست؟! اون  -
 !؟یبش  دیپل نقدریا یوقت کرد ی! ک  یتو نبود

 مرموزش گفت  یبا صدا  سیاوت

 ! دیپل نقدریباشم! هم  ینطور یاومدم تا ا  ایمن به دن -

رفته بود! با همان  سی برگشت، اوت یرا در آورد و وقت نکشی کرد. ع سیو پشتش را به اوت  دیچرخ تایب
 داد. یرا نشان م   ررفتنشیعطر سرد و تلخش، مس یرفته بود و تنها، بو  سی ! اوتصدایب یقدم ها

 *** 

جلسه   کیشد  نیجواب مثبت خودش را اعالم کرد. قرار بر ا  سایهفته و چند روز، مل  کی یط در
 یخواستگار  یآن جلسه  نیهم  یداشت!، برگزار شود. برا نیکه البته فقط صورت نماد ،یخواستگار 

 ها باشند.   لیاز فام یخواسته بود که کم ای شلوغ تر از حد معمول بود و ثر یکم



 س یاوت

230 
 

خود را بهتر    یها لیمعارفه بود تا دو طرف، فام یمبل، کنار کارن نشسته بود. جلسه  یرو شجاع
سپهر کرد. محمود سپهر کنار همسرش   یبه خانواده  یبشناسند. اول از همه فرحناز شروع کرد. اشاره ا

 رحناز گفت نشسته بود. ف سایکنار مل یمبل  یآزاده، و دخترشان غزل که دور از آنها رو

عمرشو داد به شما. آزاده و آقا   شیخواهر داشتم که چند سال پ هی! میندار یادیز لی واال ما فام -
 من حکم خواهر و برادرمو دارن. غزل خانمم دخترشونه. یمحمود برا

 ناآشنا نشسته بود. یکه چهره ا ییاشاره کرد. جا گریبزرگ زد. فرحناز به طرف د یلبخند ایثر

 برامون.  دیزحمت کش  یلیپدر دوست بچه هاست. بعد از فوت شوهرم خ  آقا قاسمم -

! پدر یر ی . قاسم امستی. اما با حرف فرحناز متوجه شد که او کشناختیقاسم را به چهره نم شجاع
تنه   کیاز دست داد و خودش  شی سال پ  یلی دار و معتمد مردم. همسرش را خ هیسرما ینازگل. مرد

و  دیکه ماهان، ام ینازگل را بزرگ کرد. نصف سهام شرکت سپهرگستر متعلق به او بود. همان شرکت
 همسرش در آن مشغول به کار هستند. 

 به جوان تر ها نگاه کرد. یبا لبخند فرحناز

هم نازگل خانم، دخترآقا   شونی. محمد آقا همسر باران. ا دیشناسیم گهیباران و ماهان رو هم که د -
 اسم هستن...غزل دختر  آزاده. و... ق

 شک گفت   یبا کم یمهر 

 خانم!  یدخترخانمم خواهرزادتون هستن نه؟ هست نیا -

تک دختر   یمتوجه شده بود که خواهر و شوهر خواهر فرحناز فوت کرده اند. و هست  یبه تازگ  یمهر 
 از آنهاست.  یادگار ی

 حال گفت  نیمتعجب شد. با ا یکم  فرحناز

 ! ن؟یدونیبله! فقط شما از کجا م -

 با سر به شجاع اشاره کرد و گفت  یمهر 

 همکار پسرم هستن.  -
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 کرد.  یو کاوه، شروع به معرف   دیرس انیکوچک فرحناز به پا لیفام

ما هستن. و دوقلوهاشون شجاع و   یمیقد یل یخانم از دوستان خ یو خانمش مهر   رضای با اجازه...عل -
 هستش. میباهاشون. آقا حسامم شوهر شم نیدار یی...که البته آشنامیشم

 با لبخند به فاطمه و مادرش اشاره کرد.  کاوه،

  لیکه ماهم فام نهیا قتشیخانم. و دخترشون فاطمه... حق  یخانم، همسر  برادر مرحوم  مهر  هیراض -
 .می ندار  یکم هم رفت و آمد آنچنان لیبا همون فام  یعنی. میندار یادیز

که کنارش نشسته بود نگاه  یخسته کننده بود تمام شد. به کارن   اری معارفه که بنظر شجاع بس ی جلسه
 گوش کارن برد و گفت  کی اش عرق کرده بود. سرش را نزد یشان یکرد. پ

 شادوماد!  یشیذوب م یدار  -

دو   نیب  لچرش،یو ینشسته بود. رو یغزل و هست انیم سایفقط چشم غره رفت. آن طرف مل کارن
و صورتش را سرخ تر کرده بود. از سر شب نگران بود که نکند   دیکوب ی م جانیک نفره. قلبش از همبل ت
 یت... البته که هستیوضع نی! اوهم با ااوردیب یاز دهانش در برود و از عروس بخواهد که چا یکس

.  ستین  یاز ین چیعهدقجر بوده و االن ه یبرا یبود و گفته بود چا ختهیدستش ر یرا رو یآب پاک
 هی گفته بود مهر سای. ملزدند یچانه م هی. سر مهررفتی م شیپ یمعمول خواستگار  یبحث ها

 هوسط فقط کارن بود ک نیباشد! ا یا هیو کاوه اصرار داشتند که حتما مهر ای! از آن طرف ثرخواهدینم
نداشته  ه یمهر سایمل نکهیخود را با ا  یبار مخالفت جد کینشسته بود. فقط  ری محجوب و سر به ز

کردند. و  نی سکه تعئ شیبرا سا،یبرنده شد و به تعداد سال تولد مل ایباشد اعالم کرد! آخرش ثر
 چهارده شاخه گل و... 

 یزنانه را پچ پچ م یو خانم ها حرف ها  زدندیحرف م استیآرام شده بود و مردها از س  یجو کم حال
 و گفت  دیکش  قیعم  یکردند! کارن با استرس نفس

 !خوامیاهم اهم...عذر م -

 بود داد و گفت  شیروبه رو قایکه دق سایسرها به طرفش برگشت. کارن نگاهش را به مل ی همه
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 میخوایکه بگم... ما م نمیبی م ازی االنم ن یکه من از قبل برا همه جدا جدا شرح دادم ول یموضوع هی -
! سیانگل م ینژاد، بر  یمیو خانم عظ  ساخانمی. بعد من و ملمیریاده و جمع و جور بگمراسم عقد س هی

 .میری رو بگ ی... بعد از برگشت هم جشن عروس گهیمسائل د یسر  هیدارم هم  تیهم من مامور

و خودش را در مبل جا به جا کرد. منظورش از مسائل   دی کش یقیکه تمام شد نفس عم   شیها حرف
  فیگردنبند ظر کی ایرا در جمع خجالت زده بکند. ثر سای مل خواستیبود. اما نم سایمل  یجراح گر،ید

  هارسه چ یانداخت. مراسم عقدهم قرار شد هرچه زودتر برگزار شود. در ط  سایبه گردن مل دیسف یطال
  ی. شجاع به عموکاوه اش گفت که با کارن مشدندیبلند م یکی  یک ی! بعد از صرف شام همه ندهی روز آ

خانواده، داشت با کارن در مورد ازدواج با  نیو آنها بروند. آخر ماهان به عنوان تنها مرد ا دیآ
. شجاع با  ندبود ستادهیا اطی گفت. هوا خنک و مطبوع بود. ماهان، کارن و شجاع در ح یخواهرش م 

باشد. البته که  اطیبدرقه در ح  یبرا ستین یاز یفرستاده بود و گفته بود ن زحمت فرحناز را به داخل
 خرسند بود!  اریشجاع بس دنیفرحناز از د

ک   ی بزرگ را نگاه کرد. غزل با بچگ  یخانه  نیطبقه دوم ا یسرش را باال گرفت و پنجره  شجاع ر  س 
دست تکان داد و شجاع فکر کرد چرا غزل با پدرو مادرش   شی . شجاع لبخند زد. غزل برادیکشیم

 ستادهیکنارش ا ینرگس را در شامه اش استشمام کرد. هست یبو د،یکه وز  یمی ؟ با نسنرفته است 
که ماهان و کارن با   یی. نگاهشان به روبه رو بود. جاکردند  یهم نگاه نم یبه چهره  چکدامی. هبود

 گفت  زیر ی. شجاع با طعنه اکردند یو صحبت م ستادهیفاصله ا

 !یدیدار نشون م ای تو جمع خودتو حجب و ح ادی خوشم م -

 رخ شجاع انداخت و گفت  میبه ن  ینگاه یهست

 چطور؟! -

نگاخ   یمظلوم ه  یدخترا نی. مثل ایکردی. اصال هم نگاه نمیکلمه حرفم با من نزد هیاز سر شب -
 ! یکه تو همکارم باش کردیفکرشم نم  یحت ی!کال کسیدیدزدیم

 را باال انداخت  شی ابرو یهست

و رو   ادیچشم غره ب  یچشم سبزت ه ییاون دختردا خوادی دلم نم قایهم نبود. فقط عم اینطورینه ا -
 !ارمیندارم که چشاشو از کاسه در ن  ین یتضم چیاعصابم راه بره. چون ه
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 صدا دار زد و ادامه داد   یپوزخند

 !یهست یآش دهن سوز  حاال تو چه کنهی طفلک فک م -

 حال گفت  نیکرد. با ا ری ذهن شجاع را درگ یحرف هست نیا

 ! سی ن یاصال کار خوب   ینچ نچ نچ...حسود -

دندان شکن بدهد که متوجه شد ماهان و کارن به   یجواب  خواستینگاهش کرد. م  یحرص یهست
هم پشت سرشان. ماهان با شجاع و کارن دست   ی. شجاع و هستکنندی حرکت م یسمت در خروج 

بزرگ، بازهم  اطی داد غزل از دور آمد! با وجود ح یکرد که صدا  یداد و داشت تعارف تکه پاره م
 یطبقه  یواضح نبود اما حرکات دستش که از پنجره  اد ی ز شی. صدادیرس یم  رد یبه جلو شیصدا

 رساند.  یباال مشخص بود، منظورش را م

 تلفن!!! ماهان!ماهان بدو  -

کرد و به   ی غزل را آرام کند. سپس با خجالت و عجله خداحافظ  یدستش را تکان داد تا صدا ماهان
 رفتن ماهان را نظاره کرد و سپس گفت  ی. هست دیطرف خانه دو

 با آقا کارن صحبت کنم.  یکمیمن   ،یو دور بزن یروشن کن   نویشجاع تا تو ماش  -

  نشیداد. شجاع به طرف ماش نانیباز و بسته کردن به شجاع اطم . کارن با دادیم  دیتهد یبو  لحنش
نگاهش را به پنجره داد. از پشت  گری و کارن مشغول صحبت بودند. شجاع بارد  یرفت و دور زد. هست

تا  خواستندیزد. امشب م ی. شجاع لبخندشدندیم دهیاز پنجره د  سایغزل، نازگل و مل یها هیپرده سا
که از روز اول به دلش نشسته بود و حاال، او را   ییسای. ملرندی را به حرف بگ چارهیب  یسایصبح سر  مل 
 کرد؛ زن داداش! دایپ شی برا بای ز یدوست داشت. و صفت  میمثل شم

کارن را گرفت و به   یتک کت سورمه ا یگوشه  یهست  ن،یبعد از سوار شدن شجاع به ماش   بالفاصله
 و گفت  ستادیا شی. روبه رودیکش یگوشه ا

 ه؟ یچ سایهدفت از ازدواج با مل  -

 مبهم نگاهش کرد  کارن



 س یاوت

234 
 

 ه؟یمردم از ازدواج چ یهدف همه  دیهدف؟! ببخش -

 ؟یندار  یباور کنم که قصد یخوایم -

 قراره داشته باشم؟! یچه قصد -

کرد لحنش    یراست و دروغ را از چشمانش بخواند. کارن سع خواستیفقط نگاهش کرد. م یهست
 کند  قیاعتماد را تزر

شام    م،یرفت  رونی . بمیآهنگ باهم کار کرد ی هیسر قض یمدت کوتاه هی! من و تو یهست نیبب  -
. یاز من ندار  یبهت! شناخت  دمیاواخر که رابطمون کمتر شده حق م نی! حاال امیدوست شد م،یخورد
 ! فهممی تو نم یاعتماد یب  نهمهیا لی در ارتباط بودم! دل سای من کماکان با مل  یول

 به صورتش لب زد کیکت کارن را در دست گرفت و نزد یقهی یهست

 ببره!  لیس  اتویدن کنمی م یکار  زه،یقطره اشک از چشماش بر هی به جان خودش قسم، اگه بخاطر تو  -

 گفت   یرا عقب زد. با شوخ ی نگاهش کرد و سپس دست هست یکم  کارن

 ! ستیشما ن  ی ستهیخشونت شا نهمهیخانم دکتر ا -

 شد و ادامه داد  یلحنش جد سپس

 از تو دوسش نداشته باشم، کمترم ندارم!  شتریمطمئن باش اگه ب -

زد و با سرعت دور   یهست یبرا یرفت و کنار شجاع سوار شد. شجاع هم تک بوق  نی طرف ماش به
 شد.

 

 《هفته و چند روز بعد کی》

کم  یل یخ شان،ی ول زندگ! در طدندیرا در آغوش کش  گریبا قدرت همد گریبار د کیو شجاع  کارن
شجاع زد و در   یشانه  یرو یاز هم دور باشند. کارن بوسه ا یمدت طوالن یآمده بود تا برا شیپ

 همان حال گفت 
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 هست مگه نه؟  زیحواست به همه چ -

 چشمانش گفت  یدر قهوه ا رهیاز او جدا شد و خ شجاع

 .شهیم رتونیحواسم هست! برو االن د -

بودند. ماهان و باران هم کنار   ستادهیند. نازگل و غزل هم کنارشان اهم جدا شد سایو مل یهست
باعث شد که   شود،یبلند م گرید ی قهی پروازشان تا چند دق گفتیکه م یپر ناز  یفرحناز بودند. صدا

کرد و دور    یاز هم جدا شوند. کارن از پدر و مادرش و پدر و مادر شجاع هم خداحافظ یهمگ
 که رفته بودند، شجاع کارن را صدا کرد. ی...چند متر دندش

 کارن!  -

 و شجاع را نگاه کرد. شجاع گفت   دیرا در دست داشت، چرخ  سایمل لچریهمانطور که و کارن

 مراقب خودت باش!  -

 لب زد  کارن

 ! نطوریتوهم هم -

خارج شدند. پروازشان   هیبق  درسی پله ها دست آخر را تکان دادند و از د یو فرحناز از باال سایکارن،مل
  اطی در ح سا یمراسم عقد کارن و مل ش،ی. چند روز پ شدی بلند م گرید یقهیچند دق س،یبه مقصد انگل

وجود داشتند، به  یر خواستگار که د یبودند. همان تعداد یکم  تی فرحناز برگزار شد. جمع یخانه 
زده و به کارن گفته بود  یلبخند د،ید لچریو یرا رو سای مل ی. عاقد وقتیمیچند دوست قد یعالوه 

رد است! مل یلیخ   یگل یهمرنگش را داشت. غزل هم حلقه  یو روسر  یذوق کت و شلوار کالباس سا یم 
 کوچک اما پر شور بود!  یگذاشته بود. جشن  سای سر مل یرو  ،یو صورت د یسف  یمتشکل از رزها

که  یکم کم افراد نیهم  یبرود، برا مارستانیبه ب  یبا هست خواهدیگفت که م هیبه بق  شجاع
مانده بودند. شجاع   یبدرقه آمده بودند، رفتند. حال فقط شجاع و هست یتعدادشان کم نبود، و برا

 کرد و گفت  یبه هست ینگاه

 که رفتن؟  یناراحت -
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 شجاع نگاه کرد  یکه در تکاپو بودند گرفت و به چشمان آب یهم نگاهش را از افراد یهست

 طرف نه!  هیطرف ناراحتم از   هیاز  -

کرد و شجاع هم   یشروع به حرکت به سمت در خروج  یچرا تکان داد. هست یسرش را به معن شجاع
 شانه به شانه اش. 

کمتر   یل یو خاله فرحناز خ سایاز بابت مل میراحته. نگران المیخ  گهیحاال د یناراحتم. ول شونیدور یبرا -
 شده!

 !؟یواسه چ ی نگران  ؟ینگران-

که بهم ضربه بزنه! باران   کنهیاستفاده م ،یمن رو خانوادم حساسم. پس از هر راه دونهیم ومرثیک -
 همن.  شیکمتر در خطره. غزل و مامان بابا هم که پ دونمیشوهرش محمده و م شیپ

و بابا، آزاده و محمود بود که مادر پدر خوانده اش بودند و حاال بر حسب عادت آنها را   مامان از  منظور
 ادامه داد  یکرد! هست  یمامان و بابا، صدا م

. م  شینازگل هم که پ -  شهیخب هم  یاز خودش مراقب کنه. ول تونهیماهان که م مونهیعمو قاسم 
االن که رفتن ذهنم آروم   نیرحناز باشه. واسه همو خاله ف سایحواسش به مل تونه یو نم ستیخونه ن
 تره. 

را به حرکت و در همان حال   نیهم کنارش. شجاع ماش ی را باز کرد و سوار شد. هست  نیدر ماش شجاع
 د یپرس

 داره؟ ومرثیواسه ک  یزدن به تو چه نفع بیآس -

 به جاده گفت  رهیو خ  دیکش ن ییرا پا  شهیش یهست

  یراه برا نی ! و بهترسی تنها تر کردن اوت یعنیزدن به من  بی! آسسمیاوت کی چون من از افراد نزد -
 ه؟یگله گرگ چ هیکشتن 

 گفت  یشخندیبا ن شجاع

 !  یو تک به تک حمله کن یگله رو جدا از هم کن نکهیا -
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 گفت  یهست

 !یباز  شی آت  میریم ا یزود نیباالس! آماده باش هم یلیخ   جانشیروزا ه نیا -

زود نگاهش    یلیخ  ینگاه کرد! ول  یداد و با تعجب به هست  شیموها یاش را رو یدود نکی ع شجاع
 را به جاده داد.

 شه؟یزود مثال چه موقع م یل یخ -

 مثال فردا شب!  -

 *** 

  واریهم از پشت د ینازگل را بهتر بشنود. هست یاش گذاشت تا صدا یهنذفر   یدستش را رو شجاع
 . دیچی پ شانیهر دو  یها ینازگل در هنذفر   ی. صدادیکشی سرک م

سر کوچه،  دنینگهبانا رس  یکه سر نگهبانا گرم بشه. از وقت میندازیسر و صدا راه م هیکوچه  یاالن باال -
وقت   هی نودثان یعن یرو قطع کنم.  یک ی الکتر یحفاظ ها تونمیم هیثان یو س قهیدق  کیفقط و فقط 

 نشن! شماجهکه سر کوچه هستن متو ییکه نگهبانا یطی باال. البته در شرا نیبر واریاز د نیدار

  دهیامکان د ،یمشک ینگاه کردند و سرشان را تکان دادند. لباس ها گریو شجاع به همد یهست
.  شدیبلند تر م کیموز یصدا شدندیتر م کیمد نظر نزد  واریکرد. هرچه که به د یشدنشان را کمتر م

که  یای. مهمان شدیبرگزار م  نجایا ومرثیک  یمهمان ،یهست یهر بود که به گفته دور از ش  یباغ نجایا
 ی در شب را رو دید یها نکیمعامله شود! ع  ی دنیقرار بود در آن چند تن مواد مخدر و نوش 

 واریکند. د جادیاخالل ا یکی الکتر یبه نازگل اعالم کرد که در حفاظ ها یچشمانشان گذاشتند و هست
  نیب وارید ی رو.  دندیباال کش واریکردند و خود را از د دنیو شجاع باهم شروع به دو یبلند نبود. هست

 نازگل آمد.  یپنهان شده بودند و دوباره صدا  یدرخت توت ی هیسا

  نیخودتونو برسون   نیوقت دار قهی. دو دقکنمیمداربسته رو استپ م یها نیدورب قهیبچه ها دو دق  -
 هیبق   یول گردنیم اطیح ی ن. حواستون به نگهبانا هم باشه. هفت نفر توساختمو واریپشت د

 از االن شروع شد! قهیثابتن....دو دق
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که   ییها نکی صدا بود. با ع  یب شانی. قدم هادندیپر  نییپا  وارید یو شجاع باهم از رو یهست
رفت و شجاع او را اسکورت   ی. اول هستشدندیم یمتوجه حرکت هر موجود زنده ا یداشتند به راحت

  یداشت. هست یباالتر   تیگرفت، اما امن یاز آنها م  یادیدرخت ها هرچند وقت ز  انی. حرکت در م کرد 
برگزار   یکمتر  یرا با محافظ ها ین ینچن یا ییمعامله ها شهیشک نکند هم  یکس نکهیا یگفته بود برا

. شجاع  دندیرس  یساختمان اصل وار یه دو شجاع کنار هم ب  یباشد! هست  زیتا کمتر شک برانگ کردندیم
کنار   او او ر دیرا هم کش یچسباند. دست هست واریو ناگهان با شدت خودش را به د دیسر کش  یکم

 که طرف صحبتش نازگل بود با پچ پچ گفت  یچسباند! شجاع در حال واریخودش به د

کمتر   ی! تو که گفت؟یکن ی م کاریمعلوم هست چ چیتا محافظ هست! ه ستیب  کینزد نطرفینازگل ا -
 از ده نفر! 

 حال گفت  شانیپر نازگل

 ازشون نبود.  ی هم خبر  شیشدن! تا دو ساعت پ  دایاز کجا پ  دونمیمن واقعا نم  -

 اش گذاشت و گفت  یهنذفر  یدستش را رو یهست

 ! میکن که از کنار انبار دورشون کن دایپ یراه هیخب االن آروم باش!   -

 و با شک گفت  دیبه ذهنش رس   یباغ را نگاه کرد. فکر  یها هیها، تک تک زاو  توریز پشت مانا نازگل

خب سر و صداش ممکنه   ینداره ول یادیبمب دست ساز هست. خطر ز یهست  یکوله پشت یتو -
 !نیاز پشت وارد انبار بش شنی نگهبانا دور م یباغ. وقت یضلع شرق  نیدردسر درست کنه. اونو بنداز

شدند که تمام حجم کوچکش، پر   یوارد انبار  یانجام شد! شجاع و هست تی نازگل با موفق  شنهادیپ
انبار جا ساز   یها وارهیو شجاع چند بمب را در د ی! هست یدنینوش یبود از مواد مخدر و بشکه ها

  کردد و قدم قدم شروع به رفتن قدش را خم کر  یانبار خارج شدند. هست یکردند و از همان در مخف
درخت بسته  یبه تنه  ،یر ی از نژاد ژرمن شپرد بود که به زنج یاما شجاع همانجا ماند. نگاهش به سگ

 گفت  یآرام  یو با تن صدا یعصب  یشده بود. هست

 ...شجاع!سی...پ سیپ -

 مردد بود.  شجاع
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 ! بذار برم آزادش کنم!شهیله مجزغا شی زبون بسته تو آت وونیح  نیمنفجر بشه ا نجایا یوقت یهست -

 و گفت   دیشجاع را کش   یبازو ع ی سر یبرداشت. هست  یبه طرف سگ قدم و

نکنه!  کهیت  کهی! البته اگه گلوتو تکنهیسگم واق واق م نی ! اگردنی! االن نگهبانا بر م؟یشد وونهید یه-
  یدلم برا ی! حتسوزهیمنم بقدر تو دلم م نی! بب ؟یسگ نیتو نگران ا رهیممکنه آدم بم گمیمن م
 نشده!   ریتا د میبر ای ندارم. حاال ب یچاره ا یول  سوزهیم  رنمی گیم شی وسط آت نیکه ا یسبز  یدرختا

  واریاز د یرا قطع کرد. وقت  یک یالکتر یحفاظ ها هیچند ثان یرفته را بازگشتند و نازگل دوباره برا  ریمس
 از آنها داد زد یکیکه در کوچه بودند به طرفشان جلب شد!  یتوجه چند نگهبان دند،یپر نییپا

 ! نیسیشماها! وا یه -

 .داشتندیو شجاع همچنان آرام قدم بر م یهست

 !نیسی! وا ستمیمگه با شما ن -

را گرفت.   یبه عقب چرخاند و بعد دست هست یبه طرفشان کرد. شجاع سرش را کم   یکی شل و
را هم به   یکرد و هست دنیدست داشتند. شجاع با سرعت شروع به دوبه   یمشک  یدستکش ها
 بای ز یفت یرنگ، با گرد و خاک و در یمشک یمسابقه ا نیجلوتر ماش ی! کم دیکش یدنبالش م

عقب جا    یبه طرف در کمک راننده رفت و نشست. شجاع هم در صندل یمقابلشان ترمز کرد. هست
شان  زده جان یه یخنده  یننده شروع به حرکت کرد. صداگرفت. شجاع هنوز در را نبسته بود که را

 !دیآمد؛ ام ینفر بر م  کیوار، فقط و فقط از  وانهید یبلند شد. حدس شجاع درست بود. آن رانندگ 

 گفت  دی. امنطوریهم هم  یکاله و دستکشش را در آورد. هست شجاع

 سالم عرض شد شاگرد زرنگ! -

 د یخند شجاع

 ! سیازت ن یوقته خبر   یلیسالم از ماست استاد! خ -

 مسافرت. عشقم حوصلش سر رفته بود.  میآره. با خانمم رفته بود -

 با خنده گفت  یهست



 س یاوت

240 
 

 !لی زن ذل -

لبش   یبزرگ رو  یو به شجاع که عقب نشسته بود چشم دوخت. هنوز لبخند دیکامال چرخ  سپس
 یچشمانش بود که لبخند هست  یدر مشک  رهی . خشدیبود. حواس شجاع مدام پرت چال گونه اش م 

 یکوچک که در دست داشت را بلند کرد و دکمه  یموت ی گرفت. ر یاز بدجنس  یطرفه شد و رد کی
د و  به آتش نگاه کر  یقرمزش را فشار داد. بوم! انفجار رخ داد. شجاه برگشت و انفجار را نگاه کرد. کم

داد آتش موجود در   حی بود. ترج  دایپ یهست ی هیآتش، در عنب یدوباره برگشت. انعکاس شعله ها
 بود...  شی لب ها یرا نگاه کند. رد لبخند بدجنسش، هنوز رو یچشمان هست

در مورد   خواست ی حرکت کرد. م  دایو پارم ماین یبه طرف خانه  فتشی روز بعد، شجاع بعد از ش عصر
اگر شد در   نی. همچن اوردی اطالعات بدست ب یکه شب گذشته در آن انفجار راه انداخته بود کم یمکان 

که کارتن    دیحضور داشتند. وارد آپارتمانشان که شد، چند کارگر جوان را د  یکه در مهمان یمورد افراد
  ماین یر خانه تا کارگرجوان رد شود. د دیکنند. در راه پله خودش را کنار کش  یرا با خود حمل م  ییها

بود و  ستادهیسر کارگرها ا یباال دای. با تعجب وارد شد. پارمشدندیباز بود. کارگرها از آن خارج م 
 باشند. لش یکه مراقب وسا کردی م دیداشت تاک

 و ببر. ...شما اون کارتن ارمشیخودم م  نیبذار  نی! نه اصال ولش کننای ...مراقبش باشتارمهیآقا اون گ -

 متعجب گفت  شجاع

 ! داخانم؟یپارم  -

 هول کرده است.  یکم  دایکه پارم دی برگشت و شوک زده شجاع را نگاه کرد. شجاع بنظرش رس  دایپارم

 ن؟ یا ع! سالم آقا شجاع. خوب -

 ن؟ یدار یخوبم ممنون. اسباب کش -

تو اتاقه االن صداش   ماین نین ی بش نییبفرما   ن،یی...بفرمامیکن ی جامونو عوض م می. دارگهیآ...آره د -
 . کنمیم
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با    ما،یشده بود چشم دوخت. چند لحظه بعد ن  یخال بایکه تقر  یمبل نشست و به خانه ا یرو شجاع
چروک شده اش از اتاق خارج شد و کنار شجاع نشست. مشخص بود روز   راهنی گرد و پ نکیع

 لب رفت. راست سر اصل مط  کیشجاع  یرا گذرانده. بعد از سالم و احوال پرس  ینیسنگ

 معامله شده و... ه؟یمال ک نمیبب  یته توشو درار  خوامی باغ. م هی یهست برا  یآدرس  هی مای ن نیبب  -

 ش یوسط حرف ها دیپر ماین

 لحظه گوش کن شجاع!  هی -

  مایبود. ن ستادهیسرش ا یکه باال داینگاه کرد. و بعد از آن پارم ماین یساکت شد و به چهره  شجاع
 گفت 

مدرسه دادن که من  هیآخه  ادهی . ظاهرا مدتش هم ززی تبر میبر دیبه ما دادن! با گهید یپرونده  هی -
 هی  دیبا میهست  تیکه االن داخل مامور یچرا درحال  دونمیکنم! من واقعا نم سیاونجا تدر دیبا

خب کار   ی. ول میداخلش نداشت  ینقش  چیپرونده دورمون کنن! و واقعا ه نیبدن و از ا گهید تیمامور
 کرد!  یچ ی از دستور مافوق سرپ  شهی. نمگهیماست د

  ی. درون ذهنش آشفته بازار دیچ یرا کنار هم م  ری اصال حواسش نبود. فقط داشت اتفاقات اخ شجاع
بار آخر باشد که کنار هم هستند.  یکرد. چرا که ممکن بود برا دایو پارم  مای با ن  یگرم یبود. خداحافظ

 شان خودش را به فرودگاه برساند.بدرقه یبرا  کندیم  یگفت سع نیهمچن

به سمت سرهنگ خم شد؛ با    شتریو ب  د یکوب یسرهنگ احمد زی م یدو دستش را با قدرت رو کف
 در آرام کردنش داشت گفت  یکه سع ییصدا

 نیفرستی م تی مامور هیبده! چرا کارن رو بخاطر  بهم یجواب درست و حساب هیسرهنگ گفتم  -
داره! بعدش کمتر از سه روز که از   نجا یحل نشده ا یکه خودش چند تا پرونده  ی اونم در حال  س؟یگلان

! گهید شهر  هی نیفرستیم نیرو هم دار مایو ن دایدل غافل! پارم یکه ا   فهممیمن م گذره،یرفتن کارن م 
 سرهنگ! ار یاتفاقا ب ن یبرا ا یمنطق  لیدل هی

 تشر زد یاحمد سرهنگ

 ! یسوال و جواب کن ی! اصال حق ندار یصحبت کن  ینطور یبا مافوقت ا یآروم باش کاوشگر! حق ندار  -
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 دیسرهنگ برگشت و غر زیاتاق دور زد. بعد با شدت به طرف م یدستش را به کمر زد و تو شجاع

من  یفراموش کرد نکهی! مثل ایست ینکنم! شما مافوق من ن  کاری کنم، چ کاریسرهنگ لطفا بهم نگو چ -
از من   تی نظام ی. که دست بر قضا درجه ی! شما فقط و فقط همکار مننجامیاز سازمان اطالعات ا

 وادممخان یپا  یکه بخاطرش جونمو به خطر انداختم، حت  یباالتره! در ضمن، من حق دارم بدونم کار 
 !ه؟یوسط چ نیشده ا دهیکش

 . ندیو به شجاع اشاره کرد که بنش دیکش یقی نفس عم  ر،ی پ سرهنگ  

! بعد از چند روز  میگفت نترپلی ماهم به ا س،یبه انگل شهیم یمتوار  یقاتل روان  هیپسرجون!  نیبب  -
  یروان   یمار یرو داشته باشه! چراکه ب  دونهیقاتل م  نیکه در مورد ا ییروهای از ن یک یکه  خوادی م نترپلیا

!  دیباشه؟...جاو تونهیم  یفرد ک نی .خب االن بنظرت بهترقاتل باعث شده اونجا هم مرتکب قتل بشه!..
که  شهینم  ل یباخبرم اما دل دیخوب تو و سرگرد جاو یچون که پرونده مال خودش بوده! من از رابطه 

 براش داره؟!  یچه اعتبار  نترپلیکه کار کردن با ا یدونی! میر ی بگ میتصم یاحساس

 پوزخند زد  شجاع

 کارن چقدر مهمه؟ یکه اعتبار برا یکن ی و شما فکر م -

 ! سیکه بره انگل خواستیخودش هم م  دیکارن  جاو -

کند.   یهمکار  نترپلیکه با ا رفتهی پذ سایحرف سرهنگ، شجاع متوجه شد که کارن بخاطر مل  نیا با
 بود.  انیدر جر مایو ن دایراحت شد اما هنوز موضوع پارم  یاز بابت کارن کم  الشی شجاع خ

 ز؟ یتبر رنیچرا دارن م مایو ن  دایو پارم -

  ینه ناجا! ول رن؛ی گیسازمان اطالعاتن و از اونجا فرمان م یروی! اونا ن یبهتر بدون دیاونو که تو با -
 خب...

هفت   و شش،  یحدودا س یورود داد و مرد  یکه به در خورد نصفه ماند. اجازه  یبا تقه ا حرفش
اش سرهنگ دوم بود.   ینظام ی . درجه خوردیدو ستاره به چشم م شیشانه ها یساله وارد شد. رو

  نیمز زی ن یجو گندم  یشیداشت، کم پشت بود. ر  یخاکستر  یاش که چند طره  یمشک یموها
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اش  یظاهر  تی خصوص نیرنگ. بهتر یاش بود. چشمان نه چندان درشت قهوه ا دهیصورت کش
 آزاد باش داد و گفت  یگذاشت. سرهنگ احمد یاش بود. احترام نظام دهیاندام ورز

 ! یمحسن یکرد رید -

 !دیجلسه طول کش خوامی عذر م -

 گفت  یمبل مقابل شجاه نشست. احمد یداد رو یکه سرهنگ احمد یاجازه ا با

 . دکتر شجاع کاوشگر! کننیم یپرونده باهامون همکار  یهستن که گفتم تو ی همون دکتر  شونیا -

 دست داد.  یبا سرهنگ محسن شجاع

 خوشبختم جناب! -

 . نیهمچن  -

 ادامه داد: یاحمد سرهنگ

به بعد   نی از ا سیاوت  ی. پرونده ییجنا ی رهیدا یهستن. از کارکشته ها یسرهنگ محسن شونیو ا -
 پرونده!  نیا یشما تو دی. همکار جدشونهیا یبرا

هنوز به   ریلو نداده است. ز یبودنش را به محسن  یاطالعات ،یمدخوشحال بود که سرهنگ اح شجاع
 مرد اعتماد کامل نداشت.  نیا

 *** 

  《نژاد یمی عظ فروغ》نام یخاک ها را از رو  ختیرنگ ر اهیسنگ س یرا رو یآب معدن  یبطر  شجاع

آن جا   یرو  بر《آرمان یهست》اش که نام یسنگ قبر کنار  یآب را رو ی هیبق خواستی پاک کرد. م
 گفت  یکه هست زدیخوش کرده بود بر

 . زی قبر بر ن ی هم یهم رو شوی! بقیاونو بشور  خوادینم -

را که در   یشش شاخه گل رز سرخ  ،یتر از قبل کرد. هست  زیسرش را تکان داد و قبر فروغ را تم  شجاع
قبر   گریقبر مادرش گذاشت و کنار قبر نشست. شجاع هم مقابلش، در طرف د یدست داشت، رو
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رز شد. آرام آرام،   یمشغول پرپر کردن گل ها ینشست. هست شی پاها یرا خم کرد و رو  شیزانوها
 در همان حال گفت  کرد؛یها را دانه به دانه جدا م گگلبر 

 . امیمنتظر باش تا ب  نیگفتم تو ماش ؟یچرا اومد -

 و خوش حالتش داد. ییطال یموها یاش را رو یدود نکی ع شجاع

 . میصحبت کن یخوای م یگفت -

. قرار نبود از  میصحبت کن  ییجا هی میبعد بر امیبهشت زهرا منتظر باش تا ب  ینجا،جلویا ای گفتم ب -
 ! یبش دایپ  نیماش

 گفت  طنتی با ش شجاع

 اومدم؟  یحاال ناراحت  -

 ینگاهش خسته بود. جواب شجاع را نداد در عوض به سنگ قبر مادرش چشم دوخت. مادر  یهست
 دانست. گفت  ی اورا مادر خودش نم گریل بود که دبه هشت سا کیکه نزد

 بابت گل و آب ممنون. -

 خواهش!  -

 !اوردم؟ین یدیز کجا فهم ا -

 اش بود را کنار زد و گفت   یشان یپ  یرا که رو شیاز موها یتکه ا شجاع

 بشناسمت! یحدود هیفکر کنم تا  -

 .دی سوالش را پرس شجاع

 و فروغ! وشی! دختر داریآرمان بود  یکه هست یوقت  یت تنگ شده نه؟ براگذشته یدلت برا -

 گل برگ را هم کند و گفت.  نی آخر یهست

 محمود و آزاده بودن! یدخترخونده   ؟یبودنم مشکل دار  سپهری مگه تو با هست -
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 نداره که مشکل داشته باشم.   ینه اصال به من ربط -

.  ستادیاش تکاند. شجاع هم بلند شد و کنارش ا یمشک یمانتوبلند شد و خاک ها را از پشت  یهست

 《آرمان یهست》. فروغ بود  ینگاه هر دو به قبر کنار 

 د یپرس  شجاع

 ه؟ یاون قبر خال  -

 آرمان مرد!  یتصادف مردم. و واقعا هم هست یکرد که انگار من تو  ی. بابام صحنه ساز آره..  -

 کرد؟ یصحنه ساز  یبخاطر ک  -

 ت پر حرص گف یهست

 !ر کفتاری! همون پومرثیک -

 نانی اطم  زیچ  کیحرکت کردند. از بابت  نشیبه طرف ماش یسرش را تکان داد و با هست شجاع
  کی دیشا ایخواهر    کیدانست  یبوده و نم  ومرثیمادرش، همسر سابق ک دانستینم ی؛ هستداشت 
 باشد.  سیاو اوت شدیکه حدس زده م یاست! همان شخص ومرثیکه دارد، فرزند ک یبرادر 

 ی. صداکردندیبلند، شهر را تماشا م  ی. هردو، شانه به شانه هم در ارتفاع شده بود  کیکامال تار هوا
شهر را از بام   ،ینور  یها ی. شهر در جنب و جوش بود. آلودگشکستیسکوت شب را م رک،ی رجیج

 به شهر گفت  رهی همانطور خ یکرده بود. هست لیکوچک بد یتهران به کهکشان

 !میریبگ  لیتحو دیمحموله هست که با  هی خوزستان.  میبر دیبا -

 دیپرس  ینفسش را کالفه فوت کرد. هست شجاع

 !؟یکارو دوس ندار  نی ا ؟یچرا ناراحت شد -

 برسم.  مارستانی به کارام تو ب ادیز تونمیچن مدت نم  نیناراحتم که ا نیبخاطر ا  شترینه ب -

 به شجاع کرد و گفت   ینگاه مین یهست
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البته که اکثرا جوازشون   خب اونا مطب دارن. ی. ولاز توهم پزشک داره ریغ می ! تنهیخب کار ما هم  -
 و...  یرقانون یغ یبخاطر کارا باطل شده . 

 گفت  الیخی ب شجاع

  شیخوب پ سایمل یجراح  نیاول  گفت یامروز با کارن صحبت کردم. م ی! راستست یولش کن مهم ن -
 چشمت روشن! رفته... 

ضربان قلب   دایکه جد ییاز همان دست لبخندها شد. ان یزد. چال گونه اش نما یلبخند بزرگ یهست
 کرد.  یتند تر م  یشجاع را کم 

 خاله فرحناز باهام تماس گرفت.   یآره. عصر  -

که چند مدت بود  یزد و سوال  ایشجاع دل را به در  نکهیشد تا ا یدر سکوت سپر  یا قهیدق چند
 . دیذهنش را مشغول کرده بود پرس

 ! ؟یا گهیآدم د هیمردم فکر کنن  یخوای! چرا م؟یزن یچرا نقاب م  -

 زد  یپوزخند یهست

.  زنهی! کارن هم نقاب میکنیم ییمن چه کارا شی پ دوننی! خانوادت نمیزن یفقط من؟ توهم نقاب م -
 هاشیی تنها  یتو جمع خوشحال ول زنه،ی هم نقاب م سایپسر پولداره! مل هیهمکاراش بفهمن  خوادینم

 شجاع!  زننی...همه نقاب مزنهی! ماهان هم نقاب مشهیبا اشک سر م

 .ستادیشجاع ا یو روبه رو دیدستش شهر را نشان داد و بعد چرخ  با

 ! فقط ضخامت نقابا فرق داره!زننیکه تو اون شهرن، نقاب م یی! تک تک آدما ینیب یم -

 در چشمانش گفت  رهی خ شجاع

 !ییشهر ندارم! بحث من تو یبه همه   یمن کار  -

 زنم؟ یبه چهره م یمن چه نقاب  -
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  خی اما هنوز م یگرفت و به شهر داد. چشمان هست یو نگاهش را از هست دیکش  یقینفس عم  شجاع
 او بود.

ست! از وجودت زنده یمرده، هنوز تو بخش یسالگ چهارده یتو  یکه تو، اصرار دار  یآرمان یهست -
 یگلستان و بوستان و مثنو خونه،ی رو دوس داره، گال رو دوس داره، حافظ م عتیکه طب  یآرمان  یهست

که پزشک شده تا به همنوع هاش کمک   یآرمان یرو دوس داره. هست وونای ح  گه،ی! شعر مخونهیم
 !کنه

 دور شده بود.  یلیکه خ یبه گذشته ا دیزد. شا  یتلخند یهست

 رو غزل لو داده نه؟ نایا -

 کوچک گفت  یبا لبخند شجاع

 !دمیخودم فهم  شترشویب  یدهن لق هست؛ ول  یکمیآره  -

 . شجاع ادامه داد دندیخند  یدو کم هر

با اسم اون   تی و تو از چهارده سالگ رهیم یم یپنج سالگ یکه تو یسپهر  یسپهر! هست  یو هست -
و محکم!  ،یبداخالق، خشن، شجاع، جسور، قو ،یجد  ،یسپهر  مغرور، عصب  ی! هستیکنیم  یزندگ
 خدمت کنه! سی که پزشک شده تا به باند اوت  یسپهر  یهست

 د یپرس  یزل زد. هست ینگاهش را از شهر گرفت و به چشمان هست شجاع

 سپهر؟  ایبنظرت بهتره؟ آرمان  یک یخب کدوم  -

 یبه عالوه  ،یآرمان باش  ی! اگه هستکنمی م نی خب من سپهر رو تحس یآرمان بهتره. ول تی شخص -
 . ادی از آب در م یجالب   تیشجاعت، جسارت و قدرت  سپهر، شخص 

 د یسرش را تکان داد. شجاع پرس یهست

 آرمان؟  یهست ایسپهر  یهست ه؟یک یسادیوا  نجا یکه ا ییاالن تو -

 زد  یز ی لبخند ر یهست
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 ! نه آرمان، نه سپهر! هیفقط هست سادهیوا انج یکه ا ینیا -

ندارد.  تش یبه پرونده و مامور  یربط  چیبحث ه نیفکر نکند که ا نیکرد به ا  یلبخند زد. سع شجاع
مضنون بزرگ او...اوهم اکنون فقط  ش،ی کرد فکر نکند که مامور اطالعات است و فرد روبه رو یسع

 شجاع بود، نه شجاع  کاوشگر. 

  یخودشان را به نفهم  دیشا ای. شودی کمتر و کمتر م شانی سرها یکدام متوجه نبودند که فاصله  چیه
دستش را   یمتر بود که هست یحدود پنج سانت  یز یچ  انشانیم یزده بودند! با چشمان باز، فاصله 

 ت بود گف یکه ضربانش تند تر از حالت معمول  یبه عقب رفت. با قلب   شجاع گذاشت و یشانه  یرو

. با  ادیگردنم درد م نمت؛ی که بب رمینشو! فاصلمون که کم باشه مجبورم سرمو باال بگ  کیبهم نزد یل یخ -
 . رمیگ یبره آرتوروز م  شیوضع پ  نیهم

. شدیار مشکل مکم دچ یشجاع بود و در فاصله  ی. قدش تا ترقوه گفتی. راست مدیهم خند بعد
 زد و گفت  ی. لبخند گرم اما آشفته ادیشجاع دستش را پشت گردنش کش

 وسوار شو برسونمت. -

 *** 

 جا کرد و گفت بهکوله اش را جا  شجاع

 !گهید امیم یو زود  رمی قربونت برم ننه م -

 ! دیسر شجاع کوب یکه در دست داشت را رو یای نیاشک گوشه چشمش را پاک کرد و س  ،یمهر 

 !دمیبهت شام نم گهی! دتیترب یبرو ب -

 و گفت  دیمادرش را بوس یشان ی. خم شد و پدیخند شجاع

 کن. حاال هم برو تو.  یخدافظ  میاز طرف من حتما از بابا و شم -

  دیپارس  سف ن یکه با مادرش کرد به طرف ماش یبه اذان صبح بود. بعد از خداحافظ کینزد ساعت
که پشت   دیرا د  یسوار شود، هست نکهیچه منتظرش بود رفت. در را باز کرد و قبل از اکه سر کو یرنگ

 تمام گفت  تی با سر سالم کرد. شجاع جوابش را داد سپس با جد یفرمان نشسته است. هست
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 . کنمی م یمن رانندگ  نیبش  نطرفیا ایب -

کمک راننده   یشود، به طرف صندل  ادهی پ نیاز ماش  نکهیلبش را کج کرد. سپس بدون ا یکم یهست
 یبه هست نکهیراننده سوار شد. از شهر که خارج شدند شجاع بدون ا  یو جا دی رفت. شجاع هم چرخ 

 نگاه کند گفت 

 کن! یبعدش تو رانندگ  میکن یاستراحت م  ییجا میدی رس  ی! بخواب وقتمیساعت راه دار ازدهیده،  -

 گفت  زیتشکر آم یبا نگاه  یهست

 ستم!خ یل ی. خیمرس -

 .دیخواب   یصندل یهم همانطور رو بعد

عوض کرده   یرا با هست   شیجا ش ی را باز کرد. چند ساعت پ شی پلک ها د،ینور خورش  دیتابش شد با
خاک بود خاک؛ و البته  کردیجابه جا شد و اطرافش را نگاه کرد. تا چشم کار م شی در جا یبود. کم
  ابخو یهست یوقت  ریکرده بود! در طول مس افتیافتاد که از ستاد در یعکس  ادی خلوت! به  یجاده ا
. اوهم عکس و  ارسال کرده بود   یسرهنگ محسن یمحل مورد نظر را برا شنی باال لوک سکیبود با ر
  اتیعمل  یکند و ط  سکیر نباریا  سی بود که پل نیبه شجاع داده بود. قرار بر ا ز، یناچ  ،هرچندیاطالعات
 . کند؟ی را قاچاق م  یز یچه چ قایدق س،ید اوتبفهمند بان  ،یضربت

به خواب نرفته بود. هرچند تنها دو    قیعم نقدریچشمانش را مالش داد. مدت ها بود که ا شجاع
داده بود   ادیکرد! سازمان به او  یهشت ساعته اش را نم  ی ساعت بود. که البته آن هم جبران رانندگ

 بخوابد!   ار،یکه هوش

 کنم.  دارتیب خواستمیاالن م نیهم -

تکان   ی. دوباره کم ردیاطرافش بگ یبود که باعث شد شجاع، چشمانش را از منظره  یهست یصدا
 خورد. گفت 

 چقدر گرمه!  -
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  زیر یبود. و البته دانه ها شیچشم ها یرو  یآفتاب نکی. عنگاه کرد  یو به هست دیکامال چرخ  سپس
پارس،    نیماش نیو کولر روشن ا یدود یها شهیش  ی. حتشدیم دهیاش د قهیکه کنار شق یعرق
 گفت  یرا پاسخگو باشد. هست  نجایا یگرما توانستینم

 !میریجهنم م نیاز ا یزود خورهی. االن معامله جوش مشمیآره دارم خفه م -

 ی. هستشدندیم دهید یکوچک یداغ، سراب ها یآسفالت ها ینگاهش را به جاده داد. رو شجاع
را از خودش    دشیسف شرتیشد. شجاع ت دایپ ونیکوچک جاده راهم رد کرد و از دور، چهار کام چیپ

بار   یشدند. و شجاع برا ادهیرا پارک کرد و هر دو پ نیماش یعرق کرده بود. هست یفاصله داد. حساب 
جعبه   در تکاپو بودند و تند تند یاست. افراد دهیپوش  نی خودش را لعنت کرد که چرا شلوار ج هزارم
 خواستندی . مشخص بود که مدادندیانتقال م گرید ونی به سه کام ون،یکام کی را از داخل  یفلز  یها

  یلیخ   سیجا ساز کنند. اوت   ون،یسه کام  یبار اصل ان یکنند و م  میمحموله را به سه قسمت تقس 
 دادند. یسالم م یبه هست ادیمحموله بودند، با احترام ز  ییکه درحال جابه جا یی محتاط بود. کارگرها

 سالم خانم! -

ها   ونیآنجاست. با فاصله کنار کام یشدند که معلوم بود همه کاره   کینزد یبه پسر   یو هست شجاع
و اطرافش را نگاه   ستادیتر شد و شجاع همانجا ا کینزد یبود. هست شیجلو  یبود و موتور  ستادهیا

 یر خوزستان مستقر شده بودند. هنذف  سیپل  یروهای ن ،یسرهنگ محسن  یبه گفته  که  ییکرد. تپه ها
  اتیفرمانده عمل یخش خش کرد و او توانست صدا یرا که در گوشش گذاشته بود، کم  یکوچک اریبس

  کردندیها فکر م  سیپل ی. البته همه دادیرا به شجاع گزارش م روهای ن قیدق تی را بشنود. داشت موقع 
را به  یاد یاطالعات ز نیهم یپرونده باز شده! برا  نی به ا شیپزشک ساده است که پا کیشجاع 

  یشد. الغر اندام بود و قد بلند ک یتند و محکم به پسر نزد یبا قدم ها یدادند. هست یدستش نم
داشت.   ی رنگ  یدرشت عسل  یداشت. آفتاب داغ، پوست صورتش را سوزانده بود. و البته چشم ها

  شیزانو یموتور گذاشت! آرنج دستش را رو یراستش را بلند کرد و رو یو پا   شد کینزد یهست
 و گفت  تگذاش

 . نقد!یر ی گیآخر حرکت کرد پولو م ونیکام  یوقت -

پسر هستند، به طرف او جلب شد.  یکه معلوم بود از دار و دسته  یافراد ،ی محکم هست یصدا با
 خم شد و گفت  یپسر به طرف هست 
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 جادوگر؟!  -

 .خودمم -

 انداخت.  ینه چندان پاک به تن  هست یو نگاه  دیخند پسر

  یپر  دی! لقب تو بایبرف   دیسف ینامادر  یها هیتو ما یز یچ هی! ییزی چ یعجوزه ا هی میبابا ما فکر کرد -
 ها بود! هیما نیتو ا یز ی چ ،یفرشته ا ،ییایدر

 که در سمت چپش بودند برگرداند.  ییها ونیکرد و نگاهش را به کام یظیاخم غل یهست

را    اتی وقت تلف کند تا افرادش بتوانند عمل  یبه شجاع گفته بود کم ات،یعمل یفرمانده   گریطرف د از
 اول حرکت کرده بود!  ونی کام یپر شده بودند و حت  بای ها تقر ونیشروع کنند. چون که کام

زده بود در دست  رونیرا که از شالش ب  شیاز موها یخم شد و طره ا یبه طرف هست شتریب  پسر
از فرصت   د،یاتفاق را د نیبه پسر زد. شجاع که ا یو تشر  د یبا شدت سرش را پس کش  یگرفت. هست

  یکه باعث شد رو دیبه صورت پسر کوب یمشت یشد. بعد به طور ناگهان  کیاستفاده کرد و به پسر نزد
بلند شد   ن یزم  یآن دو جلب شد. پسر از رو یکه آنجا بودند به دعوا یپخش شود! توجه افراد نیمز

 !کردندیم  یشدند و به هم فحاش   زیبرد. باهم گالو ورشی و به طرف شجاع 

 ...! رتیغ یب یفالن فالن شده  ؟یشی! مزاحم مزی همه چ یب یکه ی مرت -

. عالوه بر  کرد ی آنها نگاه م یساکت و خونسرد به دعوا ی. از آن طرف هست گرفتیداشت شدت م دعوا
نازگل که قطع شد، به  یکرد. صدا  ینازگل گوش م  یکه در گوشش با دقت به حرف ها یبا هنذفر  آن،
 بود گفت   سیاوت یو از نوچه ها ستاده،ی که آن طرف تر ا یمرد

 ! زود باش. اری هست بردار ب فیک هی نیصندوق ماش  یبرو تو -

 به حرکت افتاده بود.  یسوم نگاه کرد که به تازگ  ونیبه کام یهست

 یرا از دست مرد گرفت و آن را تو  فیکنارش قرار گرفت. ک یسامسونت مشک فیهم مرد، با ک  بعد
شجاع و پسر هنوز هم تمام   یکه طرف معامله بود پرتاب کرد. دعوا یاز نفرات همان پسر  یکیهوا به 

 نیا اکرد! ب ییهوا کی شل کی و  دیکش رونیرا از کمرش ب  اشیناچارا رولور نقره ا ینشده بود! هست
  دیسف راهنی پ یشد و گوشه   کینزد ینگاه کرد. هست یو به هست دیکار شجاع دست از دعوا کش
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  شینگفت و در عوض به سرعت قدم ها یز ی. شجاع چ دیشجاع را گرفت و به دنبال خودش کش
. همان راننده نشست   یکمک راننده جا گرفت و شجاع هم به سرعت در جا یدر صندل  یافزود. هست

 دیکش  ادیشده بود، فر زیبا او گالو جاعکه ش یپسر 

 شه؟ یم یپول ما چ ن؟یکنی کجا فرار م یه -

 را در دست داشت اشاره کرد.  فیکه ک یاورد و به مرد رونیب شهی سرش را از ش  یهست

 !عیبرو شجاع زود باش! سر -

دست   نیدعوا در آمده بود و صد درصد ب نیاش ح  یگوش داد. هنذفر  یارا به حرف هستناچ شجاع
. به سرعتش افزود و از  شود  اتیهنوز نتوانسته وارد عمل میکه ت  دانستیو پاها شکسته بود. فقط م

  جلب یاز آنجا شروع شود را نگاه کرد. بعد حواسش به طرف هست اتیکه قرار بود عمل یمکان نه،ییآ
 . گشتیم یز یدنبال چ ن،یشد که در داشبورد ماش 

 کردم.  داشیآهان! پ -

 قرمز رنگ.  یکوچک بود. با تک دکمه ا یموت یر

 ؟ یکرد دایپ ویچ -

 یاز نوع خباثت! بعد انگشت شصتش را رو یبه چشمان شجاع نگاه کرد و لبخند زد. لبخند یهست
ها مستقر شده   سی پل یی جلوتر از جا ید! کمرخ دا بی مه یدکمه قرار داد و همزمان از دور، انفجار 

 داشت خودش را کنترل کند گفت  یکه سع  یبودند! شجاع درحال 

 ! ممکنه هنوزم اونجا باشن!؟یکارو کرد نیچرا ا -

 را باال انداخت.   شیشانه ها یهست

 اونجا بودن!  سای. پلستنینچ! ن -

 داد زد شجاع

 ؟ یدونی ! تو از کجا م؟یییچ -
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 گفت  الیخ یب یهست

 ! گهید گهید -

 زنگ خورد و تماس را وصل کرد یهست یگوش

 نازگل!...باشه...ممنون! شنومیم -

 تماس گرفت.  یگر یشده بود قطع کرد و با شخص د قهیدق کی را که کمتر از   تماس

رو عوض کنن. پالکاشونم   ونایبهت! به راننده ها بگو رو پوش کام گمیم یچ نی الو...بب -
اونوقت   وفتهیمن ب یبارها یخش رو  هی هینه تو! فقط کاف دمیمنم که دستور م نجای!.....انطوریهم
 ! یطرف   یبا ک  یفهمیم

مسافت   راند،ی را م نیکه شجاع ماش   ییباال  اری تلفن را قطع کرد. با سرعت بس ی خداحافظ  یهم ب بعد
 را گذرانده بودند. یادیز

 گرما...  نیتو ا خوادیسرعتو نداره! منم واقعا دلم نم نهمهیپژو سادست! تحمل ا هی نیا یه -

 دیداد کش شجاع

 مخمه!  ی! خفه شو! صدات رویخفه شو هست -

 

 

خودش را خودش را   عیتکان دهد! اما سر یرا در صندل  یشجاع آنقدر بلند بود که هست ادیفر یصدا
 جمع کرد و گفت 

 !؟یکن یم  یخورده چرا سر من خال   یکی ت معلوم هس چته؟ اعصابت از دس -

 بلندتر از قبل داد زد شجاع

 ؟ یدینحستو ببر فهم ی گفتم خفه شو! صدا -
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! دییگرایم یمتعجب شد. رگ گردن شجاع ورم کرده بود و پوست روشنش به سرخ  یکم یهست
. شده بود دیفرمان آنقدر فشرده بود که سف یبود. دستش را رو ختهیآشفته و به هم ر شیموها
 سکوت شد   یق یپس از دقا یهست

 نه؟  یناراحت سایآها! بخاطر پل  -

 نداد. ینگاهش را هم به هست یفقط سکوت کرد. حت شجاع

 تمسخر گفت  یبا کم  یهست

 وااااااو! دکتر دلرحم ناراحت شدن! -

 د یکش ادی فر شجاع

! چون من قسم خوردم جون آدما رو نجات بدم نه  ستنیوآرررره! ناراحت شدم چون همه مث تو ن-
 ! ستمیصفت ن وونیهمدست کشتنشون بشم! چون ح

 داد زد یعصب  یهست

 ! میکنی نم یخاله باز  یدونستی کار! تو که م نیتو ا یاومد  یپس غلط کرد -

 گفت  ی بلندتر از هست  شجاع

  یقراره به کس کردم ی فکر مکه جون آدما رو نجات بدن! من  خوانی! دکتر منیخوای دکتر م  نیشما گفت -
 نباشه!  یاگه آدم درست یکمک کنم؛ حت 

 گفت  یهست

 خوش تر! یخوش نبود یکه هست! بود  هیزیچ -

شد.   ادهیپ  یحرف چیه  یو ب دیرا کش  یزد. ترمز دست یرا با سرعت کنار  نیحرف، شجاع ماش نیا با
بود،  دهیآسمان رس ی انهیکه به م  یدیآسفالت داغ و خورش یاز جاده، رو یبعد هم در امتداد گوشه ا

 شروع به حرکت کرد. 
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 ادهیپ نکهیلب زمزمه کرد و بدون ا ری ز یشد. بعد هم لعنت رهی همانطور در به رفتن شجاع خ یهست
خودش را به شجاع رساند.   یرا روشن کرد و با سرعت آرام  نیراننده نشست. ماش   یشود، در صندل
را کم کرد و    نیسرعت ماش ی. هست داشتیبود و محکم قدم بر م رهی خ شی وبه روشجاع تنها به ر

 . دیکش نییکمک راننده را پا یشهیش

 شجاع سوار شو! -

 نگاهش هم نکرد!   یحت شجاع

 .گمیالوووو! با تواما! سوار شو م -

 ی برا یسوژه ا  ،یادیمدت ز یشک برا یب  دیدیآنها را م یبوق گذاشت. اگر کس  ی هم دستش را رو بعد
  یرا رو گاز گذاشت و کم شیپا  یعصب  ی! هستشوندیدخترها مزاحم پسرها م  دایخنده داشت. جد

رنگ محبوبش را   ی( خاکستر ر یشد و رولور)هفت ت  ادهی پ نی جلو تر از شجاع پارک کرد. سپس از ماش
 به سمت شجاع گرفت. 

 ! کنمی م کیشل  یاگه سوار نش شمارمیتا سه م -

و  ستادهی ا شیده متر روبه رو یکه با فاصله  یایبود. انگار هست رهی خ شی ه روتنها به روب شجاع
 !دیدیبود را نم دهیاسلحه کش

 ...دو...کی-

کرد.   ییهوا کی دو شل یسه را گفت و عصب ی. شماره گذاشتیم یادیزمان ز  شیشمارش ها انیم
اسلحه را پشت   ی. حاال فاصله شان کم شده بود. هستباعث شد شجاع به او نگاه کند   کیشل یصدا

 شد. دست شجاع را محکم گرفت و گفت  کیکمرش گذاشت و به شجاع نزد

 ! یاز تشنگ رمی میسوار شو بخدا دارم م ایباشه قبول من تند رفتم! ب -

دست   ،یدست راست هست  گرفت و به دستانشان داد. یحسش را از چشمان هست ینگاه ب  شجاع
دستش را شل کند.  یشجاع باعث شد هست رهی چپ شجاع را محکم نگاه داشته بود. نگاه خ

را محکم فشار داد. سپس او را به    یکامال آن را رها کند که شجاع نگذاشت و دست هست خواستیم
دست   نی مقابلشان بود. کنار ماش یکم  یرفت که با فاصله  نی طرف ماش  هو ب  دیدنبال خود کش
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بود   دهیساعت بود که تنها دو ساعت خواب نیکمک راننده نشست. چند  یرا رها کرد و در صندل یهست
 مداوم داشت! یو عالوه بر آن، هشت ساعت رانندگ

شد. شجاع    ادهیپارک کرد و پ  گاهی را در جا نی ماش ی. هستدندیرس ین یبود که به پمپ بنز کیتار هوا
 گفت   یکلمه هم صحبت نکرده بود. هست کی یشجاع حت  ریهم به دنبالش. در تمام طول مس

 !گهید زدمیخودم م یشد ادهی چرا پ -

 محکم گفت  ییتر شد و کنار سرش با صدا کیبه او نزد شجاع

 !زنمیم ن یهست. برو خودم بنز یبهداشت  سی سمت چپ سرو -

رفت و شجاع   یبهداشت   سیداشت. به طرف سرو یرا در پ  یهست زی دو جمله، نگاه تشکر برانگ نیهم
  یر یبرد تا افراد پشت سرش هم بتوانند سوخت گ رونی را ب  نیرا پر کرد. سپس ماش  نیهم باک ماش

  خی: ل یبود از قب ییکنار دّکه نوشته ها یمقواها یکوچک قرار داشت. رو یادّکه  نیکنند. کنار پمپ بنز
 ه و... جوش...قهو..آب. باشدیموجود م

  ونیزیدر تلو  شکاند،یکه تخمه م یجوان درحال  یشد و به طرف دّکه رفت. مرد  ادهیپ  نیاز ماش  شجاع
 . دیدیفوتبال را م یکوچک درون دّکه اش، باز 

 . دیخسته نباش -

 گرفت  ونیزی سرش را از تلو مرد

 ؟ یخوایم یبفرما چ . یمونده نباش -

 دوتا قهوه لطفا.  -

 بود.  دیمف  یرانندگ  ریدر طول مس شانی دار یب  یبرا قهوه

بود. شجاع   ونیزیچشمش هم به تلو کیشد.  یکوچک کاغذ یها وانیقهوه در ل ختنیمشغول ر مرد
کرد که  یکردن نقشه ا یرا هم برداشت. بعدهم شروع به عمل  کیمقابلش دو عدد ک یاز جعبه ها

 دّکه بود! نیهدفش از آمدن به ا



 س یاوت

257 
 

 ضهیاز تلفن شما استفاده کنم؟ مامانم قلبش مر شهی . مدهیآنتن نم نجایا می آقا من گوش دیببخش -
 نگران شده. یلیاالن خ

 کوچک گذاشت و درحال ورانداز کردن شجاع گفت  شخوانیپ یقهوه را رو وانیدو ل مرد

 ؟ یایاز کجا م -

 تهران. -

مد که گزارشگر آ یساده اش را به دست شجاع داد. همزمان صدا یسرش را تکان داد و گوش مرد
 گل خورده است.  میت  کی کرد،یاعالم م

 نون!  فیکردنه؟ ح یباز  نمیسگ تو روحتون! ا  یا   -

را   یخود سرهنگ محسن یو حواسش به شجاع نبود. شجاع خواست شماره  زدی همانطور غر م مرد
  س،یشد. با لو رفتن امروز پل مانی هم فکر کرد و بازهم پش یشد! به سرهنگ احمد مانی اما پش ردیبگ
که مدت ها بود در وجودش   ی! شکشدیم  شتریش نسبت به بودن جاسوس در اداره بر لحظه شکّ ه

کارن   یوجود داشت که به آنها اطالعات بدهد و نه حت یی دایپارم ای ما ینه ن گری بود! حاال د ردهرخنه ک 
احساس   نقدریعمر خدمت ده ساله اش، ا نیوقت در ا چیاش بود! ه یفرد زندگ نیکه معتمد تر

را   کیپول قهوه و ک یداشت که باعث شد تلفن  مرد، به عالوه  یب یعج  یاعتماد ینکرده بود! ب  ییتنها
 بگذارد.  شخوانیپ یرو

 ممنون داداش دستت درد نکنه!  -

 ینه، سرش را تکان داد و تنها به پول ها ایگرفته است   یکه اصال متوجه نشده بود شجاع تماس مرد
 نگاه کرد. شخوانیپ یرو

 ! یاضاف گذاشت -

 گرفت و گفت  گرشیها را در دست د کیباال، و ک یدست، هرچند با سخت کی قهوه ها را در  شجاع

 شماره هم حذف کردم.  یبمونه برا پول تلفن! راست -

 . گهیتلفن بود د هی خواستینم-
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 حق گردنم باشه! خوامینه نم -

 اهلل برکت! برو خدانگهدارت.  -

تر که   کی داده بود. نزد هیتک نی به ماش  یرفت. هست  نشی سرش را تکان داد و به طرف ماش شجاع
 . دیصورتش د  یشد قطرات آب را رو

 ؟ یچرا سوار نشد -

 گرمه! یلیهوا بخورم. هرچند خ  کمیخواستم -

 بود. بد گرما  شهیهم یزد. هست  یلبخند مچهین شجاع

 رو بخور.  نایا ایب -

 و قهوه اش را گرفت.  کی کرد و ک یتشکر 

 کوچه انداخت.  یمدل باال نیبه چند ماش  یرا سر کوچه پارک کرد و نگاه   نیماش یهست

 شماها.   نیرو باش! بابا چقدر خفن  نایاووووو. ماش  -

 شان بود.نگاهش به در خانه  شجاع

 ! ن؟یکن ی م یچراغ خاموش زندگ یشما چ  -

 ه را با طعنه گفت. جمل نیا

 !رفتیشان رژه مبود که مقابل در خانه  یحواسش به شخص  یهمه  شجاع

ثوابشم  هیری به دوتا خ مید یم م،یکن  نیماش هیخرج  میرو که بخوا یبابام معتقده پول  ینه. ول -
 !دهیمون رو منه چندان مدل باال کفاف  نی ماش هی. شترهیب

 اش آگاه شود.  هیپورشه اش هد  نیاز وجود ماش یهست خواستیشجاع هرگز نم البته

 سرش را تکان داد.  یهست

 . نمیبار باباتو بب  هی دیمن حتما با -
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 به همان شخص گفت.  رهی خ شجاع

 !حاال هروقت شد باشه. خدافظ -

 آرام گفت.  یهست

 ...خدافظ. یکن ی نگام نم  ادی بدم م -

 شان با سرعت رفت. در خانه ی. راهش را تا جلودیرا نشن  یآخر هست یاصال جمله  شجاع

  یدر تنش چروک شده بود و شلوار مشک یسرمه ا راهنی درخانه شان نگاه کرد. پ یمرد آشفته جلو به
 هم بود.  در  یهم حساب شی نداشت. موها  یاش وضع مناسب

 حسام؟! -

  ریبود. ز شهیمرد آشفته، همان حسام مرتب هم نیشد. ا لیتبد نیقیبرگشت و شک شجاع به  مرد
 بود.  دهیچشمانش گود افتاده بود و پوست صورتش رنگ پر

 شجاع!  یچه خوب شد که اومد یوا -

 متعجب گفت  شجاع

 داخل؟ یر ی ساعت چهار صبحه! چرا نم ؟یمرد حساب  هیچه وضع نیا -

  نشیاسکر ی رو  《میمش  یآبج》شجاع زنگ خورد و نام   یخواست جوابش را بدهد که گوش   حسام
از بابت آن نگران بود، به سرش آمده است.  شهیکه هم یز ی نقش بست. و شجاع احساس کرد چ

 و حسام...!  میشم یو اخالق یاختالف رفتار 

 به حسام گفت و تلفنش را جواب داد   یدیببخش

 !م؟یجانم شم -

 داخل! ایتورو خدا ب نستایاون وا شی داخل! پ  ایشجاع ب  -

 و آرام گفت  دیچرخ شجاع
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 که دم در بذارمش! شهینم -

 د یکش غیج  میشم

 داخل!  ای فقط خودت ب گمیشجاع م -

 است. دهیاتاقش آن دو را د یاز پنجره  میشم  دیتماس قطع شد. شجاع فهم  و

که نگاهش به حسام افتاد،  نی سرهم کند تا حسام ناراحت نشود. اما هم یز یو خواست چ  برگشت
مانع ورودش به خانه شده است. حسام سرش را تکان    م،یکه شم ستین  یبار   نیاول  نیمطمئن شد ا

 داد. شجاع آرام گفت 

 ؟یینجا یا یبرو خونه. از ک  -

 . تو برو راحت باش. نیداخل ماش رمیاونجاس بعدا م نی...ماشخوادینم -

خانه گذشت و بعد از آن وارد   اطی باز کرد. از ح دیو در خانه را با کل د؛یآرام زمزمه کرد ببخش شجاع
خواب  شانی مبل ها نشسته بودند. وضعشان آشفته بود. چشم ها یو مادرش رو  ایخانه شد. خاله ثر

  یلیدر خانه خ  ایمبل سه نفره خوابش برده بود. بعد از رفتن کارن، ثر یرو  رضا،پدرش،ی! علزدی را جار م
  ییتنها توانستیبودن او در ساعت چهار صبح، نم  شکی. اما ب گذراندیم  نجایتنها بود و اکثر وقتش را ا

 اش باشد.

 سالم. -

 آشفته گفت  یمهر 

 ! یسالم مادر. خوش اومد -

 هم مهربان گفت  ایثر

 . یسالم خاله جان. خسته نباش  -

 : دیکرد و پرس یسرسر  یتشکر  شجاع

 داخل؟  ادیحسام ب  ذارهینم  میشده؟ چرا شم یمامان چ -
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 ت از جا برخاست و آشفته گف  یمهر 

. بعدشم نی اومد خونه. گفت اگه حسام اومد درو باز نکن هیامروز صبح برداشت با گر دونمیچم -
 هم نخورده. یچ یکرده! ه یخودشو تو اتاقش زندان 

 متفکر گفت  یبا چهره ا شجاع

 . کنمیمن باهاش صحبت م نی باشه شمه آروم باش -

  نیو رفتنش از ا میبعد از ازدواج شم  ی. مادرش حتستادیا میها را باال رفت و مقابل در اتاق شم پله
را چرخاند. در قفل بود. که البته  رهیخانه، اتاقش را به هم نزده بود. چند ضربه به در زد و سپس دستگ

 . دانستیاز قبل هم م

 ؟ یکنیدرو باز م  یجان؟ آبج  میشم -

 بلند شد  میشم ی ه یخش دار از گر یصدا

 نه! -

 گفت  یعصب یبا تنش گذرانده بود، کم یکه امروزش را بقدر کاف  شجاع

 جون سر و کله زدن با تورو ندارم! گهیدرو باز کن! باور کن د میشم -

باز نکرده بود اما  چکسی ه یبرادرش ضعف رفت. در را رو یصدا یخستگ یدلش برا میشم
 تختش نشست.  یدر را باز کرد و بعد هم رو شجاع چقدر خسته است. بلند شد،  دانستیم

بلند و فر خورده   یرا جمع کرده. موها شیکه زانوها دیرا د میزد و وارد شد. شم  یلبخند کوچک شجاع
روشن در آمده بود، صورت خسته اش را قاب گرفته بود.  یاش، که بعد از ازدواج به رنگ قهوه ا

  یرنگ روغن   یشدند. نقاش رهیمقابلشان خ واریتختش نشست. هر دو به د یشد و رو  کشی شجاع نزد
نگفت.   یز ی. شجاع چ دادینشان م یرا درون گندمزار، در حال باز  یبود، کودکان   میکه اثر خود  شم

 گفت  میسکوت، شم یقی. پس از دقاخودش درد و دل کند میمنتظر ماند تا شم 

 جدا بشم.  خوامیم -

 در چشمان او کرد.  رهیرا خ  شی فقط چشم ها شجاع
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 .کردم ی با حسام ازدواج م  دینبا  ؛یگفتیراست م -

 اش داد.  یو نگاهش را به قاب نقاش  دیکش یق ی. نفس عمکردیم ت یرا اذ میشجاع، شم ی رهی خ نگاه

باران، باردار شد. خب من و حسام   نکهی. تا ادمیترسی م یخب از باردار  یمن عاشق بچه هام. ول -
  یبودم. ول  می. اولش نگران آموزشگاه و گالرمیبچه دار ش   میگرفت میتصم میدیباران و محمد رو د یوقت

 شده اما بارداره... لی خب بارانم وک

 مشغول شد. شرمزده گفت  شی با ناخن هاانداخت و  ری سرش را ز دیحرفش که رس ینجایا به

  یحسام مشکل م؛یداد شیدکتر. آزما  می. حسام گفت برشمیبچه دار نم میدید  یمدت هیخب بعد از  -
 نداره! مشکل از منه... 

 دیبار زبانش را چرخاند و پرس  نیاول یبرا شجاع

 گفت؟  یدکتر چ  -

 گفت احتمالش کمه!  ی. ولدمیازش نفهم یچیکه من ه ز یچ  یگفت امکان بچه دار شدن هست...کل -

 !دیترک  میشم بغض

 ... رمیحقو ازش بگ نیا تونمیشجاع منم دوس دارم مادر بشم!...هق.. حسام عاشق بچه هاس! نم -

 !دی کوب میسر شم  ینگاه کرد. سپس دستش را بلند کرد و محکم رو میبه شم یبا خستگ شجاع

 حد!  نینه تا ا ی ول  یخنگ دونستمیم -

 . ستیبند آمد و با تعجب برادرش را نگر  میشم هیگر

.  ساده ی! از صبح تا االن دم در وایر ی گیم میاون بنده خدا تصم یجا یکن یم خودید آخه اسکول! تو ب  -
 کنه؟ ی انتخاب م ویتو و پدر شدن چ  نیکه ب یدیمعلومه که دوست داره! بعدش تو از خودش پرس

 نه تکان داد. یسرش را به معن میشم

نکرده   یبچه دار شدن هست. بعدش اگه خدا یروش برا کیبگو نه! اوال هزار و  یخنگ  گمیخب م -
که من  ی اون بدبخت  ی! ولیر یبگ  میحسام تصم  یجا ی عنوان حق ندار  چیتو به ه د،یبچه دارم نشد
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خوشحالم که برخالف حرفم باهاش ازدواج   یل ین من خ...در ضمکنهی ولت نم  ایراحت نیبه هم دم،ید
 خوبه! یل ی. حسام خیدکر

کرد را،   قیتزر میکه به جان شم یآرامش یروانشناس نبود که بتواند خوب صحبت کند. ول  شجاع
 و گفت  دیخند  می. شمتوانستینم یگر یکس د چیمطمئنا ه

 خونه؟ میبر ای داخل؟  ادیاالن برم صداش کنم ب -

 زد و گفت  میبه سر شم  یدوباره ضربه ا شجاع

 بهت بگم؟  دیمن با نمیشه قدرتو بدونه! ا  تیاذ کمیولش کن بذار امشب  -

 یو مهر  ایو ثر  دیچ یخنده شان در خانه پ ی. صدادیهم خند میخنده زد. شم ریبلند ز  یبا صدا بعدش
 روبه راه شده است.  زی همه چ دندیفهم

 وار گفت  طنتی ش میشم

. مگه دوننیرو نم  نای! اصوال مردا ایرو بلد نبود زایچ نیقا شجاع! خوشم باشه! تو که اخوشم باشه آ -
 ؟ی. دختر دور و برت دار نمی خانم نشونشون بده! راستشو بگو بب هی نکهیا

 شد.  رهی گذاشت و به سقف خ میشم یپاها ی. سرش را رودیخند شجاع

 شجاع برد و آرام گفت  یموها یدستش را ال میشم

 دلت رفته. نه؟ -

 گفت  یجد شجاع

 اد؟ یبه من م -

 .یخود دار  یجا گهیکارن هم عاشق شد تو که د ی! حت؟یمگه تو قلب ندار  اد؟یآره چرا ن  -

 ادامه داد  مینگفت. شم یز یچ شجاع

 ؟یفکر کرد یبه ک یعاشق شد دمیازت پرس یوقت -
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 به سقف گفت  رهی خ شجاع

 داره؟  یچه فرق -

 شجاع را کنار زد و گفت  یشانی لخت پ یموها میمش

 .یکه دوسش دار  هیکه به ذهنت اومد، همون  ینفر  نیاول -

 برداشت. شوخ گفت  میشم یپاها یبا تمام قدرت افکارش را کنار زد و سرش را از رو شجاع

  تویمثال مشک یو پز موها یخوندیحافظو م یکه از صبح تا شب شعرا ینبود ی جغله تو همون نمیبب  -
 که! یرنگشو عوض کرد یتا شوهر کرد نی بب ؟یدادیبه من م

  استینکرد. برعکس از س غی ج غی ج شهیبرادرش لبخند زد و برخالف هم یبه لحن پر از خنده  میشم
 زنانه اش استفاده کرد تا از زبان برادرش حرف بکشد.  یها

 بودن؟  ینگنبودن پس چه ر یاگه موهام مشک وونهید  ؟یمثال مشک یموها -

 !ادیبه حساب نم یبازم مشک   یزغال بودن ول هیسوخته بودن شب نقدریسوخته! اصال ا یقهوه ا -

 د یشده پرس ز ی ر یبا چشم ها میشم

نظرت   ی ! اونطور یباش دهیمنو د یتر از موها رهیت یموها نکهی! مگه ایزدی حرفو نم  نیقبال که ا -
 عوض شده. 

ها، دستش را درون شکم  وانهیکه مثل د یرا کنار زد. همان روز  یهست دنیبار د  نیاول ریتصو شجاع
  اریدعوا کرده بود. لبخند بس ی بخاطر نداشتن روسر   یعیفرو برده بود. چقدر هم با خانم شف ماریب

 دور نماند!   میلبش نقش بست. که از چشم شم یرو  یکوچک

 !هینفر هست! تازه موهاشم مشک هیگفتم  یدیبال د یآ -

که غصه اش را  می. شمدیسرش کوب  یرا برداشت و تو می تخت شم  یرو یو بالش صورت  دیچرخ شجاع
 فراموش کرده بود گفت 

 ... نتی گر ز دست زلف مشک -
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اتاق را پر کرده بود.  م،یشم یخنده  ی. صدادیکوب میشم  یدر بازو یشتر یبالش را با قدرت ب شجاع
  یجادوگر، همان هست دیکه فهم یروز  ی. خاطره دیتخت دراز کش یشجاع اما خسته و کوفته کامال رو

. بود را از سرش برداشته   یمنیشده بود و کاله ا  ریبود که با او درگ یسوارکار  نیزم یاست. تو
بمب، و احتماال   موتین رامروز و فشرد ریخواست لبخند بزند اما تصو اش.  یمشک یموهابازهم 

 اش نقش بست.  یشان یپ یرو یظ یذهنش را چنان برآشفت که اخم غل گناه،یب  سیکشتن چند پل

 هم بلند شد و به طرف در رفت.  در

 گمیم زنمیم...نگران حسامم نباش زنگ میکنیبعدا صحبت م  خوابمیم رمیم .می خستم شم یل یمن خ -
 بره خونه.

