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  :خالصه

 یدر کره م یرفته و وارد باند رانیاز ا یلیهست که به دال نهیبه نام آ یدر مورد دختر

گفت  دیشود؛ البته با یرو به رو م  یبا اتفاقات بزرگ رانیشود و پس از بازگشت به ا

  باشد . یم) M.S(ام اس  یماریمبتال به ب نهیکه آ

  

  از داستان: یقسمت

واسه  یینفهم اون حرف ها رو زد و جا یمثل قبل نبود! از سر شب که اون دختره 

خانوادم، از  یحت دند؛ید یم یا گهیخودم نذاشت همه من و به چشم ددفاع کردن از 

هات هست و  یخوش گذرون یمادرم خواستم بزاره برم خونه که گفت: حاال وقت برا

 ریآدم عمرم رفتم همش ز نیبدتر یدور شد. به سو شمیپ زرفت و ا یبعد چشم غره ا

  و بهش با لحن دلخور گفتم: ستادمیسر اون بود جلوش ا

  ؟یاالن خوش حال -

  اوهوم. -

  چرا؟ -

  ؟یچرا چ -

  اخم بهش نگاه کردم که گفت: با

  !ی. . . اه لعنتیجواب اون همه عشقم رو اونطور نکهیبعد از ا یفکر کرد -

  اما تو. ؛یمن هزار بار گفتم که اشتباه برداشت کرد ،ینامرد یلیطاها، به خدا خ -

بود که شده بود و درست  ینداشت. کار یا دهیو نگام رو ازش گرفتم، فا دمیکش یآه

  شدم گفت: ینبود، همونطور که ازش رد م یکردنش کار هر کس

  بخشمت.   یوقت نم چیباشه، ه ادتی -

  انصاف بود! یب یلیبد تا کرد!  خ یلیهام خ با
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  :سندهیاز نو یسخن

جذاب نباشه؛ اما لطفا تا  ادیاولش ز دیرمانمه، شا نیرمان، اول نیدوستان، ا سالم

شه و لطفا حتما  یرمان شروع م تیچون از اون جا به بعد جذاب د،یوسطش رو بخون

استفاده کنم.  سمینو یکه االن دارم م یرمان بعد یتا برا دینظراتتون رو بهم بگ

  .مکن یممنون، از ناظر رمانم هم تشکر م
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  دختر؟ ییکجا ،یه -

  کرد؟ یم کاریجا چ نیا نیا دم،یپر رونیاز فکر ب هوی

که  یاصال مغز دار ای یدیدونم فهم ینم رون،یسالم، اومدم دنبالت ببرمت ب -

درسته که بعد از اون  نیبب ،ینرفت رونیدو ماهه که از خونه ب قایدق یول ؛یبفهم

 یشه که چون ولت کردن از خونه بزن ینم لیدل نکهیا یهمه ولت کردن؛ ول یمهمون

  ! ها؟!رونیب

  کردن. رونمیب ومدم،ین رونیمن از اون خونه به خواست خودم ب -

  .یکرد یو التماس م یرفت یم دیبالخره با ،یحاال هر چ -

پام له  ریبرم غرورم و ز دیدارم چرا با یخودم شغل خوب و پول درار یعمرا، وقت -

  کنم؟ هوم؟

غرورم، غرورم، مورد شور  یگ یگم، م یاه، اصال ولش کن، تو هم که هر بار بهت م -

  غرورت و خودت و ببرن.

  کنم. یزنم لهت م یحرف دهنت و بفهما، م ،یه -

  جوجو. یجرعت شو ندار -

  ؟یداشت کاریحاال چ ،یبه پرو گفته زک -

  گفتم که. -

  دوباره بگو. -

  .رونیب میبر ایب -

  مثال کجا؟ -

  .گهید یعروس دیخونه پسر شجاع، خر -

  .امیاون نم یعروس مم،یمن بکش -
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  وا چرا؟ -

  سر اون نامزدش و خودشه. ریهام ز یبدبخت نیا یچرا! همه  یپرس یم -

  ؟یدیمدت خانوادت و د نیتو تو ا نم،یاصال صبر کن بب نه،یآ یدونم ول یم -

  نه. -

دونن، فکر  یو اونام بگن نم ییو از خانوادت بپرسن کجا یاگه نر گه،ید نیخب هم -

  کنن؟ یدر موردت فکر م یچ لیبعدش مردم و فام یکن یم

  فکر کنم. کمیبزار  -

  و بزارم. ییمن برم چا ،یهر جور راحت -

  برو. -

طاها  یزدم؛ ول یحرف هاشون م یرو رو یگفت، اگه نرم مهر درست یراست م نایال

  زود اون حرف ها رو باور کرد. نقدریهنوزم باور کردنش برام سخته که ا ؟یچ

  شد؟ یچ -

  در موردم درست بوده. زیکنن همه چ یفکر م امیاگه ن ،یگ یراست م ام،یم -

  نه؟یفقط بخاطر هم یمطمعن -

  .رونیبه چشمام زل زده بود که  گفتم هر لحظه ممکنه چشمام بزنه ب نیهمچ

  ه؟یچ -

  من خرم؟ یکن یفکر م -

  اوهوم. -

  واقعا که. -

وگرنه که حرف  ام؟یجلوت داد بزنم که بخاطر طاها دارم م امیتونم ب ینم ه؟یخب چ -

  ونبوده. ستیواسم مهم ن قهیب یها
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  . . .یطاها بود که بعد مهمون نهیآ یول ؛یگ یخب راست م -

  کنم ادامه نده. یخواهش م -

که اون  یتاکس یها نیاز جمع خارج و به طرف ماش عیسر نهیکه تموم شد، آ ی(مهمون

گذشت که طاها مانعش  یم ادهیانه شد، داشت از وسط عابر پبودن رو  ابونیطرف خ

  شد.

  برو کنار. -

  شناسم .... یکه من م یدوست پسرت منتظرته؟ نترس اون آدم ه،یچ -

 یطرف صورتش داغ شد و بعد صدا هیآن  هیزد که  یحرف م ینجوریداشت هم طاها

  :دیشن یرو م نهیداد آ

  ؟یبزن یحرف نیهمچ یچطور تونست یعوض -

شد و به سرعت محو شد؛   یانداخت، با سرعت سوار تاکس یبعد در صورت طاها تف و

کرد  یفکر م نیبود و به ا ستادهیاون بارون وحشت ناک ا ریاما طاها همچنان آن جا ز

سرش را باال گرفته و خود  نیچن نیکه کرده بود، ا یکه عشقش، چطور بعد از آن کار

 یبه سو عیبه خودش آمد و سر ینیماش بوق یداد، با صدا یگناه جلوه م یرا ب

  رفت.) نشیماش

  !نهیآ یوا -

  اعصابم ندارم. یرو یکنترل گهیشوم، د یاز اون مهمون بعد

 یفکر نکن فقط نفس بکش، اصال نم یچینفس بکش دختر، نفس بکش، به ه نه،یآ -

  .یعروس یگوربابا دیخر میر

  به دوباره کار کردن ندارند. یلیهام م هیتونستم نفس بکشم، انگار که ر ینم

نه! به خدا تنهام  نهیکنم نفس بکش، نفس بکش، آ ینفس بکش، خواهش م نه،یآ -

  نذار.
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هام اثر  هیر یرفت و انگار داشت رو یگوشم رژه م یهنوز تو نایال یها هیگر یصدا

  دخترک جوان تن به کار دهندو بعد. نیکرد که دوباره فقط به خاطر ا یم

  !ییییییه -

  .زمیشکرت، نفس بکش، فقط نفس بکش عز ایخدا -

که به زور  ییپرداخت. با صدا شیگر یبه ادامه  ینجوریو در بغل گرفت و هم سرم

  اومد گفتم: یم رنیب

  .یکن یخوبم، اگه خد انخواست خفم کنه تو االن م -

  .یش یم یطور نیدوماه ا نیحقم دارم خفت کنم، االن بار چهارمه که توا -

  دونم. یم -

  !یمثال خودت روان شناس ،یرو اعصابت مسلط باش یتون یپس چرا نم -

که  رمیتونم از مردم پول بگ ینتونم خودم و آروم کنم، چطور م یگفت، وقت یم درست

  درمانشون کنم؟

  .یبهتر ش یجور نیا دیاز فردا برو سر کار، شا نهیآ -

  خونه نشستن و فکر کردن بهتره. یکار برام از تو نیاوهوم، به نظر خودمم ا -

  م؟یدار یخوبه حاال ناهار چ -

  !یچیه -

  وا، چرا؟ -

  ؟یعروس دیخر میمگه قرار نبود بر -

  نه. -

  چرا؟ -
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اون نامرد خودت و  یارزش نداره بخاطر عروس دمیفکر کردم د کمیولش کن،  یچیه -

  .یکن تیاذ

  خوام برم. ینه، من م -

  ؟یچ -

  خوام بدونم بدون من حالش چطوره؟ یم نم،یخوام برم و طاها رو بب یم -

  . . . ییییییول -

 یشلوار ل هیحرفش و تموم کنه و به سمت اتاقم رفتم تا لباسام و عوض کنم،  نذاشتم

که  یطور ،یپولک دارم رو هم لبنان دیو  شال سف دمیو پوش میمشک یبا مانتو یآب

تا تولد  یبد حجاب بودم از بچگ یلیخ شهینباشه بستم، هم رونیکدوم از موهام ب چیه

از  یاتفاق یلیروز خ هیشوم برام افتاده بود،  اتفاقاتکه دو روز بعد از اون  میسالگ ۱۸

کتاب که تابحال خانوادم  هیشدم که چشمم افتاد به  یخانم دست فروش رد م هیکنار 

نوشته که برام قابل باور  ییزایکتاب چ نیا یگفتن که تو ینذاشته بودن بخونم، م

که  ستنیاون ها ن گهیاالن د یکتاب نشده؛ ول نیو هنوز  برام موقع خوندن ا ستین

  .رنیکتاب جلوم و بگ نیا دنیخر یبرا

  کتاب چنده؟ نیخانم ا دیببخش -

  نداره. یمتیاون کتاب بخاطر مقدس بودنش ق زمیعز -

  اوه واقعا؟ -

  .دیباش ینچندان دور راض ی ندهیتاب در آک نیا دنیاز خر دوارمیبله، ام -

  ممنون و خداحافظ. دوارم،یبله ام -

  خدا پشت و پناهت. زم،یخداحافظ عز -

بودم، درسته که تو  دهیتا حاال اسمش و از زبون خانوادم نشن ه؟یک گهیاون د خدا؟

هر بار که از پدر و مادرم  یو خونده بودم؛ ول دهیکوتاه شن یلیمدرسه در موردش خ

  گفتن: یم دمیپرس یازش م
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جور  نیکه معلما ذهن تو و بلکه تمام بچه ها رو با ا یبه مدرسه بر دیاصال چرا با -

  منحرف کنن؟ زایچ

در گفته  کمیبعد که بزرگ تر شدم  یگن؛ ول یکردم که اونا درست م یفکر م  اوال

با خودم  دمید یرو م یچادر یر هاهاشون شک کردم، چون هر وقت که زن ها و دخت

  گفتم: یم

 بایموهاشون و درست کنن که ز دیاونا نبا ادیراحت م یلیو بنظر خ هیچ نایا نید -

دارند خود  بایز یکه مدل ها ییو چادر ها بایز یو فقط با سر کردن مقنه ها انیبنظر ب

  کنند. یآراسته م بایز یلیرا خ

خودم و به خونه رسوندم و لباسام و با  عیزدم سر یکه با خودم حرف م ینیح در

رفتم و  عیسر زم،یعوض کردم، بعد از بار گذاشتن آب گوشت عز یباور نکردن یسرعت

بعد برم که  یبودم و برداشتم وبازش کردم، خواستم به صفحه  دهیرو که خر یکتاب

  صفحه نوشته شده بود: نییپا دمید

َ  ال رونَ  مَسهی َه ِالالمُط   و ا

  زنند. یبه قرآن دست م یگ زهیوضو و پاک با

  افتادم که گفته بود: رزنیحرف اون پ ادی هویبعد که  یبرم صفحه  خواستم

و  نیزم وفتهیمواظبش باش که ن یلیخ ینداره؛ ول یمتیبه خاطر مقدس بودنش ق -( 

  .تیشونیپ یبزار رو یدیرو که بوس ییببوس و اون جا عیاگه افتاد اون و سر

  داره؟ ییکار چه معنا نیا یول دیببخش -

  سرت جا داره. یو اون رو یزار یکه اون باالست احترام م یکه به اون کس یعنی نیا -

  انداختم و بعد با تعجب گفتم : یآسمون نگاه یعنیسرم،  یباال به

  !ست؟یکه اون باال ن یکس -

  اصطالح بود، اون همه جا هست. هیفقط  نیا -
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  کنه؟ داشیپ دیداره چطور با ازیبهش ن یکی یاگه همه جا هست، وقت -

  زد و گفت : یزن لبخند رهیپ

برده  ادیکه اون و از  ییآدما یتره؛ حت کیمردم نزد یاون از رگه گردن هم به همه  -

  باشند. )

 یآروم گذاشتم رو یلیاون و خ نیهم یبشه، برا یا یحرمت یکتاب ب نیبه ا نخواستم

اومد  ادمیآب و باز کنم که  ریخواستم ش رم،یرفتم که وضو بگ عیمبل و سر یدسته 

بچه  یاز معلما به همه  یکیکه  یاون کتاب ادی هوی رم،یوضو بگ ستمیمن اصال بلد ن

رفتم، از کالس  میدرس یکتابا ونیسمت کلکس به عیکالس داده بود افتادم و سر یها

بودم، به سمت  دهیبزرگ چ یلیخ یقفسه  هی یهمه تو میروانشناس یاول تا کتابا

انگار آب شده  یهر کدوم از کتابا رو گشتم؛ ول یسال سوم دبستانم رفتم و البال یکتابا

که داره ازش  یتقاداتفکر کنم مامان اون و براشته باشه و از اع ن،یبود و رفته بود تو زم

! دارم خدا یهر طور شده اون کتاب و بخونم، وا دیکار کنم؟ با ی. حاال چستین دیبع

به سرم زد،  یفکر هویرفتم که  یداشتم با خودم کلنجار م رم،یم یم یاز کنج کاو

  زدم، سوار اتوبوس شدم. رونیو از خونه ب دمیلباسام رو دوباره پوش عیسر

  ؟یآزاد دانیم یبر یخواست یدخترم م -

  بله؟ -

  ؟یآزاد دانیم یبر یخواست یم -

  اوه، بله چطور؟ -

  .میدینبوده، رسانگار اصال حواست  -

مدت داشتم  نیبه خودم اومده بودم، اصال متوجه گذر زمان نشده بودم، پس تو ا تازه

  کردم. یفکر م

  .گهید نییخانم برو پا -

  .گهیگه برو د یراست م -
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َه، برو پا - َه، ا   .گهید نییبرو خانم برو، ا

و به سمت بازار حرکت کردم، هنوزم اون خانم اون جا  دمیپر رونیاز اتوبوس ب عیسر

 نیهم یاز اون کتاب مانده، برا گهیفقط دو جلد د دمیرفتم سمتش که د عیبود، سر

  خودم و رسوندم. عیشد. حرکتم و تند تر کردم و سر شتریعالقم به خوندن اون کتاب ب

  سالم. -

 دیجا خر نیاز هم یمدساعت قبل او  هیکه  یستین یتو همون زم،یاوه سالم عز -

  ؟یکرد

  مادر جون، بله خودمم. یدار یحافظه خوب -

  ؟یشد که دوباره به ما سر زد یحاال چ -

  از شما بپرسم. یخواستم سئوال یراستش. . . م -

  ؟یچه سئوال -

  وضو، گرفت؟ دیخواستم بپرسم که چطور با یام. . . م -

  . . .دیاول با نیمن برات بگم، بب اینداره، ب یوضو گرفتن که کار -

  ازش ممنون باشم. دیبا یلیکردم که مسخرم نکنه، خ یفکر نم اصال

  .دیسیکاغذ بنو کی یشه برام رو یاگه م -

  .یباشه، هر جور راحت -

لباسام  گهید دمیکردم و رفتم، به خونه که رس یکاغذ رو گرفتم و ازش خداحافظ عیسر

تا بتونم اون کتاب و بخونم، بعد از وضو  رمیرفتم که وضو بگ عیو سر وردمین رونیرو ب

 ینشستم، بعد از صفحه  یهمون مبل قبل یگرفتن رفتم و دوباره کنار اون کتاب رو

 یشروع م یعرب یاول، دوم و سوم رو هم رد کردم که بعد از صفحه چهارم متن ها

 برام ،یفارس یشروع کردم به خوندن ترجمه ها نیتونستم بخونم، بخاطر هم یشد، نم

کتاب که  نیا م،یکتاب و نخونده و نذاشتن ما بخون نیجالب بود که چرا پدر و مادرم ا
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 هیکه هر کدوم  امبریو چهار هزار پ ستیداشت.مثال صد و ب یجالب یزایچ یلیخ

 ایزد،  یکه با پرندگان حرف م مانیحضرت سل ایبرام جالبه،  یلیمعجزه داشتن، خ

 یول ش؛یآت یرو بندازن تو یاو بودن، اصال چطور ممکنه کس اریکه در اخت یانیجن

  براش بهشت بشه ؟!

زود  یلیبود، خ بیوجود نداره، برام عج یبرگه ا گهید دمیخوندم که د یم ینجوریهم

 یخوندم؛ ول یرو م یبود که داشتم کتاب به اون بزرگ یپنج ساعت بایگذشته بود، تقر

و از  دمیپوش یکوتاه نم یشال و مانتو ها گهیبود که د یبودم. دو روز دهیاصال نفهم

  گفتن: یشد که م شتریها در بارم ب عهیاون روز شا

  ده. یو برده خودش و مظلوم نشون م فشیحاال که کاراش و کرده و ک -

دادن و انگار  یپرو بال م عاتیشا نیبه ا شتریهمه بد تر پدر و مادرم بودن که ب از

  داشتن.ن یاصال به من اعتماد

  ؟ییباز کجا ،یه -

  ها؟ -

و ول کنش  یبدبخت زول زد یدو ساعته که به اون پنجره  ییها و کوفت، کجا -

  دربارش فکر نکن؟ گهیمگه نگفتم د ؟یستین

  ؟یدر مورد ک -

  .گهیمن، خوب معلومه، منظورم طاها بود د یدر مورد عمه  -

  کردم. یمن که به اون فکر نم -

  ؟یکرد یفکر م یپس به چ -

  که من و. . . یدر مورد قران، اون کتاب -

  .یکرد فیاز صدبار برام تعر شیبسه، بسه، به خدا ب -

  .میبر ایکنه، ب فیخواست برا تو تعر یخب حاال تو هم، ک -
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  باشه. -

در  م،یو سوار شد میرنگ قشنگم رفت یو به سمت لکسوز  مشک میاومد رونیخونه ب از

  .میاومد رونیو هم نگهبان باز کرد و با تمام وقار از خونه ب نگیپارک

  کدوم بازار؟ میحاال بر -

  .جیخل -

  ج؟یخل -

  .یپاساژ توش داره ده طبقه ا هیگن  یآره، م -

  ده تا؟ -

اول مال شلوار و دوم ماله لباس  یمحصول، مثال طبقه  هیاوهوم، هر کدوم هم مال  -

  باال.برو  بیبه ترت یجور نیو هم رهیز

  مال کفش باشه؟ دیطبقه نبا نیاول یگم؛ ول یکه م دیببخش -

  نه، چطور؟ -

  که گفت: نهینگاهم بهش نشون دادم که جلوش و بب با

  کنه. یوقت ها اشتباه م یحاال انسان بعض -

کفش بد چشمم رو گرفت،  هیکه  میدید یکفش هارو م میو داشت میاول بود ی طبقه

بلند  یکرد، با صدا یو رو م ریرو ز چارهینگاه کردم، داشت مغازه اون زن ب نایبه ال

  گفتم:

  ؟یدیرم ده تا مغازه جلو تر، فهم یمن م نااا،یال -

  آره، باشه برو. -

  بگه : ومدین گهیساعت د میبچه، حاال صبر کن، اگه ن نیخدا! از دست ا یا

  همه جا دنبالت گشتم. ؟یوا، تو کجا بود -
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  کنم. یو عوض م اسمم

  .یعوض کن دمیآره با -

  کرد؟ یکار م یچ نجایا نیسرعت برگشتم، ا با

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

  ؟یاسمت رو عوض کن یخوا یکه م دهیرس ییکارت به جا گهینداره. د یبه تو ربط -

  ؟یفکر کرد یمن چ یواقعا که، تو درباره  -

  .دمینکردم، د یفکر چیمن ه -

  منظور؟ -

 یاومد مانیا یها؟  اگر واسه عروس ؟یکن یم کاریچ نجایحاال تو ا ،یجور نیهم -

 یو تازه آبرو ستیمنتظر اومدنت ن یچون اصال کس یبهتره اصال خرج نکن د،یخر

  ؟یدیفهم یبر یکمند م یخانواده  ینداشتمونم جلو

  تمام عشقم رو ازم گرفت. یانصاف یآره اون بود که با ب کمند،

  (کمند :سالم.

  :سالم، شما؟ نهیآ

  .می: من کمندم و سال اول کمند

  ن؟یداشت ی:منم، کار نهیآ

شه باهاتون رفت و آمد داشته  یخواستم اگر م یکالس تنهام م ی: خب من تو کمند

  باشم.

  شه. ی: نه نمنایال

  ! چرا؟نای:وا، ال نهیآ

  : خب، آخه. . .نایال
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  را ما؟چ یاصال هم غم نخور؛ ول ،یایب یتون ی: حرف نزن، م نهیآ

  بود. هی: خب بنظرم اخالق شما بهتر و مناسب تر از بق کمند

  دونستم. ی:م نهیآ 

  .نهیآ یا فتهیخود ش یلی:خ نایال

  چه خبر؟ ؟ی:سالم خوب نهیآ

  رسونه. یبرادرم هم سالم م ستم،یبدن ی:ه نایال

  : برو بابا، من خودم معشوق دارم. نهیآ

  خانتان. مانیا نیمارو با ا یدونم، توهم کشت ی:م نایال

نزنه و  یکمند حرف یدوختم، با نگاه ازش خواستم که جلو نایمتعجبم رو به ال نگاه

  اخماش بد توهم رفته. دمیبه کمند نگاه کردم که د عیسر

  شد؟ ی: چ نهیآ

 هی یرو دوست داشتم؛ ول یکیحرف ها شد، منم  نی: راستش حاال که بحث اکمند

  کنه. یم یدختره همش فضول

  : وا! چرا؟ نهیآ

  گه دوسش داره. ی: مکمند

  .یهست ی:اوه، اوه، پس جنجال نهیآ

  کنم که کور خونده. شیخوام حال یم ی: آره؛ ولکمند

خواست  یکه انگار م یجور هیزد همش نگاهش به من بود،  یکه حرف م یحال در

  خفم کنه.

  ؟ی: چطور نهیآ

  :حاال بماند. ) کمند
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 یاومده بودم، با نگاه متعجب رونیتلفنم که مطمئنم که اون مزاحمه، از فکر ب یصدا با

  کردم که گفت: یبه طاها نگاه م

  ؟ید ی: تلفنت رو جواب نم طاها

  ؟ییجا نی: چرا هنوز ا نهیآ

  ؟یمن باهاش حرف بزن یجلو یخوا ینکنه دوست پسرته، نم -

دوما من دوست پسر ندارم و  ه،ینداره که ک یباطل، اوال به تو ربط الیخ یهه، زک -

  صد بار! نینداشتم، ا

  و منم باور کردم. یتو گفت -

  محض بود و تمام. یوانگیآدم د نیندادم، حرف زدن با ا یجواب

  الو. -

  بلند: ییصدا با

  ؟یهست یکدوم قبرستون ،ید ی: چرا جواب نم نایال

  رم. یگفتم که کجا م ،یزن یچرا داد م -

  .ینه نگفت -

  گفتم. -

  .ینگفت -

  گفتم. -

  نگف. . . -

  من گفتم. یحاال ولش کن؛ ول -

  .ینگفت -

  گفتم! یراست ،یده تا مغازه اون طرف تر، با -
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  نگ. . . ،یه -

  دوست پسرت بود؟ -

کفش  نیخدا! چقدر ا یمحل ندادم و به سمت همون مغازه حرکت کردم، وا بهش

قرمز کار شده بود  لیکه رنگ قرمز براقش که با اکل یپاشنه پونزده سانت هیقشنگه، 

  .ومدی یبه چشم م یلیخ

  زاره. یم ریتاث قتیسل یقدر رو نیدونستم داشتن دوست پسر ا ینم -

  بود گفتم: یمغازه شدم و رو به فروشنده که پسر جوان وارد

  .دیاریشه اون کفش قرمزه رو شماره چهلش رو برام ب یاگر م د،یببخش -

  .ارمیاالن مبله،  -

  !یزنیحرف م هیخوب با بق-

  محتشم. یطاها یآقا ،یاریشورش و در م یدار گهید -

  شد آشنا آره؟ واقعا که. بهیو غر بهیغر میمحتشم! حاال ما شد یهه آقا -

  .دیخانم بفرما -

رو هم  یکیخواستم اون  دم،یشو پوش یکی ن،یکفش و گرفتم و گذاشتم زم عیسر

 دنیطاها رو گرفتم و بعد از پوش یبپوشم که چون پاشنش بلند بود ناخواسته شونه 

  گفتم:

  نگاه چقدر قشنگه. مانی! ایوا -

  !نهیآ -

 غیصورتم ظاهر شد و بالفاصله ج یطاها جلو ینگاه کردم که چهره  مانیتعجب به ا با

  کار کردم؟ یخدا چ یو ازش جدا شدم، وا دمیکش یخفه ا

  ؟یفهم یاون االن زن داره م ،یبه اون فکر کن ینوزم. . . نه تو حق ندارتو ه -
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  فکر نکردم. یمن به کس -

  تو. . . یول -

  .دییخانم بفرما -

  ممنون چقدر شد؟ -

  همسرتون حساب کردن. -

  کردن که حساب کردند. جایهم ب یلیو خ ستندیهمسر من ن شونیا -

مبلغ پرداخت شده و اگه  ینه؛ ول ایهمسرتونه  شونینداره که ا یخانم  به من ربط -

  .دیبد شونیمبلغ رو به ا نیخودتون حساب کن نیخوا یم

  چقدر شده؟ نیشه بگ یکنم حاال م یکار و م نیبله حتما ا -

  صد تومان. -

  چند؟! -

  نه. یالبد پول ندار -

  دم خداحافظ. یاتفاقا دارم و م -

  برگشتم سمتش و گفتم : عیسر میاومد رونیمغازه که ب از

  تومان. ۱۰۰تومان توش بود فقط  ۱۰۰کارتم  یپولت، البته پول همرام نبود ول نمیا ایب -

 ریپول بگ بهیغر هیآره من از  به،یآشنا پول، نه صبر کن آشنا چرا؟ غر هیمن از  -

  .ستمین

  .ستمین بهیمن غر -

  .یگ یبلکه دروغ هم م ،یهه، نه تنها هست -

  که همش تهمته؟ یفهم یگم، چرا نم یوغ نمو در  ستمین -

  که بخواد بهت تحمت بزنه؟ یش یخطر حساب م یک یبرو بابا، برا -
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  نکردم و دروغه؟ یکار چیبگم که ه یطاها، من با چه زبون -

  . . .دمیوککتم نگزه؟ من خودم د یدروغ بگ ینجوریا یتون یچطور م -

  د بگو. . . ؟یدید یچ گهیها؟ بگو د ؟یدید یچ -

  طرف صورتم داغ شد. هیزدم که  یم ادیفر بایتقر

 ؟یحرف بزن ینجوریا یکه کرد یدر مورد اون کار یتون ینفهم، چطور م یدختره  -

  .هیزیهم خوب چ ایح

لحضه هنگ  هیزدم تو صورتش که  نیتونستم تحمل کنم، بالفاصله همچ ینم گهید

از  یکیکه  دمیدوم دو یطبقه  یبه سمت پله برق عیهو اژدها، سر نیکرد، شده بود ع

نجاتم و مالقات  ینه! با ترس برگشتم سمتش که فرشته  یوا د،یپشت چادرم رو کش

  کردم.

  شده؟ یچ نهیآ -

  خوش حالم؟ دنتیچقدر از د یدون یم یوا -

  شده؟ یدونم، حاال چ یآره م -

  خواد من و بکشه. یم دم،یطاها، طاها رو د -

  نفهم، حاال کوش؟ یخود کرده، پسره  یوا، ب -

  دونم. ینم -

  کردم. داتیبالخره پ -طاها

  گفت: نایشدم که ال میقا نایپشت ال عیسر

  ن؟یداشت یمحتشم، کار یآقا -

  بله. -طاها

  کار؟ یچ -نایال
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  نداره، با اون خانم مثال مسلمان کار دارم. یبه شما ربط -طاها

  سرم حرمت داره. یچادر رو نیحرف دهنت و بفهم طاها، ا ،یه -نهیآ

  .یو تو هم که چقدر حرمتش و نگه داشت -طاها

  .ستین یکن یکه تو فکر م یکس نهیخفه شو، آ -نایال

  .یندار ششیچند ساعت پ یاااا! پس خبر از تلفن ها -طاها

  بودن نفهم. نایاون ال -نهیآ

  ؟ییییجد -طاها

 یکردم، خداحافظ آقا یکه فکر م هیآدم زبون نفهم تر از اون نیا نه،یآ میبر ایب -نایال

  محتشم.

  کردن و نداشتم. دیحال خر گهید

  شده؟ یچ ،یه -نایال

  براتِکل بکشم. امیب یانتظار دار ،یچیه -نهیآ

  .یخواد زحمت بکش یکشه، تو نم یم میمادرشوهرم عروس شاالیا زم،ینه عز -

  بروبابا توهم. -

 ،یریحال شو بگ یکه تونست یخوش حال باش دیاالن با ر،یغم بغل نگ یحاال زانو -

  خواست خفم کنه. یم یعنیاومد،  یم رونیچطور از سرش بخار ب یدیند

  .یدون یخوبه خودتم م -

  حاال. . . -

شده  یبراق که باالش سرمه دوز یشلوار مشک هیشلوار قشنگه،  نی! چقدر انایال یوا -

  بود.

  .یبعدشم عمرا اگه بزارم بخر ؟یحال نبود یمگه تو ب -
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  وا چرا؟ -

  عزا؟ یبر یخوا یمگه م -

  شه. یلباس قرمز قشنگ م هیخب با  -

  نه. -

  ااااا! -

  .هیچهارم، مال لباس مجلس یطبقه  میبر ایب -

  قشنگه ها. نیهم یباشه؛ ول -

  وجه. چیبه ه -

لباس  هی یرفت یم ییبا اون طبقه ها متفاوت بود، هر جا یلیچهارم خ ی طبقه

که  دیلباس قرمز خر هی نایال ،یبخر دیکدوم و با یدونست یگرفت و نم یچشمت و م

داره و از کمر هم حالت گرد مانند، با  یتور مشک نیشونه تا سر آست یباالش از رو

به نظرم خوش  یزیمن اصال چ یول بود؛زانوش  یسنگ کار شده بود. دامنشم تا باال

باز و تا  ایخوره،  ینم نمیکدوم از لباسا به د چیانگار ه یدونم چرا؛ ول یاومد، نم ینم

 یبدن معلوم؛ ول یاگه هم بلند بودن با طور کارشده بود و همه جا ایزانو بودن،  یباال

هم  قشیبود و  ممچ نییوجب پا هیلباس بلند که تا  هیبالخره بعد از دوساعت گشتن 

داشت وتازه  یشتم، حالت پفدوست دا یلیدامنش و خ دم،یحالت خفه بند بود و خر

 هی نشیس ریز یبود؛ ول یو قرمز؛ البته کلش مشک یرنگشم با کفشم ست بود، مشک

  اومد. یتو چشم م یلینوار قرمز داشت که خ

  بودم. کیو تموم کرد، وگرنه االن قاتل شماره  دشیخر نیشکرت که بالخره ا ایخدا -

  مزه! یب -

  خب خسته شدم. -

  کنم؟ کاریچ دیبا ادیبه چشمم خوش نم یچیه یوقت -
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  مرگ. -

  ها؟ -

  تنها راهشه جون تو. -

  .ادیخونه، داره جونم در م میبر ایب -

  .نیهمچن -

  من؟ شیپ یایم ایخودتون،  یببرمت خونه  یخوا یم -

  ؟یایب یخوا یهنوزم م نهیآ یول م؛یتو تا برا شب آماده ش شیپ امیم -

  اوهوم، چطور؟ -

  که زد و . . . ییطاها، حرف ها نهیخب ا -

  نفهم. یخواد بره بگه، پسره  یدلش م یبزار هر چ ست،یاصال برام مهم ن -

  رو باهات موافقم. یکی نیا -

بلند هم  یمانتو هیو  دمیلباسم و پوش م،یآماده شد عیساعت خواب، سر کیاز  بعد

بستم که موهام  یشالمم رو طور ن،یو کفش هام و هم گذاشتم تو ماش دمیروش پوش

  نباشه، هم مدل موهام خراب نشه. رونیب

  استرس دارم. نقدریدونم چرا ا ینم -

  چرا؟ -

  ؟یاگه باز  اون حالت بهت دست بده چ  -

  ده، نگران نباش. ینم -

 یم یاتفاق هی یزن یحرف و م نیشد، چون تو هر بار که ا شتریب مینگران یدون یم -

  بگو خب؟ عیشد سر یاوفته، خواهشا ازم دور نشو، باشه و اگه داشت حالت بد م

  باشه. -
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و برام  ستادنیتا پسر توش بودن کنارمون ا ۵که  نیماش هیکه  میچراغ قرمز بود پشت

ضبت رو بلند تر کردم،  تا  یرو دادم باال و صدا نایطرف ال ی شهیبوق زدند، ش

ضبت رو کم  یصدا عیباعث شد که سر یدلخراش یصدا هی هویصداشون و نشنوم که 

و  نیماش یبودن به بدنه  دهیکار کش خود هیبشم، نامردا با  ادهیپ نیکنم و از ماش

نگه  نشونیماش یو جلو نیشدم و ماش نیسوار ماش عیدر برن که سر عیخواستن سر

شدم و به سمتشون  ادهیبود پ نیداخل ماش شهیکه هم یبا قفل فرمون عیداشتم و سر

کنن بعد توقع دارن بتونن را حت  یم یو خط خط نمینازن نینفهم، ماش یرفتم، آدما

  بلند گفتم: یکنن، با صدا ارفر 

  .نییپا نیایب -

با خرد کردن  هینجوریباشه حاال که ا دن،یبلکه بهم خند ن؛ییپا ومدنیکدوم ن چیه

 شهیکه درست کنار ش یرفتم جلو، طور رم،یگ یو م زمیعز نیماش ی نهیهز نتونیماش

کار  نیهم بود؛ وگرنه دلم با ا یمتیگرون ق نیجلو طرف راننده بودم، حاال خوبه ماش ی

  شد. یخنک نم

  خانم خوشگله. یبکن یخوا یم کاریچ -

قفل فرمون  عیخوشگله و بعد سر یدم ک یاالن بهتون نشون م فتون،یممنون از تعر -

کلمه خرد شد،  یواقع یبه معن یعنی شه،یتو ش دمیدرت کوبو باال بردم و با تمام ق

رفتم و با  نمیبه سمت ماش عیپر از ذخم بود، حقه تونه و سر ناشمیصورت سرنش

  باال از اون جا دور شدم. یسرعت

برات  نتیماش یگفت یم نکهیا دمیحاال فهم ،یکرد یدمت گرم دختر، عجب کار -

  ارزش داره درسته. یلیخ

  .گهید مینیما ا -

  .ادینم شیپ یمشکل یتر بر واشی کمیاگه  گما،یحاال م -

  .میهم دور کرد ینجورینه، هم -
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  .میمشت حرف مزخرف به خطر بنداز هیخودمون و به خاطر  دینبا یآره؛ ول -

  .یعروس نیخوام دوباره در موردم اون حرف ها رو بزنن، البته تو ا یامکان نداره، نم -

  موافقم. -

و به سمت در  میشد ادهیپ نیاز ماش عیبه مقصد، سر میدیرس قهیاز پنج دق بعد

 ضیکه با ورودمون به سالن همه بهمون نگاه کردن، به سمت اتاق تعو میرفت یورود

  .میو لباسامون و عوض کرد میلباس رفت

  .وفتهیب یاتفاق هیکردند، فکر کنم قراره  یچطور بهمون نگاه م یدید گما،یم -

  .اریبه خودت فشار ن ادیکنم ز یخواهش  م وفته،ینم یاتفاق چینه ه -

  به توچه؟ ارمیخوام ب یاصال م ار،یفشار ن ار،یتو هم که همش بگو فشار ن -

  .نمیسرت جون دادنت و بب یمنم که بابد باال دیببخش -

  .نیخب نب -

  تا دلم خنک شه. یریزارم بم یم نم،یب ینم گهید نه،یاگه به ا -

پس هنوزم چشم  ومده،یعروس خانم که بعد نگه ن شیاول پ میبر ایحاال ب یباشه؛ ول -

  به شوهر من داره.

  ؟یمگه ندار -

  خفه! -

  .دیرقص یرقصنده م تیجمع هیکه داشت وسط  میبه سمت کمند رفت باهم

  تو فکرا. ینر -

 وفتادهیمن اون وسط باشم، نه اون؛ البته اگه اون اتفاق ن ستیبا یاالن م یباشه، ول -

  وقت کمند و تو گروه راه نداده بودم. چیبود، کاش ه
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کل  یرو در باره  زیو بعد از دو ماه همه چ یخودت بود، تو راهش داد ریآره تقص -

  .یبهش گفت تیزندگ

  .نهیرفت بش میبر ایتو سرم، ب یخواد بزن ینم گهیدونم، د یم -

  .ارهیبود شاخ در ب کیاز تعجب نزد دیمن و د یکه وقت میبا هم به سمتش رفت 

  سالم عروس خانم، مبارک باشه. -نهیآ

  خانم؟ نهیکجا آ نجایام، ممنون، شما کجا و ا -کمند

 نیکه ا یمهمون هیراحت از  الیبار، با خ هیبار، فقط  هیدوباره شروع کرد، اگه شد  ایب

  .امیب رونیتوشه ب

 هیتو مهمون شیدو هفته پ نیکه هم نهیبود؟ آ یحرف چ نیمنظورت از ا زمیعز -نایال

که  یو کمند. ) تو هم اون جا بود نایمهتاب شرکت کرد. ( دوست مشترک من و ال

  ؟یگرفت ی! اصال نکنه فراموشیوا ست؟ین ادتی

  مره؟ییمنظورت الزا -نهیآ

  آره همون. -نایال

 گهیکار داشتم  د یلیچند روز خ نیکه ا یینگرفتم، از اونجا مرییالزا زم،ینه عز -کمند

  چقدر خوش حالم. دیدون یبچه ها! نم ییحواس برام نمونده، وا

  دلم دوباره تازه شده بود. داغ

  .میبر ایب نایال م،یسالم کن هیبه بق میبر دیما با زم،یخب عز -نهیآ

  باشه، خداحافظ عروس خانم! -

دختر،  یدار ولیا ه،یمنظورش چ دیفهم یگفت که خر هم م یجور هیخانوم و  عروس

که  یزیو به سمت م میاومد نییسکو پا یمرد، باهم از باال یم تیداشت از عصبان

به حرف زدن باهاشون  یاصال عالقه ا م،یحرکت کرد یلیم یخانوادم نشسته بودن با ب

  وار.ید یتو یامان از دست موش ها ینداشتم؛ ول
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  بود؟ واریموش تو د یمطمئن -وجدان

  نداره، اصلش مفهوم بود که رسوندم. یفرق ،یحاال هر چ -

  آره جون خودت. -

  خفه شو. زمیعز -

  زنم. یباهات حرف نم گهیادب، اصال د یب -

  بهتر. -

  شد. یم شتریاسترسم ب میشد یتر م کینزد زیکه به م یچ هر

  .امیمن نم نهیآ -

  چرا؟ -

  موادم. یکنه که انگار قاچاق چ یبهم نگاه م نیمادرت همچ دهیچون هنوز نرس -

  دونم، برو. یم -

  ؟یپس تو چ -

  .ستین یمشکل -

  بهش فکر نکن. ادیز یراست ،یباشه پس با -

  بزنم لهت کنم؟ ای یریم -

  .یرم با یرم، م یم -

 یتر م کینزد زیبه م یدارم، هر چ یشتریدونم چرا اضطراب ب یرفته نم نایکه ال حاال

کس  چیگفت که ه یشد، پس طاها درست م یتر م انیبرام نما هیبق یشدم چهره ها

  گفتم: ییو با خوش رو ستادمیا زیم یو نداره، جلو انتظار اومدنم

  سالم. -

  ؟یچرا اومد -مادر
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  د؟یخوبم ممنون، شما چطور -

  نداشتمون و با رفتنت بخر. یبرو و آبرو نجایاز ا -پدر

  .یبیغر یآبرو؟! چه کلمه  -

  .یندار ییباشه، چون اصال آبرو بهیتو غر یبرا دمیبا گه،یمعلومه د -مادر

پس منم  ن،یجوابم و داد یجور نیشما ا یشما، ول شیاومدم پ ییخوشروهه! من با  -

از  شتریمن، ب یبه قول شما نداشته یبگم که آبرو دیو با نمیو بب نمیش ینم گهید

  شماست، مادر جون. یداشته  مهین یآبرو

  به من نگو مادر. -مادر

  . . . دمیشما رو با مادر جد یاوه! بله درسته خانم بهمنش، من اشتباه -

  ؟ینکنه ازدواج کرد دت؟یمادره جد -بهمنش خانم

  ؟یکن کاریچ یخوا یازدواج؟ آره ازدواج کردم، حاال م -

  !ی. . .وایتو. . . چطور، چطور تونست -بهمنش خانم

  کردن ازدواج نکنم؟ رونمیاز خونه ب نکهیکرد! نکنه توقع داره بعد از ا غش

 ومدهیحاال برو تا دوباره بهوش ن ،یخواست یو نم نیمگه هم ؟ییچرا هنوز اون جا -پدر

 ستیازدواج کرده، چون معلوم ن یبا بد کس دیهم بگ زتونیبه اون شوهر عز دتد،یند

  خودش از همون مردهاست؟ دمینه شا ایگرده  یم یهر روز با ک

 یجور نیا نیبخوا دیاوال که من ازدواج نکردم، دوما اگه شما که قبال خانوادم بود -

  داشت؟ دیبا یچه انتظار هیپس از بق د،یار کنباهام رفت

که  یمادر شوهر دار هی گهیاالن د ،یگ یسابق! اوه راست م یخانواده  -بهمنش یآقا

 یخانوادش هم نم یرو که حت یدختر هیپسر ش،  یخوب بودن زندگ یمجبوره برا

  پسرش و به گند بکشه. یخوانش رو تحمل کنه که نکنه دختره زندگ
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 دیلرز یم یکه تا حدود ییو با صدا رهیدر حد توانم بود بهش خ گهیکه د ینفرت با

  گفتم:

  نکردم؟ یمن کار دیکنم تا باور کن کاریچ دیبا -

  ازدواج کن تا حرفا تموم بشه. -پدر

  !؟یچ -

  .گهیبسه د ؟یزن یخانوادت حرف م نیچقدر با ا نهی: آنایال

  .دیدختر بگرد نیبا ا دیخانم، از شما بع نایال -پدر

  گفت: عیرو از پدرم نداشت سر یحرف نیکه انتظار همچ نایال

  بهمنش؟ یچشه آقا نهیوا! مگه آ -

تونم بگم که  یفقط م ینه؛ ول ای دیدون یدونم شما م یتونم بگم چشه و نم ینم -پدر

  کار و رفتارش شده برعکس اسمش.

برخالف اسمم انجام ندادم که حاال خواسته  یکار چیمن ه گه،ید هیبهمنش، کاف یآقا -

  حرفا رو بشنوم. نیباشم از شما ا

  ؟یکن یو قبول نم شنهادمیچرا پ ،یخب اگه انقدر مطمئن -پدر

  د؟یزن یحرف م شنهادیدر مورد کدوم پ دیببخش -

  خانم منتظرم. نهیآ -پدر

  در موردش فکر کنم. دیبا -

  دم، خداحافظ. یبهت وقت م گهیخوبه، پس تا دو روز د -پدر

  که مادر را به آنجا برده بودن رفت. یخون سرد به سمت اتاق مهمان یلیبعد خ و

  ؟یقراره فکر کن یبه چ ن؟یزد یحرف م نیداشت یدر مورد چ -

  گم. یتو راه برات م م،یبرو آماده شو بر -
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  باشه. -

***  

  حاال بگو. -

  باشه. -

که کنارم نشسته بود برگشتم و همه  نایپارک کردم و به سمت ال ابانیو کنار خ نیماش 

  کردم. فیتعر ازیتا پ ریگفتم و براش س یگفته و چ یپدرم چ نکهیرو در مورد ا زیچ

  !؟یچ -

  تر، گوشم درد گرفت. واشی کمیااا!  -

  ه؟یآخه چطور ممکنه، حاال نظرت دربارش چ -

  فرار ندارم. یبرا میدونم، تازه راه یهنوز نم -

  .دهیو برات خواب د یک ستیمعلوم ن -

  از پدرم درخواست کرده. زیکن هیآدم کج و کوله که من و به عنوانه  هی دیآره، شا -

لباس خدمت  یبود، اصال تصور کردن تو تو ینجوریشد اگه واقعا ا یآره، جالب م -

  خنده داره. یلیکارا خ

  .دنیبعد شروع کرد به بلند خند و

  گفت: ( دختر خجالت بکش و. . . ) یبود االن بهت م نجایا مانیاگه ا -

  افتاده بودم. ادشی! دوباره مانیا

  ؟یمگه قرار نبود فراموشش کن نه،یآ -

  تونم. ینم یدونم؛ ول یم -

  .هیگر ریو زدم ز 

  شه. ینکن، دوباره حالت بد م هیحاال گر -
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  شدم نجاتم نده. ینجوریبار ا نیبه خدا اگه ا رم،یبم گهیخوام د یبزار بشه، م -

  ؟یشد وونهید ؟یچ -

  کنم. یخواهش م -

رو احساس نکردم؛  یچیه گهیبهم دست داد و د یشگیبعد دوباره اون حالت هم و

زد تا در  یم شیدارم که خودش و به آب و آت ادیرو هنوزم به  نایبلند ال یها هیگر یول

  نداشت چون از مرکز قفل شده بود. . . دهیفا یو باز کنه؛ ول

  :نایال

آشنا رومون قرار گرفت  یلحظه تموم نگاه ها هی یبرا میوارد شد یباهم به عروس یوقت

رو گرفتم و  نهیدست آ عیتونستم نفس بکشم، سر یتونم بگم اون موقع واقعا نم یو م

لباس باهم به  ضیتند شده به سمت اتاق پرو حرکت کردم. بعد از تعو یبا قدم ها

کردن کمند، به سمت پدر  یکردن از عصبان فیو بعد از ک میعروس رفت گاهیسمت جا

هنوزم معتقده  نهیآ یکه خونوادش تردش کردن؛ ول نیبا ا م،یحرکت کرد نهیو مادر آ

تمام  یزنه، دختره به معن یزر مفت م شییخدا یبه خانوادش احترام بزاره؛ ول دیکه با

االنه  د،کر  یوحشتناک نگاهم م ی. نگاهم افتاد به سمت مادرش که با نگاهوونستید

  برگشتم. نهیبه سمت آ عیکه درسته قورتم بده سر

  .ییبرم جا دیمن با نهیآ -

  کجا؟ -

  گفت: ینگاهم به مادرش اشاره کردم که با ناراحت با

  دونم برو. یم -

مادرش جون سالم به در برد، هه! مادرش  یشد از نگاه عصبان ینم یشدم، ول ناراحت

دور شدم تا  نهیاز کنار آ عیبودم، سر ریکرد من مسبب تموم اتفاقات اخ یفکر م

با خوش  یکه با تکون خوردن دست دمیچیدور سالن پ یشرمنده نشم، کم نیاز ا شتریب

  به سمتشون رفتم. یحال
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  سالم. -

  .نیطرفا قدم رنجه فرمود نیخانم، از ا نایال نجاست،یا یک نینیبه! بب -

  .میکرد یم یقربون یزیچ یگوسفند هی یگفت یآره م -

  گه. یراست م -

بگم گوساله و گوسفند و شتر و اسب و خر و گاو و  دیبچه ها محض اطالع با یول -

  دارنا! یادیمرغ و خروس و اردک و غاز همه و همه خرج ز

  م؟یکن کاریپس چ یگ یاه! راست م -

  .میو بهش بد میگل رز از باقچه هامون براش بکن هیاووم بهتره  -

  .هیآره فکر خوب -

  برو بچ. ستیتو باغچه ها ن یکه گل االن یول -

  نبود. ادمی! اصال ایگ یآخ راست م -

  که. مینه زمستونم گل دار -

  همه تو بهار و تابستونن. نایزشت و در شعن ال یتموم گل ها یا وونهید -

  وا مگه گل نرگس و. . . -

  .ارایو ن نیاسم اون گل نازن ،یه یه یه -

  وا! چرا مگه؟ -

  اصال حرفشم نزن. ست،یدختر ن نیاون گل در شعن ا -

  ؟یچ -

  .ستندیاصال باهم جور ن نهیقشنگ تر از آ یلیبابا اون گل خ -

  نشست گفتم: میشونیرو پ هانیحرف آخر آ نیکه با ا یاخم با
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  .نیشورش و در اورد گهیبسه د -

طور که جلو  نیرفتم، هم هانیبود، به سمت آ دیکه از من بع یآروم و جد یلیبعد خ و

  رفتم و اون عقب گفتم: یم

  آره؟ ستیکه گل نرگس مناسب من ن -

  رو زده؟ بگو تا برم پدرشو درارم. یحرف نیهمچ یاصال ک ه؟یچه حرف نیا زم،ینه عز -

  م؟یستیکه من و اون گل باهم جور ن -

خود کرده نظر  یدوست دختر شه، اصال ب یب یداده؟ االه ینظر نیهمچ یوا! ک -

 ریهم پ یپا یااله ن،یایهم بهم م یلیشما خ زم،ینظر اون و خواست؟ نه عز یداده، ک

  .میریبگ یبرا تون تولد صد سالگ میایب ن،یش

  .یالزم نکرده زحمت بکش -

  .میرس یبه خدمتتون م یاصال نگران نباش، به زود ه،یچه حرف نایا -

  .نیمضاحم دیایخواد ب ینه نم -

  .میمراحم زم؟یعز هیچه حرف نیوا! ا -

  ؟یااا!  راست -

  ؟یآره، پس چ -

  برگشتم. هیباال انداختم و به سمت بق یا شونه

  .یبابا چه عجب، بعد دو هفته دوباره اومد -مایمهس

  دست رو دلم نذار که خونه. یه -

  ؟یهنوزم با اون دختره دوست نا،یال نمیبب -هانیآ

  اشاره کرد. نایا نهیآ زیبا سر به طرف م و

  لبخند گفتم: با
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  آره، هنوزم دوستم. -

  شده؟ یدوباره چ نهییصابت موند، وا! آ زیکه نگاهم به م دمیچرخ زیبه سمت م و

  بود؟ یاسمش چ -هانیآ

  فکر کنم اسمش آسمان بود. -مهتاب

  بود. نهینه بابا اسمش آ -مایمهس

  .یگ یآره، راست م -مهتاب

  ؟یدید یرو چجور نهیمهتاب، آسمان و آ -هانیآ

  .شترهیمال چند سال پ یدون یگفتم، م یزیچ هیحاال من  -مهتاب

و حافظت جا نداشته واسه نگه  هیادیز یو فاصله  شترهیآره، مال دو هفته پ -هانیآ

  داشتن اسمش.

  .شیاه! حاال توهم ه -مهتاب

  با تواما. . . ی. . . هنایال یراست -هانیآ

من تمام  یولکرد؛  یصدام م ینجوریهم هانیرفتم، آ زیبه سمت م هانیتوجه به آ یب

 یرنگ مثل گچ شدش وجود داره؟ هر چ نیا یبرا یلیبود که چه دل نهیآ شیحواسم پ

که  ییاومد، انگار اون حرف ها یتو چشم م شتریشدم، حالت چهرهش ب یتر م کینزد

  بوده، قدمام وتند تر کردم. نیگاز حد براش سن شیخورد ب یداشت به گوشش م

  .گهیبسه د ؟یزن یچقدر با خانوادت حرف م نهی! آیوا -

  .نیدختر بگرد نیبا ا دهیخانم، از شما بع نایال -بهمنش یآقا

در مورد دخترش حرف  یطور نیتونست ا یحرفش قد خر تعجب کردم، چطور م از

گن انجام داده  یم نایرو که ا ییاون کار ها نهیو بر فرض مثال آ میبزنه؟ اصال اومد

 نیباهاش رفتار کنند، داشتم هم یجور نیشد که خانوادش ا ینم لیدل نیا یبود؛ ول

  به سمت در فتر  نهیآ دمیزدم که د یبا خودم حرف م یجور
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  کجا؟ -

  برم؟ ای یایخونه م -

  که. میهنوز تازه اومد ؟یبر یخوا یکجا م -

  .ایبمون با بچه ها ب این ،یایب یخوا یتونم بمونم، نم ینم -

  فکر کنم. کمیصبر کن  -

  .یهر جور راحت -

 یرو از دست م یرفتم عروس یو اگه م رهیحالش بم نیرفتم ممکن بود با ا ینم اگه

  بود گفتم: بیکه برا خودمم عج یکنم؟ با حالت کاریدادم، اه! چ

  .امیم -

  .اریمن و هم ب یخوبه! پس برو لباسا -

  رفتم و گفتم: میکه لباسامون و گذاشته بود یسمت اتاق به

  باشه. -

  و گفتم: دمیبه سمتش چرخ عیسر م،یاومد رونیاز سالن ب یوقت

  صورتت رنگ عوض کرده بود؟ یجور نیگفت که ا یداشت م یچ -

  گم. یبهت م نیتو ماش میبر -

  به سمتش برگشتم و گفتم: عیسر میکه شد نیماش سوار

  بهت گفت؟ یحاال بگو، چ -

حرفا پشت سرم  نیخوام ا یگفت، فقط گفت اگه م ینم یخاص زیچ یچیه ،یه -

  ازدواج کنم. دیتموم شه با

  ؟یگفت یو تو چ -

  کنم؟ کاریچ یخب توقع دار -
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  ؟یقبول کن یخوا یم یعنی -

  کار کنم؟ یچ یخب انتظار دار -

  .یبگو فعال قصد ازدواج ندار -

  گفت؟ یچ یدون یم یگفتم؛ ول ؟یفکر کرد یچ -

  گفت؟ ینه چ -

  خوام ازدواج کنم. یخسته نشدم که نمگفت پس هنوزم از با اون پسرا بودن  -

  .ارنایدارن شورش و در م گهیخونوادت هم د نیواقعا که! ا ؟یچ -

  قبول کنم. دیندارم با یچاره ا یدونم؛ ول یم -

و به خاطر چنتا حرف  تیزندگ یخوا یچرا م ،یشد وونهید ؟یگیم یدار یچ نهیآ -

  ؟یتباه کن خودیب

سخته که بخوام به  یلیمن خ یبرا یول ان؛یه نظر بخود ب یاز نظر تو ب دیشا نا،یال -

  واقعا سخته. ؟یفهم یگوش کنم و محل نزارم م زایجور چ نیا

  . . .یدونم ول یم نهیآ -

  خوام در موردش حرف بزنم. ینم گه،یبسه د -

 فیح یداشتم؛ ول یاگه حالش بد نبود دست از سرش بر نم یعنیتکون دادم،  یسر

  .هیبهران تیکه االن وضع

پخش  نیتو ماش ییپاشا یو برد سمت ضبط و روشنش کرد و آهنگ مرتض دستش

  شد:

  کن هی(گر

  اون شیپ یتون یم تو

  یمون ینم
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  رفته بسه تمومش کن گهید اون

  کن ته خط عشق تو هیگر

  رفته تو دل گهید

  نشسته تمومش کن گهید یکی

  براه چشم

  نجایا نینش

  تنها گهید یمون یم

  خونه ادیاون نم گهینکن د هیگر

  بکش دس

  یاز اون طفلک گهید

  گهیدل داغون اون د 

  دونه) یفکر نکن حالت و م خوشه

تو  ییدختر داشت تنها هیو با صدا هماهنگ کردم،  رونیب دیدادم به پنجره و د هیتک

 نینداشت و واقعا اون صحنه به ا یزد، انگار اونم حال و روزه خوب یرو قدم م ادهیپ

  آهنگ به اون صحنه.  نیا دم،یاومد شا یآهنگ م

  یمون ی)تنها م

  یدون یو م نیا آخه

  شه ینم دایاون پ مثل

  زهیر یم اشکات

  زهیاون واست عز آخه

  شهیقلبته هم یتو
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  یاوفت یم ادشی

  رهیگ یم شیآت دلت

  شتیکاش برگرده پ یگ یم

  یندار یراه

  یاریطاقت ب دیبا تو

  شه ینم یدون یآخه م 

  کن هیگر

  اون شیپ یدون یم تو

  یمون ینم

  رفته بسه تمومش کن گهید اون

  کن ته خط عشق تو هیگر

  رفته تو دل گهید

  نشسته تمومش کن گهید یکی 

  نجایا نیبراه نش چشم

  تنها گهید یمون یم

  خونه ادیاون نم گهینکن د هیگر

  بکش دست

  یاز اون تفلک گهید

  گهیداغون اون د دل

  دونه یفکر نکن حالت و م خوشه
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  یمون یم تنها

  یدون یو م نیا آخه

  شه ینم دایاون پ مثل

  زهیر یم اشکات

  زهیاون واسط عز آخه

  شهیقلبته هم یتو

  کن هیگر

  یدون یم تو

  یمون یاون نم شیپ

  رفته بسه تمومش کن گهید اون

  کن هیگر

  خط عشق تو ته

  رفته تو دل گهید

  نشسته تمومش کن گهید یکی

  ) ییپاشا یکن از مرحوم مرتض هی( گر

نگاه کردم که حرف تو دهنم با  نهیو از پنجره برداشتم و به آ میتموم شدن آهنگ تک با

 یب یجور نیکرد، اشکاش هم یم هیاز دستم در رفت، داش. . . داشت گر دنشید

اومدن، آره  یم نییبا اجازه پا دمیشا ایاجازه  یکرده و ب دایراه پ نییصدا به سمت پا

 یمشکلش بزرگ تر از اون ایمشت حرف،  هی یبرا؟ یچ یبرا یکرد؛ ول یم هیداشت گر

 یحالش و درک نم گهیاون قدر ازش دور شدم که د دمیکردم؟ شا یبود که من فکر م

 نیبه اون طرف ماش نیطرف ماش نیشد، از ا ادهیپ نیاز ماش عی. . . سردمیکنم، شا

بره،  اهر  دیکرد، آره اونم مثل من با یم یو ط نیوقت هام طول ماش یرفت، بعض یم
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داده و از پشت انگار داشت  هیشده بودم که به کاپوت تک رهیبهش خ شهیاز پشت ش

  کرد. یم هیگر

بودم  ستادهیگذشته، آره اگه اون دو ماه و جلوش ا یرفتم به اعماق سال ها منم

گذشت و  یم یکمند اومده بود تو گروهمون دو هفته ا یشد، از وقت ینم ینجوریا

 یخوب خو گرفته بود و هر جا م یلیبا کمند خ نهیسه نفره، آگروه دونفرمون شده بود 

شد که.  نیو هم ادی یاون خودشم نم بدونگفت  یکرد و م یاون و هم دعوت م میرفت

هر کوفت و زهر مار  ای ،یحسود اینفرت  یبود، از رو یدونم از رو چ ینم م،ی. . بگذر

 دهیدونم اون فهم یبد جور دل سرد شده بودم، نم نهیبود که از آ یمدت یول گه؛ید

گه براش یکردم واقعا د ینگفت، فکر م یزینکرد و چ یاصال توجه ا ینه؛ ول ایبود، 

روز نه بهش زنگ زدم و نه به  هیو  دمیکش ینقشه ا نیهم یندارم، برا یتیاهم

 یخودم م بهش بگن تصادف کردم، با میمستق ریدانشگاه رفتم و به بچه ها گفتم که غ

ظهر شد و زنگ نزد، گفتم  یزنه ول یبهم زنگ م عیفهمه سر یم یگفتم حتما وقت

 دیشبم شد و زنگ نزد، بازم گفتم شا یول ه؛زن یخونه بهم زنگ م ادیب یوقت دیشا

قبولوندم که هنوزم  یبه خودم م یاومده و هر طور شده طور شیپ یبراش مشکل

شدم و  دینشد ازش، کامال نا ام یدو هفته شد و خبر یوقت یدارم؛ ول تیبراش اهم

  براش نخواهم داشت. یارزش گهیکم کم باورم شد که د

باهام حرف زد و همراه کمند  یعاد یلیبعد از دو هفته بازم به دانشگاه رفتم، خ یوقت

و فقط رفت، اون روز کامال باورم شد که  میبر اینگفت تو هم ب یشاپ، حت یرفت کاف

بهم  میمستق ریولش کردم، حاال که غ گهیاز دستش دادم، از اون روز به بعد د گهید

رفتم و از اون  یخودم کنار م یبهتر که با پاها همونخواد با من بگرده،  یگه نم یم

 یدرست بعد از دو ماه ده،یروز کم کم دردسر ها شروع شد که هنوزم به اتمامش نرس

دونستم چرا؟  ی، حرفا شروع شد، اون موقع نمکه باهاش قهر بودم و رفت آمد نداشتم

و دل کردن رفته  درد یگفت بعد از قطع رابطه من، برا دمیپرس نهیبعدها که از آ یول

 میدیفهم نهیکمند و از اون موقع حرفا شروع شده بود و بعد ها هم من و هم آ یبوده پ

 یاز ساس ستم،ین گهیدست بردم سمت ضبط و آهنگ د ده،یلنگ یکه کار از کجا م

  باال تر بردم. کمیصداش و  نیهم یمانکن شروع به خوندن کرد، برا
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  دادم آخر رفته شد یهر ک یو پا میزندگ

  آخر خطه نجایگذاشت که ا زیم ینامه رو هی

  هم نذاشت یادگاری

  هم نداشت یسازگار

  کنار تختش االن

  هستش گهید یکی

  ممنون یلیخ یقوالت پا گذاشت یهم که رو تو

  که دپرس منم

  طبق معمول دوباره

  تو تاقم نشستم

  بشه یط روزام

  خوب بشه حالم

  بشه یدونه ک یم خدا

  داغونم نجایا من

  یرونیهم با اون ب تو

  یدون یمتاسفانه نقطه ضعف من و م باز

  زاره یقلبت پا م یکه تو ادیم یکی بازم

  داستان ادامه داره نیا خالصه

  داغونم نجایا من

  یرونیهم با اون ب تو
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  یدون یمتاسفانه نقطه ضعف من و م باز

  زاره یقلبت پا م یکه تو ادیم یکی بازم

  سرکم با قلب اضافه کاره خالصه

   ستمین گهید

سرم و به  ن،یبود که اومد نشست تو ماش دهیآهنگ مورد عالقش و فهم یصدا انگار

دادم و چشمام و بستم و گوشام و سپردم به گوش دادن ادامه  هیتک یصندل یپشت

  آهنگ.

  ییروزا تنها نیا

  به سرم بازم زده

  روزا نیا

  حال و روزم نگم واست از

  گوشه تک افتادم به همه شک دارم هی

  چقدر فرق کرده رفتارم نیبب

  هم برو با اون که مثال باهاته تو

  که چند وقته تو عکساته یهمون

  باهاته یکوتاه میتا هیره تو هر کس  یم نمیا

  جا داغونم نیا من

  یرونیبا اون ب توهم

  یدون یمتاسفانه نقطه ضعف من و م باز

  زاره یقلبت پا م یکه تو ادیم یکی بازم

  داستان ادامه داره نیا خالصه
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  داغونم نجایا من

  یرونیهم با اون ب تو

  یدون یمتاسفانه نقطه ضعف من و م باز

  زاره یقلبت پا م یکه تو ادیم یکی بازم

  سرکم با قلب اضافه کاره خالصه

  داغونم داغونم نجایا من

  ستمین گهید

  زاره یقلبت پا م یکه تو ادیم یکی بازم

  داستان ادامه داره نیا خالصه

نگاه کردم، انگار دوباره  نهیبرداشتم و به آ نیماش یشدن آهنگ، سرم و از پشت باتموم

نفسش بره،  شهیممکنه دوباره مثل هم نکهیفکر به ابرگشته بود، با  شینفس تنگ

زد،  یکند م یلیبه طرفش برگشتم، نبضش و گرفتم خ عیو سر دیدست و پاهام لرز

و هر لحظه هم حالش بد تر  دیکش یم فسقدر فشار روش بوده؟ با صدا ن نیا یعنی

 رونیکه از ته چا ب ییشم که دستم و گرفت و با صدا ادهیپ نیشد، خواستم از ماش یم

  گفت: ومدی یم

. . . ه . . . کمک. . . م. . . نکن. . . خو. . . اهش م. . . گی. . . ن . . .بار. . . دیا -

  کنم . . . بز. . . ار بم. . . ی

در باز  دمیکه د دمیرو کش رهیبه سمت در برگشتم و دست گ عیاز هوش رفت، سز و

نفهم، به سمت در راننده بر گشتم و  یختره ! دیییشه، اه! نکنه قفل کرده، وا ینم

 نینگاه کردم، هم نهیبه اون سمت کج شدم نتونستم که قفل و باز کنم، به آ یهر چ

زدم که  یکنم؟ داشتم به پنجره ضربه م رکا یچ ایپام افتاده بود، خدا یرو یجور

بلند شروع کردم  یهم با صدا نیشد، برا هم یاز اون جا داشت رد م یپسر هی دمید

کردم با  یسع ه؟یبه داد زدن که متوجه من بشه، به سمتم اومد و با اشاره گفت چ
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 لحا م،یشد نیسوار ماش یهم حالش بده، وقت نهیاشاره بهش بفهمونم که در قفله و آ

دهنش گذاشتم تا  نیدو تا انگشتام و ب عیبد تر شده بود و دهنش تخته، سر نهیآ

به  یمونه، وقت یم نهیروند، ماشالله مثل آ یم ییبا سرعت باالبتونه نفس بکشه، پسر 

بعد  م،یرو بهش وصل کرد ژنیبخش و ماکس اکس مشیبرد عیسر میدیرس مارستانیب

 ،یناراحت بود و فکر کنم بدونم از چ یزیچ ازانگار  یحالش خوب شد؛ ول قهیاز ده دق

  مبل نشستم و با بغض گفتم: یرفتم کنارش رو

  ؟یریبزارم بم یخواست ینکنه م -

  چرا؟ -

  ؟یچرا، چ -

  کردم؟ کاریتونم برم؟ مگه چ یچرا نم-

 یبه معن یبود، سر ستادهیکه کنارمون ا یکردن، دکتر هیدوباره شروع کرد به گر و

  تاسف تکون داد و گفت:

  رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ یم -

  بله حتما. -

  شده دکتر؟ حالش بده؟ یزیچ -

  نمونن. یجور نیا ادیممکنه ز یول ست؛یبد ن ادیبگم حالشون ز دیبا -

  ه؟یمنظورتون چ -

  .مارندیب شونیا ینه؛ ول ای دیدون یدونم م ینم -

  ؟یچ -

  .دیکن شیکار دیتون یکه شده و نم هیزیکه چ دیقبول کن دیبا یدونم سخته؛ ول یم -

  ه؟یماریمگه چه نوع ب -

  ام، اس. -
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  ره؟یممکنه بم یعنی ،یعنینشستم، ام، اس، نه!  نیزم یرفته رو وا

  د؟یخانم خوب -

  زنده هست؟ یشه، ب. . . پرسم تا ک یبله، ف. . .قط م -

  زد و گفت: یلبخن

  ؟یگن ام اس بد جا افتاده درسته ها، خانم چه مرگ یم نکهیا -

  ره؟یم ینم یعنی -

  درمانش و هر چه زود تر شروع کنه وگرنه. . . دیبا ینه؛ ول -

  کنم. یمن درمان و شروع نم -

  و چرخوندم سمتش و گفتم: سرم

  ؟یدار یماریچه، ب یدون یتو، م -

  خوام درمان شم. ینم یدونم؛ ول یآره م -

  ؟یچرا بهم نگفت -

  نداشت بگم. یلیدل -

  ؟یدون یتا حاال م یاز ک -

  شه. یم یماه کی -

  نشده. ریپس هنوز د -دکتر

  خوام درمان و شروع کنم. ینه دکتر، نم -

  . . .یول -دکتر

  مسخره نشو. نهیآ -

  خوام. ینم ست،ین یمسخره باز نیا -
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  خانم شما. . .  یول -دکتر

  . . . نهیآ -

***  

 نایداد. ( ال رییو به کل تغ گمیکه زند یگذره، روز یدو سال از اون روز م قایاالن دق 

نداشت و فکر  نهیخبر از دل آ یکرد دوستش و نجات بده؛ ول یم یهنوزم داشت سع

دونست که تمومش و از  یدروغ بوده، نم ششیچند لحظه پ یکرد تمام حرف ها یم

رو به خودش  یتا توجه کس دیکوب یعمق وجودش گفته، دستاش و مداوم به در م

کرد اون ها  یاز اون جا گذر م یپسر که داشت اتفاق هیجلب کنه و کارشم جواب داد، 

فهماند که در از  یبه پسرک م یه شهیاز پشت ش نایو به کمکشان رفته بود، ال دیرو د

 نایبا اشاره به ال عیسر دنیداند چه کند، پسرک هم بعد از فهم یداخل قفله و نم

 کیفهماندکه خود را به طرف در خود خم کرده و صورت دوستش را بپوشاند، در 

قفل  عیک بود خرد شد، پسرک سرکه از طرف اون پسر  یبا برخورد سنگ شهیلحظه ش

ببرند، او را  مارستانیبه ب عیدوستش را سر دیگفت که با نایباز کرد و به ال رونیو از ب

رفتن  مارستانیبه سمت ب عیبود گذاشتند و سر اپسرک که از قضا النتر  نیداخل ماش

 دید نیاون ها رو تو اون ماش یاومد و وقت رونیب یکه همون موقع طاها از عروس

  افتاد، افتاد. . . ) یم دیکه نبا یاتفاق

 یخواستم، م یو نم نیمن ا یول دم؛ید یم دیبهوش اومدم همه جا رو سف یوقت

 ،یدیام ای ،ییاز روشنا یاثر چیباشه، بدون ه کیباشه، تار اهیخواستم همه جا س

 نکهیا دنیهم بود، بعد از فهم یا گهینداشتم، هر آدم د یبه زندگ یدیام گهیچون د

داشت، بعد از اون همه وقت که  رو زهیانگ نیدر بدنش در حال رشده هم یچه مرض

خواستم که همه رو از  ینفهمه و با کشتن خودم م یتمام تالشم و کرده بودم تا کس

نخود بپره وسط آش و  هی هوینقشه  یآخرا کیتموم کنم که نزد یماریشر خودم و از ب

! وونهید یپسره  یخودت خفش کن یبا دستا یخوا یاونوقت م زه،یکاست و به هم بر

  .اهاه، 

  .یگ یم رایبهش بد و ب یبازم که دار -
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  حقشه. -

  ؟یزار یهنوز منتم سرش م ،یازش ممنون باش نکهیکارت کرده؟ عوض ا یوا مگه چ -

  .مییجا نیاون بود که ما االن ا ریرفته که تقس ادتیانگار  -

 یهست یکشور یاالن تو نکهیقبول کن هم به نفع خودت شد، هم ا یخب حاال؛ ول -

  .یکن یزندگ نجایا یکه بتون یکرد یوقت فکرشم نم چیکه ه

  اوهوم. -

اون روز به خونه برگشتم، پدر و مادرم بهم زنگ زدن و گفتن به همه بگم دارم  ی( وقت

 یپسره رو م یآبرو و اگه ازدواج نکنم دنیکنم و گفتن من و با اون پسره د یازدواج م

به پسره  عینجاتم بد تموم بشه، سر یفرشته  یخواستم برا یکه نم ییبرن و از اون جا

و گفتم که خودش و پنهون کنه، چون از پدر و مادر  مکه اسمش محمد بود زنگ زد

دوباره به پدر و مادرم زنگ زدم و باهاشون مخالفت  اد،یبر م یمن هر کار  مانیا یب

  کردم که پدر بهم گفت:

  برم. یآبروت و م ،یباشه، آبرومون و برد ادتی -

کردند که انگار  یبهم نگاه م یطورم شد، از فرداش مطب که رفتم همه جور نیهم و

از بود، چون پدرم به کل محله گفته بود که من و  نطورمیکردم و انگار هم یکار

همه جا  عیسر که،یتهرانه کوچ یتو نکهیما با ا یکرده، و  چون محله  رونیخانوادش ب

 یکه درست مثل نگاه ها دمید یو م هاشونرفتم نگا یپخش شده بود و هر جا که م

چه حس  دیدون یبرام قابل تحمل نبود، نم گهیجو شهر هم د نیهم یخانوادم بود، برا

 نکهی! و بد تر ایگردیکه با پسر ها م ننیبب یکس هیهمه تو رو به عنوان  نکهیا هیبد

 ملیا هی دمیبه مطب رفته بودم که د شهیروز مثل هم هی ،یاز خودت دفاع کن ینتون

فرد ناشناس بود و نوشته بود، در  هیاز طرف  دمیو که باز کردم د ملیبرام اومده، ا

تونست  یم یتعجب کرده بودم ک م،یمند ازین یانتظام یرویخواست کار با شما را در ن

  براش فرستادم: نیهم یباشه؟ برا

  شما؟ -
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  ؟یکن یآشنا قبول م هی -

  من روانشناسم. ستم،ین سیبگم من پل دیبا یول د؛یببخش -

  دونم. یم -

  واقعا؟ -

  ؟یکن یقبول م یبله، حاال نگفت -

  کجاست؟ -

  ؟یچ -

  .گهیمحل کار د -

  محرمانست. -

  ؟یچ -

  .یشماره، صفر نهصد و ده . . . با نیبه اجوابت و بفرست  -

باز نشد و در فکر بودم که  گهیکردم د یبعد صفحه جلو چشمام بسته شد و هر کار و

  زنگ زد. یال

  ها؟ -

  سالم، باز چته؟ -

  ؟یداشت یکردم، کار یداشتم فکر م یچیسالم، ه -

  شده؟ یاالن کار تو واجب تره، چ یآره؛ ول -

  کردم که گفت: فیو براش تعر زیچ همه

  به نظر من برو. -

  تونم برم خانوادم. . . یو برو، نم یتازه چه چ ستم،ین سیمن که پل ؟یچ -



 

Page ۴٩ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

 یخودشون تو رو رو دست م یاونا اگه بهشون بگ ست،ین یکه مشکل نهیا رتیاگه گ -

 نجایبه نفعته،  چون ا نکهیبرن، تا از شرت خالص شن و دوم ا یکنن و تا فرودگاه م

  بوده. میریبرات نمونده، اال من که اونم از خر گ یکس گهید

  و ندارم. یکس گهیاون جا د یحداقل تو رو دارم؛ ول نجایا یدرسته؛ ول -

خوش حال  نقدیاز نبودت ا ،یخواد نگران من باش ینم زمیمنم که عز رتیاگه بازم گ -

خودته که هم  هییاگه مشکلت تنها ینداره؛ ول یتیبرام اهم تیخال یشم که جا یم

  نداره. یبه من ربط نکهیو هم ا یستیخاک تو سرت کنه که به فکر من ن

  ممنونم. یلیخ -

  کنم. یخواهش م -

  و تموم کن. یمسخره باز -

زنم، خب  یبار بهت سر م کینگران نباش دو سال  ،یباشه، توهم که اعصاب ندار -

  .یشارژم تموم شد، با گهید

  !یه -

  ه؟یباز چ -

  نرم؟ ایار کنم؟ برم ک یحاال چ -

  کردم؟ یم یسخنران یدست شما درد نکنه، اون  وقت تا حاال داشتم واسه ک -

  برم؟ یگ یم یعنی -

برم،  دیمن با ،یبه نظر من بهتره بر یول ؛یدون یدونم، هر طور خودت صالح م ینم -

  که زدم فکر کن. ییخوب به حرف ها

  باشه. -

  .یبا -

  .یبا -
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 ایشه؟  یواسم دلتنگ م یاگه برم کس اینرم؟  ایبرم  نکهیشب تا صبح فکر کردم، ا اون

 یجواب خالصه شد. . . نه، وقت کیها در  نیا یبره؟ و همه  یاز نبودم رنج م یکس

  تلفن و برداشت و گفت: عیفردا به مطب رفتم و به اون شماره زنگ زدم سر

  .یزن یدونستم زنگ م یم -

  ن؟یداشت بیعلم غ -

  ؟یبله، خب حاال چرا زود تر زنگ نزد -

  کردم. یداشتم فکر م -

  خب جوابت؟ -

  ؟یدون یم یمگه نگفت -

  گفتم تو باور نکن. یزیچ هیحاال  -

  شما؟ -

  .یحاال هر چ -

  کنم. یباشه قبول م -

  رو؟ یچ -

  تو رو. یجواب خاستگار -

  واقعا؟ -

  مزه. یب -

  ممنون. -

  که قرار توش کار کنم کجاست؟ یاون محل نیکنم، خب حاال بگ یخواهش م -

  محرمانست. -

  قراره توش کار کنم! نکهیوا! مثل ا -
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گم واالنم اگه واقعا قراره  یبعدا بهت م ،یکه بفهم ستیاالن وقتش ن یالبته؛ ول -

  فرودگاه، ساعت پنج صبح. ایفردا ب یایب

  ؟یچ -

  .یکه شنوفت نیهم -

  زوده. یلیختازه فردا صبح که  ،یمزه ا یب یلیخ -

  .یهرچه زود تر کارت و شروع کن دیکه، تازه با ستینه بابا زود ن -

  . . . یول -

  خداحافظ. نمتیب ینداره، پس فردا صبح تو فرودگاه م یول -

حرف و تا عمقش درک  نیا یگذره، اون روز تازه معن یچه زود م ایگن دن یم نیدید

برسه و تموم  انیبه پا عیسر یجور نیبشه که عمر منم ا یکردم و با خودم گفتم ک

تا ترک  گهیساعت د کیشدم، فقط  داریشه، ساعت چهار صبح بود که از خواب ب

امروز شد و به  روزید ،یراحت نیهم بهمن از شهرم مونده بود، آره  یموقت ای یشگیهم

شلوار  هیاومدم و آماده شدم،  رونیب عیامروز فردا، حمام که کردم سر یراحت نیهم

بستم و چادرم و سرم  یو هم لبنان میشال مشک دمیپوش رهیت یآب یمانتو هیبا  یخی یل

  نشسته بودم که دوباره رفتم به گذشته. ونیزیتلو یکردم جلو

 یخانوادم م یدرباره  زویهمه چ بایتقر گهید م،یبود که با کمند دوست بود ی( دوماه

مشکالتم  یوقت یکرد؛ ول یخوردم بهم کمک م یبر م یکه به مشکل شهیدونست و هم

کردم  یبحث م مانیداد که بعدش  با ا یراه حل م یطور شهیبود، هم مانیدر مورد ا

گذشت و دعوا  یروزا پشت سر هم م م،یروز با هم قهر بود اسهیوقت هام دو  یبعض

 شیاز هفت روز هفته، ما ش م،یهر دوتامون خسته شده بود گهید شتر،یما ب یها

  . )میروز با آرامش کنار هم بود هیو فقط  میروزش و جنگ داشت

به  نقدریا ایدونم اون موقع عقلم هنوز کامل نشده بود که به کمند شک نکردم،  ینم

تو  یکارا رو بهش نسبت بدم، حت نیتونستم ا یکمند اعتماد داشتم که اصال نم
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که  دمیرو د نایبوق به خودم اومدم و به سمت در رفتم، ال ی! با صدایه االتم،یخ

من و  یاومد، وقت یم نییاز قضا پژو بود پا که)  نای( برادر ال اسیال نیداشت از ماش

راه  رونیچشمش سرشار از آب شده و به ب عیافتاد سر یداغ بزرگ ادیانگار که  دید

 هیکه  نهیشد که از رفتنم نارحت باشه، خوش به حال دلت آ دایپ یکیبالخره  افت،ی

که  یسک زه،یکنه و برات اشک بر سهیبا نبودت مقا بودنت و ینفر هست که روزا

 شتره،یب رنیگ ینبودنت و جشن م یمعرفتت که روزا یب یمعرفتش از اون خانواده 

داره  یداشت که انگار با تمام قدرت سع یقدم برم یشروع کرد به قدم برداشتن طور

  که داشت گفت: یخودش و رو پاهاش بند کنه، با بغض

  سالم. -

  ؟یسالم خوب -

و شروع کرد به  نینشست رو زم یکه از مادرش جداش کرد یمثل بچه ا شکست،

 یکردن، نشستم کنارش و سرش و تو آغوشم پنهون کردم، خوش به حالش که م هیگر

 ختنیواسه ر یچشمات اشک یول ؛یکن هیگر یکنه، چقدر سخته که بخوا هیتونست گر

  نداشته باشند!

