
 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
1 

 

 

 

 



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
2 

 

 

 

 

 

 



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
3 

 

  

 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

 

   ....     نفوذ دو ناشناس....                                                               

 

 عاشقانه   یزهرا سادات هستم عضو انجمن رمانها

 

 ها ییباینام خالق ز به

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
4 

 

 _خالصه_

ها  یبه قول امروز ایارزو  ای اهایرو نیکه ا یاز انسان ها مهم که به هدف وارزوشون برسن..... به طور یاریبس واسه

 خانواده رو به دنبال داره  یوحت زایچ یلیبودن خواسته ها گاها موجب گذشتن از خ یفانتز

بلکه از خانوادم گذشتم تا به  زمیبه هدفم نه تنها از همه چ دنیرس یرادفر برا یرستا رادفر تنها دختر خانواده  ومن

 برسم  دمیاونو کش یکه سال ها تو ذهنم نقشه  میهدف اصل

 

 از جنس شب سفت و سخت  یدختر

 یمشک یچشمان وحش یسد راهم شود حت تواندیکس نم چیوه زیچ چیه

 یکن رمینکن با کمند چشمانت اس یسع

 انتقام را  نیریبلکه حس ش کندینم رینه تنها مرا اس کمندچشمانت

 کندیلذت بخش تر م میبرا

 

 

 

 خانوم خانوم _

 پسر فروشنده به خودم اومدم گفتم ؛ یباصدا

 شد؟  چند

 تومن ٣٠٠٠قابل نداره _
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توش بود به  یگرفتم از دستش  که ماه یفروش تنگ ماه یتومن دراوردم دادم به ماه۵٠٠٠پول چرمم فیک یتو از

ور تنگ  نیقرمز داخل تنگ بود اونم مثل من سرگردون وتنها بود از ا یحرکت کردم حال منم مثل ماه ابونیطرف خ

  زدیبود که نفس نفس م فروشنده تمبرگش کردیکه منو خانوم خطاب م ییبا صدا رفتیبه اون نور تنگ م

 شده؟  یزیچ_

 به طرفم دراز کردو گفت ؛ دستشو

 پولتون  ی هیبق

 دادم  یتومن۵یتومن٣ یموقع بود که متوجه شدم به جا اون

 به صورت مهربونش زدمو گفتم؛  یلبخند

 از طرف  یدیع نمیمال خودت ا شیبق_

 برق زدو ازم تشکر کردم  یپسر بچه از فرط خوشحال چشمان

 کافه....  دمیربع رس هیبه طرف کافه کج کردم بعد از حدود  راهمو

از کنار  کردیخودم حس م یتک تکشون رو ینگاه ها ینیدر همه به طرفم برگشتن.... سنگ یباز کردم با صدا درو

به پاتوق  دمیکردم تا رس یط یکی یکیرد شدم پله هارو  ومدیتنها به کافه م شهیکه مثل من هم یپسر زیم

 کنار پنجره.....  زیم میشگیهم

هفت  نیسبزه وس دیمشغول خر یکیکه در تکاپو بودن  ییونشستم از پنجره زل زدم به ادما رونیب دمیکش ویصندل

  گفتیم زدیداد م یکی وهیوم لیاج یگرید نیس

 ..... دیباقاال تازه برا شب ع یسبزززززز

 اروم گفتم؛  ییگارسون از پنجره دل کندم وبا صدا یصدا با

 .... یشگیمون همه_

 گس قهوه در یاز مزه  کمیکردم  کیقرار گرفت فنجونو به لبام نزد زیم یتلخ رو یفنجون قهوه  قهیاز چند دق بعد

 ...... دیچیدهانم پ
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گفتن از طرف  کیکه حسرت تبر شهیم یرادفر دوسال ی.... روز تولد من ، تولد تنها دختر خانواده نیفرورد١امروز

 شدیم لیسال تحو گهید قهیدق۴٧بود ٧:٣١دستم کردم ساعت  یرو یبه ساعت مچ یخانوادم به دلم مونده.... نگاه

 ..... شیسال پ۵ ادیگذشته افتادم  ادی

حالت دارمو شونه  هییبلند خرما یکتون، موها یشلوار قهوه ا هیبا  دمیکه همرنگ چشمام بودو پوش مویعسل راهنیپ

از پله ها اومدم  رونیدل کندمو از اتاقم اومدم ب نهیرهام از ا یزدم.... با صدا یرژ قهوه ا هیازشون گذاشتم کردمو ب

 نشسته بودن  نیهفت س ی رهچشمم به جمال خانوادم روشن شد که کنار سف نییپا

 دل بابا ؟ زیعز ییپس کجا بابا؛

  دمیپوشیداشتم لباس م یهمگ یشرمنده _

  طونیبغل خودم ش ایب رهام؛

 یوموها یعسل راهنیپ هیکتون وبا  یشلوار قهوه ا هیمن بود  هیشب قایشدم که دق پشیحرف رهام تازه متوجه ت با

 رنگش  ییخوش حالت خرما

  یریازم بگ دونموی یکیاقا رهام قرار نشد دختر  بابا؛

 خل چلتون مال خودتون  دونهی یکیمن غلط کنم پدرجان دختر  رهام؛

 تو هم دستامو زدم به کمر وگفتم ؛ دمیخنده اخمامو کش ریزد ز انیحرف رهام را نیا با

  ؟یخندیم یوروجک به چ یه_

 به حرف رهام ان؛یرا

 حرف رهام خنده داشت ؟ یکجا_

 اونجاش که گفت خل چل ! ان؛یرا

 لوسم  یاوال اون به خودش گفت دوما بهتر از توعه ته تغار_

  میتا بچه ا١٠انگار یته تغار یگیجور م هی ان؛یرا
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  یچون ته تغار یبازم تو لوس میباش میهرچ_

 بچه س انیرا ایرستا تو کوتاه ب رهام؛

 ؟ انیمگه نه را میکنیم یشوخ ادیز انیمن ورا_

 ندارم  ینه من اصال با تو شوخ ان؛یرا

  ییپرو یلیخ_

  یاز خودته ابج ییپرو ان؛یرا

شونه کنار بابا ومامان نشستم دستامو به ن شهیم لیسال تحو گهید قهیکنارم تا چند دق ایبچه ها رستا ب گهیبسه د بابا؛

 سالو خوند.....  لیتحو یدعا باال بردم وبابا دعا ی

 کیروتب دمیخانواده رو بوس یاعضا یکی یکیشد  لیشدو سال تحو کیبابا تموم شد توپ شکل یدعا نکهیاز ا بعد

  به رهام...... دیگفتم تا نوبت رس

 زل زدمو گفتم ؛ کردمیم یبهشون حسود شهیسبز داشت وهم یروشنش که رگه ها یعسل یچشما تو

 سال نوت مبارک ..!_

 تو بودم شیپ گهیسال د هیسال نو تو هم مبارک خوشحالم که  رهام؛

  نطوریمنم هم_

 گفت  کیسال نو رو تبر گیگونه ام نشوندوبارد یرو یبوسه ا رهام

 بده  یدیبابا زود باش ع ان؛یرا

 گرفت  انیقران رو باز کرد به طرف را یال شیشگیبه عادت هم بابا

ه ب دیداد تا رس یدیخانواده ع یاعضا یرو برداشت واز بابا تشکر کرد بابا به همه  یتومن۵٠تراول  یبا خوشحال انیرا

 سبز خوشگلش زل زدمو گفتم؛ یمن به چشما

  ییبابا یمرس _
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 به روم زدو گفت؛ یلبخند بابا

 دل بابا  زیقابلتو نداره عز 

 پدرجان  یمرس رهام؛

 لبانش نشست وگفت ؛خواهش پسرم  یتلخ بر رو یبرعکس رفتارش با من لبخند بابا

 ...... میوردیخودمون ن یبه رو یول میما متوجه لبخند تلخ بابا شد ی همه

 گفت؛ دونستیلبخند تلخ بابارو بهتر از ما م لیکه دل رهام

  ؟یموتور سوار انیحاضرن ب ایک

 من که عمرا با اون دست فرمون افتضاحت  ان؛یرا

 ؟ برمیگفت تورو م یک رهام؛

 دستمو گرفتم باال وگفتم ؛ یخوشحال با

 ... !من

  میحاضر شو تا بر رهام؛بدو

 زدمو گفتم؛ یلبخند

 ...امیباشه زود م _

 یکرم وقهوه ا یعروسک یکفشا یقهوه ا کرم با شال یمانتو هیبه اتاق  دمیکردم تا رس یط یکیپله هارو دوتا  

  رونیاز اتاق اومدم ب بمیگذاشتم تو ج ممیگوش دمیپوش

 من حاضرم _

  میبر رهام؛

  میبر_
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 خداحافظ  یهمگ رهام؛

 نرو  ادیمواظب باش پسرم تندم ز مامان؛

 چشم مامان جان رهام؛

  ایرهام پسرم ،دخترم دستت امانت مراقبش باش بابا؛

 چشم  یبه رو رهام؛

 خداحافظ  میما رفت_

عشق  یاز بچگ زدیچشمک م اطیح یرهام گوشه  یموتور خوشگل مشک میشد اطیوارد ح رونیب میخونه اومد از

 نه موتور مال پسره نه دختر......  گفتیبده م ادمیبه رهام اصرار کردم  یموتور داشتم هرچ

 .. کم دارن.. یمگه دخترا چ گرفتیحرفش حرصم م نیهم از ا شهیهم

  میبزار سرت تا بر رهام؛کالهو

 از رهام گرفتم گذاشتم رو سرم سوار موتور شدم دستامو دور کمر رهام حلقه کردم....  کالهو

  میبر وهووووووی_

 یچیومن از ه دادیتا گاز م١٢٠کنده شد عشق سرعت بودم رهام با  نیبا تمام توانش گاز داد موتور از رو زم رهام

 داشتم.... نانیرهام اطم یوعاشق سرعت بودم وبه رانندگ دمیترسینم

  میریم میرهام کجا دار_

 خوب  یجا هی رهام؛

  یانقدر بهم اطالعات داد نکهیاز ا یاهان مرس_

 خواهش  رهام؛

  یروه گهیبگو د_
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  یصددفعه گفتم بهم نگو روه رهام؛

 خب چرا؟ اخه حوصله ندارم دوساعت بگم رهام _

 تو بود االن استخوناش خورد شده بود  یجا یهرک رهام؛

 چه خشن _

 داده خشن باشم  ادیکارم بهم  رهام؛

  یاوک_

 تو بدم  ادیحرفارو  نیا دیمن با ینه بله تا ک یاوک رهام؛

  گهینده د ریجونم گ یروه_

 کنم  کاریاز دست تو من چ روهام؛

  زمیشکر عز_

 ؟! یشکر واسه چ رهام؛

  یمنو دار نکهیواسه ا_

 اهان  ؛رهام

  میریم میکجا دار نمیخب حاال بگوو بب_

  یفهمیم یبزار گریدندون رو ج رهام؛

  گهیخب بگو د_

  میدیرس رهام؛

  ابونیتو ب یکجاس منو اورد نجایا_

  وفتیچشماتو ببند دنبال من راه ب رهام؛
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 ،،؟ هیچ ایمسخره باز نیرهام ا _

 که گفتم و انجام بده  یکار رهام؛

 چشم _

 ...... میرفتیبود که راه م یا قهیرهام گذاشتمو همراش حرکت کردم دودق یبستم دستامو تو دستا چشمامو

  م؟یدینرس_

 چرا چشماتو باز نکن تا هروقت من گفتم باشه؟  رهام؛

 باشه _

 شمرد  رهام

٣ 

٢ 

١ 

 میمیصم یهمراه دوستا لیفام یقابل باور بود تموم دختر پسرا ریغ دمیدیکه م یزیاز رو چشمام برداشتم چ دستمو

 تولدت مبارک تولدت مبارک.....  کردنیزمزمه م گهیزهراومحدثه که باهمد

به رهام نگاه کردمو با نگاهم  زدیبرق م یکه از خوشحال ییبا چشما دمیگنجیتو پوست خودم نم یشدت خوشحال از

 ازش تشکرد کردم.... 

که  بزرگ یشکالت کیک میجمع شد زیستوران بود دور مر ییجورا هیخوشگل که تو کوه درست کرده بودن  یفضا هی

رفته بود امروز  ادمی یتولدت مبارک به کل زمیعز یرهام بود که با کاکائو روش نوشته بود رستا ی قهیبه سل

 تولدمه......

 هنکیساعت خوشگل بود با ا هی انیرا ی..... کادومیتا کادوهارو باز کن دی. نوبت رسکیوخوردن ک دنیاز بر بعد

 گفتم ؛  دمویخواهرش اطالع داشت... کنارش رفتم گونشو بوس ی قهیاز سل یبه خوب یسالش بود ول١٠
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 داداش کوچولو  یمرس_

 شد وگفت؛ انیگونش نما یزد که چاله  یلبخند

  ینداره اج قابلتو

اورده بودن  هیخوشگل بودن واسم هد یلیکه خ دیست طال سف مین هیدوقلوم بودن  یوبهزاد که پسر عموها بهراد

 رهام که بهزاد گفت ؛ یکادو ها باز شده بودن به جز کادو یازشون تشکر کردم همه 

 تو کجاس؟  یپس کادو رهام

  رونیمن ب یکادو رهام؛

 ؟! رونیب_

 تا نشونت بدم  رونیب میاره بر رهام؛

 نبود....  رونیبه جز موتور رهام ب یزیچ یول رونیب میاز رستوران اومد همه

 اون کادوت؟  پس کجاس_

 به موتورش کردو گفت؛ یاشاره ا رهام

 کادوم ! نمیا ناهاشیا 

 هیرهام چ یکادو دونستمیمن م یول کنهیکردن که رهام داره منو مسخره م الیخنده وخ ریبچه ها زدن ز ی همه

 گفتم؛ ی. از شدت خوشحالنیبخاطر هم

 نه!! _

 بدم  ادیبهت  یروز موتور سوار نیبه افتخار ا خوامیرستا م ینیبیدرست م رهام؛

 بغلش وبوسه بارونش کردم وبلند گفتم ؛ دمیپر

 عاشقتم رهام _
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 ..... کردنیم یبه عشق من ورهام حسود شهیهم دمیدیم لیفام یتک تک دخترا یتو چشما حسرتو

سط رهام عمرم بود که تو یروزا نیاز بهتر یکیپشت موتور اون روز  نمیسوار موتور شد ازمن خواست بش رهام

 گرفتم  ادی یموتور سوار

بهشون ضربه  یکه قطرات بارون به صورت شالغ ابونیکافه چشم دوختم به خ ی شهیخوردن قطرات بارون به ش با

 مردم شهر در تالطم بودن...... ی..... همه زدیم

که خدا دعاشونو  یبفرسته وقت نیتا خدا قطرات رحتمشو به زم کننیخدا خلق کرده تموم شب دعا م یبیعج یادما

 که از بارون فرار کنن....  نیبه دنبال راه کنهیاجابت م

  رونیبود و برداشتمو از کافه زدم ب زیقرمزو که تموم مدت رو م یقهوه رو حساب کردم تنگ ماه پول

 .... دیپاشیبا شدت قطراتشو رو صورتم م بارون

 دن نداشت رستا بود......... ش سیاز خ یهراس داشتیاروم قدم برم ابونیکه تو خ یکس تنها

 خودش نداشت.....  یجز خودش وخدا ویشهر کس نیکه تو ا ییرستا

 بود....  انیرا ی هیرو دستم کردم که هد یبه ساعت مچ ینگاه

 مونده بود با خودم زمزه کردم  لیتا سال تحو گهید هیثان١٠ فقط

١٠ 

۹ 

۸ 

٧ 

۶ 

۵ 

۴ 
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٣ 

٢ 

١ 

 

بود که رستا  یسال نیاز عمرش شد.. وسوم یسالگ٢٣شد ورستا وارد  لیشدو سال تحو کیشماره توپ شل نیاخر با

دستم  دنیاز ته دل ارزو کردم هرجا. مامان وبابا هستن سالم وسالمت باشن با لرز کردیسال نورو اغاز م ییبه تنها

  دیچیپ یتو گوش انیشاد را یاتصالو زدم صدا یدکمه  یتوسط گوش

 د تولدت مبارک مبارک تولد تول تولدت

 سالم وروجک _

 سالم  تولدت مبارک  ان؛یرا

 ییتو ادشهی شهیکه تولد رستارو هم یتنها کس نکهیخوشحالم از ا _

 مامان وباباهم دلشون تنگ برات ینگو اج ینجوریا ان؛یرا

  گرفتنیاز تنها دخترشون م یخبر هیدوسال  نیاگه تنگ  بود تو ا_

 بحثو عوض کنه وگفت ؛ نکهیسکوت کرد واسه ا یلحظه ا انیرا

 اصفهان دلم برات تنگ شده  یایم یک

  یبه زود_

 که کادوت از دستت نره  ایزودتر ب ان؛یرا

و ر یگفتم چند لحظه صبر کن وپشت خط انیبه را دادیم یوخبر از پشت خط دیکه به گوشم رس یچشم با بوق_

 وصل کردم 

  دییبله بفرما_
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 رادفر؟  ستوان

 بله جناب سرگرد _

 زودتر خودتو برسون مجتمع رچهه

 اونجام گهید قهیدق١٠بله قربان تا _

شده بود  سیخ یچرمم را درآوردن که حساب یپالتو دمیرس یوقت دمیدو نمیقدم برداشتم  و به طرف ماش عیسر

به  یاهزدم نگ یضربه م نیبود با پام به کف ماش ینیسنگ کیبه سمت ساختمان حرکت کردم تراف دنیچادرم را پوش

ه به ک یدستان کس یبودم با صدا دهیربع گذشته بودو من هنوز به ساختمان نرس هیدستم انداختم  یرو یساعت مچ

تقاضا داشت فال بخرم داشبورت  سیخ یبا لباسا یدوختم دختر بچه ا نیاز ماش رونینگاهمو به ب زدیضربه م شهیش

خوشحال ازم تشکرکرد نگاهم به تنگ  یبا چشمان دمیفال خر هیبه طرفش گرفتمو ازش  یتومن۵ هیباز کردم  نویماش

 قرمز افتاد....  یماه

ازم تشکرکرد        باالخره چراغ سبز شد با تمام توانم گاز  نشیریش یبا صدا ندفعهیبه دختربچه دادم ا برداشتمو

 .... دمیدادم تا به ساختمون رس

هنوز دل اسمون مثل دل رستا گرفته  یمده بود ولشدم بارون بند او ادهیپ نیرو سرم مرتب کردم و از ماش چادرمو

 ..میکردیمطرح م نجایومهم رو ا یسر یتایبود وارد مجتمع شدم ...مجتمع حکم شرکتو برامون داشت مامور

احترام کنار سرم قرار دادمو پامو  ی... به طرف سرگرد رفتم دستمو به نشونه دمید یاگاه یوبا بچه ها یتوکل سرگرد

  دمیکوب نیبه زم

 بود  کیشد تراف ریشرمنده د_

 گفت؛ رایجذاب وگ ییطبق معمول اخماش تو هم بود با صدا سرگرد

 تکرار نشه  گهیاخر بود د ی دفعه

 چشم در خدمتم _

عوته د یمهمون نیبرسونه تو ا یسال تالش به بانداصل هیبعداز تونهیکه ماروم یوفرد یدعوت یامشب مهمون سرگرد؛

  س ژهیمهمون و ییجورا هیو
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  ه؟یمن چ تیو مامور_

وصاحب  یامشب ی ژهیشباهت که توعم مهمون و نیوبا ا یهست یاون مهمون یاز اعضا یکیرادفر توهم  سرگرد؛

امشب داره قصد داره دختر مهندس مجد  ی ژهیبا مهمون و کینزد یرابطه  ییجورا هیو یکه مهندس احسان یمهمون

از مرگش اونو دستش سپرده اشنا کنه  دکه بع شیپسر دوست دوران جوون نیبا بهتر ویدالرا مجد که تو باش یعنی

 ... گمیم یکه چ یفهمیم

 بله قربان _

  یهست ینفوذ یروین نیکه بهتر یدوسال بهم ثابت کرد نیرادفر من تورو انتخاب کردم چون واقعا تو ا سرگرد؛

  یموفق بش یتونیومطمئنم که م

  کنمینم ونتونمیکه از انتخابتون پش دیمطمئن باش_

  یریم یمهمون نیدارا مجد به ا یعنیامشب تو با برادرت  گهید زیچ هیو  سرگرد؛

 دارا مجد؟؟ _

 بله دارا مجد  سرگرد؛

 از افراد خودمون؟؟  یکیدارا _

  یشیمتوجه م یبله به زود سرگرد؛

  شه؟یشروع م یساعت چند مهمون_

 انجام بده  متویگر یتا کارا یسروان اکبر شیحاالم برو پ گهیحدودا دوساعت د سرگرد؛

 یاکار یکه سروان اکبر نیکوبوندمو به طرف ماش نیاحترام به زم یدستمو مقابل سرم وپامو به نشونه  گریبارد

 رفتم دادیانجام م مویگر

 طرف اتاق جناب سروان رفتم با دستم به در ضربه زدمو وارد اتاق شدم به

 سالم جناب سروان_
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 سالم رستا خانوم  ؛یاکبر سروان

 رستا نه جناب سروان دالرا _

  یخوبه که تو نقشت فرو رفت ؛یاکبر سروان

 فرو نرم  نیخوایودالرا مجدم م ستمیکه رستا رادفر ن کسالیدانشگاه  رمیم تیاسم وهو نیدارم با ا کسالی_

 رو صورتت کار بشه  دیبا یکه حساب نیبش سروان؛

 .... کردینشستم وتموم مدت چشمام بسته بودو جناب سروان رو صورتم کار م یدراورم رو صندل چادرمو

 .... نمیبب نهیخودمو تو ا تونمیسروان گفت م قهیدق۴۵از گذشت  بعد

خودم  یاز موها کمیکه  یبه رنگ قهوه ا یسیمن بودم کاله گ نیواقعا ا دیبرق از سرم پر نهیخودم تو ا دنید با

 ه بودسرم گذاشت یروشن تر. بودرو

 پر فروغ تر.....  مویعسل یکه چهرمو جذاب تر کرده بود وچشما حیمل یشیارا

 چطوره ؟ سروان؛

  ستمیباورم شد که من رستا رادفر ن نهیخودم تو ا دنیجناب سروان با د هیعال_

  امیبپوش تا من ب یاب نیرو با شلوار ج یبافت سورمه ا نیا رونیب رمیخوبه من م سروان؛

 اطاعت _

 هیا ب دمیپوش ویچرم مشک یپالتو ییاروپا یدخترا هیاز رفتن جناب سروان لباسامو عوض کردم شده بودم شب بعد

 نگاه کردم..... نهیخودمو تو ا گهیبار د دمیهم پوش ویچرم مشک یبوت ها میرنگ ن یکاله شال مشک

 هشناسیکنم که  رستارو م امتحان ویسرگرد توکل خواستمیگذاشتم م بمیداخل ج مویگوش رونیاتاق اومدم ب از

 ..... انهی

 تم کردمو گف یاز افراد گروه مشغول صحبت بود سرفه ا یکیبه جناب سرگرد که با  دمیاروم قدم برداشتم تا رس اروم

  دیببخش_
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  شیگیشیبرگشت طرفم با همون لباس فرم هم سرگرد

  دییبله بفرما سرگرد؛

 رنگش زل زدم  یتوس یسکوت کردم وتو چشما_

  ؟ییبعد از چند لحظه گفت رادفر تو کردیفقط نگام م سرگرد

 بله جناب سرگرد _

  ؟یتو ستوان رادفر سرگرد؛

 بله قربان _

 حرف نداره اصال نشناختمت  یزدو گفت الحق که کار سروان اکبر یدست سرگرد

 بله کارشون معرکه س منم خودمو نشناختم_

 س جناب سرگرد  فهیوظ ؛یاکبر سروان

 تا من برگردم  دیبمون نجایشما هم شهیشروع م گهیساعت د هی یمونمه سرگرد؛

 اطاعت قربان _

ان که سرو دمیکش قینفس عم هیتهرانو عوض کرده بود  یآلوده گرفته  یطرف پنجره رفتم ... بارون که اومده هوا به

 گفت  یاکبر

 جازه نداد....... ا میشغل تیخب موقع یکنار خانوادم باشم ول نیسر سفره هفت س خواستیدلم م 

به سرعت قورتش دادمو گفتم اشکال نداره جناب سروان انشاهلل فردا کنار  یاسم خانواده بغض گلومو فشرد ول با

  دیخانوادتون

 پسرم باهام قهر کرده  سروان؛

 چرا؟ _
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 کنارش باشم  لیاخه بهش قول دادم که سر سال تحو سروان؛

 درکتون کنه  دوارمیچه بد ام_

 توکجان؟ یخانواده  یراست سروان؛

 انداختمو گفتم اصفهان  نییپا سرمو

  ؟یستیکنارشون  ن نکهیناراحت نشدن از ا سروان؛

  کننیزدموگفتم نه اونا درکم م یتلخ لبخند

  کننیخوبه که درکت م سروان؛

 اهوم _

بود من  نیا دونستنیم که از من یزیاز افراد گروه اطالع نداشتن که من از خانوادم طرد شدم وتنها چ چکدومیه

 خانوادم اصفهانن  کنمویم یمادربزرگم زندگ شیتهران پ

  ؟یایتو ون سردمه تو نم رمیمن م سروان؛

 نه جناب سروان _

  یهرطور راحت سروان؛

 شهر...  یبارون یاز کنارم رفت ومن موندم هوا سروان

 بودم  یبارون یمن عاشق هوا یسرد بود ول نکهیاسمون گرفته بود با ا دل

 

 ! یخوریسرما م نجایا ایب رستا

 ام یبارون یمن عاشق هوا یدونیتو که م خورمینچ سرما نم_

  ایخوریمن سرما م شیپ ایرهام؛ رستا فداتشم ب 
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 نکن دیگه  تیاذ یروه خوامینچ نم_

  یروه یباز گفت رهام؛

 خب قشنگه _

  یخوبه منم بگم رس رهام؛

  هیاره عال_

 اسم تورو کامل صدا بزنم  من دوست دارم یول رهام؛

 جون  یروه یهرجور راحت_

  گهید یدیبارونو د نیداخل ماش ایرستا ب رهام؛

  میبارون قدم بزن ریز گهیشو تا باهم د ادهیرهام توعم پ_

 ام  وونهیمگه من د رهام؛

  رمیبارون راه م ریام که ز وونهیمن د یگیم یعنیاهان _

  گهیاره د رهام؛

 جون رستا  گهیشو د ادهیپ یروه_

 قسم نده  چوقتیتوهمو گفت مگه نگفتم بهت جونتو ه دیاخماشو کش رهام

 یشینم ادهیخب پ_

 بپوشم  مویامان از دست تو صبر کن تا بارون رهام؛

  یعاشقتممممم روه یوا_

 و.....  یروه رهام؛

  گهیادب نشو د یااااا ب_
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  رادفر؟

 جناب سرگرد به طرفش برگشتم..  یصدا با

 ....رونیبود از حدقه بزنه ب کیجناب سرگرد چشمام نزد دنید با

 چطور شدم؟  سرگرد؛

  یکه از تعجب باز مونده بودگفتم عال یبا دهن_

 واقعا؟  سرگرد؛

 واقعا_

 خوبه  سرگرد؛

 یبلوز مشک هیرنگ همرنگ چشماش با  یکت شلوار توس هیبودم  دهیند یتا حاال سرگردو تو لباس شخص چوقتیه

ساله بود که تا ٣٠پسر  هیرنگشو باال زده بود دوتا تارش رو صورتش بودن سرگرد  یمشک یرنگ موها یوکروات توس

موفقش  یلیبودنش تو کارش خ یجد نیوهمواخمو بوده  یجد شهیهم دمیدوسال لبخندشو ند نیبارم تو ا هیحاال 

 کرده.... 