در انجامش    اریگرفته بود که بس  یم یرفت. تصم شنیرا کنار گذاشت و به طرف است  مارشیب  ی پرونده
که با   یجعبه ها و البته فاکتور  ی گرفتن محموله رفته بود، رو لیتحو یبرا یبا هست یمردد بود. وقت

دور از    یز ی بار آن محموله ها، دارو، بوده است! چ دادیاز کارگرها گرفته بود، نشان م یکی از  یز یت
  زی چ یاست و بار اصل  یرد گم کن  کیفقط  نیکه ا شدیحدس هم زده م نیتظار همه. اما اان
خاص است. و البته به   مارانیب یبرا  دانست یبود. م دهیرا شن  شی از داروها یی. نام چند تا ستیگر ید

  ادیکه بود، تعداد تنوع داروها در محموله ز یگر ید یقابل مالحضه  زی. چشودیم  دایدر کشور پ یسخت
سوال کند.  مارستانیداشت تا از شخص مورد اعتمادش در ب مینوع دارو کم! تصم کیبود اما تعداد 

هم  سی به پل یکه حت  طیشرا  نیخصوصا در ا .شدیمطمئن م  دیاما با دانستیالبته که خودش م
بلند شد و به طرف بخش مغز و اعصاب   ادیز  ساکت و آرام بود. با شک یاعتماد نداشت! بخش جراح 

 !یدینفر بود. آراد سع کیتنها  مارستانیدوستش در ب  نی رفت. مورد اعتماد تر

کرد.  دایپ مارانیاز ب یکیجست و جو، آراد را کنار تخت  یبا کم  بخش مغز و اعصاب شد. وارد
 شد  کشینزد

 !یدیسالم جناب سع -

 برگشت و با تعجب نگاهش کرد.  آراد

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایاععع! سالم شجاع! ا -

 ! ؟یببر  ضیف دنمیبد کردم اومدم از د -
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 . آراد با خنده گفت دیهم خند بعد

 .دینه قربان! قدم رنجه فرمود -

 که خوش و بش کردند، شجاع گفت  یکم

 ؟ ی کمکم کن شهیچن تا سوال داشتم. م هی  نایآراد؛ جدا از ا گمیم -

 د یبازهم خند آراد

 . دمیانجام م  ادیاز دستم بر ب  ی!...آره حتما اگه کمکیاینم ی گفتم تو الک یدید -

 آورد و کف دست آراد، نام چند دارو را نوشت.  رونی ب بشیج یاز تو  یخودکار  شجاع

آمارهم از   ه ی شن؟یاستفاده م ییمارایدارن و واسه چه ب  یچه کاربرد ن؟یچ یداروها نایا ینی بب شهیم-
 .ر ی دارن برام بگ ازیداروها ن نیکه به ا ییمارایب

و   ستی تو قرن ب می. البته داخل گوگلم پره! داریانجام بد یخودت بتون  کنمی خب فکر م  یباشه ول -
 ! کنمای م یزندگ  کی

 سرش را تکان داد و گفت  شجاع

 ! گهید داعتماد کر شهیمطمئن بشم. البته به گولگم نم خوامیم  یول دونمیآره م -

تا   روزیبود. از ساعت پنج صبح د دهیدر کل دو ساعت خواب  یعنیبود.  فتیساعت هفت صبح ش تا
  فتی و چهار ساعت تمام. دو ش ست یامروز ساعت هفت صبح! ب نیبود تا هم فتیهفت. بعدش ش 

جور    شهیاز دوستانش که هم  یکی  یبرسد و عالوه بر آن، به جا مارانشیبود تا به ب ستادهیاضافه ا
  نی. اما با اشدیبود. چشمانش از زور خواب باز نم ستادهیا فتی ش  د،یکشیشجاع را م یها یمرخص

. از آسانسور  ستادیا یتجار  ی ساختمان یبود. روبه رو یگر یخانه، مکان د ی حال مقصدش به جا
ساختمان بودند،   نیکه در ا یادهفتم رساند. هنوز زود بود که افر یاستفاده کرد و خودش را به طبقه 

خفه کننده، ساختمان را فرا گرفته بود.  یسکوت  نیهم ی. برابرسانند  شانیرا به شرکت ها شانخود
به در زد. تنها سکوت جوابش   ی در پ یپ یاز باز شدن در، چند ضربه  دی. ناامستادیا یدر  یروبه رو
 بود...
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که با تعجب او   دیرا د یدر باز شد. شجاع برگشت و دختر جوان  ،یناباور   نیبرگردد که در ع  خواستیم
دختر را به  یاما چهره  گذشتی م یادی بود مدت ز  نجایکه ا یبار  نی. هرچند از آخرتینگرس یرا م

 اورا به جا آورده بود. مقنعه اش را با وسواس مرتب کرد.  زی خاطر آورد. و قطعا دختر ن

 داخل. دییسالم. بفرما  -

 ا تکان داد و آرام، سالم را زمزمه کرد.سرش ر شجاع

رنگ نشست. دختر هم   یبادمجان  یمبل سه نفره  یدر کنار رفت و شجاع وارد شد. رو یاز جلو دختر
 .ستادیا زشی م شتیپ

 ان؟یم  یک دیجاو یآقا -

 به ساعت کرد.  ینگاه دختر

 . نجانیا گهیساعت د می ربع، ن هیحدودا  .انیم  یزودتر از ساعت کار  -

شرکت عموکاوه،پدر    نجایداد و چشمانش را بست. ا هیمبل تک یکرد وسرش را به پشت یتشکر  شجاع
 کارن، بود. شرکت واردات و صادرات دارو. بالفاصله چشمش گرم شد. 

عمو   یآشنا یگذشته بود. صدا قهی تنها ده دق چشمانش را گشود و نگاهش به ساعت افتاد.  ییصدا با
 آمد  یکاوه م

 ... ؟یدیخواب  نجایچرا ا  ؟یکن ی م کاری چ نجایشجاع؟ عمو جان ا -

 هم در اتاق کار عموکاوه نشسته بودند. یرو روبه

 . دمیرس ی نم گهیبودم د فتیچون ش  ی ساعت مزاحمت شدم ول نیشرمنده شدم عمو. ببخش ا -

 ...خب بفرما در خدمتم.هینه دشمنت شرمنده! چه حرف -

 که مقابلش بود نوشت.  یکاغذ یند دارو را روگفت و اسم چ یبا اجازه ا شجاع

 و...  متی ق شه؟یدارو ها رو بدونم. چقدر وارد م نیبازار کار ا  خوامی عمو م -

 به نام دارو ها نگاه کرد و بعد از چند لحظه گفت  کاوه
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که هست از  ی. هرچشهی نم دای! اصال پمیم یکه تحر  نارویا شتری! بیهم آورد ییزایاووو! چه چ-
 . چطور مگه؟ ابهی کم یداروها

 .شدیتر م کینزد نیقیشجاع داشت به  حدس

 بودم.   فتی ش  روزیبا اجازتون من برم خونه. از د . ناستیو ا مارستانیعمو. واسه ب یچ یه -

 گفت  کاوه

 به خودت.   یار یفشار م  شتریبا خودت عمو! تو که از کارن ما ب  یکن یچه م -

 . دیخند شجاع

 هدار عمو. فعال خدانگ -

 برو خدا پشت و پنات. -

 *** 

به خانه اش    بارک یکارن پارک کرد. کارن سپرده بود که چند مدت  یمجرد یخانه   یرا روبه رو  نیماش
. بدون کنار  راست به طرف اتاق خوابش رفت  کیسر بزند. وارد آپارتمان نه چندان بزرگ کارن شد و 

 رفت.  یقیتخت انداخت و بالفاصله به خواب عم یخودش را رو  د،یسف  یزدن ملحفه 

  یآمد. گوش ی م  نکیچکه کردن آب درون س یبود و تنها صدا کی برخواست. خانه تار یرخوت از جا با
شب را   قه یدق یرا باز و بسته کرد. تلفنش ساعت نه و س  شیاش را روشن کرد و چند بار چشم ها

  یرا روشن کرد. شماره  منیرون راهرو و نش. المپ دکردی م یدیشد ی. احساس گرسنگدادینشان م
رفت و    یبهداشت سی سفارش داد. بعد به طرف سرو تزا یپ  کیرا گرفت و  ابانی خ ک یفست فود نزد

 به سر و صورتش زد. یآب

  ،ییرایخانه را از ب ر بود. در پذ یاتاق کارن در آورد. همه جا  زی درون م یکاغذ و خودکار را از کشو چند
برگه نوشت و مشغول شد.  یرا باال یگذاشت. به نام حق   شی رو یبرگه ها را جلونشست و  نی زم یرو
حساب و از پسرک    ار تزایرا آورده بودند. پ  شیتزایزنگ در بلند شد. پ ینگذشته بود که صدا یقیدقا

 جوان تشکر کرد. 
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گزارشش را   خورد،یرا م شیتزایاز پ  یگذاشت. همزمان که تکه ا شیرا کنار برگه ها تزایپ ی جعبه
 . نوشتیم

آچار را پر کرد. برگه ها را کنار گذاشت و بلند شد که  یبرگه   نیرا خورد و سوم  شیتزایآخر پ ی تکه
در جعبه، توجهش را جلب کرد. برگه را در  یکوچک یکه برگه  ندازدیرا در سطل زباله ب تزایپ یجعبه 

اسم  همراهقرار مالقات. به   یرابود ب  یآن را پاک کرد. آدرس و ساعت  یآورد و سس موجود رو 
مهم که  ینداشت! از طرف سازمان خودش بود. و قطعا مسئله ا یانتظام یرویبا ن یکار  نباریرمزشان. ا

 بود.   ازین  یو فور  یمالقات پنهان 

صبح جمعه   یرو ادهیپ ک ی یرا برا ز یصبح، همه چخنک  ینشسته بود. هوازرد رنگ پارک  مکتین یرو
با   یرمردیاش را پاک کرد. پ یشان یآب خورد و عرق پ ی قرمز رنگش مقدار  ی. از قمقمه  کردیآماده م

  لیمشغول استفاده از وسا شی مثل اکثر همسن ها  ،یرو ادهیو کفش مخصوص پ یشلوار ورزش 
 شد و گفت  کیشجاع نزد  مکتیبود. آرام به ن  یورزش

 جوون؟!  نمیبش نجایا تونمیم -

 گرفت  کردندی م یکه باز  ییهش را از بچه هانگا شجاع

 . دییبله حتما! بفرما -

 آرام گفت  یل یخ رمردیباز شد. پ  رمردیپ یکنار رفت و جا برا یکم و

 دکتر؟  یچخبر آقا -

 زد حس ی ب یلبخند شجاع

 !ی منو گول بزن یتونیباشه بازم نم یقو مورتینداره سرهنگ. هرچقدرم گر  یرنگ گهیحنات د -

 گفت  یجد یل یکه تمام شد، خ شی. خنده هادیخند رمردیپ

 ؟ید یطولش م نقدریشجاع؟! چرا ا یکن یچه م -

 بود که به او اعتماد کند گفت  افتهیرا  یهم که انگار بعد از مدت ها کس  شجاع
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سر نخ   نقدریا کنمیوقتا حس م  ی بگردم. بعض  یدنبال چ دونمیدشمنه؟ نم  یدوسته؟ ک یک دونمینم -
 کدومشون برم!  دنبالدیبا  دونمیکه نم ادهیز

  یاسیس ی. پرونده هایحل کرد نویمهم تر از ا یپرونده   کی! تو هزار و یجمع کن خودتو مردحساب  -
 !شهیکه خسته نم شهیب  ریش ؟یموند نیو...حاال تو ا یو جاسوس 

 کالفه گفت  شجاع

خودش با   ذاشتم، یواسه شکارم طعمه م کردم،ی م نیکم شهی! قبال تو ب ستشهیب   نیهم قایمشکل دق -
مدل  نیدشت دراندشت! به ا  هی رو سوزوندن! من موندم  شهیاالن ب یتو دام! ول ومدیخودش م  یپا

 که برن؟ من واقعا دس تنهام! نیرو فرستاد دایو پارم  مای چرا ن یکار کردن عادت ندارم... راست

 را باال انداخت.  شی شانه ها رمردیپ

تا   رفتیخانمشم باهاش م  دی هست. با تو کارش خبره   یلیخ  مای که ن یدونی ومد. ماز باال دستور ا  -
 نباشه.  زیشک برانگ

 د یپرس رمردیسرش را تکان داد. پ شجاع

 بود؟  یکه بهت دادم چ یدرس نیاول ادتهی -

 .کردی فراموش نم چوقتی زد. ه یلبخند شجاع

 اعتماد نکن! چکسیبه ه -

 گفت  رمردیپ

 حتما بهش عمل کن! -

 د یبا شک پرس شجاع

 ...؟ یعنی -

شجاع! بخدا قسم اگه  ! گوش کن م یشک کرد یانتظام یرو ی ن یآره! خودمونم به وجودم جاسوس تو -
چون خودشون تورو خواسته بودن مجبور شدم.   ی! ولیکار بش نیوارد ا ذاشتمی دست من بود عمرا نم 
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ن پرونده  ی! اسی الفکاره مثل همه خالفکارا، اصال برام مهم نخ هیمربوط به  هیساده که  یپرونده نیو ا
االن  یراحت بود ول المیچن سالت هست خ  قیرف نیا یناجا حل کنه نه اطالعات! چون گفت  دیرو با

  یتونیمطمئنم م یول  ات؛ینه عمل  ،ی...شجاع تو آدم اطالعاتشمیدارم نگران م  سین  دیکه سرگرد جاو
  یمکار . فقط مراقب خودت باش...درضمن من چن بار از باال درخواست کردم مانع ه یحلش کن 

افرا.  ومرثیبه اسم ک یآدم هیبه   رسهیسر پرونده م هی نکهیخب مثل ا یبشن ول سی با پل شترتیب
 به  یفعال حت کنم،ی م دیبه نفع خودمونم هست...شجاع تاک ییجورا هیسازمانه. پس  رنظریطرف ز نیا

 . دیتماد نکن. حداقل تا برگشتن سرگردجاواع تمهیسا

او را از دست بدهد.   خواستیدوست داشت و هرگز نم ار یتمام شد. شجاع را بس  رمردی پ یطوالن  نطق
 را صاف کرد.  شیشجاع گلو

 .دی . باشه من حواسم هست. شما نگران نباش نی تا بهم گوشزد کن  نیکرد  سکیممنونم که ر -

 سرش را تکان داد و بلند شد.  رمردیپ

 جوون. خدافظ.  رمی من دارم م -

 هم زمزمه کرد  شجاع

 حسام بود. شجاع زنگ خورد.   یکه گوش گذشتی م رمردیاز رفتن پ یا قهیخدانگهدار. چند دق  -

 بله حسام؟  -

 الو! سالم شجاع.  -

 ؟یسالم. چطور  -

.  شهیروشن نم کنمی م یخراب شده هرکار  نیصحنه، االنم ماش هیاومدم سر  یبگم. اول صبح یواال چ -
 ؟ یمنو هم برسون مارستانیب  یر ی سر راهت که م شهیم  سین  یاگه زحمت

 بفرست.  شنی. لوکینه چه زحمت-

 را بست و شجاع به حرکت افتاد. نیدر ماش  حسام
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 چه مرگش شده! نهیماش  نیا سی معلوم ن -

 شد.  یاصل  ابانی کوچه را گذراند و وارد خ چیپ شجاع

 راش بندازه برات.  سپرمیخوبه م کی از دوستام مکان یکیخب حاال حرص نخور!  -

 بود. حسام تشکر کرد. شجاع گفت   اوشیس منظورش

 ! مارستانیب  کشوننی وقت م یو ب   فقط جراح ها رو وقت کردمی فکر م -

 د ینال حسام

! آخه ننت خوب،  کشهی آدم م رهیم  یاعصاب برام نمونده. آخه صبح ساعت چهار، جمعه ک  گهیبخدا د -
 بابات خوب بتمرگ تو خونت ماروهم زا به را نکن! 

 . دیخند شجاع

 جذابه! یل یبود؟ بنظرم که کارت خ  یخب حاال قتل چ -

 . دیپرسیم خوردیه به پست حسام مک ییاز قتل ها شهیهم شجاع

 بود؟ دایمقتوال پ  بیبود و کاغذ تو ج ییقتال هیبرات گفته بودم  ادتهی -

 د یپرس  یحال با همان حالت قبل  نی! با اسی اوت  یحواسش جمع تر شد. پرونده  شجاع

 شد؟ یش عوض مافسر پرونده  یه  یکه گفت  ییهمونا -

هست   ییاونا یفقط برا نیپرونده از دستم در رفته...تازه ا نیا یشمار مقتوال  گهیآره همونا! من د -
 .پرونده  ن یسر ا دمیاز تعداد قتل، من افسر د شتریکه من بودم سر صحنه...خالصه برات بگم که از ب

 بود اما آنقدر کارکشته بود که حسام متوجه نشود. حسام ادامه داد ی. مصنوع دیخند شجاع

درسته! دو سه بارم سر صحنه اومد  یل یبه کارن؟ اون که کارش خ  دنیچرا پرونده رو نم دونمیمن نم -
 س، ول کرد رفت! پرونده نیقتل مربوط به ا د یهر دفعه که فهم  یول

 گفت  شجاع
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 چه جالب!  -

 ! شهیم ادی ز مارستانیکه راهت تا ب  ینطور یا ؟یر یم رویمس  نیشجاع چرا ا -

 شبم. فتی ...امروز شرمی نم مارستانیب -

 د یاش کوب یشان یدستش را آرام در پ حسام

 . شدمیشرمنده. وگرنه مزاحمت نم  دونستمی! من نمیوا یا -

 د یخند شجاع

 ببند بابا!  -

 ؟یبود داریپس ساعت هفت صبح چرا ب  یر ینم مارستانی اگه ب یراست-

 گفت  یگرفت و با شوخ  یژست شجاع

 ! رفتم ورزش.ایمنو نشناخت -

 ! تهیزندگ  نیقطعا ورزش از روت یکه تو بهم زد یکلی ه نیقربان. با ا دیینه نه نفرما -

 . شجاع گفت دندیدو خند هر

 پدرو!   یب یها یچرب  نیتکون بخور آب کن ا کمیخب توهم  -

 و گفت.  دیبه شکمش کش  یحرف شجاع دست نی شکم داشت. با ا یچاق نبود فقط کم حسام

 ابهت!  یعنی! شکم واسه مرد گهید یدونینم -

 چیکه ه یخواهرش پارک کرد و با صورت  یخانه  یرا جلو  نی. شجاع ماش دندیحرف خند  نیدو با ا هر
 نداشت گفت.  شیپ قی دقا یاز خنده ها یاثر 

 ؟ یدیبه کجا رس  میبا شم  هیدر مورد اون قض -

 گفت  یهم جد حسام



 س یاوت

274 
 

  یل یهم اون دکترم ممنون. کارش خ یبابت معرف ی...راستمیینایدکتر و ا ریدرگ دم؟یرسیبه کجا م  دیبا -
 خوب بود. 

 شد.  لیبه طرف حسام متما شتریب  یکم شجاع

من   یازت تشکر کردن. ول یسادی وا میشم یکه پا یمرد بود نقدریا نکهیحسام! پدر و مادرم بخاطر ا -
 میچون دوقلو ا دیشا !میقیباهم رف میمثل برادر نبودم. من و شم میشم یبرا چوقتمی نگفتم. ه یز یچ
 هی. من خودم زنمی باهات حرف م می برادر شم  یاالن جا ی! ول یهرچ  دونمی... نما ی میبا هم بزرگ شد ای

ردم! درک م تو رو   خوامی نم ی. ولیموند یکرد ی. تا االنشم مردونگی پدر بش یچقدر دوس دار  کنمی م 
 ! یر یاز خودت بگ  اتویرو   نیبزرگتر یستیدروا

 کرد.  یظیاخم غل حسام

. ماهم مثل میاز شم شترینه ب  یناراحت شدم. آره من بچه دوس دارم. ول  یلیحرفت خ  نیشجاع از ا -
  میبچه دار بش  نکهی! و البته که دکتر گفته احتمال اشنیکه بچه دار نم  نیزم یها زوج تو کره  ونیلیم

 کن. رو تو گوشت ف نوی! اکنمی ول نم روم یمن شم م،ی نکرده بچه دارم نش  یاگه خدا  یهست. حت

 . گفت ستدیا ی م میشم یکوچک کرد. مطمئن بود حسام پا یتبسم شجاع

  دینی . اونوقت که اونو ببادیم  ایباران و محمد دن یبچه  گهیماهه د کیاگه اشتباه نکنم حدود  -
 .دوباره.. 

  یمادر بشه ول خوادیدلش م می. شمنایخونه محمد ا میر یاالنم کال م نیماه! بعدشم هم کی کمتر از  -
  شیم یمهربون هست که به مادر شدن دوست صم نقدری! و مطمئن ارهیبهونه بگ ستیخب بچه که ن
 حسادت نکنه!

کردند. و شجاع از ته دل دعا کرد که کارن زودتر برگردد. اکنون که  یو حسام باهم خداحافظ شجاع
 دور شده بود.از پرونده  یلیهم اضافه شده، ذهنش خ  یمشکالت خانوادگ 

 *** 

 《نگهام یرمی ب/سی ماه بعد، انگل کی》

 به لپ تاپ، با ذوق گفت  رهی قلبش گذاشت و خ یدستش را رو سایمل
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 ! ماشاهلل. هیخاله قربونش بره چقدر تپل  یاله -

چگونه  نکهی. ا گفتیباران م یرا برا  ییها هیبه ذوق بچگانه اش لبخند زد. فرحناز هم داشت توص  کارن
  سایاش چه کند. تماس را قطع کردند. کارن لپ تاپ را از مل یتاب   یپسرش اش را بغل کند و موقع ب

 گذاشت.  زی م یتخت نشسته بود گرفت و رو یکه رو

 گذاشتن؟ یاسمشو چ یگفت -

 جواب داد  سایمل

 ! ایبرد -

. کارن  وض شده بود ع یل یخ سایدخترک ش، لبخند زد. مل  یخنده. فرحناز به خنده ها  ریهم زد ز بعد
 د یپرس

 ! اسمش که خوشکله! ؟یخند ی خب حاال چرا م-

 گفت  دهیبر دهیدرحال خنده و بر سایمل

شونو اسم کافه ناهمیرو برج ها و کافه ها و رستوراناشون! ا  ذارنیاسم بچه هاشونو م رنی مردم م -
 گذاشتن رو اون طفل معصوم!

نشست. فرحناز هم آنطرف   سای کنار تخت مل  یصندل  یشد و رو  کیخنده. کارن نزد  ریهم زد ز بعد
 گفت  سای. ملدادیعشق م یبزرگ نبود اما بو یلیخ شانیاجاره ا یتخت بود. خانه 

 شهیاونجا م گهی. دشنیآشنا م  ایکافه به اسم برد هیکه باران و محمد تو  شهیاز اونجا شروع م هیقض -
 شون؟کافه  ی...تا حاال رفت !خرن یپاتوقشون. همون کافه رو از صاحبش م

 را باال انداخت  شیشانه ها کارن

 بار رفته بود.  هیو حسام رفتن. فک کنم شجاعم  میشم  یمن نه. ول -

 و گفت  دیخند یکم  فرحناز
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که اسم کافه رو برداشتن   گنیمون! نمرو کافه  میاسم تورو گذاشت گنیبزرگ شد بهش م  ایبرد یوقت -
 اون! یگذاشتن رو

 زد و گفت  یلبخند کارن

 !سبوکیاسم بچشون رو بذارن ف دیآشنا شدن با سبوکیف یکه تو نا ی! مثال ایخب که چ -

 را باال انداخت. سپس گفت  شیو شانه ها دیخند سایمل

 ؟ یار یآب برام ب کمی شهیم  زحمتی مامان ب -

بلند  . فرحناز خواست شدیداشت شرمنده م ازی اش به کمک ن یشخص  یبخاطر کارها نکهیهم از ا هنوز
 یا شهیش  وانیآب درون ل ی شود که کارن نگذاشت و بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. مقدار 

 لو فرحناز درحا سایمل نکهیآمد! مثل ا یاز اتاق م  ییبرد. سر و صدا سایو با خود به اتاق مل ختیر
 بحث بودند. 

 آب را از کارن گرفت و تشکر کرد. سپس گفت  سایمل

  گم؟یمن دروغ م نی کارن بب -

 تشر زد  فرحناز

 !گهیول کن د سایمل -

 گفت  یاما با لجباز  سایمل

از من به کمک   شتر ی! خب باالخره باران هم دخترشه و برانیبرگرده ا گمیکارن دارم به مامان م  -
 االن برو تا طفلک دست تنها نباشه!  گمینبود م ششیپ  مانشیداره. موقع زا اجیاحت

 گفت  فرحناز

 !زنهی بهش سر م رهی م ممیو غزل و نازگل هستن. تازه شم  ی! هستستیدست تنها ن  -

 کالفه گفت  سایمل
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. غزل و  مارستانهیکه ب یکمک کنن! هست یبه بچه دار  توننینم  چکدومیکه ه یدون یمامان خودت م -
  یهم آموزشگاه داره، هنرجو داره، گالر  چارهمی ب میکمک کنن! شم توننیواقعا نم  یدونینازگلم که م

 . کنهی داره! وقت نم

 گفت  یعصب فرحناز

 مادر شوهر و خواهرشوهر هاش هستن! -

  دهیکه اکنون تا سرشانه اش رس  ییبرگشت سرش را به طرف کارن برگرداند که باعث شد موها سایمل
 بود تکان بخورد. گفت 

 ؟ یدیضحاک مار دوش رو شن  یقصه  -

 ربط جا خورد.  یسوال ب نیاز ا کارن

 . دمیآره شن  -

 دوشش!  یرو یکارن، مادر شوهر باران همون ضحاکه، دوتا خواهرشوهرش مارها نیبب -

 گفت  سای. کارن هم. ملدیخند تشیبا همه عصبان فرحناز

  س ین ششیمامان پ  نکهیاالنشم بخاطر ا نی! همکنهیتحمل م یبخدا من موندم باران طفلک چطور  -
که  نهیکه باهات ازدواج کردم ا  یلیاز دال یک یاصال  ه،یچ یدون یداختن!...کارن مان کهیبهش ت  یکل

 ! شهی آپشن محسوب م هی. خودش  یخواهر ندار 

 عوض شده بود. کارن گفت   یلیخ  سایبا مل  نجای! ا دیاز ته دل خند کارن

خب   یآهنگرو بذاره رومون ول  ی چهار تا پسر داشته باشه. اسم چهارتا پسر کاوه  خواستی بابام م -
 ! گهینشد د

 گفت  سایمل

کاوه   یاز پسرا یکیچه جالب! دقت نکرده بودم. اسم بابات کاوه هست. اسم توهم حتما اسم  یوا -
 آهنگر!
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 سرش را تکان داد. کارن

اداره که   یرو دختراشون! اصال تو ذارنیرو م  اسم کارن ا،یخارج نیشدم! ا تی اذ یل یخ  نجایا یول -
 اسم پسرونس! هی رانیا یبدم کارن تو حیتوض  دیشده. همش با  یوضع  هی امیو م رمیم

از   خواستی. نم کردی م یتا لندن رانندگ  رمنگهامی را از ب لومتر یحدود صد و چهل ک  یز یهر روز چ  کارن
در لندن بود.  نترپلیو مقر ا شدی انجام م نجایپزشکان ا  رنظری ز دیبا  سایدور باشد. اما عمل مل سایمل
 گفت  سایمل

 !هیات یادب یل ی. آخه مامان خ گذاشتن یاسم باران و ماهان رو فارس  امرزمیخداب یمامان فرحناز و بابا-

 د یبود. کارن پرس اتیادب  ریهم داشت. فرحناز دب حق

 نه؟ هیونانیاسم تو  یول -

 جواب داد  فرحناز

 رو خواهرم گذاشت.   سایلآره. اسم م -

گفته بود از گذشته  سایاز آنچه مل شتریب  یلیرا در دفترخاطرات فروغ خوانده بود. خ  زیهمه چ کارن
 گفت  سایمل نکهیسکوت بود تا ا یا قهی. سرش را تکان داد. چند دقدانستیاش م

! دکترهم گفت که  رانیا یبرگرد  دیبگم که مامان تو حتما با  دی! اما بامیاز بحث منحرف شد یل یخ -
 !میای. من و کارن هم بعدا مشهیتموم م گهی تا دوماه د یوتراپیزیف

 گفت  فرحناز

 مراقبت باشه.  تونهیکارن کار داره! نم سایمل -

 کرد و گفت  یان یپا در م کارن

  یبرا  رمیگ یپرستار م هی. عالوه بر اون خونه هستم شتری ب گهی. دشهیداره تموم م گهینه اتفاقا کارم د -
 بهتر باشه.  رانیا نی . بنظر منم شما برستمی که ن یچند ساعت

 *** 
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لک بزرگ و معروف بود .در تمام   هیتک ی اسب سوار  نیاطراف زم یبه حصارها شجاع زد. در همان م 
بود. تنها   نیسرسنگ یبا هست گذشت، یکه از سفرکوتاهش به خوزستان م یماه و چند روز  کی نیا
  نیزده بود، کوچکتر هیکنارش به حصار تک  ی. اکنون هم که هستشدیم یمنته مارستانی به ب دارشانید

.  میریرا فاکتور بگ یهست یشده  یچ یاش بابت دست باند پ  یبه او نداشت. البته اگر نگران یتوجه 
 ت باالخره سکوت را شکس 

 نجا؟ یا امی ب یچرا گفت  -

 را باال انداخت   شیشانه ها یهست

 ! ی... خب فکر کنم هنوز دلخور باشستی ن ی. خبر ینطور یهم -

 باشد.   یهست یاخم کرد و برگشت تا روبه رو شجاع

 شده؟  یدستت چ -

 ؟ ی. تو چطور سی مهم ن یچ یه-

 نگاه کرد.  یبه چشمان هست شجاع

 س؟ ی ن یت یمامور گهیخوبم. د -

 زد  یپوزخند یهست

 بود.  یعصبان  یل یخ  سیها لو رفت. اوت ونیاز کام  یکیهمون بار آخر بس بود!  -

 د یبا شک پرس شجاع

 کرده نه؟! ینطور یا سیدستتو اوت -

 انداخت.  ری سرش را ز یهست

 نه! -

 !؟یدزدینگاهتو م  یدروغ بگ  یخوای م یوقت شهیهم -
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  یحصار ها گذاشت و کامال رو یرا رو  شی شجاع را پس زد و به طرف حصارها رفت. ساعد ها یهست
 عوض کرد بحث گفت  یآن ها خم شد. برا

با   دای. تو جدانیم گهیدوماه د ی ک یهم  سای کارن و مل گفت یبرگشت. م شیپ یخاله فرحناز هفته  -
 ؟یکارن صحبت کرد

 گفت  مرخشیبه ن رهی. خ ستادیشد و کنارش ا کی به نزد شجاع

 آره حرف زدم.  -

 شجاع گفت  نکهیسکوت بود تا ا یلحظات 

 !؟یچرا خداتو گم کرد -

 لب زد  یهست

 خودمو گم کردم.  -

 ! یانگار خداتو گم کرد یاز وجود هر آدمه. خودتو که گم کن یخدا بخش  -

بود و دست   ستادهیا ش یرا از پشت به حصار چسباند. شجاع روبه رو  شیبرگشت و دست ها یهست
 منتظر جواب سوالش بود.  نهیبه س

 من و تو باهم فرق دارن! ی...خدانه؟یارحم الراحم  یگیکه تو م ییکدوم خدا؟! خدا -

 شد و گفت    کینزد شجاع

به   یول ،یکرد یهفت سال فرانسه زندگ دونمینسبت بهش بده؟ م دتید  نقدریچرا ا ؟یچه فرق -
غزل!   شهی ! شاهدمم میبش ینجور یکه بذارن تو ا ستنی ن ییاونا کسا دم،یهرحال آزاده و محمود رو د

 . شونیدختر واقع

 گفت  یهست

 یکه به اسم نذر  یز یکه چ ییوحشتانک بود. آدما  یلیخ  یمذهب یشجاع نگرش من نسبت به آدما -
و مذهب براشون   نیبه خودشون! د هیشب یا گهید یبه کسا دنیپز دادن م یهست برا ازمندای ن یبرا
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!  ستبچه هی  یپاها  یزن، براشون بدتر از برهنگ یهامو ی که برهنگ ییپر از پول! اونا ی سهیک هیشده 
  ی. ول دمیخانوادت شن یبا تو آشنا شدم و از کارا نکهی...تا اگهید زی مثالشه و هزار نمونه چ هیفقط  نایا

من  یخدا  یمهربونه و دستتونو گرفته...ول یل یخ نیپرستی که شما م یی! خدامی باش   یمنطق ای شجاع ب
 وقته ولم کرده... یل یولم کرده! خ

 ! یکه خدارو فراموش کرد ییتو نی. اکنهیولشون نم  چوقتی دوست داره. ه ی لی خدا بنده هاشو خ -

 را از شجاع برگرداند. شی رو یهست

 ...یکمک کن! ول  ای! گفت خدانیامام حس ایزد   غی مامانم ج م،یکردیتصادف م میداشت یوقت -

 ادامه داد:  یکند. هست یخودش را خال یگذاشت تا هست  شجاع

 مرد؟ ی بابام چطور  یدون یم -

 وشه؟یمنظورت دار -

 آره.  -

 تکان داد. ینف  یسرش را به معن شجاع

اتاقش! بابام غرق خون بود. من...من فقط  یتو دمی کردن. من رس کیبهش شل ومرثیک یآدما -
  یرانندگ انهیفرودگاه تا خونه رو وحش یاز فاصله  ران،یکه پامو گذاشتم ا نی سالم بود! هم ستیب

 تهاز  مارستان،ی...پشت در اتاق عمل بدمید یکه قدم گذاشتم تو خونمون بابامو اونجور  نیکردم. هم
 شد؟ کو؟! یچ یدلم از خدا کمک خواستم...ول

 و با چشمان بغض دارش به شجاع نگاه کرد. برگشت

که هرگز   دوارمی! و امنیه من از دست دادمو از دست ندادک ییزایچ چوقتیشجاع تو و خانوادت ه -
 که ازم دور شده! ییبهم حق بده دور بشم از خدا ی. ول ادیاون روز براتون ن 

جوان،   یاشاره کرد. پسرک  یسوارکار  نی با سر به زم یصحبت کند که هست خواستیبازهم م شجاع
 گفت  یآورد. هست یم نطرفیافسار شبرنگ را گرفته بود و با خود به ا

 برو سوارش شو.  یخوایوقته سوار نداشته. م  یلیشبرنگ خ  -
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 د یپرس  شجاع

 ؟ یر یخودت چرا نم  -

 گفت  یشده اش را باال آورد. شجاع به شوخ یچ ی دست باندپ یهست

 !نیتو منو بندازه زم یدوباره مثل اون دفعه نشه به جا -

 همان جادوگر است. ،یهست  دیبود که فهم یاش به همان روز  اشاره

و جعد دار  یمشک یها الی به  یرا از دست پسر گرفت. دست یمنیشد و کاله ا نیوارد زم شجاع
 سوارش شد...   یو شجاع هم به نرم   دی. شبرنگ شجاع را بو کش دیاش را بوس یشان یو پ  دیشبرنگ کش

 《رمنگهام ی ب/ سیانگل》

  ز یم یاش هل داد. رو یشکلش را به طرف چشمان کوچک و آب  یل یمستط نکیدکتر مسن، ع  خانم
  ظیغل یتخت مقابلش نشسته بود نگاه کرد. با لهجه  یرا که رو سایخم شد و با دقت فراوان، مل

 گفت  ییایتان یبر

 !االی! یتونیشروع کن دختر! تو م  -

در چشمان کارن،   یرگی با خ سایاخت. ملاند شیبلوند، فر و کوتاهش را پشت گوش ها یموها سپس
 قیبود، با چشمانش او را تشو  شیحدود دومتر جلو یآب دهانش را قورت داد. کارن که با فاصله ا

 یکه کف پاها ی. به قدر دیتخت خودش را جلو کش ی از دستانش کمک گرفت و رو سای. ملکردیم
زد. دستش را به   جانزدهیه یرا حس کرد و لبخند ن،یزم یرا لمس کرد. خنکا نی زم یسرد ش،برهنه ا

تخت افتاد! دوباره تالش کرد اما   ی شد اما رو زی خ می. نزدیکرد برخ   یکنارش گرفت و سع یچوب لباس
گرفته   یهنوزهم دستش را به چوب لباس  ستد،یبا شی پاها یبود. بار سوم که توانست رو دهیفا یب
 . کارن گفت دبو

 !نیآفر..ای ! بزمی عز  نجایا ایب -

بود که مدت ها را در قفس گذرانده و اکنون که در قفس را باز گذاشته اند،  یپرنده ا هیشب سایمل
  نی و خواست زم  دیلرز شیقدم برداشت که پاها کیجرعت خارج شدن ندارد! دستانش را رها کرد. 
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  تر. دکخانم دکتر گرفت  زیدستش را به م عتریسر یل یخ  سای کرد اما مل  زیبخورد. کارن به طرفش خ
 گفت 

 !یایباش. از پسش بر م  یدختر! قو  هیعال یل یخ -

جدا کرد. قدم دوم را برداشت،    زیدستانش را از م  ق،ی عم یسرش را تکان داد و بعدداز نفس  سایمل
  هیحلقه زد. کارن شب نشیو اشک در چشمان زمرد  دی. از ذوق خندنخورد  ن ی و زم  دینلرز شیپاها
  جانیرا بردارد. همانقدر نگران، همانقدر ه شیقدم ها  نیاول  خواهدیه دخترکش مشده بود ک یپدر 

 !نیری زده، همانقدر ش

نبود که خودش را به او بند کند. اما  یز ی چ نباریبخورد. ا  نیقدم سوم را برداشت و خواست زم سایمل
  یهم رو کارن را چنگ زد. هر دو با راهنیرا پ  سایکارن خودش را به او رساند و دستان مل

گوشش خدا را شکر را نجوا   ریو کارن ز  کردی م هیبلند گر  یاز شوق با صدا سایافتادند. مل شان،یزانوها
 ...کردیم

 《تهران/رانیا》

  ت،ی جمع لیخ  انیاز م دی تا شا  دیقد کش یدر آغوش فشرد. و کم شتریدسته گل رز را ب  یهست
 نگاه کرد  ی کند. شجاع کالفه به هست دایمسافرش را پ

 .انیآروم باش! االن م قهیدق هی -

 .ستادیاز کنارش حرکت کرد و کنار عموکاوه ا  بعدهم

 درست باشه؟  زیهمه چ یشجاع جان عمو چک کرد -

 !نقدریآره عمو نگران نباش ا  -

 گفت  جانی با ه یهست

 اوناهاش! اومدن! -

زده بود و با   هیبه کارن تک ساینگاه کرد. مل شی رو به رو ی به صحنه ،یو ناباور  یهم با خوشحال  بعد
 ! داشتیکمک او، آرام آرام قدم بر م
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تا   کردی را پاک م  شیبا مرامش! فرحناز اشک ها قیشف  قیبه کارن نگاه کرد. رف یبا خوشحال  شجاع
بود و پسرش را با ولع نگاه   ستادهیهم کنارش ا ایدخترش را نظاره کند. ثر ر،یتصو  یبتواند بدون تار 

  هیشب سایمل . دیرا در آغوش کش سا یمل یو با سرعت حرکت کرد و به آن  هیجلو تر از بق ی! هستکردیم
 با هق هق گفت  سای. ملختیری ابر بهار اشک م

 دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ  زمی! عزیآج -

 را محکم تر در آغوش فشرد.   سایمل ،یهست

 دل منم تنگ شده بود!  -

 شد  کیبه کارن نزد جاعش

 !یخوش اومد -

 دیکارن را بوس یشانه  یمنتظره بغل کرد. شجاع با خنده رو ری اما شجاع را با سرعت و غ کارن

 ! شمیدارم له م یول یدلتنگم بود یلیخ  دونمیم -

 با حرص شجاع را از خود جدا کرد. کارن

 ! نمتیبرو گمشو نب  -

حال و احوال   یکرد. عمو کاوه هم با پسر و عروسش کل یگرم  کی سالم عل سای و با مل   دیخند شجاع
 هم فرزندانشان را در آغوش گرفتند و بازار بوسه داغ شد! شجاع گفت  ای کرد. فرحناز و ثر

 . نیخونه. مهمونا منتظرن. بعد قشنگ همو نگا کن میبر  دییخب فعال بفرما -

و   ایبودند. کاوه، ثر  نیماش کیدر   یو هست  سایعموکاوه بود. کارن، شجاع، مل یخانه  مقصدشان
  کلی بود با ه ی. قصابدندیرا سر بر  یگوسفند شانیپا ی. از همان ابتدا جلوگرید  ین یفرحناز هم در ماش

سر گوسفند نگون بخت و کندن    دنیکرده بود تا در بر دایکلفت که شجاع او را پ یها لیدرشت و سب 
تعدادشان  ک ینزد ل یدوستان و فام نیشلوغ نبود اما هم  یلی خانه خ اطیدهد. ح یار یپوستش آنها را 
 شد و ناگاه در آغوش باران فرو رفت.  ادهیپ  نیاز ماش یبا کمک هست سایکم هم نبود. مل

 ذره شده بود! هیقشنگم! دلم برات  یباران فدات بشه آبج   یاله -
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 هم او را سخت در آغوش فشرد. بعد عقب رفت و به باران نگاه کرد. سایمل

 !ایچاق شد مانتیبعد از زا -

 زد. سای مل یآرام به بازو ی اخم کرد و مشت باران

 د یو پرس دیخند سایمل

 !کشهی محمد کجاست؟ اصال عشق خاله کجاست که دلم براش پر م -

 . شتیپ انیداخل م می . االن براستی برد شی محمد داخل خونه پ -

. برادر و خواهرها دیرا باهم در آغوش کش  سایشد و باران و مل کیاز او نوبت ماهان بود. نزد بعد
داشت اسپند را دور سر کارن  یمهر  گر،یخلق کرده بودند. از طرف د ییبا ی ز یاحساس یصحنه 

 . چرخاند یم

 خاله قربونت بره چقدر دلم برات تنگ شده بود.-

 حلقه کرده بود. مشیحج   یتش را دور بازوهابود و دس ستادهی هم کنار کارن ا میشم

 ! یکرد. حسامم رفته بود طرف اون. قربونت برم که اومد تی منو اذ یل یشجاع خ نیا یکارن نبود -

پاشنه بلندش تند   ی. با کفش هادیرس  هیتر از بق ریبه همراه مادرش،آزاده، و پدرش، محمود، د غزل
 گفت  هیبارهم شجاع زود تر از بق نیغل کرد. ارا ب سا یو مل دیسنگ فرش خانه دو اطیتند در ح 

 داخل هوا سرده. دییخانوما! لطفا بفرما  ونیآقا -

 با اخم گفت  ی. هستستادی ا یهم کنار هست بعد

 ! نستایکنارم وا -

 با پوزخند گفت  شجاع

 ازت؟! ادیخوشم م یل یخ ؟یکرد ی چه فکر  ییاوه! خدا -

 زد  شخندین یهست
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  نویدرست شد، اونوقت افتخار ا زتی عز  ییفاطمه رو ندارم. هروقت دختردا یچشم غره ها یحوصله  -
 ! یسیکه کنارم وا یدار 

بودند. هنوز هم متوجه  ستادهیکه کنار کارن ا دیرا د  ییسرش را برگرداند و فاطمه و زن دا شجاع
که در   ییزش هانه؟ آمو  ای کندی احساس حسادت م یواقعا فاطمه نسبت به هست  اینشده بود که آ

  یپ انبه افکارش یتوجه و دقت در رفتار افراد، تا حدود یبا کم  کردی بود، به او کمک م دهیسازمان د
مهارتش در مورد خانواده اش استفاده کند. در مورد احساس   نیاز ا خواستینم چوقتیببرد. اما او ه

که  ینبود! در صورت  یاو و هست انی م یز یفاطمه شک داشت و با خودش فکر کرد به هرحال که چ
 نداشت!  مانیفکر ا نیخودش هم به ا

اش   یاز سر گرسنگ یها هیکوچک را به دست باران که کنارش نشسته بود سپرد تا گر یایبرد سا،یمل
  انیبلند که در م  یکم ییکنار او نازگل نشسته بودند. نازگل با صدا ،یهست گرشیرا آرام کند. طرف د

 برسد گفت  سای ند نفره، به گوش ملچ  یصحبت ها یاهویه

 !مینی که خودتو بب میومدیهات کجان؟! ن یخب سوغات  -

 و گفت  دیخند سایمل

 ! ایپررو شد یبا غزل گشت  یلیمدت خ  نیا -

بود که باهم سر   ییکرد ونگاهش را از شجاع گرفت. امروز از آن روزها یمصنوع یاما خنده ا یهست
 جمع را به خود جلب کند گفت  یبلند که توجه همه  ییپدر شجاع، با صدا رضا،یلج داشتند. عمو عل 

 ن؟ یری گیم یعروس  یک یخب بسالمت  -

 و خوشحال گفت   دیمشتاقانه به کارن نگاه کرد. غزل کف دستانش را به هم کوب جمع

 !یعروس  ولیا -

 گفت  کارن

ان  م،یو خونه رو مرتب کن  میکن  ستیکارا رو راست و ر کمی. تا میدیبگم واال! خب ما تازه رس  یچ -
خودشان شدند. نازگل    یبعد همه مشغول صحبت ها ی . کممیریگیهم م یعروس یشاهلل که به زود

 گفت  سایرد کرد و کنار گوش مل یسرش را از پشت گردن هست
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 !رنیجشن رو زودتر بگ میتا صحبت کن یخوایهست؟ اگه م یخبر  نمیبب  -

 متعجب گفت  سایمل

 نه چرا؟! -

 با خنده گفت  نازگل

 ! یکه بود شمی... زن عقدنیخب به هرحال دوماه خودتون تنها بود -

 شرمزده گفت  سایمل

 نبوده! نمونیب  یز ینه بابا چ-

 وار گفت  طنتی ش نازگل

 باشه بچه هست! نتونیب  تونهیکه م یز ی چ نیکوچکتر ن،یدیکه شما م  یدل و قلوه ا نیبا ا -

 ! کردی رنگ عوض م یهم ه سایخنده. مل  ریزد ز  یچشمانش درشت شد و پق یهست

 **** 

 ماه بعد.... کی

تخت نشسته  یرو  سایو فاطمه در زدند و وارد اتاق شدند. تا جمع دخترانه شان کامل شود. مل میشم
غوش  را در آ  ایبود و باران هم برد ستادهیو غزل کنارش بودند. نازگل هم باال سرشان ا یبود و هست
 فت آورد گ  یهمانطور که چادرش را در م میتا آرامش کند. شم خوردیاتاق چرخ م یداشت و تو

 سالم! جمعتون جمع بود، گلتون کم بود!-

 سالم دادند و باران گفت  همه

 جونم خلمون کم بود! مینه شم-

کرد. قرار بود باهم به   زانیآو یرا گرفت و به چوب لباس می . فاطمه چادر خودش و شم دندیخند  دوباره
ادامه داشت،   شیها یوتراپیز ی ف نکهیعالرغم ا سای. ملکمک کنند  سایمل یانتخاب لباس عروس برا
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که  ،لباس عروس هیشب یز یچ یکردن برا دیبه طور کامل خوب راه برود و خر توانستیهنوز هم نم
را   شانیفروشگاه را که لباس ها ت ی. نازگل چند ساکردیم  تی اذ را شی پاها گرفت،یاز او م یادی وقت ز

متفاوت، در مورد   ی قهیکرده بود و اکنون هفت دختر، با هفت سل دایپ فروختند،یم  نیبه طور آنال
 ! غزل گفت دادندیلباس عروس ها نظر م 

 خوشکله!  یلیخ  یک ی نیا نیبب  -

 لبش را کج کرد  سایمل

 . خوامیتر م ده یبازه! پوش یل ینه خ-

 د یخند باران

 آقاشون لباس بپوشه! قهیطبق سل خوادیم میآبج  -

  دهیکه هم پوش یز ی بود. چ بای کردند که به نظر همه ز دایرا پ  یکلنجار رفتن لباس  یبعد از کل   بالخره
دامن طرح   ییبدون پف. در قسمت انتها  یلیپف دار بود نه خ یل یبود، هم جذاب. دامن لباس نه خ

و   یاش قلب قهیلباس هم از همان طرح ها بود. مدل  ی نهیس یکار شده بود که روبرجسته  یها
ترقوه،   یتا باال  نهیترقوه . از قسمت س  ری که از باال تور کار شده بود تا ز یبود. به طور   یمخف یدکلته 

کار شده بود که همان طرح را   پوریگ یبود، پارچه  دایها، که البته سر شانه پ  نیآست یبه عالوه 
 گفت   یبود! بعد از حدود سه ساعت گشتن باران با خوشحال یو جذاب  کی داشت. در کل کار ش

 بچه بغلتون باشه! هیو   نیهمتون عروس شده باش ندهیدوسال آ یکی تا   دوارمیام -

 یرامش کند. هستشد و باران کالفه به طرفش رفت تا آ دار یاز خواب ب ایبلندش برد یالبته از صدا که
 گفت 

 ! یکه سر خودت اومده رو واسه ما آرزو کن ییبال خوادینم -

بود که بعد از انتخاب   نینام بچه مالش رفته بود. قرار بر ا دنی. دلش از شنمیاز شم ریغ دندیخند همه
ب  ! در جوایکنند. همه رفتند به جز هست دیبه بازار بروند تا خودشان هم خر هیبق  سا،ی لباس توسط مل

 هم گفته بود که سایمل یاصرار ها

 !ادیکردن بدم م دیکه چقدر از خر یدون یخودت م  -
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و    بیخاطراتش زد. شجاع به او گفته بود که دختر عج  یادآور یاز  یجمله، لبخند  نیبعد از گفتن ا و
اوست که شجاع آن را دوست   تی تنها خصوص نی. و اادیکردن خوشش نم  د یاست که از خر یبیغر

 دارد!

 .خورهیداره زنگ م ؟ید یمنو م یگوش زحمتی ب  یجان آج یهست -

 برداشت و گفت  زی م یرا از رو یبلند شد و گوش  یهست

 . رهیگیکال م دئو یشجاعه که! داره و-

حاصل کردن از درست بودن شالش، تماس را   نانیبعد از اطم  سایداد و مل سای را به دست مل یگوش
 بشاش شجاع با خنده گفت  یرد. چهره وصل ک 

 ؟ ی! چطور ایزن داداش دن نیباتریسالم بر ز -

 دیخند سایمل

 ؟ یسالم. خوبم ممنون! تو خوب -

از   شینشان داد. صدا سایرا به مل  یاش را چرخاند و تاالر  یگوش نی سرش را تکان داد و دورب شجاع
 گفت  نیپشت دورب

 نظرت همونه؟ نمی نگاه بنداز بب هی. یکه انتخاب کرد هی همون تاالر نیا نیبب  -

 گفت  سایمل

 کارن کجاست؟! ی ! راستیخوشکله. دستت درد نکنه توام تو زحمت افتاد  یلیآره خ  -

 ؟یندار  یبرم. فعال کار  دی. خب من باکنهیداره اونطرف تاالر رو چک م -

 نه ممنون. خدافظ!  -

 خدانگهدار.  -

 برداشت و گفت  سایمل یلپ تاپ را از جلو یهست
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نگ روان -  !میکن  دایبرا من لباس پ  میبگرد ای رو! ب  یولش کن اون ُچلم 

 د یلبش را گز سایمل

 !کنهیچقدر لطف م ی ! پسر مردم طفلیاع! زشته هست -

 گفت  کردی همانطور که عکس لباس ها را رد م یهست

 تو باشه.  هیمدل لباسم شب  خوامی م ن؛یلباسا رو بب  نی ا ایلطفش بخوره تو سرش!... ولش کن ب -

تر از خواهرش کمک   کینزد یلپ تاپ خم شد تا به دخترخاله  یصفحه  یزد و رو  یلبخند سایمل
 کند

تمام تاالر را گرفت. مهمانان که تازه    غیدست و ج یعروس و داماد تمام شد و صدا یدو نفره  رقص
فقط  نیکنند. البته ا کیمرز انفجار نزدشام خورده و دوباره شارژ شده بودند، قصد داشتند سالن را به 

بودند! کال   یمذهب یاز همکاران کارن بودند که حساب   ییخانواده ها گریسکه بود. طرف د یرو کی
جدا بودن زنانه و مردانه،   نیخندانده بود. همچن  یرا از سر شب حساب یبود و هست یجالب  یصحنه 

  یتر م بهیبود. افراد غر تیوضع  نیهم هم میشم یاو جالب توجه بود. و البته که در عروس  یبرا
  سایکنار مل  یت. هسرفتندیعروس و داماد م یبرا یخوشبخت یو بعد از آرزو دادندیآمدند، کادو م

  یروزها هیچند روز رابطه اش با کارن شب  نیا ی. در طکردی م کیسالم عل انی بود و با آشنا ستادهیا
که نسبت به او داشت   یشک رایبهتر شده بود. ز  یبود، و حت دهید یقیکه او را در آموزشگاه موس یاول

را هم   بایساعت ز کیداد. و  هیهد سایو را به مل دیسف یطال یبایز  سیسرو  کی  یکمتر بود. هست
 هیشد، مردان هم وارد شدند تا هد  یخودمان یکه رفتند و جمع حساب بهیکارن کرد. افراد غر ی هیهد

  ی راهنیاش، که با پ یشان را به عروس و داماد بدهند. شجاع در کت و شلوار خوش دوخت سرمه ا
و    تیبا عصبان یهست ذشتکه گ یقی. دقاستادیخلوت ا یاش را داد و گوشه ا هیآمد و هد دیسف

شجاع برش   یع گذشت که البته صدااز کنار شجا  دیکوب ی م نیو پا به زم شدیهمانطور که کج و کوله م
 گرداند.

 ! چته؟؟یهست -

 با اخم برگشت و پر حرص گفت  یهست

 مسخرره رو نگه دارم!   یکفشا نیا تونمینم -
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  یادی. که البته بخش زدیرا د یهست  یپاشنه بلند زرشک  یانداخت و صندل ها نییسرش را پا شجاع
را در آورد   یکه حرص هست  یمحو زد و جور  یاش پنهان شده بود. لبخند ی دامن بلند زرشک ریاز آن ز
 گفت 

 !یواقعا دختر  نی! صد دفعه هم گفتم چک کن ببیستیگفته بودم مث دخترا ن -

. قدش  ستادیخورد! اما با حرص ا چیپ  شیشد که البته دوباره پا کیبه او نزد  تیبا عصبان  یهست
 . دیرسی شجاع م یپاشنه بلندش تا چانه  یاکنون با کفش ها

 نکن که... یشجاع کار  نیبب  -

 را پاره کرد.  یآمد و بند سخن هست ییصدا

 کنم. یبچه ها رو بهت معرف ایجان ب   ی! ناز نجانیا ای ک نیبه به به! بب  -

 دی. امستادیو کنار شجاع ا  دیآمد. کامال چرخ یروبه رو شد که به طرفشان م دی برگشت و با ام یهست
 . شجاع با لحن پر شعف و جذاب گفت ستادندیکه کنارش بود، مقابلشان ا یو دختر 

 سالم عرض شد جناب استاد!  -

 و با شجاع دست داد دیخند دیام

 دکتر؟!  یعا یسالم پسر! چطور  -

اش که دستش دور کمرش بود   یبه دختر کنار  دیاش دست داد. ام یو دختر کنار  دیهم با ام یهست
 اشاره کرد و گفت 

 هست. همسرم! نیخوشکل خانم هم نازن نیا -

تو پر   یبود درشت چثه، که اندام  یدختر  نیکرد. نازن ی سالم و احوال پرس نی با متانت با نازن  شجاع
 داشت. شجاع گفت   یرنگ یبلوند و چشمان قهوه ا یبود و موها د یداشت. پوستش سف

 لیاوا شهیدوستون داره! باورتون نم یل یواقعا خ دیخانم! ام  نینازن نمتونی بیکه مخوشحالم  یل یخ -
 !کشهیداره ناز دوس دخترشو م  کردمیفک م کنهی صحبت م شی با گوش  دمیدیم یوقت
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 گفتند و رفتند. کیهم تبر  نیو نازن دی. امدندیخند یچهار نفر حساب  هر

 برگشت و مقابل شجاع قرار گرفت. انگشت اشاره اش را باال گرفت و تکان داد یهست

 که...  ارمی سرت م ییبال یکن تمیاذ  یباور کن اگه بخوا -

چند لحظه نگاهش به پشت سر شجاع ثابت   یاورد. هست نییرا گرفت و پا   یانگشت هست شجاع
 شد و سپس گفت 

 !خورتمیول کن دستمو فاطمه االن م -

شده بود. اما نگاهش   شهیاز هم باتری اش، ز یا روزهیکه در لباس بلند ف دیت و فاطمه را دبرگش  شجاع
 با خنده گفت  دیصحنه را د نیکه ا یرا از شجاع گرفت. هست شیکدر بود و چشم ها یکم

 کار کرده؟! یچ  یرزم ی! راستکنهیبا تفنگش سوراخ سوراخم م ادی م سهیخانوم پل -

 گفت  یبرگشت و کنار سر هست شجاع

 ه؟ی سطحت چ ؟یکار کرد  یکونگ فو داره. تو چه ورزش یکمربند مشک -

 شانه باال انداخت  یهست

 !دونمینم -

 ؟ی چ  یعنی! ؟یدونینم -

 کرد. ار ینفس گرفت که صحبت کند اما با آمدن فاطمه سکوت اخت یهست

 جون!  یسالم پسرعمه!... سالم هست -

انداخت و ابرو باال انداخت. بعد به شجاع نگاه  یهست ی به سرتا پا ینگاه دو سالم کردند. فاطمه هر
رفت تا با عروس و داماد صحبت کند. سالن   یکوتاه یزد. و بعد از احوال پرس  یشخندیکرد و ن

خلوت تر بود. شجاع    یلیبودند خ ستادهیا یکه شجاع و هست یقسمت نیخودش خلوت بود اما ا 
 ت گف

 چه گرم سالم و حال و احوال کرد؟  ید ید ؟یچسبونیانگ مدختر   نیبه ا یچرا ه -
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 گفت  یتر شد. هست  کی به شجاع نزد یهست

اونور بزرگ   نکه یبخاطر ا کردیلباس من تعجب کرد...چرا؟! چون فکر م  دنیفاطمه از اول با د یدون یم -
  نکهیفکر کرد من بخاطر ا د،یمن رو کنار تو د نکهیبعد از ا یمثل غزل لباس باز بپوشم!...ول دیشدم با

 ! دمیلباسو پوش نیتوجه تورو جلب کنم ا

گردن و سر شانه ها برهنه   یباال یبود که از کم  یرا برانداز کرد. لباس بلند یهست یاز سر تا پا شجاع
 رنگ، ساده اما یداشت و دامن لباس هم بلند بود. پارچه اش زرشک  یبلند یها نیبود. اما آست

  رژلباش بود و  یشان یپ یکه رو یلور یبا س ،یهست یو فر خورده   یبلند مشک یجذاب بود. موها
 گفت  ی. هست کند، جذاب کرده بود  بای ز نکهیاز ا شتری رنگش، او را ب   یزرشک

 باشه. سایمل هی لباسم شب خواستمیم -

دور نگاه کرد. و متوجه شباهت مدل ها شد.  یرا از فاصله   سایبرگشت و دوباره لباس مل  شجاع
 شجاع گفت 

 نکرده! یفکر  نیذهن خودته! فاطمه همچ  یزاده  نایبازم ا  یول -

 کرد  زی چشمانش را ر یهست

 ! ی! محاله متوجه نگاه فاطمه نشده باششناسمیحرفو نزن که من تورو خوب م نیا -

 اشاره کرد یهست یفر شده   یعوض کردن به موها یبرا شجاع

 ! یشبرنگ شد هیشب  -

 گفت  یحرص خورد اما با هوشمند یو جعد دار شبرنگ بود! هست یمشک یها الی منظورش

 ! ؟یچرخونیاالن راحت چشم م شدهی! چیدیدزد یتو که قبال نگاه م -

عوض شده    یروبه رو شد! احساسش نسبت به هست کردی بود از آن فرار م یکه مدت یز ی از چ شجاع
  نی! و اکردی رصد م   یرا به راحت یاما اندام هست کردیهم اجتناب م سایمل یموها دنیاز د یبود. حت

 ! سر چرخاند و گفت گشتیکه داشت بر م یتیبه حس مالک 

 برن عروس کشون  خوانی. مرونی ب  میبر  ایب-
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 *** 

زده و منتظر بود تا دخترها را سوار کند. آخر سر باهم کنار آمدند و غزل و  هی تک نشی به ماش ماهان
کرد.   یی راهنما  نشی را به طرف ماش یماهان شدند. شجاع هم فاطمه و هست نیزگل سوار ماشنا

 در قرار گرفت. فاطمه گفت  رهیدستگ یباهم رو  یدست فاطمه و هست

 !نیجون تو جلو بش یهست -

را باز   نی ماش یزد و همانطور که در عقب یشخندیاما ن  یبود. هست یگر یکه در نگاهش حرف د البته
 ت گف  کردیم

 راحت باش! زی نه عز -

خنده اش را   یخنده اش گرفته بود اما با تک سرفه ا  یدخترها حساب  یاز خط و نشان ها شجاع
بوق بوق   سایکارن و مل  نیها پشت ماش  نیکه ماش  ریخورد و پشت فرمان نشست. در تمام طول مس

از  یگوشه ا ینشسته بود و فقط گهگاه  شی فاطمه آرام سرجا زدند،یم غی راه انداخته بودند و ج 
آمده  رونی ب نی اما برخالف تصور، تا کمر از ماش ی. هستدادیو تکان م بردیم رونی شالش را از پنجره ب

چه  دانستیخطرناک است به او نداد چرا که م نکهیا  یبرا یتذکر   چی! شجاع هدیکشی م غیبود و ج 
  و زدیقلمداد کرد! شجاع بوق م یشجاع به هست یتیاهم یرا به حساب ب نیدارد. اما فاطمه ا یمهارت 

آرمان   ی  هست ،یهست نیا دانستیافتاد که البته م ی م یهم نگاهش به هست ی . گهگاهدیخندیم
 است!

شهر بود. عالرغم اصرار کارن، پدر و مادرش گفته بودند   ن ی ثروتمند نش یابان یدر خ سایکارن و مل خانه
 یکوچکتر بود. اما برا سای مل یقبل ی . خانه، از خانه دهندی را پس نم هیآنهاست و هد هیخانه هد نیا
کرد و دست   رنبه کا  ییها هی. فرحناز توصشدندیارزش داشت. کم کم همه متفرق م ای دن کی سایمل

کردند و   حتیهم نص ای . کاوه و ثرد یخواهرکش را بوس  یشانین هم پدخترش را به دست او داد. ماها
به کارن   سای شان بودند و ملدر خانه  یهم هنوز جلو سای خانواده. کارن و مل  یبزرگ ها  هیبق  نطوریهم
 زد.  رنکا یبه بازو  ی. شجاع مشتستدیسرپا با یزده بود تا بتواند به خوب  هیتک

 !؟یزودتر از من دوماد بش  کردی فکرشو م یناکس! ک-

 . دیخند کارن
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 !زنمی باال م نی ! خودم برات آستسیخب بابا زن که قحط ن -

 کف دو دستش را باال گرفت.  شجاع

 خودمو بدبخت کنم! خوامی نه ممنون نم-

 مادر  فاطمه از دور آمد. ی صدا .دندیخند بازهم

 . میرفع زحمت کن گهیمامان د ای فاطمه ب -

 اش را نگاه کرد.  ییدابرگشت و زن  شجاع

 !رسونمتونیخودم م  نیبمون ییزن دا -

 و دستش را دور شانه اش حلقه کرد. ستادیاش ا ییدااما کنار زن  میشم

 !سی ن یخانومو برسون آخه کس  ی. تو هست میرسونیو فاطمه رو م یینه داداش ما خودمون زن دا -

 خواهرش رو شده باشد!  یکه دست دلش برا دیداشت. وشجاع ترس طنتی ش مینگاه شم٠

 گفت  یهست

 جان با ماهان... مینه شم -

 وسط حرفش دیپر سایمل

 ! کرد. رفت نازگل رو برسونه! غزلم با مامان و باباش رفت  یماهان که اومد خدافظ -

انداخت   یه به هستنه چندان دوستان ینشود! فاطمه نگاه عیضا نیاز ا شترینگفت تا ب یز یچ یهست
رفت. اکنون فقط عروس و داماد به همراه  م،یبه طرف دوست گرمابه گلستانش،شم  یو با لبخند تصنع
که به  ییبایو ز فیدستش را پشت گردنش برد و گردنبند ظر یدر بودند. هست  یجلو  یشجاع و هست

 گفت  سای کنار گوش مل تبس یرا بغل کرد و همانطور که گردنبند را م سایگردن داشت را در آورد. مل

که مامان   ینکرد. چه وقت یتو برام مادر  یاندازه  ایتو دن  چکسی. هامرزمهیگردنبند مال مامان خداب -
چقدر دوست   یدون یاالن! خودت م نیکه چشم باز کردم تا هم  یکه نبود. از همون موقع یبود، چه وقت

 ! یآج یدارم. خوشبخت بش 



 س یاوت

296 
 

 که تمام صورتش را گرفته بود گفت  ییبا اشک ها سایمل

 خودت باشه! شی پ دیبا نیا زمی نه عز -

و شجاع به طرف    یکردند و هست ی ماند. باهم خداحافظ  سایکه بود، گردنبند در گردن مل یبی هر ترت به
 شجاع گفت  ریرفتند. در طول مس  نیماش

 !یای ب نییاز موضعت پا  کردمی فک نم -

 نگاهش را از پنجره گرفت  یهست

 ؟ یه موضعچ -

 جلو سوار بشه! یک  نکهیبا فاطمه، سر ا -

 گفت  یکردند. هست یکوتاه یدو باهم خنده  هر

 !ارمیو به دستش م جنگم؛ی که برام ارزش داشته باشه م یز یشک نکن من واسه هر چ -

 ...؟یار ی و اگه به دستش ن -

 شجاع نگاه کرد  رخم یبه ن یهست

 برام ارزش نداشته! گهیمطمئن باش د -

 ابرو باال انداخت  شجاع

 دونم؟ ینم  یچرا گفت هیسطحت تو ورزش چ دمیپرس یوقت -

 گفت  یهست

  یزندگ هیاونجا  ی! بابام منو فرستاد فرانسه ولیدون ینم ی ز ی من چ ی! شجاع تو از زندگدونمیچون نم -
!  گهی د زی ر جور چو هزا یرانداز ی و تکواندو و ت یدفاع شخص یبرا یشخص ی آروم نداشتم. مرب

 شهیمه یبود ول  رانیخودش ا نکهیدوست داشته باشم چون بابام گفته بود خطرناکه! با ا تونستمینم
 مراقبم بود. یچهارچشم 



 س یاوت

297 
 

 گفت  یآرام خود ادامه داد. هست یدر سکوت به رانندگ شجاع

! تازه  ییطال یو موها یدرشت آب یخوشکل بود. چشما  یلیپسره بود؛ خ  هی  رستانی سال دوم دب -
 چال گونه هم داشت.

 وارگفت  طنتی ش شجاع

 تو تناسب دارم نه؟ ییبایز ی ارهایپس من با مع -

 و گفت  دیروشن شجاع نگاه کرد. خند یو موها ی به چشمان آب  یهست

  یروح  یب  هیها  ییاروپا یول یخور یم  ییکای آمر یحت ای به روس، ترک  یعنی! س ین  ییت اروپاچهره  -
بعد از چند هفته،  ومد،یخوشم م  یلیپسره خ  نیاز ا گفتم؛یب داشتم متو چهرشون دارن. خ یخاص 

  هآخ یبش ک ینزد چکسیبه ه یداد، بابام خبر داد حق ندار  شنهادیکه پسره اومد بهم پ یهمون روز 
 برسه! بیممکنه بهشون آس

  هیشب یز یافتاد که باعث شد فرمان را محکم تر فشار دهد. چ انیغل هیدر وجود شجاع   یز یچ
 د یبلند خند یبا صدا  یحسادت! هست

 !سین  ادمیاسمشم  یاالن حت شهیباورت نم یوا -

 جا به جا شد و با شور گفت  یصندل  در

خب من تازه شر و شور شده   ینرم! ول   یدنیبابام به عمومحمود و خاله آزاده سپرده بود طرف نوش -
 نگفتن!  یز یچ گهی! رفتم گرفتم خوردم. گذاشتمشون تو عمل انجام شده دبودم

 کرده بود یظ ی. شجاع اخم غلدیهم دوباره خند بعد

 ؟ یخور ی م یدن ینوش -

 ! ؟یخور ینم  ی. تو چگهید خورمیخب االن چند وقته نم یآره. ول  -

 شجاع افتاد.  یبه چهره  نگاهش

 !یهست یلحظه فراموش کردم ک هی دیاوه! ببخش -
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 د یلحظه بعد پرس چند

 !یهست  ی! تو آدم منطق کنمیو مذهبته که باور نم نی! نگو فقط بخاطر د ؟یخور ینم  یدنیچرا نوش  -

 گفت  چرخاندیهمانطور که فرمان را م شجاع

کال به  نمی...ببیگفتیم ونی هذ یلیخ  یخودم رسوندمت خونه. تب داشت ممی شم  یشب عروس -
 نه؟ یدار  تی اسحس  یعروس 

 لجوج شد.  یهست

 ؟ یخور ی نم  یدنی! چرا نوشگهی نکن د تی شجاع اذ -

 گفت  شجاع

  ماریب هیجراحم که هر لحظه از شبانه روز ممکنه  هی. دو! من کی نیبدن ضرر داره ا یچون برا -
از   یسال به دست آوردمو بخاطر چند ساعت خوش ن یچند یکه ط  یداشته باشم؛ اعتبار  یاورژانس
 . سه! دمیدست نم

 مضحک باشم! خوامی ! نمادینتونم درست فکر کنم بدم م  شهیکه باعث م یی زایاز چ کال

 گفت  یخاموش کرد. هست  یآپارتمان هست یرا جلو نی حرفش ماش  دنیرس انی پا با

 داخل. میبر  ایب -

 ؟ یکن ی تعارف م -

 . ستمیکه اهل تعارف ن یدون یم -

. چند متر رودی و بعد م  ماندی م قهیشد! با خود فکر کرد چند دق ادهیزد و پ  ایدلش را به در شجاع
اش را در آورد. واقعا خسته اش کرده   یزرشک  یخم شد و کفش ها ینرفته بودند که هست شتریب

 بودند.

 ؟یا یپا برهنه ب  یخوایم -

 باهاشون بردارم.  گهیقدم د هی یحت تونمی. مجبورم! نم گهیآره د -
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 را در آورد و گفت  شی دل دل کرد. خم شد و کفش ها یکم شجاع

 .یاونطور  شهیرو بپوش! پاهات زخم م نایا ایب -

 متعجب گفت  یهست

 وونه؟ید هیچه کار نی! اخوادینه نه! نم -

دست  را در آورد و در  اشیخاکستر   یگذاشت و جوراب ها یهست یپا یاما کفش ها را جلو شجاع
خودش را در دست گرفت. با آن لباس   یهاو کفش  دیشجاع را پوش  یورن  یکفش ها یگرفت. هست

 آنجا حضور نداشت.  چکسیساعت از شب، ه نیخنده دار شده بود اما در ا یبلند و کفش ها حساب 

 را چرخاند و در را باز کرد.  دیکل یهست

 .یاسمت چپ؛ در  قهوه نی. همیبشور  یبهداشت  سی تو سرو یتونیبرو داخل. پاهات رو هم م -

که باز بود، متوجه  یکند. از در  دایرا پ  یخارج شد و چشم چرخاند تا هست یبهداشت  سیاز سرو شجاع
بود اما  ختهیکه به آنجا آمده بود شلوغ و به هم ر یشد که در اتاق خوابش است. خانه مثل دفعه اول

بود. اکنون  زی م ور شیهاهو گوشوار  لوریبود و س ستادهی والت ات  زیم یروبهرو  ی به نسبت کمتر. هست
 و گفت  دید نهیآ ی. شجاع را از تو رفتیور م  شیو کوچک موها اهی س یها رهیهم با گ

لباستو هم بده بندازم تو   یخوا ی. اگه مرونیب  امیم  ری برم حمام د خوامیرو تخت بخواب. من م -
 . ییشولباس 

 اشاره کرد  رونی به ب شجاع

 . ممنون!گهید رم ینه من م -

 . از کنار شجاع گذشت و گفت دیرا باال انداخت و خند شی ابرو یتا کی یهست

 درار تا واسه فردا چروک نباشه. رهنتوی زود پ -

را باز   دشیسف  راهنیپ یه هاگرفت بماند. همانطور که دکم  میبود اما تصم ر یبا خودش درگ  شجاع
  ییو لباس ها ستادهیآنجا ا یبود و هست ییرایپذ یرفت. تراس خانه گوشه  ییرای به طرف پذ کردیم
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اش را به تن داشت. شجاع   یانداخت. و هنوز هم لباس زرشک یم ییلباسشو نیرا درون ماش 
 داد.  یرا در آورد و به هست  راهنشیپ

 نه؟ گهید یاتو بکش  ی... فقط بلدشمیممنون م -

کرد   ینامرتب نگاه یشد. شجاع به خانه  رهی به شجاع خ  یو با لبخند بزرگ دیدست از کار کش  یهست
 و گفت 

 نه؟  یست یبلد ن -

 انداخت گفت  یم نی شجاع را در ماش راهنیهمانطور که پ  یهست

خط اتو  یبعد از رو کونم،ت ی! لباسا رو بعدش خوب مادگرفتمی خوب  زیچ هیاز مامانم  ینچ! ول -
 رو طناب تا خشک بشه! ندازمیم

 را باال انداخت و متعجب گفت   شیابروها شجاع

 باشه به مامانم حتما بگم!  ادمی -

 . تو رو تخت بخواب.حمام  رمیم باشه بگو! من دارم  -

  یا رورفت. اما بالش ر یبرهنه، به طرف اتاق هست یسرش را تکان داد و با همان باال تنه  شجاع
 یبعد هم صدا  یقینکرد. دقا یاما توجه  کردیم تشیاذ  ی. شلوارش کمدیانداخت و دراز کش نیزم

که خواب   دیطول نکش  شتریب یق یبه حمام رفته است. دقا یهست دادیدوش آب بلند شد که نشان م
 . دیدر آغوش کش رااو 

 

 

 دنیوارد اتاق خوابش شد. با د کردی خشک م ی زرشک یرا با حوله  شیهمانطور که موها یهست
  یتخت برداشت و رو یرا از رو شی نثارش کرد. پتو یلب لجباز  ری بود، ز دهیخواب نیزم  یشجاع که رو

  ،برهنه یشجاع با آن باال تنه  دانستی . اما میهست لی خانه سرد بود و باب م  یشجاع انداخت. هوا
  مرخیبه ن رهیدر حال خواب، نظاره کرد. خ و شجاع را  دیتختش به پهلو دراز کش  ی. روشودی سردش م
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چشمانش را گشود.  د،یرسی که به گوشش م یازمزمه یزود به خواب رفت. با صدا  یل یآرام شجاع، خ
شه یتر از هم یملکوت دش،یسف راهنی که با پ دیواضح تر شود. شجاع را د دش یپلک زد تا د یکم

سکوت   یطناب داخل تراس برداشته بود. هست یرا از رو  راهنشی قامت به نماز بسته بود. حتما پ
تکان هم نخورد. در سکوت مطلق، نماز خواندن شجاع را نظاره کرد. نماز شجاع که  یکرد و حت  اریاخت

 به پهلو، بدون حرکت گفت:  دهیتمام شد، در همان حالت دراز کش 

 قبول باشه! -

 داشت.   شهیاز هم شتریب یبرگشت و نگاهش کرد. چهره اش آرامش شجاع

 ؟یدار یب یقبول حق! از ک  -

راًط 》از  - ق ص   ؟ ینماز خوند یاول! تو خونه ُمهر ندارم. رو چ رکعت《م یُمست 

 کرد. در همان حال گفت:  راهنش یپ یشروع به باز کردن دکمه ها شجاع

 تراس برداشتم. یتو یگلدونا یسنگ از تو هدونیبردارم؛   رهنموی رفتم پ -

 خوابش گذاشت.   یجا یکه چروک نشود باال یرا در آورد و جور   راهنشیپ

 اصال چروک نشده بود! ممنون.  -

 یگر یتخت و د یرو  یکیبه سقف بودند.  رهی . هر دو خدیدراز کش نی زم یخوابش رو یدر جا سپس
 گفت:  ی. هستنی زم یرو

 . کردمی بچه که بودم نماز خوندن مامانمو نگاه م  -

 حالتش گفت:   ریبدون تغ  شجاع

 آزاده؟ -

 نه! مامان خودم. مامان فروغ!  -

 کرد و ادامه داد:   یتلخ ی خنده

 .شدمی کمرش سوار م یرو  رفتمی بره سجده، بعد م موندمی منتظر م  -
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 بغض کرد  یهست  د؛یخند شجاع

. کل روز  میکردی م یزندگ   نایخونه بزرگ با خاله فرحناز ا هی یبود! توقشنگ  یمامانم که بود همه چ  -
 مراقبم بود.  شهی. همکردمی م یباز  سایبا مل

 به سقف بود. شجاع گفت:  رهیهنوز هم خ شانیها چشم

 !ساست یمل  هیشب یلی. خ دمیخالت د یخونه  یتو وامرزت یعکس مامان خداب -

 لبخند زد  یهست

خودم!   یبرا  ارمی چشمش، چشماشو در ب یدست بکنم تو خواستمیبار م هی می! بچه که بودیلیآره. خ  -
 مامانم باشم. هیدوس داشتم من شب 

 شجاع را نظاره کرد.   مرخیو ن  دیو به پهلو چرخ  دیکش ظیغل یآه

خوب بود. تا قبل از   یل ی. اون روزا خ شهیآرمان بودن تنگ م یهست  یوقتا دلم برا  یبعض -
 خوب بود... . زیهمه چ میسالگچهارده 

شده و   یعده ا یخواه ادهیز  یهم قربان یهست نکهی به جان شجاع انداخت. ا یسخنان آشوب نیا
 است.  ریتقص  یخودش ب 

 *** 

به  یکه با هست شدیم یاقهیچند دق روپوشش کرد و در راهرو قدم زد.   بیدستش را درون ج شجاع
بانوان   ونیرنگ اتاق پاو  یخلوت بود. در کرم  مارستانی ساعت از صبح ب  نیآمده بود. در ا مارستان یب

 .ستادیکنار شجاع ا  کردی که روپوشش را مرتب م یدر حال  یباز شد و هست

البته اگه   م؟یبزن  گهید یتو بخشا یچرخ  هی میبر انیبچه ها ب ی هیتا بق یخوایخب من آمادم. م -
 ! یندار  ماریب

 کرد و گفت:  یبه ساعتش نگاه شجاع

 !میبر  اینه همه رو چک کردم. ب -
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 : دیشجاع پرس  . زدندیقدم م مارستانیب   دیسف یهم، در طول راهرو یبه شانه  شانه

 !یطرح بگذرون   یبر  دیبا گهی. نه؟ دیانترن نباش  شتریب گهیفکر کنم دو، سه ماه د -

 راهرو گذشتند و شجاع دوباره گفت:   چیکرد. از پ دییحرف شجاع را تا یهست

 ؟ یدوس دار  یچ  یعن ی ؟یر یبگ یچ یخوای تخصص م یراست -

 شانه باال انداخت  یهست

 نگرفتم! دیبهش فکر نکردم. اصال شا دونمینم -

 را با سر داد و سپس گفت  گذشتی که از کنارش م  یجواب سالم پرستار  شجاع

 !یکمک دستم باش  دمی! بهت افتخار م یجراح ای ب یاگه دوس داشته باش  -

آمد. شجاع و   وی یس یاز بخش آ یادیداد و فر یکل کند اما صداو خواست کل  دیخند یهست
با چند پزشک و   یکردند. مرد دنیبه هم نگاه کردند و سپس به طرف بخش شروع به دو یهست

. آمدی شجاع آشنا م مرد به گوش  یآرامش کند. صدا توانستینم چکسیشده بود و ه  ریپرستار درگ 
توان مرد را کم  ادیز یمرد را گرفت و به صورتش نگاه کرد. دعواها ی قهیزد و   کنارکوچک را  تی جمع

بلند و البته نم دار  یو مژه ها یا. شجاع به چشمان قهوه آمدی باال م مهی کرده بود و نفسش نصفه و ن
 شده بود. شجاع ناباور گفت:  لبش پاره یبود و گوشه  یکبود شیچشم ها ری شد. ز رهی مرد خ

 !دیام -

 : د یشجاع را نگاه کرد و نال جانی که انگار با آمدن شجاع آرام گرفته بود خسته و ب دیام

 ! نینازن  -

 ! ؟یچ نینازن  -

  یکم یپشت سرش خورد. هست واریباز کرد و عقب عقب رفت تا به د اشقهیدست شجاع را از   دیام
پزشک و سه پرستار مانده بودند. شجاع به طرف   کی . ستادیرا متفرق کرد و کنار شجاع ا تی جمع

 آراد رو به رو شد.  یپزشک برگشت و با چهره 
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 ! نجا؟یشده؟ چه خبره ا یآراد چ -

 گفت  جانی خسته و ب  آراد

دو   یکی. عملش خوب بود میساعت اتاق عمل بود نیآوردن، چند  یاورژانس یمورد تصادف هی شبید -
 دفعه حالش بد شد. االنم تو کماست!  هی یساعت تو بخش خوابوندنش ول 

نگاه کرد که  یدیتنها حدس درون ذهنش را کنار زد. شجاع برگشت و به ام یبا بهت و ناباور  یهست
  یتماشا دی. شا کردی م هیکرد! بلند بلند گر هیافتاد. بعد هم شروع به گر نیُسر خورد و به زم وارید یرو
نبود!   نینازنعاشق  دیکه ام دانستی بود؛ اما شجاع خوب م  بیعج تی اکثر یمرد برا  کی یها هیگر
. آراد دیبه شانه اش کش یخم شد و دست دیکنار ام یبا بهت و ناباور  ی! هستدی پرست ی را م نینازن  دیام

 تکان داد و از آنجا دور شد.  یهم سر 

که در دست داشت به طرف   یا وهیمجاع با آب نبود. ش  ان ینما دیبود اما هوا ابر داشت و خورش ظهر
  ری و ز مکتیآن ن یزمان استراحتش را رو یهست دانستی رفت. م مارستانیب  اطی زرد رنگ ح  مکتین

. آراد ستاد یا شیسرجا یآراد کنار هست دنیشد اما با د  کی. به آنجا نزدکندی م یدرخت کاج سپر 
  نکهی. بعد هم بدون ا کردیگذاشته بود و صحبت م  یهست یو کنار شانه  مکت ین  یدستش را رو

 ینسبتًا خوب هست یکرد و به طرف ساختمان رفت. شجاع از رابطه  یمتوجه شجاع باشد، خداحافظ
به روبه رو   یرفت. نگاه هست یاحساس مضحکش گذاشت و به طرف هست یو آراد خبر داشت. پا رو 

 گرفت.  شی روبهرا رو  وهیمش نشست و آب. شجاع کنارکردی حضور شجاع را حس م  طعابود اما ق

 . یکن یضعف م میبخور! صبحم وقت نشد صبحونه بخور-

.  دیگذاشت. بعد هم کامال به طرف شجاع چرخ  گرشیرا گرفت و طرف د وهیمحرف نزد. اما آب یهست
 . دیباریاز چهره اش م  یناراحت 

 خوب بود؟  یل ی خ نی ت با نازنرابطه -

 چشمانش را بست و خسته گفت  یهست

  سایش با مل بود. رابطه دیبا ام مییباهاش آشنا شدم. همونم باعث آشنا  رانیکه برگشتم ا یاول یروزا -
 خوب بود.   یلیخ
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 خم کرد و گفت  نی کمرش را به سمت زم سپس

 ... . شیبگم؟ طفلک روز اول عروس سایبه مل  یبرگرده. حاال موندم چجور  ی! خداکنه ناز شهیله م دیام -

  مارستانیبگذارد اما تلفنش زنگ خورد او را به ب یهست یشانه  یدستش را بلند کرد که رو شجاع
  نیکرد و به سمت ساختمان رفت. گرچه هنوز هم در ع یخداحافظ یخواندند. بلند شد و از هست

 ! رتی به نام غ  یافتاده بود. حس  انیدر وجودش به غل یخودش، حس یبرا یناباور 

 《روز بعد سه》

عمو کاوه بودند.   یشد. امشب مهمان خانه   رهیو به سقف خ دیتخت اتاق کارن، دراز کش   یرو شجاع
. شجاع  رفتیدر اتاق رژه م  اد،یز ی و با استرس شدی جا بند نم  کیکارن از اول شب نا آرام بود و 

 گفت:  یعصب

 سرم رفت! نی جا بش هی -

 پر حرص جواب داد: کارن

بوده؟  ومرثیشده! اگه بفهمه فروغ، زن ک  ومرثیک یپرونده ری گیفاطمه پ گمینه؟ بابا م   یفهمی تو نم -
 انتقام کورش کرده!