  چشمت که خشک شد یچشمه  یبود گفته

  گردد گذشته  یم باز

  چشمم که خشک شد ی چشمه

  نگشت باز

  گذشته اما

  .ستیخوب ن ختنیگفتن، پشت سر مسافر اشک ر میاز قد -

  برو بابا! دلت خوشه. -

  .یش یبرم خوش حال م یوقت یتو که گفت -

  گرفت گفت: یاش شدت م هیطور که گر نیهم
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  به خدا دروغ گفتم، نرو! -

  ؟یچ -

  کنم. ینرو، ازت خواهش م یاگه دوسم دار نهیآ -

  خودم بسوزم و بسازم. یبزار برم و به پا یش یچرا مانعم م ایخدا

 زم،یکار از کار گذشته عز گهیبرم، تازه اگه نخوامم د ینکن، خودت گفت هیگر نایال -

  مرده. ایزندم  نیبزن بب یبارم بهم سر کیمواظب خودت باش، تازه دو سال 

بلند شدم و چادرم و که پر از خاک شده بود تکوندم، به ساعت نگاه کردم،  عیسر

 رونیب نگیو که از پارک نیکردم، ماش یحرکت م عیسر دیربع به پنج بود و با هیساعت 

بلند شد و  عیسر هیجد زیکرد که همه چ یکه انگار داشت تازه باور م نایاوردم، ال

کرد به التماس  یاومدم شروع م یم نییپا بارهاگه دو ن،یماش یخودش و انداخت جلو

اومد کنار پنجره و  هویکج کردم که  ابونیو آروم به سمت خ نیماش نیهم یکردن، برا

تحمل نگاه کردن بهش و نداشتم، واسه  گهیشروع کرد با دستاش به پنجره کوفتن، د

از  یدارمق اکه ت دمشید یم نهییو به سرعت از اون جا دور کردم از تو آ نیماش نیهم

کردن،  هیو شروع کرد به دوباره گر نیزم یو بعد نشست رو دیدو نیراه و دنبال ماش

  کنند. یلحظه کار نیجا و در ا نیتوانن ا یاشک هاهم نم

  آسونه  رفتن

  نداره یبرگشت اما

  ره یکه م یاون

  گهیدونه د یم 

  گرده. یبرنم

خوش حال شدم، پس هنوزم  د،یچک رونیاز چشمم به ب یصحنه ها اشک نیا دنید با

  نشدم. لیمتحرک تبد یمرده  هیکم احساس تو وجودم هست و هنوز کامال به  هی

  از رفتنم یگاه
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  شم یم مونیپش

  اما

  گهید االن

  یمونیپش

  نداره. یسود

 نجایا نیاومد، ا یکه داشت با لبخند به سمتم م دمیمحمد و د دمیفرود گاه که رس به

  کنه؟ یم کاریچ

  سالم. -

  .یسالم فرشته نجات، چه تصادف -

  .ستین یتصادف چمیه -

  چطور؟ -

  ؟یکن یم کاریچ نجایشما ا -

  ؟یینکنه اون آدم تو نم،ی. . . صبر کن ببدیدر واقع با نم،یرو بب یاومدم کس -

  .ی! چه خانم باهوشیوا -

  ؟یسیتو پل -

  بله. -

  واقعا؟ -

  بله. -

  ؟یجد -

  بله. -
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  ؟یراست -

  .گهیاه! بس کن د -

  خب تعجب کردم. -

  ؟یکن یتعجب داره که تو تعجب م نمیآخه ا -

  نداره؟ -

بعد من بگم ( همون طور مثل من با  یروانشناس یمونه که تو بگ یم نینه، مثل ا -

  ؟یراست ؟یتعجب گفت. ) واقعا! جد

  ادب. یمسخره عمت کن، ب -

  عمه ندارم. -

  خالت. -

  ندارم. -

  عموت. -

  ندارم. -

  .تییدا -

  ندارم. -

  ؟یو دار یپس ک -

  کس و کارم. یکرد گفت) من ب یکه دل سنگ و هم آب م یکس و ( با لهن چیه -

  .یگ یکنه راست م یندونه فکر م یهر ک ،یگ یکه تو م نطوریا -

  گم. یخب چون راست م -

  تعجب: با



 

Page ۵۶ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  واقعا؟ -

  اوهوم. -

  ! متاسفم.یوا -

  .میش مایسوار هواپ میبر اینداره، ب یمشکل -

 ینگاه م یبه کشور شهیاز پشت ش م،یدر سالن انتظار رفت یباهم به سمت ورود 

 یبهمنش در آن به اتمام م نهیآخرم و به عنوان آ یکردم که داشتم تنفس ها

کند، من از زادگاهم  یرا فراتر از انتظار بر آورده م تیچه جالبه انتظار ها ایرسوندم. دن

 یقرار م ستیدر ل دیکه وطن را هم با دمیکردم؛ اما االن فهم یو شهرم خداحافظ

خارج و به پاکستان وارد  رانیمحترم در حال حاضر شما  از مرز ا نیدادم. مسافر

 هیمونده تا زندگ گهیکشور از پنج کشور مورد نظر کم شد، چهار کشور د کی د،یشد

  شروع بشه. دمیجد

  زند یپنجره هاشور م یبه رو باران

  زند یگرفته است و دلم شور م باران

  شعر تازه ام کیحسرت نوشتن  در

  جنازه ام دیایتا به حرف ب بگذار

 دمیگذرد زمان، شا یچه زود م د،یاکنون از مرز پاکستان خارج و به هند وارد شد شما

ازم  مانیکردم که ا یرود، ( کم کم داشتم فکر م یاز حد تند م شیب مایهواپ نیا

روز که با هم  هیکرد،  یم یرو ط یاز نظر خودمون روال عاد نمو یگیخسته شده، زند

  تموم گفت: ییپرو باخوش حال اومد و  یلیخ میقرار داشت

  بهت بگم. یزیچ هی دیبا -

  بگو. -

  راستش. . . یزننده شد گهیمن، تو د یبرا -
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  در گذر از خاطره ها ی( لحظه ا

  تو کرد ادیدلم  ناخوداگاه

  غم ازاد شدم. ) دیاز ق ییگو

  ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا -

و دوست دارم. اون روز  گرید یک هیگم، من  یرک و پوس کنده بهت م ن،یبب -(

داشتم پشت  نانیاز چشمام بهش اطم شتریکه ب یکه کمند همون دختر دمیفهم

دو  د،یشو یوارد م نیبوده. شما اکنون از مرز هند خارج و به مرز چ یایقضا نیتموم ا

از  یکیکه تو  دیبه اوج خودش رس ییاز اون روز حرفا شروع شد و جا  گه،یتا د

تا  میاتاق رفت هیباهم به  دمیآراد و د میمیدانشگاه، دوست صم یبچه ها یایمهمون

کردم که کنارم  یم هیگر گهیحرف بزنم، آخراش د مانیبتونم باهاش راحت در مورد ا

بعد ها  یبه همه گفته بود؛ ول یدونستم ک ینمنشست تا ارومم کنه اما!  اون روز 

همه  یاومد و بهم گفت که خودش به کمند گفته بوده و حضورش در مهمون رادخود آ

گفت به خاطر عذاب  یگ یو به من م ینقشه بوده بهش گفتم حاال چرا اومد هی

. دیجا رس نیبه ا نکهیشد تا ا شتریو ب شتریها ب عهیوجدانش اومده و باز از اون روز شا

 گهیکشور د هی د،یشو یوارد م یخارج شده و به کره شمال نی) شما اکنون از مرز چ

  مانده بود.

  ؟یاسترس ندار -

  نه. -

 ،یای یباهام م یشه که دار یتو هم استرس دارم، هنوزم باورم نم یعوضش من جا -

  .یایب یکه قبول کن ستیگفتم ممکن ن یراستش با خودم م

  .نجامیفقط بهم بگو چرا ا یاومدم، راست ینیب یحاال که م -

  تونم. ینم -

  چرا؟ -
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  .میدیرس سیه -

. لطفا کمر میشو یتر م کیطور به مقصد هم نزد نیو هم میکشور مورد نظر شد وارد

  بست گفت: یطور که کمر بندش و م نیهم د،یتون و ببند یمنیا یبند ها

  ؟یندار یمشکل -

  نه. -

  آنا. میگم خانم ک یم کیبهت تبر -

محترم، هم اکنون بر خاک سئول  نیآنا، مسافر میبه نام ک دمیجد هیشروع شد زندگ و

  .دی( سئول ) خوش آمد یجنوب یبه کره  مینشسته ا

  کنم. یدو ساعته دارم صدات م ؟ییدختر کجا یه -

  اومدم. یچیها؟ ه -

 قینفس عم هی میاومد رونیب مایاز هواپ یوقت م،یرفت رونیشدم و با محمد به ب بلند

که  یکن یزندگ یطور نجایکن ا یشناسه، سع یمن و نم یکس گهید نجایآره ا دم،یکش

  نگاه کنند. نیهمه بهت با تحس

  م؟یکجا بر دیحاال با -

  .یاستراحت کن کمیهتل تا  میر یاول م -

  بعد؟ -

  .میمرحله رو بگذرون نیحاال تا بعد، فعال بزار هم -

  باشه. -

اگه  نکهیو هم ا یریبگ ادیتا هم  ،یحرف بزن یاز االن به بعد کره ا دیبا ،یراست -

  تا هستم بهت کمک کنم. یداشت یمشکل

  ؟یبر ییمگه قراره جا -
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  هم آره، هم نه. -

  ؟یچ -

 یکیکنه  یندونه فکر م یرفت، هر ک عیاتاق گرفت و سر هیهتل، برام  میدیرس یوقت

 کیسالن کوچ هی تشیبازش کردم، سوئ و گذاشتم تو در و دیدنبالش کرده، واال! کل

 یکیبود و  دیو سف یاز اتاقا ست توس یک هیداشت با دو تا اتاق خواب، چرا دو تا؟ 

همون  نیقشنگ تر بود، به خاطر هم شیبه نظرم ست آب د،یو سف یست آب گشید

 ینگاه م زیبه همه چ فیبال تکل یجور نیجا مستقر شدم، نشستم رو تخت و هم

هم  یواریکمد د هیکنار اتاق بود،  دیسف یکاناپه  هیبا  یآب یتخت دو نفره  هیکردم، 

روش کار شده  دیسف یها یسمت چپ تخت بود که درش از چوب بود و با کنده کار

باشه،  داشیتخت بود که فکر کنم از اون جد یهم جلو ید یال س ونیزیه تلویبود، 

  کنم تو کره ام. یتازه دارم باور م

درسته  نمیا مینیسرعت و داره، بزار بب نیباال تر نترنتیگن تو کره ا یبودم که م دهیشن 

خودش نت  دهیکارت جد میس نکهیتلفنم و برداشتم، مثل ا عیفقط حرفه، سر ای

معروفن کدوم  یلیکره خ یاووم آهان خواننده ها اره؟یبزنم ب یداشت، خب حاال چ

ِکسو؟ سر وب ها و  یکردم که همون وقت همه  دییرو وارد و تا EXO عیشون بود؟ ا

داشت، حاال  قتیچشمم ظاهر شد، عجب! خب پس حق یجلو رشونیو تصاو وهایدیو

 ویاز وب ها که نوشته بود ب یکی یچه خبر، رو یکره ا یاز بچه ها مینیبب میبگرد میبر

فوتبال  یعکس از تموم بچه هاشون و نشون داد که لباسا هیکردم که  دیکل یگراف

 یدارن و زشتن؛ ول یا دهیکش یها چشما یگن کره ا یبودن م دهیرو پوش ییکایآمر

دو بار به تخت با  عیهمشون قشنگ بودن، ماشاالله بزنم به تخته و سر نایا ییخدا

  دستام ضربه زدم.

تائو، لوهان،  ،یل ن،یسهون، شوم ،یکا ون،یبکه ول،یو نوشته بودن ( چان اسماشون

 رونیاز گروه ب سیریلوهان و تائو و ک سنده،ی) }نو یُ د ) Do س،یچن، سوهو، کر

قسمت از وب نوشته بود،  هی ه؟یچ گهید نیرفتند) ماشاالله اسماشونم قشنگه، ا

همون بچه  دمیکردم که د کیکل شرو  ن؟یک گهیداستان ورود گرگ ها، گرگ ها د
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ادامش و خوندم که  نیگرگ، واسه هم گنیهان، برام جالب شده بود که چرا به اونا م

دوازده انسان اعزام  نیدر معرض خطر بود ا نیزم ی ارهیکه س ینوشته بود، هنگام

 گما به گر  ارهیشد که بعد از ورود به س نیو ا ندیایب نیبه زم ارهینجات س یشدن تا برا

  هستند. تیدر حال فعال ارهینجات س تیشدن و هنوزم در معمور لیتبد

هاشون، اسم  ویدیبار  رفتم قسمت و نیباحالن، ا یلیخ شییخدا ی! چه حرفا؛ ولوا

 GROWL/Baby don't cryهاشون  نوشته شده بود،  ویدیو کیموز یها

/MONSTER / KO KO BOP /Coming Over /  /WOIF /HISTORY /mama / 

xoxo. Lave shat/tempo/ lotto/ pawer/ForLife/OBSESSION  م،یشوتا 

 یلیصفحه برام باز کرد و برنامه شروع شد، خ هیکه  میو. . . زدم رو شوتا تیومر 

وقت ها هم باهم در مورد  یزدنند، بعض یگروه باهم حرف م یجالب بود، همه 

باحال بودن، قسمت دوم بودم که  یلیکردن و خالصه خ یاز موضوع ها دعوا م یبعض

 نیهمهوا رفت، چهار ساعت بود که  غمیساعت و ج یافتاد رو یاتفاق یلینگاهم خ

کردم و اصال استراحت نکرده بودم و االنه بود که محمد  ینشسته بودم و نگاه م یجور

  !ایخدا ییزنگ بزنه، وا

خواد محل کارم و بهم نشون بده،  یبعد محمد زنگ زد و گفت که م قهیده دق درست

از  شیب هیکه از سر خستگ یبرام مهم بود بدونم کجاست، با آه و سوز  یلیخب، خ

 دم،یپوش دیشلوار سف هیبا  یبلند آب یمانتو هیحد بود شروع کردم به آماده شدن، 

 ینشسته بودم رو دم،یچادر نپوش گهید یبستم؛ ول یلبنان شهیمثل هم ممیشال مشک

بردم  یکردم و در خواب به سر م ینامعلوم نگاه م ینقطه  هیبه  یجور نیو هم زیم

در و قفل کردم و سوار  عیچه عجب، سر دم،یزنگ خونه از جا پر یکه با صدا

  شدم. نشیماش

  سالم. -

  داره نه؟ ییبایز یمنظره ها نجایسالم، ا -

  همشونم پنجاه طبقه ست. ،یبزرگ یآره واقعا چه درختا -
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  مزه. یب -

  م؟یر یکجا م -

  .سیاداره پل -

م خانوادم هنوزم منتظر  د،ینگاه کردم واقعا خسته شده بودم و ناام رونیپنجره به ب از

 نی! از ماشیافته، ه یاتفاق نم نیوقت ا چیانگار ه یبهم زنگ بزنن و بگن برگرد؛ ول

که محمد  میبا هم به سمت اداره رفت اد،یاومدم و منتظر شدم تا محمد هم ب نییپا

  گفت:

  نره. ادتیتانه  یاز االن اسمم ل -

  باشه. -

گذاشتند و بعد با دستور  یو احترام نظام ستادنیهمه به صف ا میوارد اداره شد یوقت

  محمد، نه، تان، آره بعد با دستور تان رفتن تا به کاراشون برسن.

  ؟یدار یجا چه سمت نیا قایشه بپرسم تو دق ی! میه -

  من؟ -

  آره. -

  .سمیپل -

  دونستم. ینم یااا! خوب شد گفت -

  .یدون یحاال که م -

  .ویکیمنظورم درجت بود آ -

  سرگردم. نجایمن ا اهان اون، -

  سرگرد گذاشتن؟ هی یاحتراما رو برا نیا یعنیسرگرد!  -

  چطور؟ -
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نگو  ،یهست یزیچ یمساریاحترام گذاشتن گفتم نکنه ت یجور نیا دمید یخب وقت -

 یاحترام م یجور نیا یزیچ یمساریفقط واسه رهبر و ت رانیتو ا یدون یم ،یسرگرد

  زارن.

زنه  یاحترام حرف اول و م نجایفرق داره، ا یلیجا با اون جا خ نیا یدونم؛ ول یم -

  پس مواظب باش.

  باشه. -

  و گفت: ستادیاتاق ا هیدر  یجلو

  برو تو. -

تو  یکه مال جلسه ها ییبزرگ وسطش بود، از اونا زیم هیاتاق بزرگ بود که  هی

 نیکنن،  هم یمهم بحث م زیچ هیو درباره  ننیش ینفر پشتش م یکه س لماستیف

  کردم که تان گفت: یبودم و به اتاق نگاه م ستادهیا یجور

  زدن اتاق هست. دید یحاال وقت برا ن،یبرو بش -

  زدم. ینم دیمن که د ه؟یمنظورت چ -

  . یگ یآره تو راست م -

بزنم که با چند نفر  دیرفت، خواستم دوباره اتاق و د رونیو گفت و از اتاق ب نیا

شون  یکیکردند،  یبه من نگاه م یجد یلینشستن و خ زیور مد عیبرگشت، همه سر

  گفت: ینشسته بود به فارس زیکه سر م

  اد؟یکه قرار بود ب یهست یتو اون روانشناس -

  من جواب داد: یبه جا تان

  اومده. رانیبله از ا -

  خودش زبون نداره؟ -

  سردار. دیببخش -
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  دونستم سرداره روبه من گفت: یمرد که حاال م اون

  اسمت؟ -

  آنا. میک -

  خوشبختم. -

  گفت: ادیز یبعد رو به جمع با جذبه ا و

 دهیکه به دستمون رس یدیرم سر اصل مطلب، خب از اطالعات جد یم عیسر -

 میدکتر و بهشون بد عیسر دیخاطر گفتن با نیبدتر شده، به هم یکه حال کا میدیفهم

  کنند. یدر خواست دکتر م گهید یجا هیوگرنه از 

  م؟یاز فردا وارد عمل بش دیبا نیگ یم یعنی -تان

  .هیبله مشکل -سردار

  قربان. ریخ -تان

اون ها باشه،  اریدکتر در اخت دیخوبه، پس فردا رأس ساعت هشت صبح با -سردار

  ن؟یدیفهم

  بله. -باهم گفتن همه

برام  یکی یکیخانم آنا و بعد رفت، همه  دیسردار رو به من گفت، موفق باش بعد

همه از اون جا خارج شدن با شتاب به سمت  یکردن و بعد رفتن، وقت تیموفق یآرزو

  تان که هنوز همون جا نشسته بود رفتم و گفتم:

  چه خبره؟ نجایا -

شروع به حرف  تیو خودش نشست جلوم و با جد نمیشد و بهم گفت که بش بلند

  زدن کرد.

کشوره، تو  نیا یار هاخالف ک نیاز ماهر تر یکی ،یملقب به کا ن،یپارک جونگ ل -

بودن  شرفتهینحو انجامش داده و به خاطر پ نیکه توش دست برده به بهتر یهر کار
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هنوزه که  لیدل نیداره و به هم ییباال یلیکشور و پول دار بودنش، امکانات خ نیا

 هیسردار االن پنج ساله که به عنوان  ره،یگنتونسته اون و باندش و ب سیهنوزه پل

 هینکرده بود که  دایگرفتنشون پ یهنوز راه برا یگذار باهاشون در ارتباطه؛ ول هیسرما

دارن، اوال  ازیدکتر روانشناس ن هیگه به  یو به سردار م ادیم یکا یاز بچه ها یکیروز 

 ینم یگفتن و ما هم جد یبار م کیدادن و فقط دو ماه  ینم تیدکتر اهم نیبه ا ادیز

هم کردن  دیتازه تاک م،یدکتر فراهم کن هیبراشون  عیسر دیروز گفتن با هیکه  میگرفت

از  یکیکه  ییداشته باشه و از اون جا دیباشه و خانواده هم نبا یکره ا دیکه نبا

پرسه  ابونایخانواده باشه شبا تو خ یچون گفته بودن ب ران،یبود اومدم ا یرانیدوستام ا

که داشت  دمیرو د نایگشتم که ال یکس و کار م یزدم و در به در دنبال دکتر ب یم

شد   یدونم چ یکشت تا تو رو نجات بده، خواستم از اون جا برم که نم یخودش و م

  که نظرم عوض شد و اومدم کمکتون کردم.

  .یکه کاش نکرده بود -

  بحث نکن، فقط گوش کن. -

  بزار االن من بگم. یباشه؛ ول -

  .دییبفرما -

فقط  ،یخوش حال شد یلیدکترم خ یدیو فهم یما رو نجات داد نکهیبعد از ا -

 ایمادر و پدرم رهام کردن انگار دن یدیفهم یوقت نمیکس بودنم بود که ا یمشکلت ب

  رو بهت داده بودن.

 نیارزش قائال و ا یلیها خ یرانیا یکه به سردار گفتم، گفت اونا برا یدرسته وقت -

به طرف  تشیاون و به خاطر مل میتون یم نکهیمونه و هم ا یهم اون آدم زنده م یجور

بوده و فقط چند ساله که اومده  رانیتو ا یراستش سردار از بچه گ م،یخودمون بکش

که هنوز  رهیرو بگ نایتا ا نجا،یبوده فرستادنش ا یخوب سیپل رانیاونم چون تو ا نجا،یا

 گهید زهیخب چ ،یو نقشه رو لو ند ینکن یاطیاحت یگم تا ب یرو م نایموفق نشده، ا

  هم مونده؟ یا
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  ام اون جاهم اسمم آناست؟ -

  بله. -

  کشه؟ یطول م تیمعمور نیو تا چه مدت ا -

  طول بکشه. یاحتماال دو سال یول ست؛یمعلوم ن قیخب دق -

  کار کنم؟ یدکتر چ هیاون جا به عنوان  دیو من با -

 میکدوم از جلسه ها حضور مستق چیدر ه گهیکه د هیچند ماه یخب راستش، کا -

اومده باشه،  شیپ یکه ممکنه براش مشکل میخاطر ما احتمال داد نینداشته و به هم

 یطور ،یکه اعتمادش و کامال جلب کن یکن یسع دیبرن اونجا، تو با یاحتماال تو رو م

  و. تنشرف ییدستشو یو بهت بگه، حت زیکه همه چ

  داره؟ یرفتنش به من چه ربط ییوا! دستشو -

  بابا مثال زدم. -

  ان، از اون لحاظ.اه -

  پس از کدوم لحاظ؟ -

  ؟یچ یکا شیاگه نبرنم پ یولش کن، راست یچیه -

  ست؟ین یسئوال گهیاون، د شیتا ببرنت پ یکن یسع نقدریا دینداره، با یفرق -

  تن؟یمعمور یکه همراه سردار بودن هم تو ییچرا اون آدما -

 سیبه عنوان پل میکیوارد گروه شدن و اون  دیدار جد هیدوتاشون به عنوان سرما -

  باندشون اون جاست.

  ؟یچ یعنی -

و چون  سایپل شیفرستن پ یخوان از مرز عبور کنن اون و م یهر وقت که م یعنی -

  تونن راحت از مرز عبور کنن. یدرجش باالست م
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  داره؟ یمگه چه مقام -

  .مسارهیت -

  ؟یچ -

هام  نیخودش وارد عمل شده، البته ا مسارمیچقدر مهمه که ت تیمعمور نیا نیبب -

  .تهیحاصل ده سال فعال

  ده سال؟! -

 ،یاریتا اعتمادشون و به دست ب یتالش کن یلیخ دیگم با یکه م نهیهم یاوهوم برا -

  .میکن دیفردا خر یبرا میبر یندار یسئوال گهیخب اگه د

  .میو بعد هر دو باهم بلند شد میبر -

  م؟یخب حاال اول کجا بر -

  م؟یقراره بخر ایدونم، چ ینم -

  .میرو بخر رهیو غ شیآرا لیلباس و وسا دیبا -

 شیدارم، تازه من اصال اهل آرا شمیخواد بابا، لباس که خودم دارم، لوازم آرا ینم -

  .ستمین

  کنار. یحجاب و هم بزار دیبا یدونم، راست یم -

  ؟یچ -

  سردار گفته. ه؟یخب چ -

  وجح. چیبه ه -

  وا! چرا؟ -

  نداره بفروشم. یکه اصال به من ربط یتیمعمور هیو به  نمیتونم د ینم -
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رو از معتاد شدن  هیبق ینداره که چون دار یتازه گناه ست،ین یفروش نید نیا -

  ثوابم داره. ،ید ینجات م

  معتاد شدن؟! -

  و بهت بگم. نیرفت ا ادمیآخ  -

  و؟یچ -

کنن، اونا  یمواد و جابجا م مایکم مستق یلیخ یعنی ستن،یباند مواد مخدر ن هیاونا  -

  ان! ید یال س یها ونیزیتاجر تلو

  داره؟ یچه ربط -

ها  ید یال س هیکرده و  تو یداریجا خر هیکه اونا مواد و از  نهیخب ربطش ا -

مواد و  نیکه اونا ا ییکنند، جا یمختلف صادر م یکنن و به جاها یم یجاساز

که اون مواد  ییجا نکهیو هم ا ننیب ینم یمرز یکنن هم دستگاه ها یم یجاساز

 یلیخ یکن یهاش و دستکار میس یکه وقت ونهیزیاز تلو ییکنند همون جا یم یجاساز

کنن و  یمواد، بر اثر داغ شدن در هوا آزاد شده و مردم و معتاد م نیشه و ا یداغ م

  .رهیگ یم یشتریتجارت مواد رونق ب ینجوریا

  .نشونیریبگ نیر یکنن چرا نم یم یکجا جا ساز دیدون یخب شما ها که م -

رو در  یا گهید یجاست که اونا راه ها نیمشکل االن ا یول م؛یچند بارم گرفت م،یرفت -

  گرفتند. شیپ

  خوبه، القل باهوشند. -

  ؟یکن یم قیاون وقت تو اونا رو تشو مشون،یریبگ میخوا یواقعا که ما م -

  خب بالخره همکارامن. -

  آره؟ ینشده ما رو به اونا فروخت یچیز هخوبه، هنو  -

  آره! -
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***  

و  میشیساعت نه بود که تان لباسا و لوازم آرا بایاز دو ساعت برگشتم خونه، تقر بعد

رو که  یشیبود، لباسا که همشون باز بودن و لوازم آرا ییزایعجب چ شمییاورد و خدا

پول خودت نباشه  یالبته وقت ،یبود همه مارک دار بودن، عجب آدم ول خرج دهیخر

و دوباره به خانوادم فکر  دمیرو تختم دراز کش هشه، ساعت ده بود ک یم یجور نیهم

که بهشون گفتم دارم  یداشتم، روز دیکه هنوزم به زنگ زدنشون ام یکردم، خانواده ا

کردن که مبادا از  یم فیاز کره تعر یخوش حال شدن و با خوش حال یلیرم خ یم

به زنگ زدنشون داشتم و دارم و خواهم  یدیمن هنوزم ام ینشم؛ ول مونیرفتنم پش

پرواز کرد، از  نای. . .  تفکراتم از خانوادم به التیداشت، البته تا قبل از شروع معمور

 ر،یدوست و از من نگ نیوقت ا چیه ایامروز صبح تا حاال دو بار زنگ زده بود، خدا

  کوتاه فرو رفتم. یبه خواب نکهیبه گذشته فکر کردم تا ا نقدریا

***  

داشتم، تمام  ازیخواب ن نی! چقدر به اییشدم، وا داریهفت بود که از خواب ب ساعت

 روزید یممکنه تموم حرف ها ایکردم که آ یفکر م نیدادم و به ا یبدنم و کش م

به  االتمیو خوندن اسم روش خ لمیبوده باشه؟ که بعد از به زنگ در اومدن مبا یشوخ

  از دپرس شدن نبود تلفن و جواب دادم. مکه ک یباد رفت، بله، تان بود، باحال

  هان؟ -

  آنا؟ یخودت -

 غامیبوق پ دنیلطفا پس از شن م،یبه اسم آنا ندار یکس نجایما ا ن،ینه اشتباه گرفت -

  .دیبگزار

  ؟یچ -

  ؟یدیسئوال بود پرس نمیو کوفت، خب ا یچ -

  با لحن خودش ادامه دادم. بعد
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  ؟یآنا خودت -

  ؟ییمزه، کجا یب اریدر ن یمسخره باز -

  خونه. -

  .میجد -

  خونم. م،یمنم جد -

  گفت: باداد

  !؟یچ -

  ؟یزن یاه چرا داد م -

  چرا؟ یدون ینم یعنی -

  بدونم؟ دینه، با -

  اداره.. ایب عیاالن آماده شو سر نیخدا! هم یوا -

  ؟یاداره واسه چ -

  ست؟ین ادتینگو که  -

  رو؟ یچ -

نبوده، البته، اگه از جونت  ادتیآماده شو، درضمن به سردار نگو  عیفقط سر ،یچیه -

  !ینشد ریس

  بعد تلفن و قطع کرد.  و

 یمانتو هیبا  یشلوار آب هیبپوشم؟  دیبا یبگم! خب حاال چ دیپس به سردار نبا عجب،

 رون،یقبل بستم و از خونه زدم ب یو هم به درست میو شال مشک دمیپوش دیسف

اومدم  نییپا یدر  اداره از تاکس یشه، جلو یم دایپ یجا چقدر زود تاکس نیماشاالله ا

و گرفته بودم، البته محمد بهم داده بود،  شونپول کشور  کمیو پولش و دادم، قبال 
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احساس  میرفتم که حضور نحس جناب تان را جلو یدر اداره باال م یداشتم از پله ها

داشت  یکه چشماش و به چشمام دوخته بود و بر نم یطور اریبس تیکردم، با عصبان

  گفت: دکر  یکه داشت مثال کنترلش م یبلند یو با صدا ستادیشد، جلوم ا یم کینزد

  ؟یکن یم یجور نیا ادی یخوشت م -

  کردم؟ کاریوا! مگه چ -

  کنم. یحساب م هیداخل خانم آنا، بعدا باهاتون تصو میبر ایهه! ب -

 ییاز کمرم به پشتم گرفت و من و به داخل راهنما یکم یبعد دستش و با فاصله  و

اورد و  نییکردن، تان سرش و پا یبهم نگاه م یجور هیکرد، وارد اداره که شدم همه 

  گفت:

  .یکن رونیمانتو و مقنه رو هم از کمدت ب دیبا یراست -

 که از پشت بهم بر خورد، از برخورد با بدنم مور مورم شد، به سمتش ستادمیا هوی

  شدم گفتم: دیکل ینگاهم و به چشماش دوختم و با دندون ها تیبرگشتم و با عصبان

  ؟یگفت یچ -

  که بهت گفتم. روزید ؟یشد ینجوریچرا ا ه؟یچ -

  .یکن یم یکردم شوخ یفکر م یآره خب؛ ول -

  ؟یشد شوخ نمیآخه ا -

  حاال. -

داده  لیمثال قرار بود خانم دکتر ساعت هشت تحو م،یبر دیشده با ریحرف بسه، د -

  کنن. یم یو سخنران ستادهیجا ا نیشده باشند، اون وقت هنوز ا

  مزه. یب -

  با شماست. ینیاز همنش -

  که. . .  فتمیاشاره کرد تا راه ب بهم
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  زنن ) یحرف م ی) ( دارن به زبان کره ا دییبفرما نجانیا  -(

امد،  یطور که دستش و پشت کمر مرد کنارش قرار داده بود، به سمت ما م نیهم

 نیبه اون مرد زل زده بودم، نکنه ا یجور نیهم ه،یطور نیآدم ا نیمن! چرا ا یخدا

  بود. یکه اسمش کا یهمون خالف کاره است، همون

  ) دهیهمون دکتره جد نیا -(

  . )دیاوه! خوشحالم که شما آمده ا  -(

  باز گو کرد که گفتم: یشیکردم که حرفش و به انگل یبهش نگاه م متعجب

  ممنون. )  -(

 یبا ست یبزرگ نبود؛ ول ادیز م،یرفت یبه سمت اتاق م،یحرف زد گهید کمی نکهیاز ا بعد

در  یجور نیاومد، هم یبه چشم م یلی) خ یکه براش در نظر گرفته بودن، (ست آب

  بود که تان گفت: زیم هیتخت و  هیزدن اتاق بودم که فقط شامل  دیحال د

  مواظب خودت باش. -

  چرا؟ ؟یچ -

به  یجور نیبه اتاق کرد و من و پرت کرد تو اتاق و در و بست، وا! هم یسر اشاره ا با

چرا اومد؟ جلو  گهید نیمرد اومد داخل، ا هیکردم که در باز شد و  یدر اتاق نگاه م

 نم،یو بهم اشاره کرد که برم کنارش بش کنار اتاق یتخت دو نفره  یاومد و نشست رو

 تیو با عصبان دیشالم و کش عیبا فاصله نشستم که سر شجلو رفتم و کنار  دیبا ترد

 رونیاون و به سمت در پرت کرد و بعد با خشم بهم اشاره کرد، تا مانتوم رو هم ب

اصال امکان نداشت، با سر باهاش مخالفت کردم که بلند شد و جلوم  نیا یول ارم؛یب

حولش دادم،  عقباول مانتوم رو باز کنه که به  یدست شو برد تا دکمه  ستاد،یا

تونست خودش و کنترل کنه به  ینداشت نم یتعادل روه نکهیپرو! به خاطر ا کهیمرت

 نیا دیچیپ یخودش م به یجور نیبرخورد کرد و آخش بلند شد، هم نیشدت به زم

کنه؟ دلم به حالش سوخت و رفتم به کمکش، خواستم دست  یم ینطوریچشه؟ چرا ا
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من و ببخش و بعد دستش و گرفتم  ایافتادم، خدا داخ ادیلحظه  هی یکه برا رمیشو بگ

زد، چرا؟  ینفس نفس م یجور نیهم نه،یتخت بش یو کمکش کردم تا بلند شه و رو

  گفتم: یسیداره؟ کنارش نشستم و به انگل یمگه چه مشکل

  متاسفم )  -(

  ) ستین یمشکل -(

  ) ؟یدار یچه مشکل  -(

  نداره.) یبه تو ربط  -(

  مانتوم رو. . . ) یچرا خواست ؟یچ  -(

  ندارم. ) یچون به حجاب عالقه ا  -(

 تخت که روبه روم بود نشسته بود و ینشستم، اونم رو نیزم یشدم و کنار در رو بلند

تو نستم  ی! نمیکرد که انگار جاسوسم، البته حقم داره، ههه ینگاه م یبهم طور

 ینبودم و تو خونه  نجاینداشت، وگرنه االن ا یتنهاش بزارم، چون اصال حال خوب

بلند شد و به  یکه با هزار جور بدبخت ودگذشته ب قهیبودم. ده دق دهیخودم خواب

  .ستادمیا عیسمتم اومد، سر

  شد و گفت: رهیو با نفرت بهم خ ستادیا

  ؟یزن یحرف نم یچرا فارس ،یهست یرانیاگه واقعا ا -

  حرف بزنه گفتم: یتونه فارس یم نکهیاز ا رتیح با

  د؟یحرف بزن یفارس دیتون یم -

  !یتون یپ ن پ فقط تو م -

خالفکار دو زبانس؟ با  ه؟یک گهید نیدونست، ا یرو هم م یفارس یتکه کلمه ها یحت

  داد گفت:

  ؟یکن یچرا درمان و شروع نم یاگه واقعا دکتر ستاد؟یا نجایا ینجوریچرا هم -
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  ؟یچ -

  درمان، درمان من و شروع کن خانم روانشناس. -

دوباره نشست  اد،ی یکلمه خوشش نم نیآروم گفت، انگار اصال از ا کمیو  روانشناس

کنه  ینگاه م نیکه ا ینجوری! اشیدوخت، آخ هگیطرف د هیتخت و نگاهش و به  یرو

 قیچند تا نفس عم هیانجام داده، واال!  یکنه که نکنه کار بد یآدم به خودشم شک م

قدم برداشتم و به  یبه آروم ارم،یدست ب هکردم آرامشم و دوباره ب یو سع دمیکش

  سمتش رفتم، کنارش نشستم و گفتم:

  .میکن یشروع م ستین یمانع د،یدرمان و شروع کن نیدوست دار یلیخب، اگه خ -

حرف  واریشد، نفهم انگار دارم با د رهیبهم انداخت و دوباره به همون طرف خ ینگاه

  زنم، دوباره گفتم: یم

  خب چند سالتونه؟ -

  نکرد گفتم: یا توجه

  ن؟یشد ازمندیکه به من ن نیدار یچه مشکل -

توجه  یکنم، ب یم تیشعور حاال حال یزد و به همون طرف برگشت، ب یپوز خند هی

بلند شدم و به سمت در رفتم، اون و باز  تیرو داره، با عصبان یبودن به من چه عواقب

 یکنن، به سمت کا یو با تعجب به من نگاه م ستادنیهمه پشت در ا دمیکردم که د

  بلند گفتم: یبرگشتم و با صدا

  نفهم! ض،یمر یروان ؟یوجه کنمهتاجم تا تو بهم ت یکن یجوابم و نده، فکر م -

 میکه با تان رفته بود یاتاق قبل کیبلند از اون جا خارج شدم، نزد یبعد با قدم ها و

 نیزم یپاهام رو یوحشت ناک ادیداخلش و با سردار آشنا شده بودم، بودم که با فر

به  تیکه داشت با عصبان دمیکوب شد، با تعجب برگشتم به عقب که تان و د خیم

طور که بهش  نیبا خشونت گرفت و هم ودستم  دیبهم رس یوقت د،یدو یسمتم م

 دنیداخلش بودم برد، با فهم شیکه چند لحظه پ یاورد به سمت همون در یفشار م
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که فشار دستش و  ستمیشدم و خواستم با یخواد برگردم به اون اتاق عصب یم نکهیا

  با داد گفتم: ،دیمن و دنبال خودش کش یشتریچند برابر کرد و با قدرت ب

  خوام دوباره برم تو اون جهنم. یچته؟ نم -

  و با داد گفت: ستادیدر ا یجلو

  خفه شو! -

 یهم به فارس یو گاه یپرتم کرد تو اتاق، همه داخل بودن و داشتن به کره ا عیسر و

 ییدنبالشون کرده باشه، با عجله کارها یکیزدن و انگار که  یبا هم حرف م یسیانگل ای

و  یکردم که کا یعبور م تیدادن، تان به جلو حولم داد، از وسط جمع یرو انجام م

در رفتارش نداشت، با  یاریکه اصال اخت انگارزد،  یکه داشت خودش و م دمید

دستش باهام بر خورد کرد و به عقب پرت شدم، آخ!  هویسرعت به سمتش رفتم که 

قرار  یشک عصب ریکردم، تحت تاث یم یکار هیهر طور شده  دیداره، با میچه زور

داشت  شیعصب ستمیرفت، چون س یاز دست م دمیجمب یگرفته بود و اگه دور م

 یم شیپ یجور نیکدوم از کاراشم دست خودش نبود، اگه هم چیشد، ه یمختل م

کار کردن  یبه قلب برا یداد و و اون وقت دستور یو از دست م ارشیرفت مفزم اخت

که  یاز حد شیو شک ب تیاون وقت از فعال شیعصب یها ستمیو س دیرس ینم

  رفت. یافتادن و از دست م یبهشون وارد شده بود از کار م

براش نکنم،  یو کار رهیجلوم بم یتونم بزارم کس ینم یول ست؛ین ضمیکه مر درسته

باشه، دوباره به سمتش رفتم و به تان اشاره کردم تا  ایآدم دن نیاگه بد تر یحت

پاهاش و شروع کردم به زدن با دستام  ینشستم رو عیسر ره،یدستاش و از پشت بگ

 یداد و بدتر م ینداشت جواب نم کانام یبشه؛ ول اریصورتش تا دوباره هوش یرو

  یز توشد، چون دستاش و ا یم شتریشد، قدرتشم ب یتر م یعصب یشد، انگار هر چ

کنارش پرت کرد،آآآخ!  واریحرکت به سمت د هیو من و با  دیکش رونیتان ب یدستا

 هی دیبلند شدم و بهش نگاه کردم، با ،یدستات خورد بشه که کمرم و خورد کرد یاله

کردم که  یداشتم بهش نگاه م ینجوریشد، هم ینم ینجوریکردم، ا یم براش یفکر

شه و  یم شتریشه قدرتشم ب یم یعصب شتریب یدرسته هر چ د،یبه ذهنم رس یراه
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شه و اون  یکه آروم بشه قدرتشم کم م میکن یاگه کار یول ت،یاصال خوب نس نیا

  و گفتم: دمیکنه دو رومو آ یکرد کا یم یبه سمت تان که داشت سع عیوقت. . . سر

  کن. رونیتان همه رو از اتاق ب -

  ! چرا؟یچ -

  کن زود باش. رونیهمه رو ب -

  بودن رفتم و گفتم: یکه دور کا یبعد به سمت  جمع و

 یکه کره ا ییاون ها یچند نفر شون با زور رفتن؛ ول رون،یب نیکنم بر یخواهش م -

  گفتم: یسیبه انگل نیهم یزدن دوباره به کارشون ادامه دادن، برا یحرف م

  . )رونیب نیلطفا بر  -(

 یو با صدا ستادمیلو کنارشون امحل ندادن و به کارشون ادامه دادن، رفتم ج بهم

  گفتم: یبلند

  ) ن؟یدینشن  -(

  شون که فکر کنم مشاورش بود گفت: یکی

  برو. ) نجایاز ا ؟یا کارهیتو چ  -(

  من دکترش هستم. ) -(

  . )یبود -(

  . )یکن یکارت حالش و بدتر م نیبا ا یدار ینداره؛ ول یبرام فرق  -(

گفت که  یم ییها زیزد و بهش چ یم ادیسر اون بدبخت فر یجور نیهم داشت

اون خوب نبود، چون داشت  یبرا دنشونیاصال شن یول دم؛یفهم یمنظورش و نم

شد  یگذشته بود و اگه م قهیاصال خوب نبود، پنج دق نیشد و ا یحالش بد تر م

 یتیبه حرفم اهم هاون مرد و ک  نیهم یتونست بمونه، برا ینم گهید قهیدق شیش

رو هم  هیبق رون،یحرکت از طرف پا اون و انداختم ب هینداد و هول دادم سمت در و با 
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 یهنوزم رو دم،یدر اتاق و بستم، به سمت اون مرد دو عیکردم و سر رونیبا داد ب

و  لمیاورد، به تان گفتم وسا یرو به زبون م ییها زیبلند چ یبود و داشت با صدا نیزم

کردم، چون زمان از  ینگاه م یداشتم به کا ینجوریاه! هم ومده،یهنوز ن یول اره؛یب

  که در باز شد و تان اومد داخل. رهیگذشته بود و هر لحظه ممکن بود بم قهیدق شیش

آرام بخش و آماده  هی ره،یمرد و محکم بگ نیو گرفتم و بهش گفتم تا ا لمیوسا عیسر

تخت  ینه و بزارتش روبلندش ک عیکردم، به تان گفتم سر قیبهش تزر عیکردم و سر

شدم، داشتم فکر  رهیبهش خ یجور نیکردم، کنار ش نشستم و هم رونشیو بعد ب

صورتم چشمام و باز کردم، نگام به  یکردم که خوابم برد. . .  با احساس گرما رو یم

 یکجا رفته بود؟ داشتم همه جا یعنیتخت نبود!  یبلند شدم ،رو عیتخت افتاد و سر

که  یبود، باد ستادهیکردم که نگام کنار پنجره ثابت موند، کنار پنجره ا یاتاق و نگاه م

بود وبه  یرکرد و موهاش و که چط یاومد به صورتش برخورد م یاز پنجره به داخل م

  بود. بایجذاب و ز یلیتونم بگم اون موقع واقعا خ یبرد، م یسمت باال م

  .رونیاز اتاق برو ب یشد داریحاال که ب -

  تر که برگشت سمتم و گفت:جلو  رفتم

  برو. گهیخوام، حاال د یگفتم برو، در مورد صبحم معذرت م -

  تکون دادم و به سمت در رفتم، در و باز کردم که باز گفت: دییبه نشونه تا یسر

  کنم. یرو با سردار هماهنگ م یمالقات بعد -

 یاومدم و در و بستم و به  سمت در اداره حرکت کردم، سوار تاکس رونیاتاق ب از

 یپتو ریبه تختم پناه بردم و ز عیشدم و به سمت خونه رفتم، وارد خونه که شدم سر

شدم، از طرف  داریب یگوش یرفتم که با صدا یشدم، داشتم خواب م میخز دارم قا

  تان بود:

  سالم فردا صبح ساعت نه. . . باش. -
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فرو رفتم. . . هشت بود که  قیگذاشتم و به خواب عم یعسل یرو کنار تخت رو یگوش

بلند شدم  عیوقت نبود سر گهید یول ومد؛ی یخوابم م کمیشدم، هنوزم  داریاز خواب ب

 قهی ینفت یلباس آب هیپاره با  یشلوار ل هیآماده شدن،  یو صورتم و شستم و رفتم برا

و هم که تان برام گذاشته بود  میمشک یتو کفش پاشنه پونزده سان دمیشل پوش

از اون  رون،یاز هتل زدم ب عیشونم و سر یانداختم رو یور هیو موهام و  دمیپوش

به  ینگاه گهیبار د هی دمیساعت بعد رس کیسئول شلوغه  یها ابونیکه خ ییجا

 میک هشدم. ( داروخان ادهیپ  یبود انداختم و از تاکس دهیتان که امروز صبح رس امکیپ

داروخانه  یداخل یباال انداختم و به سمت در رفتم، نما ی) حاال چرا دارو خانه؟ شونه ا

 یفقط به جا یسالن بزرگ که مثل کتاب خونه بود؛ ول هی ومد،ی یبنظر م یعاد یلیخ

داشتن و  یکه خودشون داروهاشون و بر م یقفسه هاش بود ومردم یکتاب دارو تو

بودم و اطراف و  ستادهیاون جا ا یجور نیهم دنند،کر  یدر اتاقک صندوق حساب م

  :دیتان از پشت به گوشم رس یزدم که صدا یم دید

  چه عجب! -

  ااا! سالم. -

  اوردم و گفتم: نییپا کمیسرم و  یبعد با شرمندگ و

  کردم. ریکه د دیببخش -

  گفت: تیبهم کرد و با جد یبد نگاه

  .میبر ایب -

کنار صندوق بود، بازش کرد و کنار  گهیدر د هیسمت صندوق رفت و داخل شد،  به

بود  کیتار یراه رو هیتشکر تکون دادم و جلو شدم،  یبرا یتا اول من برم، سر ستادیا

راه  هیبه  میدیرس میکه جلو رفت یا قهیدو دق هیکرد،  یم یو آدم اون تو احساس خفگ

  یوهم با شک، وقتر  یبعد یپله برداشتم و قدم ها هقدم به طرف را هی دیپله، با ترد

و تان در و باز کرد و من و به داخل هول داد،  ستادمیکنار ا دمیدر راه پله رس یجلو

فکر کنم حدودا هشت تافرش سه در پنج وسط هر  ،یمتیق ایبزرگ با اش یلیسالن خ هی
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 یو مجسمه ها بود یقسمت انداخته بودن که کنار فرش هام حدود دو تا سه متر خال

  بودند. دهیو . . . دور تا دور سالن چ یو سنگ یچوب

 م،ینشسته بودن رفت شیسلطنت یمبل ها یقسمت سالن که چند نفر رو هیسمت  به

مبل اون ها رو مبل  یشدن، تان رفت جلو رهیحرفشون قطع شد و به من خ دنمیبا د

کردم و رفتم کنارش  دییسه نفره نشست و اشاره کرد که برم کنارش، با سر حرفش و تا

خوان طرف و بخرن و  یحراجن و م هیکه انگار تو  دنمید یم یستم، همشون جورنش

 اریشه بس رهیبهم خ یکی نکهیاز ا یکنند، از بچگ یاالن دارن با دقت اون و بر انداز م

به تان انداختم  یسخت بود، نگاه یلیمتنفر بودم و االن کنترل کردن دست و پاهام خ

  نبود، خواستم بلند شم که گفت: ایدن نیبود و انگار اصال تو ا شیکه سرش تو گوش

  کجا؟ -

  قبرستون. -

  سر جات. نیبش خود،یب -

با سردار وارد سالن شده بودند،  یروزیو به طرف صدا برگردوندم، همون مرد د سرم

  و مرده با اخم به جلو اومد گفت: ستادیسردار همون جا ا

  .نیبش -

  اخم گفتم: با

  نگفتم. یزیمثل بز نشستم و چ نجای، خسته شدم از بس اخوام ینم -

  داد گفت: با

  .نیگفتم بش -

که  یبهم زد و به طرف مبل یروزیپ یاز رو ینشستم، لبخند یحرف اضافه ا چیه بدون

به همه انداخت و  ینگاه هیاون نشست، بابا ابهت!  یبزرگ تر از همه بود رفت و رو

زد  یاز اون غوال که البته با غول مو هم نم یکیشد،  رهینامعلوم خ یبعد به نقطه ا

  بهش کرد و گفت: یناک حشتبزنه که مرده نگاه و  یخواست حرف
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دونم، پس بهتره حرف اضافه  یکردم، خودم م ریساعت د هی یبگ یخوا یاگه م -

  .میو شروع کن نینزن

  انداخت و گفت: نییسر ش و پا نیمرد خشمگ 

  بله قربان. -

  ه؟یخب نظرتون چ -مرده

  .هیبه نظرم جل -کیشماره  غول

  منم موافقم. -شماره دو غول

  .ستمیمن موافق ن یول -شماره سه غول

  منظور؟ -مرده

 سیممکنه مال پل ست،یکس و کارم ن یب یباشه؛ ول یکنم جل یفکرنم -سه شماره

  که. . . ییباشه، از اون جا

  به سردار کرد و گفت: ینگاه

  شده. یمعرف یاز اگاه -

  به سردار کرد و گفت: ینگاه مشکوک مرده

  ممک. . .  -

  گفت: عیسر سردار

  ن؟یکنم، اون وقت شما بهم اعتماد ندار یشما کار م یقربان من پنج سال برا -

بهش کرد و سرش و تکون داد و  ینگاه ینبود؟ کا ادمیبود، واقعا چرا  یاسمش کا آها

  گفت:

  .یگ یدرست م -

  و بعد رو به شماره سه کرد و گفت: 
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  کنند. یگم برس یخب م یول ست؛یامر ممکن ن نیا -

  و دو کرد و گفت: کیروبه شماره  و

  ه؟یجل نیگ یم لیو شما از کجا و به چه دل -

  .ادیجوون م یلیبه نظرم خ -کی شماره

  خوره. یکار نم نیخنگ، اصال به ا کمیو  -دو شماره

  ن؟یهم -یکا

  بله. -دو باهم هر

  تکون داد و گفت: یسر

  .نیبر نیتون یم -

  سه بلند شدن و احترام گذاشتن و رفتن، رو به سردار و تان گفت: هر

  .رونیب نیچند لحظه بر -

  از او بلند شدم که تان دست رو شونم گذاشت و گفت: تیبلند شد و منم به تبع تان

  .نیشما بش -

بلند شد و کنارم نشست، با  ین خارج شدن، کابه طرف سردار رفت و با هم از سال و

  شدم که گفت: رهیترس بهش خ

  ه؟یاسمت چ -

  چرا؟ -

  ه؟یگفتم اسمت چ -

  ؟یدار کارشیچ دمیمنم پرس -

  ؟یدیپرسم، فهم یفقط من سئوال م نجایا -
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  .دمینه نفهم -

  .یبر یگوش پزشک هیبهتره  -

  ؟یچ -

  ه؟یاسمت چ -

  گفتم. . .  -

  بلند گفت: یصدا با

  ه؟یگفتم اسمت چ -

  .نهیآ -

  و منظور داشتم. تیگم، اسم کره ا یو نم تیرانیاسم ا -

  آنا. -

  آنا؟ -

  اوهوم. -

  با داد گفت: باز

  ؟یچ -

  بله. -

و هر کارم که گفتم انجام  یکن یمن کار م یتو برا گهیحاال شد، از االن تا دو سال د -

  ؟یدیفهم ،ید یم

  .ستمین یمن خدمت کار کس -

  روشن شد؟ ،یاالن هست یول -

  نه! -
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  شده گفتم: دیکل یشدم و با دندونا بلند

  خداحافظ. م،یستین ناشیکه آقا، ما اهل ا ستمیمن برده ات ن -

  به سمت در رفتم که بلند گفت: و

  .انیشا -

  مرد از در اومد داخل و گفت: هی

  بله. -

  کن، تا با اداب ما آشنا بشه. ییرایازش پذ یدختر و ببر و تا مدت نیا -

  زد و گفت: یلبخن انیشا

  حتما. -

و  غیج یسالن برد، هرچ یاز اتاق ها یکیسمتم اومد و بازوم و گرفت و به سمت  به

که وسط اتاق  یاتاق و بستم به چوب هیکس کمکم نکرد، بردم تو  چیداد راه انداختم ه

  بود، شالقش و برداشت و گفت:

  ؟یکرد کاریچ -

  شماره پنج استفاده کن. ییرایپذاز  -

  بله. -

جواب دادم،  غیج هیرو تنم و با  یو باال برد و شروع کرد به زدنم، حس گرم شالق

دخترم، کمرم از  هیاصال براش مهم نبود من  د،یخند یزد و م یطور شالق م نیهم

هم  یسیکه به انگل یحس شده بود، به قدر ینداشت و ب یحس چیه گهیسوزش د

دست نگه داشت و  قه،یاز پنج دق عدب ه،یشه تا بهشون بگم کاف یم یته بود چرف ادمی

  جلو اومد و گفت: یکا

  ؟یهست یتو ک -

  آنام. میمن آنا، ک -
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تحمل کنم و  گهیتونستم د یاشاره کرد دوباره شروع شد، نم انیزد و به شا یپوزخند

 یبود و با التماس بهشون م یدادم، اشکام از چشمام جار یداشتم توانم و از دست م

 وونیح هیانگار که داشت به  د،یخند یم یجور نیهم یکا یگفتم که بس کنند؛ ول

داد  یبهم دست م یگ شهیگذشته بود و داشت حالت هم یا قهیکرد، پنج دق ینگاه م

 صشیتشخ سمیشد بخاطر لباس خ یو م نیو تموم کمرم پر از خون شده بود، چون ا

  بلند گفت:  یآخر یلحظه  یکی هویبود باز تشنج کنم که  کینزد گهیداد، د

  .هیکاف -

انگار  یبود؛ ول یدونم ک یبرخورد، نم یو بزور بلند کردم و نگام به دو تا چشم آب سرم

دستور داد که من و باز کنن، به اون پسر احترام  عیچون سر د،یترس یاز اون م یکا

  گذاشت و با ترس گفت:

  د؟یکن ی. . . مکاری. . . چی. . چ. نجایش. . . شما ا -

  گفت: یاما اون مرد با خونسرد و

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا یول ام؛یتونم ب یخونمه و هر وقت که بخوام م نجایا -

  من، م. . . من. . . خب. . .  -

  دستش خشک بشه گفت: یزد و اله یکه من و م انیبه شا رو

  تو اتاق من. نشیببر -

  بله. -

بلندم کرد و از اون جا خارج شد، اون  ن،یزم یافتادم رو جونیو باز کرد که ب دستام

بود و با اخم به  ستادهیاون جا ا یهمون جور یکا یاومد؛ ول یمردم پشت سرمون م

 یمن و برد همون جا، گذاشتم رو انمیاتاق و شا هیکرد، مرد رفت تو  یرفتنمون نگاه م

و اخم با هم  بلند شد، اون مرد  غیج یگاه صندل هیککه با برخورد کمرم به ت یصندل

  گفت: انینگاه، رو به شا هیبود به سمتم بر گشت و بعد  ستادهیکه کنار پنجره ا

  .یبر یتون یم -
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  بله. -

  گذاشت و رفت. یاحترام

  مرد به سمتم برگشت و گفت: اون

  .    ادیسرت م نایجواب بده، وگرنه بدتر از ا عیپرسم سر یم یهر چ -

َه! ا     هم بدتره. یکیاخالقش از اون  نکهیا

  ؟یدیفهم -

  و تکون دادم که گفت: سرم

  ؟یکردم زبون دار یفکر م -

  .دمیبله، فهم -

  خوبه، حاال اسمت و بگو. -

  آنام. میک -

  درسته؟ ،یروانشناس دمیشن -

  بله. -

  ؟یینجایچرا ا یدون یو م -

 نجایا قایشد که دق یسئوال خوش حال شدم، چون برام روشن م نیاز ا یاز مدت بعد

تکون دادم و  نیدارم، انگار که درد هام و فراموش کرده بودم، سرم و به طرف کاریچ

  گفتم:

  .رینخ -

  .یایگروه به حساب م نیو االن دکتر ا نجایا یاومد یدرمان کس یتو برا -

  دونم. یرو م نایا -

  ؟یرو درمان کن یک دیبا یدون یم -



 

Page ٨۵ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  درمان کنم. دیو با یآره، بهم گفتن کا -

  نه. -

  ؟یچ -

  بهت گفته؟ یپرسم، بعدش هم ک یفقط منم که سئوال م نجایا -

  تان و سردار. -

  زد و گفت: یخند پوز

  به دکتر نداره. یازیاون که حالش خوبه ن ست،ین یکا -

  اون روز تو اداره. . .  یول -

  دروغ بود. -

  من خودم. . .  یول -

  جا بمون تا بفرستم دنبالت. نیحاال هم هم ست،ین یحرف گهیگفتم دروغ بود، پس د -

  درمان کنم. دیرو با یشه بدونم ک یم یباشه؛ ول -

  نه. -

و بعد اداش و در اوردم. (  ه؟یکنه ک یفکر م یرفت، آدم از خود راز رونیاز اتاق ب و

مغرور، عصا قورت داده، اه!  فتهیخود ش وونه،یپرسم. ) د یفقط منم که سئوال م نجایا

 ارنمیگفت، ب ادمهیخود،  یب لینگاه به اتاق کردم، تموم اتاق پر شده بود از وسا هی

با زور بلند شدم و خودم و به تخت  خوده،یخودش ب مثل! اتاقشم یاتاق خودش، ه

 یبکشم، اله غیبود ج کیکمرم از درد سوخت و نزد دم،یرسوندم، آروم روش دراز کش

 یو پتو رو رو دمیخواب یبا هزار جور بدبخت ،یزبونت الل بشه کا یدستت بشکنه و اله

  که از درد به خواب رفتم. دینکش یطول دم،یخودم کش

***  
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 یاز خواب بلند شدم، هنوز تو شک بودم و نم هویصورتم  یرو یزیاحساس چ با

 ستادهیلبخند چندش آور جلوم ا هیکه با  دمید یو م یرو بدرکم، کا تمیتونستم موقع

  بهش کردم و گفتم: یشعور نفهم، اخم یب یو ببند پسره  شتیبود، ن

  .یضیمر -

  .یضیانگار شما مر یول ر؛ینه خ -

شدم و  یکمرم، دوباره عصب یرو یاوردن زخما ادیبا چشم به کمرم اشاره کرد، با به  و

اون پسره هم همانا،  ادیخواستم به سمتش حمله کنم که درد اومدن کمرم همانا و فر

 نشیس یقفسه  دم،یدر اتاق د یجلو یبا ترس به سمتش برگشتم و اون رو عصب

که  یشرک افتادم، وقت نیا ادیلحظه  هی یبرارفت،  یم نییهمراه با کل بدنش باال پا

بخند،  یخنده، حاال ک ریداد، نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم ز یخره حرصش م

به سمتم حمله کرد و با دست  وونهید یشد، پسره  یم دیشد که نبا ینخند و اون یک

رفتم  مخلحظه نتونستم خودم و کنترل کنم و با  هی یکتفم رو گرفت و بلندم کرد، برا

  کرد اون ور و با داد گفت:من و پرت  عیو بعد سر ستادیلحظه ا هیتو بغلش، 

  ؟یکن یم یکار دار یچ -

  گوسفند. یکرده پسره  خودینکنه فکر کرده عمدا خودم و انداختم بغلش، ب یه

  . )یحرف درست زد هیبالخره  زم،یموافقم عز-(

  . )دیداد یشما گوش نم یحرفام درست بوده؛ ول شهیمن هم -(

  پرونشوها. ) گهیبهت رو دادم د یه -(

  حرف نزنم. ) گهینکن د یکار -(

  )؟یهست یک یواقعا که! فکر کرد -(

 -.) (ی. (خودت خردمیبا حرف اون پسره از بحث کردن با وجدان خرم دست کش من

  . ) یادب یب یلیخ -خفه لطفا. ) (  زمیعز
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داد اون گاو من و از وجدان جدا  یدختره تکون دادم که صدا یتاسف برا یاز رو یسر

  کرد.

  زنم؟ یحرف م وارید مگه دارم با -

  سر من داد نزنا. یه -

  شه؟ هان؟ هااان؟  یم یمثال اگه بزنم چ -

  اون حق نداشت. یول دم؛یترس کمیبه داد بود گفت،  هیشب بایکه تقر ییصدا با

  شه. . . یم یچ ینیبزن تا بب یجرعت دار -

خون تو دهنم  یاز صورتم داغ شد  و مزه  یحرفم و تموم نکرده بودم که قسمت هنوز

 ریالمصب چقدر هم زور داره، اه!  تقص ه؟ینفهم فکر کرده ک یگشت، پسره  داریپد

سرم و  ؟یبکن یچه غلت یخوا یمثال حاال که زده م ،یزن یم یخودمه، آخه چرا الف الک

  گفت: عیبزنم که سر یخواستم حرف ،بلند کردم و با خشم بهش نگاه کردم

  ؟یفهم شد ریخوابونم تو گوشت، ش یهم م گهید یکی ،یبگ گهیکلمه د هیاگه  -

و با دندون  دیبزار لهش کنم، چونم و گرفت و به طرف خودش کش ر،یجلوم و نگ ایخدا

  بهم قفل شده گفت: ییها

  ؟ی. . . دیفه. . . م -

 واریکه به د یتکون دادم که با فشار چونم و رها کرد و پرتم کرد عقب، طور یسر

بر گشت و  عیسر دمید، خواستم فحشش بدم که دبلند ش غمیبرخرد کردم و ج

  گفت: یکی هویکشه که  یپاهاش و باال اورد که گفتم االن من و م نیهمچ

  داداش!-

نجاتم نگاه  یکرده بودم باال اوردم و به فرشته  میدست و پاهام قا ونیو که م سرم

قشنگ تر بود؛  یشه گفت از اون کا یخب م ینبود؛ ول ییبایکردم، پسر آنچنان ز

شرک برادرش باشه،  نیا دمیو اگه اون طور که االن شن میمنصف باش میاگه بخوا یول

کردم،  یم زشیزل زده بودم و آنال شبه نطوریشرک قشنگ تر بود، هم شییخدا
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نه،  ا،یهم خوب بود، نه که عال شینیبود، ب دیداشت و پوستش سف یصورت متوسط

قدر چشماش قشنگ بود که فکر کنم  نیخوب، فقط خوب، چشماشم که نگم بهتر، ا

 یداشت یکه اگه چشما ش و بر م یصورتش مال چشماش بود، به صورت ییبایکل ز

هم خوب بود و لباشم متوسط بود؛  پشیبگم برا تون که ت الصهگرد، خ یشد کدو یم

 دیبا پوست سف یت و صورت گردمثل خودم داش یقلوه ا یبرعکسش برادرش لبا یول

فکر  یپرپشت، دماغشم خوب بود و انگار عمل کرده بود؛ ول یو ابرو ها یآب یچشما

  :گهیزنن م یم رتشداره تا دست به صو  نیکه ا ینکنم عمل کرده باشه، چون با اخالق

 گهیکه د یزنم بهت تا نوش جان کن یم یکیحاال  ،یزن یوا آقا چرا به صورتم دست م -

  .یبه صورت من متشخص دست نزن

کنه که همه از  یم ییغوغا هی نیبب ایببرنش زندان و حاال ب یبعد گوم!  بعدشم م و

 ادیم عیکنن و بعد حکم دادگاه هم سر یم رونشیشن و از زندان ب یم یدستش شاک

به  ایشود که دن یم نیچن نیبله و ا د،یکن یدار مشاهده م یچوبه  یو اون و باال

واال! با بهم خوردن در اتاق از فکر  ،یگ یدروغ م نیگم، بگ یرسد، دروغ م یآرامش م

  کجا رفتن؟ نایاومدم، وا! ا رونیب

  ؟یقرداد بست ی! با اون کمپانیکا یه -

  بله قربان. -

  ؟یک یبرا -

  .نندیقبل از دو روز شما رو بب دیبا یشه؛ ول یآماده م گهیگفتن دو روز د -

  من رو؟ -

  بله. -

  چرا؟ -

  نگفتن قربان.  -

  تکون دادم و گفتم: دنیفهم یبه نشونه  یسر
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  .یبر یتون یخوبه، م -

  بله قربان، با اجازه.  -

که قرار  ییدادم و به کار ها هیتک یصندل یگذاشت و بسمت در رفت، به پشت یاحترام

اتفاقات امروز رو  یکه در راه بود انجام بدم فک کردم، همه  دیسال جد نیبود در ا

زبون  یبود؟ آنا، آره آنا بود، دختره  یبه اون دختره، اسمش چ دمیمرور کردم و رس

کارم باهاش تموم شه  نکهیکنه قراره زنده بمونه، به محض ا یفکر م ،یرانیا یدراز، پرو

اون  نکهیاومدم و با اخم و فکر به ا رونیدر از فکر ب یشم، با صدا یاز شرش خالص م

  خنگمه جواب دادم: برادر

  تو. ایب -

  لبخند اومد تو و گفت: با

  برادر بد اخالق، جذاب خودم. یسالم بر تو ا -

  ؟یداشت یکار -

  قدر به من لطف نداشته باش. نیبه خدا ا -

  که هست، حاالم زود حرفت و بزن که عصاب ندارم. نهیهم -

  به خاطر اون دخترس؟ -

  ؟یچ -

  .یاعصاب ندار نکهیا -

  آره، هم نه.هم  -

  سئوال بپرسم؟ هی -

  نه. -

  چرا؟ -
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  .رونیحوصلت و ندارم، برو ب -

  .یکیفقط  -

  گفتم نه. -

  خب چرا؟ -

  گفتم که نه. -

  ف. . .  -

  بپرس. -

  ممنون. -

  بپرس. -

ِ! چرا م - ِا نکنه.  ش؟یاورد یاصال برا چ ؟یگم چرا با اون دختره مشکل دار یم ؟یزن یا

 . .  

  آره. -

  . . . گهیکه دچرا؟ اون  -

  بهش هست. یدینه، هنوزم ام -

  که کار از کار گذشته؟ یقبول کن یخوا یچرا نم ن،یدیآ -

 ،یحرفا رو در گوشم بخون نیا گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هیاگه  نیبه خدا قسم آرد -

  ؟یدیفهم اد،یصدات در ن یزنمت که تا عمر دار یم نیهمچ

  اصال من رفتم. ؟یزن یآره، آره، حاال چرا م -

  بهتر، به سالمت. -

  .یبا شعور،یب ی! پسره شیا -
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 نیشکم بودم، هم هیتو  نینجات بده، موندم من چطور با ا نیمن و از دست ا ایخدا

 یکاریب نیتو ا دیکردم که با یفکر م نیگردوندم، به ا یچرخ دار و م یطور که صندل

اتاقم و گرفتم، بعد از پنج  یشماره کنم، نگام به تلفن افتاد، به سمتش رفتم و  کاریچ

  تا بوق تلفن و برداشت.

