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که  میکن یبه خودمون فکر م نقدریوقتا ا یگاه. میدون یرو نم میکه دار ییها زیکه قدر چ شهیاوقات م یگاه

که  شهیاوقات هم م یگاه. نفر باشه و ما رو از ته ته قلبش دوست داشته باشه هیکه ممکنه  میکن یفراموش م

. خواد بروز بده یکه دلش م ينفر نتونه احساساتش رو اونطور هی دینه که شاک یبه ذهنمون هم خطور نم یحت

بچه گانمون رو به  يها یاز خود خواه یو کم میبه حال خودمون بکن يفکر هی دیاون لحظه هستش که با

 یلیخ. و کار کردن بودم لیوار عاشق تحص وانهیکه د شهیشروع م ییمن از جا یداستان زندگ. میبسپر یفراموش

از همون  یکی يتو تیو در نها. رمیبگ یخارج ياز کشور ها یکی يرو تو سانسمیخواست که فوق ل یدلم م

بود که با  نیا. رمیبگ افهیق لیفک و فام يبار به کشورم برگردم و جلو کیکشور ها شاغل بشم و هر چند سال 

شد که  یم یچند سال. رمیبگ ییباالبا معدل  یقانون یپزشک يرو در رشته  سانسمیکه بود تونستم ل یهر بدبخت

و البته . رمیرو بگ ییکایآمر ياز دانشگاهها یکی رشیکردن کارام بودم تا بلکه بتونم پذ فیرد ریگیدر پ هدر ب

 .من شروع شد یو داستان زندگ. موفق هم شدم

****** 

 دیاز اسات یکیلوح افتخار رو از  یوقت. کردن یم قمیتشو دیدانشجو ها و اسات يصحنه همه  يرفتن من رو با

فارغ  یسیاستاد به زبان انگل. سالن رو به لرزه در آورد يها شهیبچه ها ش قیتشو يکردم صدا افتیدر

 شنهادیبه من پ يادیز يشرکت ها. گرفتند یها ازم مدام عکس م نیگفت و دورب کیمن رو تبر یلیالتحص

کنه، ناگهان از خواب  یصورتم حرکت م يداره رو يزیچ هیحال حس کردم  نیدر هم...داده بودند و  يهمکار

: گفت یبا دست پاچگ. بابام از ترس ذهره ترك شد چارهیب...ساکت شدم هویبابا  دنیزدم که با د غیو ج دمیپر

 دخترم؟ حالت خوبه؟

 .آره بابا جونم خوبم: رو درك کرده بودم گفتم تیکه تازه موقع من

 یم نطوریدونستم ا یخوام دختر خوشگلم نم یمعذرت م: کنارم نشست و محکم منو تو بغلش گرفت و گفت بابا

 !یترس

 .یینداره بابا یاشکال: من

 ؟يدیخند یچرا تو خواب م: بابا

 .دمید یفکر کنم داشتم خواب م یینبود بابا يزیچ

 .انه حاضره خانوم خوشگلهصبح نییپا ایبرو دست و صورتت رو بشور و ب. زمیباشه عز ریخ: بابا

 امیاالن م ییباشه بابا -
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و شروع کردم با . دادم و با دو تا دستام دو طرف سرم رو ماساژ دادم رونیرفتن بابا از اتاق نفسم رو ب رونیب با

چطور  يآخه تو که هنوز ارشد رو شروع نکرد. وونهید يدید یعجب خواب مزخرف... هه: خودم حرف زدن

 .یشده باش لیممکنه فارغ التحص

بود با دست راستم  ختهیصورتم ر يلختم رو يموها. ستادمیا شمیآرا زیتخت بلند شدم و پشت م ياز رو کالفه

 یدونم چرا دلم م ینم. موهام دنیبرداشتم و شروع کردم به برس کش زیم يبرِس رو از رو. موهامو کنار زدم

خدا صاف و  ي شهینداشتن، هم ردنبه شونه ک يازیوقت ن چیمو هام رو شونه کنم، موهام که ه شهیخواست هم

 شیاصال جون به جون ما دخترا کنن عشق آرا: حرف نسترن افتادم که گفته بود ادینا خود آگاه . خوشگل بودن

. انداختم و لباس خوابم رو عوض کردم  زیم يبرِس رو رو. نا خودآگاه از حرفش خندم گرفت. میهست يزیو تم

 ي قهیصبحانه با سل زیم. رفتم نییبه سر و صورتم زدم و از پله ها پا یآب. رفتم یبهداشت سیبه طرف سرو

 .و روش نشستم دمیها رو کنار کش یاز صندل یکی. شده بود دهیمامان چ

 دخترم؟ يدیخوب خواب: بابا

 آره بابا جونم -

رو از دستش گرفتم و  يآروم چا.  و به طرفم تعارف کرد ختیبرام ر يفنجون چا هیاز جاش بلند شد و  بابا

 .خوشگلم درد نکنه ییدست بابا: گفتم

 .کنم  یخواهش م: بابا

کمک کردن بهش رفتم  يمامان در حال شستن ظرف ها بود و منم برا. رو جمع کردم زیاز صرف صبحانه م بعد

 .کنارش

 جونم؟ یهست: مامان

 گل؟ یجانم مامان -

 ؟يبر رانیاز ا يخوا یواقعا م: گفت دیبار یازش م یکه ناراحت ییبا چشما مامان

 یم یچند سال. برم شهیهم يبرا ستیمامان جونم من که قرار ن: دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم من

 .گردم ور دل خودت یبر م یلیرم و بعد از فارغ التحص

 وونهیآدم رو د ییتنها ؟یکن یغربت زندگ يتو ییتک و تنها يخوا یچطور م. زنه  یشور م یلیدلم خ: مامان

 .کنه دخترم یم
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دارن  ییمثل خودم هستن که تنها ییمطمئنا دخترا. ستمیاون کشور ن یرانیمن تنها ا: زدم و گفتم يلبخند

 .کنند یم یزندگ

خواد به دست آدم  یتازه جامعه پر از گرگه من دلم نم. شنیخودت نم ياونا مثل خانواده  یدونم ول یم: مامان

 .یفتینامرد ب يها

هستم  يا دهیمن گرگ بارون د نینب نطوریتازه منو ا. کنم ینگران نباش مامان خوشگلم هرروز بهت تلفن م -

 .خودم يبرا

 .زهیریمزه م شهیقربون اون زبونت برم که هم -

 .دوسم داره نقدریقربون مامان مهربونم برم که ا: و مامانم رو بغل کرد مو گفت دمیپر

روش دو . از طرف سارا برام اومده بود لیمیا کی. بزنم لمیمیبه ا يسر هیفتم تا از شستن ظرف ها به اتاقم ر بعد

 .باز شد لیمیکردم و ا کیکل

 .قربونت برم متیوقته ند یلیخ نطرف؟یا يایقراره ب یجونم ک یهست: سارا

. با خانوادش به کانادا مهاجرت کرده بودند رستانیکه بعد از تموم کردن دب. دبرستانم بود ياز دوستان دوره  سارا

کردم که با سارا به صورت زنده چت  یوبکم رو نصب کردم و سع عیسر. رو اونطرف گرفته بود سانسشیو ل

موفق شدم که باهاش تماس  قهیدق دهبهش وصل بشم پس از  تیسرعت در پ نیمنتظر موندم تا با ا یکل.کنم

 .ظاهر شد توریمان يسارا رو ریله پس از وصل شدن تصوبالفاص. و ارتباط برقرار شد رمیبگ

 ...يخدا رو شکر که هنوز ما رو به خاطر دار يما کرد ادیطرفا؟  نیخانوم چه عجب از ا یبه به هست: سارا

 پر حرف؟ يسالمت کو دختره  -

 .سالم میریگ -

 ؟یکن یم کاریسالم چ کیعل

 حوصلم سر رفته به خدا. زنم یمگس کش گرفتم و دارم مگس م هی يکاریبابا از ب یچیه -

 ؟یبش کیبهشون نزد يچطور جرات کرد. یحشره وحشت داشت یتو از هر چ ادیم ادمیکه من  ییتا جا -

 کشم؟ یدارم بدبختا رو م یچ يبرا يفکر کرد زمیهنوزم دارم عز: لبخند زد و گفت سارا

 بگو اوضاع دانشگات چطوره؟. الیخ یباشه بابا چرت و پرت گفتن رو ب -

 يکالس ها يامروز هم رفتم تا برا. کنه یم یخودش رو ط يدانشگاه روال عاد: گفت هویفکر کرد و بعد  یکم

 . ارشد ثبت نام کنم
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 ؟يدار لیتحص يپس قصد ادامه . مبارکه ؟یگیم يگفتم جد يادیشوق ز با

درس  يبرا دهیجون م یبا حال نیکشور به ا. بدم لیخوام ادامه تحص یدختر معلومه که م يمگه خل شد -

 ه؟یزبانت در چه سطح یراست. چسبونم یخوندن منم تا تنور داغه نون رو م

 .زبان رو ندارم ينداره حوصله  یفیتعر ادیز: رو کج کردم و گفتم گردنم

 نیا يتو. نم خاك دو عالم تو سرت ک یعنی: گفت عیکرد و سر کینزد توریدفعه صورتش رو به مان هی سارا

که تو  ییشرکت ها يتو. کنن یصحبت م یسیبه زبان انگ دیاسات یتمام. چرخه یزبان م يرو زیکشور همه چ

 نطرفیا يایب يخوا یاگه م. فرانسهو  یسیزبان انگل. کارمندا حداقل دو تا زبان بلدند يهمه  بایکانادا هست تقر

 ینفر دانشگاه به زبان فارس کیتو  يبرا ينکنه انتظار دار. یکن تیخودت رو تقو یسیحداقل زبان انگل دیبا

 کنه؟ سیتدر

نفس بکش بعد ادامه  کمیاوفففف : گفتم عیسر. سارا دچار استرس و تپش قلب شده بودم يشدت از حرف ها به

 .ادیکنم؟ از کالس زبان خوشم نم يزبانم رو قو دیچطور با یبده دختر، راست

 ؟يریبگ رشیپذ نجایا یچطور تونست نمیاصال بگو بب نطرف؟یا يایب یگرفت میوضع تصم نیبعد با ا ؟یچ -

 .دهینکنه اجازه خروج از کشور رو نم دییگذشته تا وزارت خارجه سطح زبانت رو تا نایاز ا تازه

 زم؟یسرم بر يتو یحاال چه خاک ؟یگیم يجد يدار -

از . ناراحت نباش گلم. سبزت برم  يقربون چشا... چه ناراحت شده... جونم  يا: زد و گفت یحیلبخند مل سارا

 .يریزود تافلت رو بگ یتون یم یاگه زرنگ باش. امروز برو کالس زبان نیهم

 ؟یطول بکشه چ یلیاگه خ یول. ییممنون از راهنما. باشه -

فشرده بهت آموزش بده ظرف  یلیکه بتونه خ يریبگ یمعلم خصوص هیو  ینگران نباش اگه پول داشته باش -

 .يریگ یم ادیچند ماه 

 سارا جون؟ يندار يفعال کار. کنم دایاستاد خوب پ هیکنم  یم یامروز سع. ندارم یپس مشکل. زمیباشه عز -

. کنم يمن پدرم در اومد تا زبانم رو قو ادی یآسون به دست نم تیموفق. سخت تالش کن. نه قربونت برم -

 .يتو استعدادش رو دار یول

 .برم دنبال استاد دیفعال خدا حافظ با. زمیممنون عز: گرفتم و با لبخند گفتم هیروح یحرفاش کم از

 .یموفق باش. سالم برسون: سارا
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خودش رو  یبابا کت و شلوار مشک دمید. رفتم نییطبقه دوم پا ياز پله ها عیرو خاموش کردم و سر ستمیس

آروم رفتم پشتش و دستم رو دور کمرش حلقه . زنه یرو شونه م شیخاکستر يه مو هادار نهیآ يو تو دهیپوش

و دستم رو از دور  بشیج يتوزد و شونه رو گذاشت  یبابا لبخن. برم پمیخوش ت يقربون بابا: کردم و گفتم

 دونهی یکیخدا نکنه دختر : و گفت دیدستم رو گرفت و به طرف خودش کش. کمرش باز کرد و به طرفم برگشت

 بابا جون؟: شمردم و گفتم متیفرصت رو غن. زد میشونیبه پ کیکوچ يبوسه  هیبعد . من

 جووون؟: گفت دیبار یازش م یکه شوخ یلحن با

 ؟یمنو کالس زبان ثبت نام کن شهیم -

 داره؟ یمگه زبانت مشکل -

 .کنم تشیخوام تقو یم ستیخوب ن ادیراستش زبانم ز -

 ؟يبر يو ما رو تنها بزار یزبانت رو خوب کن يخوا یم طونیش يا: زد و گفت يلبخند

... گهیفقط چند ساله د. رم ینم شهیهم يمن که برا ه؟یچه حرف نیبابا جونم ا: خودمو لوس کردمو گفتم یکم -

 .خواد تنهاتون بزارم یدلم نم دیباور کن

حرف بابا  نیاز ا. کنم یم يهر کار شرفتتیپ يمن برا. شناسم یمن دختر خودم رو م. کردم دخترم یشوخ -

 .بغلش پرت کردم يخوشحال شدم و خودم رو تو یلیخ

 ازم گذشته؟ یسن یگینم. آخ آخ کمرم درد گرفت خانوم گندهه: بابا

 .تونه دخترش رو بغل کنه یمن هنوز که هنوزه جوونه و م ییبابا: گفتم يبا ناز دخترونه ا -

رو  یسیزبان انگل یکنم تا به صورت خصوص یل صحبت مالمل نیامور ب سیشرکت با رئ رمیامروز که م بابا

 .بهت آموزش بده

 .ممنونم بابا -

 .رو برداشت و از خونه خارج شد فشیبعد ک. کنم دخترم یخواهش م -

 يزیمن چ ي نهیرید يباالخره تا تحقق آرزو. وقت داشتم یبشه شش ماه فیکه اقامتم تو کانادا رد یزمان تا

 نیو شلوار ج. خوش رنگ برداشتم یشال آب هیو  دیسف يمانتو هیکمد  يم رفتم و از توبه طرف اتاق. نمونده بود

که از در خونه خارج  نیهم. شدم خارجکردم و از خونه  شیآرا يمختصر نهیآ يتو. دمیرنگم رو هم پوش یآب

و نازك  نیریش يبعد از چند بوق صدا. بود ازدهی کیساعت نزد. شدم با تلفن به دوستم مهسا تماس گرفتم

 .دیمهسا به گوشم رس
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 ؟یخوب. خودم يسالم مهسا خوشگله  -

 .شمیبهتر نم نیآره از ا: که تو صداش داشت گفت یبا شوق خاص مهسا

 خانوم کوچولو؟ هیچطور؟ خبر -

 .رانیا ادیماه بعد قراره داداش گلم ب. اهومم  -

 ...!چقدر خوب ؟يجد -

 .رانیبرگرده ا یمدت يکرد برا شیانم با هزار خواهش و تمنا راضمام. رانیا ادیآره بعد از پنج سال داره م -

 داداشت تو کدوم کشور اقامت داره؟ یراست. مبارك باشه -

 !!داداشم؟ -

 . به تمام معناست ينابغه  هیداداشم . کشورها رفته يهمه  یول. کانادا: مکث کرد و گفت یکم

 ؟ هیا غهیچه ص گهینابغه د -

زبان  لمیف هیرو فقط با نگاه کردن  یسیزبان انگل. رهیگیم ادیرو  زیراحت همه چ یلیخ: و گفت دیخند مهسا

. بنده یم یممکنه؟ نه به نظرم داره خال يزیچ نیچن یعنی. ارمیبود شاخ در ب کیاز حرفش نزد. گرفت ادی یاصل

 :تفاوت گفتم ینشون ندم ب ریخودم رو جو گ ادیز نکهیا يبرا

 .پس واقعا نابغست ؟يجد

کدومشون  چیداداشم به ه یدخترا چشمشون دنبال داداشمه ول يهمه . داد زد و گفت معلومه که نابغست مهسا

 .ذارهیمحل سگ نم

 .هیاز خود راض يمعلومه که از اون خود خواه ها. به به دستش درد نکنه واقعا: دلم گفتم تو

 م؟یبگرد یکم رونیب میبر يا هیحاال پا الیخ یب: من

 .دنبالت امیندارم که ب نیمن ماش یول. زمیآره عز -

 ؟يخونه ا. دنبالت امیخودم م نینگران نباش من با ماش -

 .شمیحاضر م يایآره تا تو ب -

رو به حرکت در  نیپرش ماش کیبا . باز کردم موتیشدم و دروازه رو با ر دمیسف 206سوار یاز خداحافظ بعد

 .آوردم

 يمهسا رو از دوره . کال انداختم سیبراش م میبا گوش مهسا متوقف شدم و يخونه  يربع جلو کیاز  بعد

 شتریتموم دوستام مهسا رو ب ونیاز م. ناز بود یلیخ شیمشک يچشما. بود یماه یلیدختر خ. شناختم یم ییابتدا
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. با نمک بود یلیمهسا خ يچهره . میدادیرو با هم انجام م دامونیخر يهمه . دوستام دوست داشتم ياز همه 

. ناز بودن یلینازك که خ ییلب ها. و پر پشت و صاف یکامال مشک ییداشت موها یصورت گرد و با نمک

 ییخوش فرم و چشما يکوچولو ینیب هی. شده بود دهیهم منظم کنار هم چ یلیبود خ یصدف دیدندوناش هم سف

 يمژه ها. بود فیلط یلیپوستشم خ .ابروهاشم ناز و دخترونه بود که پهن برداشته بودش.  یدرشت و مشک

چهارتا خواستگار براش اومده بود که  یکارشناس يدر طول دوره . دانشگاه رو برده بود يبلندش دل تموم پسرا

من خواستگار  يبرا نکهیالبته نه ا. نداشتن یهام هم خوان اریکدوم با مع چیگفت ه یم. همه رو رد کرده بود

کامال لخت و  ییطال يسبز، مو ها يچشما.بودم و هستم و خواهم بود کیخوشگل و ش یلیخ منم...! ومداین

 یکم. ومدیبه چشم م يادیز دمیدماغم کوچولو و خوش فرم بود پوست سف. و هفتاد و پنج بود کیصاف، قدم 

 دیسف ندوناممد ومدیم کلمیداشتم که به ه کیبار يکمر. ختیر یو ناز نه ب پیالبته تپل خوش ت. تپل بودم

کم  یچیخالصه ه. به قرمز بود انگار که رژ گونه زده باشم لیما یکم شهیلپام هم هم. و منظم بود يدیمروار

مخصوص خودم رو  يمنم خواستگار ها. یکردن از خودم و کالس چهره شناس فیتعر الیخ یحاال ب. نداشتم

 .رو قبول نکردم شونکدوم چیبرم ه لیتحص يبرا رانیخواستم از ا یداشتم اما چون م

 ؟یستین ؟ییکجا ؟یهست ؟یهست -

 .مهسا از هپروت خارج شدم يصدا با

 طون؟یش يشده بود رهیوزغ بهم خ نیع نطوریکه هم يکرد یفکر م یبه چ: مهسا

 .یچقـــــدر من خوشگلم و تو زشت نکهیبه ا: گفتم طنتیبهش رفتم و با ش يغره ا چشم

 .میخدا حافظ نخواست. رونیب امیمنه که قبول کردم باهات ب ریاصال تقص. یاز خود راض يدختره ...! اا: مهسا

-  کردم خوشگله یشوخ. يشد یبابا نازك نارنج نیبش! مهسا... ا. 

 يخوا یجان حاال بگو کجا م فتهیخب خود ش: خواست قهر کنه و بره گفت یکه انگار نه انگار که االن م مهسا

 .يزا به راه کرد نطوریکه ما رو ا يبر

 .خوبه یلیخ قتیآخه سل. یادکلن خوب برام انتخاب کن هیخوام  یم. دیخر میبر دیبا -

 دیدر ضمن پولش رو هم خودت با. کنم یبرات انتخاب م يکرد فیازم تعر نکهیا يفقط برا یول. زمیباشه عز -

 .يکرد یمن بد بخت رو خال بیکه ج ینکن شیپ يوقت مثل دفعه  هی. یحساب کن
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پام رو گذاشتم  عیسر. کنه یمن ناز م يباشه بابا حاال برا: کردم و گفتم يبلند ياون خاطره خنده  يآور ادی با

. مهسا خانوم ادکلن مورد نظر رو انتخاب کرد يو در به در یبدبخت یخالصه بعد از کل. گاز و حرکت کردم يرو

 .میپول ادکلن رو دادم و از پاساژ خارج شد عیسر

 .یکن یم نشیادکلن ها رو گز يسه ساعته دار يدیلفتش م نقدریمهسا چرا ا: من

 يبه خرج دادمو برا قهیسل نیهم يام برا قهیخوش سل یلیخ یخب چون گفت: هاشو باال انداخت و گفت شونه

 بد کردم؟. ادکلن رو انتخاب کردم نیبهتر قهیسل یب يتو

 یها رو انتخاب م نیبهتر شهیکرد و هم یدقت م یلیبش خانتخا يتو. بود یعال یلیمهسا خ ي قهیسل شییخدا

 ي قهیآره سل: دمیکش شیخاطره که در گذشته باهش داشتم رو پ هی رمیحالش رو بگ یکم نکهیا يبرا یول. کرد

گند اون  يکه هنوزه بو هنوزم ؟يانتخاب ادکلن زد يتو يرفته پارسال چه گند ادتی. میدیخانوم رو هم د

 لیو م یکرده باش یرو با موز قاط دهیگند یانگار ماه دادیهم م ییال مصب چه بو. دماغمه يتو یادکلن لعنت

 ...و  ییدستشو يو گالب به روت بر یکرده باش

مهسا همچنان . بزنم به بلوار کنار جاده یبود که از خنده روده بر بشم و اشتباه کیخاطره نزد نیا يآور ادی از

من  ریاون که تقص یععععه هست: بدبختم کرد و گفت يد تا مشت نثار بازورفت چن یم سهیکه داشت از خنده ر

 یم رادیا یاون پسره از خود راض يجنسا هوسواس به خرج داده بودم و ب يادیانتخاب ادکلن ز يچون تو. نبود

ادکلن بد  هیاز قصد  چهیادکلن منتخب بنده رو بپ نکهیا ياحمق باهام لج کرده بود و به جا يگرفتم اون پسره 

 .يبه هر حال ازت ممنونم که باهام اومد: خنده هامون بند اومد گفتم  نکهیبعد از ا. داد لمیبو رو تحو

 .خانوم یمامانم امشب شام دعوتتون کرده هست یراست. کنم یخواهش م -

 ؟یبه چه مناسبت ؟يجد -

 نیهم يبده برا بیترت یخانوادگ یمهمون هیفرما شدن آقا داداشم  فیتشر يخواد برا یراستش مامانم م: مهسا

 .نهیخواد با مامانت مشورت کنه و تدارك کارها رو بب یم

 .میایباشه حتما م -

کرد و رفت داخل و منم که  یمهسا ازم خدا حافظ. میدیمهسا رس يبه خونه  ابونیاز رد شدن از چند تا خ بعد

بعد از خوردن نهار به اتاقم رفتم و خودم رو . پدال گاز رو فشردم و رفتم خونه عیخسته شده بودم سر یحساب

پنجره اتاقم  ي شهیبارون به ش رخوردب يبا صدا. دمینفهم يزیچ گهید هیتخت پرت کردم پس از چند ثان يرو
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 نایسا امه يشام خونه  ياومد که برا ادمیتازه . غروب بود 6ساعت . به ساعت انداختم ینگاه. شدم داریب

 .که مامان در حال درست کردن شامه دمیرسوندم د نییپا يبالفاصله خودم رو به طبقه . میدعوت

 .میمهسا دعوت يمامان امشب خونه : من

 ؟یکن یصحبت م يدار یتفاوت گفت از چ یب

 ...دعوت کردند... خودشون يخونه ... که امشب ما رو ...گفت ... امروز ...مهسا: شمرده گفتم شمرده

 !من شام پختم دختر ؟يدیاون وقت االن به من خبر م: بلند و معترض گفت يدفعه با صدا هی مامان

 .گهید میخور یشام م ایفردا نهار  يشده مامان؟ شام رو بزار برا یحاال مگه چ... اووو -

 حضرت؟ ایعل نیندار يا گهیامر د: داد و گفت هیتک نتیبه کاب نهیدست به س مامان

که به  نطوریهم. نیحموم شما هم بهتره آماده بش رمیمن دارم م. فعال نه: گرفتم و گفتم واریام رو از د هیتک

از . وان يتو دمیوان حموم رو از آب داغ پر کردمو پر. دمیشن یغر غر مامان رو م يرفتم صدا یطرف حموم م

. اومدم رونیساعت از حموم ب کی زبعد ا. بهش عادت کردم یبعد از مدت یمور مورم شد ول یآب کم یداغ

از  یمشک نیبا شلوار ج يسرمه ا يمانتو هیموهام رو با سشوار خشک کردمو  عیسر. حالم جا اومده بود یحساب

 کیکه  ییاز دخترا نقدریا. کردمو از اتاق خارج شدم يمختصر شیبعد از آماده شدن آرا. دمیکش رونیکمد ب

کنه  یآدم مگه چقدر عمر م هیآخه . خوره یکه حالم ازشون بهم م ادیبدم م رنیساعت با صورت خودشون ور م

مامانم  دمیبه هال رس یوقت. کنند یحروم م شگاهیو آرا نهیو چهار ساعت سه ساعت رو پشت آ ستیکه هر ب

 لومامان ج. میبابا شد نیمن و مامان سوار ماش. رو روشن کنه نیتا ماش نییبابام هم رفته بود پا. آماده شده بود

 .عقب جا خوش کردم یصندل ينشست و من هم رو

وارد  نکهیهم. مامان مهسا در رو باز کرد میزنگ در رو زد یوقت. میدیرس نایمهسا ا يساعت به خونه  میاز ن بعد

و منو در آغوش گرفت و به بابا و مامانم تعارف  دیبه طرفم دو طونیش يمهسا مثل دختر بچه ها میشد اطیح

 یهال نشست و با پدر مهسا م ياز مبل ها یکی يبعد از وارد شدن به خونه بابا رو.  کرد که وارد خونه بشن

ها دست  وونهیمهسا هم مثل د. مامانم هم به آشپزخونه رفته بود تا با مادر مهسا کمک کنه. دیخند یگفت و م

از پله ها  یکی يبود رو کیکه نزد دیکشیمنو دنبال خودش م عیسر نقدریا. دش به اتاقش بردو با خو دیمنو کش

 .بشتابم يزدیسر بخورم و به رحمت ا

 حاال مگه تو اتاقت چه خبره ؟. بود سر بخورم کینزد وونهیلحظه صبر کن د هی: گفتم دمیبه اتاقش رس نکهیهم

 ؟ینیرو بب پمیعکس داداش خوشت يدوست دار :لپ تابش روباز کرد و با ذوق گفت عیسر مهسا
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 نجا؟یا يسرعت کشوند نیمنو با ا نیا يبرا -

 .ناستیاز ا شتریداداش گلم ارزشش ب. هم دلت بخواد یلیخ: باال انداخت و گفت يا شونه

 .يریقربون صدقه اش م نقدریکه ا هیشما چه شکل ي قهیداداش عت نیا مینیحاال بزار بب -

 یاگه عاشقش م. يشد یعاشق داداشم م يبود قیاگه ال. گهید يندار اقتیل: بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 .دنیشروع کرد به خند زیر زیحرف ر نیبعد از ا. تو دستات ذاشتمیخودم دستش رو م يشد

 ...ها شهیازت کم نم يزیچ یخجالت بکش کمی. پررو يدلم گفتم دختره  يتو

 که من عاشقش بشم؟ شهیم قهیعاشق اون عت یحاال ک گهیبسه د: من

 .شیپانزده سال پ ایاونم حدود ده . بودم دهیبار د کیمهسا رو فقط  برادر

 .ندارن یارزش چیداداشم ه يدخترا برا یول. عاشقشن نطرفیا یاون طرف و حت ياز دخترا یلیخ: مهسا

 !؟يزیچ يا يماریمثال ب. ادیداره که از دخترا بدش م یمشکل دیشا: گفتم

دونستم که صورتم قرمز  یم. دمیخجالت کش یاز حرفم حساب. بلند گفتم يکه فکرم رو با صدا دمیدفعه فهم هی

در مورد خان  يفکر نیپس چن! عجب: گفت دیخند یمهسا که از حرفم تعجب کرده بود و داشت بهم م. شده

 !؟یکن یداداشم م

 .بگم یدونستم چ یاز خجالت بند اومده بود نم زبونم

ها هستند که  یلیخ. یفقط نظرت رو گفت. که ینگفت يزیچ. یخجالت بکش نقدریخواد ا یخوبه حاال نم: مهسا

 .پدر و مادرم یکنن حت یمثل تو فکر م

 ؟یچ یعنی: جا خوردم و گفتم  یحرف مهسا حساب نیا از

 ؟یمثل ابوالهول اونجا سرپا بمون يخوایم ينجوریهم. نیبش نجایا ایب: زد و گفت يلبخند

 .بودم رفتم کنارش نشستم  ستادهیسرپا ا نطوریاومدم خونشون هم یاز وقت. گفت یم راست

 :لپ تابش رو به طرفم چرخوند و گفت مهسا

تو  ینگم ول يزیچ یالبته قول دادم که در موردش به کس. دونم یفقط من م. کس از درد داداشم خبر نداره چیه

 .یاستثنائ

 باعث شده که من استثناء باشم؟ یچ -

 .بشه ییخبرا هیکه قراره  گهیبهم م یحس هی نکهیو ا تیخوشگل: و گفت دیخند مهسا

 ؟ییمثال چه خبرا -
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 .فتهیب یکه قراره اتفاق گهیدونم حس ششمم بهم م یراستش خودمم نم -

چه  کنهیت کار نمهم درس تیمعمول يحس ششم؟ تو حس ها ؟یچ: خنده گفتم يکردم و تو يبلند ي خنده

 .برسه به حس ششم

و زد  يکتک کار یبعد از کم. بزن یکه کنار دستش بود رو برداشت و افتاد به جونم، حاال نزن ک یدفعه بالش هی

 .چقدر خسته شدم يوا: خورد گفت

 .حاال بگو: من

 رو بگم؟ یچ -

 .يفقط تو از درد داداشت خبر دار یرفت؟ گفت ادتی -

. داشته باشه ياز جنس مخالف رابطه ا یدوست نداره با کس. ادیاداشم از دخترا خوشش نمد. اومد ادمی. آهان -

داشته باشه منظورت رو  يزیچ يماریب دیشا یگفت یدر ضمن وقت. ستیبودنش ن ماریامر ب نیا لیدل یول

 .یانداخت کهیبه داداشم ت. دمیفهم

منظور  گهید ارین ادمی: گفتم. نیحرف دوباره صورتم گر گرفت و از خجالت آب شدم رفتم تو زم نیا يآور ادی با

 .نداشتم يبد

داداشم . ستیدرست ن نیا یول. تونه ازدواج کنه یو نم مارهیکنن که داداشم ب یها فکر م یلیخ. نداره يرادیا -

سر درد داشت که . ينبود که تو فکر کرد يزیاون چ شیماریب یبود ول ماریب یمدت هیالبته . هم سالمه یلیخ

 .بشه کیخواد به دخترا نزد ینم یلیداداشم به دل. حاال احتماال خوب شده

به  ینگاه. داداش داداش گفتنت نیمارو با ا یکشت گهید قتیداداش عت نیجون بکن بگو چه مرگته ا يوا يا

 .دلم گفتم خدا رو شکر يحرفا رو تو نیا نکهیمهسا انداختم، نه مثل ا

 .خورده یداداشم شکست عشق: ادامه داد مهسا

دخترا هستن  نیآخه معموال ا. کردمیبود که بهش فکر نم يزیتنها چ. حرف از تعجب خشکم زد نیا دنیشن با

داداش  یول. بشه شونیوارد قلب و زندگ یخوان تا آخر عمر کس یو نم شنیافسرده م یکه از شکست عشق

داداش داداش  نقدریمهسا ا کهخب معلومه که پسر بود اگه دختر بود . از فکرم خندم گرفت. پسر بود هیمهسا که 

مگه پسرا حق دوست داشتن عشقشون رو ندارن؟ : که به ذهنم اومد لبخندم محو شد يبا فکر بعد. کرد ینم

 عشقشون ناراحت باشن؟ ياونا حق ندارن که برا یعنیمگه اونا احساس ندارن؟ 
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بود دختره  رایاسمش سم. رو به حد مرگ دوست داشت يدختر رانیبره خارج تو ا نکهیداداشم قبل از ا: مهسا

و  زیهمه چ ریدختره زد ز شونیشد که دو روز قبل از عروس یدونم چ یعاشق داداشم بود اما نم يهم بد جور

 شیبود راض یسرده شد با هر بدبختاف یکل رایداداشم از نداشتن سم. به ازدواج با داداشم نداره یلیگفت که تما

. دختره هم جوابش کرد نیا یول. رو براش نشون کرد يمادرم دختر نباریا. دیعشق جد هیتا بره دنبال  میکرد

 .همشون جوابش کردن یول يده بار مامانم براش رفت خواستگار ،یهست شهیباورت نم

 ؟یلیدل چیبدون ه ينجوریآخه مگه ممکنه؟ هم یچ يبرا: من

باهات ازدواج  ستیحاضر ن یکس یستیچون هنوز شاغل ن دیپسرم شا: مامانم گفت. دونم یخودمم درست نم -

 یداداشم چ یدون یم. گهیبهت نه نم يبزار يبرو درست رو بخون و برو سر کار بعد دست رو هر دختر. کنه

 ؟یگف هست

 بدونم؟ دینه از کجا با: من

اگه . کنمیم یخودم زندگ يبه بعد برا نیمن از ا. دیازدواجم فکر کنکه به  ستین يازین گهید: داداشم گفت -

جون بکنم و زحمت بکشم بعد  دیچرا با. قراره دخترا به خاطر پول دوسم داشته باشن همون بهتر که ردم کردن

 یم یحام هیداشتم و دلم  ازین بهشونکه  يو تالشم استفاده کنه؟ لحظه ا یزندگ يو از ثمره  ادیب يدختر

کشن و اون وقته که من  یازدواج با من صف م يرسه که دخترا برا یم يروز. کردن یاست پشتم رو خالخو

 .دمیخوش بهشون نشون نم يرو

 .شد رفت يداداشت طفلک عقده ا یآخ: زدم و گفتم يلبخند

 .حق داره شهیهم. داداشم حق داره ؟یهست یزن یکه م هیچه حرف نیا: مهسا

 رو بگو يفقط خودت ازش خبر دار یکه گفت يزیخب بابا حاال چ -

هر آن ممکن بود که بهش  یدونم ول ینم قیاسمش رو دق. داشت يماریب هیراستش داداشم اون موقع . آره -

فکرش رو . رفت یکرد بدون توجه به اطرافش به خواب فرو م یبهش حمله م يماریهر وقت ب. حمله دست بده

. خورد یم نیبه زم ورتبرد و با ص یدفعه داداشم طفلک خوابش م هی میکن یم دیخر يبازار دار يبکن تو

ممکن بود به داداشم  دیفهم یچون اگه بابام م. خبر داشتم شیماریفقط من از ب. سوخت یدلم براش م نقدریا

 ياون وقت به بهونه  مارهیبود بفهمه که پسرش ب یفقط کاف. هیآدم مغرور. یشناس یبابامو که م. رهیسخت بگ

تازه بابام فقط دوست داشت . به سرزنش کردن داداشم کردیم عدر خطر قرارگرفته شرو لیفام يآبروش تو نکهیا

کردم تا  یمنم به داداش گلم کمک م. اولش پسر شده بود ناراحت بود يبچه  نکهیو از ا. دختر داشته باشه
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 یدرمان داداش گلم خرج م يتم و براگرف یدانشگاه پول م ياز بابام به بهانه  یهرز گاه. خودش رو درمان کنه

 یگاه. کرد یخواب کمتر بهش حمله م گهید. بهتر شد یحالش کم یبعد از مدت. دوسش دارم یلیخ. کردم

 .شد یخواب م يبار دچار حمله  کیچند ماه  یبار و گاه کی یماه

 هست؟ یچ يماریب نیحاال ا. عجب: من

 يماریگفت که چه ب یکه قرار بود باهاشون ازدواج کنه م ییراستش داداشم به دخترا. دونم ینم قیخودمم دق -

 بایبهشون نگو تو تقر يزیبارها به داداشم گفتم چ. ذاشتنیتنهاش م لیدل نیو اونا هم احتماال به هم. داره يا

 نیهر کس که با امن . شروع کنم وغرو با در میخواد زندگ یگفت که دلم نم یداداشم م یول يخوب شد

. نشه قصد ازدواج ندارم دایکه اون شخص پ يو تا روز دمیدوسم داشته باشه رو تا ابد در قلبم جا م طیشرا

 .کنه یم یداره زندگ بیکشور غر هی يتک و تنها تو. تنهاست یلیخ. سوزه یداداشم م يبرا یلیراستش دلم خ

 ران؟یگرده ا یچرا بر نم: من

 یاز پسرش نم یچیکه ه ییبابام رو تحمل کنه؟ بابا يبرگرده؟ برگرده که طعنه ها چرا: زد و گفت يخند پوز

 .نیبه آر یو البته کم دهیتونه اسمش رو بزاره بابا؟ بابا فقط به من بها م یدونه چطورم

 نه؟یپس اسم داداشت آر -

 ؟یدونست یمگه اسم داداشمو نم... واا -

 معلومه که نه  -

 .گهیکس نم چیبه ه يزیدر واقع چ. هیچ نیکه شغل آر میدون یکدوممون نم چیراستش ما ه -

 ؟یچ يواقعا؟ برا: تعجب گفتم با

کار خالفه و  يکه تو گهیبابام بهش م نیهم يبرا. هیسر گهیدونم م ینم: مهسا گردنش رو کج کرد و گفت -

 .هیقاچاق چ

به پسرش تهمت بزنه و  يپدر شهیه ممگ. شد یسر مبارکم سبز م ياز تعجب داشت دو تا شاخ رو گهید

مهسا هم نوبرش رو آورده بود  يبابا نیا مایجهان بود خودمون يهشت گانه  بیاز عجا گهید نیبرنجونتش؟ ا

 .واال

 بهیمعرفت غر گهیم. کنه یم یاونطرف زندگ نیآر نیهم يبرا. ممکنه يزیچ نیما چن يخانواده  يآره تو: مهسا

 .از آشنا هاست شتریب یلیها خ

 .کنه یحقم داره که همونجا زندگ يکرد فیکه تو تعر یتیوضع نیبا ا: من
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 .یبراش تنگ شده هست یلیدلم خ. اوهوم -

قربونت  گهیناراحت نباش د: گفتم. مهسا رو تو بغلم گرفتم تا آروم بشه عیسر. مهسا پر از اشک شده بود يچشا

 .اون موقع بپر تو بغلش ادیبرم ماه بعد م

 .ترسم دوباره با بابام حرفش بشه یم یآره حق با توئه ول: که با بغض مخلوط شده بود گفت یبا ذوق هسام

 .کنه یبابات رو تحمل م يهفته ا کی يتو هم که شده برا دنید يبرا. نگران نباش مهسا جونم -

 .دوست دارم خانوم خوشگله یلیخ. یممنونم هست: گفت یمن خوشحال شد و با تبسم ياز حرفها مهسا

 .قهیعت نیا هیچه شکل نمیحاال عکس خان داداشت رو نشونم بده بب. یاز خودته خانوم یخوشگل -

 نیعکس رو آر نیا:  بعد گفت. رو باز کرد یلیلپ تابش فا کچریبخش پ يبهم رفت و از تو يغره ا چشم

 هی. باز شد ریکرد و تصو کیعکس دو کل يرو. شده پیخوش ت یلیخ. کرد لیامروز صبح گرفت و برام م نیهم

 یماشن خارج هیبه  نهیرنگ که دست به س یآب نیج هیو  دیسف شرتیت کیپسر با  هی. کوب شدم خیدفعه م

 .اصالح کرده بود و ژل زده بود يکره ا يگرهایموهاش رو به شکل باز. داده بود هیمدل تک نیآخر

رنگ . ربود یآدم م يبراقش برق از چشما اریبس يچشما. خورد یم رهیت يبه قهوه ا بایموهاش تقر رنگ

و  يقو یلیداشت و بدنش هم خ شیته ر یکم. یخورد هم به آب یهم به سبز م. چشماش کامال مشخص نبود

 .کرد یبه نظرم صد در صد ورزش م. دیرس یبه نظر م يعضله ا

 ؟ییکجا ؟یهست: به پهلوم زد و گفت کیکوچ يضربه  هیدفعه مهسا  هی

. تو هپروت يریم قهیکه دم به دق یخاك بر سرت هست يا. دفعه به خودم اومدم و نگام رو از عکس گرفتم هی

 يهو:  بهش رفتم و گفتم یوحشتناک يچشم غره . کرد یمنو نگاه م یچشم ریو ز دیخند یمهسا آروم آروم م

  ؟يخند یم ينجوریگذره که ا یذهن منحرفت م يتو یچ يهو

 ؟يشد مینکنه عاشق داداش: خوشگلش بهم نگاه کرد و گفت یمشک ياون چشا با

 بشه؟ یعهد باستان بشم که چ ي قهیعت نیعاشق ا اه،یصد سال س.اَه تو هم با اون داداشت...اَه ...اَه -

در حال کل . عمره ذغال فروشم هیمن . کن اهیبرو خودت رو س: گهیکنه و م ینگام م یخاص طنتیبا ش مهسا

 .شام حاضره نیایب نییکجا ؟یمهسا، هست: گفت رونیاز ب ییکه صدا میکل کردن بود

و  میبا مادر و پدر مهسا صحبت کرد یبعد از صرف شام کم. شام نشستم زیو دور م رونیب میاز اتاق رفت يدونفر

قرمز رو که بهم  بیس هیمن هم . زد یرو به من تعارف کرد و چشمک وهیم ینیمهسا س. میدیو خند میگفت

 .منو بخور و نوش جون کن برداشتم ایگفت که ب یو م زدیچشمک م
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 .رو بردارم بیخواستم اون س یمن م قهیچه خوش سل...! به به: با خنده گفت مهسا

 .زدم بیگاز گنده به س هیبعد  رسهیسر کار خانوم نم ي قهیبه سل قمیسل: تفاوت گفتم یباال انداختم و ب ابروهامو

 !خود اختراع نکردن ها یرو ب یدست شیفرهنگت کجا رفته دختر؟ چاقو و پ. اَه حالم به هم خورد...اَه : مهسا

 عادتمه نیبه خاطر هم دهیدندونام چه سف نیبخورم بب بیس ينطوریمن عادت دارم ا: گفتم یلبخند چندش با

 .دیخواهد کش یاز دستت چ. ندتیطفلک شوهر آ. باشه بابا -

 .يخواستگار ادیفقط اگه جرات کنه ب.اش، دارم براشنگران اون نب -

بگم از جام بلند شدم و رفتم تو  يزیچ نکهیبدون ا. اتاقش صدام کرد يمهسا از تو میخورد وهیم نکهیاز ا بعد

 .اتاقش

 ؟يدار يمهسا کار هیچ -

 ه؟یلباس چطور نیا نیبب ایب -

 .نظر داد شهیکه نم ينجوریهم. گهید هیچه شکل نمیخب بپوشش تا بب -

قسمت  ودیکار شده  ینتیز يشکمش با سنگ ها يرو یو کم نهیس يکه رو یلباس مشک هی.  دیرو پوش لباس

اون  يتو یلیمهسا خ. داشت یشونه نگه م يلباس رو رو فیباز بود و با دو تا بند ظر نهیس يسر شانه و باال

 .بود ختهیرو  باز کرده بود و دورش ر شیمشک يموها. لباس ناز شده بود

 برات آورده؟ ییکادو نیکه چن يرو برد یبار دل کدوم بدبخت نیا نمیخوشگل خانوم بگو بب -

که تمام عمر عاشقم بود و هروقت  یکس: کرد و گفت یقشنگ يناز و خوشگل شده بود خنده  یلیکه خ مهسا

 .بوسه یکنه و م یکنارمه منو بغل  م

 ؟یزنیحرف م یاز چ یگیم يدار یچ: که از حرفاش تعجب کرده بودم گفتم من

از  میلباس رو داداش نیا وونهید. دهیاون فکر منحرفت آخر کار دستت م: گفت حشیلیباز با همون لبخند م مهسا

 .کانادا برام فرستاده

 .افتاد میتازه دو هزار. آهان: گفتم دمویکش یراحت نفس

 .ورش ناقصه هی فتهیتو کجه هر جور ب يدو هزار. وونهید يدختره  -

 .اوردمیبه روم ن یمتلکش رو متوجه شدم ول نکهیا با

 ؟یکن یم کاریبرم کانادا تو چ يروز هیمهسا؟ اگه  -

 ه؟یخبر ؟يشده که به فکر رفتن افتاد یدر ضمن چ. شمیاز شرت خالص م. یچیه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ١٨ 

 .دارم برم میتصم یول. نه: دادم گفتم یم هیتک واریکه سرم رو به د نطوریهم

 آره؟ ششیپ يبر يخوا یم يگفتم عاشق داداشم شد يدید -

 .خوام برم یم لیتحص يبرا. عمرا ؟یمن و عشق و عاشق: کنه گفتم یداره بد برداشت م دمید نکهیهم

 .و منم باور کردم یتو گفت -

و  زایگرفتم و منتظر و رشیدانشگاه اونور پذ يتو ینکن ول يخوا یباور کن م يخوا یم: گفتم یتفاوت یب با

 .قامتم هستما

 ؟ینگفت يزیچرا به من چ ؟یگیم يجد: گفت یبا ناراحت مهسا

 .کنم زتیخواستم سورپرا یم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 .تخت انداخت يناراحت شده بود خودش رو رو یلیکه خ مهسا

 خوشگل من؟ يناراحت شد نقدریچرا ا يوا -

 .وونهید هیزیچه سورپرا نیآخه ا -

: که برادرش فرستاده بود بغلش کردم و با خنده گفتم یناراحت شده رفتم و با همون لباس یلیخ دمیکه د من

 خوشگلت اشک جمع شده؟ يچشا يچرا تو. نیخرس گنده رو بب

 .شمیتنها م ياگه بر یدوستم نیآخه تو بهتر -

تو  یهروقت خواست منم هستن و يخانواده . البته داداشتم که هست. يتو خانوادتو دار. دختر جون ییچه تنها -

 .زارنیچشماشون م  يرو رو

 ؟يگرد یبر م یک يحاال اگه بر -

تازه خانواده هامون هم که خدارو شکر اهل . البته اگه اونجا مشغول کار نشم. گردم یتا درسم تموم بشه بر م -

 .یاونطرف و به من سر بزن يایب یتون یهستن تو هم م  یمسافرت خارج

 .بکشم ینفس راحت هیو منم از دستت  یکه تو موفق بش نهیغم و غصه مهم ا الیخ یب. یگیآره راست م -

و  میکرد یمهسا خدا حافظ يبگو بخند با خانواده  یبعد از کل. دمینرمشو بوس يمهسا رو بغل کردم و لپا محکم

تخت  يو مثل جنازه خودم رو رو دمیلباسام رو عوض کردم و لباس خوابم رو  پوش عیسر. میبه خونه بر گشت

مرگمون  يبابا حاال مگه گذاشتن کپه  يا. زنهیدر اتاقم رو م یکس دمیبود که خوابم ببره که د کینزد. انداختم

 !میرو بزار

 .داخل دییبفرما -
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 .وارد اتاق شد و کنارم نشست شیشگیکه مامان با لبخند هم دمید

 مزاحمت شدم دخترم؟ -

 .ینماما هیچه حرف نیا: تخت جا به جا شدم يتو یکم

 .باهات صحبت کنم یخواستم کم یراستش م -

 .بفرما سراپا گوشم -

 .کرد یدست چپش و با دست راستش پشت دست مبارکم رو نوازش م يدستم رو گذاشت تو مامان

 .راستش من برات نگرانم. دخترم -

 .بده لمیرو تحو يمزخرفات تکرار نیاومده منو زا به راه کرده که باز ا ینصفه شب بفرما

 فته؟یب یچرا مگه قراره اتفاق ؟یمن نگران يبرا: من

 هی يدختر تنها تو هی. ادیب شیبرات پ يادیممکنه مشکالت ز يبر ییاگه تنها یول فتهیب یخدا نکنه اتفاق -

 .بیکشور غر

 .ارمیبود گالب به روتون باال ب کیبودم که نزد دهیرو شن يتکرار يحرف ها نیا نقدریا

 ...کنم یمامان جونم خواهش م: من

چون هنوز مادر . یکن یمادر رو درك نم هیدخترم تو احساس . وسط حرفم دیکه پر زدمیسرم داشتم حرف م ریخ

 .کنم به حرفم گوش کن یخواهش م ینرو، برو ول گمینم. ينشد

 .نیشما بگ یهر چ یباشه مامان -

 گرده؟ یاز کانادا بر م گهیکه برادر مهسا ماه د يدیشن -

 .دمیاوهوم از مهسا شن -

برات  یمشکل ییاگه تو تنها نکهیکانادا تا ا يراستش از مامان مهسا خواستم که اجازه بده که تو با پسرش بر -

 .که کمکت کنه یرو داشته باش یکیاومد  شیپ

ه نه ک بهیپسر غر هیخوان که با  یم یبرم بعد از طرف یینگران منن که تنها یشنوم؟ از طرف یدارم م یچ من

 برم؟ دمشیشناسمش و نه تا حاال د یم

 شدم مامان؟ وونهیبرم اونطرف؟ مگه د بهیپسر غر هیمن با  ؟یچ: من
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بهش . هیخوب یلیپسر خ دمشیشناسمش و د یبره کانادا م نکهیتازه قبل از ا دمیرو از مادر مهسا شن فشیتعر -

هم با هم دارند  یکه ماست من ترشه؟ ماشاهللا چه تفاهم گهیم یمگه کس. هم من هم بابات میاعتماد دار

 پرسن؟ یوسط چرا نظر  منو م نیپس ا. دوزن یبرن و م یخودشون م

 .در موردش فکر کنم دیرسه با یبه فکرم نم يزیچ ادیمامان فعال خوابم م: من

تونه زودتر  یاون م يباهاش بر یفکرات رو بکن در ضمن اگه قبول کن. قربونت برم: زد و گفت يلبخند مامان

 .فعال بخواب و بهش فکر کن. که داره زودتر کارات رو درست کنه ییها ییبره کانادا و با آشنا

 .جواب یاز سواالت ب یمن موندمو انبوه. و اتاق رو ترك کرد دیرو گفت و آروم صورتم رو بوس نایا مامان

. مامان رو درك کنم يبتونم حرف ها دیتا شا ماساژ دادم وسانیکیرو دو طرف سرم گذاشتم و آروم مثل ا دستم

پسر جوون بلند بشم  هیو چهار ساله با  ستیدختر ب هیمن  ؟یچ یعنیآخه . دمینفهم يزیفکر کردم چ یاما هر چ

اعتماد  نقدرینفر ا کیتونن به  یم ورچط ست؟یبراشون  مهم ن اتیاز اخالق يزیچ چیکه ه يکشور هی يبرم تو

 مامان  يطور به حرف ها نیتخت وِل کردم و هم يخودم رو رو. داشته باشن

 یرو قبول نم يزیچ نیوقت چن چینه ه. کنن تنها برم بهتره نیمن رو تام تیکه امن نهیاگه قرار ا. کردم یم فکر

سر خر داره؟  يحوصله  یدوره زمونه ک نیقبول  کنه که منو با خودش ببره؟ تو ا نیتازه از کجا معلومه آر. کنم

 نیآر یجواب منف يپس رو. کنه یقبول نم طمئنمپس  م. ادیمهسا گفته بود که از دخترا خوشش نم. نهیآره هم

 اصال حوصله ندارم . کنم یکنم و خودم مخالفت نم یخان مغول حساب م

 ياز رو. شدم داریصبح بود که از خواب ب 9ساعت ...يزیچ هیحاال بازم دختر بود . بشه کیخلوتم شر يتو یکس

از  یکینسترن . نسترن زنگ زده دمیبهش انداختم د ینگاه. رهیم برهیو میگوش دمیتخت بلند شدم که د

البته اون موقع ها هم سارا  باهامون . میبود یبود من و مهسا و نسترن سه تا دوست جدا نشدن میمیقد يدوستا

سبز گذاشتم و  يدکمه  يرفت دستم رو رو برهیو میبار دوم که گوش. دش رفت کانادابود که بعدش با خانوا

 .رو جواب دادم یگوش

 الو؟: من

 ؟يدیرو جواب نم یچرا گوش. الو و زهر مار: نسترن

 سالمت کو دختر جون؟: گفتم یحال یب با

 .سالم خانوم مودب -

 ؟يکرد دارمیسحر ب يکه کله  يدار کاریبگو چ زیمزه نر نقدریا. سالم کیعل -
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 .وونهیصبحه د 9کله سحر؟ ساعت  ؟یچ: و گفت دیکش غیج نسترن

 ؟یداشت يکار یحاال هرچ -

 .کنم یاوهوم زنگ زدم تا ازت خدا حافظ -

 ؟یچ: شدم و گفتم زیخ میجام ن يدفعه تو هی

 .اونور آب میریم میکارامون درست شده و دار انیمن و شا: نسترن

پس چطور منتظر . کانادا رو داشت تیتابع انیآقا شا ادمهیکه من  ییرست شده؟ تا جاکه کاراتون د یچ یعنی -

 د؟یهست زایو

 .میریم گهیکشور د هیبه  میما دار یاون که آره ول -

 د؟یبر یم فیکجا تشر یجدا؟ به سالمت -

 میبسته ما هم تصم يقرارداد همکار يشرکت فرانسو هیتو کانادا با  انیفرانسه شرکت شا میریم میدار -

 .میکن یاونور زندگ میبر میگرفت

 .یخوش و شاد باش یکه هست ایدن يهر جا دوارمیام. نسترن جونم هیعال -

 .ببخش که زودتر خبرت نکردم میامشب پرواز دار. ممنون: نسترن

 .میراه گهیدر ضمن منم تا شش ماه د. زمیعز هیچه حرف نیا: من

 واقعا؟ کجا؟ -

 .هستم زامیتمومه فقط منتظر و بایتقر کارام. کانادا -

 .یتو هم شاد و سالمت باش دوارمیام. یبرات خوشحالم هست یلیخ -

 .آخه امروز کالس زبان دارم گرفتارم. فرودگاه بدرقت امیتونم ب یببخش که نم. زمیممنون عز -

 ؟يبار يکار. ستین یمشکل. خودتو ناراحت نکن. زمینه عز -

 .برو به سالمت. دلم زینه عز -

 خدا حافظ -

کف دو تا دستام رو کنار هم قرار دادم و پر از آب کردم و آب رو . رفتم یبهداشت سیبه طرف سرو یقطع گوش با

انجام بدم وارد اتاقم  يا گهیکار د نکهیبدون ا. مامان افتادم شبید يحرف ها ادیناگهان .  ختمیصورتم ر يرو

رو  شبیهنگام خوردن صبحانه مامان دوباره حرف د. به آشپز خونه رفتم عیو سر. شدم و لباسام رو عوض کردم

 .دیکش شیپ
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 ؟يفکراتو کرد ؟یهست: مامان

 نیتازه من کجا وقت کردم تا در مورد ا. میوقت دار یمامان؟ هنوز تا ماه بعد کل يچقدر عجله دار: گفتم عیسر

 مساله فکر کنم؟ 

 .دمیخواب دیکه از اتاق خارج شد نیهم شبید

 .فکر کردن نداره نقدریکه ا یسادگ نیبه ا زیچ... اوووو: مامان

 باشم درسته؟ تیکه من در امن نیخوا یاون وقت؟ شما م یچ یعنی -

 .میخوا یرو م نیمعلومه که هم -

 یارزش چیکه ه يکشور يشناسمش برم تو یپسر جوون که اصال نم هیکه با  نیخوا یپس چطور از من م -

 .ستیقائل ن اتیقاخال يبرا

 .شمینم فشیمن حر. از دخترت خودت باهاش صحبت کن نمیا: رو به بابا گفت مامان

 .یکه نگران باش دمیدخترم من بهت حق م: زد و گفت يلبخند بابا

 .هم به ما حق داد یکیچه عجب باالخره : دلم گفتم يتو

 .و اساسه هیپا یب تیاما نگران: بابا

 .زنن یبه من دادن باز حرف خودشون رو م یشما درد نکنه عجب حق دست

تنها . رهیقول بده سرش بره قولش نم يزیدر مورد چ یوقت. هیخوب یلیشناسم اون پسر خ یرو م نیمن آر: بابا

 .نهیتونه همراهت باشه آر یکه م یکس

اون  ایسارا  شیپ رمیم ستیراحت ن التونیهمراه داشته باشم؟ اگه خ هیکه من  دیدار يبابا آخه چه اصرار: من

 .خوابه یم شمیمن پ يخونه  ادیبار م کیهر چند شب 

 یلیمرد کنارت باشه خ هی ادیب شیبرات پ یاگه مشکل. رهینم شیپ یکن یکه فکر م ياوضاع اونطور شهیهم: بابا

 .بهتره

 اد؟یب شیپ یمگه قراره مشکل -

  یول. نداشتم یبه جز کانادا بود مشکل يا گهیاگه هر کشور د: انداخت و گفت نییسرش رو پا بابا

  ای سیاگه پار. ادیب شیتو پ يبرا یخاطرات نیخوام چن ینم. دارم ياون کشور خاطرات بد يتو من

 کنم به حرفام گوش  یخواهش م. کنه یکانادا فرق م يمساله  یول. نداشتم یبود مشکل لندن

 کرده؟ یم یاون کشور داره؟ مگه بابا قبال اونجا زندگ يتو یچه خاطرات یعنی. کن
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 ن؟یکرد یبابا؟ مگه شما اونجا زندگ -

  رانیبه ا یلیاما بنا به دال. کردم من همونجا ازدواج کردم یمعلومه که زندگ: زد و گفت يلبخند بابا

 .برگشتم

 ؟یلیچه دال -

 از . کنه یم یهمه نوع آدم اونجا زندگ رهیکشور مهاجر پذ هیچون کانادا  یبگم ول يزیتونم چ ینم -

 تیکنن کشور رو در امن یم یو دولت سع سیدرسته که پل. یالملل نیب يتا خالفکار ها ریمتشخص بگ يها آدم

 .ستیامن ن رانیا يباز هم به اندازه  یکامل نگه دارن ول

بود  نیو اون ا دمیفهم یرو نم يزیچ هی یول دیرس یبه نظر م یمنطق یلیبابا موافق بودم خ يبا حرف ها بایتقر

باشه  یگرفتم که به حرف بابا گوش کنم هر چ میتصم. نگران منه نطوریکه ا دهیاون کشور د يتو یکه بابام چ

 .دخوا یاون بابامه و بد منو نم یاز طرف. اون با تجربه تر از منه

 رو  تشیه که مسئولقبول کردم از کجا معلوم برادر مهسا قبول کنه؟ اگه بگ نکهیخب بر فرض ا -

 .شمیم عیجلوش ضا ؟یکنم چ ینم قبول

  نینگران نباش رگ خواب آر. قربون دخمل مغرورم برم: از طرز حرف زدنم خندش گرفت و گفت بابا

رو دوست  گریکدی یلیو مهسا خ نیآر. گفت یالبته درست هم م. کنه شیتونه راض یاون م. مهساست دست

 سیساعت سه بعد از ظهر بود و قرار بود که رئ. که  بخواد منو با خودش ببره کانادا شهینم لیدل نیا یول. داشتن

زنگ اف اف بلند  يقا راس ساعت سه صدایدق. خونمون تا با من زبان  کار کنه ادیالملل شرکت بابا ب نیامور ب

 یسالم رضوان: تکه گف دمیرو شن یخانوم ياز پشت اف اف صدا د؟ییبله بفرما:اف اف رو برداشتم یگوش. شد

 .زبان مزاحم بشم سیتدر ياز من خواستن که برا یزدانی يآقا. هستم

 .باال دییبفرما یسالم خانوم رضوان -

 استاد زبانم  نکهیخوشحال بودم از ا. اف اف رو زدم و در باز شد يکوتاهمون دکمه  ياز مکالمه  بعد

سالم شما قراره :گفتم ید از وارد شدن خانوم رضوانبع. کنم نیتونستم باهاش تمر یراحت تر م یلیخ. بود خانوم

 .هستم یزدانی یمن هست. دیکه به من آموزش بد

 .باهات خوشبختم ییاز آشنا. هستم یمنم ساناز رضوان زمیسالم عز: یرضوان

 .کردم شییسال و خوش اخالق بود به اتاقم راهنما انیم یزن یرضوان خانوم

  يخوا یم يو چطور يریبگ ادیچند ماهه زبان رو  يدوست دار نمیخب دخترم حاال بگو بب: یرضوان
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 ؟يریبگ ادی

 .لیتحص يکنم چون قراره برم کانادا برا تیشش ماه زبانم رو کامال تقو يتو دیمن حداکثر با -

 ؟يبر يخوا یبه به کدوم شهر م: یرضوان

 ...رو بکن مادر من ستیتو تدر هیآدم فضول عجب

 شهر تورنتو -

 .خودم هم اونجا درس خوندم. هیا یعالبه به شهر  -

 د؟یکن فیدر موردش برام تعر یکم شهیواقعا؟ م -

 .ياریسر در م زیاونجا و از همه چ يریخودت م. وقت ندارم یداره ول ادیز یکردن فیتعر: یرضوان

 ...یگفت بیچشم بسته غ واقعا؟

 .بهت آموزش بدم دیبا يکه بفهمم به چه لهجه ا دمیپرس نویا: یرضوان

 هم داره؟ یمگه فرق -

رو بهت  شیتیبر يلهجه  دیبا يخوند یدرس م سیانگل يمثال اگه تو. نه اونقدر واضح یآره فرق داره ول -

رو بهت  ییکایآمر يلهجه  دیبا یبکن لیقراره تحص ییکایکشور آمر هی يچون  تو یدادم ول یآموزش م

 .یصحبت کن یسیانگل بلبلمثل  یتون یحداکثر  شش ماه م ایپنج  يتو دمیکه بهت م یناتیبا تمر. آموزش بدم

 سخته؟ ناتشیتمر -

کنم  یباهات کار م لسیآ ایآسون باشه؟ من در حد تافل  يخوا یم: زد و گفت يا انهیلبخند موذ یرضوان خانوم

 .يریبگ ادی یچه زمان يخودته که تو ياراده  نیا.  فشرده یلیخ یول

 .ادمباشه آم یباشه هر چ -

****** 

باهاش  دیهر روز سه ساعت با. کرد و شر رو کم کرد یخداحافظ یاز سه ساعت درس خوندن خانوم رضوان بعد

واقعا که . کردم یتا لغت حفظ م ستیدو دیبا يروز. آورد یپدر آدمو در م یناتیاونم چه تمر.  کردم یم نیتمر

 .نبود يچاره ا یول. زجر آور بود

******** 
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در حال حفظ کردن . تونستم مکالمات رو متوجه بشم یم بایگذشت تقر یاز شروع کالس زبانم م یماه کی

جواب  یحال یبا ب. مهساست يکه شماره  دمیانداختم د يد یبه ال س ینگاه. لغات بودم که تلفنم زنگ خورد

 .دادم

 بله؟ -

 .ندهیبه به عروس خانوم آ -

 م دلت خوشه؟شد؟ عروس کجا بود بابا تو ه یچ دمینفهم -

 .طونیاز خان داداشم خوشت اومده ش دمیخودت شن يبرا یگیم يدار یچ -

 ؟يدیشن يزیمگه چ هیچ: شدم گفتم یمتوجه نم يزیسر و تهش چ یب يکه از حرفا من

 داره آره؟ قتیبه به پس حق: و گفت دیخند مهسا

 .از من گفتن بود یبش قتیاون داداش عت الیخ یتو هم بهتره ب ؟یدستم انداخت -

 يمطمئن بشه تو تو نکهیا يخواد برا یو گفت م دیچون مامانت با مامانم حرف. هم دلت بخواد یلیخ: مهسا

 .بخواد که ساپورتت کنه نیاز آر ادینم شیبرات  پ یکانادا مشکل

 به ازدواج داره؟ یساپورت چه ربط! خب -

 تو دختر؟ یهست یعجب کم عقل: مهسا

 ؟یچونیپ یحرفت رو مچرا  هیمنظورت چ -

 

 یخودمون یمهمون  هی. میدار یدر ضمن امشب مهمون. یفهم یصبر کن بعدا خودت م: و گفت دیبلند خند مهسا

 .شلوغ بشه ادیز میخواست ینم میفقط ما و شما هست میداد بیترت

 .حاضر بشه گمیباشه به مامانم م -

 .ماست يمامانت االن خونه  یگیم يدار یصبر کن صبر کن چ -

 بود چطور ممکنه اونجا باشه؟ نجایا شیپ ي قهیتا چند دق ؟یچ یعنی -

 .کنه یمامانت ساعت دو اومد خونمون و داره به مامانم کمک م -

 مگه االن ساعت چنده؟ -

 فکر . بهت نگفت يزیچ نیهم يبرا يخوند یدرس م یبعد از ظهره مامانت گفت داشت 4ساعت  -

 .خانوم درس خون يدرس غرق شد يتو يادیز کنم
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 .نگو که بابامم اونجاست. امیباشه االن م -

 .ایبابات هم با بابام رفتن فرودگاه تو هم زودتر ب: و گفت دیخند

 .وفتمیباشه االن راه م -

موهامو خشک  عیسر یلیساعته گرفتم و خ میدوش ن هی. رفتم حموم زویم يکتاب رو بستم انداختم رو عیسر

 یطبق معمول کم نهیآ يجلو. دمیبودم پوش دهیخر شیرو که چند روز پ یمشک نیج و يقهوه ا يمانتو. کردم

ساعت  میبعد از ن. رسمب ریهمش استرس داشتم که نکنه د ریدر طول مس. راه افتادم عیکردم و سر شیآرا

از پله ها باال رفتم به نفس  عیسر. در رو باز کرد عیزنگ زدم و مهسا هم سر عیسر. مهسا يخونه  يجلو دمیرس

قلبم گذاشتم تا نفسم  يزانوم و دست چپم رو رو يو دست راستم رو رو ستادمیمهسا ا دنیبا د. نفس افتاده بودم

 چته دختر؟ چه خبرته؟: زد و گفت یطانیش يلبخند دنمیمهسا با د. ادیباال ب

 دم؟یکه نرس رید: زدم گفتم یهمونطور که نفس نفس م من

 آقا داداشم از سر وقت نبودنت بدش  یترس یم ه؟یچ. یبرس ریدوئه که د يمسابقه  مگه: مهسا

 و قبولت نکنه؟ ادیب

 ؟ تازه مگه اون  یکن یم راتیبذل و بخشش و خ نقدریمگه داداشت حلواست که ا. پررو يدختره  -

 .منم که قبولش ندارم نیکه بخواد قبولم کنه؟ ا هیک

  یب گمیم یوقت: غنچه کرد و گفت يشونه هاشو باال انداخت و لباش رو به طرز مسخره ا مهسا

 .ادیب رتیمثل داداشم گ يهم دلت بخواد که شوهر یلیخ. گهید نهیهم یاقتیل

 .دیجفتتون مثل هم. قتیبرو بابا تو هم با اون داداش عت -

همه . میبه مادرامون کمک کرد یکم. د خونه بشممزخرف گفتن باالخره مهسا خانوم اجازه دادن وار یاز کم بعد

حاال چرا گفتم مسافرمون؟ همون مسافرشون بهتره . میمسافرمون بود دنیآماده شده بود فقط منتظر رس زیچ

رفت و اف اف رو  عیمهسا سر. زنگ در اومد يساعت شش غروب بود که صدا.  بستیغر هیمن  ياون فقط برا

 درباز کن اف اف رو زد و از  يرو گذاشت و دکمه  یگوش عیسر. يسالم داداش گلم خوش اومد: برداشت

 .میاستقبال از خونه خارج شد يماهم برا. رونیرفت ب اطیبه مقصد ح اتاق

 . نیل آرتو بغ دیبچه کوچولو ها پر نیپله ها شدن مهسا ع کینزد نیو خود آر نیآر يبابام و بابا یوقت

 ریکه از ز یشونیپر يدستش بود رو رها کرد و محکم مهسا رو تو بغلش گرفت و موها يکه تو یهم ساک نیآر

 زم؟یعز یمن خوب يسالم خواهر کوچولو: نیآر. دییبو یو م دیبوس یبودن رو م ختهیر شیشونیپ يسالش رو
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 رید نقدریچرا ا... بد یداداش یستیتو خوب ن.  یمن خوبم داداش: که بغض گلوش رو گرفته بود گفت مهسا

 تنهاست؟ ینگفت که؟یکوچولو کوچ یدل آبج یگینم شم؟یپ ياومد

شد و آروم با انگشت شصتش  رهیو نازش خ یمشک يصورت مهسا رو با دستاش قاب گرفت و به چشما نیآر

 .گلم یآبج گهینکن د هیگر. خوشگلت برم يقربون چشا: اشکاش رو پاك کرد و  گفت

کنن؟  یاز هم رو تحمل م يبرادر و خواهر چطور دور نیا. حرف ها و حرکات مهسا بغضم گرفته بودکه از  من

 .بهش سخت گذشته بود یلیخ نکهیمثل ا. سوخت یمهسا م يدلم برا. عاشق همند نقدریکه ا نایا

به ما  یقتو. شدند کیبرداشت و شونه به شونه به ما نزد نیمهسا رو از خودش جدا کرد و ساك رو از زم نیآر

بود عضالت بازوش مشخص  دهیکه پوش یچسبان بایتقر شرتیبا ت. شدم شیعضالن کلیتازه متوجه  ه دندیرس

 یم یبه آب شتریچشماش ب گرن. ورزش کرده تا  بازوهاش رو به اون شکل بسازه یبود و معلوم بود که کل

. خوش حالت بود یلیپررنگ و خ يبودم قهوه ا دهیعکس د يموهاش همونطور که تو. کمرنگ یآب. خورد

 یو خوش فرم دهیکش  يا ینیستبر و ب يا نهیس. بود وستهیداشت و ابروهاش پ یبرنزه و خوشرنگ بایپوست تقر

.  بود بایز یعیبه صورت طب شینینکرده بود و ب یولکرده بود  ییبایز یعمل جراح دیرس یداشت که به نظر م

که  يزیاما چ. دادیبه چهرش م یخاص ییبایزد ز یلبخند م یو مرتب بود که وقت زیتم یلیدندون هاش هم خ

کرد  یم یتلخ سع يروح بود که با لبخند ینگاهش سرد و ب. نگاه کردنش بود يکرد  نحوه  یم تمیاذ یلیخ

 . نکرد هیرو تو بغلش گرفت و شروع کرد به گر نیبه ما مامان مهسا آر دنیرس با. نگاهش رو گرم نشون بده

 ؟یکن یم هیچرا گر ؟يمهسا کم بود تو هم اضافه شد! مامان؟...اااا: نیآر

 مادر؟ یزنیچرا بهمون سر نم ؟يدار ایطرف دن نیا ریپدر مادر پ هی یگینم. دلم برات تنگ شده پسرم: مامان

 یاالنم به سخت. شلوغ بود و گرفتار بودم یلیچند سال سرم خ نیراستش ا: انداخت و گفت نییسرش رو پا نیآر

صحبت از مادرش جدا شد و رو به من کرد و  قهیبعد از چند دق. ختهیکار اونطرف سرم ر یکل رانیا امیتونستم ب

 ... دیسالم شما با: گفت

 درسته؟ دیخانوم باش یهست دیشما با. آهان : به مغز نداشتش فشار آورد و گفت یکم

 .دیخوش اومد. ه خودم هستمبل: زدمو گفتم يلبخند

 .ممنونم یلیخ -

حواست باشه  یجاده خاک یزنیم يدار یهست يهو. بود پیهم خوشت یلیخ. بود يا یپسر مودب و معاشرت واقعا

 يدچار عارضه  نکهیمن مثل ا يِوا يا. مبارك صاحبش باشه پهیاصال به من چه که خوشت. یکن  یفکر م یچ
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 نیآر. میبه داخل رفت یاحوال پرس یبعد از کم. خانوم یهست يهم شد وونهیمفت مفت د. هم شدم يریخود درگ

 دهیپوش دیسف شرتیت هی. از اتاق خارج شد قهیبعد از چند دق. خودش رفت تا لباساشو عوض کنه یمیبه اتاق قد

 يرو تا باال نشیبود و آست دهیپوش یمردونه زرشک راهنیپ هیهم  شرتیت يرو. اسپرت یشلوار ورزش هیبود با 

و مردونه کرده  يرو جد افشیو ق ومدنیبهش م یلیبود لباساش خ ذاشتهساعد تا زده بود و دکمه هاش رو باز گ

 نیازت بخوام که ا شهیم.  هیچ گهید راهنیپ نیا نیآر...اَععع . دارم من یپیبه به چه داداش خوشت: مهسا. بود

 نیآر. خنده ریز میحرف مهسا همه زد نیاز ا. چهل ساله شد يآدما هیشب یلیخ ؟ياریمردونه رو در ب راهنیپ

 يرادیمگه چه ا: گفت یپر از شوخ یبا لحن یول يجد يا افهیخودش نگاه کرد و با ق ي افهیو ق ختیبه ر یکم

 . شدم یپیخوشت  نیداره به ا

 !؟...اعع داداش: مهسا

 یول: رو به ما کرد و گفت. ممیباشه باشه من تسل: بلند کرد و گفت میتسل يدستاش رو به نشونه  نیآر

 . شده  طونیما چه ش يکوچولو یآبج مایخودمون

 ! ؟...داداش: با حرص گفت مهسا

 . يتو بخوا یباشه باشه هر چ -

کوتاه بود  نشیکه آست دیسف شرتیمردونه رو در آورد با همون ت راهنیگفت و دوباره وارد اتاقش شد و و پ نویا

 .از مبل ها نشست یکی يجمع و رو ونیاومد م

 خوبن؟ لیفک و فام ران؟یخب بابا چه خبرا از ا: خطاب به پدرش گفت نیآر

 .رو به راهه و حال همه خوبه زیهمه چ. پسرم یخبر سالمت: زد و گفت يلبخند بابا

رفتم مهسا بهم  یداشتم م یوقت ادمهیخانوم شما چه خبر؟  یهست:  بعد رو به من کرد و گفت. خدارو شکر: نیآر

 درسته؟ دیگرفته باش دیرو که تا حاال با سانسیل نیشیکنکور آماده م يبرا نیگفت که دار

 .رو گرفتم یکوفت سانسیمعلومه که ل. فکر کرده مثل خودش کند ذهنم شعوریب ي پسره

 .شم یارشد آماده م يرو گرفتم و دارم برا سانسیل. بله: من

 .دیموفق باش دوارمیام. هیعال یلیخ: داد و گفت یداده بود حرکت هیمبل تک یدست راستش رو که به پشت نیآر

 .ممنون -

 ییزهایچ هیگوشش  ریبود و ز دهیچسب نیگذشت مهسا هم که مثل کَنه به آر یم یاز شروع مهمون یساعت چند

. رمیقرار بگ نیشد مورد توجه آر یث مکرد که باع یهم به من اشاره م یگاه. دیخند یم زیر زیگفت و ر یم
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مامان  يبا صدا. کنه یم ارمن بدبخت سو يبرا یداره چه کلک ستیمهسا مگه دستم بهت نرسه معلوم ن يوا

ها رو آورد و به همه   وهیبعد از صرف شام مامان ظرف م. میرفت ییرایبه پذ یمهسا که گفت شام آمادست همگ

دختر  هیباال بزنم و  نیتک پسرم آست يوقتشه که برا گهید: بود که مامان مهسا گفت نیب نیدر هم. تعارف کرد

 .گل و خوشگل براش انتخاب کنم

 یتفاوت یمنم با ب. دلت بسوزه یعنیابروهاشو برام تکون داد که  یشد و با بدجنس رهیحرف مهسا به من خ نیا با

 .شدم وهیباال  انداختمو مشغول پوست گرفتن م يشونه ا

 .حرفا رو ندارم نیا يحوصله . حرفا مامان نیا الیخ یب: لبش نقش بسته بود گفت يتلخ رو يکه لبخند نیآر

 شیهمون شش هفت سال پ دیمن با. ایحرف رو زد نینشنوم که ا گهید: بود گفت وایکه اسمش ش نیآر مادر

 .گرفتم یبرات زن م

 رونیو نفسش رو کالفه ب دیخوش حالتش کش يتو موها یمادرش کالفه شده بود دست يکه انگار از حرفا نیآر

 ...نکش شیرو پ یمیقد يکنم دوباره بحث ها یمامان خواهش م: که  سرد تر از قبل بود گفت یو با نگاه. داد

اون موقع حاال بهت جواب رد دادن خب داده  ؟ییکم دار یچرا پسرم؟ مگه تو چ: شده بود گفت يکه جد مامان

 ؟یکه تا ابد تنها باش شهیمن  یلیدل نیباشن ا

 .یکن یخودت رو خراب م یزندگ يپسرم دار یکن یلج م یتو با ک: گفت نیآر يبابا

 نیداد ریهمه حرف شما گ نیا گهید نیش الیخ یب: شد گفت یبحث مضطرب م نیکه داشت کم کم از ا مهسا

 به داماد کردن داداش  گلم؟

به  نیبازم آفر: مهسا گذاشت و مهسا رو به خودش چسبوند و گفت يشونه  يزد و دستش رو رو يلبخند نیآر

 .خوشگل خودم که هوامو داره یآبج

 .هوات رو دارم داداش شهیمن هم: گفت دیخند یم زیکه ر مهسا

 رشیکانادا پذ يارشد تو يبرا یکه هست یدون یم ن؟یآر: حرف رو عوض کنه گفت نکهیا يبرا نیآر مامان

 گرفته؟

با . دنیمن رو مطرح کنن قلبم شروع کرد به تند تپ ي هیقض نکهیاز ا. حرف دچار استرس شدم نیدفعه با ا هی

تازه به  نیکه آر یاونم شب اول. یساپورت رو مطرح کنن و گند بزنن به مهمون ي  هینکنه قض: خودم گفتم

 ...برگشته رانیا
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شد برق  یم هیچشماش از تعجب دو تا شد و بعد از چند ثان رمیبگ رشیکه من موفق شدم پذ دیشن یوقت نیآر

 .رو تو  چشماش مشاهده کرد نیتحس

 .نیآفر. دیتوانا و با هوش باش نقدریکردم که تا ا یفکر نم. خانوم یهست گمیم کیواقعا تبر: با تعجب گفت نیآر

به  نیپررو رو بب يپسره ...! اااا. لب مهسا نقش بست يرو یبدجنس ياز رو يلبخند مسخره ا نیحرف آر نیا با

. ارمیرو از حدقه در  ب طونشیش ياون چشما گهیم طونهیش. کنه یم عیجمع داره منو ضا يجلو یچه راحت

رفتم و دستم رو مشت کردم که  هشب يچشم غره ا. خنده یم زیر زیداره ر دمیبه مهسا انداختم و د ینگاه

 .برداشت  دنیدست از خند نیهم يبرا. کارش ساختست یبعد از  مهمون دیفهم

 .بابت ناراحت هستند نیاز ا یخانوم کم یهست يراستش خانواده : وسط و گفت دیدفعه پر هیمهسا  يبابا

خودش رو  ي ندهیراحت آ یلیتونه خ یخانوم م یچرا؟ هست: من ثابت موند و گفت يرو نیمتعجب آر نگاه

 .دینش تشیمانع موفق. بسازه

 يدختر تنها تو هی میما از تنها بودنش ناراحت میستیشده ناراحت ن هیاونجا بورس نکهیش ما از اراست نیآقا آر: بابا

 يحرفا نیبابا بازم شروع کردن به گفتن ا يا. ادیب شیبراش پ يادیممکنه مشکالت ز.  بیکشور غر هی

 المیخ یحالم به هم  خورد به خدا، ب. نکن یحرف رو تکرار م نیمدت فقط هم نیا يو چرت به خدا تو يتکرار

 .دیبش

دارن اونطرف  یرانیهمه دختر ا نیا. گهید يخانوم هم مثل دخترا یهست. یزدانی يآقا هیچه حرف نیا: نیآر

 شده؟ جادیکدومشون مشکل ا  يبرا. کنند یم لیتحص

 يزیشده تو حداقل چ دهیبا من هم عق یکیخدا رو شکر . گمیرو م نیمنم هم. نیآر امرزهیخدا پدرت رو ب يا

 : گفت نیآر يافکار بودم که بابا نیهم يتو. دست از سر من بدبخت بردارند  دیشا. بهشون بگو

 اد؟یازش بر م يدختر تنها چه کار هی. غربت اریدختر رو تنها فرستاد د هی شهیحال نم نیبا ا یپسرم ول درسته

 .مشکالت وجود داره  یلیاونطرف خ

در کانادا  لیخانوم از تحص یکه هست نیخوا یم یعنی د؟یریبگ يا جهیبحث چه نت نیز اا نیخوا یخب م: نیآر

 .!دیشیم مونیبعدا پش دیمنصرف بشه؟ مطمئن  باش

اونجا رو گرفتم حاال که کارا رو به اتمامه منصرف بشم و از  رشیپذ یبدبخت یمن با کل. ریرو گاز بگ زبونت

. کنم یبا خودم صحبت م یشدم ه وونهید نکهیمثل ا يوا. کنم ینم يکار نیآرزوهام دست بکشم؟ هرگز چن
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 نیترسم آخرش قبل از رفتن به کانادا با ا یم. دکتر نشون  بدم هیخودم رو به  دیبارمه، با نیامروز چندم

 .شنیاز  دستم خالص م گهید ينطوریا. خونه وونهیراست بفرستند د هیکاراشون منو اسگل کنن و 

کانادا  يخانوم بر یخواستم ازت خواهش کنم که با هست ینه راستش م: کرد و بعد گفت دیترد یکم نیآر يبابا

 .یکن تیو ازش حما یمدت  کنارش باش نیو در طول ا

 یمنظورتون رو نم: رو ماساژ داد و گفت شیشونیپ یزد و با انگشت اشاره کم هیتفاوت به مبل تک یب نیآر

  یکنم ول یبخواد براش فراهم م يزیجفت چشمام مثل مهسا هر چ يکنم خب رو تشیاگه قراره که حما. فهمم

 ؟بود یحرف چ نیمنظورتون از ا. دیکه کنارش باش دیگفت تونیجمله بند يشما تو

رو سه سال  قهیعت نیا دیخدا من چطور با يوا. کنه یحرف ها توجه م يبه کلمه به کلمه . هیعجب مارموز -

 ...کن رین رو بخخودت  آخر عاقبتمو ایتحمل کنم؟ خدا

که  ستین يازین گهیو د شهیهم کمتر م یخرج هست ينجوریا. دیکن یکه کنار هم زندگ نهیمنظورم ا: نیآر يبابا

 . بشن ینیسنگ يها نهیخونه متحمل هز دیخر يخانوادش برا

 یزدانی يآقا دیببخش: و گفت دیداد و با دستاش صورت خودش رو دست کش هیآرنجش رو به زانو هاش تک نیآر

 .رو قبول کنم نیسنگ تیمسئول نیتونم ا یبگم که نم دیبا یبا عرض شرمندگ یول ونمیمن بهتون مد نکهیبا ا

به  يازیو ن يخدا رو شکر بدون بد نام کردن من مشکل رو حل کرد. دمیکش یحرف نفس راحت نیا دنیشن با

 .ازت  ممنونم خدا جون. مخالفت من نشد

و امکانات در  لیاز خونه هامو دربست با تمام وسا یکی. نداره یخونست مشکل اگه مشکل: گفت تیبا جد نیآر

 نیدر ا یچشمام ول يرو نیبگ يهر کار ه؟یا غهیکردن چه ص یبا هم زندگ گهید. ذارمیخانوم  م یهست اریاخت

 .ادیکار از من بر نم نیا دیمورد من رو عفو کن

هه واقعا قاط زدم دارم وسط دعوا . يو بحران اقتصاد یگرون نیا يمگه چندتا خونه داره؟ اونم تو: خودم گفتم با

 .کنم یم نیینرخ تع

 .کنم قبول کن یخواهش م: گفت نیآر پدر

 هیکه با  نیرو قبول کنم بابا؟ ا یچ: و گفت دیتو موهاش کش یداد و دست رونیتفاوت نفسش رو ب یب نیآر

 دختر هم خونه بشم؟

و  حیصر نقدریتونستم ا یبلند و رسا زد و مطمئنا من نم يلم رو با صداحرف د قایرك بودنش خوشم اومد دق از

 ...شدم و  یم دیواضح صحبت کنم از  خجالت سرخ و سف
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 يبرا دیبا ایمنم  یهست. میباعث زحمتتون بش خوامینم. کنم ینم يمن اصرار دیاگه دوست ندار نیآقا آر: بابا

 .میکن دایپ یراه حل هی نکهیا ایدوباره درس بخونه   یدانشگاه داخل

 نیآر يشد که بابا یکرده بود داشت کالفه م ریگ یبابا شرمنده شده بود و تو رو در واس ياز حرف ها نیآر

 ؟يدار یلیقبول نکردنت دل يبرا: گفت

 د؟یمنو امتحان کن دیخوا یم نکهیا ای دیدون یشما نم یعنی: متعجب گفت نیآر

اصال . بشه یبود عصب کیتونست پسرش رو قانع کنه نزد یکه نم نیبه دو ساعت بحث کردند پدر آر کینزد

 شییخدا. ومدنیاز پسش بر نم گرانیآورد که د یم یلیدال نیآر. بود یهمه  اصرارشون چ نیا لیدونم دل ینم

 نیوض یلیخ. اومد یم خوشمدر جواب دادن  شینیاز سنگ ییجورا  هی. داشت يقدرت استدالل خارق العاده ا

داشت که آدم رو  یخاص يجذبه  هیکرد  یهم  اخم م یوقت. بود يمردونه و جد یلیتن صداش خ. زد یحرف م

 . کرد یمسخ خودش م

من  دیحاال بزار. نتونست من رو قانع کنه لتونیکدوم از دال چیشماها گوش دادم و ه لیمن تا حاال به دال: نیآر

 .خودم رو بگم لیدال

 ...خوان از شرم خالص بشن و منو یهم خونم بشه؟ نکنه م قهیعت نیکه ا هیبابا اصال چه اصرار يا

 .که نخش پاره بشه پخش و پال شد یحیتسب يشروع کرد به صحبت کردن و افکار منم مثل دونه ها نیآر

رو با  یجفت چشمام من هست يرو. چشم دیکن دایراه حل پ دیاگه تونست. دیمن گوش بد لیخوب به دال: نیآر

 .کنم یم شویروز نوکر نیبرم تا  آخر یخودم م

هر دفعه . نداره یکار من محل ثابت خته،یکار سرم ر یمن اونطرف کل: اوال: اشارشو باال آورد و گفت انگشت

انگشت وسطا رو باال آورد و . کنه یممکن م ریخانوم  رو غ یمراقبت از هست نیکشور باشم و ا هی يممکنه تو

 :گفت

با من باشه هم تمرکز کارم رو از دست  یاگه کس. قوتمه يتنها بودن من نقطه . خطرناکه یلیشغل من خ: دوما

 یمنو م نطوریکه داره ا هیمگه شغلش چ... واااا. خطر مرگ... وفتهیبه خطر ب یو هم ممکنه  جون هست دمیم

خوان از  یواقعا م ناینکنه ا  ایخدا گ؟داره که جون من رو به خطر بندازه اونم خطر مر یمگه چه شغل. ترسونه

رو  یانیانگشت م نیآر. خواست به آرزوم برسم یفقط دلم م. بهشون نکردم يمن که بد. دستم خالص بشن

 یبه درس خوندنش بزنه چون من مجبورم هرزگاه يدیشد يبودن با من ممکنه لطمه : سوما: باال آورد و گفت

 . رو که توش ساکنم رو عوض  کنم يخونه ا
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خودم  يکه من برا نهیمنه ا لیدل نیو چهارم که مهمتر:  کوچکش رو بلند کرد و گفت انگشت تینها در

از چه  هیقض دیدون یخودتون که  بهتر م. خونم راه بدم يدختر نامحرم رو تو هیتونم  یمن نم. دارم يدیعقا

حرفات  یخجالت چاشن کمی هیاواقعا که عجب آدم پررو. گفت يزیآم طنتیآخر رو با لبخند ش يقراره؟  جمله 

جونم  یهست يلپا نمینب: گوشم گفت ریافکار بودم که مهسا اومد و ز نیهم يتو. ها شهیازت کم نم يزیچ یکن

 غیج يدفعه صدا هی. گرفتم شگونشیکه امشب سرم آوردن با تمام قدرتم ن ییبالها یمنم به تالف! گل بندازه

 .برگشتنگاهها  به طرف ما  يهمه . مهسا بلند شد

 چه خبر شده؟: نیآر

 .زدم غیجو عوض بشه ج نکهیا يبرا یچیه: با لبخند گفت مهسا

 .میمورد صحبت کن نیشده بهتره بعدا در ا یطوالن يادیبحث ز نیا. آره: نیآر

 .میجا تموم کن نیبحث رو هم نینه بزار ا: گفت تیبا عصبان نیآر پدر

 شدن؟ شیریس نقدریا نایمن چرا ا يخدا

 ه؟یاوال بگو شغلت چ: نیآر پدر

راجع به شغلم به شما  یاطالع چیمن ه: گفت الیخ یزد و ب هیداد و به مبل تک رونیتفاوت نفسش رو ب یب نیآر

 .زنم یمورد حرف نم نیدر ا یکس چینه تنها شما  بلکه به ه. دمینم

 کفشته؟ يتو یگیچرا؟ نکنه ر -

واقعا حرف حساب جواب  د؟یرو به من بسپار یبزرگ نیامانت به ا نیخوا یچرا م دیکن یفکر م نطوریشما که ا -

زور رو انتخاب کرده   ریخانواده ها بودند که مس نیا یول ومدیبه نظر م یهمش منطق نیآر يحرف ها. نداره

 . همه بحث خسته شده بودم نیاز ا. بودند

مگه شغلت  ؟يداد لمیرف رو تحومزخ يحرف ها نیا یتو بر چه اساس فتهیبه خطر ب یممکنه هست یگفت: پدر

 داره؟ یرو در پ یخطرات  نیکه چن هیچ

 یحرف م سایمثل پل: شد گفت یکه لبخندش محو و محو تر م نطوریمکث کرد هم یزد و کم يلبخند نیآر

. شغلم خطر کردنه ياقتضا. یزبونم حرف بکش ریاز ز یتون ینم یآره؟ ول هیشغلم چ یبفهم  يخوا یم. بابا یزن

 .هر لحظه ممکنه منو بکشن

 .يجون سالم به در ببر یخطرات نیکه از چن يعرضه و جرات ندار نقدریتو ا. کنم یباور نم: پدر

 .بابا دیفکر کن دیلیهر طور ما: زد و گفت يلبخند سرد نیآر
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 .دنیگوش مادرش گفت و هردو شروع کردن به خند ریز يزیچ هیلحظه مهسا  نیهم يتو

 ن؟یخند یم یبه چ: بهشون انداخت و گفت ینگاه مین نیرآ

 .کردم دایراه حل پ هیچهارمت  لیدر مورد دل: مهسا مادر

 .میدیما هم خند دیشا دیبگ -

 دیبخون تیمحرم ي غهیص هیخب اگه  يدختر نا محرم رو تو خونت راه بد هی یتون ینم یگفت: مهسا مامان

 جون بهتر؟ یاز هست یدر  ضمن ک. شهیمشکل حل م

خودشون  يدارن برا. دمیبودم؟ آره درست شن دهیدرست شن یعنی. دمیشن یلحظه به گوشام شک کردم که چ هی

تو  يا. گذاشته یمنف ریمخ همه تاث يشده رو یطوالن يادیبحث ز نیا نکهیدوزن؟ نه مثل ا  یبرن و م یم

لختت رو  ياون موها رسهمگه دستم بهت ن یبه جمع خانوادگ يزد  يچه گند نیتو روحت بب يا. روحت مهسا

 .ساکت باشم دینه  نبا زم؟یسرم بر يتو یچه خاک دیحاال با. کنم یدونه به دونه م

آقا برم  نیکه با ا نمیمن موافق ا دیکن یشما فکر م گمینم يزیمن چ یهر چ. نه: از جام بلند شدم و گفت عیسر

که  ستمیوقت حاضر نبودم و ن چیوگرنه ه. مخالفت نکردم کنن یقبول نم شونیدونستم که ا  یکانادا؟ چون م

اشاره  نیو با دست به آر دمیقصد کش زرو ا نیهمچ يکلمه . ایبرم اون سر  دن يا قهیعت ـــــنیهمچ هیبا 

 دیحاضرم ق. ؟ واقعا که دیبه هم محرم بش دیگیموافق هم خونه شدن باهاش بودم که شما  م یلیحاال خ. کردم

 با تاسف و  نیا يهمزمان با گفتن کلمه . نشم نیزن ا یرو بزنم ول لیتحص یهر چ

 .بهش انداختم ینگاه ریتحق

خودش رو کنترل  يمهسا که داشت به زور خنده . من قفل کرده ينگاهها رو يکه همه  دمیخودم اومدم د به

مادرم لباش رو با . لباش بود يمرموز رو يزد و لبخند یبرق م طنتیهم داشت از ش  نیآر يچشما. کرد یم

 نیپدر مهسا و آر. رو به هم بافتم ییحرفام  بود که چه پرت و پال ها یبابام در حال حالج. بود دهیدندوناش گَز

 ریواقعا گ. رهیگ یپوست م اریراحت خ الیداره با خ تیموقع نیا يتو نیآخه بب. پوست گرفتن بود اریدر حال خ

 !افتادم ییچه کسا

 !!؟...آره قهیحاال من شدم عت! یبه به عجب نطق قرائ: با لبخند مرموزش گفت نیآر

 .بلند شروع کرد به قهقه زدن يتونست خودش رو کنترل کنه با صدا ینم گهیکه د مهسا

 هیپس از چند ثان. کنه یخودش حال م ياالن داره برا. یمخمصه انداخت نیا يمهسا که منو تو يریدرد بگ يا

کرد به من  یکه تا عمق وجودم رخنه م نیو سنگ يجد یکه با نگاه نیبه جز آر. دنیبه  خند همه شروع کردن
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آدم  ينگاه کنم سر جام مثل بچه  رافمبه اط نکهیبدون ا عیسر دمید  یمن که اوضاع رو ناجور م. شده بود رهیخ

همچنان  نیآر. اسگل ینیبش يزیچ يجونور ای وونیح ينبود بگه مگه قرار بود مثل بچه  یحاال کس. نشستم

نگاهش رو از من گرفت  نکهیتا ا. نگاهش جرات حرکت نداشتم ینیاز سنگ. من قفل کرده بود ينگاهش رو رو

مبل  يداده بود و آرنجش رو هیبود و چونش رو بهش تک کردهچونش مشت  ریو  همونطور که دستش رو ز

از جاش بلند . هم يکرد که اخماش رفت تو یداشت فکر م یدونم به چ ینم. شد  رهیخ نیزده بود به زم هیتک

 .استراحت کنم  یکم رمیمن خسته شدم م: شد و گفت

از جاش بلند  نیآر. برو استراحت کن پسرم يو خسته شد یداشت یپرواز طوالن هی یگیآره راست م: نیآر مادر

کلمه  کی یمنم تا آخر مهمون. بهم بندازه از مقابلم رد شد و از پله ها رفت باال ینگاه  مین نکهیشد و بدون ا

 .هم صحبت نکردم

***** 

. و حوصله سر بر رو انجام دادم يتکرار يطبق معمول کارها. شدم داریاز خواب ب میآالرم گوش يبا صدا صبح

رو  یزبان و سر و کله زدن با گرامر و معان ياصال حوصله . فرما شدند فیساعت سه بود که  استاد زبان تشر

اومده  شیکه پ یتیوضع نیبا ا. شدم ید میداشتم نا ام گهید. کنم  تیبودم که زبانم رو تقو مجبور ینداشتم ول

حق رو به  شتریب یدادم ول یهم بهش حق م  یداد البته کم یخروجم از کشور رو نم يبود احتماال بابا اجازه 

  یخوان ب یبودم و درس خوندم حاال ازم م دهیزحمت کش یآخه کل. دادم یخودم م

همه دختر و پسر جوون داشتن مثل آدم اونطرف درسشون رو  نیا. خودخواه بودند نقدریآخه چرا ا. بشم الشیخ

من بدبخت رو  يدر خونه  ادیب دیهمه آدم مشکل فقط با نیا نیاز ب یعنی. کردن یم  یخوندن و زندگ یم

معمول کتاب زبان رو باز کردم و  قطب. فراموشش کنم دیبا دهیهنوز بهش  نرس. ناتمام من ياز آرزو نمیبزنه؟ ا

سه ماه از شروع کالس . دیپرس یازم م یسواالت یسیلیاستاد به انگ یخوندن گاه نیشروع کردم به خوندن در ب

بعد از سه . هنوز مشکل داشتم یبود ول لیتکم بایزبانم تقر. از اقامتم نشده بود يخبر چیگذشت و ه یهام م

در حال  يتخت پرت کردم و به آرزوها ياتاقم شدم و خودم رو رو وارد. دیرس انیساعت تالش کالس به پا

 .در اومد يکه صدا. نابود شدنم فکر کردم

 .دییبفرما: من

 ؟یهست:تخت نشست و گفت يوارد اتاق شد و اومد کنارم رو شیشگیبا آرامش و لبخند هم مامان

 .رو ندادم جوابش
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 خانوم؟ یهست -

 ؟يدار يمامان کار هیچ: گفت یلیم یاکراه و ب با

 ؟یشناس یرو که م نیآر: مامان

 نشناسمش؟ شهیآره مگه م -

 .گفتم راهیحاال خوبه که جلو چشم همه بهش بد و ب ؟یپرس یسواله که م نمیا آخه

 .يازت خوشش اومده و مامانش رو فرستاده خواستگار: مامان

 ؟یچ: بلند گفتم يو با صدا دمیدفعه از جام پر هیبودم  دهیتخت دراز کش يرو الیخ یکه ب من

 .بهش خوش گذشت يبار کرد چاریاون شب بهش ل. و جسارتت خوشش اومده ییفکر کنم از رك گو: مامان

به  یوحشتناکش که وقت يبا اون چشما. یشعور جلف و از خود راض یب يجا کرده پسره  یب یلیخ نیآر: من

 کنه  یآدم نگاه م

 .و بس نیهم هیبم منفبهش بگو جوا. لرزه یوجود آدم م تموم

 ؟یکله شق نقدریدخترم چرا ا: مامان

 هم بدهکار شدم؟ يزیچ هیشد؟ حاال  یچ -

 .باشه يپسر بد ستیممکن ن. اعتماد داره نیبه آر یلیما خ يبرو باهاش صحبت کن خانواده  -

 .خوره یحالم ازش به هم م. خوام باهاش صحبت کنم ینم. نه من دیشما بهش اعتماد دار: من

و  یمون یم نجایهم نکهیا ای یخون یاونطرف و درست رو م يریو م یکن یازدواج م نیبا آر ای. یخود دان: مامان

 .یکن یآماده م یداخل يدانشگاه ها يارشد تو یکارشناس يخودت رو برا

 نیا. شده قوز باال قوز نیکم مشکل داشتم حاال ا. خدا چقدر من بدبختم يوا. رو گفت و از اتاق خارج شد نیا

حرص داشتم که بالش رو به باد کتک گرفتم و با   نقدریا. من میدلم جا بدم؟ عجب بد بخت يکجا گهیرو د

. هیمرموز از چ يسر  و صدا نیا نهیبباتاق تا  يو اومد تو دیدو مهیمامان سراس. دمیکوب یم نیزم يپاهام رو

 حالت  خوبه؟ ؟یهست: شد و گفت رهیبا تعجب به من خ. کنم یکه دارم بالش رو لت و پار م دیوارد اتاق شد و د

ماست موندم و  نیزدم خشکم زد و ع یمامان همون طور که داشتم بالش بدبخت رو کتک م دنیبا د من

 .نایاز دست ا شمیم وونهیروانپزشک نشون بدم دارم د کیخودم رو به  دیواقعا با نکهیمثل ا. تماشاش کردم

من موندمو . بعد از اتاق خارج شد. فکرت رو به کار بنداز دختر نه عضالت بدنت رو: تزد و گف يلبخند مامان

ازدواج  وونهید يبا اون پسره  دیواقعا با یعنیکردم؟  یم کاریچ دیحاال با. بود ختهیسرم ر يکه رو یبدبخت یکل
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 يبه  صفحه  یرو پاره کرد نگاه افکارم يرشته  میزنگ گوش يکردم صدا یکه داشتم فکر م نطوریکنم؟ هم

 تونست باشه؟ یم یک یعنی. یاختصاص يفقط نوشته بود شماره . نداشت یاسم چیانداختم ، ه یگوش

 .دیسرد بود به گوشم رس یلیکه خ يبم مردونه ا يصدا نیح نیبله؟ در هم: من

 ؟یخوب. به به سخنران قهار -

 شما؟: من

باور کنم که  يخوا یم يکه تو خونمون بارم کرد راهیهمه بد و ب بعد از اون ؟یشناسیمنو نم گهیحاال د -

 ؟یشناسینم

 د؟ییشما نیآقا آر -

  يا گهیمگه به جز من به کس د. معلومه که خودمم: گرفت و گفت طنتیرنگ ش یصداش کم نیآر

 .يمودب تر بود یلیقبلنا خ ؟یگفت راهیبد وب هم

 د؟یکرد دایمنو از کجا پ يشما شماره : پسره در اومده بود گفتم نیا يکه حرصم از حرفا من

مهسا  یتا وقت اینداره ثان يمن کار يشماره تلفن برا هیکردن  دایاوال که پ: دوباره سرد شد و گفت نیآر لحن

 يبود تا دونه دونه  نجایکاش ا يا. گور به گور شده يمهسا يا. کردن شمارتون ندارم دایپ يبرا یهست مشکل

 .کندم یموهاش رو م

 .نمتیخوام بب یم. رو بزار کنار دخترجون یشوخ: نیآر

 که زنگ زده مثل برج زهرمار داره  یرو بذار کنار حاال خوبه از وقت یشوخ گهیداره م یک نیبب... هه

 .حرفه یم باهام

 .کنم نیزبان تمر دیرو ندارم درس دارم با ینه وقت مالقات جناب عال: من

  یکه فکر م يخوام بهت بگم اونطور یم یچ یدون یدونم که م یم: گفت شیجد يهمون صدا با

 .گم یخودت م ي ندهیآ يبرا. باهات صحبت کنم یکم دیبا ستین یکن

 و با تحکم با من صحبت  يجد نقدریکس ا چیتا حاال ه. بود که الل شده بودم يصداش به حد تیجد

 .بود نکرده

 ام؟یب دیکجا با: من

 .خونتون کینزد ابونیپ سر خشا یکاف ایب -

 داداش  نیا یاصال مهسا به چ. هیادب یعجب آدم پرو و ب. قطع کرد یرو بدون خدا حافظ یگوش
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بود  یدونم چه حس ینم. کردم شیاز حد معمول آرا شتریب یلباسام رو عوض کردم کم عینازه؟ سر یم وانشید

رو   یرژ صورت. خوشگل تر باشم یکم دیبا نمیبا آر یکردم وقت یحس م. قلبم جا خوش کرده بود يکه  تو

 یمدت کل  نیا يتوهم رژگونه زدم چون  یکم. دمیخط چشم ساده کش هیچشمام  يبرا دمیلبام کش يرو

  يلبخند ،یشیمخلفات آرا یبود بعد از کم دهیرنگم پر یاسترس بهم وارد شده بود و کم

  ياز خونمون فاصله نداشت برا ادیشاپ ز یکاف. از خونه خارج شدم . به لبم نشست تیرضا يرو از

که توش قرار  یکیشاپ ش یگذشت که به کاف یم میرو ادهیاز پ قهیده دق. برم ادهیگرفتم که پ میتصم نیهم

که  ییشناختم چون وقتا یرو م نشیماش. شاپ پارك بود یکاف يرو به رو نیآر 3مزدا .  دمیرس میگذاشته بود

به   يشدم با باز شدن در صدا شاپ یآروم وارد کاف. کرد یاستفاده م نشیماشخارج  کشور بود مهسا از  نیآر

که  دمید.  شاپ انداختم یبه داخل کاف ینگاه. دیبود به گوش رس زونیدر آو يکه باال ییزهایهم خوردن آو

من دست  راستش رو برام  دنیبا د. دستش گرفته يفنجون قهوه تو هینشسته و  زهایاز م یکیپشت  نیآر

ها رو عقب  یاز صندل یکیکه پشتش نشسته بود رفتم و  يزیآروم به طرف م. تکون داد تا متوجهش بشم

 برات سفارش بدم؟ يدار لیم یچ: سرد گفت يبا لبخند نیآر. نشستم نیآر  يو رو به رو دمیکش

کار سرم  یبرم خونه کل عیسر دیبزن باحرفت رو  عیندارم سر لیم يزیتکون دادم و گفتم چ نیرو به طرف سرم

گفت و دوباره برگشت و سر  ییها زیچ هیشاپ  یتوجه به من از جاش بلند شد و به صاحب کاف یب نیآر. ختهیر

 .جاش نشست

 !خب: من

 ؟یخب که چ: نیآر

 ؟يدعوت کرد نجایچرا منو به ا: شدم گفتم یم یعصب شیکه داشتم از خونسرد من

 ست؟یجاش خوب ن هیچ: که خودش رو زده بود به اون راه گفت نیآر

پر بود از گلوله  وانیل يتو. من قرار داد يبزرگ آورد و جلو وانیل هینفر  هی دمیخواستم جوابش رو بدم که د یم

توش  یهمه رنگ بستن. کرد که بخورتشون یمختلفش آدمو وسوسه م يکه رنگ ها يا  وهیم یگرد بستن يها

 .دهم داخلش بو يا شهیقاشق ش هیو  یسبز، قرمز، بنفش، صورت ،دیبود، سف

 ه؟یچ نیا: من

 .یبستن: زد و گفت يلبخند

 .نجایچرا آورد ا هیدونم بستن یم -
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 يا وهیم یرو آورد چون بنده سفارش دادم براتون مگه بستن یبستن: هم و گفت ياخماش رفت تو یکم نیآر

 .برات  سفارش دادم. يدوست ندار

 دوست دارم؟ يا وهیم یدونست من بستن یاز کجا م نیا

 ؟یستین یتمشک یمگه عاشق بستن: نیآر

 ؟...یعنیدونستن  یهستم البته بابا و مامان م یتمشک یدونست که من عاشق بستن یکس نم چیه ؟یچ یعنی

 هستم؟ یتمشک یکه من عاشق بستن یدونست یتو از کجا م -

 ریمنو دست کم نگ: گفت يداد وبا لبخند هیتک ینداخته بود به صندلچپش ا يپا يراستش رو رو يکه پا نیآر

 .هیحس ششمم فوق العاده قو. دختر خانوم

کنه  یهم درست کار نم تیمعمول يبهش گفته بودم تو حس ها. که به مهسا زده بودم افتادم یحرف ادیدفعه  هی

 .لبم نشست يرو يحرفم لبخند دنیمهسا بعد از شن ي افهیق يآور ادیاز . چه برسه به حس ششم

 ؟يخند یم یبه چ: نیآر

 ؟یمگه فضول -

 .باشم دیدونم شا ینم -

 .ختهیسرم ر يرو یبدبخت یحاال کارت رو بگو کل. خندم یم یبه چ نیو بب ریاز حس ششمت کمک بگ -

فکر کنم که : خم شد و گفت زیم يبه خودش گرفت و رو يحالت داد نگاهش حالت جد رییبالفاصله تغ نیآر

 باهات صحبت کرده؟ شنهادمیمادرت در مورد پ

اخمت نشون : گرفت گفت یفاصله م زیکه از م نیآر. هم ياون موضوع ناخودآگاه اخمام رفت تو يآور ادی با

فکر و  یبعد از کل. فکر کردم  یمن بعد از اون شب کل. يخوام به حرفام گوش بد یم. که صحبت کرده دهیم

 به خاطر قبول  تیو کار یلیتحص ي ندهیآ خوامیمن نم. به پدر و مادرت حق دادم که نگرانت باشن یبررس

 .من خراب بشه نکردن

 .یدون یرو م نیخوبه که خودتم ا: دلم گفتم يتو

رو  یخارج يزشت کشور ها يمن چهره : داد و گفت رونیو صدا دار نفسش رو ب دیکش یقینفس عم نیآر

 .من حاضرم باهات ازدواج کنم و تو رو با خودم ببرم اونطرف آب. کنن یم راتیفکر نکن اونطرف  حلوا خ. دمید

 .هستم دنیندارم و در حال ترش يخواستگار چیحاضرم باهات ازدواج کنم که انگاره گهیم نیهمچ... هه
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 شیکه در پ يو به خاطر سفر يدار يادیز يدونم خواستگارا یم. یکن یفکر م یبه چ يدونم دار یم: نیآر

 .چون هم خوشگلم و هم اقامت اونجا رو دارم یرد کن یتون یمن رو نم. يهمشون رو رد  کرد يدار

 یراست. کرد یهم م یشوخ تیجد نیبود در ع یبیواقعا پسر عج. گفت یخاص طنتیخوشگلم رو با ش ي جمله

پسره  نهیقعا حس ششم داره چقدر هم خود برتر بکنم؟ نکنه وا یفکر م یکه من دارم به چ  دیاز کجا فهم نیا

منم . يندار يا القهع چیدونم به من ه یم: به خودش گرفت و گفت يجد یدوباره حالت نیآر. احمق ي

  هی. عالقه ندارم یکس چینه تنها به تو بلکه به ه. بهت ندارم يعالقه ا چیه. نطوریهم

 .ادیازشون خوشمم نم یول ستمیاز دخترا متنفر ن. ادیازتون خوشم نم ییجورا

نه . ستین زادیمثل آدم زتیچ چیکه ه یسرت هست يخاك تو ه؟یکردن يچجور خواستگار گهید نیا. که واقعا

 .دانشگاه نه ازدواجت يقبول شدنت تو

و بعد از  میعقد موقت چند ساله بخون هی یباش لیاگه ما. رو بکنم نکاریا شرفتتیپ يمن حاضرم برا: نیآر

 هی یعنی گه؟یداره م یچ. رمیگ یم شیخودم رو در پ ییتنها ریاه خودت رو برو  و من هم مستو ر لتیتحص

 خواد پدر و مادرم رو گول بزنه؟ یم ؟يازدواج صور

 .بهتون بگم يزیتونم چ یمن نم. یبا پدرم صحبت کن دیمورد با نیدر ا: من

 دمیترس یم. دمیترس یم گهیاز طرف د یزنش بشم ول یچون مجبور نبودم به صورت دائم. خوب بود یطرف از

 .خاص خودش رو داره يها ازیپسره و ن هیباشه اون  یهر چ... و  بعد ارهیسرم ب ییبال

پدرت بود که من رو مجاب کرد که قبول کنم و تو رو با خودم  نیدر واقع ا. من با پدرت صحبت کردم: نیآر

 نیخالص شدن از ا يبرا يکردم نتونستم بهونه افکر  یمحکم بود هر چ یلیکه پدرت گفت  خ یلیدل. ببرم

 يجا چیکرد؟ ه يخواستگار نم يبابام از پسر مردم برا یعنی. واقعا خاك بر سرم یعنی. کنم دایپ تیمسول

بهش گفته که  یبابا چ یعنی. ادیخوام  انجام بدم برعکس از آب در م یم يهر کار. مثل آدم نبود میزندگ

 .دیبه ذهنم  نرس يزیفکر کردم چ یدر مقابلش کم آورده؟ هر چ نیاستدالل آر

 ؟يبهت گفت که قبول کرد یبابا چ: من

 .و ممکنه به درست لطمه بخوره يریگیاسترس م یاگه بفهم هیکامال سر لشیدل -

 !يتنه انجام داد هیکار ها رو  يشما که همه  يخوا یم یخب حاال از من چ!! دست شما درد نکنه -

 .رو بخور آب شد یاول اون بستن: و گفت دیخند نیآر
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با . هم يکه اخماش رفت تو. شده بودم و محو لبخندش شده بود رهیبهش خ نطوریهم. بود بایخندش ز چقدر

آروم . آب شده بود شترشینصف ب. که در مقابلم بود نگاه کردم یبه بستن عیاخماش به خودم  اومدم و سر دنید

 دیبا. يریبگ میتصم ندتیآ يبرا کهخوام  یازت م: حرفش رو ادامه داد  نیو آر. نشآروم شروع کردهم به خورد

 دیق يمجبور یکه با من  ازدواج کن یو اگه قبول نکن ادیتو از من بدت م. بد و بدتر بد رو انتخاب کرد ونیم

بگم که   دیالبته با. یکنرو انتخاب  یکی دیدو با نیا نیاز ب. وفتهیبه خطر م ندتیکار آ نیو با ا یکانادا رو بزن

. فتهیبه خطر ب تیکه اون شب گفتم ممکنه زندگ يهمونطور. ارهیسر برات به وجود م ددر یلیبودنت با من خ

 نیکه دارم از ا ییبا مهارت ها یهام چند برابر بشه ول تیممکنه به کارم لطمه وارد بشه و مسول نطوریهم

 .کنم یم يریمشکالت جلو گ

 رم؟یاگه با تو باشم ممکنه بم یعنی ؟یکن یصحبت م يدار یاز چ: حرفاش تعجب کرده بودم و گفتم از

 .یکن یکه زود درك م ادیخوشم م. قایدق: زد و گفت یچشمک نیآر

که با تو بودن منشا نا  یگیفرستند تا از خطر در امان باشم اون وقت تو م یپدر و مادرم دارن منو با تو م -

 ه؟یامن

 متویتصم لیمسا نیحاال با توجه به ا. شغلم خطر کردنه ياقتضا. رو بهت گفتم نایا يدرسته من همه  :نیآر

