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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 به نام خدا 

 عاشق جلد اول انتکاریخ

 

 اکشن  ،یجان ی ه ،یجاسوس  عاشقانه،

 

 

 اول  قسمت

 می اهلل الرحمن الرح  بسم

 

 ( traitor Loverعاشق ) انتکاریرمان: خ  نام

  

http://www.romankade.com/
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 ( destroyer: ف عبداهلل زاده )سندهینو

 

 یی اکشن، معما ز،ی انگ جانیه  ،یس ی: عاشقانه، پلژانر

 

 فصل: سه فصل تعداد

 

 : خالصه

 زنم، اما مجبورم مردونه بجنگم... هی من

 رها کنم...  مارستانی ت یدخترم، اما مجبورم پدرم رو تو هی من

 معشوقم، اما مجبورم دل بشکنم... هی من

 پرستارم، اما مجبورم آدم بکشم... هی من

 بکنم...  انتیعاشقم، اما مجبورم خ  هی من

 جاسوسم و مجبورم بخاطر دل بستن به دشمنم جوتنم و بدم...!   هیر من در آخ  و

 دزدم!  سیپل هیکه دوسم داره، چون من  یسنگدل باشم، نسبت به هر کس  دیبا

 ها و اطالعات! یقلب ها و احساسات، زندگ دزد

 !انتی عشق و خ ن یب  یدرون، فاصله  یو فرشته  طانیش  دوئل

 کنم.  انتی قلبمه خ یکه تو یبه مرد دیبا

 عاشقه! انتکاریکه اسم من خ نهیهم یبرا
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 **توجه**

رمان من جمله سازمان اطالعات   نیا یو اتفاقات و صحنه ها یو حقوق یق یحق  یها تی ) تمام شخص 
ها و   الوگیاست، تمام د یکامال اتفاق یهستند و هر گونه تشابه سندهیذهن نو یساخته  ت،یو امن

 وجود نداشته است (  یتیقوم  ای شخص  چیبه ه  نی مونولوگ ها بدون منظور بوده و قصد توه

 

 مهم** ی**نکته 

که  یقبل  یعاشقه، نسخه ها  انتکاریشده از رمان خ   شیرای و و دیکامال جد یرمان نسخه ا نی) ا
نسخه  نیمتفاوت با ا یمقدار  5/24/ 1398و  30/ 1397/6  یها خیخورن به تار  یبرگشت م

 (  تونیاثره، ممنون از همراه نیجلد اول ا یینها   شیراینسخه و نیکه ا دیهستن، توجه کن

 

 :مقدمه

 

 شودی تو به سر نم  ی همگان به سر شود ب یب

 شودی دگر نم  یدلم جا  نیتو دارد ا داغ

 

 عقل مست تو چرخه چرخ پست تو  دهید

 شودی به سر نم  توی ه دست تو بطرب ب گوش

 

 کندی کند دل ز تو نوش م  ی ز تو جوش م جان

 شود ی به سر نم تویکند ب  ی خروش م عقل
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 من و خمار من باغ من و بهار من  خمر

 شود ی تو به سر نم یمن و قرار من ب  خواب

 

 یی ملکت و مال من تو  ییو جالل من تو جاه

 شودی تو به سر نم  ی ب  ییزالل من تو آب

 

 ی جفا رو یگاه سو یوفا رو یسو گاه

 شودی به سر نم  تو ی ب یکجا رو یمن آن

 

 ی توبه کنند بشکن   یبنهند برکن دل

 شودی به سر نم توی ب یکنی همه خود تو م نیا

 

 ی جهان زبر شد ریز  یتو اگر به سر شد یب

 شودی به سر نم  توی ب یارم سقر شد باغ

 

 علم شوم  یقدم شوم ور تو کف یتو سر  گر

 شود ی تو به سر نم  ی عدم شوم ب یبرو ور

 



 ق تکار عاشخیان

6 
 

 ی ا نقش مرا بشسته  یا مرا ببسته خواب

 شود ی تو به سر نم  ی ب یا ام گسسته همه وز

 

 من گشت خراب کار من  اری یتو نباش  گر

 شود  ی تو به سر نم یو غمگسار من ب  مونس

 

 خوشم  یتو نه مردگ ی خوشم ب یتو نه زندگ  یب

 شود ی تو به سر نم  ی ز غم تو چون کشم ب سر

 

 و بد  کی جدا ز ن  ستیسند ن یا میچه بگو هر

 شود ی تو به سر نم  ی تو بگو به لطف خود ب هم

 موالنا

 **** 

  نام خداوند لوح و قلم به

 

 نگار وجود و عدم قتیحق

 

 رازهاست  یکه داننده  ییخدا
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 سرآغاز آغازهاست  نینخست

 

 #اول   اداشتی

10:46  p.m 

20 July 

Stella mortin 

 بزارم...  یدونم اسمش رو چ  ینم

 ! کا؟ی رائ  ای ای تان ا؟یرو

چون در   رم؛ی رو بگ شه  یلب هام م یکه مهمون ناخواسته  یپوزخند یتونم جلو یهر صورت نم  در
 سه تا دختر سال هاست که مردن...! نیواقع ا

 دم.  یرو م  ای و عشق تان کایرائ  انتیو خ   ایرو  یمن هنوز دارم تاوان جاسوس اما

 منه! یداستان زندگ نیا

 بودم.   یمامور مخف شیها پ سال

 کردم.  ی ر ی رو از جنس مرگ ساختم و قلبم رو نسبت به هر کس که دوسم داشت، نفوذناپذ  امیدن

 عاشق شدم... تی مامور کی  یسال ها قبل ط  اما

 عاشق!   انتکاریخ هی، جاسوسه هی هیداستان زندگ نیا

 دختر متفاوت...   هی یدخترم، ول  هی من

 !رانگرمیشدن، چون من و  رانی تفاوت ها شدن و و نیها عاشق ا یلیخ

  یها و نقش ها تیکنه... انقدر در هو یده و تظاهر م یم  بیگه، فر یم یقشنگ یدختر دروغ ها نیا
 شناسه! یمختلف غرق شده که خودش رو نم 
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 !ا ی هم تان کا، ی هم رائ است،ی باشه؛ هم رو انصبی آر ای دختر که رو نیا

که عاشقش بودم آدم کشتم، بعد هم بخاطرش خودم رو    یقاتله؛ اول از همه بخاطر کس هیدختر  نیا
 کشتم... 

 ! وونستیداناوان د ای تان نیهم یبرا

 من زنده ام! اما

 از سالها مردن، زندم. بعد

 دوباره گرفتم.  یکه بخاطرش جون دادم و جون ی دختر کس کناره

رو   شی داستان زندگ  یخوا یم  د،یبالخره به عشقش رس یدختر جاسوس بعد از سال ها سخت نیا
 ؟یبشنو

 همراه باش!  انصبی آر ای با رو پس

 (  ای) رو

سنگ سردش   یو آب رو رو دمیتم رو قاب گرفته بود، کشکه گذش یا یبرآمدگ  یانگشتم و رو رو نوک
 ...ختمیر

 آب نگاه کردم، یموج ها  یانعکاس چهرم رو به

 از هم باز شدن.  یخشکم به پوزخند یها لب

  ییبود نداشت، جز غم... جز تنها ده یخاک آرام ریکه ز یبه دختر   یشباهت چیپوش ه کیدختر ش  نیا 
 و درد...!

 راه گرفتم. ی مهیشده بود، رو تو ن ری که از چشم هام سراز یو قطره اشک دمیگونم کش  یرو رو دستم

 کردن نداشتم. هیحق گر  گهیکنه و من د هیزنده نبود که گر گهیو آواره د ری دختر فق اون

خاک برده   ری مرده بود و همراهش تمام اون درد ها رو ز  ییو تنها یپول  یو ب  یدختر همراه آوارگ  اون
 رو بسازم که اون نتونست.  یا یمن بتونم زنده بمونم و زندگ بود، تا
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 گذاشتم و شاخه گل رو رها کردم.  میاشک یچشم ها یو رو میدود نکیع

از قلبم رو همراه گذشتم توش   یکردم که گوشه ا ینگاهم رو نثاره سنگ قبر  نیزدم و آخر   یتلخ  لبخند
 خاک کرده بودم...!

 زد.  ادیرو فر یگذاشتم، تموم وجودم آزاد رونیت زهرا ب بهش یمرده ها یایرو که از دن پام

 لبم نقش بست.  یپوزخند رو ک یاز  یکردم لبخند بزنم، اما تنها هاله ا یسع

 شدم.   نیانگشت هام چرخوندم، دکمش رو فشار دادم و سوار ماش نیو ب  موتیر 

 بسته شدن در، از افکارش خارج شد و نگاهم کرد. یصدا  دنیشن از

 نگاه کردم.  شی اشک یحرف به چشم ها بدون

 و روش و برگردونه...  نهیبود، که لب ورچ  ی نگاهم انقدر  ینیسنگ

 : دم یرو پنهان کنه، پرس میکه احساسات درون یلحن سرد با

 ؟ ی_رفت

 به چپ و راست تکون داد.  ی و به عالمت نف  سرش

 م و استارت زدم رو فوت کرد نفسم

 فرصت بود...! نی آخر نیباشه ا ادتی_

 از باز شدن:  یلرزونش با پوزخند یها لب

 _فرصت؟  

 _آره؛ فرصت!

 م؟یرفتن سر قبر خال  ی_فرصت برا

 ی خداحافظ ی_نه؛ فرصت برا
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 : دیپرس یباتلخ 

 با خودم؟!  ی_خداحافظ

 حرفش رو قطع کردم  میذات  یخونسرد با

 ! یکه از دست داد ییزای با گذشتت، با چ ی_نه؛ خداحافظ 

 د یچشم هاش کش یو پشت دستش رو رو  دیرو باال کش دماغش

 از دست ندادم.  یجز بدبخت  یز ی_من چ

 جلوم بود، گفتم:  ی نهینگاهم به آ کهیحال  در

 نکن.  هیهرگز براش گر گهی_پس د

 رو برداشت   نکمی رو به سمتم آورد و ع دستش

 ؟ ینکرد هیگر تو  یعنی_

 به روش زدم:  یفرمون رو باز کردم و لبخند یمشت شدم رو یها دست

 !  کهیکوچ  یآبج ستمی_من ناراحت ن

 !ینکن مونشونیقبولت کردن، پش نکهیو بلدم؛ تو هم تالش کن از ا  کارم

 **** 

 ی راه درست تو دو راه دنیمثل د عشق

 ی مثل ماه و یمثل تو که تارک  عشق

 ..یاشک رو لب که قشنگه هر از گاه یمثل شور  عشق

 

 مثل زهر و طعم عسل مثل جونه  عشق
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 مونه ی شبه نم  مهین یای مثل رو عشق

 مهربونه یقلبا یمثل عشقه فقط که فقط تو عشق

 

 مثل درد دل منه با غم عشق

 آدم هی سهی خ یچشما مثل

 سر به راه شدنه  لیدل

 تو از همه خستم ری غ یعنی عشق

 مواظبت هستم یگیم یعنی

 راه نجات منه مثل

  

 مثل دستات  سی صورت خ  هیمثل لمس  عشق

 ادی تو دل شب مثل فر شی مثل آت عشق

 هوا به دلم افتاد یب دفعهی مثل مهر تو که  عشق

 

 سرو ته تو غروبه   یب  یمثل بغضا عشق

 خوبه   یول هیخود  یب ی هیمثل گر عشق

 ..کوبهی مثل بارونه اول سال که رو پنجره م عشق

 

 مثل درد دل منه با غم عشق
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 آدم هی سهی خ یچشما مثل

 سر به راه شدنه  لیدل

 تو از همه خستم ری غ یعنی عشق

 مواظبت هستم یگیم یعنی

 راه نجات منه مثل

 

 برد سمت ضبط و خاموشش کرد. دست

 خانم!  ایده؛ رو یرگه که سرتو به باد محماقت بز هیگفت_عشق مثل   یبا لحن خواننده مانند بعد

 بانک بود، گفتم  ینگاهم به در خروج کهیحال  در

 !هیکی ی قهیتو  قه یخودت باش که دم به د ی_تو مراقب کله 

 اعتراض گفت:  با

 با تو درد و دل کنم. گهیبار د هی_من غلط بکنم، اگه 

 زدم و برگشتم سمتش  یطونی ش  لبخند

 بنده. یکیبه عشق  قهیکاروانسراست؛ دم به دق گهی_دل تو که د

 شد و گفت:  ز ی چشم هاش از شدت حرص ر یعسل مردمک

 . ادیتو که خرم توش نم ی_دل کاروانسرا شرف داره به دل متروکه 

 باال انداختم و با غرور گفتم:  ییابرو

 . ادی_خب معلومه؛ خر فقط تو قلب تو م

 و گفت:   دیخند سارا
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 همو! یسایگ دی_ول کن

 شده بود...   رهی رو به اسما دوختم که ساکت به جلو خ  گاهمن

 و جلوش تکون دادم دستم

 _چته؟

 و پس زد و متفکرانه گفت:  دستم

 خوره به پست من!  یخره م ی هر چ ایگ ی_راست م 

خوبه   افش یق ای شه؛یقاراشم  افش یپول داره ق ایاخالق داره پول نداره؛  ایخوشگله اخالق نداره؛  ای 
 دل عاشق داره! هیفقط  ای هیاخالقش شخم

 عقب بلند شد و رو بهش گفت:   یسارا از صندل یخنده  یصدا

 شه؟  ینم  دایدار، خوشگل پ هیدار، ما افهیق هی تو دانشگاتون  یعنی_

 گفت:  یکرد و لباش و جلو داد و با لحن بامزه ا یفکر  اسما

 ره. ... اون دل عاشق و ندانینداره؟ آفر یچ ی_هست ول 

 .دمیمنم خند ندفعهیا

 که در باز شد و سودا داخل شد.  میاسما بود یچرت و پرت ها  سرگرم

 . می_گاز بده بر

 و راه انداختم.  نیزدم و ماش  استارت

 : دیپرس یبه آروم  اسما

 ومد؟ین  شیکه پ  ی_مشکل

 رو درآورد  سشیو کاله گ یدود نکی و ع دیکش  یقینفس عم  سودا



 ق تکار عاشخیان

14 
 

 درسته! یل یبنده کارم خ یمنته اد،یم شی پ شهی_مشکل که هم

 گفت:  یتفاوت یبا ب  اسما

 خواد؟  یم  ی_آوردن چند تا مدرک و کاغذ پاره کار درست 

 گردنش نشست  یتموم نشده بود که دست سودا رو حرفش

 ...یار یکاغذ پاره ها رو ب  نیهم یتونست یهم نم یکرد ی_اگه تو خودت و پاره م

 فحش دادن کرد زد؛ دستش و پس زد و شروع به  غی ج اسما

 کنم...  یدستت بهم بخوره، داشبرد و تو حلقت م  گهیبار د هی_

دست فرمون و   هیکه با  یو برداشتم و در حال  میشون گوش ی تموم نشدن یتوجه به جر و بحث ها یب
 نگاه داشته بودم، شمارش و گرفتم... 

 بوق دوم برداشت  سر

 شد. سودا تموم  تی _مامور

 کرد خیتموم تنم  د،یچ یگوشم پ یاز حسش که تو یسرد و خال یصدا

 پرواز همراه مدارک برگرده تهران.  نی_خوبه؛ بگو با اول 

رو از گوشم   ینفسم رو فوت کردم و هنسفر  تی بزنم که تماس و قطع کرد. با عصبان  یحرف خواستم
 .  دمیکش رونیب

 ! شعوریب

 : دیپرس سودا

 _آراد بود؟ 

 تکون دادم  دی تا یبه نشونه  یسر 

 گفت:  یدهن کج  با
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 صادر فرمود؟ ی_چه دستور 

 پرواز برگرد تهران.  نیرو جمع کن و با اول لتی_گفت وسا

 کردم.  ادهیکردم و بعد هم اسما رو دم در دانشگاه آزاد پ ادهیرو دم در آپارتمانش پ سودا

 اسما نشست:  یاومد جلو و جا سارا

 م؟یر  ی_خب... کجا م

 دادم و آروم گفتم: دستم گردنم و مالش  با

 _خونه!

 کاسته شد و دمغ گفت:  ش یلحن قبل جانیه از

 _باشه. 

 حوصله گفتم:  یبهش انداختم و ب  یکوتاه نگاه

 ؟ یبر  یخوا ی_کجا م 

 حرفم لبخند زد و با ذوق گفت:   دنیشن از

 کاخ هشت بهشت؟  می_بر

 فوت کردم و بدون حرف فرمون و چرخوندم...  ی و با خستگ نفسم

 هول اضافه کرد  با

 . ستیمهم ن ی_البته اگه خسته ا

 برمت.  یم  ی_خستم؛ ول

 شدش رو جمع کرد.  ختهیر ملی کرد و ر دیرژ لبش رو تجد  نیماش ی نهیآ از

 از ذوق بچگانش گرفتم و به جلوم دوختم. نگاه
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گردش   هی  یهمه سخت نیوست نداشتم بعد از او نداشتم؛ اما د دنیجز خواب  یکار  چیه ی حوصله
 کنم.  غیساده رو ازش در

 .ومدیگم کاش اسما هم م ی_م

 گفتم:  یجد

 . حی تفر ادیو ول کنه و ب تشی تونه مامور  ی_اسما نم

 م؟ یتی_ما هم تو مامور

 اصفهان.  میومدیکه ن حی تفر ی_معلومه؛ برا

 **** 

 من واسه عشق دوتامونو  رمی بم

 

 انتهامونو یب یی تنها واسه

 

 قلب داغونو نیجم کنه ا  دیبا یک

 

 شبه آبم کرد  هیو غمت  یرفت تو

 

 تو جوابم کرد   یمنو ب ایدن نی بب

 

 مردم خرابم کرد  نیحرف ا  یرفت تو
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 یی رفت کجا مونیکی آخر  یدیبارون رفت د  ریعاشق ز هیرفت  مونیزندگ   یرفت تو

 

 یی کجا نهیتموم شهر غمگ نهیس نیغمت مونده تو ا نهی ا بهتر از رمی بم

 

 رون ی ب وونهی نه از فکر توئه د رونیبرم از خونه ب  تونمیم نه

 

 رون یو هنوز بارونه ب  یستین تو

 

 ضهیتو مر یکه ب یقلب  قیرف  زهیو هنوز اسمت عز  یستین تو

 

 زه یهمه چ یب  ییتنها نیهم

 

 رفت...  مونیکی آخر  یدیبارون رفت د  ریعاشق ز هیرفت  مونیزندگ   یرفت تو

 رو برد سمت ضبط و خاموشش کرد. دستش

 اخم هام رفتن تو هم؛   شیشگیکار هم  نیا از

 بهش:  دمیاعتراض توپ  با

 کردم.  ی_چه مرگته تو؟ داشتم گوش م

 برام نازک کرد و گفت:   یچشم پشت
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 گفت:  یبا طلبکار   بالفاصله

 روضبط؟  یانداخت  هیغاز چ هیصدمن  یآهنگ ها نی_ ا

 شه ی م وونهیده، د یهارو گوش م نیسالم ا آدم

 ولش کرده رفته...  یک یکنه  یم حس

 کردم. یباال انداختم و دوباره آهنگ رو پل ییابرو

 همون حال هم گفتم: تو

 طرفت؛  ادیزنه ب ینم ی چکی _خدا پس کله ه

 بره ولت کنه؟  یک حاال

 از بازوم گرفت و گفت:  یشگونیصداش هم اثر گذاشته بود، ن  یکه تو یحرص  با

 خواد  یم رتیمحسنات من، چشم بص دنی_د

 اد یزدم تا کامال حرصش درب  یلبخند

 . نمیب  ینم یز ی کنم چ ینگاه م می_واال من با چشم برزخ 

 گفتم: شی عصب افهیتوجه به ق  یب  دم،یمال یکه بازومو م یهم درحال  بعد

 . یکه هست می_وحش

 گفتم:  زیدآمیدوباره بزنه که تهد اومد

 کنم تو حلقت! ی_دستت بهم بخوره، داشبرد و م

 . ستیتو کارم ن یمورد شوخ  نیدونست تو ا  یم خوب

 داد و گفت:  هیتک شی به صندل  شتریآورد و ب نیدستش رو پا نیهم یبرا

 کشه.  یادبت ته م شتری_روز به روز ب 
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 گفتم:   کردم یموهام و مرتب م نهیاز تو آ کهیحال  در

 .رونیب  یفحش بد یکشنر ید  هی یتون  یراحت م ؛یات یتو معلم ادب ستی_ن

 ؟ ی_فضول من

 رو پررنگ تر کردم و بالفاصله گفتم:  لبخندم

 _آره، به عمت رفتم. 

 راه بندازه  یجنگ جهان هیجوابم رو بده، و  نکهیاز ا قبل

 تو سرش، بعد هم با حرص گفت:   دیاز پشت دستش و آورد و محکم کوب سارا

 مرگم و بزارم  یکپه  قهیدو دق نیجفتتون، اگه گذاشت دی_خفه ش 

 و مظلومانه گفت:  دیبا اخم سرش و مال اسما

 !؟ یزن یچرا م ؛ی_باشه عنتر، روان

 نگاهش کردم.  نهیو تکون دادم و از آ سرم

 پف کرده بودن  یخواب ی هاش ازببود و چشم   ختهیبه هم ر موهاش

 ی خواب  یسنگم م یرو ادی_تو اگه واقعا خوابت ب 

 نگاهم کرد و گفت:  زیآم  دیتهد هیثان چند

 ! دمیکپ یتو خونه م نیگذاشت یچکارم؟ م نجای_اصال من ا

 گفتم:  یلحن آمرانه ا با

 .یر ی بگ ادیتا کار  ی_اومد

 د یتر کش نی انداخت و شالش و از ابروهاش پا  یحرص خودش و رو صندل با

 سمتش و با اخم گفتم: برگشتم
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 _چته؟

 گفت:   یو با اوقات تلخ کالفه

 کنه  یبخوابم، سرم درد م  نینذاشت  نی_از بس زر زد

 دم یابروم و باال انداختم و پرس  یتا هی

 خوابه؟ یجا تی _مامور

 گفت:  یحرص آشکار  با

 مردنه!  ی_نه؛ جا

 سوالم داغ دلش تازه شده باشه، شروع کرد به غر زدن: نیکه با ا انگار

 بود؟ ی_آخه مرده شورم رو ببرن شغل قحط

 هم با اشاره بهم گفت:  بعد

 شه، نگو بدتر شد.  یکار اوضاعمون بهتر م نیبا ا  یتوعه گفت  ری _تقص

 بدتر از لحن خودش گفتم:   یرفت تو هم و با لحن  اخمام

 شتری و ب  دنیتو جوب خواب  ایرو،   یپول  یو ب یپناه یو اون بخاطر ب  نیتو بغل ا دنی_انگار خواب
 !ید یم  حیترج 

 . یخودت خواست اوردمت؛یاز قصرالماسه ننه بابات که ن 

 دوخت.   نیماش ی شهیاز ش رونیدهنش رو قورت داد؛ مظلومانه و بدون حرف نگاهش رو به ب  آب

 روم و ازش برگردوندم.   یو عصبان  یحرص

 نبودم؛ حرصم از خودم بود...  یدست اون عصبان از

 . اوردمشیم د یشغل و نداره، نبا نیا  لیدونستم پتانس  یگفت من که م یم راست
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 شد. ی م  تیدادم؛ باز هم اذ  یکار هاش و خودم انجام م شتریب  نکهیبا ا 

 مثل اون نبود.  ی و خطرناک مناسب دختر   یجانیشغل ه نیا

 زنگ خورد  میدر افکارم بودم که گوش غرق

 مکث برداشتم بدون

 : د یچیگوشم پ ینگار تو  یحال عصبان  نی و در ع دهیترس یصدا

 کمکم کن!   ای_بدو ب 

خواد برگه ها رو ازم پس   یم ؟یباش  یگه ازکجا معلوم ازطرف خانم صدر اومد ی کنم شک کرده، م فکر
 که بگه حراست!  از دستش فرار کنم، االنه یدونم چجور  ینم  ره،یبگ

 حوصله گفتم:  یب

 کنم.  یازدحام حواسشون رو پرت م  هیبا  امی_سرشو گرم کن؛ االن م 

 مامور ها و کارمند ها که پرت شد، مدارک و بردار و فرار کن  حواس

 _باشه؛ فقط زود باش 

 رو قطع کردم  یگوش  یخداحافظ بدون

 کنجکاو اسما گفتم  یو رو به چهره  

 .  ادیاز پسش برنم  ییش کنم، تنهاپشت رل تا برم حل نی_بش

 و تمسخر گفت:  یبا دهن کج اسما

 خل مغز  ی_دختره 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 خونه! نیو نشست، برگرد  نیاومد سمت ماش ی! وقتثاغورثهی ف نیا شی_خل پ 
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 تون نکنه.   بیتعق یکس  دیباش  مراقب

 گفت:  دی و با ترد دیشم که بازوم و کش ادهیپ خواستم

 ؟ یای_خودت چطور م

تا   ن،یخانم رو هم جار نزن یگنده کار  نینباشن. ا یکنم، تو حواست باشه مدارک جعل یم یفکر  هی_
 خودم برسم!

 تکون داد دی تاک یبه نشونه  یسر 

 اسما نشست.  یاومد جلو، جا ش یدائم یبا نگران سارا

 فرستادم و نقشه رو بهش گفتم  انی شا یبرا یامک یپ

 گرفتن جواب از جانبش، به سمت بانک راه افتادم. بعد

 . ومدیبهش نگاه کردم که بافاصله پشت سرم م  یچشم ریز

 . دمیرو سفت چسب فمی ک بند

  یبحث م ی بود و با مرد سادهیاز باجه ها ا یک یکه جلو  دم یبه سرتاسر بانک، نگار رو د ینگاه کوتاه با
 کرد.

 کرده که کارمند بانک بهش شک کرده کاری چ ستین معلوم

 هم به نگار زدم.   یکه پشت سرم بود کردم و چشمک  انیبه شا یمحسوس اشاره ا نا

 . دمیشو د یاز سر آسودگ قیعم  نفس

 دم. یجرت م رمت،یکرد بچم! بزار بگ یذوق چه

 بود. ده ینفهم  یچی سال آموزش ه کی نیتو ا انگار

 نکردم. یادی. مقاومت زدی و کش  فمیسمتم و ک دی دوئ یحرفه ا یحالت  با انیشا نیح  نیهم در
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و داد و  دمیکش غیج هیچند تا فحش نون و آب دار نثارش کردم؛ تهش هم  ی صحنه ساز  یبرا یول 
 به دادم! دار و ندارم و بردن...! نیهوار که: برس

 با چند تا رژ لب و کرم.  ه،یقالب  یآفتاب نکی که بدونه دار و ندار من به ع هیک 

 ی سمت در خروج  د،یاسب دوئ نیاوضاع آشفته استفاده کرد و ع  نیهم از ا نگار

 دن یدوئ انیبانک به سمته شا یتا از مامور ها چند

 ...نیحال افتادم رو زم یتا خانم اومدن سمتم، ب چند

 ... ختمیهام فشار دادم و اشک تمساح ر  قهیشق  یدستام و رو 

 ازم ساخته بود.  یماهر  گرینبود؛ باز یگه الک دو سال آموزش  

 آب قند بهم داد... وانی ل  کی یاز متصد یکی

  یکیاز اون  ،یی ها و بازجو سیپل  دنیرسوندم و قبل از رس  یبهداشت   سیخودم و به سرو  یبا بدبخت 
 رفتم.  رونی در بانک ب

 دلم نگار و کفن کردم و حلواش رو هم پخش کردم.  تو

 عرضه!   یب ی دختره

 درآوردم و به اسما زنگ زدم.  میخاک یمانتو  بیو از ج  میگوش

 بعد از بوق سوم برداشت و بدون سالم گفت:  

 ؟ یکار کرد ی_چ 

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 _من که فرار کردم.  

 ؟ ی چ انی_شا

 تفاوت گفتم:  یب
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قبل از سازمان   رمشیاما به نگار بگو اشهدش رو بخونه... بگ اد،ینم شیپ  یهم مشکل فتهیب  ری_اگه گ
 . ارمی پدرش و در م

 .می آورد ریگذشت و اطالعات رو گ  ری _حاال که بخ

 گفتم:  یکالفگ با

 کجا بود؟ اول و آخرش شره!  رشی _خ

  هیراحت  یل یخ  ست،ینگار از طرف صدر ن دهیفهم  اروی یفهم  یم یار ی فشار ب تی اگه به اون مغز نخود 
 بار کن!  یو باقال  اریشده، اونوقت خر ب بیکه غ هیفهمه پونه صدر مدت  یزنه و م یزنگ م

 گفت:  یلحن آمرانه ا با

 ره یگ  یشرش دامن مارو هم م م،ی_به هر حال اگه گزارشش رو بد

 ؟ دادم، پونه در چه حاله یتازه کار م هیکار رو به  دی_ازاول هم نبا

 کنم؟  کارشیچ م،یری و داد ها و جفتک انداختن هاش رو فاکتور بگ  غی _خوبه! البته اگه ج

 ام یخودم ب  گهی_فعال بزارش تا سه ساعت د

 ... ی_ول

 تموم نشده بود که قطع کردم  حرفش

 دختر!  نیزنه ا  یقدر حرف م چه

 به سر و وضعم انداختم... ینگاه 

 که یخط بار هیمغز و شکمم   نیشکمم کنم چون ب  ی برا  یفکر  هی دیبا اول

 !یو اخالقم سگ  شهیم یباشه، مخم هم خال  یاگه شکمم خال 

 بانک دور شده بودم.  از

 پارک نشستم. مکتیو رون دمیخر جیساندو هیراحت  الیبا خ   نیهم یبرا
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 .ی مگر در مواقع ضرور  ومد،یفکر کردن بدم م ار

 تونستم کنترلش کنم.  ینم چون

 کرد.  یفت و حالم و خراب مر  یم هرز

 آورد.   یم  ادمیکه فراموش کرده بودم رو   ییها زیچ

 کردم.  یکه ازشون فرار م   ییها زیچ همون

 تلخ گذشتم ادامه بدم.  یرو به دور از زندگ دم یجد  یبتونم زندگ تا

f_destroyer 

 تو گروهم   ادیدادم ب  یاجاره م دیفحش هم به نگار دادم، از اول هم نبا  هیزدم و  چمی گاز به ساندو هی 

 ذاشت.   یم  ریها و خدمات ما هم تاث  تی وجه مامور  یاشتباهاتش رو چون

 هم روشون. نیباهام بودن، ا یمشت فلج ذهن  هیهم  ینجور یهم 

 رم ی بگ عیهم ترف گهینکنم صد سال د فکر

 قلپ از نوشابم خوردم و به آراد هم غر زدم  هی

 خوره. یها به درد م ینگاه نکن واسه خرده کار  افشیو ببر، ق نیکه بهم گفت: هم  

 تو فحش وناسزا غرق بودم. 

 نگاهم رو دوختم به جلوم...  یجونز گفتن پسر  یصدا دنیکه با شن  

 زل  یز یبا ه شیشتر یلب ها  یرو یبا لبخند 

 بود بهم.  زده

 کمان بود.  نیرنگ نی با اون ساپورت زرد ع 
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  یگردن و مزاحم مردم م یسر و وضع م نیمصرف با ا یب یآدم ها نیپس حراست کجاست که ا 
 شن؟ 

 نم؟  ی تونم بش ی_م

 رفتم و قاطع گفتم:  یغره ا چشم

 _نه

 توجه به حرفم   نشست  بدون

 گفت:   یبا لحن چندش  و

 خوشگله!  م،یای_خب باهم کنار م 

 شه.  یم کیداره کم کم نزد دمیتوجه کردن بهش، روم و برگردوندم که د بدون

 خواد. یآستر م  یدیم رو

 گفتم:  یبهش انداختم و با تند ییگذرا نگاه

 ز ی _بکش کنار اسمارت

 شو جمع کرد.   لبخند

 برام نارک کرد:   یپشت چشم  بعدم

 گفت:  و

 ! یندار  اقتی_ل

 بلند شدم و ازش دور شدم. 

 شباهتمون زدم.  یب یغدغه هابه د  یپوزخند

و با   ونشوننیو مد ششونی و آسا تی زحمت کش رو بدونن که امن یقدر آدما شتریمردم ب کاش
 زحماتشون رو به هدر ندن ای نکنن   یاحترام یرفتارشون ب
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 بدم! افمیتو ق  یر ییتغ هی دیبا

 . یفروش یشیفکر راه افتادم سمت آرا نیباهم

 دم یخر دانیو دکلره واکس  میرو باچند نوع، کرم گر یتون یز یدود یمو رنگ

 گفتن مفت باشد؛ کوفت باشد.  میقد از

 .  تی انجام مامور یسازمان بود برا پول

 . دمیو... خر ی ومجلس   یسر راه چند تا لباس خواب و راحت 

غم   گهیغذا و خونه و لباس جون بکنم؛د یبود که مجبور نبودم با فالکت برا نی شغلم ا یخوب  حداقل
 . دمید ینم یماد یزای و چ شی مانتو و لوازم آرا یسارا رو برا

 ندارم.  ادیاز گذشتم به  یو تلخ یو ناراحت  یجز سخت یز یچ 

مرگ بودن و بدون   یاز دست داده بودن و آماده  یل یکه مثل من خونوادشون و به هر دل یافراد 
 اده آموزش داده بود.آم شهیهم یروهایکردن رو سازمان به عنوان ن ینقطه ضعف خدمت م 

کارش از   یبخش ما تاحد یکردن ول یبه نام سربازان گمنام امام زمان )عج( کارم یادیافراد ز البته
 شمال بود. یپرت توجنگال یجا هی شیاونها خطرناک تر بود و مقر اصل 

 نبود.  ادیز تعدادمون

 شدن.  یم  دیها شه تیتو مامور ای فتادی براشون م یاتفاقات  ایصد نفر که بعض  حدود

 شدن.  یم نی گزیدر اونصورت جا که

 یگوشه  ه یسنگ قبر،  هی یرو شونیمرده بودن و اسم واقع یواقع یایکه زنده هاشون تو دن ییکسا
 کشور هک شده بود. نیا

به افراد و  یدلبستگ چینداشتن چون بدون ه ینقطه ضعف چیدرواقع ه یالملل نیب  یجاسوس ها 
 کردند.  ینم  غیدر ی تالش چیراه از ه نیکردن و تو ا یبه کشورخدمت م یفان  یها زیچ

 بود کار من و امثال من. نیا
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 تحمل کنه. فشیظر  یتونست رو شونه ها یمثل سارا نم  یرو کس شی که سخت یشغل

 تونم...  یمن م اما

 و خودم و تنها خواهرم رو سرپا نگه دارم. ستمیخودم با  یوقته که تونستم رو پا  یلیخ

 آداسم رو تو دهنم چرخوندم...  ،ی ن یتلق یا یالی خ یب  با

 شه!  یدرست م زیبا خودم تکرار کردم: همه چ و

 **** 

 شده بودن بهم رهی خ  تیشدش که با مظلوم شیو آرا یمشک ینگاهم رو دوختم به چشا باحرص

 ؟یر   یم ورتمهی_ آخه چرا انقدر رو اعصاب من 

 !؟ یانجامش بد یتون  یگفتم م 

 : آره حتما!ی و رق گفت شق

 که مهلت جواب دادن بهش بدم، دوباره ادامه دادم نیا بدون

 داد! ینم  یدادم نصف تو سوت یسال جلبک پرورش م  کی  نیتو ا یعنی_  

 مسافرته؛ ای ضه؛یخانم صدر مر یگفت  یبهش م  

شک   یبرا یی جا یاگه عاقل بود ،ی تونه حرف بزنه تو با رمز و شماره حساب رفت  ینم  ای ؛یهر بهانه ا ای
 . یگذاشت ینم یباق

 باز کرد و گفت:  زبون

 گذشت! ری_ االن که به خ

 .ین یو هم بب رشیدم تا خ  ی_باشه؛ پس من گزارش عملکردت رو م

 نزد.  ینگاهم کرد و حرف  کالفه
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 و ندم  کنه گذارشش ر میاشاره از اسما خواست راض با

 رو به عالمت سکوت، باال گرفتم. دستم

 کردم که سرش تولپ تاپش بود   ی رو به سمت نازل  روم

 _کجاست؟ 

 و برداشت و گنگ گفت  نکشیلپ تاپ باال آورد، ع  یسرشو از رو یجی گ با

 _ها؟

 گفتم کالفه

 _تو کالت! خانم صدر کجاست؟ 

  بشی رو از ج  دیاهرو اشاره کرد و کلآخر ر یرو به حالت اول گذاشت و با دست به اتاق مخف  نکشیع 
 درآورد و بهم داد. 

 گفت  جان ی و با ه عیسر اسما

 ش؟ ی_آورد

 و؟  یگفتم_چ  ی. با کالفگارمیب  یز ینبود من چ قرار

 جفتتونو! ی_ واکسن هار 

 تو، هم خانم صدر.  هم

 .دنیهم خودش و سارا خند بعد

 دادم باهاش بحث نکنم.  حیترج 

 دم یپر یو زود جوش شده بودم و به همه م یچند روز عصب نیهم حق داشتن، چون تو ا دیشا

 راهرو، گفت:  یبه انتها ی اسما با نگاهه کوتاه 
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 ببرش!  نجای_سرجدت از ا 

 کرده! مونیلقمه کوفت داد، روان هیشه بهش  یانقدر هاره که نم  

 تکون دادم ورو بهش گفتم  یسر 

 . اریو برام ب   پامی ترازی_قرص فلون 

 باتعجب نگاهم کردن جفتشون

 زدم و گفتم:  یشخندین

 م؟یازحسابش برداشت  یو ما چه اطالعات مهم  ه؟یرفته پونه صدر دختر ک  ادتونی_

برمال شدن  سک یر میتون  یتلفات انجام بشن، نم نیدر خفا و با کم تر  دیما با یها تیمامور
 .می رو قبول کن تمونیماه

کنه،   یوحافظه رو بطور کامل پاک م شهیبا عنوان قرص ت.ج.ا.و.ز فروخته م اه یقرص تو بازار س  نیا
که انگار خودش  میبهش بد نویبهونه ا نیبه هم شهیو م  ستین  نیرج یها و افتهی خب اون طبق 

 که انگاربهش *" شده  م یجلوه بد یو جور  افشیخاطرات بدش و ق   یخورده واسه فراموش 

 در اومد.  یاسما باز شد و از گنگ شیم، کم کم ناتمام حرف ها با

 ید  یدرس م طونمی _ توش

 و گفتم:  دمیخند

 کردن ندارم  تی ها، چون حوصله شاگرد ترب  ی نگ ی_به کس

 گفت:  ینازل 

 ! سی جاده، بعد هم زنگ بزنن پل هیو با ون بندازش تو انی زنم حامد و ستار ب  ی_زنگ م

 _خوبه 

 و دادم نگار که بهش بده  دیقرص و کل  
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 رو به سمته پله ها کج کردم.  راهم

 ستادم یا د،یچیگوشم پ یکه تو ییآشنا یپاگرد اول با صدا یتو

  نیکرد ریکه شماها خودتون و درگ یخانوم! اونقدر   ایباشه رو نای کردم گروهت باعرضه تر از ا ی_فکر م
 نبود. دهیچ یپ  اتیعمل نیا

 !انهیشه: ناقص و ناش   یتو دو کلمه خالصه م عملکردتون

 تو حدقه چرخوندم و برگشتم سمتش یحوصلگ  ی چشمم و با ب مردمک

دم پر من   یینجا یا یبکن و تا وقت یلطف  هی ،یست یتو ن شی کار ما هر جور باشه قاض ؟ی_مگه تو بازرس
 و گروهم نشو 

زل زده بود بهمون...    یز یرآمی زل زده بود، که با پوزخند اعصاب خوردکن و تحق نیبا اخم به نازن  اسما
عرضت رو ندارم، پس بهتره   یتو و گروه ب یلب باز کرد و با لبخند گفت_من حوصله چک کردن کار ها

 هات و ارجاع بدم. یتا مجبور نشم کوتاه یکارت و درست انجام بد

 ... دهیامروز کال حوصله و اعصابم پر من

 باره.  یو زمان واسم م  نیاز زم اونوقت

 شه، اخم کردم و گفتم:  یکی بود که بزنم با پارکت  نیاون لحظه تنها آرزوم ا در

 .سمیمن خودم بلدم گزارش بنو فته؛ی که هست. تو مراقب باش پالونت ن نهی_هم

 گفت:  زیآم  هیگشاد و جلو بازش کرد و کنا یبه لباسه سنت ینگاه مسخره ا اسما

 ؟یتنت کرد  یچ یدیعملکرد ما نفهم یاز نگران  ای  ؟یه بازار گرفت_از جمع

 و ابرو باال انداخت.  دیخند  یکه اسما با لودگ دیکش  غیاز حرص ج نی نازن

 خدا کارش دست انداختن بود.  ی شهیهم

 کرد!  یرو سوژه م  یز یچ هر
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  یراه افتادم،  ناگهان راه رفته رو برگشتم و رو به نگار که داشت به سمته اتاقش مسمت اتاق موقتم به
 : دمیرفت، پرس

 ؟ی_ قرص و بهش داد

 ه؟ یعیهوش شد، طب ی بعدش ب  ی_آره... کم

 _آره 

 بره که گفتم:  خواست

 _بسپارش به من! 

  کاریچ نمی ون کارمند که شک کرد ببدنبال ا رمینشن، خودمم فردا م  رتیپاگ ادیز دمیگزارش م یجور 
شده، به  دهیاگه بفهمه که مدارک و اسناد مهم امالکش دزد یصدر گفته حت  الی به دان یکرده و چ

 گه چون همش از راه خالف بوده. ینم سیپل

  یکنه؛ چون اون امالک و اسناد متعلق به کشوره و سازمان اونا رو به صاحب ها یر ی گیشخصا پ دیبا 
 گردونه. یم شون بر یاصل

 زد و سرش رو تکون داد. یلبخند

 *** 

 . دمیمو پوش یو مشک  یو شلوارک اسپرت خاکستر  تاب

 وقت بود کوتاه نکرده یلی بلندم و که خ یموها 

 رو بهشون زدم.  ی دود یتونیبلند شده بودن، رو شونه کردم و رنگ ز یو حساب  بودم

 سرم گذاشتم، یکاله و رو 

 نشستم رو تخت.  و

 بلندم شدم. یناخن ها کوریمشغول مان 
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 گرفتم.  شی وقت پ یلی رو خ   یشگر یآرا مدرک

 کم سن و سال بودم...  یل یخ  نکهیا با

 دم یکش یو سرگرم حیو تفر  یدست از باز  اما

 کار کنم.  تا

م و در  بزرگ شد  یتاوان دادم؛ تو بچگ دنمینفس کش  هیهر ثان  یراحت نبود؛ برا یسرا هیمن  یبرا ایدن
 . دمیدختر بودن مردونه جنگ نیع

 شدم یراحت م  بایهم تقر تی مامور نیبردن و از دست ا  یپونه صدر رو م گهیساعت د سه

 حله!   گهیآشغالش فکر کرده بود اگه اموال و اسناد و به اسم و توسط دخترش تو بانک بزاره، د پدره

 . میوجدان انتخاب شد یب یجور آدم ها نیو امثال من هم بخاطر مجازات ا من

 کنند. یتو لباس آدم پاره م  ییدفاع و مثل گرگ ها یو ب فیمردم ضع یگلو  یکه با رحم ییکسا

 از جون و آرامشش بگذره هیشه که بخاطر بقبا  یکس  دیبا  بالخره

 دم یرو شستم و سشوار کش موهام

 مهم بود.  شتریهام از خودم هم ب تی چون تو کار و مامور دم،یرس یم افمیبه ق دیشغلم با یاقتضا به

 اومدم.  رونی از فکر ب میگوش  ی برهی و با

 برداشتمش.   یعسل  یاز رو و

mirghazab sepehri 

 کردم.  کیرو به گوشم نزد یرو گاز گرفتم و گوش رمیز لب

 بود.  رییتغ   رقابلیغ یقانون نانوشته  هی نیزد. ا یزدم، حرف نم  یحرف نم تا

 _بله؟
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 دنبالت.  امیباش، م  نیپا گهیربع د هی_

 تونستم بگم: باشه!  فقط

 خارج کردم و به سمته کمدم رفتم. یق یو با بازدم عم نفسم

 رو هم اتو کردم. میشال مشک  دم،یا مانتو اسپرت سبزم پوش ب  یمشک یلوله ا نیج  شلوار

 صورتم نشوندم.   یرو رو  یتیال شیآرا و

 لب هام نقش بست.  یرو یز ی آم طنتی ش  لبخند

 با خودم گفتم:  و

 پات سبزشه. ری ! انقد منتظرم بمون آمازون زحقته

 اعصاب معطل شدن رو نداشت.  اصوال

 بود.  نیآرامش من هم هم لیدل و

 اعصابش مثل امروز من خرد شه.  یکم که

 شب بود. و مطمئنا همه خواب بودن میو ن  ازدهی  ساعت

 رون یسر و صدا اومدم ب بدون

 . شی مشک یداده بود، به آئود هیژست تک با

 نفس کش!    بابا

 ! یو شلوارمشک  شرتیکت اسپرت سبز با ت تک

 میست کرد دهیند انگار

 . گرفت نیرو از ماش  شی چشمش که بهم افتاد، تک 

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه مین شی شگیسرد و خونسرد و نگاه هم یچشم ها با
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 ! یکرد ری_د

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 .یباش   سیکه رئ میتیسازمانه، نه تو مامور نجای_نه ا

 جلو رو باز کردم و نشستم.  در

 گاز گذاشت  ی توان رو نی و چرخوند و پاشو با آخر فرمون

 : دم یرخ جذابش نگاه کردم و پرس مین به

 سفر آخرت؟  میری_م

 دم درجهنم منتظرته.  طونی _آره؛ ش

 افتاد  ادمی بانک و  یبگم که اتفاق امروز تو یز یخواستم چ دم،یخند

 اعتراض گفتم:  با

 من؟  شی به ر یبود، که بست  یدختره ابله چ نی_ ا

 کهی فس فس و هم اومده را به را ت نینازنکم بود، اون  تای . آناهتی بود گند بزنه به مامور کینزد امروز
 ندازه...! یم

 تفاوت گفت_خب؟  ی که تموم شد، ب  حرفم

 نقطت.  ی_به جمال ب

 کشه.  یطول م یهفته ا هیوکارشونم  ارنی ب ییزا ی چ هی قاتیبرن به مرکز تحق دیو آنا با ی_ناز 

 تهران.   نیگرد یتموم شد برم  تیمامور نیهم ا هیو بق  تو

 و هم خودت جمع و جور کن، تازه کاره! نگار

 تکون دادم و با تعجب گفتم:  یسر 



 ق تکار عاشخیان

36 
 

 ؟ینبود ز یتو مگه تبر ی_راست

 بچه ها درچه حالن!   نمیبب نجایتموم شد اومدم ا تمی_بودم، مامور

 زدم   یپوزخند

 ما؟  یجاسوس ی_پس اومد

 تو لحنش گفت:  یر ییتغ  نیکوچک تر بدون

 ؟یزد یدونم چه گند ینم  ی_ فکر کرد

 زدم _ن

 گفت:  دیتاک با

   ؟یرو نکشت یمنش ی. واسه چی_زد

 د؟ یجاخوردم. از کجا فهم یکم

 حال حق به جانب گفتم:  نیا با

   ؟ی_خب که چ

کنه، جز    یصدر کارم الیدان یو برا هیرقانونیکه کارش غ  نیهم با ا یاون منش ینکرده بود، حت یکار 
 مردم ماست.  

 کشتمش؟  یچرا م د،ی کدوم از افراد و هم ند  چیه یچهره  درضمن

 لحن تند گفت:  با

قبر دو نبشه تو بهشت زهرا واسه خودت   هیقبلش  ،یار یدرب  یزورو باز  یبعد که خواست ی_ دفعه  
 بخر... 

 !یر ی گ ینم میاز باالست، توتصم دستور

 دادم  لشیتحو یو چشم غره ا  دمیکش یپوف
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 بشه خودم سنگ قبرتو با آب فاضالب بشورم؟  یک

 عصا قورت داده!  پسره

 دم.  یبار و استثنا گزارش نم  نی_ا

 گفتم:  یلب ریز

 آدم فروش! فته،ی_وظ 

 رو نثارم کرد. شی شگیهم یاز نگاه ها یکی سمتم و  برگشت

 بود!  زیت  گوشاش

 گفتم:  طنتیو زدم به اون راه و بحث رو عوض کردم، با ش  خودم

 ددر؟ یمن و آورد ت،ی _تو مامور

 شد.  رهی رو نداد و به روبرو خ جوابم

 کردم. یبه آراد بودنش شک م  دیداد، با یم اگه

 شد ادهیو خاموش کرد و پ ن یحرف ماش بدون

 خاصش آشنا بودم.   یاخالق ها با

  یم رشی رود کم عمق از ز هیپل که  ریبه ز میدیشدم و دنبالش رفتم، تا رس اده یپ  یلبخند مچهی ن با
 گذشت. 

 رو روشن کرد. یگار یس

 بود.   یبهش نگاه کردم: قدبلند و ورزشکار   یچشم ری شن نشست؛ ز یآب رو کینزد و

 ساختن! یسازمان واقعا سخت بودن و آدم و م یآموزشا چون

 شدن. یآماده م دیو مرد هم نداشت؛ همه با زن
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 دهیکش ید کناره هاش، پوست ش سبزه بود، چشمابود و خط انداخته بو یپرپشت و خامه ا موهاش
 صورتش بود.  نفکیکه جزء ال یبا اخم  کیبار یولبا کی دماغ کوچ یعسل ی

 گفتم.  یهم بهش م رغضبیجا آراد، م نیهم واسه

 جذاب بود. یادیتفاوت ز  یسنگ دل، ب هی یبرا

 _پسند شدم؟ 

 رو باز کردم و گفتم: شمین

 !یادی چسبک ز ی از سره ناز  ینگ ی_بگ

 .شهیدرست م  هیزور و صد البته مهر یکه باکم لتم یپات یروان قاط نیا

 زد و جوابم رو نداد. گارشیبه س یق یعم پک

 عاشق آراد بود... نی نازن

 داد. یم  لی شناخت، نه تو کارش دخ یبه اسم احساس و نه م یز یآراد چ اما

 داد. یبهش نشون نم  یتوجه 

 شد.   ینم فشیحر یکس گرفت و  یم  دشیرسما ناد یعنی

 رو هدف گرفته بود.  ن ی بود که قلب نازن یآراد شدن فاجعه ا عاشق

 کنه...  یشکستنش نم یبرا  یدونستم که تالش  یبود و م  ین یسنگ جو

 ار؟ ی_چه خبر از کام 

 ست!  هی_ترک

 شه؟  یتموم م یک  تشی_مامور

 رسه تهران.  یپرواز م  نیرو انجام بده با اول   شیانتقال یکار ها ی_تموم شده، وقت
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 تهران؟ می_من و سارا برگرد

 . دیای_هر وقت کار اسما تموم شد، با هم ب 

 شدم.  رهی نزدم و در سکوت بهش خ یحرف 

 زد  ینم یدیبودن و اون هم حرف جد دهیهام ته کش  حرف

 ؟ی بگ یخوا  یم یز ی_چ

 رفتم کنارش نشستم.گلوم و صاف کردم و  یصداش، با تک سرفه ا دنیشن  با

 ...یچ ی_ه

 ؟ ی_ناراحت

 بار تو اون شب بهم نگاه کرد.  نیاول یاتمام حرفش برا بعد

 ربط گفتم  بدون

 رم یگ  یرو، بو م یکوفت  نی_خاموش کن ا

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! ؟یکن یفرار م گاریاز س م،ید یم ی بدبخت ی_ هممون بو

 انداختم.  نیو پا سرم

 بود.  ییما غرق در اندوه و تنها یزندگ

 !  یا ندهینه آ  م،یداشت یگذشته ا نه

 .میروز کشته ش  هیتا  میکشت یم انقدر

 اسلحه گرفته شه. کیشل هیجا با   هیتا  م،یدیکش یم یاجبار  ینفس ها انقدر

 شه خانم کوچولو! ی_درست م 
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 رو از دماغم فاصله دادم و رو به جلو خم شدم.  دستش

 د یپرس ینگاه کردن بهم، به آروم بدون

 ؟ی مونیپش یشغل و انتخاب کرد نیا نکهی_از ا

 ؟ ی_تو چ

 سوال کردن، جواب بده. ی_جا

 رو پشت گوشم انداختم و قاطعانه گفتم:  شونمیپر یدستم موها با

 _نه...!

 و ادامه دادم:  دمیکش یآه

 ...می االن حداقل هدف و پول دار م،ینداشت یبهتر  ی ندهی _من و سارا بدون پول و کس و کار آ

 چشمام بخونه.  یخواست نا گفته هام و از تو  یو به عمق چشمام دوخت؛ انگار م نگاهش

 شد، فرو کردم...  یکه رد م یآب کم عمق یو دستم و تو دمیکش یآه

 زد و گفت:   یپوزخند

 سارا بهتره؟  یبرا  نیا یکن  یر م_ فک 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

بهتر از    نیگوناگون خالصه شده، ا یو پاساژ ها شیآرا  زی م ی نهیآ یتو اشیکه دن یدختر  ی_برا
 حسرت خوردنه!

 داشته باشه.  یعاد ی زندگ هیتونه  یبا پول هم نم  ی_اما اون حت

 کنم بخاطر اونه! یم  یگفتم_من هر کار  تی به چشم هاش با جد  رهیزدم و خ  یپوزخند

 !؟یبه قلبت بها بد  ینتون چوقتیکه ممکنه ه ستی برات دردناک ن نی_و خودت؟ ا
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 باشه؟   دی_نه؛ چرا با

 شغل شدم، خونواده و احساس و کنار گذاشتم.   نیوارد ا یوقت من

 نبردم.  یبهره ا چیحساسات ههمونطور که خونواده و احساسم من و کنار گذاشتن؛ من از ا 

 _سختته؟

 کرد، زدم  یکه وجودش بهم منتقل م  یبه آرامش یلبخند

 سخته!  یلی_آره، خ 

 ؟ ی_چ

 دمیرو وسعت بخش لبخندم

 آرزوهات...!  یبا همه  ؛یمرد ین یو بب  یای_که به خودت ب

 . یدرونت رو به آرزوهاش برسون  یاون دختر بچه  یتون ینم گهید

 کنه... یتونه آرزو و زندگ یهم م دیجد  یای_رو

 بودن، پس بزنم. یسرسره باز  یزدم و چند بار پلک زدم تا اشک هام رو که آماده   یپوزخند

 ...حالم بده!اهاشی _اما تو رو

 رو... یکنه نه کس  یکه وجودت نه خودت و آروم م هیحال وقت نی _بدتر

 . دمیفهم  یم یحدرو تا   منظورش

 ... شتریدرونش رو ب اما

 احساس رو! یو به ظاهر ب  یمرد خونسرد و عصب  نیا درون

 رو بست  رشی شکسته انداخت گردنم و زنج یستاره  هیباپالک   فیظر یگردنبند طال هیشد روم،  خم

 ... ستیگند زدن ن رانگرهیکه و یز ی تو چ یبرا  ،یباش نیهم شهیخوام هم  ی_م
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 ده. خانم جاسوس مشنگ!  یاحساس و قلبته که تو رو به کشتن م نیا 

 باهام نداشت.   یتماس  نیاز روم بلند شد البته کوچک تر 

 .نی گردن بند و انداخت و رفت طرف ماش  فقط

 حس دراومدم  از همون جا داد زدم  از

 !افتهیجهش  لی گور شتهی_مشنگ هفت جده پس و پ 

 راهش ادامه داد.  به

 پل انداختم. ینور کم چراخ باال رهیز  ش،یمشک ی ه یه ساب یکوتاه نگاهه

 کنم.  وشیعالمت سوال س هیشد  یم رغضبیم یبه جا دیشا

 **** 

 عشقم! یشد  شی_ک

 کنم ی هم ماتت م گهیحرکت د هیبا  ،یندار  یراه

 !یکرد ی_خفه شو، تو جر زن

 گفت؛  دیبا تهد اسما

 کشمت.  یشرطت م  رهیز  ی! بزنیچ یعنی ی جرزن   یدم، تا بفهم یزنم جرت م  ی_سودا م

 د یجو  یناخن شو م یچارگ ی با ب سودا

 چشمش بهم افتاد و گفت:  کدفعهی

 نه؟ یبوز نیکار کنم درمقابل ا ی_عشقم چ

 ست یاعتراض کنه و بگه تقلب درکار ن  اسماخواست

 باال انداختم و گفتم:  یبگه شونه ا نکهیا قبل
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 حقته! بخور هسته شم تف کن. ،یکرد یشرط بند یشد رینداره جو گ ی_ به من ربط 

 زار نگام کرد  باحال

 _نامرد. 

 جر خوردن بود، شصت شو برام آورد باال یکه در راستا یشیاسما با ن  

 ! ای_چاکر داش رو

 زدم و انگشتم و باال آوردم...  یکج  لبخند

 لحظه تو شکه حرکتم بود.  چند

 جلو دستش بود و برام پرت کرد. یو در همون حال هرچ  دیکش ینصفه ا غی خودش اومد، ج به

 رو مبل کنارش.  یگرفته تا ملحفه  وانیل از

 کرد، زدم.  یمهره ها رو جابه جا م   یکه با سوءاستفاده گر  ییبه سودا  یچشمک

 رفتم یکه درم  یدرحال و

 دستم بهش عالمت دادم: با

 نصف من نصف تو! ؛یفت یف  یفتیف 

من   نکهیکنه و بده آراد که با توجه به ا میسودا رو تنظ   یصفحه ا یگزارش س   بود اگه اسما ببازه قرار
 نوشت.  یده صفحه هم از مال من و م دیکمکش کردم شرط و  ببره، با

 خوند.  یتفاوت داشت کتاب م یانداختم که ب یبه نازل یشدم. نگاه یرد م  کهیحال  در

 موند.  یچوب خشک م  نیع

بود. کار   ی مستلزم رمزشناس تشیمامور نیبودو هم  یفن  یو کاراو اطالعات گرفتن   یبانیپشت کارش
 (بود cryptanalysisبود) یاطالعات  یها ستمیس یدولت  یاون و همکاراش محافظت مکالمه ها

 داشت. فیتشر یقابل  لیو پنج سالش بود و فس ستینداشت ب  اتی توعمل  میمستق  شرکت
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 داشت...  نی خونه دورب یخلوت؛ جا به جا اطی تو ح رفتم

  یبه بچه ها انداختم من و اسما و نگار و سارا که واسه مدرک جمع کردن و گرفتن ثروت ها ینگاه
 . میصدر اومده بود  الیازدست دان یدزد

 انجام دادن، داشتن   یبرا یا گهید یهم کار ها تایو آناه نینازن  و

 زد.  یبا لبخند ناخن هاشو الک م  سارا

 لرزوند، دنبال عشق و حال بود یرو م  هیکه روح و تن من و بق   ییفارغ از تموم ترسا و استرس ها 

 بود. یا دهی بزرگ و سر پوش  اطیح

 داشت تاب هم داشت.  ادی ز یبا درخت ها یقشنگ یها قیآالچ 

 و زهواردر رفته بود. یمیالبته قد 

 کرد. یم ییخودنما اطیاستخربزرگ هم وسط ح  هیها  نیاز ا ریغ به

 خورد یتوله م  یزوج عاشق باکل هیبه درد  شتریخونه ب نیا 

 کنند. یبزرگ و خوشگل باز  اطیح نیا یتو که

 کردم یافکارم سر م  یتو

 .دمیپر تایآناه غی با ج که

 .دمشونیانداختم. که د اطی به ح  ینگاه ترسون

 رو تاب بودن و با سرعت  کلی خرس ه نیو نازن  اون

 رفتن  یو م ومدنیم

  یکارا ی همه روآماده  میدفاع شخص یوآموزشا میسازمان نترس شده بود  یلطف آموزش ها به
 سخت کرده بود. 

 تاب درب و داغوون بپرن ینه انقدر که رو اما
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 اخم رفتم سمتشون و گفتم، با

 ! نیپا ن یای_ب

 ... نیدار کلی قد و ه لیگور یدوتا 

رو هوا؛   رهی م تی و مامور نیش ی م نیکه هست ینیتر از ا جیافل ن یوفتیم ن،یاریدرش م شهیاالن از ر 
 ندارم.  یحوصله نعش کش

 شون با هم چشم غره رفتن  جفت

 و زرنزن! ای ن ی_توجرعت ندار 

 نداره؛ تو برو خودت رو جمع کن  یبه توربط  

 .مونی م نیپا ا ی زنه، ب  ی_زر و عمت م

 نکردن. یترجه

 دادم ولشون کنم. حی هم ترج من

 دست و پاشون بشکنه فتنیبه من چه؟! ب اصال

 تر کنار اسما و سارا نشستم.  اونور

 و گذاشتم دهنم   دمیموز رو از دست اسما کش یخونسرد با

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 د یتو رو د  نی_االن سنگ پاقزو

 _بعد؟ 

 داد به شما.  ادشیز یرو یکرد، عمرشو به عالوه  یخودکش  گهید یچ ی_ه

 زد و گفت:   یلبخند محو سارا
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 ا؟ یگم رو ی_م

 _بگو

 م؟یبر یخوام مانتو بخرم، ک ی_م

 ؟یدینخر می_مگه همون روز اول که اومد

 اومده. دیمده جد دمیشن  ی_آره ول 

 داره. یفوق العاده ا یسنت  یمانتوها اصفهان

 چوابش رو بدم. نکهیا قبل

 تاب اومد. ریرج ی ج یصدا

 و متر کرد.  نیباسلطان سر زم  یپشت بندش هم ناز  و

 !حقته

 :رو مهمون لبم کردم و بلند گفتم  یبزرگ لبخنده

 واژگون هی_انا هلل و انا ال

 خنده رهی بلند زدن ز یخودشون نداشتن، با صدا یرو  یو اسما که کنترل  سارا

 _چلمنگ!

 کرد بلند شه، تاب و کنار زد... یم یکه سع  نیدر همون ح نی نازن

 رو گرفت.    ربغلشینشده بود، رفت ز شیزی که چ تایآناه

 نگاهم سرتاپاش رو از نظر گذروندم.  با

 و گونش خراش برداشته بود یشونیرفته بود و کنار پ  شیشلوار ل  یزانو

 گفتم:  شبشیلحن د  نیابروم و دادم باال و با تمسخر ع یتا هی
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 خانوم چلمنگ )مهران( فر؟   نیداشت  ی_فرود خوب

نشون دادن اقتدار  یو برا د،یخند  یگوجه کرد که دلش و گرفته بود و م ی به من و اسما ینگاه
کرد استخر رو دور بزنه   یو لنگان لنگان سع رونی ب دیکش  تایازدست آناه  ضینداشتش، دستش رو باغ
 رفت سمتش و دستش روگرفت؛  یبانگران  تایو بره سمت سالن که آناه

با هول دوباره خواست دستش رو    تایاومد دستش و بکشه، آناه که به من داشت بازم یاز سره حرص  
 خوردو دست در دست هم جفتشون پرت شدن  زی که پاش ل رهیبگ

 استخر  تو

 جمع کنه   نیفک من و اسمارو از کف زم ومدیم دیبا یک یحاال

 *** 

  یم ضیو در همون حال هم اموات منو مستف دیلرز یاز شدت سرما م  د،یچی رو دور خودش پ  حوله
 کرد 

 آرم، با همه تونم! یشو درم ی_تالف

 د؟ یکن  یمنو مسخره م ن؛ینیب  یم بد

 و به سمته لبم بردم و تو همون حال خونسردانه گفتم: دم یمو هورت کش قهوه

 یاومد ایمسخره به دن یچون خداداد ،یندار  یاز ی _تو به مسخره شدن ن

 هم با خنده گفت  سارا

 م؟ یبد دی_تاوان چلمنگ بودن تورو هم ما با

 دی کش ادیفر ینسبتا بلند یشده بود با صدا زیلبر  شیصبر و خونسرد یکه انگار کاسه  ینازل 

 د؟ یاریدر م  هیها چ یبچه باز  نیباهمتونم! ا گه،ی_بسه د 

 ن؛یدیحداقل دوسال آموزش د  ن؟هرکدومتونینجایا یچ یو برا نیهست  یرفته ک  ادتونی انگار
 آب هم روش... وانیل هی نیوقورت داد تیجد
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  نیدم؛ اگه کوچکتر یرو گزارش م   های کار ها و سهل انگار نیا یمن همه  ن،یپر  یبچه به هم م نیع
 ی تاوان سخت  ادیب  شیها پ تیدر هر کدوم ازمامور یخلل

 ن؟ یدیحاال فهم ن؛یدیم

 .میدیو نطق جانسوز تو رو هم د مینمرد

 تونست سابقه مون رو خراب کنه. یگزارش م هیازما باالتر بود؛ با  درجش

 گفتم:  یرفتم با دهن کج یکه به سمت آسپزخونه م یدرحال 

 !  یتو بگ می_منتظر بود

درشت تر بارش   یکیگه، منم  یم  یز یچ هیدونم که بعدش اون  یجواب بده، چون م ستادمینا گهید
 شه.   یم یکش سی و گ سی کنم و گ یم

  یجد تیانجام مامور  نی. اما در ح میو دعوا داشت یو شوخ میکرد  یم یحال باز   نیکه ما در ع درسته
 میمرد یجو دوستانه نبود از استرس م نی. و اگه امیبود

 **** 

 هفته بعد( کی)

 گفتم:  تی قاطع با

 ! رمی_من م

 اخم کرد و گفت:  آراد

 _چرا تو؟ 

 گفتم:  یانداختم و با لحن آروم تر  نی پا سرمو

 تونه  ی_چون اون نم

 و تحکم گفت:   تی عصبان با



 ق تکار عاشخیان

49 
 

 بتونه!  دیتونه، چون با ی_م

  ،یکه تو همه جا ساپورتش کن ستیهاش رو درست انجام بده؛ قرار ن  تیخودش مامور رهی بگ ادی دیبا
 بتونه خودشو جمع کنه.  دیهم با یاگه تو نبود

 ! دهیتو آموزش د یبه پا پا

 اعتراض گفتم:  با

 . رمی کنه! من به جاش م یاگه بره خرابش م ست؛ین یعاد  تهیمامور هی نی_ا

 گفت:  متی نگاهم کرد و با همون لحن بدون مال یعصب

 شه!  ی_نم

 گفتم: تی با جد یول میمال

 شه! ی_م

 یراحت تر و گروه تهیمامور هیتونم تو هم  ی! من مفتهی نم یشه... آراد اتفاق  یم یاگه تو بخوا 
 کن.  دایبراش پ

 گرفت و به سمتم  انگشتش

 . ید  یپتروس فداکار؛ سره جفتتونو به باد م ی هی روح   نی_تو آخرش با ا

 باره آخره!  یول ،یجاش بر   یتون  یبار هزارم م یدفعه هم برا نیا

 زدم و ذوق زده گفتم:  یگشاد لبخنده

 ! ی_مرس

 رفت.   یبه سمته دره خروج  یروش و برگردوند و بدون خداحافظ ضی رو نداد و با غ  جوابم

 شد.  یکردم راض  یکه فکر م  یتر از اون راحت

 نداره.  یدلخواهش رو در پ ی جهی دونست بحث کردن با من نت یکه م نیهم بخاطر ا دیشا
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 مهم نبود و حق انتخاب نداشتم. تیچند که نظر من در واقع هر

 رو انجام بده.   یخطرناک و مهم تی مامور نیتونستم اجازه بدم، سارا چن  ینم اما

 شدن، نگاهم رو به جلوم دوختم.   کیکه بهم نزد یی قدم ها یصدا با

 گفت:  ینگاهم کرد و به آروم تیو مظلوم   یبا نگران سارا

 ...دی_ببخش

 !ی فتی سره من؛ تو درده سر م شهیدونم هم یم

 . رمیرو خودم م  ندفعهیا یول  م،یخنگ و دست و پا چلفت  یلیموارد خ نیتو ا یل یخ من

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

 !ی_فدا سرت آبج 

راحت   تیمامور  هیرو ببر باال، به آراد گفتم هوات رو داشته باشه و   تی آمادگ کمی رم؛ تو هم   یخودم م 
 بهت بده.   یو گروه

 توجه به حرفم با اندوه گفت:  بدون

  ینگ و گرس یخواب   یبال سرت اومد، ب ،یاز من کتک خورد شتر یاما تو ب میدی_من و تو با هم آموزش د
 بودن من! فیفقط به خاطر ضع ،یدیکش

 هم بغلم کرد، دستام رو دوره کمرش حلقه کردم  بعد

 کنم!  ینترس؛ من ازت محافظت م یچ یو همه جا پشتتم، نگران نباش و از ه شهی_من هم

 **** 

 انداختم. نهیآ یبه لنزهام از تو یکردم و نگاه  دی کنار گونم رو تجد خال

 !هیع یلب هام نشست... خوبه طب یرو  لبخند

 بار دوم خوندم. یگفتم و اشهدم و برا یالله بسم
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 گوشوارم رو لمس کردم که حسگر صدا داشت  یمحسوس با دستم گوشه  نا

 گفتم_خب من آمادم.   تی دهنم رو قورت دادم و با جد آب

 دم یرو از اونطرف شن دیسع یصدا

 تمام.  د،یکن ی م اونجاست همکار ه  یسعادت  انای به اسم مستعار ک نی _خوبه؛ نازن

 : دم یو تو دلم نال  دمیکش یپوف

 ! نی... باز انیا باز

 تمام.  ؛ی_اوک

 با لمس کردن دوباره، صدا رو قطع کردم.  و

 دور چرخوندم.   ه یآدامسم و به عادت  

 کردن به استرسم هم که شده لبخند بزنم. یدهن کج یکردم برا یسع

 و روشن کردم و پام و رو پدال فشار دادم. نیماش

 رفت وآمد مشکل نداشته باشم. یبود که سازمان بهم داده بود تا برا  شیو ش  ستیدو هی

 کنم.  یم  یرانندگ  یبود... به قول اسما عشق ادیز  یکم سرعتم

 داد. ادمین رو کرد  یدر اومد، تا رانندگ اریاز کام یپدر  چه

  واریتو در و د میرفت  یو م دمیکش  یرمیرو د یدست ایزدم،  یکه دنده رو جا به جا م ییروزها یادآور ی
 رو مهمون لبم کرد.  یخورد؛ لبخند پت و پهن  یو اون حرص م

 کم کرد! لو یقول خودش ده ک به

 دل تنگم کرد. یخاطرات و چهرش کم یادآور ی

 گرده! ی برم یو معلوم نبود ک  هیفته بود ترکباند قاچاق ر هی ینفوذ تو واسه
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 شهیگفت ممکنه هرگز برنگرده، سرپوش بزارم و مثل هم یکه م یدادم رو اون احتمال حیترج  البته
 باشم...! شی مثبت اند

 بود. یادی شرکت مربوطه راه ز تا

 فلشم رو انداختم و همزمان با باال بردن ولوم آهنگ  نیهم یبرا

 رو هم باال بردم. سرعتم

 (  یمیابراه ثمی) آهنگ باز بارون ازم

 چشمام   هیزده و بارون  آفتاب

 تک وتنهام  یبه توه ول  چشمام

 خوام   یدوباره تو رو م شم؛یم تنهاکه

 نمه بارون رهیخوام دوباره ز یم

 دوتامون یبشه هوا  یبارون 

 که باهمه دستامون... وونهید دوتا

 نفس هامون هیچقدر ابر بازبارون

 خوره رو چترامون تو  یبازبارون داره م 

 ه؟ یبگووخت چ ه یچه زمستون تابستون

 مگه ابراباتوهم دستن؟ بازبارون

 ابرا به نبودن تو وابستن؟؟  مگه

 چشمام پره ابره هوام سهیخ گهید یهست  ایدن تو

 ...بازبارون
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 ...بازبارون

   ذارهینداره تنهاکه بشه تنهات نم یدله من تموم درده

 که غم داره.  یشه آدم  ینم آروم

 شهی نم بهیبا دلمون غر غم

 شه  یکنه آدم عصب  یم یکار 

 شه... یقشنگ نای هم هینجوریا عشق

خودم هم با  چ؛یخاموش شد ه  نی ه ماشزدم رو ترمز ک  نی همچ ؛ییجلو  نیماش یترمز کردن ناگهان  با
 ! نهیسر رفتم تو آ

 : دم یکش یف یخف   غیج

 جده سادات...! آخ سرم! ای_

 پدر فالن شده؟ راهنما دکور سره قبرته؟  ی ترمز کردنه ب  یجا چه

 دادن.  یطانیلبخند ش  هی که ناگهان به سرم زد، اخم هام محو شدن و جاشون رو به  یفکر  با

 کار کنه، به درک که له شه!  هیفقط کاف ه،یکه مفت نیماش

 دنده عقب رفتم و بعد هم با سرعت زدم تو ماتحتش!  

 . دمیاز سره ذوق کش ی غیگفتم و ج  یشیآخ 

 . دیخواب یم تمیشد و عصبان  یبود که با گند زدن، دلم خنک م عادتم

 شدم. ادهی حق به جانب پ  د؛یهم طول نکش قهیسه دق ای قضا نیا تمام

 شدم رهی بهش خ یتر رفتم و با نگاهه مغرور  جلو

 !جوونم
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 سپرشو قر کرده بودم  قشنگ

 خدا تومن پولشه!  س،یسرو دهنم

 فروختم. یرو م  میکل دی سارتش، احتماال بادرست کردن خ یبود که برا  یمشک سیجنس هی

 سمت شاگرد که باز شد... در

 به جونم افتاد یمون یمثل پش یلحظه حس  همون

 کردم  یکاش فرار م یکرد که ا  ادآوری و

فرار کردن  یبرا دمیکه دهن شو باز کرد، نگاه کرد و فهم  یبرگشتم و به دختر  ی زنونه ا  غیج  یباصدا 
 شده! رید

 خانوم!  ی_هو

 ؟ یکرد کاریعروسک و چ ن یبب ؟یمگه کور  

زنه، انگار دوس پسرشم   یحرف م یبود که با چه ناز  نیا د،یکه به ذهنم رس یز ی اون لحظه تنها چ تو
 زهی ر یکه تو دعوا هم عشوه م

 التم رو نشون دادم یرو اون

 و اول و آخرت.  یی توکالت؛ فرقون! کور تو ی_هو

 ؟ یکن  یترمز م کدفعهیکه  یمگه پشت خر نشست  

 ست؟ ین  یچشمات که حمدهلل دکور  ،یز یچ ،یچراغ  ،یبوق  ،ییراهنما

 گفت:  تیآن قرمز شد و با عصبان  کیدر

 !ی_درست حرف بشن دهات

 ؟یکه دره فاضالب تو باز کرد میمن ک  یدون یم 

 پوزخند و تمسخر گفتم: با
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 _خره بابات! 

 هفت رنگ! مونیم ته؛یشتر یهم لب ها فاضالب

 گفت:  یشد و با لحن قاطع  ادهیپ نی از ماش یبزنه که مرد یحرف  خواست

 ؟ ی_ خانم چه خبرته؟ معرکه گرفت

 به سمتم برداشت و به دختره اشاره کرد، ساکت باشه.  یقدم  تیاخم و جد با

کامال   قهیهم بعد سه دق نمیقر شدن سپر ماش  لی دل یزدم؛ ول یراهنمارو م دیبنده با  ن،ی_حرف شما مت
 معلومه.

 هم در نظرتون هست؟  نیا

 به خرج دادم و گفتم:  تی ادب و جد یو نباختم و متقابال کم خودم

 ... دی_خب بفرمائ

 موقع ترمز گرفتم؟ یبگم، شرمنده که ب دیاالن با من

 بزن تو دهنم!  ایب 

 کتش دراورد  بیاز ج  یچک و خودکار  لکسیبه حرفم نشون نداد و ر یتوجه 

 سم؟یندارم؛ چقدر بنو هودهیب  یحرف ها  یبرا ی_من عجله دارم و وقت 

 جنتلمن! کهی محترمانه من و تو شست انداخت رو بند؛ مرت یعنی

 نازک کرد و گفت:  یهم پشت چشم  دختره

 . میارزش ندار یب یتلف کردن واسه ادما یبرا  ی_البته؛ ما وقت

 شو کنترل کنم، گفتم: تی کردم عصبان یم یکه سع  یبه جفتشون رفتم و با لحن یغره ا چشم

 ... یو هرموقع وقت کرد مارستانیبه حساب ت  سیبنو_
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 گفتم...  هیو کنا  دیرو با تاک یکرد وقت

 . نیازمندی کن که به شدت ن یسر برو و جفتتون و بستر  هی_

 و درو بستم.  نی تو ماش دمیکنه، پر  رمیجنتلمنانه تحق یکه با واکنش نیقبل از ا و

 کرد.  کیمحترمانه من و کوچ یل یخ  مردک

 اون بود. رهی اعصاب و حرفام ندارم؛ اما تقص یرو  یقبول داشتم که کنترل خودمم

 ضبط وروشن کنم که منصرف شدم.  خواستم

 آهنگ و کامل گوش بدم.  هیدردسر و سرخر  ی بار ب  هیخدا نشد  یا 

 از افغانستان بگردن. یجاسوس فرار  هیدنبال  راز،یرفته بودن ش   شیهفته پ هیو سارا هم از  اسما

 موشک؟ میهم شد جا واسه قا رازی آخه ش 

 بود.   یاسما دختر شوخ طبع ومهربون و خوشحال 

 . میو همونجا تو مرکز آموزش با هم آشنا شد میها رو با هم تموم کرد یآموزش

 .میها با هم بود تی از مامور یل یخ  یاز اون موقع تو و

 ...میترم بود که با هم موند کیچلمنگ هم خواهره کوچ یسارا

 داغوونمون! یخونواده  دنی بعده از هم پاش یحت

 *** 

 به سر درش انداختم.   یپر از نفرت نگاه

 ... ( یانواع دارو ولوازم پزشک ی) شرکت آران سپهر عرضه کننده 

 قبال انجام شده بود.   یها و مدارک استخدامم به عنوان منش کار

 شرکت.   سیرئ  یینمونده بود، جز نظر نها یمشکل خاص پس
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 دم یکردم و پرس  یبه نظافتچ ینگاه

 کجاست؟ سیرئ  یشرکت هستم، اتاق آقا دیجد یآقا؛ منش  دی_ببخش

 سالن.  یپنجم، اتاق انتها ی_طبقه 

 سوار آسانسور شدم.  

 چپ؟  ایسمت راست شه  یانتها حاال

 ...! گهی... چون خالفکاره اتاقش هم سمته چپه دخب

 کردم...  ینده اخ تک

 !یاستدالل محکمه پسند عجب

 . تی ریبه در بزرگش انداختم که باالش نوشته بود اتاق مد ینگاه 

 و تلفن و ...  توریهم کنارش بود با مان یمنش زیم

 گفت:  یکلفت و جد یزدم که صدا در

 داخل.  دی_بفرمائ 

 نکنه با دراکوال طرفم؟! وا

 و با هم ببرن.  تاتیمامور نیآراد... مردشور خودت و ا آخ

 فروخت.  یبه مردم م خشونی انقضا گذشته رو باعوض کردن تار خی فاسد و تار یداروها اروی نیا

گذشته روبه مردم خودمون  خی و تار تی فی ک یب یگفتن، داروها یسازمان م یها یکه نفوذ اونطور
 داد یم

 .گهید یو کشور ها ه ید به ترک کر یو قاچاق م تی فی باک یداروها و

 اتاق شدم... وارد
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 رفتم.  زشی و محکم به سمت م  باصالبت

 گره خورد.  شینگاه مشک یبلند کرد و نگاهم تو سرشو

 حضرت حق!  ای

 انگشتم و سمتش گرفتم  اریاخت بدون

 ؟ی کار دار  یچ نجای_تو ا

 ... ی_تو تو شرکت من 

 زد و ادامه داد  یپوزخند 

 مارستان؟ یت یزنگ بزن  ی_نکنه اومد

 نشه عی ضا ینجور یکنه، ا یبا آفتابه سوراخ آب سد رو خال آدم

 نشون ندادم... یواکنش

فرار   تمی مامور ری تونستم از ز یجوره نم  چیکرد؛ ه ینم  افتیگفتن از مغزم در  یبرا یدرازم حرف زبون
 کنم.

 نه.ک یزنه شتکم م یهم که شده، م نشیهم که االن بخاطر خسارت ماش نیا 

 گفتم:  میو بلند کردم و با احترام خرک سرم

الزم انجام شده البته  یها یهستم قبال هماهنگ دیجد  یبگم که منش دی_جدا از تصادف امروز، با
 بااجازه!

 .  دهیکفش بر میهمه پرو نیتابلو بود که از ا قشنگ

  یکار  یمخف  یبرا یز یچ گهیبود؛ د دهیچاک و بست بودن دهنم د ینزاکت مو به لطف ب  ی ب یرو اون
 نداشتم. 

 درآورد  زشی م یرو  یانبوه پرونده ها یرو از ال پروندم



 ق تکار عاشخیان

59 
 

 خانم سعادت!  دی_بفرما

 نشستم  زشیم یچرم روبرو  یصندل یرو

 پروندم رو ورق زد متفکر

 ! زهی_تاسف برانگ

 : دمیپنهان پرس یتعجب  با

 ده؟باعث تاسف تون ش یز ی_ چه چ

 و گفت:  پوزخندزد

 . نیداشت یداغون یخونواده  ای_گو

 جالبه...  یلی! خی! مادرفرار یپدرقاچاقچ

 !اهی گه روت س یم گیبه د گید

 !؟ یخور  یواسه من تاسف م یمگه خودت امام جمعه ا کهی مرت اخه

 یکنن که سابقه  یاعتماد م یاطالعات به عمد در دسترسش بودن؛ مطمئنا خالف کار هابه کس  نیا
 نداشته باشن.   یخوب

 کردم خودم ومتعجب ومغموم نشون بدم یسع

 !هی_پس کارم منتف

 ! مید یاطالع م دیببر فی_تشر

 مشتم فشردم و بلند شدم با اجازه! یرو تو فمی ک بند

 که صداش سر جام متوقفم کرد شدم و به سمت در رفتم  بلند

 نیکالس آداب معاشرت؛ چون ا هی نیببر فیگرفته شد، قبلش تشر یتماس انای_درضمن اگرم اح 
 خواد، نه الت گردن کلفت!   یم یشرکت منش
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 نگاش کردم.   یحرص

 ... فیح

 . ین یادبم رو هم بب ی گهید یرو سرت که جنبه ها دمیکش  یو گرنه خشتک تو م رهی کارم بهت گ فیح 

 لحن ممکن جوابش رو دادم نیبامحترمانه تر 

 . میری_چشم اگه قبول شدم با هم م

 و در رو هم بستم.  رونیرفتم ب  عیسر

 کنه. یو آخر قبولم نم  اول

 دن. یبهم م  یو بدبخت یاضافه کار  یبهانه تپل باشم وگرنه کل  هیبه فکر  دیبا 

 ؟یعرضه ا  یسارا چرا انقدر ب آخ

 **** 

 برنج بود، انقدر که شل و وارفته بود  ریبه برنجم انداختم؛ البته درست ترش ش  یدیپر از ترد گاههن

؟ کمه؟ زمان  ادهیگاز ز یشعله  ختم؟ی زود ر  ختم؟یر رینگاهش کردم و فکر کردم که، آب رو د  مغموم
 پختمش؟ کم پختمش؟  یادیز

 لب غر زدم:  ریز

 هیدردت چ  ست؟یآبت ن  ست؟ی اخه نونت ن ده

 ؟ یخواب شرف منو بر باد بد یامشب م که

 اال برنج! زه؛ی همه چ هیشب

 . نیقمپز در کردم، آخرش شد ا یکل 

مشت مفت خور که  هیزارم  یجمهور که نم  سیزدم و با خودم گفتم خب اشکال نداره؛ جلو رئ  یلبخند
 حرفارو ندارن. نیا
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 . میخور ی تهش فقط خورش م  

 امم... خب خورش...!  بله

 د یزدم که چهار رستون خونه لرز  یغیافتاد ج ادمیکه  ورشخ

 جت تازوندم سمتش و درش رو باز کردم. نیع

 دم…یکش  یاز سره آسودگ  ینفس

 و نسوخته!  دهیشعورش رس خوبه

 رو خاموش کنم  رشیز د یانداختم و بعد به غذا ها، حاال با یبه کتاب آموزش آشپز  ینگاه 

 به سقف انداختم. ینگاه

 رستوران کنم. یخرج غذا  دیبچه ها بر باد رفت با یپنجاه تومن نذر شرفم که اگه جلو ایخدا

 م یشونیرو کوبوندم رو پ  ری کفگ 

 ! ایبشورمت رو سرتخته

 ؟یمرگت شه، چرا فرار نکرد شی پ نینازن  

شده، قرعه به نام من افتاد که امشب واسه  لیزل یو سودا  تایو آناه نیمن و اسما و سارا و نازن  نیب 
 همه غذا درست کنم.

 .میدیخر  یغذا م رونیاز ب شهی چند اگه مثل هم هر

 بهتر از کردنمه! یل ی نکردنم خ یبهتر بود؛ چون من آشپز   یلیخ

 *** 

 درون چشماش انداختم  قیو غم عم نهی آ یبه دختر تو ینگاه

  یآوردن، جک م یدرم یمسخره باز  دن،یخند یرنگارنگ م یکه هر روز در پس لنز ها ییها چشم
 کردن...  یرنگ الک ناخنشون و عوض م الیخ  یگفتن و ب 
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 کردم  یم  یبی شد که باهاش غر  یم یدوسال یکیکه  ییها چشم

  یدادن نم اشک یدادن و اجازه نم  یهم فشار م یکه انگار مثل چسب پلکام رو رو یبلند یها مژه
 بشه. دایتو چشم هام هو یشگیهم

و نخواه   ن یگفت چشماتو ببند و بخند... نب ی زد و م یم  ادیفر هیو ثان  قهیتو هر ساعت و هر دق مغزم
 نیکه ا

 ...!ینی و فالکت و بب انتیخ همه

 دنبال مادر خودخواهت نگرد  ن؛یو پدرتو نب مارستانینرو ت  

چشم ها  نیبده؛ ا بیرو فر یهدفت هر کس  یخوبه و برا یبا همه قهر کن! تظاهر کن همه چ 
 قلب محکوم به شکستنه! نی و ا انتنی محکوم به خ

 ... یش یکشته م ،یبشن و غفلت کن   یچشم ها اشک نی ا هیچند ثان یاگه برا 

بود، چشم   یبآ  یایدر هیبرعکس سارا که چشم هاش  دم یکش میوحش ی دهیکش یبه چشما یدست 
 بودن. یمثل مادرم قهوه ا من یها

 حداقل به خاطر سارا!  ومدم؛یهام برم   تی از پس مامور دیبا

 کردم.  یموندم و از تنها کس و همه کسم محافظت م  یزنده م دیبا

 **** 

 رو کش دادم و رو به جمع گفتم:  شمین

 مخصوص سرآشپز!  یغذا د؛ی_بفرما

 و گفت:  دینداشتش کش شیدستشو به ر یبا لودگ اریکام

 خانم!  ایمخصوص رو یو قرمه سبز  ربرنجی _به به ش

 کرد گفت:  یمشکوک به برنج نگاه م کهی ابروش و باال انداخت و در حال یتا هی اسما
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 ؟ ی_قصد ترور که ندار 

 کرد و گفت:  یتک خنده ا سودا

 . میخور ی ماهم م ی_ اول خودت بخور؛ اگه زنده موند

اخم  و گفتم: کردم  ّ 

   ن؟یکن  یزرزر هم م ن،ی خور  یمفت م ی_غذا

 بادمجون بم آفت نداره   نینترس

 گفت و قاشق رو برداشت  یبسم الله  اریکام

 !رمی میدخترم نم  نینمردم به دست دستپخت ا یمشت قاچاقچ هی نیب هی_جهنم و ضرر اگه تو ترک

 آراد به خودم اومدم و چشم به لبهاش دوختم  یباصدا

 !یشد  یتاحاال صد بار اخراج م ،یکرد  ی_تو اگه تو آشپز خونه کار م

 کنه!  یکه آراد هم مسخرش م هیچ نی بب

 حرفش گفت:   دیهم درتا اریکام

 رو شاخت بود. دیکردن و کم کم تبع ی_سه سال دره رستوران و تخته م

و آوردم    ری نگاهشون کردم و بعد کفگ زیدآم یتهد هیم؛ چند ثانهام رو از زور حرص مشت کرد دست
 : دم یلب غر  ریباال... ز

 کنم ها!  یزنم همتون رو تخته م ی_م

 گفت  یالیخ  یبا ب اریکام

 باش!  ر یو انتقاد پذ  یمنطق ی_خانم سرآشپز کم 

 آراد هم گفت:  و
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 خورد. یانداختن از غذام م کهی سارا بود، که در سکوت و بدون ت فقط

 اورد یآخر سر هم طاقت ن 

 سرما! ری _من اون همه آموزشت دادم خ

 بهش زدم  یهول لبخنده کج  با

 بود.   یواقع یکدبانو هیمن اون  برخالف

 کردم.  یسحر تا بوق سگ کار م   یکه من از کله  ییهم داشت؛ وقت ها حق

 کرد  یم  یدگیخونه رس یبه کارها اون

 پروند.  یم یز ی چ هی یتا آخر غذاخوردن هر ک گهید

 کرد. یمسخرم م و

 درست کنم.  یز یچ یواسه کس گهیبه گوره هفت جد و آبادم بخندم، بارد من

 بود و همه رفتن تو اتاق هاشون.   شب

گوشه  میافتاد یو شب ها مثل جنازه م میکرد یبه ندرت استراحت م م،یبود تی که مامور ییها وقت
 و نگار رفتن شمال.  تایتخت! آناه  ی

رو با همراهاش گرفته بودن و  یبرگشته بودن و اون جاسوس نفوذ رازیو سارا هم تازه ازش اسما
 اونجا داده بودن. سیپل  لیتحو

 ی ماست که نفوذ فیجزء وظا نمیا

 .میکن  ریو دستگ  دایرو پ یتیضدامن یو اخالل گرها ها

 و از آشپزخونه خارج شدم.  ییظرف شو نیماش یها رو گذاشتم تو  ظرف

 تو اتاقش بود. ارینشستم رو کاناپه؛ کام   یخستگ با
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خستش کرده بود و گرنه االن وسط سالن نشسته بود و از   یلی خ هیتو ترک  تشیکنم مامور فکر
 .ومد یهاش م  یهم از جان فشان یقپ هیگفت و گاها  یخاطراتش م

 چند تازه ساعت نه بود. هر

 بودن  یو یبه ت  رهیخ  اقی کرده بودن و با اشت یل شرط بندو سارا سر فوتبا  نی نازن

 .یکرد وبی _انقدر لنگ واموند تو تکون نده؛ مخمو مع

 نثاره آراد کردم و گفتم:  یچپ چپ

 ! یخودت  نیقزو ی_حقا که پر رو تر از سنگ پا

 . یکرد وبیخب سرتو بردار؛ انقدم غر نزن پامو مع 

 نه؟ی موندم چرا انقدر سنگ هیکه خال مخت

 حرف سرش و رو پام جا به جا کرد.   بدون

 نشست.   خی س یناز   غیباج  کدفعهی

 رون ی ب  دیجت از اتاقش پر نیافتاد که ع اری چشمم به کام هوی

 کرد؟ کاحملهی _باالخره آمر

 زد  یبلندتر  غی بخندم که ج  خواستم

 گفت:  زیدآم یآراد بلندشد و تهد 

 جهنمت کنم.  یراه بزن تا خودم گهید غیج هی_

 کردم و گفتم:  یاخم

 ! دی_چته؟ گوشم سوت کش

 ذوق گفت:  با
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 برد. جون!  سی_پرسپول

 داد   نی سارا که باد کرده نشسته بود رو زم یروبه رو یو قر  سادیوا صاف

 حاال مانتو منو بده برم.  م؛ی داری_دماغ سوخته خر

 بازنده و برنده داد... میبه ت  یخاموش کرد، بعد هم فحش ونی بلند شد و تلوز یتیبا نارضا سارا

 رفت و از پله ها باال رفت.  نیبه سارا و نازن  یچشم غره ا آراد

 گفت  دیبه سمتم اومد و بو ترد سارا

 تو آران سپهر...  تتی_درباره مامور

 _خب... 

 _ممکنه قبولت نکنه؟

 گفتم_ممکن؟ صد درصد! یحوصلگ یب  با

 و گفت  دیخند

 پتروس فداکار!  یشانس دار   یلیخ  یی_خدا

 تو رفتم  ی_خوبه جا

 نازک کرد و گفت  یچشم پشت

 ی _خودت خواست

 ! شعوری_ب

 نگام کرد.  یخورد و جد  خندشو

داشت احساسات خواهرانش رو توش جا بده   یکه سع  یگرفت و با لحن دشی سف یتو دستا دستامو
 گفت 
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 .!یبه من رفت  یکه خواهره من  سین  یالک ،یش یو موفق م_من مطمئنم ت

 برم بهتره تا تو. لیگور هیتمسخر گفتم_من به  با

 کاناپه رو برداشت و کوبوند تو سرم.  یبا حرص کوسن رو 

 اقت یل  ی_ب

 **** 

 تا تقه به در زدم و منتظر شدم جواب بده.  دو

 تو!  ای_ب

 ...دمیکش  یسرک  اطیآوردم، با احت  نیرو پا رهیو صاف کردم و دستگ موهام

 تو! ای ب م،یحرفارو ندار نیشد._من و تو که ا  زیخ  میکلم ن دنیبود، با د  دهیتخت دراز کش یرو

 داخل شدم و در و بستم یتند

 . امیفردا م ی_اگه خسته ا

 اومد... نیو از تخت پا  دی به موهاش کش یدست

 در رفتن. امی تموم خستگ دمتی_د

 و نشستم. دمیکنار تختش رو کش  یرفتم جلو، صندل  و باز کردم و شمین

 رو به سرتاپام دوخت...  شیو نگاه عسل  دیرو به سمتم کش  خودش

 کرده؟  کارایسال چ کی نیا ی_خب؛ خانوم جاسوس ما تو

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 !ی_زندگ 

 گفت:  شیشگیچشم ازم برداره، با همون لبخند هم نکهیا بدون
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 بد گذشته!  یعنی نی_ا

 کردم  نیباال پا سرمو

 ! یاال زندگ هیزیهر چ هیشب  یزندگ نی_اوهوم، ا

 م؟ یفرار کن یخوا ی_م

 باال آوردم و نگاهم تو چشماش گره خورد... سرمو

 ک یستریو ه یطوالن یخنده  هی  دم؛یبلند خند یصدا با

 ؟ید یم ی_من و فرار 

 زد  یمحو لبخند

 _آره. 

 دونم.  ی_م

 _هوم؟

 و گفتم  دمیرو وسعت بخش لبخندم

 . یکارو بکن نیکه ا یهست وونهیدونم انقدر د ی_م

 زد و گفت:   یطونی ش چشمک

 گم. یمن نه نم یبخوا  ی_تو هر چ

 گفتم:  یانداختم و به آهستگ نیو پا سرم

 دونم...! ی_م

 نده  لمیو تحو نینگاه غمگ نیا چوقتیه گهید یدون  ی_اگه واقعا م

 گفتم:  یمهربونش کردم و با لحن بشاش تر  یهانثاره چشم  یلبخنده کمرنگ  
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 من و بده  یایدونم؛ حاال سوغات  ی_م

 اتاق کرد کرد  یگوشه  کیبه ساک کوچ  یاشاره ا 

 دم یواست خر نارویجلو چشمم اومد تا ا شمی _هفت جده پس و پ

 بهشون کردم   ینگاه باذوق

 تو  ی_عشق من

 _ها؟

 به ساک کردم  اشاره

 ! دی_بالخره عشقم رس

 بهم انداخت  یس یپوکر ف نگاهه

 پارچ آب رو گرفت رو سرم.  ک یحرکت آکروبات هی یبعد ط و

 رفت.  ادمی دنینفس کش هیچند ثان  یبرا 

 زدم  غی خودم اومدم و ج به

 ی کشمت کام ی_م

 زد و گفت:  یلبخند

 . یندار  ازیبه حموم ن گهی_عوضش د

رو   دمیتونستم تهد  یرو جمع کردم، به هر حال که نم مس ی خ مهین یلب گفتم و موها رهی ز یشعور یب
 کنم.  یعمل

 ومد؟ین شی که برات پ ی_چه خبر از اونجا؟ مشکل

 بهم زد و گفت:   یچشمک
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 مقاومت کردم.  زیچ هیبخاطر  یول  ادیم شی پ شهی_مشکل که هم

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ یچ ی_برا

 تو! یا یچمدون سوغات ی_برا

 نثارش کردم.  یا وونهیو د دمیخند

 ؟ یتی_االن تو مامور

 حوصله گفتم:  یب

 شه.  یشم، تازه راهم باز م  شیدونم اگه طرف قبول کنه منش ی_نم

 _چه باز شه و چه باز نشه مراقب خودت باش. 

 _هستم.

 باش!  شتری_ب

 تونم مراقب خودم باشم.  یحال باز هم سر تکون دادم_من م  نیبودم، با ا دهیو د  تشیندرت جد به

 . یمراقبشون باش  یتون یوجود ندارن که نم  یی ها زیچ  ایدن نی_تو ا

 زن انگار قراره من عاشق شم و خودم و به کشتن بدم.  یدار حرف م  یاون و آراد معن دم،یکش یپوف

 تونم احساساتم و کنترل کنم.  ی_من م

 .یتون  ی_زبونت و که نم

 لبم نشست. منظورش از مراقبت زبونم نبود! یحرفش پوزخند رو دنیشن  با

 اومد  نیتازه کرد و از تخت پا   ینفس

 . رونی ب می_ آماده شوبر
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 و آب و هواش تنگ شده!  رانیدلم واسه ا 

 توحلقت! رهیم فیکل جدول مندل  ؛یبکش قی نفس عم  هیالمصب  

 و گفتم دمیخند

 دلت!  رهیزده ز  یگرد هیترک وونه؛ی_د

 *** 

 زدم. میبه بستن یپارک، گاز   یروصندل مینشست

 آروم گفتم:  و

 ... یگم کام ی_م

 _هوم؟

 کردم و گفتم ومدنیاز روبرومون م یپوش کی که به همراهه پسره ش  یبه دختر  یا اشاره

 ها انقدر خوشبخت و خوشحالن؟  نی_چرا ا

 گفت:  یباال انداخت و با لودگ ییابرو

 پوش...  ی_چون تن تاک م

 حرفش   ونیم دمیپر

 _إ کوفت! 

 و گفت:  دیحرص داخل لحنم خند از

 نه؟ یانقدر بدبخت و غمگ ایبگم چرا رو رمیرو بگ قشیبرم  دونم،ی_چم

 دوم  قسمت

 اومده بودن یشلوغ بود؛ انگار همه خونوادگ  پارک
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 من کجا بودن؟  یخونواده  پس

به   ییو سارا رو تنها سخت خودم یتنها بودم و بار زندگ  شهیبودن هم انگار نبودن چون هم  یوقت یحت
 . دمیدوش کش

 . دیکاو ینگاه کردم که با نگاهش همه جا رو م اریکام به

 ؟ یگرد یم ی_دنبال کسدمیتعجب پرس  با

 ...افتمیگردم که  یم یز ی زد و جواب داد_دنبال چ یلبخند

 شد و به سمت اونطرف پارک رفت.  بلند

 دختر و پسر رفت و باهاشون حرف زد. پی اک هیرفتنش رو نگاه کردم، به سمت  ری مس یکنجکاو با

سطل آشغال   یرو تو  یبستن فیق  یو ته مونده  دمیپارک کش یچوب یصندل یزده دستم و رو  تعجب
 اونطرف ترم شوت کردم.

زدم و    یکه تو دستش بود خورد، لبخند یتار یباز اومد، چشمم به گ  شیبا ن  اری کام قهیچند دق بعد
 اومد کنارم نشست. 

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ی بشناستت چ یکیاگه  ؟یشد  ری_باز تو جوگ 

 گفت:  یال یخ  یپاش گذاشت و با ب  یو رو تاریگ

 سرکار خانم؟ تهی_مگه جنا

گوش   تاریگ یها میبرخورد دستش با س یدادم و به صدا هیتک یانداختم و به صندل  نیو پا سرم
 سپردم... 

 اطراف نشستن:  یها یصندل  یها رو یو بعض  ستادنیمی از رهگذر ها وا یبعض

 س یخ ی با چشما یروبروم   باز
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 ست ین شهی نگاهت مثل هم  طرز

 یآروم بش رمی گ یم دستاتو

 یآرامش لیتو دل نکهیا با

 با خودت  نجاینکن عشقم ا  خلوت

 تنها با خودت  یهستمو موند من

 م یالتو چه ح یدونست یم یکاشک 

 میمن که دست خال  یجنگ  یم یبا ک  تو

 نهیدرد قلب من ا لی دل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیب یم

 نه یب  یم شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه

 هستم به من بگو تموم درداتو  من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو  پاک

 تو؟!  ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه

 شه عاشقم   یدلم عوض نم حرف

 عاشقم... شهیمن هم نهیهم  کارم

 پر از احساسش دوختم. یهم قفل شده بودن به لب ها و چشم ها یاز انگشت هام که تو نگاه

 و به سرعت چشم ازش گرفتم.  ختی در درونم فرو ر یز یچ

 نره غمت غم ما دوتاست  ادتی

 که دست ما دوتا جداست  نیهم اشتباست
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 حالت بده؟ ینجور یشد که ا یچ

 به ما زمونه پشت پا زده   بازم

 دونم بازم تو واسم بگو یم من

 شده از اشک تو لباسم بگو   سیخ

 نهیدرد قلب من ا لی دل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیب یم

 نه یبی م شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه

 هستم به من بگو تموم درداتو  من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو  پاک

 تو...؟   ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه

 تر شد و دست هام مشت شدن  دیلحن صداش بود تپش قلبم شد یکه تو یاحساس از

 *** 

 : دم یاز فکر دراومدم و پرس اریکام  یصدا با

 ؟ یگفت  یز ی_چ

 ؟یخوا  ینم  یز ی_گفتم چ

 کون دادملبخند سر ت با

 ؟یو پس داد  تاری_نه ممنون؛ گ

 گفت:  دویخند

 ؟ یخوا یتو امضا نم   ی_آره؛ راست
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 سوق دادم و گفتم:  شیعسل یبه سمت چشم ها طونشی خوش فرم و لبخند ش  یرو از لب ها نگاهم

 کار؟ یخوام چ  ی_خودت و دارم امضات و م

 بحث و عوض کرد و گفت:  انهی ناش یل یو خ دیموهاش کش نیب یروش و برگردوند و دست ناگهان

 انیزنگ زدم تا بچه ها هم ب ی_راست

 ! یکرد ی_کار خوب 

 . میخونواده و همکار م،یستیهم خون ن  نکهیا رغمی _بالخره عل

 گفتم: یز ی تکون دادم و با لحن سوال برانگ یسر 

 م ی_خدا کنه بمون 

 سابق خودم دوست داشتم. ی دهیاز خونواده از هم پاش شتریب  یل یخونواده رو خ نیا

 شدن  کیبزنه که کم کم بچه ها بهمون نزد یحرف  خواست

 . میبا هم بود یگروه یها ت ی مامور یگروهمون که برا یاصل  یبچه ها 

 بودم. دهیشد ند یم یهاشون رو چند ماه یبعض 

 و مهراب...  ایسودا، لع ن،یآرت  تا،ی آناه ن، ینازن ان،یاسما، آراد، سارا، شا ار،یکام 

 شناختم.   یم یرو از بدو ورودم و تو مقر اصل  همشون

 جام بلند شدم.  از

 با لبخند بغلم کرد ای کار لع اول

 انداختنات تنگ شده بود. کهیفحش ها و ت  یدلم برا  زم؟ی عز ی_خوب 

 کردم و گفتم:  یا یساختگ اخم

 به فحش هام؟  یداد ری خوب گ  اتیهمه خصوص  نیا نی_دست شما درد نکنه! از ب
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  تیاون مامور یبابت انتخاب نگار تو ،یبرخورد گرم   چیهم بدون ه انیدست دادم و شا نیآرت با
 سرزشم کرد.  یحساب 

 *** 

 سودا نگاه کردم که به شدت سرگرم حرف زدن بود آروم اما با حرص گفتم:  به

 ... ری نا تمومت بگ ی حرف ها نینفس هم ب هی یخوا  یم زمی _عز

 بهش رفت و گفت:  یا هم چشم غره آراد

 نشد؟  دهی_فکت سا

 زد و گفت:  یلبخند

 _نه؛ تازه گرم شدم... 

 هم رو به من گفت:  بعد

 !  ایرو ی_راست

 _ها؟

امکان نداره آران من  نیشده بود که نه ا زونی شتر آو نیدماغش ع ،یدید  یرو م  افشی ق دی_ با
 لبخندمکش مرگما زدم و  تو افق محو شدم. هیکنه منم  ینم  انتیبه من خ ست؛یجاسوس ن 

 .دنیاسما و سارا خند شی لحن بامزه و لودگ از

 .انی من نتونستن کش ب یلب ها اما

 نگاهش کردم و گفتم:  ی کردم اخمم رو پنهان کنم، خنث یبرعکس سع  

 ده؟ یحال م  انت ی _انقدر دروغ و خ

 چهرش کمرنگ تر شد.  طنتی محو شد و ش یلبخندش کم  

 باال انداخت  یو قورت داد و شونه اآب دهنش ر 
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 حقش بود؛  یمن که دوسش نداشتم؛ در ثان  الیخ  ی_ب

 کرد یجمع م   رویدولت و مردم ن  هیو عل  دیدزد یمارو م  یتاجر ها یبود که کاالها یاون کس 

 نشون داد  یمتفکر سر  سارا

 کرده بود؟  کاری_استداللت تو طحالت! تو رو چ 

 اخم کرد و با حرص گفت:  سودا

 انگار بد کردم! نیگ یم ی جور  هی دونم؛ی_اه چم

دشمنان کشور   هیرو عل   یبزرگ تی انجام داده بود و مامور یشناس کار درست فهی مامور وظ  هیعنوان  به
 وطن دوست بود.   سیپل هی یخدمت برا نیبهتر نیو مردم انجام داده بود و ا

کارمون رو درست   یاکار ی. کاش بشه بدون رستیروش ن  نیبهتر  انتی و خ ی کار  بیدروغ و فر اما
 . میانجام بد

 موند.  شمونی من و سارا و اسما رو رسوند خونه و شب رو هم پ اری تا از بچه ها با آراد رفتن و کام چند

 *** 

 ... نیو با مخ رفتم تو زم  لهیانبوه لباس و وس یال دیچی پ پام

 از نهادم خارج شد!  آه

 ! واریشد، انقدر که خوردم تو در و د سیهنم سرومدت د نیا تو

 شدم.   یدست و پا چلفت  دایجد

 کردم سمت لباس ها و با حرص گفتم:  رو

 رسه  یبهتون م یشم، چ جیافل  نی_االن من بخورم زم

 ن؟ یانقدر تو دست و پائ  که

 خودم تکون دادم  یبه تاسف برا یسر 
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 کرده بود. هیآپارتمان بودم که آراد برام کرا کیگروه جدا کرده بودم و االن ساکن  ی هیرو از بق خونم

 اندکم رو مرتب نکرده بودم و خونه نامرتب بود.   یها لهیهنوز وس 

کردم و اون بخاطر وسواسش هم که شده  یم  یبا سارا زندگ شهیبه کار خونه نداشتم چون هم  عادت
 داد. یم و سروسامون امی و شلختگ ایخراب کار

 سمتش و برداشتمش  دمیدوئ میزنگ گوش یصدا دنیشن  با

 _الو

 _خانوم سعادت؟ 

 ه؟ یک سعادت

 ! انصبمیگرد شد، من آر  چشمام

 بهم داده بودن، صدام رو صاف کردم و گفتم:  دمیجد  تی مامور یکه برا یاسم مستعار  یادآور ی با

 ! د ی_خودم هستم بفرمائ

 هستم  یعلو رمی گ یسپهر تماس م  انی_از شرکت آر

 ن؟ی داشت ی_اها بله؛ کار 

 شد.  لی _بله مراحل استخدام شما تکم

 دیاریب فیفردا راس ساعت هشت صبح تشر  د،یبه کار هست لیهنوز هم ما اگه

 نکشم غی ج ادمی ز جانی رو حفط کردم که از ذوق و ترس و ه آرامشم

 رسمی خوب پس من فردا صبح خدمت م اری_بس

 _سپاس 

 دوازدهم  اشتاددی
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28 july 

8:18 a.m 

 سعادت شد.  کایرائ یبرا یشروع  ست،ین ادمیرو    مشیروز که تا اون

 من بود. ی هیبا روح زیکه کامال در ست د،یآدم جد هیاز  دینقش جد هی

 بود، که نداشت...! یشباهتش باهام خانواده ا وجه

 بود که با خالف مرده بودند  نیتفاوتش در ا 

 شد.  یم کیخالفکار بزرگ تر نزد هیبه  د یخالفکار بود که با کی سعادت دختر  کای رائ

کرد و به تاوان   یرو جذب م تیهدا نیرامت  دیدختر بلوند که لوند و پر از عشوه و دروغ بود، با اون
 کرد. یم رانیگناهانش و

 ...هیک نیدونستم رامت یمن نم اما

 هم شد. ای و تان ای رو ریبود که درگ دهیسعادت د کای از رائ یدونم اون مرد واقعا چ ینمهم  هنوز

 عاشق بد بود!  هی اون

 سعادت...   کای به رائ میبرگرد خب

 (  کای) رائ

 کاناپه نشستم.  یگذاشتم و رو ز یم یرو رو  یقر گوش با

 شرکت هستم رفتار و طرز صحبتم رو اصالح کنم  یبه بعد که تو نیاز ا دیبا

هم رو اعصاب و   یاگه سالم هم بکنم چند تا ناسزا توش هست؛ کنترل  یجاست که من حت نیا مشکل
 حرف ها و حرکاتم ندارم.

 چند ماه فقط آداب حرف زدن و خانم  نایستیکر استاد

 داد.   ادمیرو  بودن
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خند، بلند حرف نزن، قوز نکن، صاف راه برو، تاالب نخور  و باحوصله رفتار کن، بلند ن نیباش مت باادب
 ... گهید  یآموزش ها یل یو خ

 هام رو درست انجام بدم .    تی بتونم زنده بمونم و مامور تا

 د یچرخ یتو مغزم م شهیهاش هم حرف

 اومدم  یم رونیکه بهم داده بود زنده و موفق ب ییها با آموزش ها تیهمه مامور یتو 

 بود.  دهیهنوز وقت مردنم نرس چون

 مردم رو زنده کنم... یبتونم آرزوها دیموندم تا شا یزنده م دیبا

 کنم یزنده بودن، زندگ یبتونم بجا تا

 *** 

مو سرم   یمشک یمقنعه  دم؛ی رو با شلواره همرنگش پوش  میو تنگ به رنگ سرمه ا  یرسم یمانتو
 کردم 

 رو انجام دادم.  تمیمامور نیا دیجد میگر و

 گرفتم. یروشنم رو گذاشتم ابروهام رو نازک و هشت یلنز آب  

 صورتم رو عوض کردم. یکم میکه الزم بود رو گذاشتم و با گر ییها خال

 سه روزه و ضد آب! میگر هی

 رو برداشتم.  چمیسوئ

 هفت صبح بود. ساعت

 وجدان!  یرفتم، خدمت جناب مهندس دزد، ب  یشدم و م  یصبح بلند م  میو نساعت پنج  دیهر روز با 

 ...دایبود اون سرش ناپ  یا یعوض

 کرد.   یداد. از نوک پا تا فرق سرم رو موشکافانه برانداز م یم ری گ زیهمه چ به
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 .ادی که اصال ازم خوشش نم دمیخوب فهم  یلیمدت خ  نیا تو

 ها هنوز بهم اعتماد نکرده بود. نیا یاز همه  بدتر

 .  ییزنگ به استاد بزنم واسه راهنما هی دیبا 

 نداده بودم.  یگونه گزارش به درد بخور  چیه هنوز

 گشتم   یها م  یمخف  نی دنبال اتاق کنترل دورب فعال

 هم استخدام بود. نی نازن

  یت مردم رو تا حدبه دس دنشیرس یکه جلو دادیم ی مضر، گزارش  یباز اون با گزارش نوع داروها 
 گرفت  یم

 ؟ ی من چ یول

 دادم.   یدوست دختراش رو م ستیل دیتهش با ته

 وجوده!   ی انقدر هرزه و ب کل یقد و ه نیکشه، با ا یخجالت نم   مردک

با جون مردم و هم وطن هاش   یراحت نیتو قلبش بود به ا یمروت  ایرحم  نی چند اگه کوچک تر هر
 کرد.  ینم  یباز 

 داشت.  یداروساز  یو چهار سالش بود و دکتر ها  یس ت؛یهدا نیرامت

 و به ظاهر کار درست! یحدودا دو متر بود؛ ورزشکار  قدش

 جذاب بود؛ اما باطنش نه!  ظاهرش

 کرد.  داشیشد تو شرکت پ ینم  میساعت نه و ن بعد

 دنبالش گشت.   یبدنساز   یباشگاه ها یتو دیبا 

  ه،یمنه دست و پا چلفت یشدن، برا  یآدم  نیچن یبودو منش یحساس و مالحظه کار   ق،یدق اریبس آدم
 بود.  یته بدبخت ال،ی خ یب  ،یحوصله  یب
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 بتونم توجهش رو جلب کنم...  دیکردم شا فکر

جز  یا گهید یدادم از روش ها  حی بدکاره*" و دختر طلبش، اما بعدش ترج ی هیبه روح  هیبا تک البته
 رو انجام بدم.  تمیدروغ و کثافت مامور

 بهش دوختم...  ورینگاهم رو از مانت نای مل یصدا با

 کامال جلف و نامناسب اومده بود. پی ت کی طبق معمول با  

 ! ومدنیشرکت، کارمند ها نم ومدیم نیکه ا انقدر

 اخم بهم انداخت... یبا چاشن یز ی آم ری تحق نگاه

 خورد.   یو دعوامون رو م شی و ماه پ د یهنوز هم حرص حرف ها احتماال

 مهندس داخل هستن؟ ی_آقا

 حوصله گفتم:  یب

 _بله، بزار اطالع بدم 

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

 ...میحرف ها رو با هم ندار  نیا نی_من و رامت

 !ییتو ره،ی اجازه بگ دیره تو با یم  یکه وقت یاون

 جوابم نموند و راه افتاد سمت اتاق  منتظر

 لب گفتم:  رهی رفتنش، ز رهیبه مس  رهیزدم و خ  یپوزخند

 جونت رو!   نیکنم بعد رامت  یم  سیاول تورو سرو 

 زدم.  میشونیبه پ یرو به حالت ضربه ا خودکار

 ...ستیکدوم ازاتاق ها ن چیتو ه 
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مونه اتاق   ی ر حد کوتاه و آشکارا، م اونم د ره؛ی نم یسرکش  ایکدوم مگر در صورت جلسه  چیچون به ه 
 تونم برم تو   ینم  یبهانه ا چی من به ه یخودش ول

 کنه.  یهم خودش هست؛ نباشه هم در رو قفل م شهیهم

 رو ندارم.   دکشی دیهم کل یمن منش  یحت و

 ورود به اتاقش بکنم یبرا  یحساب یز ی برنامه ر هی دیبا

 رو برداشتم یگوش  دمیتلفن از جام پر یصدا از

 !اریب  ینی ری_خانم سعادت شراب و ش

 لب گفتم:  رهی و ز  دمیکش یپوف

 _چشم! 

 دم یرو سره جاش کوب یگوش

 وز؟ یپف  تمیمگه من آبدارچ 

 *** 

 لب غر زدم:   ری رو برداشتم و به سمت اتاقش راه افتادم و ز ین یحرص س با

 جامعه! ی انگل ها ن؛یکه حناق شه تو گلوتون، جفتتون به درک واصل ش  یا

با جون مردم   یزندگ یچهل بار اعدامت کن،ن تا بفهم  ای یکه س ارم ی ازت به دست ب یمدرک چنان
 .  ستی ن یار ی که در م یبا پول حروم  اسیو ارزشش قابل ق  ستین  یشوخ

 زدم و رفتم تو... در

 ... نشینشسته بود رو س یتاب بند هیافتاد، که با  نایبدو ورود، چشمم به مل در

 صحنه نگاه ازشون گرفتم.   نیهم دنید با

 !  ستیاصال حضور من به پشم شون هم ن ،یز ینه چ ،ینه خجالت  ادیخوشم م 
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 بهم انداخت و از نظر گذروندم.  ینگاه میازش جدا شد، ن نی... رامتزی رو گذاشتم روم   ینیس 

 انداختم.  نیگرفتم و معذب سرم و پا ش یاز بدن عضله ا گاهن

 بودن.  نی سنگ یبی هاش به طرز عج نگاه

 به در اشاره کرد.  د،ی چند قرن طول کش یمن به اندازه   یکوتاه که برا ی هیچند ثان بعد

 به سرم زد و لبام به لبخند از هم باز  شدن یفکر   ناگهان

 براتون؟   زمی _بر

 رو جدا کرد و خمار گفت:   نایمل 

 !یهست یخوب  یساق  نمیبب زی _بر

همراهم بود، درآوردم   شهیرو که هم یپودر خواب آور  اطی با احت یلی رو ازشون برگردوندم  و خ  روم
 ها.  وانیتو جفت ل ختمیر

 نداشت.  نی اتاق دورب خوشبختانه

از کار   یا یر یک تصوخواست مدر   ینم نطوریخواستن و هم یها که ضبط شدن نم  یکثافت کار  نیا 
 .فتهی ب  یده وجود داشته باشه و دست کس یکه تو اتاقش انجام م ییها

 ها کردم.   ین یریهارو گذاشتم جلوشون و شروع به جمع کردن ش  مشروب

 بود.  نیزم یآدم رو  نی تر قهیسل بد

  ینی ریرو با ش یکوفت نیکه ا هیو مشروب؛ مگه معدش از چ  ینی ریهم از ش نی عجوزه و ا نایاز مل اون
 خوره!  یم

 برگشتم سمتشون جفتشون افتاده بودن.  اطیو احت  جانی ه با

 زدم.  دیرو د  کشی سرتاسر اتاق ش شون؛یهوش یمطمئن شدن از ب  بعد

 .ادین  یکس  ارمیوجود داشته باشه، اگه شانس ب  یدر مخف  هی دیاتاق با  یها واریرفتم طرف د 
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 بده. کیو کش سهیمن وا یدم در جا ادیزنگ زدم و گفتم ب نینازن  به

 شدم. یم دیناام شتریب دی کش  یها دست م وارید  یرو  شتریچقدر ب  هر

 ... اه... نکنه اشتباه کرده باشم؟! ستین

 دادم و نشستم روش...  هیتک  واریکنار د یخال یقهوه ا زیدستم رو به م یدیناام با

و کنار زدم، دستم و  زی و م سادمیصاف ا زهیر یپشتش که حس کردم االن م  واریرو دادم به د  میتک
 ی رو

 دنبال سرش گشتم...  اطیزدم و با احت  یپشتش لبخند  یفشار دادم، با احساس نرم یوار ید کاغذ

 *** 

 _خب؟ 

 خب؟  ی_چ

 نگاهش رو بهم دوخت و گفت:  کالفه

 م؟ی شد که گزارش کن دتی عا یز یو دردسر چ  سکیز اون همه ر_  بعد ا

 . دمیاسناد و فهم یها و جا  نی _مکان دورب

 که بشه به عنوان مدرک ازش استفاده کرد؛ نه جاش رو! میها بد نیدورب  لمی_ما قراره مدارک رو با ف 

 . ستیتو ن یبه زر زدن ها  یاز یدونستم، من کارم رو بلدم، ن یهم م یگفت ی_نم

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 شده؟   یچ دنی_نفهم

کرد و رفت، خودش هم به  یسرش درد م ناینداره، مل  ی_نه فقط منگ بودن قرصش عوارض جانب
 خاطر رفت.   نیهم

 . ادی نم شی پ یمشکل  نیهم یبود برا ادیخوابشون هم به ظاهر خوردن ز  علت
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 توه یبه عهده  یکاراصل   م؛یکن  فیو تعر مینی_بب 

گفت حداقل تا دو هفته  یفی . سردار شریتو بسوزم. بهتره زود تر کارو تموم کن  یخوام به پا ینم منم
 یوقت دار  گهید ی

 و گفتم:  دمیآدامسم رو جوئ الیخ  یب

 حاال شرتو کم کن.  دم،یخب فهم  لهی_خ

 رفت باال... نیکه ماش  دیشد و درو چنان کوب ادهیحرص پ  با

 ! یآمازون  یوحش 

 . رمی و شنود و اسلحه از آراد بگ  ابیچند تا رد دیبا

 *** 

 کنم.  دایرو چرخوندم تا اسما رو پ نگاهم

 کرد.    یساعتش رو نگاه م ی که حرص دمشید وارید یگوشه  دن،یسرک کش یکم بعد

 ! قستیو شش دق یدنبالم؛ االن نه و س اینه ب گفت

 .واریبه د  دیبوق کشدار زدم که چسب  هیکنارش  دمیرس

 اومد و سوار شد.  نیحرص به سمته ماش  با

 محکم زد پس کلم دونهیعقب و  یرو پرت کرد صندل فشیک

 رو اعصابم راه نرو!   ای_رو

 گفتم:  منگ

 نگفتم.  یز ی_من که چ

 گفت:  تی و عصبان ی توجه بهم با کالفگ یب
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 اسکل! یاون دانشجوها ش یشد پ تی لی_مخم ت

 ه؟یسردستشون ک یدی_فهم

 شدکار؟  نمی_آره! ا

 کردم و گفتم:  یاخم

 ! ؟یو با اون دراکوال سروکله بزن یجا من باش  ی_ نکنه دوس دار 

 به جلو شدم  رهی جوابش نموندم و با اخم خ منتظر

و سخت بود و حس   یطوالن ی ها تی بود. از اون مامور ختهیاعصابم رو بدجور بهم ر تیمامور نیا
 هش داشتم. ب یبد

 فرمون فشار دادم. یهام رو رو دست

 بخوابه... یز یچ  ای  یگند زدن به کس ایتونست با شکستن   یحرصم فقط م اما

 بود. سادهیوا  یو مامان گولیپسره ژ هی ابونی اون سره خ 

 ۰۹۲۲گن بزن... یم یاز اونا که سالمشون کن  

 شعله ور شد.  تمیعصبان دنشید با

 مسخرش برام عذاب آور بود...  ی افهی و ق پیت دنید 

 کنم؟! یوجود دارم جون م  یابله ب نیبخاطر آرامش امثال ا من

 و کنارش نگه داشتم. نیماش

 بهش زدم یاسما با تعجب نگاهم کرد چشمک  

 .اد یکردم که جلو ب اشاره

 شد کمی زد و نزد یلبخند
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 و با لبخند گفتم:  ن یپائ دمیروکش شهیش

 چند؟  ی_خواهر شب 

 .  میش یحساب کن مشتر  ارزون

 خنده ش رو گرفته بود   یبه اسماکردم که به زور جلو یاشاره ا و

 ؟ یر یگ ی ابروهات رو کجا م ی_عجب خانوم برازنده ا 

 داد. یو اخم نگاهمون کرد و سرخورده فحش بد باحرص

 کردم.  یآهنگ رو پل  ن یانگشتم رو آوردم باال و اول یو مجلس  کیش

 گفتم:  زیآم  دیزد، تهد یبه اسما که از خنده هندل م رو

 کنم تو سرش  ی_زر زر اضافه موقوف؛ دستت بهش بخوره خوردش م

 رفت و گفت:  یغره ا چشم

 بودم.  ی_ حاال من به همون داشبرد هم راض

 تو حرف هات باشه. دیهم با یلطافت هی  ،ینه انگار دختر  انگار

 .ید یممد کله پز فحش م نیع

   دمیاعصابش خط بندازه جوئ یکه رو ییبا سروصدا و آدامسم

 م؟ یریبگ یخوا یکه هست! مگه م نهی_هم

لطافتش از تو   رمی گ یرو م ابونیتو خ  یهمون پسر دختر نمائه   رمیرو بگ ی_من اگه بخوام کس 
 .  شترهیب

 کردم. ادتریآهنگ رو ز یرو ندادم و صدا  جوابش

 ...نمیهم من
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جز    ست،یاز دختر بودن بلد ن  یچی دختر بداخالق و اهل دعوا که ه نیهم ؛یدختر بد و رو مخ نیهم
 کردنش!  یاداش... جز ادعاش... جز نقش باز 

خودمم، خودم و دوست   کهی انتظار دوست داشتن رو داشته باشم، در حال ی تونم از کس  یم  چطور
 ندارم؟!