  بله. -

  سالم. -

  بود واقعا؟) یچه کار گهید نیآخه ا -( 

  شما؟ -

 یو اخمو بود، برا یجد دیکه نبا شهیخوش بگذرونم، هم کمیکارم  یحاال که ب گفتم

  گفتم: نیهم

  دوست. هیشما فکر کن  -

قد دوست دارم که اسماشون و  نیبه دوست ندارم، خودم ا یازیآقا ممنون، من ن -

  ره. یم ادمی

 ناشیتو نگران ا ،یداشته باش ادیکنم اسم من و هر روز به  یم یکار زم،ینه عز -

  ؟یکن یقبول م نمینباش، حاال بگو بب

  من همسر دارم. د،یآقا لطفا قطع کن -

  گفتم: ادیفر  با

  ؟یچ -

  به سنگ خورده؟ رتیهه! نکنه ت ؟یزن یوا! آقا چرا داد م -

  کرده.) دایکس پ ی! رفته مثال بونهیتان د ی( ا ؟یتو. . . تو واقعا نامزد دار -

  ؟یباهاش حرف بزن یخوا یآره، م -

  مگه االن اون جاست؟ ؟یچ -
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  ؟یبله، پس چ -

  .نمیرو بده بهش بب یباشه، گوش -

  صبر کن. قهیچند دق -

کنه؟  ینامزدش معرف یرو به جا یخواد ک یم یعنینگاه کردم،  واریخشم به د با

و  یمونه کا یخب پس م ست،یجا ن نیتان؟ نه بابا، اون که االن ا ؟یکا ن؟یآرد

افکارم پاره  یدر رشته  یکه. . . با صدا نمیکنم، آرد یو که خودم خفش م یکا ن،یآرد

  شد، صدام و صاف کردم و گفتم:

  بفرما. -

  :نهیآ

کرد، نه بابا  یشسته بود و داشت با خشم بهم نگاه من یرفتم تو، رو صندل عیسر

چقد ناراحت بودم که نکنه اون وقت از  گهیمن و باش د اد،یهمون لقب شرک بهش م

  . . . هیجور نیا شهیناراحت بوده، نگو آقا هم یکس

  تموم شد؟ -

  ؟یها! چ -

  زدن؟ دید -

 ادهینه آقاهه پ ؟یر یقد تند م نیکه ا یقشنگ یلیخ ای یجذاب یلیخ ؟یفکر کرد یچ -

  .میشو باهم بر

  گفت: یحال یب با

  ؟یداشت یکار -

  فعال من و منظور داره. ینفر مزاحمم شده، البته مزاحم شما؛ ول هیپوف! آره،  -

  خب. -

  ول کنه، گفتم نامزد دارم و حاالم. . .  نکهیا یبرا گهید یچیه -
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  نامزدت باهاش بحرفم؟ یجا امیب یخوا یم -

  .دیبحرف دیایو ب دیشه لطف کن ی! بله اگه مایباهوشنه بابا  -

  تا. . .  رونیحاالم برو  ب اد،یجور لطفا به شما نم نیمتاسفم ا -

 یخوا یاگه نرم م نمیخوام بب یخوام برم و بعدشم م ینم ه؟یکه چ یدون یاصال م -

  ؟یکن کاریچ

  و گفت: ستادیخدا باز زر مفت زدم. . . بلند شد و اومد جلوم ا یوا

  .شیاول -

  بعد صورتم سوخت، با تعجب بهش نگاه کردم که دوباره جلو اومد و گفت: و

  .شیدوم -

گلوم و من و به سمت  ریدوباره اون طرف صورتم سوخت، ساق دستش و گذاشت ز و

شده بودم، هر  یکی واریکه کامل با د یکرده بود، طور یمواز  واریبرد، من و با د وارید

 یگ شهیشد و انگار دوباره اون حالت هم ید نفسم تنگ تر ماور  یهم بهم فشار م یچ

داغون تر  یلیخ یتا بفهمه و ولم کنه؛ ول مزد یگشت، با دست بهش م یداشت بر م

از چشماش اشک  دید یطور که من و م نیبود که منظورم و بفهمه، چون هم یاز اون

 یم دیداشتم نا ام گهیشدم، د یاومد، هم تعجب کرده بودم، هم داشتم خفه م یم

به  یمن و ول کرد و عقب رفت، دست عیشدم که انگار به خودش اومده باشه، سر

  و پشتش و بهم کرد، انگار که صداش بغض داشته باشه گفت: دیکش شصورت

  بروو. . . -

  کردم که بلند گفت: یمتعجب نگاش م یجور نیهم داشتم

  گفتم برو.  -

در با شتاب باز شد و  پسره که برادرش بود نفس  هویکردم که  یداشتم نگاش م هنوز

خواد من و  یبه سمتم اومد، فکر کردم م عیانداخت و سر ینگاه هیزنان وارد شد، بهم 
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دستش و گذاشت جلو دهنم و  عیشده که سر یخواستم بگم که چ نیبزنه واسه هم

  گفت:

  .میبر ای! بشششیه -

آروم بست و بعدم من و دوباره به اتاق  یلیاورد و در و خ رونیاز اتاق ب عیمن و سر و

  گفت:  نمیاتاق نشست و گفت که بش یصندل یاون پسره برد، در رو بست رو

  شد؟  یچ -

  زد و گفت: یکردم که لبخند تلخ فیرو براش تعر یچ همه

  دوباره. -

و درمان  یکا دیبا نیگ یجا چه خبره؟ اول م نیا دیشه من و هم اگاه کن یم دیببخش -

زنم من و  یگه اشتباهه، بعدم که باهاش حرف م یو م ادیکنم، بعد اون برادرتون م

خب لطفا  ه؟یدونم چ یدوباره، نم نیگ یکنه، حاالم که شما م یم هیزنه و بعد گر یم

  چه خبره. نجایا دیبه منم بگ

  گفت: یشد و به سمت در رفت و اون و باز کرد و بعد با لبخند کم رنگ بلند

و بدون که اون برادرم اسم داره و اسمشم  نیا یگه؛ ول یتونم بگم، خودش م ینم -

  و در بست. نهیدیآ

شد جوابش  هیدو کلمه که پنج ثان نیهم یسخنران قهیبعد دو دق یعنی ن؟یهم ؟یچ

که به  فیح یول ه؛یاسم قشنگ ن،یدیبود؟ رو تخت نشستم و به اسمش فکر کردم، آ

اون  ادی هوی نهیا یکه رو یقشنگ نیاسم به ا نیا فیح ف،یخوره، ح یشرک نم نیا

  و گفتم: رفتمبا کله به سمت تلفن  نیپسره افتادم، واسه هم

  الووو!  -

! بلند شدم و به یییسقوط کرد، ه جانمیپشت خط ه یمتعاسفانه با بوق ها یول 

 تیمالک میسر خوش از اون م دم،یرنگم رفتم و روش دراز کش یسمت تخت آب

با  دم،یزدم و به خواب رفتم. . . از رو تخت بلند شدم  خودم و  تو اتاقم د یلبخند
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همه خواب بودند دور تا دور  ابلند شدم، خوش حال بودم که اون اتفاق یخوش حال

! تعجب کرده بودم، اون مانیا دم،یرو جلوم د مانیکه ا دمیخند یگشتم و م یاتاق م

  که دستاش و باز کرد و گفت: دمیو د

  دلت برام تنگ نشده بود عشقم؟ هنیآ -

  گفتم: ادیزدم و با فر یلبخند

  .مااانیا -

 یشد، تعجب کردم؛ ول دیو خواستم تو آغوشش محو شم که ناپد دمیو به سمتش دو 

کردم و  یم هیگر دمیدو یها دور تا دور اتاق م وونهیمثل د هویشد که  یدونم چ ینم

شکوندم،  یسر و دست م مانیا یکه داشتم برا دمید یتو اتاقم م لمیخودم و مثل ف

زدم که نگرد اون  یم ادینبودم فر حنهاگه پشت ص دیبکنم، شا یتونستم کار ینم

کار  انتینکن، تو خ انتیاون زن دارهه، کمند اون خائن االن زنشه، نگرد، خ ست،ین

ت، گش یها م وونهینداشت، چون هنوزم داشت مثل د دهیفا ینگرد؛ ول نهیآ ،یستین

که داشتم تو  دمید یخودم و م ش،یصحنه عوض شد و برگشتم به روز عروس هوی

بود  ستادهیبودم، ا ستادهیکه من قبال ا ییو کمند با حسرت در جا دمیرقص یبغلش م

هم با ما در صلح بود و  ایکرد، لبخند رو لبامون بود، انگار اون روز دن یو ما رو نگاه م

 نیدونم چرا ا ینم یکرد؛ ول یم یخوش بخت یو برامون آرزو دید یداشت ما رو م

  با کمند عوض شد! مونجاها عیدووم نداشت؟ چون سر ادیصلح ز

طور که نگاه  نیبرام قابل قبول نبود، چرا من نه؟! چرا؟رو پاهام زانو زدم و هم اصال

  و با خودم بلند گفتم تا اون هام بشنون. ستمیکردم گر یم

  رنگ دگر نباشد. ،یاهیباالتر از س د،یکه گو یبر آن کس خندد، دیسپ یمو -

ها شده بودم، دستام و به  وونهید نیتخت نشستم و به اطراف نگاه کردم، مثل ا یرو 

کابوس ها خدا، بلند شدم و به  نیباز ا ایبود، خدا سیخ سیخ دم،یکش میشونیپ

گشت، به ساعتم  یداشت باز برم مینفس تنگ د،یسمت در رفتم، گرمم شده بود شد

. ) ادیبهش م شتری( شرک  ب نیدینگاه کردم، ساعت هشت صبح بود، به سمت اتاق آ
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بدون در زدن وارد شدم، راستش  ست،ینه خواب ن یرفتم، خدا کنه خواب نباشه؛ ول

خواستم خودم و  کبارمی یوقت یبشم؛ ول ییوارد جا ینجوریبود که ا نیعادتم ا شهیهم

 یتا عمر دارم در نم گهید نیهم یباهام بر خورد شد، برا دیاصالح  کنم و در زدم، شد

 ونیزیتلو یروبه رو یصندل یبود، برادرش هم رو زیپشت م شیصندل یزنم، رو

دستام و به پهلوهام زدم و  ستادم،یرفتم و جلوش ا نیدینشسته بود، به سمت آ

  گفتم:

  چمدونم کجاست؟ -

  رو پشت بومه. دیدونم، شا ینم -

  چمدونم و بهم بده، الزمش دارم. عیمزه، سر یب -

  مثال؟ -

  حموم. -

  ؟یچمدون دار کاریاون وقت چ -

  د؟یزار یتو چمدون م یشما چ دیببخش -

  بله؟ -

  لباسام اون توئه. -

   ؟یراست -

  و برگردوندم و به برادرش نگاه کردم و گفتم: روم

  فکر نکرده بودم. جایآخه پس ب ؟یدونست ینم -

  بزرگ بر لب نشوندم. اریبس یبعد لبخند و

  ه؟یمنظورت چ -

 ؛یعقب ایو انگار از دن ییاحمقا نیگفتم، مثل ا دمتیبار اول د یوقت ،یدون یآخه م -

  االن کامال مطمئن شدم. یول
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  بعد به برادرش شرک اشاره کردم و گفتم: و

اخالقش انگار از کاروان مد عقب  یجلو تره؛ ول ایاز دن شیاونم برعکس تو همه چ -

  مونده.

  و گفت: ستادیاومد جلوم ا عیسر یبعد خواستم از اون جا برم که دختر و

  ! به نامزدم بد نگو.یه -

دونم چرا تو چشماش بر عکس ظاهرش که انگار  ینم یاخمو بهم نگاه کرد؛ ول یلیخ و

کردم، حس  یبهش نگاه م یورج نیشده بود، هم میغم بزرگ قا هیسر حال بود 

 د،یشرک از کنارم رد شد و اون و در آغوش کش هویگل کرده بود که  میروانشناس

شده  خیمثل خره س یجور اونتعجب کرده بودم در حد خر شرک، فکر کنم گوشامم 

 هیشرک؟ انگار به قول دختره نامزدش و دو سال نیکنه ا یم یجور نیبود، چرا ا

به شرک گفت که  یزیچ هیکه دختره  دمید یهنوزم داشتم اونا رو با تعجب م ده،یند

  شرک ازش جدا شد و برگشت سمتم و گفت:

  ؟یدار یهنوزم کار -

  ؟یچ -

  جا برو. نیاز ا یندار یاگه کار -

  . . . یول -

  .دیرم شماها راحت باش ینداره، منم همراهش م یکار گهینه د -

  برگشتم و گفتم: عیبرد، سر رونیبعد من و به ب و

  من کارش داشتم. ،یبود کرد یچه کار نیا -

  خواستم برم تو اتاق که گفت: و

  ؟ییجا نیو تو چرا ا هیاون دختر ک یبدون یخوا ینم -

  و به طرفش برگشتم و گفتم: ستادمیحرکت ا از
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  که بهم بگه. ستین یمتعاسفانه کس یخوام بدونم؛ ول یچرا م -

  گم. یمن م -

  ؟یراست -

  ره.آ -

  و گفت: دیکش شیشونیبه پ یبعد دست و

  .میقدم بزن کمیو  اطیتو ح میبهتره بر -

  تو اتاق من. میهوا سرده، بر رونینه ب -

  باشه. -

  بعد خودش اول رفت رو تخت نشستم و گفتم: و

  خب منتظرم. -

  تکون داد و گفت : یسر

و کرده  نیدیکرده بود، آ سیرو تاس یبود انگار تازه پدرم شرکت  ال ج شیدو سال پ -

پدرم  ه،یاول لیوسا دیخر نهیکار کنان و من و هم کرده بود، مسعول هز سیبود رئ

که تو کل  ییکمپان ،یکمپان هیشد  نکهیشرکت کرد، تا ا نیتموم وقتش رو صرف ا

از  یکی میبه فروش رفت و شد والتمونجهان معروف بود، ضرف دو سال تموم محص

که همراه ما شرکتش  ییکمپان م،یهم نبود بیرق یمتعاسفانه ب یول ؛یجهان یبرند ها

تونسته بودن در  یبیبود، چون اون ها هم به طرز عج بمونیکرده بود هم رق سیو تاس

 یکه پدر م یهم تو شرکت خوب بود، به طور نیدیکنن، کار من و آ شرفتیحد ما پ

گذشتن و شرکتمون  یخالصه روز ها پشت هم م ونه،یو به ما مد شرفتیپ نیا فتگ

رفتارش  نیدیشد که آ یچ هویدونم  یکرد؛ اما نم یم دایپ یشتریب یها شرفتیهم پ

 یوقتام اصال نم یبعض یسر حال بود؛ ول یلیوقت ها خ یکرد، بعض رییبه کل تغ

 هیزد،  یکارکنان داد م هیسر بق خودیب یزایتونست خودش و کنترل کنه و به خاطر چ

خواد باهام حرف بزنه، خب منم قبول کردم چون  یشب در اتاقم و زد و گفت که م
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خواد باهام حرف بزنه و منتظر جواب من باشه  یبهم بگه م ادیب یکیبرام جالب بود که 

ذوق  یلیگفتم، خ یخب م ،یخواد بهم بگ یدونم مسخراس، پس نم یو خودم م

 د،یرس یوقت اون حرفا به گوشم نم چیکاش ه یا یحرفاش؛ ول دنیشنداشتم واسه 

عوض کرد، گفت عاشق شده، اولش خوش حال  یو به کل مونیراستش اون حرفا زندگ

  بعدش. . .  یشدم؛ ول

  شده بود؟ یچ -

  زد. یدرجا سکته م دیفهم یاگه پدرمون م دیشده بود که شا یعاشق دختر -

  بود؟ یمگه اون دختر ک ه؟یمنظورت چ -

 یلیمقابلمون بود، البته دختر خ یکمپان سیدختر مال رئاون  بمون،یدختر رق -

  خب. . .  یبود؛ ول یو مهربون یو خوب یقشنگ

  ن؟یکار کرد یچ -

واسه فراموش کردنش  یراه نیدیتا آ میو پنهون کن زیهمه چ میمجبور شد یچیه -

ها ازم  وونهیعاشق تر شده بود و مثل د نیدیبد ترشد که بهتر نشد، آ یکنه؛ ول دایپ

  کنم. . .  یوقتا اشتباه م یکرد کمکش کنم، خب منم انسانم و بعض یخواهش م

  ؟یکرد کاریمگه چ -

 دیکردم با مخالفت شد یگفتم بره و به دختره بگه عاشقش شده، فکر م نیدیبه ا -

برعکس شد و از قضا دختره هم  یهمه چ یکنه؛ ول یاون و فراموش م گهیدختره د

 ینم یزیچ نیواسه هم ده،یترس یعشق م نیآقا شده بوده و از عواقب ا نیعاشق ا

  کرده. . .  یم یگفته و خود خور

  د؟یشد؟ پدرتون فهم یخب بعدش چ -

سکته  میو همون طور که قبال حدس زده بود دیفهم یبد یلیبه طرز خ یآره؛ ول -

  خب االن سالمه. یکرد؛ ول یفیخف

  شد؟ یچ نیدیآ -
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موضوع توسط پدر چه  نیا دنیبعد از فهم دونست،یم یا حدودخب راستش چون ت -

  در راه با آرال فرار کرد. یاتفاقات

  آرال؟ -

  آره، اسمش آرال بود. -

  عجب، بعدش؟ -

 هیمجبور شن از هم جداشن، با هم  هیبا مخالفت بق نکهیاز ترس ا گهید یچیه -

  ... یماهه خوندن؛ ول شیش تیمهرم غهیص

  ؟یچ یول -

 دیخب بخاطر مخالفت شد یها باهم ازدواج کرده بودن؛ ولو اون شدیم یدوسال -

  .کردندینم یها با ما زندگخانواده

  داشت؟ یبه اون ول یچه ربط نیا -

 ماری... آرال باوردیدووم ن ادیز یداشتن؛ ول یخوب هیها زندگاون کهنی! ربطش اییه -

 گفتمیم گفت،یبه منم که م یو حت گرفتینم یجد ادیز نیدیشده بود، اوالش آ

 نیا یخاص طیداره، چون تو شرا یفصل تیحساس دونم،یسرما خورده و چه م دیشا

حالش بد بود  شهیکه هم یکم کم موضوع حساس تر شد.به طور یول شد؛یم یجور

که اون... اون ام  دنیفهم یدر پ یپ یشایبود، دکترا بعد از آزما مارستانیو جاش تو ب

  اس داره.

چند لحظه سکوت کرد، انگار رفته بود به گذشتهو اما ام  یو برا دیکش قینفس عم هی و

هم ترسناک تر بود،  ایدن لمیف نیاز ترسناک تر یکه وحشت ناک بود، حت ییماریاس ب

  کنه. رینگفتم تا به گذشته ها س یزیتونستم درکش کنم پس چ یخوب م

 نیدیاون آ گهید شد،یهم همراهش بد تر م نیدیو آ شدیآرال روز به روز بد تر م -

 یاومده بود برا شیپ یروز برام کار هیبد اخالق!  یآدم اخمو هیسابق نبود، شده بود 

تخت  هی هیآرال رو رو دمیبرگشتم د یوقت یرفتم و تا کارم و انجام بدم؛ ول نیهم
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 هیا گرب نیدیبودن و کنارشم آ دهیکش دیسف ارچهپ هیصورتش  یگذاشته بودن و رو

ذاشت اون و ببرن، با بهت جلو رفتم و به پرستار ها گفتم چند لحظه  یو نم دیدو یم

 نیدیهم اومدن و آ گهیاون ها موافقت نکردن و رفتن، چند تا پرستار د یصبر کنن؛ ول

به  نیدیآ هتخت نشسته بودم ک یکردن، رو قیآرام بخش تزر هیرو گرفتن و بهش 

 عیداده بودن که سر حیبود، خانوادها  ترج دهیشد که خواب یم یهوش اومد، دو روز

رو  نیدی... کارشون حال آیدون یم یمراسم نباشه؛ ول یتو نیدیاون و دفن کنن تا آ

ما دروغ  گفتیآرال نمرده، م گفتیکامال نابود شده بود، م گهید نیدیبد تر کرد... آ

 نیشده. تحمل ا یدچار شک عصب گفتیم میدادینشونش م یربه هر دکت م،یگیم

کردم که اخالق و  دایرو پ گهیدختر د هیرفتم و  نیهم یحال برادرم برام سخت بود، برا

اون رو به شکل آرال درست  میبه آرال شباهت داشته باشه و با گر یهاش تا حدودرفتار

 یدکترها گفتم که آرال رو نیدیآ بهدادم و بعد  ادیآرال رو بهش  یکردم، تموم رفتارها

  ها... جور حرف نیو از ا یتا خوب شه تو بفهم خواستهیکانادا درمانش کردن و اون نم

  ... یکرد یبد یلیکار خ -

  .دونمیم -

  ه؟یقالب یاالن اون دختره آرال یعنی -

  متأسفانه...  یآره؛ ول -

 کاریچ نجایاگه االن آرال حالش خوب شده، پس من ا گه،یسئوال د هیصبر کن  -

  کنم؟یم

  آرال خوب بود...  -

  ه؟یخوب بود، چ نیمنظورت از ا -

بلکه سرطان و دکتراش هم  ست،یام اس ن یول ماره؛یآرال هم ب نیاز شانس بد ما، ا -

 گهیموضوع د نیا دنیبعد از فهم نیدیآ ست،یزنده ن شتریب گهیماه د کیگفتن تا 

روانشناس،  هیشروع کرد به گشتن به دنبال  یجد یلیداغون نشد، بلکه نابود شد، خ

  .رهیمیباشه زود تر م یجور نیهم شیروحچون دکتر بهش گفته بود که آرال اگه 



 

Page ١٠٢ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  بد بوده؟ شیروح یچ یبرا -

  داشت. یادیز هیخب اونم مشکالت خانوادگ -

  او! از اون لحاظ. -

فت شده که گ یخوش حال بود، گفتم چ یلیخ دمیروز اومدم خونه که د هی -

 دمتید یوقت یخودشه، اول باور نکردم؛ ول یکرده و االن تو خونه  دایروانشناس و پ

ها رو  نیبرادرم رو بهتر کرد، االن هم قرار نبود ا یروانشناس چطور هیباور کردم که 

انجام بده تا حال  یتون یکه م یهر کار ادونه، پس لطف ینم نیدیآ یعنیبهت بگم، 

  برادرم خوب شه.

کنه، همش بخاطر  یم ریاخالقش تغ یتفکر به خودم گرفتم، پس بگو چرا ه حالت

  .یافسردگ یبه قول ای شهیاختالل عصب

  حالش خوبه. یفعال که تا حدود یول کنم؛یرو م امیباشه سع -

  .ترسمیم یقالب یمن از بعد مرگ آرال ترسم،ینه من از االن نم -

اون رو درک  کمی کنمیراستش فکر م کنم،یرو م میتموم سع گمیباشه، بازم م -

  افتاده. یاگهیاتفاقا؛ البته به طور د نیخودم هم ا یچون برا کنم،یم

  ؟یچ -

  سوال. هی یبهت بگم؛ ول تونمینم -

  بله؟ -

  ن؟یبلد یها فارسو چرا شما ه؟یرانیها اچرا اسم شما -

گرفت که  میم تصمه نیدیبود و بلد بود، آ یو زبان فارس رانیراستش آرال عاشق ا -

  .رمیبگ ادیحرف زدن باهاش مجبور شدم  یو منم خب برا رهیبگ ادیرو  یزبان فارس

  شد؟ یقاچاق چ نیدیشد که آ یچ -

  خاک تو اون سرت کنن. یلو دادم! ا ییوا
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  م؟یهست یما قاچاق چ یدونیتو از کجا م ؟یچ -

  ! چه کنم چه کنم؟یوا

شماها و اون  یرفتار ها نیبا ا ستم،یخر که ن ؟یکرد یتو درمورد من چه فکر نمیبب -

  شرک... 

  بودنشون داره. یبه قاچاقچ یرفتارهاشون چه ربط آخه

  شرک؟ -

  خب... اوم...  -

  .یموضوع انحراف ولیا

  خنده و بلند گفت: ریزد ز هوی و

  .یبرازنده ا یشرک؟ واقعا چه کلمه  یگیتو به برادر من م -

  گاو تعجب کرده بودم که گفت: قد

  .ادیواقعا بهش م ،یدار ولیبابا ا -

  ها.اون برادرته ؟یچ -

  خب باشه. -

  ؟یستیناراحت ن یعنی -

  نه. -

  !یبه به چه برادر -

  که هست. نیهم -

  بعد بلند شد و با خنده گفت: و

  برم فعال. دیمن با گهیخب د -
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  شدم. رهیکردم و به پنجره خ یآهنگ و پل هیو  دمیتخت دراز کش یرو

  » یبسم تعال «

امروز  ،یاتفاق یلیمهر سال هشتاد و نه، خ کمیو  ستیدفتر خاطرات، امروز ب شروع

انداخت، چشاش و من  نییافتاد، فکر کنم حدود ساعت دو سرش و پا یاتفاق هی

 یم اد،یاز سر کوچه م دمیآروم آروم د نم،یدونست که من دنبال هم ینم یول نم؛ینب

رفت تو خط ناز کردن، منم پرو پرو سر  د،یداد، تا که به من رس یرو نم یول د؛یخند

دستم و دراز کردم، بهش  ینگفت؛ ول یزیچ دم،یحرف و باز کردم، اسمش و پرس

 ،یبنداز سیم هیشه  یم دمیازش پرس ،یچنتا حرف احساس یچنتا شوخ ،یگفتم عل

  جا بده. هیبهش گفتم تو اون دلت بهم 

گذره  یم گه،یها صفحه داز اون صفحه، صد گذرهیه، مرابط کی. امضا. شروع خیتار

باهم  میو بشنو ایبرگ مونده، ب نیآخرش، آخر دمیرس گه،یاز اون شب، صدتا شب د

  مونده. یاگه حرف

  » یباسم تعال «

 لیتبد االتمیبچه نزار خ ییحدود ساعت پنجه، تو کجا دم،ینود و پنج. هنوز نخواب آبان

وقت  هیکن  هینشه، آروم آروم گر ادیز کتیموز یشه، حواست باشه صدا تیبه واقع

 ؟یبگو چرا بهم زد ید لعنت م،یسال گذشت تا چشم به هم زد شینشه... ش داریاون ب

دفترم هر چنتا تار  یبه اون فاصلمون، ال یبستگ بهروز اول شروع رابطمون، لعنت  ادی

  آخر من، نبودم آرزوت. یمو، امضا

احتمال ترک،  یعنیشب،  یعنیمن، ترس  یها هیگر یعنیمن،  یعنیتو،  یعنی درد،

حال و روزت اصال خوب  ؟یخب حاال که چ ،یرفت یانتقام من، ندارم آرامش یعنی

خودت  ؟یبه چ شیبه من و زنم آت شیآت یزد ،یشیآرا ریز گهیعالمه د هیو  ستین

 هیاتاقت،  واریعکسام و بردار از رو د ،یکه آواره ش یخودت خواست ،یدون یبهتر م

  سوزه به حالت...  یروز دل اونم نم

  ) یزییبابا| دختر پا ی( عل
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  : نیدیآ

  بسه. نیدیآ -

  .ستین ینه هنوز کاف -

  کنم. یخواهش م -

  اوردم و بهش زول زدم و گفتم: رونیرو از آغوشم ب اون

  حالت خوبه؟ -

  بده که اگه مردم. . .  یقول هیبهم  نیدیآ یآآ. . . ره. . . ول -

  حرف. نیا باز

  ؟یکن یم یجور نیآرال چرا ا -

  بهش گفتم: یبعد با خوش حال و

  .نجاستیروانشناس هم االن ا یراست -

  .ستیمرگ دد. . . ست روان. . . شناس ن ن،یدیآآآ. . .  -

  ؟یزن یحرف م یجور نیچرا ا -

  دونم. ینم -

 هویبه سمت در رفتم که  نیهم یبراشه،  یزدم داره دوباره حالش بد م یم حدس

  برگشتم و گفتم: عیسر نیزم یافتاد رو

  آرال؟ یخوب -

  نرر. . . و. ییجا ن،یدینه آ -

  .ادیخوام برم بگم روانشناس ب یم زم،یعز رمینم -

  ترسم. یخوام لحظات آخر عمرم و تنها باشم، م ینه نرو، نم -
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  .یمن عمر کن شتریب دیحرف و نزن، تو با نیآرال ا -

  .نیدیممکنه، من درد دارم آ ریغ -

  کجات درد داره؟ -

  سوزه. یگلوم، گلوم م -

اسم اون روانشناس و  ادیمونده و بعد با فر گهیماه د هیهنوز  ا،یاالن، نه خدا نه

  صدازدم:

  آنا! آانا! -

رو به آنا  هیشدن، با گر انیو آنا تو در نما نیدر با شتاب باز شد و آرد هیاز چند ثان بعد

  گفتم:

کنم  یپس خواهش م ،ینجاتش بده، تو دکترش هست یدوست دار یتو رو هر ک -

  نجاتش بده.

دهنش حالم بد تر شد و با  یخون تو دنیجلو اومد و دهن آرال رو باز کرد، با د عیسر

خودم  اره،یرو ب لمیبره وسا یکیکردم که نجاتش بده، گفت  یازش درخواست م ادیفر

رو  یماده ا هیاورد و  رونیآمپول ب هیبراش اوردم درش رو باز کرد،  عیسربلند شدم و 

  گفت: نیبهش وارد کرد و رو به آرد

  کشه، مجبورم. یداره درد م -

و خواستم  دمیفهم دمیو د نیآرد یاشکا یوقت یول ه؛یمنظورش چ دمینفهم اول

کمک، پشت  انیمحافضا  گفت تا ب ی هیمن و گرفت و به بق نیمانعش بشم که آرد

 یگوش نم یکار و نکنه؛ ول نیکردم که ا یزدم و به آنا التماس م یم ادیسر هم فر

کردن، باالخره تونستم از  هیکرد به گر عکرد و بعد شرو قیداد، اون ماده رو به آرال تزر

 هیزار زار گر دم،یبه سمتش رفتم و آرال رو در آغوش کش عیسر ام،یب رونیدستشون ب

  گفت: یکردم که آرال با هزار جور بد بخت یم

  دوست دارم. نیدیآ -
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  بعد خون باال اورد، باز اون رو در آغوش گرفتم و گفتم: و

  آروم باش آروم. -

  شروع کردم به خوندن شعر مورد عالقش. عدی و

  دیآ یدلبرم رخ گشاده م 

  دیآ یدر زلف داده م تاب

  بندد یدل لعل سنگ م در

  دیآ یلب گشاده م نیچن کو

  او یسپهر از پ شهسوار

  دیآ یم ادهیدود کو پ یم

  گذرد یبر هم فکنده م زلف

  دیآ یبر هم فتاده م خلق

  عجب چشم اوست مست و خراب یا

  دیآ یباده م یلبش بو وز

  غیکه سرکش است چو ت یآفتاب

  دیآ یخطش سر نهاده م بر

  )یشابوری( عطار ن

  نداشت در پاسخ گفت: یخوب تیوضع نکهیتموم شدن شعر با ا با

ِ . . . وادنیبعد از. . . ا -   .دیپد دیعشق. . . آ ی

 نیهم یتونست حرف بزنه، شروع کرد به خون باال آوردن و سرفه کردن، برا ینم چون

  خودم ادامه دادم تا آرومش کنه.  
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ِ واد نیاز ا بعد   دیپد دیعشق آ ی

 ِ   دیکآنجا رس یآتش شد کس غرق

  به جز آتش مباد یواد نیدر ا کس

  خوش مباد ششیع ستیآتش ن وانکه

  آن باشد که چون آتش بُوَد عاشق

  رو  سوزنده و سرکش بود گرم

  زمان کینبود  شیاند عاقبت

  خوش خوش بر آتش درکشد

  نیداند نه د ینه کافر یا لحظه

  نیقینه شک شناسد نه  یا ذره

  آتش است و عقل دور نجایا عشق

  عقل زود زدیکآمد در گر عشق

  ستیعشق استاد ن یدر سودا عقل

ِ مادرزاد ن عشق   ستیکاِر عقل

  ) یشابوری(عطار ن

کردم  یادامه ندادم، دستاش و باال اوردم و با دهنم سع گهیسرد شدن دستاش د با

نداشت، متعجب به آرال نگاه کردم و مداوم صداش  دهیفا یدستاش و گرم کنم؛ ول

  زدم.

  ارال! آرال. . . آرال! -

  کرد و گفت: یم هیجواب، به آنا نگاه کردم که داشت گر هیاز  غیدر اما

  .دیکش یمجبور بودم، داشت زجر م یمتأسفم؛ ول -
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 هیمن مرده؟ نه نه اون، اون هنوز  یمرده؟ آرال یعنیانداخت،  نییبعد سرش رو پا و

آنا رو  ی قهیبلند شدم  عیدختر اون و کشت، سر نیا یوقت داشت؛ ول گهیماه د

 یزد تا ولش کنم؛ ول یمن و م یجلو اومد و ه نیچسبوندمش، آرد واریه دگرفتم و ب

شده بود  اهیرنگش س ره،یبم ستیبا یمنه اون آرال رو کشته بود، پس خودش هم 

مرد، حقش بود. بسته شدن  یزد، انگار داشت م یمثل اول دست و پا نم گهید

دستم هم همانا دستم و برداشتم که آنا  یچشماش همانا  و احساس سوزش سرنگ تو

و اون و خواست بلند کنه  دیبه سمتش دو عیهم سر نیافتاد، آرد نیزم یهوش رو یب

زنده  دیو دوباره هلش دادم، نه اون آرال رو کشت پس خودش هم نبا مکه مانعش شد

درد  برام مهم نبود از یاومد؛ ول رونیآخش ب ستادمیا نشیس یموند و بعد با پا رو یم

شدم قدرتم  یحال م یدوباره از هوش رفت، کم کم داشتم ب یبه هوش اومده بود؛ ول

کنار آرال اون رو بغل کردم و  فتادمبلند شد و من هول داد که ا نیکم شده بود، آرد

برگردونه  یکرد اون دختر و به زندگ یم یسع نیکردن، آرد هیدوباره شروع کردم به گر

رو برات جهنم  ایدن یداد، بر نگرد آنا؛ چون اگه برگرد یم یبهش تنفس مصنوع یو ه

 یم هوشیصدا به خودم اومدم، داشتم ب هی. با یو جهنم کرد امیکنم؛ چون دن یم

که آرال در آغوشم بود  یبعد همونجور رون،یبره ب یداره آنا رو م نیآرد دمیشدم که د

  به خواب رفتم. 

 یکار م یچ نجایاتاقم بودم، من ا ی، توشدم داریبازوم از خواب ب یتو یدیدرد شد با

تخت بلند شدم و به سمت در رفتم، پس اون دختره کجاست؟به سمت  یکنم؟ از رو

  اخم کردم و گفتم; دم،یرو شن نیآرد یصدا هویدر اتاقم رفتم که 

  اون دختره کجاست؟ -

  اون دختره اسم داره. -

  اون قاتل کجاست؟ مینبود، پس بهتره بگ ادمیخب، آره  -

  اون نبود. ریتقص ن،یدیآ -

  جا بود.  نیکرد، االن آرال ا ینم قیچرا بود، اگه اون ماده رو به آرال تزر -
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  . . . نیدیآ -

کشمت، حاال هم بگو اون دختر  یخودم م یبگ گهید کمهیبه خدا اگه  نیآرد -

  کجاست؟

  انداخت و گفت: نییو پا سرش

  اتاق کارته. یتو -

  چرا اون جا؟ -

  کنار تو بخوابوننش و بهش سرم وصل کنن. انیبگم ب یخواست ینکنه م -

 یدر اتاقم؛ ول چارهیسمت در رفتم و اون و با شتاب باز کردم و محکم بستمش، ب به

 ستادمیدر اتاق ا یعادت کرده؛ وگرنه تا حاال صد بار شکسته بود، جلو گهید شییخدا

کنار اتاق مثل مرده ها افتاده بود، جلو رفتم و با اخم  یکاناپه  یو در رو باز کردم، رو

  گفتم:

  .رونی! بلند شو برو بیه -

دستش و  یجلوتر رفتم و دستم و گذاشتم رو ه؟ینداد، دختره فکر کرده ک یجواب

  تکونش دادم.

  . . . بلند شو.ی. . . هیه -

  گفتم: ادیشدم و با فر یکامال عصب گهیبار د نینداد، ا یجواب بازم

  گم بلند شو. یم -

 نیکه آرد نیزم یکاناپه بلندش کنم و بندازمش رو ینداد، خواستم از رو یجواب بازم

  گفت:

  شاهکار شماست. نیبهت بگم ا دیمحض اطالع با هوشه،یاون ب -

  زدم و گفتم: یپوزخند

  شه. یم مونینشه که وگرنه به شدت پش داریب گهید یپس اله -
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  ه؟یمنظورت چ -

  .یچیه -

خب از نظر من  یشد؛ ول یکامال متوجه م بودیزدم که اگه طرف عاقل م یبعد لبخند و

 یصندل یکارم رفتم و رو زیجهانه و بعد به سمت م یخنگا یهمه  سیرئ نیآرد نیا

  نشستم و گفتم: زمیچرخ دار عز

  زود باش. رون،یب شیاز اتاق من ببر دیکه هست، با شیحاال هر مرگ -

  شه. ینم -

  چرا؟اون وقت  -

که به  یاصال تکون بخوره، تا وقت دیکرده، گفته که نبا نشیکه معا یچون دکتر -

  ترک برداشته؟ نشیس یچند تا از استخوان ها یدیفهم اد،یهوش ب

  خودم تکون دادم و گفتم: یتأسف برا یبه معنا یسر

  اد؟یبه هوش م یحاال ک -

اون با دست گل  یالبته تو با درد؛ ول هوشه؛یدونم، فعال که دو روزه همراه تو ب ینم -

  شما، بلههه!

کردم که اون کارو  یخوام کارام و انجام بدم، درضمن خوب کار یم رون،یبرو ب -

  مونه. یجا نم نیدختره ا نیباهاش کردم و بعدشم ا

  ه؟یمنظورت چ -

  برم. یخودم م یبر ینم رونشیاگه تو ب نکه،یمنظورم ا -

  .ستین نمونیب یبرادر گهید یرو بکنکا نیبه خدا اگه ا نیدیآ -

من و برادر صدا  یتون یاگه من نخوام بازور هم نم ؟یترسون یم یمن و از چ نیآرد -

  اون وقت خودت. . . ،یکن

  سکوت کرد و بعد گفت: یخنده، انگار ناراحت شد، چون کم ریبعد زدم ز و
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  به جون آرال قسم بخور. -

زنده موندنش به جون آرال،  یدختر تا اون حد ارزش نداره که من برا نیعمرا، ا ؟یچ -

  کسم قسم بخورم. نیتر زیعز

  .ادیرم تا اون به هوش ب ینم رونیپس منم از اتاق ب -

  با اون، با هم. یکن یم خودیب یلیتو خ -

  کنه. یم خودیب یک نیحاال بب -

  شدم و بلند شدم رفتم طرفش و گفتم: یعصب ن،یزم یرفت نشست کنارش؛ اما رو و

  بلند شو. -

  خوام مگه زوره؟ ینم -

  .رونیب یبر یبه نفعته که با زبون خوش بلند ش -

  رم. ینچ نم -

 یم یرفتم و نشستم و کارم و شروع کردم، سع زمیو بسمت م دمیکش قینفس عم هی

داشت کامال عصاب  گهینداشت، د یا دهیفا یکارم متمرکز بشم؛ ول یکردم که رو

  با ذوق گفت: نیآرد هویشد که  ینداشتم تموم م

  بهوش اومد، بهوش اومد. -

  بلند شد و کنارش نشست و گفت: عیبعد سر و

  ؟یآنا خوب -

  گفت: یرلبیتکون داد و با زور ز یسر اونم

  من کجام؟ -

  :آنا
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بعدش  یلشدم، اول همه جا برام تار و نامفهوم بود؛ و  داریب یدیاحساس درد شد با

 هیزد و ازم  یاسمم و صدا م یکه ه دمیشن یو م نیآرد یکم کم خوب شد، چون صدا

  گفتم: دیپرس یرو م ییزایچ

  من کجام؟ -

  گفت: که

  .یتو اتاق -

و کدوم اتاق بود  یمنظورم اتاق ک ستم،یدونم، خر که ن یو که خودمم م نیا ممنون

  گفتم: یدوباره با هزار جور بدبخت و،یکیا

  . . اتاق؟ کدوم. -

  .نیدیآ -

  دم؟یچچ. . . چند روزه که. . . خواب -

  شه. یم یدو روز هیحدودا  -

حاال خارج از حرف شرک، چرا  یمن دو روز تموم تو اتاق شرک بودم؟ ول یعنیخدا  ای

و  نیآرد یقدر سابقه نداشتم، صدا نیاونم دو روز؟ راستش تا حاال ا دمیمن خواب

  که گفت: دمیشن

  ؟یبلند ش یتونیم -

به شدت درد گرفت و اشکم در  نمیس یتکون دادم و خواستم بلند شم که قفسه  یسر

  گفت: عیسر نیاومد که آرد

  .یبلند ش خوادیخوا،د نم ینم -

  گفت: نیدیبعد بلند شد و رو به آ و

 زیکنم مخالفت نکن، برادر عز یبمونه و خواهش م دیتونه بلند شه، پس با ینم نیبب -

  من.
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  رو خر فرض کن.خودت  -

  کنم. یباشه م -

  فکر کرد و گفت: کمی

  .ستین یباشه مشکل -

  گفت: عیبعد سر و

  ؟یدیمزاحم کارهام باشه، فهم دیاما نبا -

  شن. یبله، بله نم -

  که کار دارم. رونیخب، حاال خودت گمشو ب یلیخ -

  ؟یزن یباشه، چرا م -

  بعد رو به من دستش و باال آورد و گفت: و

  .یبا -

دلم براش  چارهیکنه، ب یداره با اخم به من نگاه م دمینگاه کردم که د نیدیرفت، به آ و

از من ممنون باشه، هنوز من و  نکهیعوض ا ،یروان یحق شه، پسره  یسوزه؛ ول یم

راحت کرد،  ادیدختره رو به قول خودش عشقش رو از درد ز نیزنه که چرا ا یهم م

سرش تا آدم شه، اه! اه! من فقط بهش مسکن زدم تا  یبزن تو یکیگه  یم طونهیش

  کمتر درد بکشه.

  ؟یدیعمرت آدم ند یتا حاال تو -

  ها! -

  ؟یبهم ذل زد ینجوریکه ا یدیگم تا حاال آدم ند یم -

اون حق نداشت که بروم  یمدت بهش ذل زده بودم؛ ول نیا یحواسم نبود که تو اصال

چاکشم؟  نهیکنه من عاشق س ینکنه فکر م فکر کرده؟ هه! یبا خودش چ یعنی اره،یب

  غلت کرده.
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  .دمیچرا د -

  بهم. . .  یجور نیپس چرا ا -

  .دمیهم د وونینگفتم که ح دم،یبگم، گفتم آدم د دیجهت اطالع با -

  دوباره بگو. ؟یچ -

  .یدیکه شن نیهم -

  زد! یلبخند

  .هویخدا! نزنه به سرش  یوا

  خود ته. ریاگرم زد تقص -

  وجدان جون؟ یشه شما خفه ش یم -

  ؟یادب شد یب یلیخ یدون یم نه،یآ -

  .دمیفهم یوگرنه اصال نم ؛ینه بابا! واقعا؟ خوب شد گفت -

  !شیییمزه، اى یب -

 نیسربسرش نزارم، آره، ا گهیکنم؟ بهتر د کاریحاال چ ایها، خدا رهیبا خودش درگ نمیا

  زدن در و پنجره. دیخوبه و بعد روم و کردم اون ور و شروع کردم به د

  ؟یهه! کم اورد -

 یرو نم یاصال زبان فارس ،یفهم یجواب نده، جواب نده، اصال وانمود کن که نم نهیآ

شد و  الیخیدم ب یجوابش و نم دیمدت که گذشت و د هیبهتره،  ینجوریآره ا ،یدون

شده بود که  یحدودا دو ساعت ،یزیو شروع کرد بنوشتن چ زشیرفت نشست پشت م

 ینگاه م رونیبودم و داشتم به ب دهیکاناپه خواب یمثل چوب خشک رو ینجوریهم

پلکام  یکمرم! آخ مامان! حت یییکردم، فکر کنم گردنم کامال خشک شده بود، آخخ! وا

 نیدیاومدا، درمورد آ یکم کم داشت حرصم در م گهیخوردن، د یتکون نم گهیهم د

 نیا ید یرو از دست م یکس یوقت قرار داره، چرا که مسلما یشک یبنظرم هنوز تو
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احتمال  ،یبگو مگو کن یو با کس یکار کن یای یاز دو روز شاد و شنگول نم عدب یجور

خواد قبول کنه و  یناخودآگاه باهاش کنار اومده, اما نم ایشک باشه،  یدم تو یم

زنگ  یدونه که از قضا من بدبختم، خواستم بلند شم که صدا یو مقصر م یکیمدام 

  بلند گو بود.) ی. ( رودمانعم ش نیدیو وصل کردن اون توسط آ لیموبا

  الو. -

  .میسالم قربان کا -

  ؟یدار کاریچ -

  خواد امروز قرارداد و باهامون ببنده. یگروه مقابل م سیقربان، رئ -

  ه؟یخوبه، پس مشکل چ نکهیخب، ا -

  .میرو به عنوان گروگان بهشون بد یکی دیگفتن با نکهیقربان، مشکل ا -

  داد گفت: با

  ؟یچ یکردن، برا خودیب -

بهمون شک  یدن، تا حدود یکه با ما دارن انجام م هیگن چون کار اول یقربان، م -

  ما بهشون بشن. انتیکارشون مانع از خ نیخوان با ا یدارند و م

  ؟یگفت یاون وقت تو چ -

  از شما بپرسم. دیقربان، بهشون گفتم با یچیه -

  ؟ییبهشون رو هم نده، االن کجا یپس منتظر باشف راست -

  همون جام قربان. -

  خداحافظ. -

 یتلفن رو قطع کرد و اون و پرت کرد سمت من، آخخ! پسره  تیبعد با عصبان و

من نابود شد، چه برسه به  یهم خوبه، اه! اه! جمجمه  شیریچه نشونه گ شعور،یب

  ..ییآدم خر و نفهم افتاده اوخ نیا ریبراش که گ رمیبم مارش،یب لیاون موبا
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***  

 نمیخواب کوتاه به خواب رفتم؛ البته  قفسه س هی تیو به ن دمیتخت دراز کش یرو

 یدرد م نمیشدم، آخ قفسه س داریدر از خواب ب یشده بود. با صدا ادیدردش باز ز

تخت و  ینشستم رو یکنه، تازه بد تر از اون دفعه هم هست، آخ! با هزار جور بد بخت

  گفتم:

  بله؟ -

  شد. انیدرگاه نما یبود که تو نیآرد

  جا؟ نیا یاومد یپس چطور ،ینیبش یتون ینم ینگفت نیدیتو مگه تو اتاق کار آ -

اومدم تو  نیخسته شده بودم اون جا واسه هم گهید نم،امایتونم بنش یاره گفتم نم -

  شده! شتریاتاق خودم البته االن هم دردش ب

  ؟یخوب خب االن یاوک -

  .رمیم یدارم م گهیکنه، د یدرد م شتریب نمیشدنم قفسه س دارینه بعد از ب -

ترک برداشته، مثال   نتیمثال قفسه س ،یدکتر رو گوش کن یحرفا یحقته، تا تو باش -

  نه ها، واقعا!

  اوهوم!-

عصا فرو داده  نیدیآ افهیدر بشدت باز شد و ق هویکه  میزد یبا هم حرف م میداشت

  شد.  انینما

  ؟یباهاش حرف مفت بزن  ینیبش ای ،یاریآنا رو ب یرفت نیآرد -

  نبود. ادمیاصال  دیببخش -

  رو به من کرد و گفت: نیبعد آرد و

  .رونیب میبلند شو بر نهیآ -

  چرا؟ -
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  جمع اند. رونیچون همه ب -

  ا؟یک -

  از جمله تان و سردارند و . . . . ،یشناس یرو که تو م ییام. . .  اونا -

با خنده بلند شد و بهم  نیاومد، آرد رونیاستخون هام ب یبلند شدم که صدا عیسر

 میرفت یسالن به سمت همون قسمت یتو میدیرس یوقت رون،یب میکمک کرد تا باهم بر

 یم یکه داشتن من و با خوش حال دمید یکه بار اول نشستم، تان و سردار و م

اشاره کرد، اه!  یکنم که سردار به کا  مجلو رفتم و اول خواستم به سردار سال دند،ید

رفتم   یکجاست؟ به سمت کا  نیدیسالم کنم؟ اصال پس آ نیحتما به ا دیبا یعنیاه! 

  و گفتم:

  سالم قربان. -

  زد و گفت: یپوزخند  اونم

  کنار من. نیبش ایب زم،یسالم عز -

دشورت و بزور من و نشوند کنار خودش، اه! اه! مر  دیبعد من و بسمت خودش کش و

کنم، سردار و  یتونستم کار یشده بودم و نم رهیبا خشم به روبه رو خ ،یو ببرند عوض

گذشته  یآره واقعا هم خنده داره، مدت دن،یخند یداشتن بهم م یعاد یلیتان هم خ

 نیهم یبرا ست،یو اصال حواسش بمن ن مهسرگر  گهید یبا دخترا یکا دمیبود که د

  دستم و گرفت و گفت: عیو سر دیآروم از جام بلند شدم که فهم

  کجا خانم خشگله؟ -

  زدم و گفتم: ی! اه! چندش، با اجبار لبخنداه

  .ییرم دستشو یم زم،یعز -

  زد و گفت: یلبخند

  ؟یتا نترس امیمنم همراهت ب یخوا یم -
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  شده گفتم: دیکل یبا دندون ها وونه،یادب د یب ؟یچ

  الزم نکرده. -

اومدم رفتم، حتما  رونیکه از اون ب یحرص زدم و به سمت در یاز رو یبعد لبخند و

جهنمه که مثل قصر درست  ست،یبگم خونه ن دینه با ه،یچه خونه ا گهید نیا دیگ یم

پنج تا در  دیدون یرو کجا برده، سالن و که خودتون م شایدونم خدا آت یشده، فقط نم

ن تا حاال دوتاش و مالقات شه که م یختم م ییجا هیداره که هر کدومش احتماال به 

در که سمت راست سالن قرار داره که ماله شکنجشونه که چشممون به  یکیکردم، 

 یخونه  هیکه بازم اون خودش  هیهم کنار همون در اول شیجمالش روشن شده، دوم

از  رت کیسالن؛ البته کوچ یرسه به  یبعد م یراهرو؛ ول هیقصر مانند جداست، اولش 

سمت  ،یدر هشت باشه، آره فکر کنم، اصال هرچ شیحدودا فکر کنم ش ه،یاون اول

سالن، حدودا سه در  نیآشپز خونه که اونم باز نصف هم هیبه  دیرس یراستش م

سالنه که اونم سمت  هیو بعد باز  یمتر کی یراه رو هیچهار، سمت چپ سالن هم 

 شیکیدو تا دره که  آشپز خونه هم ارداره و بعدم کن کیکوچ یآشپز خونه  هیراستش 

  خان. نیدیآ یاتاق فعل شمیکیخان و  نیدیشه همون اتاق سابق آ یاتاق من که م

باشد؛ البته  یخان م نیدیهست که اونم مال آ گهیدر د هیهر دو تا اتاقاهم  یرو روبه

 دیدختر ند نیچقدر ا دیگ یهمون اتاق کار معروف، بله، مطمئن باز به خودتون م

بهم حق  دینیتوش رو بب یزایاگه چ دیباور کن یگه قصر؛ ول یخونه م نیکه به ا دهیبد

هم که به  ییراه رو یتوشه، تو ایچ دیدون یم ودتونرو که خ یسالن اصل یتو د،ید یم

 یزایو چ زهایاز طال البته فکر کنم و کناراشم م ییرسه هم که لوستر ها یخونه م نیا

 دیسف یو پرده ها یبا رنگ آب یسلطنت یهم که مبل ها یسالن دوم یروش، تو یمتیق

آشپز خونه  یهم وسط مبال، تو کیکوچ یفرش آب هیو  دیسف یها یو کفش هم کاش

 یول ؛یجور نیهم که باز هم یاون سالن سوم یموجوده، تو لیوسا نیهم که بهتر

 کیشده بود؛ البته سالنش کوچ دهیبود که دور تا دور سالن چ یراحت یبار مبال نیا

نداشت و فقط  یخاص زیچ یکیآشپز خونه درست بر عکس اون  یکی نیا یبود؛ ول

  بود. ازیبه اندازه رفع ن لشیوسا
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شده بود،  دهیبزرگ بنفش پوش یبزرگ داشت که با پرده ها یپنجره  هیسالن هم  نیا

وسطش؛  کیفرش کوچ هیبودن، با  دیها هم سف یداشتن و کاش دیمبالهم رنگ سف

نگو، اتاق خودم که شخصا دوست دارم چون با  گهیالبته بنفش تو اتاقا رو هم که د

جلوته و بعد که به سمت  وارید هی یش یوارد م یدرست شده، وقت یو آب دیرنگ سف

سمت  یآب یتخت دونفره  هیکه  یش یاتاق بزرگ رو به رو م هیبا  یچیپ یراست م

 نیدونم، راستش بهم حق بد یکه اسمش و نم هکیچپشه و کنار تختم دو تا کمد کوچ

بزرگه  ی نهییآ هیتخت هم  یرو نداشتم، روبه رو زایچ نیمن اصال تو خونم ا رانیتو ا

واقعا قشنگه؛ چون تمام  یکرده؛ ول یاون برانداز م یخودش و تو نیدیکنم آ فکرکه 

 یلیرو که اونم باز خ یمشک هیواریکمد د هیهم  نهیرو گرفته، سمت راست آ وارید

  کنه. یجلوه م یلیرنگش خ دیکچ سف یواقعا تو یبزرگه؛ ول

تخت از باال  یبه انتها ونیزیتلو هی یخواب یتخت م یرو یوقت گه،ید زیچ هی یراست

 یبه سقف وصل کردن، واقعا حرف نداره،  راستش وقت ریزنج هیکه اون رو با  زونهیاو

 یول دم؛یتوش رو ند یزایاتاق اول چ نیکه کمرم داغون شده بود و من و آوردن تو ا

گفته  نیدیبهم گفت که آ یو اون موقع کا نمخواستم ازش دل بک یبعدش اصال نم

 نیدیآ ی افهیرو انتخاب کردم، راستش ق یکی نیاز اتاقا رو بهم بدن که منم ا یکی

بود و کامال تو اون موقع به شرک  یدنید یلیخ که اتاقش از االن مال منه دیفهم یوقت

 دیبخشب د،یپرس یشناخت ازش م یاون رو نم یکه هر ک یداد، به طور یشباهت م

آقا شما قول دوم  دیگفتن، ببخش یمثال م ای د؟یدار یآقا شما با شرک نسبت برادر

ندازه، وارد اتاق شدم، به سمت  ی! اصال فکر کردن بهشم خندم مییوا د؟یشرک هست

 یشه فکر کنم بد م ینم دایپ ییسالن ها اصال دستشو یرفتم، راستش تو ییدستشو

  دونن.

 وقتی دینرم که گفتم شا رونیب گهیاومدم، خواستم د رونیو شستم و از اتاق ب دستام

ر بستم به سمت در اتاق رفتم و د یبا ناراحت نیهم یتان و سردار باهام کار دارند، برا

به سمت درش رفتم  یکنجکاو یاالن تو اتاقه؟ از رو یعنیافتاد،  نیدیکه نگام به اتاق آ

همون جا پشت در  نیهم یزنه، برا یداره با تلفن حرف م دمیدو اون و باز کردم که 
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 یمن فضولم، فقط از رو دیفکر کن دیونیو به حرف هاش  گوش کردم . ( مد ستادمیا

  . )هیکنجکاو

  د؟یکن یکار و شروع م یک -

 . . .-  

  فردا صبح چطوره؟ -

 . . .-  

  ن؟یچقدر دار -

 . . .-  

اصال  نایو ا شترهیب یلیما خ یها ونیزیتلو د،یکن شتریب دیکمه، با یلیخ نکهیا -

  ده. یبهشون قد نم

 . . . .-  

  .دیوقت ندار شتریب گهیساعت د می. . .  در ضمن تا ندیبکن شیکار هی -

 . . .-  

  .شیخوبه، پس فردا صبح ساعت ش -

هم مثل من بود، فقط تختش  نیدیمبل، اتاق آ یبعد تلفن و قطع کرد و نشست رو و

و  کیبود و کمدشم کوچ زشیم یداشت که رو یکیکوچ ی نهینفره بود، آ کی

قاچاق تازه  هیبود، عجب، پس قض دیو سف یهم نداشت و رنگشم مشک ونیزیتلو

به سمت  عیسر نیهم یدونن، برا یشروع شده، به نظرم اومد که تان و سردار نم

 نن؛یکه فقط تان و سردار من و بب یبه طور ستادم،یرفتم و پشت در ا یسالن اصل

همشون مست بودن و فقط تان و سردار حالشون خوب  یول دن؛ید یهم م هیالبته بق

اس زدم که سرش و به طرف در چرخوند، با اشاره  هیبود، تلفنم و برداشتم و به تان 

  خودش و رسوند و گفت: عیجا، اونم بلند شد و سر نیا ادیبهش فهموندم که ب
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  که نکردن؟ تتیاذ ؟یخوب نهیآ -

  بلده؟ یو نگران یدل سوز نمیبابا، ا نه

  تکون دادم و گفتم: یسر

  ندارم. یسئوال دومت جواب یبرا یحالم خوبه؛ ول -

  شد و گفت: ناراحت

  کردن؟ کارتیچ -

  شه؟ یشروع م یک اتیعمل یبماند، راست -

  آروم تر و بعد سرش رو جلوتر آورد و گفت: یلبش، به معن یو گذاشت رو دستش

  م؟یلو بر یخوا یآروم، م -

  از اون آروم گفتم: تیبه طبع منم

  شه؟ یشروع م یک اتیعمل -

  داره. نیدورب نجایحواست باشه ا -

  بعد گفت: و

که  یبه حال وقت یوا گهید ،یبد یبود سوت کینزد میخدا رحم کنه، هنوز شروع نکرد -

  شروع بشه.

  شدم و گفتم: ناراحت

  گم. یخبر بهت بدم که حاال بهت نم هیخواستم  یتازه م ر،یمن و دست کم نگ -

ِاا! اذ -   بگو. گه،ینکن د تیا

  از فردا شروع شه. اتیفکر کنم عمل -

  ؟یچ -
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  عقب رفت، با تعجب بهش نگاه کردم که به خودش اومد و باز جلو اومد. عیسر

  ه؟یمنظورت چ -

  که. . .  ییرفتم دستشو -

  خالصه بگو. -

  زنه. یداره حرف م دمیبودم که د ستادهیا نیدیپشت در اتاق آ ،یچیه -

  ؟یدیو د نیدیتو آ ؟یچ -

  خب آره، چطور مگه؟ -

همه کارس،  نیدیدسته و آ ریز هیفقط  یکا میدیفهم رایبانده، اخ یاون عضو اصل -

 نیدیبه آ دیاهان، سردار گفته بود که اگه تونستم باهات حرف بزنم بهت بگم که با

  .یبش کینزد

  عمرا، من به اون. . . اصال حرفشم نزن. ؟یچ -

  زد؟ یحرف م یکه گفتم، حاال در مورده چ نیهم -

و  ادهیها ز ونیزیگفت تلو یقاچاق بود، چون م اتیفکر کنم مال عمل یدونم؛ ول ینم -

  .رنیبگ لیخوان مواد و تحو یصبح هم م شیموادهاشون کمه، تازه فردا ساعت ش

  و گفت: ستادیا صاف

  ممنون. -

  بعد قبل از رفتن آروم گفت: و

  دم. یبهت اس م -

 یدونم به چه بهونه ا یو نم یبعد به سردار اشاره کرد که اون هام بعد از  مدت  و

رفتار کنم،  یشه اگه عاد یم عیضا یلیکنم که گفتم خ کاریرفتن، مونده بودم که چ

و به سمت اتاقم برگشتم و در و محکم به هم  دمیابرو هام و  در هم کش نیهم یبرا

هم  هیکردن به خواب رفتم که هنوز پنج ثان هیگرو به حالت  دمیتخت خواب یزدم و رو
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بزنه باز کرد و  نکهیشد، در اتاق و بدون ا دایخان پ نیدیآ یکه سرو کله نگذشته بود 

  و گفت: ستادیتخت ا یمثل شرک اومد تو، جلو

  .یکوب یاون و به هم م ینجوریکه ا ستیصاحاب ن یدر صاحاب داره، ب نیا -

صاحبش تو  نکهیصاحاب باشه، بعض ا یکه هنوز ب یاگه منظورت از صاحاب، خودت -

  .نیدیآقا آ یباش

  مگه من چمه؟  -

  .ستیبگو چت ن -

  و گفت: دیکش یقیعم نفس

  کشم. یبه خدا من تو رو م -

  .یهه! جرعتش و ندار -

  .نیحاال بب -

  خوام بکپم. یم رونیحاال ام برو ب نم،یب یم ستمیکور که ن -

  نچ لطف نکن و بعدا بکپ. -

  چرا؟ -

  .یانجام بد دیکه با یدار یادیچون فعال کار ز -

  انجام بدم. دیوقت منم با اون -

خفه، با زور بلند شدم و به دنبالش بسمت در رفتم، در  یعنینگاه بهم انداخت که  هی

 میسالن بود یپشت در تو ه،یبق شیپ میر یم میدار دمیفهم میرفت یکه م یطول راه

  برگشت و گفت: هویکه 

  بود؟ یچ لشیدل یشه بگ یرفته، فقط م ادمیفکر نکن اون کارت  -

  کدوم کار. -
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  رو نه. یدوم یتونم حدس بزنم؛ ول یرو م یاول مو،یآب ل -

بخاطر حدس  یدوم یبه خاطر گذشته بود؛ ول یاول ،یرو حدس زد یخب اشتباه اول -

  اول بود.

لبخند زد؟ اونم به من؟ چرا انقدر برام  نینگفت، واقعا ا یزیچ گهیزد و د یلبخند

  زنه؟ یمشکوک م

  داره؟ یرفته مشکل روان ادتی! وونهید یا -

  زنم؟ یانقد خنگ م رایواقعا چرا اخ ،یگ یآخ راست م -

  چون. یخنگ بود -

  با تو حرف زد. ی! برو بابا کیهیه -

دو  یاز مبال یکی یخواستم برم رو م،یرفت تیدر و باز کرد و باهم به سمت جمع نیدیآ

  که دستم و گرفت و گفت: نمینفره بنش

  .ونیآقا -

  گفت: نیدیکه آ نیدیسراشون برگشت به سمت آ همه

  .ستیبه محافظ ن یازین گهید -

  متعجب شدن که دوباره گفت: همه

  کردم. دایمن خودم اون و پ -

  گفت: یکا

  قربان، مورد اعتماد هست؟ هیاون ک -

  زد و بهش و گفت: یهم لبخند نیدیآ

  .نهیآموزش بب کمی دیفقط با یکامال مورد اعتماده؛ ول -

  قربان؟ هیاون ک -
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  آنا.  -

از حدقه در اومده  یسرم و برگردوندم به سمتش و با چشما عیحرف سر نیا دنیشن با

  زد و گفت: یبهش نگاه کردم که لبخند

  خودش داوطلب شد. -

 یبشم، اصال برا گاردتیباد امیاون وقت ب ،یری.، من آرزو دارم که تو بمیغلت کرد تو

  تو فکر بودم که دستش و گذاشت پشت کمرم و گفت: ؟یخوا یم گاردیباد یچ

  .یباهام باش دیاز االن با م،ینیبش میبر ایآنا خانم، ب -

و همه  میمبل که نشست یرو ه،یمبل دونفره هولم داد، عجب موزمار هیبه سمت  و

  پهلوش و گفتم: یدوباره شروع کردن به حرف زدن، با انگشت زدم تو

تو بشم،  گاردیخواستم باد یمن ک ،یبگو دروغ گفتاالن  نیکشمت، هم یبخدا م -

  ؟یدار گاردیباد کاریاصال چ

  زد و دستم و گرفت و بهش فشار آورد و گفت: یلبخند

بهتر از تو که خودت داوطلب  یدارم و چه کس ازین گاردیو به باد رانیخوام برم ا یم -

  پس منتظر باش. وردم،یاون کارت و هنوز در ن یتازه تالف ؟یشد

  بعد گفت: و

  .دیبر دیگذشته، بلند ش کیخب بچه ها، ساعت از  -

 نیدیآ دمیحد حرف گوش کن، شا نینه بابا، تا ا رون،یبلند شدن و رفتن ب عیسر همه

  گفت: یبه کا نیدیهمه که رفتن آ ،ینه همون اول یپر جذبس؛ ول

  تونه از خودش دفاع کنه. یتا چه حد م نمیخوام بب یبه آنا حمله کن، م یکا -

 یخورد تو یزیچ هی هویبود که  نیدیآ شیچشمام هنوز پ ستاد،یبعد رفت کنار در ا و

 یخون رو به خوب یدستت بشکنه، مزه  یصورتم و پرت شدم اون طرف طرف، آخ! اله

  زد و گفت: یلبخند یکردم، چقدر هم که شور بود، اه! اه! کا یدهنم حس م یتو
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  خوره. یهنوز اولش داره کتک م نکهیقربان ا -

  گفت: نیدیآ

آنا تو کمر بند  نمیبب ن،یقو نایاز ا شتریکردم تکفاندو کارها ب یفکر م ،یگ یدرست م -

  ؟یدیسف

  بلند شدم و گفتم: تیعصبان با

  دان پنجم. ر،ینخ -

  .یدان پنج داره رو برد یهرک یبه خدا! نگو ابرو -

مشت بهش بزنم که  هیرفتم و خواستم  نیدیکنم .و بعد به سمت آ یم تیحال حاال

هوا گردنش و  یپاهام باال بردم و از تو عیکه سر چوندشیدستم و گرفت و پ عیسر

دلش و تا  یبلند شدم و نشستم رو عیانداختم و سر نیگرفتم و اون و با خودم به زم

جلو اومد خواست من و ازش  یکا دم،ز  یتونستم با مشت بهش ضربه م یکه م ییجا

پاهاش و از پشت بهم قالب کرد و پرتم کرد اون طرف  نیهمچ نیدیجدا کنه که خود آ

کمرم نابود شد، آآخ! و بعدش خودش بلند شد و به  یکه فکر کنم تموم استخان ها

  سمتم اومد و موهام و گرفت و گفت:

  .یخودت خاست -

حساسش که  یو خاستم بزنم جا ردمو یپهلوم، منم کم ن یشروع کرد به زدن تو و

  پاهام و به کارش ادامه داد و گفت: یو نشست رو دیفهم عیسر

  خوردم. زیبگو چ -

  خورم. یتو رو نم -

به  نیجن هیبلند شد و دوباره به پهلوم ضربه زد، مثل  نیهم یتر شد، برا یعصب

  زدم که دوباره گفت: یم غیج یبودم و ه دهیچیخودم پ

  .یتا ازم محافظت کن یش یداوطلب مبگو که خودت  -
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  تا. . .  رمیکنم، بهتره بم یمحافظت نم وونیح هیمن از  -

زنا حساس تر از  یجا چیراستش ه دنشون،یو گرفت و شروع کرد به کش موهام

  گفتم: نیهم یبرا ست،یموهاشون ن

  کنم. یولم کن، خواهش م نیدیتو رو خدا آ -

  ؟یکن یقبول م -

  عمرا! -

 نیهم یبرا رون،یب ادیب شهیفکر کنم االنه بود که موهام از ر گهیکرد، د شتریو ب فشار

  گفتم: هیبا گر

  باشه، باشه، تو رو خدا ول کن! -

  که گفت: دمیچیپ یول کرد، مثل مار از درد به خودم م که

  حقته! -

  گفتم: هیبا گر 

  ؟یچ یآخه برا -

 یاون کارات و نم ؟یفهم یم یتو عشقم و کشت نکهیا یبرا ؟یچ یبرا یپرس یهه! م -

  نکنم، حاالم فکر نکن تموم شده، هنوز مونده. یتونم سرت تالف یعشقم و نم یگم؛ ول

بود و خودشم  یدونم اسمش چ یکه نم یاتاق هیگفت تا من و ببره تو  یبعد به کا و

اتاق شکنجه  یاز درها یکیجلو اومد و کتفم و گرفت و به سمت  یرفت به اتاقش، کا

  برد، در و باز کرد و من و پرت کرد اون تو، بعد درش و بست.

سرد  یاتاق بود که از توش هوا یدستگاه هم تو هیسرد،  یلیبود هم خ کیهم تار اتاق

 یفرزر شده بود، گوشه  هیکه مثل  یاومد، کم کم اتاق سرد تر شد، تا حد یم رونیب

 یکردم بخوابم؛ ول یسع یاتاق نشستم و مثل گنجشک پف کردم و با هزار جور بدبخت

  نشد.
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  ؟یبخواب یبتون یتو واقعا انتظار داشت یعنی -

  داره. یخب آره، مگه چه مشکل -

که نه چراغ داره نه  یاتاق یبتونه تو یکیتا حاال  یدید یبهت بگم، ک یآخه من چ -

  ؟یباش شیبه که تو دوممونه بخوا یم زریگرمه و مثل فر

  کنم؟ کاریچ یگ یخب حاال م -

  و درستش کن. ایکه لعنت برخودت باد، حاالم خودت ب یمتأسفم، خودت کرد -

 دمیپرس یکنم که از تو نم کاریچ دیدونستم با یاگه م ت،ییواقعا ممنون از راهنما -

  ! م؟یوجدانه ما دار نمیعاقل، آخه ا

چند دور دور تا دور اتاق قدم زدم، فکر کنم اتاقش سه در پنج بود،  هیشدم و  بلند

ربط گذشته و حال و  یب یزایرفتم و به چ یراه م ینجوریبزرگ بود، هم یلیچون خ

حرف معلم ورزش سال  ادینره که به  یکردم، تا فکرم به معذرت خواه یفکر م ندهیآ

  گفت: یافتادم که م رستانمیدوم دب

گرم شدن  یراه برا نیبهتر ن،ینداشت یزیکه سرما بود و چ میکرد ریگ ییهر وقت جا -

  ورزشه.

هستم  یکه دختر حرف گوش کن ییمعلم و از اون جا یمنم طبق گفته ها نیهم یبرا 

قدم زدم   کمیشدم رفت،  وونهیفکر کنم کامال د دن،یپر نییشروع کردم به باال و پا

رو که  یحرکات یخالصه همه  ،یات کششو حرک یچیپروانه، درجا، زانو بلند، ق کممی

ساعت بود و دوباره داشتم از سرما  مین یبرا طفق دشیفا یرفتم؛ ول دیکش یبه عقلم م

 یطوط هیبار مثل  نیاتاق رفتم و ا یمردم، خسته و کوفته دوباره بسمت گوشه  یم

متوجه گذر  هوینداشت، چشمم و دوختم به ساعت که  یا دهیبازم فا یپف کردم؛ ول

 حمن! اگه اگه بخوان من و تا صب یخدا یساعت شده بود، وا کیزمان شدم، فقط 

 دیبا نکهیو از  استرس ا نهیکنم؟ از درد س کاری. حاال چرمیم ینگه دارن که م نجایا

 نکهیا شیکیکنم دوباره بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن، دو تا راه دارم،  کاریچ
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و شروع کنم  امیب نکهیا شیه فکر کنم تا صبح زنده نمونم، دومنگم ک یچیو ه نمیبنش

  به حالم بسوزه. نتا دلشو  یو زار هیبه گر

  غرورت. -

  غرورم؟ -

  ؟یکن یکارش م یچ -

  شکستمش. دیدونم، شا ینم -

  اون شرک؟ یجلو -

  وجه. چیبه ه -

  سوم باش. نهیپس به فکر گز -

  اوهوم. -

  خب. -

دونم،  یچه م ایخودم رو بزنم به مردن،  نکهیهم هست، ا گهید ی نهیگز هی نیبب -

  .زایجور چ نیدرد داشتن و از ا

  . . . یول ست؛ی! بد نییه -

 ستادهیدر ا گاهیجا یبود که تو نیکار موند، آرد مهین زیباز شدن در حرف وجدان عز با

  و گفتم: ستادمیبود، روبه روش ا

اگه  ،یاریب رونیمن و ب یاینکنه اون برادر خنگت گفته ب نجاست،یا یک نیبه به، بب -

  .امینم رونیطوره مطمئن باش ب نیا

 مونیخواد انجام بده پش یکه م یکار کیکم تر زر بزن، بعدشم اون عمرا اگه از  -

  شم. یخب من مانعت نم ،یببند لیاتاق قند نیا یتو یخوا یبشه، درضمن اگه م

  گفتم: عیبرگشت و خواست در و برنده که سر رونیبه سمت ب و
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  باشه، باشه. -

  .رونیب ایزود باش ب -

وقت گرما رو از ما  چیه ایگذاشتم، خدا رونیبه سمت در رفتم و پاهام رو به ب عیسر

به  یچون واقعا سخته، جلو تر از من راه افتاد و منم همچون جوجه ا ر؛یانسان ها نگ

  گفت: میدیدنبالش رفتم، دم در اتاق که رس

  .هیچون واقعا عصب ؛یبزن یسر هی ستیبه رئ یبهتره بر -

  نباشه. یخواست عصب یخب به من چه؟ م -

 یییفقط خفه شو و به حرفم گوش کن و منم از اون جا یعنینگاه بهم انداخت که  هی

تا  دمیکش قینفس عم هیخوبم گفتم چشم و به سمت در حرکت کردم،  یلیکه خ

رو حفظ کنم، تا اگه طوفان شد از آرامش قبلش استفاده کرده باشم و  میخون سرد

 دهینکش نیکه به دوم دمیو به در کوب مدستم رو باال آورد اریبعد با اعتماد به نفس بس

  پر از جذبه گفت: ییصدا هی

  .دییبفرما -

نگاه کردم و در رو بستم، به سمت اتاق  نیبار به آرد نیآخر یو باز کردم و برا در

نگرد،  یبه من م ارینشسته و داره با اخم بس شیصندل یرو نیدیآ دمیبرگشتم که د

  گفت: یدفترش نشستم که با پوزخند  یمبل ها یرفتم جلو و رو

کارش خشونت  یتو ادیز یکا نکهیمثل ا ،یهنوزم که همون آدم نفهم قبل هست -

  نشون نداده.

 یخودش معرف گاردیکه هنوز از دستش ناراحت بودم که چرا من و باد ییاون جا از

  کرده، رو بهش با اخم گفتم:

  ؟یخودت کرد گاردیچرا من و باد -

  داده بودم. حیقبال برات توض ادیبه نظر م -

  چاخان نکن، راستش و بگو. -
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  نداره، خانم بردههه! ینکردن من به تو ربط ایچاخان کردن  -

  مغرور. یآقا ستمیتو ن یمن برده  ن،یتو خواب ببهه! برده رو  -

  !یهر رون،یاصال اعصاب کل کل با تو رو ندارم، پس لطفا گم شو ب -

  قربان. دیمنتظر بودم شما دستور بد -

  حوصله گفت: یب

  حاال که دستور صادر شد، گور تو گم کن. -

بزنم که  یرگه جو  یم طونهیکنه، ش یگم بد تر رفتار م ینم یچیه یشعور! هر چ یب

شعور احمق! با اخم بهش نگاه  یبراش قبرش و پر کنن، ب انیب نیزم یتو یسوسک ها

  کردم که گفت: یم

  کر شده؟ یکه خورد یی! نکنه گوشاتم به لطف کتک هایاوخ ؟یدیگفتم گمشو، نشن -

پوزخند  هیخشم بهش نگاه کردم و به سمت در رفتم و قبل از خارج شدن از اون  با

  زدم و گفتم:

بنظرم خوب کردم که اون و از دستت راحت  ،یآرال رو داشته باش ینداشت اقتیل -

  کردم.

 هیسرعتم رو به صد متر در ثان ادشیفر دنیبرم که با شن رونیخواستم از اتاق ب و

 شیعصب یاتاقم و در و قفل کردم که همون وقت صدا یتو دمیپر عیرسوندم و سر

  گفت: یزد و بلند م یکه با پا به در ضربه م دیچیگوشم پ یتو

  خورم. یجا قسم م نینشونم، هم یرو به دلت م زاتیبه خدا داغ عز -

  حرفش ناراحت شدم و بلند گفتم: نیا دنیشن با

  رو ندارم. یبدون من کس یبکن؛ ول یخوا یم یهر غلت -
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کردم؛  یور  ادهیفکر کنم ز دم،یشن یشرک مانندش رو از پشت در م ینفس ها یصدا

داشت  یکه سع یآروم یبا صدا قیچند تا نفس عم دنیحقش بود، بعد از کش یول

  کرد گفت: دایشد توش پ یخشم رو م ینگهش داره و هنوزم رگه ها نییپا

  .ییسالن طال یتو ایچمدونت رو ببند، ساعت هفت ب -

همه جا امن و  نکهیرفتنش بود و ا یدر اتاقش نشون دهنده  یبعد رفت و صدا و

مطمعن شدم رفته در رو   نکهیدر اتاق و باز کردم و بعد از ا یامانه، با خوش حال

حرف  ادی! یییافتاد، وا وارید یرفتم که نگاهم به ساعت رو زمیبستم و بسمت تخت عز

فقط  طیشرا نیپس با ا ،ییسالن طال امیبافتادم، فکر کنم گفت ساعت هفت  نیدیآ

به سمت چمدونم رفتم  عی! سرایخدا ییاگه بخوام بخوابم، وا هفت ساعت وقت دارم و

سمت لباسام؛ البته منظورم  دمیتخت و درش رو باز کردم و پر یو اون و گذاشتم رو

  از لباس فقط چهار دست کامل بود، بلههه!