  رادفر؟

 بان کردنش دست برداشتمو گفتم بله قر زیسرگرد از انال یباصدا

  ؟یاماده ا سرگرد؛

 بله قربان _

 قربان نه دارا  سرگرد؛

 دارا؟؟ _

 بردار تو  یعنیبله من امشب نقش دارا مجدو دارم  سرگرد؛

 بله _
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 ساعت چنده؟  سرگرد؛

  ایهمراه من ب یمهمون میوقتشه که بر ۹:٣٠رو دستم کردمو گفتم ساعت  یبه ساعت مچ ینگاه

سرگرد   میکه شد نگیوارد پارک میکردن از بچه ها همراه سرگرد راه افتادم از مجتمع خارج شد یاز خداحافظ بعد

 ضربه زد  شهیبه ش ستادیا یکنار پارس مشک

  ؟یسروان مهران سرگرد؛

 شدو به سرگرد احترام گذاشتو وگفت بله قربان  ادهیساله بود از پارس پ٢۵حدودا یکه پسر یمهران سروان

 ان رادفرو بده ساعت ستو سرگرد؛

ود داده ب هیبهم هد انیکه را یاورد داد دست من ساعتو با ساعت رونیرنگو ب ینقره ا یساعت نیداشبورت ماش یتو از

 گذاشتم  بمیعوض کردم ساعتو تو ج

 ساعتو بده من؟  یکیاون  سرگرد؛

 خودم بمونه  شیپ شهیم_

  گردونمیبهت بر م اتینه بعد از عمل سرگرد؛

 که گم نشه  ییجا هی دیبزار شهیم باشه فقط اگه_

 گفت باشه  دویسرگرد از تعجب باال پر یابروها

  یمرس_

 میهمراتم بده جناب سروان تا برگرد یگوش سرگرد؛

 اطاعت _

 دراوردم ودادم به جناب سروان  بمیاز ج مویگوش

  گه؟یفعال د ابایرد سرگرد؛
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 سروان؛ بله قربان فعال  کم

  ن؟یباش یمواظب همه چ میما رفت سرگرد؛

 جناب سرگرد  نیموفق باش سروان؛

  یمرس سرگرد؛

 برسونه  یکه قرار بود مارو به مهمون ینیهمراه جناب سرگرد راه افتادم به سمت ماش 

ن ساختموو دیساختمون برق از سرم پر دنیشدم با د ادهیپ نیاز ماش میدیرس قهیبعد از چنددق میشد نیماش سوار

 بود توش چخبر بود....  رونشیب نکهیا بایز ییشهر با نما ینقطه  نیتو بهتر یبزرگ

  وفتیراه ب سرگرد؛

 نیرو زمزمه کردمو از خدا خواستم تو ا یالکرس تیبه محض ورودم ا میجناب سرگرد وارد ساختمون شد همراه

 برسم  یموفق بشم تا به فرد اصل اتیعمل

  ؟یخونیم یچ

  یالکرس تیا_

 ؟ یواسه چ سرگرد؛

  رهیم نیاسترسم از ب رمویگیارامش م خونمشیهروقت م_

 ؟ یمگه استرس دار سرگرد؛

 تجربمه  نیاخه اول کمی_

  وفتهیواست ب یاتفاق زارمیاسترس نداشته من اونجام نم سرگرد؛

  یمرس_

 طبقه بود رو فشرد نیکه اخر٢٠ یطبقه  یسرگرد دکمه  میاسانسور شد وارد
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 کل ساختمونو پر کرده بود  کیموز یصدا میاسانسور خارج شد از

 که بهت بگم  یتا وقت یخوریاز کنار من تکون نم سرگرد؛

 چشم _

  یاعتمادشو جلب کن یتونیکن تا م یسع دمیکردم بهت نشون م ییتا فردو شناسا سرگرد؛

 بله قربان _

 قربان نه دارا  سرگرد؛

 بله دارا_

  یمن باش دیو تا در داز ساختمون دور نش یادیز نکهیا گهید یو نکته  سرگرد؛

 چشم  _

 ینکن مونمیپش دوارمیام سرگرد؛

  نیشینم مونیپش دیمطمئن باش_

  دوارمیام سرگرد؛

پر شده بود  یکل مهمون میشد یوارد مهمون دادیبود همشم دستور م یبشر مغرور از خود راض نیکه چقدر ا وععععع

 به طرف اومدم وگفت  یوضع ممکن اونجا حضور داشتن خانوم نیکه با بدتر ییاز دختر وپسرا

  نیخوش اومد سالم

 عوض کنم  تونمیلباسامو کجا م یمرس_

 سمت راست خونه قرار داشت  یکرد که گوش یاشاره به اتاق 

 بمون  نجایلباسمو عوض کنم هم رمیداراجان من م_

 باشه منتظرم  سرگرد؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
25 

 

 مغرور  شیییییلبخند نزد ا هیادم گفتم داراجان نکبت همه محبت به خرج د نیا یخود راض از

ش کف هیچرممو با  یبوتا میمرتب کردم ن سویچرممو دراوردم شال وکاله رو برداشتم کاله گ یاتاق شدم پالتو وارد

 مویدست فیبرانداز کردم واقعا خوشگل شده بودم ک یقد نهیخودمو تو ا گهیپاشنه بلند عوض کردم....  بار د

بودم بهشون عادت داشتم تو اون  دهیپوش ندکفش پاشنه بل یو از اتاق خارج شدم خداراشکر دوسه باربرداشتم

 بود رفتم کنارش  سادهیوا یپرپشت یجو گندم یبا موها یانسالیکه کنار مرد م گشتمیدنبال سرگرد م تیجمع

  امیدارا مگه نگفتم همونجا بمون تا من ب_

فتار ر یعاد کردیم یدهنش از تعجب باز موند مشخص بود که سع پیت نیلباس وا نیمن تو ا دنیبا د سرگردبرگشت

 کنه سرگرد؛ شرمنده دالرا مهندس اومد دنبالم 

 اشاره به من کردو به سرگرد گفت  یموجو گندم یاقا همون

  ؟یکنینم یمعرف

 دالرا مجد خواهر بنده  سرگرد؛

 دستشو اوردجلو وگفت خوشبختم  مهندس

 نطوریو گفتم منم همبهش دست دادم 

 همکار بابا  ییجورا هی یهم مهندس احسان شونیسرگرد گفت ا گهید وبار

 کردم  یزدمو اظهار خوشبخت یلبخند

  دیکن ییرایاز خودتون پذ زمیعز یخوش اومد مهندس؛

 مهندس  یمرس سرگرد؛

  امیزنگ به ارسام بزنم ب هیمن برم  کنمیخواهش م مهندس؛

  نیراحت باش سرگرد؛

  میاز مجلس رفت ومنو سرگرد تنها شد رونیبه ب مهندس
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  ه؟یارسام ک_

 امشب  ی ژهیمهمون و سرگرد؛

 شروع نشده  اتیاهان پس هنوز عمل_

  شهیگرفت جلومو گفت شروع م نویریظرف ش سرگرد

 ندارم  لیم یمرس_

 یهرطور راحت سرگرد؛

 تمگشیدنبالش م تیاون جمع ونیم یهرچ یول کردمیحس م وینگاه کس ینیمدت که کنار سرگرد بودم سنگ تموم

 نبود....  یکس

 نکهیبرداشتم وپوست کندم مشغول خوردن شدن با حس ا وهیمورد عالقم بودو از توظرف م ی وهیموز که م هی

 گره خورد....  شیوحش یتوس یسرمو بلند کردم چشمام با چشما کنهیسرگرد داره نگام م

 شده؟  یزیچ_

 نه  سرگرد؛

 به من  نیپس چرا زل زد_

  ینگرفت ادیتعارف کردنو  کنمینگاه م نیدارم به ا سرگرد؛

 منظور !_

  نهیبشقاب کردو گفت منظورم ا یبه موز تو یاشاره ا سرگرد

  نیبخور نیهمه موز پوست بکن نیاهان خب ا_

  ؟یکردیتو تعارف م شدیم یحاال چ سرگرد؛

 موزو شرمنده ام یول کردمیبود تعارف م یا گهید ی وهیهرم_
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 اونوقت چرا؟  سرگرد؛

 دوس دارم  یلیچون که من موز خ_

  یکردیتعارف م هی دیبا یاهان نوش جونتون ول سرگرد؛

 داره  مدیتعارف اومد ن_

 بله درسته  سرگرد؛

 جان  دارا

  میمهندس منو سرگرد از جامون بلند شد یصدا با

 بله مهندس  سرگرد؛

 ارسام جان پسر بنده نمیکه کنارش وایساده بود کرد و گفت ا یاشاره به پسر مهندس

  یکنینم یبه من وسرگرد کرد گفت پدر معرف ینگاه ارسام

 خواهرشون دالرا مجد  نمیدارا مجد پسر مهندس مجد وا شونیاشاره به سرگرد کردو گفت ا مهندس

 دستشو به طرف دارا وسپس به طرف من دراز کردو گفت خوشبختم  ارسام

 لطفا  دینیبش ندس؛مه

 یبود موها یکامال غرب یچهره  هیارسام  یارسام بود چهره  یروبه رو  قایمن دق میچهار نفره نشست زیدور م یهمگ

 ... کردمیرو خودم حس م ینگاه ارسامو به خوب ینیسنگ ایدر یبه رنگ اب یدوچشمانیبور وپوست سف

  دنیخب دارا جان چرا پدر نم مهندس؛

 شرکت  یاز کارا یسر هیپدر خارج از کشور هستن واسه  سرگرد؛

  رمیم گهینبود که بهم گفت چند روزه د ادمیاهان  ؛مهندس

 خارج از کشور هستن  شهیم یهفته ا هیبله  دارا؛
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  ؟یخونیدالرا جان درس م مهندس؛

 بله با اجازتون _

  ه؟یرشتت چ مهندس؛

  یترم اخر روانشناس_

  هیعال مهندس؛

  یمرس_

 ؟ یمطب بزن یقصد دار هندس؛م

 بله اگر بشه _

  یموفق باش مهندس؛

  یمرس_

 با خانومم ودخترم اشنات کنم  خوامیم یایدارا جان همراه من م مهندس؛

  شمیچرا که نه خوشحال م سرگرد؛

 گوشم گفت مواظب باش تا من برگردم  ریاز جاش بلند شد اروم ز یوقت

  میشد مهندس رفتنو من و ارسام تنها سرگردو

که وسط سالن درحال رقص بودن وارسام  ییدختر وپسرا یمن به تماشا میبود که دوتامون ساکت بود یا قهیچنددق

 من.....  یمحو تماشا

 زل زدم  شیاب یتو چشما دمویدختر پسرا کش یارسام دست از تماشا یباصدا

 خوشگلن  یلیبهت گفته چشمات خ یحاال کس تا

 اره _
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  ؟یک ارسام؛

 دارا _

 برادرت؟؟  ارسام؛

 بله_

  ؟؟یشیبگم ناراحت نم زیچ هی ارسام؛

 نه _

 فیقابل تعر ریغ تییبایچشمم به تو بود ز یشد یکه وارد مهمون یاز وقت ارسام؛

 ارسام بود   کردمینگاهشو حس م ینیکه تموم مدت سنگ یکس پس

 نظر لطفتونه  یمرس_

 فردا ناهار مهمون من چطوره؟  میباهم اشنا ش شتریب شهیم ارسام؛

 باخبر بشه  تمونیکه از ن دادمیبهش رو م ایزود نیبه  ا دینبا

 شرمنده من فردا وقتم پره _

 پس فردا چطوره؟؟  ارسام؛

 پس فردام با دوستم قرار دارم_

 اهان خب باشه  ارسام؛

 زیدراورد گذاشت رو م بشیاز ج یکارت

  میاشنا ش شتریب گهیزنگ بزن بهم تا باهم د یاشتمنه هروقت دوست د یشماره  نیا ارسام؛

 برداشتمو گفتم باشه  زیاز رو م کارتو

 یمرس ارسام؛
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ا به افتخار عاشق نمیاهنگ تانگو گذاشتو تو بلند گو داد زد ا هیکه خواننده  میهردو سکوت کرده بود یلحظه ا چند

 لوم دراز شده بودم برگشتم که ج یبا دست دنیرقصیوسط جمع تانگوو م ییتموم دختر پسرا دوتا

  یدیرقص دونفره بهم م هیافتخار  ارسام؛

 خودت کمکم کن  ایفکر نکرده بودم خدا نجاشیبه ا دمیکنم تو عمرم فقط با روهام دونفره رقص کاریحاال چ رقص؟؟

  ؟یدیافتخار نم ارسام؛

 بگم که سرگرد اومدو نجاتم داد یزیباز کردم چ دهن

 حال مامان بد شده  میهرچه زودتر بر دیارسام جان شرمنده با نه

 رقص دونفره رو با خواهرت تجربه کنم  هی خواستیبد شد دلم م ارسام؛

که چند سال اونور بوده  یخب کس یول زدیحرفارو م نیسرگرد ا ینبود جلو شیهال رتیم رتیپرو بود غ نیا چقدر

 ایزنیم ییاخه رستا توعم حرفا شهیهال رتیم رتیغ

 شرمنده بازم گهید یدفعه  سرگرد؛

 اشکال نداره  ارسام؛

 کجا دارا جان؟  مهندس؛

 شرمنده  میبر دیزنگ زدن گفتن حال مامان بد شده با مارستانیاقا ارسام گفتم از ب به

 خبر نذار  یدشمنت اشکال نداره مارو از حالشون ب مهندس؛

 چشم حتما  سرگرد؛

  میکرد به منو گفت دالرا جان بر رو

 اره _

  تییدستشو دراز کرد وگفت خوشبخت شدم از اشنا ارسام
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رو کردم به  نطوریزدمو گفتم منم هم یبزرگ مردونش جا گرفتن لبخند یدستا ونیم دمیوکش فیظر یدستا

 مهندس ممنون از دعوتتون  یمهندس وگفتم فعال اقا

  دمتیخوشحال شدم د مهندس؛

 دارا  میبر نیهم چن_

  میگفت اره براخماش تو هم بود  یکه حساب سرگرد

سرگرد دم اسانسور منتظرم بود با  رونیاومدم ب دمویرفتم که لباسامو عوض کرده بودم لباسامو پوش یاتاق به

 .... میوارد اسانسور شد گهیهمدد

سور اسان ی وارهیهمچنان با مشتش کوبوند تو د هویداشت  یری. خود درگدونمیلب میگفت نم ریز ییزایچ هی سرگرد

 رفتم عقب  یکه از ترس دوسه قدم

 شده؟  یزیچ_

  زیهمه چ یب یپسره  سرگرد؛

  ؟؟یک_

 پسره ارسام  نیهم سرگرد؛

 نیجز روهامم دوست نداشتم واسه هم چکسویه رتیمن غ یگل کرده ول رتشیغ یعصب یاقا از چ دمیفهم تازه

 تو هم وگفتم  دمیاخمامو کش

 نیوبا ا نیبش یهمه عصب نیپس لزوم نداره ا هیواسش عاد زایچ نیوپاس و اار یبزرگ شده  یپسر غرب هیاون _

 نیدیلو م تویتعصبتون مامور

  یکن یاور ادی فمویبه من وظا خوادیدرضمن تو نم رانیا ستیاروپا ن نجایا یول سرگرد؛

  ستین یازیشما ن رتیبه غ امیکنم و درضمن من از پس خودم بر م یاداوریاتفاقا خوبه که _

  مدهیبدت ن ادیزدو گفت هه انگار توعم ز یپوزخند سرگرد
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 قرمز شده بود زل زمو گفتم  تیرنگش که از شدت عصبان یتوس یتو چشما خوردیکه زد خون خونمو م یحرف با

  ادیخوشم ب زایچ نینشدم که از ا ایح یانقدر ب هنوز

هردو سکوت   کردنیاونجا بودن وشبانه روز واسه کشور تالش م یاگاه یحرف من ساکت شد تا مجتمع که بچه ها با

 .....میکرد

مسخره رو از صورتم پاک  شیارا ییراست رفتم دسشو هیسالم دادمو  یاگاه یوارد مجتمع شدم به بچه ها یوقت

لباس  ارفتم تو اتاق لباسمو ب رونیاومدم ب ییبرداشتم وبعد از خشک کردن دست صورتم از دسشو سویکردم کاله گ

وسرگرد مشغول حرف زدن  ویاکبر روانبچه ها س شیفرم کارم عوض کردم چادرمو رو سرم مرتب کردمو رفتم پ

 بودن.... 

 روشن کردم وارد گوگل شدم  ستمویمخصوصم نشستم س زیکنارشون رد شدم پشت م از

 نکن..  یفضول رستا

  مینینکردم فقط دارم عکس مب یرهام فضول_

  یعکس چ رهام؛

 موتور خفننننن  نیچقدر ا نیبب ایروهام ب یموتور وا عکس_

  کیرستا خفن نه خوشگل ش رهام؛

 خب حاال همون فرهنگ لغت _

  ستیاز موتور من که خوشگل تر ن رهام؛

  ستینه خوشگل تر ن_

 نداره  دهیپس فا رهام؛

  ؟یبر دیبا یک یاره راست_

 پرواز دارم  گهیبه ساعت کردو گفت دوساعت د ینگاه رهام
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  ؟یرینم نیچرا با ماش_

  رازیراهه تا ش یلیخ نجایاز ا یدونیخودت که م شهیم رینه د رهام؛

 گفتم اهوم ینیلحن غمگ با

 دل رستام گرفته باشه  نمینب رهام؛

 فعال که گرفته _

  ییموهام بوسه زد وگفت چرا رستا یرهام دور کمرم حلقه شد رو یدستا

 یبرگرد یخوایکه م یمگه تو چند روزه اومد_

 مثل پدر نشو  گهیبرم تو د دیمن، با یرستا رهام؛

 ؟ یانتخاب کرد نویهمه شغل چراا نیاصال ا_

  گهیخب د رهام؛

  یریسوال در م نیا ریهمش از ز_

 جون رهام  گهیناراحت نباش د ییرستا رهام؛

  میرو قسم نخور گهیااااااااا مگه قرار نشد جون همد_

 هواسم نبود  دیببخش رهام؛

 شرط  هیبه _

 ؟یچه شرط رهام؛

 یموتور سوار میبر_

 باشه بدو حاضر شو  رهام؛

 چشم _
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  ؟یییییییرادفر کجا ستوان

 جانم جناب سروان _

 بردار هنگ کرد  بردیدستتو از رو ک سروان؛

  دیشرمنده ببخش_

  ششیپ یاشکال نداره سرگرد گفت بر سروان؛

 چشم کجا هستن؟ _

 تو اتاقش  سروان؛

 رمیاالن م_

 جام بلند شدم به سمت اتاق رفتم....  از

 دستم به در ضربه زدم  با

 تو... ایب

 اتاق شدم  وارد

 !!!!!! نیجناب سروان گفتن با من کار داشت_

  نیکردو گفت بش یاشاره به صندل سرگرد

 راحت ترم ینجوریهم_

 گفت  زدیتوش موج م تیکه عصبان ییسرشو اورد باال اخماش طبق معمول توهم بود با صدا سرگرد

  ؟یاطاعت کن دیندادن از مافوقت با ادی بهت

 دادن ادمیچرا _

  نیبش یعنی نیبش گمیم یپس وقت سرگرد؛
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  گفتینشستم همش زور م یتو هم با حرص رو صندل دمیکش اخمامو

 بده حیه رو مو به مو توضرد وبدل شد نتونیب یهرچ سرگرد؛

 رد کردم  شنهادشویکه من پ میاشنا بش شتریفقط خواست ب مینگفت یخاص زیچ_

 که از تعجب گرد شده بودن گفت چرا؟  ییبا چشما سرگرد

به  سخت ویزیچ هی دیبه کفشمه درضمن با یگیر هی دیفهمیم کردمیقبول م شنهادشویپ ایزود نیچون اگه به هم_

 دست اورد تا قدر اونو دونست 

  یکارتو بلد ادیخوشم م نیزدو گفت افر یدست سرگرد

  یمرس_

  یرد کرد شنهادشویگفت تا پ یخب بعدش چ سرگرد؛

 وگفتم  زیدراوردم وگذاشتم رو م بمیاز ج کارتو

 رمیداد گفت هروقت وقتم پر نبود باهاش تماس بگ شمارشو

  یریوقتشه باهاش تماس بگ یتا بهت بگم ک مونهیمن م شیپ نیبرداشت وگفت ا زیو مخوبه کارتو از ر یلیخ سرگرد؛

 بله قربان اجازه هست برم _

 خونه  یبر یتونیبله امشب م سرگرد؛

  یمرس_

  یبر یتونیم سرگرد؛

 بود.....  ستمیس یکه پا یهمه رفته بودن جز سروان مهراب بایتقر رونیاتاق اومدم ب از

 .... رمیفردا م مونمیم نجایامشب هم دهیبود احتماال مادرجون خواب١٢به ساعت کردم ساعت  ینگاه
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ده نگران ش یحتما کل انیرا یوساعتم افتادم وا یگوش ادی نکهیتو گوگل سرچ کردم تا ا کمینشستم  زمیم پشت

  یسروان مهراب شیرفتم پ عیرفت سر ادمی یقول داده بودم بهش زنگ بزنم ول

 جناب سروان  دیببخش_

 بله  سروان؛

 دیبد لیبهم تحو دیکنیمنو لطف م ویساعت وگوش_

 داد  مویقرار داشتو باز کرد واز توش ساعتو وگوش زشیکه کنار م یبله چرا که نه چند لحظه صبر کن درکمد سروان؛

  یمرس_

 خواهش  سروان؛

بودن جز دوتاش که نفس  انیکاال را سیتا اس تموم م١٠کال داشتم با  سیم١٢٣ یچک کردم وا ویاز همه گوش اول

 دوستم 

 تماسو وصل کردم  یتماسو وصل کنم رفتم تو اتاق وزود نکهیبود قبل از ا انیروشن شد را یگوش یصفحه  بود

  انیجانم را_

 کرده  هیگرفته بود حتم داشتم گر انیرا یصدا

  یخودت یرستا خواهر ان؛یرا

 اره داداشم خودمم _

مگه  کنهیدق م انیرا یگیچقدر نگرانت شدم نم یدونیم یرستا کجا بود گفتیهاش م هیگر ونیم هیگر ریزد ز انیرا

  یکنیبعد تازه نگرانمم م یرفت یمنو تنها گذاشت ینامرد یلیمن چندتا خواهر دارم رستا خ

 نداشتم  انویرا ی هیگلومو فشرد تحمل گر بغض

 نکن  هیگر یمنه شرمندتم به خدا جون خواهر ریتقص دونمیفداتشم م یاله_

 ازت نداشتم  یخبر چیتا حاال ه۸کنم از ساعت  هیگر یچجور ان؛یرا
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  تیتو مامور ای میتو اگاه ای هیواسه چ تیپس نگران یدونیجان تو که شغل منوم انیرا_

 کنم  کاریبشه من چ تیزیچ هیاگه  شمینگران م دونمیشغلتو م نکهیبخاطر ا ان؛یرا

 کنارتم  شهیمن هم یداداش شهینم میچیمن ه_

 حرفتو..........  نیا ان؛یرا

 باشه  انینگو را سیییییییحرفشو ادامه بده وگفتم ه نذاشتم

 چشم  ان؛یرا

  یمرد شد گهیتو د ایکن هیگر نمینب گهیش گلم ددادا نیافر_

 اصفهان یایزودتر ب دیامروز با یبه تالف ان؛یرا

 نباشم  یچیام نگران ه گهیحاالم برو بخواب د امیچشم زودتر م_

 باشه شبت خوش رستا  ان؛یرا

  ریشب توهم بخ_

 بودمش دهیند شدیم یدوسه ماه دیکشیپر م انیرا دنیقطع کردم دلم برا د ویگوش

 بده یبهم مرخص یسرگرد توکل دوارمیام

 در به طرفم برگشت  یصدا دنیبا شن یبود با سروان مهراب ستمیس یسرگرد پا رونیاتاق اومدم ب از

  نیینجایشما که هنوز ا سرگرد؛

  مونمیم نجایامشب ا شهیراستش اگه م_

  یهر طور راحت سرگرد؛

  یمرس_

 من مرخص بشم  دنیاز جاش بلند شد وگفت جناب سرگرد اگه اجازه م یمهراب سروان
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 باش نجایفقط فردا اول وقت ا یبر یتونیم سرگرد؛

 ظ اطاعت قربان خداف سروان؛

 خدافظ _

 داشت....   نویاخم تخم ا یحوصله  یک نجایتنها ا یکنه امشب من وسرگرد توکل ریخ خدابه

 مشغول بود...   ستمیس ینشستم سرگردم پا زمیتوجه به سرگرد رفتم پشت م یب

  دهیچرا هنوز نخواب نیبود ا انیزنگ خورد را میگوش

 اتصالو زدم  ی دکمه

 جانم _

 اصفهان؟  یایم یرستا ک ان؛یرا

 نه  ای دنیبهم م یمرخص نمیبب دیبا دونمینم_

  یتا فردا بهم خبرشو بد شهیم ان؛یرا

 مگه  شدهیاره چ_

 شمال میبابا گفته بر ان؛یرا

  یکنیعوض م ییاب هوا هیخوبه که توهم _

  نمیهرچه زودتر تورو بب خوامیمن م یول ان؛یرا

 اصفهان خوبه؟  امیباشه هرجور شده تا اخر اون هفته م_

 ذره شده  هیدلم برات  هیعال ان؛یرا

  نطوریمنم هم_

 مواظب خودت باش  ان؛یرا



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
39 

 

 چشم _

 فعال خدافظ  ان؛یرا

 خدافظ_

 قطع کردم  ویگوش

  ؟یدار یسرهنگ رادفر نسبت با

 طرف سرگرد برگشتم  به

 بله عموم هستن _

  یچرا بهم نگفته بود سرگرد؛

 هنگ رادفرم سر یبرادرزاده  زدمیجار م دیبا_

 نه  سرگرد؛

 نداشت بگم یپس لزوم_

  یخوایم یناخوداگاه حرفات به گوشم خورد مرخص ینستاده بودم ول یفالگوش وا سرگرد؛

 بله اگه بشه فقط دوروز _

 اصفهان  یبر یخوایم سرگرد؛

 بله _

 یدوشنبه صبح تهران باش دیبا یول یبر یتونیشنبه م سرگرد؛

  یمرس_

 خواهش  سرگرد؛

 از جاش بلند شد رفت اشپزخونه  سرگرد
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 تونستمیبا وجود سرگرد نم یول ومدیخوابم م یلیخ تیبه اون سا تیسا نیاز ا ستمیس یطبق معمول پا منم

 بخوابم.... 

 دادم چشمامو بستم...  هیتک یبه صندل سرمو

 به حالت دستم بهت برسه  یوا رستا

 جون  یروه یبکن یتونیکار نم چیه_

 وفت جون وک یروه رهام؛

 جون  یجون روه یدرآوردم وگفتم روه زبونمو

  سایرستا وا رهام؛

  میریگیکه م ینجوریا یزرنگ_

  سایندارم وا تیکار رهام؛

 نچ _

 حرکت افتاد روم  هیطرف با  نیا دیرو مبل پر از

 گرفتمت  یدیههههههه د رهام؛

 پااااااااااااااااااامممممممممم ییییییییییییاااااااااااااااااااااااا_

 نگران شده بود از روم بلند شدو گفت  یکه جساب رهام

 یشدیچ ییرستا

 پااااااااااممممممم یییییییگفتم ااااااا هیبه حالت گر_

 کجاش  رهام؛

  نجایدستمو گرفتم به مچ پامو گفتم ا_



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
41 

 

  نمیدستتو بردار تا بب رهام؛

 دستمو برداشتم مچ پامو گرفت _

  کنهیدرد م نجایهم ؛رهام

 اره _

 احتماال در رفته  روهام؛

 نه!!!! _

  ارمیرو ب هیاول یاحتماال که نه صددرصد من برم تو اشپزخونه کمک ها رهام؛

 باشه _

به خودم زدمو از جام بلند شدم مثل جت از پله ها رفتم باال رفتم تو اتاقو درو قفل  یاز جاش بلند چشمک تارهام

 کردم 

  کنهیدرد م یگفت یرستا اگه دستم بهت نرسه الک یشت در وااومد پ رهام

  رسهیههههههه گفتم که دستت به من نم_

  رونیب یایبالخره که از اون اتاق م رهام؛

 باش  الیخ نیدو زار بده اش به هم_

 رستا خانوم  رونیب یایم رهام؛

 سرگرد چشمامو باز کردم  یصدا با

 بله قربان _

 دستش کردو گفت واست قهوه اوردم یاشاره به فنجون تو سرگرد

 ممنون یمرس_
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 نوش جان  سرگرد؛

 تلخ قهوه رو خوردم...  یاز مزه  کمیقهوه رو از دستش گرفتم  فنجون

راحت تو راه رو  الیبا خ ستشینگاه به اون ور خداراشکر ن هیور  نینگاه به ا هیباز کردم اروم اروم قدم برداشتم  درو

 تو اتاق  دیدور دهنم قرار گرفت ومنو کش یم که دستقدم زد

  رونیب یباالخره از تو اتاق اومد یدید

  یخب حاال که چ_

 بگو غلط کردم  رهام؛

 نچ _

  یگیم رهام؛

 گمینچ نم_

 رستا خانوم  یگیم رهام؛

 باشه شرط داره _

  یزاریواسه من شرط م رهام؛

  گمیپس نم_

 باشه قبول  رهام؛

 تو چشمام زل بزن _

 هااان؟..  رهام؛

 تو چشمام زل بزن _

 باشه رهام؛
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 تو چشمام  زمیبر تمویومعصو تویکردم تموم مظلوم یتو چشمام زل زد سع رهام

  گهیبگو د رهام؛

 باشه _

 زل زدم لبامو تکون دادم بگم  شیخوشگل عسل یچشما تو

 تو بغلش... دیکردم که رهام منو کش غلط

 بغلش بودم که درگوشم زمزمه کرد رستا  تو یا قهیدق چند

 جان رستا _

  ینگاه نکن ینجوریا یبه کس چوقتیه گهید یدیبه رهام قول م رهام؛

 جون  یاره روه_

  یشیتر م یخواستن یکنینگاه م ینجوریبهم ا یوقت رهام؛

  یروه یمرس_

 ... رونیرهام از بغلش اومدم ب لیموبا یصدا با

 در گوشش گذاشتو گفت  ویگوش رهام

 بله _

 ................ ............... 

 اخه  یتا شب ول_

 ................................ 