 بلند شد و گفت:  شجاع

 ؟یخب بذار بفهمه! که چ -

 زن منه! یفروغ، خاله  ؟ یبه نفهم  ی! شجاع چرا خودتو زد؟یکه چ -

 !یکن ی م یر نطویکه ا یازدواج کرد سایمل یخب باشه! مگه تو با خاله  -

مشغول بگو مگو بودند که چند تقه به در خورد و فاطمه وارد شد. هنوز چادرش سرش بود و   همانطور
 است.  دهیرس  یمعلوم بود به تازگ 

 سالم! -

 .ی! خوش اومدییسالم دختردا -
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 اتاق کارن نشست.  یصندل یزد و رو  یلبخند فاطمه

 ؟یگی . تو خوش آمد مناستیعمو کاوه ا یخونه  -

اش   یمشک فیرا از ک ییتخت نشست. فاطمه برگه ها یکرد و دوباره رو یمصنوع  یخنده  شجاع
 آورد و به کارن گفت:  رونیب

 زن داشته! هی ومرثی هست که بهت گفتم. ک یهمون مدارک نایا-

ال فاش  راز فع  نیا خواستندینم چکدامی به جان کارن و البته شجاع انداخت. ه  یحرفش آتش نیا
 نداشت. فاطمه ادامه داد:  یکه دختر فروغ بود از آن اطالع یهست یکه حت یشود! راز 

 .میندار یاطالعات  تشیبچه هم داره که از جنس هی -

 بود؟! دهیموضوع را فهم نی ا یفاطمه حت  یعنیقلب شجاع و کارن به وضوح باال رفت.  ضربان

 گفت:  فاطمه

 مرده! ش یسال پ یلیاسم زنش زهره بوده. خ -

که فروغ بخاطر وجود   گفتیم ی فاطمه از زن  .دیکش قی عم یخودش آزاد کرد و کارن هم نفس شجاع
در موردش نداشتند و البته بنظرشان   یاطالعات  چیکه تا اکنون ه یجدا شده بود. همسر  ومرثیاو، از ک

 هم مهم نبود. کارن گفت:  یلیخ

 ی ره یدا یاز بچه ها دیبه من نداره. با  یربط چیه ه پروند نیفاطمه من قبال هم بهت گفتم. ا -
. ی سفت نکرد سی پل یپاتو تو ینشو. هنوز جا  رشیگیپ  کنمی م شنهادی! و البته پیخودتون کمک بخوا
 دنبال دردسر نباش! 

سفره کمک کند.   دنیرفت تا به خانم ها در چ رونیمغموم و ناراحت تشکر کرد و از اتاق ب فاطمه
 کردند. کارن آرام گفت:  ینگاه شجاع و کارن به هم

 !میدونستی نم ومرثیزن اول ک نی از ا یچ یخودمون ه ده؟یبنظرت از کجا فهم -

 شانه باال انداخت و گفت:  شجاع
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 ُمرده! شیسال پ  یو اند ستیزهره به دردمون بخوره! ب کنمی فکر نم یول دونمینم -

 آمد و پسرها را به صرف شام دعوت کرد. شجاع بلند شد و گفت:  نییاز پا میشم یصدا

 ناراحت باشه!  دینباش! تازه دوماد که نبا  یعصب  نقدرم ی. امیبخور  یز یچ هی میپاشو بر -

کرد آرامش از   یکرد تا بزنتش اما شجاع فرز تر بود و در رفت. کارن هم سع زیبه طرف شجاع خ  کارن
 بود، آرام باشد.  نییپا  یکه در طبقه   سایدست رفته اش را بازگرداند تا کنار مل

 *** 

ماه، در  یاستخوان سوز د یرساند تا از سرما  نشیبه ماش ییباال بای خودش را با سرعت تقر شجاع
اش را باز   یکاپشن چرم و مشک   پیمرتب کرد و ز یرا کم ش یموها ن،یماش نهیامان باشد. از داخل آ

مخاطبانش، جادوگر را   انیکامال مشخص شود. تلفنش را برداشت و و از م دشیسف شرت ی کرد تا ت 
 . دیچ یدر گوشش پ   یهست یانتخاب کرد. بعد از چند بوق، صدا

 بله شجاع؟!  -

 سرش را به طرف پنجره چرخاند  شجاع

 سالم! کیعل -

 سالم.  د؛یببخش -

 فرمان ضرب گرفت   یبا دستش رو شجاع

 ؟ ییکجا -

 لب گشود یهست نکهیسکوت بود تا ا یکم جوابش

 ؟ یپرسیم یواسه چ -

 دیکش  یقینفس عم  شجاع

 ؟ ییکجا پرسم؛یدعوا کنم پس دوباره م خوامینم -
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 ت چون گفت بحث نداش  یهم حوصله  یهست نکهیا مثل

 ! ابونیتو خ  -

 ابون؟ یکدوم خ  -

 آرام گفت  یهست

 !شناسمیرو کامل نم  ابونای. هنوز خ دونمینم -

 . امیبفرست االن م شنیباشه. لوک  -

 یامیبعد، پ یرا روشن کرد تا موتورش گرم شود. لحظات  نیتماس را قطع کرد و موتور ماش بعد
و سرعتش را کم    دیمورد نظر رس ابانیبود. به خ  یاطالعات محل حضور هست یکرد که حاو افتیدر

در   توانستینفر م کی نبود! قطعا تنها   یکند. که البته کار سخت دایرو پ  ادهیپ انی را در م  یکرد تا هست
را از   یکرد تا کنارش برسد. هست  شتر یبه تن نداشته باشد! سرعتش را ب یسرد، لباس گرم یهوا نیا

.  یمردانه به تن داشت. شلوار براق مشک راهنیرنگ و کوتاه مدل پ  دیسف ییه کرد. مانتوپشت نگا
ز از شالش  ی بلند بافته شده اش ن ی بود. موها دهیرا هم پوش  یساده و شال ساده تر مشک یکفش ها

  شیپا یکرده بود. شجاع جلو  جادیلباسش ا یدیبا سپ  ییبایاش، تناقص ز یاه ی زده بود و س رونیب
 . دیکش نییطرف او را پا  ی شهیترمز کرد و ش

 سوار شو!  -

تر از او جوابش را داد و به طرف مقصدش   یداد. شجاع هم معمول یمعمول یسوار شد و سالم یهست
 د یپرس  یحرکت کرد. از شهر دور شده بودند که هست

 م؟ یریکجا م  -

 زد  یشخندین شجاع

 ؟یپرسافتاده ب ادتیتازه  -

 م؟ یری ! گفتم کجا مخوادایکنم که دلم نم ینذار کار  نیبب  -

 گفت  طنتی پر ش شجاع
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 بدزدمت! خوامیفرض کن م -

 د یخند یهست

 !کنمیم  یگلوله تو قلبت خال هیمنم  -

 ؟یخوشکلتو آورد  ری ! نکنه اون هفت تیوا یوا -

. دو انگشت وسط و اشاره اش را کنار  دیکمرش را به در چسباند و کامال به طرف شجاع چرخ  یهست
 کردن در آورد.  کی شل یرا جمع کرد و ادا هیهم قرار داد و بق

 گفت:  ،یبه هست گرشیچشمش به جاده بود و چشم د کیکه  شجاع

 !یکارو نکرده بود نیوقت بود ا یل یخ -

 د یودند شجاع پرسکه رفته ب ینگفت. کم یز یچ یهست

 کجا؟  یطرحتو افتاد دم ینفهم -

طرحش را   دی را ترک کرده بود. اکنون با  مارستانی و ب دهیرس  انیبه پا یهست یانترن یدو ساله  ی دوره
 پزشک شود. یتا به طور رسم گذراندیم

 تهران! نیی پا یاز محله ها یکیافتادم مرکز بهداشت   -

 سرش را تکان داد. شجاع

 ! در ضمن مراقب خودت باش. یخوبه موفق باش -

 !مونمیدوماه اونجا م  یک ی. البته که من فقط یمرس -

 متعجب گفت  شجاع

 چطور؟  یعنیچرا؟!  -

خودم.    یجا فرستمینفرو م  هی دوماه که موندم  یکی. رسمی م سی اوت یراحت تر به کارا گهیاالن د -
 !یپزشک متخصص  هیرسما  گهی! االن دگمیم  کیتبر ی! راستکنهیدرست م سی اوت شمیبق
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خارج از شهر کرد. آن منطقه را   ضیعر یکوچه  کی را وارد   نیلبخند زد و تشکر کرد. ماش شجاع
نه  یرا پارک کرد. در  نیکوچه ماش یداده بودند. شجاع در انتها لیکوچک و بزرگ تشک  یالهایو

 یشدند. هست ادهیپ  نیزنگ زده بود مقابلشان بود. از ماش یچندان بزرگ و سبز رنگ، که البته حساب 
 انداخت و گفت  کی تار یبه کوچه  ینگاه

 !میبدزد یخوایم یجد یجد  نکهینه مثل ا -

که شجاع مشغول باز کردن در بود،   یدر آورد. در زمان بشیاز ج  یدیبه طرف در رفت و کل شجاع
زد و به    یشخندیکوتاه گذاشته بودند. ن وارید یبود که رو ییشکسته ها شهی شمش به ش چ یهست

با   یوارد شود. هست یتا هست  ستادیگفت. شجاع در را باز کرد و کنارش ا نی آفر یت یحفاظ امن نیا
گل، که  یجوان و البته برهنه. بوته ها ی. با درختان و نهال هابود  یکوچک اطی وارد شد. ح اطیاحت
کوچک در   یکوچک قرار داشت و حوض  یخانه ا اطی . درست وسط حیخاک نینداشتند و زم  یگل چیه

به صورت بخار   شانیهوا، نفس ها یو شجاع همقدم شدند. بخاطر سرد یسمت راستش بود. هست
 ید خانه بشود که شجاع گوشه کوچک رفت تا وار یبه طرف سه پله  ی. هستبود  تی روئ  لکامال قاب
جلوتر از شجاع شروع به حرکت کرد تا پشت خانه را   ی را گرفت و به جلو اشاره کرد. هست شیمانتو

که   یز یچ  یاز تماشا یبود. هست گرید ییایخانه دن یسوآن  جان،ی خشک و ب اطی. برعکس ح ندی بب
  بشیدستش را درون ج کیع . شجاباز ماند و با بهت به طرف شجاع برگشت  یکم  هانشد دیدیم

که   قیگرفت. آنقدر عم قیعم یدم ی. هست کردیاو را نگاه م ،یفرو برده بود و با غرور توام با مهربان 
 یکرد. پشت خانه، محوطه ا یزندان  اشنهی نرگس را در س یگل ها ینداشت. بو ی انگار اصال باز دم

نور ماه   ریسبزشان، ز یبرگ ها یرو   ینرگس ها  یدینرگس! سپ یبزرگ که پر بود از گل ها  بای تقربود 
 برد و آرام گفت   کی. سرش را نزدستادیشد و پشت سرش ا کینزد ی. شجاع به هستدیدرخشیم

 تولدت مبارک!  -

 بود. شهیچشمانش براق تر از هم  یبرگشت و به شجاع نگاه کرد. مشک  یهست

 موند؟ ادتیچطور  یعنی  ؟یدونیتو از کجا م -

 شانه باال انداخت  شجاع

 . دمی. از اون موقع فهممیبود رازی پارسال دو هفته بعد از تولدت ش -
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 گفت  ادی ز یبا شوق  یهست

 .نمی بب یامنظره  نیتوقع نداشتم تو تهران بتونم همچ یدون یممنون شجاع! واقعا ممنون! م یل یخ -

 به جلو اشاره کرد و گفت  شجاع

 .مین یبش  نشونیب  میبر  ایب -

 جلو رفت و گفت   یکم یهست

 .شکننینه گناه دارن! م -

 آرمان را برگردانده است.  یلبخند زد و خوشحال شد که هست شجاع

 نداره. یب یع  میبر  اینه ب -

را هم  ینشست و هست  نیزم ی زار کوچک برد. رونرگس انی را گرفت و او را م ی دست هست سپس
 گفت  ی. هستندیوادار کرد کنارش بنش 

 ؟ یکرد دایرو از کجا پ  نجای! استهی همسا یمال خونه ها  کردمی فک م یول ومدی از اول کوچه بوش م  -

نگاه کرد و   یبود. به هست شیزانو   یرا بلند کرده و دستش رو یگر یجمع بود و د شی پا کی شجاع
 گفت 

بهش سپرده بودم   زنهی سر م ادیباغبون هست م هیازش خبر نداره.  چکسمی. هدمیرو خودم خر  نجایا -
 نرگس بکاره.

  ییسرد بود. اما شجاع اعتنا شانی پا ری ز نیاش مشخص شد. زمزد و چال گونه  قیعم یلبخند یهست
  یکیتند درست کرد. آن  یهیو سرش گذاشت که با سرش زا ریدستش را ز ک ی. دینکرد و دراز کش 
 یرا جمع کرده بود. هست یگر یکامال صاف و د  شیاز پاها یکیشکمش قرار داد.  یدستش را هم رو

جا   شیموها سی گ انیو م دیکنارش شد. چند گل را هم چ یگل ها دنییو مشغول بو دینکش رازاما د
  یرو یلبخند زد. شال هست شی ! شجاع به خنده هادیاش قاه قاه خندداد. بعد هم به کار کودکانه

و به ماه   دی. کامال صاف خوابدیکنار شجاع دراز کش  نیزم  یآن رو الی خیاش افتاده بود اما بشانه 
شکمش بود    یرا که رو  ی. شجاع دستدیتاب یبود اما ماه هنوز هم با غرور م یآسمان ابر  دوخت.  شمچ
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هم بدون فکر سرش را بلند   یکه سمت راستش بود برد. هست یبا تعلل بلند کرد و به طرف سر هست
  یدست ها یرو یکه هست کردندی . در سکوت مطلق ماه را نگاه مساعد شجاع گذاشت  یکرد و رو

. شجاع نگاهش هنوز به آسمان بود. دیبه طرف شجاع چرخ  ش،یپهلوها یغلط خورد و رو  عشجا 
 سکوت را شکست  یهست

  ریخب بهش گفتم تا د ی. ولفهممی من نم کردی . فکر مزی! مثال سوپرارهی برام تولد بگ  خواستی م سایمل -
 . رونی وقت کار دارم ب

 ؟ یدروغ گفت -

 ی! حوصله رهی . فک کنم فردا برام تولد بگگهیعصر کنسل شد د ینه دروغ نگفتم. واقعا کار داشتم ول  -
 رو ندارم.  یشلوغ

 نگاهش کند گفت  نکهیباز هم بدون ا شجاع

 دوست داره.  یلیخ  سای دلشو نشکن. مل -

 دوسش دارم!  یلی آره. منم خ -

هم  یدو دستش را رو ی. هستکردیلب باز نم   چکدامی سکوت. هردو پر از حرف بودند اما ه وبازهم
مع کرد. شجاع حرکت نکرد  ج  زیرا هم ن  شیسرش قرار داد. پاها ر یشجاع، ز یبازوها  یگذاشت و رو

 د یفقط پرس

 ست؟ یسردت ن -

 آرام گفت  یهست

 نه! -

  ییایرا در بر گرفت... . چشمانش را که باز کرد، با چشمان در  یهست نیری ش یبعد، خواب  قهیچند دق و
 د یزد و پرس  یبود. لبخند ادشی زیشجاع رو به رو شد. همه چ

 دم؟ یخواب یل یخ -

 !شهیم  یدوساعت -
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 نشست  شیبلند شد و درجا عیسر یهست

 !دیدستت خواب رفت ببخش یوا یا -

 هم بلند شد و گفت  شجاع

 ؟ یبمون یخوایم ای م ینبود. بر ینه مشکل -

 سخت بود اما گفت  شی دل کندن از آنجا برا هرچند

 یسرد درد گرفته بود و لباسش از برخورد با برگ ها  نیزم  ی. و بلند شد. تنش روگهید مینه بر -
سرش انداخت.   یبود. شالش را رو  شیموها انینرگس هنوز م ینرگس، سبز شده بود. اما گل ها
 گفت  ی. چشم در چشمان هم دوختند. هستستادیا شی شجاع هم بلند شد و روبه رو

 ! دیدوساعت حوصلت سر رفت. ببخش -

 زد  ییبای لبخند ز شجاع

 . کردمینه نرفت. نگاهت م -

زده اش را باال آورد و دو طرف   خی . شحاع دستان شدیکمتر م شانیلحظه سکوت بود و فاصله ها چند
اش،   یشانی مو و پ  شیبعد، درست مرز رو یهم نهاد و لحظه ا یپلک رو یگذاشت. هست یسر هست
 گفت  ن،یشرمگ  یشجاع گرم شد. شجاع از او جدا شد و کم  یاز بوسه 

 !ای توهم ب رمیم من -

 یجا ی. سپس دستش را بلند کرد و رو دیدور شدن شجاع را نگاه کرد آرام خند یدور شد. هست  و
بود  دهیرا که چ ینرگس یشد. خم شد و دسته لی تبد ییبای شجاع نهاد. خنده اش به لبخند ز یبوسه 

 رفت... .  رونی برداشت و به طرف ب

 《ماه بعد چند》

 یایاز داخل کاپوت زانت اوشی بلند گفت تا اعالم حضور کند. س یشد و سالم یک یوارد مکان  شجاع
بلند گفت.   یسرش را باال گرفت که البته سرش به در  باز کاپوت برخورد کرد و آخ رنگ  یخاکستر 

 . دیشجاع خند
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 ! یکن  ینطور یخودتو ا ستمین  یوهلل راض  یول یشوق دار  دنمیواسه د  یلیخ  دونمیم -

 شاش به شجاع سالم داد و گفت اما شاد و ب اوشیس

 دکتر؟  یعا یبه به داش شجاع! چطور  -

را با   اشی دست روغن عیسر اوشی دست دهد. س اوشیلبخند زد و دستش را جلو برد تا با س شجاع
 پاک کرد و با شجاع دست داد. اشیو خاکستر   یلباس فرم آب

مهمان کند.   یچا یرا استکانرفت تا او  اوشی نشست و س  یکی مکان یگوشه  یا  هیچهارپا یرو شجاع
 مشغول شستن استکان بود که شجاع گفت  اوشیس

 خوبه؟ ؟یبی ! چخبر از ب ایکن س  فیتعر -

 . ختیر  کیرا درون استکان کمر بار یفالسک را برداشت و چا اوشیس

 شما!   یخوبه. دعا گو -

 سالمشو برسون.  -

 .رسونمیم تویبزرگ  -

داشت، به دست  یصورت یکه نقش گل ها یرنگ دی سف یشد و استکان را در نعلبک کینزد سپس
 .ستادیا ای زانت  هی کیعقب رفت و نزد یکم اوشیشجاع تشکر کرد و استکان را گرفت. س شجاع داد.

 شده؟  یدکتر؟ خبر  یما کرد  ادیشده  یچ -

 . دیرا نوش یاز چا یکم شجاع

 . ازت رمی که نشده؛ اومدم خبر بگ یخبر  -

 ابرو باال انداخت.  ایس

 ؟ یخبر از چ  -

 آورد و گفت  نییرا پا شیتن صدا شجاع
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 ! سیاوت -

 دستش را در هوا تکان داد. حوصلهی ب اوشیس

 از همون جادوگرت بپرس!  یخوای! مدمی کارارو خط کش  نیدور ا گهینه داداش من د -

 جادوگر را، مال او خوانده بود نکرد و گفت  نکه یبه ا  یتوجه شجاع

 نجام؟ یا یرفته من برا چ ادتی ایس -

 شرمندتم!  ینرفته ول ادمینه داداش  -

 به عقب برگشت و گفت  شجاع

 . از خودت چخبر؟ سیدشمنت شرمنده! ولش کن مهم ن  -

 . با شعف گفت جانی دو سال سن داشت. جوان بود و پره ک،یو    ستیتنها ب  اوشیس

 برتر؟!   گیل رهیداداشت داره م یدار خبر ن -

 با خنده گفت  شجاع

 نه بابا؟! واقعا؟! بابا دمت گرم پسر!  -

 گفت  ایغرق رو اوشیس

جلو استقالل  یباز  هیتو  هیکاف یول  ستین یبه اسم میت  نیبرتر خواستتم. همچ   گیل یمای از ت یکی -
  یخارج یما یبعدش ت   ؛یمل میت رمی! بعد مشنیخوب خواهانم م یمایکنم! ت یخوب باز  س یپرسپول ای

 !گای! بعدشم اللشنیخواهانم م

 اخم کرد و گفت  اوشی! سدی کش رونی را از افکارش ب  اوشیخنده زد و س ری بلند ز یبا صدا شجاع

 خجالت بکش!  -

 گفت  اوشی . سدندیلرزیم شیدهانش گذاشت تا کمتر بخندد اما بازهم شانه ها یدست جلو شجاع

 !ی! خداحافظ فقر! خداحافظ خستگ یخداحافظ بدبخت گهید -
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 زد و گفت  ایبه زانت  یکه داشت لگد یادی ز یر یجوگ  با

 ! ستی ن یبرام پول  نایماش نیا گهید -

 و بلند شد  دیخند شجاع

 داداش! با اجازت رفع زحمت کنم. یموفق باش  -

 با شجاع دست داد و گفت  اوشیس

 ! برو راحت باش. یرحمت -

رفت. شجاع بشقاب غذا را از مادرش گرفت و تشکر کرد   رونی ب  یکی رد و از مکانک  یخداحافظ شجاع
 بود.  یدوست داشتن یامشب هم از آن چهارشنبه ها

 و بده.ساالد  زحمتیکارن ب  -

 به شجاع داد.  زیو ظرف ساالد را از آن طرف م  دی که کنارش نشسته بعد دستانش را کش کارن

 . ایب -

 ممنون! -

زد و  ی. کرد لبخندیخود تالق زبانیم  گریو در طرف د ش یکه روبرو مینگاه شمچند لحظه با  نگاهش
حسام و سمت چپ فاطمه نشسته بودند. جمع   مینثار خواهرش کرد. سمت راست شم  یچشمک

صاف کرد که توجه  ییآمد. حسام گلو یچکاچک قاشق و چنگال ها م یساکت بود و فقط صدا 
 جلب کند.  دشجامعه را به سمت خو

 هی. دوم د یشام امشب رو مهمون ما باش نیکنم که لطف کرد یتشکر م  یلی! اول از همه خدیببخش -
 .میبذار ونیباهاتون در م  دی هست که با یموضوع

. به دیدیو نگاهش تنها و تنها بشقابش را م کردیم یباز   شیکرد که با غذا م یبه شم  ینگاه شجاع
 ندانستن باال فرستاد.  یرا به معن شی او بداند. اما فاطمه ابروها دی فاطمه نگاه کرد تا شا

 زد و گفت   یلبخند بزرگ حسام
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 بارداره!   میمقدمه بگم شم  یب -

. فاطمه، بالفاصله  یاز شاد یها  غیدست و ج یلحظه سکوت مطلق برقرار شد و بعد هم صدا چند
را   میگفتند و شم یهم با اشک خدا را شکر م  ایو ثر یرا که در کنارش نشسته بود بغل کرد. مهر  میشم

هم در، درون آغوش   می. شمدی اش را بوس یشان یو پ  دیرا در آغوش کش میبغل کردند. شجاع، شم 
انگار که در خانه   قهیهق زد. بعد از آن شجاع حسام را بغل کرد خالصه در عرض چند دق رادرشب

دکترو دوا و درمان، نطفه   یو اند کسالی حدود  یز یگرفته باشند و حق هم داشتند. بعد از چ یعروس 
،پدر شجاع، با   رضای بعد دوباره به حالت اول برگشت. عل قهیجان گرفته بود. چند دق میدر رحم شم

 گفت:   یشوخ

 !  یمجردو تو هنوز  شهیداره مادر م  تی بفرما شجاع خان! آبج -

 ! با خنده گفت  یحرف نگاه شجاع ناخودآگاه به طرف فاطمه رفت و فکرش به طرف هست  نیا با

 شدم! مونیپش دمیدستت درد نکنه بابا جون! زن گرفتن کارن رو د -

آورد و به   رونی کارن ب  یکنارش نشسته بود سرش را از پشت صندل  یصندل ک یکه با فاصله  سایمل
 گفت  یشجاع به حالت تصنع 

 ! ین یبیمنم م یها ین یریش یدیپشت گوشتو د گهیباشه آقا شجاع! باشه! د -

 با خنده گفت  شجاع

 بال سر کارن اومده  نیا ه یزن خوب سای حاال مل -

 را نازک کرد و ادامه داد شیهم صدا بعد

 بچم شده پوست و استخون!  -

 گفت  سایبه مل میشم

 ! کنهیم یشجاع تالف  نیباشه ا یمادر شوهر خوب  ای ثر هرچقدر خاله -

 رفت.  یم شیخوب پ  زیروزها همه چ نی ا دندیهمه خند دوباره
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  سا،یو حسام، کارن، مل میشم یخانه  یهاکردند و رفتند اکنون مهمان  یها زودتر خداحافظ بزرگتر
  ساینگذاشتند مل و فاطمه در آشپزخانه مشغول ظرف شستن شدند و میشجاع و فاطمه بودند. شم

بودند تلفن کارن زنگ    منیو در نش سایداشت و تنها شجاع و مل  ی. حسام در اتاقش کار دیظرف بشو
مبل کنار   یبلند شد و به طرف تراس رفت. شجاع بالفاصله رو  یدیو قطعًا از ستاد بود با بخش  خورد
 نشست  سایمل

 خانوم؟!  یاحوال آبج  -

 با خنده جواب داد  سایمل

 ! یخوایم یشجاع چ میباش یامنطق یب -

 دستت درد نکنه! -

 گفت  سایمل

 داداش!زن  یگ یوقتا م ی هی! بقیآبج یگ یم یکه کارم دار   یآخه فقط موقع -

 تعلل کرد.   یو کم  دیخند شجاع

 چخبر؟ تی از آبج گمیم -

 ابرو باال انداخت  سایمل

 خونتون بودن که!  شی چند روز پ  نیهمه خوبن! همکوچولو  ا یباران؟! باران و محمد و برد -

 کالفه گفت  شجاع

 ! تیآبج  یکینه! اون  -

از باران خواهر خود  شتریاو را ب یخوب بود و حت  یل یخ  یاش با هستتعجب کرد. رابطه سایمل
  طنتی. با شزدیهم از طرف شجاع به شک او دامن م آن  یدر مورد هست دنی. اما پرسدانستیم

 گفت 
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  ریبه د  رید گهی. دگذرونهیشهر تو مرکز بهداشت طرح م نییکه رفته پا  یدونی هم خوبه! م یهست -
  ممی. به آبج میشیخوشحال م یل یخونمون. من و کارن خ ایفردا شب ب  یخوای ! حاال اگه منمشیبیم
 !ادیب گمیم

 زد  یال یخی خودش را به ب شجاع

 ازش ندارم. بازم ممنون!  یوقته خبر   یلی. فقط خواستم حالشو بپرسم خ دیببخش فتمینه فردا شب ش  -

ناشناس نگاه کرد. حدس زد که   یبرداشت و به شماره  ز ی م یدفعه تلفنش زنگ خورد. آن را از رو کی
کرد. رنگ از رخش  شجاع نگاه  یبهت زده یبه چهره   سایباشد. تلفن را جواب داد. مل مارستانیاز ب
را به شجاع گفت که او را   یز یشخص پشت تلفن چه چ  دانستی. نمکردی بود و داشت عرق م دهیپر
  یرنگش را از رو  یمشک یدنا چ ی! دلشوره به جانش افتاده بود. شجاع تند سوئختیبه هم ر نقدریا
بلند شد   سایشد. مل شی کفش ها نیمشغول پوش کردیبرداشت و همانطور که با تلفن صحبت م  زیم

 د یو با استرس پرس

 ؟ یر ی شده شجاع؟! کجا م یچ -

 ! مارستانیب -

با   سایآسانسور از پله ها استفاده کرد. مل یکرد و منتظر جواب نماند. به جا یبلند   یخداحافظ شجاع
بود از   یاش که کف یزرد و صورت  یکی الست یبا دستکش ها میبود. شم ستادهی استرس درون درگاه ا

 آمد.  رونی آشپزخانه ب

 ! شجاع رفت؟!یوا یا -

 سر تکان داد. سایمل

 !مارستان یب  رهیگفت م -

 غر زد میشم

 !یس یسرپا وا ادیز دیجان نبا سایمل نیطفلک شب ساعت دوازدهم آرامش نداره! برو بش  -
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بود که فاطمه و    لیدل نی. به همدیکشی کار م شیاز پاها ادی ز دیو نبا رفتیم ی وتراپ یزیهنوز ف  سایمل
  رونی مبل نشست. کارن از تراس ب یرو  سایکند. مل شانیار ینگذاشتند اوهم در ظرف شستن  میشم

 . رفتیذوق م  یشجاع تو  یخال ی نگاه کرد. که البته جا  شی بای آمد به همسر ز

 !یناراحت باش  نمیدلبرک؟ نب هیچ -

 آمد و گفت  رونی از فکر ب سایمل

 دلم شور زد. یکمیشجاع رو خواستن؛  نمارستای . از بستی ن یز ینه چ -

 .کنارش نشست و دستش را پشت گردنش انداخت  کارن

  ییهویاالن به   یبودم ول  ینطور یهم لی! منم اوازایچ  نیدلشوره نداره که. شجاع عادت داره به ا -
 رفتن شجاع عادت کردم.

را که به  یاو شماره کم نشده بود. تلفنش را برداشت  چیاش هزد اما از دلشوره یلبخند سایمل

تا تماس قطع شد.    دیچی و پ دیچ یبدق پ یگوشش صدا یکرده بود، گرفت. تو  وی س 《جونم  یآج》نام

مشترک مورد نظر در دسترس  》:گفت یکه م ی زن یصدا  نباریتماس گرفت که ا گریبار د کی

 اش، دامن زد.و به دلشوره  دیچ یپ  گوشش در  《باشدینم

 *** 

 مارستانیبود اما نه ب  مارستانیپدال گاز فشار داد. مقصدش ب یرو یشتر یرا با قدرت ب شی پا شجاع
 لب دعا کرد  ری شهر. ز  نییدر پا مارستانیب  کیخودشان! 

 حضرت عباس خودت رحم کن! ای -

تا بر   دی کش یق یچندان مجهز نبود. نفس عم . دیرس مارستان یحرکت کرد. به ب یشتر یبا سرعت ب و
 .رساند  رشیخودش مسلط شود. سپس با سرعت خودش را به مسئول پذ

 نجاست؟ یا یمی کر  اوشیس دیببخش -

 فرو برد و گفت  ستمیجوان سرش را در س زن

- !  اتاق عمل 
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کرد. پشت در اتاق عمل مورد نظر   دایرا پ  یسرش را تکان داد و پرسان پرسان بخش جراح شجاع
. اصوال عادت به منتظر ماندن نداشت؛ خصوصا  دیکش  شیموها انی و دستش را با قدرت م ستادیا

در راهرو راه رفت و دعا کرد. خدارا صدا کرد و چنگ به تمام اعتقاداتش زد.   یپشت در اتاق عمل! کم 
 انینشست و سرش را م اتاق عمل  یجلو ی آب یصندل   یرو شی پاها یاز شدت خستگ آخرش

 . زمزمه کرد دیدستانش کش

 زهرا! یفاطمه  ای -

 انجام دهد. یچه کار   ای خبر بدهد  یبه چه کس دانستیسرخ بود و خسته. نم چشمانش

 شرمنده داداش؟!  -

بود،   یبه تن داشت که هم خاک یساله. لباس کهنه ا پنجوی حدودا س دیرا د یرا بلند کرد و مرد  سرش
 ! شجاع گفت یهم خون

 ! دییبفرما -

 بهتون! میما زنگ زد -

 بلند شد. با مرد دست داد و گفت  شی کرد و از جا هیصدا را در گوشش تجز شجاع

 !دی دیممنونم زحمت کش   یلیاومد. خ  ادمیبله  -

 و گفت   دیدستش را پشت گردنش کش مرد

 داداشم!  شهیخواهش م -

 د یکرده بود پرس ری که ذهنش را درگ یسوال شجاع

 ن؟ یکرد داشیاز کجا پ  دیببخش -

 می! زنگ زدشی میدید هوی میزدیگشت م می. امشب که داشتمیاکاره  مهیساختمون ن هیما نگهبون  -
 ! نجایآمبوالنس اوناهم آوردنش ا

 را به دست شجاع داد و گفت  اه یس  یکیسرش را تکان داد. مرد پالست شجاع
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 برداشتم به شوما زنگ زدم.  شویکه باهاش بود. پرستارا دادن. منم گوش هیل یوسا نایا -

 مرد زد و گفت  ی به بازو یدست شجاع

 حالش چطور بود؟  ی. راستوفتادی م  یمعلوم نبود چه اتفاق ی! اگه نبودیدیممنون زحمت کش یل یخ -

 داشت. گفت  ییارباالی نداشت اما شعور بس یست و حساب آب دهانش را قورت داد. سواد در مرد

 ؟ یبار   ؟ی. داداش کار زننیحرف م  انیحاال دکترا م -

 لبخند زد  شجاع

 ...ینه دستت درد نکنه. بازم ممنون! راست  -

 آورد.  رونیپول نقد که به همراه داشت و کارتش ب  یکرد و کم بشیدر ج  دست

  یاگه کمک  ینکشه به اونجا ول  چوقتی خدا که کارت ه دی...هستم. به اممارستانیمن خودم پزشک ب -
 . نیماش هیپول کرا نمیدر خدمتم. ا یخواست

 کارت را گرفت و پول را پس داد مرد

. شهیکه حال داداشمونم خوب م  شاهللی. اخوادینم هیکرا  کهی باشه. ساختمون نزد  بتی نه دکتر بذا ج -
 ! ادیعزت ز

فکر کرد   نیرفت، به ا  رونی مرد کامال از بخش ب ینشست. وقت  یصندل  یکرد و رو  یخداحافظ شجاع
درون    اهیس ک یاست؟ به پالست کردهیکاره چه م هیوقت شب در آن ساختمان ن   نیا اوشیکه س

آورد. تلفن روشن بود و البته رمز   رونیرا ب  اوشیس یایمدل نوک ی. تلفن سادهدستش نگاه کرد 
  ر ی غ اوشیخبر بدهد. البته که س اوشیس یبتواند به خانواده کند تا  دایپ یاشماره  خواستی منداشت. 

  یها امی وارد پ  عیفرستاده شد. شجاع سر یام یو پ دیلرز  یرا نداشت. تلفن کم  یکس  نهیسک یبی از ب
 یحهصف   یاما نگاهش رو دیکش یبود. نفس کالفه ا رانسل یاز جانب اپراتور ا ام یشد. اما پ یافتیدر
درحال   اوشیکه س یام یپ  نیبه آخر ادیها شد و با دقت ز امیثابت شد. وارد پ  اوش یخودش و س  امیپ
در   ییآدرس بود. جا کیتنها  امیپ یکه هرگز ارسال نشده! محتوا یامیشد. پ رهی بوده، خ  پشیتا

از کارت    ری شد. به غ یخبر دادن به کس الیخی گذاشت و ب کی! تلفن را درون پالستیشمال  یشهرها
 ینبود. کاغذ کوچک را برداشت. گوشه ها کیدر پالست ی گر ید زیتکه کاغذ کوچک، چ کیو  ییشناسا
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باتجربه، با محاسن  ی. جراح دیبازشدن در اتاق عمل از جا پر یکاغذ آغشته به خون بود. با صدا
 .ستادیراه پزشک ا یبلند شد و جلو  عیرنگ از در خارج شد. شجاع سر یخاکستر 

 دکتر؟ حالش چطوره؟!  شدی چ -

 حاالت را از ب ر بود. دکتر با آرامش گفت  نیتمام ا شجاع

 ن؟ یباهاش دار  یشما چه نسبت -

 حالش چطوره؟  نی رو نداره. نگفت یاگهیمن دوستشم. کس د -

 دی کش یق ینفس عم دکتر

 ...ستین  یفعال مشکل -

 حرف دکتر است.  یبزرگ، ادامه  یاّما کی دانستیم شجاع

  ادیهوش نهم تا به  ینخاع بیراستش رو کامال از دست داده! در مورد آس یاما متاسفانه پا -
 ! می اظهار نظر کن  میتونینم

 با بهت گفت  شجاع

 ...زات ی خوب! اگه تجه مارستانی ب هی برمشی... من؟ی نزد  وندیچرا پاشو پ -

 د یحرف شجاع پر انی م دکتر

انجام داد. االن   وندیپ شهیساعت بعد از قطع عضو م شی فقط تا ش ینه ول ای ن یاطالع دار دونمینم -
 !گذرهیپاش قطع شده م یبه ُنه ساعت از وقت کینزد

 افتاده؟ ی! ُنه ساعت؟! مگه چه اتفاق؟یچ -

 د یبا تعجب پرس  دکتر

ساختمون  یاز باال ی آهن زیو چند چ یمصالح ساختمان نکهیمثل ا ن؟یمگه شما هنوز اطالع ندار -
  هوشیبه پاهاش چرا! ُنه ساعت همونجا ب ینخورده ول  یمحکم  یرو سرش. به سرش ضربه  زهیریم

 ! کننی م داشیبوده تا پ
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 شجاع گذاشت  یشانه  یرا از دست داده است! دکتر دستش را رو یادیچه خون ز دانستیم شجاع

 ست! فعال خدافظ.خالصه بگم زنده موندنش معجزه -

چقدر از   اوشیکه س کردیفکر م  نیشجاع مات و مبهوت مانده بود. فقط به ا  یشد ول از آنجا دور   دکتر
فوق  یاز عالقه  شناختیکه او را م یچهار، پنج سال   یخوشحال بود! در ط رود ی م برترگ یبه ل نکهیا

آمده بود!  د فرو اوشیس یسقف آرزوها یرو  قایدق ،یالعاده اش به فوتبال خبر داشت! آن مصالح لعنت
نه؟   ایبوده است  اری هوش شیشدن پاهاهنگام قطع  اوشیس کردیفکر م  نیبا بهت تمام به اشجاع 

  لیکه همراه با وسا ینه؟ دستش را محکم فشار داد و کاغذ کوچک ایاست  دهیرا د شی مرگ آرزوها
 د را گشود و چند لحظه مبهوت ماند! آرام زمزمه کر  یبود را حس کرد. کاغذ خون اوشیس

 ! سیاوت -

 یارسال کند اما نتوانسته بود افتاد. خون جلو شیبرا خواستهیم اوشیکه س ی آدرس ادی ناگهان
رفت. ضربان قلبش از    نشیچشمانش را گرفت. آدرس را برداشت و با تمام سرعت به طرف ماش 

 یکه دنا یپر صدا به حرکت در آورد و با تمام سرعت  یآفک یرا با ت  نیتند شده بود! ماش  تیعصبان 
جاده  انی حرکت کند، به طرف خارج از شهر حرکت کرد. به خودش که آمد، م  توانستیم اشی میقد

  ن یخلوت باشد. و همچن یچالوس بود. خوشبختانه امتحانات خردادماه، باعث شده بود جاده حساب 
 ! کندی ساعت از شب سفر م نیا یکمتر کس 

با او تماس گرفته.  ینگاه نکرده بود تا بداند چه کس یزنگ خورده بود اما حت یچند بار  تلفنش
گفته بود   ،یاطالعات سرگرد محسن  نی! طبق آخرکردی فکر م یبود و درهم برهم! به هست ری ذهنش درگ

س  یو هم اوت یفروغ، هم هست یکه طبق نوشته ها  ی! برادر یبرادر  هست یعنیمرد است!   کی سیاوت
دو پدر   نیبود! ا  ومرثیفرزند فروغ از ک سیمادر و برادر هستند. اما در واقع اوت   کیکه از  کردندیفکر م 

را به خاکستر نشانده بودند!   اوشی به س هیشب   ییها یخونخوار، آرزوها و زندگ ییگرگ ها هیو پسر، شب 
تا آخر عمر   کشد،یدار م یچوبه ی شجاع، برادرش را به پا نکهیاز ا یکه هست کرد یفکر م  نیمدام به ا

را زندان دارد! اما   یهم اگر به اعدام نرسد، حداقل چند سال یمتنفر خواهد بود. و البته خود هست
گاز فشرد!  یرو یشتر یرا با قدرت ب شی و پا دیکش  یتمام افکار مربوط به هست یشجاع خط رو

به  دنی قبل از رس یاز خشمش کم نشده بود! کم یاذره   یبود. اما حت ریچقدر در مس دانستینم
  ینصف شب یزنگ زدن ها نیکارن را گرفت. کارن خوابش سبک بود و به ا یشماره  یمقصد اصل

 . دیچ یشجاع پ  یخش دار کارن در گوش یگذشت تا صدا یعادت داشت. کم 
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 الو کارن؟!  -

 افتاده؟  یوقت شب؟ اتفاق  نی! چخبره ا؟ییسالم. شجاع تو -

 گفت  عیسر شجاع

نوپو رو   یروهایبرات. ن  فرستمیآدرس م هیگوش کن کارن وقت ندارم. االن تو جاده چالوسم!  -
 قبل نشه!   ی! حواست باشه مثل دفعه نجایبفرست ا

 د یشتابزده پرس کارن

 ؟ یکن ی م کاریتو؟! اونجا چ  یگیمی شجاع چ -

 داد زد شجاع

تا  شمی م اتیکردم. من وارد عمل  دایپ سویکه شده! اوت یمتیتموم بشه! به هرق دیبا گهیکارن د -
 صحبت کن! یبرسن! با سرهنگ احمد روهاین

 پر از استرس بود  شی صدا کارن

 نکن! یکار  چیه  دنینرس روهایشجاع داداشم خطرناکه! تا ن -

 گفت  یشتر یبا آرامش ب شجاع

 ؟یندار  یکارن! کار  میوقت ندار -

 شجاع؟!  -

 جانم داداش؟  -

 خودت باش! مراقب  -

 کارن!  یبرادرانه  تی دلش گرم شد از حما شجاع

 ! یعل  ایهستم. توهم مراقب خودت باش!  -

 خدافظ! -
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بود که   یهمان آدرس نجایپارک کرد. ا دهیپشت درختان سر به فلک کش ،یاتپه  یرا رو نشیماش
رت اما خوش آب و هوا پنهان    یجا  نیدر ا سیرا از دست داده بود! اوت شیبخاطرش پاها  اوشیس پ 

  ررا د اشی آورد. ُکلت مشک رونیرا که در داشبورد جاساز کرده بود ب  یا. خم شد و اسلحهشده بود
 زمزمه کرد  رلبی. زدست گرفت و نگاه کرد

 خودت!   دیبه ام ایخدا -

 *** 

بزرگ.   یل یو نه خکوچک،   یلیبود نه خ یانگاه کرد. کلبه  یچوب یدرختان پنهان شد و به کلبه  پشت
محاسبه کرد که چگونه وارد کلبه بشود.  ی. کم دندیچرخی اطراف کلبه م یسه نگهبان بزرگ جثه ها

  گر ید طرفدو نگهبان  یمطلق بود. وقت یک یمانده بود و هوا در تار یهنوز به روشن شدن هوا وقت باق
. نگهبان متوجه ستادیبه طرف نگهبان سوم رفت. پشت سرش ا اطیکلبه بودند، با سرعت اما احت
 ی! نگهبان را بدون سر و صدا روچاندی بود و گردن نگهبان را گرفت و پ  عتریحضور شجاع شد اما او سر

پنجه  ودست  االح زد.  نیکلبه، نگهبان دوم را هم به زم  گریو در ضلع د  دیگذاشت. سپس چرخ نیزم
 یکردن نگهبان آخر، به طرف در ورود هوشی راحت تر بود. بعد از ب  یلینگهبان خ  کینرم کردن با 
  زی م کیبود و تنها  یکم. کلبه خال   ی لیشد اما خ دیباز کرد. صدا تول اطی احت تیرا با نها   یرفت. در چوب

کوچک، کلبه را روشن کرده  ییروشن نبود و تنها فانوس ها و شمع ها  یلیوسط آن بود. هوا خ یچوب
اطراف را نگاه   یاش را به حالت آماده باش گرفت، کم . شجاع اسلحه آمدینمور م چوب یبودند. بو
گذاشت   یچوب  یپله  نیاول یرا رو شیها رفت. پااست. به طرف پله  یاول خال  یطبقه  دیکرد و فهم
دوم را  یها را هم گذراند. طبقه  پله ی هیو بق دیکش یقی وجود آمد. نفس عم به یبلند ری ج یکه صدا
در هم وجود داشت که احتماال    کیوسط اتاق بود.  بای تقر یزفلز ی م کینگاه کرد.  یشتر یب اطی با احت

  دیرفت تا شا زی ها بود! شجاع به طرف م نیمکان هم نیکوچک بود. تنها اجسام ا یمتعلق به اتاق
ها  از طرف پله ییتق تق قدم ها یاشت. صدا وجود ند یز یچ چیه زی م یکند. رو دایآن پ یرا رو یز یچ

رنگ، کفاف   یآب  یاش را به طرف صدا گرفت! فانوس هاآمد؛ شجاع باالفاصله برگشت و اسلحه 
! تق تق دید  شی و با گوش ها دیشن  شی. شجاع ببشتر دقت کرد. با چشم هادادندیکلبه را نم  ی  کی تار

 یا هی! ساستادیشدن شخص مورد نظر ا دایپ ظرکفش ها متعلق به کفش پاشنه بلند زنانه بود. منت
زنانه بود! شجاع هنوزهم اسلحه را به طرفش   هی. سادی از خود د ادینه چندان ز یمبهم را در فاصله ا

 گرفته بود.
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 !کنمی م کی! خودتو نشون بده وگرنه شل؟یهست یتو ک  یه -

شد! اما با   زی به وجودش سرر  ی. بهت و تعجب فراوانندیرا بهتر بب  یکرد تا شخص  زیرا ر  چشمانش
 افتاد! نی زم  یکه به شانه و پشت گردنش خورد، با زانو رو یمحکم یضربه 

 آخ! -

اش را از  بسته شد که البته همان شخص ضارب، از فرصت استفاده کرد و اسلحه هیچند ثان  چشمانش
 گفت ی که م یبم و محکم یصدا را پشت گردنش حس کرد. و   یااسلحه ی او گرفت. شجاع سرد

 !کنمیسوراخ سوراخت م یتکون بخور  -

با فاصله   ،یتراش زن خوش  یبود. ساق پاها  شیمهم نبود. نگاهش به روبه رو نهایاز ا چکدامیه اما
اش  یرنگ، راسته و پارچه ا  یپاشنه دارش نگاه کرد. شلوار مشک یمقابلش قرار داشت. به کفش ها

. سرش را باال  یگذاشته بود. و کت زنانه و خوش دوخت مشک شی را به نما  شیاز ساق پا یکه کم
 گرفت و با بهت گفت 

 !یهست -

 گفت  زیر  یشد و با لبخند کینزد یهست

 از مهمونه! ییرایسهراب؟ چه وضع پذ  -

 بود گفت  گاردهایباد هیکه شب یکل یقد بلند و ه  مرد

 چشم خانوم!  -

بلندش کرد. شجاع مات و مبهوت    نیزم  یاع را گرفت و با شدت از روشج دیسف راهنیپ یقه ی سپس
است!   سیهمان اوت  ،یهست نکهیتنها فرض درون ذهنش را باور کند. ا  خواستی مانده بود. و اصال نم

 را در دست چرخاند.  اشی دوست داشتن ری زد و هفت ت طانی ش یلبخند یهست

 سرگرد! یخوش اومد -
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پاشنه بلندش رفت.   یلو رفته بود؟ نگاه شجاع به طرف کفش ها تشیبازهم بهت زده شد! هو شجاع
متوجه نگاه شجاع به   یکفش پاشنه بلند به پا کند. هست تواندیگفته بود نم  یافتاد که هست ادشی

 و گفت  دیشد. خند  شی کفش ها

 !ده یگرفتم بپوشم. بهم حس قدرت م ادیتازه  -

 تر شد و ادامه داد  کینزد سپس

 درسته! یلیکارت خ گمیم ی! جددونستمیاواخر نم نیبودنتو تا هم یاطالعات  نیا -

!  کردیپازل را کامل م نیا نیبزند. فقط در ذهنش داشت جورچ  یحرف توانستیهنوز هم نم  شجاع
االن متوجه  بود! اما یبر آن بود، خال  آرمانی که کنار قبر فروغ بود؛ و نام هست  یقبر  قاتشیطبق تحق 
در   شیکه ده سال پ یاند! فرزندرا در آن قبر به خاک سپرده  ومرثیهمان فرزند فروغ و ک قایشد که دق

  گشتیم یزد. سه سال تمام دنبال شخص  شخندیآن تصادف همراه با مادر و خواهرش بود! شجاع ن 
 یهست یبود! کارن با دخترخاله  یوقت از زمان مرگش گذشته بود! سه سال کنار هست   یلیکه خ

شجاع از    هک یلحظه در  نیازدواج کرده بود! از ته دل خودش را لعنت کرد. اشتباه پشت اشتباه! در ا
 یهست حدودا چهار ساله از آن خارج شد.  یاو پسربچه  کلیهی قو یبود، باز شد و زن دهیاول د

حدسش درست نباشد!   کردیداخدا مبود و شجاع خ ک یبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد. هوا تار
 گفت  یهست

 بخوابونش.  نی! ببر تو ماشداره؟یبچه هنوز ب نیچرا ا ی! ب در یوا یا -

 بمش گفت  یبا صدا زن

 چشم خانوم!  -

 گفت  ینقش بود. هست زی ر ینگاهش به پسربچه  شجاع

وازم نکه من چقدر مهمون  یدونیمهمون ماست! م شهیم  یدوماه یکیهست!   یپسر سرگرد محسن  -
 نه؟

  سیاوت یاز ترس جان پسرش برا یکرد! سرگرد محسن یعصب یو خنده  دیاز حرص لب جو  شجاع
  یبر وجود بدر  یمبن یبود! حاال علت اصرار هست سایمل  یخدمتکار شخص  زین ی ! بدر کردی م یجاسوس
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بود! آخ که   رنظریاش هم زدر خانه  یکه حت چارهی بود! آخ کارن ب دهیو کارن را فهم سایمل یدر خانه 
آرامش کم کم را در وجود خود دارد! خنده  یویبه ظاهر آرامش، چه د یدخترخاله  دانستینم  سایلم

 به سهراب اشاره کرد و گفت  یشروع به بلند شدن شد. هست

 ازش! ریرو هم بگ ناینداره؟ ساعت و دستبند و ا یز یچ یشنود نیبب  -

 و گفت  دیخند ی. و در آخر ساعت شجاع را از او گرفت. هستکرد یشجاع را وارس  سهراب

 از اولم چشمت دنبالش بودا! -

 اش را با شجاع کمتر کرد و گفت فاصله  یو ساعت را به دستش انداخت. هست  دیخند سهراب

 . کنمی م کاریفضول چ یمن با آدما دونهی! سهراب میخوبه که شنود ندار  -

 و اسلحه را پشت گردنش گذاشته بود. ستادهیبه سهراب نگاه کرد. سهراب کنار شجاع ا سپس

 مگه نه سهراب؟! -

 خانوم؟  یچ -

 !کنمی م کاریفضول چ یبا آدما یدون یم -

به   یسر تکان داد. شجاع احساس کرد فشار اسلحه پشت گردنش کمتر شده است! هست سهراب
 شد و گفت  رهیسهراب خ 

 ؟ یکنیم نکارویچرا ا ادیبدم م  یفضول از یدون یتو که م -

 خا..نو.م..مم؟  کاری...چیچ -

  یلیکه بنظر شجاع خ  ییزد ونگاهش کرد. از آن دست لبخندها یلبخند یلکنت افتاده بود! هست به
 یبود! هست ی طانی! اکنون بنظرش چقدر ش رفتیاش غنچ مچال گونه  یو دلش برا شدیمظلوم تر م 

  یرداشته شدن اسلحه از پشت گردنش شد! سهراب اسلحه را روسرش را کج کرد. شجاع متوجه ب
را باال انداخت و    شیابرو یتا  ک ی ی! هستدیلرزیگذاشت! دستانش به وضوح م ودشخ یقه یشق

 گفت 



 س یاوت

330 
 

 پسر! یکنیتو اون کارو نم  -

شد.   نیاش! نقش زم دهیورز کلی سرش را به چپ و راست تکان داد و ب نگ! سهراب با آن ه سهراب
 یبود! هست ختهیصورت و لباس شجاع ر یرو زیاز خون سهراب ن یشجاع! قطرات  یپا یدرست جلو

 شانه باال انداخت و گفت 

 که من گفتم خودشو نکشه! گوش نکرد. یدید -

  دایپ یبتواند راه دیبه اطرافش کرد شا  یفت. شجاع نگاهبه طرف سهراب ر ی ادیبا آرامش ز سپس
لباس سهراب در آورد. شنود را   یرا از گوشه زیر یسهراب زانو زد و شنود یکنار جنازه  یکند. هست

 در چشمان شجاع گفت  رهیدهانش گرفت خ یجلو

 اژدرخان؟!  یچطور  -

 بلند قهقهه زد! سپس

بهتر از    یلیاالن وضعت خ یجو عقل داشت هیگفت اگه  سی بگو، اوت   کفتارر  ی! برو به اون پروباه  نیبب  -
  رشی انداخت و با پاشنه کفشش آن را خورد کرد. دوباره با هفت ت نیزم یمن بود! سپس شنود را رو

 کرد گفت  یباز 

 ! م؟ی خب سرگرد کجا بود -

 د یپرس یدر چشمان هست رهی خ شجاع

 چرا؟! -

 عاشقش باشد!  یحت  ایکرده بود که شجاع او را دوست داشته باشد؟!  یمشخص بود! چرا کار  شیچرا

 به شجاع نگاه کرد. ساکت و آرام! سپس گفت  حسی ب یهست

 !یباش  ممی ت یدوس داشتم تو گمیبود! جدا م  یکار خوب  یلیخ  ناهمیکردن محموله و داروها و ا دایپ -

دارو است فقط دونفر خبر داشتند. عمو   یکارها ریگیپ  نکهیت ماند! از امات و مبهو  یالحظه  شجاع
کرد! االن جواب  دنیاز مقابل چشمش گذشت و از شدت خشم شروع به خند  ییها زیکاوه و آراد! چ

  یبه جا ،بود دهیاو را با آراد د یعالقه نداشت، وقت یبزرگ ذهنش را گرفته بود! اگر به هست یآن چرا
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تا متوجه شود  افتادی مغزش به جنب و جوش م یخاکستر  یهاباد کند، سلول  رتش ی غ یآنکه رگ لعنت
ضربه خورده بود، هم از  قش یاست! و چقدر دردناک که هم از رف سیکه آراد هم همدست اوت

 د یکه تمام شد پرس شیهاعشقش! خنده 

 ! ؟یدونیم یاز ک   -

 شانه باال انداخت و گفت  یهست

خب   یشک کردم، ول سی گفتن پرونده مال کارن ن نکهیولش! مطمئن بودم... البته بعد از ااز همون ا -
 سی با پل  دونستمی! در مورد توهم مگهیحرفاست د نیو ا یهمش صحنه ساز  دمیبعدشم فهم 

 !یکار بلد  یلیاز سازمان اطالعاتتو نه! خ یول ،یکنیم  یهمکار 

  ییمگس ها ز،ی و زی و کلبه روشن تر شده بود. وبود  شی موشجاع کرد. هوا گرگ  یحواله  ی چشمک و
تلف کند تا   یشتر یوقت ب خواستی ! شجاع مکردیم کی سهراب بودند، اعصاب را تحر یجنازه  یکه رو

 دیبرسد. پرس شانیروهاین

 ؟ یکن  نکارویا اوشیبا س  یچطور تونست  -

 در هم شد. یهست یچهره 

! نه من!...چرا؟ چون دنبال اطالعات از  ومرثیقتال کار ک ن یگوش کن دکترجون! قبال هم بهت گفتم ا -
  ومرثی!...ک نجایو تو رو کشوند ا بشیمنو گذاشت تو ج میکرد؛ نماد ت  اوشیباند من! اون کارو با س 

 دنبالته!

 گفت   یخسته و عصب شجاع

 تو و اون شدن! یای کثافت کار ین که قربا گهی! منم مث هزارتا آدم دادی خب بذار ب -

 زد وگفت  یشخندین یهست

 ! دونستنینم یزخاص ی! اونا چیدونیم ی ادیز یزای ندارم! منتها تو چ یآره منم مشکل  -
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 یانجام بدهد. صدا یچه کار  کردی لحظه سکوت مطلق بود. شجاع مات و مبهوت داشت فکر م چند
.  خوردیبود که زنگ م یهست یانداخت. گوش سایمل ادیکه شجاع را به  دیچی در فضا پ کای هارمون میمال

 تنها دو کلمه صحبت کرد  یهست

 بگو...باشه!  -

  نیاش را به طرف شجاع گرفت! شجاع خواست اخرگذاشت و اسلحه بشیتلفنش را در ج  یهست
 ... . گفتیو فروغ م  ومرثیدر مورد ازدواج ک دیکه در چنته دارد را رو کند! با یز یچ

 !یبشنو یدارم که مطمئنم دوس دار  ییزایچ  هی! یگوش کن هست -

 کرد و گفت  کیاش را آماده به شلاسلحه یهست

 دوس دارم! منتها وقتشو ندارم.  یلیآره خ  -

کردن در آورده   کیشل یبود. بارها با دستش ادا دهیشجاع اسلحه کش یرو ی و بارها به شوخ   بارها
 یچشمان هست یمشک شه؛یچشمان شجاع متالتم تر از هم ی! آب کردی فرق م  زی بود. اما حاال همه چ

را باخته   یزد! باز  شی به حال خو یشخند یهدفش را خواند. ن ی! شجاع از چشمان هستیسرد و ته 
 دلش هم! د،یشا  د،یلرزیاسلحه را محکم تر گرفت. دستش م  یدلش را هم! هست ،بود

کار خودش را کرد! گلوله، هوا را  یهست یمورد عالقه  ی. اما باالخره اسلحهشدک ینزد یقدم شجاع
ر ینهیوسط س ییشکافت و جا سرخش به   ینه ی! شجاع به عقب هول داده شد، با سدیشجاع را د 

پرتاب، سرش به  نیپرتاب شد! ح نی رفت و با قدرت به طرف زم  شینگاه کرد. توان از پاها یهست
 یسرخ شده بود! هست دیچک ی اش م نهیکه از سر و س یاز خون  نی. زمکنارش برخورد کرد ی آهن زیم

از   شکست،ی که سکوت را م ییهاکرد. با آرامش و تق تق کفش   نیزم یرو ینگاه آخر را به دو جنازه 
اهان ی را به تن گ  یخرداد ماه، شبنم  یدم بود و هوا  دهیرفت و از کلبه خارح شد. سپ  نییپله ها پا

که سمت راست کلبه با فاصله سر به آسمان داشتند رفت.   یبه طرف درختان   ،یپوشانده بود. هست
 را که در دست داشت باال برد و دکمه را فشار داد.  یکوچک موتیاز کلبه دور شد، ر یبه قدر کاف یوقت

.  نشست نی عقب ماش   یصندل ینگ رفت و رو ر  یمگان مشک نیزد! به طرف ماش  یهمزمان لبخند کج
راننده نشسته بود.   یبه چشم داشت، در جا یآفتاب نکیهوا هم ع نیجثه که در ا یقو ینگهبان
 گفت  شیروبه روبه  رهی خ یهست
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 حرکت کن!  -

 

 

 

 

 

که در گلزارشهدا جمع شده بودند، تا   یادینگاه کرد. افراد ز  تیو به جمع  ستادیدرخت کاج ا پشت
بود.   ی! هوا ابر اشیبهار  ی. خرداد بود و هوادیباریم یم یمال اریوداع را انجام دهند. باران بس   نیآخر

 .آمدی م میگوش خراش شم یها غی ج یصدا اد،یز یفاصله  نیاز هم

 ؟ یر یزود م  نقدریچرا ا ؟یچرا تنهام گذاشت یداداش! داداش -

  یچند ماهه ا نی جن م،یداشتند آرامش کنند؛شم  یرا گرفته بودند و سع میدو طرف شمو باران  سایمل
  ای! ثرختیزد و اشک ر   غیاش گذاشت و بلند هق زد! جشانه یرا رو میسر شم  سایرا در رحم داشت! مل

. دداشتند مانعش شودن یسع زی . دو دختر جوان ندیکشینشسته بود و چنگ بر صورت م  نی زم یرو
و گاه   زدی! داد مدیکشی م غی کرده بود. فاطمه کنار مادرش نشسته بود و بلند ج ی تمام صورتش را زخم 

  ینشسته بود و حت نیزم یبود! رو دهیدزن داغ  نیاما، مظلومتر ی! مهر رفتیاز حال م هیاز شدت گر
 ! سوزاندیا مکه جگر همه ر زدی م ییحرف ها  ی! فقط گاهختیری اشک نم یاقطره 

 مونده ازش!  یمگه چ گنی! مذارنینه! نم گنیم نمی برم بچمو بب خوامیم -

 بلند داد زد  بعد

 !نم؟ینذارن بچمو بب  یحسام؟! حسام چرا گفت -

 ید شیتمام سوخته که با آزما یا کرده بود. جنازه  ییشجاع را شناسا یبه عنوان پزشک، جنازه  حسام
  یهق کرد. مهر ها مردانه هقحرف  نیا دنیاز شجاع بودنش مطمئن شده بودند! حسام با شن  ،یان ا

 کرد!  دنیداماد نشد، شروع به ک ل کش چگاهیکه ه یفرزند یها برا  وانهید هیاما شب
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! اما درد  کارن...! سرش به  یل یسخت بود، خ  یلی. خکردیم هیداده بود و گر هیبه کاوه تک  رضایعل
مغرور؛   شهی هم جلودارش نبود. کارن هم  چکسی ! هکردی م هیو بلند گر دیکوب یش بود مکه کنار  یدرخت

هم از   ینفر  د بودند. البته چن مارستانیقبر، همکاران شجاع از ب یتنها شده بود. باال بیروزها عج  نیا
با همکارشان    یخداحافظ  نیآخر  خواستندیآنها جا کرده بودند؛ نم انی سازمان اطالعات، خودشان را م

 اش گفت  یدست به بغل  یپچ پچ هم بود. دختر نوجوان  یرا از دست بدهند. صدا 

 همشون دکترنا!  نیبب  -

 حرفاست!  ن ی! االن وقت اشیه -

گذاشتند. طبل   یو احترام نظام ستادندیقبر ا یو مرتب آمدند. باال یدور چندنفر هم با لباس نظام  از
  یروهای شجاع از ن   ؛یهم دکترصابر  ،یودند. هم سردار صابر هم ب ی! برادران صابر پوری داشتند و ش

 شد.  شتری پچ پچ ها ب ینظام یروها ی و ن  سیکارآمد هر دو نفر بود. با آمدن پل

 پس راسته گفتن تو اطالعات بوده؟  -

 ! کننیدارن تو گلزار شهدا خاکش م  یدیآره بابا ند -

 شده! دی چقدر مامانش گناه داره. داداششم شه یآخ -

 شد واقعا! فیبود! ح یپسر گل یل یخ -

که قرار   ییبه طرف جا  آمدی م تیموج جمع  یپوشانده شده بود، و از دور رو رانی را که با پرچم ا تابوت
جنازه    عیتش انی تا پا ی! هستدشیشه   ییبه قبر دا ک ینزد ییبخوابد آوردند. جا شهیهم یبود برا

شهدا، به   یقطعه یقبرها انیاز م دی! چرخ حسی و نظاره کرد. آرام، ب  ستادیپشت همان درخت کاج ا
  شی سه روز پ یداشت. همان کفش ها یادیتق تق ز اش،ی مشک  یرفت. کفش ها  نشی طرف ماش
 بود... .

بزرگ   بایتقر زی م کیآنجا. کنار در،  یمثل قبل بود؛ به جز حال و هوا زیشد. همه چ  مارستانیب وارد
را به  اشی آن بود. به همراه قاب عکس شجاع. روپوش پزشک یرو یمشک یارچه اگذاشته بودند که پ

را   شیرو  یلعنت ی بود، اگر آن نوار مشک  ییبایچشمانش براق و روشن بود. عکس ز یتن داشت و آب
پر از حلوا و گل بود.  زهمیم یو عود هم کنارش روشن بود. رو  ینپوشانده بود. دو شمع بلند مشک 

. انگار که همه رفتندیو م گذاشتندی و گل م آمدندی از پرسنل م ی. چند نفر ستادیهمانجا ا  یاچند لحظه 
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چهره داشت آمد و   هب  یظیغل شیآرا  شهیهم که هم یبودند. پرستار دماغ عمل خته یجا را خاک مرده ر
تر  ! از همه جالب زدی ذوق م یقرمزش توبود، نه رژ  رونی بلوندش ب یامروز نه موها یگل گذاشت. ول 

  لیفام دانستندینداشتند و تنها م ی شان آگاه! هرچند از نسبت گفتندیم  تیتسل یبود که به هست نیا
 هیگر ی که انگار کل  زدیم لهمه را گو ،یهست  یخوابیسرخ و ورم کرده از ب  ی. چشم ها شوندیدور م

  ،یبرگشته بود و قصد داشت به عنوان پزشک عموم  مارستانیکرده است! بعد از گذراندن طرحش، به ب 
که  یاتاق یبه آراد بزند. از جلو  یگرفت سر  میمشغول به کار شود. بعد از عوض کردن روپوشش تصم 

  کردیر م که فک یدی. امستید آنجا ن یبود گذشت و در دل خداراشکر گفت که ام دهیدر آن خواب نی نازن
راهرو،   ی آب  یها یصندل  ی! رود یایب  چارهی ب  نیبال به سر نازن نیرا داده است تا ا نیدستور ا یهست

را بپوشاند.   اشی نتوانسته بود کامال لباس شمال رزن،ی پ  ینشسته بود. چادر مشک یرمردی و پ  رزنیپ
 کرد یاش ناله م یشمال ی هو با لهج  ختی ریو اشک م زدیبه رانش ضربه م   رزنیپ

پسرم!   یدل )وا زیمه عز یوا نمی نب یت نیمن ته فدا بووم تره ا یمه اتا جوون بچه اله  کایمه ر یوا -
 ( زمی عز ی. وانمینب  ینجور یتو رو ا  رمیمن بم  یجوانم. اله  یبچم! بچه 

 شلخته ش ینشسته بود و موها یصندل  یکرد. رو دایبخش پ   ونیآنها هم گذشت و آراد را در پاو از
اش در تضاد با روپوشش   یمشک راهنی داشت و چشمانش قرمز بودند. پ یاچند روزه شیبود. ته ر
خش دارش    یتکان نخورد. با صدا شی . آراد سرش را باال گرفت اما از جاستادیا شی جلو یبود. هست

 فت گ

 جنازه؟  عیتش  یرفت -

 د یسر تکان داد. آراد چشمانش را بست و نال یهست

 برم؟!  ییآخه من خاک برسر با چه رو -

 سرش را باال گرفت و گفت  بعد

 تو بود! ریهمش تقص  -

 سرش را چرخاند و گفت  یهست

خودتو   س ی نشد! بعدشم الزم ن  یتالشمو کردم نجاتش بدم ول یآراد معلوم هست چته؟ من همه  -
 ! یمقصر بدون 
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 پرسبد  یشد. هست رهیخ  شیهانگفت و به کفش  یز یچ آراد

 چطوره؟  نی حال نازن -

 اومد دکترشو عوض کرد.  دی! امستمیمن دکترش ن  -

 و گفت  دیآه کش یهست

 بود؟  دواریام شهیم -

 . ...دونمیرو گذرونده! نم  ییاون چهارماه طال -

 ست؟ یچه موقع هست؟ چه موقع ن ؟یچ دیام -

 شانه باال انداخت  آراد

چه   یدونیعضو نم یهست! چند دفعه هم باهاش صحبت کردن در مورد اهدا شهیهم  ابی تقر -
 قبول کنه! خوادیعنوان نم چیبه پا کرد. به ه یقشقرق

 ابرو باال انداخت.  یهست

 . هیکه آوردن. همون شمال یدی جد ضی مر نیا نیبب  -

 خب؟  -

 دور و برش بپلکه! ادی ز دینذار ام -

 آرام گفت  آراد

 غالم حلقه به گوش؟! یصادر کرده که توهم شد یچه دستور  سی سرته؟ باز اوت یتو یاباز چه نقشه  -

  تیسخت به آراد انداخت و از اتاق خارج شد. از هو یکرد و بلند شد. چشم غره ا  یظیاخم غل یهست
 نبود.   آنها نیبودندش، در کل چهار نفر خبر داشتند! که البته آراد ب  سیبر اوت  یمبن یهست یاصل

 *** 

 《ماه بعد پنج》
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 . دیکش اهیسنگ س  یدستش را رو سایمل

 م؟ یبر -

 را باال گرفت و به کارن نگاه کرد.   سرش

 ؟ ییسر مزار دا یرفت -

  یکه نام شجاع کاوشگر رو یهر دور به سنگ . ستادیبلند شد و کنارش ا سایسرش را تکان داد. مل کارن
! کارن شودی که روز و هفته سرش نم  یآن حک شده بود، چشم دوختند. امروز پنجشنبه نبود اما دلتنگ 

  خاطبم  ستیرا برداشت و در ل اشی داشت؛ برحسب عادت گوش ازیکالفه بود و به کمک ن روزید
آمد که شجاع،   ادشی یاشده بود گرفت. و در لحظه رهیرا که با نام داداش ذخ  یشماره ا شیها
مهم   شیبرا یحت گریبود! دزده هیگر ر یماه است که ترکشان کرده. همانجا در اتاقش بلند ز نیدچن

 را بشنود. شیهاهیگر یصدا  دینبود سرباز جد

 

 و گفت   دیاز جا پر بایتقر نازگل

 ! ؟یچ یعنی -

 دیکش شی اخم کرد و دستش را به ابروها یهست

 گفتم که! بهوش اومده. -

 خم شد  یگذاشت و به طرف هست زیم  یدستش را رو نازگل

 داره اصال؟ یا! برنامه؟یکن کاری چ یخوایم -

 زد و گفت   یچشمک یهست

 برنامه دارم! هی شهیمن هم -
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پلک   یهم فشار داد و از تمام توانش استفاده کرد تا آن ها را باز کند. به سخت  یرا رو  شیها پلک
آن بود و   یکه خودش رو یو قرمز رنگ. تخت یسنت یاده با فرشس  یگشود و به اطرافش نگاه کرد. اتاق

بود با    دهچشمش را باز کر ی. وقت اوردیب  ادیبود ب دهی را که فهم یز یچ  نیکرد آخر ی! سعچیه گرید
 گفت یکه م یمواجه شده بود. و دکتر  مارستان یب  دیسقف سف

 بهش!  زنمیم یمسکن قو هیدرد بکشه! االن  ذارمینم -

 مطلق!  یخبر یکه در پوستش احساس کرد و ب یاز آن سوزش  بعد

  ینشد. دوباره چشم چرخاند و اطرافش را نگاه کرد. پنجره ا رشیدستگ یز یچ چیه قهیآن چند دق از
 یچه کس نکهیدوباره فکر کرد. به ا . رساندیرا به اتاق م یمقابلش بود. نور کم  یتور  یاکوچک که پرده 

گشود  رعت! چشمانش را به سسیاوت یچشم بست و فکر کرد. پرونده  کند؟یچه کار م نجایهست و ا
از انگشتان دستش استفاده کند اما واقعا توانش را   خواستی اتاق را نگاه کرد. م یشتر یو با دقت ب

 وارد شد. یرمردی لحظه در اتاق باز شد و پ نیبود. در ا حالینداشت. بدنش به شدت خسته و ب

 جوون؟( یشد یار دیوچه جان؟! )ب ییب  داریب-

هم به تن داشت.   یکشاورز  دیشا ای  یکمترش کند. لباس باغبان  کردیم یداشت که سع یشمال یلهجه 
 تمام استفاده را کرد اشی شجاع از انرژ 

 کجاست؟  نجایا -

 . گفت ستادیشد و کنار تخت شجاع ا  کینزد رمردیپ

 !(یی مهمون ما ی! )چن روز یدر  نجهیچن رو ا -

 کرد.  سیاش را با اب دهانش خ  دهیلبان خشک و چروک شجاع

 بلند شم؟  شهینم -

 انگار که دلش سوخته باشد گفت  رمردیپ

ت  یهادانه بخرد ادی ز یهوشیاالن نا تره مسکن ب  - خوب از   یچند روز نتون ایدکتر بته تا چن ساع 
به  ادیز  یهوش یو ب  االن هم بور استراحت هاکن )فعال نه! مسکن ی... استفاده هاکن نگی دست و ل
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!  یکن دهخوب از دست و پاهات و... استفا یتون یچند روز نم ایخوردت دادن. دکتر گفت تا چند ساعت 
 االنم استراحت کن.( 

 دی به طرف در رفت. شجاع بازهم پرس رمردیپ

 چرا ن مردم؟  نجام؟یچرا من ا -

که توان حرکتش را   یسوال. جسم ای دن کیخارج شد. شجاع ماند  حرفی نگفت و ب یز یچ رمردیپ
  ترک خورده دیبه سقف سف  رهی. ساعت ها خخوردندیمغزش را م ،یاانه یکه مثل مور ینداشت و افکار 

تا به   کرد یبود. سه سال را در ذهنش مرور م رهیشد و شجاع هنوزهم خ کی بود. آنقدر که هوا تار
آخر،   یدر لحظه ها ای نجاستیا  سیبداند االن به دستور اوت خواستیبرسد! م  جوابشیب یها والس

امروز   دانستیخانواده و دوستانش. نم   یشده است! دلتنگ هم شده بود. برا اشی منج  یگر یکس د
  دیشا. و دادیزمستان را م دینو شد،یکه از درز پنجره داخل م یروز از کدام ماه است؟ اما سوز  نیچندم

 !دیشد، شجاع را هم به آغوش خواب کش کی! هوا که کامال تارزیی هم اواخر پا

  یهوشیو ب یحس یب  یداروها راتیاز خواب چشمانش را باز کرد. تاث محلی خروس ب یبا صدا صبح
. کردی را هم در سمت چپ بدنش حس م یادیز با یرفته بود اما هنوزهم تنش کرخت بود. سوزش تقر

 کیدر دست داشت که داخل آن،  یکوچک  ینیوارد اتاق شد. س  یلباس محل با  یرزنیدر باز شد و پ 
در  یجلو   رمردی . پکردیم کیرا تحر  یهر آدم  یداشت و اشتها  یخوب    اریبس  یبود. بو پکاسه سو

جا داشتن  بهتوان جا  یبرساند؛ شجاع اما حت   یبی تا مراقب باشد مبادا شجاع به همسرش آس ستادیا
 گذاشت و به شوهرش اشاره کرد  نیزم یرا رو ین یس رزنی هم نداشت. پ

  نهیبش تونهینم چارهی ! جوون بمیکمکش کن   ایکا )ب شهینتونده هن چارهی جوون ب  میب رو وره کمک هاکن -
 که!( 

دوباره   رمردی تشکر کرد. پ رلبیبدهد. شجاع ز هیآمد و به شجاع کمک کرد که به تاج تخت تک رمردیپ
دهان شجاع   یداشت. قاشق را برداشت و جلو دهیو چروک  دیسف یچهره ا رزنی . پستادیدر ا یجلو

 متعجب گفت   رزنی نگاه کرد و سرش را برگرداند. پ  رزنیبه پ یگرفت. شجاع کم 

 !(ین یبش ی)بخور جوون! جون ندار یشینه ین یوچه بخر جون ندا -
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رنگ سوپ  ای شجاع از عطر  دیساده اما فکر کرد شا  رزنی نگاه کرد. پ رزنیتمام به پ ینی با بدب شجاع
 و کالفه گفت  دیاما فهم  رمردیاست. پ امدهیخوشش ن

 از سوپ بخور!  کمی خودت  -

از سوپ   یکم  رزنی پ نکهیشجاع مشخص بود؛ بعد از ا ادی قاشق از سوپ خورد. هوش ز کی  رزنیپ
را به دهان  یگر ید یز ی قاشق تم رزنی کرد. البته که پ  لیراحت سوپ را م الی خورد، شجاع هم با خ 

 د یپرس رزنی . شجاع از پگذاشتیشجاع م

 امروز چندمه؟ -

 گفت  رمرد ی برگشت و به شوهرش نگاه کرد. پ  رزنیپ

 پنجم!  -

 متعجب گفت  شجاع

 بودم؟ هوشیار روز ب کال چه -

 گفت  عیسر رزنیپ

 !( یبود مارستانیماه تو ب  شی!)هو! نه ننه! پنج شیی د مارستانیماه دله ب  شی هو نه ننه پنج ش -

 جا شد و گفت بهجا  ادیو با درد ز ی برود! شجاع عصب  رونیخواست ب  رزنی زد و از پ عی سر یتشر  رمردیپ

 سرم اومده؟ ییبفهمم چه بال نی زنی چرا حرف نم -

. حدس  تخت افتاد  یرو حالیرا بست و از پشت قفل کرد. شجاع هم خسته و ب یاما در چوب  رمردیپ
بودند؟ در کجا    یاش در چه حال. االن خانوادهگذشتیزد که آذرماه باشد؛ پنج ماه از آن روز شوم م 

 که او زنده است؟ دانستندیاصال م گشتند؟یدنبالش م

آنجا نبود، شجاع از فرصت   رمرویکه پ  یقیآوردن سوپ آورد، در دقا یابازهم بر رزنیپ  یوقت شب
 د یاستفاده کرد و پرس

 شدم!  جیشده؟ من گ یخودت! چ یبچه یمادر منم به جا -
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 گفت  یمهربان، با ناراحت  رزنیپ

بور تا ته بهوش   یب رو ه یتصادف هاکرده پنچ ماه ه  کایانگار امه ر مارستانی ب میخانمه بته ب  -
انگار   مارستانیب  میای! )خانوم گفت بمیدار نجایاالن هم بتنه تره ا یگتنه کما دله بورد ،ییوموی  ب

! االنم دونمیکما، ُمما نم  گفتنی! میرفت و آمد تا تو بهوش اومد یپسرمون تصادف کرده. پنج ماه ه
 .(می نگهت دار نجایگفتن ا

 نگفت.  یز یآمدن شوهرش حرفش را قطع کرد و چ با

آذرماه، شجاع همت کرد و از تخت بلند شد. وزن   دیخورش میروز سوم بود، همزمان با تابش مال صبح
و به طرف آن   دیاتاق د یگوشه یا نهیکم شده بود. آ یلیرا از دست داده بود و قدرتش خ  یادیز

! ودسوخته ب یع یمات و مبهوت ماند! طرف چپ صورتش به طرز فج د،یدیم نهی که در آ یز یرفت. از چ 
 یهادو سه روز فکر کرد. با سرعت دکمه نیا ینداشت. به سوزش ها یبه دستش نگاه کرد اما مشکل

و پشت کمرش سوخته   نهیاش نگاه کرد. سرنگ را باز کرد و به اندام برهنه  یگشاد و قهوه ا راهنیپ
شده بود! حاال جواب سوالش  یاد یز میشده بود. قاعدتا بعد از پنج ماه ترم بهتر یلیبود! البته االن خ

او را نشناخته   مارستانیاز کارکنان ب چکدامیپنج ماه ه یدر ط ایرا گرفته بود. تعجب کرده بود که آ
  شتریصورتش بانداژ بوده است! حس نفرت روز به روز ب  یادیبودند؟! و االن متوجه شد که تا مدت ز

 خودش را نجات بدهد!  خواستی! مدیکشی ش زبانه مدر وجود 

 

بود، گردنش را    ستادیا زیم یکه باال یهل داد. هست یبه طرف هست  زیم یتبلت بزرگش را رو نازگل
  سی و خ دی دیتخت کابوس م یرو ،یاسوخته فیدر حال پخش نگاه کرد. مرد نح دئویخم کرد و به و
 د ی. نازگل پرسدیدست به کمر زد و در اتاق دور خودش چرخ یعرق بود. هست

 ؟ یکن کاری چ یخوایم -

 شانه باال انداخت.  یهست

 ... . ادیبذار ماهانم ب دونمینم -

و نازگل به هم نگاه کردند و ابرو باال   یو آشفته وارد شد. هست یلحظه در باز شد و ماهان عصب  نیا در
 و گفت  دیانداختند. ماهان در را با شدت و کوب 



 س یاوت

342 
 

 !؟یکن ی م یچه غلط یمعلوم هست دار  -

 دیدندان کش ریزد و لبش را ز ی عصب   شخندین یهست

 بشم! ریدرگ خوامیآروم باش نم  -

 گفت   یدر چشمان هست  رهیامد و خ  کینزد ماهان

 !؟یکن  کاریچ  یخوایبگو م  قایدق -

 کنم!  کاری تا بفهمم چ نجا یا نیایاالن گفتم ب -

 بلند شد  نازگل

 ! ینطور ینداره ا دهیخودتونو فا  نیبچه ها جمع کن  -

 را تاب داد گرشیدستش را به کمر زد و دست د کی ماهان

که  یدوباره برگشت یزد شیخراب شده رو آت  یاون کلبه نکهیازت؛ چرا بعد از ا پرسمیسوال م هی -
 ها؟؟؟  ینجاتش بد

 گفت  یچشمانش گذاشت و عصب یدستش را رو یهست

!  ومرثنیک  یادما دمیبعدش فهم  ینجاتش بدن و تموم! ول  انیب  سای! قرار بود پل رهید بم چون قرار نبو -
 !م یشدیبهش بدبخت م دیرسیاگه دستشون م

 داد زد ماهان

بدن و درب   یخواستی! تو خودت م دیرسی بهش نم ومرثی دست ک ی! اونطور شی کشتیهمونجا م  دیبا -
 نشده! ریحاال هم د ش؛ی بکش  یخواستیکه زنده بمونه! از اولم نم سای به پل یو داغونشو بد

 شد و گفت  نینفسش سنگ یمتعجب به ماهان نگاه کرد. هست نازگل

 هم صحبت کنم! تای! بذار با ب شهیبکشمش؟! نم -

 پوزخند زد و گفت  ماهان
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 تر از خودت!  یشناس روان برو با همون روان  -

 برگشت  یعصب  یهست

بسه  کشهیداره به اسم تو آدم م  ومرثیک  یگفتینکش نکش! م یگفتیکه م یبودن  یتو همون  نمیبب  -
 دفعه؟ هان؟! هیشد  ی! چگهید

بودند. نازگل دستانش را بغل گرفت  و قدم زنان به   ستادهیمثلت ا کی هیشب ی نازگل و هست  ماهان،
 گفت  یآمد. با پوزخند پررنگ یطرف هست 

 ماهان چشه؟!   یدیواقعا نفهم یعنی -

ابرو باال انداخت و به ماهان نگاه کرد. ماهان دست به کمر با اخم به نازگل نگاه کرد. نازگل کنار   یهست
 و با دست به ماهان اشار کرد  ستادیا یهست

 !ده؟یدلش ُسر یدیواقعا نفهم  -

 گفت  یکوچک به چهره داشت. هست یشخندی به ماهان نگاه کرد. ماهان اما ن  عیسر یهست

 داره؟  یباشه! چه ربط  دهیب سرخ -

 ربط داره! دهیسر  یبرا ک   نکهیا یآره ول  -

 دستش را در هوا تکان داد ماهان

 بس کن نازگل چرت و پرت نگو!  -

 اما ادامه داد  نازگل

 ست؟! تو نخ فاطمه  ادی! واقعا حواست نبود که ماهان زکنمایدارم بهت شک م یهست -

  یکرد حرف ها یسع یکرد. هست یعصب یابه ماهان نگاه کرد. ماهان خنده  ادی با تعجب ز یهست
با ماهان داشت؟!  ی شجاع! چه صنم  ییمرتب کند. فاطمه، دختردا اش،ختهینازگل را در ذهن به هم ر

 نازگل ادامه داد 
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که  یپنج ماه نیست! افاطمه دلش با شجاع  دوننیهمه م بای ... تقریماهان عاشق فاطمه شده! ول -
شجاع،   ییهوی بشه! و حاال با زنده شدن  ترک یشجاع مرده، ماهان تونسته به فاطمه نزد کننیفک م

 !کنهیهندستون م ادی  لشیقطعا فاطمه ف

 باز به ماهان نگاه کرد  ی کم یبا دهان  یهست

 شجاع رو بکشم؟! یگیم نیآره ماهان؟! تو بخاطر ا -

 گفت  یب عص ماهان

 !یکه فرانسه بود یاون هفت سال  ینگرانت بودم. حت یاحمق من بفکر خودتم! از بچگ -

 گفت  توجهی ب یهست

 نه؟ ای یخوای کلمه جواب بده. فاطمه رو م کیماهان  -

 زد و گفت  یشخندیجوابش را گرفت. ن ینگفت و هست یز یچ ماهان

 ! رشیذخ  مکتی ن یها نهیاز گز یکی! نه یانتخابش باش  نیباش که تو اول یبا کس  -

 گفت  یعصب  ماهان

 ! امروز اومدم تمومش کنم!ینداره هست  یربط چیه -

رنگش کرد و   یکم. ماهان دست پشت کت سدر  ی. با فاصلهستادندیهم ا یو ماهان روبه رو یهست
  در چشمان رهی . خدیکه سمت چپشان بود کوب یز یم یآورد. کلت را رو  رونیرا ب  یبه رنگ مشک یکلت
 گفت  یهست یره یت

 !ستمین گهیمن د -

 از هم جدا شوند کش آمد. دستش را جلو گرفت و گرفت  نکهیبدون ا ،یهست یهالب

 از کارکردن باهات خوشحال شدم پسرخاله!  -

 را محکم فشرد  یهم دست هست ماهان



 س یاوت

345 
 

 ... دخترخاله!نطوریمنم هم -

برگشت و به نازگل نگاه  ینازگل تکان داد و خارج شد. هست یبرا یخداحافظ  ی به معنا یهم سر  بعد
 و گفت  د یکش قیعم  ینفس  یکرد. نازگل دستانش را از بدنش فاصله داد و شانه باال انداخت. هست

 رو دارم؟!   ایک  ایکنار. االن از مهره اصل دیخب! ماهانم کش یل یخ -

 گفت  یعصب  یکرد که جواب بدهد که هست سی لبش را خ نازگل

 ! چکسی! بجز تو، هدونمیدم مخو -

 تعلل کرد  نازگل

 به محمد بگم؟ یخوایم -

 دستش را تکان داد  یهست

  نی. بزرگترمیکردیم  رونشی ب میاز ت  نایزودتر از ا دی. بادونهیم  ادیز نجاشمینه نه اصال! محمد تا هم -
 کردم!  هیم رو وارد قضبود که خانواده نیا میاشتباه زندگ

 و گفت  دیهوف کش  نازگل

 ؟ یکن یم  کاری با کاوشگر چ -

 اخم کرد و متفکر گفت  یهست

 صحبت کنم!  تایبا ب  دیبا -

 *** 

.  کردیتخت نشسته بود و به کمد مقابلش نگاه م یانداخت. رو نیزم  یرا بست و رو  یسوختگ پماد
بهتر    یلیاش با شجاع خمدت رابطه  نیا یدر ط .غذا در دستش بود  ینیوارد شد. س یبی در باز شد و ب

  رشانیپ  ادراز پدر و م یها بود خبر که مدت  یفته بود. فرزندان فرزندانش را گر   یشده بود. شجاع جا
 نداشتند.