 ه،یجور نیلحظه فکرم ا نیاالن و در ا یالبته هستما؛ ول ستم؛یخدا من پول دار ن به

 یاتاق رفتم و بعد از شست و شو سیبله! لباس ها رو که جمع کردم به سمت سرو

در  یکیرفتم که  یداشتم به خواب م دم،یتخت دراز کش یصورت خستم برگشتم و رو

بلند شدم رفتم در رو باز کردم که با  یاراحتبا ن دم،یاالن خواب نیزد، به خدا قسم هم

  کردم و گفتم: یشرک روبه رو شدم، اخم نیخشمگ یچهره 

  ه؟یها! چ -

  تر از من اخم کرد و گفت: بد

  ؟یساعت دار -

  آره؟ ،یو پول دار یکه ساعت دار یبرخم بکش یخوا ینه! نکنه م -

خر بکشم، پس فقط  هیپول هام و به رخ  امیکه ب ستمیکار ن یب نقدرایخفه شو بابا! ا -

زود باش و بعد رفت، در رو محکم بستم و به سمت تخت رفتم و  نییپا ایخفه شو و ب

هه! منتظر  ام،یعمرا کوتاه ب م،یشد، بچرخ تا بچرخ یجور نیحاال که ا دم،یروش خواب

با لگد افتاد به جون در اتاق، تو روح  یکینشده بود که  قهی. هنوز ده دقامیباش تا ب
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شکنه  یبکن فوقش در م یخوا یم یهفت خوانت مثال در اتاق خودشه، اصال هر کار

  خواد بکنه. یم یشم، هر غلت یمن از جام بلند نم یول اد؛یتو ب ادیو م

 هی د،یدر اتاق پوک هویکه  دمیخواب دهیسرم و رو به سقف دراز کش ریدستام رو بردم ز 

 دمیشن یرو م شیعصب یقدم ها یپوزخند زدم و چشمام رو بسته نگه داشتم، صدا

حس کردم رو  هویاومد، بعد از چند لحظه صدا قطع شد که  یکه به طرف تخت م

چشمام رو باز کردم  عیکنه، سر یم لندکه من و ب هیشرک فکر کرده ک یهوام، پسر ه 

 یم قیعم یروبه رو شدم، نگاهش به روبه روش بود و نفس ها یکه با دو تا چشم آب

  دادم که گفت: یخورد، اقق! دست و پام رو تکون م یکه به صورتم م دیکش

  تکون نخور. -

  خودم پا دارم. ن،ییبزارم پا -

ِ!خوب شد گفت - ِا ِا ِا   .دمیفهم یوگرنه اصال نم ؛یا

  .نییحاال ام بزارم پا ،یگفتم که بفهم -

کمرم و زانو هام برداشت  ریدست هاش رو از ز امیو تا خواستم به خودم ب ستادیا هوی

زد  یکیخم شد و  عیکه سر ی،به رنگ آب دمیکش یغیآخخ! ج ن،یکه با لگن خوردم زم

  گفت: ادیبکشم که با فر گهید یکیگوشم، خواستم  یتو

فهم  ریش ،یزنم که اسمت و فراموش کن یبد تر م یبکش غیج گهید یکیبه خدا اگه  -

  ؟یشد

  ترس سرم و تکون دادم که بلند تر از قبل گفت: با

  ؟یالل -

  گفتم: عیسر ه،یخدا! چقدر عصب یییوا

  .دمی. . . فف. .  .همآره  -

  و گفت:  ستادیا صاف



 

Page ١٣۵ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  .ایچمدونت و بردار و ب عیخوبه، پس سر -

 یو نرو؛ ول نیجا بش نیگه هم یم طونهیمحکم رفت، تو روحت، ش یبعد با قدم ها و

بلند شدم و  عیآوردن اون کتک سر ادیرو ندارم، با به  گهیکتک د هینه به خدا تحمل 

راه رفتم به سالن  یاومدم، تو رونیبه سمت اتاقم رفتم و ساک و برداشتم و از اتاق ب

بود  یماه هیفکر کردم، حدود  میکه قرار بود بر ییاکه بزرگ بود به ج یهمون ییطال

 سیبتونم با رئ دیگفت با یهمون محمد م ایبودم و وارد باند شده بودم، تان  نجایکه ا

رو نابود  زیچ یمن همون اول با رفتارم هم یبرقرار کنم؛ ول ییقو یلیخ ی با ند رابطه

 ی! هنوزم وقتیشرک، وا نیدیآ نندارم به جز راه اومدم با او  یکردم و االن هم چاره ا

خوره،  ینشون بدم که عاشقش شدم حالم به هم م یطور دیکنم که با یفکر م نیبه ا

  محاله. ،یاه! اه! من و عاشق شدن؟ اونم با ک

  چه عجب! -

 شهیبودم، انگار بازم مثل هم دهینگاه کردم، به سالن رس هیو باال بردم و به بق سرم

 یعاد یلیجلو اومد و چمدون رو ازم گرفت و خ یفکرام غرق شده بودم، کا یتو ادیز

از  یکیبه سمت من اومد و  نیهم به سمت در رفتن که آرد هیبه سمت در رفت، بق

  داد گفت: یحلم م رونیرار داد و همون طور که به بدستاش رو پشتم ق

  کرده؟ تتیاذ -

  کنه؟ تمیاذ دیبا یچ ینه، برا -

  نه؟ ،یدیند نهیآ یخودت و تو -

  چطور مگه؟ -

من  دمیزنه، شا یم یطرف صورتت دم به کبود هیدونم چرا بنظر  یفقط نم ،یچیه -

  کنم. یفکر م نطوریا
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 هی! کامال یییوا دم،یآوردم و خودم و د رونیرو ب فمیک یتو ی نهییآ عیحرفش سر با

صورتم رو ناکار  یزد ینجوریکه ا نیدیدستت بشکنه آ یطرف صورتم قرمز شده، اله

  گرفتم و گفتم: نییپرت کردم و سرم و پا فمیرو تو ک نهیآ یبا ناراحت ،یکرد

  نکردم، خودش زد. یمن کار -

  زد و گفت: یلبخند

که به قول معروف از بنفش و  یبکش یآب غیج هی نکهینکردن، ا یاگه منظورت از کار -

  ندارم. یقدرت داره، خب من حرف شتریقرمز هم ب

 کاریچ یدون یالعمل نشون دادم، اصال م کردم؟ تازه من فقط عکس یم کاریخب چ -

  دم؟یکش غیمن ج یدون یاصال تو از کجا م ،یداد یبهم حق م یکرد، به خدا اگه بود

  دستاشو باال آورد و گفت: دیخند یکه م نطوریهم

  ؟ینفس همش رو بگ هی یجور نیا یبه خدا آروم تر، اصال چطور تونست -

  .گهیسئوال داره آخه؟ خب معلومه، با زبونم گفتم د نمیا -

 ینجوریبا دماغت ا یکردم دار یهمچنان فکر م یگفت یبه خدا ازت ممنونم، اگه نم -

  .یزد یحرف م

  جواب سئوال من و هم بده. یدیحاال که فهم -

  .گهید دمیرو دو تخم چشام، بعدشم باهوش جان، صداش و شن دیاگه شما بزار -

  به خودم دادم و گفتم: یمتعجب حالت

ِ! من فکر کردم بوش رو شن - ِا ِا ِا جلدل الخالق، به حق  ،یدینگو َپ صداش رو شن ،یدیا

  .دهیو نشن دهیند یزایچ

  .یدیهم د یدیاشباه نکن، هم شن -

  ها! -

  .ومدهیدادش در ن نیدیتا آ میبر ایب ،یچیه -



 

Page ١٣٧ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  حنجرش بپکه. یاله ،یآخ گفت -

  .دیزن یبرادر بنده حرف م یدرباره  دیمثال دار دیاوهوم، اوهوم، ببخش -

ِ! واقعا! - ِا ِا ِا   ا

  بعد حالت ترس به خودم دادم و گفتم: و

. . . یخواهش. . . م د،ینگ یزی. . . چیآقا. . . .ب. . . بخدا. . . ببرادرتون. . . چ - 

  کنم. یم

نگهش داره  یکرد جد یم یکه سع یا افهیرو به من و با ق دیخند یطور که م همون

  گفت:

مرگ در انتظار تو  گرید یدفعه  یول د؛یبخش میتو را خواه ،یکن هیخواد گر یحاال نم -

  بلند شو. زیخواهد بود، حال تو ن

راهرو نشسته  نیزم ینخند، هر دو رو یبخند ک یخنده، حاال ک ریز میبعد هر دو زد و

 نیخشم گ نیدیدر راهرو باز شد و آ هویاز خنده که  میو دل هامون و گرفته بود میبود

و با ترس  ستادمیبلند شدم و ا عیکشه سر یخدا! االن من و م یدر آن ظاهر شد، وا

 دمیخط نگاهش و گرفتم و رس نیهم یکنارم، برا هنگاهش ب دمیشدم که د رهیبهش خ

 یاز خنده به خودش م ینجوری! داشت همیییوا ن،یزم یپخش شده رو نیبه آرد

  با خنده گفت: هویکه  دیچیپ

 ؟یشنوه تصور کن یکه حرفامون و م یو وقت نیدیآ یتون یم نهیدلم! آ یی. . . وانهیآ -

  .ینیو بب افشی! اگه قییوا

با  هویکه  هیالعمل چ عکس نمینگاه کردم تا بب نیدیدوباره از خنده غش رفت، به آ و

جونم قسم  یتونم رو یم د،ی! کاش اون جا بودیییخنده، وا ریمنم زدم ز دنشید

 یم شیکه خره عصب یدر برابر فتو شاپ شرک، اون موقع یبخورم که شده بود کپ

 شرک هر دو به ادیفر یبا صدا هوی که دمیو خند نی! افتادم کنار آردیییکرد، وا
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گرفته بودم که دو تا کفش واکس  نییسرم و پا م،یبلند شد عیو سر میخودمون اومد

  که گفت: نیدیپر ابهت آ یبراق جلومون ظاهر شد و پشت بندش صدا یزده 

  ؟یکه من و مسخره کن دههیرس ییحاال کارت به جا -

و  ارهیدستش و باال برد و خواست ب دمیرو با داد گفت، سرم و باال بردم که د آخرش

  و گفت: ستادیجلوم ا یکی هویکنه که  ادهیرو صورت من پ

  بزن. یجرئت دار -

من قربونت شم که انقدر تو  ینجات من شده بود، اله یبود که فرشته  نیآرد بله

 -گفتم: (  یم نایافتادم که به ال ییروز ها ادی ؟یناز یگفت یتو به ک نه؟یآ یچ ،یناز

  ؟یگ یم یبه شوهرت چ یازدواج کن یتو وقت یال

  چه؟ یعنی -

 یکن یکه استفاده م ییکلمه ها نیاز ا ریبه غ یا گهید یچه کلمه  نکهیمنظورم ا -

  ؟یگ یبهش م

  . . . یغم ،یعشق ،یتعجب ،یاز چه نظر؟ طنز، پرسش -

  همشون. -

عشقم! اون کدوم بود. . .  ییمثال وا ای ه؟یچ نیا زمیعز ییگم وا یبهش م یپرسش -

  . . . ای

  .شیبسه بسه بعد -

  . . . ای گرهیچه ج گاهیگم عشقم اون و ن یبهش م ،یتعجب شیبعد -

  .شیبعد -

  !یجمیچقدر عج سمیمثال عس ،یعشق شیبعد -

  بسه، بسه، اه! اه! حالم به هم خورد، بوووواِق! -

  ؟یگ یم یفرهنگ، حاال تو چ یاه! ب -
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 گمیرو دوست داشته باشم، مثال شوهرم بهش م یکیگم، کال اگه  یمن مثل تو نم -

  .نیفدات، قربونت برم، هم ،یناز زم،یعز

ُه، از االن دلم برا - ُه، ا   سوزه. یشوهرت م یا

  چرا اونوقت؟ -

  .یذوق یچون ب -

  برو بابا. ) -

ها  نینه، ا یول ؛یگفتم ناز ینجوریهم دمیشا ایداشته باشم؟  یممکنه منظور یعنی

ها مال عشقم  نیها، ا نیا ارم،یبه زبون ب ینجورینبودن که من بخوام هم ییکلمه ها

خالف کار شده باشم؟ نه،  هیممکنه من عاشق  یعنیمن عاشقش شدم؟  یعنیبوده، 

تونم  یحد شدم که نم نیتا ا یریدرگ ودآرههه، کوووفت! مرررگ! مرض، اه بسه! خ

  که خودم و بکشم، اه! اه!

  .میایاالن مماهم  رونیبرو ب نه،یآ -

اومدم و بهش نگاه کردم، اونم از مدل  رونیعشقم از فکر ب یصدا دنیشن با

  دوباره گفت: نیفکر بودم، واسه هم یتو دیفهم ش،یتعجب

  .میایتا ب رونیبرو ب -

 رونیهمون دارو خانه  سر درآوردم، رفتم ب یتکون دادم و بسمت در رفتم، از تو یسر

اومد  یمونده بودم سوار کدوم بشم که کا ستاده،یدم در ا نیدو تا ماش دمیکه د

هم  ی! مشکیییبنز بود رفتم، اوخ هیکه  یدوم نیبه سمت ماش ،یسمتم و گفت دوم

از افراد در و برام باز کرد، آخ ننه! قلبم گرفت، با  یکیبودم که  نیماش کیهست، نزد

 نیدم، مثل انگاه کر  نیشدم، همون مرد در و بست، به داخل ماش نیلبخند سوار ماش

جلو که مال راننده بود  یکی نن،یش یتوش م ییکایآمر یبود که مقام ها ییها نیماش

هم وسط  زیم هیبود که روش به طرف من بود،  یصندل گهیمنم دو تا د یو رو به رو
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 یم یهم بود پنجره هاش، بابا ک یقرار داشت پنجره هاشم که پرده داشت، تازه دود

  ره آن همه راه را؟

 نیو کمتر کنم تا سر نره، کو پس ا رشیز دیفکر کنم با اد،یداره حوصلم جوش م گهید

رفتم،  یشدم و به سمت دارو خانه ا ادهیپ نیاون تو ان، از ماش قسیدو تا؟ ده دق

  .دمیخواستم در راهرو رو باز کنم که صداشون رو شن

  مرد؟ یکه اون بالخره م یبفهم یخوا یچرا نم ن،یدیآ -نیآرد

من اون و آوردم تا آرال رو  ره،یاون دختره باعث شد که زود تر بم یدونم؛ ول یم -نیدیآ

  .یکن شیخواد طرف دار یدرمان کنه، نکه بزنه بکشتش، درضمن توهم نم

 ایکنم، درضمن اون دختره اسم داره، اسمش هم آنا،  ینم شیمن طرف دار -نیآرد

رو نکشت، راهتش کرد،  صداش کن، در ضمن اون آرال یخوا یست، هرجور که م نهیآ

بخاطر تو داشت تحمل  یهم بهم گفته بود؛ ول یچند بار د،یکش یآرال داشت زجر م

 هیبراش انجان بدن،  ینتونستن کار هو کر  کایآمر یدکترا یوقت وونهیکرد، آخه د یم

  تونست انجام بده؟ اون فقط بهش مسکن زد. یم کاریچ یرانیدکتر ا

در و باز کردم  عیکنه، سر یم نیشدم، اونم بد جور، داره به ما و دکترامون توه یعصب

با اخم،  نیبا خشم و انتقام و آرد نیدیکردن، آ یو به سمتشون رفتم، داشتن نگاهم م

  و گفتم: ستادمیرو به روشون ا

ما  یبه دکترا دیتون یچطور م د،یرفتار کن ینجوریخوان، از شما توقع نداشتم ا نیآرد -

 نیدیبه ظاهر محترم ( آ یدر ضمن آقا د؟یسئوال ببر ریها رو ز یرانیو ما ا دیکن نیتوه

با خودت داشته  شهیهم یبرا یتون یآرال جونت و م نکهیا ؟یبا خودت فکر کرد ی) چ

 هی یبه عرضتون برسونم برا دیبا ؟یدورش کرد خونوادشکه از  یاونم وقت ؟یباش

 ،یزاشت یم دیاگه خودش بخواد تو نبا یفشاره، حت نیاز خانوادش بد تر یدختر، دور

بگم اولش کلش گرم  دیبا یعاشقت بوده که باهات فرار کرده؛ ول یلیخ یالبد فکر کرد

اون  نقدریپس ا ه،نگفت یزیچ نیبخاطر هم یش یتو ناراحت م دهیبعدش د یبوده؛ ول

 یزاشت یبود نم یچون اگه عشقت واقع ؛یکه بهش دار یو عذاب نده با اون عشق
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بره به  یبه تو بگه؛ ول ادیکه ن یزجر بکشه در حد یزاشت یاون قدر زجر بکشه، نم

  .تیعاشق نیبرادرت بگه و التماسش کنه که به تو نگه، خاک تو سرت با ا

که به نظر به  یی! نفسم بند اومده بود از بس تند حرف زده بودم و از اون جایهه

خوب فکر کنم و شروع. کردم به  یزایکردم آروم شم و به چ یفقط سع میماریخاطر ب

  به طرفم اومد و گفت: عیسر نینشستم که آرد واریکنار د ق،یتنفس عم

  شد؟ ی! چنهیآ یییوا -

  نگاه کردم و با بغض گفتم: نیدیآ به

تونستم  یمن نم د،یکش یباور کن داشت زجر م یخواستم بکشمش؛ ول یبه خدا نم -

  بهش مسکن بدم تا کمتر درد بکشه. نکهیاز ا ریبکنم بغ یبراش کار

 یها! نم یلعنت دن،یهام شروع کردن به چک یو پشت بندش بعد دیقطره چک نیاول و

َه! نگاهم با نگاه آرد هیشرک گر یخواستم جلو   کرد که گفت: دایپ یتالق نیکنم، ا

  .نیماش یتو مینکن. . . بلند شو بر هیگر نهیآ -

هم  نیدیآ رون،یگفتانش رو دوست دارم. بلند شدم و همراهش رفتم ب نهیآ نیا چقدر

اول  نیدیآ م،یبنزه شد نیاومد، سوار همون ماش یکه انگار تو فکر بود پشت سرمون م

 کیحدودا  م،یمن نشست و حرکت کرد یهم رو به رو نینشست، بعدشم من آرد

  گفتم: نیبه آرد رو نیهم یبرا م،یبود کیتراف یبود که تو یساعت

  ن؟یآرد -

  هوم؟ -

  م؟یرس یم یک -

  ها؟ -

  بود با مغزش. ریاونم در گ انگار

  .گهیفرودگاه د -
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  آها. -

  به ساعت کرد و گفت: ینگاه

  .گهیدو ساعت د -

تونستم بخوابم، شروع  یحساب م نیبرگشتم، پس با ا شهیگفتم و به سمت ش یآهان

که  روزیبود برام؛ البته تا د یبیغر یکردم به فکر کردن، اول از همه عشق، چه کلمه 

 نیهم یبرا رم،یقرار بگ یدو راه یتو ادیاصال خوشم نم دیدون یبهم ثابت نشده بود، م

کنم و شک و به  یکنه رو انتخاب م یرو رد م پنجاهرو که احتماالتم از  یزیچ عیسر

رمان ها خونده بودم که دختره تا دو سال با خودش  شتریدم، تو ب یخودم راه نم

مثال از هر حرکت طرف واسه خودش صد  اینه؟  ایطرف رو دوست داره؟  ایکه آ رهیدرگ

کنه،  ینم شتریهم ب ریتعب هیکم فکر کنه مثل من  هیاگه  یکنه؛ ول یم ریجور تعب

گم عاشق شدم که شدم به من  یکه م نهیبهتره، واسه هم یجور نیبعله، به نظرم ا

  چه؟

  :نیدیآ

اختراع  یزیچ نکهیکشم، اه! عوض ا یسئول خودم رو م یکایتراف نیاز دست ا آخر

َرق در افکار  دمینگاه کردم که د نیکشورشون باشن، واال، به آرد کیکنند، به فکر تراف غ

اه! اه!  دن،یخوام فکر کنم چه برسه به د یخود است، به اون دختره هم که اصال نم

 اده،یپ یطبق معمول درخت، انسان ها یتکرار یزاینگاه کردم، چ رونیدوباره به ب

برگ درخت، خاک،  م،یبرق، س ریچراغ، ت اده،یخط عابر پ ابان،یکنار خ یصندل

و چهار ساعت وقت  ستیگنجشک، کبوتر، اوفف! اگه بخوام جز به جز بگم فکر کنم ب

 یبا صدا هویزدم که  یاون روز ها لبخند ادیآرال افتادم،  به  ادی دم،یببره،  پرده رو کش

  اون دختره لبخندم مهو شد.

  .نیآرد -

  هوم. -

  م؟یرس یم یک -
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  ها؟ -

  .گهیفرودگاه د -

  آها. -

  به ساعت کرد و گفت: ینگاه

  .گهیدو ساعت د -

  :نهیآ

 یفقط فکر منه، م نیواال؛ البته ا کاره،یب یادیز نیآرد نیکنم ا یوقتا فکر م یبعض

در مورد عشق  میکنم حرف قبل یندارم، فکر م یحس خوب اروی نیاصال به ا دیدون

 یکی نکهیبه محض ا نیدیرو د یبود، خب مسلما عشق نبود، آخه ک خودیب یادیز

 د؛یدون یدونم که شما هم م یم واال،بره و عاشقش بشه ها؟ نه  یرسه زرت یبهش م

به اسم عشق  یزیخوندم چ یکه من م یتو رشته ابگم که  دیمحض اطالع با یول

  از خود ساختس. یکلمه  کیاصال وجود نداشت، در واقع عشق  یقیحق

 یکتاب ها نخوندم؛ ول یرو تو نیچطوره کامل تر بگم؟ عشق اصال وجود نداره؛ البته ا 

به قول  ایمن که مثال عاشق بودن و شکست خوردن  مارانیب شتریاعتقاد دارم چون ب

به قول خودمون  یکرده، با چنتا کلمه  انتیبهشون خ ایخودشون عشقشون مرده 

اونا  یفراموش یخود برا یدادن مراحل ب ادی ایکردن،  یو احساس هم درد لسوفانهیف

وجه  چیبه ه یعنی یقیعشق حق ست،ین نیا یقیعشق حق یکنن؛ ول یرو فراموش م

احساست بهش  دیحالت مرد، نبا نیدر بدتر یرو که دوست دار یاگر عشق کس یحت

وجود نداره  یقیعشق حق نکهیبشه و خالصه ا یا گهیهر کوفت و زهر مار د ایکم  ایبد 

گم  یکنم و م یحرف خودم رو که گفتم عاشق اون کره اسب شدم رو اسالح م اونو 

  احساس مسخره بود. هیکه فقط 

رفت،  یور م شیندم، داشت با گوشچرخو  نیرو از پنجره گرفتم و به سمت آرد نگاهم

دوباره به  ،یچیرو هم که ه یکینداره که بخواد انجام بده، اون  یا گهیهر چند کار د

 وارید یکه چنتا پسر اون رو گوشه  دمیرو د یوونیح هی هویسمت پنجره بر گشتم که 
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خواستن رامش  یم نکهیزدن، مثل ا یانداخته بودن و داشتن با پا بهش لگد م ریگ

 چاره،یاون ب یچوب دستش بود اون رو باال برد و محکم کوفت به پا هی شونیکیکنن، 

افتاد و  نیزم یبود چهار تا پا داشت؛ چون رو یهرچ یول ه؛یوونیدونستم چه ح ینم

تحمل  ستمبستن، نتون یاون نامردام لبخند زنان داشتن با تناب دست و پاهاش رو م

  گفتم: نیرو به آرد هیم و با گرزد غیج هی عیکنم و سر

  رو نگه دارن. نیبگو ماش نی. . . آردنیآرد -

هستم،  یچه جنتلمن دیدر و باز کردم، خب فکر نکن عیمتعجب نگام کرد که سر نیآرد

 یده قدم جلو تر از اون م دنیکه من با دو یرفت به حد یم واشیداشت  نیماش

و با  دمیرو دو ادهیبا سرعت هر چه تمام به سمت پ گه،یبود د کیتونستم برم، تراف

  رو بهشون گفتم: ادیفر

  ) یسی( انگل ن؟یکن یم یچه غلت نیدار یا -

  لبخند زنان به سمتم اومد و گفت: شونیکی

  نژادش از سگ هم بهتره. نیبچه ها! ا یوا -

  گفت: هیبعد از چند ثان و

  ؟ییمال کجا -

بود؛ چون  یکه در رفتنش حتم چوندمیحرکت اون و پ هیخشم دستش و گرفتم و با  با

 یکه حاال م وونیبه سمت اون ح عیزد، سر یم سیرو ل نیداشت با آخ و ناله زم

بود،  یکلیهم ه یلیرنگ بود که خ یسگ کرم هیهم بزرگه رفتم،  یلیدونستم سگه و خ

 یچ ابونیخ ینژاد سگ وسط شهر و تو نیا نکهیا یکنم از نژاد تبت بود؛ ول یفکر م

  کرد خدا اعلم بود. یکار م

ُه! چه وعض خراب یزانو یکنارش که نشستم متوجه زخم رو  ُه ا  یجلوش شدم، ا

 گهید قهیکنم اگه دو دق یاومد، فکر م یم رونیداشت ازش ب ینجوریداشت، خون هم

 یمن در برابر اون اندازه  دمیخواستم بغلش کنم که د ر،هیم یبره م شیپ ینجوریهم
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به سمت  عیسر ره،یمیخدا! االن م یوا ،ببر بود کی یاون اندازه  یول م؛یچ دونم ینم

بلند شدم و به سمتش  عیسر اد،یداره با دو به سمتم م نیآرد دمیعقب برگشتم که د

  گفتم: هیو با گر دمیدو

  .رهیمیزود باش اون سگ و بلند کن، االن م نیاآرد -

 یکرد و با ب یکه بهش زدم اخم یشد که با مشت محکم رهیمتعجب به من خ نیآرد

  بهش گفتم: هیبرد، با گر نیدستم و گرفت و بسمت ماش یتفاوت

 ینجاتش بده خواهش م نیدیجون، آ نیکنم نجاتش بده، آرد یخواهش م نیآرد -

  نجاتش بده. یداریدوست م یکنم، جون هرک

  بلند تر گفتم: و

  کنم نجاتش بده، لطفا. یازت خواهش م ن،یآرد -

بلند  یو بعد از نگاه کردنم به سمت سگه برگشت و اون و با هزار جور بدبخت ستادیا

 نیو در ماش دمیدو نیبه سمت ماش یبرد، با خوش حال نیکرد و به سمت ماش

  خودمون رو براش باز کردم تا اون رو بزار اون جا، با اخم بهم نگاه کرد که گفتم:

  .رهیم یبهش برسم وگرنه م دیبا ه،یاون زخم -

به  ن،یدیکه انگار نا مطمعن بود به سمت در اومد و اون رو گذاشت کنار آ یحالت با

قرار  نیدیمن و آ نیدوباره حرکت کرد اون ب نیو ماش میسوار شد یکه وقت یطور

  برگشتم و گفتم: نیبه سمت آرد عیداشت، سر

  کجاست؟ فمیک م،یابزارم، ابزار پزشک نیأرد -

اون و ازش گرفتم  عیآورد، سر رونیرو ب فمیرفت و ک شیبه طرف پشت صندل دستش

 ستاد،یا یپاهام م یرو یسامسونت بود و براهت فمیپام گذاشتم و بازش کردم، ک یرو

پارس بلند کرد که  هی یحال بود؛ ول یب نکهیبا ا ختم،یو برداشتم رو زخمش ر نیبتاد

  گفت: یناگهان نیآرد

  بودند. ) یحی. ( اون ها مسیسیحضرت ع ای -
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براش تکون دادم و دوباره مشغول  یتأسف سر یو سمتش چرخوندم و به معن سرم

مخصوصم رو  یکردن تموم زخمش با دقت چراغ قوه  یکارم شدم، بعد از ضد عفون

 دیاز چوب که شا یاثر یزخم گرفتم و شروع کردم به جستجو یروشن کردم و رو

چراغ قوه  عیود، سرنب یزیخب خدا رو شکر چ یممکن بود رفته باشه داخل پاش؛ ول

نداشتم تا  گهید ینگاه کردم و اهم بلند شد! پارچه ا فیرو خاموش کردم و دوباره به ک

  نگاه کردم که گفت: نیزخم ببندم، با اضطراب به آرد یاون رو رو

  گه؟ید هیها چ -

  خوام. یم زیپارچه تم هیپارچه،  -

  ندارم؟ ارمیمن پارچه از کجام ب -

  شه. . . یکه نم ینطوریا یول -

 دمیاز لباسم رو بر یکوچک یلیرو برداشتم مقدار خ یچیق د،یبه ذهنم رس یفکر هوی و

رو بستم و  فمیو در ک دمیکش یاون سگ بستم و بعد نفس راحت یو با دقت به دور پا

بود، سرش به  دهیراحت خواب یلیگذاشتم کنار پاهام و با آرامش به سگه نگاه کردم، خ

سرش گذاشتم و آروم  ریخودم ز یکردم و پا بلندسرش رو  نیطرف من بود بخاطر هم

لحظه ازش  هی یشد، برا رهیشروع کردم به نوازشش، چشماش و باز کرد و بهم خ

خدا رو شکر همون وقت چشماش و بست،  ینافذ بود؛ ول یلینگاهش خ دمیترس

  رفته بود با انزجار گفت: نیدیآ یکه حاال به سمت جلو  نیزدم که آرد یلبخند

 یکنه، اه اه! حال بهم زن، چه ارزش یسگ واسه ما درمان م هی! وونستیدختره د -

  دار. . . 

  .دمیخشم بهش توپ با

  ؟یکن یم نیبه سگ من توه ؟یگفت یچ -

  سگ تو. . . -

  آورد و گفت: نییبه حالت باال اوردن سرش رو پا بعد
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  کتک بخورن و خورده بشن. دیفقط با نایبرو بابا، سگ من سگ من، ا -

  .یرفتار کن یباهاشون چطور دیدوباره بگو تا خودم بهت بگم با یجرعت دار -

  با خشم به سمتم برگشت و گفت: نیدیآ

  خودم خفت کنم؟ ای یش یخفه م -

تر  یخدا از ببر هم زخم ایتموم کلمه از ترس دست به آب الزم شدم،  یبه معنا یعنی

ترس که  یحضرت عباس، با اخم و کم ای یخر و ببر زخم بود، نه یزخم ریش نیبود ا

کردم پنهانش کنم و چندان هم موفق نبودم سرم رو به سمت پنجره  یم یسع

  شرک الغر. یخر از خود راض یبرگردوندم، پسره 

پنج ساعتم که  ک،یدوساعت که تو تراف م،یشده بود که تو راه بود یهشت ساعت حدودا

االن  نیو هم میهتل مستقر شد یو االن هم تازه تو میدیخب بالخره رس یول ما؛یهواپ

 دیبا گاردشیبره و من به اصطالح باد ییبه جا دیخوان صادر شد که با نیدیدستور آ

حموم و  یتو یخودش توقع داره حت یها تهدر همه جا هم راهش باشم، طبق گف

به قول معروف  ایازش بلند  یاون بخار دیهم باهاش باشم؛ البته فکر بد نکن ییدستشو

  .ستین شیخطر چو ب یب یتیکبر

روشن برداشتم،  یآب یمانتو  هی نشیکه قبال برداشته بودم رو برداشتم از ب ییمانتو ها 

تر و بعد به  رهیت یکم یشال هم رنگ مانتو؛ ول هیو  یغواص یشلوار مشک هیبه همراه 

 ای یانبار یخواستن سگم و تو  یم میدیبه هتل رس نکهیرفتم، بعد از ا نییسمت پا

 یتو نیکه آرد یکه من مانع شدم؛ چون بعد از حرف رنبزا گهید یجا هیدونم  یچم

اون و به اتاق خودم آوردم و  نیهم یبهم زد اصال بهشون اعتماد نداشتم و برا نیماش

 یناله کرد، پس هنوز م دمیآروم پاش رو خم کردم که د نه،یاسمشم پام یراست

خدا  یول ؛بود دهیجلوش صدمه د یسوخت، آروم پاش رو به حالت اول برگردوندم پا

رو شکر نشکسته بود و فقط زخم شده بود، سرش رو نوازش کردم و بلند شدم، دو 

 یعکس و العمل ینداشت، حت یجون چیه یشده بود که به هوش اومده بود؛ ول یساعت

  بود رو بهش گفتم: دهیدرد کش یلیبود اون خ یعاد نیا یداد؛ ول یهم نشون نم
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  باشه؟ ا،یخب، تکون نخور رمیمن دارم م نیپام -

 هیمثال اون  ؟یدار یکرد، خب آخه چه توقع یداشت بهم نگاه م یطور خنث نیهم

منم  فهمن،یم یلیگن خ یم یوجدان جون؛ ول یگ یآره خب تو راست م وونه،یح

کنه دارم  ینکنا، باشه بابا توهم، فکر م نیتوه یه فهمه،ینم نیا دیشا یول دم؛یشن

و بعد با خنده  زیعز یلیرو بدون اون واسم خ نیا یول ؛یکشم، هرچ یرو باال م شیارث

  گفتم:

  ندارم، هوم؟ شتریکه ب نیدونه پام هیباشه  یهرچ -

بعد  قهیشدم، حدود ده دق نیهتل رفتم و سوار ماش رونیاز اتاق خارج شدم و به ب و

  پوزخند زد رو به راننده گفت: هیبهم  نکهیهم اومد و بعد از ا نیدیآ

  برو. -

خب پس حرف نزن،  ،یچیراستش ه ؟یازش انتظار داشت یادب، چ یاه! چه ب اه

منتظر نباش، لطفا خفه!  گهیحاال که دستور دادم د ،یچشم منتظر بودم تو دستور بد

وقت  چیه گهیکردم د یکشورم تنگ شده بود، راستش فکر م یها ابونیخ یدلم برا

شرک بود  ،یکه با اون خر آشنا بش یقتالبته تا و  ؛یایخب قرارم بود ن ام،یب ستیقرار ن

پروندم و  یداشتم پشه م کاریب یا قهیچند دق ا،یردادیتوهم گ ینه خر، حاال هر چ

 شیشگیبا اخم هم نیدیکه آ فرودگاه بزنم هیکه  دمیرس یم جهینت نیداشتم به ا گهید

  گفت:

 دیپس با رانه،یا یخالفکار ها نیاز بزرگ تر یکیمال  میر یم میکه دار ییاون جا -

  اون آدم از گذشته تا حاال با من مشکل داره. . .  ،یحواست و جمع کن یحساب

  شش؟یپ یبر یکاریخب ب -

  کرد و گفت: یاخم

  زنم وسط حرفم نپر. . . یدارم حرف م یوقت -

  بعد ادامه داد. و
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که اگه  وفتهیقراره ب یاتفاقات هیمتأسفانه  یخوام که به اون جا برم؛ ول یمنم نم -

  کارمون ساختس. رمیصفت رو نگ وونیاون نامرد ح یجلو

  کرده؟ کاریخب چ -

  نکرده، قراره بکنه. -

  ه؟یخب چ -

 ،یمحتاطانه عمل کن یلیخ دیحد بدون که با نیفقط در هم ینداره؛ ول یبه تو ربط -

  ؟یاوک

  .یاوهوم، اوک -

  آورد و به طرفم گرفت. رونیاسلحه ب هیکه کنارش بود  فشیتکون داد و از ک یسر

  .یدار ازیحفاظت از راه دور بهش ن یبرا ر،یو بگ نیا -

انداخت و بعد سرش رو برگردوند  یو تکون دادم و اون رو ازش گرفتم، بهم نگاه سرم

  و گفت:

  .ینیب یباش؛ وگرنه بد ممواظب من  -

 زمیگه: ( عز یکه االن مثل تو رمان ها م میما رو باش، دلمون رو خوش کرد بَهَ 

گه: مواظب من باش؛ وگرنه  یگرده م یبرم اروی نیمواظب خودت باش. ) اون وقت ا

زاشتم اون ها اصال به  یکشتم و نم یتونستم که خودم تو رو م ی. اگه مینیب یبد م

از  قینفس عم هیدر به خودم اومدم و با  ی. . . با صدافیح یول وفتن؛یزحمت ب

محافظاش هم پشت سر من به  هیو بق ستادمیا نیدیشدم و پشت آ ادهیپ نیماش

بود که  یعاد یخونه  هیکرد  یتوجهم رو جلب نم یخاص زیچ م،یرفت یسمت در ورود

  دم گوشش گفتم: نیدی. جلو تر رفتم و درست پشت آنیبزرگ بود هم یلیفقط خ

  . . . قربان. . . دیآ یه -

  که مختس خودش بود گفت: یغرور با
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  بگو. -

  .ستین یجا که اصال خبر نیا -

هم که  ییگول ظاهر آرامش رو نخور و حواست به همه جا باشه، در ضمن اون ها -

  ازشون استفاده کن. یدن، پس به خوب یعقبن همه به دستور تو و من گوش م

 یرفت افکارم رو سانسور کنم؛ ول ادمی دیدستمال مرطوبه که، بووق! ببخش! مگه وا

لب گفتم و به عقب برگشتم  ریز یباشه ا ا؟یبود آ نیاز ا ریمنظورش غ مایخودمون

و آروم  دمیکمرم بود کش یمخصوصش و رو فیبه اسلحه ام که االن داخل ک یدست

و با حرکت دستم به افراد  آوردم رونیرو باز کردم و اون رو ازش ب فشیک یدکمه 

همون  اطیپسر از اون ته ح هی هویکه  میشون بود اطیح یگفتم که آماده باشن، تو

 یبا صدا یدونم چرا؛ ول یاومد، نم رونیشد ب یوصل م یکه به ساختمون اصل ییجا

  اون پسر به خودم اومدم.

  نه؟ ،یچه عجب جناب، حتما به قصد جونت اومد -

  داد. یبود که جواب م نیدیآ یصدا

  بگو من اومدم. ستیزر مفت نزن، برو به رئ -

  من! یخدا -

که با  دمید یم یبا حرف من اون پسر توجهش بهم جلب شد، چشماش و به خوب 

به  یجلو تر اومد و وقت نیهم یشده بود، اونم شک داشت، برا رهیتعجب بهم خ

صورتش  یاسلحه رو تو هویکه  دیبه طرفم دو عیشوکه شد و سر دیرس میمتر ستیب

  زدم. ادیگرفتم و فر

  کنم. متیتقس یجلو تر، تا به هزار قسمت نامساو ایب یجرئت دار -

  کرد و گفت: نییو باال پا دستاش

  منم طاها. نیآروم باش دختر منم. . . بب نه،یآ -



 

Page ١۵١ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

که بهم توهمت زد  هینکنه همون خر نم،یصبر کن بب ه؟یخفه شو. . . طاها کدوم خر -

  ها؟

  . . . نهیآ -

 یدون یها؟ م یاریقدر اسم من و به زبانت ب نیکه ا ید یچطور به خودت اجازه م -

چه  یدون یم ،یکه عاشقم یکرد یکه اقرار م ییتو دم،یمن بخاطر تو چقدر زجر کش

  مادر و پدرم بودم. . .  یدوردونه  زیکه عز یمن یبرا دم،یکش یزجر

 دم،یبخاطر تو من چقدر زجر کش یدون یپدر رو مادر من، م یدور دونه  زیو عز -

جاست که همه  نیو تازه جالب ترش ا یازدواج کن یکه عاشقش یبا کس ینتون نکهیا

اونم چرا؟ چون مادرو پدرت  ؟یکه ازش متنفر یازدواج کن یبا کس دیبهت بگن تو با

  ها؟ یفهم یا نمچر  ؟یفهم یچرا نم ن،ازت گرفت وونیعشقت و فقط به خاطر همون ح

  اشکام بشم گفتم: ختنیبخام مانع از ر نکهیا بدون

  اون دختر تو رو دوست نداشت؟ نکهیفقط به خاطر ا یتو اون کار ها رو کرد یعنی -

در مورد اون دوستت  یکه ه یتو بود ،یاون من و دوست داشت، در واقع تو نذاشت -

 وونیاون از من سرد شه و عاشق اون ح یکه باعث شد یتو بود ،یزد یبراش حرف م

  شه.

  ؟یدیفهم یکن نیبه آراد توه ی! حق ندارهیکاف -

  آراد آزاد. یاسمش آراد بود، آقا یگ یاه! راست م -

تفنگ و تو سرت  نیتو ا یها ریت یجور ،یاریآراد رو ب ایبه خدا اگه دوباره اسم من  -

  ؟یدیکنم که تموم مخت پاش بشه، فهم یم ادهیپ

  خوندنت خوب شده. یهه! کر -

  انداخت و گفت: یبعد به کل بدنم نگاه و

  تو خوشش اومده. هیخان از چ نیدیموندم آ -
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  و گفتم: سادمیجلوش وا عیرفت که سر نیدیبعد به سمت آ و

  کنم. یکارت م یچ نیرو ادامه بده، بب یبر یخواست یو که م یراه یجرئت دار -

  گفت: تیبا عصبان نیدیبگه که آ یزیچ هیخواست  طاها

  با هر دو تونم. د،یتمومش کن -

ساختمون  یکنار رفتم و به سمت پله ها نیدیآ یطاها گرفتم و از جلو یاز رو نگاهم

گاهش  هیباال تر گذاشتم و دستم و تک یپله  یپام رو رو هیاون ها نشستم  یرفتم و رو

 رهیو بهشون خ یلم داده باش یزیبه چ نکهیکردم و کمرم رو به عقب بردم، مثل ا

طور بهشون نگاه  نیدونستم خالفکاره، بهش شک کرده بودمف داشتم هم یشدم، م

داد  یشدم، مدام سرش رو تکون م نیدیو پر از اخم آ یکردم که متوجه نگاه عصب یم

 هی دیچرخ اطیروشون به سمت در ح قهیداد بعد از چند دق یسر تکون م دیو در تأئ

 افراداز  یکی دن،یبنز از در وارد شد، همه از چهره هاشون معلوم بود که ترس نیماش

 رونیچهل ساله ب - یمرد حدود س هیشون جلو رفت و در عقب رو باز کرد از توش 

  .ستادیاومد و کنار در ا

 -و پنج  ستیپسر  ب هیاومد که حدودا  رونیهم از در ب گهینفر د هیبندش  پشت

 هیبود، ال کردار اصال  یمرس زیخورد، به به ماشاالله چه چ یو چهار ساله م ستیب

خب  یبود و معلوم بود رنگ کرده؛ ول رهیت یموهاش قهوه ا دیدون یبود که نم یا کهیت

صورت گرد  دم،یبود فهم رهینگاهم خ یلیخ چوننداشت و من  یفاصله ا اهیبا س ادیز

معلوم بود که از اون  متوسط بود ابروهاش هم پهن بود و یعنیداشت،  یو دراز

نگو، سگ  گهیخوره ابروش رو مرتب کنه، چشماش و که د یکه به غرورش برم هییآدما

البته ناگفته نماند که  ؛یچیه گهیداشت از اون دور کامال معلوم بود، از جلو که د

هم واقعا خوب بود و به  شینیشد، ب یمنم سگ دارها چه سگ تو سگ یچشما

 زمیعز که،ینگو، هشت ت گهیاومد بدنش که د یبه پهنش هم م لیما یصورتش و لبها

کنه  یاصال به تو چه؟ دخالت م کس،یهشت ا یکی نیبود، نه نه ا کهیت شیاون ش

هنوز تو  ر،یمن و بگ ایننه! ب ی! قدش هم فکر کنم حدود صد و هشتاد بود، وایخودیب
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 بردم که به دوتا چشم سرم رو باال دم،یخودم د یبودم که چندتا پا جلو ارویفکر اون 

  بلند شدم و گفتم: عیسر ارو،یبرخوردم، خودش بود همون  یعسل

  ؟یدیآدم ند هیچ -

  نه تکون داد که گفتم: هیسرش رو به معن متعجب

 یاز وسط جر م یجور نیا یشو، چرا من و دار رهیهمه آدم، برو به اون ها خ نیا -

  ؟ید

که  یبرگشت و با لبخند نیدیبعد از کنارش رد شدم که دستم و گرفت و به سمت آ و

  بر لب داشت گفت:

  .یبرس یخوا یکه م یزیکنم که به چ یشرت قبول م هیبه  -

  تکون داد و گفت: یدر حال فکر سر نیدیآ

  ه؟یچ -

  به من اشاره کرد و گفت: اروی

  چطوره؟ -

  بهم کرد و گفت: ینگاه نیدیآ

  قبوله. -

  زد و گفت: یلبخند ارویشد؟  یچ دمینفهم

  .ایپس دنبالم ب -

  بعد همون طور که دست من و گرفته بود گفت: و

  .ارنیرو ب لشیاالن کل وسا نیزنگ بزن بگو هم -

ساختمون رو دونفر براش باز کردن و اون بدون محل گذاشتن به اون ها به سمت  در

 هیراه رو بود که  هیرفت، باال  ید باال مکنار سالن رفت، ازپله ها تند تن چیپ یپله ها
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معلوم بود ( دوبلکس ) سه تا اتاق اون جا بود که در  نییطرفش نرده داشت و پا

  گفت: یعاد یلیداخل اون و بعد خ فرستاداتاق رو باز کرد و من و  نیآخر

  .یمن بش یبرا شهیهم یباش تا برا نجایهم -

 یاز حرفش نشون بدم در و بست و قفلش کرد، بلند بلند داد م یخواستم واکنش تا

تخت دو نفره کنار اتاق  یآخرش هم خسته و کوفته رو دم،یکش یم غیزدم و ج

کمد  هیبزرگ و  ی نهیدراور و آ هینداشت و فقط  ینشستم، اتاقش امکانات آنچنان

همه کنگره چون روشون   ودن؛گرون ب یلیهمشون معلوم بود خ یداشت؛ ول یوارید

به دل  یلیخ شییبود و خدا یکرم یپر طاووس وجود داشت، اتاق ست قهوه ا یها

شرک داشته باشه من و بفروشه که مسلما تان و سردار من  نیدیآ نیشست، اگه ا یم

 یکه انگار طرف م یبد یکارم تمومه، در با صدا گهیکنن و اون وقته که د یو گم م

  مرد جوون گفت: هیباز کنه باز شد و  ودر  عیخواست سر

  .دیایکنه، لطفا زود ب یم کهیت کهیخا. . . خانم اون سگه داره همه رو ت -

که  اطیبرد وارد ح رونیمن و به ب عیسگ؟ فرصت نشد ازش بپرسم، چون سر کدوم

کس  چیزاشت ه یکرد و نم یپارس م ینجوریکه داشت هم دمیرو د نیپام میشد

بشن؛  کیهم جرعت نداشتن بهش نزد نیدیآ یاون غول ها یبشه، حت کیبهش نزد

کنه؟  یرو تکه پاره م یاالن داره ک قایبود، دق یچون اون واقعا سگ بزرگ و قدرت مند

رفتم دستم  نیبه سمتش رفتم که همه توجهشون به من جلب شد، آروم به سمت پام

  اوردم و آروم بهش گفتم: یم نیینشستن پا یو به معن

  .نیبش نیپام -

بهش زدم و بدون ترس جلو رفتم و آروم سرش رو  یبهم کرد و نشست، لبخند ینگاه

راستش قد من  ستاد،ینوازش کردم و سرش و بغل کردم و بعد بلند شدم که اونم ا

 یخود نبود همه ازش م یصد و شصت و پنج بود و اون درست تا نصف من بود، ب

باعث ترس  نیاومد و ا یم راهمهم همراه هم نیرفتم که پام نیدیبه سمت آ دن،یترس

ترس  یلیمن خ نیزدم، با پام یشد، لبخند یشدم م یکه از کنارشون رد م یافراد
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و شروع  دیجلو تر رفت و اون و بو کش نیکه پام ستادمیا نیدیآ یشدم، جلو یناک م

  به پارس کردن کرد.

  عقب. ایب نیپام -

  تم:گف نیدیبه آ ستاد،یاومد و کنارم ا عقب

  ؟یرو اورد لمیوسا یهمه  -

 نیپام یصورت آماده به حمله  دنیبزنه که با د یتکون داد و خواست حرف یسر

  رفتم و گفتم: ارویزدم و به سمت اون  ینگفت، پوزخند یزینظرش عوض شد و چ

  ؟یخوا یم یاز من چ -

به  نیو باال آورد خواست صورتم رو لمس کنه که با سر برگردوندنم، پام دستش

و شروع کرد رو به صورتش  ستادیروش ا نیافتاد و پام نیو اون به زم دیسمتش پر

  پارس کردن.

  باشه براش، نه؟ یکنم کاف یفکر م زم،یعز نیپام -

بلند شد و با خشم رو  اروی ستاد،یاز پارس کردن برداشت و کنارم آماده باش ا دست

  به من گفت:

  باهات رفتار کنم. گهیجور د هینکن که  یکار -

  جام. نیبکن و بهم بگو چرا ا یلطف هیقبلش  یبکن؛ ول -

  فکر کرد و گفت: کمیتکون داد و  یسر

  .رمیبگ میفعال برو تو اتاق، تا بعد در موردش تصم -

 هیلحن حرف زدنش طور یدونم چرا؛ ول یرو تکون دادم و از کنارش رد شدم، نم سرم

به سمت پله ها رفتم و از شون  نیهمراه پام ،یبه حرفش گوش کن یش یکه مجبور م

  گفتم: نیدم اتاق رو به پام م،یباال رفت

  باشه. نیجا بش نیهم زمیعز نیپام -
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 نیو چشماش و مثل گربه ملوسه کرد، دلم براش سوخت واسه هم نیرو زم نشست

  درو باز کردم و گفتم:

  تو. ایباشه ب -

 د،یخواب نیزم یبعد خودم اول رفتم، پشت سرم اومد تو و رفت درست کنار تخت رو و

چمدونم افتاد، انگار  یکه نگاهم رو دمیتخت خواب یاز اون رو عتی! منم به طبییاوخ

بلند شدم  عیافتادم و سر نیپام یپا ادی هویبودم آوردن،  نییاون و تو اون فاصله که پا

رفتم و پاش و تکون دادم و خم و راست کردم انگار  تشمبلند شد، به س هویکه اونم 

اومد، پس خوبه  یخوب شده بود و دردش هم نم بایخوب شده بود، زخمش که تقر

 دیدونستم با ینم د،یبه پاش نبستم و بلند شدم، اونم باز خواب گهیپارچه رو د گه،ید

 نیدیبد تر از اون آ یکیحاال که من افتادم دست  شه؟یم یکار کنم، حاال چ یچ

  بخورم؟ یچه گوه دیخرفت، با

  :بهراد

جفت پا  نیدیکردم که آ یکه اون ازشون باال رفته بود نگاه م ییداشتم به پله ها هنوزم

  و گرفت و گفت: دمید یجلو دیپر

  .گهید نیگفت یاووم! واقعا جد -

  زدم و گفتم: یلبخند

  البته. -

 عیسر نه،یبعد به سمت مبل ها رفتم و روشون نشستم و اشاره کردم که اونم بش و

همشون رو امضا کردم و پرت  عیقرار داد رو گذاشت جلوم، سر ینشست و برگه ها

 رونیو بعد بلند شدم و به سمت اتاقم که باال بود رفتم، لباسم و ب نیدیکردم سمت آ

سرم و  ریتخت، دستام و گذاشتم ز یرو مرفت رجهیاوردم و انداختم رو کاناپه و ش

 یدونم چرا به خنده م یاوفتم نم یاون دختره که م ادینگاهم و به سقف دوختم، 

تو روم و بهم بگه  سهیشد که صاف وا دایپ یکیهمه آدم ترسو الاقل  نیا نیاوفتم، ب

  ؟یدیآدم ند
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کنه؟ بلند شدم و به  یم کاریاالن داره چ یعنیاومد،  یلبخند بود که به لبم م بازم

اتاق  نیها رو روشن کردم و نگاهم و به دورب توریرفتم، مان یتیامن یها ستمیسمت س

ها  توریبود، خواستم مان دنیبود، اه اه! حاال وقت خواب دهیتخت خواب یاون دوختم، رو

 ه،یرو خاموش کنم که نگاهم به اون سگ کنار تخت افتاد، ماشاالله! عجب سگ بزرگ

 یآدم کله گنده  هیدختره حتما  نیگه ا یناخدا گاه به خودش م نهیبیو که م نیآدم ا

رفتم  نییاز پله ها پا رون،یها رو خاموش کردم و رفتم ب توریهه هه هه! مان ه،یقلچماق

  .دمیدو تا نگهبانا رو شن یکه صدا

  بود؟ یعجب سگ ؟یدید -

  سگه رو ول کن، اون دختره رو بچسب. -

  .شیخاکستر یاون چشماآره آره، بخصوص  -

  ؟یدیهم بود د رهیخاکستره ت -

  قرار داد و قبول کرد؟ سیبه نظرت چرا رئ یاوهوم؛ ول -

  اوهوم، به نظرم به خاطر اون دختره ست. -

  واقعا؟ -

رفت و آمد نداشته، بالخره اونم  یدختر چیوقته که با ه یلیخ سیمعلومه! بالخره رئ -

  مرده ها.

 طنتیش یلیخ دیشا ست،یحرفا ن نیشناسم اصال اهل ا یمن م که یسینه بابا اون رئ -

  کارا. . . نچ. نیاهل ا یبکنه؛ ول

  واال. . .  -

 عیسر دنیرفتم، اون دو تا هم من و که د نییپله ها رو پا  ی هیو بق نستادمیوا گهید

زدم و از  یبودن من لولوام، ههه! لبخند دهیمعلوم بود که ترس ستادن،یا خیس

سر رفته  یکنم االن؟ حوصله ام به طور وحشت ناک کاریچ ایکنارشون رد شدم، خدا

ام، طبق گفته  یو شوخ طونیش یلیخ دمکرد، راستش من آ یم وونمیبود و داشت د
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نه  ستم،یهم ن نایا یدوست دختر، دوست پسر باز نیاون دو نفر هم اصال اهل ا یها

حرفا  نیها! نه ممنون من و تو که باهم از ا یبرو اهلشون به خدا تعارف نکن ایب

 نیباشه بعدا حسابت و برسم، هه هه! به هم ادمیپسر،  یادب شد یب یلیخ م،یندار

 یدونستم انقدر ب ی؟ وا نم یوجدان؟ وجدان خل یباش داش، ااا وجدان؟ جون الیخ

  .یجنبه ا

دور تا دور باغ  یرو ادهیدادم و شروع کردم به پوجدان تکون  یاز رو تأسف برا یسر

خود  یبرا یشده که دار یروزگار، باز چ یه ن،یدیما رو هم د نیدید کاریواال، آدم ب

اون موقع؟ ها؟  یبه تو ربط نداره، دو کجا رفت کیها؟  ؟یخور یارزشت تأسف م یب

راستش  نکهیکه به تو ربط داشته باشه به منم ربط داره، خل دو ا یزیهر چ نکهیاول ا

 زمیبحث بپردازم، عز ینشد به ادامه  گهیبود د ختهیگالب روت دل و رودم به هم ر

 یبعدا ادبش کن دیکه با یاون گالب به روته نه گالب روت، بعدشم فکر کنم اون

 نیبا هم موجدان، خود ینجو  یبگ گهید باریوجدان، بهراد به خدا اگه  یجون یخودت

عشکم؟  یزن یوجدان، حاال چرا م یکنم افتاد؟ بله بله، جون ینداشتم خفت م یدستا

خودتم شاملش  یرو که گفت یینایبگم ا دیشعور لج بر زبون نفهم، با ید خفه شو ب

 یعشکم؟ الوو، کس یکن یم هیوجدا.   . خخففه شوو! وا حاال چرا گر یجون یش یم

  قهر کرد رفت. یاوخ ست؟یخونه ن

 اطیح نیفکر کنم حدودا ده دور، دور تا دور ا یییوا اد،یباال نم گهیخدا نفسم د یوا

 یاره ناراحت ؟یاومد ،یکن یاخ و اوخ م شتریدخترم ب هی! تو از ییوا دم،یدو یجنگل

شوما، برو برو، به سالمت، فقط لطف کن  یقدر باهوش نیقربونت برم که ا یبرم؟ اله

! یجنگ بزرگ سر گرفته، وا هیشون  نیو رودت ب دل نیاول برو حموم که معلومه ا

کار شدم، به سمت تاب  یرفت حاال کامال ب نمیخب ا ،یبا یمن رفتم با ،یآره گفت

 یاوردم و شروع کردم به باز رونیو ب لمیو موبا دمیرفتم و روش دراز کش اطیکنار ح

و هر وقت  مرو دوست دار  یشهر ساز یها یباز نیا یدونم چرا از بچه گ یکردن، نم

بشم رفتم تو قسمت  یوارد باز نکهیرسم، قبل از ا یکنم به شهرم م یم دایکه وقت پ

به شانس  یلیاز آهنگا رو چشم بسته زدم، راستش من خ یکی ینطوریآهنگام و هم

  !یاعتقاد دارم، آر
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  شد ینجوریشد که ا یدونم چ ینم

  شمیپ یستیدونم چند روز ن ینم

  یکه فقط بدون گمیرو م نایا

  شم یم وونهید واشی واشی دارم

  دوبارت دنیبه عشق د یک تا

  رمیکوچه ها خسته بشم بم تو

  دنبال تو بگردم  دیبا یک تا

   رمیسراغت و بگ دیبا یک از

  بشه  سیمن خ ینبود چشما قرار

  بشه  ستیقرار ن ینبود هر چ قرار

  آرزوم شه دنتینبود د قرار

  تموم شه ینجورینبود که ا قرار

  آخر یها هیثان ادیم ادتی

  رمیم یگفت

  یبه زود امیم اما

  اشکم و  ینیو بستم نب چشمام

  یو وا کردم و رفته بود چشمام

  نبود منتظرت بمونم قرار

  یو بر نگرد ینبود بر قرار

  یاولش کنار من نبود از
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  یکار خودت رو کرد آخرشم

  بشه سیمن خ ینبود چشما قرار

  بشه  ستیقرار ن ینبود هر چ قرار

  آرزوم شه  دنتینبود د قرار

  تموم شه  ینجورینبود که ا قرار

  . )دیخودتون ببخش یبه بزرگ گهید ه،یچ شیلیدونم فام یرضا. نم ی( قرار نبود از عل

شورش و در آوردن، خب حاال که  گهیخواننده ها هم د نیاه! حالم دگرگون شد، ا اه

سال شه،  یب ایکه قرار نبود فالن بشه،  یزن یهمه جا جار م یر یچرا م گهیشده د

رو که چهار تا  لمیبودم رمز موبا دهیواال شورش و در آوردن، اه اه! همون طور که خواب

دونم،  یم ه،یرمز سخت یلیخ دیخواد بگ یدونم نم یدونم م یصفر بود زدم، م

دارم،  مریره، در واقع آلزا یم ادمیزود  زیخب من همه چ د،یاگه مسخره کن دیدونیم

  زدم و... یشانس ینجوریاز آهنگ ها رو هم گهید یکیبله! 

  شمیپ یمون یکردم نم لهیپ بهت

  شم ینه پروانه م نجایا رمیمیم نه

  تو رو خسته کردم یادیعشق ز از

  دورت نگردم یخواست یدورم زد تو

  سردم یاشک و لب ها یشور بازم

  رو صد دفعه دوره کردم یباز نیا من

  نداره گمونم قراره یراه نه

  دستام و تنها بزاره گهید یکی

  اعتباره یبه چ ایدن یتو گهید
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  دوست نداره یکه براش مرد یکس 

  ابونیو بغض و بارون سکوت خ من

  شکستم چه ساده چه آسون دوباره

  یش یپاتم بسوزم تو شمعم نم به

  یش یآدم نم ی ایدن یتو هوا 

  دهیگلوم و به حق حق کش غرورت

  ده یکه قسم خوردش و دق نم آدم

  میعمره دو تا خط صاف هیو تو  من

  میبباف ایعادت ما که رو شده

  میریبگ یو عشق و به باز مینیبش

  میریکردنامون بم یزندگ واسه

  یش یشرمنده م ییسخته تو تنها چه

  میش یو ما بازنده م یبا قهرمان ما

  رنگ و رومون یزیعصر پائ مثل

  ها خاطرست آرزومون یلیخ واسه

  اعتباره یبه چ ایدن یتو گهید

  دوست نداره  یکه براش مرد یکس

  ابونیو بغض و بارون سکوت خ من

  شکستم چه ساده چه آسون دوباره

  یش یپاتم بسوزم تو شمعم نم به
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  یش یآدم نم یایدن یهوا تو

  دهیگلوم و به حق حق کش غرورت

  ده یکه قسم خوردش و دق نم آدم

  زییمثل عصر پا زییعصر پا مثل

  زییمثل عصر پا زییعصر پا مثل

  . )ییپاشا یاز مرحوم مرتض ،یزیی(عصر پا

 گهید نیآخه ا ست،یخوب ن شهیکنم که شانس هم هم یفکر م نیدارم به ا دیدون یم

به ساعت  یخوردن، نگاه یخواننده ها شکست عشق یاه اه! کال فکر کنم همه  ه؟یچ

! ( دمیگوش یگشتم و آهنگ م یهمه وقت داشتم ول م نیانداختم، هفت بود، واو! ا

وقت  گهیساعت د هیپس هنوز  رم،کردم. )  فکر کنم ساعت هشت جلسه دا یگوش م

 یم یپس به شانس رو د،یدیمن و هم د دیدید کاریکه آدم ب ییدارم و از اون جا

  .میآور

  بمون و کنسلش کن رفتن و نهیا خواهشم

  کن من و نیبار نفر نیا یبر یخوا یاگه م ای

  نزن شمیآت رینگ نییسرت رو پا نقدریا

  بزن یخوا یو شارگ هر چقدر م غیت نیتو و ا نیا

  هیکن تالف یو بردار دستام و خط خط غیت

  هیکاف یمن زدم به قلب تو نگفت یعمر

  رو ب خدا بزن اونطور نگاه نکن به من تو

  بزن یبده حرف یبگو فحش یزیچ الاقل

  اول و بزن غیدستات بلرزه ت زمیعز
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  من یها یمحل یتو و ب الیخ ی واسه

  ابروم زهیدوم و بزن بزار بر غیت

  به رو یواوردیکردم اما تو ن انتیخ من

  رو پشت هم بزن غایت شیو چهار و پنج و ش سه

  تو چشمام  زل بزن سایجون دادن من وا وقت

  من و یاشک چشما ینیاون لحظه بب دیشا

  من و یو رگ ها غیبا هم آشنا کن ت ایب

  یکن یم هیهنوز مهمم چرا گر نکنه

  یو من و راحتم کن یایوقتشه ب االن

  برام یدل بسوزون یباز من و ببخش اگه

  زنده باشم از خجالتت درام ییچه رو با

  پر مهر تو رو به قبله شم یبا دست ا بزار

  با تو روبه رو بشم امتیق دیشا یطور اون

  کنم ینشد ازت نگهدار ایدن نیا یتو

  کنم یبتونم واسه تو کار ایاون دن دیشا

  نره ادتی زمیدسته دار من با عز غیت

  بدتره غمیسکوت تو از درد ت نیا درد

  یمن یمثل خون تو رگ ها یدیفهم نکنه

  یزن یو راحت م غینه ت یبر یتون ینه م که

  نه تو رو خدا بزن یببخش یخوا یم نکنه
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  نگاه نکن به من یه زمیعز یدیبخش اگه

  من و یدیتو که بخش یکه از خونم گذشت تو

  بمون و کنسلش کن رفتن و شمیپ خواهشا

  بمون و نهیا خواهشم

  ! )هیدونم از ک یبمون و نم نهی( خواهشم ا

 یمعروف التماس م یخواننده  یکنن، وقت یم یگن چرا مردم خودکش یاونوقت م ایب

اه! چقدر زر  ه،یبه بق الیواو گهیداره د ادهیز تیکنه که من و بکش، تازه اون که محبوب

مثل آدم گوش کن؛ وگرنه که به سالمت  یآهنگ گوش کن یخوا یاگه م ،یزن یم

خب  ؟یزن یباشه حاال چرا م ،یکن یغر غر م یدار رزنایپ نیمثل ا هیچ یخوش اومد

آهنگا  نیبگم که من واقعا ا ی: قبل از شروع آهنگ بعدسندهی. ( نویبعد زیشانس عز

  کال شانس نداره. ) چارهیب نیبگم ا دیشانس زدم و با یرو از رو

  کرد یمهربون ایدن هیشه با دستات  یم هنوزم

  تو چه داغونم تو رو جون چشمات برگرد یب نیبب

  نمیب یم کیرو چقدر بار ییمرز جدا نیبب

  نمیب یم کیبه من اما تو رو تار کینزد تو

  کنارم یبمان یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب

  شه دور از تو باشم عشق من ینم

  گذرم باهات خاطره دارم یهر جا م از

  کنارم یبمان یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب
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  شه با تو باشم عشق من ینم

  گذرم با تو خاطره دارم یهر جا م از

  بارونا ریقدم هات ز ابونایخ نیا تموم

  شناسن من و تنها یتو رو دارن نم ی بهونه

  عطر تو رو داره آب نمناک آغوشم هنوز

  پوشم یم یرو دوست داشت یاون لباس هنوزم

  کنارم یبمان یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب

  شه دور از تو باشم عشق من ینم

  گذرم بات خاطره دارم یهر جا م از

  کنارم یبمان یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب

  شه دور از تو باشم عشق من ینم

  گذرم با تو خاطره دارم یهر م از

  کنارم یبمون یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب

  شه دور از تو باشم عشق من ینم

  گذرم با تو خاطره دارم یهرجا م از

  کنارم یبمون یشه برگرد یم

  تو زنده بودن و دوست ندارم یب
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  شه دور از تو باشم عشق من ینم 

  گذرم با تو خاطره دارم یهرجا م از

  . )دیببخش گهید ه،یدونم اسمش چ ینه م ه،یدونم خواننده ش ک ی(نه م

  شهرم بودم که. یتو یجمع کردن پول ها مشغول

  قربان. -

  هوم؟ -

  .دیآماده ش دیشه، با یشروع م گهیساعت د میقربان جلسه تا ن -

  ساعت؟ -

  قربان. میهفت و ن -

  .امیبرو، االن م -

  قربان. -

  ه؟یچ گهید -

-  . . .  

. یکاله سرشون بزار یتون ینم ند،یهمه با اخالق مضخرف شما آشنا گهیخان د بهراد

خر  ی وونهیآدم د هی ؟یطرفند استفاده کرد نیتا االن چند بار از ا یدون یواقعا؟ بله م

 نیبگم ا دیبا میلیم یطرفند دوبار استفاده کرد. با تمام ب هیاز  دیدونه نبا یهم م

 یبرم، بلند شدم و به سمت ساختمان رفتم، جلو دیگه و با یوجدان درست م یجون

اتاقش  یعنیه کنار اتاقم بود، ن یعنیدر اتاقم بودم، اتاق دختره هم درست کنارم بود، 

  اتاقش کنار اتاقمه، اه! چقدر اتاق تو اتاق شد. نه،یکنار اتاقم بود، آره هم

  است. قهیشد، هفت و چهل و پنج دق ریقربان د -

شه، اه اه! در اتاقم  یم ریچون د م؛یحرف بزن میتون یبه خدا، با خودمونم نم دینیب یم

 هیدر رو باز نکن مثل روح ازش رد شو، چ یخوا یو باز کردم و رفتم تو، نه تو رو خدا م
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نه اتفاقا  ،یشه، به سمت کمدم رفتم و درش و باز کرد یم رید ؟ید یچرا جواب نم

لباسام و عوض کنم،  دیاومد با ادمیکه بعدش  ببندمخواستم  یدرش باز بود، م

نکن، خب، به جمالت، خ. . .  هیحاال گر ،یگوگول ؟یشد عیوجدانم ضا ی! جونیاوخ

و ساخت،  پمیت یکت و شلوار مشک هیبا  دیسف راهنیپ هی. . ه. . . ش. . . و، ف. 

 یشده  یورن یخورد، کفش هم از اون کفش ها ینم میکرواتم که کال به گروه خون

  .میو د برو که رفت دمیبراقم و پوش اهیس

 یلیخونه خ نیبه سمت سالن جلسات رفتم، راستش ا میاومدم و مستق رونیاتاقم ب از

سه در پنج که ساخت  ییفرش کرم طال هیکه  یدر س ستیسالن ب هیبزرگه که شامل 

شون  یکمیکنار سالن هم  یها واریهست، وسطش انداخته شده، د شمیآلمان و از ابر

 ییطال یها هیها هم پا وارید یزنه، کنار ها کیشده؛ البته نقش هاشون  یکار نهیآ

اون ها قرار گرفته،  یرو یچوب یانسان و اسب ها ایاز عقاب  ییهست که مجسمه ها

الماس بنفش درست شده،  یقرار گرفته که از مقدار دیلوستر سف هیوسط سالن هم 

شه که اون جا دو  یسالن کوچک تر وصل م هیخوره و به  یپله م کیسالن  یرو به رو

کرم  یها یکاش یمبل ها رو نیکرم قرار گرفته و وسط ا یقهوه ا یمبل سلطنت ستد

انداخته شده، کنارش سمت راست سالن هم  یفرش گرد کوچک قهوه ا هیکف سالن 

 دهیداخلش چ ییبایز یشکل قرار گرفته که انواع جام ها برا یمربع یدکور قهوه ا هی

  شده.