 خدافظ  کنمیم شیکار هیچشم _

 بود رهام ؟ یک
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 برم رستا  دیکالفه بود گفت با یکه حساب رهام

 کجا ؟!_

  رازیرهام؛ش

  رونیومدم بتوهم و از اتاق به حالت قهر ا دمیکش اخمامو

 ... ستین شمیپ چوقتیه نکهیا میخسته شده بودم از شغلش خودش دلتنگ گهیاومده بود اه د شبیتازه د رهام

 اتاقم باز شد  در

 رستا خانوم  رهام؛

 من  یرستا رهام؛

  ییرستا رهام؛

 ..... شدیم کیکه بهم نزد ومدیقدم هاش م یجوابشو بدم بغض کرده بودم صدا خواستمیمن قهر بودم نم یول

 رو تختم منو گرفت تو بغلش موهامو نوازش کرد  نشست

 مثل رهام....  یگاه هیخوب بود تک چقدر

 ؟ رهام؛رستا

 جانم _

 ؟ یاز دستم ناراحت رهام؛

 اهوم _

 چرا ؟ رهام؛

  یاز دلتنگ شمیم وونهیدارم د گهید یبر یخوایدوباره م یاخه بعد از سه ماه اومد_

 بکنم  تونمیم کاریچ یول شهیخب منم دلم تنگ م رهام؛
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 استعفا بده _

 حاال استعفا بدم  دمیتا بهش رس دمیکش ینرفته چقدر سخت ادتیتو که  رهام؛

 زودم نرو  ایپس زود زود ب_

  یاز دستم ناراحت باش خوادیدلم نم یکن یاشت شهیچشم حاال م رهام؛

  یگفتم اشت دمویبوس گونشو

 قربونت برم مهربون من یو گفت اله دیبوس مویشونیپ رهام

 خدانکنه _

 پرواز دارم  گهیساعت د میمن برم اماده شدم ن رهام؛

 باهات  امیمنم ب_

  یکه زود برگرد یاره فقط به شرط رهام؛

 چشم _

 ؟ دیخواهر برادر هست چندتا

 هاان؟ _

 ؟ دیچندتا خواهر برادر هست گمیبلند تر گفت م ندفعهیا سرگرد

 دوتا _

 رادر؟ ب ایخواهر  سرگرد؛

  کتریبرادر کوچ هی_

 ؟ هیچقدر خوب اسمش چ سرگرد؛

  انیرا_
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 قشنگه  یلیورستا خ انیرا سرگرد؛

  یمرس_

 دارم  کتریبرادر کوچ هیمنم مثل تو  سرگرد؛

  دینیبب رشویچه خوب خ_

 جدا از هم  تیدوتا شخص سرگرد؛

  ؟یچ یعنی_

که از کشور  یپسر هیبرخالف من  نیارت دمیمن عاشق کشورمم ودارم بخاطرش جونمو م یهرچ یعنی سرگرد؛

 بره اونور اب  خوادیوم ادیوفرهنگش بدش م

 شد  مونیمن انقدر باهاش حرف زدم تا پش یبود ول نطوریما هم هم انیرا_

 عوض شه  نمیکاش ارت سرگرد؛

  شهیانشااهلل درست م_

 انشااهلل  سرگرد؛

 ؟ هیفضول نیگیسوال بپرسم نم هی_

 دو گفت بپرس بهم کر ینگاه سرگرد

  د؟یشما ازدواج کرد_

پر پشتش فرو کردو گفت نه و از جاش بلند شدو رفت  یموها یاز سوال من جا خورد دستشو تو یکه حساب سرگرد

 کنار پنجره

 ..... گفتیم یتو دستش چ یحلقه  پس
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 شدیم یعصب یوقت تایمامور شتریب یکالفه س تو یکه حساب دمیفهم گارشیچش شد با روشن کردن س دونمینم

سوالم اشکال داشت که سرگرد انقدر ناراحت  یکجا دونمینم کردیخودش ارومش م ی دهیبه عق دیکشیم گاریس

 شد..... یوعصب

 کالفه بود....  یحساب

 یچیه دوسال نیسرگرد نا مفهموم بود تو ا یزندگ دیفهم گرفتیم گاریکه از س یوطوالن نیسنگ یاز کاما شدیم نویا

 ......یتوکل نیاسمش ارو نکهیز اج دونستمیازش نم

از  دشیم نیخسته بودم چشمام کم کم داشت سنگ یجام بلند شدم رفتم اشپزخونه فنجون قهومو شستم حساب از

 سرگرد هنوز کنار پنجره بود کنارش رفتم صداش زدم سرگرد...  رونیاشپزخونه اومدم ب

 بار بلند تر گفتم  نیا دیانگار نشن یول

 جناب سرگرد _

 ونمدیزل زد بهم نم یاشک یکرده با همون چشما هیگر یعنیبودن  سیصدام به طرفم برگشت چشماش خ دمیشن با

 نگاشو ازم گرفتو از کنارم رد شد ورفت.............  عیکه سر دیتو چشمام د یچ

ه ب شدن و نیچشمام سنگ زینشستم سرمو گذاشتم رو م زمیرفته اتاقش پشت م دمیبسته شدن در فهم یصدا با

 خواب رفتم..... 

 

 *** 

 

شده بود کار سرگرد بود اونقدرام که فکر  دهیشدم که روم کش ییبرداشتم متوجه پالتو زیاذان سرمو از رو م یباصدا

تا  ییانداختم رفتم دسشو یبراخالف چهرش دلش مهربون بود پالتورو رو صندل ستیبد اخالق اخمو ن کردمیم

 .... رمیوضوبگ

 دمویهمرام بود چادر سف شهیکه مادرجون برام سوغات از کربال اورده بودو پهن کردم هم یسبز رنگ ی سجاده

 خودم خلوت یبه دست گرفتم با خدا حمویکردم نماز صبحم که تموم شد تو سجاده نشستم تسب تیون دمیپوش
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خدا  یاندازه  چکسیه زدمیبا خدا حرف م گرفتینماز بود هروقت دلم م کردیارومم م شهیکه هم یزیکردم تنها چ

 واسم مهم نبود.... 

 باشه  قبول

 سرگرد به طرفش برگشتم  یصدا با

 قبول حق  یمرس_

بود انقدر محو من بود که از خجالت سرمو انداختم  دهینماز خوندن منو ند چوقتیزل زده بود به من تا حاال ه سرگرد

 رفت  ییبه طرف دسشو دویتو موهاش کش یمتوجه شد کالفه دست نییپا

 سر به مادرجون بزنم.....  هیبود بهتر بود برم ۶به ساعت کردم ساعت  یرو جمع کردم نگاه ادهسج

 م لباسش بود. که گفت نیدستش به است رونیاومد ب ییبرداشتم سرگرد از دسشو مویوگوش فیک دمیپوش چادرمو

 سر به مادرجونم بزنمو برگردم  هیاگه اجازه هست برم _

 باش  نجایا۸فقط ساعت  یبر یتونیم سرگرد؛

 اطاعت قربان پس فعال _

 شدم به طرف غرب تهران حرکت کردم.....  نمیسوار ماش رونیمجتمع اومدم ب از

 شدم.....  نیوسوار ماش دمیظرف خر هی مهینگهداشتم مادرجون عاشق حل یفروش میحل هیکنار  نویماش

 ....... 

  

 

 یگوشه  هیمامانجون بودم  اطیعاشق ح یمامانجون گذشتم از بچگخوشگل  اطیباز کردم از ح اطویدر ح دمیکل با

رنگ و وارنگ  یایشمعدون گهید یجا هیعاشقشون بودم  شهیقرمز که من هم یمخمل یاختصاص داشت به رزا اطیح
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 هام هیاونو به ر قیعم یبا نفس دیرسیبه مشامم م اسیمعطر گل  یبو کاشتیم اطیبهارم مادرجون بنفشه تو ح

 فرستادم.... 

 ..... دهیمادرجون بهشون رس ادمهی یکه از وقت یقرمز یایبودم عاشق ماه اطیحوض وسط ح عاشق

 زدمو به طرف مادرجون رفتم...... یچارچوب در لبخند یمادرجون تو دنید با

 

 

 دستاشو باز کردو رستا تو بغلش فرو رفت  مادرجون

 مبارک  دتونیع یبابا بود نگاه کردمو گفتم سالم مادرجون یخوشگل سبز رنگش که همرنگ چشما یچشما تو

 خوشگلم  یتوهم مبارک نوه  دینشوند وگفت ع میشونیپ یرو یبوسه ا مادرجون

  وفتادهیتا از دهن ن میبخور میحل میگرفتم باال گفتم بر مویحل ظرف

  ؟یدیدستت درد نکنه چرا زحمت کش مادرجون؛

 مادرجون  یچه زحمت_

 فداتشم  یاله مادرجون؛

 خدانکنه _

  رونیدراوردم رفتم تو اشپزخونه سفره وقاشق وبشقابو برداشتم واومدم ب چادرمو

  میومشغول خوردن شد دمیبرا خودم کش کممیبرا مادرجون  کمیرو به کمک مادرجون پهن کردم  سفره

 کرده بودم میوقت بود هوس حل یلیخوشمزه س دستت دردنکنه خ یلیرستا خ مادرجون؛

 نیدر اول نیگیدلتون هوس کرد به ستوان رستا م یبه بعد هرچ نیقربونتون برم نوش جونتون در ضمن از ا یهال_

 خرهیوقت واستون م
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 ستوان رستا بشم  یزدو گفت فدا یلبخند مادرجون

 یخدانکنه مادرجون_

 شدم  میانداختم مشغول خوردن حل نییپا سرمو

  خوامیم میمن حل یروه

  ارمیاز کجا برات ب میحل ابونیب نیمن تو ا رهام؛

  خوامیم میمن حل دونمیکوبوندمو مثل بچه ها گفتم من نم نیبه کف ماش پاهامو

  یداغون کرد نویماش یجا زد هی میباشه بابا بزار برس رهام؛

 جون  یروه یگفتم مرس دمویگونشو بوس دمیپر

 نه رهام  یروه رهام؛

  ینچ روه_

 !یشیتو ادم نم رهام؛

 ادم بشن  توننیفرشته ها که نم گهیاره د_

  ستیزبونتم که کم دراز ن رهام؛

 جونم رفتم  یبه روه_

 تا حاال انقدر زبون دراز بودم  یمن ک رهام؛

  شهیهم_

  ؟یمامان وبابات خبر ندار از

  دیدونیتلخ زدمو گفتم نه مادرجون شما که بهتر از من م یبلند کردمو لبخند سرمو

 بشه  ادهیپ طونیپسر از خر ش نیا خوادیم یک دونمینم مادرجون؛
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  شهینداره مامانجون درست م یاشکال_

 انقدر سنگ دل نبود  رضایعل مادرجون؛

  کننیم یلجباز کمیمادرجون فقط  ستیاالنشم ن_

  کنهیطرد م دونشوی یکیبگم اخه ادم دختر  یچ دونمینم مادرجون؛

 مادرجون  دیبهش فکر نکن_

 تو خودت  یزیریم زویکه همه چقربونت برم  یاله مادرجون؛

 حرف مامانجون فقط لبخند بود از جانب من  جواب

 مادرجون  شیشستم وبرگشتم پ فویکث یرو جمع کردم ظرفا سفره

 دستت درد نکنه  مادرجون؛

 نوش جونت _

  ارمیب ییچا رمیمن م چسبهیداغ م ییچا هی میبعد از حل مادرجون؛

  ارمیمن خودم م دینیشما بش_

 رو حرف بزرگترتم حرف نزن  ارمیخودم م نیبش یتو خسته ا زمینه عز مادرجون؛

 زدمو گفتم چشم  یلبخند

 خوشگلم  یبال نوه  یچشمت ب مادرجون؛

 برگشت  ینیریوش یچا ینیس هیبا  قهیبه اشپزخونه رفت بعد از چند دق مادرجون

 یمادرجون یمرس_

 نوش جونت  مادرجون؛

 اتاق رفت تلفن مادرجون به  یصدا با
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مادرجون  نکهیواسه ا ینبودم ول ییاهل چا یکردم تو قور یرو برداشتم به اشپزخونه رفتم واونو خال یچا استکان

 ... خوردمینم یول داشتمیبرم شهیناراحت نشه هم

  رونیاز اتاق اومد ب مادرجون

 بود ؟ یمادرجون ک_

  هیهمسا چکسیه مادرجون؛

 ... دیاصفهان دوشنبه تهرانم نگرانم نش رمیمادرجون من شنبه م یاهان راست_

 باشه  مادرجون؛

 چرا انقدر مادرجون کالفه بود  دونمینم

 مادرجون _

 جونم  مادرجون؛

 شده ؟ یزیچ_

 نه  مادرجون؛

  نیکالفه ا کنمیحس م_

 کنهیکمرم درد م کمینه  مادرجون؛

 ماساژش بدم خوب شه  نیخوایم_

 زمینه عز مادرجون؛

  کنهیمادرجونم کمرش درد م نمیبب متونیمن نم گهینه د_

  شهیاخه زحمتت م مادرجون؛

  یچه زحمت_
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 جام بلند شدم پشت مادرجون نشستم دستامو رو کمرش گذاشتم وشروع به ماشاژ دادن کردم  از

 اونجا...  اونجا

 کجا بابا دستم درد گرفت _

 .... ماساژ بده زود باشینگ یخواستیخودته م ریتقص رهام؛

 کردما  یعجب غلط_

 سمت راستم  یشونه  رهام؛

 تو  یهرکول نیع ستیکه ن کلیخسته شدم رهام ه_

 هرکول؟ یاز رو تخت بلند شد گوشمو گرفت وگفت ک رهام

 ااااااااااااخ گوشمممم هرکول خر _

 کرد  شتریفشار دستشو ب رهام

 گوشم کنده شد  یولم کن روه یییییییاااااااا_

 اخرت بودا  یفعه فشار دستشو کم کردو گفت د رهام

  لیهرکول هرکول اصال گور_

 زدو گفت زبون دراز  یلبخند رهام

  یخودت_

  ییتو رهام؛

  ینچ خود خودت_

  ییتو ییزبونشو دراورد وگفت تو رهام

 نچ نچ نچ _
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 ؟! یکنیچرا نچ نچ م روهام؛

  یذره عقل ندار هی کلتیه نیخجالت بکش با ا_

 ومورچه بود  لیرهام مثل ف کلین دربرابر هم فیظر کلیحرکت منو بغل کرد ه هی با

  یکن لهم کرد یمحترم با هم سن خودت شوخ یاقا_

 کنم  یشوخ ییبا رستا خوادیشونم گذاشتو گفت دلم م یتو گود سرشو

 خفه شدم  نمیولم کن بب_

  یشینترس خفه نم رهام؛

 نَنِد ولم کون)جون مامانت ولم کن(  ی... جونیروه_

  ؟یچ یعنینَنِد  رهام؛

 من لحجه گرفتما  ندفعهیا هیهمون مامان  یعنی_

 لحجت بشم من  یفدا روهام؛

 خدانکنه_

 ..... خورهیداره زنگ م تیگوش رستا

 دراوردم نفس بود دکمه اتصالو زدم...  بمیاز تو ج مویگوش

 جونم _

 یاددیکه جواب منو نم یرفته بود یچه قبرستون ییتا حاال کجا روزیکوفت وجونم درد وجونم خبر مرگت از د نفس؛

 تورو بخورم راحت بشم بره  یمن حلوا شهیم یخدا دالرا ک یچقدر نگران شدم ا یدونیم

 دوباره شروع کن  ررررینفس بگ_

  یبود یچه قبرستون نمیبگو بب عیحاال زود تند سر یکوفت روان نفس؛
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 خانوادم بودم  شیخب پ دهیبابا کار داشتم فکر کنم ع_

  یدادیخبر م هیواسمون محوت کنه نفس راحت بشه خب  نیخدا از رو زم یا نفس؛

 ؟ یشد ی، راض دیببخش_

 نه  نفس؛

 کنم ؟ کاریخب چ_

 رستوران  میببر دیشام با نفس؛

 باشه قبول _

 خدافظ  نمتیبیامشب م زنهیمامان داره صدام م نفس؛

 خدافظ_

 به سرگرد بگم.....  یچجور حاال

 بود ؟ یک مادرجون؛

 دوستم  نفس_

 خونه  یایاهان رستا مامان شام م مادرجون؛

  رونینه مادرجون قراره با نفس برم ب_

 مراقب خودت باش  مادرجون؛

 چشم _

از جام بلند شدم چادرمو سرم کردم از مادرجون  رفتمیم دیبا گهیربع به هشت بود د هیبه ساعتم کرد  ینگاه

 رونیکردمو از خونه اومدم ب یخداحافظ
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گروه اومده بودن به  یاعضا یبودو زدمو وارد مجتمع شدم همه  دهیکه بابا بخاطر تولدم خر مویمشک٢٠۶ ریدزدگ

 نشستم  ستمیس یسالم دادمو پا یسروان اکبر

  رونیبودم که سرگرد از اتاقش اومد ب تیچک کردن وضع مشغول

 رادفررررر  ستوان

 جام بلند شدم از

 بله قربان  _

 اتاقم  ایب عیسر سرگرد؛

 اطاعت _

 به در اتاق زدم  یپشت در اتاق با دست ضربه ا دمیپر بود قدم برداشتم تا رس یحساب توپش

 تو  ایب

 درو فشار دادمو وارد شدم  ی گرهیدست

 بله قربان _

  یتا با ارسام برخورد کن یبه صورت اتفاق یبه رستوران سپاهان ول یبر دیامشب با سرگرد؛

   شهیکه نم ییاخه تنها یول_

  یاز دوستات بر یکیبا  یتونیسرگرد؛م

 رستوران  نیا میبر گمیبهش بگم به نفس م یجان مونده بودم چجور یا

  یتیببره که تو مامور ییبو دیدوستت نبا یول سرگرد؛

 اطاعت _

 بخر برا امشب  کیدست لباس ش هیبرو بازار  یبا سروان اکبر سرگرد؛
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 اطاعت _

  یبر یتونیم سرگرد؛

 رونیاتاق اومدم ب از

 بازار.......  میرفت یسروان اکبر با

شال  هیبود با  یاجر یجفت کفش اسپرت که مشک هیبا  یمشک نیشلوار ج هیبا  دمیرنگ خر یاجر یپالتو هی

 رنگ....  یمشک

 .... دمیدست لباسم خر هی تیمامور نیا یخوشگل بودن به بهونه  یحساب

 درواردم به نفس زنگ زدم بعد از چند تا بوق برداشت...  بمیاز تو ج مویگوش

 اماده باش۸سالم نفس ساعت _

  ارمیب نمویباشه ماش نفس؛

  ارمیم نمویمن ماش خوادینه نم_

 باشه فعال  نفس؛

 فعال. _

  امیبچه ها تا من ب شیگفتم بره پ یخسته شده بودم به سروان اکبر یحساب

 .... میشگیشدم به سمت پاتوق هم نیماش سوار

توجه به نگاهاشون به  یب دیکافه پارک کردم وارد کافه شدم طبق معمول همه سرها به طرف در چرخ یجلو نویماش

 نشستم.....  زمیسمت راه پله رفتم پشت م

 یعادت داشتم وقت زدمیقدم م ابونیخ یساعت تو ۸از خانوادم جدا شدم حدودا  شهی. که. واسه همیاون روز ادمهی

زه م نیهمچ دمیطرد شدم د یاز وقت یبودم ول زاریاز قهوه تلخ ب دمیکافه رو د نیا یناراحتم قدم بزنم تو راهم اتفاق
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ردم ک میکافه تقس نیبا ا موییروزام تنها شتریکافه ب نیا اشقهم ندارم.... از اون روز عاشق قهوه تلخ شدم ع یبد ی

 دم باال از گارسون تشکر کردم سرمو اور زمیم یبا قرار گرفتن فنجون قهوه رو

  د؟یالزم ندار یا گهید زیچ_

  یمرس نه

 خواهش _

 منو شناخته گهیکافه د یثابت کافه بودم گارسونا یمشتر ییجورا هی

 بودن.....  

 کردم....  کیقهوه رو به لبام نزد فنجون

 اه چقدر تلخ رهام _

  یخوشمزه ا نیکجاش تلخ به ا رهام؛

 سفارش بده  نیریش زیچ هی شهیاالن حالم بد م یوا_

  یباشه بابا ابرومون رو برد رهام؛

 پسر جوون بود  هیدستشو بلند کردو گارسون به طرفمون اومد که  رهام

  دیاریواسمون ب کیک کمی_

  نیخوایخواهرتون م یگفت برا دادیکه با نگاش داشت قورتم م پسره

گردنتو  یاستخونا نجایتا هم اریحاالم برو ب خوامیم مبرا خانوم ریباد کرده بود گفت نخ رتشیکه رگ غ رهامم

 نشکستم 

 نداشتم  یاقا به خدا منظور دیبود گفت. ببخش دهیترس یکه حساب پسره

  اریباشه برو ب رهام؛
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 چشم االن  پسره؛

 خنده  ریپسره رفت زدم ز تا

 ؟ یخندیچرا م رهام؛

  کردیم سیکه داشت خودشو خ یدیند یروه یوا_

  دمید رهام؛

  ایشیترسناک م یشیم یعصب_

 گعید مینیزدو گفت ما ا یچشمک رهام

 دستات  ریز چارهیب_

 شناس باشن  فهیوظ توننیبهتر م ینجوری:اتفاقا خوشبحالشون چون ارهام

 یگیاره راست م_

 .... رونیکافه زدم ب از

 وارد شدم سرگرد گفت برم اتاقش.....  یبه مجتمع وقت دمیربع تو راه بودم تا رس هی حدودا

 دستم به در ضربه زدمو وارد اتاق شدم...  با

 بله قربان _

 اماده باش  گهید کساعتیتا  سرگرد؛

 چشم _

  ؟یریم یبا ک سرگرد؛

 با نفس _

 تو رستاس؟  یاسم اصل دونهیاونکه نم سرگرد؛
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 نه جناب سرگرد تو دانشگاه باهاش اشنا شدم  _

 خوبه  سرگرد؛

 برم  تونمیم_

 بهت بگم  زارویچ یسر هی دیمن با شیپ یایدوباره م یبر نکهیاره فقط قبل از ا سرگرد؛

 اطاعت قربان _

هنوز وقت داشتم وارد اتاق جناب ۸بود تا  قهیدق۶:۴۵دستم کردم ساعت  یبه ساعت رو ینگاه رونیاتاق اومدم ب از

 سروان شدم 

 من اومدم _

 انجام بدم  صورتتو شیتا ارا نیبش سروان؛

  ادیبدم م یادیز شیباشه از ارا لحیم_

 چشم سروان؛

  یمرس_

نگاه  نهیخودمو تو ا یگفت بلند شو تموم شد وقت قهیدق١٠نشستم جناب سروان کارشو شروع کرد بعد از  یصندل رو

رنگ همرنگ  یرژ لب اجر دادیکه چشمامو قشنگ تر نشون م یکیخوشگل شده بودم خط چشم بار یلیکردم خ

 قشنگ شده بودم...  یپالتوم خالصه حساب

ساعت کردم  یحرف نداشت نگاه ومدیم یلیخ میظرف کلیرنگ به قد بلند ه ینارنج یعوض کردم پالتو لباسامو

 زنگ به نفس زدم  هیبود ٧:٣٠ساعت 

 در خونتونم  گهیساعت د میتا ن یسالم نفس_

 باشه منتظرم  نفس؛

 فعال خداحافظ_
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 فظخداحا نفس؛

 نیلباس چشماشون برق تحس نیتو ا دنمیگروه با د یتموم بچه ها رونیرو سرم مرتب کردمو از اتاق اومدم ب شالمو

 گرفت 

 در اتاق سرگرد قرار گرفتم  پشت

 اجازه هست _

 تو  ایب سرگرد؛

 لب تابش بود  یاتاق شدم سرش تو وارد

 ! نیاتاقتون کارم دار امیقبل رفتن ب نیگفت_

 تعجب زده نگام کرد...  یتا سرشو بلند کرد با نگاه سرگرد

 .... رشیخ ینگاها نیاز ا گهیشده بود خسته شده بودم د پمیچهرم وت محو

 جناب سرگرد _

 حیتوض برات امیبعد خودم م رونیازم گرفتو گفت فعال برو ب عیبهش وارد شده نگاشو سر یصدا زدنش انگار تلنگر با

 دمیم

 چشه انگار با خودشم مشکل داره  نیا

 اطاعت قربان _

 الزمو بهم بده....  حاتینشستم تا جناب سرگرد توض زمیپشت م رونیاتاق امدم ب از

 اتاقم  ایدر اتاقش همه به احترامش بلند شدن صدا زد رادفر ب یصدا با

 تو اتاقت بودم.....  شیپ قهیمشکل داره خب من که دو. دق نیخدا االن دیگه واقعا مطمئن شدم ا یوا

 اطاعت قربان _
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 سرش وارد اتاق شدم  پشت

  نیبش سرگرد؛

 نشستم  زشیم یمبل روبه رو یرو

باهاش روبه رو  یکه به صورت اتفاق گهیبهت م دیاونجا از افراد ماست هروقت ارسامو د یاز گارسونا یکی سرگرد؛

اگه بهت  گهید زیچ هینباش و یچیمراقبتن پس نگران ه یما با لباس شخص یروهایاز رستوران ن رونیب یبش

 پدر....  شیبرم خارج از کشور پ خوامیداد قبول نکن بگو دوروز م زایچ نیناهار وا شنهادیپ

 اطاعت قربان _

  یریبا اون م دهیبهت م یسروان مهران چشوییوسو رونیکه ب ینیماش سرگرد؛

 اطاعت _

  یبر یتونیم سرگرد؛

 گفتم با اجازه  جام بلند شدم از

 صدام زد رادفر  سرگرد

 بله قربان _

  یموفق باش سرگرد؛

 یزدمو گفتم مرس یلبخند

 کرد....  تیموفق یبرام ارزو یکردم سروان اکبر یگروه خداحافظ یاز سروان گرفتم از بچه ها چوییسو

 فشردم....  نگویپارک یاسانسور شدم دکمه  سوار

 ریگشدم دزد مونیخواستم برگردم پش هیاسمش چ نیماش دمیافتاد که نپرس ادمیشدم تازه  ادهیاز اسانسور پ یوقت

روشن وخاموش شد با  یقرمز رنگ یفرار یزدم که چراغها رویدوباره دزدگ ومدیم نگیزدم صداش از ته پارک نویماش

 بابا سرگرد....  ولیزدمو گفتم ا یلبخند دنشید
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 کردم  میتنظ نویماش ی نهیخوشگل بود سوارش شدم ا واقعا

 چقدر خوشگلللللللل  یییییییوا_

  ییها دهیند نیماش نیرستا ع رهام؛

 تا حاال داخلش ننشسته بودم که  یول دمیخب د_

 ؟ یکن یرانندگ یدوست دار رهام؛

 اره_

 پشتش  نیبش ایپس ب رهام؛

 جون  یروه یمرس_

  یباز گفت روه رهام؛

 نده سر جدت  ریگ_

 باشه  رهام؛

ودم نشسته ب ینیماش نیحرکت کردم باز خداراشکر قبال پشت همچ ناینفس ا یروشن کردمو به سمت خونه  نویماش

 .... رفتیوگرنه االن ابروم جلو سرگرد م

 دراوردم بهش زنگ زدم بعد از چند تا بوق برداشت  مویپارک کردم گوش ناینفس ا یخونه  یجلو

 بله  نفس؛

  نییپا ایبدو ب_

 اومدم  یاوک نفس؛

 نه  ایهست  یکس نیماش یتو شدیمتوجه نم یکس نیبودن برا هم یدود نیماش یها شهیش
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دراورد مطمئن بودم داره شمارمو  شویتو همو گوش دیوانور کرد اخماشو کش نورینگاه به ا هی رونیاز خونه اومد ب نفس

 اتصالو زدم  یزنگ خورد دکمه  میگوش نیپشتشو کرد به ماش رهیگیم

  یزاریدستم بهت نرسه منو سرکار م یدل یوا نفس؛

رگشت ب ینفس وقت ستیکارا ن نیکه دالرا اهل ا ینیبیم ینگاه به پشت سرت بکن هیشدم وگفتم  ادهیپ نیماش از

 شده بود. دهنشم باز بود......  ینعلبک هی یچشماش اندازه 

 توش  رهیببند مگس م_

 کردو گفت  نینگاه به ماش هی نیاومد طرف ماش نفس

 خودته  نیماش نیا یدل یوا

 نه مال عممه گفتم امروز بهم قرض بده _

  یستیحرفا ن نیگفتم تو مال ا نفس؛

 مال خودمه  رمیقرض بگ نیاز عمم ماش رمیمن م وی یک یبهش کردمو گفتم اخه آ ینگاه

  یگیدروووووووغ م نفس؛

 دروغم کجا بود _

 ........ یلیخ نفس؛

  ؟یچ یلیخ_

 یبهم نشون نداده بود نویکه تا حاال ا یگل یلیخ نفس؛

 مهم  یدوما گذاشتم برا جاها یاوال خودت خر_

 اهان  نفس؛

 اینون وماست بخور دیبعد امشب با گهید یکیدادن به  میبر ریرزرو کردم د زیشد م رید نیاهان وکوفت بش_
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 خوشگل وبا نمک بود....  یقهوه ا یبا چشم وابرو دیدختر سف هینفس  میشد نینفس سوار ماش با

 رستوران  نیحاال کجا هست ا نفس؛

 بام تهران _

 ؟ یکرد داشیاز کجا پ نفس؛

 بار با دارا رفتم  هیقبال _

  دیکجا بود که از دهنم پر دفعهیدارا  دونمینم

 کلک؟  هیدارا ک نفس؛

 داداشمه منحرف _

 من تا حاال. مجردم  ویداداش داشت نفس؛

 داره داداشم قصد ازدواج ن_

  یخوشگل نیغلط کرده دختر به ا نفس؛

  ؟یگیم ویک_

  گهید گمیبه خودش کردو گفت خودمو م یاشاره ا نفس

  میسالم برس میخوایخفه شو م قهیدودق_

 داره؟  یچه ربط نفس؛

 رو سرمون  ادیم نیاالن سقف ماش یادیخب اعتمادبه سقف تو ز_

 حقته که خفت کنم  یدل یوا نفس؛

  گمایبه دارا م_

 کوفت ودارا  نفس؛
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 نگو داداشمو _

  نمشیبب ادیبار بگو ب هی یشوخ یب نفس؛

 چشم_

  ؟ینامرد یلیخ یول نفس؛

 اخه چرا ! _

  یبه من نگفت ویچون که داداش داشت نفس؛

 چه برسه به تو  کنهینداره با من که خواهرشم بد رفتار م یکه دوم یگند اخالق هینفس دارا  یدونینم یوا_

 مغروره؟  نفس؛

 تا دلت بخواد _

 نمشیعاشق پسر مغرور بودم الزم شد بب یمن از بچگ یوا نفس؛

  یهست یشیریچه دختر س_

  شمینم الیخیب ارمیمن تا دارا رو به دست ن نفس؛

 باش  نیسنگ ایح یب نقدرینچ نچ دختر ا_

  کنمیم یخنده وگفت شوخ ریزد ز نفس

 بگو  یوجد اینه تورو خدا ب_

 خب حاال انگار داداشش شاهزادس  نفس؛

 معلومه که هست _

  شیییییییییا نفس؛

  یداداش ندار سوزهیحسود دلت م_
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  شدهیچ یحاال تو دار نفس؛

  مونمیمثل ... پش یچیه_

  گهیمنظورت خره د نفس؛

 بهش رفتمو گفتم یغره ا چشم

  میدیشو که رس ادهیکم حرف بزن پ_

 کوه ساخته شده بود  یبود باال کیش یلیبه رستوران کردم خ ینگاه

  انیداراجان کجاها م سیاوه  نفس؛

  هیداداشم الک یبله فکر کرد_

  گفتایداشت بدشو م شیپ قهیدودق نیحاال تا هم نفس؛

 باالخره داداشم هست که _

 ادیپنچر بشه دارا ب یدل نیا نیماش زیشب عز نیبه حق هم ایدستاشو روبه اسمون بلند کردو گفت خدا نفس