 سمت آپارتمانم روندم کردم و به ادهی پ ییخوابگاه دانشجو یرو جلو اسما

درآوردم و تو قفل چرخوندم، درو با پا هل دادم  فمیرو از تو ک  دیها رو با پا و دندون گرفتم و کل دیخر
 پرت کردم وسط سالن.  یرو همون طور  دیخر یها سهیتا باز شه هجوم بردم تو و ک

 روش... و خودم و انداختم   دمیکاناپه کش ن یخستم رو به سمت اول  یحوصله قدم ها یب

 مانتوم رو باز کردم.  ییباال   یطرف و دکمه ها ه یرو پرت کردم  مقنعم

 نگاهم سر تا سر خونه رو از نظر گذروندم.  با

زدن هاش رو در بر    غینگاه کردنا و ج  لمیسارا و سر و صداها و ف یعطر غذاها یکه بو یخونه ا به
 بود.  زیسکوت برام غم انگ نیعادت کرده بودم و ا رهیبگ

 تاک ساعت بود.   کینفس هام ت  یصدا  ومدیکه م ییصدا  تنها

چون تک تک سلول  ومدیجمع؛ اما از سکوت خونه بدم م  یتو یهم عادت کرده بودم، حت ییتنها به
خونم رو    نیانداخت و ترشح سروتون  یمغزم رو به کار م کیمب یکرد، ل  یم ک یرو تحر میعصب یها

 داد.  یکاهش م

 و گذشتم خاک کرده بودم.  تیفکر کنم که همراه هو ییها  ز یکرد به چ یم وادارم

 .یلذت ببر  تیاز تنها  یر ی بگ ادی دیبا ،یباش یقو یخوا ی_اگه م

 بغضم و قورت دادم و لب باز کردم  یو نگاه تارم رو بهش دوختم؛ به سخت  دمیکش یق یعم  نفس

 کنه... یم ری وقت ها تو گلوم گ یعادت کردم؛ اما بعض   ییمن به تنها -
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سرم رو روشن کرد_به احساساتت اجازه   یباال یراستش انداخت و چراغ مهتاب  ی پا یچپش رو رو یپا
 کنن.  فتینده ضع

کردن نگاه کردم و   یحرف ها رو وارد مغزم م  نیخوش فرمش که دردناکتر یو به لب ها دمیکش یآه
 نش... درخشا یبعد به چشم ها

 تو؟  یاومد ی_چطور 

تو خونت هم تنها   یحت  چوقتیباشه ه   ادتی دستش چرخوند_ یرو تو یا یدک ی  دیزد و کل یلبخند
 . یستین

 که سازمان بهم داده! یباال انداختم_خونه ا  یزدم و شونه ا  یپوزخند

 همون حالت گفتم: یکاناپه بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، تو یرو از

 ندارم.  یچون اطالعات به درد بخور  ،یاومد یهودیهمه راه و ب نی_به هر حال ا

 عوض کردم و موهام و باز کردم. یو شلوارم رو با لباس راحت تر  مانتو

 نبود. که روش نشسته بود نگاه کردم، اما  یاتاق خارج شدم، به کاناپه ا از

 نه! ای تونم فرشته بدونمش  یروح بود؛ مطمئن نبودم که م مثل

 ؟ ی_شام خورد

 چشم از کاناپه گرفتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم ومد،یآشپزخونه م یصداش که از تو با

 _آره؛ گشنه پلو باخورش زهرمار! 

 !ای_پس دستاتو بشور و ب 

 *** 

 سپهر چه خبر؟  انیآر یتو تتی_ ازمامور

 تو گلوم و به سرفه افتادم... دیحرفش، لقمه پر  نین اگفت با
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 دم؛ یآب و الجرعه سر کش  وانیبردم سمت ل دست

 گفت:  میآشکار در لحنه طوفان یحرص  با

 شد!  سیدهنم سرو ؛یشما خال ی_جا

 شد گفت:   یکه بلند م  یمتفکرانه در حال ینگاه با

 اتاق مطالعه! ای ب ی_غذاتو که خورد

 خودش زودتر بلند شد و رفت. و

 شدم. مونیپش ادیازش خواستم ب نکهیشدم... از ا رهی بشقاب غذا خ به

 داد. یهاش واقعا ذهنم رو شست و شو م حرف

باتالق   ی لهیکردم چشم هاش مثل دو تا ت  یکرد اما االن حس م یزده و مسخم م  جانیه لیاوا
 کنن.  یمانندن که با حرکت لباش، غرقم م

که باهاشون در ارتباط بودم، اون فکر   ییکسا ی هیاز خواهرم و بق شتریب  یلیشناخت؛ خ یمن و م اون
 یپناه تو یتنها و ب  یبود که وقت نیهم یبرا دیجاسوس ماهر بشم؛ شا هی تونم   یکرد من م یم
 دستم رو گرفت و به سازمان آورد.  تهران دنبال کار سرگردون بودم، یابونایخ

 راستم انداختم.  یپا یچپم رو رو یکردن جزء به جزء ماجراها پا فیبعد تعر 

 اضافه کردم  دم،یرو که د نگاهش

 گهید نی_هم

 گفت:  یمتفکرانه سرش رو تکون داد و با لحن مرموز  نایستیکر

 نداره یکه کار  نی_خب ا

 با تعجب به دهنش چشم دوختم... 

 ها هم نبود یراحت  نیواقعا به ا تی مامور نیا انجام
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 زدم و گفتم:   یپوزخند

 تو!  ایب م،یحرفارو ندار نی_من و تو که ا؟یاز حد رو من حساب کرد شی ب یکن ی_استاد جان فکر نم 

 داخل شدم و در و بستم یتند

 . امیفردا م ی_اگه خسته ا

 اومد... نیاز تخت پا  و دی به موهاش کش یدست

 در رفتن. امی تموم خستگ دمتی_د

 و نشستم. دمیکنار تختش رو کش  یو باز کردم و رفتم جلو، صندل  شمین

 رو به سرتاپام دوخت...  شیو نگاه عسل  دیرو به سمتم کش  خودش

 کرده؟  کارایسال چ کی نیا ی_خب؛ خانوم جاسوس ما تو

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 !ی_زندگ 

 گفت:  شیشگیچشم ازم برداره، با همون لبخند هم نکهیا بدون

 بد گذشته!  یعنی نی_ا

 کردم  نیباال پا سرمو

 ! یاال زندگ هیزیهر چ هیشب  یزندگ نی_اوهوم، ا

 م؟ یفرار کن یخوا ی_م

 باال آوردم و نگاهم تو چشماش گره خورد... سرمو

 ک یستریو ه یطوالن یخنده  هی  دم؛یبلند خند یصدا با

 ؟ید یم ی_من و فرار 
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 زد  یمحو لبخند

 _آره. 

 دونم.  ی_م

 _هوم؟

 و گفتم  دمیرو وسعت بخش لبخندم

 . یکارو بکن نیکه ا یهست وونهیدونم انقدر د ی_م

 زد و گفت:   یطونی ش چشمک

 گم. یمن نه نم یبخوا  ی_تو هر چ

 گفتم:  یانداختم و به آهستگ نیو پا سرم

 دونم...! ی_م

 نده  لمیو تحو نینگاه غمگ نیا چوقتیه گهید یدون  ی_اگه واقعا م

 گفتم:  یمهربونش کردم و با لحن بشاش تر  ینثاره چشم ها یلبخنده کمرنگ  

 من و بده  یایدونم؛ حاال سوغات  ی_م

 اتاق کرد کرد  یگوشه  کیبه ساک کوچ  یاشاره ا 

 دم یواست خر نارویجلو چشمم اومد تا ا شمی _هفت جده پس و پ

 بهشون کردم   ینگاه باذوق

 تو  ی_عشق من

 _ها؟

 به ساک کردم  اشاره
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 ! دی_بالخره عشقم رس

 بهم انداخت  یس یپوکر ف نگاهه

 پارچ آب رو گرفت رو سرم.  ک یحرکت آکروبات هی یبعد ط و

 رفت.  ادمی دنینفس کش هیچند ثان  یبرا 

 زدم  غی خودم اومدم و ج به

 ی کشمت کام ی_م

 زد و گفت:  یلبخند

 . یندار  ازیبه حموم ن گهی_عوضش د

رو   دمیتونستم تهد  یرو جمع کردم، به هر حال که نم سمی خ مهین یلب گفتم و موها رهی ز یشعور یب
 کنم.  یعمل

 ومد؟ین شی که برات پ ی_چه خبر از اونجا؟ مشکل

 بهم زد و گفت:   یچشمک

 مقاومت کردم.  زیچ هیبخاطر  یول  ادیم شی پ شهی_مشکل که هم

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ یچ ی_برا

 تو! یا یچمدون سوغات ی_برا

 نثارش کردم.  یا وونهیو د دمیخند

 ؟ یتی_االن تو مامور

 حوصله گفتم:  یب
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 شه.  یشم، تازه راهم باز م  شیدونم اگه طرف قبول کنه منش ی_نم

 _چه باز شه و چه باز نشه مراقب خودت باش. 

 _هستم.

 باش!  شتری_ب

 تونم مراقب خودم باشم.  یکون دادم_من محال باز هم سر ت  نیبودم، با ا دهیو د  تشیندرت جد به

 . یمراقبشون باش  یتون یوجود ندارن که نم  یی ها زیچ  ایدن نی_تو ا

 زن انگار قراره من عاشق شم و خودم و به کشتن بدم.  یدار حرف م  یاون و آراد معن دم،یکش یپوف

 تونم احساساتم و کنترل کنم.  ی_من م

 .یتون  ی_زبونت و که نم

 لبم نشست. منظورش از مراقبت زبونم نبود! یحرفش پوزخند رو دنیشن  با

 اومد  نیتازه کرد و از تخت پا   ینفس

 . رونی ب می_ آماده شوبر

 و آب و هواش تنگ شده!  رانیدلم واسه ا 

 توحلقت! رهیم فیکل جدول مندل  ؛یبکش قی نفس عم  هیالمصب  

 و گفتم دمیخند

 دلت!  رهیزده ز  یگرد هیترک وونه؛ی_د

 *** 

 زدم. میبه بستن یپارک، گاز   یروصندل میستنش

 آروم گفتم:  و
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 ... یگم کام ی_م

 _هوم؟

 کردم و گفتم ومدنیاز روبرومون م یپوش کی که به همراهه پسره ش  یبه دختر  یا اشاره

 ها انقدر خوشبخت و خوشحالن؟  نی_چرا ا

 گفت:  یباال انداخت و با لودگ ییابرو

 پوش...  ی_چون تن تاک م

 حرفش   ونیم دمیپر

 _إ کوفت! 

 و گفت:  دیحرص داخل لحنم خند از

 نه؟ یانقدر بدبخت و غمگ ایبگم چرا رو رمیرو بگ قشیبرم  دونم،ی_چم

 دوم  قسمت

 اومده بودن یشلوغ بود؛ انگار همه خونوادگ  پارک

 من کجا بودن؟  یخونواده  پس

به   ییو سارا رو تنها سخت خودم یتنها بودم و بار زندگ  شهیبودن هم انگار نبودن چون هم  یوقت یحت
 . دمیدوش کش

 . دیکاو ینگاه کردم که با نگاهش همه جا رو م اریکام به

 ؟ یگرد یم ی_دنبال کسدمیتعجب پرس  با

 ...افتمیگردم که  یم یز ی زد و جواب داد_دنبال چ یلبخند

 شد و به سمت اونطرف پارک رفت.  بلند



 ق تکار عاشخیان

97 
 

 دختر و پسر رفت و باهاشون حرف زد. پی اک هیرفتنش رو نگاه کردم، به سمت  ری مس یکنجکاو با

سطل آشغال   یرو تو  یبستن فیق  یو ته مونده  دمیپارک کش یچوب یصندل یزده دستم و رو  تعجب
 اونطرف ترم شوت کردم.

و   زدم  یکه تو دستش بود خورد، لبخند یتار یباز اومد، چشمم به گ  شیبا ن  اری کام قهیچند دق بعد
 اومد کنارم نشست. 

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ی بشناستت چ یکیاگه  ؟یشد  ری_باز تو جوگ 

 گفت:  یال یخ  یپاش گذاشت و با ب  یو رو تاریگ

 سرکار خانم؟ تهی_مگه جنا

گوش   تاریگ یها میبرخورد دستش با س یدادم و به صدا هیتک یانداختم و به صندل  نیو پا سرم
 سپردم... 

 اطراف نشستن:  یها یصندل  یها رو یو بعض  ستادنیمی از رهگذر ها وا یبعض

 س یخ ی با چشما یروبروم   باز

 ست ین شهی نگاهت مثل هم  طرز

 یآروم بش رمی گ یم دستاتو

 یآرامش لیتو دل نکهیا با

 با خودت  نجاینکن عشقم ا  خلوت

 تنها با خودت  یهستمو موند من

 م یتو چه حال یدونست یم یکاشک 

 میمن که دست خال  یجنگ  یم یبا ک  تو
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 نهیدرد قلب من ا لی دل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیب یم

 نه یب  یم شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه

 هستم به من بگو تموم درداتو  من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو  پاک

 تو؟!  ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه

 شه عاشقم   یدلم عوض نم حرف

 عاشقم... شهیهممن  نهیهم  کارم

 پر از احساسش دوختم. یهم قفل شده بودن به لب ها و چشم ها یاز انگشت هام که تو نگاه

 و به سرعت چشم ازش گرفتم.  ختی در درونم فرو ر یز یچ

 نره غمت غم ما دوتاست  ادتی

 که دست ما دوتا جداست  نیهم اشتباست

 حالت بده؟ ینجور یشد که ا یچ

 به ما زمونه پشت پا زده   بازم

 دونم بازم تو واسم بگو یم من

 شده از اشک تو لباسم بگو   سیخ

 نهیدرد قلب من ا لی دل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیب یم

 نه یبی م شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه
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 هستم به من بگو تموم درداتو  من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو  پاک

 تو...؟   ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه

 تر شد و دست هام مشت شدن  دیلحن صداش بود تپش قلبم شد یکه تو یاحساس از

 *** 

 : دم یاز فکر دراومدم و پرس اریکام  یصدا با

 ؟ یگفت  یز ی_چ

 ؟یخوا  ینم  یز ی_گفتم چ

 لبخند سر تکون دادم با

 ؟یو پس داد  تاری_نه ممنون؛ گ

 گفت:  دویخند

 ؟ یخوا یتو امضا نم   ی_آره؛ راست

 سوق دادم و گفتم:  شیعسل یبه سمت چشم ها طونشی خوش فرم و لبخند ش  یرو از لب ها نگاهم

 کار؟ یخوام چ  ی_خودت و دارم امضات و م

 رد و گفت: بحث و عوض ک  انهی ناش یل یو خ دیموهاش کش نیب یروش و برگردوند و دست ناگهان

 انیزنگ زدم تا بچه ها هم ب ی_راست

 ! یکرد ی_کار خوب 

 . میخونواده و همکار م،یستیهم خون ن  نکهیا رغمی _بالخره عل

 گفتم: یز ی تکون دادم و با لحن سوال برانگ یسر 
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 م ی_خدا کنه بمون 

 سابق خودم دوست داشتم. ی دهیاز خونواده از هم پاش شتریب  یل یخونواده رو خ نیا

 شدن  کیبزنه که کم کم بچه ها بهمون نزد یحرف  خواست

 . میبا هم بود یگروه یها ت ی مامور یگروهمون که برا یاصل  یبچه ها 

 بودم. دهیشد ند یم یهاشون رو چند ماه یبعض 

 و مهراب...  ایسودا، لع ن،یآرت  تا،ی آناه ن، ینازن ان،یاسما، آراد، سارا، شا ار،یکام 

 شناختم.   یم یرو از بدو ورودم و تو مقر اصل  شونهم

 جام بلند شدم.  از

 با لبخند بغلم کرد ای کار لع اول

 انداختنات تنگ شده بود. کهیفحش ها و ت  یدلم برا  زم؟ی عز ی_خوب 

 کردم و گفتم:  یا یساختگ اخم

 به فحش هام؟  یداد ری خوب گ  اتیهمه خصوص  نیا نی_دست شما درد نکنه! از ب

  تیاون مامور یبابت انتخاب نگار تو ،یبرخورد گرم   چیهم بدون ه انیدست دادم و شا نیآرت با
 سرزشم کرد.  یحساب 

 *** 

 سودا نگاه کردم که به شدت سرگرم حرف زدن بود آروم اما با حرص گفتم:  به

 ... ری نا تمومت بگ ی حرف ها نینفس هم ب هی یخوا  یم زمی _عز

 بهش رفت و گفت:  یا هم چشم غره آراد

 نشد؟  دهی_فکت سا
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 زد و گفت:  یلبخند

 _نه؛ تازه گرم شدم... 

 هم رو به من گفت:  بعد

 !  ایرو ی_راست

 _ها؟

امکان نداره آران من  نیشده بود که نه ا زونی شتر آو نیدماغش ع ،یدید  یرو م  افشی ق دی_ با
 لبخندمکش مرگما زدم و  تو افق محو شدم. هیکنه منم  ینم  انتیبه من خ ست؛یجاسوس ن 

 .دنیاسما و سارا خند شی لحن بامزه و لودگ از

 .انی من نتونستن کش ب یلب ها اما

 نگاهش کردم و گفتم:  ی کردم اخمم رو پنهان کنم، خنث یبرعکس سع  

 ده؟ یحال م  انت ی _انقدر دروغ و خ

 چهرش کمرنگ تر شد.  طنتی محو شد و ش یلبخندش کم  

 باال انداخت  یو قورت داد و شونه اآب دهنش ر 

 حقش بود؛  یمن که دوسش نداشتم؛ در ثان  الیخ  ی_ب

 کرد یجمع م   رویدولت و مردم ن  هیو عل  دیدزد یمارو م  یتاجر ها یبود که کاالها یاون کس 

 نشون داد  یمتفکر سر  سارا

 کرده بود؟  کاری_استداللت تو طحالت! تو رو چ 

 اخم کرد و با حرص گفت:  سودا

 انگار بد کردم! نیگ یم ی جور  هی دونم؛یچم _اه
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دشمنان کشور   هیرو عل   یبزرگ تی انجام داده بود و مامور یشناس کار درست فهی مامور وظ  هیعنوان  به
 وطن دوست بود.   سیپل هی یخدمت برا نیبهتر نیو مردم انجام داده بود و ا

کارمون رو درست   یاکار ی. کاش بشه بدون رستیروش ن  نیبهتر  انتی و خ ی کار  بیدروغ و فر اما
 . میانجام بد

 موند.  شمونی من و سارا و اسما رو رسوند خونه و شب رو هم پ اری تا از بچه ها با آراد رفتن و کام چند

 *** 

 ... نیو با مخ رفتم تو زم  لهیانبوه لباس و وس یال دیچی پ پام

 از نهادم خارج شد!  آه

 ! واریشد، انقدر که خوردم تو در و د سیمدت دهنم سرو نیا تو

 شدم.   یدست و پا چلفت  دایجد

 کردم سمت لباس ها و با حرص گفتم:  رو

 رسه  یبهتون م یشم، چ جیافل  نی_االن من بخورم زم

 ن؟ یانقدر تو دست و پائ  که

 خودم تکون دادم  یبه تاسف برا یسر 

 کرده بود. هیآپارتمان بودم که آراد برام کرا کیگروه جدا کرده بودم و االن ساکن  ی هیرو از بق خونم

 اندکم رو مرتب نکرده بودم و خونه نامرتب بود.   یها لهیهنوز وس 

کردم و اون بخاطر وسواسش هم که شده  یم  یبا سارا زندگ شهیبه کار خونه نداشتم چون هم  عادت
 داد. یم و سروسامون امی و شلختگ ایخراب کار

 سمتش و برداشتمش  دمیدوئ میزنگ گوش یصدا دنیشن  با

 _الو
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 _خانوم سعادت؟ 

 ه؟ یک سعادت

 ! انصبمیگرد شد، من آر  چشمام

 بهم داده بودن، صدام رو صاف کردم و گفتم:  دمیجد  تی مامور یکه برا یاسم مستعار  یادآور ی با

 ! د ی_خودم هستم بفرمائ

 هستم  یعلو رمی گ یسپهر تماس م  انی_از شرکت آر

 ن؟ی داشت ی_اها بله؛ کار 

 شد.  لی _بله مراحل استخدام شما تکم

 دیاریب فیفردا راس ساعت هشت صبح تشر  د،یبه کار هست لیهنوز هم ما اگه

 نکشم غی ج ادمی ز جانی رو حفط کردم که از ذوق و ترس و ه آرامشم

 رسمی خوب پس من فردا صبح خدمت م اری_بس

 _سپاس 

 دوازدهم  اشتاددی

28 july 

8:18 a.m 

 سعادت شد.  کایرائ یبرا یشروع  ست،ین ادمیرو    مشیروز که تا اون

 من بود. ی هیبا روح زیکه کامال در ست د،یآدم جد هیاز  دینقش جد هی

 بود، که نداشت...! یشباهتش باهام خانواده ا وجه

 بود که با خالف مرده بودند  نیتفاوتش در ا 
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 شد.  یم کیخالفکار بزرگ تر نزد هیبه  د یخالفکار بود که با کی سعادت دختر  کای رائ

کرد و به تاوان   یرو جذب م تیهدا نیرامت  دیدختر بلوند که لوند و پر از عشوه و دروغ بود، با اون
 کرد. یم رانیگناهانش و

 ...هیک نیدونستم رامت یمن نم اما

 هم شد. ای و تان ای رو ریبود که درگ دهیسعادت د کای از رائ یدونم اون مرد واقعا چ ینمهم  هنوز

 عاشق بد بود!  هی اون

 سعادت...   کای به رائ میبرگرد خب

 (  کای) رائ

 کاناپه نشستم.  یگذاشتم و رو ز یم یرو رو  یقر گوش با

 شرکت هستم رفتار و طرز صحبتم رو اصالح کنم  یبه بعد که تو نیاز ا دیبا

هم رو اعصاب و   یاگه سالم هم بکنم چند تا ناسزا توش هست؛ کنترل  یجاست که من حت نیا مشکل
 حرف ها و حرکاتم ندارم.

 چند ماه فقط آداب حرف زدن و خانم  نایستیکر استاد

 داد.   ادمیرو  بودن

خند، بلند حرف نزن، قوز نکن، صاف راه برو، تاالب نخور  و باحوصله رفتار کن، بلند ن نیباش مت باادب
 ... گهید  یآموزش ها یل یو خ

 هام رو درست انجام بدم .    تی بتونم زنده بمونم و مامور تا

 د یچرخ یتو مغزم م شهیهاش هم حرف

 اومدم  یم رونیکه بهم داده بود زنده و موفق ب ییها با آموزش ها تیهمه مامور یتو 

 بود.  دهیدنم نرسهنوز وقت مر چون
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 مردم رو زنده کنم... یبتونم آرزوها دیموندم تا شا یزنده م دیبا

 کنم یزنده بودن، زندگ یبتونم بجا تا

 *** 

مو سرم   یمشک یمقنعه  دم؛ی رو با شلواره همرنگش پوش  میو تنگ به رنگ سرمه ا  یرسم یمانتو
 کردم 

 رو انجام دادم.  تمیمامور نیا دیجد میگر و

 گرفتم. یروشنم رو گذاشتم ابروهام رو نازک و هشت یلنز آب  

 صورتم رو عوض کردم. یکم میکه الزم بود رو گذاشتم و با گر ییها خال

 سه روزه و ضد آب! میگر هی

 رو برداشتم.  چمیسوئ

 هفت صبح بود. ساعت

 وجدان!  یرفتم، خدمت جناب مهندس دزد، ب  یشدم و م  یصبح بلند م  میساعت پنج و ن دیهر روز با 

 ...دایبود اون سرش ناپ  یا یعوض

 کرد.   یداد. از نوک پا تا فرق سرم رو موشکافانه برانداز م یم ری گ زیهمه چ به

 .ادی که اصال ازم خوشش نم دمیخوب فهم  یلیمدت خ  نیا تو

 ها هنوز بهم اعتماد نکرده بود. نیا یاز همه  بدتر

 .  ییزنگ به استاد بزنم واسه راهنما هی دیبا 

 نداده بودم.  یگونه گزارش به درد بخور  چیه هنوز

 گشتم   یها م  یمخف  نی دنبال اتاق کنترل دورب فعال
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 هم استخدام بود. نی نازن

  یت مردم رو تا حدبه دس دنشیرس یکه جلو دادیم ی مضر، گزارش  یباز اون با گزارش نوع داروها 
 گرفت  یم

 ؟ ی من چ یول

 دادم.   یدوست دختراش رو م ستیل دیتهش با ته

 وجوده!   ی انقدر هرزه و ب کل یقد و ه نیکشه، با ا یخجالت نم   مردک

با جون مردم و هم وطن هاش   یراحت نیتو قلبش بود به ا یمروت  ایرحم  نی چند اگه کوچک تر هر
 کرد.  ینم  یباز 

 داشت.  یداروساز  یو چهار سالش بود و دکتر ها  یس ت؛یهدا نیرامت

 و به ظاهر کار درست! یحدودا دو متر بود؛ ورزشکار  قدش

 جذاب بود؛ اما باطنش نه!  ظاهرش

 کرد.  داشیشد تو شرکت پ ینم  میساعت نه و ن بعد

 دنبالش گشت.   یبدنساز   یباشگاه ها یتو دیبا 

  ه،یمنه دست و پا چلفت یشدن، برا  یآدم  نیچن یبودو منش یحساس و مالحظه کار   ق،یدق اریبس آدم
 بود.  یته بدبخت ال،ی خ یب  ،یحوصله  یب

 بتونم توجهش رو جلب کنم...  دیکردم شا فکر

جز  یا گهید یدادم از روش ها  حی بدکاره*"و دختر طلبش، اما بعدش ترج ی هیبه روح  هیبا تک البته
 رو انجام بدم.  تمیدروغ و کثافت مامور

 بهش دوختم...  ورینگاهم رو از مانت نای مل یصدا با

 کامال جلف و نامناسب اومده بود. پی ت کی طبق معمول با  
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 ! ومدنیشرکت، کارمند ها نم ومدیم نیکه ا انقدر

 اخم بهم انداخت... یبا چاشن یز ی آم ری تحق نگاه

 خورد.   یو دعوامون رو م شی دو ماه پ  یهنوز هم حرص حرف ها احتماال

 مهندس داخل هستن؟ ی_آقا

 حوصله گفتم:  یب

 _بله، بزار اطالع بدم 

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

 ...میحرف ها رو با هم ندار  نیا نی_من و رامت

 !ییتو ره،ی اجازه بگ دیره تو با یم  یکه وقت یاون

 جوابم نموند و راه افتاد سمت اتاق  منتظر

 لب گفتم:  رهی رفتنش، ز رهیبه مس  رهیزدم و خ  یپوزخند

 جونت رو!   نیکنم بعد رامت  یم  سیاول تورو سرو 

 زدم.  میشونیبه پ یرو به حالت ضربه ا خودکار

 ...ستیکدوم ازاتاق ها ن چیتو ه 

مونه اتاق   ی اونم در حد کوتاه و آشکارا، م  ره؛ی نم یسرکش  ایکدوم مگر در صورت جلسه  چیچون به ه 
 م تو  تونم بر ینم  یبهانه ا چی من به ه یخودش ول

 کنه.  یهم خودش هست؛ نباشه هم در رو قفل م شهیهم

 رو ندارم.   دکشی دیهم کل یمن منش  یحت و

 ورود به اتاقش بکنم یبرا  یحساب یز ی برنامه ر هی دیبا
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 رو برداشتم یگوش  دمیتلفن از جام پر یصدا از

 !اریب  ینی ری_خانم سعادت شراب و ش

 لب گفتم:  رهی و ز  دمیکش یپوف

 _چشم! 

 دم یرو سره جاش کوب یگوش

 وز؟ یپف  تمیمگه من آبدارچ 

 *** 

 لب غر زدم:   ری رو برداشتم و به سمت اتاقش راه افتادم و ز ین یحرص س با

 جامعه! ی انگل ها ن؛یکه حناق شه تو گلوتون، جفتتون به درک واصل ش  یا

با جون مردم   یزندگ یچهل بار اعدامت کن،ن تا بفهم  ای یکه س ارم ی ازت به دست ب یمدرک چنان
 .  ستی ن یار ی که در م یبا پول حروم  اسیو ارزشش قابل ق  ستین  یشوخ

 زدم و رفتم تو... در

 ... نشینشسته بود رو س یتاب بند هیافتاد، که با  نایبدو ورود، چشمم به مل در

 صحنه نگاه ازشون گرفتم.   نیهم دنید با

 !  ستیاصال حضور من به پشم شون هم ن ،یز ینه چ ،ینه خجالت  ادیخوشم م 

 بهم انداخت و از نظر گذروندم.  ینگاه میازش جدا شد، ن نی... رامتزی رو گذاشتم روم   ینیس 

 انداختم.  نیگرفتم و معذب سرم و پا ش یاز بدن عضله ا نگاه

 ودن. ب نی سنگ یبی هاش به طرز عج نگاه

 به در اشاره کرد.  د،ی چند قرن طول کش یمن به اندازه   یکوتاه که برا ی هیچند ثان بعد
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 به سرم زد و لبام به لبخند از هم باز  شدن یفکر   ناگهان

 براتون؟   زمی _بر

 رو جدا کرد و خمار گفت:   نایمل 

 !یهست یخوب  یساق  نمیبب زی _بر

همراهم بود، درآوردم   شهیرو که هم یپودر خواب آور  اطی با احت یلی رو ازشون برگردوندم  و خ  روم
 ها.  وانیتو جفت ل ختمیر

 نداشت.  نی اتاق دورب خوشبختانه

از کار   یا یر یخواست مدرک تصو  ینم نطوریخواستن و هم یها که ضبط شدن نم  یکثافت کار  نیا 
 .فتهی ب  یشته باشه و دست کسده وجود دا یکه تو اتاقش انجام م ییها

 ها کردم.    ینی ریها رو*"گذاشتم جلوشون و شروع به جمع کردن ش  یدن ینوش

 بود.  نیزم یآدم رو  نی تر قهیسل بد

  ینی ریرو با ش یکوفت نیکه ا هیو مشروب؛ مگه معدش از چ  ینی ریهم از ش نی عجوزه و ا نایاز مل اون
 خوره!  یم

 برگشتم سمتشون جفتشون افتاده بودن.  اطیو احت  جانی ه با

 زدم.  دیرو د  کشی سرتاسر اتاق ش شون؛یهوش یمطمئن شدن از ب  بعد

 .ادین  یکس  ارمیوجود داشته باشه، اگه شانس ب  یدر مخف  هی دیاتاق با  یها واریرفتم طرف د 

 بده. کیو کش سهیمن وا یدم در جا ادیزنگ زدم و گفتم ب نینازن  به

 شدم. یم دیناام شتریب دی کش  یها دست م وارید  یرو  شتریچقدر ب  هر

 ... اه... نکنه اشتباه کرده باشم؟! ستین

 دادم و نشستم روش...  هیتک  واریکنار د یخال یقهوه ا زیدستم رو به م یدیناام با
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و کنار زدم، دستم و  زی و م سادمیصاف ا زهیر یپشتش که حس کردم االن م  واریرو دادم به د  میتک
 ی رو

 دنبال سرش گشتم...  اطیزدم و با احت  یپشتش لبخند  یفشار دادم، با احساس نرم یوار ید کاغذ

 *** 

 _خب؟ 

 خب؟  ی_چ

 نگاهش رو بهم دوخت و گفت:  کالفه

 م؟ی شد که گزارش کن دتی عا یز یو دردسر چ  سکی_  بعد از اون همه ر

 . دمیاسناد و فهم یها و جا  نی _مکان دورب

 که بشه به عنوان مدرک ازش استفاده کرد؛ نه جاش رو! میها بد نیدورب  لمی_ما قراره مدارک رو با ف 

 . ستیتو ن یبه زر زدن ها  یاز یدونستم، من کارم رو بلدم، ن یهم م یگفت ی_نم

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 شده؟   یچ دنی_نفهم

کرد و رفت، خودش هم به  یرد مسرش د  ناینداره، مل  ی_نه فقط منگ بودن قرصش عوارض جانب
 خاطر رفت.   نیهم

 . ادی نم شی پ یمشکل  نیهم یبود برا ادیخوابشون هم به ظاهر خوردن ز  علت

 توه یبه عهده  یکاراصل   م؛یکن  فیو تعر مینی_بب 

گفت حداقل تا دو هفته  یفی . سردار شریتو بسوزم. بهتره زود تر کارو تموم کن  یخوام به پا ینم منم
 یوقت دار  گهید ی

 و گفتم:  دمیآدامسم رو جوئ الیخ  یب
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 حاال شرتو کم کن.  دم،یخب فهم  لهی_خ

 رفت باال... نیکه ماش  دیشد و درو چنان کوب ادهیحرص پ  با

 ! یآمازون  یوحش 

 . رمی و شنود و اسلحه از آراد بگ  ابیچند تا رد دیبا

 *** 

 کنم.  دایرو چرخوندم تا اسما رو پ نگاهم

 کرد.    یساعتش رو نگاه م ی که حرص دمشید وارید یگوشه  دن،یسرک کش یکم بعد

 ! قستیو شش دق یدنبالم؛ االن نه و س اینه ب گفت

 .واریبه د  دیبوق کشدار زدم که چسب  هیکنارش  دمیرس

 اومد و سوار شد.  نیحرص به سمته ماش  با

 محکم زد پس کلم دونهیعقب و  یرو پرت کرد صندل فشیک

 رو اعصابم راه نرو!   ای_رو

 گفتم:  منگ

 نگفتم.  یز ی_من که چ

 گفت:  تی و عصبان ی توجه بهم با کالفگ یب

 اسکل! یاون دانشجوها ش یشد پ تی لی_مخم ت

 ه؟یسردستشون ک یدی_فهم

 شدکار؟  نمی_آره! ا

 کردم و گفتم:  یاخم
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 ! ؟یو با اون دراکوال سروکله بزن یجا من باش  ی_ نکنه دوس دار 

 به جلو شدم  رهی جوابش نموندم و با اخم خ منتظر

و سخت بود و حس   یطوالن ی ها تی بود. از اون مامور ختهیاعصابم رو بدجور بهم ر تیمامور نیا
 بهش داشتم.  یبد

 فرمون فشار دادم. یهام رو رو دست

 بخوابه... یز یچ  ای  یگند زدن به کس ایتونست با شکستن   یحرصم فقط م اما

 بود. سادهیوا  یو مامان گولیپسره ژ هی ابونی اون سره خ 

 ۰۹۲۲گن بزن... یم یاز اونا که سالمشون کن  

 شعله ور شد.  تمیعصبان دنشید با

 مسخرش برام عذاب آور بود...  ی افهی و ق پیت دنید 

 نم؟!ک یوجود دارم جون م  یابله ب نیبخاطر آرامش امثال ا من

 و کنارش نگه داشتم. نیماش

 بهش زدم یاسما با تعجب نگاهم کرد چشمک  

 .اد یکردم که جلو ب اشاره

 شد کمی زد و نزد یلبخند

 و با لبخند گفتم:  ن یپائ دمیروکش شهیش

 چند؟  ی_خواهر شب 

 .  میش یحساب کن مشتر  ارزون

 خنده ش رو گرفته بود   یبه اسماکردم که به زور جلو یاشاره ا و
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 ؟ یر یگ ی ابروهات رو کجا م ی_عجب خانوم برازنده ا 

 داد. یو اخم نگاهمون کرد و سرخورده فحش بد باحرص

 کردم.  یآهنگ رو پل  ن یانگشتم رو آوردم باال و اول یو مجلس  کیش

 گفتم:  زیآم  دیزد، تهد یبه اسما که از خنده هندل م رو

 کنم تو سرش  ی_زر زر اضافه موقوف؛ دستت بهش بخوره خوردش م

 رفت و گفت:  یغره ا چشم

 بودم.  ی_ حاال من به همون داشبرد هم راض

 تو حرف هات باشه. دیهم با یلطافت هی  ،ینه انگار دختر  انگار

 .ید یممد کله پز فحش م نیع

   دمیاعصابش خط بندازه جوئ یکه رو ییو با سروصدا آدامسم

 م؟ یریبگ یخوا یکه هست! مگه م نهی_هم

لطافتش از تو   رمی گ یرو م ابونیتو خ  یهمون پسر دختر نمائه   رمیرو بگ ی_من اگه بخوام کس 
 .  شترهیب

 کردم. ادتریآهنگ رو ز یرو ندادم و صدا  جوابش

 ...نمیهم من

جز    ست،یاز دختر بودن بلد ن  یچی دختر بداخالق و اهل دعوا که ه نیهم ؛یدختر بد و رو مخ نیهم
 کردنش!  یاداش... جز ادعاش... جز نقش باز 

خودمم، خودم و دوست   کهی انتظار دوست داشتن رو داشته باشم، در حال ی تونم از کس  یم  چطور
 ندارم؟!

 کردم و به سمت آپارتمانم روندم ادهی پ ییخوابگاه دانشجو یرو جلو اسما
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درآوردم و تو قفل چرخوندم، درو با پا هل دادم  فمیرو از تو ک  دیها رو با پا و دندون گرفتم و کل دیخر
 پرت کردم وسط سالن.  یرو همون طور  دیخر یها سهیتا باز شه هجوم بردم تو و ک

 و خودم و انداختم روش...   دمیکاناپه کش ن یخستم رو به سمت اول  یحوصله قدم ها یب

 مانتوم رو باز کردم.  ییباال   یطرف و دکمه ها ه یرو پرت کردم  مقنعم

 نگاهم سر تا سر خونه رو از نظر گذروندم.  با

زدن هاش رو در بر    غینگاه کردنا و ج  لمیسارا و سر و صداها و ف یعطر غذاها یکه بو یخونه ا به
 بود.  زیم انگسکوت برام غ نیعادت کرده بودم و ا رهیبگ

 تاک ساعت بود.   کینفس هام ت  یصدا  ومدیکه م ییصدا  تنها

چون تک تک سلول  ومدیجمع؛ اما از سکوت خونه بدم م  یتو یهم عادت کرده بودم، حت ییتنها به
خونم رو    نیانداخت و ترشح سروتون  یمغزم رو به کار م کیمب یکرد، ل  یم ک یرو تحر میعصب یها

 داد.  یکاهش م

 و گذشتم خاک کرده بودم.  تیفکر کنم که همراه هو ییها  ز ید به چکر یم وادارم

 .یلذت ببر  تیاز تنها  یر ی بگ ادی دیبا ،یباش یقو یخوا ی_اگه م

 بغضم و قورت دادم و لب باز کردم  یو نگاه تارم رو بهش دوختم؛ به سخت  دمیکش یق یعم  نفس

 کنه... یم ری وقت ها تو گلوم گ یعادت کردم؛ اما بعض   ییمن به تنها -

سرم رو روشن کرد_به احساساتت اجازه   یباال یراستش انداخت و چراغ مهتاب  ی پا یچپش رو رو یپا
 کنن.  فتینده ضع

کردن نگاه کردم و   یحرف ها رو وارد مغزم م  نیخوش فرمش که دردناکتر یو به لب ها دمیکش یآه
 درخشانش...  یبعد به چشم ها

 و؟ ت یاومد ی_چطور 
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تو خونت هم تنها   یحت  چوقتیباشه ه   ادتی دستش چرخوند_ یرو تو یا یدک ی  دیزد و کل یلبخند
 . یستین

 که سازمان بهم داده! یباال انداختم_خونه ا  یزدم و شونه ا  یپوزخند

 همون حالت گفتم: یکاناپه بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، تو یرو از

 ندارم.  یچون اطالعات به درد بخور  ،یاومد یهودیهمه راه و ب نی_به هر حال ا

 عوض کردم و موهام و باز کردم. یو شلوارم رو با لباس راحت تر  مانتو

 که روش نشسته بود نگاه کردم، اما نبود.  یاتاق خارج شدم، به کاناپه ا از

 نه! ای تونم فرشته بدونمش  یروح بود؛ مطمئن نبودم که م مثل

 ؟ ی_شام خورد

 چشم از کاناپه گرفتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم ومد،یآشپزخونه م یوصداش که از ت با

 _آره؛ گشنه پلو باخورش زهرمار! 

 !ای_پس دستاتو بشور و ب 

 *** 

 سپهر چه خبر؟  انیآر یتو تتی_ ازمامور

 تو گلوم و به سرفه افتادم... دیحرفش، لقمه پر  نیگفتن ا با

 ؛ دمیآب و الجرعه سر کش  وانیبردم سمت ل دست

 گفت:  میآشکار در لحنه طوفان یحرص  با

 شد!  سیدهنم سرو ؛یشما خال ی_جا

 شد گفت:   یکه بلند م  یمتفکرانه در حال ینگاه با
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 اتاق مطالعه! ای ب ی_غذاتو که خورد

 خودش زودتر بلند شد و رفت. و

 شدم. مونیپش ادیازش خواستم ب نکهیشدم... از ا رهی بشقاب غذا خ به

 داد. یهاش واقعا ذهنم رو شست و شو م حرف

باتالق   ی لهیکردم چشم هاش مثل دو تا ت  یکرد اما االن حس م یزده و مسخم م  جانیه لیاوا
 کنن.  یمانندن که با حرکت لباش، غرقم م

که باهاشون در ارتباط بودم، اون فکر   ییکسا ی هیاز خواهرم و بق شتریب  یلیشناخت؛ خ یمن و م اون
 یپناه تو یتنها و ب  یبود که وقت نیهم یبرا دیجاسوس ماهر بشم؛ شا هی تونم   یکرد من م یم
 تهران دنبال کار سرگردون بودم، دستم رو گرفت و به سازمان آورد.  یابونایخ

 راستم انداختم.  یپا یچپم رو رو یکردن جزء به جزء ماجراها پا فیبعد تعر 

 اضافه کردم  دم،یرو که د نگاهش

 گهید نی_هم

 گفت:  یمتفکرانه سرش رو تکون داد و با لحن مرموز  نایستیکر

 نداره یکه کار  نی_خب ا

 با تعجب به دهنش چشم دوختم... 

 ها هم نبود یراحت  نیواقعا به ا تی مامور نیا انجام

 زدم و گفتم:   یپوزخند

و  میکردم کالفگ یم یکه سع  یلحن ؟بایاز حد رو من حساب کرد شی ب یکن ی_استاد جان فکر نم 
 توش پنهان کنم، گفتم: 

 ؟ ی_تا ک
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 ی برس یخوا یکه م یز ی که به اون چ  ی_تا وقت

 انداختم  شیجد  یبه چهره  ینگاه مین

 ؟ یبرس یبه چ یخوا ی_تو م

 ؟ یبه ک ای

 خوام...  یکه من م  یکس  ای زی_چ

 ترسم! یترسم، از نبودنش م  یکنارشم از مرگ م یکه وقت هیهمون

 ...!شی از ناراحت دنش،یاز دست دادنش، از نخند از

 حالتش سر کنم.  نیتونم تا ابد با بدتر یکه م یکس اون

 انداختم. نی رو پا سرم

 خوش شانس... ی ل یخ  ایخوب باشه،  یل یخ  دیبا ای خوادش  یانقدر م  اری که کام یکس

 کرده!  فتهی رو انقدر عاشق و ش  اریمثل کام  یهست که کس حتما

 هم رفتن  یکوتاه اخم هام تو ی هیچند ثان یبرا

 گفتم:  دیترد یو با کم  آروم

 دختره؟  هی_ اون 

 کف دستم فشار دادم. یتکون داد و به عادت ناخن هام و تو یسر 

 که ناراحت باشم؛ اما... نه

  یرو مهمونم نم یکرد، احساس خوب  ی م فیعاشقانه دربارش تعر اری کردن دربارش اونطور که کام فکر
 کرد.

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو
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 . یبهش برس  دوارمی_ام

 شد  انی گونش نما یداد که چال رو لم یتحو یلبخند مچهین

 زدم.   شیبه آرامش و مهربون  یلبخند متقابال

 خوب بود.  یحام هیواقعا  اون

 همراه و مونیمشترک و آشنا تی مامور نی شروع اول از

 بود.  مراقبم

 کردن.  یبودن و به هم کمک م یم یخوب و صم  نقدر یبچه ها هم یهمه  البته

 و متوقف شد.   دیبزنم که ناگهان نگاهم به جلوم چرخ  یحرف خواستم

 که برق از بدنم رد شد. انگار

 نگاهش کردم.  یدقت ببشتر  با

 بود! خودش

 بود. اریکام یانگشت ها ن یقفل شدم ب یانگشت ها ینگاهش رو رد

 .رو ول کردم  اری دست کام 

 بهم انداخت.  ینگاه مین ستادهیا اریکام

 . دیرس  نینگاهم رو دنبال کرد و به رامت رد

 بهش نگاه کرد؛ لبم و از داخل گاز گرفتم. یسوال

 حالت ممکن بود. نیکنه و بدتر یفکر م  یبه چ نیدونستم رامت یم قایدق

 . دیبهمون رس  یکوتاه  یو سردش رو از بر گرفت و با قدم ینگاهه جد نیرامت

 بهم دست داد. یعمق چشم هام نگاه کرد؛ احساس بد به
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 : د یپرس یز یام  هیپوزخند و لحن کنا با

 خانم سعادت! نی_انگار بهتر شد

 گفتن نداشتم. یبرا  یدارش حرف کهی محترمانه و ت شهیهم یجواب حرف ها در

 تکون دادم و  گفتم:  یسر  یحال با لبخند کمرنگ نیا با

 تون جناب مهندس؛ بهترم.  ی_ممنون از احوال پرس

 بگردم.  دی جد یدنبال منش دی_خوبه، چون فکر کردم با

 گردم سره کارم.  ی_نه... از فردا برم 

 . یایب یسر تا حسابدار  هی یتون یم ،یندار  یشه و کار مهم تر   ی_اگه وقتت گرفته نم 

 هام رو مشت کردم. دست

 ج!اخرا یعنی

 زد.  یرو داد م  نیشه؛ هر چند چهرش ا یکردم انقدر عصبان  ینم فکر

 رو بفهمه. زیباهوش بود که همه چ یانقدر  اریکام

 اخراجم کنه. یراحت نیتونستم اجازه بدم به ا ینم  یول

 مشتم فشار دادم. یرو تو فمی ک بند

 کردم  اریرو به کام و

 گردم. یخودم برم یو اومد یکه درخواستم رو قبول کرد نی_ممنون از ا

  یم دیبا  نیهم یبده، برا یسوت اریبگم و کام یدروغ  نکهیا اینداشتم بخوام آشناشون کنم  حوصله
 رفت. 

 انداخت و بدون توجه بهش رفت.  نیبه رامت یزد و نگاه ی کمرنگ لبخنده
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 نیسمته رامت برگشتم

 تازه کردم   ینفس

 ! نی_رامت

 ...من

 تموم نشده بود که انگشتش رو به عالمت سکوت باال برد  حرفم

 نگو... یز ی_نه! چ

 ... ی_ول

 _نه!

 ... دمیکه زد، به خودم لرز یداده بلند از

 کردن. ی شدن، اما توجه نم یرد م   یتک و توک مردم

 به یاز ی نه من ن ،یبد جیمن توض یرو برا اتیخراب   یدار  ازینه تو ن ا،یحساب ب  هیتصو ی_فردا برا
 تو دارم! یدروغ ها

 بزنم و به سرعت ازم دور شد.  ینداد حرف اجازه

 تونستم قانعش کنم،   ینم نکهینرفتم؛ نه واسه ا دنبالش

 توان رفتن نداشتم... نکهیتونستم از غرورم بگذرم، نه واسه ا ینم نکهیواسه ا نه

نکردم،   انتینبودم و خ  را یدختر کام  گفتن نداشتم؛ جز دروغ... من دوست  یبرا  یحرف نکهیا یبرا بلکه
 اما عاشق اون هم نبودم!

 . ارمیبه دست ب یا  گهیکردم دوسش دارم چون عرضه نداشتم مدارک رو جور د وانمود

 روش...  رسوندم و نشستم  مکتین  نیو به اول  خودم

 . ومدیاز دستم برنم  یرو دلم تلنبار شده بود و کار  ایدن غم
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 ی رو درست کن  زیهمه چ یتونست ی_تو م

 محو شد... گارشیدود س  یزدم که تو  یپوزخند

 تونستم دروغ بگم ی_من فقط م

 گفت:  یتفاوت  یب  با

 !یر ی شه که بخاطرش بم ینم  لی_دل

 کردم و گفتم یخنده ا تک

 کشتم. ی_اگه بفهمه جاسوسم، م

 بفهمه! دی_پس نبا

 ؟ ی_تا ک

 ...تی مامور نی_تا اخره ا

 : دم یو پرس  دمیسمتش چرخ به

 تموم کنه؟  تی رو با موفق   تیمامور  نیا ایتونه مثل رو یم  کای_آراد، به نظرت رائ 

 صورتم بودن رو کنار زد یاز موهام که جلو یرو به سمت صورتم آورد و تره ا دستش

 !یتون  یشناسم اما تو م یرو نم  کای _رائ

 _واقعا؟ 

 _چرا که نه!

 .دیکش نشیو به دنبالش به سمته ماش  دیجاش بلند شد دستم رو کش از

 نشستنم، خودش هم نشست بعد

 کنم.  یدنبالتم و ازت محافظت م هیبه سا هیمن سا یدون ی_خودت که م 
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 زدم و گفتم:  ی کمرنگ لبخنده

 کشته شده بود. شی وقت پ یل یخ  ،یدست و پا چلفت یدختر بچه  نیا ی_اگه تو نبود

 داد. یدادن مادامه  ی زهیبود که به من انگ یکس آراد

 مافوق! کی از  شتریب  یلیمراقبم بود، خ  هیبه سا هیبه لحظه و سا لحظه

 با جانور؟   یفرق آدم ستیچ

 نازد به خود از آن بشر؟  یتاکه م 

 از یامت نیرا گر نبود ا یآدم

 از یاز جانور غرق ن شتریب بود

 نگر  ندهی آ شیممتازه بشر، عقل دوراند یروی ن هست

 ی برتر  نیکه چرا ا درشگفتم

 یگر یوحش ی هیدر او ما گشته

 خطر  یب  یر یگمان هرجانور هست دروقت س یب  عتیدرطب

 دانم یدانم نم  ینم من

 خون خوارتر   یر ینوع بشر، هست وقت س چرا

 جنگل دور و دراز انیدرم

 همجنس باز؟  یا دهید وانیح چیه

 دار؟   یرا کشد  باال رانی زار؛ جمع ش شهیدرب یا دهید یر یش چیه

 بوده از بهر مقام؛ گرگ ها را کرده باشد قتل عام؟  یگرگ چیه

 با زهر خود کشته ها برپا کند درشهر خود؟  یا دهید یمار  چیه
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 ساخته است بمب اتم؟ مونیم چیه

 را کند از صحنه گم؟  یکه هست تا

 ! د؟یا دهید

 خر؟   یپا ریگذارد ز نیبارور م یهرگز االغ یا دهید

 تهمت زند؟  یگر ی به اسب د ایکند؟  بتیغ یا دهید یباس چیه

 کند؟  یآتش افروز  ی خرس چیه

 کند؟ یخانمان سوز  یگراز  ای

 را به باد؟  ی داد گاو گاودار  اد؛یاز اعت یا دهید یگاو چیه

 برد؟  یدام و در رام یچرا انسان با عقل و خرد، آبرو پس

 آزار تر؛ زان که محروم است از عقل بشر   یب وانهیبود د پس

 را  شی عقل دوراند آزمودم

 را  شیسازد خو وانهید نیاز بد

 خبر پس شرف دارد یب  لتی شود از عقل و ح چون

 گر  لهیح  خیش به

 (***ی)مولو

 چهارم  قسمت

 پرواز داشت.  هیبه سمت ترک گهید یهفته  یشنبه بود و اون چلغوز، شنبه  سه

 رفتم، مکث کردم...  یها در طول و عرض خونه رژه م وونهید نیخراب بود؛ ع  یلیخ  حالم

 !رهی گ یازم نم  یسراغ چیمعلومه که ه 
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 ! رونی و اخراجم کنه و از شرکت بندازتم ب  امیتا ب  منتظرمه

 مراسم رژه... یزدم و ادامه   یچرخ

 گن:   یکه م راسته

 ! یبکن   یغلط چیه ی تون  یمن ،ی بکن  یکه بعدش هر غلط ،یکن یم  یغلط هیوقتا  یبعض

 نبود. یاز یبودم، اون همه پاچه گرفتن ن دهیاالن واقعا به اون حرف رس  من

 داشتم. یعوض هیاز  یا گهیداره و انتظار د یدونستم چه ذات خراب  ینم  انگار

 نرسه.  چوقتیرو بهش بدم که ه ییایشب رو هیقول  ای چونمش،یتونستم با ترفند بپ  یم

 رو درست کنم؟!  ار یکام ی هیراحت قض  یلیتونستم خ یم  کهیسکوت کنم در حال  دیچرا با ای

 کنم؟!  یرو انقدر سخت م دهیچ یچرا انقدر ابلهم که مسائل پ  آخه

 هوسباز...  ،یمردک بوالهوس، روان  هیکردم، شناختمش؛ به عنوان  یچند ماه فکر م  نیا تو

 تماد کرده تا کمکش کنم. خورده و به من اع یادیز یکه زخم ها دمیاما بعد فهم  

 کنه  یمعلومه که فکر بد م  د؛یتو پارک د بهیغر  هیبعده قهرمون، من رو دست در دست  اما

 تر رهام کرد. کدفعهیو  دی بهم چسب کدفعهیهمه از من فرار کرد و  نیا

 کنه. یم یآخرش من و هم مثل خودش روان  نیا

 داشتم کوسن مبل رو از پهنا بکنم تو حلقم؛ دوست

 اصال من رو دوس نداشت...  

 از سره هوس بود! فقط

 اون همه عذاب وجدان که گرفته بودم.  فیح

 بهش لطمه بزنم؟ یاحساسش کجا بود که من به سالمت اروی نیا
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 ...یوا

  نما،یبردم پارک، س  یشد؛ م یم ک یرفت رو هوا! تازه داشت بهم نزد  تیرم کردن من کله مامور هی با
 رستوران...

 رسوندم خونه،  یدنبالم واسه شرکت، خودشم م ومدیم

 . دیخر  یلباس و کادو م برام

 رو خراب کردم   زیخودم همه چ یمن با دست ها اما

 ؟ یبکن   یچه غلط یخوا  ی_حاال م

چپ  نثارش کردم و گفتم:  ی چپ ّ 

 !نی شتیجیخانوم گ  ،یایگفتم ب  یدونستم به تو نم ی_اگه م

 ! دلم سوخت... ی... الهی_آخ

 ی نخ کش شد چیه یموفق نشد  ،یپنج ماهه تو نخش 

 گفتم:  یبهش زدم و عصب  یلگد

 گم شو! رون،ی کردن و چرت گفتن، تا خودم با لگد شوتت نکردم ب بیواسه تخر  ی_اگه اومد

 باز شد  ششین

 هست... یراه  هی ی_ ول

 دم یکش یپوف

 _بنال! 

 رو به باال تکون داد یدوران انگشتشو

 !یس ی_استراتژ 
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 گفتم:  دانهیو ناام  دمیکش یپوف

 شد قوزه باال قوز! دی د اری_دردسر داره؛ در ضمن اون به من عالقه نداره، من رو هم با کام

 ها مشخص بشه. زیچ  یلیو بکن تا خ  نکاری_ا

او صندوقه تو و همدست هاش و ول کن مهم مدارکه جرمشه که تو اون گ هیفوقش هم نداشت ترک  
 ؟ یدینپرس  یاتاق کارشه؛ مگه درباره نوع و رمزش از نازل

هاش رفتن، حرفاشون هم  کیبا چند تا ازشر دمی_چرا بلدم شنود و قبال تو اون اتاق گذاشتم، چون د
 بردارمش، باز کردن رمز راحته! دیمدرکه با

 زد و گفت:   یچشمک

 . ارمیقرص رو برات م  رمی _خوبه من م

 *** 

 . دمیاسپرت تنگ بنفشم رو پوش مانتو

تر   دهیرو رنگ پر ممیمو با خالم گذاشتم و گر یبنفش لنز آب یو کتون  یوشال مشک یمشک  نیشلوارج  
 انجام دادم...   شهیحال تر از هم  یوب

 . فمیها رو گذاشتم تو ک قرص

هم سر  یتار بود و از پرس یدونستم، رشتم تجرب یهم همرام بود عوارضشون رو م گهیتا قرص د چند
 اوردم یدر م

 باشه دکترها هم نفهمن.   یز یچ دیبا

 رو تو دستم گذاشت.  یاز کنارم رد شد و نامحسوس بسته ا انیشا

 فرستاد  امیپ

  ی ازب شیعاد  صیهم نداره تشخ  یاثر  هوش؛یو بعدم ب  یر ی گ یم جهی ساعت بعدش سرگ می:حدود ن 
 . یبه واکنش بدنت داره، بهتره نخور  یخطرناکه بستگ یول  هیو کم غذائ  یخواب
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 تو جوب. ختمیآورده بود و ر  ری که اسما گ ییو پاک کردم و قرص ها امیپ

 داده بود و خوردم  انیکه شا یقرص 

 *** 

 کل ( ی) دانا

 شد  یبود داشت موفق م یماهر  گریکه باز ییحال نشون بده و از اون جا یکرد، خودش رو ب  یسع

 د یرس  زشی پشت م به

 ی م لطف_سالم خان

 گفت:  زی آم هیسرش رو بلند کرد و کنا یلطف  خانم

 _سالم خانم سعادت! 

 گذشت؟  خوش

 که از خودش سراغ داشت، لب باز کرد و گفت:  ی لحن ن یتر بامظلومانه

 کار مساعد نبود  یکسالت داشتم و حالم برا یخوام، کم  ی_معذرت م 

 زارش انداخت.  ی افهیبه ق ی ق ینگاه دق یلطف  خانم

 و با خودش گفت:  ضهیشد مر  باورش

 شن؟   یم ضی جوون ها چشونه که را به را مر نیا 

 داشته باشن و کار کنن!  یده برابر ما انرژ  دیبا

 : دینثارش کرد و پرس یا یحال لبخند مصنوع نیا با

 ؟ یاالن بهتر  زم،ی _ اشکال نداره عز

 _بهترم، ممنون 



 ق تکار عاشخیان

128 
 

 _پس برو به کارت برس؛

 سادنیبه جات وا ییزخانم سماچند رو نیا

 کنم.  یحتما ازشون تشکر م  نمشونیبب   دن،ی_زحمت کش

 نشد و از اتاقش خارج شد.  یجانب خانم لطف  یا گهیحرف د منتظر

 کارش رفت.   زیو به سمت م  دیچی هاش رو با استرس تو هم پ انگشت

 تازه کرد تا گلوش صاف شه.   ینفس 

 انجام داده بود.  یقیرو به طور دق یبند زمان

راست به   ک ی نیرامت یشه و طبق دستور قبل  مونیپش نکهیدور نقشش رو مرور کرد و قبل از ا کی
 رفت و در زد.   نیبره، به سمت اتاق رامت یحسابدار 

 اومد نی رامت یمحکم و رسا یکه صدا  دینکش یطول

 ... دی_بفرمائ 

که  یبار   نیشباهت به اول یه ب ک دیچ یتنش پ  یتو ی لرز  ن،یرامت یمحکم و جد یصدا دنیشن  با
 نبود  د،یصداش رو شن 

 رفت   زشی رو باز کرد و به سمت م در

 مهندس! ی_سالم آقا

 گفت:  یزد و با سرد یپوزخند نیرامت

 ی کش یکردن رو هم نم هیویاومدن و ت قهیکه زحمت پنج دق یضی_سالم خانم سعادت؛ انگار انقدر مر

 انداخت و آروم گفت:  نیرو پا  سرش

 کار مساعد نبود  یچند روز حالم برا نیاطالع دادم، تو ا ی_من به خانم لطف

 زد و گفت:  یشخندین نیرامت
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 . میدیو حاله بد و هم د می_نمرد

 اشارش به بودنش تو پارک بود  د؛یفهم عی سر یل یرو خ منظورش

 دوخت  نیرامت یجد یحالش رو به چشم ها یاما ب یبود باال آورد و نگاهه جد  نیرو که پا   سرش

 _پس اخراجم؟!

 اومد و به سمتش اومد. رونیب زش یاز پشت م نیرامت

 سره جاش موند  ی نیدهنش رو قورت داد و بدون عقب نش  آب

 . رمی گ یمن جلوت رو نم ؟یخوا  یکه تو م هیزیچ نی_ا

 خشکش رو باز کرد  یمشت شدش رو باز کرد و لب ها  یها دست

 زارم!   یمن به خواستت احترام م ؛یخوا  یکه تو م هیزیچ نی_ا

رو درک   تشیموقع یتونست به درست  یبه سراغش اومده بود، نم  جهیکرد و سرگ یدارو داشت اثر م  
 کرد   یضافه ما نیشعله به خشم رامت شی خال یو ب یموندن بکنه، با خونسرد یبرا ی کنه و تالش

 . ومدیم  ضیمحکم کرد، به نظر واقعا مر شهیهم  یکای به رائ ینگاه یبا موشکاف نیرامت

 _ با اجازه 

چند روز   یبه اندازه   نتشی اجازه صادر نکرد؛ اما اون آروم به سمت در رفت. دوست داشت بب نیرامت
  یبود، بر قلب زخم خورده و ب یآروم و اخالق نابش براش مثل مسکن یکه چشم ها یاز دختر  یدور 

 تابش! 

 آرامش بود. انوسیبه ظاهر اق  کای رائ یچشما

 هم نبود  یست یتور یمصنوع ی اچهیدر هیدر اصل  یول 

 کرد.  یم اهیو س  شیزندگ  ایرو یچال چشما اهی شد و س یزود خشک م   یلیخ که

 ه بود.هم مثل مرگ سهم هم   یکاش خوشبخت  واقعا
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 .دی کش  یرمی رفت؛ سرش ت  یم یاهی س چشماش

 ن یمقبله نکرد و  زانو زد رو زم گهید

 ... دیبه سمتش دوئ  یبا نگران نیرامت

 *** 

 رفت.  یرژه م مارستانیدره اتاق ب یجلو

 یآورد، قدم هاش رو بر م ی که سراسر روحش روبه لرزه در م یو وحشت ناخواسته ا یبا نگران  
 داشت. 

 به خودش اومد و تلفن و جواب داد ش ی زنگ گوش یصدا با

 بگم یمذاکره اومدن چ ی_الو جناب مهندس ازطرف شرکت مهراس برا 

 گفت:  یکالفگ با

 ام یتونم ب یکن، االن نم شیکار هی انژادی_خودت با آر

 قطع کرد عیسر و

قلبش به   یتونست ول  یم ا یرو ول کنه و بره به قرار داد مهمش برسه؛   کای تونست رائ   ینم واقعا
 دادن؟! یرفتن نم یپاهاش اجازه 

 خواد تا ابد ماله خودش باشه، رها کنه؟   یرو که م یتونست دختر  یچطور م  

 باشه یوجود نداشت که ماله کس  ییکای رائ اما

 بود  یتوش بستر   کای که رائ یرفت سمت اتاق نگاهش

 اومد  رونی کتر که از اتاق بد  دنیبا د 

 کرد سمت دکتر  رو

 شد؟  یدکتر چ  ی_آقا
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 قدم به عقب رفت.  هیمرد جوان   یاز حرکت ناگهان دکتر

 کرد.  ینگاه نیرامت دهیبه سرو وضع مرتب و اتو کش 

 بودنش بود. یآدم حساب  یایگو افشیو ق جذبه

 نثارش کرد و گفت  یکمرنگ  لبخند

نداره سرمش تموم شد و داروهاشو   یمشکل یول ه؛یو کم غذائ  ی_حال خانمتون خوبه، در اثر خستگ
 مرخصه نیگرفت

 خانم بود.  یکلمه  تی اون هنوز لنگ اون مالک یرفت ول دکتر

 فکر نکرده بود بهش برسه  چوقتیحس خوب که قبال ه هیبهش دست داد؛  یناب  حسه

 خوشگل بهش دست داده بود یخترابودن با د ایکه بدون وجود شراب  یحس

 آروم گرفتش خودشم آروم گرفت.  ی چهره  دنیکه با د یسمت اتاق دختر  دیدوئ

انداخت خم شد و  یقیدختر نگاه عم یبایاما ز ده، یرنگ پر یشد و به چهره   کیتخت نزد به
 ش یشونیپ

 .  دیبوس  رو

 تونست مقاومت کنه زمزمه کرد:  یدختر نم  نیمقابل ا در

تو رو از   یا گهیکسه د چیزارم ه  یهر جور که بشه؛ نم ،ی هرجور که بش  ،یهر جور که باش  ی_تومال من
 . رهیمن بگ

 *** 

 (  کای) رائ

 شد  لهیگلوم چشام و باز کردم که جفت دوتا ت یتو ی درد و سوزش با

 و تکون دادم و اتفاقات رو مرور کردم  سرم
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 شد.  یقشم، وگرنه کارم زار مرفتم تو ن فرو

 آرومش دوختم. یچشام رو پر اشک کردم و نگاهم رو مظلومانه به چشم ها 

 ن؟ ی_رامت

 قدرتمندش فشار داد  ی پنجه ها یتو دستمو

 !؟ی_جانم خانم 

 ...دیاشکم چک  دوباره

 بود   یکردن برام راحت تر از هر کار  هیگر 

 ...نمی باشه که بب یکس  نیکردم باباز کردن چشم هام اول ینم فکر

 ببر حالم بده! نجای_من و از

 گفت:   یزد و به آروم یلبخند

 ام ی و ب  رمی _ پس آماده شو تا داروهاتو بگ

 تخت بلند شدم. یبلند شدم و از رو یو به آروم دمیرو از دستم کش سرم

 سگ جونن!   ایگن، عوض یم راسته

 . نیسمت ماش   رو گرفت و بردم دستم

 رو گذاشت کنار لبم.  یجلدش درآورد و بهم داد، بدون مکث ازش گرفتم آب معدن یرو از تو یقرص 

 .رونیپرت کرد ب  شهیرو از ش  یو خورد و بطر  میدهن یآب معدن ی هیبق و

 و خوابوند و بدون حرف به سمت خارج شهر روند.  میصندل

 سمت پرتگاه  میر یم دونستمیم

 _خب؟ 
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 ردم و گفتم: نگاش ک باتعجب

 خب؟  ی_ چ

 مونده بگو!  ییناسزا ای_هرفحش 

 بهم دست داد. یبد  احساس

 کرد  یسرزنشم م یتونست حرف بزنه کل یکه اگه زبون داست و م یاحساس 

 تکون دادم و آروم گفتم:  یسر  مغموم

 کردم، حالم خوب نبود و نتونستم زنگ بزنم بهت بگم. یرو  ادهی_متاسفم! من ز

 نبرد.  یکه تو فکر نکرد  یاون پسر اون کس  اما

 محکم فشار داد  دستمو

 کا؟ ی _رائ

 _جونم؟ 

 گفت:  یو دستور  یجد

خوام نه جسمتو پس منو    یتا هرجا به هرجا من تو روم نجایدوست دارم ازهم شهیباشه هم ادتی_
 چشمات نکن.  میتحر

 حساسم...  انتی خ یچقدر رو کلمه  یدون یکه م خودت

 تکون دادم  یسر 

 دونم  ی_م

 ست ی کنن آسون ن یچشم هات کثافت کار  یخونوادت هر روز جلو نکهی_ا

 کنم. ی نم  انتی_من بهت خ 
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 د یکرد و بوس کیرو به لب هاش نزد دستم

 نده  حشیدربارش حرف نزن وتوض گهیکنم... پس د  ی_باور م

 هزار راه هست  انت،یخ  یبرا 

 تظاهر  یبه اندازه  چکدام ی ه یول

 ! ستین فی دوست داشتن کث  به

 هرابال  لی بهوم

 **** 

 با حرص دستش و به لپه تپلش زد و شکمش رو برانداز کرد و گفت:  اسما

 کم کردم  لویک ستیمن ب ،یجا اومد نیخر تا ا ی_ تا تو

 ت: و گف   دیخند سارا

 ! یدیرو ازم دزد یب یجونم چه عشق پرفراز و نش  ی_ا

 براش نازک کردم و گفتم:   یچشم پشت

 _تا چشمت درآد 

 زد رو دستش  یگر  یبا کول  اسما

 داشتن! یزهرمار  ،یکوفت ،ییایح  ،یشرم هی... میقد ی_دخترم دخترا

 و گفتم:  دمیخند

 ! یشما خال ی_جا

 که بحث رو عوض کنم، رو کردم سمته اسما و گفتم:  نیا یرای

 _چه خبر ازدانشگاهت؟
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 شد و گفت:   یحرص

 دم.  یچهار تا امتحان م یروز  ؛یاله ادی_خبر؟ خبر مرگشون ب

 و گفتم:  دمیخند

 دانشگاست! نیسوم نیا شهیکارت تموم م  ی_ک

 شه  یضبط شدشون رو که بدم کامال تموم م یتمومه؛ صدا  بایتقر گهی_د

 دن یعنتر م یراحت و به تو ی کارا شهیهم  شعوری_ب

 لحن خودم گفت:  با

 ؟ یفکر کرد ی_تاچشت دراد؛ چ

 تو دانشگاه!  کی یخواستگار دارم، رتبه  هیتازه منم  

 گفتم:  عیسر

 ؟ یذهن یفلج ها کهی_ رتبه 

 ... یتو اتاق نازل  دمیرفتم و پردر  بزنه که چون زودتر دستشو خونده بودم  اومد

 شروع شه  شی نطق سختران  نکهیرفت، قبل ا یغره ا چشم

 پشتش و سپر بالم کردم  دمیپر

 نجات بده  یآمازون  نی_من رو از دست ا

 دراورد  شویرو فرش  ییبا حرص دمپا اسما

 اخم کرد و گفت:  ینازل 

 چتونه؟ د، یکن می_بزار دو روز از اومدنم بگذره، بعد روان 

 انگشتش رو به سمتم گرفت و گفت:  اسما
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 کرد؛ برو کنار خشتک شو به اهتراز درآرم  نیمن توه دیبه جاو کهی زن نی_ا

 گفتم:  یو درآوردم و با بدجنس زبونم

 البد... بچتونم ،یآمازون  یوحش هیبا  یات ی منگل مال هی نیشیم  ی_خوبه؛ جفت مناسب

 تموم نشده بود که هجوم آورد سمتم. حرفم

 دم یکش یا گهید غیج

 درم که قفلش روش بود و قفل کردم  ا،یتو اتاق لع دمیو پرت کردم تو بغلش و پر ینازل  

 دادم هیدر تک  به

 ...شی _آخ

 : د یبا تعجب نگاهم کرد و پرس ایلع

 ن؟ ی_چتونه باز هار شد

 سمتش رفتم، نشستم رو تختش و گفتم:  به

 ... دیانداز یپشت گوش م  یه د،یو بزن  شیواکسن هار د،یدخترو ببر نیگم ا یم ی_من ه

 نم یخاله زنکا دستم رو تو هوا چرخوندم، و زدم رو س نیع 

 بود جوون مرگم کنه. کینزد  جش؛ی نت نهی_بفرما ا 

 و سرش رو گذاشت رو پام.  دیخند

 خوش حالتش فرو کردم ی موها نیرو ب انگشتم

 ا؟ ی_رو

 _بله؟

 زد و گفت:  یکمرنگ  لبخند
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 ؟یاستاد مظفر  یصندل  ریز  یسوزن گذاشت ادتهی_

 باز شد شمیو فحشاش ن یداده مظفر  یادآور یاز  

 نخونده بود، نجاتتون دادم چکسیکه ه یامتحان اساس کی_آره از 

 زد و گفت:   یپوزخند

 سر و ته کردن  نیساعت تو سالن تمر کی_آره؛ آخرم هممون رو  

 شدم و گفتم:  رهی سقف خ به

 بعد ترنم لومون داد...  میکش رفت ی رو که با سارا از آبدارخونه خوراک   ی_اون روز 

به درد  یش رو جزءبچه ها هاش اسم تی و مامور ستمی و با هک کردن س ینکرد  ی_آره توم نامرد
 و اخراج!  ینخور گذاشت

 به جانب گفتم:  حق

که به  میکنه، نه خودت بگو مگه گوسفند بود یاون شب دردم م یشالقا ی_حقش بود من هنوزم جا
 ؟ ین یزم  بیدادن همراه با س یم یسه وعده اسفناج و سبز  یما روز 

 کار ساز بودن. یل ی_ مقاوم کردنمون خ

 . چوندی دورانگشتش پاز موهاش و  یا تره

 واقعا خوشگل بود. ایلع

 خطرناک بود.  یها تیثابت مامور یپا نیهم یبرا 

 !  یبود و در کارش ماهر و جد نیهمه مون خوشگل تر، آروم و مت از

 . یدون یم  یو ترق   شرفتیپ ی هیرو ما  یز ی _تو که هر چ

 ! ؟یر یگ یجبهه م  زیهمه چ هی_پس تو چرا عل

 نزدم.  یحرف 
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 : دیشد، روبروم نشست و تو همون حالت پرس بلند

 ؟ید یبهم م یقول  هی ای_رو

 باشه!   ی_تا چ

 . میخواهر باش شهیمن و تو هم  نکهی_ا

پشت هم  تایمامور یتو همه  دی با  ادیکه خوشت نم هی و بق   نینازن یبچه ها حت یمن و تو و همه  
 باشه؟  م،یزنده بمون میتا بتون  میباش

 فکر کردم و گفتم:  یکم

 ؟یافتاد مونیدوست وندیمحکم کردن پ   ادی کدفعهی_باشه چرا 

 ربط گفت:  یب

 ؟ یدیآلمان شن تی _تو هم درباره مامور

 ازش   دمیند دایدونم؛ آراد رو هم جد ینم  یادی زی_چ

 بپرسم 

اسما و   من  یتو هم جزءشون  رنیگ  یآزمون م هی رنیکه م یازافراد م؛یباش دآمادهی_استاد دورو گفت با
 از بچه هاهم هستن،  گهیوسودا چند تا د نی نازن یحت

 هنوز انجام  ینهائ نشیگز هیسخت وخطرناک تیمامور

 .میبا هم باش دهمهیوبزرگه با  یگروه تیمامور هیآماده باش،   یول نشده

 کرد.  ینم یشوخ   نایست یکر پس

 ؟ ینداشته باشه سراغ دار  یکه اثر  یفردام باشم، قرص خواب یبه فکر کارها  دی_من با

 هست.  هیاول ی_آره؛ فکر کنم توآشپزخونه داخل جعبه کمک ها

 کنه  یم هوشیساعت ب  کیفقط  یول هیقو
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 کمه! نکهی_ا

 *"به خوردش بده.یدنیفهمه، با نوش ینم ی_ول

خوب بود درست   شی کرد. برخالف من آشپز  یاسما تو آشپزخونه غذا درست م رون، ی اتاقش اومدم ب از
 ارا! مثل س

رفتار دوستانه و راحتش اهل درد و دل و حرف از   نطوری و مهربون و هم یاحساسات ی هیروح  برخالف
 گذشته زدن نبود.

 نفر ولش کرد. هینفر کل خونوادش رو ترک کرد و همون  هی یدونستم که برا یانقدر ازش م اما

 بغلش کردم  ازپشت

 ؟ید یماچ م  هیمن  ی_آمازون

 که برگرده گفت:  نیا بدون

 کنم  یزنم شتکت م  یبرو که م  ای_ب

 زدو گفت:  غی توجه به حرفش ماچش کردم که ج بدون

 گوجه ها رو با کلم ها ساالد کن!  اریاون خ ی_اگه انقدر دوستم دار 

 یناهارخور   زیو نشستم روم  دمیکش یپوف

 من سوء استفاده کن! یاز دل رحم  ی_تو هم ه

 شور کدبانو بودنم و ببرن... مرده

 برش داشتم عی زنگ خورد، گوجه ها رو ول کردم سر میگوش

 !نی_جانم رامت

 به اسما زدم.   یچشمک

 هاش فعال شد و اومد کنارم واسه گوش دادن  رادار
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 کام؟ یرائ  ی_خوب 

 ؟ ی_قربونت تو خوب 

 ؟ یی_فدات نفسم کجا

 _اومدم خونه دوستم 

 ؟ یندار  یمشکل رهی نم جی_سرت گ 

 لبم اومد یلبخند گوشه   ناخواسته

 شرکت  امینبود فقط ازحال رفتم فردا م میزی _نه بابا اون روز هم چ

 ! لهی_فردا که تعط 

 و باز کردم و گفتم: شمین

 ... رونیب میر یدونم از اونجا م  ی_م

 کردم و بعد ادامه دادم مکث

 !یهر جا تو بگ  ؛یی_دوتا

 هم عمدا گفتم:  بعد

 م؟ یچند وقت از هم دور یدون  یم ه؟یترک یر ی_مگه دوهفته نم

 نه! ایخواد من رو با خودش ببره  یهنوز هم م نمیرو گفتم تا بب  نیا

 عق زدن درآورد یادا اسم

 مراقب خودت باش  نمتیب ی__باشه گلم. پس فردا م

 زم یعز یفعال با  نطوری_توهم هم

 قطع کردم  و
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 بره   ی_اه نگفت منم م

 زد و گفت:  ار یبه خ  یگاز  اسما

 شکش یپ هیترک  اریرو ب نجای _تو مدارک هم

 **** 

 .دمیپوش میوشال قهوه ا یقهوه ا یکرم مو با شلوار نود سانت یمانتو

 دم یمو پوش یست کرم قهوه ا یو کفش پاشنه سه سانت  فیکردم، ک ی مات و قشنگ  شیآرا 

 کردم.  یالزم رو با قرص جاساز  لیوسا

 معلوم نباشه  یز یچ باز بشه فمی که اگه در ک یطور 

 شدم. داده بود هیبهم هد نی که رامت ییایزانت سوار

 تازه کردم...   ینفس 

تو شرکت   یکس  داریبود که جز چند تا نگهبان و سرا ن یا شیسرنوشت ساز بود و خوب  ی لیامروز خ 
 نبود و سرخر نداشتم. 

 امروز و تحمل کنم دیدور مرور کردم، با هیرو  نقشم

 مراقب باشم کار دستم نده. و

 ...دمیمو جوئ آدامس

 داد. ی م یکار بهم آرامش خاص نیا 

 وارد اتاقش شدم.  یالی خ  یاوج ب در

 شرکت خلوت خلوت بود. 

 اسپرت زده بود، پیت شهیرو بستم برخالف هم  در
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 بود  دهیکامال اتو کش شهیباز هم هم اما

 تو فکر بود  سرش گرفته بود و یرو رو دستش

 ن؟ ی_رامت

 به روم زد  یصدام سرشو بلند کرد و لبخند  دنیشن از

 _سالم خانم خوشگله!

 کنارش  نشستم

 زم؟ ی عز ی_خوب 

 شم  یاگه بد باشم هم خوب م  نمیب  یتو رو م ی_وقت

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 _نه!

 _بگو...

 لب گفت:  ری زد و ز  یپوزخند

 ده. یم س یدونم راپورت منو به پل  یفکر کرده با خر طرفه نم  ؛یعوض  کهی _مرت

 لحظه سر شدم.   هی

 سازمان باشه! یاز بچه ها نکنه

 تعجبم رو پنهان نکردم  

 جاسوس فرستاده شرکت؟  سیپل  یعنی_

 چرا؟

 گردن مادر... ی_دنبال آتو م 
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 گسترده بود.  شیفرهنگ فحش ناموس کال

 به صدام وارد کردم:  ینگاهش کردم و همون وحشت رو به صکرت لرزش یا یترس ساختگ با

 که برات خطرناک بشه رو گزارش داده مگه؟  یز ی_ چ

 _غلط کرده با هفت پشتش...

 زد و ادامه داد یشخندین

رو دور بزنه و قسر در   تی هدا نیرامت یبدزدتشون؛ مادر نزاده کس ی_مگه برگه آچارن  که کس
 ش؟ یبره_گرفت 

 گفت:  تفاوت یب

 ننشم نشناستش  ارنیسرش ب یی _آره فرستادمش بال

 تموم وجودم و گرفت...  ترس

 خودمون بوده. یاون جاسوس که احتماال از بچه ها یخودم بلکه برا  ینه برا 

 و حفظ کردم میخونسرد

 ارن ینکن، بسپار به افرادت دخلشو ب تیخودتو اذ زایچ نی_واسه ا

 زدم و گفتم   یچشمک

 ؟ یمشروب چطور  کی_با چند پ 

 کا؟ ی _با رائ

 زدم   یچشمک

 گفتم:  طنتی با ش  و

 ! ی_گفتم که من فقط مال خودتم، تالف
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 ددر؟ میتا بعد بر  یشنبه هست 

 وونهید یدختره  ی_نفسم 

 و رفتم تو آبدارخونه. دمیخند

 . وانشیتو ل ختمی اونجا شراب آماده بود قرص و پودر کردم، ر 

 ... ینیو گذاشتم تو س ختمیو رواسه خودم هم شربت آلبال 

 مجهز و هم داشت.  تیسوئ  هیاتاق کارش حالت  

 رو بردم جلوش نشستم.   ینیلم داده بود رو کاناپه س 

 شد.  یدلم خال رهی لحظه ز کی ی دست برد و شربت منو برد جا خوردم و برا 

خواب آور و مشروبش و برداشتم   یحاو کیپ  یباز  عیحال لبخندم رو حفظ کردم و بدون ضا  نیبا ا 
 به هم میو زد وانامونیل

 چشمات   انوسیاق ی_به سالمت

 رو  ختیکه ر  کشی حرکت حساب شده و ماهرانه زدم به پ هیسرمو آوردم جلو و با  دنیژست بوس به

 . نیزم

 نگاهش کردم و گفتم:   یساختگ یناراحت با

 حواسم پرت چشمات بود  دیببخش  ی_وا

 زد و گفت:  یلبخند

 عشقم.  ستی_مهم ن

 باز کردم و در جوابش گفتم:   شمویهول ن با

 .ارمیرم واسه خودم م یتو مال منو بخور من م  زم،ی _اشکال نداره عز
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 تکون داد  یسر  عانهیمط

ناز   یو باکممنم شربتم ر  دینفس سرکش هیتو آبدارخونه و دوباره شربت درست کردم. و اومدم تو  رفتم
 خوردم 

 _ گلوم سوخت 

 نگام کرد  خمار

 بغلم  ای گلوت ب ی_فدا

 کرد.  یدارو زود اثر م   راهنش، یپ  یکنارش و ماهرانه و لوند دست بردم سمت دکمه  رفتم

 کنه  یم کی داد بهم_عطرت تحر هیکردم باز کردن دکمه هاش چشماشو بست وتک شروع

 زدم ودکمه هاشو باز کردم.  یفرو کرد تو مانتوم، پوزخند سرشو

 با آرامش صداش زدم  

 عشقم؟  نی_رامت

 نداد  یجواب

 شدم  یمطمئن م دیبا

 ... نی_ پاشو رامت

 آخروزدم   ری نداد آروم خوابوندمش رو کاناپه و ت یجواب

 برم؟  ای  یشی_پا م

 و آروم باز کردم، نه حله  پلکش

 و در آوردم.  لمیاز داخل قفل کردم و وسا درو

 شدم. یو کنار زدم و وارد اتاق مخف  زیم
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 بود  وارنصبیرو د یادیز  یتورهایمان 

 اتاق شرکا و آبدارخونه یداد حت یمختلف شرکت رو نشون م یجاها که

 دست کردم تا اثر انگشت نمونه.   دستکشمو

 روشن کردم.  وترویکامپ

 ه بود رمزش رو باز کردم.گفت یکه نازل  ییها ز یطبق چ 

 واریاز د یگوشه ا یرو رو نی و دورب ختنیکردم قسمت شربت ر شیرای ورودم به آبدارخونه رو و لمیف 
 زوم کردم 

 خب شروع   وتر،یرو وصل کردم به کامپ فلش

 برد یساعت وقت م   میتاصد در صد ن 1%

کردم و  یکه از بچه ها گرفته بودم، برگه هاو اسناد و کپ  یکیکمد ها رفتم و با دستگاه کوچ سراغ
 برگردوندمشون سر جاشون

 شده بود هر آن امکان داشت به هوش  ریکرده بودم رو در آوردم. د یاول جاساز  یکه دفعه  یشنود

 اد یب

 .لی % و تکم100%زود باش... 99%...98...خب

اتاق و که تازه نصب کرده بودن   یتو  نیرب دو  لمیکردم و ف یجاساز  فمی و تو ک لی و مدارک و وسا فلش
 ره یبگ لمیف گهید ی قهیکردم، که از ده دق میرو تا بودنم پاک کردم، و تنظ

 *** 

 کردم  دیبا سر حرفش رو تائ  م،یزد  یکه قدم م همزمان

 م؟یبر میتون یم یک ه،یقشنگ ی_آره به نظر منم جا

 .  سیها رو منتقل کنم پار زیچ یسر  هی دی با ه،ی_بعد از سفر ترک
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 م یکن یهمونجا ازدواج م  بعد

 و گفتم:  دمی خند یساختگ  یذوق  با

 مشتاقم یلی! من که خ هی_عال

 زد  یذوقم لبخند دنید از

 کا؟ ی _رائ

 _جانم؟ 

 با ارزش تره   ایدن یبرام ازهمه  یکه تو خوشحال  نی_هم

 شدم  یراحت م  یزودرو انجام داده بودم و به  تمیبود که اصل مامور نیا یمن برا ذوق

 خوابت برده بود.  یو هزار بهونه جور کردم که ازخستگ ادی تا به هوش ب ستادمیا

 . میرستوران شام خورد میهم رفت بعد

 قدم زدن.  یبرا می اومد نیرامت  لیبه م و

 ومد؟ یعشوه دار، دروغ گو خوشش م  ،یدختره رو مخ نی ا یدونم از چ  ینم من

 ستم یکردم، نسبت بهم صادقه و هوسش ن یحس م چون

  اریهم به اون شب و کام یخاص ینداده بودم، اشاره   یخاص  حیتوض  نکهیبود که با ا  نجایا شیجالب
 نکرد. 

 و گفت:  دیدستش بود باال آورد و بوس  یشدن، دستم رو که تو یکه رد م  یتوجه به مردم بدون

 _مراقب خودت باش! 

 فرودگاه.  می دنبالت با هم بر امیمع کن، متو ج یضرور  ل ی پس فردا صبح وسا 

 ام ی_باشه، خوشحالم که باهات م
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 زد و گفت   یچشمک

 ! شتری_من ب

دستم رو گذاشتم رو زنگ و برش   نا؛یستیروندم سمت آپارتمان کر میشدم و مستق نمی ماش سوار
 نداشتم.

 حرکت رو مخشه. ن یدونستم چقدر ا یم 

 اومد فونیاسما از پشت آ غی ج یصدا

 ا؟ ی_رو

 گفتم فونیبه آ  رهیزدم و خ یکوندی ژ لبخند

 ...ای _جونم؛ تو فقط بگو رو

   ؟ی! چته روانیشم اله  ایرو  ی_ب

 ی کرد تیل یو هم مخ ما رو ت فونیاون دست المصبتو که هم آ بردار

 رو زد.  فونیهم آ بعد

 احساس! یجونت درآد ب  ومده،یمحبت بهش ن  

 تو رفتم

 ؟یم درست کرد! غذا براادیم  ییچه بو کمی _سالم عل

 _نه بابا استاد خودش درست کرده

 ادی نم یشک کردم از تو بخار  خودمم–

 کردم و گفتم نای ستیرو به کر و

 _به به فک کنم وقت شوهر کردنته. 
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 . دیرفت و اسما خند یغره ا چشم

 دونم چرا رو اسم شوهر حساس بود  ینم

 گذاشتم جلوش.  لیرو با تمام اسناد و وسا مدارک

 زد و گفت:   یلبخند پر ذوق 

 شدن  یم یشاک  ریتاخ  نیداشتن از ا  ؛یکن  ینم دمونیدونستم نا ام ی_م

 اخم گفتم:  با

 _مگه نخود کشمشه؟

 خودشم باشه نکهیوارد اتاقش بشه مگه ا  ییتونه تنها یکس نم  چیه

 مثل تو مامور باشه! یجونور   نکهیگفت_مگه ا اسما

 _خف...

 و گفت:  دیوسط بحثمون پر  نایستیکر استاد

فقط محل جلسه رو با ساعت   ه؛ی بچه ها تو ترک یفرستم، با آدرس وشماره  یم  لیمیا هی_فردا برات 
 . نهیگزارش بده کارت هم قشیدق

 تکون دادم و گفتم یسر 

 _حله! 

 شدم.  یآماده م هیسفر چند روزم به ترک یبرا دیبا

 رو تخت   دمیکردم، با سرعت به سمت آپارتمانم رفتم. دوش گرفتم و پر یزود خداحافظ یلی خ پس

 بودم... خسته

 ! یهم جسم یروح هم
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پول به دست آوردم خودم و مادرم   یپرستار شدم و کم ی دوست داشتم وقت یکه نه، ول  ریبه خ  ادشی
 که پدرم برامون درس کرده بود نجات بدم.  یو سارا رو از جهنم 

 م:رو به سقف دوخت نگاهم

 ! ی که من و جا گذاشت  یتو بود نیا مامان

نه تورو نه شوهرتو    بخشمت،ینم ،یکه مسببش خودت بود یتلخ یخاطره ها  نیزارم ب  یجات م  منم
 !تیهدا نیهام ضربه خوردم، جناب رامت  نی تر زی نه پسرات رو؛ من از خونوادم... از عز

 .یدیتاوون م یدیحاال که پلک  یدی پلک  یدور من م دینبا

 کردن.   انتی برادرهام که بهم خ یهم جا تو

 اونا هم نبودن.  ،یستیتو هم آدم ن  رمی گ یاونا رو از تو م حق

 جا گذاشتن.  یو سخت  یبده یخواهر و کل هیبا  یمن و تو اوج جوون  همشون

 *** 

 م یش ادهیپ  دیبا یشو خانم   داریب  کا؟ی _رائ

 پلک هاش رو که انگار با چسب رو هم قفل کرده بودن باز کرد.  یخستگ با

 پنجم  قسمت

 . امی_برو االن م

 بود باز هم خسته بود   دهیکل راه و خواب نکهیبا ا د،یکش یا ازهیخم

داده بود و   هیتک یدوخت که سرحال به مک الرن نقره ا  نیشد و نگاهش رو به رامت ادهیپ  مایهواپ از
 منتظرش بود. 

 بود  شی ترک یمخصوص رفت وآمد ها نیماش

 دوختم. رونی به ب شهیجلو رو جنتلمنانه براش باز کرد، نشست تو و نگاهه خستش رو از ش دره
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نداشته بود  یا یدرست و حساب ی که خونواده  یدختر  ی بود و برا یا یدنیاستانبول شهر قشنگ و د 
 . ومدیجالب م  یلینداشته بود، خ  یاحتیس   ؛یداخل یکار  یمسافرت ها ری غ چوقتیو ه

بود که از ته دل دوسش  ییکای براش داشت وجود رائ یمسافرت کار  نیکه ا یتیتنها جذاب نیرامت
 داشت. 

 هم براش جالب نبود.  خیمر ایسفر به ماه   یحت  وگرنه

و   یطوفان یچشما یبود برا  دهیگرم بود که در همون برخورد اول دلش لرز  یبه وجود دختر  دلش
بود  دهیو لوند باز هم ذهنش ناخواسته پر کش بایز  یبا در بغل داشتن دخترا  یسرکشش؛ که حت

 سمتش.

رو بفهمه و مغزش فقط چفت چشم ها و حرف   نایمل  یکلمه از عاشقانه ها هی ینتونسته بود حت  و
 ون دختر شده بود. ا یدار ها شین یها

 بشه.   شی آسمون یچشما ر یخواست درگ   یکرد، نم یم یازش دور  لیاوا

وقت   چیقلبش زده بود، ه یبه ظاهر مادر، رو یکایکه مل یچند بار خواست اخراجش کنه تا قفل  یحت
 باز نشه... 

 یبوسه ها  یرو پس بزنه به گرم کایتونست، آرامش وجود رائ  یخواست هم نم یاگه م یحت  یول
 ! گهید یها یل یخ  ای نایمل

 کرد.  یدختر و درک م نیوجود ا یپاک 

 نخورده فشیبه پوست لط  یمذکر  چیه یکه لبا 

 ؟ یقلبش چ  اما

  یایقلب رو یاهیبود که س  کایرائ  زی هوس انگ یلنز گذاشته و حرف ها یاون قدر کور چشما نیرامت
 ... دید یدرونش رو نم

 !نهی رو بب انصبیآر  ایرو یگذاشته  لنز یخواست نفرت عمق چشم ها  یهم نم دیشا

 کنه.  نیتام  کای خواست که آرامشش رو رائ یم ی خوشبخت  یدلش کم 
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آرامش خسته شده  یکه از جست وجو ییای گذاشت...! رو ینم ایخواست رو ی هم م کای اگه رائ  یول 
 بود

در  شهیکه نگاهه عاشقش هم ین یاز درون رسما داغون... عشق رو در کنار رامت  یآروم بود، ول  شهیهم
 کرد  یحس نم  سوزوند،  یتا عمق وجودش رو م زشیمحبت آم یجست وجوش بود و حرف ها

 ! گهیم یدونست چ  ی که خودش هم نم یزد، در حال یحرف م  نیبا رامت  یذوق ساختگ با

 کرد.   یو رز رو حس نم  دهیارک یگل ها یبو

 کرد. یو عشقش حس م  نیو بد بودن رو از رامت  انتیخ یبو چون

 کنن   یم  ینظاره گرش هستند، بهش دهن کج نیکه در کنار رامت  ییزایچ  یکرد همه  یم حس

 کردن:   یرو تکرار م انتکاریدادن و خ یصدا ها وحرف ها تو مغزش اکو م  

 ؟ یکرد کاری کردن تو چ  انتیبهت خ   خونوادت

 ...!یستینه ن  ؟یتو خوب  ؟یچ تو

 .یزد یو از هزار جا خنجر م  یکرد  یاعتماد هزار نفر جلب م یا لهیبا هزار دوز و کلک و با هر وس 

 محافظت از خودت و کشورت تنها راهه؟ یبرا

 .یتو عرضش رو ندار  یخوب بودن بود و هست ول   سیپل هی یراه برا یکل

رو به نگهبان و خدمه داد و   چیان و سوئ چمد نیشدن، رامت ادهیپ  نیهتل پنج ستاره از ماش یروبرو
 دنج و خلوت نشستن  زی م هی یرو گرفت و رو کایدست رائ 

 داد  کا ی منو رو به رائ نیرامت

 انتخاب کن!  ،یگرسنه باش  دی_با

 خودت سفارش بده ارم؛یسر در نم   یترک ی_من از غذاها

 تکون داد و روبه رو گارسون سفارش داد  یسر  نیرامت
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 !دیبا مخفلفات، در ضمن خانم خستن زود اتاقا رو آماده کن ی_دو پرس بورک و دونر کباب و راتاتو

اما استرس گرفت که اگه اتاق مشترک باشه،  د،ینفهم  نیحرف زدن رامت یاز ترک یادی ز زی چ نکهیا با
 دخلش اومده 

 ما یهواپ  یپا تو یزد، که از وقت شی هم به عذاب وجدان ناگهان یکرد به نقشش برگرده و لگد یسع

 بود  دهیبود، ناخونده خرشو چسب  گذاشته

 م؟ یمون یجا م  نیچقدر ا نی_رامت

 تهران دارم، چطور؟  یچند تا کار تو میبرگرد  دیبا گهیهفته د هی_تا 

 جوابش رو داد  شیو لبخند ظاهر یحفظ خونسرد با

سفر و   نیا  دم،یانتظار کش یلیکه من خ یدون  یم م؟یباهم بگذرون میخوام بدونم چقدر وقت دار ی_ م
 .  یکارهات باش ریدرگ  یاونوقت ممکنه تو ه ام؛یبا عشقم ب 

 .میمونده رو باهم باش  یرو اول انجام بده، تا چند روز باق کارهات

 د.واکنشش مون  ایلبخندش کرد و منتظر جواب   یرو چاشن  یلوند یکم

 داد. یجلسه رو گزارش م قیمکان و ساعت دق دیفقط با 

 یبا بچه ها بود و با همکار  شیکنه، بق  دایپ  یکار آگاه  نیتونست از ا یکس جز اون نم چیچون ه 
قرارداد رو هم هر کدوم به کشور خودشون   یشد و طرف ها یداده م رانیا لیتحو  نیرامت هیترک سیپل

 کردن یمنتقل م

روزا مشخص   ی هیگردش، بق  می ر  یگفت_فردا و پس فردا رو م نینشد و رامت یطوالن  ادیز انتظارش
 .  ستین

 بهش اعتماد نداره. نیکرد که رامت یادآور یمغزش چراغ داد و  یتو یز یچ  هی نیحرف رامت نیا با

 ... ستیسه روز اول ن  ذهنش محاسبه کرد که اگه یتو

 باشه یچهار روز بعد یتو  دیپس با 
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 حال بازم لبخند زد و گفت:  نیا با

 . یکردم انقدر برام وقت بزار   یفکر نم  زم؛یعز هی_عال

 انداخت.  زشونیبه م  یقینگاه دق آراد

 . ومدیم یبه نظر خوشحال و راض  کای رائ 

 داشت، نا محسوس شنود و لمس کرد  یچشم از لبخندش برنم  کهی دررحال

 م یباش انصبی آر یمنتظر خبر از سو د ی_سوژه مستقر شد با

 دستاش گرفت.!   نیرو ب   سرش

 هرگز شدی دل بسته م دینبا ایرو

 پوزخند زد. ینگران نیچند که خودش هم به ا هر

 کس نبود  چیشدرو مال ه یعاشق نم  ی ا لهیوس چیشد؛به ه ی با محبت رام نم  ایرو 

 چند سال خوب شناخته بودش  نیتوا

 !  یافتنی و دست ن یاما تو خال بایز یا یرو هیبود  ایمثل اسمش فقط در حد رو ایرو

 یو آرزوهاش در اون خالصه م دیکه تمام ام یبد رکب خورده بود... اون هم از کس تیهدا نیرامت
 شد

 رسوند  یبه روز م  دنشید دیکه هر شب رو به ام یکس

 رو خورد و تشکر کرد   یاز راتاتو یکم  کای رائ

 بود؟  یخوب بود، اسمش چ یل ی_خ

 ی _راتاتو

 تو دلش گفت:  یکج  بادهن
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 !  یراتاتو

 اسم زاقارت و روش بزارن!  نی که ا یخوب نیغذا به ا فیباشه ح   یز یچ نیچن  ادی اسمش که نم به

 ؟ ی_قبال خورده بود

 هست؟  هیعال   مورد پسند سرکار قمیسل ام،یم ادیکارم ز ی_آره من به اقتضا

 زد یطون ی لبخند ش کای رائ

 نبودم  نجایبد بود که من االن ا  قتی_اگه سل

 _بر منکرش لعنت خانوم

 دلش اخم کرد.  تو

 رو نگو!   نیا

 !یا چهی باز هیدوست ندارم و فقط  بگو

 شکنم...! یدلت و نم  انتمی بگو که حداقل با خ 

 اومد  رونی از افکارش ب نی رامت یصدا با

 ؟ یکه بلد یسی_انگل

 تکون داد دی تائ  یبه نشونه  یسر 

 _آره بلدم 

نبودم و   شت یبلدن. پس اگه هم من پ  یسیمردمش انگل شتریب  هیستیچون شهر تور نجای_خوبه؛ ا
 .شتمیپ شهیکه البته من هم ادینم  شیپ  یمشکل یداشت یکار 

و بعد پشت سرش   ادی ب کایتا رائ سادیخدمت کار گفت اتاق خانم و نشونش بده، خدمتکار وا روبه
 حرکت کرد 

 به اتاق انداخت بزرگ و جادار با دکور مدرن بود. نگاهش به تخت دو نفره افتاد  ینگاه
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 کرد  زمزمه

 جد سادات! ای_

 و رو به خدمت کار گفت:  

 فقط اتاق منه؟  نجای_ا

  یکه فارس نیزد و زمزمه کرد: ا  قشینگاهش کرد، با سر انگشت دو ضربه به شق یج یبا گ خدمتکار
 فهمه ینم

_me for only room this is ? 

 زد و کوتاه گفت  یدوباره رو کرد سمت خدمتکار؛ خدمتکار لبخند و

_yes 

 *** 

 (  کای) رائ

 ... هیکارت مخصوص ترک میبهم داده بود انداختم، با س نیکه رامت یا یبه گوش ینگاه

 !یگوش  نیکردم؛مخصوصا با ا یارتباط با بچه ها رو نم سکیر فعال

 بود. ادیکنترل خطش ز امکان  

 دمش. یو بهت م  یو خطم رو خواست، البته گفت امانت  یگوش

 فرمتش کردم.  ش یبهداشت سی داخل سرو مایچند تو هواپ هر

 خوردم و از دستم افتاد تو آب زی ل یصحنه ساز  هیبا   رتشی تا خواست ازم بگ یمحکم کار  یبرا اما

 !نیتخته بشورمت رامت سره

 ! شیروان پر کهی پولش بود، مرت یکل 
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 رو تو دستم چرخوندم   دیجد یگوش

 ؟ یمنو کنترل کن یها امیتماس ها و پ یخوا یم مثال

 ! زرشک

  یکرد ول ی م تمیاذ لیرو دوباره انجام دادم، لنزش اوا  ممیمو شونه کردم و گر یلخت مشک یموها
 کمه.  یز ی چ هیکردم   یحس م اوردم،یاالن اگه درش م

باالتر از مچم جمع   یو پاچه هاشو تا کم دمیکه همرنگ چشمام بود رو پوش  می آسمان یآب  نیج  شلوار
 کردم 

 روش و  دمی بدون بستن دکمه هاش کش دمویسف یمردونه  رهنی پ  دم،یمو پوش یمشک یساده  تاب

 هاشو تا مچ زدم باال.  نیآست

 ست کردم.  میمشک  یها یمو با کتون یمشک ساعت

 هم از جمله:  یضرور  ی لهیتا وس چند

 یگذاشتم تو کوله  گهید زیو پول نقد و چند تا چ میکارت اعتبار  ،یچشم یآدامس، قطره   عشقم
 .میمشک

 بهونه!   نمیبهم دادش عمدا انقد باهاش کار کردم که شارژش تموم شد، ا یو از وقت  میگوش

 روش نصب کرده باشه   ابیبود که رد  امکانش

 ! ستیدادم، امروز و فردا وقتش ن یو به بچه ها خبر م دمیخر یخط م هیو  یگوش هی دیبا

 که بهم نگفت.  یکار  هیداشت و امروز صبح زود رفت دنبال  گاردیباد

همه الدورم بلدورم کردنت   نیا گهید یبر  یبرمت بهت خوش بگذره، تو که نم  یهمه جا م  گهیم عنتر
 !ه؟یسره چ

 باز شد.  شمیانداختم که ن نهی به آ یآخر  نگاه
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 به خودم زدم.   یچشمک

 به فدات!  نیرامت 

 بگه:  نیخدمتکار هم گفتم به رامت به

 گردم  ی شارژ نداشته و نبردمش و زود برم ممیبزنم گوش یدور  هیبازار  رفتم

ادکلن خوش   هی ضهینبودن عر یخال  یبرا ،ی عروسک  یدامن کوتاه صورت هیبا  دمیو خر  دمیجد یگوش
 بهش نداده بودم. هیوقت هد چی جز روز تولدش ه دمی خر  نیرامت یبو هم برا

 چه قدر اون روز ذوق کرد بچم!  یآخ 

 شده.. یاز من بدتر ننه باباش به فکرش نبودن، عقده ا ستین 

 داشت  یبود که براش تازگ نیها نبودن؛ ا  یواد نیپخمه شم تو ا یدوس دختر ها اون

 د.رو بهم دا ای زانت هی چیسوئ  میاونم وقت تولد الک عوضش

 دم یچرخ یول م  یگرسنگ نیظهر بود بدون ناهار خوردن و در ع میدوازده و ن ساعت

  یرو مشکوک م  نیو رامت شدیسه م یادیگشتم و گرنه ز  یو بر م  دمیخر  یکارت م میزود س  یلیخ  دیبا
 کرد 

 _خانم؟ 

 هوم؟

 زد.  یصدام م ی که با زبون فارس یبرگشتم سمت پسر  

 داشت، برگشتم سمتش که یاما بور  یمعمول ی افهیق 

 : د یپرس

 ن؟ یهست یرانی _شما ا

 ؟ یدون ی_تو از کجا م
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 گفت:  دیخند

 ن؟ یبرد یم فی ! کجا تشرگه ید گهی_د

 خواد! یآستر م یدیپرو رو م بچه

 نشسته بود. یکنار   یبود و صندل مای هواپ نیاومد که از مسافر ادمیبه چهرش  یا گهینگاه د با

 نگاهش کردم  ی چپک

 _تو رو سننه؟ برو رد کارت. 

 و برگردوندم و به راهم ادامه دادم .  روم

 کارت بخرم؟  می س یاز کدوم گور  حاال

 شناسنامه بخواد؟ نکنه

  ؟ یش  ی_چرا ناراحت م

 ! یتا گم نش ایهمه جا رو بلدم با من ب امیم ادیکنم، من ز  تیگفتم همراه میمسافر جفتمون

 فرستادم.  رونی رو به شدت ب بازدمم

 پسره هم که رو اعصابم بود. نیدلهره داشتم، ا یاعصابم خراب بود و کل  

 گفتم:  یعصب

 ؟ یدیکن، نگران خودت باش، مگه نشن یبابام؟ برو عمتو همراه ای  ی_رو چه حساب؟ ننم 

 د ینگام کرد و پرس جیگ

 رو؟  ی_چ 

 زدم   یپوزخند

 رن ی گ ی_پخمه ها رو م
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 به راهم ادامه دادم.   و

 کوچه خلوت.  هیتو  دمیبردم و کش دیالم بازوم رو کشدنب اومد

 نداشتم مونی رفتن، کار یو م  ومدنیبز م   نیمردم ع 

 نگام کرد و گفت  تند

 بچه؟ ی کن یم  نی_چرا توه

 ؟یانداز  یکه واسه من تاقچه باال م  یهست  یک یفکر کرد 

 به دستش که دوره بازوم بود کردم  یا اشاره

 خاره؟  ی_تنت م 

 ده  ینم یکنه و جواب ینگام م ینجور یهم دمید

 کنار گذاشته بودمش گفتم:  کایبود به خاطره نقش رائ  یکه مدت یبا لحن الت و سرکش که

 ده.  یآنتن نم تی دوزار نکهی_تو مثل ا

 که هست کج ترش نکردم.  ین یبکش دستتو تا از 

 نگام کرد  یعصبان 

 !اد؟ی خارش جفتمون بند ب ارمیسرت ب  ییبال هیچطوره  ؟یی دختره هرجا یکرد ی_چه غلط

 رو هم فشار دادم.  چشمامو

  نیسنگ ی ل یکم عقل رو نداشتم؛ اما حرف ها و کار هاش برام خ یبچه  هیدعوا با  ای بحث  ی حوصله
 بود...

 دلش خواست بکنه؟ یپناه هر کار  یدختر ب   هیتونه با  یکنه م یپسر فکر م هیکه  هیچطور

 ابروم و باال انداختم یتا هی
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 ی فرار کن ،یخ رو بشنو یکه بعدش کلمه  ارمی_جدا؟ نه زحمت نکش! خودم چنان خارشتو بند ب

که خوردم، بهره   ییسخت و فشرده و کتک ها یهمه آموزش دفاع شخص نی جا از ا هی دیبا  رهبالخ
 نه؟! ای بردم  یم

شکمش کردم که   یحواله  یو ولش کردم و بعدم لگد  چوندمی رو از رو بازوم گرفتم سه دور پ دستش
 .نی پرت شد رو زم

 کردم.  شیآب یماس با چشماو نگاهمو م  دمیچسب قشویو هجوم بردم سمتش    نیکولم و انداختم زم 

  کاسعادت،ی از رائ نیتموم حرصم از مامانم از بابام، از جفت داداش هام، از دردسر هام، از رامت 
 ... انصبیاآریرو

 رو خوابوندم تو دستم، مشت کردم و کوبوندم تو دهنش.  اهمیس یایدن یاز همه  

دفاع  یاستادا نیدست بهتر ریکه ز یدر من یر یتاث یزور نبود چند تا جفتک هم پروند ول یهم ب انقدر
 بودم نداشت.    دهیآموزش د یشخص

 شد.  نیزم  پهن

 . نیرو زم  ختی ر یبود که از دهن و دماغش م خون

 کنم که نگهم داشت ی. خواستم کار واریگرفتم و چسبوندم به د یک یخواستم دوباره برم سمتش که  

 کوتاه پسره با لنگ زدن در رفت.  یمون وقفه ه یتو

 خوشرنگ خورد.    یعسل لهی نگاهم و برگردوندم که به دو تا ت 

 نگهم داشت  واریرو به د  یدستم آروم تر کرد ول یدستش رو رو فشار

 _چته؟

 کردم و گفتم اخم

 کردم.  یبه درک واصلش م  یگذاشت ی_م
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 از من اخم کرد و داد زد بدتر

 ؟یآورد یرو سرش در م ی_حرص چ 

 تونست مشکل زا بشه؟  یچقدر م هیقض  نیا یدون یم

 بره رو هوا  تیمامور کله

 _به درک بزار بره! دیقطره اشک از چشمم چک هی

 دستش از روم کم شد فشار

 هم فشار دادم قهیشق  یدستامو رو نیخوردم رو زم سر

 تونم آدم باشم...! یکه نم  یاز خودم... من ی_خسته شدم؛ حت

 یکه داره خراب م  یدرحال چوقتیسگ ه هیسگ  فی گم، ح یسگ دروغ م  نیکه ع یا یعوض من
 ده؛ من از اول بد بودم...!  ینم یکنه قول آباد

اعتماد   دمی جمعم کرد؛ بد بودم که ند ابونیاز خ نایستیکر  نیرام ندادن، واسه هم یدانشکده افسر  تو
 و دوست داشتن. 

 ره یگ یداره انتقام اونا رو ازم م  ای نکنه دن 

 زد کنارم و دستم وگرفت  زانو

 من و...!  نیبب   ا؟ی_رو

 . کنهی رو عوض نم  ایتو دن یبخند باشه؟ اشک ها  

 ! ادیز یل ی_خستم....خ

 خرم.    یم  اتوی_تموم خستگ

 اهشیرو نداره نفروش؛ حواست به دل کوچولوت باشه س قتشایکه ل یخنده ها تو به کس یصدا
 نکن.  
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 ست یاشتباه ن یکن یکه م یکار  ،یاز همه پاک تر  تو

 و زمزمه کرد دیکش یاه

 ...  یکار بزار  نیذاشتم پا تو ا یم  دی_نبا

 . نمتیبب   ینطور یمن صد درصد سخته ا  یدرصد سخته برا کیتو  یداد_ اگه برا ادامه

... عقده چ یو سگ دو زدنم ه یسه سال جاسوس یشد عقده  ینم  یمسلط بشم ول یکردم کم یسع
 کجا بزارم؟  یاون هجده سال سال بدبخت ی

 زد و گفت   یپوزخند

 ! شکننتیو بدتر م شنیرن درد م یها در نم یخستگ  ی_بعض

تو  که  ین یزانومو گرفت و گذاشتم تو ماش  ریهم اشکامو با سر انگشتاش پاک کرد و بغلم کرد ز بعد
 کوچه پارک بود.

 دهنم گذاشت. یتو یبلند کرد وقرص  یسرمو از روصندل 

 رو بدون آب قورت دادم قرص

 کنه...  یشک م نیخوام بر گردم هتل، رامت ی_م

"* 

 _گور باباش 

 *** 

 کل ( ی) دانا

 .  دیکش یم  ریزد تا مغز استخونش ت  یکرد؛ پلک که م ی... درد مدیبه قلبش کش یدست آراد

 بود دهیعقب خواب یکرد که با آرام بخش صندل  ایبه رو ینگاه

 زد  یشخندین
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 گذرن... یروزا م نیا 

 و  اشیکه خوش فیروزگار کث  نی. ازگذرمیروزا نم نیمن از اما

 فروشه به ما!  یم ادی ز متیرو با ق اشیبدبخت گرانیداده د یمجان 

 آرش افتاد و دستاشو مشت کرد ادی

 .. تیهدا نیرامت

 شد.   یاز جلو چشماش پاک نم ریآرش تو کو ی شده  کهی ت کهی ت کریپ

 فرستاد؟  یرو م  ای دوباره رو چطور

 کرد...  یشک م یز ی چ نیبه کوچک تر نیرامت اگه

 رسوندش   یفکر کردن بهش هم به جنون م یمحکم گرفت حت  سرشو

 رو هم ببنده... یلحظه ا یکرد چشماشو برا یو خم کردو سع شی فکر صندل یب

 نگاه کرد.  ایرو به

 کرد  ی بود و فکر م دهیبود، احتماال همش رو نخواب  دهیحرکت دراز کش یساعت بود ب  چهار

 ؟ یدار یب  ا؟ی_رو

 . دارمی_آره؛ ب

 . ارهیشک کنه دخلت رو م یز یچ  نیبه کوچک تر کهیمرت نی_مراقب خودت باش، اگه ا

 سرش رو تکون داد و گغت  یحال یب  با

 دونم  ی_م

 نجه، فکرتو به کار بنداز؛... ساعته پیدون  ی_نه نم

 . یسگ حال ضیهتل وانمود کن مر یاالن بر  یتون  ینم
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 لحظه به خودش اومد.  کی تو

 زمان از دستش در رفته بود.  یدر آورده بود و حساب کار به عالوه  یباز  وونهید یادیز 

 تکون داد و گفت  یسر  

 _ باشه. 

 از چند لحظه متعجب گفت  بعد

 شد؟  داتیتو از کجا پ ی_راست

 نشد، مراقبت بودم دامی_پ

 زد وگفت   یدلخور پوزخند ایرو

 ی نی_جون عمت؛ مراقب رامت

 .رونی برمت ب یم  کارمیگفت سه روز اول رو ب  نیرامت یادامه داد_راست و

 آراد ناخاسته اخم کرد  

 ره.  یکه نرفت، پس فردا هم نم روزی_ امروز و د

 ست یجلسشون فردا ن  یگ یکه تو م نجوریا یدارو و بهداشت چند تا شرکت شیامروز که رفت پ  

 !گهید ستیالبد ن رون، یبرتم ب  ی_گفت م 

 رون؟یب  یاومد یچ ی_برا

 و گفت  دیکش یآه

که بهم داده کنترل  یاون ستین دی بهتون خبر بدم؛ بع دیکارت الزم دارم، که هر وقت زمانش رس  می_س
 شه

 ام یتا برم برات بخرم و ب   سایوا نجای_هم
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 دوخت  رونیبه ب  شهیحوصله و خستشو از ش  ینگاه ب ایرو 

 آراد اومد. قهیچهل دق بعد

 .یومدی _چرا انقد زود؟ فردا م

 کرد و گفت:  اخم

 سازمان گرفتم. یچون از بچه ها دی_طول کش

 کرد اینگه داشت روبه رو مارستانیدر ب  یو راه انداخت و جلو نیماش

 _حاال... 

 زد یحال لبخند  یب  ایرو

 ! نیدار یو حال کن چه جاسوس نی_بب 

 کرد  زمزمه

 . یگر یباز ای  یآموزش ی_خوبه؛ مثل مانور ها

 کردن خودشه یتو نقش باز  ایدونست ماهر تر رو یخودش هم م چند که هر

برد با کمک پرستارا رو   مارستانیعقب درآورد و به سمت ب  یپر کاه از صندل  نی رو ع ایباز کرد و رو درو
 تخت مخصوص گذاشت 

 از حال رفت  کدفعهی رفت   یداشت راه م  ابونی خانم تو خ نی_ا

 رو به آراد کرد و گفت   پرستار

 . نیاونجا بزن نیحرفا رو به تکنس  نیو ا  رشیپذ نیببر  فیلطفا تشر نشیآورد نیکرد ی_کار درست

 دش؟ یشناس  ی_ نم

 _نه...!
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 خارج شد.  مارستانیپرستار نموند و از ب  انی پا یب یسوال و جواب ها منتظر

 . دیچ یتو خودش پ  یا  یساختگ یحال یب  با

 .  دیکش یخفه ا  غیجون کردو سرشو گرفت وج یب  یتا سرفه  چند

درصد به صداقتش   کیکه باهاش داشت، اگه   یاخالق و رفتار خوب یبا همه   نیدونست رامت یم
 آورد.  یکرد پدرشو درم یشک م

بود  دهیفهم  یبا باهوش  نیسازمان بود و رامت یو از افراد باتجربه  نیمورد اعتماد رامت یان یک  آرش
 جاسوسه

 آورد.  یبا توجه به اعتماد و عالقش سرش م یبدتر  یبال دیفهم یرو م ای رو یواقع  تی اگه هو مطمئنا

 دیکرد وپرس نشیمعا دکتر

 الت خوبه؟ _ ح

 سرشوبه عالمت نه تکون داد  

 کنه؟  ی_کجات درد م 

 کرد و جواب داد یف یضع یناله  

 کنه  یدرد م یل یبده شکمم و سرم خ  یلی_حالم خ 

 د یکش یقیعم  نفسه

خب   ی ل یکشه_خ یم ری کرد شکم و سرش ت یکه واقعا حس م کردی م ینقش باز  یع یطب یحد به
. اسم ستین  ایهست  یمشکلت جد مینیتا بب  یبد یوتراپ یزیو ف  شیآزما دیتحمل کن با زمیعز

 رو بده.   کاتیازنزد یک یخودت و همراه 

 گفت:  یا یتازه کرد و با زحمت ساختگ  ینفس

 سعادت  کای _رائ



 ق تکار عاشخیان

168 
 

 ومد ینم ادشیو   نیرامت ی هیترک شماره

 و داد  نیرامت لیهتل و اسم و فام شماره

 *** 

 رفت  یچشم غره م  واریرفت و به در و د یدر طول و عرض هتل رژه م تی و عصبان  یبا نگران نیرامت

 د یانداخت و غر یبه ملک یا یعصب نگاهه

 ن؟ یکرد  داشیشد پ  ی_پس چ

 خودشو جمع و جور کرد و گفت  یکم  نی از داد رامت یملک

 ... ستی جا ن چیه ی_بچه ها رو فرستادم دنبالش، ول 

 ادامه داد   نهیکرد و با طمأن  مکث

 خانم مشکوکن؛  نیقربان جسارت نباشه اما ا دی_ببخش

  ن،یایخودتون ب  ستادنیمیوا ای دادن یم یخبر  هی دیاز ساعت ده صبح رفتن ساعت شش شده با پ
 کردن.  یشون رو شارژ م یگوش  احداقلی

 کالفه داد زد نیرامت

 نه؟ ا ی یکن داشیپ دیدونم. اول با ی_خودم م

 مخصوص و مورد اعتمادش بود گاردیباد  یملک

کم نشد و با   تشیاز عصبان  یر یاما چ دیکش یموها یتو یدست شیشگیبه عادت هم نیرامت
 زمزمه کرد  تیعصبان 

 اون وقته که... یکرد ی_اشهدتو بخون! فقط خدا کنه بفهمم کاره غلط

 مشت کرد.  دستاشو

 خواد بکنه؟! یکار م  یدونست چ ینم خودشم
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 شه...  یجوشه و االن منفجر م یکرد مغزش داره م یه حس مبود ک   یعصبان یحد به

 داد یجاش و به نگران  تی عصبان هیچند ثان یبرا

 سرش اومده باشه؟  یی نداره، نکنه بال نجایرو ا  ییجا  ای یدختر تنها کس  اون

 نه!   نینه... ا 

 دورم زده باشه؟  اگه

 دادن، تلفن هتل زنگ خورد.  یتو مغزش ارور م  یادیز یو اگه ها اگه

 حرف زدن  یبرش داشت و بعد کم رشیپذ مسئول

 گفت، شخدمتیبه پ  رو

 بود؟  کاسعادتی رائ  تیهدا نیرامت ی _اسم خانم همراه آقا

 حرفش تکون داد دیتا یبه نشونه  یسر  شخدمتیپ

 کرد  نیتلفن و سرجاش گذاشت و روبه رامت رشیپذ مسئول

 م سعادت اونجان. تماس گرفتن خان مارستانی_از ب

 *** 

 _دکتر حالش چطوره؟ 

 داره؟  یا یجد مشکل

 ن؟ یباهاش دار ی_شما چه نسبت

 بود داد زد  یکه امروز بهش وارد شده بود هنوز عصب یا یکه هنوز از فشار عصب نیرامت

 مسئول ثبت احوال؟ ای ی_آقا به تو چه مربوطه؟ دکتر 

 من شوهرشم.   
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 نه؟ ای ید یحواب منو م  حاال

 نشه چشی داد پاپ حی از واکنش تند جا خورده بود، ترج نکهیبا ا دکتر

 تونست انقدر نگران و مضطرب باشه؟  یم یمگه جز همسرش کس  

نه االن با قرص و   ایداره  یمشکل جد مینی تا بب ادی ب شی وتراپیزیخون و ف  شی جواب آرما می_منتظر
 دارو بهتر شده. 

 گه ید هم چند ساعت  یوتراپیزی ف شویجواب آزما 

 شهیم حاضر 

 مهم شرکت دست خورده بود. یو اطالعات   یزنگ زده بودن، انگار مدارک فن رانی از ا دیکش یپوف

  یشده و ک ی کنن تا بفهمن چ یی داده بود که شده تک به تک افراد شرکت رو بازجو یر یگیدستور پ 
 بوده

 نشست و با خودش گفت:  خیس دنشیبا د کایاتاق روباز کرد واومد داخل رائ  در

 که را انداخته معلومه چقدر از دستم شکاره  یالم شنگه ا نیبا ا 

 دیاز چشمش چک  یا یمصنوع اشک

 نفهمه تند تند پاکش کنه  نیکه مثال رامت یکرد طور  یسع و

 صداش زد  یبا بغض ساختگ  داشت   نیکه فقط جلو رامت ییآروم و دلربا یبا صدا 

 ... نی_رامت

 شد.  کی بهش نزد یمحکم و عصب یهابا قدم  نیرامت

 سالمش نذاره.  رتشی هزار تا قول و قسم خورده بود، بگ 

 آورد. یدرم یمظلوم باز  ینطور یدونست که ا یهم م کای رائ

 کرد.  ینگاهش م تی با عصبان نیرامت
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 داد خودش دست به کار شه حی ترج نیاز طرفه رامت یواکنش قبل

 گفت:  یو با دلخور  اروم

 ؟ ی_کجا بود

 ی باش شمیدو روز پ نی قرار بود ا ،یو منو ول کرد یاول صبح رفت از

 تو دلش به حرفاش پوزخند زد:  اما

 دادم.  یقر م  الدیتو برج م ین یکی تو رو داشتم با ب یرو   نیخانم من ا  کای رائ 

 بزنه. یشد تا خواست حرف   کشی نزد نیرامت

 خودش و وجدانش گفت:  هیتوج  یکرد و سفت بغلش کرد و برا یدست شی هم پ باز

 فقط واسه حفظ جونم.  لشمیدل

 کا ی بغل کردن رائ  هیانگار در برابر چند ثان نیرامت 

 سرزنشش کنه  ایکلمه حرف بزنه  کینتونست   یرو از دست داده بود، حت حافظش 

 زور از خودش جداش کرد  به

 کا؟ ی _رائ

 . نیرامت  یعصبان یزل زد تو چشما شیدرشت آب  یو با چشما دیدماغش رو باال کش آروم

 حرص خم شد کنار صورتش  با

 چقدر دوست دارم، پس انقدر من و دور نزن. یدون ی_م

 برق از بدنش رد شد.  انیجر انگار

  ییبدون من جا گهید ؛یادامه داد_تو بدون من حق مردنم ندار  نیآب دهنش رو قورت داد و رامت 
 نرو! 
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 کرد  ن یسرشو باال و پا  یو گور ش من گم یبدون اجازه  یحق ندار  گهید

 کا؟ ی _رائ

 دهنش و قورت داد و آروم گفت:  آب

 _بله؟

 دیلب غر  ری رو به سمتش گرفت و ز انگشتش

 _تکرار نشه... 