خوره و  یتا پله م یهست که حدودا س چیمارپ یپله  هیسالن بزرگه سمت چپ  یتو

اونا  یدر ها یتون یم نییقرار گرفته که از پا یباال طور یره، اتاق ها یبه سمت باال م

 نیایب رونیمونه که شما از اتاق ب یم نیمثل ا ه،یا شهیباال هم ش یو نرده ها ینیرو بب

 نیهمچ یبلهه! ( دوبلکس. )ما تو ،ینیسالن بزرگ و بب هی یعیطب یمنظره  یو بجا

پله ها مال  یباال پنج تا اتاق داره که اتاق روبه رو  یطبقه  م،یینما یم یزندگ یخونه ا

اتاق کارمه،  یکیاتاق ها هم که  هیمال اون دختره است و بق یمنه و اتاق سمت راست

خونس که تحت نظر بنده  یاه نیهم مال کنترل دورب یکیاتاق مطالعه و اون  یکی

تاب  هیباغ و  جنگل نه گمیباغ بزرگ هست که من بهش م هیخونه وسط  نیهستش، ا

طراح  هیساختمان هم توسط  یبرم، نما یدر اون جا به سر م شهیهم داره که بنده هم
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که  یزیچ نیو آخر هیو قهوه ا ییو طال دیسف یساخته شده که از رنگ ها ییکایآمر

هم داره که  گهیسالن د هیدو تا سالن و اتاق  نیاز ا ریخونه به غ نیا  نکهیمونه ا یم

 یبزرگ وسط سالنه و دور تا دورش و صندل زیم هیمهمه که  یلیخ یجلسه ها یبرا

  اند. دهیچ یقهوه ا یها

هر  یبگم که داره، تو دینداره؟ با ییخونه حموم و دستشو نیا دیگ یبا خودتون م البد

و حمام هست که با تموم  ییسالن هم دستشو یتو ،ییدستشو هیحمامه و  هیاتاق 

 یخونه به اندازه  نیزم ریز یخونه مال منه، راست نیبگم که ا دیامکاناته، در ضمن با

 نیو سونا من ا یو جکوز یاسیبنفش و  یها یکل خونه هست که استخره، با کاش

 یباند قاچاق جهان رو در دست دارم که تو نیخونه رو به لطف پدربزرگم، بزرگ تر

پدربزرگم فوت شد به  کهنیپدربزرگم بودم و بعد از ا نیبگم من جانش دیهست، با رانیا

باند آشنا  بابودم و اصال  کایباند و تا قبل از اون آمر نیا سیاون شدم رئ ینیجانش

ها  نیا یداره و همه  تیفعال یجنوب یو کره  نیچ ا،یتالیآلمان، ا ینبودم، باند ما تو

رم به سالن جلسات که  یکه دارم م دیخون یم دینظر منه بدبخته، االن هم که دار ریز

گن  یبله به من م م،یقرار داد ببند هیقرار  نکهیسمت راست سالن بزرگه به خاطر ا

  بهراد بارمان! انه،یخالفکار خاورم نیبزرگ تر ن،بهراد بارما

ِ! تو از کجا فهم ،یگ یخودت و م میدون یبابا م بسه ِ آخه خر،  یخودم و م یدیا گم؟ د

انقدر  یعنی. واقعا؟ یگ یخودت و م یمعلومه که دار ستنیهمه که مثل تو خر ن

 نیهم یچیها؟ ه ته؟یواسه چ گهید نیخدا! ا یبود، ا عیضا نقدریبود؟ بله ا عیضا

تو رو شفا  دی. برو بابا! اول خدا بامیبخندشفاش نده بزار بهش  ایگفتم، خدا یجور

مهم  یجلسه ها یتو شهیهم ق،ینفس عم هیبده. پشت در سالن جلسات بودم، 

نفس  هیربط بزنه، با  یکرد حرف ب یکس جرات  نم چیکه ه یشدم، در هد یم یجد

محکم به سمت  یسر ها برگشت سمتم، با قدم ها یدر رو باز کردم، همه  گهید قیعم

خودم نشستم و به  یصندل یشدند، رو ینفر م ستیرفتم، سر جمع ب ودمخ یصندل

از خنده چند  یمحکم که اثر یساعت نگاه کردم، هه! درست سر وقت، هشت، با صدا

  توش نبود گفتم: شیپ قهیدق
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  .دیخب شروع کن -

  قربان. . . -

  .دیپرسم، شما ها هم فقط جواب بد یخودم سئوال م -

  بله قربان. ( همه باهم. ) -

  اول، از کدوم کشور؟ -

  که مشاورم بود گفت: یدهستان

  قربان. کایاز آمر -

  ؟یبه در خواست ک -

  پارکر. نیبه در خواست کو -

  ه؟یسوابقش چ -

  بدن. . .  یدو بار قاچاق اسلحه، سه بار قاچاق انسان، پنج بار قاچاق اعضا -

  قرار داره؟ یبا ما در چه درصد سهیدر مقا -

  درصد قربان. ستیب -

درصد از ما در  ستیب نیدرصد؟ چطور به خودش اجازه داده که با ا ستیهه! فقط ب -

  کنه؟ یخواست همکار

  رطبه رو داره. نیباند در کشور خودش باال تر نیقربان ا -

  .میکن یقبول نم د،یرد کن نه،یتر نییبا ما پا سهیدر مقا یول -

  قربان درصد باال تر از پنجاه درصد در برابر ما وجود نداره. یول -

  .یهنوز الزم داره، رده، بعد گهیدرصد د یس ه،یدرصد، درصد کم ستیب -

  هستش که درخواست داده. رانیقربان از ا یبعد -
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  چند درصد؟ ران؟یا -

  چهل. -

  ده درصد کم داره؟ یعنی -

  بله قربان. -

  ه؟یک سشیخب رئ -

  اسمش هم ارسالن راد هست. ن،یگن شاه یبهش م -

  از کجاست؟ -

  از مشهد. -

  بق؟سوا -

دوازده بار قاچاق اسلحه، پنجاه و دو بار قاچاق مواد مخدر، هفت بارهم قاچاق  -

  مواد مخدر. ) ی. ( نوعستالیریانسان، دو بار هم قاچاق ک

  خواد؟ یم یخوبه، حاال از ما چ -

  صد تا بمب و ده تا انسان. شه،یو ش ستالیریک لویک یس ن،یهروئ لویک ستیب -

  بهش برسه؟ یخواد ک یخوبه، فقط م -

  خواد. یگفتن تا قبل از نوروز نود و پنج م -

  م؟یچقدر وقت دار یعنی -

  .میماه وقت دار شیپس ش م،یهست وریقربان شهر -

  رسه. یو قبول کن و بگو تا نوروز نود و پنج به دستش م نیخوبه ا -

  بله قربان. -

  برگشتم و گفتم: یسمت قانع به
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  مون و بگو. ییکل دارا ستیل -

هزار تا  ن،یهروئ لویهفتاد و دو ک ستال،یریک لویصدک شه،یش لویقربان، صد ک بله -

  نفر. کیاسلحه ،پنجاه تا بمب و 

  م؟یخب چند تا کم دار -

  .میفقط پنجاه تا بمب و نه نفر الزم دار م،یدار زیطبق در خواست آنها همه چ -

  م؟ینفر دار هیچرا فقط  -

  گردن. یارن دنبالشون مچون قربان تازه تموم شده و بچه ها د -

  کجاست؟ یکیو اون  -

  شماست. یهمون دختره که تو اتاق بغل -

  .میخوا یکه پنجاه تا بمب م دیبه تموم افرادمون در خارج از کشور خبر بد -

  بله قربان. -

  .دیخب مرخص -

  بله قربان. ( همه با هم. ) -

 رونیساعت نگاه کردم ده شب بود، دو ساعت شده، بلند شدم و خواستم به طرف ب به

  جلو اومد و گفت: یبرم که دهستان

  قربان. -

  بله. -

  . . .ای ن؟یبهش عمل کن نیخوا یم ن،یخان امضا کرد نیدیرو که با آ یاون قرارداد -

خواستم و به دست اوردم، اون قرار داد و  یرو که م یزینه چ ن،یدیاها اون آ ن؟یدیآ -

  ازش نمونه . یبسوزون و خاکسترش و دفن کن تا اثر

  بله قربان.-
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 کاریچ نیدیآ شیبدونم پ دیسمت در رفتم و به طرف اتاق دختره حرکت کردم، با به

  کرده و چرا هنوز زنده است. یم

بود و سگش  دهیخواب تخت یبچه ها گرفتم و در رو باز کردم، رو یکیاتاق و از  دیکل

 ن،یزم یسگه نشستم رو یبود، آروم جلو رفتم و دو متر رهیهم کنار تخت به من خ

  زدم و گفتم: یگربه ام، لبخند هیشده بود که انگار من  رهیبهم خ نیسگه همچ

ندارم، خب، با من  یندارم با صاحبت هم کار تیباشه، من کار نیاسمت پام دیبا -

  نداشته باش، باشه؟ یکار

و منم داشتم مثل خر عر  دید یمثل عالمت تعجب من و م ینجوریداشت هم سگه

  وجدان گفت: یزدم که جون یم

  رفت. یخل شد یبه سالمت -

  رسم. یم جهینت نیآره واقعا دارم به هم -

  .یبار زد حال نزد هیچه عجب  -

  برو ذوق مرگ شو. گهیآره د -

  .یزن یسگ حرف م هیکه با  یهست  وونهیدونستم انقد د ینم -

  ؟یچ -

 یکرد، بلند شدم، سلفه ا یتخت نشسته بود و داشت بهم نگاه م یبود که رو دختره

  کردم و گفتم:

  .یکرد یکار رو م نیهم یمن بود یاهم! توهم اگه جا -

  رفتم و کنار تخت نشستم که با ترس گفت: جلو

  بس نبود؟ حاال نوبت توئه؟ نیدیاون آ ؟یبکن یخوا  یکار م یبا. . . با من چ -

  .یسئوال ها جواب بد نیبه ا دیمن باهات کار ندارم، فقط با -
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 یکه با آدم ها ستمین یخواد باهام قرار داد ببنده، منم کس یوقته که م یلیخ نیدیآ -

نظرم عوض شد، مجبور شدم اون  دمیاون روز که تو رو د یقرارداد ببندم؛ ول یمعمول

 یوقت با دختر چیه نیدیآ نکهیو سئوال ا ارمیقرارداد و امضا کنم تا تو رو به دست ب

  از. . .  رینبوده به غ

  آرال. -

  ؟یشناس یاون و م -

  که از اسمش متنفرم. دمیبخاطر اون زجر کش نقدریآره، ا -

تاده جون سالم به در نبرده، اف نیدیکه دست آ یکن، تا حاال هر دختر فیبرام تعر -

  ؟یبرام جالبه که چطور تو زنده موند  نیهم یبرا

 دیهم دارم، اون ها من و بردن اون جا و گفتن که با یعموم یمن روانشناسم و دکترا -

 یرو درمان کنم که از قضا همون آرال خانم بود، اون دختر سرطان  داشت، من نم یکی

که دم مرگ بود مسکن زدم  یبهش در حال نیهم یانجام بدم، برا یتونستم براش کار

عمرش سر اومده بود،  گهیمرد، واقعا د یروز داشت م نقدر زجر نکشه؛ البته او  نیتا ا

 نیدیبرادرش نذاشت، آ یخواست من و بکشه؛ ول نیدیمن اون کار و کردم آ یوقت

 یمعرف گاردشیعنوان بادجلسه من و به  هی یکه گرفت تو رهیگ یگفت ازم انتقام م

اومد  رانیبه ا مغول مبارزه کنم که تا دم مرگ رفتم و بعدش ه هیکرد و مجبورم کرد با 

 یول رم؛یمن و محافظ خودش کرد تا من بم یکرد تو ممکنه اون و بکش یو چون فکر م

  .یچ یدونم برا یاالن زندم و نم

  قراره، خب . . . نیاز ا هیخب پس قض -

  جمله رو با ترس گفت. ) نی( ا ؟یکار کن یبا من چ یخوا یشه بپرسم م یم -

  .یستیجدا بافته ن یو تو هم که تافته  میدیخب ما قاچاق انسان انجام م -

  اون ور آب؟ یمن و بفرست یخوا یم یعنی -

  ؟یانتظار داشت یآره، پس چ -
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  گفت: هیبلند شد و جلوم زانو زد و با گر عیسر

باهام  یکنم؛ ول یبرات م یبخوا یکار و نکن، هر کار نیکنم با من ا یازت خواهش م -

کنم،  یبرام مهمه، خواهش م یلیکنم، من آبروم خ یکارو نکن، خواهش م نیا

  کنم. یالتماست م

کس و  چیکه ه یمن یتونست برا یم دیازش خوشم اومد، شا یدونم چرا؛ ول ینم

از االن هم  یدونم چرا؛ ول یبودم نمتنها ن گهیدوست خوب باشه، الاقل د هینداشتم 

مواظب  شهیبوده، اون هم نیدیگروه آ یتو نکهیبخاطر ا دیبهش  اعتماد دارم، شا

  کارکنانش هست.

  ؟یتون یم ،یدوستم بش نیخوام بهتر یازت م -

  از چه نظر؟ -

  دوست. هیفقط  -

  فکر کنم. دیبا -

سگت بگو بزاره باهاش  نیبه ا یشروع کن نکهیفقط لطف کن قبل از ا ،یهر جور راحت -

  کنم. یباز

  چطور آخه؟ ؟یچ -

  نشون داد تو بهش بگو نشون نده. یاگه عکس العمل شش،یرم پ یمن م نیبب -

  بعد جلو رفتم، سگه خواست بهم حمله کنه که دختره بلند گفت: و

  .نیپام -

جلو رفتم و  فیتکون داد که سگه نشست، منم که خر ک یمنف یبه معنا یبعد سر و

  کردم گفتم: یم شیطور که ناز نیهم

  .یفکر کردن و شروع کن یتون یحاال م -

  سگه. نیکردن با پام یبعد شروع کردم به باز و
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  :نهیآ

دونم، به نظرم قبول  یداداش،کوفت، نم ؟یکار کن یچ یخوا ی. ما؟یپسر خله آ نیا

 یهر لحظه در خطر یاون طرف مرز، چه نر یتو که باالخره چه بر نیبب ؟یکن، چ

 یشه، م یحساب م ازیامت هیمورد برات  نیخب حاال ا ،یگ یها؟ خب آره، درست م

اگه  یول ؛یکن یو قبول م رخواستشکه ازت مراقبت کنه د یدر صورت ،یبهش بگ یتون

وهم به شرطه  نیا یتون یهم فکر کردم، م نیکه اون نبود. خب در مورد ا یموقع

 یفکر کرد یاممم، به نظرم خوبه، چ ،یهمراهش باش شهیهم دیکه با یاضافه کن

کدوم  ؟یحرف و زد نینظر هام خوبه داداش، دوباره ا یهمه  شهیمن هم زم؟یعز

چه  نیکه بخوام باهات بحث کنم، االن ا یستیداداش؟ آدم ن راداداش؟ خفه شو، چ

 یرفته بود ییدونم، به سمت پسره برگشتم، مگه جا یداشت؟ واال خودمم نم یربط

  لطفا خفه شو، باشه داداش، پوفففففف! ؟یکه برگشت

  امم. . .  زه،یاوم چ -

  شد. رهیبرگشت و بهم خ بسمتم

  کنم. یخب، قبول م -

 نم؛یبهش نگاه کردم تا عکس العملش رو بب عیحبس شده ام و رها کردم، سر نفس

بهم  نشون نداد و همون طور یانگار اصال براش مهم نبود؛ چون اصال عکس العمل یول

 یلیکردم براش خ یفکر م م،ید یجواب م میدار یبود، به هه! مارو باش به ک رهیخ

  چه آد. . .  رهیگ نیخدا بب یه کردم، یطور فکر م نیمهم باشه، آره واال منم ا

  وااااقعااااا؟ -

  شده؟ وونهیشدم، وا! د رهیافکارم پاره شد و باز بهش خ یرشته  دیکه کش یادیفر با

  ؟ییگیراست م -

  ؟یچ -

  ؟یواقعا قبول کرد -



 

Page ١٧۶ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  . )دیخب، خب، آره. . . چطور؟ ( با ترد -

  .یکردم که قبول کن یخب فکر نم -

  ؟یچ یبرا -

به هر کس  یعنینداشتم،  یجا تا حاال دوست نیکه اومدم ا یچند سال نیا یآخه تو -

  کرد. یرهام م میک دیفهم یکه گفتم دو هفته باهام دوست بود و بعد که م

  چرا؟وا!  -

  .رنیهام اون ها رو بگ گاردینکنه باد نکهیخب راستش از ترس ا -

  رند؟یاند که اون ها رو بگ ضیمر گارداتیوا! مگه باد -

  حرفا؟ نیا دنیبا شن یحت ؟یدونم واال، حاال واقعا قبول کرد ینم -

  زدم و گفتم: یلبخند

  حرفا. نیا دنیبا شن یآره، حت -

  .هیعال -

  آره! یوا ،یرفت شرت ها تو بگ ادتیدختر  یکرد، ه یباز نیبعد باز با پام و

  بگم بهت. دیهست که با یزیچ هیام  -

  کرد. ) یم یباز نیکه داشت با پام نطوریخب بگو. ( هم -

  شرط دارم. هی یدوست نیا یبرا -

  شد و گفت: رهیکردن برداشت و بهم خ یاز باز دست

  خب بگو. -

  *** . یتا کس یمواظبم باش دیهمراهت باشم و با شهیهم دیبا -

  . )ی. ( تکون بخورینگران نباش عمرا اگه بزارم از کنارم جم بخور -
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  ممنون. -

  کن. یخودت و معرف میازت ممنون باشم، خب حاال اگه باهم دوست دیمن با -

  ؟یشناس یتو من و نم یعنی -

  .شیکم و ب ،یه -

و دو سالمه و از  ستیب هم هستم، یاست، روان شناسم و دکتر عموم نهیاسمم آ -

  خوندم و از شهر تهرانم و حاال شما. یجهش ییدوم ابتدا

در  یا نهیباند قاچاق در همه زم نیو چهار سالمه، بزرگ تر ستیاسمم بهراده و ب -

منه و منم از تهرانم و در ضمن، درسامم مثل انسان خونده ام و  اریدر اخت انهیخاورم

 گهیباند و به عهده گرفتم د نیا یخونم؛ البته وقت یدر حال حاضر هنوز دارم درس م

  رهاش کردم.

  ؟یخوند یم یچ -

  .وتریخبب، اوم. . .کامپ -

  وتر؟یکامپ -

  ؟یجا نشست نیقدر ا نیا یخسته نشد رون،یب میبر ایآره، ب -

  .نمیجا بش نیواال من که خودم نخواستم ا -

هم  نیکه پام میرفت رونیببود، باهم به سمت  هیبه قه قه شب شتریزد که ب یلبخند

به سمت تابه رفتم و  اطش،یبود، به خصوص ح ییبایز یدنبالمون اومد، واقعا خونه 

  با ذوق روش نشستم که بهراد گفت:

  .یبه تاب عالقه دار یلیانگار خ -

 نیحولم بده، مثل ا یکیو  نمیتاب بش یبودم که رو نیعاشق ا شهیخب آره، هم -

  ها. لمیف یتو یعشقول یصحنه ها

  .ینیب یم لمیف یلیمعلومه خ -
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  آه و افسوس گفتم: با

  .دمید یم -

  ؟ینیب ینم گهیاالن د یعنی -

  نه! -

  چرا؟ -

-  . . .  

  پس. م؟یباهم دوست یمگه نگفت -

  زدم و گفتم: یلبخند

 یاز رفاقت دوست گهیو د دمیوقته تنها دوستم و ند یلیراستش خ ،یگ یدرست م -

  .ادینم ادمی یزیچ

  .رمیم یم یبود؟ که دارم از کنجکاو یکه هستم، حاال بگو منظورت چ خب من -

  ؟یفضول ای یکنجکاو -

  .یگن کنجکاو یم نیبه ا زمینه عز -

  .دمیاوو! فهم -

  ؟ییدونن کجا یمادر رو پدرت م یبله، خب بگو، راست -

  زدم و گفتم: یلبخند

  نداشت. یتیدونستن هم براشون اهم یاگه م -

  بهم بگو. -

  رو؟ یچ -

  بهم کرد که. یهینگاه عاقل اندر سف هی



 

Page ١٧٩ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

تحملش  گهیبه خدا د یزود بهش اعتماد کردم؛ ول نقدریکه چرا ا دیبگ دیباشه. ( شا -

 یقبل یقابل باور بود و ممکنه دوباره حالت ها ریبرام غ ریاتفاقات اخ نیرو ندارم، ا

  برگرده. )

 . . .-  

  صبر کن، صبر کن. -

  رو زد و گفت: یاورد و آهنگ رونیب بشیو از ج لشیموبا

  حاال بگو. -

  مردم خله! یبچه  واال

پسر به  هیسالم بود که تازه مدرکم و گرفته بودم، سال آخر دانشگاه، عاشق  ستیب -

 یبود، خودش هم م یقشنگ بود، نه جذاب، معمول یلیشدم، نه خ مانیاسم ا

  دونست که دوسش دارم.

  معرفت دلم رو کنده از خودش یب

  تنم سرد شده دیکه رفت ند یوقت

  اومده ایبه گوشم که به دن دیرس

  شکر واسه خودش مرد شده یاله

  معرفت چقدر دعا کرده بودم  یب

  نشه یشکیبعد من عاشق ه که

  جدا بشه یکیشه مگه عشق  یم

  نشه ریپ یییبزاره تنها تنهاش

  معرفت یب
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خواد  یو گفت که ازم خوشش اومده و م شمیدختر اومد پ هیدانشگاه،  یروز تو هی -

  با ما باشه.

  ما؟ -

  دوستم. نایمن و ال -

  آهان. -

 نایقبول کردم، اصال انتظار نداشتم از پشت بهم خنجر بزنه، ال یوونگید یمنم از رو -

  من . . . یصدبار بهم گفت که قبول نکنم؛ ول

  شد؟ یمگه چ -

  تنها

  بدون من کجا

  جون من مهین ی چشمها

  دونه یاند فقط خدا م سیخ

  یوقت هیبگو چه حس حاال

  بهونه چیبدون ه یاشکم و رفت ینیبب

 یباشه، مداوم بهم م مانیشده بود تا با ا کیکه اون از عمد بهم نزد دمیبعد ها فهم -

بهش  یلیخ دیدونم شا ینم دم،یفهم یقرار بزارم، اولش اصال نم مانیگفت که با ا

دونم، هر وقت که با  یاصال انتظار اون کار و ازش نداشتم، نم دمیاعتماد داشتم، شا

مدام کنارش بود، واقعا خر بودم که  ایزد  یحرف م اونمداوم با  میبود مانیهم با ا

  دونم. ینم دم،ینفهم

  شد؟ یخب مگه چ -

طاها پسر عمه ام بود و من و دوست  خت،یبهم ر زیدو ماه بعدش بود که همه چ -

  .دهیاتاق د یپسر تو  هیبه همه گفته بود که من و با داشت، رفته بود 
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  وا! چرا؟ -

 . . .-   

  قربان. دیکرد یهمون کا رو م د،یبود دهیاگه شما هم اون صحنه رو د -

  و برگردوند، طاها بود. سرش

  ؟ییتو همون طاها -

  بله قربان. -

  که؟ یبود دهید یمگه چ -

  بزار خودم بگم. -

  زد. یبود که پوزخند طاها

  زند بر بام قلبم یباران با ترانه م باز

  تو هر دم ادیکنم  یعاشقانه م هیگر باز

  ختیکه عقل هم از من گر یروزیپر یتو بودن ا با

  بر احوال من  یوا یزیتو هم از من گر گر

   میمن و فاصله ها هم زاد ستین یا هیگال

  خوب خوب از حال من  نمیتو را از دور بب گاه

   یقرار یب ادیبا  باسیدوست عشق ز باد

  یادگاری اریدوست درد ماند از  از

  یستیک اهیمادرم س یمرا وا نیا

  یستیجمالت که اصال ادم موندن ن نیچ

  یو سر به سر خاک زد تینماز م اون
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  یحساب نکن امشب و مهمون من دردام

  من یوا یروزا ا نیبه دل راه نداشت ا دل

  تاب دلم یشبا از حال ب یدون یم یچ تو

  درده و نبودنت درد دگر  هی بودنت

  پسر یا یدیپرسد ازت چه کش ستین یکی

  ( از مهراب،کاسه خون. )

 یاز دوست ها یکی یو گفت، مهمون زیکه طاها همه چ یچند هفته  قبل مهمون  -

 میبا هم رفت دم،یهام بود رو د یآراد که دوست بچه گ یاتفاق یلیمشترکمون بود که خ

گفت رفتارم عوض شده و منم با  یم م،یاتاق تا راحت بعد از سالها باهم حرف بزن یتو

ن که کمند همون دختره بهم از پشت خنجر زده یکردن، ا فیشروع کردم به تعر هیگر

  بود و عشقم و ازم گرفته بود.

  . . . یچه ربط نیخب االن ا -

من کنارش نشستم، در  که نهیب یاون شب طاها ما رو از پشت اتاق م نکهیربطش ا -

کردم و درضمن  یم فیو براش  تعر زیآروم شدنم همه چ یکه داشتم برا یصورت

 یدوست پدرم بود، طاها جلو یبود، شب بعدش هم که مهمون یحسش بهم برادر

رفتم و بعد ها خبر  رونیب نهحرفام، من اون شب از خو  نیو از ا ایح یهمه گفت من ب

 کیپسر دوست پدرم بود،  مانیبا هم نامزد کردن، ا مانیکه اون شب کمند و ا دیرس

رفتم و بخاطر کارم خدا  رونیپدر و مادرم ب یسال از اون موقع گذشت، من از خونه 

کردند، بخصوص پدر رو مادرم،  یرو شکر مستقل بودم، کل خانواده بهم بد نگاه م

خواستم  یول نما مان،یاون دو تاست، کمند و ا یبعد بهم خبر دادن که عروس یمدت

و دوست دارم؛ چون  مانیکنند که هنوز ا یگفت که اگه نرم همه فکر م نایال یبرم؛ ول

رو  یفکر نیشد که منم رفتم تا که همچ نیخبر داشتن و ا مانیهمه از عشق من به ا

  . . . ینکنند؛ ول
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به خودش صدمه زد، از دور حواسم بهش بود، با افسوس و حصرت به اون دو  یول -

  شده بود. رهیختا 

پدر و  شیادب رفتم پ یمن و مجبور کرد که از اون جا برم، برا هیاز اون طرفم نگاه بق -

  کنم که مادرم گفت. . .  یمادرم تا خداحافظ

  شده بود و زمزه کرد: رهیبه طاها نگاه کردم، با غم بهم خ 

  خوره. یبهشون بر نم یتر بر رید قهیحاال دو دق -

در موردم  یطور نیشده بودم، اون که مادرم بود ا یحرفش کامال عصب نیبه خاطر ا -

خواست با  یاون م یرم؛ ول یگفتم که دارم م نایبه ال ه،یزد چه برسه به بق یحرف م

رفاقت و تموم کرد و همراهم اومد، اون شب بخاطر  یدانشگاه باشه؛ ول یبچه ها

جون سالم به در بردم، بعد بهم دست داد که متأسفانه  یعصب یبودنم حمله  یعصب

به کره رفتم و اون  نیهم یشهر و تحمل کنم، برا نیتونستم ا ینم گهیاز اون اتفاق د

  .نجامیآشنا شدم و االن هم که ا نیدیجا با آ

  شدم و گفتم: رهیبعد به طاها خ و

  .یو بازم تو اشتباه کرد -

  بزنه که گفتم: یحرف خواست

  کنم گم شو! یبرو، خواهش م -

  مکث رفت.  یبعد کم دیو ترد یناراحت با

  عجب. -

  تو چطوره؟ یآره، حاال تو بگو زندگ -

  بود، بهراد شروع کرد به ناز کردنش. دهیتاب خواب یهر دومون رو نیکنار ما ب نیپام

پدربزرگم من و بزرگ کرد؛ چون  خت،یر یاز آسمون واسم پو.ل م ادیم ادمی یاز وقت -

باند بود،  نیا سیاز دست دادم، پدر بزرگم رئ یانندگصانحه ر  هیمادر و پدرم و تو
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باند و به من سپرد و االن  نیجا و ا نیکشوند ا کایمرد من و از آمر یکه داشت م یوقت

  گذشت. یپنج ساله که از اون ماجرا م

  واقعا؟ -

  گذره؟ یتو چند سال م یآره، راست -

  گذره. یحدودا دو سال م -

تو که انقدر باال و  ینداره، نه به زندگ ینییمن که اصال باال و پا ینه به زندگ یدون یم -

  داره. نییپا

  و گفتم: دمیخند

  چقدر هوا گرمه؟ یآره واقعا، توجه کرد -

  داشت؟ یوا! چه ربط -

  خب گرممه. -

رفتم و اونم دنبالم اومد، کنار استخر  اطیح یبلند شدم و به سمت استخر تو و

  .ستادیکه ا ستادمیا

  . . .یکار م یچ -

خل  ،یبه آب باز میتموم شد و هر دو شروع کرد مهیبهش حرفش ن ختنیآب ر با

نه به االن که به عقل  م،یخورد یغصه م میکه داشت شیپ قهینه به دو دق گهید میبود

من که  م،یبود که به داخل رفت سیسر تاپامون کامال خ م،یخودمون هم شک کرد

 هیه بهراد سپرده بود برام بخرن عوض کردم، ک ییلباس هام و با لباس ها عیسر

بود و بعد به  رانیجا ا نیبالخره ا ،یو شلوار مشک یشال آب هیبلند با  دیسف یمانتو

  سمت اتاق بهراد رفتم و در زدم که گفت:

  تو. دیایب -

  تو حلقم. اتتیادب
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  بهراد من گرسنمه. -

  .زمیمن و بخور عز ایب -

  خوام. ینه تو رو نم -

  خدات هم باشه!از  -

  .ستیحاال که ن -

 کیمردم ساعت  دهی. ( بله، مدل جدمیو شام خورد میرفت نییزد و باهم به پا یلبخند

  خورن. ) یشب شام م

***  

  بازم؟ ؟یکن یم کاریچ یدار نه،یآ -نایال

  آره، به خاطراتمون. -

  .یو قبول کن نیا دیبا ستین گهیاون د زم،یعز یکن یخودت و نابود م یطور نیا نهیآ -

او و مرگ  ادیدادن و  یروحم و شست و شو م یاشک ها بودن که صورت ب نیا بازم

 نیکرد و ا یبود که آغوشش و برام باز م نایاون بودن، شروع به هق هق کردم و باز ال

  نه چندان دور. یمن بودم که باز برگشتم به گذشته 

  و سه، هفته، نود و چهار. ستیب ش،یتا سه سال پ دو

گذره، بهراد سخت مشغول تا کاالهاش و فراهم کنه،  یما م یماه از دوست کی االن

دونم  یفرصت داره، نم گهیچون قراردادش تا نود و چهار محلت داره و فقط پنج ماه د

  .نمشیخوام بب یمدام م یچرا؛ ول

  و سه، هشته، نود و چهار. ستیب

  .سمینو یخاطره رو م نیم اسالن نشستم و دار  یدو ماه گذشته و من االن تو االن

  ؟یسینو یخاطره م یبازم دار نه،یآ -
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  شه. یها بعدا برات جالب م نیآره، ا -

  .یا وونهیواقعا که د -

ِ بهراد! دلت م - ِا ِا   ده؟یکار ها به کجا رس یراست اد؟یا

  شه. یداره تموم م گهید -

  خوبه. -

  و سه، ده، نود و چهار. ستیب

و بکار  عشیمونده تا قرار داد مهلتش تموم بشه و بهراد تموم س گهیدو ماه د فقط

که ماه نهم براش فرستاده شده بود از آلمان لو رفته و به  یگرفته؛ چون محموله ا

افتاد، بهراد هم مجبور شد تا دوباره وارد کنه و االن هم رفته تا محموله  سیدست پل

  .رهیرو بگ

  نود و چهار. ازده،یو سه،  ستیب

دونستم که قراره  یاگر م دیشه؟ ( شا یهم تموم م گهیماه د هی نیا یک ایاه، خدام کی

  کردم. ) یدرخواست و نم نیوقت ا چیه وفتهیاون اتفاق ب

  و سه، دوازده، نود و چهار. ستیب

و کرده و االن هم  عشیشه، بهراد تموم س یمحلت قرار داد تموم م گهیروز د هفت

کنم، حدودا دو ساعت  یم هیبده و بنده هم دارم گر لیره تا محموله رو تحو یداره م

کس  چیسالن نشستم، ساعت هفت شبه و ه یمبل ها یشده که رفته و االن هم رو

تا مواظبش باشه، االن دو ماه که  مو هم با بهراد فرستاد نیپام ست،یهم خونه ن

  .میوار عاشق هم وانهید میدیفهم

  زمان حال:  

  ؟یخون یدفتر و م نیا یبازم دار نه،یآ -

  ؟ید یخودکار بهم م هیکار کنم؟  یچ گهیآره، د -
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  ؟یخودکار واسه چ -

  افتاده. یوقته ننوشتم که چه اتفاق یلیخ -

  خودکار قرمز بهم داد، شروع کردم به نوشتن. هی زیم یرو از

  ( به نام خدا

  : پونزده دوازده، نود و هفت.خیتار

کرده که  رییتغ زیمدت همه چ نیا یگذره، تو یداشت م ادی نیتا سه سال از آخر دو

دوازده، نود و  ،یداشت بهت بگم.س ادی نیآخر یبزار از ادامه  نه،یآ ،یازش خبر ندار

شدن،  ریاون ها دستگ دیمحموله بود که خبر رس لیچهار بود، درست روز قبل تحو

ها بهراد و  ها، اون یکرده بودند، لعنت یها همکار سیخود اون باند با پل نکهیمثل ا

کرده بودند، بعد  ریدستگ ایکشته  یریدستگ نیدرح ایرو هم  هیگرفته بودن و بق

رو که از جمله من  هیاون ها رو به تهران اوردن و به خونه حمله کردن و بق یریدستگ

  بودم و گرفتند، دو هفته بعد بود که دادگاه بود.

که معلوم بود  نطوریا دم،یشکسته شدن قلبم و شن یبه وضوح صدا دمیو که د بهراد

 یحرف م حالیب یلیکتک خورده بود؛ چون صورتش غرق در زخم و خون بود، خ یلیخ

رو محکوم به حبس ابد کرد، اون روز  هیزد، دادگاه اون و محکوم به ادام کرد و بق

انجام  یتونستم کار یمن نم یکنن؛ ول امخواستن اعد یکردم، بهرادم و م هیگر یلیخ

زاد کردن؛ چون بهراد گفته بود که من و به عنوان گروگان گرفته بوده و بدم، من رو آ

کردن درست بود، آخه گفته بود من و به  قیها تحق سیپل یوقت یدونم چطور؛ ول ینم

  از دشمنانش گروگان گرفته بوده. یکیخاطر 

 غیخوان که بهراد و اعدام کنن، بهراد و اوردن، مدام ج یروز بعد از دادگاه و م امروز

کرد، طناب و  ینبود که به حرفام گوش بده، بهراد بهم نگاه نم یکس یول دم؛یکش یم

و از اون آدم ها  دیکش یم ادیرو برداشتن، مدام فر یانداختن به گردنش و صندل

شد،  لیام به هق هق تبد هینبود که کمکش کنه، گر یکس یخواست؛ ول یکمک م

و بازم  یعصب یو بازم حمله ها یلعنت یها یدو زانو نشستم، بازم اون نفس تنگ یرو
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لحظات  نیموند و نتونستم آخر یکمک بهرادم باق یها ادیکه تا ابد با فر یهوشیب

  عشقم و کنارش باشم. یزندگ

بهم گفت که ازدواج کرده و خواهر  دم،یرو د نایاز دو ماه چشمام و باز کردم و ال بعد

 یم دنشیآسم داره، اون هم داشته به د نکهیبوده مثل ا مارستانیشوهرش داخل ب

تختم  یوقت یاتفاق یلیکه خ ادیداره م یمورد اورژانس هیشنوه که  یراه م یرفته که تو

 یبه خاطر شکه عصب ناینه و چرا دو ماه؟ طبق گفته  الیب یگذره من و م یاز کنارش م

 گهیکاش د یا کما بودم که به لطف خدا برگشتم که یکه بهم وارد شده بود، دو ماه تو

شدم و  وونهیاوردن مرگ بهراد د ادیگشتم، اون روز که به هوش اومدم با به  یبر نم

  کنم. اورتونم ب یبهم دست داد، هنوزم نم یعصب یچند بار باز حمله 

ده و  یدو بار بهم دست م یکه  روز یشده، به حد شتریب یلیخ میعصب یها حمله

مرخص شدم به  مارستانیکه از ب یهمراهم باشه وقت شهیهم ژنیکپسول اکس دیبا

خودم هستم و دارم  یخونه  یو االن هم تو دادیخاک م یخودم برگشتم، بو یخونه 

رفتم و خواستم که  سیبه اداره پل ،به خونه برگشتم نکهیدو هفته بعد از ا سم،ینو یم

که با  یانداز اون ب رمیخواستم انتقام بگ یچون م ک؛یبشم، به دو علت،  سیپل

و دو؛ چون به  تهیکنه و هنوز هم در حال فعال یم یهمکار سیاستفاده از رشوه با پل

رو خوندم  یافسر یها بود که با بهراد آشنا شدم، ظرف دو سال درس ها سیخاطر پل

 یچرا؟ چون به خاطر باهوش بودنم همه  دیپرس یهم سرگرد سوم ام. م النو ا

هم  باری یکردم، در ضمن هفته ا یها رو سر سه تا چهار هفته تموم م تیمعمور

  بهشت زهرا. ) یزنم؛ البته تو یبهش سر م

 ری. دفتر و بستم و زرمیبگ لیو تحو دمیجد تیرم اداره تا معمور یهم دارم م االن

 زونیاو یکردم، به سمت کمدم رفتم و لباس فرمم و که به چوب لباس میتشک تختم قا

 میسبز رنگ که عاشقش بودم، سوار لکسوز مشک یداشتم تا بپوشمش، لباسبود بر 

وقت با لکسوز به اداره  چیبگم من ه هخوره؛ البت یشدم که چند وقته داره خاک م

 ریتعم یخوب االن خرابه و تو یرم؛ ول یو با پژو چهار صد و پنجم که داشتم م رمینم

ندارم، به سمت اداره حرکت کردم که   نیبه جزء ا یا گهید نیگاه قرار داره و بنده ماش
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 میبار ن هی! اهاه!  ه،یرسم و بازم تنب یم ری! بازم دیبه چراغ قرمز خوردم، اه لعنت

برام خورد، به اداره  یهفته اضافه کار هیکردم،  ریساعت به خاطر خواب موندنم د

  رفتم. یکردم، به سمت کاظم ریساعت د کی دمیرس

  .یستوان کاظم -

  بان.بله قر  -

  .نگیپارک یو ببر تو نمیماش -

  بله قربان. -

 یبهم احترام م یکی یکیرو بهش دادم و به سمت در اداره رفتم، همه  نیماش چیسو 

  ذاشتن، به سمت اتاق سرهنگ رفتم و در زدم.

  داخل. نیایب -

  و باز کردم و داخل شدم و در و بستم و احترام گذاشتم. در

  آزاد. -

  . . .یبود برا کیتراف دیسالم قربان، ببخش -

  سر اصل مطلب؛ چون کار دارم. رمیشده سرگرد، زود م یتکرار گهید -

  بله قربان. -

  گذاشت، اون و برداشتم. زیم یرو رو یا پرونده

 نکهیو ا یازم سئوال کن یتون یم یاگه به مشکل بر خورد دت،یجد تیهم معمور نیا -

و از شنبه  یرو قبول کن تیمعمور نیحتما ا دیهم با رتیساعت تاخ کیبه خاطر 

  .یمرخص ،یکن یشروع م

  قربان. یول -

  .یمرخص -
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  اخم گفتم: با

  بله قربان. -

برام نخورد،  ی! خدارو شکر اضافه کاریاومدم، لعنت رونیگذاشتم از اتاق ب یاحترام و

چون زود تر قرار بود شروع  شد؛یتازه زود تر هم تموم م هیهم مثل بق تیمعمور نیا

کردم و شروع به  زونینشستم و پاهام و او زیم یبه سمت اتاقم رفتم و رو ول،یکنم، ا

  خوندن پرونده کردم.

  ( نام باند: عقرب.

  .یپازوک نیدی: آسیرئ

  به: کفتار. ملقب

 ونیزیمواد ها را داخل تلو رد،یگ یانجام م میمستق ری: قاچاق مواد به طور غحاتیتوض

 رانیمسلمان  از جمله ا یکرده و آنها را به کشور ها یجاساز یسامسونگ و ال ج یها

 ادیز یها ( هنگام استفاده  ونیزیتلو یها میدادن س ریتغ لیکنند، به دل یصادر م

آن مردم معتاد  یو مواد داخل آن بخار شده و با بو دهاز چهار ساعت. ) داغ ش شتریب

 یصد و هشتاد و پنج باهم قرار داد یو کره در سال هزار و س رانیا سیشوند، پل یم

 نیمتأسفانه تا حال هنوز ا یکنند؛ ول ریباند را دستگ نیا گرید کی یبسته تا با همکار

 یو ناجوان مردانه  یر قانونیغ یها تیاست و همچنان در حال فعال فتادهیامر اتفاق ن

هشتاد و نه تا نود  یذرد، در سال هاگ یباشد، نوزده سال از آن قرار داد م یخود م

کرده بود، در  یمعرف یکره ا یرانیا یباند پارک خسرو بود که خود را دورگه  نیا سیرئ

دوستش که مورد اعتماد بود  نیرا به پسر بهتر استیتا نود و هشت ر کیسال نو و 

  را ودا گفت. یکرده و خود دار فان اگذارو 

 یاز رقبا یکیباند را به اوج رساند، او آرال را دوست داشت که دختره  نیا زین نیدیآ

 گرید یکند و دختر یپدرش  بود، آرال قبال مبتال به ام اس بود که  بعد ها فوت م

آورند که او هم به سرطان خون دچار شده و در سال نود و دو فوت شد،  یآرال م یبجا

که در کره بودند وارد  رانیا یها سیسط پلراحت کرد تو  دنیکه او را از درد کش یپزشک
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شود که در سال نود و چهار  یم دینامعلوم ناپد یلیبعد ها به دال یباند شد؛ ول

شد، در آن باند  ریدستگ یتوسط سرگرد هاکان سپهر اهیکه باند قاچاق عاج س یهنگام

باند در  نیبود.( البته ا فتهباند ( بهراد ) او را گروگان گر  سیرئ یشد و طبق گفته  دایپ

 یکه در حال حاضر مشغول کار رو ینقش داشته. ) افراد اهیباند عاج س یریدستگ

 نهیو سرگرد سوم آ یجزء سرگرد تمام هاکان سپهر ستین یپرونده اند کس نیا

  بهمنش. )

تونم،  یباند بشم، نه نه، نم نیتونم وارد ا یمن، من . . . م . . . من نم یخدا یوا

  .دیزار یها چرا راحتم نم یکرده بودند، لعنت دایاشکهام باز راهشون و پ

  می! من که غصه هاای( خدا

  خورم  یسر وقت م را

  پس چرا خوب  

  )م؟یشود درد ها ینم

 هیاز گر یبود تا کس نییاومدم و به سمت در رفتم، سرم پا نییپا زیم یاز رو هیگر با

بهم خورد و تموم برگه ها افتاد، با درد  یکیرفتم که  رونینبره،به سمت ب ییکردنم بو

االن  یکردم؛ ول یم یا گهیبود کار د یا گهید یاگه موقع  دیشدم، شا رهیبهشون خ

که بهم خورده بود نشست و بهم  یرو جمع کردم، اون هادو زانو نشستم و برگه  یرو

  گفت: عیاسم باند دستش متوقف شد و سر دنیکمک کرد که با د

  کنه؟ یم کاریپرونده دست شما چ نیا -

افتادم، هه! واقعا  نیزم یبهش رو رهیشدم که همون طور خ رهیبهش خ یحس یب با

رو  یحد بدبخت ام که مرد نیتا ا یعنی ؟یکن یم یجور نیچرا ا ایکه بهراد بود؟ خدا

شونه اش رفت، سرگرد بهرادم،  یرو ینگاهم به سمت درجه ها نم؟یب یعشقم بهراد م

بلند شدم و  یحال یبا ب ستیاون بهراد ن هبود، ن یسرگرد نبود، اون خالفکار ماهر

خوان باور کنن  یشدم، نه انگار چشمامم نم رهیاشک هام و پاک کردم و باز بهش خ

برداشتم و به سمت در رفتم و سوار  نیزم یپرونده رو از رو ست،یکه اون بهراد ن
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کنه،  رخواب حالم و بهت هی دیبار کامال اشکام راهشون باز شد، شا نیدم که اش نیماش

  دادم. هیرو عقب بردم و سرم و بهش تک یو روشن کردم وصندل نیضبط ماش

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری(

  بزارم رونیتو ب الیخ فکرو

  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی

  و کم حرفه درست مثل تو ساکت

  رمیمیگه برات م یروزا که م اون

  من حس تو یشه برا یم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی

  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنهیکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستیخوام ن یاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دم یتو رو باهاش ادامه م عشق

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری یا

  بزارم رونیتو ب الیخ فکرو
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  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی

  و کم حرفه درست مثل تو ساکت

  رمیمیگه برات م یروزا که م اون

  من حس تو یشه برا یم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی

  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنه یکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستیخوام ن یاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دم) یتو رو باهاش ادامه م عشق

  :هاکان

 یبود؟ اون آدم قبل سیبود؟ چقدر عوض شده بود، حاال واقعا پل نهیاون واقعا آ یعنی

از هر حس  یحال و خال یب یلیشور و شوق قبل و نداشت، صورتش خ گهینبود، د

  خوب بود، انگار... اصال به من چه؟ به سمت اتاق سرهنگ رفتم و در زدم.

  تو. دیایب -

  سالم قربان. -

  !دیجا اومد نیو به ا دیبه به سرگرد، چه عجب افتخار داد -
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  قربان. دیخجالتم ند -

  .نیبش ایسرگرد، ب هیچه حرف نیا -

 شیکنار اتاق نشست، رو به رو یمبل ها یبلند شد و رو زشیخودش از پشت م و

  نشستم.

  .دیخب سرهنگ شروع کن -

  .دیکه داده بود یفقط در مورد اون درخواست دیدون یو که م زیالبته، خب همه چ -

  خب. -

بگم  دیبا یحتما قبول کنه؛ ول دیکه شده با یا مهیشده؛ البته به خاطر جر دایپ یکی -

  تهران نفر دومه، اسمش هم... یبعد از شما تو ه،یکه عال

  بهمنش. نهیآ -

  ؟یشناسیشما از کجا اون و م یدرسته؛ ول -

  راه. یتو -

  .دیمونه، مرخص ینم یخب، پس حرف -

  قربان من همکار مرد... یول -

  .ریمرده، اون و دست کم نگ هیسرگرد، سرگرد بهمنش در حد  -

  ...یول -

  .دیمرخص -

  بله. -

حاال  ییاه اه! وا ،ینبود؟ لعنت یا گهیکس د چیه یعنیاومدم، واقعا که!  رونیاتاق ب از

 یکنه بهراد جونش زنده شده و هنوز دوسش داره، اه! حالم بد شد؛ ول یحتما فکر م

ممکنه وانمود کرده باشه؟  یعنیود؛ چون اصال تعجب نکرد، انگار من و نشناخته ب
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 یحالش بد م یوقت نهیدارم آ ادیکه به  ییبود، تا جا دهکر  هیحالش بد بود انگار که گر

 دیباشه من بهراد جونشم؟ با دهیکرد؛ پس ممکنه نفهم یو درک نم تشیشد، موقع

اتاقم که تازه بهم داده بودند برداشتم.  یتو یشمارش و از پرونده  عیمطمئن بشم، سر

اداره  نیبه ا دشیدکه به خاطر همکار ج هیا گهید یاداره  هی( نکته، هاکان مال 

 گهید ش،یبوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق، پنج، ش هیاومده. ) شماره رو گرفتم، 

  شدم که... یم دیداشتم نا ام

  الو. -

  بوده. انگارخواب

  هستم، از بخش مبارزه با مواد مخدر. یک...سپهرسالم من سرگرد ها  -

  .دییبله، بفرما -

و چون امروز باهاتون برخورد  دتونیجد تیمعمور نیا یمن همکار تونم تو دیببخش -

  د؟یشناس یداشتم زنگ زدم تا بدونم شما من و م

  چ... چطور؟ -

ندارم، امروز  ادیبه  یزیهفت سال قبلم چ یگرفتم و از گذشته  یآخه من فراموش -

  .دیشناس یمن و م دیگفتم شا دیبود رهیبهم خ یجور هیچون 

 یشما رو با کس نیهم یشناسم، راستش حالم خوب نبود، برا ینه، نه من شما رو نم -

  اشتباه گرفتم، متأسفم قربان.

رو  گهیهم د ییجا هی دییخوا یکنم، حاال که بهتون زنگ زدم، م ینه خواهش م -

  م؟یتا در مورد باند حرف بزن مینیبب

  پرونده نوشته شده. یتو زینه ممنون، همه چ -

  د؟یبله، اون ها رو خوند -

  مالقات کنم. تیشما رو در معمور دمیم حیخونم و ترج یم یبه زود ینه هنوز؛ ول -
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  البته، پس... خداحافظ. -

  خداحافظ. -

هم که  تیمعمور ی، تورو شکر همون طور که حدس زده بودم من و نشناخته بود خدا

چرا؟  دیپرس یکردم، م یم یهارو باز شهینقش عاشق پ دیدارم؛ وگرنه باز با میریگ

 یام! نم وونهیبراش سمه، من د دیشد یروح یچون خانم ام اس دارند و هر ضربه 

وگرنه  ستم؛ینگفتم که من عاشقش ن شبه شهیداره عاشقم م دمیفهم یدونم چرا وقت

! خر، یوونهایسرت که همون د یاوفتادم، اه اه! خاک تو یهچل نم نیا یاالن تو

  و البته بدبخت. یخنگ، نادون

  :نهیآ

 عیندارم، ترج یرانندگ یشدم و به سمت اتاقم رفتم، حال و حوصله  ادهیپ نیماش از

 هیاتاقم  یتو دم،یخوابم بپردازم، هر چند دو ساعت خواب یاداره به ادامه  یتا تو دمیم

و باز به فکر فرو  دمیمبل دو نفره دراز کش ینفره هست، رو کی هیمبل دو نفره با 

  باشه. پرونده رو دوباره باز کردم. هرادرفتم، کاش اون مرد واقعا ب

  همکارها در باند: تیموقع حاتی( توض

 یم نیدیآ یعنیباند،  سیدر حال حاضر دست راست رئ ،یسرگرد هاکان سپهر جناب

شود، به عنوان  یوارد باند م دیعنوان عضو جد بهمنش به نهیباشد. سرگرد سوم آ

 نیدیکنند تا آ یکار دیشوند، با یآشنا م نیدیبا آ یدوست دختر سرگرد سپهر

که  یرا به سرگرد سپهر ییها زیچچون  د؛ییرا به او بگو زیعاشقشان شود، تا همه چ

دست چپ  ینام دارد با کا نیکه آرد نیدی. برادر آدیگو یدست راستش هستند نم

بوده  اهیکه توسط دشمنان آنها که از طرف باند عاج س یرانندگ یصانحه  کیدر  نیدیآ

  کشته شده اند. )

تمرکز کن،  نهیآ م؟یکن یباند کار م نیا یرو یواقعا فقط من و سرگرد سپهر یعنی

باند و که باعث مرگ بهراد بوده رو  نیا دیحاال با ،یوقتشه باور کن گهیبهراد مرده، د

 یاگه شده به ازا یحت نه،یآ ریاونا بودن که بهراد و کشتن، پس انتقام بگ ،ینابود کن
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از  یکیداد  حیکره که محمد ( تان ) برام توض یدارم تو ادیکه به  ییمرگ خودت، تا جا

 سیلبه کمک اون پ ادیکنه، پس به احتمال ز یاون جا بهشون کمک م یها سیپل

کره  سیبه کمک پل اهیانداختن؛ چون بعد ها گفته شد که گروه عاج س ریبهراد و گ

انتقامم  دیغم و غصه خوردم بسه، با یشروع کنم، هرچ گهیشده، وقتشه که د ریدستگ

  آره، انتقام. رم،یو بگ

  (شنبه )

  :نیدیآ

دونم چرا؛  ینم نم،یدوست دختر پارسا خان رو بب نیقراره امروز ا د،یامروز رس بالخره

هست  یهرچ یول اد؛ینم ادمیدونم  یندازه، نم یم یکس خاص ادیاسمش من و  یول

  .دهینم یبهم حس خوب یلیخ

  هستند. نجایقربان، آقا ا -

  تو. ادیبگو ب -

  بله. -

اتاق رفتم،  یچرمم بلند شدم و به سمت پنجره  یچرخ دار مشک یصندل یرو از

داد، به  یم ستادنشونیپاهاشون و قطع شدن اون ها خبر از وارد شدن و ا یصدا

بهش ذل زده  تیکنه؟ با عصبان یم کاریچ نجایاون ا نه؟یسمتشون برگشتم که... آ

 ادیاوفتم و  یآرال م ادی نمیب یگفت، هر وقت که اون و م یبودم، پس حسم راست م

نم تمومش کنم، جلو رفتم و همونطور تو  یحاال م یتموم تموم شد؛ ول مهیکه ن یانتقام

  بودم به پارسا گفتم: رهیخ نهیکه به آ

  دوست دخترت بود؟ نیا -

  جلو اومد و گفت: شیگ شهیبا اخم هم پارسا

  بله، چطور؟ -

  زدم و گفتم: یلبخند
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  بودمش. دهیکاش من زود تر از تو د باست،ی... زیلیخ ،یچیه -

  تونم انجام بدم؟ یهست که م یقربان درخواست -

  دوست دخترت و به من واگذار کن. -

  قربان... -

  کنم. یغول نده، خواهش م نیکنم من و به ا ینه، نه پارسا خواهش م -نهیآ

  ترسه، جلو رفتم و گفتم: یزدم، هنوزم مثل گذشته ازم م یلبخند 

  خانم دکتر. یخوب من و بشناس دیبا نه،یدیمنم پارسا جونت، اسمم آ زم،یعز -

  که خوب معلوم بود تعجب کرده گفت: پارسا

  د؟یدون یرو از کجا م نهیقربان... شما تخصص آ -

  زدم. یلبخند

باهاش آشنا بودم، پزشک  شیمن دو سال پ ،یتو باهاش آشنا بش نکهیقبل از ا  -

  کشت. شیعیاون و زود تر از مرگ طب دهیمخصوص عشقم بود که به دو روز نکش

  بلند گفت: قیعم یشده با نفس ها یکه از چهرش معلوم بود که عصب نهیآ

مرد، من کمکش  یداشت م د،یکش یاون داشت زجر م ؟یفهم ید نفهم، چرا نم -

  چرا... ؟یفهم یکردم تا  زجر نکشه، چرا نم

 یآدم ام اس هیها؟  یفهم یاز عشق م یتو چ یفهم یخفه شو! خفه شو! خودت نم -

عشقم،  ستیبایم ینداشت یزندگ یبرا یلیفهمه ها؟ چون خودت دل یاز عشق م یچ

 ؟یزار یچطور اسم خودت و پزشک م یکه انقدر خودخواه ییمرد؟ آره، تو یآرال هم م

  ها؟ د جواب بده.

زدم و  یبود، پوز خند رهیقرمز بهم خ یو با چشم ها دیکش یم یقیعم یها نفس

  گفتم:
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که  یهست چارهیب یام اس هیدبخت تو فقط ب ،یاز خودت دفاع کن یتون ینم یحت -

  و... ینیبش لچرتیب یرو دیبا

  خخفه شوووو! خفه شو. -

  جلو رفت و گفت: عینشست، پارسا سر نیزم یدو زانو رو یبعد رو و

  ؟یخوب نهیآ -

  گفت: هیگر با

... امیب ستیبا یکنم، از اول هم نم یخواهش م رون،یجهنم ببر ب نیپارسا من و از ا -

  ببر.من و 

  :پارسا

  .میبلند شو بر زمیباشه، باشه عز -

 یپارسا رو حل دادم سمت چپ و بازو عیبعد بهش کمک کرد تا بلند شه که سر و

  رو گرفتم و با داد گفتم: نهیآ

تموم  مهیاون دفعه کارم به خاطر بهراد ن ،یفهم یم ،یبر نجایاز ا یتو حق ندار -

کنم تا به  یکه هست جهنم تر م ینیرو برات از ا ایدن دمتیاالن که باز د یموند؛ ول

  بهششت. یبگ ،یفهم یبهشت م یبگ ایدن نیا

  و بعد هولش دادم و تان ( محمد ) و که دست چپم بود صدا زدم و گفتم: 

ببر و بهش آب و غذا هم  کیدختر و به مدت پنج روز به اتاق تار نیا عیتان، سر -

  نده.

  بعد به سمتش برگشتم و گفتم: و

  .شینیب ینم گهیکن که د یاز بهشت خداحافظ نه،یآ -

  اطاعت کرد و اون و برد و اما پارسا. عیبعد به تان اشاره کردم تا ببرتش و اونم سر و

  .یکن دایرو پ گهید یکیدختر و خط بکش، از االن مال منه، بهتره  نیدور ا -
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  قربان... یول -

  گفتم: ادیفر با

  .یبر یتون یمال منه، م -

  قربان. بله -

در اتاق من و به سمت گذشته کشوند، آرال، دلم برات تنگ شده عشقم، با  یصدا

 زم،یعز رمیگ یگذشت دو سال هنوزم همون عشق و نسبت بهت دارم، انتقامت و م

هم انتقام تو رو  نهیرو گرفتم، از خود آ نهیهمون طور که از بهراد بزرگ انتقام گرفتن، آ

  خواهم گرفت.

  :نهیآ

هر  دیکنم تا بهم عالقه مند بشه، با یکار دیبا ن،یدیآ یشکنجه ها نیشروع شد ا بازم

 یخودم اومدم تو یکنم، خودم با پا یپس تحمل م رم،یطور شده انتقام بهراد و بگ

از  یشم؛ البته با کوله ا یباند خارج م نیبا جسدم از ا ایخودم  یباند، پس با پا نیا

  انتقام.

  :محمد

با  یلیانگار خ ست،یاصال براش مهم ن یسه روز از پنج روز اون دختره گذشته؛ ول االن

 یدونم چرا؟ ول یشناسه، از اون لج باز تره، نم یارباب و نم یارباب لج داره، هه! ول

به  یرفته؛ ول ادمیافتم که انگار از  یم یزیچ هی ادی نمیب یدختره رو م نیهر وقت که ا

  از دوست دختر هام بوده. یکی نمیآره حتما ا ست،ین یمهم زهیچ دیشا ارم،ینم ادی

  : ( هاکان )پارسا

 شتریب یلیمدت نکرده، انگار خ نیا یتو یاصال اعتراض یپنج روزش تموم شده؛ ول االن

غرورش و کنار بزاره تا  ستیسره، چرا حاضر ن رهیکردم خ یکه فکر م یاز اون

 الشیخیهم ب نیدیکنه که آ یناز م نقدریزود تر تموم بشه؟ اه اه! حاال ا تیمعمور

  کنم. یاون وقته که خودم خفش م ره،یو تموم زحماتم به باد م شهیم
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  :نیدیآ

نرفتم،  نیوقته سر قبر آرال و آرد یلیهاش تنگ شده، خ یو خل باز نیآرد یبرا دلم

کور  یغرورش براش از جونشم مهم تره؛ ول اد،یرقمه کوتاه نم چیدختره هم که ه نیا

کنم و گوشتاش و  یشده خودم تکه تکه اش م ام،یکه کوتاه ب ستمین یخونده، منم کس

پنج روزش تموم شد  نکهیو خورد نکنم، بعد از ا شتا غرور  امیکوتاه نم یخورم؛ ول یم

بهش اضافه کردم و االن اون پنج روزم تموم شده و حاال  گهینگفت، پنج روز د یزیو چ

  .رمیدارم به اتاقش م

  :هنیآ

دونم  ینم یول ه؛یاتاق ساده ا کم،یاتاق به قول خودشون تار نیا یده روزه که تو االن

از  تیسکوبیخورم؛ البته ب یم تیسکوبیده روزه فقط آب و ب که،یچرا اسمش تار

متوسط بهم دادن و تمام،  وانیل هیبود، آبم که همون اول  بمیج یتو کمی میخوشانس

اه  رم،یگ یهم حالت تهوع م دنشیبا د یحت شد،در اتاق باز شد و اون آشغال داخل 

  نشست و گفت: یصندل یپوزخند بود رو هیبازش که شب شیاه! با اون ن

  ؟یکه از االن مال من یمتوجه شد گهیکنم د یفکر م -

هم... مال تو...  رمیاگه... بم ...یمن... حت گم،یو صد بار گفتم، دوباره هم م نیا -

  کنم. یتکرار نم گهیاون گوشت فرو کن چون د یو تو نیا ستم،ین

  .یچون اون وقت مال من ؛یکن یتکرار نم گهیدونم که د یم -

  تو... -

کنم که از  یم یحرفم و تموم کنم، آره، کار یزاریآشغال نم رون،یشد و رفت ب بلند

اتاق و  یبودم، محمد اومد تو ریطور که با خودم درگ نیهم ،یبش مونیکارت پش نیا

که  رونیاز طرف من خواست ببرتم ب ادیو مقاومت ز یحرف چیبازوم و گرفت و بدون ه

  :گفتم ادیدستش و گاز گرفتم و با فر عیسر

  و بهم نزن آشغال. فتیکث یدستا -
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  اومد. نیدیطور بهم زل زده بود که آ نیبود و هم یکامال خنث نگاهش

  کنه. یم کاریداره چ ستیمعلوم ن ،یاریرو ب نهیآ یمحمد مثال رفت -

  کرد و گفت: یما تموم شد و اخم دنیبا د حرفش

  .نیکن یم کاریچ -

  .ادیقربان نم -محمد

  زد و گفت: یلبخند نیدیآ

  .ارمشیاشکال نداره، تو برو خودم م -

کار  انتیخ ز،یآره، حاال بخور عز یکن یم یمحمد خان، چغل یشد عیضا یدید ول،یا

با همون لبخندش جلو اومد و بازوم و گرفت و کشون کشون به  نیدینامرد حقته، آ

  .شترهیقدرتش از محمد نامرد هم ب یبردم، لعنت رونیب

  پس... ،یبود وونهینه تو که د ؟یشد ونهید ؟یکن یم کاری! چیه -

 هی یخوام ببرمت و ازت تو یم نیهم یتو هستم، برا وونهیمن د زم،یخفه شو عز -

  کنم. ییرایخوب مفسل پز یلیخ یجا

که مد  ستین ییرایها مد نظرشونه اون پز نیکه ا ییرایدارم پز ادیکه به  ییتا جا یوا

از  یدوست دار یهم که بهش بگم جون هر ک شهینم ا؟یکنم خدا ینظر منه، حاال چ

همه  نیبعد ا یکجا بود یراست! درسته، فتهینکن، آخه غرورت به خطر م ییرایمن پز

 ،یالبته نکه تو هم ناراحت بود ام؛ین نتونستم بیواسه هم ،ییوقت؟ دستم بند بود جا

نه به  یچشمه اشکم خشک شده، آره؛ ول گهیآره به خدا از بس زار زدم د ،یزدیزار م

به  ،یکه بود یینکش، اصال برو همون جا شیخاطر من به خاطر... بسه حرفه اون و پ

با  ،یتا بخند یشتا عاشق  یتا تو دل نبند رمیم رم،یکه م یمت، اه اه! جنبه ندارسال

  ذهنم. ) بروو! یبهش گفتم ( البته تو ادیفر

 رم،یگ یخدا! بهراد  مطمئن باش انتقامت رو م یشدم، ه وونهیدونم د یخودمم م واال

 ومدمین رونیاتاق ب نیاگه زنده از ا ایشکنجه بود، خدا لیاتاق شد که پر از وسا هیوارد 
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کنه و انتقام بهراد و هم خودت  یوقت حاللتون نم چیبه پدر و مادرم بگو دخترتون ه

 ستادهیکه نگهبان بودن و دم در ا یو به چهار نفر رفت یا لهیبه سمت وس ر،یبگ

بود ببندن، با زور من جلو بردن و  ستادهیکه حالت ا لهیبودن گفت تا من و به اون وس

حلقه از آهن انداختن و بعد هم  ی هیبودم دستام و هر کدوم تو  ستادهیاهمونطور که 

رو که روش  رهیدا هیو  ددکمه رو فشار دا هی نیدیبه دستور آ شونیکیکنار رفتن، 

و  شدیده نگه داشت، دستام داشت از هم دور م یاعداد نوشته بود و چرخوند و رو

از هر دو  ،یتناب کش یدردناک بود، نامردها، شده بود مثل مسابقه ها یلیخ نیا

نکشم و غرورم و حفظ کنم،  غیبرام سخت بود که ج نیو ا ومدیطرف دستام کش م

کرد و  شتریفشار رو ب امیکوتاه نم دیکه د نیدیدادم، آ یم ارمدام لب هام و بهم فش

  کرد. میدوازده تنظ یخودش فشار را رو

  کل: یدانا

کرد،  یکمک نم یتقاضا یول د؛یکش یم غیتموم شده بود و مدام ج گهید نهیآ تحمل

که  یکرد، تا حد یم شتریشده بود مدام فشار و ب یاز قبل عصب شتریهم که ب نیدیآ

که درخواست کمک  زدیم ادیبا خنده فر نیدیآ لرزوند،یتموم خونه رو م نهیآ یها غیج

به عنوان  د،یرس یبه گوش هاکان م صداها نیا شکست،یغرورش و نم نهیآ یکن؛ ول

رفت،  نیزم ریکردن به سمت ز یم تیعاشق که داشتن دوست دخترش و اذ کی

کشه،  یم غیطور ج نیهم هم نهیکنه آ یم یعصب یکه مدام خنده ها دیو د نیدیآ

به خاطر هم کار بودنشون  دمیحساس بود، شا یلیدوست پسر خ هیبه عنوان  دیشا

  رفت و گفت: نیدیبود که به سمت آ

 یرو که م ییکار ها دیتون ینم گهیو د رهیم یاون م دیادامه بد نطوریقربان اگه هم -

  .دیو انجام بد دیباهاش بکن دیخوا

دستگاه رو خاموش  عیرفت، هاکان  سر رونیبهش زل زد و بعد از اتاق ب یمدت نیدیآ

  کرد.

  :هاکان
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بغلش کردم، از دهنش داشت  عیکه سر افتهیبود ب کیو که باز کردم نزد دستاش

که توش بود  یناراحت بودم، به سمت همون اتاق قبل یلیبراش خ ومد،یخون م

 نیواسه هم ومد،ی یرقمه خون دهانش بند نم چیتخت، ه یبردمش و خوابوندمش رو

  که گفت: مارستانیبره ب دیگفتم که با نیدیبه آ

  خوام. یفقط اون و زنده م یبکن؛ ول یکن یم یهر کار -

روندم،  مارستانیمانتو و مقنعه اش و برش  کردم و به سرعت به سمت ب ینجوریهم

اومده، دکتر ش اومد به سمتش  رونیبازم تشنج کرده بود، االن تازه از اتاق عمل ب

  رفتم و گفتم:

  آقا حالش چطوره؟ -

  اخم گفت: با

ونه حرف ت یو تا دو ماه نم دهیهنجره اش صدمه د ؟یکرد چارهیدختر ب نیا کاریچ -

کردن؛  یزناشون و کبود م م،یقد یواال همسرم، همسر ها د،یمراقبش باش یلیبزنه، خ

  کردن. یهنجره شون و پاره نم گهید یول

  چشم غره رفت، حاال خوبه من نکردما. هیبعد  و

 ایشدت  نیبه ا گهیبده، ممکنه با چند شک د یلیخ شیماریب تیدرضمن، وضع -

  به کما بره. میمستق ای رهیبم

بود، کنار تختش نشستم و  دهیرفتم و در رو باز کردم، خواب نهیاخم به سمت اتاق آ با

شدم،  داریناله از خواب ب یدادم که خودمم به خواب رفتم. با صدا هیتک واریسرم به د

  کنه، تکونش دادم و گفتم: یمدام ناله م ینگاه کردم، چشماش بسته بود؛ ول نهیبه آ

  ؟یخوب نهیآ -

از پرستار ها  یکیرفتم و  یکرد. به سمت اتاق پرستار یناله م ینجورینداد و هم یجواب

و  ستادنیسرش ا یکنه، پرستار همراه دکتر باال یرو صدا زدم و بهش گفتم که ناله م

  دکتر گفت: نهیبعد از چند تا معا
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ارضه ناخود اگاهشه، عو  ریضم یاحتماال به خاطر ضرباته و تو نم،یب ینم یمشکل -

  .ادیچون داره به هوش م هیهوشیب

 تشیوضع نقدریام اسش افتادم، چرا ا ادیرفت، در رو بستم و باز کنارش نشستم،  و

  که بهم گفت ام اس داره. یگذشته پرواز کرد، روز یسال ها ادیبد شده؟ افکارم به 

  .یندون هیقول بده که من و جدا از بق یبهت بگم؛ ول یزیچ هیخوام  یبهراد م -نهی( آ

  ه؟یحرفا واسه چ نیا ه؟یمنظورت چ -

 هیمن و ترک نکن، نگو که من مثل بق دنشیخوام بگم بعد از فهم یم یعنی -نهیآ

  هر چند... ستم،ین

  دلم بند شد! گهیخب بگو د ؟یکن یم یجور نیچرا ا نهیاه اه! آ -

  . )قینفس عم هیمن... من ام اس دارم. (  -نهیآ

  ؟یچ -

  ام اس دا... -نهیآ

  واقعا؟ -

و عالقه اش به خودم  شیوابستگ ادیبود، مدام  مینابود یتکون داد که به معنا یسر

رهاش  نکهینبود، ممکن بود به خاطر ا گهید یخدا! اون مثل دختر ها ییوا افتادم،یم

  کما. ) یراست بره تو کیکنم سکته کنه و 

 یعصب یقدر حالش بد شد، حمله ها نیا دهیکه کش یاالن هم بخاطر اون درد دیشا

بدتر از او  طیبا شرا ییگفت که آدم ها یبهم م ادمهیبهش دست داد،  یشتریب

 لمیحرکت کنه، موبا یتونه بدون کمک کس یکرد که م یهستند و مدام خدا رو شکر م

و  یوبالک بود به اسم، س هی دم،اوردم و ام اس رو سرچ کر  رونیب بمیج یو از تو

 یلیداستان کوتاه بود، شروع کردم به خوندنش، آخه خ هیبا ام اس، مثل سال  نیدوم

  .گهیهست د یزیچ هیداشته، البد  نندهیب
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داستان براتون  نیا یتو خوامیهستم... م زدیاز استان  یدختره اردکان کی{سالم؛ من 

از مردم اون رو  یلیخ دیکه شا یا یماریخطرناک بگم. ب یلیخ یماریب کیاز 

فکر راه رفتن  گهید دیمبتال باشه، با یماریهر کس که به اون ب کننینشناسن. فکر م

موضوع رو ثابت کرده. علم  نیبر خالف ا علمکه  یکنه. در صورت رونیرو از سرش ب

مردم ممکنه به  یبگم که همه  دیکرده. با یهمراه معرف شهیهم یرو دوست یماریب نیا

 یدر آرامش روح ایفرد داره که آ یزندگ طیبه شرا یبستگ نیمبتال بشن. ا یماریب نیا

 یعصب یاتوسط سلول ه یماریب نیبوده است. ا یادیمغز اون تحت فشار ز ایبوده 

  و در واقع مال خود بدنه.    شهیم جادیا

پوشش محافظ  یماریب نیبوده و در ا یمرکز یدستگاه عصب یماریب کی MS یماریب

خود باعث  نیکه ا شودیم بیکه در داخل و اطراف مغز نخاع قرار دارند، تخر یاعصاب

آن  نیب یاز عالئم مثل از دست دادن کنترل عضالت، هماهنگ یگسترده ا فیط جادیا

  .شودیم یینایها تا اختالالت ب

 نیکه بروز ا رسدیبنظر م یمشخص نشده است ول یماریب نیا شیدایپ لیدل تاکنون

 روسیو کیمثل  ییزهایداشته باشد. چ یمنیخود ا یبا پاسخ ها یارتباط یماریب

کند  ییپادتن ها دیشده و بدن را وادار به تول یمنیا ستمیس کیممکن است باعث تحر

پادتن ها به  نیا MS یماریکنند. در بیبدن حمله م یکه به اشتباه به عناصر خود

. کنندیحمله کرده و آن ها را نابود م باشد،یکه پوشش اعصاب م (Myelin( نیلیم

به سرعت در طول عصب منتقل شود. حال  یعصب یها امیکه پ شودیباعث م نیلیم

به نام پالک بوجود  نیلیبدون م یعصب نقاط یشود، بر رو بیماده تخر نیاگر ا

با   ایدر طول عصب کند شده و  یعصب امیها انتقال پپالک نیو با گسترش ا دیآیم

  .شودیم MS یماریکه خود باعث بروز عالئم ب شودیمواجه ممشکل 

پالک در  نیاز افراد ممکن است ا ی. در بعضستیجور ن کیهمه  یها براپالک نیا

 یینایو فرد دچار اختالل در ب ردیدر مغز است، شکل بگ یینایکه مربوط به ب یبخش

 دونمیگونه است. در شهرستان من (اردکان) نم نیهم زیهم ن گرید یشود و جاها

مدام در حال جنگ  شهیخبر دارم که هم فرن کیاز  یاند ول یماریب نیچند نفر دچار ا
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شخص که گفته  نیشده. ا دیکم هم ناام یلیجواب گرفته و خ یبا آن بوده و گاه

. کنهیدست و پنجه نرم م یماریب نیو سه سال داره با ا ستیاسمش رو برمال نکنم، ب

فرد است که من ازشون  نیا یداستان زندگ د،یبخون ریکه قراره در متن ز یداستان

به من افتخار دادن تا داستان  شونیو ا سهیداستان رو بنو نیکردم تا ا تقاضا

افراد رو  نیا طیشرا یشتریوبالگ قرار بدم تا مردم ب نیرو دونسته و در ا شانیزندگ

 کی ینشده؛ حت جادیها ادر نوشته یرییتغ چیاست و ه یداستان واقع نیدرک کنن. (ا

  خود فرد است.) ینقطه و همه نوشته ها

  ...شیو دو سال پ ی*س 

دست و پنجه  یضیمر نیبا ا شیسال پ زدهیچهل و پنج ساله هستم که از س یزن من

را  M.Sخوب انس گرفتم و ام اس  یضیمر نیکه من با ا میاز اول بگو یول کنمینرم م

است  میبرا یرفتار کنم، دوست خوب یو آرام متی. اگر با او با مالدانمیدوست خشم م

که رام  شودیم یاو هم مثل اسب سرکش اشم،و خشم ب یبا او بد رفتار یوقت یول

که ازدواج کردم، شانزده ساله  شیو نه سال پ ستیسخت است. من ب یلیکردن آن خ

 یلینبودم؛ خ یداشتم. اصال هم از خانواده شوهرم ناراض یبودم و ازدواج خوب و موفق

 یدر پ یپ یهایضیمن دست به قلم شد و مر یدست سرنوشت برا یبودم ول یراض

فرزند  کی. بعد از دوسال خدا شومیموارد نم نیا اتیوارد جزئ یلی. خکردیم تیاذ رام

 کیمختلف را داشتم، چون پدرم  یهایضیبه من داد؛ در همان حال که من مر پسر

نگران حال او بودم. او چند دفعه  شهیدر جاده بود، من هم شهیبود و هم یلیراننده تر

وابسته به پدرم بودم. تا  یلیشدم؛ چون خ یعصبناراحت و  یلیتصادف کرد و من خ

گرفت و  یقلب یضیمن چند برابر شد. او مر یشد و نگران ضیکه بعدها پدرم مر نیا

 رونیقلب ب یجراح ریکه پدرم ز میکن یقلبش را جراح میگرفت میبعد از چند سال تصم

من و خانواده ام بود.  یبرا یو باور نکردن یحادثه ناگهان کیباز  نیو فوت کرد. ا امدین

  .دندیشدم اما دکترها نفهم ترضیمن از آن وقت به بعد، مر

کمر  هیگرفتند که مرا از ناح میشدم، دکترها تصم نیاز چند ماه که واقعا خانه نش بعد

 سکیاز د گفتندیشده بود و م نیحس و سنگ یب یلیخ میکنند. چون پاها یجراح
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از سرم ام  دیگفت با یمعالجه و مشورت مرا به تهران بردند که دکتر یکمر است، برا

هنوز خوب شناحته  M.S یضیول بود؛ چون مرقب رقابلیخودم هم غ یبشوم. برا یآر آ

 یاز سرم ام آر آ دیچه با یبرا دانستمیمردم کم بود. من نم نینشده بود و درصد آن ب

 یب یلیخ میهانزد. چون پاها و دست یضیمر نیاز ا یبشوم؛ چون دکتر اصال حرف

. در دندکر  یشدم و آنجا مرا ام آر آ یپارس تهران بستر مارستانیحس شده بود، ب

را  یضیمر نیدادند که ا صیبا مشورت چند پزشک مغز و اعصاب تشخ مارستانیب

گذاشتند و به من  انینگفتند؛ فقط با شوهرم درم یزیدارم. اول اصال به خودم چ

  بمانم تا درمان شوم. مارستانیب یچند روز دیگفتند که با

 خوامیم«: بودم، دکترم به من گفت یبستر مارستانیاز چند روز که در ب بعد

او با  یول دمیترس یلیحرف دکتر خ نیمن از ا» بذارم. انیرو با خودت درم یموضوع

رو  یدرمان اصل دیچون با ؛یخودت هم بدون دینکن. با هیگر«گفت:  یآرامش و مهربان

لحظه  یلیساله هم داشتم.) واقعا خ تدختر هف کی(در اون زمان من » .میشروع کن

. دهمی. دردسرتان نمادین شیلحظه پ نیکس ا چیه یبرا دوارمیبود. ام یدردناک

چون من کامل » .یتو ام اس دار«کامل به من گفت:  یو خونسرد یپزشکم با مهربان

 یرو دیبا شهی. واقعا فکر کردم که همدمیترس یلیشناخت نداشتم، خ یضیمر نیاز ا

را  یضیمر نیا میدکتر برا ی. اون روز واقعا شوکه بودم ولنمیدار بش چرخ یصندل

همراه تو  شهیقراره هم دیجد زیچ کیکه  یرو قبول کن نیا دیبا«داد و گفت:  حیتوض

حرف ها  نیمن اون لحظه گوشم به ا یول» .یاز اون خوب مراقبت کن دیباشه. با

دکترم دوباره آمد و با من صحبت  ز. بعد از دو رو کردمیم هیبدهکار نبود و فقط گر

 می... نه به حال خودم، به حال بچه هاکردمیم هیمرتب گردو روز  نیا یکرد؛ چون ط

و تحمل کنند.  نندیدر خانه بب شهیو ناتوان خود را هم ضیکه قرار است چطور مادر مر

دوست با تو هست؛ پس بهتره  نیا ،یچه نکن یچه قبول کن«باالخره دکتر گفت: 

بود که دکتر به من  یدرست جمله ا نیا» .یباش قیو باهاش رف یریاون رو بپذ دترزو 

  گفت و من کم کم قبول کردم.