 دنبالمون 

  ؟یکنیم هیدعاها چ نیخفه شو ا_

 . نمشیواسطه بب نیحداقل به ا نمشیمن بب یزاریخب تو که نم نفس؛

  ادیبارون نم اهیبه دعا گربه س_

  یوحش یگربه  اهیگربه س یخودت نفس؛

  یوحش یگربه  یکوفت باز تو گفت_

  یهست یوحش یگربه ها نیچشمات ع نیباور کن با ا نفس؛

  میبر ایکم حرف بزن ب_
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  میبر نفس؛

 رفتم  رتیبه سمت مد مینفس وارد رستوران شد با

 ما کجاس ؟ زیم_

 اسم؟  به

 دالرا مجد _

 خانومو بهشون نشون بده  زیگارسون زدو گفت م یصدا

 بود دایپباال تموم شهر  نیبود از ا ی. دنجیپنجره بود عجب جا یروبه رو قایدق زمونیم میگارسون راه افتاد همراه

 نشستم....  دمویکش رونیب ویصندل

  ن؟یخوریم یخب نفس خانوم شما چ_

 اوووووووووممممم بزار فکر کنم ! نفس؛

 منم انتخاب کنم  یکنیتا فکراتو م_

 بودم  یکباب یعاشق ماه شهیهم یکباب یمورد عالقم ماه یرو باز کردم چشمم خورد به غذا منو

 !!سوخت

 بشه  یکباب یحساب دیبا سوزهینچ نم_

  سوزهیبسه رستا داره م رهام؛

  یزنیحرف م یلیرهام تا حاال بهت گفتن خ_

 پر حرف  یگیبچه پرووو به من م رهام؛

 زدمو گفتم اهوم  یلبخند

  یکن فیبهت نشون بدم ک یاهوم هی رهام؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
69 

 

 نیعالمه ماسه از رو زم هینکردمو  یمنم نامرد دهیابو بهم پاش یاقا رهام بطر دمیزد فهم خیلحظه تموم وجودم  هی

 به لباساش دمیبرداشتمو مال

 خودت  یبه حالت رستا خونت پا یوا رهام؛

 رهام به دنبالم.....  دمییدویمن م ایدر کنار

 رستا  سایوا رهام؛

 خوامینم_

 ! یکرد کارینگاه کن با لباسم چ رهام؛

 بهم  یدیتوعم اب پاش_

 خودته  ریتقص رهام؛

 پاک شد  ایتوچشماش زل زدمو گفتم ب ایبغلش تعادلشو از دست داد افتاد تو در دمیحرکت پر هی با

 ه ن دهیم فیشدن ک سیزدو گفت خ یمنم باهاش افتادم تو اب لبخند دیبود دست منو کش یعصب یکه حساب رهام

 اره چجورم _

 پرو خانوم  رهام؛

  یدل یهوووووو

 ؟ یزنیچته چرا داد م_

 هواست کجاست؟  ستیکوفت معلوم ن نفس؛

  نجایهم_

  زنمیاره ارواح عمت دوساعته دارم صدات م نفس؛

 سفارشتو بده  شدهیخب حاال انگار چ_
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  یهواست پرته من دوساعته سفارش دادم االن منتظرن تا شما سفارش بد گمیم ایب نفس؛

 اومد  زمیبلند کردم گارسون به طرف م دستمو

 با مخلفات الزم یکباب یماه دیببخش_

 دوغ  ای شابهنو

 نوشابه _

 ربع گارسون با غذا اومد....  هیرفت بعد از  گارسون

 که غذارو جلوم گذاشت و رفت یبود هنگاه یکباب یمنو که همون ماه یو ژله و ساالد وگذاشت بعد غذا اول

 دست کباب خورشت ماست....  هیدست جوجه  هیشدم  زیم یرو یرفت تازه متوجه غذا ها یوقت

 نفسسسسس؟_

  ه؟یکه مشغول خوردن بود گفت چ فسن

 دوباره من تورو مهمون کردم_

 به خودم برسم  یحساب دیبا یکنیبار منو دعوت م هی یخب تو سال نفس؛

 حاال  یخفه نش_

  گهیتوعم بخور د شمینم نفس؛

 از دست تو نفس _

 قول دادم براش شام ببرم یبه ناز کنمیخودم حساب م نفس؛

  کنمیاشکال نداره خودم حساب م_

 باشه  یکنیحاال که اصرار م نفس؛

 من فقط تعارف کردم پروخان _
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 داره  مدیتعارف اومد ن نفس؛

 نبود  ادمیاهان _

 کردو شروع به سرفه کرد....  ریلحظه چشماش گرد شد وغذا تو گلوش گ هیکه مشغول خوردن غذاش بود   نفس

 نفس ؟ یشدیچ_

 بهتر شد  کمیخورد  یدادم دستش وقت ختمیاب ر وانیل هیحرف بزنه  تونستینم اصال

 ؟ یبهتر_

 سرتکون داد  نفس

 همش مال توعه  یبابا چرا انقدر هول_

 هول بود؟  یخفه ک نفس؛

  یبود خفه ش کیشما نزد_

 هول کردم  یبخاطر چ نینگاه به پشت سرت بنداز بب هی نفس؛

 سرمو برگدوندم چشمام به جمال اقا ارسام روشن شد  یوقت

 .... دیاون منو ند یول

 تو گلوت  دیپسره غذا پر نیبخاطر ا_

 رو فرم  کلیهم ه یهم بوره هم چشم رنگ دهیافر یخدا چ نیبب نفس؛

  گهید یا وانهید_

  ؟یبرو بابا من شک دارم تو دختر نفس؛

 چرا؟ _

 کردمیبود سرش با من دعوا م گهید یحاال هرک نفس؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
72 

 

 غذاتو بخور  کارمیمگه من ب_

 زهرمارم شد هلو اونور من غذا بخورم  نفس؛

 بدم بابتشون غذاتو بخور  خامیخاکتوسرت کنن پول م_

  سیباشه خس نفس؛

  یخودت_

و پول غذار یببره خونه رفتم حسابدار شویکه بق ارهیغذاشو خورد بعد به گارسون گفت ظرف ب گهید کمی نفس

 نفس  شیحساب کردم وبرگشتم پ

  میبر_

 اهوم  نفس؛

 ... نهیتا منو بب کردمیمعطل م دیبا یینبودش احتماال رفته دسشو یول میرد شد نایارسام ا زیمکنار  از

 ...باال.. دمینفس خانوم دومتر پر غیبشم که با ج نیزدم اومدم سوار ماش نویماش ریدزدگ رونیب میرستوران اومد از

 کر شدم؟  یزنیم غیچته نفس چرا ج_

 انقدر خدا دوسم داره....  کردمیکردو گفت فکر نم نمیماش یکایاشاره به الست نفس

 کرده......  نکارویا یک یعنیهرچهارچرخ پنچر بودن....  شدینم باور

 میبرگرد یپنچر بود گفتم.حاال با چ نیماش یکایکه مثل الست یا افهیق با

 نداره  یناراحت نکهیدنبالمون ا ادیزنگ بزن دارا جان ب نفس؛

 دنبالمون  ادیب ستین کاریدارا که ب_

 تو حاال زنگ بزن  نفس؛

 بشر رو بندازم  نیعمرا من به ا_
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  گهیخب زنگ بزن د یاز بس مغرور نفس؛

  زنمیبرم خونه به دارا زنگ نم ادهینه من پ_

 پس زنگ بزن اژانس  نفس؛

 باش _

 دراوردم شماره اژانسو گرفتم.....  فمیاز تو ک مویگوش

 .... هیک نمیگرفت به طرفش برگشتم بب ازم ویگوش یکیتماس برقرار شد  یوقت

  دمیاقا ارسامو د که

  رسونمتونیمن م ستیبه اژانس ن یاجیاحت ارسام؛

  میریخودمون با  اژانس م میدینه زحمت نم د؟یکنیم کاریچ نجایسالم اقا ارسام شما ا_

 نمکیفکر کردم اشتباه م دمیشما ودوستتون رو شن یصدا یکه اتفاق رونیراستش بادوستان اومده بودم ب  ارسام؛

 بعدشم مگه من مردم که دالرا خانوم با اژانس برن  نینه انگار خودتون دمید یول

  شهیاخه زحمتتون م_

  یچه زحمت ارسام؛

 برم تو رستوران  یحاال چجور دادمیبه سرگرد خبر م دیبا

 برگردم  رمیمن برم غذاهامو بگ میپس چند لحظه صبر کن_

 منتظرتونم  یاوک ارسام؛

 ی شماره ییرفتم دسشو عیدست کباب برگ برام بزارن ببرم.... سر هیرستوران شدم به پرسنل اونجا گفتم  وارد

 سرگردو گرفتم بعد از چند تا بوق برداشت.... 

  دییبفرما
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 سالم منم ستوان رادفر _

  شنومیبگو م سرگرد؛

 من......  نیراستش ماش_

  یت کار ما بوده تا تو با ارسام برگردحرفمو بگم که گف ی هیبق نذاشت

 نداره  یاهان پس مشکل_

 قبول نکن  شنهادشویپ ینه فقط به زود سرگرد؛

 اطاعت قربان خداحافظ _

  رونیغذاهامو گرفتم پولشم حساب کردمو از رستوران اومدم ب رونیاومدم ب ییقطع کردم از دسشو ویگوش

 بهم لبخند زد جواب لبخندشو دادم  ارسام

 شد  رید کمیشرمنده _

  نینداره سوار ش یاشکال ارسام؛

  میشد نینفس سوار ماش با

  میکجا بر ارسام؛

 دمیبعد من ادرس خونه رو بهتون م مینفسو برسون میاول بر_

  یارسام؛ اوک 

 به خونت تشنه ام یدل یعنی یوا شیشناسیم یچرا بهم نگفت کارتهیپسره چ نینفس؛ا

  تمیکه من تو مامور دونستینم چارهیب کردیتلفظ م ظیکلماتو با غگرفت بود نفس تک تک  خندم

  ستمیمگه با تو ن یاو نفس؛

  دمیم حینفس ببند بعدا برات توض_
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 اونکه صددرصد  نفس؛

 جاس  نیهم

 جاس  نیزل زدمو گفتم بله هم نهیارسام تو ا یصدا با

 جلوتر توقف کرد کمیشد و از ارسام تشکر کرد وارسام راه افتاد  ادهیپ نیاز ماش نفس

  نیسادیچرا وا_

  ینیجلو بش یایب شهیم ارسام؛

 اره _

 شدم در جلو رو باز کردمو نشستم  ادهیپ نیماش از

 بهتر شد  ینجوریا ارسام؛

  دیدیزحمت کش نکهیاز ا یزدم وگفتم مرس یلبخند

 س  فهیوظ ارسام؛

 نه لطفه _

  دیقرار شد بهم زنگ بزن ارسام؛

  دمیشرمنده اصال نرس_

 نداره  یاشکال ارسام؛

 ادرس دادم که کجا بره  بهش

 دالرا  ارسام؛

 بله _

  ستمیمن ول کنت ن یاریرک بهت حرفمو بزنم من دوست دارم تا هروقتم که بهونه ب خوامیم ارسام؛
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 ...... کهیمرت کنهیاب م ریدوست دارمو سرشون رو ز گهیبه چند نفر م ستین معلوم

 ا وقت ندارم واقع ستیبهونه ن دیباور کن_

 شاپ من  یکاف میفردا بر شهیخب اگه م ارسام؛

 من فردا پرواز دارم به فرانسه  یشرمنده ول_

 چرا اونجا؟  ارسام؛

 پدر  شیبرم پ یچند روز هی خوامیم_

  یتا برگرد مونمیخب مراقب خودت باش منتظر م ارسام؛

  دیجا نگهدار نیهم یمرس_

 جاس  نی؛ هم ارسام

 بله _

  ادیم یقشنگ یبه نظر خونه  ارسام؛

 قابلتونو نداره _

 قابل داره  یلیزدو گفت صاحبش خ یلبخند ارسام

 شد......  ادهیشدم اونم همراه من پ ادهیپ نیاز ماش یمرس_

  یبازم مرس_

 نکردم  یکار ارسام؛

 ممنون _

  یمنتظرم تا برگرد ارسام؛

 جواب حرف لبخند زدم  در
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 سرگرد بود  یرفتم زنگ درو فشردم صدا ییالیکردمو به طرف خونه و یخداحافظ ازش

 ؟ هیک

 منم دارا درو باز کن _

 باش  سرگرد؛

 یکردمو وارد خونه شدم صدا یاز ارسام خداحافظ گهیباز شد بار د در

 دادیخبر از رفتن ارسام م نایماش کیالست 

 

م خونه اومد نیبار فقط به ا هیشدم تا حاال  یه راهبه طرف خون دمویکش یقیمطمئن شدم ارسام رفته نفس عم یوقت

ه رو خون نیا تمیتو مامور ایدانشکده  یکه دوستا ییسرگرد بهم نشون داده که موقع ها رونیاونم نه داخلش فقط از ب

 نشون بدم..... 

 دمیبزرگ وترسناک خونه گذشتم تا به ساختمون رس اطیح از

داشت محو ساختمون بودم تا حاال  یقشنگ یکه نما یساختمون دهنم از تعحب باز موند ساختمون بلند دنید با

 به معمارش احسنت گفت....  دیبود با رینظ یب نیا یبودم ول دهید ادیخونه ز

 بود احتماال توش حرف نداشت....  رونشیب ینما نکهیساخته بود.... ا رونشویب یقشنگ نما یلیخ

 وم شد؟ زدنت تم دید

 سرگرد به پشت سرم برگشتم  یصدا با

 سالم قربان _

 ؟ یکرد ریسالم چرا انقدر د سرگرد؛

 شد  رید مینفسو برسون میشرمنده تا رفت_

 داخل هوا سرده  مینداره بر یاشکال سرگرد؛
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  میبر_

 بود......  رینظ یب رونشیسرگرد وارد خونه شدم داخل خونه هم مثل ب همراه

از مبال نشستم محو خونه بودم واقعا قشنگ بود سقف پر شده بود  یکی یخودمم رو زیغذارو گذاشتم رو م کیپالست

  بود.... چیکه به باال راه داشت به صورت مارپ یراه پله ا شدیاون مکان روشن م یرفتیکه هرجا م ینیتزئ یاز چراغا

 ودن..... مارک ب الیشده بودن تموم وسا دهیچ قهیخونه با سل لیوسا تموم

رو  ومیرفتم اکوار ومیگرفته بود توجهمو جلب کرد از جام بلند شدم به طرف اکوار واروید شتریکه نصف ب یومیاکوار

 یبه واقع ایبا حرکت ماه یول یمصنوع یکردیحس م ییجورا هیجاساز کرده بودن  وارید یتو یبه حالت قشنگ

 واقعا فوق العاده بود.....  یبردیم یبودنش پ

  قشنگه؟

 کنه  یریکال قصد داشت مچ گ سرگرد

  یلیطرفش برگشتم وگفتم خ به

 ممنون  سرگرد؛

 سوال بپرسم؟  هی شهیخواهش م_

 بپرس سرگرد؛

  ه؟یخونه ک نیمعمار ا_

 ؟یبدون یخوایم یبرا چ سرگرد؛

 بودم دهیند یخونه ا نیچیتا حاال هم یعنی هیقشنگ یاخه خونه _

 فرض کن معمارش منم  سرگرد؛

 نیشما که سرگرد یزدمو گفتم ول یبخندل

 معمار باشن  توننیگفت مگه سرگردا نم دوینوش شوییاز چا یمقدار سرگرد
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  دهیاجازه نم شونیکار یمشغله  یول توننیچرا م_

 که در حال شنا کردن بودن گفت  یخوش رنگ یایجلو اومد زل زد به ماه یکم سرگرد

 ساختمون منم  نیا معمار

 ساختمون سرگرد باشه.....  نیمعمار ا شدینم باورم

 ؟ یکنیباور نم سرگرد؛

 باورش سخته کمی_

  ایمن ب سرگرد؛با

 کجا؟_

 ساختمون منم  نیتا بهت ثابت کنم معمارا ایسرگرد؛ب

 سرگرد راه افتادم..........  همراه

 تو.....  ایب دراورد در اتاقو باز کرد چراغ اتاقو زد وگفت بشیرو از ج یدیپله ها رفت باال کل از

نه خواب  یچشمامو بهم زدم فکر کردم خوابم ول یشک داشتم چندبار دیدیکه چشمام م یزیوارد شدم از چ یوقت

 نبود........

ماکت بزرگ  هیساختمون بودن..... وسط خونه  نیا یاز نقشه  کهیت هیاتاق پر شده بود از نقشه... همشون  یواراید

 ساختمون بود......  نیبود اونم ماکت هم

 خونه باشه  نیسرگرد معمار ا شدینم باورم

  ؟یباور کرد حاال

 اهوم _

 ماکت کار کردم واسه دانشگاه.....  نیا یبه طرف ماکت رفتو گفت تموم شب رو سرگرد
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 کرد....  یماکت دانشگاه رو ماکت من معرف نیبهتر استاد

 ...... دمیکش زهینقشه هارو با انگ نیا ی همه

 نیکشور بش نیمعمار ا نیبهتر نیتونستیشما که م نیپس چرا االن شما سرگرد_

 ازم گرفت  زموینامرد انگ هی یاره ول سرگرد؛

 بود؟  یاون ک_

 ازم گرفت  مویکه همه زندگ یگفت کس دویکالفه دستشو تو موهاش کش سرگرد

  فهممیمنظورتونو نم_

 اشپزخونه  ایب یخوایشام بخورم اگه توهم م رمیمن گرسنمه م سرگرد؛

 من خواب ندارم.....  گهیپووووووف حاال د یتو خمار یزاریمنو م یچ یعنی اه

 سرگرد مشغول خوردن غذا بود....  نییپله ها اومدم پا از

 خوشمزه س؟ _

 اره دستت درد نکنه  سرگرد؛

 من برم؟  شهینوش جان م_

 کجا  سررگرد؛

 پرواز دارم٧خونه مادرجونم فردام ساعت _

  ینره دوشنبه صبح تهران باش ادتی یبر یتونیم گرد؛سر

 اطاعت قربان _

 ندارم......  نیماش دمیکه فهم رونیدرو فشار دادم خواستم از خونه برم ب ی رهیبرداشتم دستگ فمویوک ویگوش

 شده؟  یزیگفت چ دیتو رفتن فهم دمویبرم سرگرد که ترد یکنم چجور کاریچ حاال
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 دیزنگ به اژانس بزن هی شهیندارم م نیطرفش گفتم راستش من ماش برگشتم

 من برو  نیبا ماش ستیبه اژانس ن یازین سرگرد؛

  رمینه با اژانس م_

 کنم؟  یاداوری دیچند بار با سرگرد؛

 و؟یچ_

 نکن  یچیاز دستور مافوقت سرپ نکهیا سرگرد؛

 زحمت بدم  خوامیخب اخه نم_

  ستیزحمت ن سرگرد؛

  یمرس_

 رو اپن  چییسو سرگرد؛

کاغذ وخودکار برداشتم ادرس خونه مادرجونو  هی فمیاز تو ک یبرداشتم وگفتم بازم مرس چوییطرف اپن رفتم سو به

  زینوشتم وگذاشتم رو م

 اونجا  زارمیم نویادرس خونه مادرجون، ماش_

  یاوک سرگرد؛

 خداحافظ _

 خداحافظ سرگرد؛

بود احتماال ١رنگ سرگرد شدم به طرف خونه مادرجون رفتم ساعت  یمشک یایسوار زانت رونیخونه اومدم ب از

 کردم وارد خونه شدم....  وارپارکیگوشه د نویمادرجون خوابه ماش

وارد اتاقم شدم لباسامو دراوردم خودمو رو تخت  شدینم داریمادرجون ب ینجوریبود وا اطیح نوریاتاقم ا خداراشکر

 پرت کردم... 
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 بلند شدم ... میرام گوشاال یبا صدا صبح

 که  از پرواز جا نمونم .... کردمیکارامو م عیسر دیپرواز داشتم با٧بود ساعت ۶ساعت

ربع  هیگفت تا  خوامیادرس م نیبه ا نیماش هیکنار تخت برداشتم به اژانس زنگ زدمو گفتم  یعسل یاز رو مویگوش 

 ...رسهیم گهید

 ...رونیاز اتاق اومدم ب دمویچند دست لباس گذاشتم توش مانتو شالمو پوش هیبرداشتم  مویپشت کوله

 ..دمیتو باغچه د یمشغول اب دادن به گال مادرجونو

  یسالم مادر_

 ؟     یزدو گفت سالم دخترم کجا به سالمت یلبخند قشنگ مادرجون

 پرواز دارم  ٧برم اصفهان ساعت خوامیگفتم م_

 ؟ زمیعز یگردیبرم یاز طرف منم ببوسش ک یکرده بودم به سالمت من فراموش یاره گفت مادرجون؛

 دوشنبه _

 برم  اژانس منتظرمه...      دیبا گهیمن د  د؟یندار یبوق اژانس گفتم با من کار یباصدا

 مواظب خودت باش  زمیعز مادرجون؛نه

  دمشیکنارش بوس رفتم

  امیصبر کن االن م قهیدو دق مادرجون؛

 چشم _

 کاسه ابو وقران برگشت  هیداخل خونه وبا رفت  مادرجون
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 قران رد شدم .... ریز از

 شدم یکردمو سوار تاکس یبوسم کرد ازش خداحافظ گهیبغلم کرد وبار د مادرجون

  نیبریم فیکجا تشر راننده؛

 فرودگاه _

 راه بود......  یساعت مین هیفرودگاه  تا

 ..... دیچیتو گوشم پ یجهان یومهد شمسیعل یگذاشتم تو گوشم صدا مویهنذفر

 

 من صدات ارامش محض  عشق

 ارزه  یم ایمن به همه دن عشق

 حرفات  نهیشنیمن به دلم م عشق

 من فوقالعادس اون چشمات  عشق

 رونیب نیعاشق زد میاروم اومد بارون شد اروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون  اومد

 

 جا بده تو دلت بزار رابطمون خوب بشه منو

 خندهامون تا اسمونا بره  یصدا نمونیب 

 

 راننده اهنگو قطع کردم  یصدا با

 رو حساب کردم به طرف سالن فرودگاه قدم برداشتم....  یشدم پول تاکس ادهیپ نیماش از



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
84 

 

 پرواز داشتم....  گهیساعت د میبود ن۶:٣٠ ساعت

 ذره شده بود....  هیبخاطر اوردم دلم براش  انویرا یدادم چشمامو بستم چهره  هیتک یبه صندل سرمو

م به داد لیتحو طمویرفتم بل تیاز جام بلند شدم به طرف گ کردیم جیکه پرواز تهران واصفهانو پ یخانوم یصدا با

 قدم برداشتم....  مایطرف هواپ

 پرواز کرد.....  مایحرفا زدو وهواپ یسر هی مایمهماندار هواپ میشد سوار

 شدو به خواب فرو رفتم.....  نیچشمام سنگ ومدیوابم مخ میبخوابم حساب تونستمیساعت م هی نیا تو

قصد فرود داشت من حالت  مایهواپ یوقت میدیرس دمیشدم فهم داریاز خواب ب شهیحالم داره بد م نکهیحس ا با

 شدم.....  ادهیپ مایاز هواپ گرفتمیتهوع م

 شهیپشت اون. ش چکسیلحظه دلم گرفت ه هیکه منتظر مسافراشون بودن  یافراد دنیسالن که شدم با د وارد

 منتظر رستا نبود..... 

اصفهانو به  یهوا دمیکش قینفس عم هیدلم واسه شهرم تنگ شده بود  رونیهدف قدم برداشتم از سالن زدم ب یب

 شدم....  یهام فرستادم سوار تاکس هیداخل ر

  ن؟یریکجا م راننده؛

 نظر  ابونیخ_

 کادو بخرم بعد از دوماه اومده بودم...  انیداشتم واسه را قصد

 ... لدایاونجا زنگ زدم به  از

 ؟ یجان خوب لدایسالم _

 ؟! یسالم رستا خودت لدا؛ی

 الزم دارم برا دوروز  نتویاره خودمم شرمنده مزاحمت شدم ماش_

 ؟ یمگه اصفهان لدا؛ی
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  زمیاره عز_

 بهت بده  نویماش دیمش حسن خونه هست بهش بگو کل یشد من شمالم ول فیح لدا؛ی

 جبران کنم  زمیعز یمرس_

  دمی:خواهش خوشحال شدم صداتو شنلدای

 خدافظ  نطوریمنم هم_

  دیشیم ادهیجا پ نیهم راننده؛

  یبله مرس_

  ه؟یرفتم زنگ درو زدم مش حسن از اونور خونه داد زد ک لدای یحساب کردم وبه طرف خونه  ویتاکس پول

 منم مش حسن رستا _

 حسن؛ اومدم  مش

 باز کرد درو

 سالم _

  سشیخانوم ن لدایحسن؛ سالم دخترم  مش

 دیبهم بد چوییسو دیببرم لطف کن نویاومدم ماش دونمیم_

  ارمیصبر کن االن م قهیحسن؛ چند دق مش

 خرت وپرت بخرم.....  یسر هی انیشدم خب اول برم بازار واسه را لدای٢٠۶از مش حسن گرفتم وسوار  چوییسو

 یهزار جور ساعت داشت ول نکهیخواهرش رستا باا نیعاشق ساعت بود ع انیپارک کردم را ابونیکنار خ نویماش

  وشیداشت هم مشک دشویخوشگل بود هم سف یلیرنگ خ یساعت مشک هیبازم عشقش ساعت بود چشمم افتاد به 

 ..... انیمال را شیمال خودم مشک  دشیبود که دوتاشو بخرم  سف نینظرم ا
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 مغازه شدم  وارد

  دیاریاون ساعتو واسم ب شهیم دیببخش_

 خوشگل بود......  یلیدستم امتحانش کردم خ یساعتو واسم اورد رو فروشنده

 ..... رونیحساب کردمو گذاشتمش تو جعبه واومدم ب پولشو

 یوشتو گ انیشاد را یگرفتم.... بعد از چندتا بوق صدا انویرا یبرداشتم شماره  فیاز تو ک مویشدم گوش نیماش سوار

  دیچیپ

 سالم رستا...  ان؛یرا

 ؟ یسالم دادش خودم خوب_

 ! ستمینه خوب ن ان؛یرا

 چرا؟ _

 اصفهان!  یایتو نم یاخه دلم برات تنگ شده ول ان؛یرا

  ؟ییاهان کجا_

 خونه  ان؛یرا

 مامان وبابا؟ _

  یدنید دیرفتن ع روننیب ان؛یرا

 ش فعال خدافظ کار دارم با_

 گرفته که معلوم بود ناراحت شده گفت خدافظ.....  ییبا صدا انیرا

 برم خونه......  خواستمیگذاشتم رو گاز به طرف خونه حرکت کردم بعد از دوسال م پامو

 گرفتم......  انویرا یشدم شماره  ادهیپ نیاز ماش دمیرس یوقت
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 حال جواب داد  یگرفته وب ییصدا با

 جانم رستا؟ ان؛یرا

 سالم داداش بداخالقم _

  ؟یداشت یکار ان؛یرا

 اهوم _

  کار؟یچ ان؛یرا

 دم در...  ایب قهیدودق_

  دیبه گوشم نرس یاز پشت گوش ییصدا یول

 ! انیرا انیالو را_

 کجا رفت  نیا پووووف

 هم گذاشتم......  یرو دنیسوزیم یدادم چشمامو که از فرط خستگ هیتک نیماش به

 بود با حالت بهت زده زل زده بود به من.....  انیدرچشمامو باز کردم را یاصد با

دراومده بود  ششیدوماه بزرگ شده بود  ته ر نیمن چقدر تو ا یداداش کوچولو انیچقدر براش تنگ شده بود را دلم

 تو بغلم.....  دیپر انیوچهرشو جذاب تر کرده بود دستامو باز کردم را

 نیبار نبود تو ا نیواسه اول دیشا میختیریبا هم دیگه اشک م انیدلم تنگ شده بود که بغضم شکست منو را انقدر

 بود.......  نیدوسال هم

 با اشک شوق وجداشدنمون با اشک غم....  دارمونید

 اشکاشو با دستم پاک کردم......  رونیاز تو بغلم اومد ب انیرا

  ان؟یرا یچطور_
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  یایب یخوایم یچرا نگفت ان؛یرا

 کنم ...... زتیسوپرا خواستمیخب م_

  یاومد نکهیاز ا یعاشقتم رستا مرس ان؛یرا

 دور دور  میس حاالم بدو برو اماده شو که بر فهیوظ_

 تو تا من اماده شم  میبر ایباشه ب ان؛یرا

  امیداخل نم گهینه من د_

 چرا؟  ان؛یرا

  یتا برگرد مونمیمنتظر م_

  دیتوجه به مخالفتم دستمو گرفتو همراه خودش به طرف خونه کش یب انیرا

 دختر خوب تا من لباسامو بپوشم  هیتو مثل  ایحاال ب مینداشت ارویمسخره باز نیا ان؛یرا

 باش وروجک _

 نکرده بود .... یرییخونه تغ ومیدکوراس نجایا ومدمیوارد خونه شدم بعد از دوسال م انیرا همراه

 انیقاب عکس من وبابا حاال قاب عکس بابا را یخونه عوض شده بود قاب عکس من بود.... به جا که تو یزیچ تنها

 جاشو گرفته بود..... 