 داد بود از جا پروندش  هیکه شب  یتر و بلند تر  یجد  یبا صدا نیانداخت که رامت نیپا  سرشو

 _با توام! منو نگاه کن!

 نگاه کرد  شی طوفان یچشم ها به

 !یکن  یکارو م  نی_بار آخرت باشه که با من ا

 سرشو تکون داد  تی مظلوم با

 کرد. یخودش رو کنترل م  یکه به سخت نیرامت

 در اشاره کرد  به

 ارم یو سرو ته کارا رو هم م ارمیم  شاتویبرو هتل؛ منم جواب آزما  ی_ با ملک

 .دیشسرشو تکون داد و سرم تموم شده رو از دستش ک بازم

 بود. ای مانند در چشمانت

 که غرقش شدم مرا پس زد..  نیهم

 (  کای) رائ

 انداختم.  یبه ملک ینگاه  نیماش نهیآ از
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 ! یقروقاط کهی مرت وا

 ره. یکنه و چشم غره م یرا به را اخم م 

 کردم تو داشبرد.  یو گرنه کلش و م ضمیمثال مر فی کنم؛ ح زونشیاز خشتک آو گهیم یطونیش

 تند و موشکافه.  یلی خ نگاهش

 بخرم؟  ین یری حاال چند جعبه ش 

 بدم  ین ی ریکل هتل و ش   امیب رونیدستش ب  رهی؛ نذر کردم زنده از زگفت منو دور نزن  نیرامت یوقت

 چرا انقدر راحت ولم کرد؟ یول

 سرم داد نزد یحت  یکامال مشهود بود، ول تشیعصبان 

 چرا؟

 !مشکوکه

 رو بدونه. تمیوبود ه ممکن

 باهوشه   یلیبود اون خ ادی واقع امکانش ز در

 رفتم و تمام!   یراحت در م ومدمیاگه نم ه،یترک  ومدمیکاش خبر مرگم نم  اصال

 شو لو بدم.  هیترک یمن نبود مکان و قرارا ی فهیوظ  

 شدم.   ریجوگ

 خواد ترورم کنه   ینکنه م ستیهتل ن  ریکه مس نیا وا

 گفتم:  یآروم یکردم و با صدا یا سرفه

 م؟ی ری هتل نم یملک  ی_آقا

 کوتاه گفت:  سردو
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 _نه

نکمه  ّ ! 

 _پس... 

 حرفم رو کامل کنم نذاشت

 آقا  یالیو میری_م

 داره؟  الیو نجای_مگه ا

 _بله.

 م؟ی _پس چرا از اول نرفت

 . نیاز خودشون بپرس نیبدون دیلیما ی لی_اطالع ندارم اگه خ 

شد، از اول با من لج بود و ازم   یمحسوب م  نیکه از قضا همه جا هم بود و معتمد رامت کهی مرت نیا 
 ومد یبدش م

 کنم بهم شک داشت.  فکر

 ششم  قسمت

 ندونه. الشویآدرس و مکان و یباشه که کس یمحکم کار  یبرا دیهتل شا  میاول رفت نکهیا لیدل 

 تحت نظر گرفتنش.  یدونه کسان  یباشه اون م نطوریاگه ا یول 

 داره یادیز یها تی کارت امن بود؛ دختر بودنم مز میس هیجا

 رو نگه داشت وسرد گفت   نیماش

 م یرو قبال آورد  لتونیوسا  دیش ادهی_پ

 !شعورای باشه ب   لمیتو وسا یشخص زی چ هی دیشا اصال
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 شدم  ادهیپ یحرف اضافه ا بدون

 انداختم... الیبه و یا ینگاه کل 

  یبزرگ اطیبلندش حفاظ دورش بودن، ح  یقشنگش مشخص بود. نرده ها ینما   یبود ول کیتار هوا
 از آب بود  یکه خال  یبزرگ یل یو تاب و حوض خ  مکتیو ن دیب  یداشت با درختا

داشت، سه طبقه بود دو تا طبقه اول سالن بودن و طبقه سوم   یهم بزرگ بود و دکور سلطنت  داخلش
 کرد. می مخصوصش جلوم تعظ هم، خدمتکار با لباس یشش تا اتاق روبرو

 شروع به حرف زدن کرد  یسیبه انگل و

 هستم خدمتکارتون  ی_نازل 

 باال تا اتاقتون رو نشون بدم.   نیببر فیتشر 

 ! دیبفرمائ 

 خودش جلوتر ازم راه افتاد سمت طبقه سوم  

 اتاق و باز کرد. نیاول دره

 ییاز جنس ساتن به رنگ طال یده اوسط اتاق بود با پر یی طال یبود و تخت دو نفره  یاتاق بزرگ 
 یطرح دار بود.  کاناپه ها ییاتاق طال یوار یتو اتاق پهن شده بود، کاغذ د  یا ییطال میدورش گل 
 به  یسلطنت

 اتاق بودن،   ی گوشه  رهیدا مین طور

 باز شد... شمین

 ! یعجب دکور خوشگل 

 توالت.  زی هم وسط اتاق بود با م یا ییکمد طال 

 اتاق کرد  یبه درگوشه  یا اشاره
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با    دیتخت و بزن یزنگ گوشه  ن ی داشت یاگه کار  د؛یو حموم اونجان راحت باش یبهداشت   سی_سرو
 اجازه!

 کنار تخت بود، روشن و شارژ شده!   یداده بود رو عسل  نیکه رامت یا یرو تخت گوش  نشستم

 ساعت حموم بودم.  هیتو حموم  دمیپر

 چپم انداختم... یبه بازو ینگاه

 کرده بودن. جادی بازوم ا یرو ی باحال یشده به دورش نما دهیکش ی دهیارک یاژدها و گل ها یتتو 

 نم، یگردن تا وسط س   نطوریداشت و هم  دمی با پوست سف  یتضاد قشنگ ش،ی رنگ مشک 

 داشتن.  یو قشنگ فیظر یها یخالکوب  نطوریکنار رون تا زانومم هم  

 کردم.  یسه روزه ا میسر جاشون بودن، تو حموم لنزام ودوباره گذاشتم و گر ممیلوازم گر خداشکر

 دم یلختم و سشوار کش یموها

  یهاشو تا آرنج تا کردم شلوار نود سانت نیو آست دمیپررنگم و پوش  یو آب  یلی ن یچهارخونه  راهنیپ
 . رونیب  دمیمم پام کردم و پر

 . ینشستم رو صندل اطی تو ح رفتم

 دم در بود  یافتاد که مشغول جارو یبه نازل چشمم

 برگشته؟  نی_رامت

 برگشتن شیساعت پ می_بله خانوم؛ ن

 _اتاقش کجاست؟ 

 رو که چراغش روشن بود نشونم داد. یاتاق

 برگشتم سمتش...  یکه جلو اومد، با کنجکاو یمرد  ینا آشنا یصدا با
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صورتش توجهم رو جلب   یکه تو یز یاما چ یقهوه ا یو قد بلند بود با چشم ها  یمرد کت و شلوار  هی 
 چپش بود.  یزخم کنار ابرو ی یکرد، جا

 تر اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد  جلو

 رو دارم؟  یبا چه کس  ییتونم بپرسم افتخاره آشنا یم  بای ز ی_بانو

 به چشماش نگاه کردم.  رمیدستش و بگ نکهیا بدون

 کرد.   یو بهم منتقل مر  یحس بد 

 : دم یپرس یاخم کمرنگ با

 _شما؟ 

 اما مرموز گفت:  یکرد و با همون لحن پر انرژ  یخنده ا تک

 _عماد هستم؛ عماد مرت اوغلو هستم.

 داره. یعروسکه خوشگل  ،یاومده باش  نیهمراه رامت دیتو هم با و

 تو هم.  دمیو از حرفاش کش  اخمام

 عمته!  عروسک

 ده!  یبه من فحش م یواضح نیه به اک هیدونستم چه خر ینم

 !نمیرامت  حی گفت من خراب و تفر رسما

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 داره. یبو کش خوب یسگا نیاما رامت دمت؛ی_تا حاال ند

 حرفم محو شد.   دن،یبعد از شن  خندش

 ده  یانجام م فیکث یسگه که داره کار ها هیپس  نهیاگه از افراد رامت 
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 مون رو پر کرد.  نیب  یبه جلو برداشت و فاصله  یقدم

 سگ؟ ی_تو به من گفت 

 بود.  زی ام دیتهد لحنش

 رو حفظ کردم که ادامه داد   میخونسرد

 ... یکن نیبه من توه یتون  یم یکن  یچرا فکر م  ن،یرامت  یشب باز  مهی_تو عروسک خ 

 گفتم:  یحرفش رو کامل کنه و با لبخند حرص درار  نذاشتم

دوس نداره سگاش دور و بره من بپلکن... روز خوش    ادیز نیمن نامزدشم و رامت ،یدی_اشتباه فهم
 مرت اوغلو! یآقا

 شدم اطی به سرعت ازش دور شدم و وارد ح و

 کرده بودم. ویو دو تا قلب س  نی و درآوردم رامت میگوش

 عمه جانم! جانه

 زنگ بزنم که منصرف شدم  خواستم

 . سادمیاتاقش وا یپنجره  نیپا

 برداشتم. کیسنگ کوچ هی

 کردم و پرتاب!  یر یهدف گ 

که   یچند طبقه و آپارتمان ها با هر چ یخوابگاه و خونه ها یپرتاب ماهر بودم انقدر که از پنجره  تو
 زدم تو سره ملت!  یم ومدیدمه دستم م

 زد.   یم یکرم درونم جا وول خوردن بندر  

 اتاق و برپا داد.  یساعت دو شب همه  ،یرانداز ی بارم زدم تو کله استاد مسئول آموزش ت هی

 ! اطیمنم که خودمو به خواب زده بودم به زور جمع کردن تو ح  
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سبب   نی نفر درو باز کرده بود و به هم نیرو که اول  نی و البته نازن  تایو سودا و آناه ای اسما و لع منو
 .میم شدمجبورش کرد تا صبح تو آشپزخونه ظرف بشوره از همون موقع ضد ه یاستاد مهران

 حرفش رو گوش نکرد.   یخواست بگه کاره منه، استاد مهران  یهر چ 

 لبم نشست.   یگوشه  یخاطرات لبخند کمرنگ  یادآور ی از

 داشتن.  یخوب یبودن اما حال و هوا یسخت  یچند روز ها هر

 ساختن! یزبده و با مهارت  یعرضه، مامور ها یلوس، ب یمشت بچه  هی که از  یسخت  یروزها

 آورده بود سرمو بردم باال با تعجب نگاهم کرد  رونی که سرش رو از پنجره ب نیرامت دنید با

 و باز کردم شمیهول ن با

 ؟یبود  دهی_خواب

 _نه!

 اد؟ ی_خوابت م

 _نه!

 _حوصلت سر رفته؟ 

 _نه!

 ؟ یندار  ی_کار 

 چپ چپ نگام کرد رسما

 ؟ یپرس یمنکر شب اول قبر سوال م ری نک نی_ چته تو امشب ع

 از کردم و گفتم: ب شمین  طونیش

 من  شیپ  نیپا  ایب  ؟یدینم صی فرشته رو با اون دوتا تشخ هی نی_تو فرق ب
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 جوابش نموندم و روم و برگردوندم و رفتم سمت استخر .  منتظر

 ! ومدین نی ا ری گذشت؛ نه خ یکم

 !هیاخالقش سگ نیدارم ا یامروز من انرژ  هی

 کردم.  وونشی د ضمیضد و نق یچند حق داره، با کار ها هر

 منم؟ نیزدم تو آب استخر که اخم هام رفتن تو هم، اه ا زل

 چه کج و کوله شدم...  

 رفت، انگار که ژلم!  یتو آب آروم به چپ و راست م رمیتصو 

از پشت   ی ک یزدم، بالفاصله   غیسر خوردم سمت آب ج   کدفهیزده بودم به آب سرمو بردم جلو که  زل
 م روش عقب که به پشت افتاد دمیگرفتم و کش

 میشد نی و پهن سنگ فرش زم 

 دنبال درد سر!  یدوئ  ی_تو امروز فقط م

 : دمیو پرس دمیخند

 ؟ یاومد ری_چرا انقد د

 به سر و وضعش کردم  ینگاه و

 ...یخوشگل کرد  ،یکرد ری _پس بگو چرا انقدر د

 آقا!  یکه قبال پسند کرده بودم به زحمت افتاد من

 و مرتب بود.  پیخوشت شهیچند که هم هر

 نگاهم کرد طونی زد و ش یلبخند

 ؟ی دیمنو ند ضیمر شهی و هم  ختی ر یب  یکای _اونوقت خانم شما رائ
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 نازک کردم یچشم پشت

 ببر جناب مهندس!   ضیو باهاش حرف بزنه پس ف  نتشیبب  یشه هر کس  یکه انقد خوشگله؛ نم کای _رائ

 کمتر! دمیشا گهیهفته د هیتو دلم ادامه دادم: تا  و

 ی ن یب یعدش زندم و نم ب یول

 بلندم کرد  عیو سر یحرکت انتحار  هی یشد و ط  بلند

 بره؟ یی_مگه قراره جا

 کردم دیشد، تجد یرو که داشت محو م لبخندم

 ؟ یفک کرد یشه، چ  یجنس فروخته شده پس گرفته نم  میستین  خودایمغازه ب نی_ما از

 پر کاه تو هوا نگهم داشته بود سرشو فرو کرد تو موهام  نیکه ع همونطور

 دم  یپسش نم گهیشن د جیهم بس  ای_کل دن

چند  دور چرخوندم... ّ 

 زدم   غیوحشت ج با

 شه.  یسردرم بدتر م   ضمی_ولم کن ! من مر

 شد و گفت:  یو گذاشتم تو بغلش جد نی رو زم نشست

 گرفتم.  شاتویآزما ی_جواب همه 

 !  ستین  تی چیه 

 ی نکن، از منم سالمتر  یباز  بمیمن ننه من غر یابر خودیب

 زد و ادامه داد  یچشمک

 خوام  یمهد کودک بچه م هی_من 
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 کردم:  زمزمه

 زنت  چارهیب

 به حرفم نکرد.  یتوجه 

 ی و طال کار  نیگردنبند سنگ هینشونم داد  یسرم گردنبند یو موهامو جمع کرد باال  

رو   نای (روش انداختم دو تا قلب جمع شده تو هم که کنارشون اR-Rبه ) یبه گردنم نگاه  بستش
 نوشته بود 

 که آراد بهم داده بود رو انداخت  یگردنبند

 ماله...؟ نی_ا

 دم یخر  یحی تفر اری... درش بیچ ی_ ه

 بهم انداخت  یعاشقانه ا نگاه

 اگه من نباشم.  یباشه، حت  شتیپ شهی_هم

 .سوزونهیاز زهرم تلخ تره و تا ته گلومو م دینفهم ن یزدم که رامت یلبخند

 .رون ی برتم ب یکه م فردا

 چهار روز  مونهیم ستی پس قرارشون فردا ن  

تو  میو بدون حرف تو آغوشش نگهم داشته بود، رفت م،یکرد یکه تو سکوت سپر  قهیاز چند دق بعد
 خونه.

 گفت.  ریو شب خ  دی بوس قیو عم میشونیپ

 . میکرم و گر یکل  نیشد ب یخورد مدفون م یبه صورتم نخورده بود که اگه م دستش

 راه برگشت و گفت  نیب

 که من کار دارم. ییجا هی می ری شو؛ اول م داری_صبح زود ساعت شش ب
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 یم یتو، هرجا بخوا یسفر همش برا ی هیبرمت گردش، همونطور که قول دادم اصال بق یبعد م 
 خرم.  یبرات م یبخوا یبرمت و هرچ 

 *** 

 و رو سرم کوبوندم.  بالش

 بخواب اسکل!   

فردا  یانجام بد گهیوقت د هیکارتو  یر ی م یدنبال کاراش، خب عنتر م یباهاش بر  دیکله سحر با فردا
 و همه تو خونن و سرشون به کاره خودشونه.  سمسهیکه جشن کر

 وقته کاره؟ چه

 .سادمی سره جام وا خیس هوی

 ... نمیبب سایوا

 و ببشتر مردم خونن و تو کار و بار خودشونن .  لهی تعط فردا

که من کار دارم بعدم   ییجا هی میر یشو اول م  داریذهنم اومدن_فردا صبح ساعت شش ب  یتو حرفاش
 ...حیبرمت گردش و تفر  یم

 حد گشاد شدن  نی که از ذهنم گذشت چشم هام تا اخر یحرف با

 ممکنه قرار مهمشون فردا صبح باشه؟  یعنی

 میرون ی اون چهار روزو هم که گفت همش ب هیبق رون،یبره ب یکه منو م  ظهرش

 دم؟یمن چطور نفهم یوا

 !رهینکنه؛ صبح زود هم م بشیتعق  یاومده تا کس  الیبه و 

 نکنم  یکه داره برطرف شه و من کار  یبره، تا هر شک  یاون بدتر من رو هم م از

 ! میمن چه خر یوا
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 کارت آراد کو؟  میس  دم،ینفهم چطور

 لباس هام تو حموم!  یوا اه

 تو حموم...  دمیپر

 . ییانداخت تو لباس شو ینگاهم روسر تا سرش چرخوندم، لباسا نبودن، نازل  و

 از نهادم خارج شد...  آه

 احتمال رو بگم. نیندارم که به بچه ها ا یکارت  میس

 .شهیکارتم کنترل م میاتفاقات هم صد در صد س نیبا ا 

 بردم که متوجه نشدم. یبه سر م  یو در دوران اسکل یقدر سرگرم بچه باز من ان نه

 !هیعوض  هیکار ملک 

 گفته بود  نیسگ تو روح شده از اولم به من مشکوک شده بود و به رامت کهی اون مرت 

 مطمئن نبود.  یبه من مشکوک شده بود ول نیرامت

 ... شناسمشیمن م 

 . اوردیدخلمو م  د،یرس  یده درصد هم م یاگه شکش به باال 

 کردم....  یاطی احت یب

 ! ادیز  یلیخ

 کارت داد میو س  یبهم گوش نیمشکوک شده بود واسه هم یتو آب کم میانداختن گوش  با

 !نهیهم

  ایقاچاق و دارو هاش دست خورده  یباشه مدارک و اسناد اطالعات  دهیچهل درصد امکان داره فهم 
 شده.  یکپ
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 کنم...!  یم کاری بفهمه چکارم و چ و آورده که من

 باشم و در دسترسش. ششیکنم پ  یاگه کار  ایکنم،   یبردم به محل معامله تا نتونم کار  یم 

 . دهیرو از دست نم  یز یکه از من مطمئن شه، اگر هم جاسوس نباشم چ هیملک ینقشه  

 هم باشه منحرف شه  یجاسوس  یکه اگه حت  رونی برتم ب  یهم گفت سه روز م نیهم واسه

 !میشونی به پ  دمیمشت کوب با

 ... پشمام

 سازمان کجاست؟  یمقر بچه ها حاال

 .نیپا  دمیتخت پر یرو از

 !ستیهم بد ن یباز  ست یآرت  کمی 

 مو  یمشک نی بلندم و سفت بستم شلوار ج یمو در آوردم موها ازی مورد ن یتو کمد کردم و لباسا سرمو

 یدستکش ها دمیمو روش پوش  یشرت اسپرت مشک یی و سو دمیمو پوش یمشک  شرتیت  دمیپوش

 رو هم زدم  مینقاب مشک   دمیبلندم پوش یمو با بوتها یمشک

تخت،    نیمو گذاشتم پائ  یروفرش ییو پتو رو زدم روش دمپا دمیهم چ یبالش هامو قشنگ رو  
 . یو گذاشتم رو عسل  میساعت و گوش

 در رفتن بودم.  استاد

 میشد یم مینماز صبح ج  یها یو دو تا وقت سر شمار   کی یشب هارو از ساعت ها  یبا سودا بعض 

دوران  بود.  یسخت یباحال ول  ّ 

 داشت و احتمال وجود سگ هم بود نیدورب  اطیح

 رم ی غول تشن و فاکتور بگ یها  گاردیالبته اگه اون باد 
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 نه!  سادمیبرم وا نکهیاز ا قبل

 پتو   ریدم گذاشتم زرو در آور نیرامت  گردنبند

 گذاشته باشه. ابیتوش رد ستین  دیبع یروان  نیاز ا 

 اتاقم رو باز کردم... ی پنجره

 !یداد واسه خودکش  یبزرگ بود و جون م 

  یسه طبقه بود ول نکهیکردن، با ا یرو با کاردک جمع م یفرد نی چن دیصورت با  نیدر صد در ا صد
 داشت  یادی ارتفاع ز

 به اطراف کردم.  یبا دقت نگاه

 لش یم یباالش گرفتم و رو  یدستم رو به لبه  رونی روش، بعد هم کامل اومدم ب سادمیا اطی با احت 

 .سادمیا

 با پشت بوم نداشت. یادیز ی فاصله

 و انداختم باال، جاشو که محکم کردم  چوندمی طناب دور دستم رو پ 

 کن از سقف بود.راه مم  نیرفتم باال، بهتر  مونیم نیرو سقف گذاشتم ع پامو

 . ادیافتادنم ز ر ی بود و احتمال گ ادیز سکش یر نی رو زم چون

شانس کج من  نیدورش بودن؛ ا یادیز یالهایشلوغ بود و خونه ها و و الی خالف تصورم دور و بر
 به خودش داد. یتکون  هیبالخره 

 نه! الیکردم نه! و  شیکنار یالیبه و یسر وصدا از رو سقف رد شدم، نگاه  یو ب  آروم

 بگذرم.  یاز صد جور محافظ و بدبخت  دیبا

 دار  بیبود و سقفش ش کیکوچ یخونه  هیسمت چپ رفتم که  به

 . نیزم دمیرو سقفش و پر رفتم
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 زنگ بزنم آراد.  یبرم دنبال تلفن عموم حاال

 باشن  داریرو گرفتم خدا کنه درست باشه و ب   شماره

 _بله؟

 ! امی _آراد؟ رو

 *** 

 ؟ ی_تو مطمئن 

 و مغموم گفتم   نیسمت آرت برگشتم

 دم یخر بودم که تا االن نفهم  یلی_مطمئنم، خ 

 کرد و گفت  قیتصد یبا خونسرد اسما

 !حی فرزندم. صح نهی_هم

 تو سرش زد، حرفش رو قطع کرد ایکه لع یضربه ا با

 گفت:  شیشگیهم  تی و با جد دیکش ششیبه ته ر یدست آراد

 یخواد برگرد  ینم گهی_د

 مثل خودش گفتم:  تی قاطع با

 گردم.  ی_نه؛ من برم 

 بودم.  دهیند یوقت خودم و انقدر جد چیه

 بزنه، که اجازه ندادم و گفتم:  یحرف  خواست

 فهمه جاسوسم ی_اگه حداقل تا ساعت چهار برنگردم، م

 کنه.   یو لغو م  دونم کجاست اطالع دارم و قرارداد یکه نم  یو از نقشش و قرار فردا صبح در مکان  
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  نی مدارک رو از ب ی هیو بق شمونهی فهمه مدارک پ یشه و م یم جهی نت یتالش هامون ب یهمه  یعنی
 شه.   یم  جهینت  یب شی بره، و از همه مهم تر مرگه آرش و فداکار یم

 ممکنه فرار کنه.  یحت

 سگ دو زدم. تی مامور نیا یسال برا کیبه  کیخوام که نفهمن بهم وصله، نزد  یم ابیرد هی 

 اخم کرد و گفت:  آراد

 _نه!

 _نه؟

 گفت:  قاطعانه

 ! یبرگرد  ی_نه، تو حق ندار 

 اخم کرد و رو به آراد گفت:  تیبا جد  نیآرت 

 برگرده! دی_نه، با

انجام   تی مامور نیا دیباز هم با میری اگه هممون بم یحت   م؛یو معذور... حق انتخاب ندار میمامور ما
 بشه

 شد دستم و گرفت و فشار داد ک یاومد، بهم نزد رونیب  یاز حالت شوخ  اسما

زنده و سالم  دیکه افتاد، با یهر اتفاق  ی باهامون حرف بزن  یتون  ینره سارا منتظرته؛ با شنود م ادتی_
 ... یزنده بمون دیبا یکن یم ی، هرکار اگه الزم شد فرار کن، لومون بده   یبمون

 زد و ادامه داد  یلبخند پر بغض 

 مسافرت.  د،یپارک، خر نما،یس می_تا با دستمزدمون بر

 ادامه داد ادامه داد  طنتی ش با

 سهمت مال منه!  یای ب ری_د
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 مانتو قرمزه. ارو ی برم مخصوصا  یلباساتم من م 

 و گفتم:  دمیخند

اهاش  و ب ارمیچشات و در م ی رم؛ چپ به ناموسم نگاه کن   ینم یی تو رو نخورم جا ی_من تا حلوا
 کنم  یآبگوشت درس م 

 در آورد و با تمسخر گفت  زبونشو

توش،   یپوستشو ننداخت ای و نصفش نسوخت  یدرس کرد مروی نه و خودت؛ تو اگه ن چکسی_اونم ه
 .میزن یدرباره آبگوشت حرف م مین یش  یاونوقت م

 زدم پس کلش و گفتم دونهی

 گنم یشمارم و چک م ی_به هر حال برگشتم مانتو هام و دونه دونه م 

 رو به اسما زد  یشخندیزد ن یهمونطور که داشت الک م الیخ  یهم ب نی نازن

 ت ی_به دلت صابون نزن من تا نصف مامور

 بودم؛ مانتو قرمزه مال خودمه!   همکارش

 مانند گفت:  غی با اخم و ج اسما

 جوراباشو ببر...  یواستمال خودمه تو اگه خ ی_غلط کرد

 بهشون انداختم و ازشون فاصله انداختم ینگاه

 گفت:  تی برام تکون داد و با جد یسر  ایلع

 . یبهت گفتم قول داد  یباشه چ ادتی_

 دم. ی_باشه باو لوتون نم

 رفت و گفت  یغره ا چشم

 ! شعوری_ب
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 گفت:  شیشگیسفت بغلم کرد و با لحن هم سودا

عکس   هی . من که عروس نشدم بزار هیآتل  میبعد هم ببر ،یدرستم کن باشه که قرار بود ادتی_عشقم 
هممون و جوون مرگ   ستین دیبع   وونتیمهندس د نی عروس مانند داشته باشم واسه سره قبرم، از

 کنه، پس زنده برگرد خونم گردنته.

 تکون دادم و ازش جدا شدم  یسر 

 !ی_خودم کفن پوشت کنم اله

 بهم زد و گفت:  یلگد

 _بزار عروس شم بعد!

 گفت:  ینگاهم کرد اما جد یبا ناراحت  نیآرت

 اومد شنود رو فشار بده.   شیپ  یاگه هر مشکل  ن؛یترک سیپل  یروین  یو مهراب تو اری_کام

 کنم  شی پالک گردنبند جاساز یبود و گفت تو زی ر  یلیرو ازم گرفت و موهامو کنار زد. خ  شنود

 . ی_موفق باش 

 یجونمم به خطر بندازم، نه فقط من بلکه همه  نکهیناراحت نبودم؛ جاسوس نشدم مگه ادستش  از
 دنیکش  یو نفس م  زاشتنیجونشونو کف دستشون م هیبچه  ها هر ثان

 تو اتاق آراد رفتم

 ؟یستی_از من که ناراحت ن

 گفت  هی دونستم ساختگ یکه م شی شگیهم یسرد با

 . یگرد یسالم برم  یدونم هر جا بر  ی_بادمجون بم آفت نداره؛ م

 بخواد منصرفم کنه ازش دور شدم   یحرکت  ایبا حرف  نکهیاز ا قبل

 شدم.  کی نزد اریکام به
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 گفت  شی شگیلبخند و لحن خونسرد و مهربون هم با

 ؟ یکه ندار  ی_مشکل

 گفتم زدم و  یلبخند

 ؟ یایم هیترک  سی تو هم فردا با پل ام؛ی _نه از پسش برم

 _آره... من مراقبتم! 

 زدم و گفتم  یپوزخند

 !میآدم الش هیکنم  ی_حس م 

 ؟ یکن  یفکر رو م نی_چرا ا

 ببرم...  شیپ د یتونم کارهام رو اونجور که با ی_چون من نم

 کنم. یاستفاده م ایو ر ری نقصم از تزو نیجبران ا یبرا

 د یرو فهم  منظورم

 به آسمون انداخت و گفت:  ینگاه

 . ستین  یکن  یم انیکه نما یز یدونم که ذاته تو اون چ یو من م هیذات زی چ هیبودن  ی_الش

 از هم فاصله دادم  یکوتاه اما جانسوز، لب هام و با تلخ یچند لحظه  بعده

  نیبا رامت ییآشنا یچند هفته  نی من تو ا یدون ینم کهی در حال ،یحرف رو بزن  نیا یتون  ی_چطور م 
 چقدر وانمود کردم... 

 خواستم... و چقدر قول دادم!  یگفتم، الک یالک  دم،یخند یدروغ گفتم، چقدر الک  چقدر

 تونم بهشون عمل کنم.  ینم  چوقتیدونم ه یکه م ییها قول

 طرز نگاهش عوض شد... د،ی رس انی که به پا حرفم
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 : دیزد، پرس  یتوش موج م ت یهم عصبان  یو کم  دیکه ترد یلحن با

 _تو...

 ...کهی که با اون مرت تو

 هول گفتم:  یحرفش و با کم   ونیم دمیپر

 با اون نبودم...  ی_نه، من اونطور 

 رو قطع کرد  حرفم

 ؟ یبود ی_پس چطور 

 اما آروم بود. یو لحنش عصب  یجد نگاهش

 ادامه داد  یتلخ  با

 ؟ یبمون یعوض هی عاشق  ،ی_تو قول داد

 ؟یتنهاش نزار  یداد قول

 اب گفتم: شت با

 آره، اما دروغ گفتم  یعنی_نه...! 

 لب هاش نقش بست  یگوشه  یتلخ پوزخنده

 ... یبش یاز آن کس ی_اما تو حق ندار 

 ! یباش یبه فکر هم عاشق کس  یبه دروغ، حت یحت  یحق ندار  تو

 پوزخند زدم:  متقابال

 _آره، من اجازه ندارم. 

 . نمیب یچشم هام م  یتونم عاشق بشم و بمونم، چون هر لحظه مرگ و جلو  یدونم که هرگز نم  یم
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 رو کالفه فوت کرد.  نفسش

 ! تهیواقع نیدونستم ا ینبود، اما من که م نیمنظورش ا دیشا

 _ناراحت نشدم. 

 به چشم هام زل زد یسوال

 تکرار کردم  یشتر یب  نانیرو دوباره اما با اطم حرفم

 _ناراحت نشدم...!

 ...***یو چقدر نگرانم  یگ  یم یو چ یخوا ی م یدونم که چ یم و

کامال اسپرت   یخاک  یها یکتون یمشک  شرتیبا ت  میو کت اسپرت خاک دمیمو پوش یمشک  نیشلوارج 
 ست کردم. 

  یعاد یرو کردم توش تا کم  یچشم یبودم و چشام با وجود لنز قرمز بود قطره  دهیو نخواب شبید
 شه.

مردم و قلبم به طرز   یور رفتم؛ از استرس داشتم م میسالن اول نشستم و با گوش  یمبل تک نفره  یرو
 زد   یوقفه م  یبلند و ب  یعیفج

 صداش رو بشنون.  هیبق  دمیترس یم

 اسپرت بود.  پشی اومد ت نیرامت

 اسپرت  ی و کت تک خاک  یس یانگل یمشک یبا طرح ها دیسف  شرتیت  یسورمه ا نیج  شلوار 

 بود.   شتریها وطرح هاش ب بیفقط کت من ج  میهم ست شد با

 و مرتب بود  پی خوشت شهیهم 

 رو مبل روبروم، هنوز ساعت هفت صبح بود  نشست

 زد و گفت  یخوشگل   لبخند
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 خانم ری _صبح خ

 زدم  یاسترس درونم لبخند آروم بخش  برخالف

 ؟یدیخوب خواب  ر؛ی _صبح خ

 ؟ ی_اوهوم تو چ

 بود   یکاف یخوابم برد ول  ر ید ی_کم

 رو متعجب کردم نگاهم

 ؟ یتر انجام بد ریکارتو د   یتون  ینم میش  داریانقدر زود ب ی! چرا خواستنیرامت ی_راست

 کنه؟   یم یتو فرق یتونم، برا ی_نه نم

  ییتنها جا  م،یاومد یگردش؛ چون از وقت یبر   یو من رو م یکن  یه قولت عمل مکه امروز ب نهی_مهم ا
 بوده مارستانی ب میکه با هم رفت

 کنم ی راحت عشقم امروز و برات جبران م  التی_خ

 *** 

 کل ( ی) دانا

 به لبخندش زد؛ دوسش داشت  یلبخند

 داشت...! نانیقلبش بهش اطم 

  یخودش و منطقش ثابت م  یو همه و حت یبردش و به ملک   یداشت امروز م  یخب چه اشکال یول 
 دختر چقدر مورد اعتماد و درست کاره؟! نیکرد، که ا

 داشت به قلبش اعتماد کنه  دوست

 خورد به نام حس ششم...!  یداشت وجوده شو م یحس  هی یول 

 کرد. یم یزندگ   شیاز زندگ یمنف  یپول و منطق و نفرت و حس ها یبراش مهم نبود؛ تا االن برا یول
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 داده بود کاسعادتی که به رائ  یکنه، قلب  یقلبش زندگ یبه بعد برا  نیخواست از  یم یول

 قبولش نکرده؟! انصبیآر ایدونست رو یاز کجا م  یول

 نبود   یهماهنگ کرده بود. پس مشکل یقاچاق دارو و بهداشت یشرکت ها یبا همه  قبال

 منتظر شد تا گزارش بده و   یملک شیپ  رفت

تا   نیاری ب  فیمرت اوغلو تماس گرفتن و خواستن زود تر تشر یشرکا سره قرارن؛ آقا ی_قربان همه 
 .  دیو امضا کن  نییرو تع دیجد یقراردادها

 رسونم یبهشون بگو زود خودم روم  ارخوبی_بس

 رو صدا زد   کای رائ

 ! زمی عز  ای_ب

 نشستند و راننده به سمت خارج از شهر حرکت کرد  نیهم تو ماش  با

 کا؟ ی _رائ

 به سمتش برگشت و جواب داد  نی رامت یباصدا

 _جانم؟ 

 م؟یبعد انجام کارهام اول کجا بر ی_دوست دار 

 با ذوق گفت:  کای رائ

 شه؟ی_کارت ساعت چند تموم م

 انداخت.  شی به ساعت مچ ی_نگاه

 دیکش یطول نم  ادیو ز دشی برگزار م عیجلسه ها سر شتریب تی امن یبرا 

 شه!  یده تموم م ساعت
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 ندارن یادیبا خودش گفت بچه ها وقت ز  ایرو

  نیرامت ی. راستمیبخر  نایبازار لباس و ا میبر میبعد که ناهار خورد  میبزن یچرخ هی_خوبه، پس اول 
 م؟یری ما هم جشن بگ سمسهیامروز کر

 گف  یو با مهربون   دیخند کایرائ  یاز ذوقه ساختگ  نیرامت

 . یرو تجربه کن زیدوست دارم همه چ م؛یر ی گ یهم م سمسی_کر

 . یخوب ی لیتو خ زمیعز ی_مرس

 قدرتمندش فشرد. یپنجه ها  نیرو ب  فشیظر یزد و دستا یلبخند نیرامت

 کردن بود!  یزندگ  یبرا زهیانگ هیمن  ی. حضور تو برایکه خوبه تو بود ی_نه؛ کس

 کردم   ینم  یتو من فقط نمرده بودم، چون زندگ دنیکنم، قبل د  یحاال که بهش فکر م  

سازمان دنبال شون بودن به مکان مشخص   یبچه ها ی با همکار  هیترک ی ژهیو  یروهای اون طرف ن از
 . دنیرس

 نهی گذشتن رو بب یکه ازش م یتونست جاده ا یبود و نم یها دود شهیش

 شدند.  ادهیپ  نیماش از

 خراب بود.   مهیمعدن پرت و ن  هی

 کردی شک نم نجایبه ا چکسیداشته ه یرو انتخاب کرده چه عقل  نجایا ی خودش گفت: هرک با

 _بمون تا کارم تموم شه.

 . دینفهم نیرامت یاز حرف ها یز یچ

 و جذابش دوخت.  یتارش رو به قامت ورزشکار  نگاهه

 چه یپ ی گوشش م  یو صداش تو نهیب  یمرد جذاب و عاشق رو م نیکه ا یبار  نیدونست آخر یم

 . دیقلبش کوب  یمشت شدش رو رو دست
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تولد   ا،یزانت  چیپرتگاه، سوئ سمس،یکر د،ی: خردن یچرخ  یسرش م یتو ریها و اتفاقات و تصاو حرف
 استخر، پارک، قدم زدن، بغل کردن...  ،یرستوران، راتاتو   نما،یس ا، یشرکت، هدا ن،یرامت

 وار ید به ددا هیتک

 ؟ یفهم ی_حرفامو م

 میفهممت؛ ما مثل هم ی_آره م

 ؟یگردم. هست ی_دنبال آرامش م

 _آره هستم!

 مگه نه؟! ؛ی_تو مال من

 _مال خودتم.  

 ؟ی_هوامو دار 

 شمی _بدون هوات خفه م

 ترکم نکن.  چوقتی_ه

 شود   ی_جنس فروخته شده پس گرفته نم

 دوست دارم  کای _رائ

 ... شتری_من ب

 سرش فشار داد یشو رو دست

 !هیکرده بو،د گردنبند هد یو توش جاساز  ابیکه رد یگردنبند یرو  دیلرزونش چرخ نگاهه

 ... دیلرز  یزد؛ از درون به خودش م  یکی ستری ه لبخند

سمت معدن، بالفاصله   دیدو  اریآورد و بدون اخت نیپا قش یشق یمشت شدش رو از رو یها دست
 رفت ها جلوش رو گ گاردیاز باد یکی
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 کرد کنارش بزنه یکرد سع یکه لرزش بودن صداش رو پنهون نم یت یعصبان با

 برو کنار!  نم؛یو بب   نیرامت دی_برو کنار، با

 دیهستن؛ حرفتون و به من بگ یمهم  یتو جلسه  شونی، اخانم شهی_نم

 نگاهش کرد که کنار رفت  یحرص

 . دی_زود برگرد

 تو...  دیمکث دوئ  بدون

 با اخم صد راهش شد ایسعادت؛ رو  کای رائ یمثل اشک ها ومد،یبود که بند نم  یلیطو تونل

 کارو نکن؛ نرو...  نی_ا

رو هم به  گهید یایل ینه تنها خودت بلکه خ یاگه بر  ه؛یعوض  یقاچاقچ هیکارش تمومه! اون  اون
 .یدیکشتن م

 نگهبان اشاره کرد منتظر بمونه و رفت.  یگاردهایاز باد یکی باز  طیمح هیاونور معدن دراومد،   از

 و پاک کرد و لرزون زمزمه کرد:  اشکاش

 به من اعتماد کرده!  ی عوض  نیمنو دوست داره، ا یعوض نیا رنش،ی تونم بزارم بگ ینم 

 ... ستمین یبرم، چون من عوض دیبا

 ...!ستمین

 ور اون ور دوخت.  نیشد با ترس نگاهشو به ا دهیکش رونیاسلحه، از افکارش ب  کیشل  یبا صدا 

 زد  غیبراش ناقوس مرگ بود، ج س یپل  یبلندگو یصدا 

 _نه! نه...نه! 

 !  دیش میتحت محاصرست تسل  نجایمعدن و تمام ا ه،یترک  سی_پل
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 رفتن.   یور و اون ور م  نیبه ا یو عصب  دهیهاشون همه ترس سی و خالفکارها و رئ تی جمع

 .  شینه راه پس داشتن ونه راه پ 

 تو.   ختی ر یداشت از همه جا م سیپل

 ی سمت ملک دیدوئ  نیرامت

 ! کای _رائ

 ؟ یچ  کای _قربان؛ رائ

 ننش یبب  یحت  دیخطرناکه نبا نجا ی ببرش؛ ا  نجای کن و از ا داشی_برو پ

 کرد بازوش و بکشه و ببرتش  ی سع یملک

 میکن  یم دایاونم پ  میبر  دیای_قربان ب

 .  امیتونم ب یشه من نم ی_نه نم

 . ستمیدنبال منن، من مهم ن سایاون پل نصف

 کشور ببر.  نیکه نه از ا یمعدن کوفت نیرو از ا  کای رائ 

 زود باش! من نفوذ خودم رو دارم  

 _نه قربان من... 

 که زد حرفش نصفه موند_ببرش!  یداد با

 سالم و در امان باشه.  دیاون با ستیمهم ن اد، یسره من ب  یبالئ  هر

 تاالرو محاصره کرد.  سی که پل کای خواست بره دنبال رائ  یملک

 که مونده بودن سره جاشون متوقف شدن.  ییخالفکار ها ی هیو بق نیرامت
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  نی زم یاسلحه اومد و چند نفر رو  کیشل یشدن، صدا می هاشون دستاشون و باال آوردن و تسل  یبعض
 افتادن... 

عواقب کار   دنیبهتر از د یاما خودکش د،ین دبازشو یچشم ها یاز ترس رو تو یشد رد یهم م هنوز
 هاشون بود 

 هفتم  قسمت

 . ستادیتراس ا یدراومد و باال نشونیها رو کنار زد، از ب سیپل یدختر  تی جمع  نیاز ب 

چشم هاش ثابت کرد؛ بعد چند    یای در یمتعجب نگاهش کرد، نگاه آشفته و لرزونش رو تو نیرامت
 زد.  یلحظه پوزخند

 افتاد. نیقفل شدش به زم  ی انگشتا نیاز ب اسلحه

 ...!نیزم یبعدش زانو زد رو و

 سر داد  یک یستریه یبلند کرد، خنده   سرشو

 ! یبه نفع تو دختر چشم آب چی_ صد ه

 خورم  یمن اول م ونمونیقرص برنج باشه م هیروز  هی اگه

 برم  یمن اول م نیوتا بدن بگن ببربه ما د غیت هی اگه

 زنم یمن خودمو م  یک ی بگن فقط  زیم یاسلحه بذارن رو  هی اگه

 پرم   یمنو تو من اول م میارتفاع باش  هی یباال اگه

 رمای شهر من اول م نیبره از ا دیبا  یکیبگن  اگه

 دما یمن قلبمو م یبش  ضیمر مارستانیروز کنج ب  هی اگه

 کشما ی بگن هوا کمه نفس نم میباش ییاتاق دوتا هیتو اگه

 شما یم  ریبکنه تو جوون بمون من پ میخدا عمرا رو تقس  اگه
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 خورم  یبرو من کتک م نستایجا دعوا بشه سرت وا هی اگه

 خورم ی منو تو من آب نم ونهیآب باشه م وانی ل هیصحرا  هیتو اگه

 پرم  یمن اول م قیشه قا نیطوفان بپاشه سنگ ایدر هیتو اگه

 زنم  یم واریمن سرمو به د یر یسر درد بگ یوقت حت هی اگه

 بذار من بسوزم  رهی بگ شی آت میباش ییدوتا ییجا هی اگه

 ولم بکن برو بذار من بپوسم میآوار بمون  ریز اگه

 رم ی شما دوتا بذار من بم نیب رهی بم دیبا  یکیبگن  اگه

 رم ی طنابه دار تو بهش نگاه نکن بذار من بگ نیبه ما گفتن ا اگه

 با خاطرات تو دلم   رمیم یباهمو م  میخاطره داشت یرم از هر چگذ یم

 بعد تو کجا برم  یلعنت یبود توام رفت  یمن دلخوش یبودنتم برا حداقل

 تو  یقلبه شکستمم ببر برا  نیا ایتو ب یام از هوا نه یتنگه گرفته س نفسم

 برو  یگشت یم یچ ی پارم پ  ی نهیس نیا هی تو یکه جونمم وسط گذاشته بودم مشت من

 به چشمات  ولیسوزوند ا مویبه چشمات زندگ ولینابود کرد ا امویدن

 به چشمات  ولیا دمیبه چشمات همه دستامو بر ولیواسم ا کردی م هیگر مادرم

 اد یبدم م  یاز همه چ یاز همه چ بعد تو ادی سرم م یکه اصال چ یتو مهم ن  بعد

 منم دیته خطم اونکه رس یدیحرف ندارم آدما شکستنم شن  یکس با

 من  تی وص د یآدما گوش بکن  یمن آ تیوص   دیبکن گوش

 من یرو دوشتون جنازه  ن یریگ یکه م ییشما یآ

 من یدستا نیا نینبردم خال  ایدن  نیاز ا یز ی تا که بدونن چ نیبذار  رونی تابوت ب هیمنو از تو یدستا
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 رو سر من  دنیکشی تا که بدونن دست نوازش م نی منو شونه نکش یرو خدا موها تو

 بره آخه اونه قاتل من نیسراغمو ازتون گرفت تو رو خدا نذار  یسک اگه

 سراغش یومدیتو بود ن  ادیبه  دی سراغش نگ یومدیچشاش به در موند ن دیبگ

 سراغش  این  گهیکه عاشقت مرد د  نی سراغش بگ یومدیکه تک پرت بود ن  دیبگ

 کشم  یباهاش من خودم کنار م یروز بگن خوشبخت هی اگه

 کشمی م واریبدونم مزاحمه توام دور خودم د اگه

 دمیخون مو م یقطره خون از تنت بره من همه  هی اگه

 دم یم  لیمن خودمو تحو یبکش  ویکی تو  یحت اگه

 رم یگ یمن گردن م  یبگه گناهکار  امتیخدا روز ق  اگه

 رم ی سمته خودم اول بم رمی گیم نویتصادف بخواد بشه ماش هی اگه

 پرم  یچتر نجات باشه نم هی میباش مایهواپ هیسوار  اگه

 گردم یرو م  ای من دن  یدار  ازیکه ن ابهیکم یدارو هیبگن  اگه

 کنم یخودمو با تو عوض م رنیروز تو رو گروگان بگ هی اگه

 بندم به خودم   یازت م شمیما دوتاست دور م  ونه یبمب بگن م هی اگه

 دمای بشه من اول تو رو نجات م  یجنگ جهان اگه

 شما یم ریتو وسط باشه به خاطر تو من اس یجا پا هی اگه

 رقصمی توئه من خودم واست م هی روز بگن عروس  هی اگه

 ازش نترس من تا آخرش هستم  یجدا بش یروز بخوا هی اگه

 نجاست یمسجد من ا گمیم نهیتو ا یروز بگن خونه   هی اگه



 ق تکار عاشخیان

203 
 

 نجاست یبه مامان نگو عمو ا گمیم نمی جا بچتو بب هیروز  هی اگه

 بشو تا آخر راهو هستم  الیشکستم فقط تو ل  میخودمو تو تنها من

 رو من بخاطرت شکستم  ایدل ک ییچه جاها ید ینفهم  یول  نی بب  رمیم

 یر ی من بگو کجا م یتمومه دلخوش یر ی با رفتنت کجا م رهیگ یمن م دله

 شده  ریتو پ یدلم به پا دیند یکس چیتوئه ه شهیدلم پ  ی وقت یر یبگو کجا م  د

 قانونش منم میباش یهر شهر  هیبارونش منم تو یباش  یهر آسمون ریز

 باز بشه کنار من باشه بگه خانومش منم ی نیکه بعد چند سال منو بب  یاون روز  بشه

 سراغش یومدیتو بود ن  ادیبه  دیسراغش نگ یومدیچشماش به در موند ن دیبگ

 سراغش  این  گهیکه عاشقت مرد د  نی سراغش بگ یومدیبود ن   که تک پرت دیبگ

 ) آهنگ اول من از مهراب (

 *** 

 نبود...  یک یبود،   یکی

 که تو قلب تو نبود، من بودم! ی... اونیکه بود، تو بود یاون

 نداشت! یکی داشت،  یکی

 رو نداشت، من بودم! یکه جز تو کس  یاون ،یکه داشت تو بود  یاون 

 نخواست!   یکی خواست،   یکی

 که نخواست از تو جدا شه من بودم. یاون ؛یکه خواست تو بود یاون

 تو نگفت، من بودم.  ری که دوست دارم و به غ ی! اونیکه گفت تو بود  ینگفت، اون یک ی گفت،  یکی

 موند! یک ی رفت،   یکی
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 که پژمردم... ،یامدین  آنقدر

 گرفتند  دهیستارگان حرفم را ند یه حتاز رفتنت گذشت ک آنقدر

 کردند  دنیچشمم شروع به بار یکه باز ابرها یدینتاب آنقدر

 آواز سر نداد..  یپرنده ا چیکه بعد از تو ه یخاموش ماند آنقدر

 ... دنتیاز د یو مرا منع کرد یرفت

 ...سرودن

 ی راند یبود ورنه مرا نم  یگر ید زی حرفت چ و

 ! یباران یقدم ها یهم پا یآ

 رفت.  زی پائ

 ...؟ یدان یم تو

 مرد! دلم

 ...؟! یدیفهم تو

 هفدهم  ادداشتی

3 ougust 

11:57  p.m 

 . دمیمن اون موقع نفهم  نه،

 به خاطر عذاب وجدانم، هم عذاب وجدان داشتم!  یحت

 خالفکار بود.  نیبود که رامت قتیحق هی نیا

 بود! اهینبود، س  یخاکستر  اون
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 کیخالفکار نبود... اون  کی یواقعا دختر و منش  کایست داشت، اما رائرو دو  کای که فقط رائ یاهیس
 شناس بود! فهیوظ  سیپل

 نبود... ن یبود و موند، بهتر از رامت  ینقش خاکستر  هیدر درون من  کای رائ

 !رانیکرد و بعد هم و عاشقش

 دونست! نی کردن با احساسات رامت یعرضه که تنها راه گرفتن اطالعات رو باز   یدختر ب هی

 هر دو مردن...  ن یو رامت کایاالن رائ اما

 در من! کای رائ  انیشد پا نیا

شش و نه سال    تی شخص نیا شی دونستم که آت یم دی کردم، اما با یفکر م نطوریخودم که ا حداقل
 . ادیبعد به سراغم م

 من... ی دهیکاراکتر محبوب و رنج کش انصبیآر ایبه رو میبرگرد

 *** 

 ) شش ماه بعد ( 

 روش... ختمیرو باز کردم و وارونه ر یآب معدن در

و زانو زدم   دمیکش یق ینفس عم دم،یکفه دستم آب رو پخش کردم و شاخه گل ها رو روش چ با
 کنارش: 

 .میکه شنوندشون خودم و دلم بود ییها  زیزدم و لب باز کردم به گفتن چ  یتلخ  لبخند

  یرو بکش  یکس  یخوا یگفت اگه م یم نایستیترك كرد؛ کر دنیشد آدم ها رو بدون دردکش ی م كاش
 نداره!  یقانون  گردیتره هم پ  یقلبش رو بشکن؛ هم ضربش کار 

 . ستی دلم شکستم، اما حال دل خودمم خوب ن من

کشوند؛ اما بعدش که  نجایتوه... انتخاب غلط تو من و به ا  ریاول فکر کردم تقص  هیچ  یدون یم
 انتخاب کردم.  یجاسوس یرو برا   یغلط ریکه من مس دمیرو هم د نیا دم،یسارا رو د یخوشحال
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 نه؟!  ،یمن و از دست داد یبه رستگار   دتیکنم ام فکر

 سرد افتاد. نی زم یرو  نیاسلحه از دست رامت یوقت یدر درونم بود ییجا هیهم  تو

 هم خودش و به کشتن دادم هم قلبش رو شکستم.  من

 و آموزش هاش! نایستیواقع زدم رو دست کر در

  ییتا جا نجایتونم بهت سر بزنم؛ چون از  یاگه بخوام هم نم ندفعهیرم، ا یم رانی من دارم از ا یراست
 سخ ها فاصلست. دم فر  یرو توش انجام م  دمیجد  تیکه مامور

   ادی ن ادشیزنم تا اون روز ها رو  یمن به سارا نگفتم که هنوز به گذشتم سر م یراست

 کردن...! یدرد م یتونم فراموش کنم که چجور   یاما نم کنن؛ی درد نم گهید میقبل  یها زخم

 **** 

کند.  فرد مبتال ممکن است؛ تا ده سال   یم بیبدن را تخر یمنیا ستمیاست که، س یمار یب دزیا
 نداشته باشد.  یمیعال

فرصت طلب   یشود و بدن توان مقابله در برابر عفونت ها  فیبدن ضع یمنیا ستمیشود س یم باعث
 و سرطان را ندارد 

 ی پوست  میعال ،ی: گلودرد، تب، تورم غدد لنفاوفیخف   میحاال عال و

 خارش دار و... و...  ،یپوست میعال_عفونت تب خال، برفک دهان.یفرع یروش ها و

 با خودکار زدم تو سرم  دونهی

و    ؟ ی... و چّ 

 .ختمیکوبوندم و موهامو به هم ر  زیبه م سرمو

 شده. لیاز درس مخم فس  یچند سال دور  نیاما انگار تو ا ستم،یخوندم و استاد ز  یتجرب مثال

 خودکار و چرخوندم و دوباره کتاب و باز کردم. 
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 کسال ی از  شی به مدت ب دار،تبیو پا دیشد ی خستگ شی در شب و عالئم اصل ادیز  قی: تعر

مادر آلوده در   ،یبا فرد آلوده بدون حفاظت مقاربت  یو جنس ی: تماس خون شهیانتقالش م یروش ها و
 اعضا.  وندیبا پ   ،یخون یاانتقال خون و فرآورده ه ،یخوارگ  ریو ش  یزمان حاملگ 

 ن یکتاب فکم خورد زم  ی هیکردن به بق بانگاه

 و...  ییایم یداغ ومواد ش یلیخشک براثر آتش و اجسام خ یسوختگ

 شد.  تیلی لب غر زدم: مخم ت ریز

رو به اسما   یکتاب و بستم و با همون سروضع کج و کوله راه افتادم سمت آشپزخونه، نچ نچ  
 !افتهیجهش  لیکردم_نکن؛ گور

 خچالی و گذاشت تو   یباز کرد و بطر  ششوی ن ی آورد و هولک رونیآب ب  یاز تو بطر  سرشو

 توجه به حرفم گفت:  یب

 بخور!   زه،ی_غذات رو م 

 !افشوی... قشی لب گفت_ا ری ز بعدم

 شدم؟  مونیم هی_شب 

مادر مرده   ن یبخور، ع میزیچ هیو پشمات بکش،   افهیبه ق یدست هیگفت_از اونم بدتر،  یدهن کج  با
 !یشد ییقایآفر یها

 شوتش کردم، اونور.  خچالی باسنم زدم بهش و از کنار  با

 دمیسر کش یو باز کردم و آب و با بطر   خچالی دره

 کرد. شیخورم، دهن  یآب م نیبا ا  شهیگه من هم یفرهنگ نم یب ی دختره

 ! یاد یکردن من ز یروان یرو سرش گذاشت و گفت_شخصا برا  دستشو
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شروع   ادیکه چقدر از کباب بدم م ن یتوجه به ا ینشستم… ب یغذاخور  زیو پشت م دمیرو کش   یصندل
 به خوردن کردم. 

 نشست.   زیو پشت م دیجلومو کش  یهم صندل اسما

 رو خوردم و سرم و باال آوردم...  کهی ت  نیآخر

 باز گفت:  شی با ن دیبهم چشم دوخته بود، نگاهم رو که د همچنان

 ؟ی _دست پخت و داشت 

 گفتم:  خونسرد

 داد. ی_مزه سگ م

 بلند شدم تا برگردم اتاقم...  یلبخند شوم  با

 پروند که کمرم نصف شد. یکنارش که رد شدم، چنان لگد از

 حرص گفتم:  با

 ...؟ یآمازون  شهیگاوم یپرون  یم _چرا لگد

 جا ببندم. هی دیهرزت رو با یپا نیو ادامه دادم_ا دم یحرص کمرمو مال  با

 گفتم:  یز یدآم یپامو برداشتم، پرت کردم سمتش و با لحن تهد ریز یزد که حوله  یبلند  غیج

 زنم.  یحوله دارت م نیبا هم ی_اسما اگه خفه نش 

 شونه اسما برداشت.  یرفت حوله رو از رو میوارد آشپزخونه شد و مستق سارا

 ؟ یکن  یم فشی_مگه مال عمته که کث

 گفتم:  ییپررو با

 جلو پا نندازش.  ی_اگه انقدر دوستش دار 
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  یز یاصال چ ؟یکرد یماه چه غلط ه یشه؛ تو  ی_خب حاال ولش کن، فردا ساعت هشت آزمون شروع م 
 ؟یبلد

 ؟ ی_مگه تو جلبک

 نگاهش کردم و ادامه دادم  زی آم دیتهد

 که؟  یرسون  ی_م

 : د یبهم انداخت و پرس یمنگالنه ا نگاه

 و؟ ی_چ

 _سالم گرمم و به عمت!

 گفت:  کالفه

و   یشناس ستیاصال راه تقلب نداره چند تا تست درباره ز ه؟یخفه شو! مگه آزمون کالس ای_اه... رو
 و اطالعات!  یجسمان  یو آمادگ  یآزمون عمل هیهمراه  هیپرستار ینکات کل 

 گفت:  اسما

 ؟ یکار ی _فردا ب

 ؟یایبزنم، م  نایستیسر به استاد کر هیخوام  ی_نه م

 شد، جواب داد یاز آشپزخونه خارج م  کهیو ازم برگردوند و در حال   روش

 .  رمی گ یاسترس م نمش یب  ی_نه؛ حوصله شو ندارم، هر وقت م 

 کنم. ن یتمر یو کم مارستانی بسر بزنم   هیخوام  یم

 **** 

 اتاقش نشستم. یصندل  ن یاول یدر زدن منتظر جوابش نشدم و وارد شدم رو بعد

 سالم گفت:  بدون
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 ؟ی_بهتر 

 تکون دادم و گفتم_من بد نبودم.  یسر 

 خواست از حالت چشمام حالم و بخونه...  یبه عمق چشمام انداخت؛ انگار م  یتفاوت یب نگاه

 کنار پنجره اتاقش دوختم.  سی لیازش گرفتم و به آمار چشم

 ...!نایست ینظاره گرم بود؛ درست مثال کر بای شاداب و باطراوت و ز نطوریهم  اد،ی م ادمیکه  یوقت از

 لب هاش نشست  ینگاهم رو دنبال کرد و لبخند رو رد

 بهت گفتم؟  یچ  یدیو د بیگل عج  نیبار که ا  نیاول ادتهی_

 گفتم:  یهام به پوزخند از هم باز شدن و به آروم  لب

 .هیبا یگل نماد قدرت، اعتماد به نفس و ز نیا ی_گفت

 رو پررنگ تر کرد و گفت:  لبخندش

 . یگل شکوفا بش نیخوام درست مثل ا ی_گفتم م

 درخشانش نگاه کردم و گفتم:  یچشم ها به

 _تونستم؟

 !؟یشناس  یکنم؟ مگه خودت و نم   دیو تا نیا دی_من با

 _نتونستم!

 کنارم نشست و گفت   یصندل یکارش بلند شد و رو زی از پشت م د،ی لبش خشک یرو  لبخند

 متزلزلت کنن.  زهایچ نیکه ا یباش  فیانقد ضع  دی_نبا

مزد نامه و پاداش کارم نکردم، اون همه دست ری به تقد یبد شد که توجه  یاون اتفاق، حالم انقدر  بعد
که از  یو پوزخند تلخش و اسلحه ا رهی نم ادمیوقت  چی نتونست خوشحالم کنه، نگاه آخرش ه گهید
 افتاد.  نیزم یمحکمش رو شهیو هم یقو یدستا ونیم
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 هم از وجود من افتاد.  یز یچ هیکردم  حس

 گرفتمشون. یعشق پاکش که به باز  ش،ی حرفاش، اخماش، مهربون لبخندش،

 سرش اومد.  ینخواستم بدونم چ گهیو د  امیهفته خودمو تو اتاق حبس کردم تا تونستم کنار ب  هی

 ازم کم کرد. اونم تو چند هفته... لویخوره سه ک ن یبود که ع یمن عذاب وجدان  حسه

 ادامه داد تیبا قاطع دیرو که د سکوتم

 نکردم.  تیترب  فی _چون من تو رو ضع 

 .ید یکاره درست رو انجام م  شهیکن و بدون که تو همکار    اتتی خودت و روح یرو  شتریب 

 رو انجام بدم.  یغلط  یکارها دیانجام کار درست؛ با ی_برا

 باال انداخت و خونسردانه گفت:  ییابرو

 مثل خودشون رفتار کرد. دیها با ی_با بعض 

بزرگداشت و  یشد. تو دی شه   تیمامور نیا یماهر و بزرگ ما بود که تو یاز مامور ها یان یک 
 !  دمتیند یخاکسپار 

 _حالم خوب نبود. 

 !  نطوریهم هم دیاون شه یاتفاقات ناراحت شدن، خونواده  نی_همه از ا

 به مادرش دست داده؟ یچه حس یتصور کن  یتون یم

 _نه؛ چون من نه مادرم نه مادر دارم. 

 .یشه بهتر خدمت کن   یباعث م نی_ا

جلب اعتماد   یراه بهتر برا هیشد  ی کاش م  یزارم اما ا ی_من شغلم رو دوست دارم و بهش احترام م 
 کردم.  یم نیرامت

 بحث خسته کننده گفت:  نیاز ا کالفه
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 ؟یآزمون آماده ا ی_برا

 ! ینگ ،ی_بگدمیآدامس مو جوئ الیخ  یب

 !  هیاحترام یآدامس نجو، ب  گرانیچند بار بگم خانومانه رفتار کن؛ در حضور د ایکرد_وا... رو  یفیظر اخم

 نکردم و گفتم  شیتکرار یآموزش ها یاداور یبه  یتوجه 

 ! تیدرباره مامور یها رو روشن کن  زیچ یسر  هیبرام   امیب  ی_گفت

 گفت  یکالس قهوه شو خورد و با لحن مرموز  با

 گم.  یم یاگه قبول شد ،ی_بزار آزمون و بد

 **** 

 دم یشدم، در همون حال پرس   رهیخ بلند پل نشستم و به آب روان  ی لهیم یرو

 ؟ یکن  یم  کاری روز ها چ نی_ا

 .دمیجد ت یمامور ری_درگ

 ؟ی_تو هم هست

ناگهان  . دمیبرگشت طرفم که گرخ ّ 

 گفت  و اخم  دیترد با

 ؟ ی_مگه توام جز افراد

 تکون دادم و گفتم:  دیبه عالمت تا یسر 

 بدمتا به عنوان پرستار نفوذ کنم.  یبرم امتحان پرستار   دی_فردا با

 تو هم و گفت:  دیآن اخماشو کش  کی در

 یای ب  یتون  ی_نه؛ تو نم
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 و آزمون اطالعات...  گهیمونه چند تا کار د یرو که از برم، م هیاول یتونم، کمک ها ی_معلومه که م

 حرفم و گفت:  ونیم دیپر

 . یایب  دیکه نبا نهی _منظورم ا

 ام؟یروش کار کردم؛ چرا ن  ی_چرا؟ من کل دمیو با تعجب پرس جاخوردم

 تر گفت:  یزد و جد  یپوزخند

 ؟ یای _چرا ب

 ه؟ ی_منظورت چ

و   یداخل  یو دالل ها ایقاچاقچ  ه یتو جاسوس ه؟یچجور  ینظام تی مامور یفکر کرد ؟یای _گفتم چرا ب
چقدر   شی تیامن ری تداب  یدون یو مردونه؛ م   یکامال نظام یجا هیارتش  یآلمان تو یر ی م ؛یکن  ینم
 اده؟یز

 اد؟ یسرت م یچ  یاسم افسر ها رو هم بگ  یاگه حت یدون یم 

بگن  هیکشور قدرتمند که همه جاش نظام هیآلمان  یر ی م ؛یر ینم  هیو سور نی فلسط  ایارتش عراق  
 ی ش یاعدام م  یوفت یب ری... اگه گیاگه جاسوس نباش  یحت ،ی ر ی بم  دیبا ری بم

 ام یخواستم ب یدونستم و م یها رو م زیچ نیگفت اما من ا یم راست

 دونم. یحال اخم کردم و گفتم_خودم م  نیبا ا 

 ؟ یکن یغلط نیهمچ یخوا  یو م  یدون ی_م

 رو انجام بدم.  تی مامور نیبزار من ا  ره،یم گهید یکیدونم؛ من نرم   ی_آره م

  تیو به حفظ امن  ری خوب باش، دزدا رو بگ سی پل هی نجایو هم  نیبش  ست؛یکاره تو ن تی مامور نی_ا
 کمک کن. 
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 ؟ یگ ی _چرا؟ چون تو مّ  

 !یکه از تو جوب درم آورد ستمیاون دختره هجده ساله ن گهیمن بزرگ شدم. د 

 انگشتشو جلو چشمم گرفت و گفت:  زی آم دیتهد

 خوره!   ینم زهیپاستور یبه درد تو  تایمامور نی_ا

 .  ادیحواست نباشه هزار تا بال سره جسم و روحت م ،یماه نعشه افتاد هی که ی سره اون مرت 

 دارن. یشتر یب  ییکه توانا ییکسا یرو بزار برا  تایمامور نیا

 حرفاش برام سخت بود.  هضم

 گذرم؟  یخط قرمزام م یکرد اون جا من از همه  یفکر م  اون

 رو جلب کنم؟  یبدون دروغ توجه کس ستمی_چون بلد ن

رو جلب   یتوجه کس  یندار  یاز یتو ن  نجاست؛ینگاهش رو به سرتاپام دوخت و گفت_مشکل هم کالفه
 . یکن

 کردم و گفتم:  یخنده ا تلخ

 ! یچ یعنیدختر بودن  یدون  یتو نم نجاست؛ی _مشکل هم

 گفت:  یکرد و عصب  زی هاش و ر چشم

 خراب بودن؟  یعنی_

  نی چشم هام و حس کردم و سرم و پا یآن مشت شدن، هجوم اشک تو کیدر   زونمیآو یها دست
 نهیانداختم، تا واکنش بدنم به همراه ضعفم رو نب 

 که من خرابم؟  نهی_منظورت ا

 زد و گفت:   یپوزخند

 یش  یم نطوریهم یموضوع رو، اگه تمومش نکن  یر ی گ ی_خوبه زود م
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  ادمیفر  یکردم لرزش صدام و تو ی، سع شدن یمغزم قاط یتو یو ناراحت  تی زد باال و عصبان  آمپرم
 پنهون کنم 

 نیکه تنها ا نهیسره ا رمیبگ ی افسردگ هیترک یتو هیکوفت  تهی_اگه من مجبور شدم سره اون مامور
حاال آخ و   د،یو پوزخند بزن نی دم تکون بد هیبزرگ و انجام دادم؛ من له شدم تا تو و بق  تیمامور

 تفش شد واسه من، 

 شجاعت و مقاومتش واسه شما؟! 

که من و به خاطر   ییپس خراب تو د،یندار هیبود که تو و بق یو ضعف من بخاطر وجدان  یناراحت  
 !  یکن یکه مجبور بودم انجام بدم قضاوت م ییکارها

 زد و گفت:   یپوزخند

چهار سال همه جا پشتت  نیتو ا  یدون یخودت هم م یو دور ورداشت ی_ که واسه من بزرگ شد
 !  یخون یم یو کر  یسخت زنده ا تی بودم  که االن بعد اون همه آموزش و مامور

کن و رو من حساب   تی عوض ی اون مثال داداشا یمنم قاط ،یاون آزمون و بد یگفته باشم بر  بهت
 خودته.  یپا ادیسرت ب ینکن؛ چون هر بالئ 

 نش ینموند جوابش و بدم، روش رو برگردوند و راه افتاد سمت ماش منتظر

 داد زدم:   ادیاز حرص ز همونجا

 ...! نیرم. حاال بب یکنم م عیتو رو هم ضا نکهیا یشده برا  ؛ی_باشه جناب سپهر 

 *** 

 فرستادن.  یفقط شش نفر رو م  تیاما در نها میتا دختر بود ستیب

 اومدم. رون ی رو دادم و ب آزمون

 سررشته داشتم یکم ینبود و من هم از پرستار  یهم سخت نبود چون تخصص  ادیع زواق در
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نکنن.ساختمون  دایبه ذهنم راه پ هودهیب  یپر کنم، تا فکرها تی خواستم وقتم رو شده با مامور یم
بود که فرمانده ها و سردارها و سرجوخه ها و...  یو منازل سازمان شگاهیمون ساختمان آسا یروبروئ
 بودن، اونجا بودن.   فت ی که ش ییوقت ها

گرفته بودن، خونواده هاشون رو هم با خودشون   یدور انتقال یکه از شهر ها اشونیبودم بعض دهیشن
 آورده و ساکن کرده بودن.

 درش هم شد.  کیشد، نزد  یکه کنارش بود ساختمان مهمات بود که اصال نم یساختمون 

 سرباز ها بود. شگاهیاون هم ساختمون آسا کنار

سرباز ها بود و   دنیآموزش د یشده بود و برا  یکش میبود که س  یبزرگ   یلیخ ن ی طرف چپش هم زم 
 وجود داشت.   یبزرگ یها وسکیداخلش ک

 بودم دهیهم بود که من هنوز ند یا گهید یجاها

 و...   یبازداشتگاه، دفتر دژبان  سا،یورزشگاه، باشگاه افسران، کل یاز جمله سالن غذاخور  

 توشون بودن. راندازهایبلند وجود داشت که تک ت ی طول و عرض پادگان چهار تا برج نگهبان  در

 داشت.  یا یقو تیامن  ریبود اما باز هم تداب یپرت و دور افتاده ا پادگان

 .میکرد یشروع به کار م دیفردا صبح راس ساعت هشت با از

 تا دکتر داشت:   چهار

 . یآنتون ایخانم دکتر هم به اسم ما هیو  نتون یجان کل ن،یبن فرانکل  کر،یتوماس ب  دکتر

 کمدم مرتب کردم.  ینشستم رو تختم روپوشم رو اتو کردم و لباسام و تو  یخستگ با

 تخت باال رفتم. یرو خاموش کردم و از پله ها  یبود، چراغ مهتاب   دهیخواب  آگاتا

 بود و مطمئنا سرنوشت ساز بود.  میروز کار  نیاول فردا

 *** 
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 !رهی ... پاشو دای _تان

 ...یرو با هم بشورم اله ا یشم، سنگ قبر خودت و تان  ایتان  یب  ا،ی تان درد

 ؟یچ

 جان؟ با من؟  

 پتو درآوردم ری از ز سرمو

 _هان؟ چته پگ... آگاتا؟

 کرد و گفت:  اخم

 _پاشو ساعت ششه!

 کرد. ریشه د یرو که نم  یشه، روز اول کار  یم  رید یو آماده ش یبخور  یز یچ هیتا  

 بود اسمش؟   یو اون دختره چ  نایکاتر

 جن؟ ل؟یجبرئ   ل؟یعزرائ

 دن یپوش  ی... داشتن روپوش هاشون رو میجن  آها،

 .شی خیس  خیدراز و س  یبا موها  مونهیجن م نیاسم برازندشه؛ ع نیکه ا حقا

 رفت و گفت:  یکرد، چشم غره ا یم شیآرا نهیآ یکه داشت جلو   سایآتر

 ! نی_زود باش

 گفت  آگاتا

 .میای باهم م ای_باشه تو برو، من و تان 

 رفت   رونی جوابش رو نداد و همراه اون دو تا از اتاق ب  سایآتر

 .دمیکش  یچشم نازک خط
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 خوشگلم کرده بود.   یل یخ  یالمصب لنز عسل  

و شلوار   دم یکش رونیرو از کمدم ب  یا رهی ت  یآب یچهار خونه  یبستم، بلوز مردونه  یدم اسب موهامو
 دم یرو هم پوش  میآل استار مشک یکفش ها یسورمه ا نیج

 رفتم، گفتم  یبه سمت در م  کهیو در حال   دمیآگاتا رو کش لپ

 ها!  یترش یم  زم،ی_حرص نخور ماست عز

 کوبوند پس کلم  دونهی

"*_ 

 جا به جا شد.  مخم

 گفت:  یدهن کج  با

 ! ؟ی_مگه دار  

 از ازش راه افتادم و گفتم:  جلوتر

 مغزن؟  یمثل تو ب_مگه همه 

 *** 

 : دمیبه مچ پاش زدم و پرس یضربه ا اطی احت با

 کنه؟  یدرد م  نجاتی_ا

 داد رونی حبس شدش و با شدت ب  نفس

 _آره 

 ساق پاش هم ضربه زدم و منتظر واکنشش موندم...  به

 ؟ یچ  نجای_ا
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 ! ی_کم

 . رمی گ ی_ مچ پات خورد شده و ساق پاتم کوفته شده، برات گچ م

 بخورن...  وندیهفته استراحت کن تا استخون هات پ  دو

 ؟ یراه بر   یتون یم ر؛یو نسخه رو روبروش گرفتم و گفتم_ برو داروخونه دارو هاتو بگ دفترچه

 و گفت:   دیکش یق یحال نفس عم  نیاز درد تو هم رفته بود با ا صورتش

 شرکت کنم؟  ناتیتونم تو تمر یم یممنون.ک ست؛ین یز ی_چ

 . یاستراحت کن دیکه ساق پات خوب شه با  ی_عجله نکن تا وقت

 خورن.  یاستخونات جوش م گهیاحتماال تا دوهفته د ،یدار  یا دهیبدن ورز نکهیبا توجه به ا 

 شلوارش رو از مچ تا زانو زدم باال...   یچی ق با

 پره؟   یم یرتفاع سه متر آدم عاقل از ا آخه

 ؟یدار  یمگه خود آزار  ؛ یپره مرد حساب  ینم د

 *** 

 _پرستار داناوان؟ 

 روبروم گرفتم و بهش دوختم_بله؟  ی چشم از تخت خال نتون، یدکتر کل  یصدا با

گروه از پرستار ها همراه چند تا سرباز   هیفرو کرد و گفت_ دشیروپوش سف  بی ج  یهاش و تو دست
داروها، اگه کارت تموم   یتو رشونیها و تاث  اهیگ یبررس  یرن برا  یاطراف م یها  نی به محوطه و زم

 کمکشون کن.  ییدارو  یها اهیگ  ییشناسا یشده باهاشون برو و تو 

 رم.  یکار نداشتم، گفتم_کارم تموم شده، باهاشون م نیاز ا یسر رشته ا نکهیا با

 از جانبم نموند و از اتاق خارج شد. یا گهیحرف د منتظر

 . نمیبود تا اطراف پادگان رو بب  یبلند شدم و به سمت در رفتم، فرصت خوب  یصندل  یرو از
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 *** 

هم  اطیحفظ جوانب و احت یبودم، برا دهیرو ند  ایاسما و سارا و لع م،یچند روز که اومده بود نیا تو
 .میشناس یهم و نم  میکرد یوانمود م  دیکه شده با

سارا تمام وجودم رو فرا گرفته بود، دوست داشتم کنارش باشم تا بتونم ازش محافظت   یبرا ینگران
 نبود.  ریکنم اما امکان پذ

 ؟ یکن  دایپ سونیان  ی_تونست

 رفت، گفتم:  یکه داشت راه م یبه سرباز  رهی روپوشم در آوردم و خ  بیاز ج دستمو

 سمت چپ رو بگردم.  رمی_نه؛ م

 تکون داد و گفت:  یسر 

 . یچون ممکنه گم ش ری فاصله نگ ادیسرباز ها پنهون نشو و ز دیاز د یخوب ول اری_بس

 گفتم:  اطی احت با

 کدوم طرفه؟ ی اصل ی_جاده 

 _چند متر از ما دورتره به سمت چپ. 

کردم وانمود کردم   یبه سرباز نگاه م  یچشم  ریز کهی شکمم گرفتم و در حال یدستم رو روبرو  ی جعبه
 دور خودم زدم.  یازشون دور شدم، به سمت چپ رفتم و چرخ  یژست کم نی با هم  نه؛ینگاهم به زم

 از درخت ها قد علم کرده بود. یپشت انبوه ینگهبان  برج

  یقیدرخت بزرگ گذاشتم، نفس عم هیتوش گذاشته بودم رو کنار  خودیب اهیگ که چند تا  یا جعبه
تونم دوباره برگردم   یشم و م  یجعبه گم نم نیا دنیبا د  ارم،یتا اعتماد به نفسم رو به دست ب دمیکش
 پرستار ها و سرباز ها. شیپ

و لبش   دی رس  یبلند بود ارتفاعش به پنج متر م   یلیخ وارش ید دمیکش یجلو رفتم و سرک اطی احت با
 شده بودن. دهیچیدر هم پ یاد یز یخار دار ها میس
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 یدرخشش نقره ا چیدر پ چیپ ی ها میس یها یاهیس  نی ... بنمیها رو بب نیچرخوندم تا دورب  چشم
اطرافم رو نگاه کردم و پشت شاخه ها جا به جا   اطیتوجهش رو جلب کرد، با احت  نیدورب یرنگ بدنه 

 شد.  یجا الزممون م   هیو به خاطر بسپارم، مطمئنا  نمی شدم تا مکان و تعدادشون رو بب

 کردم و به جلو رفتم. واریها فاصله گرفتم و نگاه آخرم رو نثار د شاخه  از

  رهی کردم به چمن خ یها رو تو ذهنم مرور م  نیمکان و تعداد دورب کهی انداختم و در حال نیو پا سرم
 کنم. دایپ  یبه درد بخور  اهی بتونم گ دیشدم تا شا

نفر بهم، تعادلم رو از دست دادم و به  کی یبود و غرق در افکارم بودم که با خوردن ناگهان  نیپا  سرم
 عقب پرت شدم. 

 رو با دست تکوندم.  میهم رفتن و بدون مکث بلند شدم و روپوش خاک یهام تو اخم

 . نمیتصادف رو بب نیا یرو بلند کردم تا باعث و بان  سرم

و   دیسف  شرتیت یو بعد هم رو یمشک  نی شلوار ج یرو  دیچرخ  شیمشک یبوت ها مین یاز رو نگاهم
 اسپرتش. یتک کت خاک

 . نمیسرم و کامال بلند کردم تا چهرش رو بب  دیمرد بود با ترد هی

  نیکه به چهرش افتاد، تند و کند شدن ضربان قلبم رو همراه آزاد شدن دوپام میکالفه و عصب نگاه
 حس کردم  یادیز

اونطور که  نه  یشده بود، ول شونیصورتش پر  یرو یبا حالت جالب  ختش،یو بهم ر  یمشک یموها 
 آشنا بودن. یلی براقش رو بپوشونه، رنگ چشم ها و طرز نگاهش خ  شیسبز آب ی دهیکش یچشما

 که وادارم کردن هم چنان بهشون زل بزنم. یطور 

 مرموزش کرده بود.   یبود که تا حد یچشم هاش طور  حالت

 چشم هاش بود.  خیداشت، اما نگاهم م یحالت دار   یجمع و جور ول یو لب ها  یاستخون دماغ

کف دستم فرو کردم و چشم از  یناخن هام و تو  میشگی خودم اومدم و به عادت حرص خوردن هم به
 برداشتم. بشیعج یچشم ها
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 کرد و گفت:  یسرفه ا تک

 خواستم بترسونمتون. یخوام، نم  ی_معذرت م 

 شتاب گفتم:  با

 . دمی_نترس

به اطرافش کرد و    یهم فشرد و نگاه یحال لباش و رو  نیتعجب کرد، با ا میواکنش ناگهان  دنید از
 متوقف کرد. نمی س یبعد رو

دست   اریپوستم احساس کردم، بدون اخت ریرو ز یادیز  یآن گرما کینگاهش رو دنبال کردم و در  رد
 و بستمش. راهنمی پ ییباال یبردم سمت دکمه 

 : د یبزنم پرس یحرف  نکهیلبش نشست؛ قبل از ا یرو شخندین

 ؟ ی_از پرسنل پادگان

 هم رفتن.  یتو شتریپوستم فرو رفتن و از سوزش دستم اخم هام ب   یتو شتریهام ب ناخن

 خوردم... با اخم گفتم: یمحو شد؛ اما من همچنان حرص م شخندشین

 ؟ یدون  ی_از کجا م

 بهم انداخت و گفت:  یا هانه ی عاقل اندر سف نگاه

 ! ؟یدکور گذاشت یو روپوش و برا کتی_اون ات

  یحال به رو  نیبا ا دم،یبودنم عمر خجالت کش جیو چند سال از گ ستیب ن یا یبار تو  نیاول یبرا
 و گفتم:  اوردم ی خودم ن

 _خب؟ 

 پادگان کدوم طرفه؟ ی_ورود

 : دمیزدم و پرس نمیهام و به س دست
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 ؟ یهست ی_تو ک

 ؟ ی _بازپرس

 پنهان گفتم:  یحرص  با

 بگم؟  یچ یبرا یبود ستیو ترور می_اومد

 گفت:  شیهم پوزخند زد و با لحن قبل  باز

 که بخوام ازت آدرس بپرسم. ی_در اونصورت زنده نبود

 بهش رفتم و حق به جانب گفتم:  یغره ا چشم

 گم! یبهت نم  یهست  ی_اما من تا ندونم ک

 شد  یمحو شد و نگاه آرومش طوفان پوزخندش

پام برسه پادگان،  یدم اما وقت یپرستار، بهت جواب پس نم  کل کل ندارم خانم  یه _من حوصل
 .یپرسه، چطور جواب بد ینفر ازت سوال م هی یبدن وقت ادتیدم  یم  یبی ترت

 گفتم:  یحال با خونسرد نینگاهش کردم، با ا تی عصبان با

 نه؟! ؛یهست یز یچ ی_البد فرمانده ا

 پادگان کجاست؟  یدون یور نمتو جنگل؟ چط  یاونوقت چطور اومد 

 رو هم فشار داد و گفت:   تیو با عصبان  لباش

 گرفتم، از کجا بدونم کدوم سمته؟ یجهنم دره انتقال نیتازه به ا ی_وقت

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 پادگان. میگروهم، تا بعد با هم برگرد شی تا ببرمت پ ای_باشه، دنبالم ب 

 حوصله گفت:  یشونش افتاد، ازم جلو زد و ب  یرو ینگاهم به کوله پشت تازه
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 کجاست؟  تی _فقط بگو گروه کوفت

 حوصله! یچه ب وا

 سمتش رفتم و ازش جلو زدم  به

 بلدم.  ی_چشم

 نگاه و قدم هام به جلو بودن، حواست به پشتم بود.  نکهیا نیح در

 ؟ ینشون بد ستیترور نیراه و به ا ییبدون کارت شناسا یگرفت می_چطور شد تصم 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 رو اعصابم گفتم بزار کمکت کنم. یل یخ دمی_د

روم و برگردوندم و به جلو نگاه  جانی با ه دم،یلب هاش نقش بست رو د ی که رو یلبخند مچهین
 کنم. دایکردم تا جعبم رو پ 

 رو عقب گرفتم و گفتم:  دستم

 صبر کن...   ی_کم

 چرخوندم و تو همون حالت گفتم:  چشم

 ؟ ین یب یم یجعبه نقره ا هی نی_نگاه کن بب

 شکل بودن... کیدرخت ها  یبه چپ و راست نگاه کردم، همه  یکم

 بازرس؟ ی_نکنه گم شد

 شد   یبد م  یلیکردم خ یم ریکرد، اگه د دا یاسترس به وجودم راه پ تیبا عصبان  همراه

 گفتم:  تی سمتش و با عصبان برگشتم

 . ادیب  ادمیحداقل حواسم و پرت نکن تا   یکن یه کمک نم _اگ
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  شتریب یاز کدوم طرف اومدم، اما هر چ  ادیب  ادمی دیها و درخت ها رو با دقت نگاه کردم تا شا چمن
 گرفتم. یاسترس م شتریکردم ب یفکر م 

چمن ها خم کرد   یبا تمسخر مثل من سرش رو رو ستاد،یآهسته به سمتم اومد و کنارم ا یها باقدم
 و گفت: 

 روشونه؟ یز یچ ی_نقشه ا

 روپوشم کردم و گفتم:   بیج  یو دست هام تو  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ی شد یجنگل خراب شده اومدم، راض  نیاز کدوم طرف ا ادی نم ادمی_

 .یشدم تا راض   یعصبان شتریحوصله گفت_ب یبهم نگاه کرد و ب متقابال

 کن.  داشیخودت برو پ یمنه برسونمت؟ ناراحت فهی اخم گفتم_مگه وظ  با

به صفحش انداخت و دوباره گذاشتش تو   یو درآورد، نگاه  شیو گوش بش ی ج  یکرد تو دست
 . بشیج

 کرد و گفت:   یاطرافش نگاه به

 راهنما نداده؟  ایکه ولت کرده تو جنگل بهت نقشه  ی_اون احمق

 کنم.  دایپ  یشتر یب ییدارو  یها اهیاز گروه دور شدم تا بتونم گ ی_کم

 : د یابروش و باال انداخت و پرس یتا هی

 ؟ی_پس چرا جعبت و جا گذاشت

 رو حفظ کردم.  میحال خونسرد  نیترس برم داشت، با ا هیچند ثان ینگاه مشکوکش برا دنید با

 باال انداختم و با آرامش گفتم:  یا شونه

 درخت تا گم نشم. هی ی_گذاشتمش پا

 و ازم برگردوند و در همون حال گفت:   روش
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 موثر بوده.  تی _چقدرم استرتژ

 : دمیدنبالش قدم برداشتم و پرس اطیتوجه به مسخره کردنش، با احت یب

 ؟ یر  ی _حاال کجا م

 تو حدقه چرخوند و گفت:  یحوصلگ  یسمتم، مردمک چشم هاش و با ب برگشت

 بخوره و حافظت برگرده. به تخته  یتا در  سمیتونم وا ی_نم

 از جانبم نموند و به راهش ادامه داد.  ی واکنش ایحرف  منتظر

 شد، چشم دوختم. یکه ازم دور م دشیقامت بلند و ورز به

کنن و بهم شک کنن   دامیکردم؟ ممکن بود پ  یم  کاریجنگل چ  یبه سمتش رفتم، تنها تو اریبدون اخت 
 گم شدنمه. یشاهد برا هیباشم حداقل  کهیمرت  نیاگه با ا

 : دمیپرس دیترد با

 ام؟ ی _منم باهات ب

 جواب داد: سته،یبا نکهیا بدون

فرستم  یکردم م  دایاگه سرباز ها رو پ   سایوا نجایرم، حداقل هم یدونم کجا م  ی_من خودمم نم
 دنبالت. 

 تنها بمونم؟  یعنی_

 کالفست.   و یخوندم که عصب  یطرفم، از نگاهش م دیو چرخ  ستادیا

 خندم گرفت.   زشیحال تاسف برانگ  نیخورد سرباز باشه... از نگاه کالفه و در ع  ینم  بهش

 شد و دوباره راه افتاد. رهی بهم خ گهید هیثان چند

 کرد، دنبالش برم.  یوادارم م  یحس هیشناختمش اما  ینم نکهیا با
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از درخت ها انداخت، خودش هم همونجا نشست و   یک یتصورم کولش رو در آورد و کنار  برخالف
 داد. هیدرخت تک یسرش و به تنه 

 تعجب به سمتش رفتم با

 م؟ ی_نر

 از پلک هاش و باز کرد و گفت:  یکی یال

 _کجا؟ 

  دیکرد، شا ی نم یو اونطرف ترش نشستم، چشم هاش و با آرامش بسته بود و حرکت   دمیکش یپوف
 خسته بود.

بدجور   افشی حالت دارش نگاه کردم، ق  یشدم و بعد به لب ها رهی خ غش یبه پوست صاف و شش ت 
 بود. لیاص  یها یزد، لهجش مثل آلمان   یآشنا م

 م؟ یکن کاری چ دی_حاال با

 لب گفت:  ریز

 دنبالت.  انیاحمق ن یکه اون سرباز ها  نهیخوام ا  یکه م یز ی_تنها چ

 تعجب گفتم:  با

 ؟ یض یمگه مر ؟یچ یعنی_

 ادب، پرحرف!  یب ج، یپرستار گ هینوشتن   یم  دیبا کتتی ات ی_رو

 شدم.  رهی بستش خ یدادم و با اخم به چشم ها هیبه اونطرف درخت تک   تی عصبان با

 مقام باال داشت و برام دردسر شد.  هیو  میدادم باهاش حرف نزنم من که شانس ندارم، اومد حیترج 

که وقت برگشتن به پادگان بود، متوجه  گهیساعت د کیماال تا نگاه کردم... احت میساعت مچ به
 یکنن، احتماال اون هم برا دامونیگشتن تا پ  یدنبالم م دیشدن، بعدش هم که تازه با  ینم بتمیغ
 کرد. یموضوع خودش رو خسته نم  نیهم
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 ه؟ ی_درجت چ

 گذاشته بود. شیشونیپ یبهش انداختم که در کمال آرامش مچ دستش رو قائم رو  ینگاه مین

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ یدی_خواب

 گفت:  یآهستگ به

 ؟ یزار  ی_مگه م

 که انداخت گفتم:  یا کهیتوجه به ت  یباال انداختم و ب  ییابرو

 ؟ یگرفت ی_از کجا انتقال 

 ؟ ی زن  یحرف م  یلیبهت گفته خ  ی_تا حاال کس

 زدم و گفتم:  یمرموز  لبخند

 بهم گفت.  ناشناس، ضدحال، کم حرف هی شی پ  قهیچند دق نی_هم

 بهم گفت:   یچشم هاش و باز کرد و با نگاه ندفعهیا

 !یر   ی_از رو که نم

 شکمم جمع کردم...  ی و پاهام و تو دمیخند

 کجش از چشمم دور نموند.  لبخند

 _اوضاع پادگان چطوره؟

 گفتم جانی چشمام گشاد شدن و با ه مردمک

 ؟ ی_تو بازرس 

 و بستم و گفتم شمیبهم انداخت که ن یتاسف بار  نگاه
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 . دمی_منم تازه اومدم، هنوز همه جا رو ند

 چطوره؟  یکن یکه توش کار م ی_قسمت

  یاشکال فرض کهیو در حال  دمیچمن کش یدستم و رو یتو  زیسنگ ت یباال انداختم و گوشه  یا شونه
 گفتم  دم،یکش یم

  ی م داریخوابم، صبح ب یو خوابگاه، شب مرم ت  یعصر م  فتم،یشم تا عصر ش  یصبح بلند م  ه؛ی_معمول
 کنم...  یشم دوباره همون کار ها رو تکرار م

 حرفم و گفت  ونیم دیپر

 ن؟ ی_هم

  ری گ زیسر همه چ هیروان  کمی زلیکنم؛ البته خانم گر یدعوا م زلیگر وقت ها با برندا و خانم  ی_نه؛ بعض
 ده... یم

 گفت  یآشکار  یحوصلگ ی چهرم چرخوند و با ب یتک تک اجزا یتاسف بارش و رو  نگاه

  ت یو وضع  تی بگذر و برس به امکانات و امن زلی خانم گر  یشیو کار سخت و روان پر  ی_از سخت کوش
 سرباز ها.  یسالمت

 گفتم  یزانوم گذاشتم و با خنگ یکه بود رو یو در جهت  سرم

 _نگو که داغوونه.

 گرفت  اقیو اشت ت ی از جد یرد نگاهش

 _مثال چطوره؟

معده دارن، عصرونه که   فالکسیگرفتن و مشکل ر  میکه رژ هیکسا  ی_غذاش افتضاست؛ ناهارش برا
 خوره؛ تازه ساعتشم بده... یم  ایبه درد زندان شتریدن، شامش هم که ب ینم

 رو به عالمت سکوت باال گرفت و گفت  دستش

 !دمی_فهم
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  یبرا یتفاوتم؛ حت  یپرستار احمق، ب هیکردم که  یوانمود م دیحال با نیحالتش خندم گرفت، با ا از
 شناختم. یکه نم یا بهیغر

 یها نیدورب یجا دیکرد، اگه نبود هم نبا یبه حال غذامون م یفکر  هی  دیبازرس بود که با اگه
 گفتم.  یمداربسته و زمان و محل پست سرباز ها رو بهش م

خوام و به دست  یکه م  یکردم کور و کر و اللم تا بتونم اطالعات یوانمود م دی بود که با  ییجا  نجایا
 . ارمیب

 مکالممون نشون نداد. یبه ادامه  ینزدم و اون هم رغبت یحرف گهید

 ... دیسرباز ها به گوشم رس یفکر ها بودم که صدا نیهم تو

 *** 

 _ام ی_سادداشت ی#

11 August 

4:24p.m 

 ...میو منتظر سربازها موند میروز چه ساده با هم حرف زد اون

 سر کارمون! میکنار هم بودنمون به سر برسن و برگرد یتا لحظه ها میکرد یشمار  لحظه

 !میساده از کنار هم رد شد دمش،یکه د یبار   نیمثل آخر م،ینکرد یاز هم خداحافظ  

  نجایکرد، من االن ا یدور نشده بودم و اون راهش رو گم نم  هیاز بق یجاسوس  یاون روز من برا اگه
 نبودم... 

 کردم...  یرو تجربه نم  ریوحشتناک و اون عشق نفس گ  یاز اون درد ها چکدومیه

 !ینبود نجایهم ا تو

 وقت رفتن به پادگانه...  گهی... دمیبگذر
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 *** 

انداخت و به  یخال  یخت هابه ت  یتختم گذاشت و بعد نگاه یلبه  یدستش و رو یک یتار یتو  آگاتا
 گفت  یآهستگ

 ؟ یکرد کاری_امروز چ 

 لب هام نقش بست  یرو یمرموز  لبخند

عصر رو    فتی ش  یها و تعداد سرباز ها نیاطراف پادگان و گشتم و تونستم محل دورب ی_محوطه 
ده، سرباز ها به پرستار ها و پرسنل   یآنتن نم لیجنگل موبا یاطراف پادگان و تو دمیبفهمم، فهم 
 دستاورد بزرگ تر!  ه یشن و  یمشکوک نم

 گفت:  جانیباال انداخت و با ه ییابرو

 ؟ ی_چ

 پررنگ تر شد و گفتم:  لبخندم

 باشه.  ت یمامور نیا یتو شرفتمیپ  دیتونه کل یرو مالقات کردم که م ی_کس

 گفت:  متعجب

 ؟یدید یز یچ یافسر  ایدرجه دار  ؟ی_ک

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 _آره. 

 .دی تخت خودش دراز کش  یو رو  دیپر  نیدر و باز شدنش پا یصدا با

 تختش افتاد. یکه رو دمیرو د نایکاتر ی هیسا

 . دمیخودم کش  یازش گرفتم و پتو رو رو چشم
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 نیکه از ا  میو گفت من کس دنی رو پرس  تشیسرباز ها هو ی بود؛ اما وقت یمقامش چ دمینفهم  قایدق
 . ستین  نیدرجش پا  دمیفهم د،یرو بکن شیبه بعد قراره پاچه خوار 

تر از    بیعج یبه لبخند شیادآوریدهانم گذاشتم *"که از  یخودم اومدم و دستم و محکم رو به
 خودش باز شده بودن.

 !دنشیدوباره د نطوریو هم تشیداشتم به دونستن هو یب یعج لیم

 *** 

 (  ای) مار

 تا ساعت ده بمونم.  دیبا امروز

 تخت نگاه کردم.  ی باال  یوار یساعت د به

 ظهر بود. میو ن ک ی ساعت

 کردن.  یاستراحت م  ایناهار  یرفتن برا یساعت معموال خلوت بود، همه م نیا تو

 م یظهر بود فتیش گهیو دو تا پرستار د من

 رو زدم باال... یکولر گاز  ی درجه

 ومدیخوشم م  شتریسرد ب یحال از هوا  نیبا ا یگرم نبود؛ ول  ادیبود و هوا ز بهار

 . دمیکش یق یعم  نفس

 بود.  ادیبود، باز هم کارمون ز  ادیپرستار ز نکهیا با

 . زیدرازمم گذاشتم رو م  یکردم و لم دادم روش، لنگا زیرو رو به م  یصندل

 ...یوو

 کنه. یم زونمی از خشتک به لوستر آو نتمیبب   زلیخانم گر اگه

 شه.  یکاره من در نظرش فقط با خون پاک م ن یو فکر کنم ا هیو جد ی کار مقررات یتو یادیز
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 شل کردم و چشامو بستم   یو کم شمین

 ! شیآخ

 . دنیچی پ یگوشم م  ینفس هام تو یفضا حاکم بود و فقط صدا یتو یر یدلپذ سکوت

  نیروز از ا  کیدوست بشم، به هر حال که  یازه نداشتم با کساما اج ومد؛یبدم م ییسکوت و تنها از
 شدم. یدلبسته م دیرفتم نبا  یجا م

 لب هام نقش بست...  یپوزخند رو یز یچ یادآور ی با

کنم و اطالعات و مدرک جمع   انتیافسر مقام باال تا بهش خ کیدوست شم جز   ینداشتم با کس اجازه
 کنم.

 اومده تو.  یکی  دمیکه اومد، فهم  ییقدم ها یدر اومد و از صدا یصدا ناگهان

 ! زلهی جده سادات...گر ای 

 خشتکم به فنا رفت. 

با   یکج شد، هول شدم و همراه صندل یکه صندل  نمیآدم بش   نیو ع  نیپا ارمی اومدم پام رو ب عیسر
 شدم.  یکی  کیسرام

 کشتم..! یم زلیگر یوا

 به دو تا چکمه...  دمیآهسته سرم و بلند کردم رس  یل یعجز خ با

پوشه نه  یبا شونصد سال سن، کفش پاشنه بلند و دامن کوتاه م  رزنیاون پ ادمهیکه  ییجا تا
 !  فرمیونی

 ... نمیبب سایوا

 بلند شدم و به روبروم نگاه کردم.   نیزم یاز رو عیسر

 ! ستیکه زن ن نیا 
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 باالتر   یدست هاشو کم یکل ی مرد قد بلند و ه هی 

 کرد.  یشفاعت در سکوت نگاهم م  یو با آرزو زی کمرش تو هم قفل کرده بود و با نگاه تمسخر آم از

 . رونیرو با صدا دادم ب  نفسم

 بود قطعه نخاع شم؟! کیعنتر نزد  نیبخاطر ا یعنی

 گفتم:  یبگه اخم کردم و با تند یز ی چ نکهیخودم اومدم و قبل از ا به

خانم داخله و  هی دیکن یفکر نم د؟یدر بزن دیقبل از اومدن تو اتاق با دیکن یفکر نم  سرکار دی_ببخش
 نباشه؟  یمناسب  طیممکنه تو شرا

 لب هاش نقش بست و با تحکم گفت:  یرو یصدادار   پوزخند

رختکن خانم    نجایاصال مگه ا د؟ی دون ینامناسب م  طیرو شرا فتی و استراحت سر ش یت یمسئول ی_ب
 محترم؟ 

 استرس مشت کردم.  نطوریرو از درون گاز گرفتم و دست هام و از شدت حرص و هم  لبم

 شد.  یبرام بد م   د،یرس یاز سرپرستار ها م یکی ای زلیبه گوش خانم گر اگه

 لب گفتم:  ری دهنم رو قورت دادم و ز آب

 _طلبکارم هست! 

 د؟ یگفت  یز ی_چ

 شه.  یزر زدنا آخرش برام شر م یفارس نی. ادمیشدش ترس   زیر یلحن مشکوک و چشم ها دنیشن از

 ه؟یمشکلتون چ دی_خب بگ

 ه؟ ی_من مشکلم چ

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 !ادینم مارستانی_آدم سالم که ب
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 تخت نشست.  یکم رنگ شد، از کنارم رد شد و رو شیشون یپ یاخم رو 

 نیاما ا کرهی دکتر ب شی اومدم؛ پروندم پ نیانسول قیتزر یزد، گفت_برا یرو باال م  نشی آست کهیحال  در
 ! هیهفته مرخص

 . ستادمیسرش ا یشدم و باال کیتکون دادم و بعد از آماده کردن سرنگ بهش نزد یسر 

 سالش بود. یباشه فوقش س یابتید ومدینم  بهش

 .دمیپوستش کش یآغشته به الکل و رو ی پنبه

 سبزش افتاد. یوجودم نشست و نگاهم به چشم ها یتماس نوک انگشتم با پوست سردش لرز تو  از

 رو برداشتم و دستم کردم. زی م یرو یهمون سرعت چشم ازش گرفتم و دستکش ها به

رو خاموش    یتماس کوتاه باعث شد تموم تنم سرد بشه، با اخم کنترل و برداشتم و کولر گاز  همون
 کردم... 

 *** 

 ا یتان

 جکسون گرفتم و برگشتم سمت در   یپزشک یکه صدام زد، نگاه از پرونده   یی آشنا یصدا با

 ا؟ ی _تان

 برد  ادمیکوتاه تموم دردامو از   ی هیچند ثان یصورتش، برا یلبخند رو دنید

 سارا؟ _

 سمتم و بغلم کرد دیدوئ

 دلم برات تنگ شده بود عشقم یحساب یول  دمت؛ی هفتست ند کی_تازه 

 که همراش اومده بود، گفتم: ایزور از خودم جداش کردم و رو به مار به

 بود. میزندگ   یروزها  نیچهار روز جز آروم تر نی_ا
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 گفتن  همزمان

 _چرا؟ 

 دمیزدم و گفتم_چون شما خرها رو ند یلبخند

 هولم داد اون ور و گفت  سارا

 که برات به کار بردم.  یاون واژه عشقم  فی_ح

 به اطراف اتاق انداخت و گفت  یا یافتاده رو بلند کرد و نشست روش، نگاه سر سر  یصندل   ایمار

 _چه خبر؟  

 و آهسته کرد و گفت_شنود که نداره؟ صداش

 به در انداختم و گفتم_نه؛ همه جا رو چک کردم.  ینگاه

 و گفت_حاال واقعا چه خبر؟  دیکش یق یعم  نفس

  یرم تو خوابگاه، شب م یعصر م فتم،ی شم تا عصر ش یو کنار سارا نشستم_صبح بلند م دمیخند
 کنم...  یشم دوباره همون کار ها رو تکرار م  یم دار یخوابم، صبح ب

سمتش، به همون سرعت فکرم رو ازش منحرف   دیذهنم پر کش گفت اما یاسما چ دمینفهم درست
 عدد جذاب آشنا شدم.  کی کردم و اسما با لبخند گفت_با 

 لحنش خندم گرفت.  از

 جذاب اسم نداره؟ نیگفت_ا سارا

شده  ی عنیچرخ دار زد_آندره! البته اون با من آشنا نشده  یصندل یرو یزد و چرخ  یچشمک اسما
 قشنگ نبود.  ادی اولمون ز دارید یمنته

 . دیکرد و دراز کش یا یدهن کج  سارا

 زدن. ی رو داد م  یسبز گرفتش خستگ یبهش انداختم، چشم ها ینگاه
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 به اسما گفتم_فقط مراقب باش.  رو

 هم دارم که اخالقشون بهتره.  گهید یدای_هستم، البته چند تا کاند

 تمسخر گفتم_خوش به حالت! با

 نشست! ی گن طرف مهرش به دلم نشست؟ اونجور  یم یدید یگفت_ول  یبا لودگ کمی توجه به ت یب

  ینه با دلبستگ  یدلش و بشکن ی که بتون  یگفتم_پس دورش و خط بکش و برو سراغ کس  تی جد با
 دلت و بشکنه! 

 از سرباز ها رو باز کنم. یکی  یبرم گچ پا  دیفوت کرد و بلند شد_با یو با کالفگ  نفسش

 رفت.  رونیدنبال حرفش از اتاق ب به

 _حالت خوبه؟دمیپرس  ی و به آروم دمیسارا کش یکوتاه شده  یموها به یدست

 به بدنش داد و گفت_آره خوبم  یو قوس کش

 سخت باشه؟  دیها با نی_تمر

 سازمان. یخودمون تو یها یگفت_نه سخت تر از آموزش زد و  یلبخند

 . یایبه روش زدم و گفتم_از پسش برم  یلبخند متقابال

 *** 

 اسما

 . میاز پرستار ها سفت مچ پاشو گرفت یک ی با

 شدن. یانقباضات بدنش که از شدت درد بودن، مانع آروم گرفتنش م  اما

 ...دیچی پ یزد و از درد به خودش م   یعربده م 

 رفته بود تو پاش.  نیتمر نیزم ی  لهیهم داشت، م حق
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کردم نگهش دارم و نگذارم تکون   یم یهمونطور که سع  د،یبر  یرو م لهیداشت م نیدکتر فرانکل  
 بخوره. 

  یل یخ یها نیبزرگ بود و معلوم بود که تمر یل یاندختم خ شونیبه مکان آموزش یا ینگاهه سر سر  
 کنن. یم یسخت

 زد.  هیکرد و بخ  یو همونجا پاش و ضد عفون دیرو بر  لهیزور م با

 . مارستانیتا از سربازها با برانکارد بردنش به سمت ب چند

 رو به من گفت:  نیفرانکل  دکتر

 ! ار یرو ب  لشی _برو و وسا

 طرفش... دمیجواب من نشد و رفت، دوئ منتظر

 _از کجا؟ 

 سرعت به دنبال برانکارد دور شد و جوابم و نداد. با

 برم؟  یکدوم طرف  حاال

 آقا؟  دیداده بود_ببخش هیکردم که نشسته بود و سرشو به نرده تک  یبه سرباز  رو

 باز کرد و گفت:  چشماشو

 _بله؟

 ه؟ یرفته بود تو پاش چ  لهیکه م یاسم سرباز  ن یدون ی_شما م 

 لر ی_رابرت م 

 کجاست؟  لشی_وسا

 داد و جواب داد: هیبه حالت اول سرشو به نرده تک   دوباره

 _تو کمدش 
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 حوصله گفتم:  یب

 ت؟ _کمدش کجاس 

 . ریاز سرباز بگ  دشویکل  33_برو به قسمت رختکن، کمد شماره 

 بود.  نی که پشت محل تمر ینکردم و راه افتادم سمت اتاق  تشکر

 .شهیسازمان بدم، هر چند االن که نم لیهاشون جمع کنم و تحو ن یاز تمر یاطالعات  دیبا

 قدم هام دوختم. ریرد شدم و نگاهم رو از اطراف گرفتم و به مس رکیاز کنار ت 

 . دیزدم که مخ خودم سوت کش یغ یچنان ج دم،یکه جلوم د یز ی چ با

 سمتم.  دیتوجهش بهم جلب شد و دوئ غمیج یصدا  دنیشن نطوریترسم و هم دنیسگ هم با د 

 دونده( هم بودم، باز هم دخلم اومده بود. نیتر عی بولت)سر نیوسی اگه

 ... نیبه فرار رو از دست دادم؛ همونجا افتادم رو زم  دمیکه ام  دیبه سمتم دو یطور 

 پاره شدن موندم.  کهی رو بستم و منتظر ت چشمام

 ساد یکه اومد سره جاش وا یسوت یبود، اما با صدا میمتر یچند سانت یفاصله  در

 ! سونی_ج

 و به عقب رفت.   دیاز پشت قالدش رو کش یدست

 سگ دست آموزش بود.  انگار

 زدم.  یشد، و نفس نفس م یم نی با شتاب باال و پائ نمیس یقفسه  جانی شدت ترس و ه از

 نشسته بودم...  نیرو زم هنوز

 که جلوم دراز شد به خودم اومدم.  یدست با

 اخم نکرده بود  شهیبه قد بلند و لباس فرمش نگاه کردم، برخالف هم   یچشم ریز
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 جمع جور  یو لبا کیداشت. دماغ نسبتا کوچ  یمرتب یسبز و ابروها  یچشما دیسف  پوست

 اومد. یصورتش آثار خنده به چشم م تو

 خنده!   یرو انداخته به جونم و م والیاون ه کهی مرت 

 . یآب بخند رو

 رو تکوندم  دمیدستش رو پس زدم و بلند شدم و روپوشه سف عیحرکت سر  هی یو ط ض یباغ

 گفت:  ی خنده کنترل شده ا با

 _حالتون خوبه؟ 

 . کردیزانو و آرنجم درد م میبود و به علت افتادن ناگهان یخاک  یخاک  روپوشم

 گفتم: یکنترل شده ا یحرص نگاهش کردم و با صدا با

 !میسروضع بگن خوب، بله عال  نی_اگه به ا

 رو کش داد  لبخندش

 بود. یجالب ی_صحنه 

زدن من برات   غی که ترس و ج یدیرقص  یم یعرب   کیتان یبا آهنگ تا یمن بود یاگه تو جا مثال
 جالبه؟!

 جالبه  شتریقسمت خودتون بشه که ب شاالی_ا

 تر نگاهم کرد.  یو خورد و جد  لبخندش

 شد.  که مورمورم  دیبه سره سگ کش یدست

 بود.  یگنده ا اههیس سگ

کرد؛   یدنبالت نم  یدیترس ینداره، اگه نم یها کار  بهیبا آدما هم مگه غر ست،ین  یوحش سونی_ج
 کنه  یداره و ترس رو حس م  یسگ حسه ششم قو
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 تر ادامه داد  یبهم کرد و جد  یا اشاره

 داره؟  کاریچ ی آموزش  یپرستار تو منطقه  کی _و در ضمن 

اما خودم رو نباختم و   دم؛یداشته باشم ترس نجایکه قرار بود ا یا ندهیلحظه از حالت چشماش و آ هی
 به خودم گرفتم یا یجد ی افهیق

 . ومدمین نجای_منم سره خود به ا

رو از کمدش    لشیرفت تو پاش، اومدم وسا نی محل تمر ی لهیم لریاز سربازها به اسم رابرت م یکی
 حاضر شه   نیتونه تا چند وقت سره تمر ی درآرم و ببرم، چون نم

 تکون داد و گفت:  یسر 

 که کجاست   یدون ی_م

 . دمیاز سربازا پرس  ی کی_آره سره راه از 

 رو هم فشار دادم   لبامو

 _با اجازه 

 لب گفتم:   ری افتادم سمت اتاق استراحت آروم ز راه

 !شیوحش یالیمعذرتم نخواست سره اون گودز هی_

 تموم نشده بود که با صداش برگشتم سمتش. حرفم

 !دیداد شن یا 

 . زهیسگش ت نی رفته بود گوشاشم ع  ادمیخاک تو سرم  

  نیاومد که خواست شیپ یکه بابت حملش معذرت بخوام، شما هم اگه کار  ستی سگ من ن  سونی_ج
 . دیکارت ورود داشته باش دیبا  دیایجور مناطق خاص ب نیبه ا

 بدون حرف روم و برگردوندم و ازش دور شدم. بهش رفتم و یغره ا چشم
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 مالقات هامون مقدر نشده بود. یبحث و دعوا تو جز

 و بگو به تو گفتم جذاب! من

 !یستیتو همون سگه هم ن  ؟یجذاب تو

 سمت سرباز نگهبان اتاق استراحت رفتم.  به

 نفله شده ها رو جمع کنم؟!  لیمنه که وسا ی فهیوظ  مگه

 *** 

 ا یتان

 آسانسورتونو باهم ببره.  مارستانتونو،ی تونو، کشورتونو، پادگانتونو، بشور خود مرده

 . ادنیپله ها ز نی چقدر ا یهلک هلک از پله ها رفتم باال وا با

 خراب بود یآسانسور کوفت 

 .فتمی بود ب کیکردن و تو راه چند بار، نزد  یبه سمت اتاق رفتم، پاهام درد م  یخستگ با

 گفت: گه نخور!  یپام به اون پام م  نیا 

 ولو شدم رو تخت.   یخستگ با

 بودن. دهیخواب یو جن   آگاتا

 ...! شاالیا  نیبه خواب بر خواب

 د یخواب  یکنم؛ اما شما راحت م  یهمه کار م نیا من

 شب بودم  فتی ش ی بودم ول  کاری صبح و ظهر ب فردا

 مو درآوردم..  یگوش

 مخصوص گشتن! توریمان  هین، همه شو با تو پادگا میاول که پامون و گذاشت همون
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 توش باشه. یا یخصوص زیچ دیگن شا  یناموسا نم  یب 

 بودم.   نطوریهم شهیهم  ومد،یانقدر خسته بودم که خوابم نم 

 برد.  یشدم، خوابم نم  یخسته م  ادیز یوقت

 ساعت غلط زدن بلند شدم.  میبعد از ن 

که دوبنده بود و تور داشت، روپوشمم   میمشک  شرتیبا ت  دم،یمو پوش یآسمان یآب  یشلوار نود سانت  
 دم یپوش

 .رتمی وقت گشت نگ هی که

 دارن.  ازیبه کمکم ن مارستانیب یرفتم وبه سرباز ها گفتم که تو ن یشونصد تا پله پا از

که به صورتم خورد باعث شد   ی... باد خنکدمیکش  یقیگذاشتم، نفس عم رونیب  مارستانیو که از ب پام
 ...نهیلبم بش یولبخند ر

 نبود.  اطیتو ح  یاطرافم نگاه کردم، کس به

 بدن، منم که محرم اسرار!  ریکه گ ست یکه ن  نیتمر نیزم

 رو چمن و پام و دراز کردم.  نشستم

 ! یخوب  یچه هوا شیآخ 

 و خوابگاه افسرا بودم.  مارستانی ب پشت

 . ستیزده ن  خی یمشت نظام  هیو عاشقانه اصال مناسب   فیلط طیمح نیا

 .ادی م یکم عمق که به نظر مصنوع یرودخونه   نیا مخصوصا

 وقت نداشتم.  چیکه ه یآرامش داشت. آرامش نجایبشه ا دیشا

 در اوج خطر، در دل دشمن...! یآرامش

 خونسرد و آروم، مضطرب و ناراحت بودم. یظاهر  نیکه در ع یمن یبرا
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 روپوشم درآوردم.  بی و پاک کنم از ج  یرو به همراه مداد طراح یتا شده ا دیسف ی برگه

 داد. یبودم چون بهم آرامش م دنیکش  ینقاش عاشق

 استعداد نفهفتم نشدم نیا  ری گیرو روال احساس و هنر نبود، پ  ادیز میکه زندگ  ییاز اون جا یول

مناسب شغل   شتریب م،یجان یه ی ه یو روح بندهیفر یو چشما یگر یکردم جدا از استعداد باز  یحس م 
 . میسندگیو نو  یمثل طراح یکی راماتد یها

 کنم.  یانداخت دور  یم ادمیکه گذشته و آرزوهام رو  یو تکون دادم تا از افکار  سرم

 . ارمیب اد یرو دوباره به   دمیاز هم پاش یبه گذشته برگردم و اون خانواده  خواستمی وجه نم چیبه ه 

 !دمی و سف اهیس ی گذشته

برام مداد  چوقتی نکردم چون ه ،یناراحت  ای یهام و رنگ نکردم. نه واسه تنبل  ینقاش چوقتیه من
 . دنینخر یرنگ

 بودن.  دیو سف  اهیو س  کیهام کالس  یطراح یهمه  نیهم یبرا

 .ومد یفکر کردن بدم م از

 انجام بدم.  یز یبرنامه ر ایرو بدون فکر کردن   میعاد یکردم، کار ها  یم یسع  نیهم یبرا 

 قدم اشتباه ممکن بود، جونم و از دست بدم.  ایدر عوض هر نگاه  م،یکار یتو زندگ  چون

 که جاسوس شدم رفت...  ش یو شعر و هنر بود، چنط سال پ یدختر که عاشق نقاش اون

 برگه حرکت دادم.  یرو رو قلم

 هیو آخر سر هم  دمیکش یکاغذ م یو فکر قلم و رو دهیکردم بدون ا یم یطراح ینطور یهم شهیهم
 . ومدیدر م یز یچ

 کردم...  رهی رو با مهارت ت   نشیزم
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غرق در    یکردم و پشتش کوه ها یکم عمق رو روش جار  یرود خونه  هی ر؛یو دلگ یروز ابر  هی ادآوری
 .دمیشد، کش  یمه محو م نیکه ب ییرو تا جا طیمه غل

 ... دهیو در هم تن لیطو یو بدون برگ با شاخه ها کی درخت بار هی

 . یمیقد یچوب مکتین هیدرخت سمت راستش  ریز 

دختر که از   هیو پبچ دادن و بعد قامت   دنیکش نیدرخت، قلم و پا یاز شاخه  اری بدون اخت انگشتام
 کردن...! ادهیصفحه پ یشده بود رو رو زیدرخت حلق آو

 شده بود.   رهیکم عمق خ یایو به در مکتین ینشسته بود رو یمرد با خونسرد کی

  انیدرخت عر یکم عمق روبروم انداختم و همون نگاه متعجب رو چرخوندم رو  یبه رودخونه  یاهنگ
 که اونطرف ترم بود، رفتم.  یمکتیپشت سرم؛ بلند شدم و به سمت ن

 کوتاه قلبم فشرده شد. یلحظه  کی یبرا

 د یکوب یم نمیس یقلبم فشار دادم که به شدت هر چه تمام تر خودش و به قفسه  یو رو دستم

 *** 

 کل یدانا

 باز اتاق روند.   یرو با خودش برد و به سمت پنجره    یو کاغذ طراح  دیوز یدیشد باد

 مبهم...! یا ندهی از آ یا یطراح

 . شی شونیخورد تو پ   میرفت و مستق کاغذ

 سمت   هیتوجه پرتش کرد  یبه کاغذ کرد و ب  یا یو نگاه اجمال  دیبه صورتش کش یاخم دست با

 بهش هشدار بده:  خواستیکه انگار م یکاغذ

 نشو...!   کیدرخت نزد نیا به

 نشو...! ک یرودخونه نزد نیا به
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 نشو...!  کینزد مکتین نیا به

 نشو...! کیدختر نزد نیدر آخر به ا و

 *** 

پنجره رو باز کرد و   دش،یپرده گذاشت و کش یرو دنیلرز یم جانی هاش رو که از شدت ه دست
 دوخت. د،یتاب یم ییاتاق روبرو  یکه از پنجره  ینگاهش رو به نور 

 شد  ری چشمش سراز یاز گوشه  یبرخورد باد به صورتش، قطره اشک  با

 رو بشکافه و به سمتش بدوه! نشیس یخواست قفسه   یزد که انگار م ی تند م یبه حد قلبش

 کرد اشک هاش رو پاک کنه :  یقلبش زد و سع یبا مشت رو 

 .ستمی_نه... من عاشق ن 

 گرفت.  یقلبش آروم نم  شهی اما برخالف هم ختن،یر   یم باشیصورت ز یاشک به پهنا یها قطره

 . دیکه مهمون قلبش شده بود، به خودش لرز یمرور احساس  از

 رو از پنجره برگردوند  روش

 ستم ی_ن

 *** 

 ا یتان

 ا؟ ی _تان

 باتوام!  یه

 گفتم:  یجی به بازوم، به خودم اومدم و با گ سایآتر یضربه  با

 ؟ یگفت  یز ی_چ
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 کرد و گفت:  اخم

 ... ریخون بگ  شی تخت ده آزما ماریکنم، برو از ب یساعته دارم صدات م  ک ی_حواست کجاست 

 رو پرت کرد سمتم و ادامه داد  یتخته شاس  و

 برم. دیوم شده باتم فتمی نزدم و چک کن، من ش  کیرو که جلو اسم و تختشون ت  ییمارای_ب

 _برو من هستم

و  ی فت یقرص بخور که پس ن هی  ،یدار  یز یچ یسردرد ا ی  اد،یاگه خوابت م ؛یفت ی _امشب تا صبح ش
 شه... فعال!  یشاک زلی خانم گر

 براش تکون دادم و به سمت تخت ده رفتم. یخداحافظ  یبه نشونه  یسر 

 یتو سرنگ؛ خون و تو شدیم دهیکردم که کش یبه خون رهیو تو رگش فرو کردم و نگاهم رو خ  سرنگ
 گوشه گذاشتم  هیکردم و با زدن اسمش    یمخصوص خال وپیت

 _خانم پرستار؟ 

 _بله

 گفت:  یبهم زد و با لحن آروم  یمهربون لبخند

 دستتون درد نداشت  یپرستار ها جا ی هی_ برخالف بق

 روش زدم و گفت: به  یلبخند متقابال

 از شانسته! نی_خب ا

 کارترم   ی_من جس

 از نظر گذروندمش.  ینگاه کوتاه با

 حدود هجده سال. ومد،یبه نظر کم سن و سال م 

 دراز شدش رو فشردم  دسته
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 داناوان هستم ای ! تان ی_خوشبختم جس 

 ...! هیاسم قشنگ نی_همچن 

 ادامه داد  یرفته ا لی تحل یبا صدا بعد

 بود   ای_ اسم خواهر من هم تان

 _بود؟  مگه اسمش و عوض کرده؟

 داد جواب داد   صیشد اندوه رو ازش تشخ  یکه م ییصدا با

 کرد یخودکش  شی_نه، چند سال پ

 گفتم:  ناراحت

 غم آخرت باشه  دوارمیام ی_متاسفم جس 

 کرد  یمکث  ممنون

 و مهربون بود.  بای... اونم مثل شما زنیانذار یخواهره م ادهی شما منو  د،ی_نباش

 صداتون کنم؟  ایتونم تان  یم 

 براش سوخت  دلم

 _البته.

 شد اندوهش رو حس کرد یرو دوباره پر رنگ کرد، هر چند که باز هم م لبخندش

 آورد گفت:  یم  نیلباس فرمش رو پا نی آست کهیحال  در

 نمت یا بب ت امیاگه تونستم م نیبرم سره تمر د ی! من باای_ممنونم تان 

 ی _باشه مراقب خودت باش ناقص برنگرد

 و گفتم:  دیخند
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 _باشه تو هم. 

 نگاهم بدرقش کردم تا از اتاق خارج شد  با

 انداختم و مشغول چک کردن برگه ها شدم. نیپائ  سرمو

 در زد، بدون بلند کردن سرم گفتم:  یکی

 !دی_بفرمائ 

و    دمیکش  غی و مهربون ج طونیش  یسلع یاون چشما دنهی. سرمو با بلند کردم، با دومدی ن ییصدا
 بلند شدم 

 !اری_کام

 خنگ! یجنسن هستم بانو  لریکرد_تا  یمسخره ا میو درآورد و تعظ کالهش

 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه

 _باشه جناب جنسن. 

 شک نکنه  یکنم تا کس نتیرو تخت معا نیبش 

 نشست رو تخت.  عانهیمط

 _خانم پرستاره چلغوزه ما چطوره؟ 

 رن؟  یم  شیکارا خوب پ ؟ی_خوبه، تو چطور 

 ن؟ ی که ندار یمشکل ن؟ یتو و دخترا چطور ومده؛ین  شیپ  ی_منم خوبم، فعال که مشکل

 ؟ یمرتبه! تو االن سرباز  زی_نه فعال همه چ

 بنده فرماندم یدار  اری_اخت

 لب گفتم:  ریزدم به بازوش و ز   آروم
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 _مسخره. 