 ؟ یخوب  -
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 زد  ینگاهش کرد و لبخند کمرنگ  شجاع

 !شهیمثل هم -

  شیفکر کرد که دوباره مبحث را پ  نیکنار شجاع گذاشت. شجاع به ا نیزم یغذا را رو  ینیس  رزنیپ
 بکشد. 

مطمئن باش منتظرن   یول  رمیچرا همون موقع نذاشته بم  دونمی! قبال هم بهت گفتم! من نمیبی ب -
 !ارنیمبدتر سرم  یبال هیاگه نکشنم  یمن حالم بهتر بشه بعد حت

 . شجاع از فرصت استفاده کرد و گفت دیپر دشیدوباره رنگ از رخ سپ رزنیپ

 بمونم!   نجایا ادیز تونمیصحبت کن من نم   ! با شوهرترهی داره وقت از دست م یبی ب -

باز شد.   اشی رنگ یادامن سرمه یها نیدردناکش گرفت و بلند شد. چ یزانوها یدست رو رزنیپ
دور، در  یروستا نیغذا نگاه کرد. در ا ینیشجاع رفتنش را نظاره کرد و بعد به سوپ درون س

! و دتمام افکار شجاع را، فرار پر کرده بو ت،تخیپا یغبار گرفته یکشور، دور از هوا یشمال یهااستان
 ندارد!  شیبرا یخوب  یهانقشه  س،یاوت  دانستیاش. خودش هم خوب مبه خانواده دنیرس

در  یکه جلو یبه لبخند، به کس  ختهی مقابلش بلند کرد و با تعجب آم یپرونده یسرش را از رو تایب
 بود نگاه کرد.  ستادهیا

 

 

 داخل. ایخانوم! ب یهست  یبه به خوش اومد -

. دندیرا در آغوش کش  گریبلند شد و همد  زشی از پشت م تایلبخند زد و در اتاق را بست. ب یهست
درخواست قهوه کرد و   اشیهم از منش تاینشست. ب   تایب  زی رنگ مقابل م یآب یکاناپه  یرو یهست

 دیپرس  زد و یلبخند ینشست. هست یهست یرو بهسپس خودش رو 

 شوهرت و پسرت چطورن؟  ؟یخوب  -

 رنگش را مرتب کرد  یاروزه ی بلند و ف ی لبخند زد و روسر  تایب
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 غزل؟!  ،یباران، ناز   سا،یمل ؟یممنون همه خوبن! تو خوب  -

 کمرنگ زد یلبخند یهست

 . میآره ماهم خوب -

 !یای نم نورایوقته ا  یلیخ ؟یراه گم کرد جونی خب هست -

 گفت  یآرام  یلبش را تر کرد و با تن صدا یهست

 ! یهستم! نه هست  سی در واقع االن اوت -

حاالت    نینگاه کرد. شک نداشت ا یبه هست یشتر ی جمع شد و با دقت ب   تایلب ب یگوشه لبخند
 حال گفت  نی ! با اسی است، نه اوت ی مربوط به هست یروان

 !اد؟یاز دستم بر م ی چه کمک -

به چشمان   تایهل داد. ب تایبه طرف ب یاشه یش زیم یرنگش را روشن کرد و رو   یتلفن مشک یهست
گردش را از چشمانش   نکیبعد، ع قهیکوتاه تلفن را برداشت. حدود ده دق ینگاه کرد و با مکث یهست

 برداشت و گفت 

 ؟ یخوایم یچ -

 گفت  وارطنت یداد و بالبخند ش  هیبه کاناپه تک  یهست

 مشاوره!  -

 چطور؟! -

 ده؟یلومون م  یچه مدت یبنظرت اگه آزاد بشه، ط -

 بکشد! رونی ب فیکار کث  نیرا از ا یهست توانست ی. نمدیو سوزان کش  قیعم  ینفس تایب

  فیضع ت،ی وضع نیخانواد خوب، شغل خوب و... حاال با ا هیشجاع عادت داره که مرکز توجه باشه!  -
هفته  ک ی ! تا کنهیرو داغون مشجاع  نایانزجار داره! ا بهش   ابونمیخ یبه یآدم غر هی یو سوخته، حت
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  یبا کس  و کنهی م یاگه برگرده، مطمئن باش خودشو زندان   یخانوادش! و حت  شی اصال برنگرده پ دیشا
 زهرچشم گرفته ازت! ی! حسابگهید  دهیخب به هرحال لو م  ی! ولادی تا باخودش کنار ب کنهی صحبت نم

 .زد جانی ب  یشخندین یهست

 ...؟ایآزادش کنم  یعنی -

 ! ؟یکرد ری چرا گ -

 زد  شخندین  تایاخم کرد و شانه باال انداخت! ب یهست

وجودت باهم   ی  و هست سی! اوتهیمن نشسته هست یروکه روبه ینی! اکنهی نم ر ی گ چوقتیه س یاوت -
 !رنیدرگ

 بلند شد و گفت  تاهمیبلند شد و در اتاق قدم زد. ب  یهست

 نه؟ یکن ی قرصاتو مصرف نم -

 اخم کرد  یهست

 ندارم!  یاز ین گهید -

 را بلند تر کرد  شیتن صدا تایب

 !نارویا یفهمی! میتو خودت دکتر  یبهش! هست یدار  ازیتو هنوزم ن -

 و محکم پلک زد!  دیکش یقی نفس عم یهست

 من...خوبم! -

چهارده   یصادف و اتفاقاهنوزم باهاته! ت یدید تیهفت سالگ  یکه تو ییها! اون صحنه یهست -
 ! یقرص مصرف کن دی! هنوزم بایمنو گول بزن  یتون ینم یبه بعد! هست  تیسالگ

  کیشل یذهنش پنهان کند! صحنه  یرا در پستو  اشی زشت هفت سالگ یکرد آن صحنه  یسع یهست
خودش   یبود و حت دهیهم د یبدتر   یلیخ یها! با آنکه صحنه نیزم یخون رو  دنیبه دو فرد و پاش
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رنگش    ینفت- یبلند آب یذهنش بود! تنش داغ شده بود. پالتو  یهنوز تو یرقم زده بود، آن اتفاق لعنت
 !  دیپوشیلباس گرم م دیرا از تنش فاصله داد. از اولش هم نبا

 . فعال خدانگهدار!یدیزحمت کش  تایب  یمرس -

هم  رفت،یلو م تشیاگر هو! آزاد کردن شجاع حماقت محض بود. دادیشده، شجاع او را لو م یهرطور 
را    نیماش ضش،یافکار ضد و نق  نی! خسته از اافتادیدر خطر م  سا یو هم جان مل یخانوادگ  ی  زندگ
 فرمان گذاشت... . یپارک کرد و سرش را رو ابانیخ یگوشه

 اش گفت سوخته مین ی. شجاع با چهره دیسر شجاع کش یپتو را رو رمردیپ

 روهم برسون خدانگهدار.  یبی ! سالم بکنمیباشه جبران م  یباق  یعمر  -

به طور   خواستندیرنگ، پنهانش کرده بودند. م  یآب سان ی پرتقال پشت ن یسبدها  انی را م شجاع
و رفتن شجاع را نظاره   ستادندیا سانیپشت ن  رزنیو پ رمردی اش دهند. پ یبه طرف تهران فرار  یپنهان 
 بود.  سی از طرف اوت یاهیزنگ خورد. هد رمردیپ ی. تلفن ساده ختیر ی اشک م یبی . بکردند 

الم خانم جان ...ا ره وره راه - دافظ  یالو س  ! )الو؟! سالم خانوم... بله فرستادمش  هاکردمه االن بورده خ 
 االن رفت. خدافظ.( نیهم

 خت ی اشک ر شتریب  رزنیپ

قل وره گتمه که ا چارهمشیجوون ب  - ن هم جز   یتا فرار  نیگته که خوان مره بکوشن حد  هادو 
دادنشم  یفرار  نیا گفتمیبهش م یبکشنم! الاقل کاشک  خوانی م گفتیهمش م چارهی نقشوعه)جوون ب

 نقشس!(

 غر زد  رمردیپ

دا)بسه زن! بسپرش دست خدا!(  -  زنا بسه چه خبره وره بسپار به خ 

کمرش، در تماس با   ی. پوست سوخته کردی م تی اذ یمازندران تا تهران، اورا حساب یتهچندساع ریمس
رنگ و رو   یکهنه  ی. هرچند که پالتوکردیم دیو دردش را تشد سوختیپرتقال تازه، م یهاصندوق 

  ازالبته بعد  بلند و اصالح نشده بود.  شی. موهاکردیهم مثل سپر، کمرش را محافظت م  یارفته
داشت  یارنگ و شلخته  ییطال شی خارج شده بود. ر اشی از آن حالت نرم  ش،ی امل موهاک یسوختگ
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.  پوشاندیم  یسوخته اش را تا حد یو رو رفته، چهره  که به سر داشت، با شال گردن رنگ یو کاله مشک
درختان  انیبا کارن م  یوقت  اش،یدور کودک  یآورد. سالها  ادشیتازه، خاطراتش را به  یهاپرتقال  یبو

  ین یزمبیو س سوخته،میچوب ن یفاطمه. بو یهاغ ی و ج  میبلند شم یهاخنده ی . صدادیدویپرتقال م 
. پدرش و  ایثرخاله  یها یدودی ماه ی! چادر نماز مادرش. بوختیریدر آن م یمهدیی که دا ییها

بود که همانجا    فکارش! آنقدر غرق در ادندیخندیو م کردندی که صحبت م یآورد وقت ادیعموکاوه را به 
که   یپتو بود اما از سوراخ کوچک  ری شد. ز داریاز خواب ب آمدی که م یبلند یبه خواب رفت. با صداها

پارک کرد.   یارا گوشه نیبار هستند. راننده ماشو تره  وهیم دانیبه م کیکه نزد دیوجود داشت، فهم 
 کنار زد و گفت:  اپرتقال ر یخلوت. مرد راننده سبدها ابان یصبح زود بود و خ

 ! بدو!نییپا  ایزودباش ب -

  یمشک  یل یو سب شیخلوت خلوت بود. مرد که شکم گنده و ر  ابانیشد. خ اده یپ  یبه سخت شجاع
 کلفتش گفت  یداشت با صدا

 به بعد با خودته!  نجایاز ا گهید -

 ممنون! خدافظ.  -

و   وهیم دانیو وارد شدن مرد به م ستادیشد. شجاع همانجا ا نشی سر تکان داد و سوار ماش مرد
منجفر شد!   دانیوسط م قایرنگ، دق یآب  سانینگذشته بود که ن شتریبار را نگاه کرد. چند لحظه بتره 
مات   ع. شجا رساندندی م نیکه از دور خودشان به ماش یو دود و آتش، و چند نفر  بیافنجار مه  یصدا

کرد.  دنیمانده بود، شروع به دو شی که درپاها یبه اطرافش کرد و سپس با توان یو مبهوت نگاه 
! دانستند؟یم رزنی و پ رمردیپ  یعنیکمرش نشسته بود!  یره یخشک شده بود و عرق بر ت شیگلو
و  یاقهوه یپالتو بیکه گذشت، دست در ج یاقهیکمر به کشتنش بسته بود؟! چند دق سیاوت
  ابانیخ گذشت،یبه دستش داده بود را لمس کرد. هرچه که م رزنی که پ ییهاکرد و پول  دوزشه وصل
ها   یشلوغ نیدود گرفته تنگ شده بود! از ب یهوا نیا ی. چقدر دلش براشدی شهر شلوغ تر م  یها
. مادران دست کردندیو راهشان را کج م شدندیاز او دور م ی! گاهزدندیو مردم به او تنه م گذشتیم

بود که   یبدتر، وقت نیرا درک کرده بود! از ا. شجاع تازه عمق فاجعه گرفتندیتر مرا محکم  کودکانشان
  یراهش را عوض کرد اما مطمئن بود که هنوزهم شخص ی. چند بار کندیم بشی تعق  یحس کرد، کس

و به  دشو یسوار تاکس خواست  یاش بود! چند بار  یروز زندگ  نیکرد! جدا انگار امروز آخر بشی در تعق
شدن،  رفتهیمنصرف شد! و ترس نپذ افتندی اش هم در خطر م خانواده نکهیخانه برود اما... با فکر ا 
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شهر   یها  ابانی او زنده است؟! تمام طول روز در خ دانستدیخانواده اش م  ای! آدادیآزارش م شتریب
گشت تا   ییشدن هوا، به دنبال جا یکی با تار.  کردندی تر مو او را مردد  کردندیپرسه زد. مردم از او فرار م

به آن نداشته   یکه ممکن بود کار  ییظاهر ژنده پوش، تنهاجا نیشب را آنجا به صبح برساند. با ا
. دستانش را سرما کامال مشهود بود  نیدر ا شد،یکه از دهانش خارج م ییبود. گرما ابانی باشند، خ

و   رانی . حبردی م لیاش را تحل  یانرژ  اه،استخوان سوز اواخر آذرم  یدهانش برد و ها کرد. سرما یجلو
 یجا که قطعا پاتوق معتادها. پل! همان دیجا بنظرش رس کیهارا نگاه کرد. تنها  ابانیسرگشته خ

ست در  . داش وحشت نکنند سوخته یچهره  دنیتا از د  دیگردنش را باالتر کش. شالکارتن خواب بود 
نشسته بودند.  نی زم یرو  شتر،یب دهمیحدود ده شا یز یاش فرو برد و آرام آرام وارد شد. چ پالتو  بیج
کامل داشت.   ییمواد آشنا نیبود اما با ا دهینکش  گارهمینخ س   کی. در عمرش آمدی مواد مخدر م یبو

را بغل کرد.    شیکه نعشه بودند، نشست و زانوها ییدور از آنها یادر گوشه دی بگو یز ی چ نکهیبدون ا
به طرف شجاع آمد.  د،یکشیم  نیزم یرا رو شیکه پاها  طوردورتر، بلند شد و همان  یکم  یکس
 . خاراندیو دستش را م  دیکشیآب دماغش را باال م  یبود. ه دهیخش دار و کش شیصدا

 !نجا؟یا ی! تازه اومدیه -

 گفت  حالی ب شجاع

 آره! -

 جمع کرد. مرد گفت  یکنار شجاع نشست. شجاع خودش را کم  خورد،یش چهل سال مکه به سن مرد

 ؟ یدیتا حاال کش -

 را برگرداند.  شی اخم کرد و رو شجاع

 نه! -

 د ینداشت. پرس   یحال خوش مرد

 اونم تورو ول کرده نه؟ نجا؟یا یچرا اومد -

پس زدنش نکرد.   یبرا یتالش  نباریدر ذهنش جان گرفت. ا ،یخندان هست یچهره  ری تصو بالفاصله
 آرام از قبل گفت 
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 آره.  -

 د یدوباره دماغش را باال کش مرد

 منو برداشت رفت !  یپوال شرفی! اونم منو ولم کرد! سگ مصب ب نهیولش کن داشم! زنا جنسشون ا -

مشخص   یکی که البته در تار گاریبه س هیشب یز یو خشم وجودش را پر کرد. مرد چ  دیلب گز شجاع
 است را به دست شجاع داد.  یز یچ نبود چه

 ! رهیم ادتی یها نه! ول کنه ی بکش! آرومت نم -

تمام عقل از وجودش رفت و   یاکه در آن بود نگاه کرد. در لحظه  یز یمردد به دست مرد و چ شجاع
را  نبود را، از دست مرد گرفت. مرد خودش آن یمعمول  گاریس کیکه اکنون مطمئن بود تنها  یگار یس
از  ی اکم عادت کرد. با هر پک، تکه روشن کرد. با کام اول، پشت سرفه رفت! اما کم شجاع   یبرا

جا دور  است. همه چقدر گذشته دانستیسال در ذهنش مجسم شد. نمسه ن یخاطرات و اتفاقات ا
 در آورد و گفت  بشیاز ج یگنگ بود. مرد سرنگ ری صداها ناواضح و تصاو .گشت یسرش م

 بزنم برات!  نمیبذار ا -

که پوستش را چروک و   ییهای شجاع را باال زد. سوختگ  یپالتو نیدستش را خاراند و آست دوباره
درون  ینداشت؛ هوا یکرد. اما انگار که خودش هم حال خوب یکردند بودند، به مرد دهن کج یاقهوه

تر کار کردند.  شجاع آرام ی. نورون هاختیشجاع ر یرا در رگ ها   اتشیکرد و محتو یسرنگ را خال
همانجا   قه،ی! و بعد از چند دقختی ریاشک م  انشی و م  کردیزد. خنده م رخندهی شجاع بلند بلند ز

 شد!  هوشیب

 《هفته بعد دو》

 حالن یاش سرخ شده بود. با اعرق کرده بود و چهره  شی هاقلبش به شدت باال بود. کف دست  ضربان
شود که نازگل  ادهیدر گذاشت و خواست پ  یرهیدستگ ی. دستش را رو گفتیسخن م اری با آرامش بس

 تشر زد 

 ؟ یکنیم  کاریچ ی! دار ؟ی هست یشد وونهید -

 و گفت  دیکش یقی نفس عم یهست
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 نه! ای تهیتا بفهمم واقع رمیمدارم  -

 اش گفت با نفس تند شده نازگل

 س! کالت پس معرکه نتتی! ببکنهی کار م نجایحسام ا گمیاحمق دارم بهت م -

 داد زد  بای تقر یهست

 کنم ها؟! یچه غلط  یگیم -

 جا شد و گفت جابه اشی در صندل  نازگل

 ! رمی بذار من م -

 زد  یپوزخند پررنگ یهست

 ! ؟ینی رو بب یز ی چ نیهمچ  یکه بتون یهست یتو آدم -

 آب دهانش را قورت داد و گفت  نازگل

 !سکهیداخل! ر یبر   یتونیبه کار من نداشته باش! تو نم  یکار  -

آورد در   رونی را ب  اشی پر کالغ یاز موها یابه خودش نگاه کرد. دسته نیماش یجلو ینه ییدر آ یهست
 را هم مرتب کرد و به نازگل گفت  رنگشی . شال مشکختی ر اشی شانیپ

 درار بده به من! نکتویع -

 دوباره غر زد  نازگل

توهم همراه  ایاکثر مهمون  ی! توشناستتیصد مدرصد   دهید یلیاحمق نشو! حسام تورو خ  یهست -
 . بذار من برم! دهیمنو کم د ی! امکان نداره نشناستت! ولیرفت  سایباران و مل 

 گفت  حوصلهی ب یهست

 بده!  نکتویتموم شد؟! ع -
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چشمش   یرا رو نکیع یداد. هست یآورد و به دست هست رونی را ب اشیطب  نکیع  یحرص  نازگل
  دیسف یکه نما  یاطبقهشد و به ساختمان سه ادهیپ نی گذاشت و دوباره به خودش نگاه کرد. از ماش

  یها کیبه سرام اش،ی که کفش مشک نیبه طرف در رفت. هم  《یقانون  پزشک》داشت نگاه کرد. 
  نییش را پا. سرکردند  ریسردخانه را به وجودش سراز یهاتمام قفسه  یکه سرد انگارخورد،  دیسف

 رو نشود.با حسام روبه  ناکرده،ی انداخت تا خدا

در   یز ی. اما چبود  ستادهیو محکم ا  یقو یرنگ را باز کرد. هست یاکاور سرمه  پی و ز دیکشو را کش مرد
 د یبود. مرد پرس دهیرس  اشیاستخوان یهاسلول  نیتر  یاتاق، به درون  ی! سرماکردی م انیوجودش غل 

 خودشه؟  -

  ش،یها یبرف شده بود؛ عالوه بر سوختگ  یدیصورت که به سپ نینگاه کرد. ا یشتر یبا دقت ب یهست
متعلق به   قایبسته شده بود، دق شهی هم یکه برا یو مژگان سوخته، و چشمان یکبود، موها  یهابا لب 

 شجاع بود! 

 دیپرس فتد،ی چشمش به جنازه ن کردیم یکه سع ی تکان داد و درحال دییتا یرا به نشانه   سرش

 قا؟ یشده دق یچ -

 و کشو را بست. دستانش را به کمر زد و گفت   دیکاور را کش پیز مرد

داشته  یادی مصرف ز یلیبود! خ گهیمواد مخدر د کی و هزار و  نی و هروئ جوآنای خونش پر از مار  -
 ! یادفعه کیصورت اونم به

 زد و ادامه داد: یشخندین

 سنکوب کرده! -

 که خش دار شده بود گفت  ییبا صدا یهست

 ببرتش! ادیب فرستمی رو م  نفرهیامشب  -

 اما خانم...  -

 ! کنمی حساب م -
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 《ساعت بعد چند》

تهران پر   تا،یبزرگ اتاق ب  یهاشهیکرده بود و از ش  اشی بلند و مشک یمانتو  بیدست در ج یهست
  زشی پشت م تای. ب گذشته بود اما شهر هنوزم روشن بود مهی. شب از ن کردیجنب وجوش را نگاه م 

 دهانش را گرفته بود. متعجب بود و ناراحت. با بهت گفت  ینشسته بود و با دستانش جلو

 نزده بود االن... گارمینخ س هیلب به  شی تو زندگ  بندمی آخه چطور ممکنه؟! شجاع که شرط م -

 سرد و آرام گفت  یهست

 ! کردمی آزادش م دی! نباگهیشده د -

 گفت  تایب

درصدم حدس  هی یحت  یخانوادش ول  شیپ  رهینم  دونستمی! آخه من میت بخدا شرمندتم هس -
 بره طرف مواد!  زدمینم

 دستش را در هوا تکان داد یهست

 ! سیمهم ن  الیخ یب -

تلفنش را   ی! هستیاست نه هست سیمتعلق به اوت یحاالت روان نیا دانستی. مدیلب برچ  تایب
 ماهان را گرفت.  یبرداشت و شماره 

برا  ی!...االن دار هم برات دارم...نه گهیزحمت د هی! ی!...باشه مرس؟یکرد کاریالو...سالم! چ -
که   یدونیهست کامال تمومه!...م یدوماه یک ی سی با اوت   تی! همکاریکنی کارو م  نیدخترخالت ا

 ؟ یکن  کاریچ

  وانیرا از داخل کشو برداشت و با ل  یقرص تایکند تلفن را قطع کرد. ب یخداحافظ  نکهیآخر بدون ا در
 و گفت  ستادیرفت. کنارش ا  یبه طرف هست ،یستال یکر یآب

 بخور! -

 به قرص نگاه کرد و گفت  یهست
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 !خوامینم -

 !  سیحالت خوب ن گمیبخور م -

لحظه   نیهزاران تکه شد! در هم نی زم  یرو وانیزد و ل  تایدستش را پشت دست ب  تیبا عصبان  یهست
  تایاز ب ی. هستگرفتیبار پنجم تماس م یبود که برا تایبود زنگ خورد. همسر ب   زیم یوکه ر  تایتلفن ب 

 گذاشت. اشقه یشق یدور شد و دستش را رو 

 . خدافظ!شنی ! شوهر و پسرت االن نگران متایبرو خونه ب -

 تلفنش شد و گفت  الی خیب  تایب

 ! ؟یهست یر یکجا م  -

 برگشت و با آرامش گفت  یهست

 !فتمی. امشب ش مارستانیب -

 *** 

 جا کرد.بهبار آخر پر از خاک کرد و آن را جا  یرا برا اشی آهن  لیجوان، ب  کارگر

 تموم شد آقا!  -

 سرش را تکان داد و گفت  ماهان

 باشه ممنون! -

 از کنار ماهان گذشت و آرام گفت  مرد

 غم آخرتون باشه.  -

ها نشسته بودند، سکوت بهشت زهرا را  کاج  یکه رو ییهاکالغ یان داد. صداتنها سرش را تک  ماهان
. سمت راستش نازگل و سمت چپش  ستادیکه شجاع در آن خفته بود ا یقبر  یباال ی. هستشکستیم

  همراسم مظلومان نیسه نفره! ا یجنازه  عیتش کیتمام شده بود.  یسادگ  نی. به همستادندیماهان ا
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از  قطعه  نیشجاع کردند کجا. ا  نیدروغ یجنازه  یبرا ش، ی که هفت ماه پ ییهای کار کجا و آن شلوغ 
 و گفت  دیکش شیبه موها یبا گلزار شهدا فاصله داشت. ماهان، دست ی لیزهرا، خبهشت 

 ؟ یندار  یبرم شرکت. کار   دیمن با -

 برگردد گفت   نکهیبدون ا یهست

 .ینه ممنون! تو زحمت افتاد -

 نبود دخترخاله!  یزحمت  -

. نازگل  یراحت نیمقابلش نگاه کرد. تمام شده بود! به هم یبازهم تّل خاک سرش را تکان داد و یهست
 را صاف کرد شیهم صدا

 ،یامممم..هست -

 د یحرفش را بر یهست

 !ی! ممنون که اومدنیکار دار دونمیتوهم برو شرکت نازگل. م -

به شرکت سپهرگستر، که البته   یکرد. نازگل هم به تازگ یزد و خداحافظ  یهست یبه شانه یدست نازگل
در شرکت احساس   دیو ام نینازن  یخال یپدرش از سهامدارن آنجا بود، اضافه شده بود. هرچند جا

و    دانداخت. خلوت بو یبه اطرافش نگاه یبودند. هست یاما ماهان و نازگل، همکاران خوب  شد؛یم
سوخت و اخم   شیکرد. گلو انیدر وجودش غل یز یچشم دوخت. چ شی روساکت. دوباره به قبر روبه

  قیعم  ی. نفسختیری چشمانش به خون نشسته بود اما اشک نم یدیاش نشست. سف به چهره  یبزرگ
زهرا از بهشت  نش،ی صورتش گذاشت. نگاه آخر را به قبر کرد و به طرف ماش ی و دستش را رو دیکش

 .شدخارج  

حدودا پانزده ساله در چارچوب   یه بزند اما همزمان در باز شد و دختر را بلند کرد تا به در ضرب دستش
 رنگ عوض کرد و گفت   عیدخترک سر یهادر قرار گرفت. گونه 

 !دیببخش -

 گل و گلش شکفت و گفت  یهست دنیبود. با د ستادهیا سا ی سر دختر، مل پشت
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 !میسالم زندگ -

انداخت با  ری ، با خجالت سرش را زبود ستادهیدر ا انیکه م یآرام زد. دخترک یلبخند یهست
. د یرا در آغوش کش  یبالفاصله بعد از رفتن دختر، هست  سای. ملکه کرد، از خانه خارج شد  یخداحافظ 

 در خانه را بست و وارد شد. ی هست ، یبعد از لحظات

 دته؟یدختره شاگرد جد -

 که در آشپزخانه مشغول شده بود گفت  سایمل

. آموزشکده رو هم فعال دادم دست دوستم کنمی م سیتدر ی فقط خصوص رم یآموزشگاه نم گهیآره! د -
 بهش.  زنمیسر م یخودم فقط گهگاه

 برسد  سایرا بلند کرد تا به گوش مل  شیصدا  یرنگ نشسته بود، کم  چرک،ی مبل صورت یکه رو یهست

 ! نمی. اومدم خودتو ببیار ی ب یز یچ خوادی نم نجایا ای ب  یآج -

  ی و آرامش بخش میمال یهاخانه نگاه کرد. رنگ ونیناچار، به دکوراس ینکرد و هست ییاعتنا سایمل
رنگ داشت   ییطال یاکه نوشته  یبزرگ مشک یتابلو ک یبزرگ نگاه کرد.  یهابودند. به قاب عکس 

  رابه خود زحمت خواندنش  یحت  ی مناجات. هست کی از  یفراز  دهمیبود، شااز قران یاهیآن آ ی.رو
احتمال داد  یرا قاب گرفته بود. که هست  بای ز تی ب کی ق،یهم با خط نستعلقاب عکس کیهم نداد. 

  نیقرار داشت. در هم زی م یرو سا،یمل یکای باشد. ساز هارمون  سایاز طرف دوستان هنرمند مل یاهیهد
آن، با رنگ   یآلبالو یهاکه شربت  ین یداشت، و س یبا سارافون بلندش که طرح سنت   سایلحظه مل

  ،یهستی. شال مشک نشست  یگذاشت و کنار هست زیم  یرا رو ین یلباسش ست شده بود وارد شد. س
که شباهت   ییسای. ملنگاه کرد   سایبا چشمان خسته وسرخش به مل یدور گردنش افتاده بود. هست

 کرده بود! یواقعا مادر  سای. جدا از شباهتش، ملبه مادرش داشت   یبی عج

 !ادیبهت م  یلیهم خ یا. رنگ قهوهموهات بلند شده  -

 اما اخم کرده بود. سایمل

 نه؟  یکرد هیگر -
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  سایمل یپاها  ینگاه کرد. بعد هم بدون حرف خم شد و سرش را رو سایآرام و مسکوت به مل یهست
ها مثل گذشته گرید ،یهست نیاما ا دهد؛یرا آزار م  یهست یز یکه چ بود ده یفهم سایگذاشت. مل
 یمانتو یکه رو ی. از خاکیهست یمشک  یآرام شروع کرد به نوازش موها سا ی. ملکردی دردودل نم

 زد.  ییهابود حدس نشسته یهست

 بهشت زهرا؟! یرفته بود -

مادرش تنگ شده و اکنون به او پناه آورده  یدلش برا یهم فکر کرد هست  سایسرتکان داد. مل یهست
 یبه در بود که صدا یبود. چشمان هست یدر ورود یروروبه   قایقرار داشت دق ی که هست ییاست. جا
  یالدرح  ،یهست دنیدر آن آمد و قامت بلند کارن در چارچوب قرار گرفت. کارن هم از د دیچرخش کل
 چیاما ه کردی به او نگاه م یمتعجب شد. هست ن،یبود و چشمانش غمگ سایمل یپاها یکه سرش رو

در وجود کارن،   دیشا ای . ستیآنجا ن ی! کارن مطمئن شد که حواس هستدادی نشان نم یالعملعکس 
  یبه خود آمد و برا  یگفت. هست  ااهللیانداخت و  ری. کارن سرش را زگرددیم یگر یبه دنبال شخص د

 با لبخند گفت   سایآنکه کارن معذب نباشد بلند شد و شالش را درست کرد. مل

 .ی! خوش اومدزمی سالم عز -

 . ستادیا شانیرو به رو قایزد و دق یهم لبخند کارن

 ! یآبج ی! خوش اومدنیبه! دخترخاله ها خوب خلوت کردبه -

بعد کارن در   یقیالم داد. دقازد و س یاز طرف کارن عادت کرده بود. لبخند یلفظ ابج  نیبه ا یهست
را   راهنشیپ یهاوارد شد. کارن همانطور که دکمه  سای اتاق مشغول عوض کردن لباسش بود که مل

 زد و گفت  ن یریش ی هم لبخند سایبزرگ زد. مل یلبخند بست،یم

 ! سهی آقا پل   یخسته نباش -

 خانم هنرمندم!   یسالمت باش -

 را آرامتر کرد  شی جلو آمد و صدا سایمل

  یدرست و حساب  رسهی نم مارستانهی دارم. طفلک همش ب رو شام نگه   یبخر تا هست یز یچ هیارن بپر ک -
 غذا بخوره. 
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 گفت  کارن

 خوب نبود.  ادی فک کنم حالش ز یباشه حتما... راست -

 مغموم گفت  سایمل

 مامانشو کرده! یدلش هوا گه؛یرفته بود بهشت زهرا سرخاک خاله فروغ! دختره د -

مرحوم هم به شجاع  یبود. هست دهیبه خود را قبال د  یطرز نگاه هست نیسر تکان داد. اما ا کارن
دلتنگ شجاع شده بود! احتماال امروز هم به  یزد. هست  یپر از تلخ ی. لبخندکردی نگاه م نطوریهم

اش پر از  یتنگ شده بود. هرروز زندگ قشیرف یشجاع رفته بود! دل کارن هم برا  یمزار سنگ مالقات با
!  چارهی! کاش شجاع نرفته بود؛ کاش! کارن بکردی شجاع بود و اکنون نبود شجاع، خون به جگرش م

  دنیرا به خاک سپرده! به پوش  یشجاع واقع یجنازه   ش،ی چند ساعت پ نی هم یهست دانستینم
 .را مهمان کنند  یبرسد و امشب، هست دیتا به خر د یبخش لباسش سرعت

 

 

 

 

دفعه  کی.  زدیمدر راهرو قدم  یخنث یاروپوشش فرو برده بود و با چهره   بیرا درون ج  شیهادست
نگاه   زدیدست وپا م یمرگ و زندگ انیتخت، م یکه رو یبه فرد شه،یو از پشت ش ستادیا شی سرجا

 شد  کیکه کامال استرس داشت به او نزد ی او چهره   یکرد. پرستار جوان با لبخند تصنع

  نیدونی... خودتونم مماریب نی! همراه انینست یوا نجایلطفا ا شهیخانم دکتر...اممم... اگه م دیببخش -
 به پا کرد! یچه قشقرق یقبل یدفعه

دستور کشتن  یهست کردیفکر م دیاز آنجا دور شد. ام زی ر یسرش را تکان داد و با لبخند یهست
هنوز   نیچرا نازن  نکهیبکشد! اما ا مارستانیرا صادر کرده است و اکنون هم قصد دارد او را در ب  نی نازن

  برد؛یسر م هحدود دوسال بود که در کما ب یز ی چ نی! نازنکردی است را درک نم مارستانیب نیهم در ا
 یو به آراد که با پرستار  ستادی ا  یا. گوشهدادی ها را نم جدا کردن دستگاه یهنوز هم اجازه  دیاما ام
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کوچک زد و به  یلبخند ،یهست دنیچشم دوخت. آراد صحبتش تمام شد و با د کردیصحبت م 
 طرفش آمد. 

 سالم! -

 ؟ یرداز ما ک ی ادیشده  یسالم! چ -

 دیبه آراد بگو خواستیمنصرف شد! م مشیاز تصم  یماند و آن  رهیآراد خ یابه چشمان قهوه یهست
شجاع   یآراد را سر مزار واقع  خواستیاست. م  نیجزغاله دروغ یمرده و آن جنازه ی که شجاع به تازگ

 ببرد. اما شانه باال انداخت و گفت 

 اومدم حالتو بپرسم. بد کردم؟! یچ یه -

 د یخند آراد

 من خوبم.  یمرس -

 نکرده؟  ری چطوره؟ عالئمش تغ نینازن  -

 زد  یپوزخند آراد

توام، دکتر زنش باشم!  قیمثل من که رف یک ی ذارهیکه اومد دکتر زنشو عوض کرد! معلومه که نم دیام -
 ! بهیگذاشتش عج  مارستانیب نی تا االن تو ا نکهیاصال ا

 داد و گفت  هیکت  واریسر تکان داد و اخم کرد. آراد به د یهست

 نه؟ ای  یخونی خانم! برا تخصص م  یخب هست -

 !رمی تخصص بگ خوامینم -

 با بهت گفت  آراد

االن برا   نی ! از همییسن و ساالت جلو! دو سه سال از همخوامیکه نم  یچ یعن یدختر؟!  یگیم یچ -
 ! یبا استعداد  یلیتو خ  ی! هست؟یباش   یتا آخرش پزشک عموم یخوایم  یعنیتخصص بخون! 

 دستش را در هوا تکان داد و گفت  یهست
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 ؟ یندار  یعالقه! خب فعال کار   ینه حوصله دارم نه وقت! و نه حت -

 با همان حالت گفت  آراد

 به تخصص فکر کن!  ینه برو بسالمت. خوشحال شدم! ول  -

 کند.   تیزی را و مارانیسر تکان داد و به طرف اتاقش رفت تا ب یهست

 《روز بعد ده》

چشم دوخت. آب دهانش را   ابانی به به خ هدفی را پارک کرد و ب  نی ماش یشده بود. هست کیتار اهو
  نیماش یشه یش یرو ینم باران از نرگس بود. نم  یگلکنارش نگاه کرد. دسته  یقورت داد و به صندل 

  زیانگوهم   یلیساعت، خ  نیدر ا نجا،یشد. ا ادهیگل را برداشت و پو دسته دیکش یقی. نفس عم ختیر
 رهی و از دور به آن خ ستادیگذشت. چند متر قبل از قبر مورد نظرش، ا اهیس یسنگ قبرها انیبود! از م
. شدندیفشار انگشتانش له م  ری ها زنرگس  یبر ینرم و ف  یها. ساقه کردندی نم اشی ار ی  شیشد. پاها
رفت و کنارش   ررف قب پر از عطر نرگس و خاک باران خورده شد. به ط اشهیو ر  دیکش یق ینفس عم

سنگ قبر گذاشت و در   یکرده بود. دسته گل نرگس را رو زی سنگ قبر را تم ماه،ینشست. باران د
 همان حال گفت 

نگفتم اونجا   چکسی ... هنوزم به هیکه داشت یباغ امممم امشب تولدمه! رفتم همون خونه سالم. -
 . ارمیتوهم ب یبرا نرگس دوباره سبز شده بودن، گفتم یوجود داره اصال! گال

. چشمانش پر از اشک بود. تند تند پلک زد  کردی نم یار یرا  اشی . بغض، غرور لعنت دیکش یق یعم  نفس
زانوانش   یاش را رو را در بغلش جمع کرد و دستانش را دور آن حلقه. چانه شی . پاهازدیتا اشکش نر

خاطره را مرور کرده   نیشب تولد پارسال، در ذهنش جان گرفت. از صبح، هزار بار ا یگذاشت و خاطره 
ل   شیکه شجاع سه سال پ  یق ی بود. از تلفنش، موس که خودش    یقیکرد. موس ی خوانده بود را پ 

 ...گفتیحال امروزش را م  ب،یعج یااش را نوشته بود. ترانه ترانه 

 ( انی ناپارسی . آهنگ ماه از جناب سدیبخون   یقیموس نیقسمت رو با هم  نیا کنمی م شنهادی)دوستان پ

 من باشد  ادی یز یآنکه چ ی"ب

 باشد  ان یدر م یآنکه حرف یب
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 ز من، بگذار تا تنها بگذر

 آسمان باشد..."  نیماه در ا کی

را درشت   اشی که چشمان آب ی وقت  د،یکه اورا د یبار   نی. اول رفتیشجاع در ذهنش رژه م خاطرات
 کرد و گفت 

 دختر! یاوونه یتو د -

 . را بپوشاند..  شیکه کالهش را به او داد تا موها یوقت  اشی لبخند لعنت طرح

 ست ین یاست راه نیمن ا ری"تقد

 ست ین  یهست گاه یکه گاه یعشق

 ! ستین یگناه یب نکهیدر ا ی شک

 کن و بگذر، یز من دور  اما

 باشد"  ان یدر م یآنکه حرف یب

رساندند؛ پنج ماه کما... همه  مارستانیاش را به ب تن سوخته  یکرد؛ وقت کیه به شجاع شلک یاصحنه 
 و همه مقابل چشمانش بود. چقدر به شجاع ظلم شده بود!

 ی دیبا ناام یاز دور ول  بوسمی"تو را م

 "؟یدیچه د یعشق به جز دور  نیاز ا یحق دار  تو

 انی کاشته بود را، به خاطر آورد. روز تولدش بود، م اشی شانیپ  یکه شجاع رو یا بوسه  نی و آخر نیاول
نرگس را کنار زد.   یهاکه درست، سر شجاع قرار داشت گل  ییسنگ قبر، جا یها. خم شد و رو نرگس 
 ! ختی گرمش را به تن سنگ سرد چسباند و اشک ر یهالب

 ،یستادیا می" تو را از دست دادم تو پا

 !"یداد صیغلط تشخ یدیآنکه د نبودم
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 گفت یکه م یمهربان شجاع وقت انچشم

 ! یذات قشنگ دار  هیتو  -

 بود! دهی آن اسلحه کش یرو یهست  یاش وقتدر مقابل چشمان بهت زده  و

 ی دیبا نا ام یاز دور ول  بوسمی"تو را م

 ؟یدیچه د یعشق به جز دور  نیاز ا یحق دار  تو

 یستادیا میرا از دست دادم، تو پا تو

 "یداد صیغلط تشخ ،یدیآنکه د نبودم

 چون من یاوانهیکن از د ی"دور 

 وانهیراه است د   نیبهتر نیا

 یآسمان من فقط جا  در

 "وانهیماه است د  کی مهتاب

 شجاع...  نیچشمان خشمگ زد،یاو را پس م یوقت  شد؛ی م ری که با شجاع درگ یزمان   ریتصاو

 مانم ی پش گفتمی" از هرچه م

 شانمیپر ت یموها مانند

 دانمی خودم هم خوب م اما

 "وانهی راه است د  نیآخر نیا

  یدست م شیشجاع را بخاطر رنگ موها یبود، وقت  مارستانیبازش وسط ب  یکه با موها یاول روز
جواب   یکه به او زده بود و شجاع به حساب دختر بودنش، آن ها را ب یکیز یف یهاانداخت، ضربه 
 گذاشته بود... .

 ی دیا نا امب یاز دور ول بوسمی" تو را م
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 "؟یدیچه د یعشق به جز دور  نیاز ا یحق دار  تو

  یکرده بود. گاه گاه سی را پاک کرد و بلند شد. باران تمام سر و صورتش را خ شی هاخشونت اشک  با
. شدندیباران، له م یهاشالق  ریها ز. نرگس کردیرا روشن م  اهی و سنگ قبر س  زدیم یرعد و برق 

 چشمانش را بست و عقب گرد کرد. 

 یستادیا می"تو را از دست دادم تو پا

 "یداد صیغلط تشخ ،یدیآنکه د نبودم

تلفن را   د،یباران شد ری سوار شود، تلفنش زنگ خورد. همانجا ز نکهیرفت. قبل از ا  نشی طرف ماش به
 جواب داد.

 !امی!...مومدهیمدت کار داشتم که به فضولش ن نی! ایبله؟...اشتباه فکر کرد  -

که در   یمشک  یاش را باز کرد و آن را با پالتوشده  سی خ یمانتو یهال دکمهشد. او  نیماش سوار
اش را هم محکم باال جمع کرد و به و آشفته  شانی پر یکرد. موها ضیعقب داشت، تعو  یصندل
غزل خورد که آن را  شیکوچک لوازم آرا فینگاه کرد. نگاهش به ک نیماش یجلو ینه یاش در آچهره 
 هیکه بر اثر گر یتا قرمز  دیچشمانش کش ری آورد و ز رونی را ب  یود. کرم پودر جا گذاشته ب  نی ماشدر 

  یرژ را باز کرد و با مکث، رو  انهی ناش یلیبود را بپوشاند. چشمش به رژ سرخ رنگ غزل افتاد. خ
  س،یترا استارت زد. او  نیخشن اما جذابش نگاه کرد و ماش ی. به چهره دیاش کش یاقلوه یهالب

 برگشته بود... .

 《ورک یویکا،نی سال بعد/آمر سه》

  یاشهی ش واریانداخت. د شی رپایروشن ز شهیرا خاموش کرد و نگاه آخر را به شهر هم گارشیس
  یصندل یرا از رو  اشی . کت مشک دادیرا نشان م اشینور  یهای و آلودگ ورکی وی ن یمقابلش، به خوب 

از   دنشینشسته بود که با د زشی . مگان، پشت مخارج شد  کشی و ش چرمش برداشت و از اتاق بزرگ 
از   اشی چشمان آب ،ویاکوتاه و فر قهوه  یتوپر و موها ی کل ی با ه انسال،یبود م  یجا بلند شد. مگان زن 

 و با آرامش گفت  دیکش راهنشی به پ یمشخص نبود. دست نکشیع  ریز

 !رانیا یبر  یتونیم ی. به زودشهیکارا داره درست مصحبت کردم.  لتیامروز با وک -
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 را تکان داد و گفت   سرش

 ممنون مگان! شب خوش.  -

 کرد شینرفته بود که مگان صدا  شتریقدم ب چند

 !کل؟یما -

 و سرش را تکان داد.  برگشت

 کنم. یادآور ی! خواستم ی فردا عصر جلسه دار  -

شد و با   اشی رفت. سوار پورشه مشک نگیبه طرف پارک  ی احافظ زد و بعد از خد یلبخند مچهین  کلیما
  یخاکستر  یهانبود. رنگ  یشلوغ یسرعت به طرف آپارتمانش رفت. وارد آپارتمان بزرگش شد. خانه 

گران   یها یدنیو نوش  من،ینش ی. بار گوشه دادندیم لیاش را تشک خانه  ونی دکوراس  ،یو مشک
شد   اشیمشک  راهنیپ یهاخانه شروع به باز کردن دکمه ی. از ابتدازدیچشمک م کلی به ما متش،یق

را درشت کرد و با   اشی . چشمان آبدیدست از کار کش آمد،ی که از اتاق خوابش م  ییاما با صدا
را    شو کالفه پوف کرد. در اتاق دیرا شن یف یبه آواز ظر هیشب یز یبه طرف اتاق خوابش رفت. چ  اطیاحت

 دنی. با دد یکشی را به مژگانش م مل یکه ر دیاش را دچهره و خوش  فیدختر ظر  دخترباز کرد و دوست 
 و با شعف گفت  دیدست از کارش کش کلیما

 زم؟ یعز یاوه! اومد -

 گفت  یچشمش چرخاند و با لبخند مصنوع یرا در کره اشهیعنب  کلیما

 م؟ی مگه امروز قرار داشت -

  یل یقرمز رنگش خ یتراشش، درلباس دکلته و خوش  دهیکش یبلند شد. پاها  یصندل یاز رو دختر
قدم برداشت.   کلیو با ناز  به سمت ما  دیحالت دار بلوندش کش یدر موها ی. دستکردی جلب توجه م

  یمک  اریبس  ی. دخترک با فاصلهکردیدختر را نگاه م یداده بود و غمزه ها هیبه در تک حرفی ب  کلیما
 مانده شد. در همان حال گفت  یباق یهاو مشغول باز کردن دکمه   ستادیا کلی مقابل ما

 عسلم؟  ی! تو دوست ندار مینه فقط خواستم باهم وقت بگذرون -



 س یاوت

367 
 

دخترک از درد جمع شد و چشمان سبزش را بست.   یمچ دختر را گرفت و فشار داد. چهره  کلیما
 کنار گوش دخترک لب زد  کلیما

 عسلم!  گهیروز د هی یخستم. باشه برا  یلیدوست داشتم باهات باشم اما االن خ یل یمنم خ -

 یگونه یرو  یارا جمع کرد و با بوسه لشیندارد، وسا یاعصاب درست و حساب   کلی ما دیکه فهم  دختر
دخترهم دلش   نیقفل در را عوض کند. ا دیکه با دیشیبا خود اند  کلیزد. ما رونی اش باز خانه  کلیما

را جال   وحشو ر  دیلغزیبدنش م یرو  خ،یبود. لباسش را در آورد و وارد حمام شد. قطرات آب را زده 
لباس   نیآمد؛ بعد از پوش  رونی. از حمام که بدیاش کش یابلند و قهوه یموها ان ی. دستش را مدادیم
 فردا کامال آماده باشد.  یبالفاصله به تخت خواب رفت تا برا ش،یها

 《تهران/رانیا》

بود  ستادهیبود. ماهان مقابلش ا  اشوهیمآب  دنیو درحال نوش  مارستان،یب واری داده به د هیتک  یهست
 : زدی و حرف م

 مامان!  شی! مهرادو گذاشتم پگهیآره د -

 آورد و گفت  نییرا پا اشوهیمآب یهست

! آخر شما دونفر و  ششیپ  ذارهیرو م  ایانم کال بردآخه خاله فرحناز خودش کم دردسر داره؟! بار  -
 !نیدیهاتون خاله رو به کشتن مبچه 

 کرد و گفت  یاخم تصنع ماهان

تو اون خونه دراندشت تنهاست دلش  رزنیدور از جون! بعدشم مامان خودش گفت ببرمش. پ -
 خب!  رهیگیم

در   دهمیشده بود. چند تار سف دی سف  یکم اشقه یکنار شق  یشد. موها رهیماهان خ یبه چهره  یهست
 تکان داد و گفت  یبود. ماهان دستانش را جلو چشمان هست ششیته ر

 نخورم حاال! صاحاب دارم. -

 اخم کرد گفت  یهست
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 خودش!   یارزون -

 شد و گفت  یکه تمام شد، ماهان جد شانیها. خنده دندیدو خند هر

مامان فرحنازم   یخونه  ی! حتسا یه ملمن، نه باران، ن  شی! نه پشمون؟یپ یا ینم گهیچرا د یهست -
  نیاوناهم بخاطر هم  دمیشن کردمی امروز که نازگل و غزل داشتن با هم صحبت م ی! اتفاقیر ینم

 ناراحتن از دستت! 

 شانه باال انداخت و گفت  یهست

 بخدا! حاال هروقت شد باشه. کنمی ازم! وقت نم کشنی کار م توننیسال اولم! تا م دنتیمن رز -

 را تکان داد و گفت سرش   ماهان

سر بزنم   هی امی بود ب  یطرفنیا  رمیمس شهینم  داتیخب خوشحال شدم خانم دکتر! گفتم تو که پ -
 بهت. 

 لبخند زد و گفت  یهست

 پسرخاله! یکرد یکار خوب  -

 ... خدانگهدار.گهی خب با اجازت برم د -

 سالم فاطمه رو برسون! خدافظ. -

را در کوچه پارک    نیمادرش حرکت کرد. ماش یشد و با سرعت به طرف خانه  نشیسوار ماش  ماهان
 یسبز گذشت و وارد خانه  یسنگفرش شده اطیباز کرد؛ از ح  دشیرا با کل  اطیدر ح شد.  ادهی کرد وپ
 بلند گفت  یبا صدا شد.بزرگ 

 !یسالم مامان  -

 دیارد سالن شد و مادرش را د. وکردی مادرش خودش را لوس م یو چند سال سن، هنوز هم برا یس با
  شیبود. صدا یق یمبل نشسته است. کودک هفت ماهه اش، در آغوش مادرش در خواب عم یکه رو
 تر آورد و گفت   نییرا پا
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 عشقم؟  یچطور  -

او را از جا   ییکه صدا کردی. ماهان با عشق به آنها نگاه مدیخندیم شیاخم کرد اما لب ها فرحناز
 پراند. 

نگ! دستا باال! زود باش تا نکشتمت!  - نگ د  نگ د   د 

  ییدا یدرون دستش، برا یکیپنج ساله، با تفنگ پالست ی ایدستش را باال گرفت و برگشت. برد ماهان
 ! ماهان که دستانش را باال گرفته بود گفت دیکشی اش خط و نشان م

 باشه باشه! فقط نزن! -

 خم شد و او را بغل کرد و محکم فشار داد.  عی پرت شد، سر ا یحواس برد یوقت بعد

 ! کشهیتفنگ م شییپدرسوخته! آدم مگه رو دا نمیبب   نجایا ایب -

 گفت یمحمد از پشت سرش آمد که م ی. صدادیخندیو م  دیکش یم  غیج  ایبرد

 ! گهید رهی م شییبچه حالل زاده به دا -

 در آغوشش برگشت و گفت  یایبا برد ماهان

 دوماد؟  یبه! چطور  -

 و گفت   دیخند محمد

 برادر زن؟  یخوب! تو چطور  -

 فسقل بچه بذاره! نی واال منم خوبم اگه ا -

 اشاره کرد. محمد گفت  زدیکه مدام در آغوشش داد م ای به برد و

 !گهینکن د تی رو اذ ییبابا! دا  ایبرد -

به   هیشب  یلی اورا خ اش،یی خرما یو موها یاآرام شد. چشمان درشت قهوه  شی خسته از تقالها  ایبرد
 گذاشت.   ن یزم یرا رو ای باران، و ماهان کرده بود. ماهان با نفس نفس برد
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 ! ایتوله خرس شد هی یبچه اندازه  -

 و به طرف پدرش رفت. ماهان به مادرش نگاه کرد.  دیخند  ایبرد

 ! جن! ستیمامان؟ بچه که ن ینیب یم -

 اخم کرد و گفت  رحنازف

 ! ؟یبچم دار   کاریچ -

 گفت  ینگفت. در عوض با نگران یز یچ ماهان

 که!  میسر و صدا کرد نهمهینشد؟! ا داریمهراد ب  -

 جا کرد و گفت اش جابه سر نوه  ریدستش را ز فرحناز

 بشه!  داریکرد فکر نکنم تا عصر ب  یباز  یل ینه خ -

 مهراد را بغل کرد و روبه مادرش گفت  ماهان،

 ! گهی د یدون ی. کار فاطمه رو که ممیشرمنده مامان بخدا دنبال پرستار -

 لبخند زد و گفت  فرحناز

 . نجایا نیایفردا شب ب  نی ا ی. راستامیدر م یینداره منم از تنها یب ی! عیزن ی که م هینه چه حرف -

 بود گفت  ستادهیدور تر ا یبه محمد که کم  سپس

 ! اریبردار ب  ریتوهم دست اون زنتو بگ -

 جا کرد و گفت مهراد را در آغوشش جابه  ماهان،

 .میدعوت  رضای آقاعل یفاطمه. فردا شبم خونه لیخونه فک و فام میریواال مامان چهارشنبه ها م -

 هم سرش را تکان داد وگفت  محمد

 . نایباباش ا یخونه زنگ زد به باران برا فردا شب دعوتش کرد   ممی اره شم -
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 سرش را تکان داد و گفت  فرحناز

.... محمد از باران چخبر؟  امیب دیگفتم خودم تنهام روم نشد! حاال شا  یدعوتم کرد ول  همیاتفاقا مهر -
 به من نزده! زنگ هیوفا دو هفتست  یدختر ب  نیا

 جا بند کند گفت   کیرا  ای برد کردیم ی که سع  یدرحال محمد

حتما   دخدایامروز ظهرم با مّوکلش قرار ناهار دارن. حاال به ام نیهاشه! هم رپروندهیبخدا همش درگ  -
 !میشیمزاحم م

 هم اخم کرد و گفت  ماهان

نازگلم پدر مارو در آورده! ده روزه خواب و خوراک   نیست؛ امامان منوهم معاف کن! فاطمه که اداره -
 باشه! قیدق خوادیشدن! از بس که م  یدستش عاصشرکت از  یهمه  یعنینذاشته برامون. 

 و گفت  دیکش  یآه فرحناز

 ی! گناه داره دختر. از هستاون بذاره یجا پا امرزشی خداب  یبعد بابا خوادیاون طفل معصومم م  -
 محمود آزاده؟  یخونه ره ی فقط م ای داره؟  نجایهم ا  یاخاله  هی گهینم معرفت ی ب  نیچخبر؟! ا

 کرد  یان یپا درم بارن یا محمد

 سرش شلوغه!   یل یشده خ دنت یرز یاز وقت گهی. دست ین  داشیاصال پ  یعنی! سین  ینطور ینه ا -

 کرد و گفت  دییحرف محمد را تا ماهان

و... اتفاقا امروز شرکتم   امیب  تونمیکار دارم نم   یلیخ  گفیبودم. م  ششیپ نجایا امیب  نکهیقبل از ا -
 نبودش!  یالزمش داشت ول

 را تکان داد و گفت   سرش فرحناز

 براش.   زنهیدلم شور م  یچرا تازگ دونمیکنه! نم ریخدا آخر و عاقبتشو بخ -

 با خنده گفت  ماهان
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سه  نیهمسن ا یو هفت سالشه! قبال دخترا ستی! بستیمادر من! بچه که ن   ینگران باش خوادینم -
 تا بچه داشتن!

 جا کرد و گفت به. ماهان، پسرش را در آغوشش جا دندیخند همه

 دنبال فاطمه هم برم! دی. بامیخب با اجازتون ما رفع زحمت کن  -

 با لبخند گفت  فرحناز

 خداحافظت مادر. سالم زنتو هم برسون!  -

. بازهم فرحناز  کردند و رفتند  یخداحافظ   گوش،یباز یا یهم بعد از ماهان، محمد به همراه برد یکم
 کتاب ها و خاطراتش... .  ماند و

منتظر بماند وارد   نکهی. چند تقه به در زد و بدون ادادیها پاشنه بلند خبر آمدن غزل را متق کفش  تق
 که حدودا همسن خودش بود قطع کرد و گفت  یاتاق شد. نازگل حرفش را با مهندس

 ! گردمیمن بر م  نیشما ادامه بد دیببخش -

 کرد.  کی پوش، سالم و علآن فاصله غزل با مهندس خوش  در

 . دیخانم سپهر؟ خانواده چطورن؟ حتما سالم برسون   نیخوب هست -

کرده   یجوجه مهندس، اورا از پدرش خواستگار  نیمادر ا  دانستیزد. خوب م یزورک   یلبخند غزل
 است.

 با اخم به طرف غزل آمد و گفت  نازگل

 شده؟ ی دوباره چ -

 تند تند صحبت کرد و گفت  غزل

 کنم. یادآور ی! گفتم یاالن فقط مونده هست فکور قرار دادو امضا کرد.  یآقا -

 با تعجب گفت  نازگل
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 واقعا فکور امضا کرد؟  -

 گفت  غزل

 بزنه که! تونهی نم یحرف چیه رمردیقدرت من اون پ یجلو ؟ یمنو دست کم گرفت  -

 . سپس گفت دیابرو باال انداخت و خند نازگل

 امضا بزنه!  هیبگم  یهست یامروز برم خونه  -

 غر زد  غزل

. انگار نه انگار ادیماهم نم یخونه گهید ی! حتکنهیم  کاری چ ستیمشخص ن نیدختره نقطه چ -
 خواهرشم!

 و گفت   دیکش یق یدر دل گفت خواهرخوانده! اما بازهم نفس عم نازگل

 نداشته باشه. یابهونه  گهیدنبالش؟ تا د مارستانی ب میامروز بر یایم -

 کارا برسم. هی! خب من فعال برم به بقمیباشه. بعد از شرکت بر -

فکور، دوست   ی. آقادیاز فوت پدرنازگل، او به عنوان تنها وارث، چهل درصد سهام شرکت به او رس بعد
  ستیبود که ب  یسهام را به نام خود داشت. جالب تر از همه هست گریچهل درصد د زیپدرش ن  یمیقد

و تنها در سود و   دانستینم یشرکت معمار  نیاز ا یز یچ چی. البته که هدیسهام را خر  گریدرصد د
وکالت،   یدرسش در رشته انیبعد از پا  زینازگل بود! غزل ن یبود. که آنهم از صدقه سر  کی آن شر انیز

 نهیریدوستان د نیا بی ترت نیشرکت مشغول کار شد. به ا نیرگستر، در اشرکت سپه ل یبعنوان وک
و هفت سال   ستیعنوان معمار، نازگل که با بباهم در ارتباط ماندند. ماهان به ی عالرغم مشکالت زندگ

و  دیام  ش،ی بود. البته حدود سه، چهارسال پ لیهم وک غزل شرکت را به عهده داشت.  استیسن، ر
 . ختیبه هم ر زیهمه چ ن،یشرکت بودند اما با تصادف نازن نیدر ا زین  نیهمسرش نازن

 پارک کرد و روبه غزل که کنارش نشسته بود گفت  مارستانیدر ب  یرا جلو نیماش  نازگل

 کجا موند. نمیبزنگ بهش بب -

 دفعه گفت  کیسرش را تکان داد و همانطور که تلفن را کنار گوشش گذاشته بود،  غزل
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 !دمشیاع! اونجاست د -

 یمشک یراسته و مقنعه یمشک یکه تا وسط رانش بود، شلوار پارچه ارنگ   یمشک ییبا مانتو یهست
.  گشتینازگل م نیکامال خانمانه تر از قبال دنبال ماش  یپ یبا ت  اش،ی شمی فیاش، به همراه کفش و ک

شد.  ار نازگل رفت و عقب، سو  نیآرام اما بلند، به طرف ماش یبا قدم ها یزد و هست  ینازگل بوق 
 برگشت و گفت   طنتیکردند اما غزل با ش  یو نازگل سالم و احوال پرس یهست

 مارو!  یجون خانم خوشکله! نکش -

 و گفت  دیخند یهست

 دارم! لیجمع خودتو من قصد ادامه تحص -

 با خنده گفت  غزل

 ! رهی! باور کن قصدم خ میحرفا رو ندار نیخانم دکتر من و تو که ا -

 گفت  ی. هست دندیسه خند هر

 ندارم؟   نیامروز ماش نی دیاز کجا فهم یراست -

 رنگش باال داد و گفت  یبلوط  یموها یرا رو  شیآفتاب نکی ع نازگل

 .میای شد. البته غزل اصرار داشت امروز ب  ی! اتفاق یخرشانس   یلیبخدا خ  -

کرد و آن را به  دایمورد نظرش را پ یا کرد و برگه درون دستش را جا به ج یهاها و برگه پرونده  غزل
 داد. یدست هست

 پرونده رو بخون بعد امضا بزن!  ایشرکت. ب دی مال قرار داد جد نایا -

 گذاشت.  فشی به برگه ها انداخت و آن را درون ک ی سرسر  ینگته یهست

 !شه؟یم یحاال اگه مثال من موافق نباشم نخوام امضا کنم چ -

 حرف را با خنده گفت. غزل با حرص گفت  نیا
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اونور رفتم رفتم از فکور امضا گرفتم! بعدشم  نوریچقدر ا یدون ی! مگه دست خودته؟ نمیغلط کرد -
 ! یستین  شیب  ینازگل و فکور امضا کردن؛ تو که سهامدار کوچک

را کنار    نی. غزل اخم داشت اما آرام آرام لبش به خنده باز شد. نازگل ماشدندیخندو نازگل بلند  یهست
 پارک کرد و گفت  ابانیخ

 !امیدارم االن م یکار بانک هیمن  -

 و گفت  دیچرخ یشد. غزل بالفاصله بعد از خروج نازگل، به طرف هست  ادهیپ  نیهم از ماش بعد

 یبه هست گف ی! مامان مسی ازت ن یخبر  چیمدته هچته؟! چن  یگیچرا به من نم زم؟ی خواهرم؟ عز -
سر   هی ایب می کرد یکه باهم زندگ یحداقل بخاطر اون همه سال   یول ستمین  تیبگو درسته من مادر واقع

 !یست یجا ن  چیتو کال ه دونهینم  یبزن بهم! طفلک 

 و گفت  دیپوف کش  یهست

دختر   هی شهیم دایپ یخودش بزرگ کرد! اخه ک یآخه! مامانت منو مثل بچه  هیچه حرف نیغزل ا -
نگه داره؟! از طرف من از  کنه،ی م دیتهد انمو یاطراف  یمثل من که اون موقع هرجا باشم خطر جد

 . امی فرصت م  نیمامانت معذرت بخواه بگو در اول

همه   یا غزل را برساند. براشد و اول به طرف خانه سپهرها رفت ت نیبعد نازگل هم سوار ماش  یکم
از آنها جدا شده است. البته   یو هست  کند،ی م یاش زندگجالب توجه بود که چرا غزل همراه با خانواده 

  کشد،ی م دکیرا  شانی و فقط نام خانوادگ  ستی آنها ن یدختر واقع  یهست دند یفهمیاگر آنها هم م
جلو   ینازگل، در صندل تی بنا به درخوت یشدن غزل، هست ادهی . بعد از پشدیاحتماال نظرشان عوض م

 حرکت کرد.  یهست یگرفت. نازگل به طرف خانه  یجا

 بابا همه بهت شک کردن! ؟یکن ی م کاریچ یمعلومه دار  یهست -

 گفت  یعصب  یهست

تنه پنج تا محموله را آوردم!   هیکنم؟ دست تنهام! دو ماهه از خواب و خوراک افتادم.   کاری چ یگیم -
 بماند!  ناشیو ا عیاال پخش و توض ح

 آرام تر شد و غر زد  بعد
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 !میشد  تی اذ ستیکه ن یسه سال نیکاش ماهان بود! واقعا تو ا -

 بلند کرد و گفت  ینچ نازگل

 دارم برات.  دیحاال! خبر جد  الیخ یب -

 ابرو بابا انداخت. نازگل ادامه داد یهست

 گرفته! د یجد  کیمحتشم شر -

  متیو گران ق  کیش یالغر با لباس ها یرمردی پ ریآورد. تصو  ادیفکر کرد تا محتشم را به  یهست
شرکت خودشان  یاصل  یمقابل چشمانش نقش بست. محشتم، صاحب شرکت محتشم که از رقبا

 بود. ی . اما مرد محترم و درستکار شدی محسوب م

 !با ما نداشت یگرفته که گرفته! اون بنده خدا که کار  کیخب شر -

 پشت چراغ قرمز ترمز کرد و گفت  نازگل

 !کشهی شر  نیبا ما نداره! منتها بحث من ا یهنوزم کار  -

 منتظر ماند تا نازگل ادامه بدهد. نازگل گفت  یهست

 اژدر! -

 را باال داد شی ابرو یتا کی یهست

 نگو که... -

 . ری بقول خودت روباه پ ایاژدره!  دشیجد کی آره! شر -

 زد و گفت  یپوزخند یهست

 نیطعنه زد که مراقب اموالت باش و ا کیهزار و   ومرثیک ؛یرفته بودم مهمون  شی چن شب پ -
 باهامون رقابت کنه! خوادیتو تجارت م  دونستمیحرفا... نم

 را به حرکت در آورد و گفت  نیماش  نازگل
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 ! چرا اژدرو فرستاده جلو؟ده؟یچرا با اسم خودش سهام شرکت محتشم رو نخر -

 شانه باال انداخت  یهست

 !رهی روباه پ ن یسر هم ریهست ز ی! هرچ رسهینم  زایچ نیاون کفتار عقلش به ا  -

 دفعه گفت  کی نازگل

 ! ؟یی! تنها؟یمهمون  یرفت   یصبر کن! تو گفت -

 ! شودی نازگل شروع م یاالن غر غر ها دانستی. خوب مدیپوف کش  یهست

البد   ؟یمهمون  یرفت  یست؟ پاشدبه خونت تشنه  ومرثیک  یدونینم ؟یدکر  یتو چه فکر  یهست -
 ! سیبعنوان اوت

 دیکش ینچ کشدار  یکرد. هست ی عصب یاهم خنده بعد

 یندهی بعنوان نما رم؛ی جادوگر م تی با هو  ایمهمون  نجوری! تو استمیکله خراب ن نقدراهمیا گهید -
که   رمردی دوتا پ  نی! در ضمن اذارهیاژدر نم  یقصد جون منو بکنه، ول دیشا ومرثی! بعدشم ک سیاوت

 ترس ندارن!  نقدریگوره واقعا ا یپاشون لبه

 خال گفت  نیاش گرفت. با اخنده  یاخر هست یاز جمله نازگل

 . دمیشن ییزایچ ه ی... یمحتاط تر باش! راست گمیخب بازم م  -

 گرفت و به نازگل داد  ابانینگاهش را از خ  یهست

 !  کنهیسود قلنبه م هی تو کار!  ارهیآدم کله گنده رو ب  هی خوادیشرکت محتشم م گفتنیم -

 ه؟ یبرنامت چ  -

 شد و گفت   طانی ش نازگل

خودمون، از شراکت با محتشم منصرفش   یبشه؛ بعدهم با ترفندا داشیتا طرف پ میمونی منتظر م -
 طرف ما! ادی ! و در آخر ممیکن یم
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 آرام گفت  یهست

 مثل اژدر طرف اوناست!  یکه ر ند  ینه تا وقت -

. هنوزهم بعد از گذشت شش سال از برگشتش  را به آپارتمانش رساند و از آنجا دور شد   یهست نازگل،
بود و به صورت   دهیآن را نخر یکه حت  ی. آپارتمانکردیم  یدر همان آپارتمان کوچکش زندگ ران،یبه ا
را چرخاند و وارد شد. آپارتمان   دی. خسته و کوفته، کلستبیبا صاحب خانه قرارداد م انه،یسال

به رنگ قرمز،   زیمانده بود. البته اضافه شدن چند چ دی و سف   یمشک ونیکوچکش، با همان دکوراس
کرد و قبل از   زانی را آو  فشیخارج کرده بود. خانه کامال مرتب و منظم بود. ک ه،ی اول  یروح ی خانه را از ب

را پر از   ی اشه ی. سپس پارچ شد یآب نوش وانیل کیلباسش را عوض کند، به آشپزخانه رفت و  نکهیا
. بعدداز آب دادن کرده بود اهی. تراسش را پر از گل و گدی درون تراس رس یآب کرد و به داد گلدان ها

 به تخت خواب رفت.   میگرفت و مستق یها، دوش کوتاه به گل

 

 

 یهاعضله یکه رو  ییشده بود. تتوها ری جذاب و نفس گ  اش،ی مشک تشری و ت نیبا شلوار ج   کل،یما
اش زده بود، در مرتب که رو به باال شانه  ی. با موهاآمدی چشم م یتو یاش داشت، حساب برنزه

 یدوم بود. صدا یقسمت در طبقه نینشسته بوده. ا  ،یمبل چرم یمخصوص بار، رو قسمت 
مبل لم داده بود و مشغول بگو  یراحت رو  یل یخ  کلی. مادیرسی به گوش م نییپا یطبقه  زا ،یقیموس

داشت و با لباس   ییرای گ یفرستاده بود. دخترچشمان آب شیبود، که صاحب بار برا یو بخند با دختر 
که گذشت،   یق ی. دقاکردیرا پر م  کلیما  وانیهم ل ی . گهگاهدیخندیبلند بلند م اش،ی کوتاه مشک

بود. سنش حدودا به چهل سال    یصورتش اخم بزرگ یارد شد. رو پوشه و کیبا کت و شلوار و  یمرد
 نشست و با اخم گفت  کلیما یمبل کنار  یبود. رو  ختهیسرش کامال ر ی. موهادیرسیم

 ؟ یقرار گذاشت نجایچرا ا -

 را خورد و گفت   وانیدرون ل اتیاز محتو یاجرعه  کلیما

 برام؟  یدار  یچ  نمی! خب بگو ببگذرهیبهت که بد نم -
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پا   یمحکم دستش را پس داد و پا رو نباریکرد که ا کی نزد کلی بلوند، دوباره خودش را به ما دختر
 را در آورد و گفت   ییهابرگه  فنیداد و منتظر ماند. است فنیانداخت. نگاهش را به است

مشونم ه ی. رزومهنجاستیکار دادن ا شنهادیکه پ ییبه عالوه کسا ،یکه دار  ییقراردادها یهمه -
 آماده کردم. 

 انداخت و گفت  ی. نگاه سرسر ها را برداشت خم شد و برگه  کلیما

 ! فنی است یمرس -

 را تکان داد و گفت  شی سر بدون مو فنیاست

 . امیباهات ب تونمیمن نم ،یشراکت کن  ایبا خارج  یکه اگه بخوا  یدون یم -

 . دیخند  کلیما

البته کار بلد باشه؛   گردم،یم گهید ل  ی وک هیدنبال  حواست به کارا باشه.  نجای! تو بهتره ادونمیآره م -
 ! ؟یسراغ ندار 

 آتش زد و گفت  گاریس کی فنیاست

 ! دمیخبرشو بهت م کنمیپرس و جو م -

به دختر بلوند   کلیروشن کرد. ما گرید گاریخوش بک س  یداد و برا کلی را به دست ما گاریس سپس
 .زدی بر  یدنیهم نوش فنی است یاشاره کرد تا برا

 《تهران/ رانیبعد، ا دوهفته》

زد و  یمرمر باال رفت. چند تقه به در ورود یهاکارن گذشت و از پله  یخانه  یباصفا  اطی از ح یهست
که با  دیعسل را د ینی ریبه ش یسرش را چرخاند، موجود نکهی وارد شد. در خانه را بست و هم

راه را چهار دست و پا آمد. کنار   یه ی! آخرش خسته شد و بقدیدویکوچکش به سمتش م یهاقدم
 گفت  جانیدست راستش را باال آورد و با ه دیکه رس یسته

الم هاله!  -  ش 
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 دخترک را بغل زد و گفت  خم شد و   عیضعف رفت! سر  ی از خوش یهست دل

 نفسم؟   یخاله! خوب یسالم عشق خاله! سالم زندگ -

دختر را   دی دست تپل و سپ ی. هستچرخاندیم یهست ی موها نایم طنتی اما دستش را با ش دخترک
که در  ی و قاشق چوب  ،یبه رنگ زرشک  یو شلوار راحت  راهنیبا پ   سایگرفت. مل یگرفت و گاز کوچک

 دست داشت از آشپزخانه خارج شد و گفت 

 فدات شم! ی! خوش اومدیسالم آج  -

 کند گفت   جدا شی دستان دخترک را از موها کردیم یهمانطور که سع یهست

 .ی! مرس یآج  زی سالم عز -

 کرد و گفت  یاخم  سایمل

لو -  نکن! تیمامان! خاله رو اذ نید 

با شال   یانداخت و مشغول باز  یمادرش، دستش را دور گردن هست یبه حرف ها توجهی اما ب نیدلو
 و گفت  دیرا بوس نیلپ دلو یشد. هست یهست

 ! ولش کن.کنهی نم تیاذ -

بزرگ   یاهم بوسه سایبغل کرد. مل مهیرفت و اورا هم نصفه و ن   سایبه بغل، به طرف مل  نیدلو یهست
را   نیآن نشست. دلو یرنگ رفت و رو یبه طرف مبلمان کالباس  یکاشت. هست   یهست یهاگونه یرو
 شد.  ساینشاند و مشغول صحبت با مل شی پا یرو

 ؟ یچخبرا آج  -

 گفت که مجبور شده بود به آشپزخانه برود  سایمل

 ! یستیجا ن  چیه  لیستاره سه ینفسم! تو که شد تیسالمت -

 بود گفت  نیبا دلو یکه مشغول باز  یهست

 !ادیخوشمزه م  یبوها سا؟یمل  یکن یدرست م  یچ یبخدا سرم شلوغه! دار  -
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 داد و گفت  هیبا همان قاشقش به اپن آشپزخانه تک سایمل

 ؟ یایبهشت زهرا! تو نم میری م می. امروز دارکنمی حلوا درست م -

 .دیکش یقی نفس عم یهست

 ؟ یر یم یبا ک  -

دلش  یل یکارن، شجاع! مامان خ یی  سرخاک بابام، بابات، مامانت، دا میری! مگهیبا مامانم د -
 . گفتم باهاش برم! گهیتنها بود د یبره ول   خواستیم

 . فتمیمن امروز بعد از ظهر ش  زمیعز دیببخش ی! ول یآهان بسالمت -

شد و کنار    منی وارد نش ،یچا کی کمربار یکه کارش در آشپزخانه تمام شده بود، با استکان ها سایمل
 راحت باشد.  یتا هست ردیرا بگ نیکرد دلو  ینشست. سع یهست

 بخوره! شویی! بذار خاله چا گهید نجایا ای ب ی مامان -

 گذاشت و با خنده گفت  نیدستش را پشت کمر دلو ی . هستدیچسب یتر به هستاما محکم  نیدلو

 ! دلم براش تنگ شده بود.کنهینم تمیاذ -

زل زد.   یشده بود، سرش را باال گرفت و با خندان به هست سیبا آب دهانش خ  شیهاکه لب نیدلو
و البته   سا،ی به مل هیکه کامال شب  ن یدلو نیبه چشمان زمرد ی. هستدیکش  غیو ج  دیبعد هم بلند خند

 .د یرا بوس نیبود؛ نگاه کرد. بعد هم با ذوق خم شد دوتا چشم دلو امرزش،فروغ،یمادر خداب 

 !ینگام نکن طونیش  ینطور یخاله فدات بشه تا ا -

 نگاه کرد.   اشیزندگ یهان ی زتری با شوق به دونفر از عز سایمل

 ؟ یکن یم  کاریبا شرکت چ  -

  بستی م اشی صورت یموالبته کوتاه بود را به کشکه  ن،ی دلو یلخت و مشک یکه داشت موها  یهست
 گفت 

 .مارستانیبرم ب  دیکرد! از صبح رفتم شرکت تا االن، عصرم با وونمیبابا! امروز نازگل د یچ یه -
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 سرش را خم کرد  سایمل

 !ی! نگاه الغرم شدرمی بم  یاله -

 لبخند زد  یهست

 ! زمی خدانکنه عز -

 رفت.  سایمل  یعسل -یشکالت  یحواسش به موها یهست

 .ادی ! بهت مای چه خوشکل شد گمیمبارکا. م  ؟یا ! موهاتو رنگ کرد -

 لبخند زد و گفت  سایمل

موهاتو  یخوایهنوزم نم ؟یداد. تو چ شنهادیاون پ شگرهیاز هنرجوهام آرا یک یفدات شم؛  یمرس -
 ؟ یرنگ کن

 گفت  یال ی خینزده بود با ب  شی و هفت سال سن، هنوز دست به رنگ موها  ستیکه با ب  یهست

 بابا وقتشو ندارم!نه -

  یچون... با قدرت کنار زد تا حت یکنیرا رنگ نم  تیتو موها گفتند،ی ذهنش م یکه تو  یافکار مزاحم و
 نشنود!