 زنده شد.........  میونوجوون میخوش کودک یپله ها باال رفتم روزا از

 که قفل شده بود. .......  یدر دنیدر خشک شد با د ی رهیطرف اتاقم رفتم دستم رو دستگ به

 بابا.....  یفراموش شده ها ستینشستم..... حاال منم اضافه شده بودم به ل همونجا

 از جام بلند شدم  انیرا یصدا با

  میبر_
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 من اماده ام  میبر ان؛یرا

 ...... میگشت انیشهرو با را یاول کل میشد نیسوارماش رونیب میخونه اومد از

 ......یفروش تزایپ هی میرفت بعدشم

 کوه صفه......  میرفت انیرا شنهادیپ به

  میونشست میاورد ریخلوت گ یجا هی میتا قله رفت انیرا با

 خسته شدم  یروه_

  میدیرس یایب گهید کمی رهام؛

 پاهام جون نداره  گهینه د_

 رو کولم  ایخب باشه ب رهام؛

  رهیگینه کمرت درد م_

  یفسقل ییلویاخه مگه تو چند ک رهام؛

  یفسقل یخودت_

 رو کولم  ایب رهام؛

 نشست دستامو دور گردنش حلقه کردم پاهاممم دور کمرش قفل کردم.......  رهام

 تا قله منو برد....  رهام

 جون  یروه یمرس_

  زمیخواهش عز رهام؛

 ! یخوب یلیخ یدونستیم_

 اره  رهام؛
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 پرو خان _

  کردیخندشو جذاب تر م دشیسف فیرد یدندونا رفتیدلم قنج م دیخندیم یوقت شهیخنده هم ریزد ز رهام

 نخند  گهیبسه د_

 چرا ؟ رهام؛

 نهیجز من خنده هاتو بب یچون دوست ندارم کس_

 خودم  یرتیچشم غ رهام؛

 به زمان حال برگشتم خوردیصورتم تکون م یکه جلو یبادست

  انیجانم را_

 رستا؟  ییکجا ان؛یرا

 نجایهم یچیه_

 بازم رهام؟  یدروغ بگ یتونیبه من نم ان؛یرا

 بازم رهام  یدرست. حدس زد انیره راا_

 یکن یبا خاطراتش زندگ یخوایم یتا ک ان؛یرا

 که زنده ام  یتا وقت_

  ششیپ یریچرا نم ان؛یرا

 نرم  دنشیانجام ندادم به د تمویمن قول دادم تا مامور_

 مطمئنم دلش برات تنگ شده  ان؛یرا

  نطوریخودمم هم_

 بودن خوبه  سیحرفا پل نیا الیخیب ان؛یرا
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 اره _

 ادیکه بدم م ان؛منیرا

 شغل  نی...... دانشجو ودرجه دار همیحاال چ یبود ول زاریشغل ب نیاز ا رستاهم

 تو فکر  یبابا باز که تو رفت یا ان؛یرا

  دیببخش_

 تکرار نشه گهیدفعه د ان؛یرا

 چشم _

 شمال  میریاخر هفته م یراست ان؛یرا

 نره  ادتی یخوش بگذره سوغات_

 گلم  یچشم ابج یبه رو یا ان؛یرا

 درسا چطورن ؟_

  میاضیمن عشق ر یدونیخوبه تو که م ان؛یرا

  یبش یمهندس عال هیانشا اهلل که  دونمیبله م_

 نیام یدستاشو به طرف اسمون بلند کردو گفت اله انیرا

 بودم....  رونیب انیبا را شترشویدوروز که اصفهان بودم ب نیا

 زل زده بودم.....  رونیبه ب یتاکس شهیش از

 بوده.....  اتییمونس تنها شهیکه هم یسخت اونم از تنها برادرت، برادر یلیسخت بود خ ییجدا

رستا میخواست بره معلوم نبود چند  نکهیمن  دلش گرفته بود از ا نیدوختم اونم ع انیگرفتم به را رونیاز ب نگاهمو

 گرفتم تو دستم به طرفم برگشت....  انویرا یدستا نمشیچند ماه دیگه بب دمیشا ای گهیروزه د
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 ..... کردیم هیرستا داشت گر یکوچولو انیرا

  ؟یکنیم هیتنها خواهرت فداتشه چرا گر یاله_

دلم آشوب همش  یریم یوقت یدونیم نمتیبب یدوباره ک ستیمعلوم ن یاشکاشو پاک کردو گفت اخه خواهر انیرا

 وقت خبر بدن....  هیکه  ترسمیم

 ... انیرا زارهیتورو تنها نم چوقتیرستا ه سییییییحرفشو ادامه گفتم ه نذاشتم

 یلک تیمامور یریهروقت م یهست ینفوذ هیساده و سیپل هیاونم نه  یسیپل هی یچه نخوا یتو چه بخوا ان؛رستایرا

 ..... وفتهیواست ن یکه اتفاق خونمینماز م کنمیدعا م

 مرگ دست خداست پس نگران نباش _

 دوخت....  ابونینگفتو نگاهشو به خ یچیه گهید انیرا

 ... میبه طرف سالن فرودگاه قدم برداشت انیحساب کردم همراه را ویشدم پول تاکس ادهیپ نیماش از

 زدمو گفتم  یکردن لبخند جیتهرانو پ_اصفهان پرواز

 برم  دیبا گهیجان من د انیخب را_

همه  دیلرزیم انیرا یشونه ها یبغضمو قورت دادم.... ول نیکنم برا هم هیگر یدم رفتن خواستیبغلم کرد دلم نم انیرا

 من بود....  یعنیتنها خواهرش  یوابسته  یاز همون بچگ یپسر احساسات هیبا من فرق داشت  انیرا زیچ

  رمیکه برم بم خوامینم یکنیم هیچقدر گر گهیبسه د انیرا_

اطرافم فرق داشتم اونا از  یبا پسرا شهیمرد باشم رستا من هم هینتونستم مثل  چوقتیاشکاشو پاک کرد وگفت ه 

 ومن عاشق خانواده تنها خواهرم بود...  کردنیم یخانواده دور

 نشد...  یرهام الگوم باشه ول خواستیدلم م شهیهم

 ودل نازک....  یپسر احساسات هی.... ول من یپسر مغرور وجد هی رهام

 اشکم دم مشکم بود...  شهیمن هم یول دمیچند سال اشکشو ند نیا یتو چوقتیه
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  گهیمثل تو خاص باشه د شونیکی دیمغرور باشن با دیپسرا که نبا یهمه  انیفداتشه اشکال نداره را یخواهر_

  یبرو از پرواز جا نمون یخواهر یزدو گفت مرس یلبخند انیرا

 حرکت کردم.....  مایپیکردم به طرف هوا یگذاشتم رو کولمو ازش خدافظ فمویک

 شد.....  انینما یروشن کردم اسم سرگرد رو گوش مویگوش دنمیبه محض رس میساعت توراه بود هیتهران  تا

 اتصالو زدم  ی دکمه

 بله قربان _

 رادفر ؟ ییکجا سرگرد؛

 دمیفرودگام تازه رس_

 خودتو برسون خونه  عیسر سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 گرفتمو ادرس خونه رو دادم یتاکس عیند کردم سربزار من برسم قدمامو ت پوووووف

 حساب کردمو زنگ درو زدم  ویتاکس پول

 درو باز کرد.....  هیبدون گفتن ک سرگرد

 در خشک شد.....  ی رهیکه جلو روم بود دستم رو دستگ یزیچ دنیپشت سرم بستمو وارد خونه شدم...... با د درو

 یجز نگاه کردن نداشتم داشتم. به اون ماه یکار کردمیبودم ونگاه م سادهیوارد خونه شدم وحشت کردم وا نکهیهم

 که اطراف ییمتوجه قطره خون ها یحت کردمینگاه م دادیو جون م دیپریم نییکه مظلومانه داشت.  باال و پا چارهیب

 ها شکسته شهیخونه زلزله اومده ش دمیبه خودم اومدم د قهیچند دق هیبود نشدم بعد از  ختهیشکسته ر ومیآکوار

 یببر زخم هیدقت متوجه سرگرد شدم که مث  یبود با کم نیزم یرو ونیزیتلو یبود مبال برعکس شده بودن و حت

بود  نیبکنم ا تونستمیکه م یتنها مبل سالم خونه نشسته بود و دستش از شدت خون قرمز شده بود تنها کار یرو

 یپارچه اوردمو به دست پاره شده  هیگذاشتم و رفتم  نیزم یرو لمویوسا عیسر ارمیدستمال ب سرگردکه برم واسه 
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افتاده بودم داخل ظرف گذاشتم احساس  ومیکه از آکوار ییایظرف آب اووردم و ماه هیسرگرد بستم بعد از اون 

  رنیبم یقشنگ نیبه ا یها ینزاشتم ماه نکهیبهم دست داد از ا یخوب

 یبا صدا قهیرف بعد از ده دق ادمیبودم که به کل سرگرد از  ها یماه یمحو تماشا نقدریا تیمن تو اون وضع آخه

 ......... ششیرفتم پ عیخود اومدم وسر هیخسته سرگرد 

 قربان؟  شدهیچ_

هرچه زودتر تو باندشون نفوذ  خوامیفقط ازت م دمیم حیوکالفه بود گفت بعد برات توض یعصب یکه حساب سرگرد

 .... یبرسون یمنو به فرد اصل ویکن

 دزد اومده شدهیبپرسم چ شهیاطاعت قربان فقط م_

از چشمام حاال  شتریب یعمر بهش اعتماد داشتم حت هیکه  یکه کس دمیسال فهم۶فقط بعد از  مدهینه دزد ن سرگرد؛

  مهیمسبب تموم اتفاقات تلخ زندگ

  ن؟یگیم یسرگرد چ فهممینم_

 .... نمیزم یپسر رو نیمورد عالقمو قبول شدم فکر کردم خوشبخت تر یرشته  یوقت شیسال پ١٠ سرگرد؛

که سالها تو  یبود که طرح نیتو دانشگاه قبول شدم تموم ذوق وشوقم ا یبود وقت یساله که عاشق معمار١۹پسر  هی

به استادم نشون دادم مات موند  یوقت دمیساختمون کش نیا یفوقمو گرفتم نقشه  یکنم وقت ادهیذهنمه رو پ

 نیبهتر یکه حت یدیکش یساختمون ینقشه  نیچند سال سابقم همچ نیکه تو ا یهست ییتنها دانشجو گفتیم

 بکشن....  ینقشه ا نیکشور نتونستن همچ نیا یمهندسا

 کنم....  کاریچ دونستمینم یروز از فرط خوشحال اون

 یوقت یخونه ول دمیرس یک دمیباشه انقدر ذوق زده بودم که نفهم میسه یخوشحال نیهم تو ا هیآ خواستیم دلم

 رو سرم آوار شد... ایکه جلوم چشمام بود دن یزیچ دنیبا د دمیرس

 حرف سرگرد نصفه موند....  اطیزنگ ح یصدا با

  ه؟یک یعنی_
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 ارسام اومده دنبالت  سرگرد؛

 !!یچ_

 رادفر اعتمادشو جلب کن  یهرچه زودتر نفوذ کن خوامیم سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 درو باز کنم  رمیمن م یاماده ش یایتا م سرگرد؛

 باش _

 ... رونیرژ کمرنگ زدمو از اتاق اومدم ب هیها رد شدم وارد اتاق شدم شالمو رو سرم مرتب کردم  شهیخرده ش ونیم از

 ن بود.... رفتم ارسام با سرگرد مشغول حرف زد اطیبه سمت در ح دمیپوش کفشامو

 زدمو گفتم...  یلبخند دمیبهشون رس یوقت

 سالم _

  نیسالم دالرا خانوم خوب هست ارسام؛

  یمرس_

  میما بر نیخب اقا دارا اگه اجازه بد ارسام؛

  نیاریصاحب اخت دارا؛

  امیم خرمیم رونیبه سرگرد زدمو گفتم خدافظ دارا شام نخور از ب یلبخند

 باشه خواهر گلم  سرگرد؛

 فعال _

 با اجازه  ارسام؛

 راحت بود  المیبابت خ نیبود از ا میساعت مچ یتو ابیرد هی شهیشدم هم نشیارسام سوار ماش همراه
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 دارا گفت پروازت کنسل شده  ارسام؛

 اره راستش پدر کار داشتن گفتم هروقت سرشون خلوت شد برم_

  م؟یکجا بر یبسالمت ارسام؛

  نیهرجا دوست داشت_

 من  یکافه  میبر ارسام؛

  نمیدوست دارم کافتون رو بب یلیخ میبر_

 اونجا متعلق به توست  ارسام؛

  یمرس_

که دعام کنه  یکنه نه مادر تمیکه حما یمن فقط تورو دارم نه پدر ایزل زدم تو دلم گفتم خدا نیاز ماش رونیب به

 کافه جا خوردم....  دنیشدم با د ادهیپ نیارسام از ماش یکمکم کن تا موفق بشم باصدا ایخدا

  ومدمیم شهیبود که من هم یهمون کافه ا نکهیا

 ؟ یایچرا نم ارسام؛

 کافه تعجب کرده بودن....  ی..... گارسونادیارسام وارد کافه شدم تموم نگاها به سمت من چرخ همراه

 ... کردمیحاال با صاحب کافه خود منم بودم تعجب م یشگیهم یمشتر

 باال  میبر ارسام؛

  میبر_

  میها نشست زیاز م یکیباال دور  میارسام از پله ها رفت با

 چطوره ؟ ارسام؛

  هیعال_
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  شمونیاشاره به گارسون کرد واومد پ ارسام

 ؟ یخوریم یچ ارسام؛

  یشگیبه گارسون کردمو گفتم همون هم ینگاه

  ؟یاومد نجایمگه تو ا ارسام؛

 پاتوق منه  نجایبله ا_

  یمن یکافه  یشگیهم یافتخار واسه من که تو مشتر ارسام؛

 یمرس_

 داد..... یبستن هیسفارش  ارسامم

 اورد...  یقهوه. وبستن گارسون

 .... یرانیا هیاون  دیفهم شدیبود اصال نم یاز خوردن قهوم به ارسام نگاه کردم چهرش کامال غرب بعد

  ارسام؛دالرا؟

 بله _

  ه؟ینظرت چ میبعدا ازدواج کن میباهم اشنا ش شتریب خوامیم ارسام؛

 موافقم... _

  میقدم بزن رونیب کمی میبر یاگه موافق ارسام؛

  میبر_

 دیشا شدمیدخترا م یاز نگاها یمتوجه بعض زدمیقدم م ابونیکنار ارسام تو خ میاز کافه اومد رونیارسام به ب با

 نداشتم.....  یمن اصال احساس خوب ی. ولکردنیحسادت م

 ارسام صدام زد  میکه قدم زد کمی
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 بله _

  تمینفر فرد زندگ نیمن اول ارسام؛

  ؟یکنیخودت چجور فکر م_

 نفرم  نیمن اول کنمیاحساس م ینه ول ایحدسم درسته  دونمینم ارسام؛

  ینفر نیتو اول یدرست حدس زد_

 دالرا خوشبختت کنم  دمیچشماش برق زدو گفت بهت قول م ارسام

 اکتفا کردم  یحرفش به لبخند کوتاه رجوابد

 بخورن  تویهمه حسرت زندگ دمیقول م ارسام؛

  یلب گفتم مرس ریاروم ز نباریا

  یسرد شده دوست ندارم سرما بخور نیتو ماش میبر ارسام؛

  میبر_

 .... میشدیم نیارسام سوار ماش با

 ارسام  یارسام زنگ خورد تموم هواسمو دادم به حرفا یگوش

 بله  ارسام؛

 ............... 

 شد؟  ینجوریا یارسام؛ک

 ..................... 

  ؟یکردیم یتو اونجا چه غلط ارسام؛پس

 ....................... 
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 کنم  کاریچ دیبا نمیبب امیشو همونجا بمون تا ب ارسام؛خفه

 ارسام  شدهیچ_

 شیپ یمشکل هیبرم شرکت  دیخونه خودم با رسونمیبود گفت شرمنده دالراجان من تورو م یعصب یکه حساب ارسام

 اومده

 نداره  یباشه اشکال_

 ...... مینزد یحرف گهیخونه د تا

 کوتاه کردو رفت..  یخدافظ هی میدیرس یوقت

 به باند داشته باشه....  یشرکت ربط نیممکن ا یعنیبود....  شدهیچ یعنی

 تو شرکت خودمو جا کنم.....  یجور هی دیبا

 .... ارمیاز موضوع سر در ب تا

 شدم...  اطیوارد ح یدرو زدم سرگرد درو باز کرد وقت زنگ

 کنار استخر نشسته بود....  سرگرد

 سالم _

  ؟یچه زود برگشت سرگرد؛

 اومد  شیواسه ارسام کار پ_

 کجا؟  یدینفهم سرگرد؛

 بود  یعصب میلیچرا شرکتش خ_

 تو شرکتش چخبره....  میبفهم دیبا سرگرد؛

 ما داره  تیبه مامور یربط هیشرکت  نیا کنمیاحساس م_
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  یهرجور شده خودتو به شرکت برسون دیبا سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 بچه ها  شیپ میریبرو اماده شو م سرگرد؛

 اطاعت _

سرگرد رفتم بعد  نیبه سمت ماش دمیبود از تو کولم چادرمو دراوردم پوش یطرف خونه رفتم هنوز خونه همونجور به

 .... میدیبه مجتمع رس قهیدق ١٠از حدود 

 به بچه ها سالم کردم...  میسرگرد وارد شد با

 ... میازمون خواست به اتاقش بر سرگرد

 ..... میگروه به اتاق رفت یاعضا ی هیوبق یوسروان مهران ویسروان اکبر همراه

 جمعتون کردم که بگم.....  نجایا سرگرد؛

 جوون نفوذ کردن.. ..  یسرهنگ پارسا به باند قاچاق دخترا شیسال پ۵. حدودا

 باند فرار کرد....  یفرد اصل یکردن ول ریکه تونستن اونارو دستگ مییاونجا تا

 ....... میکه به اون فرد برس میکنیتالشمون رو م میسال که دار۵

که  خوامیم میفرد برس نیبه ا میخوایستوان رادفر م قیما از طر رانیا یکجا میدونینم قایدق یول رانیاالن ا اون

 ...... میسرهنگ پارسا هم سربلند بش یکه جلو نیراه کمک کن نیهمتون تو ا

 اطاعت قربان......  میگفت هممون

  نیبر نیتونیم سرگرد؛

 سرگرد سرجام متوقف شدم.....  یجام بلند شدم که با صدا از

 رادفر تو بمون  سرگرد؛
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 اطاعت.... _

 از مبال نشستم.... یکی یرو

 بله قربان _

 من قرار داشت نشست....  یکه روبه  یبلند شدو رو مبل شیاز رو صندل سرگرد

 ...... ییتو دمیشده اعتمادشو جلب کن وبه باندش نفوذ کن همه ام یرادفر به هر نحو سرگرد؛

 سرگرد...  دیباند نفوذ کنم پس قاطعانه گفتم. مطمئن باش نیبود که به ا نیچهارسال فکر وذهنم ا نیا تموم

 نکن  مونمیپش سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 سوال رادفر؟  هیفقط  سرگرد؛

 بله قربان _

 پس چرا......  یروانشناس بش یوبعدشم دوست داشت یخوند یتو طراح دونمیکه من م ییتا اونجا سرگرد؛

 منم مثل شما هدف داشتم از انتخاب شغلم...  دیشا دمیم حیاتون توضبه موقعش حتما بر یطفره برم ول خوامینم_

 .... یعنی سرگرد؛

 سرگرد  نیدرسته حدس زد_

  شهیباورم نم سرگرد؛

  رهینم شیپ میخوایکه ما م یاونجور شهیروزگار هم_

 اره  سرگرد؛

  کنمینم مونتونیپش دیپس مطمئن باش_

 ستوان رادفر  کنمیم تیموفق یاالن مطمئن تر شدم برات ارزو سرگرد؛
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 جناب سرگرد اجازه هست...  یمرس _

  یبر یتونیم سرگرد؛

 با اجازه _

 شمیاومدپ یسروان اکبر رونیاتاق اومدم ب از

  یسالم ستوان رادفر چند روز نبود سروان؛

 خانواده  دنیاصفهان بودم د_

 اهان خوب بودن  سروان؛

 بله سالم رسوندن _

  نیسالمت باش سروان؛

 سرگرد به طرف سرگرد برگشتم  یصدا با

 تاپس فردا......  نیامروز همتون مرخص سرگرد؛

 هممون سرگرد؟  سروان؛

  ؟یگفتم سروان اکبر یچ یدیمگه نشن سرگرد؛

 چرا  سروان؛

 ..... شهیشروع م تیخونه از پس فردا مامور یبر یتونیپس م سرگرد؛

 م خونه مادرجون...... عوض کردم قصد داشتم اول برم خونه نفس بعد بر لباسامو

 عوض کردم......  یوشال مشک نیوشلوار ج یچرم مشک یپالتو هیلباس فرممو با  چادرو

 حرکت کردم.....  نایشدمو به طرف خونه نفس ا نمیماش سوار

 زدم......  نویماش ریدزدگ
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 .... دیچیپ فونیشاد نفس تو ا یزدم.... صدا فونویطرف خونه قدم برداشتم ا به

  ییتو یدل یوا نفس؛

 اره خودمم _

 نگاه به اسمون بکن  هی. نفس؛

  یواسه چ_

 تو بکن  نفس؛

 خب کردم _

 افتاب ازکدوم طرف دراومده بود؟  نفس؛

 تو  امیچرت وپرتا درو باز کن ب نینفس به جا ا یوا_

 به چشم بفرما که به خونت تشنه ام  یا نفس؛

 چرا اونوقت _

 بخاطر اون گربه ملوس  نفس؛

  گربه؟_

 بدم حیتو تا برات توض ایب نفس؛

 باشه _

 بزرگو هل دادمو وارد خونه شدم نفس اومده بود استقبالم  یاهن در

 سالم هوا_

 سالم قلوه جان  نفس؛

 کوفت _
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 مسخره نکن تا مسخره نکنم  نفس؛

 جنبه  یب_

 وهمراه خودش به اتاق برد  دیدستمو کش نییاز پله ها اومد پا نفس

 ول کن  یوحش یدستم نفس او_

 یاون گربه ملوسه رو تور کرد یچجور ستیکه معلوم ن یتو وحش نفس؛

 متوجه حرف نفس شدم.......  تازه

 خنده  ریز زدم

  ?یخندیم یبراچ نفس؛

  یگیارسامو م_

 ارسام  شهیچه زودم پسر خاله م نفس؛

 بگم  یخب چ_

 بود...... یک نمیکن بب فیفقط تعر یچیه نفس؛

 ..... نیازدواج داده هم شنهادیباباس وبهم پ یاز همکارا یکیرسام پسر نفس فقط گفتم که ا برا

 خدارشکر قانع شد....  نفسم

  ؟یهست یپس معطل چ نفس؛

 فکرامو بکنم دیبا یچیمعطل ه_

 فکر کنم  یگیبعد م مونهیپسره مثل هلو م یوهنوزم هست یاز همون اول احمق بود نفس؛

 دوسش داشته باشم  دیمن با شهینم ییودارا یکه خوشگل ینفس خانوم همه چ_

 شهیعاشقش م دهیبشرانقدر خوشگل که ادم ند نیاخه ا نفس؛
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 بله دل تو که کاروان سراس _

 گفته ؟ یک ستیکاروان سرا ن رمینخ نفس؛

 بود  ی..... اسم پسر  خالت چمایبود اهان ن یاسمش چ یکیاون  یاهان پس سامان چ_

 ماهان  نفس؛

  ستین ادمی شونویاهان ماهان تازه بق_

  ومدیمن فقط از اونا خوشم م نفس؛

  یگفتیم نویبله براهرکدومشون ا_

  گهیشو د الیخیب یاااااا دل نفس؛

 چشم _

 دارا خوبه؟  نفس؛

  یبه داداش من دار کاریچ_

  دمیبده حالشو پرس نفس؛

 نه _

 نه؟  ایپس حاال خوبه  نفس؛

 اره خوبه _

 خب خداراشکر  نفس؛

****** 

 منم موندم....  شهیاصرار نفس شب اونجا موندم گفت اگه برم ناراحت م به

 ..... رونیکردن نفس از خونشون اومدم ب داریبدون ب صبح
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 برم خونه مادرجون.....  رمیشدم قصد داشتم واسه ناهار کباب بگ نیماش سوار

 رستوران نگهداشتم وارد رستوران شدم سفارش دوتا کباب برگ دادم  یجلو

 بود...... ١١دستم کردم ساعت  یرو یبه ساعت مچ یبع منتظر موندم تا اماده شد نگاهر هی

 توراهم......  میربع هیبرسم اونجا  امیتا م خب

م تو در دراورد فمیاز تو ک دویدستم رفتم پشت در کل هیزدم کباب برگارو گرفتم به  رویشدم.... دزدگ ادهیپ نیماش از

 چرخوندم در باز شد...... 

تر  کینزد اطیانگار مادرجون مهمون داشت.... هرلحظه که به ح ومدیداالن مادرجون رد شدم.... صدا از تو خونه م از

 ...... زدیقلبم تند تر م شدمیم

حرف تو دهنم خشک  دنشیشدم با د اطیوارد ح یصدا مادرجون بزنم  وقت خواستمیگوشام اعتماد نداشتم م به

 شد...... 

 باشه.....  سادهیروبه روم وا شدینم باورم

 ....... میزل زده بود گهیبه هم د ییدوتا

 نه اون......  زدمیمن حرف م نه

 ....... میبود مونیخود پش یچندسال از کرده  نیهردومون بعد از ا دیشا

 

 ...... دیشا

 ذره دلتنگ رستا بوده که اومده...... هیفقط  دیشا

 پدرمه......  سادهیکه روبه روم وا یمرد نیا شدینم باورم

 نداشتن....  یبرق خوشحال چیسبز رنگ خوشگلش ه یشده بودن وچشما دیکه تموم موهاش سف یپدر

 خم تر شده بود....  دیکه شا یکمر
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 توجه به من روشو ازم گرفتو به سمت خونه رفت....  یب بابا

 متوقف شدم  انیرا یبرگردم که با صدا خواستم

 رستا ان؛یرا

 طرفش جان رستا  برگشتم

  ؟ی:خوبانیرا

 اهوم _

  میینجایا یواسه چ یبپرس یخواینم ان؛یرا

  ؟یواسه چ_

  میسر به مادرجون بزن هی میشمال گفت میقرارشد بر ان؛یرا

 برم  دیبا گهیاهان من د_

 داخل تا تموم شه  میبر ایغم گرفتو گفت کجا رستا ب انیرا ی چهره

 برم  دیجان من با انینه را_

 درست کرده ها  یکباب یمادرجون ماه ان؛یرا

 نوش جونت _

 رستا جون من نرو  ان؛یرا

 تو دستم گرفتمو گفتم....  انویرا یجلو رفتم دستا یقدم چند

  یخوریاخرت باشه جونتو قسم م یبشن درضمن دفعه  تیبهتره من برم دوست ندارم مامان وبابا اذ انیرا_

 لب گفت باش  ریکه مشخص بود ناراحت شده اروم ز انیرا

 حاالم برو داخل _
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  امیفقط چند لحظه صبر کن االن م رمیبااشه م ان؛یرا

 باشه _

بود دلم  دایپ یمیقد یچوب یکه مامان از پشت اون پنجره  یشدم پنجره ا رهیاتاق خ یرفتو من به پنجره  انیرا

فقط مامانتون  خوادیدلم م میعصب یوقت گهیم شهیبابا هم فشیطل یتنگ شده بود واسه اغوش گرمش واسه صدا

 حرف بزنه....... 

 اشکامو از رو گونم کنار زدم.....  انیرا یپا یصدا با

 رفت بهت بدم  ادمی نویپاکت جلوم گرفت گفت ا هی انیرا

  ه؟یچ_

 تولدت  یکادو ان؛یرا

  یزدمو گفتم مرس یلبخند

  میاتاق دوخت ینگامون رو به پنجره  انیبابا من ورا یصدا با

 داخل ناهار سرد شد زود  ایب انیرا بابا؛

  امیاالن م ان؛یرا

 االن نیهم یعنی ایب گمیم یوقت بابا؛

  انیبرو را_

شدم پامو رو گاز گذاشتم بغضم شکست حاال من بودم که  نیسوار ماش دمییاز دستش گرفتمو به طرف در دو پاکتو

 ..... زدمیزار م

 نبود......  ینجوریا یمنم خانواده دارم ول کردمیم فکر

 تنها بود رستا بود.....  یتنها نجایکه ا یکس حاال

 داد بزنم.....  خواستیم دلم
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 طرف بام تهران حرکت کردم....  به

 پام بود......  ریتموم شهر ز نجایا از

  یوفتیم نکن

  وفتمینچ نم_

 کنم  کاریرستا از دست تو چ نوریا ایب رهام؛

 توروخدا انقدر غر نزن بزار خوش باشم یروه _

  یوفتیم زمیرستا عز رهام؛

  وفتمینم_

 ....... یتنگ شده لعنت یلیبرات تنگ شده رهام...... خ دلم

 مادرمو از دست دادم......  یپدرمو دعا تیشغل خانوادمو حما نیبودم..... حاال بخاطر هم زاریشغل ب نیکه از ا من

 کن..... تو دعا کن تا باعث افتخار مامان وبابا باشم..... تو دعام  رهام

 تو هوامو داشته باش......  رهام

 ندارم....... ویخودم کس یجز تو خدا گهیکه د من

 جلو مجتمع پارک کردم.......  نویماش

 نداشتم.....  وییجا نجایجز ا من

مخصوص خودم  زیوچادرمو دراوردم پشت م فیدراوردم تو در چرخوندم در باز شد وارد شدم ک فمیاز تو ک لدویک

 نشستم.... 