 میهاشدم و کم کم حس پاها و دست یکورتون درمان مارستانیدر ب یاز چند روز بعد

هفته از  کیراه بروم و بعد از  توانمیشدم که باز هم م دواریبرگشت. من دوباره ام
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از خواهرانم،  یکیاز خودم و شوهرم و  ریموضوع را غ نیا یمرخص شدم ول مارستانیب

 یبه کس یول میشهر خودم برگشت زد،ی دوباره. بعد از چند روز دانستینم یکس

. فکر میشناختیرا نم یضیمر نیا یلیچون هنوز خودمان هم خ م؛ینگفت یزیچ

استرس و  دی. در ضمن دکترم گفته بود که نبادیایقرار است سراغم ن گهیکه د کردمیم

گرفته  یلیکورتن خ یندادم. چون داروها تیاهم یلیاما من خ یداشته باش یناراحت

  ناراحت شده بود. یلیبودم،  اعصابم خ

دوست به من گوشزد کرد که من هنوز همراه تو هستم.  نیاز شش ماه دوباره ا بعد

است.  نیراستم سنگ یپا دمیاز خواب بلند شوم، د خواستمیکه م یروز صبح وقت کی

شده و گزگز دارد.  نیسنگ مینه، پا دمیافتاده؛ بعد د میپا یرو یزیاول فکر کردم که چ

از آن موقع بود » تو دوباره فعال شده. یضیمر«دوباره تهران رفتم، دکتر گفت:  یوقت

 نیدوباره ا یاسترس نیترباشم که بعد از کوچک نیمنتظر ا دیبا شهیهم دمیکه فهم

سر داد که  یآر آ دوست صورت خشن خود را به من نشان دهد. باز دکترم به من ام

 آمپولشده بود. حدودا آن دفعه هفت پالک داشتم.  ادیسرم ز یآن موقع پالک ها

همدرد و همراه من  نیبود را شروع کردم و کم کم شوهرم که بهتر یآونکس که هفتگ

کار را هم کرد.  نی. ادیگرفت که به خانواده خودش و خانواده خودم بگو میبود، تصم

مرا کمک کردند. واقعا از آن ها  یلیخ مانیناراحت شدند و خانواده ها یلیهمه خ

هر  یمن خودم آدم زود رنج هستم؛ چون زود برا یول کنندیممنونم که مرا درک م

اخالق من است که  نیبدتر نیکه ا شومیو ناراحت م سوزدیدلم م یهر کس ای یزیچ

 یب یمسئله ا چی نسبت به هاصال یعنیتا روز به روز  بدتر شوم...  کندیکمک م

من  نسخت بود؛ چو  میبرا یلیخ ی. باالخره آمپولم را شروع کردم ولستمیتفاوت ن

را دارم. اگر به چند سال  یضیمر نیا دمینداشتم که فهم شتریو دو سال ب یهنوز س

بوده  نیرا هم که داشتم، مربوط به هم یگرید یها یضیاز مر یبعض م،یگذشته برگرد

را  یضیمر نیمن واقعا نوزده سال است که ا یعنینداد.  صیتشخ یپزشک چیه یول

جان سوز بود، خودش  یلیخ میپدرم که برا یهانخاموش بود... تا مرگ ناگ یداشتم ول

اما  ضمیکه مر دمیداشتم که بعد فهم یاسترس بد یلیرا نشان داد. چون آن مدت خ

  مبارزه کنم. یضیمر نیتوانسته ام با ا زمیعز یهابا کمک شوهر مهربانم و خانواده
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سخت بود؛ چون  یلیزدن آمپول خ لیقبول کردم که آمپول را شروع کنم. اوا باالخره

بعد از چند  یسه روز ول ایو استخوان درد بود، البته تا دو  دیهمراه با تب و لرز شد

 ای خیداخل آمپول ها  نیحتما ا دیمسافرت بروم، با خواستمیم یماه عادت کردم. وقت

. من در گهی: درست مسندهی. {نوشدمیم تیاذ یلیخ نیهم یبود؛ برا خچالی یتو

دنبال  دی. مدام بادنیکشیم یسخت یلیمسافرت هاشون همراهشون بودم و خ شتریب

.} میروز مسافرت بود ستیهشت تا ب دی. به خصوص که شابودنیبزرگ م یهاخی

 یلیخ یول رفتمیمن به مسافرت هم م مینبود؛ با اصرار همسرم و بچه ها یخب چاره ا

حال آن ها با  نی. با اشدندیم تیاذ انمیمسافرت ها خودم و اطراف نیدر طول ا

  . کردندیرفتار م یو مهربان یصبور

مدت چند بار حمله  نیا یآمپول ها را مرتب زدم. ط نیا میتا دو سال و ن باالخره

 نیآمپول نزدم که دوباره ا یمدت کیشدم. بعد  یداشتم که دوباره کورتون درمان

و  دید یخشن! دوباره با تار یبا حالت یدوست به سراغم آمد تا احوالم را بپرسد ول

 کرد،یم ریام گ نهیکه غذا وسط س یبار با عالمت تازه ا نیو گزگز دست و پا؛ ا ینیدوب

 دیشدم، چند پالک جد یدوباره ام آر آ ی. وقتشدمیوز به روز بدتر مشروع شد. ر 

 یلیو خ یچون استرس داشت«شده بود. پزشکم گفت:  ادیداشتم که تعداد آن ها ز

موضوع  نیاصال درباره ا توانمیبه سراغم آمده بود که من نم یدیجد زیچ» .یناراحت

 میبوده که تصم ادیام ز یضیمر شرفتیپشت سرهم بود و پ میبدهم. حمله ها حیتوض

قدرت راه رفتن  گریهر روز را به اسم کوپامرومن بزنم. چون د یآمپول ها دیگرفت که با

آمپول ها را  نیمجبور شدم ا خوردم،یغذا م یحت ایراه  گرانیبا کمک د دینداشتم و با

و و ناراحت بودم  یعصب یلیخ زدم،یآمپول م دیکه هر روز با نیاز ا یشروع کنم ول

هم نداشتم. با اصرار همسر مهربانم و فرزندان دلسوزم آمپول را شروع کردم  یچاره ا

که من هر روز  دانستینم یاز خودمان کس ریباز دوباره مثل اول تا چند ماه به غ یول

  .دادیمرا عذاب م فهمد،ب یکس خواستمیکه نم نی. استرس ازنمیآمپول م

 دندینشد که پنهان بماند. همه فهم گریبهتر شدم، د یبعد از چهار ماه که کم دوباره

و با کمک آن ها بود که  کردندیهمه مرا درک م انمی. اطرافزنمیکه من هر روز آمپول م

بدنم جا نداشت؛ چون اصال  گریتوانستم سه سال مرتب آمپول هر روزم را بزنم. بعد د
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که من اصال  میهم بگو را نی. ادمیخوابیآمپول، نم یاشب ها از درد و سوزش جاه

شب را خدا  یو همسرم. ول میبچه ها یجلو یکه مرتب ناله کنم، حت ستمین یآدم

 ی. من هم شب ها با خدامیهم با او درد دل کن م،یاستراحت کن میکه هم بتوان دیآفر

که  کنمیبفهمد. احساس م یکه کس نیبدون ا کردم؛یم هیو گر زدمیخودم حرف م

 میمال ییو با ندا کندیگوش م میواقعا به حرف ها زنم،یخدا هر شب که با او حرف م

را  نیا» .یدیو دوباره خودت کارهات رو انجام م یشیزود خوب م«: دیگویبه من م

افراد هستند که ام  یلی. خشدمیهم خوب م ی. خداراشکر بعد از مدتمیگو قتایحق

اتفاق  نیا میهستند. منم تا حاال چند بار برا لچریو یور  شهیهم یاس دارند و برا

  دوباره خوب شدم. انمیمردم و اطراف یبا دعا یافتاده ول

اگر  خواند،یرمان را م نیهر کس که ا یول شومیموضوع نم نیا اتیوارد جزئ یلیخ

از  یلیخ دیکه من چه نوشته ام وگرنه شا فهمدیرا دارد، م یضیمر نینکرده ا یخدا

چند  یبرا یرا حت نیکس ا چیکه ه دوارمیموضوع راحت رد شوند. ام نیکنار ا افراد از

 دیرا دارند، نبا یضیمر نیکه ا یاست. افراد یسخت طیروز هم تجربه نکند که واقعا شرا

 دیشلوغ نبا یجاها ی... حتدییچه خوب، چه بد به آنها بگو ،یآور جانیخبر ه چیه

من  م؛ی. از خودم بگومی. خب بگذردهمینم حیکه من توض گرید یکارها یلیباشند و خ

 شتریب یلیخ دیکه با دانمیزده شده و م میشونیپ یرو یضیمر نیهر چه قدر که اسم ا

 یو حمله ا شودیکنم و هر دفعه که حالم بد م تیرعا توانمیکنم، واقعا نم تیرعا

مثل افراد سالم رفتار کنم، در تمام  خواهمیدارم، عامل آن فقط خودم هستم؛ چون م

 یالیخیافسوس که من آدم ب یو چه غم شرکت کنم ول یهمه چه شاد یمراسم ها

من  یضینفهمند که مر انمیاطراف دیبدتر شدم. شا یلی. در حال حاضر هم خستمین

که  مینمونه بگو کی. دانمیشدن است؛ فعال فقط خودم م میشده و رو به بدخ حاد

 یاست. پوک یضیحادتر شدن مر یبرا ینشانه بد نیبدنم صفر شده؛ ا D نیتامیاالن و

نشوم.  دیناامهست که  یمن و خدا  پُل نیخب باز هم ب یگرفتم ول دیاستخوان شد

با خدا ارتباط داشته  قیطر نیبندگانش گذاشته تا بتوانند از ا یپل را برا نیخداوند ا

خراب  یضیپل به خاطر مر نیکه انزنم  یموقع حرف چیه کنمیم یباشند. من سع

که من  داندیفقط درد دل کنم؛ چون او م میبتوانم با خدا شهیشود. {دوست دارم هم
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 نیکه ا ییرا همه آن ها نی.} دوست دارم ارومیبه خواب نم ردو از د دارمیتا شب ب

 یها یناتوان ای یضیرا به خاطر مر یوقت کس چیبدانند. ه خوانند،یموضوع را م

بدتر  یمار ایهر زنبور  شیمسخره نکنند؛ چون زخم زبان زدن از ن شیروح ای یجسم

 شود؛یخوب نم توق چیزخم زبان ه یجا یول شودیو زخم خوب م شین یاست. {جا

خدا  یشب ها برا شتریکه من ب یزی.} چشودیتر هم م قیزخم کم کم عم نیا یحت

  است: نیا خوانم،یم

  ییشب تنها نیرحمت بفرست در ا ،یو اله یو اله یاله

  همه بسته اند و خالئق خوابند              درها

  ییآمده ام که مشکلم بگشا من

 ستمیس شتریها ب ی. چون ما ام اسشی{واقعا فقط خداوند مشکل گشاست، نه بندها

من تا  یول میکنیم یو خودخور میشویاست، زودتر هم ناراحت م ریمان درگ یاعصاب

 هیو گر زنمیام با خدا حرف م یی. در تنهاکنمیکار را نم نیا یکس یبتوانم جلو

همه  یچند سال برا ایاز چند مدت  دبع یضیمر نیکه ا می.} در آخر بگوکنمیم

. در گذرندیاز کنارش م الیخیو همه ب شودیتر م یعاد یلیخانواده، خ یحت انیاطراف

که عمر ما  دیرا هم بدان نی. امیشویم ندتریو ناخوشا  ما هر روز بدتر یکه برا یصورت

 دی. شادیتر باش نبا ما بهتر و مهربا دییایها کوتاه تر از افراد سالم است؛ پس ب یام اس

 یامضا هم هست ول کی: آخر متن سندهی.{ نومینباشد که ما در کنارتان باش ییفردا

  نشونش بدم. } نجایا تونمیمتاسفانه نم

  درمان ام اس" یاز راه ها یکی"

بودم، با اصرار  یماریب نیا ریکه من بعد از چند سال که درگ میبگو نیبعد از ا توانمیم

 نیکار را هم کردم. با وجود ا نیبروم و هم یاهیدکتر گ یگرفتم پهلو میتصم انمیاطراف

حس بود. دکتر  یب میاز پاها یکیکردم،  یاهیکه در همان وقت که مراجعه به دکتر گ

 نیمن ا لیدر اوا یبرگردد ول میحس پاها یداد که با گزنه درمان حیآن موقع ترج

 اهیگ نیکه ا ییجاها دیما گزنه نبود و حتما با طیرا قبول نکردم؛ چون در مح شنهادیپ
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هم  یحس شده و کورتون درمان یب شتریب می. بعد متوجه شدم که پاهارفتمیباشد، م

کار را هم  نیکنم و ا شگرفتم که به حرف دکتر گو  میخودم تصمندارد.  یا دهیفا

شروع درمانم  یدرمان را هم شروع کردم. برا نیا زدم،یکه آمپول م نیا نیکردم. در ح

بکند  میگزنه تازه برا یکی ستیبایم انیروز درم کیبه شمال رفتم و دو ماه آنجا بودم. 

است که در شمال کشور و  اهیگ کی: گزنه سندهیبه بدنم بزند. (نو یو حالت شالق

 زیو کنار آب است. در مشهد دور شاند کندیرشد م یبا آب کاف ریسرد س یاجاه

 یمثل برگ ها اهیگ نیا یمن هم در آنجا بوده. برگ ها لیو فام افتیآن را  توانیم

پونه  یمثل برگ ها ایو  خورندیم یمردم به عنوان سبز شتریشوحسن است که ب

وجود دارد که  یادیز یخارها ش،یساقه ها یو در رو شیبرگ ها ریاست که در رو و ز

و باعث  سوزدیو م کندیزنبور ورم م شیخارها به بدن بخورند، مثل ن نیا یوقت

ها را احساس منقبض شدن و انقباض عصب یعنی شود؛یبدن م یعصب ها کیتحر

 یبرا نیبرابر بود؛ چون در کشور چ یدرمان کار با زنبور نی.) اکندیم جادیدر بدن ا

که  نی. با وجود ارندیگیکمک م یام اس، از زنبور درمان نیهم ایفلج ها  شتریدرمان ب

تحمل  زد،یم یادیز یسوزش داشت و تاول ها یلیخ زدندیگزنه به بدنم م یوقت

خوب  یلیخ میدرمان برا نیهم گرفتم. ناگفته نماند که ا جهیو خداروشکر نت کردمیم

ها که  ضیاز مر یتحمل را داشتم. چون بعض نیکه من هم ا ادیبا تحمل ز یبود ول

 نیکه ما اصال تحمل ا گفتندیو م شدندیدرمان را شروع کرده بودند، زود خسته م نیا

درمان را تا آخر انجام دادم و سال  نی. من ادادندیو تا آخرش انجام نم میگزنه را ندار

. دادیم ودمکه دکتر خ ییهمراه با داروها یبعد هم موقع گزنه دوباره شروع کردم ول

دارم تا  میگرفتم و االن هم تصم جهی(دکتر مغز و اعصاب) و خداروشکر که باز هم نت

الک ام که پ ییها ضیدرمان را ادامه دهم و در آخر به تمام مر نیا توانم،یم یوقت

 کنمیم هیدوست رفتار کنند، توص کیمثل  یضیمر نیبا ا دیاس را به همراه دارند و با

 کایو االن در آمر ستین جهینت یدرمان را هم تجربه کنند؛ چون ب نیاگر تحمل دارند ا

کردم و باز هم  یمن با ام اس زندگ زانمیکردند. عز دییگزنه را درمان ام اس تأ نیهم ا

خشم و  شهیچون هم ست؛یترسناک ن یلینام خ نی. اکنمیم ینام زندگ نیبا هم
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 یوگرنه دوست خوب هستمکه خودم مقصر  شودیخشن م ی. وقتستینامهربان ن

  است.

  :یسالمت یعنی یمیبه دوست قد میشعر تقد نیا

  من رانهیو وانهیگمانت دل د به

  است؟ لیهر دم ب شهر

  است که عشق تو یمدت

  است لیدل من تعط در

هم  ریمتن ز نیبهتون نشون بدم. ا تونمینم یهم هست ول نجایامضا ا کی: سندهی(نو

  جزو اون وبالگه.)

و  سمینویم یزیچ کی. هیداستان واقع نیکه ا گمیبازم م یرو گفتم ول نیا دونمیم

حرف هاست.  نیتلخ تر و سخت تر از ا قتیحق دیباور کن یول دیخونیم یزیچ کی

. شهیم یکه دچار مشکالت هیدختره ام اس کیرمان خودم است که در مورد  ریرمان ز

بار اون رو براتون  کیفصلش نوشته شده و من دو هفته  کیرمان تا حاال فقط  نیا

  .ذارمیم

  اول پارت

  ستمین گهید

  نخواهم داد حیترج یگرید زیچ چیتنت را بر ه عطر

  تو روزگارم نابود خواهد شد جز

  بگذارد خدا میجلو یانع... اگر... ماما

  شک نکن رومیاز تو دورم کند، م که

  تو را دوست دارم... اما زمیعز

  ندارد ییجا گرید تأسف
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  مرا فرا گرفته و تو را... یماریب

  !عشق

. از سر شب که اون خوردیتلو تلو م ینداشت و ه یا یاز داستان: حالت عاد یقسمت

واسه دفاع کردن از خودم نذاشت، همه من  یینفهم اون حرف ها رو زد و جا یدختره 

خانواده م. از مادرم خواستم که بذاره خونه برم  یحت دن؛یدیم یا گهیرو به چشم د

 یو بعد چشم غره ا» با اون همه پسر هست. یخوشگذرون یحاال وقت برا«که گفت: 

سر اون بود. اگه  ریآدم عمرم رفتم. همش ز نیبدتر یدور شد. به سو شمیرفت و از پ

و  سادمی. جلوش اافتادیاتفاق نم نیا کرد،یم تیامروز ازم حما نیهم ایاون روز 

  »؟یاالن خوشحال«بهش با لحن دلخور گفتم: 

  اوهوم. -

  چرا؟ -

  ؟یچرا چ -

که جواب اون همه عشقم رو  نیبعد از ا یفکر کرد«اخم بهش نگاه کردم که گفت:  با

َه لعنتیاونطور   ».ی..... ا

نتونستم ادامه بدم؛ بد خورده بودم. در واقع واقعا  گهیخوشحال بودم؟ د یفکر کرد -

جلوه بدم وگرنه طاها مقصر شناخنه  یطور نیمجبور بودم ا ینبود ول یجور نیا

رو گردن عشق  ریکمند هم تقص قتای. هر چند حقنداختیو اونم سر کمند م شدیم

هم مقصر شناخته  مانیاون وقت ا یشم ولیو باز هم من بد م ندازهیم مانیمن به ا

 یزیاالن فقط منم..... من... من... من و خدام! پس به احترام عشقم چ یول شهیم

. دونمیخودم که م یوقت نفهمه که من اون کار رو نکرده بودم ول چیه دی. شاگمینم

و  یزیچ دنیبدون د ستیبایوگرنه نم زنهیهه طاها فقط حرف از عشق و عالقه م

دوستم  گهیرو قضاوت کنه. همون بهتر که به قول خودش د یزیاون چ دن،یپرسن

. آسمونم داره ادی. امشب داره بارون مگرفتمیوسط عذاب وجدان هم م نینداره وگرنه ا

  . ممنون.کنهیخودش رو بهم اعالم م یاحساس همدرد
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 یکه چطور باز با طاها تو کردمیمبل نشسته بودم و داشتم به اون روز فکر م یرو

مثل مگس  نایال شهیبه لبم اومد که مثل هم یبحث کردم. ناخودآگاه لبخند ابونیخ

  نجس رشته افکارم رو پاره کرد:

  دختر؟ ییکجا یه -

  کرد؟یکار م یجا چ نیا نی. ادمیپر رونیاز فکر ب هوی

که  یاصال مغز دار ای یدیفهم دونمیببرمت. نم رونیاوال سالم؛ دوما اومدم دنبالت ب -

درسته که بعد از اون  نی. ببینرفت رونیدو ماهه که از خونه ب قایدق یول یبفهم

 رونیکه چون ولت کردن، از خونه ب شهینم لیدل نیا یهمه ولت کردن ول یمهمون

  . ها؟یبزن

  کردن. رونمیب  ومدم؛ین رونیمن از اون خونه به خواست خودم ب -

  .یکردیو التماس م یرفتیم دیباالخره با ،یحاال هر چ -

پام له  ریبرم غرورم رو ز دیدارم، چرا با یخودم شغل خوب و پول درار یعمرا؛ وقت -

  کنم؟ هوم؟

َه اصال ولش کن. تو هم که هر بار بهت م - غرورم... غرورم. مرده شور  یگیم گم،یا

  غرورت و خودت رو ببرن.

  .کنمیلهت م زنمیحرف دهنت رو بفهم ها. م یه -

  جوجو. یجرأتش رو ندار -

  ؟یکار داشت ی. حاال چیبه پرو گفته زک -

  گفتم که. -

  دوباره بگو. -

  .میبر رونیب ایب -

  مثال کجا؟ -
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  .گهید یعروس دیخونه پسر شجاع؛ خر -

  .امیاون نم یعروس ممیمن رو بکش -

  وا چرا؟ -

  سر اون نامزدش و خودشه. ریهام ز یبدبخت نیا یچرا؟! همه  یپرسیم -

  ؟یدیمدت خانواده ت رو د نیا ی. تو تونمی... اصال صبر کن ببنهیآ یول دونمیم -

  نه. -

خب  دونن،یو اونام بگن نم ییو از خانواده ت بپرسن کجا ی. اگه نرگهید نیخب هم -

  کاره بوده.} نی:{پس واقعا دختره اگنیمسلما م

  فکر کنم. کمیبذار  -

  ******** نهی******** آ

 یبهتره بگم، به هوش اومدم ول ایشدم  داریهست که ب یحدودا چهار ساعت االن

اخغه  دونمی. نمشهیهاکان خان در حال نگاه کردن به گوش ایهمچنان اون پارسا خان 

  !هیگوش نیا یتو یچ

و  یو سروان یو داد کنم وگرنه حتما سرگرد غیحرف بزنم و ج تونمیکه نم فیح ف،یح

که نتونه با دو تا  زدمشیم نیو همچ دادمیها رو قورت م نیرو با مافوق و ا هیبق

  جا اومده مراقب من باشه؟! نیمثال ا وونهید کهیدست هاش هم بلند بشه. مرت

سگ  کی یرو به سمت پنجره کج کردم. دوجداره بود و درش هم باز بود. صدا سرم

قطره اشک از  کی یاتفاق یلیگذشته افتادم و خ ادیافتادم... بازم  نمیپام ادی. اومدیم

اتاق اومد؛ سرمم رو چک کرد و رو به  یپرستار تو کیچشم هام افتاد. همون وقت 

هاکان متعجب سرش رو باال  »د؟یکنیکار م یچجا  نیا قایآقا شما دق«هاکان گفت: 

 ضمیمر ینیبیخانم؟ نم هیچه سوال گهید نیا«با اخم گفت:  قهیآورد و بعد از چند دق

  »ده؟یجا خواب نیا

  د؟یکردن همسرتون نشد هیکه اصال متوجه گر دیهست یشما چه پادار یول نمیبیم -
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پس اگه  د؛یگیم هیقطره، گر کیاگه به  د؟یکنیکردم؟ چرا بزرگش م هیگر یمن ک وا

برداشته بود و دو  لیو همه جا رو س کردیم هیطرف داشت خون گر گنیکنم م هیگر

اوضاع مسخره  نیا ی! تونهیخفه و جان باختن. واقعا که آ لیس لینفر هم به دل

مزه  یب یلیخ یها یشوخ یدار یو داد کن غیکه االن ج نیگرفته. عوض ا تیباز

  مثل آدم بودم که االن بخوام مثل آدم رفتار کنم؟ یبرو بابا. من ک ؟یکنیم

م نکردند. ه هیبهتون بگم که خانم من خواب هستند و گر دیخانم محترم با«: هاکان

  اوق خانمم!» .نیبهتره چشم هاتون رو باز کن

روح خانم  کنه،یتخت به من و شما نگاه م یکه داره رو یاون یعنی. نمیبیبله م -

  شماست؟

خودش  یلیاز پشت هم معلوم بود داره خ یعنیبه سمت در رفت.  شتریبا اخم ب بعدم

  که نخنده. کنهیرو کنترل م

 یزودتر بگ یمردی: مدارم،گفتیب دید یسرش رو به سمتم برگردوند و وقت هاکان

  نشم؟ عیپرستار ضا نیا یجلو یطور نیتا ا یداریب

 دمیخودش رو به اون راه زده؟! شا ایحرف بزنم  تونمیکه نم ستین ادشیواقعا  یعنی

  واال. دونمیدلت بسوزه. نم ؛یتونیتو نم یحرف بزنم ول تونمیبگه من م خوادیم

با کف دست  هویبودم که  رهیبود و منم همونطور بهش خ رهیطور بهم خ همون

 گهیکه د چارهیب یشونیزد که من دردم گرفت؛ اون پ شیشونیپ یرو نیراستش همچ

  .یچیه

 رونیو بعد بلند شد و ب» .یحرف بزن یتونینبود نم ادمی. دیبه خدا ببخش«: هاکان

اما حال و  اومدیکه بارون نم نیبود. با ا یوا بارونرفت. بازم به پنجره نگاه کردم؛ ه

 کینفره ست.  کیمن  یها دونفره و برا یلیکه واسه خ ییداشت. هوا یجالب یهوا

بود تا بهش  نجایشدم. کاش االن هاکان ا رهیو به در اتاق خ دمیکش قینفس عم

شده بود که  یا قهینگاه کردم. پنج دق وارید یببرتم. به ساعت رو رونیب گفتمیم

  جلوم گذاشت. کیو ک وهیپر از آبم کیپالست کیهاکان اومد و 
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  حنجره ت خوبه. یبخور. دکتر گفته برا -

تا  دمیرو جلوتر کش کی. پالستدیو فکر کنم اونم ند دمیزدم که خودمم ند یلبخند

 ینشست و باز سرش تا گردن تو شیقبل ی. اونم کنار تخت، سر جادهیخر یچ نمیبب

 کیکه  دمیرو د اتیبه عنوان تأسف براش تکون دادم و محتو یرفت. سر شیگوش

بنفش. برشون داشتم و بهشون نگاه کردم  کیماژ کیبود، با  کیته پالست یدفترچه آب

 یبتون ،یبگ یزیچ یتا اگه خواست دمیخر«که هاکان سرش و باال آورد و گفت: 

 کیگذاشتم.  بمیج یبه عنوان تشکر براش تکون دادم و اون رو تو یسر» .یسیبنو

کنار تخت گذاشتم. دفترچه م رو  زیم یرو رو هیبا طعم انار برداشتم و بق وهیآبم

و بعد دستم رو جلو » .دیببر اطیح یتو رونیمن رو ب شهیاگه م«: وشتمبرداشتم و ن

  دادم.و دفترچه رو بهش نشون  دمیلباسش رو کش نیبردم و آست

 یاومدم و همراه هم، البته اون با پا نییاز تخت پا» .میبر ایب«شد و گفت:  بلند

 مارستانینه چندان بزرگ ب اطیح یو تو میرفت رونیاز اتاق ب لچریخودش و من با و

بودم و داشتم  یلچریو یهمون صندل ینشست و منم رو مکتین ی. اون رومینشست

زد و بالفاصله بارون شروع به  یرعد و برق بزرگ هویکه  کردمیبه اون سگ نگاه م

 عیاز اعماق دلم زدم. آسمونم حضورم رو حس کرد. هاکان سر یکرد. لبخند دنیبار

دست هام رو  عیرو حرکت بده که سر لچریو خواست و» .میبر دیبا«بلند شد و گفت: 

  گذاشتم؛ نگهش داشتم و بهش نگاه کردم. لچریو یچرخ ها یرو

به  عیسرم رو تکون دادم. سر »؟یباش رونیب یخوایبارون م نیا یتو یعنی«: هاکان

 کیشده بودم، اومد و  سیخ گهید بایکه تقر قهیرفت و بعد دو دق مارستانیب رونیب

 ریکرد تا ز کیرو به خودش نزد میچتر بهم داد و خودش هم کنارم نشست. صندل

شده  دتریو بارون شد نشستیدل م بهگذشته بود و هوا وحشتناک  یچتر باشه. مدت

 یلیرو درست کرده بود. خ یدونفره ا ینم هم بلند شده بود و هوا یخاک ها یبود. بو

که  دمیکش قینفس عم کیجا بود.  نیهاکان، بهراد ا یاالن بجا خواستیدلم م

  ن؟یبهتر از ا یسرم رو تکون دادم... آره چ» آهنگ بذارم؟ کی یخوایم«هاکان گفت: 
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تکون دادم که » نه« یسرم رو به معن» مد نظرته؟ یآهنگ خاص«زد و گفت:  یلبخند

 یو از رو یتصادف ینجوریهم ست،یکه منم مد نظرم ن ییخب از اون جا«گفت: 

  درست مثل حرف بهراد!» . آخه بهش اعتقاد دارم.زنمیشانس م

برق زد  افتاد. همون وقت دوباره رعد و نیو به زم دیقطره اشک از کنار چشمم چک کی

  که تموم آسمون روشن شد و آهنگ هم شروع شد:

  رو دوست دارم خدا

  مال من شده چون

  من رو به تو نرسوند، به خودش رسوند خدا

  اون آغوش تو بود ها یروز تو کی جام

  قبرستون نهی... وسط س؟یچ االن

ل یتو یچهار ستیکه ب تو ِ   یکوچه ها و

  یاینم رونیکوچه، ب یکه ختمه تو االن

  قسم به خودت! من رو ببر به جهنم خدا

  یمن حت که

  خوامیاون نم یرو ب بهشت

  یومدین امروز

  دم حجله م ایب حداقل

  یومدین امروز

  هفت و چهلم ایب حداقل

  ینیبا اون دم قبرم بش یایب دیبا حاال

  ؟یدیچقدر کوتاه اومدم تا قد کش ادتهی
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  کن، گرمش کن؛ به تو عادت کرده بغلش

  سرده یلیسردخونه خ دم،یسرما رو کش چون

  خوبم نم،یزم ریکه االن سه چهار متر ز نیا با

  بودم ینیزم رینکن؛ من از اولم ز هیگر

  یزار هینکن گر یچرا؟ الک گهید تو

  یچرا؟ تو که صد تا مثل من رو دار گهید تو

  یذاریسرت رو م یشونه ک یجا قبر من، رو به

  یدواریبه مادرم نده ام گردم؛یبر م نگو

  یخوریسرما نم ؛یسرده. کت اون رو دار هوا

  ؟یخوریحلوا نم ،یسرم رو خورد یحرف زد انقدر

  بگم دردهام رو خداوندا؟ یبه ک خدا

  صلوات بفرست، خرما وردار یاشتر قیرف

  یخاک یخونه  نیا یتو من

  راه فرارم دنبال

  جز اون آغوش سردت به

  ندارم ییجا گهید من

  یآغوش اون یتو یول

  ادشیبه  یهست شهیهم

  رو سرکن تیشال مشک اون

  ادشیبهت م یلیخ که
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  دمیزمونه بر نیا از

  از تو فهممینم یچیه

  ادشیت م هیگر یصدا

  ت رو بس کن هیگر توروخدا

  که با تو ستمیمن ن گهید

  بحث کنم هربار یالک

  عشقم گهیبرو د پاشو

  قبرم دستت رو بردار یرو از

  جا تنگ و سرده نیا

  ادیدر نم نفسم

  که داد بزنم خوامیم

  ادیازم بر نم یکار

  ادیو به تو م اومدینم یمن لباس مشک به

  خوادیرو م کروفنیداد و هوار پشت م دلم

  و ذارنیقبرم م یکه دارن من رو تو حاال

  رو چارهیب یگل ها دیقبرم پر پر نکن یرو

  خلوت کنم کمیبا اون  خوامیم د؛یبر یهمگ

  جا نرو چیه یکیعشقت هم بگو بره. تو  به

  نحسم بگم یزندگ نیاز ا خوامیم سا،یوا تو

  کمیچون خسته م  دم؛یمن نمردم، خواب سا،یوا تو
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  من رو خفه م کرده ییاحساس تنها سا،یوا تو

  سرده یلیخ نیزم ریبه خدا ز سا،یوا تو

  ادمی ادیو بذار که همه حرف هام ب سایوا

  خوابمیچرا هر روز بدون قرص م نیو بب سایوا

  یستین یمشت میجلف شده ها؛ مثل قد پتیت

  یزیریاشک م یهات رو پاک کن، البته اگه دار اشک

  عشقتم باهاته ینکن؛ مخصوصا وقت هیگر

  صلواته کی ،یکن یتونیکه م یکار تنها

  گناهکاره یفالن دیسیقبرم بنو یرو

  ها، گناه داره دینداشته باش یعشقم کار به

  ستمیخاک ن ریبرو؛ تو فکر کن ز پاشو

  ختنیبرو؛ به جهنم که روم خاک ر پاشو

  زدیکه واست داد م یعمر پسر حاللت

  ختمیرو که به پات ر میباشه اون جوون حاللت

  دمیزمونه بر نیاز ا 

  از تو فهممینم یچیه

  ادشیت م هیگر یصدا

  ت رو بس کن هیگر توروخدا

  که با تو ستمیمن ن گهید

  بحث کنم هربار یالک
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  عشقم گهیبرو د پاشو

  قبرم دستت رو بردار یرو از

  (شال از ارشاد)

دست هام رو باال نبردم تا پاکشون کنم.  یهام کامل صورتم رو پوشونده بودند ول اشک

داشت بند  گهیکردم، که ضربه خوردم. بارون د هیبذار بمونن تا همه بفهمن که گر

ه گفت: تکون دادم ک» نه« یبه معنا یسر »م؟یبر«. هاکان بلند شد و گفت: اومدیم

 بیاز ج یهنزفر کیسرم رو تکون دادم که  »؟یبازم آهنگ گوش کن یخوایم«

 صتیو آهنگ گوش کن تا من برم برگه ترخ ریرو بگ نیا«آورد و گفت:  رونیشلوارش ب

فهرست آهنگ  یشدم. تو رهیسرم رو تکون دادم. اون رفت و منم بهش خ» .رمیو بگ

  رو زدم. یهاش پخش تصادف

  از چشه ریقطره قطره اشک هام سراز امشب

  کنه، ندونه که چشه هیبده آدم گر یلیخ

  بشه چهار تا عکس کهنه اتیبده دن یلیخ

  خونه یچشم هاتم کاسه  یکرد هیگر نقدریا

  ینیبیرو م عکسش

  شکنهیهوا م یب بغضت

  یبارون یهوا نیا

  کمه شیچ کیواقعا  یانگار

  هوس و یهوات رو داشتم و تو هوا من

  نفس رو دهیبر یماربرو انگار نیا

  بندهیکه تو رو م یاز کمربند زارمیب

  خندهیکه با حرس م یاز خاله ا زارمیب من



 

Page ٢٢۵ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  حروم سر سفره ت یاز پول ها زارمیب من

  مفرد یو تنه ها گاریاز دود س زارمیب من

  سوزهیگل، پروانه م شمع،

  عاشق دو روزه یول یعاشقم بود تو

  **** باز شد یحواست نبود وقت اصال

  سوزهیتب م یتو یکیحواست نبود  اصن

  اشک هام تاوان رفتنت رو پس داد امشب

  نستاد؟یدلم؛ چرا پا من وا یش سواله تو همه

ِ دل آشوب؟ نیا آخه   همه آدم، چرا با من

  دل هاشون شکنهیها گفتن عاشق ها م یمیقد

  لرزهیبا قدم هات قلبم م یدونستیکه م تو

  ترسهیم انتیقلبم از خ یدونستیکه م تو

  شد یبه حال یبگم؟ عشقم حال یبه ک من

  شد یالکل خال یها شهیو ش یرفت تو

  ها رو کند کردم غیو همه ت یرفت تو

  به رگ گردن دمیرس دم؛یجا رو بر همه

  تو یها انتیاز خ هیادگاریتنم  کل

  ******بهیچشم هام با اون غر جلو

  ******** کنتو

  گاریو با س گاریس منم
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  کشمیم

  وارید یتو کوبمیکله م رو م محکم

  واسه ت بهشته ایدن نیا ا،یاون دن رمیم

  با خون، اسمت رو نوشته یکی نیبب ایب

  اندک میبار بش کی ایب سا،یلحظه وا کی

  من دمیکش ایچ گمیم یها ول ینبود

  ش سندهیحرف ها، به نو نیبه ا لعنت

َش گمیو نم مونهیکه م ییزهایبه چ لعنت   ت

  ها مردن رابطه

  که کم آوردم من

  که چقدر حرص و دوا خوردم دونهیم خدا

  سر اون، رفت یرو ختیها رو ر یآوردم؛ خوب بد

  حرف هات کمرم رو خرد کرد  ینیسنگ آخرش

  که شب ها خوابت ببره گمیقصه نم گهید

  بپره التیکه خ خورمیقرص نم گهید

  از هم میکه چرا جدا شد گمینم گهید

  اصال میجا چال کن نیخاطرات رو هم ایب

  وارید کیناخن،  در،

  گاریس کیروش رو، هر ناخن  کشمیم یه

  کردیدلت جا م یخودش رو تو دیرسیم یروش رو، هر ک کشمیم یه
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  گریحرف هام دختر باز نیترم از ا یمشت

  خنده هات ونیم رهیهام سراز اشک

  گشتم دنبال رده پات نقدریشدم ا خسته

  دهیتو رو م یبو رم،یم یابونیهر خ تو

  دهیبا مردم؛ به گوشم رس یخاطره داشت چقدر

  استیکه خسته از دن میاون عاشق روان من

  تحمل خواست کمیعاشقم که از تو  همون

  که به دل من خورده یقیعم یها ضربه

  به خوردش دنیکه قرص م میعصب کی من

  شم یها قو یضربه هات باعث شد جلو سخت نیا

  کشمینم یبزن؛ درد قیضربت رو عم تو

  یام که تو ضربه بخور ینگران روز من

  یرو حس کن یدرد خوامینم خوامت،یهنوز م نیبب

  رو بسازم اتیآرزو داشتم دن شهیهم

  عشقم؟ عشقت رو بنازم یکار کرد یچ تو

  میباهم یگفتیپشت هم؛ م دروغ

  نیزم یبا عکس هات من رو بدجور زد نیبب

  نوالو) مانیاز مهراب و ا فری(ک

صداش رو  یول زنهیکه داره حرف م دمیهام رو بستم و باز کردم. هاکان رو د چشم

و گفت:  دیشدم. خند رهیآوردم و بهش خ رونیگوشم ب یرو از تو ی. هنزفردمیشنینم

  ».یدیکدوم از سخنان گهرواره من رو نشن چیکه ه نیمثل ا«
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  .یمرخص ؛میبر ایب -

  آورده بود، برد. مارستانیب نگیپارک یکه تو نشیرو به سمت ماش لچریبعد و و

غرور  نی... کاش ای. بازم اون خونه لعنتدمیکش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

که اون  گفتمیقبول کنم، م تونمیکه نم گفتمینبود و همون موقع به سرهنگ م یلعنت

. به درک که شکنهیغرورم نذاشت؛ فکر کرد اگه بگم، م یول کشنیها من رو م

 یصندل یرو نیجور زحمت سوار ماش ارنکرده. با هز  یوقت برام کار چی. هکنهشیم

 ی. الهکنهیجلو شدم و نذاشتم هاکان بهم کمک کنه. تموم دست و پاهام درد م

پخش کنم.  کیکارت تبر کیسر قبرت و حلوات رو با  امیخودم ب ی! الهنیدیآ یریبم

بعد ولت  ،یعاشقم بش ی. الهرمیگیم یکه خودم برات هفت شب مهمون یریبم یاله

  .یسکته کن اغمکنم از فر 

. بر میدیبه خونه رس قهیشدم و اونم حرکت کرد. بعد از ده دق رهیخ اطیح یسگ تو به

خونه پر  یتو یکس خورم،یباز کتک م میکه برس نیهم کردمیخالف انتظارم که فکر م

بودن. هاکان من رو به  ستادهیا یو فقط محافظ ها بودن که مثل آدم آهن زدیهم نم

شد. در رو بست و قفل کرد. احساس  خالفکارمغرور  یاتاقم برد و همون پارسا

ساکته. به سمت تخت رفتم و روش  یلیآرامش قبل از طوفانه؛ خونه خ نیا کنمیم

مقابله با  یبرا یشتریب یخواب راحت واقعا بهم آرامش و انرژ کی. االن دمیدراز کش

  گذشته به خواب رفتم. یهام رو بستم و با فکر به روز ها . پس چشمدهیم نیدیآ

  **** هاکان {پارسا }****

رو  میسمت کاناپه رفتم و خودم رو روش انداختم؛ گوش میاتاق که شدم، مستق وارد

  اون رمانه... یروشن کردم و شروع کردم به خوندن ادامه 

  ده پارت

حرف رو تا عمقش درک  نیا یاون روز تازه معن گذره؟یچه زود م ایدن گنیم نیدید

برسه و تموم  انیبه پا عیسر یجور نیبشه که عمر منم ا یکردم و با خودم گفتم ک

تا ترک  گهیساعت د کیشدم. فقط  داریبشه؟ ساعت چهار صبح بود که از خواب ب
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و به امروز شد  روزید یراحت نیبه هم همانده بود. آر  رانیمن از ا یموقت ای یشگیهم

  امروز فردا. یراحت نیهم

 یمانتو کیبا  یخی یشلوار ل کیاومدم و آماده شدم.  رونیب عیکه کردم، سر حمام

 یبستم و چادرم رو سرم کردم. جلو یرو هم لبنان می. شال مشکدمیپوش رهیت یآب

اون موقع عقلم هنوز کامل  دونمینشسته بودم که دوباره به گذشته رفتم. نم ونیزیتلو

نقدر به کمند اعتماد داشتم که اصال یا اینشده بود که به کمند شک نکردم 

  !ی. هاالتمیخ یتو یکارها رو بهش نسبت بدم؛ حت نیا تونستمینم

 نیکه داشت از ماش دمیرو د نایزنگ به خودم اومدم و به سمت در رفتم. ال یصدا با

 یداغ بزرگ ادیانگار که  د،یمن رو د ی. وقتاومدیم نییکه از قضا پژو بود، پا اسیال

شد که  دایپ یکی. افتیراه  رونیچشمش سرشار از آب شد و باالخره به ب عیافتاد. سر

بودنت  ینفر هست که روزها کیکه  نه؛یحال دلت آ هاز رفتنم نارحت باشه. خوش ب

 یب یاون خانواده که معرفتش از  یکس زه،یکنه و برات اشک بر سهیرو با نبودت مقا

  .شترهیب رن،یگینبودنت رو جشن م یمعرفتت که روزها

داره  یکه انگار با تمام قدرت سع داشتیقدم بر م یبه قدم برداشتن کرد. طور شروع

  »سالم.«که داشت گفت:  یپاهاش بند کنه. با بغض یخودش رو رو

  ؟یسالم؛ خوب -

 هینشست و شروع به گر نیزم ی. رویکه از مادرش جداش کرد یمثل بچه ا شکست،

آغوشم پنهون کردم. خوش به حالش که  یکردن کرد. کنارش نشستم و سرش رو تو

واسه  یچشم هات اشک یول یکن هیگر یکنه. چقدر سخته که بخوا هیگر تونستیم

  نداشته باشن. ختنیر

  چشمت که خشک گشت... یچشمه  یبود گفته

  گذشته گرددیم باز

  شت...چشمم که خشک گ ی چشمه
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  نگشت... باز

َما   گذشته ا

  .ستیخوب ن ختنیگفتن پشت سر مسافر اشک ر میاز قد -

  برو بابا دلت خوشه. -

  .یشیبرم خوشحال م یوقت یتو که گفت-

  »به خدا دروغ گفتم؛ نرو!«گفت:  گرفت،یش شدت م هیطور که گر نیهم

  ؟یچ -

  .کنمینرو. ازت خواهش م ،یاگه دوستم دار نهیآ -

  خودم بسوزم و بسازم. یبذار برم و به پا ؟یشیچرا مانعم م ایخدا

 زمیکار از کار گذشته. عز گهیبرم. تازه اگه نخوامم، د ینکن؛ خودت گفت هیگر نایال -

  مرده. ایزنده م  نیبزن؛ بب یبار هم بهم سر کیمواظب خودت باش. تازه دو سال 

بلند شدم و چادرم رو که پر از خاک شده بود، تکوندم. به ساعت نگاه کردم؛  عیسر

 رونیب نگیرو از پارک نی. ماشکردمیحرکت م عیسر دیربع به پنج بود و با کیساعت 

بلند شد و  عیسر ه،یجد زیکه همه چ کردیکه انگار داشت تازه باور م نایآوردم. ال

شروع به التماس کردن  اومدم،یم نییپا رهدوباانداخت. اگه  نیماش یخودش رو جلو

کنار پنجره اومد  هویکج کردم که  ابونیرو آروم به سمت خ نیماش نیهم یبرا کرد؛یم

تحمل نگاه کردن بهش رو نداشتم؛  گهیو شروع کرد با دست هاش به پنجره کوفتن. د

که تا  دمشیدیم نهیآ یرو به سرعت از اون جا دور کردم. از تو نیماش نیواسه هم

 هینشست و دوباره شروع به گر نیزم یبعد رو د؛یدو نیاز راه رو دنبال ماش یمقدار

  کردن کرد.

  کنند... یلحظه کار نیجا و در ا نیا توننیها هم نم اشک

  آسونه رفتن
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  نداره یبرگشت اما

  رهیکه م یاون

  گهید دونهیم

  .گردهینم بر

. خوشحال شدم؛ پس هنوزم دیچک رونیاز چشمم به ب یصحنه ها اشک نیا دنید با

  نشدم. لیمتحرک تبد یمرده  کیوجودم هست و کامال به  یاحساس تو کمی

  از رفتنم  یگاه

  ...شمیم مونیپش

  اما

  گهید االن

  یمونیپش

  نداره. یسود

  *حال*

داده بودن که  امیکه خونده بودن، مدام پ ییاون ها ست؟ین گهیشد. وا، چرا د تموم

که  شدیم یدو، سه سال کیها. حدودا  نیو ا سهینویش رو نم هیبق هیچرا مدت

 یباز ک نمیهر روز بهش سر بزنم تا بب دیبود. با یرمان جالب ف؛یننوشته بود. ح

خب در  یپارتش گذشته ول نیآخه دو سال از آخر ست؛ین یدی. هر چند امذارهیم

پرت کردم و به رمان فکر کردم که چرا  نیزم یرو رو یاست. گوش دیام یبس یدیناام

  شتافتم. ایاون دن یکه در اعماق خواب خودمم به سو اد؟یبنظرم آشنا م

به  یعیطب یاز عذاب ها یکی ایاز خواب نازم بلند شدم. خدا میساعت گوش یصدا با

َه هاکان! چرا ا«خدا.  یشدنه. وا داریصبح ب نینظرم هم بلند  ؟یکنیقدر غرغر م نیا

که جسارت  دیببخش» «.کنهیها غرغر م رزنیپ نیبابا بزرگ. مثل ا یپسره  گهیشو د
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بله؛ خودم که مثل تو نفهم « »ن؟یفرمود یکه چ نیدیخودتون فهم یول کنمیم

 »؟یکنیمسخره م یدار» «.یستیکه تو من ن دمیآهان، ممنون. کامال فهم« »ستمین

  »واقعا که.» «گفته؟ ینه! ک«

نقش  یدخترها ایپسرها  یرمان ها، همه  یداره ها. تو یریوجدان هم خود درگ نیا

که با ما جنگ داشته  نیبا وجدانشون جنگ دارن. اون وقت وجدان ما عوض ا یاصل

 نیا یهمه  نی. بنیآم نیکه خدا شفاش بده؛ همه بگ ی. الهرهیباشه، با خودش درگ

ساعت  یکنم. لعنت یقلب ستیبود ا کیها به ساعت نگاه کردم که نزد یریو یریگ

َه (ببخش َه ا شدن  داریحرفم رو در مورد حرف اولم که گفتم ب دیبا د؛یدوازده ظهر بود. ا

که  گنیصبح، ظهر بکار ببرم. بله م یبدم و بجا رییعذابه، تغ نیصبح بزرگ تر یتو

 یوا چ» «آخ سرم«از بزرگان)  ی. سخنهیعیعذابه طب نیظهر بزرگ تر یشدن تو داریب

 وارید یها کهیت نیا د؛ینه. ببخش« »؟یچ» «.بارهیفکر کنم از آسمون سنگ م» «شد؟

 یلیخ» «شد. میتقس یمساو کهیخونه بود که از برخورد اعتماد به نفس تو به چند ت

بهت بگم... گم...  تونمیفقط م» «تختم. یرو« »؟یخوابی. شب کجا میمزه ا یب

  »شو.

مربوطه که اصال به شما  ی. بعد از انجام کارهارفتم ییشدم و به سمت دستشو بلند

  نداره... یربط

  .خوننیدارن م ایها. مثال کل دن یادب شد یب یلی(سادات: هاکان خ

  !یهر ی. ناراحتینیبیکه م نمیبرو بابا تو هم. من هم -

  به ادب داشت؟ یوا؛ چه ربط -

  .شمیخواستم بگم که عوض نم -

  ...یآهان ول -

  شده.) رمیبرو گمشو که کار دارم، دبله. حاال هم  -
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 راهنیپ کی عیبه سمت کمدم رفتم و سر ییاومدن از دستشو رونیبعد از ب گفتم؛یم

 ادمیکار. آخ  یبه سو شی. پدمیپوش یمشک یشلوار ل کیبا  یخی یکوتاه آب نیآست

 زنیتیبه سمت کمدم رفتم و ساعتم رو که مارک س عیرفت ساعتم رو ببندم. سر

)CITIZEN) ادمیبار باز  نیسمت در رفتم که ا هب عیاول برداشتم و سر یبود، از کشو 

 نیا گهیکاناپه برگشتم و اون رو هم برداشتم و د شیرو برنداشتم. دوباره پ میاومد گوش

 »؟یقدر مشتاقش نیکه ا یهم دار یواقعا چه کار مهم«انجام کار رفتم.  یبار برا

 »؟یزنیم خیس یاالن دار ؟یچ»  «.ستین یهر کس ی ستهیبودن شا سیالبته پل«

که منظورم اون آزمونه هست، کامال در  یکنیچوب بهت زدم؟ اگه فکر م یمن ک نه؛«

 نیمهم بود اما رد شد و از اون موقع هاکان ا یلیوجدان خ یکه برا ی{آزمون» .یاشتباه

. تونمیموا، من که ن» «. فقط برو گمشو.زمیهاکان، عز«} یرو اتو کرده آزمون رانندگ

تو االن به  ؟یچ» «.شمیضمن من راه رو بلدم و گم نم رخودت گمشو؛ من کار دارم. د

 ری. غگهیبود د نیمنظورت هم» «رو گفتم؟ نیا یمن ک» «خفه بشم؟ یمن گفت

نحسش  یصدا گهیصدا خفه کنش رو گذاشتم تا د» «...یلیتو خ» «.یگفت میمستق

 نم یصدا ،یمن هنوزم صدام رو دارم. عرعر. راست گه؛یهه هه. دروغ م» «رو نفهمم.

  »خفه شو.» «که؟! یخودته گرفت یصدا

 یکه باهامون همکار یبهم داده بود، شدم و به سمت شرکت نیدیکه آ ینیماش سوار

 تیتهران هم فعال یکه تو هیزدیباند  کیشرکت مال  نیداشت، رفتم. البته بگم که ا

ماهه که به  کیشد؛ االن  نیدیبحث آ ،یتن. راستها هم اون جا هس نیا نیدیدارن. آ

 کنمیاحساس م یول برهیکامل به سر م آرامشدر  نهیکار نداره و خداروشکر آ نهیآ

  آرامش قبل از طوفانه. نیا

  اشتباه کنم. دوارمینباشه. ام ندیخوشا یلیواسه هر دومون خ دیکه شا یطوفان

  )نهی(آ

نداشته! خدا رو  یتا حاال که بهم کار نیدیو آ گذرهیدو ماهه که از اون روز م االن

دو ماه  نیام خوب شده که صدام برگشته. تو اهنجره یعنیشکر صدام هم برگشته، 

بهتر از  گهیآروم بود من چقدر خوش حالم بودم. د یهمه چ افتاده؛ین یاتفاق خاص



 

Page ٢٣۴ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

بهم دادن که البته فکر کنم فقط  یخوب یلیخ یهادو ماه غذا نیا ی! توشهینم نیا

آماده  یبعد یهاشکنجه یمن و برا نیدیدارن به دستور آ دمیبخاطر هنجرم بوده، شا

  واال! دونمینم کنن،یم

بودم، تونستم باهاش حرف بزنم. بهم  ییدستشو یکه تو شیبا پارسا چند روز پ یراست

چون هر دو  م؛یسال تموم کن هیرو ظرف  تیمامور نیا دیگفت که سرهنگ گفته با

شروع  شیماه پ کیبگم که از  دیو با میجز قبول کردن نداشت یاما هم چاره م،یماهر

انجام  ینقشه رو هم طبق قراره قبل م،یوقت دار گهیماه د ازدهیما فقط  یعنیشده! 

هر  کیتحر یاالن برا یتفاوت که قبال قرار بود پارسا کنار بکشه؛ ول نی. فقط با امیدیم

ادامه بده و با  تیرو تا آخر مامور هاشهیقرار شده نقش عاشق پ ن،یدیآ شتریچه ب

  بشه. چه َشوَد! یمثلث عشق هیوارد  نیدیآ

عوض  یلینسبت به من خ نیدیچون اخالق آ م؛یموفق بود یلیهم به نظرم خ االن

  ...کیچه بزرگ و چه کوچ ست،یاز شکنجه ن یشده و فعال خبر

توقع  ییداخل شد. نه خدا نیدی. در باز شد، آدمیپر رونیدر از افکارم ب یصدا با

تو، نه بابا! به  ادیب شهیاون سرگرد عاشق پ یتو؟ ها! نکنه توقع داشت ادیب یک یداشت

  ازش فاصله گرفتم که گفت: کمیسمت تخت اومد و کنارم نشست... 

 ؛یایب رونیاز اتاق ب یتونیهم مرو برات آوردم که کارات رو انجام بده... از االن  یکی -

  ...یایب رونیاز خونه ب یاما حق ندار

زدم و گفتم: جدا؟ جون من  یمحاله! لبخند یهمه خوش بخت نیخدا من و ا یوا

  ؟یگیم یجد

و تموم شدن هرچه زودتر، مجبور شدم غرورم رو  تیمعمور نیخاطر ابه راستش«

  کرد و گفت: یاخم» کنار بزارم

  ؟یدیو قسم مچرا جون خودت  -

  رو قسم بدم ؟ یوا! اگه جون خودم و قسم ندم پس جون ک -
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  !یعوض یاون پارسا -

  .یهست یخدانکنه! درضمن خودت عوض ؟یدار کاریوا به عشقم چ -

 کنمیتو رو عاشق خودم م ایلب گفت: آخر  ریبهم زل زد و بعد آروم و البته ز یعصب

  !کشمیرو م یاون عوض ای

اگه  یحت یدوم ی! ولیرو که عمرا بتون یموافقم؛ چون اول شتریحرفت ب نیبا آخر واال

  .کنمیکارو م نیخودم ا یتو هم نتون

 جادیا یبد یرفت. در رو محکم به هم زد که صدا رونیبه ب تیشد و با عصبان بلند

. اوق_اوق! به ارمی! االن باال مگه؟ی! اوق عشقم از کجام اومد دریشد. به درک برو بم

از اتاق  یدم در نبودن! با خوش حال هاگاردیاون باد گهیرفتم و بازش کردم. د سمت در

  خونه شدم. دنز  دیو مشغول د دمیپر رونیب

 کشهیخونه رو ندارم، خودتون هر جور که عشقتون م فیخدا حوصله توص به

ها نشستم، آخه دو تا تاب کنار از تاب یکی یرفتم و رو اطی. به سمت حدیتصورش کن

  به صورتم بخوره که: میهام و بستم تا نسهم بود. با پاهام تاب رو هل دادم و چشم

  دختر؟ ی! خودتنهیآ -

اومدم و  نییاز تاب پا عی! سردمیبرگردوندم و پارسا رو د یو به سمت در خروج سرم

 ریآب ز نیما همچ ه،گی. خودم رو تو آغوشش انداختم. بله ددمیبه سمتش دو

 یجلو یهاپله یاون جا رو نیدی. آخه آمیکه خودمونم خبر ندار میهست ییهاکاه

که بغل پارسا بودم، بهش نگاه  یدر حال یچشم ریبود. هه_هه ز ستادهیساختمان ا

ماه که  هی نیا یفکر کنم تو ی. اوخدیباریاز سر و روش م تیکردم. اوه اوه! عصبان

واقعا داره خوش  دیاگه فکر کن دیهست ونیزجرش دادم. به خدا مد یلیعاشقم شده، خ

  .گذرهیم

پرت  رونیکه از آغوش پارسا به ب دینکش هیطرف صورتم سوخت. به دو ثان هی هوی

 یبود نگاه کردم. وا ستادهیبا خشم ا نیدیکارش، به کنارم که آ نیشدم! متعجب از ا

 کردیم یکار دیبالخره با ،یکه عاد هانیخودت و جمع کن ا نهیآ«شد؟  یخدا االن چ
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! یگیآره_آره درست م» !سهیاونجا وا خشکبشه و مثل چوب  کیتحر نیدیآ نیکه ا

  بره. رونیمزخرف از ذهنم ب یهاسرم و تکون دادم تا فکر عیسر

مشت آبدار که دستش  هیبا  نیدیخودم آ یریو درگ یریواگ ریگ نیا یهمه نیب حاال

کرد.  میبادمجون بنفش قشنگ به پارسا تقد هیهم درد نکنه، زد به صورت پارسا و 

نباشه که مثال عشقم صدمه  هیزا یلیخ نکهیا یخب برا ی! ولولیا ن،یدیآ یدار والیا

و  دمیکش یآب غیج هی دمینشون نم یالعمل سو اصال عک المیخ یب یلیو من خ دهید

مدام به صورتش  یمصلحت هینشستم و با گر نیزم یپارسا رو شیقدم بلند، پ هیبا 

  شده بود! یزاغارت یصحنه یلیخ دونمی! مزدمیم غیو ج دمیکشیدست م

به  یرفتم. مدام الک نیدیبه سمت آ تیبا عصبان هایباز یکول نیا یاز همه بعد

  :گفتمیم ادیو با فر دمیکوبیم نشیس

  !شیچرا زد غیها؟ ها! ج یچرا عشقم و زد ش؟یچرا زد -

طرف صورتم  هی کهویکه  زدمیرو م نیدیو آ دمیکشیم غیج هاوونهید نیا مثل

طرف حالت  هیاالن من و زد؟! صورتش از  نیسوخت. متعجب به پارسا نگاه کردم! ا

بگه که ناراحته. نامرد چقدر هم محکم زد!  خواستیطرف مثال م هیخنده داشت و از 

بغلم کردو با  کهویبود.  یلیبود از درد اون س یچشمام بود واقع یکه تو یبار اشک نیا

  بغض دار گفت: یصدا

  دوباره مثل قبل حالت بد بشه و از دستت بدم.  دمیمن و ببخش... ترس زمی! عزنهیآ -

و اون  کنهیم هیداره گر یابچه کهنیمثل ا د؛یکوبیبا دست چپش به پشتم م مدام

َه آ یکیبچه  هیمن و با  ؟یچ«پشتش تا احساس آرامش کنه.  کوبهیم ول  نهیکرده؟ ا

  آخه؟ اصال ولش کن! یریگیم یتو چرا جد کنهیم یاون فقط داره نقش باز گهیکن د

هاش نگاه غرق در اشک، به چشم یهااومدم و با همون چشم رونیبغل پارسا ب از

  هاش گذاشتم گفتم:گونه یهام و باال بردم و دو طرف صورتش، روکردم. دست

 یپس اشکال نداره؛ فقط اگه دوباره خواست کنمی. درکت میگیم یچ دونمی! مزمیعز -

  !یقدر دوستم دار نیتر بزن، ممنون که اآروم ،یبزن
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 عیرسشون خارج شدم سر دیاز د یو ازشون جدا شدم، به سمت اتاقم رفتم. وقت 

! اوق! آخ دلم زمیخدا از خنده رو به موتم... عز یخودم و به اتاقم رسوندم و انفجار! وا

خدا فکم درد  یشد، وا یهند لمیخدا! چه ف یاز کجاش آورد؟ وا گهید زمیپارسا عز نیا

بود. من  یدنیاون موقع د نیدیآ افهیاومد؟ ق ماز کجا زمیخودم، عز یاومد! وا

 کمیمتعجب،  کمیجالب بوده باشه! مثال  دیبا یبودم؛ ول یهند لمیف ریو درگ دمشیند

درست مثل شرک  شهیباهم م یناراحت و خالصه همه چ کمی ،یعصبان کمیاخمو، 

  .زیعز

***  

  {پارسا}هاکان

 ینم یاریبود؟ اه اصال ذهنم  یاون دخترم، اسمش چ یکارها ریتا حاال درگ شبید از

قرارداد ببنده،  نیدیبا آ خوادیبود! م زدیبود. آره فکر کنم مال  زدیکنه! فکر کنم مال 

 خوانیبه فکرشون افتاده که م کهوی م؛یرو تموم کن تیمامور نیزودتر ا دیحاال که با

  قرار داد ببندن.

 الیقرار داد ببندن؟ به و نیدیحتما با آ دیهست حاال با زدیهمه خالفکار تو تهران و  نیا

که  الیشدم. به سمت و ادهیو پ نگیپارک یرو بردم تو نیو در رو باز کردم. ماش دمیرس

 نهیآ خورهیتاب نشسته بود. از پشت که بهش م یکه رو دمیرو د یدختر هیرفتم 

  صداش زدم... ه؟یپس ک رونیب ادیاز اتاق ب تونهیاون که نم یباشه؛ ول

  نه؟یآ -

***  

راس  دیاز د نهیلحظه که آ نیهاش تا آخرنگاه کردم، چشم نیدیکه رفت به آ نهیآ

حساس شدم.  کمینسبت بهش  رایچرا اخ دونمینگاهش خارج شه، روش بود. نم

خب ممکنه خودتونم  د،یکن نهیکه اون و عاشق آ دیکن یسع دی! باگهیخب معلومه د«

دختره نه...  نیعاشق ا اقلحد شم،یوقت عاشق نم چیخفه شو من ه» ...نیب نیا
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تا  یبهش نگ یزیچ هیتا  یباشمواظب  دیبا یه ست؟یچش ن» مگه چشه؟ نیچرا؟ ا«

  نامه برسم. شینما ی... حاال فعال بس کن! بزار به ادامهیدوباره حالش بد بشه؛ ول

رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندم، واضح و شمرده_شمرده  نیدیآ یدستم چونه با

  گفتم: تیبا عصبان

بزنمت  نهیآ یجلو خواستمینم کهنیبار و فقط به خاطر ا نیمواظب نگاهت باش! ا -

 یسمیکه رئ ستیبرام مهم ن یو حت کنمیبهت رحم نم گهید ینکردم. مورد بعد یکار

  دستتم! اول عشقم؛ دوم کارم! ریمن ز ای

  سمت عقب هلم داد و با پوزخند گفت: به

کنم  یکار م یچ نیو بب نیبش ؟یکه دوسش دار یهست یتنها کس یکنیفکر م -

  باهات.

 یشدم. لعنت رهیرفت. با اخم به رفتنش خ الیبه سمت و گه،یپوزخند د هیبا  بعد

بود  نهیداغون به اتاقم که کنار اتاق آ یکنه! با اعصاب کاریچ خوادیم ستیمعلوم ن

  تخت. یو خودم رو انداختم رو دمیرفتم. در و محکم بهم کوب

 یواقع دیشا یلیدل ست؛یکردنم ن یباز لمیمطمئنم فقط به خاطر ف د،یحس جد نیا

 دی! اونم از طرف من! فردا باشهیم لیتبد قتینقشمون داره به حق دیداشته باشه. شا

  .ارمیبرم فرودگاه تا اون دختره رو ب

که هر دو رو  میدنبالشن! اگه بتون هایلیخ زدیتهران و  یچال که تو اهیباند س سیرئ

خدا  ی. وا..رسهیبه سرهنگ دوم م نهیبه درجه سرهنگ تمام و آ هویمن  میریباهم بگ

ذهنت و  یجور نیا یتونیکه نم یدونیهاکان خودتم م یول ول؛یا«ولیبگو ا یچه عال

جالبش  ینکته یدونیهه م«آه! آره » ...یسوق بد یاگهیاز اون موضوع به سمت د

و  شمیمن عاشق نم یگفتیم یداشت ش،یپ قهیچند دق نیتا هم کهنیا« ه؟یچ »ه؟یچ

عاشق نشدم، نشدم  نقدریآه اره! واقعا که ا» .شمیدختره نم نیاگه هم بشم عاشق ا

  شدم. یام اس هیحاال که هم شدم عاشق 
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فرق  هیاون و بق نیب یخوایم یچرا ه هیآدم مثل بق هیاونم  گهیبس کن د هاکان«

 »یدوسش داشت کمیمعلومه از پارسال هم «دونم...  یدونم! نم ینم» ها؟ ؟یبزار

» بهت بگم یزیچ هیبزار  یاره؛ ول« ه؟یکه منظورم چ یدونیم کم،یاوهوم البته فقط 

 انهیخالفکار خاورم نیتراون بهراد و دوست داره نه تو رو! اون بهراد بارمان، بزرگ«بگو 

نه  یوا» .یمرده رو دوست داره! نه  جناب سرگرد هاکان سپهر شیرو که هفت سال پ

نه  »یکه تو همون بهراد یبهش بگ دیبا« زم؟یبه سرم بر یحاال چه خاک ؛یگیدرست م

و دار  اونهاش چشم یبهراد مرده و درست جلو کنهیوجه. اون فکر م چینه! به ه

وقت دوست نخواهد داشت چون  چیاون تو رو ه یاگه بهش نگ یول دونم؛یم«زدن. 

که تو  یبهش بگ دیکرده باشه! هاکان با انتیکه نکنه به بهراد خ رهیگیعذاب وجدان م

بهراد اعدام  میبا گر یکیاون روز بهراد اعدام نشد! بلکه  کهنیو ا یهاکان، همون بهراد

 تونمینه_نه نم» که بهراد بارمان مرده و به گوش دشماناش برسه ننشد تا همه باور ک

 ؟یبالخره که چ«موضوع من و از خودش برونه  دنیبهش بگم! ممکن بعد از شن

» .یلیهرجور ما«خستم  یلیفکر کنم خ کمیبزار  »یکن یازش مخف شهیهم یتونینم

  ... یبرس یخوب یبه جاها دوارمیام» .ریشب بخ« ریشب بخ

  گذشته *** یاصل یها***شروع برمال شدن ماجرا

  }کای{رون

را به  زدی گرید یقیتا دقا» ماهان ییمایپونصد و دوازده هواپ«محترم پرواز  مسافران

اند، هر چه زودتر نداده لیخود را تحو یهاکه بار یمسافران. کندیمقصد تهران ترک م

  »ماهان ییمایپونصد و دوازده هواپ نگییتا پرواز بو قهیپنج دق«دهند.  لیتحو نیبه کاب

بار در  نیو آخر نیاول یبلند شدم و به سمت رُهام  برگشتم. برا یصندل یرو از

به سمت  یاگهیاومدم و بدون حرف د رونیآغوشش قرار گرفتم؛ بالفاصله از آغوشش ب

...شماره  دیرس یم بیبرگردم و بهش نگاه کنم به غرورم اس تونستمیرفتم. نم مایهواپ

 کیکوچ یاز پنجره  رونیبودم به ب ۴۳ ارهکردم و نشستم شم دایرو پ میصندل ی

 ادیزبا اخم  نهیبود و دست به س ستادهیها ا شهینگاه کردم ......رُهام پشت ش مایهواپ
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هم دست  یداد که برا یکرد .هر دو غرورمون بهمون اجازه نم ینگاه م مایبه هواپ

  ..... میبار ابراز احساسات کن نیو اخر نیاول یو برا میتکون بد

خود را  ی! لطفا کمربندهادیماهان خوش آمد ییمایپرواز پونزده و دوازده هواپ به«

  ».دیپرواز آماده باش یو برا دیببند

هام و بستم و سرم و . چشمرهیحرکت کرد و رفت تا اوج بگ قهیدق کیبعد از  مایهواپ

بود نگاه کنم؛  ستادهیکه رُهام ا ییدادم تا برنگردم و به فرودگاه، جا هیتک یبه صندل

 کایکنم! من رون یخودم و معرف دیو غرورم بشکنه. بزار نهیمن و بب دمیترسیکه م رایز

که مرده و من به عنوان  شهیم یهستم .پدرم پنج سال داشاهدا، فرزند برزو شاه

قاچاق  یچال رو به عهده گرفتم.برادرم رُهام اصال خودش و قاط اهیاو باند س نیجانش

دونم چرا نخواستم که تمام  یمن نم یادامه داد؛ ول شیعاد یو خالف نکرد و به زندگ

که من  نیا دنیاز فهم عدکه اون روز ب رهینم ادمیوقت  چیزحمات پدرم به هدر بره ه

  . میبشم چقدر با رُهام دعوا کرد نیقراره جانش

کردم و  یمن قبول نم یها؛ ولحرف نینداره و از ا انیکار پا نیگفت که ا یم

 گهیفقط هم د گهیبزارم تموم زحمات پدرم هدر بره ...از اون روز به بعد د تونستمینم

 نیاز بزرگ تر یکیرم به تهران تا با  ی...االن دارم م مینیب یرو به عنوان همخونه م

داره و اصلش اون جاست قرار داد ببندم تا  تیفعال هم یکره جنوب یباند تهران که تو

رفت .من و  ایمن از دن مانی...اهان مادرمم سر زا رهیاوج بگ شتریباندم از قبل هم ب

 یچون م دیوننخ گهیکه رُهام بزرگ تره ....لطفا د میدار یرُهام دو سال اختالف سن

روشن کردم و فلشم رو  روروبه روم  توری....مانادیخوابم نم یخوام بخوابم  ....ول

 ینفر پشت سر یوصل است که برا توریمان هی یبهش زدم ...{توجه:پشت هر صندل

ترسناک بود  یکاراگاه هیکره ا لمیف هیفلش  ی.}تو ادیبه حساب م ونیزیبه عنوان تلو

رو  میکردم و هندزفر یبودم اسمشم بلک بود ...قسمت اول رو پل ختهیر رایکه اخ

همه  دمیساعت بعد د۲....حدودا  دنید لمیگوشم و شروع کردم به ف یگذاشتم تو

 مایهواپ قهیدق ۵و بعد از  میدیکه رس دمیبندن فهم یدارن دوباره کمر بند هاشون و م

شدن  ادهیباز کردن همه پ قهیدق ۱۰فرودگاه تهران نشست .در هارو که بعد از  یتو
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و پاهام و  دمیکش قینفس عم هیاومدم .. نییپا مایبودم که از هواپ ینفر نیمن اخر

شاهدا باز به تهران  کایسال دوباره برگشتم .....من رون کیتهران گذاشتم بعد از  یتو

تا االن از حضورم متلع شدن ...کاله نقاب دارم و سرم گذاشتم و  سایاومدم مطمئنم پل

رفتم و سوار  یکت و شلوار پوش مشک یاومدم به سمت مردها رونیاز فرودگاه ب

  شدم و گفتم :زود باش حرکت کن یمشک روزلندک

  _ بله قربان

فکر کردم که احتماال االن  نیدادم و به ا هیتک شهیکه حرکت کرد سرم رو به ش نیماش

کره از  یکه تو یاز وقت... درست دمشیوقته که ند یلی...خ نیدیا یبرم به خونه  دیبا

 دارید دیبرگشتم و با بهراد آشنا شدم. پس با رانیو من به ا میکرد یهم خداحافظ

برداشتم و صاف  شهیش یگذشته سرم و از رو یاور ادی باباشه ....آه بهراد ... یجالب

 ۴روبه روم  ...اوم ....درست  یشدم درست به صندل رهینشستم و با غرور به جلو خ

 میاز معامله ها لو رفت یکی یکردم که تو یم تیکره داشتم فعال یود که توب شیسال پ

وارد شده بود  ینفوذ هیباند به عنوان  یکنم که تو یوقت اون خائن و فراموش نم چیه

 یجناب سرگرد هاکان سپهر یبود؟هاکان ..اره سرگرد هاکان سپهر ی...اسمش چ

از دستشون فرار کردم. با کمک  یبا هزار جور بدبخت کشمتیهام مخودم با دست

خونه خرابه بود  هی هیتو میکه دوستم بود فرار کردم اون شب که معامله داشت نیدیا

 یراه فرار چیه میاون جا و محاصره شد ختیسئول بود ر وت سیپل یهر چ هویکه 

 هوی سیاداره پل میرفت یم میراه که داشت یتو یشدم ول رینداشتم...و متعاسفانه دستگ

باز شد  نیدر ماش یشروع شد ...وقت ریت کیشل یها  خاموش شد و صدا نیماش

 یکه زن ها نم تقدهمع شهیکنه ....چون هم یکه داره با اخم بهم نگاه م دمیو د نیدیآ

...البته منم اون موقع  افتندیخالف انجام بدن و همون موقع به دام م یتونن کار ها

 رونیکشم و از گذشته  ب یم قینفس عم هیشده بودم .... سیسال بود که رئ هیتازه 

و به سمت  امیم نییپا نی...با غرور از ماش شهیو در باز م ستهیا یم نی..ماش امیم

 اتشی...ح هیهمسا یها الیمثل و الیو هی... ستیکنم به نظرم خاص ن یحرکت م الیو

که  اطشیشده بود ..خب ح دهیپوش یبزرگ یکامل از چمن پر شده بود و با درخت ها

کوچه کامال معلومه  یتو رونیب یعنی هیهم نرده ا اطیآهان در ح رسهیخوب به نظر م
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 یو بوش م رمیباغچه م سطو  یگل محمد یو به سمت بوته  شمی...وارد چمن ها م

کشمت سرگرد  یاندازه ....به خدا م یاون خائن م ادیکنم ....ازش متنفرم ....من و 

  ...کشمتیخودم م یهاخودم با دست

  شاهدا کای!!!روننجاستیا یک نی_به به بب

 یکنم به بوته  یکه به چشماش نگاه م نطوریگردم و با سرم هم یبرم نیدیسمت آ به

  ازش متنفرم نمشیخوام بب یبکن نم شهیگل و از ر نی:ا گمیکنم و م یگل اشاره م

  ...: باشه ...قهیاست ....بعد از چند دق رهیبهم خ متعجب

  بود؟ یزارم ...به سمت صدا برگشتم ک ی_نه!...من نم

  زدم و گفتم : ی..پوزخنده؟یک یعنیبودم  دهیاز آرال ند ریرو به غ یحاال دختر تا

  بودمت... دهی_تا حاال ند

من خوب  ینه ول ای یدیدونم من و د یتمام بهم زل زد و گفت:نم یگستاخ با

  شاهدا !!!!!!! کای..خانم رون شناسمدیم

  جلو اومد و گفت: نیدیشناسه؟آیمن و م ه؟کهیک نیا یعنیشدم  رهیاخم بهش خ با

  االن نیبرگرد تو اتاقت هم نهی_آ

جا باشه از جام تکون بخورم  نیا نیا یبود گفت :عمرا تا وقت رهیکه بهم خ همونطور

  پس بهش بگو از اون گل دور بشه و

 نی...نکنه ا نمی...صبر کن بب افتمیم یزیچ هی ادیزدم و گفتم :و.....که  یپوزخند

  باز}: یشدم و گفتم ....{با دهان رهیبهش خ یدختر...با ناباور

  !؟نهی_آ

  زد و گفت: یلبخند

    ی_پس بالخره شناخت
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 ییدوستانم اصال معنا شیلبخند به سمتش رفتم و در اغوشش گرفتم ....غرورم پ با

  نداشت ...با بغض گفتم :

ازت  یخبر گهیبهراد و مرگش د یریدلم برات تنگ شده بود دختربعد از دستگ یلی_خ

  ؟یکرد یم کاریچ ؟ینبود ..کجا بود

  گفت: هیگر با

بودم و ....مثل...آه..ولش  ابونایخ یتو یتونستم بکنم مشغول ول گرد یکار م ی_چ

  نبود !!!! داتیکه دنبالت گشتم پ یاز مدت ؟بعدیکن ....تو کجا رفت

  تونستم تحملش کنم ... ی..تهران ،بدون بهراد، ...اصال نم زدی_آه...برگشتم 

 نیبگ یدر مورد اون عوض گهید یکلمه  هیشده بود با خشم گفت: یکه عصبان نیدیآ

  . ششیپ فرستمتونیخودم م

تعاسف زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم ...هنوز اون موضوع  یاز رو یلبخند

 نیدیهمون قرارداده که بهراد گفته بود بسوزوننش ....آ هی هیرو فراموش نکرده.....قض

از کشور خارج بشه  گهینتونست د یلی...بعدشم که به دالدیخسارت د یلیبخاطرش خ

  :اتاقم کجاست؟نیدیو موندگار شد ...روبه ا

  ...و بعد به سمت ساختمون رفت ....ای_دنبالم ب

گل متنفرم ...و  نیکه از ا شهیم یسال۴دوختم و گفتم :...:حدودا  نهیاخرم و به ا نگاه

  .... رمیگیمسببش قاتله بهراده ...انتقامش و م

  شد ..... رهینامعلوم خ یتکون داد و باز به اون نقطه  یدر فکر سر غرق

 نهینگاه کردم ....آ نهیو باز سرم و به عقب برگردوندم و به ا دمیدو نیدیدنبال آ به

 هیمن که فقط به عنوان  ی...برا یدیدونم بعد از مرگ بهراد چقدر زجر کش ی..م

وار  وونهیخبر مرگش چه برسه به تو که د دنیسخت بود شن یلیدوست بود خ

 رمیگیم یو از اون هاکان سپهر امت....انتق کنمی..به خدا جبران م یعاشقش بود

 سیمرگ کنه ...که چرا پل یهزار بار ارزو یکه روز ارمیبرسرش م ییچه بال نی..بب
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تخت  یبهم داد و رفت ...رو دیاتاق با ست کامل به رنگ قرمز و سف هی نیدیشده ...آ

 ومو به سقف اتاق زل زدم ...و تم دمینشستم و به اتاق نگاه کردم خوب بود .دراز کش

برم  نیدیقرار داد با ا یبرا دیروکه قرار بود انجام بدم و مرور کردم ...فردابا ییکار ها

}بعد  کنهیپخش دارو در کشور کار م نهیو در زم هیرد گمکن یشرکت برا نیشرکتش {ا

جا سر دراورده ...و بعد از اون  نیاز ا یهمه جا چطور نیاز ا نهیچرا ا نمیبرم بب دیبا

 یتا تموم دق دل نهیآ یکردنش و کشتنش ...اونم جلو دایو پ سرگردگشتن به دنبال 

افتم ...چشمام و  یم نهیعاشقانه بهراد و ا یکار ها ادی به یهاش تموم بشه ..وقت

 یلیقطره اشک خ هیو  دهیچقدر زجر کش نهیکنم که ا یفکر م نیو به ا بندمیم

ماه انجام بدم چون  ۱ یط اروکار  نیتموم ا دی...باوفتهیم نییلجوجانه از چشمام به پا

 یهمه  نجامیتا ا دینتونم برگردم پس با گهی...و ممکنه د زدیبرگردم  گهیماه د۲تا  دیبا

خودم بخرم هر چند که مدت  یبرا نیماش هی دیاول از همه با یکارا مو انجام بدم ..ول

  جا باشم ... نیا یکوتاه

***  

  ..طاها

اون همه خاک تکون دادم تا بتونم درست نفس بکشم  نیسرم و ب یهزار جور بدبخت با

کنن چه برسه  یباهام رفتار م یطور نیدارن ا ازیها که به من ن نیدونم ا ی...من نم

...اصال  میقد یکارمم نداشته باشن ...پدر و برادر هم پدر رو برادر ها گهید نکهیبه ا

که فکر کنم  دمیکش قینفس عم هی...االقل االن...  برگردمخوام دوباره به گذشته  ینم

شده بود فوت کردن  من یروز ها نیا هی...آه سرگرم میر یصد مثقال خاک رفت تو

از موضوع  یادیز زیجام چ نیکه ا یسال ۴. ۳. نیا یط یانبار نیا یتو یخاک ها

 شیسال پ ۴ ودبودن من ندارن ....حد سیاز پل یکه خبر دونمیو م نیفقط ا دمینفهم

شد که اون ادم  یاصال باورم نم  دمیسال د ۲۵بود که شاها برادر دو قلوم رو بعد از 

در از  یقل مرده ...با صدا یکیاون  مانیبرادر دوقلوم باشه اخه بهم گفته بودن سر زا

درست مثل پدرش و پدرم  جلو  رتیغ ینامرد ب هیاومدم خودشه شاها  رونیافکارم ب

  !! یبر یبتون گهیماه د۲ تا..دیاومد و:شا
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 نقدریپسر؟اون پول ها ا یکن یم کاریچ یدار ه؟شاهایتعجب گفتم :منظورت چ با

  .... رهیتقص یاون ب نهینشو ...آ وونهید یادم و بکش هیارزش نداره که به خاطرش 

؟ها  دنیو زجر کش یپول یاز ب یفهمیم یسر داد و گفت :طاها تو چ یبلند یها خنده

جعبه  یکه دوستات تو رو تو یهر روز و هر شب مواظب باش نکهیاز ا یفهمیم یتو چ

که به همه گفته  یاونم در صورت ننیشهر مثل شورآباد بب نییپا یها ابونیکنار خ یها

ِبگویفهمیم یتو چ خه...ایکن یم یزندگ هیدیمج یتو یبود از درد  یفهمیم یچ ؟د

با ارزش  یمن از هر انسان یارزشن برا یکه همه به چشم تو ب یی؟اون پول ها دنیکش

فهمم که پول ارزش  یربه کردم و مرو با اون ها و بدون اون ها تج یترند چون زندگ

و  گردنیدورت م یداره که هر وقت به نفعشون باش یینسبت به اون ادم ها یشتریب

 ارنینم ادیتو رو به  گهیکنن ...و د ینداشتن رهات م یازیبهت ن گهیهر وقتم د

چطور عشقت و به خاطر حرف  یزد یکه تو ازشون دم م یخانواده ا یلعنت یدی...د

 هیکه چطور اون و مثل  یدیانداختن ...؟ند رونیمن از خونه با حقارت تموم ب یها

داشت که بعد از مدت ها  یکه چه لذت یدیانداختن ..ند رونیاشغال از خونه ب

 یچه لذت یدون یبه خدا نم یدون ی...نم ینیشکستن غرورش و با تموم وجود بب

  داشت ...