 گفت  یسرنگ و کردم تو رگش که از شوک آخ آروم یناگهان  و

 . یزن  یگذاشته، از پشت خنجر م  ریتاث   تیروح  یرو  نجای_ا

 دهم قسمت

 کردم و گفتم:   یتلخ ی خنده

 زنه  یدارم م  زلیشکنه، گر  ی_کارمه... تکون نخور سوزن تو دستت م

 !رهیسخت گ  ستی_پس ر 

 !هیو جد یمقررات  یلی_آره؛ خ 

 . ستیما بدتر ن یباشه، از فرمانده  یسگ  ایمطمئن باش هر خر  ی_ول

 خنده و تمسخر گفتم:  با

سرباز ها   قهیشکم گنده، جد و آبادتون رو آورده جلو چشمتون که همه دم به دق رمردی پ هی_پس 
 شکنه! یدست و پاشون م فتنیم

 زد و گفت:   یپوزخند

 دراومده که شده فرمانده.  خشک  ریاز مدرسه و ش یک  ستیمعلوم ن وونهید کهی _مرت

 تعجب گفتم:  با

 _جوونه؟ 

 تکون داد و گفت:   یسر  ن،یآورد پا یرو م شی نظام  فرمیونی نی با اخم آست  کهیحال  در

  هیتنب یکرده که برا  کاریدونم چ یبوده و نم  یفدرال و نفوذ یروهای سال و رد نکرده، جز ن ی_آره س
 آوارش کردن سره ما! 

 وحشت گفتم:  یو کم تی جد با
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 ها بوده، خطرناکه!  یمخف  سی پل ای_اگه جز فدرال 

 کرد   نی حرفم باال و پا دیتا  یرو  به نشونه   سرش

 کنه  یم یر یخواد بفرستتمون خط مقدم که انقدر سخت گ   یکشه، انگار م یسگ بو م  نی_ع

 گفتم:  ینگران  با

 د ی_پس مراقب باش 

 . دیدقت کن  یلیشما ها هم خ م،ی_هست

 _باشه. 

 شد کیبهم نزد یتخت بلند شد و قدم یرو از

 ا؟ ی_رو

 رو اصالح کردم  حرفش

 نباش!   جیگ ا،ینه و تان   ای_رو

 به حرفم نکرد.  یتوجه 

 بود، چشماش نگران بودن ی هر موقع که جد مثل

 _مراقب باش، نگرانتم!

 .امیخودم برم  ی_نباش، من از عهده 

 آشنا گفت:  ی و لحن دیو با دستاش گرفت و با تاک بازوهام

 _مراقب قلبت هم باش.

 گفتم:  گنگ

 _هستم
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 و گفت  دیکش یق یعم  نفس

 _خوبه، ممکنه نتونم بهت سر بزنم و مراقبت باشم اما حواسم به سارا هست!

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! ی_مرس

 زد و به سمت در رفت...  یچشمک

 دم یبه سمتش رفتم و بازوش و کش ناگهان

 ار؟ ی_کام

 سمتم  برگشت

 _جونم؟ 

 : دمیپرس دیترد با

 اومده؟  شیپ  ی_مشکل

 اخم گفت:  با

 _نه؛ چطور؟ 

 _دروغ نگو!

 گوشم گفت:  ریز  یبه دم در انداخت و به آهستگ ینگاه

 ... دنیزده و فهم یگند هیبخش مهمات  یاز بچه ها یکی_

 با وحشت گفتم:  خت،ی فرو ر نمیس یتو قلبم

 و شناختن؟  تشی_هو

 عمل کنن.  اطینکنن و با احت یبوده، اما به دختر ها بگو فعال کار  یک یخطا دنی_نه هنوز نفهم 
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 . رونی ازم فاصله گرفت و رفت ب عیشد، سر یم  کینگاه کرد که داشت نزد  نایبه کاتر شهیش از

 **** 

 بود.  فتادهین  یشب بود، تا االن که اتفاق خاص میده و ن  ساعت

 کرد سمتم و گفت:   رو نتونیکل  دکتر

 ها باشه.  ضی _پرستار داناوان حواست به مر

 راحت  التونیدکتر خ  ی_چشم آقا

 . دی_موفق باش 

 حرفش رفت سمت در...  نیدنبال ا به

گفت که   یز ی جلوش و دره گوشش چ  دیسرباز پر کیبود که در باز شد و  دهینرس رهیبه دستگ دستش
 . دمینشن

 کرد و گفت:  نیباال و پائ  دنیسرش رو به عالمت فهم نتونیدکتر کل  

 ام ی_باشه االن م

 گفت  د،یپوش  یدوباره روپوشش رو م  کهیدرحال 

 _پرستار داناوان؟ 

 شده؟  یز ی_بله، چ

 ! عیسر ا،یو دنبالم ب  اری_لوازم پانسمان رو ب 

 مارستان؟یخارج از ب  میری _باشه، م

 و عجله کن.  ار یرو ب   لیوسا  ت،یری مد یساختمان اصل میری _آره؛ م

 ارم ی_چشم االن م
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 . نمیباال رو بب  یکه مقام ها هیخوب فرصت

 . ستیآسون ن یافراد عاد یبرا  یکردن به ساختمون اصل دایراه پ 

و مدرک نگه  شونهیاصل یمحل کارها ایکنن،  یکپن و استراحت م یفقط م ه،یچه جور جائ  نمیبب دیبا 
 دارن؟! یم

گشتم که مسلما قبلش خشتکمو رو هوا  یگجت اتاق ها رو م  نیع دیمسئله با ن یا دنیفهم  یبرا البته
 زدن! یم

 ومدیدمه دستم م یو هرچ نیو باند و بتاد لیهمراه گاز استر نانیاطم یرو برا هیبخ لیو وسا نخ
 .ه یاول یکمک ها یتو جعبه  ختمی برداشتم و ر

 خدمتش.  میر یتا درمانگاه که ما م ادیباومده  ش یاز افراد درجه دار ناقص شده و تنبل یکی معلومه

 ها! یتنبل نیتا باشه از ا 

 .  میو دوتا سرباز رفت نتونیدکتر کل  همراه

 اسلحه به دست نشون داد و منم کارتم رو درآوردم.  یکارتش و به نگهبان ها نتونیکل  دکتر

 .میاسکن کردن کارت ها و گرفتن کدمون با دستگاه گشتنمون و بعد وارد شد بعد

 نگاهشون به در بود.  ر یبودن و مس ستادهیدر دو تا سرباز اسلحه به در مثل مجسمه ا دم

 بودن...  شهیبود که انگار از ش یها طور  وارید حالت

 نکرده بودن. کردنشون  یمخف  یهم برا یبود و تالش نی سالن پر از دورب هیجا یجا 

 . دمیرو سفت چسب هیاول یکمک ها یجعبه   م،یبه سمت آسانسور رفت میمسق

 .ستادیهشتم آسانسور ا ی طبقه

 شدم.  ادهیپ نتونیو پشت سر دکتر کل   دمیکش یق یعم  نفس

 بوده؟  یچه خر  ی دهیا ش یداخل یطراح
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 کرده.  ری گ زریفر خچالی کنه تو  یحس م  آدم

 شد.  یروشن، سردم م یا شهیش  واریبا نگاه کردن به در و د ناخودآگاه

 به نظر مال فرماندشون بود.  میسادی بزرگتر بود ا هیکه درش از بق  یدر اتاق  پشت

 چند لحظه ضربان قلبم تند شد و استرس گرفتم. یبرا

 کنه. یم یقرار  یتوشه که قلبم انقدر ب  یخاص  زیچ هیاتاق  نیکردم ا یم حس

 رفتم. نتونی دنبال دکتر کل ر ی تو اتاق، سر به ز میر شده رفتصاد  یاجازه  با

 کفش بود.  کی ها و سرام واریتو سنگ د دیسف  یرو داشت که ترک ها یخ ی دکور

 . واریپاشنه بلندم سر بخورم برم تو د یکردم هر آنه که با کفش ها یم  احساس

 بود.   یشفاف و بدون برآمدگ خیمثل  چون

 جمهورشون.   سیها وصل شده بودن با پرچم آلمان و عکس رئ  واریبه سراسر د  یمختلف یها نقشه

 تو اتاق بودن. یبا لباس نظام  گهیکرد، سه نفر د مونیکه همراه یجز من و دکتر و سرباز  به

 شدم  خی س  ییآشنا نیو همچن   یبلند، عصب یچرخوندم که با صدا یسرم و کم زیم  کینزد میدیرس 

 کنه؟  یچه غلط نجای_دکتر اومده ا

 خورد یخون به چشم م  یقطره ها نی زم یرو

 رفتم.  یبود که اگه جاش بود، در م یو عصب  زیآم  دیتهد یبه حد  لحنش

 سرمو باال بردم اطی احت با

 انقدر آشناست؟ نیا چرا

 انداختم. نیهمون سرعت سرم و پا به

 ! ایبهت تان  لعنت
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 !یهم بدتر، استاد دردسر  ای از رو تو

 !؟یکنترل زبونت رو ندار  چرا

 و جعبه تا زانوم اومد.  دمیدادش سه متر پر یباصدا

 گرفتمش تا جلب توجه نشه عیسر

 !رونیب  دی_همتون بر

 از افسرها لب باز کرد_بزار دکتر کارشو انجام بده، مجازات ما هم سره جاشه.  یکی

 فرمانده اومد... یآروم و عصب یصدا

 رو نکنه تو حلقمون   زی کرد، م یداشت خودشو کنترل م گاران

از اطالعات چند تا آهن قراضه، در برابر   دیعرضه ندار یپادگان دست منه؟ وقت  نی_االن تنها مشکل ا
 !د؟یدون  یکشور م ن یمردم ا تی خودتون و محافظ امن د، یمحافظت کن یچند تا نفوذ

 شد.  نی پخش زم ونشیحرکت دست برعکس کرد که کله دکوراس هیبا  زوی م کدففهی

 شدم.  کسانی نی و درآورد و عقب رفتم که با زم یباز   یوحش  نیا یناگهان  یبه حد 

 ن ی هم نشست رو زم نتونیدکتر کل  

 شد  خیکه زد موهام س یداد با

 !رونی _ب

 !رونی کنن ب  ی م فرار متو اتاق یها یو صندل زیدلم گفتم، باشه فرزندم تو آروم باش که االن م تو

 سبزه رو کرد بهش چشم

 !انی_را

 روهم فشار داد_آندره...  یو عصب  چشماش
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 رو کرد به همه  یبا لحن آروم تر  رونیکرد و نفسشو داد ب یمکث

 . اوردمیدخل همتون و ن یخراب کار  نی ا یتا برا رونی ب  دی_بر

 گذشت، همه هنگ بودن... هیثان دو

  شیکه من سانسور کردم. چند تا  فحش هم داد که معن دیبا مضمون همون گم ش  دیکش ادیفر بازم
 . دمیرو نفهم 

 نکنم  یبلد نبودم که فحشاشون رو قاط  یدر اون حد آلمان  گهید

 کنه یم  سی همه رو سرو زنهیم  ستیکه ن یالک  رون،یب  دنیدوئ یچ نیع همه

 ش.سمت در و بستم  دمی هامو جمع کردم و دوئ  لهیپ اشدم وس عیسر 

 بود. سادهیمسخ شده ها ا نیهم ع نتونیاتاقش چند نفر جمع بودن و دکتر کل رونیب 

 .هیچ هیدونستم قض یمن م اما

 تموم شه. یبه سادگ هیقض نیا ستی هم نبود، انگار قرار ن هودهی ب  اری کام استرس

 **** 

 گفتم:  جانی گذاشتم و با ه نمیرو س دستمو

 .. دنیپرت کرد که همه سه متر پر زو ی م نیبود، سکتم داد! همچ یا یچه روان دی دون  یبچه ها نم ی_وا

 نازک کردم و ادامه دادم  یپشت چشم 

 خراش برداشت  نتونی دکتر کل فی لط ی هی_فک کنم روح

 کرد   یکوتاه یخنده   ایمار

 _چطور؟ 

 ه بوددنبالش کرد وزپلنگیبود، چنان در رفت که انگار  هیا رهی اون زنج یروبرو  قای_آخه دق
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 با تعجب گفت:  اسما

 فرمانده انقدر ترسناکه؟ یعنی_

 باال انداختم یا شونه

 بود.  یعصبان یلی خ ی_نه بابا ول 

 دی پرس  یبا کنجکاو ندایل

 بود؟  تی _واقعا ساختمونش انقد با امن

 آره!  ه،یا رهی _به جون خودم که نباشه به جون اون زنج

 : د یپرس  یبا لبخند کمرنگ سودا

 بودن؟ ی _خب فرماندشون و اون دوتا افسر چه شکل

 نثارش کرد و گفت:  یچپ چپ  ندایل

 زده؟! دیافسرا رو د یگیکرده، تو م  یگه داشته سکته م ی_م

 زدم و گفتم:  یشخندین

نگاه  یخوا یگرفتم، م هیا رهیهم با زنج  یگرانقدرتن، سالم رسوندن، چند تا سلف  یعمه ها هی_شب 
 ؟ یکن

 گفت:  یبا لحن مرموز  اسما

 شد؟  کیشه بهش نزد ی_م

 و به کمرم زدم و با لبخند گفتن:  دستام

و   یبود از شاد کینزد یزد، طفلک  ینعره م یرخ من اون جور   دارید ی_البته فرزندم. اصال از خوشحال
 سگ درصد! فته؛ی پس ب جانیه

 و گفت:  دیبه روپوشش کش یدست ندایل
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 . دیکن  رونی_فکرش و از سرتون و ب 

 گفت  جانی با ه اسما

 ؟ ی_مگه تورش کرد

 بلند شد و گفت:   یصندل یاخم از رو با

 . دیارتباط برقرار کردن باهاش و نکن سکیدم ر یم  شنهادیخطرناکه بهتون پ  ی_نه، ول

 هم به دنبالش بلند شد و گفت:  سودا

 عاشقم شد. یک ی ه خورد و به تخت  یدر  دیاتو کنم شا فرمیون ی_منم برم چند تا 

نگاهش   یادآور یقلبم گذاشتم که از  یو دستم و رو دمی کش یق یهمشون خارج شدن، نفس عم یوقت
 .دیتپ  یبه شدت م 

 اون اصال متوجه حضورم نشد. البته

 _چته؟

 . دمشیشدم و گفتم_قبال د رهی نگران اسما خ یچشم ها به

 : دیتعجب پرس  با

 و؟  ی_ک

 _فرماندشون رو! 

 گفت  دینازکش نشست و با تعجب و ترد یابروها نیب  یکمرنگ اخم

 ت؟ یمامور نی_از کجا؟ قبل از ا

 تکون دادم و گفتم یسر 

 . دمشیکه اومد د ی_نه نگران نباش، روز اول
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 ؟ ی_باهاش حرف زد

 _آره. 

 _خب؟ 

 و گفتم   دمیکش یپوف

 خوام بهش فکر کنم!  ینم ال،یخ  ی_ب

 ! نریرا  انیفرمانده را انه،یاسمش را دمیبه عمل آوردم و فهم  قیتحق

 بزارن. یاون روان  یاسمه خوشگل که رو نیا فی ... حیچه اسم باحال 

 به ساعت کردم، ده شب بود! ینگاه

 شب داده بود.  فتی ، شعجوزه به من مظلوم زلی باز هم گر 

 ساعت هشت رفت.  نتونیکل  دکتر

 : د یسرباز اومد داخل و پرس هی

 هست؟  نجای_دکتر ا

 اد یب  ازدهی تا ساعت  کریقراره دکتر ب  ی_نه؛ ول

 کرد و گفت:  یفکر  سرباز

 . دیایو دنبالم ب دیاریپانسمان رو ب لیلطفا وسا ره؛ی_د

 _کجا؟ 

 نداد و فقط گف:  یجواب

 . دیای ب عیمنتظرم، لطفا سر رونی _ ب

 شبهیهمون سرباز د دمیدقت فهم  یداشتم. با کمپانسمان و بر لیوسا
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 بدون فکر راه افتادم دنبالش... 

 که اتاق فرماندشونه!  نی جده سادات ا ایبه دره اتاق انداختم،  ینگاه

 خواد درمان شه؟  یعقل اومده م سره

 و اجازه داد اول من برم تو...  ستادیصدور اجازش سرباز کنار در ا با

 رفتم طرفش.  می مستق قهی در  یبا سر  

 همه پرستار چرا من؟! نیا نیب از

 بود.  یخال  شی نامرتب، جلو صندل لی کف اتاق بود و وسا یهنوز رو خون

 .ومدیداده بود و از مچش خون م زی به م هیتک 

 درآورده.  یباز   یتازه وحش دهینشون م نیا 

 داده بود.  هی به سرش تک  یخفت چپش رو با ژسته دستش

 نگاهش به سربازه  رهیمس ی سرش رو بلند کرد ول 

 بود

 . ادی_ به افسر هادسون بگو امشب شرشو کم کنه فردا صبح ب

 بود  یسرد و جد لحنش

 . رونی احترام گذاشت و رفت ب سرباز

 شه.  یبه چهرش حس کردم ضربانم تند و کند م  ینگاه کوتاه با

 کردم و رو اعصابش رفتم.  یپر چونگ ینرفته بود، چون کل ادشیمن و  احتماال

 گرفتم. ینم رادیدونستم فرماندست، حداقل از پادگانش ا یم اگه

 قرار دادم و شیصندل یرو رو به رو یحرف صندل  بدون
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 . کشینزد زیم یرو گذاشتم رو  لمیوسا جعبه

 بردم... شی و مشت کردم تا نلرزه و به سمت دست خون دستم

 خورد یک یبا تماس دستم به دستش انگار برق از تنم رد شد، اونم تکون کوچ 

 _دستکش؟ 

 هول دستش و ول کردم  با

 ؟ ی_چّ  

 ؟ یکار دستکش بپوش یبرا  دی_نبا

ستکش همرام  خودم کردم خاک که سهله کوه تو سرم، د  یبه دسته اون و بعد به دست خون ینگاه
 . ستین

 ام تابلو شه  یو خنگ باز  ستی بگم همرام ن نخواستم

 . ستین  یاز ی_ن

 خون روش بود و ادامه دادم  یبه دستم کردم که کم یو اشاره ا 

 شد  ی_دستم که خون

 حوصله گفت:  یب

 توم برو دستت رو بشور.  اره،ی_بگو سرباز ب

 ستمیحساس ن ستین  یاز ی_ن

 اوردم یحس کردم، اما همچنان سرم رو باال ن  دهیرو ند  پوزخندش

 داشته باشم دزیا دیشا ؟ی ستی_تو مگه پرستار ن

 سرمو بردم باال یتند
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 ؟یدار  دزی_ مگه ا

 لبش نشست:  یرو یشخندین

 _نه...!

 ! هیروان نیگم ا یم

 ده. یدل گنده بودن آخرش کار دستم م ن یگه ا یراست م یول 

 کجش درآورد و بهم داد. زیم یجفت دستکش از تو کشو هی

 شه  یتشکر کردم و دستم کردم، حاال انگار اون چندشش م آروم

 دستش رو شستم.  نیبتاد با

 توش بود  شهیباز بود و ش یلی خ زخمش

 نگاه کردن بهش گفتم:  بدون

 . ارمیحس کننده ب   یبرم ب دی کار درد داره، با نیها رو درآرم ا شهیش  دی_با

 بودم  اوردهی حس کننده رو هم ن ی ب  یبه خودم فحش دادم که حت یدلم کل تو

 خواد.  ی_نم

 ؟ ی_چ

 ست یحس کننده ن یبه ب  یاز یتونم تحمل کنم، ن  ی_م

 ...یل یخ  ی_ول

 حرفج رو کامل بزنم  نذاشت

 گفت؛  یکالفه ا یبا صدا و

 کنه.   یزنه شتکم م یخواد، االن م  ی_نم
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 قبل رو اعصابشم!   یدفعه که مثل  تابلوه

 یکرد ارت ی از درد آبا و اجداد تو ز یبه درک وقت  اصال

 !یفهم  یم

 از دستش رفت  یادیبودن و خون ز ی، عمق ها شدم شهیدرآوردن ش مشغول

کردم،نامحسوس بهش نگاه   هیگذاشتم و شروع به بخ نیگذاشتم و انبر رو زم زی هارو رو م شهیش
 کردم... 

 بودم چشماش و بسته بود و غرق در فکر بود.  دهیاول هم ازش د یکه دفعه   یآرامش با

 چسب زدم  نانیاطم  یرو برا هیبخ  یرو

 کرد.  یرو باز کرده بود و نگاهم م  چشماش

 نگاه کن، معذب شدم. ینجور یخواهرت و ا  برو

 کرد.   یمنتقل نمرو  یحس  چیهر چند که سرد بود و نگاهش ه 

 تو جعبه گذاشتم لیوسا

  گهید یبخوره، دوهفته  یا گهید یماده  ایها آب  هیبه بخ  دیکه پوستتون جوش بخوره، نبا  ی_تا وقت
 . ارمی کنم، اگه جوش خورده بود درم ی چک م امیم

 تازه کردم و بلند شدم   ینفس

 _با اجازه... 

 _صبر کن. 

 شده بودم، دوباره نشستم. زی خ مین  کهیحال  در

 پرسنل و بهتر کنن، عمل کردن؟  ی_دستور دادم غذاها

 لبم نشست، سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. یلبخند رو ناخواسته
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 گفتم خجالت  یبا کم  ومد،یهم نم ینکرده بود، به نظر عصبان  اخم

 _بهتر شده. 

 _خوبه، برو به کارت برس.

 به سمت در رفتم. نشی زبی نگاه ت ری شدم و ز بلند

 **** 

دادم و   یانجام م  دیکه با ییدستم و برانداز کردم و کار ها یتو یبلند شدم و برگه ها  یصندل  یرو از
 ذهنم مرور کردم.  یتو

افسر جانسون رو هم  MRI شیآزما یرو باز کنم، برگه ها  ونزیاست یآمپول سه نفر رو بزنم، گچ پا دیبا
 . نتونیدکتر کل شی و ببرم پ  رمیبگ

 دم. بعد...  یم کریرو به دکتر ب  یولوژ یراد یاول برگه ها 

کرد. حرکت  یر یدر شرف افتادن بودم که دستم و گرفت و از سقوطم جلوگ یک یخوردن به  با
 باعث شد پرت شم سمتش...!  شی ناگهان

 میشد  نیاومدم برگه هامو جمع کنم، که به پشت افتادم روش و جفتمون پخش زم 

 شد.   یبهش بگم، که نگاهج قفل دو جفت چشم آب یز یو برگشتم چ  دمیکش یآروم  غیج

 فورانم کرد و با تمسخر گفت:  یطلبکار و آماده  ی افهیبه ق ینگاه

 مزاحم شدم. مارستانیکف ب ی ها کیبا سرام تی احوال پرس نی_متاسفم ح 

 بستمش.   عیاومد باز شه که سر شمین

 بود خوردم بهش.  نیگفت چون سرم پا  یم راست

 پرسنل رسما تو بغلش بودم  نینگاه سنگ ری خودم اومدم... ز به
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کردم تو   ی و جمع م ن یشده رو زم ختهیر یکه برگه ها  یبلند شدم و ازش فاصله گرفتم، درحال  عیسر
 دلم به خودم فحش دادم.

  یبودنم رو بهش ثابت م  یدست و پا چلفت دیبا یآبرو برام نمونده بود ، هر دفعه به هر نحو جلوش
 کردم. 

 بلند شد و گرد و خاک لباسش و تکوند  عیاونم سر 

 کنم فرمانده! یگفتم_خواهش م کش،یشدم و در جواب ت  بلند

 و برگه ها رو گزاشتم جلوش  کری بده با حرص راه افتادم سمت اتاق دکتر ب یجواب نگذاشتم

 _ممنون پرستار داناوان 

 _پس با اجازه

 ؟یرو درآورد  نریفرمانده را  یها هی_صبر کن... بخ

 جا خوردم  یکم

 دکترا انجام بدن.  دیباال رو با یمقام ها  ی_معموال کارا

 خودت هم بازش کن ش،ی _چون خودت دوخت

 ندادم. یکردم اما جواب اخم

 گرفته  شی شانس قالتاق منم شوخ نیا

 گفتم ی چشم یلب  ری ز باالجبار

 _پرستار؟ 

 _بله؟

 ستن ین یعادسروان  ایسرباز  شونی_کارت و خوب انجام بده ا

 لب گفتم_باشه ریرو آماده کردم و ز لیوسا
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 . دمیهاش رو کش هیبخ یحس  یبدون ب   بازم

 کرم محافظ و زدم به دستش. 

 رفت.   یور م شیکوفت  یمحض با گوش یتفاوت  یحرف و با ب بدون

 اصال؟  رهیگ یبشر دردش نم  نیا

 زد.  یکرد و نه حرف م ینگاهم م نه

 د یببر فیتشر دیتون  ی_تموم شد م 

 ابروش رفت باال یتا هی هویو جاش و با دقت نگاه کرد  د یبه مچش کش  یدست

 دوختم.  واریاسترس نگاهم رو به د با

 . دیفهم یرو م دیکه نبا  ییزهایمعمول چ طبق

 نبود زونی م ادیز  شیبخ جهی داشتم، هول شدم و در نت جانی انقدر اعصابم خورد بود و ه اونروز

جاش هم   نکهیا یمضحک بود و بدبخت اریبس  نطوریشه، کج بود و همخطش صاف با   نکهیا یجا به
 مونده بود.

 حرف به سمت در رفت.  بدون

 .  دمیکش  یاز سره آسودگ  ینفس

 بندازه کهیبهم ت  دیکردم شا ینگفت، فکر م یز یچ خوبه

 لحظه دستش و به در گرفت و با پوزخند گفت  نیدر هم  درست

 . شیدوخت ینطور یکه ا ست،ین  ریباشه لباس ز  ادتی  یخانم پرستار، ول  یدی_زحمت کش

 رون ی هم درو بست و رفت ب بعد

 خشک موندم.   یهمونطور  قهیدق سه
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 آن لپام داغ شد. کی در

 شرفم رفت کفه پام  

 . شک بودم  تو

 شعوره؟  یچرا انقد ب نیا 

 کشه؟ خاک تو سرم و همزمان بالش رو تخت و کوبوندم تو صورتم  یخجالت نم 

 اسکال زدم رو پام.  نیع

 هردوشون بلند تر شد  یخنده  یصدا که

 گفتم: یعجز و درموندگ با

 تخت و بکنم تو دهنه گشادتون؟!  ایدره اون فاضالب و  نیبند ی_م

 شد  شتریب چی قطع نشد ه خندشون

 کرد نخنده گفت:   یم یسع کهی بهم کرد و در حال یاشاره ا ایمار

 دم ید یو م افتی ! کاش بودم و قی_آ

 گفت  سارا

 کردنت.  یپرستار   نی_خاک تو سرت با ا

 تو سرم و گفتم  زدم

 .ع یضا یها هیبخ  نیخاک تو سرم با ا دم،یکه چقدر خجالت کش ی_وا

 گفت:  ایمار

 شه قوز باال قوز.  ینه و ممو یکه جاش هم م یطور  یزن  یم هیبد بخ یل ی_حق داشته خ

 رو تختم و به سرم کوبوندم.  شرتیو شوت کردم تو صورتش و ت   بالش
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 ازدهمی قسمت

 دونم، آبرو برام نموند.   یخودم م گهی_بسه د

 با خنده گفت  ایمار

 روحمونو شاد کرد. امرزه،ی _خدا پدرشو ب

 کرد؟  کاری_چ

 کرد گفت:  یجمع م  ششویکه ن یحال  در

 کنم. یمن از غصه دق م یمواظب خودت باش که نباش  یچ ی_ه

 گذاشتم شی شونیجلوتر دستم و رو پ اومدم

 خورده ییسرت به جا  دیشا ،ی_تب که ندار 

 زد  یمرموز  لبخند

خشک با مقرراته   ینظام  یجا نیتو ا کنمی دق م ینباش  تی نجوم  یها یدلقک با سوت ی_نه بابا اگه تو
 ر یدست و پا گ 

 کردم، زدم پس کلش  یرو چک م  شیاتیکه داشتم عالئم ح یهمون دست با

 _گمشو تو اتاقت 

 کردم سمت سارا و گفتم رو

 !شگاهیآسا _تو هم برو 

 شم یراه برگشت و دوباره نشست پ ی ونهیبلند شد و رفت اما اسما تو م سارا

 ؟ یمونده بارم نکرده باش گهید ی کهی ناله گفتم_ت با

و   اتیجزئ نی مهمون چشم ها و لحنش شده بود، گفت_ا یکه ناگهان  یتیو تکون داد و با جد سرش
 .میسازمان بد لی و تحو میسیبنو یدیگزارش جد دیماه با نیول کن، تا آخر ا
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 ؟ یگفتم_مثال چ  یحوصلگ   یابروم و باال انداختم و با ب یتا هی

 باشن!  دوارین امتونن بهمو یم نکهی_مثال ا

 ؟ یچ ی_برا

 !یک  ی_بگو برا

 ه؟ یگفتم_منظورت چ تی جد با

عاشقانه   یرابطه   هی ای م،یزی بر یطرح دوست  نجایا یاز افراد بلند مرتبه  ی کیبا  دیکه با نهی _منظورم ا
 .میازش ببر یمنفعت  میکه بتون

 . ستین یجمع کردم و گفتم_کار ساده ا نمیس یو تو پاهام

 فرماندست.  نی شم، جانش ک ینزد نریخوام به آندره را  یدونم من م ی_م

 داره؟ ی_ بهت توجه خاص

 خوام تالش کنم.   یبزارم، اما م یدونم اسمش و چ ی_نم

 من بتونم توجه فرمانده رو جلب کنم؟ یکن ی_تو فکر م

 .یالزم ندار  یا گهید زی چ ،یمعلومه، تو خوشگل و لوند ی_اگه بخوا

عشوه و   شتریب یز یچ هیآوردم و گفتم_اما اون جذب  اد یلبم نشست و نگاهش رو به  یرو  پوزخند
 کرده بود.  یکار  هیتا االن  ندای نبود که ل  نطوریشه، اگه ا یم ییبایز

 فرصت توعه...  نیا  دیتفاوت گفت_شا یب

 به تختم، حرفش رو قطع کرد و توجهش بهش جلب شد.  سایشدن آتر کی نزد با

بعد از کارناوال و رژه  گهید یرو به سمتم گرفت و گفت_چند هفته  یو کارت  ستادیکنار تختم ا  سایآتر
پرسنل بخش ما رو هم دعوت   ی کنه و همه  یبرگزار م   یپارت هیسرخ، افسر ونستورن  یدوشنبه  ی

نوشته   قشی. زمان و ساعت و مکان دقدیای تنها ب ایپارتنرتون با   دیتون  یم دیکرده، اگه دوست داشت 
 شده
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 رو بهم داد و به سمت تخت خودش رفت.  کارت

 ؟ یچ یدوشنبه  یبا تعجب گفت_رژه  اسما

که به جشن فصل پنجم هم معروفه  والیفست نیدادم_ا  حی کردم، توض یکارت رو برانداز م کهیحال  در
و دسته ها  ب یغر بیعج  یشه و توش مردم با لباس ها  یرز انجام م یبزرگ دوشنبه  یهمراهه رژه 

 . رنیگ یها و جشن م ابونیخ ی تو زنیر  یم یقیموس

 م؟ یکنم، به نظرت بر قیکشور تحق  نیا یدرباره  شتریب دیتکون داد و گفت_با  دنیبه عالمت فهم یسر 

 آندره هم اومد. دیشا م،یزدم و گفتم_بر یرموز م  لبخنده

 ؟یدار   کار ی من چ یبه بازوم و گفت_تو به آندره  زد

 . امیم انی را یدادم و گفتم_من فقط برا هیبالشم تک  به

 . ری بگ لیزد و گفت_تحو  یپوزخند

 *** 

داده بود و در   هیاتاق پانسمان تک واریشدم که به د  کی گذشتم و به آگاتا نزد نی فی کنار افسر گر از
 نظر داشت.  ریسکوت حرکات سرباز ها رو ز

 شده؟  یز ی_چدی پرس   یبه سمتم برگشت، و سوال چون  د،یقدم هام و شن یصدا انگار

نگاهم به روبروم بود، به    ریمس کهی دادم، در حال هیتک  واری رو با استرس فوت کردم و کنارش به د نفسم
 خارج بشم.  نجایاز ا دیگفتم_با یآهستگ

... یشد وونهیشه، مگه د یگفت_نم  یابروهاش خط انداخت و عصب  نی ب یف یحرفم اخم ظر دنیشن  با
 ؟ ینداد لیکرد و گفت_هنوز گزارشت رو تحو  یسکوت کرد، فکر  هوی

 افته؟  یاتفاق م نیدونستم ا یگفتم_من از کجا م یهم فشار دادم و به آهستگ یو رو  لبام

که  نهیا یهم برا یت یامن ریهمه تداب  نیخارح بشه، ا مارستانی تونه از ب ینم چکسی_به هر حال االن ه
 تو پادگان نفوذ کردن.  ستیکنن چند تا ترور یفکر م 
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 حساسن، توهم زدن!  یاد یز نای_ادمیلب غر ریز

 نفوذ کنه.  یپادگان گور به گور  نیتونه تو ا یهم نم مورچه

 ؟ ی_مطمئن 

 کردم  نیباال و پا  دیتا یسرم رو به نشون  نانیاطم با

 .ادی بار م هی  یشه، رابط فقط ماه  یبرام دردسر م  یاگه امشب گزارش عملکردم رو ندم حساب نی_بب 

 گزارشت و بهش بده؟ یگ ینم  ی_چرا فردا به سپهر 

  یجا یگزارش ها رو تو دیفقط با هیدونه رابط ک یهم نم یسپهر  یکه حت نهیحرص گفتم_مشکل ا با
 داره.  یو بر م ادیشب م یو طرف خودش آخرا میمخصوص بزار

  ؟یخارج ش یخوا  یم یبهم رفت و گفت_آخه چطور  ی داد و چشم غره ا رونی رو با حرص ب  نفسش
 !مارستانهیب  یکه تو ییها نی سربازها و دورب نیاون هم ب

 زدم و گفتم_با کمک تو!  یلبخند

 کردم.  ری تفس تیرضا یرو به معنا  سکوتش

 تونم خارج شم، اما پشت بوم فقط دو سرباز داره. ینم  ی_از در اصل 

 ؟ یدون یها رو که م نی دورب یدم، جا یاون دو تا رو م بیتکون داد و گفت_من ترت  یسر 

 کنم.  یزدم و ذوق زده گفتم_جبران م یلبخند

 . هاش رو باال داد، از حالتش خندم گرفت نی روپوشش رو بست و آست یحرص دکمه  با

 .میدی آخر رس یفاصله دنبالش رفتم تا به طبقه  با

 سرباز ها رو دور کنه، کارش رو بلد بود.  یکردم تا با بهانه ا میخودم رو قا وارید ی گوشه

 سمت سرباز ها  دیدوئ  یحالت دو و با ترس ساختگ به

 . ارمیو اعتماد به نفسم رو به دست ب یتا انرژ   دمیکش یق یعم  نفس
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 شه.  یضبط م نجایا گهید قهیدق کیداشت، طبق محاسباتم  اریس  نی قسمت دورب نیا 

که به  دمی د وارید یشون رو رو ه یآگاتا اومد و به دنبالش سا  یسرباز ها و حرف ها یقدم ها یصدا
 اون طرف رفتن. 

 فرصت استفاده کردم و بدون سرو صدا و بدون رد گذاشتن خارج شدم و رفتم رو پشت بوم.  از

 موند.  یم  یدژبان ها مخف دنیقسمت از د نی انداختم، خوشبختانه ا  نی به پا  یباال نگاه از

 تراسش نشستم. یرفتم و رو نیشد، پا  یدوم ختم م یکه به طبقه  یبزرگ یاز لوله  اطی احت با

 .دمی پر نیپا دینمونده بود، بدون ترد اطی تا ح یاد یز یصله اونجا فا از

مچ پام احساس کردم، لبم رو به شدت گاز گرفتم و نالم  ی رو تو  یدرد وحشتناک  د،یرس نی که به زم پام
 گلوم خفه کردم. یرو تو

 .ستادمیپام ا یمچم، رو دنیکش ری رغم ت  یشدم و عل بلند

  کیمحوطه گذاشتم، هوا تار یرو باز کردم و قدم تو  یرفتم، در فلز  اطیح  یبه سمت انتها اطی احت با
 یبهم گفته بود، احتماال م اری نگهبان شب که کام یها و سرباز ها  نی دورب  یبود و با دونستن جا

 تونستم بدون سر و صدا کارم و بکنم و برگردم.

 فرو رفته بودن افتاد. نیزم یکه تو ییخار دار ها میبه س چشمم

 بود، نگاه کردم. دهیکش سا یرو به سمت کل  یک باالش که فلشبه پال 

 داره، برسم.  یکه پوشش کمتر  یتا به قسمت دمیچمن کش یشتاب به سمتش رفتم، دستم و رو با

احساس کردنش با دستم چمن رو کندم و خاک رو کنار زدم، بعد هم از داخل لباسم کاغذ رو   با
نکردم و مثل قبل روش رو   یهم بودن، توجه  یا گهید یخاک پنهون کردم، گزارش ها  نیدرآوردم و ب 
 پوشوندم 

 به اطرافم انداختم.  یرو صاف کردم و نگاهه محتاط  روپوشم

 . ستادمی که اومد با وحشت سر جام ا ییپا یصدا با
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خودمون  یچند تا مرد بود و از سروصداهاشون معلوم بود که مسلحن، احتماال از سرباز ها  یپا یصدا
 بودن.

 تر و بلند تر شدپ...  کیاها نزدپ یصدا

 شم؟  بیغ یکدوم گور  حاال

 . دنمید یو م ومدنیچند تا قدم کوتاه از پشت درخت ها درم با

 شد.   یاومدن برام دردسر م رونیاجازه ب  یاز سربازها باشن، بخاطر ب اگه

 دونستم کجا برم؟  ینم

بوته ها و دستش و دور دهنم   بردم داخل انبوه درخت و یک یبه دور بازوم،  ی شدن دست دهیچی پ با
 گرفت. 

 کردم دستش رو از دور دهنم باز کنم. یو به عقب برد و سع پام

 حرکات دستم رو مهار کرد و محکم تر به خودش چسبوندم.  یشتر یقدرت ب  با

حرکت باش تا هر دومون و به   یگوشم زمزمه کرد_ب  کی نزد یا یحال عصبان ن یآروم اما در ع  یصدا
 .یکشتن نداد

 باره آروم شد و از شدت نفس هام کاسته شد.  کیبه  قلبم

 . دنیدرخش  یبوته ها م  ونیم یکی تار یتو  شیآب  یبرگشتم سمتش، چشما ی به آروم 

 ، نفسم گرفت. باهاش  ادمیز  یکی چند لحظه از نزد یبرا  د،یاونور ترش کش منو

 ودم بچه ب هی ن ی گندش ع کلی ه نیب

 پوش معلوم بود  اهی س یکل یسه تا مرده ه ی  هیبوته ها سا  نیب از

 بودن که بخاطرشون پادگان تو حالت آماده باش قرار گرفته بود ییها یسرباز نبودن و نفوذ پس

 بود. رونیب  نیهم یهم برا اون
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فرو   نمیرفت و قلبم تو س   نیباره از ب کیکه بخاطره حضورش وجودم رو آروم کرده بود، به  یآرامش
 .ختیر

 تونه صداشو بشنوه.  یکردم م یزد که حس م یوقفه م یمحکم و ب یبه حد قلبم

 . دمیگفتن که نفهم یز ی چ یزبون هیآروم و پچ پچ وار درگوش هم به  یها با صدا مرد

 راه رفته رو برگشت.  یکیو اون  میدونفرشون مستق 

 مطمئن شد مرد ها دور شدن، برم گردوند و چسبوندم به درخت.  یوقت

 ؟ یکن یم  یچه غلط نجای_تو ا

 ست؟ یممنوع ن  ینظام ری پرسنل غ یخروج از ساختمون برا مگه

 شدم و با تته پته گفتم هول

 _او...اومدم... 

 بگم. یکرد که چه دروغ ینم میاری مغزم

 و تحکم گفت:  تی کامل کنم و با جد نداد حرفم رو اجازه

من بعدا  مارستان،یب  یگرد یآدم برم  یبچه   نیخودتم ع  نجا یا انی سربازها و بهشون بگو ب شی _برو پ
 رسم، باشه؟  یبه حساب فرار تو م 

 تکون دادم دیتا یوار سرم رو به نشونه  ربات

 _باشه 

 صداش کردم  اریاخت یرفت که ب میرو چک کرد و مستق اسلحش

 ؟یر   یم یی_فرمانده؟ تنها

 رفت و گفت  یز یر یغره  چشم

 که بهت گفتم انجام بده؛  ویرم. تو کار ی_نه، با عمم م 
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 . اریدر ن یباز  یانقدر هم دست و پا چلفت 

 . دمیدوئ یبرج نگهبان  نی تر کیمکث به سمت نزد بدون

 گفت گه نخور!   یپام به اون پام م نیطبق معمول ا 

 مو ببرن. یشور خودم و کفش خر سانت مرده

 بود ستادهیکه اسلحه به دست ا دمیراه جان رو د تو

 گفتم:  عیبگه سر یز یچ نکهیا قبل

 .نیمنطقه تمر یدر خروج  یکنار باغ روبرو انیافسرا و بگو ب شی _برو پ

 زدم، با زحمت ادامه دادم  یکه نفس نفس م یدر حال  

 _ فرماندتون تنهاست.  

 مارستان ی_تو برگرد ب

 رو دستش گرفت و گفت  مشیسیهم ب بعد

 ها رو بفرست... روی_هارپرم ن 

 برگردم.  نتونستم

 کردن. ینم تمیهدا مارستانیپاهام به سمت ب  

 .دم یدو دمشیبار د نیکه آخر  ییجان فاصله گرفتم و به سمت جا از

 زدم. ینفس نفس م  ادیز دن یو دو جانیبودم و بخاطر ه گرفته  دلشوره

 تر شد. دیو استرسم شد ستادمیاسلحه که اومد، سره جام ا کیشل یصدا

 سمت صدا. دمیدوئ 
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 یجلب شد که ناله م یکی ی. توجهم به صدا نیپوش افتاده بود رو زم اهیس  یاز مردها یک ی جسد
 کرد.

 فرمانده کجاست؟  پس

 کنارشون رد شدم.  از

 خورده بود کردم  ری که انگار به هوش بود و ت یبه اون  ینگاه

 ؟ یجاسوس  یاومد کهی مرت

 بهش زدم.   یزدم و لگد  یپوزخند

 من اومده بودم نماز بخونم و برم  ستین

 یدونستم سرباز ها هم صدا یبود و برداشتم. م  نیکه رو زم یشم، اسلحه ا  مونیپش نکهیاز ا قبل
 رسوندن یو زود خودشون رو م دنیرو شن  کیشل

 بود و دنبال کردم...   نیکه رو زم   یخون رده

 رفت.  یشناختم به سمت رودخونه م  یذاشتم رو م  یکه توش قدم م یر یمس

 .دمیدو ی به عبارت ای کردم،  شتری سرعت قدم هام و ب 

  ام یب  رونیتونستم از فکرش ب  ینم چوقتینباشه که احتماال ه یمال کس  نیزم یبودم خون رو دواریام
 و فراموشش کنم. 

 دونستم. یوحشتم رو نم  لیبود، خودمم دل  بیعج حالم

 !م؟یخوام و نگران ک ی م یچ ایدوم و  یم یک  یدل شب برا یدونستم تو ینم

 .سادمی شاخ و برگ کنار رودخونه ا  یدرخت ب پشت

 گرفته بود هیدونستم ک یم دهیکه ند یافتاد که اسلحش و به طرف کس یبه مرد نگاهم

 برداشته بودم، انداختم...  نیکه از زم یبه اسلحه ا ینگاه
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 مرگ!  ینفر برا دو

 !ومد؟یم رم یگ یمرگ هر کدوم چ یازا در

 . رهیبم  دینفر با هی نشونیکه از ب نهیکه ازش مطمئنم، ا یز یچ  تنها

 . دیلرز یدستم م یتو اسلحه

 سرم به حرف اومد:  یکرد تو یرو کنترل م  کای که رائ ییندا

 . ادینم  رتی گ یفرصت نیچن گهید ش،یاالن نکش اگه

 کنه.  یبه تو شک نم  یکس  نیهم یبرا ستادهیقاتل جلوش ا هی 

 . یو زنده بمون  شیبکش دیجاسوس قلب نداره؛ با هی...! ایتان  بزن

 زدم   یپوزخند

 !نداره؟

 لب گفتم  ریبکنن، ز یهر کدومشون کار  نکهیگرفتم و قبل از ا  نشونه

_۱ ،۲ ،۳ ... 

 غرق در سکوت رو شکافت.  یگلوله فضا کیشل  یبعد صدا و

 .دمیمکث به سمتش دو بدون

 زد.   ینبضش نم  دم،یکش شی به گردنه خون  یدست

  نیتش، که رو زمسم دمیپرت کردم و دوئ  نی که اونطرف تر افتاده بود، اسلحه رو به زم یکس دنید با
 افتاده بود، زانو زدم کنارش... 

 د یلرز یصدام م جانی بغض و ترس و ه از

 ؟ یشنو ی... فرمانده صدامو مانی_را
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 به کجات خورده؟   ریت 

زدن، دوخته  یخوردن و صداش م   یبستش به لب هام که تکون م مهین یپلک ها  نیاز ب  نگاهش
 شده بود

 شد.  یشکمش بود، خون کیکه نزد دستم

 چپش زده بود  یانگار گلوله رو به پهلو  

 دم یبه صورتش کش  یدست

 حداقل دستت رو تکون بده.  ایبگو   یز یچ هی ،یشنو یاگه صدام و م ؟یدار ی_ب

 د یچی گوشم پ یو متقطعش تو فیضع یصدا

 بخوابم؟ یزار  ی_مگه م

 زدم.   یتلخ  لبخند

  یشتر یمانتومو باهول درآوردم و گلوله کردم رو زخمش، تا خونه ب اده،یمعلوم بود چقدر دردش ز 
 . زهیازش نر

 دسته آزادم گرفتم  یرو تو شیخون دسته

 ... مارستانی و ببرنت ب انیخوابت ببره تا سربازها ب  دی! نبانی_من و بب

 رو گونش   ختیقطره اشک سمج از گوشه چشمم ر هی

 کرد  تیجراح  شهیچون بعدا سخت م اری اما به عضالتت فشار ن رم،ی گ یرو م یز ی خونر ی_من جلو

 من نگاه کن! به

 . انیتحمل کن تا سربازا ب   نجام،یا من

 شدن... یاز دهنم خارج م اریهام بدون کنترل و اخت حرف

 تونستم کم کنم  ینم  ادشیاز درد ز د، یکش یقیعم  نفسه
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 !ای _نخواب

 زد.   یجون  یب  لبخند

 لبخند قشنگ!  ه یو پوزخند،   یدهن کج ای تمسخر  یاز رو نه

 خوش فرمش آرومم کرد و از شدت ضربان قلبم کم کرد یلبا یرو  یبی لبخند آرومش به طور عج 

 از درد کرد.  یا ناله

 دادم. یپهلوش فشار م یروپوشم رو رو   همچنان

 زدم   غیج

 ... نجایا نیایشنوه؟ ب  یصدام و م  ی_کس

 گفتم یدستم مشت کرد و فشار داد، به آروم یجونش رو رو یب دستش

 !یر ی زارم بم  ی_نم

 قرن گذشت   هی یمن به اندازه  یکه برا قهیاز چند دق بعد

 پا اومد و چند تا از سربازا اومدن  یصدا

 با دو خودش و رسوند و من و کنار زد آندره

 ان؟ ی_را

 بلند تر صداش زد  د،ینشن یجواب

 ؟ یشنو یداداش صدام و م ان؟ی_را

 اومده بود، بردنش یدونم ک  یکه نم یکمک چند تا سرباز ها رو برانکارد با

 افتادم. نی زم یو مبهوت رو مات
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فرستاد، به صورت   یو دردش رو به مغزم م دیکش یسکوت که قلبم رو به خون م  قهیچند دق بعد
 .  دمیخند یک یستریه

 رو به سمت صورتم بردم.  میخون  یها دست

 د یلرز یو وحشت، م جانی از بغض و ه صدام

 ! خون... ستین  انیخون را نی_نه... ا

 شده بود، ختهیچمن ها ر یکه ازش رو  یکه سربازا برده بودنش و خون یمرد یخال  یجا دنید با

 دست هام رو از خودم فاصله دادم  یناباور  با

 کشن...  یهم باشن، باز هم آدم نم ایاگه مال رو یدستا حت نی کاره من نبود؛ ا نی_ا

 دم یکنارم و محکم به درخت کوب یزدم و اسلحه   غیج

 دم یو نال  دمیهم مال یو رو  میخون  یها دست

 _نه... نه!  کاره من نبود.

 درد موهام کمتر از درد قلبم بودن  دم،یدستم کش یو موهام و تو نی زم یزانو زدم رو 

 زد:  یاعماق وجودم داد م یتو یز یچ هی

 ...! یخودت و ندار   اری که اخت یرحم شد  یقاتل ب یتوه! تو کاره

 سمت درخت هجوم بردم و اسلحه رو برداشتم به

 توه مامان!   ری _تقص

 رو سرم؟  یو آوارشون کرد یجا گذاشت تی زندگ یمنو تو خرابه ها یواسه چ 

 توه بابا!    ریتقص

کاش   ،یرفت  یزود تر م  دیبا  وونهید یتو مارستان،یت  یو رفت یها جا گذاشت یبدبخت   نیو ب من
 بودم...! میتیکاش  ،ینبود چوقتیه
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 کرد   یدرد رو مهمون وجود دردمندم م نیشتریاز بدنم که ب یعضو ی نوک اسلحه زدم رو با

 شماهاست که اسمتون برادره   ریتقص

 !دی که منو ول کرد ییشما

 بدون ما  یول د،ی با حق من و سارا رفت 

 کردم  زمزمه

 ...!ری _بم

 که خونوادت بودن،  یکه بخاطر سه تا مرد عوض ییتو

 رو که عاشقت بود.   یقلب ینامرده و شکست یرو دست هر چ یزد

 قلبم گذاشتم  یرو از خودم فاصله دادم و رو اسلحه

 هم باهات  انتکاری خ یکایو رائ  ای رو ینطور ی! اایتان  ری بم

 . رنیم یم

  یکار درست رو بدون کار ها ستنی که بلد ن ییشه، کسا ی قشنگ تر م یلیخ  ایامثال من نباشن دن اگه
 غلط انجام بدن. 

 کنن یرو مجازات م  ایدن ه یچهار نفر  انتیکه بخاطر اشتباه و خ ییکسا

 ماشه به حرکت درآوردم.  یو رو انگشتم

 قفل شدم درآورد یانگشت ها یاسلحه رو از ال یلحظه دست نیآخر در

 ؟ یکن  یم ی_چه غلط

 دم ینشستم و نال نیزم  یرو  یکرخت با

 _آراد من کشتمش! 
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 بود. دهیمنو ند ینداشت، حت  یبا من کار  اون

 دادم... هیسرد تک نیرو به زم دستم

 قدرتمند آراد بلندم کردن.  یبشم، دستا نی نقش زم نکهیاز ا قبل

 در گوشم زمزمه کرد  یآهستگ به

 !یومدی نم تی مامور نی و به ا یکرد یبه حرف من گوش م  دی_تو با

 به چند تا از سربازا کرد رو

 . مارستانیبرمش ب یامروز تجربه کرده، م تشویاز ظرف شتریپرستار ب نیا نکهی_مثل ا

 تونستم روشون تمرکز کنم.  یاما نم دمیشن یها م صدا

 تخت گذاشتم  یخوردم و بعد هم رو یآراد تکون م یقدم ها با

 سرم جون گرفت. یباال ندای آرامش بخش ل یچشم ها ریدستم حس کردم و تصو  یرو تو سرنگ  فشار

 شد.  ریگونم سراز  یچشمم رو یاز گوشه  یاشک قطره

 سرخش نقش بست.  یلب ها یرو یرنگگذاشت و لبخند کم  می شونیپ  یو رو دستش

 !یش  یگفت_خوب م  یشد سمتم و به آروم خم

چشمم رو منقبض کرد، نور المپ کم رنگ تر   یها چهیشد و ماه ری به مغزم سراز یب یآرامش غر ناگهان
 فرو رفت.  یک یشد و اتاق در تار

 *** 

18 August 

4:37p.m 

 گذشت که من دست به اسلحه به صبح رسوندم! یادیز یاز اون شب، شب ها بعد
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ناشناس   یمرگ اون نفوذ یاز اون مرگ ها که به دست من رقم خوردن، به اندازه   چکدومیه اما
 دردناک نبودن...

 بود که من از خط قرمز هام گذشتم. یبار  نیاول اون

 نبودم. نیاالن ا گه،ینفر د هی  یچرخوندم رو یاگه اون شب اسلحه رو م 

اما من  م،ی رو خودم و اشتباهاتم رقم زد یها هیبود که تک تک ثان ییاز روزها یمن مجموعه ا یزندگ
 که به تو و اون مرد دادم... یبخاطر عشق ستمین مونیپش

 *** 

 )دو هفته بعد( 

بدن  یتکون خورد و گرما   مکتین هیو بعد از چند ثان  دم یشن  کمی رو در نزد یخش خش لباس  یصدا
 رو در کنارم احساس کردم.  یی آشنا

 چنان نگاهم رو به رودخونه دوختم. هم

 داد  صیشد، تشخ یآراد رو بدون نگاه کردن هم م حضور

 !؟یبزن  یندار  ی_حرف 

 هرروزم نگاه کردم.  یشگ یو هم یتکرار  ری سکوت به تصو در

 زنم.! یو گفت_پس من حرف م  دیکش یق یعم  نفس

 سم؟یبنو یگزارشت چ  یبرا

 وشم مشت کردم... روپ یرو رو دستم

 ...یسرت م ییو بگم، چه بال قت یاگه حق  یدون ی_م

 جملش رو کامل کنه نگذاشتم

 !یدون  یو نم   قتی_تو حق 



 ق تکار عاشخیان

285 
 

 _خب تو بگو و روشنم کن.

 تو نقشم نداره. ینقش چیروشن کنم که ه یکس یندارم اهدافم رو برا یاز ی_من ن

 توئه!  یتفکر شخص نی زد و گفت_ا  یپوزخند

 فقط سکوت بود. جوابش

سرت   ییدونم رو گزارش بدم، چه بال یاون شب م یکه از ماجرا  یز یاگه اون چ یدون ی_باشه؛ م
 اد؟ یم

 زل زدم. شیجد یلبم شکل گرفت، به سمتش برگشتم و به چشم ها ی رو یا یاجبار  پوزخند

زارشش  اگه گ یداد، حت  ینم لی به اسم احساس رو در کارش دخ یز یبود؛ هرگز چ یجد شهیهم اون
 کرد.  ینم دیماجرا ترد قتیدر گفتن حق  اورد،یدخل من رو م

 جلوش بزارم و نجاتم بده.   یبود تا راه منتظر

 ازش برنداشتم و گفتم:  چشم

 مونه…  یم جهینت  یکردم، کارم ب  کاریمن چ ی_اگه گزارش بد

 نزد و اجازه داد، منظورم رو بگم  یحرف 

 _اون مرد زنده موند، چون من خواستم.! 

و  دی بهش صدمه نزن د،یشه، جونش رو من ببخش تمیمامور نیا دیخواستم زنده بمونه و کل یم
 کار رو انجام بدم.  نیتا من ا  دینش کشینزد

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یدست

 ! یگ یدروغ م  ی_دار 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ماه بهم فرصت بده تا توجهش رو جلب کنم. کی_
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 ابروهاش نقش بست  نیب  یکمرنگ اخم

 !یبه جلب توجه ندار  یاز ی_تو ن

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 توئه!   یتفکر شخص نی_ا

 از آراد و اون مکان نحس دور شدم.  یکوتاه یروپوشم فرو کردم و با قدم ها  بیج یرو تو دستم

حل   دیکه کل یز یمرده بود... چ نیرامت یچشم ها دنی از د در من زنده شد که بعد یز یشب چ اون
 رحم من بود.  یب یبا دست ها  تیمامور نیا

 دوازدهم  قسمت

 .میشد ادهیمترو پ  از

 کرد. یها و پاساژ ها نگاه م  ابونیبهش نگاه کردم که با ذوق و شوق به مردم و خ  یچشم ریز

باکالس   یها ابونیتجمالت و خ  نیا دنید یاز اسما برا شتریب  اد،یتونست باهامون ب یسارا م اگه
 کرد.  یذوق م

  می_خب... قراره کجا بردمید یبرق چشم هاش م یزحمت لبخندش رو جمع کرد، اما آثارش رو تو به
 خانم داناوان؟ 

 روبرومون اشاره کردم   دیباال انداختم و به مرکز خر یا شونه

 .میلباس بخر می_بر

خوام تمام هنر عشوه و   یزدم و گفتم_م یعجوزه!لبخند مرموز  یفت_مشکوک قدم برداشت و گ دنبالم
 جون سالم به در ببرم. تی مامور نیرو به کار ببندم تا از انتمی دروغ و خ

 !یلب گفت_ترسناک شد ری کرد، ز یبه مغازه ها نگاه م کهی باال انداخت و در حال ییابرو

 مغازه ها نگاه کردم. نیترینکردم و به و یتوجه 



 ق تکار عاشخیان

287 
 

کل   م،یبخر تا بر  یکوفت هیبابا  ؟یکن یباهاشون عروس یخوا  یاسما دراومد_مگه م غیج  یصدا ناگهان
 تو شد.  یخرک یرادای صرف ا مونی مرخص

 . ستنیجذاب ن چکدومشونی تکون دادم و گفتم_ه یاخم سر  با

 مال من؟  یگفت_حت  یدستش کرد و با لحن بامزه و مظلوم یبه باکس تو  یا اشاره

 ! یدی خوشگلش زدم و گفتم_تو که فقط کفش خر  یبه چشم ها یلبخند

 ! ی_هر چ

 ؟ یست کن یخر   یکه م یتا با لباس   یکرد  یبه جلوم گفتم_بهتر نبود صبر م  رهیخ

 کنم.  ینم دیتو انتخابش ترد  ادیخوشم ب یز ی_من اگه از چ

 زدم و تو دلم گفتم:   یپوزخند

 انتخاب کفش و لباسه.  نیهم هم یو دل خودت بکن اریبه اخت  یتون  یم تیکه تو زندگ یانتخاب  تنها

 . میدیرس م،یکه اومد یدیمرکز خر نیپنجم یمغازه  نیآخر به

 کشتم. یکردم، اسما م یانتخاب نم  نجایهم اگه

 اسما اومد. یاحوال پرس یپام و بزارم داخلش که صدا خواستم

 ام باال رفتن. عقبم رو نگاه کردم که از تعجب ابروه یکنجکاو با

 سمتم و نگاه نافذش رو به سر تا پام دوخت و گفت_سالم خانم داناوان.  برگشت

 خورد. ری ت انیبود که را ی همون شب نحس دمشیکه د یبار   نیآخر

 نر؟ یرا  یآقا دیزدم_خوب هست یا یمصنوع لبخند

 زد و رو کرد سمت اسما...  یبودمش لبخند دوستانه ا دهیکه د یدفعات قبل برخالف

 د؟ یایامشب م ی_شما هم به پارت 
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 .می ذوق زده لبخند زد و گفت_آره؛ اما هنوز تو انتخاب لباس موند اسما

 د؟ یرو داره، چطور هنوز انتخاب نکرد  یلباس مجلس  یمزون ها نیپاساژ بهتر نی_ا

 رفتم  خت،یر  یاسما م یکه از سر و رو یبه عشوه ا یچشم غره ا نامحسوس

 !یسخت پسند_

 کمکتون کنم.  دیکرد و گفت_پس بزار یخنده ا آندره

زنونه   یانتخاب لباس ها یتو نکهیپنهان گفت_مثل ا ی ابروش و باال انداخت و با حرص  یتا هی اسما
 . دیتجربه و مهارت دار

 ... یش یناخواسته ماهر م  ،یرفتن داشته باش  یو مهمون دنیلباس خر یتو یخواهر افراط  هی ی_وقت

 و دنبالش وارد مغازه شد. دیبا ذوق خند اسما

 چه زود گرم گرفتن! عنترا

 شه. یختم به جنگ و جدال م شه یمالقات هامون هم بود که اسما گفت  شی چند هفته پ نیهم 

 خانم بود، به حرف اومد:   ایاز درونم که متعلق به رو ییندا

و هدفت نفله شده، ملت    یگذرون یبعد از کشت و کشتار رو م   یشما دوران افسردگ یوقت گه؛ید بله
 کنن.  یجذاب تور م یهدف ها

 رو داداش صدا کرد.   انیذهنم گذشت که آندره اون شب را از

 باشه. یهمکار  ای یدوست یعالقه  هیتونست  ینم نیا

 بود، پس برادر بودن. کسانیهم  شونیخونوادگ نام

 مغازه بودن. یشدم در نگاه اول چشمم بهشون خورد که انتها کیبوت  وارد

 نکردم و به اون سمت رفتم.  یتوجه 

 شلوغ و بدون جلوه.  ایو جلف بودن  بازی لیخ  ایها  لباس 
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 خواستم. یخاص م یل یلباس خ هی من

 د؟ی بد یبه درد بخور  یمشاوره  دیرو کنارم احساس کردم و برگشتم سمتش_تونست  حضورش

نشونش دادم که نتونه  یتونه سخت پسند باشه؟! طرح  یدختر چقدر م هیگفت_مگه زد و  یلبخند
 بزاره. رادی روش ا

 تکون دادم و گفتم_حال فرمانده خوبه؟  یسر 

 _بله؛ البته به لطف شما! نتونستم ازتون تشکر کنم.

 ... خوشحالم که بهترن. ستیبه تشکر ن یاز ی لب گفتم_ن ریز

 شما افتاد.  یبرا  یتفاق ا نی_به هر حال من متاسفم که چن

 و ما بود.   یتیامن یروهایتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد_ضعف از ن با

 .دی دی_اتفاقا به موقع رس 

 تعجب کرد.  المی خ  ینگاه و لحن ب از

  یدردناک و وحشت آوره؛ نم  یپرستار ساده و پرورشگاه هی یبرا یتجربه ا  نیکرد چن  یفکر م  اون
 شه. ی دردناک و وحشت آور خالصه م  فیاتفاق ها و دو توص نیهم یدونست که شغل من تو

 رسوندمون. شگاهیو بعد هم تا آرا دیخر هیاصرار لباس اسما رو با پول خودش به عنوان هد با

هم خجالت   ینه؛ اما از طرف ایشرکت کنه   یتونه تو مهمون یامشب م انیداشتم بدونم که را دوست
 !یپارت  اد ی خورده ب ری ت شیکه دو هفته پ یهم احمقانه بود کس دم،یکش یم

 *** 

 دامنم گرفتم و از پله ها باال رفتم.  یو به لبه  دستم

 رو درآوردم و دادم دستش. خدمت ها جلوم در اومد... پالتوم   شیبه لباس پ یخانم   بالفاصله

 نگاه کردم...  وارید یکار شده تو ی نهی آ یرخم تو  میو به ن ستادمیپله ا نیآخر یرو
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 لبم نشوندم. یبود رو نایستیکر  یآموزش ها یادگار یکه  یا یاجبار  لبخند

 عادت کنه.  ملیبار پلک زدم تا چشمم به لنز ها و ر چند

بوکله سر  یفر شدم رو از رو ی چاک کنار لباسم رو باز کردم و موها یدکمه   نینوک انگشتم دوم با
 ختم.ل یسرشونه  یدادم رو

 آهسته به سمت سالن رفتم. یکمال آرامش و متانت و با قدم ها در

 صورتش زد و ذوق زده گفت_چطورم؟   یبه پهنا یلبخند د،یچ ی اسما جلوم پ ناگهان

 ... ستیسخت پسند ن ادمیزدم و گفتم_حاال آندره ز  یچشمک

 . نیپا ارمینکن بزنم دکورت و ب یکار  هیگفت_ زیآم  دیتهد یهمون لبخند مصنوع  با

 کجاست؟  قتیپارتنر جذاب، بد سل نیشدم و گفتم_حاال ا کینزد  بهش

 !یخوشگل  نیرفت و گفت_تا چشت درآد، لباس به ا یز یر یغره  چشم

غنچه مانند  یها یکمرش تور دوز  یبراقش انداختم که سرشونه و رو یبلند مشک یبه ماکس ینگاه
  شی درخشان و پر از ذوق آب یکار رفته بود، به چشم ها یدرخشان  یسنگ ها  نشیس یداشت و رو

 .ومدیم

 گم!  ی ده کو اندام؟ خودت و م یباال انداختم و گفتم_خدا جامه م ییابرو

 . یجلو چشمم نباش یتا آخر امشب وقت دار  ژمیو گفت_بخاطر حفظ پرست دیکش یق یعم  نفس

 ،یبه دو جفت چشم خاکستر  دم یکه روم بود رو دنبال کردم تا رس ینگاه ینی زدم و رد سنگ  یلبخند
 یخوردن و به موها یداشتن جر م دشیاندام ورز یگرفتم که تو شیچشم از کت و شلوار براق مشک

 دوختم. بشی عج یخامه ا یخاکستر 

  جادیرو ا  ینچسب جذاب اما بی روحش با موها و چشم هاش تضاد داشت؛ ترک   یو ب دیسف  پوست
 کرده بود. 

 اسما چشم ازش گرفتم و روم و برگردوندم. یصدا با
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 ؟ یگفت  یز ی_چ

 داشته. جهی نت ی_گفتم که انگار اون همه سگ دو زدن و اعصاب خورد

 ؟ یگ ی_لباسم و م 

 گم! یرو م ارهامونی زمی_نه عز

 تو؟   یگ یم یتعجب و خنده گفتم_چ با

 . دمی_آندره رو د

 _خب؟ 

 ...گهید یک ی هی_با 

 بزنم اما فقط مات موندم... غی ج  یلبخند به پشت سرم نگاه کرد، دوست داشتم از خوشحال با

 باشه؟!  یا گهیکس د نکنه

 م؟ یمگه من جز اون منتظر ک اما

 اون پشته؟ یگفتم_چه خر  یاخم کمرنگ با

 خر جذاب!  هی و با خنده گفت_ دیرو وسعت بخش لبخندش

 ر تابلو نباش. زدم و گفتم_انقد یلحنش لبخند از

زنه؟!  یم ی چشاش چه برق نی گفت_تو رو خدا برگرد بب جان ی توجه به تذکرم با ورجه وورجه و ه بدون
 .ادیب  رمی گ یداف نیکردم چن یفکر نم  چوقتیه

 هست؟  یمثبت نیتو به هم ی باال انداختم و گفتم_نظر اونم درباره  ییابرو

 .دی_البد هست که برام لباس خر

 . ری _زود منظور نگ
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 _دهنت و ببند و بزار کارم و بکنم. 

 کنارم زد و رفت.  یرو گرفت و با ژست باحال  دامنش

 و انتظار هم متنفرم... یفی اما از بالتکل نمش،ینداشتم برگردم و ب جرعت

 کنم.  دایپ بهیهمه آدم غر نیا نیآشناش رو ب یروم رو برگردوندم تا چشم ها یآهستگ به

داخل دستشون گرفتم و دوباره به  یها کیچشم از پ  دم،یدقت اسما رو در کنار آندره د یاز کم بعد
 دنبالش تک تک افراد جلوم رو از نظر گذروندم.

 ؟یگرد یم ی_دنبال کس 

زد و برگشتم عقب که نگاهم چفت نگاه سوزانش   خیتموم تنم   د،یچیگوشم پ یکه تو  یی آشنا یصدا با
 شد.

 ... یایکردم ب  ی_فکر نم

 . امیب دی منم فکر کردم با ،یایب  یتو تونست  یشد و گفت_وقت   کیهم نزدب 

 !م؟یاون شب حرف نزن  ی شه درباره  یو گفتم_م  دمیکش یق ینفس عم دم،یرو فهم  منظورش

 بود که زودتر از موعد حالش خوب بشه. یقدر قو اون

 بود.  دهیپوش یکی براق و ش  یرو نبسته بود و کت مشک دش یسف راهنی پ یباال یدکمه  چند

  نیبود که اول  ییرای و گ یبودن و نگاهش به همون گرم شهیو جذابش مثل هم  ختهیبه هم ر یموها
   دمشیبار د

نثارم کرد و  یناراحت  نطوریو هم  یانداخت و بعدش نگاه عصب نیپا هی چند ثان یو برا سرش
 مرگ بدهکارم.  هیو  ی زندگ  هینه، من به تو ک  یگفت_سکوت و حرف نزدن سخت ترش م

 و بخاطر تو نکردم...  نکاریگفتم_من ا تی خشکم رو از هم باز کردم و با جد یها لب

 زدم و گفتم بخاطر خودم آدم کشتم و نجاتت دادم. یدلم پوزخند یتو
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 ! ادمهیبه چشم هام گفت_من اون نگاهت و    رهیخ

 کنن.  یم  یوحشت زدن، هر کار  یزدم رو مشت کردم و گفتم_آدما وقت خی یها دست

 ؟ یدیترس ی_از چ

  یکن یم میبازجو  یانقدر زود از دستت بدم، اما ربات وار گفتم_دار  دمیترس یداشتم بگم که م دوست
 فرمانده؟ 

ت  از  نکهیا  نیدر ع  یخواستم بدون ی تکون داد و نفسش رو کالفه فوت کرد و گفت_نه؛ فقط م یسر 
 . یوحشتناک بش یها زی چ ریدرگ  زی چ چیخوام بخاطر ه ینم گهیممنونم د

که   یاون شب و کار  یدرباره  گهیکنم، اما لطفا د  یغم به چشم هاش نگاه کردم و گفتم_خواهش م با
 . یبه من ندار  ین یکردم حرف نزن؛ تو د

زمان و   یلب هاش نشست و گفت_چون بخاطر حضور نابجا و خودسرانت تو  یرو یپوزخند ناگهان
 !؟یممنوع، بازخواست نشد یمکان 

که  ی رو شلوغ کرده بود، اما از سکوت  یو حرف ها و خوردن جام ها به هم مهمون کیموز یصدا
 بود وحشت داشتم.  نمونیب

 کنجکاو و مشکوکش کنه.  نیا دمیترس ینداشتم که بدم و م یجواب

رفت   نیکه دست هام و احاطه کرده بود، از ب یباره تموم سرد  کیدستم نشست، به  یکه رو شدست
 و وجودم گرم شد. 

 رو پر کرد. نمونی ب یتر شد و فاصله  کیبا تعجب نگاهش کردم، بهم نزد 

 خانم داناوان؟ یرقص  ی_خب حاال باهام م

 لبش زدم.  یبه لبخند جذاب رو یلبخند اریاخت بدون

 کرد.  یفرق م یلیازش داشتم خ که یتصور  با
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 یتو مت یو بدون مال  یو عصب ری سختگ یبه فرمانده  یچرخوندم، شباهت ی که دور سالن م  یمرد
 پادگان نداشت. 

 یمرد ها کیکه نزد یکمرم بود و نگاهش که به چشم هام بود؛ برخالف هر دفعه ا یکه رو دستش
  دایتا ابد ادامه پ  یمهمون نیکردم، برعکس دوست داشتم ا ینم  یو معذب یبودم، احساس ناامن بهیغر
 کنه.

 . میرفت  رونیب  ستیجداگونه بود، از پ یایدن هیمن  یکه برا دنیرقص  یاز کم بعد

 کنن؟! یز یهات خونر هیگفتم_نکنه بخ ینگران  با

 خوبم.   ست،ین  یو گفت_مشکل دیکش یق یعم  نفس

 گفتم_خوبه! یانداختم و به آروم  نیو پا سرم

 . تیبود؛ ممنون از همراه  ی_شب خوب

 که وقت جدا شدنه... دمیفهم

 ! ری_شب بخ 

 جوابش نموندم و ازش دور شدم.  منتظر

به سمتشون نرفتم و    نیهم یاومده بودن، اما حوصلشون رو نداشتم، برا مارستانینفر از پرسنل ب  چند
تک نفره   ی صندل یبه اطرافم رو ی غ تر بود، رفتم و با نگاهبه سمت اون طرف سالن که شلو  میمستق
 اول نشستم. فیرد ی

 نشست و بدون نگاه کردن، بهم گفت   کنارم

 ؟یخوا  ی وقت م گهی_چقدر د

 مونده؟ تی مامور نیا انیبه عقب برگردم، گفتم_چقدر تا پا  نکهیو بدون ا  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ یبر  شیتا کجا پ یخوا ی_مگه م

 الزم باشه.که  یی_تا جا



 ق تکار عاشخیان

295 
 

 باشه. انتیتونه پا یم نیباشه ا ادتی_

 اعتمادت کرده آراد؟! یو ب  ن یانقدر نسبت به من بدب یاخم برگشتم سمتش_چ با

 گم.  ی_بخاطر خودت م

 . امی زدم و گفتم_نگران خودت باش؛ من از پسش برم  یپوزخند

 *** 

 _پرستار داناوان؟ 

 دکتر! ی_بله آقا

 و پانسمانش رو چک کن. نری_برو به اتاق فرمانده را

 پانسمان رفتم.  لیوسا یزدم و به سمت قفسه  یلبخند

 که هست ترسناکه!  یداره که انقدر به سمتش کشش دارم؛ اما هر چ ی مرد چ نیدونم ا ینم

 صدور اجازه رفتم تو اتاقش...  با

  شیموند تا بتونم آهسته پ یم نمونی ب ییزایچ هی دیبود، با  یشگیو هم یپادگان همون آدم جد یتو
 ... زشی احترام گذاشتم و رفتم سمت م نیهم یبرم و توجهش رو جلب کنم، برا

 سرش تو برگه ها بود  

 آخر اتاق کردم  یگوشه  یبه کاناپه  یا اشاره

 کنم نهیتا زخم پهلوتون رو معا دی _لطفا اونجا دراز بکش

 !مارستان؟ی ب ادیکنه ب  یدونم چرا خوده گشادشو جمع نم ینم

 ام ی صدام سرش رو بلند کرد و گفت_منتظر باش تا ب دنیشن  با

 کنار کاناپه گذاشتم یو رو عسل لمیوسا دمیجوئ  یکه آدامسمو م همونطور
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 کج شد  یحوصله باز کرد و کم یرو با ب ش ینظام راهنیپ ی و دکمه ها دیکش دراز

 پک داشت.  کسیبود و س کامال سفت عضالتش

 کردم... شی رو درو چشمام

 بودم. دهید ادیشغلم ز یو دلم باز بود، چون به اقتضا چشم

 ها جوش خورده بودن و زخمشم عفونت نداشت  هیبخ

 رو زدم...  یحس  یب

 کرد. یاثر م یا قهید پنج

سته بود و  بزنه، اما در سکوت چشماش رو ب یکردم و منتظر موندم تا حرف   لی و سرگرم وسا خودم
 داده بود. هیسرشو به کاناپه تک

 . دیچیدماغم پ  یعطر خنکش تو یبو

 ساله باشه که بشه دورش زد.  لیفس یمرد خپل شکم گنده  هی دیفکر کردم فرمانده با اولش

 نفوذ به جاسوس ها رو بده.  یکه اجازه   ستین یکس  نیا یول

 !انا؟یتموم نشد اح قهی_پنج دق

 گذره.  یزمان زود م ششمیپ  یچقدر وقت 

 رو زدم  هیپماد مخصوص بخ دم،یها رو کش هیحرف بخ بدون

 و جمع کردم  لمیوسا و

 د یشد حتما اطالع بد یز یچ ای_اگه جاش درد گرفت،  

 حوصله نگاهم کرد و گفت:  یب

 آدامس تو درآر رو اعصابمه! یکه اومد یا گهید  ی_باشه؛ فقط دفعه 
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 _باشه. 

 رفتم.  رونی از اتاقش ب عینزد و منم سر یحرف گهید

 ها! نهیگن ا یکه م شی پر روان

 االنش! یحوصلگ  یو ب ینه به سرد شمون؛یو رقص چند روز پ  یبه گرم نه

 محکم بهم تنه زد. یکیکه   رونی اتاقش اومدم ب از

 مرض... با حرص سرمو بلند کردم و گفتم  آخ

 مارستان؟یب  نیای _شما چرا نم

 ابروشو با تعجب باال انداخت_چرا اونوقت؟  یتا هی آندره

 دارن! یچشماتون مشکل جد ای_گو

 زد و به سمت در رفت  یشخندین

 اونور؟!  یدیچرا نکش ،ی _تو که سالم

 جوابم نموند و بدون اجازه رفت تو، در رو هم بست.  منتظر

 !گاو

 داداشن؟ یعنیندارن،  یلحاظ چهره که شباهت از

 جواب خودم رو دادم خودم

 !نیکه نه؟ جفتشون روان چرا

 *** 

 شدم  رهی زدم... زانو هامو بغل کردم و با بغض به آب روان خ بمیبه س یآب نشستم و گاز  کنار

 تفاوته؟ یانقدر نسبت به من ب چرا
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 جونش و نجات دادم! من

 اون... بعد

 ... تی اون قزم بعد

 رو ادامه ندادم، اعصابم خورد شد.  حرفم

 فکر کنم. شی محل یبه ب نیاز ا شترینداشتم ب دوست

 زدم.  بمیبا حرص گازه آخرو به س 

 نزاکت، ناسپاس! یب  تیشونیخدا بزنه تو پ شاالیا

 نفلت کنه.   ارویگذاشتم اون  یم  ایزدمت  ی خودم م ایکاش  اصال

 اومد یز یچ هی یطرف که، صدا  هیو پرت کردم  بیس

 تعجب نگاش کردم... با

 کنترل شده به سمتم اومد یت یعصبان با

 آدم بندازش تو سطل.   نیهوا؟ ع یکن یرو پرت م  بتیکه آشغال س یضی_ مگه مر

 خنده!  ریزدم ز اریاخت بدون

 چه زود دعام گرفت.  ش،یشونی خورده بود تو پ  بمیس 

 نشست.  مکتین ی کرد اونور و رو  پرتش

 لبخند کمرنگ موند رو لبم. هیخندم فقط  از

 راستش انداخت  یپا یچپشو رو یپا

 نجا؟ یا یایم شهی_هم

 ده.  یچون بهم آرامش م نجا؛یا امیوقتا که ناراحتم م ی_بعض
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 !هیمزخرف  ی_جاد یلب پرس  ریبه سرتاسرش انداخت و ز ینگاه

 . یازش دار  یبد یچون خاطره  ه؛یع ی_طب

 !؟ی_تو ندار 

  نیحال سرم رو پا نیناخواسته سر بحث اون شب نحس رو باز کرده بودم، حرصم گرفت، با ا نکهیا از
 بد عادت دارم.   یانداختم و گفتم_من به اتفاقا

 شده بود و نگاه کنجکاوش روم بود.  ریدهنم و بستم، اما د عیگفتم؛ سر یچ دمیفهم  تا

 رفتم. ستانماری چمن بلند شدم و از کنارش گذشتم به سمت ب یاز رو کالفه

 اد؟ یاز دستم برم یاحساس کردم_کار  میشد و حضورش رو در چند قدم بلند

 شده. رید گهید من  ینگاهش کنم، گفتم_برا نکهیزدم و بدون ا ینی غمگ لبخنده

 بزنه و ازش دور شدم.   یندادم حرف اجازه

ش و بشکنم و  عاشقم بشه و بهم اعتماد کنه، تا بعدش قلب  نکهیتونست بهم بکنه جز ا یم  یکمک چه
 ولش کنم. 

در درونم زنده بود که عاشق، عاشق شدن و   شیچند سال پ یدختر  هیندارم، اما  یاز یبه عشق ن من
 بود.   یزندگ

 ... دهیبهشت زهرا خواب یاون دختر سال هاست که تو اما

از کنار هم رد  یعاد  یلیتو مشتش گذاشتم و خ میاز کنار هم رد شد یو تو مشتم گرفتم... وقت کاغذ
 .میشد

 طرف اتاقم راه افتادم، لباسام و عوض کردم و ولو شدم رو تخت.  به

 *** 

 ا؟ ی _تان
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 چونم  رهیو زدم ز دستم

 _هوم؟

 ! زهی... چ ی_تان

 حوصله گفتم:  یب

 _باشه. 

 شک نگام کرد و گفت:  با

 باشه؟ ی_چ

 بگه. یمارمار  ی_هرچ

 و گفت:  دیخند

 ؟ ی_ هر چ

 _آره!

 ...ی_درباره 

 لبخندم محو شد و از جام بلند شدم  ،یز یچ یآور  ادی با

 _االن وقت ندارم.

کدوم   نمیتا بب  م؛یزن  یاونجا مفصل حرف م مارستانیپشت ب یکنار رود خونه  ای ب گهیروز د چند
 منو افسرده کرده!؟ هیمارمار یوز یپف

 ! نمتیب یزد و گفت_باشه، م یلبخند

 _فعال

 اجداد عمته  می_مارمار
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 ی_قربون مارمار 

 _مرگ! 

 رفتم.  نیباز به سمت محل تمر شیکنارش رد شدم و با ن  از

 شدم.   یشده رفتم و سرگرم چشم چرون یکش  میمحوطه س پشت

 بسته شد. شمیجا ثابت موند و ن هینگاهم رو  ناگهان

رو به حالت دستمال سر رو موهاش که    یخاک یپارچه  هیبود؛  دهیسرباز ها رو پوش یعاد لباس 
چوبه دراز باال سره چهار تا از سرباز ها   هیسمت چپ صورتشو پوشونده بود، بسته بود و با  شی نصف
 رفتن  یبود که داشتن دراز و نشست م ستادهیا

 خورد که درمانش کنم... یبه چشم نم ینفله شده ا  ای یفرد زخم چیه

 راحت محو تماشاش شدم.   یکوندیو لبخند ژ  الی با خ پس

 راجعون!  هیانا هلل و انا ال  یه کپ کردم و آنگه برگشت سمتم ک هوی

 ؟کنه  یخودش چه فکر م  شی تو سرم، االن پ خاک

 بز زل زدم بهش.   نیساعته ع کی

 جلو!  ایکه ب کرد  یا اشاره

 کرد نی باال و پا دیبه خودم اشاره کردم که سرشو به عالمت تا  یسوال

 ناچار به سمتش رفتم. به

تا   یمشک نی با شلوارج یجلوشو تو هم گره کرده بودم به سبز لجن  یتنم بود که پره ها  یاسپرت راهنیپ
 .یلجن  یها یباالتر از مچم تا کرده بودم، با کتون 

 گفت خرت به چند؟ !   ینم  یخر  چیداشتم و خوش پوش بودم؛ اما متاسفانه ه ادیز لباس 

 ها! یمخصوصا نظام  ستن،یآدم ن ها  یخارج  نیا یداشتم، ول  ادی ها طرفدار ز تی مامور یتو قبال
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 کرد.  یم ییغلط ها هیآگاتا داشت  

 نه؟!  ای  رهیازش بگ یتونه اطالعات یم  نکهیا ای یو چ ی دونم با ک ینم البته

رفتن، نفس نفس   یبه نظر سرباز بودن و داشتن دراز و نشست م  ،یچهار تا پسر بودن با لباس نظام 
 تابلو بود که جد و آبادشون رو کرده تو حلقشون! خت،یر یزدن و عرق از سر و روشون م  یم

 تو!  ای_ب

 و چوب گرفته بودن... از در رد شدم و داخل شدم.  میاتاقک بود که دورش س  هی هیشب

 که حفاظ دورش بود، نشسته بود  یچوب  یرو

 _بله؟

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 باال.   ای_ب

 دستم و گرفت و آوردم باال، بعد هم دستم و ول کرد عیحرکت سر هیه کردم، تو و به نرد پشتم

 بهشون کرد و گفت:  یاشاره ا 

مونه چهارصد و شصت و   یو سه تا رفتن، م یهزار تا دراز و نشست برن، تا االن پونصدو س دی_با
 هفت تا که 

 درآوردن... یگشاد باز  ایهمشو برن، اگه نرفتن  دیبا

 م و پوزخند زدداد دست چوبشو

 نشه  قهیدق ستیاز ب  شتریب  مشونیتا نکهیواسه ا ری بگ نمیحسابشون و برس و ا نی _با هم

 رو به دستم داد و به سرباز ها گفت:  یسنج  زمان

 ن ی بر گهید یکنم هزارتا یمجبورتون م و بهم بگه  نیاری دبه درب ن،یر   یآدم م یبچه  نی_ع

 دراومد شونیکی یصدا
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 ادهی فرمانده ز ی_ول

 باال انداخت و گفت_ششصد تا!  ییابرو

 شه که...  ی_نم

 _هفصد تا! 

 .ومدیدرن  کشونیج گهید

 بود.  ریسخت گ یل یموارد خ نیطبق حدسم تو ا 

 رفت.   یرانداز یو به سمت محل آموزش ت  نیپا  دیحرکت پر هی یتو 

 کردم تا گلوم صاف شه یا یمصلحت ی سرفه

 ن ی_خب شروع کن

 شروع کردم به شمردن  دن،یکش یپوف

:۱...۲...۳...۴...۵ 

 و متعجب نگاهم کردن.  دنیگفتم که از جاشون پر یچنان آهان  هوی

 به پسره جلوم کردم یخندم و خوردم و اشاره ا 

 شه دوباره برو   یحساب نم هی_کامل برو، از سوم

 نگفت و دوباره رفت  یچیبرن چون ه یتابلو بود چقدر ازش حساب م کامال

 از جذبه منه!  رمی نخ هاها

 . نیرفتن و ولو شدن رو زم  قهیدق ستیب   یهفتصد تا رو تو هر

 ها خسته شدم نیاز ا شتریچوبه؛ من ب نیا به خودم دادم... آخ کمرم خشک شد باال   یو قوس کش

 دراومد و شروع کردن به فحش دادن و غر زدن  صداشون
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 رفتم  یغره ا چشم

 شعور!   یب  ،یادبا ی_ب

 . یرانداز ی گذاشتم و رفتم سمت سالن ت نیو زم چوب

 پخش چمن شده بود   یرابی س نیگوشه ع هیطرفش رفتم که  به

 خورد.  ینم یآلمان  یپرجذبه  یبه فرمانده ها شی چیه

 سن فرمانده شده؟  نیچطور با ا اصال

 دونم چند سالشه! ینم  یحت

 !دمی رس  ینم یو به جواب  دنیچرخ یذهنم م یدربارش تو یادیز سواالت

 بود.   یو متفاوت بیآدم عج واقعا

 تازه کردم و گفتم  ینفس

 _فرمانده همشو انجام دادن 

 چشاشو باز کنه جوابمو داد  نکهیا بدون

 _خوبه! 

 به بدنش داد  یحرفش کش و قوس نیدنبال ا بت

 گفتم:  دیهدف تو هم چرخوندم و با ترد یهام و ب  انگشت

 _خب، من برم! 

 رو نداد جوابم

 و روم رو ازش برگردوندم  دمیورچ لب

 ! یمصنوع آدم
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رو که بهم داده بود و بهش بدم که ناگهان نگاهم به سگه   یخواستم زمان سنج  یز یچ یادآور ی با
 .ستادمیا خی و س دمیکش ی بلند  غیجلوم افتاد، ج 

 .ستاد یو ا  دیجاش پر از

 کرد   یو گرفتم رو به سگه که متفکر نگام م انگشتم

 بود و تو کار مواد بود  یسیبا شم پل یاون سگ ها از

 .دم یترس  یازش م  واقعا

 اخم نگاهم کرد و گفت گفت:  با

 ست ین یز یجا که چ نیا ؟یشد وونهی_د

 به سگه کردم و گفت  یا اشاره

 اد؟ یگنده جلو چشمت نم  یالیگودز نی_ا

 هاش بدتر رفت تو هم.  اخم

 کنه!  یپارش م کهیسمتش که ترس برم داشت، االن ت دیبزنه که سگه دوئ یحرف  خواست

 جلو پاش دم تکون داد و زبونشو درآورد.  یع یکمال ضا در

 زد که کپ کردم...  یک ی هم لبخند کوچ انیرا

 خم شد رو زانوش و موهاشو نوازش کرد 

 ره چرخوند فرف نیهم صدا درآورد کرد و دمشو ع سگه

 دلم گفتم:   تو

 !کهی بکش مرت  خجالت

 ؟ ینثار من کن الیگودز نیلبخند و آرامش و نوازش رو جا ا نیا یتون  ینم  یعنی
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 ! الیبکش گودز  خجالت

 پدر...! یب اد،یواسه شوهرش عشوه م انگار

 : دیتونستم تمسخر درونش رو حس کنم پرس  یکه م  ینگاهم کرد و با لحن برگشت

 ال؟یدزگو یگفت سونی_به ج

 داشتم، گفتم یکه با آرامش به عقب قدم بر م یباال انداختم و در حال ییابرو

 کم داره.  فرمیونی هیفقط  نه،یب ی_اسمم که داره، محبتم که م

 ! یترس یو گفت_نگو از سگا م دیلحن بامزم خند از

 . ادیو گفتم_از سگا خوشم نم دمیبه موهام کش یدست

 ! یهست یب یکرد، گفت_دختر عج یپشتش رو نوازش م یبا دستش موها  کهیحال  در

 نزدم که خودش گفت  یحرف 

 برو.  یدار  مارستانیتو ب  ی_اگه کار 

 کردم و ازش دور شدم.  یتکون دادم و خداحافظ  یسر 

 کرد. دایپ یعاشق  یبرا دیام یشد، ذره ا یرفتارش نم  یتو

 خواستم.  یم شتریب یز یچ هیخواستم   یرفتار دوستانه نم من

 تا دور بشم... دمیدوئ دمیشا ایاز جانبش نشدم و رفتم  ی واکنش ایحرف  منتظر

 بود ختهیقلب مو به هم ر یو سنگ الی خ یب ستمیبود که س یکس اون

 نبودم   چوقتیه ؛ستم یدلبسته ن من

 اما به جاش از درون شکستم ختم؛یقطره اشک هم نر  هی یمامانم رفت، حت  یوقت

 شکنم! یارم مکنم د یحس م االنم
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 ... یتوجه  یاز ب 

 !یزنده ا یچ یبرا یندون   ،یش یکه هر صبح که از خواب پا م  نیا یعن ی جهنم

 مردن؟  ایپول؟ شکستن؟ کشتن؟  یبرا 

 خب من بدم.   آره

 کردم!   بد

 مونم!  یموندم و بد م بد

 مرد ها بد رفتار کردم یکه پدر و برادرم بد بودن، با همه   نیا بخاطر

 زدم...  یپوزخند

 ! ریگه تقد یبه قفس م   ست،یکه پرواز بلد ن  یا پرنده

 زدم   یپورخند

 رو لمس کردم یو دستم گرفتم و مارمار  میگوش

 ا؟ ی_الو مار

 شده؟  یچ ی_سالم تان 

 ؟ یفتی _ ش

 _نه!

 ست ین  یاتاقم، کس  ای_پس ب 

 _باشه گشاد! 

 کرد و تماس و قطع کرد  یدست شیکنم، پقطع   شهیمن مثل هم نکهیهم قبل از ا بعد

 شد.  انیسرم نما یبعد، قامتش باال نیم چند
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 تختم نشست.  یپله ها باال اومد و رو  از

 ؟ یداشت ی_ کار 

 .میحرف بزن  ی_تو قبال خواست

 !ادمهی_آره 

 دادم هیتکون دادم و به تاج تخت تک یسر 

 و زانو هاشو بغل کرد.  دیکش یآه  ایمار

 بودم گفت:  دهیکم ازش شن یل یکه خ یآروم یصدا با

 _کاش بتونم فرار کنم!

 از دروغ، از احساس! انت،ی از خ ،یاز زندگ ،ی... از جاسوسیاز همه چ 

 و گفت  نیانداخت پا  سرشو

ن  در عوض او یگذشتم، ول میعشق دروغش ساده از همه چ دیبه ام یکه تو هجده سالگ ی_از پسر 
 از من گذشت  یهم سادگ

 : دمیشک پرس با

 ؟ یاون و فراموش کن ی_تو هنوز نتونست

 که منو کشت...  یو فراموش کنم. اشتباه میاشتباه زندگ نی تونم بزرگتر ی_نه، نم

 که باعث شد خونوادم رو از دست بدم یاشتباه

پشتم بود و از  بودم که به ظاهر  یمن بدجور باختم؛ چون اون منو دوست نداشت، منم وابسته کس 
 همون پشت بهم خنجر زد.

 ه؟ی... من فرار نکردم و خونوادم فرار کردن؛ فرقش چ یزدم و گفتم_تو فرار کرد  یپوزخند

 !یقلبت رو به آدم اشتباه ند یر ی بگ ادی دیبا
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 . ستیافسار دل دست مغز ن یبدون  دیبا گهی_تو که د

 گذشتش بگه... ینبود که درد و دل کنه و از زخم ها یکس اسما

 ؟ یبگ یخوا  یم ی_چ

 وجودم رو فرا گرفت  یحرفم، منتظرانه نگاهم رو به سمت لب هاش سوق دادم، استرس نیدنبال ا به

 همون اندوه گفت  با

 ده.  یرو بگم که به کشتنم م یز یچ خوام  ی_م

 دور ملحفه مشت شد.  دستم

 کشنم! ی_اگه بفهمن م

 .دمیدست از نگاه کردن بهش کش قهیاز چند دق بعد

 ازم سر بزنه یشعورانه ا یخواستم واکنش ب  ینم

 ه؟ی_اون ک

 ؟ یشناس  ی_آندره رو که م

 دم یپرس یانداختم و به آروم  نی رو پا سرم

 _اون هم؟

من  یکس هم به اندازه  چیخوره و ه یمن ضربه نم   یکس به اندازه  چیگفت_ه یپوزخند تلخ با
 شه!  یعاشق نم 

 زدم و گفتم  یپوزخند

 ! ی_پس دوسش دار 

 نداره؟  دوست
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 یدور و برشن؛ اما من عاشقشم چون مردا یادیخوشگل، لوند ز یچون دخترا ست ی_اون عاشق من ن 
 . ستنیمثل اون دور و بر من ن یو مهربون و خوش قلب  یقو

  م،یدون یاحساس رو فقط من و تو م نیگفتم_ا تیجدکه بهم دست داده بود، دور شدم و با  یحس از
فهمن! پس دست بکش از   یبشه، بچه ها و به دنبالش سازمان م دیکنه و تشد دایاما اگه ادامه  پ

 ره ی که ممکنه جونت رو بگ یز یچ

 تونم! ی_نم

  ییچه بال انتیبه جرم خ یدون  ی م ی! اگه سازمان بفهمه عاشق دشمن شدی تو مامور  یبتون  دی_با
 ارن؟ یسرت م 

اگه آندره بفهمه  یدون یبه کنار، سازمان به کنار، شغلت به کنار؛ م تتیاون به کنار، مامور  اصال
 اد؟ یسرش م  یچ  یجاسوس

 به درک! اونم

   اره؟ی سرت م یچ  یدون یم

 !یش  یآلمانه؛ اعزام م هیتو پادگانه نظام  یجاسوس جرمت

س شده؟ سرکوبش کن تا شدت نگرفته، جاسو هیکه عاشق   ادیسره آندره م ییچه بال یدون یم
 . دینینب  بیکدومتون آس چیسرکوبش کن تا ه

  تیچقدر عاشقته؟ انقدر که کار یسازمان بده! فکر کرد لیفقط اطالعات رو ازش کش برو و تحو 
 نداشته باشه؟ 

 ! ایتونم رو ی_نم دیصداش اثر کرده بود، نال  یکه تو یدرد و غم  با

 _نه!

 _نه؟

 ماست...  ریشغل و تقد نیا ،یکن  ینم  یغلط نیتو همچ گفتم_نه...! قاطعانه
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 گرفت  یم شی حرفا آت نیچند قلبم از زدن ا هر

 ...نریرا انیرا

 ! ؟یمنو بشناس یخوا ینم  یکه حت یر یتو چقدر نفوذناپذ یعنی

 ...! یحرف هام و از نگاهم بخون یتون  یکه نم  یانقدر کر  ؛ی ن یمن و بب یخوا ینم

 داد.  یهم که تا االن متفکر به حرفامون گوش م سارا

 دستاشو تو هم گره زد و گفت  دیترد با

 نشو و واکنش نشون نده. یگم عصبان  یم یز ی چ هی ای_رو

 حوصله گفتم_چه مرگته؟ یب

 خوام ازدواج کنم ی_من م

 ؟ ی_چمیهمزمان و با تعجب گفت  هردومون

 ؟ یکار کن  یچ یخوا یتو شک بودن، آروم گفتم:_تو م هیاز چند ثان بعد

 بودم، گفت  دهیکه تا حاال ازش نشن ینگاهمون کرد و با لحن  یجد

 بخش آموزشه! یازدواج کنم، از افسر ها نریخوام با رابرت را ی_م

 کردم و گفتم:  اخم

 نبود  یخنده دار   ی_اصال شوخ 

 چشماش و تو حدقه چرخوند و گفت  مردمک

... فقط ازش  نهیبگم هم شی خواستم از چند ماه پ  یکه م یموضوع د؛نی ما بخند_منم نگفتم ش
منو  نجا یبعد تموم شدن کارش تو ا  م،یکن یهم ازدواج م نجایهم م،یمطمئن نبودم. ما همو دوس دار

 کنه  یبره با خونوادش آشنا م   یم نیبه برل 

 کنم!  یگفت_باور نم یبا ناباور  ایمار
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 اطالعات و کارت.  ین هم برااو چست،ی بگو که فقط باز ا

 اطالعاته!  یتونم وانمود کنم برا یعاشقشم؛ اما م ست،ی_نه ن

 گفتم:  یو عصب محکم

 !ی_تو غلط کرد

 گم! یم ایبه مار  یساعته که دارم چ کی یدیانگار نشن 

دم، بعد هم  یادامش م شهیهم  یکنم، اما برا یم یارتباط رو علن نیا یمنم با اسم جاسوس دم؛ی_شن
 فهمه.  ینم یکس ینطور یا میری جا م نیاز ا

 زدم و گفتم  یپوزخند یناباور  با

 ؟ یفکر کرد ی_تو چ

 اون هدف و دشمن ماست.  ،یجاسوس یبرا نجایا یآلمانه و تو اومد یایاون از ارتش 

که گزارش کارهات   میدار نجایکه نفهمه، هزار تا جاسوس ا هیسازمان بچه باز یبه جهنم، فکر کرد  اون
 رو بدن، اونم به درک... 

 یاصال عاشقشه که من م ایکه مثال زنش شده  یبفهمه دختر   یآلمان نریرابرت را  نیاگه هم یکرد فک
 اره؟ یسرت م  یی چه بال ست،یدونم ن

 نفهم!  نو،یبفهم ا 

 خوره!   یکه شروع نشده، شکست م هیاستراتژ هی یگ یکه تو م ینیا

 ام نگاه کرد و مظلومانه گفت با بغض تو چشم ه سارا

 هیبه اسمه  رم،یخوام با ازدواجم اطالعات بگ یم دیو بگ نیاریشما دو تا صداشو در ن   هی_فقط کاف
 بزرگ!  یفداکار 

کنم   ینم   انتی دم و به کشورم و سازمان خ یمن اطالعات و م م،یر یمدت بعدش از آلمان م هی  
 رانی گردم ا یبرنم  گهیمونم و د یدم، اما باهاش م یرو انجام م فمیوظا
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 ؟ یجاسوس دو طرفه باش یخوا ی_م

 ماموره عاشق باشم  هیخوام  ی_نه؛ م

 زدم   یپوزخند

 عاشق؟ امکان نداره انتکاری_خ

 گفتم  تیجام بلند شدم و با جد از

رو به خطر   مون یبق  تی نه بخاطر ممکنه ماه ،یبکن  یخطر  نیمحاله بزارم چن  ،ی کن  یکار و نم  نی_تو ا
 آلمان با  نکهینه بخاطر ا ،یسیپل نکه ینه بخاطر ا ،یبنداز 

احساس و   هیدم بخاطر  یاجازه نم نکهیبلکه بخاطر ا  ؛یجاسوس نکهینه بخاطر ا ست،ین  یکی رانیا
 ! یافکار احمقانه و بچگانه خودت و به کشتن بد 

  یتو نم فته،ی بچه ها به خطر م یو او لحظه نه فقط تو بلکه جون همه   یهست  یفهمه تو ک  یاون م 
 !ینه آلمان  یهست یران یتو ا ؛یکن  یو هر ساعت و هر سال نقش باز  قهیو هر دق هیهر ثان یتو یتون

و   یکرد  ینم  یآلمان زندگ ایفهمه اصال تو فرانکفورد  ی م  یجزئ قیتحق  هیبا   یستیمال پرورشگاه ن  
 وجود نداشته!   یتیهو نیاصال چن

گفت_بهم   ت ی شده بودن، نکرد و با مظلوم یصورتش جار  یکه رو ییپاک کردن اشک ها یبرا یتالش
 فرصت بده، خواهر... هی

  نجایا ،یببر  شی کارت رو پ تیکه با اشک و مظلوم ستین  ییجا  نجایسمتش گرفتم و گفتم_ا انگشتمو
 ! یکن یم  کاریچ  یهر نفس یگم تو تو یمن م

 و گفتم_تو؟  ای سمت مار روکردم

 نگاهم کرد...  یشوک دراومد و سوال  از

 به سارا کردم و گفتم یا اشاره

 کنم. فیبرگشتش رو رد ی_مواظب که نه، مراقبش باش تا من کارا
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 *** 

 ششیرم پ  ی_امشب م

 بشه امشب ینم چه شب _جو

 دراومد  غشیکه ج یکردم و پام و بردم باال زدم تو کمرش، طور  یدست شی بزنه که پ اومد

مو از حلقومت   هیپات روم بلند شه، د ایدست  گتی بار د هیاگه  ،یشکن ی_آخرش تو کمره منو م 
 ارم یدرم

 داکرد؟ یشه تو اتاقش پ یم  ی_به نظرت اطالعات به درد بخور 

 باال انداخت و گفت  ید یق یهاشو با ب  شونه

 تالشم و بکنم! دی_با

 یدل گنده ا یل ی_خ

 دم!  یرو هم از دست نم یز ی چ ستم،ینداره من که دختر ن ی_اشکال

 به تاسف تکون دادم یسر 

شدن باباش *"  خونوادش ولش کردن و   دیکسه ما بعد شه  یب رهی پن نیا ایسوخت گو یبراش م  دلم
 و جمع و جور کنه. شی کرده زندگ یسع شده و  سیخودش رفته پل

 داشته باشه.  یا جهینت یهمه از خود گذشتگ نیا دوارمیام

 نداشتم.  یا یکه گزارش درست و حساب من

 **** 

  هیهر هشت ساعت  یعاد طیو در شرا دیهروقت سردرداتون عود کرد بخور زهی _دارو هاتون رو م
 دم  یتون که اومد بهتون اطالع م ی ولوژ یجواب راد د،ینصفه از قرصتون رو بخور

 یبر  یتون  ی_ممنون پرستار؛ م
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 کنم؛ پس با اجازه !  ی_خواهش م

 رفتم.  یرفتم و به سمت در خروج  رونیاتاقش ب  از

 و انگشت هام و داخلش حرکت دادم.  دمیکش بمی به ج یافتادم... دست یز یچ ادی ناگهان

 از  ی... وقتدمیکش یحوصلگ  یاز سره ب  یآه

 باروز در اومدم، کارتم رو جا گذاشتم.سرگرد  اتاق

 چهارم  یهمه راهو برم طبقه  نیا دیبا

 شدم. ادهی چهارم پ یسمت آسانسور رفتم و تو طبقه  به

 نه؟! ایجا گذاشتم  یا گهید زی چ نمیتا بب دمیکش بمی به ج یدست 

 زدهمی س قسمت

 دادن.   یم یراهرو خلوت بود و فقط دو نفر نگهبان 

 شدم.  یازش رد م دیسمت اتاق فرمانده، سره راهم بود و با دیچرخ نگاهم

 اومده بودن. یبازرس یارتش هم برا یامروز رژه داشتن و چند تا از ژنرال ها  سربازها

  ری ل بود و همچنان تداباما دره اتاقا قف ،یداد واسه جاسوس یراهرو خلوت بود و جون م  نیهم یبرا
 بود.   دیشد تیامن

 االن برم زمان سنج و بهش بدم. نیبهتره هم  بم،یدره اتاقش باز بود، دستم و کردم تو ج  یال

 رژه! دنیهنوز نرفته د معلومه

 جان هارپر هم نبود.  یهر دفعه حت برخالف

 نداد!  یچند تا تقه به در زدم، جواب 

 داخل. آروم سرمو بردم  یلی و خ  دمیکش یپوف
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زد،   یبود و داشت باهاش حرف م  سادهیافتاد که جلوش وا یاز همه چشمم به قامت دختر  اول
 . دمید یرخ م میچهرشون رو به صورت ن

 مزاحمم!  ایمن برم، گو بهتره

 از اقوام و دوست هاش. ایمراسم رژه اومدن  یبود که برا ییاز کسا  یکی دختره  دیبا

 برگردم *"  خواستم

 و به در گرفتم و تعادلم رو حفظ کردم...  دستم

 قلبم مشت کردم و نگاه ازشون گرفتم. یو رو دستم

 دادم... هیتک  واریبه د 

اومدم  می... از پله ها مستقدمیدوئ زیتوجه به همه چ یسمت اتاق سرگرد باروز نرفتم، فقط ب  به
 . نیپا

 بدتر گلوم سوخت.   چیحالم بهتر نشد ه یدهنمو همراه بغضم قورت دادم، ول  آب

 کرد! انتی به خدا خ آدم

 نشد. یاما راض د،یبغض آفر د،یآفر  ییتنها د،یغم آفر خدا

 ... دیکش ینفس راحت د؛یتامل کرد... آنگاه عشق را آفر یکم

 را گرفته بود! انتقامش

 رودخونه نشستم.  کنار

بعدش   هیو نم اشکشون رو پاک کردم، چند ثان  دمیملتهبم کش یگونه ها یرو  دستم رو یپوزخند با
 شدن... س یدوباره خ

 پاک کردنشون نکردم.  یبرا یتالش

 من مهمه؟!  یچرا برا اصال
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 . یال یخ  یکه زدم به فاز ب  یمن

 ...!رمی که هر لحظه ممکنه بم یراحته در حال  المیخ

  یکه نم  یز ی از چ میعصبان یاما بدجور  ستم؛یناراحت و دلخور و دل شکسته هم ن ستم،ین یعصبان 
 کنم.  یرو با شکستن و خرد کردنش خال  تمیتا بتونم عصبان هیدونم چ

 ...!ناراحتم

 ؟ یاز چ  یول

 قوتمه؟ یکه نقطه  یا ییکه سالهاست باهاش خو گرفتم؟ از تنها یا یزندگ  از

 م بهش اعتراف کنم؟!تون یناراحت و دلخورم که نم یچ از

 دلم شکسته؟  یچ یبرا

 داغون و دل شکسته بودم...! شهیکه هم یحال  در

 کنم...؟! یم  هیکدومشون دارم گر ی دونم برا ینم ل،یهمه دل نیا نیواقع از ب  در

 که از رو لبم رفته؟  ی و لبخند ی خونواده و عشق و خوشبخت یبرا

 دخترک از ساحل (  ی) قصه 

 قصه بگم هیبار از احساسه دلم درده دالمو شب هی سمیخوام بنو یم

 زن هیخسته کننده راجبه عشق  کمی

 مرد  هیتو عشقش جونشو داد مثله  که

 خوام قصه بگم  یم

 مثله تو رو بخواد یکیکه  دادیکه جلو چشام جون م یکس از

 د یند یتو هبچ  هی به جزء هوس باز یول
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 عاشق بود اما

 تنه صدات  عاشقه

 د یاز تو تصورش پر اهاشیتمومه رو  یوقت دیتنفره شد  زیبه همه چ نسبت

 یکه تو بود  یکوه یوقت

 ی شد خاکستر

 د یرو برخالف تعصبش خر یخراب 

 زد  ی آسمون براش عربده م یتو رفت  یوقت

 کرد  یچشاشو مسخره م  دتشیدیم یک هر

 کرد  یکشتن احساسات شو مغلطه م  ییجورا هیدور و برش   یکردن به گرگا اعتماد

 نمونده براش یز یتو چ بعد

 کبوده رگاش  گهیتو د بعد

 وارهیبه د  رهیتو فقط خ  بعده

 واشیکه نبوده   ییپره دردا دلش

 زنه   یم غیت

 کش ی اتاقه کوچ تو

 دش یکوب  یرفتنت بدجور  ین یبب  ینبود

 دستاشه یبده نبودنت رو هیزخما هیجا

"* 

 ی رفت تو
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 دهی حاال بدون ام شی زندگ

 دهیاز همه بر گهیشده د  ریپ

 الکش مثله خودش کج و کولس  رنگه

 دهیتو م یتاوانه بچه باز  داره

 کشه یتو، حبس تو م یبه جا داره

 کشه  یاتاقکش عکس تو م یواراید یرو

 ی دیاز احساس ند یچی که ه ییتو یه

 بشه!؟ یقراره بعده تو چ یکرد فک

 ی وقت از کنارش نر   چیکه ه یقول داده بود یکه زد ییدلخوش بود به تو و حرفا چقدر

 ی باالسرش باش شهیهم یداده بود قول

 ی و از چشماش بگذر  یبر  نکهیا نه

 گفت عشقم حروم شد  یخودش م  شی که رفتش و نموند و پ یکس یقصه  نمیا

 ی ذار  یکجا م  غتو یباشه که ت حواست

 مرد و منم قصم تموم شد  دخترک

 کبوده رگاش  گهینمونده براش بعد تو د یز یتو چ بعده

 وارهیبه د  رهیبعده تو فقط خ  

 واشیکه نبوده   ییپره دردا دلش

 زنه   یم غیت

 کش ی اتاقه کوچ تو
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 دش یکوب  یرفتنت بدجور  ین یبب  ینبود

 ..*"دتیکه بوس یدستاشه سره کس یبده نبودنت رو یزخما هیجا

سرم رو بلند کنم اشک هام رو پاک کردم و   نکهیشدن، بدون ا یم  کیکه بهم نزد ییقدم ها یصدا با
 . دمیدماغم رو باال کش

 خورد که خم شد و دستش رو به سمتم دراز کرد...  یبلند ی هیبه سا چشمم

  یچشم هاش، دستم رو تو یآشنا   یعسل دنیبه چهرش انداختم تا بشناسمش، با د  یکوتاه نگاه
 م و بلندم کرد. دستش گذاشت

 دم یکردم، صدام از بغض نلرزه، پرس  یم یکه سع یحال  در

 ؟یمگه مراسم رژه ندار  ؟ یکن ی م کاریچ  نجای_ا

 دستم رو رها کنه، گفت  نکهیا بدون

 تو؟   یکار مهم تر داشتم؛ خوب هی_

 سراغ من؟ یشده اومد یزدم و جواب دادم _آره خوبم؛ چ ی درونم لبخنده کمرنگ تیواقع  برخالف

 کردم.   شیعسل یبه چشما یز ینگاهه ت و

 د یپرس یبه آروم اریکام

 ...! ی_چته؟ ناراحت

 ستمی_نه؛ ن

 زد و گفت   یتلخ لبخنده

 ! یگ ی_دروغ م 

 حوصله گفتم ی و ب  دمیکش یپوف

 ؟ ی_خب که چ
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 د یتوجه به حرفم، پرس بدون

 کنه؟ یناراحتت م ی_چ

 !یچ ی_ه

 _بازم دروغ!

 گفتم کالفه

 دستگاه دروغ سنج من؟! یشده که امروز شد ی_چ

 د یمشت شده پرس یرفت تو هم و با دست ها اخماش 

 کرده؟  تتیاذ ی_کس

 . امی _نه؛ من از پس خودم برم

 ا؟ ی_چه مرگته رو

 پنهان گفتم یحرص  با

 تو چه مرگته امشب؟ اری_کام

 کنه؟  یم  تتیاذ یکنه؟ کس یکه ناراحتت م یدار  ی_گفتم مشکل

 گفتم ریزدم و سر به ز  یتلخ لبخنده

 ؟ی بدون  یخوا ی_چرا م

 ه؟ ی_منظورت چ

 گفتم دشیپر از ترد یبه چشم ها رهی سرم و باال آوردم و خ یپوزخند با

 ؟ ینگرانم یکن یچرا وانمود م  ؟یمن یکاره  ی_منظورم کامال واضحه! تو چ

 رو خودم نداشتم... یلحظه کنترل  اون
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 کنم   یل خواستم سره همه خا  یرو م  انیاز را حرصم

 بودم، بدتر از خودم داد زد دهیکه کم ازش د یت یعصبان با

 نیا یچ ؟یپر  یچه مرگته که به همه م ؟یبه نفهم یزن  یخودتو م  ای یفهم  یواقعا نم  ه؟ی_وانمود چ
 همه عوضت کرده؟

 ؟ یو خودت و به خطر انداخت  یرو نکشت  یپادگان کوفت نیا یاون شب فرمانده   چرا

 یسوال تو یتونستم بهش برسم، کل ینم چوقتیکه ه یلبم نشست... بخاطر مرد یرو  یپوزخند
 تونستن به کشتنم بدن یکه م ییکرده بودم، سوال ها جادیذهن دوستا و همکارام ا

 _دلت پره که اونو نکشتم؟ 

  یشم؛ م تی اذ ای ناراحت  یخوا ی که نم یخودت بکشش؛ چرا از من   یتون یتو بکشش! اگه م  خب
 کشم؟ آدم ب یخوا

   ؟یکش ی_تو آدم نم 

  یکارشو تموم م یداد یاجازه م ؟یشد یمن به درک فرستاد؟ تو چرا قاط  یرو عمه   ارویاون  پس
 ؟ یو آدم کشت ی شد ری کرد، تو چرا درگ

 کردم  یزد که ازشون فرار م  یرو م   ییموندم، حرف ها اریکام یلب ها مات

 دونستم... یرو نم  جوابش

 دونستم و جرعت اعتراف نداشتم. یقسمت قلبم م  نی تر رهی هم در ت دیشا

 !شهیمن فرمانده رو نکشتم که باورم نم یناراحت تیبه تو نداره؛ نگو واسه مامور  یکه ربط یلی_به دل

 با شوک نگاهم کرد و لب زد  اریکام

 ؟ی_تو که عاشق دشمن نشد

 زد.  ادیآخرشو فر ی کهیت
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 گرفت.  یم شی و وجودش آت  دیترس  یاز به زبون آوردنش هم م یکه حت  یحال  در

 شده باشم، تو رو سننه؟   رمی_نه نشدم... گ

 ! ی_تو حق ندار 

 ؟ یسیطومار گزارش برام بنو هی ی بر  یخوا ی_چرا اونوقت چون جاسوسم؟ م

 !یزارم خودت و به کشتن بد یدم و نم  یگفت_من تو رو به کشتن نم تی عصبان با

 حرفا پر بود نیاز ا گوشم

 ؟ ی کن یرحم م  یزدم و گفتم_چرا؟ چون دوستم یشخندین

 _نه چون دوست دارم...!

 ! دمیچشم هاش د  یرو تو یمون یبعد از گفتنش پش  بالفاصله

 زمزمه کرد_لعنت به من! یآهستگ به

 گفتم  دینگاهش کردم، اما سکوت کرده بود، با ترد یناباور  با

 تو؟  یگفت  ی... چی_چ

  ینم  ؟یدونست  یتو نم  یعن یزد و ابروشو باال انداخت_  یاومد، پوزخند رون ی ب  یحالت کالفگ از
   ؟یدیفهم

 !یگوش کن ای ین یکه بب ،یبفهم ای ، یکه بدون یهم خودت نخواست دیشا

 گفتم یدهنم رو قورت دادم و با ناباور  آب

 ... یگ ی_دروغ م 

 لب هاش نقش بست و گفت  یگوشه  ی تلخ  پوزخند

 به تو دروغ نگفتم… چوقتی_من ه
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 ...ین یب  یکس رو جز خودت نم چیتو ه یعاشقت بودم، ول صادقانه

 رو قطع کردم و گفتم حرفش

 !یگ  یدروغ م یدار  …یستی_نه، ن

 شدن...  ریگونم سراز  یچشمم رو یکه تا اون لحظه مهار کرده بودم، از گوشه  ییها اشک

 ... ی دید یدوست م هیمن و مثل  شهی_ تو هم

بهت اعتماد کردم. به فکرت بودم و دوست داشتم،  نیهم یبرا ،یر یاجازه دادم دستم و بگ نیهم یبرا
 داشت.  یکه دوتا برادر عوض   یخواهر، خواهر  ایدوست، همکار  هیاما مثل 

 !یکن  یم یبگو که شوخ  

 کرد و گفت  یکی ستریه ی خنده

 باشم! تی خوام همکار و دوست و برادر قالب ی خوام... نم  ی_نم

 !یباش  میخوام همکار و دوست و خواهر قالب ینم 

 ... یفهم یتو نم  ،یخوام مال من باش  یم 

چقدر عذابه   ی بفهم یهم نخواست دی شا ای ،ی دیتو نفهم  یدوست داشتن ول  ایلیخ   ،یدینفهم چوقتیه
 ... یکه عاشقش یکس

  یحرفا  نیا یهمکارم  ،یداداشم ،یتر کرد و ادامه داد_بهت بگه نه تو دوسته من ضیعر پوزخندشو
 ؟ یگیبه من م هیغاز چ هیصدمن 

 ؟ یبدون یخوا ی_م

 و؟ ی_چّ  

 _احساسمو! 

 قلبم انداخت. یرو یق یبک گراند چشمام شد و خطه عم ری*" تصو
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 لب زدم  اریو باز و بسته کردم و بدون اخت چشمام

 _دوست ندارم. 

 ارم!من د ی_ول

 _چند تا؟ 

 هاش و جلو چشم هام گرفن و مشت بسته شو باز کرد  دست

 ی ر یرو بگ گهید یک یخوان، خوشبختت کنن و نزارن دست  یانگشتا که م نیا یهمه  ی_به اندازه 

 ...؟ اریحسم رو دستش چرخوندم و گفتم_کام یب نگاهه

 _جانم؟ 

 جفتمونه  ری گ بانی تا ابد گر شیتلخ دونستمیکه م یزدم... لبخند  یتلخ لبخنده

 یکس می... پس دستات و تقدیرو دار   یخوب هیزندگ اقتیتونن منو خوشبخت کنن، ل یدستا نم نی_ا
 . میجز همکار باش یز یچ میتون  یکن که قدرشو بدونه من و تو نم 

 حرف ها و حرکاتم نداشتم. یرو  یار یاخت

 . یشکنقلب من و ب ینطور ی ا یتون یدستش گرفت و فشار داد_تو نم  یو تو دستم

 چشم هام بود... یتو نشی دردناک و غمگ نگاه

 .دمیرس  یبه آرامش نم انیجز را ی کس یخواست، اما من با دست ها یم ا ینبود که رو یز یچ نیا

 رو در درونم کشتم.   ایو نجاتش دادم، رو دمیوقت که ماشه رو کش همون

رسوند االن براش مثل ناقوس مرگ بود، چون من عوض   یبه آرامش م ارویکام  شهیکه هم ییصدا
 شده بودم 

 دوسش نداشت  ا یتان 

 شد!  یرام م نی قرار بود قلبه سرکشم رام بشه توسط رامت اگه
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 شد!  ای پوزخنده رو جشیعشق نابود شد و نت نیکه سره ا ینیرامت

 بود. گهی د یک یعاشق  ای عاشقش کرد و تان  ینبود که بشه به راحت یکس  ایرو

 قدرتمند گرفت... یپنجه ها نیو ب  فمیظر یادست

 چرا عشقم برات کمه؟  اد؟یبدت م میاز چ ؟یخوا ی_چرا منو نم 

 نداشتم که بدم! یجواب

 دوسش داشتم؟! رانیا یبشم که عاشقم بود و تو یتونستم عاشق کس یچرانم

 _چون دوست ندارم. 

 قلبه ناآرومش گذاشت  یچپم و رو دسته

 زنه.  ی_واسه تو م

 واسه چشمات، حرفات، اخمات، عطر نفسات!  

 ...دمیقلبش کش  یو رو دمیکش یناخنا

 کردم. یدل خودم حس نم یتو یکردم؛ اما عشق   یعشقش و حس م 

 لبام نقش بست  یگوشه  یلبخند

 احساسات، بتونن به هم برسن…  نیدو نفر مثل من و تو، با ا ،ییجا  هی ،یزمان  هی دی_شا

 زدم و ادامه دادم  یچشمک

که  یستین  ییکه جفتشون جاسوس نباشن؛ من و فراموش کن، تو جزء کسا هیدر صورت نیما ا_ا
 ! ینیبب   بیخوام آس  یبخوام نابود کنم؛ پس ازم دور شو، چون نم 

 رفتم. مارستانیو برگردوندم و به طرف ساختمان ب روم

 نم یتلخم رو بب  یحرف ها  ریو به عقب برنگشتم تا تاث  ومدین دنبالم
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 *** 

 دم یبه شکمم کش  یدست تیرضا با

 شدم... من افسرده شم؟ عاشق شم؟ نیچه سنگ یآ

 حالم خوبه!  میلیخ

 رو هم ماچ کن! به من چه؟  یبهدار  ل،یفس ،یشکم گنده  ،ی... اصال برو آبدارچ یعوض کهی مرت

 چه غلطا!  دش،یغلط کرد بوس اصال

 : دیبا تعجب نگاهم کرد پرس   آگاتا

 ؟یفرار کرد ی_مگه از سومال

 _نه!

 صداش دراومد   ایمار

 _پس چه مرگته؟ 

 . یکن  یمثل لودر درو م یبشقابه که دار  سه

 باز گفتم:  شی ن با

 ! یچی _مگه از سره سفره باباته؟  جاسوئ

 حرص نگام کرد و گفت:  با

 _مرگ! من چاق و کوتام؟

 دمینداشتم کش شی به ر یدست متفکر

 . یکنم خپل هم هست ی_حاال که دقت م 

 دراومد و خصمانه نگام کرد.  یغذاخور  زی پشت م از
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 تونستم حدس بزنم. یم یرو به راحت  شیبعد حرکت

 زدنم بود. یبهش نگاه کردم که آماده  رهی آب دهنم و قورت دادم و خ 

 کجا فرار کنم؟  ی تن هیشکم  نیبا ا من

 لب گفت:  رهیز  یعصب

 داداش! ،یبگ  یچ یزنمت به جاسوئ یچنان م  امی_اشهدتو بخون! م

 سمتم... دیحرف، دوئ  نیاز گفتن ا بعد

توجه به جلوم برگشتم سمتش که  یاومدم و ب  نیاز پله ها پا رون،ی ب دمیدو یاز سالن غذاخور  عیسر
 با 

 زدم و گفتم یا یطان ی کردم، لبخنده ش یسمتم، تو همون حالت که فرار م دیدوئ  یم  حرص

 ... ی_بدو تا آب کن

 . سایکنم وا یشلوارتو دوتا م رمتی! بگایزد_تان یدبلن غی نداد کامل حرفمو بزنم و ج اجازه

که در شرف   یکه درست لحظه ا ی کیزد که هول شدم و با سر خوردم به  گهید غهیج  هی تهش
 شدن بودم، گرفتم و پرت شدم تو بغلش.  سیسرو

 اون شب جلو چشمم رنگ گرفت.  یبوسه  یچشماش، صحنه   دنیسرمو بلند کردم... با د 

بلند   واریآوردم و با گرفتن د رونی دستش ب  یو تو هم گره زدم و ازش جدا شدم. دستم رو از تو اخمام
 شدم.