 رفتار بابا بغض گلومو چنگ زد......  یادآوریگذاشتم چشمامو رو هم گذاشتم با  زیسرمو رو م ومدیم خوابم

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو
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 سرگرد از ترس سرمو بلند کردم  یصدا با

 سالم _

  ؟یکنیم کاریچ نجایسالم گفتم تو ا سرگرد؛

 ....... گفتمیم دیبا یچ حاال

  زهیراستش من..... من چ_

 ؟ هیچ سرگرد؛

 نداشتم.......  وییبگم جا تونستمیم

  نجایا امیکار داشتم گفتم ب کمیراستش _

 اهان  سرگرد؛

  نیچرا شما خونه نرفت_

 هرچه زودتر به اون فرد برسم  خوامیکنم فکرم مشغول م ریتو خونه گ تونمینم سرگرد؛

 سوال بپرسم؟  هی شهیم_

 بپرس  سرگرد؛

 باند  نیبرا نفوذ تو ا دیچرا انقدر مصمم_

  یبشنو یدوست دار سرگرد؛

 نباشه  یاره اگه فضول_

  رهیدلم اروم بگ کمی ینجوریا دیحبسش کردم شا نمیسال تو س١٠نه  سرگرد؛

 از اونو خورد وگفت....  کمیش گرفت نشست قهوشو تو دست ایاز صندل یکی یرو

 ..... یساله بودم عاشق معمار١۹جوون  هی
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 ...... ارمیبال در ب خواستیدلم م یدانشگاه قبول شدم از خوشحال یوقت

 ..... یبش یتونیم یمهندس   عال هی یریکه بگ سانسیتو ل گفتیکه گرفتم استادام بهم م فوقمو

 برابر شده بود..... ١٠وشوقم  ذوق

 خونه رو بسازم......  نیگرفتم ا میزده شده بودن..... تصم رتیح دنشیاون ماکتو درست کردم، کل استادا از د یوقت

 بودم......  شیعاشق نجابتش سادگ یکه از بچگ یکس برا

 خبر بدم.....  هیداشتم برم خونه به آ دوست

 . رو سرم..... ختنیر خیسطل اب  هیانگار  یتو لباس مشک لیمامان وبابا وخاله وکل فام دنیخونه با د دمیرس یوقت

 ...... شدینم باورم

 من باشه........  ی هینوشته اسم ا هیکه رو اعالم یاسم

 ...... شدیچ یدید گفتیم زدیوارد خونه شدم خالم بغلم کرد تو بغلم زار م یوقت

 ..... دادیجوابمو نم چکسیه

فرد مورد اعتماد منم  ییجورا هی یکرد هم مادر یهم برا اون پدر یبود ول هیآ یسراغ شوهر خالم که ناپدر رفتم

 بود...... 

 رو گذاشته دم درو رفته......  هیآ یزنگ در خونه رو زده وجنازه  یکی شبی..... گفت ددمیازش پرس یوقت

 شدم......  هیسالم بود عاشق آ١١ یوقت از

ونجابتش  یسادگ یخوشگلش از همون بچگ یعسل ینگو چشمار ییحالت دار خرما یبا موها دیدختر سف هی هیآ

 چشممو گرفت...... 

 ..... وفتادمیم هیآ ادی کردمیهروقت نگات م یتو وارد گروه شد یوقت از

 بود وبس......  هیآ یچشما دنیبه چشمات فقط فقط محض د رمیخ ینگاها لیدل
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 بود......  هیآ یتو هم رنگ چشما ی.... رنگ چشماشدینم باورم

 بشه....  یمیخواست ساعتا تو چشمات زل بزنم تا رفع دلتنگ دلم

 شدم.....  یشدم ودوباره کنکور دادم تا وارد دانشکده افسر الیخیب ویاون موقع به بعد معمار از

 سرگردم......  ینیبیکه م االنم

 .... .رنیازت بگ تویزندگ یروز همه  هیسخته واقعا  یلیواسه سرگرد سوخت خ دلم

 لب گفتم متاسفم  ریز

 که به اون فرد برسم  نهیتنها هدفم ا سرگرد؛

 وارد باند شده بوده؟  یچجور هیآ_

 ومدیجا م هی رفتیمدت م هیدختره  هیبا  گفتی. دانشگاهم بودم خاله میکارا  ریکه من درگ یتو اون مدت سرگرد؛

 سرکار.....  رهیکجا گفته م دهیازش پرس یوقت

 ...... وفتهیکه اون اتفاق م شهیسر دوهفته نم که

  کنمیواقعا سخته درک م_

 کن تا اونو بشناسم وحدسم غلط باشه  یرادفر کار یمرس سرگرد؛

  کنمیاطاعت قربان تموم تالشمو م_

  ؟یفکراتو کرد یبش گهید یتوعم مثل اونا دیشا سکینوع ر هی تینوع مامور نیرادفر ا سرگرد؛

  یداشتم ونه مادر ینه پدر گهیکه د ینه من ایم نبود من بمون مهم

 بله جناب سرگرد مطمئنم _

  امیتا من ب نیجا بش نیهم سرگرد؛

 اطاعت _
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 مداد وکاغذ اومد هیبه اتاقش برگشت بعد از چند لحظه با  سرگرد

  نجایا ایب سرگرد؛

  مینشست زیم دور

 که ارسام تورو به شرکتش راه بده......  یکن یکار دیرادفر با سرگرد؛

 نقشه ها دارم  یسر هیراستش من _

  یچ سرگرد؛

 تو باهاشون حرف بزن  شهیواگه م کننیبابا ودارا مخالفت م یبرم سرکار ول خوادیبه ارسام بگم دلم م خوامیم_

 ..... 

 ........ رهیمن تو خونه حوصلم سر م اخه

 ار بزار فردا باهاش قر هینظر خوب سرگرد؛

 اطاعت _

 االن قرار بزار واسه فردا  نیهم ایب سرگرد؛

 از دست سرگرد گرفتم.....  ویگوش

 اتصالو زدم.....  یارسامو که همون شب حفظ کرده بودم و وارد کردم... دکمه  ی شماره

 ازچندتا بوق برداشت...  بعد

 بله _

  سالم

 سالم شما؟ _

 دالرا  منم
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 به به دالرا خانوم باالخره افتخار دادن _

 ارسام  ینجوریا نگو

  دییبه چشم شما امر بفرما یا_

 سررفته  دیع التیتعط نیحوصلم توو ا رونیب میفردا بر خوامیم

 حاال  میچشم کجا بر_

 که با نفس رفته بودم  یرستوران همون

 باشه ساعت چند _

 باش  نجایا۵

 باشه _

  کنهیدارا صدام م فعال

 فعال دوست دارم دالرا _

 بگم.....  یچ دونستمینم

 و   نمتیبیفقط گفتم فردا م نیبراهم

 قط کردم....  ویگوش

 قطع کردم سرگرد نبودش....  ویگوش یوقت

 بود....  سادهیپشت سرم نگاه کردم سرگرد پشت پنجره وا به

 قربان؟ _

 بله  سرگرد؛

 شروع شد  تیمامور_
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 بگه....  یزیچ هی خواستیبرگشت طرفم انگار م سرگرد

 رادفر؟  سرگرد؛

 بله قربان _

  یامضا کن زارویچ یسر هی دیداره با ییباال یلیخ سکیر تیمامور نیا سرگرد؛

  ؟یچ_

  یخودت رفت یوتو با اراده  میستیمقصر ما ن وفتهیبرات ب یبرگه که توش ذکر شده اگه اتفاق یسر هی سرگرد؛

  کنمینداره جناب سرگرد امضا م یاشکال_

  امیم سرگرد؛االن

 برگه برگشت  هیرفت اتاقش با  سرگرد

 گذاشت.....  زیم رو

 امضا کردم.....  نشوییبرداشتم پا خودکارو

 بود که به هدفم برسم...... نیواسم مهم نبود مهم ا یفوتمو امضا کرده بودم ول یبرگه  دیشا

  ؟یمطمئن متیاز تصم سرگرد؛

 بله قربان _

 نکن  دمیبه تو نا ام دمیام یپس همه  سرگرد؛

 اطاعت قربان _

  گهید زیچ هی سرگرد؛

 بله؟ _

  ستین ینرمال ادیمواظب خودت باش ارسام پسر ز یلیخ سرگرد؛
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 نیکه نگرانم هست یچشم مرس_

 س فهیوظ سرگرد؛

 زدم....  یلبخند

  نمشونیبب تونمیکنم که از فردا نم یبهتره من برم خونه با مامان وبابا خداحافظ سرگرد؛

  نیراحت باش_

 ورفت ومن تنها موندم....  سرگرد

 چشمام بود...  یکه جلو یمدت زل زده بودم به برگه ا تموم

 که من امضا کردم....  یا برگه

 .... انیرا دنید رفتمیم دیبرنگردم با گهید دیشا

 ... دمیدیهم مامان وبابا رو م انویهم را دیمن با اره

 شدم به طرف خونه مادرجون حرکت کردم.....  نیسوار ماش رونیمجتمع اومدم ب از

زدم به طرف در رفتم خواستم درو  نویماش ریشدم دزدگ ادهیپ نیکه بابا کرد از ماش یبودم واسه رفتن با رفتار دودل

 باز کنم که در باز شد.... 

 ..... رونی. از در اومدن بانیوبابا ورا مامان

 مامان بغض گلومو گرفت  دنید با

 به من زل زده بودن...  همه

 تر رفتم.....  کینزد یبود قدم برداشتن ول سخت

 ..... تیمامور رمیراستش من دارم م یول نجایا ومدمیم دینبا دونمیسالم م_

 بطلبم.....  تیحالل امیهست که برنگردم خواستم ب نیا احتمال
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  یگردیبرم ویریانشاهلل که سالم م هیحرفا چ نیرستا ا یچ ان؛یرا

  یموفق باش زمیرستا عز مادرجون؛

 داداشم منتظره  دیبدون توجه به من گفت خانوم سوار ش بابا

 شد....  نیاز حرف بابا سوار ماش تیبه تبع مامان

 کردن....  دایراه خودشونو پ اشکام

 رفتم....  نمیبه طرف ماش یحرف چیه بدون

 گرفته بود.....  یلیمجتمع دلم خ دمیسرعت حرکت کردم تا رس نیباالتر با

 انصاف باشه....  یبابام انقدر ب کردمینم فکر

 نکنه.....  یخداحافظ هی یحت که

 .... دمیتو مجتمع خواب شب

شدمو به طرف خونه  نیدنبالم سوار ماش ادیشدم قرار شد برم خونه سرگرد که ارسام اونجا ب داریبود ب٧ساعت صبح

 سرگرد حرکت کردم.... 

 به سرگرد زنگ زدم درو برام باز کرد....  دمیرس یوقت

 .... یکنیم یزندگ نجایباال رو بهم نشون دادو گفت فعال ا یاز اتاقا یکیوارد خونه شدم سرگرد  یوقت

 زده شدم....  جانیوارد اتاق شدم هه یوقت

 شده بود.....  بیمورد عالقم با اتاق ترک رنگ

 رنگ بودن...  یاسیاتاق  یواراید تموم

 بود.....  دیوسف یاسیاز رنگ  یبیکه ترک ینفره ا هی تخت

 رنگ توشون کار برده شده بود....  یاسی ییبودن وگال دیاتاق که سف یها وپرده
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 قشنگ بود......  یلیکه خ خالصه

 .... دمیتخت. دراز کش رو

 گوشه اتاق....  یکه چشمم خورد به کمد لباس رونیاومد لباس ندارم واسه عصر خواستم از اتاق برم ب ادمی

 باز کرد داخلش پر از لباس بود...  درشو

 .... امیگرفتم برم خونه مادرجون چمدونمو بردارم ب میتصم نیکه مال من نبود واسه هم نایا یول

که با صداش سرجام  رونیمتوجه سرگرد شدم که سرش تو لپ تابش بود خواستم از در برم ب نییپله ها اومدم پا از

 .... سادمیوا

 کجا؟  رگرد؛س

 رفتن  رونیندارم واسه ب یلباس چیه ارمیچند دست لباس ب رمیم_

 تو کمد اتاق استفاده کن یاز همون لباسا سرگرد؛

 س گهید یکیاخه اونا متعلق به  یول_

  یاستفاده کن یتونیم ستین گهیبود.... االن د سرگرد؛

 ممنون _

 هیدم با انتخاب کر یوشال مشک یتوس نیشلوار ج هیرنگ با  یتوس یمانتو هیلباسا  ونیبه اتاقم برگشتم از م دوباره

 رنگ...  یبافت مشک

 واسه عصر خوب بودن....  نایهم

 دوش گرفتم....  هی نییواسه ناهار برم پا نکهیقبل از ا تا

 رنگمو با سشوار خشک کردم....  ییبلند خرما یموها

 رفتم...  نییسرگرد پا یصدا با
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 نخورده بودم.....  یچیه شبمیگشنم بود د یسفارش داده بود منم حساب تزایسرگرد دردنکنه پ دست

  زیسر م رفتم

  یمرس_

  رسونمیخودمو م۵کار دارم تا قبل از ساعت  یسر هی یاگاه رمینوش جان من م سرگرد؛

 باش _

 .... رونیسرگرد از خونه رفت ب میکرد لیدر سکوت م تزارویپ

 برگردم....  نجاهارویا کمیوقتش بود که  االن

 رفتم که کنار راه پله بود در اتاقو باز کردم وارد شدم....  یبه طرف اتاق اول

نفره  هیولب تاب مخصوص تخت  ینظام یبود وکتابا یاز دکور اتاق که کامال مشک شدیم نویسرگرد بود ا اتاق

 .... دیفهم

 اتاقو بستم....  در

 نبود....  نییاتاق پا نیبه جز ا یدر چیه

 باز نشد.....   یدر گذاشتم ول ی رهیاتاق ته راهرو قرار داشت دستمو رو دستگ هیله ها باال رفتم پ از

 بود......  یاتاق مال ک نیا یعنیبود.....  قفل

 نبود......  یداره ول یراه نمیاونور نگاه کردم تا بب نوریا کمی

 اتاق کجا بود......  دیکل یعنی

بغل اتاق قرارداشت وافتاد وسط  واریکه کنار د یشدم به راهم ادامه دادم که هواسم نبود پام خورد به گلدون الیخیب

 راهرو.... 

 تمام خاک وگل راهرو رو گرفت باز خداراشکر نشکست....  یوا
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 .... یقره ان زیچ هیاشپزخونه جارو وخاک انداز اوردم مشغول جمع کردن خاک گلدون بودم که چشمم خورد به  رفتم

 با دستم کنار زدم..... خاکارو

 اتاق بود....  نیهم دیزد..... احتماال کل یچشمام برق شاد دیکل دنید با

 تو در چرخوندم....... در باز شد..... دویتو گلدون کل ختمیخاکارو جمع کردم ر یزود

 بود....  کیتار کیتار اتاق

 کردم.....  داشیپ نکهیتا ا دمیکش واریدستمو رو د گشتمیبرق م زیپر دنبال

 ....... شدیروشن کردم.... محو اتاق شده بودم..... باورم نم چراغو

 تو خوابم......  کردمیفکر م شتری..... بکردمینگاه م شتریب یهرچ

 با من نداشت.....  یتفاوت چیکه ه یدختر یاتاق پرشده بود از عکسا یواراید

 رخش......  میچشمام.... ن رنگ

 لبخند زده بودن.....  ییعکس بود که سرگرد کنار اون دختر بود ودوتا هی

 باشه....  هیآ زدمیمن بود حدس م هیدختر شب نیا چقدر

 نامزد سرگرده....  یعنی

م رفت عیگذاشتم تو گلدون سر دویدر اتاقو قفل کردمو کل رونیاز اتاق اومدم ب یبهم خوردن در هول هولک یصدا با

 اتاقم..... 

 تمام وجودمو گرفته بود.....  استرس

 بدونم.....  هیدرمورد آ شتریدوست داشتم ب یلیخ

  نییاز پله ها رفتم پا دمویکش یقیسرگرد نفس عم یصدا با

 بله قربان _
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  ؟یساعت چند قرار دار سرگرد؛

_۵ 

  یکردو گفت بهتره زودتر اماده ش یواریبه ساعت د ینگاه سرگرد

 اطاعت _

تر  بلندمو خوشگل یکه مژه ها ملیر هیرژ کمرنگ زدم با  هی دمیکه انتخاب کرده بودمو پوش ییاتاقم رفتم لباسا به

 .... دادینشون م

 رفتم  نییبود از پله ها پا۴:٣٠به ساعت کردم ساعت  ینگاه

 من اماده ام _

 به سر تا پام کردو گفت خوبه  ینگاه سرگرد

  یتو نه اون. گوش یگوش نیالن اجلوم گرفتو گفت از ا یگوش سرگرد

 از دستش گرفتم...  ویگوش

 برام خوند رند بود...  شمارشو

 شماره ارسام  یمن، بابا، مامان، دوستات داخلشه وحت یشماره  سرگرد؛

  یمرس_

  یو هر طور شده وارد باند بش یبر شیکن با دقت پ یسع شهیشروع م تتیرادفر از امروز مامور سرگرد؛

 ن اطاعت قربا_

 به طرف در رفتم  اطیزنگ ح یصدا با

 نگاه کرد گفت خودشه  یریتصو فونیاز تو ا سرگرد

 همراته؟  ابیرد سرگرد؛
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 بله قربان _

 مراقب باش  سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 .... رونیخونه اومدم ب از

 رنگش...  یداده بود به آذرا مشک هیتک ارسام

 سالم _

 به طرفم برگشت ارسام

 سالم خانوم خانوما  ارسام؛

  یخوب_

 شما خوب باش منم خوبم  ارسام؛

 زدمو گفتم منم خوبم  یمصنوع لبخند

 واست بسازم  یماندن ادیشب ب هی خوامیخداراشکر سوار شو که م ارسام؛

 ارسام جان  یمرس_

  یس خانوم فهیوظ ارسام؛

 حرکت کرد....  الدیبه طرف برج م میشد نیارسام سوار ماش همراه

 نجایا چرا_

 شو  ادهیشما پ ارسام؛

 چشم _

 همراه ارسام به طرف اسانسور رفتم....  میشد ادهیپ نیماش از
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 .... کردمینگاه ارسامو حس م ینیسنگ میکه سوار اسانسور بود یمدت تمام

 کردم  رشیاوردم باال با چشمام قافلگ سرمو

 دالرا  ارسام؛

 جانم _

 قشنگ  یلیچشمات خ یدونستیم ارسام؛

  یمرس_

  شمیاروم م کنمیهروقت بهت نگاه م ارسام؛

  ینیبیمن م یزدمو گفتم خوشحالم که ارامشتو تو یلبخند

 شدم  یدختر نیسال عاشق همچ٣٠منم خوشحالم که بعد از ارسام؛

  ستماین گهید یگیانقدرام که م_

  یزدو گفت چرا برا من هست یلبخند ارسام

 .... میشاپ رفت یهمراه ارسام به طرف کاف میشد ادهیاز اسانسور پ میدیطبقه رس نیاخر به

 خودت نه  یچرا کافه _

 شناسنیاونجا همه منو م ارسام؛

 اهان _

  یخوام اون کافه بر ینم گهیدرضمن د ارسام؛

 چرا _

  یدوست ندارم اونجا بر شناسنیبه بعد همه تورو به عنوان نامزد من م نیچون که از ا ارسام؛

 تو هستم  یکافه  یمن عاشق قهوه ها ریکافه رو از من نگ کنمیارسام خواهش م_
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 خب باشه پس فقط پنجشنبه به پنجشنبه  ارسام؛

  یمرس_

  مینیبش میخواهش حاال بر ارسام؛

  میبر_

 ...میدونفره که روبه فراز شهر بود نشست زیارسام دور م همراه

 بود....  کیتار کیتار اتاق

 کردم.....  داشیپ نکهیتا ا دمیکش واریدستمو رو د گشتمیبرق م زیپر دنبال

 ....... شدیروشن کردم.... محو اتاق شده بودم..... باورم نم چراغو

 تو خوابم......  کردمیفکر م شتری..... بکردمینگاه م شتریب یهرچ

 با من نداشت.....  یتفاوت چیکه ه یدختر یاتاق پرشده بود از عکسا یواراید

 رخش......  میچشمام.... ن رنگ

 لبخند زده بودن.....  ییعکس بود که سرگرد کنار اون دختر بود ودوتا هی

 باشه....  هیآ زدمیمن بود حدس م هیدختر شب نیا چقدر

 نامزد سرگرده....  یعنی

م رفت عیگذاشتم تو گلدون سر دویدر اتاقو قفل کردمو کل رونیاز اتاق اومدم ب یبهم خوردن در هول هولک یصدا با

 اقم..... ات

 تمام وجودمو گرفته بود.....  استرس

 بدونم.....  هیدرمورد آ شتریدوست داشتم ب یلیخ

  نییاز پله ها رفتم پا دمویکش یقیسرگرد نفس عم یصدا با
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 بله قربان _

  ؟یساعت چند قرار دار سرگرد؛

_۵ 

  یکردو گفت بهتره زودتر اماده ش یواریبه ساعت د ینگاه سرگرد

 اطاعت _

تر  بلندمو خوشگل یکه مژه ها ملیر هیرژ کمرنگ زدم با  هی دمیکه انتخاب کرده بودمو پوش ییاتاقم رفتم لباسا به

 .... دادینشون م

 رفتم  نییبود از پله ها پا۴:٣٠به ساعت کردم ساعت  ینگاه

 من اماده ام _

 به سر تا پام کردو گفت خوبه  ینگاه سرگرد

  یتو نه اون. گوش یگوش نیالن اجلوم گرفتو گفت از ا یگوش سرگرد

 از دستش گرفتم...  ویگوش

 برام خوند رند بود...  شمارشو

 شماره ارسام  یمن، بابا، مامان، دوستات داخلشه وحت یشماره  سرگرد؛

  یمرس_

  یو هر طور شده وارد باند بش یبر شیکن با دقت پ یسع شهیشروع م تتیرادفر از امروز مامور سرگرد؛

 ن اطاعت قربا_

 به طرف در رفتم  اطیزنگ ح یصدا با

 نگاه کرد گفت خودشه  یریتصو فونیاز تو ا سرگرد
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 همراته؟  ابیرد سرگرد؛

 بله قربان _

 مراقب باش  سرگرد؛

 اطاعت قربان _

 .... رونیخونه اومدم ب از

 رنگش...  یداده بود به آذرا مشک هیتک ارسام

 سالم _

 به طرفم برگشت ارسام

 سالم خانوم خانوما  ارسام؛

  یخوب_

 شما خوب باش منم خوبم  ارسام؛

 زدمو گفتم منم خوبم  یمصنوع لبخند

 واست بسازم  یماندن ادیشب ب هی خوامیخداراشکر سوار شو که م ارسام؛

 ارسام جان  یمرس_

  یس خانوم فهیوظ ارسام؛

 حرکت کرد....  الدیبه طرف برج م میشد نیارسام سوار ماش همراه

 نجایچرا ا_

 شو  ادهیشما پ ارسام؛

 چشم _
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 همراه ارسام به طرف اسانسور رفتم....  میشد ادهیپ نیماش از

 .... کردمینگاه ارسامو حس م ینیسنگ میکه سوار اسانسور بود یمدت تمام

 کردم  رشیاوردم باال با چشمام قافلگ سرمو

 دالرا  ارسام؛

 جانم _

 قشنگ  یلیچشمات خ یدونستیم ارسام؛

  یمرس_

  شمیاروم م کنمیهروقت بهت نگاه م ارسام؛

  ینیبیمن م یزدمو گفتم خوشحالم که ارامشتو تو یلبخند

 شدم  یدختر نیسال عاشق همچ٣٠منم خوشحالم که بعد از ارسام؛

  ستماین گهید یگیانقدرام که م_

  یزدو گفت چرا برا من هست یلبخند ارسام

 .... میشاپ رفت یهمراه ارسام به طرف کاف میشد دهایاز اسانسور پ میدیطبقه رس نیاخر به

 خودت نه  یچرا کافه _

 شناسنیاونجا همه منو م ارسام؛

 اهان _

  یخوام اون کافه بر ینم گهیدرضمن د ارسام؛

 چرا _

  یدوست ندارم اونجا بر شناسنیبه بعد همه تورو به عنوان نامزد من م نیچون که از ا ارسام؛
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 تو هستم  یکافه  یمن عاشق قهوه ها ریکافه رو از من نگ کنمیارسام خواهش م_

 خب باشه پس فقط پنجشنبه به پنجشنبه  ارسام؛

  یمرس_

  مینیبش میخواهش حاال بر ارسام؛

  میبر_

 ...میدونفره که روبه فراز شهر بود نشست زیارسام دور م همراه

 وارد خونه شدم سرگرد نبود....  یوقت

 فقط بخوابم.....  خواستیخسته بودم که دلم م انقدر

 تا سرحال بشم....  گرفتمیدوش م هی دیاتاقم رفتم با به

 گرفتم....  یربع هیدوش  هی

 .... دمیشن نییسرگردو از پا یعصب یخشک کردن موهام بودم که صدا درحال

 نه نه چند دفعه بهتون بگم مادر من..  سرگرد؛

 .......... 

 بگم  یبه ک دیبا خوامینه من زن نم یعنینه  گمیم یوقت سرگرد؛

 ........... 

 ..... هیاره تمام فکر وذهن من شده انتقام ا سرگرد؛

 ............. 

 ... یگیکه شما م نطورهیاره هم سرگرد؛

 .............. 
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 خدافظ من کار دارم سرگرد؛

 بود.....  یعصب چقدر

 .... رونیاتاقم اومدم ب از

 سالم _

 بود فقط به سالم کوتاه اکتفا کرد...  یعصب یکه حساب سرگرد

 اشپزخونه رفتم قهوه سازو به برق زدم....  به

 .... ختمیقهوه برا سرگرد ر هیقهوه برام خودم  هی

 رادفر؟  شدیچ سرگرد؛

 ارسام گفتم....  شنهادیپ یاداوریبا

 داد که برم شرکت کار کنم...  شنهادیخود ارسام بهم پ_

 حرف من جا خورد گفت...  نیا اکه ب سرگرد

 خود ارسام گفت؟  سرگرد؛

 بله قربان _

 داد  شنهادویپ نیکه ا یگفت یچ سرگرد؛

 شرکتو داد  شنهادیاونم پ دیزاریشما نم یجا کار کنم ول هیدوست دارم  یلیراستش گفتم خ_

 .... مینفوذ کن دیکه ما با ستین ییگفت پس شرکت جا دویتو موهاش کش یدست سرگرد

منو استخدام  یراحت نیبه ا چوقتیاز باند بود ارسام ه یفکرو کردم چون اگه شرکت جزع نیبله قربان منم هم_

  کردینم

  کجاس؟ یمحل اصل میتا بفهم یارسام ورفت امداشو چک کن یتماسا ویاونجا باش یتونیتو م یدرسته ول سرگرد؛
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 اتاقم  رمیمن م دیبا من ندار یاطاعت اگه کار_

 سرگرد متوقف شدم  یجام بلند شدم به طرف راه پله ها رفتم که با صدا از

 رادفر....  سرگرد؛

 بله قربان _

 عکسا قشنگ بودن؟  سرگرد؛

  شمیحرف سرگرد نشدم برگشتم طرفشو گفتم منظورتونو متوجه نم متوجه

  یدخالت نکن گرانید یخصوص میندادن تو حر ادیبهت  سرگرد؛

 .... گهیم یچ دمیفهمینگاش کردم نم جیگ

 اومد وگفت....  کمینزد سرگرد

 جز تو تا حاال جرعت نکرده بود پاشو تو اون اتاق بزاره  یکس

 داد سرگرد دو قدم عقب رفتم  یبگم با صدا یبوده بدبخت شدم رفت حاال چ یمنظور سرگرد چ دمیفهم تازه

 هاااااااااااان؟  یییییییچرا الل شد سرگرد؛

 ن راستش من... من... م_

 تو اون اتاق  یگل کرد پاتو گذاشت تیتو اون اتاق فضول یبر یخواستیتو نم ؟یتو چ سرگرد؛

 انداختمو گفتم شرمنده ام  ریز سرمو

 هه خنده داره....  یشرمنده ا سرگرد؛

 برم تو اون اتاق  خواستمیمن نم_

 .... دمیبهت نم یسال مرخص هیکارت تا  نینشنوم بخاطر ا یچیه گهیبسه د سرگرد؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
131 

 

 ینجوریدوختمو با نگاهم ازش خواهش کردم ا شیتوس یحرف سرمو بلند کردم چشمامو تو چشما نیا دمیشن با

 نکنه....  همیتنب

  یپا نذار ییهرجا یریبگ ادیکه گفتم تا  نیبه طرف در حرکت کردو گفت هم سرگرد

 هیبق نیندارم بخاطر هم یخانواده ا گهیداومد من  ادمی کننی....... خواستم بگم خانوادم دق مینجوریسرگرد ا یول_

 حرفمو خوردم  ی

  ؟یچ ینجوریا سرگرد؛

  رمینم یسال مرخص هینداره من تا  یمشکل یچیه_

 خوبه...  سرگرد؛

 طرف اتاقم رفتم....  به

 .... یچ انیرا یگرفته بود ول دلم

 دختر....  یبگه تو فضول ستین یکیلعنت به تو رستا اخه  اه

 غلط کردم  یروه_

 نچ راه نداره  رهام؛

 کنم کنجکاو بودم  کاریخب چ یروه_

  ستیخوب ن یکنجکاو یفهمیم یمحروم شد یدوماه از موتور سوار یوقت رهام؛

  ریازم نگ وینه رهام..... موتور سوار_

  ینکن یفضول گهیتا د رمیبگ دینه با رهام؛

  یرحم یب یلیخ_

  یدیکجاشو د رهام؛
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 کردنم.... مجازات شدم.....  یبار هزارم بخاطر فضول یبرا ینیبب ییکجا رهام

 خوابم برد..... دهیانقدر خسته بودم که سرم به بالش نرش دمیتخت دراز کش یرو

 شدم....  داریب میاالرام گوش یباصدا صبح

 دنبالم...  ادیب۸بود.... قرار شد ارسام ساعت ٧. ساعت

رفتم بعد از شستن دست وصورتمو ومسواک زدن  ییم به طرف دسشوبه بدنم داد یرو تخت بلند شدم کش وقوس از

 .... رونیاومدم ب

 کردم....  یقد نهیبه خودم تو ا ینگاه

  ؟یتو چرا انقدر دراز_

  یکوتاه یادیتو ز ستمیمن دراز ن رهام؛

 یدراز شد یادیتو ز یعیقد من طب رمینخ_

 ینچ تو کوتاه رهام؛

  ؟یسوال روه هی_

 بپرس؟  رهام؛

  ؟یخوردیتو نون وخط کش م_

 نون وخط کش؟؟؟  رهام؛

  یدراز شد یاز بس نون وخط کش خورد گهیاره د_

 کوتوله زیکم زبون بر رهام؛

 کوتوله..  یخودت_

 درازم  یاالن گفت نیهم رهام؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
133 

 

  یکوتوله ا گمیاالن م_

 رفت به بهراد زنگ بزنم  ادمی یزنیکنه رستا از بس حرف م کارتیخدا بگم چ یوا یوا  رهام؛

 دراز....  یپر حرف کوتوله  یخودت_

 اون روزا لبخند رو لبام نقش بست..... یادآوری با

 رنگ....  یشال قهوه ا هیبا  یکت چرم قهوه ا هیکتون....  یشلوار قهوه ا هیرنگ با  یریش یمانتو هی