واقعا ارزش خطر  لشیدل یعنی. یخبر داره و قبول کرده که با من باش لیمسا نیدر ضمن پدرت از  تموم ا. ریبگ

 .یکه انتخابت رو بکن هبد و بدتر بد رو انتخاب کرد حاال نوبت توئ نیاونم ب. کردنو داشت

بندازه تا از اون  يا گهیخطر د يازش وحشت داره و حاضره منو تو نقدریکاناداست که بابام ا يتو یچ یعنی

 .شمیم وونهیخدا دارم د يخطر در امان باشم؟ وا

 پدرم از شغل تو آگاهه؟: من

 .چه برسه به پدر تو هیکه شغلم چ دونهیپدر منم نم یحت...هه -

 م؟یپس چطور موافقت کرد که با هم باش -

 يازدواج صور هیوگرنه فقط  یشغلت رو به من بگ دیبا یواقعا با دخترم ازدواج کن يخوا یپدرت گفت اگه م -

 .وفتهی یاتفاق م

عقد  نیالبته تو با ا. منعقد بشه يعقد صور هیکارم و داشتن تو، کارم رو انتخاب کردم و قرار شده که  نیاز ب منم

آخر رو با  يجمله . ما اتفاق نخواهد افتاد نیب يزیچ چیه یول. يراحت تر یلیو اونجا خ یشیبه من محرم  م

 .بشر نیداره ا ییچه رو. از خجالت سرخ شده بودم. گفت دیتاک
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ذهنت تصور  يبا دو کلمه تا تهش رو تو... ها یهست یعجب منحرف: زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش نیآر

 ؟يکرد

 دیکن یکه انتخاب م یکلمات يرو تو اتیکه اخالق دییشما نیا: گفت یحرص یبهم بر خورد و با لحن فشحر

 .دیکن ینم تیرعا

 برو فکرات رو بکن من پس فردا دارم بر  الیخ یحاال ب. کنه یاوه اوه چه لفظ قلم صحبت م: نیآر

و من برم اونور و کارات رو درست کنم و  میکن يعقد رو زودتر جار دیبا يایاگه قراره باهام ب. گردم کانادا یم

 .یماه بعد مهمون من بش

 سرعت؟ نیبه ا یعنی -

 روز  کی يممکنه تو یحت ایماه  کی يشش ماه تو يبه جا یداشته باش یپول و پارت یوقت: نیآر

 .رو بهت بدن نگران نباش اقامتت

 .دیریکنم و شما جواب رو از پدرم بگ یفکرامو م. باشه -

 .خب اریبس: و گفت دیکش یقیعم نفس نیآر

و به صاحب  زیم يدر آورد گذاشت رو یترابل پنجاه تومن هی بشیجمله از جاش بلند شد و از ج نیاز گفتن ا بعد

 شاپ اشاره کرد  یکاف

 .گذاشته زیم يپول رو رو که

 داره؟ متیچقدر ق یبستن هیمگه  ادیز نقدریچرا ا: من

بهم زد و به طرف  یبعد چشمک قشنگ. جور واجور خوردم يزایچ یمن کل یول يخورد یبستن هیتو فقط : نیآر

. که منتظر من بود چقدر سفارش داده بود يا قهیچند دق نیا ياز حرفش  تعجب کرده بودم مگه تو. در رفت

رفت  یداشت از در م یوقت...! نقدریا گهینه د یبخوره ول ادیخورد که ز یم شیعضالن کلیو ه پیالبته به ت

خواست پول رو بهش  یشاپ با اصرار م یانعامت و صاحب کاف شیشاپ گفت بق یبه صاحب کاف نرویب

 .به خرج داده يکرد و دست و دل باز یتازه متوجه شدم که شوخ. از در خارج شد نیبرگدونه که آر

******* 

فکر کرده بودم که  یموضوع لعنت نیبه ا نقدریا. خسته بودم یلیخ. رخت خواب يسه شب بود که رفتم تو ساعت

 ...بکنم که یکل يجمع بند هیخواستم  یبودم م دهیتخت دراز کش يتو. دیترک یسرم داشت م
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 ازدهیساعت  ؟یخواب یچقدر م گهیشو د داریدخترم؟ ب ؟یهست: گفت یشدم که م داریمامان از خواب ب يصدا با

فکر کردن  یخوابم برده بود؟ بعد از کم یمن ک.حالت دادم رییاز حالت دراز کش به حالت نشسته تغ عیسر! شده

 یلیم  یبا اکراه و ب. که خوابم برد کنم يریگ جهیخواستم نت یسرم م ریکردم و خ یاومد که داشتم فکر م ادمی

 یحاال م... هه: گفتم يبا پوزخند. پف داشت ادیچشمام به خاطر خواب ز. نهیآ ياز تخت بلند شدم و رفتم جلو

 یکن یفکر م یمثال اگه زن اون پسره نش ؟يهم دار يا گهید يمگه چاره  ؟يریبگ يا جهیچه  نت یخواست

به سر و صورتم زدم و به طرف آشپز  یرفتم و آب یبهداشت سیسرو طرفاونطرف؟ با حرص به  يبر زارنیم

 و  ختمیر يفنجون چا هیخودم  يبرا. خونه رفتم

 .اشت تا صبحانهبه نهار شباهت د شتریالبته ب. شروع کردم به خوردن ییتنها

لخت و  يبه موها یدست. کنارم نشست شیشگیخوردم که مامان اومد و با لبخند هم یصبحانه م داشتم

 دخمل خوشگلم چطوره؟:  و گفت دیخوشگلم کش

 .رسونه یخوبه سالم م -

 مامان جون؟ يریاز من دلگ -

 .نیخوا یباشم شما که بد منو نم ریدلگ دیچرا با. نه: من

 .خودم برم دهیقربون دختر فهم -

 .یخدا نکنه مامان -

 من فکراشو کرده؟ یهست: زد و گفت يلبخند مامان

که  يزیگذاشتم و به رو م ینعلبک يفنجون رو تو دنیپس از نوش دمینوش یرو م يجرعه از چا نیکه آخر من

 .شدم رهیبود خ ينهار خور زیم يرو

 شه؟یدخمل من عروس م: گوشم گفت ریصورتش رو آورد کنار صورتم و ز مامان

 .کردم دایپ نینسبت به آر یقلبم احساس خوب يتو. لبام اومد يرو يحرف لبخند نیدونم چرا با ا ینم

 .مبارکه و بعدش شروع کرد به دست زدن: گفت دیکه لبخند منو د مامان

 .نداره یخوشحال نقدریو کار راه انداز که ا يازدواج صور هی: من

و اون وقت عقد  نیشیبه هم وابسته م شیدخترم مطمئنم که کم و ب یکن یزندگ نیتو قراره چند سال کنار آر -

 ...دائم و 
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االنم که قبول کردم فقط  نیمن هم. تند نرو مامان ادیز: توقف باال آوردم و گفتم يدستم رو به نشونه  کف

 .و نخواهد اومد ومدی یخوشم نم قهیز اون عتا اهیوگرنه صد سال س. قبول کردم  لمیو تحص ندمیآ يبرا

و  شنیکنار هم باشن عاشق هم م یمونن اگه مدت یدختر و پسر مثل گل و بلبل م یدونم دخترم ول یم: مامان

 .دیشیماه به هم وابسته م کیو بعد از  دیستین یقاعده مستثن نیشما هم از ا. کنن  یبه هم عادت م

خان مغول رسوندند و قرار شد که فردا  نیم جواب مثبت بنده رو به اطالع آرسه بعد از ظهر بود که بابا ساعت

 .بشه يما جار نیسه ساله ب تیمحرم ي غهیص هیصبح 

و مهسا  نیپدر، مادرآر. کنه يرو برامون جار تیمحرم ي غهیدو بعد از ظهر بود بابا خودش قرار بود که ص ساعت

 قشیخود عت يخب معلومه که اومده بود آخه اصل کار... هه.  هم اومده بود نیآر. ما اومده  بودند يبه خونه 

 .بود

باشه  یاز اخالق هم با خبر بشن هر چ یبا هم صحبت کنن تا کم یدو نفر کم نیچطوره قبل از عقد ا: مامان

 .کنند یقراره سه سال کنار هم زندگ

ازدواج کنم اون  شونیو من نخوام با ا میفاهم نرسحاال خوبه به ت... هه. نایا النیچقدر خوش خ: خودم گفتم با

 من بدبخت گوش بده؟ يوقت کدومتون حاضره به حرفا

تخت  يهردومون کنار هم رو. هم دنبالم وارد شد نیاصرار از طرف پدر و مادر وارد اتاق شدم آر یکل با

 .مینشست

 .دیخب شروع کن: من

 شروع کنم؟ دیرو با یچ -

 م؟یحبت کنمگه قرار نبود با هم ص -

 .بگم دیبا یدونم چ یمن نم یبله درسته ول -

 يخواستگار يکه تو ییها زیهمون چ د؟ینرفت يخواستگار ییتا حاال جا: گفتم یو بدجنس طنتیبا ش من

 .دیبگ نجایگن ا یم یمعمول

 رفته باشم؟ يخوره تا حاال خواستگار یمن م ي افهیبه ق: زد و گفت يلبخند نیآر

 .نیرفت يگفت که قبال خواستگار یمهسا م ؟یچ یعنی: که تعجب کرده بودم گفتم من

تموم اون  ياما تو. کرده فیو براتون تعر زیواقعا؟ پس همه چ: جا خورد و گفت یحرف کم نیا دنیبا شن نیآر

 .بشنوم یجمله گفتم که همون باعث شد که جواب منف کینزدم و فقط  یموارد من حرف به خصوص
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 .دیجمله رو بگ کیخب همون : من

 .دیکن یگفت اگه بگم شما هم ممکنه قاط شیکه انگار حالش خوب نبود با همون لحن جد نیآر

 ده؟یچش شده؟ چرا رنگش پر یعنی. وحشت کردم یلیحالتش خ رییتغ از

 .ختیافتادم حالم به هم ر یمیقد يمساله  هی ادیببخش : نیآر

. هیازدواج صور هی نیرفته ا ادتونینکنه . نخوام مجبورم باهاتون ازدواج کنممن چه بخوام چه  دینگران نباش: من

 .میشیبه هم محرم م میمن بتونم راحت درس بخونم و کنار هم راحت باش نکهیا يما فقط برا

داره  یچه لزوم هیازدواج صور هیخب اگه : حالش خوب شده بود شونه هاشو باال انداخت و گفت یکه کم نیآر

 رو تکرار کنم؟ یلعنتیمن اون جمله 

با  ندهیکه قراره در آ ییاز نوع رفتارها. دیخودتون بگ اتیاز اخالق. اون جمله الیخ یب. دیباشه هر طور راحت: من

 .دیمن داشته باش

 يبعد رفتار گمیبهتون م تمیشخص اتیمن اول از خصوص. خب اریبس: که کامال حالش خوب شده بود گفت نیآر

 .میقراره با هم داشته باشکه 

 .باشه قبوله -

مراحل و  یتمام. شمیم گهیآدم د هی ادیب شیکار پ يدر واقع اگه مساله . میجد یلیکارم خ يمن تو: نیآر

بلکه از  ارمیاگه ناراحت بشم به روم نم. هستم ییمن آدم فوق العاده درون گرا. هستن  يمن سر يها تیمامور

 یگاه. ادیم شیپ یدونه چ یم ابشم خد یاگه عصبان یول شمیم یکم  عصبان یلیخ. خورم یدرون خودم رو م

 ه؟یچه عذاب گرنیکه م یدونیدردناکه م یلیکه خ شمیم گرنیاوقات دچار م

 .دارم گرنیدونم خودمم م یم. آره -

 ؟یگیم يجد: نیآر

 دارم؟ یآره مگه شوخ -

رو که  ییحاال کارها.میبر عکس ناراحت دمیوز مرو بر میمن خوش حال. میتفاهم دار هیقض هی يخب حداقل تو -

 .گم یرو م میبا هم هماهنگ کن دیبا

 .کنه یم يزیبرنامه ر نطوریکه داره ا هیکنه ک یحاال فکر م... هه

 !شنوم یخب م: من
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 نیکه دارم ا ینیب یاگه م ستمیکس ن چیمن ه. یکن یکه فکر م ستمین یمن کس: زد و گفت يلبخند نیآر

 .خودته و بس تیامن يزنم فقط و  فقط برا یحرفا رو م

بود مورمورم  بیقدر عج نیا نکهیاز ا. خونه؟ مطمئنم که جواب فکرم رو داد یپسره فکرم رو م نیا ؟یچ یعنی

 .شد

از عشقم مراقبت کنم از  يکه قرار بود روز يهمونطور. من شما رو مثل همسرم خواهم دونست: ادامه داد نیآر

 !دارم یازتون خواهش. همونطور هم دوستتون خواهم داشت .کنم  یشما مراقبت م

 .دییبفرما -

همونجا  دیاتاق بمون يهر وقت بهتون گفتم تو. ینکن يکارهام کنجکاو يکنم که تو یازت خواهش م -

 .دیبمون

 از دستورتون اطاعت کنم؟ دیاونوقت چرا با -

 .خطرناکه یلیکار من خ. گم یخودتون م تیامن يکنم من قصد ندارم به شما دستور بدم فقط برا یخواهش م -

 .کنم يرویکه از دستورتون پ دمیباشه قول م -

 ینم میازدواج کرد یدر ضمن وقت. ممنونم: و گفت دیکش یراحت شده بود نفس راحت الشیکه انگار خ نیآر

  میعصب یرسم يصحبت ها دیصحبت کن یرسم دیشما هم نبا. باهاتون صحبت کنم یتونم رسم

. کنم  یخطاب م "تو "و شما رو شمیم یخودمون یصحبت هام گاه يمن تو دیاگه متوجه شده باش. کنه یم

 .بشم یعصب یکم شهیچون باعث م ستیدست خودم  ن نیا

 .قبوله نمیباشه ا: من

در  يدار یباقال نیکشه و تو ع یاونوقت داماد داره برات خط و نشون م یسرت عروس ریخ. یهست یاحمق یلیخ

 .یکن یم میبرابرش تعظ

 .دیخب حاال نوبت شماست که صحبت کن: نیآر

من برون گرا هستم  دیبرعکس شما که درون گرا هست. هستم يندارم که بگم من دختر شاد يادیز زیچ: من

 یاز خود ب شمیم ریغافل گ ایهر وقت شاد . شهیاز صورت و چشمام مشخص م یو  ناراحت شمیزود ناراحت م

 .نیهم.  کنم یرفتار م یجانیو ه شمیخود م

 .خواست یم يهمسر نیهمچ هیدلم  شهیخوبه هم: زد و گفت یطانیلبخند ش نیآر

 .پررو مزخرف يپسره  -
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 .منتظرمونن هیکه بق میخب حاال بر اریبس: من

البته . شدم نیو من شرعا همسر آر. کرد يما جار نیرو ب تیمحرم ي غهیچهار بعد از ظهر بود که بابا ص ساعت

 .همسر موقت چون عقد موقت بود

مدارکت رو آماده . خوام برگردم یمن امشب ساعت سه شب پرواز دارم و م. میبه هم محرم شد گهیخب د: نیآر

 . کنم يریگیاقامتت رو پ ياونجا کارا دمیرس یکن و بده من تا وقت

 .دونم ینم. کانادا باشه يتو رانیسفارت ا يمدارکم رو قبال فرستادم اونطرف فکر کنم تو يهمه : من

 .خانوم خودم یشیخودم و م شیپ يایم گهیتا ماه د. کنم یم يریگیکارات رو پ دمیرس یخب من وقت: نیآر

به روم  یول. بره شمیاز پ يزود نیخواست به ا یدلم نم. شد جادیقلبم ا يتو یحس خوب هیخانومم  يکلمه  از

 .بشه جادیما ا نیب یوابستگ چیخواستم ه  ینم. اوردمین

آخر شب . عوض کرده بود یخودش رو با مهمون يجا بایو مجلس عقد تقر میبا هم صحبت کرد یساعت چند

 .خواستن برن یو خانوادش بلند شدند و م نیآر

 .شهینگران کارات نباش حل م: رو به من گفت نیآر

 .ریتماس بگ يدیممنونم هر وقت رس: من

 .خب فعال خدا حافظ: نیآر

 .خواب آماده شدم ياتاق و برا يرفم تو عیخودشون و من هم سر يبا خانوادش رفتن خونه  نیآر

دونم چرا  ینم. زد و منتظر تلفنش بودم یشور م یلیدلم خ. گذشت یم نیو پنج ساعت از پرواز آر ستیب بایتقر

زنگ  يصدا. دونستم یرو شوهر خودم م نیآر ییجورا هی یما نبود ول نیب یقلب وندیپ چینگرانش شده  بودم ه

 .جواب دادم ور یو گوش دمیبه طرف تلفن دو عیسر. دیکش رونیتلفن منو از افکارم ب

 الو؟

 ؟یخوب يبه به خانوم چطور: نیآر

 د؟یبله خوبم شما خوب -

 رفت؟ ادتی يزود نیمن رو به هم طیشرا. نه نشد -

 ؟یچ یعنی -

 ؟یصحبت کن یخودمون تمونیمگه قرار نبود که بعد از محرم: نیآر

 .مدت بگذره هیهنوز عادت نکردم بزار  -
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 .يصحبت کرد یخودمون. آهان االن درست شد: نیآر

 .مزه یب -

 .مبل لم دادم يخونه رو يکانادا االنم تو دمیزنده رس. دستور شما انجام شد: با خنده گفت نیآر

 د؟یندار يفعال کار دیممنون که زنگ زد. باشه -

 .نه فعال خدا حافظ -

 .زنه یداره لبخند م دمیبه طرفش برگشتم و د. خودم حس کردم ينگاه مامان رو رو یقطع گوش با

 شده مامان؟ يزیچ: من

 .خودت يبرا يشد یاالن خانوم. يکردم که چقدر بزرگ شد یداشتم فکر م. نه دخترم -

 .خودم خانوم بودم يبرا شهیهم: گفتم طنتیش با

و  يازدواج کرد گهیاالن د یدونم دخترم ول یم: به طرفم اومد و دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت مامان

 .منتظر نوه باشم دیمن با

 .حرف مامان جا خوردم و سرخ شدم نیدفعه از ا هی

 .طونیش يا. دخترم گل انداخت يلپا يوا يا: مامان

من  دیکن یفکر م یشما به چ. ندارم وونهید يپسره نسبت به اون  یاحساس چیمن ه. گهیمامان بس کن د: من

 .کنم یفکر م یبه چ

 .کنم تو هم به شوهرت یمن به نوه فکر م: گفت طنتیبا ش مامان

از جام بلند شدمو  عیسر. گهیمامااااان ول کن د: معترض گفتم یشدم با لحن یم دیسرخ و سف یکه ه یحال در

 يزیبودم تا از چ نطوریهم شهیهم. قرمز شده بود ینگاه کردم حساب نهیآ يبه اتاقم رفتم و  صورتم رو تو

 .شد  یزود لپام سرخ م دمیکش یخجالت م

**** 

هر چند برام مهم . تلفن هم به من نکرد هی یمدت حت نیا يتو. گذشت یم نیماه از زمان رفتن آر کی بایتقر

 یمکالمات رو متوجه م بایتقر. زبانم هم بد نبود تیوضع. نبود تا بخواد بهم زنگ بزنه نمونیب يزینبود چون چ

نبود  يازیخوشبختانه تلفن کنارم بود و ن ردتلفن منو به خودم آو يکردن زبان بودم که صدا نیدر حال تمر. شدم

 الو؟: رو برداشتم و گفتم یگوش عیسر. بزنم رجهیجواب دادن به طرفش ش يکه برا

 .سالم خانوم خودم -
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 .تلفن زدند هی چه عجب جناب شوهر -

 .سرم شلوغ بود یکم دیببخش: نیآر

 ؟یمنو داشته باش ياونطرف هوا يخوا یسرت شلوغه چطور م نقدریآخه تو که ا: من

شده و  فیرد زاتیو یراست. چطور هواتو دارم ینیب یاونوقت م نطرفیا اینگران نباش تو ب: و گفت دیخند نیآر

 .نجایا يایب یتون یفردا م نیهم

 جور کنم؟ طیجور کنم؟ آخه االن من چطور بل طیتا من بل یزودتر بهم بگ یکم یتونست ینم -

شماره  نیبه هم يرو جمع کن با بابا و مامانت هم صحبت کن هروقت آماده شد لتینباش وسا طینگران بل -

 .یبکن دیبا کاریکه چ گمیتلفن کن بهت م

 کنم؟ کاریچ یگیبهم م یچ یعنی -

 .یشیمتوجه م يهر وقت زنگ زد -

 !گه؟یکنم د يکنجکاو دینبا یعنی -

 .تا بعد يفعال با یآره خانوم: و گفت دیخند نیآر

 .بود و گفت که کارامم درست شده نیبه مامان گفتم که آر رو

 يخوا یم یحاال ک. کنه یماهه کارت رو درست م کی یکه اگه باهاش ازدواج کن! گفتم دخترم يدید: مامان

 ؟يبر

که آماده شدم بهش تلفن  یرو جمع کنم و وقت لمیگفت که وسا نیآر. دونم یانداختم و گفتم نم باال يا شونه

 .کنم

 .رو جمع کن لتیتا فرداشب وسا. دختربلند شو آماده شود دخترم یپس چرا معطل: مامان

 ؟یزودتر از دستم راحت بش يخوا یم: من

 یدختر گلم چطور م: مامان رو گرفت و آروم اومد کنارم و منو در آغوش گرفت و گفت يحرفم بغض گلو نیا با

 .خوام یتو رو م یمن خوشبخت ؟یحرف رو  بزن نیا یتون

 ؟يدیقول م دیو به من سر بزن نیایب دیمن که رفتم شما هر سال با. دونم مامان جونم یم: من

 .میزنیو بهت سر م میایآره دخترم حتما م: مامان
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چمدونم  يکه الزم داشتم رو تو یلیتموم وسا. صحبت کردن و آروم کردن مامان لباسمو جمع کردم یاز کم دبع

 هیخواد  یدلم م: تلفن کنم که مامان گفت نیخواستم به آر یرو جمع کردم م لمیوسا يهمه  یوقت. گذاشتم

 .رمیبدرقت بگ يبرا یمهمون

 .یوفتیقبل رفتن به زحمت ب ادیخوشم نم ادیو پاش نکن ز ختیر يخود یب الیخ یمامان جونم ب: من

 .بدم یمهمون شهیدخترم حاضرم که هم ياگه الزم باشه برا: مامان

قرار شد فردا . مامان هم با حرفم موافق بود. نیبد بیترت لیفام ياعضا نیب کیکوچ یمهمون هی یباشه ول: من

 یو دوستان لیلحظه شروع کرد به زنگ زدن به فام نیمبابا از ه. بدن بیترت یخداحافظ یمهمون هیشب برام 

مهسا و خانوادش . دانشگام تلفن کردم ندورا يمنم به چندتا از دوستا.میداشت  یخانوادگ يکه باهاشون رابطه 

 میممکن بود که بتون ریزمان کم غ نیا يغذا  سفارش داد چون تو یصبح روز بعد بابا کل میرو هم دعوت کرد

 یگرفتن و م یتمام دوستام منو در آغوش م دندیرس یم یکی یکیشب بود که مهمونا  کینزد. میغذا بپز

گفتم  يدید. دارم یحس هیگفتم  يدید: محکم تو بغل گرفت و گفت نومهسا م  دمیبه مهسا رس یوقت دندیبوس

منم محکم . برم عروسم قربونت يشد. خانوم داداشم يحاال تو  شد فته؟یب یاتفاق هیقراره  گهیحس ششم من م

 وازدواج ر نیا شنهادینرفته تو پ ادمیرو  يکه  کرد ییها یطونیهنوز ش: تر مهسا رو تو بغلم فشار دادم و گفتم

 .يداد

در  یدگیکردم؟ هم آقا داداشم ازدواج کرد هم تو از ترش يخب بد کار: شونه هاشو باال انداخت و گفت مهسا

 .يسه نشون زد ریت هیبا  یرس یهم به درست  م ياومد

 ينطوریسوما من هم. میبه هم ندار یاحساس چیو ه هیازدواج صور هیازدواج  نیدوما ا. يدیاوال خودت ترش: من

 .اگه خودش مزاحم درس خوندن من نشه. نبود یبه آقا داداش جناب عال يازیتونستم  درسم رو بخونم ن یهم م

. برگزار شد یو خوش یبه خوب یمهمون. بعد وارد سالن شد. میکن فیو تعر مینیباشه بابا بب: تفاوت گفت یب مهسا

 .بزنم دیو سف اهیذاشتن دست به س یمامانم از  کت و کول افتاد مهمونا نم چارهیب

صبح روز بعد مامان بهم اجازه داد که . هاش تموم شد یها و خستگ یها و خوش یاون شب با تموم خوب خالصه

بوق نخورده  هی. بود رو گرفتم یشماره اختصاص هیکه  نیآر ياشتم و شماره رو برد لمیموبا.  تلفن کنم نیبه آر

 .رو برداشت یگوش

 ؟یکن یجمع م لیوسا يدو روزه دار ؟يخانوم باالخره آماده شد سالم

 .دیطول کش نیهم يبرام گرفته بود برا یپارت يگود با هیراستش مامان  -
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 .نیکرد یمنو خال يجا یبه به پس حساب: نیآر

 .یهست ییجدا نیا یباشه تو باعث و بان یهرچ مینکرد یتو رو خال يجا چمیه رینخ: ناز گفتم یکم با

 م؟یشد ییحاال ما باعث جدا! چشمم روشن: نیآر

 .کردم یشوخ ریبه دل نگ: لحن صحبتش خندم گرفت و گفتم از

 عشقت آره؟ شیپ يایب یگرفت میخب باالخره تصم. دونم یم: و گفت دیخند نیآر

 ؟ياریهمه رو رو از کجا م نیتو ا: و گفتم دمیحرفش خجالت کش از

 . دمیخر نیتن سنگ پا از قزو هیکانادا  امیب نکهیاووممم قبل از ا -

 اونطرف؟  يهمه سنگ پا رو چطور با خودت برد نیاونوقت ا: گفتم دمویخند

بعد شروع کرد به  نجایردم اآو یاختصاص يمایبا هواپ: گفت نیبه لبم نشست که آر يمندانه ا روزیپ لبخند

 .دنیخند

 .ياریکم نم يبند یکجا بود آخه؟ خوبه تو حرف و خال ماتیخورده بود تو پرم گفتم هواپ یکه حساب من

 .گهید مینیخب ما ا: نیآر

 .وندمیبپ یبه جناب عال دیبگو چطور با. خب حاال مزه نپرون: من

 .پرواز صادر کنن يامشب برو فرودگاه، من با فرودگاه تماس گرفتم تا اجازه  -

 .ندارم طیپرواز؟ من که بل -

تو الزم .  نبود يازیکه ن یداشت طیپرواز بدن اگه بل يچرا گفتم با فرودگاه تماس گرفتم تا اجازه  يفکر کرد -

 نویا. که باهاش سنگ پاها  رو حمل کردم ینهمو. کانادا يایشوهرت م يمایبا هواپ یداشته باش طیبل ستین

 .دنیگفت و شروع کرد به خند

 خودت آخه؟ يبرا یگیم يدار یچ: گفتم دمیفهم یکه حرفش رو نم من

 سیسرو نیخودت تو بهتر يمایتو با هواپ ؟يداره دخترخنوز متوجه نشد یاختصاص يمایشوهرت هواپ: نیآر

VIP راست گفته باشه مایشد در مورد هواپ یباورم نم. دمیکش غیج جانیدفعه از ه هی. یکن یبه کانادا سفر م. 

 .چه خبر شده دختر جون گوشم کرد شد: نیآر

 .شمیخود م یزده بشم از خود ب جانیبهت که گفته بودم اگه ه: گفتم یبدجنس با

 .عشقت شیپ یرسیپس، فرداشب ساعت هشت م. باشه -

 .نمتیب یباشه اونطرف م -
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 نقدریکه ا هیداشته باشه؟ شغلش چ یاختصاص يمایه فکر فرو رفتم چطور ممکنه هواپب یقطع کردن گوش با

. مامان به خودم اومدم يکار خالف باشه و منو ببره اونجا بدبختم کنه؟ با صدا يوضعش خوبه؟ نکنه واقعا تو

 ؟ییکجا ؟یهست

 .جام نیهم -

 ؟يقرار شد بر یک یینجایدونم هم یم -

 .کنم یپرواز م نیآر یاختصاص يمایامشب ساعت هشت با هواپ -

 چند سال برات مثل برق  نیشک نکن ا. اومده؟ هم آقا هم پولدار رتیگ يچه شوهر يدیواقعا؟ د -

 .گذره یم

 .دوارمیام -

و در اتاق انتظار منتظر  ساعت  میبه فرودگاه رفت نیآر يپنج بود که به همراه بابا و مامان و خانواده  ساعت

مهسا  يخانواده بابام،  مهسا، بابا يبود که از جام بلند شدم تک تک اعضا میساعت حدود هفت و ن. پرواز شدم

در آخر . کردم یو  ازشون خدا حافظ دمیکه پدر شوهرم بود و محرمش شده بودم و مادر مهسا رو در آغوش کش

بود آرومش کردم و  یکرد با هر بدبخت  یم هیمامان داشت گرهم مامان خوشگل خودم رو بغل کردم 

چند . حرکت کردم يبه طرف ورود یبعد از خدا حافظ. لبش بنشونم يخوشبختانه موفق شدم که لبخند رو

منم . کردند یهمشون نگاه کردم همشون با لبخند بدرقم م  تکه از خانوادم دور شدم برگشتم و به صور یقدم

ساك ها و چمدون ها  یبه قسمت بازرس یوقت. خانوادم کردمو  براشون دست تکون دادمنگاه رو به  نیآخر

که مسافرا  یشونم به طرف صف يرو فیک کیمتحرك قرار دادم و خودم با  يتسمه  يچمدونم رو رو دمیرس

بدون  ستادم؟یا یصف م يتو دیبا یعنیکردم؟  یم کاریچ دیحاال با. دادن رفتم یم شونو  گذرنامه رو ن طیبل

. کرد رفتم یها و گذرنامه ها رو چک م طیکه بل يبودند به طرف مامور ستادهیتوجه به مسافرا که در صف ا

 :که دمیاز مامور پرس. گنیدارن م یلب چ ریدونستم که ز یپچ پچ مسافرا بلند شده بود م يصدا

 .دیببخش -

 .داخل صف دیلطفا برگرد: مامور

 جمله  نیبا گفتن ا. به مقصد کانادا پرواز کنم یاختصاص يامیهوا پ کیخواستم با  یراستش م -

 مردم با  نیا. واقعا که. هیکه چه آدم خر پول گنیبار حتما دارن م نیپچ پچ ها دوباره بلند شد ا يصدا

 .آدم کار دارن زیچ همه
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 ه؟یچ مایاسم صاحب هواپ: گفت مامور

 .ییایآر نیآر -

 د؟یهست یزدانی یشما خانوم هست: کرد و گفت وتریکامپ يتو یسرچ هی مامور

 .بله -

 یاسکورت م مایشما رو تا کنار هواپ نیماش کی دیوارد بش...  يخب پرواز شما رزرو شده لطفا از ورود اریبس -

 .کنه

 . خب اریبس -

 یصندل يشد و در رو برام باز کرد رو ادهیراننده پ. منتظر منه کیش نیماش کیکه  دمیوارد باند شدم د یوقت

شدم و  ادهیپ نیاز ماش. میدیرس مایبه باند پرواز هواپ قهیبعد از چند دق. نشستم و راننده حرکت کرد نیعقب ماش

 . دادند لیبه من تحو وحال ساك و چمدونم ر نیباال رفتم در هم مایهواپ ياز پله ها

بود  يو عاد یعموم يها مایکه در هواپ فیرد يها یاز صندل ياثر چیکه ه دمیشدم د مایوارد هواپ یوقت

و  یمنیالبته مجهز به کمربند ا. ها رو گرفته بود یصندل يو راحت جا کیپنج تا مبل ش  ایهمش چهار . ستین

خلبان و کمک . ها نشستم بلاز م یکی يرو یعکس العمل نیمن بدون کوچک تر. هم بود... و  ژنیماسک اکس

بسته  مایشد و درب هواپ مایمهماندار هم وارد هواپ کی. د  گوبلن قیخلبان به من خوش آمد گفتند البته از طر

و  د؟یدار لیم يزیچ: مهماندار به طرفم اومد و گفت. آروم شروع به حرکت کرد مایبعد از جدا شدن پله هواپ. شد

 .منو داد دستم هیبعدش 

 نکهیبود بعد از ا یمنظورش چ دمینفهم. یقینوشته بود موس یبخش هیمنو  يتو. فنجون نسکافه سفارش دادم هی

 یم دیلیاگه ما: مهماندار گفت ه؟یمنو نوشته چ يکه تو یقیمنظور از موس دمیمهماندار نسکافه رو آورد ازش پرس

 .بذارم یقیتونم براتون موس

 زنه؟یلطمه نم مایهواپ ییویراد ستمیمگه ممکنه؟ به س: تعجب گفتم با

. پخش شد میکالم و مال یآهنگ ب هیپخش رو روشن کرد و  مستیبعدش س. زد و گفت نه يلبخند مهماندار

قبل رفتن هم . مهماندار به بخش خودش رفت و منو تنها گذاشت کیکوچ یلیبزرگ بود  نه خ ادینه ز مایهواپ

پرواز  مایشد که هواپ یم يا قهیچند دق. کنار مبل رو فشار بدم يباهاش دارم دکمه  يبه من گفت که اگه کار

 ینشده بود و من راحت م کیهنوز هوا کامال تار. کمربند رو باز کردم و به کنار پنجره رفتم عیسر. کرده بود

داشت ابر ها   یخاص ییبایز هیو روشن آسمون  کیتار. میکه چطور از پشت ابرها در حال پرواز بود نمیتونستم بب
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 یقبرستون م یراست راه هیوشون البته اونوقت ر يبپر يشد یکه وسوسه م دنیرس ینرم به نظر م نقدریا

 .يشد

******** 

و  میجا فرود اومده بود هی يریسوخت گ يبرا ریگذشت در طول مس یو سه ساعت از پروازمون م ستیب

فرود در  يبود که خلبان اعالم کرد که برا رانیساعت حدود هشت شب به وقت ا. میبالفاصله دوباره پرواز کرد

نمونده  يزیچ گهید. میایتا فرود ب مکمربندمو بستم و آماده شد عیمنم سر. رو ببندم یمنیفرودگاه تورنتو کمربند ا

 هیخانوم  یهست: گفتم که یدلم م يشد تو یهمچنان که ارتفاعمون کم م. از آرزوهام برآورده بشه یکیبود که 

 .يخودت رو بساز ي ندهیآ یتا بتون یدرس بخون یحساب دیبا گهیحاال د يشد کیپله به آرزوهات نزد

 مایباز شد و از هواپ مایکه درب هواپ دینکش یطول. ستادیفرود اومد و آروم آروم از حرکت ا نیزم يرو مایهواپ

به آدم  یبود وحس خوب یخوب يهوا نکهیحال و هوام عوض بشه با ا یتا کم دمیکش قینفس عم هی. خارج شدم

 يهمخونه  هیکه  دمیتازه فهم. دمکر یرو احساس م ییغربت و تنها  يبا تمام وجودم بو یداد ول یدست م

 نیماش هیقراره  رانیکه مثل فرودگاه ا دمیرفتم و د نییاز پله ها پا. تونه باشه یم یهم زبون چه نعمت بزرگ

و داره  ستادهیا یخروجکنار  نیکه آر دمیوارد فرودگاه شدم د یوقت. اسکورت کنه نالیترم یمنو تا خروج کیش

 انگار از . رو تحت نظر داره فشکنه و اطرا یبه ساعتش نگاه م

 .به به جناب شوهر: به طرفش رفتم و گفتم. و نگران بود دیترس یم يزیچ

 سالم سفر خوب بود؟: گفت يبا لبخند نیآر

 .شما خوب بود يمایبه لطف هواپ -

 آره؟ يخسته ا یلیحتما خ یداشت یخوشحالم که پرواز راحت: نیآر

 .ادیخوابم م یلیآره خ: شده بودم گفتم میکه تازه متوجه خستگ من

قرار  نیصندوق عقب ماش يچمدون رو تو. میرفت نیچمدونم رو بلند کرد و باهم شونه به شونه تا کنار ماش نیآر

شدم خسته تر از  بگم سوار يزیچ نکهیبدون ا. رو برام باز کرد و تعارف کرد سوار بشم نیماش يداد و درب جلو

. میدیدوبلکس دوطبقه رس ییالیو يخونه  هیساعت به  میبعد از ن. فکر  کنم يزیبودم که بخوام به چ یاون

 .کنم يفکر نیغربت باعث شده بود چن دیدونم شا یبود نم یساکت يمحله 

به  اطیکف ح. پر از گل و سبزه بود اطیاطراف ح. شد یبزرگ يباز کرد و وارد محوطه  موتیدر رو با ر نیآر

 بایتقر ریمس هیشده بود  ختهیر اطیکه کف ح ییها زهیسنگ ر ونیشده بود و در م نیتزئ زهیسنگ ر ي لهیوس
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و با  فیکاج سرسبز به صورت رد يدرخت ها ریمس نیسنگ فرش شده بود و در اطراف  ا چیو مارپ یطوالن

 شیقشنگ یشب بود ول نکهیداشت با ا یقشنگ يخونه  یلیخ. بودند دهیچند متر از هم قد کش يفاصله 

طور که داشت  نیهم. چمدونم رو از صندوق عقب برداشت و به طرف خونه حرکت کرد نیآر.  مشخص بود

 ؟یهست: و گفت ستادیدفعه ا هیکرد  یحرکت م

 بله؟ -

 .گهیداخل د میبر ایب یستیچرا خشکت زده دختر مگه خسته ن: تعجب گفت با

هم آروم از پله ها باال  يشونه به شونه  میدیبه پله ها رس یبگم دنبالش حرکت کردم وقت يزیچ نکهیا بدون

 حالت خوبه؟: نیآر. میرفت

 .اوهوم فقط خستم -

 .در نبود تا بشه باهاش در رو باز کرد يرو یقفل يجا چیتعجب کردم چون ه میدیرس يبه درب ورود یوقت

 .نداره دیکل ياصال جا نکهیا یکن یچطور بازش م ه؟یچجور در گهید نیا: تعجب گفتم با

 . خوب نگاه کن ینگران نباش خانوم: زد و گفت يلبخند نیآر

رنگ از نوك انگشت تا  دینور سف کیدر بود گذاشت و  يکه رو يا شهیش يصفحه  يدستش رو رو نیآر

بود  هیشب يوتریکامپ يبه صدا شتریکه ب ییرو  اسکن کرد بالفاصله بعد از اسکن صدا نیدست راست آر يانتها

 .بعد درب باز شد. نیآر يبه خونه خوش اومد:گفت

 یپشت در نم یو فراموش کن دیاگه کل ينجوریا: همچنان تو هنگم گفت دیکه د نیآر. تعجب کرده بودم کامال

 .به همراه چشمک بهم زد و در رو به داخل هول داد و من رو به داخل دعوت کرد يبعد لبخند یمون

 دارند؟ یتیامن ستمیس نیکانادا چن يخونه ها يهمه : دمیشدم پرس یکه وارد خونه م ونطورهم

 دیداره به خاطر کارم با یستمیس نیمنطقه چن نیا يمنه که تو ينه فقط خونه : درب رو بست و گفت نیآر

 .از جوانب رو بسنجم یلیخ

در خونت  يپول فقط برا نقدریهست که ا یکار شما چ نیکار کار حاال ا یه. مارو یکارت کشت نیتو هم با ا -

 ؟يخرج کرد

 کنه؟ یم يخانومم داره کنجکاو: اغوا کننده گفت يلبخند با

 .شهیتکرار نم گهید دیببخش: و گفتم. که بهش داده بودم افتادم یقول ادیدفعه  هی

 . نداره یاشکال -
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من خوش  ییخانوم به تنها یخب هست: و رو به من گفتاومد  رونیاز اتاقا برد و بعد از اتاق ب یکیرو به  ساکم

 .ياومد

کنه؟ خدا پدر  یزندگ ییکشور تنها نیا يهمه سال رو تو نیواقعا چطور تونسته بود ا. حرفش دلم گرفت نیا از

 .ازدواج کنم و هم خونش باشم نیکردند که با آر یبود منو راض یکه با  هر بدبخت امرزهیمادرم رو ب

حموم و . استراحت کن یبرو لباسات رو عوض کن و کم. رو گذاشتم توش مال توئه لتیکه وسا یاتاق نیا: نیآر

باال هست هم تو  يهم تو طبقه . میخودمون هم تا دلت بخواد دار ییهمون دست شو ای یبهداشت سیسرو

شوخ و با  یلیخ میبود ردهکه با هم ازدواج نک یصحبتش خندم گرفت برعکس زمان ياز نحوه .  نییپا يطبقه 

هم  نیآر. از فکر خودم خندم گرفت. دهیپس از اون پسراست که به دخترا رو نشون نم: با خودم گفتم. نمک بود

 ییالیو يخونه  هیبزرگ بود  یلیخونش خ. و حمام به آشپز خونه  رفت ییبعد از نشون دادن دست شو

فرش دوازده  هیبود و  دهیخونه کف پوش کش کف. شد یمدوم ختم  يبه طبقه  چیمارپ يراه پله  هی. دوبلکس

پهن  نبود و  یاطراف هال فرش. شده بود دهیمبل چ سیسرو هیفرش  يوسط اتاق پهن کرده بود و رو يمتر

قشنگ و  يپنجره ها هم پرده ها يرو. بود زونیاز سقف آو کیچند تا لوستر ش. به فرش هم نداشت يازین

کردم که  یفکرش هم نم یبودم و حت دهیعمرم ند يتو. بود قهیخوش سل یلیخ. نصب کرده بود یمتیگرون ق

 یتموم خونه رو بررس یخسته بودم ول نکهیبزرگ بود با ا یلیآشپزخونش خ. باشه قهیخوش سل نقدریپسر ا هی

 .کردم

 يزدن خونه حاال حاال ها وقت دار دید يبرا ؟یاستراحت کن يخوا ینم: نیآر

کرده بودم به جز  یخونه رو بررس يگفتم و به اتاقم رفتم همه جا نویا. کنم یم استراحت رمیاوهوم االن م -

 .ارمیبود شاخ در ب کیوارد  شدم از تعجب نزد یوقت. اتاق خودم

کمد  هیاتاق بود  ينفره گوشه  هیتخت  هی. شده بود یمن نقاش يبه رنگ مورد عالقه  واراشید یاتاق حت کل

با ستاره  یبه رنگ زرشک واراید. از اتاق قرار داشت يا گهید يهم در گوشه  شیآرا زیم  هی نطوریلباس و هم

و کرِم رنگ کف اتاقم رو  دیسف يو گل ها یمشک ي نهیفرش با  زم هیشده بود  نیرنگ تزئ ییطال ییها

که  یدلانواع اقسام لباس ها هر م. بود  زونیلباس دخترونه توش آو یآروم در کمد رو باز کردم کل. پوشونده بود

 و  یلوازم بهداشت یتمام. لحظه فکر کردم که وارد فروشگاه لباس شدم هی یفکرش رو بکن

 هی. کردم زونیکمد آو يچمدونم رو باز کردم و لباسام رو تو. کمدم گذاشته بود يبود و تو دهیرو خر یشیآرا

بلند متنفر بودم چون  ياز لباسا شهیهم.  سرم کردم یشال آب هیو  دمیدامن پوش هیمردونه چهارخونه با  راهنیپ
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خونه  يتو شهیهم دمیپوش یمردونه نم راهنیوقت پ چیه. شد یم رمیافتاد و دست و پا گ یدست و پام م يتو

 يرو.  نظر  داشت ریمنو ز یآب يجفت چشما هیتونستم چون  ینم نجایاما ا دمیپوش یکوتاه و شلوارك م نیآست

 یدونستم م ینم نیآر اتیاز اخالق يزیشد که راحت بخوابم هنوز چ یدامنم مانع م يبلند دمیتخت دراز کش

 یبعدش خدا م نهیتو و منو تو اون وضع بب ادیدفعه بدون در زدن ب هیبود که  نبا  شلوارك بخوابم ممک دمیترس

م از آرو. شدم دارینور به صورتم از خواب ب دنیبود خوابم برد صبح با تاب یخالصه با هر بدبخت. شهیم یدونه چ

محو  اشتد یقشنگ اطیح یلیخ. کامال مشخص بود اطیسرسبز ح يتخت بلند شدم و رفتم کنار پنجره محوطه 

 .به طرف صدا برگشتم عیدر منو به خودم آورد سر يو قرمز باغچه بودم که صدا یآب يگل ها يتماشا

 .دییبفرما: من

 .ریصبح بخ: آروم وارد شد و گفت نیباز شد و آر یبه آروم در

 ریصبح تو هم بخ -

 ؟يصبحونه بخور يخوا ینم -

 .گشنمه یلیچرا خ: تکون دادمو گفتم سرمو

 .دمیرو چ زیتو آشپز خونه م ایب: زد و گفت یلبخند مهربون نیآر

 .امیهووم تو برو من االن م -

. به سر و صورتم زدم یزدمو عرض ادب کردم و آب یبهداشت سیبه سرو يسر هی نیبعد از رفتن آر هیثان چند

برام  يفنجون چا هیمن از جاش بلند شد و  دنیبا د نیآر. سرم مرتب کردم و به آشپز خونه رفتم يشالم رو رو

کره، . رو آماده کرده بود زیهمه چ. ستمنش دمویها رو عقب کش یاز صندل یکیآروم . و در مقابلم قرار داد ختیر

 !؟...همه مخلفات نیچه خبره؟ چرا ا: گفتم یفت زدگبا شگ...و  ریعسل، خامه، ش ر،یمربا، پن

 داره؟ یبیع هیمگه چ: کرد گفت یم کیرو به لبش نزد يکه فنجون چا نطوریهم نیآر

 ...نیا یکه نداره ول یبینه ع -

من  يکه به خونه  یهست ينفر نیتو اول. نداشتم یمهمون چیتا حاال ه: تفاوت گفت یو ب دیحرفم پر وسط

 .کنم یخواستم کوتاه ینم يو مهمونم شد ياومد

خانوم  یهست يآها: بود تعجب کردم گفت دهیکه فهم نیتعجب دهنم باز مونده بود و همونجور خشکم زد آر از

 ؟ییکجا

 ؟ینداشت یمهمون چیتو واقعا تا حاال ه یعنی: گفتم یآروم به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٥٨ 

که  هیرانینفرشون ا کیهستن  یخارجهمکارام  ينداشتم همه  یمهمون چینه ه: زد و گفت یلبخند تلخ نیآر

و  ونیزیو تلو وتریخودمو با کامپ. یکه فکرش رو بکن يزیمن تنهام تنها تر از چ. مینیب یم  گرویکدیکم  یلیخ

 .رونیب زنمیبهم بخوره از خونه م یتیکنم هروقت هم  مامور یماهواره مشغول م

 خودته؟ ي قهیباغ و گل هم سل نیا: که آروم شروع کرده بودم به خوردن صبحانه گفتم من

 .منه ي قهیخونه هم به سل نیآره خودم پرورششون دادم ا -

 ؟يتو چندتا خونه دار: من و من کردم و گفتم یکم

 که من چند تا خونه دارم؟ یدون یتو از کجا م: که چشماش گرد شده بود گفت نیآر

 رفته؟ ادتی يزاریمن م اریاختاز خونه هاتو دربست در  یکیکه  ياووممم آخه خودت گفته بود -

 .اومد ادمی یگیآهان اونو م -

 ؟يحاال چند تا خونه دار -

تورنتو  يچهارتا تو. دارم ادیمن خونه ز: لباش نقش بسته بود گفت يمحو رو يمن لبخند يکه از کنجکاو نیآر

 )کانادا  تختیپا( اتاوا  يسه تا تو ال،یمونتر يدارم دو تا تو

 چه خبره؟... اوههه  -

اونا رو  یول. و آلمان هم خونه دارم سیلندن و پار يتو ستین نیفقط هم: کرد و گفت یآروم يخنده  نیآر

ها مال  یخارج دنیاز کشور ها اجازه نم یبعض رمیزدم تا بتونم به اسم خودم خونه بگ  یپارت یکل. اجاره دادم

 .منقول داشته باشن ریغ

 توپه توپه آره؟ تیپس وضع مال: گفتم يدخترونه ا طنتیش با

 ...یول. آره وضعم توپه توپه: زد و گفت یتلخ لبخند

  ؟یچ یول -

 زهایچ یلیکه دارم خ یثروت نیا يکارم موفق بشم من برا يباعث شد که تو مییتنها نیالبته هم. تنهام یلیخ -

 .رو فدا کردم

 .تونه با هم داشته باشه یرو نم زیگن که آدم همه چ یحرفش موافق بودم واقعا راست م نیا با

 .یستیتنها ن گهیمن کنارتم و د الیخ یحاال ب: جو رو عوض کنم گفتم یکم نکهیا يبرا

 ؟یواقعا کنارم هست: صداش بود گفت يکه تو یطنتیبا ش نیآر

 ه؟یمنظورت چ -
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و  یو اگه بفهم یدون یو شغل منو نم ياز من ندار یاطالع چیه یهنوز منو نشناخت یندارم ول یمنظور خاص -

 .یکن یمطمئنم از من فرار م ياریمن سر در ب یاز زندگ

که من،  نهیگذشته هم به خودت مربوطه مهم ا ستیکارات به من مربوط ن: خودش سرد جواب دادم و گفتم مثل

 .کرد یم فیازت تعر یلیمهسا خ. ترسم یمن ازت نم یباش یاگه قاچاقچ یحت. میپدر و مادرم بهت  اعتماد دار

 ؟یخانومم بمون يهم باشم حاضر یاگه قاچاقچ یعنی: گفت طونشیبا نگاه ش نیآر

 ؟یکن یم ياز من خواستگار ياالن دار: تعجب گفتم با

 ؟يبهم اعتماد دار يخوام بدونم تا چه حد یفقط م ادینه بابا من از دخترا خوشم نم -

 .شدم بهت اعتماد دارم که باهات هم خونه نقدریا -

دانشگات و ثبت  میر یفردا م یخب خانوم. خودش يبرا هیحرف نمیهومم ا: رو چند بار تکون داد و گفت سرش

بود  یقانون یرشتت پزشک. خانوم دکتر خوب بشو هیبعدش هم آروم آروم درست رو شروع کن و . کنم ینامت م

 آره؟ گهید

 .کردم حیجسد تشر نقدریخونم خسته شدم ا یم يولوژیکروبیرو م سانسیفوق ل یاوهوم ول -

  ؟يرشتت رو درست انتخاب کرد یمطمئن -

 آره چطور مگه؟ -

که به  يزیهر چ گهیبه عبارت د. شهیبدن م يمربوط به اجزا يولوژیب کرویدونم م یکه من م ییاخه تا جا -

 . وانیه چه حچه انسان باش رهیگ یقرار م قیو تحق یرشته مورد بررس نیا يبدن مربوط بشه تو

 خب؟  -

 .کردم یدونم وگرنه انتخابش نم یرو که خودم م نایخب ا ؟یخب که چ -

بدت  زایجور چ نیو ا حیکه از تشر یگفت شیچند لحظه پ نیهم یواقعا؟ ول: سرش رو تکون داد و گفت نیآر

 .با اون رشته نداره یفرق چیه هیقانون یکه  وابسته به پزشک يولوژیکروبیم. ادیم

 ؟ياطالعات رو دار نیتو چطور ا یگرفتم راست مویباشه تصم یهر چ -

 .یاطالعات عموم يبزار به پا: داد و گفت لمیتحو يمحو لبخند

 .خواد یم یخدا چ نمیتا بب دمیرشته ادامه م نیا يدر هر صورت تو. يدار یواقعا عجب اطالعات -

 .یموفق باش -
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 يرو رو نیآر ي رهیاز مبل ها نشستم که نگاه خ یکی يفتم رورو جمع کردم و ر زیاز خوردن صبحانه م بعد

کن  ششونیدرو يهو يهو: گفتم نیهم يشدم برا یبود که معذب م نیسنگ نقدرینگاهش ا. خودم حس کردم

 ؟يشد رهیخ یبه چ

 .کنم یکنم دارم به خانومم نگاه م ششونیدرو دیچرا با: تفاوت گفت یب

داره  ییعجب رو: خودم گفتم شیشد و پ جادیدلم ا يهمراه با شرم دخترونه تو ینیریحرفش حس ش نیا از

 ...بود وگرنه  يازدواج  صور هیحاال خوبه 

 .يخانوم صور هیآره : من

برت نداره داشتم به لباسات نگاه  االتیخ: و گفت دیموهاش کش يتو یدست. هم يحرفم اخماش رفت تو نیا با

 داره؟ يرادیلباسام مگه ا: به لباسام انداختم و گفتم ینگاه. کردم یم

 ؟يدیپوش یلباس م ينطوریخودتون ا يخونه  يتو -

 ه؟یحرف چ نیاز ا منظورش

 ...حرفت رو روك بگو نیآر یچ یعنی -

 ؟يدیپوش یم يبلند نیبه ا ییلباسا رانیخودتون تو ا يخونه  يکه تو نهیمنظورم ا -

 .خب معلومه که نه -

 ؟يدیلباس پوش نجوریا نجایپس چرا ا: داد گفت یرو خشن و مردونه نشون م افشیه قک یاخم با

 .رو جواب کرده نیقزو يسنگ پا یعنیعجب : دلم گفتم تو

 .رمیشما رو بگ ي هیدییتا دنمیلباس پوش يبرا دیدونستم که با ینم -

 يخوام تو ینم یلباس بپوش ول یهر طور راحت يمن ندار دییبه تا يازین: مهربون تر شد و گفت نینگاه آر -

 یلباس بپوش نجوریا شهیاگه قرار باشه هم یکن یمن زندگ شیتو قراره سه سال پ یمن ناراحت باش يخونه 

 . کنه و آدمو اغوا کنه يبازواقعا بلد بود که چطور با کلمات . خوام خانومم سختش بشه ینم شهیسختت م

 .کنم یعوض م کنم بعد لباسامو یکم کم بهت عادت م. باشه -

 .خودت بدون يرو خونه  نجایلباس بپوش ا یهر طور راحت -

 .باشه: انداختم و گفتم نییپا سرمو

ها بود که به هم محرم  زیچ نیهم ياصال برا میگفت هم اتاقمون جدا بود هم به هم محرم بود یم راست

 نیزم نیپام و ب ریقدم رو برداشتم دامنم رفت ز نیکه اول نیاتاقم هم يمبل بلند شدم که برم تو ياز رو میشد
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 یبیباز سرم درد عج ینرم بود ول نکهیابا . فرود اومدم ینرم زیچ هی  يزدمو رو یغیدفعه ج هیو هوا معلق شدم 

 ختهیصورتم ر يباعث شد اشک تو چشمام جمع بشه با استرس  چشمام رو باز کردم موهام جلو نیگرفت و هم

 موهام داره حرکت  يتو یحس کردم که دست. نمیطرافم رو ببتونستم ا یبود و نم

که  دمیرو درك کنم د تمیصافم کنار زده شد و تونستم موقع يخشکم زده بود که آروم موها نطوریهم. کنه یم

 .کرد یافتاده بودم و اون موهامو کنار زده بود و داشت به چشمام نگاه م  نیآر ي نهیس يرو

شدم اصال چطور خودش رو  یداشتم از خجالت آب م. بلند شدم نشیخودم رو جمع و جور کردم و از رو س عیسر

 مبل نشسته بود؟ يبلند شدم رو یبه من رسوند؟ چطور ممکنه؟ وقت

لحظه  هی هیقو یلیحس ششم من خ ؟یستیلباسا راحت ن نیگفتم با ا يدید: نشست و گفت نیزم يرو نیآر

 رید یول یوفتیتا ن رمتیخودم رو بهت رسوندم و خواستم بگ عیسر نیهم يبرا یفتیحس کردم که قراره  ب

 .نخوره يدیشد يسرت رو تو بغلم گرفتم تا ضربه  عیسر  یو تعادل خودمم به هم خورد ول دمیرس

 !!آخه چطور ممکنه؟! سرعت؟ نیبه ا! ؟...نیا ؟یچ یعنی: حرفاش شوکه شده بودم و با لکنت گفتم از

سرت ضربه  یدون یم چیه. دمیآموزش د یطیهر شرا يبرا یهست دمیمن آموزش د: زد و گفت يسرد لبخند

 .يدینرم بود صدمه ند بایچون جاش تقر  یخورده ول يبد ي

 یصحبت م يدار یاز چ: نرفته بود گفتم نیو درد برخورد سرم هم هنوز از ب گهیم یدونستم داره چ یم نکهیا با

به رنگ قرمز در  شرتشیگذاشت ت نشیس يکه دستش رو رو نیگذاشت هم نشیس يآروم دستش رو رو ؟یکن

به  عیسر دمیغ کشیخون وحشت کردم و ج دنیسوراخ شده از د یکم شرتشیاومد تازه متوجه شدم که  ت

 .دمیطرفش دو

 زم؟یعز يشد یچ نیگفتم آر هیگر با

 .يدیند یبیکه آس نهینگران نباش مهم ا: خونسرد بود گفت یلیکه خ نیآر

 شدنت شدم؟ یافتاد من باعث زخم یچه اتفاق دمیاصال نفهم -

نگاهم رو از بدنش گرفتم و  عیافتاد سر شیرو در آورد اونجا بود که چشمم به بدن فوق عضالن شرتشیت نیآر

چه دست  نمینگاه کردم تا بب نشیبه قفسه س یچشم ریز یصورتم احساس کردم ول  يخجالت رو تو يگرما

 .ترف یشده بود و ازش خون م جادیا نشیس  يقفسه  يسوراخ تو هی. به آب دادم یگل

آروم  یلیرو برداشت و با پنبه خ هیاول يکمک ها يبلند شد و به طرف آشپز خونه رفت و جعبه  نیزم يرو از

 يادیز يزخم ها يپشتش جا يبزنم رو دشیپشتش به من بود راحت تر تونستم د یوقت.  کرد زیزخمش رو تم
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زخم ها  نیا شیکه سالها پ دیسر یبسته شده بودند به نظر م یول  دندیرس یبه نظر م قیعم. ادیز یلیخ. بود

 يزخمها رو نیا یچ يبرا یعنی: گفتم  یبد جور به فکر فرو رفته بودم با خودم م. شده بود جادیبدنش ا يرو

 !خالف کار باشه هینکنه واقعا ... پشتش نقش بسته بودند؟ نکنه واقعا 

 خوشگله؟ يشد رهیخ یبه چ: که گفت دیبه گوشم رس نیآر يخودم بودم که صدا افکار يتو

 یبود بار خودم کردم اصال من نم راهیبد و ب یدلم هر چ يدفعه صورتم از خجالت مثل تنور داغ شد و تو هی

بزنم و بعد مثل خر تو گل  يگند هی دیگفتن به خودم بگذرونم همش با راهیروز رو هم بدون بد و ب کیتونستم 

 شد؟ یزخم نتیچرا س: جوابش رو بدم به زور گفتم دمیکش یخجالت م. بمونم

 .نشونش نمیا رمینجات تو حاضرم بم يبرا: که زخمش رو پانسمان کرده بود به طرفم اومد و گفت نیآر

 کردم؟ تیداره؟ من زخم یچه ربط: تعجب گفتم با

 .فرو رفت نمیس يروم گوشواره خوشگلت تو يافتاد یوقت: و گفت دیرو پوش شرتشیت نیآر

گوشوارمو رو لمس کردم دستم  عیآروم گوشواره و گوشم رو لمس کرد سر یلیحرف خم شد و خ نیبا ا همزمان

 .شده بود یخون

 ؟يچرا منو بغل کرد: خجالت گفتم با

 .کرد یکردم گوشواره گوش خودت رو پاره م یکار رو نم نیاگه ا: تفاوت گفت یب

فکر  نایا يبه همه  هیچند ثان نیهم ينکنه تو نش،یسرش ضربه خورده نه س نکهیمثل ا گهیداره م یچ نیا

 کرده؟

 .متوجه حرفت نشدم -

رفت  یفرو نم نیزم يگوشواره تو يافتاد یم نیزم يفرو رفت اگه رو نمیس يروم گوشوارت تو يافتاد یوقت -

 .شد یرفت و گوش خوشگلت پاره م یه به طرف باال مشد و گوشوار یم دهیکش نییبلگه گوشت به طرف پا

چرا  دمیبود تازه فهم زیت شیریبود تا گوشواره نوك ز هیشب زیت ي لهیم کیبه  شتریگفت گوشوارم ب یم درست

 .داشت یعجب سرعت عمل یول. یلعنت يگوشواره ها يا. سرم رو محکم تو بغلش گرفت

 .ستنیجالب ن ادیگوشواره هات ز: نیآر

 .خوام یواقعا معذرت م: لوس کردمو گفتم خودمو

: بهم بفهمونه گفت نکهیا يزد و برا يلبخند یبا بدجنس. نداره خانوم کوچولو یاشکال: زد و گفت يلبخند نیآر

 .يدار یخوشگل نیبه ا يموها ينگفته بود
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 .شالم رو سر کردم عیافتاد که شالم افتاده رو شونه هام سر ادمیدفعه  هی

 !چه سرخ شده نیلپاشو بب: و گفت زد يلبخند نیآر

 ؟يکمتر خجالتم بد شهیم: گفتم يو شرم دخترونه ا یانداختم و با ناراحت نییپا سرمو

 .وفتهیو تو پات ن یلباس که راحت تر باش هیلباس بهتر بپوش  هیحاال برو  یباشه خانوم -

با  دمیکوتاه پوش نیآست شرتیت هیبا  يپارچه ا يشلوار تو خونه ا هیبلند شدم و به اتاقم رفتم  نیزم يرو از

پام  يبهتر از اون دامن بلند بود حداقل آزاد تر بودم و تو یخونه عادت نداشتم ول يلباسا تو نجوریباز به ا نکهیا

 . سرم مرتب کردم و وارد هال شدم يرو رو شالمکردم  یلباسا عادت م نجوریبه ا دیبا گهید. افتاد ینم

 ؟يبود دهیداره که اون لباس بلند رو پوش يرادیچه ا یقشنگ نیلباس به ا: ت و گفتبه من انداخ ینگاه نیآر

 .جور لباسا جلوت بگردم نیتونم با ا یراستش نم: خجالت گفتم با

 چرا؟: گفت يجد یبا نگاه نیآر

 !کشم یآخه خجالت م...آخه -

دوما . یاوال تو به من محرم: هم مهربون شده بود با همون نگاه مهربون گفت یلینبود و خ يجد گهید نگاهش

 .یکن یکه تو فکر م ستمین ینگران نباش من اون

 .سخته یلیخونه خ یکه ذهن آدم رو م یبا کس یخوند زندگ یخوب ذهنم رو م. دمیحرفش خجالت کش از

 زبانت در چه حده؟: نیآر

 ؟یسیزبان انگل دمیتعجب پرس با

 .یپ ن پ زبان روس: گفت يبخندل با

 .تونم حرف ها رو متوجه بشم یم ستیبد ن -

 ؟يهم بلد يا گهیزبان د -

 .گرفتم ادی یزبان رو با هزار بدبخت هی نینه بابا هم -

 .خوام باهات زبان کار کنم یم نیبش نجایا ایب -

 ؟ي؟ مگه بلد یگیم يجد -

 .معلومه که بلدم: زد و گفت يپوزخند

 یبا دستپاچگ. کنه یم یزندگ نجایو چند ساله که ا نیمعلومه که بلده چند یهست يباز گند زد: خودم گفتم با

 ؟يرو بلد سشیبود که تدر نیمنظورم ا: گفتم نیکه  زده بودم رو پاك کنم برا هم يخواستم گند
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 . بلدم یرانیا يآره بهتر از استادا -

کن تا  شیپاراگراف رو بخون و معن هیاون کتاب  ياز تو: اد و گفتبود رو نشون د زیم يکه رو یانگشت کتاب با

 .هیبفهمم زبانت در چه  سطح

لغات  یمشکل بود کل یلیترجمش خ یبرداشتم و باز کردم و شروع کردم به خوندن ول زیکتاب رو از رو م آروم

 .دونستم یرو نم شیداشت که  معن دیجد

 .يریبگ ادیزود زبان  یتون یوضع نم نیبا ا یکن یکه لغات رو حفظ م نهیتو مشکلت ا: نیآر

 .تا لغت حفظ کنم ستیدو ياستادم گفت که روز: گفتم یناراحت با

 کی ؟یحفظ کن یتون یکه چند تا لغت م يفکر کرد چیه یتونه کمکت کنه ول یم يحفظ لغت تا حد -

 دایرو پ يو متفاوت تر شتریلغات ب یکن دایپ يشتریب ییبه زبان آشنا یهر چ ون؟یلیچند  م ون؟یلیدو م ون؟یلیم

 .یکن یم

 .همه لغت حفظ کنم نیسخت بود که ا یلیبود خ یمنطق حرفش

 ؟يمشکلم دار نیا يبرا یراه حل -

 یلیروش خ نیبا ا. دمیم حیرو برات توض يدیآره من روش جد: پاش انداخت و گفت يتفاوت پاش رو رو یب

به من آموزش داد  یکم. یصحبت کن یسیثل بلبل به انگلم یتون یم یکه فکرش  رو بکن يزیزود تر از چ

  یراحت تر م یلیخ. تا آسمون فرق داشت نیزم یداشت با سبک خانم رضوان نیسبک آموزش زبان که آر

رو  ونیزیدرس خوندن کتاب رو بستم و تلو میساعت و ن کیخالصه بعد از . رو به ذهن بسپرم میتونستم مفاه

 .روشن کردم

**** 

زرنگ  ياز شاگردا یکیو . گرفت یذهنم جا م يتو یدرس ها به خوب. گذشت یاز شروع ترم م یماه چند

 نیآر. بابت نداشتم نیاز ا یمشکل چیکردم و ه تیزبانم رو کامال تقو نیآر يدانشگاه بودم به لطف  آموزش ها

رو انجام بدم مثال به  روزانم يهاشو  به من داده بود که باهاش کارها نیاز ماش یکیراحت باشم  نکهیا يبرا

رو بهم  داده بود تا راحت بتونم وارد محوطه خونه  دكی يها موتیاز ر یکی نطوریهم...برم و  دیخر ایدانشگاه 

رو  نیماش. کرده بود که با اثر کف دست من هم در باز  بشه میتنظ يخونه رو جور يدرب ورود نطوریبشم هم

 شهیهم نیدرست کنم آر یخونگ يغذا هیگرفتم  میبعد از چند ماه تصم شدمپارك کردمو وارد خونه  اطیح يتو

 يغذا هیچون امروز خونه نبود  یداد ول یبهم نم يآشپز ياجازه  نیهم يداد برا یسفارش م رونیغذا رو از  ب
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 ياومد خونه طبق معمول صدا نیساعت دوازده ظهر بود که آر. کنم ریرو  غافلگ نیدرست کردم تا آر یخونگ

به اتاقش رفت و  لباسش رو عوض کرد و آروم اومد و در  یحرف چیخوش آمد گفت بدون ه نیبه آر يوتریمپکا

 یطونیخانومم امروز ش:  داده بود گذاشت و گفت هیکه بهش تک یمبل یپشت يگرفت و دستش رو رو يکنارم جا

 کرد آره؟ يکرد و آشپز

 .رو خوردم رونیب يمردم از بس غذا يندار يآشپز ياوهوم تو که عرضه : خودمو لوس کردمو گفتم یکم

پول تموم کمبود ها مو جبران  ستمیکنم چون بلد ن ینم يوقت آشپز چیمن ه: گفت یساختگ يبا لبخند نیآر

 .کرده

 ؟يکرد یچطور بود با پولت ازدواج م. پول. آره: گفتم يلحن مسخره ا با

: گفتم نیهم يبرا دهیرو بروز نم شیاز ناراحت يزیدونستم که درون گراست و چ یشد م ریاز حرفم دلگ نیآر

 .خوام یمعذرت م

 ؟یاز چ: تفاوت گفت یب

 خوام یکه زدم عذر م یبه خاطر حرف -

 .حرفا عادت کردم نینداره به ا یمشکل -

 یلیکرده خ رییتغ نیآر تیبعد از خوردن نهار احساس کردم که وضع میدینهار رو چ زیبا هم م نیو آر من

 .داشت یخاص ینگران هیحساس شده بود گوش به  زنگ بود انگار 

 ن؟یآر -

 هوم؟ -

 ؟يایشده؟ به نظر نگران م يزیچ -

 .ستین يزینه نه چ: تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

 .خورم یهم نم واریجرز د يمن اگه شوهرم رو نشناسم به درد ال: گفتم یبدجنس با

 .یکن یخطاب م نطوریباره منو ا نیشوهر؟ اول: گفت به طرفم برگشت و عیحرف سر نیا با

 .رو خوش کنم چارتیدل ب یگرفتم هرزگاه میخب تصم: هامو باال انداختم و گفتم شونه

 .زد يزیآم طنتیچشمک ش هیگفت و  نویا شهیخوش نم زایجورچ نیدل من با ا -

آروم به  یلیخ نیحرفم رو قطع کردم آر. دست گفت چند لحظه ساکت باش يحرفم با اشاره  ونیم...من نیآر

 .اف اف اومد يصدا دیبه در رس نکهیطرف در رفت هم
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 .صداتو بشنوه یخوام کس ینزن نم یحرف چیه: رو به من گفت نیآر

 بله؟: اف اف رو برداشت  یشده؟ گوش یباشه حاال مگه چ: گفتم آروم

 له؟ب: گفت يبلند تر يبا صدا نیآر

از مبل ها  یکیمنو پشت . شده بود يو جد بیعج یلیبه طرفم اومد خ نیزنگ در خونه اومد آر يصدا نباریا

گل رو گرفت و به طرف باال  يساقه ها عیگلدون بود سر هیشده بودم  یکه من مخف یکرد پشت مبل یمخف

 .دیکش

 .نیرو زم يزیر یخاك ها رو م ياالن همه  وونهید یکن یم کاریعه عه چ: گفتم عیسر

 .سسسیه: گرفت و گفت شینیدستش رو جلو ب نیآر

 رونیرو ب یکیکوچ يخاك گلدون با گل خارج شد و دستش رو داخل گلدون فرو برد و جعبه  يکمال ناباور در

 .آورد

 ه؟یچ نیا: من

ود خارج ب يکه به رنگ نقره ا ياسلحه کلت کمر هیجعبه  يبدون توجه به من جعبه رو باز کرد و از تو نیآر

تفاوت به من خشاب اسلحه رو پر کرد و بعدش اسلحه  یب نطوریهم نیاسلحه خشکم  زده بود آر دنیاز د. کرد

 .و وارد راه پله شد کردکامل به طرف در رفت در رو باز  يکرد و با خونسرد یمخف شرتشیت ریرو ز

مثل بچه  دمویدست کش ياز کنجکاو. ارمیبرم و از موضوع سر در ب دمیترس یم یکنجکاو شده بودم ول یحساب

 .در رو بست عیوارد شد سر نکهیوارد خونه شد اما هم نیآر. آدم همونجا  نشستم ي

 چه خبره؟ نجایا: از پشت مبل خارج شدم و با تحکم گفتم بالفاصله

: شد و گفت رهیبا همون نگاه بهم خ. سرد که تموم وجودم مورمور شد نقدریا. سرد شده بود نیآر نگاه

 ؟يکنجکاو

دفاع از  ياسلحه برا نیدشمن دارم ا یکارم کل يمن تو. غلبه کنم يکنجکاو نیتونم به ا ینم گهیآره د -

 از حرفش  یکم. خودمه

آخه اگه شغلش خالف . شدم یکالفه بودم و دچار استرس م هیدونستم شغلش چ ینم نکهیاز ا یشدم ول آروم

امر که از اسحله در چه  نیداشت و ا ازیاسلحه ن نیهم باشه باز به ا یگه قانونداره ا ازیاسلحه ن  نیباشه به ا

 .کردیم وونمیکنه د یاستفاده م یراه

 ؟یکنیم یرو از من مخف يزیچ -
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 .آره شغلم رو -

 .یروک یلیواقعا که خ -

 .ممنونم فتیاز تعر -

 ن؟یآر:  گفتم میبحث رو عوض کن نکهیا يبرا

 جانم؟: شده بود گفت رهیخ واریمبل نشسته بود و به د يکه رو همونطور

 .زد یصداش موج م يتو تیکردم هنوز جد دایپ يلحنش حس بد از

 ؟یمقاله کمکم کن هیترجمه  يتو یتون یاوممم م -

 ترجمه؟ مگه زبانت خوب نشده؟: گرفت و به من دوخت وارینگاهش رو از د نیآر

رو به من  یتیسا شهیم هیمقاله به زبان آلمان نیا یچرا ول: دم گفتمکر یم يدستم باز يکه با انگشتا نطوریهم

 ترجمه کنه؟ یسیبه انگل یکه  بتونه از آلمان یکن یمعرف

 ه؟یچ نمیبب اریبرو مقاله رو ب: برگشته بود گفت شیکه به حالت عاد نیآر

 .رو که از دانشگاه گرفته بودم رو آوردم و دادم دستش يمقاله ا عیاز خدا خواسته سر منم

 .هیفهمم اصال زبان مزخرف یازش نم یچیه -

 ؟یترجمه کن يخوا یکدوم بخش رو م: کرد گفت یکه به صفحات نگاه م نیآر

 .کل ده صفحه رو -

 .کنارته یمترجم کامل زبان آلمان يترجمه ندار تیبه سا يازین -

 ؟يم بلده یتو آلمان یعنیواقعا؟  -

 .کنم یهم بهترصحبت م یاز زبان فارس یآره حت -

 .یبا هوش باش نقدریکه ا شهیباورم نم نیآر يوا: زدم و گفتم غیج ادیز جانیدفعه از ه هی

 .یهنوز منو نشناخت: و گفت دیخند نیآر

 ؟يهم بلد يا گهیزبان د انایاح -

 ؟یمثال چ -

 ...و  یعرب ،یفرانسه، ژاپن -

 .من به شش زبان تسلط کامل دارم: زد و گفت يلبخند نیآر
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 یزبان رو با کل هیچطور ممکنه؟ من  ارمیبود شاخ در ب کیواقعا نزد یعنی اوردمیحرفش داشتم شاخ در م از

 سن شش تا زبان رو کامل بلده؟ نیا يتو نیگرفتم اونوقت ا  ادیو درد سر  یبدبخت

 ؟یکن یفکر م یبه چ ؟یهست: نیآر

 تو چند سالته؟: توجه به حرفش گفتم بدون

 شده مگه؟ یچ: ربطم تعجب کرده بود گفت یکه از حرف ب نیآر

 .گهیبگو د: بچه ها ناز کردم و گفتم مثل

 گرفتم؟ ادیچند سال زبان ها رو  يتو یبفهم يخوا یو نه سال، م ستیب: نیآر

 ؟يریبگ ادیشش تا زبان رو  یتونست گرفتم اونوقت تو چطور ادی یرو با بدبخت یسیآخه من انگل. اوهوم -

 خانومم؟ يکرد يحسود: گفت یمهربون با

 .فقط قبطه خوردم... نه فقط ينه حسود -

گرفتم از نه  ادیزبان ها رو  نیسال ا ستیب يسبزت برم من تو يقربون اون چشما: گفت یبا مهربون نیآر

 .رفتم یکالس م یسالگ

مهربونم باشه؟  نقدریتونست ا یم نیآر یعنیبودم که بهم گفته قربون چشمام بره  نیهنوز تو شوك حرف آر من

 ؟يمهارت دار ییحاال در چه زبان ها: نشون بدم گفتم یعکس العمل نکهیبدون ا

 .منه يکه زبان مادر یو فارس ینیچ ،ییایتالیا ،یروس ،یآلمان ،يفرانسو ،یسیانگل. ایدن يبه شش تا از زبان ها -

 ؟یمونده که بلد نباش یبانز گهید -

که  دمیرو هم آموزش د یرزم يزبان ها هنر ها نیهمزمان با ا. گرفتم ادی یزبان ها رو از بچگ نیا شتریمن ب -

 .کمکم کرد  یلیشغلم خ يتو نایا

 .دارم یدفاع شخص یمنم کمربند مشک ؟یکن یکار م یواقعا رزم: من

 .راحت شد المیخ یکم. یاز خودت دفاع کن یتون یچقدر خوب حداقل م ؟یگیم يجد -

 ؟يکار کرد یتو چه هنر رزم -

کارم رو  یوقت یشروع کردم ول یرو از بچگ یمن کنگ فو و دفاع شخص: گفت یعکس العمل چیبدون ه نیآر

 نیکنگ فو رو کامل کردم جدو و تکواندو رو هم هم نیچ يو تو نجوتسویشروع کردم رفتم ژاپن  و کاراته و ن

 .گرفتم دایجا 

 د؟یتبحر ندار یچ يشما تو دییبفرما شهیم -
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 .رمیبگ ادیهست که تا حاال نتونستم  يزیچ هی: زد و گفت ییبایز لبخند

 ؟یچ: ذوق گفتم با

 .يآشپز: و گفت دیخند نیآر

 .یکن یم یشوخ: که خورده بود تو ذوقم گفتم من

 .کجا بود مینه واال شوخ -

و تا آخر  یشیخود کفا م يریبگ ادیاگه  يرینگ ادیکنم تا  یم يانحصار نویمن ا: کردم و گفتم یطانیش ي خنده

 .یکن یعمرت ازدواج نم

غذا ازدواج کنم که  يکنم؟ اگه قرار بود برا یمشت غذا ازدواج م هی يبرا یکن یفکر م: زد و گفت يسرد لبخند

 .تا االن چند تا بچه داشتم

 .مقاله رو برام ترجمه کن نیا ایب الیخ یحاال ب -

 یم کاریساعته دارم چ کی يفکر کرد: نوشت گفت یمقاله م يتو ییزایچ هیزد  یکه همونطور حرف م نیآر

 .یسیبه انگل یترجمه شد از آلمان ایکنم؟ ب

 .ودیتو کارش استاد  یلیکه خ واقعا

 کنم؟ يکنجکاو هی شهیم: گفتم يحالت بچه گانه ا با

 ...آره خانوم خوشگله بگو: رفت گفت یشد و به آشپز خونه م یل بلند ممب يکه از رو همونجور

که تا حاال تجربش  بیحس غر هی دادیبهم دست م یکرد حس خوب یم فیدونم چرا هر وقت از من تعر ینم

 .نکرده بودم

 ه؟یپشتت چ يرو ياون زخما ي هیقض اوممم

 ایهام  تیمامور يتو ایبرداشتم  یرزم يآموزش ها يتو ایهستند که  ییاونا زخما: زد و گفت یخوشگل لبخند

 .درجه سه توسط دشمنام يشکنجه ها ریز نکهیا

. دهیکش یعذاب و سخت یکل شیمنو شکنجه کردن؟ چرا؟ قربونش برم حتما تو زندگ نیآر. بند اومده بود زبونم

 .شده یزخم نجوریباشه که ا انهیوحش یلیخ دیهم حتما  با ناتشیتمر

 ؟يدیدیم یشکنجه و آموزش؟ مگه چه آموزش: چشمام جا خوش کرده بود گفتم که تو یغم با
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: گفت دینوش یخودش رو م يکه نسکافه  ینسکافه برام درست کرد و آورد داد دستم و در حال وانیل هی نیآر -

بدنم  يرو يریتاث چیه یمشت با تموم قدرتت بهم بزن هیاالن اگه تو  میگرفت ادیرو  یرزم يهنر ها يما کاربرد

 .یزنده بمون  ستیاگه من بزنمت معلوم ن یول. نداره

 ؟يناز یبه آموزش هات م نقدریا یعنی: باال انداختم و گفتم يتفاوت شونه ا یب

 .بار جونمو نجات داده نیبنازم چون چند دیبا -

خواب  يواستم برابعد از خوردن شام خ. غذا رو آوردن قهیتلفن رو برداشت و غذا سفارش داد بعد از چند دق نیآر

 يبلند شدم و ظرفا رو تو زیاز پشت م. کالس داشتم 8شب بود و من فردا ساعت  ازدهی بایآماده بشم ساعت  تقر

 نهیآ يتو یتا مسواك بزنم وقت رفتم یبهداشت سیبه طرف سرو. و روشنش  کردم دمیچ ییظرف شو نیماش

 نینسبت به ا ادیچطور دلش م اقتیل یب نیآر نیخوشگلم ا  یلیخ شییخدا  ماینگاه کردم با خودم گفتم خودمون

  نکهیبا ا. کاش دوسم داشته باشه يا. تفاوت باشه یخوشمل ب يلپا

خارج  سیبعد از مسواك زدن از سرو. هم باشه یازدواج واقع هیتونه  یم یول هیلیو تحم يازدواج صور هی نیا

 . ستادمیبرگردم از حرکت ا نکهیون اصدام کرد بد نیو خواستم به اتاقم برم که آر. شدم

 ؟یبخواب يخوا یم: سرد گفت یبا لحن نیآر

 .کالس دارم 8اوهوم فردا ساعت : طرفش برگشتم و گفتم به

 .شمیمزاحمت نم. باشه پس برو بخواب: گفت  نیآر

 ن؟یآر یداشت يکار: شدم و گفتم کیبهش نزد. شد یحرفش ته دلم خال نیا با

 .برو استراحت کن ستین ینه مشکل: هاشو باال انداخت و گفت شونه

در ظاهر خودمو سخت  نکهیدلش از سنگ بود؟ چرا؟ من با ا نقدریچرا ا. ازش فاصله گرفتم و به اتاقم رفتم آروم

بودم بهش وابسته  ششیکه پ یچند ماه نیا يکنم که تو یخودم اعتراف م شیپ یول  دمینشون م يو قو

بار بهم گفت که قربون  نیاول يفقط امروز برا. بهم نشون نداد یاحساس چیچند ماه ه نیا يتواون  یول. شدم

آروم لباسم رو عوض .  یمهربون تر باش یکاش نسبت بهم کم يچشمامو دوست داره؟ ا یعنی. رهیچشمام م

 يصبح با صدا. به خواب رفتم یلیازدواج تحم نیفکر کردن به ا یو بعد از کم. دمیتخت دراز کش يکردم و رو

. صبحانه خوردن نداشتم يبرا یشدم که برم دانشگاه فرصت هآماد عیسر. شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش

. هم سرم کردم یشال صورت هیو  دمیرو در آوردم و پوش میآب نیرنگ و شلوار ج دیسف يبالفاصله  از کمد مانتو

 .متوقفم کرد نیآر يصداکه خواستم از در خونه  خارج بشم  نیهم
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 ؟یونی يریم يدار -

 .شهیکالسم شروع م گهید قهیآره ده دق: طرفش برگشتم و گفتم به

 .یکن یکه تو رانندگ ستین يازیرسونمت ن یخودم م: گفت نیآر

 ...مزاحم: قند تو دلم آب شد و گفتم شنهادشیپ نیا با

 .یستیوقت مزاحم ن چیحرف رو نزن تو ه نیا گهید: وسط حرفم و گفت دیپر

شورلت  نیآر میبا هم از خونه خارج شد.  دیکش یپر م يکه تو قلبمه قلبم داشت از شاد هیدونستم چه حس ینم

رو  نیماش نیآر. بگم سوار شدم يزیچ نکهیمنم بدون ا. در آورد و در رو برام باز کرد نگیرو از پارک شیمشک

رو برات درست  چیساندو نیا ایب يصبحانه نخورد: تگذاشت و گف نیو غمگ میآهنگ مال هیحرکت داد و 

 .کردم

 ؟يدرست کرد چیبرا من ساندو یعنیواقعا؟ : تعجب گفتم با

  .یونی يگشنه بر ومدیآره برا تو درست کردم دلم ن: داد و گفت لمیتحو بایز يلبخند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 چیدانشگاه ساندو ریمس يرفت تو یدلم ضعف م یلیراستش خ. رو از دستش گرفتم و تشکر کردم چیساندو آروم

 يعاشقش شده بودم و برا دیدونم شا ینم. عمرم بود چیساندو نیکنم که خوشمزه تر یرو خوردم و اعتراف م

از . بهم نداره یاحساس چیاون ه نکهیاز ا. تو گلوم داشتم یبغض. برام  خوشمزه بود نقدریا چیساندو نیا نیهم

البته اگه تو قلبش . رونیاز قلبش برم ب دیکنه با یکت محر يمسافر که روز هیمثل  دیسر سه سال با نکهیا

 .داشته باشم ییجا

هر وقت کالست تموم شد بهم زنگ بزن تا . از دانشگاه نمیا: رو متوقف کرد و گفت نیبه دانشگاه ماش دنیرس با

دانشگاه با چند نفر  يتو. و به طرف کالس حرکت کردم. شدم ادهیپ نیلب تشکر کردمو از ماش ریز. دنبالت امیب

که  يبه کانادا مهاجرت کرده بود دختر بعد دشبود و با خانوا رازیکه  اهل ش لوفریاز دخترا آشنا شده بودم ن

سارا  تیباهاش آشنا شده بودم اسمش نگار بود که اهل تهران بود  اونم با خانوادش به کانادا اومده بود و در نها

 يکه با لبخند دمیسارا رو د دمیساختمان دانشگاه رس يبه ورود نکهیمه. من بود یمیجون خودم که دوست صم

 .ادیداره به طرفم م
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 ؟یخانوم خوشمل خوب یسالم هست: سارا

 .ستمیبد ن: حالم خوب نبود گفتم ادیکه ز من

 زم؟یشده عز يزیچ: لبش محو شد و گفت يسارا از رو لبخند

 .دلم گرفته یفقط کم. ستین یمهم زینه چ -

 دلت برا خانوادت تنگ شده؟ زمیعز: منو تو آغوش گرفت و گفت یبا مهربون سارا

 .انداختم نییزدمو گفتم نه و سرم رو پا یتلخ لبخند

 ؟ينکنه عاشق شد ؟يایداغون م یلیبه نظر خ ؟یشده هست یچ: گوشم گفت ریآروم ز سارا

 .یگیباشه که تو م ینیهم دیدونم شا ینم: گفتم میرفت یکه با هم به طرف کالس م نطوریهم

 ؟يشد يخاك بر سر، عاشق کدوم بخت برگشته ا طونیش يا: آروم زد تو سرم و گفت یکی

 . عاشق شوهرم شدم: لحن حرف زدنش خندم گرفت و گفتم از

 ؟يشوهرت؟ مگه شوهر دار ؟یچ: با تعجب گفت سارا

منو به عقد برادر  نیبرا هم نجایا مایکردن تنها ب یآره خانوادم قبول نم: مثل بچه ها جمع کردم و گفتم لبامو

 .مهسا در آوردن

 یو کس ییتنها کردمیباش که فکر م ؟منویبهم نگفت يزیچند ماه چ نیا يپس چرا تو ؟یهست یگیم يجد -

 ...نگو خانوم شبا کنار. يرو ندار

به  یاحساس چیچرت نگو سارا اون ه: وسط حرفش و گفتم دمیپر نیهم يکرد برا یم يرو ادهیداشت ز گهید

هر کس بره  لمیبود که بعد تحص نیقرارمون ا. بهش نداشتم یاحساس چیه شیمن نداره منم تا چند وقت پ

 .دنبال سرنوشت خودش

 ؟یبش الشیخیب يخوا یکه م يشد وونهیچرا د: گفت یسارا خوند با ناراحت يشد از چشما یرو م یناراحت

 .بشم اونه که دوسم نداره  الشیخیخوام ب ینممن : تر شد و گفتم نیحرفش بغض گلوم سنگ نیا با

تموم مدت کالس رو به . و نگار هم بعد از ما وارد کالس شدن و کنار ما نشستند لوفرین میوارد کالس شد باهم

که از  یقلبش، به آرامش يقدرتمندش، به لبخند تلخش، به سرد يبه بازوها ش،یآب يبودم به چشما نیفکر آر

. کدومش قرار نبود که مال من باشه چیه ماا. کرد یبه دست آورده بود، به خنده هاش که قلبم رو آروم م ییتنها

 یکس چیو ه هیکه کالس خال دمیسارا به خودم اومدم و فهم يبا صدا. کرده بود شییاون خودش رو وقف تنها

 .میستیجز ما چهار نفر ن
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 !ایداددختر پاك هوش و حواست رو از دست  ییکجا:  سارا

 .نشده که يزیبابا چ الیخ یب: دادم و گفتم لشیتحو يلبخند

 .نیزن یمشکوك م یلیافتاده؟ امروز تو و سارا خ یاتفاق: لوفرین

و گرنه  نیهم ستیحالش خوب ن یکم یهست م؟یزنیما مشکوك م وونهید یگیم يدار یچ: و گفت دیخند سارا

 .نشده يزیچ

 .میهم از دانشگاه خارج شد با

 برسونمت خونه؟ يخوا یم: سارا

 .دنبالم ادیب نینه نه قراره آر: رو تکون دادمو گفتم سرم

روز در  نیکه تو رو به ا یعشق نیمونم تا ا یمنم م نطورهیاععع واقعا؟ حاال که ا: زد و گفت یطانیلبخند ش سارا

 .نمیآورده بب

 .بهت گفتم يزیبدونه که درموردش چ خوامیبهتره نم ینه سارا تو نباش -

 ؟ینگ يزیچ یمگه ازت خواسته به کس ؟یچ یعنی -

 .برام مهمه که در موردش با دوستام صحبت کردم نقدریخواد بفهمه ا یدلم نم ینه ول -

 .تا بعد خدا حافظ. پس من رفتم زمیباشه عز. گهید يا وونهید: و گفت دیخند سارا

رو  نیآر يرو برداشتم و شماره  میبعد رفتن سارا گوش. کردم یو ازش خدا حافظ دمیسارا رو بوس يلپا آروم

رو قطع کردم و سوار  یگوش. ستادیدر مقابلم ا نیو براق آر یدو تا زنگ  نخورده بود که شورلت مشک. گرفتم

 ؟يسرعت اومد نیکه به ا يتو کجا بود:با تعجب گفتم. شدم نیماش

زنگ خورد خودم رو  میکه گوش یمنتظر بودم تا وقت ایکیزدن نیهم: لرزوند گفت یلبخند سردش که دلم رو م با

 اون دختر دوستت بود؟. برسونم

 .میبا هم دوست بود رانیمنه تو ا یمیآره سارا دوست قد: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ؟يدار یخودت دوستان يخوبه خوشحالم که برا: رو به حرکت درر آورد و گفت نیماش نیآر

 ؟يبرا خودت ندار یمگه تو دوست: تفاوت گفتم یب

باهام بود که اونم رفته  ایبه اسم ارش میمیقد ياز دوستا یکی. کس رو ندارم چینه ه: گفت يناباور درکمال

 .ستین يوقته  ازش خبر یلیو خ تیمامور
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! یش تو خودتهم یینه آشنا ،یلینه فام ینه دوست ؟یکن یم کاریکشور چ نیا يپس تو تو: گفتم يدلخور با

 !رون؟یب یبهت بخوره تا از خونه بزن تیمامور  هی يفقط منتظر

برام . گذرونمیآره من دارم فقط عمرم رو م: کرد گفت یم ریوجودم رو تسخ یبا لحن سردش که به راحت نیآر

 .که بگذره و زودتر تموم بشه نهیفقط مهم ا گذرهیچطور م ستیمهم ن

 ست؟ین یو دوست داشتن بایبرات ز ایدن نیتو ا يزیچ چیه ؟يندار ییآرزو چیتو ه. یلیخ نیآر يدینا ام یلیخ -

 ؟يلذت ببر یخواد از  زندگ یدلت نم

رو مطمئنم  شیکیمهم باشه  یلیبرام خ زیدو چ دیدونم شا ینم: داد و گفت رونیو صدا دار ب دیکش یقیعم نفس

 . ومدیسرم م ییچه بال ستیدوسش دارم اونم مهسا خواهر کوچولومه اگه اون نبود معلوم ن یلیکه خ

 ه؟یچ يکه دوست دار يزیچ نیخب؟ دوم -

 .دارم ازیبه زمان ن دنشیفهم ينه برا ایدونم که دوسش دارم  یراستش هنوز نم -

 .شمیمتوجه منظورت نم. نیآر یزنیگنگ حرف م یلیخ -

 يگذاشت و انگشتاش رو تو نیماش شهیش يفرمون گذاشت و آرنج چپش رو رو يرو دست راستش رو رو نیآر

دستم رو بردم و پخش رو روشن کردم و . حکم فرما شده بود نیماش يتو یموهاش فرو برده بود و سکوت مطلق

 .انداز شد نیطن نیدر ماش يبهنام صفو نیغمگ يصدا

 قرارم، واسه چشمات،  یب

 ارزه یم ایدن کیکه به  ینگاه اون

 سمیخوام از تو بنو یم

 لرزه یدستم م ادیاسمت که م اما

 کهیچ کهیچ

 شدم من آب

 خوام با تو بمونم ینم یگفت یوقت

 تنها حاال

 شونیپر هی

 .هم زبونم یب گهیوقته که د یلیخ

 خونم عاشقونه یهنوز از تو م من
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 خونه يتو یتو خال يدستا يجا

 خونم عاشقونه یهنوز از تو م من

 خونه يتو یتو خال يادست يجا

 نمیب یچشماتو م خواب

 امیدن هیآفتاب فردا

 خوابم ریتعب یشیم تو

 رسم به آرزوهام یم

 دوباره يایدونم م یم

 شهیم یآفتاب آسمون

 سراغ  ادیبهار م باز

 شهیپشت ش يگلدونا

 مونم یبه راه تو م چشم

 صدامو يشنو یم اگه

 کن بازم به شونم هیتک

 بده ترانه هامو گوش

 کن به خلوت من هیهد یمهربون چهیدر هی

 بهیبا دلم غر نشو

 بزن به غربت من سر

 سر بزن به غربت من بهیبا دلم غر نشو

 میبه خونه فقط به آهنگ گوش داد دنیتا رس. کرد یم انیرو ب نیآر يروزا نیحال ا بایبود و تقر یقشنگ آهنگ

 نیاز ماش. کرد نگیرو وارد پارک نیرو باز کرد و ماش نگیدرب پارک نیبه خونه آر دنیبا  رس. مینگفت يزیو چ

 یدلم م یلیخ. به اتاقم رفتم تا لباسم رو عوض کنم یحرف نیبدون کوچکتر. میبه خونه رفت مویشد ادهیپ

اعتماد نداشتم که  نیبرام آزار دهنده  بود اما هنوز اونقدر به آر یبلندم کم يخواست با تاپ بمونم چون لباس ها

 که  یگشاد صورت بایشلوار تقر هیکوتاه با  نیآست شرتیت هیجور لباس بپوشم بخوام اون
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رو سر کردم و وارد هال  مییمویو شال سبزل. دمیتوش بود و مخصوص تو خونه بود پوش دیبه رنگ سف ییها رگه

که قرار بود به  يمقاله ا پیاز مبل ها نشستم و لپ تابم رو باز کردم و شروع کردم به تا یکی يرو. شدم

ازش  نیهم يبرا. نوشتم بدونم که يرو در مورد مقاله ا نیدوست  داشتم نظر آر یلیخ. دانشگاه ارائه بدم

مبل جا گرفت و عطر تلخش رو با تموم وجودم  يآروم کنارم رو نیآر. و مقالمو بخونه نهیخواستم که کنارم بش

درست . به من نداشت یاحساس چیشد چون اون ه یمن یخواست دستاشو لمس کنم ول یدلم م. استشمام کردم

من  يمتر یچندسانت يدرست بود که کنارم  در فاصله  میکرد یم یسقف زندگ هی ریخونه ز هی يبود که تو

 یفاصله نم  نیو من با وجود ا. تا آسمون بود نیزم يبه اندازه  يقلب هاموم فاصله ا نیب ینشسته بود ول

به  یو نگاه. پاش گذاشت يآروم لپ تابم رو گرفت و رو. رو داشته باشم و اونو مال خودم بدونم نیتونستم آر

کشه تا  یطول م یکم: بودن صفحات زد و گفت ادیبه نشونه ز یسوت. انداخت که نوشته بودم يدصفحات ور

 که نداره؟ يرادیهمشون رو بخونم ا

 .نظرت رو در موردش بهم بگوسرم رو تکون دادمو گقتم نه نه فقط بخونش و  عیسر

گذشت و سکوت خونه رو پر کرده بود و منم کم کم به خاطر  یم یساعت کیشروع کرد به خوندن مقاله  نیآر

 یرو کردم که خوابم نبره ول میتموم سع شدیکه از کالس برام حاصل شده بود چشمام داشت بسته م یخستگ

جا به جا شدم و  یبهم دست داد و کم یموهام حس خوب با احساس نوازش. دمینفهم يزیچ هیبعد از چند ثان

و  نهیآر يپا يکه سرم رو دمیبا نوازش دوباره موهام آروم چشمام رو باز کردم و د.  دوباره به خواب رفتم

اما . دارمیخواست بفهمه که ب یدلم نم یلپام از خجالت قرمز شده بود ول  نکهیبا ا. سرم قرار داده يدستش رو رو

متوجه شد که  نیتفاوت باشم و آروم جا به جا شدم که آر  یب نیآرتم نسبت به لمس موهام توسط تونس ینم

  ؟یخانوم يشد داریب: زد و گفت یلبخند مهربون. شدم داریب

 نیآخر نیگفت ا نیآر. بلند شدم و شالم رو مرتب کردم عیاز شدت عشق و خجالت گل انداخته بود سر لپام

 .بود یعال. اطالعاتت کامله نقدریدونستم ا ینم. ینوشت يو حرفه ا یعال یلیمقالت بود که  خوندم خ يصفحه 

 واقعا؟ خوبه به نظرت؟: که هنوز تو حس نوازش موهام بودم گفتم من

 .يریگیم یحتما نمره عال هیآره عال -

 .يو مقالمو خوند یوقت گذاشت نکهیممنون از ا -

 . برسم میخوب تو زندگ ي جهینت هیاعث شد که به کار ب نیکنم ا یخواهش م -

 ؟یکن یصحبت م يدار یاز چ جه؟ینت -
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 .الشیخ یب یچیه: رو مبل بلند شد و گفت از

 .اوردمیوقت از حرفاش سر در نم چیه

 نیخواستم شام آماده کنم که آر یکنم از جام بلند شدمو به آشپز خونه رفتم م يدوباره کنجکاو نکهیا بدون

 ؟یکن یم کاریچ يدار: گفت

 ...!گهیخوام شام بپزم د یم ست؟یمعلوم ن -

 رونیب میریخواد لباس بپوش با هم م ینم -

 جدا؟ -

 .آماده شو عیاوهوم سر-

و  دمیکش رونیب یمشک نیپالتو و ج هیاز کمد . از آشپز خونه خارج شدم و به اتاقم رفتم یحرف نیکوچکتر بدون

هم سرم  یشال مشک هی. دمیپوش یلباس گرم م دیبرا همون با. کانادا  سرد بود مخصوصا شباش يهوا دمیپوش

 نهینگاه مختصر تو آ هی نیهم رانداشتم ب شیآرا يحوصله .  شال گردن هم دور گردنم انداختم هیکردمو 

 نیشلوار ج هیو  یپالتو مشک هیهم آماده شده  نیکه آر دمیوارد هال شدم د یوقت. انداختم و از اتاق خارج شدم

 هیدفعه  هی میکه بود ریتو مس.  میاز خونه خارج شد ییدوتا. میبود ناخواسته با هم ست کرده بود دهیپوش یمشک

 میشدم و تصم میآخرش هم از تسل رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو دمیخودم جنگ با یهر چ دیسوال به ذهنم رس

 ن؟یآر: کردم گفتم ینگاه م یو بارون سیخ يکه به جاده ها ورنطیهم. سوال رو بپرسم نیگرفتم که ا

 جانم؟ -

 !سوال مسخره ازت بپرسم هیخواستم  یم -

 !هیچ نمیسوال مسخره؟ بپرس بب -

 ...تو  -

 ؟یهست یمن چ -

 داشته باشه؟ ییها یژگیچه و ندتیهمسر آ يتو دوست دار: گفتم عیسر

 .دوست ندارم يا یژگیو چیه: سرد گفت یبه من انداخت و با لحن ینگاه مین نیآر

. تعجب کرده بودم یلیجوابش خ نیاز ا د،یلحن حرف زدنش، از نوع جواب دادنش و از نوع نگاش دلم لرز از

 .کنم یکردم که درکش نم یاعتراف م دیبا  دمیفهم یمنظورش رو نم
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گذاشت پس  یژگیواسته رو وخ نیاسم ا شهیخوام دوسم داشته باشه اگه م یفقط م: با لحن سردش گفت نیآر

 .هیباشه برام کاف نیخانومم هم یژگیو

که دلت  ییتو نیمن که دوستت دارم ا: گفتم یتو دلم م ده؟ینا ام نقدریا یعنی. حرفش بغض گلوم رو گرفت از

 .کنم متیفقط لب تر کن تا تموم احساسمو تقد يریپذ یو  قلبمو نم یخواد تنها باش یم

کرد  یچشماش بود بهم نگاه م يکه تو یبا غم نیآر.  ختیپارك از افکارم از هم گس هی يجلو نیتوقف ماش با

 .شدم شیمسخ اون نگاه آب شهیو منم مثل هم

 م؟یبا هم قدم بزن یکم يایم: نیآر

 !ادیبدم نم: که از خدام بود گفتم منم

رو تو  یبیکرد و حس عج یو نم نم بارون به صورتم برخورد م دیوز یم يباد سرد میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت

 یبود بغض نینگاه آر يتو یبیبغض عج میزد یبارون قدم م ریهم آروم ز يشونه به شونه . کرد یم جادیدلم ا

مردونش رو  ياون دستا ستخوا یدلم م. کرد یصداش هم جلوه نم يوقت شکسته نشده بود و تو چیکه ه

 ینم گهیدونستم که اگه باهاش کات کنم د یم دونم چطور شد که عاشقش شدم  فقط ینم. رمیدستام بگ يتو

تونم سوال خودت رو از  یم: گفت نیجذاب آر يافکارم بودم که صدا يتو.  قلبم جا بدم يرو تو یتونم کس

 خودت بپرسم؟

 سوال من؟: تعجب گفتم با

 داشته باشه؟ ییها یژگیچه و ندتیهمسر آ يدوست دار یکه گفت یهمون. آره -

 .یبپرس یتون یم. اوهوم -

 !؟...خب: نیآر

 گه؟یبپرس د: من

 .که دمیازت پرس وونهید: و گفت دیخند نیآر

خوام شوهرم  یاوممم م: جو عوض بشه گفتم نکهیا يبرا عیزدم و سر يلحظه متوجه شدم که چه گند هی

 . و مغرور باشه دهیورزشکار و ورز

 .يدواریخوبه که ام: زد و گفت يلبخند نیآر

 ،یلینه فام ،یینه آشنا ،ینه دوست. یخودت فرو رفت ییتو تنها نقدریا هیچ نیآر یباش دواریام یتون یتو هم م -

 ؟یکن یرو م نکاریچرا با  خودت ا ینه عشق
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 ...چرا تنهام گمیبهت م يپرسم اگه درست جواب داد یسوال ازت م هی: لحن سردش جواب داد و گفت با

 .شنوم یبپرس م -

که عاشقته  هیکس يگریاون دوست نداره و د یول یکه عاشقش هیکس شونیکیپرتگاه باشن  يدو نفر رو لبه  اگه

حاال کدومشون رو  ينفر رو نجات بد کی یتون یو فقط م يانتخاب دار کیتو فقط . ياما تو دوسش  ندار

 ؟يکه دوسش دار یکس ایکه دوست داره  یکس ؟يدینجات م

فکر کردمو  یوجود داشت؟ کم یسوال جواب درست نیا يصال براا گه؟یم یدونستم چ یسوالش جا خوردم نم از

 .عشق دو طرفه رو بسازم هیتونم  یکه دوسم داره چون با اون م دمیرو نجات م یمن  کس: و گفتم

 یم کاریبا اون چ. يرو که دوست نداره رو به کام مرگ فرستاد یاما اونوقت اون کس. درسته يخب تا حد: نیآر

 ؟یکن

 .ستیجز مرگ ن يزیچ انتیگفتم خب جواب خ یبود ول یمنطق حرفش

تونم  یدل ببندم نم ینداره اگه به کس یجواب درست چیسواله ه نیمن مثل هم یزندگ: زد و گفت يلبخند نیآر

احساس رو  نیهم يبرا. تونم از عشقم مراقبت کنم یرو نجات بدم نم هیرو نجات  بدم و اگه جون بق هیجون بق

 لیدل هیالبته . کنم یقلب خودم زندگ راتونم ب ینم. بدم حیترج میع جمع رو بر منافع  شخصمناف دیکشتم من با

 .رو نجات داد که دوسش نداشت یکه قبال دوسش داشتم  کس یکه کس نهیهم داره و اون ا گهید

 .گهیداره م یدونستم چ یشده بودم نم جیحرفاش گ از

 ؟يندار یتو حق زندگ یعنی ؟یاحساس رو کشت یچ یعنی -

 .هیکردن برام عاد یزندگ نجوریو باهاش اخت شدم ا دمیرو د ییفقط تنها یمن از زندگ -

مگه من . کشته بود گرانینجات د يشده بودم که احساساتش رو برا یحرفش قلبم شکست من عاشق کس از

شغل مزخرفش  نیبه آرامش نداشت؟ اصال ا ازیگفت نبودم؟ مگه قلب من ن یکه م یگرانید نیاز ا يهم عضو

 کنه؟ یو سرما رو تحمل م یکیتار نیکه بخاطرش ا هیچ

پا له  ریرو ز یغرور لعنت نیشکنم و ا یرو م یکیتار نیروزا ا نیاز هم یکینگران نباش باالخره  یهست: نیآر

 .کنم یم

 ؟یدر قلبتو باز کن يخوا یم یعنی ه؟یمنظورت چ -

 .بشه یکه گفت ینیهم دیدونه شا یچه م یکس: باال انداخت و گفت يتفاوت شونه ا یب
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. میها نشست زیاز م یکیو پشت  میبا هم واردش شد میدیشاپ دنج رس یکاف هیبه  میزدیکه قدم م نطوریهم

 .تلخ يقهوه  هیخودش  يو برا نیریش يقهوه  هیمن  يدو تا قهوه  سفارش داد برا نیآر

: ابروشو باال داد و گفت يتا هی نیبکنم؟ آر یخواهش هیازت  شهیم: گفتم میدینوش یکه آروم قهوه م نطوریهم

 خواهش؟

 .اوهوم: گفتم يبا حالت بچه گونه ا -

 !بگو خانوم کوچولو: لباش نقش بست و گفت يرو يلحن بچه گونم لبخند از

 

 .یآخه مردم از فضول ه؟یشغلت چ یبهم بگ شهیم -

 يهم قفل کرد و دو تا آرنجش رو رو يگذاشتو انگشتاشو تو زیم يشده بود رو یفنجون قهوش رو که خال نیآر

 ؟یخواد بدون یواقعا دلت م: چونش قرار داد و گفت ریهم قفل شده بود ز يقرار داد و دستاش رو که تو زیم

 .اومده شیبرام پ یمشکل نیبرام افتاد حداقل بدونم که چرا چن یخوام اگه اتفاق یم ؟یدون یاوهوم م -

 .تحمل کن گهید یپس کم یشیروزا خودت متوجه م نیکنم هم یحس م: زد و گفت یچشمک نیآر

 .یباشه هر طور راحت: انداختمو گفتم نییپا سرمو

 ؟یهست يناراحت شد -

 .تو ذوقم خورد یفقط کم نه

 .یبا من باش ادیم شیکه برات پ یتا آخر حوادث دیو با يندار یراه برگشت یاگه متوجه بش یناراحت نباش هست -

 .من تا آخرش باهاتم: زده گفتم انجیدفعه مثل بچه ها ه هی

 یلیخ یدونم چرا ول ینم. دادم یمن قفل شد و من تازه متوجه شدم که چه سوت يرو نیمتعجب آر نگاه

 .بودم یکه زده بودم راض یته دلم از حرف یبرداشت کرده بود ول یدونم از حرفم چ ینم.  دستپاچه شده بودم

 ؟یچیساندو میبر ایرستوران  میبر م؟یبخور يدوست دار یبرا شام چ: نیآر

 یکه قدم م نطوریهم رمیبگ چیساندو هی میسرد حوصله رستوران ندارم بر يهوا نیتو ا: فکر کردم و گفتم یکم

 .میبخور میزن

من  میرفت یو راه م میزد یپارك قدم م يتو نطوریهم. میرفت رونیشاپ ب یموافقت کرد و با هم از کاف نیآر

دستامو بردم جلو دهنم و ها کردم و .  زده بود خیدستام از سرما  نیرفته بود که دستکشامو بردارم و برا هم ادمی

 .چوندمیدستامو تو هم پ
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 م؟یبر نیبا ماش يخوا یسردته؟ م: نیآر

 .داره يا گهیحس د هی ادهینه نه پ: سرم رو تکون دادمو گفتم عیسر

 .نمیپارك نشست و به من اشاره کرد که کنارش بش يتو مکتین هی يآروم رو نیآر

 هیباغچه ها روشن بود و  يتو یبود چند تا المپ رنگ کیپارك خلوت خلوت و تار. کنارش جا گرفتم آروم

رو که از  ییو موها دیوز یم يسرد مهیباد ن. زد یما قرار  داشت که آب توش فواره م ياستخر بزرگ رو به رو

که نشسته بودم  یصندل یپشت يدست راستش رو رو نیآر. داد یبود رو حرکت م ختهیصورتم ر يشالم رو ریز

رو  یکیامشب . شدم رهیاستخر خ نینشستم و به ا مکتین نیا يرو رو يادیز يمن شب ها: گذاشت و گفت

 یدلم خدا خدا م يتو. هیدونم چه حس ینم. کنم یقلبم احساس م يتو یحس گنگ هی. نهیدارم که کنارم بش

  یقلبش باشم ول یخواستم ناج یآروم کنم م روخواست قلب تنهاش  یکردم که بهم بگه دوسم داره دلم م

تونم بهت دل  یتو رو داشته باشه اما نم يها یژگیو ندمیخواست همسر آ یدلم م: مکث کرد و گفت یکم نیآر

 .ندازهیرو به خطر م تیزندگ میشغل لعنت. ببندم

رو کنار بزاره قول  یغرور لعنت نیتونه عاشقم باشه؟ اگه دوسم داشته باشه، اگه ا یم یعنیدوسم داره؟  یعنی

 .مرگ برم ياگه بارها تا پا یتا آخرش  کنارش بمونم حت دمیم

 .تونم در موردت فکر کنم یکه نم هیکه نفهمم شغلت چ یاوهوم من تا وقت: تفاوت گفتم یب

مال هم  میتون یما نم. مثل تو باشه ندمیکه همسر آ خواست یفقط گفتم دلم م! ینخواستم بهم فکر کن -

 .میباش

تونستم  یدختر بودم و نم هی نکهیاز ا یداد گاه یگلوم رو فشار م یبیحرفش قلبم شکست بغض غر نیا از

تونستم  ینم یول. تونستم احساسمو بهت بگم یکاش م يا. ومدیاز خودم بدم م. بزنم  متنفر بودم ادیعشقمو فر

گرمش کنم جلو  نکهیا يو برا بودکرده  خیدستام ...بود یکاف يسکوت ابد کی يبرا نیبودم و همدختر  هیمن 

  یپشت ياز رو نیدست آر نکهیتا ا. کردمشون یگرفتمشون و ها م یدهنم م

. کرد یم رونیکارش سرما رو از تنم ب نیکرد و هم یشونم نشست آروم شونمو لمس م يآروم رو یصندل

دستامو که جلو دهنم  بود رو با دست چپش گرفت و دست راستش رو از رو شونم برداشت دستامو تو دستاش 

توام با  یبغض رشکا نیمردونش گم شد از ا يدستا يتو کمیکوچ  يدهنش و ها کرد دستا يگرفت و برد جلو

 یعشق لعنت نیاز ا. کنم هیدل گر خواستم سرم رو بزارم رو  شونه هاشو از ته یم. عشق و درد مهمون دلم شد

. زدم یکانادا رو م يدرس خوندن تو دیکاش از همون اول ق يا. ومدیاز خودم بدم م. که تو دلم بود متنفر بودم
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بازگشت وجود نداشت و من  يبرا یراه گهید. حرفا بود نیاز ا ونترقلبم داغ گهیکار از کار گذشته بود د گهیاما د

که کنارش  یچند ماه نیا يکرد و ساکت بود تو یدستامو نوازش م نیآر. رو داشتم شیکه در پ یکیبودمو تار

 وبود که دستام يبار نیکرد اول یبود که دستامو نوازش م يبار نیبود که دستامو گرفته بود اول يبار نیبودم اول

مانع  هی یبودم ول دلش بودم  خوشحال يتو نکهیاز ا. کردن یداغونم م نایا يو همه . کرد تا گرم بشن یها م

 .بود نیسر راهمون بود و اون شغل مجهول آر

 ختمیبه هم ر نقدریکه بعد از سالها ا هیبار نیامشب اول: از لرزش توش بود گفت ییکه رگه ها ییبا صدا نیآر

 .اگه ناراحتت کردم منو  ببخش

 نکهیخواستم بگم که از ا یم. آروم شدنت الزمه يکار برا نینه ناراحت نشدم ا: آروم زمزمه کردم و گفتم -

دارم که تو عمرم  یدستات گرم شدن حس يدستام تو نکهیتپه از ا یدستام تو دستاته قلبم  داره به شدت م

 نیکه آر یتونستم غرورمو بشکنم اونم وقت یبگم نم يزیتونستم  چ یکه نم فیح فیح یتجربه نکردم ول

 یلیکه خ میرو بزن چیساندو میبر یبلند شو خانوم: بلند شد و گفت مکتیاز رو ن نیآر. غرورش رو نشکسته

  میرفت یچیسردت شده با هم به طرف ساندو

 عیشدم سر داریطبق معمول از خواب ب میآالرم گوش يصبح با صدا. میبه خونه بر گشت چیبعد از خوردن ساندو و