 کردم.  سیو سرو اریچلغوز زدم دهن کام نیا سره

 شده باشه حرف زدم. زمی پنوتی که ه یرو اعصاب و حرفام نداشتم، مثل کس یشب کنترل  اون

 تونم جبرانشون کنم.  یکنم تا ابد نم یکه حس م   ییها حرف

 من اون حرف ها و زد. یسنگدل به جا  هی انگار
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 خورد شد. شتریب اعصابم

 انداخته گفتم: نیپا  ینگاهش کنم با سر  نکهیا بدون

 خوام که بهتون خوردم  ی_معذرت م 

 گفت:  شیشگیلحن خونسرد هم با

 عادت کردم! گهی_د

 اومد. ادمی  یز ی برم که چ خواستم

 و زمان سنج و روبروش گرفتم.  شیآب یکه وا ندم زل زدم تو چشما  یو طور  تی جد با

 گفتم یز ی آم هیلحن کنا با

 د…یاومدم بهتون بدم اما سرتون شلوغ بود، مزاحم نشدم. حاال بفرمائ  شبی_د

 نزد   یتعجب نگاهم کرد و حرف یکم  با

 کرد یم  لیو تحل هی تجز شبشیرو همراه کار د  داشت حرفم انگار

 و به سرعت ازش دور شدم.   نشیکوبوندم تو س  بای سنج رو تقر زمان

 رو جبران کنه...  یز یتونست چ یاز جانبش نم  یجواب  چیواقع ه در

 خواد باشه...!  یم یبا هر ک وونهیجاسوس د نیاون آزاده بدون توجه به ا چون

 که براش مهم بود، صدمه زد. یکه سهمش نبود به کس یز ی بخاطر چ وونه یجاسوس د نیا و

 نشستم. اطیح  یتو مکتین یرو

  نیا یکه پا تو یاز وقت  ینداشتم ول دنیعادت جو  چوقتی الک زدمو به سمت دهانم بردم*" ه یناخنا
 بود. ختهیبه هم ر میو روان  یروح ستمیگذاشته بودم، کل س تیمامور

 کرد  یواقعا خودمو هم متعجب م نیشده بود و ا ادیزبرخالف گذشته اشتهام   یحت
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 محکم کوبوندم تو سرم.  دونهی فکر  نیو همزمان با ا  اریرو کام  دیچرخ ذهنم

 ندارم…! دوست

 داناوان... ایبهت تان  لعنت

 ...!ستیسنگدل ن ،یشعور  ی هم انقدر که تو ب ایرو

 وار خودم و سرزنش کردم.  وونهیدلم د تو

 اسکل!  آخه

 کارو بکنه؟  نیبا خودت هم  یکی  ادیم خوشت

 !ششی غلط کرده با هفت جده پس و پ یکیجواب خودم رو دادم،  خودم

 کوبنده رو پاک کنم؟  یاون حرف ها یرو جمش کنم؟ چطور  هی قض نیا یچجور  حاال

 بود. زیبرام عز  یبی به طرز عج اریکام

 دوست خوب و قابل اعتماد بود. هیهمکار بلکه  کیفقط  نه

 کرد شاد باشم و بخندم!  یکرد و وادارم م  یکه کنارش بودم، از غم و اندوه دورم م ییکه وقت ها یکس

 غلط کرده که به من نظر داره.  فقط

 داناوان!  ایگه خرت به چند تان  ینم یچکیه یپادگان گوربه گور  نیا تو

هم خوب بود، در  یل یخ ار یمنو دوست داشته باشه. در واقع کام دیبا اریاونوقت از شانس بدم کام 
 باشه.  یآل هر دختر  دهیتونست ا یبود و م  ی واقع عال

 ...یدر کنارش بخند یتون  یکه م یکس

 کنار چشمم جون گرفت.  یآب  ی لهیدو تا ت ریتصو

  ایو ناراحت کنه   نیتونست من و بخندونه، غمگ یم یتالش  چیکه بدون ه دمی رو د یکس  یازوقت اما
 فکر کنم.  اری تونم به کام ینم گهیبندازه... د  هیبه گر یحت
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 باز زل زده بهم  شیخواهرانه و با ن یکه با لبخند ایاحساس سوزش تو بازوم، برگشتم سمت مار با

 باال بردم  دستامو

 !یبه حقه عل   یبترش رتتی آندره نگ ی_اله 

 نشست گفت:  یم  مکتیکه رو ن یحال  در

 ... یمهربون  ،یخوشگل نیکنم، از خداشم باشه دختر به ا یزنم چپ و راستت م ی_م

 تو حرفش  دمیپر

 ! یادب یب  ،یوونگی_د

 و گفت:  دیکش یپوف

 _چه مرگته؟ 

 _خوبم! 

 مردمک چشماشو تو حدقه چرخوند و گفت:  یحوصلگ یب  با

 !یها شد وونهید نیع  هی! وات ده فاز؟ دردت چمی_ به کل

 ! یچی و نگاهم رو به کفشام دوختم_ه دمیکش یآه

 که؟ ی اون مرت ای اری_بخاطر کام 

 بخورم؟   یحاال چه غلط  ؛ینگ ی_بگ

 زهر مار...!  ی_کوفت با چاشن

 گفت:  یمانند  غیبلند تر و ج یکرد و با صدا  یمکث کوتاه 

 ! نیاقتی ل ی_خاک تو سرش… جفتتون ب

 ار؟ یکام  ؟ی_ک
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 . هیریکب یا یکه عاشق تو ی_اونو هر ک 

 _خاک تو سره آندره، مگه چمه؟ 

 !شی ... اونم از نوع آمازون یوحش ،یا ی_ وحش

 که صفات خودتن  نایتاسف گفتم_ا با

 ی خوب نی_مال تو و عمتن، من به ا

 کنم؟  کاری من چ ینگفت ت، ی_خوب بخوره تو کل 

 انگشتش و تو هوا تکون داد و گفت  یالی خ یب  با

 تا آخر عمر بخوادت.   یکیکه  یندار  یخاص  زی ره؛ چ یم  ادشی_ولش کن بابا 

 سربازا و افسرا… نیب  یخوشگل هست، حت  یدختر خارج یهم کل نجایهم

 بوفالوه؟  یتو هی_پس آندره عاشق چ 

 سارا... یراست  ؛ین یبزار تا بب  نکی_خفه شو و برو ع 

 ؟ ی_سارا چ

 خواد از عشقش دست بکشه، اون ها هم و دوست دارن.  ی_گفت که نم

 اون دوتا گوسفنده! نیعشقه ب  ست؛ی که مهم ن  یز یگفتم_االن تنها چ  یالی خ یب  با

 _کوفت 

 _نوش جان 

 ! یهم عوض ،ی _هم عوض شد

 _چطور؟ مگه نبودم؟ 

 تفاوت گفت:  یرو گرد کرد و ب  چشماش
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 حد  نی_نه در ا

 _چته تو؟

 و متفکر شد میمال لحنش

 .میخوام همه مون خوشحال باش   یمن م  ا،یرو  ای ای ن_تا

 بزار با هم باشن! 

  ؟ید یم  یفاز منف یکه ه یدون یشانسش رو امتحان کنه، تو از کجا م  بزار

 داره! چوندنی ره تو دلش تا بفهمه خانم قصد پ ینم  یکس

 بهشون نرسه. یبرن تا دست کس   نجایکنه از ا یم شی شده راض  یمدت هم با هر ترفند هیاز  بعد

 گرده.  یبرنم رانیگه به ا یننه مرده ها کز کرده م نیروزه ع  چند

 به فکره دلش باش.  یول  یو مواظب ش یدونم چقدر دوسش دار  یم من

 فوقش.... میکمکش کن بزار

 تر گفت  یجد یزد و کم   یتلخ پوزخنده

 ! گهید  میریم یم ی_هممون م

 اندازم.  یتم_من سارا رو تو خطر نم گف تیرفت تو هم و با جد  اخمام

چون بحث من سره روح و قلبه نه  ست؛ین اهیاز من پاک تره، قلبش مثل مال من س یلیاون خ 
 جسم...

 که دوستشون داره. یاون هم از جانب کسان  نه؛ی بب  بیخوام آس ینم

 شه.  یآشکار م  زیمونه و همه چ یپشت ابر پنهون نم  یاد یزمان ز قتیاطالعات بده و چه نده، حق چه

 تونه ببخشتش!  یمرد عاشق نم اون
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 انداخت و گفت  شی نزد، ناگهان نگاهش به ساعت مچ  یانداخت و حرف  ن یو پا سرش

 نوبت توعه! ن، ی_فعال برو سالن تمر

 شد، ساعت نه!  ری بلند شدم_خاک تو سرم د دمویکش  یغیج

 *** 

 کردم، گفتم:  یگره رو محکم م کهیو سفت بستم و در حال  مچش

 . ادیبند ب شی زیخونر  سای_چند ساعت وا

 برگشتم ییآشنا یکنارش بلند شدم، اما با صدا از

 پشتم بود، افتاد. ن یکه با لباس تمر یا ینگام به جس و

 زدم و بهش سالم کردم.  یلبخند

 زد  یلبخنده قشنگ متقابال

 ا ی_سالم تان 

 ؟ ینی_سره تمر

 استراحت دارم  یوقت برا قهیده دق ی_آره ول 

 میداد هینرده تک  به

 شه؟یتموم م ی_دوران خدمتت ک

 گه ید می سال و ن کی_ حدود 

 ؟ یکن  کاریچ یخوا ی_بعد م

 گذاشته بود، گفت:  ریصداش تاث یکه تو یجان ی ذوق و ه با

 شمیپادگان مشغول م نی گردم هم یکنم و برم یارتش شرکت م ی_تو آزمون استخدام
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 ؟ یرو دوس دار   نجای_ا

 و هم افراد و فرمانده ها رو دوست دارم، فرمانده قول داده کمکم کنه... یینجای_آره هم تو ا

 گفتم  یهم دروغ م  یبه جس یحت من

 نر؟ یرا انی_فرمانده را

 براش احترام قائلم.  یلی_آره خ 

 خاروند و گفت:  سرشو

 کنه. یآدم و جذب م ه،یجور هی_ 

کردم، تا چپ به ناموس من   یباهاش آبگوشت درست م  اوردمی مسلما اگه دختر بود، چشاشو در م 
 نگاه نکنه! 

 هوا که خندش گرفت، مرگ!  دمیمتر پر شیاومد و به دنبالش ش یانداز  ری ت یصدا ناگهان

  یم ایدن سر به اون هی اد،یم یانداز  ری ت یاما باز هم هر وقت صدا ه،یراندازیتو سرم مثال سالن ت خاک
 گردم.  یزنم و برم

 داد. یکه به سربازا آموزش م  دیخوداگاه نگاهم به سمتش چرخ نا

 انداخت  یم  کهیداد و ت یفحش هم م گاها

 اونه؟ فهیداد، مگه وظ  یدونم چرا شخصا بهشون آموزش م  ینم

 در کل رو همه جا نظارت داشت.  

 فرستن.  یدونم پسرا چطور اطالعات م  ینم 

  ؟یر یگ یو گارد م یر  یاردک راه م ن یشد_چرا ع  نیاز سربازا زد که پخش زم یک ی  یبه پشت پا یلگد
 پاشو تنه لش!

 کرد  یخنده ا  یجس
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اگه   میزنم مشکل  ی. اگه بتونم بهت سر مدمتیده، خب خوشحال شدم د یخوب آموزش م  یل ی_خ
 اومد رو کمک من حساب کن  شی برات پ

 و گفتم دمیخند

 _باشه، فعال خدافظ.

 ازش دور شدم  عیسر و

 . سادیمبارزه وا یبرا  یبا هول بلند شد و دوباره با کمکش در حالت درست سربازه

 کردن، رفتم یتن به تن م یکه سرباز ها و افراد مبارزه  ییسمته جا به

 نشسته بودن و افراد دورشون حلقه بسته بودن و  یصندل  یتن به تن بود فرمانده و افسرها رو مبارزه

 و با مشت و لگد.   یکردن، اما دست خال  یتا مبارزه متا دو  دو

 که هم و نفله کنن؛ به صورت دوستانه! دینه اونقدر شد البته

 باز بود و در صحنه حاضر!  ششیخدا ن ی شهیهم که هم آندره

 باز گفت:  شیداشت؛ با ن  یچشم ازش برنم  کهی در حال  ایمار

 مرگت شه! شی پ ای تان یداره، اله یچه ابهت و جذبه ا نی_بب 

 به بازوش و با اعتراض گفتم:  زدم

 مرگش شو! شی پ لتی_چرا من؟ خوده گور

 رم   یم ایکه ناکام از دن ی_اون طور 

 _به درک!

 حرکت بلوزشو درآورد و رفت وسط.  هیبزنه که آندره با  یحرف  خواست

 از مال ما کمتره؟!  نایا یکنن چرا پشما یدگی رس نیمسئول
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 !یو غضالن  دیسف

 نگام کرد و گفت:  با حرص اسما

 ناموس!  یکن، نکبت ب  شی_درو

 خودت...  ی_ارزون 

 باز بود.  ششین شهی شد سمتش، برخالف هم دهیکش ختمیمعمول نگاه افسار گس طبق

 من! هیزدم، گل گل ی کمرنگ لبخنده

 لبخندم محو شد. ماگهان

 ام یتخته بشورمت که به چشمت نم  سره

 به جمع کرد  یباز نگاه   شیبا ن آندره

 به... رفتن هست؟  یآماده  ی_کس

 در سکوت فرو رفت  تی جمع

 چه طرز حرف زدنه؟  نیشعور... ا یب  ات،یادب ینزاکت، ب  یادب، ب  یلبش رو گاز گرفت و غر ز_ب ایمار

 و به سمت وسط رفت.  نیاز ستوان ها لباسشو پرت کرد زم  یکی

  دینور خورش   ریکه ز یشیم یو چشم ها نشویپر ی رهیت  یقهوه ا یو موها دیبود، پوست سف   یکلیه
 . دنیدرخش یم

 ومد یسال م یس ی. به نظر باالمیرو داشت ینبود و حکم تماشاچ ادیمون باهاشون ز  فاصله

 حد بود.  هیبه نظر زورشون در   ،یکش سیگ سو یکردن به گ شروع

 به آندره رفت  یچشم غره ا ایمار

 کردن  قیها شروع به داد و تشو سرباز
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 !فی نازک کردم و گفتم_چقدر ضع  یچشم پشت

 هنوز گرم نشده...  ه،یقو میلی_آقام خ 

 دادم. ی سه ساعت واسه عمم جزوه م شیچند روز پ  نینه انگار که هم  انگار

 آقام...! گهیبه من م برگشته

 بخارت!  یب یتو روح خودت و اون آقا یا

 چهاردهم  قسمت

 _اگه باخت؟  

 م ی_شرط ببند

 زدم و گفتم:  یمرموز  لبخند

 .یر یگ  یازش اطالعات م  یدم که دار  یم یبه صورت  ای دم  یشد، من گزارش تو رو نم روزی_اگه پ

 ! ی_عشق من

 .یگم، انجام بد یبهت م  یهفته هر کار  کیتا  دی_اما اگه بازنده شد تو با

 _اوم... باشه قبوله!

 آقاش و...  مین یتا بهتر بب میجلوتر رفت یکم

 افهیق دنیکرد، از د ینگاهش م  ضی افتاد که با غ زونیلبو لوچه آو یای لحظه چشمش به مار هی آندره
 کرد!  نشیپهن زم هیشیبنگ... چشم م  د،یشد عیبامزش خندش گرفت و بله ضا ی

  سیو سرو کنه، اما محو تماشا شد خودش سیشه طرف شو سرو ری جو گ نهیو بب  یمار  دیشا میگفت 
 کردن. 

  شی هم که اسمش از داد و هوارا معلوم شد، با ن مزیج  فشیهمون وسط ولو شد و حر یرابی س نیع
 تکون داد تی رو به جمع یباز دستاشو مشت کرد و با حالت خنده دار 
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 گفتم:  یانداختم و با شاد ای به مار ینگاه

 ! می داری_دماغ سوخته خر

 و به سمتش رفت.   دیپانسمان رو از دستم قاپ لیحرص وسا با

 زد  یحرف م   مزیگشاد با ج  شیچون با ن  ومد؛یبه نظر ناراحت نم آندره

 !شعوریب  زی کنه، خندم و خوردم ه یداره نگام م دمیبردم باال که د سرمو

 تازه فک کنم شونصد تا دوس دختر هم داشته باشه هیزمرغیچ نی مهمه که ماله ا اخالق

 زد:  یشخندیگاهم نناخودآ  ریضم

 شه  یبهت آب م نشیداره از عشقه آتش چارهیکن ب فیتو هم رد گهید  یتو رو خدا مالک ها 

 . نهیب  یخوام نم  یکه م یاصال من و به عنوان نیگفت ا ی درونم راست م یایرو

 بهش کردم که خندش گرفت   یظیاخم غل کدفهی 

 تو سرم! خاک

 رومو برگردوندم، تا بدتر گاف ندم.  

 دادم. لشیاخم تحو دمیکنم، بعد که د یبز نگاش م نیساعته دارم ع هی

 ! ایتخته بشورمت تان  سره

  ستین یگفت، الک  یبهش م ییزایچ هی میکرد و گه گاه یگوشه داشت زخماشو پانسمان م هی ایمار
 غالم حلقه به گوش من باشه.  دیهفته با کیکه تا 

 مورچه دلم براش سوخت.  هیمغز  یاندازه  یول

 آندره با لبخند زل زده بود بهش! ایمار یبرعکس حرص و اخم ها اما

 بود.   یدختره خوب ایمار ییخدا 
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 .د یخند یم شهیداشت، بامزه و شاد بود و هم ی قشنگ یآب یها چشم

تونست   ی ناراحت کنندش، م  یبد و گذشته    طیشرا نی بود که در ع  یو مهربون یدوست داشتن دختر
 بزنه که نشه به صداقتشون شک کرد.  ییلبخند ها

حساس   ادی داد شانس آورده بود آندره ز یم یتو حرف زدنم سوت چ،یبود... عشوه که ه  عیضا یکم
 نبود. 

 ثبات و مشنگ نبودم.  یانقدر ب  یتیمامور چیکه از اون بدتر تو ه منم

 نداشتم کال دود شده بود تیجد

 نشون نداد فقط پوزخند زد.  یبهش گذاشتم و رد شدم، واکنش یا یخرک احترام

 مرگ! یفکر کرده من ناراحته اون بوسم؟! ا نکنه

 چشمش فرار کنم،  یاز جلو نکهینشسته بود، قبل از ا یچوب ینرده  یکه رو دمی راه آراد رو د ی ونهیم

 ! یماه گزارش نداد نی_ا

 نگفتم. یز ی دادم و چ هیتک وار یبه د نهیبه س دست

 خودش دوباره گفت:  د،یرو که د سکوتم

 شد؟  یچ یکه در کرد  یی_قمپز ها

 گفتم:   یلب  ری هم فشار دادم و ز یو با حرص رو  لبام

 کنم. ی_دارم روشون کار م

 . یکن دایراه پ  شی خصوص میربه داخل اتاق و ح یبکن که بتون یعاشقت شه، فقط کار  ستی_قرار ن 

 گفتم:  تی حرص و عصبان با

 بشم!  زونشی تونم که آو یکنم؟ نم کارشی _خب چ

 .یهم بش زونش یآو دیالزم باشه با تتیمامور ی_اگه برا
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 مهلتم از کنارم رد شد.  یادآور یاز  بعد

 .ارم ی ب ادیرو به  نایستیاستاد کر یکردم آموزش ها یتا آروم بشم و سع  دمیکش یق یعم  نفس

واکنش مناسب رو    ،یطی تونست متناسب با هر شرا یآماده بود و م یهر اتفاق  یبود که برا یکس اون
 نشون بده.

 . ارمیب  رونی صورتش رو از فکرم ب  ری کردم تصو یسع

به عشوه و  یکه با احساساتش جلو بره و توجه ستین  یبشم، اون کس  الشی خ  یبهتره ب  دیشا اصال
 قشنگ نشون بده. یدروغ ها

سازگار   نجا یمن که با فرهنگ و جو ا یبا حرف ها و حرکات ناخواسته  اون از همون برخورد اول اما
 نکرده بود.  یا  ی، برخورد جدنبودن 

هم اصال   تشیکرد و شخص شی ن یب  شیشد پ یکه اصال نم یبود؛ طور   یبیآدم عج  ،یب ی طرز عج به
 کردم.   ینبود که فکر م  یز یچ

داد   یم تی اهم  نجایخورد، به افراد و پرسنل ا  یم الشی خ  یب ی هیکه روح  یز ی از اون چ شتر یب  یلیخ
 کرد.  یم  تی و احساس مسئول

دورشم بهم   یو درو از فرهنگش و دخترها بیغر بیدختر کامال عج  هی نکهیزدم بخاطر ا  یم حدس
 نبود که بتونه انکارش کنه یز ی چ نیتوجه داره و ا

 *** 

 کردم...  کی رو به دهنش نزد قهوه

 کنارم نشست و بدون نگاه کردن بهم گفت  یصندل   یرو ندایل

 ... دیپرس ییزهایچ هی با استاد دورو حرف زدم، ازم  شی _چند روز پ

 : دم یباال انداختم و کنجکاوانه پرس ییابرو

 _در چه مورد؟ 
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 گفت:  یبا خونسرد  انداخت، یپا م  یکه پا رو یحال  در

 عملکردت…!  ی_درباره 

 ؟ یگفت ی_و تو چ

 _دروغ نگفتم 

 زدم   یپوزخند

 ه؟ یچ قتی_حق

 !ینکرد یکه تو هنوز کار  نهیا قتی_حق

 باعث داغ شدنم، شد... وان،یل یبدنه   یدستم رو فشار

 حال با همون لحن خونسرد گفتم:  نیا با

 ؟یچ گهی_د

 کرد و گفت:   یکمرنگ اخم

 ... یفتی دردسر ب یخوام تو  ی_من نم

 زدم و گفتم:  ییبا معنا  لبخند

 _پس بزار کارم رو بکنم.

 ... ریفاصله بگ نری_از فرمانده را

 شهیهم یزد، لحن و نگاهش به خونسرد ی دو دو م شیبهش نگاه کردم... مردمک چشم ها متعجب
 نبود. 

 اخم گفتم:  با

 ه؟ ی_منظورت چ
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 گفت:  د،یلرز یکه آشکارا ک  ییصدا با

 کنه!  ییرو شناسا تتیکه با ناز و عشوه رام بشه...! ممکنه هو ستین ی_چون خطرناکه؛ اون کس

 دلم گفتم: یزدم و تو یمحو پوزخند

 ...؟!یمگه چند بار امتحانش کرد 

 گفتم:  یحال با لبخند مرموز  نیا با

 کنم...  یرامش م ی از ناز کردن و عشوه گر  شتریب یز ی _من با چ

 گفت:  یش رو باز کرد و به آروم مشت شد  یها دست

فرصت با استاد دورو   نی در ضمن در اول ؛یرو  قبول کن  تشیمسئول  دیاومد، با شی پ ی_پس اگه مشکل 
 . ریتماس بگ

 _چطور باهاش ارتباط برقرار کنم؟ 

 گم.  ی_زمانش که مشخص شد، بهت م

 و به فکر فرو رفتم... دمیسرد شدم رو سر کش ی قهوه

 رو بده.  رانیبازگشتش به ا بیخواستم ترت  یگفتم و ازش م یدرباره سارا بهش م دیبا

 گرفتم و بهشون دوختم.  میحال وانیچشم از ل سا،ی باز شدن در و وارد شدن اسما و آتر با

 تخت نشست و گفت:  یرو  سایآتر

  یآمادگ یبرا  یجور مانور جنگ هیفکر کنم   جنگل، یتو رنی م یاتیعمل یاردو ی_امروز نصف پادگان برا 
 دارن.

 تکون داد و گفت:  دیتا ی به نشونه  یسر  اسما

 بدن.  یخوان مانور جنگ ی و مواد منفجره م ی_با اسلحه و مهمات جنگ

 گفت  ییرسا یدستش بود نگاه کرد و با صدا یکه تو یبه برگه ا  سایآتر
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که همراه  نیهست ییآنجل شما جزء کسا  کای و ورون دریاسنا ندایل وانس،یا ایداناوان، مار ای _تان
  یمجروح و زخم یو مانور کس  اتیعمل  نیچون ممکنه ح  د،یر  یمانور م یسربازها و افسر ها برا 

 بشه...

 د یو آماده ش دیبر مخصوصه  نیماش یتو لیوسا

 باز دستاشو به هم زد و ذوق زده گفت  شیبا ن  اسما

 بشم یامنظ نیدوست داشتم سوار ماش شهی_من هم

 آماده شم ازمون دور شد  رمیاخم کرد و با گفتن م ندایل

 دم ینگاه کردم و رو به اسما پرس  د،یکه به هم کوب ی رفتنش و در   ریمس به

 _چه مرگشه؟ 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 کنه! یم یکف و توف قاط  شهیم  یز یروزا اعصاب نداره، تا چ نی_ا

 تکون داد یبعدهم متفکر سر  و

 ما عاشق شده. ی_فک کنم خوشگله 

 پسه کلش  زدم

 عاشق نشه  یبخوره ول  یبا آفتابه پپس تی آدم تو مامور  ؟یگ  ی_چرا چرت م

 هم بهش کردم که در جوابم چشم غره رفت  یمعنا دار  نگاهه

  خطه چشم نازک هی ختمیکج ر شمیزدم، بق   ییقای سرم بستم و جلوشو چند تا بافت آفر یباال موهامو
 رو با الک ناخنام ست کردم...   میو رژه لب کالباس  دمیکش میسرمه ا یلنز گذاشته  یچشم ها یباال

و   یبا شلوار نود سانت دمیخورد پوش یداشت و از جلو گره م  بیمدل اسپرت که ج میکالباس راهنیپ هی
 کردم.   لیآگاتا تکم ی کالباس یها یرو با کش رفتن کتون پمیت
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 گفت:  یطون ی زد و با لحن ش  یچشمک ایمار

 نفس کش؟  یزد  پیت ی_چه کرده عنتر خانوم، واسه ک

 نازک کردم و با لحن خودش گفتم:  یچشم پشت

 رو جلب کنم! که یتوانم توجه اون مرت   یکه نم یخفاش  نیآست راهنیو پ ژامهی_با پ 

 بباف.  یماه غی موهامو ت  ای! بوونهی_د

 بعد هم جلوم نشست و گفت:  و

 !یشعور یب یل ی_ خ

 یکش  یننه بزرگا واسه من و سارا خط و نشون م ن یاونوقت ع ؛یا کهی مرت نیخودت در به در ا 

 کردم و گفتم:  اخم

  رمی رو جلب کنم و اطالعات ازش بگ  کهیمرت  نی... من اگه نتونم توجه ایدون یو م شی_خودت که قض 
 .ارنیکه سازمان و شخص آراد دخلم رو م

 گفت:  یبا لحن کشدار  

 !یگ  ی_باشه، تو راست م 

 و گفتم:   دمیکش شیپرکالغ یبه موها یدست

 میبزنم ست ش  ییقا یقشنگ تره، بزار جلوشو برات بافت آفر شیبهتره باز بزار  ی_مارمار 

 ذوق سرشو تکون داد با

 میشدن برداشته باش یجار   یبرا ی_آره بلکه قدم

 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی_چ
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 ؟! داداشن انیآندره و را  یدونست ی_مگه نم

 رو گفت؟   نی_خود آندره ا

 بهش کرد. یکی کوچ یاشاره  هی ی زنه، ول   یدرباره ب خونوادش حرف نم ادی_ز

 ن یگفت برادره ناتن  

 باباشون چند تا زن گرفته؟ یعنی_ 

 دوسال از آندره بزرگتره  انیبازنشسته و پرنفوذه آلمانه و را یدونم از ژنرال ها یدونم، فقط م ی_نم

 : دم یپرس یکنجکاو با

 _چند سالشه؟

 نه ساله باشه!  ای و هشت  ستیب  دیهم با انی، راو هفت سالشه  ستی_آندره ب 

 تعجب گفتم:  با

 جوونه!    یلیخ

 سن فرمانده پادگان شده؟  نیتو ا چطور

کرد که قبال  نیبه ا میاشاره ا هیداره،  یز یت  یسیباهوشه و شم پل  ینظام یها نه یزم  ی_آندره گفت تو
 بوده  یدِانی همون ب ایآژانس اطالعات فدرال  یتو

 است(  کشور آلمان یمرز  اطالعات برون  سی سرو BND  ی) به آلمان

 ادامه داد  د،یرو که د  میکنجکاو

آندره هم  نجا؛یفرستادنش ا هیتنب یبوده، قانون رو نقض کرده و برا یکه آندره نگفت چ  یکار  ی_برا
 دم اومده دنبالش.  نیگرفته و ع یانتقال

 ؟یچ گهی_د

 زن؟ یبگم پشمات بر یز یچ هی_
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 لب گفتم ری بافت رو بعد بستن رها کردم و ز  نیآخر

 _بنال! 

 _رابرت هم داداشونه.

 شده بودن، گفتم زی که از سره تعجب ر ییچشم ها با

 _کدوم رابرت؟ 

 خنده گفت:  با

 گم. ی_شوهر خواهرتو م 

زدن تو کار    یچه خبرشونه خونوادگ ؟یاز تعجب و ابهام پنهان شد_مطمئن یهاله ا  ری در ز متیعصبان 
 ارتش...؟!

 ش؟ یدیآندره، تا حاال د یو تن  انیرا  یدونم... البته برادر ناتن ی_نم

 _نه؛ اومده درمانگاه؟ 

 جذاب بود. دمش،یاز دور د یرانداز ی بار که رفتم سالن آموزش ت هی_من 

 !ستیننش؛ ماله سارا ن یلب زمزمه کردم_ارزون  ری حرص ز با

 تموم کردم و با گرفتن کولم به سمت در رفتم. بافتشو

 بار صدام زد  شماتت

 ...ای _تان

 رو دستش  ختم یرو ر یبده، آب پاک لمیرو تحو یشگیمزخرفات هم نکهیاز ا قبل

 ...یامکان نداره! راست یز یچ  نی_اصرار نکن؛ چن

 _هوم؟
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درباره   گهیکه د نهیخوام ا  یکه ازت م یز ی هم تنها چ میکه بعد از باخت آندره گذاشت  یاون قرار  ی_برا
 !نینشنوم؛ هم یز ی تو سارا چ ی خزعبالت عاشقانه  ی

 به سمتم برداشت و گفت:  یجلسه بلند شد و قدم از

 ... یر یشانس رو ازمون بگ نیکه ا یرحم باش  یانقدر ب  یتون ی_نم

 لب گفتم ری زدم و ز یلبخند

 !ی رحم باش یب ،یکه دوستشون دار  ییدر برابر کسا دیوقتا با ی_گاه

 زدم. رونی بزنه و از خوابگاه ب یتا حرف ستادمینا

 زدم یصدا دار   یپوزخند

 ...؟!ینظام هی جاسوس با  هی ازدواج

 کرد، اما ازدواج و نه.   یشه مخف یعشق و م  م؛ینداشت گهیرو د نیا

 و به اطرافم نگاه کردم.   مستادیمحوطه ا یتو

مجهز هم اسلحه ها و مهمات   هی بزرگه نظام  نیماش هی  یاتوبوس مال سربازها و افسرها بود و تو هی
 هم دم در پارک شده بودن و رانندشون سرباز ها بودن. پیبود، چند تا ج

 انداختم... ییاسما نگاه گذرا  پیت به

خوشگل بود    یو ساعته چرم زرشک   یمشک راهنی پ ،ی چرم زرشک یبا کفشا ینود سانت یشلوار راسته  
 سارا لوند و زنانه نبود، رابرت اگه عاشقش هم شده بود حق داشت! یپوش؛ اما به اندازه   کیو ش

و به سمت مکانه نا   میسمت چپ نشست پیج یتو گهیپرستار د هیو  یو جن ندایو اسما و ل  من
 .میراه افتاد یمعلوم

 . میو کردم تو گوش سرم

 سرباز ها ممنوع نبود.   ریواسه پرسنل غ  یا خوب بود که داشتن گوشواقع 
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 رو وصل کردم... کلشم

 کنم!  یسکته م وزای پف  نیآخرش بخاطر ا 

 شن   یاز روش رد م یلی کنن و با تر ی دهنتو آسفالت م  ،یکن یولشون م قهیدق دو

 روپوشم فرو کردم   بیرو تو ج یو بستم و گوش میتوقف کرد؛ منم باز نیماش  هوی

 . دیش ادهیبود رو کرد سمتمون _پ نیکه با ما تو ماش یسرباز 

 و سرباز بود  نی اطرافمون پر از ماش م،یشد ادهیپ عانهیمط بالفاصله

 : د یبا تعجب پرس ندایل

 م؟یدی_به محل مانور رس

 .میتا قله بر  ادهیپ دیبرن، ما هم با یرو با بالگرد م   لی_نه؛ مهمات و وسا

 ا یحالت غش افتادم رو مار به

 کنه!  یم یشوخ کهی مرت نی_بگو که ا

 لب گفت  ری جمع کرد و ز پسی بلند شو با کل  یبا حرص موها  یجن

 ...!رمیم یمن که م م؟ی_مگه ما کوهنورد

 تا بالگرد به آسمون پرواز کردن و پشت سرش هم همه راه افتادن سمت کوه.  چهار

 ... نیحرص همونجا نشستم رو زم با

چپه  بهیج ی رو تو میبود که گم نش نیا یداد و برا یدستش و که محل مانور و نشون م ینقشه  ایمار
 کولش گذاشت. 

 بهش دست داده بود، گفت:  یکوهنورد نیکه از تصور ا یا یحال یب  با

 .میرس  یوضع راه رفتن تو فردا هم به قله نم نیبا ا م؛ی_پاشو بر



 ق تکار عاشخیان

350 
 

 گفتم:  تی همون حالت کولم و بغل کردم و با مظلوم تو

 توانم برم، چه برسه به کوه؟! یچهار تا سنگ هم نم ی_من باال

 با تعجب گفت  ندایل

پس   یتنها بمون یتون  یهم نم نجایپادگان، ا یبرگرد یتون  یاالن که نم ؟یکن کار یچ یخوا  ی_پس م
 ...ای ب ا یبا مار ،یای ب دیبا

 کرد و گفت:  یاخم اسما

 رم باال ی _من خودمم به زور م

 با لبخند گفت   یجن

 تونم. ینم ییچون تنها رم،ی گ یاز سربازا کمک م یک ی_من از 

 زد و گفت:  یکوندی لبخند ژ ایمار

 رم...    ی_من با آندره م

 اضافه کرد  ز یآم تمسخر

 .میکن ی کوه عقد نم ی_البته با اجازه شما! نترس باال

 وندم و گفتم: تفاوت روم و برگرد یب

 ار یب  ایبچه هاتم همونجا به دن یخوا ینداره؛ م یبکن به من ربط یخوا  یم ی_هر غلط 

 ی ا گهیرفت و راه افتاد سمت د یغره ا چشم

 غربت!  گنیم نیا به

 ! م؟ی چطور قراره قله رو فتح کن ،یکنن که ما چند تا پرستار دست و پا چلفت یپدر ها فکر نم  یب 

از  شه ینداشتم، اما هم یمشکل واریباال رفتن از در و د یسرم و رو کولم گذاشتم، تو یدینا ام با
 متنفر بودم... یکوهنورد
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 !تی مامور نیبه ا لعنت

 ؟ ی_لعنت به چ

 هول سرم و باال آوردم با

 !ی_لعنت به کوه و کوهنورد

 زد و گفت   یپوزخند

 ! یخسته شد یحق دار  ،یر   یاستقامت م یپونصد تا دراز نشست و شنا و دو یکه روز  ستی_ن

 کردم و گفتم:  اخم

 رفتم ارتش!  یم یدانشکده پزشک  یها رو بکنم به جا نکاریخواستم ا ی_اگه م

 ابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی

 ؟ یآپولو هوا کن یخوا ی_مگه م

 تو هم قالب کردم و گفتم  دستامو

 . نمیش  یم نجایمن از آپولو هوا کردن هم سخت تره، هم ی_برا

 حوصله گفت  یبه سمتم دراز کرد و ب  شودست

 _بلند شو...! 

 : دم یدست دراز شدش نگاه کردم و با متعجب پرس به

 _چرا؟ 

 نگاهم کرد گفت:  کالفه

 !میممکنه چند شب بمون ؟ینی بش نجایشه ا ی_به عقله خودت م

 گه ها...  یم راست
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 برگردم؟  ایبمونم  نجایشه تنها ا یاصال مگه م 

 دستشو گرفتم و بلندم کرد.  دیترد با

 تکوندم و کولم و به شونم انداختم   لباسمو

 ؟ یچی مارپ ای_کوهش صافه 

 ست؟ی_کجه، پسندت ن 

 ... دمیکش یپوف

  ه؟یک گهید نیا

 اندازه! ی همه حال دستم م در

 رفت و کوله هم نداشت.  یالبته اون جلوتر م  م،یافتاد راه

 به کوه انداختم. یا یسرسر  نگاه

 !انیآبا و اجدام به اهتراز درم  میبه نظر تا برس 

 ی_وسط راه منو ول نکن 

 سادم یترمز وا مین  هیمتوقف شد و برگشت سمتم که با  کدفعهی

 گفت:  تی جد با

 پانزدهم  قسمت

 تا آخرش باهاتم. یاگه بخوا یعنیگم باهاتم،   یم ی_وقت

  یگفت که ذوق مرگ م یجذبه م نیبا هم  گهید تیموقع هی یرو تو نیو سنگ  بایز یجمله  نیا اگه
 شدم.

 . دیجوابم نموند، دستم و گرفت و دنبال خودش کش منتظر
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 کرد. یها ردم م یور اون ور و از ناهموار  نیا دمیکش یم ی نیزم  بیس  یگون نیع

 گفتم:  غیج  با

 ؟یدیترمز بر یطور   نی_مگه دنبالتن که ا

 گفت:  بالفاصله

 ؟یبهت بستن که انقدر کند یز یچ یا ی_مگه گار 

 به کولم کردم و گفتم یا اشاره

 !نهیسنگ  میلی_بله که بستن، خ 

چپ  نثارم کرد و گفت  ی چپ ّ 

 . میگرفت یواسش م یز ی چ یمائیهواپ یون یکام  هی یدار  یبار  نی چن یگفت ی_زود تر م

 نشه... دهیانداختم تا لبخندم د نیو گاز گرفتم و سرم رو پا  لبم

 قدم هاش رو آهسته تر کرد.زور من، سرعت  با

 گفت:  یدستم و گرفت و دستور  م،یدیرس  یسرباالئ  هیتا به  م،یزد یعاشق قدم م یکفتر ها نیع

 _هر جا من پامو گذاشتم تو هم بذار!

 _باشه 

 یخفه ا  غی و ناخواسته ج دمیکه ناگهان پام سر برد، سفت دستشو چسب  می قدم برنداشته بود سه
 .دمیکش

 بازوش توجهش بهم جلب شد یفشار دستم رو از

 ...! یفتیدم ب  یراحت باشه، چون من اجازه نم   التیخ ی_چته دختر؟ من مراقبتم... دستمو که گرفت

 بازوش رو کمتر کردم.  یلبم نقش بست و فشار دستم رو یرو  یلبخنده کمرنگ دنیترس نیع در
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 کردن... یتپش قلبم و آروم تر م   یبی داد و حرف هاش به طرز عج یبهم آرامش م   وجودش

 رفتم باال  یم شیقو یبه دستا هی ذاشتم، با تک یذاشت منم م یجا پاشو م  هر

 جمله (   یسکوت به احترام بار علم هی) سه ثان

 و فوت کردم  نفسم

 ستن؟ی ن هیچرا بق ،یر  ی_خسته شدم... چقدر تند م

 م یبر اومد ونیم  ریمس هی_چون ما از 

 _چرا؟ 

 _به خاطر وجود مبارک شما! 

 نشستم. دمیکه د  یسنگ نی اول یگذاشتم و رو نیو رو زم کولم

 به اطرافمون انداخت.  یتازه کرد و نگاه   ینفس

 و به کنار دستم اشاره کردم  دمی خودم و کنار کش یکم

 استراحت کن. نجایا ای_ب

 _راحتم 

 گفتم:   میشگیاز احترام هم یو عار  الی خ  یلحن ب با

 ؟ یکن  یناز م  ن،یبش  ری_بگ

 لحنم ناراحت نشد و گفت:  از

 نه و تو؟! چکسی_واسه ه

 بعد اومد کنارم  و

 _پاشو! 
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 تعجب بلند شدم و اون نشست.  با

 نامرد!  یا نه؟یخواد تنها بش  یشعور م یب

  دنیبدم پر کش یدور کمرم، تموم حس ها دیچ یکردم که ناگهان دستش پ یبا عکس خلوت م داشتم
تعادلم و از دست دادم و   دم،یمهمون وجودم شد، ناگهان کش میدیکه با هم رقص یبار  نیو آرامش اول 
 افتادم روش...

 پاش نشسته بودم معذب بودم... یکه رو یحالت  از

ژست   نی و ا صحنه نیداده بود، ا هیبهش نگاه کردم که خونسردانه سرش و به درخت تک  یچشم ریز
 بودم؛ انگار ته آرامشش بود!  دهیازش د ادی رو ز

 که دختره رو ماچ کرد. هیهمون خر  نیا ست،یکه صحنه ن نیا گهید بله

 دستاش و دور کمرم حلقه کرد  هوی

 به دستاش نگاه کردم که سفت من و در بر گرفته بودن. متعجب

کنم که   زونیآو   شیحصار دست ها  و خودم و از  رمیبگ دهیکردم حس قشنگش رو ناد یم یسع داشتم
 گفت: 

 ؟ ی نیبش نی رو زم یبر  یخوا ی_م

 لب گفتم:  ریتقالهام کم کردم و ز  از

 ... ییپر رو یل ی_خ

 گفت:  بالفاصله

 تو! ی_نه اندازه 

 رم ی ها و جواب دادن هاش و فاکتور بگ یپرون  کهیکال کم حرف بود، البته اگه ت 

 فکر صداش کردم  یب
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 _فرمانده؟ 

 _بله؟

 ؟ یکرد کاریمگه چ نجا؟ ی_چرا فرستادنت ا

 شدم. مونیپش  بالفاصله

 کنه  ینثارم م چاریل  یتپل همراه کل یبه تو چه  هی االن

 _بخاطر چند تا جاسوس...

 : دمیپرس  یو استرس گرفتم، به آروم   دیاز درون لرز قلبم

 شدن؟ ی_مگه چ

 _مردن...

 _چرا؟ 

 شکنجه اعتراف نکردن  ری_ز

 ؟یمجازات شد  نیا ی_برا

 جواب داد  یرو به اطرافمون دوخت و به آروم نگاهش

 دولت داده نشدن لیکردن و تحو یبود، به درک واصل شدن، خودکش  دی_چون شکنجشون شد 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 کنن...؟  یخود کش  ی_انگار خودت گذاشت

 زد و گفت  یصدا دار   پوزخند

 مونم ی_ پش

 _واقعا؟ 
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 مردن... ی م یزود  نیبه ا دیگذاشتمشون، نبا یتحت فشار م شتر یب  دی_آره؛ با

 و دور کمرم مشت کرد  دستاش

چه   م،ی کن  یرو م  شی پادگان خودش و کنارش جاسوس یهم تو گهیمن و چند نفر د دیفهم یم اگه
 افتاد؟  یم  یاتفاق

 . دیفکر کردن بهش تموم وجودم لرز از

 خونسرد و آرومش معلوم بود که، ی هیاز روح جدا

 . رهی و سخت گ یکارش جد  یچقدر تو 

 . دیپادگان و سرباز ها فهم تی شد به وضوح از وضع یو م نیا

 ؟ یکن یم یکه بهت ربط نداره کنجکاو یز یچ ی_چرا تو

 گفتم  یو به آروم  دمیکش یق یصدا و عم   یب  نفس

 ؟ی_پس چرا جوابم رو داد

 دونم...  ی_نم

 نزدم  ی کردم، اما حرف تعجب

 پرستار جواب پس داد؟! هیچرا به  واقعا

 کشوندم. یوجودته که به سمتت م یتو یز یچ هی_

 حس و نسبت بهش داشتم. ن ی که هم یمن یبود، اما نه برا بیعج  حرفش

 شد.  یمانعم م یز ی شدن به هدفم بردارم اما به چ کی نزد یبرا یفرصت بود که قدم نیبهتر االن

 دستم گذاشت... یپام بود، مشت کردم، دستش و رو یو که رو دستم
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بود که دنبالش بودم اما االن که   یز یهمون چ نیبهم دست داد که قلبم و لرزوند، ا  یوحشت  احساس
توانم   ی... پس نم فمی ضع یلیترک کردنش خ  یکنم برا یگوشمه، احساس م ری هرم نفس هاش ز
 عاشقش باشم.

 و بلند شدم.  دمیکش رونی دستش ب ریمشت شده و لرزونم رو از ز دست

 کردم لرزشش رو پنهان کنم، گفتم ی م یکه سع ییصدا با

 تونم... ی_من نم

 ازت نخواستم.  یز یرو به عمق چشمام دوخت_من که هنوز چ راسی نافذ و گ نگاه

زدم و   یپا م  دست و یو وحشتناک ضی احساسات ضد و نق یبهش نگاه کردم من داشتم تو  یحرص
 کرد...! یاون داشت مسخرم م 

 !یستیتو هم ن ستم،ی _من احمق ن

 کردنشون رو نداشتم.  لیو تحل  هیتجز ط یحرف داشتن، اما من شرا  یهاش کل حرف

 خواستم اون دختر رو ببوسم...  ی_من نم

 نخواستم.   حی_منم ازت توض 

 کنه؟  یرفتار م ینجور یچرا ا نیو برداشتم و رفتم، ا کولم

  یتخت گاز م  ینطور یباال که ا یبر  یتون  یم  ییزد و گفت مگه خودت تنها یدرونم بهم پوزخند یندا
 کوتاه گفت:  شیشگی هم الی خ  ینگاهم کنه، از کنارم رد شد و با لحن ب نکهیا ؟بدونی رون

 _زود باش، من کار دارم.

 .میدو کالم مثله آدم اختالط کن  میتونست ینم کال

 شد.  یاون سرد م ایکردم،   یمن قهر م ایهمش  

 کردن باهاش رو نداشتم...!   یباشم، اما جرعت عاشق کشی داشتم نزد دوست
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 رفت نگاه کردم.   یقامت بلندش که دور تر ازم راه م به

 خوش نجات بده.  یامکان نداشت بهم رو  گهیبد، د  نطوریو هم بی برخورد عج  نیاز ا بعد

 بهتر بود.   یلی اون خ یبرا نیا

 داد. یداد، اما من رو به کشتن م یو قلبش رو نجات م جون

 گرم نبود  ادی و هوا ز دیتاب  یم  یو به آسمون دوختم، آفتاب به نرم  نگاهم

 شه؟  یم  یچ تی مامور نیآخره ا یعنی

 ...ستادمیپام ا یتو یدیاحساس سوزش شد  با

  رمونیپرستار داناوان با منه و مس یها هیتو ما ییزایچ  هیشو برداشت  میسیحواسش به من نبود، ب 
 گفت   زهایچ نیبره و ا انیم

چپم به  یراه رفتن مچ پا  نی فرستادم، در ح رونیو بلند کردم و نفس حبس شدم و با درد به ب پام
 کرده بود و زخم شده بود.  ری گ یدرخت یز یت

 بود...  ریروش، دردش نفس گ دمیچ ی پ  یرو از تو کولم برداشتم و سرسر  یدیسف  یسروصدا پارچه  یب

 ! گهیخورم د  یپام جر م  نیجوابم رو گرفتم، البد ع   ت؛یمامور جهیازنت نمیا

 کردم.  یصبر م  هیبه بق دنیتا رس  دیشروع به راه رفتن کردم، ممکن بود عفونت کنه اما با لنگان

داد من  ی نم  تیکه حواسش نبود و اهم یز یبه تنها چ نکنم که بفهمه، هر چند  یکردم حرکت تالش
 بودم 

 .ارمیکردم روش فشار ن یتند کردم و سع  قدمامو

 صداش دراومد   بالخره

 . یار ی مبارکت فشار ب یبه پاها می_اون تانک رو از رو شونت درآر بده من، تا کم 

 نگاهش کردم و گفتم:  یعصب
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 ام یمن خودم م ره،ی گ یکن ته م یتو غن  ومی_تو برو اوران

هم بتونم   یزخم یبا پا یهموار بود که حت یانقدر  رشی و مس میکوه رو رد کرده بود یها یبی سراش
 . امیب

 به سمتم برگشت.  ناگهان

  نجوریو ا یخجالت و معذب یبهم انداخت، به جا  یق یبود، نگاه دق  یبار نگاهش عصب  نیاول یبرا
 . شیآب یچشم ها یگستاخانه زل زدم تو ابیکم  یزایچ

 سمتم اومد. به

 که سقطم کنه! االنه

 که انتظارش رو نداشتم، جلوم به صورت دو زانو نشست.  یلحظه ا یتو

 : د یکردم که پرس یتعجب بهش نگاه م  با

 _کدوم پاته؟

 ؟ ی_چ

 به عقب رفتم که گرفتم یچپم برد، ناخواسته قدم یشو به سمته پا  دست

 ... ستی ن یز ی_ چ

 رو که قرمز شده بود، درآورد.  یدیسف یهام باال برد و پارچه  یکتون یاز رو یو کم شلوارم

 رو درآورد. میکتون  یبه آروم فتم،ی و به شونش گرفتن تا ن دستم

 اخم کرد.  م،یخون  ینگاه کردن به پا از

پاره شده بود و  یجاشو به تعجب و درد داد؛ مچ پام به طرز بد میسرمو خم کردم که کنجکاو یکم
 قرمز کرده بود  رو  دمیخونش پوست سف

 از اخمش کم کنه، با تشر بهم گفت  یذره ا نکهیا بدونه
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 ن ی_بش

 نشستم. نیرو زم  همونجا

 رو که همراهم اورده بودم، درآورد  یا هیپانسمان اول ل یو باز کرد و وسا کولم

 خواد.  یم هیبخ  قه،ی_زخمش عم 

 بزنم؟  شی _بخ

 : دیزد و پرس  یپوزخند

 ؟ یتون  ی_م

 داد  یتونستم هم درد بهم اجازه نم یم اگه

 رو درآورد  هیبخ لیو وسا نخ

 ؟ یبزن  یخوا ی_خودت م 

 نجاست؟ یا  یبگم درخت ها بزنن؟ جز من ک یخوا ی_م

 بود   قیعم  یلیخ  نم،یبب شتریتا زخمم رو ب  نیانداختم پائ  سرمو

 ؟ی_مگه بلد

 _آره 

 پاش گذاشت  یپام و رو اطینشست و با احت کمینزد

 همراته؟  یحس  ی_ب

 نگاش کردم و گفتم:  مغموم

 _نه

 دی رو نثارم کرد و پرس  ابی مهربون نا یاز اون نگاها یک ی و  دیکش یپوف
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 ؟ یتحمل کن  یتون  ی_م

 شم. یو سخت وادارم کرده بودن، قو  یشغل و زندگ نیتحملم باال بود؛ ا ی آستانه

 بدترم سرم اومده بود.  نیها از ا تیجاها و مامور یبعض یتو

 محکم جوابش رو دادم  ی ول کوتاه

 _آره 

 ... یشه خانوم یگفت_زود تموم م  یوسعت داد و با مهربون یو کم لبخندش

 لب هام آورد  یو لبخند پر از محبتش، لبخند رو نگاه

 زنم.  یتو نم یمناسبت  یها هیبخ نیزد و ادامه داد_نترس ع  یطونی ش چشمک

 دم یخند یحال  یهام گر گرفت، با ب  گونه

 بفرما آب شدم از خجالت.  ؟یمنو دست بنداز  یه  ادی_خوشت م

 شد  هیزد و مشغول بخ  یخندم، لبخند کمرنگ دنید با

 احساس نه...! یخشک و ب یبود، ول   مغرور

 کردن.  یکه تا بناگوش سرخم م  ییاونا یزدنش رو دوست داشتم، حت حرف

 زد...  یباحال حرف م یول کم حرف بود  

 ...خوش به حال زنش  

 محو شد  غمی، با جکه از آوردن اسم زن و تصور نبودنش رو صورتم لونه کرده بود یاخم 

 ؟ یکن یم  هی_آروم! مگه گاو بخ

 کشه.  ینم ههی ش  ینجور یداد، گفت_گاوم ا ینخ رو حرکت م نکهیا نیع در

 پام و پانسمان کرد و با حوصله کفشام رو پام کرد.  هیاز بخ  بعد
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 کرد یکرد و شگفت زدم م یرخالف تصورم عمل مب شهیهم

 بود  یخون  دستاش

 همراته؟  ی_خوراک

 _گرسنته؟

ممکنه فشارت افت کنه، کولت و کول کن و آماده باش    یکه از دست داد ی_خودت بخور بخاطر خون
 شده. ریکه د م یتا دستام و شستم بر

 کولم در آورد و مشغول شستن دست هاش شد  بیرو از ج  یمعدن آب

 .! رهی تونه بگ یگه من ناقصم؟ کولم و که م یمن 

 ؟ی رو برداشت زی_همه چ

 _آره 

 باال  ا یطرفم اومد و پشت بهم رو من رو دوتا زانوش نشست و گفت_ب به

 ؟ یچ–

 ره چه برسه به چالقت! ی_سالمت هم به زور راه م

 ب ینداشتم، جز مرموز و عج یمناسب  یواژه  چیه تشیشخص فیتوص واسه

 ام ی خواد خودم م  ی_نم

   میکرد ریاالنشم د نیهم ،یتون  ی_لج نکن نم

 دستامو دور گردنش انداختم، به حالت کول کردن گرفتم و بلندم کرد. 

 زدم و گفتم  یثیلبخنده خب  

 ! یها، کمرت که شکست، منو فحش ند ی_خودت خواست
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 کرد بلندم کرد و شروع به راه رفتن   یراحت به

 ماساژ... یکنم برا ی_چرا فحش؟ احظارت م

 منو کول کرده. یاومد فرماندست و با بزرگوار  ادمیبگم که  یز یچ خواستم

 ستبر و مردونش گذاشتم. یسرمو رو شونه ها 

 که نه واقعا داشتم... دیمن واقعا دوسش داشتم، شا دمیشا

 داشته باشم. یمرد چیکه تا حاال نتونسته بودم به ه یحس

 نکرده بود.  رونشیهنوز کامال و یانداخته بود، ول  یشتر ی هشت ر یزلزله  هیحس ناب که تو قلبم  هی

 .دیچ یعطر خنکش تو دماغم پ یبو

حرف زدنش،    دنش،یاحساس تر بودم، قلبم با د ی موارد از همه سنگ دل تر و ب نیکه تو ا یمن
 شد.   یو رو م  ریانداخت و اخم کردنش ز کهی ت  دنش،یخند

 رو بفهمم تمیموقع نکهیشدم بدون ا یچشماش غرق م  الی خ  ینگاه ب تو

 کردم. یتوش نهفته شده بود که درک نم  یادیز   یشلوغ بود؛ حس ها  یل یچشماش خ یایدر

 جاسوس؟ هی م؟یعذاب نگاهش کردم؛ من ک با

 قاتل؟  هی ایافسونگر  هی رانگر؟یو هی

 ! ینه قابل اعتماد و نه موندن ،یعاشق واقع هیهام؛ نه معشوقم، نه  نیمن ا انیرا یبرا

خواد  یکه م انتکارمیخ هی ستمیشناس ن  فهیوظ   سیو پل  دهیکش یو سخت یدختر قو هیاون  یبرا من
 نابودش کنه 

 *** 

 درخت ها وصل کرده،  یرو به تنه  یرانداز یت  یها بلیهارو نصب کرده بودن و س چادر
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  لی و بدون درخت، وسا یخال طیمح هی یجره رو وسط گذاشته بودن، اون هم تومواد منف  یبشکه ها 
 گوشه گذاشته بودن. هیرو هم   یجنگ

 . نیمکان مانور از کولش اومدم پائ کینزد

  هیخورد بردم،  ی" روش به چشم می" کادر درمان یکه نوشته  یچادر  یو گرفت و لنگان به سمت دستم
 چادر 

 رنگ بود. د یسف بزرگ

 گفت  یبا سرد انیچرخوند را نمونیو با تعجب نگاهش رو ب  دی به سمتمون دوئ  ندایل

 بهش بده بخوره  یز یچ هی_پانسمان پاشو چک کن و 

 راه صداش زدم  نیو ول کرد و رفت ب دستم

 که وبالت شدم   دی_ممنون و ببخش

 تکون داد و گفت  یسر 

 بود، مراقب خودت باش.  فمی _اشکال نداره وظ 

 کنم.  یتونستم جمع کنم. مثال خواستم ازش دور  یجوره نم چیکه رو لبم بود و ه یدلبخن

 د یکرد و پرس  یپامو دوباره ضدعفون ندایل

 ؟ید یفرمانده رو کجا د تو

 باال  امی_از اول راه کمکم کرد ب 

 ؟ یتونست ی_چون نم

 دم ید یخوش رنگش م یترس رو تو چشما دمیو شا شک

 _آره؛ خب... 

 نداشت؟  یا گهید لهی_دل
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 کردم و با تعجب گفتم_چطور؟  زیر چشامو

 . ینطور یهم  یچی وضوح هول شد_ه به

 مشکوک شده  دیشا

 ؟ یر یازش اطالعات بگ یخوا ی_تو م

 رمیگ  ی_اگه بشه حتما م

 عمم!  ارواح

 _خوبه، موفق باش 

 حرف، رفت.   نیاز گفتن ا بعد

 دادم و به فکر فرو رفتم.  هیتک یبه پشت سرمو

کنن، بعد نصف سرباز   یرانداز یشب ت میقرار بود تا ساعت هشت ن ومدیم ینداز رای انفجار و ت یصدا 
 گشتن.  یشب به پادگان برم یکرده بودن تو نیها که تمر

 چون االن خطرناک بود رون،ی ب میبر میهم ساعت نه شب اجازه داشت ما

 د یچی گوشم پ یبار هزارم تو یاسما برا یصدا

 خر...!   یای_ رو

 دراومد  غشیندادم که ج یجواب

 ! گهید ی... رفته بودیبعد هم که برگشتم خبر مرگت نبود یکم  شعور،ی_من خودمم با آندره رفتم ب

 چشمامو باز کنم، با اخم گفتم نکهیا بدون

 !الغوزی ینکش، کرم کرد ههی_انقدر ش 

 و جلو آورد ماچم کرد که از صداش چشامو باز کردم  صورتش
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 ؟یرفت_منو با آندره اشتباه گ

 نازک کرد و گفت  یچشم پشت

 جمع شدن شی همه دور آت رونیب  میبر ،یندار  اقتی_ل

 _تو برو 

 نا یآندره و ا شیپ م یبر ایتو ام ب گهی_نه د

 تمسخر گفتم:  با

 رو چه به ما؟  نای_آندره ا

 !م؟یسوم حرف بزن   یدرباره جنگ جهان ای میری ابروشونو بگ میبر 

 خنده گفن  با

 ا یو ب  اریخودش گفت دوستت رو ب ستن ین ادمی _مرگ، ز

 کج کردم و اداش رو درآوردم  دهنمو

 م؟ ینیزم  بیس یمگه من گون ا،یو ب اری_ب

به تخته خورد با هم  یدر  هی دی شا ،یدیخدا رو چه د م یبر میتو عوض کن خوشگل کن ی_لباسه خاک 
 . میشد یگرفتنمون جار 

 تعجب سرمو بردم باال و گفتم با

 ؟ یچ یعنی_

 گفت  یطونی و ش  لحن کشدار با

 نکن.  اهیبزرگ شدم من و س یمن خودم تو لوله بخار  ،ی رابی _برو، برو س

 زد.  رونی حرف زدن بهم نداد و با گفتن منتظرم از چادر ب ی اجازه
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 توش بود.  زیبزرگم رفتم که همه چ یسمت کوله  به

صورتم و پاک کردم و با   ی دهی ماس  شی. آرادمیاسپرتم پوش یل راهنی مو با پ یزاب دار مشک شلوار
  غی براق مو زدم و موهام و بافت ت  یکردم، رژلب صدف  یو وحش رهی چشمامو ت ملیخطه چشم و ر

 زدم.  یماه

 _سارا هم اومده؟

 _آره 

 ین یشوهر خواهرتم بب  تا   ایصورتش زد و گفت_آره؛ ب   یبه پهنا یلبخند

 گفتن مرده شور همشون و با هم ببره از کنارش رد شدم.  با

 اومد و با اعتراض گفت:  دنبالم

 ؟یدار  کاری ببره، به عشق منو سارا چ  یو تک انی _چرا همه؟ آقا را

 رو ندادم و از کنار چادرها رد شدم.   جوابش

 گرفتم. یکردم تو چند ساعت افسردگ یم حس

آهن   هیکردم تا فراموشش کنم، اما انگار با   یم یازش دور  دیتو وجودم بود، با ی جور احساس کسل  هی
 شدم. یم دهیبه سمتش کش ینامرع  یربا

 میرفت ش یاسما به سمت آت  با

 بودمشون اونجا نشسته بودن دهیکه قبال ند گهیو جان و دوتا پسر د  مزیو همون پسره ج  آندره

بود و دستش رو   افهیپسره خوش ق  هیر کنا فرمی ونیهم اونجا بودن و سارا با  گهیپرستار د هیو  ندایل
 گرفته بود.

 بود  لیگور هیکه در حده  کلشونیآندره نداشت، جز ه  ای  انیبه را  یشباهت چیه

 خرم عقل نداره... یسارا نیا
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 ... گهید ی ارهیس هیفرستتش  ینصف انگشت م هیبفهمه جاسوسه، با   اگه

 بود.  رشیهم ز  یمشک  شرتیت هیرو دور کمرش بسته بود و  ش ی ارتش راهنی پ انیرا

 متفکر بود شهیهم  برخالف

 نشستم.  ندایو روبروش کنار ل  دیمنم کرم درونم لول  م،یکرد سالم

 آندره نشست و شروع به پچ پچ کردن  شیاونورتر پ  ی هم کم ایمار

 روم چشم چرخوندم.   ینگاه ین یسنگ با

 بود  انی اسمش برا ن،یو نگاه سنگ یتر خاکس یبود با همون چشم و مو خودش

 . کلی خوش ه یبود، ول  یعاد  یچشم و ابرو مشک یکل یمرد ه  هیبود،  لیدن  یکی اون

 : دیو پرس  انی رو کرد سمت را انیبرا

 ن؟یبرل  یگرد یبرم ی_ک

 رفت جوابش رو داد   یور م شیچوب بلند با آت هیبا  کهی در حال یحوصلگ یب  با

رو هم  می انتقال یکشه، کارها یطول م  یمنصوب شه، چند ماه دیجد یتا فرمانده  ست،ی_معلوم ن
 جور کنم.  دیبا

 کنه، منم.  یکه فکر نم  یز ی به تنها چ گهید بله

 و همه جا خودش بود. شهی بود، هم  یواقع انیرا

 کرد یکه نبود تظاهر نم  یز یبه چ چوقتیه 

 ... انتکاریجاسوس، خ  هیلنز از  هیچهرش هم مال خودش نبود،  یحت  ایتان یول

 د یرس یخواست هم به عشقش نم  یاگه م یکه حت یعاشق؛ عاشق انتکاریخ هیهم  دیشا

 نوشت  یم  اهیتلخ بود و س  ریتقد
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 جاسوس و هدفش با هم باشن. هیداد  ینم  اجازه

 دونستم...  یو م نیا

 شدن  کیو سارا دستاشون و تو هم حلقه کردن و به هم نزد رابرت

 !گهیبود د سارا

 نجاست یا یچ یو برا  هینبود ک شی حال

 نبود.  شی حرفا حال نیعشقش باشه، تو بغلش باشه، قلب زخم خوردش ا شی خواست پ یم فقط

 جاسوسه. نیکه هدف ا ینبود جاسوسه و رابرت هم کس  شی حال

 دل خودم هم ناتوان بودم.  حی توج یتو یکنم، حت  یتلخ رو بهش حال قتیحق نیتونستم ا ینم

که مطمئن    ییایشناخت، رو ینم ان یبود که را ییایباشم، چون در درونم رو انیرا  یای تونم تان ینم من
 شه. یکشته م انیروز توسط را هیبودم 

 یهاش که نگاه م درحال نفوذ به درونش بودن، به چشم یکه احساسات غلط   یکرد، قلب  یدرد م قلبم
 ها هم نفوذ کنه...!  یتونه به قلب نفوذ یم یکه عشق حت دمیفهم یکردم، م

 اومد. با تعجب نگاهش کردم.  تاریگ  هیبا  قهیبلند شد و بعد چند دق  لیدن ناگهان

 خواد بخونه.  یکه م جالبه

 زد.  یحرف اول رو م شهیهم اریکام یخودمون صدا یجمع ها یانصافا که تو اما

 همراهش باشه. تار یگ ن،یکردم وسط مانور و تمر یفکر نم یول

 زد  یپوزخند انیرا

 . هیخوندن تو مثل آواز قنار  یدر برابر صدا یمته برق ی_صدا

 من بخونم.   ستی به جمع زد و گفت_قرار ن یلبخند لیدن

 ؟ یقشنگ یبرا شیگفت_پس آورد آندره
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 د و گفتم_بدش به من! وجودم روشن ش یتو یز یآن چ کی در

 ؟ یبزن  تاریگ  ی_بلددیتعجب پرس  با

 زدم و گفتم یمرموز  لبخند

 _البته.

 بغلم گرفتم. یو تو تاریجمع و جور تر نشست و گ یکم ندایو به دستم داد، ل  تاریشد و گ  بلند

خوب باشه، سرمو آوردم باال که   شونیس یبودم که انگل دواریبلد نبودم و ام  شتریب  یتا آهنگ خارج چند
 به خودشون گرفته بودن. یرنگه قشنگ شیآت یشعله ها یجذابش شد که باال ینگام جفت چشما

 ها به حرکت درآوردم  میس یبهش دستم رو رو   رهیخ

_Putting my defenses up 

 

 کنم یم تیاستحکاماتم رو تقو دارم

 

Cause I don’t wanna fall in love 

 

 خوام عاشق بشم ینم چون

 

If I ever did that, I think I’d have a heart attack 

 

 بهم دست بده ی فکر کنم حمله قلب  فته،ی ب  یاتفاق نیهمچ اگه
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Never put my love out on the line 

 

 وقت عشقم رو در دسترس قرار ندادم  چیه

 

Never said yes to the right guy 

 

 آدم درست بله نگفتم  هیوقت به  چیه

 

Never had trouble getting what I want 

 

 نشدم تیاذ خواستمی که م یز یوقت در به دست آوردن چ چیه

 

But when it comes to you I’m never good enough 

 

 ستم یخوب ن یبه نظر تو من به اندازه کاف اما

 

When I don’t care 
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 ست ی برام مهم ن  یکس یوقت

 

I can play him like a Ken doll 

 

 کنم  یمثل عروسک باهاش باز  تونمیم

 

Won’t wash my hair 

 

 شورم  یموهام رو نم یحت

 

Then make him bounce like a basketball 

 

 بپره  نیبرام باال پا  ستیمثل بسکتبال شمیباعث م اما

 

But you make me wanna act like a girl 

 

 دختر رفتار کنم  هیبخوام مثل   یش یتو باعث م  اما

 

Paint my nails and wear high heels 
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 بزنم و پاشنه بلند بپوشم  الک

 

Yes you make so nervous that I just can’t hold your hand 

 

 رم یتونم دستت رو بگ یچون نم یکنی م یتو من رو عصب  بله

 

You make me blow 

 

 یزن  یبه من ضربه م تو

 

But I cover up, won’t let it show 

 

 معلوم شه ذارمیپوشونم و نم  یمن جاش رو م اما

 

So I’m putting my defenses up 

 

 کنم ی م تیاستحکاماتم رو تقو دارم
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Cause I don’t wanna fall in love 

 

 عاشق بشم خوامینم چون

 

If I ever did that, I think I’d have a heart attack 

 

 بهم دست بده ی فکر کنم حمله قلب  فته،ی ب  یاتفاق نیهمچ اگه

 

I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

Never break a sweat for the other guys 

 

 کس عرق نکردم  چیه یوقت برا چیه

 

When you come around I get paralyzed 

 

 شمیفلج م یکم یتو نزد یوقت
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And every time I try to be myself 

 

 کنم خودم باشم یم یوقت سع  هر

 

It comes out wrong like a cry for help 

 

 رسه  یکمک به نظر م  یبرا یادیفر مثل

 

It’s just not fair 

 

 ست یعادالنه ن نیا

 

Brings more trouble than it all is worth 

 

 که ارزشش رو داره دردسرسازه یاز اون شتریب

 

I gasp for air 
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 گردم یهوا م دنبال

 

It feels so good, but you know it hurts 

 

 که درد آورم هست  یدون ی اما م هیخوب حس

 

But you make me wanna act like a girl 

 

 دختر رفتار کنم  هیبخوام مثل   یش یتو باعث م  اما

 

Paint my nails and wear perfume 

 

 بزنم و عطر بزنم  الک

 

For you, make so nervous that I just can’t hold your hand 

 

 رم ی تونم دستت رو بگ یچون نم یکن یم  یتو.من رو عصب یبرا

 

You make me blow 
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But I cover up, won’t let it show 

 

So I’m putting my defenses up 

 

Cause I don’t wanna fall in love 

 

If I ever did that, I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

The feelings got lost in my lungs 

 

 هام گم شده هیاحساس در ر نیا

 

They’re burning, I’d rather be numb 

 



 ق تکار عاشخیان

379 
 

 حس باشم یب  رمیم حی سوزن، ترج یدارن م اونا

 

And there’s no one else to blame 

 

 ست یکس جز خودم مقصر ن چیه و

 

So scared I’ll take off and run 

 

 خوام فرار کنم  ی و م دمیترس   یلیخ

 

I’m flying too close to the sun 

 

 شم یم کینزد دی با پرواز به خورش دارم

 

And I’ll burst into flames 

 

 شم یدر دود منفجر م و

 

You make me blow 
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But I cover up, won’t let it show 

 

So I’m putting my defenses up 

 

Cause I don’t wanna fall in love 

 

If I ever did that, I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

I think I’d have a heart attack 

 

 کردن. قیتموم شد، همه از حس دراومدن و تشو  آهنگ

 چادرهاشون خواب بودن. یتو اد یز نیدادن، به خاطر تمر یم  یکه نگهبان ییافراد به جز اونا  شتریب 
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 استراحت کردن رفتن به چادرشون. یو جکسون بلند شدن و برا انیبرا

 قدم زدن رفتن، یهم دسته اسما رو گرفت و برا آندره

 رابرت گذاشت و اون هم رفت.  یدستش و تو دستا  سارا

 گذاشتم نیزم یجلدش جا دادم و بعد هم رو یتو  تارویگ 

 ی ش یکوهنورد  یآماده  دی_برو بخواب فردا صبح با

 دمیامروزم در کنارش رو لبم اومد و زمزمش رو شن یادآور ی از  یلبخند

 ...ی_دست و پا چلفت 

 بمونه نجانیکه ا یافراد نیب دیپرستار با هی ام؛یگفتم_من فردا نم لمی م برخالف

 باال... یای کنم ب  ی_ کمکت م

 دم یتعجب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم و پرس  با

 جهت اعصابت خراب شه و وقتا تلف؟! یخود و ب  یتا ب ؟یکن  ی_چرا کمکم م

  تیو احساس مسئول یبشر دوست یدونستم که برا یو آزار دهنده بودن؛ خوب م  نیهام سنگ  حرف
 فکر رو بکنم  نیهم دوست داشتم ا  دیبهم کمک نکرد، شا

 شمینم  تیاذ ستین  ی_مشکل

 ام ینم یش  یم تی_اذ

 کرد و گفت   یکمرنگ اخم

 لته یهر جور م ی_اک

 حرف ازم دور شد.  نیاز گفتن ا بعد

 شدم  بلند
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خواست    یگذاشت؛ انگار نم  ینم ایاما رو ره،ی داشتم دنبالش برم و اجازه بدم دستم رو بگ دوست
 گذشته بود. یاالنش هم کارم از وابستگ  نیوابسته شم، اما هم

 کرد. ریگ  یشدو و خواست به سمته چادر برم که وسط راه پام به سنگ مغموم

 بود، تعادلم رو از دست دادم و افتادم...  م یزخم  یهمون پا دیچی کل وجودم پ یتو درد

 سمتم و کنارم زانو زد  دیدوئ ستاد،یناگهان وسط راه ا انیرا

 شد؟  ی_چ

که دوست نداشتم  یو نگرانش دوختم، با بغض  یعصب یرو به چشما  میمظلوم اشک یچشما
 دیشما بر   ست،ین یز یلب گفتم_چ ری بشکنمش، تالش کردم بلند شم، ز

  یرو نثارم کرد و بدون حرف بلند شد، انگشت هام رو از درد رو شی حال عصب نینگران و در ع  نگاه
 شت کردم م نیزم

دستام و دور گردنش انداختم تا   اری شدنم، بدون اخت  دهیدور پام و به باال کش یحلقه شدن دست با
 فتم ین

 شانزدهم  قسمت

 نشوندم.  شی از چشمام برداشت و به سمت چادر خودش برد رو تخته سفر نگاه

 رو برداشت و روبروم نشست.   یا یصندل

 ونم نشست گ یشد و رو ری از چشمام سراز یاشکه سمج  قطره

 :   دیتعجب پرس ربا

 ؟ ی_انقدر درد دار 

 لب گفتم_نه  ریانداختم و ز ریو به ز سرم

 ؟یدار  یا گهید یضی_مر
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 _نه...

 کرده؟  تتیاذ ی_کس

 همون بود_نه...  جوابم

 اومد؟! یاز دستش بر م یچه کمک  نطوریو هم  دیفهم یمن م یاز دردا یچ اون

 زد که با ترس سرشو بلند کرد نگاش کردم  یچنان داد کدفعهی

 _پس چه مرگته؟

 و ناآرومش دوختم  یعصب یرو به چشم ها نمیغمگ نگاه

 !یپس بهتره ندون  ،یبهم بکن  یکمک  یتون ی_نم

 ...یکن یباشم که فکر م یبخشنده تر از اون دیشا ؟ی کن  ی_چرا امتحان نم 

 نشون بده، دستام رو دورش حلقه کردم... یواکنش ایشم  مونی پش نکهیشدم و قبل از ا کینزد  بهش

 شونش گذاشتم. یسرم و رو د،یچ یکه دوره کمرم پ دستش

 . زمی با اشک نر امیب رونینبودم که از آغوشش ب  یقو انقدر

 زد.  ینم  یبغلش بودم، اون هم حرف یحرف تو   یمشتم مچاله شد، ب یکتم تو ی قهی

  نیا چوقتیه گهیو د امیب رونیممنوعه ب  یخلسه  نی از ا یحرف   نیبا زدن کوچک تر دمیترس یم
 آغوش رو نچشم. 

کنه که  یرو حس م یخال یجا  هیگوشه از قلبش  هی یکردم که اون هم مثل من تو یم حس
 شه.  یآدم اشتباه پر م هیناخواسته داره با 

 اومدم، با نوک انگشتش نم اشک رونیآغوشش ب  از

 گونم رو پاک کرد. یرو

 دم یبغض خند با
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 . رمیاشک هام رو بگ یبشم که جلو یروز انقدر قو   هی_کاش 

  ینشست و آروم و متفکرانه گفت_حداقل از درون نم شی صندل  یدراومد و رو زی خ میحالت ن  از
 .!یشکن 

 هیگر یچ یتوانم بهت بگم برا  یعاشقت شدم، شکستم، االن که نم یداشتم بگم که من از وقت دوست
 شکنم.  یکنم هم دارم م یم

 دی پرس یدستاش گرفت *" و به آروم یقدمه دست هام ذو توم بدون

 ؟ یاتفاق اون شب ناراحت  ی_برا

 _کدوم شب؟ 

 که افتاد... ی_شب نفوذ جاسوس ها و اتفاقات 

 به فکر فرورفتم. یکم

 ! ؟یکرد و من به چ یفکر م  ی... اون به چنه

 کردم.  یبهش فکر نم  گهید من

کشور خودم, اما با   یبد، هر چند دشمن ها یخوره با کشتن آدم ها یم  وندیشغل من پ چون
 . میمستق ری چه غ میدن چه مستق  یها جونشونو از دست م یل یاطالعاته من خ

 شده بودم.  اهیاما من از درون س د،ید یدختر پاک و معصوم م هیاون من و  ومدیخودم بدم ن از

 _من فراموشش کردم، تو هم فراموشش کن.! 

 د یپرس  یناگهان  یتیها کرد و با جدو ر دستم

  نیچن  یقلبش خورده بود، چطور تونست یدرست تو  ری بگم، اون ت دیبا یش  ی_حاال که ناراحت نم 
 ؟ ی بکن یا یر یهدف گ

چه  دیحاال با  اورد،یسوال تو ذهنش بود و به روم ن نیمدت ا نیزده به فکر فرو رفتم، تموم ا  وحشت
 بهش بدم؟!   یجواب
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 دهنم رو قورت دادم و جواب دادم  آب

 بود.  یبودم، اما کامال اتفاق  دهیسرباز ها رو د یرانداز ی _قبال ت

 دستم قرار داد و گفت  یو رو دستش

 کارو نکن  نیا گهی_د

 تعجب گفتم:  با

 _کدوم کار؟ 

 گفت  تی جد با

آلوده   زیچ چ یو ه  چکسینجات دهنده باشن، به خاطر ه دیمعصوم که با یدست ها نیخوام ا  ی_نم
 !؟ی دی؛ فهمبه خون بشن 

 رو بستم، تا جلوش وا ندم.  شمیزحمت ن  به

 بود.  یدر واقع تو ماتحتم عروس  یول

 یکه م  یهست یدونه تو چه قاتل یاز درونم بهم پوزخند زد: اون نم  یینکرد و ندا دایادامه پ میخوش
 ! یخواد پاک باش

 کشتم!  یدونه؛ اگه بدونه خودش م  ینم درسته

رو دوست داشته باشم، نه  یتونم کس یاحمقم که نه م هیهم رفتن، من  یاخم هام تو اریاخت بدونه
 دوست داشته شدن رو دارم.  اقتیل

 زنم.    یخودمم که دارم به خودم صدمه م انگار

 بسازم.!  ییکه قرار بود به تنها  ستین  یز یاون چ یزندگ نیا

دارم  یز ی حال خطرناک اما خوب و افتخار آم نیشغل در ع دم،یرس  نجایبه ا  یهمراه چیه بدون
 . ستمین یخوب   سیکنم من پل  یخوام اما حس م یکه خودم خواستم و هنوز هم م هیزیچ
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 احساساتم ندارم.  یرو  یکنترل چون

 قبولم نکردن یدانشکده افسر  یتو نیهم یبرا

 _نگرانتم.

 ! ؟یط نگرانمبغض به گلوم برگشت، فق  دوباره

 زدم:    بیو سرد نگاهش کردم و در دلم به خودم نه یکردم بلند شم، جد  یم یکه سع یحال  در

 .!ستیکه دوستم نداره ن یکس  ی چهی من باز قلب

 بهش ندارم... یتعلق چیکه ه  یکس  د،ینگرانم باش  دیندارم که بخوا ینسبت  چیمن با شما ه ی_ول

 . یبه من ندار  یتعلق چیهم نتونستم بگم ه دیشا ای نخواستم

 کردم و پوزخند زدم  یکوتاه مکث

 خواد نگرانم باشه.  ی_نم

  یستین ونیو داشته باشم، شما به من مد یکس  یخوام از سره ترحم نگران یو ندارم، اما نم یکس من
 . یمراقبم باش  ستین یاز ی پس ن

 رفتم  رونی از چادرش ب م، یرقتار ناگهان   رییتوجه به تعجبش از تغ بدون

مهم تر   یل یخواستم بفهمه، چون غرورم خ  یطرفم نم هیطرف دوست داشتم منظورم و بفهمه از   هی از
 بود.

 نبود یچ یپام در برابره درد قلبم ه درد

ه ب  ازینداشته باشم، اما ن یاستراحت کاف یبرا ی دونستم فردا ممکنه وقت یوقت بود و م ریکه د هرچند
 قدم زدن داشتم. 

 رو!   انصبیآر ایکردم. رو یم  دایخودم رو پ  تی کردم و در نها یفکر م دیبا

 دادم.  یداناوان بها م ایکمتر به تان  دیبا
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که در انتظارمه، شعله   یا یتباه شی به آت تی غلطن و در نها ماتشیدونستم حرف ها تصم  یچون م 
 زنن.!  یم

 نور کم مهتاب و چادر ها از سرباز ها و نگهبان ها گذر کرد، و شروع به راه رفتن کردم  در

 است یحس دن  نیشدن بدتر عاشق

 !  انیرا یرابرت و برا یآندره، برا یبرا ار،یکام یبرا  ن،یرامت یبرا ا،یمار یسارا، برا  یمن، برا یبرا

 اگه بفهمن.  البته

 ست یممکن ن نیخب ا ی ول  نه،یصدمه بب   دیکس نبا چیه اد،یسرشون ب  یخوام بالئ   ینم من

از سرباز ها و   ادیبدنحواسم بود ز دیبا  ایلی ما رو خ یتقاص جاسوس   یداره، ول ی تقاص هی یز یچ هر
 نشستم یقطعه سنگ یهمونجا رو نیچادر ها و محل مانور دور نشم، بنابرا

  یکی تار یدادم تو  یم  حایکه نور بود ترج  ییوقت ها یحت  دمیوقت نترس چیه دم، یترس  ینم  یکی تار از
 قدم بزنم. 

 بار هم افتادم تو جوب دستم شکست  هی ادمهی

 بازم عبرت نگرفتم.  یافتادم و نفله شدم، ول یکیتار  یچند بار هم تو هی

 و بردنم باال بره.  دنیدادم با تقطه ضعف هام روبرو بشم، تا شانس جنگ  یم  حیترج 

 لبم جا خوش کرد  یگوشه  یگذشته پوزخند تلخ  یادآور ی از

 کمم رو از دست دادم، عوض شدم.  یها  زیچ یهمه  یوقت من

 خاره. یدردسر م یسارا موند که اون هم تنش برا فقط

  یاون راحت تر طالق م میدونستن، چون اگه ما نبود  یمامانم م یمن و سارا رو مسبب بدبخت  همه
 من و سارا گذاشت.  یگرفت، اما به هر حال گرفت و پا رو

 داد  حیها رو به ما ترج  زیچ نی ده، ساده تر یم حی ترج ایدن یگفت ما رو به همه  یکه م یحال  در
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 یکه همه  یدختره هفده ساله ا یو من شدم تنها خواهر و خونواده  دیما از هم پاش ی خونواده
 دیرو به دوش کش ای بدبخت

  دیحرفه، اون نبا نیآوردمش تو ا یم  دیمن نبا م،یرو قبول کنه نداشت مونی ه سرپرستک یلیفام 
 کردم.  ی م یبهتر ازش نگهدار   دیشد، با یجاسوس م 

باشه، با دغدغه ها   سیپل  هیقبول شه و همونجا  یتو دانشکده افسر  یتونست بعد از هجده سالگ یم
 و خطرات کمتر. 

 دم یکش یفی خف غی و ج دمیکنارم از جا پر ینشستن کس  با

 ؟ ین یش  یم یکی تو تار یضی مر ،یترس ی_تو که م

 تازه کردم  یرو قلبم گذاشتم و نفس  دستمو

 ؟ یجن بوداده ظاهر نش  نیع یر ی بگ ادی یخوا  یم ی_ک

 چه خبرته؟  ،یاستغفرلله ،یاللهی ،یاوهوم ،یاهم هی

  یبالئ  نجایاگه ا ؟ یکن یم  کاریدور از سرباز ها چ ی_نگفتدنیدرخش  یم  یکی تار  یتو  شیعسل یچشما
 اد یسراغت نم   یکس ،ی کن غی ج  غیهر چقدرم ج اد،یسرت ب

 انداختم و آروم گفتم:  نیو پا سرم

 _اومدم فکر کنم 

 نجا؟ ی_ا

 و دوست دارم یک ی_آره، تار

 روشن کرد و با پوزخند گفت_مشخصه یگار یس

 کردم و گفتم:  اخم

 ؟ی کش ی م گاریدن س ینم  ری _تو پادگان بهت گ
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 _نه

 بار صداش زدم  شماتت

 _آراد؟ 

 جلوشون بکشم امی_من که نم

 ها یر یگ یسرطان هم م ،یدار  ی_نکش؛ کم بدبخت

 گفت:  یتفاوت یازش گرفت و با ب  یقیعم  کام

 سرطان زان!  یکش  یم گاریکه بخاطرشون س ییاونا ست،یسرطان زا ن  گاری_س

 ! ینکنه عاشق شده؟ غلطه اضاف جانم؟

 برم بدوزمش هان؟ خجالت نکش!  ؟یکشی م گاریس یا  ی_سره کدوم سرطان 

 توجه به چرت و پرت هام نگاهش رو به آسمون دوخت  یب

 شکنه! یو داغوون کنه، اما قلبم رو نم  میر دیشا  گاری_س

 بزنم و دوباره گفت   ینداد، حرف اجازه

 ؟ یدار  ی_اطالعات چ 

 نشونش دادم یگ دستمو با لود  کف

 !هیخال   یبکن، ندارم... خال یدی... اگه مو دنی_بب 

 .نمیخندشو نب   ارهی و رو هم فشار تا خدا اون روز و ن لباش

 خندم گرفته بود  میدونیاز لحن مثال التو چاله م خودمم

 _امشب و فردا صبح رو تو چادرت بمون 

 بهم داد و ادامه داد  یم یسیب
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 _مراقب خودت و سارا و اسما باش 

 خوردم.  جا

 شر بده دستمون_چطور؟  باشه دهینفهم

 زد و آروم با نوک انگشت زد به قلبم   یپوزخند

 ... ینطور ی_هم

 ادامه داد  سرد

  دهیمکان مانور رو فهم یبه قصد خرابکار  ییاالن برگرد به چادرت، چون خطرناکه ممکنه کسا نی_هم
 کنن. یباشن و بخوان کار 

 آغوشم، با تعجب گفتم:  یرو انداخت تو یهم چراغ قوه ا بعد

 ؟ ی_تو مطمئن 

  فتهی ب  یاتفاق ستی ن دیبع اطالعاتو به سازمان فرستاده اریزنم چون کام ی _نه حدس م

 _از طرف سازمان خودمون؟

که افتاد باز   ی نرو هر اتفاق رونیداده باشن، به هرحال ب  یهست که اطالعات و به کس نمی_فکر نکنم ا
وجه  چی منطقه دور شو، به ه نیاالنم از ا نیرو بهت بگم هم نیاومدم هم ؟ی دیهمنرو، ف  رونیهم ب
 ؟ یدیفهم گه،یچه امشب چه فردا چه هر وقت د این  نجایا

 گفتم:  یباشه ا یجی گ با

 ؟ یکن یکار م ی_تو چ

  یرسه بالعکس م   ینم یبه درک، به ما ضرر  انی چکمه هاش له کرد_بزار ب ریز  گارشویس  یالی خ یب  با
 تونه نفعم داشته باشه 

 باهوش بود. یل یقلبم مشت کردم خ یو رو دستم
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 از کجا؟ مگه تو قلب مونه؟  یبود، ول  ادیباشه ز دهیفهم نکهیا امکان

 ؟ یکنه چ  یبخواد خراب کار   یاگه کس یول

 ترور هم هست؟  یعنی

 !ان؟ی از رابهتر و باالتر  یبه فکر فرو رفتم، ک ه؟یکه بخوان ترورش کنن ک  یکس

 *** 

 . دمیدلشوره سره جام دراز کش با

 هم بزارم.  یداد پلک رو یتو وجودم بود که اجازه نم انی پا یاضطراب و وحشت ب هی

 د یچی گوشم پ یتو مایو خواب آلود ا ی عصب یزدم که صدا یا گهید غلت

 ...!گهیبکپ د  ری_ بگ

 ... یچرخ یفرفره دور خودت م نیساعت دو شبه، ع  

 روش رو برگردوند  یکی تار یو تو  دیسرش کش  یپتو رو رو یهم عصب بعد

 د؛یو پرس   دیکش نمویکه سمت چپم بود، آست سارا

 ؟ ینگران  ی_از چ

 ذهنم رو مرور کردم. یتو  یها یترور و خرابکار  ی اتایو عمل دمیکه د یا یجنگ  یها لمیف کل

 .فتهی اتفاقه بد ب هیکنم قراره  یدارم... حس م یدونم سارا، احساس بد ی_نم

 دم یشن  یم  کمیاما صداش رو از نزد دم،ید یصورتشو نم  یک ی تار تو

 ! نهیبخاطر هم ،یدید ادیو اتفاقات بد هم که ز  یکن یفکر م ادی_نگران نباش؛ ز

 رو بهش گفتم  یهمه چ مختصر

 !دمی _خب من باز هم نفهم 
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 حرص گفتم  با

 _کجاش نامفهوم بود؟ 

 به ما چه... ؟یا یکه تو االن نگران چ نی_ا

 ؟ یا ینگرانه ک ایشد و مرموز ادامه داد_  طونیلحنش ش  هوی

 ا یمار  یپهلو یصاف نشست و دستم خورد تو  یکیتار  یتو کدفعهیبزنم تو دهنش که  خواستم

 ... ایگم رو ی_ م

 _ها؟

 _نکنه بخوان ترور کن؟ 

 نکبت!  نم،ی _خب منم نگران هم

 _رابرت... 

  غشیج یاومد و پشت بندش صدا  کمونیکه از نزد یانفجار بلند  یتموم نشده بود که صدا حرفش
چراغ گشتم و روشنش   دیکورمال کورمال دنبال کل یکی تار یو تو ستادمیصاف ا د،یچ یگوشم پ یتو

 کردم. 

 : دی پرس دهید و بربود، با ترس نگاهمون کر دهیکه انگار خوابش پر اسما

 بود؟   یچ یچ ی_صدا

 لب گفت   ریپتوش و کنار زد و نشست، متفکرانه ز ندایل

 باروت و مهمات بود ی_فکر کنم انفجار بشکه ها

 انفجار ندارن، دارن؟ نی_ساعت دو شب که تمر

به  یرو داشت، نگاه رونیبه ب  یکه حکم پنجره ا یا چه یحرف، بلند شد و از در نیبا گفتن ا اسما
 گفت  یبعد با لحن بهت زده ا  یانداخت، کم رونیب
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 ...! هی_آتش سوز

 هوا...! میریاالن هممون م فته؟یم  ی_داره چه اتفاقدیچی با ترس پتوش رو دورش پ   یجن

 نفوذ کردن! پس

 دم یبودن، بلند شدم و با شتاب روپوشم رو پوش ای همون قبل دمیبه لباس هام کش یدست

 ؟ یر  ی_کجا مد یبا اخم پرس ندایل

 جواب دادم ندایو رو به ل د،ی تکون دادم که منظورم و فهم یسارا سر  یابر

 چه خبره  نمیرم بب  ی_م

 گفت:  یعصب  اسما

 ولوله...! نیتو ا  ادیسرت ن  ییبال نی بش ای بشه؟ ب ی_که چ

 حرف اسما گفت:   دیدر تا یجن

 ! نیبش نجایرفتم خطرناکه... هم  رونیاز بشکه ها منفجر شد؛ االن ب  یکیکه  یدی_د

 و تحکم گفت:   تی بهم انداخت و با جد ینگاه معنادار  ندایل

 سره جات و دردسر درست نکن!  نی، بشنداره  ی_به ما ربط 

کردم آراد به اون هم هشدار داده، چون انگار اون هم مثل من انتظارش رو داشت و مثل   یم حس
 تعجب و وحشت نکرد.  هیبق

 ... ستنیکه از افراد ما ن دونستم یم البته

 گردم  ی_زود برم

 اومدم  رونیبزنن، از چادر ب  یا گهیحرفه د نکهیا قبل

 دن یدو یطرف و اون طرف م  نیگرفته بود و سرباز ها و افسر ها به ا شیاز چادرها آت  یکی
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 به سمتم اومد یجس  ناگهان

 خطرناکه!  نجایبرو تو چادرت ا ؟ی کن  یکار م یچ  نجای_ا

 شده؟  ی_چ دمیتوجه به هشدارش پرس  بدون

 گفت_برو تو!  دیتاک با

 شده؟  یرو با اصرار تکرار کردم_گفتم چ  حرفم

  یباروت رو همراه مهمات منفجر کردن و چند تا از سربازا رو زخم  ی_چند نفر نفوذ کردن و بشکه ها
 کردن

 دم یشک پرس با

 و ترور کردن؟ ی_کس

 ارشد نشدن. یچادر افسرا کینزد  ینداشتن چون حت یقصد نی_خوشبختانه نه؛ فکر کنم از اول چن

بردن مهمات و سر و صدا اومده بودن، االن هم فرار کردن و دنبالشونن، به  نی از ب یکنم فقط برا فکر
 برگرد به چادرت! رنشون،ی گ یم یزود

 و با گفتن مراقب خودت باش، به سمت چادر رفتم. دمیکش  یاز سره آسودگ  ینفس

 دادم  حیدختر ها توض یبهم گفت رو به صورت مختصر برا  یکه جس  ییها زیچ

 سالمه! انیچادر سر خوردم، خداشکر را ی گوشه

 خود اون همه استرس داشتم. یب

 ساده اتفاق افتاده. هیسوز شی زنده بودن و چند تا آت  بیبه مهمات آس  فقط

 کردن! یخطر  نیو سر و صدا چن یباروت و مهمات جنگ یبودن که فقط برا  ییاحمقا عحب

 دم یکش یاز سر آسودگ یقیعم  نفسه

 به دختر ها کردم که آروم تر شده بودن. ینگاه
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 و گفت:   دیکش یپوف اسما

 و استرس داشتم که گلوم خشک شد  دمیگذشت، انقدر ترس ری _خوب شد به خ

 رفت  رونی و به سمت ب دیهم روپوشش و پوش بعدش

 _کجا؟ ندایل

 شه.  ینم دایپ  یچادره کوفت نیآب تو ا وانیل هیهالک شدم؛  ارمی _برم آب ب

 نرفته بود که جانت اومد تو چادر  هنوز

 نرو خطرناکه. رونی _ب

 : دیبا تعجب نگاهش کرد و با همون بهت پرس اسما

 آروم نشده؟! زی_چرا؟ مگه همه چ

هم   یاطراف، نصف نیها و گشتن اچون نصف سرباز ها رفتن دنبال اون خرابکار د؛ینر رونی _بهتره ب
 کنن...  یکنن و مهمات و چک م یرو خاموش م  شیدارن آت

 از جاسوس ها مونده باشه. یممکنه کس  ه،یزیچ هیخلوته، همه حواسشون پرته  رونیب

 بره.   رونی ب یکس  دیهرج و مرج نبا نیدستور داده تو ا فرمانده

 افتاده برگشت تو چادر و گفت  یبا شونه ها اسما

 ... دیشلوغش نکن ادی ز یول ،ی_اوک

 با همون تحکم گفت:  جانت

  یپانسمان انتها  لیو وسا هیاول یو به سمت کمد کمک ها  دینر رونی ب  ی_بهتره به جز در مواقع ضرور 
 چادر رفت 

پس   میکن  یون مخبرت میکنن، اگه کمک الزم داشت یها رو درمان م ی_چند تا از پرستار ها دارن زخم  
 . دینر رونیب



 ق تکار عاشخیان

396 
 

 دادم و چشمام و بستم. هیچادر تک به

 دنبالشون نکردن؟ چقدر خطرناک...  مگه

 چشمامو باز کردم.  هوی

 ...! نه

 فرار، خلوت بودن پادگان،  ،یمهمات، آتش سوز  انفجار،

 همه، ترورنکردن...  یپرت حواس

که فرار کردن حواس   یباشه، چند نفر   یفرع یحمله  هیتونه  یم نیچادرها هم نرفتن؛ ا کینزد یحت
مجدد  یانتظار حمله  یکس گهیاالن که د ادیو به احتمال ز هیفرع  یحمله  هی نیرو پرت کردن، ا هیبق

 رو انجام بدن.  یاصل اتیخوان عمل  یرو نداره، م 

منفجر کردن چند تا بشکه باروت و   یرو برا یخطر  نی شدن مطمئنا اونا چن   دهیها با برنامه د اون
 یبرا یحداقل تالش ای، کنن  ینم یی سر و صدا نیصورت هم چن نیدر ا یکنن و حت ینم  یمهمات جنگ 

 کنن.  یمقام بلند مرتبه م هیترور 

 هام مشت شدن و ضربان قلبم شدت گرفت.  دست

 به سارا زدم و گفتم یشدم و رو کردم سمت اسما چشمک نامحسوس بلند

  میر یم  ایدارن منو مار ازیپانسمان افراد به کمک ن یبرام فرستاد که برا  امیپ  هی_پرستار جانت االن 
 د یبمون نجایکمک، شما هم ا یبرا

 د یبه کمک بود خبرمون کن ازیاگه ن د،یو مراقب باش  دیگفت_باشه بر  یبا نگاه مشکوک  ندایل

 نزد. یهم همونطور خودشو به پتوش چسبوند و حرف  یجن

 بود.    دهیترس واقعا

باهاش   ی تا حد میتونست  یو م میاتفاقات آشنا بود نی شغلمون با ا یشت ما به واسطه هم دا حق
 . میایکنار ب
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 پرستار ساده بود. هیاون  یول

شدند همه غرق در   یکه دسته دسته رد م ییچشممون خورد به سرباز ها م،یچادر که خارج شد از
 بودن.  یانجام کار 

 کردم سمت اسماو گفتم:  رو

پرت و دور تر از   یمنطقه  نیتونه تو ا یاون م نجاست،یجنگ هم ا  ری دونم معاون وز یکه م یی_تا جا
 باشه.   یپادگان و خوده شهر هدف خوب

حدس زده بود که  ایدونسته  یانفجار ها و اتفاق نذاشت؛ احتماال م نیا انیمنو تو جر لیدل  یآراد ب 
 میو مراقب باش مینر رونیکه از من خواست ب فتهی ب  یاتفاقات نیقراره چن

 _به نظرت آندره در خطره؟

 یحمله چه هدف نیندونن ا یعاد  یسربازها دیشا یعن ی ستن؛یاونا هم انقدر احمق ن ی... ول دی_شا
 زدن  یحدس نی فرمانده ها و افسرها احتماال چن یداشته، ول

 زده.  یحدس  نیسن کم بخاطر نبوغش فرمانده شده پس حتما چن نیتو ا انیرا

   ؟یاگه ندونه چ  یول

 انگشتام فشار دادم یو ال سرم

 ا؟ ی _تان

 زد  یجلب اسما شد که صدام م  توجهم

 ؟ یگفت  یز ی_چ

 !یبرازندت بود، همش تو هپروت  ایاسمه رو نی _حقا که هم

 _چرت نگو 

 ؟ یگم آندره چ ی_م
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 حرص و اخم بهش زل زدم با

 مگه؟  هیو چهار بانده؛ آندره بچه قنداق  ستیآندره کوفت، آندره درد، آندره حناقه ب _ 

 تو، تو گهوارش جا مونده...! انی_نه پ را

 حرفش خندم گرفت   نیتصور ا از

 من!  هیچه خوشگل بوده... گل گل شی بچگ  ینی_بب 

 _مرگ! 

 کجاست  انیرا  نمی_بزار من برم بب

 سمت چادرش رفتم به

 ! ای...نرسایوا ی_ه

 جدا کردم  نمیسمتش پ دستش رو از آست برگشتم

 اد ینم  شیپ ی _نترس مراقبم، مشکل

 گفت:  طنتی زد و با ش  یچشمک

 . ریمنم خبر بگ  ی_از آندره 

 _مرگ! 

 _تو جونت 

 و ادامه ندادم.  دمیکش یپوف

 جنازمون رو با کاردک جمع کنه. یک ی  دیکل بندازم، ظهر با  نیمن اگه بخوام با ا 

 باشه. فتادهی براش ن یکردم اونجا باشه و اتفاق  یرش رفتم، خدا خدا مسمت چاد  به

 : دم یشد، پرس یکه داشت رد م یسرباز  از
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 داخلن؟ نر یفرمانده را دی_ببخش

 ؟ یدار  کارشونی _آره؛ چ

 _با خودشون کار دارم 

 رفت تو هم.   اخماش 

 ! فضول

 _فقط...

 همون اخم گفت:  با

 _بله؟

 باشن؟  نجایچند تا سرباز ا دی_چرا انقدر دوره چادر خلوته؟ نبا

تو هم وقتشونو  شیچون االن امنه، همه رفتن دنبال خرابکارها و خاموش کردن آت  ست،ین  یاز ی_ن
 .! رینگ

 مواظبش باشن؟ بزمجه ها!  دیگن با ی.! نمنایخرن ا چه

 نید یحوصله   ا،یرو  یآوردم توش به علت هجوم احساسات و چرت و پرتا ی بود، وقت  یبزرگ  چادره
 زدن رو نداشتم. 

 .!اقتمی ل یشدم و رفتم؟ خاک تو سره ب یجن   هویچرا  اصال

 از همونجا گفتم:  دیصاف کردم و با ترد گلومو

 تو؟   امی_فرمانده؟ اجازه هست ب

 شدم.   مونیپس از زدن حرفم پش بالفاصله

 مخم.!  یاومدم؟ خاک تو سره ب  یبگم واسه چ حاال

 شه.  یبهتره فرار کنم، اما بدتر مشکوک م  ارم؟یب یبهونه ا چه
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 صداش زدم   دومرتبه

 _فرمانده؟  

 نیهم از ا یخرس در خواب زمستون  یشبه ول می باشه هر چند دو و ن داریب دیبا ومد،ین  یجواب
 شه.  یم  داریسروصدا ها ب

 ست؟ یکردم، نکنه اصال تو ن اخم

وارد شدم، نگاهم که به داخل افتاد، دستم و  اطیتو، چادر و کنار زدم و آروم و با احت  امیگفتن دارم م با
 گلوم خفه کردم... یو تو غمیدهنم گرفتم و ج  یجلو

 یمشکسته و نامرتب به وضوح به چشم  یها یافتاده و صندل زیرو م  یر ینامرتب بود و آثار درگ اتاق
 خورد 

مرد  هی یمتوقف شد؛ جنازه  یز یچ  یبه اطراف انداختم که ناگهان نگاهم رو یترس و وحشت نگاه  با
 شد.  یم یکه از بدنش به اطرافش جار  یکه به پشت افتاده بود و خون 

 حبس شد. نمیس یبود، نفس تو ینظام   لباسش

 نداشتم جلو برم و کنارش بزنم...  جرعت

شدم، با پا برعکسش کردم و   ک یبهش نزد  یبه آروم  دم یجنازه دو و مشت کردم و به سمته دستام
خورد   یگلوله به چشم م هیاثر  نشیس یتر از قفسه  نیخون آلودش انداختم، پا  یبه چهره  ینگاه

 زد.   یفواره م رونی و خون از همونجا به ب

 فوت کردم،  رونی به ب یشتر ی ب  یرو با آسودگ نفسم

 نبود!  انیرا

 خون یبه اطراف انداختم، قطره ها یا گهید نگاه

 دادن...  یم یبد  یها یافتاده بود، به قلب ناآرومم گواه نی زم یکه رو یجنازه ا و

 آندره شدم.  ی نهیبه س نهی و همزمان س  دمیدو رونی نکردم و به ب دیترد  نیاز ا شتریب
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 صداش کردم  یو چطور   یچ دمیبودم که نفهم  دهیو ترس یترس نگاهش کردم، انقدر عصب  با

 _آندره...؟!

 شده؟  ی_چدیهول شده بود، به سرعت پرس  افمیق دنیهم که از د آندره

 ست ی_فرمانده... فرمانده اون تو ن

 تفاوت گفت:  ینگاهم کرد و ب  یجی گ با

 اون تو؟ رهی_ خب نباشه مگه اس

 یلومه توجنازه اون توعه و مع هی زدم، گفتم_ یکه نفس نفس م  یبهش رفتم و در حال  یچشم غره ا 
 داشتن...  یر یاتاق درگ

 تو چادر  دینگاهم به اسما افتاد که پشت سرش بود، آندره با تعجب و سرعت دو تازه

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:  اسما

 ؟ یشده تان ی_چ

 باشه... فتادهیبراش ن  یدونم؛ اتفاق   یوحشت گفتک_نم  با

جنازهه رو هم احتماال خودش کشته، البد االنم دنبال   اروی  نیگفت_نترس بابا،  یآشکار   یالی خ یب  با
 . شونهیبق

 سربازا حاضر شدن... شتریب قهیزد، بعد از چند دق میس  یب آندره

 رو کرد سمت من و اسما و با تحکم گفت  آندره

 چون خطرناکه د،یاین  رونی تو چادراتون و ب  دی_شما ها بر

 ؟ یتوجه به حرفش، مضطرب گفتم_پس فرمانده چ بدون

 محض گفت:  یال یخ  یتعجب و ب یبا کم آندره

 گردن.  یافراد دنبالش م شه،ینم ش یزی_چ
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 کرد به سمت چادر بکشدم  یو سع  دیبازوم رو کش اسما

 کنن  یم داشیپ ستی ن یز ی که چ یدی_ شن

 برگشت سمتشون یناگهان  آندره

 د؟ یشناس  یآنجل و م کای _ورون

 س گفتمبا تر 

 براش افتاده؟  ی_اتفاق 

 شش؟ یپ نیبر  دیخوا یتو چادره رابرت بود، م  دمشی_نه د

 باز تر کرد و گفت  ششوین اسما

 _آره؛ کجاست؟ 

 دن.  یم یسه سرباز هم ازش نگهبان  ف،یرد نیهم  ی_چادره انتها

 رو کرد سمتم و گفت  اسما

 .ام ی تو برو، منم م  ی_تان

 که آندره گفت، قدم برداشتم.  یبه سمت چادر  یجی گ با

لب   هیرو زمزمه کرد و بعد از چند ثان یز ی به اسما افتاد که به سمت آندره رفت و دم گوشش چ نگاهم
 نشستن، چشم ازشون کرفتم شی شونیپ  یآندره رو یها

 ... اوردمیزدم، اما به روش ن   یپوزخند

 رابرت رو نداشتم... شهی شب موندنه سارا پ  لهی اسما و دل یبازخواست صحنه ها ی حوصله

 دی با حرص بهم توپ سارا

 رفت...   جیاجل معلق دور من راه نرو، سرم گ نیانقدر ع  ی_تان
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 مراسمه رژم و ادامه دادم. یشتر یبلکه با سرعت ب ستادمیگرفتم... نه تنها نا  دهیهاش رو نشن غرغر

 زدم  غی ج یو با کالفگ  ستادمیا هوی

 نکردن؟  داش ی_پس چرا هنوز پ

 سارا گذاشت...  یپا یسرش و رو یال یخ  یبا ب  اسما

 همه فحشش داده بود، خوب جا خوش کرده بود. نی که ا یتخت رابرت  یرو

 تکون داد و گفت  یسارا سر  

 کنن  یم داشیدونم، نگران نباش پ ی_نم

 هفدهم  قسمت

باز کرد، با آرامش چشماشو بست و   ششویو ن  دیکش شی شونیبه پ یهم تو عالمه خودش دست اسما
 زمزمه کرد 

 که آندرم سالم برگرده.!  نی _هزار تا صلوات نذر ا

 نگاهشون کردم  یعصب

 وسطه چادر رو تو حلق جفتشون نکردم.  زیکردم که چطور تا االن م  یهم تعجب م  خودم

 نکردن؟  داشیداد_پ  یم یکه نگهبان  یچادر رو کردم سمت سرباز  ی چهیدر از

 _فرمانده رو؟ 

 تو...  یب یحرص زمزمه کردم: نه، ب با

 نشده  ی_هنوز خبر 

 رفتم یدادم و به سمت خروج  یحرص فحش  با

 صدام زد سارا
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 ؟ یر  ی_کجا م 

 ؟ یای _سر قبرم؛ م

 حرص نگاهم کرد و گفت:  با

 خودشو جم کنه  دیبا یک یهمه واسه ما نطق کرد  نیکشه، ا  ی_خجالتم نم

 گفت:  یز ی آم طنتی هم با اخم ش ایمار

 _جمع کن خودتو...! 

 تم گف یو با معن   یعصب

فردا شبم سارا خانوم بچه شو تو   یو به سالمت نیمنو جمع کنن، تا تو و آندره همو بچلون دی_آره با
 . ارهیب  ایبه دن  نریاتاقه جناب رابرت را

 رفتم.  رونی بکنم، به سمت ب دشونیماس یها افهیبه ق  یتوجه نکهیهم بدون ا بعد

 رفت دنبالش...  یخودم م  دیاولش هم با از

 د یچ یگوشم پ یکه ازش متنفر بودم، تو ییآشنا یراه متوقف شدم و ندا وسط

 هدفت؟  یفرمانده  ؟یگرد یم  یدنبال ک  یک ی تار تو

 ش؟ ی کشت یم  دیکه با یکس ره؟ی بم  دیکه با یکس

 .! یرس  یپرتگاه م هیبه قول آراد به  یرس ی که بهش نم  ی؟کسیکه دوسش دار  یکس ای

 گوشم زمزمه کرد:  ریزد به شونم و ز ای قدرت حرکت نداشتن، رو پاهام

چه برسه به االن که االن که دوست   د،یمال هم باش دی تونست  یاگه دوست داشت باز هم نم برگرد،
ها و فرسخ ها   لومتریقدم به سمتت برداشته ک هیکه  ی... واسه کسیطور عاشقش نینداره و تو ا

 داناوان.! ایبرگرد تان ؛یدیدو

 هم رفتن... یحرکت سره جام موندم و بعد هم احکام تو  یب قهیدق چند
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 رم، تو هم خفه شو تا خفت نکردم.!  یم من

 شناسم... یرو نم   ییکجا برم؟! من که جا دیبا یول

 : دیچ یگوشم پ یآراد تو یبه ذهنم خطور کرد و صدا  یز یچ هوی

 یا گهیچه امشب، چه فردا، چه هر وقت د ا، ین نجایا گهیوجه د چیدور شو و به ه نجایاالن از ا نیهم
 .!این  نجایا

 که آراد بهم داده بود رو روشن کردم یقوه ا چراغ

بود که به نظرم   ییتنها جا یحس بود، ول هیفقط  دم،ی که اون سنگه بزرگ بود دو  ییبه سمته جا و
درخت   هیبه درخت ها انداختم و تو ذهنم دنبال  یو سرباز ها به طرفش نرفته بودن، نگاه  دیرس یم

 بود.  رشیز م،یکه من و آراد روش نشست یدرخت کج که سنگ بزرگ هیخاص گشتم 

 زدم   یدرخته کج، لبخنده کمرنگ یافتادن نور چراع قوم رو با

 رفتم  یدرست و م  رهی مس پس

 کردم   یم هیبهش تک شهیداشتم که هم یا یششم قو حس

 شد.    یم انتیجرمم خ  دن،یفهم یدونستم کارم غلطه؛ اگه م یم

داشتم   نانی قلبم اطم میدونستم و از صم  یاما خودم م دن،یفهم  یم دینبا امیکدوم از هم گروه  چیه
 کنم.  ینم  انتیکه خ

 تازه کردم و به راهم ادامه دادم   ینفس

 داشتم. ادیبرگشتم رو به  رهی مس یرفته بودم، ول  یک یتو تار نکهیا با

 اونجا نبود.  یاما کس دم،یکنار سنگ رس به

 سر خوردم...  نیزم  یرو  یدیبا ناام 

 تونست خودم رو گول بزنه.! یگفت، اما نم یدروغ م هیبه بق دیشا قلبم
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 افتاده  انیرا یبرا  یکردم اتفاق  یم حس

 یبه چشم م نیزم  یکه رو یرد خون یردم که نگاهم روک  یطرف و اون طرف نگاه م نیبه ا دیام نا
 خورد متوقف شد 

 با نوک انگشت به خون زدم؛ لخته نشده بود و تازه بود.   آروم

  یرو یجسم  یدگیخاک و خون ها اثره کش  یدقت رو  ینباشه، با کم انیکردم خون را یخداخدا م 
 خورد یخاک به چشم م

 خاک و خون رفتم ریکردم و با دقت به سمت مس ادیچراغ قوه رو ز نور

دو  یشدم، جنازه  کیدهنم مشت کردم و به جنازه ها نزد یدستم و جلو دم،یبه پشت سنگ رس تا
نفوذ کرده   یکه مهمات و آتش زده بودن نبودن، چون اونا با لباس نظام ییایپوش، از نفوذ اهیمرد س
 بودن...

مردن و همکارهاشون فرصت نکردن  یر یدرگ نی که در ح  ییباشن، کسا بانیاز گروه پشت دیبا
 با خودشون ببرن  ایجنازشون و خاک کنن  

 تاسف نگاهشون کردم و زمزمه کردم:  با

 شه ینم نیجاسوس که بهتر از ا هی عاقبت

کردم تا جهت صدا و   زی و گوش ت ستادمیصاف ا یانداز  ری ت یسالم باشه؛ با صدا انیممکنه را پس
 بدم.! صی مبدأ رو تشخ

 زدم و زمزمه کردم:  ی و اسلحه شو درآوردم، پوزخند دمیاز مردا کش یکی لباس  یتو دست

 ...! گهید یک ی بازم  

اسلحه رو چک کردم خشابش پر بود، انگار فرصت نکرده بود از خودش دفاع   دم،یسمت چپ دو به
 کنه.

 شد.  یصبح بود و هوا داشت کم کم روشن م  میساعت چهار و ن کیرفتم، نزد یراه م  یک ی تار یتو آروم
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 و نور کم عادت کرده بودن.  یک یبه چراغ قوه نداشتم، چون چشمام به تار یاز ین گهید 

 کردم آروم و محتاط باشم  یرفتم، سع یز اندا ریت یسمت صدا به

صدا ها رو   نیهم ا هیبودم بق دواریرم درسته، ام یکه م یر ی مس دمیدوباره اومد و فهم کیشل یصدا
 یکردم، دکمه ها شی شلوارم بردم و جاساز بیچاک روپوشم به سمته ج یبشنون  اسلحم و از تو 

 روپوشم رو بستم و جلوتر رفتم.  یجلو

و پاره پوره اسلحشو  یخاک یبا لباس ها انیجلوم انداختم؛ را یبه صحنه  یپشت بوته ها نگاه  از
که انگار گروگانش بود، گذاشته بود و روبروش پنج تا مرد مسلح بودن که چهار   یمغزه مرد یرو

  یکی یه سمتش گرفته بودن و جنازه اسلحه رو ب یبا لباس نظام گهید ی کیو  ی تاشون با لباس مشک
 داد. یهم بازوشو سفت گرفته بود و فحش م گهید یک یحرکت بود و   یب  نیازشون رو زم

  یبرا یتبصره و قانون  چیه اتی عمل نیبود، احتماال سردستشون بود وگرنه ح  انی که گروگان را یمرد
 رحم کردن وجود نداشت. 

داد فرار   یتونم پوشش بدم، چون اونا هرگز اجازه نم دستم رو به سمت روپوشم بردم تا ب یآروم به
 کنه،

 با سردسته شون.! یحت

رفت، پس اونا اگه نتونن نجاتش بدن طبقه  یزنده به زندان م  یجاسوس چیه دیتا حده امکان نبا 
 کشنش.  یم نیقوان

 پوست گردنم احساس کردم...  یرو رو یاسلحه ا یدستم به اسلحش برسه، سرد نکهیا قبله

 کردم  مینثاره حواس پرت یا یلعنت

 دم گوشم گفت:  یآروم و پچ پچ وار به آلمان ییصدا

 _بلند شو! 

 بلند شدم   اطیو با احت  آروم

 _برگرد 
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 نشون ندادم که خودش با خشونت برک گردوند.  یالعمل عکس

  یکردم و با ترس ین چشمام و اشکآ کیدادم به پرستار داناوان برگردم تا زنده بمونم، در  ح یترج 
 به مرد نگاه کردم  یساختگ

 به صدام دادم و با وحشت گفتم  یبغض 

 کنم...! ی_لطفا منو نکش، خواهش م

 شد   ریگونم سراز  یو رو دیچشمام چک  یاز گوشه  یاشک قطره

 د یانداخت و پرس کتمی به روپوش و ات  یبا شک نگاه مرد

 ؟ ی_از پرسنل پادگان

 تکون داد  یرو به آروم سرم

 نکردم، فقط... یتورو خدا منو نکش، من کار  ستم؛ین ی _من نظام

 چرت و پرت و تته پته نداشت  یبهم نگاه کرد، حوصله  تی با عصبان  مرد

  زیآم د یتهد دم، یگذاشت و سفت چسب قمیشق  یحرکت دوباره برم گردوند و اسلحش و رو هی یط
 گفت: 

 و داد و جفتک انداختن، ممنوع.!   غیج  یزنده بمون یخوا یخانم دکتر، اگه م نی_بب 

 لحظه ذهنش و خوندم  کی یتو

  یو م انیرا ایاستفاده کنه؛ بعد هم که  انیرا  هیخواست به عنوان گروگان ازم بر عل یساده بود که م 
 کشن.  یبرن و من رو هم م یبا خودشون م  ایکشن 

بود که شاهد همه  نیکه مدنظرشون بود ا یز ی گناهم، تنها چ یو ب یرنظامیبراشون مهم نبود که غ  
 .ی .! بفرما؛  چه قشنگ کمک کردیتک چرخ زد یراه بر  یخانم؛ اومد  ایبودم: بفرما تان زیچ

فرار بودم، سرش رو که بلند کرد و   یبرا  یدنبال راه رون،ی ب  دمیکشون کشون از پشت بوته ها کش 
گره خورد، چند   میاشک یچشم ها یبرخورد و بعد هم نگاهش تو  ییناگهان نگاهش به قامت آشنا
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به مرد گروگان گرفته شده وارد کرد که داد بلندش به هوا   یلحظه هنگ کرد و ناگهان چنان فشار 
 . فتر

 مشت کرد  تیو از زور عصبان  دستاش

 د یعربده کش یبلند  یگذاشته بود، با صدا قم یشق یاسلحش رو رو که کنارم بود و یمرد

االن ولش کن و   ن یپاره نکنم، هم کهی ت  نجایدختره رو هم نیا یخوا یجناب فرمانده، اگه م نی_بب 
 .یافراد و محموله رو پس بد  دیجونتون با یشو، بعد هم در ازا میتسل

شده   ریافرادشون دستگ رایبودن که اخ  ایاقچقاچ ای ایکردم... پس جاسوس نبودن، از باند ماف تعجب
 با تحکم ادامه داد  د،یبودن و محمولشون رو از دست داده بودن.!درنگش رو که د

  ،ینظام  ری خانم دکتر غ هی یخوا  ی کنم، تو که نم یرو قبرستون جفتتون م  نجای االن وگرنه هم  نی_هم
  ره؟ی تو بم   یسره خودخواه

 کنم... یم نکارو یبدون که من ا یول  ، یکن دیتو ترد دیشا

 بلند تر ادامه داد  و

 نه...؟  ای_بکشمش 

 رو فراموش کردم  میمصنوع یها هی لب هام نقش بست و گر یگوشه  یپوزخند

 : دیچرخ  قتیحق  کی یفقط رو ذهنم

اگه  م،یش  یرو ول کنه باز هم جفتمون کشته م یاگه بخاطر من اون عوض یو مامور، حت هینظام اون
 ره... ی خالفکار از چنگش در م ای جاسوس  هیشم و   یمن کشته مفرار کنه 

 شد.  ریچشمم سراز  یاز گوشه  یا یاشک واقع قطره

 قطره اشکم متوقف شد و رو به مرد داد زد یرو نگاهش

 .!یکن  یم دیدختر رو تهد هی یکن یغلط م ،یر ی نفرو بگ هیبا پونزده نفر  ی_تو که عرضه نداد

 نکشتمت.!  نجایافراد و محمولم نشدم و هم الیخ  ی_خفه شو تا ب 
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 گفت  خونسردانه

 عجله کن و انقد حوصلم و سر نبر.!   یتون ی_باشه؛ اگه م

روپوشم و اسلحم و درآوردم، لگده  رهی استفاده کردم و دست برد ز شی و حواس پرت تی از عصبان 
ورتش زدم، بار هم که گروگانم گرفته بود زدم و با اسلحم به ص یمرد کیاستراتژ یبه جا یمحکم 
کنارم با مرد   یمردا یفشار دادم و روبرو قشیشق  یجامون رو عوض کردم و اسلحه رو رو  عیسر یلیخ
 عقب رفتم.  به

 حرکات و مهارتم نداشت.  لیو تحل  هیتجز یبرا یکرد اما وقت  یمتعجب بهم نگاه م انیرا

 زد.  ریبود، ت دهیپوش  یازشون رو که لباس ارتش  یکیحساب شده به  ری ت هیبا  

 نفر ازشون مونده بود. شی هنوز هم با دو تا گروگان ش اما

 اسلحشون و به سمتمون گرفتن.  مردها

چطور تو دهنش رفت، خواست سوت بزنه که محکم تو    دمیکه نفهم یکه گروگانم بود، با ابزار  یمرد
 صورتش کوببدم. 

 ان یب  شونیممکنه بق میبر دی داد زدم_با انی به را رو

 گروگانش زد  هیبه پا یلگد انیرا

 سقوط کرد  میچند قدم یبا اسلحه بهش زد و تو ع یسر یلیبه سمتم هجوم آورد که خ شونیکی

مرد،   یکیبه سره اون  یک یدو گلوله به کمر گروگان و  کیبا شل  شونیاستفاده از شوک و حواس پرت با
 رهاشون کرد.

که مرده بود و به   یاون یازشون اسلحش به اون طرف افتاد و مرد اسلحه  یک ی یبا حمله  همزمان
 سمتش گرفت 

اون مرد خورد   یبه پا ری کردم اما ت یر یبه گروگانم زدم و هدف گ   یر یشوک دراومدم و بدون درنگ ت از
 هوش شد.   ی به سرش زد که ب  یضربه ا یبا چابک نایو را
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 خواد  یرو زنده م شونیکی که  دمیفهم

 . دمی کش یق یبه زانوهام گرفتم و نفس عم دستامو

لحظه نگاهش به جنازه ها افتاد، رد نگاهش رو دنبال کردم،   کی تازه کرد و بلند شد، در  ینفس  انیرا
 .!ختیفرو ر نمیس ینبود... قلبم تو شونیکی

که فرار کرده بود به سمتم  یمرد یاز اسلحه  یر یلحظه ت نیهدف باال گرفتم، در هم یلحم رو باس و
باهام نداشت، چشم هام و   یکه فاصله ا یشد... انگار که زمان متوقف شد، من موندم و مرگ کیشل

سرد، چشم هام و باز کردم و   نی به زم  یبرخورد جسم یبستم و دستم دوره اسلحه شل شد، با صدا
 دم یماشه رو کش

  یزانو هام توان نگه داشتن بدنم رو نداشتن و کنارش رو  ستادم،یسرش ا یبا ترس و وحشت باال 
صورتش چکه   یبه رو میمصنوع ی که از لنزا یاصورتم کنار زدم، اشک ه یافتادم، موهام و از تو نیزم
 بودن...  یکردن، واقع یم

 ومدیبه بازوش خورده بود و ازش خون م ری برش گردوندم، ت  یآروم به

 دیبار  یرو صورتش م  یاشکم به آروم یها قطره

 خشکم رو باز کردم  یزدم و به زحمت لب ها  دشیبه صورت رنگ پر یا ضربه

 شو.!   داریب  ان؟ی_را

 دردناکم خفه کنم، اما از لرزشم کم نشد. یگلو یدم هق هقم و توکر یسع 

 وحشت تکونش دادم و با بغض صداش زدم. با

 .! گهیگم؟ توروخدا پاشو د یم یچ  یشنو  یم ان؟ی_ را

  ری دادم، دوباره اشکام سراز یلحظه جون م نیتو ا دیشد و من با یجامون عوض م دیبا نکهیفکر ا از
 شدن...