 ... نییگذاشتم واز پله ها رفتم پا فمیتو ک مویگوش

 مشغول خوردن صبحونه بود..  سرگرد

 سالم _

 سرشو بلند کردو گفت سالم  سرگرد

 خوردم..  کیک کهیت هیبا  ختمیبرا خودم ر ریش کمیرفتم....  خچالیطرف  به

 کجا؟  سرگرد؛

 ارسام گفته از امروز تو شرکتش استخدامم  گهیگفتم بهتون د_

  ؟ینبود.... ساعت چند قرار دار ادمیاهان  سرگرد؛

_۸ 

 خونه  امیکه ب ریباهام تماس بگ یبرگرد یبچه ها خواست شیپ یاگاه رمیم رد؛منمسرگ

 اطاعت _

 ارسام اومده....  دمیفهم میزنگ گوش یصدا با

 من رفتم _

 رادفر؟  سرگرد؛
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 بله قربان _

 مواظب باش  سرگرد؛

 اطاعت_

 ود... داده ب هیتک نیکه به ماش دمیرفتم درو که باز کردم ارسامو د اطیسمت در ح به

 بلند اومده بود...  یشاس هیبا  ندفعهیا ومدیم نیماش هیبا  هردفعه

 که نکردم  ریزدمو گفتم د یلبخند

 کردو گفت نه سرساعت  شیبه ساعت مچ ینگاه ارسام

  میبر_

 ... میباز کرد وگفت بر نویدرماش ارسام

 ... میکه ارسام گذاشته بود گوش کرد یتیبه اهنگ ال مویشرکت هردومون سکوت کرده بود تا

 شدم..  ادهیپ نیشرکت از ماش میدیرس یوقت

 شهر بود....  ینقطه  نیارسام تو بهتر شرکت

 .... میارسام وارد مجتمع شد همراه

 بود... ۴ یارسام طبقه  شرکت

 ... میاسانسور خارج شد از

 یو تو اجازه  یزاریقرارامو تو م یکنیتو تماسامو چک م یمخصوص من هست یدالرا از امروز تو منش ارسام؛خب

  یدیمالقات م

 گفتم چشم  دمویبه روش پاش یلبخند

  دیوسف یمشک میشرکت خوشکل با دکوراس هی میارسام وارد شرکت شد با
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 اتاق من کارتون دارم  نیایبچه ها همه ب ارسام؛

 ... دمیدیشرکت م یحسرت رو تو چشم تک تک دخترا رفتمیارسام که راه م همراه

 ارسام گفت...  میوارد اتاق ارسام شد یوقت

  چطوره؟

  کیمثل صاحبش خوشگل وش_

  فتیاز تعر یمرس ارسام؛

 بود  تینبود واقع فیتعر_

  یمرس ارسام؛

 شرکت تو اتاق کنفرانس جمع شدن...  یکل بچه ها هیاز چندثان بعد

 جمعتون کردم که بگم از امروز خانوم دالرا مجد  نجایارسام؛ا

  دیکنیبا خانوم مجد هماهنگ م نیبا من  داشت یمخصوص من هستن هر کار یبنده منش نامزد

 بله تکون دادن...  یشرکت سرشون رو به معنا یها بچه

 .... کنهیگاه مپوزخند مسخره منو ن هیوارد شرکت شدم با  یرو اعصابم بود از وقت یپسر ی افهیوسط ق نیا

 به چهرش کردم....  ینگاه

خوشگلش  یمشک یوابروها کردیرو جذب م یدرشتش هردختر یمشک یچشما یگندم یپسر قد بلند با پوست هی

 هم گره خورده بودن....  یتو ظشیکه بخاطر اخم غل

 به همون پسره اشاره کرد گفت  ارسام

 اهورا اتاق خانوم مجد رو بهشون نشون بده  ارسام؛

 بودم گفت چشم به من اشاره کرد که همراش برم  دهیپسره که حاال اسمشو فهم اون
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 ... در اتاقو باز کرد وگفت... میرفت یاهورا به سمت اتاق همراه

 اتاقته...  نجایا

 اهوم _

 .... یواب دیسف بیبود با ترک یخوشگل اتاق

 هنوز اهورا نرفته...  یول زمیپشت م نشستم

  ن؟یدار یکار_

 نه  اهورا؛

  ؟یسادیوا نجایپس چرا ا_

 نشستن و....  زیم نیهزار نفر رو ا یروز زیم نیدلتو خوش نکن به ا یادیخواستم بگم ز اهورا؛

ود شده ب یعصب یاهورا که حساب یدخالت نکن گرانینداده تو کار د ادیفرق دارم بعدشم مهندس بهت  هیمن با بق_

 رفت رونیاز در ب دویدرو محکم بهم کوب

 یواسه من زبون دراز گهیاونوقت د دمیشرکتو د نیا یشدن وتو تموم اعضا ریکه دستگ یمغرور..... روز ی پسره

 ....یکنینم

 نبود...که مشکوک باشه....  یمورد خاص چیصبح تا حاال فقط چند نفر زنگ زدن با ارسام درمورد قرداد حرف زدن ه از

 گذاشته بودم اومد تو...  یکه در باز شدو اون پسره که اسمشو هرکول عصب کردمیم یداشتم باز میگوش با

 پرو  یوارد شد پسره  یدر زدن چیشدم بدون ه یعصب

 تو هم وگفتم...  دمیجام بلند شدم اخمامو کش از

 در بزنن وارد بشن  دیبا ستین یگذاشتن واسه خوشگل نجایا ینیبیدر که م نیا_

  یساده هست یمنش هیتو که  زنمینم کلم ریمن در اتاق مد اهورا؛
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 خفش کنم  خواستیدلم م شیهمه گستاخ نیا از

  رهیازت انتظار نم نمیاز ا شتریب_

 یعصب یمتر باهام فاصله داشت با لحن یلیصورتش فقط چند م زیاومد دستشو گذاشت رو م کمیحرفم نزد نیا با

 گفت 

  یدیفهم ینیبیکوچولو بد م چیمن نپ یبه پرو پا اهورا؛

 ظاهرمو حفظ کردمو گفتم...  یبودم ول دهیترس یکه حساب من

  ؟یباش یهه تو ک_

 بشونه  اهیهم تورو هم خانوادتو به خاک س تونهیکه م یکس اهورا؛

  ادیبرو اونور باد ب دمیههههههههههه ترس_

 جام بلند شدم که به طرف در برم که مچ دستمو گرفت  از

 مونده مچ دستم بشکنه....  کم

 . تیازشدت عصبان دادیهم فشار م یرو دندوناشو

  ینیبیکه بد م یکن رو اعصاب من نباش یخانوم مجد سع اهورا؛

  چیمن نپ یبه پر وپا یگیاتاق بعد به من م یاومد نییپا یسرتو انداخت یتو مثل چ_

 خب باهات کار داشتم  اهورا؛

 امرتون؟ _

 مهندس باهات کار داره  اهورا؛

 ... یپسره  یگفتیاز اول م نویا یمردیم_

 بکشم  یفیخف غیشد که باعث شد ج شتریدور مچم ب فشاردستش
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  شکنمشیم یبد یدفعه  یکن یزبون دراز نیاز ا شتریب اهورا؛

 ولم کن _

 به طرف در رفتم....  دمویکش رونیاز دور مچم شل شد دستمو از تو دستش ب دستش

 زنم لهش کنم ب خواستیبودم که حد نداشت دلم م یعصب انقدر

 جلوش گرفتمو گفتم..  دیتهد یبرگشتم طرفش دستمو. به نشونه  رونیاز در برم ب نکهیاز ا قبل

 اهورا مزدا یاقا میبچرخ تا بچرخ_

دادم دستاش حصارشده بودن دورم  هیاومد طرفم درو بست به پشت در تک ومدیخونش در نم یزدیکه کارد م اهورا

 به رنگ شبش تو چشمام زل زدو گفت...  یفرار کردم با چشما تونستمینم

پس واسه من  کنهینابودت م کنهیلهت م زنهیوقت م هیاعصاب نداره  یگیکه م ییمزدا نیخانوم کوچولو هم نیبب

 نکن  یزبون دراز

واسه من هارت وپورت  یلیپس خ یبادا بلرزم هنوز دالرارو نشناخت نیکه با ا ستمین یدیهرکول من ب یاقا نیبب_

 برم  خوامینم برو کنار منکن اال

 رفتم....  رونیدستاشو مشت کرده بود دستشو از کنارم برداشتو من از در ب تیکه ازشدت عصبان اهورا

لبم ق زدنیم خیدستام  اریاخت یب شدیم یعصب یبود که بعد از رهام وقت یمرد نیاهورا دوم زدیمثل گنجشک م قلبم

 ... زدیتند م

 سرعت به طرف اتاق ارسام رفتم....  به

 زدم وارد شدم.  در

  زنه؟یحرف م ینجوریس که با من ا کارهیوسط اصال چ نیا گهیم یپسره چ نیارسام ا_

 تو؟  یگیم ویدالراجان؟ ک شدهیبلند شد اومد کنارم گفت چ زشیاز پشت م ارسام

 پسر هرکول  نیهم_
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 خنده  ریحرفم ارسام زد ز نیا با

 ! یخندیتو م میسام من عصباااااا ار_

 ... ییخنده هاش گفت هرکولو با اهورا ونیم ارسام

 بله باهمون اهورا مزدا شمام _

 کرده مگه؟  کارتیچ ارسام؛

 بدون در زدن وارد اتاقم شده بعد طلبکارم هست _

 خورد نکن  یاعصاب خودتم الک نیبش ایب ارسام؛

 نشستم....  زیمبل کنار م یرو

 .... ارنیزنگ زد دوتا قهوه ب ارسام

 کنارم نشست...  اومد

 کرده  کارتیحاال بگو اهورا چ ارسام؛خب

 بدون اجازه وارد اتاقم شده  گهیگفتم د_

 وبداخالق  یعصب کمی چیاهورا نپ یبه پر وپا ادیز زمیدالرا عز ارسام؛

  ادیز یلینه خ کمی_

 ارد شد ناراحت نشو عادت به در زدن نداره پس اگه بدون در زدن و ارسام؛

 س؟  کارهیچقدر پرو مگه چ_

 همکار من  ییجورا هی یعنیشرکت  یمال ریمد ارسام؛

 بهم زور بگه  نمیبب تونمیمن نم یاهان ول_

 نداشته باشه  یکه باهات کار زنمیمن باهاش حرف م ارسام؛
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  ؟یاهورا گفت کارم دار یمرس_

 گفتم سرراه برسونم  خونه توهم رمیاره کارت داشتم من دارم م ارسام؛

 به دارا بزنم  یزنگ هی دیفقط قبلش با یمرس_

 جمع کنم تو هم زنگ بزن  لمویوسا امیتا من م ارسام؛

 باش _

 بهش زل زدم....  دیباریم تیکه ازش اعصبان ییچشمم افتاد به اهورا با چشما رونیاتاق اومدم ب از

 درحقش کرده بودم که انقدر از من نفرت داشت....  یچه بد دونمیبدتر از من نم اهورا

 میخونه از شرکت با ارسام اومد امیب خوامیدراوردم به سرگرد خبر دادم که م فمیاز تو ک مویاتاقم شدم گوش وارد

 از اهورا بپرسم  شتریکردم ب یکه سع میبود نی.... تو ماشرونیب

 ارسام _

 جانم  ارسام؛

 اهورا دوستته؟ _

  نه؟ ارسام؛

 پس چرا انقدر واست مهم _

  زهیریاگه نباشه کل شرکت بهم م یعنیافراد شرکتمه  نیاز بهتر یکیچون  ارسام؛

 انقدر مهم  یعنی_

 افراد شرکت درست کارشون رو انجام بدن  شهیکه داره باعث م یاره از همه مهمتر جذبه ا ارسام؛

 گنده س  یلیخ یول_

  یا زهیر یادیتو ز ستیاون گنده ن ارسام؛
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 خوبم  میلیمن خ رمینخ_

 عشق من  ینیبله تو بهتر ارسام؛

 از ابراز عالقش...  شهیچندشم م یوا

  ؟یمگه شک دار_

 دالرا خانوم  میدینه رس ارسام؛

 ....یمرس_

 

 کردمو وارد خونه شدم... یارسام خدافظ از

 لب استخر نشسته بود  سرگرد

 سالم _

 سالم  سرگرد؛

 با اجازتون_

 .... دمیرفتم انقدر خسته بودم که با مانتو شال رو تختم دراز کش طرف اتاقم به

 رو هم گذاشتم فکرم مشغول اهورا بود....  چشمامو

 ... وردمیسردر م دیمن با گفتینم یچیانقدر مهم بود که ارسام بهش ه یعنی

 اتصالو زدم...  یکنار تخت برداشتم دکمه  یعسل یاز رو مویاز روتخت بلند شدم گوش میزنگ گوش یصدا با

 جانم _

  دیچیپ یگوش یتو انیرا یعصب یصدا

  ؟ییمعلوم کجا ان؛یرا
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 سالم _

  ؟؟ییمعلوم هست دوروزه کجا گمیسالم م ان؛یرا

  تیمامور رمیمن که گفتم م_

  ستیبد ن یبد تویجواب گوش ان؛یرا

 با خودم ببرم  یگوش تونستمیمن نم_

  ؟یخوب ان؛یرا

  ؟ییکجا یبله خوبم تو خوب_

  یشنویصداشو نم ایمنم خوبم کنار در ان؛یرا

 چرا خوش بگذره _

  یکاش توهم بود ان؛یرا

  میریخودم وخودت م یبعد یکاش انشااهلل دفعه _

  هیعال ان؛یرا

 اهوم _

 فعال  زنمیبعدا بهت زنگ م زنهیبابا صدا م ان؛یرا

 فعال _

 نگذشته بود که دوباره صداش دراومد...  یا قهیبودم هنوز چند دق دهیگذاشتمو دوباره دراز کش یرو عسل ویگوش

 اتصالو وصل کردم  یش داشتم بدون توجه به اسم دکمه بر یدراز کردم از رو عسل دستمو

 بله؟ _

  دیچیپ یپسر تو گوش هی یصدا
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  ؟یخودت رستا

 بله شما؟ _

 ماین منم

  یاز دختر عموت گرفت یسراغ شدهیچ ییتو مایسالم ن_

 حال مادرجون بد شده مارستانیرسون بزودتر خودتو ب هرچه

  مارستان؟یکدوم ب ؟یییییییچ_

 ).......(  مارستانیب

 اومدم _

رفتم بدون اطالع دادن به سرگرد به  اطیبرداشتم به سرعت به طرف ح نمویماش بچیرو مانتومو سو دمیبافت پوش هی

 حرکت کردم  مارستانیطرف ب

 ..... کردمیدق م شدیم شیزینداشتم اگه چ ایدن نیتو ا ویجز مادرجون کس خوردنیرو گونم سر م اشکام

 به طرفش رفتم....  ماین دنیرفتم با د رشیپارک کردم به طرف پذ مارستانیب اطیتو ح نویماش

  شده؟یسالم چ_

 حالش بد شده  دمیبزنم د یسر هیراستش من اومدم به مادرجون  ما؛ین

 االن کجاس؟ _

  وی یس یا ما؛ین

  نمشیبب شهیم ؟یییییچ_

 که وارد بخش نشده...  ینه تا وقت ما؛ین

 ... وفتهیواسه مادرجون ن یاتفاق خوندمیلب دعا م ری... زواریدادم به د هینشستم تک مارستانیکف ب همونجا
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 که گفتن بهوش اومده وارد بخش شده....  میبود که منتظر بود یساعت مین

 پرستار اجازه گرفتم و وارد اتاق شدم.....  از

 بود...  دهیرو تخت خواب دهیپر یبا رنگ ادرجونم

 رفتم دستاشو تو دستم گرفتم...  کنارش

 باز کرد...  چشماشو

 زدو گفت..  یفروغ شده بودن لبخند کم جون یسبز رنگش ب یچشما

  ؟یکنیم کاریچ نجایسالم رستاجان تو ا مادرجون؛

 ... دیمگه من بهتون نگفتم مواظب خودتون باش دیکنیم کاریچ نجایبگم شما ا دیمن. با_

 دخترم نگران نباش  ستین یمهم زیچ مادرجون؛

  ستین یمهم زیچ نیگیبعد م نیشد یحالتون بد شده بستر_

  ؟یحرفا خودت خوب نیا الیخیب مادرجون؛

 بله منم خوبم _

 در اتاق به طرف در برگشتم...  یصدا با

 ستش بود..... د وهیابم کیپالست هیبود که   ماین

  ؟یبهتر یسالم مادر ما؛ین

 بهترم  زمیسالم اره عز مادرجون؛

 مادرجون هستم  شیبرو من پ گهیرستا تو د ما؛ین

  مونمیمادرجون م شینه من امشب پ_

  مونمینه خودم م ما؛ین
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 نه بهتره خودم باشم _

 .... یدونیباشه هر جور خودت م ما؛ین

 کنار مادرجون موندم....  شب

 اومد منم رفتم خونه...  ماین دمید یبودم صبح وقت داریب تاصبح

 رو زدم وارد خونه شدم....  موتیر

 خسته بودم که حد نداشت....  انقدر

 برداشتمو به طرف خونه رفتم....  فمویپارک کردم ک اطیتو ح نویماش

 ... رونیدرو فشار دادم سرگرد از اشپزخونه اومد ب ی رهیدستگ تا

 گفتم  دمیشنیکه به زور خودمم م ییبستم با صدا درو

 سالم _

 .... دیداد سرگرد خواب از سرم پر یصدا با

 سرخ شده بود به طرفم اومد  تیکه از اعصبان ییچشما با

 ؟یهست یتا حاال چه قبرستون شبیمعلوم هست از د سرگرد؛

 من.... من.... راستش _

  گه؟ید حرف بززززززززن د سرگرد؛

 بودم مارستانیمن... من... ب_

  ؟یبا اجازه ک سرگرد؛

 حال مادرجونم بد شده بود مجبور بودم برم _

  یندار یسال حق مرخص هیمن به تو گفتم تا  یول سرگرد؛
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 اخه  یول_

  ینکن یچیاز دستور مافوقت سرپ دیو با یمامور هیواگر واما نداره تو  یول سرگرد؛

  دیگیبله شما درست م_

ش داخل لیتمام وسا وفتهیب نیاز دستم رو زم فمیباعث شد ک نیکه دستمو گرفت هم به طرف اتاقم برم خواستم

 .... زنیبر رونیب

 ... دمیشدم که صداشو شن لمیخم شدم مشغول جمع کردن وسا رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

  رمینکن درجتو ازت بگ یرادفر کار سرگرد؛

  دیبلند کردم تو چشماش زل زدمو گفتم ببخش سرمو

 کنن  یچیدستام از دستوراتم سرپ ریز ادیندارم فقط خوشم نم دیبه ببخش یاجیمن احت سرگرد؛

 انداختم از جام بلند شدم خواستم به اتاقم برم که باصداش متوقف شدم فمیتو ک چوییسو

 اتاقت  یمن بهت اجازه دادم بر سرگرد؛

 نه _

  نیپس بش سرگرد؛

 مبل نشستم  یرو

 حال مادرجونت بهتره؟  سرگرد؛

 بله بهتره _

  ؟یدادیجواب نم تویچرا گوش سرگرد؛

 جا گذاشته بودم  مویگوش_

 اهان  سرگرد؛
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 دنبالم  ادیهم ارسام م ۸بودم ساعت     داریتاحاال ب شبیاستراحت کنم از د کمی شهیم_

 شرکت  یریبرو بخواب به ارسام بگو امروز نم سرگرد؛

 چرا؟ _

  مگیچون من م سرگرد؛

 اهان اطاعت _

 جام بلند شدم به طرف پله ها رفتم.....  از

  یاونو جا گذاشت سرگرد؛

 طرفش....  برگشتم

 مبل افتاده بود....  یعسل ریکه ز یشدم به عکس رهیخ

 برداشت...  نیخم بشم برش دارم که سرگرد زودتر از من عکسو از رو زم اومدم

 .... یعکس ک نیحاال ا سرگرد؛

 ....... کردیتو دهنش خشک شد با تعجب به عکس نگاه م حرف

 .... کنهینگاه م ینجوریا چرا

 نگاه به عکس....  هی کردینگاه به من م هی

 زدم.  صداش،

 سرگرد _

 جواب نداد  یول

 حرف بزنه....  تونستیتعجب کرده بود که نم انقدر

 جناب سرگرد؟ _
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 جب زده شده بودم... چشمش حاال منم مثل اون تع یاشک گوشه  دنید با

 شده بود.... ینجوریبود که ا دهیتو عکس د یچ

 تو..... تو....  سرگرد؛

  ؟یمن چ_

 ....؟؟ یعکسو جلوم گرفت وگفت تو خواهر رهام سرگرد

 ..... شناختیرهامو از کجا م سرگرد

  ن؟یشناسیگفتم شما از کجا رهامو م دمیشنیکه خودم به زور م ییگلومو چنگ زد... با صدا بغض

 ! ؟یجواب منو بده تو خواهر رهام سرگرد؛

 بله جناب سرگرد من رستا رادفر خواهر سرگرد رهام رادفرم_

  دمیمن چه خنگم چرا از اون موقع تا حاال نفهم سرگرد؛

  ن؟؟یشناسیشما از کجا رهامو م_

 رو مبل نشستو گفت داستانش مفصل....  سرگرد

 بدونم  خوامیم_

  ؟یبشنو یدوست دار سرگرد؛

 اره _

 شدم....  یوارد دانشکده افسر یوقت سرگرد؛

مثل من واسه انتقام  ییاجبار وادما یاز ادمااز رو یسر هیشغل بودن  نیکه عاشق ا ییادما دمیدیم یمختلف یادما

 اومده بودن..... 

 کالس افتادن....  هیتو  ایاول ترم
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 ته کالس نشستم....  رفتم

 کار حرف زدو رفت....  یسخت درمورد کمیسرهنگ اومد سر کالس  هی

 ... یتا شروع کالس بعد میساعت وقت داشت مین

 تو محوطه...  اومدم

 منو به خودش جلب کرد  یپسر یصدا

  نیکنیم کاریچ تیبابا من تازه وارد دانشکده شدم.... پس فردا که خواستم برم مامور_

 ... نیخوبم.... بابا چرا اخه انقدر نگران بابا

 مواظبم...  چشم

 خودم گفتم چقدر بچه ننه بود که هنوز وارد نشده باباش زنگ زده حالشو بپرس....  شیرو لبم نشست.... پ یپوزخند

 کنارم رد شد...  از

 باشه.....  یترم اول خوردینم کلشیاصال به ه یورزشگاه کلشیپسر قدبلند ه هی

جنازشو خاک  یبود... وقت دهیرنگش پر یبود.. وقت جلو چشمام هیا ینشستم..... تموم مدت چهره  یمکتین یرو

 کردن..... 

محکم  دیمحکم باشم من با دیلب تکرار کردم من با ریزود پسشون زدم ز یلیخ یبه چشمام هجوم اورد ول اشک

 باشم.... 

 ..... زدیحرف م زایچ نیسروان اومد درمورد اسلحه وکلت.وا هی یکالس بعد شروع

پسره که بچه ننه بود تموم مدت با عشق عالقه به دهن استاد زل زده بود به خودم گفتم خوشبحالش حتما  همون

 شغل....  نیعالقه داره به ا

 دانشگاه سخت وطاقت فرسا بودن....  یروزا

 ... میما که انسان بود وردیسنگو از پا درم دادنیکه م یینایتمر
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 ... میدادن  باهم افتاده بود گهید یکیپروژه من وهمون بچه ننه و هی نکهیا تا

 کنم.....  یدوست نداشتم باهاش همکار اصال

 مجبور بودم....  یول

 ... میدانشکده که درمورد پروژه حرف بزن رونیب میقرار گذاشت گهید باهم

 روبه رو حوض نشسته بود....  مکتیپارک رو ن دمیرس یوقت

 جلو سالم دادم  رفتم

 ... شدمیم قیبار بود که رو چهره ش دق نیمن واسه اول یباورت نشه ول دیجاش بلند شد شا از

 سبز داشت....  یکه رگه ها یعسل یخوش رنگ چشما ییخرما یپسر با موها هی

 گفت که خوشگل بود....  شدیم نیقیرو فرم..... به  یکلیه

 زدو گفت خوشبختم رادفرم  یجلو اورد لبخند دستشو

 ...میتوکل نطوریباهاش دست دادمو گفتم منم هم منم

 فرم....  نیکرد منم مت یبا من و رهام فرق داشت خودشو معرف یسوم که چهرش کل نفر

 ... میتا پسر بود سه

 ... میگذاشته بود یاتفاق با په دانشکده افسر هی لیدل هیبخاطر  هرکدومون

 رنگ...  یتوس یبودم با چشما یپسر من

 .... یعسل یچشما رادفر

 به رنگ شب....  یفر چشمان نیومت

 .... یوحش یبه سه گربه  میدانشکده معروف شد یتو

 اخمو....  یعصب یجد شهیبود هم دهیجز خودمون لبخندمون رو ند چکسیه چون



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
151 

 

 نبازم....  مویروح طیشرا نیداد تو بدتر ادیبهم  رهام

 دانشکده....  یدانشجوها نیبهتر میفر شد نیورادفر ومت من

 ... فر داشتم. نیعمرمو بارادفر ومت یروزا نیبهتر میگرفتیم پلمیبود.... تواون دوسال که فوق د یخوب یلیخ یروزا

 .... میبود ریناپذ ییتا دوست که جدا سه

 شدن گروهمون شد....  دهیباعث پاش نی.... همرازیدادن ش تیبهمون مامور نکهیا تا

 هرسه تامون....  به

 بود.....  یکه نفوذ یوسط تنهاکس نیا یول

 بود....  رهام

 ... میبه عهده داشت زارویچ نجوریوا ابیرد یفر کارا نیومت من

 ...... یشدن جز فرد اصل ریکه کل باند دستگ ییخوب نفوذ کرد...... تا جا یلیخ رهام

 ..... گشتیبرم رازیرهام داشت از ش یوقت رهینم ادمی هنوز

 ...... گهیداد زدم بسه د دیکه رس نجاشیا به

 کردن....  سیبشنوم به اتاقم. پناه بردم اشکام چشمامو خ خوامینم گهید_

 تو بالش فرو بردم از ته دل زار زدم......  سرمو

 ... .. شدنیچشمام رد م یاز جلو لمیف هیاون روز تلخ  مثل  خاطرات

 سال هنوز فراموش نکرده بودم.... ۴از  بعد

 چشمام گرم شدو خوابم برد.... ادیز هیشدت گر از

 شدم....  داریبود که از خواب ب۸ ساعت

 به بدنم دادم واز رو تخت بلند شدم....  یوقوس کش
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 ... ومدیم میگوش یبعد از شستن دست وصورتم مشغول مسواک زدن شدم که صدا ییدسشو رفتم

 ... رونیهمون دهن پر از کف اومدم ب با

  دیچیپ یرهام تو گوش یرایذاب وگج یاتصالو زدم.... صدا ی دکمه

 جونم  یسالم روه_

  یسالم رستاخانوم رهام؛

  یاز ما کرد یادیچه عجب _

  ؟یییییچ رهام؛

  یاز ما کرد یادیچه عجب  گمیم_

 تو دهنته رو بخور بعد حرف بزن  یهرچ یگیم یچ فهممیمن نم رهام؛

  زنمیدارم باهاش حرف م یاومد با دهن کف ادمی تازه

 .... رونیدهنمو شستم واومدم ب ییتو دسشو دمیپر عیسر

 من اومدم _

 یخوش اومد رهام؛

  ؟یاز تنها خواهرت کرد یادیچه عجب  گمیخب م_

 خبر خوش دارم مژده بده  رهام؛

  ؟یچ_

  کماهیاصفهان تا  امیدارم م رهام؛

 هوررررررررررررراااااااا  یییییییییواااااااااااااااااااااا_

 رستا کر شدم  رهام؛
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  یایب یتونینم یتو که گفت_

 دادن  یتموم شده بهم مرخص تمیمامور رهام؛

 خدا عاشقتم  یوا_

 کنم  زشونیسوپرا خوامینگو م یزیفقط به مامان وبابا چ رهام؛

 باش _

 ساعت چنده؟  رهام؛

 ... دمیکش یبنفش غیج۸:٣٠ساعت  دنیباد

 رستا؟!  رهام؛چته

 شد  ریکالسم د یروه یوا_

 برو زود باش  رهام؛

 باشه مواظب خودت باش فعال _

  نطوریتو هم هم رهام؛

 .... رونیبرداشتم و از خونه زدم ب مویطراح لیووسا فیک دمیلباسامو پوش یجنگ

 دستم کردم...  یبه ساعت رو نگاه

 رهامو بابا پامو گذاشتم رو گاز....  یحرفا الیخیب شدیکالس شروع م گهیربع د هی یوا

 شدم....  ادهیپ نیماش از عیسر

 سر کالس....  دمیزودتر از استاد رس خداراشکر

 .... دیعصر طول کش۵تا ساعت  کالسام

 زنگ زدم به رهام گفت توراهم....  یبار دوسه
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  رونی.بمیزهرا از کالس اومد با

 خسته شدم  یلیخ یوا_

 منم  زهرا؛

  ؟یریکجا م_

 خونه  زهرا؛

  رسونمتیم ایاهان خب ب_

 برم  ادهیدمت گرم اصال حال نداشتم پ زهرا؛

 ... میبزن تا بر_

  میبر زهرا؛

 کردم به رهام زنگ زدم....  ادهیدر خونشون پ زهرارو

 ... باشدیمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه

 رهام....  یکارا نیداشتم به ا عادت

 کردنمو داشت... تیکال قصد اذ کردیخاموش م شویگوش دنشیموقع رس شهیهم

 .... یفروش ینیریبرم خونه رفتم ش نکهیاز ا قبل

 .... دمیکه رهام عاشقش بود خر یشکالت کیک هی

 برداشتمو به طرف خونه رفتم....  کویوک فیسر کوچه پارک کردم ک نیکوچه شلوغ بود... واسه خاطر هم تو

 .... ومدیقران م یصدا

 بود....  مونییروبه رو هیبود همسا ضیبود مر یحاج حسن مرده اخه چند وقت حتما

 .... شدیقران بلند تر م یصدا شدمیتر م کیبه خونه نزد  یهرچ
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 ...... دمیبه خونه رس یوقت