رو بگو تا منم از حرف هات  یهمه چ یکردسال دهنت و باز  ۴شاها!حاال که بعد از -

..سرش و به طرف چپ و راست تکون دادو گفت :نه ..نه هنوز مونده  ارمیسر در ب

...و بعد به سمت در رفت و  روی...همه چ یفهم یرو م یهمه چ گهیماه د۱ماه ۱...

 یکیقفل کردن در بود ...و بازم تار زهم نشون ا دشیکل یاون و محکم بست ..صدا

  .... امیمدت هنوز نتونستم باهاش کنار ب نیا یکه ط

***  

  ....گذشته........نهیمادرآ

کردم که  یبه طاها زنگ زدم و ازش معذرت خواه عیبه خونه برگشتم سر نکهیاز ا بعد

از طاها هم به  دیهمه بره با یکنم که آبروم جلو تیبهتر ترب یچرا نتونستم دختر

اون  ادی..هنوزم که به حیمس یکنم ...وا یواهمعذرت خ نهیخاطر دوست داشتن آ
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کنم و  کهیت کهیکه تموم گوشت بدنش رو ت امخو  ی...م رهیگیقلبم درد م افتمیدختره م

 کنهیم کاریکره چ یدختره داره تو نیحاال ا ستیبدم به جکسون بخوره...معلوم ن

بلده که انجام بده  یا گهیکار د ی..چ گذرونهیداره  خوش م گهی....خب معلومه د

 یدونه حجاب با چه ح ا ی..اصال نم زنهیمن دم از قران و حجاب زنان م ی.اخه؟هه برا

داره  یدونم مسلمان بودن بر م یبا حجاب بودن چم پیریمن ت یاونوقت برا سنینویم

  زر مفت بزن .... ای...تو برو اول کارهات رو درست کن بعد ب

  ..........حال..........

و به سمت در رفتم ..حتما طاها ست  دمیدر دست از مرور خاطره هام کش یصدا با

سر بهم بزنه در رو باز کردم و منتظر موندم تا از پله ها باال  هیو  ادی!قرار بود امروز ب

دلم براش تنگ شده ...با لبخند از پله ها باال اومد جلو رفتم و در اغوشش  یلی..خ ادیب

خودم دوستش دارم  یمثل پسر نداشته  یشوهرمه ول خواهردرسته که پسر  دمیکش

تلخ بردم ...کنارش نشستم و رو  ی نویکاپوچ هیکردم و براش  تشی...به داخل هدا

  بهش گفتم:

  ۸:۳۰نه  یایب۸بود ساعت  ؟قراریکرد ری_چرا د

اومد نتونستم سر ساعت  شیبرام پ یکار هی ییزن دا دیزد و گفت :ببخش یلبخند

  .. امیب

  ؟یبهم سر بزن یخواست هوی یشده که بعد از مدت یزدم و گفتم :حاال چ یلبخند

بهتون بگم ...فقط ..لطفا اروم  یزیچ هیخواستم  یشد و گفت:اهان راستش م یجد

  ... دیباش

  شده ؟ یخدا چ ای_

  است نهیآ یدرباره  یی_اروم اروم زن دا

  اخم گفتم :بگو نه؟بای!!آهه

  ... دیاروم باش گمی_باشه م
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پوز خند  هینداره که بخوام براش نگران باشم ...با یتیم درضمن اون برام اهم_اروم

  ..... یاضافه کردم ..درضمن اون االن تو

  کردم دای_اون و پ

  بهش نگاه کردم که ادامه داد... رهیخ

  هیتهرانه تو اله ی_تو

  _خب

  _خب؟

مرده ...{هرچند  گهیمن د یبرا هیاله یتهران باشه چه تو یطاها اون چه تو نی_بب

  برگشت} نهیشد دوباره ا یتعجب کردم که چ یلیخ

 ی؟اونم تو باال کنهیم کاریکه اون االن داره چ ستیاصال براتون مهم ن یعنی؟ی_چ

  شهر!!!!!!!!

کره  یاحتماال از پسر ها دهیادامه م شیداره به باز کنهیم کارینه.تازه معلومه داره چ-

هستند ...لطفا  یکه طرف دار کره ا یتوجه کسان:قابل سندهی{نو ومدهیخوشش ن یا

زنه خودش کال مشکل داره راستش خودمم ازش  نینداشتم ا یمنظور دیناراحت نش

  هام} یا ره....راستش منم طرف دار ک ادیخوشم نم

  اون دخترته !!!!!! یی_زن دا

اون پسرم ... یبهتره اون و فراموش کن ینه ول ای یدونم هنوزم دوسش دار یطاها نم-

وجود نداره ازش  گهینداره و اون و فراموش کرده ...فکر کن د تیانسان یخو گهید

فقط  یطور نیفراموش کرده باشه ...ا گهیاصال تو رو هم د دیدست بکش طاها اون شا

اشغال ارزش دوست داشتن تو رو نداره  ون....فراموشش کن ا یدیخودت و عذاب م

  پسرم .

*****  

  شاها
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راه  یبعد از تموم شدن حرف هاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت و تو ییدا زن

  .... یگفت :ممنون که بهم سر زد

نمونده  یزیچ گهیلب هام شد ....د همانیم یدر اتاقش لبخند یصدا دنیاز شن بعد

دو  یبود رفتم و ر اطی...به سمت جکسون که دم در ح رمی....تا انتقامم رو از طاها بگ

  ش و نوازش کردمپا نشستم و سر 

بهت بگم که  دیبا ینه ول ایصاحبت مثل طاها تنگ شده  یدونم توهم دلت برا ینم-

....از  شینیبیوقت نم چیه گهیگرده ....د یهرگز برنم گهیمنتظرش نباش چون اون د

قرارم در  نیرفتم سوارش شدم و به سمت آخر نمیخونه خارج شدم و به سمت ماش

  امروز رفتم .

*****  

  »کایرون«

شاها کجاست. با  نیا ستی. معلوم ندادمیهم گذاشته بودم و تکون م یرو رو پاهام

ِ رو پ نیدیآ یگاردهایاون باد یهزار جور بدبخت فرستادم، اون وقت معلوم  اهینخود س ی

  !هیپسره کدوم گور نیا ستین

ِ از مازارات ی. با ژست خاصدیبه! بالخره رس به چشم بود،  یقرمزش که بدجور هم تو ی

ِ آفتاب نکیاومد. ع نییپا هاش گذاشت و به سمت در کافه چشم یمارک دارش رو رو ی

رو هم زد که  نشیقفل ماش اومد،یسمت م نیکه داشت به ا ینیحرکت کرد. در ح

 نکشی! رو به روم نشست. عژشمیرستپ نیلحظه روشن شدن. عاشق هم هیهاش چراغ

  گذاشت. زیم یرو برداشت و رو

ِ گذشته، حال و آ_ احوال    چه خبرها؟ ندهیعشق

  اخم رو بهش گفتم: با

  ؟یکرد ریچرا د ؟ی_ کجا بود

ُه! مثل ا ُه ا   توپت پره ها! یلیخ کهنی_ ا
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  با اخم گفتم: باز

 یکرد یبغلت کنم و بهت بگم خوب کار امیب یبعد توقع دار یکرد ریساعت د می_ ن

  عشقم!

  بود. یعال گهیکه د شدیم یطورنی_ آخ آخ! اگه ا

  اخم گفتم: با

  ؟یچونیمن ذو بپ یتونیم یفکر کرد ؟یکجا بود ی_ برو بابا، پرو نشو! نگفت

  .مییزن دا یبه قول ای نهیمادر آ شی_ نه من غلط بکنم. رفته بودم پ

  :دهدیادامه م یبا پوزخند نگرد،ینا معلوم رو به افق م یانقطه هیکه به  یدر حال بعد

  امن و امانه. یوفق مراده. همه چ دمیاوضاع در چه حاله که د نمی_ تا بب

  .ادیبا موضوع کنار ب خوادیرقمه نم چی. انگار هومدهیکنار ن تیکه هنوز با واقع معلومه

  ؟یکار کرد ی_ چ

  ...یاست ول هیاله یتهرانه و تو یتو نهی_ بهش گفتم آ

  ؟ی_ ول

  .میخوایکه ما م یزی_ اصال براش مهم نبود، درست همون چ

  _ شاها!

  فکر بود که گفت: یتو

  _ اوهوم.

 ِ   شه؟یتموم م زیهمه چ ی_ ک

  زد و گفت: یفکر بود، لبخند یطور که تو همون

  تمومه. یهمه چ گهی_ تا دو ماه د
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با هم  یحالبا خوش کایآمر یو تو میباهم ازدواج کن میتونیم گهیاون وقت د یعنی_ 

  م؟یکن یزندگ

  تکون داد: یسر

  _ اوهوم.

  زدم و گفتم: یلبخند

 یخونه یاریرو با هم ب نهیو آ نیدیآ یخوایم یشاها چطور ی_ پس بالخره آخرشه. ول

ِ قبل   بهراد؟ ی

  .یکار رو انجام بد نیا دیتو با تونم،ی_ من که نم

  ها رو بکشونم اون جا؟ قرار بود خودت...اون یمن چطور ه؟یمنظورت چ ؟ی_ چ

َه رون خطر داره و ممکنه  یلیخ یقرار بود من انجام بدم ول دونمیفرصت بده. م کا،ی_ ا

و ممکنه بعد از لو  دهیتهران رو خر یهاسیچندتا از پل نیدیکه آ یدونی. ممیلو بر

که به عنوان  دیهم به ذهنم نرس یها بده. در ضمن، راه حلاون لیرفتنمون، ما رو تحو

  اون جا. شونبکشونم یچطور بهیغر هی

َه، با   کنم؟ کاریچ دیشه. حاال با_ خب... ا

  شده. نهیعاشق آ نیدی_ طبق آمار به دست اومده، آ

  .زنهیپوزخند م جهتیخل شده، ب نمی. ازنهیم یپوزخند

 نیدیباشه، مطمئن باش آ نهی. هر جا که آمیرو گرفت نیدیانگار آ میریرو که بگ نهی_ آ

  هم هست.

  که... نهی_ منظورت ا

 اد،ی. البته مجبوره که بادیخودش دنبالت م نیدیبهراد، آ یرو ببر خونه نهی_ آره. تو آ

  رو بخواد. نهیاگر که آ

  ومد؟ی_ اگر ن
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  .ادی! من مطمئنم که مادی_ م

  .نهیدیهمراه آ شهیاون هم ؟یکن کاریچ یخوایپارسا رو م ،یرو حل کرد نیدی_ خب آ

  با پوزخند گفت: بازم

  برسه. انیباشه تا داستان به پا دی_ اونم با

  ؟یچ _

  .زمیعز یخبر ندار زهایچ یلیخ از

ُش نهیو طاها، آ نیدیآ یجلو یخواستیخبر ندارم؟ مگه نم یاز چ ؟ی_ چ تا  یرو بُک

  ؟یریانتقامت رو بگ

  هم هست. یاگهید یزهایچ ی_ درسته، ول

  _ بهم بگو، شاها بهم بگو!

 یاون روز به زود که،ینزد یفهمیرو م یکه همه چ ینه هنوز! اون روز ،ی_ نه رون

ِ اون روز روز رسه،یم انیو داستان ما به پا شنیکه همه جمع م یاون روز رسه،یم  ی

  اون روز... فهمند؛یرو م زیکه همه همه چ

  بلند شد و گفت: شیجا از

بهراد.  یقبل یخونه اریب یپونزده ماهِ بعد خیرو در تار نهیبرم. تو هم برو و آ دی_ با

  سال نود و نه) ریهمون پونزدهم ت یعنی(

  ...ی_ ول

  _ خداحافظ.

 یبهم انداخت. پاش رو از رو گهینگاه د هیشد.  نشیسمت در رفت و سوار ماش به

  حرکت کرد. کال عادتشه، عاشقشم! یبد یبا صدا نیپدال ترمز برداشت و ماش
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رو که تا اومدن شاها سفارش داده بودم رو  یازدم و بلند شدم. پول قهوه یلبخند

هم  گاردهایبهم داده بود، رفتم. باد نیدیکه آ ینیپرداختم و بعد به سمت ماش

  !یه یه ی. هانیبعدا ب گهیخودشون د

  !ثمی_ االن من خب

  .ی_ نه که قبال نبود

  _ لطفا خفه!

  .یکشیآدم رو م هی یدست یدست ی! تو دارچارهیب ری_ خود درگ

َه، برو بابا زر مفت م _ به من   ها! کشمیتو رو هم م یحرف بزن ادی. اگه زیزنیچه؟! ا

عجب!  شه؟یچرا در باز نم ؟یچ یعنیباز نشد. وا!  یرو باز کنم ول نیدِر ماش خواستم

َه،  نمیصبر کن بب َه، حاال با دیرفت کل ادمینکنه... ا تا  نمیبش دیرو ازشون کش برم. ا

َه! کنار خ نیماش یهااز بنگاه هانیا َه ا َه ا ها نشستم و سرم جدول یرو ابونیبرگردن. ا

اون روحت  ینقشم اشکال داشت. تو یجا هی! آخرش ی. لعنتگذاشتمزانوهام  یرو رو

  !یرون

. ستادیکنارم ا نیماش هیکه  گفتمیم راهینشسته بودم و به خودم بد و ب یجورنیهم

هم  ونیلیم کیپسر که از سر تا پاش حدودا  هیبود.  دیپرا هیسرم رو بلند کردم، هه 

  زدم که با لبخند گفت: یاومد. پوزخند نییازش پا شد،ینم

حرف  یطورنیچرا ا نیخانم خوشگله! اوق! ا یحال شدخوش یلیخ کهنی_ مثل ا

َه! مرد زنهیکه مواد مصرف کردن شل و ول حرف م ییهاآدم نیمثل ا زنه؟یم َه ا . ا

. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با ستیمرد ن کهنیچند ا محکم باشه، هر دیبا

  اخم گفتم:

  برو.. ای_ آقا ب

  ؟ یکنی_ چرا ناز م

  _ برو بابا!
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  .میبر ای_ ب

همون  چوندم،یبلند شدم و دستش رو گرفتم و پ عیپررو شد. سر گهیاومد.د جلو

  گفتم: یدستش رو پشتش بردم و با همون پوزخند قبل

  م؟یبر_ خب، حاال کجا 

  . آخ!کنهی... جا. آخ، ولم کن درد می... هی_ ه

به  یپسره؟! آخه من که اصال فشار هیجلد  یدختره که تو ایواقعا پسره  نیا یعنی

بوقم،  ی! نه که خودم اهل دههمیقد یدستش وارد نکردم. واقعا که پسرم، پسرها

  !نیواسه هم

  رو رها کردم و گفتم: دستش

  _ زود گورت رو گم کن!

  درب و داغونش رسوند و الفرار! دیبا دو خودش رو به پرا عیسر

گذشته بود  ینشستم. حدودا دو ساعت میقبل یتکون دادم و باز جا یتاسف سر یرو از

دارم  یشدم. آخه چ نیسوار ماش یبرگشتند. بلند شدم و بدون حرف گاردهایکه باد

که پشت  ین. اون. هر دو سوار شدستین ریبگم؟ به قول معروف خود کرده را تدب

  گفت: وبود، سرش رو به عقب برگردوند  نیفرمان ماش

  ن؟یبنگاه ماش می_ قربان، االن بر

  ندارم پس گفتم: دنید نیماش ینه! االن اصال حوصله یوا

  م.که خسته الی_ نه، فعال برو و

  _ بله.

ِ کرد. سرم رو به پشت حرکت تا دو ماه  یعنیفکر کردم.  ندهیدادم و به آ هیتک یصندل ی

کم  هی کایرون شه؟یتموم م یهمه چ گهیتا دو ماه د یعنیبا شاها باشم؟  تونمیم گهید

  .شهیتموم م یتحمل کن، بالخره همه چ گهید
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در کنارش  یتونی. تو اون وقت با آرامش میزودتر از آن چه فکرش رو بکن یلیخ

. پس کنهیرو م شیزندگ یعاد یهادرست مثل رُهام. اونم داره مثل آدم ،یکن یزندگ

 انیسرشار از خالفت بالخره داره به پا یزندگ نیحال باش که ا. خوشیتونیتو هم م

  .رسهیخودش م

  .میدی_ قربان رس

از  یکی. میبود دهیاز پنجره نگاه کردم. چه زود رس رونیرو باز کردم و به ب هامچشم

حرکت کردم.   الیدم و به سمت واوم نییپا نیدر رو برام باز کرد که از ماش گاردهایباد

گل رو  نی. بهراد هم اکردیگل نگاه م یتاب نشسته بود و به اون بوته یبازم رو نهیآ

! اصال دوست ندارم فکرم رو با مشغول یدوست داشت، درست مثل اون هاکان عوض

مغشوش کنم. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بازم  یکردن با اون هاکان عوض

 یحرکت کردم. در اتاقم رو باز کردم و داخل شدم، در رو بستم و به سمت چوب لباس

کردم و  زونیرو بهش آو افتادیداشت از سرم م بایکنار تختم رفتم. شالم رو که تقر

 دیدلم از حم یاو  یمانتوم کردم، هم زمان آهنگ وا یهاشروع به باز کردن دکمه

  کردم. یپل لمیرو با موبا رادیه

  آرامه دلم فقط

  دالرام کو؟ اری

  که آرام برد آن

  دلم آرام کو؟ از

  که آرام برد آن

  من و جام کو؟ عشق

  که عاشقش شدم اون

 ِ   جانان کو؟ جانان

  دل من یوا یوا یوا
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  عاشق نگاش! شده

  دونستمیکه نم یوا

  چشاش شونیپر شمیم

  دل من یوا یوا یوا

  اون! یوونهید شده

  من یوونهید دل

  اون! یمست مو ریاس

 شمیآرا زیکردم. به سمت م زونیآو یآوردم و به چوب لباس رونیرو هم از تنم ب مانتوم

هوس  هویچرا  دونمیهام کار کنم. نمناخن ی(پنج ماه) رو یکم بعد از مدت هیرفتم تا 

 دادمیکم قر هم م هیکم فقط  هیو  کردمیم یکه همراه آهنگ لبخون طورنیکردم. هم

  .رفتمیهام هم ور مبا ناخن

  دل من یوا یوا یوا

  عاشق نگاش! شده

  دونستمیکه نم یوا

  چشاش! شونیپر شمیم

  دل من یوا یوا یوا

  اون! یوونهید شده

  من یوونهید دل

  اون! یمست مو ریاس

  حس عاشقانه در تو هی من،

  عشق جاودانه در من هی تو،
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  اتیو پرم بدون رو بالیب منف

  اتیسرم بدون دن تاجیب

  دلم  قرارهیبا تو خوشم که ب من

  من با تو خوشم و آروم نداره دلم 

  !اری قرارتمیب

! حاال کدوم یهام نگاه کردم. واهام توسط سوزن، به الکناخن ریکردن ز زیاز تم بعد

  . بله!)برمیهمراه خودم م رمیهر جا م شهیهام رو همرو بزنم؟ (قابل توجه که من الک

  دلم  قرارهیبا تو خوشم که ب من

  من با تو خوشم و آروم نداره دلم 

  !اری قرارتمیب

  دل من یوا یوا یوا

  عاشق نگات! شده

  دونستمیکه نم یوا

  چشات! شونیپر شمیم

  دل من یوا یوا یوا

  اون! یوونهید شده

  من یوونهید دل

  اون! یمست مو ریاس

  دل من یوا یوا یوا

  عاشق نگات! شده
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  دونستمیکه نم یوا

  چشاش! شونیپر شمیم

برداشتم. هر کدوم  دمیرو با الک سف مینفت یفکر کردن، الک آب یبعد از مدت بالخره

کردم.  ینصف زدم و بعد با سر سوزن هر دو رنگ رو با هم قاط -ناخنم نصف  یرو رو

هام تموم شد، شروع به درست از ناخن یکی کهنیخدا چقدر قشنگ شد. بعد از ا یوا

  هام کردم.ناخن یهیکردن بق

  دل من یوا یوا یوا

  اون! یوونهید شده

  من یوونهید دل

  اون! یمست مو ریاس

  دلم  قرارهیبا تو خوشم که ب من

  من با تو خوشم و آروم نداره دلم 

  !اری قرارتمیب

  دلم  قرارهیمن با تو خوشم که ب 

  من با تو خوشم و آروم نداره دلم 

  !اری قرارتمیب

  )رادیه دیدلم _ حم یوا ی(وا

که چقدر  نیحال کرد ییبالخره تموم شد. درست همراه آهنگ تموم شد. نه خدا خب

  !ولیا نی. بگقهیهماهنگ بودم؟! درست در چهار دق

از  ستیکردم وگرنه که از خدا که پنهان ن شرفتیهام رو درست کردم پبس ناخن از

که ظرف چهار تا  هیالبته مدت برد؛یوقت م قهیحدودا ده دق شهیشما چه پنهان؟! هم

  !ی. آرکنمیتمومش م قهیدو دق
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همه  گهیشب بود. فکر کنم د۱۲:۳۰ساعت شده بود، ساعت  هیساعت نگاه کردم.  به

هام خشک نخورند تا الک ییهام به جاطور که مواظب بودم دست. هموندنیخواب

کرد، راحت  یتق هی! کمرم شی. آخدمیبه سمت تخت رفتم و روش دراز کشبشن، 

  .دهیشدم. چقدر حال م

  

  »کل یدانا«

 یرا تمام کرد، به سمت تختش قدم برداشت و رو شیهاکه الک زدن به ناخن یوقت

همچون تنفر،  یدوباره در وجودش در حال تولد بود؛ احساس ی. احساسدیآن دراز کش

کرده بودند و مدام رنگ  یقاط گریانتقام و باال تر از همه عشق! انگار افکارش هم د

که از صبح تا  رایبه خود استراحت بدهد ز را یپس همان بهتر که مدت کردند؛یعوض م

 یچگونه از خونه کهنیشاها بوده و ا دنید یبرا دنیبعد از ظهر مشغول نقشه کش

همه  کردیکه فکر م کایبرود. از آن طرف برعکس فکر رون رونیب یابه بهانه نیدیآ

که فقط  یتیورمام کرد؛یفکر م تشیبود و داشت به مامور داریهنوز ب نهیآ اند،دهیخواب

 نیکه ا گفتیاز درون بهش م یدر آن نقش داشتند. حس یاو و سرگرد سپهر

داستان  نیکه ا گفتیفرق دارد، حس درونش م یلیخ گرید یهاتیبا مامور تیمامور

اگر به احساس  دی. شاگرفتیم دهیمدام احساسش را ناد یندارد؛ ول یخوش انیپا

 ندهیوقت آن اتفاقات آ چیه داد،یم گوش شیهاو به حرف کردیدرونش اعتماد م

قرار داشت که سرگرد در آن مشغول  یاتاق گر،ید یها. در کنار اتاقافتییوقوع نم

که  کندیفکر م نیبه ا زیاو هم ن دی! شایفکر کردن بود. جناب سرگرد هاکان سپهر

برد و یبه سر م نیدیآ یو شاهدا االن در خانه کایچگونه به سرهنگ خبر دهد که رون

را از  کایکه رون افتدیامروز صبح م ادیاوست. به  یریدستگ یبرا تیموقع نیاالن بهتر

که بعد از آن ماجرا و فرار کردن او  رایشد؛ ز زیو چگونه سوپرا دید الیو یوارهایپشِت د

 ییهااتهامات و مدارک یهمه کایکه رون رایکند ز داینتوانست او را پ گرید ن،یدیتوسط آ

  ه خود بودند را پاک کرده بود.یکه عل
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خبر را  نیهر طور که شده ا دی. باشودیبلند م شیو از جا دهدیسرش را تکان م

شاهدا بسته  کایرون یکه قرار بوده فردا پرونده رایامشب به سرهنگ برساند، ز نیهم

 ادیشود و مخطومه اعالم گردد. به سمت در رفت و خواست از اتاق خارج شود که به 

نداشته  یسرگرد بهمنش افتاد، بهتر بود او را هم همراه خود ببرد؛ هرچند اگر سود

چرا  دانستیبه همراه داشت. خودش هم نم یجور آرامش هی شی، انگار براباشد

را از آن  لشیشلوارش برد و مبا بیکار را بکند. دستش را به سمت ج نیا خواهدیم

اسم سرگرد بهمنش در حال دوران بود، چشمانش  یاش روآورد. انگشت اشاره رونیب

داد.  هیتک واریرا بست و اسم سرگرد را لمس کرد. آن را کنار گوشش قرار داد و به د

  بوق، دو بوق، سه بوق و چهار بوق... کیمنتظر شد تا تماس برقرار شود؛ 

  _ الو؟!

است. کرده  هیوقت است که گر یلیبود، انگار که خ شهیخسته تر از هم شیصدا

  :دیکش یقیدگر نفس عم یهاکان بار

  ! هاکا... پارسام.نهی_ الو... سرگ... آ

  _ب... بله سالم. سر... پارسا!

  !نهی_ آ

  _ بله؟

  جانم؟! یگیمثل سابق بهم نم گهی_ د

  ؟ی_ چ

 یول آمدیم لمیبه نظر ف هانی. هر چند تمام ازندیم یلبخند یطرف گوش نیاز ا هاکان

  :گفتیرا از اعماق قلبش م هانیا یمحض بود و همه تیهاکان واقع یبرا

 گهیبار حرف بزنم. بعد از اون د نیآخر یباهات برا خوامی... می. مرونیب میبر ای_ ب

  .یخوایهر طور که خودت م

  نکرد. افتیدر یپاسخ
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  ؟یقطع کرد ای زمیعز یهست نه،ی_ آ

  _ آ... آره. هستم.

  ؟یای_ م

  _ آ... آره.

  .نییپا ای_ پس ب

  _ با... باشه.

به سمت در اتاق رفت و از اتاق  عیو قطع کردن تماس، سر نهیاز حرف زدن با آ بعد

 توانستیها، ماتاق یتو یهانیدورب نیخارج شد. چقدر خوب بود که به خاطر هم

ها حرف نیا یفکر کند که تمام نهیبزند. هر چند اگر چه آ نهیدلش را به آ یهاحرف

 هانیکه تمام دورب رایز کردیهم کمک م تیرحرف زدن به مامو  یطورنیاست؛ ا لمیف

  .شودیم کیتحر زیاو ن یجورنیو ا شدندیکنترل م نیدیبه دست آ

   

  »نهیآ«

باشم؛ اون  دهید نجایکه اون رو ا شدیبه اتاقم برگشتم. باورم نم کا،یاز رفتن رون بعد

هراد بودم، باهاش آشنا شده ب شیکه پ یاون مدت یبهراد بود که تو یهااز دوست یکی

 رونیافکار مسخره از فکرم ب نیبودم. هر چند... اه اصال وللش! سرم رو تکون دادم تا ا

 یتاب نشستم و به گل محمد یرون اومدم و به سمت تاب رفتم. رویبرن. باز از اتاق ب

گل رو  نیگل بود، اصال به خاطر بهراد بود که منم ا نیشدم. بهراد هم عاشق ا رهیخ

که  گذرهیم ینماز خوندن تنگ شده! حدودا ده ماه یدوست داشتم. اه، دلم برا

 رونیاز فکر ب یکفش کس یداکنار گذاشتم. اه! با ص تمیدوباره نماز رو به خاطر مامور

  بود که از پشت صداش زد: نیدیو آ رفتیم رونیبود. داشت از خونه ب کایاومدم، رون

  ؟یریکجا م یدار کا،ی_ رون

  گفت: نیدیبرگشت و رو به آ کایرون
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  واسه خودم بخرم. نیماش هیتا  رونیب رمی_ م

  ؟یواسه چ گهید نیماش ؟ی_ چ

طرف و  نیبرم ا ادهیکه پ تونمیدارم، نم ازین نیبه ماش رونیبرم ب خوامی_ بالخره م

  اون طرف.

  هم تو بردار! یکی ایدارم، ب نیهمه ماش نی_ خب من که ا

از  یکیبود. آره واال!  نیاشاره کرد که پر از ماش اطیح یتو نگیبا سر به پارک بعد

  گفت: کایرو بردار. اما رون هانیهم

  واسه خودم بخرم. یکی دی_ نه، با

  رو بردار! هانیماش نیاز هم یکی_ گفتم 

  نگاه کرد و بعد گفت: هانیکم به ماش هی کایرون

  رو دوست ندارم! کدومشونچی_ ه

  متعجب گفت: نیدیآ

بنز، لکسوس، لندکروز، لندجروور و ولوو رو دوست  ،یمازارات ،یتو بوگات یعنی_ 

  !؟یندار

  زد و گفت: یلبخند کایرون

  _ نه!

  طور که متعجب بود گفت:همون نیدیآ

  بخر. یخوایم ی_ باشه پس برو هر چ

  باز گفت: نیدیحال به سمت در رفت که آخوش کایرون

  _ صبر کن!

  و کالفه گفت: دیچرخ نیدیبه سمت آ کایرون
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  ه؟ی_ باز چ

رو بهت نشون  نیماش یهایندگینما نیتا بهتر فرستمیهمراهت م گاردی_ دوتا باد

  بدن.

  با عجله گفت: کایرون

  .کنمیم دایو پ رمی! خودم مخوادی_ نه نه نم

  که گفتم. نی_ هم

. دیرفت و در رو محکم به هم کوب رونیهم دپرس ب کایرفت. رون الیبه سمت و بعد

ً یدق خوامیحاال م  فیداشت که داشتم توص یبه من چه ربط هانیبدونم کار ا قا

ً چقدر گذشته بود که از فکر ب دونمی! نمکردم؟یم که  یاومدم. در حد رونیحدودا

به من نگاه  قدرنیبود که چرا ا ومدههم دادش در ا چارهیفکر کنم اون گل ب گهید

  انجام بدم! یکار هیخواستم  دی. شایکنیم

که  گفتیجام بلند شدم و به اتاقم رفتم. بعد از اون همه فکر کردن حسم بهم م از

 نیکه از ا گفتیباشه، بهم م گهید یهاتیمثل مامور تیمامور نیا ستیقرار ن

رو کنار  تیمامور نیا تونستمینم کردم؛یمن قبول نم یکنم ول یریگکناره تیمامور

هام دوباره از . اشکرمیبهراد رو بگ نتقامهر طور که شده ا دیبذارم. در ضمن، با

 خودیهام از خود باون ادیشده بودند، هر وقت که اسم بهراد م یهام جارچشم

شده  حالیب یلیخ قهیبهراد چقدر دلم برات تنگ شده! بعد از ده دق ی. واشنیم

 یک یعنینگ خورد. بودم، به سمت تخت رفتم تا روش دراز بکشم و بخوابم که تلفنم ز 

کرده  رهیذخ» پارسا عشق سابقم«باشه؟ سرگرد بود که اسمش رو به عنوان  تونستیم

کنه. تماس رو وصل کردم،  یبازرس یرو دزدک لمیموبا نیدیبودم؛ چون ممکن بود آ

کار  نیرفتم. ا رونیو از اتاق ب دمیهام رو پوشلباس عیبعد از قطع کردن تماس سر

هست که بهش داده  یمدت نیدیکه آ ینی. کنار ماشذارهیم ریتأث نیدیآ یرو یلیخ

تکون داد. هر دو  یتکون دادم که اونم سر یبود. براش سر رهیبود و بهم خ ستادهیا

  .مینحس خارج شد یالیو نیو از ا میشد نیسوار ماش عیسر
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ب و از اربا دیریجلومون رو نگرفتن که کجا م الیاز نگهبانان و کدومچیبود! ه بیعج

  نه؟! ای نی) اجازه گرفتنیدی(آ

ً سرگرد از قبل بهش گفته بوده. یاشونه   باال انداختم. حتما

  رو به سمت سرگرد برگردوندم و گفتم: سرم

  رون؟یب میبر نیموقع شب خواست نیافتاده که ا یدیشده؟ اتفاق جد ی_ سرگرد چ

  بود، گفت: رهیکه به جلو خ طورهمون

  .دادمیامشب به سرهنگ م نیرو هم یخبر دیبا یول فتاده،یکه ن ی_ نه اتفاق

  ؟ی_ چه خبر

  ؟یشناختیرو از کجا م کای. تو روننهیدیآ یالیو یشاهدا تو کایرون کهنی_ ا

  ! م... من؟!؟ی_ چ

  بهم نگاه کرد. مشکوک

  .میشناسی_ خب، من و اون از دوران دانشگاه هم رو م

  بهش دروغ گفتم. دیبه هم نگاه کرد انگار که فهم یجور هی

  _ آهان.

رو سکوت فرا گرفته بود،  نیکه کل ماش یشد. بعد از مدت رهیدوباره به رو به رو خ بعد

. همراه سرگرد به میو وارد کافه شد میاومد نییپا نی. هر دو از ماشستادیکافه ا هیکنار 

اطالعات رو که شامل  یو برگه میکه از افراد خودمون بودن، رفت زیم هیسمت 

متوجه نشه. چون  یکه کس یبه طور م،یانداخت زیم یبود رو رو کایاز رون یاطالعات

 زیم یو رو میدوم کافه رفت یدنبالمون باشن. بعد به طبقه نیدیممکن بود که افراد آ

  جا معلوم بود. نیبود! کل تهران از ا یقشنگ یلیخ ی. منظرهمیکنار پنجره نشست

  رو بدونم. یزیچ هی خوامی_ م
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اشاره کرد. سرم رو نامحسوس به  یکنار زیشدم که با سر به م رهیبهش خ متعجب

پدر  نیدیجاسوس آ دینشسته بود. غلط نکنم با یپسر هیچرخوندم،  زیسمت م

تکون دادم و گفتم: _  دنیسوخته باشه! به سرگرد نگاه کردم و سرم رو به عنوان فهم

  ؟یبدون یخوایرو م یچ ه؟یاون چ

  ؟یستیمثل قبل ن گهیچرا د کهنی_ ا

  گفتم: متعجب

ً چطور   کردم؟یباهات رفتار م ی_ مگه قبال

  .یندار یابهم مثل سابق عالقه گهید کنمی_ احساس م

  !؟ی_ چ

  .یکنیم دایپ ییحسا هی نیدیبه آ یکه دار گهی_ احساسم بهم م

  _ خب؟!

  .گهی_ بهم بگو که احساسم به هم دروغ م

  .گهینم_ نه، دروغ 

  گفت: یعصب کهوی

! یدیاون همه شکنجت کرد، اون همه به خاطرش زجر کش نیدی! آ؟یشد وونهی_ د

  !؟یتونیم ی. آخه چطوریکردیم هیو در کنارش هم گر یکردیم فیخودت برام تعر

دلم که به حرف من گوش  یمن بگم ازش متنفرم ول دی_ بسه! پارسا بس کن! شا

  . لطفا بس کن!کنهینم

 یاعالقه نیدی. به آکردمیو آروم هق هق م اومدنیم رونیب یاتفاق یلیخ هاماشک

  .کشوندیمن رو به سمتش م یحس هی ینداشتم ول

  آروم گفتم: باز
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. پس خوامیرو م نیدیکه من بخوام. منم، آ یکه هر چ ی_ تو پشت تلفن بهم گفت

  تمومش کن! و... گهید

  ...نهیآ ی_ ول

  تمومش کن! کنمی_ خواهش م

  جام بلند شدم که گفت: از

 یگیاون وقت االن م ش؟یزدیبه خاطر من م یاون طور شی_ پس چطور تا دو روز پ

  بهش دارم؟ یحس

  رو بهش دوختم: نگاهم

من رو به باد کتک  ستیبایکه زدمش م ی! اگر بود، وقتستیسابق ن نیدی_ اونم آ

  کار رو نکرد. پس اونم مثل من عوض شده. نیاون ا یول گرفتیم

  هاش نگاه کردم و گفتم:به چشم قیعم

  .شنیها عوض م_ پارسا، آدم

بود. با  ستاهیدستم رو گرفت. به سمتش برگشتم، ا دفعهنیخواستم برم که ا باز

  هام نگاه کرد و گفت:خواهش و التماس به چشم

  برگرد! کنمیش ممن هنوزم دوست دارم! من عوض نشدم. خواه نهی_ آ

  رو آروم به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرم

  ... دوست ندارم!گهیمن عوض شدم. د یول یتو عوض نشده باش دی_ نه! پارسا شا

  و گفت: دمیقدم رفتم که باز کش هی

  تو رو دوست نداشته باشه. نیدیآ دی! شانهی_ آ... آ

  :گمیو م خندمیم آروم

  هم هست که تا به حال بروز ندادم. نی_ به خاطر هم
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  _ پس...

! میشیهرگز ما نم گهیمن رو دوست داشته باشه چه نه، من و تو د نیدی_ پارسا، چه آ

  متاسفم.

  :دیکش ادیفر کهویها رفتم که سمت پله به

  _ لعنت به من! لعنت به من که تو رو وارد اون خونه کردم.

که داشت  دمشی. دستادمیا نیفتم و کنار ماشر  نییها پااز پله ترعینگفتم و سر یزیچ

اومد. هه، االن  نییها پاهم پشت سرش از پله نیو اون خبرچ اومدیم نییها پااز پله

  برسونه! نیدیخبر رو به آ نیکه ا یدر انتظارشه وقت یکه چه پاداش کنهیداره فکر م

  .میرو باز کرد و هر دو سوار شد نیدِر ماش سرگرد

  که جاسوسه؟ نیدی_ چطور فهم

  نگفت. یزیبود و چ رهیاخم به جلو خ با

  _ سرگرد با شمام.

  (پارسا) هاکان

من و اون هرگز ما  کهنیا زد،یم یهاش رو جداون موقع حرف کنمیم احساس

لحظه احساس کردم که  هی دیآره شا کردم،یفکر م یطورنیمن ا دمی. نه شامیشینم

  .زنهیداره صدام م

  _ سرگرد با شمام!

  بله؟ _

  کرد؟یم یکه داشت جاسوس نیدی_ از کجا فهم

  :گمیو م زنمیم یلبخند

  بود. عی_ از بس که ضا
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ازش  دی. باگردونهیو سرش رو به سمت پنجره بر م زنهیم یهمراه من لبخند اونم

  بپرسم. دیبپرسم، آره با

  _ اوهوم اوهوم!

  :گهیو م گردونهیرو به سمتم برم سرش

  شده؟ یزی_ چ

  بود؟ یچ شنیها عوض مآدم کهنیاز ا_ منظورت 

  :گهیو م کنهیم یاخم

  از اون حرف نداشتم. ی_ منظور خاص

ً؟ (   !)یخر خودت یعنی_ واقعا

  کرد و گفت: نییرو باال و پا سرش

  _ اوهوم.

  شدم و گفتم: رهیبه رو به رو خ باز

  بعد از چند ماه؟ میمد نظرت هست که بر یی_ جا

  گفت: کرد،یاخم نگاه مکه به رو به رو با  طورهمون

ً با هم بحث کردالیو می_ نه، بهتره برگرد   .می. ممکنه هنوز دنبالمون باشه مثال

ً ن الیروندم. تا و الیرو به سمت و نیاستفاده از دور برگردان ماش با ساعت راه  میحدودا

  باشه؟ کیتراف دیموقع شب چرا با نی! آخه ایچیه گهیبود د کیبود و حاال هم که تراف

 رونیب یفلش هی فشیاز ک نهیرو روشن کردم. آ نیباال انداختم و ضبط ماش یاشونه

  شد: یپل نگفتم که آهنگ یزیآورد و به ضبط وصل کرد. چ

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری

  بذارم رونیتو ب الیخ فکرو
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  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی

  و کم حرفه درست مثل تو ساکت

  رمیمیبرات م گهیروزا که م اون

  من حس تو یبرا شهیم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی

  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنهیکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستین خوامیاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دمیتو رو باهاش ادامه م عشق

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری یا

  بذارم رونیتو ب الیخ فکرو

  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی

  و کم حرفه درست مثل تو ساکت
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  رمیمیبرات م گهیروزا که م اون

  من حس تو یبرا شهیم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی

  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنهیکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستین خوامیاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دمیتو رو باهاش ادامه م عشق

  استپ رو زد و گفت: یدکمه نهیاز تموم شدن آهنگ، آ بعد

ً سه سال پ  دونمیبود که به کره رفتم، با محمد آشنا شدم نم شی_ حدودا

  نه! ای نشیشناسیم

  نه؟یدیگروه آ یهست که االن تو یمحمد نی_ منظورت هم

که به اون جا  یبرام داره. وقت یکار هی_ آره، خودشه. اون من رو برد کره و گفت که 

 رانیکره و ا سیساله پل نیگروه خالفه که چند هیبه  که کارش نفوذ دمیفهم دم،یرس

رو ندارم،  یبعد با خودم گفتم من که کس ی. قبول نکردم؛ ولرنشینتونستن بگ

کمک  یطور نی! الاقل به کشورم ارم؟یخانوادم تردم کردن پس چه بهتر که بم

باند کنار گذاشتم و به عنوان  نی. پس قبول کردم. حجاب و نمازم رو به خاطر اکنمیم

که اون جا بودم چه بهم  یاون مدت یبدون کنمیپزشک وارد باند شدم. فکر م هی

  بوده. یچ یگذشته و برا

  به خاطر مرگ ارال و... دونم،ی_ آره م
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هر طور که شده من  خواستی. ممیاومد رانیبه ا تی_ آره. بعد از اون همه آزار و اذ

خودش کرد. آخه من دان  گاردیر من رو بکشه، پس من رو بادرو شکنجه کنه و در آخ

  بهراد... یرفت به خونه میدیکه رس یچهار تکفاندو دارم. همون روز

  :دهیو ادامه م شهیهاش ممهمون لب یلبخند

به  دونمی. اون روز نمرانهیا یکه تو انهیباند خالف خاور م نیتر_ به قول خودش بزرگ

عمل  نیدیآ یگرفت و به خاطر من به خواسته نیدیبهراد من رو از آ یول یلیچه دل

. شش شدمیکم عاشقش م -نه! کم  گهیبعدش د یول دمیترسیکرد. اولش از بهراد م

فروش بار به مشهد رفت و  ی. اون براختیهم ر هب یهمه چ کهویبودم که  ششیماه پ

باند  نیکرده بود، هم یم کاره سیکه بهش کلک زده بود و با پل یبرنگشت. باند گهید

تهران گرفتن. بهراد محکوم به  یبهراد، ماها رو هم تو هیریبود. بعد از دستگ نیدیآ

 یدونیکه م دونمیافرادش خبر نداشتم. م یهیمن رو آزاد کردن، از بق یاعدام شد ول

 یبودم ول ششیشدن برام مثل سم بود. من روز مرگ بهراد پ یمنام اس دارم، عصب

... اون یول نمشیبب گهیبار د هیتا  دمیکش غیج یلینگاه هم بهم نکرد، خ هی یاون حت

بعد از  کنمیانجام بدم. فکر م یهام جون داد و من نتونستم براش کارچشم یجلو

 یول ست؛ین ادمیبودم،  هوشیفقط ب دمیشا دونمیشدم. نم ارجکما خ یاز تو یمدت

بهتر شد،  میجسمان طیکه شرا یبعد از مدتهام بود. چشم یاون صحنه مدام جلو

 -رو تند  هاتیتند پاس کردم، مامور -ها رو تند بشم. درس سیگرفتم که پل میتصم

که مقصر  یبود که از اون گروه نیدرجه! قصدم ا نیبه ا دمیتا رس کردمیتند رد م

  .رمیمرگ بهراد بود انتقام بگ

 یکه بتون ؟یبرس یسرگرد یدو سال به درجه یط یکرد یسع نیبه خاطر هم یعنی_ 

  پرونده رو تو ببند؟! نیو بهت بگن ا یکن دایاون باند رو پ

  _ درسته.

  ؟یکنیم فیمن تعر یبرا ی_ خب حاال چرا دار

  :گهیو م زنهیم یلبخند
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که  دمیبهم دادن فهم هیرو به عنوان تنب یاپرونده رمیکه به خاطر تاخ ی_ بعدها وقت

که  هیکه اون همون باند دمیاون رو مطالعه کردم فهم یو از قضا وقت نهیدیاون مال آ

 ریو ز نیدیاز آ یقبول کنم چون دل خوش خواستمیمرگ بهراد گردنشه. اولش نم

اون مقصر مرگ بهرادمه قبول کردم. اون  دمیبعدش که فهم یهاش نداشتم؛ ولدست

که به شما برخورد کردم و تمام  شدمیکنون از اداره خارج م هیکه گر یروز وقت

کرد  یهاتون تالقنگاهم به چشم یاتفاق یلیخ ی. وقتنیزم یرو ختیپرونده ر یهابرگه

ً حالم خوب نبود و دمیلحظه شما رو شکل بهراد د هی  یاسه. راستش اون موقع اصال

 یپرونده نوشته بود تو یطور که توکرده بودن. شما هم اون یهام هم قاطچشم نیهم

  .نیبهراد نقش داشت هیریستگد

  د؟یاز منم متنفر یعنیکنم. حاال  ریتونستم اون و دستگ نیدی_ درسته، من به کمک آ

  .دیکن ریبود که خالفکارها رو دستگ تونفهی_ نه. شما وظ

  کرد و گفت: یتکون دادم که باز آهنگ و از اول پل دنیفهم یرو به معنا سرم

و فکر کرم که  دمیاداره د یهست که شما رو تو یاآهنگ برام وصف اون لحظه نی_ ا

  شما آگاهم. یکه من از گذشته دیکه باعث شدم فکر کن دی. ببخشنیبهراد

  _ آه بله، اشکال نداره.

رو به سمت پنجره گردوند و به آهنگ گوش سپرد. منم آروم همونطور که  سرش

 یدادم البته با درک باز به آهنگ گوش کردم،یم تیرو هدا نیو ماش شدیباز م کیتراف

  متفاوت!

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری«

  بذارم رونیتو ب الیخ فکرو

  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی
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  و کم حرفه درست مثل تو ساکت

  رمیمیبرات م گهیروزا که م اون

  من حس تو یبرا شهیم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی

  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنهیکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستین خوامیاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دمیتو رو باهاش ادامه م عشق

  میباشه از زندگ سیقرار ن اری یا

  بذارم رونیتو ب الیخ فکرو

  زمیمنه عز یایتو دن یکی

  بهت شباهت داره بیعج یلیخ

  مییوقتا هیگرمه  ییوقتا هی

  و کم حرفه درست مثل تو ساکت

  رمیمیبرات م گهیروزا که م اون

  من حس تو یبرا شهیم زنده

  یلیمنه که خ یایتو دن یکی
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  ستین امیاونه که تو دن هیشب

  زنهیکه م ییصداش حرفا نگاش

  ستین خوامیاما اون که م همونه

  بهیاون غر جیتو نگاه گ من

  دمیآشنا رو د یلیحس خ هی

  کنارشم که نیواسه هم دیشا

  دمیتو رو باهاش ادامه م عشق

پارک کردم و  نگیپارک یرو تو نیبوق زدم تا در رو باز کنن. ماش میدیرس الیبه و یوقت

به اتاقش رفت و منم ناراحت به رفتنش نگاه کردم که  عیسر نهیشدم. آ ادهیازش پ

کردم نتونستم باز اون رو به سمت  یراه هر کار یخوردم و تو یشکست عشق یعنی

  خودم برگردونم.

  که بهراد منم! گمیبگو من بهش نم ی_ حاال هاکان خان ه

  ننداز! ادمی_ آه 

  !قتیحق زم،یعز قتهیحق

  .یبراش بکن یفکر هی دی_ شا

ً که حوصلهیگیدرست م_ آره    به مغزم استراحت بدم. دیفکر کردن ندارم و با ی. فعال

  ؟یبهش بگ یخوایم ی! چطوردهیزجر کش چارهیچقدر دختر ب ییخدا ی_ ول

ً خوابم مدونمینم دونم،ی_ نم   .ادی. فعال

  .شتافمیم یباق اریو به د کشمیتختم دراز م ی. روبرمیاتاقم پناه م به

***  



 

Page ٢٧۴ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

بود که اون  نیبسته نشد و قرار بر ا کایرون یپرونده گذرد،یز از اون روز مدو رو  اآلن

و قرار شد به دست سرگرد  میکه قبول نکرد میکن ریباند دستگ نیبا ا نهیرو هم من و آ

احساس  یبماند. ول شیباق گهیحاال د هیمخف سیطاها محتشم بدن. گفتن که پل

  ...کنمیم

َه، هاکان تو هم با ا ً چ شهیاحساست! نم نی_ ا   ؟یرو حس نکن یزیتو اصال

  زم؟یشد عز یقاط هاتمی_ چرا س

  . اه!یگیم یداداش؟ باز که دار یوجدان رفت ی_ جون

نه؟ اه  ایرو زنده کنه  ادشیباشه که  یکی دیبا یبهراد مرده باشه ول دیشا گه،ی_ آره د

  اه!

  .دیبه در کوب یکی زدم،یوجدان حرف م یحال که داشتم با جون نیهم در

  _ بله؟!

ِ کوفت و بله! دار اون تو بست  یساعته رفت مین ؟یکنیم یاون تو چه غلط ی_ د

ِ بیکه همون جا کفن بپوسون یاله ؟یکرد ریکارت تموم نشد؟ گ ؟ینشست  شعوری! د

  زود باش! ره،ی! ابروم مرمیمیاالن م رونیب ایب

ُه ُه، مثل ا ا  ییمربوطه رو انجام دادم و از دستشو یکارها عیپره! سر یبد جور کهنیا

تنه بهم زد و وارد  هی تیبا اخم و عصبان عی. سرزنهیدوسر مو نم ویاومدم. با د رونیب

فشار روش بوده؟ خب زودتر  قدرنیا یعنیکرد؟  یطور نیشد. وا! چرا ا ییدستشو

  هم زهرم شد! یی. واال! اه اه دستشواومدیم

  پَق، بوم! بوق،

 ِ صداها  نیا یعنیخدا  یخورده! ول یچ ستیمعلوم ن یول مردمیداشتم م! از خنده یا

 -افتاده بودم و غش  نیزم یبودم. رو دهیبود که تا به حال شن ییزهایچ نیخنده دارتر

خورده  ی! آخه چیدلم! اگر که بفهمه... اگر که بفهمه وا یوا ی. وادمیخندیغش م

ً دهی... دوباره پکیطور نیبود که ا  یبعد که من همون طور جلو یقهیدق دم. حدودا
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دوباره انفجار!  دمشیاومد. تا د رونیب ییولو بودم، از دستشو نیزم یو رو ییدستشو

 -بعدش انگار که کم  یکم با تعجب بهم نگاه کرد ول هینخند؟! اول  یبخند ک یحاال ک

خواست به هم  دو دا غیمنفجر شد و با ج کهوی اومد،یباال م ندوزشیکم داشت و

  ندو! یبدو و ک یبلند شدم و الفرار! حاال ک عیبشه که سر کینزد

  گفت: کردیطور که دنبالم مو داد همون غیج با

که... به خدا  یها؟! تو غلط کرد ؟یخانم نشست هی ییدستشو یجلو یا_ با چه اجازه

  !غی! جکشمتی! پارسا، مکشمتیم

» عاشق نشو، ازدواج نکن!«: گفتینبود بابام بهم م خودی! بهیمرگم حتم گهید یوا

من  خوادیخانم م نیسال عاشق شدم، ا وپنجستی! حاال که بعد از بای. بفهممیحاال م

بلند و با  -. بلند دمیخندیو م کردمیفرار م زدم،یم غیرو بکشه. همون طور که ج

  نفس زدن گفتم: -نفس 

  . به خدا!دیعمد که گوش نکردم، به گوشم رس_ به خدا بهم رحم کن، غلط کردم! از 

  گفت: غیبا ج اونم

و  رمیبرم بم دی. من اگر که تو رو نشناسم بادیکه به گوشت رس یکرد خودی_ تو ب

  !کشمتیشما... م

  با خنده گفت: باز

ً نوشابه خوردم. بزرگ   خودت ببخش! یکردم، تو به کوچک ی_ به خدا غلط کردم. اصال

  زد: غیج

  من بچم؟ یبگ یخوایم یعنی_ 

  با خنده گفت: باز

  ؟یکنیبرداشت م گهیجور د هی گمیم ی_ اه! چرا هر چ

  )غیازش کرد؟! (همراه با ج شدیم یچه برداشت گهی_ نه تو بگو اون حرفت د
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ً ا  یطور نیو ا سازهیکه به معدت نم یخوریم یو همه چ یکیهنوز کوچ کهنی_ مثال

  !کنهیم دیصدا از خودش تول

  گفت: غیج با

  !سایفقط وا کنم،ی_ خفه شو! خودم قتل عامت م

 یکیازدواج کنم. به خدا تازه عاشق  خوامی_ به خدا من هنوز هزارتا آرزو دارم. هنوز م

  شدم که...

اون وسط  طورنیشد؟ نکنه خر گازش گرفت خوب شد؟! هم ی. وا! چستادیا کهوی

  . وا! چش شد؟کردیبود و متعجب بهم نگاه م ستادهیا

  متعجب بهش زل زده بودم. منم

  ؟یگفت ی_ چ

  متعجب گفتم: همونطور

  گفتم؟! یزی! من؟! من چ؟ی_ چ

  !یکه عاشق شد ی... گفتی_ االن خودت گفت

  . خب...یگی_ آهان، اون رو م

  .ی_ پس شد

ِم...   _ ا

  ست؟_ تازه

  ؟ی_ چ

  گذره؟ی_ عشقت... نسبت بهش... چقدر م

  !دی_ شا

  د؟یهست که پرس ییهاچه سوال گهید هانیا کنه؟یم یطور نیچرا ا ؟یچ یعنی



 

Page ٢٧٧ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  شناسمش؟ی_ م... من... م

  تعجب گفتم: با

  رو؟ ی_ ک

  _ دختره رو.

 تیمامور نیا یوقتشه که بهش بگم، بالخره قرار بود که تو گهید دیزدم. شا یلبخند

  بهش بگم؛ حاال زودتر بهتر! با همون لبخند گفتم:

  .شیشناسیخوب هم م یلی_ آره، خ

  نگفت. یزیچ

  ه؟یاون ک یبدون یخوای_ م

  سکوت! بازم

  _ اون...

  .هی... کدونمی... می_ نه! ن... نگو! م

ً؟!   _ واقعا

  _ آ... آره.

  _ خب پس!

بودم؟  عیضا قدرنیا یعنیکه اون رو دوست دارم؟! چطور آخه؟  دیفهم ییخدا یعنی

دسته  هیتا که  ینشد یعاشق نشد قدرنیهاکان ا نیاون باهوشه! آره آره. بب دمینه شا

  افتاد. رتیگل باهوش گ

  چشمام نگاه کرد و آروم گفت: یتو میمستق

  _ پارسا!
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اون سرگرد  ایخالفکارم  یمن اون پارسا نهیبود که بب نیکار ا نیاالن منظورش از ا دیشا

  و ترس لب زد: دیبهش ندادم که بعد باترد یعدالت! پس جواب

  _ سرگرد!

  شک نکنن، گفتم: یتیامن یهانیدورب کهنیا یزدم و برا یلبخند

  _ بله.

  .دیبه سمت اتاقش دو عیعقب رفت و سر -قلبش گذاشت، عقب  یرو رو هاشدست

خدا بالخره  یزده شده که مافوقش بهش ابراز عالقه کرده؟ وا جانیه قدرنیا یعنی! وا

که  یحال. با لبخند و خوشدیکه خودش فهم میمستق ریگفتم بهش گفتم، البته غ

 ریتخت انداختم. ز یپنهانش کنم، به سمت اتاقم رفتم و خودم رو رو کردمیم یسع

 یپتو رو گلوله کرده بودم تو ی. گوشهدمیکه راه داشت خند ییو تا اون جا دمیپتو خز

راحته.  المیخ گهیشدم! حاال که بهش گفتم د وونهید ا،ینره. خدا رونیدهنم تا صدام ب

بشه و بعدش مراحل  یراض دیکه با مونهیبابام م فقط تیحاال بعد از مامور

 ،یشمعدون، لباس عروس، عقد دائم، عروس نهیخون، حلقه، آ شیآزما ،یخواستگار

شدن  ریها، پبچه، بزرگ شدن بچه یسالگ کیماه عسل، بچه، سالگرد ازدواج، تولد 

خاک  ادیما، فشار ز یهامون براپنج تا بچه یهاهیمرگ هر دو با هم، گر نه،یمن و آ

  هامون و...و نفت از استخوان نیشدن ما، به وجود اومدن بنز لیبدن، فس یرو

به انقراض  یدادیادامه م گهیکم د هیرفت.  یخل شد یجد ی! جدگهی_ دِ خفه شو د

ً تاب یدیرسیسومم م یآب و وقوع جنگ جهان ! اه اه اه! برو بخواب بابا مغزش کال

  برداشته.

 رونیپتو ب ری. وا! از زدمیقش رفت و در رو محکم بست که از جام پراتا یتو بعد

من  کننیبهم مشکوک نشن، آخه فکر م هانیتا دورب دمیآدم خواب هیاومدم و مثل 

ً در اشتباه نهیاالن از رفتار آ   اند!به شدت ناراحتم بلکه کامال

  »نهیآ«
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ً.. وا یعنی شهیزده وارد اتاق شدم و در رو بستم. باورم نم رتیح طورهمون نه!  یواقعا

. چرا؟! چرا؟! دادیبهم امون نم هیهام باز صورتم رو پوشش دادن، گرآخه چرا؟ اشک

چرا اول بهراد حاالم هاکان! چرا؟ آخه چرا؟! چرا من؟! من هنوزم بهراد رو  ایخدا 

 نی. چرا باهام اشدمیزه داشتم عاشقش متا ای... خدامهاکان رو ه یدوست دارم ول

سال با مرگ بهراد کنار  هیچرا؟! من... من بالخره تونسته بودم بعد از  ؟یکنیم یطور

  . آخه چرا؟امیب

رقمه  چیه امهی. گرکنهیتمام صورتم از سوزششون درد م سوزه،یهام ماشک یجا

 کایرو دوست داشته باشه؟! اونم رون گهید یکی دی. چرا؟ چرا؟ چرا اون باشهیتموم نم

  رو! چرا؟ آخه چرا؟

ً داشته شوخکردهیم یداشته شوخ دیشا نه،یآ ازش  دیبا کردهیم ی. آره آره، حتما

. ستادمیسرجام ا کهویبلند شدم و به سمت در رفتم که  نیزم یاز رو عیبپرسم. سر

  ؟یبرم بگم چ

  !؟ی_ برو بگو که بهم بگو دروغ گفت

  دوست دارم اون رو رها کن و من رو بچسب!_ بگم که من 

  رو بگو. نی_ آره هم

اگر خودش بهم  دی. شاهیبه هم بگه که اون ک خواستی. چطور با افتخار مدمیخند

عذاب  شتریب یاشتباه نکن! اون طور نه،ی. آره. نه آدمیکشیگفته بود کمتر عذاب م

  .یدیکشیم

که  یهمه آدم من اون رو دوست داشته باشم؟! درست کس نیا نیب دیچرا با ایخدا

مجرمه! چطور  هیخالفکاره،  کایشده. رون گهید یکیخودش هم مثل من تازه عاشق 

ِ کمش س شیریباهاش باشه؟ بعد از دستگ خوادیم  خورهیسال بهش زندان م یکم

ً نابود م ه؟کن کاریچ خوادیحبس ابد! اون وقت سرگرد م دمیشا مثل من که ! شهیکامال

  با مرگ بهراد نابود شدم!

***  
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سرگرد  دمیاومدم. حاال که فهم رونیبعد از سه روز در رو باز کردم و از اتاق ب بالخره

رو به آخرش برسونم؛  تیمامور نیمن رو دوست نداره پس بهتره که هر چه زودتر ا

 ستمیهم مهم ن یکس یبرا گهیو البته د ستیبرام مهم ن یزندگ یتو یکس گهیچون د

خبر  دنیخودش با شوهرش سرگرمه پس با شن ههم ک نایکه بخواد منتظرم باشه. ال

ً ضربه نخوره. از هم دیشا خوره،ینم یادیز یمرگم ضربه  یاالن برا نیهم اصال

  .کنمیم یخوشبخت یهردوشون آرزو

سمت . از االن شروع شد. به کنمیو چشمام رو باز و بسته م کشمیم قینفس عم هی

ِ یدیاگر که آ دیشا کنم،یو در رو باز م رمیم نیدیاتاق آ بود به باد  شیچند سال پ ن

عاشقه منه! البته  نیدیکه آ دهیچیپ هایکل قاچاق چ نیاالن ب یول گرفتمیکتک م

رو پخش  نیکه خودمون همه جا ا دونهی! اما نمه. هدونمیمن نم کنهیفکر م نیدیآ

کردم،  داشیبه اتاقش انداختم تا پ ینگاه کل هیکرد.  شیکار شهی! نمگهی. خله دمیکرد

ً یبود. به سمتش رفتم و کنارش نشستم. موهاش رو اخ دهیتخت خواب یرو باال  زدیم را

بردم، چند  روموهاش ف ی. دستم رو جلو بردم و الکردیم ترشپیخوش ت یلیکه خ

رو زودتر  تیمامور نیاهر طور که شده  دی. بادمیبار تکونشون دادم و دستم رو کش

باشم. البته  یکنار سرگرد هاکان سپهر خوامینم گهیتموم کنم، هر طور که شده. د

  رو دوست داره. یک دونمیاالن که م

من رو متوجه خودش  نیدیآ یصدا هویتا برم که  شمیو از جام بلند م کشمیآه م هی

  :کنهیم

   ؟یری_ کجا م

  چشماش بسته بود. گردم،یسمتش برم به

  ؟یریکجا م ،یاومد رونی_ حاال که بعد از سه روز از اتاقت ب

 یحس هیکرده اما  تمیاذ یلیخ کهنی. با اکنهیهام سالم مناخودآگاه به لب یلبخند

  :گمیاش نکردم. با همون لبخند مبهش دارم که تا به حال تجربه

  .رونیب رفتمی_ م
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  ؟یکردیم کاریچ نجای. ادونمیرو که خودمم م نی_ ا

  _ خب...

  گفت: یحالت مشکوک با

  ؟یکردیم کاریجا چ نی_ ا

جا که  هیاز  ستیبای! االن وقتشه، بالخره مشمیم چارهیاگه به هم شک کنه ب یوا

  . با استرس دستام رو به هم فشردم:یشروع کن

  _ راستش...

  :کنهیو بهم نگاه م نهیشیم شه،یتخت بلند م یرو از

  د بگو! ؟ی_ راستش چ

  .یکه خواب دمیرو بهت بگم اما د یزیچ هی... هی... خواستمی_ م

  رو؟ ی_ چ

  .کنمیم سکوت

  گفت: ادیفر با

  !گهی_ د بگو د

  گفتم: عیسر

  _ دوست دارم.

  خاموش شد و گفت: یختیر شیآت یکه رو یآب مثل

  ؟ی_ چ

  !سکوت

  ؟یگفت ی_ گفتم چ
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  _ دو... دوست... دا... رم.

  و گفت: دیکش ادیفر هی هوی! نهیا گنیکه م یخر ذوق یعنیبود،  رهیبهم خ مات

چقدر  ی. وانمیبیمن دارم خواب م دمینه شا ای! ؟یگیراست م یبه خدا دار نهی_ آ

  .ستیبهم بگو که دروغ ن نهی. آهیواقع

  هام اومده بود، گفتم:اون به لب هیحالکه به خاطر خوش یبا لبخند 

  ؟یدوست دارم! حاال تو من رو دوست دار یلی. خگمی_ به خدا راست م

  دوست دارم اصال عاشقتم! یلیخ یوا ،یلی_ آره خ

تموم مدت سرم  کنه،یخوابش رو عوض م یهاو لباس رهیهاش مسمت کمد لباس به

 نیدی. آمیشیبود. بعد از تموم شدن کارش هر دو با هم از اتاق خارج م نییپا

. رهیدستش رو پشت کمرم نگه داشته بود، به سمت اتاق کارش م هیطور که همون

 یدگینشونه و شروع به رسیپاش م یو من رو هم رو نهیشیم شیصندل یخودش رو

 رمیدستگ یزیچ نمیتا بب کردمی. تموم مدت منم به کارهاش نگاه مکنهیکارهاش م

  با لبخند قبلش گفت: نیدیدر زد. آ یکی هوینه که  ای شهیم

  تو! ای_ ب

 دیشا دونمیاون نم یول کردمیبهش نگاه م یعاد یلیباز شد و هاکان وارد شد. خ در

شده. نه نه  یحال هی تیموقع نیدر ا دنمیانگار که با د یول کنمیطور فکر م نیمن ا

مزخرف  یفکرها کنمیخواهش م نهیاون من رو دوست نداره پس فکرم اشتباهه! آره. آ

  گفت: نیدیطور که نگاهش به من بود، به آهمون واومد  به ذهنت نرسه. سرگرد جلو

  خارج بشن. اجازه دارن؟ الیاز و نیماش دیخر یبرا خوانیم کای_ قربان، بانو رون

  اخم کرد و گفت: نیدیآ

ً نگاهت رو به من بنداز، بعدشم نخ   رفته بود. یاجازه ندارن! دفعه قبل ری_ اوال

  :دیبا اخم پرس سرگرد
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  ؟یچ ی_ برا

  گفت: ادیبلند شد و با فر نیدیآ هوی

  حاال! رونیحرف من حرف نزن! از اتاق گمشو ب ی_ رو

موهام رو گرفت  یعصب نیدیگفت و از اتاق خارج شد. آ یابا همون حالت بله سرگرد

  گفت: دشون،یکشیطور که مو همون

  !میهان؟! با تو ؟یکه من رو دوست دار ی_ مگه بهش نگفت

  و گفت: دیکش شتریرو ب موهام

  _ د جواب بده!

  شده بود، گفتم: یهام جارکه از درد اشک طورهمون

  ! آخ!کنمی_ چ... چرا بهش گفتم. آخ، ولم کن! خواهش م

  اومد. رونیب هامغیج یصدا گهیکه د یتا حد دیکشیم شتریب یه مروتیب نامرد

  هان؟! کنه؟یبهت نگاه م ی_ پس چرا هنوز اون طور

ً داشت ف دم،یحاال فهم آهان ً رون کردیم یباز لمیپس سرگرد قطعا رو  کایو واقعا

فکر کنم که  نیبه ا کهنیعوض ا تیموقع نیا یخدا، تو یدوست داره! وگرنه که... ه

  . آخ!کنمیهر آن ممکنه موهام رو از دست بدم، دارم به سرگرد فکر م

  هان؟! کرد؟یبهت نگاه م یچرا اون طور دمی_ ازت پرس

! به خـ... خدا ی... به خدا! بـ... بهش گفته... بودم. موهام. آخ! وادونمی_ نـ... نم

  ... کنم.ـیولشون کن! خـ... خوا... هش م

برخورد کرد که  واریرو رها کرد و محکم به عقب هلم داد. آخ سرم! محکم به د موهام

 جدهیه یلیتر ریز یکه بر یام رو اعتراف کردم. الهلحظه تموم گناهان نکرده هی یبرا

  !)نیآم یاله نیبرقصم. (همه بگ یسر قبرت عرب امیچرخ که ب
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ً رفت؟! خب بره. وا رونیدر از فکر ب یصدا با  نمینه، صبر کن بب یاومدم. رفت؟! واقعا

  نره سرگرد رو له کنه!

  _ نه بابا، بزار بره بزنتش تا دل تو هم خنک بشه.

که من دوسش دارم و اون من رو  ستین چارهیاون ب رینه تقص ی_ آره موافقم. ول

  دوست نداره!

ً ینبود. تقر نیدیرفتم؛ اما آ رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب عیسر رو  الیتموم و با

بودم و همونطور داشتم ناخن به دهن دور  یسالن اصل یانگار نه انگار! تو یگشتم ول

  .دمیسرگرد رو از پشت سرم شن یصدا هویکه  دمیچرخیخودم م

جونت رو  نیدیآها، البد آ ؟یچرخیدور خودت م یجور نیکه ا یرو گم کرد ی_ کس

  آره؟! هه! ؟یگم کرد

ِ من! ،یکه دوست دارم وگرنه... بغضم گرفت. لعنت فی! حیکردم. لعنت یاخم   عشق

  گفت: شد،یکه با پوزخند از کنارم رد م همونطور

 یول یحلقش بود یتا مچ پا تو کهنیرفت. هه! با ا رونیب الیاالن از و نی_ هم

  . هه!هیکه ساعات کارهاش چه وقت یدونینم

و خودم رو  رمی. به سمت اتاقم مدادیهاش خبر از رفتنش مدور شدن قدم یصدا

از  یخبر یول نمیدیحلق آ یتا مچ پا تو کهنی. آره، من با اکنمیتختم پرت م یرو

 یمونیپش دیو اون وقته که شا فهممیم یهنوز اولشه به زود یکارهاش ندارم؛ ول

  عذابت بده!