 عوض کردن بحث گفت  یبرا

 نازگل امروز نتونسته بود قرارداد ببنده! اصال گند زد به اعصاب کل شرکت!  -

و به    دیجه  رونی ب  یاز بغل هست ن یدر خانه آمد. بالفاصله دلو یصحبت کردند که صدا  سایبا مل یکم
از جا بلند شد تا ادب را   یآمد. هست  یصحبت کارن با دخترکش م یبعد صدا ی طرف در رفت. لحظات 

 گفت  یهست دنیرا به بغل داشت، با د نیکه دلو ید. کارن درحال حفظ کرده باش

 ! دلمون برات تنگ شده بود.یاز ما کرد یادی! چه عجب یبه سالم آبج -

 و گفت  دیخند یهست
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 شلوغه بخدا! ی لیسرم خ یدونیسالم داداش! تو که بهتر م -

  نیمهربان زد و دلو ید. لبخنشدیم دهید یکم خاکستر  یهارنگ  ش،یو موها  شیته ر انی در م کارن
 گذاشت.  نیزم  یرا رو

 !نی راحت باش نیی. شما بفرما امیاالن م کنمی من لباس عوض م -

انکار بود. آنقدر که کارن سر   رقابلی و کارن به وجود آمده بود، غ یهست انیکه م  یخواهر و برادر  حس
 ! دادیکارن جان م یبرا یاز نگران یو هست کردیباد م  رتشی رگ غ یهست

اش کرده خسته یحساب  مارستانیدر ب یکاوشگرها پارک کرد. کار طوالن  یخانه  یرا جلو   نیماش یهست
  نیحال دعوت ا  نیبزرگ هم نشسته و استرس آنهم در جانش بود. با ا یامعامله یپا یبود. از طرف 

  یعبه باشد. ج شانیشب هاچهارشنبه  یها یکاوشگر را رد نکرد تا مهمان دورهم یخانواده یهفته
تا از   دیاش کش یابه شال سرمه  یشدن، دست ادهیکنارش برداشت و قبل از پ یرا از صندل  ینی ریش

حدس زد که   یگذاشته بودند. هست همی قفل نبود و آن را رو اط،یمرتب بودن آن مطمئن شود. در ح 
 باشد.    یشلوغ بایتقر یمهمان 

. چند ضربه  دیرسی بود که م ینفر  نیآخر یدرخانه هم مشخص بود. ظاهرا هست یجلو یهاکفش  از
نگاه ها  ی. وارد که شد همه شنودیرا نم  شی صدا یکس  یشلوغ  نیبه در زد که البته شک نداشت در ا
بلند شد با    شیاز جا ،یوارد شد. مهر  یگرم یو احوال پرس کی به طرفش برگشت. با سالم و عل

 کرد. یروبوس یهست

 اخه. هیدخترم! چه کار یدیحمت کش ز -

 زد ن یری ش یلبخند یهست

 ! ینه چه زحمت -

 . نیبفرما دخترم برو راحت بش -

در آغوش مادربزرگش،   نینشسته بود. دلو  رضایآنطرف تر هم، عل ینشست. کم   سایکنار مل  یهست
 ی. هستکردندی . کارن، ماهان و محمدهم داشتند باهم صحبت مکردیم  یطانیو ش ختیری زبان م ا،یثر

 زد و گفت  یکه سرش گرم صحبت با غزل و باران بود، ضربه ا سایبه مل
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 !ومده؟ین  میشم -

 و گفت   دیرا شن شی صدا باران

 ! ومدهیسر! منو دعوت کرده بعد خودش ن رهی خنه! دختره -

 بود گفت   دهیکه صحبت دخترها را شن یبود. مهر  یعصبان  اشی میقد  قیاز دست رف باران

 ! گهید نی نش ضیتا شماهاهم مر  امیسرما خورده بود. گفت نم  میشم -

  یباال آمد. فاطمه بود که مهراد را در آغوش داشت و برا یاز طبقه ییهاقدم یکه گذشت، صدا  یکم
! باران با  دیدویتمام دنبالش م طنتی با ش اهمیباال رفته بود. برد یعوض کردن پوشکش به طبقه

 در هم به غزل نگاه کرد و گفت  یاچهره 

 فضوله؟! نقدریبچه ا نیچرا ا -

اشاره  ینشاند. با دست به هست شیپا ی. باران بلندش کرد و روستادیبا بپر بپر کنار مادرش ا  ایبرد
 کرد و گفت 

 آمپول بزنه! گمیبه خاله م یسی نگاه اگه مشقاتو ننو -

در   یهست ی. بعد هم زبانش را برادیپر نییکرد و با جست از بغل مادرش ما   زی نش را رچشما  ایبرد
 با بهت گفت  یآورد و راهش را به طرف پدرش کج کرد! هست

 ! گرفتایلکنت م دیدیمنو م شیپ ینگا! تا هفته نویاع اع ا -

محمد به کارن که کنارش   یقیکرد. بعد از دقا ختنیدر آغوش محمد نشست و شروع به زبان ر ایبرد
 .دی بگو  ایبه برد  یز ینشسته بود اشاره کرد تا چ

 ! بدو پسر بدو!یس ینویمشقاتو نم دمی! شنا؟یبرد -

  قایاش را برداشت و دق یکارن بود. دفتر و جامداد نیداشت هم  یشنوکه ترس و حرف  یتنها کس از
مشغول  چرخاندی را در هوا م شیکه پاها  یو درحال دیدراز کش نیزم یوسط جمع گذاشت. بعد هم رو

 آرام به صورتش زد یانوشتن شد. باران ضربه
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 خدا مرگم بده! فسقل بچه آبرو برام نذاشت!  یوا -

. خاله فرحناز که  دندیخندیم ایببرد. جمع اما به حرکت برد یارا بلند کرد تا به گوشه   ایهم برد بعد
 نشسته بود گفت   یمقابل هست

 معرفت!  یب  ایری از خالت نگ یخبر  هی -

 دیآمده با یاز وقت نکهیخسته از ا یچپ فرحناز هم آزاده بود که اوهم اتفاقا دلخور بود! هست سمت
به   رضایرا آورد. البته عل اشیشگیهم  لیزد و همان دل یدهد، لبخند زور  حیرا توض شی ها بیغ لیدل

 یشکسته تر از گذشته، با موها رضایبرود. عل  شیپ  نیاز ا ش یو نگذاشت بحث ب دیدادش رس
 . کردی م یها را تداعبه داستان هیشب   یپدربزرگ نک،ی و ع  دیسپ دستکی

 شد؟ یقرارداد من چ یهیخانم اون قض یهست -

که عادت به مذاکره و   ینشسته بود به آنها جلب شد. هست رضای حرف توجه کاوه، که آنطرف عل نیا با
 بخند گفت و با ل یها داشت، راض  رمردیبحث با پ 

هم کال هفته نی. اگهیخب نشد د  ینازگل خواست قرار داد ببنده، ول شیپ یبگم عمو! هفته یواال چ -
 گهید نیدونیم  نیخوایهم که شما م یباشه. کار  دهیرس  ییبه جا کنمی بازم فکر نم یبود ول   رشیدرگ

شرکت    نکهیبشه، منتها مثل ا ک یقرارداد ببنده که شر  ییخدابنده هیبا  خواستی! مهیلیش خبودجه
 زرنگتر بوده. بیرق

 سرش را تکان داد و گفت  رضایعل

 ! نی! از طرف منم از نازگل خانم تشکر کن. تو زحمت افتادشهیکه درست م دخدایبه ام -

 . ستفهی انجام وظ  -

ر بود. نگاهش به بود که ساکت و در فک  یوسط فقط هست نیهمه مشغول صحبت شدند. ا دوباره
شجاع   یی  دا یکی . یافتاد. دو قاب عکس بود. کنار هر دوهم نوار مشک نهیشوم  یباال یقاب عکس ها

شلوغ   نیا  لیدل دانستیخوب م  ی. هستشی بایو لبخند ز دیسف  راهنیخود شجاع. با پ  یگر یبود و د
با   یمهمان نیشجاع کمتر حس شود. قبال ا  یخال یاست که جا  نیها، اچهارشنبه  دیجد یهای کار 
  یخال یجا  ت،ی جمع انیم ،یدرست در شلوغ رسد،یم ی زمان ی. ول شدیبرگزار م یکمتر  یلیخ  تی جمع
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نگاهش را از قاب عکس گرفت و به طرف   ی. هستدیآیچشم م یبدجور تو ست،یکه ن ینفر  کیآن 
  الی زهر داشت. کارن خ  یبه تلخ  یکه لبخند یقفل در چشمان کارن شد. کارن   شمانشداد. و چ گرید
 ینوشته است. هست یگر ید  زیچ ریبوده که البته تقد یشجاع و هست انینوپا م   یکه حس کردیم

! داندیرا م زی انگار کارن همه چ کردی زد و نگاهش را از کارن گرفت. هر دفعه فکر م یسرسر  یلبخند
 سرش را باال گرفت و نگاهش را به مقابل داد.  ا،یثر  یشجاع است! با صدااو باعث مرگ  نکهیا

 بغلت.  ادیب  زنهیدست و پا م   ی! هری بگ ون یدلو ایب زحمت ی جان ب یهست -

بالفاصله خودش را از آغوش مادربزرگش جدا کرد و دستش را   نیزد و بلند شد. دلو یلبخند یهست
گرم و دوستانه صرف شد و البته  یطی بعد، شام در مح  یبرود. کم یباال گرفت تا به آغوش هست

 .شان برود روز به خانه کیبه فرحناز و آزاده قول داد که  یهست

 *** 

  رونیب  فشی کرد و نشست. تلفنش را از ک دایقسمت پ  نی تردر گوشه یز یوارد رستوران شد. م یهست
نظر گرفت.    ری که آنطرف تر بود را ز  یز ی اهرانه مآورد و وانمود کرد که حواسش به آن است. اما کامال م

  یاندک  زی چ یوان . اما با لب خدادیرا نم ندیگوی م یز یچ بفهمد چه  نکهیاجازه ا م، یمال یقیموس یصدا
 شد. با خودش غر زد رشیدستگ

 ! گهیمردک روباه پاشو برو د -

از   ،یبلند قد و الغر اندام، با کت و شلوار خاکستر  یرمردی مستجاب شد. پ شی که دعا دینکش یطول
در،   یرفت. جلو یبلند شد و با طرف مقابلش دست داد. بعد هم به طرف در خروج  زی پشت م

مطمئن شد. شال   رمردی از رفتن پ ی که گذشت، هست  یقی منتظر بودند. دقا کلشیه یقو یهاگارد یباد
. مانتو قرمزش را چک  دیتر کش رونی ب یرا که فر شده بود را، کم  شیاش را مرتب کرد و موهای مشک

توجه مرد کت و   ش،یهامورد نظر حرکت کرد. تق تق کفش زیکرد و سپس بلند شد و به طرف م
و کنجکاوش را به دختر   یمقابلش را به او جلب کرد. مرد، سرش را باال گرفت و نگاه آب یشلوار 

 گفت  یسی. دختر به انگلکردی اش مکمرنگ نظاره  یکه با لبخند دوختمقابلش 

 ! نم؟یبش نجایا تونمیم -
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بم و   یرا باال فرستاد و با صدا شی او آگاه است. ابروها ت ی که از هو یعنی یسی دختر به انگل صحبت
 خش دارش گفت 

 البته! -

 زد و گفت  یآن نشست. لبخند یو رو دیرا کنار کش یصندل  یهست

 سپهر هستم! -

 را باال داد و گفت  شی ابرو یتا کی مرد

 اسم پسرونس!  هی نیا کردمی فکر م -

 ! نیصدام کن  یهست نیتونیسپهره! م میخانوادگ نام  -

 دست بدهد یدستش را جلو آورد تا با هست مرد

 ! پارکر هستم کلیما ن،یشناسیهرچند که منو م -

 گذاشت و گفت  کلیما  یهادست  انیم یدستش را به نرم یهست

 خوشوقتم.  -

 !نیهمچن  -

 د یداد و پرس ه یتک اشی عقب رفت و کامال به صندل  کلیما

 اد؟ یاز دستم بر م ی چه کمک -

 صورتش بود پشت گوشش فرستاد  یرا که جلو شیتکه از موها کی یهست

 در واقع من از سهامدارن شرکت سپهرگستر هستم!  -

 دیکامال کالفه کش یپوف  کلیما

 شرکت شماهم صحبت کردم! حرف من همونه!  سی من با رئ -
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 لبانش را به هم فشرد یهست

 .میصحبت کن  شتریب شهیم -

 زد.  یلبخند کلیهم. ما یشد؛ هست رهی خ یهست یبه چهره   کلیما

 م!گرسنه یل یقبول! اما من خ -

 گفت  کردی در پنهان کردنش نم یسع چیکه ه یبا شاد یهست

 .ن یشروع کن  یرانیا یغذا هیبا  نیتون ی. مهیرستوران عال نیا یهاغذا -

 د یعقب کش کلیما

 !نیپس لطفا شما انتخاب کن -

در مورد کار نکردند.   یکه منتظر غذا بودند، صحبت ی. در زمان سفارش داد دهیدو پرس کوب  یهست
فرد به   نیا یاز اندازه ش ی درونش را پنهان کند. شباهت ب یداشت تا آشفتگ نیبر ا یسع یهست

 د یکنجکاو پرس  کلیشجاع... . ما

 ن؟یشناختیمن رو از قبل م  -

 لبخند زد و دستش را پشت گردنش برد. یهست

 !میهست  یمیقد یخب من و برادرتون از دوستا -

 گفت  یشاد ی با تعجب و کم  کلیما

 یدر مورد دوستا ادیامروز، ز ن یتا هم رانیکه اومد ا  شی ! از هفت سال پی! واو چه تصادف د؟یام -
منه... بشنوه شما رو   هیشب   یلینفر گفت که خ هیبار در مورد  هی ادمهی! فقط کنهی صحبت نم  شیرانیا
 .شهیحتما خوشحال م دمید

 زد  یکامال تصعن یلبخند یهست

 ... رای. آخه اخکنمی نه... فکر نم -
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 سرش را تکان داد کلیما

 !کنمی افتاد... درک م نینازن  یکه برا یبله بعد از اتفاق  -

 داغان و دست و پا شکسته گفت   اریصحبت کند. بس یکرد فارس  یسع  کلیما

 ! یکنیصحبت م   یفرانسو بایتقر یارو با لهجه   یسیانگل -

 گفت  یهست

 کردم.  یهفت سال فرانسه زندگ -

در مورد    یهست ینشد. فقط گهگاه یصحبت  گریا را آورند و دسرش را تکان داد. همزمان غذ کلیما
به مذاقش خوش آمده بود، حتما   دهیهم که طعم کوب کلی داد. ما حیتوض  کلیما  یبرا یرانیا یغذاها

 غذاها را امتحان کند. گریخواست د

 د یکنجکاو پرس یغذا خوردن هست نیح

 !نی ستی آشنا ن یرانیا یکه چرا با غذاها کنمی! تعجب مهیران یپدر شما ا -

 ادامه داد  یشد. هست رهیخ  یابرو باال انداخت و به هست کلیما

 از خانوادش به من گفته! ییزایچ دیام -

 سرش را تکان داد کلیما

 ندارم؟   یو گفته که من با خانوادم رابطه خوب -

 شانه باال انداخت  یهست

 . کردی دش صحبت م! اون در مورد خوهیموضوع شخص هی نیا -

. غذاهاشم برام جالب نبوده و االن هم اگه مجبور نبودم  کنجکاو نبودم  رانیدر مورد ا چوقتیمن ه -
 ! کردمی سفر نم نجایبه ا

 گفت  ینزدند. بعد از غذا هست یحرف چکدامشانیه گرید
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 ! نینبست یکه هنوز قرار داد دونمیمن م -

 امروز صحبت کردم. نیاما قراره ببندم! اتفاقا هم -

 گفت  یهست

 تون!! رو حساب رفاقت ما با برادر خونده ن ی دوباره با نازگل مذاکره کن شهیخب م  یول -

 کرد. یاتک خنده  کلیما

خوب امروز و   یغذا نیبخاطر ا کنم،ی. باشه دوباره صحبت م دمیبرادرمو دخالت نم ،یتو مسائل کار  -
 با شما!  ی صحبتهم

گرفت و قبل از   کلیاز ما یکرد و رفت. البته شماره تماس یخداحافظ  تش،یخوشحال از موفق یهست
 یکه شد بالفاصله شماره  نشیبفهمد، ناهار امروز را حساب کرد. سوار ماش  کلیما نکهیخروج بدون ا
 نازگل را گرفت 

 ! حله! ری الو...سالم... گفتم که منو دست کم نگ -

 《ماه بعد کی》

. نازگل تلفن به دست  کردی چرم اتاق نازگل نشسته بود و با خنده به نازگل نگاه م یصندل  یرو یهست
 .زدی در اتاق قدم م 

راحت باشه؟...   المیخ گهید یول فرستمی. آدرسو براتون م سی ن یمشکل  متشی بله بله! نه گفتم که ق -
 باشه ممنون! خدانگهدار.

را گرفت. داشت با فرد آن طرف فرد در مورد غذاها  گرید  یاآورد و بالفاصله شماره  نیی را پا اشی گوش
انداخت. تلفن نازگل که تمام شد   ز یم یرو یهابه پرونده   ینگاه الیخ یاما ب ی . هستکردیصحبت م 

 گفت 

 !؟یکن ی م ینطور ی! چرا اگهیبابا بسه د -

 با خنده گفت  نازگل
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  نی! کار کردن با پارکر اندازه تموم ام؟یسگ دو زد یو ماه خورده ا  کی یفهمیخنگ! نم  گهید یخنگ -
 ! حاال سودش بماند! اره ی شرکت اعتبار م یکه کار کردم برا یسه سال

 چشمک زد و گفت  یهست

 ! یکن  تیخودتو اذ نقدریالزم نبود ا یومد یبنظرم اگه از همون روز اول دوتا ناز  م  -

 دست به کمر شد و گفت  نازگل

 مذاکره! زی م ی! دوباره کشوندش پاگهیبس بود د یخت یکه تو اون روز براش ر  یهمون ناز  -

 برداشت و خواست به سمت نازگل پرت کند.   زیم  یخودکار را از رو یجعبه  یهست

 !کهی زن  یگیمن کجا ناز اومدم؟ چرا دروغ م -

 و گفت   دیخند نازگل

 از اون بالهاست ! اروی نیا  یایحاال تو ناز  هم ن  -

امضا  کلیبود که امشب با ما یشان، قرارداد یازحمات چند هفته یجهی کوک بود. نت  فشانیک
بزرگ خاله که   ی. خانهخاله فرحناز را داده بود یجشن کوچک در خانه  کی ب ی. نازگل ترتکردندیم

  یصندل   یدوباره رو یهست ،یشوخ   یبود. بعد از کم نهیگز نی نداشت و بهتر یادیرفت و آمد ز
 نشست با شک گفت 

 ؟ یناز  گمایم -

 گفت  دی خندی که هنوز م نازگل

 هوم جان؟  -

 گفت  یز یبه جلو خم شد و با اخم ر یهست

بال رو   نیمن دستور دادم که ا  کنهی با ماها به شدت مشکل داره! هنوزم بعد از پنج سال فکر م دیام -
 . ارنیب  نیسر نازن

 خب؟  -
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 !ست؟ین  بیبا ما کار کنه عج خوادیبرادرخوندش م نکهیبنظرت ا -

به قرارداد   یچه ربط دی! بعدشم مشکل تو و اممیدی که قبول نکرده! چقدر زحمت کش  یالک  یالک -
 داره؟  کلی شرکت و ما

 بود. مارستانیخواست جواب بدهد که تلفتش زنگ خورد. از ب  یهست

 ! امیالو؟... باشه باشه! دارم م -

 اش انداخت. شانه  ی را رو  فشی ک همزمان

 اونجام!  گهید قهیحداکثر ده دق -

عادت کرده بود.  یادفعه کی یهارفتن  نیبه ا گریماند. د یدست به بغل  منتظر رفتن هست  نازگل
 موقع رفتن گفت 

 . نمتیبی شب م -

 فعال خدافظ! زمیباشه عز -

 *** 

تنها باشد.   دادیم حی و ترج کردیم  یبگی بود. احساس غر ستادهیخانه ا نیاز سالن ا یاگوشه  کلیما
  یقی. دقابا تعجب همراه بود  شتریبه او بود. که ب گرانید بیو غر  بیعج یهمه، نگاه ها ازشتر یب

او به نظر   ز. مرد که سنش کمتر ابه طرف او آمد  دهیبلندقد، با اندام ورز یگذشت و متوجه شد مرد
  نیبود و در ع یاش جد یابه تن داشت. چشمان قهوه  یو شلوار مشک یاسرمه یراهن یپ  د،یرسیم

 سالم داد و دستش را به طرف او گرفت  یسی. مرد به انگلکردی جذاب مبدل م یاورا به شخص  ،یسادگ

 باشم. شتونی. ازم خواست پخانمی هست یسالم. کارن هستم! از آشناها -

 و لبخند با کارن دست داد و گفت   یبا خوشحال  کلیما

 نداشتم.  یباهاتون! احساس خوب ییخوشحال شدم از آشنا یل یخ -
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 دهیخانه چ یها و مبل ها را در گوشه خانه را جمع کرده بودند  یهانشستند. فرش   یمبل یدو رو هر
 د یپرس یبا کنجکاو کلیما ،یهمصحبت  یق یبودند. بعد از دقا

  ینطور ی! البته خودتم اولش اه؟ی نطوریچرا ا یدون ی! تو نمکننی بهم نگاه م یجور خاص  هیاکثر جمع  -
 !یبود

 تلخ زد و گفت  ی. کارن اما لبخنددیبعد هم خند و

 ! نهی! بخاطر همیما دار  یاز دوستا یکیبه  یادی ز یل یتو شباهت خ -

 سرش را تکان داد و گفت  کلیما

  یلیشخص کجاست خ  نیمورد صحبت کرده بود. خب ا نیباهام در ا دیام ش یچن سال پ ادمهی -
 ! نمشیمشتاقم بب

 دی کش قیعم ینفس کارن

 !ستیما ن نیب گهیمتاسفانه د -

 او متاسفم! -

 .را از موضوع منحرف کند   لکی کرد ذهن ما  یلبخند زد و سع کارن

 

 

 یگوشه یانو یبسته بود، خرامان خرامان به طرف پ ییبای که به ز یو روسر  یابا لباس بلند نقره سایمل
نشست   یصندل  یمادرش گذاشته بود. رو یمتعلق به خودش بود که آن را در خانه انوی سالن رفت. پ
در آغوش   ار نیبود و دلو ستادهیا انویکنار پ یافراد سالن معطوف به او شد. هست یو توجه همه 

شد با   یمساو ه،یکالو یشروع کند. حرکت انگشتانش به رو سایتا مل ستادندی داشت. همه منتظر ا
. کارن هم از دور،  کردیانگشت به دهان مادرش را نگاه م نیافراد. دلو ی زدهجان یه یهانگاه

 گفت  یبا کنجکاو کلیتماشا نشسته بود. ما همسرش را به

 ه؟ یواو واقعا فوق العادست! نوازنده ک -
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 آرام گفت  کارن

 همسرم!  -

از دور پدرش را   نیگوش داد. اواخر اجرا بود که دلو یق یسرش را تکان داد ک دوباره به موس کلیما
راه آورد و بعد از   یانه یاو را تا م  ی. هستدیکش رونیب  یو با تکان دادن، خودش را از بغل هست دید

 نی. ماهان دلوردرا با خود بب نیو از او خواست دلو دیرا د رفتیآن، ماهان که داشت به سمت کارن م 
 یکرد چون از قبل بخاطر کارها یو کارن آمد. با کارن سالم و احوال پرس  کلی را بغل زد به طرف ما

به   یکوچک با کنجکاو نیرا به او سپرد. دلو  نیداشت. کنار کارن نشست و دلو ییشرکت با او آشنا
و فکر کرد اگر شجاع   وختکه کنارش نشسته بود نگاه کرد. کارن با لبخند به دخترکش چشم د کلیما

صحبت کند که    نیبا خنده خواست با دلو کلی! ماشدیم ن یدلو یبرا یو دوست خوب یبود، حتما حام 
هم   کلیو ما دیعالمت سوال شد! کارن خند هیشب   چارهی ب  نیصحبت کرد و دلو  یبد فارس یل یالبته خ
ک خدمه هم استخدام کرده یبه صورت سلف بود، اما نازگل  ییرای نزد. پذ یحرف گریگرفت د میتصم

از شربت آلبالو   یی ها وانیجوان بود، با ل یکند. خدمه که مرد میتقس  تی جمع  نیرا ب  یدن یبود تا نوش
را   اشیدن یاز نوش یکم کلیآن نشسته بودند رفت. ما یکارن و ماهان رو کل،یکه ما یبه طرف مبل 

 مزه کرد با تعجب گفت 

 ! ست؟ین ی الکل نیا -

 و گفت  دیکارن گرد شد. ماهان اما خند چشمان

 است! رانیا نجایداش ا -

 شانه باال انداخت   کلیما

 !شدیسرو م  یبه راحت  یذنینوش  ی رفتم ول  یاومدم چن تا مهمون یاز وقت -

ضربه   کلیما ینقش بست. ماهان به شانه  شیرو لب ها یخنده زد و کارن هم لبخند  ری ز یپق ماهان
 زد و گفت 

 باش! یراض   نیحاال تو به هم -

 د یپرس کارن
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 بود؟  نیمثل ا یرفتیکه م ییها یو مهمون -

خانم ها  ی. همه دیرسی کمتر م  ایداخل سالن نگاه کرد. تعدادشان به پنجاه نفر  تی به جمع  کلیما
  یو در کل جو جد شدی پخش نم  سا، یبه جز نواختن مل ،ی خاص  یقیداشتند. موس دهیپوش یلباس ها

 بود! شانه باال انداخت و گفت 

 با شما داره؟  یچه نسبت یهستنبود!....کارن؟!  نطورینه اصال ا -

 نگاه کرد.  زدندی بودند و حرف م ستادهیسالن ا یکه گوشه سایو مل  یبه هست کارن

 همسرمه! یدخترخاله  -

خورد که   یلحظه چشمش به مرد جوان کت و شلوار  نی. در اتکان داد میتفه  یسرش به نشانه  کلیما
 کنار دستش گذاشت و گفت  زیم یشربتش را رو وانیاز در وارد شد. ل

 .گردمی بعدا برم  -

بود را نشان داد. نازگل  ستادهیکه نازگل ا ییطرف مرد رفت و با هم دست دادند. سپس با سر جا به
را قرار داده بودند تا دور از سر و صدا باشد.   یز یراه پله، م  ریها شد و به سمتشان آمد. زمتوجه آن

 ننشست و گفت  اها نشستند. نازگل ام یصندل  یبود رو دشیجد لی تبار، که وک یرانی با مرد ا  کلیما

 ! دی. ببخشامی زود م یل یکنه! خودمم خ میتا قرارداد رو تنظ فرستمیشرکت رو م لیاالن وک -

 جنتلمن گفت  یل یخ  کلیما

 ! دیراحت باش کنمی خواهش م -

نازگل به طرف   مبل نشسته بودند و مشغول صحبت بودند. یرو سایو مل یباران، فاطمه، هست غزل،
 آنها رفت و گفت 

 کن! ستی طرف اومد برو کارارو راست و ر  لی غزل پاشو برو! وک -

ساتن کرم رنگش را صاف   یرا مرتب کرد. روسر  شیو موها  دیاش کش رهی به مانتو سبز ت یدست غزل
 کرد و گفت 
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 خوبم؟  -

 غر زد  یهست

 نشده! مونی پسندت کنن که! بدو تا طرف پش خوانینم -

 گفت  سایرفت. مل زی برداشت و با سرعت به طرف م شی پا ری پوشه را از ز یسر  کی

 ... ال اله اهلل!گهی دختره احمق رو پوشه نشسته نم -

که توجه چند نفر اطراف را جلب کرد. فاطمه   یمهراد بلند شد به طور  دیشد یهیگر یدفعه صدا کی
 هول زده مهراد را در آغوشش تکان داد.

 ! کنهیم یقرار ی ب  یلیخ دایچش شده! جد دونمیمن نم -

 گفت  باران

 بود.  ینطور یهم هم ایفک کنم! برد ارهیدندون در ب خوادیم -

 سرش را تکان داد و گفت  فاطمه

 آروم شد.  د یشا  اطیمن ببرمش تو ح  -

گذشته بود. نازگل سرش در تلفن   یاقهیگفت و از سالن خارج شد. چند دق یاهم با اجازه بعد
و    کردندی هم صحبت م سایو مل یشرکت است. هست  یکارها ری همراهش خم بود و معلوم بود درگ

 و گفت  دیحرفشان پر انیدفعه م کی . گفتیم  یز ی چ یباران هم گاه

 ست؟ یدخترا اون غزل ن  -

. هرچهار  رفتی م یبهداشت  سی به طرف سرو یادیبه طرف غزل رفت که با سرعت نسبتا ز هشاننگا
 گفت  یبلند شدند. هست  ینفر با نگران

 ! رمیمن م نی نیچخبره! بش -

بودند و به در ضربه  ستادهیا یبهداشت  سیگوش نکردند. هر چهارنفرشان پشت در سرو چکدامیه اما
 !زدندیم
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 گفت  باران

 !نمی ب  نیاسهال شده باشه! آروم باش دیشا یوا -

 گفت  بعد

 ؟ یجان خوب   یغزل؟ غزل -

 یشتر ی بود. با دقت ب   لشیافتاد که سرگرم حرف زدن با وک کلیلحظه نگاهش به ما کیدر  یهست
 نگاه کرد و گفت 

 ست؟ یبچه ها! اون فرزاد ن یه -

 اخم کرد سایمل

 هست؟!  یفرزاد؟! ک -

 گفت  باران

فعال  ذارنیگف خانوادم نم  یمامان ی! همون پسرس که با غزل بود! پسرهای زنیم  ییحرفا هی یمل یوا -
 ... .نایدرس بخونم و ا کایبرم آمر خوامیازدواج کنم م

 متعجب گفت  سایمل

 که تو دانشکده بود نه؟ یآهان! همون -

 لحظه گفت  کیدر  یاما متعجب مانده بودند. هست  یهست نازگل

 ها!بچه گردمیاالن بر م -

به   بایتقر  یادیبا سرعت ز ی. هستدیرا د یمشغول گرداندن مهراد بود که هست اطی ح یتو فاطمه
 بلند گفت  ی! فاطمه با صدادیدوی طرف در م

 شده؟!  یچ یهست -

 برگشت و تند گفت  یهست
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 ها معذرت بخواه. خدافظ! برم. از بچه  دیزنگ زدن با مارستانی از ب -

 رفت.   نشی هم با سرعت به طرف ماش بعد

قرارداد را   ،یکه بعد از چهار، پنج سال تازه شده بود؛ با آرامش ظاهر  یآن طرف، غزل با داغ عشق از
اند!  رفتار کرد که انگار تنها چند واحد از دانشگاه را باهم پاس کرده  یکرد و در مقابل فرزاد، جور  میتنظ
 یبه شجاع، قلب خسته  کلیما یاندازه ازش یکند. اما شباهت ب هم آمد تا قرار داد را امضا  رضایعل
فکور قرارداد را  ی! آقادیرا د کلیهم ما یبدتر شد که مهر  یرا خسته تر کرد. اوضاع وقت رمردیپ نیا

 کنجکاو گفت  کلی! مایبود. هست یامضا خال  کی  یامضا کرد و تنها جا

 امضا کنه؟! خوادی کجاست؟ نم یهست -

 نداشت گفت  یخوب یکه البته لهجه  یس یکرد و با انگل یان یپادرم رضایعل

ها چقدر  نجات جون انسان  نی دونیخواستنش. شما بهتر م مارستانیخانم پزشکه! االن از ب یهست -
 !هیکار مهم

را فراموش کرد و با او   یرفتن هست یخوشش آمده بود، دلخور  یدمویسپ رمردیپ  نیکه از ا کلیما
و امضا نکردن آن را  یرفتن هست  یآمد و تالف یغره منازگل چشم یبرا یفکور، ه یسخن شد. آقاهم

حرف   با تماس گرفت که هربار  یبار با هست  نی. نازگل چندآوردی در م  خبریجا ب بر سر نازگل از همه
خجالت و    ینازگل با کل ی! آخر مهمانشدی " رو به رو م باشدی مزخرف"مشترک مورد نظر خاموش م 

. جشن تمام شده بود  شودی هم امضا م یفرصت قرارداد توسط هست نیگفت حتما در اول یعذرخواه
  یوادهفرزاد بودند؛ خان یآرام نبود! غزل و باران نگران بازگشت دوباره  چکسیاعصاب ه بای و تقر

  جادیا گر ید یتنش ،یزده بودند. البته با افت فشار مهر شباهت شگفت  نیهم، از ا دیکاوشگر و جاو
 و در جنجال گذشت.  یدر کل آخر شب، به سختشد. 

براقش، اصال مناسب  یپاشنه بلند و شال مشک  یهاکفش  یبه عالوه  اش،ی بلند زرشک  لباس 
شد و در کمد خودش را باز   ونیهمکارانش، به سرعت وارد پاو یهابه نگاه توجهی نبود. ب مارستانیب

دست لباس   کی شهیداشت. هم  یمقنعه مشک یبه عالوه ،یآسمان  یآب یو مانتو نی شلوار ج کیکرد. 
را عوض کرد   شیهاشدن لباسش، بتواند آن را عوض کند. لباس  فیتا در صورت کث   گذاشتیم یافاض

ندارد،  فتیکه االن ش شدیکه از او م  ییهاو سپس به طرف بخش مغز و اعصاب رفت. در جواب سوال
 یالاز پرستاران، سراغ آراد را گرفت. آراد با یک ی. وارد بخش شد و از چاندیپی م یو جور  زدیلبخند م 



 س یاوت

399 
 

منتظر ماند و بعد از تمام شدن  ی. هستکردیاش را چک مبود و پرونده ستادهیا مار،ی ب کی تخت 
 صحبت کنند. آراد گفت  یاکارش به او اشاره کرد که گوشه

 شده؟!   یچ ؟یسالم خوب  -

 مقنعه داد و گفت  ریباره ز را دو  گوششیلخت و باز یموها یهست

 !امی م یسالم. از مهمون -

 متعجب گفت  آراد

 شده؟ یچ ی! چرا اومدگفت؟یکه نازگل م یآهان اون مهمون  -

 گفت  یعصب  یهست

 !سی سر جاش ن یز یچ هیمطمئنم  یول دونمینم -

 اخم کرد  آراد

 ؟ یگ ینم یز یچرا به من چ  ؟یکنیم کاری چ قایتو دق یهست -

 به نفع خودته!  یکمتر بدون یهرچ -

 عوض کردن بحث گفت  یادامه نداد. برا آراد

 .یکرد  ری ! تغایخوشکل شد -

بود.   اشیشگیهم یساده یمتفاوت تر از چهره یلیخ اش،ی با خط چشم و رژ زرشک  یهست یچهره 
 آراد زنگ خورد.  یگذاشت. گوش  شی اش را به نما گونهزد و چال یلبخند یهست

 بگم؟  ینازگله! چ -

 جواب نده! -

 گفت  آراد

 بشم. ری باهاش درگ  خوامیمن واقعا نم  -
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 را جواب داد.  تلفن

بخش   ادی ....اگه کار داشته باشه که نمدمیند روی. نه هستمارستانمی...آره ب ؟یتو خوب  یسالم...مرس -
 ما!...باشه. خدافظ!

 گفت یادفعه  کیبگذارد که  بشیتلفنش را در ج خواست

 !یز یچ هی یهست -

 نشان داد. در همان حال گفت  یرا به هست  یشد و عکس اشی گالر  وارد

اومد تعجب کردم.   رمردهیپ نینداره. امروز که ا یاگهید  یمالقات  چیه دیاز ام ری غ نیکه نازن یدون یم -
 !نجاست؟یحواست ا ی...هسترمیعکس بگ هیگفتم 

  خواستی پوش، اژدر بود! نم الغر بلند قد و خوش رمردی نگاهش هنوز مات عکس بود! آن پ یهست
 بود...!  قتیحق وسته،یپ  ومرثیبه باند ک د،یام نکهیقبول کند اما مجبور بود. خبر ا

تلفنش زنگ خورد و نام   ریاش حرکت کرد. در طول مسشد و به طرف خانه   نشی سوار ماش کلیما
 آن نقش بست.  یرو د،یام

نبود که   ینطور ی!...اگه ادید یچ دونمیزد!...نم میآخر ج یقهی!...دق؟یشناس یمارموزو نم نیبله؟...تو ا -
دوماه سگ دو زدنشونو   م،یماه و ن کی دیکرد، ق یلحظه احساس ناامن هی!...شدینم سیاوت

 ! جاماون گهید نیاز اون!...باش ده م ریدر رفت!...آره! همه امضا کردن غ هوی دونمیزد!...چم

  یمشک نیدستش انداخت. همزمان ماش  ید و کتش را روش ادهیپارک کرد. پ  یآپارتمان  ی جلو  نیماش
 .شد و باهم دست دادند ادهیپ  دیو پشت او پارک کرد. ام دیهم رس دیام

 سالم داداش! -

 سالم! -

هم وارد  یکرد. شانه به شانه تی گذاشت و او را به جلو هدا کلی دستش را پشت کمر ما دیام
را از داخل  دیکل دی. امستادندی در ا یهفتم را فشار داد. جلو یطبقه یدکمه دیآسانسور شدند. ام

و به   دداخل خانه ش کلیاشاره کرد که وارد شود. ما کلیسپس به ما در آورد و در را باز کرد.  بشیج
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در را   دی عوض شده بود. ام های وار یبود، تنها رنگ کاغذ د نجایکه ا یبار  نیاطراف نگاه کرد. از آخر 
  یاز اتاق ها آمد. و بعد از آن، زن یک یباز و بسته شدن در  ی. صداستادیا کلی بست و پشت سر ما

و  راهنی پر و پتو  کلیبسته بود. ه  یبلند نبود و آن را دم اسب یل یکه خ یجو گندم یمسن، با موها
 کج زد و گفت  یلبخند کلی ما دنیظاهر شد. با د یشلوار خاکستر 

 شجاع! ،یخوش اومد -

با نازگل صحبت   ی. همزمان با هندزفر کردی م یپشت فرمان نشسته بود و با سرعت رانندگ  یهست
 .کردیم

با ما شراکت   دادیاجازه م دیقاعدتا اصال نبا دی! امدهیداداش ام اروی نیا ن،ی ! بب؟یفهمی نازگل چرا نم -
 میفته تو تر ایتازگ دیام گهیطرف د هیپسر سابق غزل! از دوس  شهیطرف م   نیا لیکنه! بعدش وک 

! ستیکه ن لومه!...معه؟یاتفاق کلی ما لیفرزاد شده وک نکهیا یگی!...نازگل احمق نشو!...مومرثیک
پسر احمق   هیبابا، صرفا  نیرو از من دور کنه!...من مطمئنم اغزل خوادی!...مستین یاتفاق  یچیه
 حرفاست!   نیباهوش تر از ا  یلی! خستین

 زد.  یشخندیکه نازگل زد، چند لحظه سکوت کرد و سپس ن  یحرف با

مشاوره؟!...توهم اگه اندازه  تایب  شی پ رمینم گهید نکهیبه ا  یدیشکاک بودن منو ربط م ینازگل دار  -
 ! یشدی م ینطور یهم یکله گنده نشست و برخاست داشت یمن با خالفکارا

 نازگل گوش داد. یهالحظه سکوت کرد و به حرف  چند

 . فعال!کنمیم  یاراحت نشدم...دارم رانندگنه ن -

 . اوردی کرد آرامشش را به دست ب یپدال گاز فشار داد و سع  یرا محکمتر رو شیپا

وارد    ر،یش وانی تاپش بود. زن، چند ضربه به در زد و با لتخت نشسته بود و سرش در لپ  یرو  کلیما
 کنار تخت گذاشت. گفت  یعسل  یرا هم رو  ریلبخند زد و کنارش نشست. ش کلی اتاق شد. به ما

 ! ؟یبخواب  یخوایساعت سه صبحه! نم  -

 . خورمی نم  یممنون ول ری کار دارم! بابت ش -
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 لپ تاپ را کنار گذاشت و گفت  یناگهان یل یخ کیشد. ما رهی خ  کلیبه ما زن

! االن وقتش  یراز بزرگ دار  هی  ی! گفتیگیکارتو بهم م  لی بعدا دل یگفت نجایکه اومدم ا یبار   نیاول -
 ! ده؟ینرس

 .دیکش ش یبه موها یدست زن

 ... .یکه اومد یبار  نی! اولدهی نه! هنوز وقتش نرس -

 《تهران ران،ی ا/شیسال پ سه》

تکان خورد و چشمانش را آرام باز کرد. از شدت نور، دوباره چشمانش را بست. سردرد   شیها پلک
 آشنا دوباره چشمانش را گشود   ییبود. با صدا حالی داشت و بدنش کرخت و ب  یدیشد

 شو!  داریشجاع؟! شجاع ب -

داد. سرش را به اطراف چرخاند. اتاق   صیزن و مرد را تشخ  کی  یمقابلش تار بود. اما به راحت ریتصو
 مرد را شناخت.  بارن یبودند نگاه کرد. ا ستادهیسرش ا یکه باال  یبود. دوباره به دونفر  ییبایساده اما ز

 !د؟یام -

 سرش را تکان داد دیام

 ! یخوابی! چقدر ماالی پاشو پسر  -

نگاه کرد. زن لبخند زد و    شیروبه زن مسن روبه ی. شجاع با کنجکاوندیکمک کرد شجاع بنش سپس
 گفت 

 ! یشد داریسالم! بالخره ب -

 نگاه کرد دیبه ام شجاع

 کنم؟ ی م کاریچ  نجایکجاست؟ من ا  نجایا -

 !یپل؛ مواد مصرف کرد ری ز یرفت س؟ ین  ادتیفکر کن!  -
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 چشمانش را بست و با درد گفت  شجاع

 !س ین  ادمیبعد از اون  -

! نجایکردم و آوردمت ا داتیپ یشد  هوشیب  یپل وقت ر ی کردم! ز بتی بار تعقتره ندویم ی من از جلو -
 با خودت پسر؟!  یکرد کاریچ

 کار کند. چه دی را به خاطر آورد. چشمانش را بست و فکر کرد که با  زیچهمه شجاع

 ! رمیبا خانوادم تماس بگ   دیمن با -

 مقابل تخت نشست و گفت  یصندل یرو زن

 ! ؟یباهات کرده بش  سیکه اوت یهرکار  الیخی ب یخوایم -

 شد! رهی به زن خ  حرفی سرش را تکان داد و ب شجاع

! و  پاشنیها از هم ماز خانواده  ی لیخ ،ی! اگه لو بدیدر حق خودت ظلم کرد ،یرو لو ند  سیاگه اوت -
 ! ؟یخوایم ،یخواینم نویو که ا! تشهیو حق خودت پامال م کنهیفرار م سیبه هرحال اوت 

 گفت  دیبه زن نگاه کرد. ام یبا خستگ شجاع

 !یمرد شیهفت ماه پ   کننی خانوادت فکر م -

 شانه باال انداخت و گفت   دینگاه کرد. ام دیمات و مبهوت به ام شجاع

چرا   دونمی نم  یشد! ول  یهم دستکار  یاانید جیتو قالب کرد. نتا یجسد سوخته رو جا هی س یاوت -
متوجه  ی اتفاق  یلیبود، خ یاتاق ناز  کیبفهمه. چون اتاقت نزد  یو نذاشت کس  مارستانیرسوندت ب

 شدم.

 بود! ریبازهم درگ شجاع

 منو نجات داد که خودش دوباره بکشتم؟! -

 گفت  دیام
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 !سی ن دیبع  تهیعفر نیاز ا یچ یه -

 آرام گفت  یبا صدا زن

 ؟یر ی انتقام بگ یخواینم -

 گفت  شجاع

 !؟یهست  یتو ک -

 لبخند زد  زن

 ! دیمادر  ام -

 گفت  شجاع

 شده؟!  داتیگرفتنش بزرگ شده! تو از کجا پ  یخانواده که به فرزند خوندگ  هی  شیپ  کای تو آمر دیام -

 را سفت کرد و دوباره گفت   شی موها ی  دم اسب زن

تورو ازت   یگهید یزایچ  یلیخانواده، شغل، چهره، احساس و خ  س،یخوب گوش کن به من! اوت -
 !؟یخوایم  ،یکه ولش کن یخوایگرفته! نم

 نگاه کرد دیبه ام شجاع

 ؟ یر یانتقام بگ یخوای! تو چرا مه؟یچ یمشکل تو با هست دیام -

 گفت  یبا لحن خشن و عصب دیام

و   مارستانی وسال تمام افتاده رو تخت ب د نی! نازن؟یفهم ی! مارنیب  نیگفته اون بال رو سر نازن س یاوت -
 !گزهیککشم نم یهست

! آب دادی با خشونت تمام خودش را به شجاع نشان م  ،یهست یاز کارها ییها تی واقع اکنون
 کرده بود، نگاه کرد. زن گفت  یمعرف دیکه خودش را مادرام یدهانش را قورت داد و به زن
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که هم انتقام  یشی! و توهم قطعا خوشحال مهیباز نیتو ا  ومرثمی! ک سین سی هدف من فقط اوت -
 نه؟! ؛یر یبگ توییخودت، و هم دا

 مات و مبهوت به زن نگاه کرد.  شجاع

جدا  ومرثیاز ک  دیفروغ فهم یکه وقت یاهمون بچه  دمیام ومرث؛ینه؟! زهره! زن اول ک یاتو زهره  -
 شد!

 نگاه کرد و گفت  دیبهت به ام با

 !یومرث یک یتو بچه -

 . دیخند یمک زن

 نه. من اخترم! خواهر  زهره!  ی! ولیهست یپسرباهوش  -

کرده بود، ادامه دهد.  یکه خودش را اختر معرف یصحبت، تنها منتظر ماند زن  نیخسته از ا شجاع
داشت از    یکه مصرف کرده بود به تازگ یاتاق را ترک کرد و تنها اختر و شجاع، ماندند. اثر مواد دیام
 حال گفت   نی. با اشدی م انینما شتر یپوستش، ب یو درد سوختگ رفتی م نیب

 منتظرم!  -

 کرد و گفت  سی لبش را خ اختر

بابام   م،یکردی م  یبا زهره باز  میروز داشت هی! شیحدودا پنجاه سال پ دیشا م،ی بچه بود یل یخ ادمهی -
. اسم کننی م یزندگ  به بعد با ما نیدست دوتا پسر ده، دوازده ساله رو گرفت آورد خونه. گفت از ا

و   ومرثی. اون دوتا پسر، کمیمال و منال داشت  یلی. خکردی . تجارت میانیبابام مالک بود؛ مالک  ک
  شیبوده! پسرارو پ  کشی بابام مسئول کشته شدن شر دمی بابام. بعدها فهم کیکوروش بودن. پسر شر 

  یبا زهره. اون زمانا ازدواجا ومرثیکوروش با من ازدواج کرد، ک م،یخودش بزرگ کرد. بزرگتر که شد
ثروت و   خواستی. مکنهیبابام داره خالف م دمیعاقل شدم فهم یبود. وقت جیرا ی لیخ  ینطور یا

خودش بزرگ شده بودن! من و  ردست یز  ومرثی بسپره دست داماداش. کوروش و ک  شویامپراطور
اما طماع بود.   ومرثی! کیان یدور از امارت ک گه،ید یخونه هی می. رفتمیخواینم یز ی چ میکوروش گفت

تا   نیبا اختر زم ومرث یباعث مرگش شده، رفتار ک  ومرثیک  دمیبعد از فوت بابام، که البته بعدها فهم
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.  دادینفرت داشت فقط تازه بروزش م شهیهم یعنیپر از نفرت شده بود.  ومرثیآسمون عوض شد! ک 
که بابام   یی. تمام اون ساالدهیمعتقد بود پدر من، باعث مرگ پدرش شده و سهم اونو باال کش ومرثیک

بعد از   کمی خوب بود.  وشمن و کور یقتلشو داشت. زندگ ینقشه ومرثیک د،یدی اونو مثل پسرش م 
 د،ومیاز زهره بدش م نکهیعالوه بر ا ومرثیزهره فرق داشت. ک  یاومد. ول ای به دن دیازدواجمون ام

که  کمیبسته بود!  زیبود که چشم رو همه چ ومرثیاونقدر عاشق ک ی! زهره ولکردی هم م تشیاذ یحت
بهش    یلیخ  ومرثیبود. ک  شیزندگ یروزا  نیبهتر شیگذشت زهره باردار شد. فکر کنم اون مدت باردار

  دیاومد و فهم ای بچه دن یبود! وقت ومدهین ایبه دن بود که بچه یهمش تا وقت  ی. ولکردی توجه م
باشه.  اشیکارکه وارث کثافت  یک ی! خواسی پسر م  ومرثیشد! ک  یدختره، دوباره همون آدم قبل

 !شتمالک شکست خورد و اموالش رو از دست داد، چون دختر دا گفتیم

اتاق رفت.   یگوشه  زی بود، به طرف م دهیکه در وجودش شعله کش یتیاز جا بلند شد و با عصبان  اختر
  ختی ر یدنیخودش نوش یکنار آن بود. برا یکوچک وانی آن قرار داشت و ل  یرو   یدنینوش  شهیش کی

 و در همان حال ادامه داد 

  نی به کار نازن  ی! به دختر خودش! اصال کار شه؟ینداشت. باورت م  نیبه نازن یحس  چیه ومرثیک -
جلو چشماش نباشن! زهره رو از   نیزهره گرفت تا زهره و نازن  یبرا گهید یخونه  هی ینداشت حت

 کرد!  رونی ب  شیپدر یخونه

واقعا عاشق فروغ بود. باهم ازدواج  ومرثیباز شده بود. ک ومرثیک یفروغ به زندگ  یها پاموقع اون
  یک یبا  هیقض نیا دنیزن و بچه داره؛ بعد از فهم  ومرثیکه ک  دیفهم  یفروغ چطور  دونمینم  یکردن ول

  صرمق کردی شد. فکر م یوحش ومرثیفرار کرد شهر خودش. اون موقع ک  شیقبل  یاز خواستگارا
.  کردیم هی سالش بود؛ زهره مثل ابر بهار گر کی نیاومدن خونمون. نازن  نی بار زهره با نازن هیس! زهره 

 ساله! کی یبچه  هی ن؛ی! نازن ارهیب  نیسر نازن ییبال هی خواستهی ش ماومده خونه ومرثیک  گفتیم

شده است. ادامه   یرا هم خورد. کامال مشخص بود تا سر حد مرگ عصب   یدن یدوم نوش وانیل اختر
 داد:

  دهیقرمز د یکه پارچه  یگاو نیبود. ع  ومرثیدر زدن! ک هویما بود.  یبود که زهره، خونه   یچند ساعت -
  ومرثی. کوروش ازش خواست باهم صحبت کنن. رفتن تو اتاق! ک کردی باشه به زهره نگاه م

. دبو دهیزهره رو هم د  یما؛ اومده بود با کوروش حرف بزنه که اتفاق شیزهره اومده پ  دونستینم
  خواستی م  ومرثی. کومدیدعواهاشون م یدوساعت تو اتاق بودن. صدا یک ی  ومرثیکوروش و ک 
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 ادمهیمن زن و بچه دارم.  گفتی نه! م گفتیکوروش م  یتو کار خالفش؛ ول ادیکوروش هم باهاش ب 
  رونی ببه ماها از خونه  توجهی! بعدهم برونی سرخ از اتاق زد ب یافهی با ق  ومرثیدر اتاق باز شد و ک  هوی

 رفت. 

 بود دهیتا فراموش کند اما بازهم بغض امانش را بر خوردیم  یدنیبغض کرده بود. نوش اختر

افتاده بود، غرق خون!  نیشده! کوروش رو زم  یتو اتاق تا از کوروش بپرسم چن..من رفتممن...م -
!  میش صدا خفه کن داشت و ما متوجه نشده بودکرده بود! اسلحه کی به داداش خودش شل  ومرثیک

 نذاشت! ومرثیک یسالم داشته باشه ول یزندگ  هی خواستیکوروش م

اختر بود! اختر   یکه مبهوت حرف ها یاع نگاه کرد. شجاعاشکش را پاک کرد و برگشت و به شج اختر
 د ینوش ش ی دنیآرام آرام از نوش 

کنه و حواسش به خواهر   دایتا فروغ رو پ زدی م یبه هر در  ومرثیزهره طالقشو گرفت. تو اون روزا ک -
  کیدختر  هیزن مطلقه با  هیپسر پنج ساله، زهره   هی بودم با  وهیزن ب هیبخت من نبود! من  اهیس

 میخواستینم ! واقعا رهیگیهارو ازما مبچه میبگ یز ی چ  سیکرد که اگه به پل دیتهد ومرثیساله! ک
کردن فروغ   دایاز پ گهید ومرثی. کمیکرد یزندگ کایآمر  ی. چندماهکایآمر میبشه! رفت یز یچ  نیهمچ
 دی! چون امخواستی م دویام ومرثیهندستون کرده بود! ک ادی لشیشده بود. اون موقع تازه ف دیناام

کار    به یکار  ومرثینداشت! ک چوقتیکه ه یپسر  یببره جا دویام خواستیهمخونش بود! م
ها دارو  به بچه ادمهیکرد!  دامونیپ   ومرثی. ک! چون پسر بود خواستی م دویام یدختربچش نداشت ول 

 !ادیو داد و فر غیشدن! ج ری و زهره درگ رثومی تو کمد! ک میکرد مشونیقا میخواب آورد داد

 اش.و خاطرات وحشتناک گذشته خوردیم  یدن ی! بغض داشت! نوشگفتیو م ختیری اشک م اختر

زهره رو هل داد! سر زهره خورد به   هوی و  دادیفحش م ومرثیشدن! ک ریو زهره باهم درگ ومرثیک -
  خواستیکجاست؟! م  دیام دیپرسی م ینذاشت! ه ومرثیخواستم برم طرفش؛ ک   دمیکش غی ! من جزیم

  یشد! دست منو با زور گرفت برد تو  یوحش  ومرثی! من تف انداختم تو صورتش. کرهی پسرمو ازم بگ
 به من... به... ومرثی... . کقاتا

 آرام شد و گفت  یبزند. اختر کم  ی چه حرف دانستیهق بلند اختر، جگر شجاع را سوزاند! واقعا نم هق
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کنم! من بودم و دوتا   کاریچ دونستمیبودم؛ نم دهیترس یل یمرده بود! من خ یز ی زهره هم از خونر -
پسر   هی ازدواج کرده بود و  ییکایزن آمر هیافتادم. با  مییپسردا ادی هوی! اونجا بود کیکوچ یبچه 

 شونمثل پسر خود دوی. امرهی . گفتم براش شناسنامه بگمییرو سپردم دست پسردا دیداشت. ام
 یدختربچه هیخودم نگه داشتم.   شیپ رون ی من چقدر تنهام! نازن دونستنی نگه داشتن! م کل،یما

چه  کردیم  یادآور یبهم  شهیکه هم یز ی. چخواهرم بود یادگار ی  نینداشت! نازن چکسویدوساله که ه
گوشه  هی نمیخودش بود. من و نازن یکارا ریدرگ گهید رثومی. کرانیسرم اومده! برگشتم ا ییبال

 ... .ازدواج کرد  نیبرگشت و با نازن  دیها امبعد از سال  نکهیتا ا م؛یکردی م مونوی زندگ

 . اما خودش را دوباره به شجاع رساندو گفت به حرکاتش نداشت   یبود که تسلط دهیآنقدر نوش  اختر

 !ومرثیهم ک س،ی! هم اوتمی ریباهم انتقام بگ  ایب -

 فقط لب زد  شجاع

 ! ؟یچطور  -

 هی یبگن! رفتن پا یبه کس  توننیو زنش نم  مییپسردا یشده! ول  یتصادف کرده و مرگ مغز  کلیما -
به هم  هیشب یلی ! خیبش کلی ما دیکار کنه! تو با کلیبا ما خوادی بزرگ که طرف فقط م یمعامله
 دی! امیجراح  غی ت ری ز یر ی! میهم راحت بش هایسوختگ نیچهرتو از ا یتونیم ینطور ی! انیهست
و    گاهی! در عوض جایکنی و به اونا کمک م کای آمر یر ی! می ر یبگ  ادیرو   کلیما یرفتارا   کنهیم کمکت به 

 !یر یگ یرو م  کلی ما تیموقع

! نه خواستی خودش را م ی! اصال او چهرهشد؟یاش چه مداشت. خانواده د یمردد بود. ترد شجاع
 به او بود...! هیکه صرفا شب یز یچ

که  یکم پشت تر. پوست یتر شده بود. ابروها رهی ت شیخودش نگاه کرد. رنگ موها یبه چهره  شجاع
اش صاف تر شده بود.  ین یفک. ب یه یبازو و مچ دستش داشت. زاو  یرو ییبرنزه تر از قبل بود. تتوها

 ! ردیمو نم  کلی کار کرده بودند! حاال با ما یاش هم حت حنجره یرو

 《تهران ران،یحال/ا زمان》
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. بدون در زدن وارد  آمدی م ادیداد وفر ی. از اتاق جلسات صدازدیدر راهرو قدم م  تیبا عصبان  یهست
نگاه کرد. نازگل هم  یسرخ به هست یافکور با چهره  یدش جلب کرد! آقا شد و توجه نازگل را به خو

 بود. رو به فکور کرد و گفت   یعصب

 خودش اومد! -

 گفت  یسالم داد. فکور اما عصب تی با جد یهست

  ینطور یشما هستم بعد ا یخانم مگه من مسخره شمام؟! همسن بابا ؟یک یچه عل ؟یچه سالم -
 !ن؟یکن یم

 کرد آرام باشد  یسع یهست

 افتاده جناب فکور؟  یچه اتفاق -

  یراض  یتا اون خارج میدیکه چقدر زحمت کش یهست انی افتاده؟ خانم شما خودت در جر یچه اتفاق -
 !زنه؟یم  بتیقرارداد غ یشب امضا قایبشه! بعد دق

 جناب من پزشکم! نجات جون آدما برام مهمتر از قرارداد هست! -

 خشن گفت   فکور

 !یخور یرو ادامه بده آخه تو به درد تجارت نم ی م همون پزشکخب بنظر  -

قرار داد را   یبود! برگه  یزد و به نازگل نگاه کرد. اوهم عصب یبود، پوزخند ستادهیا زیکه کنار م  یهست
  یراه یامضا کند. هست یآن قرار دادند. فکور اشاره کرد تا هست یرو  یگذاشتند و خودکار  شیجلو

 نداشت. 

 گفتم! یک نین ی! ببن ی شیم مونیشما پش  -

 امضا کرد و با سرعت از شرکت خارج شد! سپس
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  یبود که نازگل با او تماس گرفت. تماس را وصل کرد و عصب مارستانیدر راه ب نیسوار ماش  یهست
 گفت 

 بله؟! -

 ... یحجم از شکاک نیا ؟یکن ی م ینطور ی! چرا ا؟یچته هست -

تو   رهیغزل دوباره با فرزاد م گهیباهات کمتر از دوماه د بندمینه! شرط م یفهمی! نازگل تو نم ؟یشکاک  -
 رابطه! 

 گفت  یعصب  نازگل

 داره؟  یچه ربط -

 دور و بر منو خلوت کنن!  خوانی اونا م یفهمی که اونا عمدا فرزادو آوردن! نازگل چرا نم نهیربطش ا -

 خسته گفت  نازگل

 دعوت کرده خونش! کلوی ما رضا،یآقاعل  نکهیگ زدم بگم مثل احوصله ندارم! زن الیخ یب -

 گفت  یپوزخند زد و عصب یهست

 ! ری! جلوشو بگزنهی م  بیبهشون آس  کلیشدن ما  کینازگل! نزد -

 تر و با داد جواب داد یعصب  نازگل

پسرشونه که از دستش دادن! معلومه که دوس دارن باهاش آشنا بشن! و در ضمن فکر   هیشب  کلیما -
 زده باشه! بیمرگ شجاع به اونا آس یبه اندازه یچ یه کنمینم

  بی تو به آنها آس یکس به اندازه   چیه گفتیتلفن را قطع کرد. حرف نازگل مشخص بود. م سپس
 نزده است!

به   کرد،یخوردن آراد را نگاه م وهیکه آبم  نطوری. همگذراندیراد مرا با آ  مارستانیاستراحتش در ب میتا
 . اشاره کرد  اشی خاکستر  یموها

 ؟ یر یزن بگ یخوای! نم ایشد ر یپ -
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 .دیخند بعدهم

 را از دهانش در آورد و گفت  وهیآبم نوشی ن آراد

 !ارزهی نم گهید -

 . دندیدو خند هر

نباشه بخاطر شغلت   نایاز ا چکدومی خوبه. اصال ه پتمیت  س؛ی بدک ن  افتیحاال تو امتحان کن! ق  -
 محاله بهت بله نگن!

 آمده بود. گفت  رونی ب یاز حالت شوخ  آراد

 چرا ازدواج نکردم؟! یدونیتو نم یعنی -

 کرد. یبلند و مرتبش باز  یهاو با ناخن  دیکش یقی نفس عم یهست

 به ازدواج فکر کنه! تونهیآراد! نازگل همون موقع بهت گفت منتظرش نمون! گفت فعال نم -

و هفت سال سن االن به ازدواج فکر   ستیخب فکر کنم با ب یعنیگفت فعال! االن چهار سال گذشته!  -
 کنه. نه؟!

 شانه باال انداخت و گفت  یهست

که تا آخر عمرت مجرد   یخوای . نم ری بگ میمتص  ی! منطقیاساله  شیو ش  یمرد بالغ س  هیآراد تو  -
 ! یبمون

 تا بچه داشتم! شیکه تا حاال ش  شدی صاحابم منطق سرش م   ید آخه اگه قلب ب -

 بلند شد و گفت  یهست

 که درست بشه! فعال من برم.  دوارمیحاال ام -

 ممنون! -
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  یبه او نگاه کرد. کم شهیدر آن قرار داشت افتاد. از پشت ش نی که اتاق نازن ییگذرش به راهرو  یهست
نگاه کرد.   ن ی نشست و به نازن یصندل یبه سمت چپ و راستش نگاه کرد و سپس وارد اتاق شد. رو

  ری زده و ز رونیب یاش از شدت الغر گونه ینبود. استخوان ها یاز آن صورت تپل، خبر  گرید
گذاشت. چقدر الغر شده   نینازن یاستخوان یهادست یرو  دیگود بود. دستش را با ترد شیهاچشم

  خواهدینم گرید گفتندیو م گذاشتندیسر به سرش م  یالبد دخترها کل  آمد،یبود! االن اگر بهوش م 
 .دیرا د  نیبار نازن  نیاول ی وقت ش؛ی! ذهنش پرواز کرد به هفت سال پ یر یبگ میرژ

 《ران،تهرانیا/شی سال پ هفت》

 دیچ ی پیاش مکه در شامه   یعود ی. بودادی را تکان م  شیمبل نشسته بود و پاها یرو یهست
که دو  یوحشتناک ی. صحنه دادیآزارش م  ز،یاش نخاله  یهاهیگر ی. صداکردیم  کیاعصابش را تحر

! بعد از هفت سال از فرانسه برگشته بود و در  دادیبود، هنوز مقابل چشمانش جوالن م دهید شیروز پ 
. و تا خودش را به خانه  کندیم دیپدرش را تهد یاز جانب ماهان متوجه شده بود خطربزرگ ر،یطول مس

پدرش را به خاک   شیچند ساعت پ  نیبود! هم دهی رسانده بود، به بدن غرق در خون پدرش رس
. باران کنار مادرش نشسته دیافکارش کش  یفرحناز خط رو یه یفرحناز گر یسپرده بودند که.. . صدا

 حرکت داد و آرام گفت  یرا به طرف هست  لچرشیو سای. ملدادیرا ماساژ م شیهاانهبود و ش

 نه! ای  یخوب   نهیبا تو صحبت کنه بب خوادی! مزنهی! غزل داره زنگ م؟یآج -

 نگاه کرد. چشمانش سرخ بود. سایسرش را بلند کرد و به مل یهست

 ! رمی گیبعدا خودم باهاش تماس م -

 نشست و گفت  ینزد. ماهان کنار هست  یحرف   گرید سایمل

 !؟یخوب  -

 گفت  تیبا عصبان  یهست

 شد؟!  یخوبم ماهان خوبم! چ  -

 را گرفت و گفت  یدست هست ماهان

 به فکر...  سین یاز یاالن واقعا ن زمی عز یهست -
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و من تموم مدت ازش   گهیکشور د  هیمنو فرستاد  ش ی هست ماهان هست! بابام هفت سال پ -
 ینایتمر  نقدریچرا اونجا ا دمیداشته باشم! امروز فهم  یعاد یزندگ هی ذارهی نم  دلخور بودم که چرا

 شد؟  یچ نمی ! بگو بب کردمی سخت م

 برد و آرام گفت  یهست ک ی سرش را نزد ماهان

با   میاالن سه تا چک برگشت خورده دار یداشته، ول ومرثیبا ک یبابات چه زد و خورد دونمینم -
 !ینجوم  متیق

 چشمانش گذاشت و گفت  یدست رو یهست

 که صبر نکرد دو روز بگذره از مرگ بابام بعد...  هیچه آدم نیا -

 گذاشت و گفت  یهست یدستانش را دور شانه  ماهان

 !زمیآروم باش عز -

 دفعه از جا بلند شد و گفت  کی یهست

 .میماهان پاشو بر -

 کجا؟!  -

 ماهان برو لباس بپوش! -

به صورت رنگ  یرفت و آب  یبهداشت سیخودش را به اتاقش رساند. اول به طرف سرو یهست
آن گذاشت. هنوز   یرا رو یمشک ی را محکم باال بست و کاله بافتن اشی مشک ی. موهاد یپاش اشده یپر

را با   اشی را دور گردنش انداخت. کاپشن چرم مشک اشی به شال عادت نکرده بود. شال گردن مشک
به سمت او جلب   سایتوجه باران و مل آمد،ی م نییها که پااش به تن زد. از پله  یمشک تنگشلوار 

 دی خش دارش پرس یبا صدا ختیریشد. فرحناز همانطور که اشک م

 !؟ی ر ی م یخاله کجا دار  -

 آرام گفت  یهست
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 . رمی ماهان م کار دارم خاله نگران نباش! با -

توانسته بودند که  یدر خانه وحشت داشت. وقت شیبه شدت از تنها گذاشتن مادر و خواهرها ماهان
  ی کیبود و   ریپ  یکی پناه، که  یزدند به سه زن ب  بیرا به رگبار ببندند، آس وشیوارد خانه شوند و دار

 نبود! ماهان گفت   یکار سخت نشست،یم لچر یو یرو گرید

 !میریمحمد اومد ما م ی. وقتادید االن مزنگ زدم به محم -

. اما از حال رفتن مادرش، باعث شد هول زده و شد ز یت شیهانام نامزدش، گوش  دنیبا شن  باران
و ماهان، از خانه خارج شدند.   ینگران به او نگاه کند. خوشبختانه محمد زود خودش را رساند و هست

 در بودند. یجلو یادیدر بزرگ پارک کرد؛ نگهبانان ز یبا فاصله جلو  ،یکیرا در تار   نیماهان ماش

زنبور! بابات هفت سال تورو فرستاد فرانسه تا از   یتو لونه یر یم یحماقت محضه! دار   نکاریا یهست -
 ؟ یکن  کاریچ ی خوای! االن میالشخور راحت باش نیدست ا

. دیکش رونی شال گردنش ب ر یرا از ز شی موها یاسبآورد و دم  رونی کالهش را از سرش ب یهست
 داد یآورد به دست هست رونیب اسلحه کیبود! ماهان خم شد از داشبورد  یجد  مشیتصم

 !شهیالزمت م  -

 گفت  یهست

 با اون برم داخل.  ذارهی! در ضمن مطمئن باش نمخوادینه نم -

 یبود و موها  ادیشد و محکم و با صالبت به طرف در عمارت رفت. سرعتش ز  ادهیپ  نیاز ماش سپس
 از آنها داد زد یکی نگهبان ها به او جلب شد.  شد توجه ک ی. از دور که نزددی چرخی لختش در هوا م

 ؟ یدار  کاری! چسایتو! سرجات وا یه -

 بلند گفت  یو با صدا ستادیصاف ا یهست

 اومده! وشیصحبت کنم! بهش بگو دختر دار ومرثیاومدم با ک  -

. نگهبان آمد تا او را بگردند که کردیاش منظاره  نیمعطل بود و ماهان از داخل ماش یاقهیدق چند
را پنهان کند به او نشان داد. در عمارت را باز   یاکه ممکن بود اسلحه یی نگذاشت و خودش تمام جاها
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عمارت   یورود  ررا درست کرده بودند که به د ییوارد شد. درختان کاج و سرو، راهرو  یکردند و هست
و او وارد   رفتندی راهش کنار م یاز جلو یک ی ی کیو وارد شد. نگهبانان  دیکش  یق ی. نفس عمدیرسیم

قدم  ی. صدا کردندی بزرگ، همه جا را روشن م یعمارت شد. بزرگ بود پر از زرق وبرق بود. لوسترها
و قد  دهینگاه کرد. اندام ورز آمدی که به طرفش م یبرگشت و به مرد  یها آمد. هستاز پله  ییها
د. مرد از باال  چشم بو یتو یداشت، حساب  ییطال اش، که طرح یاداشت. روبدوشامبر قهوه یبلند

 را باز کرد گفت   شیدست ها

متاسفم! بدبختانه نتونستم تو مراسمش شرکت   یلی! بابت مرگ پدرت خنجاستیا یک  نیبه به بب  -
 .گمیم تی االن به خودت تسل یکنم ول

 ممنون! -

را از نظر گذراند و فک   اشیجو گندم یپروفسور  یهاش یمرد نگاه کرد. ر نیبه ا  تی با جد یهست
.  کردیرا القا م  یرنگ که به شدت حس بد  یخیو چشمان  یگوشت  ین یاش را نگاه کرد. ب ی لیمستط

 . ندیاشاره کرد که بنش ینشست و به هست اشی سلطنت یهامبل  یرو  ومرثیک

 ! سهیمهمون سرپا وا سیدخترجون! خوب ن نیبش -

 گفت  توجهی ب یهست

 !میاومدم حرف بزن -

 را نگاه کرد. یهست  یابرو باال انداخت و از سر تا پا ومرثیک

کردن  میتو قا  یکه هفت سال تموم پنهونش کرد نه؟ پدرت تبحر خاص یهست  یپس تو اون دختر  -
همراه با فروغ   کردمی! فک می ازنده  دونستمینم شی سه سال پ نیزن و دخترا داره! من که تا هم

 !یمرد

 د یغر یعصب  یهست

 !اریاسم مامان منو ن -

 روشن کرد.  یگار یزد و س یپوزخند ومرثیک
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 چند سالته بچه؟  -

 بگم!  نمیبی نم یاز ین -

و   یجوگندم یداشت. موها  یاندام الغر اما قد بلند آمد  نییها پااز پله  گری د یلحظه، مرد نیا در
 یبه هست ومرث ی. کستادیا ومرثی مبل کنار ک یبزرگتر بود. باال  ومرثیاز ک  یچندسال دیصورت الغر. شا

 اشاره کرد و گفت 

 . امرزهیخداب  وشیخانم جوان دختر  دار نیاژدر؟ ا یبن یم -

 نگاه کرد  یبه چشمان هست سپس

 جرعتا...  نیآروم بود، پدرت هم از ا  یلیمادرت خ ؟یجسور  نقدریکه ا یرفت  یتو به ک -

 ! صد دفعه گفتم در مورد خانواده من صحبت نکن -

در مورد مادرش   ومرثیک دادی اجازه نم رتشیاما غ شناسدیاز کجا مادرش را م ومرثیک دانستینم
 صحبت کند. 

را شگفت زده کرد و باعث شد چند نگهبان وارد عمارت شوند.   ومرثیک ، یداد بلند هست یصدا
 به نگهبانان اشاره کرد که آرام باشند. سپس گفت   ومرثیک

 ؟ یحرف بزن  یدر مورد چ یخوایم -

 لبانش را تر کرد  یهست

 ! ؟یدونیتو نم یعنی -

 ادامه داد یبا اخم به او نگاه کرد. هست  ومرثیک

 ! کنهی م کاری من دست تو چ یچک بابا دونمینم  یسه تا چک برگشت خورده! و من هنوز حت  -

 د یخند  ومرثیک

 برو از خودش بپرس! یخوایم -
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اش  . خندهکردی و خشم به او نگاه م  تیاما با جد ی. هستدیاش خندمزه  یهم قاه قاه به حرف ب  بعد
 که تمام شد گفت 

 !یهست  ینه خوشم اومد! دختر زرنگ -

 بلند گفت  یبا صدا یهست

 که نظرتو در مورد خودم بشنوم! ومدمین -

 آتش زد و گفت  یگار یس  ومرثیک

برات انجام بدم!..  یکار  تونمیمن و پدرت بوده و من نم  نیب  یز یچ هی نایدخترجون چک و پول و ا -
 بود؟ یاسمت چ  یراست

 گفت  شخندیدرنگ کرد و با ن یالحظه  یهست

 صدام کن!  س یاوت -

 را باال انداخت و گفت  شی ابرو یتا ک ی ومرثیک

 !س؟یاوت -

با شدت   یآمد و بعد از آن در ورود اطیاز داخل ح یو داد دختر  غی ج یخواست ادامه بدهد صدا تا
 باز شد. نگهبان با هول و وال گفت 

 ... میکه بهشون دست نزن میقربان خودشون با زور اومدن ماهم دستور داشت -

شت به دختر نگاه  با تعجب برگ یدستش را باال برد و به نگهبان اشاره زد تا سکوت کند. هست اژدر
بنفش رنگ اطراف   یابود و حاله  شانیروشنش پر یداشت. موها  یدیکرد. تپل بود و پوست سف

 گفت  غیخش دار و با ج یآمده بود. دختر با صدا دیپد هی چشمش، که بر اثر گر

خواستم! همه  یز یچ هیبار از اول عمرم تا االن ازت  هیبهم؟  یمن دخترتم! کم ظلم کرد یعوض -
 برات! ستین یز یاون پول که چ ؟یفهمیچرا نم  رهی می! خالم داره مس؟یبس ن یازم گرفت زمویچ

 به دختر نگاه کرد. سپس به نگهبان اشاره کرد و گفت  حسی ب  ومرثیک



 س یاوت

418 
 

 !رونیرو مخمه! بندازش ب  غشیج یصدا -

دوباره   ومرثیبعد، فضا دوبارا آرام بود. ک یق یانداختند و دقا رونیب  ردکیکه م یو داد  غیرا با ج دخترک
 نگاه کرد و گفت  یبه هست

برام جالب    دنتی! دکنهیبزرگ م  ری شماده هیداره دخترشو، مثل  وشیبودم که دار دهیشن  فشوی تعر -
 ! ری! نه ماده شکشهیکه چنگال م یهست یاگربه یبچه هیبازم تو   یبود ول

را خوشحال    ومرثی بودنش، ک  یبود عصب   دهیفهم یزد. هست یحرص درار به هست  یهم لبخند بعد
  بهیغر کیکه  یچه برسد به هست  کردیبه دختر خودش هم رحم نم  یآدم کفتار صفت حت  نی! اکندیم

 را سست کند.  یکرد هست یسع  ومرثیبود! ک

 !بهی ! عج؟ی ترس ینم ،یمن و آدمام نیب  نجا،یاالن که ا -

 زد و گفت  یشخندین یهست

 ! ترسهیکفتار نم گله هی نیاز بودن ب ریماده ش هی -

 داشت بروزش ندهد گفت  یکه سع یجا خورد و با خشم  ومرثیک

 نشه! دایجنازتم پ  یکه حت یجور  هیاالن بکشمت   نیهم تونمیبچه! م  زیزبون نر -

کاش   یگی م یمون یشبا پ یروز  هی  خورمیانجام بده چون قسم م یکه دوس دار  یپس بکش! هرکار  -
 ! یاالن منو کشته بود

انجام   لی دخترجوان، پتانس نیا  دانستی. و در ذهنش مکردی نگاه م یبه هست یخنث  یبا چهره اژدر
برگشت تا از   یبود. هست  ومرثیو ک یهست یهانگاه انی م یجنگ یااز کارها را دارد. چند لحظه  یلیخ

 کرد  شیصدا ومرثیآنجا برود. چند قدم که رفته بود، ک

 ؟ یخواستیم یز ی! چوشیدختر  دار یآها -

 برگشت و گفت  یهست

 !شی شنویم یلیخ گهیباشه! چون د ادتیرو  س یصدا نکن! اوت   وشیمنو به اسم دختر دار گهید -
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  یجلو رون،یبودند. ب  ستادهیآرام ازد و از سالن خارج شد. نگهبانان هم به دستور اژدر  یچشمک  سپس
دلش   یبه کارش نداشتند. هست ی. نگهبانان هم کار کردی م هیدر افتاده بود و گر یدر دخترک تپل جلو

 دختر سوخت. کنارش نشست و گفت  یبرا

 !ای نداره. با من ب یادهیبودنت فا  نجایدختر! جمع کن خودتو ا یه -

 خالم... خالم.. -

 . کنمیمن کمکت م میبر  ایآروم باش دختر! ب شیه -

متعجب و  آمد،ی خوب بنظر م  نقدریکه ا یهست دن یبه ماهان اشاره کرد. ماهان که با د سپس
گارد گرفتند که  عیرا روشن کرد و به طرف عمارت رفت. نگهبانان سر نیماش عیخوشحال بود سر

 شد. ادهیپ  نیشبا آنها ندارد. ماهان از ما یاشاره کرد که او کار  یهست

 تو؟  یکن ی م کاریچ یدار  -

 بشه! حال نداره اصال.  نی! کمک کن سوار ماش یچ یه -

 کردند و سپس به طرف خانه رفتند.  نیبه کمک هم دختر را سوار ماش یو هست ماهان

کنارش بود و   سایرا دورش انداخته بودند و مل یینشسته بود. پتو نهیشوم  یمبل جلو یرو نی نازن
گرم از   ریش وان یل  کی. باران با کردی بار سکسکه م کی یا چند لحظه  نیرا گرفته بود. نازن   شیدست ها

را   رشی ش نی کمک کرد که نازن سایداد. مل نیرا با لبخند به دست نازن  ریآشپزخانه خارج شد و ش
 . کردی صحبت م   یبنوشد. از آن طرف فرحناز با ماهان و هست 

. اصال  نجایا  نیآورد نیدخترطفل معصومم گرفت نیدست ا نیاومد هوی ن؟یکجا رفت نیگیم آخه چرا ن -
 ه؟یدختره ک نیا نیگیهم نم

 گفت  یهست

 !ن یاومده هم شیبراش پ یمشکل هیماهانه.  هی میقد یاز دوستا ن یخاله جان! گفتم که؛ نازن -

 ینشست و شروع به خواندن قرآن کرد. برا یمبل ینگفت و رو یز یگرچه باور نکرده بود، اما چ فرحناز
 آرامش شوهرخواهرش... .
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نشستند و منتظر ماندند تا او   نی کنار نازن  یرا تنها گذاشتند. ماهان و هست نی نازن ساهمیو مل  باران
 بغض دارش گفت  یبا صدا  نیصحبت کند. نازن

دوسالم بوده  یوقتنبودم. اون اصال منو دوس نداشت.    ششیپ چوقتیه ی پدر منه! ول  ومرثیک -
 نهیعمل بشه! من هز یفور  دی با  مارستانی! االن خالم بخالم بزرگ شدم  شی و من پ  رهی میمامانم م

 . ...یدیکه شما خودت د  ومرثیک شی عملشو ندارم! مجبور شدم برم پ

 گفت  یهست

 آروم باش! زمیباشه عز -

 با بغض گفت  نی نازن

 هنوز جوابمو نداده!   یزدم ول لی میبه پسرخالم ا -

 . دیاش بگودر مورد پسرخاله شتریب  نیابرو باال انداخت تا نازن ماهان

قطع   رانویبا ا شی ارتباط یهااز راه  یلینکنه خ  داشیپ ومرثیک  نکهیا یبرا  ای! تازگکنهیم  یزندگ کای آمر -
 که...  لیمیکرده. فقط ا

اش بلند شد و کنار خاله  ی. هستکردی م را صدا یها را به سمتش جلب کرد. هستفرحناز توجه  یصدا
 و گفت  دی کش  یبه صورت هست  ی. فرحناز دستنشست 

 ! یشیم تی! همش اذیر ی باباتو بگ یعزا  یتونینم  یکه حت ره ی خاله برات بم  یاله -

 کنم اخه!  کاری من چ یخدانکنه خاله تو نباش  -

 گفت  فرحناز

  نیحسابو مسدود کنن و ا خوانیچکا برگشت خورده. م  گف یم دمینه؟ از ماهان شن  یپول الزم یل یخ -
 حرفا. 

 کرد  ن یبه نازن  ینگاه مین یهست

 آره پول الزمم.  -
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 ماهان و باران را صدا کرد.  فرحناز

 گفت  ستادندیآنها کنارش ا یوقت

ملک بزرگو زد به اسم ماهان و باران! اون ملک ارث   هی ن،ی بعد از فوت حس  کمی امرزیبابات خداب  -
 الزمه اونو بفروش!  یلیاگه خ خودته.