 بال سرت اومد.  نی_بخاطر من... بخاطر من ا
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 دم یهام نال هیفشار دادم و همراه گر شیخون یبازو یو رو دستم

 .!ستی کس منتظرم ن چیکه ه رمی من بم یذاشت یم ؟یکارو کرد نی_چرا ا

  یحت شونمیتارم و فکر پر  یزخمش تمرکز کنم، اما چشم ها یرو  هیگر یکردم، به جا یم یسع نکه یا با
 . رمیدادن نبضش رو بگ یاجازه نم 

و شکننده    فیدرد ضع نیسوخت که انقدر در برابر ا یخودم م  یگذاشتم، دلم برا نشیس یو رو سرم
 بودم، با بغض لب زدم 

 . رمی م یمنم م یر ی _من دوست دارم؛ گه تو بم

 ساکت شد د،یچی سرم پ یکه تو   یفی ضع یصدا با

 .!شیکش یم ،یفت یزنده هم ب هی یرو  ینطور ی_اگه ا

 شدم   رهیبستش خ مهین یکه به سرفه افتاد، سرم و بلند کردم و با بهت به چشما  دیکش یقیعم  نفسه

 زد یگوشم صدا م یقلبش تو یوقفه   یتند و ب  ضربان

  یگوشم بود، اما باز هم اشکام متوقف نم یضربان قلبش تو نکهیزندست، با ا دمید یم  نکهیبا ا 
 شدن.

 فرستاد رونیب  نشیشد و بازدمش رو با خس خس س زی خ میجاش ن  سر

 ؟ ی_خوب 

چشماشو باز و   یزد و با آسودگ یدر سکوت نگاهش کردم؛ لبخند دردناک  یبارون  یبغض و نگاه  با
 بسته کرد 

 !هیکاف نی ... همی_خوبه که خوب

 و به سمتش رفتم.  دمیکش سمی صورت خ یرو رو  میدست خون پشت

انداختم، نگاهم از  نیزم یرو باز کردم و رو   شیخون راهنی پ یو دکمه ها  ستادمیدو زانوم ا یرو
 چشم هام جمع شد  یافتاد و اشک تو شیخون یبدنش به بازو  یرو یها یها و کوفتگ یکبود
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 خرفه بود رو درآوردم.   اهیگ ی که حاو ی کی مانتوم کردم و پاکت کوچ بیج  یدست لرزونم رو تو 

 مونده بود. بمی ج یجنگل جمع کرده بودم و هنوز تو یتو دمش،یکه د یبار  نیاول

  یعفون   نطوریو هم هیزیگفت تخم خرفه در کاهش تب موثره و ضد اسپاسم و خون ر یم کریب  دکتر
 کننده است. 

 . ختمیزخمش ر یپودر مانندش رو رو یاسکوت درش و باز کردم و محتو در

 و ضعف نگاهش کرد...  یحال   یبا ب انیرا

با از   ارم یرو به طور کامل بند ب  شی زیتونستم خونر ینداشتم و نم یا گهید  زیچ اهی جز همون گ به
 کنم. یر ی جلوگ فیکث  یجا نی ا یعفونت کردنش تو

 گفتم  یانداختم و به آروم  ریسرم و به ز 

 _فندک همراته؟ 

 !بمهی _ آره، تو ج

 ست؟ یهمرات ن  یز ی چ یتلفن  یمی سی_ب

 زد، جواب داد  یکه وسطش نفس نفس م  یکالفه ا یصدا با

 نبود.! نی_اگه بود که االن وضعمون ا

 و گلوله رو درآرم.  ارمیتو بند ب  یز یخونر شی با آت   دیپس با ارم،یب موی رفت گوش ادمی_منم 

 دم یبهم دست داده بود، پرس دشیرنگ پر یه چهر دنیکه با د یا ینگران  با

 _حالت خوبه؟ 

 کارتو بکن! ،یزد و گفت_آره خوبم دست و پا چلفت  یا یمصنوع لبخنده

 همه زخم خوب باشه؟  نیشد با ا  یتار شد، مگه م  دمیچشمام نقش بست و د یاشک تو دوباره

 با زحمت دست سالمش رو به سمتم دراز کرد و دست لرزونم رو فشرد م،یبغض و ناراحت  دنید با
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 کنه.!  یحال بدم رو بدتر م   تی نکن؛ ناراحت هی_گر

 چاقو هم هست. هیدرآر،   بمی رو از ج  فندک

 و مشتم و باز کردم.  دمیکش رونیدستش ب یو از تو دستم

 کشه.!  یب مکه جدا از عالقه به خاطر تو داره عذا  ینیرو بب  یکس دنیدرد کش سخته

 و با تحکم گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 تونم تحمل کنم.   ی_گلوله رو درآر، م

 کرد.  یم یز یبودم، خونر  ختهی که روش ر ییرغم دارو یبه زخم کردم که عل ینگاه 

 به چاقو و فندک انداختم. یدستام و مشت کردم و نگاه 

 چاقو گرفتم... رهی نکردم و فندک و ز دیترد  نیاز ا شتریب

 *** 

برهنش انداختم، دستم که ازش فاصله گرفت، دوباره به سمت   یباال تنه  یرو درآوردم و رو  روپوشم
 آزاد کردن دستم نکردم.  یبرا  یتالش  د،یخودش کش

 روح شده بودن، گفت  ی سرد و ب هیبه چشم هام که از شدت گر  رهیخ

 ؟ یا ی_عصبان

 داد زدم یمانند غیج یخم صدا حرفش داغ دلم تازه شد و با ا نیا با

 .! دمیترس ،یروان ضه،یمر  ؟یداد یچرا جوابمو نم ،ی_تو که زنده بود

 دادم. هیو با فشار از حصار دست سالمش آزاد کردم و به درخت پشت سرم تک دستم

 زدم...  ینفس نفس م تی شدت عصبان از

 گفت یگرفته ا یو با صدا دیواکنشم با درد خند دنید از
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 ؟ی بگ یباز هم دار  دم،یازت شن  ییزای_عجب چ 

 گفتم  زیآم دیانگشتم و به سمتش گرفتم و تهد  یحال یب  با

 و خودم تموم کنم.  لی نکن کاره ناتموم عزرائ یکار  هی_

 هم فشار دادم. یبهم موند، چشم ازش گرفتم و دستام و تو  رهیبه حالتم زد و خ یلبخند

کردم، حالم   یم یگذشت احساس خفگ یسرش م یکه تو  ینگاهش معذب شده بودم و از فکر  از
 کردم مرده.!  یبود که فکر م یبدتر از وقت

 دهنم و قورت دادم  آب

 اد؟ یسراغمون نم ی_پس چرا کس 

 گفت  یرفته ا  لیتحل  یاما با صدا یشگ یهمون لحن هم با

 ! ؟یچی پ ی _منو نفله کردن، تو به خودت م

 کردم و گفتم:  اخم

به  ی لهیمن بدون وس ،یکن  یز یممکنه زخمات عفونت کنن و دوباره خونر م؛ی_خب منم نگرانه جنابعال
 گلوله رو درآوردم و زخمتو بستم. یدرد بخور و با هزار بدبخت

 رو عوض کرده بودم، خوشحال بودم.  نمونیب  نیجو سنگ  نطوری که بحث و هم نیا از

هم پلک رو    هیثان  کی یداد، حت یانداخت که ساعت هشت صبح رو نشون م  م یبه ساعت مچ ینگاه
 هم نذاشته بودم چه برسه به استراحت 

 ؟ی_خسته ا

 !یفکر کردم مرد دم،یترس  یل یخ  ی_نه، ول

 تمسخر گفت:  با
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شدم،   هوشیکه ب یا هیباشم؟ همون چند ثان شیکه من دوم رهی م یبازو م  یتو  ریبا ت   ی_کدوم ابله
 ننگه.!  ی هیما

 جلو   امیدست بهم اشاره کرد که ب با

 داده بود  هیشدم، به حالت نشسته به سنگ تک کینزد  بهش

 دسته سالمش، دستم رو گرفت و سرمو رو پاش گذاشت  با

 م یکن یدرس م  شی نکردن آت  دامونیاستراحت کن، اگه پ ی_کم

 گفتم:  بالفاصله

 رم دنبال چوب  یاالن م ستم،یخواد... من خسته ن  ی_نه نم

 پاش گذاشت.  یبلند شم که گرفتم و سرم و رو خواستم

 نثارش کردم  یگفت که مرگ  یدرونم جونه کشدار  یندا

 . دمیکش یاز سره آسودگ  ینفس  و

 شه  یاالنه که زندست و حالش خوب م مهم

  امی تموم نگران د،یچ یگوشم پ یآرام بخشش که تو یموهام و پشت بندش صدا  ینوازش دستش ال با
 ا؟ ی باره تموم شدن_تان کیبه 

 گفتم:  ینگران  با

 کنن؟  ی_زخمات درد م

 ی کنم تو از من بدتر  ی_احساس م 

 و بلند شدم  دمیبه پوستم کش یدست

 _من خوبم؛ نگران نباش.!
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 چیو تحت ه  چوقتیدوست نداشتم ه ،یقرار گرفت یادیبد ز یها تیموقع ی_به خاطر من تو
 ... نمیدستات بب ی اسلحه رو تو یط یشرا

 و ادامه داد دیکش یآه

 اندازمت...  یتو خطر م شتریبخوام مراقبت باشم، ب شتری انگار هر چقدر ب  ی_ول

 قلبش به درد اومد  نش،یلحن اندوهگ از

  یکاش م رم؛ی بگ دهیکردم و ناد یرو که در صداش حس م ی تیتونستم احساس مسئول ی م کاش
 بغلش کنم و فکر کنم دوسم داره...! تمونیتونستم بدون توجه به موقع

کنم و نزارم    یکه ازش دور  نهیتونم انجام بدم ا یم که یبمونم؛ اما تنها کار  ششیتونستم پ ی م کاش
 اون هم بخاطر من... نه،ی بب بیآس  نیاز ا شتریب

 آوردم  رونی کر باز ف  صداش

 ...!یبدون دروغ جوابم رو بد  یتون یرو ازت بپرسم، م یز یچ هی_

 زد  یکلمه صدام م نیبودم، انگار که داشت با ا زاریدروغ ب یاوردن کلمه  از

 گفتم:  یآروم به

 _بپرس... 

 ؟ینقشت بود  ی_امروز تو

 دستم مشت شد و ضربان قلبم تند شد  اریاخت بدون

که   ستین  یز ی دونه چ یم ری تزو یرفتار من رو از رو نکهیبرده باشه، اما ا تمیاز هو ییکنم بو ینم فکر
 . امیبتونم باهاش کنار ب 

 منطقم با قلبم نجاتش دادم، اون هم بار و بار ها! اریبدون اخت من

 ه؟ ی_ منظورت چ
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 کنم  ی_حسش م 

 مهار کنم کردم لرزش صدامو یسع

 و؟ ی_چ

 د یزد و دستش رو به صورتم کش  یپوزخند

 !انت یدروغ و صداقت؛ احساس و خ نی_فرق ب 

 ؟ی بدون  یخوا  یم ی_چ

چشماش،   یایدر یآورد... زل زدم تو ن یلبام پا یو تا رو  دیملتهبم کش یگونه ها یرو رو دستش
 ...دیکش یم  شیچشمام نگاه کرد برقه نگاهش تمومه وجودم و به آت  یصاف تو

 تونه احساس چشمام رو بفهمه.!  یکردم از پشت لنز هم م یم حس

 ؟ ی_چرا نگرانم 

 تفاوت گفتم:  یب  یظاهر  با

 ه؟ی چ لشیدل ؟ینگران من یگ ی_مگه تو هم نم

دو تا   نیب ی تضاد نم؛یب  یمچشمات تضاد  یاحمقانه و سوال معنادارم گفت_تو حی توجه به توج بدون
 .! یجنگ یباهاشون م یحس که دار 

 پنهان کردم.  یخوردم ول  جا

بود که من و تا   یز یچ نیکرد و احساسش رو پنهان... و ا ی رو حفظ م شیخونسرد دیجاسوس با هی
 االن زنده نگه داشته بود.

 داد  ادامه

 ؟ی_چرا به خاطرم آدم کشت

 چرا؟  ؛یکش  یو درد م یش  یو ناراحت م یکن  یم هیدونم بخاطرم گر یبار...  م  نیبار، چند هیاونم نه  
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 تو هم.  دمیکش اخمامو

کرد، اما غرورم   یو حس م دید یکردنشون داشتم رو آشکارا م  یدر مخف یکه سع ییزهای تمام چ انگار
 برام مهم تر بود

 چرا؟  ،یخورد  ریمن و به خاطر من ت   ی_تو هم امروز به جا

 کردم اندوهش رو نشون ندم، ادامه دادم   یم  یکه سع یبزنه، با لحن یحرف کهن یاز ا قبل

 ! ینجاتم داد یکرد ی م تیو مسئول   نیدونم؛ چون نسبت بهم احساس د ی دونم... خودم م  ی_م

 گفت:  یآهستگ به

 _نه

 _نه؟

 _نه!

 ؟ ی_پس چ

 احساسه! یمغرور و ب یعوض  نیچقدر ا ره،یدونستم با خودش درگ یتو هم، م دیکش  اخماشو

 از دو لحاظ...  ونم؛ی_چون بهت مد

 که خودم گفتم شد.!  یهم همون آخرش

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 از دو بار، چون فقط دوبار جونت و نجات دادم.  شتریب  یول ؛یونی_ معلومه که مد

 داختم.و جونم رو به خطر ان دمیرو تحمل کردم، درد کش  یاضطراب و نگران  یآدم کشتم، کل  بخاطرت

 گفت:  یحرص درآر  یتفاوت  یب  با

 لحاظ... هیکه شد  نی_ا
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 کرد.  ینم  ینگاهش کردم، شوخ یعصب

 زد؟! یم  تی خودش رو به خر  ایخر بود   دمیفهم ینم

 _حقت بود بزارم... 

 حرفم و گفت  ونیم دیپر

 پس منم... نیاز لحاظ جسم  یکه گفت  یینای_ا

 دیبهش وارد کرد که تا قلبم هم رس یو با دسته سالمش گرفت و فشار  دستم

 مونم. ی من پشتت م  یکه خودت بخوا یبزنه، تا وقت  بیبهت آس یکس چیزارم ه  ی_مراقبتم و نم 

 ...یتو بهش توجه کرد یوقت بهش توجه نکردم، ول  چی که ه ی... قلبونتهیقلبم مد ؛یقلب  یکیاون  و

 گشتش به قلبم زد ول کرد و با نوک ان دستمو

 مراقب و صاحب قلبت باشه؟  یخوا ی_م

  یم کیملتهبم نزد یلب هاش شد که به لب ها خینگاهم م فتم،ی بود پس ب کی نزد جانی شدت ه از
 شدن...

 اومد، ازم فاصله گرفت و نگاهم اول به اون و بعد به آندره افتاد. که از پشت سرمون  ییپا یصدا با

 شدن، ضربان قلبم شدت گرفت و بلند شدم.  دهیکش رون ی از داخل انگشت هام ب انیرا یها دست

 انداختم.  نیلرزونش چشم دوختم و سرم رو پا یمردمک عسل  به

و   نیشونم انداخت، سرم رو باال آوردم و نگاه غمگ یو سمتم اومد و روبروم قرار گرفت، کتش و ر  به
 شرمندم رو بهش دوختم.

صداش تموم   دنیبود، لب هاش از هم باز شدن، با شن  ی بود که نگاهش بهم سرد و عصب  یبار  نیاول
 کرد  خیتنم 

 .یدار  ازی_من قلبم و بهت دادم، اما تو به مغز ن 
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 رباز ها گم شده بود انبوه س نیو با درد بستم، باز که کردم ب  چشمام

 *** 

 _کوفت! 

 شده بود... رهیو با اخم بهم خ   نهیهول برگشتم سمتش که دست به س با

 _ها؟

 آندره! یگیمن م ی_بار آخرت باشه به آندره 

 رو به سارا گفت:  و

 کنه.!  یکه بهش اخم و تخم م تشهیدوران طفول  هیهمباز ای_انگار ننشه، 

 بهم گفت:  زیآم دیبه خودش گرفت و تهد  یا یداش مشت لحنه

  گایو چپ چپ ن ید یبهش دستور م  ای یکن یکه سره ناموسه من غرغر م هی بار آخر فهیضع  نیبی _ب
 ؟ یدم، ملتفت  یکنم بهش م یباهاش آبگوشت درس م  ارمیوگرنه چشات و درم  یکون یم

 خنده. رهیهم خودش و سارا زدن ز بعد

 فوت کردم.  رونیز نفسم و به بزودپ نیبهش رفتم و ع یغره ا چشم

 کردم   یم یکی خودش و آقاشو   نجایاگه جاش بود و حوصله داشتم، هم 

 ذاشت تو موزه.! یمون و م لی دنبالمون و فس  ومدیماه نم هیخواست تا  یم

منم شستمش و بعد هم انداختم رو   د،یسر رس شونیو درد نفله شد تا ا یز یبدبخت که از خونر انیرا
 . دمیکش یرفت، اتوشم م یبند، اگه در نم 

 .!گستید زی چ هیدونم حرصت از  ی_من که م

 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی_چ
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 زده تو حالت؟!  دهی_نکنه سره بزنگاه رس

 بهش رفتم و روم رو برگردوندم.  یغره ا چشم

 شونم و گفت:  یدراومده بود با دستش زد رو  یمسخره باز  یکه از حال و هوا  اسما

 _نترس بابا بادمجونه بم آفت نداره. 

 چشمت نکاشتم رهیبادمجون پر آفت ز هی_خفه شو تا 

 رو کرد سمته سارا که رو تخته رابرت ولو بود و گفت   یحرص

 _نه، ولم کن... ولم کن خشتکش رو بکشم رو سرش.  

 . نهیبب شویگستاخ یسزا  دیبا  م؟یگرفت چرا

 خندم گرفت   تیکه خودمم تو اوج حرص و عصبان  اوردیبامزه ادا درم انقدر

 با لحن خودش گفت:  سارا

 من ببخشش.!  دهی سف ش ی_به احترامه ر

 حرفش بود ازم دور شد و رو تخت رابرت ولو شد  نی که منتظر هم اسما

 _فقط به خاطر تو.!

 شد و داد زد  یحرص کدفعهی

کشه  یم ههیشده ش  داشی، حاال که پکردن داشیکم کردم تا پ لوی_من از ترس و استرس خانم چهار ک 
 عشقم از دست رفت.! ن؟یاومد ریکه چرا د

  میقره مجلس هیندم و  ینامرده عالمم اگه نذر  اد،ی بال سره آندرت ب ن یلحن خودش گفتم_بزار هم با
 دهن گشادت نکنم.! ی ادهیپ

 !ست؟ی ن  شیچی ه یگ یعد مآبکشش کردن، ب زدن

 گفت:  یبا لحنه مرموز  ایمار
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خدا  دهیبه ام ادهیحاال انقدر حرص نخور وقت ز د،یکن ینداشته کار  یشد تو اون خلوت انرژ  فی_ح
 ...نیتوله هم پس م هیشه  یخوب م

 محو شد  غشی حرفش تو ج  ی ادامه

 و گفت   دیخند سارا

 هیسرم   یبه خواهر گلم که باعث شد نیو آفر یشو گرفت شبیحق اون حرف د یمار  نی_آفر
 زاره استراحت کنم. ی زنه نم  یزر م ویراد نیبکنه، ع  یاستراحت

 گفت  دیمال یشد و بازوش رو م  یکه ازم دور م یدر حال اسما

 . یرفت  یرژه م یشدن خبرمرگشون ه دایتا پ ی_خوبه خودت بود

 . دیکشسرش  ینثارش کرد و پتو رو رو یخفه شو بزار بکپم  سارا

 رو تخت رابرت جا خوش کرده بود.!  خوب

 رو کردم سمت اسما و گفتم تی جد با

 ! نجایا ای_ب

 بهم نگاه کرد تا حرفم رو بزنم،  ی سمتم اومد و سوال به

 گفتم: آهسته

 شنود داره؟   نجای_ا

 تو چادر شنود بزارن. ستنی ن یانقدرم روان  گهی_د

 _خوبه.!

 نشست.  میکنار یصندل ینشستم و اسما هم رو یصندل یرو

 . دمیگذاشتم و دستم و به صورتم کش زیم  یو رو  آرنجم

 ترسناک شده.!  افتی_ق
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 زدم و گفتم  یپوزخند

 تو دستم اسلحه بود، چقدر ترسناک شده بودم.! ی که وقت ین یبب ی_نبود

 گذاشت شونم  یدستش و رو ینگران نطوریو هم تی شد و با جد یخال   طنتیاز ش  نگاهش

 ناراحت نباش.  ،یکه مجبور به انجامشون شد   ییکار ها ی_برا

 ببرم...   نیمحو شد، اما غمم و نتونستم از ب پوزخندم

 افتاد؟ ی_اونجا چه اتفاق 

و    امیب رونی ب  یپرستار ساده و احمق و دست و پا چلفت  هیافتاد که من مجبور شدم از جلد  ی_اتفاقات
 و نجات بدم.   جاسوس باتجربه و ماهر جونش هیمثل 

بهت شک   نریرا انیرا  میباش دوار یام ایبود، ب   یدستش شونم رو ماساژ داد و گفت_همش اتفاق با
 نکرده باشه... 

تموم نشده بود، که چادر کنار زده شد و دو تا سرباز اسلحه به دست داخل شدن، اسما با   حرفش
 شده؟  یز یگفت_چ یپنهان نشدن  یتعجب 

 یشونم گرفتم و به چشم ها یرو یاومد، چشم از ستاره ها رونی ب یمرد  نشونیرفتن و از ب  کنار
 و سردش دوختم  یجد یخاکستر 

 ... دیایبا ما ب  دی_پرستار داناوان شما با 

 گفت  یرفته ا  لیتحل یبا صدا ستاد،یبود، بلند شد و ا دهیکه از لحنش و حرکاتشون ترس  اسما

 شده سرکار؟  یز ی_چ

 رو به اسما گفت  یهمون لحن دستور  با

 ... دیستی_لطفا کنار با

 هم به من نگاه کرد و گفت  بعد
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 . دیو به سواالت ما جواب بد دیایب  دی_با

 لبم نشست و دستم و جلو آوردم.  یرو  یدردناک پوزخند

 اومده جانسون؟ ش یپ یچادر کنار رفت و آندره اومد تو، رو بهش گفت_مشکل  یپرده  ناگهان

 نگاه رو نثار آندره کرد و جواب داد همون

  دیمردن، خانم داناوان با ای نفوذ یکه همه  ییدادن دارن، از اونجا حی به توض ازی افتاده که ن ی_اتفاقات
 من جواب بدن. یبه سوال ها

 هجدهم  قسمت

 نکرد. یآندره رفتن تو هم، اما اعتراض یها اخم

 جانسون همراه اون دو تا سرباز تا دم در عقب رفتن... انیبرا

 رو به آندره زدم و با لبخند گفتم   یپوزخند

 دردسر افتادم... ی_فکر کنم تو

 گفت  یدستور  یو لحن نهیفرستاد و با طمأن  رونیبه ب   یرو عصب  بازدمش

 . ادین  شیبرات پ یو بهشون بگو تا مشکل  قت ی_فقط حق 

خوان ازش    یکرده که م یکن، مگه کار بد ی_آندره به کار دیلباس آندره رو کش نیبا ترس آست  اسما
 کنن؟  ییبازجو

 ینثارش کردم و بعدش صدا ی انداختم، لبخند محو و چشمک شی اشک یبه سارا و چشم ها ینگاه
 دی چی گوشم پ یآندره تو

 شماست.! اری_در اخت

 دستم انداخت... یاز سرباز ها دستبند و تو یک ی  پ،یمحکم جلو رفتم، دم در ج  یقدم ها با
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نگاهش  دم،یو اسما گذشتم و به آراد رس  ندایبه اطراف انداختم، از ل یرو بلند کردم و نگاه سرم
  نیازش بخونم، شرمنده که نه، اما سر خورده و غمگ یز یتونستم چ یما نمسرد نبود ا شهیبرخالف هم 

 ... نیماش  یبودم چشم ازش گرفتم و رفتم تو

 **** 

 ...دمیکه خشک شده بود، کش یخون  یرو رو  سمیانداختم، دست خ نهیبه آ ینگاه

 شد؟!  یپوستم نداشت، مگه خون با آب پاک م  شتریجز سوختن ب  یا دهیفا

 هم رفتن... یاخم هام تو ،یفلز  نیبرخوردش به کف زم یرو رها کردم، از صدا  یآب معدن یبطر 

لب  ومد،یم ادمیبود که  یا گهیتر از هر وقت د  دهینگاه کردم، صورتم رنگ پر  نهیآ یاز تو رمیتصو به
 روز حضورم بود.  نی نور شده بودن، دوم یهام خشک و چشمام ب 

 رفته نگاه کردم...خاک و غبار گ  ی نهیآ  یاتاق از تو ریتصو به

تموم   یآب معدن یمن و بطر  یبه عالوه    یبزرگ و دو تا صندل  زیم هیو  یخاکستر  یتخت ساده  هی
سقف رو   یگوشه  یمداربسته  ن یبود که دورب  یدر صورت  نیالبته ا م؛یداد یم  لیاتاق رو تشک یاجرا
 گرفتم. یم دهیناد

 داد. یبازتاب م یبلند یرو با صدا  یحرکت  نیبود و کوچک تر یاتاق فلز  کف

 شد.   یبدتر م زیهمه چ دنیفهم یرو م تمیدرد ها حقم بودن و اگه هو نیبود، تمام ا حقم

رو به در رفت و    یبه سمت صندل میباز شد و جانسون داخل اومد، مستق یبلند  یبا صدا یفلز  در
 و نشستم.  دمیروبروش رو کش ینشست، من هم صندل 

 گفتم یو طلبکار  یدادن، به نقشم برگشتم و با لحن عصبان یم ینگهبان تا سرباز دم در دو

 نجا؟ یا دیمن و آورد یچ ی_برا

 گذاشت...  زی م یرو آماده رو یتوجه به سوالم برگه و خودکار  بدون

 د؟ی کن یکردم که مثل مجرم و بازپرس باهام رفتار م ی_مگه کار خالف 
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 گفت  یو بلند کرد و با همون لحن جد سرش

  دیش یآزاد م د،یپرسم با صداقت جواب بد یکه م یپرستار داناوان، اگه به سواالت دیست ی_شما مجرم ن
 شه.!  یم ریبه خاطر خدمات اون شب ازتون تقد  نطوریو هم

 د؟ یپرس یاونجا بودن چرا از خودشون نم نریرا انی_فرمانده را

 .دیشما ا دهیکه کل ماجرا رو د  یهستند و تنها شاهد یمرخص یاالن تو شونی_ا

 و کاغذ رو برداشت و به سمت سرباز گرفت  قلم

 شرح ماجرا باشه.  تونیحرف بعد  دوارمی_ام

 دادم. ح یتوض  ییقفل کردم و ماجرا رو با سانسور ها  زی م یو دست هام و رو  دمیکش یق یعم  نفس

 گذاشت و گفت  زیم یاز اتمام حرفام دستش و رو بعد

 د؟ یدیو به اون مکان رس  دیاسلحه رو دنبال کرد کیشل  یصدا یاتفاق  یلی_پس شما خ 

 گفتم_درسته...  نانیاطم با

 د؟یبکن یکمک  دی_تونست

 جوابش رو دادم و گفتم  عیحال سر  نیهول کردم با ا یکم

 ادی_تونستم حواسشون رو پرت کنم تا فرمانده تونست از پسشون بر ب

 د؟ یرو هم کشت ی_کس

 شونم گذاشت.! یاون شب و دوباره رو ینیسوال، انگار سنگ نیا دنیپرس نیا با

همه مهارت و   نیخارج شم، اونا ا نجایتونستم از ا ینم  چوقتیگفتم احتماال ه یو م قتیحق اگه
 دونستن. یسرباز ها نم  یها  نی نگاه کردن به تمر جهی و نت  یقدرت رو اتفاق

 _نه.!

 د ینپرس یا گهیتصورم از جاش بلند شد و سوال د برخالف
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 م،ید یمطابقت م نریفرمانده را  یرفتنش گفت_ما حرف هاتون رو با صحبت ها رونی قبل از ب اما
 . دیبگذرون   نجایامروز رو هم ا دیمجبور

 سقوط کردم.  یصندل  یبه رد  زیخ  میتوجه بهش از حالت ن یرفت اما من ب رونیاتاق ب  از

 کرد؟!  یم  دیحرفام و تأ انیرا

کرد، اصال ممکنه   ینم  یچشم پوش زیچ چیداشتم، از ه تشیو جد یکار  تیکه از شخص  ی شناخت با
ستار  دختر پر هیبه   زمیچ چیبودم؟! به جز احساساتم، ه یخودش هم کنجکاو باشه که من اون شب ک 

 خورد.   ینم  یپرورشگاه

"* 

 از دستش دادم.! هیبود، اما در عرض چند ثان کیبهم نزد چقدر

  یدستم گذاشتم و به اشک هام اجازه جار  یبه درد اومد، سرم و رو  ارینگاه و حرف کام  یادآور یاز  قلبم
 شدن دادم.

 *** 

در   ریز ی چهی از در ش یصبحونم بود و سرباز چند ساعت پ  یکه حاو یو به ظرف دم یتخت دراز کش یرو
 فرستاد، نگاه کردم. 

 به خوردن رو از دست دادم. لیگرسنه بودم، اما اشتها و م 

رو که بفهمه از خط قرمز هاش گذشتم و بخواد  یاز خط قرمز هام گذشتم که روز  یکس یبرا من
 .! ستینابودم کنه، از نظرم دور ن

 شک کردن... یز یبه چ ای و گفته   قتی حق انیرا  دینبود شا یخبر  چیه

به   لیتفاوتم تبد  یشدم، ناگهان رنگ نگاه ب رهی به در خ  لیم یافکار بودم که در باز شد، ب  نیهم یتو
 و تعجب شد.  جانیه

 اومدم و منتظر بهش نگاه کردم.  نی تختم پائ یرو از



 ق تکار عاشخیان

429 
 

 برخالف من که داغوون شده بودم، اون خوب بود. 

 بره و در و ببنده.  رونیکه همراهش تا دم در اومده بود گفت که ب  یسرباز  به

 و نشستم.  دمیمقابلش رو کش یصندل  د،ینشست رو کش یکه جانسون روش م یا یصندل

 ... انداختم، اعترافات ثبت شدم بود ترشیبه سرت یرو روبروم گذاشت، نگاه  یا برگه

چشم هام جمع   یاز حسش باعث شد اشک تو یو بلند کردم و بهش نگاه کردم، نگاهش خال سرم
 شه.

 داره؟ ازین  شیرایبرگه به و نی_به نظرت ا

 انداختم که با تحکم گفت  نیو پا سرم

 ...! نی_من و بب

بلند   بودن رو مهار کنم، سرم رو که ییکه به نوبت منتظر خودنما ییتونستم بغض و اشک ها یوقت
 رو نشون بده گفتم میکه دلخور یکردم و با لحن طلبکار 

کنم، سه روزه که هر   یاتاق ترسناک، درب و داغوون رو نگاه م نیکنم... سه روزه دارم ا ی_دارم نگاه م
 کنم؟!  کاریچ دیبا گهیکنم، د یقاتل احمق نگاه م هیبه  نهیآ یروز تو

 رم ی رو باال گرفت و اشاره کرد که آروم بگ دستش

 _خب؟ 

 بگم؟  یچ  یخوا یشدم، اما ظاهرم رو حفظ کردم_از من م یم وونهیداشتم د یشدت کالفگ  از

 گفتم بالفاصله

 رو بهم بگو.! یکه به جانسون زد ی_همون حرف 

 _گفتم بهت اعتماد دارم...

 حرفش به درد اومد.  نیا دنیاز شن  قلبم
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 شکنم!   یشکست، اما االن که باورم داره، دارم از درون م یکرد قلبم م یم میاگه بازجو  

 برو استراحت کن!  ،یفرستاد و گفت: آزاد رونی ب یقی رو با بازدم عم  نفسش

 **** 

 و سوم   یس ادداشتی

12 ougust 

11:50p.m 

 م؟ یممنوعه تر هم دار نیاز ا مگه

 ؟ یمتیشد، بالخره عاشق شد، اما به چه ق یکه عاشق نم  یقلب

 ! می جون و زندگ  متیق به

 ...دمی رو نفهم نیزمان ا اون

از شش   شیرو که بعد ها ب  یز یبودم چ  دواریداره، اما ته قلبم ام یدونستم چه عاقبت تلخ  یم البته
 ! ارمی به دست ب  یسال بخاطرش تالش کردم رو به آسون

 ...!یو جاسوس  انتیخ ی وونهیشدم، که عاشق من بود و د یمرد ی وونهیاحمق و عاشق و د  من

 ! فتهیکردم اتفاق نم ی که در اون زمان فکر م یز یعاشق و متنفر بود، چ اداناوانیسال ها از تان انیرا

 خودمم بکشم! ان،یبه خاطر را گرانیکردم چند سال بعد از کشتن د ینم فکر

که از کنترلمون  فتهی م یاتفاقات  یکنه و گاه یما رفتار نم  لی هرگز مطابق با م  ایدن نیفهمم که ا یم االن
 خارجه!

 داناوان... ایبه تان  میبرگرد

 *** 

 مونده بود. قهینگاه کردم، هنوز دو دق  میساعت مچ به
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 ه؛یاون همه غم و گر دنیرو حفظ کنم، بعد از اون همه اتفاقات تلخ و د میکردم لبخند مصنوع یسع
 بدم.   لشیتحو را یلبخند گ  هیسرحال و   یچهره  هی، هفته کی دوست داشتم بعد از 

که به صورتم خورد   یگرفتم، باد خنک شی طالئ یبلند شدم و جلو رفتم، دستم و به نرده  مکتی ن یرو از
شد احساس    یباعث م  دن،یچیگوشم پ یآب که تو یموج ها یباعث شد لبخندم پررنگ شه، صدا

 . نمیرو بب  ایدن نیا یها ییبای تونم ز یکنم زندم و م 

 دور خودم زدم.  یو چرخ  دمیفر شدم کش یبه موها یدست

  یبوت ها میهمراه ن یآب نیتک کت ج هیبودم با  دهیپوش  یخوشگل گل دار  یدخترونه  سارافون
 اسپرت. 

 زدم و خوشگل و آراسته سر قرار حاضر شدم...   پیکه ت یبار  نی آخر ارمینم ادی به

شدنم  دهیبه ظاهرم و آراسته د یل یبودم، خ نیختر رامتدوست د یزدم، وقت یپوزخند تلخ  ناگهان
 خودم و آماده کردم که عاشقشم...  یکس یکردم؛ اما حاال برا یتوجه م

بود، نگاه  ستادهیزدم و به سمت چپم که ا یکه به مشامم خورد لبخند شیشگیعطر خنک هم یبو
 کردم. 

 _سالم.

 اسپرت جذابش رو از نظر گذروندم... پیت

  یو کتون  یمشک نیبود، همراه ج دهیپوش یساده ا دی سف  راهنیپ  یرو رو یاسپرت  یکت چرم مشک  
 . دیسف یها

 از هم باز شدن ینیلب هاش به لبخند جذاب و دلنش د،یرو که د لبخندم

 ؟ ی_سالم، خوب 

 ؟یتکون دادم_خوبم، تو چطور   دیهمون لبخند سرم و به عالمت تائ با

 _به لطف تو خوبم؛ اما فکر کنم جاش تا ابد بمونه...
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 بد؟  ایخوبه  نی_حاال ا

 که تا حاال گرفتم.  هیا  یادگار ی نیبهتر ادتم،یتو هر لحظه به   نکهی_ا

پشت گوشم انداختم، لبخندم و کمرنگ  دن،یرقص یزدم و موهام و که همراه باد به اطرافم م یلبخند
 !یدار  یحس  نیالم که چنانداختم_خوشح  نیکردم و سرم رو پائ

 و به سمت پل کرد و گفت   روش

 هات شدم. هیگر لی اواخر دل نیمتاسفم اگه ا ،یبخند  شهیو هم یخوام تو شاد باش  ی_من م

 شدم   رهیژست خودش به آب خ با

 زنم هم به خاطر توعه یاالن لبخند م  نکهی_ا

 خواست احساسم رو از چشمام بخونه. یاز امواج آب گرفت و به چشم هام دوخت، انگار که م نگاه

 ...!ادی بهت م  یلیلبم متوقف کرد_لبخند خ یگوشه  یو رو دیصورتم کش  یو رو دستش

 نشو... وونهیانداختم، چونم و گرفت و سرم و بلند کرد_خب حاال د نی و سرم رو پا  دمیخند

 خنده گفتم با

 . یعاشقانه بلد باش یحرف ها ومدیاس فرم بهت نملب ی_تو

 تو اخم کردم؟ ی_مگه من تا حاال به رودیول کرد و خودشم خند چونم

 ی نم ادیعشقش رو به  یها ی از تلخ یز یچ گهیزد، د ی که کنارم بود و با لبخند باهام حرف م االن
 آوردم. 

 مارنزونت؟ تازه کردم و گفتم_حاال چرا پل فه  ینفس

و باهات آشنا شدم، دوست داشتم که دفعه   دمیتو رو د یاما وقت نجا،یا ومدمیتنها م شهی_من هم
 بعد تو رو همرام داشته باشم. یها

 دم یزده شدم، اما ظاهرم و حفظ کردم و پرس ذوق
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 پشتشه؟ ی_فلسفه ا

جنگ سرد ساخته شد، به   یهاسال  یو تو دیرس یبردار _سال هزار و نهصد و شصت و سه به بهره
 یشده بودن تا در صورت حمله ه یپل تعب یضد تانک، رو ری مس شیشده بود که ش یطراح یا گونه
  شینظام یو از تجربه ها   نجایا اوردمی جوون تر بودم پدرم م  یدشمن به کار گرفته بشن، وقت یاحتمال
 گفت.  یبرام م

 تکون دادم. دنی فهم یبه نشونه  یسر 

 زد.  یهدف به اطرافم نگاه کردم، حرف مد نظرم رو نم  یب

 .هیقشنگ و باشکوه ی_جا

  دیکنسرت و مرکز خر ایرستوران  هیبه  ،ی قرار دوست داشته باش نیاول یبرا  دی_فکر کردم که شا
 دعوتت کنم. 

 گفتم  ییلبخند و لحن بامعنا با

 من لذت بخشه! یبرا ،یو باش  یکه تو بگ یی_اومدن به هر جا

شونش بود، سرم و بلند کردم تا صورتش رو   ری چند قدم کوتاه خودش و بهم رسوند، قدم تا ز با
 ...ی_انگار عجله دار نمی بب

 ؟یچ ی_برا دم یحال پرس نیبا ا دم،یرو فهم  منظورش

 اعتراف...  ی_برا

 ومدیم ادمیبودم که  یا گهیزده تر از هر وقت د جانیه

 _بهم بگو... 

 رو؟   یفتم_چگ دیترد با

 !یو برم گردوند یکردم، بهم گفت یداشتم با مرگ دست و پنجه نرم م یکه وقت یز ی_چ
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حس   هی دنشونیبا شن ندفعهیبودم، اما ا دهیها شن  یلیاز خ  یادیز یعاشقانه  یهم حرف ها قبال
 و رو کرد.  ری بهم دست داد که قلب عاشقم رو ز ریوصف ناپذ

 با اون ها فرق داشت.  چون

 کردم.  یتوشون حس نم  یو دروغ  ایر چیخواست قبولش کنه چون ه یم قلبم

 صورتم گذاشت و مشتش رو باز کرد...  یراستش رو جلو  دست

 دستش، لبخندم محو شد...  یگردنبنده تو دنهید با

به   ییو دورش حصارا  نیقلب بود به رنگه قرمز آتش هیبود که پالکش  فیظر ری زنج ییگردنبند طال هی
 بودن.  ییرنگه طال

 بود!  ریو درخشش، نفس گ ییبایز

 زدم فشار دادم.... جانی مشت ه یرو از دستش گرفتم و تو  گردنبند

 کردم. کشی و بستم و به قلب ناآرومم نزد چشام

 کردم.   یکه درونش نهفته شده بود رو حس م یآرامشه خاص  

 ؟ یدیگردنبند رو خودت خر نی_ا

 که قلبم و شکسته...!  هیاز زن یادگار یگفت_نه،  کوتاه

 حبس شد و مشتم سست شد.  نمیس ینفس تو ناگهان

 گلوم شده بود، گفتم  یکه ناگهان مهمون ناخونده  یبغض  با

 ش؟ ید ی_چرا به من م

 اون نفرت دارم، تو رو دوست دارم.!  _چون به همون اندازه که از

 بود؟  ی_اون زن کدم یچون بدون مکث پرس دم،یکه مدت ها منتظرش بودم رو نشن  یحرف انگار
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زخم زده و  شیکه سال ها پ ی رانگر یاما بدجور بهم صدمه زده، و اد،ینم ادمیکه چهرش و  ی_کس
 کنه. یجاش مونده و هنوز درد م

 راومد، استرس تموم وجودم رو گرفت. حرف هاش قلبم به تپش د  دنیشن از

  یجد یاما لحن  ینگاهم کنه رو کرد سمت آب و به آروم  نکهیقلبم رو فشرد، بدون ا نشیغمگ نگاه
 گفت: 

 مادرشون همسر دوم پدرمه. ؛یدون یم  نویا میهست ی_منو آندره و رابرت برادر ناتن

  یم ینگهدار  یو لشکر  یاون پادگان اطالعات مهم کشور  یبود و تو یپادگان مرز  هی یپدرم فرمانده  
 چیباال بود و جاسوس ها به ه یت یامن ری دنبال اون اطالعات بودن، اما تداب یاد یز  یشد و دشمن ها

دختره   ه ی بهره،  یاز پادگان م  رون ی گشت به ب یروز که پدرم برا هیتونستند نفوذ کنن،  ینم یقیطر
 خوره...   یجون، آواره برم مهین

سوزه و به پادگان  یفرار کرده بود، پدرم دلش براش م یمرز  یخودش از دسته چند تا قاچاق  تیروا به
 یگر  هیهاش در حل  ییکنه، اما اون دختر با توانا دایاقامتش پ یبرا  یتا بتونه سره فرصت جائ ارهیم

 شه...  یم کی به پدرم نزد بیو فر ری شه و با تزو  یاونجا موندگار م

  یبرا یهم به اون و هم به قلب خودش فرصت رهیگ یم  میشه و تصم یپدرم عاشقش م تی در نها 
 بده.  یعاشق 

خاصه  طهیحاضر شد با شرا یفرمانده نظام  هیو جذاب و خاص بود که  بای ز یاون زن به حد 
 .! رتشیبه عنوان همسر و عشقش بپذ ششیو ر تینامشخص بودن، هو

زدن،  رونیدستش به وضوح ب ی که رگ ها یاز کرد و مشت کرد، جور انگشتام ب نی رو از ب انگشتاش
 تونستم از چهرش بخونم...  یرو م  تشیعصبان 

 ... نکهیکردن، تا ا یم  ی_اونا ازدواج کردن و تو همون پادگان زندگ

 دم ید یحرف ها با نگاه کردن بهش، م نیتازه کرد، عذابش رو از زدن ا  ینفس

 گفتم:  یحنه آروملبامو با زبونم تر کردم و با ل  
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 خوام بشنوم.!  یسختته ادامه نده... نم ای  یخوا  یاگه نم انی_را

 زد و گفت:   یپوزخند

جاسوس تو    هیروز افسرها گفتن  هی نکهیتا ا ارم،یب  ادیخوام به  یم ؛یخوام بشنو یمن م  ی_ول
پدرم قبول   یفرسته به مسکو، اونا به همسره فرمانده مشکوک بودن ول یپادگانه که اطالعات و م
 باشه.! هیکه بچشو تو شکم داشت، جاسوس روس ینداشت که همسرش، کس

خواست به همه  یم  نه،یتو اتاق خواب گذاشت، تا عکس العمل همسرش رو بب یمدرک انحراف  هی 
 ثابت کنه که...

 سر داد و گفت:  یکی ستریه ی خنده

 معلوم شد اون زن جاسوسه. تیاما در نها ست؛یهمسرش و مادره بچش جاسوس ن  _عشقش،

 به لب هاش چشم دوختم.  یتعجب و کنجکاو با

 _اون جاسوس... 

 کرد و گفت:  یکوتاه مکث

 _مادرم بود.!

 کنم. لیو تحل هیکردم حرف هاش رو تجر یدهنم گذاشتم و سع یو جلو دستم

 بوده.! هیجاسوسه روس انیمادره را پس

 ... انتکاری مادر خ هی از جاسوس ها مادرشه؛  انیکنترل را رقابلینفرت غ  لیهم دل دیشا

خراب بود   یبکشه، اوضاعش به حد   انتکاری _اون زمان حامله بود و پدرم نتونست بچش رو با اون خ
مدم، سه روز بعد از  او ایمن دن یشده بود، اون زن و زنده گذاشت و بعد از شش ماه جهنم  وونهیکه د

 شدم.  سیکه من بخاطرش پل  هیدورو کس نایستیتولدم اون زن فرار کرد. کر

 آخر حرفش موندم...  ی کهیت  مات
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از کفه دستم گرفتم  یشگونیگوش هام اعتماد نداشتم، دستام رو که مشت شده بودن باز کردم و و به
افتادن و   یاتفاق م  یدار یب یتو  شهیمن هم یکابوسه؛ اما متاسفانه کابوس ها هی نیتا مطمئن شم ا

 بود.  انیمادره را نا،یستیانگار واقعا استاد کر

 گشت،  یدنبالش م  انی که را یزن

 که کابوسش بود، استاده من بود! یجاسوس

 شد.  ریچشمم سراز یقطره اشک از گوشه  هی  ،یار یاخت چیه بدون

 !انتی... و باز هم خانتیخ  انت،یخ

 ! گهید بسه

 بهم زد و گفت  یپر از بغض لبخنده

رو   نیا اقت یل انتکاریکه دستته قرار بود روز تولدم به مادرم بده، اما اون جاسوس خ  یگردنبند نی_ا
 نداشت. 

 .ستادی جلوتر و روبروم ا اومد

 گردنم انداخت.*"  یسردم گرفت و تو یدست ها نیرو از ب  گردنبند

تونستن   یشدن، نم   یم ریکه از چشمم سراز یشد و قطره اشک ها یم دهیکش  شیقلبم داشت به آت 
 درونم رو خاموش کنن.  شیآت

 رو دوره کمرش حلقه کردم  دستام

 که خودم دست کرده بودم یا ی نامرع  شیآت یسوخت، اون هم تو یم قلبم

 اشکام لبخند زدم.  نیب

 نه؟یا رهیکنه، مگه غ  یخودش منو اعدام م  

 شدم...  عاشق
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و   رهیبگ دهی رو ببخشه، دروغ رو ناد  انتیکه بتونه خ  ستی ن یدونستم عشقه من کس یکه نم  یحال  در
 بگذره... وونهی عاشق د هیاز مجازات 

 ؟ یکن  یچرا مثل قبال ازم فرار نم  ؟یزن ینم ی_چرا حرف

 پام بلند شدم *"وگفت:  یپاشنه  یرو

 _چون دوست دارم 

 و تکونه نامحسوس اون رو هم حس کردم  دیلرز قلبم

 خوش رنگش نگاه کردم...  یجدا کردم و تو چشماو   سرم

 .!ستنین انتکاریجاسوسه خ یچشم ها ماله  نیا

 رو لمس کرد و زمزمه وار گفت   گردنبند

 تو گردنت باشه  یکه دوسم دار  ی_پس تا وقت

 ....دیکوتاه، *"بوس ی هیکرد، چشامو بستم و بعد از چند ثان کیشد و صورتش رو به صورتم نزد خم

 تونه صداش رو بشنوه...  یکردم، م یوقفه بود که حس م  یبلند و ب یقلبم به حد ضربان

وحشت    انشی سپردم که از فکر کردن به پا یرو دوره گردنش حلقه کردم و خودم رو به عشق دستام
 داشتم.

 و از اول گرفتار توام  یبود نیاول

 و تا آخر وفاداره توام        یهست  نیآخر             

 من حس نکرد یاندازه  یدن را کستو بو با

 توام ادهیباز هم   یهر کجا هست  یهر که هست           

 و چهارم   یس ادداشتی

31 July 
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17:31  p.m 

 موندم  انی پروا عاشق را  یب شهیداشتم که مثل هم دیام یز یدونم در اون زمان به چه چ ینم

 . دمیرو گرفتم، تو بغلش موندم، و باهاش خند دستش

 وجود نداره...! ندهیآ یبرا ین یتضم چیدونستم ه یم  کهیحال  در

 ...! انمیمطمئن بودم توش باز هم عاشق را یا ندهیآ

 موند  یتهه قلبم مطمئن نبودم اون عاشق من بمونه، عاشق من م اما

 نه!  انصبیآر ایرو اما

  ید نمبو اداناوانیتان یوجودم تو قتهیکه حق انتکاری جاسوس خ یای دونستم هرگز عاشق رو یم خوب
 شه!

 کردم. سکیباز هم ر اما

 شدم.  رانیو من

 بدتر از من  انیرا و

 کنه... یکه بعد گذشت سال ها هنوز هم جاش درد م یزخم 

 *** 

  یصندل  یگرفته به سمتش رفتم که رو شیآت  یخونسرد در پس درون  یآهسته و ظاهر  یقدم ها با
 شدم.   رهینشسته بود، بدون مکث کنارش نشستم و مثل خودش به رو بروم خ

 رو شکستم   نمونیب  نیسنگ سکوت

 ؟ یزن ینم ی_چرا حرف

بهم با   چوقتی چشم ازم برنداشته بود و ه چوقتیوقت سکوت نکرده بود، ه چیچند سال ه نیا یتو
 نکرده بود.! یمحل  یب ،یسرد
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 زد و گفت  یصدادار   پوزخند

 _حرفام برات مهمن؟! 

 انداختم و با اندوه گفتم  نی و پائ سرم

 _متاسفم...

 .!یباش   دمی_با

 _چون قلبت و شکستم؟

 به چشم هام گفت  رهی سمتم و خ برگشت

 ریزنده دستگ ای ... دو تا از قاچاقچیگروه و بچه ها رو شکست  یهمه  ،ی_تو فقط قلب من و نشکست
مکان و   ی حرف بزنه و بگه که ک  یکلمه ا ست،یاز ماها ن نکهیاز اون جاسوس ها با ا یکیشدن، اگه 

  ینفهم  بهخودتو   ای یفهم  ینم  نویتو ا فته،ی به خطر م نجایما هم ا تیزمان مانور رو لو داده، ماه
 ؟یزد

کنه   جادیو کوبندش، ا یتو لحنه عصب  یر یی تغ نکهیو بدون ا رونی از سره حرصش و محکم داد ب نفس
 با خشم  ادامه داد 

توعه که بخاطر   ری کردن تقص ری_اگه اونا بفهمن کاره جاسوسه خودمون بوده که افرادشو کشتن و اس
 . یزار   یترازو م یکفه  یبرکت جون همه رو، رو هیبا  کهی اون مرت

  یدردناکم رو باز و بسته کردم و با پوزخند یبه جونم افتادن، پلک ها  شیمثل آت اریکام  یها حرف
 گفتم

پادگان دورم    نیپس از فرصت استفاده کن و از فرمانده و ا یر ی انتقامت رو بگ ی تون  یگزارش م هی_با 
 کن!

داده  هیبهش تک انیرا  شیرفتم که چند ساعت پ  یکنارش بلند شدم و بدون هدف به سمت نرده ا از
 بود.

 ...رهیعشقم رو انقدر زود ازم بگ ایبود که دن  یرحم یداشتم، آخره ب  استرس
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خونسرد روم و   یآشفته اما ظاهر  یشدن، با دل  یم  کیکه بهم نزد ییقدم ها یصدا  دنیشن از
 نبود، آراد بود...   اریبرگردوندم، اما کام 

حس   کمی عطرش رو در نزد ینفس ها و بو یهر دفعه که صدا دایخسته شده بودم، جد دنشید از
 گرفتم. یفاصله م ان یدادم و از را یجواب پس م دیکردم، با یم

 شدم  یگرفتم و آب م یم  شینگاهش داشتم آت ریشد، ز رهیبهم خ   تیاخم و جد با

 که چرا آراد با اومدنم مخالف بود.  دمی فهم یهم االن م دیشا

مناسب من نبود؛ با اومدنم نه تنها جون   تی مامور نی حدسش درست در اومده بود و واقعا ا انگار
 رو هم به خطر انداختم. گهید یایل یخودم بلکه خ

رو نشون بدم و خودم و عشق پاکم رو مقصر و خجالت   یمون یاز پش  یبودم، اما نتونستم حالت شرمنده
 زده جلوه بدم 

 رو بلند کردم و گفتم سرم

 ؟ یکن  کارمیچ یخوا  ی_خب، م

بزنم دستش باال   یا گهیحرف د  ایواکنش  نکهیقبل از ا  دم،یترس یکم دم،یچشم هاش رو که د حالت
 دستش سوخت... ینیسنگ ر ی طرف راست صورتم ز یا هیرفت و بعد از ثان 

نداشتم، اما  یموندم، انتظار رفتار خوب  شیمنتظر واکنش بعد یحرکت چیو خم نکردم و بدون ه سرم
چقدر   انیفکر کنم که بخاطر را نی به ا هیچند ثان یاد، باعث شد که براحرکت اون هم از جانب آر نیا

 تنها و بدبخت شدم. 

 کرد ولومش رو کنترل کنه، جواب داد یم  یکه سع یلحن با

چرا   ؟یکن ینم  حی توج انتتیکنم... چرا با دروغ خ  یادآور یرفته رو بهت  ادتیکه  ییزهایخوام چ  ی_م
 ؟ی کن یرو به کشورت م  ی و خدمت بزرگ  یش یموفق م  یدار  یگ ینم

 ...یدون  یرو بگم که خودت م  یحرف ها  ستین  یاز ی گفتم_ن یآروم به

 زدم و گفتم  یپوزخند
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االن شروع شده، راهم رو به قلب و   نیمن هم تیتا بهتون بگم که مامور نجا،یا  نیای _ازتون خواستم ب
 م رو انجام بدم. که بخاطرش اعزام شد یتیتونم مامور یباز کردم و م  شی زندگ

که سرش رو بلند کرد، همون  هی انداخت، بعد از چند ثان نیکرد و سرش رو پا  یکی ستریه یخنده  
 شناختم   یبود که م یرغضب یم

رو   یشنو یکه ازم م  ییحرف ها  نیگذره، اما بزار چند جمله از آخر یتو سرت م  یدونم چ ی_من نم
تک تک    ،یش  یتمام و کمال اعمالت روبرو م ی جهیو اونجا با نت یگرد یبرم ران یکنم؛ تو به ا تی حال

انت و  یو تاوان خ ین یب  یجلوت م ین یبازداشتگاه سازمان، به صورت ع یحرکات و اشتباهاتت رو تو
 !نی... همی د یافکار غلطت رو م

دونستم   ینتونستم ظاهر خونسرد و حق به جانبم رو حفظ کنم چون م گهیتموم شدن حرفش، د با
 نداره...  یوخش

نثارم   یپوزخند متیمال یانداخت، بدون ذره ا میاشک یبرافروخته و چشما  یبه چهره    یکوتاه نگاه
 کرد و گفت 

و  ه یعال زیتونه وانمود کنه همه چ یلرزه و نم  یکه االن داره از درون به خودش م یدختر  نی_ا
 فراموشش نکن!  چوقتی ه ادمه؛یشن رو  یم  رفتهیاشتباهاتش پذ

از  ی که اثر  یاتمام حرفش روش رو ازم برگردوند و خواست بره که بازوش رو گرفتم و با لحن با
 توش نبود، گفتم یو حق به جانب یخودخواه

 برم، بزار بمونم و خطاهام رو جبران کنم. یمن و بفرست ینطور ی ا یتون یفرصت بده، نم  هی_بهم 

 و گفت  دیکش  رونیرو از حصار دستم ب  بازوش

 .یو برگرد یخودت درست کن  یشده برا یمرگ صحنه ساز   هی ی_سه روز وقت دار 

 عوض کردم و گفتم  مهین  یعوض... حرفم رو تو نقدری_آراد...چرا ادمیعجز نال با

 ؟ی چرا بهم اعتماد ندار  ؟ی _چرا انقدر عوض شد

 !یکرد  انتیجواب داد_چون به اعتمادم خ   بالفاصله
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 گفتم یکالفگ با

 !  یستیهم کرده باشم، اون تو ن انتیخ  یمن اگه به اعتماد کس یکن ی_اشتباه م

 کنم...  یم خواهش

 گفت  یبرگشتم سمتم، نگاهم کرد و با پوزخند تلخ ناگهان

 دختر مغرور؟!  ،یکن  یالتماس م ی_بخاطرش دار 

 ت شد و گف   کیجلب شد که بهمون نزد  اریشن، توجهش به کام  ریاشک هام سراز نکهیاز ا قبل

 _بزار بمونه...! 

 . دمیچشم هام کش یرو رو نمیآست  ،یتعجب و سردرگم با

 سوخت.  یترس و استرس بود، م  ی جهیکه نت یمعده ا دیاز اس نمیس

 بده...  حیشدم تا حرفش رو توض   رهیبرگشت و منم با بهت بهش خ  اریمتعجب به سمت کام آراد

 توجه کردن به من، رو به آراد گفت  بدون

 کنه. یرو تموم م تشیمونه و مامور یپادگان م ن یا یداناوان تو ای _تان

  یپل رفت و تو یبا توعه؛ به سمت انتها تشیشد و با گفتن: مسئول  مشیتصورم آراد تسل برخالف
 شب محو شد.   یکی تار

 گاه بدنم کردم.  هیو زانو هام و تک   دمیکش یق یعم  نفس

که خودم به جون چشماش انداخته   یشیآت یبهش، تموم تنم تو یلند کردم، با نگاه کوتاهو ب  سرم
 بودم، سوخت... 

 داد. یعذابم م شتریب  نیمثل آراد سرد نبود و ا نگاهش

 دم.  ینم  لیکن تا نشونت بدم که من برخالف تو، احساساتم رو تو کارم دخ انتی_خ

 روش رو ازم برگردوند و رفت. یا گهین حرف دکرد و بدو شیمشک  نیشلوار ج   بیج  یو تو دستاش
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 پل افتادم. یفلز  یکفه  یرفتنش، همونجا رو  با

 کرد... یهمه درد، درد م نیاز هجوم ا قلبم

 دو تا پسر که شکستمشون، خونوادم بودن!  اون

 کنه... یاز دروغ هام ترکم م  یک ی  یحت دنیکه با فهم  ی ان یمنم و را گهید حاال

 . دمیاز اشکم کش سیصورت خ  یو رو دستم

 و هم از همکار ها و کشورم محافظت کنم.  انیباشم تا هم از خودم و را یقو دیبا

 که داده بود، تماس گرفتم.  یکردم و با شماره ا میگوش یبهم داد رو تو  اری که کام یکارت  میس

 ا؟ ی_رودیچی گوشم پ یمهربون و آروم بخشش تو یبوق نزده بود که صدا هنوز

 و گفتم_سالم استاد!  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ یخانم یدلم، خوب  زهی _سالم عز

 کوتاه جوابش رو دادم دم،یپا  یاطرافم رو م  اطیبا ترس و احت  کهیحال  در

 _زندم! 

 !ستین یکاف  ی_خوبه، ول 

  ایو داشت که بزاره بمونم  نیبود و قدرت ا انیرحم را  یزدم. درسته؛ اون مادر ب  ییصدا  یب  پوزخند
 مجبورم کنه برگردم... 

 اومده؟  شیپ  یمشکل  ؟یزن ینم ی_چرا حرف

 خوبه... زی_نه؛ همه چ

 کنه! ی اغراق م یل یآراد خ ا ی ،یومدیتو هنوز به خودت ن ای _خب... پس 

 رو گفته بود.  زیکردم، پس آراد همه چ سکوت
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 د یو راحتم بزار دیالبته اگه بهم اعتماد کن  ام؛ی _از پسش برم

 ؟ ینکن دمونیما ام یتون یم  م،یو راحتت بزار می_اگه ما بهت اعتماد کن 

 گفتم کالفه

 تونم!  یمنم م د،ی_اگه شما بتون 

 د؟ یچرا از اول اعزامم کرد ن،یاعتماد یانقدر بهم ب  اگه

 _چون من بهت اعتماد دارم.

 شد.  یدلم خال  ریلحن قاطعانش، پوزخندم محو شد و ز دنیشن از

 کنم، متنفرم! یم  دیکنن و در آخر همه رو ناام یکه همه بهم اعتماد م نیاز

 گفتم  نانیبا اطم   کم،یدرون پر از آشوب و افکار تار رغمی حال عل نیا با

 نکنم.  دتونینحو انجام بدم و ناام نی رو به بهتر تمیتونم مامور ی_م

 تمسخر درونش رو حس کنم، گفت   یتونستم به راحت  یم که یلحن با

 _درسته

 اعتماد شده. یمعلوم بود که مشکوک و ب  یول

 و نفهمه؟!   یداده دروغ بگ ادیو بهت    ییکه دروغ گو  یشد به کس یمگه م 

 آراده!  ری تقص همش

 

 ... یشد کیپادگان نزد یبه فرمانده   دمی_شن

 !تهیمامور  نیا دی_درسته؛ اون کل

 . یاون کار هارو انجام داد نیهم ی_برا
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 نخوردم و بالفاصله گفتم جا

 و کشورم بوده!  تی کردم، بخاطره مامور ی_من هر کار 

 !یعمل کن  یگ یهمونطور که م  دوارمی_خوبه، ام

 دارم... ازی _به زمان ن

خوام حواست   یشه، ازت م  یم  یسپر  یاما به راحت اد،یبه دست ب   یکه به راحت ستین  یز ی_زمان چ
 .یبد یو اطالعات درست و بدرد بخور  یمع کن رو ج 

از افسر   یکیبا   یجد یرابطه  هیمجبور بشه وارد  شتریو گرفتن اطالعات ب یدسترس ی_سارا ممکنه برا
 داره. ازیشما ن یکار به اجازه  نیا یها بشه، برا

 ...دمی ترس یسکوت کرد؛ از جواب ردش م هیثان چند

شک  ید  یم  تیبه سارا اهم یز یاز هر چ  شتریتو ب نکهیحرف اومد و برخالف تصورم گفت_در ا به
 ندارم!

 . دینکن  دیسپارمش، من و ناام  یکه به تو م  نهیهم یبرا

 بره. شی به نحو احسنت پ زیهمه چ میکن  ی_ما هممون تالش م

 خب! در دسترس باش! اری_بس

 آب انداختم. ی کارت و از باال تو میو قطع کردم و س  تماس

 رو به آب بسپارم...! انتام ی تونستم تمام دروغ ها و خ یکاش م یا

 نوزدهم قسمت

 چراغ سبز در و برام باز کرد.  دنیو بعد از د دیدستگاه کش یرو بهش دادم، بدون حرف تو کارتم

بود،  یکه دم ورود زلیبا خانم گر یمشت کردم و بدون سالم و احوال پرس  فمیدور بند ک  دستامو
 به سمت آسانسور رفتم.  میمستق
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بار که خودم و    نیآسانسور تعجب کردم، آخر ی نهیآ  یچهرم تو دنیرو زدم و وارد شدم، از د دکمه
پف کرده بودن و  هیبودم، اما در عرض چند ساعت چشم هام از شدت گر بای چک کردم، شاداب و ز

 استخون گونم به وجود آورده بود.   ری رو تا ز  یرنگ اهیس یشدم هاله   ختهیر  ملیر

 و خارج شدم.  ستادیشدم رو پاک کردم، آسانسور ا دهیو کرم ماس دمی گونم کش یو رو دستم

 سرم از ظلمت شب کم نکرده بودن. یباال  یها یسکوت شب فرو رفته بود و نور مهتاب یتو راهرو

 افتاده به سمت اتاقم رفتم.  یشونه ها با

 برنگشته بود.  یهم هنوز از مرخص   یشب بودن و جن  فتیش  امیکه هم اتاقبود   نیحسن امشب ا  تنها

 اما در کمال تعجب در باز بود...  دمش،یکش دیگذاشتم و ناام  رهیدستگ یو رو دستم

تخت   یرها کردم و کتم و از همونجا رو   یجا کفش کیبوت هام و نزد میروشن کردن چراغ، ن بدون
رو   یخش خش لباس و قدم ها یشدم صدا کیاتاق بود، به تختم که نزد یتو یکی پرت کردم، انگار 

 . دمیشدن، شن یم  کیکه بهم نزد

 آغوشش.  یدور کمرم حلقه شد و پرت شدم تو یدست 

 شناختم. یبدنش و م یبو شم، یابر نیبودن ع فیلط  دم،یموهاش کش یدستم و رو  یکی تار یتو

 ؟ ی_خوب 

 شونش گذاشتم. یموهاش فرو کردم و سرم و رو یبزنم، دستم و ال  یاما نتونستم حرف کردم، بغض

 زحمت گفتم  با

 کوچولو...! ی_خوبم، آبج 

 گفت  یتوجه به حرفم، با دلخور  بدون

 _پس بزار المپ و روشن کنم.

 تخت آگاتا نشستم یرفتم و رو رونیآغوشش ب  از
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 . ینی و بب افمیق  یاما دوس ندار  رم،ی گ ی_جلوت و نم 

 تخت نشست...  یروشن کردن المپ کنارم رو بدون

 و گفتم دمیرو باال کش دماغم

 نجا؟ یا یدن اومد ینم  ری _بهت گ

 صبح هنوز چهار ساعت مونده... ی_تا سرشمار 

 گفتم  تی جد با

 .شگاهی خودت دردسر درست نکن و برگرد آسا ی_برا

 توجه به حرفم، گفت  بدون

 !م؟یریم می_دار

 داشت تا سوال... دیحالت تاک شتریب حرفش

 تعجب گفتم  با

 ؟ یدیشن یچ  ،ی_از ک

 !میرفتن بش یآماده  دیگفت_گفتن با یرفته ا  لیتحل یصدا با

 از غم صداش گرفت.   دلم

 به دستش وارد کردم و گفتم یدستش نشست، فشار  یدستم و چرخوندم تا رو یکی تار یتو

 .یبر   ییجا ستی_تو قرار ن

 ...دیش ی_تو و اسما هم برگشت داده م

 و قطع کردم و با تحکم گفتم  حرفش

 . میر یجا نم   چیه تیمامور نیا انی_من و اسما هم تا پا
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 !امیتونم باهاش کنار ب یمن م  ،یخواد نگران من باش  ی_نم

 بود.  شیقو ی  هیروح  یایگو یلرزونش به خوب یلبم نشست، صدا یرو  یپوزخند

 به چشم هاش گفتم رهیرو روشن کردم و خ  کنار تخت یمهتاب چراغ

البته اگه   ؛یکن یو فقط دستورات من و اجرا م ید یبه بعد گزارش هات و فقط به من م نی_تو از ا
 با اون مرده!  ی در گرو زندگ تی خوشبخت  یکن  یهنوزم فکر م

  ریکردن و تا چونش سراز دا یبخشم، اشک هاش راهشونو پ نانیاطم یتوجه به حرف ها  بدون
 شدن...

 نکن! هیشدم و اشک هاش و پاک کردم_گر خم

 سازمان رو به من بسپار! ،یازدواج عجله دار  یکن که برا یفقط بهش حال  تو

 گفت  یکالفگ با

 .میبد  بشونی فر میتون  ینم  ؟یگ  ی_چرا مزخرف م

 حوصله گفتم  یب

 !یسادگ  نی._به هممیبهشون نگ رو تیواقع یفقط قراره همه   م،یبد بشونی فر ستی_قرار ن 

 صدام هم اثر کرده بود، گفتم یکه تو  یا یو با خستگ دم یتخت دراز کش یرو

 برگرد؛ حاال هم گمشو سر جات و بزار بخوابم.!  ی_اگه ناراحت 

باال   ینزد و صدا یهم گذاشتم، در کمال تعجب حرف  یبگه که چشم هام و رو یز ی رو باز کرد چ دهنش
 اومدن تخت اومد و بعد هم در باز و بسته شد. نیو پا

 همه احساسات دردناک دور کنم  نیو ا تی تالش کردم چشم ببندم و فکرم رو از مامور  یخستگ با

 *** 

 ده رو زدم. یطبقه  یآسانسور شدم و دکمه  سوار
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 شد، از استرسم کم نکرد.  یکه پخش م یتیال آهنگ

 به خودم انداختم... ینگاه نهیآ از

 بودم و خوشگل کرده بودم. دهیجذابش بود، به خودم رس یر دفعه که مخاطبم چشم هاه مثل

طرف استرس داشتم و دوست   هیاز  نمشی و بب ستهیطرف دوست داشتم زودتر آسانسور با هی از
 موندن، در کنارش بکنم!  شهیتا هم  یبرا  یشه تا بتونم فکر  یبهش طوالن  دنیرس ریمس نیداشتم ا

تموم کنم، که  یرو بدون دل شکستگ تی مامور نیگشتم تا بتونم ا یم ی افکارم دنبال راه یتو
 اومدم و به اطرافم نگاه کردم.  رونی ب  ستاد،یآسانسور ا

 کدومه... انیدوستم واحد را ی سراسر راهرو پنج تا واحد بودن، اما نم یتو

 ادم. بدون فکر زنگ واحد چهل رو فشار د 

 در باز شد، انگار درست اومده بودم. قهیاز چند دق بعد

 آوردم و رو به داخل هلش دادم. نی در رو پا ی رهیدستگ

 دادم  هی و بستم و بهش تک  در

 تو!  ای_ب

لرزونم رو محکم   یلبم نشست و قدم ها یگوشه  یلبخند دنشیصداش و از فکر دوباره د  دنیشن از
 تر برداشتم.

  یفرش ها میروشن بود و روش رو با گل  یبود، کف خونه پارکت قهوه   بایجالب و ز یل یخ  خونش
روشون بود، با    یصورت یو سبز روشن که گل ها دیسف یو طرح دار پوشونده بود، کاناپه ها دیسف

 کاناپه داشتن. یاز رنگ ها ی ب یکه ترک  ییکوسن ها

 بلند.  یو بلند گوها کری روبروشون بود با اسپ   یبزرگ ید یس ال

 شده بودن. دهیقد چ  بیبه ترت  یمختلف یبود و گلدون ها یجالب و هنر  یپر از تابلو ها  وارید یرو

 بود، متوقف شد. وارید یکه گوشه  یس یلیگل آمار ینگاه در چرخشم رو ناگهان
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که از تصور   یرفت و جاش و به غم   لیو ذوقم تحل یباره تموم انرژ  کیهام مشت شدن و به  دست
 داشتم، داد...!  تیمامور نیو ا نایستیرک یچشم ها

 ! هیزیآبرور ی هی_دکور خونه ما

 لبم نشست  یرو یصداش لبخند  دنیشن از

 ارتش باشه...! یفرمانده  کی ی قهیسل  ،ییبای همه ظرافت و ز نیکنم ا  ی_فکر نم

 و درست کنه! م یتونه روح یم اهیکنه گل و گ ی_مادرم فکر م 

 اسم مادر کنجکاو شدم.  دنیلحنش خندم گرفت، اما از شن از

 کرد. یداده بود و نگام م هیبه اپن تک ی*" گرمکن مشک   با

 کشونه!  یم یگر  یناموس یآخرش منو به ب نیا

 سمتش و گفتم:  رفتم

 ؟ یلباس بپوش، مگه تارزان هیالاقل  یومد یکه ن  شوازمی_به پ

 گفت  یال یخ  یزد و با ب  یطونی ش  لبخند

 چرا خودمو زحمت بدم؟!  ،یدیکه تو ند ستی_ن

 بود که مغزم قدرت جواب دادن بهش و نداشت.  یتنها کس  دم،یرس  کشینزد به

ازم جدا   ه یشد و تموم وجودم رو گرم کرد، بعد از چند ثان  کیبزنم که صورتش بهم نزد  یحرف خواستم
 . نمیکاناپه بش یشد و اشاره کرد رو

 اسپرتش و بدون بستن دکمه هاش  ی سبز لجن راهنیپ

 رفت که فکر کنم آشپزخونش بود.   ییو به سمت جا دیپوش

 روبروم گذاشتش.  یعسل یاومد و رو ینیس هیبا  قهیاز چند دق بعد

 بود.  یشکالت   کیک کهی ت هیفنجون قهوه و  دو
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 همون حالت گفتم یکاناپه گذاشتمش، تو یرو در آوردم و کنارم رو پالتوم

 فرمانده! یاد_به زحمت افت

 گفتن نوش جان، کنارم نشست.  با

 دم یپرس ی با نگران  د،یرس  یبه نظر م دهیبه چهرش که رنگ پر ینگاه کوتاه با

 _حالت بهتره؟! 

 تکون داد و گفت  یسر 

 ! یبودن، عادت کرد  یپرسنل ارتش یها یخطرات و سخت نیبه ا گهی_خوبم؛ تو هم که انگار د

 گفتم  یانداختم و به آروم  نی رو پا سرم

 بره عادت کردم   شیپ لمیبرخالف م  ز یهمه چ نکهی_من به ا

 دستش چونم و باال آورد و به سمت خودش چرخوند  با

 ندارن... هیکه بق یدار  یز یکه تو چ نهی _بخاطر هم

 بود، گفتم میقبل  نیکه برخالف لحن غمگ یلحن با

 آدم خاصم؟!  هیمن  یعنی_

 قلب متفاوت! هیبا  ،یا یدختره معمول  ی_نه؛ تو

 گذاشتم   نشیس  یسرم و رو یزدم و به آروم  یلبخند

 تو خوب باشم؟!  شیفقط پ د ینباشم! شا یگ یکه تو م یا یبه اون خوب  دی شا ؟یدون  ی_از کجا م

 دلم خط زدم.  یکه گفتم رو تو ییها دیشا

 تو خوبم! یتو و برا  شی من فقط پ ستم؛ین یگ یکه تو م یا یبه اون خوب  من

 دادم صی محوش رو از لحن صداش تشخ لبخند
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  یفهمه و فقط کار  یرو نم   ینگران یکه معن  ییپروا یپروئه، ب ه،یدختره دست و پا چلفت هی_چون تو 
 ده. یتوجه به عواقبش انجام م  یکه دوست داره رو ب

 تو دلم زدم...  یپوزخند

 هی هیبق یکنه؛ اما برا یم یو بخاطرت هرکار پروا دوست داره   یعاشق احمقم که ب هیتو  یمن برا آره؛
 جاسوس، محتاط و محافظه کارم! 

 شه...! یکه با محبت، رام نم یکس

  هیروح ،ییفرصت شکوفا چوقتی شدم، ه  ینم  نجایا یفرمانده  نی جانش  هی_به هر حال اگه من با تنب
 . یاوردیرو به دست م  تیجنگ ی

 ؟یا ی_پس هنوز از دستم عصبان 

 تر شد و گفت  یجد  یکم لحنش

 _البته که هستم؛ بار ها بهت گفتم که خودت رو تو خطر ننداز... 

 باال انداختم و گفتم ییابرو

 _به خاطره تو! 

 خوام خاطره من تو رو به خطر بندازه.  ی_من نم

 بودنش کم شه  یو عصب تی لبخنده کمرنگ از هم باز کنم، تا از جد هیکردم لب هام و به  یسع

از   شتریکه به جونه پرسنل و افرادش ب  یشناس فهیوظ   یفرمانده  هیمن حالم خوبه؛ چون تو  ی_ول
 ده! یم تی خودش اهم

 هم داشت.  هیبود، اما در کنارش کنا تی قیح هی نیا

 شناس بود و من هم از افرادش؟! نه! فهیوظ  ی فرمانده  هیفقط  اون

 فراتره که دوست داشتم از زبون خودش بشنوم  یز ی چ هی جوابش
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 ! ؟یبه خاطر فرماندت جونت رو به خطر بنداز  یاگه زمان به عقب برگرده حاضر  یعنی_

 دم!  یکه ارزشش رو داشته باشه، جونم رو هم م یکس  ی_من برا

 ... هیهم کنا باز

 کن، من دوست دارم. ن  ی_انقدر با کلمات باز 

ساده حال    یجمله  هیو با  یناگهان  یل یموهام نشوند، شدت گرفت، خ یکه رو یقلبم با بوسه ا تپش
 بدم رو خوب کرد.

 هام فرستادم...  هی و عطر وجودش رو به ر  دمیکش یق یعم  نفس

 گلوم برطرف شه. یبردم و فنجون رو برداشتم و چند جرعه خوردم تا خشک دست

 رو من خوردم.  کیو برداشت، اما ک هم قهوش ر  اون

 بود.  دهیو فهم نیشکالت و کاکائو بودم و انگار ا عاشق

 زد.  یاون داشت مسواک م ،یبهداشت سیدنبالش رفتم تو سرو به

 بهم دست داد.   یکه به دستم منتقل کرد، احساس خوب یا یآب گرفتم از گرم رهیو ز دستم

 رو شستم. دستام

 . رشیبهش افتاد که آب سرد رو باز کرد و سرش و گرفت ز چشمم

 انداختم و بهش دادم. زونشیآو یمشک یبه حوله  ینگاه

 برگشت.  ییرایحوله رو رها کرد و به سالن پذ شیگوش ی  برهی و یصدا دنیشن  با

 نداشتن! یجاسوس یبه مکالمش نکردم، شاخک هام حوصله  یتوجه  

 ؟ یشناسیآنجل رو م کای _ورون

 دوستمه! _آره؛
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 د؟یپرورشگاه بود هی یتو ؟ی_از ک

 کرده بود. قیتحق  پس

 _آره، مثل خواهرمه، چطور؟ 

 ؟ یدون یم هیقض نیاز ا یز ی خوان باهم ازدواج کنن، تو چ ی_ رابرت بهم گفت که م 

 آرامشم رو حفظ کردم و گفتم 

 گفت که به هم عالقمندن!  کای _آره؛ ورون

 . یبا رابرت و آندره برادر بود، اما ناتن  انیرا

 و چند تا؟  یباز هم ازدواج کرده، اما با ک  نایستیبعد از کر انیپدر را پس

 کرد، گفت:  یکه موهاش و با حوله خشک م یحال  در

 ! یکی_

 دم یهول سرمو آوردم باال و متعجب پرس با

 ؟ ی_چ

 داشته!  یه باشه، چه دله خجسته ااگه بابام سه تا زن گرفت یکرد یفکر م نیبه ا ی_االن داشت

 تونه افکارم رو بخونه.  یانگار که م دم،یخجالت کش یکم

 بار ازدواج کرد و رابرت و آندره حاصل همونن! هیفقط  کهی_بعد از اون زن 

 غم گفتم با

 _متاسفم...

 گفت  بالفاصله

 ؟ ینداره! بستگانش چ یخونواده ا چیه  کای _نباش! پس ورون
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 تصادف حافظش و از دست داده بود.  هی یکه آوردنش پرورشگاه، تو  ی_ از چهارده سالگ

 گفت  یابروهاش نقش بست و به آروم ونیم  یکمرنگ اخم

 _بد شد! 

 داره؟  یوصلت مشکل نی_به نظرت ا

 دلم پوزخند زدم.  تو

 بود. چیسارا ه تیمشکل دربرابره وضع ی کلمه

 _از چه لحاظ؟ 

 !دیهست یپرنفوذ و ثروتمند و با اصل و نسب  یلحاظ که شما انگار از خونواده  نی_از ا

  یپرورشگاه بزرگ شده، برا یو تو ست یدختر که گذشتش معلوم ن هیخونواده با   یاز پسرا یکی ازدواج
 خونوادتون مقبوله؟ 

 یکه نم بشه یز یمجبور به چ یکه کس ستین یما طور  یخونواده   ینه ،ول ایدونم بهت گفتم   ی_نم
 خواهرم؛ نه منو رابرت و آندره... یبرا یداره ول  ادی ز تیخواد! محدود

  یشه، کاره سخت  یم یباشه مادرمم راض  یده، اگه دختر مقبول ینم  تی به اصالت و ثروت اهم پدرم
 . ستین

 نداره؟  یبه نظرت مشکل  یعنی_

 خوان با هم باشن. ینداره؛ اون ها هستن م ی_به من ربط 

 ست؟ یبودن مطرح ن  ی_پس پرورشگاه

 خونواده داشته باشه آدمه؟ یداره، مگه هر ک کایبه ورون  یبستگ نی_ا

 تونن داشته باشن.  ینم یبد یبودن خوبه که حداقل گذشته  یباز هم پرورشگاه 
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قطه  ن قا یدق نیده و ا ی م تیحرفش ناخواسته دست هام مشت شدن، پس به سابقه اهم  نیا با
 ضعف ماست!

 م؟ یقدم بزن رونی ب میبر یلباسشو بست و بلند شد_دوست دار  یها دکمه

 باال انداختم و گفتم ییابرو

 مارنرونت؟ _پل فه

 هست که پاتوق تو باشه. یی _جا

 تکون دادم و گفتم یسر 

 شه پاتوق من!   یاونجا م  ،یکه تو آرامش دار  ییبه جا می_بر

 زد و گفت  یلبخندم، لبخند  دنید از

 پادگان! میگرد ی_من با تو همه جا خوبم؛ بر م

 *** 

  یبود و پادگان در سکوت شب فرو رفته بود. دستم همچنان تو دستش بود و حس خوب  یخوب یهوا
 کرد  یرو بهم منتقل م

 داره؟ یل یدل اد،ی خوشت نم  نجایاز ا یبار گفت هی_

 فت، آره!گ لیکه دارم دل ی_اگه بشه به احساس بد

 ؟یشد یجا زخم  نی_چون ا

 ! قای_نه دق

 مارنرونت خوشم اومده.من از پل فه  نجا؟یا می_پس چرا اومد

 کردم.  دایپ  یکه من به تو وابستگ هیجائ نجایرن، ا یم ن یبدم از ب  یاحساس ها یینجایتو ا ی_وقت

 دستم فشردم. یپررنگ تر شد و دستش و تو لبخندم
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 رو به دست آوردم که باهاش آرامش دارم.   یقاتل شدم و در عوضش عشق نجایا من

 ؟ یرو دوست دار  نجای_خودت چرا ا

 !هیآروم و ساکت ی_خب چون جا

 چطور ساکته؟  یتو توش ی_وقت

 و گفتم:  دمیخند

 تونم حرف بزنم. یساکته؛ با درخت ها که نم  ام یم ییتنها ی_وقت

 یم شونیگره خورده مون رو پر یدست ها ریکه تصوبدون قدرت آب  یبه موج ها رهی و خ ستادیا
 کردن، گفت 

و حرف   یشاد باش  شهیشه؛ دوست دارم هم  یم ریبرام دلگ زیهمه چ یو ساکت  یزن  یحرف نم  ی_وقت
 .یبزن 

 ! دمیدختر ها کم د پیت نیاز ا 

 و کنارم نشوندم.   دمیرو کش دستش

 ن؟ ی سره تمر یبر  یخوا ی_فردا م

 ! رمیروزا م نیتو هم  د،ی_شا

چهار نفر   یروز  ؟یکن  یم ینجور یمگه جنگه که ا ؟یر ی گ ی_چرا انقدر به خودت و سربازها سخت م
 شکنه؟  یدست و پاشون م

 زد و گفت   یپوزخند

 ؟ یزن  یپروا حرف م ی_چرا انقدر ب

 تونم کنار بزارمش! یکه نم  هیعادت نی_ا

 .یکشاز اعتقاداتت دست ب  هیبق  یبه خاطر حرف ها  ستی هم ن یاز ی_ن
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 پا بزارم  اشونیباهم تو تضادن و مجبورم که رو بعض  میکه اعتقادات و زندگ  نجاستیمشکل ا اما

 !یآدم آزاد هیخوبه که تو  یل یخ نی_ا

 بهم زد و گفت  ی کمرنگ لبخنده

 مکان نداره! هی یربط ی_آزاد

 شن.  یکه دوست دارن محدود م ییاز کارها یلی ناخواه همه از انجام خ خواه

 ؟ یباش   یارتش یتو دوست نداشت یعنی_

 شم.  یم سی _نه، اما اگه زمان به عقب برگرده باز هم پل

 _چرا؟ 

 گردم.  یهست که دنبالش م ی_کس

 دست مشت شدش، گذاشتم.  یدستم و رو ینگران  با

 _انقدر خودت رو آزار نده.

 و گفت  دیکش رونیدستم ب ریرو از ز دستش

 . رمی گ ینکنم، آروم نم داشیکه پ  ی_تا وقت

 ... دیآب چرخ یرو نمیغمگ نگاه

رو   یخوب  بیمن، ترک ی دهیو ترس نیغمگ یاون با چشم ها یو جد یعصبان  یچشم ها انعکاس
 کرد...!  ینم  جادیا

 *** 

 رو بهش گفتم:   یحوصلگ یب  با

 ؟ ی_به استاد زنگ زد
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 زد گفت:  یتوش موج م نانی که اطم یلحن با

 دادم ح یرو براش توض  زی_آره همه چ

 ؟ ینگفت یز ی که چ تی_درباره احساس و قصد واقع

 زد و گفت:   یپوزخند

 ونم؟ ی_نه، مگه د

 !ستی ن ی_در اون که شک 

 باز شدن و با ذوق گفت:  یلب هاش به لبخنده بزرگ 

  یده؛ مرس یکه بهت داره اجازه م یدرخشان و اعتماد ی_استاد گفت فقط بخاطر تو و سابقه 
 ! یدونستم پشتم یم  ،یعشقه من یخواهر 

 گفتم:  تی جد با

 !مونی تو خطر ننداز نتیحال مراقبت هستم که با عشق آتش نی_با ا

 گفت؟  یحاال استاد چ 

 و گفت  دیکش یپوف

 قدر بدون که بهم شک داره  نی_هم

 ره؟!  یم  شیبه خاطر اطالعات انقدر پ  ی_حق هم داره، کدوم اسکل

  ینداره، هر ک یدل تو چفت و بست درست و حساب  نیممکنه حدس زده باشه که ا ستیکه ن احمق
 !یش  یبهت لبخند بزنه، وابستش م

 ذوق گفت  با

 من عاشق شدم.  ا،ی _من وابسته نشدم رو



 ق تکار عاشخیان

461 
 

  ایدم  یرو لو نم   یهستم و هرگز کس یفرق داره، من مامور مخف تمونیداره؟ ما فقط مل یبیچه ع 
 !نیگردم، هم یبرنم گهیزنم، فقط د  یبه وطنم نم یضرر 

 و گفتم دمیکش یآه

 !م؟یبگ  یچ میو نگ نی_ا

 . ادیخوشم نم طیشرا نیاز ا اصال

 درسته، انجام بده!  یکن  یرو که فکر م   ی_نگران نباش و کار 

 زدم و زمزمه کردم   یتلخ پورخنده

 _کاره درست...  

 گفتم:  یبلند تر  یبا صدا یمکثه کوتاه  بعده

 .ادی کنم غلط از آب در م  یکه م یچون من هر کار  ه؟ی_کاره درست چ

 : د یباال انداخت و پرس یا شونه

 _خودت بگو...

 !یعقلت رو به قلبت ند اریکه اخت نهی_کاره درست ا

 ؟ یدیرس یخواست یکه م یز یبه چ ،یکار رو کرد  نی_تا االن ا

 غم گفتم با

 خوام!  یم  یدونم چ ی_من نم

 به چشم هام گفت:   رهی دست سردم گذاشت و خ یرو رو دستش

 ! یستی_تو گناهکار ن



 ق تکار عاشخیان

462 
 

هرگز به آدم   ،ینکرد  انتی وقت به شغل و کشورت خ چی درست بوده، تو ه یکه تا االن کرد  یکار  هر
ترسو   ه،یکه از من لوس، دست و پاچلفت  یبود یو از همه مهم تر، تو کس  یگناه صدمه نزد یب

 ! یمحافظت کرد

 زدم و گفتم ی کمرنگ لبخنده

 !یمن یترسو خونواده   ه،یلوس، دست و چلفت ی_تو

 کنم.  یکه حاضرم بخاطرش فداکار  یخواهرم و تنها کس   تنها

 دلم ادامه دادم...  تو

 !یستی هم تنها کس ن  دیشا

 شدم.   ینطور یهم هم انی را یمن برا دایجد

 ست ین  لیم یب  آشنا که اونم نسبت به من ی بهیغر هی یکنم، برا یبراش م  یکار  هر

 خوامش.   یباز هم م فتهیکه ب یخوام با رابرت ازدواج کنم، هر اتفاق ی_م

 برسم که مدت ها نداشتم. یا  یشجاع باشم و به خوشبخت یخوام کم  یم

 ... کردم  بغلش

 . ختنیر یمن، اشکاش آزادانه م برخالف

 هم فشار دادم یداشتن و رو یبارون یتلخه گذشته هوا یروزا یادآور یپرمو که از  یچشما

 ! کهی کوچ ی_نترس آبج

 . یبرس   یخوا یکه م یز یمن مواظبتم تا به اون چ  فتهیهم که ب  یپشتتم، هراتفاق شهیهم من

 زد یپشت دست اشک هاش رو پاک کرد و لبخند با

 ده.  یما رو نجات م که  هیزیشه، عشق تنها چ   یدرست م زی_نگران نباش... همه چ 

 کنارش بلند شدم و به سمت در رفتم، تو همون حالت گفتم:  زدم و از  یپوزخند
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 کنند!  یکنند، احمق ها باور م  یها پرواز م نی _برگرفته از کتاب دلف

 *** 

 کردم و رو کردم سمته آنا، با لبخند گفتم: یفکر 

 وونه؟ی_ح

 کرد و بهم چشم غره رفت.   یظیاخم غل اسما

سالمم   حیدونستم جوابش اسمائه، اما مسخره کردنش تنها تفر  یو م میداشت  یسوال  ستیب مسابقه 
 ! هیپادگان پر از استرس و بدون شاد نیا یتو

 گفت:  جانی باز و ه  شیبا ن آنا

 لهیگور هی_آره آره، شب

 ! شیبه تپل اشاره

 زد تو سرش و گفت  دونهی ی حرص اسما

 شاهپانزه! له؟ی گور هی_کجاش شب

 بهش زدم و گفتم  یشوم لبخنده

 ه؟یاش بزرگ و آب _چشم ه

 کرد  دیبا سر تا  سارا

 زدم  یگشاد لبخنده

 ناست؟ یکاتر ی_گربه 

 گفت:  جانی و با ه  دیکش یف یخف   غیج  آنا

 به تالشت ادامه بده ،یشد  کی! نزدنیآفر نی_آفر
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 _ خوشگله؟ 

 زد و گفت:  یلبخنده گشاد اسما

 ن ی _آره، قربونش بر

 ! لهی_پس همون گور

 برام دست زد   یبا ذوق و مسخرگ  آنا

 _بله درسته...

 د یلب غر ر ی و ز  دیکش یپوف اسما

 کجاش درسته؟!  ؛ی_کوفت و مرگ و درد و حناق، مغذ

 تازه کردم و گفتم:  ینفس

 د یکن یی_راهنما

 گفت  یبه حرف اومد و با بدجنس  سارا

 زنه با صدا نکرش.   یسره حرف م هیضبط  نی_ع

 ازشون رو کند  یت کرد و کمبا حرص دستشو رو چمنا مش اسما

 بهش کردم  یباز اشاره ا شی ن با

 _گوسفنده!

 گفت  آنا

 _اوله اسمش "م"

 ض؟ ی_مر

 _اونو که هست! 
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 _خب... مرغ؟ 

 با خنده گفت  سارا

 .یتر شد کینزد میبگ میتون ی، ماز قدقده مرغ نداره  ی_صداش دست کم 

 _شتر مرغ؟ 

 و گفت  دیکش  یپوف آنا

 دوئه دنباله آدم! یشتر مرغ تند م  نهیع ی_نه کامال، ول 

 تو هوا زدم و با ذوق گفتم  یبشکن 

 .دمی_فهم

شترمرغ    نی به جونمون و بعد هم ع فتهی م یخروس جنگ   نیع ای مثله مار یک  د،یگفت یاز اول م خب
 دوئه دنبالمون  یم

 بهش زدم و الفرار! یشد سمتم، لبخند زی خ مین اسما

  نیاز گوره اوناست که نشستن و ع شی دنبالم، خوبه آت دی دوئ یو اون همراه فحش م  دمیدوئ یم من
 خندن.   یبز م

 .ستادیا یمصمم بود جرم بده، چون نم ایگو

زدم   یترمز   مین  دم،یکش یاز سره آسودگ ینفس  ومدن،یدور تر داشتن م یآندره و رابرت که کم دنید با
 دم یپشت آندره و از پشت لباسشو کش   دمیو دوئ

 ! ریتو بگ یدوست دختر روان   نیا ی_سره جدت جلو

 . ستادیجلومون ا اسما

 زد  یکه نفس نفس م ادیز دنیاز دو ایدونم از حرص بود،  ینم 

 به من، خطاب به آندره گفت:  نیخشمگ   یرو به سمتم گرفت و با نگاه دستش



 ق تکار عاشخیان

466 
 

 کنم.  سی عنترو سرو نی_آندره برو کنار من دهن ا

 دم یرو چسب شی تر لباسه نظام سفت

 و گفت:   دیخند آندره

 کرده؟  کارتی_چ

 هم در همون لحظه اومد. سارا

 رابرتش رو از دور حس کرده! یبو گهید بله

 اخم کرده بود  رغضبای م نیزد، وگرنه ع  یسارا لبخنده کمرنگ دنیبا د رابرت

 و عصا قورت داده بود.  یجد یها ینبود و از اون ارتش یمی صم انیآندره و را مثل

  م؛یهات آشنائ  یگر  یاسما نازک کردم و گفتم_منو سارا که با وحش  یاز پشت آندره برا یچشم پشت
 دوتا درجه دار محترم آدم باش! یحداقل جلو

 کرد.   یپارم م کهی برداشت سمتم که آندره گرفتش وگرنه ت   زیخ

 کنم! سیم کن برم دهنشو سروکرد_ولم کن... ول غی ج  غیج

 زدم و گفتم   یچشمک

 بودنتو تابلو نکن.  ی_انقدر وحش

 و از آندره فاصله گرفت.  رونینفسش و فوت کرد ب اسما

 بخشمت.  یدفعه رو م نی_به احترام جمع ا

 از سارا جدا شد و رو کرد سمته آندره  رابرت

 نمت ی ب ی_م

 ابروشو انداخت باال  طونی ش آندره
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 ببر! ض ی ف _باشه از نامزدت

 رو به اسما گفت  طونی ش آندره

 م؟ ی_بر

 و داد و رفتن...  یبهش زد و اک   یچشمک

 شدم، آدم فروش ها!  رهی رفتنشون خ  ریمس به

 گرفتن؟! یمرخص یک

 و گفت:  ستادیکنارم ا آنا

 _پس راسته. 

 ؟ ی_چ

 رفتنشون گفت:   رهیبه مس یاشاره ا با

 ...نای_ا

 ادامه داد  یحرص  بعد

 عن! ی چرخ، آدم فروش ها جدهی ه رهی برن ز  ی_اله

 دوبار تکون دادم   دیتائ یو نشونه  سرم

 _اوهوم... اوهوم!

 . میچمن ها نشست یو رو یقبل یجا میبرگشت

 دراز کردم  پاهامو

 که طاقت سکوت رو نداشت گفت:  آنا
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 یکه تا حاال اطالعاته به درد بخور  فی ح  یبود، ول  یآسون تر  تی کردم مامور یکه فکر م یز ی_از اون چ
 . مینداد

 بدن.  یتونن اطالعاته خوب یباز به اون دوتا چلغوز، بعدا م 

 سرمو تکون دادم یمسخرگ  با

 _اوهوم... اوهوم 

 گفت   ین یرفته و غمگ  لیتحل  یو با صدا دیکش یآه

 !سادمیلشکر دشمن وا هی نهیتنها ب  یتنها کنم   یدارم، حس م یبد یل ی_حس خ

 سرم و تکون دادم سی ف پوکر

 نطور ی_منم هم

 ادامه داد ناراحت

 وقت ها دوس دارم خودمو بکشم.  یحالت نباشم، بعض   نیو تو ا  رمی _کاش بم

 و تکرار کردم  رونیدادم ب یبادکنک  آدامسمو

 نطور ی_منم هم

 پدر و مادرم تنگ شده ی_دلم برا

 ! نطوری_منم هم

 برگشت سمتم. هوی

 به هوا رفت  غمیمتفکر نگام کرد و دو تا محکم کوبوند تو کلم که ج هیثان چند

 ...!شعوریب ،یکرد می_مرض! چه مرگته؟ روان 

 و گفت:  رونی نفسشو داد ب یحرص
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 .یا  یلشکر کاف هیکردن   یروان یبرا یی_به تنها

 سر تکون دادن، گفتم:  یزدم و به جا یال یخ  یب  لبخنده

 ! میش  یشه، هممون به درک واصل م یتموم م  نمیا الیخ  ی_ب

  یو ساخت می... تو رو خدا خجالتم نده؛ روحیده هیروح ادیحجم ز  نیبا ا یکن ی_به خدا شرمندم م
 المصب! 

 نم یو زدم به س دستم

 ! میکرت  ،ی_مرامتو عشقه لوط

 لب گفت  ری و ز دیخند

 ! مهینصف و ن هی_روان

 بود.  دشیو تمج  فیتعر اوج

 زنگ خورد. میگوش هوی

 روپوشم کردم و درس آوردم. بی ج یتو دست

 رو باز کردم.  شم ین میگوش یصفحه   یشمارش رو دنهید با

 نور ی باسنم زدم به آنا که شوت شد ا با

 _برو اونور سر خر! 

 تعجب نگاهم کرد.  با

 بخوره بعد بردارم.  گهیگذاشتم سه تا بوق د 

 ر داشتم و ب میگوش  یشدن سه بوق، با ذوق پنهان  یسپر  بعد

 _الو؟
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 ؟ یدست و پا چلفت ی_چطور 

 لبخندم پر رنگ تر شد  چ،یحرفش ناراحت که نشدم ه از

 زخم هات چطورن جناب آبکش؟  ،ی_خوبم مرس 

 _خوبن، فعال که زندم! 

 خورده؟  یها سرت به جائ نیتمر ن یح ؟یاز من کرد یادیشده  ی_چ

 بهت بکنم یگفتم منم لطف  یکن ی م ادمی  ادیتو ز دمی_د

 به جانب گفتم:  حق

 ! یکن  ادمی  دی_تو با

 _چرا اونوقت؟ 

 گفتم:  یلودگ  با

 خوام!  یمن معذرت م د؛ی_ببخش

 .ارمی درم کتیدنبالت از دله کوچ امیببخش، االن م  تی به بزرگ 

 من! ی و از پشت تلفن حس کردم، گل گل  لبخندش

 گفت  طونیش

 بخشمت، به قول خودت ببخش از بزرگان است. یم ی کن ی_حاال که اصرار م 

 و گفتم:   دمیکش  غیحرص ج  با

 ...هی_تو... تو 

 بهش بدم، چون صفت ها در برابرش مظلوم بودن.  یمونده بودم چه صفت  خودمم

 گفت:  عیسر
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 دوروبرت! یلغت نامه و جونورا یتو یفحشا یدونم همه  ی_م

 تازه کردم، کارم رو راحت کرد   ینفس

 ! قربان قای_دق

 ؟ یمارستانی _تو ب

 خلوتم. اطی _نه، تو ح

 شه؟  یشروع م  یک  فتتی _ش

 _فردا صبح... 

 _پس همونجا بمون، حوصله گشتن ندارم. 

 بزنم تماس رو قطع کرد  یحرف نکهیهم قبل از ا بعد

 ...! ی چ یه ،ینه ها یبا نه

 هوا! دمیآنا به شونم، دو متر پر یضربه  با

 دادم رو بهش گفتم:  یشونم و نوازش م کهیحال  در

 دستت شله ها! یو مهره ها چیپ  ش؟ی_چته گاوم

 جر خوردن بود؟ یدر راستا شتین  یزد یزر م ی_با ک 

 گفتم یزدم و مثل خودش با زبان فارس یلبخند

 _تو رو سننه؟ 

 بود؟  یگم ک ی_عمت و سننه، م

 .یبا نفوذ و جذاب و خوراک جاسوس یل یآدم خ هی_

 دی تعجب و شک پرس  با
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 کل؟  ی_فرمانده 

 کردم   نیباال و پائ  دیو به نشونه تائ  سرم

 _آره 

 _دوست پسرته؟!

 رو بستم و گفتم  شمین

 _نه

 !؟یفرمانده پرستار  ای نیدار یخواهر برادر  یتمسخر گفت_پس رابطه  با

 .میدوستانه دار ی_رابطه 

 زد تو سرم   یصورت فرض به

 بخار! ی _فکر کردم عاشقته، ب 

 باال انداختم و حق به جانب گفتم  ییابرو

 . یرخت بشور   دیبا یه  ؟یتو چ ی_عاشقم که هست، ول 

 گفت:  زیآم دی درآورد و تهد کفششو

 نفرستادمت جهنم. ی_گمشو تا به صورت افق

 باال انداختم ییابرو طونیش

 و بدبخت...  نگلیس  یتو چ یول  رم،یتا جهنم هم م  ارمی_به عشقه 

 تموم نشده بود که با حرص کفششو محکم پرت کرد سمتم... حرفم

 کرد.  یجهنمم م  هیراه یجد ینداده بودم جد یاگه جاخال 

 کفششم درآورد شوت کرد سمتم.  یکی اون
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 زدم و خندم گرفته بود.  ینفس م نفس

 استاد چرت و پرت گفتن و حرص درآوردن بودم، آروم گفتم 

 بهت جلب شد. یک یتوجه  دیشا  یباشن  ی_اگه وحش

 کرد. یگرفتم قاچم م یفشنگ دررفتم م نیسمتم که ع دیکفش دوئ  بدون

گرفته شدن متنفر   دهیمسائل حساس بود و از ناد نی رو اعصابش رفته بودم و اون هم رو ا یادیز 
 بود.

 که آخه ارومش درومد یک ی ی نهی رفتم تو س هوی

 من خوب شه... یزخما  ی_اگه تو گذاشت

 شدنش به جلوم ناتموم موند دهیبا کش  حرفش

 _نجاتم بده 

سرشو به   ی افتاد. حرفش رو خورد و با تعجب کم  انیخواست فحش بده که چشمش به را  دیرس آنا
 کرد    نیاحترام باال و پائ ینشونه 

 پناه گرفته بودم و آروم گفت:  انیرو کرد سمتم که پشته را یعصب  و

 ! عجوزه نوریا ای_ب

 زدم و گفتم  یشخندین

 !یبا ی_با

 رد و بدل کرد. نمونیبا تعجب نگاهش رو ب انیرا

 بچه سوسوله! بچم

 که تعجب کرده!  نهی... ادهیند یباباش، خروس جنگ  یتو عمارت اشراف  ستین

 خورد یف ی شد، تکونه خف ییهویکه چون  دمی و سفت بازوشو چسب رونیپشتش اومدم ب  از
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 عقب گرد و رفت.  ان،یبهم کرد و بعد احترام به را یبا تعجب نگاه معنادار  آنا

 رو ول کردم متعجب گفت:   انیرا یبهش نکردم و بعد بازو یتوجه 

 ؟ یکرد کاری_باز چ 

 و باز کردم  شمین

 ی_ نجاتم داد

 ؟ یختنی در حال کرم ر شهی_تو چرا هم

 !هیدرمان یدونم، درد ب ی_نم

 _خدا شفات بده 

 گفتم:  یحرص

 _تو رو شفا بده... 

 حرفمو خوردم.  اما

 . رمیعاشقم شه تا اطالعات ازش بگ شتریب دیبا نه،یدرونم رو بب یعجوزه  یزود  نیبه ا  ستی قرار ن 

 شه! یچرت و پرت گو که نم ی وونهید یایتان نیا عاشق

 گفت:  شیشگیزد و با لحن هم یلبخند

 !یا وونهی_تو د

 شتر ی_تو ب

 پادگانه؟  نیافراد چوب خشک ا ی هی بق ای رابرت   ههیکجاش شب اره،یخودش کم حرص منو درم  ستین

 گرفته یمقام نیچن یباز   یفکر کنم با پارت اصال

 توام! ی وونهی و گفت_د دیو کش لپم
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 *** 

 و اونور نگا کردم و با ذوق گفتم  نوریبه ا نی ماش شهیش از

 م؟ یر ی_کجا م 

 دوستات! شهیپ میر ی_م

 ه؟یبا همن؟ جنگل گرد  ایو مار کای _ورون

 _آره. 

 . میشد ادهیپ  پیچ از

 م یبر ادهیپ دیجا به بعد رو با  نی_از ا

 و گفتم  دمیورچ لب

 _باشه! 

 گذاشت و دست شو به سمتم دراز کرد. شیشو تو کوله پشت چیسوئ

 زدم و دستم و تو دستش گذاشتم، ی کمرنگ لبخنده

 .می به راه رفتن کرد شروع

 ان؟ یزد_فرمانده را یبه مقصد نداشت و آروم قدم م دنیرس  یبرا یقبل عجله ا یبرعکس دفعه  

 خودم جواب داد طونی لحن ش با

 ا؟ ی_بله پرستار تان

 _ِا...

 _اهم

 تره وونهیکه از منم د نیا



 ق تکار عاشخیان

476 
 

 ره؟ یگیرو م  کای _رابرت واقعا ورون

 تعجب گفت:  با

 کنه؟ ی کار م ی_چ

 تو سرم! خاک

 گفتم:  عیسر

 کنه؟  یازدواج م کای_با ورون 

 داره؟  یخاص   لهیدل ، یخونم چقدر نگرانش ی_از چشمات م

 خواهرم دوسش دارم.  نی_خب اون دوستمه و ع 

 خوب بود نقدریقلب ها ا ی_خوبه... کاش همه 

 حرفش دلم گرفت...  نیا دنیشن از

  عیو سر دم یکش غی ج اریبدون اخت د،یچ یکه تو گوشم پ  یپارس یشن؟با صدا اه یقلبا س  یهمه  یعنی
 شدم. الیگودز سونیبرگشتم که چشم تو چشم ج

 دمیکش یقی قلبم گذاشتم و نفس عم یو رو دستم

 با تعجب گفت:  انیرا

 ؟ یترس ی_هنوز هم ازش م

 باز و بسته کردم چشمامو

 !الی_گودز

 نداره...  تی کرد_نترس کار کی و بهش نزد د یو دستمو کش دیخند

 تونم بهش دست بزنم.   ی_اما من نم
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 گفت  یطونیلبخند ش  با

 !شی نیب  یم ادیبه بعد ز  نیاز ا ،یش کی کن بهش نزد ی_سع

 .یبهش عالقه دار   یلی_معلومه خ

 . دیکش  شیکرک یموها یپاش خم شد و دستش و رو یپنجه  یرو

 ! دیسر اون کش یمن و ول کرد و رو دست

 شد.  یم میبه سگش هم حسود یاحمقانه بود که حت 

 شناسم...   یوارد ارتش شدم، م  یسگ و از وقت نی_ا

 !نی باهوش یوونایح سگا

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 شکنن...! یو نم  یکنن و قلب کس   ینم انتیگن، خ ی_اونا مثل آدم ها دروغ نم

و   دیدستم کش ریدستش رو از ز  ی دستش گذاشتم، به آروم یحرفم، دست شدم و رو نیدنبال ا به
 کرک هاش نشست.  یدستم رو

 شده بود. رهیحرکت بهم خ  یبود که آروم و ب   بیعج

 هام و در برگرفت و دستم رو برداشتم.  رگیلرزش تموم مو حس

چون هرگز گم  میدنبالش بر هیدونه که اونا کجان، کاف   یم سونی قالدش رو رها کرد و گفت_ج انیرا
 شه!  ینم

 دم یتعجب پرس  با

 د؟ ی_قبال هم همراه آندره و رابرت اومد

و   میزد یرو گذروند، اون موقع من و رابرت بهش سر م   شیخدمت سرباز  نجای آندره ا شی_نه سال پ
 .می ومدیجنگل م نیا یتو
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من به سارا و اسما   یعالقه  یداشتن، اما فکر نکنم اندازه  یخوب   یبرادر  یزدم. رابطه  یکمرنگ  لبخند
 رو درک کنن. 

 بغض کردم.  ادیسر خودمون و قلبمون م ییچه بال ندهی در آ نکهیفکر ا از

  دمیکرد که ناگهان دستش رو گرفتم و کش یم ی رفت و اطرافش رو بررس یجلو تر ازم راه م  داشت
 سمت خودم...

 اما دستشو آروم دوره کمرم حلقه کرد و بغلم کرد.  د،یرو نفهم  حالم

 خواستم بعدًا حسرتش رو بخورم...   یستبرش گذاشتم، نم یشونه  یو رو مسر

عشقمون و پس   یرحم   یامن تر و بهتره، اما منطقم با ب  ایدن یگفت که آغوشش از همه  یم احساسم
 کرد.  یزد و از هم جدامون م یم

 ماله تو... یماله تو غم ماله من، همه چ یماله تو مرگ ماله من، شاد یزندگ

 ماله من!تو  یول

 سارا 

 به عمق چشم هاش انداختم... ی*" نگاه

 تونه صداش رو بشنوه! یکرد م   یکه حس م یطور  د، یکوب یم نمیس یبا قدرت به قفسه   قلبم

 بودن... ختهیقلبم در هم آم یو عشق تو  ترس

که  نهیدونم ا یکه االن م یز یدونستم، اما تنها چ یعشق نم نیا انی از پا یز یو چ دمیترس یم ندهیآ از
 تره!  یعشقم، از ترسم قو

 . دوارمیکنه، ام یمسخرش م ایکه رو یخوش انیبه پا من

 لب زمزمه کردم:  ریز

 ! ستی در کار ن یباخت 
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 .ست یتو کار ن یاما باخت  سکه،یذارم... ر  یم هیبه عشقم از جونم ما دنیرس  یبرا من

 ... ستین یال یخ

 !رمیم یم ا یُبرم  یم  ایب رم  یم ای

 د یبار پرس  نیچندم یشدم و اون برا رهی کرد، خ یکه فقط نثار من م یلبخند به

 ؟یندار  یمشکل  ی_مطمئن 

 که فقط مخصوص به خودم و خودش بود رو زدم و گفتم  یدلربائ لبخند

  یتو پادگان موندگار م  یمنم هستم و راحتم؛ نگران نباش تا هروقت تو بخوا  ی_نه... هر جا تو باش
 . یانجام بدتا کار هات رو  میش

 *" روشون کاشت  یرو  بوسه  دستام

 سازم.  یرو برات م یزندگ نیو بهتر نیبرل  میری تموم شه، بعد م  نجایکه کارم ا ی_فقط تا وقت

  هیهاش به گر یر ی که بار ها از دست سختگ یهمه محبت، اون هم از طرف مرد  نیبودم از ا سرخوش
 افتادم.

 همه جا خوبه! ی_تو که باش 

 ه یمن کاف یبرا یکه تو شاد باش  نی_هم

تر از صورتش متوقف   نیپا  یبرق ی چهرش چرخوندم، ناگهان نگاهم رو یتک تک اجزا یرو رو نگاهم
 شد.

 انداختم و بعد به نگاهش...  دیدرخش  یدستش م یکه تو یبه حلقه ا یبهت نگاه با

 بود.   یعاشقانه و دوست داشتن نگاهش

 کنم. دایچشم ها رو نگه دارم و درون خاکسترشون عشقم رو پ نیم تا ابد اتونست ی م کاش

 با من... ی_تو حاضر 
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 *" دیسخت بود، دستش رو دو طرفه صورتم قرار داد و به سمته خودش کش  یحرف برا نیا گفتن

 ادامه بده یشتر یب نانی کوتاه رهام کرد تا با اطم ی هیاز چند ثان بعد

 !؟یو تا ابد عاشقم باش یباهام ازدواج کن ی_حاضر 

 زد*" ینزدم و در جوابش بوسه ا یحرف 

 *** 

 کل یدانا

 ا؟ ی_مار

 ... دیچی گوش خودش پ یصداش تو  انعکاس

 به لپاش زد   یآروم ینگاه کرد و بعد ضربه   دشیرنگ پر یبه چهره  یبا نگران  

 پاشو دختر ...!   ا؟ی_مار

 خشک مونده بود. نیکنه، واسه هم رکا ی چ دیدونست با یکرده بود و نم  هول

 خودش لعنت فرستاد که دنبالش کرده بود.  به

آرومش درآورده بود، براش از هر   هیسر از زندگ کدفعهیدختر که  هیاون هم با  یوونگیهمه د نیا 
 .ومدیتر م بیعج   یاتفاق

 شناسه.  یباهاشه خودش رو نم یکرد وقت  یم حس

 شه... کی نزد طونی تا به اون دختر ش ره،ی گ یکه هست فاصله م یز یچ از

 رو از صورتش کنار زد. سشیخ یموها یآروم به

 رو که وارد دهنش شده بودن خارج کرد  ییسرشو بلند کرد و آب ها 

 کرد  یگلوش گذاشت، نبضشو حس نم ریو ز دستش
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 کرد.   یدستش احساس نم  یکه به نفسش بند بود و رو  یگرفت، اما نفس  ش ی نیب  رهیوحشت ز با

دختر   نیدادن کرد، دستاشو دورش حلقه کرد، ا  ی*" شروع به تنفس مصنوع  عی حرکت سر کی یتو
که قراره   یتصور نبودنش دردناک بود، اما خبر نداشت از سرنوشت  یمهم شده بود و حت  بیبراش عج 
 ...!زهی دستش بر ی دختر رو رو نیخون ا

 ستمیب  قسمت

 ا یتان

 _پاشو عجوزه!

 پام! یرو من... آ یافتاد لی کروکد نی رگ به رگ شد، ع پام

 .لمشه یدونم ف ینگاهم کرد و جوابم رو نداد، اما من که م یحال یب  با

 !ای چه برسه به تان ستم،ین  ایعنترو نشناسم، رو نیا من

عجوزه هم با   نیدر برم، ا نیتمر  رهیزدم تا از ز یم یضی ها خودم رو به مر یکه چقدر تو آموزش  یوا
 کرد. ی م یمن بود و شاگرد

 کنه! یخار دار، خودش و واسه آندره لوس م  لیکروکد

 کردم و با خودم گفتم:  اخم

 آندرت سر بزار! یبرو رو پا خب

 من ولو شده... یجنازه رو پا  نیدو ساعته ع  قایدق 

 حرص غر زدم  با

 .نه یهمه سنگ نیموندم چرا ا ه،ی_سرت که خال 

 .دنیغرغرام خند دنیاز شن  انی و را هآندر

 بود. شیسرگرم درست کردن آت رغضبایم  نیهم که ع رابرت
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 ! یبود، خونسرد و خنث یحال   یآدم ب کال

 داد. یم  لش یتحو کوندیاما عوضش با سارا خوب بود و لبخند ژ ه،یکردم عصب یالبته من حس م  

 کرد  ی و معلوم بود دوسش داره، انگار فقط سارا رو آدم حساب م  دیچرخ  ی فرفره دورش م نیع

 زدم   غیمحکم سرشو کوبوند رو پام که ج  اسما

 ؟ینداز  یاالغ، با سرتم جفتک م یشد ی_کاش همونجا تو آب نفله م

 رما...   یشم م یاصال پا م ،ی زن  یچقدر غر م گه،یخفه شو د ای _تان

 لب گفت  ریهم ز بعد

 خشکت، سرم درد گرفت. چوب  نهیع  یپا نی_با ا

 داده بود و رفت تو بغلش.  هیشد کنار آندره که به درخت تک  میج عیهم سر بعد

 نگاهش کردم که در جوابم زبونشو درآورد  زیآم دیکردم و تهد زی و ر چشام

 سارا رو که کنارم بود زدم تو صورتش.  فهیک

 آندره با خنده تو هوا گرفتش  

 نشستم  انیگاه سوزش، نازک کردم و رفتم کناره را منیدر برابر غضب نش یچشم پشت

 دستشو دوره کمرم حلقه کرد.  هی

 زدم و گفتم:   یچشمک

 . ارهیانقدر که ادا درم مون،یم نیعذابه ا ی_منم ملکه 

 داد زد اسما

 کنم ها!  یچپ و راستت م نجایشم هم یپا م  ای _تان

 ! ت؟یهمدرد نهیمن خفه شده بودم، ا 
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 گفتم:  خونسرد

 _نفس بکش...نفس بکش!  

 کرده،  یمخت اتصال  یها میس یآب بود رهیز یادیز

 .میهم که امکانات ندار نجایا

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی_مثال چ

 زدم و گفتم یشوم لبخنده

 ... یتنفس مصنوع یخلوت برا یجا ی_مثال 

 قرمزش حرفم رو ادامه ندادم یلپ ها دنهید با

 داد.   یجنازه م نیبه ا یچه تنفس میدیو د میدیسر بزنگاه رس انیو را من

 !نهیننه مرده رو بب  یخودش رو به مردن زده بود تا واکنش آندره  یعوض

 دن یتپل سرخش خند یو گونه ها افهیدار کردن و به ق  ینگاهه معن هی انی و را آندره

 شد.   یهم که شطرنج ایمار افهیق

 . دمید یرو م دنشیبار بود خجالت کش نیاول

 دراز و فعال بودن  یادی ... شاخک هاش زشمی بود، اومد پ  شیآت شهی که کناره رابرت پ سارا

 چش شده بود؟  ایشده؟ مار ی_چ

 کرد.  زیر  تیو عصبان   دیهمه جا رو گرفته بود، چشماش و با تهد شیسوختگ یکه بو  یبا ماتحت ایمار

 تو برو کنار عشق ضد اجتماعت! ،یچ ی_ه

 رفت و گفت  یغره ا چشم
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 شده؟  یگم چ ی_م

 !یچ ی_ه

 _بگو...!

 گم! ی_نم

 زد پسه کلم یکی حرص  با

 _به درک!

 رابرت.  شی هم ازم دور شد و رفت پ بعد

 لب  گفتم:  رهیز

 خورم.  یکنه من کتک م یم  یخاک بر سر  یکار ها گهید یکی _خوبه 

 لباس عروس.  دیو خر   یرفتن نامزد باز  ی گرفته بود و با رابرت م یمرخص  انیاز را سارا

 برد. یاسما رو م  ایمن  دیها با زیچ نیا یفروش؛ برا آدم

خودش   ی داد احساسش رو به رو حی زد، اسما هم ترج ی نبود و با اسما حرف م الشی خ  نیکه ع آندره
 . ارهین

 عشق سرخ شد.  ای ترس  ایاز خجالت  ستیمعلوم ن  حاال

 داد. یرو م  یدستورات هیداشت   میسیبا ب انیرا

 به فکر کار بود   یطیهر شرا یتو

 اطرافمون نگاه کردم. طی نکردم و به مح توجه

 داشت.  یقشنگ  طیپادگان جنگل بود و مح اطراف

 دیبار قلبم لرز  نیاول یبود که برا نجایاطراف بود و هم  نیهم یهم تو انی مالقات من و را نیاول
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 *** 

 زدن و گفتم   یستاره ها نگاه کردم که بهمون چشمک م  به

 تو شب ترسناکه  نجای_ ا

 نترس!  ی_تا با من

 پرتگاه نگاه کردم. نی پائ به

 بود  یز ی چ نیهمچ هی ا یآبشار  هی نشی انگار پا ومدیآب م یبود و صدا  قیعم یل ینظر خ به

 : دم یپرس اریاخت بدون

 شه؟یم  یچ نیپائ فتهیب  نجایاز ا ی_اگه کس

 گفت:  یالی خ یب  با

 _روحش شاد 

 شب چشم دوختم. یک یغرق در سکوت و تار طیو باز هم به مح  دمیلحنش خند از

 داره. ی قشنگ یمنظره  ی_ول

 آوردمت.   نیهم ی_برا

 ان؟ ی_را

 _بله؟

 که توقع جانم ازش نداشتم.  البته

 اد؟ یخوشت م ی_از چدم یهم گره زدم و پرس  ی هدف تو یو ب دستام

 گفت:  متعجب

 ه؟ ی_منظورت چ
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 اد؟ یخوشت م  یاز چ  نکهی _منظورم ا

 !ه؟یچه سوال نی_ا

  ای ادیهست که ازش خوشت ب  یز ی خوام بدونم چ یم ،ی تفاوت و خونسرد یگنگ و ب یل ی_خب تو خ
 ؟ ی دوستش داشته باش

 گفت  شیشگی تفاوت هم  یبا همون لحن ب  نیبه پا  رهیخ

 ...غ ی سردرد و ج ،ییچرت و پرت گو ،ی_از وراج

 بهش انداختم... یتند نگاهه

 کرد  یهمه حال مسخرم م  در

 انداخت.  زمیآم دیتهد ی افهی به ق یکوتاه نگاهه

 ابروش رو باال انداخت و ادامه داد یتا هی

 پروا! یب  ،یدختر دست و پا چلفت هی_ و 

 اد؟ یازت خوشم م بده

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 به توجه تو ندارم.  یاز ی_من ن

  ازین ی و به توجه کس  ید ینم  یتیاهم چیه گرانیشخصه به نظرات و افکار د _با رفتارت کامال م
 ...یندار 

 دم یکردم و پرس یکوتاه ی خنده

 ندم و توجه نخوام.  تیشه که اهم  ینم لیادبم، دل یپروا و ب ی_چون ب

 زد و گفت  یکج  لبخند

 .یخوا  یهم توجهم و م ،ید  یم  تی_پس هم اهم
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 تازه کردم و سکوت کردم...  ینفس

  یکه خودشون م رنیگ یرو م  ییهوا زیمجرم اعتراف چ  هی همونطور که از  د،یکش  یازم حرف م داشت
 دونن! 

 کردم بحث نکنم. یانداختم و سع نی رو پا سرم

  زیوادارم کنه چ نطوریبکشه و هم جانیتونست من و به چالش و ه  یبود که م یکس  نیکنم اول فکر
 . ارمیکنم، به زبون ب  یخودم هم اعتراف نم   شیپرو که  ییها

 دم یو پرس  اوردمیخودم ن یرو به

 ؟یو دوست دار  یچ  ی_نگفت

 گفت  یزد و با لحن خاص   یچشمک

 _تو رو! 

 شد.   ینم ی کردم لبخندم و جمع کنم ول یسع

 پوسته دستم فرو کردم  یانداختم و ناخن هام و تو ری سرم رو به ز 

 ؟ یاز وجودم رو دوست دار  یز ی_چه چ

 صدات، نفس هات...   غات،یهات، اخمات، بغضات، فحشات، ج _چشمات، حرفات، خنده

 به قلبم زد و ادامه داد  دستشو

 کوچولو رو! نی_و ا

 دستش مشت کردم.  یو رو دستم

 بودم، دهیها شن  یلیحرف ها رو قبال هم از خ نیا

 و رو کرد. ری م دست داد که قلب عاشقم رو زبه ریحس وصف ناپذ هی دنشونیبا شن ندفعهیا اما
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 یوجودش م یوجودم و همه  یبود که من و با همه   یبا اون ها فرق داشت و تنها کس چون
 خواست... 