در آخر  یکردم خودم رو بخوابونم که البته موفق هم شدم؛ ول یسع الیفکر و خ با

  هام رو هم احساس کردم.جوشش اشک یداریموقع خواب و ب

  (پارسا) هاکان

 نیشده که ا یعاشقه اون عوض کهنیدختره چشه! مثل ا نیا ستیمعلوم ن ،یلعنت

ً م ادی. خوبه حاال اون قدرم ازش بدش مپرهیبغلش م یتو یطور انتقام  خوادیو مثال
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 کهنی! اه اه! اونم درست بعد از االیواو گهیو گرنه که د رهیبگ نیدیبهراد جونش رو از آ

  من دوستش دارم. دیفهم

که من  یبهش بگ یخوایم یرو بچسب که حاال چطور نیرو وللش! ا هانیا زمی_ عز

  همون بهراد جونتم.

 یحس هیوجدان جون،  یموضوع چه کنم؟ ول نی! حاال با ا؟یانداخت ادمیباز  ،ی_ وا

 دی. اول بزار بفهمه با خودش چند چنده، شاگمیبهش بگم، آره نم دیکه نبا گهیبهم م

ً من رو دوست نداره!   اصال

  _ پارسا!

َه، و  تمیمامور یکه االن تو فیح... فیشورش رو در آورده! ح گهیدختره هم د نیا ا

  رو نشون بدم وگرنه... میخود واقع تونمینم

  اخم به سمتم اومد و گفت: با

  _ باز قبول نکرد؟ 

  !ری_ نخ

َه!خوامیم نیمن ماش کنه؟یم یجور نیچرا ا نی_ اه ا   . ا

  گفت: هویبه سمت در سالن رفت که  یقدم چند

  _ آره خودشه.

ِ جا هیبا لبخند به سمت  بعد  خوادیم یچه غلط ،یراهش رو کج کرد. لعنت گهید ی

  که کنارش قرار گرفتم، گفتم: یتا بهش برسم و وقت دمیدو عیبکنه؟ سر

  بود؟ ی_ منظورت از اون حرف چ

  گفت: الیخیب یلیخ

  _ کدوم؟

  که خودشه... نی_ ا



 

Page ٢٨۶ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  و گفت: دیحرفم پر وسط

 شتریرو بهتر و ب نهیآ یهاو حرف ستنهیعاشق آ نیدیست. آ_ آهان اون! خب ساده

  و... کنهیگوش م یاز هر کس

  _ و؟

  ست.ساده دنشیفهم ،یکه منظورم رو نفهم یخنگ باش یلیخ دیبا گهی_ د

 نیآخر ا ستیمعلوم ن یصدتا فحش بود. لعنت دنیپوزخندش بدتر از شن نیا دنید

  .شهیم یچ هیقض

 کهنیها از او در رو باز کرد که در باز نشد. بله، بعد از مدت ستادیا نهیاتاق آ یجلو

  گفت: غیبه سمتم برگشت و با ج تیبا عصبان کایحال شدم. روندر قفله خوش

  _ درش رو باز کن!

  با اخم گفتم: زنه؟یحرف م یجور نیبا من ا یصورتم نشست. با چه جرئت یرو یاخم

  .ستیمن ن شیپ دشی_ کل

  گفت: غیبا ج باز

تو  شیپ دهایکل شهیمگه م ،ینیدی. تو دست چپ و راست آیگیدروغ م یدار _

  رو بهم بده! دینباشه؟! زود باش کل

ام افزود، چون حالت کم هم به جذبه هیهمون  یباال نه! ول یلیباال البته خ یتن صدا با

  کرد. رییکم تغ هیکم فقط  هی کایرون یچهره

  .ستیمن ن شی_ گفتم پ

  ...دیبه آ رمیم یدیخب، حاال که بهم نم یلی_ خ

  ؟یکنیم یچه غلط یدار کای_ رون

به  عیو شوکه شده بود، سر دهیترس یلیخ نیدیآ یرانهیکه از حضور غافلگ کایرون

  طرفش برگشت و مظلومانه گفت:



 

Page ٢٨٧ of ٣٢٢ 
 

 رمان فور دیگه نیستم | فاطمه السادات هاشمی نسب کاربر

WWW.NOVELFOR.IR 

  حرف بزنم. نهیکم با آ هی خواستمیفقط م ،یچی_ ه

  و االن... گرفتیمثل سگ پاچه م شیپ قهیتا چند دق ه؛یدختر چقدر دو رو نیا

  نرفت؟ رونیب نیدیتأسف براش تکون دادم. مگه االن آ یاز رو یسر

  .شهی_ نم

ها از حرفش خوشم جواب داد و به طرف اتاقش حرکت کرد. بعد از مدت دیو مف کوتاه

  رو خراب کرده بود. منم پشت سرش حرکت کردم. یرون یهااومد چرا که نقشه

که اون هر چه قدر هم که پزشک و روانشناس باشه  یدونیخوب مخودت هم  نیدی_ آ

  و... یاون اتاق حبسش کن یتموم مدت تو کهنیخودش رو درمان کنه، ا تونهیبازم نم

  !هی_ کاف

  پرت کرد و گفت: یهوا به طرف رون یآورد، رو رونیب بشیاز ج یدیکل

ً هر کار حق نداره پاش رو از خونه  یبکن! ول یخوایم ی_ برو باهاش حرف بزن، اصال

  بزاره. رونیب

  کوتاه اومد. یجور نیا نیدیکه آ شهیخدا! بارم نم یوا

ملوس  یگربه نیدیسگ اخالق به آ نیدیعاشق شده؛ آ گنیکه همه م ستین خودیب

  بکوبم؟! واریخدا، سرم رو به کدوم د یشده. وا لیتبد

بهم » !؟یدیهه هه د« گهیکه م ینگاه کردم که داشت با ذوق و نگاه یاخم به رون با

  و بعد داخل اتاق شد. کردینگاه م

  و به طرف اتاقم رفتم. دمیکوب واریپام رو محکم به د یحرص

  »نهیآ«

باز قفل کرده بودن.  نیدیبودم. در رو افراد آ رهیبودم و به سقف خ دهیتخت خواب یرو

ً نم در و وارد شدن  یپارسا برم. صدا شیپ خوامیم کنهیچرا انگار فکر م دونمیواقعا
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بود.  ستادهیکه جلوم ا دمیرو د یهام رو باز کردم و رون. چشمدیبه گوشم رس یکس

  هام رو بستم و گفتم:. چشمدمشیدیموقت ن چیازش متنفرم! کاش ه

  ؟یکار دار ی_ چ

  .رونیب میبا هم بر امی_ حرف دوستانه! گفتم ب

  اخم گفتم: با

ً ب ست،ین یازی_ ن   !رونیرو بلطفا

  ...قدرنیا یخسته نشد نهی_ آ

  :دمیهمراه با خشم غر تیو عصبان شتریتحکم ب با

  !رون؟یبندازمت ب ای یری_ م

  ...ی_ ول

  نشدم که بخوام با تو اوقاتم رو بگذرونم! ری_ هنوز تا اون حد حق

شده. از جام بلند شدم،  لیتبد نهیآ نیبه ا نهیشوک بود که چطور اون آ یتو انگار

 دمیپرتش کردم بعد هم در رو محکم به هم کوب رونیبازوش رو با خشم گرفتم و به ب

دلم  هویهمه جا رو فرا گرفت. به طرف تخت برگشتم اما  یبلند یلیخ یکه صدا

  برم. رونیخواست حاال که در بازه ب

  :دمیرو شن گاردهایدو تا از باد یکه صدا زدمیراهرو قدم م یتو

  ؟یافردا آماده ی_ برا

  .میاوقته که آماده یلی_ آره، در واقع خ

  .کنهیداره روش کار م نیدیحدود دو هفته آ ،یگی_ اوهوم راست م

شدم که به کل  هیوارد حاش قدرنینبود؟ ا زهایجور چ نیخدا، چرا حواسم به ا یوا

سالن رو مبل  یبه طرف اتاق سرگرد رفتم تا باهاش حرف بزنم که تو عیرفته. سر ادمی

بهش، سرم  یمبل کنارش نشستم. بعد از نگاه طوالن یخواب بود. آهسته رو دمش،ید
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کردم تا کنارمه از بودنش آرامش  یسع م،دادم و چشمام رو بست هیرو به مبل تک

  .رمیبگ

. دمیرو د نیدیدم که صورت آچشمام رو باز کر  عیصورتم، سر یرو یزیاحساس چ با

  و گفت: دیهم کش یاخماش رو تو دمیناخواسته به عقب هلش دادم که د

  هان؟! ؟یاومد رونیاز اتاق ب ی_ با اجازه ک

چرا اما  دونمیبه جانم افتاد. نم یبیگفت، لرزش عج ادیآخرش رو که با فر »هان«

  بهش داشتم. یبیچرا که حس عج دادمیناخودآگاه به حرفش گوش م

از جام بلند شدم و بهش نگاه کردم، از کنار هم به پارسا نگاه کردم  یظاهر یناراحت با

نگاه کردم،  نیدیآ یهاکردم بغض کنم. به چشم یبود. سع رهیکه با اخم بهم خ

 تیباشه بعد از تموم شدن مامور ادمیهام رو حس کردم. جوشش خود به خود اشک

به خود اشک رو حس کردم و بعد از  دجوشش خو  فتم،گیبدم. م یگریتست باز هی

صحنه خارج شدم. آهسته و شکست خورده به طرف اتاقم رفتم. (آره جون خودت!) 

  نخود آشه. گفت: دمیدستم رو گرفت، برگشتم که د یکی هویها بودم که پله کینزد

بازارها بچرخه و  یکم تو هیتا  رونیرو ببرم ب نهیآ خوامیم یاگه بذار زم،یعز نیدی_ آ

  بخرم. نیخودمم ماش یبرا

  انتظار داره قبول کنه؟ یعنی! هه

  _ ببرش.

  !؟ی_ چ

ِ صدا با نگاهش غم، اندوه،  ینگاه بهم انداخت؛ تو هی نیدیحرف رو زدم که آ نیبلند ا ی

حس  هیبخونمش.  دمیبود که نرس گهید یزهایچ یلیخشم، نفرت، عشق، محبت و خ

  کردم و ناخودآگاه به طرف اتاقش رفتم که نخود آش جلوم رو گرفت: دایپ یبد

  ! ممکنه نظرش عوض شه.؟یشد وونهیمگه د ؟یری_ کجا م

  شدم: رهیخشم و نفرت بهش خ با
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  با تو باشم. شمیباشم حاضر نم ی_ اگر که پنج سال هم زندان

کارش نشسته بود و  یصندل یرفتم و بدون در زدن وارد شدم. رو نیدیسمت اتاق آ به

  بود. جلو رفتم که گفت: رهیبه پنجره پشت سرش خ

  متاسفم! نهی_ آ

و دهن باز شدم که حکم نقطش رو  دمیدیسرم رو م یوضوح عالمت تعجب باال به

  داشت.

روز بد! من رو ببخش،  هیروز خوب  هی م؛یمن موج یدونی_متاسفم. خودت که بهتر م

  من...

غرورش رو که وابسته به حس  خواستمیحرفش رو بزنه چرا که نم یادامه نذاشتم

  ناشناسم بود بشکنه! بیعج دیجد

  .ستمیدلخور ن ادیازت ز نیهم یبرا دونم،ی. مهی_ کاف

  شدم. رهیخ رونیب یو به منظره ستادمیرفتم و کنارش ا جلو

دادم و العمل نشون خواب بودم ناخودآگاه عکس ی. توخوامی_ بابت االن معذرت م

  گف... یبود مونیکه چون پش دونمیم کایدر مورد حرف رون

حاال  خوامیوقت بود بهش فکر کردم، نم یلینزدم. خ یمونیپش ی_ نه، حرف رو از رو

که  یکه خودت انتخاب کن دمی! بهت اجازه مرونیکه عاشقتم به زور باشه! برو ب

  .یبمون ای یبر یخوایم

  برگشت و به طرف در رفت. در لحظه آخر گفت: بعد

  مواظب خودت باش. ستم،ی_ فردا شب ن

با ابهت سگ نبود! االن  نیدیآ گهیعوض شده بود. د نیدی! آیراحت نیرفت، به هم بعد

ً نم یبیحس عج هیاز  یبیبرام حکم عج  یبرم ول رونیب یهمراه رون خواستمیبود. اصال

مانعم  بینارحت شه چرا که اون حس عج نیدیکه آ خواستمینبود. نم یاچاره
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. از کنارش دهیرو فهم زیو حدس زدم که همه چ دمیرو د یاز اتاق رون رونی. بشدیم

  رد شدم که گفت:

  آماده باش! ۷:۰۰. ساعت رونیب میری_ فردا شب م

که مشخص بود و  یزی. چدمیتخت خواب یها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و روپله از

 هیچرا که داخل  گشتمیبر م ستیبایبود که من م نیفکر کردن نداشت ا به یازین

  !ه؟یحس چ نیکه ا نهیا یبودم اما سوال اصل تیمامور

  »کایرون«

شک نکنن.  هانیکه دورب یرفتم، البته جور ییدستشو یرو برداشتم و تو لمیموبا عیسر

  بوق، دو بوق، سه بو... هی

  برم. دی_ زود بگو با

  .یرسیبه آرزوت م ۷:۰۰فردا شب ساعت  _ آماده باش!

ً؟! ا ؟ی_چ  یتو ۷:۰۰برم پس فرداشب ساعت  دیدختر! با زادیدست مر ول،یواقعا

  منتظرم. یشگیمکان هم

  .زمیعز ی_ باشه. با

  .شمیم کیدارم به آرامش نزد بالخره

   

  »هاکان«

  کاسه باشه. مین ریز یاکه کاسه کردمیفکر م دیبا یلعنت

  کنم؟ کاری_ قربان چ

ً ه   برو به کارهات برس و نزار مشکوک بشن. ،یچی_ فعال

  _ بله.
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  از حموم خارج شد. عیسر

  ؟ی_ کارت رو تموم کرد

  _ بله.

  .یبر یتونی_ م

 نی. سرگرد آبتزدیکردن حموم باهام حرف م زیتم یتختم بودم و اون به بهونه یرو

ً یرادفر که اخ که  یشخص یعنی! بهیوارد باند شده و به عنوان خدمه نفوذ کرده، عج را

! که ه؟ی! که؟یبود؟ ک یبوده؟ منظورش از طعمه ک یک زدهیباهاش حرف م یرون

هر جور شده به سرهنگ  دیهنگ کرده. با ممغز  دونم،یخدا نم یشب... صبر کن! وا

  باشه. یمهم زیخبر بدم ممکنه چ

  »نهیآ«

زل زده بودم و فکر  واریکه فردا شب به عنوان طعمه هست؟ به د هی! که؟یک یعنی

ً ن نیا ستیکه طعمه ن نیدی. آکردمیم  ایپارسا  ست،یرو مطمئنم چون فردا شب اصال

ً چ ستیسرگرد هم که ن که بشه ازش به عنوان طعمه استفاده  ستین یزیچون اصال

حالم خوش نیدیه چون آدردشون بخور  به شتریب دیرو ببرن شا نیدیکرد. هنوز اگر آ

  ...یکه پارسا رو بکشن و نفر بعد شهیم

 رونیب ۷:۰۰ساعت  یو قراره با رون ستین نیدیجرقه خورد. درسته فردا شب آ افکارم

! هه، نیدیآ یبرا یاصبر کن، طعمه خورم؟یها مبرم اما چرا من؟! من به چه درد اون

ً پ نیدیآ ری! با اخالق اخهیابتکار جالب   .شنیم روزیمسلما

 انیبه سرگرد و سرهنگ خبر بدم، ممکنه بشه هر دوشون رو گرفت و پا عیسر دیبا

  !اتیعمل

بازم اشغال بود، معلوم  یپارسا زنگ زدم اما اشغال بود. حدود ده بار زنگ زدم ول به

برم و خبر بدم. از جام بلند شدم و آماده فرار  دی. خودم باکنهیکار م یداره چ ستین

  زنگ خورد: میرو به سرهنگ برسونم که گوش شدم تا خبر
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  _ بله؟

که خط مدام اشغاله؟ البد با اون  یزنیحرف م یبا کدوم خر ی_ کوفت، معلومه دار

  ...شعوریب نیدیآ

نداره پس  یربط چیبعدشم به تو ه ،یشو! خودت هم اشغال بود ادهیپ یه ی_ ه

  ...ـیتوه نیدیبه آ یدخالت نکن و حق ندار

  ؟یاداها رو ندارم. خبر رو دار نیا یحوصله_ بسه بسه! 

  _ آره.

  ...دی_ با

  کارم رو بلدم. دونم،ی_ م

  سر کوچه. ایب عی_ خوبه، پس سر

  _ باشه.

  ها گفتم:زدم و رو به نگهبان رونیرو قطع کردم. از اتاق ب تماس

  !کایبه خصوص رون د؛یکس رو ند چیاجازه ورود به ه ست،ی_ حالم خوب ن

  _ بله.

 دمیرو پوش میمشک یهالباس عیاتاق شدم، در رو محکم بستم و قفلش کردم. سر وارد

کم  یلیها خاز امشب رفته بود چون محافظ نیدیآ کهنیزدم. مثل ا رونیو از پنجره ب

ها رو رفت خبر اون حرف محافظ ادمیفرار کرد. آخ  شدیراحت م یلیشده بودن و خ

  رو هم به سرهنگ بگم. نیا دیبدم، با

و تند خودم رو به سرکوچه رسوندم. سرگرد منتظرم بود. به  دمیپر نییپا وارید از

  .میو به طرف اداره رفت میگرفت و هر دو سوار شد یتاکس دنم،یمحض د

بودم.  ومدهین رونیوقت بود ب یلیدادم و به شهر نگاه کردم، خ هیرو به پنجره تک سرم

  !فتهیب یکه قراره اتفاق گفتیبهم م یحس هی
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ً؟! شا_ و  ِ جنگ جهان دیاقعا   سوم شروع شده. ی

  !مزهی_ ب

ً حوصله رونیرو به چپ و راست تکون دادم تا از سرم ب سرم اش رو بره چون اصال

 هیبود با  یجلو انداختم. راننده که پسر جوون ینهیندارم. نگاهم رو چرخوندم و به آ

رفتارش  سمیپل دونستی. هه، مطمئنم اگه مکردیلبخند تا بنا گوش داشت بهم نگاه م

  کردم و گفتم: نگاهبهش  ثانهیبود. خب گهیجور د هی

  م؟یرسیم گهید یقهی_ جناب سرگرد، چند دق

 ییخدا یهاش رو به جلوش انداخت. ولچشم عیشوکه شده بود سر چارهیکه ب راننده

سرم ازش سوال  ریباشه که جواب همکارش رو نده؟! خ فرهنگیب دیچقدر انسان با

ً که! براش سر تاسف .دمیپرس  نیشدم. آخر ا رهیخ رونیتکون دادم و باز به ب یواقعا

  .دونهیخدا م شه؟یم یچ تیمامور

***  

و  ستادیسرگرد ا هویشدم و پشت سر سرگرد به سمت اداره رفتم که  ادهیپ نیماش از

  برگشت:

ً ازت انتظار نداشتم همچ   .یباش یآدم نی_ واقعا

  ؟ی_ چ

بار  هیهست! به خدا اگر  نشونیب هامسیپل کنندیرفتارت حاال همه فکر م نی_ با ا

 خواستی. هه! تازه مسمینویم یبرات پنج ماه اضافه کار یرفتار کرد یطور نیا گهید

ً که! سه،یبهش بفهمونه پل   واقعا

با  خواستمیم کهنیبه خاطر ا کردیفکر م یعنیبابا!  ستوونهیسمت اداره رفت. د به

 ؟یکنیم دیتهد ی! برو بابا! من و با اضافه کاردم؟یپسره الس بزنم اون سوال رو پرس

  !وونهی! هه هه، دمیاضافه کار یبابا من کل عمرم تو

***  
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بهمون  نیو با تحس ذاشتنیبهمون احترام م یکی یکیهمه  م،یکه وارد اداره شد یوقت

ً خکردنینگاه م . همونطور یاورست رو فتح کرد یانگار که قله داد،یحال م یلی. واقعا

که اجازه ورود رو  میبه در زد یا. تقهمیکه سرگرد جلو بود، به سمت اتاق سرهنگ رفت

  داد. با ذوق وارد شدم و گفتم:

  ؟یخوایناخونده نم ی_ سالم بر سرهنگ مملکت! سرگردها

از  هویل زده بود. متعجب به ما ز  یلیشوک بود؛ چون خ یسرهنگ انگار هنوز تو اما

  گفت: یحالجاش بلند شد و به طرفمون اومد و سرگرد رو بغل کرد. با خوش

  ن؟یو خودتون اومد نیدل کند تیشده از مامور ی_ چه خبر؟ چ

  لبخند گفتم: با

  م؟یبر نیاگه ناراحت ن،ی_ راستش رو بگ

  با اخم گفت: سرگرد

  _ سرگرد بهمنش، مراقب حر...

  نزد من برخورد داره. یخاص تینداره سرگرد! سرگرد بهمنش از موقع ی_ اشکال

  »؟یشد عیضا یدیهه! د«: گفتیبه سرگرد نگاه کردم که م یلبخند با

  کرد، روش رو به طرف سرهنگ برگردوند و گفت: یهم اخم سرگرد

  رو زدن؟ یمانیسپهبد قاسم سل ریافتاده که تموم شهر تصاو ی_ سرهنگ اتفاق

به سرهنگ  ی! ـها همون حاج قاسم خودمون! نگاه؟یمانیردار سلسپهبد؟ س یک

 یآه هیبهم بده اما سرهنگ بر خالف انتظارم  یخبر خوب هیانداختم و منتظر بودم 

  و با بغض گفت: دیکش

  ترور شدن. کایتوسط آمر یمانی_ متاسفانه سردار سل

  !؟ی_ چ
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 یکیبود.  میزندگ یخدا نه نه امکان نداره! اون... چطور ممکنه؟ اون برام اسطوره یوا

  چرا؟! ایشدنم! نه خدا سیپل یهااز هدف

کردن، کردم. آخه  هیها شروع به گراون یهام رو کنترل کنم و جلواشک تونستمینم

  چرا؟!

  »هاکان«

 ی. براختیریک تمساح مناراحت بود و اش یلینگاه کردم، خ نهیغم و افسوس به آ با

  و گفتم: دمیدردناک بود. به سمت سرهنگ چرخ یلیمنم خ

  د؟یرو بهمون بگ اتیجزئ شهی_ م

بامداد در فرودگاه عراق توسط  یقهیدق ۱:۲۰نودوهشت، ساعت  ید زدهی_ جمعه، س

المهندس و محافظان خود به شهادت  یبا ابو المهد ییکایفروند بالگرد آمر کی

  .دنیرس

  .دمیپوشه! چطور نفهم اهیتموم شهر س نیخاطر هم _ پس به

  ناراحت بودم که سرهنگ گفت: یلیخ

 یهاها موشک از خانوادهده کیانتقامش رو گرفت با شل رانی_ ناراحت نباش پسرم! ا

و  هاگاهیاز پا گهید یکیدر عراق حمله کرد با  کا،یاالسد آمر نیع گاهیو فاتح به پا امیق

  اخراج کنند. انهیرو از خاورم کایمنطقه، آمر یتموم کشورها یقرار شد با همکار

بودم؟ جو  تیسرگرم مامور قدرنیا یعنی. اه چرا خبر نداشتم؟ هیجور نیاگر ا خوبه

هاش و مدام اشک زدینم یجا زل زده بود و حرف هیبه  نهیبد بود. آ یلیاتاق خ

  .دنیچکیم

  ».دیومدیمن ن دنیمطمئنم به خاطر د د؟یشده که اومد یخب حاال چ«: سرهنگ

  کردم و گفتم: نهیبه آ یبحث رو عوض کرد. نگاه خوب

تموم شه.  تیفردا شب مامور ادیبه احتمال ز ریاخ یهامهم! از حرف یلیخبر خ هی_ 

که توسط  ییهااما طبق حرف رونیبره ب ۷:۰۰فردا شب ساعت  نهیقرار شده با آ کایرون
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نفر که هنوز  هیبه  ییداخل دستشو کایبود که رون نیر اخبر ب د،یسرگرد رادفر رس

چرا اما  میدونی. نمرسهیکه فردا شب طعمه م دهبرامون مجهوله زنگ زده و خبر دا

مجهز  زاتیتا به تجه میشون هست. االن هم اومدسرگرد بهمنش طعمه کهنیمثل ا

  .میفردا آماده بش اتیعمل یتا برا میبش

  !دی. مرخصرسونمیم هاییزود خبر رو به باال یلیمنم خ! دی_خوبه. پس زود باش

  .میاومد رونیو ب میاحترام گذاشت م،یدو بلند شد هر

  »شخص سوم«

اش رو از اسطوره کهنیبا فکر بر ا نهیاومدن؛ آ رونیمتشنج از اتاق ب یدو با افکار هر

ً قادر به تمرکز نبود. دیحاال با کهنیدست داده و هاکان با فکر ا   چه کند، چرا که اصال

به طرف راست و  یکی دن،یرس زاتیمخصوص تجه یراهرو یکه به جلو یهنگام

با وارد شدن به اتاق، انگار که به زمان حال برگشت.  نهیبه طرف چپ رفت. آ یگرید

 نهیاحترام گذاشت اما آ شیبلند شده و با افتخار جلو شیافسر زن با ورودش از جا

آزاد! برام «پس فقط به گفتن:  شود،حال کارش خوش نیتر از آن بود که از ااراحتن

رفت. افسر زن که  یاکتفا کرد و به طرف صندل» کن. یجاساز ابیو رد نیشنود، دورب

اتاق رفت. داخل اتاق از  کیباال انداخت و به طرف  یااز رفتار او متعجب بود، شانه

 نکف،یکوچک و بزرگ، کالش یسرد و گرم پر بود ؛ اعم از چاقوها یهاانواع اصلحه

 نریوهشت، کاراب. پنجاهتیز یبرنو، و بریکال رانداز،یتفنگ تک ت رها،یهفت ت

که تا به حال  ییهااز تفنگ گرید یلیداخل بازار و خ یهانودوهشت کا و از انواع مدل

 یلیکه خ ییهاکروفنیودها و مها از انواع شنقفسه یکی. نیبود دهیاسمش را هم نشن

ها را برداشت بودند، پر بود. افسر زن چند تا از آن دهبود و داخل جواهرات کار ش زیر

طرف هاکان و  نیها کرد. از اآن ینشست و شروع به جاساز نهیآ یرفت. جلو رونیو ب

فکر  یبودن. گهگدار یبودند، سرگرم حرف زدن و جاساز گریکه دوستان هم د ریام

  بود... تسخ یلیو بازگرداندن آن خ شدیپرت م نهینامرتب هاکان به سمت آ
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 نهیبه آ ی. هاکان نگاهدندیرا د گریراهرو هم د یاز اتمام کارشان، هر دو باز جلو پس

ً به  نهیمعلوم نباشد؛ آ زاتشینداده باشند و تجه یسوت ندیانداخت تا بب هم متقابال

و پس از مطمئن شدن، هر دو به طرف اتاق سرهنگ  انداخت یبه او نگاه لیدل نیهم

ِ راه وکنند  یرفتن تا از او خداحافظ   شوند. نیدیآ یخانه ی

***  

 نهی. هاکان جلو و آکردندینگاه م رونینشسته بودن و به ب نیدو باز داخل ماش هر

  عقب نشسته بود.

 ریو ز شیهاگوشواره یلباسش، گوشش، تو یمجهز به انواع شنود که کار شده تو نهیآ

به  زاتشیچشمش بود؛ تجه یکه به عنوان لنز تو ابیرد کی یناخنش به اضافه

  موهاش کار گذاشته شده بود. نیکه در ب نیدورب کیبودن به همراه  نیروزتر

که  ابیشنود و رد کی یبود به عالوه شیموها یو شنود تو نیدورب کیهم  هاکان

  کار گذاشته شده بود. شیهادندان نیداخل دهانش و ب

و  ینگران ریکه از خ شدیباعث نم نیبودن و ا اتیشروع آخر عمل یدو آماده هر

  که در وجودشان به وجود آمده بود، دست بکشن. یادلهره

به طرف خانه  ادهیشده و پ ادهیپ نیاز ماش دن،یرس نیدیآ یکه به کوچه یهنگام

 نینبود و هاکان هم از ا شهیل هممث نهی. آزدینم یکدام حرف چیحرکت کردن. ه

بهش  توانستی. هر چه بود او عشقش بود و نمبردیرنج م نیسنگ یلیسکوت خ

را بشکند. هر چند  وگرفت تا سکوت حاکم بر ج میباشد، پس تصم تفاوتیب

تحت کنترل  شانیهاچرا که از آن به بعد تمام کارها و حرف دیچه بگو دانستینم

  بود. اتیو گروه عمل سیپل

  فردا شب؟ یبرا دی: سرگرد، آماده هستهاکان

  : بله.نهیآ
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متعجب بود. با آن که تالش کرد بحث را با سوال چرت و پرت باز کند اما  اریبس هاکان

ً حال خوش نهیآ  ینهیآن جواب را هم به زور داد. آ ینداشت چرا که حت یانگار واقعا

  سوال کوتاه اکتفا کند. کینبود که به  یکس یشگیهم

  باال رفتند. واریاز د یهر دو از هم جدا شدند و هر کدام از طرف نیدیآ یخانه یجلو

ً  میاتاق داخل شد، مستق یکه از پنجره یهنگام نهیآ به طرف تختش رفت و اصال

اتاقش نکرد. هاکان که از شانسش پنجره  نیدورب یرو یبرداشتن پارچه یبرا یاقدام

  گرفت. یتخت جا یدر رو یوارد شد و به سخت عیبود، سر نیقطه کور دورباتاق در ن

   

  »نایال«

 گهیچرا اما احساسم بهم م دونمی. نمدمیرو ند نهیکه آ شهیم یحدود چند ماه االن

رو  شمهیکه پ نهیکه دفتر آ گهیاحساسم بهم م نی. همچنفتهیب یکه قراره اتفاق بد

ام مبل خانه یرو کنم،ی! دفتر رو باز مزیبردارم و شروع به نوشتن کنم؛ از هر چ

  :کنمیو شروع به نوشتن م نمینشیم

  نام خدا! به«

ِ د ستمیب   نودوهشت ی

مرا مجبور به نوشتن کرد؛ نوشتن  یاحساس هیچرا اما  دانمیهستم. نم نایال نه،یآ سالم

از حمله  ای کایتوسط آمر یمانیبگم برات؟ از ترور سردار سل ی. از چریاتفاقات اخ

از رفتنت به  م؛یبگو تیاز چه برا دانمیدر عراق؟! نم کایآمر گاهیبه پا رانیا یموشک

 یکه حت میبگو تیبرا یااز خانواده ایبود  زتیکه مربوط به بهراد عز دتیجد تیمامور

ً یاخکه  میاز همسرم بگو ای رندیگیسراغت را هم نم ام را با تو قطع رابطه کندیم یسع را

جز مرگ!  شودیمانع من و تو نم زیچ چیکس و ه چیرا بدان که ه نیا نهیکنم؟ اما آ

ً زود و سالم برگرد چرا که دلم گواه   ».دهدینم یخوب یپس لطفا

  که زود برگرده. دوارمی. امشومیمبل بلند م یرا بسته و از رو دفتر
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  »شاها«

! اون تیواقع یهمه شه،یبرمال م زیهست که همه چ یروز آخره. امروز روز امروز

  . هه!دنینشون م یبدونم چه واکنش خوامیوقت م

کانادا و ساعت  یبرا طیدو بل نترنتیبا ا عیو سر شمیسوار م رم،یم نمیطرف ماش به

  برم خونه و لوازمم رو جمع کنم. دی! باهیعال نی. اکنمیشب رزرو م ۱۲:۰۰

   

  »نهیآ«

ً حوصله نداشتم اما با از . شدمیو آماده م شدمیبلند م دیخواب که بلند شدم، اصال

  برداشتم و شروع به نوشتن کردم: یعادت به نوشتن داشتم، دفتر شهیهم

ِ د کیوستیب«   نودوهشت ی

اون  دونمیکه نم یهستم، روز آخر نیدیآ یخونه یکه تو یروز آخره؛ روز آخر امروز

که کنار  یو روز آخر کنمیم تیفعال اتیعمل نیا یکه تو یروز آخر دیشا ه،یحس چ

  هاکانم.

به خاطر  دیشا ده،ینم یکه دلم گواه خوب نهیتر از همه ا. مهمدیروز آخر رس بالخره

که به  یحس لیبه دل دمی... شادیدارم. شا یحس نیهمچن یمانیخبر ترور سردار سل

  »دارم. یحس دوگانگ دونمینم. شهیدارم و با آخر امشب تموم م نیدیآ

اما سکوت  کشمیتخت دراز م یحس نوشتن هم ندارم. باز رو یحت بندم،یرو م دفتر

که کل  ی. آهنگکنمیم یرو پل یو آهنگ دارمیرو برم می. گوشارهیبهم فشار م شتریب

  :رهیگیاتاقم رو در بر م یفضا

  فقط باش تو«

  کم و کسرش با من! تموم
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  قت و صبرش با من!و طا یتموم دور با

  فمیعشق بالتکل نیفقط تب کن از ا تو

  زجرش با من! یو سوختن و باق مردن

  بخواد یدلت قدم زدن تو روز بارون تو

  و بارون و ابرش با من! یبهار یروزها

  بارون تن کن ریخاطرهات و ز رهنیپ

  و عطرش با من! زییها پاترانه خوندن

  فقط باش تو

  باش فقط

  با من! تمومش

  سیقصه بنو هیو مثل  هامونعاشقانه

  با دل و جون سطر به سطرش با من! خوندنش

  میمال هم بش یروز هیفقط دلت بخواد  تو

  به خدا حاجت و نذرش با من! التماسش

  یتو مرهم باش یدلم کاشک یهازخم یرو

  یتو کنارم باش شهیهم نهیا آرزوم

  کاش یفقط مال تو باشم ا نهیا آرزوم

  فقط باش تو

  باش فقط

  با من باش فقط
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  فقط باش تو

  باش فقط

  باش فقط

  )یفالح اری(تو فقط باش _ از ماز

   

  »هاکان«

 یدر مورد محموله دیامروز با شعوری. بنمیدیآ نیا یصبح تا حاال مدام دنبال کارها از

بدوم! خودش هم که  یمثل خر زخم دیبهم بگه و حاال با رهیکه قراره بگ دشیجد

شب جون داشته  یبرا دوارمیام ا،ی. خداگهیکجاست که نم ستیو معلوم ن ستین

  باشم. هاکان تحمل کن چون که روز آخره!

. از شدیشب م گهیساعت د هیبعد از ظهر بود و  ۴:۰۰به ساعتم کردم، ساعت  ینگاه

کارها رو انجام بدم.  یرفتم تا باق نیبلند شدم و به طرف ماش اطیح یتاب تو یرو

  پوف!

طور  نیرو نداشتم. هم یتکرار یهاآهنگ یحوصله گهیروشن بود، د ویراد نیماش یتو

  بلند شد: ویراد یصدا دم،یچیپیم یاصل ابونیخ یکه تو

که  نیاوکرا ییخطوط هوا نگیبوئ یمسافر بر یمای_ طبق اخبار به دست آمده، هواپ

بعد سقوط  یقیپس از بلند شدن در فرودگاه امام تهران بلند شد و دقا شیچند روز پ

مورد اثابت موشک قرار گرفت؛ چرا که پس از اقدام  رانیکرد، متاسفانه توسط سپاه ا

 یجنگ یماهایهواپ یپروازها دیو تشد کایبه آمر رانیا یحمله موشک کا،یآمر یستیترور

و  یحالت آماده باش و اشتباه انسان نیو در باالتر روهاین تیدر اطراف حساس کایآمر

حساس و حالت  یهاگاهیاز پا یکیو قرار گرفتن به طرف  مایچرخش هواپ لیبه دل

 رانیا یاهو شکل جنگنده و کد جنگنده که مشکوک است، مورد اثابت موشک یتهاجم
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جان باختند. مسئوالن به  یهمگ یو خارج یرانیقرار گرفت و صدوهفتاد نفر اعم از ا

  !تیسلت رانی. مردم اافتندیسپاه انتقال  ییدادگاه قضا

. انیاتفاقات پشت هم م ه،یامسال چه سال ی! هریاز اتفاقات اخ گهید یکی نمیا ایخدا

  بره. شیما خوب پ اتیعمل دوارمیام

  »نیدیآ«

ها رو حالت جاسوس نیماش یکوچه تو یزدم و تو رونیدو روزه که از خونه ب االن

ً آ یچه گند دمیگفتم برو داغ بودم و بعدش فهم نهیبه آ یدارم. وقت  نهیزدم! اگه واقعا

ها رو البته شب دم،یم شیکش رونیتا حاال ب روزید نیهم یبرا کردم؟یچه م رفت،یم

. هه! مطمئنم که همتون خوابمینرمم م نیماش یو تو گذرونمیم رونیب نیهم ا

ً هم شک کرده بودم که  شبی. هه! آره منم دسهیپل نهیکه آ دیدونیم مطمئن شدم قبال

 یمیعاشقمه و درست روز قبلش هنوز عال گهیو بهم م ادیم شمیروز پ هی یچطور تو

االن  یول رممن... من هنوزم دوستش دا یمن سوءاستفاده کرد ول ینبود. اون از عالقه

و  نهینداره چون راهمون از هم جداست. آ یادهیاگر بمونه هم فا یکه حت دونمیم

 سیپل کهنیقبل از ا شیها پسال که یتیمامور تشه؛یبازگشتش همش مربوط به مامور

گرفتم  ادیتموم عمرم  یخب تو یبشه واردش شد. اما پارسا! از اون انتظار نداشتم ول

  باشم. شتهندا جایکه انتظار ب

  :زنمیها زنگ ماز بچه یکیو به  دارمیرو بر م تلفنم

  _ بله قربان؟

رو  روهایها و نبچه یامشب و همه یهر چه زودتر قرارداد رو کنسل کن برا ن،ی_ آبت

 یاز اون جا خبر نداشته باشه، حت ی! مطمئن شو کسدیجد یجا هیانتقال بده به 

ً به هم خبر بده! در ضمن، حرفات ور قبول م   . به پارسا هم خبر نده!کنمیخودم! بعدا

  .کنمینم انتیبه شما خ دیزدم راست بود و مطمئن باش ی_ بله قربان. من هر حرف

  !یکرد انتی. تو به همکارهات خدوارمیام -
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  _ قربان...

  .ستیاالن مهم ن ه،ی_ کاف

 یتونیدفعه نم نیا کایرو قطع کردم و همون طور به در خونه زل زدم. هه! رون تلفن

  .ارمیب رونتیکه ب ستمیو منم ن یسیدام پل یدفعه قشنگ تو نی. ایدر بر

 ۶:۰۰پرواز داشتم و االن  ۸:۰۰رو روشن کردم و به طرف فرودگاه رفتم. ساعت  نیماش

کردم  یخداحافظ شهیهم یبه در انداختم و برا نیماش ینهییآ یبود. نگاه آخر رو از تو

  نداشت! یخوش انیکه پا یاز عشق

   

  »شخص سوم«

انگار دودل شده  نهیاما آ شد؛یم کیموعود نزد یلحظه به لحظه به لحظه ساعت،

 دایپ یشتریکم داشت قدرت ب -درون قلبش کم  یبود، انگار آن حس ناشناخته

. تا کردیم یتلق یو آن خودیب یو آن را حس کردیمدام مقاومت م نهیاما آ کردیم

 دیکس انتظار آن را نداشت. شا چیکه ه یراز شد،یبرمال م زیهمه چ گرید یساعات

داد.  رییتغ یآن را اندک توانیوقت نتوان از َسر نوشت؛ اما م چیسرنوشت را ه

  هم بتواند... نهیآ دوارمیام

 یها. لباسکندیبود. شروع به آماده شدن م ۶:۳۰ساعت  د،یکش قیعم ینفس

کاله،  ،یساده مشک یمانتو کیکه  یلباس پوشد؛یدارد، م زاتیمخصوص را که تجه

شک  یراحت کارش را انجام بدهد. خدا کند رون که بتواند ستیاو مقنعه یشلوار مشک

  نکند.

 ندیاست. انگار ساعت هم عجله دارد تا بب قهیدق ۶:۴۰ اندازد،یبه ساعت م ینگاه باز

  .شودیسرنوشت چه م نیآخر ا

! اما هر چه بود نیریناخواسته ش دیتلخ و شا یخاطرات اندازد؛یآخر را به اتاق م نگاه

  .کندیو دل از خاطرات م بنددیتمام شد. در را م
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فقط شنودها،  زاتشی. تجهماندیم ندهیو منتظر آ ندینشیسالن م یهامبل یرو

 یریهمراه ندارد چرا که قرار شده بود سرگرد هفت ت یسالح هاست؛ابیو رد هانیدورب

 نیآماده بود تا ا زیکند. همه چ یکه قرار بود باهاش بروند، جاساز ینیرا در ماش

که در حال  نمیبی. او را ممیبرو ینزد رون است... بهتر دیتمام شود. اما شا اتیعمل

از تمام شدن است. از  یحالفکر کردن است، داخل ذهنش سرشار از دلهره و خوش

است که پارسا است و روز  یآن طرف هاکان هم دلهره و استرس دارد. امروز روز آخر

  .ندیبیاو را نم یچهره واقع نهیکه آ یآخر

 دهیکه وقت آن رس کندیم یادآوری! زنگ ساعت بزرگ سالن به همه نگید نگید

هر دو  نهیو آ ی. روندهدیرا نشان م ۷:۰۰است با سرنوشت رو به رو شوند. ساعت، 

را اعالم  اتیبعد هاکان شروع عمل قهیو چند دق شوندیاز خانه خارج م نیسوار بر ماش

پارسا هم همراه  کنند،یم بیها را تعقنامحسوس آن سیپل یهانی. ماشکندیم

  هاست.آن

  .مینیطرف داستان را بب نیاز ا حال

   

  »شاها«

ِ ی. با نگاه گذرا به ساعت و ددهیرس وقتش مورد  گاهیبه طرف جا عیسر ۶:۳۰ساعت  دن

ً دور از شهره.  یکارخانه هی! شهی. امشب تموم مکنمینظر حرکت م متروکه که حدودا

 چی. مطمئنم هکنمیها رو فعال م. تموم بمبشمیو واردش م کنمیرو پارک م نیماش

  دونم خبر ندارن. هه!یرو م تشونیهو کهنیکدومشون از ا

بود. ازش  دهیها خوابکاه ی. طاها روکنمیو درش رو باز م رمیم یبه طرف انبار

سط و  یهایاز صندل یکی یرو کشونمش،یو م رمیگیهاش رو ممتنفرم! دست

  .بندمشیکارخونه م

 یهاوسط طاها که انگار باز به هوش آمده بود، سوال نی. اشمیم یرون دنیرس منتظر

  :آوردیرا به زبان م یتکرار
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ً تمومش کن! او... اون تقص   نداره... یری_ شاها! لـ... لطفا

  :گمیبلند م یصدا با

  .یها رو زدحرف نی! خسته شدم از بس اهی_ کاف

  _ شا... ها!

  خفه شو! خفه شو!_ 

خبر  یزیمزخرفش رو نفهمم چرا که از چ یهاتا باز حرف رمیو م شمیجام بلند م از

  نداره.

   

  »شخص سوم«

ً اندازدیم نییو بعد سرش را پا کندیغم آلود شاها رو دنبال م ینگاه با . حالش اصال

 ! هنوز هم که به گذشتهدارید یو به شدت نگران است! نگران لحظه ستیخوب ن

 زیاست. امشب همه چ بیعج شیبرادر دوقلو داشته باشد برا کیکه فکر آن نگردیم

  !انیپا شود،یچند ساله اعالم م اتیعمل انیامشب پا شود،یبرمال م

   

  »نهیآ«

  گفت: یکه رون دادمیم یبه همه جا بود و انگار داشتم سوت حواسم

  شده؟ یزی_ چ

  :گمیو م زنمیم یلبخند

  _ نه.

 ادینگفت. انگار خودش هم استرس داشت چون ز یزیچ گهیخب د یبدتر شد ول انگار

و االن که با هم  میکه همه با هم با بهراد بود یروز کرد؟یفکرش رو م ینشد. ک چیپا پ

َه!ستیهم در کار ن یو بهراد میدشمن   ! ا
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بود.  کیهمه جا تار م،یرفت رونیاز شهر ب دمیرو به جاده جمع کردم و فهم حواسم

  گفتم: یناخودآگاه ترس بََرم داشت و رو به رون

  _ کجا...

   

  »کایرون«

کردم و زود  شتریرو ب نیچوب رو به سرش زدم و به عقب انداختم. سرعت ماش عیسر

شدم و در  ادهیپ نیاومد. از ماش رونیزدم که شاها ب یخودم رو رسوندم. تک بوق

  گرفتم. دلم براش تنگ شده بود! ازم جدا شد و بهم نگاه کرد: یآغوشش جا

  تمومه؟! گهید ی_ رون

رفت و در رو باز کرد، اون رو پشتش  نهیزدم و سرم رو تکون دادم. به طرف آ یلبخند

پارک کردم. برگشتم، در  یرو بردم و در پشت نیانداخت و به طرف کارخونه رفت. ماش

ِ یو بمب ماش ییجلو   عال کردم. هه!شاها رو ف ن

بسته بود و کنارش هم طاها بود.  یرو به صندل نهیوارد کارخونه شدم. شاها، آ عیسر

  .گرفتیتماس م نیدیو بهش نگاه کردم که داشت با آ ستادمیکنار شاها ا

  »نیدیآ«

 یحس هی. منتظر بودم، انگار کردمیپرواز م گهید یقهیفرودگاه بودم و تا چند دق یتو

 هی. امیم رونیزنگ تلفن، از فکر ب یهست. با صدا ییخبرها هیکه  گفتیبهم م

. از اندازمیم بمیج یرو تو یو گوش دمیناشناس! حوصله جواب دادن رو ندارم، رد م

  داخل فرودگاه بشم. یهاتا سوار اتوبوس شمیجام بلند م

   

  »هاکان«
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 نهیود تا آب یهمه آماده بودند. دور تا دور محوطه کارخونه محاصره بود. فقط کاف

 یعالمت بده ول د،یعالمت بده و تمام! قرار بود همون وقت که شخص مجهول رو د

  .ستیازش ن یاالن خبر

بپرسم که  یها شک نکنن و رمزکجاست تا اون نمیبب یطور نیتا هم زنمیزنگ م بهش

  .کنهیچرا شروع نم

داشتم قطع  ده؟ی! چرا جواب نم؟یچ یعنیبوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق...  هی

  که وصل شد: کردمیم

  ؟ییمعلوم هست کجا نهی_ آ

  _ به به جناب سرگرد! چه خبرها؟

  چه خبره؟ نجاینگاه کردم. ا یبه گوش متعجب

  کجاست؟ نهیآ ؟یهست ی_ تو ک

ً آ  یانتظار نداشتم تو ینه و سرگرد بهمنش، دوما سرگرد سپهر نهی_ اوه اوه، آروم! اوال

ً به اون یفتیتله ب   .ینه؟! هه! بدجور گول خورد ،یسرگرد رادفر شک نکرد. اصال

ً انتظار نداشتم. لگد یلعنت   ؟یخوایم یکنارم زدم و گفتم: _ چ سیپل نیبه ماش یاصال

  شد: یسر داد و جد یاخنده

اما بدون دور تا دور کارخونه بمب فعاله، هر  دیاطراف رو محاصره کرد دونمی_ م

. در ضمن، ارشیکن و ب دایرو برام پ نیدیهوا! آ یرو دیریهمه م دیانجام بد یحرکت

  تو! تنها! به قول خودتون، تمام! ایخودت هم ب

ً تمرکز نداشتم. چرا آبت یرو یگوش بوق  یکار نیهمچ دیبا نیاعصابم بود و اصال

  !ی! لعنتانتیخ کرد؟یم

  رو گرفتم: نیدیشماره آ عیسر

  ه؟ی_ چ
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  ؟ییکجا نیدی_ آ

  نداره. ی_ به تو ربط

  .فرستمیکه برات م یبه آدرس ایب عیسر ن،یدی_ آ

  جناب سرگرد. رمی. من دارم از کشور مامی_ نم

جوش  یکار خودش بوده؟! حساب یعنی. دونهی. پس اونم مستادیلحظه قلبم ا هی یبرا

  بلند گفتم: -آوردم و بلند 

 یچطور راض یزدی! پس همش کار خودت بود. تو که از عشق حرف میلعنت ی_ ا

نجاتش  ی! به خدا وقت؟یتا خودت فرار کن یریگروگان بگ یطورنیاون رو ا یشد

به خاطر تو دو دل شده بود؛ اما  نهی! مطمئن باش! آکشمتیو م کنمیم داتیدادم، پ

  .یرو نداشت اقتشیل

   

  »نیدیآ«

  گروگان؟! ه؟یبودم. منظورش چ رهیاتوبوس خ وارهیبه د متعجب

فکر  یعنیرو گروگان گرفتم؟ ها؟!  یک ؟یگیم ی! چمیشو با هم بر ادهیپ یه ی_ ه

  !کنم؟یفرار م یکه پنهان ترسمیازت م قدرنیا یکنیم

  بود؟ یمنظورش چ یعنی. کردیکرد، انگار داشت فکر م سکوت

  اون رو گروگان گرفته. یکی... نهی_ آ

  گفتم: ادیفر با

  !؟ی_ چ

  تو... دیرادفر لومون داده، گفتم شا نی. آبتمیسیپل دونهی_ م

  _ االن کجاست؟
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  وگرنه... یایتو ب دی. شرط کرده بافرستمی_ برات م

 رونیو به طرف ب دمیپر نییباز اتوبوس پا مهیاز در ن عیرو قطع کردم. سر تلفن

تا از  دمیدویفقط م دمیدویدر خطر بود. م نهیبود اما جون آ ی. فرودگاه بزرگدمیدو

 یکیخودم رو به آدرس رسوندم. تار عیشدم و سر یبرم. سوار تاکس رونیفرودگاه ب

. تازه متوجه من شد. ستادمیپارسا بود. جلوش ا دم،یرو از دور د یکیمحض بود! 

تر مهم نهیاما االن وقتش نبود. االن آ میداشت ییهاحرف هیچشم تو چشم! هر دومون 

مشت  هیوسط خودم  یکه با پا شهی. هه! باورم نممیبود. هر دو به طرف کارخونه رفت

 نهیآ م،یشدم. با هم وارد شد سیپل هیکه عاشق  نهیاومدم. خنده دارترش ا سیپل

  بسته شده بود. یبه صندل یوسط سالن بزرگ

   

  »نهیآ«

طاها کنار من  دی! چرا بام؟یسیما پل دونستنیها از کجا مبودم. اون دهیترس یلیخ

 هیشب قدرنیکه ا هیازش متنفرم! بدتر از همه اون ک شتریکه از همه ب یباشه؟ کس

! یلیبود. نگاهش با قبل فرق داشت، خ نیغمگ یلیطاهاست؟ به طاها نگاه کردم، خ

 دیبود تا من رو د نیدیشدن. نگاهم به آ واردو پارسا  نیدیدر اومد و بعدش آ یصدا

ً کنارش ناراحت نبودم، انگار اون حس دیبه طرفم دو . کنارم نشست و بغلم کرد. اصال

طاها  هیکه شب ینفر اون رو از آغوشم جدا کرد، اون کس هیکار خودش رو بلد بود. 

و  میبود یارهیبست و رو به رومون نشست. حالت دا هایبود. هر دوشون رو به صندل

  گفت: نیدیهش نگاه کردم که آبود. با خشم و ترس ب ستادهیهم کنارمون ا یرون

فرستادنت اون  هاسیتا حاال پل کردمی. فکر مدمتیوقته ند یلی_ به به شاها خان! خ

  ور.

  :زنهیم یحیلبخند کر شاها

ً آدم  ،یرو بشناس شونیکیبودن و بهم کمک کردن. فکر کنم  یخوب یها_ نه اتفاقا

  رادفر! نیآبت
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  پس اون جاسوس بود. یلعنت

 ریپ گهیبزرگ د نیدیبودن. اوه! آ سیپل هاتکیدو تا از نزد یدونیکه م نمیبی_ م

  شده.

  ! زمزمه کردم:دونه؟ینگاه کردم. واقعا م نیدیآ به

  ؟ی_ پس چرا اومد

  انداخت؛ اما شاها گفت: نیینداد و فقط سرش رو پا یجواب

  چه برسه به سگ! ارهیرو از پا در م ری_ خب معلومه، چون عاشقته! عشق ش

  بهش انداختم. قهقه زد و گفت: یخشم آلود اهنگ

کنم؛ من  یخودم رو معرف دیروز بودم. بذار نیمنتظر ا یلیسر اصل مطلب. خ رمی_ م

  نه بهتره بگم سرگرد طاها محتشم هستم! ایطاها محتشم،  یشاها محتشم برادر دوقلو

  دونستم؟ی! چرا من نمسه؟یطاها هم پل ؟یچ

فروخته شد. چرا؟ چون  گهید یکیبچه بود توسط خانوادش به  یکه وقت ی_ برادر

و پدر و  خواستیبچه دختر عالقه داشتن، چون برادر مادرم دختر م هیها به اون

 م،یو بگن ما پول ندار ارنیکه کم ب خواستنیچون نم کردنیمادرم براشون پول جور م

دختر که معلوم نبود از  هیو به جاش  فروختنشون رو ! بچهریمبادا که بهشون بگن فق

 م،ییو زندا مییدا شدیکجا اومده رو گرفتن و اون رو بهشون دادن. اون خانواده که م

 -بزرگ شد. کم  کهنیتا ا کردنیگذاشتن و بهش محبت م »نهیآ«اسم اون دختر رو 

رفتار  گداهامثل  ست،ین ی. اشرافستیجور ن هانیدختر با خانواده ا نیا دنیکم فهم

کردن.  رونیاومد، اون رو از خونه ب شیاومده که توسط من پ شیپ یای. با قضانهکیم

با کمند!  دم،یها رو کشبود و تموم مدت من اون نقشه ریاون مدت طاها توسط من اس

 یدر آوردم؛ اما جالبه بدون نیدیمن به خاطر تو سر از گروه آ یکنم که بدون یتا تالف

بعد، چون بهشون  یهات رو پاک کن و بزار براجاست. اشک نیا یاصل قتیکه حق

سر در آوردم و به  نیدیسر از گروه خالف آ یالک یمن الک گفتم،ی. میکنیم دایپ ازین
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باز بود و منم  نیدیجالب شدم. در اتاق پدِر آ یبس یمتوجه موضوع هامیخاطر فضول

بود  زیم یرو یاتو! پرونده فتمدر رو باز کردم و ر  نیهم یفضول! پدرش هم نبود برا

تر از نوشته شده بود. جالب نیکه اسم دو پسر به اسم آرمان و آرس دمیرفتم جلو و د

که شباهت به تو داشتن.  یام رو جلب کرد، بهمنش! کسانبود که توجه یلیهمه فام

که به سرنوشت  ییتو بودن؛ برادرها یها برادرهاکه اون دمیفهم دم،یکه د ییهاعکس

ها رو هم فروخته و اون خواستنیها رو نمشون اوندچار شده بودن چون خانواده من

با هم خواهر برادر  شدیبود و چطور م یابونیبچه خ نهیبود که آ بیبودن. اما عج

 یکیبا االنتون  تونیخانواده قبل یلیفام ینشون داد که به طور جالب قاتی! تحقد؟یباش

ً بچه . نگران آوردنیو پول به دست م فروختنیرو م اشونهبوده و اون خانواده کال

من تباه شد. خب  یها زندگها رو به درک فرستادم چون به خاطر اون! من اوننینباش

بزرگ، االن چه  نیدی. خب جناب آدیدونیرو م زیخالصه بگم که االن همه، همه چ

  !؟یکه عاشق خواهرت بود یدار یچه حس ؟یدار یحس

ِ خواهر برادرکردینگاه کردم، بهم نگاه م نیدیآ به بود، حس  ی. آره، اون حس، حس

ً حرف ایافتاده. خدا یاتفاقات نیهمچ شهیهمخون بودن! باورم نم  یبرا یچرا؟! واقعا

  االن نه! یول ده؛یداره خودش رو باز نشون م میماریگفتن ندارم. ب

  »نیدیآ«

  :شدیذهنم اکو م یتو نیآرد یهاحرف 

  !نیدی_ آ

  _ هوم؟

  دارم. یحس هی نهی_ به آ

  _ هه، عشق در نگاه اول چرته!

  !یناموس ،یمثل همخون بودن، خواهر برادر ی_ نه حس

  !یاوونهی_ د
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. چطور بهش گوش نکردم گفتیدرست م نیآرد خت،یریم رونیهام باز چشم اشک

  بدم. رییتغ دیکنارش بزارم، عشق رو با دیو به خودم اجازه دادم عاشقش بشم؟! با

  :کنمیو به شاها نگاه م کنمیرو جمع م خودم

هم  نهیبهمنش بودن و آ نیو آرس نی_ آره. من آرمان بهمنش هستم، برادرهام آرد

  رسه؟یم یبه تو چ یتو! ول یهاخواهرمون. البته طبق گفته

  زد و گفت: یپوزخند

هستم و  یانهیک یلیبگم که من آدم خ دی! بایخوب خودت رو جمع کرد نمیبی_ م

  همتون رو بکشم تا دلم آروم شه. خوامیخب م

  کرد: دنیکش غیشروع به ج نهیآ هوی

  ؟یادامه بد یخوایبازم م ،یهمه بهم آزار رسوند نی! ای_ لعنت

جون رو هم من  نیآرد ،ی! آهان راست؟یفهمیدارم، م یشتر نهی. کستین ی_ آره، کاف

  کشتم!

 ی. شاها جلو رفت، دهنش رو گرفت و تودیکشیم غیشده بود و مدام ج یروان نهیآ

  هاش بهش گفت:چشم

  فکر کن که برادرت عشقت بهراد رو کشته. نینشو که زوده! به ا وونهی_ د

آروم باش! هق  نه،ی. آاومدیاز خودم داشت بدم م ،یشدت گرفتن. لعنت هاشاشک

پارسا رفت و . شاها به طرف بردیلذت م تیوضع نیاومده بود و شاها از ا رونیهقم ب

  گفت:

  بهراد بارمان... یبه عبارت ای ی_ خب حاال شما جناب هاکان سپهر

از طاها و خود  ریبه غ می! همه تعجب کرده بود؟یناگهان سرش رو باال آورد. چ نهیآ

. سر پارسا رو گرفت و اون دونمیگرفت، انگار پد بود! نم یاز رون یپارسا. شاها دستمال

  چطور ممکنه؟! نی. بهراد؟! اشهی. باورم نمدیصورتش کش یرو محکم رو
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  نگاه کردم، شوکه بود. به شدت زمزمه کرد: نهیآ به

  _ چطور؟!

مدت بهراد جونت همراهت بود و  نی. تموم امی! معلومه با گریخنگ یلی: هه خشاها

  .یدینفهم

  شوک بود و زمزمه کرد: یتو هنوز

  .دمیخودم دار زدنش رو د ی_ ول

بهراد از  یهاکردن تا دشمن مشیبود که گر یاعدام یزندان هی! اون ی: بازم خنگشاها

  باور کنن. نیدیجمله آ

  به پارسا نگاه کرد و گفت: نهیآ

  همش دروغ بود؟ یعنی_ 

  در جواب گفت: پارسا

  االن... ی_ آره. ول

  و گفت: دیبود که وسط حرفش پر شاها

  .شهیها منفجر مخروجم بمببا  رم،ی. من دارم مدینکن یبابا! صحنه رو هند هی_ کاف

  حرکت کرد و گفت: یطرف در پشت به

  _ خوش بگذره.

 یرو باال گرفت و فشارش داد. کل اطراف صدا یادر دکمه کیرفتن و نزد یرون با

 ی. خودم رو رومیمردیهمه م میموندیدور تا دور آتش بود. اگر م د،یچیانفجار پ

هام طناب رو باز کردم، دست یکردم، به سخت دایپ شهیتکه ش هیانداختم و  نیزم

رو باز کردم و بالفاصله بغلش کردم.  اشهرفتم و دست نهیشده بود. به طرف آ یخون

تر شده بود. آره اون خواهرم درونم مطمئن یحس هیداشتم انگار  یبار حس بهتر نیا

تفنگ در اطراف من رو به زمان حال  یماشه ی. صدامیایباهاش کنار ب دیبود. با
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 غلمب یتو نهیآوردن. هنوز آ رونیهممون رو با محاصره از آتش ب هاسیبرگردوند. پل

ً حالش خوب نبود. پل یبود ول کنن. نگاه  ریتا من رو دستگ اومدنیجلو م هاسیاصال

  کردم که گفت: نهیآخر رو به آ

ً نرو داداش   !ی_ نه، لطفا

  بود. یبیها، حس عجاز سال اسم برادر بعد دنیشن

  باز از دستت بدم! خوامی_ نم

  و من... یسیاالن تو پل شهینم نهی_ آ

  .میفرار کن میتونیم ینطوریکن! ا ریرو بردار و من رو اس بتیج یتو یاصلحه ن،یدیآ -

  داره؟ یچه مجازات یدونی! م؟یشد وونهید ؟ی_ چ

ً! میبر ایمجازاتت مرگه! ب یش ریاگر دستگ نیدی_ آ   لطفا

همون  ایرو تباه کنم. پارسا  شیزندگ تونمیحال رفت. به حرفش فکر کردم، نه نم از

زن اون رو ازم گرفتن و  یهاسینبود من رو براش راحت کنه. پل تونهیبهراد هست م

  مردها بهم دستبند زدن. از کنار هاکان رد شدم و گفتم:

!ً   _ مواظبش باش لطفا

از  یمخصوص نشستم و منتظر مرگ شدم. تعداد نیتکون داد. داخل ماش یسر

آروم رو داره.  یزندگ هی. اون حق فتهین ریگ دوارمیبه دنبال شاها رفتن، ام هاسیپل

  ما که قسمت نشد. ی! برادهیکش یسخت یلیخ

   

  »هاکان«

. دو هفته تهیروز مامور یکه عبور ازش به سخت یروز د؛یروز موعود فرا رس بالخره

انجام بدم. از کجا  یمرور هیبود. بهتره  نیدیروز دادگاه آ نیآخر گذشته بود. امروز

ها به دنبال رو هم بردن. بچه نیدیاز هوش رفت و آ نهیکه آ یاشروع کنم؟! از لحظه
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کره بود که چند  یتو نیدیو آ یرون یهااز همدست یکیرفتن، شاها  کایشاها و رون

شد و گفتن در حال انتقال به تهران تصادف کرده و در جا کشته  ریدستگ شیسال پ

ً برا  ریوجود دارن. شاها دستگ نمونیب ییکارها انتیخودم متاسفم که خ یشد. واقعا

 زدی یهاسیکشته شد. تموم باندش توسط پل سیبا پل شونیریدرگ یتو یشد؛ اما رون

ً از رونقطع شدن. برادرش رو آزاد کردن  شهیشدن و از ر ریدستگ  یچرا که انگار کامال

روز دادگاهش و اعدام رو شاخشه.  نی. امروز آخرمیرسیم نیدیراهش جدا بود. به آ

! دیبود از کجا به کجا رس نشونیکه ب یناراحت! عشق یحالم و از طرفخوش یاز طرف

کرد و  رییتغ یو خواهر برادر یرو داشت و بعد به همخون دکه هدف زن و مر  یعشق

. کندیو هم چنان مقابله م ستیشدن ن میسرنوشت حاضر به تسل هانیاالن با تموم ا

ها تقارن دیبا یگاه دی. شاستیها نمعشوق نیب یعشق، شاد انیپا شهی! همیآر

جور  هی شهیهم قصه انیپا«: ندیگویشود که م هیبق یبرا یشکسته شوند تا درس عبرت

ها رمان یتو الیخ یایجا دن نی. ادهدیدفعه نه! دست سرنوشت اجازه نم نیا» است!

 یاشهیکل یهانداره. مثل تموم حرف یشوخ یکه با کس هیواقع یایجا دن نیا ست،ین

 یبه رل اصل رسمیتر! در آخر متلخ است؛ اما وقوعان تلخ قتیکه حق میبگو دیبا

ام . عالقهومدهیبه هوش ن گهید ییز کزااوت کرده و از اون رو  شیماری! بنهیآ ت،یمامور

بود؛ اما هنوز مجبور به تظاهرم که  یوابستگ شترینبود و انگار ب دیبهش آن چنان شد

بدتر  نیاز ا شیماریب تیکنم چرا که ممکنه وضع یرا باز شهینقش بهراد عاشق پ دیبا

ً عذاب وجدان بگ خوامیشود. او لبِ پرتگاهه؛ نم دفعه  نیانگار ا شیماری. برمیبعدا

 نیتموم ا کند،یم یآخر عمرش تلق یروزها را روزها نی. دکترش استین ایکوتاه ب گرید

در کل  نیدیشد. تموم باند آ زیاش سر ردفعه کاسه نیمتحول شد و ا یادیمدت درد ز

 انیباند به پا نیا یریدستگ یساله برا نیچند تیو بالخره مامور دیجهان از هم پاش

بود اما  یها خارج شد. کار سختمصادره شدن و مواد از آن هاونیزیتلو. تموم دیرس

ِ شمیبلند م میاز جا یشد. به احترام قاض به عنوان مسئول » بسم الله«. با گفتن

  :کنمیپرونده کارم رو شروع م

و  باشدیم ستالیمواد و کر شه،یفرد متهم به قاچاق اصلحه، ش نیا ،ی_ جناب قاض

و سامسونگ بود که با  یال ج یهاونیزیمواد در پشت تلو یازکارش جاس نیترمهم
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کارها، قاچاق  نیتموم ا نیاز مردم جهان را معتاد کرده. قربان در ب یاریکارش بس نیا

ً از شما درخواست  شهیم باعث هانیبدن هم هست که تموم ا یاعضا من شخصا

ً به صالح ن یانسان نیهمچ دنیبکنم. بخش نیسنگ یحکم   .ستیاصال

نگاهش سرشار  کنم؛ی. بهش نگاه منمینشیو سرجام م بندمیرو م زیم یرو یپرونده

از  ییهاسوال لیندارم. وک ی. حرفاندازمیم نییاست. سرم رو پا نهیآ یبرا یاز نگران

  :پرسدیم نیدیآ

ً مُرده؟  د؛یدار یبه دست اومده برادر قاتی_ طبق تحق هم  نیا ایاون کجاست؟ واقعا

  دروغ است؟

  :دهیجواب م حالیب

  بهمنش توسط شاها کشته شد. نیآرس شیاسم اصل ن،ی. آردستی_ نه دروغ ن

  ن؟یدار تی: چرا چند هولیوک

  ام فروختنمون._ خانواده

  د؟یبد حیباره توض نیدر ا شهی: سرگرد ملیوک

  جام بلند شدم: از

ها را آن شانیهاتهران که با تولد بچه نینش ریبهمنش در مناطق فق ی_ خانواده

که در اصل همان  نیو آرد نیدیبوده. آ شانیدرآمد برا یکار نوع نی. افروختنیم

  اند که فروخته شدن.خانواده نیا یبهمنش هستند، فرزندان دو قلو نیآرمان و آرس

  به پرونده انداخت و گفت: ینگاه لیوک

و گفته شده در هنگام  باشدیها مبهمنش خواهر آن نهیسرگرد، آ قاتی_ طبق تحق

بوده  انتیاو در حال انجام خ نی. طبق قواندهدیفرار م شنهادیبه او پ نیدیآ یریدستگ

  و...

ً هر  دهیکرده و فهم دایاو در آن هنگام تازه برادر خود را پ ل،ی_ جناب وک بوده. قطعا

د. را انجام ندا یهرچند که کار کرد؛یاون بود، همان کار را م یهم جا یگریکس د
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 یمیوخ طیهستند و شرا مارستانیسرگرد بهمنش در حال حاضر در ب ،یجناب قاض

  دارن.

  د؟یندار یحرف لی: جناب وکیقاض

  بهم کرد و گفت: ینگاه لیوک

  !ری_خ

به سمتم آمد  نیدیرا صادر کند. آ ییرا اعالم کرد تا حکم نها یوقت ینشست. قاض بعد

  پر از بغض گفت: یهاو با چشم

ً حالش بده؟ نهی_ آ   واقعا

. از جام بلند نمیبب یطور نیبا ابهت رو ا نیدیآ توانستمیانداختم، نم نییرو پا سرم

  دستور رو اعالم کرد: یشدم که قاض

 اریبس یقانون ریغ یانجام کارها لیشرح است؛ آرمان بهمنش به دل نی_ حکم به چن

امشب به  ۷:۰۰حکم او در ساعت  شود،یبه اعدام محکوم م یو در سطح جهان ادیز

  . بوم بوم!دیآیاجرا در م

  گفتم: نیدیو بلند شد تا برود. به سمتش رفتم و به آ دیماس ماسک را کوب آن

  .ینیتا اون رو بب رمیازش اجازه بگ کنمیم ی_ سع

  شدم و گفتم: یقاض کینزد

  .نهیبار آخر سرگرد بهمنش رو بب یبرا دیاجازه بد شهی_ قربان اگر م

  تعلل کرد و گفت: یاندک یقاض

  خودت سرگرد! یببرش؛ اما عواقبش پا یکنی_ اگر ضمانت م

رفتم و با چند سرباز اون رو به  نیدیتکون دادم و تشکر کرد. به طرف آ یسر

  بردم. مارستانیب
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آن صحنه  دنی. قلبم از دختیریبود و اشک م ستادهیا نهیاتاق آ یپشت پنجره نیدیآ

  به درد آمده بود.

. دیکشیو نعره م کوفتیم شهیرا به ش شیهامشت نیدیکجا؟! آ نیکجا و ا نهیآ آن

را گرفت. بهم گفته بود مواظبش باشم؛ اما من ...  میلحظه عذاب وجدان گلو هی یبرا

به طرفش رفتم و اون رو ازش دور  عیحس کردم، سر نیدیرو کنار آ یحضور کس

  کردم.

  !سهیو تحت حفاظت پل هیاعدام. اون دیبش کینزد دیتونی_ شما نم

  و متعجب گفت: کردیاما انگار به حرفم گوش نم دختر

  ه؟ی_ اون ک

  کردم و گفتم: ینگاه نیدیآ به

  د؟یهست یداخل اتاق هست و شما ک ضی_ برادِر مر

  در چشمانش حلقه زد و گفت: اشک

  !نای_ من دوستشم، ال

  گفت: . بهش نگاه کرد وستادیا نیدیکنارم گذشت و کنار آ از

که  یرو داشته باشه مثل برادر یکس هیآرزو داشت  شهیهم ؛ی_ پس تو برادر ش

 یخوب تیاالن وضع کهنی. با استهیها رو رد کنه و پشتش باباشه، تموم دروغ شیحام

  نداره.

  تموم صورتش رو پوشونده بودند، اما ادامه داد: هاشاشک

  .یاومدیش زودتر ماما کا د؛یحالم که بالخره به آرزوش رس_ اما خوش

  زانو زد و با هق هق گفت: نیزم یکه حالش بدتر شده بود، رو نیدیآ

  ... دونستم!ی! نمدونستمی_ نم

  گفتم: نیبه سمتش رفتم، اون رو بلند کردم و خشمگ ادشیفر با
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ساعت  میبر دیآخرت رو بکن، با ی. خداحافظبرمتیجا م نیآروم! وگرنه از ا ی_ ه

  .شهیش

  گفت: نهیاز جاش بلند شد و رو به آ نیدیلحظه از خودم بدم اومد. آ هی یبرا

و چه زود از هم جدا  میچه دور هم را شناخت زمیمواظب خودت باش. خواهر عز نهی_ آ

کنار هم بودنمان به عنوان همخون کمتر از دو ساعت بود اما  یهالحظه م؛یشویم

حالم که به نکردم؛ اما خوش ی. برادریکه تموم مدت همراهم بود کنمیاحساس م

. کنمیدرست کار! بهت افتخار م سیپل هیکن، مثل  یخوب زندگ نهی. آیدیرس تیآرزو

 یحس متفاوت شهیهم نیشو! آرس داری. زود بیداشته باش یشاد یزندگ دوارمیام

مالقاتش و سالمت رو بهش  رمینسبت به تو داشت، حس هم خون بودن. امروز م

  .زمیواهر عز. خداحافظ خرسونمیم

 شیهاکشان به طرف آسانسور بردن. اشک -را گرفتن و او را کشان  شیبازوها سربازها

که  یاز خاطراتم شد؛ خاطرات یگاه فراموش نخواهم کرد، انگار آن صحنه جزئ چیرا ه

  !اورمیب ادیبه  خواهمیگاه نم چیه

  »شخص سوم«

و لبخند  دادیدست تکان م شیدار، برا یکه در کنار چوبه دیدیرا م لیعزرائ نیدیآ

جا  نیا دیسکو بردند و طناب را بر گردنش انداختند. جسمش شا ی. او را به باالزدیم

نگاه کرد و وارد جسم  نهیبار آخر به آ یبود. برا ستادهیا نهیبود؛ اما روحش نزد آ

در آسمان نقش بست،  نهیصورت خندان آ د،ش رهیخودش شد. به آسمان خ

 ریز یسخت شده. آر شیکردند و حس کرد که تنفس برا زشیشروع به ر شیهااشک

از خدا طلب بخشش  شیتمام کارها یلحظات آخر بود. برا گریشده بود. د یخال شیپا

. صداها کم دیکشیلحظات، انگار داشت عذاب تمام گناهانش را م نیو توبه کرد. در ا

خر چشمانش را بست اما را از دست داد و در آ شیهاگنگ شد. حس شیبرا کم -

نداشت و بعد، همه  یادهیکند. فا یبتواند کار دیتا شا دادیرا تکان م شیهنوز پاها

  .ستادیتمام شد. بدنش از حرکت ا زیچ
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 نیرا گشود و دل از ا شیهاهم بال نهیبوق ممتد دستگاه، نشان از آن بود که آ یصدا

 رینداشت و فقط دست تقد یگناه چیکه ه یشد؛ دختر یآسمان نهیجهان کند. آ

او  کردندیم ینوشت. تمام پرستارها و دکترها داخل اتاق بودند و سع گونهنیا شیبرا

رفته  گرید نهیکار نبودند. آ نیقادر به انجام ا همشوک  یهارا باز گردانند اما دستگاه

سر  یکه باال نمیبیرا م نهیها به او کمک کرده بود. روح آبعد از مدت شیماریبود، ب

  حال است. و خوش ستادهیخود ا

و منتظر اوست. هر دو دست در دست و در  ستادهیا نیدیاز اتاق، روح آ رونیب در

! مرگ ی. آرکنندیشروع به قدم زدن م مارستانیب یدر داخل راهرو گریدکیآغوش 

  تازه است. یبلکه شروع ست،ین انیپا

***  

ِ عشق ب شهیهم عشق  کی انیممکنه عشق م یگاه ست،یزن و مرد ن نینشان دادن

 لیاشتباه چند خانواده به فاجعه تبد یخواهر و برادر از هم دور افتاده باشه. گاه

  .دیبه عواقب اون فکر کن شهیلطفا هم شه،یم

 دوارمی. اممانندیخواهر و برادر م نینماد عشق ب کیمن  یبرا شهیو آرمان هم نهیآ

ِ اولم بود و خب چند سال طول  نی. ادیاون دو تا رو فراموش نکن وقتچیه رمان، رمان

دوستش داشته  دوارمیبودم، چهار سال شد. ام ادشونی. لحظه به لحظه به دیکش

  ! انخدانگهدار دوست ی. تا رمان بعددیباش

  ۲۲/۱۰/۹۸ کشنبهی

  قهیدق ۱۷:۱۳
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