 آمده باشد گفت  ادشیکه انگار تازه  ماهان

 ! میپاس کن میتون یچکشو م دونهی میبزرگه! نصفشم بفروش ی لیاونجا! خ یتو تاحاال نرفت یآره! هست -

 آرام گفت  یهست

 ...؟نینازن  یخرج عمل خاله  -

 د یهوف کش ماهان

 ما االن خودمون... -

 حرفش را خورد! گفت   یاخم هست با

 برا فروش!   ذارمشی م یامالک زنمی زنگ م -

 تا آخر هفته عمل بشه! دیبا تایزود باش خالش نها -

  قایهم جور شد. دق نینازن یاز چک هارا پاس کردند و خرج عمل خاله  یکیسه روز پول جور شد.  یط
شرمنده    نی درهم که نازننکند. چق ییمانده بود تا احساس تنها نینازن  شیپ  یعمل بود. هست نیح

. با  کردیگوش نم ی. اما هستستمین یو من راض یاتو تازه پدرت را از دست داده گفتیشده بود. م
آورده بود تا   رونیرا ب  نینشسته بود. به زور نازن  مارستانی ب اطی زرد ح مکتی ن  یرو  اهشیلباس س

 یاقهیچند دق  یتماس به سرعت بلند شده بود و هست کی با  نیبه سرش بخورد. اما نازن  ییهوا
. شلوار  دیرا د یاچرم مردانه  یهاکفش  یبود که مرد نی. نگاهش به زم دیکشیکه انتظارش را م  شدیم

پرپشت و   یهاکه مژه یرنگ یاو چشمان قهوه ییلخت خرما ی. موهایابلند سرمه یو پالتو یمشک
 هم داشت.  ییبایز  یلیخ یا داشت. مردجوان صحبت کرد که صد یبلند

 خانوم؟! یسالم! هست -
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 از فکر کردن گفت  یناش  یز یبلند شد و با اخم ر یهست

 .دیی خودم هستم بفرما  -

 جوان دستش را جلو آورد و گفت  مرد

 . نینازن ی! پسرخاله دمیمن ام -

 گفت  دیپسر فرنگ رفته دقت کرد. ام نیبه ا شتری قرار داد و ب دیدستش را در دست ام یهست

شده   یاالن هرچ نیهم هانهیجبران کنم. در مورد هز یچجور  دونمیممنونم از لطفتون واقعا نم یل یخ -
 باالتره.  یلیخ  تونیارزش کار انسان یول  کنمیتقبل م 

 لبخند زد  یهست

 حال مادرتون خوب بشه. یبه زود  دوارمیدوست منه! ام  نی! نازنهینه چه حرف -

 گفت  دیام

 کشه؟ یطول م یتا ک  -

 هست.  ییعمل طوالن  -

 دیداد. ام  حی توض شانیدر مورد عمل برا یکم ی. هستنشستند  مکتین یهم آمد و هر سه رو نی نازن
 گفت 

 .نیدار یی باال یل یاطالعات خ -

 هستم. یپزشک  یدانشجو -

خاطر مادرش اورا از   نیکه با او باشد به هم خواهدی م ومرثیگفت ک  دیگفت و گو کردند. ام یکم
که  یز یچ  نی. اما مهمترشودیهم م شیعمو ومرثیگفت که ک نیبرده است. همچن  کای به آمر  یکودک

که   زرا نیاتفاقات شود! و ا نیداشته است تا منجر به ا یبا زهره دشمن   ومرثیبود که چرا ک  نینگفت، ا
دختر فروغ است و بعدها که  ی هست دانستینم دیبته امبوده، پنهان ماند. ال   ومرثیفروغ، همسر ک 

آنها به وجود   نیب  یرفاقت قیعم  ینگفت. و البته رابطه  یز ی مادرش، بازهم چ یهیبنا به توص   د،یفهم
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  یر ی بود که به شکل گ یاز افراد د یدر شرکت سپهرگستر مشغول به کار شدند و ام نیو نازن دیآمد. ام
که به   یمدارک نیآمد، همچن  شی که پ  یکرد. اما دست سرنوشت و تصادف یانی کمک شا س،یباند اوت 
 ینهی . از آنجا کآورده است  ن یبال را بر سر نازن نیا یبر آن بود که هست یهمه حاک د،یرس دیدست ام

ذهنش، به جرم     ادگاهرا در د یمنطق شد که هست یآنقدر ب   یبه دل گرفت و حت یاز هست ی قیعم
 حکوم کرد! دختر  فروغ بودن، م

 *** 

.  کردیبود، نگاه م تابیب نشسته بود و به مهراد که در آغوش فاطمه  اشیپدر  یمبل خانه یرو  کلیما
کاوه   ا،یچشمان تب دار ثر رضا،یعل یلبخند خسته  ؛یمهر  سیاما به او بود. مثال نگاه خ هیحواس بق 

 دی. شاداشتند مهراد را آرام کنند  ی. ماهان کنار فاطمه نشسته بود و سعدیدزدیچشمانش را م یکه ه
گفت و بلند   یاشجاع شود! فاطمه با اجازه ییبازهم دلش هوا کل،یما دنیفاطمه با د دیترسیماهان م

  قایمبل دق ی. کارن از کنار پدرش بلند شد و روکردیم یقرار ی ب یل یخ دایشد تا مهراد را بچرخاند. جد
  کلیهم به آشپزخانه رفتند. ما ا یو ثر یفضا را گرم تر کند. مهر  یکم  خواستی نشست. م  کلی ما کنار

اش نبود و فاطمه و کارن ازدواج کرده  ییداآورد. اکنون زن ادیها را به خاطرات خوش چهارشنبه
 ،شدیپرونده نم نیاگر وارد ا دی. شاملوس هم به جمعشان اضافه شده بود یجفت بچه کیبودند. 
او با فاطمه ازدواج  دی. اصال شاشدیآشنا نم  اهانبا م  چوقتیفاطمه ه کرد؛ی زود ازدواج نم  نقدریکارن ا

گفت.   مارستانیب یبحث را باز کرد و در مورد پروژه  رضایگذشته بود. عل  زی! به هرحال همه چکردیم
قرارداد بسته بود. خوشبختانه زود بحث باز   رضایآن با شرکت سپهرگستر و عل  یبرا  کلیکه ما یاپروژه 

را در آغوش پدرش گذاشت و   نی مبل مقابل کارن بلند شد و دلو یاز رو سایکه گذشت، مل یشد. کم
مردانه که از بحثشان هم  یها کمک کند؛ البته که بودن در جمعخودش به آشپزخانه رفت تا به خانم 

و دوست و    بای ز شهیمثل هم اشی آب ییبا لباس کاموا  نیجالب نبود. دلو شی برا آمدی خوشش نم
آرنجش گذاشت و خودش مشغول حرف زدن با   یجلو  یدر گود را نیشده بود. کارن دلو یداشتن

 گفت  ینی ریبود، به ش کلی که سرش به طرف ما نیپدرش شد. دلو

..مو..عمو!  -  ع 

  یدلش ضعف رفت! بازو قتایباشد. اما حق  تفاوتیب ی رسعادت کرده بود نسبت به الفاظ فا  کلیما
گذاشت. توجه   کلی ما یبازو یتتوها یدستش را بلند کرد و رو نیبود. دلو نیصورت دلو یجلو  کلیما
 و دوباره گفت  دیخند نیزد و با دوق نگاهش کرد. دلو  نیبه دلو یبه او جلب شد. لبخند  کلیما
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 عمو!  -

  یبود. اگر شجاع بود، قطعا همباز  کلیبا ما یبرگشت و به دخترکش نگاه کرد که مشغول باز  کارن
 ینگاه کرد و وقت  کلیبرود. کارن به ما کلی دست بلند کرد تا به بغل ما نی! دلوشدیهم م نیدلو
  از سایبعد زنگ خانه به صدا در آمد. مل یرا در آغوشش گذاشت. کم   نیاوهم مشتاق است، دلو دیفهم

 آشپزخانه خارج شد و بعد از باز کردن در گفت 

 !مهی آج -

رنگش بود   ی در تضاد با شال خوشرنگ کالباس اش،ی وارد خانه شد. مانتو بلند مشک  یبعد هست یکم
لباس گرم   اش،ی شگیبود. و طبق عادت هم  ختهیر اشی شان یرا در پ  اشی حالت دار مشک یو موها
نشست.   کلی ما یمبل کنار  یرا بغل کرد. سپس رو سای کرد و مل  یبود. سالم و احوال پرس  دهینپوش
 بود.   شیروروبه  هانما

 فاطمه کجاست؟  -

 .کردی م هیگر یلیرفت مهرادو بچرخونه. خ -

 ...شش ی. بذا برم پیآخ -

 .ادی! االن منیبش  خوادینه نم -

خودش را به    کل،ی در آغوش ما  نیدلومردان گوش سپرد.  یهانگفت و به حرف  یز یچ گرید یهست
 گفت  جانی کرد و با ه لیمتما  کلیسمت چپ ما

 هاله! هاله! -

رد و بدل   نشانیب  یحرف یکه او آمده بود به جز سالم و احوال پرس ینگاه کرد. از وقت یبه هست  کلیما
 گفت  کلینشده بود. ما

 ! شتیپ  ادیب  خوادیفکر کنم م -
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جا گرفت و مشغول  یدر آغوش هست عیسر نیداد. دلو یرا بلند کرد و به دست هست  نیدلو سپس
شد و گرم حرف زدن شدند،   تری م یصم  یکه جمع کم  ی شد. زمان  اشی مشک ی ابا دستبند مهره  یباز 

 گفت  کلیآرام به ما یبا صدا یهست

... گهید یدونیمنو مخب شغل  یرفتم. ول  خبری ب  نکهیبهت بدهکارم! بخاطر ا یمعذرت خواه هیمن  -
 . دیببخش

 گفت  طنت ی ابرو باال انداخت و با ش  کلیما

 !یتهرانو نشونم بد ای! رونی ب  یمنو شام ببر  یتون یدر عوض م -

 را از شالش جدا کرد و گفت  نیدست دلو یهست

 !؟یندار  ی فکر کنم فردا عصر بتونم. تو مشکل یشلوغه واقعا! ول  یلیخ  مارستانی ب  یخب من سرم تو -

 زد و گفت  یلبخند بزرگ کلیما

 ...یز یچ هی ی ! راستهیعال  یل ینه خ -

 جا کرد و گفت بهرا در آغوشش جا  نیدلو یهست

 ؟ یچ -

 آورد  نیی را پا  شیصدا  کلیما

 ! کننیبهم نگاه م یجور  هیهمه  کنمی احساس م یدون یم -

  ی. مهر کردندی و کاوه با کارن و ماهان صحبت م رضاینگاه کرد. علسرش را برگرداند و به جمع   یهست
برگشت و به   ی. هستکردندیمهراد صحبت م یها  یتابیهم داشتند با فاطمه در مورد ب  سای و مل ایثر
 گفت  کلیما

 اصال!  کنهی نگاهت نم یاالن که کس -

 گفت  کلیما

 ! شناسنمیانگار م کننی بهم نگاه م یجور  هی کنمیخب... احساس م  یول  دونمیم -
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 زد و گفت  یتلخند یهست

 در موردش بهت گفته بود نه؟ دمی! امستین نمونیکه ب یاز هست  یکی هیگفته بودم تو شب  -

 آره! خب؟  -

 تر کرد و آرام گفت  کینزد کلیخودش را به ما  یهست

 !رضاستی خب اون شخص، پسر  عموعل -

 گفت  یناراحت شد. هست  یمتعجب و البته کم کلیما

 اونه!  ؟یبنیرو م نهیشوم یاون قاب عکس باال -

 یعکس را گرفته بود خوب به خاطر داشت. لبخند  نیکه ا یبه عکس نگاه کرد. زمان  یکم کلیما
. فاطمه همانطور که بلند  دیزنگ به گوش رس یزمان دوباره صدا نینگفت. در ا یز ی کوچک زد و چ

 گفت  شدیم

 .کنمی من باز م -

 را باز کرد و گفت  در

 . نانیا میشم -

بود. در خانه باز    یحال بازهم کامال معمول نیشود. با ا  جانزدهیه کل یباعث شد ما  مینام شم آوردن
  سایو مل ،فاطمه یرا پرت کرد. ماهان و کارن به همراه هست کلیسالم حسام، حواس ما یشد و صدا

 به آنها انداخت و ناخودآگاه بلند شد. حسام تند تند گفت  ینگاه  کلی بلند شدند. ما

 ! نی! شرمنده نکندییبفرما   دییبفرما -

تر شده بود. بعد نگاهش را به خواهرش   دیسف  شیبه حسام نگاه کرد. شکم آورده بود و موها  کلیما
  ییبایز یروشن شده بود. لباس کالباس شی. رنگ موهاکردی نگاه م کلی مات و مبهوت به ما میداد. شم

. بوددر آغوش داشت، نگاه کرد. حدودا سه ساله  میکه شم یابه پسربچه  کلیبه تن داشت. ما  زین
  میاز رنگ داشت. پس شم یشده بود نگاه کرد. دستانش اثر  که دور پسرحلقه  میسپس به دستان شم 
گذاشت.   نیزم  یرو کردید و کودکش را که تقال مبرق ز میبود. چشمان شم میهنوزهم همان شم
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بلند  ینشست. پسربچه با صدا ش یهم سرجا کلیاتفاقات در چند لحظه رقم خورد. ما نیا یهمه
و هم پسربچه را   نیمجبور بود هم دلو یانداخت. هست ی داد و با دو خودش را در آغوش هست مسال

 د گفت نشسته بو کلی مبل مقابل ما یکه رو  مینگه دارد. شم

 ! گهی نکن د تی شجاع اذ -

  یشجاع بود! همان فرزند م،یچند لحظه شوکه شد. بعد به پسرک نگاه کرد. اسم فرزند شم یبرا  کلیما
داد. کارن   هیکوچک را به آنها هد یفرشته نیپزشک و قرص و دارو بودند تا خدا ا  ریکه مدت ها درگ

  کیعنوان شر بهرا  کلیکرد و بعد ما یو حسام را معرف  می بلند شم ینشسته بود با صدا کلی که کنار ما
... . شجاع  کوچک دنشیاما د دانستیم کلیاز قبل در مورد ما میپدرش. البته که صد در صد شم 

نگران شجاع.   گریبود و از طرف د ن یطرف نگران دلو کیهم از   یرا بغل کرده بود. هست  یمحکم هست
 گفت  کلیبه ما

 !نی زم خورهیاالن م ؟یر یرو بگ  یلطفا دل شهیم -

پسرک شد.   خیچند لحظه، م یکه نگاهش برا ردی را بگ نی شد تا دلو لیمتما یبه سمت هست   کلیما
را بغل کرد   نیداشت! دلو اشییبه دا  یبی پرپشت روشنش، شباهت عج یرنگ و موها  یچشمان آب

  کلیما دیرا در آغوش کارن گذاشت. حسام که د نیبه سرعت دلو کلیدر آمد و ما غشیج عیکه سر
 د یروان پرس یسیبه انگل کند،ی م یبگی چقدر غر

 ن؟ی فهمی م یچقدر فارس -

 گفت  فشیالعاده ضعفوق  یبا فارس  کلیما

 خوب صحبت کنم!  تونم یحدود پنجاه درصد بفهمم. اما نم دیشا -

 ن؟ یگرفت  ادیرو از قبل  یزد. فارس کل یما نیریش یبه لهجه یلبخند حسام

 صحبت کرد   ی سیانگل نباریا کلیما

 گرفتم. ادی  ییزایچ هیو از اون  هی ران یپدرم ا ام.  ییکایآمر-یرانیا یمن دو رگه -

. البته جوان تر ها متوجه هم ترجمه کرد  هیبق  یگفته بود برا کلیرا ما ابرو باال انداخت و آنچه  حسام
 د یبا تعجب پرس  ایشده بودند. ثر
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 االن مسلمونه؟!  یعنی -

 جواب داد  کلی. مادیپرس   کلیسوال را از ما نیدوباره هم حسام

 پدر و مادرم مسلمونن!  ی. ولستمینه من مسلمون ن -

شام   دنی کش یبلند شد و گفت که برا یدر موردش بدانند. اما مهر  شتریهم کنجکاو بودند که ب هیبق
 یهم به دنبالش رفتند. فاطمه هم بلند شد که برود اما همان لحظه صدا سایو مل میشم  ا،ی . ثررودیم
 گفت  یباال آمد. مهر  یمهراد از طبقه یهیگر

 .میدیخودمون انجام م ست ین یعمه تو برو به بچت برس! کار خاص  -

 یاز یهستند و ن یگفت که خودشان کاف  یبگذارد اما مهر   نیزم یهم شجاع را بغل کرد که رو یهست
 .کردی م  فیرا تعر یز ی چ یهست یبلند برا ی. شجاع داشت با صداست ین  یبه کمک هست

 دعبام کرد!  یبرآشتم قرمز کردم! مامان  ی... من رنگ ماماندیخاله...خاله! بابا خرگوش خر -

 که!  یکن تشیاذ دی آخه پسر خوب خرگوش گناه داره! نبا ؟یخرگوشتو رنگ کرد  یرفت -

  سیو اورا خ دیبوسی را م یهست یهم محکم لپ ها یگاه زدی م  غیج  جانی گاه از شدت ه شجاع
 گفت  رضای! علکردیم

 پسرم! نمتی بب  ایباباجون! ب شی پ ای شجاع! ب -

 و گفت  دیخند  رضایادامه داد. عل یاش با هست یبه پدربزرگش نکرد و به باز   یاما توجه شجاع

 ما!  شیپ ادینمبچه  نیخانوم باشه ا یکه هست یتا وقت  -

که  ییجا  قایبه کنار دستش، دق  کلی و شجاع رفت. ما یو نگاهشان به طرف هست دندیخند همه
از ته دلش! کامال مشخص بود که از  یهانگاه کرد. به خنده  کرد،ی م یگوش یباز  ،یشجاع در بغل هست

جان! نکن! تو مثل من  یینکن دا دیبگو خواستیدارد. م ینسبت به هست یچه عشق  ،یبچگ نیهم
چنان   یلحظه حس نفرتش نسبت به هست  کی! در یخو  طانی ش  یفرشته رو  نینبند به ا لنباش؛ د
مثل   توانستیرازش را بفهمد! اگر او اکنون نم یانداخت که مبادا هست ریکه سرش را ز دیزبانه کش

لحظه  کید که احساساتش بو ری بود. درگ یهست ری در جمع گرم خانواده اش باشد، تقص شهیهم
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  شیپاها  یشجاع را گرفت. سر شجاع رو عیبخورد! سر نی از پشت زم خواهدی متوجه شد شجاع م
از   یهم نفس یخنده زد! هست ری بلند ز یبود! اول چند لحظه به هم نگاه کردند و بعد شجاع با صدا

 گفت  کردی همانطور که به شجاع نگاه م کلی . مادیکش  یسر آسودگ

 منه!  یهای به بچگ هیشب یل یخ -

 به شجاع کوچولو لبخند زد  یهست

 ! شهییبه دا هیشب شتریب  یل یخ -

دادند.  حی توض  کلی ما یبرا یرانیو فرهنگ ا یرانیا یدر مورد غذاها یهمه کل بود.  یقورمه سبز  شام
. اوهم داندی نم رانیاز ا یادیز  زی است، چ یران یپدرش ا نکهیهمه سوال بود که چرا با وجود ا یبرا

. آخرشب  ستکرده ا یزندگ اشی با مادربزرگ مادر  ینداشته و از نوجوان یعالقه ا چوقتی گفت که ه
شرکت کند که گفت اگر توانست حتما! موقع بدرقه همه  شانیهای همانیهم از او خواستند بازهم در م

  نیسقف ماش یدستش را رو ی شد و البته هست نشی سوار ماش  کلیجمع شدند. ما اطیدر ح  یجلو
 اهنگرفتن با او هم رونیب یگفت فردا ظهر برا کلی کمک راننده به ما یگذاشت و از طرف صندل

! دیاشک د سیهمه را خ یچشم ها بای برگشت، تقر یرا به نظاره نشست و وقت  نی. رفتن ماشکندیم
داغ   یوادهخان  نیا یبرا یاش به شجاع، هم درد و هم درمانچهره  بیبا شباهت عج  ،یپسر خارج نیا
 بود... . دهید

 *** 

  یبلند زرشک یرا کامال باال جمع کرده بود و روسر  شی چک کرد. موها نهیاش را در آ چهره  یهست
اش را چک   یکرده بود. دوباره روسر  جادی ا ییبایز یهارمون  اشی زرشک  یاقلوه یرنگش، با لب ها
  دیپوشیم  شهیبود که نازگل هم ی هم از آن مدل یروسر  نینداشت و ا یروسر  دن یکرد. عادت به پوش 

هم   کلیمتوجه شد ما کردی خودش را چک م نهیخودش بود. همزمان که از داخل آ هیهم هد نیو ا
 را باز کرد و کنارش نشست.  ن یدر ماش  کلی. ماشودی م کینزد نیبه ماش

 !خوامی شد معذرت م رید دیسالم! ببخش  -

 .کنمی اهش ممنتظر نبودم. خو ی لیسالم! نه خ -
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  یبود و پالتو  دهیپوش یدیسف  شرتی و ت  نیشلوار ج  کلیرا روشن کرد و به راه افتاد. ما  نیماش یهست
روشنش را کوتاه کرده بود و   یاقهوه  یبود را به تن داشت. موها شیکه تا زانوها یرنگ  یخاکستر 

  ی. سکوت کرده بودند و صداکردیرا جلب م  یبود. عطر سردش، توجه هست شی صورتش بدون ته ر
 ی. هستدیشجاع رس کیبه موز  یو به طور اتفاق دیانداز بود. آهنگ چرخ نیطن  نیدر ماش یقیموس

  کلی فرمان گذاشت. ما یراه منصرف شد و دوباره دستش را رو انی دست برد که آن را عوض کند اما م
  شیس گذشته ها اکنون آراپخته تر شده بود. برعک یهست ینگاه کرد. چهره  یخجالت به هست یب
چشمانش را   ی  بود و مشک دهی کش بایز  یخط چشم ،ی . هستدیپوش یدخترانه م یو لباس ها کردیم

 خودش گوش سپرد.  یگذشته یبه صدا  کلی. مادادینشان م یوحش

 یستادیا می"تورا از دست دادم تو پا

 ی داد صیغلط تشخ یدیآنکه د نبودم

 چون من یا وانهیکن از د یدور 

 وانهیراه است د   نیبهتر نیا

 وانهیماه است د کیمهتاب  یآسمان من فقط جا  در

  مانمیپش گفتمیهرچه م از

 شانمیپر ت یموها مانند

 دانمی خودم هم خوب م اما

 وانهی راه است د  نیآخر نیا

 ی دیبا نا ام ی از دور ول بوسمی م تورا

 "یدیچه د یعشق به جز دور  نیاز ا یحق دار  تو

 د یپرس کلیما

 منو؟  یبر ی ! کجا ممیشی از شهر خارج م میدار -
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 نگاه کرد و گفت  کلیبه ما یرچشم یز یهست

 که!  برمتینم یبد ی! جایفهمیم -

داشت به محل آموزش   ی. هست شناختیرا خوب م ری مس نیشد. ا  رهیخ  ش یبه روبه رو  کلیما
زنگ در   ی. هست ستادندیا یو آهندر بزرگ  ی. همان ملک بزرگ خارج از شهر. جلورفتی م شیروهاین

اول که وارد  نیزودتر وارد بشود. هم کلی اشاره کرد که ما یبعد در باز شد. هست یرا فشرد و لحظات 
 گفت  کل ی به ما یشدند هست

 نه؟ یکه بلد یموتورسوار  -

 قرار داشتند اشاره کرد. یاکه گوشه کلتی به چند موتورس یبا تعجب سرش را تکان داد. هست  کلیما

 م؟ یبا موتور بر ادهیز  ونرمیمس -

و منتظر   دیاز آنها کش یکی یها رفت و دستش را رو   کلتی از موتور س یکیبه طرف   خودشسپس 
 هم پشت سرش نشست. یسوار موتور شد و آن را روشن کرد. هست کلیماند. ما کلیما

 !نی زم یخور ی م  ریخودتو سفت بگ -

 . راحتم!ستین  ینه مشکل -

 ت کرد و گفت با سرعت شروع به حرک   کلیما

 االن کجا برم؟  -

 باال گرفت و اشاره کرد  کلی پهن ما یهاسرش را شانه یهست

 اونجا هست؛ برو اونطرف.  یسوارکار  نیاون زم -

  دیکشیم ش یها الی. دست به کردی شبرنگ را نوازش م  یشان یبود و پ ستادهیپشت حصارها ا یهست
 شد و گفت  کینزد یاسب شده بود. به هست نیا ییبایهم محو ز کلی . مادیخندیو م

 نوازشش کنم؟  تونمیم -

 آره حتما! -
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  یقرار داد. کم یبه دست هست کینزد ییشبرنگ، جا  یشانیپ یدستش را آرام بلند کرد و رو کلیما
با   کلیکه در دست داشت، به شبرنگ غذا داد. ما یج ی با چند هو یشبرنگ را نوازش کرد و هست

 لبخند گفت 

زد. شبرنگ   ه یبه حصار ها تک ی. هستکردمی م یسوارکار   یل یخ میاسب داشت. نوجوون  هیگم مادربزر  -
 بود. ستادهیهنوز همانجا ا

 ! ؟یچرا با پدرت مشکل داشت ینگفت -

 گفت  کردیشبرنگ را نوازش م یها ال یهمانطور که  کلیما

پسر مسلمان   هیقاعدتا توقع داشتن که منم  کنن،یو ازدواج م شهیمادرم مسلمان م  نکهیخب بعد از ا -
تو چارچوب اسالم باشم!   تونستمیبودم و نم  طونی ش یل یمن خ ،یدون یخب م ی خوب باشم. ول   یلیخ

مادر   نکهیاو بخاطر  هیحیمس هیاون  با مادربزرگم خوب بود.   یی! آشناکردمیم یزندگ کای خصوصا که آمر
 ! کنهی احساس گناه م یلی اسالم آورده خ

 و گفت  دیلحظه بلند خند  نیا در

 بسازه تا مثال گناه مادرمو بشورم!  شیکش  هیاز من  خواستیم -

اش خنده کلیما یهم از خنده ها ی. هست دیچک یکه از گوشه چشمش اشک  دیآنقدر خند کلیما
 گرفته بود.

 تمام خودشو تو اتاق حبس کرد و دعا خوند.  یهفته کی* ستمی که بهم گفتم آئ  یروز  -

 کنجکاو گفت  ی! هسترخندهیزد ز بلند و

 ؟ یایکنار ب چکدومی با ه ی! چطور نتونستت؟ی حینه اسالم و نه مس یعنی -

 شانه باال انداخت و گفت   کلیما

وسط مردم احمقن که  نی! اکننیسود م هیعده از اعتقادات بق  هیکه  زهیچ هیصرفا   نیبنظرم د -
 !ستمیاهل ضرر ن  ،ی دون ی... منم که مکننی ناخواسته دارن ضرر م

 لبخند زد  یزد. هست یبه هست ی چشمک و
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که سفارش شده  ییزای! چیسود کن  شتریوسط ب نی! چه بسا که تو استهی رابطه دو سو هی نید -
 به نفع خودته.  ،یند ای یانجام بد

 ! ؟یبر یو تو االن از اسالم سود م -

 تلخ زد  یلبخند یهست

 . برمیباشم به طبع سودهم م بندی که پا ییآره! تا جا ی! ولستمین یمسلمون واقع هیمن که  -

 کنجکاو شد.  کلیما

 ؟ یچ یعنی! ؟یست ین  یمسلمان واقع -

 گردن شبرنگ را نوازش کرد و با لبخند گفت  یهست

کلمشو  هی  نکهیبدون ا  خونن،یبار تموم قران رو م هی یااز اسالم فقط اسمش رو بلدن! هفته ایل یخ -
 کنن!  فیکه صرفا رفع تکل  خوننی درک کنن! نماز م

 شد نهی زد و دست به س ه یبه حصارها تک  کلیما

 !؟ یکه درکش کن   یخونیپس تو قرآن و نماز م  -

 شانه باال انداخت  یهست

انسان حرف   نشی مثال قرآن از آفر یوقت دونمیم یکم! ول یل یخ یعنی... خونمیمن قران و نماز نم -
قران  یهیآ هیساعت تو  هیتموم رازهاشو بگه! بنظرم  قی به طور دق تونهیها مطالعه هم نمسال  زنه،یم

 ! یخونی م یچ یمتوجه بش نکهیبار ختمه، بدون ا نی بهتر از چند ،یتفکر کن 

 . گفت کردیرا درک نم  یهست یلبش را کج و کوله کرد. انگار که حرف ها کلیما

...  یدونیافکارو داشتن، م نیا دمیکه د  یی... اکثر کسایعن ی! یباش دهیافکار پوس نیاهل ا ادیبهت نم  -
 ظاهرشون...

 گفت  ی اش بود که هستبه چال گونه  رهیخ  کلیزد. ما یلبخند کوچک  یهست
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ممکنه قبال   یجذابه! حت دهیکه اون انجام م ییناخوداگاه کارا اد،یخوشت ب نفر   هیاز  یوقت یدون یم -
! یکن دای به اون کار کشش پ  شهیعالقت به اون شخص، باعث م یول  ادا،یاصال از اون کار خوشت ن
 ! ستی بدم ن  نینه بابا! همچ ین یبیم ،یدی بعدش که انجامش م

باره صحبت   نیچون مثال با پدر و مادرش هم بارها در ا آمدی خوش نم  کلیبه مزاق ما ادیبحث ز نیا
بود! حدود سه  یهست یحرف ها دنیو طالب شن  زدیم  ادیکرده بود. اما در اعماق وجودش، شجاع فر

  ضحکه وا یز ی بحث پرداخته بود. چ نیبه هم یدر کالبد شجاع، با هست نجای در هم قا یسال قبل دق
 عوض کردن بحث گفت  یبرا   یبود. از همه نظر! هست یهست  ریبود تغ

 ؟ ینی رو هم بب گهید یجاها یخواینم -

 دست از نوازش شبرنگ برداشت و گفت  کلیما

 داره؟! یی زایچه چ گهید نجایالبته که دوست دارم! ا -

 زد و گفت  بایز  یچشمک یهست

 !زای چ یل یخ -

 ن ید ی: ب ستی*آئ

 شده بود گفت  جانزدهی ه ستیپ دنیکه از د کلی برد. ما ی موتورسوار  ستیرا به طرف پ  کلیما یهست

 ! گذرهیاالن واقعا داره خوش م یول یتهران گرد میاولش ناراحت شدم که نبرد -

  ستیدر پ  یسرش گذاشت و رفت تا دور  یشد. کاله کاسکت را رو یموتور مشک کیسوار  سپس
 کی  کلیکه از نازگل گرفته بود ما ینظر گرفت. طبق اطالعات  ریرا ز کلیبا دقت ما   یبزند. هست

  کلیما یقیمسابقه شرکت کرده و موفق هم بوده. بعد از دقا نیاست و در چند یاموتورسوار حرفه 
مرد   نی خودش اعتراف کرد ا ش یپ  یشد و کاله کاسکتش را در آورد. هست اده یموتور پ  زبرگشت. ا

 . کردی ها م نگیبه مدل  هیاو را شب اش،ده یفوق العاده ورز کلی واقعا جذاب است! قد بلند و ه

 ؟ یستیبلد ن یتو موتور سوار  یهست -

 شانه باال انداخت  یهست
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 نه! -

 گفت   ینداند. هست شیها یی از توانا یز ی چ کلیما یز ی داد فعال چ حیترج 

 ! می شام بخور میخب بر -

 گفت  کلیما

 شده!  کیگذشت! هوا تارزود  یل یخ -

 گفت  یهست زدندیکه شانه به شانه هم قدم م نطوریهم

 اره زود گذشت.  ی! ولشهیم ک یهوا زود تار زهییالبته االن پا -

 گفت  کلیما

 رستوران؟  میریم -

 گفت  ینچ بلند یهست

 . نجایا ارنیگفتم غذا ب -

 د یکنجکاو پرس  کلیما

 تو؟  ه؟یمال ک نجایا -

 د یخند یهست

 از شرکا دوستمه. ی کیشدن.  کی نه! دو سه نفرن شر -

اشاره کرد و   دمجنونیبه درخت ب  یرا راه رفتند. هست یاد یز ری مس بایکه شاخ و دم نداشت! تقر دروغ
 گفت 

 اونجا!  میریم -

درخت    یکنده  هیکه شب  ییهای با صندل  ،یگرد چوب ی ز ی تا دور آنجا را چراغ روشن کرده بود. م دور
 زد و گفت  یچرخ کلی شاعرانه. ما یو تا حدود  بایبودند. ز
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 واو! چه جذاب. -

 گفت  کلیبه ما یبود. هست  رآبی ش کیدورتر   یلبخند زد. کم  یهست

 . میدستامونو بشور می! برایبا من ب -

 یهم به دنبالش. هست کلیبه طرف درخت برگشت و ما  یدونفر، دستشان را شستند. هست هر
 گرفت  یتماس

 . ممنون! دمیسالم....آهان..باشه باشه؛ آره فهم  -

 گفت  یبا کنجکاو کلی طرف و آن طرف درخت را نگاه کرد. ما نیا یکم یهست

 ؟یگردیم نیدنبال ا -

 با لبخند گفت  یاشاره کرد. هست یرنگ یبه سبد آب  و

 آره! -

 هست؟  یچ -

 ! ینیب یم -

 گذاشت و تند گفت  زیم یرا رو  شیپالتو کلیبود. ما نیسبد را برداشت که البته سنگ یهست

 !نمی ! بدش من بب نهیسنگ -

 به آنطرف تر اشاره کرد و گفت  یگرفت. هست یسبد را از دست هست  و

 ! اونجام یبر -

 گفت  یرنگ که طرح چوب داشت نگاه کرد. هست یاقهوه  یوی کیبا تعجب به بارب   کلیما

 که اونجاست.  یز یبدو بذار رو اون ملطفا س  -

بافت نازک و  یها نیکه آست یدرحال یقرار داشتند. هست زیم یرو ینی مرتب در س یهاخ یس
 و گفت  دیکش رونی ب  اطیرا با احت یرا باال زد و در سبد را باز کرد. ظرف  اشی مشک
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 !میکن ی شام امشبو خودمون درست م -

 .دیبلند خند  کلیما

 !  رسهیبنظر م یعال یل یخ -

 ؟ یبکش خی به س نارویا یبلد -

 شانه باال انداخت  کلی مرغ، که در مواد خوابانده شده بودند اشاره کرد. ما یهابه تکه  و

 تا حاال انجام ندادم.  -

 ! یر یگیم ادی -

زغال ها کامال سرخ  یاندازد. وقت یگفت که آتش را به راه م کلیکار ما انیدو مشغول شدند. م هر
که   کلیو مشغول شد. ما ستادی جلو ا ی. هستاوردیخواست تا جوجه ها را ب ی از هست کلیشدند، ما

  ابود ر یکه در دست هست ییهاخی رد کرد و س یبغل هست ری بود، دستش را از ز ستادهیپشت سرش ا
او را معذب  ،یهست   کینزد شی هانبود اما نفس  یبه هست اشی ک یجا کرد. اصال متوجه نزدجابه 
  رهیدر چشم هم خ یسرش را باال گرفت. لحظات  یکه هست کردیصحبت م  نطور یهم کلی. ماکردیم

 را که عمال در آغوشش بود، از خود دور کرد. جوجه یدست به کار شد و هست عتریسر کلیبودند که ما
 گفت  یتند. هستهم نشس یو روبه رو  دندیرا چ زیو گوجه ها کامال آماده بودند. به کمک هم م کباب

 خب بنظرم اومد االن برنج نباشه بهتره! ی ول خورنیجوجه کباب رو با برنج هم م -

 گفت  دیجوی آب دار را درون دهانش م  یاز جوجه  یاکه با لذت تکه  کلیما

 ؟ یاستفاده کرد یچقدر خوش رنگن! چ -

 زعفرون! -

 زعفرون؟! -

 . دمیبعده عکساشو نشونت م ! صبر کن رانیسرخ ا یآره؛ زعفران! معروف به طال -

 . کردی صحبت م شتریب یغذا خوردن، هست نیح در
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.  نجایا ارنیآماده کنن ب ناروی! گفتم ایرستوران خورد یغذا یبقدر کاف  رانیا یاومد یفکر کردم از وقت -
 بازم فکر کنم به تجربش... یول  یو راحت نبود یشد تی اذ دیشا دونمیم

 !یهست -

 آرام گفت  کلینگاه کرد. ما کلیآرام شد و به ما زدی بود حرف م ی ادیکه مدت ز یهست

 ؟ یچقدر خوشکل  یغذارو ول کن! دقت کرد -

 جا خورد اما با لبخند گفت   یکم یادفعه کی  فیتعر نیاز ا یهست

 ! یا! توهم خوش چهره یمرس -

 . شجاع درونش زمزمه کرددیبلند خند  کلیما

 ذهنش را خفه کرد و کنجکاو گفت  یعوض شده است! صدا یهست  تیشخص  چقدر

 ُمرده؛ اونم مثل من خوش چهره بود؟  نیگیاون دوستتونم که م -

 زد.  یآرام و البته کامال تلخ و تصنع  یآمده، لبخند  شی دفعه بحث شجاع پ کی نکهیاز ا یهست

داشت، چشماتون فوق العاده  ی پر تر  ی... رنگ موهاش از تو روشن تر بود... ابروهایدونیخب م -
 هیخودت بود کامال... تو  هیلبش هم شب ،یقوس کوچولو داشت که تو ندار  هی ش ین یبه همه!.. ب هیشب

... رنگ یداشت که تو کمتر دار   شی...اون معموال ته رینسبت به اون دار  یشتر یفک ب  هیمقدار زاو
 پوستشم روشن تر بود! 

 با خنده گفت   کلیما

 !ادی بنظر م یچهرش غرب  ینجور یا -

  یخاص   یروح ی ب  هی بای... اکثر غری دون ی! مستین  یغرب یول  هینجوریا کنمیم فش ی! توص نه نه اصال -
 دارن... شجاع چهرش پر از حس بود! 

 کرد اسم شجاع را تلفظ کند. سخت بود! یسع  کلیما

 ؟یکجا باهاش آشنا شد  -
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 ! دکتر بود. مارستانیب -

 د یجالب باشد، پرس  شیو انگار که بحث برا دیعقب کش کلیما

 ؟ یدکتر بود؟! چه خوب! دکترچ -

 جراح! -

 گفت  طنتیبا ش   کلیما

 ! ؟یجراح یرفت نی توهم بخاطر هم -

 فرو برود.  سیهم اوت  دیشا  ایدر جلد جادوگر،  یکم یباعث شد هست کل،ی حرف ما نیا

 ؟ یکن یم قی تو در مورد من تحق  -

 !دمیمن اول سوال پرس -

 خب خودتم اول جواب بده! -

 جذاب زد و گفت   یلبخند کلیما

 .ی هست یچ  دنتی! عالوه بر اون برام جالب بود رزمیک یبه هرحال من و تو شر -

 د یرنگش را نوش یمشک یاز نوشابه یکم یهست

 سال اول. ام؛ی عموم یجراح دنتیزی ! من ریاز خودم بپرس یتونستیم -

 بود طنتیپر از ش   کلیما چشمان

 از شجاع بگو! -

 ؟ یازش بدون یخوایچرا م -

 خودش کنه؟  ی فتهیبوده که تونسته تو رو ش ی دوس دارم بدونم ک  -

 با تعجب گفت  یهست
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 ومده؟یمن از شجاع خوشم م یچرا فکر کرد -

 گفت  الیخی شجاع در وجودش ناله کرد. ب  د؛یخند  کلیما

 حدس زدم! -

 . دادینگاه کرد. اما در ذهنش شجاع جوالن م کلیبه ما یهست

 !یرفتارت... تو با شجاع فرق دار   دت،یاما اخالقت نه، عقا ه؛یشب یلیتو چهرت به شجاع خ  -

 عوض کردن بحث گفت  یبرا  کلیما

 خوشمزه بود!  یل یبابت غذا. خ  یمرس -

 لبخند زد  یهست

 م؟ی. برکنمی خواهش م -

 د و تماس گرفت تا رفتنشان را اطالع دهد.تلفنش را در آور یبلند شد. هست   کلیما

 ! میبر ادهی راهو پ نهمهیکه ا شهیاونطرف موتور هست. نم میبر  ایب -

 د یپرس کلیرا قدم زدند. ما  یکوتاه ریمس

 ه؟ یاونا سالن چ -

 گفت  الیخ یب یهست

 . ناستیو بسکت و ا بالی! اونجاهم سالن والگهید هی مجموعه ورزش نجایا -

ورزش   یبرا یگر یاست، د یرانداز ی ها تاز سالن  یک ی دانستیسرش را تکان داد. هرچند خوب م کلیما
 اشاره کرد  نی زم یبه انتها  ی. هستیرزم یها

 . ستوه یاونجاهم باغ م  -

 د یپشت سرش. پرس  یموتور را روشن کرد و هست کلیما
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 ! ایشیم تی سوار موتور اذ ست؟یسردت ن -

 نه خوبم! سرمارو دوست دارم.  -

 نشود.  تیاذ کلیرا روشن کرد تا ما یبخار  یکه شدند، هست ن ینزد. سوار ماش یحرف  گرید کلیما

 خاموشش کن! خوادینم -

 خوب! یجا  هیببرمت  خوامی... االن مالیخ یب -

 کنجکاو شد.   کلیما

 کجا؟  -

 حاال...  -

 را خاموش کرد و گفت   نیماش یهست

 ! میدی. رسدییبفرما -

 نشده بود اما گفت  ادهیپ  کلیما

 .ستگهید  زیچ هی دنشید یبودم ول دهیشن دیاز ام فشویواقعا محشره! تعر -

 لبخند زد و گفت  یهست

 ؟ یشینم  ادهیپ -

  شیهاندهیاز آال ،یز ییپا یهانبود اما باران زی تم تختیپا ی. هوادیکش  قیشد و نفس عم ادهیپ  کلیما
بودند اما بدون شک   ی. اطرافشان هم چند نفر ستادیا کل یشد و کنار ما ادهیهم پ یکاسته بود. هست

در کار   ینجکاوبام تهران را، کنار همراهش باشد تا مشغول ک یبایز یمنظره  نی ا دادیم حی هرکس ترج
 با لبخندگفت  کلی. ماگرانید

 !هیتهران شهر خوب -

 زد.  بایز یلبخند یهست
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 بازم کمه! یبگرد قشنگن؛ هرچقدر که  یلیخ  رانیا یشهرها -

 نجارو؟ یا ای یدوس دار  شتریفرانسه رو ب -

 !رانیاحتماال ا ی...ولهیانتخاب سخت یل یخ دونمینم -

 نگاه کرد  یهست رخم یبه ن  کلیما

 !یهست یراز یش  دمیشن  دیاز ام -

 . کردیبزرگ زد. نام زادگاهش، قلبش را شاد م یلبخند یهست

 و شعر و... یو تمدن و حافظ و سعد خی! تارهیشهر فوق العاده ا رازیام! ش یراز یآره اصالتا ش  -

 !  شی ها یدنیو نوش  -

با اشاره به اشعار حافظ،   هایاکثر خارج  دانستیخنده! م ری زد ز ینگاه کرد و پق  کلیبه ما یهست
هست، البته بقول   یمنظور حافظ  عرفان  نکهیدادن ا حیهستند. و قطعا توض  رازیش  یدنیخواهان نوش

 با خنده گفت  ی. هستدیرس یسخت بنظر م   ی کم ات،یادب  یرهایدب

 ! ؟یشناسیم شویدن یفقط نوش  رازی از ش -

 !میسر بر هیفکر کنم آره! حتما  -

به همراه شجاع، در ذهنش جان گرفت. تلخ لبخند زد و   رازی سفرش به ش یلبخند زد؛ خاطره یهست
دست   کلی. مادادی نشان م زد،یم رونیاش ب  ین یکه از ب یدمش را بخار  یداد. هوا رونی نفسش را ب

 فرو برد.  شیپالتو  بیدر ج

 چطوره؟ رازیش   یدن ینوش -

 . دیخند صدایب یهست

 نخوردم! -

 !؟ینخورد یدن ینکن! تو تاحاال نوش یشوخ  -
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 برگشت و نگاهش کرد  یهست

 ...سی بودم. پار رازی ش ینه وقت یچرا خوردم. ول  -

 آهان. متوجه شدم!  -

  کلیبه ما ی. هستآمدی م رکیرجیج  یسکوت بود. دورشان خلوت شده بود و تنها صدا یاقهیدق چند
 نگاه کرد 

 چطور بودن تا االن؟ ایران یخب ا -

 ارتباط نداشتم. ای رانیبا ا ادیمن ز یدونیخوب بودن! البته م م،یری رو فاکتور بگ  یامممم...اگه رانندگ-

 ادامه داد  کلیسرش را تکان داد. ما یهست

 بود!  گهید زیچ هی یرانیا یالبته تصورم از دخترا -

 گفت  یبا لبخند شرور   کلی کنجکاو نگاهش کرد. ما یهست

 ! خوشکلن! نچرال، جذاب و تو دل برو  یلیخ  یرانیا ی دخترا گفتیبابام م -

 کرد یکوچک  یخنده کلی را باال انداخت. ما شی ابرو یتا کی یهست

 بوده! ی کیآدم پالست هی هیشب شمیدختر اومده پ یهرچ یول -

 . دیبلند خند یهست

 نبوده! رانیوقته ا یل یخب بابات خ -

 شد  یجد  یکم کلیما

از   ری! غسین  ینطور یشدت ا نیبه ا  کای ! واقعا تو آمرییبای ز ی! از سر تاپا عمل هاگمینه واقعا م -
 !نیها و افراد خاص... هم شهیهنرپ

 کج کرد. یسرش را تکان داد و لبانش را کم  یهست

 داشت  یشتر یتوقع ب دی نبا  شتیپ  ادیکه بخاطر اون کار م یاز کس -
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 طعنه زد کلیما

 !دنیم تی از افکارشون اهم شتری به چهرشون ب   نجایا -

 گفت   کلی ما نکهینگرفت. چند لحظه سکوت بود تا ا شیبحث را پ  یهست

 جذاب باشن!   نقدریا کردمی اعتراف کنم که فکر نم دیهم باهام بوده! با یشرق یالبته نچرال با چهره  -

 صورتش خم شد و گفت   یرو  یتر شد کم کینزد یبه هست کلیکرد. ما یآرام یخنده  یهست

 ! ستنیتو ن  تی هم به جذاب یشرق  یالبته همون دخترا -

  یگر ید زیچ  تش،یجذاب و موقع ی ندارد. عالوه بر چهره  ب یرق  یدر چرب زبان  کلیما دانستیم یهست
 لبخند زد  یزبان چربش بود! هست  نیهم کردیکه دختران را به سمت او جذب م

 نظرلطفته! -

در واقع اصال   شد،یم کلیدر چشمان ما رهی خ یهست  یبه چشمان هم نگاه کردند. وقت هیثان چند
دست چپش را بلند کرد و   کلی در ذهنش وجود نداشت! فقط و فقط شجاع بود و بس! ما یکلیما
را قاب گرفت.    یگذاشت. سپس دست راستش را هم بلند کرد و صورت هست یهست یگونه یرو

  نیدر اداشته باشد. ضربان قلبشان باال رفته بود و  یهست یبه چهره  یسرش را خم کرد تا اشراف کامل
  کلیما  شرتیت یقه ی یدستش را آرام و با شک رو  یآذرماه، تنشان عطش داشت. هست یسرما

 یلحظه، هست نیاما در آخر شدیلحظه به لحظه کمتر م  شانیسرها یگذاشت و آن را فشرد. فاصله 
اش استفاده کرد و فاصله  کلیما ی گشود. از حواس پرت کل ی ما شرتیرا از ت  تشسرش را کج کرد و دس

 گفت  وفتادهین یداشت وانمود کند اتفاق  یکه سع یکرد. در حال  ادیرا با او ز

 دارم!  فتی. منم فردا ش میوقته! بهتره بر رید گهید -

و نگاهش کرد. سپس با   ستادیچند لحظه همانجا ا کلی رفت و سوار شد. ما ن یبه طرف ماش سپس
  ی. هستکردی را درک نم  یهست ضی رفتار ضد و نق نیرفت و سوار شد. ا  نیبلند به طرف ماش یهاقدم
 نگه داشت.  کلیما یخانه یجلو  نیماش

 ! دییبفرما -
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 نگاه کرد یبا لبخند و نگاه پر از تشکر به هست  کلیما

 خوش گذشت! ممنونم!   یلیواقعا خ  -

 ! کنمی خواهش م -

 خم کرد و گفت  شهیشد. سرش از ش  ادهیپ  کلیما

 !یدختر شرق  ری شب بخ -

 د یخند یهست

 شب خوش!  -

 *** 

 . در همان حال گفت ختیری را داخل ماگ ها م قهوه  نازگل

 !یدیکوآال خواب  نی ع  یبعد گرفت ی! مهمون دعوت کردایخانوم خجالت نکش یهست -

 گفت   کردی بود و به سقف نگاه م دهیمبل سه نفره دراز کش یکه رو یهست

 !نی خودتونه راحت باش یبابا خونه  هیمهمون چ-

  یبود. نازگل قهوه ها را رو شینشسته و مشغول الک زدن به ناخن ها یهست یمبل کنار  یرو غزل
 نشست.  یمبل مقابل غزل و هست یگذاشت و خودش رو زیم

 کن تو رو خدا!! نگاشون لیوک یک یدکتره مملکته اون  شی کینچ نچ نچ!  -

اخم   یبه سقف بود و غزل هم منتظر بود تا الک دستش خشک شود. غزل کم رهی همانطور خ یهست
 . بعد گفت دیکرد و بو کش

 ن؟ یفهمیبچه ها شماهم بو رو م -

 گفت   یاما نازگل شانه باال انداخت و هست دندیو نازگل هم بو کش یهست

 ؟ یچ ینه بو -
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 خنده  ریدفعه زد ز کی غزل

 رفت! میدیبدبختا ترش -

تکان   شی هم جوابش را داد اما بازهم از جا یاش را به طرف غزل پرت کرد. هست یکوسن کنار  نازگل
 نخورد! با اخم گفت 

از   یکینداشتن. نه االن که فقط  ی اگهیاز ازدواج راه د ریبود که خانما غ  یبرا موقع دهیجان ترش   یغزل -
 هاشونه! نهیگز

 تکان داد. غزل لبش را کج کرد و گفت  ی حرف هست دییتا یانهسرش را به نش نازگل

 رلم!  نیخودمو با شما جمع ببندم! وگرنه من که ا خوام ینگاه! مشکل از منه که م  نارویواه واه ا -

 . نازگل گفت دندیو نازگل خند یهست

 اون بدبخت؟! هیخب ک -

 ! سیهم ن بهیخوشبخته!... غر میل یخ -

 ابرو باال انداخت.  نازگل

 ! ؟یک -

 .دیدندان کش ری را ز شیهالب  قیبا نفس عم غزل

 فرزاد!  -

  ای آ ندیبب خواستینشست و به غزل نگاه کرد. م خیس شی به سرعت سرجا یآمدن اسم فرزاد هست با
 آرام گفت  یبه آن دو نگاه کرد. غزل با صدا  ینه؟ نازگل هم با نگران  ای کندیم  یغزل شوخ

باهام حرف بزنه و دعوتم کرد    خوادیکرده بود؛ زنگ زد گفت حتما م  دایرمو از کجا پ شما  دونمینم -
 !میاز اول شروع کن خوادیو م مونهیپش گهیدوهفته کال دنبالم بود. م یکیرستوران! 

که داشت به نازگل طعنه  نیزد و به نازگل نگاه کرد. نگاهش پر از حرف بود. مثل ا یشخندین یهست
را به غزل کرده بود.   شیهاحت یاز قبل تمام نص  یآنچه که من گفتم درست بود؟ هست یدیکه د زدیم
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  یز یچ شی مثل چند سال پ توانستینم یساله بود و قطعا هست  وششست یدختر بالغ ب کیغزل هم 
  یبود و برا شتریاز بابت غزل ب  اشی کند! قبال نگران  ل ی بنظرش غلط هست را با فشار به او تحم که

برود، و   یبه مهمان  خواستیحرف، حرف خودش بود! مثال اگر غزل م شهیه داشت، همک یادلشوره
 مبل بلند شد یاز رو ی! هستشدی مانع آن م یآنجا خطرناک است، به راحت کردیفکر م یهست

 .مارستانیبرم ب  خوامیها من برم آماده شم! االن مبچه  -

 د یبه طرف اتاقش رفت. نازگل کنجکاو پرس و

! آدم  یکه دوباره ضربه بخور  میخوای نم  چکدوممونیکه ه  یدونی! م؟یز بابت فرزاد مطمئنغزل چقدر ا -
 !شهینم دهیسوراخ دوبار گز هیاز 

 مبل آورد و دستانش را دور آن حلقه کرد  یرا رو  شیپاها غزل

ممکنه بازم ضربه   دونمیبنظرم حرفاش راسته! نازگل من... من فرزادو دوس دارم! م  ،یدونیخب م -
 ولش کنم!  تونمینم یبخورم ول 

 د یخند نازگل

 بخدا! یاوانهید -

 نه. عاشقم!  -

را در دستش  نیماش  چییآمد. همانطور که سو رونی حاضر و آماده از اتاقش ب ،ی بعد هست قهیدق چند
 گرفته بود گفت 

راحت   گهیهست د نایو ا وهیم  خچالمی! انیب  ممیو شم  یو فاط سایباران و مل نیگ بزندخترا زن -
 !نی باش

 گفت  غی ج  غیبا ج  غزل

 !ان؟ی هاشون بکه بردارن با توله یبه اونا بگ یخوایم  یچ یعنی -

 گفت  یو نازگل به هم نگاه کردند. هست یهست
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 !گذرهیغزل زشته خب! اوناهم باشن خوش م  -

 بلند گفت  یبا صدا غزل

 !ارنیپدرمونو در م گه،یبه همد رسنی م ایاالن شجاع و برد -

 گفت  نازگل

 به تو دارن آخه!  کاریچ -

دوتا بچه، دو ساعت بعدش خروسه داره  نیا شیپ یخروس بذار  هیبه من دارن؟! بابا شما   کاریچ -
 !ارهذی تخم م کنهیقد قد و م

 . دندیو نازگل از حرص خوردن غزل خند یهست

و   رهیبغل بگ نویا یه دیبدبختم با یونگ ونگ کنه! فاط نهی بش خوادیاون مهرادم که از اولش م -
  رهیگاز بگ  یه  یکی بره تو بغل  دیبا ادینگم! از اولش م گهیکه د نمی! دلوشهیم تی بچرخونه! خودش اذ

 کنه! شی و تف مال

 از خنده سرخ شده بود. به نازگل گفت  یهست

 . ارمیتا ب نیخوریم  یبرا شب چ نیفک کن  ی! راستارنی هاشونو ن بگو اگه تونستن بچه نایبزنگ به ا -

 گفت  غزل

 خان؟! سیبه ما خس  یشام بد یخوایشده م یچ یوا -

 د یخند یهست

 ی! ولمیخوردیم میکردی تخم مرغ دور هم درست م هیشام!  گفتمینبودن نم میو شم  ی بخدا اگه فاط -
 برم... خدانگهدار بچه ها!  گهی! خب من دگهیهستن زشته د نایحاال ا

 خدافظ.  -

 !یبا -
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 بسته شدن در که آمد، غزل گفت  یصدا

  یطوالن یهاکوتاه و شب  ی! روزهارهی م کنهی خودش ول م کنهی ! مهمون دعوت منی مارو بب یآبج  -
به   یماه اتراق کرد... . هست یهم گذشت و در د  لدای ی. از پس کوچه شدیم  یبه سرعت سپر   زییپا
 نگاه کرد و گفت  کلیما

 بغل نگه دار. نیمن امروز کار دارم. لطفا ا یدنبالم ول یکه اومد یمرس -

 یپارک کرد. هست ابانیخ یهارا کنار جدول نی کرد و سپس ماش یبه هست یچشم  ری ز ینگاه کلیما
 گفت 

 .یشناسیوقت! هنوزم تهرانو خوب نم هی ی! گم نشه؟گید یفقط مطمئن -

 اشاره کرد  نیماش اسی پی به ج  کلیما

 هست؛ نگران نباش. فقط دوست داشتم باهات وقت بگذرونم که... نیا -

 ! گهیروز د هی دیشا . دیببخش -

 کنجکاو گفت  یکم کلیما

  هیکه  سین نیجنتلمن ا هی یوه یبرسونمت خونت؟ اخه ش یخوایم  نجا؟ی! حاال چرا اکنمی خواهش م -
 کنه! اده یپ  ابونیخانمو تو خ 

 زد یلبخند کوچک  یهست

بهم زنگ بزن... حاال اگه در  ی! در ضمن اگه به مشکل بر خوردیلطف دار  ی نه کار دارم. مرس -
 . خدانگهدار! گهی..خب من فعال برم د. ری دسترس هم نبودم با ماهان تماس بگ

 زد یبا لبخند بزرگ   کلیما

 ! یخدافظ دختر شرق -

در   عیگم شد؛ سر هان یماش انیم  نشیحرکت کرد و ماش  یرا به حرکت در آورد. کم  نیماش  سپس
پنهان شد   یپشت درخت  اطیشد و با احت ادهی را خاموش کرد. سپس پ  نیو ماش دیچ ی پ یفرع  یابان یخ
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  کلی و ما شدیم  کیبود. هوا کم کم تار منتظر مانده ابانی خ یرا نگاه کرد. گوشه یو از دور هست 
از   یک ی یکه دستش را برا دیرا د یانجام بدهد؟ از دور هست  یچه کار  خواهدیم  یبود کا هست  کاوکنج 
منتظر   و آن را روشن کرد.  دیدو نشیبلند کرد و سوار شد. بالفاصله و با سرعت به طرف ماش های تاکس

کردنش کرد. هرچه  بیشروع به تعق اطید هم به احتجلوتراز خودش حرکت کند. بع  یماند تا، تاکس 
به   ی. وقترفتی م رونیب  رونی داشت از شهر ب ی. تاکسشدی متعجب م  شتریب  رفت،ی م شی پ شتریکه ب
را از حفظ بود! اما  ریمس نیرا ادامه داد. ا بیتعق  ادیز یلیخ یبا فاصله   کلیما  دند،یخلوت رس یجادا

 ییالیو  یتنطقه به آنجا برود؟! به م  دیبا یحس شود که چرا هست نیداشت منکر ا یبا قدرت سع
شد.  اده یپ یکه از تاکس دیرا د  یهست ن،یپارک کرد و از داخل ماش  یک یرا در تار  نی. ماش دندیرس

  یانتها  یکی در تار یباغ نه چندان بزرگ، دور زد و خارج شد. هست در آن کوچه یبه سخت یتاکس
به هم خوردن  یدر انداخت. وارد شد و صدا نیخارج کرد و درون قفل آخر بشیرا از ج  یدیکوچه، کل
همان  نیرو خوب بلد بود. ا  نجای به اطرافش انداخت. ا  ینگاه کلی. مادیتا سرکوچه هم رس ،یدر آهن
را از   گرانید  یهست نکهیمثل ا را در شب تولدش، به آنجا آورده بود.  یبار هست  کیبود که  یباغخانه 

 کیحدود   یز یچ دیخودش نگاه داشته بود. شا یشجاع آگاه نکرده و آن را برا یه یسرما نیوجود ا
 . غر زد شتری هم ب  دیشا ای ساعت 

 داره؟! یلیاونجا موندن چه دل نهمهیزده وگرنه ا  خیاالن از سرما  -

  نکهی. با اد یسرش را دزد عی. سردیآی به هم خوردن در م یحرف، متوجه شد که صدا  نیبا ا همزمان
موتور شد و    یحرف ها هست. متوجه صدا  نیتر از ا زیت  ،یهست دانستیبود بازهم م یکی کامال در تار

 با تعجب گفت 

 ! کنه؟یم  یهنوزم موتور سوار  -

را را   نیموتور که دور تر شد، ماش یصدا . کردیم بش یبا موتور تعق یکه هست یاول  یهمان روزها مثل
و   یبا آن کاپشن چرم، و کوتاهش، با شلوار مشک یکرد. هست بشی تعق یادیز یروشن کرد. با فاصله

 دنبالش کرد.  اطینبود. با احت صی کاله کاسکت، اصال قابل تشخ

 که بود! هیهمون احمق  یعاقل شده ول  کردمی فک م -

از  یخاموش کرد. هست یاز هست ادیز یل یخ یرا با فاصله  نشی شجاع ماش ،یگنگستر باز  یاز کل بعد
را که   یگل نرگسآن گذاشت. شجاع تازه توانست دسته یشد و کاله کاسکتش را رو ادهی موتور پ
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  کلیحدود ده شب بود! مابود. ساعت   دهی. که قطعا آن را از خانه باغ چندیدر دست داشت بب یهست
 با بهت گفت 

 بره اونجا؟! خوادیاالن م -

وارد بهشت زهرا شده، از  یمطمئن شد هست یزهرا نگاه کرد! وقتخودش با بهت به بهشت   کلیما
تا   کردیگشت. از پشت درختان کاج دنبالش م یدنبال هست عیاما سر اطیشد و با احت ادهیپ  نیماش

 متعجب بود.  کلیرا روشن کرد. ما اشی فلش گوش  یش نشود. هستمتوجه

 کنه؟! یچه غلط خوادیوقت شب م نیا -

ماه، تمام سنگ   یقبر نشست. باران د کیباالخره کنار  یگرفت هنوزهم دنبالش کند. هست میتصم
مطمئن بود  کلیآن گذاشت. ما  ینرگس را رو یهاو گل دیقبر کش  یبه رو یقبرهارا شسته بود. دست

 ...؟ نجای! پس انی نه همسر فرحناز، حس   وش،یقبر نه متعلق به فروغ است، نه دار نیا

  یقدم به جلو برداشت که چوب کی آنقدر شگفت زده شد که ناخوداگاه  ،یآرام هست یصدا دنیشن  با
و کمرش را به آن  د یخودش را پشت درخت کاج کش عی اما سر یخورد شد! بالفاصله با نرم  شی رپایز
 یدوباره صدا  ،ی. بعد از لحظاتشودی جلب م  نطرفیبه ا یکم  یتوجه هست دانستیم داد. خوب هیتک
که   ی... . شجاعنیاسی یسوره  دی! شاکردی از قران را تالوت م  یات ی. آدیبه گوشش رس یهست امآر

 یهست دنی و خواستار د دیکوب یتنش م یهاکرده بود، خود را با قدرت به سلول   یدرون جسمش زندان 
انبوه مردگان، سرخاک   انیماه، م یشخص که در ساعت ده شب د نیباور کند که ا خواستیبود! م
دردسر جور کرد و آن را به   کیکه اختر، با هزار و  یتقلب ی. همان جنازه خواندینشسته و قرآن م اعشج
به آنها داد؛ شجاع،  یبه جا یاچند خانواده را گول زد و جنازه  سی انداخت! اوت س ی شجاع، به اوت یجا

به   یقیوس! چند لحظه بعد، میباز  نیداشت ا یبی عج ی چند ماه بعدهم خودش گول خورد. قاعده 
... . تنها  دادیهنوزهم به آن گوش م یو هست  ش؛یهفت سال پ کی. همان موزدیرس  کلیگوش ما

بدون   یهست  دانستیم کلیآمد. ما ینی ف نیآرام ف ی. چند لحظه بعد، که صداماندیصداست که م
زد. چقدر دل نازک شده   شخندی! ن ختهیصورت اشک ر ی و حال هم احتماال به پهنا کند،ی م هیصدا گر
که  دینفرت وجودش زبانه کش یهاباره شعله  کیهم عذاب وجدان داشت! به   دی! شایهست نیبود ا

ساعت   و خی که شد، به تار  نشیاز آنجا دور شود. سوار ماش یبکشد و به آرام  یق یباعث شد نفس عم
 را روشن کرد و با خودش گفت   نیماش تفاوتی. بدادی شب را نشان م ازدهینگاه کرد که  اش،ی گوش
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 . ادیبلده از پس خودش بر ب  س یاوت -

را چک کرد    خیآمد. دوباره تار ادشی یز یباره چ کینه چندان شلوغ حرکت کرد و  یهاابان یدر خ یکم
 گفت  شخندیو با ن 

 امشب تولدش بود... . -

 *** 

  عیو ضربان سر دیکشی م شی. دست در موهارفتیبود و رژه م ستادهیدر اتاق ا  یبا استرس جلو دیام
  نکی و ع یپروفسور  ش ی کچل با ر رمردی قلبش، باعث سرخ شدن صورتش شده بود. در اتاق باز شد و پ

 گردش خارج شد.

 شد دکتر؟  یچ -

 آرام گفت  تکان داد و ن یسرش را به طرف مرد

 !ن ی چند ساعت آخر، تنهاش نذار نیبنظرم ا -

به شدت از دست   دیگرفته، وارد اتاق شد. اتاق ساده و مرتب متعلق به اژدر. ام ی و قلب یبا ناراحت  دیام
اژدر   یکمک کرده بود. و االن وقت ومرث یاز همه به ک شتری بود. چرا که اژدر ب یعصب  ومرث،یک  ش،یعمو

  یصندل یرو  دیبود! ام هاز معامالتش شد یکی  ریدرگ ومرثیدر انتظار مرگ بود، ک  شه،یناتوان تر از هم
 کرد خودش را شاد نشان دهد یسع  دیتخت افتاده بود. ام یرو  فیکنار تخت نشست. اژدر الغر و نح

 ! یخوابی! چقدر مرمردی پ گهیپاشو د -

صحبت    یتا بتواند به راحت  کردی نم اشی ار ی و خشکش را شروع کرد. نفسش  دیشد یهاسرفه اژدر
 کند. آرام و با نفس نفس گفت 

 ...بهت...بگم. یز یچ هی دیبا...با -

 گوشش را کنار دهان اژدر برد. اژدر با سرفه گفت  دیام

 اومد... ن ی..که...سر نازن ییبال -
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 با تعجب منتظر بود اژدر ادامه دهد.  دیام

 ...بدت... سیکه تو...از...از اوت دیستور داد...برنامه چد ومرثیک -

به دخترش رحم نکرده بود! همزمان    ومرثیافتاده بود؟! ک ی! چه اتفاق دیچرخی م دیدور سر ام ایدن
به نام   یتلفنش، مردد مانده بود. نگاه یها غیاژدر و ج یحرف ها انیزنگ خورد؛ م  دیتلفن ام

نداشت؛ و    یاز جانب هست  یتماس گریکه د شدیم یپنج سال دیاش بود کرد. شاصفحه  یجادوگر که رو
  یصندل یدرنگ تماس را وصل کرد. از رو  یمقصر نبود. ب یبود هست دهیکه فهم یالحظه  قایحاال...دق

 .ستادیبلند شد و وسط اتاق ا

 !ن یامام حس  ایبله؟!... -

... اژدر اشاره کرد که رفتیو اگر نم  مردی م  ییتنها  در نجایسرش گذاشت. اژدر ا یرا با شدت رو  دستش
 به اژدر انداخت و گفت  ی نگاه دیبرود. ام دیام

 خدانگهدار!  -

در را   عی شد و نگهبانان سر نشی. سوار ماش دیدو ومرثیبزرگ عمارت ک اطیسرعت به طرف ح  با
خورد. چند لحظه آنجا    کیبه محل مورد نظر به تراف ک ی سرعت به راه افتاد. نزد تیگشودند. با نها

کرده اش... . در   قیتعر یهاتند و دست  یماند. استرس تمام وجودش را در بر گرفته بود. نفس ها
فکر به  یاپشت سرش، بدون لحظه یها نیماش یهابوق  انی را باز کرد و م  نیلحظه در ماش کی

  دیکه رس مارستانی. به بدیکوبی م اشنهیس یبه قفسه  امان ی! قلبش بدیها دو نی ماش انیم نش،یماش
اتاق   ه! با سرعت خود را باوردی تا بخاطر ب دیکرده چند لحظه طول کش یکه بارها و بارها را ط یر یمس
 . دیرسیهم به گوش م  نجایاز هم یهست ادیفر یرساند. اتاق پر از پزشک و پرستار بود. صدا نی نازن

 !؟یبا چه حق  ن؟یزنی حرف م  ینداده چرا الک تیشوهرش رضا گمیدارم م -

 : گرید یمرد ادیفر یصدا و

شوهرشو   ی! من امضارهیمیم  مینزن وندیبهش پ  عیاگه سر سته یمنتظر کل مار یب هیخانم برو کنار  -
 دارم!

 خودش را درون اتاق پرتاب کرد.   جانی با ه دیباال گرفته بود. ام ادهایو فر داد
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! از  نیدستگاه رو از زن من جدا کن نیاومد یدادم؟ به چه حق تیگفته من رضا ی! کا؟نج یچخبره ا -
 !شونمیم  اهی ! همتونو به خاک سکنمی م تی همتون شکا

  یهمسرش م  ادتی هرروز به ع بای حدود شش سال تقر ی ز ی. چشناختندیرا م دی ام یبه خوب پرستارها
 بلند گفت   یآمد. آراد هم با صدا

 ست؟ ی ن یراض  گهیشوهرش م  ینیب ینم  یکن ی چرا دخالت م یدکتر محمد -

. به  گریبودند و چند پزشک و پرستار در طرف د جبههکیدر   دیو ام یمشخص بود. آراد و هست فیتکل
چند  انیهمه را مبهوت کرد. انگار که جر یاچند لحظه  نگ،یتوریبوق ممتد دستگاه مان یناگاه صدا

بود. آراد زود به خودش   نگیتوری ها خشک شده به مان نگاه یرده باشد. همه از بدنشان عبور ک  یولت
 آمد و داد زد

 !ای برا اح ای ب یمحمد -

راندند. پرستارها    رونی و چند پرستار را از اتاق ب دیام ، یاز پرستارها، اتاق را خلوت کرد. هست یکی
افراد  یبه تکاپو  شه،یداد و از ش هیمقابل اتاق تک واریبه د  دیهرکدام به طرف کار خودشان رفتند. ام

. پرستارها که در تکاپو  زدیشوک م ن،ی نازن ینهیس یکه به قفسه  دیدیداخل اتاق نگاه کرد. آراد را م
  گفتی. از اعماق وجودش مگرفته بود دهانش یبود و دستش را جلو ستادهیدر ا یجلو یبودند. هست

سرخ و  ژنی. صورتش از کمبود اکسدیآی نفسش باال نم  کردی احساس م دیخودت کمک کن! ام ایخدا
سر   واریکنار د دیافتاد. ام دیالمعل اماما نگاهش به عکس  د،یدیدرون اتاق را نم ی . هستشدیسرخ تر م
اش، زد! هق هق مردانه هیرگریبلند ز یصورتش بود. باصدا یافتاد. دستانش جلو نیزم  یخورد و رو

دفعه در اتاق را باز کرد.  کیتوجه نکرد و  ی. هستکردیبود را جلب م  یک یکه در آن نزد یتوجه هرکس
آن را  توانست ینم یهم هست  دیبود؛ شا فاز حر  ینگاه پرسشگرش را به آراد داد. چشمان آراد خال

 دفعه با خنده گفت  کیآراد  درک کند.

 به هوش اومد!  -

اتاق، از شوق   رونی که ب یمرد یبرا ن،ی برگشتن نازن یدرون اتاق، چشمانشان تر بود. نه برا یپرستارها
داشت افراد را از   یسع یتخت بود داد. محمد یکه رو نینگاه ناباورش را به نازن  ی! هستزدیهق م
اما هنوز   دی . امگفتندیم کی تبر دی به ام شدند،یکه از آنجا رد م ییکند. پرستار و پزشک ها رونی اتاق ب
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توجه به   ینشست. ب  دیپر از خنده کنار ام یبا نگاه  ی! هستکردی م هینشسته بود و گر نیزم یهم رو
 بارش کند! گفت  یحرف زشت  ای او را از خود براند  دیممکن بود ام نکهیا

به هوش اومده! آراد داره  ی ناز  نی! بخند.. ببینکن آبرومونو برد هینگاش کن مرد گنده رو! گر -
 !کنهی م نشیمعا

لحظه سرش   کی. در ندی اش را ببچهره یتا هست  کردیسرش را بلند نم یشد! حت شتریب دیهق ام هق
 پر خش و بغض دارش گفت  یگذاشت و با صدا یهست یشانه  یرا رو

 ! تا عمر دارم شرمندتم!یشرمندتم هست -

  دیرفتار ام دانست یطرف نم  کیکند؛ از  یو فکر ناجور  ندی آنها را بب  یطرف نگران بود کس کیاز  یهست
 .ندی اش را بباش جدا کرد تا بتواند چهره را از شانه  دیرا درک کند. آرام سر ام 

 ! د؟یشده ام یچ -

 با بغض گفت  دیام

 !ارنی ب نی بال رو سر نازن نیگفته ا ومرثی اژدر قبل از مرگش بهم گفت ک -

 وارد شد  یدو شوک بزرگ به هست همزمان

 ... اژدر مرد؟!یعن یدخترشه...  نینازن  -

 سرش را تکان داد و گفت  دیام

 احتماال تا االن تموم کرده... . -

 انسان نما!  نیبود ا یشد. چه جانور  شتریو ب  شتریب ومرثیاز ک یهست نفرت

 《هفته بعد دو》

 !د؟یام -

 اش را برگشت. رفته  ریمس دیام
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 ؟ یجانم هست -

به طور کامل    نینازن  شیبودند. دو روز پ ستادهیا مارستانی ب اطی جلو آمد. وسط ح یچند متر  یهست
  نیرا از ا نی گرفت نازن میداشت، تصم  ومرثیکه نسبت به ک یدیشد ینهیعالرغم ک دیشد. ام  صیترخ 

بود   اضربود که ح  ادیرا به مادرش هم داد اما نفرت اختر، آنقدر ز  شنهادیپ  نیمهلکه به در کند. ا
دود  یدور از هوا نی نازن خواستی شمال برود. م یقصد داشت به خطه  دی. امندی بب  بیخودش هم آس

برگرداند. پنج اش را توان رفته  نجا،یا یدور از پدر نامردش، و دور از تمام ظلم ها تخت،یپا یگرفته
  یمارستان، مقابل هستیب  اطیداده بود. و حاال در ح جهی و عذاب، باالخره نت  یتحمل سخت  میسال و ن

 گفت  یآخرش را بکند. هست یبود و آمده بود خداحافظ

کنه.  دای پ  ازیبهش ن  یناز  کنمیاز دوستامه. روانشناس. فکر م  یک یکارت  نیرفت... ا  ادمی یز یچ هی -
 . یبگو از طرف من یباهاش تماس گرفت 

 گرفت.  یکارت را از دست هست یبا لبخند بزرگ  دیام

 ...بازم شرمنده! نکهیا گهیممنون! و د بود.  یحواست به ناز  ی لیدوهفته خ  نیتو ا -

 کرد یاخم تصنع یهست

  یبهتر ش یودگفت منتظرتم که ز   یبرسون. بگو هست یل یرو هم خ یاع دوباره شروع نکنا! سالم ناز  -
 !یبرگرد

 کن! ی! توهم سالم بچه هارو برسون. دوباره هم از طرف من عذرخواه یسالمت باش -

 چشمک زد  یهست

 شام حله! هیاونا که با  -

 دست داد. دیبا ام یزد و دست راستش را جلو گرفت. هست یلبخند مهربان  دی. امدیهم خند بعد

 مراقب خودت باش!  -

 ... . نطوریتوهم هم -
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ها، تاک عقربه  کیت یاتاق بود. صدا یدر سکوت فرو رفته بود. تنها منبع نور، آباژور گوشه  خانه
اش مورد عالقه  یدنیکاناپه لم داده بود و از نوش  یرو کلیرا به وجود آورده بود. ما  یمنظم یقیموس
برداشت.   ز یم  یرا از رو  بود. خم شد و تلفنش  اریبود اما هنوزهم هوش دهینوش ی ل یخ  نکهی. با اخوردیم

  کردیزد. اخبار را تند تند رد م یمجاز  یبه فضا یسر  خورد،ی را م  وانشیدرون ل  اتیهمانطور که محتو
را   تریبه چشمش آمد، برگشت و با دقت ت یتر یلحظه ت  کیبود.  دهینرس یجذاب  زیچون به چ

در انتظار   اکنون ا،یآس یمتوال یبه سالمت از آتش گذر کرد! قهرمان سه دوره   اوشیس 》خواند.

ورزشکار معلول   ،یمی کر اوشیس  》متن را لمس کرد و مطلب را باز کرد. دستش《یمسابقات جهان 

 《...یمسابقات جهان یرا کسب کرد! او اکنون خود را برا  ایشطرنج آس یبار سوم، طال یکشور، برا

 چیخنده زد! ه ری بلند ز یکند! بعد هم با صدا یفکر کرد تا ذهنش مسئله را حالجچند لحظه ت  کلیما
به   اریبس  کردی که فکر م یفوتبال و درست زمان یها تالش برابا سال   اوش،ی ! سکردیرا درک نم  زیچ

  ت،ی که شجاع از فرط عصبان یرا از دست داد! در همان شب نحس   شیاست، پاها کینزد تیموفق
را درک   یز یقهرمان شطرنج شده بود! چ اوشیرفت و... ؛ اما اکنون س  سیکردن اوت دایپ  یتنه برا کی
کاناپه دراز   ی. بعد هم رو دینوش شی دنیانداخت و دوباره از نوش  یارا گوشه  اشی گوش  الیخی ! بکردینم
نداشته،  یستد نی نازن یدر ماجرا یهست دهیحاال که اختر فهم کردی و به سقف زل زد. فکر م دیکش
انتقام از   ی! عالوه بر آن، گفته بود براستیراه ن  مهین قیاما اختر گفته بود که رف   شود،یانتقام م الی خیب
آن را   کل،یما یبرا چوقتیکه ه زدی حرف م  ی! و از راز ندیهم ضربه بب  یاست هست ازیحتما ن   ومرث،یک

 نگفته بود.

 《روز بعد ده》

  یبود، نگاه یزل زده بود. نازگل که مشغول رانندگ رونی به ب  نیماش یشه یاز ش یظی با اخم غل یهست
 کرد.  یرا پل  یک یموز ش،یعوض کردن حال و هوا یانداخت و سپس برا یبه هست

 ! یبلد یچ نمیذره قر بده بب  هی یهست گهیبسه د -

 حوصله گفت  یب  ی. هستدیخند بعدهم

 اعصاب ندارم!  نوینازگل خاموش کن ا -

 که نگاهش به جاده بود گفت  یکرد. بعد درحال  اخم کرد و دستگاه را خاموش نازگل
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 یبرا مخالفتت، چرا گذاشت یدار   لیدل یگ یو هنوزم م ،ی مشکل دار  نقدریتو که ا زمی جان عز یهست -
 ره؟ ی ازدواج سر بگ نیا

 بود تا منفجر شود داد زد یاکه انگار منتظر جرقه  یهست

روش هم به خاله آزاده، هم به عمو محمود و هم به خود   کینگفتم؟ صد بار به هزار و  یکنی فک م -
بار تورو ول کرده االن بعد چن سال  هیپسره  نی! اسیراهش ن نیغزل گفتم! گفتم نکن خواهر من ا

عمو محمود   ی! ول یر یبگ میتصم ع یسر نقدریا شهی! بهش گفتم نم؟یشده، تو چرا خر شد داشیپ
غزل دخالت   یکه تو زندگ ازی ته پ ای یاز یبگه تو سر پ ادی بگم من؟... مرده در نم  یچبود!  یراض
ازدواج کنه! معلومه خاله آزاده  ش یو هفت سالگ ستی نبود که صبر کنه تو ب  ی !...غزل دختر ؟یکن یم

به  نووقت م چیبخاطر منه! مطمئنم هزار بار آرزو کردن کاش برگردن عقب تا ه  نایا کنهی هم فکر م
 ! کردنی قبول نم یفرزندخوندگ 

 کرد. نازگل گفت   یزل زد و اخم بزرگ شی به جلو یعصب  اش،ی و طوالن  یعصب  یاز حرف ها بعد

 ؟ یقبول کن نویا یخوایغزل دوست دارن! چرا نم نی! آزاده و محمود تورو عایگی چرت و پرت م یل یخ -

 بدون توجه به حرف نازگل گفت  یهست

 ! ره؟یبگ  یعروس خوادیماه عسل و بعد ماه عسل م رهی بعد م کنه،یاول عقد م یآخه کدوم آدم  -

 دی غر ینگفت. هست یز ی و چ  دیپوف کش نازگل

 ...هیدختره روان گنی! ممیماریبه ب رسوننیاگه حرفم بزنم ته تهش م  دونمیمن که م -

 کرده؟ یغلط  ن یهمچ ی! کگهیبس کن د یهست -

 آن نقش بست.  یاخم کرد. همزمان تلفنش زنگ خورد و نام خاله فرحناز رو یهست

 رنی...مگهی غزل و شوهرش رفتن د م؛یگری...آره از فرودگاه برم؟یجانم خاله...سالم. ممنون شما خوب  -
 . نمتیب ی...متس ین  یشبم...باشه خاله جان مشکل فتی استانبول...آره!...نه امروز ش

 که قطع شد گفت  تلفنش

 منو برسون خونه خاله!  زحمتی ب -
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 داد... . ری را تغ رشیدور برگردان، مس نیسرش را تکان داد و در اول نازگل

 *** 

. آب شد یم نیی ا ش باال و پاشرکت را تند تند باال آمد. نفسش گرفته بود و قفسه  یهاپله یهست
  تابیب نگونهیسخت، اورا ا یهااز ورزش  اشی نسبتا طوالن یور دهانش را قورت داد و فکر کرد که د

 ! کردی م یچشم پوش ن،یسنگ اریبس یشب دوازده ساعته  فتی ش کی کرده بود. البته اگر از 

 آسانسور خراب بشه!  نیا دی امروز با نیلعنت به شانس من! از قضا هم -

 و گفت  دیکش یبلند نازگل مانع آن شد. پوف  یخم شد تا نفسش برگردد اما صدا یکم

 شده!  یوضع بد هیکه  خوادیو تو شرکت ممن  یدختره فقط وقت نیا -

بودند.  ستادهیرا تند کرد و به طرف سالن به راه افتاد. چند تن از کارمندان وسط سالن ا شیها قدم
 گفت  یبلند یاخم کرد و صدا  یهست

 سر کارتون لطفا! دییمابفر -

! البته ناواضح  شدیقطع نم یاداد نازگل لحظه یبه طرف اتاق خودشان رفتند. صدا  یکی  یکی افراد
اش که چهره یبه طرفش آمد. دخترجوان  یهست دنیبود، با د ستادهیکه هنوز آنجا ا یبود. منش

 آشفته بود. تند تند زبان به سخن گشود

! همش وضع  کننی که اومدن و با تلفن صحبت م شهیم  یساعت کی! نیخانم سپهر خوب شد اومد -
 جرعت...  ی! کسنهیهم

 سرش را تکان داد  ی. هستدیکش  یبلند  نیاز اتاق، حرفش را قطع کرد و ه یز ی شکستن چ یصدا با

 باشه شما بفرما سرکارت.  -

 چشم. -

نگاه   یرساند و بدون در زدن وارد شد. اول به نازگل با چند قدم بلند خودش را به اتاق نازگل یهست
! نازگل تند تند نفس  نیزم یرو یشکسته  وانیل یهاکرد که صورتش سرخ شده بود و بعد هم به تکه 
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اخم و   اها برخورد نداشته باشد جلو آمد و بشکسته  شهیکه مواظب بود با ش  یجور   ی. هستدیکشیم
 طعنه گفت 

  رشیشده که مد شینما هیداخلش  امی! هر دفعه که می! عجب شرکت نیر! آفرعاملیخانم مد  نیآفر -
 !ینقش اولشه، کارمندا هم تماشاچ 

 ولو شد و با حرص گفت  اشی صندل  یرو نازگل

 ! گمایبت م  یز یچ هیاعصاب ندارم   یهست -

 را بلند کرد   شی صدا یهست  نباریا

 ؟ یکرد ینطور یا یکه اول صبح  شدهیچخبره نازگل؟! چ -

 گفت  یبلند بایتقر یبا صدا نازگل

 ی! فکور سهامشو فروخته! همهیکردینم  ینطور یکه ا  یشده؟! آره خب توهم اگه خبر داشت یچ -
 سهامشو!