. هم سرکردم ینخ دیشال سف هیو  دمیشپو دمیپوشیم  نیآر يکه جلو یلباس خوابمو عوض کردمو لباس معمول

همه  نیآر دمیوارد اشپز خونه شدم د یقتبه آشپز خونه رفتم تا صبحانه رو آماده کنم و بعدش برم دانشگاه اما و

 . رو آماده کرده زیچ

 امروز؟ يشد زیچه سحر خ: تعجب گفتم با

 يزیچ نکهیبدون ا. حرف بزنم یباهات کم خوامیصبحانتو بخور م نیبش ایب یهست: زد و گفت يلبخند نیآر

هم رو به روم   نیآر. لب تشکر کردم ریو داد دستم ز ختیبرام ر يفنجون چا هی نیآر. نشستم زیبگم پشت م

 . دینوش یم ينشست وآروم چا

 ؟یبگ یخواست یم یخب چ: من

 یبرم اتاوا اگه بتونم تا شب بر م دیبهم خورده با تیمامور هیامروز : گذاشت و گفت زیم يفنجون رو رو نیآر

 یم یسع یتو گفت ؟یچ یعنی. سارا دوستت يبرو خونه  یترس یم ییگردم خواستم بهت بگم  اگه شب از تنها

 بعد من برم خونه دوستم؟ يایشب ب یکن

 .دوستت شیشب برو پ ومدمیبود که اگه ن نینه منظورم ا -
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 .مونم یمنتظرت م. ترسم ینم ییالزم نکرده من از تنها زمیعز نه

 .اومد برو خونش شیپ یاگه مشکل یول یباشه هر طور راحت -

 هست؟ یتیچه مامور نیحاال ا. باشه -

 . گردم یبر نم گهید یعنیخطرناك اگه بر نگشتم  تیمامور هی: داد و گفت هیتک یبه صندل نیآر

 يخوایم یعنی ؟یچ یعنی: حال گفتم نیبا ا دهیدونستم که رنگم پر یکرد م دنیحرفش قلبم شروع به تپ نیا از

 ؟ينر شهینرو م ؟يمنو تنها بزار

منم راحت باشه  الیسارا تا خ شیاز نظرم تو امشب برو پ ادیم شیفاجعه پ هیبرم وگرنه  دیبا شهینم زمینه عز -

 .خودم شیپ ارمتیدنبالت و م امیکنم اگه هم برگشتم که م یاگه نتونستم برگردم بهت تلفن م

 .مراقب خودت باش یول. تکون دادمو گفتم باشه دییتا يونه به نش سرمو

 .شهیم ریحاالبرو لباس بپوش که دانشگات د. باشه خانوم کوچولو -

بعد از . به طرف دانشگاه حرکت کردم یبعد از خدا حافظ دمویخورده بود تو پرم رفتم لباسامو پوش یکه حساب من

 .کردن یبهم نگاه م یو نگار با هم به طرفم اومدن همه با لبخند خاص لوفریبه دانشگاه  سارا ن دنیرس

 ن؟یشد رهیشده؟ چرا مثل بز بهم خ يزیچ: دمیتعجب پرس با

 .ادب ترم شده یشوهر کرده ب نکهینه مثل ا: با خنده گفت لوفرین

 يزیبه ما چ یول از همون اول هم که اومد کانادا شوهر کرده بود یهست وونهید یگیم یچ: و گفت دیخند نگار

 .نگفت

 .واال رمیتقص یمن ب: باال انداخت و گفت يشدم سارا هم شونه ا رهیتعجب از حرفاشون به سارا خ با

از  شایآت نیا يهمه  يریتقص یب یگیم یچ: زدم تو سرش و گفتم یکیلحن صحبت کردنش خندم گرفت و  از

  یگور تو و دهن لق

 .شهیبلند م هات

 ؟يمگه خودت خواهر مادر ندار یول کن دختر مردمو کشت: نگار

 ... ها يخل شد نکهینگار مثل ا: لوفرین

سارا هم در  دیدار يریخود درگ دیا وونهیشما ها همتون د: و سارا که از رفتارشون خندمون گرفته بود گفتم من

 .دیهر جفتتون خل و چل هست گهیراست م یآره هست: جوابم گفت

 .ستمیجمع نبند من مثل نگار لوس ن یمامان ي وونهید نیا منو با لوفرین
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 .ادیکالس االن استاد م میبر دیایبابا ب الیخ یب: سارا

بد عنق بود که  رمردیپ هی ومدیبود از استادش خوشم نم يکالس خسته کننده ا. میوارد کالس شد ينفر چهار

بود تموم  یو جون کندن یبا هر بدبخت یخالصه اون کالس لعنت. ذاشتیبا اخالق گندش  اعصاب برا آدم نم

 6ساعت . میو من و سارا تنها بود تنو نگار با هم رف لوفرین میبعد از تموم شدن کالسا از دانشگاه خارج شد.شد

ن ما چون پدر مادرم رفت يخونه  ایامشب ب: سارا گفت نکهیتا ا. کنم کاریچ دیدونستم که با  یغروب بود و نم

 .از بستگان امشب تنهام یکی يخونه 

 .تیرفته مامور نیباشه راستش منم امشب تنهام چون آر: که از خدا خواسته گفتم منم

 ؟یتیچه مامور ت؟یمامور: با تعجب گفت سارا

 .هیشغلش سر گهیم گهیاز شغلش بهم نم يزیدونم چ ینم: باال انداختمو گفتم يا شونه

 گهیدر مورد شغلش نم یچیداداش منم ه نجورنیپسراهمشون هم نیبابا ا الشیخ یب: کرد و گفت یپوف سارا

 .کرده وونمونید

 .شهیم کیکه هوا داره تار میهووم پس بر -

. رو خاموش کردمو درب رو باز کردم ریدزد گ میدیرس نیماش يبه چند متر نکهیهم میرفت ادهیپ نیماش کینزد تا

 میحدود ن. میجلو نشست و حرکت کرد یپشت فرمون نشستم سارا هم کنارم رو صندل  نیبه ماش دنیو با رس

. کرد تا جاده رو باز کنه یم یعس سیشده بود و پل يدیاتوبان تصادف شد يتو میکرد ریگ کیتراف يساعت تو

کرد تا لباسام  ییبا ورود به خونه سارا منو به اتاقش راهنما. میدیسارا رس يساعت به خونه  کیخالصه بعد از 

 با خودم  یاز دانشگاه اومده بودم لباس میچون مستق یول. رو عوض کنم

 .سارا من لباس ندارم: گفتم یبود با ناراحت اوردهین

 .منو بپوش ياز لباسا یکینداره برو تو کمدم  یکه ناراحت نیا: زد و گفت يلبخند سارا

اتاق  هیکه  دمیکه وارد شدم د یدر رو هل دادم تا باز بشه وقت. دمیبه اتاق سارا رس نکهیپله ها باال رفتم تا ا از

فرش  هیتخت دونفره تو اتاقش بود کف اتاقش  هیبود  یواقعا دختر مرتب. هم مرتبه یلیو جمع جور و خ کیکوچ

اتاقش . نصب بود ینچیاز لئوناردوداو ییتابلوها مها ه وارید يرنگارنگ پهن بود و  رو يرنگ با گل ها دیسف

 يوارایها هم همرنگ د واریکرده بود و د  نیپنجره رو تزئ یبه رنگ آب ییبود پرده ها کیقشنگ و ش یلیخ

 بچه  یلیهم خ شیروتخت. ومدیافزا به نظر م يرنگ گرم و شاد هیو  یاتاقم بود رنگ زرشک
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با  یتاپ صورت هیآروم درب کمد رو باز کردمو .  روش نقش بسته بود یکارتون يها تیبود و عکس شخص گونه

 جور  نیخونه جز وقت خواب ا يوقت بود که تو یلیخ دمیشلوارك ستش برداشتم و پوش

. به لباس بلند عادت کرده بودم بایکردم چون تقر یم یاحساس ناراحت یکم نیهم يبرا دمیپوش ینم لباس

 يچه خوشگل شد: زد و گفت يمن لبخند دنیسارا در زد و وارد اتاق شد با د دمیکه لباسم رو پوش نیهم

 .وونهیگفت برو بابا د دمویخند. امشب

 .شهیم وونتید نهیلباسا بب نیاگه تور با ا نیآر چارهیب: سارا

 .مونم یلباسا نم نیپرو نشو سارا من هرگز جلوش با ا: گفتم مویدیدو خند هر

 ؟یستیمگه زنش ن ه؟یمنظورت چ: تعجب گفت سارابا

 .زن موقتشم یچرا ول -

 .حرف خودم دلم بدجور گرفت بغض راه گلومو بسته بود از

دخترونه کم  يجور شب ها نیباشه ا یهر چ. میخوش بگذرون یکم نییپا میبر ایدختر خوب ب الیخ یب: سارا

 .ادیم شیپ

شروع به پخش کرد  میمال یقیموس هیتو هال سارا پخش رو روشن کرد و  میموافقت کردم و با هم رفت باهاش

تلفن کرد و گفت که شب  نیشب بود که آر 9ساعت . آماده کنه يزیشام چ يآشپز خونه  شد تا براسارا وارد 

تونستم  ینم يا گهیکار د فقتمنم که جزموا. رسونه یتونه برگرده و صبح زود خودش رو به  خونمون م ینم

و  میهم زد يو تو سر و کله  میکرد یطونیو ش میدیو خند میبا سارا گفت یبعد از صرف شام کم. انجام بدم

صبح که از . میمرگمون رو بزار يکپه  میریآدم بگ يکه مثل بچه  میگرفت  میتصم میکه از نفس افتاد یوقت

دانشگاه با حضور  يکالس ها. میدانشگاه شد یگرفتن راه وشبعد از خوردن صبحانه و د میشد داریخواب ب

خواستم کنار  یم. صله بعد از تموم شدن کالس به خونه برگشتمکسل کننده شده بود بالفا یلیبد عنق خ دیاسات

دونم  ینم. تو خونه باشه نیرسم خونه آر یم یخواست وقت یدلم م.  دلم براش  تنگ شده بود یلیباشم خ نیآر

 مهربون باشه تو دلم  یلیچرا دوست داشتم امروز رو باهام خ

پارك  نگیپارک يرو تو نیبه خونه ماش دنیبا رس. دونم چه مرگم شده بود ینم. به توجهش داشتم ازین احساس

بود آروم و  دهیطول کش یلیامروزم  خ يهشت شب بود کالسا کیبه ساعت انداختم ساعت نزد یکردم، نگاه

سکن بعد از ا. شد یقلبم تند تر م انداشتم ضرب یکه بر م یدونم چرا با هر قدم یخونسرد از پله ها باال رفتم نم

لحظه از  هی. بود کیتار کیخونه تار. کرد ییبهم خوش آمد گو يوتریکامپ يدستم درب اتاق باز شد و صدا
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 ادیم یکردم االن با مهربون یفکر م. دل خوش خودم تاسف خوردم يخودم خندم گرفت و برا  یالیخوش خ

 .خونه ادیاز من ب زودتربه خودش زحمت  نداد که  یحت یاستقبالم ول

طول  هیچند ثان دیچیفضا پ يتو يشاد یقیموس يدفعه چراغا روشن شد و صدا هیافکار بودم که  نیهم يتو

بود دو  کیرو درك کنم با باز کردن چشمام از تعجب نزد تیکه چشمام به  نور عادت کرد و تونستم موقع دیکش

شده بود کف اتاق پر بود از  نیتزئ یسر مبارك بنده سبز بشه تموم  خونه با گل و شمع و کاغذ رنگ يتا شاخ رو

شوکه شده بودم  جانیکه از شدت ه نطوریهم روشن شده بود  هم کیکوچ يفشفشه  هیکادو  یرنگ يجعبه ها

 .سالم خانومم تولدت مبارك: به طرفم اومد و گفت نیآر

ازش  بایدستم رو دور گردنش حلقه کردم و تقر نیزده شدم و خودم رو پرت کردم تو بغل آر جانیدفعه ه هی

که مدام ازش تشکر  قهیبعد از چند دق. مکث دستش رو دور کمرم حلقه کرد یهم بعد  از کم نیشدم آر زونیآو

 شده  دهخجالت ز یحساب. جدا شدم نیشدم و آروم ازآغوش آر تمیکردم متوجه وضع یم

خجالت  یشدمو بعدش کل یخود م یکرد از خود ب یم رمیغافل گ يزیچ هیبودم تا  نطوریهم شهیهم بودم

 .شدم یکه  زده بودم شرمنده م يو از گند دمیکشیم

 .چه قرمز شده نیلپاشو بب: با خنده گفت نیآر

 .فرو بردم قمی يو سرم رو تو دمیکش شترخجالتیحرفش ب نیا با

 یاز حرفش کم. رفتار کن يخجالت نکش امشب شب توئه هر جور دوست دار نقدریا: گفت یبا مهربون نیآر

شمع ها رو فوت کن بعد کادو ها رو باز کن  ایگفت اول ب نیخواستم  کادوها رو بازکنم که آر یآروم شدم م

هم شروع  نیآر کردمفوت محکم شمع ها رو خاموش  هیو من با  مینشست کیک زیکنار هم پشت م. طونیش

 .کرد به دست زدن

 .بودن نجایکاش خانوادمم ا: من

 .کادو هاشون رو برات فرستادن یول ستنیدرسته که ن: شونم گذاشت و گفت يزد و دستش رو رو يلبخند نیآر

 ؟یگیم يجد: گفتم جانیباه

 .بخور بعد برو سراغ کادو ها کیکم ک هی ایآره حاال ب:  نیآر

 اول کادو ها رو بازکنم؟ شهیبچه گونه گفتم نم یلحن با

 .بعد میچولو رو بخورتولد خانوم کو کیک دیاول با شهینچ نم: گفت یهم با بدجنس نیآر
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و  دمیرو بر کیتکه از ک هیداشتم  کیک دنیبر يکه تو یرو ببرم منم با وسواس کیچاقو رو داد دستم تا ک نیآر

واقعا . کردم یناز نوش جون م یتو دهنم و منم با کل ذاشتیرو م کیبا  قاشق آروم ک نیآر. میخورد ییدو تا

ازنظر . همشون قشنگ بودن میباز کرد وتک تک کادو ها ر کیبعد از خوردن ک.  خوب بلد بود که نازمو بکشه

قلبش  خیداشت از نظرم داشت آروم آروم  یبهم  حس خاص نیبود به نظرم آر میشب زندگ نیمن اون شب بهتر

 .حال بودمبابت خوش نیداد و منم از ا یشد و بهم عالقه نشون م یذوب م

کنارم نشست دوباره حالتش  نکهیهم. و اومد کنارم نشست. غذا سفارش داد نیبود که آر 11 کینزد ساعت

 . استرس داشت يزیشده بود و انگار از چ قیدق یلیمثل  دفعه قبل بهش دست داد خ یعوض شد حس

 ؟یشیم قیدفعه مثل رادار دق هی ؟یهست ينطوریتو چرا ا: من

 .شهیبهم الهام م یقبل هر اتفاق هیقو یلیبهت که گفتم حس ششم من خ -

که سکوت مطلق بر  نطوریهم. الم تا کام حرف نزدم گهیمنم د. ساکت باش: بگم که گفت يزیخواستم چ یم

 خونه حکم فرما بود 

 . در خونه اومد يصدا

 شن؟یها چطور وارد محوطه م یلعنت نیا: نیآر

تموم وجودم رو فرا گرفت آروم  یبیاسلحه دوباره لرزش عج دنیرداشت و مسلح کرد با دگفت و اسلحه رو ب نویا

 .رونیدر رو باز کرد و رفت  ب

از  يمرد يصدا. کنن یصحبت م یاز چ نمیغلبه کنم و آروم رفتم پشت در تا بب مینتونستم به کنجکاو نباریا

 یخشن يمرد که صدا. بود هیشب دیه تهدب شتریکرد صحبت هاش ب یصحبت م یسیکه به انگل ومدیپشت در م

  یم کتیت کهیت یمزاحم کارما بش گهیبار د هیاگه  يزاریباشه که پا رو دم ما م يآخر يدفعه : داشت گفت

 .کردم یم کهیت کهیچشمات ت يوگرنه اول اونو جلو يندار یلیفک و فام چیکه ه فیح. میکن

 رینکنه از جونت س نجایا يایب ییتنها يچطور جرات کرد یستین يخر چیتو ه: گفت یخاص يبا جذبه  نیآر

 .ارمیجا دخلت رو ب نیهم کمیتونم با انگشت کوچ یاحمق اگه بخوام  م يشد

 .امیکه تنها ب ستمیاحمق ن نقدرینگران نباش ا ستین دیبع زیچ چیمثل تو ه يقاتل حرفه ا هیاز : مرد

مهربون و خوش  نقدریمن که ا نیآر یعنیبود؟ یشد منظورش چ خیمو به تنم س ياسم قاتل حرفه ا دنیشن از

من بدبخت  یعنی اد؟یقراره سرم ب ییچه بال زمیتو سرم بر دیبا یمن حاال چه خاک يخدا  يقاتله؟ وا هی پهیت

 .یشانست هست  نیتف تو ا يقاتل شدم؟ ا هیعاشق 
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نا خوداگاه  دیچرخیبازم م ي قهی يمرد رو ينگاه هرزه . بودم که در خود به خود باز شد شونیافکار پر نیا يتو

زخم  يراستش جا يچونه  نییچشم چپش تا پا يخشن بود از باال یلیگذاشتم صورتش خ  قمی يدستم رو رو

 .چندش آور بود یلیدرشت و چاق  داشت و خ بایتقر یکلیه. چاقو بود

کردم اگه دوباره  یاشتباه م نکهیمثل ا ؟يخوشگله رو از کجا آورد نیبه به ا: زد و گفت یلبخند چندش مرد

 .میایاول از  خجالت اون خانوم خوشگله در م یمزاحم بش

اگه از  یول يبا چند نفر اومد ستیبرام مهم ن: برو تو اتاق بعد رو به اون مردك گفت: گفت تیبا عصبان نیآر

نحشت رو با خاك انداز جمع کنن و ببرن البته اگه بتونن زنده از  شنیدوستات مجبور م  یچشمام گم نش يجلو

از  عیقدم عقب عقب رفت و بعد سر ندوحشتناك بود که مرد از ترس چ يبه حد نیلحن آر.  خارج بشن نجایا

 .دیوارد خونه  شد و در رو محکم کوب عیسر نیآر. نییپله ها رفت پا

نفس  يبه تند. دیکش یموهاش م يزد و دست تو یخونه قدم م يتو. آروم و قرار نداشت. بود یعصبان یحساب

خودتو . یآروم باش لعنت. آروم باش: زد یبا خودش حرف م. دینفساشو شن يشد صدا یکه م  يجور دیکش یم

 . ...یدرست فکر کن دیبا. یبش یعصب دینبا. کنترل کن

 کی عیرفت و سر نتیبه طرف کاب عیسر نیبودم آر دهیرو ند نیآر تیبگم تا حاال عصبان يزیچ دمیترس یم

 پشت در؟ يچرا اومد:  آروم شد گفت یکم یآب خورد وقت وانیل هیتو دهنش و  ختیمشت قرص ر

 .کنجکاو شده بودم: ترس گفتم با

 ست؟یخوب ن ادیز يکه کنجکاو یدون یم -

 یداشتم از ترس م ؟یمنو بکش يخوا یم...یم: با التماس و ترس گفتم دمیترس یکه به شدت ازش م من

 .پاهام مونده بودم  يبه زور رو دمیلرز

 خودت؟ يبرا یگیم يدار یچ: با تعجب گفت نیآر

 .یهست يقاتل حرفه ا هیاون مرده گفت که تو ... اون: دادم و گفتم هیتک واریبه د دمیلرز یکه به شدت م من

نترس : نبود آروم گفت تیو جد تیاز عصبان ياثر چیه گهیکه متوجه ترسم شده بود آروم به طرفم اومد د نیآر

 .زد يادیبه خودت مسلط باش اون زر ز یهست

چطور باور کنم؟ اون اسلحه، اون : بشه با لرزش گفتم ریگونه هام سراز يباعث شده بود که اشکام رو ادیز ترس

همه  دهاشیچاقو داشت و تهد يصورتش جا يپشتت، اون مرده که رو يرو ياون زخما  ،يکار یهمه مخف

 ...من  ستمیمن قاتل ن ه،یکاف یهست هیکاف: لبهام گذاشت و گفت يدستش رو رو نیآر... که تو گنیم
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آروم . تونست ینم یول هیخواست بگه که شغلش چ یانگار م دیکوب یم شیشونیمدام با مشتش آروم به پ نیآر

بار منو تو آغوش گرفت  نیاول يگفت و برا نویا. زنمینم يوقت بهت صدمه ا چیقاتل باشم ه هیقعا اگه وا: گفت

بود همونطور که منو تو بغلش  دهینو فهمیهم ا نینداشتم و آر ستادنیتوان رو پا ا گهید دیترک نشیس يبغضم تو

 .تو بغلش بودم نکهیهم از ترس هم از ا دیتپ یقلبم به شدت م. نمیمبل بش  يگرفته بود کمکم کرد که رو

 ؟یکش یمنو نم یعنیگفتم  هیگر با

 ...کنم من تو رو ینم يکار نیوقت چن چیه زمینه عز: نیآر

 ؟یمنو چ -

 ...دو... د... تو رو  -

 ن؟یآر یبگ يخوا یم یچ -

 .الشیخ یب یچیداد و گفت ه رونیو بعد ب دیکش یقیعم نفس

 .تو رو خدا حرفت و بزن نیآر -

 من دوست دارم : دفعه گفت هی نیآر

 .گفت منو بشتر تو بغلش فشار داد نویا

 ؟یمنو چ:  من

 .داشتم شهیهم. یتو رو دوست دارم هست -

 .میمال هم باش ستیما که قرارن ؟یگیبه من م نویچرا ا: با بغض گفتم -

 یم. برسه یبیبهت آس ذارمیوقت نم چیمن ه یم ولدون یم: گفت زدیتوش موج م یکه درموندگ ییبا صدا نیآر

 .کنم مثل مهسا دوست داشته باشم یم یبرا همون سع يخوا یدونم منو نم

تازه . داشتم اما من دلش رو شکسته بودم یگفته بود دوسم داره حس خوب نکهیآرومم کرد از ا یلیخ حرفاش

 .که اون مرده زده بود افتادم یحرف ادیدفعه . کنم یقاتل زندگ  هیتونستم با  ینم

 .ترسم یکنه من م یم تمیاون مرده گفت که اذ -

 .شمینگران اون نباش خودم از شرش خالص م: نیآر

 ش؟یبکش يخوا یم یعنی... عـــی -

 .اگه الزم باشه آره: گفت يبا سرد نیآر -

 ؟یقاتل هیواقعا تو  یعنی -
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کنم زود  یازت خواهش م یول. باشم دیشا. دونم  ینم: فتانداخت و گ نییشد و سرش رو پا نیغمگ نیآر نگاه

 .کنم یم فیبرات تعر زویهمه چ يروز  هیقضاوت نکن 

 .بدونم دیبا گهیاالن د هیتو رو خدا بهم بگو شغلت چ -

 .وفتهی یجونت به خطر م یاگه بدون: نیآر

 .کردن دمیهم تهد ينجورینداره هم یاشکال: من

قبل ازدواج . یگوش کن دیبا گمیکه م يزیبه بعد هر چ نیاز ا یکنم ول یم فیرو برات تعر زیباشه همه چ: نیآر

 بهت گفتم ممکنه 

 ادته؟یبا من جونتو به خطر بندازه  بودنت

 .من آمادم ادمهیآره  -

 ؟ یبدون يخوا یواقعا م یعنی -

 .خسته شدم امیدر ب یفیبالتکل نیخوام از ا یآره م -

 .قاتلم هیمن  يدیتو درست شن: نیآر

 .شروع شد دنمیکردم؟ دوباره لرز یم یقاتل زندگ هیمن تا حاال داشتم کنار یعنیخودش  يبرا گهیداره م یچ

 .خانومم آروم باش يلرزیم يدار: نیآر

 .یلعنت ستمیمن خانومت ن: گفتم تیعصبان با

 ؟یکن یرهام م یگفتم تو هم اگه منو بشناس يدید: زد و گفت يپوزخند نیآر

 .کنه یقاتل زندگ هیحاضره با یامکان داره کدوم احمق يزیچ نیرهات کنم؟ مگه چن دینبا -

 .کنم یمن رهات نم یعنی یرهام کن یتون ینم دتید کهیحاال که اون مرت -

 ...واقعا یعنی: من

نفر  هیخواست تو بغل  یکنارم نشست و محکم بغلم کرد دلم م نیداد آر یصحبت نم يبدنم بهم اجازه  لرزش

به  عیاعتماد کنم مخصوصا حاال که به قاتل بودنش اعتراف کرده بود سر نیتونستم به آر ینم یول رمیآروم بگ

 .دیتلفن رو از برق کش هینچند ثا يتو نیکه آر رمیتماس  بگ سیبا پل خواستمیو م دمیطرف تلفن دو

 ؟یکن یم کاریچ يدار يفکر کرد: نیآر

 .زنمیم زنگ سیدارم به پل ست؟یمعلوم ن -

 .بکن یخواست ياول به حرفام گوش بده بعد هر کار: نیآر
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 ؟یهم مونه که نزده باش يا گهیمگه حرف د: شده بود گفتم یکه ترس و جرات تو وجودم با هم قاط من

بزار  دمیکش یبذار بگم چ. صحبت کنم یکیعمرم با  يبار تو نیاول يبزار برا... مونده بزار  یآره لعنت... آره: نیآر

 .مدت چقدر تنها بودم نیکه تموم ا یبفهم

 .یگناه رو کشت یدونه چند تا آدم ب یخدا م ؟يتو احساسم دار ؟مگهیچ یعنی -

قلبم رو آب کرد و دوباره  خینگاهش اونقدر نافذ بود که  کردیداده بود و درمونده بهم نگاه م هیتک واریبه د نیآر

 .بغض گلوم رو گرفت

 .گرانیاتلم اما نه از نظر تو نه از نظر دق هیدرسته من : نیآر

 .فهمم یمنظورت رو نم ؟یچ یعنی: گفتم اوردمیکه از حرفاش سر در نم من

رفت و خودش  میروش نشسته بود شیکه چند لحظه پ یگرفت و به طرف مبل واریاش رو از د هیآروم تک نیآر

خوش حالتش فرو کرد و آرنجش رو به زانوهاش  يموها يدو تا دستش رو تو يمبل  انگشتا يرو پرت کرد رو

کشتن  یدونن که گاه یکنن نم یزود قضاوت م نقدریمثل شما که ا يآدما: داده بود تو همون حالت گفت هیتک

 .هزاران نفر رو  نجات بده دمینفر ممکنه جون صد ها نفر رو شا هی

پست  نقدریا یعنی. شمیم جیگ شتریش ببا هرجمل زنهیشدم چرا روك و پوست کنده حرف نم یم وونهید داشتم

 ذاره؟یهاش سرپوش م تیجنا  يشده که داره برا

به من دستور  ستمین مونیکه انجام دادم پش ییاز قتل ها کی چیاز ه یرو کشتم ول يادیز يمن آدما: نیآر

 .کنم یو منم از دستور اطاعت م دنیم يپاکساز

 .یهست ستینگو که عضو ترور -

 .هاشون رو به درك فرستادم یلیخ یول ستمین ستیخانوم ترور ینه هست: زد و گفت یلبخند تلخ نیآر

 .مردم از استرس ؟يزد یچرا روك حرفت رو نم -

رتبه  یهستم افسر عال ییایآر نیمن آر. کنم یخودم رو معرف گهیجور د هیبزار : از جاش بلند شد و گفت نیآر

 ،ییجنا کیزیف يکانادا در رشته  ياز دانشگاه افسر لیلتحصفارغ ا 44567پرونده  يبه شماره  نترپلیا سیپل

 .ممتاز يدانشجو

و منگ  جیگ قهینشستم و تا چند دق نیزم يبه من وارد شد که رو یحرف ها چنان شک بزرگ نیا دنیشن با

تونم به  یدونستم م یکانادا؟ نم يممتاز؟ دانشگاه افسر يدانشجو نترپل؟یا يرتبه  یگفت؟ افسر عال یچ. بودم

 .نه ایگوشام اعتماد کنم 
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 .يآزاد یتون یحاال م یکن یو منو معرف يریتماس بگ سیبا پل یخواست ینه؟ م يهنگ کرد هیچ: نیآر

 ... یقاتل هیپس اون مرده که گفت : بود زبون باز کردم و گفتم یهر بدبخت با

و  هیالملل نیخالفکار ب هیاون  اون حق داشت به من بگه قاتل چون ؟یکن یگفتم زود قضاوت م يدید: نیآر

بدن  ياعضا یقاچاقچ هیبه حرف  ؟یتو چ یباندش رو به درك فرستادم ول يمن حدود پنجاه نفر از  اعضا

 .خودم متاسفم يبرا  ؟یکن یاونوقت حرف منو باور نم یکن یاعتماد م

در آورد و داد دستم در  يزیچ هی بشیرفت و از ج دیمنو د تیکه وضع نیاون لحظه الل شده بودم آر يتو

 یدرست م. همون حالت هنگ کرده به زور  دستم رو باال بردم و کارت رو از دستش گرفتم و بهش نگاه کردم

بهش  یدونستم چ ینم. داد نمرو نشو شییکارت شناسا  نترپلهیبه من ثابت کنه که مامور ا نکهیا يبرا. گفت

که زده بوم خجالت  يافکار پوچ  خودم از گند نیاز ا خودم يجا یاز قضاوت ب دمیکش یبگم ازش خجالت م

 یدستم بود خشکم زده بود نم يهمون حالت که کارت تو يتو. گفتم یم راهیبه خودم بدوب یکل دمیکش یم

دهن باز کنه و منو  نیخواست زم یکردم  دلم م یمفکرش رو  یوقت زمیسرم بر يتو یچه خاک دیدونستم با

 يکه عاشقش بودم و تو یکه دوسش داشتم به کس یبهش تهمت زدم به کس. گفتم قاتل نیمن به آر. ببلعه

رو حس کردم  یآرامش بخش يافکار بودم که گرما نیا يتو. گاهم بود تهمت زده بودم هیتک یکشور لعنت نیا

 آوردم  یبود از رفتاراش سر در نم تهبود که منو تو بغلش گرف نیآر

کارش باعث فروکش کردن  نیکرد و ا یگفتم آروم م یم راهیو بهش بد و ببودم یعصبان یلیخ یوقت شهیهم

نکرده  تیوقتم از اخالق گندم شکا چیوقت سرم داد نزده بود ه چیبود ه گهید يشد بر  عکس آدما یخشمم م

 .کرد یمنو شرمنده  م شهیکاراش هم نیبود هم

 . خوام یمعذرت م: قرار دادم و آروم گفتم نیگردن آر يتو گود سرمو

به  يتو بغلش فشرد و بوسه ا شتریمنو ب نیآر. کردم یم یازش عذر خواه تمیعصبان يبود که برا يبار نیاول

خوش حال بودم  یلیتونستم بهش اعتماد کنم خ یم نکهیاز ا. نداره خانوم خوشگلم یاشکال: موهام زد و گفت

 .که بغلم کنه ومدیم شیکم پ یلیخ

 یو سرم داد بزن یبش یعصب نکهیا يبه جا شمیم یعصبان یچرا وقت: گفتمعوض بشه  یجو کم نکهیا يبرا

 ؟یکن یو آرومم م یگینم يزیچ

 به بحث ما داشت؟ یسوال چه ربط نیاالن ا: با تعجب نگام کرد و گفت نیآر

 .يجواب بد دیو تو هم با دمیجو عوض بشه پرس نکهیا يخب برا -
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 .خوام آروم بشم یخب م: کرد و گفت يبلند بایتقر يخنده  نیآر

 بود؟ یحرفش جا خوردم منظورش چ از

دونم تو اعصابت اون لحظه  یچون م ارمیخوام به روم ب ینم یول شمیم یمنم عصب یشیم یعصب یوقت: نیآر

تو تا کجا فکر . شهیمونه و به احساساتت لطمه وارد م ینم یازت باق يزیبشم چ یداغونه اگه  منم عصبان یلیخ

 .کرد یصد قدم جلوتر از من فکر م شهیپسر؟ هم یکن یم

 .میبهتره که به هم عادت نکن: من

زدم که  يکه دوست داشتم دوسم داشته باشه گند لمیبر خالف م. خالص رو بهش زده بودم ریحرفم ت نیا با

 .تونست  پاکش کنه یکس نم چیه

 .خانومم بگه یهر چ: دستش رو که منو در بر گرفته بود شل کرد و گفت يبود حلقه  دهیکه منظورمو فهم نیآر

اف اف باعث شد  يکه صدا. شده بود رهیبه چشمام خ نجوریهم نیگلومو گرفت آر یبیحرفش بغض غر نیا از

 .صحبت کردن دکمه اف اف رو زد یآروم  از کنارم بلند شد و به طرف اف اف رفت بعد از کم ادیکه به خودش ب

گفت  نویکه سفارش داده بودم آوردن ا ییشد فکر کنم غذا يواقعا عجب شب تولد: رو به من کرد و گفت نیآر

 .رهیبگ لیو رفت تا غذا رو تحو

غذا  يآماده  يمنم دنبالش به آشپز خونه رفتم دو نفر. وارد خونه شد و به آشپز خونه رفت قهیاز چند دق بعد

رو برداشتم و به  تزایاز پ يمن تکه ا. ماتش برده بود نطوریه غذا و همزل زده بود ب نیآر یول میخوردن شده بود

 .نخور تو رو خدا نخورش: گفت عیسر نیگاز رو بزنم که آر نیخواستم اول یکردم م کیدهنم نزد

 .رو رها کردم از حرکاتش مات و مبهوت شده بودم تزایپ يبگم تکه  يزیچ نکهیبدون ا عیسر

 شده؟ یچ: من

 .کور خوندن یخوان منو بکشن ول یم. مسمومه تزایپ نیا: رو بو کرد و گفت تزایاز پ یکم نیآر

 ؟يدیکه مسمومه؟ چطور فهم یدون یاز کجا م -

 .دهیم یخاص يبو هیاز بوش : زد و گفت هیتک یبه صندل نیآر

 .احساس نکردم یچیه یرو بو کردم ول تزایاز پ یحرفش کم نیا با

 !!که  دهینم ییبو: من

حس  یتون یتو نم: داد و گفت یکه روش نشسته بود قرار داشت تکون یصندل یپشت يدستش رو که رو نیآر

 .دمیمن  آموزش د یول یکن
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 واقعا مسمومه؟ یعنی -

 .شد خیمو به تنم س رمیبم تزایبود با خوردن اون پ کینزد نکهیفکر ا از

 ...!من  يخدا يوا! يخوردیاگه اونو م: صورتم گذاشتم و گفتم يدستم رو رو دو

 .يمردیم يخورد یتو اگه م یشد ول ینم میزیخوردمش چ یاگه م: نیآر

 .آوردم یتعجب چشمام گرد شده بود و داشتم شاخ در م از

چون از درون داغونت  ياریدر برابر سم دووم ب یتون ینم یباش يبرا خودت ؟ هر چقدر هم قو یگیم يدار یچ

 .کنه یم

بدنم امتحان  يرو رو یمختلف يشدم سم ها سیپل يرویکه وارد ن یاز وقت. ارمیتونم دووم ب یمن م: نیآر

 .کردم

 ؟يقرار داد یانسان ریوحشتناك غ يها شیتو بدنت رو مورد آزما ن؟یآر یچ یعنی -

 دلت برام سوخت؟ هیچ: تفاوت گفت یب نیآر

 آره؟ يدیدرد کش یلیحتما خ رمیبم یاله: من

نداره من خودم  نترپلیبه ا یربط شاتیآزما نیا. ستین يزیچ دمیکه کش ییدرد ها در برابر تنها نیتموم ا -

 يرو رو یمختلف يپزشک متخصص سم ها هینظر  ریانجام بدم ز یهامو به درست  تیبتونم مامور نکهیا يبرا

 .از سم ها مقاوم هستم یلیبدنم امتحان کردم و االن در برابر خ

که کنارش بودم  يبا وجود. چشام جمع شد يکرده اشک تو رو تحمل ییچه درد طاقت فرسا نکهیتصور ا با

 .هاش رو براش پر کنم ییاز درداش خبر نداشتم و نتونسته بودم تنها. هنوز نشناخته بودمش

که  یشده باور کن من االن سالم تر از هر کس یخوشگل بارون يبازم که اون چشما: زد و گفت يلبخند نیآر

 .هستم  یفکرش رو بکن

 .رهیگیم شیقلبم آت يرو تحمل کرد يچه درد نکهیبا تصور ا یول یم که سالمدون یم: من

 یدرد هم بخش ینداره خانوم یتیاهم دمیکه کش ییقربون اون قلب خوشگلت برم دردا: زد و گفت يلبخند نیآر

 م؟یبخور یحاال برا شام چ. هیاز زندگ

 رونیعمرا بزارم از ب گهید -:خواست دوباره غذا سفارش بده که گفتم یجاش بلند شد و به طرف تلفن رفت م آز

 .کنم یدرست م يزیچ هیخودم  يغذا سفارش بد

 دوباره مسموم باشه؟ یترس یم: نیآر
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 .گفتم و به آشپز خونه رفتم نویا. ستین دیبع زیچ چیآره از اون نامردا ه -

 نیبعد از صرف شام ظرفا رو به کمک آر.میخورد يدرست کردم و دو نفر يشام مختصر هی قهیاز چند دق بعد

 .میمبل کنار هم نشست يهال رو يو با هم تو دمیچ ییظرف  شو نیماش يتو

 .ترسم قصد جونت رو بکنن یم دنیاونا تو رو د میمراقب باش دیبا یلیخ: نیآر

 .قصد جون منو بکنن اونا با تو مشکل دارن دیچرا با -

خوان  یکنن و م یم دیاونا پنج ساله که منو تهد يساده ا یلیدختر خ يساده ا یلیخ: زد و گفت يپوزخند نیآر

نقطه ضعف بودن  هیتا  حاال موفق نشدن و تموم نقشه هاشون با شکست مواجه شده اونا منتظر  یمنو بکشن ول

 .که االن به دستش آوردن

 بود؟ قوتت يتنها بودنت نقطه  یگفت یبود که م نیتازه متوجه شدم پس برا هم -

 .تو به من برسن ي لهیتا به وس رنیآره اونا ممکنه تو رو گروگان بگ -

 م؟یکن کاریچ دیخب حاال با -

 هیباشه بعد از چند سال  یهرچ. بهت برسه یدست کس ذارمیشده نم ممیحرفه ا يآبرو ينگران نباش برا: نیآر

 .خانوم کوچولو مهمونم شده

 دانشگاه؟ يفردا نر شهیم: رو به من گفت نیآر

 شه؟یمگه م... واا: من

 .نمیبرات تدارك بب یتیامن ریتداب يسر هیخوام  یکنم م یخواهش م -

 .بگه زیشوهر عز یباشه هر چ -

 .وقته برو استراحت کن رید گهیحاال د: زد و گفت يلبخند نیآر

 یخونه م يتو شهیکه هم یکوتاه نیآست شرتیت. به اتاقم رفتم ریشب بخ هیاز جام بلند شدم و با گفتن  منم

که  يشلوار يشده بود عوض  کردم و به جا يدوز يتور نشیآست يکه حلقه  دیتاپ سف هیرو با  دمیپوش

 چیه نیدونستم که آر یم. زانوم بود ریکه تا ز دمیشلوارك که ست تاپم بود پوش هیهم  دمیپوش یم شهیهم

 شیو آرا دمیاتاقم رو کش يپرده ها. زنهیو اگرم بخواد وارد بشه قبلش در م شهیوقت شب وارد اتاقم نم

که تو اون روز بهم  ییبه خاطر استرس ها. تخت انداختم يکه داشتم رو پاك کردم و خودم رو رو يمختصر

از خواب  يا شهیجسم ش هیشکسته شدن  يبا صدا. دمیبود خواب یبرد با هر بدبخت یوارد شده بود خوابم نم

 نیدفعه در اتاق باز شد و آر  هی. رو درك کنم تیرو روشن کردم تا بتونم موقع يو چراغ خواب کم نور دمیپر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٩٦ 

بدون اطالع سر زده  نطوریبود که ا يبار نیکارش جا خورده بودم اول نیاز ا. زد هیاومد داخل و به در تک عیسر

بود که منو با اون لباس  يبار نیاول. دیبه طرفم اومد و بازوهامو گرفت و به  طرف در کش عیسر شدیموارد اتاقم 

 .دونستم که صورتم از خجالت سرخ  شده یمردم م یداشتم از خجالت م. دید یم

 داخل؟ يو اومد نییپا یدفعه سرت رو انداخت هیشده؟ چرا  یچ: من

. رنیخوان تو رو از من بگ یفکر کنم م. کردن اومدن داخل دایما رو پ يآروم صحبت کن خونه ...! سیه: نیآر

 .ستمیآشغاال فکر کردن که  خونه ن

 .ارنیسرم ب ییاگه دستشون بهم برسه بال دمیترس یوحشت تموم وجودمو گرفته بود م ازحرفش

 دیحاال زود لباسات رو بپوش با. بهت برسه فشونیدست کث ذارمینم رمیاگه بم ینگران نباش خوشگلم حت: نیآر

کنم تموم  یم کاریدونستم دارم چ یاسترس داشتم که نم نقدریا. ستیامن ن گهید نجایا.  دومم يخونه  میبر

 .کنم داینتونستم مانتوم رو پ یول ختمیکمد رو به هم ر يتو يلباسا

 .دختر گهیبجنب د: نیآر

 .کنم یم داشیهولم نکن االن پ -

 ینم یاز طرف نمیتونستم خوب لباسا رو بب یبود نم کیچون اتاق تار یگشتم ول یدنبال مانتوم م عیسر داشتم

 .میکه تو کدوم اتاق هست دنیفهم یتونستم چراغا رو  روشن کنم چون م

 نیخوب خوشگل خانوم ا يجا هیببرمت  ایب ؟ییدلم کجا زیعز: گفت یم یسیاومد که به انگل ییدفعه صدا هی

 .تا بهشت رو نشونت بدم ایشو  با من ب الیخ یقاتل رو ب

 کرده بود؟ دمونیکه تهد ستین کهیهمون مرت نیا: که از حرفاش چندشم شده بود گفتم من

 ؟ينکرد دایخودشه تو هنوز مانتوت رو پ: نیآر

 .کهیتونم اتاق تار ینه نم -

 .شمیپ ایلباس ب الیخ یب -

هر وقت گفتم بزنش  يبدو دیهر وقت گفتم بدو با. ایبا من ب: رفت و گفتمحکم دستم رو گ. رفتم کنارش عیسر

  دیو هر وقت گفتم دفاع کن با شیبزن دیبا

 نه؟ يرو که بلد یدفاع شخص یکن دفاع

 .ترسم یم یلیخ یآره ول -

 .ارمینفر باشه که خودم دخلش رو م هی دینگران نباش شا -
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 زیم يگشت و گلدون ها رو از رو یهال برا خودش م ينفر تو هی رونیدر رو باز کرد و سرش رو آروم برد ب آروم

نمونده بود  يزیضربان قلبم به شدت باال رفته بود چ میکرد یآروم آروم حرکت م.  شکست یداد و م یهل م

: گوشم گفت رینفره ز هیشده بود  ئنکه مطم نیآر. اتاق نبود يتو شترینفر ب هیخدا رو شکر . که سکته کنم

 .این رونیافتاد ب  یراهرو بمون هر اتفاق يتو نجایهم

 ...تو رو خدا نرو نیآر: من

 .ارمیدخلشو م نیچند م ينگران من نباش تو میبمون نجایا میتون یتا آخر که نم -

 .به طرفم برگشت نیکار آر نیخواست بره که دستش رو گرفتم و با ا یم

 .مراقب خودت باش: من

 .خودش رو به متجاوز نشون بده یراحت نیکردم که به ا یبه من زد و وارد هال شد فکر نم یچشمک نیآر

 :شاخ و دم بود گفت یغول ب هی بایخطاب به اون مرد که تقر نیآر

 .نجایا يایکه دو باره ب یجرات داشته باش نقدریکردم ا یفکر نم. به به

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا... تــ:مرد

 ذارم؟یتنها م نجایدفاع رو ا یدختر ب هیکه  يفکر کرد: منه دوما يخونه  نجایاوال ا: گفت تیبا جد نیآر

 .هنگ کرده بود یمرده حساب دمیبه داخل سرك کش واریاز کنار د آروم

 .که با تو بجنگم نجایا ومدمیمن ن نیبب: مرد

حرکت  نیا یمن معن یبه همسرم تعرض کن يخوا یو م يزد و گفت نصف شب وارد خونم شد يپوزخند نیآر

که  يکرد جایب یلیدر ضمن تو خ: صداش رو باال برد و گفت یکم نیآر.  دونم یجز اعالم جنگ نم يزیرو چ

 .یشیدر خارج نم نیمطمئن باش زنده از ا نجایا ياومد

اول تو  زنمیدو نشون م ریت هیبا  ينجوریا یینجایاصال خوب شد که ا: کرده بود گفت دایجرات پ یکه کم مرد

 .يکرد شیاتاق مخف يخوشگله که تو يسراغ اون پر  رمیکشم بعدش م یرو م

 .دیحرفش تنم لرز از

 .يایتو ازپس من بر نم. يبر یکه آرزوتو به گور م یدون یم: نیآر

برق . دیپر رونیچاقو ب ي غهیضامن چاقو رو خارج کرد وت. ضامن دار در آورد يچاقو هی بشیج ياز تو مرد

و  دهیوانمود کرد که ترس نیآر د؟یجنگ یغول م نیبا ا دیچطور با نیمن آر يخدا.  زد یرو م چاقوش چشمم

  نیآر. ومدیجلو م آروممرد هم  ومدیعقب م نیکه آر نطوریهم.آروم آروم شروع کرد به عقب عقب رفتن
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 يبه گلدون شکسته که رو ینگاه مین دیشده بودم رس یکه من پشتش مخف يواریعقب اومد که به د اونقدر

تر  کینزد نطورینشست مرد هم نیزم يداده بود آروم رو هیتک واریکه به د نطوریافتاده بود کرد  هم نیزم

 .ومدیم

چقدر منو  سیرئ یدون یم ینفر از افراد باند ما رو کشت 50 یعوض يتو. قاتل ادیبهت نم ؟يدیترس ه؟یچ: مرد

 نیآر. رمیگیبود منو بکشه حاال من انتقام افرادم رو م کینزد م؟دیکش یچه حقارت یدون  یسرزنش کرد؟ م

که  يزیمرگ بودن و به چ قیدوستات هم مثل تو ال. خودت  سرزنش نکن يمنو به خاطر کمبود ها: گفت

 . رها کردم شعورتیب سیتو و اون  رئ يها ییدر واقع من اونا رو از زورگو. دنیبودن رس قشیال

داد که ناگهان دستش به انگشت پام خورد چند  یحرکت م نیزم يدستش رو رو زدیهمونطور که حرف م نیآر

برداشت و  نیزم يرو از رو يا شهیبشم آروم تکه ش یمخف واریبه  پام زد که برم پشت د کیکوچ يتا ضربه 

 .يستادیامرگ  ينقطه  يتو االن رو. ترسم یمثل تو نم ییمنو ترس؟ من هرگز ازترسو: گفت

حرکت به طرفش  هیرو با  شهیتکه ش نینگاه کرد آر نییکه به پا نیپاش کرد هم ریبه ز یگاهبا تعجب ن مرئ

 .جا خوش کرد و خون فواره زد نشیس يتو شهیشده ش یبفهمه چ نکهیپرت کرد مرد قبل از ا

 عیتاسف زد و سر ياز رو يپوزخند نیافتاد آر نیزم يمرد پاهاش سست شد و رو. دمیکش یغیخون ج دنید با

 .دمیدو یکردم و دنبالش م یم هیمن گر. دیدستم رو گرفت و دنبال خودش کش

 .جلو نشستم یرو باز کرد و من رو صندل نیدر ماش عیسر نیآر

 .اوردیسرت م ییکشتمش معلوم نبود چه بال ینکن خانومم اگه نم هیگر: نیآر

 .به قصد من وارد خونه شده بود یاصال اون عوض. گفت یم راست

 .رو زد و دروازه باز شد موتیر عیسر نیآر

 .رو بخوابون تیصندل: نیآر

 ؟یبرا چ: هام آروم شده بود گفتم هیکه گر من

که  دمیبه سر و وضعم کردم د یحرفش نگاه نیبا ا. ننیلباسا بب نیملت تو رو با ا يهمه  يخوا ینکنه م: نیآر

 عیسر نیآر. دمیلرز یرو خوابوندم سردم شده بود و داشتم م یبالفاصله صندل دمیتاپ و شلوارك پوش هیفقط 

 يخونه  هیساعت در مقابل  کی زبعد ا. رو روشن کرد و پا گذاشت رو گاز و به سرعت حرکت کرد يبخار

ساك رو از  هیشد و  ادهیپ نیاز ماش عیسر. داشبرد داشت در رو باز کرد يکه تو یموتیو با ر ستادیا ییالیو

در  هیپشت . کرد و بازوم رو گرفت و با خودش از پله ها برد باال ادمیپ نیاز ماش عیاشت سرعقب برد یصندل
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چشمش  ي هیشد قرن یاسکنر گذاشت همزمان که دستش اسکن م يکف دستش رو رو نیآر میستادیا يفلز

بدون .میدر باز شد و با هم وارد خونه شد هیپس از چند ثان. در نصب بود اسکن شد يکه رو يهم با  اسکنر

بود که  يبار نیچشمام بود اول يهنوز جلو زدیکه خون فواره م يمبل  نشستم صحنه ا يرو یحرف نیکوچکتر

 نیآر. کدومشون جلو چشمام جون نداده بودن چیتا حااله یول  دمید يادیز يالبته جنازه ها مقتل بود هیشاهد 

 .رو گرفت يشماره ا هیکمد برداشت و  ياز کشو یگوش هی عیسر

 .من حمله کرد ينفر به خونه  هیالو؟ قربان؟ : نیآر

... 

 ...بله

... 

 ...بله

... 

 . دیحمل جنازه رو بد بیو ترت دیمن بفرست يرو به خونه  روهاتونیلطفا ن. مجبور شدم بکشمش متاسفانه

... 

 .ممنون

 .اژ دادو آروم چشماش رو ماس زیم يرو قطع کرد و انداخت رو یحرفش تموم شد گوش نکهیاز ا بعد

اومد کنارم نشست و شونه هام رو تو بغلش  نیآر. دمیترس یهم سردم بود و هم م. دمیلرز یهنوز داشتم م من

 .احساس گرما کردم یکارش کم نیبا ا. گرفت

 ؟یکش یراحت آدم م نقدریا شهیتو هم: من

در ضمن اون ها . بود فیضع یلیاون مرد خ کشمیدرد سر م یبرا کشتنشون کل ینه اونا خالفکارن و گاه: نیآر

 لیوک هیقدرت دارن که با گرفتن  نقدریاونا ا ستیقادر به مقابله باهاشون ن یمحل سیهستن که پل ییخالفکارها

. کنه یم تیرو دارن که ازشون حما يراددولت هم اف يتو یاونا حت شنیزود از زندان آزاد م یقاض دنیخر ای

 ياون مرد میدر برابرشون مقاومت کن میبتون  يموارد نیتا در چن دهیمثل منو آموزش م يافراد نترپلیا سیپل

جرات کرد به خونه نفوذ کنه فکر  شبید نکهیکنه تا ا یم بیکه دو ساله منو تعق هیکه دخلش رو آوردم کس

فکرشم  نیرفتم برا هم یم تیآمار منو دارن من معموال شب ها مامور اونا. یکرده بود تنها تو خونه هست

 .رنیخواستن تو رو از من بگ یکه تو خونه باشم م کردنینم
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 ؟يخسته ا: گفت... کرد و  کیطور که شونه هام تو دستش بود صورتش رو به لپم نزد همون

 .آره: بودم سرم رو تکون دادمو گفتم دهیکه از کارش خجالت کش من

 ؟یخوابیتو بغلم م نجایهم: نیآر

 .حرفش تعجب کرده بودم از

 ؟یگیم يدار یخورده؟ چ يزیچ يمخت ضربه ا: من

ترسم  یم هیقبل يبزرگتر از خونه  یلیخونه خ نیکنم ا یخواهش م: ملتمسانه نگاهم کرد و گفت نیآر

که تو بغلش بخوابم  دمیکش یخجالت م یاز طرف یبخوابم ول ییتنها دمیترس یمنم م. کرده باشن بمونیتعق

 ...لباسا نیاونم با ا

 .میخواب یکنار هم و جدا از هم م نجایهم. تونم ینم شهینم: من

اگه  دمیرو خر نجایخونه هنوز نصب نشده چون تازه ا نیا یشیگرما ستمیس. خونه سرده خانومم نیا: نیآر

 سرما  یجدا بخواب يبخوا

 .يخور یم

 ...آخه: من

 .ستمینگران نباش من از اوناش ن: گوشم گفت ریز نیآر

 .کشم یخجالت م ستیون نآخه مساله ا: و گفتم دمیحرفش خجالت کش از

 .یکن یعادت م یبار بخواب هیقربون خجالتت برم خانومم نگران نباش : گفت يبا لبخند نیآر

مبل سه نفره نشست و به  يو رو. پتو دونفره آورد هیاز اتاقا رفت و  یکیبه  عیسر نیآر. شدم قبول کنم مجبور

 .نیبش نجایا ایمن اشاره کرد و گفت  ب

 .و خجالت رفتم و کنارش نشستم یلیم یبا ب منم

 .بده هیتک نمیپاهاتو رو مبل دراز کن و پشتت رو به س: نیآر

 ؟یخواب یم يتو چجور: من

 .خوابمینشسته م ينجوریمن هم: نیآر

شکمم به هم قفل کرد  يمن رو يداد و منو از پشت در بر گرفت و دستش رو جلو هیگفت و به مبل تک نویا

 .دمیکش نیآر يهم روخودم  يمنم پتو رو هم رو

 ؟ينجوریا ستیسخت ن: من
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 .آروم بخواب. هم راحتم یلیخ. زمینه عز: موهام گذاشت و گفت يصورتش رو رو نیآر

با . به خواب رفتم قهیبعد از چند دق. کرد یرو به بدنم منتقل م یمطبوع يچشمام رو بستم آغوشش گرما آروم

همچنان منو تو  نیآر دمیخواستم بلند بشم که د یم. شدم داریخورد ب یکه از پنجره به صورتم م يتابش نور

 هیتک نشیهمون طور سرم رو به س. هبش داریتونستم تکون بخورم چون ممکن بود از خواب ب  ینم.بغلش گرفته

. صورتم رو لمس کرد يزیچ هیبودم که  دهیخواب هیدونم چند دق ینم. دادم و خواب چشمام رو دوباره ربود

 ؟یخواب ؟یهست: گوشم گفت ریز ییس صداح نیهمزمان با ا

 .کنه یآروم داره لپامو نوازش م نیکه ار دمیچشمام رو باز کردم د آروم

 .شدم دارینه ب: من

 .بازار میبر میصبحونه بخور دیبلند شو با -

 ؟یچ يبازار برا: گفتم دمیمال یکه چشمام رو م یمبل نشستم و در حال يرو آروم

 .رمیطال برات بگ سیچند سرو دیبا: مبل بلند شد و به طرف آشپز خونه رفت و همزمان گفت يرو از

 ؟یطال برا چ: تعجب گفتم با

 .رمیدلش خواست بگ یخانوم خوشگلم هر چ يازدواج و برا يخودمون حلقه  يخوام برا یم -

که فضولن بهمون شک  يافراد یدر ضمن ممکنه بعض میخونه حبس کن يخودمون رو تو دیکه تا ابد نبا ما

 کنن و بگن که شما چجور 

 .دیکه حلقه ندار نیهست ينامزد

 ؟یکنیکه تو فکر همه جا رو م هیچطور: من

 .گهید مینیما ا: هاشو باال انداخت و گفت شونه

به طرف . برخورد کف دست اومد يدفعه صدا هیکه  دمیچ یرو م زیدم کردم داشتم م يآشپز خونه رفتم و چا به

 یچ يدیععععه د: لب گفت ریخودش ضربه زده و ز یشونیبا کف دستش به پ نیکه آر دمیصدا برگشتم و  د

 شد؟

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ: دمیاسترس پرس با

بشه؟  یچ یخواست یم گهید: شده بود گفت رهیخ نیشصتش رو به لبش چسبوند و همونطور که به زم انگشت

 .شدقضا 

 قضا شد؟ نکنه نمازت قضا شده؟ یچ: گفتم یالیخ یب با
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 پ ن پ صبحونه خوردنم قضا شده؟: نیآر

 ؟یخون یمگه تو نمازم م: گرد شده گفتم ییتعجب چشام چهارتا شده بود با بهت و چشما از

 ؟یخون یخونم مگه تو نم یمعلومه که م وونهید: خنده و گفت ریبلند زد ز نیآر

 دم؟یاون وقت من تا حاال ند یخون یتو نماز م. دمیازش خجالت کش یلیدل چیدفعه بدون ه هی

 دم؟یکه من تا حاال ند یخون یتو چجور نماز م: من

اتاقم  يشبم تو ياکثر ظهر ها هم که دانشگاه بود خوندمیتو اتاقم م يکه تو خواب بود ینماز صبح رو وقت -

 نه؟ یخون ینماز نم ؟یتو چ.  گهیخوندم  د ینمازم رو م

 .سختمه یخوام بخونم ول یراستش م: ناز بچه گونه گفتم یکم با

 نیا يمن اگه تا االن تو. دهینماز به آدم آرامش م طونیش یکن بخون یاز امروز سع: و گفت دیدوباره خند نیآر

 غربت دووم آوردم به 

 .ندازهیکشورم م ادیکه منو  هیزینمازم بوده تنها چ خاطر

 .کنم از امروز نمازام رو بخونم یم یسع یول هیادیز يتقاضا نکهیبا ا زیباشه شوهر عز -

 .میلبخند زد و با هم مشغول خوردن صبحانه شد نیآر

 .بازار میخب خانومم حاال آماده شو بر: نیآر

 .جا مونده یقبل يخونه  ياومد که مانتو لباسام تو ادمیدفعه  هیحرفش  نیا با

 .نجایا يمنو آورد ينطوریهم شبیندارم د یمن که لباس: گفتم یناراحت با

 یلباس م یکمد هر چ يراهرو سمت راست تو يبرو تو اتاق طبقه باال انتها: زد و گفت يمعمول لبخند طبق

در کمد رو که باز کردم انواع اقسام لباس ها توش بود . بگم به طرف اتاق رفتم يزیچ نکهیبدون ا.هست يخوا

 هیچرا . تو ذهنم جرقه زد ياون همه لباس  فکر دنیبا د. یمجلس يو لباس هااز مانتو گرفته تا لباس خواب 

شده  یخودم عصب يمنحرفانه  يهمه لباس دخترونه و زنونه داشته باشه؟ از فکرا نیخونه هاش ا يتو دیپسر با

 ینم رونیاز  ذهنم ب یربط و مزخرف از ذهنم خارج بشه ول یافکار ب دیبودم سرم رو چند بار تکون دادم تا شا

 شتریشده بودم ب رهیداخلش خ يمثل ماست به لباسا نطوریدر کمد رو باز کرده بودمو هم. رفت یرفت که نم

جور لباسا رو تو خونش داشته باشه؟  نیا دیپسر تنها چرا با هیبود آخه   یخصوص يها یلباس ها مناسب مهمون

 .اومد رد يافکارم غرق بودم که صدا يتو! ؟...شدهمن چه مرگم  یلعنت: چند تا ضربه به سرم زدم و تو دلم گفتم

 .دییبفرما: من
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 ...!که دختر يهنوز آماده نشد: آروم در رو باز کرد و گفت نیآر

 .ذهنم رو مشغول کرده یسوال هیراستش  -

 ؟یچه سوال: گفت یخاص یطونیش با

ممکن بود . ذهنم نگهش دارم يتونستم تو یهم نم یاز طرف ینه ول ای ارمیدونستم سوالم رو به زبون ب ینم

 .جا کنم یموجب سوء تفاهم  بشه و دوباره قضاوت ب

 تونم بپرسم؟ یم -

 طونیبپرس ش: گفت یلبخند جذاب با

خونش داشته  يهمه لباس دخترونه تو نیا دیپسر مجرد با هیچرا  یول یوقت از حرفام بد برداشت نکن هی -

 . کال محو شد نکهیلبخندش کم رنگ شد تا ا شده بود و آروم آروم رهیبهم خ نطوریباشه؟ هم

 زدم؟ يحرف بد: دمیاسترس پرس با

رسه بپرسن  یکه به ذهنشون م یهر سوال دیکنجکاو با يآدما. یهست ينه تو دختر کنجکاو: گفت يسرد با

 .میبر دیبا. رو انتخاب کن بپوش شونیکیخودته  يلباسا برا نیفرض  کن که ا. دمیبهت حق م

 ؟يجوابمو بد يخوا ینم یعنی: من

 ؟یبدون يدوست دار: زد و گفت یتلخ لبخند

 .دمیپرس یخب معلومه وگرنه ازت نم -

 گهید يخونه  هیبه  دیبعد از خر. کنم یم فیرو برات تعر زیهمه چ دیبعد از خر میلباس بپوش بر هیباشه  -

 اقامت  يهنوز برا نجایا میبر

 .چقدر سرد بود شبیکه د يدید. ستین مناسب

 خوب بود کجا سرد بود؟ یلیکه خ شبید -

بهم  یگفت و چشمک نویا. به خانومم خوش گذشت شبید نکهیمثل ا: لبخندش دوباره جون گرفتو گفت نیآر

دونستم صورتم گل انداخته خوب شد که از اتاق  یم. دمیخجالت کش یاز حرفش کل. رونیزد و از اتاق رفت ب

 دیسف يها قهیبا  یمشک يمانتو هیکمد  ياز تو عیسر. نهیمنو که مثل انار شده بود  نب ي افهیتا ق رونیرفت ب

هم سر  دیشال سف هیهم برداشتم و   یاسپرت مشک یکتون هی. انتخاب کردم یمشک نیشلوار ج هیو  یمخمل

 .کردم و از اتاق خارج شدم یمیمال شیو آرا دمیهم به وضع صورتم رس یکردم و کم

 .یخانوم يبه به چه خوشگل شد: گفت دیرو د پمیکه ت نیآر
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فرم  هیبود و موهاشو  دهیپوش یزغال نیشلوار ج هیو  يخاکستر شرتیسوئ هی. شده بود پیخوشت یلیخ نیآر

 .کرد یم يرویپ یآشفتگ ي هیداده بود که  فکر کنم از فرض یخاص

 نیدر مورد آر.  ادیبه وجود م ییباینظم خاص و ز هیو در هم بودن  ینظم یاز ب یعنی: یآشفتگ ي هیفرض(

 )بود ختهیبه هم ر ییبایموهاشو به طرز ز

بعد از گذشتن چند .رونیب میبرداشتم و با هم از خونه زد زیم يبرداشته بود رو از رو شبید نیرو که آر فمیک

 یکیرو پارك کرد با هم به  نیماش نیآر. میبود متوقف شد یپاساژ  بزرگ که سراسر طال فروش هیمقابل  قهیدق

سخت جنس  نقدریاما ا میرفت یمختلف يها غازهشد که به م نیا ومدیخوشم ن ساشیاما از سرو. میاز مغازه ها رفت

ها چشمم  نیتریاز و یکی يتو. شدم یخودم هم از دست خودم خسته م یکردم که گاه یم دایمورد عالقم رو پ

قرار داشت  اهیس ياز طال سیسرو هیهاش از الماس بود کنارش هم  نیافتاد که نگ دیسف يطال سیسرو هیبه 

 .برد یزد و دل آدم رو م یبرق م یبود حساب زمردقرمز و  اقوتیهاش از  نیو نگ

 .از کت و کول افتادم دختر يکرد داشیخدارو شکر پ: نیآر

 .الشیخ یب. گرونه یلیاحتماال خ یکردم ول داشیپ: گفتم یناراحت با

 نییهمه پله و آساسنور رو باال پا نیعمرا بذارم دوباره ا وونهید الیخ یرو ب یچ: و گفت دیرو گرفت و کش دسنم

 نویا. خرج کنم يبخوا یهر چ قتیحرفاست حاضرم برا سل نیبا ارزش تر از ا یلیخانومم خ قهیدر ضمن سل يبر

. ارهیمورد عالقم رو ب يها سیاز سرو تا واز فروشنده خواست که د. گفت و منو با خودش به داخل مغازه برد

مورد عالقم آورد و در مقابلمون  يها سیها رو به همراه سرو سیفروشنده هم از خدا  خواسته چند تا از سرو

 .کردن فیقرار داد و شروع کرد به تعر

 طون؟یش يخوا یرو م نایهم: نیآر

 . تکون دادم دییتا يرو به نشونه  سرم

فروشنده هم دوتا . میدو تا رو انتخاب کرد نیهم: کوتاه و چاق بود کرد و گفت يرو به فروشنده که مرد نیآر

 زیرو به حساب فروشنده وار یمبلغ هنگفت يبا کارت اعتبار نیجعبه  مخصوصش قرار داد آر يرو تو سیسرو

 میدیهم خر ينامزد يدو تا حلقه  سیوسر دیبعد از خر. داد و گفت  مبارکه نیفروشنده هم جعبه رو به آر. کرد

 .میبه طرف خونه حرکت  کرد یطوالن يو باالخره بعد از چند ساعت جستوجو

 ینم. بود ییالیخونه هم و نیا میستادیتازه ساخت ا يخونه  هیشلوغ در مقابل  ابونیاز گذشتن از چند تا خ بعد

تا  نیزم یقبل يخونه با خونه ها نیا تیامن. میوارد خونه شد. عالقه داشت ییالیو يبه خونه  نقدریدونم چرا ا
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ها  وارید يمدار بسته نصب بود رو نیدورب هی ترم 15هر  يبه فاصله  وارهایدروازه و د يآسمون فرق داشت رو

 عیما هیقرار داشت که انگار  يفسفر یبه رنگ آب ییلوله ها اتینصب شده بود و دور تا دور ح يا لهیم ریدزدگ

. تونه نفوذ کنه یکس نم چیخونه ه نیا يتو: رو به من گفت نیآر. داشت انیتوش جر رنگ و درخشنده یآب

 پشه هم بخواد  هیده هزار ولت بهش وصله  رقب وارید يباال ریدزد گ

 .شهیروش رد بشه کباب م از

 شده؟ دهیکش اطیکه دور تا دور ح هیخوش رنگ و مرموز چ ياون لوله ها: من

 خوش رنگ و مرموز؟: زد و گفت يلبخند نیآر

 .ندازهیآدم رو به شک م ییجورا هی. درخشان باشه خطرناکه نقدریکه ا يزیمعموال هر چ گهیآره د -

 اون لوله ها خطرناکن؟ یباعث شد که فکر کن یاونوقت چ: نیآر

درخشان و  يخوان نشون بدن معموال به رنگ ها یرو که م یخطرناک عیهر ما لمایخب تو ف: گفتم یطونیش با

 .دنیم  ششینما يفسفر

 .هستن تیهو صیو تشخ يبردار ریتصو ستمیس هیاونا : نیآر

 ت؟یهو صیتشخ -

کرده و اطالعات رو به  يبردار لمیرو ف نیمتجاوز ریتصو. کنن یعمل م نیمثل دورب بایاون لوله ها تقر. آره -

کامال  ستمیس هی. کنه یم شییمتجاوز شناسا یکیزیف اتیخصوص يکنه و از رو  یمنتقل م يسرور مرکز

 .شرفتهیپ

 اگه صورتشون رو پوشونده باشن؟ یحت یعنی ؟یگیم يجد: تعجب گفتم با

 نیا یتیامن ستمیکرد هر چند س شونییشناسا شهیباشن وگرنه نم يفریسابقه ک يافراد دارا دیآره البته قبلش با -

از حرفاش خشکم . کنه ییافراد رو شناسا یتونه به راحت یداره و م یتیشخص يپرونده  هیهر  کس  يکشور برا

  نیهمچ هی نیآر دیهم وجود داشت؟ تازه بر فرض که وجود داشته باشه چرا با یستمیس نیچن یعنیزده بود 

 خونش نصب کنه؟ يرو تو یستمیس

 ؟یخونت نصب کن يتو یتیامن ستمیهمه س نیباعث شده که ا یچ: من

خواستن منو بکشن  یاز صد بار م شتریکردم ب شرفتیچند سال که تو کارم پ نیا يتو یدون یتو شغلم رو م -

خودش دست و پا  يامن برا يجا هیخواد  یدلش م یبه هر حال هر آدم. کردمیها رو نصب م ستمیس نیا دیبا

تونه  یوجه نم چیبه ه شمنکنم چون د یم یجا زندگ نیاوقات هم  شتریمن ب. منه یاصل يخونه  نیا. کنه
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به محض ورود . خارج بشن یتونن به راحت یمونه اگه هم وارد بشن نم یم ینظام گاهیپا هیمثل . واردش بشه

وارد راه . وفتهیم ریو طرف تو ساختمون گ شهیها بسته م یو خروج يورود یبالفاصله تمام ییمتجاوز و شناسا

چشم رو تست کرد پس از چند  ي هیثر کف دست و قرنمعمول ا بقط.میستادیا يو در برابر درب ورود میپله شد

پشت  یقرمز رنگ يها زریبعد از ورودمون در خود به خود بسته و قفل شد و ل. میدر باز  شد و وارد شد هیثان

 .درب ظاهر شدن

 .لباس راحت بپوش چون کارت دارم هیاتاق تو تو طبقه دومه برو لباسات رو عوض کن : نیآر

 لباس راحت بپوشم؟ هیبود که  یمنظورش چ دمیترس یحرفش جا خوردمو کم از

 يهو يهو: گفت دادیاُپن آشپز خونه قرار م يتو دستش رو رو لیکه داشت وسا يهمونطور یطونیبا ش نیآر

من . میورزش کن یخوام کم یلباس راحت بپوش چون م هیوقت گفتم برو  هی یبد بد نکن يدختر خانوم، فکرا

با . بود ینیب شیپ قابل ریغ یلیکرد خ یم جیبا حرفاش منو گ شهیهم اوردمیرفش داشتم شاخ در مکه از ح

 ورزش؟: تعجب گفتم

 آره؟ ؟يکرد یم یداشت يا گهیآره نکنه فکر د: و گفت دیخند زیر زیر نیآر

 .که بخوام بهشون فکر کنم هیزیچ نیآخر زایاون چ. یزن یبرو بابا برا خودت توهم م: خنده و خجالت گفتم با

 زا؟یکدوم چ: و گفت ستادیا نهیدست به س نیآر

 !ستایبد ن یخجالت بکش یکم -

 .نگفتم  يزیخجالت بکشم؟ من که چ دیچرا با -

عاشق اون لپاتم . قربونت برم نگران نباش: و گفت دیبلند خند نیانداخت که آر یداشت کم کم گل م لپام

 .میکن یکجا ورزش م یفهم یسات رو عوض کن بعدش مبرو لبا شهیزود قرمز م شهیهم

 يدونستم که کمد اتاقم باز طبق معمول پر از لباس ها یباال رفتم و وارد اتاق شدم م چیمارپ ياز پله ها عیسر

که سه تا خط  یشلوارگرم کن مشک هیبا  یتنگ ورزش بایتقر یمشک شرتیت هیمختلفه در کمد رو باز  کردم و 

 .رفتم نییپا يو به طبقه  دمیداشت برداشتم و پوش کیبار

 .ایدنبالم ب: بعد گفت ادیبهت م یبپوش یتو هر لباس: متفکرانه بهم انداخت و گفت ینگاه نیآر

 .رفت رفت  یباال م يکه به طبقه  يراه پله ا ریبه طرف ز نیدنبالش راه افتادم آر آروم

 م؟یورزش کن دیبا نجایا: من

 .ینومخا گهیصبر کن د -
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 هیکارش  نیدکمه حرکت داد و با ا يکنار راه پله بود کف دستش رو از جلو وارید يرو ینوران يدکمه  هی

بود که روشون اعداد و حروف  وتریکامپ دیصفحه کل هیشب دیظاهر شد که روش چند تا کل يزریل يصفحه 

 ریز یومینیآلم واریکه د دینکش یطول. رو فشار داد دییتا يکرد دکمه  پیرو تا ییزایچ هینوشته شده بود بعدش 

دستم . رم یم ییماجرا جو هیزده شده بودم انگار دارم به  جانیه یراه پله مثل درب آسانسور باز شد حساب

رو فشار داد البته فقط دو تا  P يدکمه  نیآر. میآسانسور بود شد هیکه شب يروگرفت و با هم وارد محفظه ا

 یم نییپا يهم ما رو به طبقه  یکیرسوند و اون  یم میکه توش بود يما رو به طبقه ا شیکیدکمه داشت که 

 .برد

 م؟یریکجا م میدار: من

من  یممکنه زندگ. کردم لیکه هستم تبد يزیچ نیخودم رو به ا نجایمن ا. میر یم نیبه محل تمر میدار -

 دیداره شا قتیهمش حق یول ادیبه نظر ب یالیو خ يفانتز یلیباشه ممکنه خ يوودیهال  يها لمیف هیشب یلیخ

 دمیشا. نداشتم... و  زاتیتجه مهه نیبه ا يازیبودم ن يزیچ یسرهنگ ایساده بودم مثال سرگرد  سیپل هیاگه 

 .کنم یپر م موییکار ها تنها نیمن با هم.  منه یزندگ نیدر هر حال ا یول. شدم یشغل م نیوارد ا دیاصال نبا

 ادته؟ی يقرار بود به سوالم جواب بد: من

 ؟یچه سوال -

 .گهیهمون لباسا د -

 .کنم یم فیبرات تعر نیآهان باشه بعد تمر -

 .میرفت یم نییبه طرف پا میبود که داشت يا قهیدق پنج

 سته؟یا یچرا آسانسور نم: من

 .تر یطوالن رمونیکمتره و مس یکم یمعمول يآسانسور از آسانسور ها نیسرعت ا نکهیبرا ا: زد و گفت يلبخند

 م؟یرس یم یبود که ک نیمنظورم ا ویک يدونم آ یم -

 .میکن یسفر م نیزم يمتر ستیبه عمق دو میدار -

چونم گذاشت و  ریدستش رو ز نیآر.نبود که متعجب نشم يروز قهیعت نیا شیکه اومده بودم پ یاز وقت يوا

 .از تعجب باز مونده بود بست رو که نجانبیبه طرف باالبرد و دهن مبارك ا یکم

 خوشگله؟ یلیصورتت خ یدون یم: نیآر

 اره؟ یچه ربط: بودم گفت دهیخجالت کش یکه کم من
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درب آسانسور باز شد و ما . آسانسور نگاهش رو گرفت ستادنیمونده بود که با ا رهیهمونطور به صورتم خ نیآر

به رنگ قرمز و  ییداخل راهرو چراغ ها. راهرو دو تا در وجود داشت يکه در انتها میشد  کیراهرو کوچ هیوارد 

هم نوشته بود  گهیدر  د ينوشته بود رختکن و رو یسیاز درب ها به انگل یکی يرو.کرد یرو روشن م ریسبز مس

  یبودم نم دهیمن که لباسام رو تو اتاقم پوش میبا هم وارد رخت کن شد نیمنو آر. یتخصص یباشگاه شخص

 .کنم ییخواست وارد رخت کن بشم و اونجا رو هم شناسا یچرا دلم م دونم

 هیکرد پس از چند صدم ثان کیدستش بود رو به کمد نزد يرو که تو يدستبند نیورودمون به رخت کن آر با

بود  یعضالن یلیبود رو در آورد بدنش خ دهیکه پوش یشرتیت نیباز شد آر  کیدرب کمد به صورت اتومات

و  یمشک شرتیت هیاز داخل کمد . شده بود يتکه ا  شیهاش ش چهیبود و ماه یعضالن یلیشکمش هم خ

رو جر بده با  نشیبود که آست  کیکوتاه و تنگ بود و بازوهاش نزد نشیآست دیکه جذب بدنش بود پوش یکش

ه ب یلیبود  خ دهیکه تو اتاقش پوش یبود تموم عضالتش مشخص شده بود شلوار ورزش دهیکه پوش یشرتیت

 .ومدیم پشیت

 ؟يزل زد یتو به چ: به من انداخت و گفت ینگاه

 ؟یبهش آخه تو چه مرگت شده که دائم در حال گند زدن يزل زد یشعور چ یاحمق ب یهست يباز گند زد... آخ

 .ایدنبالم ب: زد و گفت یچشمک نیآر

هر : در گذاشت و رو به من گفت ي رهیدسگ يدستش رو رو. میاحمق ها دنبالش راه افتادمو وارد راهرو شد مثل

 شکه  يدید یچ

  ؟یاُک نشو

 ؟يکرد یداخل مخف یمگه چ. وااا: من

 ...ینیب یخودت م -

روشن شد و  کیمنم دنبالش وارد شدم با ورود ما چراغ ها به صورت اتومات. رو باز کرد و وارد سالن شد در

 .خوش آمد گفت  نیبه آر يوتریکامپ يصدا

در  اهیس يها واریبا د عیسالن فوق العاده وس هی. شد خیاز ترس و وحشت مو به تنم س روشن شدن چراغ ها با

مثل  يبدن ساز يبخش  از سالن رو به باشگاه اختصاص داده بود انواع و اقسام دستگاه ها هیبرابرم بود 

 .داده بود صاصاخت یبخش  رو به باشگاه رزم هی. بود دهیتوش چ... و  يپک فال ل،یتردم
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سبک  يکمر يانواع اقسام اسلحه قرار داشت از اسلحه  وارید يرو...کرد  خیخش سوم که مو رو به تنم سب اما

 يسرد قرار داشت از چاقو يانواع اقسام سالح ها  وارید ي گهیطرف د. نیسنگ يبار ها ریگرفته تا مسلسل و ت

 .نصب بود وارید يهم رو يو ستاره فلز غیچند تا ت ریگرفته تا شمش يخور وهیم

 ؟يشد رهیخ یبه چ: نیآر... و اقسام نارنجک و فشنگ و  انواع

 .کنم ینگاه م يکرد زونیآو وارید يکه رو یینقل و نباتا نیبه ا -

 .باند خالف کار رو گرفتن نیها اونا تا حاال جون چند یبه اونا دست نزن: خنده گفت با

عروسک  نیاسم ا: رو برداشت و آروم نوازشش کرد و گفت يکمر ياز اسلحه ها یکیبه طرفم اومد و  آروم

 .کلت برتاست

 نیبا ا. اون جعبست يکه تو گهید زیچ هیهستش اما  M16 یکیو اون  3ژ  وارهید ياسلحه گندهه که رو اون

 هی. بود اشاره کرد و آروم به طرفش رفت و درش رو باز کرد نیزم يکه رو يحرفش با انگشت به  جعبه ا

بود که چه وزن  خصگرفتن اسلحه مش يبزرگ داخلش بود آروم از جعبه درش آورد  از نحوه  ياسلحه 

 .داره ینیسنگ

خوره نه  یکنه و به هدف م یرو رد م وارید یلیدو ما يپنجاه که من عاشقشم از فاصله  بریکال ياسلحه : نیآر

 .ایاون دن یه رفتافتاد یچه اتفاق یمتوجه بش نکهیقبل از ا يا گهید  زیداره نه چ ییصدا

 .نایا الیخیباب ب میورزش کن میبر ایب: جعبش قرار داد و رو به من گفت يرو تو اسلحه

 يشدم و طبق برنامه ا ادهیاز دستگاه پ دمیکه دو یبعد از مدت. دنیطرف دستگاه رفتم و شروع کردم به دو به

 دمیدفعه د هیزدم که  یداشتم دمبل م. کردم یکرده بود ورزش م میبرام تنظ رانیا يتو  يبدنساز یکه مرب

بخور  ایب يخوا یاگه م: و گفت ذاشتگ زیم يرو رو یکیآب پرتقال آورد و  وانیدو تا ل خچالی ياز تو نیآر

 .يریگیم روین

 .بودم نیتونم بخورمش و همچنان در حال تمر ینم گهید ي قهیگفتم که تا چند دق یتشنم بود ول یلیخ

حالت بدون  نیو در هم دهیبزرگ آب پرتقال رو سر کش وانیل نیکه آر دمیبودم د نیکه در حال تمر نطوریهم

از مهارتش متعجب . کنه یوسط صفحه دارت پرتاب م يدارت رو به نقطه  يرهایبه هدف بکنه  ت ینگاه نکهیا

کرد و  یپرتاب م بلیرو به طرف س رهایبا دست راستش ت دینوش یکه آب پرتقال رو م نطوریهم. شده بودم

 دیرو نوش وهیآب م نکهیبعد از ا. کالم تند هم در حال پخش بود یآهنگ ب  هیخورد  یهمشون به هدف م
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 بلیرفت و دارت ها رو از س بلیبه طرف س. به لباش  نشست تیرضا ياز رو يبه هدف انداخت و لبخند ینگاه

 تموم شد؟ نتیرشده؟ تم یچ: به من انداخت و گفت یجدا کرد و نگاه

 .بدنم سرد شده بود دمیکش نیمهارتش شدم و دست از تمر يمحو تماشا دمیخودم اومدم که د به

 نجایا ایادامه نده بدنت سرد شده ب نیبه تمر گهید يمن شد یذات يمهارت ها يدونم محو تماشا یم: نیآر

 .میکن یم يدارت باز یبخور بعد کم وتویآبم

 .شبه 9ساعت  م؟یکن يباز گهیوقت د هی شهیم: من

 .باال میریم وتیپس بعد از خوردن آبم روقتهید گهیآره د: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

وقت بود که ورزش نکرده بودم  یلیها بهم هجوم آوردن چون خ یدفعه تموم خستگ هیوارد شدن به خونه  با

. دو تا حموم داشت نیآر يخوشبختانه خونه . میحمام شد یبه محض  ورود به خونه هردو راه. بدنم گرفته بود

دوش آب داغ  رهینگ نیشتر از ایعضالتم ب نکهیا يبرا دمیوان حموم رو پر از آب داغ کردمو توش دراز کش

که  دمیفهم ادیسشوار م يکه صدا دمیاومدمو رفتم تو هال د رونیساعت از حموم ب  کیبعد از . کار بود نیبهتر

تفاوت وارد اتاقم شدم و باسشوار شروع کردم به خشک کردن  یب. دهیول کشهم مثل من حمومش ط نیآر

نسبت به  يشد احساس بهتر یشدن و باعث م یتر م اقبر ییطال يرفتم حموم موها یهر وقت م. موهام

. گفت که شالم رو بردارم  یبهم م یحس هیو خواستم وارد هال بشم که  دمیخودم داشته باشم موهامو برس کش

. شد که تو خونه راحت نباشم یباعث م نیکردم و ا یتو خونه شال سرم م شهیکه اومده بودم کانادا هم یاز وقت

 یکی نکهیبا ا دمیکشیخجالت م نیاز آر. گفت که برش ندارم یدل م هیشالم رو بردارم و  هگفت ک یدلم م هی

با دلم  آخرش شالم رو  دنیجنگ یبعد از کل.  دمیکش یباز خجالت م یبود ول دهیمنو بدون شال د یدوبار اتفاق

کرد  یتماشا م ونیزیمبل نشسته بود و داشت تلو يرو نیآر.  که تو دستم بود انداختم رو تخت و وارد هال شدم

هم  نیمنم  آروم رفتم کنارش نشستم آر اوردیخودش ن يبه رو يزیچ یشد ول رهیبهم خ یمن کم دنیبا د

 ؟یمنتظرجواب سوالت: ترو خاموش کرد و گف ونیتلوز

 .اوهوم: تکون دادم و گفتم سرمو

 هی. آرزوم بود ازدواج کنم یوقت هی. دمیوقته خر یلیرو خ دمیکمدها چ يتو ینیبیکه م ییاون لباسا. باشه -

 ...یخواست بچه دار بشم ول یخانوم خوشگل داشته  باشم و باهاش شاد باشم دلم م

 ؟یچ یول -

 .بودم ضینتونستم ازدواج کنم چون مر یول: و گفت دیرو از من دزد نگاهش
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بود که بخاطرش از آرزوهات  يماریچه ب نیا: تعجب نکردم و گفتم ادیبودم ز دهیاز مهسا شن ییزایچ هیکه  من

 ؟يدیدست کش

داشتم که  يا يماریکه االن دارم ب يماریب نیا يکاش به جا يا یبه ازدواج نداره ول یمیربط مستق میماریب -

حاضر  یکس یتونم ازدواج کنم ول یم ينجوریا. روشن بود فمیالاقل تکل. برد یم نیرو به ازدواج  از ب ازمیکال ن

تونم گول بزنم  یخودم رو که نم. ردم کردن يا انهو هربار به به يده بار رفتم خواستگار. که با من باشه ستین

 .کنند یردم م میماریدونستم که به خاطر ب یم

 ن؟یآر هیچ تیبمار -

 :مکث گفت یشد پس از کم رهیخ رونیرو مبل بلند شد و به طرف پنجره رفت و به ب از

 یم دایو تا آخر عمر ادامه پ. نشده دایبراش پ یدرمان چیکه ه يناشناخته ا يماریب. هیمن نارکولپس يماریب اسم

نداشت و نداره با کمک خواهرم مهسا و  يخبر میماریکرد پدرم از ب یبهم حمله م یلیخ يماریب  لیاون اوا. کنه

 .رمیمورد درمان قرار بگ یپدر بزرگوار تو تونستم کم

 خبر داره؟ تیماریمنم از ب يبابا یعنی

مراقبت  نیبرا هم. ونمیمد یلیمن بهش خ. متحمل شد کایآمر يدرمانم رو تو ي نهیپدر تو بود که هز نیآره ا -

مهسا  یآبج لیاون اوا. جبران محبتاش بکنم يتونستم برا یبود که م يکار نیاز دختر دسته گلش  کوچکتر

رو با  هینداره قض يا دهیفا دید یوقت یگرفت ول یمختلف از بابا پول م يبه روش ها دادیخرج درمانم رو م

خارج شدم  رانیهم که از ا یلیاز دال یکی. اقدام کرد کایآمر يدرمانم تو يگذاشت وپدرت برا ونیپدرت درم

 .بود يماریب نیدرمان هم

 ه؟یچ ینارکولپس نیحاال ا. هوممم -

. کرد کجا یفرق نم. رفتم یبه خواب م یبه صورت ناگهان قهیهربار به مدت ده دق. خواب يحمله  يماریب -

 يله دفعه دچار حم هی ینشسته، در حال راه رفتن در حال رانندگ ستاده،یبودم ا یدر هر  حالت. یک کردینم یفرق

 .رفتم یبه خواب م هیده تا پانزده دق يشدم و برا یخواب م

هم قشنگ بودن رو کنار  یلیآرزوهاتو که خ يماریب نیا يبه ازدواجت داره؟ برا یچه ربط يماریب نیا -

 ؟یگذاشت

 يکردم بود يکه ازشون خواستگار ییدخترا ياگه جا. مساله صحبت نکن نیراحت در مورد ا نقدریا: نیآر

 ؟یزنم بش يحاضر بود
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آرزو داشت اون  نیهمونطور که آر. چارهیب يدادم هم به اون دخترا یحق م نیبود هم به آر یسخت میتصم واقعا

 .دختراهم آرزو داشتن

 .حق با تو باشه دیدونم شا ینم: من

و فراموش گرفتم که آرزوهام میتصم گهیکنار اومدم د هیقض نیبا ا یوقت. يکردیشک نکن تو هم قبولم نم -

که از مرگ  يمرد. دمیترس ینداشتم از مرگ نم ییآرزو چینداشتم ه يدیام چیه. شدم  سیپل يرویکنم وارد ن

بدن خودم انجام دادم  يرو رو شاتیماانواع اقسام آز. نداره يا یدلبستگ چینداره ه ییایرو چیه یعنیترسه  ینم

شدم کابوس شبانه . خالفکار ها یشدم شکارچ نکهیخالصه  ا. هام موفق بشم تیکه باعث شد در انجام مامور

 فسم خوردم همشون . لرزن یاسمم هم م دنیها االن از شن ستیترور ي

که  یوقت نتونستم خالئ چیه یو آرزوهامو بکشم ول لیتونشتم م نکهیبا ا... تا نفر آخرشون یکی یکی. بکشم رو

 هیپول و ثروت چ ي دهیفا گهیمنم آدمم د. کرد یم  تمیاذ شتریروز به روز ب. قلبم وجود داشت رو پر کنم يتو

نداشتم و  زیچ چیه یول. بودم و  هستم نیامت نیتام يدارم ازلحاظ ماد زیمن همه چ ؟ینداشته باش ياگه همسر

 .نداشتم که بهش عشق بورزم و براشون پول خرج کنم يخانواده ا. ندارم

 .یکن کاریباهاش چ یو ندون یپول داشته باش نکهیا دهیبه آدم دست م یکه چه حس پوچ یدون ینم

خواستم عقده  یم. دخترونه و زنونه يلباسها دنیشروع کردم به خر.خرج کنم يجور هیگرفتم پوالمو  میتصم

 نیا... و کفش بخرم و  فیخانوم نداشتم لباس بخرم ک يخواست برا یخسته شده بودم دلم م.کنم  یهامو خال

 .بود داستان اون لباسا

اون آرزوهاشو از  دهیکش یسخت نقدریدونستم ا یچشمام جمع شده بود نم يگلوم رو گرفته بود و اشک تو بغض

. پسر پاك بود هی نیآر. لحظه از خودم بدم اومد که اون فکرا رو در موردش کرده بودم هی يدست داده بود برا

 یاگه م. باشم یقلبش مرهم يزخما يتونستم برا یکاش م يا. کرد یفکر هم نم لیبه اون مسا یمطمئنم حت

 .تونستم تموم درداش رو از دلش پاك کنم یداد م یشد اگه منو به قلبش راه م

شلوارش بود  بیتو ج گشیزده بود و دست د واریدستش رو به د هیشده بود و  رهیخ رونیهمونطور که به ب نیآر

 .نفر رو دارم هیار احساس کردم که ب نیاول يکردم چقدر خوشحال بودم برا دیبرات خر یوقت یدون ینم: گفت

کاش  يا یول. لحظه هم که شده شادش کردم هی يخوشحال شدم خوشحال بودم که برا یلیحرفش خ نیا از

آروم از پنجره فاصله گرفت و اومد کنارم نشست و دستم رو گرفت و  نیآر. شادش کنم شهیتونستم برا هم یم
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حرفا نزن اگه پول  نیاز ا گهید: زدمو گفت نشیبه س  یتو بغلش و مشت دمیدفعه پر هیکرد  یآروم نوازششون م

 .هستم یجناب عال يمن خودم شخصا در خدمت پول ها يخوا یخور م

به  يبوسه ا. تو بغلش گم شده بود زمیر کلیمحکم منو تو بغلش گرفته ه نیآر دمیدفعه به خودم اومدم که د هی

 .ينجات داد مویزندگ یمدت يممنونم که برا: زد و گفت میشونیپ

 ؟یچرا مدت: من

 ؟یدون ینم یعنی: زد که تموم وجودم رو پر از سرما کرد و گفت یتلخ لبخند

حسو نسبت به من  نیهم هم نیآر یعنی... اون یگرفت من عاشقش شده بودم بهش وابسته شده بودم ول دلم

 داره؟

 بغلم آره؟ تویدیکه پر يدوسم دار یلیخ نکهیمثل ا. حرفا نیا الیخیحاال ب: نیآر

 .دفعه از خجالت داغ کردم و لپام گرم شده بود هی

 .امیاز خجالتش در ب دیبا گهید نباریا. خانومم گل انداخت يلپا يوا يوا:  نیآر

 ؟یگفت یبا خنده گفتم چ دمیرو نفهم منظورش

شروع کرد به نوازش  دستاش که دور کمرم بود رو محکم تر کرد و يحرف بزنه حلقه  نکهیا يبه جا نباریا

هم  نیتونم ازدستش فرار کنم؟ لپام از خجالت قرمز شده بود و آر یحاال مگه م. کردن لپام با صورت و لباش 

 .قرمزم رو نوازش کنه يدوست داشت لپا

 یهرگز اجازه نمدم کس: برداشت و سرم رو محکم تو بغلش گرفت و گفت دنمیتقال دست از بوس یاز کل بعد

 يبرات آرزو شهیهم. یبا من باش ينخوا گهیسه سال د نیاگه بعد از ا یحت یعشق  من کنه تو تتیاذ

 یعنیداشت؟  وسمد یعنیبودم؟  دهیدرست شن یعنی. تونستم به گوشام اعتماد کنم ینم. کنم یم یخوشبخت

دوسم  یعنی. ختیر یبود و اشکام برا خودش م دهیچسب نشیعاشقم بود؟ از حرفاش داغ کرده بودم سرم به س

کردم که به زور وادارم  یو محکم دارم خدا رو شکر م يگاه قو هیتک هیکردم که  یداشت؟ از حرفاش احساس م

 دونست که  یم يزیچ هیحتما بابام . ازدواج کنم نیکرده بودن که با آر

 .کنارم بمونه  شهیهم نیخواست که آر یدلم م. کردیاصرار م نقدریا

 یالال کن يریو بگ يخب خانوم کوچولو وقتشه که شام بخور: زد و گفت میشونیبه پ گهید يبوسه  هی نیآر

که منو در  يشد دوباره نوازش کرد و آروم حلقه ا یم دیسرخ و سف یلپامو که ه نیآر. دانشگاه  يبر دیفردا با

 .بر گرفته بود آزاد کرد
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رو که اضافه اومده بود گرم  نهار يهم به آشپزخونه رفت و غذا نیمبل نشستم آر يبغلش خارج شدم و رو از

 .میکردو بعدش با هم شام خورد

 گهیتاپ و شلوارك عوض کردم د هیطبق معمول لباسامو با .کردمو به اتاقم رفتم یخدا حافظ نیاز شام از آر بعد

 نانیکرد و من بهش اطم ینم يکار نیوقت چن چیه یعنی دمیترس یسرزده وارد اتاقم بشه نم نیآر نکهیاز ا

. دمیکش یازش اونقدرها هم خجالت نم گهیشد  سر زده وارد اتاقم بشه د یبار هم مجبور م هیاگه  یلداشتم و

فکردر مورد  یبعد از کم. بشم داریرو زنگ گذاشتم تا صبح زود ب میگوش. با جنبست یلیدونستم که خ یچون م

ساعت پنج صبح بود آروم با همون لباس .شدم داریاز خواب ب میگوش يبا صدا.اون روز به خواب رفتم ياتفاقا

 یآروم و ب. بشم داریکردم که زودتر ب یسع نیهم يکالس داشتم برا صبح 8خواب از اتاق خارج شدم ساعت 

صدا از  دیبه گوشم رس نیآروم آر يبرم که  صدا یبهداشت سیسرو صدا از اتاق خارج شدم و خواستم به سرو

رفتم و  ییبه دستشو الیخ یب.که بهش داده بودم افتادم یقول ادیدفعه  هیند خو یبود داشت نماز م نیاتاق آر

 دمیاومدم د رونیب ییاز دستشو یوقت. وضو گرفتم. گرفتم نماز صبح رو بخونم میتصم. به سر و صورتم زدم یآب

مکث کرد و  یمن کم دنیبا د. نمازش رو تموم کرده و تو اشپزخونه مشغول آماده کردن صبحانه بود نیکه آر

 .خانوم خودم ریصبح بخ: گفت

 یآروم به آشپز خونه رفتم و م دیدیبود که منو با اون لباسا م یچون برا بار دوم دمیکش یازش خجالت م یکم

 .دمیکش یخجالت م یدونم برا چ ینم یول هیخواستم ازش بپرسم که قبله کدوم طرف

 ؟یخانوم يدار ازین يزیچ: خشکم زده گفت ينجوریهم دیکه د نیآر

 ...خواستم  یم -

 ؟یشده هست يزیچ: نیآر

 .تونستم راحت حرف بزنم تعجب کرده بودم ینم نکهیدونم چرا زبونم بند اومده بود واقعا از ا ینم

. سهیکه موهام و صورتم خ دیآروم اومد کنارم موهامو از جلو صورتم کنار زد دستش به صورتم خورد و د نیآر

 وشگلم وضو گرفته؟خانوم خ: زد و گفت يلبخند

 ...خواستم بدونم یآره م: انداختم و گفتم نییزبونم باز شده بود با خجالت سرمو پا یکه کم من

 قبله کجاست؟ یبدون يخواینماز خوندن خجالت نداره گلم م ؟یکش یچرا خجالت م: نیآر

 .تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو
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سجاده و چادر نماز برگشت سجاده و  هیبه اتاقش رفت و با  عیبعد سر. امیلحظه صبر کن االن م هی: گفت نیآر

از : بهم زد و گفت یچشمک رفتمیداشتم به اتاقم م یوقت. چادر نماز رو بهم داد و بعدش جهت قبله رو نشونم داد

کرم  يبعد خوندن نماز لباسامو عوض کردمو مانتو. زدمو وارد اتاق شدم يلبخند. ممنونم یسر قولت هست نکهیا

 ياز رو ینگاه نیرنگ هم سر کردم و به آشپز خونه رفتم آر دیشال سف هی دمیرو پوش میآب نیگ با شلوارجرن

 .نماز خانوم گلم قبول باشه: بهم انداخت و گفت نیتحس

 .کردم که واقعا عاشقم شده یکرد خوشحال بودم حس م یمنو خانومش خطاب م نکهیا از

 .ممنونم نمازتو هم قبول باشه -

 .یونی رسونمتیصبحونه بخورخودم م ایب -

 .رمیخودم م یخواد زحمت بکش ینم -

 .خانوممو ببرم دانشگاه يخوام بعد از عمر یم یچه زحمت: نیآر

به  یلباساشو عوض کرد دست عیسر نیبعد صبحونه آر. قبول کردم نیهم يخواستم دلش رو بشکنم برا ینم

به موهاش فرم داد همون لباس که باهاش عکس گرفته بود  يکره ا يگرایو به  شکل مدل باز دیموهاش کش

 .بود دهیمهسا فرستاده بود رو پوش يو برا

 .دلم براش تنگ شده ؟ياز مهسا خبر دار: من

 یکنه که حساب یو بهم سفارش م. زنهیم لیمیخبرباشم هر روز بهم ا یب دونمی یکی یاز آبج شهیمگه م -

 .مراقب دوستش باشم

 بزنم؟ باهاش حرف شهیم -

 .یهم تلفن بزن یچت کن یتون یهم م شهیمعلومه که م -

 .شده رمیممنون حاالزود باش د -

و  کیش نیچهارتا ماش. رو باز کرد نگیدر پارک موتیبا ر. میرفت اطیآماده شد و با هم به ح عیهم سر نیآر

 .داده بود هیعکس بهش تک يبود که تو یها همون نیاز ماش یکی. پارك شده بود نگیپارک يخوشگل تو

 ؟يرو دوست دار نیکدوم ماش: نیآر

 ؟یچ یعنی -

 برسونمت دانشگاه؟ نیبا کدوم ماش يدوست دار گمیم ؟یچ یعنی یچ: نیآر
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بود که باهاش عکس گرفته  يدیسف نیماش شیکیچشمم رو گرفته بود  يدوتاش بدجور نیچهارتا ماش نیب از

 بایداشت سقفش تقر یپهن يبود چرخ ها کیخوشگل و ش یلیبود که خ یمشک  نیماش هی يگریبود و د

دلم . هیعیسر نیماش یلیسوپاپ  بزرگ قرار داشت که معلوم بود خ هیکاپوتش  يرو نیماش يبود جلو دهیخواب

 .رو انتخاب کنم هیخواست مشک یم

 ؟يرو دوس دار هیمشک: نیآر

خواد  ینه دلم نم: بهش بگم حدسش اشتباه بوده گفتم نکهیبرا ا ومدیخوشم ن ادیفکرم رو خونده بود ز نکهیا برا

 .رو لباش نقش بست یقیحرفم لبخند عم نیبا ا. ننیتانک بب هیدانشگاه منو با  يبچه ها

 .میخوشگله امروز با اون بر یلیخ دهیاون سف -

 .باشه -

پخش رو  ستمیو سدست برد . خارج شد من سوار شدم  نگیاز پارک یوقت. شد و استارت زد نیسوار ماش عیسر

 .شروع به پخش کرد یرانیآهنگ ا هیروشن کرد و 

 .حرف نداره تیقیموس قهیسل: من

 .دونم یآره خودم م-

 .ها شهیازت کم نم يزیچ یبگ يزیچ یکنم یخواهش م هی. ییپررو یلیواقعا خ -

 ؟یرو بفهم یسیانگل ياهنگ ها یمعن یتون یم -

 رفته؟ ادی يآره خودت زبان رو بهم آموزش داد -

 .یمتوجه نش دیگفتم شا یول ادمهینه  -

 .رو به طرفم گرفت چیرو پارك کرد و سو نیماش نیآر. میدیبه دانشگاه رس میزد یکه حرف م نطوریهم

 ن؟یآر یکن یم يدار کاریچ -

 .مبارك خانومم باشه: نیآر

 حالت خوبه؟ یگیم يدار یچ -

 .بدم هیخواد به خانومم هد یدلم م شهیبهتر نم نیاز ا -

 رو قبول کنم؟ یمتیگرون ق هیهد نیچن دیبا یاونوقت به چه مناسبت -

بهت بدم و به  یخوب هیبه مناسبت تولد خانوم کوچولوم ببخش که شب تولدت نتونستم هد: و گفت دیخند نیآر

 .جاش ناراحتت کردم
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 ؟یدستم رو رد کن يخوا یم -

بار صورتش رو  نیاول يرو از دستش گرفتم و محکم بغلش کردم و برا چیسو شدمیکه داشتم ذوق مرگ م من

 .دمیبوس

 .نشده رتیکالس تا د يخب خوشگلم بهتره بر -

 اده؟یپ ؟يریم يخودت چطور -

جاده بود  گهیکه طرف د ینیهمکارام اونطرف جاده منتظر منن بعد با انگشت به ماش.نه قربونت چشمات  -

 .اشاره کرد

 .يدار تینگو که مامور -

 ؟یشیاگه داشته باشم نگران م: زد و گفت یکم رنگ لبخند

 .رمیمیم یتونم تا صبح منتظرت بمونم از دلواپس ینم وونهید شمیمعلومه که نگرانت م -

دارم  يادار يکارها يسر هیندارم  تیمامور زمینگران نباش عز: کرد و گفت کیصورتش رو به گوشم نزد نیآر

 .خارج شد نیزد و از ماش میشونیبه پ يحرف بوسه ا نیبعد ا. شهیانجام م گهیکه تا دو سه ساعت د

 دمیبه کالس رس یوقت. به طرف دانشگاه حرکت کردم نیشدم و بعد از قفل کردن درب ماش ادهیپ نیماش از

د وارد استا یسالم و احوال پرس یبعد از کم. در روباز کردم و رفتم کنار سارا نشستم ومدهیکه هنوز استاد ن دمید

 زنگ بزنم آژانس؟ ای يدار نیماش: بعد از کالس سارا رو به من گفت. سیشد و شروع کرد به تدر

 .تولد داده به من هیاز ماشناش رو به عنوان هد یکی نیدارم آر نیماش -

 . وونهیآورد اون دوستت داره د هیهد نیماش هیچرا برات  يفکر کرد. واقعا؟ خاك تو سرت دختر: سارا

 نگفتم چته تو؟ يزیمن که چ: من

 .يکانادا اومدنت ازدواج کرد يو برا. هیازدواجتون صور یقبل بهم گفت يدفعه  یول ینگفت يزیآره درسته چ -

 .خب آره -

 .بشه التیخ یکه ب ستین لیما گهیآقا دامادمون عاشقت شده و د یعنی نیا وونهیخب د -

 .يحرف رو عوض کرد ربط یب یلیخ یدونم چراحق با تو باشه ول ینم -

 .یاقتیل یگفت که واقعا ب یخورد و م یحرص م نیماش دنیسارا با د. میشد نیو سارا سوار ماش من

 ؟یگفت یم يتو بود خوامشیتونم بهش بگم که م ینم یکنم؟ من دوسش دارم ول کاریآخه من بدبخت چ -

 شم؟یم عیکه ضا نهیکنم؟ جز ا کاریاگه بهش ابراز عالقه کنم و اون بگه دوسم نداره چ
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 .وونهید یعاشقش کن دیبا یول يتو هم حق دار: سارا

 .آدرس رو بده برسونمت. الیخ یحاال ب -

 .یخونمون مهمون يایب دیامشب با: سارا

 .گهیوقت د هیسارا بزار برا  الیخ یب -

 ذارمینم نماال نیهم. ما يخونه  يایب دیکنم؟ امشب شام با یولت م یراحت نیبه هم ياوهو فکر کرد: سارا

 .جونت رو هم دعوت کن نیزنگ هم بزن و آر هیخونه  يبرگرد

 امیم یعنی امیم گهید يبزار دفعه  گمیم یدختر؟ وقت يدیم چیسه پ ریسارا چرا گ یهست يریآدم گ یلیخ -

 ؟يبه قول من  اعتماد ندار گهید

 .یخوش حساب شمیمعلومه که اعتماد ندارم از بس که پ: سارا

 !؟...دستم رو به طرفش دراز کردمو گفتم آدرس یتو بگ یهرچ. باشه بابا -

 ...!يکه دستت رو مثل گداها جلوم دراز کرد ستین بمیج يآدرس تو مغزمه تو -

کرد تا  یم مییسارا آدرس رو بهم گفت و راهنما. دنیبه خند میشروع کرد ییحرف سارا خندم گرفت و دوتا از

درب پارك کردم و با  يرو  جلو نیماش. بود یآپارتمان يخونه  هی میدیساعت به خونشون رس میبعد از ن نکهیا

 يوارد خونه شد با صدا نکهیبعد از ا. باز کرد ورو در آورد و در ر يدیکل بشیسارا از ج. سارا از پله ها باال رفتم

 ؟يخوا یمامان مهمون نم: بلند گفت

 .خوام قدمش رو چشم یچرا نم: آشپزخونه اومد و گفت ياز تو ییصدا

تو بغل مادر . دیو منو تو آغوش گرفت و صورتمو بوس رونیاز آشپز خونه اومد ب زدیحرف رو م نیکه ا نطوریهم

 .نجایا ادیزودتر به شوهر جونت اس بده شام ب: باال انداخت و گفت یسارا بودم که سارا ابروهاشو با بدجنس

 شوهر؟: گرد شده به چشمام نگاه کرد و گفت ییا چشماسارا ب مامان

 .کرد فیمامانش تعر يکرده بودم رو برا فیرو که قبال براش تعر یداستان سارا

که دل دخملمو به دست  هیپسر خوشبخت ک نیا نمیدخترم؟ زنگ بزن بب یچرا معطل: سارا رو به من گفت مادر

 .آورده

گوشم  يتو نیآر يرو گرفتم دو تا بوق خورد که صدا نیآر يدر آوردم و شماره  فمیرو از ک میلبخند گوش با

 .دیچیپ

 .شدم یخانومم داشتم نگران م ییسالم کجا: نیآر
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 .ساراهستم دوستم يخونه  -

 ؟يچوندیمارو پ گذره؟یخوش م: نیآر

 .سارا يخونه  يایزنگ زدم که شام ب نیبرا هم گذرهیتو خوش نم یب -

 .ندارم یمهمون حوصله الیخ یب -

 .گهید ایجون من ب -

 .خستم یلیخ یقسم نده هست -

 امیب ییترسم تنها یشب م: دهنم گرفتم و آروم گفتم يکنه دستم رو جلو یقبول نم یراحت نیبه ا دمیکه د من

 .یباش شمیخوام پ یخونه م

رو  یآدرس رو بهش دادم گوش نکهیبعد از ا. ادیآدرس رو رد کن ب: برو برگرد قبول کرد و گفت یحرفم ب نیا با

 قطع کردم و به آشپز 

خسته بودم از صبح کالس داشتم مادر سارا داشت شام رو آماده  یلیهفت غروب بود خ کیرفتم ساعت نزد خونه

زحمت نکش  يدونم که خسته ا یسارا م شیدخترم برو پ: خواستم بهش کمک کنم که گفت یکرد م یم

. رفتم و وضو گرفتم یبهداشت سیو از آشپز خونه خارج شدم و به طرف سرو دمیصورت مادر سارا رو بوس. دخترم

 هیتک شیگاه صندل  هیبا ورود من به تک. نشسته وترشیسارا پشت کامپ دمیبالفاصله بعدش به اتاق سارا رفتم د

 سه؟یچرا صورتت خ: شد و گفت دهیبه عقب خم یکم شیزد و صندل

 ؟يجا نماز دار: توجه به سوالش گفتم بدون

 ؟یخونیتا حاال نمازم یاز ک: زد و گفت يلبخند

 .قول دادم نماز بخونم نیبه آر شیاز چند شب پ -

 از آب در اومد آره؟ یپس آقا حاج ؟یچ -

 ه؟یمنظورت چ: که از حرفش دلخور شده بودم گفتم من

 .اوه اوه چه جورم هواشو داره خدا شانس بده: سارا

 نیهمچ هیاتفاقا تو به  شه؟یسرت نم یشوخ یشیباشه بابا چرا ناراحت م: بلند شد و گفت شیرو صندل از

 .یکه ازت قول گرفت که نماز بخون نیبه آر نیآفر. یتا  آدم بش یداشت ازین يشوهر

 ؟یخون یمگه تو هم نماز م ؟یگیم يدار یچ -

 .خونم  یمعلومه که م -
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 ؟یواقعا؟ از ک: دمیتعجب پرس با

 .خونمیم یلگسا 9از  -

مسلمون  ریو غ بیکشور غر هی يسارا تو یعرضت کنن هست یسر ب يخاك تو يبود که تو دلم گفتم ا نجایا

 ...و  يبود رانیا ياونوقت تو تو رهیگ یو روزه م خونهینماز م

دختر گلم برو نمازت رو بخون که  نیآفر: گوشم گفت ریسجاده و چادر برداشتو داد به منو ز هیاز تو کمد  سارا

. بعد از پهن کردن جانماز شروع کردم به نماز خوندن. گفت و از اتاق خارج شد نویا. شهیم  داشیاآلن شوهرت پ

زود تموم  ینمازم رو کم  نیبرا هم نهیردونستم که آ یزنگ اومد م ينماز مغرب و عشا بودم که صدا نیب

زده بود  پیت یحساب. پاش انداخته بود يمبل نشسته بود و پاش رو رو يرو نیآر. کردمو از اتاق خارج شدم

طور تو  نیهم. حرف سارا افتادم  که گفته بود همه دخترا عاشق داداشمن ادی. بود پیخوش ت یلیخ شییخدا

تو نخ  یرفت يکن بدجور شیبد چشماتو درو يدختره  يهو: گفت بلند يبودم که سارا با صدا نیفکر آر

 دهیشدنم رو د دیهم که سرخ و سف نیمتوجه من شد از خجالت قرمز شده بودم آر نیبا حرف سارا آر. شوهرت

 ادیبودم  دهیمنظورش رو فهم. چشمک بهم زد هیخودش رو نشون داد و بعد  يزد و با انگشت لپا يبود لبخند

نشستم و  نیزدمو کنار آر ياون شب لبخند يآور ادیلپامو غرق بوسه کرده بود با  نیبودم که آر دهافتا یشب

 ؟يخودت اومد نیبا ماش: دمیازش پرس

 .نه آژانس گرفتم -

 .شام آمادست: کردم که سارا اومد و گفت یصحبت م نیبا آر داشتم

 .زنگ در اومد يصدا مینشست زیپشت م نکهیهم میشد ییرایو وارد پذ میهم بلند شد با

 ییرایدر روباز کرد و به پذ عیسر. اومدن ایفکر کنم بابا و ارش: شد و گفت زبلندیبا شور و شوق از پشت م سارا

 .برگشت

 ه؟یک گهید ایارش: من

 رفت؟ ادتیتو داداشم رو : که از تعجب گشاد شده بود بهم نگاه کرد و گفت ییبا چشما سارا

رفته  ادمی يوا: کار گفتم نیتکون دادم همزمان با ا نیصورتم گذاشم و سرم رو به طرف يدو دستم رو رو کف

 . بود

بابا با . میو به هال رفت میخارج شد ییرایاز پذ یسالم و احوال پرس يسارا وارد خونه شد برا يباز شد و بابا در

وارد اتاق  ایبار ارش نیدر باز شد و ا گهیبالفاصله بعد از ورود پدر سارا بار د. کرد یدست داد و  احوال پرس نیآر
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 ایارش. کردم یجوابش رو دادم و احوال پرس يلبخند باشدنش رو به من کرد و  سالم کرد  شد بعد از وارد

 هم دست  نیخشکش زد آر نیآر دنیچرخوند و با د نیصورتش رو به طرف آر

 .کردن یرو نگاه م گریکدینداشت هر دو مات و مبهوت مثل ماست داشتن  ایاز ارش یکم

 شما دوتا چتونه؟ چرا خشکتون زده؟: من

 ن؟یآر: سرشار از تعجب گفت ییبا صدا ایارش

 ؟یخودت ایارش: اشاره کرد و گفت ایهم با انگشت به ارش نیآر

 .کردن یرو در آغوش گرفتن و روبوس گریگدیچشم به هم زدن  هی يتو

و با لبخند  ایارش.  میکرد یدو تا راه انداخته بودن نگاه م نیکه ا یشیو سارا و خانوادش مثل ماست به نما من

 .از دوستان و همکاران من یکی نیآر: خنده رو به ما کرد و  گفت

 .تعجب کردم یهمکار حساب يکلمه  دنیشن از

همکارت  يحاال هم که دار هیچ یشغل جنابعال میدیبازم شروع شد آخرش ما نفهم: گفت یالیخ یسارا با ب يبابا

 .یکن  یم یرو معرف

خود سارا هم از شغل داداشش خبر  یگفت و خانوادش و حت یکه سارا درست م دمیسارا فهم يبابا حاتیتوض با

 وونمونید گهیدر مورد شغلش نم یچیداداش منم ه نجورنیپسراهمشون هم نیا: نداشتن سارا گفته  بود که 