 ) دو هفته بعد (

 ها دوختم.  یرو از گل ها به صندل نگاهم

 لب هام نقش بست. یگوشه   ی کمرنگ لبخنده

 شده بود.  دهیچ ییبایبه طرز ز  ایمار ی قهیطبق دستور و سل زیچ همه

 هام رو تو هم قالب کردم  انگشت

 نه؟! ایمن استرس داره  یدونم سارا هم به اندازه  ینم

 از خودش نگرانشم و دوستش دارم.  شتر یکنم ب  یوقت ها احساس م   یبعض واقعا

 ما رو! یمهربون، خواهر عروس، کشت ،ی_بابا احساسات

 پشت سرم بود  قایبرگشتم سمتش که دقاسما،  یپر از انرژ  یصدا دنیشن  با

 دی نم دارم کش یپلک ها یانگشتش رو رو نوک

 .می و بزار خوش باش ریبزار، خفه خون بگ گریامشب و دندون رو ج هی_ 

 بهش کردم و گفتم یا اشاره

 ! یدیعروس به خودت رس هیکه قد  ست یخواهر تو ن  ی_خوبه عروس

 کرد و با ادا گفت:  یمسخره ا ی خنده

 !ندی _کور شود هر آن که نتواند بب

 زدم و گفتم  یشخندین

 . نهی_خداکنه اقا آندره بتونه بب
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 لب گفت  ری رفت و ز یغره ا چشم

 ...!نهیخوام صد سال نب  ی_خبر مرگش، م 

 گفتم:  طنتی زدم و با ش  یچشمک

 ؟ی_نکنه بهت تنفس نداده قهر کرد

 رفت و با حرص گفت:  یا گهید یغره  چشم

 خواهرت و عزا نکردم!  ی_چرت و پرت نگو تا نزدم عروس 

 بود  ستادهیجوابش رو بدم که ناگهان نگاهم به آندره افتاد که پشت سرش ا خواستم

 گفتم:  یآروم  یباال انداختم و با صدا ییابرو

 _پشت سرته...

 گفت:  یتر بلند یروش رو برنگردوند با صدا  یهم فشار داد، ول یهاش و رو لب

 نه!  ایتموم شده  شگاهیکارش تو ارا کای ورون  نمیرم بب  ی_من م

 نموند و رفت.  یواکنش ایحرف  چیه منتظر

 رفتنش، آندره چند قدم جلو اومد  بعده

 ...کای کردم رابرت قراره بره دنبال ورون ی_فکر م

 زدم  ی کمرنگ لبخنده

 شه! یم  رشی گیپ ای مار ،یینجای_چون تو ا

 زد و گفت  یلبخند متقابال

 . ستی_فرار راه حل ن 

 گفتم:  میشگیزدم و با لحن مرموز هم  یچشمک
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 شه  یحل م   یتنفس مصنوع هیقهرمان و  هی_با 

 بدون من! یخوام هر جا که هست شاد و خوشحال باشه، حت   ی_من فقط م

ه اسما رو  تونست انقدر بزرگ باشه ک یکه بود نم  یافتاده، اما هر چ نشونیب یدونستم چه اتفاق  ینم
 دور از آندره خوشحال کنه.

 بود.  ی و مهربون  یدختر احساسات  اسما

 ... دیکش یاز آندره دست نم مطمئنا

 هم نبود.  ی_اون فرار نکرد، عصبان 

 تکون داد  یلبخند سر  با

 بود.  ی_هم فرار کرد، هم عصبان

 گذرن...  یجزء اون دسته از احساساتن، که زود م یکه گفت  یینای_ا

 خواد فرار کنه!   یتا کجا م  نمیدنبالش تا بب  رمی_م

 رفتنش گرفتم. رهی رو از مس نگاهم

 خواهرم بود...  یعروس امشب

 خواهرم!   تنها

 .نمیب  یکه در خودم نم   یز یدارم خوشبخت شه، چ دیکه ام یخواهر 

 آنقدر ساده باشه؟!  دی_لباس ساقدوش نبا

 سمتش برگشتم. هب

 به کت و شلوار خوش دوختش انداختم و به صورتش دوختم. ینگاه

 .دمید یم  شیآب یها رو در درون چشم ها نیباتریاز چشم هام که ز ایدونم مشکل از قلبم بود  ینم
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بود که با عشق و  یکنه و اون تنها پسر  یدخترم که نگاهم م نیکردم من خوشبخت تر یم حس
 ردم.ک  ینگاهش م اقیاشت

 لب هام پاک شده بود رو دوباره زدم.  یهم ترس از رو د یشا  ایو استرس  جانی رو که از زور ه  یلبخند

 _سارا اجازه داد راحت باشم. 

 شد  کی به سمتم برداشت و بهم نزد یقدم

 !یظاهر ساده ا هیبا  دهی چ یپ  تی شخص هی_تو 

 پررنگ تر کردم  شیشگیلبخند هم دنیرو از د لبخندم

 ایهستم  ی ساقدوشه خوشگل ینگفت ،یتر  دهیچ یپ یبا حرف ها دهیچ یپ  تیشخص هی_خب... تو هم 
 نه!؟

 چونم قرار داد و سرم رو باال آورد و به چشم هام نگاه کرد.  رهی رو ز انگشتش

به چشم هام  رهی کردم و خ یبهش نگاه م  دیبزنه، حتما با یا یجد  ایخواست حرف مهم   یم یوقت
 گفت  یم

 ...یبگه ول  کایرابرت به ورون   دیچرت و پرت ها رو با نی_احتماال ا

 شدم  رهی به لب هاش خ منتظر

 که تا به حال باهاش آشنا شدم و عاشقش شدم.  یهست  یدختر  نیو خاص تر نیباتری _تو ز

"* 

 *** 

 ...دیآنجل خوش امد کا یو ورون  نریرابرت را یبه عروس  یماندن ادیشب به  نیدر ا زانی _عز

 .میباش  کی آن ها شر یو در شاد  رمی دو نفر را جشن بگ  نیا وندیتا پ  نجامیا ما
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 انیاما پر ابهت رابرت، به را یجد  ی افهیو درخشان سارا و ق اقی پر از اشت یرو از چشم ها نگاهم
 بود. ستادهیدوختم که کنارش ا

 باز شد.  شمی بهم زد که ن  یچشمک

 رو برگزار کنن.  یکنه که انقدر زود عروس یدونستم سارا چطور تونست رابرت رو راض  ینم

 برگردن. گهیماه د کیبودن و قرار بود   ای اسپان یپدر و مادر رابرت خارج از آلمان و تو چون

رابرت   یمثل خاله و عموشون اومده بودن با دوست ها و همکار ها کشونیاز اقوام نزد یتعداد فقط
 . انیو را

 رابرت رو از دست بده، الزم بود.  دیترس  یکه م  ییسارا یعجله برا نیحال ا نیا با

 و از پادگان برن. رهیبگ  یرابرت به فرانکفورد انتقال گهیمدت د هیبود  قرار

 دست رابرت گذاشت.  یگل رو به دستم داد و دستش رو تو سارا

 زد،  یو لبخند کمرنگ دیکش یق ینفس عم رابرت

 نبود، اما عاشق سارا بود.   یم یو صم دیخند یبه ندرت م  انیرا  برخالف آندره و 

که مطمئنا   ی اتفاق عمرم بوده، کس  نیباهاش بهتر  ییکه آشنا یهست یزن نیو مهربون تر نیباتری _تو ز
 کنم.  یو زندگ  امیها کنار ب  یتونم در کنارش با سخت یم

 ...و

 کرد و ادامه داد  یکوتاه مکث

کنارت باشم و   یچ یو در همه  یو سالمت  یمار یو غم و در ب یبندم در شاد یعهد م نری_و من رابرت را
 عاشقت بمونم.

 ؟ یکن یتوهم من رو با تمام کمبود ها قبول م رمیپذ  یتو رو با تموم ضعف و قوت هات م من

 سارا رو گرفت و حلقه رو داخل دستش کرد.  انگشت
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 فرستادم.  نروی ب یق ی رو با بازدم عم نفسم

 عاشقانه بزنه... ی لسوفانهیف یداشته باشه و مثل رابرت حرف ها لیکنه سارا هم پتانس  خدا

 و گفت  دیکش سشیخ یچشم ها یانگشتش رو رو نوک

باشم که   ینفسم، کناره مرد  نیبندم عاشق باشم و تا آخر یدم و عهد م یآنجل قول م  کای _ و من ورون
 آشنا کرد.  یواقع  یخوشبخت هیمن و با 

 ! نریکنارش باشم و تنهاش نزارم؛ رابرت را عیوقا یدر همه  و

 کنم! یلب گفت _قبول م رهیرو لمس کرد و همراه با رابرت ز حلقه

 اعالم کرد  شیکش

 کنم. ی_شما دو نفر را زن و شوهر اعالم م

 زد که به خودم اومدم. یبا آرنج بهم ضربه ا اسما

 زمزمه کرد ی گوشم به آروم ریز

 دستش بنداز  گهیشد حاال تا چند سال د دهیهم جلوت بوس گهینفر د هیفرما _ب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! دیبکن دیخوا یم  یندارم،هر غلط تونیکار گهی_من که د

 خودتونه... یپا عواقبش

 دست گرمش گذاشتم و همراهش به وسط رفتم. یمکث دستم و تو  بدون

 آهنگ چرخوند...  تمیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و با ر یکیو سفت گرفت و اون  دستم

سخت    یزندگ نیبه ا دمیتموم ام انیرا یسارا و رابرت، لبخند سارا و چشم ها یرو  دیچرخ نگاهم
 بودن.

 بود که از دور نظاره گرمون بود.  اری کام شی اما فکر آشفتم پ دم، یرقص یو م دمیخند یم  انیبا را 
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 .دمیترس یم  دشینگاه جد از

 هم طبق معمول مقصر من بودم!  دیشا

تونستم، عالقه و نگاه گرم   ینم گهیقلبش و شکستم و دستش و رها کردم... حاال د یخونسرد با
 که ازم متنفر بود، جستجو کنم. یمرد یرو در چشم ها  شیقبل

 *** 

 کردن   کهی ت کهی که اسما تو ت ایننه...! ب ی_آ

 گفت:  تی بهش رفت و با عصبان یآنا چشم غره ا 

 ده. یتو سرمون و به باد م یها ی سوت ی_مرگ! آخر کار 

 گفت  یدستش رو به کمرش زد و با لحن طلبکار  سارا

 کمک من! دی_عنترا مثال اومد

کمرتون شکسته و خونتون   ای د، یدار ازیو به استراحت ن دیخسته ا ای د،ید یو فحش م   دیزنی غر م ای
 !دیلمبون  یگاو م نیع دیدار ایگردنه من و رابرته، 

 و به سرفه افتادم...  دیحرفش موز تو گلوم پر نیا با

 صاف کردم و حق به جانب گفتم  گهید یو با چن تا سرفه  گلوم

 ! میکارها رو انجام داد شتری مونده؟ ب یچ گهی_د

 گفت:  تیکرد سمتم و با عصبان رو

 مونده؟ یچ  ،یچ یعنی_

 خونه رو هم مرتب نکردم.  یمهمون دارم، اما هنوز حت  یکل امشب

 دخترا گفت  ی هیهم رو به بق  بعد

 !میبزار یا رهیکاناپه ها رو دا نیتا ا  دی_شماها هم بلند ش
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 حرص زدم تو سرم و گفتم با

 جلو چشممون! ی_آبا و اجدادمون رو آورد

 . دیکن یشرتونو کم م  گهیکم د هی ،یکن  ینم یزندگ  نجایا ادیتو که ز 

 د یمتعجب پرس ندایل

 _کجا؟ 

 و گاز گرفتم. لبم

 تو سرم! خاک

 با هول گفت  سارا

 مسافرت.  می_قراره بر

 گفت:  طنتیو با ش  دیکش  یسوت آنا

 ! ی_او الال... چه شوهره خفن

 : د یابروشو باال انداخت و پرس یتا هیدر همون حال  د،یچ یکه داشت بوفه رو م ندایل

 _ارزششو داشت؟ 

 با تعجب گفت  سارا

 ؟ ی_چ

  زتیو همه چ یکن یخطر  نینه، چن ایرابرت جاش رو بدونه  ستیکه معلوم ن ی بخاطره اسناد نکهی_ا
 ی رو بد

 به سارا رفتم و گفتم یغره ا چشم

 . ستیعنتر آدم ن نیا یرو گفتم، منته نی_منم هم
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 به همه نشون بدم اموی بکنم، تا توانائ نکارویحتما ا  دیگه من با یم

 زد و چمدون لباس هاشو به اتاق خواب برد  یشخندین سارا

 زد.  یبراش شور م  دلم

 مراقبش باشم؟  یکنه، چطور  یم  یکه ازم دوره و با رابرت زندگ حاال

 رو هم بخورم!  ایحرص اون و مار دیکمم؛ با خودم

 شم. یم  ری دور شن، من پ نیها تنه لششون رو ببرن و از پادگان و برل نیا تا

 . میجمع کرد ندایرو با کمک آنا و ل  خونه

 میسارا موند  شیگردن پادگان، من و اسما هم پ  یکنن و بعد برم یم دی خر  یرن کم یم گفتن

 زد.   یداد و تند تند حرف م  یذوق لباس هاش و نشونمون م با

 کردم، تا دست از سرم برداره. یم فشونیتعر  یکل دهیهم ند من

بود، با زوره خودش چند تا از لباس   دهیکه رابرت برامون خر یا هیهد یلباس ها یهم به عالوه  اسما
 .سهیسارا رو هم شخم زد و انداخت تو ک یها و عطرا

 شوق و ذوق داشتن یل یموارد برعکس من خ نیا تو

خرج   یکردم و حت  یکار م  یرو سرم آوار شد. از چهارده سالگ  یچشم باز کردم، بدبخت یمن از وقت 
 . اوردمیسارا رو هم خودم در م حی لباس و تفر

 ! یواقع یایدن نیخودش بود و من غرق در مشکالت ا ییا ی رو یای غرق در دن اون

 رو مبل.  مینشست میجرواجر کرد شبیسارا رو سره د یحساب   نکهیاز ا بعد

که جفتشون دو متر   یچنان کوبوندمش تو عسل یز ی چ یادآور یرو به سمت دهنم بردم، با  قهوم
 باال  دنیپر

 گفت  یبا خونسرد اسما
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 کلم؟ یرم کرد هوی_چته 

 رو کردم سمته سارا و گفتم   یعصب

 نکبت کافر!  ؟یشد یح یمس  یخر رفت ی_تو

 اخم گفت:  با

 کردم؟! یم کاری چ دی_با

  ای خوندم؟ تو ب  یبزرگ شدم و تو پرورشگاه نماز م یمذهب یخونواده  هی یمن تو دیگفتم ببخش یم
 ازدواجمون مسلمون شو؟  یبرا

 از خودش، اخم کردم و گفتم  بدتر

 ی جفتتون و مسلمان کن یبهونه ا هیبه   یتونست  ی_حاال م

 بنده ی پا نشیبود و اون هم به د عیضا  یل یشد. خ ی_ نه، نم

 زدم تو سرش  یدستام فرض با

 رمار؟ برج زه نیا ایمهمه  نتی_د

 گفت  کالفه

کنم و دوباره مسلمان  یدرستش م گهیمدت د هیخداست،  امبرهی هم پ حی_اما من مجبور بودم، مس
 دم.! یکنم مسلمان شه قول م یشم و رابرت هم مجبور م یم

 زدم   یپوزخند

  ینماز خوندم؟ ک یبار ک  نیزدم؟ آخر نمیبه سره د یبه اسمه؟ من که مسلمانم چه گل ی_مگه مسلمون
 نکردم؟  انتیخ  یآدم بودم؟ ک یحجاب داشتم؟ ک 

 ! یدور نش  تی مراقب باش از انسان ست،یمهم ن یکه دار   ینیآدم باش، هر د یباش ول  یهست یچ هر

 رم یبا خودم هم درگ یکه حت یو تو دستم فشار دادم...نه مثل من  گردنبند
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 کردم سمت اسما و گفتم رو

 چند ساعت مونده. یرخصتا اتمام م می_بهتره برگرد

 و به دنبالم بلند شد  دیکش یپوف

 *** 

 ا؟ ی _تان

 زدم  شیمهربون  یبه رو یلبخند

 _بله!

 ارم؟ یبرات ب یخوا  یم یز ی_چ

 خوام خودت برو و سالم برگرد   ینم یچ ی_ه

 . یازم داشته باش یادگار ی هی! دوست دارم یز ی _تو برام عز

 هر لحظه همراهم بود، گفتم یکه تو یگردنبند یادآور یزدم و با  یلبخند

 من با ارزشه.  ی،برا یکه بد یا هیهر هد ،یخودت خواست  ی_هر چ

گردم، مراقب خودش   یبرم گهی هفته د هی_خدافظ دیرو بوس  میشون یرو دوشش انداخت و پ ساکشو
 باش 

 بهش زدم  یمهربون لبخنده

 م ین یب یهمو م  گهیهفته د هی_مراقب خودت باش تا 

 همون نرده ها نشستم  یرواز بدرقه کردنش،   بعد

 کردم. یم یکرخت  احساس

 شد رو سرم.   یو تهش آوار م دیکوب یبه سرم م یمثله پتک  قتیحق
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 !نرهیو همسره سابق ادموند را انیمادر را نای ستیاستاد کر پس

 تونست بچش رو ول کنه؟  چطور

 پنهان شده بود. رنگی از ن یکوه بنده،ی و فر بایز یپشت اون لبخندها و چشم ها در

 کنه؟!  یم کاری بوده و احتماال از کا گ ب پس تو کشور ما چ هیاون جاسوس روس  انیرا یبه گفته  یول

حتما سازمان   ست،ین رانیا  هیدونم که جاسوس عل  یوقته مسئول آموزشه جاسوساست، م   یلیخ
 شه. یم  سازمان محسوب یباال  یدونه، چون جزء روسا و مقام ها یکا گ ب رو م یسابقش تو

 ه؟یها تصادف نیداره، استاد منه، ا انیبه را یادی که شباهت ز یبا چهره ا یزن 

 زدم... یف یخف   غهینگاهم به آراد خورد، ج ناگهان

 و متر کنم، از همون پشت گرفتم.   نیبود، با سلطان سر زم کیکه نزد یدر لحظه ا درست

 دادم رونیو ب  نفسم

 . یکه منو سکته بد نهی_رسالت تو هم ا

 گفت:  بالفاصله

 نشه جمش کرد  ،یبزن یگند هیکه  نهی_رسالت تو هم ا

 کار کردم که خودم خبر ندارم؟! ی_چطور؟ باز چ

 گفت  ی و عصب  یجد  یلحن با

 نزن!  تی _خودت و به خر

 به اطراف انداخت و ادامه داد یمحتاط نگاهه

 ها رو گرفتن!  ی_دو نفر از اون قاچاقچ 

 گفتم یجی گ با
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 _کدوم؟ 

 زد و گفت:  یصدادار   پوزخند

 شمارش از دستت خارج شده. ،یگند زد کهی مرت نی قدر که بخاطر ا نی_ا

 تر گفتم یکردم و آروم تر و جد اخم

 . به جهنم! اون ها که از افراد ما نبودندمی_فهم

 خودمون رو لو بدن  یجاسوس ها تی _اون ها ممکنه ماه 

 تعجب، اخم کردم و متعجب گفتم  نیع در

 به ما دارن؟   یاونا چه ربط ؟یچ یعنی_

 و لو داد و به نفوذشون کمک کرد؟!   اتیبود که اطالعات مکان مانور و عمل ی_ ک

 . میزن یازم دور شد_بعدا حرف م ومد،یآندره که از دور م دنید با

   نیتر که شد، از نرده اومدم پائ کینزد

 _سالم 

 زد یدوستانه ا لبخنده

 ؟ ی_سالم خوب 

 ن؟ ی_ممنون، شما خوب 

 _خوبم، اونم خوبه!

 زدم  یا یبعد لبخنده حرص یابرومو باال انداختم ول  یتا هیتعجب  با

 هم خوبه... ایمار د،یدار اری_بله قربان اخت

 اتاق اسما رفتم.  ازش دور شدم و به سمت  یهم با لبخنده شوم  بعد
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 اتاق و باز کردم و رفتم تو. دره

 تخت نشسته بود و به فکر فرو رفته بود.  یبهش افتاد که رو نگاهم

 به سمتش رفتم و رو تختش نشستم یلبخند خواهرانه ا با

 کوشن؟  اتی_هم اتاق

 لب گفت  ری و ز دیکش یآه

 ی _مرخص 

 _آها...!

 دلت تنگه؟  ،یبرات خواهر  رمی بم

 گفت  یابروش و از لحنه دلسوزم انداخت باال، با دهن کج  یتا هی

 _نه

 _تنگه!

 ...ستی_ن

 اصرار گفتم:  با

 _هست!

 گفت:  کالفه

 !ستین  یکیکه باشه، تنگه تو  رمی_گ

 !  نی... ببآ

 نداشتم.  شیخواست؛ من که کار  خودش

 می و با هم حرف زد دمیرو د   تی دلتنگ لیدل شی پ قهی_اتفاقا چند دق
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 گفت:  کنجکاو

 ناموس!  یب ن؟ی گفت ی_چ

 زدم و جواب دادم  یطونیش  لبخنده

 بدم   یکجاست بهش تنفسه مصنوع امی _گفت مار

 گفت:  زی آم دیزد و تهد  غیج

 ختم یتا خونت و نر رونی _گمشو ب

 گفتم طونی و ش ستادمیبلند شدم و ازش دور شدم، دم در ا عیهاش، سر یباز  وونهیترس د از

 ؟ یزن  ی! چرا داد می_باشه روان

 جمت کنه. اد یب  ،یدار  ازین  یگم به تنفسه مصنوع یبهش م ششیرم پ یاالن م 

 نگاهم کرد... کالفه

 و باز کردم و ابروهامو باال انداختم  شمین

 ؟ یبهش بگ میمستق ید ی... خجالت کشی_آخ

 برات! ارمشیم یبمون جلد  نحای رو نفهمم؟ هم ازهاتیکه ن جمیاشکال نداره! مگه من هو یول

 . دیشو پوش یمشک یو بوت ها  نیاز تختش اومد پائ خونسرد

 به حرکاتش بودم که گفت:  رهی روپوشش رو هم داد باال، با تعجب خ یها نیآست

 تونه جمت کنه. یجانت هم نم انیباش اونوقت را  لیمالقات با عزرائ ی_آماده 

 و در رفتم. دمیکش یبلند غیتموم نشده بود که ج حرفش

 جده سادات!  ایکرد،  یبار دوشقم م نیا 

 و برادران! ژنی امامزاده سوسن، ب ای 
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 د یکش غی شد با حرص ج  نیدستش پخشه زم یکه کله برگه ها نا یراه خوردم به کاتر تو

 ماراتنه؟ یدو نیجا زم  نی! مگه اایتان  یر ی _بم

 ...دم یتوجه بهش دوئ  یب

 . نیپا دمی دوئ مارستانیب یو فحش دنبالم اومد، از پله ها دیهم با تهد ایمار 

 نکردم برم تو آسانسور.  وقت

 ...دمیدوئ یزشتو ناپسند بود، اما همچنان م  یمحوطه ممنوع و بس نیا یتو دنیدو  نکهیا با

 ...نیزم  میکه جفتمون افتاد  یک یخوردم به  ناگهان

 شدم  یک ی کی عقب رفت و من بودم که با سرام کمیاون فقط  البته

 بهش انداختم.  ینگاه

و با   یهم شخص گهیو دوتا د یبا لباس نظام گهید یکی هم پشتش بودن، اون و  یکل یتا مرده ه سه
 ! لیساک و وسا

 آبرو برام مونده؟ نجایمن ا مگه

 داناوان و دردسر خواهرن!  پرستار

 خودم بلند شدم  رمی ش رو بگدست نکهیبه سمتم دراز کرد، بدون ا دستشو

 خوام    یکه بهتون خوردم، عذر م نی_از ا

 و دور شدم. دمیرو که پشتم بود کش ایدسته مار و

 اعدامم کنه انینجات دادن را یبود برا کینزد کهی مرت ومد،یبدم م  ازش

 کنن  داشی بزنن تا پ واریبه درو د  یرنگه مشک دیبا گهیبپوشه که د یخ ی_ چه کمرنگه! لباس روشن و 

 . یدیم ری_به همه گ
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 باحاله.  افش یق  یلیجذابه، به نظرم خ  اتفاقا

 ! زی ناموس ه ی_ب

 ند...  یبهت تنفس مصنوع گهیگم، د یرم به آندره م یم اصال

 خودم هم محو شدم. چ،یمحکم زد تو بازوم، حرفم که ه یکی  بالفاصله

 تم همون حالت گف یتو دمش،یو به بازوم زدم و مال دستم

 !ارمیمو از حلقت درم  هیکل ی هیآخرش د ،یخفه ش یتنفس   یاز ب ی_اله

 اما خونسرد گفت  زی آم دیگرفت سمتم و تهد انگشتشو

 نکردم تو حلقت!  توی_دهنت و ببند، تا کل 

 !یکن یم  یباره زر زره اضاف  نیآخرت باشه در ا بار

 شرفتون بره کفه پاتون.   میزن  یبنر سراسره پادگان م یبا آندره   رم،ی ازت آتو بگ بزار

 ! یسنگ پارو هم به غلط کردن انداخت یکه آندره    یگ یم انقدر

 دم ی, پرس دنیخند  یکم بعد

 _فحشم داد؟

 کرد  یخنده ا تک

 بره!  یآبرومو م  رم،یتونم دستتم بگ  ینم  یدوستت، حت نی_گفت با وجود ا

 ها آبرو هم دارن؟  یخارج  نیگفتم_مگه ا یتفاوت   یلحن ب با

 مملکته؟  ه یارتش ست، ین  یدائم الخمر، مفنگ هیکه  نی_ا

 به غبغبم انداختم  یباد

 دارم.  رتیمن رو دوستام غ ؟ی_پس چ
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سه چهار تا توله   یتونم عالوه بر خودش سرپرست یسارا رو روشن کنم مراقب خودش باشه؛ من نم برم
 سگو هم قبول کنم.

 ..!یروان   ایتان  یا ی_تو روان 

 *** 

 رو به سارا گفتم یو مسخره ا ی گوشه و رو مبل نشستم، با لحن داش مشت هیرو شوت کردم  فمیک

 تا ملتفت کونم! ،یجا آبج   نیا ای_ب

 تاسف تکون داد یبه نشونه  یبا خنده سر  اسما

 به اسما کرد و گفت   ینگاه سارا

 زده باز؟  یچ نی_ا

 دم ینداشتم کش لهیبیبه پشت لب و س یدست

 !یو جوانمرد رتی_غ

 شد؟! یمن چ ونیقل نیبگه داد زدم_ا یز یچ نکهیا قبل

 گذاشت  زی م یکرد و شربت و رو ادمیپ  یآبلوچاک ه یکنارم نشست،  اومد

 خوام.   یم یسک ی_و

 باره؟  نجای_مرگ! مگه ا

 و گفتم دمیخند  طنتی ش با

 جات رو قدغن کرده؟!  یاستفاده از الک تی _شوهره نظام

 رو نداد جوابم

 گفت:  یبا فارس اسما
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 _پ شوهرت کو؟ 

 _سره کارش! 

 رو کردم سمتش و گفتم یجد

 االن بگو تا برم خشتکشو بکشم رو سرش ! نیرسه، هم یبهت نم   ا یکنه  یم تتی_اگه اذ

 : دیتوجه به حرفم پرس بدون

 ؟ یکارم داشت ی_ چ

 ؟ ی_بده اومدم بهت سر بزنم، تنها نباش

 !یای نم یکس دنیبه د  ی_تو که در حالت عاد

 رو پرت کردم تو حلقم ینیر ی از ش یگنده ا ی کهیت

 گردن؟!  ی ننه باباش بر م ی_ک

  ی*" برام میدنیو رقص و نوش   یجشن مفصل به صرف پارت  هیبرگشتن  یوقت گه؛ید ی_چند هفته 
 . رهیگ

 تمسخر گقتم:  با

 !ی کن  یراه خونه رو ول م ،یانگور بخور  وهی*"؟  دختر تو آبمیدن ی_نوش

 و گفت:  دیاز حرفم خند اسما

 اد؟ یم ی_حاال رابرت جنتلمن ک 

 کرد یوار یبه ساعت د ینگاه

 _ ساعت هشت. 

 سه ساعت مونده... پس
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 رو جلوش تکون دادم انگشتم

 !نی_بب 

 . نمیب  ی_دارم م

 _مراقب خود خرت باش! 

 . رشیاز ز میفردا صبح جنارتو بار بزن  یر  یگاو وزن داره، نم  قد

 نمی با خنده کاناپه رو کوبوند تو س اسما

 گاوه، خر!  شعور،یآدم باش؛ ب یبرات، کم   رهیبم انیدلم، فدات نشم، فرمانده را زهی _خره من، عز

 آخرشو داد زد  ی کهیت

 کنه؟ اخم کنه؟ بزنه تو سرم!؟ هیدونست بخنده، خجالت بکشه؟ بخنده؟ گر ی نم سارا

 زد تو سرم  یو با بزرگوار  دیآخر هم خند در

 آدم باش!  ی_کم

 . واریچسبونمت به د یبعد من م  ،یکن یهم آخرش شوهر م  تو

 نزدم...   یزدم و حرف   یپوزخند

 با سنگه قبرم.  ایبا طناب داره  ایازدواج من  

رابرت و   یانداختم و برا  کهی مادرانه کرد، منم چند تا ت یها  حت ی زد و نص  یبراش زره فلسف کمی اسما
 . دمیتراش یخرک یها رادی اخالقاش ا

  قهیخوشگل و مرتب شده بود، خودش هم دختر با سل یل یما خ یها یبه لطف خرمال  شی نقل ی خونه
 بود.  ییو کدبانو

 ابهت داشت! کهی بس که مرت م،یاومدن رابرت از جامون بلند شد با

 جوابمون و داد *"  یرغضب ی و م یکه معمول  میکرد سالم
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 !واریرو درو د میماهم چشم هامون و چپ کرد 

 اد گذشته!کارشون از باز و گش ،یگن فرهنگه جرواجر  یم نیا به

 دمه گوش اسما گفتم:  یشدم و به آروم  خم

 ! یکن ی م یهوس تنفس مصنوع چارهی ب  یگن تو یها نم  شعوریب ،ی چی_ من که ه

 تو حالشونا! می زد یعنی. دنیزد که جفتشون پر یغ یج چنان

 راستم گذاشتم و رو به رابرت گفتم   یچپم و رو پا یپا ی و مجلس   کیش  یلیخ

 ...نیا دی_ببخش

 به اسما کردم  یا اشاره

 کردن...  دیمشکل داره؛ دکتر ها ازش قطعه ام کمی_

 از شونه گرفته بود. ینیزم  بیس یگون  نیابروش رفت باال، سارا رو هم ع یتا هی

 با هول ادامه دادم  

 .میر یم میدار  یعن ی د،یکارتون و بکن میست یما ن نی_ فکر کن

 هم بلند شدم.  بعد

 بهم رفت  یو در همون حالت چشم غره ا دیهامون عادت داشت خند ی باز  وونهیکه به د سارا

 کردن د یقطعه ام یتابلوه دکترها از ک  یعنیزد که  یو لبخنده کج  دیموهاش کش یتو یدست رابرت

 گفت:  هویشد،  یهم که داشت بلند م اسما

 . کایورون   شی پ دیبمون د،یدار ی_اگه تا امشب مرخص 

 به سمت اتاقه خوابشون رفت  و

 حرص گفتم  با
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 ... شکشیپ  نایکنم و لطفا و ا ی_خواهش م

 کلفت کردم و اداشو درآوردم  صدامو

 زنه.  یدارمون م م، یگفت که انگار اگه نمون یجور  هی! دی_بمون 

 اخم کرد و گفت  سارا

 !ار یشوهرم و در ن ی_ادا

 به سمته آشپزخونه رفتم الیخ  یب

 زدم، من که راحتم.  یدرآوردم و گاز بزرگ   خچالیاز تو  بیس هی

 اونا هم بهتره راحت باشن؛ نباشن هم مشکل خودشونه! مهیآبج  یخونه  

 به غذاهاش زد.  یرفت حموم و سارا هم سر   رابرت

 رو هم بلد بود.  یآلمان یالمصب غذاها 

 مونه  یم تابهیسوزه، نصف پوستش هم تو ماه یپزم نصفش م  یم  مرویمن ن بعد

 روزه اقامت شون بود.  نیاتاقه خوابشون، چهارم یرفتم تو  یکمال پرروئ  با

همراه   ایموند  یخونه م یاوقاتش رو تو شتریو رابرت، ب  انی را یها یباز  ی هم به لطف پارت  سارا
 . پادگان  ومد،یرابرت م

 و رو کردم.  ر یز  یشیکشوهاش و دونه به دونشون رو به دنبال لوازم آرا یتو رفتم

 به خودم انداختم. یدرآورش نگاه  نهیآ یبا لبخند از تو 

 خره! والسالم...   ست،ین یراض  میهر ک  م،ی... من که راضخوبه

کمرنگم   میداشتن و گر یکسان ی یکرد، ته چهره   یفرق نم   ادی ز میبا خود واقع تی مامور نیا یتو افمیق
 کردم  یم دیرو زود به زود تمد
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هم زدم لبام   یبلند و فر بودن، رژه لبه خوش رنگ ی عیمژه هام طب دم،یپشت پلکم کش  یچشم نازک خط
 حالت دار بودن.  ینازک ول

 رو صاف کردم.  میکوتاه مشک دامن

 و فردا مردم، بزار خوش باشم!  یدید

 . رمیم  یفردا، اونم نه چند روز بعدش م  نه پس فردا

 ندارم!  تی مامور نیبه قسر در رفتن از ا یدیام

 شه.  یتر م یمعن یبدتر و ب  شهیاز هم میزندگ انیخوام هم برم، چون بدون را ینم

 *** 

 ش؟ یگاوم نامحسوس سارا به خودم اومدم _چته یسقلمه  با

 دره گوشم گفت:  آروم

 کمی و  ستیب  قسمت

 ؟یفرار کرد ی_مگه از سومال

 به بشقابم انداختم... ینگاه

 غذا و کوفت و زهرمار خوردم. شیهم ساالد و پ یبشقابم بود و کل نی از غذا نبود، دوم یاثر  

 شم؟!  ینم  ریخورم س  یم یشروع شده، هر چ  تیمامور نیا ی دونم چرا از وقت ینم 

 تو خندق!  زمیر  یم انگار

 خورد و بشقاب اولش رو هم تموم نکرده بود.  ی با آرامش غذا م انیرا

 خوردن.  یآدم و باکالس غذا م نیمنوال ع نیهم جز منو اسما به هم هیبق

 .میخوند یشکر گذار  یساعت هم دعا کیبماند که  تازه
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 بشقاب غذا بهم زدن؟  هیو با   کلیه نی هرکول ها ا نیا یعنی

 خورد. یم ادیاون هم ز ییآندره حرفم و خوردم، نه، خدا دنید با

 . ومدیدر م لیشدن، بچشون هم صدرصد اندازه کروکد یم ی اون و اسما زوج خوب  

 زدم   ی رو هم شخم م گهید س ید هیتنها بودم  اگه

آبروم جلو   دی کردم و با یجمع فقط اونو آدم حساب م نی ا نیبود و من از ب  انیکه را ییاز اونجا یول
 کردم و دهنم رو بستم. شهیاون حفظ شه، قناعت پ

 رو تموم کردن.  هم غذاشون هیبق ،ی جانفشان  یبعد چند سال   بالخره

   زی به جمع کردن م میو شروع کرد می من و سارا بلند شد و

 رفت کنار آندره نشست و شروع به حرف زدن کردن. اسما

 کردن، اما رابطشون خوب شده بود ی آشت یدونم ک  ینم

 کردم سمت سارا و گفتم:  رو

 بود؟ یهمه غذا واسه چ نیا گهی! دیرفت، بخواد نخواد وباله گردنش ی_تو که شوهرتو کرد

 من بودما...! یخورن شانس آورد یها که اندازه جوجه غذا م نیا 

 گفت  یدهن کج  با

 نفسم بند نفست بود.  ،یلی_آره خ 

 به اسما رفت و گفت  یهم چشم غره ا بعد

 شم ها.  یناراحت م  ،یکمک کن یوقت بلند نش هی_تو رو خدا 

 گفتم  یز ی لحن تمسخر آم با

 . ستی کرده، حالش خوب ن  مانی_ولش کن تازه زا
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 و به سرفه افتاد دیحرفم، آندره از جاش پر نیاز ا بعد

   یرائ یو رابرت هم چشماشون از تعجب افتاد کفه پذ انیرا

 گفتم  یشده و چ  یچ  دمیکه سرخ شد، تازه فهم اسما

 دیلب غر  رهی خنده و اسما کوسنه کنار دستش رو محکم پرت کرد سمتم و ز رهی ز میسارا زد منو

 هات و با هم ببرن... کهی _مرده شوره خودتو ت

 شده بود بهم  ره ی به آندره انداختم، که تعجب زده خ ینگاه

 . دیکش یپوف اسما

 !ارنیها و اصطالحات ما سر در نم کهی از ت گه؛ید خرن

رو سر    لیو سارا داشت وسا میگذاشت ییظرف شو  نی ماش یکه ظرف ها رو تو قهیاز چند دق بعد
 گذاشت، اسما با حرص اومد سمتم و گفت  یجاشون م

  ارنیتو سردرنم  یها کهیکه از ت نای! اش ی گاوم ی_آبرومو برد

 نگاهش کردم و گفتم:  الیخ  یب

 حاملت نکردم. یجد یجمع کنه، تا جد   نارویک کن ا_حاال به سارا کم

 از بازوم گرفت.  یشگونیکرد که حواسشون به ما نبود و و هیبه بق  ینگاه

 دادم باهاش کل کل نکنم و راهم رو به سمت تراس کج کردم. حیترج 

 آخره ساختمون بود.  یطبقه  خونشون

 زدم و به سمتش رفتم. یکه به قامت بلندش افتاد، لبخنده کمرنگ چشمم

 داده بود هیتک  وارید به

 دادم هیروبروش تک واریسمتش رفتم و به د  به
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 _زخم هات خوب شدن؟

 ؟ یگذره؛ تو چطور  یم  یلی _ از اون موقع خ

 باال انداختم یا شونه

 ؟ یبرگشت ی_خوبم، ک 

 ...!شی _چند ساعت پ

   یبمون   ایهفته کنار پدر و مادرت تو اسپان_سارا گفت ممکنه چند 

 تکون داد و گفت:  یسر 

 تنگ شده بود  یکی ی_نموندم، چون دلم برا 

 تعجب گفتم  با

 ؟ ی_ک

 باال انداخت  ییابرو طونیش

 ادب. یپرروئه، زبون داراز، ب  ،یدختره دست و پا چلفت هی_

 حرصم نداده بود.  یبود که  کس   یروز  چند

 غلم کرد. دورم حلقه کرد و ب دستاشو

 خوش رنگش نگاه کردم.  یسرمو بلند کردم و تو چشما 

 رفت.  ینم  چوقتی دلم براش تنگ شده بود، کاش ه 

  یر  یم یکن  یمن و ول م کهیفهم یاز ننه بابات م یچ  ،یدار  یخوب نی... خونه به ایمرد حساب آخه
 مسافرت؟! 

 و گفت_دلم برات تنگ شده بود.  دمیبوس  یرو به صورتم چسبوند و*" به آروم صورتش
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 ابروم و باال انداختم و گفتم:  طنتی ش با

 ادب؟! یپرروئه، زبون درازه، ب ،یدختره دست و پا چلفت هی ی_برا

 زد و گفت  یکمرنگ  لبخند

 که عاشقشم. یدختر  ی_برا

تراس   یلبه  یرو ع یحرکت سر  کیم، با شد کیبه چشم هاش انداختم و بهش نزد  یکوتاه نگاه
 گذاشتم و*" 

 هول شد و گفت  یبود، کم  اسما

 ن؟ یایپارک، م میر یم می_ما دار

 بهم انداخت و گفت  ینگاه انیرا

 م یایپشت سرتون م  ایمن و تان  د،ی_شما بر

 *** 

 اوردهین  رونینشستم. همچنان که دستم رو از دستش ب  ابونی خ یانتها یچوب مکتین یرو کنارش
 صداش زدم   یبودم، به آروم

 ان؟ ی_را

 و گفت  دیکش ختشیبه هم ر یموها یتو یدست

 _جانم؟ 

 ؟ یناراحت  ی_از چ

 ! ستین ی_بهش فکر نکن، مشکل 

 کردم و حق به جانب گفتم  یز یر اخم

 شده؟ یز یکنم... چ یو حس م   تی اگه کور و کرم باشم، باز هم ناراحت ی_حت
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 د یکش یقیعم  نفسه

 نشده، فقط خستم. یز ی_چ

 ؟ ی_از چ

 به جز تو...!  ،ی_از همه چ

 گفتم  یدهنمو با بغضم قورت دادم و با لبخند تلخ  آب

 شن.  یم  شتریرن، فقط ب یکه در نم  ییها ی_منم خستم؛ از اون خستگ

 شغل و کار ناتمام، بدجور خستم کرده.  نی_ا

 گفتم  نهیرو با زبون تر کردم و با طمأن  لبم

 ؟ یکن  داشیپ  یخوا یم یچ  یباشه! برا دهیفا یاون زن قبال مرده و جستجو کردنش ب  دی_شا

 کنه  یکنه و گذشته ها رو جبران نم یتر م   قیکار فقط درد و رنجت رو عم نیا

 !نطورهی _احتماال هم

 شه.  یجبران نم  چوقتیکه اون با قلب پدرم و من کرد، ه یو کار  انتیخ

 و ول کردم و دورم حلقه کردم  دستش

 برنگرده...! گهیروز بره و د هیدوست داشتم  ومد،یاز پدرم بدم م شهی_من هم

 دی پرس یبهم انداخت و به آروم   یمتعجب نگاهه

 حد بد بود؟  نیتا ا یعنی_

 !ادیز  یلی_آره، خ 

 گفت:  یدار  یو معن  قیتکون داد و با پوزخند عم  یسر 
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دوونه و آخر سر خودتو به  یم شهیداره و ر شهیدوست داشت، اما نفرت ر یشه زورک   ی_آدما رو نم
 کشونه! یم  شیآت

 درسته؟ ادی نم  ادتی _تو مادرتو 

 من رو رها کرد...  شی_اون سال ها پ

 زدم و گفتم  یپوزخند

 خوبه! یل یخ نی_ا

 نزد تا خودم ادامه بدم یما حرفتعجب کرد ا یکم

 !شتریب  ایدن یدوسش داشتم، از همه  میل یخ دم،ید یمادرم و م شهی_من هم

 رفت، بد جور شکستم. یوقت  نیهم یبرا

 نکشه شی نبود تا با وجود کوتاهش وجودم و به آت چوقتی ه کاش

حس کرده با    دیبچشو دوست داره، مادره تو نتونسته بمونه، شا یهر مادر  ،ی خوشحال باش  دیبا تو
 زنه. یم بیموندنش به تو و پدرت آس

 زد و گفت   یپوزخند

 _چقدر هم که به فکرمون بوده

تا  یدی که چهرش رو ند یش ی م  یکمتر دلتنگ مادر   یلیزود رها کرد، چون تو خ  یل ی_اون تو رو خ
 ! یو وابستش شد یکه روش حساب کرد یمادر 

 ها بوده؟! زی چ نیاحساس، به فکره ا یو ب   انتکاری مادر خ هیبه نظرت _

 ... یممنون و شکرگذار باش دیتو با یدر ثان ، یفکر کن  نطوری_بهتره ا

 باز کردم و ادامه دادم شموین

 !ی_چون منو دار 
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 و دستمو باال آورد و بوسه زد*"  دیخند

 خوبم.  شهیتو هم  شیبود، من پ  میاتفاق زندگ نیبا تو بهتر یی_آشنا

 نگاهم کنه، بغلم کرد و گفت  نکهیا بدون

که   یار یرو به خاطر ب   ییها زیچ  ای یرو بزن   یی! دوست ندارم بخاطره من حرف های_خوبه که خوب
 برات عذاب آورن. 

 دوست داره.  شتریهست که از خودش ب یک یو همه جا  شهیباشه هم ادتی_

 ! یداره و براش مهمعاشقونه دوست  ،یط یهر شرا تحت

 .هیبرام کاف  نی_هم

 *** 

 رو براش کنار زدم تا کنارم دراز بکشه.  پتو

 تو بگذرونم.  شی اونطرف تره،  من شب رو پ یدوستم کم یخونه  کهی ... در حالعهیضا یل یخ نی_ا

 سرش گذاشت و *" رهی دستش رو ز هی

 _بزار هم اون ها خوش باشن، هم من! 

 و نگاه ازش گرفتم و به سقف دوختم. دمیخند

 کن؟! ینم  یخودتون زندگ ی_چرا تو خونه 

 . انیاسپان ی_اون ها فعال تو

 ادیده که ز ینشون م  ،یمون یشب ها رو تو پادگان م   یو بعض  یدار  یمجرد یتو خونه  نکهی_اما ا
 !یستیاهل آغوش گرم خونواده ن

 دم یآغوشش کش یرو دوره کمرم انداخت و تو دستش

 پادگان راحت ترم.  یو تو  نجایا_
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 *"و گفتم

 من به عنوان دوست دخترت کنارتم؟! ی_تا ک

 و گفت   دیرو *"کنار کش دستم

 ! یاز دوست دخترم شتریب  یز یچ هی_تو 

 باال انداختم و گفتم  ییابرو طنتی ش با

 _مثل؟ 

 که عاشقشم!  ی_دختر 

 کن. ن  انتی که دوست دارم، هرگز به احساسم شک نکن. و بهم خ یدون یم

 ! ؟ین یب یم  یرو در چ انتی _تو خ

 !یکه ندار  ی_در تظاهر کردن به داشتن، احساس 

 هام رو ول کرد و از روم کنار رفت.  دست

 رو خاموش کرد.   یدراور بهش نگاه کردم که مهتاب ی نهیآ از

 *** 

 باز چمدون و تو بغلم گرفتم شی تختش نشستم و با ن یرو

 شم!  یم دواری_کم کم دارم بهت ام

 نگاهم کرد و گفت  یحالت متاسف  با

 ی د یو که انجام نم  فتی باشم؟ وظا دواریتو ام  هی_پس من به چ

 گفتم  زی آم دیبهش رفتم و تهد یغره ا چشم

 منه؟! ی فهیوظ   یدادن به جنابعال سی_سرو



 ق تکار عاشخیان

519 
 

 !ه؟یک ی فهی _پس وظ 

نه از رو   اوردیحال نشستم رو کاناپه، حوصله کل انداختن و نداشتم چون بدتر از من بود، نه کم م یب
 رفت.  یم

 ! یآلمان هیدوست دخترشم و  نجایجنبه بهش نگاه نکرده بودم که من ا نیحاال از ا تا

نکرده   یبود که هرگز بهم دست دراز  یتیهم عجب آدم باشعور و با شخص  انی بودم و را  یابله عجب
 بود.

 کرد. یمسخرم م یوقت ها به شوخ یگاه فقط

 دادم و گفتم:  هیبه کاناپه تک نهیبه س دست

 ...یز یچ هی ی! راستیهوس ها نکن نیتا از ا شتیپ  امینم گهی_اصال د

 _بگو

 که؟  یشی_ناراحت نم

 برس  تی _نه، به فضول

 نوک انگشت زدم رو چشمم با

 _چشم.!  

 بود؟  یبخاطر چ ،یو همه رو ترسوند یو به هم زد زی م ،یبود یعصبان  یروز که حساب  اون

 د یو با تعجب پرس دی کش به چونش یدست

 ؟ ی_ توهم اونجا بود

 .ومدم ین  تیعصبان  یبه چشم ها  ی_بله، متنه

 بود که به پادگان نفوذ کرده بودن.  ی_بخاطر چند تا نفوذ

 تعجب گفتم:  با
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 _جاسوس؟ 

 _آره 

 کردن؟  تی _همونا که اونروز زخم

 مشونیری گ یم ینکن به زود رشونی _نه،خودتو درگ

 بده.  ح یخواد دربارش توض   یبود که نم معلوم

 تا مشکوک نشه  دمینپرس یا گهیسوال د نیهم یبرا

 بود که آراد بهشون اشاره کرد.  ییهم منظورش کسا دیشا

 شدم و رفتم تو اتاقش. بلند

 دم یخودم رو پوش یبلندش رو در آوردم و لباس ها راهنیپ

 بهش انداختم. یبرداشتم و نگاه  ی عسل  یو از رو میگوش

آبرو   نتمی و امروز صبح بود اون هم از طرف اسما، معلومه که اگه بب شبیپاسخ از د  یتا تماس ب سه
 زاره. یبرام نم 

 دارم ی طوالن  فتیش هیبرگردم، فردا  دیبا گهی_من د

 شد و به طرفم اومد بلند

 حاال...  ی_بود

 گفت  یشد و با چشمک طونی ش هوی

 ساختم یم یموندن ادیشب به  هیامشب برات  یموند ی_م

 دادم  هی تک  واریو به د دمیخند

 !یجبران کن یتون  یم شه،یدر پ یادی ز ی__شب ها
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 رو برداشت.  چش ی و سوئ  دیموندم تا کتش رو پوش منتظر

 کرد.  ینم یرو ادهی وقت ز چیه

جور مسائل که در فرهنگ اون ها بالمانع بود   نیبه رابطه و ا یا یجد یاشاره  چیه یجز به شوخ  
 کرد. ینم

 کرد  یکامال معقوالنه رفتار م 

 شدم.   یاز قبل عاشقش م شتریبود که روز به روز ب  نیهم یبرا

 یارضا یکاال برا هیهوسباز نبود که من رو به چشم  یعوض  هیکه من عاشقش شدم  یمرد چون
 بود.  یعال   یلیخبا توجه به فرهنگ بازشون  نیو ا نهیهوسش بب 

دور بشم دوست داشتم به عنوان  نیاز ا شتریو اعتقاداتم ب نیخواستم از د  ینم چوقت یمنم ه 
 یدوست یرابطه  هیهمسرش همه جوره کنارش باشم و کنارم باشه نه 

شد محتاط و محافظه   یکه م ییتا جا یکار هارو انجام بدم ول یسر  هیشغلم مجبور بودم  یاقتضا به
 کردم از خطه قرمز هام خارج نشم. یم  یسعکار بودم و 

 دونستم که چقدر از خوب بودن دور شدم  یته قلبم خوب م اما

 تختم نشستم و پتو رو کنار زدم. رو

 هم رفته بودن. نایو کاتر یبودن، جن  فتیو آگاتا ش   سایآتر

 دوست دارم  یاز شلوغ شتریب یل یو خ ییتنها

 هم راحتم. انیرا   شیکنم، اما من پ ینقش باز  ستمیکه مجبور ن نهیحداقلش ا چون

 کنم. یمکش مرگما هم نثارش نم یو نگاه ها بای ز یدروغ ها ام،ی نم یخرک  یعشوه ها  براش

 کنه. انیتونه افکارش رو بدون ترس ب یچون م هه،یشب  ای به رو شتر یب  یلیخ انهیکه کناره را ییایتان

 ه. قشنگ تر ،یبه طرز جالب ز یکنار اون همه چ انگار
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 کنم.  یم یجا هم احساس راحت   نیبدتر یتو   یحت ششمیپ یوقت

توجهش رو جلب    یبا حرف ها و حرکات مصنوع ایجاسوس ماهر باشم،  هیکنه   یمن و مجبور نم اون
 کنم.

که هر نفسش   ییکای ادب شد، نه رائ یزبون دراز، ب پر روئه ،ی دست و پا چلفت یایرو یدلبسته  اون
 داد!  یم ای دروغ و ر یبو

 کرد، تا عاشق نشه و عاشقش بشن. یم یو نقش باز  دیجنگ  یها م  زیچ نی ساده تر یکه برا یکس

 داد  یبود که قلبم رو فشار م یز یچ هیبود، اما  کایو رائ   ایفرق تان  نیا

 گفت:  یندا بود که م هی 

 یعاشق هم باشه، باز هم م انتکاریخ  ایاگه تان  یحت انتکارن،یدروغ گو و خ قتیدر حق کای و رائ ا یتان 
  شیرنگ یپنهون شده پشت لنزا یمشک یچشم ها یرو که دل بسته  یکشه، هر کس یشکنه و م 
 بشه.

 هاش رو باز کردم  هیاومدم و چمدون هد نیاز تختم پائ  نیهم یبرد برا ینم  خوابن

 دونست.  یرو م قم یآورده بود، انگار سل ی قشنگ یلباس ها برام

 ده، یبرام خر  ایند روزش به اسپانرو از سفر چ نایا گفت

 و جواهرات! شیآورده بود با لوازم آرا عطر

 بود.  دهیدم دستش اومده بود و برام خر یانگار هر چ  

 زدم.   یپوزخند

به  یها  بهی نگرفتم، اما از غر یکس  یجز درد و فقر و ب   یا هیهد میواقع یاز خونواده  چوقتیه من
 گرفتم. هیهد  یادیز یظاهر آشنا

 ! امیرو من

 رو فشار دادم. نمیس یزدم و با دستم قفسه   یپوزخند



 ق تکار عاشخیان

523 
 

 نگرفت.  هیهد چکسیوقت از ه   چیه ایرو

 تنها بود.  ایرو

 بد شد. نیهم یبرا د،ید یادیز یها یبد

 نداشتم هیرو نشونم داد که از بق ییها یخوب  انیرا

 داشتم. نی که نسبت به رامت هیتر از عذاب وجدان قیو عم شتریب یل یدارم خ انیکه به عشق را یحس

 *** 

 االغ  ا؟پاشوی _تان

 و انداختم رو سرم  دمیرو از دستش کش  پتو

 !ادی خفه شو، خوابم م ،یهست  ی_هر ک

 و انداخت اونور  دیرو از روم محکم کش پتو

 عنتر!    ،ی_خواب به خواب بر 

 ساعت دهه. پاشو

 بود. ستادهیسرم ا یپلکم و باز کردم و کالفه به اسما نگاه کردم که باال یال

 گفتم یعصب 

 !  کاری ب کارم،یمن امروز ب ؟یساعت دهه، مگه اجله معلق یگ  ی_خوبه خودت هم م

 ولم کن و بزار استراحت کنم.  پس

 بدون پتو رومو کردم اونور تا بخوابم. و

 ...میسر به سارا بزن هی_پاشو 

 ادامه داد  یا یا لحن دستور هم ب بعد
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 !ایآماده ا گهیساعت د می_ن

 داد که از تختم دور شده با حرص گفتم  یپاهاش نشون م یصدا و

 .ادی هم نم کتینزد گهید ،یهست ی_اگه آندره بفهمه چه عجوزه ا

 رفتم  یبهداشت   سیشدم و به سمته سرو بلند

 د یکش  یم نیگاو رم کرده، پاشو به زم نیع

 دم در داد زد از

 قالده بندازم دوره گردنت؟! ای یای_م

 زدم.   ملیآرامش لنزم و گذاشتم و ر با

 گذاشتم   یو به حالت سلف  میبه خودم زدم و گوش نهیاز تو آ یهم چشمک بعد

 کرد و گفت  زیچشماشو ر یعصب

 خارش گرفتتت که بزنم له و لوردت کنم؟   ی_اوله صبح

 : دمیاتاق دادم و بدون توجه با اعصاب خوردش پرس  یقد ی نهیآ یجلو یتا عکس گرفتم و قر  سه

 سبزم و؟  ایزردم و بپوشم  راهنی به نظرت پ ی_مارمار 

 بست و تو همون حالت چشم بسته گفت   یو با کالفگ چشماش

 _زرد و بپوش، خبره مرگت!

 چونم گذاشتم  رهی دستم رو ز متفکرانه

 شم یموز م هی_ شب 

 .!لی_خب سبز رو بپوش گور

 شم!  یم اریخ  هی_نه، شب
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 لب گفتم ریسمته کمدم رفتم و ز به

 بهتره!  ی_صورت

 گفت:  زی آم دینگاه کرد و تهد شی ساعت مچ به

 زنم.  یاز خشتک به لوستر دارت م امیم  ن؛ی پا یاین گهید قهیخدا شاهده پنج دق ا،ی _تان

 قرمزم و برداشتم. راهنیتکون دادم و پ  یسر 

 کامل مشورت گرفتن و ارتباط دوستانه! ینمونه  هنیا

 *** 

 شربت و به زور کردم تو دهنش...   وانهیل

 قورتش داد یمجبور 

 همون حالت گفتم در

 _بخور مادر...! 

 . یخسته نباش  ،یشد فیضع  یلیخ 

 و خورد.  شیرفت و بق  یغره ا چشم

و به سرفه افتاد، دستش و جلو دهنش گرفت و به سمته  دیخورد که ناگهان از جاش پر  یم داشت
 خونسرد رو به اسما گفتم یدادم و با لحن  هی.با تعجب به کاناپه تکدی دوئ  یبهداشت   سیسرو

 _حاملس؟ 

 زد تو سرم  دونهی یصورت فرض به

 ! ه؟یابله؟ مگه برق یگ  ی_ چرا چرت و پرت م

 سارا تو درگاه در ظاهر شد قهیاز چند دق بعد
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 عجوزه؟  یخوردم دادبه  ی_چ

 ابروم رو باال انداختم. یتا هی

 ومد؟ ی_شربت پرتقال، خوشت ن

 !اد؟ی خوشت م نیاز شاهکارت کوفت کن، بب  ی_خودت کم

 .  ختیر وانیخودش تو ل  یکه درست کرده بودم برا یاز شربت  اطیبا احت  اسما

 قلپ خوردن صداش دراومد هیاز  بعد

 ! یختی شکر نمک ر  یجا ش،ی _گاوم 

 و غر زد  د یرو لبش کش دستشو

 و باز کردم  شمین

 بابا، نوش جانتون! ستی_مهم ن

 همزمان چشم غره رفتن. جفتشون

 شربت رو به اون طرف هول دادم و با لبخند گفتم  وانیل

 !دهی_ورژن جد

 رو برداشت   یازش بلند شد و گوش ش،یگوش ی برهیو یبزنه که صدا یخواست حرف  اسما

 لب هاش نشست.  یگوشه  یه لبخندگفت ک  یدونم طرفش چ  ینم

 نبود.  یآندره پشت خطه کاره سخت  نکهیزدن ا حدس

 .رونیرو برداشت و با تکون دادن دست برامون از خونه زد ب فشیشتاب ک  با

 به سمتم اومد و سرش و رو پام گذاشت. سارا

 صدام زد  یآروم به
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 ا؟ ی_رو

 _جانم؟ 

 ترسم!  ی_من م

 حن خودش گفتم لختش رو نوازش کردم و با ل یموها

 _منم...!

 م؟یو دار  داریخوب و پا  یزندگ ه ی اقتی_به نظرت ما ل

 لبم نشست... یرو  پوزخند

 !ستین  اقتی به ل ی_زندگ 

 ه؟ ی_پس به چ

  ییها زیچ  یو برا ستنیخودشون ن گاهیجا یمردم تو  شتریب  یبه شانس باشه، ول  دیدونم، شا ی_نم
 . ارنیبه دست نم چوقتی جنگن که ه یم

 به خودت؟  ای یانداز  یم که یبه من ت ی_االن دار 

 _به خودم! 

 باشم.  ششیکنم پ یرسم، اما تالش م   ینم انیهرگز به را من

دونم که ممکنه سال ها ازش   یم  تی در واقع کهی چند ساعت ازش دور باشم، در حال یخوام حت ینم
 جدا شم.

 شروع نشده، باختم! که هنوز یجنگم، در جنگ   یداشتنش م  یاما برا ست،یسهم من ن اون

 ؟ یدون  ی_از کجا م

 .ی رو دار   اقتشی تو ل ،یبهش برس  یبتون  دیشا

 زدم و گفتم  یپوزخند



 ق تکار عاشخیان

528 
 

 . ستین  اقتی به ل ی_بهت که گفتم؛ خوشبخت

 که اون عاشقشه. یدار  یتو قلب  ،ی_تو شانسش رو دار 

 هست.  یکم  یل یخ یعشق و نفرت فاصله  نیب  ی_ول

 بدن. ر یی وصال، تغ ین یریرو به ش  انیتلخ عشق من و را قتیتونستم حق  یقشنگش نم  یها حرف

 شه!  یتر م ادینفرت ز هیبه  لیتبد ادشیرو بفهمه، عشق ز  قتیاگه حق  انی_را

 گفت  یآروم به

 دور شم. تمیاز هو نجا،یتونم با دور شدن از ا ی_پس احمقانست که فکر کنم م

 تکون دادم  یسر 

 _اوهوم!

 فته؟ ی نم یاتفاق بد  چیکه ه یگ ی _چرا نم

من شانس  یگ  یکنه؟ چرا نم  تتیاذ یدم کس  یمراقبتم و اجازه نم شهیمن هم یگ  ینم چرا
 خوشبخت شدن رو دارم؟

 دوختم  وارینخوردم، اما نگاهم رو ازش گرفتم و به د جا

  یب یدر ها...با برا الی خ  یدفاع، اما ب یمادره مظلومه ب ه یبا  م؛یداشت  سیاعصاب، خس یپدر ب  هی_ما 
 که ما رو به پول فروختن!  ی رتیغ

 . یکن  یبدون من زندگ یر ی بگ ادی دیبا ستم،یتا ابد کناره تو ن  من

 توجه به حالش ادامه دادم  یب

 کارها کردم.  یل یجاسوس شدم خ  ی_از وقت

 زنده موندم...!  یها هزار بار تا مرزه مردن رفتم، ول ی آموزش یتو

 کردم!  یادیز یو کار ها   دمید کیرفتم و هزار بار مرگ و از نزد  یادیز یها تیمامور 



 ق تکار عاشخیان

529 
 

 کردم و کشتم... انتیشکستم؛ خ دم؛یدزد 

دختر   تی پدرم با رفتارش قلبم رو شکست، مادرم ترکم کرد و در نها دن،یبرادرهام حقم و رو دزد چون
 درونم رو کشتن! یبچه 

  لیدخ می دم. من به اشتباه عقده هام رو در زندگتاوان کارهام و ب دیداره، منم با یتاوان هی یز یچ هر
 کردم و اشتباه کردم. 

شه، با   سیشکست و هر آن ممکن بود صورتم خ  یهمه درد و اشک م نیا ریچشم هام دارشت ز سد
 زدم  یحال لبخند نیا

 نگران نباش...!  ی_ول

باز هم   میفتیب  ریمن مواظبتم و اگه گ فته،ی برات نم یگم، تا من هستم اتفاق  یبهت که گفتم، باز هم م 
 . رمیگ یگردن م

 تازه کردم و گفتم  ینفس

 باشم. ندهیکن و بزار من نگران آ ی_پس زندگ

 *** 

 رفتم. نی سمته محوطه تمر به

کرد و به سرباز ها    یوقت ها شخصا نظارت م یاونجا باشه، چون بعض انیرا  دیکه شا دیام نیا به
 داد. یآموزش م 

 کناره محوطه گذشتم، کارتم رو به سرباز نگهبان نشون دادم و چشم چرخوندم دنبالش  از

 بودم و دلتنگش شده بودم. دهیروز بود که ند دو

 جلو رفتم.  یکم

  انیرا یبودن، ول ستادهیتا از سرباز ها نشسته بودن به همراه دو تا سرگرد و رابرت و آندره هم ا ده
 نبود. 
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 رابرت اومد  هیمحکم و جد یصدا

ظرف چهل و   قایدشمن الزمه که دق یشرویاز پ  یر یجلوگ یجنگ برا دانیدر م یر ی درگ کی_شما در 
 . دیرا منفجر کن یپل عبور  کی قهیپنج دق

بعالوه   یکه همراتونه؛ دو طناب انفجار  یا لهیتنها وس د،ی زمان ندار یمحاسبه  ی برا یابزار  چیالبته ه 
 روشن کردن طناب هاست.  یبرا تی کبر ی

 : د یجوابتونو بهم بگ گمیکه م  یبا توجه به نکات 

 سوزه  یم  یبه کار رفته که مقاطع مختلفه آن با سرعته متفاوت  یدر ساخت طناب ها از مواد خاص  

آن برسد و کله طناب  یاب به انتهاطن یکشد تا از ابتدا یساعت طول م کی قا یدق  شیآت یشعله  و
 بسوزه 

 زد و ادامه داد یشخندین  دیجواب بد دیوقت دار قهیراحته سه د چون

 داره.  یپست و خدمت براش در پ  شی غلط بده افزا ایجواب نده داره  ی_اگه کس

 به مغزش کرد  یا اشاره

 . دیمختونم کار کنه نه فقط جفتک بنداز دی_با

 به هم زد دستاشو

 _زود!

 نفر جوابه غلط دادن که خودش به حرف اومد چند

 د یبزن شی رو آت گهیطناب د یطناب و ابتدا یزمان ابتدا و انتها کی_در 

 که طنابه اول خاموش شد یدرست تو لحظه ا 

 خواهد بود. قهی د یبعده س قایکه دق 

 د، یرو روشن کن  طناب دوم یانتها 
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 خواهد سوخت.  گری ساعت د مین زی طناب دوم ن نصورت یا ریدر غ 

خواهد  قهی سوزه مجموعه زمان ها چهل و پنج د یم گهید قهیلحظه پانزده دق نیحاال طنابه دوم از 
 . حاال...دیپل رو منفجر کن  دیاست که شما با یشد و درست زمان 

 ها کرد.  نی و ا خ یشروع به توب و

 خودم گفتم:  با

 !هیخشک و جد  یلی، المصب خکشه ی آخرش سارا رو م  نیا

 به سمتم اومد دنمیبا د آندره

 ؟ یاومد ی_ ک

 زدم و گفتم  یحی مل لبخنده

 االن! نی_هم

 ؟ یفتی _ش

 ؟ید یتو هم امروز آموزش م کارم،ی_نه امروز رو ب 

 ی_نه فقط اومدم بازرس 

 خورد.  یم  انیته چهرش به را یزد، کم   یقشنگ لبخنده

 ان؟یرا دنید ی_اومد

 اومدم  ینجور ی_نه، هم

 ی کن داشیپ  یتون یمهمات، فعال نم ی_االن رفته بازرس 

 تکون دادم و گفتم یسر 

 به کارت برس شمی_باشه ممنون؛ مزاحمت نم 
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 کنم، فعال! ی_خواهش م

 از سرباز ها کردم  یک یآگاتا شروع به باز کردن پانسمان   کناره

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 و استراحت؟! یکار ی واسه ب ومدیشد تو که جونت درم ی_چ

 کنم؟ یخوام در حقت فداکار  یبده م  اد؛ی_هنوزم در م 

دوباره   شوی کرده، بخ  یز یاز افسرا خون ر یکیدست  یگلوله  ی_ کارت تموم شد برو اتاقه چهارده جا
 بزن و پانسمان کن! 

 خورده؟   رینفوذ کرده که ت یز یچ  یستی_مگه بازم ترور

 سر باز کرده. شیاتفاق براش افتاده و زخم قبل  نیا نیکنم تو تمر ی_نه، فکر م 

 سطل زباله انداختم  یرو تو   یخون  پانسمان

 _تمومه!

 به سمت اتاقه چهارده رفتم. و

 به چهرش شناختمش.   یکوتاه ینگاه با

کردم و با   دایبهش پ یاحساس بد دمش،یکه د یبار  نیپادگان بود که از اول  یتو  یمحدود کسا جزء
 بازداشتگاه باهام کرد، احساسم بهش بدتر شد.  یکه شب مانور و تو یرفتار 

 . ختی ر یم دیسف  یرو تخت یبرهنش رو یبازو  یاز رو خون

 و با آرامش چشماشو بسته بود و غرق در فکر بود...   خونسرد

 سرتاپام رو از نظر گذروند  ینیزب یورودم چشماشو آروم باز کرد و با نگاه ت  با

 به کار رفته بود. یشکار   نیروشنش دورب یچشما یتو انگار

 تنم آورد.  یتو  ینگاهش لرز  یسرد
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 سالم کردم و جوابمو داد  یآروم به

 دستش شدم  یشغول شست و شوو آماده کردم و م لیوسا

 دستت باز شد؟  ی هیشد که بخ ی_چ

 !نی تمر ی_تو

 که تازه ازش گلوله درآوردن مشت زد و بکس کار کرد. یبا دست  دی_ نبا

 دونم.  ی_م

 داره! یپس خودآزار  

 نکن. نیسنگ یو تا زخمت خوب نشده، باهاش کار ها بدون شتریبه بعد ب  نی_از ا

 !یکن  یکار رو بکنم تو باز هم درمانم م نی_اگه ا

 مرموزش گرفتم ی  افهیبهم دست داد، نگاه از ق یب یلحن و طرز نگاهش احساس عج  از

 ی کش یخودت درد م  ی_آره، ول 

 _درده من به خودم ربط داره 

 کردم و تو دلم گفتم: اخم

 ... عنتره، خون آشام! ری مبرو ب  پس

 زدم و باند روش گذاشتم عیهاشو سر هیبخ

 گفتم:   یز ی لحن تمسخر آم با

   ری بگ ی _پس برو کشت

 بزنه، از اتاق خارج شدم. یحرف   نکهیهم قبل ا بعد

 آسانسور شدم و رفتم سمته اتاقم و دوش گرفتم.  سوار
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 و خاموش کردم  میشدم رو تخت گوش  ولو

 و دوم  ستیب  قسمت

 کنار تختم درآوردم. هیکشو یش و از توعکس  قاب

 خوشگلش شدم.  یبه چشما رهیسرم گذاشتم و خ رهیدستم و ز کی

 مشتم فشار دادم  یبه عکسش چسبوندم و گردنبند و تو  صورتمو

 هم بدترم.  نایستیاز کر یحت من

 بفهمه من جاسوسم...  انیرا اگه

 قلبم مشت کردم  یگردنبند رو ول کردم و دستم و رو د،یاز چشمم رو عکسش چک  یاشک قطره

 کردن. یعکس چکه م یخوردن و رو  یگونه هام سر م  یرو  یاپی اشک هام پ قطره

  ششیو بره پ  رونی بزنه ب نمیخواست از س یزد، انگار که م یم نمیس یوار به قفسه  وونهید قلبم

 تو دستام گرفتم. سرمو

 .دمیکش یمنفرتش به جنون   یحت ا ینداشتنش  فکر

 سمت در رفتم  به

 ...ومدنیو نشستم کنار رودخونه، اشک هام بند نم  نیپله ها اومدم پائ از

 و جا بزارم؟  ان یتونم را یمن م مگه

 بزنم...  بیکنم و با دروغام بهش آس انتیخ

 زانوهام گذاشتم و خودم و بغل کردم... یو رو سرم

 درونش پرورش داده بود.  یرو تو یعشق ممنوعه ا  نیسوخت که چن یدلم م یبرا دلم

 گلوم خفه کردم، تا صدام بلند نشه ویهقم رو ت هق
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 ...؟ ای _تان

 سرمو بلند کنم، نامحسوس با پشت دست اشکامو پاک کردم.  نکهیا بدون

 کردم، اما جرعت سر بلند کردم نداشتم.  یحس م کم یرو در نزد حضورش

 ..و چشم ها رسوام کنن. نیخواستم ا ینم

 خواستم باز هم دروغ بگم! ینم

 زانو زد و دستام رو از دورم باز کرد.   کنارم

 شماتت بار گفت  دن،یدرخش یشب م یکیتار  یتو شی آب یچشما

 ؟ یکرد هی_گر

 هول سرمو عقب بردم و لرزون گفتم  با

 !ستی ن یز ی نکردم، چ هی_گر

 و شمرده گفت  دیچشمام کش یدستش و رو یکیدست محکم گرفتم و اون  هی با

 شده؟  یچشم هامه... چ  یجلو  قتیکه حق ی_به من دروغ نگو، اون هم وقت

 گونه هام و ادامه داد  یچشمام سر داد رو یاز رو دستاشو

 ؟یبه من بگ یخوا یتو چشمات که نم هی_اون چ

 ؟ یگ یو نم نمیب ی م شویکنم، سا یکه هر وقت تو چشمات نگاه م یدار  یچه مشکل 

 تازه کردم و گفتم  ینفس  دم،یصورتم کش یرو پس زدم و رو دستش

 .فتادهی ن یدیاتفاق جد چی_بهت که گفتم ه

 گفت  یرو بهم دوخت و با لحن خاص  نشینگران و غمگ نگاه

 !؟یدروغ نگ ی_االن خواست
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 مظلومانه نگاهش کردم و با بغض گفتم 

 ؟ی_دوسم دار 

 گفت  یحال به آروم  نیکرد، با ا تعجب

 _آره، دارم! 

 تخس گفتم یبچه ها مثل

 _از کجا بدونم؟ 

 به بازوش کرد  ینشست و اشاره ا  کنارم

 _قبال ثابت کردم... 

 دم یبشم، پرس مونیپش نکهیاز ا قبل

 ؟ی کن  یم  کاریکنم، تو چ ی _اگه من در حقت بد

 گرفت  تی مهربون و نگرانش رنگ از جد نگاه

 ؟ یکار کرد یتو چ ا؟ یتان هی_منظورت چ

 ه کردن به سوالش قاطعانه گفتمتوج بدون

 _جواب من و بده! 

 ام ی کوتاه نم رم،ی که تا جوابم رو نگ دیلحنم فهم از

 کالفه گفت:  نیبنابرا

 _از چه لحاظ؟ 

 ؟ یکن  یم  کاریدونم، چ  ی_نم

 ؟ ی_از لحاظ احساس
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 ؟ یکن یم  کاری_ خب مثال آره، چ

 دونم...  ی_نم

 گفتم  عیسر

 خوام بدونم   ی_نترس، فقط م

 گفت  یسرد با

 _پس ندون و ازم نخواه که به بعد از شکستنم فکر کنم.

 کرده بود ختهی شکش رو برانگ نیبودم و ا کالفه

 ه؟ یمشکلت چ ی گ ی_چرا بهم نم

 زدم و گفتم  یپوزخند

 .   ادی از دستت برنم ی_چون کار 

 بغلش و بلندم کرد.  یتو دمیدستش رو دور کمرم انداخت، کش  یکیزانوم و اون  ری دستش رو ز به

 .نشیشونش گذاشتم و سرمو رو س  یدستمو رو 

 بردم. مارستامیسمته ب به

 تختم نشوندم و کنارم نشست  ی رو با پا باز کرد، رو در

 ؟یکرد یم هیچرا گر ی_نگفت

 گم! ی_نم

 د یپرس دیبا ترد   هیتعجب نگاهم کرد و بعد از چند ثان با

 _چرا؟ 

 خوام دروغ بگم! ی_چون نم
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 پس نپرس تا وقتش برسه...   ،یدروغ بشنو یهم دوس ندار  تو

 گم! یرو بهت م  زیکه برسه همه چ  وقتش

 گفت  ست،ین ی دونستم از ته قلبش راض یخوب م  نکهیا با

 ! ستین ینگو، اجبار  یخوا ی_ اگه نم

   یکن یگفتم_ممنون که درک م یدست مشت شدم، رها کردم و به آروم یو از تو نشیآست

 ؟ یکن یتو هم درک م  ؟ی_تو چ

 رو؟  ی_چ

 _که چقدر نگرانتم؟ 

 صورتش گذاشتم...  یرو رو دستم

 و با نوازش آرومش کنم   چونمیبچه رو بپ  هیخواستم  یانگار که م 

 _نگران نباش! 

 گن! یم گهی د زیچ هی_چشم هات 

 زدم و گفتم یکمرنگ پوزخند

 گن؟  یم  یچ  یفهم ی_مگه م

 گفت  یگونم گذاشت و با لحن خاص ی دستش رو رو متقابالً 

 . یگن که تو چقدر ناراحت ی_م

 تکون دادم و گفتم   یلبخند سر  با

 ! یکن یبگو که ترکم نم  ستم،ی_تا تو رو دارم ناراحت ن

 خوش حالتش فرو کردم، *" یموها یبهم انداخانگشتامو تو  یکوتاه نگاه
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 گفت:  یهم هست، دستور  ز یآم دیکردم تهد ی که حس م   یبا لحن و

 نکن.  هیمن گر ی جلو  چوقتیه گهی_د

 از موهامو پشت گوشم انداختم... یا تره

 _چرا؟ 

 .نمی و بب تی تونم بغض و ناراحت ی_چون نم

 شدم.  لیزدم و به سمتش ما  یپوزخند

 و دوره کمرم حلقه کرد، *" دستش

 کنم...  یرو ادهیخوام ز ینکن، نم  نکاروی_با من ا

 خوام از دستت بدم!  ینم ،یدار   دیا تردام ،یمال من تو

 و بستم، *".  چشمام

 بود  انی از حضوره را یکردم و اتاق خال باز

 کل ( ی) دانا

 شد...  ری گونش سر خورد و سراز یسمجانه رو یا گهیاشک د قطره

 هاش رو مشت کرد *"  دست

 دردناک بود.  یجواب و جواب ها یب یپر از سوال ها  دهنش

 داره؟  یلیحرف هاش چه دل ه؟یو نخواستنش چ  دیترد لیدل

 با عشق، ازم بگذره؟!  یطور  نیروز هم هیممکنه  

 خواد کنارم باشه. یبهم شک کرده و نم دیشا

 اومد... رونیشد، از فکر ب  کیکه بهش نزد ییپا یصدا با
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 یداد، پاهاش و تو هیپشتش تک  واریتخت نشست و به د یکه رو دیرو د ندایسر بلند کرد و ل  
 به دورش، خودش رو بغل کرد.  یدست ها دنیچ یشکمش جمع کرد و با پ

کرد و   یروح در خفا حرکت م هیشد، مثل   ینم دهید ادی شروع شده بود، ز تی مامور نیکه ا یوقت از
 شد. ی نم دهیجا د چیبعد از دادن گزارش هاش، ه

 گفت  یآروم و خسته ا یو با صدا دیکش یق یعم  نفس

 ا؟ یرو  ی_چطور 

 گفت  یمصنوع یتازه کرد و با لبخند  ینفس 

 ؟ ی_خوبم تو چطور 

 هم بدتر!  دیبده... مثل تو، شا  یلی_حالم خ 

خودشون هم    یبه همکار ها یحت گهیدگرگون کرده بود که د  یحالشون رو به حد  تیمامور نیا
 اعتماد نداشتند...!

 ه. کشنده در کار یانتی زهر آلود و خ یخنجر  یکه در پشت هر حرف و لبخند انگار

 گفت:  یدر دل م یبا پوزخند ندایو ل  ارهیتونست عشقش رو به زبون ب یم  ایرو

 و لب هاش مال تو، حسرت و غمش مال من...!  عشق

 و با گرفتن نم روشون گفت  دیبه گونه هاش کش یدست  ایتان

 که حالت بده؟  یدار  یمن حالم خوبه! مشکل ،یکن ی_اشتباه م

 کرد یتختش نشست و با دستبندش باز  یرو ندایل

 شدم   یکی _عاشق 

 د یبهش انداخت و پرس ینگاه متعجب   یبا نگران  ایتان

 _واقعا؟ 
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 گرفتن رو نداشت.  یچند که خودش هم توقع جواب درست و حساب  هر

 رو زانوش گذاشت.   ایبه تان  لیدستاشو دوره زانوش حلقه کرد و سرشو متما ندایل

 _آره، واقعا...! 

 : دیبش رو از سر گرفت و از خودش پرستعج   ایتان

 گه؟  یهم باشه چرا به من م نطوریاگه ا یحت

درد  نی قلبش، از ا یگوشه  نی تر  کیو تار نی تر قیدر عم ،یو نگران یکنجکاو نی حال در ع نیا با
 کرد.  یمشترک ابراز خوشحال 

 ؟ ینگران  تتیشغل و موقع ی_برا

 گفت  یلب هاش نشست و به تلخ یرو  پوزخند

 _اون من و دوست نداره که بخوام نگران شغلم باشم.

 گفت  طونیو ش یپر انرژ  یدستش گذاشت و با لحن یرو دستشو

 خره! هی یکه دوسش دار  ی_اون

 د یبا تعجب پرس ندایل

 ه؟ یک  یدون یمگه م ؟ی گ یم نوی_چرا ا

 گفت  یال یخ  یبا ب  ایتان

 دختره خوشگل و دوس نداشته باشه، حتما خره. نیکه ا ی_کس

 ... دیبا درد، خند ندایل

 بهش زد و گفت  یتونه دردش رو کم کنه، لبخند آرامش بخش یحرف ها نم نیکه ا دیهم فهم  خودش

 شه. یمثله تو دوسش داره، حتما عاشقت م یخانم خوشگل هی!  اگه اون بدونه زمی _نگران نباش عز
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 پوزخند بود. هیراه حل احمقانش فقط  جواب

بود که عاشق کس   یشناخت، جواب ابراز عالقش به مرد  یلبش اومده بود رو م  یپوزخند که رو نیا
 بود.  یا گهید

 دونه، بهش گفتم... ی_م

چشم   یاشک تو یفت و قطره هاخونش باال ر نیپوزخندش محو شد، آدرنال  انیواکنش را یادآور ی از
 حلقه زدن...  باشیز یها

 دستش و رو ملحفه مشت کرد و داد زد  یعصب یحالت با

 که دوسش داره کمتره؟ یاز دختر  می_ مگه من چ

 خورد و گفت   یتکون ش یلحن و حالت ناگهان ریی از تغ ایتان

  یتو که نم  ،یکن خودت و وقف بد یدوس داره، تو هم سع یلی_خب حتما دوست دخترش رو خ 
 !ی اگه اون بخواد هم عاشقش بمون یحت  یتون

 سرشو به چپ و راست تکون داد  ایتان یتوجه به حرفا   یب ندایل

 ستم؟ ی_من خوشگل ن

 گرفت...  تیهمه مظلوم  نیاز دلش

 تونه آدم رو به جنون بکشه  یدونست که عشق م یم خوب

 . یاز منم خوشگل تر  یتو حت  ،یخوشگل یل یخ  زمی _چرا عز

 رو داده بود.  ایحرف و زد که ناخواسته جواب قلب لع نیا یحال  در

 کرد و گفت  یک یستریه یخنده  ندایل

 _ آره، از معشوقش خوشگل ترم!

 روش  دیبرد و کوب  نشیبه سمت س دستشو
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 از اون دختر کم دارم؟  ی_مگه من چ

 . یکن به اونا دل ببند یسعدن و عاشقانه دوست دارن،  یهستن که برات جون م ایل ی_خ

 که هر روز تو بغله عشقشه، رو بغل کنه!  یتونست دختر  ینم  ندایکرد بغلش کنه، اما ل یسع

 

 که جهان در کف اقبال تو باشد  یخواه

 

 باش که خواهان تو باشد   یخواهان کس                   

 

 که جهان در کف اقبال تو باشد  یخواه

 

 تو باشد  انی باش که پا  یآغاز کس                            

                                          

 دست هاش گرفت و گفت  یزدن رو تو  یم شیکه پ یدوست یها دست

 هم چال شه. نجا یهم  دیبا اد،ی به وجود ب نجایکه ا ی_عشق

خاک و خونه  یجاسوس تو هی هی !گ خوش بخت یکن یعاشقانه زندگ  یا بتون دوباره عاشق شو، ت پس
 . ستیشکارش ن ی

تر   قیدادن و زخم قلب عاشق رو عم  یخودش رو هم خراش م ی نهیزهر آلود س  یمثل خنجر  حرفاش
 کردن...  یم

 گذاشت.   شیشونیپ یو رو سیو دستمال خ  دیکش ندای ل  یپتو رو رو  یآروم به

 ناآرومش زد.  یبه چهره  یو فشار داد و لبخند خسته ا دستاش
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  ت،یمامور نیا انیزده رو باز کرد و شکست و در پا خی  یبود که قفل قلب ها یتیهمون مامور نیا
 هاست!.  یجاسوس ها و قربان یشکسته  یقلب ها یقربان 

 

 به گلوت  دنیکه رس ییدردا یعن ی بغض

 

 پهلوت   یشکیو نمونده ه  ییتنها یعن ی بغض

 

 بغض  بغض،

 

 اشکات  زنیکه غرورت نزاره بر یعن ی بغض

 

 که خشک شدن پشت لب هات   ییحرفا یعن ی بغض

 

 بغض  بغض،

 

 ی خراب  و ییتنها  یشب ها یعن ی بغض

 

 ی نزاره بخواب  الشیفکر و خ یعن ی بغض
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 یندار  یراه چیه گهیجز رفتن د  یعن ی بغض

 

 ی که هنوزم اونو دوسش دار  یعن ی بغض

 

 ی ساختگ  یها خنده یعن ی بغض

 

 یبکنن و تو مبادا آخ بگ شکنجت

 

 ی گاف بد ییجا  هی ننیمنتظر ا همه

 

 یراه بر  یکه فردا نتون نیزم  بکوبنت

 

 برهان پنهان  هی یعن ی بغض

 

 به عنوان مهمان یکنسرت ول  برم

 

 راه، بمال  هیواسه باال رفتن وجود داره  انگار

 

 خدا غرور داده به ما یول
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  همه بدو بدو نیبعد ا چرا

 

 به فرودگاه امام   یدیآخرشم رس تو

 

 مرد ساکته هیزن  هی بغض

 

 ساکته دستت هیدستت پاسته  هی

 

 تو اون لحظه قادر به درک حالته  یک

 

 بغض لحظه ترک خاکته   ،یشکیه

 

 ادبه  یمالحظست نگو ب یب نگو

 

 طلبه  یحرفا م یوقتا بعض یکه بعض چون

 

 یکرد  قرص یواقع یایدن هیکه دلتو به  نهیا مهم
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 دیرو د   قتیحق  داریب آدم

 

 لبخند روکار  هیفرزند تو دار با  هی یعن ی بغض

 

 تومار  هیحسرت  هیاز درون شکسته شده با  که

 

 دم جنگ و طوفان  هیکه  یتو خونه ا حرف،

 

 همه خسته شدنو پدر رفته تو حال  بعد

 

 پادگانه خونه دیانداخت و خواب جا

 

 دادگاهه یمامان زجه زنان تو فردا

 

 گرفته، دل شکسته حنجره خشک  صداش

 

 کلمه روح بچه رو کشت  نیا طالق،

 

 دروغ بوده حس تو به من یعن ی بغض
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 قصش گذاشتم ورس دو بگم مفصله

 

 شت یپ گهید یندار  یخواست ی که م  یاون کس یوقت

 

 شهیدرد نهفتت رو هم م نگفتت حرف

 

 ی که نداشت ییزایحسرت اون چ یعن ی بغض

 

 ی خواست ی که م یوقت نشد اون جور  چیه یعن ی بغض

 

 بغض  بغض،

 

 قت یکه جا مونده از رف ییزخما یعن ی بغض

 

 قت یدرد عم نیا گهیخوب نشه د یعن ی بغض

 

 بغض  بغض،
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 ی من از خود یخوردن ول  بهیاز غر همه

 

 ی هر زمان که هوس کن   یخواست یکه م ییتو

 

 ی منو تو قفس کن باتیو تخر قرایتح  با

 

 ینگو عوض شد  یکه من هستم تو ساخت نیا پس

 

 عوض شد نسبت به تو رفتارم  یبگ  یتونینم

 

 دربارم  بپرس  اتی دور و بر و اطراف از

 

 منم بدون حق دارم  سادمیمن پات وا یوقت

 

 به جز شلوارم  نستادیمن وا یپا یکس  یول

 

 حلقه تو دستت خواستم از ته دلم  من

 

 همون حلقه رو به گوشم ی بزن یخواست  یتو م و
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 برات لباس برده رو بپوشم  یخواست یم

 

 قلبمو بدوشن خوان یکه فقط م یاز اونا بود تو

 

 اونجا با مزه شد که از ما خسته شد  قصه

 

 وا بسته شد یدلم وابسته شد درا  تا

 

 با ارزشو  یت کلمه هاو خاطره ها  ادی

 

 جمع کرد رو کاغذ نشوند  گهیهم د کنار

 

 گذرن  یمونن و م یروزا نم  نیا یول

 

 شنون  یهمه م هامو خنده یبا صدا یروز  هی

 

 زنن   یروز که من باالم و اونا تنها درجا م هی
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 زدن  کی پرن با ده تا از ما ت یهر جا م فردا

 

 ا یبا دن ،یبود می آشت لیتو تنها دل یول

 

 یبود میکه خواست  یاون کس تو

 

 دم یرو خودم د تو

 

 با من  یبود میت  هم کاش تو

 

 یبود میکه کاشت یتنها دونه ا تو

 

 ی لوت میداشت

 

 بد عادتت کردم نه  من

 

 من آدمش کردم  یهمه جا گفت یرفت

 

 طلبکار  یبا دوتا کار شد  بلدخان
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 دادم که طمع کار  حال که صد برابر من

 

 رابطه رو بشه نی دست تو هم تو ا بزار

 

 اون که تو جمع ساکته تو چشه یدون یم

 

 شه که بهت نخ بده   یم دایهم پ یکی

 

 که طرف بهت حق بده  یبگ یبد منو جور   ینیبش که

 

 نخا مثل نخ دندونه نیا نی بب

 

 بندونه  خیگرمه فردا  شب هی یاونا همه چ واسه

 

 ی و خراب  ییتنها  یشب ها یعن ی بغض

 

 ی نزاره بخواب  الشیفکر و خ یعن ی بغض
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 یندار  یراه چیه گهیجز رفتن د  یعن ی بغض

 

 ی دار  دوسش که هنوزم اونو یعن ی بغض

 

 (Yas Ft Amin Boghz Yani   ) 

 *** 

 کل ( ی) دانا

 : د یتوپ اری پچ پچ وار رو به کام ییبا صدا آراد

 !ره یچش و چالم بنداز رو دستم، زود باش د یرو، جا  ی_اون نوره کوفت

 د یدر نگاهشون کرد و غر یاز ال نیآرت

 . نی زود باش ن؟یانداز یاستخاره م  نی_دار

 نور و رو دستش انداخت   یشتر یبا دقته ب اریکام

 گه یکن د ی_زود باش کپ

 بهش انداخت و گفت  یا هانهینگاهه عاقل اندر سف آراد

 نه؟! ایصددرصد شه  سمیوا دیکنم؟ با یم یآشپز  ایکشم  یم ی_به نظرت من دارم نقاش

 رو به حامد دوخت  ش ی روش و از اون برگردوند و نگاه عصب اریکام

 _تموم؟ 

 درآورد  ستمیفلشو از س  بالفاصله

 کارمون تمومه. میاگه اشتباه کن ش،ی بق یبرا ستی_تمومه، وقت ن
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 عالمت داد نی داد و به آرت اری برگه رو به کام آراد

 و به حامد عالمت داد.  دیسرک کش رونی محتاطانه به ب نیآرت

 کرد میتنظ گهید ی قهیدو دق یو برا مرشونیها رو برگردوند و تا نیدورب انیشا

 . رهیگ یم  لمیف گهید ی قهیاز دو دق رون،یب  دی_زود بر

 به اتاق انداخت   یا ینگاهه سرسر  آراد

 ا ی _خوبه، حس گر ها رو فعال کن و از پنجره ب

 *** 

 د یلب نال ریرو تخت ولو شد و ز یبا خستگ  نیآرت

 _ده سال از عمرم کم شد 

 د یو از پهلو رو بهشون چرخ  دیکش یآه کالفه

 _پس مدارک و اطالعات اسلحه ها و مهمات کجان؟ 

 گذاشت  شی شونیپ  یو دستش رو به حالت قائم رو دیو درآورد، دراز کش نشراهی حرکت پ  هیبا  اریکام

 دونم؟  ی_سره قبره ننت؛ چه م

 شد   رهیسرش گذاشت و به سقف خ ریمتفکر دستش رو ز  آراد

 ...ستنیاسناد ن ینگهدار  یاز مکان ها چکدومیه ی_تو

 اجازه نداد حرفش رو کامل کنه و گفت  نیآرت

 ! می_ما که هنوز همه جا رو نگشت

 میو بعد حساب شده عمل کن  میاز جاشون مطمئن ش  دیبا م،یهمه رو بگرد ستی_قرار ن 

 اخم کرد و گفت:  نیآرت
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 باال باشن؟  یمقام ها یشخص  یاتاق ها ی_به نظرت ممکنه تو

 ه؟یجا قحط گفت _چطور؟  مگه  یآشکار  یحوصلگ  یبا ب اریکام

 رسه بره اونجا!  یبه فکرش نم  ی_چرا که نه؟ کس

 کرد و گفت   یظیاخم غل آراد

 بره  ای راحت نیتونه به ا  ی_به فکرشم برسه، نم

 گفت  ی با لبخند مرموز   نیآرت

 شه... ی_م

 دو با تعجب نگاهش کردن که گفت:  هر

 از افسرها نشده؟  یکی همسر  انصبی تونن راحت برن، در ضمن مگه سارا آر ی_دخترا م

 اتاقشونه.  یتو میمطمئن ش دیبدزدن، چون با  یاول بگردن بعد با ترفند د ی_به دخترا بگ

 و گفت  اریکرد سمته کام رو

 شده...  کیگفت بهش نزد  ایرو بگرده، لع نریبگو اتاق فرمانده را ا ی_به رو

 زد و ادامه داد  یپوزخند

 رو در دسترس نگه داره.   یمدارک نیهمچ  شی روان پر ،یدونم اون عوض یم دی_ هر چند بع 

 مشت کرد و نفسش رو فوت کرد.  تیدستاشو از عصبان اریکام

 اوردی بغلش، هم خونش رو به جوش م یخودش بفرستتش تو نکهیفکر کردن به ا یحت

شد،   یها پنهون م لتریف یگرفت و به دودش که ال گارشیاز س  یقی کام عم یآراد با پوزخند معنا دار  
 موند  رهیخ

 *** 
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 پانسمان دسته رابرت و بست  هیبا بغض و گر سارا

 آخه؟ یستی_چرا مراقب ن 

 گفت:  ینگاه کرد و به آروم  شیاشک یبه چشم ها یبا شرمندگ  رابرت

 کنه یم  شترینکن، اشکات درده زخممو ب  هی_گر

کارش   یتونست رو  یدل نازک تر از قبل شده بود و نم ی ل یخ دایبا حرص اشکاشو پاک کرد، جد سارا
 تمرکز کنه...

 بغلش  یتو دیدستشو گرفت و کش رابرت

که تنها   یو لبخند متیبرداشتم.باز هم از مال  نیکه تو تمر هیزخمه سطح هی ، یخانم   ستین یز ی_چ
 بغلش موند.  یمالکش بود، آرامش گرفت و تو

تونست بهش لبخند بزنه، سارا هم که از محبت هاش ذوق کرده بود،  یبود که م یتنها کس  اسار
 زد ی متقابال لبخنده کمرنگ

 که چقدر دوست دارم.  ی دون  یبه بعد مراقب خودت باش، م نیاز یول  زم؛ی _اشکال نداره عز

 کا؟ ی _ورون

 _بله؟

 با نوک انگشتاش اشکاشو پاک کرد   آروم

 حساسم.   تیناراحت نکن، رو  هی_جلو من گر

 شد.  ک یجوابش نموند و بهش نزد منتظره

 کرد. یقلمداد م شهی تر از هم  فیرابرت، ظر  یسارا در مقابل بدنه ورزشکار  فیظر قامت

 زد.  مهیشونه و رونش گذاشت بغلش کرد و به سمته تخت برد و روش خ  رهیز دستشو
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دهنش گذاشت و با درد به پلک    یمخصوص خودش ماهرانه قرصه خواب آور رو تو یسارا با لوند 
 شد تا کامال بسته شدن... رهی شدن، خ  یم  نیهاش که سنگ

 بهش انداخت.  یا گهید نگاه

 دادن. یم دنشیثابتش نشون از خواب یمنظم و پلک ها ینفس ها 

 کرد  کینزدلرزونش رو به گوشش  یلب ها د،یصورتش و گونش و بوس  یشد رو خم

کار و   نیا مونیتونم به حرفشون گوش ندم، بخاطره زندگ ینم یدوست دارم، ول یل ی_متاسفم... خ
 کنم! یم

همه دروغ و   نیهم قلبش از ا گهیشنوه، از طرف د  یخوشحال بود که حرف هاش و نم   یطرف از
 هی کاینفهمه و ورون چوقتیکشنده بود، پس بهتر بود که رابرت ه قتی کرد، اما حق یدرد م  انتیخ
 متاسف و شرمنده باشه...  شهیهم یسارا

 از من و تو  ری غ کاش

 با خبر از ما نشود چکسیه

 ما باشد  یباز  نوبته

 نشود.  ایدن ینوبت باز  چوقتیه گرید  و

 درآورد  فرمش یون ی بیاتاق کار رو از ج دیکل اطی احت با

 د. در چرخون یتو و

 لرزونش وارد اتاق شد.  یبه قدم ها دنیدست هاش رو مشت کرد و با سرعت بخش ای رو یادآور ی با

 *** 

 (  ای) تان

 و گفت  دیورچ  لباشو 
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 اتاقش نبودن. یگفت تو اریکه کام یی_اونا

 : د یبا تعجب پرس اسما

 مداربسته نداره؟ نیکه اتاق کارش دورب ی_مطمئن 

 دمی ند یز ی_ فکر کنم... چ

 حوصله گفتم  یب

 ؟ی_دستکش دستت کرد 

 _آره.  

 لب گفتم رهیو ز رونی و رو آه مانند دادم ب نفسم

 _خوبه... 

 هیبودن،   یچ دمیسازمان اونجا بود، اما انقدر استرس داشتم، نفهم  هیدر مورد  ییبرگه ها هی ی_ول
کمدش   یمخف یکشو یهم تو کای آمر یتو تیمامور هیو  یسی با زبان انگل یافراد یهم از اسام  ستیل

 ارمشون؟ یبود، ب

 صورتش زد و با ذوق گفت   یبه پهنا یلبخند اسما

 ... اریشوند رو ب یو کپ  ر یچاپ گر بگ هیاز آراد  ه،یعال نی_ا

 گفتم:  یحرفش و عصب  ونیم دمیپر

 نه، بهشون دست نزن.  ار؟یب  ویچ ی_چ

  یها تی فعال یبگو فقط کاغذ پاره توش بوده، درباره  دنیپرس یز ی اگر هم هر کدوم از بچه ها ازت چ 
 .ارنیب  ریتونن گ یکه خودشون هم م ییزهایچ  نجوریو بعدا و رژه و مانور و ا  ریاخ

 متعجب گفت  اسما

 ... ستین انتیکنه که به فکر دور زدن و خ یبه سازمان ثابت م  ینطور ی_چرا؟ ا
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 ؟ یزد تی خودتو به خر ای ی_تو خر 

 . میهر لحظه ممکنه لو بر نره،یرابرت راسارا االن همسره  

 اره،یروز بفهمه جاسوسه دخلشو م ه یاگه  مینطوریکشتش، هم یداده م یرابرت بفهمه اطالعات م اگه

 نباشه...  نیپروندش سنگ  دیبا فعال

  یجاسوس ها، نه جاسوس یبودن باشه و فوقه فوقش هم بودن اسمش در اسام یرانی جرمش ا دیبا 
 کردن...

 به سمت سارا گرفتم  زیآم دیو تهد انگشتم

دم، تو فقط از رابرت   یخودم به اسمه خودم و خودت گزارش م ،یکن  ینم یا یادی غلطه ز چی_تو ه
 . دیدور ش  نجایاز ا اد،ی ب ش یپ یمشکل  هنکیانتقالش رو زود تر انجام بده، تا قبل از ا یبخواه که کار ها

 *** 

 و روم و برگردوندم...   ستادمیشدن، ا یم کی که با شتاب بهم نزد ییپاها یصدا دنیشن  با

زد،   یزانوهاش گذاشته بود و نفس نفس م یبه اسما افتاد که پشت سرم بود، دستش و رو چشمم
 گفت:  دهیهمون حالت بر یتو

 ؟ یرون   یتخت گاز م ینطور ی_مگه سگه هار دنبالت کرده که ا

 ؟ یکن  یسگ هار دنبالم م نی_تو چته که ع

 و با اخم گفت:  ستادی زانوش برداشت، صاف ا یرو از رو دستاش

 _چته؟

 ... !یچ ی_ه

 برم که بازومو گرفت و وادارم کرد، بمونم خواستم

 شده؟  یز ی_چ
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 حوصله گفتم:  یب

 _نه، چطور؟ 

 ...!یر یگ  یاچه مپ  ،ی_هار شد

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 . رمیتا پاچه تو نگ چ،ی_به پرو پاچم نپ 

 رفت و گفت:  یغره ا چشم

 سرکار  ومدی ن روزیو پر  روزیچشه؟ د ندای_ل

 درمون گرفته. ی_درد ب

 گرفته؟ یچ ی_چ

 و گفتم دمیکش یآه

 ... گهیدرمون د یب یدردا نی_از ا

 گفت:  یخنگ  با

 گرفته؟ دزی_ا

 چشمامو تو حدقه چرخوندم  مردمک

 گرفتم. ی... حالش خوب نبود، براش سه روز مرخصیچ یه ،یچ ی_ه

 نبود، عشق بود. دزی درمون ا یدرد ب نجایا

 بگه ازش دور شدم  یا  گهید زیچ نکهیاز ا قبل

 . نمتیب  ی_بعدا م

 کنم.  دایکه آراد گفت رو خودم پ یاطالعات  دیبا
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 . انهیخود را شی به احتمال نود و نه درصد پ 

 پادگان هم که قفل هوشمند داره. ینکنم تو آپارتمانش باشه، اتاقش تو فکر

 . ادیب  انیسره را ییبده و بال گهید یک ی من ندم ممکنه  اگه

 اتاق و باز کردم و رفتم تو... در

 تخت چهار نشسته بود یبه سمته آراد افتاد که رو چشمم

 دم.  یکار رو انجام م  نی_ا

 بازوش فرو کردم،  یهمون حالت هم سرنگ و تو تو

 گفت:  شی شگیهم یتفاوت  یب  با

 !؟یتون  ی_م

 فته یبه خطر ب  تمی، چون ممکنه هودارم  ازیبه زمان ن یول ارم، ی _اگه اونجا باشه م

 دستش فشار دادم، کوتاه و سرد گفت  یرو رو پنبه

 . تی تا قبل از تموم شدن مامور  ارش،ی _فقط ب

 : دم یکنم، پرسنگاهش  نکهیا بدون

 م؟ ی_چقدر وقت دار

 قرارداد بود.  ی که تو یز ی_کمتر از چ 

 _چرا؟ 

  ریمسن و احمق پادگان عوض شد، تداب یرفت، فرمانده  شی برخالف انتظارمون پ زی_چون همه چ
 کردن. انتیشد، افرادمون خ دیشد یتیامن

فشار سنج رو باال   یو دردناک نیانداختم و در سکوت سنگ یسطل آشغال یرو تو  یخون  یحرص پنبه  با
 دار آراد بود.   هیو کنا ش ی ن یحرف ها  شیگرفتم و به عددش نگاه کردم، اما تمام حواسم پ
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 _احمق نباش!

 از دستگاه گرفتم و به لب هاش دوختم... چشم

 ه؟ ی_منظورت چ

 گفت به چشم هام نگاه کرد و  میشد مستق یبلند م  کهی در حال نباریا

 حماقته!  ست،ین یعاشق  نی_ا

 *** 

 شدم.   رهیخ  ریچونم گذاشتم و به تصو رهیگذاشتم، دستم و ز نیزم  یو رو خودکار

 بهتر بود.  یل یکه ازش کرده بودم، خ یا یاز طراح  خودش

که به خاطرم جونش و   یکه اون هم من رو دوس داره، انقدر  هیبرام کاف نیدوسش دارم و هم یلیخ
 خورد.   ریبه خطر انداخت و ت 

 گذاشتم  بمی تا کردم و تو ج ی رو با مداد طراح  کاغذ

 کج و کوله بود رو باد به اپن طرف تر برد.  ی هیطرحه اول هیکه  میقبل کاغذه

  دمی کش یخفه ا غهیج م،یدر چند قدم  یکس ی هی سا دنیکه با د ارمشی بلند شم برم ب  خواستم

 نشست.   اچهی اومد و دور تر از من رو به در کینزد

 به حضورم نکرد. یاما توجه دیو د نم

 دقت کردم...  یکم

 . رونیدادم ب یجانسون نفسم رو از سر آسودگ انی برا دنیبا د 

 بهش انداخت  یا یو بلند کرد و نگاهه سرسر  کاغذ

 ؟یرو دوس دار  ی_طراح 
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 کرد نبود، با اکراه گفتم:   یم میکه بازجو یمثل وقت لحنش

 _ آره؛ چطور؟ 

 که گفت:  دمیآهستش رو شن ی زمزمه

 مثل اون!  درست

 : دمی پرس  یتعجب آشکار  با

 ؟ ی_ک

 شناختم که مثله تو بود، درست مثل تو!   یرو م ی_ کس

 ادامه داد یاز اتمام حرفش برگه رو به سمتم گرفت، برگه رو ازش گرفتم که با لبخنده تلخ بعد

 عاقبتت مثل اون نشه دوارمی_ام

 تعجب گفتم:  با

 ؟ یزن  یحرف م   یک ی_درباره 

 رو درآورد و به سمتم گرفت.  یک ی و عکس نسبتا کوچ بش ی ج  یکرد تو دست

 عکس انداختم...  یتو ریبه تصو  یشک عکس رو از دستش گرفتم و نگاه با

 نازک تر.  یو ابروها ییطال یمثله موها ییمن بود؛ با تفاوت ها هیکه شب  یدختر  به

 به عکس گفتم:  رهی فاصله کنارش نشستم و خ تی رعا با

 از من، چند سالشه؟ شتریب ی حت  هی_دختره خوشگل

 و گفت:  دیکش یآه

 شد.  یم  شیو چهار سالگ ستیتولده ب گهی_اگه زنده بود چند ماهه د

 به عکس انداختم و گفتم:  ینیغمگ نگاهه
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 _خواهرته؟ 

 دوخت  اچهی و ازم گرفت و دوباره نگاهش رو به در  عکس

 _نامزدم بود...

کرد درست    یو اخم م دیخند یو مهربون بود، عاشق هنر بود مثله تو، م بایبود، مثله تو ز ایاسمش تان  
 روته تعجب نکن. که   یبی عج یمثله تو... از نگاه ها

 زل زدم... اچهیبه در  یناراحت با

 چشم هاش بود...  تیمعصوم یشباهتش به خودم نبود، برا  یبرا میناراحت 

  انیخودش به پا ی لهیخوب داشته باشه، اما به وس یزندگ  کیتونست کنار نامزدش  یکه م یدختر 
 . دیرس

 باشه؟   یتونسته خواهره جس  یم انینامزده برا یعن یاز ذهنم رد شد،  یلحظه فکر  کی یبرا

 دم یازش نپرس اما

 !یدوسش داشت یل ی_حتما خ

  نیهم  یبد کردم.... برا یل یخ  ای من به تان ،یدوسش دار  شتریب ،یرو نداشته باش  یکس  ی_وقت
 کرد  یخودکش

 لب گفتم:  ری و ز  دمیچیاز موهامو دور انگشتم پ یا تره

 داده _حتما دوست داشته که بخاطرت جونشو

 در آورد..  بشیاز ج  یگار یس

 که حق ندارن هم درد دارن... ییکسا ی، حتکشن یم  گاریهمه س انگار

 فرستاد و با پوزخند گفت   رونی زد و رو لباش گذاشت, دودشو ب  شیآت

 _آره؛ تاوان عشق دلش و حماقت منو با جونش داد. 
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 د یچ یپ  مینیب ی با هم مخلوط شد و تو گارشیعطر و س  یبو

 چطور انقدر سرد شد، بدون نگاه کردن بهم گفت:  هیدونم در عرض چند ثان  یکه نم  یلحن با

 !مارستانیوقته؛ برگرد ب ری_د

 خودم اومدم و بلند شدم  به

 روح نامزدت تو آرامش باشه و متاسفم...  دوارمی_ام

 ازش دور شدم. یآروم به

 _مراقب خودت باش...دمیکه غرق دود بود، شن  یدر حال  صداشو

 گفت...   یراست م یبراش سوخت، پس جس  مدل

 بودم.  شونیواقع  یایتان  هیشب  یل یخ من

 !انصبی آر ای ... روامیمن رو اما

 ستمیداناوان هم ن ایتان یحت گهید ت،یمامور  نیا انیاز پا بعد

 و سوم  ستیب  قسمت

 زدم.  یسه روزم کرم نم میگر یبه جز برا  نیهم یبود، برا دیصاف و سف  پوستم

 زدم. یخطه لبه کالباس هیپس فقط  یهام بلند بودن و مشک مژه

 حالت داشتن... یبودن، ول کیکوچ  یلبام کم 

 یبه نگاه تو ست،یزن به چشم هاش ن هی تیگفت جذاب  یم شهیهم یگور به گور  ینایستیکر استاد
بزرگ  زن  هیشه و در آخر افکار   یکه از درونش خارج م هیبه حرف  ست،یچشماشه؛ به حالت لباش ن

 سالحشه.  نیتر

 از من دختر هم جذاب تر بود.  انیرا
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  شیلخت و خوش رنگه مشک ی خاص که تکه ها هیجور خامه ا هیقشنگ بود  یل یموهاش خ حالته
 بود.   ختهیر شی آب یاز صورتش و چشما یکم یتو

 ...رهی وقت ها ت  یشد بعض  یوقت ها روشن م یچشم هاش بعض  رنگ

  یخاص   تی دار بود و جذاب هیبودن، فکش زاو  یبود، لب هاش معمول دهیو کش یاستخون دماغش
 بهش داده بود... 

 ختمیصورتم ر  یجلو رو که خرد بود، تو یبستم و موها یو دم اسب  موهام

 .  میبا شلوار فاق کوتاه مشک  دمیقرمزمو پوش  یمردونه چهارخونه  راهنیپ

 روپوشمم تنم کردم.  هضینبودن عر یخال  یبود زدم، برا دهیکه برام خر یاز عطر  

 دادن یم  یلیاسرائ  یبن یرها یشناختنم و کمتر گ   یکه رفت و آمد کرده بودم، سربازها م انقدر

 بود. دیشد  تی امن یل یذاشتن؛ خ ی ذاشتن، زهرمار م  یذاشتن، کوفت م یم  زری ل یدر اشعه  یجلو 

 دزدن.  یخودکار خارج کنه، موندم بچه ها چطور اطالعات م هیتونست بدونه اجازه  یهم نم جن

 گذروند.  یپادگان م یاوقاتش رو تو  شتریموند، ب یپادگان م یمحاسباتم امشب و تو طبق

 با خونه رفتن نداره،  یخوب ی ونهی کردم م یم حس

 لرزونم رو محکم تر برداشتم. یلبم نشست و قدم ها یگوشه  ی لبخند دنشیفکر د از

  ادیآخرمون ز داریاما د ،یبه چه بهونه ا  ایبرم،  دنشی خوام به د یم یچ یدونستم برا ینم خودمم
 جالب نبود. 

 خدا دمه دره اتاقش نگهبان بود ی شهیکردم سمت هارپر که هم رو

 _فرمانده داخلن؟ 

 _بله!

 _بهشون بگو من اومدم
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 تو!  دی_بر

 بود....  یشدم اما اتاق خال  داخل

 به دره رمز دار کردم  یاشاره ا 

 _اون جان؟ 

 _بله حضورتون رو اطالع دادم

 شد.  یسمته در رفتم، بالفاصله در باز شد، انگار از داخل هم کنترل م به

 کوتاهش گذر کردم و وارد سالن شدم. یراهرو از

با طرح   میگل هیسالن بود،  یانتها  یو  یت ، یراحت کی ش یکاناپه ها دیو سف  یبا دکور مشک سالن
اومده بودم،  نجایمجهز و دو تا اتاق مبله، قبال هم به ا  یآشپزخونه ا دیو سف اهیس یبرجسته  ،یها

 موند.  یم نجایاز کار هاش ا یاستراحت و بعض  یداشت، برا فت یکه ش  ییوقت هوا

 .ستادیبهم افتاد، به سمتم اومد و روبروم ا چشمش

 سالمش کردم.  آهسته

 به سر تا پام، گفت:   یسالمم رو داد و با نگاه جواب

 ؟ ی_خوب 

 رو زدم و گفتم  میشگیهم  لبخند

 ...یچند روزه نبود ؟ی_خوبم تو خوب 

 _ بودم!

 گفتم:  یز یآم هیزدم و با لحن کنا یشخندین

 !تی ری گیهمه توجه و پ نیاز ا ی_مرس

 کنم. ی_خواهش م
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 گفت:  یا یبا لحن جد د،ید رفت... سکوتم رو که  یاز رو نم کال

و خودت و جمع و جور   یچند روز تنها باش  ،یکه نگفت  یلی دل یبرا  یداشته باش ازین  دی_فکر کردم شا
 . یکن

 حرف هاش لبخندم وسعت گرفت.   دنیشن از

 یحوصله بودم و به همه م یچند روز و واقعا ناراحت و ب  نیبا شعور بود، چون ا  شیپروئ عوضه
 . دمیپر

 ناراحتش نکردم. ضمیضد نق یبود که کنارش نبودم و با رفتار ها  بهتر

 ؟ ی_االن خوب

 کاناپه ها کردم و گفتم  یا اشاره

 شم.  یبهترم م نمیبش  ی_اگه بزار 

 و راه رو برام باز کرد.  دیخند تمونیلحنم و درک کردن موقع از

 پا انداختم... یدو نفره نشستم و پا رو یکاناپه  یرو

 کرد که گفتم یکه نگاه م  میناگهان یسکوت به انرژ  در

 _قهوه لطفًا... 

 که کم نشده...!  تی _از پرروئ 

 ... نیکنارم بش ایخواد تازه شام خوردم، ب  یو به کنارم اشاره کردم_نم دمیخند

 سمتم اومد و گفت  به

تو    یشدم منتظر بودم، هر آن کوله ش یرد م  ییاز جاهر وقت  ،یسروصدا بود ی چند روز ب نی_ا
 شکمم... 

 ابروم رو خاروندم یپررنگ تر شد و گوشه  لبخندم



 ق تکار عاشخیان

569 
 

 کارام بودم! ری_درگ

 پوزخند گفت  با

 ؟یلشکر  ای ؟ی کشور  یکارها ری_درگ

 !ی شخص یکارها ری_درگ

 _آها...

رو بگم ناراحت    لشیتونستم دل  ینگرانش کرده بودم و نم  نکهیبهم انداخت... از ا یموشکافانه ا نگاه
 اومد. ی جز سکوت کردن و کمتر دروغ گفتن، از دستم بر نم یبودم، اما کار 

 به لبخندم زد و دستش و دوره گردنم انداخت بغلم کرد.  یلبخند

 کرد. یم  قیرو به سراسر وجودم تزر یداد و انرژ  یبود که بهم آرامش م  یهمون کار  نیا

 نگاه مشتاقم گره خورد.   یلحظه نگاه خمارش تو کی یبرا

  یرو یکوتاه  یول قیعم یشد، ناگهان ازم فاصله گرفت و بوسه  یتر م کیو نزد  کیبهش نزد  صورتم
 نشوند.  میشونیپ

 رفتم  یبهداشت   سیشدم و به سمته سرو بلند

 زدم...  ینفس نفس م  جانی شدت ه از

 سرخم انداختم. یبه چهره  ینگاه

 ست شدم!  رهنمی پ با

با با   که ی عشق در اومده بود و در حال یکه از حال و هوا انیرفتم و نگاهم و چرخوندم رو را رونیب
 کرد  یم پیگفت، با لپ تاب هم تا یرو م  ییزای چ هی میسیب

 دادم و منتظر شدم، تا مکالمش تموم شه  هیبوفه تک  به

 ؟ ی_کار دار 
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 رو زد و لپ تابشو بست  یا دکمه

 برم؟   ی_پس چرا نگفت

 گفت  یکرد و با چشمک  نگاهم

 _کار که دارم؛ دلم برات تنگ شده بود. 

 روبروش نشستم یزدم و رو کاناپه  یح یمل  لبخند

 _کارت رو انجام بده... 

 ت باش.!راح  ،ین یبش  نجایثابت ا  یستی_مجبور ن 

 شدم و با خنده گفتم بلند

 ها...!  ی_خودت خواست

شدم، به سمته  یکه کار کنه و حواسش بهم نباشه هم خسته نم یوقت ی از بودن در کنارش حت نکهیا با
 اتاق خوابش رفتم. 

 قبل مرتب بود.  یدفعه  برعکس

 کمد درآورش مکث کردم  یچرخوندم و رو چشم

 اول و باز کردم... یکشو

 تپش بود...  یب یج یو پوکه و چاقو  اسلحه

 ! یالیخ  یآدم ب عجب

 درشون رو قفل هم نکرده بود.  یحت

 باشه.   نجایگردن ا  یکه بچه ها دنبالش م  یز ینبودم چ مطمئن

 دوم و باز کردم... یکشو
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 کتاب بزرگ داخلش بود. هی

 وسط اتاق نشستم   یتاشو یصندل یرو

 لبوم عکس بود. و باز کردم، آ کتاب

 ورق زدم...  یدقت و به آروم با

 کرده... یمن! چه اخم هیتانک، گل گل هی یرو یعکس از خودش با لباس نظام  هی

 جانسون.   انیشناختم همراه برا یکه نم ی ک یخودش و آندره و رابرت و  نشیپائ عکسه

 رو قاب گرفته بود.  الیگودز سونیترش خودش و ج  نیپائ عکسه

 کنار ساحل...  نیخوشگل با شلوار ج  یکت تک اسپرت کرم قهوه ا هیبعد هم خودش بود  ی صفحه

 بود که خودش توش نبود، از سه تا پسر و دو تا دختر بلوند یترش به عکس دست جمع   نیپائ

 شهیه تر از همپراکند یبود، کاله نداشت و باد موهاشو به طرز جذاب  ینظام فرمی ونیبا  ،یبعد  عکس
 کرده بود  

 هم که طبقه معمول کنارش.  الیگودز سونیتانک گرفته بود و ج  یرو یقشنگ ژسته

 و باباش چه کردن! نایستیکر 

 که با سگ و افراد و دوستاش عکس انداخته بود، با من عکس ننداخته بود  انقدر

 رابرت و آندره بودن یبعد عکسه

 همونجا داد زدم  از

 ان؟ ی_را

 _بله؟

 بردارم؟  التیعکست و با گودز  نی_ا
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 _بردار. 

 باز درآوردمش و کنار گذاشتمش  شهین با

 زدم  غی و نگاه کردم که کپ کردم از شوک دراومدم و ج یبعد عکسه

 !انی_را

 بعد تو درگاه در ظاهر شد، با تعجب گفن  هیچند ثان 

 شده؟  ی_چ

 که همه جا هست؟!  هیدختره ک نی_ا

 عکس دستشونو دور شونه هم انداخته بودن  یگرفتم که تو یانگشتم و به سمته دختر  و

 د یخند قهیو بعد چند دق نهیکرد تا دختر رو بب  زی ر چشاشو

 ه؟یگم ک ی_چته؟ م

 !یرت یغ ی وونهی_خواهرمه د

 تعجب نگاهش کردم و بعد همون نگاه مشکوک رو به دختره دوختم... با

و   دیبود. قدش تا وسطه بازوش بود، پوسته سف ستادهی پا ا شی ش لیگور هی انگار کنار  انیکناره را در
خوش فرم؛ خوشگل    یبا لبا یو دماغ عروسک  ک یبار یمثله رابرت بود، ابروها ش یخاکستر یچشما

 بود و ته چهرش 

 نبود.   هیشب انیخورد، اما اصال به را یآندره هم م به

 ! ستیتو ن هیشب ی_خوشگله، ول 

 رو تختش نشست و گفت   روبروم

 و هفده سالشه! استیل ی_اسمش ر

 اون و رابرت و آندره از همسره دومه پدرمن.  
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 !؟ی تنها نبود یعنی نی_ا

پدرم ساکنه  یو پرستار بودم، چون خونواده  هیدا شی سال رو پ  کی اد،ینم ادم یکه  ی_مدت کوتاه
 بودن و بعدم پدرم مجددا به خاطره من ازدواج کرد.   شیاتر

 اومد.  ایبه دن  ایلیزود رابرت و آندره و بعد هم چند سال بعد ر  یلیخ

 مرد متوقف شدم. هیعکس  یرو ورق زدم و رو   آلبوم

 یبود، چشما دهیخروار خروار ابهت خواب شیجد یو ستاره دار، پشت چهره   یمرد با لباسه نظام  هی
 بودن...  زشی نگاه نافذ و ت بانیکه سا یا یخاکستر  یبا ابروها  یخمار خاکستر 

 بهش داده بودن. یخاص  تهیجذاب  نشونیب  هیخاکستر یکه تارها ی پرپشت مشک یموها

 و رابرت بود، اما در کل به رابرت شباهت داشت.  انیمثله را تش یو جد  ابهت

 به ارث برده بود. نایستیچهرش رو از کر انیرا انگار

 !هیو محکم و پر ابهت یآدمه جد  یلی_بابات انگار خ

 زد و گفت:   یپوزخند

 ...کهی نه در مقابل اون زن ی_آره، ول 

 انداختم و ورق زدم...  ن یبه جاسوس ها بود، سرمو پائ انیاز نفرت را یکه ناش  یبغض  با

 ... ایلیخانم در کناره ر  هی عکس

برجسته، فکر کنم زن  یبا گونه ها و لب ها یز، دماغ استخونسب  یبادام یو چشم ها دیسف  پوست
 رفته.  نیدوم پدرش بود، پس آندره به ا

 معلوم بود، باشی و محبتش از لبخند ز  تیمظلوم

 ! انیتر و جذاب تر بود، درست مثل را بای ز نایستیاستاد کر البته
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و  الیگودز سونیو ج  انیهم شامله را یبعد یبود از همشون و عکسا  یعکسه خونوادگ هیترش   نیپائ
 بودن.  یخونوادگ یشناختم و عکسا  یکه من نم  یا ینظام یآندره و رابرت و مردا

تونستم بفهمم که به خونواده و دوست    یآلبوم عکسش رو با خودش آورده بود پادگان، م نکهیا از
 ده.  یم تی هاش اهم

 تم و نشستم کنارش... عکس و سره جاش گذاش قاب

 حلقه کردم. فمیظر یانگشت ها نی رو دراز کردم و دستش و ب دستم

 اد؟ یبدت م  یلی_از مادرت خ 

 د یپرس یحوصلگ یب  با

 ؟ی بدون  یخوا ی_چرا م

 . ستین یدرباره احساساتت بدونم، البته اجبار  شتری_دوس دارم ب

 ناراحتت کنم! ،یکن یکه ازشون فرار م یاحساسات  یادآور ی خوام با  ینم

  رهیدستش رو ز هیو  دیتخت دراز کش یآورد، به پشت رو رونیانگشت هام ب  ونی رو از م دستش
 دستش و دراز کرد سمتم... یکی سرش گذاشت و اون 

 گذاشتم و منتظر حرف زدنش شدم  شیعضالن یبازوها  یو سرمو رو دمیدراز کش کنارش

 . ست یبرام مهم ن گهی_د

 خودش، نه اسمش، نه شغلش...  نه

 سرم بود، مشت کرد و ادامه داد ریکه ز دستشو

 کنم...! یم  داشیپ  ی_ول

خوام واقعا وجود نداشته باشه و   یخوام نباشه، م یداره، م  تی وجودش برام اهم نکهیبخاطر ا نه
 پاک کنم... میرو از زندگ شیسا
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 قبولش کرد.  پدرم

 داد! یزندگ یبرا یخونواده، بدون گذشته، بهش فرصت  بدون

خوب توام با عشق رو ازش خواست، اما   یزندگ  هیمحبت کرد، قلبش رو داد و در عوض فقط  بهش
 و کرد و گورش و گم کرد.   شیدبچه انداخت رو دوشش، دز هیکرد؟   کاریچ کهی اون زن

 باشه، دل شکسته بود. ی عصبان  نکهیاز ا شتریب

 بدم اومد، چقدر سنگ دل بود. نایستیاستاد کر از

 بهش کرده بود.  یهمه بد نیکه ا شیبه من گفت به پسرش ضربه بزنم به پسره واقع اون

 !زه؟ی تونست از فرزندش بگذره و نفرت خونوادش رو برانگ چطور

 بهم پوزخند زد. درونم یندا

 مثله خودم نفرت دارم؟!   یکیکه از  میمن خودم ک مگه

 قلبش... هیکشورش، عل هیدزدم، نه فقط عل  من

 کنم؟ یم کاریمن دارم با عشقم چ 

 از فردا برم دنباله قبر...!  دیاشهد که سهله، با  ان،یرا  قیتعصبات عم نیا با

 : دمیشک پرس با

 ش؟ یببخش یتون  یم  اد،یز یلی، اون هم خشده باشه   مونیوقت مادرت پش  هیوقت... اگه  هی_اگه 

 و ناراحته...  یداد که چقدر عصبان یسرم رو بلند کردم نگاه به چهره گرفتش نشون م یکم

 گفتم:  عیسر

 ؟ ی تون ی_پدرت نه، خودت... م

 تحکم گفت:  با
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 ... رهید گهی_نه، د

 ارم ی درم خی کشور رو از ب نیا یجاسوسا یخودش و همه  ی شهیر

 گفتم:  نهی طمأن با

 بخواد کمکت کنه... ؟یباشه، اگه واقعا از ته دل دوست داشته باشه چ  مونیپش  یلی_اگه خ

 اگه.. ی_امکان نداره حت

 گفتم:  عیسر

 _مثال داشته باشه 

 که شکسته ببخشم.  یو قلب  انتکاریخ  هیتونم  ینم ی بتونم فقط جونش رو ببخشم، ول  دی_نه، شا

 قلبم مشت کردم. یو دستم و رو  دمیکش یق یعم  نفس

 .مینشوند اهیبه خاک س استاد

 کنه! یم یتو رو هم سره من خال یدونم عقده   یکه م من

 شکم برگشتم سمتش رو

 ؟ یکن  یم کارشیجاسوس باشه، چ کتیاز افراد نزد یکی_اگه االن 

 گفت  یعصب

 سواال؟ نیاز ا هی_هدفت چ

 گفتم:  مظلومانه

 !ی_کنجکاو

 کرد.  سی امروز تو دهن منو سرو یها یکنجکاو نی_ا

 توجه به حرفش گفتم:  بدون
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 ...یبهش اعتماد دار  یل یکه خ یکی_

 دم یبهم نگاه کرد که ترس  یتیچنان جد با

 ؟ یدون یتو نم یعنی_

 باال انداختم و گفتم ییابرو

 پرسم... ی دونم که م ی_نم

 به چشم هام گفت  رهی و خ  دیسمتم چرخ به

  یتون یبهت ضربه بزنه، م یکه عاشقش ییکست، قلبت و بشکنه و از همون جا نیتر کی_اگه نزد
 ش؟ یبخش

 گفتم  یدرد پلک زدم و به آروم با

 بخشمت.  یم ، ی_اگه اون فرد تو باش

پوستم  یداغش رو رو یکه هرم نفس ها یشد، *"، طور   کیلبش نشست و بهم نزد یرو  یپوزخند
 م کرد یحس م

 که باشه، چه خونوادم چه دوستم چه عشقم...  ی_هر کس

 به چشم هام گفت   رهیخ

 بخشمش...!    ی_نم

کوتاه نفسم   ی هیچند ثان  یاون لحظه احساس کردم قلبم شکست، دست هام شل شدن و برا یتو
 گرفت... 