 کرد  یاخم بزرگ  یهست

 ! گه یبدون مشورت؟ چه وضعشه د -

 با حرص گفت  نازگل

 با تو مشورت کنم!  دمیند یاز یمال خودمه! ن  گهیخرفت در اومده م رمردیپ -

 لبش را کج کرد یهست

 فروخته؟ یتوان کار کردن نداشت... خب به ک گهید  رمردی ! اون پالیخ یب -

 که از شدت خشم به لرزه در آمده بود گفت  ییشد و صدا یبا عصب  نازگل

 !ییکای کرده! فروخته به اون مردک هول آمر مینجوریکه ا نجاشهید هم -

 گفت  ی کامال تصنع شخندیچند لحظه سکوت کرد و بعد با ن یهست
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 کل؟ ی ما نیبه هم -

 م؟ی دار ییکایچن تا آمر -

  یبه تازگ  تایکه به سفارش ب ییها! هرچند آرامبخش کی ستریکرد. بلند و ه  یعصب یخنده  یهست
حال نتوانست   نیبود؛ اما با ا مانع از بروز رفتار پرخاشگرانه یادیشروع به مصرف کرده بود، تا حدود ز

 لحظه مهار کند! نیاورا در ا

 بخورد.  یتکان  اشی که باعث شد نازگل در صندل  دیکوب  زیم یرا با شدت رو  دستش

 به کفششه!.. با غزل صحبت کن تا...  یگیبه ر کهی مرت نیگفتم ا یدید -

که در   ینازگل نگاه کرد و پوزخند زد. نازگل یماند. به چهره مهی آوردن ماه عسل  غزل، ن ادیبا به  حرفش
درس   یاز هفت خط بودن هست یابود همراهش بود، اگر تنها ذره  سیکه او اوت یچند مدت  نیتمام ا

  ل یتبد یهست شخندی. نکردیکه او فکر م  کندی فکر م یز یبه همان چ قایدق یهست دیفهمیگرفته بود، م
 فراوان گفت  یبه قهقهه شد! بعد با خشم

شوهرش از   نکهیا ای ه؟یع یشرکت رفته ماه عسل طب  لیکه وک وفتهیب  یزمان دیبا قا یاتفاق دق نیا نکهیا -
 !ده؟یسهامدار جد نیقضا دوست  ا

بود. آرام    حیصح   کلیاز همان اول به ما یبود که شک هست  نیا ریسکوت کرد. اما ذهنش درگ نازگل
 گفت 

 ! ادیاون اگه سرش خلوت بود ب  کنمیبا باران صحبت م  -

 باشه!  -

کمک کرد. اما از    توانستیکه م ییتا جا امیهست حدود ساعت نه صبح در شرکت مشغول بودند. تا
 یمبتال شد. دستش را رو یدیبه سردرد شد ده،یکه نخواب شدیبه چهارده ساعت م  کیکه نزد ییآنجا

 گفت   یهست دنید اتاق خودش شد و با دداده بود. نازگل وار هیسرش گذاشته بود و به مبل تک

 شرمنده بخدا من که گفتم برو خونه!  ؟ی خوب  یهست یوا یا -

 چشمش را با اکراه گشود یهست
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 . ستین  یخوبم مشکل -

با   خوادیامروز نم  نکهیشازده هم مثل ا نیکار کردن ندارم. ا یخونه! خودم امروز حوصله میپاشو بر -
 صحبت کنه! دشیجد یکای شر

 بلند شد و به دنبال نازگل از اتاق خارج شد. شی با اخم از جا یهست

 ؟یدار  نیماش -

 خش گرفته گفت  یبا صدا یهست

 آره! -

 !میری . باهم میکن یرانندگ  ی تونیحالت که نم نی! با انگیبذارش تو پارک -

را وارد   نی را به دست نازگل داد و منتظر ماند تا نازگل ماش   نشیماش  چیچون و چرا سوئ یب یهست
  ندیرا نازگل را باز کرد و خواست بنش  نینزار و خسته، در ماش   یشرکت کند. بعد از آن با حال  نگیپارک

شد.   رعقب گذاشت و خودش سوا یصندل یشد. جعبه را رو ی صندل  یرو ینیر یش یکه متوجه جعبه 
  یداد. نازگل هم لحظات  هیتک شهی شدن، چشمانش را بست و سرش را به ش  باالفاصله بعد از آن سوار

 بلند گفت  یدفعه با صدا  کی ن،یروشن گردن ماش   نیشد. ح نیبعد سوار ماش 

 ! ینشست ین ی ری! رو ش یهست یوا -

 آرام گفت  یبلند نازگل، چشمانش را باز کرده بود، با صدا یکه از صدا یهست

 گذاشتمش عقب!  -

را روشن کرد و به راه افتاد.  نی. ماش دیکش ینفس راحت  د،یجعبه را د نکهیبرگشت و بعد از ا نازگل
 د یبا همان چشمان بسته پرس یهست

 به چه مناسبت؟   ینیری ش -

 وضوح هل کردن نازگل را حس کرد.  به

 !؟ی! چه مناسبتیچ ی...هیه -
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  شیابرو یتا  کیرا وادار کرد چشمانش را باز کند و به او نگاه کند.  ینازگل، هست یکوچک صدا لرزش
 د یرا باال داد و پرس

 ه؟ یبرا چ  ینیری ش -

 تکان داد و گفت  یپشت چراغ قرمز ترمز کرد. دست راستش را کم  نازگل

 حرفا اصال حواس نذاشت برام که! نیسهام و ا یه یقض نیا یخواستم بهتون بگم ول -

 نازگل!  -

 رنگ گرفته گفت  یهابندازد. بعد با گونه یکوتاه به هست یباعث شد نازگل نگاه یهست تشر

من که پدر و مادرم فوت   یدونی هست؛ خب مدو هفته یکی  یعن یحرف زدم.   یلی...با آراد خ زهیچ -
 خانواده..  یعنیتنهام...  یلیکه بشم خ  رتریشدن...پ

 نازگل!  -

نگاه کرد. عالرغم قرمز بودن، بازهم پر   یسر و تهش را تمام کرد و به چشمان هست یب یهاحرف  نازگل
! چراغ سبز شد  دندیرا به آغوش کش گر یکدیبود! پشت همان چراغ قرمز، با قدرت  یاز حس و مهربان 
در   رکترا به ح نیپشت سرشان متوجه شدند. نازگل به سرعت ماش  یها نیبوق ماش یو آنها با صدا
 گفت   یبا شوخ یآورد. هست

در بره! بهش بگو   ینی ریش  ریاز ز خوادیخان م سیچرا امروز نبود! خس یآراد گور به گور  نیپس بگو ا -
 !مین یهمو بب میگفت آخرش که مجبور یهست

 . دیخند نازگل

هم خودش گرفت گف ببر شرکت!    ینیریش نیجوابشو دادم! ا شبیباهام حرف زد. د  شیپ یهفته -
 خودمون باشه.  نیواال من روم نشد گفتم ب

 آورد گفت  یداخل جعبه را در م یهای نی ریاز ش  یک یکه داشت  یدرحال یهست

 بود؟ هیقض  نیبرا ا یهفته کرد نیکه ا یپس اون همه سوال و جواب  -
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 تند گفت  نازگل

سرت شلوغ بود و   نقدریا یازت مشورت بخوام ول میمستق  خواستمیبه ارواح خاک بابام م یهست -
تر بشه  یمن و آراد جد یفقط گفتم که رابطه  شبیکنم! بعدشم من د تتینخواستم اذ یمشکل داشت
 که! سین  یهنوز خبر 

 گفت  دیخندی که م یدرحال یهست

 ! شهیوا م بخت همه داره  کل،یما نیشدن ا  دای! قربون کار خدا برم بعد از پستی مهم ن نارویا الیخ یب -

داد و چشمانش را بست؛   هیتک شهیسرش را ش یکرد. هست اشی . نازگل هم همراهدیدوباره خند بعد
  یحس بد گر،یخوشحال بود؛ اما از طرف د شدیموضوع که به ازدواج آراد و نازگل ختم م نیقطعا از ا

 اما. زدی کند و دوباره فکرش به هم بر یز یداشت، باعث شد اخم ر عیاتفاقات سر نیکه نسبت به ا
 نگفت.  یز ینازگل چ ینبردن شاد نیاز ب  یبرا

 *** 

  یقیموس  ی. حتکردی م جادیصدا ا  ن،یو پاشنه دارش، در برخورد با کف زم  یچرم مشک  یها بوت
آن را  یصدا یکه در حال پخش بود، تا حدود یمیمال  یقی. البته موسشدیهم که پخش م یمیمال

و خشکش، نگاهش را در سالن چرخاند. بعد از گذشت چند ماه، به  یجد ی. با چهره کردی کمتر م
مقابلش را    یرفت و صندل  زی . به طرف مدادیم صیاز پشت سر تشخ یرا حت ده یورز  ندامآن ا یراحت

 شیبکشد، سر جا  رونی او ب  یرا برا یشده بود صندل  زی خ میکه ن  کلیو نشست. ما دیکش رونیب
چشم دوخت.   کلی گذاشت و دست به بغل  به ما زیم یرا رو  اشی کوچک مشک فیک  ینشست. هست

اما دو   کلیحمله! ما یکرد. کامال گارد گرفته و گاه آماده یهست یپا شدهیبه دست چل ینگاه کلیما
 گذاشت و گفت  زی م یآرنجش را رو

 مهم باشه!  یل یخ  ایرانی ا شیپ نی ا کردمیم سالم! فکر  -

 گفت  یبا همان نگاه خنث یهست

 سالم. -

 زد   یلبخند کلیما
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 ؟ یخور یم  ی. چمیمنتظرت موندم تا باهم سفارش بد -

 ! یندارم. مرس لیم -

 گفت  قیعم یرا باال انداخته بود، با دم شی که ابروها کلیما

 .میبگذر گهی! خب دمیرستوران تا شام بخور میفکر کردم اومد -

 خم شد   زی م یرو  یکرد و کم زی چشمانش را ر یهست

 ؟ یباهام حرف بزن   یچرا خواست -

 گفت  یتوجه به حرف هست یب  کلیما

  نقدریا ی که با رنگ مشک  یمعدود هست یجز اون دسته دمیکه د ییدخترا  نیب گمیبه جرعت م -
 !شنیجذاب م

به بافت   یهم نگاه یرا نگاه کرد. هست یهست اهیسراسر س پی وباره تبا چشمان مشتاقش د بعد
 گفت  کلیما فیتوجه به تعر یبر تن داشت، نگاه کرد. بازهم ب کلی که ما یمشک

 بگو.  عیوقت ندارم! سر -

 داد و گفت  هی اش تک یخونسرد و آرام بود. به صندل  کلیما

 !گذرهی! االن حدود سه هفته از اون موقع م؟یومدیکنار ن کتمی من شر نکهیهنوز با ا -

. بعد دیدندانش کش ریاش را ز ین ییچشمانش را در حدقه چرخاند و با انگشت شصت، لب پا  یهست
 آن را رها کرد و دستش را در هوا چرخاند و در همان حال گفت 

 لطفا.  عتریبرو سر اصل مطلب! سر -

 گفت  یکامال خنث  یاداد و با چهره  هیتک اشی کامال به صندل کلیما

 سهامتو بخرم! خوامیم -
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  ی. اما جدندی اش ببدر چهره  یاز شوخ  یاثر  دینگاه کرد تا شا کلیما یاول با دقت به چهره  یهست
. دیلرزیم یل یاش خنداشت اما شانه  یادیز یاش صداکرد! خنده  دنیبود! آرام آرام شروع به خند

 هم با حوصله به او زل زده بود. کلیما

 اش را خورد و گفت خنده  یهست

 !؟یداد شنهادویپ نیکه ا یکرد یچه فکر  -

 بکنم؟  یفکر خاص دیبا -

 درهم شد و گفت  یهست یچهره 

 کن! رونیفکرو از سرت ب  نی! افروشمی عنوان سهاممو نم چیمن به ه -

 نشاند.  شی او را سر جا کلی محکم ما یرا برداشت و بلند شد که صدا  فشی ک سپس

 هم مونده! یاگهید یزایهنوز تموم نشده! چ -

 گفت   اشی آرام و جد یبا همان چهره  کلینگاه کرد. ما  کلیبه ما  تی نشست و با عصبان یهست

 ! منم به ناچار خودم دست بکار شدم.ینگفت  یز یخودت چ  یازت بدونم ول شتریدوس داشتم ب -

 گفت  طانیش  یشرور تر شد! با لبخند اشچهره 

سال بعد هم  کیتهران؛ حدود  نیای م ینوجوون بود  ی. وقترازی آرمان؛ متولد ش یخب خانم هست -
 ! یشیفرانسه م ی  سپهر، راه یو همراه با خانواده یدیتصادف از دست م  یمادرت رو تو

 و حق به جانب گفت  اوردیخودش ن ید اما اصال به روجا خورده بو  یکم یهست

 !ذارنیاونها م  یخودشون رو رو یل یو فام  کننیقبول م یها انسان، بچه ها رو به سرپرست ونیلیم -

 سرش را تکان داد. کلیما

  نیو رفت دنیکش رونیب  نیماش یچرا باالفاصله بعد از تصادف تورو از تو  نکهی! البته انطورهیقطعا هم  -
 ! ست؟ین  بیعج کمی بود  نیماش یکه مادرت هنوز تو یفرودگاه؛ اونم درحال
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 با لحن محکمش گفت  یزنده کرده است. هست یهست  یرا برا  یچه خاطرات تلخ دانستینم کلیما

از عمومحمود   نکارویعلت ا یتونی نبودم. م ارمیدختر نوجوون بودم که از قضا هوش هیمن اون موقع  -
 !یبپرس 

 را مسخره کند گفت  یکه انگار قصد داشت هست یاتکان داد و با چهره سرش را  کلیما

پنج   یدخترخونده شو که تو یکه چرا شناسنامه پرسمیازش م  نمی! همزمان اهی خوب   یلیاتفاقا فکر خ  -
فرانسه هم   یرفت  یپرورشگاه یاون بچه تی فوت شده، باطل نکرده و چند سال بعد تو با هو یسالگ

 !ه؟یچ  بپرسم؛ هوم؟ نظر تو

سپهر، در پنج   یخانواده  یکه دختر خوانده دانستی از کجا م  کلی را نداشت! ما نیتوقع ا یهست
ها را به او گفته باشد   نیا دیام نکهی! خب احتمال اکند؟ی م یاو زندگ  تیبا هو  یمرده و هست یسالگ
چشمان  هو ب دیکش یق ینفس عم ی ! هستدانستیهم نم  دیام یاز آنها را حت یباال بود. اما بعض  اریبس
 باخت دهد. آرامش خودش را حفظ کرد و گفت   طیشرا نی نبود که در ا ینگاه کرد. آدم کلیما طانیش

  شی که تو بچگ یآدمو بخاطر اتفاقات  هی ادینم ی! کسستیمهم ن  یجار بزن  ناروهمیا یاگه همه  یحت -
 کنه!  خیافتاده توب

 آرام گفت  یکرد که انگار موافق است؛ بعد با لحن یدوباره حالت چهره اش را جور  کلیما

 وضع فرق کنه!  گه،ید یزایچ  یلیو خ  یفکر کنم بخاطر قاچاق دارو و آدمکش یول -

 آخر را زد  یضربه  کل،ی نگاه کرد. و ما کلیخشک شده به ما یابا چهره  یهست

شوهرش بفهمه که تو داخل مرگ شجاع، نقش   یوقت  اد،یم سایمل یسر زندگ  ییبنظرت چه بال ای -
 !؟یداشت

 زد و گفت  یشخندیدست کم گرفته بود. ن یل یرا خ  کلی قطع شد! ما یالحظه  یهست  نفس

از جونش    شتریرو ب  شرکت  نیکه راحت سهامشو فروخت نه؟ وگرنه اون که ا یاز فکور هم آتو داشت  -
 ! خواستیم
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 ی! هستدادی دردسر م یهم بو شی نگاه کرد. لبخند ها یشانه باال انداخت و با لبخند به هست  کلیما
 خم شد و گفت  ز یم یرو

 که باج بدم! شب خوش!  ستمین یمن آدم -

فرمان  یشد و سرش را رو  نشیمحکم از رستوران خارج شد. سوار ماش   یشد و با قدم ها بلند
خارج کرد تا با   فشی، به سرش آمده بود. تلفنش را از ک آنچه که از آن واهمه داشت قایگذاشت. دق

 آرامش کند.  توانستیبود که م ی شخص نیاو بهتر ،یموقع درماندگ شهی. مثل همردیتماس بگ  سایمل

 هی...باشه. ؟ینشده...خونه ا یز یخستم...نه نه چ کمیمنم خوبم...نه  ی...مرس؟ی خوب   یالو...سالم آج -
 اونجام...فعال. گهیربع د

  یگذاشت و هوا اشنهیس یقفسه یشد. دستش را رو ادهی کارن پارک کرد و پ یخانه یجلو  نیماش
را فشار دهد،   فونیآ نکهی. به طرف در رفت و قبل از ادی کش شیاسفند ماه را با قدرت درون شش ها

رز،   یهاکوتاه گذشت. گل   یخانه، با قدم ها یباصفا اطی. از حمنتظرش بود  سایدر باز شد. مل
از مقابل چشمش گذشت. چقدر عاشق گل ها بود! و   اشی اش را جلب کرده بود. خاطرات کودکتوجه

 زد و وارد شد.  ی. چند تقه به در ورودکردی بسنده م یلبخند مچهیاکنون فقط به ن 

 ؟ی خوایسالم صاب خونه! مهمون ناخونده نم -

رساند و اورا محکم در آغوش   یبود، با چند قدم بلند خودش را به هست ستادهیکه اول راهرو ا سایمل
 .دیکش

 خودته. ی! خونههی! ناخونده چیسالم عشق آج  -

 داد و از او جدا شد.  سایبه کمر مل یهم فشار  یهست

 ست؟ یکارن خونه ن -

 کوتاهش را پشت گوشش داد و گفت  یاز موها یادسته سایمل

 ... گهی شغلشو د طیشرا یدونیپات رفت. م  شیپ -

 سرش را تکان داد و گفت  یهست
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 کجاست؟  نی! دلوالیخ یب -

 تو اتاق...  نمیدلو -

 د یکوب  اششانشیدستش را آرام به پ نیدلو هیگر یصدا با

 خوابه؟ یشبه چرا نم ازدهی بچه! ساعت  نیکرد ا وونمید -

تخت نشسته بود و  یرو نیبلند به طرف اتاق خواب مشترکش با کارن رفت. دلو  یبا قدم ها بعد
 تخت نشست و بغلش کرد  یخودش را به او رساند رو   سای. ملکردیم هیگر

 خاله اومده!  نی آخه؟ بب یکن یم  هیمامان جون چرا گر -

 زد و گفت  نی بزرگ به دلو  یبود، از همانجا لبخند ستادهیدر ا یکه در جلو یهست

 خاله! یسالم زندگ -

تخت نشست   یرو سایکنار مل ی. هست دیساکت شد و بعد هم خند ،یهست دنیبالفاصله با د نیدلو
 بلند شد و گفت   سایکردند و حرف زدند. مل یشوخ  قهیرا بغل کرد. چند دق نیو دلو

 . امیاالن م میبخور ارمیب  یز یچ هیبذار  -

 ! سایمل خوادینم -

 ...سایتعارف نکن وا -

 ، گفت که پر از خواهش بود یتر، اما با چشمان یجد نباریا یهست

 !نیلطفا بش  سایمل -

آمده است.   شیپ  یچه مشکل دانستیرا حس کرده بود. اما نم یهست  یاز همان اول درماندگ سایمل
مشغول   نیکند. دلو یباز  شیها گرفت و آن طرف تخت گذاشت تا با عروسک  یرا از هست نیدلو
 که کنارش بود نگاه کرد.   یمطمئن شد، برگشت به هست نیکه از بابت دلو سایشد. مل  یباز 

 دلم؟  زیشده عز یچ -
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 پر از غم شد.  ،ی هست یمشک چشمان

 ا ی بخوابم. مثل بچگ  شتیپ  خوامیم -

گذاشت. هر   سای دست مل یهم سرش را رو ی. هستدیتخت دراز کش یمهربان زد و رو یلبخند سایمل
 گفت  سایمل در چشمان رهی خ یبودند. هست دهیدو به پهلو خواب

 دوست دارم!  یل یکه خ یدون یم -

 لبخند زد سایمل

 دوست دارم! یلی ! منم خیآج  دونمیم -

 به مادرش بود!  هینگاه کرد. چقدر شب سایمل یبه با ولع به چهره یهست

... از همون تاتیمامانمه، هم حما  هی! هم چهرت شبشمیآروم م  کنمی ! نگات که میمامانم هیشب یل یخ -
 اولش تا االن... . 

 سر داد و لبخند زد. گفت  یهست یموها  انیدستش را م  سایمل

 ! یکن  یزود عروس خوادیچقدر دلم م -

 با شوق گفت  سایزد. مل یپوزخند یهست

فکر   شونی کی راجع به  یخوای! نمیهم غزل هم نازگل ازدواج کردن! توهم که کم خاستگار ندار  نیبب  -
االن بار سومه که با کارن   دتتیدوست کارن. از اون دفعه که د ،یوان احمدسر نی مثال هم ؟یکن

 . گفتیبود کارن اصال بهت نم  یصحبت کرده! اگه پسر بد

 دیآرام و کوتاه خند یهست

 ازدواج رو ندارم! طیواقعا شرا ینگفتم که بده! ول -

 شد   نیغمگ سایمل

فلج شدم...اممم...خب واقعا   نکهی ! بعد از اکنمی چه کارا که نم تی روز عروس گفتمیم شهیهم یدون یم -
 !رمی خداروشکر االن سالمم! نذار آرزو به دل بم یحسرت بود! ول  هیبرام 
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 زد  سایمل یبه بازو  یمشت یهست

 چرت و پرت نگو! -

  دیکش ین یاز ترس ه سایانداخت. مل یو هست سایمل  انیخودش را با قدرت م  نیلحظه دلو نیا در
 گفت 

 بود؟ یچه کار  نیخب! ا یمامانم سکتم داد -

 ی. هستد یجا داد و دوباره خند  یمادرش و هست انی. بعد هم خودش را م دیغش غش خند نیدلو
 و گفت  دیلپش را کش

 حسود کوچولو! مامانتو نخوردم که!  -

  سیکه دورش خ  یبود، و دهان  سایبه مل  هیکه کامال شب  یو با چشمان  دیچرخ  یبه طرف هست نیدلو
 بود گفت 

 هاله! بوس ُتنم؟  -

 با ذوق گفت  یهست

 اگه بوس باشه آره!  -

کرد و بعد هم گازش   سیاورا خ  یاول حساب  نیبرد. دلو  نیبه لبان کوچک دلو ک یاش را نزد گونه بعد
 گرفت! 

 و گفت  دیخودش را عقب کش یهست

 پدر سوخته! یا -

 هم... . سایکرد. ملبا عشق نگاهشان  ی. هستدندیخند  یو هست سایمل

که  نیخارج شود. بعد به دلو خواستیخورد که م سایشد. نگاهش به مل  داریباز شدن در ب  یصدا با
  رونیآمد و از اتاق ب نیینشود، از تخت پا   داریب نیکه دلو یبود نگاه کرد. آرام، جور  دهیکنارش خواب
به ساعت   یکجاست. نگاه  سای مل دادینشان م ،یبهداشت سیآب و المپ روشن سرو یرفت. صدا
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  سای. آخر سر ملامدیماندند اما کارن ن  دار یب  روقتیتا د شبیصبح بود. د یقهیکرد. پنج و چند دق 
بود که در   ستاده یماند تا افکارش را منظم کند. هنوز وسط راهرو ا داریچند ساعت ب یاما هست دیخواب
بود از    سیو خ زدهزردش را تا آرنج باال   راهنیپ نیکه آست یدر حال سا یباز شد و مل یبهداشت   سیسرو

 نگاه کرد  یآن خارج شد. با تعجب به هست

 که. میدیخواب  رید شبمی. دمارستانیب  یبر  یکه! برو بخواب هنوز مونده تا بخوا یشد  داریب -

 زد  یلبخند یهست

 خونه؟ ومدهی. کارن هنوز نینه خوبم مرس  -

 ناراحت گفت  یکم  سایمل

 شده! ینطور یست ادو هفته یکینه! االن  -

 گفت  سای مل سی سرش را تکان داد و با اشاره به دست و صورتس خ یهست

 ؟ یوضو گرفت  -

 لبخند زد سایمل

 آره.  -

 گفت  یادفعه کی یل یخ یهست

 !امیصبر کن منم ب -

کنار گذاشته بود برداشت و سرش کرد.   شیبرا سایرا که مل  یدیاز وضو وارد اتاق شد و چادر سف بعد
. ستادیبه نماز ا سای. عطر گالب جا نماز سبز رنگش، مشامش را پر کرده بود. با ملستادیا سایار مل کن

 سجاده.  یبعد از نماز کنار هم نشستند؛ پا

 قبول باشه! -

 قبول حق.  -

 نگاه کرد  یبا لبخند به هست  سایمل
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 ! یچقدر عوض شد -

 زد  یلبخند مچهین یهست

اون دو سه  ،یخوندیم مهینماز نصفه ن هی! قبلش به زور خاله فرحناز یاز من عوض شد شتریتو که ب -
 بوده و خبر نداشته! یل ی! دم کارن گرم المصب جبرئیچیسال آخر قبل از ازدواجتم که ه

 .دیخند سایمل

 کنارم هست رو بهتر درک کنم!  شهیکه هم ییکارن فقط بهم کمک کرد خودمو بشناسم. خدا -

 نبرد. بعد از مرگش اما... ییتالش را داشت اما کار به جا نیزد. شجاع هم هم ید تلخ لبخن یهست

 گفت  یفکر کردن هست انیم سایمل

 ی!... برو هستیتو که فرانسه بود ؟یبعدشم کارن بود. تو چ   کرد،ی حاال من مامان فرحناز اصرار م -
 !ری به تغ یع کردتو شرو امرزیخودتو گول بزن! هفت هشت ماه بعد از فوت شجاع خداب 

ماه   کیتکان داد. هرچند آن هفت هشت ماه نبود؛ تنها  سایحرف مل   دییتا یسرش را به معن  یهست
هم مال خودش را تا کرد و بلند شد تا   سای... . چادر و جانمازش را تا کرد. ملیبعد از فوت شجاع  واقع 
سرش انداخت و   یرا محکم بست. شالش را رو شیو موها ستادیا نهیآ یجلو ی آن ها را بردارد. هست

 بزرگ زد.  یلبخند کردینگاهش م نهیکه در آ سایبه مل

 آخه؟ یاچه عجله ؟یبر  یخوایچرا م -

 را بغل کرد.  سایبرگشت و مل یهست

 برم حتما!  دی؛ باقربونت برم کار دارم -

 هم بغلش کرد و گفت  سایمل

 ره؟ یگی دلت نم یی! تو خونه خودت تنهانجایا ای باشه پس بعد از کارت ب -

را   نیآرام دلو یلی . بعد به طرف تخت رفت و خدیرا بوس ساینگفت. فقط محکم لپ مل یز یچ یهست
شد.   نشی. سوار ماش سای با مل یگر ید یدر بدرقه کرد. بعد از خداحافظ یاورا تا جلو سای. ملدیهم بوس
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 ازارسال کرد. بعد از آن  یبه شخص خاص   یامیتلفنش را برداشت و پ  ن،یقبل از روشن کردن ماش
 کرد و از آنجا دور شد... .  سایمل یبه خانه گرید ینگاه ن، یماش ینهیداخل آ

 *** 

جا کرد و  بهرا جا  فشیبود. ک ستاده یا یخال یوسط راهرو  سایحدود سه بعد از ظهر بود. مل  ساعت
 یاز پشت سرش آمد. برگشت و با چهره ییقدم ها یانجام دهد. صدا ی مردد ماند که چه کار 

 شد و به خواهر بزرگش سالم داد. شقدمیباران، که محمد هم کنارش بود رو به رو شد. پ  یآشفته 

 سالم. -

 ؟ یایسالم! به تو هم گفت ب -

باعث عرق کردن کف دستش شده بود. سرش را   شد،ی م دهید ساهمیکه اکنون در وجود مل یاسترس
 تکان داد و گفت 

 شده مگه؟ یچ -

 گفت  عتریسر محمد

 خدا.  دیبه ام رهیتو اتاق جلسات! خ  میبر نی ایب -

 یسه نفر کنار هم، به طرف اتاق جلسات شرکت رفتند. محمد چند ضربه به در زد و با صدا  هر
 ستادهیبه نازگل و ماهان افتاد. هر دو سرپا ا ساینازگل، در را باز کرد. با باز شدن در، نگاه مل دییبفرما

سالم  کیاز  دشکل وسط اتاق گذاشت. بع یلیبزرگ مستط   زیم یرا رو فشیبودند. باران وارد شد و ک
دفعه باز    کی او بداند موضوع از چه قرار است. در اتاق  دینگاه ها به نازگل بود که شا یهمه  ع؛یسر

 درون درگاه قرار گرفت.  زدیکه نفس نفس م یشد و غزل، درحال 

 شده؟ یسالم!...چ -

ر اتاق را باشد، د یگر یکس د ستیاز خودشان قرار ن  ریسالمش را دادند. نازگل که مطمئن بود غ جواب
 گرفت و گفت  یزل زد که نگران بودند. نفس  ییهابست و برگشت. به چهره
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شرکت، کار دارم و واجبه و   ایداد گفت حتما ب امیپ هی  یمنم مثل شماهام! هست نیبچه ها باور کن  -
 و آراد نباشه! امی کرد فقط خودم ب  دیچون تاک ه،یخصوص زیچ ه یحرفا... و بنظرم  نیا

 د یحرف ماهان هم پوف کش نیا با

 نفهمه! یز یبه منم گفت فاطمه چ -

  ییاز آنها هم خواسته بود که فرزاد و کارن بو یهست داشتند. یاو غزل هم عکس العمل مشابه  سایمل
در   نیبا کارن داشت. و ا یخوب  یل یخ یهنوز هم به فرزاد اعتماد نداشت اما رابطه  ینبرند! خب هست
داده بود! نازگل که آشفته بود   امیر عوض هم به باران و هم به محمد پد بود. بینوع خودش عج

 گفت 

 ... دونمیچم  ای! میایب  لهیساعت که شرکت تعط نی! آخه گفته اهیمهم زیحتما چ  -

قرار داشت افتاد. اورا  زیم یکه رو  یلحظه چشمش به فلش کوچک  کینازگل، ماهان  یحرف ها انیم
 برداشت و گفت 

 برا توعه؟  نینازگل ا -

اش را ترک  خانه  یهست نکهیکه از صبح زود، بعد از ا سای تکان داد. مل ینف یسرش را به نشانه نازگل
 داشت گفت  یبیعج  یکرده بود دلشوره 

 !مینی که ما بب نجایباشه! اومده گذاشته ا یفکر کنم مال هست -

 بود، گفت  شی ناخن ها  دنیچرم نشسته بود و مشغول جو یهای از صندل یک ی یکه رو غزل

 ! نیآره! وصلش کن به لپ تاپ. پروژکتر هم روشن کن -

ارائه دهد، قرار گرفت و فلش   یز ی چ  خواستیکه م یهمانجا که هرشخص ز،یم  یدر قسمت باال نازگل
د و منتظر ماند تا نازگل، بود وصل کرد. غزل هم پروژکتر را روشن کر زیم  یکه رو یرا به لپ تاپ

را باز   دئوی بود. نازگل اول و لیو چند فا دئویو کیدهد. درون فلش،  شیدرون فلش را نما یمحتوا
اش نشسته بود، توجه همه را مبل خانه  یکه رو یبا لبخند آرام و مهربانش، در حال  یهست  ریکرد. تصو

کنجکاو و   یکرد. چشم ها یرا پل  لمیف قیعم یبه افراد کرد و سپس با نفس یجلب کرد. نازگل نگاه 
 بود.  یبه هست رهی نگران افراد، خ
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 نی... . االن که انیتا به حرفام گوش کن نیممنون که اومد یلیحالتون خوب باشه! خ   دوارمیسالم! ام -
که اصال  رمی م یی! البته فعال... خب دارم جانیبا من ندار  یراه ارتباط چیه گهید ن،ینی بی رو م لمیف

  سی! رئسمی بگم! من اوت نرو بهتو  ییزایچ هینه، اما قبل از رفتن، الزم دونستم  ا یبرگردم  ستیمعلوم ن
 ... سیاوت  التیتشک

دهانش   یدستش را جلو سایمل .شدیلحظه به لحظه به تعجب افراد افزوده م زد، ی که م ییحرف ها با
را باور نداشت!    چکدامشیه  گفت؛یکه م یی. از قاچاق دارودادیگوش م یهست  یگرفته بود و به حرفا

 دهاو را شگفت ز یهم ه یهست  یبعد یدرنده خو شده بود؟! حرف ها نقدریا  یاش، ک  فرشته  ی  هست
 کردیم

ممکن بود سهام شرکت رو از دست بدم، امروز صبح با باران هماهنگ کردم که تمام   نکهیه ابا توجه ب -
 . کشهیکنم! فقط مونده چند تا امضا که باران زحمت کاراشو م  سا یسهامم رو به نام مل 

 ها به طرف باران رفت. باران که هنوز مات و مبهوت بود گفت  نگاه

 کیرو حدودا   امی نگفت اصال! پ یچی ه یراه انداختم. ولکاراشو  عیامروز صبح اومد دفترم... سر -
 من فرستاد. یبرا  شیساعت پ 

نازگل و ماهان هم شگفت زده شده  بود! سهام شرکت به نام او؟!  ریبازهم متعجب و متح سایمل
  یدر حال وقوع بود؟ ادامه یگدار به آب بزند! چه اتفاق مهم یب  نقدریا یبودند. توقع نداشتند هست

 ... یهست یحرف ها

! میدر واقع خواهر سای.. من و ملنی االن وقتش باشه که بدون کنمی هم هست که فکر م گهیراز د هی -
 ه دخترخاله!ن

شده بود. نزد آنان بزرگ  سایسال ها مل نیرفت! تمام ا  سایماهان و باران به طرف مل رانی ح نگاه
و نه   ستیب  دی! چرا بادیکش شانی تمام باورها یخط انکار رو سا،یمل یامکان نداشت... چشمان بسته

فرزند خاله فروغ باشد   اسیمل نکهیخواهرشان است! هرچند ا سایدروغ بزرگ شودند که مل نیسال! با ا
 دوباره سخن گفت  ی! هستادی ز یل یاما نه خ کرد؛یفرزند مادرشان، فرق م ای

بکشم! و واقعا   روس یاوت رمی! اصال دارم م رهی می اونجا م سی که مطمئنم اوت  رمیم ییاالن دارم جا -
تا   نمیبش  تونمیبار! نم  هی ونیبار ش  هیمرگ  ینه! ول ای  ادیم رونیاز اونجا زنده ب  ،یکه هست دونمینم
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و  خانوادهکه نقطه ضعف من  دوننیکنن! همه م دیها من رو با شماها تهدسال  نیمثل تموم ا
 حرف بزنم!  ومرثیبا ک  رمیبزنه! دارم م یر یجبران ناپذ یها  بیدوستامن! بودن من ممکنه بهتون آس

  وشیفروغ و دار یما وقتا شناختیرا نم  ومرثیک سایچشمان همه گرد شد! مل ومرثیآمدن نام ک با
 یهیبا بودنش، سا شهیفرد نحس، هم نیبود! اصال ا دهیپچ پچ ها شن  انیرا م ومرثیمردند، نام ک 

 شان نشاند. نه یبغض را در س  ، یآخر هست یانداخته بود. حرف ها شانی شوم غم را بر زندگ

بچه ها من واقعا عاشق تک تک شماها هستم! به خاله فرحناز و خاله آزاده و عمو محمود سالم  -
. نی . مراقب خودتون باشنیکن دایپوشه هست، لطفا اونو پ  هیتختم  ری... . و اگه بر نگشتم، زنیبرسون 

 دوستون دارم! خدانگهدار.

نشست و به رو   یصندل  یکه بود که روشده بود. محمد آنقدر شو   ریاز چشمان تمام دخترها سراز اشک
همراهش بودند و همدست   شهیماهان و نازگل هم نکهیاز ا یز یچ یشد. هست رهی خ  شیبه رو
ماهان و نازگل در تکاپو افتاند. ماهان با  هم موجب تعجب آنها شده بود نی نگفت. وهم  شی کارها

 گفت  جانیه

 !یکه بلد یهر راه دونمینازگل برو ردشو بزن! تلفنش، نم -

را تار کرده بود! خودشان را که  دشیو اشک، د دیلرزی. انگشتانش مبا لپ تاپ مشغول شد نازگل
 یراه چی آنقدر باهوش هست که ه یهست دانستندیگول بزنند. هم او و هم ماهان م توانستندینم
 بلند گفت  یبا صدا ساینگذارد! مل یباق

 !زنمیبه کارن زنگ م -

کارن را گرفت. بوق سوم   یبا دستان لرزان شماره  سای. ملکردیلند هق هق منگفت. غزل ب یز یچ یکس
 زد  هیگر ری بلند ز یبالفاصله و با صدا سای. ملدیچی پ سای جانم گفتن کارن در گوش مل یبود که صدا

! کارن جونش تو خطره!...کارن تورو خدا، تو  دونمی...نمییجا هی رهیداره م ی... هستیکارن؟... هست -
 !رم ی میبشه من م  شیزیچ یکن...هست دایرو پ ی ! هستنیدلورو جون 

بود و باد خودش را با   نییپا ن یماش یهاشه ی. شرفتی به سمت مقصدش م ادیبا سرعت ز یهست
  یپشت سرش را نگاه کرد تا مطمئن شود کس نهیاز آ گریبارد  ی. هستدیکشیم  نیشدت به داخل ماش 

  کی. دیبه آدرس مورد نظر رس ،یرانندگ  یساعت کیهدفش مصمم بود. بعد از   ی. روکندینم  بشیتعق
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بود. در داشبورد را باز کرد  تی قابل رو دار،یدرختان بلند سپ ال،یو یوارهایدر خارج شهر. از پشت د الیو
شد.   ادهیپ ن یاش بردارد. اما منصرف شد و در داشبورد را بست. از ماشمورد عالقه ری تو خواست هفت 

جلو   را. شالش  کردی راحت م ش یرا برا  یسنگالخ نیراه رفتن در زم  اش،ی اسپورت مشک یهاکفش 
  یلیکه خ د، یسف یبه در بزرگ و آهن  یبلند و محکم به طرف در رفت. فشار  یو با قدم ها دیکش
بود. کالغ ها شده  انی شد. درختان بلند و برهنه، محل آش الیبزرگ و  اطیزده بود، داد و وارد حزنگ
 یدیشد یگرما  رد،در را باز ک نکهیرساند. به محض ا  یاشهیکرد و خودش را به در بلند ش  یرا ط  اطیح

 شد. در را باز گذاشت و وارد خانه شد.  اشی تیبه صورتش خورد که موجب نا رضا

 درو ببند! سرده!  -

از   یکی یرو  ومرثی. کشده بودند   دهیکه به شکل ا ل چ ی رنگ  یکرم یهاسمت چپش نگاه کرد. مبل  به
پتو بود.  ریانداخته بود. دستانش هم ز شیپاها یرا رو  ینازک   یمسافرت یآنها نشسته بود و پتو 

 اخم کرد و گفت  یهست

 سرده؟ یگیشده مثل جهنم! هنوزم م  نجایا -

که نشسته    ومرثی. کستادیدست به بغل  ا ش،یشد و روبه رو کیبه او نزد ومرثیتوجه به حرف ک  یب
سرش   یشد. موها   رهیهم به او خ ینگاه کرد. هست یهست یسرش را باال گرفت و به چهره یبود، کم

تپل تر شده و شکم    زیشده بود. اندامش ن شتریکنار چشمانش ب یو چروک ها نی بود و چ ختهیر
 را نگاه کرد و گفت   یهست یاز سرتاپا ومرثیآورده بود. ک   یرگبز

 ؟ینزد  قول و قرارا که ریز -

 گفت  نشستی داشت م ومرثیبا ک  یکم یاز مبل، که فاصله یکی یهمانطور که رو  یهست

 ؟یکرد میتو نگهباناتو کجا قا نمیمن نه!...بب -

 تکان خورد. دشیسف لی بیو س  دیخند  ومرثیک

 ! ستیدر کار ن  ی! نگهبانمیبود که تنها باش  نیقرارمون ا -

با نگاه ناپاکش به او    ومرثیچپش انداخت. ک یپا یراستش را رو  یسرش را تکان داد و پا یهست
 نگاه کرد و گفت 
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 !نیایبه هم م دی. تو و امکردمی صد در صد بعنوان عروس انتخابت م ،ینبود بمی اگه رق -

 گفت  یزد و عصب یپوزخند یهست

که تو  کنهی تورو سگ خودشم حساب نم دیام ؟ی زنیحرفارو م نیا شهی! تو شرمت نم وجودی آخه ب  -
که برادرزادته و  دیدخترته! از خون خودت! چطور ام  نی!... المصب نازنیار ی پدرو براش در م یادا
 !  ؟یکن یم ینطور یا چارهی ب  نیبا نازن ، یپرستی خونت رو مهم

 اخم کرد و گفت  ومرثیک

  بمیستگاه شدم؟ چون رقدم و د نیدختره! باعث ضعفه! بنظرت من چطور صاحب ا نیچون نازن  -
 دختر داشت! از راه دخترش اومدم. 

 دوباره گفت  ومرثی زد. ک ومرثیبه افکار پوچ ک یپوزخند یهست

! اندامت هم هم هیشب یل یمدل نشستن، و اخم کردنت خ -  . نطوریفروغ 

 دی داغ کرد و توپ یهست

 !اریهزار دفعه بهت گفتم اسم مامان منو ن شرفیب -

 و گفت  دیبلند خند  ومرثیک

 ! یبه جامد نشده بود  لیمامانت تو تخت من بود تو هنوز تبد  یوقت -

 دی اش توپ گرفته یبا صدا ومرثیک نباریحمله کند که ا ومرثیتا به ک دی از جا جه قایدق یهست

 . یرو بدون ییزای چ هی دی! بایوحش یبتمرگ سرجات دختره -

نشست و   شی بود. آرام سرجا ومرثیحواسش به ک کرد،یاش نگاه مکه به طعمه یامانند درنده  یهست
 گفت  یز ی با اخم ر ومرثی. کدیاو بگو یرا برا  ییرازها  ومرثیاخم کرد. از اول هم قرار بود ک

 فروغ زن من بود!  -

 شد.  یشمانش اشک . آنقدر که چدیچند لحظه به او نگاه کرد و بعد بلند خند یهست
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 بود. یابامزه  یشوخ  -

 گفت  یبا لبخند  ومرثیک

 ت!! خصوصا چال گونهیخندیبه مامانت م هیشب یل یخ -

را در نگاهش   یبزرگ یآدم هفت خط، رازها نینگاه کرد. ا ومرثیبه ک رانشیح یبا چهره  یهست
 داشت. 

حرفاشون اسم  نیعمرت تو گوشت خوندن من دشمنم! حتما ب  یبرات سوال نشد چرا همه چوقتیه -
 ! یدیمنو شن

 ادامه داد  ومرثیحال سکوت کرد. ک  نیداشت؛ با ا ادیخوب به  یهست

بابابزرگت بود!  ق  یپسر  رف  وشیبودن. دار کی شر  قشیکار اومده بود تهران. بابابزرگت و رف یفروغ برا -
! مامانت با من ازدواج کرد. خبر  وشیدلم. هم من هم دارگذرشون خورد به من! مهر مامانت افتاد به 

تو   دیکم کم فهم مونزن  حامله دارم!..چند ماه بعد از ازدواج هیو خبر نداشت   کنم،ینداشت خالف م 
که از  میسال و ن کیمدرسه بود.  هیخاطرخوام بود! شغلشم دوست داشت...معاون  یکار خالفم! ول 

وجود    ی ب  وشیزن و بچه دارم! با اون دار هیخبردار شد من   یچطور  دمیازدواجمون گذشته بود، نفهم
گرفت. تا هفت   یابیبعدم طالق غ اهنشد! چند م یکنم ول داشیو رو کردم تا پ ر ی فرار کرد! همه جا رو ز

گشته بودم. سه دفعه آدم  رازوی زدن. من کل ش  رازیردشو تو ش  یاتفاق ینداشتم؛ ول  یسال ازش خبر 
ازدواج   وشیبا دار دمیدر رفته بود. که اون موقع هم فهم یچطور  دونمیت! نمخاله  یفرستادم خونه

 دختر پنج ساله داره!  هیکرده و 

بود. مردمک چشمانش مثل پاندول    ریمتح ینگاه کرد. هست یکه تمام شد به هست  شیها حرف
  یب  ومرثیسخت! ک یلیخشک شده بود! باورش سخت بود. خ شیو لب ها خوردیساعت تکان م 

 گفت  یتوجه به حال خراب هست

 زن اولم بود. زهره!  ی کارا ریاون موقع درگ -

 زد و گفت  یپوزخند یهست
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به  خواهرزنت که از   یشده بود به هر حال! کشتن برادرت، کشتن زنت، دست دراز   شتریب  اتیریدرگ -
 قضا زن برادرتم بود! 

 گفت  یمانیشرم و پش یابدون ذره  ومرثیک

  ،یبش مونیپش اشی! حاال ممکنه بخاطر بعض ستیکه دست خودت ن یکنیم ییکارا تی موقع عصبان -
 ...مونیبود که پش ییزای از اون چ وش،ینه! مثال دستور کشتن دار اش یبخاطر بعض 

 برد ورشی ومرثیدرنده بلند شد و به طرف ک  یر یمانند ماده ش  یهست

 !مذاریزندت نم  ؟یمنم تو کشت یپست فطرت  بابا -

  رونیآن پنهان کرده بود ب ریرا که ز یارا کنار زد و اسلحه  اشی مسافرت  یپتو  ومرثیلحظه ک نیا در
 بلند شد و گفت   شی! از جادیکش

 !ارمیبدتر از بابات سرت م یی بال هی یحرکت بکن  -

 گفت  تیبا عصبان  یهست

  نیکه ا یحرفت بود یتو چند دفعه پا رکفتاری! پیایبدون اسلحه ب یندار  نویا گریمعلوم بود که تو ج -
 بار دومت باشه؟ 

 اش را تکان داد و گفت اسلحه  ومرثیک

 ! یبخور  دی! حاال بتمرگ سرجات تا بگم چه....با یزر نزن عوض  -

  ومرثیچشمانش گذاشت. ک یاش را روکرد و دو انگشت شصت و اشاره  ومرثی پشتش را به ک  یهست
رفت؛ اما   لی و به طرف م دیکش یق ینفس عم یرا بزند. هست شیحرف ها یهی آرام شد تا بق یهم کم

دست   یراستش را باال آورد و رو یو پا دیچپش چرخ  یپا یپاشنه یو با قدرت، رو عیسر یلیخ
افتاد. حاال جنگ   نی زم یشده بود، اسلحه از دستش افتاد و رو ریکه غافلگ ومرثی! کدز  ومرثیک

از او گذشته بود اما هنوز   یادیسن ز  نکهیبود. با ا ومرثیک یمردانه  یو زوربازو  یهست یها نکی تکن
 ینهی را بلند کرد و با قدرت تخت س  شیپا یهست  ،یر ی درگ قهیبود. بعد از سه چهار دق یهم قو

  یهوشها برخورد کرد. که بالفاصله منجر به کمافتاد و سرش با پارکت  نیزم یرو  ومرثیزد. ک  ومرثیک
سر  یخم شد و اسلحه را برداشت. باال  ی. هستشدی م هوشیب ندهیآ یقهیدق چند  یاش شد. و ط 



 س یاوت

482 
 

  ومرثیو عرق کرده بود. حق ک   زدی نفس نفس م و اسلحه را مقابل سرش قرار داد.  ستادیا ومرثیک
  قی. نفس عمشدیکه خراب کرده بود. که البته هرگز جبران نم  ییهای مرگ بود! به تاوان تمام زندگ 

شد که  ک یشل یماشه گذاشت. آماده  ی. دستش را روردی تا عقلش کنترلش را به دست بگ دیکش
 اش را جلب کرد. از طرف در، توجه ییبلند و آشنا یناگهان صدا

 ! بچرخ سمت راست! نیتو بنداز زماسلحه -

گفت.   یالهجه  نیرا بدون کوچکترجمله  نیکه ا  یکلینگاه کرد! ما کلی برگشت و با بهت به ما یهست
به فرمانش عمل کند.   ،یرا رو به او گرفته بود و با اخم تمام منتظر بود هست یکلت  کلیروان! ما  یفارس
 داد زد

 !نیتو بنداز زمگفتم اسلحه -

 بگذارد. ن یزم یاش را روشده بود، خم شد تا اسلحه جیکه کامال گ یهست

 باال!   ریدست چپتو بگ  -

 . ستادیگذاشت. سپس صاف ا نیدست چپش را باال گرفت و اسلحه را زم یهست

 با پات هلش بده اون طرف!  -

دوخت. از   کلیرا به ما  رانشی انداخت نگاه ح نییگوش کرد. دستانش را پا  کلی به حرف ما یهست
زد   یشخندین  کل یهنوز به سمت او بود. ما کلیما ی. اسلحهدیدیچشمانش را م  ی فاصله برق آب نیهم

 .کج کرد یو سرش را کم 

 خانم دکتر! شهیتکرار م خی تار -

 چشم دوخت و آب دهانش را قورت داد. آرام لب زد کلیتر از قبل به ما  ریمتح یهست

 شجاع؟  -

 زد  یپوزخند کلیما

 !یازش گرفت شویکه تموم زندگ  یآره! همون شجاع -
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 اش را تکان داد و با داد گفت د که شجاع اسلحهخواست به سمتش برو یهست

  یتو اون کلبه  ادتهیداره رکب خوردن؟ هوم؟  یروز! چه حس نیواسه ا دمیچهارسال تمام نقشه کش -
 ادته؟یهان؟  ؟یکرد کیبهم شل یخراب شده چطور 

. دیترد یارا بکشد! بدون ذره یآخر را با داد گفت. کامال عزمش را جذم کرده بود تا هست  یکلمه دو
زمان ممکن قرار   نیدر حادتر اشی مار ی ناراحت. انگار که ب یخوشحال، کم  یمبهوت بود، کم  یهست

 یکرد. هست کیشل یاش را آمادههمان شجاع است، اسلحه  دانستیکه اکنون م یکلی داشت. ما
فکر کرد   نی ه چشمانش را بست. تمام خاطراتش با سرعت از مقابل چشمانش گذشت. به اناخوداگا

اش را در انگشت  ... . شجاع تمام درد چند سالهزند یم انشیبه اطراف یکمتر  بیکه نبودش آس 
درخت،   ینشسته بر چنارها یهاگلوله، کالغ  کیشل  ی! با صدادیرا کشاش جمع کرد و ماشهاشاره 
چشمانش را گشود!   یآمد. هست یشجاع م  یتند و عصب  یهانفس  یواز کردند. صداکنان پر رقارقا 

داشت نگاه کرد.   یز یکه خونر یومرث یبرگشت و به ک یاناله ینکرده بود. با صدا کیشجاع به او شل 
بود و   عتر یکند، اما شجاع سر  کیشل  یبرده بود تا به هست ن یزم یرو یدستش را به طرف اسلحه

طول  قهیدق کیتنها  دیو آمبوالنس بلند شد. شا سی پل  ریآژ یرا هدف گرفته بود. صدا  او یبازو
رو   ینکرده. اما با کارن  کیبداند چرا به او شل  خواستیبرگشت و به شجاع نگاه کرد. م  ی. هستدیکش

!  زدیپلک هم نم  ی. حتکردینگاه م  یبود و با بهت فراوان به هست ستادهیبه رو شد که کنار شجاع ا
. فکر کرد  ریاخ یو چشمانش را بست. شجاع به اتفاقات دو هفته دیدندان کش ری لبش را ز یتهس

 بکند.  یکه باعث شده بود شجاع دل از کشتن هست ییماجراها

 《تهران/شی هفته پ دو》

را   اشی ار یکه مصرف کرده بود، هوش  یدن ی. نوشخوردی تلو تلو م یشد. کم  ادهیپ نی از ماش کلیما
  جیاز اخترهم نارو خورده بود؟! سرش گ یعنی. رفت یاختر در ذهنش رژه م یهاکاهش داده بود. حرف 

  ا. همان جردیبگ  میدرست تصم توانستیبود. نم  نیسنگ  یل یبود خ دهیکه شن ییزهای. هضم چرفتیم
 دکری. تنش داغ شده بود و احساس مدیکشی بود و با قدرت نفس م ستادهی آپارتمانش ا یدر جلو

که  یجفت کفش  کی دنیخم شد. با د  شیزانوها ی ! روشودیاش  فشار وارد م یبه قفسه  یز یچ
به عقب پرت شد.   یبه صورتش خورد! کم یقرار گرفت، سرش را بلند کرد. اما بالفاصله مشت شیجلو

شد. گارد   کی از سمت چپ به او نزد یگر یاش را پوشانده بود! فرد دمقابلش نگاه کرد. چهره مبه مهاج
که مقابل دهانش قرار گرفت، راه نفسش را بست.   یگرفت تا از خودش دفاع کند اما دستمال 
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. با قدرت فرد پشت سرش را هل داد. اما شخص  شودیاش م  یهوش ی باعث ب دنینفس کش  دانستیم
افتاد و بالفاصله دوباره   نیزم یرو  کلیضربه زد. ما شی کرد و با پا به پشت زانو ملهحبه او  یگر ید

با آب   فرو رفت! یخبر یدر عالم ب  د، یکه کش یو صورتش گرفتند. او هم با نفس   ینیب  یدستمال را جلو
نشست.    شیبه هوش آمد. ناخوداگاه بلند شد و سرجا کبارهیشد،  ختهیصورتش ر  یکه رو یخی

  دیکش یقی. نفس عم دیچکیم شی باز بود. قطرات خنک آب از موها یو دهانش کم   زدیمنفس نفس 
مقابلش    یز ی. مبود یارنگ نشسته بود. اتاق ساده یاقهوه یکاناپه  کی یو به اطرافش نگاه کرد. رو

... . گرید ی عکس و اسم و اطالعات  شیکه رو یا. تختهبه صورت پراکنده بود ییکاغذها  شیبود که رو
سرش آب   یبود که رو یرا پشت سرش حس کرد. قطعا متعلق به همان شخص  ییهانفس  یاصد
 .ستادیو مقابلش ا دیبود. فرد پشت سرش چرخ  ختهیر

 .دی ! ببخشارمیبهوشت ب  ی نجور یمجبور شدم ا -

نشناسد. آب دهانش را   به فرد مقابلش چشم دوخت. امکان نداشت او را رتی با تعجب و ح  کلیما
 سخن گفت  یرانیبد ا یکند. با لهجه  سکیر  توانستیقورت داد. نم

 ن؟ یهست یشما ک  نجا؟یا نیچرا منو آورد -

 آن نشست و با خنده گفت  ی کاناپه گذاشت. رو یو روبه رو  دیچرخ دارش را کش یصندل  رمردیپ

 ! سرگرد شجاع کاوشگر!یاواقعا تو اعجوبه  -

سال   ازدهی یندارد. نه وقت  یز یراه گر دانستیرفت! چطور ممکن بود که لو رفته باشد؟ خوب م  نفسش
 شد و گفت  نهیدست به س رمردیسازمان بود! پ نیتمام، مامور ا

 ! پس بذار من اول شروع کنم.یشد جیگ دونمیم -

 نگاه کرد.   رمردیپ یتنها به چهره کلیما

خالفکار باهوش و هفت   هیبا  کردمی خودمم فکر م ،یبش  سیاوت یموافقت شد تو وارد پرونده  یوقت -
موافقت با   یعلت اصل  دمیکه گذشت فهم شتریب ی! ولاد یاز دستش بر نم  یکار   سیکه پل میخط طرف 

بود. سازمان اطالعات   هیقض  نیافرا هم تو ا ومرثیبه اسم ک یفرد یبود که پا نیا ه،یقض نیا
هاش! حاال از  . اون کله گندهکنهی باهاشون کار م ومرثیبود که ک ییکردن کسا دایدنبال پ چندسال

  ینداشت. ول  ت یسازمان اهم یبرا یاقدر در اومد؛ البته که واقعا ذره  بیرق هی هم  سیبخت بد، اوت 
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شده. بعد   ومرثیک  بیرق زرنگ هست که یکه هست، اونقدر  یهرک  سیاوت میدونستیهممون خوب م
کارش فوق العاده بود!  سی! اوتمی از دستت داد میکه برات افتاد... واقعا همه ما فکر کرد یاز اون اتفاق 

 سوخته به جا تو بهمون داد.  یجنازه  هیمارو گول زد و  یهمه نکهیتو لو رفته بود، هم ا تیهم هو

 ماتم زده شد. گفت  رمردیپ یکرده بود. چهره  یظیاخم غل  کلیما

تو سوخت! فکر   یکه برا سوختیدلم نم ینقدر یتو اون قبر ا ذاشتنیخداشاهده اگه پسرخودمو م -
  دیرس  ومرثیک یپرونده  ،یشد دی تو شه کردنیهمه فکر م  نکهیسال و چند ماه بعد از ا کیکنم حدود 

به   ومرثیکه ک میتوجه شد. میزدانی د  یبه اسم ام یبه شخص میدیرس میکه داشت یقات یبه من! با تحق 
فرق   شی لیفام  میدونستیکه نم یلیبرادرزادشه. که به دال میدیفرده. و بعدهم فهم نیشدت دنبال ا

به   میدیو رس  مینظر گرفت ری به اون رو ز  کی. و بالفاصله افراد نزدمیکرد دایپ  کای رو تو آمر دی. امکردیم
و شجاع، همه   کلی شد، خصوصا شباهت ما شتریب  یلیخ  قاتی. تحقدیام یپارکر! برادر خونده کلیما

  شتر،یب  یایری گیمدت بعد و پ هی یبه حساب اتفاق! ول  مشیرو متعجب کرده بود. خب گذاشت
  یرایتغ  یشده! ول  یبه تو! حدسش سخت نبود که چ میدیتو کماست و بعدهم رس  کلی ما میدیفهم
 نه! ایروت حساب باز کرد  شهیتو، منو تو شک انداخت که م یاز اندازه شیب

نداشته  به  یکه حال خوب  یشجاع را درحال ینامحسوس سرهنگ، به امشب هم بود. وقت یاشاره 
 شد. سرهنگ ادامه داد   نیشرمگ ی سازمان آورده اند! کم

اختر    میدونستیم و مهم تر از همه  یکه با اختر در ارتباط میدونستی! میدوسال تحت کنترل بود -
تا زمانش برسه. حاال بعد از سه سال تو  میصبر کرد نیهم یداره! برا یادیاطالعات فوق العاده ز

 ! یینجایا

 انجام دهد. سرهنگ گفت  یچه کار  دانستیآب دهانش را قورت داد. نم  شجاع

برات   تیوجعل ه  یبرا یدادگاه دونم ی! نمیکمکمون کن  یتونیم یاگهیاز هرکس د شتریشجاع! تو ب  -
 به نفع خودته!  تیشک نکن همکار  یول وفتهیم  یچه اتفاق قایدق دونمینه! اصال نم ایبشه   لیتشک

! شدیمجازات شود که م ومرثیک خواستیاختر م داد؟یانجام م یچه کار  دیفکر کرد. با یقیدقا شجاع
که خورده بود را  یینارو  یتالف خواستینه؟ به هرحال اوهم م ایداشت به دست قانون  یحاال چه فرق

 گفت   قیعم یدر آورد. با دم
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! دونهیهم نم  ومرثیک یراز دارم که حت هی! البته... گمیکه همشو م دونمیم ومرث یاز ک زای چ یل یخ -
 . خورهی مطمئنم به دردمون م

فاصله گرفت. و شجاع    یدنیتند نوش یبلند شد و شجاع را بغل کرد. هرچند زود بخاطر بو سرهنگ
 از قبل به خودش آمد.  شتریب

 با خودت مرد مومن؟  یکرد کاریچ -

 شده!  یچ  دمیروزگاره سرهنگ! خودمم نفهم  یباز  -

 ه؟یچ یانجام بد یخوایکه م  یکار  ن ی! اولمیکنی کار تمرکز م  یفعال رو -

 رو بدونه!   زایچ یل یخ  دیبا کارن حرف بزنم! با خوامیم -

 *** 

در، سرش را از پرونده بلند کرد   یبود. با صدا یاپرونده  ینشسته بود. در حال مطالعه  در دفترش کارن
 و گفت 

 تو!  ایب -

 و گفت   دیکوب نیدر چارچوب ظاهر شد. پا زم یافهی باز شد و سرباز وظ  در

 داخل.  امی ب نیدیقربان اجازه م  -

 درون دست سرباز بود. گفت  یحواسش به بسته  کارن

 داخل.  ایب -

 گذاشت و گفت   زی م یبسته را رو زسربا 

 کردن فقط به دست خودتون برسه! دیشما فرستادن. و حتما تاک  یقربان برا -

 اخم کرد. یمتعجب کم کارن

 !یبر   یتونیباشه ممنون! م -
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نوشته نشده بود،  یز یچ چیبسته را نگاه کرد. ه یو از اتاق خارج شد. کارن رو  دیدوباره پا کوب سرباز
عالمت دندان  نیکه آنجا بود، چند لحظه در بهت فرو رفت. ا یعالمت دنیعالمت! با د   کیبه جز 

نگفته   یکس از شجاع آن را به  ری غ یاو و شجاع بود! و مطمئن بود کس انیم  یراز   یگرگ، از نوجوان
  زیچ چیتاپ ها را که ه از لپ یکی فلش بود.  کیآن را گشود.  یاست! به حسش اعتماد کرد. به آرام

. فلش  ردیجوانب را در نظر بگ یهمه خواستی روشن کرد. به هرحال م داشت،ی را در آن نگه نم  یمهم
اول را  یشماره  اولبود که شماره داشت.  دئویسه و آن شد. یرا به لپ تاپ وصل کرد و وارد محتوا

دهانش گذاشت و   یدستش را جلو دیکه د یز ی چ ریگوشش گذاشت. با تصو یباز کرد و هدفون را رو 
 گفت 

 !بی امام غر ای -

! هرچند صورتش کامال گفتیشجاع سخن م  لمینگاه کرد. در آن ف لمیو به ف دیکش یق یعم  نفس
 سوخته بود اما امکان نداشت کارن او را نشناسد.

  کنمی رو ضبط م لمیف نی! ایبهت! زنده موند گمیم  کیتبر ،ین یب یم لمویف نیسالم شجاع .  اگه االن ا -
به دست  لمیف نیا ،یاگه زنده نموند ایبرات افتاده!  ی نره چه اتفاق ادتی گه،یچند سال د دیکه شا

 کنم!  مخودمو گ  خوامیسرم اومده... . نم ییبگم چه بال  خوامیخانوادت برسه! من شجاعم! م

به درد کارن خورده بود. شجاع   یاالن حساب  ی! ول گفتی با خودش سخن م شتریشجاع ب لمیآن ف در
کرده، پنج ماه در کما بوده و بعد هم  کی به او شل  سیافتاده است! گفت اوت یکرد که چه اتفاق  فیتعر
. کشانو اختر گفت! از انتقامش! از هدف مشتر  دیروستا در شمال کشور بوده. بعد هم از ام کیدر 

 است؟! یچه کس قایاو دق نکه ینگفت، ا  سیاز اوت یز ی چ چیشجاع اما ه

داشت و اشک   یدیآمده بود؟! بغض شد  نشیزتری سر عز ییاز اشک بود. چه بال سیکارن خ  چشمان
  ییفوق العاده آشنا یچهره  لمیدوم رفت. در آن ف لمیو به سراغ ف دیکش  یقی! نفس عمدادیامانش نم 

و    گفت کلی اش به ماچهره  ریبود، از تغ اشی جراح  یهاکه بعد از عمل  لمی! شجاع در آن فکلی. مادید
سوم  لمیاتفاق را هضم کند. به سرعت ف نهمهیا توانستی را انجام داده است! کارن نم  نکاریچرا ا نکهیا

 ... کلیبود. بازهم ما  دیجد یل یخ  لمیف نیرا باز کرد. ا
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 ای! االن بعد از سه چهار سال برگشتم! بقتهیق ح نیا یول یشکه شد یلیاالن خ دونمیسالم کارن! م -
  ایآدرس هست؛ ب  هیدارم. داخل پاکت  اجی ! واقعا به کمکت احتمیرو تموم کن  یکوفت یپرونده  نیا

 اونجا منتظرتم! 

 گذاشت.  بشی تند شده و دستان لرزان، فلش را در آورد و آن را در ج یهابا نفس  کارن

رفت و سوار   نییها پاتوانش از پله تی رفت. با نها رون ی سرعت کتش را برداشت و از اتاقش ب به
وبا   دیکش قیرا روشن کند! چند نفس عم نیماش  توانستیو نم دیلرزیشد. دستانش م نشیماش

 خودش گفت 

 روم باش! مرد! آ گهیبسه د یه -

را روشن کرد و با سرعت به طرف آدرس رفت. معجزه را به چشمان خود  نیکه گفت، ماش  یاعل ی با
 ... .گفتی. ذکر خدارا شکر مشدیم یپر و خال یبود! چشمانش ه دهید

 《ومرث یک  یالیحال/خارج از تهران/ و زمان》

را دوره کردند و به  یبه سر داشتند،هست  یکه چادرمشک یخانم  یهاس یپل  قه،یعرض چند دق در
 شد،یداشت از مقابل شجاع و کارن رد م ی. وقتمقاوت نکرد  یاذره  یدستانش دستبند زدند. هست

خش دار   یچند لحظه او را آنجا نگه داشت. چشمان کارن پر از بهت بود. آرام و با صدا  خانمس یپل
 فت گ

 !س ی ن ینطور یبگو که ا -

  یبه شجاع نگاه کرد. آب یکارن بود. هست یهابر حرف   دییمهر تا د،یدزد یکه هست ینگاه اما
را به   ومرثیهم آوردند و ک  ی! برانکاردیاش سرد و خنثبود. چهره  شهیتر از هم یچشمانش، ته

  رکه گاه هم را د ییهاس یبود. پل  سیپر از پل  اطیبود انتقال دادند. ح الیو اط ی که در ح یآمبوالنس
 یو هست ومرثیپر از سوالشان را به ک یهم نگاه ها ی اه. گگفتندیم کی و تبر  گرفتندیآغوش م

زن باشد.   ک ی س،یهمه سخت بود که اوت  ی. باورش براندیخالف را بب  یدو اعجوبه  نیتا ا دوختندیم
. دشو نی اش گذاشت و او را وادار کرد که سوار ماش شانه یبود، دستش را رو  یکه کنار هست  یسیپل

بود انداخت. سپس سوار شد. سمت چپ و   ستادهیها اپله  ینگاه آخرش را به کارن، که رو یهست
حرکت   نی هم به عنوان اسکورت اطراف ماش  سی پل نیخانم پر کردند. چند ماش   سیراستش را دو پل 
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به رو به رو نگاه  نشیغمگ دیبا نگاه مبهوت و شا  یستانجام دهد. ه یکار  س ی که مبادا اوت کردیم
 ... .شودیقصه، به کجا ختم م نیآخر ا دانستی. نمکردیم

 *** 

بودند که   نیخواهان ا  روهاین ی! همهشدیدادگاه برگزار م یجلسه نیهفته گذشته بود. امروز دوم  دو
 د یپرس  یبود. قاض ستادهیمتهم ا گاهیدر جا ی ها هرچه زودتر بسته شود. هستپرونده  نیا

  مارانیب  یبرا ابیکم ی! داروهامیکن ی جلسه در مورد قاچاق دارو صحبت م نی سپهر، ا یخانم هست -
 د؟ یدار یدفاع  م؛یهست میکه تحر  ییسو استفاده کرده و داروها هیقض نیسود، از ا یخاص! قاعدتا برا

پرونده را به عهده گرفته بود.  نیعالرغم مخالفت او، ا ،یهست  لیبلند شد. به عنوان وک  شیاز جا نبارا
 را صاف کرد و گفت  شی باران صدا

بوده! شاهد  یاانجام نداده و چه بسا عمل انسان دوستانه  یکار  نیموکل بنده هرگز چن یجناب قاض -
 ! انیشهادت ب  یبرا  نیدارم! اگه اجازه بد

با   یبود. نگاه قاض انسالیو اتو کرده بلند شد. م کیش  یلیخ  ،یخاکستر  یبا مانتو و شلوار ادار  یزن
 قرآن گذاشت گفت  یکه رو یقرار گرفت و با دست گاهیمتعجب شد! زن در جا یزن کم دنید

 یهای مار یکودکان و ب  مارستانیب ر یهستم، مد ی! من زهرا ساالر میاز راست نگو ریکه غ خورمیقسم م -
 یها ی! داروکردنیما ارسال م یدارو برا  یادیز  بای بار مقدار تقر کیخاص! خانم سپهر، هر چند مدت 

 هارو نجات داد! از بچه یل یو جون خ شدیم دایپ   یکه به سخت یاب یکم

 گفت  یقاص

 ن؟ یگرفتیدارو م بهیشخص غر کی از  ینطور یشما هم  -

 !دیرسی به ما م  دیجاو ی! داروها با نام شرکت واردات و صادرات داروری خ -

 داشتند! یر ی درگ یکل هیقض نیشرکت کاوه بود! پدر  کارن! احتماال بعدا هم سر ا د،یجاو  شرکت

 ادامه داد  زن
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! بخاطر هم شک دادنیما قرار م اریبازار در اخت   متیق  ری ز یاوقات داروها رو حت یخانم سپهر گاه -
هنوز هم از  ی! تمام داروها کامال سالم بودن! حتشدیانجام م  شیداروها آزما یرو یو هر سر کردم 
 !نی چک کن نیتون ی! ممیدارو دار دهیکه رس ییهابسته  نیآخر

گرفته بود.   شی را در پ  یداشت اما راه اشتباه یبود. او هدف درست یمتعجب همه به هست یهانگاه
.  ردی قرار بگ  اتیجزئ  انیکرد و خواست خودش هم در جر  یداروها را بررس  شیآزما یهادادستان نمونه

 !دادهیبوده که نشان م ی دلسوز تر از آن یل یخ یهمه ثابت شده بود، هست یاما برا

 ،مارستانیرب یشانس بود. چرا که شاهد و مدخوش   یلیخ  یخوشحال زد. بنظرش هست یلبخند باران
تنفس داد. بعد از آن  قهیچند دق ی. قاضگذاشتیم ری تاث یبود! قطعا در افکار قاض  یخواهرزن قاض 
 دوباره گفت 

رو نشون    نیا سینفر به دست شما بوده! تمام شواهد پل  کیو   ستیخانم سپهر! قتل دست کم ب -
 د؟ یدار ی! دفاعدهیم

  ومرثیبار هزارم در دل ک یبرا ی. هستآمدی از دستش بر نم یکار  چیساکت ماند. واقعا ه نباریا باران
 را لعنت کرد و گفت 

از   خواستیافراست! اون م ومرثیدستور من نبوده! همش کار ک یحت ایاون قتل ها به دست من  -
 رو بترسونه که...  هیبق ای رهی افراد من اطالعات بگ

 نشسته بود داد زد شی که سر جا  ومرثیهنگام ک نیا در

همشو بندازه   خوادی! مگهیداره چرت و پرت م وونستی دختره د نیا یقاض یند دهنتو کذاب! آقابب  -
 گردن من!