 .کرده

 .نیآر يمثل خانواده . خبر ندارن ایکه اونا هم از شغل ارش دمیسارا فهم يبابا حاتیتوض با

دوازده  کیساعت نزد میبا هم حرف زد یبعد از خوردن شام مدت. میرفت ییرایبه من زد و به پذ یشمکچ نیآر

پشت فرمون نشست و به طرف خونه  نیآر.  میو از خونه خارج شد میکرد یخداحافظ هیاز بق نیبود که من و آر

 .میحرکت کرد

 ؟یشناس یرو از کجا م ایتو ارش -

 .نداشتم يکه ازش خبر شدیم یو چند سال تیرفته بود مامور. گفتم که همکارمه -

 سه؟یاونم مثل تو پل یعنی -

 یطونیآخر رو با ش يجمله . ( رومونهین نیبعد از من اون بهتر. گهید شهیم نیهمکار هم یمعن. خب معلومه -

 )گفت

 .میخونه شد وارد یتیامن يها ستمیبعد از عبور از س میدیبه خونه رس عیسر
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 .نمیرو بعد از مدتها بب قمیرف نیبهتر يبه خاطر دعوتت ممنونم باعث شد: نیآر

 .ستیبه تشکر ن يازین. کنم یخواهش م -

در  يتخت نشستم که صدا يو رو دمیلباس خوابم رو پوش نیبرا هم. خواست بخوابم یاتاقم شدم دلم م وارد

 .اومد

 تو؟ امیتونم ب یم ؟یهست -

انداخت و  نییبه بازو هامانداخت و سرش رو پا ینگاه نیآر. اجازه دادم یول دمیکش یخجالت م یکم نکهیا با

 .منو کشته اشیح نیا. تخت نشست يآروم اومد کنارم رو

 ؟یداشت يکار -: من

 .باهات حرف بزنم یخوام کم یم -

 .من سراپا گوشم: گفتم دمشید یم ينجوریبار بود بود که ا نیکه اول من

شده  يجد یلیخ. شده بود رهیزانوهاش گذاشت و کف دو دستش رو به هم چسبوند و به جلو خ يرورو  آرنجش

 .بود

 ..شهیم...شهیم: گفت آروم

 شه؟یم یچ: من

 ؟یدوسم داشته باش شهیم: و گفت دیکش یقیعم نفس

: دمیآروم مثل خودش پرس ییبا صدا. کنه یداره صحبت م یدونستم از چ یحرفش شوکه شده بودم نم از

 ه؟یمنظورت چ

 يعالقه ا چیو ه يدونم به زور باهام ازدواج کرد یم. خواد از دستت بدم یدلم نم: داد و گفت رونیرو ب نفسش

 .و عاشق چشمات بشه ادیب يا گهیکس د مونییخواد بعد از جدا یدلم نم یول يبه من ندار

 میباطن لیشده بود بر خالف م سیستا یقند آب کن يدلم کارخونه  يتو نکهیبا ا. حرفاش هنگ کرده بودم از

 ن؟یحالت خوبه آر: گفتم

 يکنارم بود یمهمون يتو یوقت. کردم بهترم یزندگ یکشور لعنت نیا يکه تو ییروز ها يآره خوبم از همه  -

 .یخواد که خانومم باش یدلم م. ستین هودهیب میحس کردم که زندگ. کردم  یاحساس غرور م

خواستم بگم که  یعاشقت شدم م یکه تو فکرش رو بکن يزیخواست بهش بگم که زودتر از اون چ یم دلم

 .ارمیشد که حرف دلم رو به زبون ب ینتونستم غرور دخترونم مانع م یعاشقت بودم  ول شهیهم
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 یمن نویو من ا میشیبه هم وابسته م میکه دار نمیبیکنم م یهر جور که فکر م ؟يبه من وقت بد شهیم: من

 .خوام

 آره؟ هیپس جوابت منف -

با وجود  یفکر کردم ول یلیمورد خ نیفکر کنم هر چند در ا یمدت دیبا. ستین دمیشا هیمنف دیدونم شا ینم -

 ...مایب

 گهید. دونم یم: قرمز نگام کرد و گفت ییلبم گذاشت و با چشما يدستش رو رو. حرفم رو قطع کرد نیآر

 . يادامه بد ستین يازین

تختم بلند بشه و  يخواست از رو یم. گفتم یمورد م نیدر ا يزیچ دیدراز تر کردم نبا ممیمن پامو از گل... من

 یانداختم م نیینگام رو پا یکارم برگشت و تو چشمام نگاه کرد با ناراحت نیبا ا. که دستش  رو گرفتم رونیبره ب

 . نتونستم  یخواستم بگم دوست دارم ول

 ؟يحت شداز دستم نارا:  گفتم

اگه مال  یدوستت دارم حت شهیمن هم. نه خانوم خوشگلم: زد و گفت يدوباره کنارم نشست و لبخند سرد نیآر

 .کنم یمجبور نم يوقت تو رو به کار چیمن ه.درخواست کردم و ازت جواب خواستم  هیفقط ازت . یمن نباش

کنم  یعالقه نسبت بهت تو دلم حس م هیشده  جادیتو دلم ا یاحساس نیکه بعد سالها چن هیبار نیاول نیا: نیآر

کس ناراحت  چیمن از ه. من  ینگران نباش هست. کشم یرو هم م کیاون  احساس کوچ ياما اگه بخوا

 .که دارم یاز سرنوشت شمیاگه ناراحت بشم از خودم ناراحت م شمینم

 .هستم یکه من آدم قدر نشناس یخوام فکر کن ینم یدون یم: من

 دیتو با. به هم نداره یربط چیه نایا ينه قربونت برم تو حق انتخاب دار: گهیو م رهیگیغل ممنو تو ب محکم

 ازیهر وقت به کمک ن دمیبهت قول م یول. کشم یاون احساس رو هم م. یهست قشیکه ال یداشته باش یزندگ

 .کنارت هستم شهیهم یداشته باش

رفت کنار در  یداشت از اتاق م یتختم خوابوند و روم رو پوشوند وقت يزد و منو تو میشونیبه پ يبوسه ا آروم

که ازش  هیزیتنها چ نیا. یحرفام مشغول کن ينداره فکرت رو برا یبه حرفام فکر نکن ارزش: و گفت ستادیا

چقدر . تونستم احمق باشم یمن چقدر م. خواست زار بزنم یدلم م. حرف رو زد و از اتاق خارج شد نیا. مطمئنم

آرزو داشتم بهم بگه که دوسم داره اما حاال که اومد و احساساتش  شهیمن هم. تونستم گند بزنم به رابطمون یم

 دایپ یاحمق تر از من هم کس یعنی.  رو گفت من احمق با زبون خودم ازش خواستم که منو از قلبش خارج کنه
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نداره خودش که   يریاون که تقص. بودمخصوصا از حرف آخرش که داغونم کرده  ددلم بدجور گرفته بو شه؟یم

 یکه نم فیح. خودم گور عشقم رو کنده بودم يبا دستا یمن عاشقش بودم ول. باشه ضینخواسته بود مر

غرورش رو  شیماریب دنیکش شیکه دست گذاشتم رو نقطه ضعفش و با پ فیح. کنم انیتونستم احساسم رو ب

 یلعنت یوابستگ نیتونم ا ینم گهید. دمیبر گهید. خسته شدم. عشق یلعنت به هر چ. لعنت به من. دمخورد کر

 گاریداد از س یرو بروز نم شیوقت ناراحت چیاون ه. ناراحت شده یلیدونستم که االن ازم خ یم.  رو تحمل کنم

 هر وقت  یمتنفر بود ول دنیکش

آدمه تا چه  هیباشه  یهر چ تونست تا آخر عمرش مجرد بمونه یاون که نم. دیکش یدو نخ م یکیبود  ناراحت

دو تا دستام گرفتم و صورتم رو  نیبکنم سرم رو ب یچه غلط دیدونستم با یتونه تحمل داشته باشه؟ نم یحد م

 دهیکه عکسش رو تو لپ تاب مهسا د یمن  دوسش داشتم از وقت. کردم هیبالش فشار دادم و از ته دلم گر يرو

چرا نخواستم که بدونه؟ چرا  یرو بهش گفته بودم ول راهیکه اون بد و ب يبودم عاشقش شده بودم از همون روز

. و داغون به خواب رفتم شونیاشک ها و درد ها و افکار پر نیبا هم.  خودم گور عشقم رو کندم يبا دستا

ساعت هشت کالس . و از اتاق خارج شدم دمیلباس پوش عیسر. شدم داریساعت هفت صبح بود که از خواب ب

 .صدام کرد نیکه آر رونیبشه در رو باز کردم که از خونه برم ب رمیبود که د کینزد .داشتم

 ؟يعجله دار نقدریچرا ا ؟یهست -

. به دانشگاه رفتم عیشدم و سر نیسوارماش. گفتمو از خونه خارج شدم نویا. زود برم کالس دیشده با رمید -

از  میتا ساعت دو بعد از ظهر کالس داشت. دمیساعت هشت بود که  وارد کالس شدم خدا رو شکر به موقع رس

 یدانشگاه قدم م يمحوطه  يتو مآرو نطوریهم میمن و سارا داشت. نخورده بودم يزیتا حاال هم که چ شبید

دانشگاه عبور  يبلند با سرعت از دروازه  یشاست نیدفعه سه تا ماش هیکه  میرفت یم نیو به طرف ماش میزد

متوقف شدند بعد از  یترمز دست دنیما با کش يپنجاه متر يدانشگاه رو شکستند در فاصله  يکردند و مانع ورود

 .شد یبلند م اشونه کیها دود از الست نیماش ستادنیا

 ؟یچه خبره هست نجایا: سارا

پناه گرفتند و با اسلحه  نیپشت ماش عیافراد مسلح بودند سر يشدند همه  ادهیها ده دوازده نفر پ نیماش از

 .شون ما رو نشونه گرفتنها

 ؟يدرست کرد یمشکل یکس يبرا یهست: کرد گفت یکه داشت سکته م سارا

 .من مشکل درست کردن يدرست نکردم اونا هستن که برا یمشکل ینه برا کس -
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 .رممممیخوام بم یمن نم یهست. کشن یاالن جفتمون رو م م؟یبکن یچه غلط دیحاال با: سارا

 میکرد یاگه فرار م میبکن دیبا کاریدونستم چ یاومدن نم یبه طرف ما م يکمر ينفر از افرادشون با اسلحه  دو

اون دو نفر  میموند یکردند اگرم سر جامون م یکه ما  رو هدف گرفته بودن آبکشمون م ياون ده نفر

 .کردن یم رمونیدستگ

 ؟یهست میکن کاریچ: دستم رو محکم گرفته بود و با بغض گفت سارا

 هی. دیبه گوشم رس یآهنگ خارج يدفعه صدا هیو صورتم عرق کرده بود . باال رفته بود یلیقلبم خ ضربان

 يبلند بود که از فاصله  يدارش به حد سیآهنگ ب يبا  سرعت از دروازه عبور کرد صدا یمشک کیش نیماش

 .رو صدا زدم نیبلند آر يدابه زبونم اومد و با ص نیدفعه ناخودآگاه اسم آر هی. دیرس یبه گوش م يصد متر

خوردن  چیخورد و در حال پ چیآسفالت پ يو دو سه دور رو دیرو کش یترمز دست ادیبا سرعت ز یمشک نیماش

 ي گهیبرخورد کرد و هردو نفر به هوا پرت پرت شدند و طرف د ومدنیکه به طرف ما م  يبه شدت با دو نفر

 قایخوردن بود که دق چیپ حالهم چنان در  نیماش دیکش غیصحنه ج نیا نیسارا با د.  شدند نینقش زم نیماش

 نیسوار ماش: گفت ادیآره خودش بود با فر. بود نیاومد آر نییپا نیماش  یمشک ي شهیش. در برابر ما متوقف شد

 ...هر دو تا تون دیزود باش دیبش

 کیبه طرف اونها شل نیسمت چپ ماش ي شهیکه داشت از ش يکمر يحرف با اسلحه  نیبا گفتن ا همزمان

کنه  یم کیشل کیکرد انگار که داره با سالح اتومات یم کیشل عیسر یلیکرد خ کیدونم  چندتا شل ینم. کردیم

 کردنیم کیشل نیماش فافراد مسلح به طر میشد نیسوار ماش عیسر. کرد  یهشت نفر رو زخم ایحدود هفت 

گاز  يپا رو نیکرد به محض سوار شدنمون آر یبرخورد  م نیماش يبا بدنه  ایرفت  یخطا م ایاما همشون 

 .رو به حرکت در آورد نیماش ک،یالست غیج يگذاشت با صدا

 که دنبال ما هستن؟ يدیاز کجا فهم: که سارا رو تو بغلم گرفته بودم تا آرومش کنم گفتم همونطور

 نه؟ ياوردین مانیوز بهش احس ششم هن: کرد گفت یم یکه با سرعت رانندگ یحال در

 .بر منکرش لعنت -

 . خواستم که منو آروم کنه یم یکیکردم آرومش کنم البته  یم یکرد سع یم هیو گر دیلرز یداشت م سارا

 .هیوقت قهرمان باز. دیکمربندتون رو ببند. دنبالمونن نیسه تا ماش: نیآر

 .که ازش خوشت اومده بود ستیمشک نیهمون ماش نیا: گفت نیآر. میهر دو کمربندمون رو بست عیسر

 ؟يآورد ریتو هم وقت گ ریو و ریه نیحاال تو ا -
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 .طیشرا نیتو بدتر یلذت ببره حت شیاز زندگ دیآدم با: نیآر

 .آروم باشه نقدریتونست ا یکردم چطور م یتعجب م شیهمه خونسرد نیا از

 لومتریکه ک يهم طبق عدد نیبود سرعت آر ادیآهنگ ز يگذاشت رو گاز و تا نصف پال رو فشار داد صدا پاشو

 دندیها بهمون رس نیرسد دو تا از ماش یدر ساعت م لومتریک ستیبه دو دادینشون م نیماش یتالیجیشمار د

خوان  ینه انگار که م گارهم ان نیآر. همشون هم نقاب داشتن. سمت چپ يگریسمت راستمون بود و د یکی

. خورد نیبه عقب ماش يدفعه ضربه ا هیکه  کردیم  یدست داشت رانندگ هیخونسر و آروم با  یلیبکشنش خ

  ینیکه عقب نش ذاشتیپشت سرمون بود و نم قیدق نیاز سه تا ماش یکی

 نیبه ماش دیتو روحتون آشغاال چطور جرات کرد يا: به فرمون زد و گفت يبا دست راستش ضربه ا نیآر. میکن

 يحرف دکمه  نیبعد از ا. دم یحاال نشونتون م. احمقا دیخور یست مدفعه  هم شک نیا. دیضربه بزن نمینازن

 نیدفعه ماش هی دیگوشم رس بهشدن کپسول گاز  یمثل خال ییدفعه صدا هیفرمون رو فشار داد  يقرمز رو

 نیبود اگه با ا ادیز یلیسرعت خ. میدیچسب یاراده به صندل یبود که ب ادیسرعت گرفت و از بس سرعتش ز

حاال : گفت دیخند یکه داشت م نیآر. بدون شک. میشد یقبرستون م یراه میکرد یبرخورد م ییسرعت به جا

 .غیب يایعوض دیدود بخورد

 یلعنت: به فرمون زد و گفت يضربه ا نیآر. دفعه سرعت کم شد هی دیرس یلومترمیک صدیبه س بایتقر سرعت

 بود؟ ترویاالن وقت تموم شدن ن

کردن کم کم  یم کیعقب بهمون شل يراننده ها میاتوبان بود يکرد تو دایکاهش پ ستیبه دو سرعت

 .ستادیخوردن ا چیبعد از چند بار پ نیو ماش دیرو کش یدفعه ترمز دست هی. دیسرعتمون به صد رس

سه تا از . راه رو بسته بودند و با سالح ما رو هدف گرفته بودند نیبود که سه چهارتا ماش نیتوقفش هم ا لیدل

بود و من تو  دهیسارا که به مرز سکته رس. کردن پشت سرمون توقف کردند یم بمونیها هم که  تعق نیماش

 .انگار نه انگار نیاما آر. کارمون تمومه: بغلم گرفته بودمش گفت

 .ایاون دن میریاالن هممون م یلعنت يخونسرد نقدریچرا ا: زدمو گفتم ادیفر من

خواستم در رو باز کنم که فرار  یم. نیبش تیصندل ينگران نباش و رو: آهنگ رو کم کرد و گفت يصدا نیآر

 نطوریا دیآخر کارمون بود؟ چرا با نجایا یعنی. همه به طرفمون نشونه رفته بودند. درها قفل شدند دمیاما د میکن

 نکهیبعد از ا. زدم یم غیم و جرو گرفت مچشما يکردن من از ترس جلو يراندازیشد؟ همه شروع کردن به ت یم

 قطع شد  کیشل يصدا
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 من زندم؟: بدنم دست زدم و گفتم يبه اعضا. رو باز کردم چشمام

 نیمنو سارا باهم به ماش. نینو بب شمیحاال نما يمعلومه که زنده ا: نشسته بود گفت الیخ یکه همچنان ب نیآر

 .دیشروع کن: استش گذاشت و گفتگوش ر يدست راستش رو رو نیآر میشد  رهیرو به رو خ يها

منهدم شده  نیبه وجود اومد ماش یمیعظ شیها برخورد کرد آت نیاز ماش یکیمثل موشک به  يزیچ هیدفعه  هی

بعد از . گاز داد و از مهلکه دور شد عیهم سر نیآر. اطرافش همه کشته شدند يبه هوا پرتاب شد و آدمها

باز شدن سقف رو  يآهنگ رو خاموش کرد و دکمه  نیآر.  دیبه گوش رس گهیانفجار د يصدا نیعبورمون چند

 .انجام شد تیبا موفق اتیتموم شد عمل زیهمه چ: زد و گفت

 ن؟یافتاد آر یچه اتفاق -

 هیبه شما حمله کنن همکارام ردشون رو زده بودند و اتوبان رو تخل نکهیقبل ا. همه شون رفتن به درك -

 .کردن

 نشد؟ مونیزیکردند چ کیبهمون شل یچرا وقت -

 .ضد گلولست نیماش نیا نکهیبه خاطر ا: و گفت دیفرمون کش يرو یدست

 چرا بهمون حمله کردند؟ یممنون ول: سارا که حالش بهتر بود گفت -

 .رندیخواستن هر دوتون رو گروگان بگ یم يبود ششیچون تو پ یبودند ول یاونا دنبال هست: نیآر

که  دیکرده بود فهم یرو همکار خودش معرف نیبرادرسارا آر ایارش کهییرو به سارا گفتم و از اونجا نیشغل آر من

خودمون حرکت  يو خودمون هم به طرفخونه  میسارا رو به خونشون رسوند. نهیشغل برادرش هم مثل آر

پام رو داخل  نکهیمدر رو باز کرد و من ه نیآر. رهیم جیاحساس کردم سرم گ میدیبه خونه رس یوقت. میکرد

 هیو  دمیتخت درازکش يکه رو دمیچشمام رو که باز کردم د. و افتادم دیدور  سرم چرخ زیخونه گذاشتم همه چ

صبر کن  یحرکت کن دینبا ؟یکن یکارم یچ: گفت نیکه آر نمیتخت بش يرو خواستمیم. سرم به دستم وصله

 .سرم تموم بشه بعد

 افتاد؟ یچه اتفاق: من

 .يدیترس یلیفشارت افتاده بود فکرکنم امروز خ -

 بهم سرم وصل کرد؟ یک -

 .بنده: خودش گرفت و گفت ي نهیانگشت شصتش رو به طرف س نیآر

 .يبلد قاتمیمگه تو تزر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ١٢٨ 

رو بلدم  هیاول يکردم؟ در ضمن کمک ها قیرفته که خودم انواع و اقسام سم رو به بنم تزر ادتی. بـــــــله -

 .رمینم يزیازخون ر میشد یزخم تیمامور تا اگه تو

 یلیحالت خوبه؟ خ: دیپرس نیغمگ ینشست و با حالت نیزم يبلند شد و اومد کنار تختم و رو یصندل يرو از

 .کردم یم یاونطور رانندگ دینجات دادنت با يبرا یدونم ول یترسوندمت م

 .بود زیآم تیموفق تتیکه مامور نهینداره مهم ا یاشکال -

 .شه یسرمت تموم م ياستراحت کن به زود: رو کنار زد و گفت میشونیپ يجلو يموها آروم

رفت و روش نشست و  شیراحت یروم رو پوشوند و به طرف صندل نیبودم و آر دهیتخت راحت دراز کش يرو

اخت اند دیسرم رو از دستم کش نیشده بود که سرم تموم شد آر رهیبود که بهم خ یساعت کی. خوردیآروم تاب م

 .کرد یسطل زباله و آروم پشت دستم رو نوازش م

 ن؟یآر یرس یبه من م نقدریچرا ا -

 ه؟یمنظورت چ: گرد شده نگام کرد و گفت ییچشما با

 .بکنم دیبا کاریدونم چ یدارم نم یبیحس عج هی یدونم ول ینم -

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 شهیهم يبرا مونیدوست نیشد که ا یکنم که چقدر خوب م یفکر م یگاه یمراقبم هست یلیراستش تو خ -

 .ادامه داشته باشه

 .دیلرز یم یسرد شده بود و کم نیدست آر. که زدم شدم يحرفم رو زدم تازه متوجه گند نکهیاز ا بعد

. میمن و تو از اولش هم به قصد ازدواج با هم نبود شه؟یمحقق م یدون یکه م یکن یم ییخب چرا آرزو: نیآر

 شتریب يزیکه به ازدواج باهات فکر نکنم و رابطمون رو چ یفهمم کن ریش يخوایکه م ادیازم بدت م نقدریا ینعی

 ساده ندونم؟ یدوست هیاز 

دختره  ؟یهست يزیتو سرت بر يخوا یم یاالن چه خاک. منظورم رو کامال بر عکس متوجه شد. بر من يوا يا

 .ياشتباه برداشت کرد. ستین یکن ینه نه اونطور که فکر م: گفتم عیسر. عقل یب ي

 یدستم همچنان تو دستش بود و داشت نوازشش م. رو به چشمام دوخت و منتظر نگام کرد نشیغمگ نگاه

ترسم تو رو از  یمن م... من: دفعه چشمام رو بستم و گفتم هی. کنم انیدونستم چطور منظورم رو ب ینم.کرد

به لبش چسبوند و در  وتخت گذاشت و دستم ر يسرش رو رو نیآر. دمیکش یگفتم و نفس راحت ونیا. دست بدم

 منظورت شغلمه؟: همون حال گفت
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 .دیرو شکر منظورم رو فهم خدا

 اد؟یسرم ب ییبال هیو بعد  یبهم عالقه مند بش یترس یم: نیآر

 یاوهوم فکر نکن: لب گفتم ریانداختم و ز نیینشم سرم رو پا عیضا نکهیا يبرا یعاشقش بودم ول نکهیا با

 ...یخودخواهم ول

 هم دارم؟ گهیشغل د هیمن  یدون یم: وسط حرفمو گفت دیپر

 ...کردم که شغلش رو عوض کنه اما یموضوع فکر م نیداشتم به هم قایدق. حرفش تعجب کرده بودم از

 ؟یگیم يجد ؟یچ: من

 یشرکت صادرات خودرو دارم البته واردات هم هست ول هیآره من : رو از رو تخت بلند کرد و گفت سرش

 .شترهیصادرات ب

 ؟يپارك کرد نگیپارک يخوشگال رو برا همون تو نیپس اون ماش. آهان

 .ها برا خودم هستن نینه اون ماش -

 خوبه؟ نقدریا تیچرا وضع مال تو

 گل کرده؟ شیفضول خانوم خودم فضول: زد و گفت يلبخند

 .گهینکن د تیبگو اذ نیععع آر -

که  یثروت شتریکردم ب سیاز دوستام تو کانادا تاس یکیبشم اون شرکت رو با  سیپل يرویوارد ن نکهیقبل ا -

کردند  یم دیها ما رو تهد یاز قاچاقچ يسر کی میبرخورد يادیبعدش به مشکالت ز.  دارم از همون شرکته

ها  نیماش يشده تو يمواد جاساز روصادرات خود تا بتونن در قالب  واردات و میکه گمرك رو براشون آماده کن

 .کردند یم دیما رو تهد یدو سال یکیکار رو براشون بکنم  نیدوبار مجبور شدم که ا یکی. خارج کنن ایرو وارد 

مواد مخدر به کشورم وارد بشه و جوونا رو  نیکه ا دمیترس یم. تحملم تموم شده بود عذاب وجدان داشتم گهید

کردند و  يریگیاطالع دادم پ یمحل سیبه پل یاطالع بدم وقت سیگرفتم به پل میتصم نیبرا هم. بدبخت کنه

مساله  یداخل سیپل. کنن یم تیکشور فعال نیا يدارن تو يا گهیها از  کشور د یقاچاق چ نیمتوجه شدند که ا

کنم منم طبق دستورات اونها  يهم از من خواست که باهاشون همکار نترپلیت اگذاش ونیدرم نترپلیرو با ا

 يگذشت که دوستم گفت تو یاز اون ماجرا م یسال کی. کنن رشونیموفق شدند دستگ نکهیکردم تا ا یعمل م

 يآموزش ها.  شدم نترپلیاون بود که وارد ا شنهادیبه پ. دوستت رادرب. استیمنظورم ارش. کنه یکار م نترپلیا

 چیرو که تا به حال کشتم به حکم قانون بوده ه یهر کس. دمیرس نجایبه ا نکهیرو پشت سر گذاشتم تا ا یسخت
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رو هم خودم مصرف  ارمیشغل به دست م نیرو هم که از ا یحقوق. رو وارد کارم نکردم یوقت احساسات شخص

 .ارمیآشغال ها پول در ببا قتل و کشتن  ادیدونم چرا اما خوشم نم ینم کنم ینم

 کنه؟ یاز حقوقت استفاده م یپس ک ه؟یمنظورت چ -

 .یبهتره که ندون. ستین یشخص به خصوص -

 .نمیکه ندونم بگو ب یچ یعنی -

 .تونم بگم یزشته نم. که بشه گفت ستین يزیرو بگم آخه چ یچ: نیآر

 .شد یاصرار کردم که راض نقدریگل کرد ا شتریب میخواد حرف بزنه فضول یکه نم دمید یوقت

 .ینگ يزیچ یقول بده که به کس یول یکن یاصرار م نقدریدونم چرا ا ینم -

 .دمیباشه قول م -

خرم و اونا  یم هیندارن جهز یخوب یکه وضع مال ییدختر ها ياز اون حقوق برا: انداخت و گفت نییرو پا سرش

 .بخت يفرستم خونه  یرو م

 يداشت با جونش باز نیآر. کردم یم یداشتم زندگ یمن با ک گفت؟یت مداش یچ. حرفش خشکم زد نیا از

 هیزیدم بخت جه يدخترا يکشته بشه اونوقت از حقوقش برا اتیعمل يکرد هر لحظه  امکان داشت که تو یم

... 

 چرا ماتت برده؟ حالت خوبه؟ ؟یهست -

 ؟یکن یاصالاز اون حقوق استفاده نم یعنی ؟یگیم يدار يجد -

 یکه زندگ هیاون حقوق. نداره که از حقوق شغل دومم استفاده کنم یلیدل گهیخب وضعم خوبه د ه؟یآره مگه چ-

 .کنه یخدا سر بلند م شیکنه و منو پ یم نیدومم رو تام

 ؟يکار رو کرد نیچند نفر ا يتا حاال برا: من

خوام  ینم الشیخ یحاال ب. دمینجام مواسطه ا نیکار رو با چند نیمن ا. هم نداره که بدونم یلیدونم دل ینم -

 .صحبت کنم شتریدر موردش ب

 . میبرس نجایسراغ بحث اولمون که باعث شد به ا میبر یراست. باشه -

 ؟يتو واقعا دوسم دار: انداختمو گفتم نییرو پا سرم
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و  طیالبته شرا. به عشق قبل از ازدواج اعتقاد ندارم گهیمن د. راستش هنوز عشقت رو به قلبم راه ندادم: نیآر

 یکیبفهمن  نکهیچون هم. دل نبندم یبه کس گهیداده که د ادیبهم  یکنه زندگ یم جابیرو برام ا نیا میماریب

 . شکنن یبه خودشون عالقه داره زود دلش رو م

 ه؟یمنظورت چ: من

خواد به اسم ناز  یکه دلتون م ییدوستون داره هر بال یکی دیکه بفهم نیهم دیمنظورم شما دخترا هست: منظورم

واقعا دوستون  یکی دیکه شا دیگینم. بلد نباشه ناز بکشه یکی دیکه شا دیدون ینم دیاریکردن و غرور سرش م

 تمگرف ادیخوب  یلیخ نویشما دختراست و من ا عتیطب نیا. داشته باشه

 دمیکه فهم نینمونش خود من هم. گفت یراست هم م ییجورا هی یدلخور شدم ول یاز حرفش کم نکهیا با

دلش رو شکستم و ازش خواستم احساسش رو نسبت به من بکشه و در واقع گور عشقم  عیبهم عالقه داره سر

 .خودم کندم يرو با دستا

 .شهیکنه که عاشق م یناز بکشه غلط م ستیکه بلد ن یکس: صحبت هام کردمو گفتم یچاشن تیعصبان یکم

 دیشا. شمیکنم و عاشق نم یغلط ها نم نیوقت از ا چیه گهید. یگیکنم؟ البته تو راست م یمن غلط م یعنی -

 .هینجوریازدواج نکردم سرنوشتم هم

 .یازدواج کن دیمن نده تو با لیحرفا رو تحو نیععه ا: مهربون شدم و گفتم یحرفش کم نیا با

 چرا؟: نیآر

 چرا؟ یچ -

 ازدواج کنم؟ دیچرا با -

 .تیو روح یجسم يها ازیخب برا ن -

رو  یرو سرکوب کردم و روح یجسم. ندارم يازین چیه گهیمن د... من. بابا الیخ یب: کشد و گفت یقیعم نفس

 .کشتم

 ه؟یمنظورت چ -

. ندارم یروح ازیردم کرد من ن يماریکه عاشق شدم و عشقم به خاطر ب شینه سال پ. من احساساتم رو کشتم -

 .ندارم يازین چیپس من ه. نداره ییهم معنا یجسم يها ازین یروح يازهایندارم بدون ن یت کسبه محب اجیاحت

 نیا یکن دیبراش خر یرو نداشت یکس نکهیبه خاطر ا یگفت یکه م يمگه تو نبود ؟یکن یمغالطه م يچرا دار -

 .گهید هیروح ازین هیقلبته خودش  يکه تو یخالئ نیا ؟يدیهمه لباس دخترونه خر
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زنده  یتا ک ستیمن معلوم ن. کنار اومدم تیبا واقع گهیقلبم داشتم اما د يخالء بود که تو هی نیا. ینه هست -

 ییداره که چه آرزوها یتینامم رو هم نوشتم برام چه اهم تیوص یمن حت. هر لحظه ممکنه کشته بشم. بمونم

و  ادیسرم ب ییدرست تموم بشه بال نکهیا زترسم که قبل ا یم نیفقط از ا. ندارم ییآرزو چیمن ه. داشته باشم

 .یبکش یسخت بیکشور غر نیا يتنها تو

 یدست. اشک چشمام رو پر کرده بود. کنه يخوب بلد بود با احساسات و اعصابم باز. حرفاش بغضم گرفته بود از

 لرزن؟ یخوشگل م يشد چرا اون چشما یعععه چ: و گفت دیرو صورتم کش

 یتونه بگه چ یکه احساساتش رو کشته چطور م یکس: و تخت بلند شدم و گفتمزدم پشت دستش و از ر محکم

و  دهینداشته باشه؟ اون نا ام ییآدم آرزو شهیزشت؟ از اتاق خارج شدم بغضم گرفته بود آخه مگه م یقشنگه و چ

من اون دونم اگه  ینم. حقم داره. دهیکه توشه نا ام یو هرچ یاون از زندگ. نهیاز مرگ هم دنشینترس لیدل

اگه سرطان . از سرطان هم بدتره يماریداد؟ اون ب یبهم دست م یرو داشتم چه حس و حال یلعنت يماریب

 ... اون یول یشیخالص م يکه به زود یدون یالاقل م یداشته باش

مقاوم بود که تا حاال دووم  یلیاون خ. شدم یم یاگه من جاش بودم روان دیدونم شا یمقاوم بود نم یلیخ نیآر

از پشت منو در آغوش  یکردم که دست یلب غرغر م ریز نطوریهم. کنه یدرد و دل هم نم یبا کس یحت. آورد

 گهید. کردم يرو ادهیدونم ز یم. باش ومآر: گهیو آروم م ذارهیگردنم م  يصورتش رو تو گود. بود نیآر. رهیگیم

 .زنمینم یحرف لیمسا نیدر مورد ا

هاتو  یناراحت نکهیا. شمیم وونهیدارم د يزیر یدرداتو تو خودت م نکهیاز ا. یحرف بزن دینه اتفاقا با: گفتم آروم

هات رو  یبار غم وناراحت ییو به تنها یکن کیهات شر يرو تو شاد گرانیکه د ستیعادالنه ن نیا يدیبروز نم

 .یبه دوش بکش

 

با مهسا  شهیهم. بزرگ شدم که پدرم فقط به دختر عالقه داشت يمن تو خانواده ا. بزرگ شدم ينطوریمن ا -

وقت نتونستم از نا  چیه یول. عاشقشم مانهیبه دل نگرفتم و صم يا نهیاز مهسا ک. با من سرد بود یول. خوب بود

 الیخ یحاال ب. ستمیخودم با يگرفتم رو پا ادیمن . کنم تیشکا یکس شیاومد پ یم شیکه برام پ یماتیمال

تو قلبم  نیهم يبرا. باعث آزارتن شتریب. دهیکنه نه به تو آرامش م یحرفا نه از درد من کم م نیا. حرفا نیا

  میبا هم بر ایب. بذارهمومن جا خاك بخورن الشونیخ یب. کنم یحبسشون م

 ؟ینیچه تمر. تعجب کرده بودم نیلحن آر رییاز تغ. میایحال و هوا در ب نیاز ا یتا کم میکن نیتمر
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 .آماده باشم دیبا شهیرو ادامه بدم هم ناتمیبا سالح تمر دیورزش کنم هم با یهم کم دیمن با: نیآر

 .یقراره بکن ینیچه تمر مینیبب میباشه بر -

 نیا. میرفت نیعمق زم يمتر ستیبه دو یو از همون آسانسور مخف میدیرو پوش مونیلباس ورزش عیسر یلیخ

 .افتاد لیاستر ي شهیبار چشمام به چند تا سرنگ و چند عدد ش

 ن؟یآر نیچ نایا -

حالم بد شد شروع  یکنم و وقت قیبه خودم تزر دیبا یکن من کم نیتو برو تمر. سم هستن قیلوازم تزر نایا -

 .نیکنم به تمر یم

 .یکن قیکه بزارم به خودت سم تزر یاز رو جنازم رد بش نکهیمگر ا ؟یگیم يدار یچ -

 .اگه در حال مرگ باشم یحت. مبارزه داشته باشم یآمادگ یطیدر هر شرا دیمن با. منه نیجز تمر نیچرا؟ ا: نیآر

قرمز رنگ داخل  عیاز ما یخارج کرد و کم لشیاستر يرو از بسته بند یها نشست و سرنگ یاز صندل یکی يرو

. کرد يریسرنگ رو هوا گ. قرمز پر شده بود عیگرم از سرنگ با ما یلیم کیبه اندازه .دیرو با سرنگ کش شهیش

 .یدارم هست اجیبه کمکت احت: رو به من گفت

 بکنم؟ دیبا کاریچ: که استرس گرفته بودم گفتم من

 .بازوم رو محکم نگه دار ایب -

 .کنم منصرف شو یباشم خواهش م دنتیتونم شاهد درد کش ینم: من

کردم نگران  شیخودم آزما يسم رو قبال رو نیا. شهینم میزیچ دمینگران نباش دختر من آموزش کامل د -

 .یشیداشتم تو متوجه نم ينباش اگه هم درد

 .بازوش رو نگه داشتم آروم

 .محکم تر نگه دار -

رگ دستش گذاشت و  يآروم نوك سوزن رو رو. رو نگه داشتم دشیورز يحرفش با تمام قدرتم بازوها نیا با

 یحاال خوب بود رشتم پزشک. شد یچندشم شده بود حالم داشت بد م يبدجور. آروم تا نصف فرو کرد داخل

 . شده بود بدبود حالم  نیچون طرفم آر دیدونم شا یعادت داشتم نم زایچ نیبود و به ا یقانون

برآمده  قیدر اطراف محل تزر یاهیقرمز و س يرگ ها هیکرد پس از چند ثان قیسرنگ رو تو دستش تزر تموم

 .اسلحه رفت زیبلند شد و به طرف م یصندل يآروم از رو. شدند
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چشماش برامده شده بودند و چشماش رو قرمز کرده بودند معلوم بود  يقرمز تو يخوب نبود رگ ها ادیز حالش

کلت برتا برداشت و خشابش رو پر کرد رو به من کرد و  هی. آورد یخوددش نم يبه رو یکشه ول یداره درد م

 .بدم ادی يراندازیبهت ت دیبعد از ورزشت با. برو ورزش کن نگران من نباش: گفت

 ن؟یحالت خوبه آر -

 .یکن قیپادزهر رو بهم تزر دیبا ایب گهید قهیآره برو و چند دق -

هم  نیکردم تا گرم بشم آر يدوچرخه سوار يا قهیدق ستیاول از همه ب. رفتم يبدنساز يطرف دستگاهها به

 يرفت و تو ینشونه م بلیحالش بهتر شده بود انگار به سم عادت کرده بود و با اون حالش به طرف س یکم

که  دمیتازه فهم. دیچیپ یمسالن  يتو کیشل يصدا.یکی هیهر ثان یعنیکرد  یم کیتا گلوله شل 17 هیثان 17

ورزش کردم بعد از ورزش  میساعت و ن کی. کرده سیتاس یعمق نیهمچ هی يو تو نیزم ریچرا سالن رو ز

خواست به خودش  یرنگ رو م یآب عیما کی نباریها نشست و ا یاز صندل یکی يهم رو نیآر. نیرفتم کنار آر

 .بهش کمک کردم قیتزر يتو. کنه قیتزر

 پاد زهر باشه آره؟ دیبا نیا: من

 ادتریبعد دوز سم و مدت تحملم رو ز يدفعه . اثر سم رو تحمل کنم تونستم میساعت و ن کیتا . آره خودشه -

 .برگشت شیپادزهر حالش خوب شد و به وضع عاد قیبالفاصله پس از تزر. کنم یم

 .یچند زنه حالج نمیبب ایخب خانوم کوچولو ب -

به طرف من گرفت و  رشیخشابش قرار داد اسلحه رو از طرف دستگ يگلوله تو هیکلت برتا برداشت و  هی

خطا  رتیت یاگه نفست رو حبس نکن. کن کیبه طرف اون هدف نشونه برو نفست رو حبس کن و شل: گفت

داشته بود  نگههم مچ دستم رو  نیاسلحه رو به طرف هدف نشونه رفتم آر. شهیچون باعث لرزش دستت م رهیم

 .دونستم یکارش رو نم نیعلت ا

و  هیچون سقف آهن یرو به سقف نزن ریکه اگه لگد زد ت دارمیدستت رو نگه م ينجایزنه ا یاسلحه لگد م: نیآر

 دهیاز اسلحه شن یبیمه يصدا دمیهدف گرفتم ماشه رو کش یوقت. کمونه کنه  و به خودمون بخوره ریممکنه ت

ا بود وگرنه معلوم نبود به کج شتهخوب بود که  مچم رو نگه دا. به مچ دستم وارد شد یمحکم يشد و ضربه 

بود خشابش رو پر کرد و خودش به طرف هدف  16مسلسل ام  هیبرداشت  گهید ياسلحه  هی. کردم یم کیشل

بزار  نویا: برداشت و به من داد و گفت یگوش هیآورد  نیینشونه گرفت چند لحظه مکث کرد و  بعد اسلحه رو پا

 .ادهیز یلیخ نیا يرو گوشت صدا
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 کیشل بلیدوباره هدف گرفت و با مسلسل به س نیآر. دمیشن ینم ییصدا چیه. گوشم گذاشتم يرو رو یگوش

 نکهیبعد از ا. ذاشتمینم یکه گوش یبه حال يوا. گذاشته بودم صداش گوش خراش بود یگوش  نکهیبا ا. کرد

 نیزم يچهار تا گلوله رو ای سهاما . نبود بلیوسط س شتریسوراخ ب هی. میرفت  بلیکرد به طرف س یخشاب رو خال

 .کج شده بودند البته  کج که چه عرض کنم له شده بودند واریبرخورد با د لیبود که به دل ختهیر

 ؟يهدفه؟ همه رو خطا زد يسوراخ تو هیهه چرا فقط : من

 .سوراخ رد شدند هیگلوله ها از  يهمه  ینه خانوم: برداشت و اومد طرفم و گفت زیم ياز رو يا زهیسرن

 مهارت داره؟ نقدریا یعنیامکان داره؟  يزیچ نیمگه چن ؟یچ یعنیحرفش  نیا. اوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

 ؟يدار نانیبه مهارت خودت اطم نقدریا یعنی: من

 .گهینفر رو به درك فرستادم د صدیس ستیمهارت هام دو نیدارم با هم نانیبله که اطم -

 .سوراخ رد شدند کیثابت کن که گلوله ها از  یگیاگه راست م -

 .افتادن نیزم ياوال چهارتا از گلوله ها رو: نیآر

 ؟یخب که چ: تفاوت گفتم یب

برخورد گلوله  ياز جا ياثر چیکه ه یبرخورد کردند در حال یبتون واریبه د نکهیا یعنیگلوله ها کج شدند  -

 وارید يرو از رو بلیآروم س. بردار واریرو از رو د بلیدوما اون س. که بگه  من خطا زدم ستین بلیاطراف س

فرو رفته به !! گلوله نگاه کن نیبه پشت ا: اومد و گفت واریبه طرف د. فرو رفته بود وارید يگلوله تو هیبرداشتم 

 و . افتاده نیزم يبرخورد کرده و رو وارهید يگلوله که تو نیبه عقب ا يکه گلوله ا هیمعن نیا

گلوله  نیکه اون گلوله ها به ته ا میریگیم جهیافتاده بودن نت نیزم يکج شده رو يکه گلوله ها ییاونجا از

 . افتادن نیزم يخوردن و رو

دستش بود گلوله  يکه تو يا زهیبا سرن. هنوز بهم ثابت نشده بود یول دیرس یبه نظر م یحرفش منطق يحد تا

 گلوله . فرو رفته وارید يتو يا گهید يکه گلوله  دمیدر کمال تعجب د. در آورد وارید يرو از تو

 يتو خیگلوله ها به پشت هم برخورد کرده بودند و مثل م. خارج کرد واریاز سوراخ د يگریپس از د یکیرو  ها

 ؟يکرد دایپ نانیحاال به مهارتم اطم: بهم انداخت و گفت طنتیپر از ش ینگاه. فرو رفته بودند وارید

 یپزشک يرشته  يآوردنت جالب بود مثل بچه ها لیدل ينحوه  یاوهوم ول: شده بودم گفتم عیکه ضا من

 .یزنیحرف م یقانون
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کنم قبال  یبود فکر م ییجنا کیزیمن ف يرشته . ییجنا کیزیف. نه یقانون یپزشک: کرد و گفت يبلند ي خنده

  هیبهت گفتم نه؟ 

 .تهیهو صیتشخ ياز رشته  شاخه

 .قهیاستداللت دق نقدریکه ا نهیهوم پس برا هم -

بعد از . ساعت نه شب بود میبه خونه برگشت یوقت میکرد نیهم پرتاب سالح تمر یکم يراندازیاز آموزش ت بعد

 دوش آب داغ به  هی

 .خونه رفتم و شام درست کردم آشپز

 .ستیکه حالش خوب ن دیرس یبه نظر م. مسواك زد و به هال برگشت نیاز خوردن شام آر بعد

 سم هنوز تو بدنته؟ رینکنه تاث ن؟یحالت خوبه آر -

 .هوش شدم نگران نشو باشه؟ به اورژانس هم تلفن نکن یب يدیرفته اگه د نینه اثر سم از ب -

  ه؟یمنظورت چ -

خودم رو بهش  عیتکه چوب خشک در حال سقوط بود که سر هیمثل  نیآر دمیسوال رو پرس نیا نکهیهم

 .نخوره نیتا با سر به زم سرش قرار بدم ریرسوندم خوشبختانه تونستم  کف دستم رو ز

آب  وانیل هی عیسر. زد یکنم قلبم مثل گنجشک م کاریچ دیدونستم که با ینم. دست پاچه شده بودم یحساب

نه آخه گفته بود نگران  ایدونستم به اورژانس زنگ بزنم  ینم. نداشت يا دهیفا یآوردم و به صورتش  زدم ول

هال  يهوش تو یب نیآر. بخوابم تونستم ینم یخسته بودم ول یلیخ نکهیبه اتاقم رفتم با ا. نباشم و تلفن نکنم

 يگریسرش قرار دادم و د ریاز بالش ها رو ز یکی. پتو  برداشتم و به هال رفتم هیدو تا بالش و  عیافتاده بود سر

و عوض پتو رو  روش پهن کردم بعد خوردن شام لباسام ر. خون راحت تر باشه انیپاهاش گذاشتم تا جر ریرو ز

رو لمس کردم که  شیشونیپ. شد  بتیمرگم رو بزارم که آقا برامون مص يکپه  خواستم یسرم م ریکرده بودم خ

 هی. کنارش نشستمو زانوهامو تو بغلم جمع کردم و با دستام بغلشون کردم. زد یتب نداشته باشه قلبم هنوز تند م

  یلیخ دمیکش درازهال  يهمونجا تو ومدیخوابم م یلیسردم شده بود خ یشلوارك و تاپ تنم بود برا همون کم

 .دیکش یآروم نفس م

 خانومم؟ يدیخواب نجایچرا ا ؟یهست: گوشم گفت ریآروم ز ییدونم چقدر گذشت که بدنم گرم شد صدا ینم

 .شدم  داریاز خواب ب عیسر

 ؟يتو به هوش اومد -
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 یلیمنم که خ. دم یم حیآروم کنار خودم بخواب فردا برات توض ایب الشیخ یهوش شده بودم؟ حاال ب یمگه ب -

آروم . گرم بشم یباعث شده بود کم نیاز پتو رو روم انداخته بود و ا یکم نیهم سردم بود آر یلیخ ومدیخوابم م

سرم قرار داد و سرم رو تو بغلش گرفت و صورتش  ریاز بالش ها رو ز یکیگرم و نرم بود  یلیخ دمیتو بغلش خز

 .حال به خواب رفتم نیموهام قرار داد در هم يرو رو

 یقیسرم بود نفس عم يکه صورتش رو نیآر. که همچنان تو بغلش هستم دمیشدم د داریکه از خواب ب صبح

 .شدن یبرا من م شهیکاش برا هم يخوش عطره؟ ا یلیموهات خ یدونست  یم: و گفت دیکش

 یهم سکوت کردم اون داشت برا من پر پر م نیبرا هم. بگم دیبا یدونستم چ یحرفش تعجب کرده بودم نم از

 . ومدیعادت مزخرفم کفرم در م نیاز ا یگاه. کردم یرو تماشا م دنشیمن داشتم  عذاب کش یزد ول

نهار من  يطبق معمول بعد از صرف صبحانه به دانشگاه رفتم امروز هم مادر سارا برا میاز جامون بلند شد آروم

خواست  یدلم م. کنه یدگیرس دیکارها رو با يسر هیشرکت  يگفته بود که تو نیرده بود آررو دعوت ک نیو آر

من و  نمیبرا هم. کنم یامشب حتما ازش سوال م:نشد با خودم گفتم یکردم ول یسوال م شیهوش یدر مورد ب

 .برادر سارا خونه نبود. میسارا رفت يبه خونه  میسارا بعد دانشگاه مستق

 سارا؟ داداشت کجاست؟ -

 ؟يدار کاریبه داداشم چ -

 .سوال کردم یبرا احوال پرس ينجوریهم یچیه -

 . رسونه نگران نباش یداداشم برا نهار خودش رو م -

 .در اومد يصدا میدیرو چ زیم نکهیآشپز خونه رفتم تا به مادر سارا کمک کنم بعد از ا به

 .داداش و بابام اومدن: گفت جانیبا ه سارا

 . میجمع شد زیدور م یهمگ یاز سالم و احوال پرس بعد

 اوردن؟ین فیکجا هستن؟ تشر نیدخترم آقا آر: پدر

 .کنم یاومد مجبور شد که بره گفت ازتون عذر خواه شیپ ينه براش کار -

 .هیچه حرف نیا. کنم یخواهش م: پدر

از مبل ها نشستم سارا هم کنارم نشست و با  یکی يبعد از نهار رو میدر سکوت نهارمون رو خورد خالصه

سارا  میکرد یاز کانال ها رو نگاه م یکی میکه داشت نطوریهم. رو گرفت یرانیا ياز کانال  ها یکیماهواره 
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 یلیبود خ يپخش شد آهنگ گوش نواز شیاز تو گوش یآهنگ يدفعه صدا هیرفت  یور م شیداشت با گوش

 .آرامش بخش بود

 ؟یآهنگ رو برام بفرست نیا شهیسارا م -

 .چرا که نه بلوتوثت رو روشن کن -

از جام بلند شدم که برم . جا گذاشتم نیرو تو ماش میاومد که گوش ادمی. نکردم دایرو پ میگشتم گوش یهر چ اما

 .دلم شور افتاد یرو بردارم ول میکه تو کوچه پارك کرده بودم گوش نیاز تو ماش

 ؟يریم يکجا دار: با لبخند گفت سارا

 دونم چرا دلم شور افتاد؟ ینم یبردارم ول نیرو از تو ماش میخوام گوش یم -

 .رو بردار تیگوش میبر امیمنم باهات م: از جاش بلند شد و گفت سارا

 .ممنونم -

سارا هم همراهم خارج شد دزد  میاز دروازه خارج شد. میرو پارك کرده بودم رفت نیکه ماش ییهم به طرف جا با

برگشتم  نکهیرو قفل کردم هم نیدر ماش. رو از رو داشبرد برداشتم میباز شد و گوش نیرو زدم در ماش نیماش ریگ

 .کنه ینفر صدام م هیانگار .دمینفهم يزیچ گهیرفت و د جیسرم گ. شد دهیتو صورتم پاش يمثل اسپر يزیچ هی

 .دختر گهید ایبه هوش ب ؟یهست ؟یهست -

 من کجام؟...من. دمید ینم یکیجز تار یچیزور و زحمت چشمام رو باز کردم اما ه به

 .دنیمارو دزد. يخدا رو شکر که به هوش اومد ؟یهست -

 ؟ییسارا تو -

 .نجایهوش کردن و آوردن ا یما رو ب يآره خودمم هردو -

 هی ياز پشت بسته بودن و رونتونستم دستم رو  یبه اطراف انداختم خواستم تا دستم رو تکون بدم ول ینگاه

سقف بلند که  هیبه سقف انداختم  ینگاه. سارا هم پشت به من بسته شده بود. کرده بودن چمیطناب پ یصندل

 . میبود یچاه زندون هی ایدود کش  هی يآب بود انگارکه تو يبه صورت لوله 

 چه خبره سارا؟ نجایا -

 هستن؟ یک نایاصال ا. به هوش اومدم شهیم یچند ساعت. دمهوش بو یبدونم؟ منم مثل تو ب دیمن از کجا با -

 نیما رو گرفتن تا بتونن آر شنینم نیآر فیحر دنید. برادر تو و شوهر من باشن يفکر کنم، فکر کنم دشمنا -

 .رو بکشن
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 نه؟ ای ادیبرا نجاتت م یشوهر جناب عال نیحاال ا -

 .خوام یسارا ازت معذرت م. شناسمش ینه هنوزخوب نم دمیشا ادیب دیدونم شا ینم -

 ؟یبرا چ -

 .ينبود نجایاالن ا نییپا يومدی یاگه باهام نم -

 .میکن يکار دیبا اوردنیسرمون ن ییتا بال میبه حال خودمون بکن يفکر هی دیمزخرفات رو نگو با نیا گهید -

که باهاش دستم رو بسته بودند  یکردم طناب یضربان قلبم تند شده بود هر چه تقال م دیحرف سارا تنم لرز از

به داخل وارد شد  يدیباز شد با باز شدن در نور شد يدر یکیتار يدرحال تقال بودم که از تو.  شد یمحکم تر م

بود وارد اتاق شدن، از پشت دست  شیگاوم يهم قد و قواره  کلشونیدو نفر که ه. کرد یم تیکه چشمم رو اذ

شدند تا  یتر م کیو نزد کیدو نفر نزد. ازش نداشتم یسرد بود منم  دست کم یلیسارا رو گرفتم دستش خ

  یلیهردوشون صورت خ. دندیما رس يدومتر يبه فاصله  نکهیا

 یکلفت و چخماق يها لیبیشده بود و س دهیکش قیعم مهیدو تا خط ن شونیکیصورت  يرو. داشتند یخشن

 .ندش آور بودندچ یلیداشت خ یوحشتناک ي افهیهم  ق یکیداشت اون 

 .دستت رو بکش کثافت: داد زد سارا

. محکم به سارا زد یلیس هیمرد . کنه یم تیاز اون دو نفر رفته پشتم و داره سارا رو اذ یکی ینبود که ک حواسم

 ... يخفه شو  دختره : و گفت

که رو به روم بود دستش رو به طرف صورتم دراز  يا کهیبند اومده بود و بغض گلوم رو گرفته بود مرت نفسام

 .به به چقدر نازه: حرکت شالم رو از سرم برداشت و گفت هیکرد نا خود آگاه سرم رو  عقب بردم با 

. دیصورت من نشست که گوشام سوت کش يمحکم تو یلیس هی نباریا. خفه شو آشغال: گفتم یلرزون يصدا با

در باز وارد اتاق شد و  دنیدر رد شد با د ينفر از جلو هیبرد که  یوم ممانت ي قهیداشت دستش رو  به طرف 

 آشغاال؟ دیکن یم یچه غلط دیاونجا دار ونی، هما یاس: گفت

 .میداد یبهشون تذکر م میداشت دیقربان ببخش: از ما دور شدن و گفتن عینفر سر دو

 .يدادیتذکر م یآشغالت داشت يآره جون عمه : گفت سشونهیکه معلوم بود رئ مرد

 يهمون مرد یشونیاسلحه رو به پ ياسلحه در آورد و لوله  هیبود از کنارکمرش  دهیپوش یکیکه لباس ش مرد

 :کرد چسبوند و گفت یم يکه داشت به من  دست دراز

 ه؟یچ يو خودسر ینافرمان يسزا یدون یم
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 .بله قربان... بــ -

 .کرد که اون رو ببخشه یو التماس م دیلرز یشت مدا کلیه يپوش اسلحه رو مسلح کرد مرد قو کیش مرد

 رونیچشمام گم شو ب ياز جلو: آورد و گفت نییاسلحه رو پا. به لب داشت يپوش لبخند چندش آور کیش مرد

 .یآشغال عوض

 .کردن یدو نفر همونطور مثل ماست مونده بودن و داشتن بروبر ما رو نگاه م اون

 .مادر به حروما رونیب دیگفتم؟ جون بکن یچ نیدینشن: زد و گفت ادیپوش فر کیش مرد

 رونیدمشون رو گذاشتن رو کولشون و به طرف ب عیپوش داشتن سر کیدو برابر مرد ش یکلیدو نفر که ه اون

خاك بر سر : از اون دو نفر کرد و گفت یکیپشت  يلگد حواله  هیبود  سشونیپوش که رئ کیمرد ش. دندیدو

 ییمعلوم نبود چه بال ومدیم ریاگه د. شد داشیپ اروی نیکردم که ا یشکر ماز ته دلم خدا رو . یعوض يها

 .اوردنیسرمون م

  .اگه خودش از اونا بدتر نباشه البته

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نیاسلحه رو ا یمرد شروع کرد به رژه رفتن جلومون و ه. به طرفمون اومد ضربان قلبم دوباره باال رفت مرد

به تموم  دیحاال با نیهم: و گفت میشونیلحه رو گذاشت رو پاس قهیبعد از چند دق.کرد  یدست و اون دست م

 .هرزه خانوم يسواالم جواب بد

 .دمیلرز یعرق کرده بودم و م. رونیب زدیم نمیداشت از س قلبم

 بگو فلش بک کجاست؟: مرد

 بود؟ یبک؟ منظورش چ یچ یچ

 ؟یکن یصحبت م يدار یاز چ -

 کنم؟ هان آشغال؟ یصحبت م یدارم از چ یدون ینم یعنی: کرد و گفت یحرص يخنده  مرد

 .دهنم احساس کنم يتونستم طعم آهن رو تو یصورتم کرد دهنم پر از خون شد م يمحکم حواله  یلیس هی

 نه؟ ایفلش بک کجاست  یگیم: مرد
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بودم نه  ازیحرفن؟ من نه سر پ یدارن م یدونستم از چ یکردن؟ چه م یکه ازش صحبت م هیفلش بک چ نیا

 .تهش

 .یکن یصحبت م يدار یدونم از چ یهست؟ نم یفلش بک اصال چ: لرزون گفتم ییصدا با

 دهیمشتش گرفت و به عقب هل داد سرم هم با کش يمحکم به صورتم زد و موهام رو تو یلیس هیبار دوم  يبرا

 يموها. خورد یبه صورتم م هشیچشمام زل زده بود و نفس کر يتو میشدن موهام به  عقب رفت حاال مستق

 .کردن هیزد و شروع کرد به گر يبلند غیسارا ج. به صورتش زد یلیس  هیمنو ول کرد و به طرف سارا رفت 

 فلش بک کجاست؟ یدون یآشغال تو هم نم یتو چ: مرد

 .یکنیصحبت م یاز چ میدون یما نم: گفت هیبا گر سارا

 یآشغال عوض: زد و گفت غیدفعه سارا ج هی دیچیپ یفضا م يسارا تو ي هیگر يگذشت فقط صدا يا هیثان چند

 نمیتونستم سارا رو بب یتر شده بود من که دستام بسته بود و نم دیشد شیگر يصدا. دستت رو بکش کثافت

 يدفعه صدا هی. شرف یب تآشغال دستت رو بهش نزن کثاف يآها: خودم رو تکون دادم و همزمان  گفتم یکم

 یخودم رو تکون دادم م. سارا که تموم سالن رو پر کرده بود ي هیرگ يو صدا دیپاره شدن لباس به گوشم رس

 .کردم یم نشیلگد نقش زم هیخواستم هر طور شده دستام رو باز کنم اگه دست و پاهام آزاد بود با 

بود که  یلیس نیپنجم نیا. به صورتم زد گهیمحکم د یلیس هیمثل اجل معلق جلوم ظاهر شد و  کهیدفعه مرت هی

 يو دود رو از دهنش تو دیکش گارشیزد و چند کام از س شیآت يگاریمرد س. اون ساعت خورده بودم يتو

بود و  دیمرد مسن که موهاش کامل سف هیبه سرفه افتاده بودم که در باز شد و  گاریاز دود س. صورتم فوت کرد

 که داشت  يمرد. بود وارد سالن شد دهیو کراوات پوش دیکت شلوار سف هی

شد و صورت من رو  کیمرد به ما نزد. قربان دیخوش اومد: و گفت ستادیا يدر کنار عیکرد سر یم تیاذ رو ما

 دهنش بود رو از دهنش  يکه تو یبرگ گاریبعد س. حرکت داد یدستاش گرفت و کم يتو

 ؟يکرد کاریچ چارهیب يدخترا نیبا ا. نچ نچ نچ نچ: و گفت برداشت

 .زنن یربان حرف نمخواستم ازشون حرف بکشم ق یم: مرد

دهنش و با دست  يرو گذاشت تو گارشیو س ستادیکرد ا یکه ما رو شکنجه م يمرد يمسن رو به رو سیرئ

 ياراد ریکرد زد که چند متر به صورت غ یم تمونیکه اذ کهیبه صورت اون مرت یمحکم  یلیراستش چنان س

که ازشون حرف  میتما اونا رو نگرف. يجا کرد یب یلیتو خ: مسن سیرئ. افتاد نیزم يعقب عقب رفت و رو

 .شهیم داشیباشن فلش بک خود به خود پ نجایاونا ا یوقت. پدر سوخته میبکش
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 .قربان دیببخش: یاول مرد

 نجایا انیحاال هم از جلو چشمام گم شو بچه ها رو هم خبر کن ب ؟يریادبگی يخوا یم یتو ک کیج: سیرئ

 .کارشون دارم

 .بله شهرام خان: بود رو به مرد مسن گفت کیکرد اسمش ج یکه مارو شکنجه م يمرد

 میکرد ریما شما رو دستگ میندار يما به شما کار. خوام یاون احمق معذرت م یادب یبرا ب: رو به ما گفت شهرام

 .از صد نفر از افرادم رو کشته شیاون تا حاال ب. میاریتا فلش بک رو به دست ب

 .حرفه یداره م یاز ک کهیمرت نیا. نهیز فلش بک همون آرنکنه منظورشون ا: خودم گفتم شیپ

خوك  هیشب شتریب شیگاو م فیح. تر شیگاوم یکیاز  یکیاتاق جمع شدند  يافرادش تو قهیاز چند دق بعد

 .شیبودند تا گاوم

رو با تلفن من  يشماره ا. آشغاال تلفن من رو برداشته بودند. تلفن من بود. تلفن در آورد هیکتش  بیاز ج شهرام

 . دیبه گوشم رس نیآر يگذاشت چند تا بوق خورد که صدا کریاسپ يرو رو یگوش قهیگرفت پس از چند دق

 ندارم؟ يدختر سه روزه ازت خبر ییکجا ؟یهست الو؟

خواستم حرف بزنم که  یصداش بغضم گرفته بود م دنیهوشم؟ از شن یو ب نجامیسه روزه که ا یعنیروز؟  سه

 .دهنم رو گرفته بود يشهرام جلو از افراد یکی

 جناب فلش بک؟ یشناس یمنو که م. به به: شهرام

 کنه؟ یم کاریشما چ شیمن پ یهست یگوش ن؟یهست ینه شما ک: نیآر

من  يدستا يبدون که نامزد خوشگلت و دوستش تو يآورد ادیحاال اگه منو به . من شهرام هستم آشغال -

 .هر دوتاشون رو زنده بزارم دمیقول م. ما کن میخودت رو تسل ینیباونا رو زنده ب يخوا یاگه م. هستند

کدومتون  چیاونجا ه امیکه اگه ب یدون یآشغال م نیبب. نطوریکه ا: گفت الیخ یداد و ب رونینفسش رو ب نیآر

 .دیمون یزنده نم

 .میحساب کن هیوقتشه با هم تسو ایفقط تنها ب. یخواد نگران ما باش یتو نم: شهرام

 .کنم ینم یاقدام چیاالنم تا ندونم که زنم زندست ه يریبپذ دیعواقب درخواستت رو با یول امیمن م: نیآر

 .صحبت بهم نداد يکمکم کن بغض اجازه  نیآر. بلند داد زدم يشهرام دهنم رو رها کردند با صدا ياشاره  با

من شروع  یساعت دوازده فردا شب فرجام خواه. کشم یخاك اونجا رو به توبره م امیب ینگران نباش وقت: نیآر

 .رو قطع کرد یگفت و گوش نویا. شهیم
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دو تا دستاش رو به . ستین یاجیاحت یگوش نیبه ا گهید: کرد و گفت کهیو هزار ت نیرو زد زم یهم گوش شهرام

 ستین ینیتضم چیه. جنگ تو راهه هی دیافراد رو مسلح کن يفردا شب وقت انتقام ماست همه : هم زد و گفت

 .که حتما فردا حمله کنه ممکنه امشب بهمون حمله کنه

بعد از باز . لذت ببرن شونیروز زندگ نیاز آخر دیبزار دیدو تا بدبخت رو باز کن نیدست ا: با تمسخر گفت بعد

 .کردن دستمون از اتاق خارج شدن و در رو بستند

 ي قهی. بود يلبش خون جار يش قرمز بود و از گوشه صورت. بلند شدمو رفتم کنار سارا یصندل ياز رو عیسر

 يبود آروم دستم رو رو دهیتاپ پوش هیلباسش  ریجر خورده بود خوب بود که ز نشیس  کیلباسش تا نزد

 حالت خوبه گلم؟ ؟یهست: صورت نازش گذاشتم آروم سرش رو بلند کرد و گفت

 که نکرد؟ تتیاذ ؟یمن خوبم؟ تو چ -

محکم بغلش کردمو کنار خودم نشوندمش و موهاش . کرد لباسم رو جرد داد تمیاذ یلیچرا خ: با بغض گفت سارا

 .رو نوازش کردم

 خوان بکشنش؟ یچرا م کارست؟یچ نیآر: سارا

 یوقت. ما خواستن بهش برسن قیشدن از طر ینم فشیبهت که گفته بودم اونا حر سهیمثل داداشت پل نیآر -

 هیمن از مهارت هاش با خبرم اون . کنه یکار رو م نیکشه مطمئن باش ا یبه توبره مرو  نجایگفت خاك ا

 .میدیهاش رو با چشممون د ییخودمون توانا. هیقاتل حرفه ا

کرده بود وارد شد با  يها که بهمون دست دراز یابونیاز همون غول ب یکیساعت در باز شد و  کیاز  بعد

 .سارا خودش رو تو بغلم جمع کرد. و ضربان قلبم رفت باال دیتنم لرز دنشید

 .کنم کاریدونستم باهاتون چ یخوادتون وگرنه خوب م یزنده م سیکه رئ فیبابا ح دینترس: مرد

بود رو برداشتم  ینیس يکه رو يرو گذاشت جلومون و رفت من پارچه ا ینیآورده بود س ینیس هیخودش  با

و  ادیب نیآر دمیترس یاسترس داشتم م یلیخ. میغذا خورد یکه بود کم یو زحمتغذا توش بود به هر زور  یکم

که خودش  ينجوریا. فرداشب دهچرا گفت ساعت دواز. آوردم یسر  درنم نیاز حرف آر. ارنیسرش ب ییاونا بال

ته بود و هوا بارون گرف. رعد  و برق منو از جا پروند يافکارم غرق شده بودم که صدا يداد تو یرو به کشتن م

. وارد اتاق شد یابونیدر اتاق دوباره باز شد همون غول ب.ختیر یسقف بود آب به داخل م يکه تو ياز روزنه ا

خورد با  یمرد همونطور که تاب م.  دیخند یخودش م يخورد و برا یتاب م یبود کم يعاد ریحرکاتش غ

 . زمیعز یتو چقدر خوشگل: گفت یم یلودگ
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آماده کردم سارا  یهر اتفاق يخودم رو برا. شدم یاز ترس داشتم زهره ترك م. که مست کرده دمیفهم ناگهان

معلوم بود که تا  دیلرز یکل ساختمون م ومدی یآهنگ راك م يهم صدا رونیاز ب. دیلرز  یدوباره داشت م

فاصله  يم توجام بلند شد زا. شد یم کیبه ما نزد ينجوریاون آشغال  هم هم. خرخره خوردن و مست کردن

صورتش  يلحظه  پام رو باال آوردمو محکم تو هی يبود که دستش رو به طرفم دراز کرد تو يمتر کی ي

 صورتش رو لمس  یبا دستش کم. شد لیبه طرف چپ ما میصورتش از حالت مستق. دمیکوب

 .یوحش يعاشقتم دختره : و گفت کرد

 یوقت. نداشت ياثر چیه یگردنش ضربه زدم ول ریبه ز گهیبار د هی. دمیحرفش هم تعجب کردم هم ترس از

 ریضربه به ز هیازش متنفر بودم محکم پام  شهیرو بزنم که هم ينداره  مجبور شدم ضربه ا يضرباتم اثر دمید

بازوهام رو گرفت و با زانوش  دبه طرفم اوم عیشده بود سر یاما  عصبان دیچیبه خودش پ یشکمش زدم مرد کم

مشت و لگد از  ریانداخت و گرفت ز نیزم يکمم زد از درد نفسم قطع شد منو  روش يمحکم تو يضربه  هی

رو که به  ییتموم آموزش ها دمیاون لحظه بود که فهم.  ومدیبکنم از خودم بدم م يتونستم کار ینم نکهیا

 ییکشتن و بال یآخر کارم بود؟ خدا رو  شکر که منو م نجایا یعنی. اثرن یگرفته بودم ب ادی یعنوان دفاع شخص

رو  نیآر يتونم  چشما ینم گهیآخر کارمه و د نجایکه ا فیآبرو شدنه نه؟ ح یمردن بهتر از ب. آوردن یسرم نم

چقدر  . گفتم که چقدر دوسش دارم یکاش بهش م يا. بگم نیکه نتونستم احساسم رو به آر فیح. نمیبب

و حاال با . تاوان شکستن دلش بود نیم و امن دلش رو شکسته بود. کرد یکه فکر م يزیعکس چ رب. عاشقشم

کتک خوردنم رو  يجلو نکهیافتاده بود تا ا کهیمرت يدست و پا يسارا تو. پردازم یتاوان  رو م نیتموم وجود ا

 . مشت و لگد ریمنو گرفته بود ز يمرد همونطور یول. رهیبگ

 .هیوقت فرجام خواه: که گفت. دیبه گوشم رس یوحشتناک يدفعه صدا هی

 نجاست؟یا یک: و گفت دیکش رونیو اسلحه رو از کنار کمربندش ب دیصدا مرد از زدن من دست کش نیا با

 ؟یکن یاحساس غرور م یزن یدختر رو م هی نکهیاز ا: وحشتناك دوباره گفت يصدا همون

 .مال خودمن نایا یناءره آشغال عوض یربط چیبه تو ه: مرد

 .حرفش چندشم شد از

 .و رو در رو باهام مبارزه کن رونیب ایب ياگه مرد: مرد

اگه باهات : بود گفت يوودیژانر وحشت هال يها لمیف يوالهایه يصدا هیشب شتریوحشتناك که ب يصدا دوباره

 .ینیب یخواهد بود که م يزیچ نیمن آخر يرو به رو بشم  چهره 
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 .یبکن يخوا یم یچه غلط نمیبب ایخفه شو ب: مرد

بدنش . صورتش بود يوحشتناك رو ینقاب مشک هی دیسقف بود به داخل پر يکه تو ياز حفره ا يدفعه مرد هی

رنگ چشماش قرمز بود . بدنش نصب کرده بود يشده بود و انواع اقسام اسلحه رو رو دهیپوش یمشک یبا لباس

که  یبهم دست داد حس یبینگاه سردش حس غر دنیبا د. بودم دهیرو  ند یرنگ وحشتناک نیعمرم چن يتو

کرد  یصدا استفاده م رییوحشتناك بود  انگار که از دستگاه تغ یلیعمرم تجربش نکرده بودم صداش خ يتو

 . مرگ تموم وجودم رو فرا گرفته بود بیسرد و وحشتناك بود حس غر یلینگاهش خ

 !فلش بک؟... فــ...فـــ: عقب رفت و گفت یاز ترس کم مرد

اسلحه رو  يکنار کمرش در آورد و لوله  فیصدا خفه کم مجهز بود از ک کیرو که به  ينقاب دار اسلحه ا مرد

 چسبوند و  شیشونیبه پ

 فلش بک؟ گنیچرا به من م یدون یم: گفت

 .نه: با من و من کردن گفت مرد

غفلتش باعث شد که مرد  نیلحظه نگاهش رو به من دوخت هم هینقاب دار که به فلش بک معروف بود  مرد

مشتش  هیبا  مهیاوضاع وخ دیفلش که د. ضربه اسلحه رو از دست فلش بک بندازه هیه و با سوء استفاده کن

زد باورم  يعجب ضربه ا. دش دهیپاش وارید يبه صورت مرد زد که خون از دهنش فواره زد و رو يچنان ضربه ا

فلش . نییآورد پامشت فکش رو  هیبا  ینداشت ول ياثر چیه یشد من با پام به صورتش ضربه زده بودم ول ینم

فلش بک چون  گنیبه من م نیا يبرا: چسبوند و گفت شیشونیبرداشت و دوباره به پ نیبک اسلحه رو از رو زم

چشماش حاضرم شرط ببندم که االن تموم کثافت  يجلو ادیگذشتش م یتموم زندگ نهیب یهر کس من رو م

 مگه نه؟ یکن یمرور م يهات رو دار يکار

 .بودم یکه چه آدم نمیبیآره دارم م: با استرس گفت مرد

 .شد دهیپاش وارید يو مغز مرد رو دیجمله ماشه رو کش نیتموم شدن ا با

که داشتم  دمیترس یاونقدر م دمیترس یمن هم م دیکش یم غیاون صحنه ج دنیبه طرف ما اومد سارا با د فلش

 . اعتماد کنم نیآر ریغ ینستم به کستو یبد نم ایبود  یدونم آدم خوب یکردم  نم یسکته م

 ینگاه سرد قرمز رنگش تموم وجودم رو م دمیصورتم رو عقب کش عیرو لمس کرد سر میآروم صورت زخم فلش

 .لرزوند

 . نمینگران نباش من آر: وحشتناك گفت يهمون صدا با
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من  نیآر يچشما. یستین نینه تو آر: گفتم هیبا گر نیهم يتونستم باور کنم برا یحرفش شوکه شدم نم از

 .ستیسرد ن نقدریا

صداش  یبود ول نیآر هیصورتش شب قایحرکت نقاب رو از رو صورتش برداشت از تعجب خشکم زده بود دق هی با

 .و رنگ چشماش اون نبود

 .یصدا استفاده کردم نترس منم هست رییتغ ينگران نباش لنز گذاشتم و از تراشه : فلش

سرش گذاشت و دستم رو گرفت منم دست سارا رو گرفتم و با هم به طرف  يرو از حرفش نقاب رو دوباره بعد

بود و به صورت خودکار  کیدربش اتومات نکهیمثل ا.دونم چطور قفل شده بود یدر  قفل بود نم. میرفت یخروج

پونگ در آورد تنها  نگیتوپ پ هیشب لهیچند تا وس بشیاز ج میستادیعقب ا نیآر يبا اشاره . قفل شده بود

توپ مانند جدا  يفلز يرو از گلوله ها يزیچ هی گشیبا دست د نیآر. بود يتوپ ها فلز نیبود که ا نیفرقش ا

وحشت کرده  یلیخ. خطر به صدا در اومد  ریدر منفجر شد و آژ. کرد و محکم توپ ها رو به طرف در پرتاب کرد

 ضد گلوله در  ي قهیدو تا جر بشیز جا نیآر. دیتپ یبودم قلب من و سارامثل گنجشک م

 .وفتهیبراتون ن یتا اتفاق دیرو بپوش نایا: و به طرفمون گرفت و گفت آورد

 ؟یخودت چ: من

 .ندارم نیبه ا يازینگران من نباش من ن -

 .دیگفتم انجام بد یو هر چ دیایدنبالم ب: هم گفت نیآر میدیرو پوش قهیبود جر یهر زور و زحمت با

 .دمیو سارا هم مثل احمق ها سرمون رو تکون داد من

 .دنیترس یوحشتناك بود واقعا حق داشتن که ازش م یلیخ نیآر يصدا. دیایدنبالم ب: آروم گفت نیآر

دفعه سارا عطسه کرد و  هی. میدستش متوقف شد يبا اشاره  میدیرس ییکه به راهرو میکرد یحرکت م آروم

 . دهنش رو گرفت يبالفاصله بعد از عطسه با دستاش جلو

در آورد و  زهیسر ن هی نشیکنار پوت بیگفت و آروم از ج نویا. دیستیطرفمون عقب با انیدو نفر دارن م: نیآر

. گفته بود نیبود که آر يزیچ نیا. سرد داشتن يسالح ها ومدنیکه به طرفمون م يدو  نفر. حمله شد يآماده 

گذاشت و با پا  نیزم يدو تا دستاش رو رو نیآر. دندیشده بود دو جادیکه از عطسه ا ییهر دو نفر به طرف صدا

رو تو  زهیبالفاصله بعد از افتادنشون سر ن. بشن  نیهر دو نفر زد که باعث شد هر جفتشون نقش زم يپا ریبه ز

 دیکش غیخون ج دنیشد سارا با د يجار نیزم يخون رو به محض از پا در آوردنش. نفر فرو کرد کی ي نهیس

هم در برابرش گارد  نیآر. گارد گرفت نیبلند شد و با چاقو در مقابل آر نیزم ياز رو عیاز دو نفر سر یکی
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به طرفش حمله کرد مرد هم چاقو رو به  نیبه اون دستش آر دادیدستش م نیاز ا یمرد چاقو رو ه. گرفت

به قفسه  یمحکم يضربه  یداد و با مشت یآوردن سرش از چاقو جا خال  نییهم با پا نیطرفش حرکت داد آر

بالفاصله بعد . دمیخرد  شدن استخوان هاش رو به وضوح شن يمحکم بود که صدا نقدریمرد زد ضربه ا نهیس ي

گرفت و با دستاش گردن مرد رو  ستادیپرش خودش رو به پشت مرد رسوند و پشت به پشتش  ا کیاز ضربه با 

 نیتموم ا. دیگوشم  رس هخرد شدن گردنش ب يصدا. خودش انداخت يشونش بلند کرد و بجلو ياونو از رو

رو با اون  شیهنوز تو شوك بودم که چطور اون گاوم. بود ادیسرعتش ز یلیانجام شد خ هیثان 30 يحرکات تو

. میدنبالش راه افتاد نیآر يبا اشاره . مبود دهیکه انجام داده بود رو تا حاال ند یوزنش بلند کرده تازه حرکت

شروع شده تمام  اتیعمل: گوشش بود گفت يکه تو یبا گوش نیآر. شد یم دهیاز هر طرف شن کیشل يصدا

 .آزاد ریکنم حق ت یآزاد تکرار م ریواحد ها حق ت

فقط  دیشما با ستیکنن فعال حواسشون ن یحمله م شونیاصل يروهایدارند با ن سیپل يها روین: به ما گفت رو

 د؟یدیفهم دیخور یافتاد از کنارم جم نم یهر  اتفاق دیایدنبال من ب

 . میتکون داد دییتا يبه نشونه  عیسرمون رو سر میو سارا هم که دست پاچه شده بود من

که از  میو خم بود چیراهرو پر پ يتو دنیدر حال دو. میدیدو یو ما هم دنبالش م دنیشروع کرد به دو نیآر

رو  میما هم بالفاصله خودمون رو انداخت. نیرو زم دیبخواب: گفت عیسر نیشد آر داشونیراهرو دو نفر  پ يانتها

زانو هاش  يو رو دیدو یکه م نطوریهم نیآر. يانداز ریو پشت سرش اون دو نفر شروع  کردن به ت نیزم

در همون حال دو تا چاقو به طرفشون   با زانو سر خورد و نیزم يبود رو کینشست و چون کف راهرو سرام

 نقدریراهرو هم ا نیبود ا دهینفسم بر میدیدو نیدنبال آر مویبلند شد عیسر. پرت کرد و هر دو رو ناکار کرد

 ریدر طول مس. کرد یبودم پهلوهام درد م دهید بیآس  یبود که پدرمون در اومده بود منم که حساب یطوالن

از کدوم  ریدونست مس یداد انگار م یتوجه به اونا به حرکتش ادامه م یب نیآر یدر وجود داشت ول نیچند

که خورده بودم  واقعا  یخسته شده بودم با اون کتک یلیخ میبار چندم متوقف شد يبرا نیآر يبا اشاره . طرفه

 .کرد یو پهلوهام به شدت درد م نمیس يقفسه . دمیدو یبود که داشتم م عجزهم

 .خطرناکه یلیبه بعدش خ نجایاز ا: د و گفتدر آور ياسلحه ا نیآر

 .اصال خطرناك نبود نجاشیتا ا نکهینه ا -

 .اسلحه رو عوض کرد و داد دستم که اگه الزم شد ازش استفاده کنم خشاب

 .کنم يرو پاکساز رونیاومد با اسلحه بزنش تا من ب یاگه کس دیجا بمون نیهم -
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 .نینرو خطرناکه آر -

 ؟یانمنگر: زد و گفت يلبخند

 .خوام از دستت بدم ینم: بغض گفتم با

نکره قربون  ياز حرفش خندم گرفت با اون صدا. رمیمیها نم يزود نیقربون دلت برم نگران نباش من به ا -

 يبمب دود انداخت داخل بالفاصله بعد از پخش دود از در خارج شد صدا هیدر رو بازکرد و . رفت یصدقم م

 . زد یشور م نیآر يدونستم چه خبره دلم برا ینم دیرس یبه گوش م ادیرگبار و داد و فر

 .کارش رو بلده نیجونم نترس آر یهست: سارا

 ... یدونم ول یم -

 یکه در باز شد م نیباز شدن در حرفم رو قطع کردم اسلحه رو به طرف در گرفتم و نفسم رو حبس کردم هم با

 .دادم رونیم رو بنفس. منم نزن: گفت نیکنم که آر کیخواستم شل

جون سالم به  دیشد فکر کنم شهرام قصد فرار داره نذار يپاکساز یداخل يمحوطه : گوشش گفت يتو یگوش با

 .در ببره

 شیچند لحظه پ نیکه آر میشد یوارد اتاق میرفت یمن و سارا دنبالش م دیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 دهیپوش متیگرون ق ياتاق مهمونا بود همشون لباسا نکهیمثل ا واردش شده بود همه جا پر از جسد و جنازه بود

 بودن و ظروف مشروب کنارشون افتاده 

 .در رو باز کرد نیآر میدیدر رس کیکه به  میرفت یراه م نطوریهم. بود

 .میپشت سنگر دشمن ها بود قایشانس خوب دق از

راحت  الیبا خ.ارهیخارج بشه و دخلشون رو ب یساختمون کس يکردن که از ورود یفکرش رو هم نم خالفکارها

هر سه . و در رو بست نشونیانداخت ب کینارنجک کوچ هی نیکردن که آر یم يراندازیت سایداشتن به طرف پل

همه  میو در رو باز کرد میبلند شد نیمز يرخ داد از رو یانفجار بزرگ هیبعد از چند ثان. میدیخواب نیزم ينفر رو

 .لت و پار شده بودند

 .شد يساختمون پاکساز يورود: گزارش داد یگوش يتو

در برابرمون ظاهر  کینفر با سالح اتومات هیکه  میبود دنیدر حال دو.میدیدو یمنو گرفت و با سرعت م دست

 .کنم یاسلحت رو بنداز وگرنه آبکشتون م: گرفت و گفت نیشد و اسلحه رو به طرف آر
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 يشده بود؟ اون پسر مغرور میواقعا تسل نیآر یعنیشد  یباورم نم. انداخت و دستاش رو باال برداسلحه رو  نیآر

سرمون  دیما با یبش میاگه تو تسل. میشد یقبض روح م میشد داشت ینم میوقت تسل چیشناختم ه یکه من م

 .رمیبم نیزم میرو بزار

 .دیهر سه زانو بزن: مرد

 .داد یاز من نداشت و دستم رو فشار م یبود که زانو زد بغض گلومو گرفت سارا هم دست کم یکس نیاول نیآر

 .نیزم ينقابش رو برداشت و انداخت رو نیآر. نبود الشمیخ نیع نیآر یول

 ؟یچرا نقابت رو برداشت یجذاب يبه به چه چهره : مرد

 .ینیقاتلت رو بب يخوام چهره  یچون م -

 .نه من آقـــــا پسر ییرحمتو سر بکشه تو غیو ر ایکه قراره بره اون دن یاون يملتفت نشد نکهیمث ا -

 ش؟یدار: لب گفت ریز نیآر

 .دمیرو نفهم منظورش

 نفله؟ یحرف یم يدار یبا ک: مرد

 .با قاتل تو -

 ا؟یارش شیلب گفت دار ریز دوباره

 نجاست؟یمگه ا ا؟یارش: دلم گفتم تو

 .شیشونیپ: نیآر

 .آره مطمئنم: نیآر

از . شد یمرد افتاد و بعدش مغزش متالش یشونیپ يرو يزرینور ل هیبعد از چند ثان گهیداره م یچ دمیفهم ینم

 .خورد یوحشتناك بود حالم داشت بهم م یلیخ میدیکش غیاون صحنه ج دنید

 افتاد؟ یچه اتفاق...  نیآر...آ: دمیازش پرس دنیدو نیدنبالم در ح دیبدو: نیآر

همون اسلحه . نییپنجاه مخش رو آورد پا بریاندازماست با کال ریتک ت ایارش: گفت دیدو یکه م نطوریهم نیآر

در . اون برج مخش رو هدف گرفت ياز رو. که بهت گفته بودم عاشقشم یهمون. خونم  بود يگندهه که تو

شد که از اون فاصله نشونه  ینمبلند بود باورم  یلیبا دست به برج  اشاره کرد خ. ماست یلیدو ما يفاصله 

 .هستن دختر يواقعا حرفه ا نایا: با خودم گفتم. گرفته
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 ایارش میستیباشه از حرکت با ازین نکهیراهمون رو سد کرد بدون ا گهینفر د کیکه  میدیدو یم میداشت نطوریهم

 .نییهم آورد پا اروی نیمغز ا

گلوله  يصدا دنیاومد همزمان با شن کیشل يدفعه صدا هی. میخارج شد ایرس ارش ریکه از ت میدیدو نقدریا

 کشته شد؟ یراحت نیبه هم...من نیآر...نیآر یعنی. تونستم باور کنم ینم. شد نینقش زم نیآر

خود . شهرام بود. از پشت بوته ها خارج شد و به طرفمون اومد دیخند یکرده بود داشت م کیکه شل يمرد

 دخلت اومد؟ يدیفلش؟ د يدید: شد گفت یم کیکه به ما نزد  نطوریهم. بود شیعوض

بود با کمک سارا برگردوندمش صورتم از اشک  یبا هر بدبخت. نینشسته بودم با صورت خورده بود زم نیآر کنار

 کیسوراخ کوچ هیکه  دمیبدنش رو برگردوندم د یوقت. بود دهیو پهلوم هم امونم رو بر نهیشده بود درد  س سیخ

 . رهیچپشه و ازش خون م ي نهیرو س

که عاشقش بودم رو جلو  یکس. منو کشته بودن نیآر. زده بودن ریمن ت نیبه قلب آر. به قلبش خورده بود گلوله

خودم متاسف بودم  يبرا ستمیگر میکلمه شکستم و زجه زدم به بدبخت یواقع يشکستم به معنا.  چشمم کشتن

تونستم خودم رو  ینه نم. نبود فشیکس حر چیمن نبودم ه اگه. من  کشته شده بود یعرضگ یبخاطر ب نیآر

بلند شو  نیآر ن؟یآر. ها تنها نذار یلعنت نیشو منو با ا داریتو رو خدا ب ن،یآر. صداش کردم ادیبا فر. ببخشم

. میمرد یاز سوزش قلب م میداشت. میزد یزجه م میرو تار کرده بود هم من هم سارا  داشت دمیاشکام د. یلعنت

  یو شهرام همچنان داشت م. ودسارا شونه هام رو نگه داشته ب

 یمهسات نذار خانومت، زنت، کس یجون آبج ن؟یآر يندار رتیمگه تو غ: بلند گفتم يبا صدا نیرو به آر. دیخند

چطور . یشو لعنت داریتو رو خدا ب. نینذار دستشون بهم برسه آر. فتهینامردا ب نیبه دست ا يکه دوسش دار

 .يتنهام بذار یتتونس

. ارمیدر ب نهیخواست قلبش رو از س یدلم م. دیخند یبلند بلند م دیخند یزدم و شهرام م یهمچنان زجه م من

سرم . من کشته شده بود یعرضگ یاون به خاطر ب. بودم نه شهرام نیمن قاتل آر قتیرو کشتم در حق نیمن آر

اما  یمن عاشقت بودم لعنت: هق هقم گفتم يتو. میگذاشتم و از ته  دل زار زدم به بدبخت نیآر ي نهیس يرو رو

 شو  داریبه خاطر عشقمون ب. بهت بگم يزینتونستم چ

 نیتاپ تاپ قلب آر يصدا. دمیشن ییهق هقم صدا يتو. نذار تنها بمونم. رهیبگ انیعشق پاکمون پا نیا نذار

بلند  نشیس ياز رو. خورده به قلبش میگلوله مستق هیکه قلبش بتپه ؟  شهیمگه م دم؟ید یبود داشتم خواب م

 يشهرام مست بود برا. دیشهرام دو فاز جاش بلند شد و به طر  عیسر نیاومد آر ییکه صدا دمیدفعه د هیشدم 
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 يمشت ها ریپرش خودش رو به  شهرام رسوند و اونو گرفت ز کیبا  نیآر. دیخند یداشت م کسرهی نیهم

 از  یکیبدنش مطمئن بودم که  يکه با هر بار فرود اومدن رو یمشت نشیسنگ

پاش  يرو ستادنیتوان ا گهیرهاش کرد که د یدونم چندتا مشت بهش زد وقت ینم. شد یخورد م استخوناش

 .دوزانوش نشست و از دهنش  خون باال آورد يرو. رو نداشت

 :شهرام چسبوند و گفت یشونیوله رو به پو ل. و مسلح کرد دیکش رونیاسلحه ب هیبغلش  بیاز ج نیآر

دونستم چه  ینم. من هنوز تو شک بودم. دیگفت و ماشه رو کش نویا. یکن یاسمم رو درك م یواقع يمعنا حاال

 رو  نشیکه گلوله س دمیخودم د. که مرده بود دمیمرده بود خودم د نیآر. افتاده یاتفاق

 که انتقام گرفته؟ نهیروح آر نیا نکهیا ای نم؟یب یدارم خواب م یعنی. کردم یداشتم سکته م. کرده بود سوراخ

با  تیمامور: گفت یگوش يمخصوصش قرار داد و تو فیک ياسلحه رو تو نییمخ شهرام رو آورد پا نکهیاز ا بعد

 . انجام شد تیموفق

 یبوت خندان متالشکنم باند تا یتکرار م. شد یکنم شهرام کشته شد و باند متالش یرو اعالم م تیمامور انیپا

 رهیو بهش خ مینشسته بود نیزم يرو نطوریمن همچنان خشکم زده بود وضع سارا هم بهتر از من نبود هم. شد

 يبرداشت و لنز ها رو در آورد و تو وشگل يشد از رو یصداش م رییرو که باعث تغ يتراشه ا نیآر. میشده بود

 .میمچنان تو هنگکه ه دیبه طرف ما اومد و د. مخصوصش قرار داد يجا

 حالت خوبه؟ ؟یهست -

: بود گفتم يکه اشک از چشمام جار نطوریهم. داشت چقد دلم برا صداش تنگ شده بود یآهنگ خاص صداش

 .اوهوم

 .يدیشده؟ من زندم بابا نترس روح ند یچ -

 .که گلوله قلبت رو سوراخ کرد دمیخودم د ؟يچطور زنده ا:حالت شوك زده و منگ گفتم با

 .خونه مینه بابا من صد تا جون دارم حاال بلند شو بر -

 تموم شد؟. یخونه؟ چه اسم قشنگ -

 .خونه تا به زخمات برسم میبر ایب زمیآره عز -

 سارا خانوم حالتون خوبه؟: رو به سارا گفت نیآر

 ...یهست یخوردم ول یلیمن فقط چند تا س دهید بیآس یلیخ یهست یآره خوبم ول: سارا
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بود که بدنم گرم بود  نیا يتونستم بدوم برا یتم راه برم دخل بدنم اومده بود اون لحظه هم اگه متونس ینم

خواد زودتر به خونه  یهنگ بودم دلم م يهمچنان تو. حاال سرد شده بودم و درد تموم وجودم رو گرفته بود یول

 یرو دور گردنم حلقه م گشید  ده و دستیزانوهام قرار م ریآروم دستش رو ز نیآر. تا ازش سوال کنم.برسم

: شیم داریاز خواب ب نیآر يبا صدا...رمیو به خواب م وفتهیهم م يرو یچشمام از خستگ. کنه یکنه و بلندم م

 یو کوفته بود اصال نم یبودم تموم بدنم خون نیماش يچشمام رو باز کردم تو. خونه میدیشو رس داریب ؟یهست

 .تونستم حرکت کنم

 .درد دارم یلیخ مارستان؟یب یمنو برسون شهیم...شهیم -

 .درمانش استادم يکه االن تو دمیدرد ها کش نیاز ا نقدریکنم ا یخودم درمانت م: زد و گفت يلبخند نیآر

احساس کردم و نا خود آگاه آخ  نمیس ریپهلوم و ز يوحشتناك تو يدرد. بره یکنه و به اتاق م یمنو بلند م آروم

  نیآر. گفتم يبلند

 شد خانومم؟ یچ: گفت عیسر

 .کنه یدرد م یلیخ نمیس يپهلو و قفسه  -

خواست که اون لباسام رو  یمانتوم رو باز کرد دلم نم يدستش رو برد و دکمه ها نمیتونستم بش نیکمک آر با

رفت و جعبه  عیمانتوم رو در آورد سر. مردم ینداشتم تموم بدنم درد داشت و داشتم م يچاره ا یعوض کنه ول

بودم به زور تونسته بود مانتوم  دهیمانتوم تاپ پوش ریرو آورد و کنارم  نشست خدارو شکر ز هیاول يک هاکم ي

 .درد داشتم دستش رو برد که تاپم رو باال بزنه که مانعش شدم یلیخ ارهیرو در ب

 ؟یکن یم کاریچ يدار -

 .و پانسمانش کنم نمیخوام زخمات رو بب یم -

 .خواد یالزم نکرده نم -

 .دمشید یم نطوریبود که ا يبار نیشده بود اول یهم عصب يرفت تو يبدجور خماشا

صداش بود ناگهان الل  يکه تو يبا جذبه ا. نمیخوام زخمت رو بب یندارم م يمن قصد بد اریدر ن يبچه باز -

 .شدم

 کاریطفل معصوم چ نیبا ا نینامرد بب. نچ نچ نچ نچ. هام باال زد آروم پهلوم رو لمس کرد نهیس ریرو تا ز لباسام

شدم تا  یداشتتم از خجالت آب م. يندار یخدارو شکر شکستگ. يدار خیبه حوض  ازیاز پانسمان گذشته ن. کرد
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از خجالت کف  دو دستم . کرد یراحت داشت به بدنم نگاه م یلیخ نیبود حاال ا دهیکس بدنم رو ند چیحاال ه

 .صورتم قرار دادم  يرو رو

 .کبود شده  پهلوت: گفت نیآر

 .کنه یدرد م يهم بد جور نمیس يقفسه  -

 نمیتونم اون قسمت رو بب ینم یول نتیتو س دهیچیدونم احتماال درد پهلوته که پ یزد و گفت م يلبخند نیآر

 .گمیم یچ یدون یخودت که م

به طرف آشپز  عیسر نیآر. دونستم که االن مثل انار گل انداختن یشدم لپام گر گرفته بود م مونیحرفم پش از

بودم اما  دهید خچالیقبال اون ظرف رو تو . ظرف مخصوص رو برداشت و آورد هی خچالی يخونه رفت و از تو

 .بودم دهینپرس نیهم در موردش از آر يزیچ هیدونستم برا چ ینم

 فیداشت که توص یداد لذت یخوب ماساژ م یلیخ. نشست و تموم صورتم رو با کرم مخصوص ماساژ داد کنارم

تکون نخورم  نکهیا يخواستم مانع بشم که دستش رو به نشونه  یم راهنمیدوباره رفت سراغ پ.  ستین یکردن

 .شدممثل بز رام  یبه عبارت ای. گرفت بازم مثل بچه  ها آروم شدم  شینیب يجلو

آروم  یلیخ.  شدم یرو نداشتم داشتم ذوب م نیلباسم رو از رو شکمم زد باال تحمل لمس بدنم توسط آر آروم

بدنم گرم  دشیمال یپوستم م يرو یکرد وقت یاستفاده م يدونستم از چه ماده ا یداد نم یپهلوهامو ماساژ م

 .نهیرنگم رو نب رییصورتم گرفته بودم تا تغ يشد دستم رو رو یم

 ؟یهست:  کارش با پهلوهام تموم شد گفت نکهیاز ا بعد

شده و لبخند  رهیکه به صورتم خ دمید. دادم رونیرو که حبس شده بود برو از رو صورتم برداشتم و نفسم  دستم

 .زنه یم

 ؟يزل زد یبه چ -

 .يکه درد دار فیح یول امیخواد از خجالتشون در ب یدلم م یلیخ. خوشگلت يبه اون لپا -

 .يومدیتا حاال از خجالتشون در ن نکهینه ا -

بدنت  يپماد مخصوص ماساژ بده همه جا نیبدنت رو خوب و کامل با ا ياتاقم تو همه جا يتو رمیمن م ایب -

 !که؟ یشیرو متوجه م

 يخجالت سرم رو به نشونه  یبا کل. کارا رو انجام بدم ي هیلباست رو بپوش منو صدا کن تا بق نیهم بعدشم

پسرا  نیبزنه از ا دمید یواشکی دمیترس یلباسام رو در آوردم م یدرد داشتم به سخت نکهیبا ا. تکون دادم دییتا
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بدنمو با کرم  يهمه جا. اعتماد کنم هشتونستم ب یم. با جنبست یلیخدارو شکر خ یول ادیبر م یبگ یهر چ

 عیبعدشم سر. کرم محروم نکردم دنیدرد داشت رو هم از مال یلیکه خ نمیس يمخصوص ماساژ دادم قفسه 

 .و صداش کردم دمیلباسم رو پوش

 کارت تموم شد خانومم؟ -

 .آره -

 .یزن یم خی یباش دهیو نمال يبزار یسر سوزن خال ياگه به اندازه  گه؟ید يدیبدنت رو خوب مال يجا همه

 زنم؟ یم خیکه  هیدوما منظورت چ دمیاوال تموم بدنم رو مال -

 .دوم درمانت شروع شده يمر حله  -

منو به  میدیرس نیعمق زم يمتر ستیبه دو یرفت وقت یبغلش گرفت و به طرف آسانسور مخف يمنو تو آروم

که اونجا بود خوابوند داشتم  ییاز تخت ها یکی يبرد که تا حاال نرفته بودم منو رو نشیاز سالن  تمر یقسمت

بود همش حس  شگاهیآزما هی هیبظاهر اون بخش از سالن ش. کنه یم  کاریدونستم که داره چ ینم دمیترس یم

آدما انجام  يرو یانسان ریو غ یقانون ریغ شاتیهستم که توش آزما یقانون ریغ شگاهیآزما هی يکردم که تو یم

تابوت بود باز شد توش پر  هیکه شب يکف دو دستش رو به هم زد و درب جعبه ا. شده بودم وونهیواقعا د. دنیم

 بود که  نیا هیشب شتریرنگ بود رنگش ب دیسف عیاز ما

 یخوشگلم م: و گفت دیو لپام رو بوس دیلختم کش يموها يتو یطرفم اومد و دست به. یکن یرو با آب قاط ریش

 ؟یترس

 .یکن یم کاریچ يدونم دار یاوهوم نم: بچه ها ناز کردمو گفتم مثل

. هیبردن کوفتگ نیزخم و از ب میترم يروش برا نیا. باور کن. گذرهیبهت خوش م نقدریدلم ا زینترس عز -

روش  نیبا ا یبره ول نیاز ب یکشه تا کوفتگ یدو هفته طول م يدر حالت عاد  رهیم نیزود دردت از ب یلیخ

 .رنیم نیها هم از ب يکبود یحت رهیم نیدو ساعت دردت از ب ای کی يتو

 ؟یگیم يجد -

 .آره عشق من -

دونستم عاشقم شده همونطور که  یم. دونستم دوسم داره یبهم دست داد م یبیعشق من حس عج يکلمه  از

 .اشقش بودممن ع

 گلم؟ يحاضر: نیآر
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 .اوهوم -

. رنگ قرار گرفت دیسف هیما ریبدنم ز يتابوت بود قرار داد همه جا هیکه شب يجعبه ا يبلندم کرد و منو تو آروم

 .بود عیاز ما رونیاجزا از صورتم ب نیباشه فقط هم رونیکرد که چشم و دماغ و دهنم ب میتنظ يسرم رو طور

 ؟يتابوت رو ببند نیدر ا يخوا یتو که نم -

 باز باشه؟ يخوا یم ؟يخوا یخودت چطور م: و گفت دیاسم تابوت خند دنیشن از

 .ترسم یاوهوم م -

آغاز : گفت يوتریکامپ ییصدا. رو زد يجمله دکمه ا نیبعد از ا. خانومم یهر طور راحت: زد و گفت يلبخند

 .انجماد ندیفرا

تونم دست و پاهام رو  ینم گهیاحساس کردم که د نکهیگذشت تا ا یحوضچه م ياز معلق بودنم تو یساعت مین

 . حرکت بدم

 .تونم بدنم رو تکون بدم ینم: گرفته بودم با ترس گفتم استرس

 .یهست خیقالب  هی يچون تو یحرکت کن یتون ینگران نباش نم -

 هستم؟ خیقالب  يکه تو هیحرفش تعجب کردم منظورت چ از

سرما آروم آروم دردت رو از  نیرنگ منجمد شده و ا دیسف عیاون ما. قرار داره خیب قال يتموم بدنت االن تو -

 .يمحل درد بذار يرو خی ي سهیک هیمونه که  یم نیمثل ا. بره یم نیب

 کنم؟ یپس چرا احساس سرما نم -

 يبدن رو رو ياون کرم عصب ها. یکن یسرما رو احساس نم يدیکه به تموم بدنت مال یخاطر اون کرم به

ببره  نیزود اثر کنه و دردت رو از ب خی نیا نکهیدر اصل برا ا.  یکنیکنه و سرما رو احساس نم یگرما متمرکز م

لباس رو  نیگفتم که ا ستیهم باال ن  رهامن اونقد يکه جنبه  ییاز اونجا یول ياوردیتموم لباسات رو در م دیبا

 .شهیم شتریب یبمون خی يتو دیکه با یساعت یول. یبپوش

 کنم؟ يرو باز ینقش آدم برف دیبا یحاال تا ک. یجنبه هست یب يدست شما درد نکنه خوبه اعتراف کرد -

و  يچون لباس دار یول يموند یساعت م کی دیبا  يدر حالت عاد. گهیساعت د کیزد و گفت تا  يلبخند

 .یتوش بمون دیبا میساعت و ن کیبه قول خودت تابوت بازه  ایمحفظه  نیدرب ا

رو زد و با زدن اون  يآروم به طرفم اومد و دکمه ا نیکه تو حوض بودم گذشت آر یساعت میساعت از ن کی

 به گوشم  ییدکمه صدا
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 .عیذوب سر ندیآغاز فرا: گه گفت دیرس

 . تونم بدنم رو حرکت بدم یها ذوب شدن احساس کردم که م خیتموم  قهیاز پنج دق بعد

 .تخت خوابوند يت آروم منو بلند کرد و روتخت گذاش يرو آورد و رو یمخصوص فیک

 ؟يدار یلبخند گفت خوب چه حس با

 .کنم اما بدنم کرخت شده یرو حس نم يدرد چیه. درد نداره گهیکردم که بدنم د یم احساس

 .ببرم نیرو از ب یکرخت نیتا ا نجامیا نیبودم من برا هم دنشیآره منتظر شن -

 مگه تموم نشده؟ -

 .کنم داریاعصاب بدنت رو که خواب رفته ب دیفاز سوم درمان مونده با نه

. بود که بدنم رو مشخص نکنه میزخ یخوشبختانه به اندازه کاف. بود دهیبود و به بدنم چسب سیخ سیخ راهنمیپ

 دمیکش یباال زد دوباره شروع کردم به رنگ به رنگ شدن دست خودم نبود خجالت م نمیس ریآروم تاپم رو تا ز

 نیاز ب يکبود: کرد و با لبخند گفت مسخخخ آروم پهلوم رو ل. داره هیچه بدبخت یکه بدون یستیدختر ن گهید

 .که با خودش آورده بود چند تا  سوزن در آورد یفیاز ک. کنم ياعصاب رو باز ساز دیرفته حاال با

 ؟یکن کاریچ يخوا یم -

 ؟یترسیاز سوزن م -

 ...ینه ول -

 . یبکش قیو نفس عم یکن آروم باش یسع: شکمم گذاشت و گفت يرو رو دستش

 يسوزن رو تو یانگشت کم يپهلوم احساس کردم با چند ضربه  يسوزن رو رو يزیو ت دمیکش یقیعم نفس

 .بدنم فرو کرد و همونطور رها کرد

 ؟یکن یکار م یطب سوزن يدار -

 داره؟ يرادیآره مگه ا -

 ؟يمگه بلد -

 .گهید دمیانجام م البد بلدم که دارم -

لباس  يزد چون از رو یرو آروم آروم سوزن م نمیس يباال. فروکرده بود یمختلف يشکمم رو سوزن ها يرو

از ساق پام سوزن کاشت تا  دیبعد از بدنم نوبت به پاهام رس.  کنه دایمحل مورد نظر رو پ  قیتونست دق ینم
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رو که کاشته  ییتموم سوزن ها بیترتبعد  به . وزن کاشتاز ران پام رو هم چند تا س ییقسمت ها. زانوم يباال

 .بود دهیطول کش یساعت کیبود رو در آورد 

 .کارت تموم شد؟ خسته شدم -

 نه؟ ایبدنت کرخت شده  نیحاالبب. آره گلم تموم شد -

 .يا یداشتم و نه کوفتگ يبرگشته بود نه درد يبه حالت عاد بدنم

 .شدم از اولش هم بهترم ینه عال -

دلم . دهیجاش قرار م يکنه و تو یم یداره سوزن ها رو ضد عفون دمیتخت بلند بشم که د يخواستم از رو یم

 .ازش تشکر نکنم ومدین

زحمت  یلیخ يممنونم که درمانم کرد: اومدم و از پشت دستم رو دورش حلقه کردم و گفتم نییتخت پا از

 .يدیکش

گذاشته بود و کارش تموم شده بود به طرفم برگشت و منو تو بغلش گرفت و  فیک يکه سوزن ها رو تو نیآر

تا تو سالم  دمیرو م امیدن يهمه . که دارم یهست یتو تنها کس. خودم رو انجام دادم گلم ي فهیمن وظ: گفت

 .یباش

 نشیرم به سکه س نطوریهم. قابل اعتماد بود یلیخ. چقدر خوب بود که کنارم بود. حرفاش بغضم گرفته بود از

 .خورد ریافتادم که ت يلحظه ا ادیدفعه  هیبود 

 ؟يبه قلبت نخورد؟ چطور زنده موند ریت ؟يخورد ریشد که ت یچ یراست -

 . گفتم که صدتا جون دارم: کرد و گفت يا خنده

 يکرد به علت تراکم عضله ا کیشل یوقت. ها نجاتم دادن چهیماه نیا: گذاشت و گفت نشیس يرو رو دستش

باورم  دمیشن یم يزیچ نیبود که چن يبار نیاول. دیکردم گلوله متوقف شد و به قلبم نرس جادیا نمیس يکه تو

 .شد ینم

کارش چهرش از درد در هم رفت اما  نیفرو کرد با ا نشیزخم س يپنس برداشت و تو هیرفت و  نهیطرف آ به

 یرو تحمل م يادیدونستم داره درد ز یم. دیکش رونیبعد از چند لحظه پنس رو ب.  هم نگفت کیآخ کوچ هی

. و پانسمان کرد یو زخم رو ضد عفون دیکش رونیگلوله رو  با پنس ب. گهیآخ هم نم یغرورحت ياز رو یول. کنه

رفت  یم نیاثر کرم ها داشت از ب گهیبه حموم رفتم د يقبل هر کار.میدستم رو گرفت و با هم به خونه بر گشت

که  ینیاز ا شتریکردم تا ب رونیدوش آب داغ سرما رو از بدنم ب هیبا  عیسر نیهم يابر. شد یو کم کم سردم م
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 یافتادم که ب یشب ادیمبل نشستم  يرو نیاز حمام خارج شدم کنار آر نکهیبعد از ا. هست به بدنم نفوذ نکنه

 .گرفتم که علتش رو ازش بپرسم میهوش شده بود تصم

 ؟يهوش شده بود یشد که ب یچ یراست -

 هوش شدم؟ یمن؟ من کجا ب ؟یک: ربطم گفت یبا تعجب از سوال ب نیآر

هوش شدم نگران نشم و به اورژانس تلفن  یکه اگه ب يو بهم گفته بود يهال بود يتو شیخب چند شب پ -

 .يهوش شد یو ب يبعدش افتاد. نکنم

له کرده بود و به خواب بهم حم ینارکولپس يماریاون لحظه ب. هوش نشده بودم  یمن ب. یگیآهان اونو م -

 به  قهیدق 30 يبرا. رفتم

بغلت  یدون یبعدشم که خودت م يدیخواب نیزم يکه کنارم رو دمیشدم د داریب یوقت. فرو رفتم یقیعم خواب

 . میدیکردم و خواب

 .خواب عمرم بود نیبهتر يرو بخوا راستش

 . شهیازت کم نم يزیچ یخجالت بکش کمی. پررو -

وقت  چیه: و گفت دیرو بوس میشونیشونم گذاش  و پ يو منو به خودش چسبوند دستش رو رو دیرو کش دستم

 .کنم یروزا رو فراموش نم نیا

 زخمت چطوره؟: و گفتم رونیب دمیرو از بغلش کش خودم

 .زخم ها عادت دارم نیبه ا ستیبد ن: گهیکشه و م یم نشیبه س یدست

 ؟يچرا لنز گذاشته بود یراست -

و دشمن  شهیچهرم وحشتناك م زارمیلنز م تیهنگام مامور شهیمن هم: شد و گفت رهیبهم خ زد و يلبخند

 . شهیذهره ترك م

. توسط دشمن سخت بشه مییکه شناسا شهیباعث م یو از طرف زنهیخالص رو بهشون م ریصدامم که ت رییتغ

اونا که آدرس ندادن؟ تازه قرار بود فردا شب  يکرد دایچطور ما رو پ: مبل جا به جا شدم و گفتم يتو یکم

 .یبهشون حمله کن

حلقت  يکه تو یابیکردنت از رد دایپ يبرا. يساده ا یلیخ. دختر يساده ا یلیخ... هه: زد و گفت يپوزخند نیآر

 ...بگم که  دیزود اومدم هم با نکهیا يکار گذاشتم  استفاده کردم برا
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کرد و  زیداد و چشماشو برام ر هیم شد و آرنجش رو به زانوهاش تکزانو هاش خ يرو قطع کرد و رو حرفش

 ؟یشب با اون آشغاال تنها بمون هیاحمقم که اجازه بدم  نقدریمن ا يتو فکر کرد: گفت

 :انداختم و گفتم نییسرم رو پا. بود دهیکردم که به موقع رس یرو شکر م خدا

 .ممنونم -

 ؟یکن یتشکر م یچ يبرا -

 .يو نجاتم داد يبه من کمک کرد نکهیخب برا ا -

 .به طرف زنم دست دراز کنه و زنده بمونه یکس دهییمادر نزا. یحرف ها نزن تو فعال زن من نیاز ا گهید -

 . بار از بودنش در کنارم احساس آرامش کردم نیهزارم يو من برا. جمله رو با حرص گفت نیا

خاطر با  نیبود به هم يزییسرد و پا رونیب يباز کرد هوامبل بلند شد و به طرف پنجره رفت پنجره رو  يرو از

 .خورد و موهاش رو نوازش کرد نیبه صورت آر يباز کردن پنجره باد سرد

. ها کشته بودم يریاز درگ یکی يمن برادر شهرام رو تو: شده بود که گفت رهیخ رونیبه ب نطوریهم نیآر

اون دختر ها رو از . بود قاچاق انسان نیشغل اون آشغال هم دختر رو  گروگان گرفته بود البته هیبرادرش بهرام 

 . میوردفروخت ما هم دخل باندش رو آ یکرد و به عنوان برده م یمرز خارج م

. دیرس یدستش بهم نم یکرده بود ول دیسال ها منو تهد. رهیاز من انتقام بگ يخواست به هر نحو یم شهرام

از . که من نگرانش باشم یداشتم که نگرانم باشن و نه کس ينه خانواده ا. نداشتم ینقطه ضعف چیچون من ه

چرخوند چشماش قرمز شده  طرفمسرش رو به ... فقط. ندارم ییآرزو چیچون ه. ترسم یو نم دمیترس یمرگ نم

 گهید يپسرا بود مثل تموم یآدم  معمول هی یزمان هیاونم . تنها بود یلیاون خ. سوخت یدلم براش م یلیخ. بود

 یدونم چه  سرنوشت یکرد نم یپدرش باهاش خوب تا نم. آرزو داشت گهید يو شاد بود مثل پسرا طونیش

 .از ذهنم گذشت هیده ثان يافکار تو نیداشت تموم ا

 ؟یفقط چ -

ترسم  یم. ترسم یم میزندگ يتو زیچ هیفقط از : شد و گفت رهیپنجره خ رونیرو از من گرفت و به ب نگاهش

 .پدرت شرمنده بشم شیو من پ. ادیسرم ب ییدرست تموم بشه بال نکهیقبل ا

کرد تحمل حرفاش رو نداشتم قلبم درد گرفته  دنیچونه ام شروع به لرز. چشمام حلقه زد يحرفش اشک تو از

 تونستم بهش یکردم نم یم يهر کار شدینم. تونستم احساسم رو بهش بگم یمن عاشقش  بودم اما نم. بود

 .عشقش رو پس زده بودم یقیطربارها بهم  ابراز عالقه کرده بود اما هر بار به  نکهیبا ا. ابرازعالقه کنم
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رو باز کرد و  يلرزون درب بطر يبا دستا عیبود رفت سر زیم يکه رو يا يرو بست و آروم به طرف بطر پنجره

دهنش  يفاصله قرصا رو توبال ختیدست چپش ر يتو یدستش  کج کرد چند تا قرص رنگ يرو تو يبطر

 یاز سرخ يا الهح يکه تو یآب ییچشما. شد یدلم برا حالت چشماش کباب م. آب هم روش وانیل هی. ختیر