 از بازوش باال رفتم و بغلش کردم.   

 دستاشو دورم حلقه کرد و به خودش فشارم داد...  

 هام فرستادم  هیو عطر تنش رو به درون ر  دمیکش یق یعم  نفس
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 تا کمکت کنم. هی_بهم بگو مشکلت چ 

 ... نهیب یاز هم باز شدن، خوشحال بودم که حالم رو نم  یهام به پوزخند لب

قلبم رو   ،یکه زد یکنم، اما با حرف خواستم مشکلم و بگم و بهت اعتراف  یداشتم داد بزنم که م دوست
 ...! یشکست

لب   ریاومدم و ز رونیداد، از بغلش ب  یرو نشون م قهی به ساعت کردم که ده و چهل و سه دق ینگاه
 گفتم: 

 شه یشروع م گهیربع د هی فتمی برم، ش دی_با

 و صاف کردم و گفتم:   روپوشم

 د یو بوس میشونیشد و پ   کینزد بهم

 کنم.  یم یبهم بگو، بخاطرت هر کار  یالزم داشت  یز ی_ اگه چ

 نگفتم...  یز یچ

 خم شدم و*"   عوضش

 اخم گفت:  با

 ید ی_آخرش کار دستمون م 

 *"  دیو خواستم ازش دور شم که بازوم و کش دمیخند  طنتی ش با

 *** 

 هلک و هلک خودم و به آسانسور رسوندم و دکمه شو زدم... یخستگ با

 اد ستیگرفت که ا یخوابم م  داشت

 صورته آگاتا  یپا درو باز کردم و روپوشمو شوت کردم که خورد تو با

 د یچ یگوشم پ یتو شی عصب یصدا
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 تو صورت من؟  ش ی کوب یچرا م ی_روان 

 ندادم...  جوابشو

 جهت قبله بودم که رو بهش دراز بکشم و سال ها بخوابم. دنبال

اسما که نبود،   یبه جا زلینم گرو خا   دمیورو اون ور دوئ نیبه ا مارستانیساعت رو بکوب تو ب چهار
 . دیازم کار کش یکل

تخت، چشم هام و بستم و فکرم و از دردها و استرس ها رها   یرو دم یعوض کردن لباس  پر بدون
 کردم. 

 *** 

 داد. یبه ساعت انداختم که ساعت پنج رو نشون م  یتخت جابه جا شدم و نگاه یرو

 ! دمیماشاهلل چقدر کپ 

 رفت یداشت با لب تاپش ور م سایآتر

 زد.  یکرد و گاها غر م  یدرازش رو شونه م یجن زده هم موها   یجن

  انیتختم افتاد... عکس من و را  یاز داخلش رو یو درآوردم، عکس  میکمدم و باز کردم و گوش یکشو
 کشو و درش رو هم قفل کردم.  نیآخر یبود، انداختمش تو

 بهم زدن! یو باباش چ  نایستیاستاد کر 

   یا ازهیو خم ستادمیباباش صاف ا ی افهیق یادآور ی با

 کنارم تکون خورد.  یکه احساس کردم پرده  دمیکش

 باال انداخت و گفت:   ییبا تمسخر ابرو  آگاتا

 راه انداخت.  ویهسته ا روگاههی ن هیشه  یم یانرژ  نیبا ا  ؛ی_عجب موج

 و برداشتم  م ینکردم و گوش یتوجه 
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  جیو چهار تا هم مس یکال از مارمار  سی تا م پنج

 دونه بازشون کردم:  دونه

 بالخره؟ «  یمرد ح،یمس یسیبه مرحمت ع  »

 بعد:  نیم دو

 ندا بده به ختمت برسم «  هی »

 بعد:  نیم سه

 راحت شدم «  اشکرتیراجعون خدا هیانا هلل و انا ال »

 گرفت...  خندم

 ! مهینصف و ن هیروان 

 دش: بع قهیپنج دق گهید جیمس هی و

در ضمن   کا،ی ورون شی پ میاتاقم تا با هم بر ایساعت شش ب  ،یشد داریخبر مرگت اگه از خواب ب »
 کنم تو دهنه گشادت، خدافظ «  یتو م یگوش  رمتیبگ

  سیبود که سرو نیا شی حموم.خوب یرو برداشتم و رفتم تو شمیتنوع لباس هام و لوازم آرا یبرا
 کردن.  یدخترا به ندرت ازش استفاده م ی هیاتاقمون بود، به جز من و آگاتا بق یمجهز تو یبهداشت

 گوشه گذاشتم و آب گرم رو باز کردم تا وان پر شه...  هیرو  لمیوسا

بدنم افتاد، مدت ها بود که  یرو  یکردم، چشمم به تتو ها تیپوست شفافم هدا یرو به رو آب
 نشده بودم. رهی بهشون خ

دختر   هیعالقه داشته باشه، اما من  ییزهای چ نیدختر به چن هیبود که  بی ج ع یل یخ  انیرا یبرا
 نبودم.  یمعمول

 نگاه کردم...  نهیآ یچشم هام از تو ریتصو به
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و دروغ بشنوه،اما  میسرمه ا  ینه که زل بزنه به لنز ها نه،یرو بب  میواقع یداشتم چشم ها دوست
 شد از دست بدمش!  یباعث م  قتیافسوس که حق

 .ستادمیا یقد ی نهیآ یخشک کردم و جلو موهامو

  یموهام رد کردم، دم اسب نیرو از ب یا یکم عرضه کالباس یزدم و پارچه  ییقای طرفش و بافت آفر هی
 بستم و نصفشو بافته شل زدم. 

 . یزدم با رژ گونه و رژه لب کالباس  ملیر فقط

مچم تا   یو تا باال دمیپوش  مویمشک  یتنم بود، شلوار لوله ا تی ف دمیپوس موی اسپرته کالباس راهنهیپ
 انیکه را  یو دستم کردم و از عطره خنک   میمشک هیساعت مچ دم،یو پوش میکالباس یها یکردم کتون 

 گردن و دست هام زدم   ریبهم داده بود رو به ز

 نگاه کردم.  نهیخودم تو آ به

 خاک!  رهی که ناکام برم ز هیهمه خوشگل  نیا فهیح

 ... فیح

 شعور!  ی ب  اقت،یل  یب ی پسره

 چهار تا کاغذ پاره ارزش کشتن عشقت رو داره؟! آخه

 که اون طرفه راهرو بود. ا یدم دره اتاقه مار رفتم

 رفتم تو اتاق. نیهم یبرا ومد،ین  یزدم جواب در

 اتاق در سکوت کامل بود.   ،ی خال  یتخت ها یچشم چرخوندم رو 

 درآوردم و رفتم تو وکفشام

 ؟ ییخر؟ کجا هی_مارمار

 از اونور اتاق اومد صداش
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 !  یکن یم  یآخرش هم منو روان شعور، ی_مار بزنه بهت ب

 تختش نشستم و با ناز و عشوه گفتم:  رو

 م؟ ی_چرا مارمار

 گفت:  تیبا عصبان  د،ی کش یم  شیآب هیچشما یرو رو یا دهیکه خطه چشم کش یحال  در

 بکنمش تو حلقت؟  امی هان؟ ب ؟یواموندتو چرا جواب نداد ی_گوش

 گفتم:  مظلوم

 بودم   دهی_خواب

 گفت:  دیو با تهد کالفه

 فتنه گر!  یعجوزه   ا،یزن یلحن حرف م  نی_بار آخرت باشه با ا

 شدما...  یمظلوم م  یلی خواستم خ ینازک کردم،اگه م یچشم پشت

 گفتم:  و دمیکش یسوته بلند طنتیزد، با ش   یلبه پررنگ رژه

 _ د نکن الکردار!  

 ؟یکرد ی تنفس مصنوع هوسه

نشون نداد، اما با انداختن  یا ی کی زیهم که شده واکنش ف  ژشیو پرست شی خراب نشدن آرا یبرا
 تختش برام سنگ تموم گذاشت... یرو لیوسا

 کاناپه ولو شدم... یرو

 !یکن  یما رو دعوت نم   ینجور یجونم؟ تو که هم کایورون  یبار  ی_کار 

 د یزد و دستاشو به هم مال یپرذوق  لبخنده

 کمک!  ی_آوردمتون برا



 ق تکار عاشخیان

583 
 

 هم رو کرد سمته اسما و گفت:  بعد

 درست کنم  ینی ریکن غذا و دسر و ش کمکم

 و به سرفه افتاد. دیاسما پر یشربت تو گلو 

 گفت  یکرد سمته من و دستور  رو

 .میر یمشب قراره جشن بگ کن و خونه رو مرتب کن، ا  نیتو هم تزئ  ی_تان

 سرم گذاشتم یرو دستمو

 نکن  ایجور شوخ  نیبا من از ا فهی _من قلبم ضع

 گفت:  یو دستور  دیخند

 د ی_زود باش

 با اخم گفت:  اسما

 _به مناسبته؟ 

 گفت  یطونیو با لحن ش  د یخند یشتر یذوق ب با

 _محفوظه!

 _تولده؟

 ... گهیگم د یامشب م قا،ینه دق  یول  ،ییجورا هی_

 خوام خونوادش رو دعوت کنم. یروز هم م کی 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 خورن!   یپشمات فر م ،ینی ب ی_باباش رو م 

 توجه به هشدارم گفت:  بدون
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 !میچه کدبانو  ننی_بزار بب 

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ارزه؟!  یما رو م   کلیکله ه الشونیاز اونا که لوستره و ن؟ی_حاال خونوادش چه طور

 گفت:  تکون داد و یسر 

 . ستیرفتارشون بد ن ی_آره ول 

 !یمی صم  یلیو خواهرش خ   کهی ش یل یمامانش خ م،یگرفت  یر یتصو تماس

 انگار که فکرم و خوند، انگشتش و آورد باال اسما

 زد و گفت:  یلبخند

 درصد.  هی_فکر کر کن 

 آندره... فی ! ح شعوری_تو دهنت ب

 کرد  یونیکنه که سارا پادرم  سمیسرو ادیب اومد

 سارا عوض کردم، تا خراب نشن و با فحش و ناسزا شروع به کار کردم   یهام رو با لباس ها لباس 

گذاشتم بشور و   ومدهیسارا ن  نجاهمید،ایاندازه خر ازم کار کش یگور به گور  زلیکه اون گر مارستانیب تو
 بساب 

 ؟ یرو دعوت کرد یک  یکش ی_حاال انقدر از ما کار م 

 باال انداخت و گفت  یا شونه

 زنگ زدم. انیبه آندره و را_

 کشمشم دم داره! ه؟یآندره چ دی دستاشو به کمرش زد_چش سف یاخم کرد و با حالت مضحک اسما

 کرد و گفت:  یتک خنده ا سارا
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ابهت داره، ازش   انیرا یتره، ول ی و خوش اخالقه مهربونم هست، خودمون  یمیصم   یلی_ آندره خ 
 !هیجد  یلیکشم انگار خ یخجالت م 

 کردم و گفتم  زیر چشمامو

 کنه! یاخم م وارمی_پس اون شوهره برج کجه تو خوبه که را به را سگرمه هاش تو همن؟ به ترکه د

 زد و گفت:  یناز  لبخند

 _ظاهرشه!

 مهربون و خوش اخالقه  یلیخ

 به سمته اتاق رفتم  یو کج کردم و با لبخنده شوم  دهنم

 خواهر  یخور  یبه درد م  ادی_چون شب ها ز

 زد و سارا هم چند تا فحش مدروز داد.   یلبخند شوم ااسم

 *** 

 .ختمیخودم ساالد ر یباز برا شی ن با

 آشپزخونه راحت شده یبد مزه  یحق داره مهربون باشه، ته تهش از دسته غذاها  رابرت

 به سارا زد و گفت:   یلبخنده پر مهر  رابرت

 ه؟ یجشن به مناسبته چ نیا زمی _عز

 بهش زد و جواب داد  یحی متقابال لبخند مل سارا

 صبر داشته باش   زم، یگم عز ی_بهت م

 د یکن لی نوش جونتون، م دیو آندره_خوش اومد انیهم رو کرد سمته را بعد

 اسما و آروم گفتم:  یآرنج زدم به پهلو با
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 مظلوم نما! یعجوزه  نیافتخارش شد واسه ا م،یهمه سگ دو زد نی_ما ا

 و آروم گفت:  دیخند

 زنه...! یم می کوندیژ ی_ چه لبخندا

 .دیبه سارا رفتم که خند یغره ا چشم

  نکهیجز خبر ا یز یاما خدا کنه چ ه،ی شش نفره چ  یمهمون  هیهمه تدارکات بخاطر  نیا لی دونم دل ینم
 قراره شرشون رو کم کنن نباشه... 

 دونه؟! یچطوره که رابرت هم نم پس

 که با متانت غذاشون و خوردن.  نهیترش ا البته درست م،یمتانت غذامون و خورد با

 ها؟! یالپر باز  نیمنو چه به ا 

 مهمون کارتون خواب تهران بودم. یچند شب هیمن  

 به اسما زد، چال گونه رو...  یلبخنده قشنگ آندره

 . دیزود از هم جدا ش  یلیبزن پسرم، چون قراره خ   لبخند

 زدن  یو رابرت هم انگار که با چشم هاشون با هم حرف م  سارا

 انداختم انیبه را ینگاه

 م یریو بگ میعاشق لبخنده بزن  یما هم مثل کفترا ای_ب

 خم شد سمتم و دمه گوشم گفت:   آروم

 گم! یمن نه نم یاونا بخوا  یاز کارا ی_ اون که راحته؛ تو هر چ

 .  ارمی در ب یباز  وونهید هیبق  یشد جلو  ینگاش کردم، اما نم زی آم دیتهد

 رو کرد سمته سارا عیسر
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 زن داداش، ممنون   یدی_زحمت کش

 شدم   یکی  نیو زم  میمنم با صندل  شی جت در رفت و بعدم بعله با جاخال نیهم ع بعد

 زدم  غی همونجا ج از

 _خونت حالل شد! 

 دنبالش  دمیرو از تو برنج برداشتم و دوئ مالقه

 ش یشونیو سارا با تاسف زد رو پ   دنیو آندره خند اسما

 احتماال هنگ کرده بود. ی دقت نکردم، ول رابرتم

 بود  بی کرده بودم عج وونهیرو هم د انیرا نکه ینبود، اما ا یتازه ا ز ی من چ یها یوونگید

 ستادیا ز یاون وره م یطونیلبخنده ش  با

 شو تا آروم بزنم می_تسل

 و گفت:  دیخند

 !هی_پس منتف

 ؟ ی_چ

 رابرت و...   یکارها ی هی_قض

نداده بود، االن در محضر حضرته    یو تموم نکرده بود مالقه رو پرتاب کردم سمتش اگه جاخال  حرفش
 بود.  لیعزرائ

  سادیو دور زدم سمتش، در نرفت و سره جاش وا زیم

 گرفت و سفت تو بغلش گرفت.  دستمو

 لب گفت:  ری موهام فرو کردو ز ن ینشست و بغلم کرد، سرشو ب زی م رو
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 زدنات تنگ شده بود   غی_دلم برا ج 

 ؟ یکه حرصم نداد یار یصبح و درم  هیتالف ی_االن دار 

 ها...  یوونگید نیرو چه به ا ینظام هی ی ختیمنو به هم ر یمعادالت زندگ ی_تو همه 

ها و ناخن   نیوت تعداد سرباز ها و پ دیمن به پستت خوردم و گرنه تا آخره عمرت با ی_ شانس آورد
 !یشمرد  یها و اسلحه ها رو م 

 ... دیخند  یآروم به

 صداش زدم:  یبغلش بودم، به آروم  یکه تو همچنان

 ان؟ ی_را

 _بله؟

 _دوست دارم. 

 شتر یب یل یکه من خ  یدون ی_م

 اومدم و زدم به بازوش  رونیبغلش ب از

 ! ن؟ی_هم

 گفت  یچند قدم ازم دور شد برگشت و متفکر و جد یو وقت نی اومد پائ زیم از

 ...! یدون ی_م

 حرفش موندم.  یکردم و منتظره ادامه  ز یچشامو ر یکنجکاو با

 کنن...  یشد_احساسات من معموال شبا گل م  طونی ش نگاهش

 *** 

  یمزش رو حس نم  تی از دسرم خوردم، اما از حرص و عصبان ضیکاناپه کنار اسما نشستم و با غ یرو
 کردم.  
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 رومو برگردوندم    تی باز شد، با عصبان ششیرفتم که ن انیبه را یغره ا چشم

 دهنش گذاشت و گفت:  یرو تو  کمیاز ک یا کهی ت اسما

 ره یحقه ما رو ازت بگ  انی_مگه را

خوردن و حرف   یم  کیبه سارا و رابرت انداختم که عاشقانه ک یرفتم  و نگاه یا گهید یغره  چشم
 زدن یم

 لب گفتم:  رهیز

 ...!یگ یتو نم  ی سارا، که خبره کوفت ادی _خبرت ب

 به سارا زدم و آروم دم گوشش گفتم:   یچشمک

 دونم  ی_من که م

 گفت:  دیتعجب و ترد با

 و؟ ی_چ

 گفتم:  طونیش

 خودته! ی هیسا یدیمن د یکه تو چشما ی_اون خر 

 و گفت:  دیلباشو ورچ  ناراحت

 ؟ یدیبود، از کجا فهم  زی_سوپرا

 دره گوشش گفتم طونیش

 دونن یهم م  واریدرود یجمع و حت نیا یبگم همه  دی_با

 گفت  یشتر یب  یناراحت با

 ...یدهن لق  یلی _از کجا؟ خ
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 !نن یب یکه همه م لمشمیف میهم داشت یبه غبغبم انداختم_عمل یباد

 اخم کرد  یجی گ با

 ؟ یگ یم ی_چ

 ابروهامو باال انداختم طونیش

 خواب برم  یمن خستم م نی کارتونو بکن نجای_هم

 دن یزد که همه سه متر پر یبلند غهیج

 ...گهیجا جولون بده د هی دیکاناپه لم دادم، کرمه درونه منم گناه داره، با یرو  تیرضا با

 زد   غیحرص ج  با

 !فتهی_آخر بچم از دسته تو م 

 به جمع انداختم.  یهی نگاه عاقل اندر سف  تیرضا با

 مغزم ارور داد " بچه "  کدفعهی

 ؟ یک ی بچه

** 

 زدم...  نی به دورب یفکر دراومدم و لبخند  از

 بغلم کرد و سارا هم ازونور.  اسما

 درونم آشوب بود!  یزدم، ول   یحی مل لبخنده

 شد؟!  یشک بودم، مگه مشکالت کم بودن، که روز به روز بهشون اضافه م ی انگار که هنوز هم تو 

 و از آندره گرفتم.  نیشدم و دورب بلند

 ... رمشیکردم ثابت بگ  یسع ن،ی دورب یلرزونم رو یباشم، با فشار دادن دست ها یکردم عاد یسع
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برام از تموم   انیکه اونم لبخند بزنه، لبخند رانگاه کردم و با لبخند زدن و اشاره بهش گفتم  انیرا به
 ارزشمند تر بود ایدن

 و رابرت از همه خوشحال تر بودن!   سارا

 لبم نشست...  یرو  یپوزخند

 کنه؟! مش یچقدره که بتونه با به بچه هم تقس  یسهم سارا از خوشبخت مگه

  یرزشمند ازش گرفته بود، ما ی هیهد هیانگار که  دش،یدستشو دوره گردنه سارا انداخت و بوس رابرت
 کنه! شتریبچه ب هیپنهان شه و درد سارا رو با وجود  قتیلبخند پشت حق  نیا دمیترس

 رو فشار دادم.  دکمه

اسما هم همون  یچشم ها یاسما و آندره انداختم دستاشونو تو هم حلقه کردند، تو یو رو نی دورب
 بود. هیبق یچشم ها یکه تو دمید یرو م   یبرق

 !دنیترس  یخطرناک، نم   یباز  نیا  انیاز پا چکدومیجمع، سهم من بود، چون ه  نیکه استرس ا انگار

 از دروغ بنا کرده بود.  یا رانهی و یرو رو شی که زندگ ییسارا یحت

 زدم.  انیبه را ینشستم و لبخند  یسنگه بزرگ یو رودادم  انیو به را نی دورب

 تو بغلش   دمیرم نشست و کشمختلف ازم گرفت، کنا یتا عکسم با حالتا  چن

 قلبمو بشکنه  یخای_لبخندت انقدر گرمه که تونسته 

 زد و عکس گرفت   یطون ی لبخند ش اسما

 آندره شن و رفتن. یرابرت، اسما و آندره سوار مازرات  شهیو رفت پ  دیگونم و بوس یبه آروم انیرا

 : د یچمن نشست و پرس یکنارم رو سارا

 _کجا رفتن؟ 

 زدم و گفتم:  یز یآم  طنتیاوج استرس لبخند ش در
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 دونم. یرو م یکار یچ یبرا  یدونم کجا، ول ی_ نم

 لب گفتم: ری شدم و در همون حالت ز رهیخ دید  یکه من و نم  انیرا به

 _چن وقتته؟

 وزن اضافه کرده بود.  یتازه متوجه شدم که کم د،یلبخند به شکمش دست کش با

 سه ماه...  کهی_نزد

 ! یدیفهم ریکه انقدر د یخنگ بود یل ی_خ

 ترسم خواهر...  یکردم؛ من م ی_ فکرشو نم 

 گفتم:  یز ی آم هینگاهش کنم، با لحن کنا نکهیا بدون

 _واقعا؟ 

 شد و گفت:  رهی رابرت خ به

 ؟یکنم چ ی_اگه نتونم براش مادر 

  ریصداش تاث  یبود و تو دنیکه در حال ترک یبرجستش نشست و با بغض  یگونه ها یرو  یقطره اشک 
 گذاشته بود، گفت: 

 حق رو داره؟ نیجاسوس ا هیمگه  ؟ی_اگه نتونم بچم رو بزرگ کنم چ

 _نگران نباش! 

 بزار.  ت یمراقب از خودت و زندگ یکنم، تو تمرکزت رو رو یاز خودت و بچت محافظت م من

 داشت گفت:  یچشم از رابرت بر نم  کهیحال  در

 ...فتهی ب  یپادگان پر از جاسوسه، هر لحظه ممکنه اتفاق نی_آخه چطور نگران نباشم، ا

 دست سردش گذاشتم و فشار دادم یو رو دستم
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 باشم!  زای چ نی_بزار من نگران ا

 زدم و گفتم:  یلبخند نمون،یعوض کردن جو بد ب یبرا

 دختر باشه... دوارمی_ام

 و گفت_اما من دوس دارم پسر باشه  دی شکمش دست کش  به

 شرط  هی_به 

 و گفت:  دیخند

 ؟ ی_چه شرط

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 بزرگش بره  ی_ به عمو

 اده یخوبه از سرت ز یل یخ  انینگاه کرد_ را انیو به را دیخند

 چپ نگاهش کردم که ادامه داد  چپ

 من دوست دارم به رابرت بره  ی_ول

 گفتم:  یلحن متاسف  با

 ی و تحمل کن رغضبیدو تا م  دی_از خداتم باشه عجوزه، اون وقت با

 اعتراض به بازوم زد و گفت:  با

 مهربونه! میل ی_خ

 اشاره کرد.  نیزد و به دورب  یسوت آندره

 دستمم رو شکمش..  هیدستمو انداختم پشته کمره سارا و  هی

 ابرت چشم و ابرو اومدم ر یبرا یلودگ  با
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 !نهی_ا

 بهم کرد  یا یو اخم ساختگ  دیبار خند  نیاول یبرا

 رو که گرفت سارا رو ول کردم   عکس

 _از من دور شو عجوزه! 

 رفتم... انیشدم و به سمت را  بلند

 و چهارم  ستیب  قسمت

 ماه بعد ( کی) 

 با مشت زد به بازوم.  یکی  هویرو چرخوندم،  میو صندل  دمیو مال گردنم

 : دمیو پرس  دمیمال بازومو

 ؟ ی_چته رم کرد

 به منه! شیگاوم یاز احساس آندره   شتر یبه تو، ب انیکنم احساس را ی_حس م 

 به غبغب انداختم  یباد

 ؟ یفک کرد ی_پس چ

 .می_مرض، جد

 گفتم:  یبا لحن مطمئن  

 فهمم ی دوست داره، من از نگاهاش م یل ی_نترس خ

 بهم انداخت و گفت:  یا هانهی سفعاقل اندر  نگاهه

 ؟ یتا حاال نگاه شناس شد ی_از ک

 باز کردم و گفتم:  شموین
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 بودم  فی_من از اولشم همه فن حر

 د؟ی_حاال کجا رفته بود

 زدم گفتم:  یلبخند

 مارنرونت... _پل فه

 اسمش، صورتش و کج کرد و گفت:  دنیشن از

 ؟ یچ ی_فه مان... چ

 ...!الیخ  ی_ب

 گفت:  طنتی ش با

 _پاتوق عشقتونه؟

 لب گفتم:  ری کنارم رو پرت کردم سمتش و ز ی پرونده

 _خفه شو! 

 به سرتاپاش انداختم. یوارد شد، نگاه کوتاه   یباز شد و جن در

 و خسته بود. دهیبه نظر رنگ پر 

 قهوه بود، به سمتش گرفتم... یکنار دستم رو که حاو وانیل

 . دیکش یق یجرعه ازش خورد و نفس عمتخت رست نشست و قهوه رو گرفت، چند  یرو

 تعجب گفتم:  با

 شده؟  یز ی_چ

 _نه... فقط خستم!

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو
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 .یاما انگار تو مضطرب هم هست م،ی_هممون خسته ا

 داد و گفت:  هی تک یو به صندل سرش

  مارستانیچه برسه به ب ست،یمناسب ن مارستانیب یکار کردن تو یبرا میدونستم که روح  یم شهی_هم
 ارتش! 

 : دمیبه اسما انداختم و پرس  یمشکوک نگاه

 ؟یبود  مارستانیب  ی_کجا

 آورد و گفت:  ن یتن صداشو پا یکم

 _بازداشتگاه...! 

 : د یبا تعجب پرس اسما

 ؟یکرد  یکار م ی_بازداشتگاه چ 

 چن نفر رو پانسمان کردم.  ی_زخما

 تعجب گفتم:  با

 شکنجه شده؟ ی_مگه کس

 نه کردم...! دم،ینه شن دم،ید یز ی رو به عالمت سکوت باال آورد_من نه چ یتموم داد و دست ها یسر 

 شدم و گفتم:  کینزد  بهش

 شکنجه ممنوعه...!  دمیاما من شن  م،یگ ینم  یبه کس  یز ی_ما چ

 ... یاسیس یجاسوس ها و مجرم ها ینه برا ی_آره، ول 

 و به سرفه افتاد. دیاسما پر یگلو یحرفش قهوه تو  نیبا ا همزمان

 بهت لب زدم:  با
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 _جاسوس؟ 

 و گفت:   یعصب

 ! دیتر حرف بزن واشی_

 شن.  یاعدام م یاحتماال به زود آره،

 اضطراب نگاهم رو به اسما دوختم، انگار اون هم خطر رو حس کرده بود. با

 ؟ یدون  ی_اسمشون رو نم 

 بدونم؟  دی_من از کجا با

 ودمشون . ب دهیپادگان د یقبال تو یول 

 : دم یرو باز و بسته کردم و پرس چشمام

 شن؟   یاعدام م ی_ک

  نجایبازم ا یعنیرو لو بدن...  هیتا بق  رنیخوان ازشون اعتراف بگ یدونم، فکر کنم اول م ی_نم
 جاسوس هست؟ 

 به جونم افتاده بود، از جام بلند شدم و رو به اسما گفتم:   یناگهان  یل یکه خ یدلشوره ا با

  یخودم رو م  گهیسراغم رو گرفت، خودت کارام و انجام بده و بگو تا چند ساعت د زلی _اگه خانم گر
 رسونم

 *** 

 سربازا رفتم، صدام و صاف کردم و رو کردم سمته سرباز  شگاهیسمته آسا به

 _با لوک تارنر کار دارم. 

 باشه.. فتادهی ن ری هم فشار دادم، خدا کنه آراد گ یاسترس انگشت هام و تو با

 : دینگاش کردم که پرس منتظر
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 کارش داره؟ ی_بگم ک

 !عیداناوان، لطفا سر  ای _تان

 رو برداشت. مشیس  یتکون داد و ب  یسر 

 کردم استرسم رو پنهان کنم و به خودم مسلط شم یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 گفت:  عیشد، سر انیقامت آراد جلوم نما قهیاز پنج دق بعد

 ... ای_دنبالم ب 

 میستادیا واریدرختا و کنار د یبه ال ال

 گفت:  یا یلحن عصب  با

 نکن و باهامون ارتباط برقرار نکن...  سکی _بهت گفتم ر

 : دم یپرس یتوجه به حرفش، با نگران  بدون

 خودمونن؟ یافتادن و قراره اعدام بشن، از بچه ها ری که گ ی_دو تا جاسوس

 کرد، گفت:  یم  یررسکه با نگاهش اطراف رو ب یرو پررنگ تر کرد و در حال  اخمش

 _آره 

 دم یلب نال   ریدادم و ز هیتک  واریو دست هام شل شدن، به د ختی فرو ر نمیس یتو قلبم

 آخه چرا؟  ؟ی_ک

 رو به نگاه لرزونم دوخت و گفت:  ش یلبش نقش بست، نگاه طوفان  یرو یا یعصب   پوزخند

 ! ؟یدون یتو نم یعنی_

 گفتم: کالفه

 دارم؟ بی_مگه من علم غ
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 داد زد یگذاشت و عصب  واری د یو دستاش رو دو طرفم رو  واریچسبوندم به د عیحرکت سر هی تو

 شن!  یو حامد دارن اعدام م اری_بخاطر حماقت تو، کام

 تعجب فقط بهش نگاه کردم...  با

 تر با داد ادامه داد:  ی فکر کردن رو بهم نداد و عصب یحرف هاش و نداشت، اجازه   لیقدرت تحل مغزم

افتاد اعتراف کرد که اطالعات رو از افراد خودمون گرفتن، اوناهم شک  ریه بخاطر تو گک ی_خالفکار 
 ...دن یرو فهم زینظر گرفتنشون همه چ ری ها و ز ام یپ  یر یکردن و با ردگ 

 نزدم   یچشمام و باز و بسته کردم، اما حرف یکالفگ با

رو توش گذاشت، مشتم  یک یزد، دست لرزونم رو گرفت و بسته و کوچ یا گهیحالم پوزخند د  دنید از
 رو بست و گفت: 

 .ید  یبه خوردشون م نویبازداشتگاه و ا  یر  ی_امروز به عنوان پرستار م

 خودم اومدم، مشتم و جلوش گرفتم و ناباور گفتم:  به

 ه؟ یچ نی_آراد ا

 _آرام بخش! 

 گفتم:  یناباور  با

 من اونا رو بکشم؟ یخوا  ی_آراد تو م

 گرفت و گفت:  ونمیگر یاز چشم ها نگاه

شن، ممکنه   یاونا امروز و فردا اعدام م ه،یچ  تیمامور نیو ا یدونستن که عاقبت جاسوس ی_م
  یک یالکتر یمرگ راحت و بدون درد، از اعدام با صندل  نیاعتراف کنن و هممون و به کشتن بدن ا

 بهتره... 

 دم یکش  نشوی ه که آسترو برگردوند و خواست بر  روش
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 ؟ یاز من بخوا نویا یتون  ی_چطور م 

 ؟یاونا رو جا بذار  یخوا  یم ن،یو باهم تموم کرد تی مثل برادرتن، هزار تا مامور اونا

 کرد، تن صداش رو کنترل کنه، گفت:  یم یکه سع  یبرگشت سمتم و در حال  تی عصبان با

شن،   یاعدام م گهیهم دوروز د رنی اگه نم رن،ی کنن تا بم  یزارم؛ انقدر شکنجشون م  ی_من جاشون نم
 مردن!  گهی... اون و حامد دطیشرا  نیاونم با بدتر

 و صدا داد. دیچی سرم پ یمثل ناقوس مرگ تو صداش

همه غصه و درد و   نیا یشدم، پاهام توان نگه داشتن بدنم رو نداشتن، قلبم هم توان نگه دار  سر
   نیت؛ سر خوردم و افتادم زمنداش

 نشه! جهی نت یاونا ب  یزنده بمونم و فداکار  هیتا بق  میبکن  نکارویا د ی_دستور از باالست با

 رفته گفت:  لیتحل  یبا صدائ  دم،یبار مردمکش رو لرزون د نی اول یکرد... برا نگاهم

 _البته تو نگران نباش!

 !یرو بهش بد نیزنه، خودش خواست که تو ا ینم بی هرگز بهت آس اریکام

 ...ختنی ر یگونه هام م ی رو میمصنوع  یاز لنزا ی اپیاشک پ یها قطره

که انگار تموم خاطراتمون توش   ی بودم، نقطه ا رهی خ ینامعلوم  یبودم و به نقطه  سادهیحرکت وا یب
 جمع شده بودن... 

 !  اشیعاشق اش،یهربونکمکاش، م اش،یشوخ اش،یخوب، مسخره باز یهمه خاطره  اون

 چشمام بود...  یشون جلو همه

 خواست من بکشمش؟!   یبدم؟ اون م  انوریتونستم بهش س یم مگه

 که قبال هم با شکستن قلب و احساسش کشته بودمش.  یمن

 *** 
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فقط  ؛یکار و به جاش انجام بد نیکه ا ستین  یکسالت داره، از نظر من مشکل ی_اگه پرستار فول
 ... دیباشه که با ادتی

 گفتم:  عیسر

  یز یکنم، هر چ یفضول  دیکنم، نبا  یحرکت اضافه و اشتباه دیبدم، نبا یبه کس یز ی چ دیدونم؛ نبا ی_م
 همونجا بمونه...  دیکه اونجاست با

 دستش رو به عالمت سکوت باال گرفت و گفت:  زلی گر خانم

 ی بر   یتون  ی_خوبه، م

 گفت:  یو با لبخند مضطرب  ستادیجلوم ا اسما

 _حالت خوبه؟ 

 بود  یدهن کج هی شب شتریبهش زدم که ب  یخسته ا  لبخنده

 . امی _از پسش برم

 ماسک زده راه افتادم. یآشفته همراه دو تا از سرباز ها یفکر  با

 اومدم. نیرو زدن، به دنبالشون از پله ها پائ  رمز

 مجهز و پر از سرباز مسلح، اومده بودم. یطوالن ی راهرو نیهم به ا قبال

رو تحمل   یسخت و پر از فشار روان  یآورده شدم و اون روزا نجایبه ا گهیعنوان د کیاون زمان به  من
 کردم... 

 گذشت، برام دردناک بود.  یو حامد م  اریبه کام  یبا عنوان جاسوس چ نکهیتصور ا یحت

 لرزون به سمته اتاق بازداشت رفتم. یپاها با

 سرباز دم در، در آماده باش کامل بودن... هارتاچ

 حسگر گذاشت تا رنگش سبز شد. یرو کنار زد و انگشتش رو رو یکنارم پوشش فلز  سرباز
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 باز شد  یمانند ژیق یبا صدا یفلز  در

 _برو تو!

 ...ستادیدرگاه در ا یسرباز هم پشت سرم تو هیمشت کردم و وارد شدم،  دستامو

 ها و سقف اتاق رو در برگرفته بود. واریبود که د یو جلب کرد رنگ زردکه توجهم ر یز ی چ نیاول

 تعجبم جاش و به پوزخند داد.  یز ی چ یادآور یتعجب کردم، با   اولش

 اعصاب بود. ستمیذهن، هوش و س یکننده   کیزرد تحر رنگ

 کرد.  یکرد و ضربان قلب رو تند م یها رو گشاد م رگ

 بودن، پنجره نداشت. ییبازجو یکه برا  یاتاق ها یهمه  مثل

 رنگ و رو رفته.   یبزرگ وسطه اتاق بود با دو تا صندل  زیم هی

 جسم مچاله شده...  هیتخت  یاتاق بود و رو یزهوار در رفته گوشه  یتخت مشک  هی

 شباهت نداشت! اریکه به کام یار یکام یبه اتاق کردم و بعد رو  یبغض نگاه با

مسکن و آرام بخش نه، زود   یواجب بود دارو بده، ول ازی اگه ن اره،ی _فقط چک کن که چند روز دووم م
 باش. 

 خودم اومدم و به سمتش رفتم .  به

 بود و چشماش بسته بود  دهیکش دراز

 گوش دادم.  فشی کناره قلبش بردم و به ضربان ضع سرمو

 داده باشن؟!  یک یاز ذهنم رد شد... نکنه بهش شوک الکتر یز یچ

پارش رو درآوردم و   راهنیبرق، پ انیاز نداشتن جر نانی نوک انگشتم رو بهش زدم و بعد از اطم آروم
 گذاشتم. نشیس یدستامو رو
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دنده هاشو به سمتم بود رو لمس   نیتر نیاز پائ  یکی ترم،  نیدسته پائ  یانی اشاره و م یبا انگشتا 
  یکیکف اون  دم،یرس  نشی ه جناغ سامتداد لغزوندم و به محل اتصالش ب نیکردم... انگشتم و تو هم

  تدستم گذاشتم، کف دس یکیاون  شهیبردم و پ  نیاستخون جناغش گذاشتم  و به پائ یدستمو رو
 دسته دومم گذاشتم و انگشتامو تو هم قفل کردم و شروع به ماساژ کردم.  یاول مو رو

 انداختم.  میساعته مچ  یبه عقربه ها ینگاه

 چهارصد تا! قه،ی دق چهار

 قلبش گذاشتم.   ی گذاشتم و بعد سرم و رو شینی ب یرو دستمو

 ... رونی دادم ب یو با آسودگ  نفسم

اسم چند تا دارو رو نوشتم و رو کردم   عیدرآوردم و سر یگذاشتم و برگه ا شی شونیپ یو رو دستم
 سمته سرباز و گفتم: 

 ار یداروها رو برام ب  نی_برو داروخونه و ا

 _الزمه؟

 گفتم:  تی عصبان با

زنده باشه؟   گهیتا چند روز د دیخوا یکرد، مگه نم یم یقلب  ستیا دم،یرس یم  رترید قهی_اگه چند دق
 . اریدارو ها رو ب  نیپس برو و ا

 رفت.  رونی نسخه رو از دستم گرفت و از اتاق ب  دیترد با

زبونش گذاشتم  ری گذاشتم و نامحسوس چند تا قرص مسکن رو ز دشیصورت رنگ پر یرو دستمو
 باز کرد و به زحمت قورتش داد.  مه یبا درد ن   چشماش و

 صداش زدم   یآروم به

 ار؟ ی_کام
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کردن، چون فقط  ینم شیخشکش همراه  یانگار لبا یزد، ول   یجون  یزحمت نگام کرد و لبخنده ب به
 صورتش موند.  یاز پوزخند رو یرد

 ش؟ ی ، آورد_منتظرت بودم 

 اشکام اخم کردم و گفتم:  نیب

 ! ستیشجاعت ن نی_خفه شو، ا

 دستام گرفتم.  نیرو ب   شیسرد و زخم ینگاهم کرد، دست ها یحال یب  با

 و مقطع گفت:  دهیبر

 رو بده!  انوریس اد،ی_مسکن... به کار من نم

تونم  ی وجه نم  چیزدم که به ه یکردم گند یاحساس م رم، یاشک هام و بگ  یتونستم جلو ینم
 نم. درستش ک

 کردم.   انتیکردم به خودمون خ یم حس

 تونستم جبرانش کنم.  یرو کرده بودم که نم  یکه کور و کر و اللم کرده بود، کار  یاحمق، با عشق من

 بال سرت اومد...  نی_ بخاطره من ا

 نداره! ییبرام معنا ی_زندگ 

 به در گفتم:   رهیخ

 داشته باشه دی_با

 .گستید  یک یکه عاشقشم، عاشق  ی_نداره، چون کس

 .میبکش  یتون  ی_کاره ناتمومت رو تموم کن... م

 گفتم:  یبه اطراف انداختم و با پوزخند تلخ ینگاه

 شه؟!  یخوام اون و هم مثل تو بشکنم دلت خنک م ی_اگه بگم م
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 م:  گذاشتم، گفت یدستش م یتو کامی روکسیو پ  نی ریچند تا قرص آسپ کهیرو باز کردم و در حال  مشتش

جفتمون   یبرا یفت یب  ریضد التهاب و درد بهش بده، اما اگه گ یقرص ها نیاز ا  یدی_اگه حامد و د
 شه  یدردسر م

 *** 

16 August 

6:30 a.m 

بود که عشقم رو در   یافتاد، همون لحظه ا اریجون کام مهیکنم اون لحظه که چشمم به بدن ن فکر
 درونم کشتم!

 دم!  ینم، دارم کار درست رو انجام متونم وانمود ک  ینم گهیکه د دمیفهم

  یزده، برا  بیرو خراب کرده و به خونواده و کشورم آس زیمن همه چ یکه عشق ممنوعه  دمیفهم
 تونم تا ابد کنارش باشم.  یلبخند بزنم و وانمود کنم م انینتونستم به را گهید نیهم

 تموم شد!  زیبعد همه چ و

 و از دست دادم و کار درست رو با مرگ خودم رقم زدم. انی من را ،یطوالن یی سال ها یبرا حداقل

 رو باز کردم و بهش نگاه کردم.  مشتم

 لبم نقش بست.  یگوشه  یپوزخند

فلش   نیفلش در برابر عشقم؟ در برابر اعتمادش؟ا  نیاطالعات ا ؟یمتیکردم، به چه ق یدزد انیاز را 
 رو نجات بده.  هیتونه من و بکشه و بق یکارا کنه، م یلی تونه خ یم

 بهش انداختم... ینگاه

 فهمه. ینم  ای دن نیا یاز تو و اطالعاتته، ول شتریب  یل یعشقه من خ  ارزش

 شدم.   رهیخ اچهیسرد به در  یدادم و با نگاه دهنم رو قورت  آب
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 ...دنید یو م ر ی تصو هیفقط  چشمام

و بدونه برگ با شاخه   کی درخت بار هی ظ،یغرق در مهه غل یکم عمق، پشتش کوه ها یرود خونه  هی
 شده دهیو در هم تن  لیطو یها

 ...!یمشک  مکتین  هیدرخت  رهیز

داده  هیبه درخت تک یکه با خونسرد یشده بود و مرد زیکه از درخت حلق آو  یزدم به دختر   یپوزخند
درخت نابود و پراکنده شده  رهیوجودش ز  یها کهیت کهی انگار ت یشده و ول  رهی کم عمق خ یایو به در
 ...!انشهیعر یشاخه ها زونیو آو

 . دمیو به سمت ساختمون دوئ دمی قلبم کوب  یو رو دستم

 شدم؟! نیمن نفر ایشدست،   نی نفر نجایا 

 کنارم نشست و بازوهاشو بغل کرد  ندایل

اون وقت   نمشون،ی پدر و مادرم تنگ شده، کاش بتونم بب یدارم، دلم برا بی حس عج هیروزا  نی_ا
 بخشم...!  یهاشون و م یتموم کمبود ها و بد

قبره   هیکاش بشه ازشون بخوام منو ببخشن که بهشون فرصت جبران ندادم و تنهاشون گذاشتم و  
 گذاشتم.   ادگار ی براشون به  یجعل

 کاش ما رو ببخشن!  م،یدر حقشون بد کرد یلیخ  نیو آرت  من

 سرتاپاش رو از نظر گذروندم...  ینگران  با

 جمله، عوض شده بود! کی در

 شناختنش، نبود.  یبودن م یکه همه به قو یدختر همون مامور پر افتخار و ماهر  نیا

 .  دیفهم یو به راحت  نی شد ا یگود رفتش م ی حاله زار و چشم ها از

 فرق کرده بودم... منم

 شده بودم.  ا یدور شده بودم و غرق عشق تان انصبیآر  ایاز رو 
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 پاهام گذاشت و گفت:  یرو رو  سرش

عذابش رو   شهیخواستم که هم  یچ ایدن نیو از همه کس؛ مگه من از ا یخستم... از همه چ یل ی_خ
 داده؟!  هیبهم هد

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! هیقسمته قشنگش پول یقشنگه... منته  یل یقشنگه، خ ی_زندگ 

 بوده.  نطوریعذابه از اول هم  ما همش یزندگ

 گردونه، کاش بره و برنگرده! یو بعد بر م رهیگ ی جونمو م  ره،ی که ازم م ینفس  هر

 کنن! یسوزن و درد م  یکشنم؛ فقط م ینم  زخمام

 گفت:  یهاش رو پاک کرد و با لبخند تلخ اشک

 توعه...!  شهی_اون فلش پ

 جواب هم نخواست، چون خودش دوباره گفت:   د،ینپرس سوال

 هنوز اعدامشون نکردن. نیهم  یفلش باخبر شن برا یخوان از جا ی_م

 تعجب گفتم:  با

 و حامد اون فلش رو از تو اتاقش برداشتن؟  اری کنن کام ی_اونا فکر م 

 ! نطورهی_هم

 که جاسوسن؟  ستنی اونا مطمئن ن یعنی_

 وجود نداره.   ید ایز یل یمدارک خ یکنن هستن، ول ی_فکر م

شون کنه   یخواد قربان   یسازمان م نیهم که تا االن اعتراف نکردن و بچه ها رو لو ندادن واسه هم اونا
 ...فتهیبچه ها به خطر ن  ی هیسازمان و بق  تی تا ماه

 توعه؟ شهیدونه فلش پ یم سازمان
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 سردم گرفتم و گفتم:  یدست ها یدستاشو تو ینگران  با

 خودت نگهدار...  شهیراز رو پ نی_ ا

 تونه نجات بده، هم بکشه.  یفلش هم م نیا

 : د یشک پرس با

 ... انتی_ممکنه به سازمان خ 

 گفتم:  عیسر

و تا االن هم   فمهیوظ  نیو بچه ها محافظت کنم، چون ا تشیخوام از سازمان و ماه ی_نه... من م
کنن و اگر    دایفلش درست استفاده بشه ممکنه بچه ها نجات پ نیداشتم، اگه از ا یادی اشتباهات ز

  مهمن یل یاطالعات خ  نیا نه،یب ی نم  یبی و به هر علت فلش به سازمان نرسه آس فتهی اتفاق ن نیهم ا
 اونا نه ما... یبرا شتریب  یول

 ... ریفرصت رو ازم نگ نیخوام همه رو نجات بدم، ا یم من

 گفت:  تی جد با

 خواد.  یم  یقربان هیقض نی_ا

 لبم نقش بست   یرو  یکی ستری ه لبخند

 !میکن یم ی_پس قربان 

 عوض کرذم، موضوع گفتم:  یبرا

 ؟ ی_چمدونت رو نبست 

 _نه! 

 گفتم:  یدستور  یتعجب و لحن با

 فراره...  یفرصت برا  نیآخر نیا ،یبر  دی_با
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 گفت:  یآروم  یزد و با صدا یدردناک  لبخنده

 رم   ی_من نم

 گفتم:  یعصب

 ؟ی بکن   یچه غلط یبمون  یخوا یم  ؟یچ یعنی_

 رم ی جا بم  نیخوام ا ی_منم م

 ؟ یچ یعنی_

 کنم  تی دوست و همکار خوب تا مرگ همراه هیخوام مثل  یلبش، گفت:_م  یرو  یبی لبخند عج با

 _مزخرف نگو!

 عشقم بهت گفتم؟! یدرباره  ادتهی_

 اومد... ادمیجا خوردم، اما بعد  یکم

 که دوستش داره بگذره. یتونه از کس یاون مثل من نم  دیتونه عشقش رو رها کنه، شا ینم  دیشا 

 ؟ یایب یخوا  ی_بخاطر اون نم 

 چشمام زل زد  یرو بلند کرد و تو   سرش

 شدم.   نریرا انی_من عاشقه فرمانده را 

 تعجب نگاهش کردم.... با

 کنم  کاریچ  اینشون بدم  یدونستم چه واکنش  یبند اومده بود، نم زبونم

 ادامه داد  یپوزخند با

تفاوت که من عاشقه اونم و اون عاشقه تو؛ به  نیکنم با ا یتونم بدون اون زندگ ی_منم مثل تو نم 
 ... مینی ب یهم و م ایتو اون دن یزود
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 اتاق نبود.  یتو یبه خودم اومدم کس ینزدم، وقت یحرف 

 . رمینتونستم جلوش رو بگ یحت

تونم   یمنم نم  ره،ی من رو بگ یتونه جلو   ینم یدونستم همونطور که کس یخاطر که م نیبه ا دیشا
 رم یاون رو بگ یجلو

 *** 

 به دست اومد و کنارم نشست.  قهوه

 اعصابم بود، گفت:   یرو  بیکه عج ش،ی شگیبه گردنش داد و با لبخند هم یقر 

 دلم؟ زی عز ی_چطور 

 بود. اریت بدون اختلبم نشس یکه رو یلبخند بزنم، اما پوزخند خواستم

 شه! یبهتر نم   نی... از امی_عال

 و گفت:  دیخند  یالی خ یب  با

 _نگران نباش 

 زدم:  ادیو فر  دمیآشکارا از جام پر یت یکردم و با عصبان  اخم

تا   ارنیرو نگران نباشم؟ دو تا از بچه هامون تو بازداشتگان و دارن سوابقشون و در م  یچ ی_چ
 یکه نگران نباش، همه چ یزن یم  حیو لبخنده مل  یخور   یاعدامشون کنن، اونوقت شما قهوه م

 آرومه؟!

 گذاشت.  زیم یشد و قهوش و رو یجد

 ! یستی_تو تازه کار ن

از خطراتش هم  ،یچم و خم کار ما رو بلد ،یکه شرکت کرد هم اتیچند تا عمل  یتو ،یساله مامور  سه
 !ه؟یچ یهمه جلز ولز برا نیا ،یکه آگاه
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 .میکن  یکار نم نیرو مجبور به ا یمملکت و مردمشون مردن، ما کس یبرا دن،ی هم شه  رنی اگه بم اونا

 انیرا  یچشم ها ادیشدم، ناگهان  رهی خونسرد و حق به جانبش خ یبا بهت به چشم ها اولش
 افتادم...

 خودش هم رحم نکرد. یبه خونواده  یسنگدل بود که حت طان،یش هیفرشته نبود؛  هیزن  نیا

 بلندم پنهونش کنم، گفتم:  یصدا  ونیکردم، م  یم یکه سع یبغض  با

که جونمون  نید یمگه چقدر پول م م؟یریسگ بم  نیع  دیبا میکس و کار  یمشت ب هی_چون ما 
 مشون؟یبکش نیخوا یم چ،یه دی کن یکه نم  براتون ارزش نداره؟ کمک یز یپش

 ...!ادیاز دسته ما بر نم  ی_کار 

و حامد   یتهران  اریکام ،یفاجعه ندار  نیا یتو یکم  تی هم که توپت از همه پره، مسئول یجنابعال
 ما هستن. یزبده  یروهای از ن یاحمد

ها   تیمامور نیجزء بدتر نیا اد،ی سره بچه ها ب  ییپسرا هم تحت نظرن ممکنه بال ی هیو بق  یسپهر  
 .میبوده که تا حاال داشت 

 گفتم:  یتر  یبردم باال و با لحن آروم اما جد سرمو

 د؟ یبچه ها نجات بد ی  هیو حامد رو عالوه بر بق اریکام نیخوا ی_م

 .می کرد یاگه بود هرگز فرزندانمون رو رها نم  ست،ین  یراه  ی_البته؛ ول

 کنم  یگند و زدم خودمم درستش م نی_من ا

 کرد و با شک گفت:  اخم

 ؟ یگ یم یدار  یچ یفهم یم  ای_رو

 نگاه کردم و گفتم:  ش یآب  یعمق چشما به

 !سایپاش وا ،ینجاتشون بد  یخوا یم  یفهمم؛ گفت ی_آره م
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 .ه یکه بچه ها فرستادن کاف یکنه، اون همه اطالعات یسازمان ضرر نم  

  یچشمام و به آروم یبودن، زل زد تو انیرا هیشب  بیکه عج  ییو با چشما یجد  یا افهی اخم و ق با
 : د یپرس

 ؟ یر یبم  یخوا ی_م

 خوام با جونم تاوان اشتباهاتم رو بدم.  یکنم... _م لشیزدم که نتونستم به پوزخند تبد  یتلخ  لبخند

 فرار؟  ای یکن  یفداکار  یخوا ی_م

 جا خوردم، اما خودم و نباختم.  یکم

 موندم. واریاز د یبه گوشه ا رهی خ  یقورت دادم و با همون لبخند تلخ یو به سخت بغضم

 خوام فرار کنم! یم آره،

رو    رمی خواد بزاره نگاه پر از تزو یلبخندم رو نداره که نم دنیکه چشم د یزندگ  نی از ا ان،یخودم، از را از
 عشق پاکم بدوزم.  یبه چشم ها

 تونم در کنارش باشم. ینم  چوقتیکرد که ه یکه من و عاشق کس یا یزندگ

 !یبه تاوان همه چ حقمه، یول

 که کشتم. ییکه شکستم و کسا ییکه کردم، دل ها یغلط یکار ها  یتاوان همه  به

 درست رو غلط انجام دادم.  یکنم و به اشتباه کارها یبلد نبودم زندگ من

 کردم. یرو خراب م زیدادم، همه چ ی که کار درست رو انجام م همزمان

 کارو انجام بدم؟  نیا یکن ی_کمک م

 کنم. یبا خودته، من فقط بچه ها رو خارج م شی ل_کار اص

 لب گفتم:  ریو ز دمیکش یقیعم  نفسه

 خوبه... یل یخ نی_ا
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 لبش گذاشت  یروشن کرد و گوشه   یگار یزد، س  یپوزخند

 بده! یل یخ نی_ا

 منه! ی_بدتر و بدتر و بدترش هم زندگ

 حماقت جالب تر  هیجالبه و  هیفداکار هی نی_ا

 زدم و بلند شدم  یپوزخند

خودم تاوانش رو    نه،یبب بیبخاطر من آس یزارم، اگه قرار باشه کس ی_من مثل تو خونوادم رو تنها نم 
 دم. یم

جمع شده   یدوست داشتم بغض و قطره اشک ها د،یاز چهرش پر کش یشگیکردم آرامش هم  حس
 رو باور کنم. باش یز یچشم ها یتو

 رها کرد.  زیم یرو رو گاریس

 . دیکش یق یو بست و نفس عمهاش ر چشم

 شناختمش...  ینم

 شناختم.  یداد و بهم محبت کرد، رو نم ممیسخت تعل  یاون سال ها یرو که تو یزن گهید

  یزن دم،ید  یرو م  انیو سنگدل را  انتکاریآرامش بخشش مادر خ ینگاه مهربون و حرف ها یتو حاال
 ده. ینم  تی کس اهم چیکه به ه

 .نمی اشک رو بب ایاز بغض  یتونستم اثر  ینم گهیباز شدن چشم هاش د با

 بود.  نایستیاستاد کر اون

 شه!  روزی قدرتمند و خونسرد که برخالف من تونسته بود بر عشقش پ یزن

 روبروم دوختم... ی نهیرو به آ نگاهم

 که گرفته، فکر کنه...!  یم یبه تصم دی ترس یکه م یدختر  به
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 *** 

 .دمیلرزونم رو باز کردم و خاک و روش پاش یرو تا کردم، دست ها نامه

 علفا رو روش پهن کردم.  د،یخاک چک یاز چشمم رو یاشک قطره

 دوختم. اچهیروپوشم فرو کردم و نگاه آخرم رو به در بی ج  یهام رو تو دست

 . رمیخواستم توش بم ینبود که م ییجا اچهیدر نیا

 ساختم. انیخاطره هام رو با را نیو آخر نی بود که اول  ییجا  نجایا

 آخرمون اونجا باشه.  دار یدوست دارم د رم،یخوام توش بم  یم شتری هست که ب ییجا هی

 شدم.  رهی رو درآوردم و به چشم هام خ  کمیکوچ ی نهیآ

 لنزارو درآرم.  نیتونستم ا ی م کاش

 رو پس بزنن.  انیتونن را یچشم ها نم نیا

 اد یکار برب نیبهتر از پس ا  ای رو دیشا

 *** 

 . دیبرگشتم و نگاهش کردم که با چند قدم بلند بهم رس  دم،یکه از پشت سرم شن یقدم ها یصدا با

 انداخت و گفت:  شی به ساعت مچ یبزنم، نگاه یحرف نکهیاز ا قبل

 نجا؟ یا امی کار مهم دست بکشم و ب  یاز کل یکه مجبورم کرد هی_کار مهمت چ

 گفتم:  یلحن سرد با

 سر قرار!  یا یو ب  یخوام از کارت بزن   یکه ازت م هیبار نیآخر  نی_نگران نباش، ا

 تکون داد و گفت:  یحال سر   نیبا ا بم،ی عج یاز حرف ها ایدونم تعجبش از لحن سردم بود  ینم

 _خب بگو... گوشم با توعه!
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  یاز پل و آب نیفرو کردم. روم و ازش برگردوندم و به پا م یبلند مشک یپالتو بی ج یهام و تو دست
 شدم...   رهیخ   ومد،یکه با مد باال م

 ؟ یزن ی_حرف نم 

تلخ رو بهش بزنم، اما  یبغلش کنم، اون حرف ها نکهیا  یسخت بود بعد از چند هفته فرار به جا برام
 تونستم درنگ کنم. ینم گهید

نکرده بودم که زمانش که برسه، نتونم  نیهمه تمر نیکف دستم گرفتم، ااز   ی شگونینامحسوس ن 
 حرف هام رو بزنم. 

 گفتم: عیسر یل یحبس کردم و خ نهی هام و بستم و نفسم رو در س چشم

 !میجدا بش دی_با

 فرستادم.  رونی ب یقی هام و باز کردم و بازدمم رو با نفس عم چشم

 پل، شکسته شد.  ی برخورد امواج به بدنه یبا صدا  نمونیب  سکوت

 .نمی بهش نگاه کنم و واکنشش رو بب ایبزنم  یا گهینداشتم حرف د  جرعت

 گفت:  یانداز شد و بعدش با لحن کالفه ا نیگوشم طن یپوزخندش تو یصدا

 رو دارم...  ایشوخ نیا یحوصله   ،ی کن یکه فکر م  میمن کالفه تر و پر مشغله تر از اون ای _تان

 نه؟! ا یشدن، فلش شده  دهی دونم متوجه دزد ینم

 ! نمتیب ی_بابد برگردم پادگان، بعدًا م

 سردم رو مشت کردم و سرم رو باال گرفتم یها دست

 _نه!

روش رو برگردوند و به چشم   هی بعد از چند ثان  ستاد،یبلند و قاطعم، متوقف شد و ا ینه  دنیشن از
 نگاه کرد.  میجد یها
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 تلخ رو باور نکرده بود... قت یحق  نیهنوز ا انگار

 کنم.  ینم  ی_شوخ 

   ؟یچ ی_درباره 

 تو چشماش نگاه کردم و شمرده گفتم:  یخ یسرد و  

 ...میاز هم جدا ش  دیدوست ندارم؛ با گهیکه د قت ی حق نیا ی_درباره 

 از حالت صورتش بفهمم، با اخم گفت:  یز یتونستم چ ینم

 مسخرست!  هیباز هیهم نباشه   ی_اگه شوخ

 و با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

 _دوست ندارم. 

 زد!  یرحمانه حرف نم یهم انقدر سرد و ب  ایرو یزبونم رو نداشتم، حت  اریاخت

 با عشقش رفتار کنه...  ینطور یهم انقدر بد نبود که ا ایرو یحت

 گفت:  یبهم انداخت و عصب  یاخم آلود نگاهه

   ؟ یچونی پ یرو م   که چند هفتست من یکن یم یدار  کاریچ  ؟یگ یم یدار  ی_چ

رابطه   نیخوام ا ینم گهیکه من د  نهیا قتیدونم باورش سخته، اما حق یم ست،یدونم راحت ن  ی_م
 خوامت!  یکه نم  دمیرس  جهینت نی مدت فکر کردم و به ا  نیا یرو ادامه بدم، تو

 ه؟ ی_چرا نگاه چشمات انقدر سرده؟ چرا لحنت انقدر جد

 صداش قلبم و سوزوند  ینه، اما غم تو ا یدونم باور کرد  ینم

 داره.  قتی_چون حق

 گفت:  ی و عصب  یجد  یلحن با
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 دروغ رو باور کنم؟! قت،یحق  نیا ی_توقع دار 

 نزدم...  یحرف 

آماده  یلنز بتونه بغض و اشک ها  دوارمیچشمام نبود، ام یتو یمسخره باز  ا ی یاز شوخ  یاثر  چیه 
 و پنهان کنه. میسرسره باز ی

 شد،  کی لبش نشست و بهم نزد یکم پوزخند رو کم

 یشد که هرم نفس ها کیفرار مبارزه کردم و سر جام موندم تا آنقدر بهم نزد یبرا دمیشد  لیم با
 زدم خورد...  خی یهوا به گونه ها یسرد یداغش تو

 ... یگ یپرسم، بگو که دروغ م یبار ازت م   نیآخر ی_برا

 گفتم:  یلبخند تلخ با

 دروغ بودن!  ،یدیکه قبال ازم شن ییزهای_چ

 قدرتمندش بودن  یدست ها رهیبه صورتش نگاه کنم نگاهم رو دوختم به بازوهام که اس نکهیا بدون

 که قول بدم...  ی_من بهت قول ازدواج ندادم، تو هم نخواست

 کردن باهاشون و نداشتم یحقه زندگ   یبودن ول میکه تموم زندگ ییچشما  هم براق شدم تو بعد

 .می نداشت  یقرار  چی_ما ه

 !یخاستگارم نبود  چوقتیساده بود... توهم ه یدوست هی، قول ندادم که تا آخرش باهات بمونم  من

 دلم پوزخند زدم.  یتو

 که بهش قول ازدواج دادم هم ازدواج نکردم.  ینی با رامت من

 کنم.  یهم نم یمنن و شوخ  یحرف ها حرف ها  نیزد، انگار که باور کرده بود ا شمیچشماش آت غم

 گفت:  یآروم به

 ! ؟یکن یاگه االن ازت بخوام باهام ازدواج م ؟ی_االن چ
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 گفتم:  ینگاهش نکردم تا رسوا نشم و به سرد گهید ندفعهیا

 _نه!

 اما به ظاهر محکمم رو به چشماش دوختم ،یرو زدم و نگاه اشک  آخر رهیت

 _متاسفم... 

 و نتونستم واقعا عاشقت بشم. میکه گذروند ییزمان ها  یهمه  بخاطر

 تموم شد  گهیرابطه د  نیا یول ،یمن و نبخش  یتون یم

 هاش شل شدن... دست

 و ازش دور شدم.  رونیمکث از حصار دستاش اومدم ب  بدون

 شدم و در و بستم. ستادیکه جلوم ا یا یسوار آئود دم،یاومدم و به جاده رس  نیاپله ها پ از

 کنم! ینم  هی_نگاه نکن، گر

 دوخت.  نیازم گرفت و به فرمون ماش چشم

 نقشه احمقانست... نی_ا

و به اتمام    تی مامور نیو ا میو حامد رو نجات بد اریکام  میتون  یکه م هیتنها راه نیندارم، ا ی_چاره ا
 .میبرسون 

 شون؟یدیبازداشتگاه، د یرفت  دنی_شن

 رو...   اری _فقط کام

 ؟یکرد کاری و چ انوری_س

 _دارمش!

 ؟یهم بهش داد یز ی_چ
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 انداختم و گفتم:  نی و پائ سرم

 _فقط چند تا مسکن بهش دادم. 

  نکاریشه؟ چرا ا یم یبهشون دارو داده چ  یبفمهمن که کس  ای ننی اگه اپن قرص ها رو بب  یدون ی_م
 ؟یاحمقانه رو کرد

 حرص گفتم:  با

 تونستم فقط زنده نگهشون دارم. یکشن، نم  ی_اونا بخاطر من درد م 

 بهم گفت:  رهی رو شکست و خ نمونی سکوت ب قهیاز چند دق بعد

 شد.  یراحت م  المیخ  ،یکرد یم هی_اگه گر

 ؟ ینیرو بب  دنمیضعف و درد کش ی_دوست دار 

  یتون  یکه نم یهست یا یو دست و پا چلفت فیشم که هنوز همون دختر ضع  یمطمئن م ینطور ی_ا
 .یخودت و به کشتن بد 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

کم کم از پادگان خارج   دیبچه ها با د،ینقشست، با استاد دورو هماهنگ باش هی _فردا شب وقت اجرا
 باشن...  رانیفرار به ا  یشن و آماده 

 ؟ یکن  یم  کاری _تو چ

 طبق نقشه عمل کنه. انیشم که را ی _من مطمئن م

 مونم.  یشب منتظرت م مهیتا ن م،یگرفت لی بچه ها رو تحو ی_وقت

 ! ؟یر  ی_بعدش م 

 به چشم هام نگاه کرد و بعد گفت:  هیثان چند

 دنبالت! امی _خودم م
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 *** 

 شصت و هشت  ادداشتی

2october 

16:02p.m 

 گذره. یاون موقع سال ها م از

 کنم.  یقلبم هم حس م یبدنم بلکه رو  یاون زخم ها رو نه تنها رو یهنوز هم جا اما

 ها و اشتباهات خودمن. یوونگید ی جهی زخم ها نت نیا ی همه

 ...ت ی و هر مامور  تیمن هر کس که بودم، با هر اسم و هر شخص چون

 بودم! من

 کردم. یکه اشتباه م  یمن

 دونستم. یغلط رو درست م یکه کارها یمن

 زدم.  یصدمه م گرانی و افکار و رفتارم به خودم و دبا احساسات  و

 کردم.  یفقط من نبودم که اشتباه م البته

 اون هاهم اشتباه کردن. اریاستاد دورو، اسما، سارا، آندره، رابرت و کام ان،یرا

 اشتباهات بخاطر عدم کنترل احساساتمون بود.  نیا یهمه  و

 شن.  یو ترسم  م یبد باعث خوشحال  شتری کردن به اون سال پر از ماجرا و اتفاقات ب فکر

 که بخاطر االن دارم یا یشاد 

 و پنجم  ستیب  قسمت

 در زدن اومد تو.  بدون
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داده بود، شکمش برآمده تر   شوی که خبر باردار یبار  نیبهش انداختم... نسبت به اول  یا یسرسر  نگاه
 شده بود.

 ده... ی فکر کنم شش ماهش باشه، شش ماهه که داره از وجودش به بچش م االن

 تونن جاسوس ها رو ببخشن! یکه مادر و خالش جاسوسن و پدر و عموش نم یبچه ا به

 دیتختم نشست و داد کش یرو

 ؟ یکن  یکار م ی چ یافتاده؟ دار  یچه مرگته؟ چه اتفاق ای _تان

 شدم سوق داد.  یچی و به سمته دسته باند پ نگاهش

 : د یکه از شدت بغض و ترس دورگه شده بود پرس ییصدا با

 شده؟  ی_دستت چ

 گفتم:  یسرد با

 کنم. ی_دارم تمومش م

 گفتم، تیچشم هاش زل زدم و با جد به

 ، یبره تو در امان  شی _برگرد خونت، اگه درست پ

و  میکرد یباش و وانمود کن که ما بهت بد   یرابرت اومد خونه به من و اسما فحش بده و عصب یوقت
 . مونینی بب یخوا ینم گهیتو هم د

 زل زد.  بمی عج یو حرف ها یجد یدستم گذاشت و با ترس به چشم ها یرو رو دستش

 توجه به حال بدش، ادامه دادم  یب

 .  رهی بهره بگ تتیمحافظت از تو و هو  یتوانش برا  ی_من از استاد قول گرفتم از همه 
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کن و بگو من ازت خواستم اتاق رابرت و   هیداد، گر ریو رابرت بهت گ میافتاد، اگه ما لو رفت یاتفاق  هر
چون   ،ینزن یحرف  یو مجبور بود ی ما خبر داشت تیکنم، بگو تو از هو یم  چارتی ب  یو اگه نگرد یبگرد
 ؟ یدیفهم ؛یدون  یکه خودت م ییایباز بم یننه غر نیو از ا میکن  یم  یتوهم قاط میگفت

 منگش نگاه کردم و بلندتر و محکم تر گفتم:  ی افهیق به

 آنجل؟ کای ورون  یدی_فهم

 : دیپرس  یو به آروم دیشکمش کش یرو یاضطراب دست با

 _وقتشه؟

 و گفتم:  رونیفوت کردم ب  نفسمو

 ! یو زنده بمون  یباش یوقتشه که قو ،ی_آره... وقتشه که از خودت و بچت محافظت کن

 ؟ یفرار کن  یخوا ی_م

 میش  یو راحت م میکن یمن فرار م یما با نقشه  زم،ی_آره عز

 گفت:  دیشک و ترد با

 ؟ یو آندره چ انی _پس را

 ...نهی بب بی آس  انیخوام را  ی_نم

 د یبغض نال  با

 ا؟ ی_رو

 که؟ی کوچ  ی_جونم آبج

 تو! یاز اون برا شتری اسما و ب  یاز خودم برا شترینگرانم؛ ب  یل ی_خ

 زدم و گفتم:   یلبخند دم،یشدم و شکمش رو بوس خم

 نداره مامان خوشگله!  ی_نگران
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 .مید یبه خودمون م ی حاله درست و حساب  ه ی تیو با پول مامور می کن یزود فراموش م ما

 تو فقط مراقبه خودت و بچت باش.  نم،یبب  ب ینبودم که آس انیعاشق را  چوقتیه من

 و درد ناکم رو دورش حلقه کردم.  یو پرت کرد تو بغلم، دسته زخم خودش

 من و خواهر کوچولومه...! دارید نیآخر نیا

 تونستم بهتر ازش مراقبت کنم، انقدر که بعد از مرگم نگرانش نباشم... ی م کاش

حادثه جون   نیتونستم از ا یوغن، من نمدونستم در ی کردم که خوب م  یراه ییرو با حرف ها سارا
 زنده بمونن.   دیبا هیسالم به در کنم، اما خواهرم و بق

 هم گذاشتم. یدردناکم رو رو یو پلک ها دم یتختم دراز کش یرو

 اتاق احساس کردم.  یرو تو  یکی  حضور

 دادم که اسماست! صیتشخ نشی ریعطر ش  یبو از

 گفت:  هیبا بغض و گر ختن،یر  یمهابا م یباز کردم و نگاهش کردم که اشک هاش ب  چشم

 !؟یر یو خودت بم  یما رو نجات بد یخوا یم  ؟یبکن نکارویا یتون  ی... چطور م یا یعوض هی_تو 

 شدم.  رهیبغض بهش خ  با

تونستم بهش دروغ   یبود که نم  یتونستم قول برگشت بدم، فکر کنم اسما تنها کس یاون که نم به
 بگم...

 _اسما...

 _خفه شو! 

 رم ی خوام بم ی_من م

 ...!یر یبم  یو داد زد_تو حق ندار  دیکش سشیبه صورت خ یدست

 خوام با مرگم جون شمارو نجات بدم   یادامه بدم، م ینطور یتونم ا ینم  گهی_چرا دارم؛ من د
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 احمقانست!  یفداکار  هی نی_ا

 احمقانه گرفته... ماتیکه تمام عمرش تصم هی_سزاواره احمق

 روند احمقانه رو متوقف کرد. نیشه ا ی_م

 مثل خودش داد زدم یعصب

 قانونه! هی نیزنده بمونن، ا هیتا بق رهیبم  دیبا  یکی شه،  ی_نم

که کردم   ییها یکه گفتم، بد ییکه شکستم، دروغ ها ی  یخوام با مرگم تقاصه تموم قلب ها یم من
 که کشتم رو بدم.  ییو آدم ها

 سر خورد.  نی زم  یتخت گرفت و رو ی لهیرو به م دستش

 قلبش و گفت:  یمشت زد رو با

 ...! رمی خوام بم یبدون خونوادم م  رم،یخوام بم یبدون آندره م   رم،ی خوام بم ی_منم م

 بدون تو زنده بمونم و در انتظار مرگ، هر روز شکنجه شم؟!  چطور

 درد در آغوش گرفتمش و گفتم:  با

 باش...!  ی_قو

 اومد.  رونی آغوشم باز  قهیاز چند دق بعد

 گفتم:  یرو توش پنهان کنم، دستور  میکردم نگران یم یکه سع یتی با جد  دمیرو کش  لپش

 _اسما مراقب خودت باش. 

 نکن!  یاز آندره هم خدافظ ن، یتا زنده و سالم بمون   دیطبق برنامه عمل کن 

 دم یحالت چهرش رو د  ریی آخر حرفم، به وضوح تغ ی کهی ت دنیشن  با

 تازه کرد و گفت:  یهم فشار داد و نفس یو رو لباش
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 ... نمشیتونم بب  ینم  گهیداره؟ به هر حال د  یا دهیکار چه فا نی_ا

 به حالت گرفتش انداختم و گفتم:  ینیغمگ نگاهه

 ممکنه رفتن برات سخت شه! دنشی_با د

  ؟یاحمقانت جا داد ینقشه  یو تو انی را دنی_پس چرا د

 داختم ان نیزدم و سرم رو پا  یکج لبخنده

 ممکنه رفتن برام آسون شه! دنشی_با د

 . اوردیخودش ن یاما به رو د،یرو فهم  منظورم

 دستم گذاشت  یرو رو دستش

 !ی_قول بده خودت و به کشتن ند

 که تا نصفه از دستش درآورده بودم رو محکم تر گرفت و حرفش رو تکرار کرد  یدست

 _قول بده!

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 دم!  ی_قول نم

 !یزارم بر  ی_پس نم 

 زدم  یکج  لبخند

 !یبکن  ی تون  ینم  یغلط چی_ه

 !؟یبکن  تیکوفت یزندگ نیا یبرا یتالش هیو  یخفه ش  هی_غلط کاره توه؛ نظرت چ

 سر دادم یکی ستریه ی خنده
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و   اریتموم شه که تو و سارا و کام ی اونجور  زیدم همه چ ی باشه... قول م ،یر  ی_به هر حال که از رو نم 
 . دیو آندره سالم و زنده بمون انیرا ی... به عالوه هیحامد و بق

 اخم و بغض سرش و تکون داد با

 ی خوام تو زنده و سالم باش ی_من م

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 د یجا خارج ش نیزنده از ا د یتون یو حامد نم اریکام یبه عالوه  هیکار رو بکنم تو و بق نی_اگه ا

  شیبگه که ناگهان در اتاق به شدت باز شد، دست برد سمت صورتش و اشک ها  یباز کرد، حرف دهن
 و پاک کرد.

 شدم   رهیبود، خ ستادهیکه دم در ا یجام بلند شدم و به سرباز  از

 ن؟داناوا ای_پرستار تان 

 گلوم و صاف کردم  یتک سرفه ا با

 _خودم هستم.

به تنم  یدستش، لرز  یدرخشش دستبند تو دنیهاش به سمتم اومد، با د  نی درآوردن پوت بدون
 دردسر افتادن نبود  ینشست، االن وقت تو 

 شصت و هشت  ادداشتی

2october 

4:02p.m 

قلبم هم  یبدنم، بلکه رو  یه تنها رواون زخم ها رو ن یگذره، اما هنوز هم جا یاون موقع سال ها م از
 کنم. یحس م

 ها و اشتباهات خودمن. یوونگید ی جهی زخم ها نت نیا ی همه
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 ... من بودم!ت ی و هر مامور  تیمن هر کس که بودم، با هر اسم و هر شخص چون

دونستم و با احساسات و افکار و رفتارم   یغلط رو درست م یکه کارها یکردم، من یکه اشتباه م  یمن
 زدم. یصدمه م  گرانیبه خودم و د

 کردم.  یفقط من نبودم که اشتباه م البته

 نیا یاون ها هم اشتباه کردن و همه  اریاستاد دورو، آراد، اسما، سارا، آندره، رابرت و کام ان،یرا
 اشتباهات بخاطر عدم کنترل احساساتمون بود.

 شن.  یو ترسم م یسال پر از ماجرا و اتفاقات بد باعث شادکردن به اون  فکر

 دلم مونده...  ی که از اون موقع تو یکه بخاطر احساس االنم دارم و ترس  یا یشاد

 داناوانه!   ای که حاصل گرفتن اسلحه و کشتن تان یترس

 *** 

 موندم... رهیکه جلوم بود، خ یدیسف یمشت کردم و به برگه  زیم یو رو دستم

 ...؟ انتیخ  ایدروغ؟  ؟یکردم؟ قتل؟ دزد ی اعتراف م  یبه چ دیبا

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند

اتاق بود،   یتو ی لهیوس  نیکه آشناتر یگرد و غبار گرفته ا ی نهی بلند شدم و به سمت آ زی پشت م از
 رفتم.

  یم ییچشمم خودنما  یدیسف یکه تو یقرمز  یشدم، رگه ها  رهیخ نهیآ یاز تو رمیانعکاس تصو به
  ی بهیاون غر یبرا گهیمن د هیکاف  گهیبود، اما د ادیز ی  هیکردن، بخاطر عوض نکردم لنز نبود، از گر

 کنم. ینم هیآشنا گر

 . دمیند فیچهره متنفرم، تا حاال انقدر خودم و ضع  نیا از

 . رمی خوام بم یم م،یفرار از زندگ  یکه برا فیضع انقدر

 اتاق بود، افتاد.  یکه گوشه  یبه تخت چشمم
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آدم  هیشم،  یم داریکه ب یبزارم و سال ها بخوابم و وقت  شیآهن یبدنه  یداشتم سرم و رو دوست
 باشم. گهید

  انتکاریکه قاتل و خ یجنگه، آدم ی و مرگ نم  یزندگ  یکه برا یآدم ست،ین دنیکه مجبور به ترس  یآدم
 ! ستیعاشق هم ن تی و در نها  ستین

 نظاره گرم بود، برگردوندم.   یاشک یو با چشم ها نهیآ یکه تو  یروم رو از دختر منفور   یخپوزخند تل  با

 گذاشتم. زی م ینشستم و آرنجم و رو یفلز  یصندل یرو

 اتاق رو روشن نگه داشته بود. د، یتاب یسرم م یکه از چراغ باال ییکم سو نور

 یم د، یچی گوشم پ یمحکمش تو یقدم ها یداخل شد، انعکاس صدا یک یباز و بسته شد و  در
 ...هیدونستم ک

روبروم رو    یهام و مشت کردم و سرم و باال آوردم و بهش نگاه کردم که بدون حرف صندل دست
سرخ و خون   یبودم؛ چشم ها دهیبود که د یتر از هر وقت ختهیو نشست.موهاش به هم ر دیکش

 کردن، جز درد...!  ینم  رو بهم منتقل  یحس چیبارش ه

 شد و بهم نگاه کرد. لیسمتم ما به

 ؟ یینجایا ی چ یبرا  یدون ی_م

 تلخم، قلبش رو شکستم...! یافتادم که با حرف ها یلحظه ا ادی

 تکون دادم و کوتاه گفتم:  یسر 

 _نه

 افتاده! یاتفاق  هی ،یبازداشتگاه که االن توش نیا ی_تو

خطاکار وجود داره،  هی نجایا ده،یرس  یم دیکه نبا دهیرس  یبرداشته شده و به کس یی جا هیاز  یز یچ هی
 ... ییشون تو یکیدو تا پرستار که   نیاز ب

 کردم به خودم مسلط باشم.  یاما سع  خت،ی فرو ر نمیس یتو قلبم
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 . یداستان رو بدون سانسور بهم بگ  نیخوام تو ا  ی_حاال م

 فهمم! ی_منظورت و نم

 نیوارد ا  Aدو تا پرستار از بخش  م،یکه به هر دومون به جواب سوال هامون برسبگم  ی_بزار جور 
از اونا قرص   یک یبه   نیاز اونا برخالف قوان یکیشدن،   کیبازداشتگاه شدن و به دو تا جاسوس نزد

 کار و کرده؟  نیا  یداده، حاال بهم بگو ک   کامیروکس ی پ ن،ی ریآسپ

 . دمیکردنش ترس فیلحن و طرز تعر از

رو نشون   یز یلرزوند، اما ظاهرم چ ی کرد و تموم تنم رو م یسوال م یبازپرس حرفه ا کی مثل  درست
 داد ینم

 لبم نقش بست و گفتم:  یرو  یپوزخند

 کار و کردم؟  نی من ا یکن ی_تو فکر م

 رو با آرامش به چپ و راست تکون داده گفت:   سرش

 _تو بهم بگو پرستار داناوان؟!

 گفتم:  یا لحن قاطعچشم هاش و ب  یزدم تو زل

 کار و نکردم.  نی_من ا

 نه؟! ای یپرسم، تو اون قرص ها رو بهش داد ی_دوباره ازت م 

 _نه!

 سرم اکو شد  ینشست و صداش تو زی م یشد، مشتش رو یطوفان  نگاهش

 _به من دروغ نگو...

 تا حاال سرم داد نزده بود.  دمش،ید یم یبود که انقدر عصب  یبار  نیاول

 . یتو قبال جوابت رو گرفت  ست،یبه اعتراف من ن یاز ی _پس ن
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 نگران و کالفه بود، گفت:  شی که برخالف لحن قبل یلحن با

و   نیا یک  ،یجاسوس کمک کرد هیجرمه بزرگه! تو به  هی نی... اایتان   ستیموضوع ساده ن هی نی_ا
 ازت خواست؟! 

 . لبم نقش بست یگوشه  یپوزخند

 کرد من قابل نجات دادنم؟!  ینفر مجبورم کرده، فکر م هیو کردم، اما  نکاری کرد من ا یفکر م  اون

 کار و نکردم.  نی_من ا

 مشت کرد  زی م یکرد و دستش رو رو یکی ستریه ی خنده

من چون  یو فکر کن  یدروغ بگ  ینطور یباعث شده ا یمن انقدر احمقم؟ چ یباعث شده فکر کن ی_چ
 فهمم؟ یو نم نیدروغات و باور کردم، ا ی هیبق

 گفتم:  یآروم یصدا با

 هم مجرمم!  شینجوری_من قلبت و شکستم، هم

 اخم گفت:  با

 ه؟ یکار پرستار فول ی بگ یخوا ی_م

 گناه بخاطر من مجازات شه.  یخواستم اون دختر ب  ینم د،ی لرز یبند وجودم م  بند

 گفت:  یداد زد و عصب  د،یسرم رس یرو دور زد تا باال  زیبلند شد، م شی صندل  یرو از

 کار اونه؟   ؟یزن  ی_چرا حرف نم

 . خودش گفت: ستمیو وادارم کرد با دینزدم، دستم و کش یحرف 

دست جنسن   یاون دارو تو ؟یجاسوس برس هیتا به  ضه؟یوانمود کنه مر یواردارش کرد  یچ ی_برا
 ! ینه پرستار فول ،یتو باهاش تو اتاق تنها بود ،یشد، اون و تو مالقات کرد دایپ

 ؟ی کار و بکن نیوادارت کرد ا  یحاال بهم بگو ک 
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 گفتم:  یلحن قاطع و محکم  با

 کار و نکردم.  نی_من ا

 دست هام شل شدن و ازم فاصله گرفت. نیاز ب دستش

 و گفت:   دیموهاش کش نیب  یدست یکالفگ با

 _بزار کمکت کنم.

 گفتم:  یو با سرد نشستم یصندل یرو  دوباره

 برو!  نجایبه کمک تو ندارم، از ا یاز ی_من ن

 *** 

و حس   زی کرد و همه چ یقلبم درد م د،یچی پ یگوشم م  ینفس هام تو یصدا  دن،یلرز یهام م پلک
 ...دارمیکردم، پس ب  یم

 زده بودن... خی بودن، سر و  دهیچسب ی فلز  زی بود، نوک انگشت هام که به م سردم

 بود.  زیم یبود که رو یدیسف یبرگه  دم،یکه د یر ی تصو نیهام و باز کردم، اول چشم

تونستم بدون نگاه به چهرش هم   ینفس هاش م یو صدا فرمی ونیتار بود، از  ی هیسا هی پشتش
 !هیبفهمم ک

 کش دادم.  یصندل   یو بدنم و رو دمیبه صورتم کش یدست

 خشکم و باز کردم:  یها لب

 _ساعت چنده؟

 _هشت...

 دم؟ ی_چقدر خواب

 _هشت ساعت... 
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 ؟ یینجای_چقدره ا

 _نه ساعت! 

  نیچن یکه تو ومدیکرد، دوست داشتم بلند شم و عضالتم رو کش بدم، اما خندم م  یبدنم درد م  تموم
 نرمش کنم. یتیوضع

 : دمیپرس   یآروم به

 ؟ ی_چرا نرفت 

 داغوون تر از من...!  یحت  دیبود، شا داغوون

 کرد؟  یکرد؟ چرا مجازاتم نم یترکم نم  چرا

رو    دشینبودم که وارد اتاقش شدم و کل یشده، مگه من تنها کس دهیبود که فلش دزد  دهینفهم مگه
 کرد؟  یم  ینطور یاز ساختمون خارج شدم؟ چرا ا یبرداشتم و بدون بازرس 

 نگاهم و بهش دوختم... یتو ختم یسواالتم رو ر تموم

اون رو به  میزیچ هیچشم هاش خسته بودن، اما انگار  ده،یکش یدار یساعت ها بود که ب احتماال
 کرده بود. خکوبیم  یصندل

 ت؟ یعصبان ؟ی...؟ عشق؟ نفرت؟ کنجکاوهی_اون چ

 _اعتماد...!

 سر خوردن. نینکردن و به پائ میاریپوزخند بزنم که لبام  خواستم

 کرد.  دایپ یدیام یانگار که کورسو د،یچشم هام د  یاشک و تو جوشش

 ؟ یوادارت کرد اون کار و انجام بد ی_ک

 ؟ یدوار ی_هنوز بهم ام
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معما کمک کن، من  نیکنم بخاطر خودت به حل ا یتونه تو رو به کشتن بده، خواهش م  یم نی_ا
 خوام نجاتت بدم! یم

 شدن  ریاشک هام سراز  ناگهان

 شده!  ری د یلینجات دادن من خ ی_برا

 که دستم رو باال گرفتم.  ادیلند شه و به سمتم بب خواست

گم، من اون دارو ها رو بهش دادم، من اون فلش و اطالعات رو   یو بهت م  زی_باشه... همه چ
 برداشتم...

 زدم، نفسم بند اومد، با زحمت ادامه دادم: یکه داشتم م  ییحرف ها  ینیسنگ از

 . یببر   رونی پادگان ب نیو من و از ا یماد کن بهم اعت  دیگفتن دارم، اما با یبرا  یشتر یب  یزهای_چ

نه،  ایده  یرو انجام م   بمیدرخواست عج نیدونستم ا یکه داشتم حرف زدم، اما نم  یدیام نیآخر با
 شکست. یقانون رو م  دیبا نکاریا یچون برا

 . ستادیبلند شد و ا شی صندل  یرو از

 چشم دوختم شی رخ جد میبه ن  منتظر

 باره...! نیآخر نی_اما ا

 *** 

 داد.  یهوا تکون م یخورد، موهام و تو  یکه بهمون م یباد سرد ستادم،یا روبروش

 که ساعت ها بود مهمون چهرش شده بود، گفت:  یاخم  با

 ؟ یچرا حرف هات و همونجا نزد نجا؟ی_چرا ا

  یومپام بلند شدم و دم گوشش به آر یپاشنه  یرو پر کردم، رو نمونیب یقدم کوتاه فاصله  کی با
 زمزمه کردم: 
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 شه... یشروع م  نجایاز هم  قایمن دق ی_چون نقشه 

 کتش رفت و ازش فاصله گرفتم...  ینشون بده، دستم تو  یواکنش ایکنه  ری حرفم رو تفس نکهیاز ا قبل

 روبروش گرفتم  قایدستم چرخوندم و دق یداشتم، اسلحه رو تو یکه قدم هام و به عقب برم یحال  در

 و بده!  تی _گوش

 کوتاه گفتم:   یلیکه پر از سوال و تعجب بود، خ یجواب نگاه در

 _دروغ گفتم، تا به نقشم برسم.

 لبش نقش بست... یرو  یپوزخند

 رو به سمتم گرفت.  یگوش

 _بندازش!

 رو به سمتم پرت کرد.  یحرف گوش بدون

 .داد هیهم بدون توجه بهم جلو رفت، دستش رو به نرده ها گرفت و بهشون تک بعد

 قصد نرمش ندارم.  گهیو عذاب آورش رو در سکوت بهم دوخت، اما من د  زیت نگاه

 فرمانده بود.  نیآندره رو گرفتم چون اون جانش ی شماره

 د یچ یگوشم پ یآندره تو شونیپر یبوق قطع شد و صدا یطاقت فرسا، صدا ی هیاز چند ثان بعد

 ... ییکجا ؟یکرد  ی_پسر تو چه غلط

 حرفش و گفتم:   ونیم دمیپر

 ! یفهم یکه تا من نخوام نم ییجا هی_

 ...؟ ای _تان

 بود، گفتم:   انینگاه و اسلحم به سمت را کهیسوال و جواب نداشتم، در حال  یبرا یفرصت 
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هم که شما دنبالش   یبازداشتگاهن و در دست شما، فلش اطالعات یدوبرو تو لی جنسن و دن  لری_تا
 !میکن یدر دست منه، معامله م دیگرد یم

 د یکش ادیتوجه به حرفم، فر بدون

 کنه؟  یم کار یکجاست؟ چ  انی_را

 شده. رهیدستمه خ یکه تو یمنه و به اسلحه ا شی_پ

 بلکه...  ن،یری م ینه تنها تو و اون دار و دستت م اد، یسرش ب  یی_اگه بال

 گفتم:  دهاشیتهد دنیحوصله از شن یب

جفتمون   ی معامله انجام بشه، برا نی_برگ برنده دست منه، پس باهام بحث نکن، هر چقدر زودتر ا
 بهتره. 

 بهت اعتماد کنم؟  یخوا ی_از من م

  ؟یبه داداشت اعتماد دار  ست؛یکار ن نیبه ا  یاز ی_ن

 .دیکنتماس گرفت و از فلش خبر داد، رهاشون  انیرا ی وقت  د،یون بزار یاونا رو سالم و زنده تو پس

 از جانبش نشدم و تماس و قطع کردم.  یحرف چیه منتظر

 وار گفت:  زمزمه

 ا؟ ی _تان

 شدن....  یرنگ باخت و چشم هام اشک تمیلحن مظلوم و متعجبش قلبم فشرده شد، جد از

 جاسوس غلطه.  هیبود اعتماد به  دهیاالن که کار از کار گذشته بود، فهم دیشا

 !ستمی ن ای _من تان

 !؟یکرد ی_تو چه غلط

 گفتم: یبا درد باز و بسته کردم و با لحن جد چشمامو
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 فلش رو بهت بگم.  یمعامله انجام شه، بگو تا جا نیا یخوا یاگه م ستم،ی ن ای _من تان

 آوردم   نیبه عقب برداشتم و اسلحه رو پائ یکه زد، قدم یداد با

 ؟ یکار ها رو بکن  نیوادارت کرده ا ی_چه کس

 تر گفتم:  بلند

 نه؟   ای  شیخوا ی_م

 زد و گفت:  یبلند تر  داد

 خوام.  ی_من فقط تو رو م

 شدن  یکه به زور مهار کرده بودم، از چشمام جار  ییاشکا

بشه، بهم   رید نکهیاطالعات رو قبل از ا دیاما با ،یغلط و کرد  نیا یدونم تو بخاطر چ ی_من نم
 تا نجاتت بدم.   یگردون

 گفتم: یو خنث مدیکش سمیبه صورته خ یدست

 ی تون  ی_تو نم

 گفت:  یلحن آمرانه و ملتمسانه ا با

 _من هنوزم بهت اعتماد دارم!

 زدم و حرفش و قطع کردم یاشکام لبخند ونیم

کارها نکرده من از  نیمن و مجبور به ا یکس  ،یجاسوس رو نجات بد انصب،ی آر ای رو  یتون  ی_تو نم
 پادگان گذاشتم جاسوس بودم... مثل مادرت!  نیا یکه پا تو یروز  نیاول

 رو گرفتم.  نایستی کر یرو درآوردم و شماره  یگوش

 کنن؟   یم کاری_دارن چ



 ق تکار عاشخیان

637 
 

منتظر   ن،یجاده خاک یدرخت ها، تو نیب  راندازیبا دو تا سرباز و دو تا تک ت یو احمد ی_تهران
 دستورن.

 انداختم و گفتم:  انیبه را ینگاه مین

 رسه. یدستور بهشون م ی_به زود

 رفتم.  انیو قطع کردم و به سمت را یگوش

 دمی اون نگاه عاشق و متاصل رو درونش ند گهیرو که بلند کرد، د  سرش

 داناوان نه تنها حرف هاش، بلکه خودش هم دروغ بوده... ای_پس تان

 رو در آوردم.   میآب یبردم سمت چشم هام و لنزها دست

که نرده ها توش ضرب در بودن رفتم، دست بردم دستشون و خاک   یسمت چپ رفتم و به گوشه ا به
 آوردمش.  رونی زدم و ب  یمحافظش خورد، لبخند کیرو کنار زدم، دستم که به پالست

گوشم   یآندره رو گرفتم و رو ی و شماره  انی بود، پرتش کردم سمت را کیکوچ  یل یابعاد نانو خ در
 رابرت به گوشم خورد.   هیو عصبان یجد  یف تصورم صداگذاشتم، اما برخال 

 ؟ یهست یکدوم گور  میکن  یرها م  د،یکه فلش به دستمون رس یرو وقت ای _اون گور به گور

 زدم.   یپوزخند

 به حالت سارا...! بد

 گفتم:  نانیاطم با

شه با از   یم یمساو اد،یسره هر کدوم از افرادم ب ییمنه، اگه بال شیپ انیو را  انهیرا شی _فلش پ
 دست دادن فلش و برادرت. 

 هوا گرفتش و ربات وار گفت:  یپرت کردم، تو انیرو به سمت را یگوش

 منه! شی فلش پ د،ی_ولشون کن
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 رو پرت کرد، سمتم...  یهم تماس و قطع کرد و گوش  بعد

 و ششم  ستیب  قسمت

 رو دوباره گرفتم نایستیکر ی شماره

 .می_کارتو انجام بده، بچه ها رو گرفت 

 زدم   یتلخ خندهلب

 _خوبه 

 خرد شدنش گوش سپردم.  یو رها کردم و به صدا یگوش

کدوم درد بدتره و همون درد   یدونست یم ،یچقدر خنجر خوردم و از پشت خنجر زد یدونست  ی_تو م
 !یکرد  لیرو تحم

 !یکدوم زخم دردناک تره و همون و زد یدونست یم

 داد زد  د،یبه گوشم رس ترق و تروق انگشتاش یچنان مشت کرد که صدا دستاشو

 که بهت اعتماد کرد و قلبشو بهت داد؟  یحقه کس  ؟دریکرد یو انقدر نامرد  یدونست ی_م

 رو به آسمون دوختم... نگاهم

 نشن.  ری حدقه چرخوندم، تا اشکام سراز یچشم هام و تو  مردمم

کنه، باز هم نه درد هاش   یم هیشکنه و گر یم یکنم، مگه چشمام چقدر جا داره که هر چ  یتعجب م 
 شن نه اشک هاش!  یتموم م

 گفت:  یعصب  انیرا

 _به من نگاه کن!  

 دوباره داد زد   د،یاز جانبم ند یحرکت

 _به من نگاه کن!
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که خم  یکمر  نیبه هم ، یکه شکست یدل نیبه هم  ،یبهشون دروغ گفت رهیکه خ ییچشم ها نیهم به
 .یکرد

 !ست ی که برات مهم ن تو

 اشک هام و نگرفتم یلب هام نشست، جلو یگوشه  یپوزخند

 ! رهیبم  انتکاریخ  یعوض نیا ست،یتو هم مهم ن ی_بگو که برا

قلبت و   یتونم با خونسرد ینم ف،ی چون من احمق، ضع ،یا ی خودخواه، عوض  هیگم، چون تو  ی_نم
 بشکنم!

 بود.  یمن واقع اداناوانیکه تان یبگ یتون  یتو م  یول

 زدن بود.    خیبود دوختم، در شرف  یپل جا نی که از پا یرو ازش گرفتم و به آب  میاشک نگاه

 _دروغ بود...

 . رمی خوام بم یکه بخاطرش م  ی دروغ  ،یکه من ساختم و تو باور کرد یدروغ

 ...دیچند قدم بلند بهم رس با

 شو باال برد.و گرفت و جلو آوردش، مشت قمی

  یاومد و رو نی دستش پا اری کردم نگاهش نکنم، بدون اخت یهاش رو با درد بستم و سع چشم
 *"  یحرف چیصورتم نشست بدون فکر و ه

 *" قهیهام صورتشو نم دار کرده بودن، بعد چند دق اشک

براش   یبگی غر نیو در ع  دید یم  شهیکه هم ییچشما ی گرفت، زل زد تو شیقو  یدست  نیو ب  صورتم
 آشنا بودن.

 ؟ یکرد  نکاروی_چرا ا

 شدم...   رهینم دار و قرمزش خ یچشما یبار تو نیآخر یبرا
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 تر داد زد   یعصب

 ؟یبا من کرد   نکاروی_چرا ا

 عاشق، زود باور...! هیو منم  یجذاب  ،یدروغگو هی تو

 پسش زدم. عیحرکت سر هیدست هاش و مشت کردم و با   یبه سخت 

 کردم و گفتم:  یک یستریه یبهش گرفتم، خنده   رو رو درآوردم و رو اسلحه

باز هم  یجهنم یاون صحنه  دم،ی کش یاگه همون موقع ماشه رو م  م؟یحالت نبود نی_ما قبال هم تو ا
 شد...  یتکرار نم 

 زدم و گفتم:  یاشکام لبخنده تلخ ونیم

 . ومدیهمه بال سرم نم  نیکشتمت، در اون صورت ا یهمون موقع م دی! بامونمی_پش

 اونجاست... یهمه چ ،یمرد  یم  دیکه با ییجا  برو

 لب گفت:  رهیز  یبا تلخ انیرا

 . ی_اسلحه الزم نبود تو با حرفات من و کشت

 کردم  یپام احساس م ری آب رو از ز یسرد ستادم،یگرفتم و روش ا لهیم یزده  خ ی یلبه  یو رو دستم

 دم.  ی_با جونم، تقاص تمومه اشتباهاتم رو م

سر   ریکه همراهم از به ز یا رهی ت ی هیاز دستم افتاد، تعادلم رو از دست دادم، به انعکاس سا اسلحه
 چشم هام گذشت.  یاز جلو زیدرام غم انگ هیمثله  م،یلحظه تموم زندگ کیبرد، چشم دوختم و در  

 *** 

 کل ( ی) دانا

 گرفت و داد زد قشویکرد و  یو ط  نشونیچند قدم ب تی با عصبان رابرت

 کنم. یجنازتو چال م  نجای هم یاالن خفه نش نی_خفه شو، اگه هم
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 به سمتش گرفت.  زیآم دیتهد انگشتشو

 به شکمه برآمادش دوخت  شیرو از صورته خون نگاهش

 به جهنم!   ت،ی خواهره عوض ش یپ  فرستادمتی_اگه به خاطره بچم نبود، م

 هولش داد.  تی باز کرد و با عصبان قشیرو از دوره  ستشد

 سر خورد و به سرفه افتاد... نیضعف رو زم با

  قه،یدهنش گرفت و بعد چند دق یرو جلو دستش

 نگاه کرد.  شی خون  یبهت به دست ها با

 . ستیدونست مال کتک خوردن ن یشد که م  یبه خون ره یشوک دراومد و خ از

 .  دینام  یاون خون رو خون بچش م یرحم  یهقش اوج گرفت... احساس ب  هق

 . دیکوب  یسرش م یو اشتباهاتش رو تو ختیر یدستش م یچند ماهه رو  یبچه  هیکه از  یخون

 کرد.  یرفت، احساس مرگ م  یاهیچشماش س  یجلو ایدن

 از وجودش در وجودش مرده بود.  یجزئ  چون

 *** 

 .دیش قبر کوچولوش ک  یرو رو  شیخون  دست

 حلقه کرد و سرشو روش گذاشت.   شیدستاش و دوره قبره چند وجب  ختن،یر ی دونه دونه م اشکاش

 به قبرش زد یبغض ضربه ا با

 ؟یو مامان و ول کرد  ی_چرا رفت

 جونش رو ازش دور کنه   یکرد جسم ب یو سع دیبازوش و کش  ایلیر

 ...!یخودتو کشت گه،یبسه د کای _ورون
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 قبر انداخت و هق زد  یو دوباره خودشو رو دیتوجه بهش، بازوش و از دستش کش یب

 _من بچمو کشتم! 

بدم، تازه براش اسم انتخاب   ریتونم بچم و بغل کنم؟ بهش ش ینم یرم، وقت یمنه، چرا من نم رهیتقص
 رفت! یم دی دخترم نبا م،یکرده بود

که   ییموند تا لباساشو تنش کنم. اتاقشو نشونش بدم، موهاشو ببافم، براش قصه بگم، کارا یم دیبا
 مامانم نکرد و براش بکنم...

 از وجودش رو قاب گرفته بود و ازش دور کرده بود. یکه جزئ دیکش یسنگ سفت یو رو دستش

برابر   نیتم چندخواس  یکه مادرش دوسش نداشت، م یمادر باشم، مادر  نیخواستم براش بهتر ی_م
 دوسش داشته باشم! 

عجله داشته بغلش کنم، ببوسمش، مادره   نه،یاومده، چون خواسته مامانشو بب  ای فکر کردم زود به دن 
 رفت!  مش،یاز دستگاه درآر نکهیقبل از ا  یبراش باشم ول   یخوب

 زد  یماهش م شیدختره ش کیجونش و به قبر کوچ  یب یها مشت

 _ زود اومد تا زود بره. 

 غم تنها بزاره...! یرو با کل  شی جاسوسه، عوض  مادره

 سنگه قبر از حال رفت  یزار زد که رو انقدر

 *** 

 به درخت تنومند کرد   ینگاه

 و پاک کرد.   ختنیر یم  شی عسل یکه از چشما ییبرد و اشکا دست

 زد.   یبه اطراف کرد و لبخند تلخ ینگاه

 دل آشفتش رو آروم کنه.  یتونست کم یمرگ م  دیشا
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 که عاشقش بود بهش نداده بود...! یکه کس یمشآرا

 لب زمزمه کرد:    ری به طناب انداخت و ز یحسرت آلود نگاهه

 ... نمتیبب گهیبار د هیتونستم  ی م کاش

  یول  ،یدختر عاشق، سمج رو از سرت باز کن نیا یحت ،یکن  یمحل  یب  ،یاخم کن ،یاگه نگام نکن  یحت
 !رهی که نتونست دست هات رو بگ  یدختر  شی... پیباش 

 بود که دور ترت کرد... یمن اعتراف جسارت

 طناب و به درخت گره زد عیحرکت سر هیرو قورت داد، با  بغضش

 گردنش گذاشت. یگرفت و رو یدست ها نیطناب رو ب  یرو گذاشت و با پوزخند هیپا چهار

 دوخت.  اچهیبار به در نیآخرش رو ا نگاه

نتونستم   یول میدوست داشتم با هم باش  شتون،یپ  امیبابا که نتونستم ب  دیمامان، ببخش دی_ببخش
 ببخشمتون. 

 ...!میکه قرار بود تا ابد با هم بمون ستم ین یمن و ببخش، من اون خواهر  نیآرت

 خت یقشنگش ر ی از چشما یاشک قطره

 حاال...    ی_ول

 کنم.  یم یازتون خداحافظ نجایهم

 بست و خودش رو رها کرد.  چشماشو

 **** 

 کرده بود   زی ها بوده که خودش و حلق آو یبه نظر از نفوذ م،یجا دفن کرد هیاون دختر رو  ی_جنازه 

 . ومدیم ادشی ییزایچ هی ندایل از

 رحمانه ترد شده بود  یکه شجاعانه بهش ابراز عالقه کرده بود و ب یدختر  از
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 تکون داد  یو سر  دیتو موهاش کش یدست کالفه

 وجود نداشت.   ییهم جا ایمرگ لع یبرا  یحت  شی زندگ یتو

 زنه.   یپوزخند م زیدختر حلق آو  هیجونه  مه یمرد خونسردانه به جسد ن  هیکه  نجاستیا

 گفت:  دیبا ترد آندره

 ؟ یکرد داشی_پ

 دی پرش کش یبه چشما ی مفرط، نگاهش رو به آسمون دوخت و دست  یو خستگ یحال یب  با

 کنم! داشی_نتونستم پ

 گفت:  یبه آروم آندره

 _بعد از که ماه حتما آب جنازه رو برده...

 کرد. یم داشی رفت که معموال اونجا پ   ییافتاده به جا یتوجه بهش با شونه ها یب

 به رودخونه کرد. ینگاه

 حرص بخوره! ایبکشه و لبخند بزنه، بخنده   ینقاش ایتو آب  فتهینبود که بخواد ب ییایتان گهید

 زد و لب زد:   یپوزخند

 رحم! یخوام، دختر ب  یخوام، خودتو م یبازم دروغ بگو، من جنازتو نم  پاشو

 و زبر جعبه رو لمس کرد...  اهیس یو از روش کنار زد و بدنه  خاک

 بازش کرد و نامه رو باال گرفت.   یآروم به

 سال خاک خورده بود: کی یماه، به اندازه   کیکه انگار در عرض  یا نامه

 که من مردم...! نهیا ش ی معن ،یخون   یرو م نامه  نیا یاالن دار  اگه
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  یکه فقط نفس م  یآدم مرده رو دارم، کس هیهم، حس   سمینو ینامه رو م  نیاالن که دارم ا نیهم
 بده. انینفس شوم پا نی کشه و منتظر که به ا

 با جهنم داره؟ یچه فرق یزندگ   نیدارم، ا تی باز یکن  یو حس م  ی ر ی تو از من دلگ یوقت

خوام بعد از مرگم من رو مثل   یکنم و نم  یکه قلب تو رو شکستم زندگ قتیحق  نیتونم با ا ینم من
 . یکن ادی مادرت 

 و نبخش، اما ازم متنفر نباش...!  من

 شدم و قلبت رو شکستم!  کیدروغ گفتم، با نقشه بهت نزد من

 که نبودم تظاهر نکردم.  یز یبه چ اما

 که من بودم.  یشد یزبون دراز و احمق  ،یپروا یب ،یعاشقتم، چون عاشق دختر دست و پا چلفت من

 نکردم دوست دارم... وانمود

 . انتکارمیخ هیتو   یجاسوس احمقم که عاشق دشمنم شدم و برا هیمامور بد و  هی من

 عاشقم! انتکاری... من خیکن  یم اشتباه

 کشم. یمن خواهد بود، اما از دوست داشتنت دست نم یجاسوس  انی پا مرگ

 زدم...  یتوش دست و پا م ادیم ادمی یبود، که از وقت  قیباتالق عم هیمن  هیزندگ

 رفتم.  یبدتر فرو م  ام،یب رونیکردم ب  یتالش م شتریهر چه قدر ب 

  یم ری داد و تحق یفحش م یطی کرد و در هر شرا یاخم م شهیکه هم ادیم ادمی پدرم انقدر  ی افهیق از
 زد.  یما رو کتک م  شهیکه هم ادیم ادمیکرد، از کار هاش انقدر  

اگه   یکردم، انقدر که حت یم هیبا درداش گر  دیشکننده بود و با شهیکه هم ادی م ادمیمادرم انقدر  از
هر  تفاوت که طالق گرفت و من و با خوا یتفاوت بود، اونقدر ب  یب  میمردیپدرم م یدست و پا ریز

 کوچولوم تنها گذاشت 
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خونمون و فروختن و    بیو اثره انگشت پدرم و با فر  یسند جعل  هیکه با  ادی م ادم یبرادرام انقدر  از
 فرار کردن... یقاچاق

تر از جانش فروخته شده بودم   زیاموال عز یکه از وقت  یپدره موج هیبرام گذاشتن، مثل  یادگار ی یکل 
 تر شده بود. وونهید

 موند.  یی و تنها  یعالمه وام و قسط و آوارگ هیداغوون  یاون خونواده  از

 کردم.   یزندگ  نطوریا یهفده سالگ تا

 رو ادامه بدم  یتونستم اون زندگ یکردم اما نم  یم کار

تهران تا حداقل   میچمدون رفت هیو با  مارستانیدم دره ت تمیبا خواهرم پدرم و گذاش   نیهم یبرا 
  تیزن آشنا شدم و اون منو به عنوان جاسوس سازمان اطالعات ترب  هیر اونجا با د مین یطلب کارارو نب

 کرد.

 جاسوس رو در درونم زنده کردم.  هیاون دختر معصوم و تنها رو کشتم و  من

و چند سال   رمیگ یم یادیدم، پول ز  ی آلمان انجام م یکه تو یسخت تی کردم براب مامور فکر
 کنم.  یاستراحت م 

 از مرگ! یحت دم، ینترس  یچ یاز ه من

 ... دمیترس دمیتو رو د  یاز وقت یجاسوس شدم، ول   نیهم یبرا 

 از نبودت و از عشقت!  ات،یاز چشمات، از حرفات، از خوب  

 مدت کوتاه باهات باشم  هیو شده  نمتی خوشحالم که تونستم بب 

 بهت دروغ گفتم؛ دروغ گفتم که دوست ندارم! من

 وار دوست داشتم... وونهید دمت یکه د یکه از وقت ی دون یخوب م خودتم

 خورد:  یبه چشم م ا یتان یعاشقانه  یاز اشکا  یبه وضوح یها  یکاغذ برآمدگ  یرو
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ونم  از ج نی که نتونستم ازت بگذرم و آخرم به خاطر هم یخوام، اما منو نبخش من   یمعذرت م ازت
 گذشتم.

  یآخرم حرفتو اثبات کردم، خداحافظت برا ادیز یزنم و وراجم با حرفا  یحرف م  ادیز  یگفت یم شهیهم
 ! شهیهم

 tania_Roia: امضا

 شدن...  سیو خ  شتری و ب  شتریکاغذ عاشقانه و مردانه ب یایبرآمدگ

 *** 

 رفت...  نجایبا دادن استعفاش، از ا  انی_برا

 ادامه داد  انیسکوت را دنید با

رو   نجایتونست ا یمرده و نم گهی بار د هی ا یکرد تان یحس م نی هم یبود، برا ا یتان  ههی _اون دختر شب
 تحمل کنه.

رحم و   یاون دختر ب  ی هیتونست سا یکه هنوز هم م  یتوجه به حرف هاش، به سمت نرده ا بدون
 رفت...   نه،یروشون ببب

 کار؟ یچ یخوا   یجاسوس رو م هی یجنازه   ؟یر ی_کجا م 

 آب بردتش!  حتما

 گذاشت و چشم هاش و بست:  شیفلز یبدنه  یو رو دستش

_serum geht NicHt Zum lacHeN auS 

 ره...  ینم رونی هات از سرم ب خنده

 *** 

 نود و سه  ادداشتی



 ق تکار عاشخیان

648 
 

12 october 

10:48  p.m 

 داناوان... ایتان  یبود برا یان یپا نیا و

 که خودش رقم زد!  ی انیپا

 کرد.  یپادگان خودکش ی بندهیداناوان پرستار جذاب و فر ایتان

 مردن! قیسنگدل بود و ال انتکاریخ هیداد، اون  بیدختر جاسوس بود و فرمانده رو فر اون

 که گفته بود، دروغ بود. یز یچ هر

 بود.  بیکه کرده بود، فر یکار  هر

 رحم بود که قلب فرمانده رو شکست!  یدختر ب هی اون

 بود؟  ورنطیواقعا ا اما

 بود، اما سنگدل نبود...! انتکاریدختر خ  اون

 فقط به اشتباه عاشق شد و به اشتباه مرد... اون

 شد:   نیهم یبرا

 عاشق«  انتکاری»خ

 گفتن اون مرده و رفته جهنم...  همه

 پا گذاشتم که خودم ساخته بودمش!  یدیمن به جهنم جد درسته؛

 قاتل بودم و خودم و کشتم...! هیمردم؛ من  انیدر قلب را من

 *** 

 عاشق   انتکاریجلد اول رمان خ  انیپا
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1397/6 /30 

10:12  Pm 

 : 1  شیرایو

 1398/5 /24 

23:01p.m 

 رمان در  یینها شیرایو

 و نود و نه  صدی هزار و س ن، یفرورد ازدهم،ی= 11/ 1399/1

5:23p.m 

 ( F_destroyerعبداهلل زاده ) ف

 : سندهینو سخن

 د،یکرد یو همراه دیوقت گذاشت نکهیعاشق از ا انتکاریرمان خ   زیعز ینده هادوستان و خوان سالم
 گم. یم دی ممنونم و خسته نباش 

 . دیوقتتون رو هدر رفته ندون  دوارمیام

 .دمی ننوشتم و واقعا براش زحمت کش یرمان و سرسر  ،یا گهید ی سندهیهم مثله هر نو بنده

در بهتر   ی ها سع سندهیارزش خودش و داره با تموم نقص ها و کمبودها تمام نو یهر اثر  مسلما
 نوشتن دارن 

 یادیرمانم تالشه ز یفکر کردم و برا یها چند سال  تی موضوع و تک تکه شخص نیا یدرباره  من
 د یهاتون ببخش یها و بزرگ ینقص هاش رو با خوب دوارمیکردم ام

 ها و نقاط قوت خودشو داره ییبای بلش زنقص ها و کمبود ها و در مقا یاثر  هر

 نوشتنش صرف کردم.  یکه با عشق برا هیتالشه من وقت  نیکمتر و
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 عاشقه!  انتکاریآخره جلد اول رمان خ  شیرایو نیبگم که ا دیضمن با در

 . ستیعاشق ن  انتکاریخ  انیپا نیا

 داره. یعکس العمل  یهر عمل ده،یو اتفاقات جد دیآغازگره فصل جد انیپا نیا

 مقابل درد درمان هست و در مقابل عشق، نفرت!  در

 رو خاموش کنه شیآت  نیتونه ا یبکشونه، اما عشق م شی رو به آت  یتونه زندگ یم  نفرت

 گه. یکنه و صادقانه دروغ م  یم انت ی که عاشقانه خ هیدختر یعاشق داستان زندگ انتکاریخ

  یاشتباهاتش تاوان م یجنگه، برا ی م شیگ خوشبخت   یاکه بر یکس  یپارادوکس دردناک از زندگ هی
 عشقش جون... یده و برا

 ....تستیدختر چند هو نیا یتالش ها یبر همه   یانی سوم پا جلد

مجهوله و در  یو افکار  تیبا چهره و شخص یوجود دختر  قتیحق یاما جلد دوم معلوم کننده  و
 شه.  یکه تموم شد منتشر م شیرای و شه،یرایدست و

 عبداله زاده ف

5:45 p.m 

 : یرمان ها ی سندهینو

 ی رانیاز جنس و یدرمانگر 

 3و2و1عاشق  انتکاری خ و

 *** 

 ∶سندهیبا نو  ارتباط

www.FatemehAbd9@gmail.com = gmail 

@F_destroyer= applicaton Rubika 
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 ش یآور یچمدان است که م کی  یزندگ

 ش ی بر  یو م یکن یسبک م  لیو بند  بار

 که به آن دل بستم ی قشنگ ،مرگیخودکش

 خطرم  یُپر از پنجره ها گاهیبه فکرش هستمگاه و ب ریکم هر دو سه شب س دسته

رم م به   مرتبه حتما بپرم نیزند ا  یس 

 که منم  یست و تفنگ قهیشق گاهیو ب گاه

 که منم یو پلنگ  یکه تو باش  یماه قرص

 

 دست تو و ترس به چشمان من است  چمدان

 شدن است   نیحالت غمگ  نیزتریغم انگ نیا

 رفتن دو سه خط فحش بده،داد بکش  قبل

 بکش  ادی کن و فر  نیتکانم بده، نفر یه

 رفتن بگذار از ته دل آه شوم قبل

 بکش ار ه که کوتاه شوم  شهیاز ر یطور 

 دودم باش  نیخطرناک تر  گار،یس مثل

 دم باش آغوش کنم حضرت نمرو شعله

 

 و خاکستر کن   رانمیبگ  گاریس مثل

 چه با من همه کردند از آن بدتر کن  هر
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 تمامم کن و ترکم کن باز   گاریس مثل

 تمامم کن و دورم انداز   گاریس مثل

 و زحمت آوار نکش  نیخرابم بنش من

 نکش  گاریهمه س  نیباز گرفت، ا نفست

 منم وند،یتب دار تو پ یبه هر لحظه  آن

 داغ به جانم، که دماوند منم آنقدر

 

 ی من انِ یشر ی شهی که در اند ،یگرگ توله

 ی سوخته مهمان من  ی،جگر یخون کاسه

شم  و شکر  ری بادام،دهان پسته، زبان ش چ 

 گرگ پدر  نیمعجوِن مجسم شده ا جام

 بازم  یرا م  هینگرد قاف  یمرا م تا

 بازم  یرا م  هیالعاف یمنته  یباز 

 هر آه منم  ی زهیاست تن انگ بیس بیس

 او قد کوتاه منم لیعرش نخ رطب

 

 بلور  نهیس یچمن، هوبره  یآهو ماده

 دور  یقلعه  هیدهن، شاپر نیقوس قاب

 بندم  یجاِن پلنگم که به ماه  مظهر
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 به جز ماه دل از عالم و آدم کندم  و

 رهنم یپ یزده از کنگره  رونیب ماهِ 

 بزنم  یبرم پنجه به خال ز یخ  نکند

 قم ی اچهیدر نت،تبینمک یها خنده

 سردتر از قرن اتم یرقم  تی ها بغض

 

 برهم زده ات، جنگل انبوه از دود  یمو

 پنهان بود  رهنتی دو آتشکده در پ و

 کهن از چشم تو آغاز شدند  یها قصه

 پرداز شدند   هیبا لب تو قاف شاعران

 تو خورد  ابانیپسربچه که راهش به خ هر

 زد و ُمرد  دانیبه م کهی شبه مرد شد و  کی

 و آرام به خاک افتادم  دمیتو را د من

 از آن روز که در بند توام آزادم  و

 

 خورد به هم، صاعقه زد پلکم سوخت  چشممان

 جمجمه ام را به گلوبند تو دوخت  یا زهین

رم  د یانگار به جوش آمد و مغزم پوس  س 

 د یشدم و مرگ لبم را بوس یسرطان 
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 شدم و شعله دواندم به تنت  ین دوزخِ 

 و مشغوِل پدر سوختنت   دمیپوش علهش

 در من بود  ییخودم آمدم انگار تو  به

 بستن بود  یاز دل به کس شتریب  یکم نیا

 

 ساخته ام یلی شیچشم همه از خو  شیپ

 چشمان تو اما سپر انداخته ام  شیپ

 نشست  خیدشنه به پشت آمد و تا ب  ناگهان

 نشست   خیگرفت و سر مر یمن رو ماه

 ران قاپ زدند در مشِت مرا الشخو  آس

 قاعده را از همه بهتر بلدند  کرکسان

 که دلم بود به دستت دادم یداغ یچا

 سرد شدم، از دهنت افتادم  آنقدر

 

 که قسم خورد شکستم بدهد  ین یزم و

نبره زد کار به دستم بدهد  و  زمان چ 

 رترم یخود پ ی  ندهیمن از آ ینباش تو

 ترم  ریگ نی زم  سیابل  یخر زخم  از

 من از اعماق غرورم دورم  ینباش تو
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 ساطورم  ی ه یزاو نی رحم تر یب  ریز

 میپنجره ها هم زرد نیمن و ا ینباش تو

 میتوافق کرد زی آخر سر پا دیشا

 

 شعله شد و داغ به جانم زد و رفت  یکس هر

 رفت  دهانم زد و ی تو را دو، دهنه رو من

 مبادا که تو را استیشهر مه همه

 را معرکه باالست مبادا که تو  آتش

 جماعت همه گرگند مبادا که تو را  نیا

 شام بزرگند مبادا که تو را کی یپ

 است مبادا که تو را  ادیو دام ز دانه

 است مبادا که تو را  ادیبد نام ز مرد

 

 نشسته اند مبادا که تو را  وارید پشت

 همه هستند مبادا که تو را  بانینانج 

 مبادا که تورا باز مبادا که تو را تا

 بر پنجره انداز مبادا که تو را پرده

 پهنه سراب است نه  یزده ا ایبه در دل

 و کوالک زده راه خراب است نرو  برف
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 چه کنم  ابانیتو من با بدن لخت خ یب

 حالت تهران چه کنم   نیزتریغم انگ با

 

 شکند   یمرا م زیتو *"پا  یب

 شکند  یمرا م ز یشب وسوسه انگ نیا

 ست یکار و کسم وسعت پشتم خال  یتو ب یب

 ست ی من مفلوک دو مشتم خال یتو باش گل

 حوصله هاست  یپر از جمعه ب میتو تقو یب

 جهان مادر آبستن خط فاصله هاست  و

 

 تو ببخش  ایخدا ست یپرم دلهره کاف یم

 تو ببخش ایخدا  ستیدست خودم ن یخودکش

 آذر(  رضای )شعر از عل

 جلد اول  انیپا

 زادهعبداهلل  ف

 :  سندهیبا نو  ارتباط

www.fatemehabd9@gmail.com 

 @f_destroiyer:  تلگرام

 @F_destroyer:  کایروب 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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