 بلند گفت  یبا صدا یقاض

 ! نیکن تی ساکت! نظم دادگاه رو رعا -

سرش را بلند کرد و با   یآورد. هست گاهیرا به جا یگر یبر فضا حاکم شد. باران شاهد د  ینسب   سکوت
اما تمام دوستانش در   دیدینم اشیزندگ یادامه یبرا یل یواقعا دل ید. هستنگاه کر تایتعجب به ب 

 آرام بخشش گفت  یبا صدا  تایتالش بودند؛ بدون توجه به جرم او، تنها نجاتش دهند! ب
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  یلی . خانم سپهر مدت خینیزارع هستم. روانشناس بال  تای! من بمیکه به جز راست نگو خورمیقسم م -
! بخاطر اتفاقات ماریکه ب هیادیز   فیخف یت یبراش افتاده، دچار دوشخص   یو نوجوان یکه تو کودک یمن 

 !شهیهست که داره با دارو کنترل م

 ینداشته باشد... . دادگاه بعد یمساعد یروان   طیمتهم شرا نکهیپوئن مثبت بود! ا کیهم  نیا قطعا
 یدادگاه را به کس یمع در جلوتج یموکول شد. بخاطر حساس بودن پرونده، اجازه  ندهیبه ده روز آ

 دنیبا د سایآراد و نازگل رساند. در خانه همه منتظرش بودند. مل  ی. باران خودش را به خانه دادندینم
 و گفت  دیباران بالفاصله از جا پر 

 شد؟  یچ -

 گفت  یمبل، کنار محمد نشست و با خستگ یبچه ها به او بود. باران رو  ینگران همه نگاه

 بود فکرت!   یعال یلیآقا فرزاد دمت گرم خ  -

  ریکودکان بروند و مد مارستانیداده بود به ب  شنهادیزد. او پ  یکه کنار غزل نشسته بود لبخند فرزاد
 . غزل وسرعتشان شده بود شیدر جمع، باعث افزا لی وجود سه وک . اورندیآنجا را به عنوان شاهد ب
.  رفتندیم سراغشانو به همراه باران به   کردندی م دایرا پ خورد یکه به دردشان م ی همسرش فرزاد، کسان

 د یخش دار بود پرس شیقرمز شده، و صدا هیکه چشمانش بخاطر گر یدر حال  سایمل

 اتهام فروش دارو رو برداشتن؟ پس چرا آزادش نکردن؟  یگیخب مگه نم -

نزده بود. قطعا او   ینشسته بود و از اولش حرف  یاماهان در گوشه .نگاهش را در جمع چرخاند  باران
را در دردسر انداخته. باران سرش را   یحاال هست ومرث،یک یکشت وکشتارها  دانستیبهتر از همه م

 انداخت و آرام گفت  ریز

 نفر! کیو   ستیاتهام قتل داره! دست کم ب -

نشست.   شی حال سرجا یهم ب  سایگفت. مل یبلند یدهانش گرفت و ه  یدستش را جلو غزل
که   ییزهای طرف، و چ  کی مدت با کارن داشت از  نیکه در ا ییسرش گذاشت. دعواها یدستش را رو

جمع تنها ماهان و   نیقرار داده بود. در ا یروان  دیاو را تحت فشار شد گر،یاز طرف د دیشنیم یاز هست
نفهمد آن دو همدستش  چکسیخواسته بود که ه یاصل ماجرا خبر داشتند. که البته هست زنازگل ا

 آب خورد و گفت  یبوده اند. باران کم 
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  نکارویا سیبا اسم اوت   نیهم یافراد منو بترسونه! برا خواستهیکشته! م ومرثیاونارو ک گفیم یهست -
 ! گهیبود د  نای تموم حرفش هم دونمی... . نمکردهیم

 گفت  یعصب  ماهان

 دنبال مدرک! میبگرد دی! باگهیراست م  -

 هم تند گفت  نازگل

 بچه ها! میوقت ندار -

حس    قیروزها عم نیفرمان گذاشت. ا یاش پارک کرد و سرش را روخانه   یرا جلو  نیماش  سایمل
موضوع به فاطمه نگفته بود و در خانه آرامش   نیاز ا زی چ چی. مثال ماهان هنوز هکردی م یدرماندگ 

 ،یگفته بود هست سایمل یکه خودش برا یرعکس بود. کارنکارن ب یبرا هیقض نیداشت! اما ا یروان
را نجات دهد و اصال به بعد از آن  ی هست خواستیاما با تمام توان م سایاست! مل یصفت   طانیش هچ

صاف   یاش را کمگرفته یشود که تلفنش زنگ خورد. ناشناس بود. صدا ادهیپ خواست ی . مکردی فکر نم
 کرد و جواب داد 

 چطوره؟  نی نازن ؟ینشناختم! خوب  دی!...سالم! ببخش؟ییتو دیام یوا یبله؟...ا -

 از پشت تلفن گفت  دیام

 باهات تماس گرفتم. ی...در مورد هست سایممنون! مل میماهم خوب -

 .دیکش یق ینفس عم سایمل

 ؟ یدیتواز کجا فهم -

 . گهید چهی پی خبرا م -

 مشخص بشه بعد. زیهمه چ نیبذار  نیتو رو خدا قضاوتش نکن دیام -

  ست؛یحرفا ن نیگفتن ا یبرا یمناسب  طیو االن شرا یمشکل دار  دونمینه نه! منظورم اون نبود! م -
رو هم با   ی تو دره هست وفتهیاگه بخواد ب ومرثیباشه! اون ک نی هم یتنها راه نجات هست دیشا یول

 !نیی پا کشهی خودش م
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 و البته متعجب شده بود گفت  دهیترس  ی که کم سایمل

 بهم؟!  یبگ یچ یخوایواضح صحبت کن! م دیام -

 

اما، آنقدر مبهوت بود که  سایآمد. مل یم نیحرف زدن کارن و دلو یصدا را باز کرد. در خانه  سایمل
ه  خواست ب  سا،یحال مل دنیآرامش کند! کارن با د  توانست یهم نم نیدلو یهای زبان  نیریش  یحت

  رآمد. پشت به در س دیچرخاندن کل یبا سرعت به طرف اتاق رفت و صدا سایسمتش برود، اما مل
هقش را خفه کند اما دهانش گرفته بود تا هق یافتاد. دستانش را جلو نیزم  یخورد و رو

 شده بود، داد زد یعصب ی! کارن که حساب توانستینم

 !ذارمیجدا نم یکن  ینطور یا یاگه بخوا ی! ولیبه اون دختره کمک کن  یمن اجازه دادم بر  -

 《دختره》! کردی را به نام صدا نم  یبود که هست یمدت

  یدوساعت بعد، وقت ی کیداشت!  ی بود که اشاره به هست  ییو... نام ها 《وجدان  یب》  ،《باز حقه》
پف کرده، از اتاق خارج شد.   با همان سر و وضع و چشمان سایرا در اتاقش خواباند، مل  نیکارن، دلو
 کرد و گفت  یسر و وضع همسرش، اخم  دنیکارن با د

 اجاز... گهید -

 باهات حرف بزنم! دیبا -

 زل زده بودند. کارن گفت  شانیبه رو به رو سای که کارن و مل شدیم یاقهیدق چند

 شرط! هیبه   یمجبورم قبول کنم! ول ،یخوایکه م ه یزیچ  نیآخر نیاگه ا -

 تمام گفت  یرحم  یبالفاصله چشمان سرخش را به کارن دوخت. کارن با ب  سایمل

 !ی رفت و آمد کن  تهیبا اون عفر یاجازه ندار  گهیعنوان د چیپرونده تموم بشه؛ به ه نیاگه ا -

 گذاشت و با هق گفت  شیهاچشم  یدستش را رو سایمل

 !تونمیمن بدون اون نم یفهمیکارن لطفا! چرا نم  -
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 داد زد کارن

! نه اون دختره که فقط و فقط دردسره! مثل یبا اونا باش نهیا فتیکه وظ  یدختر و شوهر دار  هی تو -
  یفهمیم ده؟یکش یشجاع چه درد  یفهم ی من آورده نه؟ م  یسر زندگ ییهنوز باورت نشده چه بال نکهیا

 ه؟یوون یچه ح یفهمیصفت چقدر پست فترته؟ م  یاون ب

 تر داد زد بلند

 دار!  یببره تا سرش بره باال شیبراش پ  یکار  ی! حقشه نذارم کس؟یلعنت  یفهمیم -

 ! کارن گفت زدی فقط هق م سایمل

 شرطم همونه! قبول؟ یول  یبر  ذارمیم -

 گفت   هیبا بغض و گر سایمل

 قبول! -

 *** 

که باعث شد شجاع   ی! همان حرف دیبود، که شجاع آن شب از اختر شن دهیشن  دیرا از ام یراز  سا،یمل
 که تمام معادالت را به هم خواهد زد... . ؛یباز  نیخورده است! همان راز بزرگ ا  یفکر کند نارو بزرگ

 《تهران/شی و سه روز پ  ستیب》

مقابل او بود و نگاهش  یصندل  ی. اخترهم رودیکشیم  گارینشسته بود و س  یصندل یرو  کلیما
 را رها کرد و گفت   گارشی دود س کلی. ماکردیم

 خب؟ منتظرم!  -

 .دی کش یق ینفس عم اختر

 !یکن ی برخورد م یاحساس  دونستمیبود که م نیتا االن بهت نگفتم، ا نکهیا لیدل -

 اخم کرد  کلیما
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 االن بگو! -

 فرو برد.  اشی کوتاه وجوگندم یموها انی دستش را م اختر

 و فروغ!  ومرثیک یبچه ؟یدونیم یاز اون بچه چ -

  گارشیبه س یگر یرا که در دفترخاطرات فروغ خوانده بود. پک د یذهنش فشار آورد. مطالب  به  کلیما
 زد و گفت 

بچه رو   ی . ولادی م ایبارداره؛ چند ماه بعد بچش به دن  فهمهی م راز،ی ش گردهیبر م نکهیفروغ بعد از ا -
  رفتنیداشتن م یسال بعد وقت  نیاومده! چند ایبچه مرده به دن گنیو به همه م گهید یکیبه  دهیم

 یاون جنازه  گهیهم به همه م وش یدار رن،ی میبوده! اون بچه و فروغ م  نیفرانسه، اون بچه تو ماش
 !دونمی قدر م نی! همهیهست یجنازه  ن،ی داخل ماش

 سرش را تکان داد و گفت  اختر

 ه؟یچ یدونیهم افتاد... م گهی اتفاق د هیاومد،  ایکه اون بچه به دن یروز  -

 را خاراند و گفت  اشی شانیداشت، پ گاریکه س ی فکر کرد. با انگشت شصت دست یکم کلیما

  ایبچش هفت ماهه به دن ادیبخاطر استرس ز نکهیاهان! همون موقع فرحنازهم باردار بوده. مثل ا -
 !سایمل نی. همادیم

 شد و گفت   لیبه جلو متما اختر

 اومده! ایفرحناز، مرده به دن ی! بچه نجاستیاشتباهت هم -

 چند لحظه سکوت کرد  کلیما

 سا؟ یپس...مل -

 گفت  اختر

اومدنش مرد!  ایبود و چند ساعت بعد از به دن فیضع  یل یفرحناز چون هفت ماهه بود، خ یبچه  -
فروغ رو دادن به   یفروغ، و بچه  یبچه  یبود؟! اومدن اون نوزاد مرده رو گذاشتن جا یکار چ ن یبهتر
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  دشیدته ی بچش بود، هم خطر  ش یپ گهیفروغ هم کامال د ن؟یهوشمندانه تر از ا یاز! چه حرکت فرحن 
! علت ا   ومرثیک یبچه   سای!...ملکردینم که  نهیا ،یخودش و هست  نی ب تی عالقه و حساس نهمهیو فروغ 

موضوع رو   نیکه ا ی! از چهارنفر ستن ین یک یاز پدر  دوننیمنتها نم  دونن،یباهم خواهرن! خودشونم م
که  نکهیبعد از ا سالراز لو بره؛ چند  نیا خوادی فقط فرحناز زنده مونده که اونم اصال نم دونستن،یم

کنار فروغ   یقبر تقلب  هیمردن و   یگفت که فروغ و هست وشیتهران و اون تصادف... دار رنیباهم م
  نیش ماش مدرسه یلوگفتن که ج یفلج بود؟! اون داخل تصادف بود! ول سایگذاشت. بنظرت چرا مل 
ضربه زدن    یخودشه! برا تردر واقع دخ سایمل  دونهینم ومرثی! کنجاستیمهم ا  یبهش زده... . مسئله

 یحساسه! وقت  سایرو مل  یهست دوننیکه همه م کنه؛یشخصش استفاده م  نیزتری از عز یبه هست
 یبرسونه، بعد از اون وقت  یبیآس امی اگه به هست یدخترشه که کار از کار گذشته! حت سایمل فهمهیم
 ضرر کرده! ومرثی ک ت! در هر صور شهیازش متنفر م شهیهم یپدرشه، برا ومرثیبدونه ک سایمل

 که نفسش منقطع شده بود، با بهت گفت  کلیما

 ؟ یگیکه م هیچ نایاختر حالت خوبه؟ ا -

 . چند لحظه به اختر نگاه کرد و داد زد دیخشد و دور خودش چر بلند

 هان؟ چرا االن؟ جواب بده!  یگیاالن م نارویچرا ا -

 ... مثل االن! یکردیبرخورد م یاون موقع احساس  -

وسط   نیبدبخت ا یسایو بکنم اسباب انتقام؟ مل برم جون  زن کارن  یگی د آخه المصب! تو م -
 !؟یطفل معصومس فکر کرد یبه اون بچه کارست؟ یچ

 دوباره گفت  کلی رفتار را داشت. ما نیانداخت. انتظار ا ریسرش را ز اختر

  دونستیرحم نکرد، به دختر خودش! که اتفاقا م   نیکه به نازن  یومرثیک  دیآخه به ذهنت نرس -
 !ره؟یگیمثال عذاب وجدان م سایسرش آورد. با مل ییبال نی دخترشم هست، همچ 

 با بغض گفت  اختر

که   یبود که دوسش نداشت. نه فروغ  یمن دخترخواهرم بود! زهره! دختر زن  یچاره یب  نینازن  -
 ! دشیپرستیم
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 دختر فروغ هم براش فرق داره!  معلومه

 داد زد  کلیما

 لعنت بهت اختر لعنت! -

 زد. رونیهم از خانه ب  بعد

 《حال/تهران زمان》

با آنها بود.   یقفل کرده بود و مشغول باز اش را، در هم نشسته بود. دستان عرق کرده  یصندل یرو
را قاب گرفته بود. در باز شد و استرس وجودش چند برابر    دشیصورت سپ   یبه خوب اش،ی چادر مشک 

 یهایی. دمپاستادیو دستان دستبند زده مقابلش ا فیدرشت چثه، با لباس کث  یشد. مامور، مرد
نشست. مامور   یصندل   ینام دارد، مقابلش رو ومرثیک دانست یکه م ی. مرددادیصدا م  اشی کیپالست

 هم عقب رفت و گفت 

 !قهیخانم فقط ده دق -

با او تماس گرفت و   دیجور کرده بود. آن شب، ام شیقرار مالقات را برا نیممنون کارن بود که ا چقدر
 بیبه او آس قیطر نیاست! گفت که او و اختر نقشه داشتند از ا اشیپدر واقع ومرثیگفت که ک 
است.   ومرثیصحبت با ک ،یهارا گفت و در آخر اضافه کرد، تنها راه نجات هست  نیا یبزنند. همه 

در چشمان هم   رهی ماجرا را رسانده. خ نیا یهم به نحو ومرثیاضافه کرده بود که به ک نیهمچن
 آب دهانش را قورت داد و گفت  ومرثیشدند. ک

 ! یفروغ هیچقدر شب -

 کرد.  یز ی اخم ر سایمل

 مورد حرف بزنم! نیدر ا ومدمین -

 با لبخند گفت   ومرثیک

 ؟ی ندادن با پدرت درست صحبت کن  ادیبهت  -
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واقعا  گست، ید یک ی میکیولوژیپدر ب  دمیو نه سال فهم  ستی بعد از ب نکهی! انمی بی پدر؟! من پدر نم -
 ! یفکر کنم تو پدرم شهیباعث نم 

 محزون گفت  ومرثیک

فروغ کوچولو تو خونم داشته باشم!  هی تونستمیقشنگو از هممون گرفت! م یعمر زندگ هیفروغ لذت  -
 که عاشقشم!  یدختر از کس هی

 اخم کرد و تند گفت  سایمل

! یمنو خراب کرد یحرفامو بزنم و برم! تو تموم زندگ  نجایحرفاتو بدم! اومدم ا نیوقت ندارم جواب ا -
! هفت،هشت  یو ازم گرفتخاله! خاله فروغ  گمیکه نتونم به مادر خودم بگم مامان! بهش م  یکرد یکار 

  ی! بعد سیداد نبسه! پدر بودنتو نشو گهی! دیرو تو کشت  وشیعمو دار دمیسال فلج بودم! االنم فهم
! آدم نکشته یهست دونمی! من خوب مریگردن بگ ویکه خودت انجام داد ییسال، االن اومدم بگم کارا

 که تو پرونده گفته! یحداقل نه اونجور 

محو چشمان  ومرثی انداخت. ک ومرث ینگاه اخر را به ک سا یاشاره کرد که وقتشان تمام است. مل مامور
ماند   ومرثیاز آنجا خارج شد و ک سایبود! مل دهیکه د یبار  نیآخر هیشب  د،یدی. فروغ را در آن ماو بود
 د بابا! یبار به او بگو  کیخواهش کند  سایاز مل  هنکی! مثل اشیمانده در گلو یهاو حرف 

بود؛   دهیدادستان و وکال را شن یهاحرف   نیکه آخر یدرحال ی! قاض ییآخر دادگاه و حکم نها یجلسه
 به پرونده نگاه کرد و گفت 

 د؟یندار یاگهیدفاع د د؟یخانم سپهر! شما بازهم متهم به قتل هست -

انداخت   ر ی موضوع را ثابت کند. سرش را ز نیدر ا اشی گناهی ب توانستیتنها سکوت کرد. نم یهست
 بلند شد  ومرثیخش دار ک  یکه صدا

 هارو من انجام دادم! اون قتل ی! همهستیاون قاتل ن  -

 چند لحظه سکوت کرد و گفت  یافتاد. قاض یدیافراد حاضر پچ پچ شد نیب  عیسر یلیخ

 ن؟ یکرد بیتکذ شیپ یپس چرا جلسه  -
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  رشیپ  لیاز وک ومرثی! کانددهیرا خر  ومرثیکه ک کردی قطعا فکر م ینگفت. قاض یز یچ  ومرثیک
 فلش بود...! کیبرساند.  یرا به قاض یز ی خواست چ

 را صادر کند!  یهست یآخر برا یخواست را یاز تنفس، قاض بعد

تمام اموال و  یافرا! حکم آخر...مصادره  ومرثیک یو نقشه نیست یقاتل شما ن ها،لم یف نیباتوجه به ا -
  یلیداروها کامال سالم بودن و هدف شما کمک بوده، دادگاه عفو خ  نکهیسال زندان! باتوجه به ا کی
 د دستش را رو صورتش گذاشت و از ته دل لب ز یشما در نظر گرفته! هست یبرا یادیز

 شکرت!  ایخدا -

 گفت  ومرثیرو به ک  نباریا یهم بغض کرده اما خودش را کنترل کرد. قاض باران

بر نگفتن   ی نکردن شما مبن  ی! البته با توجه به همکار شهیموکول م یاگهیشما به دادگاه د یپرونده -
 ! نیکرد جادیاخالل ا  یها، در نظام ارز که به دستور اون ینام افراد

که به آنها   ومرث یدستبند به دست داخل شدند! نگاه ک انسال،یلحظه در باز شد و سه مرد م نیا در
افراد را لو نداده بود پس چطور...؟ شجاع   نیهرگز نام ا ومرثی! کدیپر ومرثیخورد، رنگ از رخ ک 

در  ار یابود که بسته شیزد. چند شب پ تی پر از رضا یشخندیبود. ن ستادهیاز سالن ا یاگوشه
  ومرثیمهم تر از ک یل یو افراد خ ومرث یکه پر از اطالعات راجع به ک یابه دستش دادند. بسته ابانیخ

آن شخص چرا   نکهی! اما ادیبود تا به دست آ دهیطول کش یادی ز یلی که قطعا مدت خ یبود! اطالعات
کند. اما از  دایاش شده بود و نتوانست آن شخص را پ خانواده   ریآن را به شجاع رساند... شجاع درگ

تمام   یرا به خوب تشیمامور نیکرد. تا آخر ریو دستگ دای را پ های ل یبهره را برد و خ تی آن اطالعات نها
 ستادهیکرد. باران کنارش ا تیچشمانش را اذ دیخورش  یآمد. اشعه  رونیاز دادگاه ب یکند... . هست

  گریکدیتا به   دیدو یهم کم سایکرد و مل تند. قدم دیرا د سای از دور مل ی. هستزد یند م بود و به او لبخ
هم؛ عطر تن خواهرش را با قدرت   یرا در آغوشش فشار داد. هست یبا قدرت هست سای برسند. مل
داشت که نام   یچه فرق ست؟ین یک یکه خون پدرانشان  کردی م ی! چه فرقدیکش شیهاه یدرون ر
قبل از رفتن،   ی. هستستادیهم کنارشان ا نبود! بارا شانیهانه؟ مهم قلب  ایباشد   یکی شانی خانوادگ 
  سا،ینداشت مل  یباران و ماهان، فرق یقطعا برا یخواهرش است ول  سایگفته بود که مل دئو،یدر آن و

گذشته بود که با   یاقهیچند دق .ماندی خواهرشان م  شهیهم  سایمادرشان. مل ایدختر خاله فروغ باشد،  
  سایبا مل یهست نکهیا الیاز هم جدا شدند. باران به خ کرد،ی را صدا م سایمحکم کارن، که مل یصدا
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و   دیعقب کش سایکرد و به سرعت رفت. مل  یآمد خداحافظ شیپ  شیکه برا  یبخاطر کار  گردد،یبرم
 آرام گفت  یرا پاک کرد. هست  شیهااشک

 نه؟ یحرف زد ومرثیتو با ک -

 گذاشت و گفت  سایمل یشانه  یدستش را رو یتنها سکوت کرد. هست سایمل

من   یآج شهیاز خون  قاتل بابام! تو هم ،ی من باش ینداره تو از خون بابا  یکه اصال فرق  یدون یم -
 دوست دارم!  شتریب یاگه ید زیکه از هرچ یفهمی ! میمونیم

! ندیرا بب  ساینتواست مل یکه هست یقرار گرفت. جور  یتو هس  سایدفعه جلو آمد و مقابل مل  کی کارن
قدم جلو آمد که  کیسرخ خشم بود! کارن  یهاچشمان کارن خورد. پر از رگه یانگاهش به قهوه 
 پر از نفرت گفت  ،یدر چشمان هست رهیعقب رود. کارن خ   یکم یباعث شد هست

که   ییخسته شدم! دور شو؛ تا جا گهیبسه! د گهی! دیزد  بیبه من و خونوادم آس   یکاف یبه اندازه -
 ! نمتیبب  خوامی نم چوقتیه گهی! دیاز ماها دور شد  یتونیم

داشت آرام   یکه سع ی. با لحنکردندی م یسرکش ی. چشمانش هندیرا بب سای مل  خواستیم یهست
 باشد گفت 

 مارو... یتونیخواهر منه! تو نم  سایمل -

 بلند گفت  یبا صدا کارن

مثال  شهی که تا هم ارمیسرت ب  ییدارم بال نویاالن قدرت ا نی! همتونم؟ینم و ی؟ چها تونمینم  ویچ -
 تورو بزنن!  

 باز کرد  قیعم یچشمانش را بست و بعد از نفس یهست

 حالت...  ،یهست  یکارن تو االن عصب -

 داد زد کارن

 ادته؟یبهم؟   یگفت یچ سایمل یکه اومدم خواستگار  یشب  ادتهیشو! خفه  -
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 به کارن زده بود. کارن گفت  یادیز یهااخم کرد؛ آن شب حرف  یهست

که  یالف بچه بود هیببره!  لیس مویزندگ یکن ی م یکار  ادی ب سایمل یقطره اشک از چشما هیاگه  یگفت -
شجاع رو    ،یرو دوس دار  سایکه تو مل ی!... من اگه به قدر یدیکشی من شاخ و شونه م یبرا یداشت

  ،یوردکه سر شجاع آ ییبالها نی ! حاال بهم بگو با استی باش کمترم ن دوست نداشته باشم، مطمئن 
خودم و   ی! من به خانواده یگورتو گم کن  شهیهم یوقتشه برا  گهیمن چطور جبران کنم؟ هان؟! د

قاتل پسرشونو تو خونشون راه  نکه یبا فکر ا  خوامی! چون نمیکرد کاریو چ یبود یتو ک  گمیشجاع نم
 بشن!  وونهیدادن، د

 گفت  یعصب  یهست

منو از   یبه چه حق  ؟یر یگیم میتصم سا یمل یحرفو تکرار نکن! اصال چرا جا نیا  یه ستمیمن قاتل ن  -
 ؟ یکنی خواهرم دور م

 داد زد اشی شانیپ یورم کرده یبا رگ ها کارن

به کار اونهمه زجر   یکار  ه؟یکی  شیبا شجاع سه سال پ یدیکه د یشجاع نی! ا؟ی ستیتو قاتل ن -
 !یندارم! تو روح و روان شجاعو کشت دهیکه کش یجسم

 آرام شد و درمانده تر گفت  شی صدا کارن

! یبود زیچقدر هواتو داشتم! چقدر برام عز  یدون ی! خودت مدمیدیمن تورو مثل خواهرم م یهست -
که از  یوجدان تو اونهمه درد ی! آخه ب یکردی م انتیبه اعتماد من خ یگوشم، داشت ریبعد درست ز

! ینه وجدان! گمشو هست ی! تو نه عاطفه دار ینگفت ی ز یو چ یدیمرگ شجاع رو دل ماها بود رو د
 وقت! چی ه نمتینب گهید مشوگ

 خواست حرف بزند که کارن دوباره گفت  یهست

نفس    یآسمون ری! من...انزجار دارم که زدیکه نبا کنمیم  یکار  نمت،ی دور و بر زنم بب گهیبار د هی -
 ! تف به شرفت! یکه تو هست کشمیم

برگشت و به   سی با چشمان خ سای! ملدیرا گرفت و دنبال خودش کش سایبرگشت و دست مل سپس
کارن به سرعت حرکت کرد. چند    نیهم گذاشت و لبخند زد. ماش  یپلک رو ینگاه کرد. هست  یهست



 س یاوت

502 
 

نگاه،  کی. در حد  شدی م  نشیاه کرد. شجاع داشت سوار ماشبه سمت چپش نگ  یلحظه بعد، هست
را از جا   نیشد و چند لحظه بعد، ماش  نی سوار ماش ،یتفاوت یب  تی . و در نهاردخو  یچشمش به هست

را نداشت.   یکس  گریفکر کرد. د  اشیی دستش  مشت کرد. چشمانش را بست و به تنها یکند. هست
را بسته بودند. تنها چند   ابانیخ ، ی تیبخاطر مسائل امن قلبش هم... . سوخت،ی آفتاب م  ریپوستش ز

آفتاب داغ، شروع کرد به قدم زدن. نه تلفن   ری. زبه ماموران مربوطه آنجا بود  ق متعل یشخص نیماش
 یچقدر حرکت کرده است، دو ساعت، سه ساعت! به خودش که آمد جلو دانستیداشت نه پول؛ نم 

اش  العمل خالهعکس  دانستی . نمداندیرا م زیخاله فرحناز بود. باران گفته بود خاله همه چ یخانه 
 مادرش باشد... .   یکه جا خواست یرا م ی کس  قیدلش عم طیشرا  نیا رد یول ست؛یچ

 *** 

تخت انداخت....شجاع   یرو زشانی آورد، آنها را با رخت آورا از داخل کمد در   شیهالباس  یهست
ها را دانه دانه تا لباس  ی تخت گذاشت....هست یچمدان نه چندان بزرگش را باز کرد و رو

را  اشی مسواک و حوله و لوازم بهداشت یرا داخل چمدان گذاشت....هست شیهاکرد....شجاع لباس 
برق و گاز و آب خانه را  یچمدان گذاشت...هست  اش را تا کرد و داخلبرداشت....شجاع حوله

و نگاه آخر را به   ستادیا در خانه  یبا چمدان جلو  یبست...شجاع المپ اتاقش را خاموش کرد....هست
در،   یجلو  قایرا بست و قفل کرد...شجاع از اتاق خارج شد و دقانداخت؛ سپس در خانه  کیتار یخانه 
که به خانه بازگشته بود. بخاطر درخواست خودش   شدی م یماه کی. دینگران مادرش را د یچهره 

 گفت  یبا نگران  ی. مهر کیاز زنده بودن شجاع نگفته بودند، فقط افراد نزد  یز یچ لی هنوز به فام

  طاقت ندارم! حاال که بعد از سه، چهار سال انگار معجزه گهیبه موال قسم من د ؟ی که نر  شهیپسرم نم -
 شده...

 . دیسر مادرش را بوس  یهق امانش نداد. شجاع خم شد و رو هق

 کنم!  دایخودمو پ  دیحتما برم. با  دی! باگردمیزود برم یمامان ول  رمیم -

 با بغض گفت   مادرش

 شجاع به دل من رحم کن! -

 اشاره کرد و گفت  شی بازو یهای به خالکوب شجاع
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 !تونمینم گهیباور کن خودم د یول  نیتحمل کن ینطور یمنو ا نیشما بتون   دیمامان شا -

حاال که او را   ی . ولشدی رو مبه اش رو اگر قبال بود، قطعا با مخالفت سرسخت خانواده  دانستیم شجاع
هرجور که   ،یمتیشجاع را داشته باشند؛ به هر ق  خواستندیبار از دست داده بودند، االن فقط م کی
 ... .میبده ستکه آن ها را از د میفهم ی م یرا وقت زیقدر همه چ شهی...باشد! همیباشد؛ ول خوادیم

را از داخل   یرا بست و کتاب  اشی من ینشست. کمربند ا اشی صندل  یشد و رو مایسوار هواپ شجاع
که متعلق  یف ی ظر یآورد و مشغول مطالعه شد. چند لحظه بعد صدا رونیکه داشت، ب  یکوچک یکوله
 د یشش رسزن بود از کنار، به گو کیبه 

 ن؟ یعالقه دار یی جنا ی! به کارهاهیاالعادهکتاب فوق ؛یفسک یو مکافات از داستا  اتی جنا -

زد و   ی. لبخندآشنا   اری داشت. بس ادیکه از گذشته به  دیرا د یابه سمت چپش نگاه کرد. چهره شجاع
 گفت 

 برام جذابه... .  یلیخ  ییآره! جنا -

 

 خم شد و گفت  یهست ی صندل  یرو  یو خوش صدا، کم بایز مهماندار 

 ! نیکمربندتون رو ببند دیخانم با -

دود  یتهران و هوا گر،ید یکوچک زد و کمربندش را بست. تا چند لحظه یبه مهماندار لبخند یهست
 ! شهیهم یبرا دی...شاکرد ی اش را ترک مگرفته

 *** 

کرده بود.   خ ی . صورت و کف دستانش راندی مرا بر اندامش  یصبح، لرز  یبود. خنکا  شیگرگ و م هوا
. متناقص بود  یها. پر از حس دیکش یقیرا در دستانش جمع کرد و نفس عم  اشی مانتو بلند مشک

  شکمر  یرهی بر ت ی! ضربان قلبش باال رفت و عرق سرددشی. باالخره ددیقد کش یچشم چرخاند و کم
 اشی فرد زندگ نیمنفور تر ی چند زن و مرد گذشت. رو به رو انیلرزان از م ینشست. با قدم ها

و   نیو چ  دیسف یبا موها ومرث،یک ی. چهره ردیبگ دهیکرد ضربان قلبش را ناد یو سع ستادیا
را ببرد که مافوقش    ومرثیبود. سرباز جوان خواست ک شهیصورتش، درمانده تر از هم یهاچروک 
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... .  بار بود   نیو شکننده تر از آخر  ریابلش چشم دوخت. پ به زن مق  ومرثی. کستد یبا  یاشاره کرد کم
 زد و آرام گفت  یشخندین

 اختر!  یایام ببدرقه یبرا کردمی فکر نم -

 با فک قفل شده گفت  اختر

 !دمیمطمئن باش از دستش نم -

 بهت خوش گذ...  یلیمعلومه خ -

 تمام ماند.  مهیکه اختر در صورتش خواباند ن  یلیبا س  حرفش

 بخاطر خودم بود! نیا -

 دوم...  یلیس

 بخاطر خواهر و شوهرم! -

 ...سوم

 !نیبخاطر نازن  -

 چهارم...  یلیس

 !یکه خرابش کرد ی بخاطر زندگ -

نگاه کرد. اختر با    د،یباری که از چشمانش نفرت م یاش را باال آورد و به اختر سر کج شده  ومرثیک
 گفت  تیبان عص

  زاشونویکه همشون بخاطر تو داغ عز  یتیجمع نی! و تا مدت ها، ایر یمیم  گهید یتا چند لحظه  -
  یهفتاد سال عمر نحست چه غلط  نی! تو اکنهی نم ادی یازت به خوب  چکسی! هکننی لعنتت م دن،ید

  گهیکه د سای! ملگهیدر مورد تو نم  اد،یم ایبه دن گهیکه تا چند ماه د یاهرگز به بچه  نی! نازن ؟یکرد
فراموش   شهیهم  یو تو برا ره،یم یم شناسهیکه تورو م ی نفر  نیآخر ،یروز  هی! ادی نم  ادشیاصال تورو 
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! یتو اصال وجدان ندار   دمیبعدا فهم یول  کنهی م تیاذ  تیوجدانت تورو تو زندگ  کردمی! فکر میشیم
 واگذارت کردم به خدا!

سال، تمام شب و   یو اند یرفت. س  تیجمع  انی ب گرد کرد و دوباره مهم با چشمان اشکبار، عق بعد
درخت تناور شود! منتظر ماند تا حکم اعدام  نیبه ا ل ینفرتش را آب داده بود تا تبد یروزش، دانه

از   ل از آن باال، قب ومرثیباشد! ک ومرثیک بینص  یاجرا شود. هرچند دوست داشت مرگ دردناک تر 
که به او زل   د،ید یجفت چشم سبز اشک  کی تی جمع انیاز م ندازند،یطناب دار را دور گردنش ب  نکهیا

 گرید یهیغ داشت، به مقتلش آمده بود. تا چند ثان که به فرو یعشق یزد. ثمره  یزده است! لبخند
بود،  تیجمع انیکه م یانجام داده بود؟! دختر چشم سبز  یچه کار  یبه راست  شد؛یتمام م اشی زندگ
بود   ینبود! کس سایکرده بود. آن شخص مل  یاشتباه بزرگ ومرثیرا برگرداند و از آنجا دور شد. ک   شیرو

شده   یسی از دست داده بود؛ بخاطر پدرش وارد شغل پل  ومرثیر کپدرش را بخاط  اش،ی که در نوجوان 
  ومرثیافراد بدتر از ک یحتاش، و  و دار و دسته ومرثیاز ک  یدهه، به صورت پنهان کیاز  شی بود و ب

شجاع ارسال کرد و   یبرا یبود که مدارک را به صورت پنهان  یمدرک جمع کرده بود. فاطمه! همان کس
انتقام پدر   کردیعملشان برسانند. اکنون، احساس م یو به سزا  ریرا دستگ هایل یباعث شد بتوانند خ 

و شوهرش، در خانه منتظرش   پسرشد؛   نشی و سوار ماش دیکش  یقیرا گرفته است! نفس عم  دشیشه
 ... .بودند

 《رانیا/مشهد》

 انیم دی خورش  هیمانده بود. اما گنبدطال، شب دیش به طلوع خور یبود. هنوز چند ساعت کیتار هوا
  بای نبود اما هنوزهم تقر  یساعت خوب نکهی. با استادیا انی آقا ی. مقابل در وروددیدرخشیآسمان م

 . انگار که منتظر اذن دخول بود.ستادیدر ا یجلو یطوالن  قیشلوغ بود. دقا

 شاه، پناهم بده ی" آمده ام، آمدم ا

 ز گناهم بده" یامان  خط  

چشمانش گذاشت و با   ی. دستش را روزدندیو به او تنه م شدندیاز کنارش رد م یافراد یگاه گاه
  راهنیبه پ  یبود. دست دهیچهار، آن ها را تراش یکه با نمره  یی موها یرو د؛یقدرت تا پشت سرش کش

 ... کوتاه بود  شیاهمصمم تر. قدم  ی. قدم اولش را سست و آرام برداشت. دوم را کم دیکش دش یسف

لجا درماندگان  ی"ا ت، م  م  ر   ح 
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 مران از در و راهم بده" دور

نور گنبد   ریرنگ، ز یحوض آب  یهاصحن انقالب بود، آب  ش،یگذشت. روبه رو یبازرس از
 . دیلرزیم شیهاقدم جلوتر نرفت.  ی. از همان وروددندیدرخشیم

 ستمیوصل تو که من ن  قی"ال

 ستم،ی وصل تو که من ن قیال

 لحظه نگاهم بده" کیا ذن به  ا ذن،

 گذاشت و زمزمه کرد اشنهی س یرا رو دستش

 ! الرضای بن موس  یعل  ای کی السالم عل -

بسته بوند. زمزمه   شیعالم را به رو یداشت! انگار تمام درها یبی . شرم عجسوزاندیرا م اشنه یس بغض
 کرد 

 ! نجا؟یاز اول، جز ا ومدم یم دیاغلط کردم آقا! غلط کردم... کجا ب  -

نوح را داشت!  یحکم کشت ش،ی اند. حرم براکه از همه جا زخم بر جانش زده   مانستیم ییآهو به
لحظه لمس پنجره فوالد... . چشمانش را بست و با بغض و   کیطرف،  کی  ایباز دن  یتمام راه ها

 بلند، رو به حرم گفت  یصدا

 !کنمی رو ول نم  نجایتا پاک نشم ا اهی ! من بدبخت رو سرمی نم نجایاز ا یتا شفاعتمو نکن -

  یداد و از رو هیتک اشیکنار  واریبه سمتش جلب شد. گفت و بغضش شکست! به د یچند نفر  توجه
زد! خادم   هیگر ری بلند ز یداد. با صدا هیزد و سرش را تک  واریراستتش را به د یآن سر خورد. بازو

  یالنطو قی ! دقادهیمردان نفس بر دنینگار عادت کرده بود به دتفاوت از کنارش گذشت. ا یب  ،یر یپ
نکرده بود که وارد حرم شود.   دای را پ نیماند با امامش راز دل گفت. هنوز جرعت ا نیزم  یهمانجا رو

  ری . شجاع بلندتر زکردیکه قبل از اذان، ناله م ینقاره خانه آمد! مانند مرغ سحر  یناله  یبعد، صدا یکم
 زد! هیگر

 مو؟ ع -
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در دست    یآب وانی . لدیرا بلند کرد و به دخترک مقابلش نگاه کرد. هفت، هشت ساله بود، شا  سرش
 شجاع گرفت و گفت  یآب را با خجالت جلو وانیداشت. ل

 . کنهی نم  یراه  یرو با دست خال یمامانم گفت بهتون بگم امام رضا کس  -

 . آب را با تشکر گرفت. دختر گفت دیدخترک کش یموها یرو یدست  ییبای با لبخند ز شجاع

 آب سقاخونست!  -

 .دیداد، آب را نوش  نیکه به امام حس  یمکث کرد و با سالم شجاع

 ممنون خانم کوچولو! از مامانت هم تشکر کن! -

وضو   تی و ن  زدیاذان صبح، باعث شد شجاع از جا برخ  یکنان دور شد. صدا یل  یو ل  دیخند دخترک
 کند... .

 

 

 

 《رانیراز،ایسال بعد/ش  کی》

هم از   یباران بود؛ عطر کم  سیرو خ ادهیرا استشمام کرد. پ  یز یی عصر پا یآمد. هوا رونی ب هیحافظ  از
را در جوار حضرت حافظ گذرانده   یدوساعت  یکی انداخت.  ی . به ساعتش نگاهدی رسی نرگس به مشام م

ُکتش   رنگهم  یزانوانش بود، فرو برد. شلوار  یکه تا باال اش،ی کت خاکستر  بی بود. دستانش را در ج
بساط فال فروشان پهن بود. با   شهیرو مشغول قدم زدن شد. مثل هم ادهیبود. در پ دهیپوش زین

که تنها بود  یرمردی به پ ینگاه  ی. هستفروختندیرو نشسته بودند و فال م ادهیکم در پ یهافاصله 
بسته اش   نهیپ یانگشت اشاره  یرو   زیرنگش ن   یآب خرابش نشسته بود. مرغ عشق ی صندل  ی. روافتاد

سطل قرمز   کی از فال بود.  یکوچک چوب یجعبه   کی زین ش ی . رو به رودادیاو را نوازش م رمردی بود و پ
رفت.   رمردیمکث کرد و سپس با تعلل به سمت پ ی نرگس کنارش بود. کم یهاکوچک هم از گل

با مرغ عشقش  یدست از باز   شد،یم کیکه به او نزد یازنانه  یهاکفش  یصدا  دنیبا شن رمردیپ
  یو روسر  یخاکستر  یاافتاد؛ کت و شلوار زنانه  ی پاشنه بلند مشک ییها. نگاهش به کفشدیکش
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جوان و پخته، با    یخانم یاز پشت جمع شده و بغل گوشش گره زده بود. چهره  ییبایکه به ز یساتن
 لبخندش را بزرگتر کرد و گفت  یو چشمان مهربان. هست بایلبخند ز

 ن؟ یریمن بگ یفال برا  هیلطفا  شهی. مدیسالم! خسته نباش -

 گفت  یزد و با خوش اخالق یلبخند رمردیپ

 چشم!  یجوون! به رو  یسالم؛ مونده نباش کیعل -

ها را با منقار  از فال یکیبکشد. مرغ عشق   رونیرا ب   یجعبه گرفت تا فال یعشقش را جلو مرغ
 یداد. هست یفال را از منقار مرغ عشقش گرفت و به دست هست رمردی. پدیکش رونی کوچکش ب

سال   نیچند یو هفت! هست ستیب ینوشته شده بود: غزل شماره شیفال را باز کرد. باال یبرگه
فال را خواند و لبخند   اول ت یحافظ را از بر بود! ب وانید اش،ی و نوجوان  یکودک یهاسال  انی م ش،یپ

تا   کردیکنجکاو نگاهش م  یکم  رمردیخورد. پ   رمردینشست. چشمانش به پ  شیهالب  یرو  یتلخ
 صاف کرد و خواند:  یکم  شیصدا  ی. هستندی فال، بب دنی عکس العملش را از د

 در دست  یقدح ارمیمغان آمد،  ری" در د

 خواران، از نرگس مستش، مست   یو م   یاز م   

 دایو، شکل مه نو پنعل سمند ا در

 صنوبر پست   یقد بلند او، باال وز

 از خود خبرم چون هست  ست،ین میبه چه گو  آخر

 نظرم چون هست  یبا و ست، ین میبهر چه گو وز

 دل دمسازم، بنشست چو او برخاست  شمع

 افغان ز نظر بازان، برخاست چو او بنشست  و

 د یچی او پ یسویخوشبو شد، در گ هیغال گر

 وست یاو پ  یوسنه کمانکش گشت، در ابرو ور
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 عمر شده حافظ   د،یکه باز آ یآ باز

 که بشد از دست" یر یباز، ت  دیکه نا هرچند

 گفت  یزد و با مهربان یلبخند رمردیپ

 ! یچه فال خوب -

 هم لبخند زد یهست

 ... . یل یآره! خ -

  شیفال برا نیهم قایآمده بود، دق هیبا شجاع به حافظ یبرا یوقت  ش،یهفت، هشت سال پ حدود
  رمردیفال را بخواند. به پ ریاتفاق؟ پشت فال را برگرداند تا تفس نیداشت ا ی افتاده بود! چه حکمت

 بلند خواند  یرا با صدا  ری نگاه کرد و تفس

خواهد آمد اما تو هنوز هم خود   یکش  یو انتظارش را م یکه به او به شدت عالقمند ی کس یبه زود -
.  یکن یات اوست، باز هم عشق او را انکار م شهیتمام فکر و اند یدان  یم کهیو در حال یزن  یم را گول

را از دست داده   یار یبس  یخواهد کرد. هر چند فرصتها یدوباره به تو رو  یبدان که با بازگشت او زندگ
 . یبرس یاب یتا به کام  افتی  یفرصت خواه گریبار د یول ،یا

 با خنده گفت  رمردیپ

 به وصال عشق!   یرسیم ی... دار گهید رهیا! خ بفرم -

 بود. یچشمش به مرغ عشق آب کیزد.  بایز یلبخند یهست

 ار؟ یبه وصال  یدیشما خودت رس -

 گفت  نیبا لبخند اما چشمان غمگ رمردیپ

 بهش! رسمی آخراشم؛ دوباره م گهیرفته، منم د شهی م یکه چند سال اری -

 کرد یاخم کوچک  یهست

 خدا نکنه! -
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 و گفت  دیکش رونیرا ب  یکتش، کارت  بیداخل ج  از

 ! نیبا دکترسپهر کار دار  نیاونجا بگ نیبلده! اومد نیبگ یبه هرک مارستانویب نیاسم ا -

 کارت قرمز را گرفت و با خنده گفت  رمردیپ

 !نجاهایبه ا کشهینم گهیخانم دکتر قلب من د  -

 اخم کرد و گفت  یهست

 منتظرتونم! -

 زد و گفت  یلبخند رمردیپ

 !ام یهفته م نیتا آخر ا -

 ها افتاد. گفت بزرگ زد. چشمش به سطل نرگس یلبخند یهست

 !زحمتیدسته نرگسم بده ب هیپدرجان  -

 خوب بشه!  شنیرد م  نجایکه از ا  ییحال خودم و آدما  نجایخانم دکتر! گذاشتم ا  ستین  یفروش -

 یدسته نرگس را در آورد و رو به هست کیخم شد و  رمردی چشمش هنوز به نرگس ها بود. پ یهست
 گرفت 

 ! یرو ببر  نایاز ا یکی  دیحالت خوب باشه، حتما با نکهیا یتو برا -

را بلند   شیهاشده بود. قدم  کیبا تشکر دسته گل نرگسش را گرفت و از آنجا دور شد. هوا تار یهست
  اشیی اش انداخت که در واحد رو به رورا در قفل در خانه  دیرفت. کل نشیشتر برداشت و به طرف ما

 زد و گفت  ی. لبخنددیاخم آلود بهنوش را د یباز شد و چهره 

 سالم خانم خوشکله! -

 اخم کرد و گفت  بهنوش

 ؟ یومدیچرا زودتر ن میباهم شام بخور ای! گفتم امشب بیهست یت یترب یب  یل یخ -
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 تر آورد و گفت  نیی را پا  شیصدا یهست

 شما پالسم! یمن همش خونه گهیمزاحمتون بشم! بابا بسه د خوامیمنم گفتم نم -

 اخم کرد  یهست دنی. با ددی کوچک از داخل سرک کش یباز شد و پسر  شتریواحد بهنوش، ب  در

 منتظرت موندم! یل یمن خ ؟یومدیخاله چرا ن -

 سرش را کج کرد و گفت  یهست

 ؟ یمن بخواب شیامشب پ یای ب یخوای نداره م یب یان بابات گفتم! حاال عخاله جان من که به مام -

 را فراموش کرده بود گفت  اشی که بازهم زود دلخور  بهنوش

 !شتیپ ادی. فردا شب مشهینم  داریاردو! ب  رهیفردا داره م -

را از تنش جدا کرد و به   شیهااش شد. مرتب بود و ساده. لباس کرد و وارد خانه  یخداحافظ یهست
کاله حمامش   ریرا ز سشیبلند و خ یبود. موها دهیرنگش را پوش  ییطرف حمام رفت... . بافت هلو
در دست داشت. لپ تاپش مقابلش بود و   یاداده و فنجان قهوه هیپوشانده بود. به تاج تخت تک

رنگ   یکوچک صورت  یدر پتو  ینوزاد یتماس وصل شود. تماس وصل شد و چهره بود تا  منتظر
از آن  یاگانهبچه  یبا ذوق خم شد. صدا ری تصو یگذاشت و رو یمقابلش قرار گرفت. فنجان را کنار 

 طرف گفت 

 ! یناراحتم که موقع تولدم نبود یلی ! من عسلم! خوسکلم؟ خیشالم خاله هست -

 با ذوق گفت  یهست

 ام؟ ی بهت نگفته من چرا نتونستم ب تتیتربیاون مامان ب خاله جون -

 صورت نازگل رفت.  یرو  عیسر یلی خ نی دورب

که عسل   یکه موقع  یمعرفت یب نقدرینده از همون اوال! بعدشم تو ا ادی به دختر من حرف زشت  نیبب  -
 ! یومدی ن ادیب  ایدن  خواستیم

 نازگل ذوق کرده بود گفت  دنیکه از د یهست
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 !ادینازگل خدا نکشتت چقدر مامان شدن بهت م  یوا -

 گفت  یبود! هست بیعج  ییها بلند شد. سر و صدابچه غی ج ی. همزمان صدادیخند نازگل

 گوشم کر شد! چخبره اونجا؟  یوا -

 بلند گفت  یبا صدا نازگل

 ! کننیم  کاریبچه ها چ  نیا یدون ی! نمنجایا امتهیق -

 و گفت  دیخند یهست

 !گهیست دتولد شجاع  -

  ییمبل رو به رو یرا به طرف غزل که رو  نی. نازگل دوربندیرا بب   یهست خواستیغزل آمد که م یصدا
شجاع جمع شده اند! به غزل  یپدر  یخانه متوجه شد که همه در خانه  دنیبا د ی بود انداخت. هست

 خنده!  ری زد ز ینگاه کرد و پق 

 ؟ یقورت داد لیف ای یغزل تو حامله شد -

 بلند گفت  ی با صدا خوردیم اریکه داشت خ یدرحال  غزل

 ؟ یسر به ما بزن  هی دیاالغ نبا معرفتی خوبم! ب میل یخ -

 که کنارش نشسته بود گفت  فرزاد

 کچلم کرد! نیسر بزن هی نیایداره اون روز بهونه شمارو گرفته! ب اریغزل و نی خانم بخدا ا یهست -

 د یرا شن میشم ی. صداد یشنیهم از آن طرف م یگر ید یهاخنده ی! صدادیبلند خند یهست

 طرف من! ریبگ  نویدورب  -

 گفت  دنشانیبا د ی گرفت. باران هم کنارش بود. هست میرا به طرف شم   نیدورب نازگل

 !نی ها! چقدر شلوغجمعتون جمعه -

 گفت  میشم
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 شه!شلوغ با  دیکنم خب! بچم گفته تولدم با کاریچ -

با خنده رو به    یوسط خانه زدند. هست یدور  غیبا ج  دندیدوی و شجاع، که دنبال هم م ایبرد همزمان
 باران گفت 

 خونه؟ یدرسم م ایبرد -

 غر زد  باران

 از تو حساب ببره! دیشا  ایخون کرده! تو ب گرمویج -

هستند و   اطی گفت آنها در ح می ها هم شد که شمبزرگتر یای با همه صحبت کرد. جو  بای تقر یهست
 یهست یبرا یل یشان خو البته دختر چند ماهه ن،یو نازن دیصحبت با ام انیم  نی. در اندیآ یبعدا م

 د یرا شن  سایمل یرا نداشت. صدا نجایجذاب بود و اصال توقع حضور آنها در ا

 آخه؟! نیچرا به من نگفت مه؟ی آج -

 را مقابل خودش گرفت. بالفاصله بغض کرد و گفت  نینازگل نشست و دورب  کنار  عیسر سایمل

 ؟ یکن یم  یشوخ یدار  ای شهیواقعا دلت تنگ نم  معرفتمیب  یآج -

 جان گفت   یب  یبا لبخند یهست

 خب...   یبخدا دلم برا همتون تنگ شده ول -

 یکه به سمت چپ رفت؛ هست سا یو نگاه مل شدند،یشجاع و کارن که انگار تازه وارد خانه م یصدا با
 و گفت  دیحالش را فهم  ساینداشت! مل دهیفا کردیآب دهانش را قورت داد. هرچقدر هم که فرار م

 بهت!  زنمی. صبر کن برم طبقه باال زنگ مشهیداره شلوغ م  نجایا -

بعد   یقی گرفت. سپس وب کم را خاموش کرد. دقا یهست و به طرف  دیکف دستش را بوس سپس
 .دی را د سایمل یزنگ خورد. نام آج   یتلفن هست

 جان  دلم؟  -

 دیکش یق ینفس عم سایمل
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 ؟ یش ینم تی اذ ییتنها ؟ یخوبه آج یهمه چ -

 خب بهنوش هست! یول  شه،یدلم که تنگ م -

 آورد و گفت  نیی را پا شی صدا سایمل

  گنیهمه ازت دلخور بودن؟ همش م نییپا یدی! ندست؟یسال بس ن کی ؟یفرار کن  یخوایم یتا ک  -
 و... اد؟ی ! چرا نمستین یهست

 نا آرام گفت  یهست

! کارن گمیهم ندارما! فقط خودتو م هیبه کار بق  یاومدنم دردسره! کار  یدونی! خودتم مزدلمیعز سایمل -
 هر تو! چه رسد به خوا نهیبی هم نم بهیغر هیاصال منو به چشم 

 گفت  سایمل

چرا از همون اول نگفتم تو تصادف   نکهیمن بهش دروغ گفتم کنار اومد! ا نکهیراحت با ا   یلیکارن خ -
 فقط.  برهیاصال! زمان م ستین یانه ی! کارن کیهست میتو خواهر خون نکهیا ایفلج شدم 

 گفت  یهست

 .به خونوادش نرسونده! نه من که.. ی بیچون اون موضوع ها آس -

 ؟یدیخودتو عذاب م نقدریچرا ا گهی! بس کن دیهست -

 آرام گفت  سای. ملدیدر زدن را شن هیشب ییخواست جواب دهد که از پشت خط، صدا یهست

 . رمی گیمن بعدا باهات تماس م -

بعد  یاقهیده دق با تعجب به تلفن درون دستش نگاه کرد. حدود ی. هستبالفاصله تماس قطع شد و
 جواب داد.  یمعتطل  یب  ساینام مل  دنیو با د دیدوباره تلفن در دستش لرز

 جانم؟!  -

نبود. شخص پشت خط، سخن گفت   سایمتعلق به مل شکی که ب دیچ یدر تلفن پ  ییهانفس  ییصدا
 حبس شد.  یهست ی نه ینفس در س یلحظات  یو برا
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 تهران! یگردیآماده کردم؛ بر م طیبل ندهیآ یهفته  یبرا -

را   یبتواند جوابش را بدهد، تلفن را قطع کرد. گوش  یهست نکهیدو جمله و تمام! قبل از ا نیهم
توقع داشت بعد   دینا منظم بود. شا ی. ضربانش کمدیتخت دراز کش یتختش انداخت و رو یگوشه
  ریشده بود که درگ یرستان یدب یاهدختربچه هیمدت، شجاع چند حرف درشت بارش کند! شب نهمهیاز ا

 انیپرشور و حرارت را، م یهابود که زمان عشق  نی بخاطر ا دی. شاشوندی م یابان یخ یهاعشق
رود. حاال آن قلب   شی مجبور بود با منطقش پ شهیبودن گذرانده بود. هم سیسخت و اوت یهان یتمر
عشق بود!  یبالغ شده بود که تشنه  یو دختر  دهیکرده بود، قد کش یاش زندانرا که در جمجمه  یکودک

خو گرفته بود. اواسط سال سوم   دشیاکنون زمان برگشت به تهران است؟! او با همکاران جد ایآ
او را آرام   اشی . شهر کودک گذراندی را با بهنوش و شوهر و پسرشان وقت م یبود. گاهگاه اشی دنتیرز

 فرار کند؟! یقرار بود تا ک  سا،ی . اما بقول ملکردی تر م

 *** 

 《رانیهفته بعد/تهران، ا کی》

. چمدانش را رها کرد و پنج،شش قدم را  شدیم کیبه سرعت به او نزد دیرا د  سایدور قامت مل از
او را  ساهمی. ملدیکش شیهاهیاش فرو رفت و عطر تنش را به ولع درون ر . در آغوش خواهرانهدیدو

 گفت  سشیش را شکست! با چشمان خمحکم به خود فشرد و بغض

 ! میزندگ یعشقم! خوش اومد یخوش اومد -

 هم متقابالً او را محکم فشرد و گفت  یهست

 ذره شده بود نفسم!  هیدلم برات  -

  سایبود که پشت سر مل یتازه متوجه افراد یرا پاک کرد. هست شیعقب رفت و اشک ها سایمل
 را بغل کرد و گفت  یبود. هست اوردهیدلش طاقت ن شهیبودند. خاله فرحناز، مثل هم

 !ی برگرد یقرار بود زود -

 اش را بغل کند گفت که خم شده بود تا خاله  یهست

 شرمندتم خاله!  -
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انداخت. بعد   یتا عطر مادرش را فراموش نکند. نازگل هم خودش را در آغوش هست دیبو کش  سپس
 بود.  میهم نوبت شم

 که!  نیشلوغش کن خوادیتورو خدا! گفتم نم  دی! ببخشیوفتی نبودم تو زحمت ب یجان اصال راض   میشم -

 کرد و گفت  یاخم تصنع  میشم

 کردم!   کاری ! حاال انگار چگهیبابا بس کن د -

را در آغوش داشت و دست شجاع را هم گرفته  نیتازه متوجه آراد شد که دلو  یهست  ،یقیاز دقا بعد
 به سمتش خم شد  ع یسر نیبود تا گم نشود. به طرف آراد رفت و دستش را باز کرد. دلو

 شالم خاله! -

 را بغل کرده بود گفت  ن یضعف رفت! همانطور که دلو نیخاله رفتن دلو یدلش برا یهست

 ! یر یگینم  لیر؟ کالست باال رفته تحودکت یچخبرا عا -

 گفت  دیخند یم  یکه از شوق برگشت هست یدرحال آراد

 !ی! من بابا شدم بعد تو نبوددیدختره چش سف نمیخفه شو بب -

 زد و دست راستش را به طرف شجاع گرفت  یلبخند یهست

 شم؟یپ  یای چرا نم ست؟ین ادتیخاله مگه تو منو  -

را به دست  نیدلو یحلقه کرد. هست  شیرفت و دستش را دور پاها یبه طرف هست  عیسر شجاع
شلوغ نکنند. مثال غزل  یلیداد و سپس شجاع را بغل کرد. خودش خواسته بود که فرودگاه را خ  سایمل

اش را به مادرشوهرش   یانازگل که کودک دو هفته نی هم ای شد؛یم  تیاذ یل یبا آن شکم بزرگش خ 
که از آوردن اسمش   یآن شخص ای کارن و  دیدش آنجا بود. چشم چرخاند تا شاسپرده بود و خو

  کیرا به فال ن می. هرچند اصال توقع نداشت کارن آنجا باشد؛ اما آمدن شمندیرا بب   کردی اجتناب م
 گرفت. آراد چمدان ها را برداشت و گفت 

 باشه برا خونه! شی بق  میبر گهیخب د -
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 با تعجب گفت  یپارک کرد. هست یآپارتمان هست یرا جلو  نیماش آراد

 خونه!بده به صاب  لیرفتم به فرزاد سپردم خونه رو تحو  نجایکه از ا یمن روز  -

 نگاه کرد  یعقب و به هست دیچرخ نازگل

. میکرد زیتم  یایب نکهیو باران قبل از ا سایقرار داد بست. خونه رو هم با مل هینداد! خودش    لیتحو -
 ! یتنها باش یدم دوس دار مرتبه! حدس ز

 پر از تشکر به نازگل گفت  یاسرش را کج کرد و با چهره  یهست

 تشکر کنم! یچطور  دونمیممنونم واقعا نم یل یخ -

 اخم کرد  نازگل

. حتما  ادیب  ی... باران تا االن خودشو خفه کرده که نذاشتی! راستادی م یگمشو بابا نگاه چه لفظ قلم -
 ! نجایا انیامشب بردارن ب  سین  دیزنگ بزن بهش. با ماهان و غزلم صحبت کن. هرچند بع هی

 و گفت  دیخند یهست

 باشه حواسم هست. بازم ممنون! -

را به دست آنجا  دیواحدش برد. سپس کل یکمک و چمدان ها را تا جلو یشد و به هست ادهیپ آراد
  دیاش همان بود. سفخانه  ونیرا درون در انداخت. دکوراس دیکل  یکرد. هست یداد و خداحافظ  یهست

و   ردی گرفت دوش بگ میخسته بود اما تصم  یلیرا داخل اتاق خواب برد. خ  شی ! چمدان هایو مشک
 ها را وسط اتاق رها کرد و به طرف حمام رفت. بخوابد. چمدان  عدب

کرده   یابراز خوشحال  یرفته بود. همه کل یمهمان  کیگشتنش گذشته بود. تا کنون به از بر  یاهفته کی
بود.   یتفاوت  ینبود. پر از ب یخبر  شیهاخصمانه و متلک و طعنه  یبودند؛ البته به جز کارن! از نگاه ها

آن شب  البتهاست!  شیدردناک تر از زخم زبان ها  یل یخ  ،یتفاوت یب  کردی فکر م  یگاه یو هست
که  زدیم یکارن گاه پوزخند کردند،ی خوب برخورد م یبا هست نقدریکاوشگر ا یخانواده   یوقت ،یمهمان 

  یکه شجاع خودش با هست  یبود! وقت ی. مهم تر از آن نبود شجاع در مهمان سوزاندی را م  یجگر هست
.  ندیبب یرا در مهمان وکرده بود، توقع داشت که ا هیرا ته  برگشتش طی خودش بل ی تماس گرفته و حت
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کارن موثر بود. اما موضوع  ی الی خیب  نیبود؛ قطعا خود شجاع در ا  تفاوتیب   یلیاما نبود! شجاع خ
 داشت؟! یچه هدف ،ی بود که شجاع، از برگرداندن هست نیا یاصل

را به   نیبود. آراد زحمت ا مارستانیدر ب اشیروز کار  نی حدود نه شب بود. امروز صبح اول  ساعت
از  گر یمشغول به کار شود. اکنون که د مارستانیدوباره در همان ب  یبود تا هست دهیدوش کش

تخت    ی. روکردی پرتالش تر از قبل کار م دینبود،قطعا با یخبر  اشیپدر  یهاراث ی از م چکدامیه
انداخت.   شی موها یرا رو یبود که زنگ خانه به صدا در آمد. شال یو مشغول مطالعه کتاب ستهنش

.  دیرسی آن، تا کمرش  م یاش انداخته بود که اندازهشانه  یها را رورا از بافته و آن شیهای پرکالغ
انه را باز  خ  درداده بود.  تزایسفارش پ  خانه  کیرنگش را مرتب کرد. از رستوران نزد یبافت کوتاه صورت 

 کیعقب رفت و آب دهانش را قورت داد. شجاع ساعد   یقدم  ش،یبه روفرد رو  دنیکرد اما با د
بافت   راهنی. پ کردی را نگاه م یبود. اما چشمانش هست نیی در گذاشته بود و سرش پا  یدستش را باال

به خودش آمد و   رزودت  ی. هستکردی او را جالب توجه م اش،ی کوتاه خاکستر  یپالتو ری رنگش ز یمشک
 آرام گفت 

 سالم! -

و از   دیایبه خود ب  ینگاه کرد که باعث شد هست یبه هست رهیسرش را تکان داد. بعد هم خ شجاع
.  دیکش یقی در را پشت سر شجاع بست و نفس عم یدر کنار برود. شجاع وارد خانه شد. هست یجلو

شده بود!  دایاش پکه از برگشتنش گذشته بود، شجاع سر و کله  یهفته ا  کیحاال بعد از حدود 
به اطراف    یبه خرج داده بود. شجاع نگاه یبزرگمرد یل ی. شجاع خکردی احساس شرم م قایعم یهست

 بود نگاه کرد  ستادهیکه هنوز در راهرو ا یو به هست د یخانه انداخت و چرخ

 ؟یهست ی منتظر کس  -

 خودش را جمع و جور کرد و گفت   یکم یهست

 غذا سفارش داده بودم! -

 افتاده است. گفت  یسرش را تکان داد و دوباره به اطراف نگاه کرد. انگار نه انگار که اتفاق شجاع

 !یکرد ریبود. تغ ختهی به هم ر یل یکه اومدم خونت خ یبار   نیاول -

 داد و گفت  هیبه اپن تک  یهست
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به هفت   کیم بود و تازه مستقل شده بودم! االن نزدساله کیو  ستیمن ب ی که اومد یبار   نیاول -
 سال گذشته.

. شد دهیدر، نگاه هر دو به آن سمت کش  یسرش را تکان داد. هفت سال گذشته بود! با صدا شجاع
 به در کرد و گفت  ینگاه یهست

 فکر کنم سفارشو آوردن. -

که   دیرا با لباس فرم د ینگاه کرد. پسر جوان در  یابتدا از چشم یهست  نباریبه طرف در رفت. ا سپس
و حساب کردن، در خانه را بست و وارد سالن شد.   تزایدر دستش بود. بعد از گرفتن پ تزایجعبه پ  کی

 ی. با صدادکن دایخم کرد تا شجاع را پ  یاپن گذاشت و سرش را کم یرا رو  تزایشجاع، پ دنیبا ند
مشجر   یهاشهیشجاع را از پشت ش  یهیشد. سا دهینگاهش را به طرف تراس کش  ،یخشک یاسرفه

به طرف تراس رفت.    ،یشد. سپس با آرام شیموها سی با گ  ی. دستش را باال آورد و مشغول باز دید
بود و    و. پشتش به ادید اشی مشک راهنی پ انیشجاع را م یدهیورز  کلیدر تراس را باز کرد و ه 

. نگاه هر دو به آسمان بود. ستادیآرام وارد تراس شد و کنار شجاع، با فاصله ا !کردی دود م گاریس
 به شجاع نگاه کند گفت   نکهیبدون ا یهست

 ! ید یکش ینم  گاریقبال س -

از دهانش خارج کرد. اوهم بدون نگاه  یزد و دودش را به نرم گارشیبه س یپک محکم تر  شجاع
 گفت  یکردن به هست

 مثل قبال؟!  یاالن چ -

گردنش   یاز رو یسرش را چرخاند و به شجاع نگاه کرد. چشمش به تتو شجاع افتاد. کم یتهس
 مشخص بود. گفت: 

 دکتر!   یآقا کنهیداغون م هاتوهیر  گاریس -

 گفت  یبه حرف هست توجهی ب شجاع

 ! ؟یترسی...نمیقبل  مارستانیب  یایب یخوا ی م دمیاز آراد شن  -

 آرام گفت  یهست



 س یاوت

520 
 

 بترسم؟ دیبا یاز چ -

 ! ییکه سر من اومده تو یی! که مسبب بالهایمجرم سابقه دار  هیبه همه بگم  نکهیمثال ا -

شجاع چرخاند.  یدور با دقت در چهره  کیچشمانش را قفل چشمان شجاع کرد. نگاهش را  یهست
پرپشت تر   ش یپوستش کمتر و ابروها یخودش را گرفته بود. برنزگ یعیطب  ییرنگ طال گرید شیموها
 بود. دوباره به چشمان شجاع نگاه کرد.  هیبه شجاع قبل از عمل، شب  شیاز پ شتر یده بود. در کل بش

 !یدادیانجام م نایزودتر از ا  یکارو کن نی ا یخواستیتو اگه م -

 پوزخند زد  شجاع

 !تونمیمن که نم  ی! هرچقدرم تو بد باشگهیآره د -

 . سپس آرام گفت دیاخم کرد و نگاهش را دزد یهست

که راست راست جلوت راه  نیا م؟یبرگردوند  رازی چرا از ش ؟یچرا تو دادگاه مدرک آورد م؟یچرا نکشت -
 درد نداره؟!  نای! امیجا کار دار هیخونوادت، تو  شی پ امیبرم، ب

 دیغر  هشایدر چشمان س  رهی . خدیچرخ  یزد و به طرف هست گارشیبه س یپک محکم  شجاع

که تو چشمام نگاه   وفتمیم یوقت ادیهر دفعه به چشمات نگاه کنم  نکهیدرد داره! ا میلیدرد داره! خ -
  یعصب  نقدری! هردفعه ایر یگیدروغ م  یدار  کنمیفک م یزن یم  ی! هر حرفید یو ماشه رو کش یکرد
 !شهینم  یکردم فراموشت کنم ول یتموم استخوناتو خورد کنم! سع تونمیکه م شمیم

 د یتر غر محکم

  یاز انتقام فکر نکنم! ول ریغ یچیبه ه گهیبه خودم قول دادم د یجراح  غیت  ری برم ز نکهیقبل از ا -
المصبت  ی! چشماشهی نم  یکه بهت فکر نکنم! ول کشمی! پنج ساله دارم خودمو مشهینم
 ! لعنت! ی!...لعنت بهت هستذارهینم

گرفت. در همان   گارشیاز س  یقیبرد؛ همزمان پک عم شی موها انیدستش را م کی و  دیچرخ شجاع
 بود گفت  یکه پشتش به هست  یحال
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لذت   بتی س ینی ریاز ش یدار  نکه ی! مثل اینفر تجربه کن هیسخته عشق و نفرتو همزمان با  یل یخ -
 دندونات! ریز ادیم بیس یدهیقسمت گند  هوی  ،یبر یم

. لب دیچه بگو دانستینم یداد. نگاهشان قفل هم بود. هست هیپشت سرش تک واریو به د برگشت
شده است را فرو    شیدایاز کجا پ دانستیکه نم  یبغض  یبود و گاه گاه دهیدندان کش ری را ز شیها
  یبا بخار  شد،یکه از دهانش خارج م یچرخاند. دود رونی . شجاع همانطور سرش را به طرف بخوردیم

قدم جلوتر رفت. جسور تر   کیبه خودش جرعت داد و   ی. هستشدیم ختهیسرما بود، در هم آم ازکه 
 . آرام گفت ستادیاز شجاع ا یکم یشد و با فاصله 

 . ستین یخوب   زیچ  گاریس -

 !کنهی آرومم م -

 ! کننیو آروم م  گارنیهستن که بهتر از س زای چ یل یخ -

 نگاه کرد.  ینگاهش را از آسمان گرفت و به چشمان هست شجاع

 ! گاریکاذب مثل س  یبه خوش یار یرو م نباشن،  یوقت یهست! ول زایچ  یلیآره خ  -

 انداخت.  ری سرش را ز یهست

  ییکسا ؛یتو االن خانوادتو دار  یبگم...ول یچ  دیبا دونمیازت گرفتم. واقعا نم  زتویکه همه چ دیببخش -
 . کننیکه آرومت م 

 تو رو دارم؟! ؟یتورو چ  -

  رونی سرش را باال گرفت تا به چشمان شجاع نگاه کند. شجاع اما دوباره سرش را به سمت ب یهست
. دستش آمدی صورت  شجاع فرود م  یرو ش،یهاشد که نفس   کیچرخانده بود. آنقدر به شجاع نزد

. شجاع مقاومت نکرد.  دیکش  رونی لب ها و انگشتان شجاع ب انیرا از م  گاری را با تعلل باال برد و س 
 گفت  نیغمگ  یبا لبخند یانداخت. هست ینگاهش را به چشمان هست فقط

 االن هستم که!  -

 زد  یشخندین شجاع
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وقتتو  ندهیآ  ی!...جمعهیکه بعد از مرگ سهراب اومد یهست ییدارووقتشو داره! مثل نوش   یز یهرچ -
 بذار.   یخال

بعد،   ی. لحظات ستادیا شیهمانطور سرجا یگذر کرد و وارد خانه شد. هست ی از کنار هست سپس
انگشتانش   انی م گاریبود. س  ستادهیهنوز همانجا ا ی باز و بسته شدن در خانه آمد. هست یصدا
 . . .. سوختیم

و   یهست فت،ی تفاوت ساعت ش لی هفته به دل کی نیزودتر از حد انتظار گذشت. در ا یل یهفته خ کی
اتفاق باشد.   نیا یاصل لیدل توانستیم گریکدیباهم نداشتند. البته فرارشان از  یرخوردب  چیشجاع ه

  گهیساعت د دو》. کرده بود نگاه کرد  افتیکه از جانب شجاع در یامیبه متن پ گریبار د کی یهست

بپوشد.   یچه لباس دانستیکرده بود. عالوه بر آن نم دایپ ی بی استرس عج یهست  《ت منتظرمدر خونه 
  یزمان چی را با وسواس انتخاب کند. در واقع ه  یتا لباس آمدی م  شیکم پ یل یچند سال گذشته، خ

شده بود. مدت زمان   داریاش بدخترانه یخفته  اتی. اما انگار االن، تمام روحکرد ی نم دایوقت آن را پ 
صورتش نشاند.    یرو  زین دادیکه سنش را کم تر نشان م یم یمال شیکرد. آرا شی را صرف موها یادیز
اسپرت   یهابوت   میو ن  ،یو شلوار مشک  یکوتاه مشک یبا پالتو اش،ی خاکستر  یبافت ساده راهنیپ

 می. تصمتخت نشست  یآماده شده و مرتب رو .د یکشیاش را به رخ م زنانه  یها تی جذاب  ز،ی ن یمشک
را به   یمهربان خواهرش، آرامش یتمام اتفاقات بود. صدا  انی. او در جرردیتماس بگ سایگرفت با مل

 کرد.  ری وجودش سراز

 جانم؟  -

 ی سالم آج  -

 ؟ یآج  ی! خوب زدلمی سالم عز -

 نگاه کرد و گفت  نهیاش در آبود، به چهره  نهیآ یرو به رو قایکه دق یهست

 ذره استرس دارم فکر کنم.  هیخوبم...فقط  -

 .دیخند سایمل

دوساعت حرف   یکیرستوران  برتتیم تشی! نهاوفتهیب  سیکه قرار ن   یاقاتف ؟یاسترس واسه چ -
 و تمام!  دیزنیم
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 و گفت  دیلب گز یهست

 !ترسمیمن واقعا ازش م یباورت نشه ول  دیبگه بهم! شا یچ خوادیکه م نهیمهم ا -

 جا کرد و آرام گفت بهزد. تلفن را در دستش جا  یلبخند سایمل

 ! ستین یکن ی که تو فکر م یباور کن شجاع اون یهست -

 ! کنم؟یفکر م یمگه من دارم چ -

شجاع با اون   نیا گمی! آره منم مستین  ینطور یا ی! ولکلیما اتی با اخالق هیآدم هیتو تصورت از اون  -
  یچه تالش دمیمن به چشم خودم د ،یکه نبود یالس کی  نیتو ا یفرق داره؛ ول   شی شجاع چند سال پ

 ! یتا بشه همون شجاع قبل کنهیم

 و گفت  دیکش یقی نفس عم یهست

 رو هم از طرف من ببوس!  یممنون! دل یلیخ  یکه کمکم کرد ی. مرس زمیباشه عز -

 ...خدانگهدار. بوسمتی نکردم که. مراقب خودت باش! م ی کار  کنمی خواهش م -

 خداحافظ.  -

خودش را در   گریکرد. بار د افتیاز جانب شجاع در گری د یامیپ  سا،یبعد از تماسش با مل  قهیدق چند
بلند اما   یساختمان بود. با قدم ها یشجاع، جلو  یچک کرد و از خانه خارج شد. پورش مشک نهیآ

. درا پر کرده بو  نیماش یعطر تلخ و خنک شجاع، فضا یرفت و سوار شد. بو  نیآرام، به طرف ماش
که گذشته بود  یرسا جواب سالمش را داد. کم یشجاع اما با صدا لب سالم داد. ریرام و زآ یهست

 شجاع گفت 

 ! یدیپوشی! قبال لباس گرم نمیکرد  ریتغ -

 به شجاع نگاه کرد.  یچشم  ریز یهست

 .شتری داره ب ینتی! جنبه زستیسردم ن  یلیاالنم خ -

 کرد.  شتری ب  یسرش را تکان داد و سرعتش را کم شجاع
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 !یاستفاده کن نی ماش نیاز ا یتوهم عادت نداشت -

 مجبور شدم.  رگاهه،یتعم  یکیاون  -

  هیتک یسرش را به صندل نیهم یبپرسد قرار است به کجا بروند را نداشت. برا نکهیجسارت ا یهست
  داریشجاع از خواب ب یرو رفت. با صداسبک، ف  یچه شد که در خواب دینفهم  ،یداد و بخاطر خستگ

که  یتوجه به شجاع  ی. بدیا یتا به خود ب دیصاف نشست. چند لحظه طول کش  شیشد و سرجا
که کجا آمده اند. همه جا   ندی بود؛ به اطرافش نگاه کرد تا بب  شی و مشغول تماشا ستهکنارش نش

 متوجه شد کجا هستند، به سمت شجاع برگشت و گفت  نکهیبود. بعد از ا  کیتار

 نجا؟ یا میچرا اومد -

 به او انداخت.  ینگاه  مین شجاع

 شو!  ادهیپ -

را   اشیکوتاه مشک  یشد. شجاع هم پالتو ادهیدوباره به اطراف انداخت و سپس پ ینگاه یهست
کجاست. شجاع با   مقصدشان دانستندیهم شروع به حرکت کردند. هر دو م ی. شانه به شانه دیپوش
که خودش هم از آن متعجب   یابا عالقه زی ن یکرد. هست شیهاهیتازه را مهمان ر یهوا ق،یعم  ینفس
آنکه   یهاقشنگ است که نفس  یلینگاه کرد. خ  شدی که از دهان شجاع خارج م یبه بخار  د،بو

  یکه مشخص بود به تازگ یدر   ینگاه کرد. جلو یبه هست یچشم ری ! شجاع زینی را بب یدوست دار 
  بیرا از ج دیدستانش را بغل زد و منتظر ماند. شجاع کل  ی. هستستادندیعوض شده است، ا

زودتر از شجاع وارد   یاشاره کرد تا داخل شود. هست یدر را باز کرد. سپس به هست ودر آورد   شیپالتو
  نی... . تمام تولد ادیشا  ،شیآمده بود، شب تولدش بود، حدود شش سال پ نجایکه ا یبار  نیشد. اول

  دیکش  یقیمکان کوچک اما دنج گذرانده بود. نفس عم نی چند سالش را، البته به جز سال گذشته، در ا
بلند شده بودند. اما   یجوان، اکنون درختان  یها. نهال دی کش اشنه یها را با ولع درون سنرگس  عطرو 

هم به پشت خانه   یبه شانه زدن، شانه زمستان، بدنشان را برهنه کرده بود. بدون حرف  یسرما
  انیجر  ،یزمستان یهانرگس  ان یم یدرختان برهنه متفاوت بود. زندگ  نیبا ا یلی که خ ییرفتند. جا

  یقی. نرگس از معدود عالدیزار کوچک رسزودتر از شجاع حرکت کرد و به نرگس  یکم  یداشت. هست
نگاه کرد.  یشاد هست رخمیبه ن ستادیتا االن ترک نکرده بود. شجاع کنارش ا  یبود که آن را از کودک 

 . اشاره کرد و گفت کردیم  تیاش را بهتر روئچال گونه
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 ؟ یبر  یخواینم -

. کنار هم  بار... نی همان اول یها نشستند. جانرگس  انیم  ییسرش را تکان داد و لبخند زد. جا یهست
ها را لمس کرد. سپس برگشت  از نرگس یک ی فیگلبرگ لط  یهست. زدینم  یحرف ینشسته بودند. کس

 که بغض داشت، به شجاع نگاه کرد. یاو با چهره 

 شده!  یز یانگار نه انگار که چ ؟یخوب باش  نقدری ا یتونیچطور م -

 زد.  یشخندیرا نگاه کرد. ن  یصورت هست  یتک تک اجزا شجاع

 ! ستیخودم ن ! دوست داشتنت واقعا دستسیکنم؟ دست خودم ن کاریچ -

 که پر از اشک شده بود گفت  یبا چشمان یهست

  یکنیم ینطور یا یوقت یدون یدوسم نداشته باش! کم بهت ضربه زدم؟...نم یدوسم نداشته باش! لعنت -
 !رهیگ یم شی آت گرمیشده ج  یز ی که انگار نه انگار چ

 آرام گفت  یبا صدا شجاع

  هیفکر کنم!  یمنطق تونمیم یو چهارسالمه! به قدر کاف  ی! سستمیساله ن جدهی من جوون ه یهست -
 نبودنت عذابه! واقعا عذابه! یبد داره ول  یهابودنت خاطره یفکر کردم! هست یکه نبود یسال

کنترل احساساتش از دستش خارج شده بود؟  ی. از کختیفرو ر یاز چشمان هست یسرکش اشک
 شجاع دستانش را مشت کرد و گفت 

 !قتهیحق نمی بی رو که االن تو چشمات م  یمئن بشم اون حسمط خوامیفقط م -

ها پنهان کرده بود، اکنون که آن را سال  ی. حسدیتپیچشمانش را بست. قلبش سرکشانه م یهست
 یره یمتالتم چشمان شجاع نگاه کرد. چند لحظه خ یانفجار بود. چشمش را باز کرد و به آب یآماده

زودتر   ی . هستگفتندیها سخن مبود و مردمک  شانیهابرا دهان یچشمان هم بودند؛ مهر خاموش 
. شجاع هم دیخند ی صورتش گرفته بود و م  یبلند شد. دستش را جلو یابه خنده  لیزد که تبد یبخندل

 لب زد.  یدر چشمان هست رهی شد، شجاع خکه تمام  شانیها. خندهکردی م اشی آرام همراه

 تولدت مبارک.  -
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 .نیغمگ ن، یشرمگ یمتفاوت زد. مهربان و کم  یهاپر از حس یلبخند یهست

 موند.  ادتیکه  یمرس -

از دستش  ی کی تن ستبرش له شدند.  ری. چند نرگس زدیدراز کش  نیزم  یلبخند زد. سپس رو شجاع
همانطور نشسته، به شجاع   یشکمش گذاشت. هست   یرا رو  یگر یسرش گذاشت و د ری را ز شیها

 . شجاع گفت کردی نگاه م

با   یکه نبود یسال هی نیتو ا شه،یداره تموم م گهیدرست کنه، د خواستیکه بابام م یمارستان یکار ب -
 . نه؟ گهید یای اونجا کار کنم. توهم م رمی م ادیز  یلیجلو... به احتمال خ میکارا رو انداخت ینازگل کل

 کوچک زد و بدون توجه به حرف شجاع گفت  یلبخند یهست

 . یعموم یبخاطر تو رفتم جراح  -

 یجد ی گذشته بود که شجاع با تن صدا یامهربان زد. چند لحظه  ینگفت اما لبخند یز یچ شجاع
 گفت 

که االن  امیفکر پشتشه. حرف  یگرفتم کل یم یو چهارسالمه، هر تصم یس گهیمن بهت گفتم د یهست -
 !؟یشی مطمئنم... زنم م زنمیم

که   دیکشینفس م  ی. هدیبگو یز ی چه چ دانستیشجاع جا خورد! واقعا نم یباره  کیاز سخن  یهست
 نشست.  ی هست  ی. شجاع بلند شد و روبه روشدی م مانیپش یحرف بزند و ه 

  خوامی ط م! فقستمین نیعشق آتش هی! دنبال میتجربه کرد جانیه  یمن و تو به قدر کاف یهست -
 ! دهیتو بودن بهم آرامش نم شیاز پ  شتریب  ییجا جیه دونم یآرامش داشته باشم. که خودمم خوب م

 به چشمان شجاع نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد  یهست

و   ستی دختر ب هیو بهم حق بده! من  ترسمیم یدوست دارم! ول میلیمنم دوست دارم شجاع! خ -
بهم    ینیعالوه بر اون تو چه تضم ستم؛ یکردن بلد ن یو همسر   یاز مادر  یز یام که واقعا چهشت ساله

 ؟ یکن یادآور یکه سرت آوردم و  ییبال یا ی افتاد ن یاتفاق هیاگه  گه یکه ده سال د یدیم

 کالفه گفت  شجاع
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تا شرف تو وجودم   یکنم! ولکه اشتباه ن ستمین غمبریپ یفکر کردم! منم بچه  نایا یگفتم در مورد همه  -
 ی! اگه خدادمیدادم که انجامش نم نانیبهت اطم نجا ی! چون خودم االن ازنمیحرفو نم  نیباشه ا
 !شرفمیبهم بگو که چقدر ب اریب ادمیشد، توهم امشبو   ینطور ینکرده ا

. اما گرفتندیجوانب را در نظر م یهمه  دیجدال قلب و منطقشان بودند. به هرحال با  ریدرگ هردو
کردن را داشت!    سکیکه بعد از گذشت هفت،هشت سال، هنوز پابرجا بود، قطعا ارزش ر یاعالقه
  یداخل بیزد و دست در ج یخجول زد. شجاع هم لبخند یبه شجاع نگاه کرد و لبخند یهست
چشم  انیکه گاه م  یرا گرفت. با چشمان  یآورد و دست چپ هست رونی ا از آن بر یز ی . چردب  شیپالتو

و به دستش نگاه  دیلب گز یانداخت. هست یرا در انگشت هست یابود، حلقه یو گاه دست هست
 رنگ. شجاع گفت  دیسف  یبود. با طال فیتاج زنانه و ظر ک یبه  هیکرد. حلقه شب

 حتما... ادی! گفت خوشت م میشم یقه یسل یکه ساده تر باشه ول  نهیا حتیترج  دونستمیم -

 تند گفت  یهست

 بگم! یچ دیاالن با  دونمیخوشکله ممنون...فقط نم  یلینه نه! خ -

 دفعه گفت  کی یشدند. هست ره ی لحظه به هم خ چند

 ؟ یحلقه رو بدون جعبه آورد -

 اخم کرد  شجاع

 ازش! ومدیخوشم نم  -

 د یخند یهست

 دستم!   یحلقه رو بنداز   ییهوی... نه  یجعبه رو با حلقه بهم بد  دیبا عتایطب -

 و گفت   دیخند شجاع

 ! کنمی م ینطور یا رم یکه خواستم زن بگ یبعد یحاال دفعه  -
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سرش بود و   ریدستش ز کی. دی دراز کش نیزم  ی. شجاع دوباره رودیاخم کرد وسپس خند یهست
دست شجاع گذاشت و به پهلو،   یسرش را رو ،یادفعه ک ی یل یخ یکنارش آزاد. هست گرشیدست د

 نگاه کرد و گفت   یبه هست ی چشم ری. شجاع نگاهش به آسمان بود. زدیکنارش خواب

 سال با خدا عهد کردمو دود کن بره هوا!  هی نیتو ا یهرچ -

 د یو خواست بلند شود که شجاع نگذاشت. آرام پرس دیخند یهست

 شد؟ اطالعات و..   ی امممم....شغلت چ -

هنوزم تو پرونده ها بهشون کمک   ی. ولخورهینم  اتیبه درد عمل گهیلو رفته د تیمامور با هو هی -
 . کنمیم

بار هزارم احساس شرم کرد. شجاع که   یشجاع به کارش اطالع داشت. و برا  یاز اوج عالقه  یهست
 شده بود گفت  ی هست یمتوجه ناراحت 

به  شدم،ینم  کلی به ما لیتبد ومد یداره! اگه من اون بال سرم نم یصالح هی  وفتهیکه م یهراتفاق -
و   ومدیبه دست نم  گرفت،یکه ازشون دستور م یی و اونا ومرث یاونهمه اطالعات از ک ادی ز یل یاحتمال خ

بال سرشون    یکل یواقع  کلیما یادامه بده! خانواده اشیراحت به کثافت کار ال ی ممکن بود االن با خ
جبران  یهابی ! ممکن بود اختر برا انتقام آس ومرثهیدختر ک  سای مل مینفهم  چوقتی ! ممکن بود هومدیم

  دمیفهمینم  چوقتیآرامش داشته باشه!...منم ه تونستیاختر قبل از مرگش نم  ایوارد کنه!  یر یناپذ
 !کشمیبدون تو چقدر عذاب م

 و گفت  دیچرخ  عیزد. شجاع سر   هیگر ریز  یز یر یبا صدا یهست

 عادت لوس نبودنت خوشم اومده اصال! نیمن از ا وونه؟ید یکن ی م هیچرا گر -

 گفت  یبا همان چشمان اشک یهست

و سنگ   ییتو کردمی که فکر م یاون قبر  ش یپ رفتمیسه سال هرشب، شب تولدم م نیا یدونینم -
 ه؟ یپس چ ستی اگه معجزه ن نیاالن تو بغل گرمت باشم! ا میدی... تو خوابمم نمکردمیسردشو بغل م 

 برد و آنها را از صورتش کنار زد.  ی هست یموها یرو دیش را با ترددست شجاع
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 نیبرا جبران ا میکار دار ی... کلیینجایتوهم ا نجام، یمن ا گهی! دیتموم شد هست گهیبود د  یز یهرچ -
 ها!سال

 با بغض سرش را تکان داد و گفت  یهست

 ... دونهیبه هرحال ممکنه بفهمن! اصال کارن که م ؟ یفقط...خانوادت چ -

 گذاشت  یهست یهالب یدستش را رو شجاع

متوجه  نمیا  دیها بفهمن، بابعدشم اونا تورو دوست دارن...اگه بعد از سال فهمن،ی ! خانوادم نمسیه -
درست   زوی بشن که من تورو دوست دارم و انتخابت کردم...نگران کارن هم نباش، زمان همه چ

 ! کنهیم

و چشمانش را بست. که   دیبود، آرام بوس شیهالب یدست شجاع را که رو  یانگشت اشاره یهست
 زد  ی. سپس آنها را گشود و به شجاع زل زد. شجاع لبخنددیچند قطره اشک از آنها چک

 .کنهی آدمو غرق م یول  ستا،ین  یچشمات آب -

 فکر منو بکن پس! گهید -

 و گفت  دیرا بوس  یهست یموها ی. شجاع رودندیدو خند هر

 !رنی منتظرن! قول دادم ببرمت اونجا تا تولدتو جشن بگ یل یو دوستات خ سایمل -

 لبخند زد  یهست

 !رمی تا جهنمم م یتو باش -

که قسم  یاندهیآ یو سپس، به سو  دیها نرگس را چاز گل  یدسته گل ،یدو بلند شدند. هست هر
با   نش،ی ریداشت... با تمام اتفاقات تلخ و ش  انیجر  یخورده بودند بهتر باشد، حرکت کردند. زندگ 

  دراست. آنق تیانسان یدرجه  نی . قدرت بخشش، واالترخنده  ،یخوب و بد، با درد، غم، شاد  یروزها
 نخواهد ماند! زین  نینبود و چن  نی را. چن  یگر یو نه د ،یکه نه خودت را آزار ده 
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 م یکه کوهش کرد ست، یکاه یذره   یزندگ

 م یکه خارش کرد ستیینام نکو   یزندگ

 به جز نم نم باران بهار  ستین  یزندگ

 ار ی دنی به جز د ستین  یزندگ

 ی به جز عشق، به جز حرف محبت به کس  ستین  یزندگ

 ی هر خار و خس  ورنه

 ی کرده بس   یزندگ

 تلخ فراوان دارد یتجربه   یزندگ

 دارد  ابانیعمر ب  کی یسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه دو

 فرصت کم؟! نیکرد در ا میو چه خواه میچه کرد ما

 

 و نود و نه صدیآذرماه هزار و س کمی و  ستیب 》

 قهیدق کیو    یو س زدهیس  ساعت

 《.غیشما، هست ارادتمند

من بوده  ی حام  ن یمهمتر شه،یموهبت خداست و هم ن ی که بودنش، بزرگتر زمی عز یبه مهسا می"تقد
 است."
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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