ساعت پنج  زمیعز یبخواب يبهتره بر: خواست زار بزنم آروم  به طرفم اومد و گفت یدلم م. محاصره شده بود

از غم به  یبا انبوه. از درد یبا انبوه. از رو مبل بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم یحرف نیبدون کوچکتر. صبحه

: که گفت دمیرو  شن نیآر يزمزمه  يکه به طرف درب اتاقم در حرکت بودم صدا نطوریهم. طرف اتاقم رفتم

 .که تو رو داره یخوش به حال کس. خوش به حالش

تونستم بغضم رو نگه دارم  ینم گهیباشم د دهیکرد که شن یحرف رو زمزمه کرده بود فکر نم نیآروم ا یلیخ

بودند اما به  دنیبار يکه آماده  ییچشما. شدم سرم رو به طرفش چرخوندم چشماش قرمز بود یداشتم خفه م

تخت انداختم و هق  يخودم رو رو وبه اتاقم رفتم  عیسر. داد ینم  دنیبار يخاطر غرور مردونه بهشون اجازه 

از  ن،یآر یکس یاز ب. زار زدم ایدن ياز نامرد.  زار زدم و زار زدم. بالشم خفه کردم يمونم رو توا یب يهق ها

 نیبزرگتر نکهیاز ا. بود  ختهیاحساساتش رو به دار مجازات آو نکهیکرده بود از ا یتموم آرزوهاش رو قربان نکهیا

 .بود زار زدمو از ته دلم خدا رو صدا زدم یاون کشور لعنت يتوترسش تنها موندن من 

 یآدم چقدر تحمل داره؟ تا ک هیآخه مگه  ؟يرو بهش داد یلعنت يماریدلش بود که اون ب يکم درد تو ا؟یخدا

 شد؟ یغرق م زیوهم انگ ییهمه تنها  نیا يغربت تو يتو دیبا

بعد از . شدم داریبود که از خواب بساعت ده صبح . که الل شدم و به خواب غفلت فرو رفتم ختمیاشک ر نقدریا

 یسوخت کم یم شبید ي هیدفعه از تعجب خشکم زد چشمام هنوز از  گر هی. عوض کردن لباسام به هال رفتم

دوباره حمله بهش دست داده  نکهیا ثلافتاده بود م نیزم يرو نیبه اتاق نگاه کردم آر قیو دق دمیچشمام رومال

چشماش  يآروم ال یلیحالت خوبه؟ خ ن؟یآر ن؟یآر. بلند صداش کردم يو با صدا دمیبه طرفش دو عیبود سر

 .خوشرنگ بود یچشماش آب دیرو د یشد آسمون آب یچشماش م يتو. رو باز کرد و به من نگاه کرد

 .فکر کنم بهت حمله دست داده -

 .ادکه بهم حمله دست د رونینماز اومدم ب يآره فکر کنم برا...آ: با کمک من نشست و گفت آروم

 يموها يدستش رو تو ينشست و انگشتا زیبه صورتش زد و پشت م یبلند شد و به آشپز خونه رفت و آب آروم

رو  یبلند شد با عجله گوش نیتلفن آر يبعد از خوردن صبحانه صدا. بود لیروز تعط. خوش فرمش فرو کرد

 .!دییبله بفرما: کردیصحبت م یسیبه انگل. برداشت
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 ق افتاد؟اتفا نیا یک ؟یک ؟یچ -

 .تف تو ذات پست فطرتشون يا. یلعنت -

 شه؟یم یحاال چ ؟یحاال چ -

 .زمیسرم بر يتو دیبا یچه خاک نمیباشه باشه بب -

 .يبا -

 .رفت یخونه راه م يپرت کرد و کالفه تو زیم يرو قطع کرد و رو یگوش

  ن؟یافتاد آر یچه اتفاق -

 .دمیازش نشن یجواب

 .دهنم يشده؟ قلبم اومد تو یچ یگینم ن؟یآر -

 .نیاز ا نمیا. دنیاون از اون که تو رو دزد. مشکل پشت مشکل. میبد آورد -

 .يکرد وونمینه د ایشده  یچ یگیم -

 .ترورش کردند -

 رو ترور کردند؟ یک ؟یچ: تعجب گفتم با

 )  یپزشک قانون. ( رو ترور کردند نترپلیپزشک ا: بلند شده بود گفت یکه صداش کم نیآر

 .سالشو به رگبار بستند شیش يتو خونش خودش و زنش و دختر بچه  ختنیر شبیها د یلعنت

 .زانو زدم نیزم يآگاه زانو هام سست شد و رو ناخود

 ؟یحالت خوبه هست -

کرده بودن  یمگه چه گناه. دمیفهم ینم یول دمیشن یحرفاشو م. الل شده بودم. تونستم جوابش رو بدم ینم

 یم يآدم تا چه حد هیمن  يخدا يوا. بودن؟ حاال خودش به کنار همسر و دخترش یمرگ نیکه مستحق چن

 یلیبدجور بهم س. اشتمصورتم گذ يدستم رو رو. با سوزش وحشتناك صورتم به خودم اومدم! تونه پست باشه؟

 .زده بود

 ؟يدیحالت خوبه ؟ چرا جواب نم -

 .خوبم: گفتم یکردم ول یتو صورتم حس م يادیدرد ز نکهیا با

 .زدم یلیببخش که بهت س ؟یکن یرو م نکاریچرا ا: بغلم کرد و گفت عیسر

 .نداره یاشکال -
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 باشه؟ يرینم رونیبرم سازمان از خونه ب دیمن با: به صورتم زد و گفت يا بوسه

 .يایمونم تا ب یباشه تو خونه م: تکون دادمو گفتم يسر

ساعت دو بود که به خونه . و از خونه خارج شد دیلباس پوش عیسر. زد و آروم صورتم رو لمس کرد  يلبخند

 .داد و چشماش رو بست هیبرگشت به پشت در تک

 چه خبرا؟ -

که همشون رو قتل و  دمیقول م.شکل ممکن نیپزشک رو کشتن، به فجع تر: گهیکنه و م یچشاش رو باز م -

 .عام کنم

 يتو. کشه یدو ماه طول م يپزشک بعد دنیتا رس: گهیم ادیکه به طرفم م نطوریهم رهیگیاش رو از در م هیتک

کنم که بتونه به صورت موقت جاش رو پر کنه و  دایرو پ یکیفورا  دیبا. اتفاقا رخ بده یلیمدت ممکنه خ نیا

 .کنم کتونتونم کم یمن م ياگه بخوا: وسط حرفش دمیپر عیسر. قابل اعتماد باشه

 ؟یزنیحرف م يدار یازچ: گرد شده بهم نگاه کرد و گفت ییچشما با

 .یاز مهارت هام استفاده کن یتون یم ياگه بخوا هیقانون یمن رشتم پزشک: توجه به تعجبش گفتم بدون

 .ماجرا کنم یعمرا اگه تو رو قاط: مبل پرت کرد و گفت يرو رو فشیک نیآر

 چرا؟ -

 آوردن؟ یسر پزشک قبل ییچه بال يدیند مگه

 د؟یندار ازیخب مگه به پزشک ن -

 .یکن هست رونیفکر رو از ذهنت ب نیا. هرگز. کنم ینم یهرگز تو رو قاط یول میدار -

بعد از . دمیرو چ زیاز جام بلند شدم و به آشپز خونه رفتم و م. اصرار نکردم گهیخواد قبول کنه د یکه نم دمید

 يتو یلیلباسش رو عوض کرد و به آشپز خونه اومد خ. ادیصرف نهار ب يرو صدا کردم تا برا نیآر زیم دنیچ

 .دمیبراش غذا کش. نبود ایدن نیا يانگار تو. فکر بود

 يهم لب به غذاش نزده بود و فقط باهاش باز نیگذشت آر یم مینشسته بود زیکه دور م یساعت از وقت مین

 .کرد یم

 حالت خوبه؟ ن؟یآر -

 اد؟یاز غذا خوشت نم -

 .نه خوشمزست: گهیکنه و م یمسرش رو بلند  آروم
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 خوشمزست؟ یدون یتو از کجا م -

از غذاش  يو مقدار گهیم نویا. خانومم درست کنه خوشمزست یهرچ: و گفت دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 .خوره یرو م

هال  ياز مبل ها یکی يو رو دمیچ ییظرف شو نیماش يرو جمع کردم و ظرف ها رو تو زیاز نهار م بعد

 چیبودم ه ششیکه پ یچند ماه نیا يتو. مشغول بود یلیفکرش خ. نبود ایدن نیا ياصال تو. کنارش نشستم

برداشت و  زیم يرو از رو لشیموبا یمبل نشسته بود که گوش يهمونطور رو. بودمش دهیند ينطوریوقت ا

 .رو گرفت يشماره ا

 .ایالو؟ سالم ارش -

 ؟يدیخبر رو شن -

 ؟يدار یخب راه حل -

 دن؟یاز اتاوا انتقالش م یعنی. دونم ینم -

 !واقعا خوبه. خوبه -

 .صحبت کن سیبا رئ. رمیرو به عهده بگ شیتیامن ریتداب دیمن با نیبب -

 .قربانت خدا حافظ. باشه. باشه -

 .دیکش یرو قطع کرد و نفس راحت یگوش

 چه خبر؟ -

 .منتقل کنن نجایپزشک رو فردا به ا هیقرار شده که از اتاوا : زد و گفت يراحت شده بود لبخند الشیکه خ نیآر

 .راحت شد التمیخوبه خ یلیکه خ نیا -

 .شهیراحت نم المیاقامتگاهش مستقر نشه خ يکه تو یتا زمان. هنوز راحت نشده المیخ یآره ول -

 براتون مهمه؟ نقدریرو بر عهده داره که ا یفیپزشکتون چه وظا نیا -

که رخ داده توسط  یتیجنا میفهم یعلم اونه که م ي لهیما به وس. که ترور شدن هییجنازه ها یرش بررسکا -

کشور ها که  یداخل میبرعکس جرا. افتستیفوق العاده سازمان  یالملل نیب میبوده جرا  يکدوم سازمان و باند

 صیخودشون رو دارن تشخ خاص يروش ها یالملل نیخالفکار ب  يگروه ها شهیانجام م یبدون نظم خاص

 اتیعمل ییگروه شناسا صیبعد  از تشخ. پزشکه يانجام قتل ها بر عهده  يسبک ارتکاب جرم و نحوه 

 .دنیرو انجام م تیمامور اتیبعد گروه عمل دنیمخصوص رو انجام م
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 ؟یکن یم کاریوسط تو چ نیخب ا -

من راه حل . شمیبخورن من وارد عمل مشکست  تیمامور يتو اتیهستم اگه گروه عمل ژهیمن عضو گروه و -

به من دستور . کنم یهمه صادر شده و من همه رو از دم نابود م ریحکم ت یعنیخونن  یمن رو فرا م یآخرم وقت

 .میهست ژهیو هگرو يتو ایمن و ارش. ربات کیمل . برو برگرد یب. کنم یو من اجرا م دنیم

 .باعث شد که حرفش رو قطع کنه نیزنگ تلفن آر يصدا

 .الو؟ سالم -

 ...آخه ؟یچ -

 .میکن نیرو تضم تشیامن دیبا. مهمه یلیخ تیمامور نیا شه؟یچرا نم -

 حرف رو بزنه؟ نیتونه ا یاحمق چطور م سیاون رئ-

 ... ادیسر پزشک ب ییاگه بال یول. خواد بکنه یدلش م یهر غلط. باشه باشه -

 .خداحافظ -

 .دیموهاش کش يتو یانداخت و دست زیم يرو رو یگوش

 افتاد؟ یاتفاق -

 .کنه که من مسئول محافظتش باشم یاحمق قبول نم سیرئ ینه ول -

 ؟یچ يبرا -

 گهیم. رمینداره که من محافظتش رو بر عهده بگ تیاهم يمعتقده حفاظت از پزشک اونقدر وانهید نکهیا يبرا -

 .رمیپا افتاده رو برعهده بگ شیپ تیمامور هی دیکه من نبا

 ارزشه؟ یبراش ب نقدریآدم ا کیجون  یعنی. ها هیعجب آدم... واا -

 .الیخ یحاال ب. کشه یطول م یکل... و گرفتن مجوز و  يبلکه مشکالت ادار ستیارزش ن یب -

 ؟يذاریم یاسمش رو چ: بحث و جو اتاق رو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

 رو؟ یاسم چ: رخوند وگفتتعجب سرش رو به طرفم چ با

 ...که ممکنه دمیکش شیرو پ یحرف دمیتازه فهم. بگم یدونستم چ ینم... اسم

 ؟ییکجا: نیآر

 .نجایهم -

 ذارم؟یم یرو چ یاسم ک -
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 .اسم بچت رو: انداختم و گفتم نییسرم رو پا -

 .دمیخند یدلم بهش م يجالب شده بود تو یلیخ افشیق. بود دهیحرفم شوکه شد رنگش پر از

 بچم؟ کدوم بچه؟ -

 .ادیم ایکه بعد از ازدواجت به دن يخب بچه ا -

 ییخوام ازدواج کنم با تنها یمن نم. بابا الیخ یب: داد و گفت رونیراحت شد نفسش رو ب الشیحرفم خ نیا با

 .میخودم راض

 چرا؟ -

 .ندارم ییآرزو گهید. رفتمیمن شانسم رو بارها امتحان کردم و حاال سرنوشتم رو پذ. چرا نداره -

 .يذاریم یخوام بدونم اسمش رو چ یم. گهیبگو د -

 چرا برات مهمه؟ -

 .گهیدونم مهمه د ینم -

 .محال نداشته باشم يگرفتم که آرزو ادیخوامم فکر کنم  ینم. دونم تا حاال بهش فکر نکردم ینم -

 چرا محال؟ -

 ...تونم یرو نم یکس چیه. ندارم یخوشبخت کردن کس يبرا یکه من شانس یدون یخودت بهتر م -

نفر از ته  هی دیشا. حرف نزن يکه هنوز باهاش روبه رو نشد یاز طرف کس: تو حرفش و گفتم دمیپر عیسر

 ؟يدید یخدا رو چ. یدون یدلش عاشقت باشه و تو نم

 يت و از روگف نویا. یبه حرف من برس دیاونوقت شا ياون بذار ياگه خودت رو جا یول. دونم ینم د،یآره شا -

 .مبل بلند شد

 ؟يریکجا م -

 .نییپا ایب ینیرو بب نمیتمر ای یکن نیتمر يخوا یاگه م. کنم یخوام حرصم رو خال یم. کنم نیتمر رمیم -

 هیو  دیپوش یکش یرکاب راهنیپ هیهم به اتاقش رفت و  نیاز جام بلند شدم و کف دستام رو به هم زدم آر عیسر

با هم به طرف . عضالت بازوهاش در حال انفجار بود. داشت یتوپ کلیه دیو قرمز رنگ پوش دیسف یشلوار ورزش

 .اومد شیسوال برام پ هی ریدر طول مس میسفر کرد نیمثل دفعات قبل با آسانسور به عمق زم. میآسانسور رفت

 ن؟یآر -

 جانم؟ -
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 اد؟یسرمون م ییکنه چه بال دایآسانسور مشکل پ نیوقت ا هیاگه  -

از . میرسون یم نییخودمون رو به پا یبه صورت دست نجاستیکه ا یاهرم نیکنه با ا رینگران نباش اگه گ -

 .يایخونه در ب اطیح يتو یتون یراه پله هست که هم به داخل خونه راه داره هم م هی نییسالن پا

رفت  یبه قسمت نباریا نیرآ. میاز آسانسور خارج شد نیبه سالن تمر دنیبا رس. راحت شد المیخ حاتشیتوض از

 بیبود و انواع سالح سرد به ترت زونیاون بخش آو يبکس تو سهیک نیچند. بود یباشگاه رزم هیکه به ظاهر شب

برداشتم و روش نشستم  یصندل هی ممن. نرمش کرد یطبق معمول فبل ورزش کم. نصب بود وارید ياندازه رو

 سهیآروم آروم به ک. گرفت یو گارد م دیپر ینوك پنجه هاش به عقب و جلو م يرو. رو تماشا کنم نشیتا تمر

دفعه اون  هیبه خودش گرفت  يجد یو نرمش چشماش حالت نیساعت تمر میبعد از ن. زد یبکس مشت م

 ینگاهش خال. ازش وحشت کرده بودم یبود کم دهبهم دست دا يخوش رنگ سرد شدن حس بد یآب يچشما

خودش رو  یدرون يانگار داشت عقده . محکم تر شده بود زدیم سهیکه به ک ییمشت ها. یتر از ته یبود ته

از من و هم جنسام  دیناراحت بود شا دیدونم شا ینم. ترکوند یاز دوستام  عقده م یکیکرد به قول  یم یخال

همون حال  يتو. لرزوند ینگاش قلبم رو م يافکار بودم که نگاش رو به من دوخت سرد نیا يتو. متنفر بود

 مگه از فکرم خبر داره؟... وااا.  ستین یکن یکه فکر م يزیاون چ:  گفت

 کنم؟یفکر م یبه چ یدون یمگه م -

 نه درسته؟ ایاز دخترا متنفرم  نکهیآره به ا -

 .یافکارم سرك بکش يتو ادیخوشم نم چیه ؟یفکرم رو بخون یتون یاز کجا م -

اگه منم  دیدونم شا ینم ادیفقط ازشون خوشم نم ستمیمن از دخترا متنفر ن. دمیافکارت سرك نکش يمن تو -

 .ستیبودم معلوم ن نطوریاونا بودم  هم يجا

روشن  یکه آب شهیخورد برعکس هم یم یرگیبه ت یرنگ چشماش کم. سردتر یلیسردتر شده بود خ چشماش

. زونهیبکس آو سهیک نیکه چند رهیم ییبه جا. رهیاز تشک م گهید یبه قسمت دارهیبر م نیدست از تمر. بود

خودش هم به طرز ماهرانه . دهیمختلف تکون م يبود رو در جهت ها زونیبکس که از سقف  آو سهیشش تا ک

داشتم به حرفاش . زد یداد و بهشون ضربه م یم یکردند جاخال یها که مدام به اطراف حرکت م سهیاز ک يا

 هیبا . وحشت کرده بودم شیاز قدرت بدن. نگاه کردم نیبه آر. دمیاز جام پر ییدادفعه با ص هیکردم که  یفکر م

که چطور  دمیتازه فهم. ترکوند یها رو م سهیاز ک یکیضربه  هربود با  عیسر یلیرو ترکونده بود خ سهیضربه ک

بکس ها پاره شده  سهیکه تموم ک دیدست کش نیاز تمر یوقت. نییگندهه رو آورد پا ارویضربه فک اون  هیبا 
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رفت و دستش رو به  واریبه طرف د. ختیر یم نیزم يرفت و رو یاز دستاش خون م ستادیاز حرکت ا.بودند

. روش بود یرفتم که لوازم پزشک يزیبلند شدم و به طرف م یصندل ياز رو عیسر. فکر فرو رفت بهزد و  وارید

 کننده برداشتم  یضدعفون يو دارو لیگاز استر هی

آروم به طرفش . گفت یم يزیلب چ ریرفت و ز یهمچنان در فکر بود و از دستش خون م. طرفش رفتمبه  و

سرد ادامه  یزندگ نیبه ا دیبا ی؟ تا ک...یتا ک: کرد یآروم صحبت م. بفهمم يزیبتونم از حرفاش چ دیرفتم تا شا

  امیب خوام یکن زودتر راحت بشم م يفقط کار. هیدونم حکمتت چ ینم... ایبدم؟ خدا

 .شتیپ

 .شهیشده؟ نه من باورم نم دیحد ناام نیتا ا یعنیکرد؟  یمرگ م يداشت آرزو دم؟یشن یداشتم م یچ

 یکنم مراقب هست یخواهش م. از عمرم نمونده يادیز زیدونم چ یخداجونم م: زد یلب حرف م ریز همچنان

 . غربت تنها باشه نیا يخوام تو ینم. باش

شد توجه  جادیکه ا ییکننده از دستم افتاد و با صدا یظرف محلول ضد عفون. ختیحرف دلم ر نیا دنیشن با

 .به من جلب شد نیآر

 ؟یشده هست يزیچ -

 از عمرت نمونده؟ يزیکه چ هیمنظورت چ: که از حرفاش تو شوك بودم گفتم من

 طون؟یش يداد یگوش م یداشت: زد و گفت يلبخند -

 .جوابم رو بده ن،یاز جواب دادن طفره نرو آر -

 .دونم ینم يزیتونم جوابت رو بدم چون خودم هم چ ینم -

 ه؟یمنظورت چ -

 ...ها تیاز مامور یکی يروزا تو نیکنم که هم یفقط حس م. الیخ یب یچیه -

 .دیتپ یبا هر کلمه از حرفاش قلبم تند تر م. رو قطع کرد حرفش

 ؟يدیفهم يدیاز کارت استعفا مو  يریامروز م نیهم هیقو یلینه تو حست خ:بغض گفتم با

 . حضرت بودم ایمنتظر دستور عل... هه: زد و گفت يپوزخند

 ؟یگیم يدار یچ یفهم یم چیه: مکث کرد و گفت یکم

 .یخوام از دستت بدم برام مهم ینم. فهمم یآره خوب م -

 جدا برات مهمم؟: به طرفم اومد و گفت آروم
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خوام از دستت  ینم. شدم یمیباهاش صم نقدریکه ا یهست يآره تو تنها پسر: انداختم و گفتم نییسرم رو پا -

 گم؟یم یچ یفهم یم. نیبدم آر

گرفت و  شیزخم يدستا يافتاده بود برداشت آروم دستم رو تو نیزم يخم شد و ظرف دارو رو که رو نیآر

 .میخوشحالم که از نظرت آدم خوب: گفت

 یم یتا ک. لبخند هات سرده و تلخ شهیباره؟ هم یاز چشمات م يو سرد اسیچرا  ن؟یآر يدینا ام نقدریچرا ا -

 ن؟یو غمگ یتنها باش يخوا

کنم  کاریچ دیبه نظرت با:کنارش بود دستاش رو پاك کرد و در همون حال گفت زیم يکه رو یدستمال با

مرگ  يتا حاال چقدر آرزو... تا به حال چقدر یدون یم چیخواد تنها باشم؟ ه یخودم دلم م یکن یفکر م ؟یهست

زنند  یم يخانوادت بهت انگ خالفکار یوقت یدون یم ؟یدون یم ه؟یدرد چ یدون یتو م. یدون یکردم؟ نه نم

 کنم؟  یزندگ ينجوریخواد که ا یدلم م يفکر کرد. یدون یداره؟  نم يچه درد

 يریکه  کنارش آروم بگ يکس رو ندار چیخونه ه يایاز سر کار م یوقت یدون یم.بلند شده بود یکم صداش

 یکس یوقت یدون یم ؟یچ یعنی دنیاز مرگ نترس یدون یم ؟یچ یعنیآرزو بودن  یب یدون یداره؟ م يچه درد

همش  يکه کنارم بود یچند ماه نیا يتو. یمتحرکم هست يمرده  هیمن  ؟یچ یعنیکه نگرانت باشه  ستین

که  من  یکه تموم اون احساسات يتو باعث شد. نکنه تیکنه و بهت سران تتیوجودم اذ يکردم که سرد یسع

 یمن کس. ارمیسال جون کندم تا بکشمشون تا خفشون کنم دوباره برام زنده بشن و باز به دستشون ب يسال ها

 يتونستم تو یچشماش قرمز شده بود نم...نه  نوادمنه خا. کس چیبه ه. داشته باشه یاحساس دیهستم که نبا

 .نمشیبب شونیوضع پر نیا

 .ترسم یازش م یلیمن که خ ؟یترس یچرا از مرگ نم -

هست که نگرانم  ینه کس. ندارم که از دست بدم يزیچ نکهیا يکه معلومه برا نیا: گهیو م زنهیم يپوزخند

 .گهید زیچ چینه ه. داشته باشم يدارم که باهاشون رابطه ا یلینه فام. هست که نگرانش باشم یباشه نه کس

که  يماریب. بهم نگاه کردند ماریب هیهمه فقط به چشم . کس چیه. عمرش به من اعتماد نکرده يکس تو چیه

. به همشون. دمیبهشون حق م: ... و گفت دیکش یقینفس عم...ممکن بود هر لحظه پشت فرمون خوابش ببره و 

 .نیآر نهیمشکلت هم: نا خودآگاه گفتم.حرف رو زد و به طرف آسانسور حرکت کرد نیا

 ؟یچ: و گفت ستادیحرفم ا با
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 يبه جا. به جز خودت  يدیتو به همه حق م. که در موردت بد قضاوت کنن يدیبه هر کس حق م نکهیهم -

در هر  یطیدر هر شرا دیآدم با. شاد باش یکم. کردن بده یبه خودت حق زندگ یکم يحق بد گرانیبه د نکهیا

منو بکشن پشت فرمون بهم  هقرار بود تو دانشگا یوقت نوی؟ خودت ارفته  ادتی. لذت ببره شیاز زندگ یطیمح

 .گفت و به طرف آسانسور حرکت کرد نویا. یکن یراحت صحبت م یلیخ: زد و گفت يپوزخند. یگفت

******* 

دامن که  هیمردونه و  راهنیپ هیصبح بود لباس خوابم رو با  9ساعت  دمیزنگ ساعت از خواب پر يبا صدا صبح

 نیآر. و از اتاق خارج شدم ختمیداشت عوض کردم موهام رو دورم ر يدیسف يزانوهام بود و روش گل ها ریتا ز

 زد و  يو لبخند دمون رهیچشمش رو موهام که باز بود خ دیمنو د یبود وقت دهیرو چ زیم

  یخجالت دمیکش یخجالت م یداد فقط کم یبهم دست نم يوقت از نگاهش حس بد چیه. دیرو دزد نگاهش

 .زنگ خورد نیبعد از خوردن صبحانه تلفن آر. گرفت یدخترونه که تموم وجودم رو فرا م

 .دییبله بفرما -

-... 

 ؟یخوب ایارش سالم

-... 

 بازم؟ ؟یچ -

-... 

 اتفاق افتاد؟ نیآخه چطور ا -

-... 

 .یلعنت یلعنت... یلعنت -

 .کرد یدستش رو تو موهاش فرو م یرفت و ه یراه م یبود ه کالفه

 .حماقتش رو قبول کنه نیا تیمسول دیاحمق بگو که با سیبه اون رئ ا؟یالو ارش -

-.... 

 .يفعال با. شمیآماده م تیمامور يبرا. باشه -

 .نمیشیو کنارش م رمیبه طرفش م. کنه یمبل رها م يکنه و خودش رو رو یرو قطع م یگوش
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که قرار  یپزشک: داده بود گفت هیانوهاش تکدو تا دستش گرفته بود و آرنجش رو به ز ونیکه سرش رو م نیآر

 .منتقل بشه کشته شد نجایبود به ا

 مگه ممکنه؟ ؟یچ -

رو قبول  تشیمسول دیشعورمون با یب سیاون رئ. ستیراحت ن المیگفتم خ وفتهیم یاتفاق نیدونستم چن یم -

 .به مافوقش گزارش بدم دیداد با یحفاظتش رو به من م تیمسول دیاون با. کنه

 .الو؟ سالم قربان: یبعد از مدت. رو گرفت يرو برداشت و شماره ا یگوش عیسر

-.... 

 .نترپلیا ژهیو يرویهستم از ن ییایآر -

-.... 

 .رو به اطالعتون برسونم يخواستم گزارش مورد یبود که م نیاز تماس ا غرض

-... 

 دیبه همراه خانوادش به قتل رس کانادا نترپلیا يناشناس پزشک شعبه  يباند یستیطبق اقدامات ترور. بله -

 يرتبه  یمسول عال یشهر منتقل بشه که در اثر کوتاه نیبه ا تختیاز پا یطبق دستور شما قرار شد که پزشک

 .ترور شد ییانتقال و جا به جا ریدر مس یشعبه پزشک انتقال

-... 

 .بله -

-.... 

 .کنم یبله قربان تمام تالشم رو م -

-.... 

 .ممنون خداحافظ -

 :گفت قهیپس از چند دق. رو قطع کرد و به فکر فرو رفت یگوش. بود یسیمکالماتشون به زبان انگل یتمام

 ؟یهست -

 ؟یبه عنوان پزشک با ما کار کن يجانم؟ حاضر -

 .رو قبول کنه شنهادمیپ یراحت نیکردم به ا یفکر نم. از حرفش جا خورده بودم -

 .دمیبراتون انجام م نیبخوا يهر کار. معلومه که حاضرم -
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به  يازیو ن رمیگیکل دستور م ياز فرمانده  مایرو به من سپرده من مستق ژهیو يروهاین یفرمانده سیرئ -

به حرفام گوش  دیتو هم با. رمیگ یحفاظت از تو رو بر عهده م تیاطاعت از دستورات اون احمق ندارم من مسول

 .يبد

 .بگه زیعز شوهر یهرچ: که ذوق زده شده بودم گفتم من

 .رو گرفت يرو برداشت و شماره ا یگوش عیممنونم و سر: زد و گفت يسرد لبخند

 .ایسالم ارش -

-.... 

 .با فرمانده کل صحبت کردم. کنم یمعرف یقانون یپزشک سیرو به عنوان رئ یخوام هست یم -

-.... 

انتقال و رفت و آمد ما رو به  ریدر مس ژهیو يروهایخوام ن یتمام و کمال انجام بشه م یتیامن ریخوام تداب یم آره

 .نظر داشته باشن ریو چهار ساعته ز ستیصورت ب

-... 

 .ممنونم خداحافظ -

. منو ببخش یهست: کرد که گفت ینگاه م رهیخ رونیبه ب نطوریهم. مبل بلند شد و به طرف پنجره رفت يرو از

 یبرامون انتخاب کنن ازت محافظت م یه پزشکک یتا زمان. مجبورم یماجرا کنم ول نیتو رو وارد ا خواستمینم

 .کنم

هم داشته  يا گهیکارد هیخواست که عالوه بر درس خوندن  یدر ضمن من دلم م ه؟یحرفا چ نیا ن؟یآر -

 .باشم پس نگرانم نباش

 .رو از پنجره گرفت و به من دوخت نگاهش

 .محل کارت رو نشونت بدم میبر دیممنونم حاال برو آماده شو با -

خودم احساس  ينگاهش رو رو ینیرفتم سنگ یطور که به اتاقم م نیبه اتاقم رفتم و هم جانیشوق و ه یکل با

هم سر  دیشال سف هی. برداشتم و تنم کردم یآب نیج هیکرم رنگ با  يمانتو هیوارد اتاق شدم و از کمد . کردم

 نیکه آر دمید دمیبه هال رس یوقت. شدم از اتاق خارج تیاز رضا یحاک يبا لبخند. شیهم   آرا يکردم و مقدار

 .کنه یداخلش م ییکارها هیخودش قرار داده و داره  يرو جلو يجعبه ا
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و بعد از پر .کنه یسالح ها رو پر م يو داره خشاب ها. که جعبه پر از اسلحه و فشنگه دمیرفتم و د کترینزد

 .داد یده بود قرار مش هیلباسش تعب يمخصوص خودشون که رو فیک  يکردنشون اونا رو تو

بهش  یلیلباسش خ. بود دهیپوش یارتش نیپوت هیتنش بود و  یلباس تمام مشک هیتنش بود  یلباس باحال عجب

 هی. شده بود کایآمر سیپل ي ژهیو يروهاین بهیشترشبیاون لباس ب يتو یدرشت و عضالن کلیبا اون  ه ومدیم

 ياسلحه و سالح رو يجا یکل. ده بودینجاتم اومده بود پوش يبرا یبود که وقت یهمون  لباس هیشب بایلباس تقر

هم به صورت  فیدو تا ک. بغل سمت چپ قرار داشت ریهم ز یکیبغل سمت راست  ریز فیک هی. لباساش بود

 نشیهم دو طرف کمرش قرار داشت کنار پوت فیشده بود و تا ک هیپشتش تعب  يکتف هاش رو نیب يضربدر

اسلحه بسته شده  فیرانش هم ک يرو. چپ نیراست دو تا هم رو پوت نیپوت يبود دو تا رو زهیدو تا سرن يجا

 يکرده بود رو يجاساز ناشیپوت يتو زهیبه خودش بسته بود چهارتا سرن يدر کل هشت تا سالح کمر. بود

 .دتوش قرار داده بو يا گهیهم داشت که لوازم د یاضاف بیچند تا خشاب بود چند تا ج يهم جا نشیس

 دختر؟ يشد رهیخ یبه چ یهست -

 .توپش شده بودم با صداش به خودم اومدم کلیهپروت و محو ه يرفته بودم تو باز

 الزمه؟ زاتیهمه اسلحه و تجه نیا یول یچیه -

کارم دخالت نکن  ياومد؟ در ضمن تو ییچه بال یرفته سر دونفر قبل ادتی: حرفم اخماش در هم شد و گفت از

 .ستیالزم ن ییها زیالزمه چه چ ییزهایدونم چه چ یمن خودم م

 .همه سالح با خودش برداره نیحق داشت ا دیقتل اون دو نفر تنم لرز يآور ادی با

خدمتم بود  لیاوا بایتقر میبود تیمامور هی يتو ادمهی: کرد گفت یکه داشت لوازمش رو آماده م نطوریهم نیآر

 میمهمات تموم کرد اتیلیدر برداشتن سالح و مهمات وسط عم میارنداشتم به خاطر سهل انگ یکاف يو تجربه 

دست  ریشد که دو تا از همکارام که ز ثو همون باع میافتاده بود ریجنگل و بارون گ يدو روز بدون مهمات تو

 شمیم اتیکامل وارد عمل زاتیبا تجه شهیاز اون موقع هم. من بودن کشته بشن

 .خوام یموردم معذرت م یسوال ب يبرا -

 .اریحاال مانتوت رو در ب. ینداره خانوم يرادیا -

 ؟یچ يبرا ؟یچ: دمیتعجب پرس با

 .گمیبهت م اریتو در ب -
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 يبه طرفم اومد و دکمه ها عیسر. بودم که بپوشمش دهیزحمت کش یکل ارمیخواست مانتوم رو در ب ینم دلم

ممکنه  میگم رو انجام بده دختر وقت ندار یم که بهت ییتر کارا عیسر یکم: مانتوم رو باز کرد و گفت ییباال

 بشیاز ج.  بودم دهیکوتاه پوش نیآستشرت  یت هی رشیمانتوم رو در آوردم خدا رو شکر ز عیسر. میبش ییشناسا

 .مانتوت بپوش ریز نویا: ضد گلوله در آورد و گفت ي قهیجر هی

 که قبل از لباس بپوشمش؟ يزودتر نداد نویچرا ا -

 .فکرم مشغول بود حاال بپوشش دیببخش -

 کیکوچ يجعبه  هیدرب کمد رو باز کرد و از توش . دمیرو تنم کردم و مانتوم رو هم روش پوش قهیجر عیسر

 .گوشش قرار داد يدر آورد و تو يهندز فر هیشب میس یب هیدر جعبه رو باز کرد و از توش . برداشت

 ؟يصدامو دار ایارش -

-... 

 .گزارش بده جاده رو تیخوبه وضع -

-.... 

به طرفم اومد و دستم رو گرفت با هم . تمام میشیضد گلوله از خونه خارج م يبا خودرو گهید ي قهیچند دق تا

 یبرق يدر رو باز کرد تا کرکره  موتیبا ر.خشکش زد نیآر میدیبه درب رس نکهیهم. میرفت نگیبه پارک

 .ما رو هدف گرفته راندازیتک ت: گفت یگوش يتو عیسر. باال بره همونطور خشکش زده بود نگیپارک

 د؟یاز کجا فهم نیخدا چطور ممکنه؟ بر فرضم که هدف گرفته باشه آر ایانداز؟  ریت تک

 . ایبزنش ارش. برجه يرو -

 نیانداخت و خودش سرم رو تو بغل گرفت تا به زم نیزم يو من رو رو دیحرف رو زد به طرفم پر نیا نکهیهم

برخورد گلوله  يصدا میافتاد نیزم يرو نکهیبدنم قرار داد هم يرو يرو به صورت سپرخودش . برخورد نکنه

 .دیبه گوشم رس يفلز یش کیبا  يا

 .گزارش بده ایارش: نیآر

-.... 

 .پسر نیآفر. هووف خوبه -

 :تکوندم که گفت یاز روم بلند شد و دستم رو گرفت و بلندم کرد داشتم خاك لباسم رو م آروم

 خانومم؟ یخوب
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 .اوهوم -

. میکه قراره تو رو منتقل کن دنیاز کجا ما رو رصد کردن و فهم ستیقربون اون لحن بچه گونت برم معلوم ن -

 .به گوشم:که تو گوشش بود گذاشت و گفت یگوش يدستش رو رو

-... 

 .یلعنت -

-... 

 .تمام يممنون که خبر داد -

 .خواستن ما رو بکشن یم نیهم يتلفنم رو شنود کردند برا: به من گفت رو

 يچند بار. ماشن روشن شد نیاستارت توسط آر يبا گفتن کلمه . بود یکیش یلیخ نیماش میشد نیماش سوار

دروازه رو باز کرد  موتیبا ر.باز و بسته شدن بیکاپوت بود به ترت يکه رو ییپدال گاز رو فشار داد و سوپاپ ها

به  یکرد و به آروم ابونیرو وارد خ نیماشجهش  هیو با .میشیخارج م اطیاز ح  میاطالع داد که دار ایو به ارش

 .طرف سازمان حرکت کرد

 . ستین داشونیکدومشون پ چیهمکارات کجان؟ ه: من

 رییهمشون تغ. از همکارامه یکیاون : نفر اشاره کرد که در حال روزنامه خوندن بود و گفت کیبا دست به  نیآر

 .متوجه نشه یدادن تا  کس افهیق

 انداز اومد؟ ریسر اون تک ت ییچه بال -

 .گلوله کارشو ساخت هیبا  ایارش -

 :گفت یگوش يتو نیآر ابونیخ نیاز گذشتن چند بعد

 ؟يصدامو دار ایارش -

-.... 

 .دنبالمونن...  يبه شماره  نیدو تا ماش -

-.... 

 .فرستم به درك یرو ماگه مجبور بشم هر جفتشون  یکنم ول یم یرانندگ يعاد یلیمن خ -

-... 

 .یبا حرفات آرومم کن یکن یخواد سع یمن آرومم پسر نم -
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-.... 

 .برسه بیگناه آس یب يبه حالشون بکن وگرنه ممکنه به آدما يفکر هی ومدهیفقط تا خونم به جوش ن -

-.... 

 نکهیبه محض ا.شدند کیاز چپ و راست بهمون نزد نیحال دو تا ماش نیداد در هم رونیرو صدا دار ب نفسش

 .آوردند هردو طرف ما رو هدف قرار دادن نییرو پا شهیدر دو طرف ما قرار  گرفتند ش

 .نگران نباش دارم براشون: بهم زد و گفت يطبق معمول لبخند نیآر

 بیگناه آس یبه افراد ب دمیترس یضد گلوله هست برا خودم نگران نبودم فقط م نیدونستم که ماش یم چون

 دیچیوحشتناك ترمز تو گوشم پ يپاش رو گذاشت رو ترمز صدا نیکنن آر کیخواستن شل یکه م نیمه. برسه

 یو جا خال نیآر دیبه خاطر ترمز شد رشیت یکرد ول کیخواست من رو بکشه شل یکه م یسمت راست يراننده 

تعادلش رو  هیبعد از چند ثان یسمت چپ نیماش. خورد البته به رانندش یسمت  چپ نیکه داد به ماش يماهرانه ا

سمت  نیماش ژهیو يروهاین ریآژ يبا اومدن صدا. از دست داد و با چند تا از خودروها برخورد کرد و  واژگون شد

کت شلوار  ایافراد  يهمه . میدیرس یبه ساختمون بزرگ قهیچند دق زبعد ا. فلنگ رو بست و فرار کرد یراست

پارك کرد و از  يرو مقابل ورود نیماش. دادند یم ینگهبان يسرباز کنار ورود نیچند. لباس فرم ایبودند  دهیپوش

بود  دهیپوش اتیلباس عمل نیخودش رو به ما رسوند  اونم مثل آر ایشدنمون ارش ادهیبا پ. میشد ادهیپ نیماش

دادن  یم یکه نگهبان ییسربازها.  بود نیروشن تر از آر یکم ایرنگ لباس ارش یشکل بود ول هیلباس جفتشون 

دست چپش بود  و دست راست  يدستم رو گرفت دست راستم تو نیاحترام گذاشتن آر ایو ارش نیآر دنیبا د

کرد  یمعرف سشیمنو به رئ نیآر میدبا هم وارد ساختمون ش. کمرش بود فیک يبود که تو ياسلحه ا يرو نیآر

با . شروع موقت به کار انجام شد يبرا يادار يرهارفتن از پله ها و آسانسور باالخره کا نییباال پا یو  بعد از کل

 هم وارد آسانسور 

 يطور. رفلکس نصب شده بود يها شهیکال ش یخارج يطبقه داشت و نما یحدود س يزیساختمون چ میشد

بود که دکمه  يکامال همرنگ فلز دیبود کل یمخف بایرو زد که تقر يدکمه ا نیآر. نداشت دیکه داخل  طبقات د

که  يطبقه ا. شد متوقفسه  یمنف يآسانسور در طبقه  قهیپس از چند دق. طبقات روش نصب  شده بودند يها

 نیدانشگاه هم چن يبندم که تو یشرط م. کامال مجهز شگاهیآزما کیمحل کارته  نجایا: نیآر. بود نیزم ریز

 با ورود . وجود نداره یشگاهیآزما
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بود جلو اومد و به زبان  ختهیدورش ر شیمشک يندام که موهاو خوش ا افهیخوش ق يطبقه دختر نیبه ا ما

 .به من  خوش آمد گفت یسیانگل

 .کنه یکارات بهت کمک م يخانوم همکارته و تو نیا: رو به من گفت نیآر

 دمیو خم کارم سر در آوردم و خالصه فهم چیاز پ عیسر)  یمو مشک يهمون دختره (  ایجول يها ییراهنما با

 .انجام بدم دیبا ییکه چه کارها

طبق گزارش پزشک . بده صیکن و علت مرگش رو تشخ یپزشک سابقمون رو بررس يامروز جنازه : نیآر

خوام بدونم  یبه قتل رسوندن م کیمهاجم ها وارد خونه شدند و تموم خانواده رو با سالح تمام اتومات یمحل

بوده از چه  یگلوله چ عبوده؟ نو یت مرگ کبوده ساع ينه اگه بوده از چه  فاصله ا ایبوده  نیعلت مرگ هم

 ایجول ریکمک بگ ییجنا کیزیف شگاهیآزما ينوع گلوله و سالح از بچه ها صیتشخ ياستفاده شده؟ برا یسالح

 .دهیکارا رو برات م بیترت

 .کنم یاالن کارم رو شروع م نیباشه هم: من

که تمام باال  میدید میکاور جنازه رو کنار زد یوقت. میمنتقل کرد شگاهیجسد رو از سرد خونه به آزما ایو جول من

 يقبل هر کار. شده بود جادیو شکم ا نهیس ياز صد تا سوراخ رو شتریب. جسد  سوراخ سوراخ شده بود يتنه 

 کیسوراخ ها به  يهمه  میشده بود جبمتع یلیخ میکرد يریبدنش بود  رو اندازه گ يکه رو ییسوراخ ها

رو باز  نهیس يقفسه  یکم یکارد جراح کیآروم با . صورتش  بود ياخ از همون نوع روسور نیاندازه بود چند

از  یکیپر از خون بود  نهیس يداخل  قفسه . مینداشت یبابت مشکل نیاز ا ادیخانوم بود پس ز هیکردم مقتول 

از  ياثر چیه یول  میکن دایکرد رو پ جادیرو که اون سوراخ رو ا يگلوله ا میکرد یو سع میسوراخ ها رو باز کرد

گلوله  چیکشته شده پس چرا ه کیاتومات يبا اسلحه  یمحل سیطبق گزارش پل ؟یچ یعنی. مینکرد دایگلوله پ

 .ستیبدنش ن يتو يا

 .اریبرو جسد همسرش رو ب: گفتم ایبه جول رو

 .نشد افتی يگلوله ا چیبدن همسرش هم ه يکه تو نجاستیهم جسد رو آورد جالب ا ایجول

 پس چطور کشته شده؟ ستیبدنش ن يتو ياگه گلوله ا: ایجول

رو گرفتم و ازش خواستم که  نیآر يآوردم و شماره  نییدهنم پا يرو برداشتم و ماسکم رو از رو یگوش عیسر

 .که خودش رو رسوند دینکش یطول  ادیب شگاهیبه آزما

 .ستیبدنش ن يتو يگلوله ا چیه: بهش گفتم رو
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 ست؟یتو بدنش ن يگلوله ا چیکه ه یچ یعنی: گفت. حرفم متعجب شده بود از

 .يو به من اطالع بد یکن یقتل رو بررس يبهتره خودت صحنه  -

 .رفت شگاهیگفت و از آزما نویا. کنم یتا خونه رو بازرس رمیاجازه بگ سیاز رئ رمیباشه االن م -

با توجه به رنگ چهره احتمال  ریخون بگ شیون آزماازش. خون آماده شو شیآزما يبرا: گفتم ایبه جول رو

 .هم  وجود داره یخون تیمسموم

زمان مرگ  یمنم مشغول بررس. برد شگاهیآزما يولوژیب کرویبه بخش م شیآزما يبالفاصله خون رو برا ایجول

 مردن که در  یچون دو نفر وقت. شد شتریمورد نظر تعجبم از قبل هم ب میعال یبا بررس. شدم

زودتر مرده بود که اونم به  یالبته بچشون کم.زمان کشته شده بودند کیخواب بودن و هر سه با هم و در  حال

خون  شیآزما جیبا نتا ایکردم که جول یم لیو تحل هیداشتم اطالعات رو تجز. بودنش بوده  فیاحتمال ضع

برام  ایکردم جول یم یبررس که داشتم جوابا رو نطوریهم. رو ازش گرفتم شیجواب آزما يکاغذ حاو. برگشت

 .داد یم حیتوض

 .دهیرو نشون م ویاکت ویو راد انوریبا س یخون تیمسموم شاتیآزما -

 ویواکتیو راد انوریس بیشکل مسموم شده بودند که ترک نیکه هر سه نفر به هم میمتوجه شد شیآزما یکل بعد

. شکل مسموم شده بودند نیهر سه نفر به هم. شده بود وارد بدن شدند جادیبدن ا يکه رو  ییاز سوراخ ها

قتل گرفته بود رو به  ي حنهکه از ص ییعکس ها نیکه آر میکرد یبه دست اومده رو ثبت م جینتا میداشت

 .بود شدم وارید يکه تو يزیر يکردم که متوجه حفره  یداشتم به عکس ها نگاه م. آورد شگاهیآزما

 .کنم یجرم رو خودم بررسمحل  دیبا: من

سوراخ سوراخ  وارهایبزرگ وسط اتاق بود و د بایتقر يحفره  هی. به محل جرم رفتم یتیامن ریاز انجام تداب پس

جسد  يکه رو ییسوراخ ها يکردم اندازشون با اندازه  یبود بررس وارید يکه رو ییسوراخ ها  عیسر. شده بودند

رو از سوراخ خارج  یتعجب جسم کوچک تیرو شکافتم و در نها واریاز ابزار هام  سوراخ د یکیبا . بود برابر بود

 يها واریتموم د. صحنه پرداختم شتریب یقرار  دادم و به بررس يا زولهیظرف ا يجسم کشف شده رو تو. کردم

  يازیچه ن هریگ یهدف م کیکه طرفش رو با سالح اتومات یآخه کس. سقف یاتاق سوراخ سوراخ شده بود حت

 یاحتمال داره ربات یعنی. انسان باشه دیهست قاتل نبا یهر چ. کنه کیخونه شل واریداره که به تموم در و د

که  یقسمت. قسمت هیجرم رو مرتکب شده باشه؟ همه جا سوراخ بود به جز  نینداره ا یانسان  يکه اراده  يزیچ

قرار داشتن سوراخ  یجسد ها  در مقابل ش نکهیا لیاحتماال اون قسمت به دل. بودند دهیجسد ها رو کش یکروک
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 یکشته نشدند چون اگه با  گلوله کشته م کیکه به طور قطع با سالح اتومات میریگ یم جهیپس نت. نشده بودند

هم   شاتمید با آزمامور نیا. پشت جسد ها برخورد کنه واریشدند امکان داشت که گلوله از بدن عبور کنه و به د

 شگاهیبه آزما یپس از بررس.  نبود ییکذا يسوراخ ها زا يپشت جسد ها اثر ي هیچون در ناح. داشت یخوان

 نیمتوجه شدم که ا دیبه دستم رس زیآنال جینتا نکهیبعد ا. کنم زیکرده بودم رو آنال دایکه پ یکوچک یتا ش میرفت

وارد بدن بشه جذب خون  یوقت. بدن حساسه يساخته شدند که به گرما نیفلز سنگ یاز نوع زیر يترکش ها

بوده و باعث مرگ اون خانواده شده  ویواکتیو راد انوریفلز آغشته به س نیا. مونه ینم یازش باق يو اثر شهیم

 .بود

ه و بعد ترکش ها به صورت نارنجک ساخته شد نیکه تموم ا دمیرس جهینت نیبه ا جیکنار هم قرار گرفتن نتا با

من  ي هیوسط اتاق هم فرض يحفره . اتاق منفجر شده و هر سه نفر رو با هم به قتل رسوند  ياز پرت شدن تو

 .گزارش دادم نیبه دست اومده رو به آر جینتا. کرد یم دییرو تا

 :لب گفت ریگزارش ز دنید با

 انور؟یبمب س -

 انوره؟یپس اسمش بمب س -

 .ها یلعنت. پاك فراموش کرده بودم: زد و گفت شیشونیبه پ یآروم يرو مشت کرد و ضربه  دستش

 شده؟ يزیچ -

 .هستش Scorpionکار کار باند  -

 ه؟یچه کوفت گهید Scorpionباند  -

- Scorpion نظر  ریدارند و ز یمختلف يها تیو خالفکار هستن که مل ستیعده ترور هی. عقرب یعنی

 يعضو درجه . توش هستن یکه فکرش رو بکن ياز هر کشور. کنن یم تیفعال  Scorpionبه نام  یشخص

 .دهیباند قتل هاشو با سم و مسموم کردن انجام م نیا. هم هستن ایماف کی

 :گفت ایبه ارش میسیب با

 ن؟یمتوجه شد يزیچ نیکرد ریکه دستگ ياز اون دو نفر -

-.... 

 .تمام. بزرگ در راهه اتیلعم هی. هماهنگ کن اتیعمل هی يکل برا يبا فرمانده . خوبه -

 ؟یکن کاریچ يخوا یم: من
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 .قتل عام دشمن یشگیکار هم: زد و گفت يلبخند

 ؟یواگذار کن گهید یکیرو به  تیمامور نیا شهیم -

 .زنم یگدار به آب نم یب. تو هم نگران نباش. خودم انجامش بدم دیبا. دلم زینه عز -

رو از  Scorpionگاه  یاالن مختصات مخف نیهم: نفر صحبت کرد کیگوشش بود با  يکه تو یمیسیب با

 ژهیرو گروه و اتیعمل. تا مقدمات رو  فراهم کنن دیبفرست ییگروه شناسا هی. دیاریماهواره به دست ب قیطر

 .دهیانجام م

******** 

 ییداد هم کارها یشرکتش رو انجام م يهم کارها نیگذشت آر یم یقانون یپزشک يهفته از شروع کار تو کی

شد که در حال انجام  یم يهفته ا کی ییشناسا اتیعمل. الملل برعهده داشت نیب سیپل کیکه به عنوان 

با  یعال یلیخ. یو رزم يسازگرفته تا بدن   يانداز ریکرد از ت یم نیهر شب تمر نیهفته آر کی نیا يتو.بود

 شیرو متوقف کرد و به گوش نیتمر. زنگ زد  که تلفنش میکرد یم نیتمر میداشت. کرد یسالح سرد کار م

 .بکس برگشت سهیو آروم به طرف ک. رو قطع کرد یصحبت کردن  گوش قهیجواب داد و بعد از چند دق

 ن؟یبود آر یک: من

فردا شب : رو ترکوند گفت سهیک نکهیبعد از ا ختیر نیزم يرو اتشیزد و محتو سهیمحکم به ک يضربه  هی

 .شهیبکس دچار م سهیک نیبه سر نوشت ا Scorpionباند 

 صادر شده؟ اتیدستور عمل یعنی -

 .آره خانومم دستورش صادر شده -

 .نیزنه آر یمن دلم شور م...من -

 چرا؟ -

 .ادیسرت ب ییترسم بال یم -

 یتازه اگرم بشه مگه چ. شهینم يزیچ .تو هم نگران نباش ستیکس نگران من ن چیه: زد و گفت یتلخ لبخند

 .کمتر بهتر نیزم يکره  يآدم از رو هی شه؟یم

 ؟یهست یآدم مزخرف یلیخ یدون یم -

 .شناسم یآره خودم رو خوب م -

 .به طرف آسانسور رفتم که با حرفش باعث شد در جا خشکم بزنه عیبدم اومد سر شیحاضر جواب از
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 ؟یرفتار کن ينطوریباهام ا يخوا یم یمطمئن -

اگه . ومدیسرش م ییبال اتیعمل ياگه تو. تونستم حرکت کنم ینم دیلرز یدستام م. گلوم رو گرفته بود بغض

دلم . تونستم خودم رو ببخشم یکه باهاش داشتم هرگز نم ییرفتارها نیاون وقت با ا... افتاد  یبراش م یاتفاق

خورد  یشد آب از آب هم تکون نم یاگه کشته م هنکیاز ا. شیکس یب يبرا. شییتنها يبرا. سوخت یبراش م

جز  يزیتونستن براش بکنن چ یکه پدر و مادرش م يو تنها کار. رفت یم ایخودش از دن ییتنها يتو نکهیاز ا

کردم که  یگلوم مبارزه م يداشتم با بغض تو. نداشت يا دهیفا چیگذشته نبود که ه يافسوس خوردن برا

تو که منو تنها : دادم و با بغض  گفتم هیتک نشیرو به س مسر.قطورش از پشت منو در بر گرفت يبازوها

 ؟يذارینم

 یبه نظرت م: موهام گذاشت و گفت يکه از پشت دستش رو دور گردنم حلقه کرده بود صورتش رو رو نیآر

 آرام بخش قلبم بودن دل بکنم؟ شهیخوشگل که هم يموها نیتونم از ا

 چیو ه. چسبونده بود نشیصورتم رو به س نیو آر.کردم هیبلند گر يبغلش با صدا يتو. دیم ترکحرفش بغض با

کردم آروم منو از خودش جدا کرد و با انگشت شصتس اشکام رو پاك  هیبغلش گر يتو قهیده  دق. زدینم یحرف

 من بهم وابسته شده؟ يکوچولو: کرد و گفت

لحظشه من عاشق شده بودم  هیوابستش شده بودم وابسته برا  وقت بود که یلیبهش وابسته شده بودم خ آره

 .نه بهت وابسته نشدم: آروم گفتم. شد که بهش بگم دوسش دارم یمانع م  يزیچ هی یول

در  یچشمات به رنگ لجن یکن یم هیگر یوقت یدونست یم یراست! يخوشحالم که نشد: زد و گفت یتلخ لبخند

 اد؟یم

 .خندم گرفته بود رشیتعب از

 ؟یبه سبز لجن يداد ریرنگ بود گ یقحط وونهید -

 .جنگل خوش رنگ شده هیقربون اون خنده هات برم حاال رنگش شب -

فردا  اتیدونم چرا؟ مطمئن بودم که عمل ینم. کردم یرو حس م یته نگاهش غم بزرگ. میهم به خونه برگشت با

بعد از . کردم یرو حس م یغم بزرگ نیچن چشماش يبار بود که تو نیاول یول دهیانجام م تیشب رو با  موفق

آروم به . کردم یحس م خودم ينگاهش رو رو ینیخواستم به  اتاقم برم و بخوابم اما سنگ یصرف شام م

 نیا يتو یبیشده بود؟ چرا حس غر ينطوریچرا امشب ا.  کرد یداشت با حسرت نگاهم م. طرفش برگشتم

 زنه؟ یخونه موج م
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 .طرفش رفتم و کنارش نشستم به

 ن؟یآر -

 جانم؟ -

 ؟يشد ينطوریچرا ا -

 ه؟یمنظورت چ -

شونم گذاشت و  يدستش رو رو.دلم راهش بدم يتو خوامیکه اصال نم یدارم حس یبیحس عج هیدونم  ینم

 .فتهیقراره ب یاتفاق بزرگ هیفردا شب  گهیحسم بهم م: کرد و گفت کیمنو به خودش نزد

 ؟یچه اتفاق -

 .ینیخوب خوب بب يخوابا. حاال برو بخواب خانوم کوچولو. باشه یکه اتفاق خوب دوارمیدونم ام ینم -

 ...شهیم...شهیم -

 شه؟یم یچ -

 ؟ياریدر ن يجنبه باز یب يدیقول م -

 ؟يدیازم د يزیچ نیتا حاال چن -

 ...ینه ول -

 .امیاز خجالتشون در ب دیمن با نیلپاشو بب يواااا -

امشب کنارم  شهیم: خودم رو ازش جدا کردم و گفتم یبود کم یبا هر زور و زحمت... بغلم کرد و لپام رو  محکم

 .قمی يگفتم و از خجالت سرم رفت تو نویا ؟یباش

 ستم؟یکنارت باشم؟ مگه االن کنارت ن: زد و گفت يلبخند

حرف صورتم مثل لبو  نیبا ا. فتهیب یترسم اتفاق یم میخوام امشب کنار هم بخواب یخودتو نزن به اون راه م -

 :گفتم عیمنظورم رو بد متوجه نشه سر نکهیا يبرا. قرمز شد

که  نهیمنظورم ا... ا... 

که از حرکاتم خندش گرفته بود چند ضربه  نیآر. تو حلقم و شروع کردم به سرفه کردن دیدفعه آب دهنم پر هی

 .قرمز شده بودم یحساب. کتفم زد که باعث شد سرفم قطع بشه ونیم

امشب  دیشا. یخواست کنارم باش یاتفاقا دلم م. دمیمن منظورت رو فهم. نفسم يبد حیتوض ستین يازین -

 .باشه که کنارتم يشب آخر
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: دستم رو تو دستم گرفتم و ماساژ دادم و گفتم رهیزدم که باعث شد دستم درد بگ نشیبه س یمحکم مشت

 .صدام بغض آلود شده بود. و ندارم ر دنشیحرف رو نزن تحمل شن نیا گهید

 .یاتاق من بخواب يایب دیبا میکنار هم بخواب يخوا یخب حاال که م. من يباشه خانوم کوچولو -

 .اتاق تو؟ من تو اتاق خودم راحت ترم چرا

 م؟یکنار هم باش يخوا یم ينداره چطور شتریتخت ب هیاتاق تو  -

 مگه اتاق تو دوتا تخت داره؟ -

 .بشه لیتخت دو نفره تبد هیتونه به  یتخت من تاشوئه م ینه ول -

 جدا؟ -

 م؟یحاال بر. اوهوم -

 کجا؟ -

 .یخانوم گهیال ال د -

 .میکار دار یخستم فردا هم کل یلیخ میبر -

 يپتو و بالش هم از کمد برداشت و رو هی. کرد لیتخت دو نفره تبد هیتختش رو به  نیآر میهم به اتاقش رفت با

 دیتخت جد هی يچون رو دیدونم شا ینم. نرم و راحت بود یلیخ دمیتخت دراز کش يآروم  رو. تخت گذاشت

 يداد و آرنجش رو رو هیتکو سرش رو به کف دستش  دیهم دراز کش نیآر. داشتم یحس نیچن دمیخواب یم

آروم با دست چپش که آزاد بود چند تا . کرد یبالش پخش شده بودن نگاه م يبالش قرار داد و به موهام که رو

 .یخوب بخواب: از تار موهامو نوازش کرد و گفت

چه مرگم شده بود؟ چقدر پررو . از خودم بدم اومده بود. کردم یم یبیدونم چراغر ینم. خواست بغلم کنه یم دلم

 .برد یخوابم نم. بودم

 .گفتم یم راهیدلم به خودم بد و ب يتو. گذشت لپام گل انداخت یکه از ذهنم م ییفکرا با

 .فکر نکنم امشب خوابم ببره چون جام عوض شده -

 .خوشگلت معلومه يآره از اون لپا: نیآر

بالش رو . دورم حلقه شد شیگرم و قو يکه دستا. صورتم گذاشتم يو بالش رو رو دمیحرفش خجالت کش از

 ادته؟ی میدیخواب ينطوریچون دو بار هم یخواب یم حاال راحت تر: زد و گفت میشونیبه پ  يکنار زد و بوسه ا

 .اوهوم -
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کردم  یکردم خدا رو شکر م یم تیتو آغوشش بودم احساس امن یوقت. و چشمام رو بستم دمیتو بغلش خز آروم

 يکردم با اون چشما یداشت برعکس روز اول که احساس م یقلب مهربون. دهیکه کنارمه و به  من آرامش م

 یلیبود خ نیدر رفتم هم رهخونشون از کو ياون شب تو نکهیا لیاز دال یکی.  رهیگ یمنو به تمسخر م شیآب

 الشیخ یتونستم ب یمن چطور م. بگه کیآخ کوچ هی دنیشدن و درد  کش یکه از زخم دمیمغرور بود تا حاال ند

 نکهیاونم بعد از ا. بشم لشایخ یتونستم ب یخواستم  نم یوابستش شده بودم تازه اگه هم م یلیبشم؟ من خ

 یوقت ازدواج نم چیاگه مال  من نشد ه...اگه: با خودم گفتم. ودبود و در آغوش گرفته ب دهیهمه منو بوس نیا

 .کنه یچون اونوقت عذاب وجدان رهام نم. کنم

 .آغوشش به خواب رفتم يافکار در گرما نیهم با

 .دوخته شده بود شیآب يچشمام رو باز کردم چشمام به چشما یوقت

 .ریصبح بخ: نیآر

 .ریصبح بخ -

 .بلند شو تنبل خانوم. سر کار میبر میصبحانه بخور عیسر دیبا -

. میرفت شگاهیبود بعد خوردن صبحانه با هم به آزما دهیرو چ زیم نیتخت بلند شدم و به آشپز خونه رفتم آر از

 .نظر بود دانشگاه به صورت تمام وقت تحت ریرفت و آمد ما و مس ریمس

من هم طبق معمول وارد . دادند یروزانه رو انجام م يادار يشلوغ بود همه داشتن کارها یلیخ سیپل اداره

شب  کینزد. میاون روز به صورت تمام وقت تو اداره بود. مختلف شاتیشدم و شروع کردم به آزما شگاهیآزما

کرد اومد کنارم و  زیو تم ادهودش رو  آممخصوص خ يو سالح ها. رو به تن کرد اتیلباس عمل نیبود که آر

 ؟یهست ینگران:گفت

 نگران باشم؟ دینبا -

رو  یکیبار  نیفرق که ا نیبا ا گستید يها تیمثل مامور یکیهم  تیمامور نیا شهینم يزیآروم باش چ -

 يجلسه داد من رو هم تو لیاتاقش تشک يبهم زد و تو ینیحرف چشمک دل نش نیبا ا.  دارم که نگرانم باشه

 ژهیو يرویو ن ییگروه شناسا. رو چطور انجام بدن اتیکنجکاو بودم که  بفهمم قراره عمل یلیجلسه راه داد خ

 .دیبد حیگفت که اطالعات نقشه رو توض ییرو به گروه شناسا نیآر. اتاق جمع شدند يتو

ما  نیهم يبرا. مجاز تحت کنترله ریته با برد غمداربس يها نیگاه کامال توسط دورب یمخف نیا: از افسر ها یکی

 يو به شما در اجرا رمینظر بگ ریراهرو ها و محوطه ها رو ز يها همه  نیبا  وصل شدن به دورب میتون یم
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استفاده  انوریتونن از بمب س ینم یلیها مشخص شد که به دال یبررس  يخدا رو شکر تو. مینقشه کمک کن

 .ماست يبرا تیمز هی نیکنن و ا

 تونن از بمب محبوب خودشون استفاده کنن؟ یچرا نم: نیآر

 نیا. مونه یدژ م کیگاه مثل  یمخف دنیم ینیچون اگه ازش استفاده کنن خودشون هم تلفات سنگ: افسر

تا دندون مسلح از  ییگروهها وارهاستیاول پشت د ي هیال. شده لیتشک یمحافظت ي هیگاه از چهار ال یمخف

. داخل ساختمون هاست مدو ي هیال کهیافراد تمام اتومات نیکنن سالح ا  یمحافظت م واریپشت د يمحوطه 

 يهستن که از زاغه  يگروه سوم افراد. زنن یراهرو ها گشت م يتو کیاتومات مهین يکه افراد با سالح ها

کنن  یفاده ماست یرزم يمبارزه از هنرها يکار هستن و تو یافراد همشون رزم نیا. کنن یمهمات محافظت م

 يخودشون اگه نگم مهارتشون اندازه  يهستن برا وماندوپا ک هیهرکدوم  بایتقر. و خطرناکن یهم وحش یلیو خ

افراد حاضرن  نیا. سشونهیــه منظورم رئ Scorpionگروه آخر گارد محافظت از . ستیشماست کمتر هم ن

 .فرماندهشون رو نجات بدن یول رنیبم

 . ونمممن حاتتونیاز توض: نیآر

 قهیبهش انداخت و بعد از چند دق یبود برداشت و نگاه زیم ياز منطقه رو که رو يماهواره ا ينقشه  نیآر

 :گفت

کنن هر کس رو  یبا تمام قدرت از چهار جهت به ساختمون نفوذ م ژهیگروه و. صورته نیبه ا ییاجرا ينقشه  -

. دیاریدخلش رو ب دیاگه مجبور شد یول میکن ریرو زنده دستگ Scorpion دیبا یول. دیدار کیحق شل دیدید

گرفته تا امواج ماهواره  لیز از موبایاون منطقه قطع بشه همه چ یارتباط  يها ستمیس یتمام دیاول از همه با

 نیفقط با ا دیکن میتنظ 140فرکانس  يهاتون رو رو میسیقابل استفاده باشن ب دیفقط امواج برد کوتاه با يا

اعالم  گاهیبه پا میسیاومد با ب شیپ یاگه مشکل دیآماده باش زیهرچ يبرا. میارتباط هست يقرارفرکانس قادر به بر

 .کنه یم ییها ما رو  راهنما نیمونه و با دورب یم گاهیپا يتو ایارش دیکن

 ...آخه یول: ایارش

از ساختمون خارج  اتیعمل انیحواست بهش باشه نذار تا پا. سپارم یرو به تو م میهست ایآخه نداره ارش: نیآر

 .وجود داره 14 تیدر ضمن احتمال وضع. بشه

 ...یعنی؟ 14 تیوضع -

 .آره -
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 14 تیبودن منظور از وضع دهیاتاق به پچ پچ افتادن اونا هم مثل من نفهم يافراد تو يو همه  ییشناسا گروه

 .هیچ

 .شهیباشه دستور اطاعت م: ایارش

 اتشیرو با جزئ اتیکل عمل یتون یم: کرد به طرفم اومد و گفت حیرو تشر اتیعمل ياستراتژ نکهیبعد از ا ایارش

 .گذره یمطمئن باش بهت خوش م. یبزرگ تماشا کن توریاز مان

 .کشور دارم نیا يمراقب خودت باش من فقط تو رو تو -

 .مراقبم. نگران نباش گلم -

 ؟يفکرت رو کرد: گفتم عیخواست بره که سر یم

 ؟یفکر چ -

 ؟يبذار یاسم بچت رو چ نکهیا -

 ؟یهست یکن یفکر م ییها زیبه چه چ تیموقع نیا يتو: زد و گفت يلبخند

 .خوام بدونم یم گهیبگو د -

گفت و  نویا. يخوام اسمش رو بذارم هد یم. يهد: و گفت ستادیا مرخیداد و به حالت ن لمیتحو ییبایز لبخند

ساعت  مین. چشمام پر از اشک شده بود. یبه آرزوت برس دوارمیام! پس دختر دوست داره یچه اسم قشنگ. رفت

 .اعالم کرد میسیگذشت که با ب یم نیاز رفتن آر

 .یبه مرکز فرمانده اتیعمل یفرمانده از

 .به گوشم یمرکز فرمانده: ایارش

 تیموقع. یرو به صورت زنده مشاهده کن اتیعمل یتون یم نیبا استفاده از دورب میمستقر شد تیما در موقع -

 ...داخل محوطه رو گزارش بده

دونم چطور داشتن  ینم.دیکش ریبه تصو وارید يبزرگ رو توریمان يگاه باند رو رو یمخف دیبا زدن چند کل ایارش

افراد  یداد گاه یرو نشون م ژهیو يروهاین یگاه. شده بود نمایس يپرده  هیشب قایکردند دق یم يبردار لمیف

: گفت میسیدست تکون داد و با ب نیآر دثابت ش نیآر يرو نیدورب. دادند یم ینگهبان اطیح يکه تو یمسلح

 ؟ینیب یمنو م یهست

 .نمتیب یآره م -

 .شهیحفاظت م کیتمام اتومات يمحوطه از هر چهار طرف توسط افراد مسلح با سالح ها: ایارش
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صدا رو  رییتغ يچشمش قرار داد و تراشه  يمخصوصش رو تو يلنز ها نیآر میکن یرو شروع م اتیعمل: نیآر

 .دیو نقاب وحشتناکش رو به چهره اش کش. گلوش چسبوند يهم رو

 د؟یگروه آلفا و بتا آماده ا: دستور داد راندازهایبه تک ت میس یب قیطر از

 .مستقر شده قربان تیدر موقع: آلفا

 .مستقر شد تیبتا در موقع: بتا

دروازه هستن رو هدف قرار  يکه جلو يچهار نفر: گذاشته بود گفت نیشکاپوت ما يلپ تاب رو هیکه  نیآر

 .همزمان نابود بشن دیهر چهار نفر با. یشانیمحل برخورد  گلوله پ. دیبد

 .دیکن کیو با شمارش من شل دیخودتون رو اعالم کن یآمادگ

 .هدف قفل شد يرو: آلفا

 .هستند ررسیاهداف در ت: بتا

 .اشاره کرد که آماده باشند ژهیو يبا دست به گروه ها نیآر

 ...3...2...1. دیکن کیشل 3 يبا شماره  -

 .کشته شدند 3 يکه در برابر چهار دروازه بودند با شماره  يچهار نفر هر

 .اتیکنم آغاز عمل یتکرار م اتیشروع عمل: نیآر

به چهار  وارید يبزرگ رو توریمان رهیباال م واریاز د وارید يدوه و با دو بار پا زدن رو یم واریبه طرف د نیآر

 وارید يرو نیآر.داد یمختلف نشون م يها هیرو از زاو اتیعمل گهید توریشده بود و چند مان میقسمت تقس

 .کرد یبه اطراف نگاه م یبود و کم ستادهیا

 .یوارد بش یتون یمقابلت فعال امنه م يمنطقه : ایارش

در . دیبه گوش رس میسیب يمسلسل وار گلوله از تو کیشل يدفعه صدا هی دیبه داخل محوطه پر وارید يرو از

 . نگاه کردم توریاز مان يا گهینبود به قسمت د يریاز درگ يبود خبر نیکه  آر يمحوطه ا

 .يریکنم گزارش درگ یتکرار م. يریگزارش درگ: کیگروه : با نگاه کردن من همزمان

 .آزاد کیبچه ها شل دیامونشون ند: نیآر

که وسط  یبتن يخودش رو پشت سکو عیسر. دفعه به طرفش رگبار بستن هی دیبه طرف مرکز محوطه دو نیآر

شد به محض  زیخ میبه صورت نشسته ن نیزم يرو دیکش رونیب يبغلش اسلحه ا ریاز ز. کرد  یبود مخف اطیح

دستش بود  يکه تو يبا اسلحه ا دنیدو نیدر ح. کرد دنیشد شروع به دو یدشمن  خال يخشاب اسلحه  نکهیا
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به محض . رنشیهدف بگ یکرد تا نتونن به  راحت یحرکت م چیبه صورت مارپ.کرد یم کیبه طرفشون شل

 .شد گزارش داد یمخف یبتن ياز ستون ها گهید یکیپشت  نکهیا

 .سه نفر کشته شدند -

 .هستن آماده باش ییجلو يمحوطه  يدو نفر تو: ایارش

 کیشده بود شل یکه پشتش مخف یبه طرف ستون ننیرو بب نیآر نکهیبدون ا یبود حت ادیز یلیدشمن خ شیآت

 نیهم. معلوم بود که منتظره تا خشابشون تموم بشه افشیاز ق. ومدیخون سرد به نظر م یلیخ  نیکردند آر یم

هم تو  یکیدست راست و  تو یکیدو تا اسلحه داشت  نباریا یقطع شد از پشت ستون خارج شد ول کیکه شل

دستش بود به طرف دو  يکه اسلحه تو نطوریهم. نفر رو  ناکار کرد کیبا هرکدوم از سالح ها . چپ دست

 دنیبا رس. بدنشون نخورده بود یاتیح يهنوز زنده بودند گلوله به  نقطه  دیکرده بود دو کیکه بهشون شل ينفر

 :داد گزارش میسیب قیبهشون به هر دو دستبند زد و از طر

 .شد يپاکساز یشمال ي محوطه

پرش باعث شد که  کیبا . شد دهیشن کیشل يبود صدا دنیکه در حال دو نطوریهم دیدو يطرف درب ورود به

کرده  مشیتنظ کیحالت اتومات يکه رو میسیشد با ب یاز درختا مخف یکیپشت  عیسر. خطا بره راندازیتک ت ریت

 .گروه آلفا هب یاز فرمانده: بتونه با افراد بحرفه گفت یبود تا راحت بدون فشردن شاست

 .آلفا به گوشم -

 .دیناکارش کن 10ساعت  تیساختمون در موقع یدر قسمت شمال راندازیتک ت -

 .اومد کیشل يصدا هیاز چند ثان پس

 .هدف نابود شد: آلفا

 .ستادیاز حرکت ا دیبه در رس نکهیادامه داد هم يبه طرف درب ورود دنشیبه دو نیآر

 .شد يپاکساز یجنوب يمحوطه : کی گروه

 .شد يپاکساز یشرق يمحوطه : دو گروه

 .شد يپاکساز یغرب يمحوطه : سه گروه

 .کرد یم ییگروه ها رو راهنما نیا يهمه  ایارش

 چه خبره؟ يداخل ساختمون پشت درب ورود: نیآر

 .داخل راهرو رو فعال کرد نیدورب عیسر ایارش
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 .ستین یامنه کس -

 .متر نصب بود میو ن کیبه طول  لهیم هیچهارچوبش  يرار داشت که باالدرب ق هیراهرو  يانتها در

 دیدو یکه م نطوریهم.دیراهرو دو يبه طرف درب انتها عیوارد شد سر نکهیهم یآروم وارد راهرو شد ول یلیخ

دشمن  نیآر: گفت عیسر. واضح نبود ریمشاهده شده بود و تصو يا هیکه سا دیپشت در رو د  نیبا دورب ایارش

 واریبه د دنیبا رس دیدو یطرف در م بهبا تموم سرعت داشت  نیکار از کار  گذشته بود آر گهید یول. پشت دربه

. که سردر نصب بود قالب کرد يا لهیم يباال رفت و  پاهاش رو رو واریپا از د يآخر راهرو با دو ضربه 

داد با عضالت شکمش خودش رو  هیتک لهیپشت م وارینود درجه قرار داد و به د ي هیزانوهاش رو به صورت زاو

 لهیزانوهاش به م.  گاهش زانوها و نوك انگشتاش بود هیتنها تک. هوا معلقم نگه داشت يبه صورت نود درجه رو

 . متصل شده بود واریو نوك انگشتاش به د

تو دست  یکیدر آورد  زهیسرندو تا  نشیاز کنار پوت نیورود به راهرو بودند آر يباز شد و دو نفر در آستانه  درب

 يرویشد و به کمک ن زونیآو لهیبا پاهاش از م نیاز در وارد شدند آر نکهیهم. دست چپش  يگریراست و د

قلب  يرو تو یجنگ ي زهیهردو سرن رتتاب خورد و با قد لهیم يبود با همون سرعت رو ادیجاذبه سرعتش ز

واقعا . فرود اومد نیزم يشون  پاهاش رو آزاد کرد و با دست روهر دو نفر فرو کرد بالفاصله بعد از ضربه زدن به

 حیاالنم که دارم براتون توض. آوردم یحرکاتش واژه کم م حیتوض يماهر که برا نقدریکارش ماهر بود ا يتو

ها رو از  زهیسرن.  حق داشتن که ازش بترسن. بود يقاتل حرفه ا هی نیآر. فش کردمیتوص یبا هزار بدبخت دمیم

از درب . قرار داد نشیو با لباس جنازه ها خون روشون رو پاك کرد و دوباره کنار پوت دیکش رونیبدنشون ب

که تموم  هیاردونم چه ک یمن نم. از دشمن نبود يخبر چیشد خوشبختانه ه يا گهیراهرو وارد راهرو د  يانتها

راحت بتونن فرار  نکهیا يبرا دیخب شا. کردن یدرست م چیدر پ چیپ نقدریگاهشون رو ا  یخالفکارها مخف

 .خل شدم نکهیمثل ا گمیدارم م یبابا چ يا. کنن

شاخ و  یغول ب هیرفت که از ته راه رو  یم شیپ اطیکرد آهسته و با احت یو خم عبور م چیاز راهرو پر پ آهسته

 .حمله کرد و مشت پرتاب کرد نیغول به طرف آر. بود نیدو برابر آر کلشیه.  دم ظاهر شد

بار بود  نیاول. نکرد ياثر چیه یشکمش زد ول يتو یمحکم يداد و با زانو ضربه  یهم بالفاصله جاخال نیآر

رو در  ییکذا ي زهیدو تا سرن نشیهمچنان خونسرد بوداز کنار پوت نیآر. نداره ياثر نیآر يضربه  دمید یکه م

 نیدوم نیمبارزه رو خودش ابداع کرده ا کسب نیا: رو به من گفت ایارش .آورد و در برابر اون غول گارد گرفت

 .هیمرگش حتم نتشیبب یکنه هر کس یسبک استفاده م نیباره که از ا
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برعکس تصورم  یپرش پاهاش رو دور گردنش قالب کرد ول هیو با  دیشاخ و دم دو یبه طرف غول ب عیسر

همونطور که پاهاش دور گردنش . حداقل گردنش رو بشکنه نکهیا ایکنه  نینکرد که طرف  رونقش زم یسع

پشت به پشتش  شد حاال زونیدفعه به پشت از آقا غوله آو هیشونه هاش نشسته  بود  يقالب شده بود رو

داد خنجر رو با  یجاذبه بهش م يرویکه ن یبشه با استفاده از  سرعت زونیکامال آو نکهیشده بود قبل ا زونیاو

 يشونه ها يقلبش فرو کرد بالفاصله با کمک عضالت شکمش دو باره رو ي هیت و در ناحتموم قدرت به پش

گردش گردنش رو  شکست و طرف  هیو با . فرو کرد وشد و خنجر رو از جل زونیاز جلو آو نباریغول برگشت و ا

 . کرد نیرو نقش زم

ضربه رو تحمل کنن تو  نینستن اگنده ترهاشم نتو... هه: شدن خنجر ها رو برداشت و گفت نیاز نقش زم بعد

 .يکه جوجه ا

طرف  یضربه از پشت و جلو توان رزم کینبود با  فشیحر یبود چون از نظر قدرت بدن يا انهیوحش یلیخ روش

 نیتموم ا. حرکت گردنش رو شکست هیمقاومت نداشت با  يبرا ییروین چیکه ه یکرد و وقت یخنث یرو به کل

 .انجام داد عیسر یلیو خ هیچند ثان يکارها رو تو

 .محافظت از مهمات بود ياز گاردها اروی نیفکر کنم ا ایارش: نیآر

 .یاسلحه برس يمونده که به زاغه  یلی؟ مگه ممکنه؟ هنوز خ یچ: ایارش

 .درست باشه 14 تیفکر کنم وضع: نیآر

 .زود قضاوت نکن حواست رو جمع کن -

 .تو هم حواست باشه یباشه ول -

از شدت ترس و استرس  اتیدر طول عمل. زدیشور م یلیدلم خ. که اون غول ازش اومده بود رفت يطرف در به

 عیسر.! دونم چرا ینم. زد یباز دلم شور م یول.  بود يحرفه ا یلیخ نیآر یول. بودم دهیتموم ناخون هام رو جو

 .شک داشت يزیانگار به چ یدر ول ي رهیدستگ يدستش رو گذاشت رو

 ؟ینیپشت در رو بب یتون یم -

 . نداره نینه اونطرف دورب -

رو فشار داد و در رو باز  رهیدستگ تیدر نها. داشت یبر م یو ه ذاشتیدر م ي رهیدستگ يدستش رو رو یه

عقب  عیسر روهاین يهمه : گفت دیدو یکه م نطوریهم دیبالفاصله  درب رو بست و به طرف عقب دو. کرد

 .هوا پرت کرد بهرو  نیرخ داد و موج انفجار آر يجمله انفجار  نیبا ا... حاال نیهم. کنن ینینش
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 دمیشا. دیتپ یم قهیتا در دق ستیقلبم با سرعت دو. شد يو اشک رو گونه هام جار دمیکش غیناخودآگاه ج من

 يادیز شیانفجار آت نیانفجارها ا يبرعکس همه . لحظه  نیداشت تو ا یتیتا اصال  ضربان قلب چه اهم صدیس

 نیمدام آر ایارش. ممکن نبود نیا... نهرو از دست دادم؟  نیآر یعنی. زانوهام سست شده بودن. به همراه نداشت

 رییدفعه از حالت دراز کش به نشسته تغ هی. رفت یافتاده بود و از بدنش خون م نیزم يرو نیآر زدیرو صدا م

با کف دستش  نینداشت آر يزیخون ر ادیزبدنش  دمیکش یمن که نفسم بند اومده بود نفس راحت. حالت داد

از . کرده بود جشیانگار موج انفجار گ. به سرش زد و سرش رو تکون داد بهسرش رو گرفته بود و چند تا  ضر

 .جلو رفت یجاش بلند شد و کم

 ن؟یحالت خوبه آر: ایارش

 . آره خوبم -

 .دفعه افتاد هیجلو رفت و بعد  یکم

 .تو رو خدا.. بلند شو ن؟یآر. من يخدا يواا: من

 .انوریسه به س يدرجه  یخون تیکنم مسموم یتکرار م. سه يدرجه  یخون تیمسموم: نیآر

 ...که  فتمیبود پس ب کینفسم بند اومده بود نزد... اون بمب  یعنی... خدا ای

 يقدرت تو بود رو در آورد و با تمام کیآمپول اتومات هیکه شب یهاش ظرف کوچک بیاز ج یکیاز  عیسر نیآر

 .به زور از  جاش بلند شد. پاش فرو کرد

 کنسل بشه؟ اتیعمل يخوا یم: ایارش

 .من خوبم. نه: زد و گفت ادیفر

خودش امتحان کرده  يهم مقاوم بود همه نوع سم رو رو انوریفکر کنم به س. حالش بهتر شد قهیاز چند دق پس

 .عرق شده بودم سیخ دمیکش ینفس راحت.  بود خدا رو شکر

 .میخوا یم یکمک يروین. میریدرگ سیرئ نیما با گارد محافظ: اول گروه

 .رسم یاالن م: نیآر

 . دیخودش رو جمع جور کرد و به طرف مرکز ساختمون دو یکم

 بود؟ انوریاون بمب س: ایارش

 .لحاظ شانس آوردم نیاز ا. ویاکت ویبدون راد یآره ول -

 ؟يچطور هنوز زنده ا: ایارش
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 ؟يگم رو دارمر ينکنه آرزو -

 .نه پسر من غلط بکنم -

 ه؟یچ هیقض: با تعجب به من نگاه کرد و گفت ایارش

کرده و بهشون  شیبدنش آزما ياون انواع اقسام زهر ها و سم ها رو رو: که رنگ به چهرم نمونده بود گفتم من

 .کرد قیمن به بدنش تزر يکه جلو هیسم انوریس.  مقاوم شده

 .تونست حرف بزنه یدهنش باز مونده بود و نم. شده بود رهیمات و مبهوت به من خ ایارش

 افتاده؟ یاتفاق: من

 ترسه؟ یاز مرگ نم یعنیفهمه؟  یاز درد نم یچیواقعا ه یعنیرفته؟  شیپسر تا کجا پ نیا ینه ول -

. رو تحمل کرده بود یبزرگتر از درد جسمان ياون درد. داشت یچه حس نیدونستم که آر یم. نگفتم يزیچ -

 .رو وقف کارش کرده بود شیاون تنها بود  آرزوهاش رو باخته بود و زندگ

 ادیکه حالش ز نیشده آر ریدستگ گهید يباند توسط گروه ها سیکه رئ دید دیبه مرکز ساختمون رس نیآر یوقت

 .هوشش کرد یبه سرش زد و ب ياسلحه ضربه ا يبعد با دسته  م؟یانداخت رتیگ يدید: خوب نبود گفت

که به کمرش بسته بود در آورد و به  یفیاسلحه رو از ک ایحرف ارش نیبا ا. مراقب باش. هیحتم 14 تیوضع: نیآر

 .بود دهیاسلحه کش ایبود که افسر هم به طرف ارش نجایجالب ا. تعجب کرده بودم. گرفت ییطرف افسر  شناسا

بشه؟ چقدر  یبا اون بمب زخم نیآر يو باعث شد ؟يداد ژهیغلط به گروه و يکه نقشه  یهست یتو ک: ایارش

 آشغال؟ یخودت و شرافتت رو فروخت

کرد االن دخلش  یاگه اون فلش بک خودش رو به سم مقاوم نم. ها یکشم لعنت یهمتون رو م. خفه شو: افسر

 . رو آورده بودم

 يشد و رو هوشیب روهایاز ن یکی یکیگفت که با شک الکتر یخودش چرت و پرت م يداشت برا نطوریهم

 .بهش دستبند زدند و بردنش سیپل يروهایکه افتاد ن نیافتاد هم نیزم

از  شتریب یحالش بد بود چون دوز سم کم یکم نیآر. برگشت اتیاز عمل ژهیکه گروه و دیساعت طول کش مین

 ورنطیهم. کرد یم یپزشک داشت زخم هاش رو بررس. خودش امتحان کرده بود يبود  که رو یحد معمول

سم  نیا.  ياریدووم ب مدر برابر اون س یکه تونست زهیواقعا شگفت انگ: کرد  گفت یداشت زخم هاشو پاسمان م

  شهیجذب خون م عیسر یلیچون خ هیبد سم
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آروم دستام رو . رفتم کنارش. کرد یزد و به من نگاه م يدر جوابش لبخند. يکه هنوز زنده ا زهیشگفت انگ واقعا

 .دستش مورمورم شد يدستاش سرد بود از سرما شهیبرعکس هم. گرفت

 ؟ نیآر یخوب -

 آره خوبم -

 چرا دستات سردن؟ -

 .یبش يبستر يروز هی دیبا. سرپاست خودش معجزست نکهیازش رفته هم يادیخون ز: دکتر

 .خونه رمینه م -

 ...آخه: دکتر

: رو به من کرد و گفت. کردو لوازمش رو جمع . به دکتر انداخت و دکتر حرفش رو خورد ينگاه سرد نیآر

 .حواستون بهش باشه

 .چشم حتما مراقبشم -

تا خونه من . نشست نیماش يبده و خودش تو سیداد تا به رئ ایرو نوشت و به ارش تیگزارش مامور نیآر

 یبود مثل کس نایهم نیما ب يزیخوب چ یلیبد حال بود نه خ یلیحالش خوب نبود نه خ نیآر. کردم یرانندگ

از اتاق خارج شدم به . کردم ضمنم به اتاقم رفتم و لباسام رو عو. آروم به  اتاقش رفت. بود که سرما خورده

 .داخل وارد شدم ایکه گفت ب نیآر يبه در زدم و با صدا يرفتم تقه ا نیطرف اتاق آر

 درست کنم؟ يدار لیم یشام چ: من

 .بخوابم دیذهنم خستست با یندارم کم لیم يزیچ -

 .یشه هر طور راحتبا -

 لیم يزیمنم چ. روش چراغ ها رو خاموش کردم و از اتاق خارج شدم دیو پتو رو کش دیتخت دراز کش يرو آروم

 .مسواك زدمو به اتاقم رفتم نیهم ينداشتم برا

********* 

داشتم  یعنی. درس خوندنم بود يآخرها گهید. گذشت یکه من به کانادا اومدم م یماه از زمان ازدهیسال و  دو

شهر منتقل شد  نیبه ا یمشغول شده بودم پزشک یقانون یپزشک يتو نکهیدو ماه بعد از ا. نوشتم  ینامه م انیپا

خواستم برام  یم یهر چ. هوام رو داشت یلیخ نیآر میدو سال ون نیا يتو. و من از اون سازمان خارج  شدم

هر روز پدر . میکرد یسارا شرکت م یخانوادگ يها یمهمون يرسوند تو  یمنو م دیخر یکتاب م. کرد یآماده م
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و بعد  شمیدوبار پدر و مادرم اومده بودن کانادا پ میدو  سال و ن نیا يتو. کردن یصحبت م یو مادرم باهام تلفن

 یفقط لبخند م دمیپرس یرو م لشیدل یوقت.  شد یم کیکمتر بهم نزد نیآر. میبود شدهاز مدتها دور هم جمع 

مختلف بود رو برام  يکه به زبان ها یمقاالت. کمکم کرد یلینامم خ انیپا يتو. کرد یعوض مزد و بحث رو 

 لینامم رو تحو انیپا دیبا گهیماه د کیتا . داد یانجام م تیرو با موفق یمختلف يها تیمامور. کرد یترجمه م

 .آخ که چقدر دلم براش تنگ شده. زمیبه کشور عز. رانیگردم ا یبعدشم بر م. کردمیدادم و ازش دفاع م یم

 .اومدم رونیاز هپروت ب نیآر يصدا با

 .کنم یساعته دارم صدات م کیدختر؟  ییکجا ؟یهست -

 ؟يدار يخب حاال کار: من

 .رونیاز افکارت بکشمت ب خواستمینه بابا فقط م -

 .وونهید -

 نامت در چه حاله؟ انیپا -

 .کنم یم پشیتموم شده دارم تا -

 .گمیم کیتبر نیآفر: زد و گفت يسرد لبخند

 .ممنون -

چون با تموم وجودش . کنمیدونستم ته دلش خوشحاله که دارم درسم رو تموم م یلبخند سردش دلم گرفت م از

 لیاوا. گرفت یشش ماه گذشته ازم فاصله م نیا يتو. دمیفهم یرو نم شیناراحت نیا لیدل یول.  کردیکمکم م

 یاف دوباره منو از افکار ب فا يصدا...االن یگرفت ول یمنو تو آغوشش م داد و  یاحساسات نشون م یلیخ

صحبت  یبعد از کم. اف اف رو برداشت یگوش اطیو با احت. رو آماده کرد ياسلحه ا نیآر. دیکش رونیانتهام ب

 .اف اف رو زد يدکمه 

 ن؟یبود آر یک -

 .هستم يریاردش گهیدونم م ینم -

 ه؟یک گهید يریاردش -

داشت  یخشن بایکه ظاهر تقر يدر رو باز کرد و مرد. کرد یلباسش مخف ریباال انداخت و اسلحه رو ز يا شونه

 .وارد شد

 ات؟یتو فاز عمل میدوباره قراره بر یعنیخدا  ای: دلم گفتم يتو
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 .داخل ادیبه مرد تعارف کرد که ب نیآر. همراه خودش آورده ینیریجعبه ش هیکه  دمیتعجب د درکمال

 . نشست نیهم سن پدرم بود وارد هال شد و با تعارف آر بایرکه تق مرد

 يریاردش يخب آقا:چپش گذاشت و گفت يپا يراستش رو رو ياز مبل ها نشست و پا یکی يهم رو نیآر

 درسته؟

 .هستم يریاردش ریبله من جهانگ: مر

 .درموردتون با من صحبت کرده بود یزدانی يآقا دیخوش اومد: نیآر

 گفته؟ یبابا چ ؟یچ: تعجب گفتم با

 ... دیدرست کن یمشکل دیاگه بخوا یول دیدونم چرا اومد ینم: کرد و گفت يریبه اردش رو

 ... ينه نه آقا: و گفت نیتو حرف آر دیپر عیسر يریاردش

 .هستم ییایآر -

نوم خا نیخواستم از پدر ا یکه م نهیاومدنم هم ا لیدل. ستمیاون آدم سابق ن گهیمن د. ییایآر ينه آقا -

 .بطلبم تیحالل

 بطلبه؟ تیخواد از پرم حالل یم اروی نیافتاده که ا یچه اتفاق یعنیچه خبره؟  نجایا گه؟یداره م یچ نیا

 .شنوم یصحبت هاتون رو م. خب اریبس: نیآر

با هم درس . میبود یمیصم يمن و پدرت دوستا. دیشما از موضوع خبر ندار: رو به من کرد و گفت يریاردش

متوسط و اتو  یکلیدرشت و خشن داشتم و پدرت ه یکلیه یمن از بچگ. میکرد یبا هم  کار م میخوند یم

ما اون . سر اصل مطلب رمیم نیبرم برا هم هیحاش ادیخوام ز ینم. محکم و استوار بود یلیما خ یدوست. دهیکش

اون کوچک  یعاشقش بودم ول یدختر داشت که از بچگ هی. بود یآدم خوب یلیکه خ میداشت هیهمسا هیموقع 

فقط بهش گفته بودم که عاشق . نگفته بودم يزیدر مورد عشقم به پدرت چ. به من نداشت یتوجه  نیتر

 .ستیشدم و اون عاشقم  ن يدختر

تونستم  یمن چطور م یول. فراموشش کن یبهش برس یتون یاگه نم: گفت یداد و م یم میدلدار ارسالن

که من عشق به عشق اعتراف  دید یارسالن هم وقت. عاشقش بودم یاز بچگ که یفراموشش کنم  اونم وقت

 نطرفه بود عشق ارسال هیبرعکس عشق من که . و دوسش داره هیکردم گفت که خودش هم عاشق کس

به زور به خودم جرات دادم که با دختر مورد عالقم صحبت . شد میبار به ارسالن حسود نیاول يدوطرفه بود برا

اون  یول. بود  بهش گفتم که دوسش دارم یبا هر زور و زحمت دیلرز یتموم بدنم م دمیهش رسب یوقت. کنم
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دو جمله  نیهم. دیمزاحم من نش گهید الطف. گفت که من نامزد دارم یخاص يچشمام زل زد و با سرد يدختر تو

از . نشستم نیزم يزانوهام سست شده بود و رو دیتپ یم یقلبم به سخت. رو سرم خراب بشه ایباعث شد که دن

خواد به  یداستان م نیا فیدونستم که با تعر یفکر کردم نم یهر چ یچشمام جمع شد ول يداستانش اشک تو

 .برسه یچ

از  یارسالن اتفاق. نشسته بودم سیخ يجاده  يبارون رو ریسه ساعت ز ياون دختر رفت و من برا: يریاردش

و منو  دیبه طرفم دو. اومد یبه نظر م یاون لحظه برام اتفاق. دهنبو یاتفاق دمیشد که بعد فهم  یاون جاده رد م

 دنیاز شن یماه کی. داد يبهم دلدار یکل. متاثر شد یلیرو بهش گفتم خ هیقض  یبرد وقت يبا خودش به کافه ا

حادثه  تصادف  ينداشتم همشون تو يخانواده ا. ارمیرو ب گاریباعث شده بود به س مییگذشت تنها یجواب رد م

 ...کار کنم نظافت و  میخرج زندگ يمجبور بودم برا.کشته شده بودند

 يمن که پارچه ا. دختر به رستوران اومد هیبابات با  دمیکردم که د یرستوران داشتم نظافت م يتو يروز هی

به . کم زدکه دست پدرت رو گرفته بود خش يدختر دنیکردم با د یم زیرو تم زیدستم بود و  داشتم م يتو

ارسالن نامزدش بود؟ به خاطر  یعنی. خودش بود! نه  یول. باز و بستشون کردم یچشمام اعتماد نکردم و کم

جا  دنمیاز د یدخترکم. دنیارسالن به من جواب رد داده بود؟ ارسالن و اون دختر که اسمش زهرا بود منو د

بعد رو به زهرا کرد و منو بهش . انوم نامزدمکنم زهرا خ یم یجهان؟ معرف یخوب: گفت نمیخورد ارسالن با د

 .گرفته بودم یبیعج سردرد. گلوم بدجور خشک شده بود.کرد یمعرف

 اومده؟ شیپ یجهان؟ مشکل: ارسالن

 .بود تحمل کردم یاون روز رو با هر بدبخت. شدم یم وونهیداشتم د. تکون دادم نیزور سرم رو به طرف به

 ي نهیناخودآگاه ک. رو قمیرف نیعشقم و بهتر. از دست داده بودم زمویمن همه چ. خواب و خوراك افتاده بودم از

تونستم تحمل کنم که عشقم،  ینم. دست خودم نبود ینداره ول يریدونستم تقص یم. ارسالن رو به دل  گرفتم

. خواستم هردوشون رو بکشم یم. دمیخر حهسلا هیبه سرم زد و رفتم  نکهیتا ا.  تموم وجودم کنار ارسالن باشه

 وونهیمثل د. رونیاسلحه رو پر کردمو زدم ب. و جنون  چشمام قرمز شده بود تیاز عصبان. شدم یم وونهیداشتم د

ارسالن   يدر برابر خونه  دمیصبح بود که د کینزد. رفتم یجاده ها راه م يتو یسرد و زمستون يهوا يها تو

منو ببخش : و گفت. انداخت و به طرفم اومد نییمن سرش رو پا دنیبا د رونیاومد ب ونهارسالن از خ. ستادمیا

 .جهان

 .خواستم بکشمش گفتم حداقل به حرفاش گوش بدم یکه م من
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 ؟یچ يبرا: گفتم دیلرز یکه م ییبه ارسالن با صدا رو

تو از عشقت صحبت  نکهیامن قبل از . دونستم یباور کن نم. يمن بود يدونستم که تو عاشق زهرا یمن نم -

 .خوام جهان یباهاش دوست شده بودم معذرت م یکن

اسلحه رو به طرفش گرفتم ارسالن . سرم داغ کرد و خون به مغزم هجوم آورد "من يزهرا" يجمله  دنیشن با

 .رفتم یمنم آروم به طرفش م. رفت یوحشت کرده بود  و عقب عقب م

نکن و  غیدر یبخش یاگه بعد از کشتنم منو م شه؟یراحت م لتایخ ينطوریا ؟یمنو بکش يخوا یم: ارسالن

 بزن و منو از . بزن

 دهیدوستم اسلحه کش نیمن به طرف بهتر. آن به خودم اومدم دستم شل شد هی. عذاب وجدان راحتم کن نیا

 .خاك. خاك بر سر من يا. بودم

هم اطراف من  گهید. برو رویدست عشقت رو بگ. برو ارسالن: گفتم ادیآوردم و با بغض و فر نییرو پا اسلحه

 يو برا ریدست عشقت رو بگ. کنم کاریممکنه چ ستیمعلوم ن. ستیمن  کنترل خودم دستم ن. نشه داتیپ

 .رمیخودم بم ییتنها يوبزار ت. کشور برو نیاگه شده از ا یحت  التیا نیشهر از ا نیاز ا. برو شهیهم

 به جهان؟حالت خو: ارسالن

 نویا. فقط برو. ادیم شیپ یچ ستیمعلوم ن نمتیاگه دوباره بب. یلعنت ستمینــــــه خوب ن: زدمو گفتم ادیفر

 از اون  عیگفتم و سر

از پارکها  یکی يشب رو تو. داغون بودم یحساب. ختمیر یو اشک م دمیدو یبا تموم سرعت م. دور شدم محل

،  يریقاچاق مواد ، زور گ. خالف يکار ها يشدن و افتادم تو نیناباب با من همنش يها قیکم کم رف. گذروندم

 یمنم به زندگ. موندگار شدند شهیهم يو اونجا برا. رانیماه بعد  ارسالن و زهرا از کانادا رفتن ا کی...و  يدزد

متوجه شدم دختر ارسالن  نکهیتا ا. شدم یو زندان ریدستگ سینکبت بارم ادامه دادم بارها و بار ها توسط  پل

 .اومده کانادا

اون درد  گهید. شدم ریپ گهید: اشکش رو پاك کرد و گفت يو با دستمال کاغذ دیکش یقینفس عم يریاردش

به دل  يا نهیازش ک گهید. که بخوام بکشمش نقدرینه ا یالبته هست ول. ستین نمیس يتو  شیسال پ یس

بهش بگو شرمندست . تهبهش بگو جهان شرمند. بطلبه تیاومدم به دخترش بگم که از  پدرش برام حالل. ندارم

 بشیاز ج دیرس یم 65سنش به  بایکه تقر يریاردش. يو از کانادا بر یرو جمع کن تیباعث شد زندگ نکهیاز ا
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از  نیغمگ يقرص رو خورد با چهره ا نکهیتو دهنش بعد از ا ختیرو در آورد و چند تا قرص رو ر یقرص يبطر

 .جاش بلند شد و به طرف در رفت

 د؟یریآقا جهان کجا م: من

از پدرت بخواه که منو حالل . يدخترم ممنونم که به حرفام گوش داد. خودم برسم ییکه به تنها رمیم: جهان

 .کنه

 د؟یبا تلفن باهاش صحبت کن نیخوا یم -

 .ندارمصحبت باهاش رو  ينه دخترم رو -

 د؟یشما ازدواج نکرد -

وقت نشد  چیه یکردم عشق مادرت رو از قلبم خارج کنم ول ینه دخترم در تمام عمر سع: زد و گفت يلبخند

بهش داشتم تو  يکه روز یبه احترام عشق یول. باشم که شوهر کرده یالبته اونقدر لجن نبودم که به فکر زن

 .خودم غرق شدم ییتنها

 . ببخش که ناراحتت کردم. حافظ دخترم خدا

 یلیخ. چشماش خوند يناکام رو تو یشد درد عشق یم. بود دهیکش یسخت یلیخ. گفت و از خونه خارج شد نویا

عشق  يسال ها تحمل کرده بود واقعا اسطوره  نیا يرو تو یداد چه درد بزرگ یشکسته تر از سنش نشون م

 ابونیاز پنجره به خ عیسر. وردمنو به خود آ يزیبرخورد با چ يالش صداو به دنب نیترمز کردن ماش يصدا. بود

تصادف کرده بود و  نیماش هیما بود با  يتو خونه  شیکه تا چند لحظه پ يرمردیپ. من  يخدا يواا. نگاه کردم

ها مانتوم رو تنم کردم و به طرف  وونهیو مثل د دیدفعه بغضم ترک هی.  دیلرز یافتاده بود و دستاش م نیزم يرو

قول ...قو... دخترم...د: من گفت دنیبا د رمردیپ. دمیدو یکردم به طرفش م یه میکه گر نطوریهم. دمیجاده دو

 ...يریبگ تیازش رضا...ا... بده که 

 .دم... یم...قول : گفتم دهیبر دهیبر يداد با صدا یبهم امون نم هیکه گر من

شونه هام رو تو دستاش گرفته بود و  نیآر. داد یامونم نم هیگر. فرو رفت يابد یه خوابزد و ب يلبخند رمردیپ

 یعشق. داشت یچه سرنوشت تلخ. دمیدیبود که اشکاش رو م يبار نیکرد اول یم هیهم  گر نیآر. دیمال یم

 دهیبه کام مرگ کش ییدر اوج تنها تیو در نها ياریو دم بر ن يتموم عمر از نداشتنش بسوز نکهیناکام و ا

 يکه رو ییهم اومد و خون ها یآتش نشان نیبه اورژانس تلفن کرد و اومدن جنازه رو بردن ماش نیآر...یبش

 يشاد يمتاثر شده بود برا یلیگذاشتم خ ونیدر م یرو با بابا تلفن هیشبش قض. شده بود رو شست ختهیر نیزم
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رو به  رمردیمراسم ختم پ نیآر. ختیاشک ر شیاندوست دوران جو نیبهتر يخوند و برا يروحش فاتحه ا

. میراحت بودن وجدانمون انجام بد يبرا میتونست یبود که م يتنها کار نیصورت تمام و کمال بر عهده گرفت ا

 .مرد بانهیعشقش رو از دست داد و غر بانهیعاشق شد، غر بانهیکه غر يمرد

******* 

دادم چهار روز بعد قرار شد که از  لینامه رو تحو انینامه مونده بود که پا انیپا لیمهلت تحو انیهفته تا پا کی

 عیکارهام رو سر نیهم يتموم بشه برا زامیبود که مهلت و کیچون نزد. نامه دفاع کنم  و کار تموم بشه انیپا

 يد و پاش رو رومبل نشسته بو يرو نیآر. برگشتم ونهنامه به خ انیدادن  پا لیبعد از تحو. دادند یتر انجام م

  نیکانادا هم يایکرد که تنها ب یپدرت مخالفت م نکهیا لیدل: و گفت. پا انداخته بود

با من صحبت کرد و منو  نیهم يدست خودش و تو بده برا يکه کار دیترس یبود پدرت م يریاردش ریجهانگ

 .کرد که ازت محافظت کنم یراض

 امیکرد ب یباشه که موافقت نم دیموضوع با نیهم يشک کرده بودم که برا یخودم کم: سالم دوما: اوال: من

 .نوریا

 ؟يداد لینامت رو تحو انیپا: زد و گفت يسرد لبخند

 .آره: دادم و گفتم رونیو ب دمیکش یقیعم نفس

 .مبارکت باشه خانومم -

 .ينوشتنش کمکم کرد يتو یلیخ. کنم یخواهش م -

 .يدیتموم زحماتش رو تو کش. رو انجام دادم فمیمن وظ هیچه حرف نیا -

****** 

. انجام دادم و از سالن خارج شم تیاسترس و ترس و لرز دفاع رو با موفق یبا کل. دینامه فرا رس انیدفاع از پا روز

 .اومده بود دنبالم  نیبا ماش نیآر

 رفت؟ شیچطور پ یخب خانوم -

 .یعال -

 .خانومم امروز نهار رو مهمون من یلیفارغ التحص ي هیهد يگلم حاال برا نیآفر: کف زد و گفت برام

 زیو تر تم کیش یلیخ. میرفت کیرستوران ش کیبا هم به . و کف دستام رو به هم زدم دمیکش غیج يشاد از

هم وضعش توپ بود از توپم توپ  نیخب آر.  توپ بود شونیشدند وضع مال یکه واردش م يافراد يهمه . بود
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غذا ها  يکرد و داد دستم همه  زمنو رو با نیآر. میها نشست زیاز م یکیو پشت  میبا هم وارد رستوران شد .تر

همشون گرون بودند و من خجالت .  رو انتخاب کنم ییدونستم چه غذا یها سرسام آور بود نم متیگرون بود ق

 .بزارم شونیکیدست رو  دمیکش یم

 .سفارش بده امروز روز توئه يدوست دار ینباش هر چ متیبه من زد و گفت نگران ق یچشمک نیآر

 ؟یموافق اریبا خاو: گفتم نیافتاد رو به آر اریزدمو چشمم به خاو يلبخند

 .اریرو ب یشگیهم يمنم غذا يبرا: سفارش داد و گفت اریپرس خاو هیزد و به گارسون  یلبخد قشنگ نیآر

 یسفارش م گهید زیچ هی یگفت یم ؟خبيدوس ندار اریومگه خا: بچگونه گفتم يرو جمع کردم و با ناز لبام

 .دادم

 .بخورم ادیتونم ز ینم یدوست دارم ول اریخاو: با لبخند نازش گفت نیآر

 چرا؟: من

 ؟یبدون يخوا یواقعا م -

 ...!خب آره -

 .و لبخندش پررنگ تر شد ستیپسر مجرد خوب ن يبرا اریخاو: زد و گفت يلبخند ناز دوباره

 ه؟یمنظورت چ -

 ؟يمتوجه نشد یعنی منظور؟

 .نوع غذاست هی اریمتاهل بودن داره خاو ایبه مجرد  ینه چه ربط -

 ارهیبه بار ب یپسر ممکنه مشکالت هی يبرا ادینم شیپ ینداره و مشکل یشما ربط يبرا یول زمیدونم عز یم -

سر احمقت  يخاك تو. مدفعه از خجالت قرمز شد هی. حرفش منظورش رو متوجه شدم نیبا ا. که نگم بهتره

 گهیبهت م یزبون یبا زبون ب ارهبدبخت د نیآر یلعنت يگند زد يگند زد.   يباز گند زد. یگند بزن يفقط بلد

 .رو برات باز کنه هیکه قض يباعث شد يدینفهم نفهم يتو یول ادیم شیبراش پ یکه چه مشکل

خونه بعد  میبر. رو به خودش جلب کنه یخوشگلت نظر کس يخوام اون لپا ینم د؟یمن خجالت کش یهست -

 .امیخجالت بکش اونجا از خجالتش در م

 نیا يایم شهیتو هم: کردم گفتم یم يکه با قاشقم با غذا باز یدر حال. تموم شدن جملش غذا رو آوردن با

 رستوران؟

 .خونه ارنیدم تا بدا یغذا رو سفارش م يتو اومد یوقت. بودم نجاینهار و شام ا شهیهم يتو نبود یوقت. آره -
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صورتحساب رو پرداخت کرد  نیبعد از صرف غذا آر. میرد و بدل نشد و در سکوت غذا خورد نمونیب یحرف گهید

 نیآر. و لذت بخش بود ریدلپذ یلیخونه خ يگرما دیبار یهوا سرد شده بود و برف م. میو با هم به خونه  برگشت

کرده بود و از پنجره به بارش  سکوتچشماش نشسته بود و  يتو یشاد بود  غم بزرگ شیپ يکه تا چند لحظه 

 . داشت يادوار یانگار افسردگ. شد یدونم چش م ینم. شده بود رهیبرف خ

 اومده؟ شیپ یمشکل ن؟یآر -

آخ که چقدر . کنه یرو از من مخف شیتونست ناراحت ینم یغمش رو بپوشونه ول یمصنوع يکرد با لبخند یسع

تا هنگام شام همچنان سکوت مهمون خونه . داد یرو بروز نم شیاز درد درون يذره ا. پسر درون  گرا بود نیا

 سیبه سرو. از جام بلند شدم هوقت خواب بود ک. میتماشا کرد ونیو تلوز  میصحبت کرد یوقت شام کم. بود

 .خواب شدم يرفتم و مسواك زدم آماده 

 .عشقم یخوب بخواب: نیآر

به . نکرده بود انیکلمه رو ب نیا يجد نقدریتا حاال ا. شد جادیقلبم ا يتو یبیعشقم حس عج يگفتن کلمه  با

. دمیاز خواب پر دمیکه د يساعت سه شب بود که با خواب آشفته ا. دمیتخت دراز کش ياتاق خواب رفتم و رو

هال  کیتار مهین يفضا يتو دمید دمدر رو باز کر. رسه  یبه گوشم م یآهنگ يکه صدا دمیشدم د داریب یوقت

آهنگ  هیپخش داره  ستمیو س. گاریمطلق خارج شده بود پر شده از دود س یکیرنگ از تار یآب يکه با نور

 .کنه یپخش م یفارس نیغمگ

 .کردم دم رفتن ناراحتت

 .از من یبش دیکه نا ام خواستم

 .دونم یم ستیعادالنه ن نیا

 .تونم ینپرس چطور م ازم

 .یرحم یواست الزمه ب کمی

 .یفهم یحاال نم لشویدل

 نقدریبغض وادارام نکن ا به

 .بعد يها باشه برا هیگر نیا

 امپراطوره هیقلب من  تو

 .چون که مجبوره شهیم میتسل
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 یمال من باش دینبا برو

 .دستوره هی نینکردم ا خواهش

پا گذاشته  يداده و پا رو هیبه مبل تک نیرنگ هال روشنه و آر یکه چراغ خواب آب دمیاز اتاق خارج شدم د آروم

 افکارش  يو تو

 کشه یم گاریو داره س غرقه

 هودمیوجدان ب نیبه ا نینفر

 کاش من خود خواه تر بودم يا

 حق داره نباریمن ا غرور

 .بدهکاره یلیبه من خ ایدن

 ادمیمرده فر یعنی سکوت

 دادم یتو رو از دست م دیبا

 ستیباز ن يمن به تو پنجره ا از

 ستین نجایا یکه خوشبخت یوقت

 امپراطوره هیقلب من  تو

 چون که مجبوره شهیم میتسل

 یمال من باش دینبا برو

 .دستوره هی نینکردم ا خواهش

کشه؟  یم گاریاومده که داره س شیپ يافکارش فرو رفته؟ چه مساله ا يتو نقدریافتاده که ا یچه اتفاق یعنی

از مقابلش . آروم به طرف شرفتم آهنگ همچنان در حال پخش بود. متنفر بود گاریهمه؟  اون که از س نیاونم ا

پنجره ها رو . و از اطرافش غافل بود دشده بو رهینقطه  خ کینشون نداد همچنان به  یتوجه چیه یرد شدم ول

ند بار نشستم چ نیمبل مقابل آر  يرو. اتاق رو پر کرده بود کم بشه يدود که فضا میباز کردم تا از حجم عظ

اومد  یبه نظر م. چشماش قرمز شده بود. نشون نداد یعکس العمل چیباز ه یدستم رو مقابلش تکون دادم ول

 .آهنگ همچنان در حال پخش بود دهیاصال نخواب

 حالت خوبه؟ ن؟یآر -
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 نیا نکهیافتاد از ا زیم يرو يگاریس يچشمم به جا. از جام بلند شدم و رفتم کنارش نشستم. دمینشن ییصدا

شد فوقش دو نخ  یهم که ناراحت م یمتنفر بود هرزگاه گاریازس نیآر. بود تعجب  کردم دهیکش گاریهمه س

دونم  ینم. شده بود خاموش يگاریس يجا يتو گاریتا س یس ای ستیحدود ب يزیحاال چ یول دیکش یگارمیس

 :بلند گفتم يگوشش با صدا ریز. بود ختهیبه هم ر نقدریافتاده بود که ا یچه اتفاق

 ؟يشنو یصدامو م -

 ؟ياومد یک: گفت يسرش رو به طرفم چرخوند و به سرد آروم

 نکنه عشقت ترکت کرده؟ ؟یختیچت شده؟ چرا به هم ر. نجامیوقته ا یلیخ -

 .یبدون ستیالزم ن هیو معمول يعاد زیچ هی. یچیه -

 گاریخودتو با س يدار. نگاه به خودت بنداز هیکنه  یقدر ناراحت نم نیمثل تو رو ا یکس يعاد زیچ چینه ه -

 شده؟ یچ یگیبه من نم. یکن یخفه م

 :کرد گفت یکه بارش برف رو تماشا م نطوریمبل بلند شد و به طرف پنجره رفت هم يزد و از رو يپوزخند

 ؟يراحتم بذار شهیم -

ز جام بلند شدم و رفتم کنارش ا. احساس با من رفتار نکرده بود یسرد و ب نقدریتا حاال ا. کردم خیحرفش  از

 .سرد بود یلیدستش رو گرفتم خ

اگه قهر کنم حسابت با  یشناس ینه؟ منو که م ای يدیکنم فهم یباهات قهر م یشده؟ اگه نگ یچ یبگ شهیم -

 .نهیکرام الکاتب

 .کنه در هر صورت من تنهام ینم یبرام فرق: و گفت دیکش یآه

 ن؟یآر هیمنظورت چ -

 .برو بخواب الشیخ یب: داد و گفت رونیرو پر صدا ب نفسش

 چه مرگته؟ یو بگ ياریدر ن يبچه باز شهیم: زدم و گفتم ادیدفعه فر هی. ومدیداشت حرصم در م گهید

لحظه به لحظه تند تر  نیآر ينفس ها. دهنم يکه زده بودم شوکه شدم ناخودآگاه دستم رو گذاشتم رو یحرف از

منفجر  یبگم  مثل بمب ساعت گهید يکلمه  هیدونستم اگه  یم دمیترس یداشتم م. دونم چش بود یشد نم یم

خواست  یخوند دلم م ین میغمگ یلیخ. سکوت کردم آهنگ همچنان در حال پخش بود يا هیچند ثان. شهیم

 .که کنترلم رو از دست دادم دیببخش. خوام یمعذرت م: لرزون گفتم ییبا صدا. صداش رو خفه کنم

 .بشه یعصبان دمیترس یآروم به طرفش رفتم م آروم
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 ؟یبخش یمنو م -

 يکنه و صورتش رو تو یمحکم بغلم م. افتم تو بغلش یم اریاخت یکشه و ب یو م رهیگیدفعه دستم رو م هی

داشت آروم . بود دهیبر دهینفسش تند و بر دیلرز یشونه هاش م. کشه یم قیکنه  و نفس عم یموهام فرو م

با زور و زحمت بغضش رو تو گلو . داد که بغضش بترکه یغرورش  اجازه نم. کرد یم هیردلش گ يآروم تو

اشک تو چشمام حلقه زده بود . نفس هاش لرزش داشته باشه يباعث شده بود که صدا نیو هم. کرد یکنترل م

  نقدریافتاده که ا یچه اتفاق یعنی. رو تحمل کنم شیتونستم ناراحت ینم

خوام از دستت  ینم: لب گفت ریآروم ز. تند یلیقلبش تند بود خ يتو بغلش بودم صدا ورنطیهم. شده بود داغون

 .بدم

 اد؟یسرم ب ییاز دست بده؟ مگه قراره بال منو

نخ  هیو  گاریس يجعبه  يرو برهیدستش رو م. مبل يرو ندازهیکنه و خودش رو م یمنو از خودش جدا م آروم

 یخارج م شینیبره و از ب یکنه و دود رو فرو م یرو روشن م گاریلبش با فندك س يرو ذارهیو م ارهیدر م گاریس

حالتش تعجب کرده  رییاز تغ. لرزه نفس هاشم منظم شده بود یصداش نم گهید. شهیم رهیکنه و به چشمام خ

 .بودم

 .يدارکارا  یلیفردا خ. يبرو استراحت کن پس فردا مسافر. خوام ناراحتت کردم یازت معذرت م: نیآر

 بوده که توهم زده؟ گارشیس یقاط يزیبرا خودش؟ نکنه چ گهیم یداره چ نیا

گم  یو م. کنم یله م يگاریس يجا يو تو رمیانگشتاش کش م يرو از تو گاریو س رمیبه طرفش م عیسر

 مگه قراره کجا برم؟ ه؟یمنظورت چ

 یقفل کرد و با آرامش خاص گشیدست د يآورد و تو نییدستش رو که تو هوا معلق مونده بود رو آروم پا نیآر

 رفته؟  ادتی: گفت

پس فردا با خانوادت . خانوادت شیپ يریم. یهست رانیا یپس فردا تو راه. شهیفردا مهلت عقدمون تموم م پس

 من؟ يخانوم کوچولو يمتوجه شد. و من تنهام یهست

 گهیاز پس فردا د. تونم بکنمت یکه م ییبغل ها نیآخر نیا. تونم بهت بگم خانومم یکه م هیبار نیآخر نیا

 .یشیدنبالت بوده رها م شهیکه هم یمرگ ي هیسا نیاز شر ا گهیاز پس فردا د. ستین تیتو زندگ ینیآر
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اپن انداختم  يرو میبه تقو یشم؟ نگاه یواقعا از پس فردا من بهش نامحرم م یعنی. حرفاش خشکم زده بود از

تفاوت که  نیبا ا. میشدیهم نا محرم م خیهمون تار میهم محرم شده بود به نیکه منو آر یخیهمون تار. درسته

 .و بزرگ کیوچک يکه پر بود از اتفاق ها یسه سال. گذشت  یسه سال از اون موقع م

 ییجدا نیمن که به زور باهاش ازدواج کرده بودم اما حاال به خاطر ا. شوکه شده بودم نقدریدونم چراا ینم

بود که با گذشت  نیرو کامل واضح و روشن متوجه شده بودم و اون ا يزیچ هیسه سال  نیا يتو. ناراحت بودم

 .شدم یم نیعاشق آر شتریهر روز ب

بهت عادت کردم  یلیسه سال خ نیا يتو. سخته تو رو از دست بدم یلیخ: گهیو م ندازهیپاش م يرو رو پاش

. يبردار تیخوشبخت يقدم رو برا نیکه دوم دهیوقتش رس گهید. يداد یازت ممنونم که به من فرصت زندگ

 .دنبال سرنوشتت يوقتشه که بر گهید

بود که تو  یبیچه حس عج نیدونم ا ینم. تحمل حرف هاشو نداشتم. مبل نشستم يرو. سست شده بود پاهام

 ...یگاهم بود ول هیسه سال تک نیا يکنارم باشه تو شهیخواست هم یدلم م. قلبم بود

 ؟یحالت خوبه هست -

من چه مرگم شده بود؟ چرا زبونم بند اومده . بزنم یتونستم حرف ینم. نوبت من بود که هنگ کنم نکهیا مثل

 شدم؟ ينجوریپس چرا حاال ا. میشده؟ از همون اول هم قصد ازدواج نداشت یبود؟ مگه چ

 ؟یخانومم خوب ؟یهست -

 ...اوهوم: زور لبم رو تکون دادم و گفتم به

 يتو حق دار یول یخواست که کنارم باش یدلم م یلیخ: بوسه به لپام زد و گفت هیآروم  بازوهامو گرفت و نیآر

 .تونم شادت کنم ینم مارمیمن ب. یشاد داشته باش یزندگ هی

 ...گفتم که بهش یبهش م دیبا. خودش ببره و بدوزه يبرا دینبا. بگم يزیچ هی دیبا

که وجود  ییبا تموم استرس ها و ترس ها. شاد بودم شهیسه سال هم نیتموم ا يتو ؟یشادم کن شهیچرا نم -

 .نیدوران عمرم بود آر نیبهتر. داشت

 .انداخته بود و بازوهام تو دستش بود نییرو پا سرش

 ازت بپرسم؟ یسوال هی شهیم: گفت آروم

 .خواد بپرس یدلت م یآره بپرس هر چ -

 ...شهیم -
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 نم؟یآر یچ شهیم -

 ؟یدوسم داشته باش شهیم: گفت عیسر یلیفشار داد و خ بازوهامو

دست سردش رو گذاشت . کردم یصورتم احساس گرما م يلپام سرخ شده بود و تو. حرفش جا خورده بودم از

. داد یبه صورت داغم م یدستش حس خوب يسرما. منتظر جواب بود. شد رهیصورتم و به  چشمام خ يرو

. دمیکش یمخجالت  یول. گم که دوسش دارمخواستم بهش ب یم. دوختم نییو به پا مینگاهم رو ازش دزد

چون . گفتم که دوسش دارم یبهش م دیبا. دمیشن یگوشم م يقلبم رو تو يصدا. ضربان قلبم باال  رفته بود

 يجور هیاون بارها به من ابراز عالقه کرده بود اما من هر بار . دادم یاز  دستش م شهیهم يگفتم برا یاگه نم

به زور .  کردم یعشقمو ابراز م دیمن با. بود يجد یلیخ هیقض گهید نباریا. رفتم یاز جواب دادن بهش طفره م

 یکردم تا آخر عمرم حسرت م یکار رو نم نیچون اگه ا. ارمیکردم که احساسم رو به زبون ب یخودم رو راض

  :لب گفتم ریبود ز نییکه سرم پا نطوریهم.  خوردم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یول دمتیخونتون د يبار تو نیاول يکه برا ياز روز. اشتمدوستت د شهیدوستت نداشته باشم؟ هم شهیم مگه

 . کردم یازش فرار م

کردم که  یحس م. بودم یته دلم راض یسوخت ول یداشت م شیآت يتموم شدن حرفام صورتم مثل کوره  با

به . کنم هیتونم تموم عمر بهش تک یکه م ارمیبا ارزش به دست م زیچ هیرو تحمل کنم بعدش   یسخت نیاگه ا

 یبه آرامش ينجوریا. کنه زاحساسش رو به فرد مورد عالقش ابرا دیکه باشه با  ینظرم آدم در هر سن و جنس

عشق رو  نیدوسش داشته و ا نکهیتونه تموم عمر به ا یم دیوقت نداشته و اگه به عشقش رس چیرسه که ه یم

 .ابراز کرده افتخار کنه

دستش . به لب داشت ییبایزد لبخند ز یبرق م یچشماش از خوشحال. ختمدو نیگرفتم و به آر نیرو از زم نگام

چپم رو به کف  يسرد نبود آروم سرم رو به طرف چپ کج کردم و گونه  گهید یهنوز روز  صورتم بود ول

 .آرامش بخش بود یلیدستش  خ يگرما. دستش چسبوندم

 ؟یشینم مونیاز دوست داشتن من پش یمطمئن -

 .عمرم رو گرفتم میتصم نیاوهوم مطمئنم که درست تر -
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 .وقت تنهات نذارم چیه دمیقول م. من يممنون کوچولو: زد و گفت يلبخند

 .رهیترسم تو رو از من بگ یم. ترسم یمن از شغلت م... ؟ من ... یدون یم... اوممم : من

و  دمیشغل استعفا م نیو بعد از ا دمیدارم انجامش م تیمامور هیمن  زمینگران نباش عز: زد و گفت يلبخند

. کنم یم سیتاس رانیشعبه از شرکت صادرات واردات خودرو رو تو ا هی. کنار  خانوم خوشگلم امیم. رونیب امیم

 خوبه؟

 .خوبه یلیخ. نیآر هیعال -

مال  شهیهم يو تو رو برا رانیا امیمنم چند ماه بعد م. خونه يگرد یبر م یاختصاص يمایپس فردا با هواپ -

 .کنم یخودم م

 ...یخوبه ول -

 ؟یچ یول -

 .زنه یدونم چرا دلم شور م ینم -

 .شهیکه هوا داره روشن م میبخواب میحاال هم بر. شهینم میزینگران نباش چ -

. شدم داریصبح از خواب ب ازدهیساعت . به خواب رفتم قهیرو تکون دادم و به اتاقم رفتم و پس از چند دق سرم

 نیشده بودم آر داریکه ب یاز وقت. پرواز فردا آماده شدم يلوازمم رو جمع کردم و برا عیبعد از خوردن صبحانه سر

 يتو یبود فکر کنم دو ساعت یطوالن شهیهمحموماش . ومدیدوش آب از حموم م يصدا یول. بودم دهیرو ند

. داده بودم هیتک واریبه د نهیدست به س. اومد رونیافتاد که از حموم ب یداشت دلم به شور م گهید. حموم بود

 ؟يدیمگه جن د ه؟یچ: کرد گفت یکه داشت موهاش رو خشک م نطوریهم نیآر

 کشه؟ یدونم حموم جن ها چه مدت طول م یجن که چه عرض کنم؟ نم: حرص گفتم با

 .رهیآب داغ زمان از دستم در م ریز رمیم یمن وقت: تفاوت گفت یب

 ب داغ؟آ: تعجب گفتم با

 .در حموم رو باز کن هنوز بخار آب توش هست یکن یآره باور نم -

 .الیخیب -

 .دید یچشم چشم رو نم. در رو باز کرد توش مثل سنا شده بود خودش

 ؟یکن یحموم م ییدما نیچن يچطور تو: گرد شده گفتم ییچشما با

 ؟يدلوازمتو جمع کر الشیخ یحاال ب. هم لذت بخشه یلیخ گهیعادت کردم د -
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 .آمادست زیآره همه چ -

 .نهار دعوتمون کرد يسارا زنگ زد و برا يتو که خواب بود یراست. خوبه گلم -

 ؟یگیم يجد -

 .خونشون میآره برو آماده شو با هم بر -

 .باشه -

 یکم نهیآ يجلو. رو سرم کردم میشال آب. دمیرو پوش میآب نیبا شلوار ج دیسف يمانتو هیبه اتاقم رفتم و  عیسر

موهاش . بود دهیپوش یمشک نیبا ج دیسف شرتیت هی. هم آماده شده بود نیآر. کردم و از  اتاق خارج شدم شیآرا

هم تو دست چپش  يدو هزار دالر یساعت مچ هیدرست کرده بود  يکره ا  يگرایباز هیرو طبق معمول شب

 م؟یبر: گرفت و به من دوخت و گفت نهینگاش رو از آ نیآر. بود

 .میبر -

 یمبل نشسته بودند و صحبت م يبا هم رو ایو ارش نیآر. میسارا رفت يو به خونه  میشد نیهم سوار ماش با

 .میمن و  سارا هم بعد از کمک به مادر سارا تو آشپز خونه به اتاق سارا رفت. کردند

 د؟یکار کرد یخب چ: تخت انداخت و گفت يخودش رو رو سارا

 رو؟ یچ: تفاوت گفتم یب

 نه؟ ای يشد عاشقش کرد یچ. گهیرو د آقا داماد -

 .بود ختهیبهم ر یلیخ شبیآره فکر کنم عاشقم شده باشه د: براش گرفتم و گفتم يمتفکرانه ا حالت

 بود؟ ختهیبه هم ر -

 .خواد از دستم بده یگفت نم یآره م -

 ؟یگفت یخب تو چ. به به چشمم روشن جالب شد -

 .منم گفتم دوستت دارم -

 .خــــــــاك بر سرت: اال برد و با کف دو دستش به من اشاره کرد و گفتدستاش رو ب سارا

 شد؟ یچ: گفتم متعجب

 ...دوستت دارم؟ واقعا که  یگفت عیتو هم سر وونهید يکرد یبراش ناز م کمی وونهید يآخه دختره  -
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سوما خاك بر سر . کنم یاون حالش براش ناز کنم دوما من سه ساله دارم براش ناز م يشد تو یاوال نم -

 يبه من مشاوره بد يخوا یاگه م. يخودت نکرد يبرا يحداقل من دست به کار شدم تو هنوز فکر. خودت

 .فکر به حال خودت بکن هی...  ریکاله خودت رو بگ ستیالزم ن

 .يبد جور عاشقش شد نکهیمثل ا. ياوهو چه بلبل زبون شد: رو به طرفم تکون داد و گفت دستش

 .و لپام گل انداخت دمیخجالت کش یکم حرفش از

 ...لپاشو: سارا

 د؟یکرد کارایچ دیکه با هم بود یمدت نیا يحاال تو: شد و گفت طونیسارا ش نگاه

 ه؟یمنظورت چ -

 نه؟ ای دیکه تا حاال همو بوس کرد نهیاوممم منظورم ا -

 نقدریا یعنیقربونت برم  يوا: فتسارا که از چهرم خندش گرفته بود گ. دفعه صورتم گر گرفت مثل لبو شدم هی

 ؟يدیخجالت کش

 ...!ایح یپررو ب يدختره  -

 چرا؟ یبگ شهیم ا؟یح یب ؟یچ: گرد شد و گفت چشماش

 .رسه نخود آش یبه تو نم شیفضول ستیباشه که ن نمونیهم ب يزیخب اگه چ -

 .قراره خاله بشم ندهیچون در آ شهیبه من مربوط م یلینه اتفاقا خ -

که هر دو به نفس نفس  یبعد از مدت. تخت برداشتم و شروع کردم به کتک زدنش يبالش رو از رو عیسر

 .دفعه خودش رو انداخت روم و بغلم کرد هیکه سارا . دمیتخت درازکش يرو میافتاد

 .خوشحالم يریگیباالخره سروسامون م نکهیاز ا. یبرات خوشحالم هست یلیخ: سارا

 نیا يتو. دلم زیعز يریگیروز سروسامون م هیتو هم : رو از صورتش کنار زدمو گفتم شیمشک يموها آروم

 .توام ونیخوش بودن ها رو مد نیبه من خوش گذشت و همه ا یلیمدت که تو کانادا بودم  خ

 ن؟یآر ایبه خاطر من بهت خوش گذشت  طونیش يا: زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش سارا

 ...اریدر ن يزپررو با...سارا  الیخ یب -

 .باشه گلم -

هاش  یها و خوش یبه هر حال اون شب با تموم خوب. بود یخدا حافظ یمهمون هی بایتقر. بود یخوب یلیخ شب

 .تموم شد
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****** 

هم  نیآر. چت صحبت کرده بودم قیاز طر نیمدت بارها با آر نیا يگذشت تو یم رانیماه از برگشتنم به ا کی

پدرم هم موافقت . کنه یم يو منو ازش خواستگار رانیا ادیم تشیبا پدرم صحبت  کرده بود که بعد از مامور

بود و  تیتو مامور دیشد شا ینم نیوقت آنال چیه میبا هم  صحبت نکرده بود گهیبعد از اون شب د. کرده بود

همش با . دمید یهر شب کابوس م. زد یدلم  براش شور م یلیخ. داشته باشه یتونست به نت دسترس ینم

 خوب تا  یمطلع نبود ول نیاز شغل آر نکهیکردم با ا یمهسا صحبت م

 .کرد یآرومم م يحد

 هیانگار قرار بود  ختیدفعه دلم ر هیدونستم چرا  ینم. زنگ در اومد يگشتم که صدا یم نترنتیا يتو داشتم

تو  نیبا آر دیمگه االن نبا. تعجب کردم رانیتو ا دنشیاز د. بود ایارش. بابا در رو باز کرد. خبر بد بهم بدن

که تو تنش  یلباس مشک دنیداخل شد با د يودشده؟ از پله ها باال اومد و از در ور یچ یعنیباشه؟  تیمامور

 نیحال آر ایآقا ارش: دمیپرس یپر از استرس و درموندگ یبا حالت. تموم وجودم رو پوشوند يبود عرق سرد

 رفت؟ شیخوب پ تیه؟ مامورچطور

 .انینتونستن ب تنیتو مامور. هم خوبن شونیا: ناراحت گفت یانداخت و با لحن نییرو پا سرش

 .دونم چرا حرفش باورم نشد ینم

 صحبت کنم؟ یباهاتون خصوص شهیم: رو به بابا کرد و گفت ایارش

 .تو اتاق من میبر ایالبته پسرم ب: بابا

 .کرد و رفت یاز اتاق خارج شد و ازم خداحافظ ایساعت ارش میعد از نهم به اتاق بابا رفتن ب با

قرار  زینشسته بود و سرش رو تو دستاش گرفته بود و آرنجش رو رو م رشیتحر زیاتاق بابا رفتم بابا پشت م به

 .چشماش سرخ شده بود. با ورودم به اتاق بابا نگاه قرمزش رو به من دوخت. داده بود

 شده؟ یبود؟ چ دهیپوش یمشک ایشده؟ چرا ارش یبابا چ: لرزون گفتم ییصدا با

خوام بزنم مقدمه  یکه م یحرف يدخترم عادت ندارم برا یشناس یمن رو که م: و گفت دیکش یقینفس عم بابا

 ...نیآر. گمیپس رك و پوست کنده بهت م.  کنم ینیچ

 بابا؟ یچ نیآر: با همون حال گفتم. کردم یم ینیسرم احساس سنگ يتو. قلبم به شدت رفته بود باال ضربان

 .کشته شد نیآر: بابا

 .شد کیتار زیو بعدش همه چ دیدور سرم چرخ ایحرفش تموم دن نیا با
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. سرم به دستم وصله دمیچشمم بذارم که د يخواستم دستم رو رو یم. صورتم چشم باز کردم ياحساس سرد با

 "... نیآر " "کشته شد نیآر " "کشته شد نیآر "حرف بابا افتادم  ادیدفعه   هی

قلبم داشت از شدت درد منفجر . شد ریسراز اریاخت یاشکام ب نیمرگ آر يآور ادیبا . من نیآر...نیواقعا آر یعنی

 .نشون ندادم یحرکت چیه یدر اومد ول يصدا. شده بود ياشکام  مثل رودخونه جار. شد یم

 .ستادندیسمت چپم ا يگریشون سمت راست و د یکین و مامان هردو با هم به اتاقم اومد بابا

 .راستم رو يگونه  يکرد و مامانم هم اشکا یچپم رو پاك م يگونه  يبا انگشتش اشکا بابام

 دخترم؟ حالت خوبه؟ : گفت يزیحزن انگ يبا صدا مامان

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم یتونستم صحبت کنم با هزار بدبخت یکه تو گلوم بود به زور م یبغض با

 .که تموم آرزوهام مثل گل پر پر شد شهیرفته؟ باورم نم شمیواقعا از پ یعنیتونم خوب باشم؟  یبه نظر شما م -

کشته شد نامردا تو خونش بمب گذاشتن و کل  تیمامور يتو نیدختر گلم آر: گفت دیلرز یکه صداش م بابا

 .خونه اومد رو سرش

اشک شده  سیتموم صورتم خ. سوختم یداشتم م. تونستم خودمو کنترل کنم ینم. دیضم ترکحرف بابا بغ نیا با

کردمو دوباره همه  ینیسرم احساس سنگ يدوباره تو. کرد آرومم کنه یم یمامان سع. دمید یرو  نم ییبود و جا

 ...بمونم یکیتار نیکاش تا ابد تو ا يا. شد کیتار زیچ

تختم گذاشته بود و  يمامان کنارم نشسته بود و سرش رو رو. مارستانمیکه تو ب دمیکه چشم باز کردم د نباریا

حق حقم مامان  يبا صدا. سرم اومده دوباره حق حقم شروع شد ییاومد که چه بال ادمیدوباره  . بود دهیخواب

 .شد داریب

 .دختر یکن یم خودت رو نابود يدار. خودتو کنترل کن يکه دوست دار یتو رو جون هر کس ؟یهست: مامان

 یبرام ارزش نداشت حت يزیچ چیه. و تار بود رهیآرزوهام ت يهمه . نداشت ییبرام معنا یزندگ نیآر بدون

 خبر داره؟ یمهسا چ: دمیاز مامان پرس. آروم گرفتم هیگر قهیبعد از ده دق. یزندگ

 . هیبستر یتاق بغلا يتو. ستیهم حالش بهتر از تو ن چارهیبابات بهشون خبر داد اون دختر ب. آره -

 .رو ندارم مارستانیب يتحمل بو شم؟یمرخص م نجایاز ا یک -

 .ما يخونه  میریم نایسرمت تموم بشه دخترم بعد با مهسا ا دیبا -

 يتونستم رو یم یبه سخت. نییبا کمک مامان از تخت اومدم پا دیوارد اتاق شد و سرم رو از دستم کش پرستار

هم باز شد مهسا هم  یبا  کمک مامان از اتاق خارج شدم همزمان با خروج ما از اتاق درب اتاق بغل. ستمیپام با
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. داد ینشون نم یعکس العمل چیبود و ه شده رهینقطه خ کیبه . با کمک پدر و مادرش از اتاق خارج  شده بود

حال مهسا اصال خوب : فتمچشماش  سرخ سرخ بود رو به مامان گ. رنگ به چهره نداشت. هنوز تو شوك بود

 ه؟یفکر خوب مارستانیکه مرخص شدن از ب یمطمئن ستین

 .تونه مرخص بشه یدکترش گفته م -

 .میرفت نیبا هم به طرف ماش. من بود يدستاش سردتر از دستا. به طرف مهسا رفتم و دستش رو گرفتم آروم

 هیو تو بغلم گر ختیر یبدون صدا اشک مبه خودش اومده بود  یمهسا کم. میدیبه خونه رس قهیاز چند دق بعد

از  یحال منم دست کم. تختم خوابوندمش و از اتاق خارج شدم يتو. خوابش برد هیگر  یبعد از کم. کرد یم

خودش  يبه رو یداغون بود ول نقدریمهسا برادرش رو از دست  داده بود مادر مهسا هم هم یمهسا نداشت ول

 .نهیصدمه بب نیاز ا شتریآورد چون در اون صورت مهسا ممکن بود ب ینم

 .دیکن فیرو برام تعر هیقض: به بابا گفتم رو

 ...دخترم ممکنه دوباره ستیحالت خوب ن -

 .افتاده یبدونم چه اتفاق دینه بابا من با -

شب  9راس ساعت . دندکار گذاشته بو نیآر يخونه  يتو یگفته بمب ایکه ارش ییزایطبق چ. باشه دخترم -

 . رخ داد یانفجار بزرگ

 یم قیهنوزم دارن تحق یقانون یو پزشک تیهو صیتشخ يبچه ها. کنن دایرو پ نیآر ينتونستن جنازه  هنوز

 .دنینرس يا جهیکنن و به نت

 اون خونه بوده باشه؟  يکشته شده؟ از کجا معلوم که تو نیگینشده چطور م دایجنازش پ یآخه وقت: من

 ه؟یمنظورت چ: بابا

بوده  گهید يخونه  هیتو  دیشا. میکرد یبودم دائم خونمون رو عوض م ششیپ یوقت. خونه داشت یکل نیآر -

  نقدریچطور ا. باشه

 که کشته شده؟ دیگیم قاطع

 .ته دلم شک داشتم که زنده باشه یگذاشتم ول نمیس يکرد دستم رو رو یدرد م یلیخ قلبم

نفر  یبزرگ بود که س ياون انفجار به حد. همون خونه بوده يرسوند خونه پس تو رو نیاون شب آر ایارش: بابا

 . و کشته شدن یزخم
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و  دیکش ریدفعه قلبم ت هیمونه؟  یم یازش باق يانفجار باشه به نظرت اثر نینفر در مرکز ا کیفرض کن  حاال

 دیبا یعنیکردم؟ یکارمیچ دیشده بود؟ حاال با کهیت کهیمن ت نیآر یعنی دیلرز یتموم بدنم م. پاهام سست شد

 دهیچشماش د يکه اون شب تو یاون آرزو داشت هنوز عشق. تونم فراموشش کنم یفراموشش کنم؟ نه نم

. تونم اون چشماش رو فراموش کنم ینه نم. تونم قلبم رو از عشقش پاك کنم  یبودم فراموشم نشده نه نم

 که منو بغل  ییزد وقتا یکه به لپام م ییبوسه ها

 يرفتم صدا یداشتم از حال م. دفعه از ذهنم عبور کرد هیآغوشش آرامش داشتم تموم خاطراتم  يکرد و تو یم

 ...هوش شدم یروز ب کی يبار سوم تو يبرا. متوجه نشدم يزیچ گهید نکهیتا ا. تر شد فیو ضع فیبابا ضع

****** 

. افتاد یروز فاصله م کی ناتمیتمر نیب دینبا. کردم یم نیتمر دیبا یبرگشته بودم خسته بودم ول تیاز مامور تازه

خونه لباسام رو عوض کردم و به  یتیامن يها ستمیبعد از عبور از س. کرده بود ادهیدرب خونه پ  يمنو جلو ایارش

. فتمر نیچند دکمه وارد آسانسور شدم و به سالن تمر دنبعد از ز. پله ها  بود رفتم ریکه ز یطرف آسانسور مخف

فرداشب  دینداشتم با یرزم ناتیتمر يحوصله . رفتم  يبدنساز يبه طرف دستگاهها. نیزم ریمتر ز ستیدو

 . عاشقشم. عشقم شیبرم پ دیتموم شده و با تمیمامور. رانیبرگردم ا

 انیبه پا يزیچ گهیکردم د یم نیداشتم تمر. شتیگردم پ یو بر م دمیخوشگلم فردا صبح استعفا م یهست

 نیبه طرف بخش  اسلحه ها رفتم آخر. رو انجام دادم ناتمیتمر نیآخر قهیبعد از چند دق. نمونده بود ناتمیتمر

ز بود رو زدم و تمام سالح ها به  داخل یکه کنار م يدکمه ا نیهم يبرا. سالح ها کار داشتم نیبود که با ا یشب

دفعه  هیخواستم به خونه برگردم که  یرفتم م یبه طرف آسانسور م الیخ یب. شدن یو مخف دهیکش وارید

 شیاز آسانسور دور شدم که آت یبالفاصله از آسانسور خارج شدم چند قدم. دیبه گوشم رس یانفجار بزرگ يصدا

رفتم و  یبه طرف کپسول آتش نشان عیسر. و کل آسانسور رو در بر گرفت دیرس  نییاز راه کانال آسانسور به پا

 یوگرنه فاتحه ام خونده م. به بخش سالح ها برسه شیذاشتم آت  یم دینبا. رو خاموش کنم شیکردم آت یسع

  نییبود مدام از کانال آسانسور به پا نیسنگ یلیخ شیآت. شد

 ستمیشده بود؟ امکان نداشت با اون همه س يخونه بمب گذار یعنیافتاده بود؟  یچه اتفاق یعنی. کرد یم تیسرا

موفق شدم آتش  قیکردن دو تا کپسول اتفاع حر یبعد از خال. تونست وارد خونه بشه یمپشه هم ن  یحت یتیامن

 .عرق شده بود سیتموم بدنم خ.  آسانسور رو خاموش کنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

تموم سالن  شیبا خاموش شدن آت. افتاد یبراش م یوگرنه معلوم نبود چه اتفاق. نبود نجایا یرو شکر هست خدا

بود  شیآت يو فقط شعله ها. سالن قطع شده بود يانفجار برق ها يد از صدابع قهیچند دق. فرو رفت یدر خاموش

که رخ داده  يچون با انفجار. رسوندم ین میتر خودم رو به سطح زم عیهر  چه سر دیبا. کرد یم یکه نور افشان

 نکهیا يبرا. کرد یهم با برق کار م ژنیاکس قیتزر ستمیقطع شده بود حاال برق بره به درك س یبود برق به کل

رو  ژنیکه اکس يا شرفتهیپ يدستگاه ها فعال بود دستگاه ها نیکرد مجهزتر نیعمق بشه راحت تمر نیا يتو

 .که به برکت اون انفجار از کار افتاده بودن. کردن یبا برق کار م وکرد  یم قیعمق تزر نیبه ا

 يبرا ژنیکپسول اکس هیطرف رخت کن رفتم به . راه خودم رو روشن کردم یداشتم کم بمیج يکه تو یفندک با

 خچالی يبعد به سالن برگشتم از تو. کردم دایبود اون رو پ یبا هر بدبخت. اونجا قرار داده بودم يمواقع اضطرار

 یمشکل ریمس يبود ممکن بود تو چیچ در پیپ یلیراه داشت خ اطیکه به ح ییآب برداشتم چون پله ها شهیش هی

هم  یاز شانس بد من درب خروج. رفتم یرو هم برداشتم و به طرف خروج هیاول يکمک ها يجعبه  ادیب شیپ

  ي لهیم هیبه طرف سالن برگشتم . بود و با قطع برق قفل شده بود یبرق

مصرف  زانیانجام بدم چون م یبدن تیفعال ادیز دیدونستم که نبا یم. دمیکردم و به طرف درب دو دایپ یآهن

 يبود درب فلز یبا هر زور و زحمت. دفن بشم نیزم يمتر ستیشد و ممکن بود در عمق دو یم ادیز ژنمیاکس

زور  یوسط در و کل لهیدادن م راربا ق نیهم يدرب آسانسور برا هیبود شب کیرو از هم باز کردم دربش اتومات

. بود کیمثل قبر تار راه پله. حرکت کردم نیکه برداشته بودم به طرف سطح زم یلیبا وسا. زدن در رو باز کردم

 چیرفتم ممکن بود راه پله ها  پ یآروم آروم از پله ها باال م دیبا. بار سوم به شانس بدم لعنت فرستادم يبرا

آروم آروم به . راهرو برخورد کنم يها وارهیرفتم ممکن بود با د یپله ها باال م ازبخورن و من اگه با سرعت 

بود  قهیدونم چند دق ینم. شد یگاز فندکم داشت تموم م. رحمت به قبر صد. بود کیطرف باال رفتم همه جا تار

کردم که انفجار باعث بسته شدن راه پله نشده  یدلم دعا م يتو. کردم یکه داشتم با سرعت الکپشت حرکت م

  نمیس يقفسه . کردم یم ژنیاحساس کمبود اکس. باشه

 شیندکم رو خاموش شده بود البته خوبم بود چون آتف. شهیفضا داره تموم م ژنیمعلوم بود که اکس. سوخت یم

که  دمیباالتر رفتم د یکم. شد یزودتر تموم م ژنمیاکس ينطوریداشت و ا ازین ژنیروشن بودن به اکس يبرا

 يهام پر از آب بشه و تو هیبود ر نچون ممک. کردم یاستفاده م ژنیاز ماسک اکس دیبا شهیتحملم داره تموم م

خدا رو شکر کپسول بزرگ بود . رو باز کردم رشیگذاشتم و ش مینیب يرو رو ژنیاکس. آب بدن خودم غرق بشم

 باز هم بهتر از . حمل و نقلش مشکل بود یول. نداشتم یبابت مشکل نیو از ا
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 یلیبود خ کیهمه جا تار. آب ریز رنیکه م ییپشتم نصب کردم مثل غواص ها يکپسول رو رو. بود مردن

 ینم. عمرم بود يپله نورد نیبدتر. با همون سرعت به حرکتم ادامه دادم. دمید یپام رو هم نم ریز یحت. کیتار

پله ها رو  نیتونسته ا یدونستم که ک یاصال نم. رفتم یباال م چیمارپ يدونم چند ساعت بود که داشتم از پله ها

 یافتادم که هست يروز ادیبه . پله ها نشستم يرو یکم. خسته شده بودم. بود يهرکس بود استاد معمار. بسازه

که  يافراد ياالن همه ...! نمیصبر کن بب. خنده هاش تنگ شده بود يدلم برا. دیخند یگفت و م یکنارم بود م

 نیبرسه مسبب ا نیزم يفقط پام به رو ادیشانس ب نیتف تو ا يا. کنن که من مردم یهستن فکر م رونیاون ب

. راحته الشونیکنن که مردم و خ یبهتر هم شد فکر م. کشمش یکنم و م یم دایو پکه به خونم زدن ر يگند

به  رواز جام بلند شدم استراحت بس بود دستم . کرد دیبا کاریدونم چ یقبرستون خارج بشم م نیفقط از ا. آره

. آب خورد يلوله  هیشب يزیرفتم دستم به  چ یکه باال م نطوریرفتم هم یدادم و آروم آروم باالتر م هیتک وارید

 ساتیمهندس  تاس يحرف ها ادیدفعه  هی. آب برسم يآبه؟ نه هنوز اونقدر باال نرفتم که به لوله  يلوله  یعنی

راه پله قرار داده که  يتو ياضطرار ژنیاکس يتا لوله  دچن يمواقع اضطرار يساختمون افتادم که گفته بود برا

 یکم. وارد راه پله بشه ژنیتا اکس میشکوند یرو م کایلوله پول دیباکه کنارش نصب بود  یاگه الزم بود  با چکش

 يلوله  یچکش رو برداشتم و بدون معطل دیدستم رو اطراف لوله حرکت دادم دستم به چکش مخصوص رس

 .هوا شکستم قیتزر

افتادم که گفته بود  یساتیحرف تاس ادیدفعه  هی. شد یاز داخل لوله خارج م يسرد میدفعه راه هوا باز شد نس هی

 .برسم نیمتر مونده بود که به سطح زم ینصب شده پس س يمتر یلوله ها در  عمق س نیا

اومد  شیراه پ نیب یمشکل هی دیشا. هدر نره ژنیاکس يخود یکپسول رو بستم تا ب ژنیاکس ریباز شدن مس با

با . دمیکرده بودم که به آخر پله ها رس بود که حرکت قهیدونم چند دق ینم. داشتم ازین ژنیاکس  نیاونوقت به ا

دفعه از  هی. رونیازش اومدم ب یبدبخت افاضالب بود در رو باز کردم و ب هیکه شب يتمام قدرت در پوش فلز

 نمونده  یازش باق ياثر چیه. شده بود کسانیتعجب خشکم زد تمام خونه با خاك 

دور تا دور محوطه نوار . از افراد شده بود یبودم که همه جاده ها خال نییکه چند ساعت اون پا ستیمعلوم ن. بود

ساعت  24 يما منطقه رو برا تیموقع نیا يتو. هیخلوت بودن چ نیا لیدونستم دل یخوب م. بودن دهیزرد کش

 .یاز تلفات احتمال يریجلوگ يبرا میکرد یم هیساعت تخل 48تا 

 یول. خونه کرده بودم نیدونه که چقدر خرج ا یفقط خدا م. مخونم رفت يها رانهیآواره ها به طرف و مثل

براش االن حتما  رمیبم. قربون اون دل کوچولوش برم. مراقبم بود یهست يحتما دعا.  خداروشکر که هنوز زندم
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هفته از  کی نکهیمگر ا. کنه ینم شونخبر يزود نیبه ا ایارش. باشه دهیرس يالبته اگه بهشون خبر. شوکه يتو

 نیشب بود که رفته بودم سالن تمر 8ساعت . شد یهوا داشت روشن م. دونن یبگذره پس هنوز نممرگم 

. نگرفته يمنو به جرم بمب گذار یبرم تا کس نجایزودتر از  ا دیبا. صبحه کیانفجار شد االنم که نزد 9ساعت 

. از خونه هام حرکت کردم یکیو به طرف . دست نگه داشتم نین ماشیاول يرفتم و برا ابونیبه طرف خ عیسر

 يرفتم اسناد و کارت ها یرو حساب کردم خدا رو شکر هر جا م هیکرا یحرف چیبه خونه  بدون ه دنیبعد از رس

بدون توجه به اطراف . دمیکش ینم یمثل گداها بدبخت یمواقع نیهمچ هی يو تو. بردم یرو با خودم م میاعتبار

. شدم یبه خاکستر م لیتبد دیمن االن با ایکنه از نظر تموم دن ینم بمیتعق یدونستم کس یخونه شدم م ردوا

هم به خاطر  شبید تیخسته بودم هم از مامور یلیتموم بدنم داغون بود خ. وارد حموم شدم یبدون معطل

از حموم به هال رفتم و  بود دهیکه ساعت ها طول کش يکه انجام داده بودم هم به خاطر پله نورد یناتیتمر

 دمیکه به در خورد از خواب پر يدیشد يضربه  يبا صدا. به خواب رفتم قهیبعد از چند دق. کاناپه ولو شدم يرو

نفر جلو اومد  هیآخر خط من بود؟  نجایا یعنیو با اسلحه منو هدف گرفتند  ختنیده نفر ر امیتا اومدم به خودم ب

 ...يه از اون انفجار جون سالم به در بردک یسرسخت یلیخ: چسبوند و گفت میشونیرو به پ يکمر يو اسلحه 

******** 

کرده بود که با من  یداشتم خودش رو راض ازیبهش ن یکه وقت یگذشت کس یم نیماه از خبر مرگ آر شش

و  میهم از زندگ بانهیغر تیشده بود و در نها میوارد زندگ بانهیکه غر یکس. برسم میلعنت يازدواج کنه تا به آرزو

 يتونستم تصور کنم که اون چشما یهنوز نم. هنوز مرگش باورم نشده بود شهیهم يقلبم خارج شده بود برا

 نیآخر يخواست که برا یدلم م... یلیداغون بودم خ یلیخ. خاك ریبسته شده و رفته ز شهیهم يبرا گهید یآب

رو هم  نیجسد آر یکرده بود که حتباهام بد تا  نقدریاما سرنوشت من ا دمشید یم گهیبار د کیبار حداقل 

که با  شنهادشونیپدر و مادرم که به کل از پ چارهیشده بودم ب افسرده یشش ماه به کل نیا يتو. نشونم نداد

 .کردند یآشنا کرده بودند احساس ندامت م نیمنو با آر نکهیشده  بودند و از ا مونیازدواج کنم پش نیآر

که  يزیتنها چ. بودم یتجربه کنم خوشحال و راض نیتونسته بودم عشق رو در کنار آر نکهیمن ته دلم از ا یول

بشم و با  دیو من از خجالت سرخ و سف رهیکنارم نبود تا منو در آغوش بگ گهید نکهیا.  نابودم کرد نبودنش بود

 یر نکردم ولشش ماه مرگش رو باو نیا يتو. عاشقش بود خودم رو براش لوس کنم نیدخترونه که آر یشرم

 .کنارم نبود و تنهام گذاشته بود گهید نکهیرو باور کردم ا يزیچ هی
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مامان بلند  يدخترم وقت مشاوره دار یهست:گفت یکه م. روحم خارج شدم یمامان از افکار سرد و ب يصدا با

 .شو حاضر شو

سر کردم و  اهیشال س هیطبق معمول  دمیپوش یمشک نیبا ج یمشک يمانتو هیتفاوت از تخت خارج شدم و  یب

 .کنم از اتاق خارج شدم یشیآرا  نکهیبدون ا

 هودهیب يمشاوره ها نیاز ا. شدم و به طرف دفتر مشاوره حرکت کردم دمیسف 206سوار  اطیاز ورود به ح بعد

 یاون نم. جدا کنه نیآر ادیتونه منو از  یم یآبک يکرد که با چند کلمه  یمتنفر بودم اون مشاور  احمق فکر م

قلب مرده وجود  هیبه جز  يزیچ گهید ونمدونست که در یباختم اون نم نیدونست که من تموم وجودم رو به آر

که  یشم منش یوارد دفتر م یوقت. رم یکنم و از پله ها باال م یرو متوقف م نیبه دفتر ماش دنیبا رس. نداره

.  دهیورود به دفتر رو م يدست به من اجازه  يو با اشاره . کنه  یبود حضور منو به مشاور اعالم م یدخترجوان

مشاور روانشناس که . شمیبه در وارد م يکنم بعد از زدن چند تقه ا یمشاور حرکت م قتفاوت به طرف اتا یب

 .نشست یصندل يمن رو يبود با وارد شدنم از جاش بلند شد و با تقاضا یخانم جوان

 زم؟یعز یخوب: ییصفا خانم

 .نه: گفتم شهیتفاوت مثل هم یب

 ؟يدلت نگه دار يغم رو تو نیا یتون یم یبه نظرت تا ک: زد و گفت يلبخند ییصفا

 .کنم یکه بتونم زندگ ییتا جا: باال انداختم و گفتم يا شونه

... عاشق شد دیبا یگاه. کرد يادیز يکارها دیکردن با یزندگ يبرا: که از جوابم تعجب کرده بود گفت ییصفا

 ...فارغ شد دیبا یگاه

همه  نیکردن عاشق نشده بودم؟ مگه عاشقش نشده بودم مگه ا یزندگ يحرفش قلبم داغون شد مگه برا با

 نبود؟ یعشق لعنت نیهم يوجودم برا یکیو تار يسرد

از  یگاه دیکه با نجاستیو ا يدیعشقت رو از دست م یگاه ،یکن یبا عشقت زندگ دیبا یگاه: ادامه داد ییصفا

 .یاستفاده کن یفراموش يدارو

 .دیکن زیبرام تجو شهیم دایپ ییدارو نیاگه چن ؟یفراموش: زدم و گفتم يپوزخند

هست  ییرنج ها. وجود داره يادیز يدرد ها یزندگ يتو. یکن دایقلبت پ ياون رو تو دیبا. زمیوجود داره عز -

. میشد بانیکه باهاشون دست به گر مشونیشناس یم یتنها وقت. مشونیبشناس میتا آخر عمر هم نتون دیکه شا
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البته در بزرگ بودنش که ...بزرگه یلیفکر نکن که مشکل تو خ ادیاز دست ما بر نم ياون موقع است که کار

 .یرو فراموش کن تیکه به خاطرش زندگ ستیاونقدرا هم بزرگ ن یول. ستین یشک

رو که با  یمن کس: رو به روانشناس گفتم. سخت بود که تحملشون کنم یلیخ. کردم یرو درك نم حرفاش

که   دیگیاونوقت شما م. تموم وجودم عاشقش بودم رو از دست دادم من عشقم رو، تموم وجودم رو از دست دادم

 ه؟یچ یپس مشکل واقع ستین يمشکل بزرگ و جد نیاگه ا ست؟ین یمشکل بزرگ نیا

 ستیبزرگ ن يگفتم اونقدر ستیمن نگفتم مشکلت بزرگ ن: داشت گفت به لب يکه همچنان لبخند ییصفا

درسته که اون کنارت . یقلبت حفظ کن يکه عشقت رو تو یکن یسع دیتو با. یرو  نابود کن تیزندگ يکه بخوا

 ياز قلبت نگه دار يخاطرات عشق پاکت رو گوشه ا دیتو با. قلبت  هست يو خاطراتش که تو ادی یول ستین

که تو  ستین یمسلما عشقت راض یباش يقو دیتو با. زمیعز يادامه بد تیپاك بمونه و به زندگ شهیتا مثل هم

 ینم. رو تحمل کنم نیتونستم نداشتن آر ینم یول ومدیحرفاش به نظر درست م. یهمه درد رو تحمل کن نیا

 میو ن کیبعد از . فراموش کنم نیرو نسبت به آر متونستم عشق پاک ینم. تونستم خاطراتش رو فراموش کنم

  یانداختم اصال حال رانندگ نمیبه ماش ینگاه. مفت و کسالت آور از دفتر خارج شدم يساعت مشاوره و حرف ها

به ساعت انداختم ساعت سه بعد از  یانداختم و نگاه فمیک يرو تو چییسو. خواست قدم بزنم یدلم م. نداشتم

 .بود یهوا سرد و زمستون. دیوز یهم م يدیباد شد دیبار یظهر بود و  بارون نم نم م

دلم . خواست یدلم آرامش چشماش رو م. خواست یگرمش رو م يدلم دستا. زدم یرو قدم م ادهیدر پ آروم

 .خواست یم دیبوس یسرخ شده از خجالتم رو م يلپا ینفس هاشو  که وقت یگرم

 ییتنها نیمن ا. دلم زیباشه عز. رتیباشه با غ. باشه با مرام ؟یرفت ییو تنها يعاشقم کرد...!ِ نیآر ينامرد یلیخ

 نیباشه قربونت برم من ا. يسر کرد ییغربت تنها يهمه سال رو تو نیهمونطور که تو ا. کنم  یرو تحمل م

بارون  ریو ز دیبغضم ترک یاز شدت ناراحت. مدل زیتو راحت بخواب عز. تو راحت  بخواب. کنم یدرد رو تحمل م

؟ ...من نیآر...نیآر. زدم یو با خودم حرف م ختمیاشک ر مییتنها يپارك نشستم و برا کی سیخ مکتین يرو

 چیه گهیآغوشت هستم د يتو ینتونستم بگم وقت...نتونستم ... وقت نتونستم بهت بگم چقدر عاشقتم چیه

هرگز  یول میبودمن و تو با هم محرم . نینتونستم آر. هاتو با بوسه هام بدم هنتونستم پاسخ بوس. ندارم ییآرزو

... يکرد ينامرد یلیتو خ ه؟یچ یدون یم یول. زمیببخش عز ن،یمنو ببخش آر. نتونستم بهت ابراز عالقه کنم

آروم  شموها دنیکه با بوس یاون لحظه که عشقت کس... نیآفر...رتتیبه غ نیآفر...یزود تنهام گذاشت یلیخ

با  نیآر نیآفر...یتنهاش گذاشت...يقرار گرفت تو هم فراموشش کرد ییمورد تجاوز تنها يشد یم
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 يحال از رو یب. که اشکام خشک شد ختمیاونقدر اشک ر. کردم که چشمام ورم کرد هیاونقدر گر...رتمیغ

رفتم  نیبه طرف ماش اسامتفاوت به لب یب. دیچک یبارون شده بود و ازش آب م  سیبلند شدم لباسام خ مکتین

 یول دیگیدونم شما درست م یم: گهیزنه و م یکه مادر داره با تلفن حرف م دمیبا ورودم به خونه د. دمو سوار ش

مورد  نیدر ا گهیوقت د هی شاهللایا...نداره یمناسب طیاالن شرا یهست. ستیما فعال مناسب ن یخانوادگ طیشرا

 .خداحافظ.دینک یبله ممنون که درك م.میکن یصحبت م

خدا  يوا يا: صورت خودش و گفت يدفعه با کف دست زد تو هیبه من نگاه کرد  یاز قطع کردن گوش بعد

 مرگم بده چرا چشمات ورم کرده دخترم؟

 .ستین یمهم زیچ: باال انداختم و گفتم يا شونه

 .دختر یکن یم یخود کش يتو دار ست؟ین یمهم زیکه چ یچ یعنی -

 د؟بود تلفن کرده بو یولم کن مامان ک -

 .کس چیه - 

 ؟يدیحرف یبا خودت م یساعته داشت کی ؟یچ یعنی -

 .خواستگار بود دخترم: که از لحن صحبتم خندش گرفته بود گفت مامان

تاپ  هی. بگم به اتاقم رفتم و لباسام رو عوض کردم يزیچ نکهیبدون ا. خودآگاه از حرفش اخمم رفت تو هم  نا

که به در خورد  يتقه ا يصدا. دمیتخت دراز کش يرو. دمیپوش یخونه م يتو شهیکه هم دمیو شلوارك پوش

 .دیمامان به گوشم رس يصدا دشدر زدن و پشت بن يصدا گهیچند بار د. ندادم یجواب. کرد شونیذهنم رو پر

 دخترم؟ یهست -

 :در رو باز کرد و اومد داخل و کنارم نشست و آروم اشکام رو پاك کرد و گفت . هم جوابش رو ندادم باز

رو درسته که  نیآر امرزهیخدا ب. دخترم یکن یزندگ يتو حق دار ؟یهست یکن یم تیخودت رو اذ نقدریچرا ا -

 ...دخترم وقتشه که  يایوقتشه که به خودت ب گهید یول يدوسش دار

 . ولم کن مامان تحمل حرفات رو ندارم: وسط حرفش اومدم و گفتم دهیبر يصدا با

 کرده؟ ریگ شتیپ يدل کدوم پسر یبدون يواخ ینم یباشه دخترم ول: مامان

 !ه؟یبگو ک: بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 .پسر خالت نیامیبن: زد و گفت يلبخند مامان

 ؟یچ: تختم نشستم و گفتم يمثل برق گرفته ها تو نیامیاسم بن دنیشن با
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. عاشقت بوده یاون از بچگ یدون یهمونطور که م يچرا تعجب کرد زمیعز: بود گفت دهیکه تعجبم رو د مامان

 .گفت و از اتاق خارج شد نویا

خواست که  یمن دلم نم یکنه ول کیکرد خودش رو به من نزد یم یسع شهیهم. بود يپسر خاله زر نیامیبن

 .يشد که دوباره اومد خواستگار یدونم چ یبود نم یپسر خوب و مودب. همسرش بشم

بر  دیاحمق هم مز نیامیبن نیا یهمه درد و بدبخت نیا يتو. بود ختهیحرف مامان اعصابم بدجور به هم ر از

تخت  يدر اثر افتادنم رو. تخت انداختم يتخت نشسته بودم خودم رو رو يهمونطور  که رو. علت شده بود

بودم و قرار بود که بکشم  دهیکه کش ییها یشده بودم و به بدبخت رهیهمچنان به سقف خ. تخت بلند شد يصدا

آدم چقدر تحمل داره؟ چقدر درد؟ چقدر  هیآخه مگه . بودم دهیبر یاز زندگ. خسته شده بودم. کردم یفکر م

چشمم مجسم  يکه باهاش داشتم جلو یرفته بود تموم خاطرات نیمدت که  آر نیا يتو ؟ییچقدر جدا ؟ییتنها

اما حاال با مرگش . دندبود و بهش لقب فلش بک رو داده بو دهعمر با خالفکارها مبارزه کر کی نیشد آر یم

 بوسه هاش، آغوشش، ... لبخنداش. مرور خاطراتم شده بود يبرا یفلش بک

. گذشت یدور تند پخش بشه از مقابلم م يکه رو یلمیهمه و همه مثل ف... حرفاش، خنده هاش و  نگاهش،

 داریمامان از خواب ب يبا صدا...دادم یول. دم یوقت از دستش نم چیکردم که ه یفکر م...خوشحال بودم یلیخ

 شهیاز زدن چند تقه به در وارد م عدمامان ب.تخت خوابم برده بود يکه رو دمیبه اطراف انداختم و د ینگاه. شدم

 .دمیتخت دراز کش يکه رو نهیب یو منو م

 .چشات پف کرده يدیبلند شو از بس خواب ؟یهست يدیتو هنوز خواب... اااا: لبخند گفت با

 چه خبر شده مامان؟: تخت بلند شدم و گفتمتفاوت از  یب

 .شمال میماه بر کی يکه برا میگرفت میو شوهر خالت تصم يمن و بابات و خاله زر: با شوق گفت مامان

 ن؟یندار یماه مگه کار و زندگ کیحاال چرا . واقعا چقدر خوب: تو ذوقش نزنم گفتم نکهیا يبرا

حال و هوا در  نیدخمل خوشگلمه که از ا يمسافرت برا نیا الیخ یرو ب یکار رو زندگ: و گفت دیخند مامان

 .ادیب

 م؟یریم یخب حاال ک: زدمو گفتم يمامان لبخند يپاسخ به خنده و حرف ها در

 .دنبالمون ادیم نیامیبن 6فردا ساعت  یرو جمع کن لتیبهتره که وسا. میوفتیفردا صبح زود راه م -

 .خوش بگذره دیشما بر. شمال امیمامان من نم الیخ یب:اخمام رفت تو هم و گفتم نیامیاسم بن دنیشن با

 .سفر میریم میدار میاریلبخند رو به لبات ب نکهیا ياصال ما برا يایب دیتو هم با شهینه نم: گفت یبا ناراحت مامان
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 .گذرهیباهامون باشه به من خوش نم نیامیکه بن یتا زمان دیخود زحمت نکش یب: تفاوت گفتم یب

 ..يایتو هم م...  گهیلج نکن د -

 .میبر دینبا نیامیبن نیبا ماش یباشه ول: گفتم شهیتفاوت تر از هم یب

که همزمان با  نجایا ادیاون صبح م میاون بر نیگفته قراره با ماش یک: و گفت دیزد و گونه ام رو بوس يلبخند

 .پره نیامیبن نیماش میهم حرکت کن

 اد؟یهم م سایپر یعنی: دلم احساس کردم گفتم يکه بعد از مدتها تو یشوق با

 .شمال میریو شوهر خاله همه با هم م يخاله زر سا،یپر ن،یامیبن زمیآره عز -

 .ستین یباشه پس مشکل: گفتم یخوشحال با

 .قربون دخترم برم -

 .خدا نکنه -

 .از خروج مامان از اتاقم به طرف کمدم رفتم و چمدونم رو بستم و کنار تختم قرار دادم بعد

به سر و صورتم زدمو رفتم به  یآب عیسر. شدم داریاز خواب ب میآالرم گوش يپنج صبح بود که با صدا ساعت

 .دخترم ریصبح بخ: گفت دیمنو د یصبحانه رو آماده کرده بود وقت زیآشپز خونه مامان م

 .ریصبح بخ -

 دخترم؟ يدیخوب خواب: بابا

 .بدك نبود يا -

 .میفتیراه ب دیصبحونتو بخور زود آماده شو که با ایب -

. تفاوت بودن یچند ماه کارم فقط شده بود ب نیا يتو. نشستم و شروع کردم به خوردن صبحانه زیپشت م آروم

 دیساخته بود آخ اگه االن زنده بود احتماال با نیتفاوت و غمگ یآدم ب هیبودم  ياز من که دختر شاد نیمرگ آر

فراموش کردن غم از دست  يسفر تنها برا نیکه ا فیح... ستیکه ن فیح یبود ول یسفر ماه عسلمون م نیا

. رو تنم کردم میمشک نیو شلوار ج یزرشک يبعد از خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم و مانتو...دادنش بود و بس

 شیآرا یکم نیهم يبرا.امیب نیامیبه چشم بن ادیخواست ز یدلم نم. هم انتخاب کردم و سر کردم رهیشال ت هی

چمدونم رو . اومدن نایزنگ در به من فهموند که خاله ا يصدا. نشه صچهرم مشخ یدگیکردم تا رنگ پر

اومد و  دمیحرکت مکه به زور  دارم چمدون رو  دید یبابا وقت نییبرداشتم و کشون کشون از پله ها آوردم پا

بابا چمدون . لبخند زدم هیدر جوابش فقط  ؟يروز افتاد نیحملش به ا يکه برا يچمدون کرد نیبار ا یچ: گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

من  206و بابا  نشست پشت  میگذاشت نیچمدونا روتو صندوق عقب ماش. میرفت اطیرو بلند کرد و با هم به ح

رو از  دروازه  نیبابا ماش. میمن بر نیبا ماش میگرفت میتصم نیهم يداشت برا سیبه سرو ازیخودش ن نیماش

سالم دخترم : آغوش گرفت و گفت درخاله منو محکم . دمیرو پشت در د هیبود که خاله و بق نجایخارج کرد ا

 ؟یخوب

 .ستمیبله بد ن: جواب گفتم در

 عیسر. بود طونیهم ش یشاد و شنگول بود و کم شهیدوسش داشتم هم یلیبود خ سایاز خاله نوبت پر بعد

 زم؟یعز يجون خودم چطور یسالم هست: خودش رو تو بغلم  انداخت و گفت

 .جون يخوبم پر: گفتم میباطن لیبرعکس م یخواست بگم که داغونم ول یم دلم

 هیناز و دخترونه داشت  ییپررنگ بود و ابروها يو حساس بود چشماش قهوه ا دیدختر با پوست سف هی سایپر

قدش . فر بود یو کم یانداخت موهاش هم مشک یم یژاپن يها شنیمیان ادیکوچولوهم  داشت که آدم رو  ینیب

 .لپ چپش بود يهم رو یمشک يخال کوچولو  هیکوتاه تر از من بود و  یکم

 .دختر خوشگل و بانمک هی خالصه

 خانوم؟ یهست يشد رهیخ یبه چ -

 .خوشگلت يبه چشما: زدمو گفتم يلبخند

تو هم  يچشما: زد و گفت یطانیدونم خوشگله بعد لبخند ش یاون که خودم م: ذوق کرده بود گفت که سایپر

 .زمیخوشگله عز یلیخ

 يلجن ها ادیرنگ سبز چشمات آدمو :  که گفت دیطول نکش ادیز یبهم دست داد ول فشیاز تعر یخوب حس

 .رنیم رجهیکه غورباقه ها توش ش ندازهیمرداب م يسبز جمع شده تو

 .يکردنت رو ببرن که حالم رو بهم زد فیعه عه عه مردشور تعر -

 دنیشروع کردم به خند سایناخودآگاه منم مثل پر دیاز حرف خودش و عکس العمل من غش غش خند سایپر

 .که بعد از شش ماه مهمون لبم شده بود يخنده ا

. کرد یه بود و با لبخند به من نگاه مداد هیبلندش تک یشاس نیافتاد که به ماش نیامیخنده چشمم به بن نیح در

 .به طرفم اومد و سالم کرد هیبعد از چند ثان

 نیسوار ماش یبعد از سالم و احوال پرس. که به زور تونسته بودم خندم رو کنترل کنم جواب سالمش رو دادم من

 نیعقب ماش یاومد و من هم رو صندل یخودش م يبا خانواده  سایپر.  میو به مقصد رامسر حرکت کرد میشد
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 يامروز روز. شده بودم رهیگذشت خ یاز مقابلم م نیماش ي شهیکه از قاب ش يریخودم نشسته بودم و به تصاو

 .مهمون قلبم شده بود يبار در شش ماه گذشته شاد نیاول يبود که برا

 رونیرو از قلبم ب نیعشق آر تونم یوقت نم چیه یمهمون قلبم شد ول يشاد يلحظه ا يبود که برا درست

دامن  نیآر يخونه  يبار تو نیاول يکه برا يلحظه ا. کرم به گذشته ها برگردم یچشمام رو بستم و سع. کنم

لبم  يرو یخاطره ها لبخند کم رنگ نیا يآور ادیبا . نیبود که با سر بخورم زم کیپام و  نزد ریبلندم رفته بود ز

خواست کنار ساحل  یدلم م.  اومد یمسافرت م نیخواست که اون هم بود و با من به ا یدلم م. نقش بست

از  نیامیبن نیلحظه ماش نیهم يتو. افکارم پاره شد يکه بابا گرفت رشته  يدیبا ترمز شد...بار ب نیاول يبرا

بعد از چند . دیخند یو م دادیهم برام دست تکون م طونیش يسایپر گرفتکنارمون عبور کرد و ازمون سبقت 

 هیشب شیروونیدوبلکس که سقف ش يالیو هی. میدیبود رس دهیخر شیکه بابا سال پ ییالیبه و یساعت رانندگ

 يساختمون با سنگ ها ينما. شد یباز م ایباال رو به در يطبقه  يبود و پنجره ها ینیچ يساختمون ها

هک کرده  دیتخت جمش يسنگ ها يکه رو يریتصاو هیشب يریسنگ ها تصاو يشده بود و رو نیزئت يدیسف

 یها م یحیمس يها سایکل ادیسنگ ساختمون آدم رو  يدیسف. کرده بودند يبودند هک شده بود و کند و کار

شده بود البته  ختهتپه بود سا هیشب بایکه تقر  یمکان يرو الیو. به ساختمون داده بود یخاص ییبایانداخت و ز

بود  نیساحل سنگ چ هی  الیو يبود رو به رو شتریب یکم گهید ياعش از جاهاشد گفت تپه بلکه فقط ارتف ینم

فکر   میزندگ انیپا یب يو به دردا نمیاون صخره ها بش يباره رو یکه هوا نم نم م ییخواست وقتا یکه دلم م

خلوت  یلیبگم که خ دیبود البته با یساحل عموم هی بایتقرساحل تا خونه حدود صد متر بود و  يفاصله . کنم

 بود چون کمتر 

 .شناخت یقسمت از ساحل رو م نیا یکس

به کنار ساحل رفتم  لیبعد از جابه جا کردن وسا میبرد الیدر سکوت چمدون ها رو به داخل و نیامیکمک بن با

بدن  بیمسافرت رو ترت نیشاد کردن من خواستن که ا يمطمئنا خانواده برا. بود یساحل سرد و  زمستون يهوا

 .ساحل شمال رکنا انیوقت  از سال ب نیشدند که ا یهم حاضر نم اهید سال سوگرنه ص

تنم  یو من هم لباس گرم دیبار یشدم بارون هم نم نم م رهیاز صخره ها نشستم و به خط افق خ یکی يرو

خدا . کرد یرو به من منتقل م یبیغم عج ایامواج در يصدا. شال گردن دور گردنم انداخته بودم هیکرده بودم و 

 .رسه یبه نظر م نیزمستون چقدر غمگ يتو ایدونه که در یم

 ...دختر خاله يخوب خلوت کرد:که گفت دیاز پشت سر به گوشم رس ییصدا
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که  یکاله سرش کرده و در حال هیو  دهیپوش یکافشن مشک هیکه  دمیرو د نیامیطرف صدا برگشتم و بن به

. صخره نشست ياونم آروم کنارم رو نهیتعارف کردم که بش بهش. ستادهیکافشنشه پشتم ا بیدستاش تو ج

صورت گرد و خوش . بود وستهیپ یبود ابروهاش کم پشت ول ییخرما ییچهار شونه با موها يپسر نیامیبن

 هیزمستون  يبه علت سرما ومدیم افشیبه ق یلیهم گذاشته بود که خ يپروفسور شیته ر هیداشت و  یحالت

 .کاله هم سرش کرده بود هیبود و  دهیپوش داسیبا آرم آد یورزش یکافشن مشک

 یبا خودت خلوت کن دیبا یفهمم که هرزگاه یحاال م یول. تا حاال فرصت نشد که با خودم خلوت کنم: نیامیبن

 .یهست یزندگ نیکار ا يکجا یتا بفهم

 .ومدی یم يدیغم و نا ام يحرفاش بو از

 ...لهپسر خا يایبه نظر ناراحت م: گفتم آروم

 .نه دختر خاله فقط خسته شدم: و گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟يخسته شد یازچ -

 .الشیخ یب. ولش کن  یچیه -

 ن؟یامیبن:شمردم و گفتم متینکردم که ادامه بده تنها بودنمون رو غن ياصرار گهید

 جانم؟: شده بود گفت رهیکه به افق خ همونطور

 .ازدواجت فکر کردم شنهادیدر مورد پ -

 جدا؟ -

تونم همسر  یکه من نم نمیب یکنم م یفکر م یهر چ ؟یدون یم. اوهوم: گفتم دمیکش یخجالت م نکهیبا ا -

 . دلخواه تو باشم

 ..چون.. تو بشم يبرا یتونم همسر خوب ینم یعنی...یعنی

 .سکوت باال آورد و من متعاقبا ساکت شدم يدستش رو به نشونه  نیامیبن

 !با خبرم زیمن از همه چ... يبد حیتوض ستین یاجیاحت...! یهست یگیم یدونم چ یم -

 ؟يو باز هم اومد خواستگار نمیخبر داره که من عاشق آر یعنیدونست؟  یازکجا م. حرفش تعجب کرده بودم از

 یپاش م ریکه با هربار موج آب تا ز ستادیا ایاز در يرفت و در فاصله ا ایاز جاش بلند شد و به طرف در نیامیبن

 :گفت ستادمیکنارش ا یوقت. به طرفش رفتم رمیجواب سوالم رو بگ نکهیا يبرا. گشت یاومد و بر م
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به  يراستش رو بخوا...يو عاشقش بود یکرده گفت که چقدر دوسش داشت فیرو برام تعر نیآر ي هیقض بابات

 .یهست شهیم میحسود نیآر

 هم خبر دارند؟ سایخاله و پر -

 .نگفتم يزیبهشون چ. نه دختر خاله -

 کرد؟ يتو خواستگار يپس چرا خاله منو برا: دمیدفعه پرس هیراحت شد  المیحرفش خ نیا از

 .من ازش خواستم: زد و گفت يلبخند

 .شدم یسر در گم م شتریو هر لحظه ب دمیفهم ینم يزیکه از حرفاش چ من

 .زد یشروع کرد به قدم زدن و باد هم شدت گرفته بود و قطرات بارون رو به صورتمون م نیامیبن

 .کنم یچند کار رو عمل شنهادیپ نیخواستم باا یم -

 ه؟یمنظورت چ -

اعتماد به نفست رو از دست  نکهیا. منحرف بشه نیباعث بشم تا توجهت از آر یبود که کم نیهدف اولم ا -

 .تونه دوستت داشته باشه یهست که م یکی یبدون نکهیو ا يند

دونستم که به  یم. ننیمسافرت رو برات تدارك بب نیکنم تا ا یبود که پدر و مادرت رو راض نیدومم ا هدف

صحبت کنم و از فکر  یشمال تا با هست میروز بر هیبهشون گفتم قرار بزارن  نیهم  يبرا يدار ازیآرامش ن

سفر  نیا يخواستم که تو یم. کنم رونیرو از ذهنت ب نینبود که  آر نیا میقصد اصل یول. رونیب ارمشیب نیآر

. پدر و مادرت چقدر نگرانتن یدون ینم.  يرو نشون بد تیناراحت دینبا یول یدرسته که ناراحت. يایبه خودت ب

  يرو دوست داشته باش و تو نیآر. اون ها هم شده خودت رو جلوشون شاد نشون بده يبرا

 هیشب دیمورد با نیدر ا. رو نشون نده تیبه پدر و مادرت هم فکر کن و ناراحت یبورز ولبهش عشق  قلبت

 یشن  ول یتفاوت م یالبته ب ارندیخودشون نم يتو قلبشون باشه به رو ياگه درد یعمل کن نیآر هیشب ییپسرا

آورد و  یخودش نم يبه رو یبود ول تتفاو یچقدر سرد و ب لیاوا نیکه آر يدید. دنیرو بروز نم یتفاوت یب نیا

من تا حاال فقط . آرومم کرده بود یلیخ نیامیبن يحرف ها. خودش رو بپوشونه يکرد با  لبخند درد ها یم یسع

 هام چقدر پدر و  یناراحت نیدونستم که با ا ینم. کردم یبه خودم فکر م

داشته باشه اون  ییر درك باالقد نیکردم که ا یفکر نم نیامیدر مورد بن نیهمچن. کنم یرو نگران م مادرم

 نکهیشدم ا یرو متوجه نم يزیچ هی یول. کنه یینقشه بود  تا بتونه باهام خلوت کنه و منو راهنما هی يخواستگار

و از همه مهمتر . اومد یبر م یقیدق فاتیتوص نیمطمئنا از بابا چن. خبر داشت نیآر اتیچطور از روح نیامیبن
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 يبه قول خودش به رو یروح بود ول یسرد  و ب. بود نیآر ییتنها يروزها هیهم شب نیامیبن يچشما نکهیا

 ؟یشناس یرو م نیتو چطور آر دمیپرس نیهم يغلبه کنم برا مینتونستم بر کنجکاو. آورد یخودش نم

 قیدر موردش تحق یگرفتم کم میکرد تصم فیرو برام تعر تیپدرت داستان زندگ یشناسم وقت یمن اونو نم -

 .آدرسش رو هم از پدرت گرفتم. بود که با  خواهرش مهسا صحبت کردم نیا. کنم

خواستم در  یکه م یبهش گفتم که پسر خاله تو هستم هر اطالعات یاون طفلک هم بهتر از تو نبود وقت حال

 ...موردش بهم داد

 ؟يکرد قیتحق یرفت يمنو از غم نجات بد نکهیا يمن برا يتو برا یعنی -

 یهر چ. تونه درکت کنه یخانوادت باشم که م يتو یتنها کس دیمن شا. ره دختر خالهآ: زد و گفت يلبخند

 .يمن رو دار شیدوسال پ  یروح تیباشه تو وضع

طور  نیشلوارش گذاشت و هم بیو دستاش رو تو ج دیچونش باالکش ریکافشنش رو تا ز پیحرف رو زد و ز نیا

 يسوال ها ایدن کیو من موندم با . پاش چشم دوخته بود ازم دور شد ریز يها  زهیکه رو ماسه ها و  سنگ ر

... يدار...يمنو دار شیدو سال پ یروح تیتو وضع: بود که گفت یآخر چ يمنظورش از جمله . جواب یب

 ...يدار

نگاهم . بود یکنجکاو شده بودم که بدونم منظورش چ یلیشد خ یذهنم مدام تکرار م يآخرش تو ي کلمه

 .شد یبود  که داشت ازم دور م نیامیه بنهمچنان ب

از  يادیو منم شناخت ز میباهاشون رابطه نداشت ادیبود که ز نیهم يکردند برا یم یآلمان زندگ يتو نایا خالم

با هم به  نایساکن بودند بعدش خالم ا رانیا يتو رهیبگ یاز من جواب منف نکهیفقط  قبل از ا. نداشتم نیامیبن

 يبرا ییچه اتفاقا ریچند سال اخ نیا يدونم تو یحاال نم. اومدند  یم رانیچند بار به ا یآلمان رفتند و سال

 .دگرگون شده بود نقدریافتاد که ا نیامیبن

******* 

صخره نشسته بودم و به دور  يگذشت و منم طبق عادت هرروزه رو یاز اومدنمون به شمال م يهفته ا کی

 ...بود یطوفان میکه همچون زندگ ییایدر .شده بودم رهیخ یطوفان يایدر يدست ها

به  ؟یشیم رهیخ ایو به در ینیش یم نجایکه هرروز ساعت ها ا يندار یتو کار و زندگ: که گفت سایپر يصدا با

 .طرفش برگشتم
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نشسته بود و  یساحل سنگ يرو نیامیحدود پنجاه شصت متر دورتر از ما بن. آروم اومد کنارم نشست سایپر

 .کرد یآب پرتاب م يداشت و تو یساحل رو بر م کیکوچ  يداشت سنگ ها

 سا؟یپر: گفتم سایبه پر رو

 هوم؟: داده بود گفت هیکه کف دو دستش دو طرف صورتش رو پوشونده بود و با چونه به دستاش تک یحال در

 خودشه؟ يتو نقدریچرا داداشت ا -

 ه؟یبیعج زیمگه چ: تفاوت شونه هاشو باال انداخت و گفت یب

 ست؟ین بیعج -

هم ازش  یخنده هر ک ینه م گهینه م هینجوریتا حاال هم شیاز دو سال پ میحالتش عادت کرد نیما به ا. نه -

 .کنه یدو کلمه خالصه م يبکنه جواب رو  تو یسوال

 افتاد؟ یچه اتفاق شیمگه دو سال پ -

 ؟يکرد بهش جواب رد داد يبار که ازت خواستگار نیاول ادتهی -

 به حال و روز االنش داره؟ یچه ربط نیا یآره ول -

 .تو باشه هیگشت که موها و چشماش شب یدختر م هیدنبال  نیهم يدوستت داشت برا یلیخ ینداره ول یربط -

 واقعا؟ -

 .آره-

 .خب بعدش -

دختر  هیآلمان با  يتو شیچند سال پ. کردن فیرو صخره جابه جا شد و با شوق شروع کرد به تعر یکم سایپر

زد همون چشما همون موها همون لبا  و صورت اصال من  یباهات مو نم افشیق یهست شهیا شد باورت نمآشن

 .يکه به آلمان اومد ییلحظه فکر کرده بوم که تو هیمونده بودم  ریمات و متح

 خب باهاش دوست شد؟ -

کنه و اون از کردم که بوسش  یم تیکردم و داداشم رو اذ یم یطونیش یمن ه. بود هیآره اسمش عهد -

 .داد یم يشد و منو فرار یخجالت قرمز م

 پس واقعا عاشق هم بودند؟. یجدا ؟ چه اسم قشنگ -

خوام  یبهش گفت که نم هیروز عهد هی یشدن ول یآره با هم دوست شدن روز به روز به هم وابسته تر م -

 .باهات باشم
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 ...!ضد حال... عه  -

با  دیکش ینتونست زنگ بزنه خجالت م ینشد رفت خونشون ول الشیخ یب یول. داغون شد یلیآره داداشم خ -

 .رونیب ادیبهش اس ام اس داد که ب یگوش

 .شاپ یو با هم رفتند کاف رونیاز خونه اومد ب هیعهد

 از من سر زده؟ ییخطا ؟یبا من باش يخوا یچرا نم: نیامیبن

 .ينکرد يتو کار نیامینه بن: بود گفت نییکه سرش پا هیعهد

 !وسطه يا گهیکس د يپاپس  -

 .برات باشم و خوشبختت کنم یتونم همسر خوب یتونم بهت بگم من نم یهست که نم يزیچ هی. نه نه اصال -

 .یخوام تا آخر عمر کنارم بمون یخوام فقط م یازت نم يزیمن چ. آخه چرا؟ من که عاشقتم -

 یچطور دارم از درون م یدون یمنم دوستت دارم نم. نیامیتونم بن ینم: که بغضش گرفته بود گفت هیعهد

 .تونم ینم. تونم تا آخر عمرت باهات باشم ینم. سوزم

 !هیحرف بزن عهد. داد  رونیموهاش کشد و نفسش رو ب يتو یکالفه دست نیامیبن

وتاه ک یلیتونم تا آخر عمرت کنارت باشم چون عمر من خ ینم: شده بود گفت لیتبد هیکه بغضش به گر هیعهد

 .رو بهت بچشونم یکه باهات باشم و طعم خوشبخت هیتر از اون

 عمرت کوتاهه؟  هیمنظورت چ ه؟یمنظورت چ: نیامیبن

 .نیامیمن سرطان دارم بن...من -

 ...دیکش یچ یدون یشده بود نم یداداشم چه حال یدون ینم یهست

 ...پس عشق داداشت سایپر يوا -

خواست عشقش رو درمان  یرو فراموش کنه م هیخواست عهد ینم یول. یداداشم داغون شد هست. یآره هست -

رو از  يعاشقشون بود شهیکه هم ییکنم موها یدرمان یمیگفت اگه ش یکرد و م یقبول نم هیعهد  یکنه ول

 يموهاتو از دست بد که ستیگفت مهم ن یداداشم م. برم يکه از من دار يریتصو  نیبزار با هم. دمیدست م

کرد هر  یم هیشد گر یداداشم هر وقت تنها م. کرد یقبول نم هیعهد یول شهیشدنت دوباره بلند مبعد از خوب 

حالش بد شده  هیآخر عهد يروز ها. دمیشن یشکسته شدن قلبش رو م يصدا ومدی یم هیاز عهد یوقت اسم

 يچطور چارمیداداش ب يدیمنم کنارش بودم ند بودکنارش  نیامیبن. شده بود يبستر مارستانیب يبود و تو

 شهیهم يبرا ششیچشماش جون داد و از پ يعشقش جلو. خون یکرد هست یم هیخون گر ختیر یاشک م
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 نیامیبه بن ینیسنگ يضربه  هیمرگ عهد. عشقش زد یشونیبوسه رو به پ نیو آخر نیاونجا اول نیامیبن. رفت

 یداداشم  داغون شده بود با کل. بود یعموم يعزا يسال تو کی يبرا مونبلکه کل خانواد نیامینه تنها بن. زد

بهش  شوك . شده بود يبستر یروان مارستانیب يماه هم تو کی يبرا میسرپا نگهش دار میقرص و دارو تونست

داغون بود  یول. بعد از چند ماه حالش خوب شد. اعصابش شده بود ختنیوارد شده بود و باعث به هم ر یعصب

 .رو بروز نده شیحس درون گهیپدر و مادر ناراحت نشن د نکهیا ياگرفته بر میتصم یداغونه  ول وزمهن

سرد و  نقدریحق داشت که ا.بود دهیکش یسخت یلیاشک تو چشمام حلقه زده بود واقعا که خ سایپر يحرف ها از

.  تر بود نیبزرگتر و سنگ یلیکه من تحمل کردم خ يتحمل کرد در برابر درد نیامیکه بن يدرد. لمس باشه

داشتم که زنده  دیام ییجورا هی مبودم و هنوز دهیمن مرگش رو ند یرفته بود ول شمیاز پ نید که آردرست بو

عشق رو با جسم  يبوسه  نیبود چقدر سخته که آدم اول دهیپرپر زدن عشقش رو به چشم د نیامیبن یباشه ول

که هنوز به ثمر  یعشق. وداع يبوسه  میالبته بهتره که اسم اون بوسه رو بذار. کنه میجون عشقش تقس یب

درسته که هنوز . غم رو فراموش کنم دیبه بعد با نیاز ا. یکن ربهرو باهاش تج ییطعم تلخ جدا دیبا دهینرس

کنم و تا  تیرو تقو دیام يهمون کورسو کنمیم یسع. قلبم هست يتو يدیام يهنوز کور سو یول نمیعاشق آر

 .برم یلذت م یخودم کم ییدر تنها یزندگحداقل از  نطوریا. کنم یزندگ ادشیآخر با 

 وونه؟یچرا ماتت برده د ؟یهست -

 .دمینرمش رو بوس يرو بغل کردمو لپا سایدفعه پر هی

افتاد  نیامینا خودآگاه نگاهم به بن. خنده ریز میبعد هر دو زد ؟يخل شد: که تعجب کرده بود با خنده گفت سایپر

 .دیکش یم گاریکه داشت س

 کشه؟ یم گاریمگه داداشت س: گفتم سایتعجب به پر با

 .دهیبهش آرامش م گهیم. کشه یم گاریس وفتهی یم هیعهد ادیاوهوم هر وقت  -

آروم کنارش نشستمو  دمیبه کنارش رس یوقت. رفتم نیامیبه طرف بن سایجام بلند شدم و بدون توجه به پر از

 .شدم رهیمثل خودش به افق خ

هوا باعث شده بود دود مدت زمان  يکرد سرد یخارج م شینیگرفت و دود رو از ب یکام م گارشیاز س نیامیبن

 .هوا معلق بمونه و بعد آروم آروم محو شد يتو يشتریب

 ؟يکه با درد و غمت بساز یگرفت میتصم: گرفت و گفت اینگاهش رو از در نیامیبن

 .توام يحرفا ونیرو مد نایا يو همه . اوهوم -
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. يکه در رو باز کرد يتو بود نیمن فقط در رو نشونت دادم ا یکه خودت گرفت هیمیتصم نیا. من ونیچرا مد -

هم نا خودآگاه ناراحت  گرانیکه د شهیبلکه باعث م شهینه تنها غمت کم نم ياگه غمت رو  نشون بد یدون یم

 .و افسرده بشن

 .امیوقتشه که به خودم ب گهید. پدر و مادرم رو نگران کردم یلیشش ماه خ نیا يتو. دونم یآره م -

 .مسافرت هم ازت ممنونم نیخاطر ا به

 .برات کرده باشم يهم درد کار هیخواستم به عنوان  یکنم فقط م یخواهش م -

 .به خاطر عشقت متاسفم: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدون یعشقم رو م ي هیتو از کجا قض: داد گفت یم رونیکه دود رو از دهان ب نطوریهم

بهتر تونستم حرفات  دمیعشقت رو شن زیداستان غم انگ یراستش وقت. دمیشن سایاز پر: شدمو گفتم رهیخ ایدر به

ته  نیامیبن. يدار ییقلبمه آشنا يکه تو يو به درد يچون متوجه شدم که منو درك کرد. کنم  یرو حالج

 تینها تیاز زندگ: زد و گفت بایز يپاش خاموشش کرد لبخند يانداخت و با پاشنه  نیزم يرو رو گارشیس

و شکر . اون وقت با تمام وجودت از خدا تشکر کن.خدا خواست و عشقت رو بهت برگردوند دیاستفاده رو بکن شا

 .اریمحبتش رو به جا ب نیا

 هی يخوا ینم ؟یکن کاریچ يخوا یتو م یراست. خوام یازش نم يزیچ گهید. خدا هستم ونیمن االنم مد -

 ؟یکن دایپ دیعشق جد

ورود  اناتیجر نیا يخواد که دوباره تو یدلم نم گهید. هستم یکه دارم راض یمن از زندگ. خانوم ینه هست -

 .خسته شدم. کنم

 .میکن یزندگ میکه ازشون دار یهر دو تامون تا آخر عمر با خاطرات میتون یم یگیآره درست م -

 .کنمیم یمن چند ساله که دارم با خاطراتش زندگ. خانوم یآره هست -

******* 

 هیکم کم داشتم روح. کردم یاحساس آرامش م ایاز بودن در کار در. گذشت یهفته از اومدنمون به شمال م دو

. زدم یزدم و با خودم حرف م یخودم قدم م يساحل برا يداشتم تو. آوردم یاز دست رفتم رو  به دست م ي

لحظه بود که مامانم هم اومد کنارم و باهام  نیدر هم. دلم برات تنگ شده یلیپسر؟ خ ییمن؟ کجا نی؟آر...نیآر

 .هم قدم شد

 ...!یکن یچند روز خلوت م نیا يخودت تو يخوب برا: مامان
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 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

مامان با لبخند . ارمیبهم کمک کرد باعث شد که آرامشم رو دوباره به دست ب یلیسفر خ نیا یمامان آره

ساحل  يکه داشتم با مامان تو نطوریهم. خوشحالم که حالت بهتر شد دخترم: که به لب داشت گفت یشگیهم

 .دیآشنا به گوشم رس ییکردم صدا یزدم و صحبت م یقدم م

. و پر از استرس به طرف صدا برگشتم یبه آهستگ. و پاهام سست شد دیتموم وجودم لرز دنشیکه با شن ییصدا

 ه؟یچه ساحل دنج نیتمنا بب: که گفت دیآشنا دوباره به گوشم رس ییهمزمان با  برگشتنم صدا

 .قشنگه یلیخ اوشیآره س: گفت یخاص طنتیکه اسمش تمنا بود با ش دختر

 .شده بودم رهیبود خ ستادهیا يکه در کنار دختر يبه پسر نطوریو هم. تعجب خشکم زده بود از

 دفعه؟ هیشد  یحالت خوبه دخترم؟ چ ؟یهست: مامان

 یقلبم به شدت م. نفسم بند اومده بود. منه نیاون آر...اون: ر انگشت اشارم رو به طرف پسر گرفتم و گفتمزو به

 .توهم زدم نکهیا ای دمید یرو م ریتصو نیدونستم دارم واقعا ا ینم دیتپ

به . خودشه یخدا مرگم بده هست: دفعه گفت هیبود نگاه کرد و  ستادهیکه در کنار ساحل ا يبه پسر عیسر مامان

 .خدا خودشه

 نیآر: رفت و گفت نیبه طرف آر عیمامان سر. کنم ینم ریهپروت س يحرف مامان متوجه شدم که تو نیا با

 ؟یخودت

 شما؟ دیببخش: پسر

 .یکه دوسش داشت يمادر دختر. یمنم مادر هست: شده بود گفت يکه اشکش جار مامان

 .دیکنم اشتباه گرفتفکر : مامان تعجب کرده بود گفت يکه از حرفا پسر

: مامان به من اشاره کرد و گفت. زانوهام نشستم يرو نداشتم و رو ستادنیتحمل ا. سست شده بود پاهام

  یاوناهاش اون هست

 .يکنه تو کشته شد یکه شش ماه آزگار فکر م یکس. توئه

 !ییچه اسم آشنا ؟یهست: و گفت. شد رهیچشمام خ يو تو. شد کیبه من نگاه کرد و بهم نزد پسر

. من بود نیموهاش، چشماش، صداش، همش مال آر. منه نیشده بود شک نداشتم که آر رهیبه من خ نجوریهم

 .قلبم بود صداش کردم يکه تو يشد و با درد رینا خودآگاه اشکم  سراز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

. اومد ینم شادیانگار منو . از رفتارم جا خورد یکرد کم یصداش م اوشیپسر که دختر به اسم س!  ن؟یآر...آ

 .اومد ینم ادشی يزیچ یآورد ول یداشت به مغزش فشار م

 ؟یو فراموشم کن يچطور دلت اومد تنهام بذار. نیآر یتو عشق من. یمن نیتو آر... تو : گفتم یدرموندگ با

 .عقب عقب رفت یهاش گذاشت و چند قدم قهیشق يکه انگار حالش خوب نبود دستش رو رو پسر

 د؟یشناس یرو م اوشیشما س: ه اسمش تمنا بود رو به مادرم گفتلحظه دختر ک نیهم در

 .نهیاون اسمش آر هیک گهید اوشیس: مامان

 ...تو...تو: عقب رفت و گفت  یچند قدم اوشیهمون س ای نیآر

چهار دست و پا خودم رو  عیسر. ساحل افتاد يماسه ها يکلمه از حال رفت و با صورت رو نیاز گفتن ا بعد

 يماریب نیا. دوباره بهش حمله کرده بود ینارکولپس يماریزده شده بود و احتماال ب جانیه  نیبهش رسوندم آر

و بابا و  دیدو الیبه طرف و عیسر مانما...نهیمطمئن شده بودم که اون آر گهید. باهاش بود یاز کودک یلعنت

 .رو صدا کرد نیامیبن

 .ا تمام سرعت خودشون رو به ما رسوندنب نیامیو بن بابا

 .داد یصحبت نم ياشک به من اجازه ...! نهیکه آر نیا... خدا ای: بابا

بغلم رو  ریتمنا ز. بردند الیرو بلند کردند و به و نیآر نیامیبابا و بن دیمال یکنارم نشسته بود و شونه هامو م تمنا

بار بود که  نیاول يبرا. قلبم بود يبود که تو یدونم چه حس ینم. میرفت الیگرفت و بلندم کرد و با  هم به و

بود هم از  ختهینبود عشق و درد با هم در آم فیکه قابل توص  یحس. کردم یرو تجربه م یحس متفاوت نیچن

 یم الیساعت از برگشتنم به و مین. منو نشناخت  ناراحت نکهیزنده و سالم بود خوش حال بودم هم از ا نکهیا

انگار داشت . کردیمبل نشسته بود و به اطراف نگاه  م يتمنا رو. کردم و آروم شده بودم ینم هیگر هگیگذشت د

دستاش رو تو دستام گرفتم و . به طرفش رفتم و کنارش نشستم. کرد یم لیو تحل هیرو تجز الیداخل و طیمح

 ؟یکن یم فیافتاد؟ برام تعر یچه اتفاق: گفتم

کنم  یم فیرو تعر زیهمه چ زمیچرا که نه عز: بود گفت يفرفر یو کم ییخرما يبا موها بایدختر ز هیکه  تمنا

 .وستیبه جمعمون پ وهیو ظرف م ینیریجعبه ش هیحال مامان با  نیدر هم

هال نشسته بودند و منتظر  يمبل تو يو شوهر خاله بابا و مامان همه شون رو يو خاله زر نیامیو بن سایپر

تمنا . دخترم دییبفرما: رو به طرف تمنا تعارف کرد و گفت ینیریش يمامان جعبه . داستان از تمنا  بودند دنیشن

رفته  شیمن و خانوادم شش ماه پ: فتاز جعبه برداشت و داخل بشقاب گذاشت و گ ینیریش هیتشکر  کیبا 
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و  میرو بگرد) تختیپا( شهر اتاوا  يها ابونیخ میبر میگرفت میشب تصم هیداداشم آرش  يکانادا خونه  میبود

منتشر  رونیبه ب نیماش ي شهیآهنگ از ش يکرد و صدا یم یداداشم با سرعت رانندگ. میخوش بگذرون یکم

 .شد یم

حواسش پرت . رو وارد سواره رو شد ادهیشما از پ نیهمون آر ای اوشیدفعه س هیکرد  یم یکه رانندگ نطوریهم

 کردیم یداداشم همونطور با سرعت رانندگ. بود یخون یسر و صورتش هم حساب. دنبالش کرده یبود انگار کس

 نیو با همون سرعت به طرف آر شدظاهر  ابونیخ يچند برابر ما تو یبا  سرعت نیماش هیکه  میدیدفعه د هی

چند تا . کرد نیبه طرف ماش يانداز ریدستش بود شروع به ت يکه تو يبا اسلحه ا نیدر کمال تعجب آر. ومدیم

 دیکه د نیآر. ومدی یهمچنان با سرعت به طرفش م نیاون ماش یبرخورد کرد ول نیماش ي شهیگلوله به ش

ما برخورد کرد و به  نیکنه که به شدت با ماش یرو ط جادهتونه متوقفش کنه خواست به سرعت عرض  ینم

هنوزم . صحنه به سرعت پا به فرار گذاشت نیا دنیرو داشت با د نیکه قصد کشتن آر ینیماش. هوا پرت شد

 .تو  گوشمه نیماش کیالست غیج يصدا

به  میخواست یم. رسوند مارستانیرو به ب نیشد و آر ادهیپ نیاز ماش عیدستپاچه شده بود سر یکه حساب داداشم

  میخبر بد سیپل

که ما بهش کمک  نهیو بب ادیب سیباشه اگه پل يزیچ يممکنه خالفکار میفعال دست نگه دار: بابا گفت که

واقعا شانس . به هوش اومد دستش شکسته بود نیهفته آر هیبعد از . ادیب شیپ یممکنه برامون  مشکل میکرد

گفت که  یبود دکتر م ادهبه هوش اومد  حافظش رو از دست د یوقت. آورده بود که فقط دستش شکسته بود

 .ها داره هیما نیتو هم يزیچ ای یشوك عاطف کیبه  ازیبه دست آوردن حافظش ن يبرا

 میهم همراش نبود تا بتون یمدارک چیه میدونست یاسمش رو هم نم یحت میدونست یازش نم یچیهم که ه ما

متاسفانه . خودمون يبه خونه  مشیمرخص شد با خودمون برد مارستانیاز ب نکهیبعد از ا. میکن شیییشناسا

که هنوزه حافظش رو  مهنوز. میبکن یبرگشت حافظش کمکبه  مینتونست میدونست یاز گذشتش نم يزیچون چ

 یصبح که بهش م یول. یگفت هست یم. زد یروصدا م يدختر هیخواب اسم  يفقط شبا تو اوردهیبه دست ن

 .دونم یگفت نم یم هیک یهست میگفت

 .تعجب کردم یلیتمنا خ ياز حرفا. بشه ياجازه ندادم جار یول. حرفا چشمام پر از اشک شده بود نیا دنیشن از

 اتفاق افتاد؟ نیاتاوا ا يتو: من

 .اوهوم -
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 .کشته شد نیخونش بمب گذاشته بودند و آر يباند خالفکار تو هیگفته بود که  ایچطور ممکنه؟ ارش -

وارد خانوادم شدن پدر و مادرم دچار  شونیکه ا یآخه از زمان ه؟یشغلش چ دیبگ شهیم: خجالت گفت یبا کم تمنا

 استرس شدن 

 .کنن که نکنه خالفکار باشه یفکر م همش

 .نترپلهیا سیپل يرتبه  یافسر عال نیآر: دستاش رو فشردم و گفتم يلبخند با

 عیسر. خدا رو شکر. مورد بود یپدرم ب یواقعا؟ پس نگران: تمنا شد و گفت يمهمون چهره  يحرفم شاد نیا با

 یحرف نکهیمامان هم بدون ا. داداشش رو بهش بده یرو به مامان گفتم که  به مهسا تلفن کنه و خبر سالمت

 .بزنه به طرف تلفن رفت

 یم هیاتاقش حبس کرده بود و گر يبود خودش رو تو دهیکه خبر مرگ برادش رو شن یمهسا از وقت طفلک

هوش  یکه خبرش رو آوردن مهسا هم مثل من ب یوقت ادمهیمن بود  تیحادتر از وضع  یلیاون خ تیوضع. کرد

الملل بوده و  نیب سیپل يروهایاز ن یکیبود داداشش  دهیفهم یداغون شده بود مخصوصا  وقت یلیخ. شده بود

بهش گفتم اون به خاطر حفاظت از تو و  یوقت. قلبش شکسته  بود یشده حساب دیشه تشیانجام مامور يبرا

 .هوش شد یکرده تا ب هیبغلم گر يتو نقدریکره بود ا یخانوادش شغلش رو مخف

 .خاله از هپروت خارج شدم يصدا با

 ه؟یهمه بال سرش اومده ک نیکه ا نیآر نیحاال ا یهست -

 .کنم کاریچ دیبا نویحاال شد قوز باال قوز ا يوا. دونن ینم هیاز قض يزیچ نایاومد که خاله ا ادمیدفعه  هی

کانادا با  يبود و تو ینامزد هست نیآر: گفت نیامیبدم که بن یکردم که جواب خاله روچ یداشتم فکر م نطوریهم

 .و لپام گل انداخت. دمیخجالت کش یآخرش کم ياز جمله . هم بودن

ومنحرفانه به  یواه االتیخ هیوقت خاله و بق هیداد تا  حیرو توض... عقد موقت و  ي هیبعدش قض نیامیبن

 .داد از جاش بلند شد و رفت حیرو توض هیقض نکهیبعد از ا. سرشون نزنه

 رون؟یب يایلحظه ب هی شهیم: کرد گفت یبهم نگاه م یطانیکه داشت با لبخند ش سایپر

بغلم و  يتو دیپر سایپر دیرس رونیپامون به ب نکهیهم. رونیبلند شدم و از خونه رفتم ب هیاز بق یعذرخواه با

 .دیصورتم رو بوس

 ه؟یچه کار نیا ؟يپر يشد وونهیمگه د -

 ؟ینگفت يزیچو به من  يکرد ینامرد تو عروس يا -
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 .بود يازدواج موقت و صور هیگفتم؟ اون فقط  یم دیچرا با: باال انداختم و گفتم يا شونه

 .یختیر یبراش اشک م یچطور داشت دمیآره جون خودت د: و گفت دیخند سایپر

 .فضول يدختره : به بازوش زدمو گفتم  یمشت

 دونست؟ یداداشم از کجا م. یهست الیخ یرو ب نایحاال ا -

 .بابا از قبل بهش گفته بود نکهیمثل ا -

 کرد؟ شنهادیسفر رو پ نیغم نجات بده ا نیتو رو از ا نکهیا يداداشم برا یعنی: يپر

 .قلبم برداشته بشه ياز رو یمدت يغم برا نیا نیاون باعث شد که بار سنگ. سایمرده پر یلیداداشت خ. اوهوم -

 یول یتا باهاش ازدواج کن ارهیخواد دل تو رو به دست ب یکردم م یمنو باش که فکر م: گفت یبا ناراحت سایپر

 .داره یقربونش برم عجب قلب بزرگ. کرد یفکر م یکردم و اون به چ  یفکر م یمن به چ

 یلیداداشت خ...! جونم يپر: رو تو بغلم گرفتم و با بغض گفتم يکه اشک تو چشمام جمع شده بود پر من

 .که بخواد با من ازدواج کنه نهیاز ا شتریب یلیخ اقتشیاون ل. من تا حاال  نشناخته بودمش. بزرگه

 .ششیپ میبر ایافتاده و رفته کنار ساحل ب هیعهد ادیدونم االن به  یم: گفت هیبا گر يپر

 نداره؟ یمشکل یمطمئن -

 .داره ازیهم صحبت نبه  شهیاز هم شتریدونم االن ب یم. شهیاون ناراحت نم زمینه عز -

پرادو بود  هیبلندش که  یشاس نیکنار ماش نیامیکه بن دمیبه طرف ساحل رفتم و از دور د سایهمراه پر به

 .بود دنیکش گاریداده و در حال س  هیو به کاپوتش تک ستادهیا

 :گفت یکه م دیبود به گوشم رس نیغمگ یلیآهنگ رپ که خ يصدا میشد کیبهش نزد یوثت

 .کردم اشتباه از من بوده یمدت فکر م نیا يتو یدون یم

 ...هه...یکن یفرق م هیاشتباه از من بوده گفتم با بق آره

 ...الیخ یاخرش، ب یول

 ...احمد سلو د،یجاو ي، مهد..پکس بهزاد

 رفتم ادیاز  ای ؟یفکر من هست هنوزم

 بستم ادیفر هیچشمامو رو تو با  من

 میبا هم درد و دل کن کمی ایب نیبب

 .یمنو ول کن ينجوریبعث شد ا یچ بگو
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 از سرم؟ يادیز یلیخ ،یگفت یم ادتهی

 .حرف زدم يادیز ندفعهیببخش اگه ا منو

 شد؟ یآخرش چ نیرو حدس زدم بب ایچ من

 .شد یباورش م یک میدیکش نجایبه ا که

 میداشت میخوبمون تصم يواسه روزا ما

 ؟یداشت لیچقدر تحص گنیخونوادم م یگفت

 گرفتم؟ ادی ای؟ بگم ازت چ..بگم

 .دلو از رو احساس نوشتم يدردا من

 بحث جزوه بود؟ یکنار پسره گفت ادتهی

 .دانشگاه نبود دل تو رو برده بود حرف

 شهیتهش خوب م ی؟ مگه نگفت هیچ

 گهیکه بچه نبودم باشه بس کن د من

 م؟یاومده ما تو کالسش نبود یک بگو

  م؟یمارك لباسش نبود متیتا پامون ق سر

. بود يا گهید زیچ هیآهنگ  نیا یول ومدیاز رپ خوشم نم نکهیبا ا. و قشنگ بود یطوالن یلیآهنگش خ... و

. میشده بود رهیو ماهم همچنان بهش خ دادیبود و به آهنگ گوش م دنیکش گاریهمچنان در حال  س نیامیبن

من  یاز درد نجات داده بود ول نوبود که با حرفاش م یاون کس.میخلوتش رو به هم  بزن میدیترس یم ییجورا هی

رو در  گاریس يکافشنش و جعبه  بیتموم شد دستش رو برد تو ج گارشیس. بهش بکنم یتونستم کمک ینم

 رو برداره  يبعد گاریخواست س یم نکهیآورد هم

 ...دود کش نیشده ع افتیق ؟یکشیچقدرم گهیبسه د: گفت سایپر

 :به طرفش رفت و گفت سایپر بشیج يو جعبه رو گذاشت تو دیهم خند نیامیحرفش خندم گرفت بن از

 داداش؟

 بله؟ -

 ؟يریگ یبه خودت سخت م نقدریا چرا

 سا؟یپر هیمنظورت چ -
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 .يبراش غصه بخور نقدریکه تو ا ستین یمطمئنم اونم راض. یکن یفکر م هیبه عهد نقدریچرا ا...! اومم -

 .شد رهیخ ایو به در دیکش یقینفس عم نیامیبن

****** 

 .تونم عشقت باشم یمن نم. نیامیمن سرطان دارم بن -

: که راه گلوش رو بسته بود گفت یو با اشک و بغض دیموهاش کش يتو یکه داغ کرده بود کالفه دست نیامیبن

 ؟یچ یعنیتا ابد  یدون یم. تا ابد. یتو تا ابد عشق من هیخود نزن عهد یحرف ب

برم  شتیروزاست که از پ نیمن هم. تونم  ینه نم: شد گفت یقطع و وصل م هیکه نفسش به خاطر گر هیعهد

 داریصبحا از خواب ب یوقت. کنم یعمر باهات باشم و زندگ هیخواست  یداشتم دلم م ییچه  آرزوها یدون ینم

 .بشه بستهتو  يچشا يچشام تو رمیمیکه دارم م یچشمام تو چشمات باز  بشه و وقت شمیم

بسه ... بسه...بسه: که روش نشسته بود کرد و گفت یمکتین يحواله  یمشت تیون بود با عصبانکه داغ نیامیبن

 .هستم یمجازات نیمرتکب شدم که مستحق چن یبشه؟ چرا؟مگه من چه گناه ينطوریا دیچرا با. یلعنت

متش مچاله کرد و  يمشت کرد و لباسش رو تو نشیس يدستش رو رو ختیر یهمچنان که اشک م هیعهد

خوام  یرو نداشتم ازت م اقتتیمن بودم که ل نیا يمرتکب نشد یگناه چیتو ه نیامیحرف رو نزن بن نیا: گفت

 .يبد یقول هیبهم 

 هیگر يتو هیعهد. قبوله قربونت برم يبخوا یهر چ: چرخوند و گفت هیرو به طرف عهد سشیصورت خ نیامیبن

 . دنبال سرنوشتت يبر دیتو با یدونم سخته ول یم. منو فراموش کن: زد و گفت يلبخند

 هیزد و سرش رو به درخت تک یبود مشت مکتیکه کنار ن یبلند شد و به درخت مکتین ياز رو یعصبان نیامیبن

 یتو چطور م ؟یحرف رو بزن نیا یتون یچطور م... تو... تو. تونم فراموشت کنم ینم: گفت  یداد و با درموندگ

 ؟ینامرد باش نقدریا یتون

خوام تو  یمن فقط نم...من ...  نیامیبن ستمیمن نامرد ن: گفت هیگر يشدت گرفته بود تو هیعهد يها هیگر

فراموشم کن . یفراموشم کن یتون یراحت م یلیخ دیعشق جد هیبا . یخوشبخت بش یتون  یتو م. یداغون بش

رو با  نیریو ش بایز یه زندگیود نداشتم و وقت وج چیفراموشم کن که انگار ه يجور. فراموشم کن. نیامیبن

 .عشقت شروع کن

 .دلم زیساکت شو عز هیساکت شو عهد: زد ادیفر نیامیبن

 .شهیهم يبرا شمیساکت م يبه زود: هیعهد
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همونطور که سرش . دیشکستنش به آسمون هفتم رس يخرد شد و صدا نیامیشکست، بن نیامیحرف بن نیا با

 یاز بس داغون بود به پوست درخت چنگ م. زانو زد نیزم يزده  بود پاهاش سست شد و رو هیبه درخت تک

 .انداخت

منو . نیامیخوام بن یمعذرت م: گفت هینشست و با گر نیزم يرو نیامیبلند شد و کنار بن مکتین ياز رو هیعهد

 ؟یبخش یم

 یباورش نم. نگاه کرد هیعهد يبه خون نشسته و سرخش به چشما يسرش رو بلند کرد و با اون چشما نیامیبن

صورت  يآروم دستش رو بلند کرد و رو. شهیخوشگل و آرامش بخش بسته م ياون چشما  يشد که به زود

 يقرار داد و صورتش رو به کف دستا نیامیبن يپشت دستا يرو رو  فشیظر يدستا هیگذاشت عهد هیعهد

 .چسبوند نیامیبن

به . هیدوستت دارم عهد. ينامرد يایدن نیا يتو تنها عشقم تو زم؟یازت ناراحت باشم عز شهیمگه م: نیامیبن

 یول. دوستت دارم دمیکه با تو کش ییتک تک نفس ها يکه باهات دارم به اندازه  یتمام خاطرات ياندازه 

. رمیکنم و بم یخاطراتت زندگ رو با مرمخوام تموم ع یمن م...من... از من نخواه که فراموشت  کنم نویا یول...

 .ریآرزو رو ازم نگ نیخوام بعد  از مرگم کنارت باشم ا یم. دمیکه به اون چشمات نرس ایدن نیا يتو

 نیآخر يکه برا يلبخند. داد یبه لبخندش م یخاص ییبایو منظمش ز دیسف يدندونا. زد  ییبایلبخند ز هیعهد

 ادیکه ز نهیبهم بده و اون ا یقول هی یمونم ول یمن تا ابد عشق تو م. زمیباشه عز: و  گفت. زد نیامیبار به بن

 .تا وقتش برسه يلذت ببر تیقول بده که از زندگ ینکن یدلتنگ

که  دمیقول م. دردم رو بروز ندم دمیکه بهت نرس یو تا وقت. عاشقت بمونم شهیکه هم دمیقول م دمیقول م -

 .نهیکس اشکم رو نب چیه

 .تونم برم یراحت م الیحاال با خ. ممنونم عشق پاك من: هیعهد

رودر  هیکرد ناگهان بدون اراده عهد یداغونش م هیعهد يحرفا رو تحمل کنه چشا نیتونست ا ینم نیامیبن

 .دیآرامش بخشش رو بوس يبود و  چشا دهیآغوش کش

بوسه به دل عشقش  کیحسرت دونست که بعد از مرگش  ینزد م یحرف یخجالت کشده بود ول نکهیبا ا هیعهد

. بذاره ونیبار احساساتش رو باهاش در م نیو آخر نیاول ياجازه داده بود تا برا نیامیبه بن نیهم  يبرا. مونه یم

. از خاطرات تنها گذاشت یبا انبوه ایدن نیا يرو تو نیامیسرطان خون رفت و بن لیبه دل هیبعد از چند ماه عهد

 ...کردن یروند و زنده ها محکومند به زندگ یو م ندیآ یآدم ها م ،يآر
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******** 

 ...که عاشقت بمونم دمیدم که عاشقت بمونم، قول م یکه عاشقت بمونم، قول م دمیم قول

نقش  نیامیصورت بن يرو ياشک به همراه لبخند يشد قطره ا یتکرار م نیامیجمله مدام در ذهن بن نیا

 .بست

 زدم؟ يحالت خوبه؟ حرف بد ؟ییداداشم؟ کجا ن؟یامیبن -

بود رو  دهیکه از چشمش چک یاشک يمتوجه بشه قطره  یکس نکهیو بدون ا دیبه صورتش کش یدست نیامیبن

دادم  هیکه به عهد یکنم من به قول ینم تیمن خودم رو اذ: رو به خواهرش و من گفت  يپاك کرد و با لبخند

 .آرومش برسم يکه بعد از مرگ به اون چشما یمونم تا زمان یوفادار م

قربون اون قلب بزرگت برم : که بغض گلوش رو گرفته بود خودش رو تو بغل داداش انداخت و گفت سایپر

 .داداش

 ینکن آبج هیکنه گر یم هیچطور داره گر نیخرس گنده رو بب: رو تو بغلش گرفت و فشرد و گفت سایپر نیامیبن

 .من يکوچولو

 ...وونهید: خندش گرفت و گفت سایپر حرف نیا با

شاد  یوقتشه کم گهیغم و غصه تو دلمون لونه کرده د یکاف يمدت به اندازه  نیا يتو.الیخ یب: نیامیبن

 .میباش

 گردونه؟ یبهت نگفتم خدا عشقت رو بهت بر م. یهست گمیم کیبهت تبر: رو به من گفت نیامیبن

 .ياریدوستت داشت که اونو سالم بهت برگردوند حاال وقتشه که شکرش رو به جا ب یلیخ خدا

 .برگشتم میعاد یتو بود که من به زندگ يممنونم به خاطر کمک ها: زدمو گفتم يلبخند

 .بشه یطوفان ایتو خونه االنه که در میحاال بهتره بر. دختر خاله هیچه حرف نیا -

 نیهم میبرگشت الیگرفت با هم به و یو بارون هم کم کم داشت شدت م دیوز یم يدیگفت باد شد یم راست

چپش  يپا يراستش رو رو ياز مبل ها نشسته و طبق عادتش پا یکی يرو نیکه آر دمید میشد الیکه وارد و

 .دنیشروع کرد به تپ  جانیدفعه دلم از عشق و ه هی. انداخته

 .کردم ییوفا یخوام که ب یمعذرت م یهست: به من گفت ما از جاش بلند شد و به طرفمون اومد و رو دنید با

 حافظت برگشت؟: گفتم جانیدفعه با ه هی

 .هم قرار داد يآره رو يزد و پلک هاشو به نشونه  يلبخند
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 يکه تو یوقت. بغلش پرت کردم يمن و خودم رو تو يخدا يواا: و گفتم دمیکش غیج یدفعه از خوش حال هی

 آغوش گرمش فرو رفتم 

هم از خانواده  رونیبا خجالت از بغلش اومدم ب. يادیز جاناتیه نیلعنت به ا يا. متوجه کار احمقانم شدم تازه

نا  نیوقت بود که تموم شده بود و من و آر یلیخ غهیص... هم ازخدا دمیشده بودن خجالت کش رهیکه بهم خ

 .خدا منو ببخشه دوارمیام میمحرم بود

و  یهست يزن من بود يروز هینگران نباش تو : بهم زد و گفت یشمکشدنم چ دیسرخ و سف دنیبا د نیآر

 .بود یخواه

 یبرات افتاده بود به ما خبر دادن که تو خونت بمب گذاشتن ول یچه اتفاق: جو رو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

 ؟...!يتصادف کرد نشونیگفت که با  ماش یتمنا م

حس  هی دمیتو رو د یوقت: رفتم گفت یکه به طرف مبل م نطوریهم. کنم فیتا همه رو برات تعر نیبش ایب -

اسم مستعارم  یچشمام گذشت تازه دارم معن يکه باهات داشتم از جلو یدفعه  تموم خاطرات هی. داشتم یبیعج

و . خواب شدم يکه بهم وارد شد دچار حمله  یجاناتیه لیاون  خاطرات به دل يآور ادیبعد از . کنم یرو درك م

 .و حافظم برگشته ادمهی زیکه همه چ دمیشدم د داریب یوقت

 .هم مقابلم نشست نیمبل نشستم و آر يرو

 .شناختن یزندست سر از پا نم نیکه آر دنیشن یوقت نجایا انیمهسا با خانوادش دارن م: گفت مامان

 .میباشه پس امروز مهمون دار -

 .ارنیغذا ب رونیزنگ زدم تا از ب: بابا

 .افتاد منتظرم داستانتون رو بشنوم و بعد برم خونه یاون شب چه اتفاق نمیتا بب دیکن فیتعر نیخب آقا آر: تمنا

 .میتشکر بهشون بدهکار هیما . انیتا خانوادتم ب یمون یم نجایخونه؟ نه تو ا: من

 .دمیزحمت نم گهینه د -

. هم در راه تهرانهکه نهار رو بمونه و گفت که پدرش برگشته کانادا و مادرش  میکرد شیاصرار راض یکل با

 .میرو شناخت نیساحل به تهران برگردن که ما آر يگرفته بودن بعد از گشت و گذار تو میخودشون هم تصم

 یرو انجام دادم به خونه برگشتم خسته بودم ول یسخت اتیعمل نکهیمن بعد از ا: پا انداخت و گفت يپا رو نیآر

 نکهیبعد از ا. کردم تنیرفتم و شروع به تمر نیلباسم رو عوض کردم و به سالن تمر عیسر.  کردمیم نیتمر دیبا

گرفته بود با  شیشده بود و آسانسور آت جرخوشگلم منف يخونه . دیبه گوش رس یبیمه يتموم شد صدا نمیتمر
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ا کپسول ب. متوقف شده بود ژنیاکس قیرو خاموش کردم برق سالن قطع شده بود و  تزر شیبود آت یهر زحمت

 چیو مارپ کیتار يبود خودم رو از راه  پله  یشده بود به هر جون کندن هیتعب يمواقع اضطرار يکه برا یژنیاکس

.  کانپه افتادم خوابم برد يرو نکهیاز بس خسته بودم هم. از خونه هام رفتم یکی هو ب. رسوندم نیبه سطح زم

نفر با  ستیب ایده  دمیرو درك کنم د تیتا اومدم موقع دمیشکسته شدن درب از خواب پر ينصفه شب با صدا

 .به طرفم نشونه رفتن  کیاتومات يسالح ها

 .چسبوند میشونیرو به پ يکمر ينفر جلو اومد اسلحه  هیآخر خطه؟  نجایا یعنی: گفتم یخودم م با

 ییکر کردم به تنهابه تو ف. آخر خطمه گهیدونستم که د یم. چشمام گذشت ياز جلو میکار تموم زندگ نیا با

که از اون انفجار جون سالم به در  یسرسخت یلیخ: منو به خود آورد و گفت ییبودم  که صدا دهیکه کش ییها

 ...يبرد

 .فقط نگران تو بودم دمیترس ینم ازمرگ

 .کنم یرسم و نابودت م یشش سالم م يحاال من به آرزو. آخر خطه فلش گهید: گفت یسیبه انگل مرد

اسلحه رو از دستش  رانهیحرکت غافلگ کیآن خون به مغزم هجوم آورد با  کیخودش رو مسلح کرد  ي اسلحه

سالحتون رو  دیرو دوست دار یعوض نیو گفتم اگه جون ا. رو نگه داشتم فشیگرفتم و با دست چپم  گردن کث

 .دیدانجام ب گهیم يهر کار: گفت یکه گروگان گرفته بودم با ترس م يمرد. دیبنداز

 یاز درب خارج شدم و اونا هم آروم جلو م نکهیرفتم تا ا یدادمو عقب عقب م یگردنش رو فشار م نطوریهم

 یبکنم اگه اشتباه م يتونستم کار ینم یشده ول رهیبهم خ یاحساس کردم کس دمیرس اطیبه ح نکهیاومدند هم

افراد  يون تموم حواسم رورفتم چ یدستم بود عقب عقب م يکه تو یاومد همچنان با گروگان یکردم دخلم م

 .کرد کیانداز شل ریمقابلم بود متوجه نشدم که تک ت

 نیزم يشونم احساس کردم که باعث شد ناخودآگاه گروگان رو رها کردم و رو يتو یسوزش هیچند صدم ثان در

 .هوش شدم یب قهیبعد از چند دق لیدل نیبه هم. منو هدف قرار داده بودند یهوش ینامردا با دارت ب. زانو زدم

اتاق  هی يکه تو دمیچشمام رو باز کردم د یوقت. صورتم به هوش اومدم يسطل آب تو کیشدن  دهیپاش با

شده  ریزنج واریپاهام هم به د. شده بود ریزنج واریو دو تا دستام از دو طرف به د ستادمیو تنگ سرپا ا کیتار

گرفت شروع  یکام م گاریاز س لفتشک ياون لبادهنش بود و با  يتو یبرگ گاریپوست که س اهیس يو مرد. بود

من از اون اطالعات  یول. زبونم بکشن ریرو از ز یخواستن اطالعات ماموران مخف یم.  کرد به شکنجه کردنم

 ییخدا رو شکر با دردها یهفته منو شکنجه کردن ول کی کینزد. گفتم ینم يزینداشتم اگرم داشتم چ يخبر
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که  نطوریهم. نبود سهیکردم قابل مقا یکردم تحمل م یم قیکه به خودم سم تزر یزمان یرزم ناتیتمر يکه تو

دفعه  هیکردم که چطور از اون دخمه خودم رو نجات بدم  یفکر م نیزدند به ا یبهم ضربه م یآهن يها لهیبا م

. افتادم دمیکش یبدبخت یکل شیریادگی يکه در ژاپن برا نجوتسوین یآموزش هنر رزم نیکه در ح یناتیتمر  ادی

 .ضربان قلب کنترل

 ه؟یچ گهیکنترل ضربان د: وسط داستانش و با تعجب گفتم دمیدفعه پر هی

که فنجان  نطوریهم دینوش یبرداشت و کم زیم يکه مادر براش آورده بود رو از رو ییزد و فنجان چا يلبخند

 ياریب يضربان قلبت رو به اندازه ا یتون یکه توش م هینیکنترل ضربان قلب تمر: کرد گفت یرو از لبش دور م

 .يکه طرف مقابلت فکر کنه مرد نییپا

 .یخفن کیعجب تکن: تعجب گفتم با

مثال  يبه همراه داره برا يادیخطرات ز کیتکن نیا ياجرا یآره ول: که در چهره داشت گفت یبا تبسم نیآر

 بیبدنت آس یاتیح يه اندام هاممکن يضربان قلب رو در سطح نا محسوس قرار بد  یمدت طوالن ياگه برا

استفاده  کیبودم از اون تکن رمن مجبو یول. باالست سکشیر  نیهم يبرا. يریمیو اون وقته که واقعا م نهیبب

 .آزاد کنم ریکنم تا بتونم حداقل دستام رو ازتو زنج

 ریزنج يکرد تمرکز کردم و ضربان قلبم رو به شدت کاهش دادم و رو یمنو شکنجه م کهیکه اون مرت همونطور

دست از شکنجه برداشت و نبضم رو  دیحال منو د نیمرد که ا. شده باشم هوشیشدم انگار که ب زونیها آو

 نیاز اتاق خارج شد منم از ا کنهدستام رو باز نکهیبدون ا. که تموم کرده نمیبابا ا يا: گرفت و با حرص گفت

 دادم مرد بعد از چند  شیافزا یت استفاده کردمو ضربان قلبم رو کمفرص

 .قربان تموم کرده: وارد شد و گفت یبا شخص قهیدق

که منو  يداد و رو به مرد رونینبضم رو لمس کرد و نفسش رو کالفه ب سشونهیرئ دیرس یکه به نظر م مرد

کنترل شدت استخدام  يخاطر شکنجه ها من تو رو به. عرضه یاحمق ب: گفت تیکرد با  عصبان یشکنجه م

 ؟يزد يچه گند یدون یم چیکردم ه

 نقدریکردم ا یدو استفاده کردم فکر نم يدرجه  يمن از شکنجه ها یخوام ول یمعذرت م: گفت یبا ناراحت مرد

 .باشه فیضع

 .کنه ستیجنازه رو سر به ن نیا ادیبهونه آوردن برو به گابر بگو ب يبه جا. خفه شو: زد ادیفر سیرئ
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دور منو گرفتند دخل همتون رو  ییعرضه ها یچه ب: گفت سیاز اتاق خارج شد و با خروج مرد ، رئ عیسر مرد

جون باشم تا از  مهین نجوریگرفتم هم میتصم. ها رو باز کرد ریوارد شد و زنج يمرد قهیبعد از چند دق. ارمیم

 .خطر خارج بشم يمنطقه 

و دو . ون قرار دادند کیقسمت عقب  يشون از ساختمون خارج کردند و تومنو بلند کردند و کشون ک ينفر دو

 .رو حرکت دادن نیون نشستن و ماش يجلو ينفر

برگردوندم و چشمام رو باز کردم  يضربان قلبم رو به حالت عاد. الزم نبود که خودم رو به مردن بزنم گهید

 یصندل ریاون پشت ز يمتریلیم 9که چند تا اسلحه  دمیاز  ون که توش بودم افتاد د ینگام به قسمت نکهیهم

به  یآروم نگاه یلیبرداشتم و خ یلصند ریبشه اسلحه رو از ز جادیا ییصدا نکهیآروم بدون ا. شده يجاساز

 ایاحمقن  يادیز نایا ایلبم نقش بست و با خودم گفتم که  يرو يخشاب انداختم با پر بودن خشاب لبخند

به  میساختمون خارج شده بود دید ياز محدوده  گهید. کردند يجاساز یصندل ریو زمحتاط که اسلحه ر يادیز

 که کنار  یرو به پس سر کس سلحها میشد یفرع يجاده  هیوارد  نکهیمحض ا

 .تو دهنش زمیریوگرنه مغزش رو م ینشسته بود چسبوندم و گفتم که بزن کنار عوض راننده

 .دیش ادهیپ: گفتم کیجنگل تار کیکنار  نیکنار زدند با توقف ماش عیشوکه شده بودند سر ینفر که حساب دو

: کرد با ترس گفت یبود که منو شکنجه م یاز افراد همون یکی. شدم ادهیپ اطیشدند منم با احت ادهیدو نفر پ هر

 .تونست بکشه یرو نم یآشغال اون شکنجه کس يدونستم که نمرد یم

 نیا ؟یزن یخودت زر م يچرا برا: گفتم يسرد و جد یو با لحنساکت شدم  هویکردمو بعد  یعصب يا خنده

 رفته؟ ادتی. يکرد دییکه مرگ منو تا يشعور و کثافت بود یب يتو

کرد که  یمرد التماس م. چسبوندم شیشونیحرف بهش فرصت حرف زدن ندادم و اسلحه رو به پ نیاز ا بعد

من  ارهیبود دستش رو برد کنار کمرش تا اسلحه رو در ب ستادهیکه کنار ا يمرد نیح  نینکنم در هم کیشل

بود کشتم و  ستادهیا لمرو هم که در مقاب يبالفاصله مرد. کردم و به درك فرستادمش کیبه طرفش شل عیسر

کنم  دایپ لیموبا هیراننده  بیخوشبختانه تونستم از ج. کنم دایپ يزیچ یلیهاشون رو گشتم تا موبا بیج عیسر

کنم  یخودم رو معرف نکهیپل رو گرفتم و  بدون ا نتریا سیپل يرفتم شماره  یم نیه طرف ماشهمونطور که ب

 یرو حرکت دادم و با بدبخت نیماش. کنند دایگاهشون رو پ یمخفتا بتونن  رنیرو بگ لیموبا نیگفتم که رد ا

و خمش به  ذهنم سپرده بودم  چیاطراف و پ يبودم از جاده ها دهیدراز کش نیعقب ماش یکه وقت یطبق تصورات

قرار دادم  نیماش يرو روشن تو لیرو در مقابل ساختمون پارك کردم و موبا نیماش. کردم دایگاه رو پ یمخف
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دونم از کجا رد منو زده  ینم دمیکه به داخل شهر رس نیهم دمیشلوغ شهر دو يها ابونیطرف خ به  ادهیپ

به  نکهیکردم اما مثل ا کیبا اسلحه به طرفشون شل. نو کردندقصد کشتن م  نیماش هیدفعه با  هیبودند که 

 ضد  نشونیماش یخورد ول یم دمیخورد شا یهدف نم

عبور کنم که از طرف  ابونیبدم و از عرض خ یخواستم جا خال یشد م کیبهم نزد نیماش نکهیبود هم گلوله

 يچشم باز کردم تو یوقت. دمینفهم يزیچ گهیبرخورد کردم و د گهید نیماش  کیبه شدت  به  ابونیخ ي گهید

 .دیکاغذ سف کیپاك شده بود مثل  یبودم و حافظم به کل مارستانیب

 .دیدون یماجرا هم که احتماال خودتون م ي هیبق: و گفت دیکش یقینفس عم نیآر

آره براشون : چونش بود گفت ریداد همونطور که دستش ز یگوش م نیبه داستان آر یکه باشوق خاص تمنا

 .کردم فیتعر

اومد؟ شش ماهه که داغون شده و به زور مشاوره و دارو  یسر هست ییچه بال یدون یم: گفت نیرو به آر مامان

اتاقش نشسته بود و  يبدتر بود همش تو یکه حالش از هست چارهیب ياون مهسا کنهیآرامش خودش رو حفظ م

کرد  یم يانگشتش باز ناخنکه با  نطوریشد و هم رهیسرش رو تکون داد و به فرش خ نیآر. کرد یم هیگر

 .دادم یوگرنه حتما بهتون خبر م ومدی ینم ادمی يزیمن چ یمتاسفم ول: گفت

نداره پسرم خدا رو شکر که  يرادیا: دستاش گرفت و گفت يپهنش رو تو ياومد و شونه ها نیبه طرف آر بابا

 .یزنده و سالم

 .ممنونم: زد و گفت يلبخند نیآر

 نایاون در رو باز کن مهسا ا یهست: گفت عیاف اف بلند شد مامان سر يصدا ید ساعتاز گذشت چن بعد

اف اف  يد یال س يکرد تو یمهسا رو که داشت اشکاش رو پاك م يچهره  دمیبه اف اف رس نکهیهم.اومدن

 .شدم اطیو در رو باز کردم و وارد ح دمید

 هیگر نطوریکردن هم هیبغلم انداخت و شروع کرد به گر يو خودش رو تو دیبه طرفم دو دیمهسا منو د نکهیهم

 .و داداشم زندست یبگو بهم دروغ نگفت. یهست ستمیبگو خواب ن: گفت یکرد و م یم

 .زمیداداشت زندست عز ه؟ی؟ دروغ چ هیخواب چ: و گفتم دمیرو بوس شیشونیپ آروم

 .میخانوم و پدرش با هم وارد خونه شد وایمنو مهسا و مادرش ش بعد
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کرد صداشو  یم هیکوچولوش رفت مهسا همونطور که گر یمهسا از جاش بلند شد و به طرف آبج دنیبا د نیآر

. شده بود که نگو یلیهردمب هی. و مهسا رو با هم بغل کرد نیهم آر نیمامان آر کردیخفه م  نیآر ي نهیس يتو

 .ختیاشک ر نیکه پدر آر دمیبار د نیاول يبرا

 یچه عذاب یدون ینم. دمیکش يچه درد ينبود یوقت یدون ینم. زمیداداش عز. داداشم: گفت هیبا گر مهسا

 .شدم یم وونهیداشتم د. دمیکش

 .بشه نطوریخواستم ا یمهسا رو تو بغلش فشار داد و گفت متاسفم مهسا باور کن نم نیآر

پدر . کرد فیخانوادش تعر يکرده بود برا فیما تعر يکه برا یداستان نیو آر. میآروم شد یهمگ هیگر یازکم بعد

 .همه خدا بهت رحم کرد پسرم نیبا ا: متاثر شده بود و گفت نیآر

 .تمام اون مدت به فکرش بودم يتو. پشت سرم بود یهست يآره فکر کنم دعا: زد و گفت يلبخند نیآر

 يجوون کرد يه زوج هاکه ب ییخدا به خاطر کمک ها نینه آر: دلم گفتم يتو دمیکش یحرفاش خجالت م از

 .دیرو بهت بخش تیزندگ

***** 

برامون  يا گهیحس و حال د هی ایکنار در میمدت که با هم بود نیا يگذشت تو یم نیشدن آر دایهفته از پ هی

خونش بمب گذاشته بودند و باعث  يکه تو يتماس گرفت و متوجه شد که اون باند  سشیبا رئ نیآر. داشت

درمانش  يتمنا برا يو خانواده  رکه پد ییها نهیو هز دیچک کش هی نیآر. شدند ریبالها بودند دستگ نیتموم ا

 کنمیمبلغ رو قبول نم نیتعارف  کرد و گفت که من هرگز ا نقدریکرد البته تمنا ا مشونیکرده بودند روتقد نهیهز

 هم  نیامیبن.هشد که چک رو قبول کن یما راض يکه با اصرار همه ... حرفا  نیو از ا

 نیبودم که چقدر آر دهیمدت فهم نیا يتو.  دنیخند یگفتن و م یشده بود و با هم م یمیصم نیبا آر یلیخ

خنده هاش ،  يصدا يبرا یلیکه فکرش رو بکنم دوستش داشتم دلم خ يزیازچ شتریب. رودوست داشتم

 .نگاهش، لحن صداش تنگ شده بود

********** 

رو به  نیآر يخانواده  نیو مامان به افتخار سالم بودن آر. گذشت یاز برگشتنمون از شمال م میهفته ون هی

و سارا و خانوادش هم با  ایمدت ارش نیا يتو. دعوت کرد یخانوادگ یمهمون هیخونمون جهت صرف شام  و 

و  نیغروب آر 6که ساعت  ودقرار ب. اومده بودند و جمعمون جمع بود رانیبه ا نیآر یخبر سالمت دنیشن

 به طرف  عیزنگ در بلند شد سر ينمونده بود که صدا شیبه ش يزیالبته چ.ارنیب فیخانوادش تشر
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به  یبعد از سالم و احوال پرس. وارد خونه شدند نیآر يخانواده  نیبعد از چند م. اف رفتم و در رو باز کردم اف

مبل انتخاب کردند و نشستند مهسا و مادرش هم  هیو پدرش  هرکدوم  نیآر. نندیکه بش میتعارف کرد یهمگ

 جونم؟ یسته:کمک مهسا به طرفم اومد و گفت یبه آشپزخونه رفتند و بعد از کم

 ؟يزیریزبون م يکه دار يخوایم یچ: با حرص نگاش کردمو گفتم -

 .ه باشدرو دوست داشت گریکدی نقدریشه ا یباورم نم. زنه یچشمات داره ازعشق برق م: و گفت دیخند مهسا

 م؟یدوست دار نقدرهمویکه ا یازکجا مطمئن: تفاوت گفتم یهامو باال انداختم و ب شونه

و با هم به  دیگفت و دست منو کش نویا. یهست گنیها بهم دروغ نم لهیاون ت: گوشم گفت ریبا لبخند ز مهسا

 .میاتاقم رفت

 !یکنم هست زتیخوام سورپرا یامروز م: مهسا

 ؟يزیچه سورپرا ز؟یسورپرا: تعجب گفتم با

هم خانواده  یشیم ریهم تو غافلگ. یعموم زیسورپرا هی: کرد و گفت زیو چشماشو ر دیخند یخاص طنتیش با

 .نیهامون حاال صبر کن  و بب

شام رو  زیم میمن و سارا که داشت. نمیشام رو بچ زیصحبت به آشپزخونه رفتم که مامان بهم گفت م یاز کم بعد

 م؟یرو بخور یشام عروس دیبا یداداش حاال ک: کرد و گفت نیدفعه مهسا رو به آر هیکه  میدیچ یم

صورتم . دفعه گر گرفتم هیکنه  یصحبت م نیمهسا داره در مورد من و آر دمیدفعه به خودم اومدم که د هی

خارج شدم تا مورد توجه افراد  ییرایاز پذ عیسر.وقت نشناس بود یلیمهسا خ نیامان از دست ا. سرخ شده بود

 .رمیخانواده قرار نگ

 .وقت نشناسه میمهسا هنوزم مثل قد نیاز دست ا يوااا: هم با من به اتاقم اومد و گفت سارا

 .ادتهیگذشته ها خوب  نکهیمثل ا. آره هنوزم همونطوره -

مغز و فرهنگ و خاطراتم که عوض  یکشورم عوض شده ول. ادمهیمعلومه که  ؟یهست یگیم يدار یچ: سارا

 .نشده

 .زمیتو سرم بر یگذشته ها حاال بگو من چه خاک الیخ یحاالب. باشه بابا -

 ؟یزن یحرف م يدار یاز چ -

 ؟ییرایبرم تو پذ ییبا چه رو -

 .پروند یچرت هیمهسا  ؟یهست یگرفت يجد نقدریاوووف چرا ا -
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تو  دیپر عیسر نقدریپره تو اتاق ا یعه مهسا مثل اجل معلق مدف هی. شهیم ياگه به شانس منه مطمئنم که جد -

 بود  کیاتاق که نزد

 ؟ياری یسر م يچته مگه دار يهو: قلبم و گفتم يدستم رو گذاشتم رو. ترس سکته کنم از

 .کنم یشوهر دست و پا م هیجناب عل يدارم برا یسر که چه عرض کنم ول: مهسا

 .دمیدست خانوادم موندم و ترش يشوهر دست و پا کنم که انگار رو یگیم نیهمچ -

 .یشیهفت ساله م یترش یبجنب ریاگه د یول يدیفعال که نترش -

 يچطور تو رو یحاال هست. يهمه آدم زد نیبود که وسط ا یمهسا خانوم اون چه حرف. شما هم  دیبس کن: سارا

 مهمونا نگاه کنه؟

در ضمن اومدم . میو دوست لیماها همه با هم فام. میهست بهیگار هفت پشت غرمهمونا ان نیگیم نیهمچ: مهسا

 يشده به مراسم خواستگار لیتبد نیداد بیآقا داداشم ترت يکه برا یجونم بگم که مهمون یکه به هست

 .ياریب يچا میما باش هخواستگار ک يخانواده  يبرا دیسر کن  که با دیچادر سف هیحاال . سرکارخانوم

 ه؟یمنظورت چ -

 يحاال هم برو برا. رو عوض کردم یجمله کل جو مهمون هیکه چقدر ماهرم با  يدید. یکه گفتم هست نیهم -

رو به . تنها گذاشت رتیبهت و ح يو من و سارا رو تو رونیگفت و از اتاق رفت ب نویا. اریب  ییخواستگارت چا

 :سارا گفتم

 :گفت یمهسا االن چ -

 .!شده يواقعا جد نکهیفکر کنم حق با تو بود مثل ا. دونم واال ینم -

 .قبل مامانم اومد داخل يبرخالف دفعه  نباریبودم که در اتاقم باز شد ا رتیدر بهت و ح همچنان

 .ياریب يو خانوادش چا نیآر يچادر روسرت کن تا برا نیا ایدختر؟ ب یینجایا: مامان

 .شده يواقعا جد نکهیمثل ا نه

 .باشه يمامان قرار نبود مراسم خواستگار یگیم يدار یچ: من

رو به سارا . گفت و از اتاق خارج شد نویا. میحاال آماده شو که وقت ندار. گهیاومد د شیپ یدونم دخترم ول یم -

 :گفتم

 .رمیمیکنم سارا دارم از استرس م کاریچ -
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 یسه سال باهاش زندگ یاسشن یرو م نیتو که آر. نترس زیبر ییبرو چا لکسیر یلیخ زمینگران نباش عز -

 ؟یترس یهم اون عاشقته چرا م يهم تو دوسش دار يکرد

 یمضطرب نم نطوریکنن ا يدونستم که قراره امشب ازم خواستگار یاگه از قبل م دیشا یگیتو درست م -

 .شدم

 .يشد یمطمئن باش که مضطرب نم: سارا

 دیچادر سف هیکمد  يکردم و از تو شیآرا یبود کم دهیپر یرنگم کم نهییآ يبگم رفتم جلو يزیچ نکهیا بدون

 . برداشتم و سرم کردم

 .کرد یرو آماده م يآشپز خونه بود مامانمم داشت چا يآشپز خونه رفتم مهسا تو به

دادم و به طرف  لشیتحو يلبخند. چه خوشمل شده زن داداشم نیبب: من دستام رو گرفت و گفت دنیبا د مهسا

 .رفتم يچا ینیس

. رو برداشتم و به هال رفتم ینیس. داماد تعارف کن يرو ببر و اول به خانواده  ینیس نیقربونت برم ا ایب: مامان

 نیرو به پدر و مادر آر يکه چا یدر طول زمان. نیتعارف کردم بعد به مادرش بعد هم به آر نیاول به پدر آر

بود که دست و پام رو  کینزد دنیلرز یم شتریبدستام  دمیرس نیبه آر یوقت دیلرز یکردم دستام م یتعارف م

دستش نگه داشت و با  هیرو با  ینیمتوجه اضطرابم شد و به موقع س نیآر یول نیرو آر زمیرو بر يگم کنم و چا

 کس متوجه  چیانجام داد که ه يکار رو طور نیا. فنجون رو برداشت گشیدست د

 .یمحکم باش تو خانوم خودم. نباش يزینگران چ: بشونه گفت یکس نکهیآروم بدون ا. نشد

از مبل ها نشسته بود منم رفتم کنارش نشستم همه  یکی يگرفتم مامانم هم اومده بود رو هیحرفاش روح با

 .تا پدر و مادرامون قرار ها رو بزارن میبا هم صحبت کن نیرفت قرار شد که من و آر یم شیخوب پ زیچ

 .فرو رفت یکل چارهیتخت ب میتخت نشست يرو هردومون میبا هم به اتاقم رفت نیو آر من

 م؟یبا هم صحبت کن یلیدر مورد چه مسا دیخب مثال االن با: من

 : و گفت دیکش یقیهم قفل کرد و نفس عم يداد و انگشتاش رو تو هیآرنجش رو به پاهاش تک نیآر

چجور  یدون یم. یهست یشناس ینو منو خوب م. میبا هم صحبت کن یدر مورد چ دیدونم که با یمنم نم -

من با  اتیو از تموم خصوص يکرد یکردم تو با من سه سال زندگ یکه چطور زندگ یدون یم. هستم یآدم

خوام که  یازت م رسماز تو بپ دیمن چند تا سوال دارم که با. تو اطالع دارم اتیمنم از تموم خصوص. يخبر

 .يصادقانه به من جواب بد
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 .دمیصداقت جوابتو م تیبپرس با نها: من

خوام نظرت رو  یم. تموم عمر با منه يمن برا يماریب ؟يندار یمن مشکل يماریکه با ب نهیسوالم ا نیاول -

 .بدونم

اگه به تو قول بدم تا  یدم ول یقول نم یمن به کس. يریگینم میاحساسات تصم يخوام بدونم که تو از رو یم

 !؟یفهم یمنظورم رو که م. یازم ناراحت باش یول یخوام کنارم باش یمونم نم یابد کنارت م

سه سال که باهات  نیا يندارم من تو یمشکل تیماریبگم که با ب دیدر رابطه با سوالت با شمیآره متوجه م -

که ازم  يخواستگار نیبه اول یرو نداشت يماریکنار اومدم اگه اون ب یکنار اومدم سخت بود ول تیماریبودم با ب

که  یاز حرف یکم. دوختم نیو به زم دمیدزدحرف رو زدم و نگام رو ازش  نیا. دادم یجواب مثبت م يکرده بود

من .ازم خواسته بود نیبود که آر يزیچ نیا. کردم یباهاش صادقانه صحبت م یول دمیکش یزده بودم خجالت م

من . بودم نیآر ونیت رو مداحساسا  نیقلبم احساس کنم و ا يبارتونسته بودم تو عمرم عشق رو تو نیاول يبرا

در  یگشت ول یکه تموم عمرش رو به دنبال عشقش م یکرده بودم کس جربهت نیاحساس رو توسط آر نیا

 .نشده بود بشینص ییجز تنها يزیچ تینها

 بپرسم؟ يدیحاال سوال دومم اجازه م. یممنون که خوب منو شناخت. یممنونم هست: زد و گفت يلبخند نیآر

 .ما دست شماست ياجازه  -

 ؟یکن یچطور باهاش برخورد م ادیب شیپ یمشکالت یزندگ ریاگه در مس -

 .باشه یداره که اون مشکل چ یبستگ -

 ؟یکن یبزنه که هنوز اثبات نشده چطور در موردم قضاوت م يزیچ یبه من تهمت یروز کس هیاگه  -

 .کنم یاستفاده م مینابود يبرا یدشمنام از هر روش. دشمن دارم یشغلم کل يمن تو یدون یکه م تو

که اون تهمت اثبات نشه درموردت قضاوت  یاول از همه تا زمان: و گفتم دمیکش یقیفکر کردم و نفس عم یکم

اما اگه تهمت اثبات شد اون موقع با . کنم یم تیمونم و ازت حما یو تازمان  اثبات تهمت پشتت م کنمینم

 .ستمیقضاوت ن گاهیجاچون در . کنم یاما باز قضاوت نم.  رمیگ یم میموجود تصم طیشرا یابیارز

 .یباش یمنطق نقدریکردم ا یفکر نم ادیخوشم م انتیاز فن ب: کرد گفت یبا دقت به حرفام گوش م نیآر

 .گهید مینیما ا -

 همون کار رو یتو بگ یمورد هر چ نیدونم شغلم خطرناکه در ا یم ه؟یسوال سوم نظرت در مورد شغلم چ: نیآر

 الملل کنار بذارم با نه؟ نیب سیفقط بگو  شغلم رو به عنوان پل. کنم یم
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 ادیممکنه که من از خطر بدم ن ستیخانوادمون دو نفره ن شهیکه هم یبدون دیبا یول ادیبدم نم جانیمن از ه -

 ... یول

 ؟یچ یول -

. جمله رو با خجالت گفتم صورتم گل انداخته بود نیا. ادیب شیبراشون پ یبچه هامون ممکنه مشکالت یول -

. امیخوشگلت در ب يدونستم چطور از خجالت لپا یکه بهت نامحرمم وگرنه م فیح:  زد و گفت يلبخند نیآر

طرز صحبت کردنش تنگ  نیا يدلم برا. شد جادیدلم ا يتو يندیو خوش آ بیحس عج هیکه زد  یحرف نیبا ا

 ....تنگ یلیشده بود خ

 .کنم یشرکت تمرکز م يو فقط رو دمیپس سر وقت استعفا م. خب اریبس: نیآر

 .یکن یممنونم که درك م -

 .ازت بپرسم دیمونه که با یسوال م هیحاال تنها . دیطول کش یلیدونم صحبتامون خ یم ندهیخب خانوم آ -

 .ندهیبپرس همسر آ -

 .شد یطوالن یکنه مکثش کم دایپ یسوالش جمالت مناسب انیب يخواست برا یمکث کرد انگار م یکم نیآر

 ؟یکن یکردن واژه فکر م دایپ يبرا نقدریکه ا یبپرس يخوا یم یمگه چ -

 ؟يتو؟ نکنه تو هم مثل من حس ششم دار یچه با هوش -

 .باشه که در ما اثر کرده نیاز کماالت همنش دیچه عرض کنم شا -

 نیالبته ا. یکه فکر کن دمیبهت فرصت م يبرات سخته که جواب بد یخوام بپرسم کم یکه م یسوال نیا -

اومد باعث تنش و  شینکرده برامون پ يخدا یمشکل نیخوام اگه چن یاحتماالته نم  ینیب شیسوال فقط پ

 .شده دهیمساله از هم پاش نیاز خانواده ها به خاطر  هم یلیخ. تزلزل خانوادم بشه

 .حاال سوالت رو بپرس -

 ؟یشیازم جدا م ای یمون یباهام م ؟يدینشون م ینکرده نتونم بچه دار بشم چه عکس العمل ياگه خدا -

ها  یلیمهمه خ یلیسوال خ نیگفت ا یدرست م نیتا حاال بهش فکر نکرده بودم آر دیپرس یسوال خفن عجب

 یبر عقلشون غلبه مو احساساتشون  شنیشوکه م شنیباهاش مواجه م یکنند و وقت یموضوع فکر  نم نیبه ا

 .کنه

 يبرا يزیچ نیاگه چن. پرسم یسوال رو خودم از تو م نیا ؟یکن یمطرح نم يا گهیسوال رو جور د نیچرا ا: من

 تو  ادیب شیمن پ
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 ...ای یمون یمن م ؟بایکن یم کاریچ

به بچه دار شدن  یدادن خانواده ربط لیاز نظر من تشک. مونم یگه باهات م یپره وسط حرفم و م یدفعه م هی

به عنوان فقدان  یتا مشکل کوچک اوردمیمن عشقم رو آسون به دست ن. میکه  عاشق هم باش نهیمهم ا. نداره

در . بخش کانون خانوادست یگرم طوسط بچه فق نیا. مونم تا ابد یمن با عشقم م. رهیبچه اون رو از من بگ

. کنم یاستفاده م گهید يوفق نشدم از روش هاکنم اگه هم  م یرو با عشق پر م یخال يصورت نبودنش جا

 .خانومم تیبچه از پرورشگاه آوردم و بزرگش کردم البته با رضا هی دیمثال شا

با اظهار نظرت و استداللت  یول. جواب بدم یچ دیدونستم که با ینم يدیسوال رو ازم پرس نیاول که ا -

 يها هم تو يشاد يها هم تو یتا آخرش باهاتم هم تو سخت وفتهیب یمونم هر اتفاق یباهات م. متقاعد شدم

 .زیهمه چ

 .رو بگو طتیحاال تو شرا. ممنونم مهربونم: زد و گفت يلبخند نیآر

 .يبهم بد یقول هیخوام  یازت م یندارم ول یخاص طیمن شرا: فکر کردمو گفتم یکم

 ؟یچه قول -

که  یخوام وقت یازت م. یدرونگرا باش دینبا گهید یبگ به من یناراحت هست يزیهر وقت از چ نکهیا...! اوممم -

 .يبذار ونیو دردات رو با من درم ینکش گاریس یناراحت

که مهسا زده بود افتادم گفته بود که داداشم گفت  یحرف ادیجملش  نیبا ا. عشقم بگه یباشه خانومم هر چ -

حاال اون . کنم ینشه ازدواج نم دایاون پ یدوست داشته باشه و تا وقت میماریکه منو با ب شمیم یمن عاشق کس

 .بده رشییتونه تغ ینم زیچ چیکه ه هیتیواقع نیو ا. و من مال تو یتو مال  من نیآر يکرد داینفر رو پ کی

 .با ورودمون به هال نگاه همه به ما منعطف شد میهم از اتاق خارج شد با

 .دیداد طولش نقدریکه ا دیحاال خوبه که سه سال با هم بود: مهسا

مهسا زد مهسا با اون ضربه متوجه شد که  يبه پهلو يحرف رو زد سارا با آرنجش ضربه ا نیمهسا ا نکهیهم

 .از اون حرف بزنه شتریب دینبا

 د؟یرو گرفت متونیخب عروس گلم تصم: بود با لبخند رو به من گفت وایش نیآر مادر

 قهیچند دق نیتموم ا. معلومه که جوابش آره هست افشیاز ق: معرکه و گفت ونیم دیپر شهیمهسا مثل هم بازم

 نیا فیکه حر امرزهیخدا اموات سارا رو ب. مهسا کرد يحواله  يا گهید يسارا ضربه ...رو هم که تو اتاق بودند
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سرم . بود و منتظر جواب من بودند همن قفل شد ينگاهها رو يهمه . کنهیشه و ساکتش م یم طونیش يمهسا

 .پدر و مادرم بگن یهر چ: گفتم انداختم و نییرو پا

رو  ینیریش يمامان رو به من گفت که جعبه .اتاق رو پر کرد يفضا دنیکف زد و کل کش يدفعه صدا هی

 دم؟یکه من نفهم یگرفت ینیریش یک: به آشپز خونه رفتم و به مامان گفتم. تعارف کنم

 .رو گرفتن ینیریجعبه ش نیا ومدنیداشتن م یوقت مامان

وسط هال  زیم يرو به همه تعارف کردم و جعبه رو رو ینیریش يجعبه . حس ششم دارن یخوبه که خانوادگ -

 .رو مشخص کنن یعقد و عروس خینوبت بزرگترا بود تا حرفاشون رو بزنن و تار گهیگذشاتم حاالد

و هزار شاخه  دی مججلد کالم اهللا کی. چهارده معصوم تیشد به ن نییسکه تع 14با توافق خانواده ها  هیمهر

از شغلش  نیگذاشتن که آر یوقت يرو هم برا یعروس خیکردند و تار نییماه بعد تع يعقد رو برا خیتار. نبات

مراسم  خیماه از تار کی. شده بود دیو ام يخونمون پر از شاد. رانیبرگرده ا شهیهم ياستعفا بده و برا

جشن  آماده  يبرا دیداشتم با شگاهیمن قرار آرا. میگذشت و همه به جنب و جوش افتاده بود یم يخواستگار

. از دوستام بود یکیمادر  شگریخدا رو شکر آرا. آماده شده بود زیتاالر رزرو کرده بود و همه چ هیبابام . شدم یم

 یلیدونم کارات خ یتو برو چون م: و گفت شگاهیمنو رسوند به آرا نیبا ماش نیآر. شناخت یخوب منو م یلیو خ

 امیو م رمیگیم لیرو تحو نیبعدش ماش شگاهیآرا رمیبرم تا گل بزنم بعدش م یرو  م نیکشه من ماش یطول م

 .دنبال خانوم خوشگلم

 .استرس دارم ینکن من امروز به اندازه کاف ریکنم د یخواهش م یباشه ول -

 دیو ساعت شش هم با مینگران نباش خانومم ساعت پنج قرار محضر دار: زد و گفت یلبخند آرامش بخش -

 .هر وقت کارت تموم شد به من تلفن کن. دنبالت امیتاالر مطمئن باش سر وقت م میبر

به طرف . شدم و درب رو بستم ادهیپ نیداد و از ماش لمیتحو ییبایلبخند ز. تا بعد از ظهر خداحافظ. باشه -

رسوندم و در رو  نیخودم رو به ماش عی، دو تا ، سه تا سر یکیزنه  یبوق م نیکه آر دمیدفعه د هیفتم ر شگاهیآرا

 .باز کردم

 ؟یزن یچرا بوق م هیچ -

 .شده بود رهیلبش بود و به من خ يرو يلبخند

 ن؟یآر هیچ -

 .رفت لباسش رو برداره ادشیخانوم خوشگلم حواسش پرت شد و  -
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 .رو فراموش کردم ياصل کار. خدا مرگم بده يوا يا: دفعه با دست زدم تو صورتم و گفتم هی

 دفعه؟ هیچش شد  نیا. هم يرفته تو نیآر يکه اخما دمیدفعه د هی

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 .حرف رو نزن نیا گهید -

 ن؟یآر یچه حرف -

 .رهیخوام خدا تو رو ازم بگ یمن تازه تو رو به دست آوردم نم!! خدا مرگت بده یگفت نکهیا -

دوسم داره  نکهیاز ا. زد یباهام حرف م نطوریبود که ا يبار نیاول. دنیاز حرفاش قلبم شروع کرد به تند تپ -

 .دیتپ یقلبم تند تند م

 .کنم یتکه کالم استفاده نم نیاز ا گهید. باشه -

 .نشده ریحاال لباست رو بردار و برو داخل تا د. یممنونم هست -

 .شدم شگاهیبرداشتم و وارد آرا نیعقب ماش یلباس رو از صندل يجعبه  عیسر

من به طرفم اومد و باهام دست  دنیبا د. کارش مهارت داشت يتو یلیمادر نسترن بود که خ یمعصوم خانوم

 سالم : داد و گفت

 دخترم؟ یخانوم خوب عروس

 از نسترن چه خبر؟ یبله خدارو شکر حالم خوبه و شادمو شنگول راست -

 .کنه یم یزندگ سیپار ينسترن هم خوبه و با شوهرش دارن تو -

 .خدا رو شکر -

رو برات انجام ... و  میبعدم کار ناخن ، گر ونیالسیاول اپ. میکار دار یدخترم لباسات رو عوض کن که کل -

 .دمیم

 .ممنونم -

 شیآرا یتا هم سارا کم شگاهیآرا انیهم ب ایارش قرار بود سارا و. نشستم یصندل يلباسام رو عوض کردمو رو -

 يموند و سارا هم حتما تو یمنتظر م نیماش يکه تو ایارش. احتماال تا حاال اومده بودند. کنه هم من تنها  نباشم

 .کنه یم شیداره آرا گهیاتاق د هی

 دیکش یطول نم ادیز یشد ول یقرمز م یمدت يو پوستم برا دمیکش یدرد م یکردم کل یم ونیالسیوقت اپ هر

چشمام  یخانوم معصوم شنهادیبه پ دیرس یاصل شینوبت به ارا ونیالسیگشت بعد از اپ یکه به حالت اول  بر م
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 شیهمزمان با آرا. کرد یکارم رتمصو يدونم چند ساعت رو ینم. صورتم  کار کنه يرو بستم تا راحت بتونه رو

  يور یخانوم معصوم ياز همکارا یکیصورتم و موهام 

آروم چشمام رو . گفت که چشمات رو باز کن یصورتم خانوم معصوم يکار رو یبعد از کل. کردیهام کار م ناخن

 لیما ي هیسا هی. صورتم کار کرده بود يرو یچقدر عال. تعجب کردم یلیخ نهییآ يخودم تو دنیباز کردم با د

زده بود و به باال  غیبود ابروهاموم ت ختهیشونه هام ر يکرده بود و رو نونیبه بنفش برام زده بود موهام رو ش

بود  ختهیابروهام رو با مداد پررنگ کرده بود چندتا از تار موهام رو ر. بهش داده بود یطونیش یبود و حالت دهیکش

 يرژ گونه ام رو طور.  ومدیخوشگل شده بود و بهم م یلیفر داده بود که خ یصورتم مژه هام بلند بودند کم يتو

  نیکارام تموم شده بود و منتظر آر. خوب کارکرده بود یلیخ. داد یهام رو برجسته تر نشون م ونهزده بود که گ

 یبود خوبه واال من که عروسم بودم کارام تموم شده بود ول شیاتاق آرا يسارا هنوز تو.دنبالم ادیبودم که ب

 میگوش عیسر. شد بهم زنگ بزن مومد اگه کارات تگفته بو نیاومد که آر ادمیزدم که  یسالن قدم م يتو...سارا

 نیسالم آر. شده بودم باهاش صحبت کردم رهیبه خودم خ نهیآ يرو برداشتم و بهش زنگ زدم همونطور که تو

 .کارام تموم شد

 .هستم شگاهیآرا کیخوبه منم کارام تموم شده و نزد -

 خوبه پس فعال خدا حافظ -

 .خدا حافظ عشقم -

 !بودما قهیخوش سل شییخدا یول. لبام نشست يرو يبه خاطر حرف آخرش لبخند. رو قطع کردم یگوش

 یلیدامنش خ يدرشت که تو ییبا گل ها دیسف اسیلباس عروس به رنگ  هی. ومدیبهم م یلیخ لباسم

 ید کسخوا یگفت دلم نم یانتخاب کرده بودم م دهیپوش نیبود به انتخاب آر دهیکرد لباسم پوش یم ییخودنما

سرم نصب کرده بود که  يرو رو يتاج نقره ا هی ومدیاز جلب توجه  خوشم نم ادیخودمم ز. بشه رهیبه عشقم خ

 يبلند بود و رو یلباسم کم. هم به تاج نصب  کرده بود دیتور سف هی. کرد یم ییخود نما مییطال يموها يتو

به موهام نگاه  ینشستم کس نیماش يتو یسرم گذاشته بودم تا وقت يشنل هم رو هیشد  یم دهیکش نیزم

من  ریسارا هم به تصو ریکردم که تصو یم فیشده بودم و از خودم تعر رهیخ نهیآ يبه خودم تو نطوریهم. نکنه

 .اضافه شد نهیآ يتو

 ؟یهست يتو چه ناز شد: سارا

 .ناز بودم -
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 .ریتو به خودت نگ میکرد یفیتعر هیپررو حاال ما  -

 .زمیعز يخوشگل کرد یلیسارا خ -

 .گهیکنم د يدوستم آبرو دار نیبهتر یعروس يبرا دیبا گهید -

 .زمیقربونت برم عز -

 .يکشه اگه قربون من بر یوگرنه منو م دیبهتره قربون آقاتون بر -

اف اف رو برداشت و بعد از  یگوش یخانوم معصوم ياز همکارا یکی. زنگ در اومد يتموم شدن حرفش صدا با

 چند کلمه صحبت 

 .آقا داماد اومدن: رو باز کرد و رو به من گفت در

 یخداحافظ یمن و سارا از خانوم معصوم. رفت یرفت قولش نم یسرش م. بود میآن تا شهیخدا رو شکر هم -

دارن با هم  نیآر يگل زده  نیکنار ماش ایو ارش نیآر دمید میوارد کوچه شد یوقت. میو به طرف  در رفت میکرد

بهتر بگم کل لباسش رو من انتخاب  ایبود کت و شلوار  دهیپوش یکت شلوار مشک هی نیآر. کنن یصحبت م

کراوات  هیبود و  دهیهم پوش یاسی راهنیپ هیحالت رفلکس داشت و براق بود  یکت و شلوارش کم. کرده بودم

 نیآر ي قهیسل شییخدا  یول. موهاش رو هم طبق معمول مدل زده بود و ژل زده بود. خوشگل هم زده بود

دن من دست از صحبت کردن برداشتن و به طرف ما یبا د. ومدیبهش م یلیمدل موش حرف نداشت خ يتو

 .اومدن

 ؟یسالم خانوم خوشگل خودم خوب: نیآر

و سرم رو  دمیخجالت کش یکم نیهم يکرد برا یمنو خانوم خودش خطاب م یکس يبود که جلو يبار نیاول

 .انداختم نییپا

جوابش رو بدم که  خواستمیم. یحرفا عادت کن نیبه ا دیبا گهیتو د یهست ییایح عجب دختر محفوظ به: سارا

 وقت : گفت نیآر

 .مهیمحضر ساعت چهارو ن میبر دیبا میندار

 یلیخ. خودشون شدند و دنبالمون راه افتادن نیو سارا هم سوار ماش ایارش میشد نیبا هم سوار ماش نیو آر من

 .بشه يزینره و آبرو ر شیکارا درست پ دمیترس یهمش م.  استرس داشتم

 .یشینفسم م. یشیمال خودم م شهیهم يبرا گهید ي قهیتا چند دق. استرس نداشته باش خانوم خوشگلم: نیآر
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با حرفاش  دیفهم یافتاد قبلش م یرو که اتفاق م يزیهر چ. بهش باور داشتم گهیکه حس ششم داشت د واقعا

 .رفت نیتموم استرس هام از ب

 ن؟یآر -

 جانم؟ -

 ؟يخبر دار زیتو چطور از همه چ -

 ه؟یمنظورت چ -

 ن؟یکن یکه هم تو و هم مهسا ازش صحبت م هیحس ششم چ ي هیقض نیا -

 مهسا؟ اونم آره؟: زد و گفت يلبخند

 .آره -

 ادیب شیپ یمشکل نکهیفقط قبل از ا. کنم یدرکش نم ادیراستش خودمم ز. دونستم مهسا هم مثل منه ینم -

 هیکه  شمیمبهمه فقط متوجه م یلیخ یگاه. کنه ینفر باهام صحبت م کیکنم انگار که  یم دایپ یاحساس هی

لحظه . فتهیقراره ب یچه اتفاق شمیمکه متوجه  هیقو نقدریا یاما گاه. حواسم رو جمع کنم دیو با نهیدر کم يخطر

حفاظت از تو رو  تیمن مسول ادته؟یرو  شگاهیخواستم تو رو به عنوان پزشک برسونم به آزما یکه تو کانادا م يا

 .بر عهده داشتم

 .زدن یم ریمنو با ت ياگه نبود. نباشه ادمی شهیآره مگه م -

انداز منو  ریتک ت کینگاه رو حس کردم بالفاصله متوجه شدم که  هی ینیاون لحظه سنگ. زمیخدا نکنه عز -

 یدخلش رو آورد حت ایو ارش میداد یتانه جا خالکه خوشبخ. خواد هر جفتمون رو بزنه یتحت نظر داره و م

که  دهیاون لحظه بهم دست م یحس مبهم هی. یدونم چطور بهت بگم که درك کن یکجا مستقره نم دمیفهم

 .کرد فشیتوص شهینم

 .نکن تیخودت رو اذ الشیخ یب. نیدونم آر یم -

 .يکشه اگه قربون من بر یوگرنه منو م دیبهتره قربون آقاتون بر -

اف اف رو برداشت و بعد از  یگوش یخانوم معصوم ياز همکارا یکی. زنگ در اومد يتموم شدن حرفش صدا اب

 .آقا داماد اومدن: چند کلمه صحبت در رو باز کرد و رو به من گفت

 یخداحافظ یمن و سارا از خانوم معصوم. رفت یرفت قولش نم یسرش م. بود میآن تا شهیخدا رو شکر هم -

 .میو به طرف دررفت میکرد
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 هی نیآر. کنن یدارن با هم صحبت م نیآر يگل زده  نیکنار ماش ایو ارش نیآر دمید میوارد کوچه شد یوقت

کت و شلوارش . بهتر بگم کل لباسش رو من انتخاب کرده بودم ایبود کت و شلوار  دهیپوش یکت شلوار مشک

. خوشگل هم زده بود واتکرا هیبود و  دهیپوشهم  یاسی راهنیپ هیحالت رفلکس داشت و براق بود  یکم

مدل موش حرف  يتو نیآر ي قهیسل شییخدا یول. موهاش رو هم طبق معمول مدل زده بود و ژل زده بود

 .من دست از صحبت کردن برداشتن و به طرف ما اومدن دنیبا د. ومدیبهش م یلینداشت خ

 ؟یسالم خانوم خوشگل خودم خوب: نیآر

و سرم رو  دمیخجالت کش یکم نیهم يکرد برا یمنو خانوم خودش خطاب م یکس يبود که جلو يبار نیاول

 .انداختم نییپا

جوابش رو بدم که  خواستمیم. یحرفا عادت کن نیبه ا دیبا گهیتو د یهست ییایعجب دختر محفوظ به ح: سارا

 .مهیمحضر ساعت چهارو ن میبر دیبا میوقت ندار: گفت نیآر

 یلیخ. خودشون شدند و دنبالمون راه افتادن نیو سارا هم سوار ماش ایارش میشد نیبا هم سوار ماش نیو آر من

 .بشه يزینره و آبرو ر شیکارا درست پ دمیترس یهمش م. استرس داشتم

. یشینفسم م. یشیمال خودم م شهیهم يبرا گهید ي قهیتا چند دق. استرس نداشته باش خانوم خوشگلم: نیآر

با حرفاش  دیفهم یافتاد قبلش م یرو که اتفاق م يزیهر چ. بهش باور داشتم گهیس ششم داشت دواقعا که ح

 .رفت نیتموم استرس هام از ب

 ن؟یآر -

 جانم؟ -

 ؟يخبر دار زیتو چطور از همه چ -

 ه؟یمنظورت چ -

 ن؟یکن یکه هم تو و هم مهسا ازش صحبت م هیحس ششم چ ي هیقض نیا -

 مهسا؟ اونم آره؟: زد و گفت يلبخند

 .آره -

 ادیب شیپ یمشکل نکهیفقط قبل از ا. کنم یدرکش نم ادیراستش خودمم ز. دونستم مهسا هم مثل منه ینم -

 هیکه  شمیمبهمه فقط متوجه م یلیخ یگاه. کنه ینفر باهام صحبت م کیکنم انگار که  یم  دایپ یاحساس هی

. فتهیقراره ب یچه اتفاق شمیم هکه متوج هیقو نقدریا یاما گاه. کنم حواسم رو  جمع دیو با نهیدر کم يخطر
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حفاظت  تیمن مسول ادته؟یرو  شگاهیخواستم تو رو به عنوان پزشک برسونم به آزما یکه تو کانادا م يلحظه ا

 .از تو رو بر عهده داشتم

 .زدن یم ریمنو با ت ياگه نبود. نباشه ادمی شهیآره مگه م -

انداز منو  ریتک ت کینگاه رو حس کردم بالفاصله متوجه شدم که  هی ینیاون لحظه سنگ. زمیخدا نکنه عز -

 یدخلش رو آورد حت ایو ارش میداد یکه خوشبختانه جا خال. خواد هر جفتمون رو بزنه یتحت نظر داره و م

که  دهیماون لحظه بهم دست  یحس مبهم هی. یدونم چطور بهت بگم که درك کن یکجا مستقره نم دمیفهم

 .کرد فشیتوص شهینم

 .نکن تیخودت رو اذ الشیخ یب. نیدونم آر یم -

ما  نیرو پشت ماش نیهم ماش ایارش. میشد ادهیپ نیو از ماش میمحضر حرف زدن رو بس کرد يتوقف جلو با

احتماال رفته  الیفام هیمحضر بودند و بق يو سارا تو نیمن و آر يخانواده .  میپارك کرد و با هم به محضر رفت

چرا اومدن احتماال مامان بهشون  دونستم یمحضر بودند م يهم تو لیفام يالبته چند تا از دخترا. بودن تاالر

 .سر ما رو محول کرده بود يقند باال دنییسا ریخط تیمامور

 فیرخب عروس خانوم و آقا داماد هم که خدا رو شکر اومدن لطفا تش: زد و گفت يما لبخند دنیبا د عاقد

کتاب مقدس قرآن  نیآر میمخصوص نشست گاهیدر جا نیمن و آر. کنم ياتاق عقد تا خطبه رو جار يتو دیاریب

. کردم به زمزمه کردن روعقرآن  گذاشتم و ش ریخوند منم دستم رو ز یلب م ریرو در دست گرفت و آروم ز

 .دنییسا یسرمون قند م يهمونطور که حدس زده بودم دخترا داشتن باال

که شما  دیده یبه بنده وکالت م ایآ یزدانی یمحترمه خانوم هست ي زهیدوش: کرد يبار خطبه رو جار کی قدعا

و  يتمام بهار آزاد يو چهارده سکه  دیجلد کالم اهللا مج  کیبا صداق معلوم  ییایآر نیآر يرا به عقد دائم آقا

 لم؟یوک ایهزار شاخه نبات در آورم؟ آ

 .نهیعروس رفته گل بچ: مهسا

 .ارهیعروس رفته گالب ب: سارا گفت نباریکرد ا يبار دوم خطبه رو جار يبرا عاقد

 هی نیحرف مامان آر نیبا ا. خواد یم یلفظ ریعروس ز: از دخترا گفت یکی. بار سوم خطبه رو خوند يبرا عاقد

 .دیطال رو آورد و داد دستم و آروم لپم رو بوس سیسرو

 لم؟یوک: و در آخر گفت بار چهارم خطبه رو خوند يبرا عاقد

 .بزرگترها بله يبا اجازه : من
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دهن  ياول من عسل گذاشتم تو. حاال نوبت عسل خوردن بود. همه بلند شد يو شاد غیج يگفتن بله صدا با

شد که  اون عسل  یدونم چ ینم یول ومدیاز عسل خوشم نم. دهنم يعسل گذاشت تو نیهم آر عدی نیآر

 .به نظرم خوشمزه بود یلیخ

************ 

و خانواده هامون با هم رفتن تاالر  ایسارا و ارش. میامضا و اثر انگشت از محضر خارج شد یبعد از کل باالخره

تاالر تا همه  میساعت بعد از شروع جشن بر مین نیقرار بود که من و آر. به شروع  جشن نمونده بود يزیچ گهید

بردار هم به ما  لمیف. میتاالر رفت کینزد يها ركاز پا یکیطرف به  نیمن و آر. يتو خمار میمهمونا رو بذار ي

 انیگرفتن از خارج تاالر به پا لمیف یبدبخت یبعد از کل. ادیخوب در ب لممونیتا ف میریبگ یگفت که چه ژست یم

  یم لمیف میما هنوز داشت یگذشت ول یاز شروع جشن م یساعت کی دیرس

شد  یآهنگ داشت پخش م. میخودمون رو به تاالر رسوند عیبردار کالفه شه بود سر لمیاز دست ف نیآر. میگرفت

ساعت  میقرار بود ن د؟ییما اومد طرفمون گفت شما کجا دنیبا د. زد یتاالر قدم م يورود يکالفه  جلو ایو ارش

 .ول کن ما نبود ارهبرد لمیف نیا ریبه خدا شرمندم همش تقص: نیآر. دیباش نجایا شیپ

 .تونستم تموم مدت شنلم رو سر کنم یمن که نم یمختلط بود ول یعروس

 .یراحت باش یتون یم يتاالر اگه بخوا يخانومم تو: نیآر

 .نیممنونم آر -

امشب  يکرد شیآرا نقدریچرا ا یخودت رو بپوشون یعروس ياگه قرار بود تو. ستیبه تشکر ن يازین -

 .یوقت فراموش نکن چیو امشب رو ه. یشاد  باش خوامیازت م مونهیعروس

با ورود ما شروع . دنیرقص یشد و دخترا داشتن م یآهنگ جالب داشت پخش م هی میهم وارد سالن شد با

 گاهیگفت با هم به جا کیآهنگ رو قطع کرد و به ما تبر یمدت يخواننده برا. دنیکش غیکردن به کف زدن و ج

افتادم که  يروز ادیدفعه  هی. به لب داشت يدستم رو گرفته بود  و لبخند نیآر. میو نشست میمخصوصمون رفت

 یبیحاال چشماش برق عج یروح بود  ول یسرد و ب یلیچشماش خ دمیخونشون د يرو تو نیبار آر نیاول يبرا

 .داشت

 .با خواننده کار دارم رمیلحظه م هیمن : رو به من کرد و گفت نیآر

 .باشه -
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 ادیبه طرفم م نیآر. کنه یارکستر هم قبول م گهیبهش م يزیچ هی رهیو به طرف ارکستر م شهیکنارم بلند م از

 .نهیشیو کنارم م

 ؟یداشت کارشیچ -

کردم  یکه بهش معرف ییبهش گفتم که چند تا از آهنگا ادیاز آهنگ رپ خوشم نم ادیز یشناسیتو که منو م -

 .رو بخونه

خونم  یآقا داماد رو براتون م یدرخواست يخواننده اعالم کرد امشب چند تا از آهنگ ها قهیاز چند دق بعد

 نیقشنگ بود فکر کنم آر یلیخ. دفعه چراغا خاموش شد و رقص نور شروع شد هی  ادیکه خوشتون ب دوارمیام

 ؟يرو داد زاین چیتو پول ا: گوشش گفتم  ریپول خرج کرده بود ز یتاالر کل نیرزرو ا يبرا

ها رقص  یتاالر ها و عروس يرزرو تاالر بود تازه همه  يمنو يهمش تو نایا ؟يدیمگه تا حاال رقص نور ند -

 .نور داره

 .دمیکه تا حاال د گشتید يمتفاوت تر از رقص نورها یلیرقص نور خ نیا نینه آر -

کارا  نیهمسرم از ا يحق ندارم برا یگیباشه که م ينطوریبر فرض که هم: هاشو باال انداخت و گفت شونه

 بکنم؟

 .دوستت دارم یلیخ نیدوستت دارم آر -

 :بهش سفارش داده بود نیکه آر يشروع کرد به خوندن آهنگ شاد خواننده

 امشب دلم مست توئه يناز يناز

 دل تنهام هنوز دست توئه يناز

 امشب دلم مست توئه يناز يناز

 دل تنهام هنوز دست توئه يناز

 وسط؟ میبر يایگفتم م نیبه آر رو

 ...آخه -

 .گمیکه من م نیهم میآخه ندار -

 .خانومم بگه یباشه هرچ -
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آروم آروم  دنیدخترا و پسرا که ما رو د میدیرقص یبا هم م نیهمچنان در حال پخش بود و من و آر آهنگ

کردن و آهنگ همچنان در حال پخش  یرو درست م یمتفاوت يو شکل ها. دنیرقص  یدورمون حلقه زدن و م

 .داد یبه فضا م یخاص ییبایبود و رقص نور ز

 ینداشت اریتو که  يناز

 یفرار نداشت قصد

 خبر باز  یو ب یرفت چرا

 ؟یرو دلم گذاشت داغ

 دلمدوباره امشب

 لباتو داره يهوا

 که بازم گمیباد م به

 ...ارهیتنت و ب يبو

 .ارهیتنت رو ب يبو

 .گل من ادتمی یرفت

 ناز گل من يناز يناز

 تو حاال تو دل من عشق

 .ناز گل من يناز يناز

 گل من ادتمی یرفت

 .ناز گل من يناز يناز

 تو حاال تو دل من عشق

 .ناز گل من يناز يناز

شده بود  هیتعب ییها لیسقف سالن ر يرو. میدیرقص یبا هم م نیهمچنان در حال پخش بود و من و آر آهنگ

آهنگ  انیبا پا. گرفتن یم لمیکردند و از جشن ما ف یاونها حرکت م يبه  صورت خوکار رو ییها نیکه دورب

کالم  یآهنگ ب هیبود البته  ردهشعبده باز عوض ک هیخواننده جاش رو با . میبرگشت گاهمونیبه جا نیمن و آر

گفت  یم فهیاومد و جوك و لط گهینفر د هیکرد بعد از  شعبده باز  یگذاشته بود و شعبده باز داشت برنامه اجرا م

بار  نیآخر يخواننده اومد و برا  دیرس انیبرنامه ها به پا نکهیبامزش همه به خنده افتاده بودند بعد از ا يبا جکا
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کردن و  دست  یمهمونا تماشا م ي هیو بق میدیسالن رقص يتو ییتنها نباریا نیآهنگ شاد خوند و من و آر هی

هم  نیمن و آر. صرف شام به رستوران تاالر دعوت کرد يگرفتن آهنگ خواننده مهمونا رو برا انیبا پا. زدن یم

ساعت دو شب بود که به خونه . میرو با هم خورد یشام عاشق نیو بعد از مدتها اول میاتاق خاص رفت کیبه 

بود  یاز دستش عصبان یحساب نیآر.  بردارپدرمون رو در آورده بود لمیف نیا میخسته شده بود یحساب. میبرگشت

 .کرد یلب غرغر م ریو ز

 الیسر هی یانگار داره کارگردان ؟يکرد دایبردار بود که برامون پ لمیف نمیآخه ا ایکنه ارش کارتیخدا بگم چ يا -

 .کنه  یرو م یهزار قسمت

 .سخت گرفت نقدریبود ا يکارش حرفه ا يچون تو دیشا -

خراب شدن  شاتیآرا ریدوش بگ هیتو هم برو  رمیگیدوش م هی رمیخستم م یلیمن خ یدونم هست ینم -

 .ختهیچهرت بهم ر

 ...فقط. باشه -

 خانومم؟ یفقط چ -

 .اومم -

 خواد؟یم يزینفسم چ: گوشم گفت ریلپام سرخ شده اومد جلو و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و ز دیکه د نیآر

 لباس خالص بشم؟ نیاز شر ا یکمکم کن شهیم: انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 .شهیچرا نم: زد و گفت يلبخند

و با دستات  يبند یچشماتو م ینگاه کن دیفقط نبا: به طرفش گرفتم و گفتم زیآم دیرو به صورت تهد دستم

 .تا لباس رو عوض کنم یکن یکمکم م

 .یتو بگ یباشه هر چ -

که داده بود چشماش روبست  یطبق قول نمیتا بتونم پشت سرم رو بب ستادمیا نهییبه اتاقم رفتم در برابر آ نیآر با

 یلحظه فکر کردم که داره نگاه م هیکرد که  یخوب کمک م نقدریا. ارمیو آروم کمکم کرد  تا لباس رو در ب

چشماتو باز : کردم و گفتم شییاتاقم راهنما یدستش رو گرفتم و به  طرف در خروج. کردینه نگاه نم یکنه ول

 .برمت یها دارم به طرف در م ینکن

 .باشه -
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عوض کردن لباسام  يگفتم تو یمامان خواب بود وگرنه به اون م. دمیکش ینفس راحت رونیاز در رفت ب یوقت

 شرتیت هی. دوش آب داغ حالم جا اومد هیانجام بدم به حموم اتاقم رفتم بعد از  يکار نکهیبدون ا. کمکم کنه

و  رونیهم از حموم اومده ب نیکه آر دمید. و از اتاق خارج شدم دمیزانوم پوش  ریز شلوارك تا هیبا  ییمویسبز ل

 .دهیکنه و کت و شلوارش رو پوش یموهاش رو شونه م نهییآ يداره جلو

 ؟يچرا لباست رو عوض نکرد: نیآر -

ژل زده بود به موهام  يادیشگرزیآرا. رمیدوش بگ هیفقط اومدم . خودمون يخوام برم خونه  یم ستین يازین -

 .خورد یحالم داشت بهم م

 .بمون فردا صبح برو خونه نجایشب ا يخوا یخب م: من

 .جونم برم خونه راحت ترم یهست الیخ یب -

 .یباشه هر طور راحت -

: و گفت دیکنار زد و آروم لپام رو بوس میشونیپ يطرفم اومد و منو تو بغلش گرفت با دستش موهام رو ازجلو به

 .خانوم خوشگلم شتیپ امیصبح م فردا

 .زمیباشه عز: دادم و گفتم هیتک نشیرو به س سرم

 يبکنم به اتاقم رفتم و خودم رو رو يا گهیکار د نکهیبدون ا. رونیمنو از خودش جدا کرد و ار در رفت ب آروم

 .شدم داریسارا از خواب ب يصبح با صدا. فرو رفتم قیعم  یو به خواب. تخت پرت کردم

 بلند شو عروس خانوم شوهرت کجا رفته؟: سارا

 .خودشون يرفت خونه  شبید. چشمام دنیچشمام رو باز کردم و با دستام شروع کردم به مال آروم

 دختر؟ دهیمدل جد ؟يعجب عروس دوماد ؟یچ: سارا

 ؟یزنیحرف م يدار یاز چ -

 .کلک خودتو به اون راه نزن يا -

 .یکن یم يرو ادهیز يسارا دار الیخ یب -

 .صبحونتو بخور نییپا ایباوشه بابا بلند شو ب -

 .امیتو برو من االن م -

 هیموهام رو شونه کردم و لباسم رو با  نهییتخت بلند شدم در مقابل آ يکه سارا از اتاق خارج شد از رو نیهم

به سر و  یرفتم و آب یبهداشت سیبه سرو. و از اتاق خارج شدم. عوض کردم يشرت و شلوار تو خونه ا یدست ت
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. و نشستم دمیعقب کش زیاز پشت م یدلصن هی. و به آشپز خونه رفتم تا  صبحونه نوش جون کنم. صورتم زدم

در رو  عیبود سر نیآر. اف اف رو برداشتم یزنگ در اومد به طرف در رفتم و گوش يبعد خوردن صبحانه صدا

 .به خونه به استقبالش رفتم نیبراش بازکردم با وارد شدن آر

 .نیسالم آر -

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 ؟يآره صبحونه خورد -

 .فقط اومدم کنار عشقم باشم. آره گلم -

خواست تا ابد  یدلم م. میمال هم شده بود شهیهم يبرا نیشد که من و آر یزد باورم نم یگفتو چشمک نویا

 .کنارش باشم

 صحبت کنم؟ ییباهات تنها شهیم: به من گفت رو

 .اق منات میبر ایالبته ب -

آروم دستم رو گرفت تو دستش و آروم با دست  نیآر. میتخت نشست يو کنار هم رو میهم به اتاقم رفت با

 .کرد یپشت دستم رو نوازش م گشید

 ؟یداشت کاریچ -

 ...من: زد و گفت يلبخند

 ؟یتو چ -

 .برگردم کانادا دیمن با: و گفت دیکش یقیعم نفس

ازش  ياز دور یخوش يخواستم دوباره ازم دور بشه خاطره  ینم. حرفش انگار غم عالم سرم خراب شد با

 .نداشتم

 ؟يبر يخوا یشده که م يزیچ: من

با استعفام  سیرو انجام بدم تا رئ تیمامور هیکنم و  یدگیشرکت رو رس يبرگردم و کارا دینه قربونت برم با -

 .موافقت کنه

 :زد گفتم یکه غم توش موج م ییدچار استرس شدم با صدا تیاسم مامور دنیشن با

 ؟ينر شهیم -
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قربون چشمات : به گونم زد و گفت يبوسه ا هیکرد و  کیشونم گذاشت و منو به خودش نزد يرو رو دستش

 یم میتا تا ابد کنار هم باش میکن یعروس میاستعفامو قبول کنه تا بتون دیبا سیرئ یدون یتو که م زمیبرم عز

 ؟یمال من بش تیو ابد شهیهم يخواد که برا یکه چقدر دلم م  یدون

 يبرا یکنارم باش خوامیمنم م: با ناز گفتم دیکشیدوسم داشت خوشحال بودم و قلبم براش پر م نقدریا نکهیا از

 .شهیهم

 .گرفتم یبودم و زود گر م یانداختم اصوال دختر خجالت نییرو پا سرم

کنار صورتم روکناز زد و پشت  يبعد آروم موها. مال خودمن تا ابد يسرخ انار ياقربون خجالتت برم اون لپ -

 .دیگوشم قرار داد و آروم لپم رو بوس

شونه هام بود و با دست  يدستش رو هی. انداختم نییشترپایخجالت بکشم و سرم رو ب شتریباعث شد ب بوسش

 .قرار گرفت شیآب يبر چشماچشمام در برا نکارشیآروم چونمو  به باال هل داد با ا گشید

 .آروم و آرامش بخش ییایدر دمیشا ای. انداخت یم یآسمون صاف و آفتاب ادیکه آدمو  ییچشما

 برم؟ دهیخوشگل من اجازه م -

 ...آخه -

 يبه اون چشما دنیرس يمونم نذار برا یبزار برم وبعدش تا ابد کنارت م. من یکنم هست یخواهش م: نیآر

 .شتیبرگردم پ شهیهم يکنم وبرا فیاجازه بده برم کارا رو رد.  خوشگل حرص بخورم

 .کنمیشرط موافقت م هیبه  -

 ؟یچه شرط -

.  بخشمت یوقت نم چیه يو بر نگرد يبه خدا قسم اگه بر. و سالم حیصح. يزود برگرد يبه من قول بد نکهیا

گرفت و با لبخند  ونیبه طرفش گرفته بودم در م و تحکم دیتهد يبا دو تا دستاش دستم رو که به نشونه 

 .کنم یم يهر کار مابه اون چش دنیرس يزود برگردم مطمئن باش که من برا  دمیقول م: قشنگش گفت

حسرت  يو من تا آخر عمر تو ادیسرش ب ییبال تیمامور يتو دمیترس یبغض گلوم رو گرفت م ناخودآگاه

 .چسبوند و موهامو نوازش کرد نشیو سرم رو به س دیآروم من  رو تو بغلش کش. داشتنش بمونم

 ؟یهست -

 جانم؟: بغض آلود گفتم يصدا با

 که کشته بشم؟ یترس یم -
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دادو موهامو  یهم محکم منو فشار م نیآر. دیترک نشیس يشد و بغضم تو خیتنم س يروك بودنش موها از

 .کرد ینوازش م

 ؟يهام شک دار ییتو به من و توانا -

 ياما اگه مثل دفعه ...اما یهست يو حرفه ا يدونم که چقدر قو یمن م. نه: کردم گفتم یم هیگرکه  همونطور

 ؟یچ  ياریقبل شانس ن

 ؟يتو به خدا اعتقاد دار -

کرد به  یکه دستش همچنان موهام رو نوازش م یبود بلند کردمو در حال دهیچسب نشیرو که به س صورتم

 .معلومه که اعتقاد دارم نیآر هیچه حرف نیا: شدم و  گفتم رهیصورتش خ

و  دیرو بوس میشونیدستاش صورتم رو قاب گرفت و همزمان با دوتا انگشت شصتش اشکام رو پاك کرد و پ با

اون . عروسکم یکردنم از اون انفجار رو شانس ندون دایپس بهتره نجات پ يدونم که  اعتقاد دار یم: گفت

 .مو دارهخواست خدا بود که زنده بمونم پس بازم هوا

 .مورد بود یب میکردم نگران ینگاه م هیبه قض نطوریاگه ا: گفت یم درست

 .یبهم تلفن کن دیبرو فقط زود برگرد هر روز هم با زمیباشه عز -

 .باشه عروسکم: زد و گفت يلبخند

 دیمحکم منو تو بغلش گرفت و لپام رو بوس. شد یدلم قند آب م يکرد تو یمنو صدا م یمیصم نقدریا نکهیا از

 .شدم یم دیسرخ و سف یمنم ه

****** 

 تیبا موفق سیفرانسه و انگل يرو تو تیمدت چند تا مامور نیا يگذشت تو یبه کانادا م نیماه از رفتن آر دو

 یهر روز با من به صورت تلفن. داد یانجام م رانیا يدوم شرکتش رو تو يشعبه  سیتاس يانجام داد و کارا

سر خونه  میو زودتر بر رانیا هخواست زود برگرد یدلم م. براش تنگ  شده بود یلیدلم خ. کرد یصحبت م

گرده قرار بود که  یبه من  قول داده بود که زود برم. در کنار هم یعمر خوشبخت کیو  میو ما بمون مونیزندگ

 به سرانجام برسونه و بعدش استعفا بده و برگرده آلمان رو  يماهه تو کی تیمامور کی

 . صبرانه منتظر برگشتنش بودم یو من همچنان ب. رانیا

******** 
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 دهیمبل دراز کش يتحملم تموم شده بود رو گهیذره شده بود د هیگذشت دلم براش  یم نیماه از رفتن آر سه

. خواستم کنارم باشه  یداشتم م یآخه منم حق. روشن کنم فمویخواستم تکل یم. بودم نیبودم و منتظر تلفن آر

خواستم ازش بخوام که  یبودم م شدهخسته  یفیبالتکل نیحال  نداشتمش از ا نیدر ع یرو داشتم ول نیمن آر

دونم چرا تلفن  یبالفاصله با عجله خودم رو به تلفن رسوندم نم دیکش رونیتلفن منو از افکارم ب يصدا. برگرده

 :رو برداشتم یزد بدون درنگ گوش یزنگ م میبود که به گوش  نیخورده بود اگه آر خونه زنگ

 .دییبله بفرما -

 ؟یسالم عروسک خودم خوب -

 .با تلفن خونه تماس گرفته بود تعجب کردم نکهیا از

 ؟یتماس نگرفت میدر ضمن چرا با گوش ستمیخوب ن -

 .زمیخاموش بود عز تیگوش -

 ؟یچ -

 ؟یستیشده که خوب ن یبگو چ یگوش الیخ یب: شد و گفت يجد صداش

 کنم؟ کاریچ دهیخب دلم برات تنگول: ناز گفتم با

فرودگاه هستم  يشده من االن تو فینگران نباش کارام رد گهید. دلم زیعز دمیترس: و گفت دیتلفن خند پشت

 .رانیا امیخوام ب یو م

 ن؟یآر یگ یراست م: و گفتم دمیکش غیج یدفعه از خوشحال هی

 .خانوم خوشگلم شیگردم پ یدارم بر م زمیآره عز -

 ؟یرسیم یک -

ده و هفت  رانیاالن ساعت ا نکهیا یعنیبعد از ظهره پس  ي قهیو هفت دق یو س کیاالن ساعت  نجایا -

 .رانیرسم ا یفردا شب م ي قهیساعت ده و هفت دق یعنیکنم پس  یشبه من االن پرواز م ي قهیدق

 .زده شده بودم که زمان و ساعت از دستم در رفته بود جانیه نقدریگفت ا یم درست

 گلم؟ يندار يبرسم کار رانیا يبشم تا زودتر به نفسم تو مایسوار هواپ دیبا گهیخانوم خوشگلم د -

 .نمتیب ینه پس فردا شب م -

 .باشه پس تا فرداشب خاحافظ -

 .خداحافظ -
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 .فتم تا بخوابمبود و منم به اتاقم ر قهیده و هشت دق ساعت

******** 

 یکس نیخواستم اول یو من م دیرس یساعت ده م نیآر میبه فرودگاه رفته بود یشبه و همگ مینه و ن ساعت

 يبود سپر یبود به هر زحمت یسال طوالن کی يساعت رو که به اندازه  مین. کردم یباشم که بهش  سالم م

. به طرفش رفتم عیکشه سر یمدست  گرفته و دنبال خودش  هیکه چمدونش رو با  دمیرو د نیاز دور آر. میکرد

 .سالم: رفتم گفتم یم نییباال پا یپام کم يپنجه  يکردم و رو یم يکه با انگشتام باز یدر حال

 ؟یسالم عروسک خودم خوب:بهم زد و گفت ییبایگرفت و به من دوخت و لبخند ز نیرو از زم نگاهش

 .يو کامل خوبم کرد يخوب نبودم که تو اومد کمیآره فقط  -

 ؟يکرد یم کاریچ یزبون رو نداشت نیا طونیش يا -

 .اونوقت تو رو نداشتم: بچه گانه گفتم یکردم با حالت يانداختم و با انگشتم باز نییرو پا سرم

 .قربون اون دل کوچولوت برم -

 میحرف ها رو گذاشت یباق انیمامان و بابا دارن به طرفمون م دمیخواستم باز باهاش صحبت کنم که د یم

بابا و مامان باهاش سالم و . خستست یلیمشخص بود که خ نیآر ياز چهره . میدیکه به خونه رس یوقت يبرا

 .میشد نیگرفت و با هم سوار ماش شرو با هزار زور و تعارف از نیبابا چمدون آر تیکردند و در نها یاحوال پرس

خوام کنار خانومم  یجلو نشسته بود به مامانم گفته بود که م نیکرد مامان هم به اصرار آر یم یرانندگ بابا

 ادهیپ نیدرب خونه از ماش يجلو نیبا توقف ماش. برگشت به خونه دستم رو گرفته بود ریدر طول مس. نمیبش

 ياز تو. میهم کنار هم وارد شد نیآرو  ندرب رو باز کردم اول بابا بعد مامان وارد شدند م دیمن با کل میشد

 یتونست خستگ یدوش م هیتنها  رهیخواد دوش بگ یدونستم که م یم نیحوله در آوردم و دادم به آر هیکمدم 

 زیو م میمدت من و مامان شام رو آماده کرد نیا يتو. بهم زد و وارد حموم شد يلبخند. رو از تنش خارج کنه

شرت  یت هی. از مبل ها کنار پدرم نشست یکی ياز حمام خارج شد و رو  نیساعت آر میبعد از ن. میدیرو چ

 دهیپوش یشلوار ورزش هیشده بود و  يتکه دوز یبه رنگ  مشک يبا پارچه ا یسیکه جلوش چند حرف انگل دیسف

 .بود

 خب بابا جون چه خبرا؟: به پدر کرد و گفت رو

 گه؟ید یکه بمون ياومد یبه سالمت. پسرم یخبر سالمت -

 .شد زیگوشام ت ناخودآگاه
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 .آره اگه خدا بخواد -

 پسرم؟ ياستعفا داد -

 .کنه یو امضاش نم ارهیبهانه م شهیاون هم یول دمیم سیو به رئ سمینو یاستعفامو م شهیکه هم من

 .هیشعوریبازم امضاش نکرد؟ عجب آدم ب یعنی -

گفت اگه  یم. روش فکر کنم دیبود استعفا رو دادم بهش گفت با یبا هر بدبخت. لحظشه هیشعور واسه  یب -

 .میدیرو از دست م يحرفه ا يروین  هیما  ياستعفا بد

 .نداره یخوب يوجهه  یلیخ یبخواد مجبورت کنه که براش کار کن نکهیا یول گهیخب راست م -

 .ه که بمونمکن رمیخواست نمک گ یبا حقوق هستم به قول خودش م یمرخص يدرسته فعال تو -

 .يخواد استعفا بد یکه نم ادیب شیمهم قراره برات پ تیمامور هی دیپسرم شا ستیحکمت ن یکار خدا ب چیه -

 .خدا بخواد یدونم هر چ ینم -

 .يبرگرد دمیاجازه نم گهینه د: وسط حرفشون و گفتم دمیدفعه پر هی

 که دخترم چقدر دوستت داره؟ نیبب نیآر: و گفت دیخند بابا

مامان هر دو بلند شدند و به آشپز خونه اومدن  يبا صدا. انداختم نییو سرم رو پا دمیحرف بابا خجالت کش از

 .عاشقشونم: گوشم گفت ریرفت آروم به لپم دست زد و ز یم زیکه به طرف م نطوریهم نیآر

صحبت  یکمبعد از شام . مینشستم و با هم شام خورد زیکنارش پشت م. به خاطر حرفش گل انداخت لپام

 یم دیکجا با نیکردم؟ آر یم کاریچ دیفکر نکرده بودم حاال با نجاشیتا حاال به ا. که وقت خواب  شد میکرد

خواسته  نیخودم از آر رانیا تهدونستن که برگش یخانوادش نم.  دفعه استرس تموم وجودم رو گرفت هی د؟یخواب

مبل نشست و دستش رو  ياومد کنارم رو نیآر. کنم ریخواستم مهسا رو غافل گ یبهشون نگه م يزیبودم چ

 ؟یکن یفکر م يدار یبه چ: شونم گذاشت و گفت يرو

 . بهش بگم یدونستم چ ینم

 .قربون چشات برم برو بخواب چشمات قرمز شدن: نیآر

 نییشد ساعت دو شب بود و از ساعت خوابم گذشته بود سرم رو پا یگرفت چشمام قرمز م یوقت خوابم م هر

 ؟یکن یم کاریتو چ:  اختم و گفتماند

 .خوابم یم نجایمن ا: اشاره کرد و گفت میکه روش نشسته بود يدستش به کاناپه ا با

 !نیآر شهیکه نم نیآخه ا -
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 شه؟یچرا نم -

 ایب: انداختم و گفتم نییبا خجالت سرمو پا. رهیگیهم تموم بدنت درد م شهیهم سردت م یستیآخه هم راحت ن -

 یوقت نکهیبا ا. از خجالت گر گرفته بودم. کردم یصورتم احساس م يبه وضوح گرما رو تو.  تو اتاق من بخواب

 .بهش داشتم يگه ایاحساس د هیاالن  یول میبود دهیتو بغل هم خواب میتو کانادا بود

 .یراحت استراحت کن یتون یو نم یتو ناراحت امیدونم اگه ب یم. قربونش برم -

 ...باشه یکشه هر چ یمنو م يدیخواب نجایکه ا نهیمن صبح اگه مامان بب الیخ یب -

 ...خب: شد و گفت رهیلبخند قشنگش بهم خ با

 ؟یخب که چ -

 ...!حرفت يادامه  -

 هیدونستم که صورتم مثل لبو شده  یم. میباشه به هم محرم یگرما رو تو صورتم احساس کردم هر چ دوباره

 ؟يچرا برقا رو خاموش کرد: کردمو گفتم نیرو به آر. کنه یو چراغا رو خاموش م شهیدفعه از جاش بلند  م

ما  دنیکه مامان از اتاقش خارج شد با د دمیدفعه د هی. یشیاالن خودت متوجه م: مبل نشست و گفت يرو

 ن؟یدیشما هنوز  نخواب: گفت

 .مامان میریاالن م -

 .رم خوشبختانه تختش دو نفرستپس یهست یامشب مهمون هست: گفت نیرو به آر مامان

نداد  ریگ ادیصحبت کرده بود و ز يجد یلیمامان خ نیخواست آب بشم برم تو زم یحرف مامان دلم م نیا با

 .آب خورد به اتاقش رفت وانیل هی نکهیبعد از ا

 ؟يچرا چراغا رو خاموش کرد: من

 ؟یخوشگلت بفهمه که معذب ياون لپا دنیخواست مامانت با د یدلت م -

 ؟يدیاز کجا فهم هیواقعا که حس ششمت عال -

 .گهید مینیخب ما ا: باال انداخت و گفت يا شونه

کشه اگه  یمامان فردا منو م يایب يمجبور يتو اتاق من حاال اگه خودتم نخوا میبلند شو بلند شو بر: من -

 .يدیخواب نجایمتوجه بشه ا

 .دمیپوش یلباس خوابم رو م دیبا. میریو با هم به اتاقم م شهیاز جاش بلند م آروم
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راحت لباس  نکهیا يدونستم که برا یم. زد و از اتاق خارج شد یرفت مسواك بزنم چشمک ادمی يوا يا: نیآر

لباسم  عیبه محض خارج شدنش سر. زد یکه داشت مسواك م دمیعوض کنم از اتاق خارج شده وگرنه خودم د

اون سه سال که با هم  يتو اشتمند یمشکل نهیلباس بب نیمنو با ا نکهیتاپ و شلوارك  عوض کردم از ا هیرو با 

تخت نشستم و  يرو. دمیچرخ یلباسا م نیخونه با هم يتو یو گاه دمیخواب یلباسا م نیبا هم شهیهم میبود

 .به در خورد يچند بار تقه ا. موهام دنیشروع کرم به برس کش

 .زمیداخل عز ایب -

لب  يرو يکرد و لبخند یشونه کردن موهام نگاه م يارم نشست آروم به نحوه در رو باز کرد و اومد کن آروم

 .داشت

 ؟یکن ینگاه م ينطوریچرا ا -

 .افتادم میمیقد يآرزو ادی -

 آرزو؟ -

 .اومده ادمیحاال  یوقت بود فراموشش کرده بودم ول یلیکه خ ییآرزو. اوهوم -

 ؟ییچه آرزو یبگ شهیم -

 .رهیگ یخنده داره اگه بگم خندت م کمی -

 .نخندم دمینه قول م -

 .من بود و هست يآرزو نیبزرگتر نیا. عشقم رو شونه کنم يبتونم موها يروز هیآرزو داشتم که . باشه -

عشقش باشه؟  يآرزوش فقط شونه کردن موها نیپسر بزرگتر هیتعجب کرده بودم چطور ممکن بود  ازحرفش

آرزو رو هم فراموش کرده بود؟ آروم  کی نیا یشده بود که حت دینا ام نقدریا یعنینبود  اصال خنده دار نینه ا

. کردم یاحساس م نیآر يچشما يتو یبیحس غر هی. موهامو شونه نکردم  گهیو د ستادیآروم دستم از حرکت ا

 ؟يهنوزم اون آرزو بزرگ رو دار: آروم گفتم. راه نفسم رو بسته بود یبیبغض عج

 .آوردم ادشیاالن به  یآره مدتها بود که فراموشش کرده بودم ول -

 ؟یموهامو شونه کن یتون یم: رو به طرفش گرفتم و گفتم شونه

 اجازه رو دارم؟ نیا: گفت یبا لحن خاص نمیچشاش بب ياشک رو تو يتونستم حلقه  یم -

آروم برس رو از دستم گرفت  یلیخ. شد ریصدا سراز یگفتم و اشکم ب نویا. به آرزوت برس ایدلم ب زیآره عز -

 .پشتم رو بهش کردم تا راحت بتونه موهامو شونه کنه. کردم یحس م یلرزش دستاش رو به خوب
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با هر بار . کرد یکار رو م نیآروم ا یلیخ. دیکش یبرِس م نییکرد و از باال به پا یموهامو لمس م یآروم به

بعد  دیبار موهامو برس کش دنیچند. شم یبهش وابسته م شتریکردم که ب یبه موهام احساس م دنیشونه کش

شونم دور گردنم حلقه  يرو از باال شمکث شونه زدن رو متوقف کرد و شونه رو گذاشت کنار دو تا دستا یاز کم

بود و دستش دورم حلقه شده بود و صورتش رو  دهیچسب نشیداد حاال پشتم به س هیتک نشیکرد و سرم رو به س

 ن؟یآر:گفتم يبغض آلود يبا صدا. رو موهام گذاشته بود

 زم؟یعز ن؟یآر: صداش کردم دوباره

 جانم؟: گفت ومدیکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 دلم؟ زیعز يدیبه آرزوت رس -

آره : زد و با بغض گفت یه موهام بوسه مآروم ب. در آغوشش فشرد شتریشده بود و منو ب شتریلرزش بدنش ب -

 .ازت ممنونم دمیعمرم رس يآرزو نیبه بزرگتر. آره عروسکم. خوشگلم

معلوم بود که به زور خودش رو . بشه يخواست اشکش جار یدونم چرا نم یگلو خفه کرد نم يرو تو بغضش

تم اون با تمام وجودش دونس یرو م يزیچ هی یکنه ول هیکه گر ذاشتیغرورش نم دمیکنه  شا یکنترل م

 .وار دوسش  داشتم وانهیعاشقم بود و منم د

به بعد هر وقت  نیاز ا: آروم شد منو از خودش جدا کرد و به طرف خودش برگردوند و گفت قهیاز چند دق بعد

 .به خودم بگو یموهات رو  شونه کن یخواست

به بعد شونه کردن موهام دست خودت رو  نیاز ا. من ي وونهیباشه د: راستم اشکامو پاك کردمو گفتم بادست

 .بوسه یم

 .بوسه یمنه که موهاتو م يلبا نینه ا: زد و گفت میشونیبه پ يا بوسه

 م؟یحاال الال کن: من

 .زمیآره عز -

البته . گرفت بغلم کنه یمنو تو بغلش م شیچند ماه پ ادیخواستم که به  نیاز آر میدیتخت دراز کش يرو آروم

هم که از خدا خواسته محکم منو تو بغلش  نیآر. رو ازش بخوام نیشدم تا ا دیسرخ و سفجون کندم و   یکل

 يبود که رو نیشدم آر داریخواب ب زصبح با نوازش موهام ا. بود که خواب چشمامون  رو ربود نطوریگرفت و ا

: رو به من گفت نیتخت نشستم آر يدفعه  تو هی. کرد یتخت نشسته بود و داشت موهام رو نوازش م يلبه 

 شده؟ یچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٢٧٢ 

 مامان کجاست؟ -

 .کنه یرو آماده م زیداره م نییپا

 تو روش نگاه کنم؟ يچطور م؟یکه ما تا حاال خواب بود دونهیم یعنی يواا -

ورزش کردم و بعدش نون و  یشدم و رفتم کم داریبشه من ب داریمامانت ب نکهیقبل ا. زمینگران نباش عز -

 دارتیب امیاز من خواست که ب. کنه یدم م يکه مامانت تو آشپز خونه داره چا دمیدبرگشتم  یوقت. گرفتم میحل

 .کنم

تا اون موقع صبح کنارهم  دیفهم یشد اگه مامان م داریخوب شد که زودتر از من ب دمیکش ینفس راحت -

 .تونم بکنم یفکرش رو هم نم یحت ییوا میدیخواب

 .و نون اغ هوش رو از سرم برده بود میحل يبو مینشستصبحانه  زیو پشت م میهم از اتاق خارج شد با

 .وستیبابا هم به جمع ما پ قهیاز چند دق بعد

 .سنگ تموم گذاشته زمیبه به داماد عز: بابا

 .ومدیبود که از دستم بر م يکار نیکمتر: نیآر

آرزو به  دیکارا بکنه آخرش هم فکر کنم با نیبود که از ا یهست يبابا ي فهیوظ نیپسرم ا هیچه حرف نیا: مامان

 .کارا بکنه نیمحترمت از ا يدل بمونم تا  بابا

 .کردن منو بدبخت کنن یکیمادر زن و داماد دست به . ممیباشه باشه من تسل: با خنده گفت بابا

 .لحن بابا خندم گرفت از

 .تونیسر خونه زنگ دیریراحت م يطورنیا. بهتره میرو برگزار کن یفکر کنم هر چه زودتر مراسم عروس: بابا

 برم؟ یمنو بفرست يخوایکه م يبابا از دست دخترت خسته شد: من

 ه؟یفکر بد دیمنتظر نمون نیاز ا شتریب دیهمو دوست دار نقدریگفتم شما که ا زمینه عز -

 .بهتره دیریهر چه زودتر سرو سامون بگ ستین يفکر بد چمینه ه: مامان

 .برامون رزرو کنه گمیآشنا دارم م هیمن  دیتاالر نگران نباش يماه چطوره؟ برا نیآخرهم: بابا

 زود؟ نقدریچرا ا گستید يآخر ماه که دو هفته : من

 .روشن بشه بهتره فمونیهم خوبه هر چه زودتر تکل یلیخ: نیآر

 .ادیممکن م ریبه نظر غ یعروس هیدو هفته انجام مقدمات  يتو یاون که آره ول: من

 .زد و از جاش بلند شد یبعد چشمک. کارا تخصص دارم نیا ينگران نباش اون با من تو: نیآر
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 ؟يریکجا م -

 میآبج شیخودمون پ يخونه  رمیشرکتم رو ثبت کنم بعدشم م دیبرم دفتر ثبت شرکت با دیجا کار دارم با هی

 ؟يندار يکار

 نیا يحرفش رو که گفت تو نیهم يه براشد ریخ یها بان یلیخ یعروس يدونستم برا یم. نه برو به سالمت -

 .کارا تخصص دارم رو باور کردم

 .از پدر و مادرم از خونه خارج شد یاز خدا حافظ بعد

دو  يکنم تا برا یصحبت م يمحمود يبا آقا رمیباش من امروز م تیعروس دیدخترم تو هم به فکر خر: بابا

از  یکی شیپ رمیبعد از اون هم م... بردار و  لمیدنبال ف رمیتاالر رو برامون رزرو کنه بعدم م ندهیآ يهفته 

 .باهاش دارم یکار شخص هیدوستام 

 .دیشما بگ یباشه بابا جونم هر چ -

 .مهسا رو گرفتم يمبل برداشتم و شماره  يرو از رو میجام بلند شدمو به طرف اتاقم رفتم گوش از

 .رو براشت یاز چند تا بوق مهسا گوش بعد

 الو؟ -

 .درمون یدرد ب يمرض ا يا -

 شده؟ یآمپرت رفته باال چ يکرد یشده مهسا آب روغن قاط یچ -

 .آمپر چسبوندم یجناب عال ياز دست کارا -

 کردم که خبر ندارم؟ کاریمگه چ -

 داداش گلم برگشته؟ يخودت رو به اون راه نزن چرا خبر نداد -

 .وونهیکنم د زتیستم سورپراخوا یم: گفتم میخند یخندم گرفت همونطور که م ناخوداگاه

 .و منم باور کردم یآره جون خودت تو گفت -

 .ارهیدرم يمن خواهر شوهر باز يپررو حاال داره برا يدختره  گهیبسه د -

 ؟یداشت کاریچ نمیبنال بب -

 .بهت بگم ایبعد ب ریبگ ادیاول برو درست صحبت کردن رو  یجناب عال -

 ؟یداشت کاریبگو چ یلوس نشو هست -
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 میایبابام و من و کل خانواده امشب م میرو برگزار کن مونیماه قراره عروس نیآخر هم يجمعه  یچیه -

 .میخونتون تا قرار ها رو بذار

 .يکرد یخبرمون م یروز عروس يموند یدوزن م یبرن و م یبه به عروس خانوم و آقا داماد خودشون م: مهسا

 .یخودت بفهم میامشب که اومد ذاشتمیم دیمنه که زودتر از موعد بهت خبر دادم با ریاصال تقص -

 .يباشه بابا مبارکه پس تا امشب با -

 يبا -

 یبه کانادا برگشته بود م نیسارا چند هفته بعد از رفتن آر. سارا رو گرفتم يرو قطع کردمو شماره  یگوش

صحبت ازش قول گرفتم که با خانواه  قهیبعد از چند دق. رانیدعوتشون کنم که برگرده ا یعروس  يخواستم برا

 .رانیا انیب

******* 

لباس  هیمهسا  ي قهیبه سل. زد یموج م يشاد نیمونده بود تو خونه ما و آر یروز به شروع جشن عروس دو

 .خواهرش لباس انتخاب کنه ي قهیهم مجبور شده بود که به سل نیعروس انتخاب  کرده بودم آر

به  یول ومدیاز کراوات خوشش نم. انتخاب کرده بود يدیمروار دیسف راهنیپ هیبا  یکت و شلوار ذغال هی نیآر

هنوز تا  یول شگاهیفردا قرار بود برم آرا ومدیم پشیبه ت یلیخ. کراوات  بنفش رنگ انتخاب کرد هیاصرار من 

رو هم دعوت کرده بودم  انید نسترن و شابودن هاومد رانیو خانوادش به ا ایسارا و ارش. وقت بود یلیاون موقع خ

 یها رو به عروس لیتموم فام بایتقر. کرد یشلوغه و ازم عذر خواه یلیسرش  خ انینسترن گفته بود که شا یول

 .دیکش رونیدر منو از افکارم ب يصدا. که راهشون دور بود حرکت  کرده بودند ییکسا. میدعوت کرد

 .دییبفرما -

 .از جام بلند شدم شونیپر ي افهیق دنیبا د. وارد شد یشونیبا پر نیآروم باز شد و آر در

 ؟یشونیچرا پر ن؟یافتاده آر یچه اتفاق -

 .دونم ینم: تختم نشست و گفت يرو

 ؟یختیبه هم ر نقدریا یچ يبرا یچ یعنی -

حس  هی یدونم هست ینم: داد و گفت هیدستاش گرفت و آرنجش رو به پاهاش تک يصورتش رو تو نیآر

 .وفتهیبد ب یلیاتفاق خ هیکنم که قراره  یدارم حس م یبیعج

 ن؟یآر هیمنظورت چ. تخت نشستم يو رو ختیدفعه دلم ر هیحرفش  با
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 .اشتباه کرده باشم نباریفقط خدا کنه ا زمیدونم عز ینم: دستاش خارج کرد و گفت ونیصورتش رو از م -

که  دمیقلبم گذاشتم د يهوا من دستم رو رو میدیپرمتر  مین نیدفعه در با شدت تمام باز شد هم من هم آر هی

 .ستادهیتمام در چهارچوب در ا تیمهسا با عصبان

 ...شده چرا مثل یچ: نیآر

 .میتو حرف نزن که بد جور از دستت عصب: گرفت و گفت نیانگشت اشارش رو به طرف آر مهسا

 افتاده مهسا؟ یچه اتفاق: من

 که اومدن دم در خونه؟ نیها ک کهیزن نیا: گفت نیرو به آر مهسا

 ؟یزن یحرف م يدار یاز چ: داد و گفت رونینفسش رو ب نیآر

 .زنت هستن گنیم کهیاون دوتا زن ؟یپرس یم ياز من دار -

 .دهنم يتو ومدیحرف مهسا قلبم داشت م از

 مهسا؟ یزن یحرف م یاز چ: من

 ییایآر نیآر يکه زن آقا گنیدر م احمق اومدن دم ي کهیدو تا زن: داد و گفت رونیب ینفسش رو عصب مهسا

 .رنیاومدن  حقشون رو ازت بگ. هستن

 .کنه ینم یبر افروختش مشخص بود که شوخ ي افهیمهسا رو تحمل کنم از ق يتونستم حرفا ینم گهید

 نکهیبدون ا. شد یچهرش مشخص م يخشم تو يهم کم کم داشت نشونه  نیآر. از اتاق خارج شدم عیسر

 .شدم اطیشد منم همراهش وارد ح اطیجواب مهسا رو بده  از اتاق خارج شد و وارد ح

 .راه انداخته بودند دادیو سارا داد و ب نیمن و آر يبودن و در برابر خانواده  اطیح يزن تو دوتا

 چه خبره؟ نجایا: زد ادیفر نیآر

 .به به شاه دوماد باالخره افتخار دادن: گفت نیرو به آر تیاز زن ها با عصبان یکی

 ن؟یهست یشما ک: نیآر

 .من زنتم زنت ستین ادتی. آقا ما رو فراموش کردن نکهینه بابا مثل ا: زن -

هم قماش جناب  ییبه آدما میاصال گروه خون. شناسمت ینه م دمیرو د افتیعمرم نه ق يخفه شو من تو: نیآر

 .خوره ینم

آراسته کرده بودند اصال به  شیها خودشون رو با هفت قلم آرا کهیهر کدوم از اون زن. خوشم اومد نیحرف آر از

 ...جور آدما رو بده چه برسه به  نیجواب سالم ا یخورد که حت ینم نیآر
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 .منم مرجان ست؟ین ادتی م؟یتو کانادا با هم عقد کرد ادینم ادتی ن؟یآر ادینم ادتیمنو : یدوم زن

 .که من شوهرتم اریمدرك ب یگیاگه راست م: گفت زدیم یشدت خشم چشماش به سرخکه از  نیآر

 يتو یچه خاک دیقبال ازدواج کرده؟ حاال با میمن، عشقم تموم زندگ نیآر یعنی. حرف آخرش دلم شکست از

 :گفتم ادیبا فر عیسر. خارج از حد تحملم بود گهید  نینه ا زم؟یسرم بر

 یم فتیسر کث يتو یدونم چ ینفهم؟ من که م یفهم یفقط و فقط همسر منه م نیآشغال آر يتو دختره  یه

 .یما رو بهم بزن یعروس يخوا  یتو م. گذره

 .میما دو تا قبل از جناب همسرش بود نهیخفه شو اگه به ا یکیتو : دختر

 .رونیب دیخونه گم ش نیهردوتون از ا. خفه شو: نیآر

 .روشن بشه هیقض نیبذار ا نیآر: گفت نیآر يبابا

 يبرام خواستگار ییمامان هرجا نیگذروندم شماها که شاهد ییتنها يروشنه من تموم عمرم رو تو هیقض -

محبوب  نطوریکردم چطور شد که ا دایحاال که بعد از مدت ها عشقم رو پ. دادن یم یجواب منف عیرفت سر

 باره؟ یشدم و دو تا دوتا برام زن م

 یاون کشور لعنت يتو تیکدوم از ماها شاهد زندگ چیه یول میبود رانیا يتو تیما شاهد زندگ: نیآر يبابا

 .يکه ما رو فراموش کرد يبود یاونطرف به فکر خوش گذرون دیاز کجا معلوم  شا. مینبود

 کنه؟ یم یباباشم پشتش رو خال یعنی -

 .یهست یدونه چه آدم پست یبابات هم م ن؟یآقا آر يدید. فهم زیقربون آدم چ: مرجان

که تو اتاق بهم زد  یحرف ادیدفعه  هیرفت  یداشت از کوره درم گهیبه پدرش انداختو د يزیآم رینگاه تحق نیآر

براش من بهش اعتماد داشتم  رمیبم یاله. وفتهیبد ب یلیاتفاق خ هیکنه که قراره  یگفت  حس م یم. افتادم

 یمن سه سال باهاش زندگ.ستین زایچ نیمن اهل ا نیمطمئن بودم که آر  یخوب نبود ول ادیهرچند حالم ز

 دهیرو ند نیآر تیمن که تا  حاال عصبان. بودند ياون سه سال  کدوم گور يواقعا زنش بودن تو نایکردم اگه ا

. کرده بود یباباش هم پشتش رو  خال یحت. همه بودم يبودم حاال شاهد خرد شدن غرور شوهرم در برابر چشما

 تیکه بهش زدن اثبات نشه ازش حما یکه تهمت یقول داده بودم تا زمان بهشمن . تنهاش بذارم دیمن نبا یول

کردندراز کردم  یرو م نیآر يهمسر يکه ادعا ياستوار و محکم رفتم جلو دستم رو به طرف دو نفر یلیخ. کنم

 .ادیب دیشناسنامه رو رد کن نیاگه واقعا زن شوهرم هست: و گفتم
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دستم رو به  يانگشت اشاره . حرفشون رو باور نکن  گهیتو د یهست گنیدارن دروغ م: گفت تیبا عصبان نیآر

 .و روش رو ازم برگردوند دیتو موهاش کش یکالفه دست نیگرفتم آر مینیب يسکوت  جلو ينشونه 

 ندیدومش رو باز کردم با د يشناسنامه رو در آورد و به طرفم گرفت بالفاصله صفحه  فشیک ياز تو مرجان

من قرار بود تا آخرش پشت  دمیبه طرف اتاقم دو یبدون معطل. صفحه اشکم در اومد  يتو ییایآر نیاسم آر

 .کنم تیعشقم بمونم و ازش حما

 .بهش زدم همش شعار بود يکه شب خواستگار ییحرفا دیشا. شناسنامه شوکه شدم ياسمش تو دنیبا د یول

********* 

. افتاده وارد اتاقم شد نییپا يبا سر نیکه درب اتاقم باز شد و آر. اتاقم بودم يدونم چند شاعت بود که تو ینم

 .مقابل دوخت واریتخت نشست و چشمش رو به د يکرده  بودم اشکام خشک شده بود آروم لبه  هیاز بس گر

 ؟يتو که حرفاشون رو باور نکرد: نیآر

 .دونم ینم یچینکردم ه دمیباور کردم شا دیدونم شا ینم -

تو تموم . یشناس یکه منو م یهست یتو تنها کس. یشناس یتو منو خوب م. یباورش کن دیتو نبا ینه هست -

 .يو با وجودت لمسش کرد يدیهام  رو با چشمات د ییتنها

 .بودن یاون سه سال کدوم قبرستون ياگه من ازدواج کرده بودم تو...اگه

شناسنامش شوکه شدم  ياسمت تو دنیفقط با د. شناسم یم یمن تو رو بهتر از هر کس نیدونم آر یم: من

 .نشد نطوریا یول رنیندارن که تو رو ازم بگ یمدرک چیکه ه دادمیم يدواریبه خودم  ام. نیهم

تونم حلش کنم  یکه نم يزیفقط تنها چ. دست به کار بشم دیبا. مساله رو حل کنم نیخورم ا یقسم م -

اعتماد  یبابام مامانم خواهرم همه به من ب. رفت نیباد پراکنده شد و از ب هیرفتمه آبروم  مثل برگ زرد با  يآبرو

نگفتن و تا حاال سکوت  يزیمادرت چ وپدر . کنن یو شهوت ران نگاه م ادیآدم  ش هیشدن و به من به چشم 

 ستین نطورینه ا: سردش رو گرفتم و گفتم يآروم دستا. ندارن يبهم اعتماد گهیدونم اونا هم د یکردن م

 یم. رهیم شیاوضاع چطور پ ننیاونا سکوت کردن تا  بب. ستنیپدر و مادرم اهل زود قضاوت کردن ن. زمیعز

چونش و به فکر فرو  ریدستش رو گذاشت ز نیحرفم آر نیبا ا. رشونهس يتو ينقشه ا هیدو نفر  نیدونم که ا

 .دفعه از جاش بلند شد هی. رفت

 ن؟یشد آر یچ -

 .وارد عمل بشم دیراه جد هیخوام از  یم نییپا ایتو هم ب. کنم کسرهیکار رو  رمیدارم م -
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قرمز که به  يچشماش لنز انداخت همون لنز ها يتو دیرو پوش اتشیچمدونش رو باز کرد و لباس عمل نیآر

اسلحه از چمدونش برداشت و خشابش  هیمخصوصش خارج کرد  يصدا رواز جا رییتغ يرنگ خون بود تراشه 

 .حرکاتش تعجب کرده بودم رو پر کرد از

 ؟یکن کاریچ يخوا یم نیآر -

رو  گمیکه بهت م ییبهش ندارم فقط کارها یلیاقدام کنم که م یاز راه دیحفظ آبروم با ينترس گلم برا -

 .انجام بده

 .استرس سرم رو تکون دادم با

 یمبل نشستن و دارن مثل خر شکم چرون ياون دو تا آشغال رو نییپا میریاالن با هم از پله ها م نیهم: نیآر

 .من شیپ اریو ب ریبرو ازشون شناسنامه هاشون رو بگ. کنن یم

 .باشه -

. دنیچر یشد من به طرف اون دو تا رفتم مثل خر داشتن م یمخف واریپشت د نیآر میرفت نییهم از پله ها پا با

 .ه بودمبل نشست يبابا رو. در مقابلشون بود وهیظرف پر از  پوست م هی

 يدر چهار چوب در ورود نهیدست به س اینشسته بود مامان هم کنار مهسا بود ارش ينهار خور زیپشت م مهسا

 .بود و همه و  همه با اون دو تا چشم دوخته بودند

 .دیشناسنامه هاتون رو بد: من

 ؟یچ يبرا: با دهن پر گفتن کاستیبودم اسمش مل دهیکه فهم یکیو اون  مرجان

 .میکن شیبررس میخوا یم نیمنو آر -

شناسنامه  يکنه از کجا معلوم تو یدر مقابل ما شناسنامه ها رو بررس نجایهم ادیجونت بگو ب نیبرو به آر: کایمل

 .دیدست نبر

 د؟یترس ینقدرمیشماست که ا تیشناسنامه مدرك زوج نیمگه فقط هم -

 .دیپر کایکه رنگ مل دمیدفعه د هی

هم هستن هر جفتشون کُپ  یدونم هووها دشمن خون یکه من م ییتا جا د؟یهست ییشما چجور هو یراست: من

 .کرده  بودند و به تته پته افتاده بودند

 .به خودشون گرفت يدواریخونه رنگ ام يافراد حاضر تو نگاه

 .شناسنامه ها رو نگاه کنه نجایا ادیبگو ب نیبرو به آر ؟یگیم يکه دار هیمزخرفات چ نیا: مرجان
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 .ادیب دیدوما عقد نامه رو رد کن نجایا ادیبهش بگم ب شهیاوال نم -

 .ستیعقد نامه همراهمون ن: کایمل

 عههه جدا؟ -

 اد؟یتونه ب ینم یدر ضمن چرا گفت ادیبرو بگو بزرگترت ب: مرجان

از  شینیدوما اگه بب. یعوض يایبا بزرگترت ب يبر دیکه با ییتو نیا. هستن نجایمن هم ياوال تموم بزرگترا -

 .یکن یم  سیس خودتو ختر

 .از حرفم خندش گرفت مهسا

 .خفه شو بابا: مرجان

 :گفت یبه زبان خارج يزیچ هیکه  دمیرو شن نیآر يعاد يخواستم جوابشو بدم که صدا یم

مرجان هم به اون  دمیتعجبم چند برابر شد که د ییشباهت داشت جا یبه روس شترینا آشنا بود ب یلیخ زبانش

 .رو داد نیزبان جواب  آر

مامانامون هم دست . دیکش غیوحشتناك ج ي افهیاون ق دنیخارج شد مهسا با د واریاز پشت د نیآر ناگهان

اسلحه رو به  طرف  نینشون نداد آر یعکس العمل چیبود ه دهیرو د نیآر ي افهیق نیسارا که ا. نداشتن یکم

 ش بک؟فل...ف...ف: مرجان از جاش بلند شد و با لکنت گفت. مرجان گرفت

 نه؟ یآره انتظارش رو نداشت: گفت یوحشتناک يبا صدا نیآر

 .هم به حالت آماده باش در اومده بود ایارش

 یبه زبان روس یتون یکه م دمیفهم یوقت یول. یهست ایماف يکه اعضا دمیفهم یم نهایزودتر از ا دیبا: نیآر

 .شد لیتبد نیقیشکم به  یحرف بزن

 زنن؟ یحرف م یبه زبان روس ایمگه ماف: من

 .زنن آشغاال یحرف م یکه فکرش رو بکن یبه هر زبون -

نقابش رو برداشت و تراشه رو از  نیآر. نده دست خودش يوقت کار هیکرد تا  یرو به آرامش دعوت م نیآر بابا

دو تا دستبند برداشت و  عیسر یشناس یتا مطمئن بشم که منو م دمیرو پوش نایا: و گفت.گلوش جدا  کرد يرو

اف اف  یگوش عیسر. شکسته شد ونهو پر استرس خ نیزنگ در جو سنگ يبا صدا. او دو نفر رو بست يدست ها

 .رو برداشتم

 .بود کیشب بود و هوا تار 8 بایبود ساعت تقر یچ پست
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 اره؟ینامه م يا وانهیوقت شب کدوم د نیا:  نیآر

 ه؟یپست چ گهیم -

 رهیسرم و همه جا ت يمحکم خورد تو يزیچ هیدر رو باز کردم  نکهیرفتم هم اطیو به ح دمیمانتوم رو پوش عیسر

 .و تار شد

********** 

چرا  نمیاز خونه خارج شدم تا بب یگذشت بدون معطل یم نییرفته بود پا یکه هست یاز وقت قهیده دق بایتقر

 .شدم یم وونهیداشتم د. ازش نبود ياثر یرو گشتم ول اطیطولش داده تموم ح نقدریا

پست  يمامور ها يوقته از ساعت ادار یلیشبه و خ 8افتاد که ساعت  ادمینا گهان . براش افتاده یچه اتفاق یعنی

که تعجب از  یدر حال. شده دینا پد یهست: گفتم ایبدون فوت وقت به داخل خونه برگشتم و رو به ارش.  گذشته

  شده؟ دیکه نا پد یچ یعنی: گفت دیبار یم افشیق

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .براش افتاده یاتفاق هیدونم که  یه فقط مشد یدونم چ ینم من

اون دو تا  ادیدفعه  هی. واریخواست سرم رو بکوبم به د یعود کرده بود دلم م گرنمیم. اصال خوب نبود حالم

 :گفتم ادیمرجان و با فر یشونیاسلحه رو برداشتم و چسبوندم به پ عیسر. افتادم کهیزن

 ادیخواست آرومم کنه از فر یو م دیبه طرفم دو ایارش. واریپاشم رو د یمغزتون رو م نجایهم ای دیزن یحرف م ای

 افتاده؟ یچه اتفاق گهید دنیپرس یاز اتاق خارج شدند و با دستپاچگ یمن مهسا  و مامان و مادر هست يها

 .دمیپرس يشتریب دیتوجه به حرفاشون سوالم رو با تاک یب

 .یعوض يآشغاال نیکرد کاریبا زن من چ دمیازتون پرس:زدم  ادیفر کایبه مرجان و مل رو

 افتاده؟ یاتفاق یبرا هست ه؟یمنظورت چ ؟یهست: مامان

دستپاچه شده بود مهسا  یپدر هست وفتهیبود که پس ب کینزد یکرد مادر هست فیداستان رو براشون تعر ایارش

 .کردیکرد  و سارا با برادرش صحبت م یم هیگر

اسلحه رو مسلح کردم و دوباره به  اریاخت یکفرم در اومده بود ب کایتفاوت بودن مرجان و مل یسکوت و ب از

بار به طرف  هیگرفتم  یبار اسلحه رو به طرف مرجان م هینداشتم  یهدف مشخص. طرفشون نشونه  رفتم
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سکوت کرده بودند  ایعوض باشن یرانیخورد که ا ینم افشونیچون اصال به ق  هیدونستم اسمشون جعل یم. کایمل

 .دیکش غیمرجان از  شدت ترس ج دمیماشه رو کش اریاخت یب دفعه هی

 يشونه ا ؟يکرد یتو اسلحه رو خال: گفتم ایرو به ارش تیشانس اسلحه فشنگ نداشت با عصبان نیبه ا لعنت

 .يکرد یکردم االن دهنش رو صاف م ینم شیاگه خال نیآر ستیتو حالت خوب ن: باال انداخت و  گفت

 یتو به چه حق. دمیکش یم ادیدادم و سرش فر یلباسش رو گرفتم و تکونش م ي قهیبرداشتمو  زیطرفش خ به

 ؟يکرد  يکار نیچن

 ؟يشد وونهید ایبه خودت ب. کنم یآروم باش پسر من درکت م: ایارش

حال و روزت بهتر  دنیدزد یرو م تیخونت عشقت رو تموم زندگ ياز تو ومدنیشدم تو هم اگه م وونهیآره د -

 .ازمن نبود

 یاز اسلحه استفاده کن یتون یبفهم که تو االن نم: لباسش رو از دستام خارج کرد و گفت ي قهیبه زور  ایشار

 ...کن بعد فیاحمقت کسب تکل سیاول از اون رئ یهست  یمرخص يتو

برگشتم  يبرو برگرد چیبدون ه سیتماس گرفتم رئ سیرو برداشتم و با رئ یگوش عیگفت سر یم درست

مخالفتش با استعفام مبارزه  لیگفت که دل نطوریهم. کنهیصادر م تیگفت و گفت که برام برگ مامور کیروتبر

 .تو شروع کردن هیلرو ع تشونیفعال ایکرده بودم که باند ماف دایپ يباند بود گفت که شواهد نیبا هم

 يو محاکمه  ییبازجوفوق ماهر و  يرویحق جذب ن يتام دار اریاز طرف من اخت: فکر کردن گفت یاز کم بعد

 . يرو دار ییصحرا

 .هستن يحرفه ا یلیمواظب باش اونا خ یلیخ فقط

 .کنم یم یباند رو متالش نیا دینگران نباش -

 يخنده  يبا صدا دیکوب یسرم از درد م. کنم کاریچ دیدونستم با ینم. کالفه بودم یلیرو قطع کردم خ یگوش

 .رو خفه کن یزود تر اون الش: گفتم ایرو به ارش ختیافکارم به هم ر کایمل

بهش زد که خون از  یمحکم یلیرفت و با دست چنان س کایبه طرف مل عیبگه سر يزیچ نکهیبدون ا ایارش

 .شد  شک ندارم که دندوناش خورد شدند يدهنش جار

فرسته راست ب هیتونه تو رو  یهان؟ اون االن م يبهش بخند ياحمق چطور جرات کرد: گفت ادیبا فر ایارش

 .قبرستون ي نهیس
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خوام باهات صحبت  یم: آروم به شونم زد و گفت یهست يکردم بابا یداشتم خشاب اسلحه رو پر م نطوریهم

 .رفتم  یبه اتاق یهمراه پدر هست. کنم

به اعصابت  کنمیازت خواهش م یول يدوست دار یلیدونم دخترم رو خ یم یداغون یلیدونم خ یپسرم م: بابا

 .يدخترم رو نجات بد دیتو با... مسلط باش  تو

کنم تا  یپدر من تموم تالشم رو م دینگران نباش: کردم گفتم یپدر احساس م يصدا يکه بغض رو تو من

 .شمیکشته م ای دمینجاتش م ایمنه  یدخترتون رو برگردونم  اون تموم زندگ

بود رو به  ستادهیا نهیدست به س ایارش. بالم از اتاق خارج شدهم دن یپدر هست. گفتم و از اتاق خارج شدم نویا

 .پل نتریمرکز ا يریاالن م نیهم: کردمو گفتم ایارش

 .دونم کجاست یمن که نم: ایارش

 يزیچ يشعبه ا هی رانیا يتو دیبپرس مطمئنن با یانتظام يرویکن برو ازن داشیپ يجور هی کنمیخواهش م -

 .داشته باشن

 لمیمیبه ا گهیساعت د کیهم تا  تیپرونده رو به من سپرده برگ مامور نیتام داده و ا اریبه من اخت سیرئ

 .بذارن ارمونیپرونده رو در اخت نیبه ا یدگیتا امکانات رس يگزارش بد هی يبر دیتو با شهیارسال م

 .از خونه خارج شد یبدون معطل ایارش

 .کنم ییدو تا اشغال باز جو نیخوام از ا یم دیبرام جور کن یاتاق خال هیلطفا : گفتم یبه پدر هست رو

 .هست یاتاق هست -

 ای يانبار هیاون اتاق رو ندارن اگه شد  اقتیآشغاال ل نیگفتم نه ا یبدون معطل دیکش ریاسمش قلبم ت نیشن با

 .هیبراشون کاف نیزم ریز

سرم . رو به اونجا منتقل کردم یاونجا قرار داد و اون دو تا عوض زیم هیکرد و  یرو خال اطیح يگوشه  يانبار بابا

 .آب اومد طرفم وانیبسته قرص و ل هیکه مهسا با  دیترک  یداشت از درد م

 .عود کرده گرنتیو م يداغون شد یلیدونم امروز خ یقرص رو بخور م نیا ایداداش ب -

 هیدهنم و آب رو  يپنج تا قرص رو گذاشتم تو ایکردم چهار  یدستم خال يقرص رو گرفتم و تو یقوط عیسر

 . دمینفس سر کش

 .هیگر ریدونستم که االنه که بزنه ز یبغض کرده بود م. دمیتو بغلمو گونش رو بوس دمیمهسا رو کش آروم

 .یخوام داداش یازت معذرت م -
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 ؟یچ يبرا -

 .خوام یبهت شک کرم معذرت م نکهیاز ا -

 .خودت رو ناراحت نکن یآبج هیچه حرف نیا: تو بغلم فشارش دادمو گفتم محکم

 .دوست منه نیرونجات بده اون بهتر یتو رو خدا هست -

بدون . کنم یم داشیجونمم شده پ متیکنم به ق یم داشیپ. منم هست یدوستته تموم زندگ نیبهتر یهست اگه

شلوار  هیتنک و  یشرت مشک یت هیچمدونم رو بازکردم و . شدم یبزنم وارد اتاق هست يا گهیحرف د نکهیا

 ایکه ارش ينصب کردمو اسلحه ا مبغل ریاسلحه رو ز فیک دمیرو آماده کردم و پوش نمیپوت. دمیپوش یپلنگ یارتش

 فیک ياسلحه رو تو. نشه کیبار ناخواسته شل هیفعال کردم تا  ریکرده بود رو پر  کردم و ضامنش رو غ یخال

. رفتم و روشنش کردم یهست وتریبه طرف کامپ. کردم یاستفاده م ییباز جو يلباس برا نیاز ا. بغلم گذاشتم ریز

چند تا شماره و اسم رو زدم کار . پسورد داره ستمیکه س دمیاما د.رمیبگ نتیرو پر تیخواستم برگ مامور یم

انداختم تا  بتونم کارم رو  یرو راه م ستمیس عتریهر چه سر دیبا. تولد خودش رو زدم باز ارور داد خینکرد تار

وارد کردم و  عیسر. تولد خودم رو وارد کنم خیبه فکرم زد تار. کنم يتونستم کار یبدون دستور نم. شروع کنم

 لمیبدون فوت وقت وارد م. ستمشیتولد منو گذاشته رو س خیمن تار ي وونهید. شد رفتهیدر کمال تعجب پذ

 دنیدونستم که با د یاز اتاق خارج شدم م. رو خاموش کردم ستمیس گرفتم و تیاز برگ مامور نتیپر هیشدم و 

رفتم با  نییداد از پله ها پا یمنو خشن نشون م یلیلباس خ نیکنن ا یوحشتناکم وحشت م ي افهیو ق ختیر

 يرفتم که با صدا یمن قفل شد بدون توجه به نگاهها به طرف درب خروج يوارد شدن به هال نگاه همه رو

 .شدم و به عقب برگشتم بابا متوقف

 ؟یمنو ببخش شهیپسرم م نیآر: بابا

 خوان؟ یچرا امروز همه ازم معذرت م ؟یچ يبرا -

به خاطر تموم . خوام یخوام به خاطر تموم اون سالها ازت معذرت م یبهت شک کردم ازت معذرت م نکهیا از

 .و اساس هیپا یب ياون حرف ها

 .نیخواست یصالح منو م شهیشما هم دیحق دار دیبگ یشما هر چ: بابا رو تو دستم گرفتم و گفتم دست

 .ممنونم پسرم: بابا

 یم. کن دایکنم که دخترم رو پ یازت خواهش م: دستم رو گرفت و گفت. اومد یرفت کنار و مامان هست بابا

رو به مادر . مادر رو آروم کنه ادیبه مهسا اشاره کردم که ب. امونش نداد هیخواست حرفش رو  ادامه بده که گر
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 ياز خونه خارج شدم و به انبار عیسر. دادم یزمان رو از دست م دینبا گهید. کنم یم داشیپ دینگران نباش: گفتم

ه طرفشون ب. بسته شده بود ینشسته بودن و دستاشون به صندل زیرفتم اون دو تا احمق پشت م اطیح يگوشه 

 .دیشروع کن: رفتم و با خشم نهفته در صدا گفتم

 م؟یشروع کن دیرو با یچ: کایمل

از . ارمیدخلتون رو م دیخور یاگه بفهمم به دردم نم. مثل شما رو ندارم ییمن وقت سرو کله زدن با احمقا -

 .دیشناس یشما آشغاال منو خوب م. ندارم یترس چیهم ه... قانون و 

 .خفه شو مرجان: گفت کایخواست حرف بزنه که مل یم مرجان

 .ابد يکنم برا یهر جفتتون رو خفه م دیاگه حرف نزن: زدم ادیو فر زیبا کف دو دستم محکم زدم روز م من

 .گفتم دیابد رو با تاک يبرا

 م؟یبگ دیبا یچ: مرجان

 ند؟یرو دزد یهست ییچه کسا -

 .ایکه معلومه ماف نیا -

که  يکشور رو نداره بگو مرکز نیجرات ورود به ا ایماف. و منم باور کردم یه هه تو گفتزدمو گفتم ه يپوزخند

 کجاست؟ دیریگ یازش دستور م

 م؟یگیبهت م یراحت نیبه هم يفکر کرد: کایمل

 يگردونن به کشور یبرتون م دیستین یرانیدونم که ا یم نترپلیبه سازمان ا دمیم لتونیتحو دیاگه حرف نزن -

کنن و طبق قانون  یطبق قانون کشورتون باهاتون رفتارم. یمحل سیبه پل دنینم لتونیاما تحو دیکه ازش اومد

 زیاز اون کشور ها شکنجه چ یبعض يتو رمخبر دا گهید يمن از  قانون کشور ها. کنن یم ییاونجا ازتون بازجو

 .هست يعاد

 .حرفا نترسون من به حقوقم واردم شادوماد نیمنو از ا: کایمل

کنم  يتونستم کار یمورد نم نیدر ا یاعتراف گرفتن تخصص داشتم ول يمن تو نکهیشدم با ا یکالفه م داشتم

 .بودم یتیبد وضع يتو

 .رنیروزاست که باهات تماس بگ نیهم. ینه هست ینگران نباش طرف حساب اونا تو هست: مرجان

 .رمیدونستم چطور ازتون اعتراف بگ یوگرنه م رانمیا يکه تو فیح -

 .هه آقا رو: گفت يبا لحن مسخره ا کایمل
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. جلوم قرار گرفت یصندل ینشستم که پشت يرو برگردوندم و روش به گونه ا یتوجه به حرفش صندل بدون

 اراتیو اخت نجامیالملل ا نیب سیپل هیمن به عنوان : در اوردم و مسلح کردم و با آرامش گفتم  فمیاسلحه رو از ک

 نجایا یلحظه هم کس نیا يندارم تو... به قانون و  يکار. رمیزتون  اعتراف بگتام دارم که هر جور که شده ا

 .ارمیسرتون ب ییتونم هر بال یم ستین

 ؟یبکن یچه غلط يخوا یمثال م: کایمل

 .کنم یسه استفاده م يدرجه  ياز شکنجه . هه -

 .هر دو رفت مرجان به تته پته افتاده بود يحرفم رنگ از چهره  نیا با

 .گمیرو م زیمن همه چ: مرجان

 .خب صحبت کن منتظرم دیشناس یپس شکنجه ها روم -

 .خفه شو مرجان: کایمل

. کنه یم يبه اون هر کار دنیرس ياون عاشق زنشه برا. وانهیکشه د یاون ما رو م. خودت خفه شو: مرجان

 .مین بودقبرستو ي نهیکرد االن هر جفتمون س ینم یرفت اگه اون  همکارش اسلحه رو خال ادتی

تمام . طبق دستور شما عمل کردم: گفت یوارد شد بعد از احترام نظام ایلحظه درب انبار باز شد و ارش نیهم در

 .يبر یتون یم. بود یکارت عال. تحت کنترله ییایودر یی، هوا ینیزم  يمرزها

 .از انبارخارج شد یبعد از احترام نظام ایارش

************ 

زبونشون  ریاز ز ییحرفا هی يساعت تا حدود 24 نیا يگذشت تو یمن م یشدن هست بیساعت از غ 24

اعصابم  هیتیکردم که عشقم االن تو چه وضع یفکر م نیبه ا یوقت. تونستم بخوابم یبودم اصال نم دهیکش

که همه جا رو دنبال  میهماهنگ کرده بود 110 سیبودم با پل ییاتاق بازجو يهمچنان تو. شد یداغون م

کنه  ینم يکار نیچن یسیپل يروین چیخواست اون  دو نفر رو واقعا شکنجه کنم آخه ه یدلم نم. بگردن یسته

 يزنگ تلفن رشته  يصدا. دادم به مقامات یم لشونیتحو دیتونستم نگهشون دارم با ینم نیاز ا شیب گهید

 .شماره ناشناس بود. افکارم رو پاره کرد

 الو؟ -

 .کرد یصحبت م يکه به زبان فرانسو دیبه گوشم رس یخشن يصدا

 .گشتم یآسمون دنبالت م يبه به فلش بک تو -
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 ؟یهست يتو چه خر -

 مودب باش ادبت کجا رفته مرد؟ -

 ؟یهست يبرو سر اصل مطلب بگو چه خر -

 .ماست شیخانوم کوچولوت پ یبهت تا بدون دمیزنگ نمیب یخودم نم یبه معرف يازیمن ن -

 ؟يجرات کرد کثافت چطور ي کهیمرت -

 .میکن کاریبا اون کوچولو چ میدون یخوب م یدور بر ندار جوجه اگه به در خواست ما عمل نکن -

 .زمیر یرو م فتیمو ازسرش کم بشه خون کث هیخفه شو آشغال : گفتم ادیبلند شد و با فر صدام

 .يداد یما رو شکست م نایقبل از ا يقدرت دار نقدیخفه شو اگه ا -

 ه؟یدرخواستتون چ -

. کنه یرو تجربه م یزجر و درد مرگ وحشتناک یوگرنه عشقت بعد از کل متیکن تا بکش میخودت رو تسل -

 .ضربان قلبم تند شده بود سردردم باز عود کرده بود

 یطرف یبا ک یفهم ی؟ نم يدیفهم. دارم ییها ییو چه توانا میمن چه جونور یدون یمردك تو نم نیبب -

 .کشمت یکنم و م یم داتیپ

 .میکن یاستفاده م... خوشگله به عنوان  نیما از ا یکن میخواد خودت رو تسل یاصال نم. اوه اوه چه خشن -

 ییخفه شو کثافت آشغال دعا کن دستم بهت نرسه اگه بال: که با حرفش خونم به جوش اومده بود گفتم  من

 .کشم یخاك اونجا رو به توبره م ادیسرش ب

که چند  یصندل تیخونم به جوش اومده بود از شدت عصبان... بوق  يکرد و بعدش صدا يبلند يخنده  مرد

دونستم که چشمام  یمرجان بلند شد م غیج يصدا. واریروش نشسته بودم رو پرت کردم و زدم به د شیلحظه پ

 یکار م يفرانسو يایباند ماف ياشما بر  دمیالزم بود رو فهم یهر چ: پر از خون شده رو به مرجان کردم و گفتم

مزاحم  هی گهیشما آشغاال د ارمیبه دست م یکه بخوام رو راحت از بانک اطالعات یاطالعات يهمه  دیکن

 .شدیمحسوب م

 ؟یکن کاریچ يخوا یم: مرجان

 .شمیدور از شر جفتتون خالص م زمیخوام آشغاال رو بر یم ستیمگه معلوم ن -

 ...تو رو خدا نه... نه  -

 .و گفتم اشهدت رو بخون. چسبوندم شیشونیدا خفه کن مجهز کردم و به پرو به ص اسلحه
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 .تو رو خدا منو نکشن گمیرو م زینه همه چ: تته پته افتاده بود گفت به

 .خوره یاعترافات شما به دردم نم نکهیبا ا. یتا خبر مرگت حرف بزن دمیبهت فرصت م -

رو  یگفتند که اونا تا حاال هست. گاهشون رو به من دادن یو مرجان هر دو به حرف اومدن و آدرس مخف کایمل

که گفتند رو  یمطالب یکه بهت تلفن کردند تمام. دندیاز کشور خارج کردند و به مقصد رس  یبه صورت قاچاق

 یرو نجات م میزندگ دیبا. مجبور بودم یول هیقانون ریغ مییبازجو يدونستم  نحوه  یم. نوشتند و امضا کردند

باند اشتباه  نیتونستم در برابر ا یباند بودم نم نیدادم من مسول  انهدام ا لین دو نفر رو به مقامات تحواو. دادم

 هیفعال به . کردم یم يفکر هی دیبا. یبود با شکست و از دست دادن  هست ياشتباه مساو نیکوچکتر. کنم

 .بودم ییاتاق بازجو يبدون استراحت تو اعتس 24داشتم  ازیخواب ن

شدم بدون  داریصبح که از خواب ب. بخوابم یقرص خواب خوردم تا بتونم کم هیدوش گرفتم  هی نکهیاز ا بعد

 .بود که خورده بودم ییقرص ها يسرم گنگ بود احتماال برا. وقت تلف کنم از اتاق خارج شدم نکهیا

 یفکر م یبه چ: مبل کنارم نشست و گفت يبه طرفم اومد و رو ایارش. از خوردن صبحانه به فکر فرو رفتم بعد

 ؟یکن

 .تونم اعتماد کنم یم یدونم به ک ینم یول. میبد لیتشک میت هی دیبا: دستام گرفتم و گفتم يرو تو صورتم

 .یمن حساب کن يرو یتون یم: شونم گذاشت و گفت يزد و دستش رو رو يلبخند ایارش

هستش  Sسطح  تیمامور هی نیا یول يکنارم بود شهیتو هم قیدونم رف یم: رو پاسخ دادم و گفتم لبخندش

ها تا  یاون لعنت. فرانسست يایطرف حسابمون ماف. میببر شیاز پ يکار میتون یما دو نفر نم  دستیچیپ یلیخ

 دینبا. گدار به آب زدن یبار ب نیا ذارنیبه جا نم یمدرک چیه دنیکه انجام م  یهر جرم يتو وفتادنین ریحاال گ

و با . فرانسه هستن يایاز ماف کیکوچ يشعبه  هی  نایدونم که ا یهرچند م. فرصت رو از دست بدم نیا

نکرده  همونیعل یاقدام نیچ يایکه با ماف دوارمیفقط ام. متهیهم غن نشیاماهم رهینم نیکل باند از ب شونینابود

 . باشن

 ادته؟یجهنم رو  يدروازه  اتیتو عمل: فکر کرد و گفت یکم ایارش

که  ؟یگ یرحم رو م یب نیباند قاتل ياومد همون ماجرا ادمیجهنم؟ اسمش برام آشناست آهان  يدروازه  -

 کانادا یمحل سیپل

 ندادن؟ یتلفات چیدادن که ه یپز م یداده بود و کل انجام
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 یب هیبود  مزیج سشونیرئ. مدتها دنبال اون باند بود نترپلیا یدون یخوب م یلیخودت که خ. آره خودشه -

 .شعور به تمام معنا

. آورد شیپ ییها يریدرگ یمحل سیبا پل یکرد ول یپرونده کار م نیا يسازمان رو ياز دوستان تو یکیآره  -

 .کرد یکانادا اون باند رو متالش یمحل سیآخرش هم پل

. انجام نداد بلکه به اسم اونا ثبت شده یمحل سیرو پل اتیاون عمل قینه رف: سرش رو تکون داد و گفت ایارش

 .کرد یم تیکه اون کار رو انجام دادن حما ییاز کسا یمحل سیالبته پل

رو انجام بده؟ اصال  يزیتم اتیعمل نیتونسته همچ یک ؟یگیم يجد: که از حرفاش تعجب کرده بودم گفتم من

 .دونستم یدر موردش نم

 .شیشناس یخوبم م. یسشنا یکار رو انجام داد م نیکه ا یتو کس -

 ا؟یارش یگیم يدار یچ: زدمو گفتم هیمبل تک به

 .میدید یکه با هم آموزش م یهمون. یشناس یرو م ریتو ام -

البته اون موقع با دوستش . میرو گذرونده بود ینظام يبود که با هم آموزش ها میمیقد ياز دوستا یکی ریام

  یلیخ انیشا

 .زده بودند يشرکت نرم افزار هیکانادا  يبود آخرش هم تو یمیصم

و  سونیج ،ياند کتور،یو ان،یشا ر،یام ا،یکه با من اون موقع هم دوره بودند ارش ییشرکت پدرشون بود کسا البته

بعد از آموزش  کتوریو. میگذرونده بود تیتموم آموزش ها رو با موفق. میبا هم بود شهیما  هفت نفر هم. بودند یل

خواهر  یاما وقت. رفته بود شیپ سیپل سیکانادا استخدام شده بود و تا معاونت رئ یمحل سیپل يها تو

چشماش تکه تکه شده بود و  پدر و مادرش هم از داغ دخترشون  يرحم جلو یب نیکوچولوش توسط باند قاتل

گفت که  دیهم با انیدر مورد شا. کرده بود يریشده بود و از کار کناره گ دیشد یمرده بودند دچار افسردگ

 ن؟یآر. میرفت یم یبود و با هم به باشگاه رزم قیباهوش بود و با ما رف یلیخ یبود ول دهیند یآموزش نظام

 .دوستم بود نیبهتر ریام. شناسم یخاطرات گذشته معلومه که م يرفته بودم تو یچیه. پسر ییکجا ن؟یآر

 .انجام شد یو ل ي، اند سونیج کتور،یو ان،ی، شا ریجهنم توسط ام يدروازه  اتیعمل. آره -

 .بشن دهیراه کش نیباعث شد که به ا یچ ؟یگیم يجد: شدمو گفتم زیخ میجام ن ياز تعجب تو -

 سیدزده و پل یباند م سیرو رئ ریو عشق ام انیاز قرار معلوم سارا خواهر شا: داد و گفت هیبه مبل تک ایارش

 .زنن یم يکار نیو رفقا دست به چن ریام نیهم يکنه برا يکار یقانون قیکه از طر ستیقادر ن یمحل
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 !دونستم ینم! عجب ان؟یازدواج کرده؟ اونم با خواهر شا ریام ؟یچ -

 .دختر خوشگل هم داره هی ستین يزیکه چ نیا -

 ؟يرو دار ریام يشماره  -

 .یجذبش کن یتا بتون دمیشماره رو بهت م. آره دارم -

 .ممنونم -

 .کردمیصحبت م ریبا ام دیبا. داشتم که ماهر و قابل اعتماد باشن يبه افراد ازین اتیعمل نیا يبرا

 چه خبر؟ یاز مجتب یراست: گفتم ایرو به ارش. افتادم یرانیا یمجتب ادیدفعه  هی

 ه؟یرانیا یمنظورت مجتب: با تعجب گفت ایارش

 .آره -

 تیدر نها یو خشک بود ولمدت از مرگ نامزدش الهه بدجور داغون شده بود و سرد  هیاون هم ازدواج کرده  -

هم داره  یتوپ یو وضع مال لهیوک یمجتب. دختر عمش الهام تونست عاشقش کنه و االن با هم ازدواج کردن

 .شغل دومش هم مثل توئه اونم شرکت صادرات واردات خودرو داره

 يالبته تو. رستانیو دب ییبعدش هم راهنما میبا هم بود ییمدرسه ابتدا يتو. شناختم یم یرو از بچگ یمجتب

از  یکیبود  سیپل ي ژهیو يروهاین يباباش فرمانده . یبودم و اون انسان یاضیر يمن  تو رشته  رستانیدب

برعکس . کرد یم فیبرامون تعر شهیبود که باباش هم ییعالقه مند شدم داستان ها یسیکه به شغل پل یلیدال

 .متنفر بود ییداستان ها نیاز چن یمن مجتب

 .رهیام يشماره  نیا ایب: ایارش

 .ممنون -

 .رو برداشت یبعد از چند تا بوق گوش. تماس گرفتم ریشماره رو گرفتم و با ام عیسر

 .دییبفرما -

 !ریسالم ام -

 شما؟: مکث کرد و بعد گفت یکم

 .نمی؟ آر یشناس یمنو نم گهیحاال د -

 .شد یسکوت کرد سکوتش طوالن -

 ؟یهست ییایآر نیآر... تو -
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 ؟یشناس یم نیآره مگه چند تا آر -

 ؟یواقعا خودت یعنی ؟یگیم يجد:  ریام

 .بابا معلومه که خودمم يا -

 ؟يریگ یاز ما نم یچند وقته احوال یدون یپسر م ییتو کجا -

 .شمارت رو نداشتم ببخش. قیآره نه ساله رف -

 ؟یگرفت یبرات نداره حاال شماره رو از ک يشماره کار هیکردن  دایدونم که پ یم اریخود بهونه ن یب -

 .ایاز ارش -

 واقعا؟ حالش خوبه؟ -

 ؟ییکار مهم باهات داشتم پسر کجا هی ریام یآره االن هم کنارم نشسته راست -

 .گهیتونم باشم تو خونه هستم د یکجا م -

 .آدرس بده باهات کار دارم -

 .میبر دیآماده شو با :گفتم  ایکردم و به ارش یاز گرفتن آدرس خداحافظ بعد

 .محل قرار میبعد با هم بر ریام يخونه  میالبته قرار بود اول بر میهم به طرف محل قرار رفت با

از  قهیبهش تک زنگ زدم بعداز چند دق. میدیرس ریام يبه خونه  یلعنت کیکردن تو تراف ریساعت گ میاز ن بعد

 دارمونید نیعوض شده بود بعد از نه سال اول یلیخ. میو به طرفش رفت میشد ادهیپ نیاز  ماش. خونه خارج شد

 .میرو در اغوش گرفت  گریکدی میدیبه هم رس نکهیبود هم

 .يریاز ما بگ یکه احوال ادیب شیبرات پ یمشکل نکهیمگر ا! نطرفایچه عجب از ا: ریام

 یبهم خورده بود اگه باور نم تیمامور یچند سال کل نیا يبه خدا سرم شلوغ بود تو قیرف هیچه حرف نیا -

 .بپرس ایاز ارش یکن

 گه؟یراست م: نگاه کرد و گفت ایبه ارش ریام

 !دونه یچه م یکس: باال انداخت و گفت يشونه ا ایارش

 .فروش قینامرد رف يا: بازوش کردمو گفتم يحواله  یمشت

 یدلم بود که تمام وجودم رو م يتو يتونستم بخندم درد یمن نم یول. از حرکاتمون خندش گرفته بود ریام

 . میخلوت با هم صحبت کن يجا هی میبر نیایب: کرم و گفتم ایو  ارش ریسوزوند رو به ام

 .دوازده بود کیساعت نزد. میشاپ رفت یکاف هیو به  میشد نیهم سوار ماش با
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فکر  یر موردم چدونستم چطور درخواستم رو مطرح کنم د ینم. مینشست زیم هیو پشت  میشاپ شد یکاف وارد

 بشه؟ میکه باهام ت خوامیشده و ازش م دامیکرد؟ بعد از نه سال پ یم

 ؟یداشت کارمیبگو چ یمیقد قیخب رف: ریام

 .میبه کمک شما دار ازیاومده که ن شیپ نیآر يبرا یمشکل هیراستش : گفت ایارش

 ه؟یمنظورت از شما چ -

 .میتا به هدف برس میکه دوباره هشت نفرمون دور هم جمع بش نهیا ریتقد: زد و گفت يلبخند ایارش

 ه؟یاتیعمل پیتر: کرد گفت یم يباز شیشونیپ يباال يکه با موها نطوریفکر کرد و هم یکم ریام

 .خال يتو يدرسته زد: اشاره کرد و گفت ریکف دستاش رو به هم زد و بعد با انگشت اشاره به ام ایارش

 ه؟یچ هیقض دیکن فیتعر: ریام

 یچ تونیشدن عرس یمهموناتون چ: متاثر شده بود و گفت یکل ریکردم ام فیتعر ریام يتموم ماجرا رو برا من

 شد؟

 .که عقب افتاده میبه هم خورد به تموم مهمونا خبر داد -

منو  نکهیعاقبت ا نمیا: گفت نیهم يبرا ارهیخواست به روش ن یگرفته شده بود ول یلیخ ریام ي چهره

 .نیعوت نکردد تونیعروس

 .انداختم نییکه شرمندش بودم سرم رو پا من

 .بودن  دهیاتفاق برا منم افتاده بود سارا همسرم رو دزد نیا. بابا الیخ یب: ریام

 نیهم ياصال برا. دیکرد یباند رو متالش زیتم یلیشک خ یب ؟یگیجهنم رو م يدروازه  اتیآره خبر دارم عمل -

 .تخصصت اومدم سراغت

 .کنه با خانومش یم یزندگ سیتو پار انیشا. رفقا هم باشن هیکه بق دمینم نیتضم یمن هستم ول: ریام

برام  یعوض يایماف نیحاالدرمورد ا. یباهاشون هماهنگ کن دیبا. کانادا هستن یدون یکه خودت م... و  کتوریو

 .بگو

دولت . کنه یم تیکوچکتر روهدا يباند باند ها نیا. استیماف يباندها نیاز بزرگتر یکیفرانسه  يایباند ماف -

هست  ییباند ها نیاز بدتر یکی ذارنیاز خودشون به جا نم يآثار چیاونا ه یفرانسه هم  مدتهاست دنبالشونه ول

 .که تا حاال دنبالشون بودم
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ما رو به  ممکنه ؟یما چ ياریدخلشون رو ب یتون یو م یسیرفقا جمع شدن تو پل يباشه بر فرض که همه : ریام

 .کنن ریعنوان خالفکار دستگ

الملل  نیب سیپل دیکه با من کار کن یتام دارم که اشخاص ماهر رو جذب کنم تا زمان ارینگران نباش من اخت -

 .شدیمحسوب م

درد رو با تموم وجودم تجربه کردم کمکت  نیکنم چون ا یچون درکت م. من تا آخرش باهاتم. قیباشه رف: ریام

 .کنم یم

 .ممنونم ر،ینونم اممم -

 يبا بچه ها با من تو کارها یهماهنگ. انجام بدم میمیقد قیرف يتونم برا یکه م هیتنها کار نینداره ا یقابل -

 .رو انجام بده اتیعمل فاتیو  تشر یقانون

 .شمیکانادا م یامشب راه نیپس هم. باشه -

 .بگم اون تو فرودگاهها آشنا داره انیبه شا يخوا یاگه م ؟يکرد دایپ يچطور ؟يدار طیبل: با تعجب گفت ریام

 .دارم مایخودم هواپ -

 !!!اردریلیبابا م ولیا: دستش رو به هم زد و گفت کف

 .ستیحالم خوب ن رینکن ام یشوخ -

 .مونه یم یازش باق يو فقط خاطره ا گذرهیهم م نینگران نباش ا یول یکشیم یدونم چ یباشه م -

 .بمونه یباق یخوش يخاطره  دوارمیآره فقط ام -

 .مونه مطمئنم یم یباق یخوب يخاطره : زد و گفت يلبخند ریام

تو فرانسه هست فقط اگه موافقت کرد بهش بگو  انیشا. میکن یمن استفاده م يمایانتقال بچه ها ازهواپ يبرا -

 .نمشیب یفرانسه اونجا م میهمونجا منتظر ما بمونه تا بر

 .هست یمشکل هیباشه فقط  -

 ؟یچ -

 م؟یکن کاریرو چ... تازه اسلحه و  ستمیمن زبان فرانسه بلد ن -

 .کانادا يانبار پر مهمات دارم تو هیدر مورد زبان نگران نباش اسلحه هم خودم  -

 .به شش تا زبان زنده مسلطه نیآر: گفت ریرو به ام ایارش

 ؟یگیم يجد -
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نتونستن شکستش بدن خانومش رو  نکهیا يبرا. برا خالفکاراست يقاتل حرفه ا هی نیآر یدون یآره تو نم: ایارش

 .گروگان گرفتند

 .باشه پس قرار ما تو کانادا نطوریکه ا -

 میخواست یم. میکرد یبا هم خدا حافظ نطوریهم هم ایدست دادم ارش ریمن با ام میبلند شد زیسه از پشت م هر

 .قدم بزنم یکم دیگفت با یم میدش الیخ یخونش که به اصرار خودش ب میرو  برسون ریام

 .ساعت دو بعداز ظهر بود میدیبه خونه رس یوقت. میو به خونه رفت میشد نیماش سوار

 .چه خبر: به طرفم اومد و گفت یبا نگران یهست پدر

 .کنم يریگیبرگردم کانادا کارا رو اونجا پ دیامشب با: دادم و گفتم لشیتحو يلبخند

 .کنم یخون رو احساس م يحاال بو نیدلم گفتم از هم يتو

 ام؟یتونم همراتون ب یمن م: بابا

و از  دیبمون نجایشما بهتره ا. کار دارم یبزرگ رو بدم کل اتیعمل هی بیترت دیمن اونطرف با ستین یاجیاحت -

 .مینهارم رو کوفت کردم به طرف فرودگاه حرکت کرد نکهیبا حرفم موافقت کرد بعد از ا. دیمادر مراقبت کن

******* 

با من تماس گرفت و گفت رفقا قبول کردند که با ما باشند از  ریانجام شده بود ام اتیتدارکات عمل یتمام

 يزیچ گهید. نیتمر میتا با هم بر. کانادا ادیمن از تهران ب يمایقرار شد با هواپ. خوشحال شدم یلیحرفش خ

در مورد باند دارند در  یکه هر اطالعات میدفرانسه هماهنگ کرده بو سیبا پل. ادیفرود ب ماینمونده بود که هواپ

قلبم از درد  نکهیکردند با ا یم دمیگرفته شده بود و تهد ایمدت چند تماس از ماف نیا يتو. قرار بدن ارمونیاخت

سر  ییبال و مطمئن بودم دنیترس یاون آشغاال  غرورم رو حفظ کردم اونا هنوز ازمن م يدر حال انفجار بود جلو

 تینداشت بخاطر عدم کفا يهم اگه باهاشون کار نترپلیچون اون برگ برندشون بود  ا. ارنیمن نم یهست

 .فرستادن سر بختشون یمنو م شیوقت پ یلیو مدرك بود وگرنه خ لیدل

********* 

که  میاصل يخونه . میبه استقبالشرفتم و با هم به خونه رفت دمیفرودگاه د يروتو ریام مایفرود اومدن هواپ بعداز

 ریداشتم من و ام يسر نیتموم خونه هام سالن تمر يداشتم البته تو ادیخدا رو شکر خونه ز ینابود شده بود  ول

بچه ها مدت  ینداشتم ول یحاال من مشکل. میشد یمفرانسه  یبعد راه. میکرد یم نیتمر دیبچه ها با ریو سا

و خودم به . رو به اتاقم فرستادم تا استراحت کنه ریبعد از صرف شام ام. ها بود که دست به اسلحه نبرده بودند
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 نیتمر يتا فردا برا دمیقدرتشون چ بیبه ترت زیم ياسلحه داشتم رو رو یرفتم هر چ نیتمر ینیزم ریسالن ز

 .بودند نیتمر يسالحها برا نیا. میاشمشکل نداشته ب

و دور افتاده  یمسکون ریغ يمنطقه  هی يگاهشون تو یکه همکارام انجام داده بودند مخف یقاتیتوجه به تحق با

 يرو بیتموم سالحها رو به ترت. میاستفاده کن یاز هر سالح میتونست یو م مینداشت یمشکل  نیهم يبود برا

زنگ ساعت  يصبح با صدا. رفتم خوابکاناپه پرت کردم و به  يو به خونه برگشتم و خودم رو رو دمیچ زیم

 چیصبحانه آماده کردم و بعد از خوردن  صبحانه سوئ يرو برا يزیچ هی عیشده بود سر داریهم ب ریشدم ام داریب

 ریام دییبا تا. رمیشماها روبگ یتا برگ معرف رمیها روبهش دادم و گفتم برو دنبال بچه ها منم م نیاز ماش یکی

 .از خونه خارج شدم

******** 

ورود داده بود وارد شدم و احترام  يکه اجازه  سیرئ يبا صدا. به در زدم يو تقه ا ستادمیا سیدر اتاق رئ پشت

 نیفرمانده، ا: خواستم از اتاق خارج بشم که گفت یم. بچه ها رو گرفتم  یمعرف يبرگه ها.  دادم ینظام

 .یدر طول دوران خدمتته مراقب باش که اشتباه نکن تیمامور نیبزرگتر

 دیکردم با یم یبا تمام سرعت به طرف خونه رانندگ. خارج شدم یبعد از احترام نظام. قربان دینگران نباش -

 .میکرد یرو شروع م نیتمر

 يم توه گهید نیماش هی. رو به داخل بردم نیباز کردم و ماش موتیدرب رو با ر دمیکه به خونه رس نیهم

بچه  يهمه . از پله ها باال رفتم و وارد شدم عیسر. از بچه ها بود یکی نیپارك شده بود احتماال ماش نگیپارک

 .بلند شدن و به طرفم اومدند اشونزدند و از ج يمن لبخند دنیهال نشسته بودند و با د يمبل تو يها رو

 !پارسال دوست امسال آشنا یمیقد قیبه رف: کتوریو

 . میبا هم صحبت کرد یمنو در آغوش گرفت تموم بچه ها رو به نوبت در آغوش گرفتم و کل عیسر

 رهیم شیپ یهم به خوب اتیعمل نیا ایتو و ارش یکرد نگران نباش با فرمانده فیرو برامون تعر هیقض ریام: یل

 .قینگران نباش رف

 .ممنونم دیکن یکمکم م نکهیاز ا: بچه ها گفتم يبه همه  رو

 .میرو شروع کن ناتمونیو تمر نییپا میخب رفقا بهتره بر: ایارش

 ن؟ییپا: کتوریو

 !نیآر ناتیتمر يمکان سر: ایارش
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 .بچه ها با تعجب به من نگاه کردند ي همه

 .نییپا میبر نیایتعجب ب يبه جا: به همشون گفتم رو

 سونیو ج یل يزمزمه . و بعد از زدن چند دکمه درب آسانسور بازشد میرفت یبا هم به طرف آسانسور مخف همه

 تشیچون آسانسور ظرف. آسانسور نصب کرده نیا يرو یستمیعجب س: گفتند یلب م ریکه ز دمیشن یرو م

با توقف . نییپا میو رفت میدوارد آسانسور ش ایبچه ها رو فرستادم و بعد من و ارش يچهار نفر بود اول همه 

 هیکرد که  یفکرش رو م یک: کرد و دو تا سوت زد و گفت یبه اطراف نگاه کتوریو میازش خارج شدآسانسور 

 ؟یخونت داشته باش ریز یسالن بزرگ نیهمچ

که از  یرو طبق اطالعات اتیعمل ياستراتژ دیشده بودند با دهیچ زیم يرفتم که اسلحه ها رو یطرف محل به

به  شیچند وقت پ ییگروه شناسا. کردم یم یکرده بودم طراح يفرانسه جمع آور سیو  پل یبانک اطالعات

کرده  بودند و تونسته بودند  يردارب لمیکوپتر از اون منطقه ف یاطراف با هل يها نیاز زم ينقشه بردار يبهونه 

مبل دعوت  يفوت وقت بچه ها رو به نشستن رو دونی. رندیبگ لمیکه توش مستقر شده بودند ف یاز ساختمون

و شروع کردم . گذاشتم شیمخصوص به نما يپرده  يرو رو لمیپروژکشن رو روشن کردن و ف ئویدیو و. کردم

 نیا دیکن یگرفته شده همونطور که مشاهده م نترپلیا ییناساش يروهایتوسط ن لمیف نیا. دادن حیبه توض

 یمسکون يمنطقه  چیه یلیما 40فرانسه واقع شده از هر طرف تا شعاع  ينقطه  نیساختمون در دور افتاده تر

 .شده لیطبقه تشک یساختمون ازس نیا ییطبق اطالعات گروه شناسا. وجود نداره

 سازه؟ یم یدور افتادگ نیبه ا یمکان يرو تو یساختمون نیچن یآخه کدوم آدم احمق: کتوریو

 .شونهیگاه اصل یمخف نیا: ایارش

. شده دهیپوش شهیساختمون با ش یسطح خارج شده و تمام لیطبقه تشک یساختمون از س نیا: گفتم یم داشتم

 يشب که چراغ ها يتو نکهیمگر ا شهیداخل ساختمون م يشدن فضا دهیها مانع از د شهیرفلکس  ش

 .زد دیبشه  داخلش رو د شهیساختمون روشن م

 شیپرده به نما يشده بودند رو رو هیته نترپلیا نیرو که توسط متخصص يسه بعد ریرو قطع کردم و تصاو لمیف

قابل مشاهده  ایجهات و زوا یشده بودند و از تمام یطراح يطبقات به صورت سه بعد یتمام. گذاشتم

هم  ینیزم ریز يطبقه  هی يساختمون دارا نیا استیگروه ماف سیپانزدهم محل استقرار رئ يطبقه .بودند

 .کردن شیرو بردن اونجا و زندان یداره هست تیباند عضو يهست که طبق گزارش جاسوس ما که تو

 .ياریاطالعات رو به دست ب نیا یکه تونست دیپس جاسوس دار: یل
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 .میجمع کن هشونیعل یمدارک میتا حاال موفق نشد یول مینظر دار ریساله که اون باند رو ز نیدرسته چند: ایارش

 .نبود دهیچیپ نقدریجهنم ا يوازه در اتیعمل م؟یرو انجام بد اتیعمل نیا دیحاال چطور با قیخب رف: کتوریو

 سیو پل نترپلیا يروهاین. میاز دو جهت به ساختمون حمله کن دیما با: اشاره کردم و گفتم يسه بعد ریتصاو به

 شهیکار باعث م نیکنند ا یم يشرویکنند و بعد از جلو شروع به پ یفرانسه اول ساختمون رو محاصره م یداخل

و با چتر  میریبه محل م مایهواپ ي لهیوس بهکار ما  نیبعد از ا. هم  کف منعطف بشه يکه توجه باند به طبقه 

 يتو اتیعمل میایسقف ساختمون فرود ب يرو قایدق میبتون دیحساسه  با یلیمرحله خ نیا میپر یم مایاز هواپ

 .دشمن به حداقل برسه دیتا د شهیشب انجام م

 م؟یبپر مایاپبا چتر از هو دیبا یعنی: با تعجب گفت ياند

 نرفته؟ ادتونیکه  يآره چتر باز -

 .با هم گفتند نه همه

رو بهمون آموزش داده بودند از اون موقع به بعد بچه  يچتر باز میکه با هم گذرونده بود ینظام يدوره ها يتو

 .يرفتن چتر باز یذاشتن و م یبا هم  قرار م یها هرزگاه

 !نیلطفا ادامه بده آر: ایارش

 میکن ییشب ساختمون رو شناسا يتو میبتون نکهیا يبرا میایساختمون فرود ب يرو قایدق دیما با. خب اریبس -

سقف ساختمون چهار تا منور به رنگ  يما رو یتوسط بچه ها شروع بشه مامور مخف يریدرگ  نکهیبه محض ا

سقف فرود  يرو نکهیبعد از ا. میایسقف فرود ب يرو میتون یاون نور م دنیکنه ما با د یروشن م يسبز فسفر

 ي شهیبر ش شهیبشن و با ش زونیاز ساختمون آو یکیبا طناب الکترون دیچهار نفر از ما هشت نفر با میاومد

 دیبتون نکهیا يگرمه برا لویک 150ها  شهیوزن هر کدوم  از ش یکارشناس ي هیطبق نظر. رو ببرن یس يطبقه 

 .دیاستفاده کن یتلسکوپ ي لهیز ما دیبا دیرو رو هوا معلق نگه دار شهیش

که  یبعد بست دیکن ینصب م شهیش يرو در چهار گوشه  لهیرو سوراخ کرده و م شهیکه با مته ش بیترت نیا به

ساختمون فاصله  واریرو از د شهیش یتلسکوپ ي لهیو با باز کردن م دیبر یرو به ساختمون متصل کرده م شهیش

 .نفر بتونه راحت از اون فاصله عبور کنه کیباشه که  يبه گونه ا دیفاصله با نیا دیبد

 .میایاز پسش بر ب میبتون ستمیمطمئن ن یخطرناک تیعجب مامور: سونیج

انجام  تیرو با موفق ییها تیمامور نیبار ها چن نیخود آر رهیم شیطبق نقشه پ زیهمه چ دینگران نباش: ایارش

 .داد
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 م؟یکن یم کاریچ شهیخب بعد از جدا کردن ش: ياند

رو  شهیش يبه نحو دیرسه شما با یسوم م يانجام شد نوبت به مرحله  تیدوم با موفق يمرحله  نکهیبعد از ا -

که  ییاز اونجا شنیها رو جدا کردند وارد ساختمون م شهیکه ش ينشه چهار نفر جادیا ییصدا چیکه ه دیجدا کن

باهاشون در حال مبارزه  نییما از پا يروهایون نچ هیاحتماال اون لحظه خال روهاشونهیخوابگاه ن یس يطبقه 

شما . محافظت کنن سیاز رئ خوانیم. شنیو هم کف جمع م 15 يدفاع از  طبقه  يبرا روهاشونیهستن تمام ن

و با هم به طبقه  شمیما هم بعد از شما وارد م دیذاریمواد منفجره کار م یس يطبقه  يتو دیوارد شد نکهیبعد از ا

 دیهم با يقبل از هر کار. میو مواد منفجره کار  بذار میکن يتک تک طبقات رو پاکساز دیبا میریم 29 ي

از  میشد گهید يوارد طبقه  نکهیبعد از ا میطبقه رو تصرف کن کیچون ممکنه . میآسانسور رو از کار بنداز

ما از  يروهاین. کنند ریبفرستن و ما رو از پشت غافل گ رویشده ن يکه پاکساز يطبقه ا يآسانسور تو قیطر

 يو اون فرمانده  ارمیرو به تصرف در ب 15 يطبقه  دیبا. کنند و ما از داخل ساختمون یحمله م نییپا

 دیاز پنجره با طناب بر دیدو باره دو نفر از شما با میدیرس 18 يبه طبقه  نکهیبعد از ا. میرو بکش شونیعوض

 مواد  15 يطبقه  يها شهیش يو رو نییپا

تا توجهشون رو  نییپا ارهیها رو ب شهیش دیباشه فقط با يقو ادیز دیمواد نبا نیا دیبا خرج کم نصب کن منفجره

 یوقت میدیادامه م يو با هم به کار پاکساز دیبرگرد 18 يجلب کنه بعد از  نصب مواد منفجره دوباره به طبقه 

ان با انفجار وارد طبقه شده و همشون رو د همزمیمواد منفجره رو بترکون  موتیبا ر دیرس 15 ينوبت به طبقه 

 يموفق بوده بعدش طبقات با سربازا تیمامور میرو به تصرف خودمون در  آورد 15 يطبقه  نکهیهم دینابود کن

 .پاشه یو باند از هم م ادیما به تصرف در م

 وجود داره؟ تیچند درصد احتمال موفق: سونیج

بره صد در  شیکه گفتم پ ياونطور زیاگه همه چ: رو خاموش کردم و چراغ ها رو روشن کردم و گفتم ئویدیو

 .رو بهتون بگم يزیچ هی دیدر ضمن با. خواهد بود زیآم تیموفق اتیصد عمل

 ؟یچ: ياند

 نیا يتو یهدف خاص نیآر میگولشون بزن دیکنه ما با میخودش رو تسل دیبا نیچون اونا گفتن که آر: ایارش

 یکنه و فرمانده یهمسرش رو نجات بده اون تک نفره اقدام م دینگفته اون با يزیداره که تا  حاال چ تیمامور

 .شما با منه

 ه؟یمنظورت چ: از جاش بلند شد و گفت کتوریو
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رو  یهست دیمن با. کتوریمهمه و یلیکار خ نیا: شونش گذاشتم و گفتم يرفتم و دستم رو رو کتوریطرف و به

 .با شکست مواجه بشه اتیو عمل رنینجات بدم چون ممکنه اون رو گروگان بگ

ساختمون  نیزم ریبه ز نکهیا يبرا نیخطرناکه آر. بزار من برم يعشقت رو نجات بد يخوا یاگه م: کتوریو

 .یکن یط ییطبقه رو تنها یس دیبا یبرس

تونم کارم  یهم کف راحت تر م يما از طبقه مسل امیمن با چتر پشت ساختمون فرود م کتورینگران نباش و -

ما هم  يروهاین دیاز داخل ساختمون طبق نقشه حمله کن دیحواسشون رو از باال پرت کن دیشما  با. رو انجام بدم

 .رو نجات بدم یهست مکنم تا بتون یاستفاده م یشلوغ نیکنن منم از ا یحمله م نییاز پا

کار گذاشته بودن  نیآنال يها نیتمام ساختمون دورب يتو يکه به ما نشون داد يطبق مدل سه بعد: ریام

 درسته؟

 ریها تصاو نیکه دورب نهیا نیآنال ينهایمنظور از دورب. شده دهیپوش نیآنال يها نیآره تمام ساختمون از دورب -

 .شنیم اتیعمل نیا یو باعث سخت کنندیبه اتاق کنترل ارسال م نیرو به صورت آنال

 ؟يبه حالشون کرد يفکر: ریما

 .کنم دایبراشون پ ینه نتونستم راه حل -

 نیجهنم ا يدروازه  اتیعمل يتو سهیکه االن تو پار انیشا. راه حل دارم هیمن : زد و گفت يلبخند ریام

 .داشت مونیروزیدر پ يادیمشکل رو برامون حل کرده بود و نقش ز

 تونه انجام بده؟ یم کاری؟ خب چ انیشا: رو فراموش کرده بودم گفتم انیکه شا من

 .دشمن استفاده کنه هیساختمون عل يها  نیتونه اتاق کنترل رو هک کنه و از دورب یاون م -

 نیبودند و بهتر از من از ا وتریمهندس کامپ انیو شا ریباشه ام یهر چ. نبود يبه فکر فرو رفتم فکر بد یکم

 د؟یالزم دار ییها زیهک کردن اتاق کنترل چه چ يخب برا: گفتم ریبه ام اوردنیسر در م زایچ

 . میکن دایاونها رو پ یپ يآ دیبا میرو هک کن ستمیراحت و بدون درد سر س میبتون نکهیا يبرا: ریام

 کار رو کرد؟ نیا شهیچطور م -

اون  دیکه شما با میکن دایرو پ ستمیو پورت س یپ يراحت آ میتون یکه با کمکش م میدار یما دستگاه -

 .رو به ما بده یپ يتا آ دیتون بد یدستگاه رو به مامور مخف

 .ستین یباشه مشکل -
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چشماتون هم لنز قرمز  يتو دیمن بپوش يلباس ها هیشب یلباس دیشما با يهمه : بچه ها گفتم يبه همه  رو

مبارزاتتون از سالح سرد هم  يو تو دیصدا استفاده کن رییتغ ياز تراشه  دیبا دیو صورتتون رو بپوشون دیبنداز

 .دیاستفاده کن

 م؟یبکن ییکارها نیچن دیچرا با: ریام

 یاونا منو خوب م دیمن کن هیخودتون رو شب دیاونا دنبال منن و شما با: از مبل ها نشستم و گفتم یکی يرو

 یم تیو اذر یو هست شنیمن مطلع م يشدم مطمئنم که از نقشه  دهیساختمون د يکه تو نندیشناسند اگه بب

 .خورم یکنن و من به مشکل م یم شتریاون بخش رو ب يمحافظا نکهیا ایکنن 

ترس  نیترسن و ا یاونا به شدت از من م شهیپوشش عالوه بر گمراه کردن دشمن باعث ترسشون هم م نیا

 يباشه اسم شما تو ادتونیشناسند  یاونا منو به اسنم فلش بک م. دیمبارزه موفق بش يکه تو شهیباعث م

 .دیرو صدا کن گریکدیبا اسم خودتون  دیحق  دار میس یب قیفلش بک خواهد بود فقط از طر اتیعمل

پس  هیهم که عال يحضور فعال داشته باشم استراتژ اتیعمل نیا يکه تو میما حاضر. قیخب رف اریبس: ریام

 میرفت يانداز ریو به طرف بخش ت میلند شدهمه از جاهامون ب. نیتمر میو بر میبش الیخ  یبهتره حرف رو ب

 ...يانداز ریهم ت یکردن بعض یاز بچه ها ورزش م یبعض

**************** 

 يهمه به زبان فرانسو. شده بودم یاتاق زندان نیا يبه هوش اومده بودم تو یاز وقت. دونستم که کجام ینم

دونستم  ینم. بودم نجایبود که ا يهفته ا هیفکر کنم که . شدم یازش متوجه نم يزیزدن و من چ یحرف م

 نیا سیکردند رئ یز رو برام آماده میکردن غذا و همه چ ینم تمیخدا رو شکر  آزار و اذ. بودند دهیچرا منو دزد

 نیدونستم قصدشون از ا ینم. کشت یکنه بالفاصله م  يخواست بهم دست دراز یرو که م یآشغاال هر کس

رو  نیمن آر ي لهیخوان به وس یزدم  که م یحدس م. خوان بکنند یم يکار هی دونستم که یم. بود یکارا چ

چند روز کارم فقط  نیا يکردم تو یهمش براش درد سر درست م بودمکه باهاش آشنا شده  یاز وقت. نابود کنند

شانس بود که من  نمیلعنت به من آخه ا. بندازن ریرو گ نیکه به خاطر من آر دمیترس یم. و استرس بود هیگر

مثل من بود؟  يکدوم دختر یآخه زندگ. و ترس از مرگ يداشتم؟ همش ترس، همش اضطراب، همش دور

کردم خدا جونم؟  یمگه من چه گناه ؟ياریبالها رو سرم م نیشدن ندارم؟ چرا ا عاشقمگه من حق  ایخدا

 يشدن درب توجهم رو جلب کرد مردباز  يصدا...مجازات نیا یکنم ول یم یخوندن نمازام تنبل يدرسته که تو

خپل و  مرد هی. بگم کم گفتم یزشتش هر چ ي افهیاز ق. وارد اتاق شد و به طرفم اومد عیضا یلیخ يبا ظاهر
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حدود  يزیفکر کنم چ یگرفت یدور کمرش رو اگه اندازه م دیرس یم ییلویک صدیبه س کیچاق که وزنش نزد

داشت که به  یچاقو و خال کوب يسرش جاها يسرش کچل بود و رو. کرد یمتر رو اشغال م یدو  متر از سانت

چاق داشت و  یبود صورت عیضا یلیصورتش خ. کرد  یم ییسرش خود نما يکج و معوج رو يصورت خط ها

 هیدراز بود  یبود صورتش کم وستهیو پرپشت داشت که به هم  پ يریشمش ییو ابروها یچخماق ییها لیبیس

 یدندوناش هم همه رنگ. گنده داشت يدماغ کوفته ا هیبه راست کج شده بود و  یه کمدهن بزرگ و گشاد ک

. کم گفتم شیختیر یو ب یبگم از زشت یگوشواره انداخته بود خالصه هر چ شینیب يرو. و داغون داشت اهیس

رو به من  فتیزدم دست کث ادیبلند فر دمیلرز یاز ترس داشتم م رهیخواست دستم رو بگ یبه طرفم اومد و م

 یبود که از اون اتاق خارج م يبار نیاول. برد رونیو با خودش به ب دیمرد دستم  رو به زور کش ینزن  عوض

 یکه به جلو م نطوریهم. رفتم یداد و چند قدم به جلو م یبا دست  هلم م میرفت یم راهشدم هر چند قدم که 

همه جا .داشتن کیکه سالح اتومات ییز نگهبان هاساختمون پر بود ا يهمه جا. کردم یرفتم به اطراف نگاه م

برام  يکار نیآر دیموندم تا شا یمنتظر م دیتونستم فرار کنم با  ینم طیاون شرا يبود تو دیتحت حفاظت شد

 یخواست به خاطر من کشته بشه اون حق زندگ یکرد مهم نبود دلم نم یهم نم ياگه کار. دیکرد البته شا یم

 دو تا آسانسور کنار  میراه رفتن به طرف آسانسور رفت هقیپس از چند دق. داره

 هیبعد از چند ثان. از آسانسور ها رو زد و منتظر موند که آسانسور برسه یکی يقرار داشت مرد خپل دکمه  هم

و  درب باز شد مرد منو هل داد داخل آسانسور و خواست خودش وارد آسانسور بشه اما از بس  دیآسانسور رس

آسانسور  يدکمه . میآسانسور خارج شد زتقال منصرف شد ا قهیشد بعد از چند دق یآسانسور جا نم يچاق بود تو

قلبم از شدت . میبود وارد آسانسور شد شتریآسانسور ب نیا تیآسانسور باز شد  ظرف هیرو زد بعد از چند ثان یبغل

 يکنارم بود دلم برا نیاست آرخو یدلم م. ارنیسرم ب ییبال دمیترس یم ستادیا یاسترس داشت از حرکت م

آسانسور متوقف  نیرو زد و بعد از چند م 15 يطبقه  دیمرد کل  مش؟ید یم بارهدو یعنیصداش تنگ شده بود 

طبقه تعداد نگهبان ها و  نیا. میکه در سمت چپ  قرار داشت رفت یو به طرف اتاق میاز آسانسور خارج شد. شد

 يتو زیه می. میگفت وارد شد یچ دمیکه نفهم ییعد از در زدن با صداب. بود گهیمحافظاش چند برابر طبقات د

گردان پشت  یصندل هیبودند  ستادهیتا دندون مسلح به حالت خبر دار ا ییاتاق بود و دور تا دور اتاق نگهبان ها

. دمید یم یصندل یپشت يروش نشسته بود پشتش به ما بود و من فقط موهاش رو از باال  يبود و فرد  زیم

  يبور يمرد موها
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گفت و مرد چاق  يزیچ هینشسته بود  یکه رو صندل يمرد. به زبان فرانسه گفت  ییزهایچ هیمرد خپل . داشت

 ینیو ب دهیکش یبور، صورت يبا موها يرو چرخوند و به طرف من برگشت مرد یمرد صندل. از اتاق خارج شد

چهار شونه و  کلیاز نظر ه. د چشماش هم زاغ بودتوش خط انداخته بو  غیکه با ت وستهیپ ییابروها کیبار

مرد با لبخند چندش . به تن داشت دیکت  شلوار کامال سف کیو . هم داشت يزیچنگ لیبیس هیمتوسط بود 

 : گفت یسیکه به لب داشت به زبان انگل يآور

 ؟یترس یم هیچ -

 .ندادم یجواب

چون تا اون موقع تو برگ  میباهات ندار يما نکنه کار میکه فلش بک خودش رو تسل ینگران نباش تا زمان: مرد

 .یما هست يبرنده 

 ن؟یخوا یم یاز جون من چ: استرس گفتم با

 .خوام و بعدش هم جون تو رو یرو م یاول از همه جون اون فلش بک لعنت: مرد

دختر به خطر  هی يرو برا شیفلش زندگ. یرس یفکر نکن که به هدفت م: با لکنت گفتم. بند اومده بود زبونم

 .حاال منو بکش نیهم. اندازه ینم

بعد از مرگ فلش باهات کار دارم  ؟يریکه بم ذارمیم یراحت نیبه هم يفکر کرد... هه: زد و گفت يپوزخند مرد

 .شد رهیبه من خ زشیو با نگاه ه دنیگفت و بعد  شروع کرد به خند نویا

 . افتاده ییچه آشغاال ریعروسکت گ ینیکه بب ییکجا نیآر. و اشک تو چشام جمع شده بود دیلرز یداشت م تنم

دلم . بغضم رو شکستم ییتنها يکه توش بودم برگردوندن بعد از بسته شدن در تو یدستور مرد منو به زندان به

خواب  هی نایا يخواست چشمام رو ببندم و باز کنم و بفهمم که همه  یخواست دلم م یرو م نیبغل آر

همه محافظ خودش رو به من  نیا يچون محال بود بتونه تو ادیدنبالم ن نیکردم که آر یآرزو م. وحشتناك بوده

بار بهش بگم  نیآخر يخواست برا یفقط دلم م...بود با ياومدنش مساو یدونم دوسم داشت ول یم. برسونه

 ...دوسش دارم...دوسش دارم ... دوسش دارم

******** 

ها رو هک کنه و همه  نیشرکت دورب يها ستمیس قیسته بود از طرتون انیآماده بود شا اتیشروع عمل مقدمات

 .میکرد یپرواز م ایگاه ماف یبر فراز مخف مایبا هواپ دیحاضر شده بود حاال ما با اتیعمل يزبرایچ ي
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و منتظر . نامحسوس کردند يدور تا دور محل استقرار دشمن رو محاصره  یالملل و داخل نیب سیپل يروهاین

رو آماده کرده  زاتیتجه یبود تمام قهیگاه سه دق یتا مخف ییبه پرواز در اومد راه هوا مایهواپ. دستور بودند

سالح ها . نداشت یو مشکل میکرده بود انو چتر رو امتح میرو چک کرد  زاتیقبل از پرواز چند بار تجه میبود

چون اگه . میشد یتا دندون مسلح م دیبا. ح گرم هم سالح  سردهم سال. میلباسامون نصب کرد يرو رو

  هیثان یس: کردم کارمون ساخته بود با هشدار خلبان که گفت یمهمات تموم م

 .دستور حمله دادم ینیزم يروهایساعت ده شب بود بالفاصله به ن میمحل پرش از جامون بلند شد تا

 .شروع شده اتیساختمون متوجه شدم که عمل يباال يروشن شدن منور ها با

 ...کیپنج، چهار، سه، دو، : خلبان

که به طرف  یکردم که بچه ها رو دور هم جمع کنم در حال یسع میدیپر رونیب مایاز هواپ کی يشماره  با

ارتفاع  به ینگاه میهمو گرفت يو دستا میداد لیهفت نفره تشک يا رهیبا بچه ها دا میدر حال سقوط  بود نییپا

همو رها  يبا عالمت من دست ها. میدکر یچتر ها رو باز م دیکه با میبود دهیرس يسنج انداختم به فاصله ا

  میسیب قیاز طر. میو هر کدوم چتر نجات خودمون رو باز کرد میو از هم فاصله گرفت میکرد

 یمشکل چیبدون ه قهیپس از چند دق. کردم و به طرف پشت ساختمون پرواز کردم تیموفق يبچه ها آرزو يبرا

 رفت بچه  یم شیطبق نقشه پ زیخوشبختانه همه چ امیتونستم پشت ساختمون فرود ب

مرحله  يدستور اجرا. بود زیآم تیاول موفق يگفتند که مرحله  میس یب قیسقف فرود اومدند و از طر يرو ها

. کنن يتر برن و اون ها رو پاك ساز نییپا يطناب به طبقه ها قیدادم و قرار بود از طر ایدوم رو به ارش ي

کرده بودند و حاال نوبت من  پرتبچه ها طبق نقشه حواسشون رو  دیرس یاز هر طرف به گوش م کیشل يصدا

درب قفل بود . که به ساختمون راه داشت حرکت کردم یآروم به طرف درب. خودم رو شروع کنم  اتیبود که عمل

قفل  موتیرو  آماده کردم و به قفل در چسبوندم و بعد از فاصله گرفتن از در با ر يمواد منفجره ا یبدون معطل

صدا بود و  یبغلم در آوردم و  مسلح کردم خوشبختانه مواد منفجره از نوع ب ریز فیاسلحه رو از ک. رو ترکوندم

 و  کیشل ياون همه صدا ياگرم داشت تو یعنی. ا نداشتصد ادیز

و . بود دیکامال سف وارشیراه رو کوتاه در مقابلم بود که در و د هیآروم از درب وارد شدم . شد ینم دهیشن انفجار

که اومده بودم  یبالفاصله از راه دمید هیسا هیراهرو  يکرد از  انتها یچند تا پروژکتور راهرو رو روشن م

رو از کنار  زهیسر ن عیافتاده بود سر وارید يرو  شیشد که سا یم کینزد وارینفر داشت از پشت د کیتم برگش

خواست از در  خارج بشه دست چپم رو  نکهیهم. ظاهر بشه واریدر آوردم و منتظر موندم که از پشت د نمیپوت
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ضربه به گلوش زدم تا نتونه سر و  صدا کنه  هیدستم بود  يکه تو ینظام ي زهیدهنش و با سرن يگذاشتم رو

آروم خودم رو به . گرفتم شیراهرو رو در پ ریو دوباره مس. ه درخت و پنهانش کردمیپشت  دمیجنازه رو کش

خوشبختانه  دمیبه طرف آسانسور دو عیسر. راهرو رو باز کردم و وارد شدم يراهرو  رسوندم در انتها يانتها

هک کرده بود  واز داخل شرکت اتاق کنترل ر انیراحت بود شا المیخ نهایبابت  دوربدر اون قسمت نبود از یکس

رو که  يدونستم که طبقه ا یم. کرد یرو ضبط و منتقل نم  ریها رو ثابت نگه داشته بود و تصاو نیو زمان دورب

 يبود که جلو رو زدم ممکن  نیزم ریز يطبقه  يدکمه  عیسر. نهیزم ریکرده بودند ز یرو توش زندون یهست

اون   عیسقف آسانسور بود سر يرو ياضطرار ي چهیدر هیآسانسور کردم  يبا باال یباشه نگاه یآسانسور کس

آسانسورمتوقف شد و درب باز شد و پس از چن  هیآسانسور بعد از چند ثان نیکاب يرو باز کردم و رفتم باال چهیدر

درب دوباره باز شد و چند نفر وارد شدند  دمیوارد آسانسور بشم که د چهیخواستم از در یم. بسته شد هیثان

به داخل آسانسور  چهیبدون درنگ از در. خفه کن رو نصب کردم و دخل هر چهارتاشون رو آوردم ابالفاصله صد

راهرو دفعه از در  هی. رو به روم بود که چهار طرفش راهرو وجود داشت یرفتم و آروم وارد راهرو شدم سالن بزرگ

 هیها رسوندم و در  سا اهرواز ر یکیخودم رو به  ییسرو صدا چیبدون ه ادیم ییکه سر و صدا دمیسمت چپ د

بود  يکه بغل همون آسانسور يآسانسور قیکار چند نفر از طر نیشدم همزمان با ا یها مخف واریاز د یکی ي

 که من ازش 

البته  ستادنینفر با سالح مختلف در برابرم ا ستیب دمیبار به خودم اومدم که د هی.اومدند نییبه پا نییپا اومدم

ممکن بود  ریغ گهید یکنم ول يرو شیسرو صدا پ یکرده بودم ب ینبرده بودند تا  حاال سع یهنوز به حضورم  پ

لبم  يرو یطانیش يبه نارنجک انداختم و لبخند ینارنجک در آوردم و  نگاه هیبود  نمیس يکه رو یبیاز ج

 .نقش بست

*********** 

 کیشل ياز هر طرف صدا. بود ختهیخلوت ساختمون رو به هم ر يفضا کیشل يساعت بود که صدا مین

بود که داشتم مثل  نیدونستم ا یاون لحظه م يکه تو يزیفقط تنها چ. دونستم چه خبره  ینم. ومدیمسلسل م

 دمیترس یم. باشه رفتهمنو هدف گ نیها قلب آر کیشل نیکه ا دمیترس یمردن بلکه  م ينه برا. دمیلرز یم دیب

 .جنگ بشه دونیوارد م ییبه سرش بزنه و تنها يکرده باشه و قصد قهرمان باز تیخر

 یانفجار قلبم داشت از حرکت م يصدا يافکارم رو پاره کرد از وحشت و بلند يرشته  یانفجار وحشتناک يصدا

 .که توش بودم به لرزه افتاده بود یاتاق يها شهیش بلند بود که يصداش  به حد ستادیا
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دونستن که  یم. داشتن که دستام رو باز گذاشته بودند نانیبه خودشون اطم نقدریا. خوشبختانه باز بود دستام

وارد شد  هیکیدفعه درب اتاق باز شد در کمال تعجب همون خ هی. اون همه محافظ فرارکنم ونیتونم از  م ینم

مقابلش گارد گرفتم مرد با اون وزنش  رنا خودآگاه د دیدو یدستش بود به طرفم م يتو يمتر یلیم 9کلت  هی

 صورتش  يکنه پام رو باال آوردم و زدم تو یبتونه اقدام نکهیقبل ا دیبه طرفم دو

خواستم دوباره بزنمش که  یبود م نینکرد از بس که وزنش سنگ یحرکت چیبدنش ه یشده بود ول یخون دهنش

هرزه  ياز جات جم نخور دختره : گفت یسیدست و پا شکسته به انگل یاسلحه رو به  طرفم گرفت به حالت

 .دمیشنیضربان قلبم رو تو گوشم م يصدا

 چه خبر شده؟: گفتم یسیانگل به

 ح شدند افرادمون قلع و قم يفلش بک و همکاراش به ما حمله کردند همه  یاون عوض: یکیخ مرد

 .با همکاراش دست به کار شده نباریا نیکه آر دمیخودآگاه لبخند زدم فهم نا

 .یرو ببند عوض شتین: یکیخ

به هر  ایافتادم که گفته بود ماف نیحرف آر ادیکرد  یصحبت م یسیراحت انگل نقدریدونم چطور شد که ا ینم

 که فکرش  یزبون

کمرش نصب  يکه رو یمیسیدفعه از ب هیمرد همچنان اسلحه رو به طرفم گرفته بود . زنن یحرف م یبکن رو

 .ساختمونه يشش تا فلش بک تو میبدبخت شد:اومد  که گفت ییبود صدا

 ؟یگ یچرت م يچرا دار ؟یچ: گفت دیبار یکه تعجب و وحشت از سر و روش م مرد

 .کنن یمارو قتل و عام م يهستن دارن آدما 15 يطبقه  يشش تا فلش تو گمیجان تو راست م -

 .دیمحافظت کن سیاز رئ عیچطور امکان داره؟ سر -

 .اطاعت: مرد

 .شمیخالص م یعوض ياالن از شر تو نیهم: و گفت دیبه طرفم دو یکیخ مرد

 .اشهدت رو بخون: چند قدم جلو اومد اسلحه رو مسلح کرد و گفت یکیقدم عقب رفتم خ چند

 ه؟یدونن اشهد چ یم نایمگه ا: دفعه به ذهنم اومد و تو دلم گفتم  هی

 : که گفت دیآشنا به گوشم رس ییکه صدا دمیلرز یم دیمثل ب. هم شدم وونهید يدم آخر نیا آخ

. کرد بود یکه از تراشه استفاده م یوقت نیآر يصدا هیشب یلیصداش خ یاشهدت رو بخون دیکه با ییتو نیا

 . ستادهیدر چهارچوب در ا ژشیو يبا لباس ها نیآر دمیو باز کردم که دچشمام ر يآروم ال
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 چطور؟ يبود 15 ي؟ االن تو طبقه ...تو: گرفت و گفت نیاسلحه رو به طرف آر عیسر مرد

 .من عمرت سر اومده دنیو تو با د. شونیفلش بک هستم و البته اصل نیمن هفتم -

کرد مرد از شدت درد اسلحه رو رها کرد و  کیگرفت و شل یکیحرف رو زد اسلحه رو به طرف خ نیا نکهیهم

 .نشست و با دست راست گوش راستش رو گرفت نیزم يرو

 .اشهدت رو بخون کثافت: کرده بود اسلحه رو غالف کرد و به طرفش اومد و گفت کیشل یکیبه گوش خ نیآر

زد که گردن  یکیسر خ به سمت چپ يحرف رو زد با ساعد دست راست خودش چنان ضربه ا نیکه ا نیهم

 نیزم يافتاد البته بگم مرد بهتره آره رو نیزم يحس رو یب یکیبه طرف  راست کج شد و شکست و خ یکیخ

 .افتاد و مرد

 .يذاریدونستم منو تنها نم یدونستم م یم: انداختم و گفتم نیدفعه خودم رو تو بغل آر هی

 یخودم رو تنها بذارم؟ تو تموم زندگ یتونم هست یور مچط: همونطور که بغلم کرده بود فشارم داد و گفت نیآر

ضد گلوله در  ي قهیجر هی بشیمنو از خودش جدا کرد و از ج. آروم شدم یلیاز حرف آخرش گُر گرفتم و خ. یمن

 .بپوش نویآورد و گفت ا

 .پوشم یپس منم نم يدیخوام تو نپوش ینم: کردمو گفتم  نیبه آر ینگاه

 .من با تو فرق دارم یبچه نشو هست: با تراشه خشن شده بود خشن ترشد و گفت یلیکه خ نیآر يصدا

 ؟يدار یمثال چه فرق: باال انداختم و گفتم شونمو

 .رو تنم کرد و دشتم رو گرفت و دنبال خودش کشوند قهیتوجه به من به زور جر بدون

حالم بهم خورد و بهم حالت تهوع دست بدجور . کنه یخون چکه م واریکه از در و د دمید میرفت رونیدر که ب از

 گفتم اون انفجار بزرگ کار تو بود؟ نیبه آر عیداده بود سر

 .نهیرو بدزده هم میکه زندگ یکس يسزا: زد گفت یتوش موج م يکه سرد یلحن با

 ي اچهیسالن در يبشه تو یداشتم تا مبادا کفشام خون یقدم بر م اطیلحنش مورمور شدم آروم و با احت يسرد از

بار به خونش رفتم  نیاول يبرا یاومد وقت یم ادمیروح بود  یسرد و ب نیآر یچقدر زندگ. خون راه افتاده بود

. یالملل نیب يفقط شده بود قتل و مبارزه با خالفکارها شیخودش رو شاد نشون بده زندگ کردیم یسع یلیخ

 هیبار خودش گفته بود که  هیتنفر بود عشق و دوست داشتن  نذاشته بود سرشار از  يبرا ییجا چیقلبش ه يتو

. کرد یزنونه خرج م يلباس ها دیخر يهمون پول هاشو  برا يکنه و برا یقلبش احساس م يخالء بزرگ تو

دلم جا باز کرد و به حد   يدلش جا باز کردم اونم تو ياز مدتها من تو بعد. هم نداشت يا دهیفا چیکه البته ه
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 يبرا  گهیبار د کی نیبودن آر دهیحاال که منو دزد یسرد و ناراحت نبود ول نیآر گهید. میمرگ عاشق هم شد

نجات  يکنه و برا داریخودش رو ب يو درد شد اون مجبور بود که روح خفته  اسیبه دست آوردن من غرق 

 .بشه لیتبد والیه کیبه  گهیدادن من بار د

. بود زیموفق آم تمیکنار منه مامور یهست: گفت میس یب يتو نیآر دمیدو یدستش بود و م يدستم تو همچنان

 .دیاریدخل همه رو ب

 .دیاز طبقات باال به گوش رس یدر پ یپ يانفجار ها يصدا ناگهان

 .میقبرستون فرار کن نیهر چه زودتر از ا دیبا: نیآر

هم در  گلیاسلحه کلت ا هیکنار کمرش در آورد و  فیاسلحه از ک هی نیرو با استرس تند تند تکون دادم آر سرم

 .آورد و به طرفم گرفت

 ؟یکن یم کاریچ يدار: تعجب گفتم با

تو  قهیباال بعد پنج دق رمیبمون من با آسانسور م نجایکنم تو هم يباال رو پاك ساز يطبقه  دیمن با ریبگ نویا -

 .بزنش نیشد با ا کیبهت نزد  یباال هر کس ایب

هم  يدونستم که طبقه  یدوم رفت م يوارد آسانسور شد و به طبقه  عیسر نیرو از دستش گرفتم آر اسلحه

نکرده باشه و خلوت اومده باشه  يپاك ساز دمیالبته شا. تونست به من برسه یکرده وگرنه نم  يکف رو پاکساز

انفجار  يصدا کی تید و در نهایبه گوشم رس کیشل يصدا ستادیهم کف ا يآسانسور در طبقه  نکهیهم. نییپا

آسانسورمنتظر خودم  يرو تو نیخاتمه داد درب آسانسور باز شد و آر یاپیپ يها  کیبلند بود به شل یلیکه خ

 .هم کف افتاده بود يطبقه  يده تا جنازه تو میدیهم کف رس يو با هم به طبقه  دمیبه طرفش دو دمید

 ؟ينکرد يطبقه رو پاکساز نیا يومدیم یداشت یمگه وقت: من

روح به  یسرد و ب نقدریصدا باعث شده که ا رییدونستم که تغ یم. نه خلوت اومدم: تسرد گف يهمون صدا با

 یمرگ رو در اطرافم حس م ي هیبود همچنان سا دهیوحشتناك که پوش يلباس ها نیبا  ا ینظر برسه ول

 نیها آر اتیعمل نیاز هم یکی يرو دنبال  خودش بکشه؟ هر لحظه ممکنه مرگ تو هیسا نیا دیبا یتا ک. کردم

دو تا اسلحه آماده  نیهم کف آر يطبقه  یبه درب خروج دنیشد با رس يفکرا اشکم جار نیبا ا. رهیرو ازم بگ

هر وقت گفتم فرار کن فرار کن هر وقت گفتم  ایپشت سرم ب: کرد و هر دو رو مسلح کرد و رو  به من گفت

 هر وقت  میکن يرو شیپ زیخ نهیس دیبا زیخ نهیس

 .یکن یجات توقف م يهر وقت گفتم تو میبدو دیبدو با گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mojtaba_rd  –مرگ  ي هیسا

wWw.98iA.Com ٣٠٧ 

 .یتو بگ یباشه هر چ -

 يبه جا. دیرو متوقف کن کیشل رونیب میایم یاز درب خروج میدار یبچه ها من و هست: گفت میسیتو ب نیآر

 .دیبش یشما مخف. کنم یشما من از پشت  بهشون حمله م

در رو با لگد باز کرد و اسلحه رو  نیکرد آر دایپشد کاهش  یم دهیکه شن ییها  کیشل يصدا نیحرف آر نیا با

بار با  هیسمت راست  يبار با اسلحه  هیکرد  یم کیرفت و شل یبه طرف دشمن  گرفت و آروم آروم راه م

شد و به نفر  ینفر رد م هی دنگلوله از ب هی یخورد و گاه یسمت چپ تموم گلوله  هاش به هدف م ياسلحه 

از  یکیکتفش  نیبه ب یکیبه مغزش  یکیبه قلبش  یکی. شد  ینفر کشته م کی کیبا هر شل. خورد یم یپشت

افتاد  یم نیگلوله از اسلحه به زم ياز  پوکه ها  یکی کیگرفتند با هر بار شل یشانه مورد هدف قرار م ي هیناح

 نیآر کردند کیشل نیحمله قرار گرفته و با مسلسل به  طرف آر دناگهان دشمن متوجه شد که از پشت مور

برخورد  نیکه گلوله ها به زم دمیدفعه د هی. یشو هست میقا: گفت ادیو با فر دیاز ستون ها پر یکیپشت  عیسر

به سمت چپ   هیاز ترس در جا خشکم زده بود که در عرض چند صدم ثان شنیم کیکنن و دارن به من نزد یم

من با گلوله مجروح شده و  نیآر دمیبلند شد به طرف صدا برگشتم و د یکس ادیفر يصدا دمیکه د. دمپرتاب ش

. زد و ازش به عنوان عصا استفاده کرد هیتک نیکه در دست داشت رو به زم یکیتمام اتومات يزانو زده اسلحه  

: زدم و گفتم ادیفر وحشتشده از  يجار نیزم يخونش رو دمیازوحشت خشکم زده بود به خودم اومدم که د

 ....!نیآر

کنم  یم کاریدونستم دارم چ ینم. مانع از حرکتم شد یبه طرفش بدوم که دست خواستمیاز دست دادم م کنترلمو

به خودم  یلیس هیدفعه با  هیکردم چهار دست و پا به طرفش بدوم  یم یکمرم رو گرفته بود و من سع  یدست

 دمینگاه کردم در کمال تعجب د بودکه منو نگه داشته  یکس يبه چهره . بکنم یچه  غلط خواستمیاومدم که م

 .شده رهیو به من خ دهیلباس پوش نینفر مثل آر هیکه 

 .بغلش گرفته بود يمن زنده بود و منو تو نیمن بود؟ آره آر نیآر نینقاب رو از سرش برداشت ا مرد

 ؟یهست یخوب: با استرس گفت نیآر

منو به ستون  نیبود آر دهیهق هق امونم رو بر. اوهوم: دم گفتمز یکه نفس نفس م یزور و زحمت در حال به

بار به  نیبهش چند دنیرس ریدر طول مس دیدو ستین نیدونستم آر یکه حاال م يداد و به طرف  مرد هیتک

کشان  نیآر. دنیلباس پوش جور هیهمه  نایافتاده بود چرا ا یدونستم  چه اتفاق یکردند نم کیشل نیطرف آر

 که پشتش پناه گرفته  یکشان مرد رو به طرف پناهگاه
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 ق؟یحالت خوبه رف... کتوریو...! کتوریو: بلند گفت ينقابش رو براشت با صدا یآورد وقت بودم

 .ازت ممنونم نیممنونم آر: گفت دهیبر دهیبر ییبه لب داشت با صدا يکه لبخند کتوریو

داشت  دهیکش یو کم يبه رنگ قهوه ا ییار شونه بود و چشماو چه کلیه يمرد قو هیکه  کتوریدست و نیآر

 ؟یکنیچرا ازم تشکر م: رو گرفت و گفت

 گهیبار د هیتونم  یم نمیتونم پدر و مادرم رو بب یم. کوچولوم یآبج شیتونم برم پ یباالخره م: گفت يلبخند با

 .يباالخره منو به آرزوم رسوند نکهیممنونم به خاطر ا. کنارشون باشم

 ...کتوریو. کتوریو یزنده بمون دینه تو با: شده بود گفت ریکه اشکاش سراز نیآر

 .با همون لبخند چشماش رو بست و نفسش رها شد کتوریو

 ...!شو داریب...! یشو لعنت داریب...! کتوریو: زد  یم ادیفر نیآر

نجات دادن من مرده بود  يبرا یکیبود  يجار لیاشکام مثل س. داغون شده بودم یلعنت ياون صحنه  دنید از

قربونت برم خودت رو داغون : منو تو بغلش گرفت و گفت نیدفعه از شدت درد زجه زدم آر هی. لعنت به من يا

نجات من کشته شد اونم آدم بود  يابر یکی نیتونم آروم باشم آر یمگه م:  زجه زدن گفتم نیدرح. زمینکن عز

 ..خبر کشته  شدنش رو به اون طرف برسونن دیمنتظرش بود اما حاال با یکی دمیشا

 .خانوادش کشته شدن يکس رو نداشت همه  چیاون ه: گرفته بود گفت شیکه گر نیآر

گلوش گذاشت  ریرفت دستش رو ز کتوریمنو از خودش جدا کرد و به طرف و نیآر دیکش ریحرفش قلبم ت نیا با

به  کتوریو دیبچه ها گوش کن يهمه : گفت میسیب يتو عیسر. هنوز زندست  کتوریو یهست:  و با تعجب گفت

 .هم کف يطبقه  دیشده خودتون  رو برسون یزخم يطرز ناجور

 کتوریو تیدارم وضع یبان یبه پشت اجیاحت نییپا دیایب عیسر دیاحمقشون رو ول کن سیاون رئ ؟یچ: نیآر

 .هیبحران

 .نییساختمون با طناب اومدن پا يبود از باال نیآر هیپنج نفر که لباساشون شب قهیاز چند دق بعد

 ياند ،یل ر،یام. مراقبت کن یتو از هست ایانجام بده ارش کتوریو يرو رو هیاول يکمک ها عیسر سونیج: نیآر

 .میکن يرو پاکساز نجایا دیبا  نیایشما با من ب

 .تونن از ساختمون خارج بشن یشدن نم یمخف 15 يو محافظاش تو طبقه  سیرئ: ریام

 .کار گذاشتم TNT لویک ستیاون طبقه ب يتو: یل

 .پسر هیعال: نیآر
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و نارنجک رو به محوطه  دیدر آورد و ضامن هر دو تا رو با دندون کش بشیدو تا نارنجک از ج عیگفت و سر نویا

 .پرت کرد میکه ما پشتش بود یپشت ستون  بزرگ ي

 يهم به مداوا سونیاره شروع شد من و جدوب کیشل يبا هم به محوطه رفتند و صدا يو اند ریو ام ی، ل نیآر

 .میپرداخت کتوریو

 .خانوم اون سرنگ رو به من بده یهست: سونیج

 .سرنگ در آوردم و بهش دادم هی هیاول يکمک ها ياز جعبه  عیسر

بهش  شتریخدا رو شکر دو تا گلوله ب. کرد قیتزر کتوریو يسرنگ رو از دارو پر کرد و به بازو عیسر سونیج

 میرو قطع کن يزیخون ر میجون کندن موفق شد یبعد از کل. نخورده بود هر دو هم  به کتفش خورده بود

 .خارج کرد کتوریگلوله رو از بدن و یبا مهارت خاص سونیج

 د؟یسبز مثل خودم بود گفتم شما پزشک ییبا چشما يکه پسر سونیبه ج رو

 تابلوئه؟ یلیخ: گفت يلبخند با

 .دیرت دارمها یلیآره خ -

 .بله من جراح قلب هستم -

. کرد یرو م زیفکر همه چ شهیداده بود مثل هم لیرو تشک یگروه نیهمچ هیگفتم که  نیآفر نیدلم به آر يتو

 .داشتن یخاص ییتوانا هیبودند  دهیخودش پوش هیشب ییحتما هر کدوم از  افراد گروهش که لباسا

 .با هم برگشتند ریو ام يو اند یو ل نیآر یاز مدت بعد

 .میکن ینیخارج عقب نش يشد بهتره که به طرف محوطه  کسرهی نجایکار ا: نیآر

 .میاوردیرو ن سشونیما که هنوز دخل رئ ؟یچ يبرا: سونیج

 .کنم یم نیمن به عنوان متخصص انفجار مرگ اون آشغال رو تضم: زد و گفت يلبخند یل

 ییتوانا هیدم که حدسم درست بوده و تموم افراد گروهش به لبم نشست و مطمئن ش يلبخند یحرف ل نیا با

. دادن لیساختمون منتقل کردند و به آمبوالنس تحو يرو به خارج از محوطه  کتوریو یو ل ياند. خاص دارند

افراد باند . شد هیمحوطه تخل ي ههم قهیداد ظرف چند دق ینیدستور عقب نش روهاین يبه همه  میس یبا ب نیآر

به طرف  میاز محوطه دور شد یکاف يبه اندازه  یوقت. کردند یم کیشل نیآر يروهایبه طرف ن 15 ياز طبقه 

 جا  هی دهیکه هنوز به ما نرس هینفر نیآخر نیآر دمیساختمون نگاه کردم و د
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که  یموتیر ومدیبه طرف من برگشت و همونطورکه به طرفم م. کرد یبود و داشت به ساختمون نگاه م ستادهیا

و کل ساختمون  دیبه گوش رس یبیمه يرو فعال کرد ناگهان صدا يستش بود  رو باال آورد و دکمه اد يتو

به طرفم بود و با هر  اومدنهمچنان در حال  نیآر. بود 15يمنفجر شد مطمئن بودم که مرکز انفجار  طبقه 

طبقه نبود و به جاش  یاز ساختمون س ياثر گهید  دیبه من رس یوقت ختیر یفرو م شتریقدمش ساختمون ب

: گفت میس یب يفعال کرد و تو ریلنز رو از چشماش در آورد و تراشه رو غ نیآر. به جا مونده بود يا رانهیو

 يروهاینفر تعداد کشته شدگان ن 200 يخود يروهایشدگان ن یتعداد زخم دیرس انیبه پا تیبا موفق اتیعمل

نفر و  700 ایتعداد کشته شدگان ماف. نفر 1000 اتیعمل نینفر تعداد  کل افراد شرکت کننده در ا 20 يخود

 .گزارش انیپا. شدند ریپنجاه نفر هم دستگ

با  کتور؟یو یکش یتو خجالت نم: به طرفش رفت و گفت نیهم به هوش اومده بود آر کتوریفاصله و نیا يتو

 دو تا گلوله دخلت  اومد؟

 .کردم دتیشرمنده که نا ام: زد و گفت يلبخند

بهت  يکمک کرد یلینجات دادن خانومم خ يتو تو قیرف هیچه حرف نیا: رو گرفت و گفت کتوریدست و نیآر

 .ونمیمد

 .احتماال تا حاال کشته شده بودم نیممنونم اگه شما نبود: کردم و گفتم کتوریبه و رو

که  نمیذارم و ببدست رو دست ب نطوریتونستم هم ینم. رو انجام دادم فمیوظ یآبج هیچه حرف نیا: گفت کتوریو

 .جلوم پرپر بشه گمید یآبج هی

 .منتقل کردند مارستانیرو به ب کتوریبعدش و. ازش تشکر کردم بازم

 یکس نم چیه يتا منو دار. کنه دتیمرگ تهد ي هیسا ذارمینم گهید: محکم منو در آغوش گرفت و گفت نیآر

 .بزنه يتونه بهت صدمه ا

 .يممنون که نجاتم داد: گفتم نیگوش آر ریو ز. قلبم احساس کردم يتو یبیعج يحرفاش گرما از

 .کمکش کرده بودند تشکر کرد اتیعمل نیا يکه تو ياز خودش جدا کرد و از تک تک افراد منو

 .میدیکش ینم یهمه بدبخت نیاالن ا يکرد یدعوت م تیاگه ما رو تو عروس میخوایما تشکرت رو نم: ریام

کردم در ضمن تو هم منو  یمن که از اون بابت ازت عذر خواه: انداخت و گفت نییشرمنده سرش رو پا: نیآر

 ادته؟ی يدعوت نکرده بود تیعروس

 .دیاریب فیما تشر یبه عروس دیکردم و گفتم شما هم با هیو بق ریبه ام رو
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 .پسر ریبگ ادیاز خانومت : کرد و گفت نیبعد رو به آر ولیا: دستاش رو هم زد و گفت ریام

 .میدیبا هم خند يپررو نشو بعد چهار پنج نفر گهید: زد و گفت ریبه ام یمشت نیآر

 .ما شد یباعث سکوت همگ ریتلفن ام يصدا

 .دییبله بفرما: ریام

 .پسر يدار ولیا يها رو ناکارکرد نیاون شرکت دورب يبود خوب از تو یخودم کارت عال انیداش شا... به -

باند و نوکراش هم همونجا دفن  سیرئ نییکل اون ساختمون رو آورد پا نیها قطع شد چون آر نیآره دورب -

 .شدند

 .قربانت خدا حافظ -

 بود؟ انیشا: نیآر

 گفتم کارش حرف نداره؟ يدیآره د -

 .بود یآره کارش عال -

 منم بفهمم؟ دیحرف بزن يجور هی شهیم: من

شرکتش  ياز تو انیشا. نطوریهم هم ریام کانادا و فرانسه شرکت داره يکه تو وترهیمهندس کامپ انیشا: نیآر

 .میساختمون رو هک کرد و ما راحت کارمون رو انجام داد يها نیدورب

 .ينکرد یرو به من معرف ونیآقا یراست. هوم -

 . کرد یاول منو معرف. رفت ادمی دیببخش: زد و گفت شیشونیبه پ يضربه ا نیآر

 .همسر بنده هستند یزدانی یهست شونیبچه ها ا -

 .از هم صدا بودنشون خندم گرفت. میصدا گفتند خوشبخت کی

جراح  سونیمتخصص انفجار، ج یل وتر،یمهندس کامپ ریام: کرد و گفت یتک تک بچه ها رو به من معرف نیآر

تک  یشناس یرو که م ایارش ،یاقدامات تدافع نطوریو کارشناس اسلحه و هم یرزم ياستاد هنر ها يقلب، اند

 يهم که تو انیشا. کانادا سیپل سیو معاون رئ نیسنگ يکه متخصص سالح ها کتوریو و لنترپیانداز ا ریت

 .میرو گذروند یآموزش يافراد دوستان منن و با هم دوره ها نیا. وتریشرکته مهندس کامپ

تخصص نداره اون  ینظام ي نهیزم يهست اون مثل ما تو یهم هست که اسمش مجتب گهینفر د هی البته

اونا رو با دفاع  یو مجتب میریگیروم نیدر واقع ما مجرم. بود رانیا يتو ژهیو يروهایالبته پدرش  فرمانده ن لهیوک

 .گفت یجمله رو با  خنده و شوخ نیا. کنه یو وکالت آزاد م
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 م؟یکجا هستن که ما ازشون تشکر کن انیآقا شا نیحاال ا! عجب -

 .نگران نباش ششیپ میریامروز م: ریام

 ادهیپ نیو از ماش میرو متوقف کرد نیبه شرکت ماش دنیبا رس میحرکت کرد انیطرف شرکت شا هم به با

و با آسانسور به طبقه  میوارد شرکت شد. شدن ادهیهم پشت ما پارك کرد و بچه ها ازش پ يبعد نیماش. میشد

زبونم بند اومده بود به . زد  شکمپنجاه و باز شدن در آسانسور از تعجب خ يبه طبقه  دنیبا رس. میپنجاه رفت ي

 ؟یخودت انیشا: زور و زحمت گفتم

 ؟یهست: از من نداشت گفت یهم که دست کم انیشا

 د؟یشناس یرو م گریکدیچه خبره؟ مگه شما  نجایا: سردر گم شده بود گفت نیآر

 .همسر منه یمیخانوم دوست صم یهست مینشناس شهیمگه م: کرد و گفت يخنده ا انیشا

 جون خوبه؟نسترن : من

 .کنه یچقدر ذوق م سیپار نیاگه بدونه شما اومد يوا. بله خوبه -

جشن  يکه برا یبود همون یمن بود مادر نسترن خانوم معصوم یمیو قد یمیشوهر نسترن دوست صم انیشا

 .بود تعجب کردم نیآر یمیدوست قد انیشا نکهیواقعا از ا. شگاشیعقدمون رفته بودم آرا

 .دیندار یبه معرف يازین دیو دوست از آب در اومد لیخب حاال که فام: با لبخند گفت نیآر

 .خانوم امروز نهار مهمون من و نسترن  یبه افتخار هست: رو به همه کرد و گفت انیشا

خانوم نبود ما رو  یاگه هست یعنی: کرد و گفت کینزد انیشا يکرد و سرش رو به شونه  زیچشماش رو ر ریام

 ؟يکرد  ینمدعوت 

تو خونه  شهیبودم هم رانیا يتو یحرف نزن وقت یکیتو : زد و گفت ریام يبه پهلو يبا آرنجش ضربه ا انیشا

 .يما پالس بود ي

 .خنده ریز میلحن حرف زدنش همه زد از

 .دیساعت طول کش زدهیحدود س يزیبود چ یسخت اتیبچه ها واقعا عمل دیخسته نباش: انیشا

 .تموم شد یعمرم بود ول تیمامور نیآره سخت تر: نیآر

 .نمیخواست نسترن رو بب یدلم م یلیخ میرفت انیشا يبگو بخند همه با هم به خونه  یاز کم بعد

وقت روز  نیآفتاب از کدوم طرف در اومده که ا انیشده شا یچ: زنگ خونه رو زد و نسترن جواب داد انیشا

 .همون شرکت بخواب يامشبم برو تو يومدیکه خونه ن شبیخونه د ياومد
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که بخوام برم شرکت بخوابم دوما در رو باز  ستیاوال االن روزه و شب ن زمیعز: گفت يبا لحن مسخره ا انیشا

 .میکن که مهمون  دار

 .مینداشت یداشت و از بابت اقامتگاه مشکل سیپار يخونه تو هی نیآر میلباسامون رو عوض کرده بود خوشبختانه

مثل منگول ها منو ورانداز  یمن کم دنیدفعه با د هیسرش بود در رو باز کرد و  ییمویشال سبز ل هیکه  نسترن

 .زد و محکم منو بغل کرد غیدفعه  ج هیکرد و بعد 

 .دختر شهیباورم نم ؟یخودت یهست -

 .باورت بشه چون اومدم مزاحمت بشم دیبا: ازش جدا کردمو گفتم خودمو

 .ما رو به داخل دعوت کرد يه بعد هم. قدمت رو چشم زمیقربونت برم عز -

 هی. شده بود یدنید یلینسترن خ ي افهیق. کرد فینسترن تعر يرو برا اتیداستان عمل انیاز صرف نهار شا بعد

چه  یبود؟ چشمم روشن چرا نگفت نیهم يبرا يزد میدفعه ج هیکه  شبیپس د: گفت انیدفعه رو به  شا

 افتاده؟ یهست يبرا یاتفاق

 .خانوم خودمونه یخانوم ماجرا همون هست یدونستم هست یمن که نم: گفت یبا مسخرگ انیشا

 .يریم يکجا دار یگفت یبه من م دیبه هر حال با اریخوبه خوبه بهونه ن: نسترن

 .شهیتکرار نم گهید زمیباشه عز -

 .بدبخت لیزن ذل يا: زد و گفت انیبه پس گردن شا ينشسته بود ضربه ا انیکه کنار شا ریام

 یمن حساب م يکوچولو ینرفته که چطور از آبج ادمیهنوز  یستیتو ن نکهینه ا: گفت یساختگ تیبا جد انیشا

 .يبر

 ...نشون بدم وگرنه لیخودم رو زن ذل کنمیم یسع یتو تو خونه هست یبرو بابا وقت: ریام

که شوهرش عجب  گهیو م زنهیمن بهم زنگ م ینکن آبج يخود یهان هان؟ فکر ب ؟یوگرنه چ: گفت  انیشا

 يفقط جا. میبچه ها گذروند ي هیو نسترن و بق انیرو با شا یروز خوب. دنیبعدم  شروع کرد به خند هیلیزن ذل

 ي هیبق میرفت نیآر يخونه  بهو  میکرد یخداحافظ  انیصحبت از نسترن و شا یبعد از کم. بود یخال کتوریو

 .میتنها شد نیمن و آر گهیبراشون هتل رزرو کرد و بار د نیآر نیهم يبچه ها اصرار داشتن که برن هتل برا

 در چه حاله؟ کتوریو: من

 .شهیبچه ها بهم زنگ زدن و گفتند که خوبه و پس فردا مرخص م -

 .هیهوم عال -
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 ناراحتت کرده؟ يزیچ: نیآر

 .کنمیدارم به شانسم فکر م ینه ول -

 شانس؟: نشست و گفت نیآر يلب ها يرو يلبخند

 هی میبه هم برس میخوا یچرا هر وقت م. جانهیپر از استرس و ه نقدریمن ا یدونم چرا زندگ ینم. اوهوم -

به آشپز خونه رفت و دو فنجون نسکافه آماده کرد و آورد به  نیکنه؟ آر یو ما رو از هم جدا م وفتهی یم یاتفاق

 دیو منو به طرف خودش کش اشتشونم گذ يگذاشت خودش کنارمن نشست و دستش رو  رو زیم يهال و رو

 خودت پر از مشکالته؟ یفقط زندگ یکن یفکرم: به لپم زد و گفت يو بوسه ا

 گم؟یخب مگه دروغ م: شونش گذاشتم و گفتم يرو رو سرم

بزرگتر از  یمشکالت شهیاما هم یگینه دروغ نم: کرد گفت یهمونطور که آروم موهام رو نوازش م نیآر

 یشیمتوجه م استیمشکل دن نیمشکل تو بزرگتر یکن یکه فکر م يلحظه ا درست.  مشکالت ما وجود داره

با  شونیشناسم که زندگ یرو م ییمن خودم کسا. به وجود اومده یکس  يبزرگتر از مشکل تو برا یکه مشکل

 .ارنیخم به ابرو نم یشده ول نیدرد و رنج عج

 :فتمگ. به مسائل دقت کنه قیدق نقدریا نیکردم آر یاصال فکرشم نم -

 ؟یشناس یرو م ییکسا نیچن واقعا

 .کتورهیاز اون افراد و یکی. زمیآره عز: به موهام زد و گفت يا بوسه

 ؟یچ: دفعه سرم رو از شونش جدا کردم و گفتم هی

از  یلیهم مثل خ کتوریقبال ها و. کتوریآره و: دوباره سرم رو تو بغل گرفت و موهامو نوازش کرد و گفت نیآر

 دنیرحم خواهر کوچولوش رودزد یب نیبه نام قاتل يبا باند کتوریو يریدر اثر درگ یبود ول  یآدم معمول هیآدمها 

تو  کتوریو. خبر سکته کردند و مردن نیا دنیشنهم با  کتوریپدر  مادر و. و در مقابل چشماش تکه تکه کردن

 .دیشغلش کنارکش گرفت و از  یافسردگ یرو به خاك سپرد و مدت زانشیروز سه تا از عز کی

 .مرگ داشت يآرزو نیهم يچشمام حلقه زد پس برا ياشک تو کتوریو زیداستان غم انگ دنیشن با

که از عشقش  دیکش یخجالت م شونیبه خاطر دوست یسارا بود ول انیعاشق خواهر شا ریام. رهیام ينفر بعد -

همونطور که تو رو . و گروگان گرفتند دنیرحم سارا رو دزد یب نیهمون باند قاتل نکهیتا ا. صحبت کنه  انیبا شا

نگاه نکن خوشگله  ياونجور: گفت دیکه تعجبم رو د نیتعجب کردم آر یحرف حساب نیا دنیاز شن. گرفتند

 .تعجب نداره که
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مش دادند که اس بیبزرگ رو ترت اتیعمل هی یو ل سونیج کتور،یو ،يبا کمک اند انیو شا ریام: ادامه داد نیآر

بود  مزیباند رو که اسمش ج سیکتوررئیو و دهیسارا رو نجات م ریام اتیعمل نیا يجهنم بود  تو يدروازه 

 .انتقام خواهر و خانوادش رو گرفت ينطوریکشت و ا

 .وسط نیشد ا یعجب داستان -

 يبود که تو یرو تحمل کرده مجتب يادیمشکالت ز شیزندگ يشناسم و تو یکه م یاز اشخاص گهید یکی -

 یبندند ول یو به هم دل م شهیبه اسم الهه آشنا م يدانشجو بود با دختر یوقت یمجتب. شینیب یم مونیعروس

اون باند الهه رو  يآدما حهباند قاچاق اسل کیبود با  ژهیو يروهاین يپدرش که  فرمانده  يریدرگ لیبه دل

 یداغون شد و ازهر چ یبعداز اون اتفاق مجتب شهیداغون م یکشن و  مجتب یبا چاقو م یمجتب يچشما يجلو

االن هم با الهام ازدواج کرده . ادیبه کمک الهام دختر عمش از اون حال وهوا در م نکهیازدواج متنفر شده بود تا ا

 .و خوشبختن

 هیالبته سا. وفتادیاتفاق ن یمن مرگ یداستان زندگ يهمه درد و عذاب واقعا خدا رو شکر کردم که تو دنیشن از

خدا  یول. کردم یحس م نیآشنا شده بودم پشت سر خودم و آر نیکه با آر یمرگ  رو در تمام مدت یلعنت ي

 .کرده بود ریاتفاقات روختم و بخ نیدوسم داشت که ا یلیخ

 ؟يمطلع شد قاتیتو چطور از داستان رف یراست: من

البته هنوز . گرفتم ریان ها رو از امرمان نوشتن و من اون رم ریو ام یاز داستان مجتب: زد و گفت يلبخند

 .گفته برات نقل کردم ریکه ام ییها زیاز چ مایاطالعات رو مستق  نینخوندمشون و ا

 نم؟یرمان ها رو بب شهیم ؟یگیم يجد: تو جام نشستم و گفتم  جانیه با

 ياف که تو يد یپ لیلپ تابش رو آورد و در برابرم قرار داد و به دو فا قهیاز جاش بلند شد و بعداز چند دق نیآر

 دسک تاپ بود 

 .رهیام یزندگ يجهنم برا يو دروازه  یمجتب یزندگ يبرا ییرمان زندان تنها: کرد و گفت اشاره

 .ارهیمارو هم به صورت رمان درب ینفر بگو که داستان زندگ کیبعدا به : گفتم جانیدفعه با ه هی

 .بعد منو محکم تو بغلش گرفت. خانوم خوشگلم بگه یهر چ. دلم زیباشه عز: زد و گفت يخندلب

************** 

تا  شمیآرا. میدنبالم تا با هم به تاالر بر شگاهیآرا ادیبودم که ب نینمونده بود و منتظر آر یبه عروس يزیچ

اف  يبا صدا. تر کار کنه ظیغل یخواسته بود که کم یخانوم معصوم یجشن عقدم بود ول  شیآرا هیشب يحدود
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 یخداحافظ یاز خانوم معصوم. ف آوردنیبه طرف در رفت و بعد گفت که آقا داماد تشر شگرهایاز آرا یکیاف 

و وارد کوچه  میدیرس اطیکردن چند پله به ح یبعد از ط. رفتم یکردم و همراه سارا و مهسا به طرف درب خروج

رفتم و بعد از  نیآر يگل زده  نیآروم به طرف ماش. ومده بود تا مهسا و سارا رو برسونه تاالرهم ا ایارش. میشد

 و به طرف تاالر حرکت . شدم نیسوار ماش ایارشبا  یسالم و احوال پرس

 .میکر

 خانوم خوشگلم چه خوشگل شده؟: نیآر

 شده؟ پیخوشگل منم چه خوش ت يآقا: گفتم نیاز آر دیتقل به

پشت سر هم جلومون پارك  بیبه ترت نیما به تاالر سه ماش دنیبا رس. آهنگ شاد گذاشت هیزد و  يلبخند

رمان  يکه تو ییها زیطبق چ. 6 کسیام و ا یب هیو  دیسف يمزاد تر هیکه سقفش باز بود  دیبنز سف هی. کردند

درست . بود ریام نیهم ماش ام و یان و بیمال شا يباشه مزدا تر یرانیا یمال مجتب دیبا دیها خونده بودم بنز سف

 یبه طرفم اومد و با من روبوس یهمسر مجتب. میشد ادهیپ نیشدن اونا ما هم از ماش ادهیحدس زده بودم با پ

به رنگ  ییدماغ  کوچک و چشما هیو  کیبار ییصورت گرد با ابروها هیبا قد متوسط بود  يکرد الهام دختر

. بود که تو رمان نوشته شده بود يهمونطور قایچهرش دق فاتیکردم توص یبوس وبعد با سارا خانوم ر. يقهوه ا

 بیبه ترت. بود فاتیهمون توص هیوجود شب نیبا ا یمشکل داشت ول یچهره ها کم فیتوص يتو سندهیهرچند نو

با هم به  نیو من و آر دیرو در آغوش کش یمجتب نیآر میکرد یسالم و احوال پرس انیو شا ریو ام یبا مجتب

آخر جشن بود که خواننده از عروس و داماد خواست که  يکایبود نزد یمراسم خوب. میوارد شد یلن عروسسا

 .دنیبه رقص میبا هم شروع کرد يپخش شد  و ما دو نفر یآهنگ نیآر شنهادیبرن وسط به پ

 دل غافل يبود ا یخوب يروزا چه

 بود و من بر ساحل ایاون در انگار

 .خوندم یرو براش م یزندگ ي قصه

 .تا بشه قابل دمیکش یعذاب چه

 ادینگاه خسته نگاتو نبرده از  نیا هنوز

 خواد یخستم خاطر چشاتو م يچشا نیا هنوز

 هرجا که هستم هنوزم

 صدات تو گوشم چهیپ یم
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 ایدن يهمه شاد به

 .فروشم یو نم غمت

 ...خنده هاشو ادی

 ...هاشو یو اشت قهر

 ...بوسه هاشو گل

 اون نگاشو ناز

 ...صداشون یگرم

 .یدم به کس ینم

 .یدم به کس ینم

 آسمونم ماه

 مونم یم ادتی به

 تونم یم ادتی با

 .عاشق بمونم باز

 و  يایب يروز تا

 ...یدادم برس به

 ...یدادم برس به

 .میدیبود خالصه بعد از مدتها انتظار به هم رس ییبایو ز یطوالن آهنگ

******** 

 هیحاال که . آروم کتاب رو بستم و محکم در آغوش گرفتم دیرس انیداستان رمان به پا ي نجایبه ا دنیرس با

 میدیاون دوران کش يرو که تو یهمه سخت نیا لیخوندم دل یم سندهینو هیخودم رو از قلم   یدور داستان زندگ

اتفاقات باعث شدن که  نیکه تموم ا ممطمئن بود. نبود نیمن و آر یجز خوشبخت يزیچ لشیدل. دمیفهم یرو م

. رمانه هیمثل  شهیهم یفهمم که زندگ یکنم م یرمان نگاه م نیحاال که به ا. میقدر هم رو بدون نیمن و آر

که حوادث رو  میما هست نیا یواقع یدر زندگ کنهیم یحوادث و اتفاقات رو  طراح سندهیهمونطور که ذهن نو

و از  میبند یبارمون رو م تیو در نها میخور یغصه  م م،یشیشاد م م،یکن یم یباهاشون زندگ م،یکن یخلق م

 .دیکش رونیب لسوفانمیمنو به خودم آورد و از افکار ف نیآر يصدا. میشیم يا گهید يایدن کی یراه ایدن نیا
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 خانومم؟ ییکجا ؟یهست -

 .داخل ایاتاقم ب يتو -

دختر؟  یخون یآخه چند بار اون رمان بدبخت رو م: گهیو م دهیم هیکنه و به چهارچوب در تک یدر رو باز م آروم

 .يکرد یحاال خوبه با اتفاقاش زندگ

بوسه به  هیو  رمیو تو آغوشش فرو م رمیو به طرفش م شمیتخت بلند م يو از رو ذارمیم زیم يرو رو رمان

 .با تو بودنه ياخه خاطرات روزها. هزار بارم بخونم باز کمه: گمیو م زنمیقلبش م

 .خودمم شش بار خوندمش زمیآره عز: زد و گفت میشونیبه پ يا بوسه

 .طونیرو دست من ش ينخونمش؟ تو که زد یگیپس چرا م: تعجب گفتم با

شما به آشپز  يحواست به منم باشه که دارم به جا کمیمن که نگفتم نخون فقط گفتم : و گفت دیخند نیآر

 .ونا برسناالنه که مهم یزود باش خانوم دمیخونه سر و سامون  م

 يبه آشپز خونه رفتم صدا عیساعت انگار برقم گرفت سر دنیدستم انداختم با د يرو یبه ساعت مچ ینگاه

رو دعوت  نیمنو آر يو دوستا میداده بود بیدوستانه ترت یمهمون هیامروز . زنگ ر باعث شد که دستپاچه بشم

 انیشا. وارد شد انیبا سارا خواهر شا ریام. وارد شدندبچه  ها  قهیدر رو باز کرد و بعد از چند دق نیآر میکرده بود

سارا ازدواج کرده بود و خوشبخت بودند سارا هم  ایبا خواهر ارش سونیج. من اومد یمیبا نسترن دوست صم

 يو اند کتوریو. هم که شوهر خواهر شوهرم شده بود و با مهسا ازدواج کرده بود ایارش.  بود سونیعاشق ج یلیخ

دختر خالم  . هم با الهام اومده بود یمجتب. انیتونن ب یو گفتن که کار دارن و نم تندازمون معذرت خواس یو ل

پسر خالم چند ماه بعد از  نیامیبا هم ازدواج کردند بن یآشنا شد و بعد از مدت کتوریبا و یتو عروس سایپر

شوك  نیامیمرگ بن. داشت یخپسر واقعا سرنوشت تل نیا. تصادف کشته شد يحادثه  کیدر  مونیعروس

رو به  سایکه با هم داشتند حال پر يو عشق و عالقه ا کتوریو يوارد کرده بود که با  کمک ها سایبه پر یبزرگ

به عشقش  دنیهم به آرزوش که رس نیامیاز  نظر من بن. گشت یبر م يعاد یبهبود بود و داشت به زندگ

و  میهمه با هم گفت یبعد از سالم واحوال پرس. بود دهیرسبود اون با مرگش به آرزوش  دهیبود رس هیعهد

رو به بچه ها داد  مونیجلد از رمان زندگ هیهم  نیآر. و مهمونا تعارف کردم نیرو به آر وهیبعد ظرف م میدیخند

 .داد هیجلد هد هی يالبته به هر خانواده ا

 ه؟یک سندشیپسر نو ولیا: گرفت گفت نیکتاب رو از دست آر یوقت ریام

 .رو نوشته یکه داستان شما و مجتب هیهمون کس: زد و گفت يلبخند نیآر
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 .مرگ ي هیهم روش گذاشته سا یعجب اسم: واقعا: ریام

 .ادیشما هم م یبه زندگ قایدق

 .خوبه يمرغا شد یپس باالخره تو هم قاط: انیشا

 یداشت یشما تا حاال تو مرغ دون یعنیجدا پس : شوهرش زد و گفت يبه پهلو یاساس يسقلمه  هی نسترن

 ؟يکرد  یم یزندگ

کردم  یشوخ: نسترن گذاشتو گفت يشونه  يدستش رو رو انیشا. خنده ریز میحرف نسترن همه زد نیا از

به اتاقم  نیمهمونا رفتند آر نکهیبعد از ا. دیرس انیما هم به پا یبگو بخند مهمون یخالصه بعد از کل.خانوم گلم

من : کرد گفت یرو  نوازش م دستامتخت نشست و دستام رو تو دستاش گرفت و همونطور که اومد و کنارم رو 

 یروح  سر م یسرد و ب یاون زندگ دیبا یمعلوم نبود که تا ک ياگه تو نبود. یتوام هست ونیرو مد یزندگ نیا

که  نمیب یکنم م یحاال که فکر م ينجات داد یکیکه با عشقت با قلبت منو از تار یهست یتو کس. کردم

 »مرگ ي هیسا« . رمان انتخاب کرد يبرا یخوب اسم مونیرمان زندگ ي سندهینو

 هیمنو از سا. يمن رو از دست مرگ نجات داد یکه به من داشت يبود که تو با عشق و عالقه ا نیا منظورش

 یکه با هم زندگ یپنج سال نیبه خاطر ا. یازت ممنونم هست. يدنبالم بود رها کرد شهیسرد مرگ که هم ي

کردم که چقدر خوبه  یم حسکه زد  ییاز حرفا. يرو به من چشوند یعشق واقع يازت ممنونم تو معنا میکرد

 ...نکرده بودم ينه من کار! که کنارمه و دوستم داره

 .نبود  یزندگ نیا ياگه تو نبود. تالش هردومونه ي جهینت نیریش یزندگ نیا نینکردم آر يمن کار: من

 .من نبودم يو اگر تو هم نبود: جوابم گفت در

 ییتا جا. دوستت داشتم، دارم و خواهم داشت شهیهم. یدوستت دارم هست: و گفت دیمنو در آغوش کش محکم

با هم  رهیگیم میخواست خداست که تصم نیمونم و بعد از مرگ هم ا یکه خدا به  من عمر بده درکنارت م

 .میا هم باشکنم که ب یدعا م یول. نه ای میباش

 .کنم یو اونجا زندگ امیجهنم حاضرم باهات ب ياگه تو بر یحت: گفت یطونیباش بعد

 !وونهید يقلبم به وجود اومده بود رو پروند يکه تو یتموم احساس...!! نیآر: زدمو گفتم غیدفعه ج هی

 .و منو در آغوشش فشرد دیبلند خند نیآر

 

 فالح رسول نژاد یمجتب دیس
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 انیپا
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