 رهام  یقران.......  عکس قاب شده  ی.... صدایمشک یپارچه  دنید با

 افتادن........  نیاز دستم رو زم فیوک کیک

 سست ولرزون به طرف خونه رفتم....  ییقدما با

 بود.....  دهیپوش ی. که مشکانیرا دنیمامان که خاله هام دورشو گرفتن... با د دنید با

 ..... یبهراد بهزاد تو لباس مشک دنید با

 ......گفتنیعموهام که خوش امد م دنید با

 وتار شد......  رهیجلو چشمام ت ایدن

 مطلق فرو رفت.....  یاهیتو س یوهمه چ دیدور سرم چرخ ایدن

 رهاااااااام رهااااااااااام  رهام

 .... زدیفقط لبخند م گفتینم یچیرهام ه یول

 رهااااااااااااااااااااااااام  دمیکش ادیزدم فر داد

 ...... شدیرهام دور تر دور تر م یول

 که تو مه فرو رفت......  یانقدر

 حس سوزش دستم چشمامو باز کردم....  با

 من کجام؟! _

 که در حال عوض کردن سرمم بود گفت...  یدختر یصدا

  زمیعز مارستانیب تو

  میکن ریمامان وبابارو غافلگ ییقرار شد دوتا ادیاالن داداشم م نجامیمن چرا ا_
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  نییاز تو دستم دراوردم از رو تخت اومدم پا سرمو

 ... رونیب دمیتا رس دمییدویمن تو راهرو م دییدویدنبالم م پرستار

 بهراد به طرفش رفتم  دنید با

 بهراد منو ببر خونه _

  ؟یرونیرستا چرا تو ب بهراد؛

 ... دیبه ما رس پرستار

 ..... زدینفس م نفس

 به اتاقت  یبرگرد دیتو با ر؛پرستا

 رهام منتظرمه  امینه من اونجا نم_

 رهام  شیپ برمتیم یخوب شد نکهیتو بعد از ا میبر ایرستا ب بهراد؛

 برم خونه..... منو ببر خونه  خوامیاالن م نیزدم نه من هم داد

 .... برمتیباشه باشه م بهراد؛

 بهراد شدم....  نیماش سوار

 .... رفتیخونه نم یول

  ؟یریم یکجا دار_

 رهام  شیپ بهراد؛

  ؟یریم یشهر کجا دار رونیرهام گفت در خونه قرار باهاش بزارم نه ب_

 اروم باش رستا  بهراد؛

 رهام  شیبرم پ خوامیمن م_
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 . رهام... شیمنو ببر پ کنمیرهام التماست م شیتوروخدا منو ببر پ کردمیالتماس بهراد م هیکردم با گر بغض

*** 

 شدم....  ادهیپ نیماش از

 ..... ثارگرانیا ی قطعه

 ..... کنهیم هی.... چرا مامان گرنجامیمن ا چرا

 سست ولرزون به طرف قبر رفتم.....  ییقدما با

 قبر زانو زدم......  یمن همه کنار رفتن...... جلو دنید با

 ... کردیم ییسنگ قبر خودنما یرهام من بود.... عکس داداش من بود که حاال رو عکس

 ...... دیشنینم یچیه گوشام

 ..... دنیغلتیاروم اروم رو گونم م اشکام

 رهام من باشه..... اره امکان نداره.....  نینداشت ا امکان

 که حاال سرشو تو بغل من گذاشته بود....  انیرا دنید با

  شده؟یچ انیزمزمه کردم را اروم

 .... داداش رهام... دیهاش نال هیگر ونیم انیرا

  ؟یداداش رهام چ_

 .... نجایا نیچرا عکس رهامو گذاشت شدهیجواب منو بده چ یکیزدم  داد

 .... گفتینم یچیسر خاک بلند شدم به طرف بابا رفتم که ه از

 بابااااااااااا ؟ییییگینم یچیچرا ه ؟یدیپوش یچرا مشک شده؟یبابا چ_

  ددددیولم کن دیشدن دستم داد زدم ولم کن دهیکش با
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ارو قراره من ورهام شم ادیخونه رهام قراره ب میبر ایبابا باشمام ب میکنیم کاریچ نجایبابا ما ا ؟یزنیبابا چرا حرف نم_

 .... میبر ایبابااااااااا تورخدا ب میکن ریغافلگ

 .... کشوندمیبابارو گرفته بودم دنبال خودم م دست

 .....دهیحتما تا حاال رس دیرهام خونه منتظره توروخدا بلند ش نیبلند ش نیومامان بلند ش انیرا_

 

 )بهراد( 

 از سرقبر بلند شد به طرف عمو رفت....  دفعهی رستا

 بابااااااااا  یگینم یچیچرا ه یدیپوش یچرا مشک شدهیبابا چ زدیم داد

 .. دیولم کن دیکه سرم داد زد گفت ولم کن نیطرفش رفتم دستشو گرفتم ببرمش تو ماش به

بابا با  میکنیم کاریچ نجایبابا ما ا یزنیبه طرف عمو رفت دست عمورو گرفت وبا التماس گفت بابا چرا حرف نم دوباره

 ... میبر ایباباااااااا توروخدا ب میکن ریقراره من ورهام شمارو غافلگ ادیقراره ب خونه رهام میبر ایشمام  ب

 .... کشوندیم نیهمراه خودش به طرف ماش عمورو

 .... کردنیم هیحال رستا همه گر دنید با

 یورچجبود کل وجود رستا بود  یرهام نه تنها واسه رستا برادر بود بلکه عشق بود زندگ سوختیبه حال رستا م دلم

 شده....  دیباور کنه رهام شه تونستیم

 به طرفش رفتم....  نیافتادن رستا رو زم با

  ؟یزدم رستا رستا خوب صداش

 .... گفتینم یچیه یول

 خونه  میصداش زدم رستا بلند شو بر دوبار

 شده بود....  رهینقطه خ هیبه  ختیریاشک نم زدیداد نم گهیساکت شده بود د رستا
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 خونه....  مشیبرد میکرد نشیکمک مامان سوار ماش به

 اومد ارامبخش بهش زد ورفت....  دکتر

 تو خواب فرو رفته بود....  رستا

 تخت افتاده یرو ینجوریا طونیرادفر شر ش یخانواده  یدختر یرستا تنها نوه  شدیباورش م یبود ک دهیپر رنگش

 باشه.... 

 ...کنهیم کاریبا ادما چ سرنوشت

 شدم.....  داریاز خواب ب دیسردرد شد با

 مطلق فرو رفته بود.....  یکیتو تار اتاقم

 کردم....  هیچقدر گر دمیفهم نهیخودم تو ا دنیرفتم.... با د ییجام بلند شدم به طرف دسشو از

 قرمز قرمز شده بودن......  میعسل یچشما

 ... رونیاومدم ب ییبه صورتم زدم و از دسشو یاب

 از اتاق رفتم....  رونیبه ب دمی.... بافتمو پوشخوردیم شهیرون که به شبا یصدا با

 از سرگرد نبود....  یخبر

  دمیدر گذاشتم که صداشو از پشت سرم شن ی رهیرو دستگ دستمو

  ؟یرادفر خوب سرگرد؛

 تکون دادم  سرمو

  ؟یبر یخوایکجا م سرگرد؛

 بارون  ریز رونیب_

 ! یخوریسرما م سرگرد؛
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  ستیمهم ن_

 رادفر نرو  سرگرد؛

 لرزون گفتم رهام عاشق بارون بود....  ییصدا با

 رفتم....  رونیندونستم به ب زیموندن و جا گهید

 قبل.....  یداشتم تا بشم همون رستا اجیبارون.... احت ریداشتم به قدم زدن ز اجیاحت

  رمیبرم بم خوامیابا مگه مشده بودن.... رهام؛ب یرفتم..... خاطرات اون روز تداع یبارون راه م ریز

 رهام  ستمین یمن راض بابا؛

 حرفو نزن...  نیا یبابا توروخدا دم رفتن رهام؛

 خدا پشت وپناهت...  بابا؛

 بار اخر تو بغل رهام جا گرفتم  واسه

  ایرهام زود به زود ب_

 موهام نشوند و گفت چشم خواهر گلم یرو یبوسه ا رهام

 ... میواونو به دست خدا سپرد میکرد یبار همه با رهام خداحافظ نیاخر واسه

 خب رهام کار خودشو کرد....  ینبود رهام وارد نظام بشه.... ول یکم حرف تر شده بود.... بابا راض بابا

 نبود....  شمونیهمش پ نکهیبه نبود رهام به ا میعادت کرده بود گهیسال د۸از بعد

 رهام تصادف کرده......  دیخبر رس نکهیحالش بهتر شده بود با رهام مثل قبل شده بود تا ا لیاوا نیا بابا

 یمشخص شد که تصادف رهام عمد سیبعدا توسط پل یبود ول یاطیاحت یتصادف رهام از سر ب میهمه فکر کرد ما

 بود.... 

 رهامو داخل دره انداخته بودن. .....  نیماش
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 لند شد..... هق هقم ب دیکه رس نجاشیا به

 زده بودن.....  شی..... رهام منو زنده زنده اتشدینم باورم

 زدن......  شیوخودشو ات نیاون نامردا ماش ی..... رهام زنده بود...... ولگفتیم یقانون پزشک

 تلخ.....  یلیبود خ تلخ

 ..... گرفتیبهونه م انیشد.... را ری..... بابا کمرش خم شد.... مامان گوشه گدیاز هم پاش خانوادم

 رهامو کشتن.....  دمیفهم یوقت از

 .... رمیگرفتم انتقام خون رهامو بگ میبشم..... تصم سیگرفتم  پل میتصم

 سال اخر......  امسال

 گرفتم.....  کمویگراف پلمیفوق د من

 ..... یگرفتم کنکور بدم واسه دانشکده افسر میتصم

 بدم.....  یناسکنکور روانش خوامیبه بابا گفتم م یول

 .... خوندمیتالشمو کردم..... شب وروز سخت درس م تموم

 .... دونستینم یچیهنوز از هدف من ه بابا

 ..... دیروز کنکور رس نکهیا تا

 بابا مخالفت کرد......  یقبال چند بار گفتم ول یعنی.... گفتمیبهش م دیبا من

 با خودم حرفامو مرور کردم....  نهیتو ا یصبحونه چند بار زیبرم سر م خواستمیم یوقت صبح

 وارد اشپزخونه شدم....  نییپله ها اومدم پا از

 گلم  یسالم برا خانواده _

  میسالم دختر نازن بابا؛
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  زمیبر ییتا برات چا نیسال رستا جان بش مامان؛

 مامان جان  یمرس_

 کل وجودمو فرا گرفته بود...  یبیبابا نشستم.... استرس عج کنار

 بگم....  یچ دونستمینم

 ..... ختیر ییواسم چا مامان

 بگم  یزیچ هی میصبحونه بخور نکهیقبل از ا خوامیم_

  ؟یچ بابا؛

 بدم  یکنکور روانشناس خوامیراستش بابا من.... من نم_

  ؟یهمه خوند نیچرا تو که ا بابا؛

  ین روانشناس یول دمیکه کنکور م نهینه منظورم ا_

  ه؟یمنظورت چ مامان؛

 بدم....  یکنکور واسه دانشکده افسر خوامیراستش من م_

 از دست مامان افتادو وسط اشپزخونه خوردشد  یبابا تو هم گره خورد قور یحرفم ابروها نیا با

 انداختم  ریداد بابا سرمو ز یصدا با

 اررررررررررره  یمنو دق بد ییییییییخوایم یییییییعنیاهاااااااااااان  بابا؛

  نهیخب من عالقم انه بابا _

 حاال شده عالقت  یبود یاز شغل باباتو رهام ناراض شهیهم ادمهیکه  ییتا جا مامان؛

  کنهیزمان ادمارو عوض م_

  یتو بر زارمیمن نم یول بابا؛
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  کنمیبابا خواهش م_

 نه  یعنینههههههههه  گمیم ینههههههههههههه وقت بابا؛

 خاک باشه  ریبچرخه ورهام من ز ابونایراست راست تو خ یاون عوض زارمیبرم من نم دیمن با یول_

  رنیگیاونا انتقام خون رهامو م سسسسسیهمه پل نیا بابا؛

  گذرهیماجرا م نینه اونا فکر خودشونن دوسال داره از ا_

 نکردن  یکار چیهنوز ه یول

 زد نهههههههههه نهههههههههه  ادیبلند تر فر ندفعهیا بابا

 بابا؟ _

  ؟یوارد نظام بش یدوست دار یلیبرگشت طرفم خ بابا

 از دست داده بودم گفتم اره  دمویمن که حاال تموم ام_

 شرط داره بابا؛

 زدمو گفتم  یلبخند زدیبرق م یاز خوشحال چشمام

  کنمیداشته باشه قبول م یهرشرط_

 انتخاب کن....  ویکیخانوادتو ونظام  نیب بابا؛

 رو سرم.....  ختنیر خیسطل اب  هیرو سرم آوار شد.. .. انگار ایحرف کل دن نیگفتن ا با

 زد....  خیوجودم  کل

 بابا  یول_

 و اگر واما نداره انتخاب با خودته..... یول بابا؛

 روز کنکورمو دادم.....  اون
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 قرار برگشتم خونه....  یب یاشوب ودل یحال با

 .... ومدیکنکور م جینتا گهید دوماه

 که باهام قهر کرده بود.....  انمیطرف  را هیشده بود..... از  نیبا باهام سر وسنگدوماه با نیا تو

 روضه که  خونه نباشه....  رفتیاوقات م شتریب مامان

 ..... وریشهر٢۵ امروز

 ..... استرس تمام وجودمو گرفته.... ادیکنکورم امروز م جواب

 .... دهیجواب نم یول تیتو سا زنمیم یلب تاپم ه یصبح که بلند شدم نشستم پا از

 باالخره باز شد.....  تیبود که سا١٢ یکاینزد ساعت

 .... گشتمیاسمم م دنبال

 رادفر...  رستا

 رادفر...  رستا

 رادفر....  رستا

 ..... دمیکش غیاسمم ج دنید با

 شکرت قبول  شدم... هوراااااااااا  ایخدا یقبول شدم..... وا یوا هورررررررررراااااااااااااا

 پله سر خوردم رفتم تو اشپزخونه....  یاز نرده ها رونیاتاق اومدم ب از

 مشغول خوردن ناهار بودن....  انیوبابا ورا مامان

 گفتم....  زدیبرق م یکه از شاد ییچشما با

 قبول شدم بابا بالخره قبول شدم... _

  ؟یگرفته ودرهم گفت پس انتخابتو کرد یبا چهره ا بابا
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 .... کردمیاشتباه فکر م یبابا منصرف شد ول کردمیم فکر

 کارو بکنم  نیا تونمیبابا من نم یگفتم ول زدیکه بغض درونش موج م ییحالت غم گرفت با صدا چهرم

 واسه فکر کردن ینظام.... هنوزم وقت دار ایخانوادت  ایوگفت من قبال هم گفتم  دیاب نوش کمی بابا

  یتنها دخترتو طرد کن یتونیم یچجور یگیم یچ یفهمیم رضایعل مامان؛

 نگو...  یچیخانوم شما ه بابا؛

  ریرستارو ازمون نگ کنمیبابا خواهش م ان؛یرا

م اخرش رفت حاال شدیرهام بره چ زارمیزد مگه من رهامو گرفتم مگه من صددفعه نگفتم نه مگه نگفتم نم ادیفر بابا

 عالمه خاطره مونده....  هیعکس قاب شده و هیسنگو  کهیت هیازش  فقط

 .... رونیاز جاش بلند شد واز اشپزخونه رفت ب بابا

 بغض کرده بود....  انی... راختیریاروم اروم اشک م مامان

حتما بهش عمل  زدیم یحرف یطرف خانوادم.... بابا وقت هیطرف هدفم مهم بود از  هیکنم.... از  کاریچ نمیدونستم

 .... کردیم

 به طرف اتاقم رفتم....  رونیاز اشپزخونه اومدم ب نیسنگ ی..... بغضنیغمگ ییپر از غصه..... چشما یدل با

 بابا جا خوردم.....  دنیبا د یول

 بابا بعد از دوسال بالخره در اتاق رهامو باز کرده بود.....  شدینم باورم

 جلوتر رفتم.....  یکم

 ..... دمیدیرو مبابا  حاال

 رهام تو دستش گرفته بود....  عکس

 خودت....  شیپ یببر یخوایبس نبود که حاال رستا هم م یرفت شمونیرهام تو از پ بابا؛
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 کن.....  مونشیدخترو دارم... رهام تو پش هی نیهم ایمن از دار دن ی.... ولیرستا بود یوابسته  یلیخ دونمیم

 بابا تو اون حال بغضم شکست به اتاقم پناه بردم....  دنید با

 هقمو تو بالش خفه کردم.....  هق

 ..... نمیساکت بش تونستمینم یچقدر بد شده بودم..... ول من

 مهلت داشت....  گهینام تا دوهفته د ثبت

 گرفتم......  مویصبح با خودم کلنجار رفتم تا بالخره تصم تا

 .. چمدونمو جمع کردم... صبح

 چمدون بسته شدم جا خورد.....  دنیبا د بابا

 شد.....  رهیبا بغض بهم خ انمیبدون حرف به اتاق رفت..... را مامان

 بود.....  یتلخ روز

 اخر بابا تو گوشمه.....  یاز خانوادم طرد شدم..... هنوز جمله  شهیهم ی واسه

 .... یرادفر ندار رضایبه اسم عل یپدر گهید یندار یخانواده ا گهید

 جز مادرجون ندارم.......  یخانواده ا چیسال ه سه

 ......شدیتر م کیکه هرلحظه بهم نزد ینیبوق ماش یصدا

 از گذشته دست بکشم...  باعثشد

 .... دیهمه راه از اونور بره خب.... صداش به گوشم رس نیهنوز منو نشناخته بود ا یتا من برم کنار ول زدیم بوق

 خانوم....  یداریقدم بر م واشی واشیکه انقدر  ستیرو ن ادهیپ نجایا_

 ... یوردیسگ منو باال ن یکنار تا اون رو برو

 .... رفتیلحظه لحظه باالتر م صداش
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 ..... ستمیمگه با تو ن_

 صداش اشنا بود......  چقدر

  ه؟یک نمیبرگشتم تا بب نیطرف ماش به

  برگشتم نور چراغ تو چشمام بود...... یوقت

 ....... شدیم کیکه داشت بهم نزد ومدیقدماش م یشد..... صدا ادهیپ نیماش از

 .... نمشیسرمو بلند کردم تا واضح تر بب دیبهم رس یوقت

 جا خورد...... دنشیبا د که

 اهوراس.....  نکهیا

 زبون دراز.....  یتوله  نمیبیم ویک نیبه به بب اهورا؛

 و.....  یتوله خودت_

 شد.....  کمیحرفم نزد نیا با

 ..... رفتمیقدم قدم عقب م من

  ؟یترسیم یریچرا عقب عقب م اهورا؛

  ترسمیگفته من م یک_

 ..... شدیتر م کینزد کیهر لحظه نزد اهورا

  ؟یخوایم یچ_

 یکوتاهش کنم برات موافق خوامیم خوام،یمن زبون دراز تورو م اهورا؛

 پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب_

  یکن فینشونت بدم ک یشتر هی اهورا؛
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 شده بود....  سیکل وجودم خ زنمیم خیداشتم  ادیز یسرما از

  دزدنتیم ابونیشب تنها تو خ یخانوم کوچولو نگفت اهورا؛

 ... تیخاص یکوچولو بودنم شرف داره به تو هرکول ب_

  یزاریتو نم رمیجلو خودمو بگ خوامیم یه اهورا؛

  شهیم یچ نمیبب ریجلو خودتو نگ_

 ..... رفتمیعقب عقب م یبه طرفم اومد من ه اهورا

 شدم.....  هوشیجدولو ب یشدو افتادم سرم خورد به لبه  یپام خال ریکه ز ییجا تا

 )اهورا( 

 کنه....  یشده اعصاب منو خط خط یبه هر نفع کردیم یرو اعصابم بود.... همش سع بیدختره عج نیا

 یول دیترسیکنه ارسام از من م ییوپرو سهیمن وا یجرعت نداشت تو رو یکیچند سال که تو باند ارسام بودم  نیا تو

 بود.....  بیدختره عج نیا

  شدیزبون دراز م شتریب کردیاعصابمو خورد م شتریب یهرچ

  یزاریتو نم رمیجلو خودمو بگ خوامیم یه_

  شهیم یچ نمیبب ریجلو خودتو نگ دالرا؛

 .... رفتیعقب عقب م یحرفش به طرفش رفتم از ترسش ه نیا با

 شدو سرش به جدول خورد.....  یپاش خال ریز نکهیا تا

 شدم.....  مونیخودم پش یلحظه از کرده  هی

 افتاده بود.....  هوشیطرفش رفتم ب به

 ..... ینبود یکش فی.... تو که اهل ضعیکرد کاریچ اهورا
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 .... نیکردم گذاشتمش پشت ماش بغلش

 کنم.....  کاریحاال چ دونستمینم

 طرف خونه رفتم....  به

 پارک کردم....  نگیتو پارک نویماش

 به چهرش کردم  یکردم..... نگاه بغلش

 بلندش چقدر تو خواب خوشگل بودن....  ی... مژه ها

 .... یشد وونهیاهورا د یگیم یچ

 تو اتاق گذاشتمش رو تخت....  بردمش

 کردم.....  کاریبودم.... من چ کالفه

 خودت کمک کن.... ایخدا

 سرش نشسته بودم.....  باال

 ...... یاخه چجور یول کردمیلباساشو عوض م دیبودن..... با سیتموم خ لباساش

 ... . سوختیمن داشت تو تب م یخدا یدستمو رو سرش گذاشتم وا دیلرزیم دیشد یسرما از

 ..... یبکن.... چرا دست وپاتو گم کرد یکاری اهورا

 عوض کردم.... جوراباشو از پاش کندم....  یروسر هیبافتشو دراوردم..... شالشو با  

 .... کردمیسرمارو ازش دور م یجور هی دیبا

 تا پتو انداختم روش.....  دوسه

 کردم....  شیکاسه اب اوردم پاشو هی

 ...... دیرزلیهنوز م یاومد... ول نییاز تبش پا کمی
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 از باال سرش بلند شدم به طرف هال رفتم.....  عیتکون خوردن دستش سر با

 نشون دادم.....  الیخیوخودمو ب دمیکاناپه دراز کش یرو

 )رستا( 

 چشمامو باز کردم.....  سوزمیدارم تو گرما م نکهیحس ا از

 کجا بودم.....  من

 اهورا.......  یاداوریکه اتاق من نبود..... با  نجایا

 تمام وجودمو فرا گرفت......  ترس

 خودت کمکم کن....  ایاهورام..... خدا یمن تو خونه  نکنه

 ..... سوختیتو تب داشت م تنم

 طرف انقدر سردم بود که گوشه تخت مچاله شده بودم....  هیاز  سوختمیم شیطرف تو ات هی از

 پاهام حس نداشتن واسه راه رفتن... تخت بلند شدم.... اصال  یحال از رو یب یبدن با

 به در رسوندم....  واریخودمو به کمک د واریگذاشتم به د دستمو

 باز کردم.....  درو

 بود....  دنیکش گاریبود ومشغول س دهیاهورا شدم که رو کاناپه دراز کش ی متوجه

  نجام؟یمن چرا ا_

 صدام از جاش بلند شد. . به طرفم اومد  دنیشن با

 ولت نکردم  ابونیبد کردم تو خ اهورا؛

  ؟یخوایم یتو از جون من چ_

 نکن....  یاعصابمو خط خط چیفقط به پروپام نپ یچیه اهورا؛
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  چمیبه پر وپات نپ یگیسرم بخوره به جدول بعد به من م یتو جوب تو باعث شد وفتمیمن ب یتو باعث شد_

  یدختر هیدستام تو که فقط  ریتا ز ریرو نابود کردم از اون کله گنده هاش بگ یادیز یکوچولو من ادما نیبب اهورا؛

ه شرف دار شیهمه چ یگیکه تو م یدختر نیگفتم.... هم نیواسه هم ارمیکم ب خواستمینم تمیتو اون وضع یحت من

 ... شیبه تو هنوز نشناخت

 بلده پارس کنه  زبون دراز که فقط یوحش یتوله  هیچرا اتفاقا خوب شناختمش  اهورا؛

 حرف دهنتو بفهم _

  شه؟یم یخنده ههههههههه نفهمم چ ریزد ز اهورا

 .... وردیسگ منو باال م یداشت اون رو گعید

 .... شهیم یچ دمیبه موقش نشونت م_

 .... نیاهورا افتادم زم یپا یپاهام نبود همونجا جلو یتو یتوان چیچون ه ی.... ولرونیقدم بردارم که برم ب اومدم

 زدو گفت..   ینشست پوزخند کنارم

  ؟یبا من مبارزه کن یدار الیخ یایاز پا درم ینجوریا یتب عاد هیکه بخاطر  ییتو

 مزدا....  یاقا ستین یبه توان جسم زیهمه چ_

 چشمام هم روحتو هم جسمتو نابود کردم  یجلو یکه چجور نمیبیم یروز هیچون  یندار شمیتو توان روح اهورا؛

  یبه خودت مطمئن یادیز_

 ثابت کرده  نویتجربه ا اهورا؛

  کنمیخودم تو رو خفه م یدستا نیبا هم یروز هیتجربه ام به من ثابت کرده که _

 .... ستین بیارزو بر جوانان ع اهورا؛

 .....دمینفهم یچیه گهیرفتو د یاهیخواستم از جام بلند شم که چشمام س واریگرفتم به د دستمو
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 بودم.....  مارستانیز کردم بچشمامو با یوقت

 سرم بود...  یباال ارسام

 دالرا؟  یخوب ارسام؛

  نجامیاهوم من چرا ا_

 ومدیسرت م ییکرد وگرنه معلوم نبود چه بال داتیخدا رحم کرد که اهورا پ ارسام؛

 اهورا.؟؟؟ _

 نهیبیکه م شدهیچ نهیبب شهیم ادهیاهورا پ شهیکه حالت بد م یزدیقدم م یداشت ابونیتو خ گفتیاره اهورا م ارسام؛

  ییتو

 اقا اهورا  نیزدمو گفتم چه مهربون شدن ا یپوزخند

  ستیبد ن یگیاهورا اونقدرام که م ارسام؛

 حرفا دارا خبر داره  نیا الیخیب_

 ... رسونهیبهش زنگ زدم گفت االن خودشو م ارسام؛

 من مرخص شدم وهمراه سرگرد به خونه برگشتم.....  کساعتیاز حدود  بعد

 ..... نمیبه اتاقم برم که سرگرد ازم خواست بش خواستم

 نشستم....  یچرم یمبل تک نفره  یرو

 گره خورده بود طبق معمول....  گهیسرگرد توهم د یابروها

 ... کردمیم کاریمن چ وفتادیبرات م یاگه اتفاق سرگرد؛

  وفتادهیفعال که ن_

 ... یفهمیم شدمیرهام م یمن شرمنده  وفتادیاگه م رگرد؛س
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 ندارم  چکسمیه یبه نگران یاجیاحت ستمیجناب سرگرد من بچه ن_

 من در قبال تو مسئولم  یول سرگرد؛

 منم فقط بگم اطاعت  نیدستوربد تیبه بنده درمورد مامور نکهیا نیدار فهیوظ هیشما فقط _

 دارم  فهیوظ قمیرف نیمن نسبت به خواهر بهتر یول سرگرد؛

 من رستام... رستا رادفر خواهر رهام رادفر....  دیجام بلند شدمو گفتم بهتره نداشته باش از

 یلیکرده خ تیکه رهام ترب یخواهر دیپس نگران نباش سمیخودم وا یداده رو پا ادیبهم  شهیکه هم یکس خواهر

 .... ادیاز پس خودش بر م نیکه فکرشو کن یزیاز اون چ شتریب

 طرف پله ها رفتم....  به

 .... دمیکردم تا به اتاقم رس یها رو با سرعت ط پله

 خسته بودم....  یلیخ

 کوک کردم... ٧:٣٠رو  مویساعت گوش دمیتخت دراز کش رو

 شرکت....  رفتمیم دیبا فردا

 .... رمیبه رهام قول دادم که انتقام خونشو بگ من

 مدام بخواد رو اعصاب من رژه بره....  پسره مزاحم نبود که نیکاش ا یا یول

 تا اخر عمرش تو زندون اب خنک بخوره.... دادمیهرکولو لو م یپسره  نیبخاطر رهام نبود ا اگه

 کمدو باز کردم....  در

 رنگ....  یصورت یبا طرحا یشال مشک یمشک نیبا شلوار ج دمیرنگ پوش یصورت یمانتو هی

 .... مدین یبود منتظر ارسام بودم ول یربع هیبه طرف در رفتم.....  دمویرنگمم پوش یصورت یوکفش ورن فیک

 دراوردم بهش زنگ زدم بعد از چندتا بوق برداشت.  فمیاز تو ک مویگوش
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 سالم _

  یسالم خانوم ارسام؛

  ؟ییکجا_

 شرکت  ارسام؛

 دنبالم  یمدیچرا ن_

  یامروز و استراحت کن ستیگفتم حالت خوب ن ارسام؛

 ... امیخودم ب ایدنبالم  یایخوبه م میلیمن حالم خ_

 اونجام...  گهید قهیدق١٠ ارسام؛تا

 منتظرم فعال _

 فعال...  ارسام؛

 از مبال نشستم....  یکی یقطع کردم رو ویگوش

 ازش نبود....  یسرگرد کجا بود.... خبر دونمینم

 .... دمیپاهاشو شن یکه کجاس که صدا کردمیفکر م نیبه ا داشتم

 سالم  سرگرد؛

 طرفش....  برگشتم

 سالم _

  ؟یقراره بر ییجا سرگرد؛

 اره _

 کجا؟  سرگرد؛
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 شرکت _

  یارسام گفت امروزو استراحت کن یول سرگرد؛

  رمیبهش گفتم م_

 نرو  ستیاگه حالت خوب ن سرگرد؛

 گفتم حال من خوبه  یخاص نانیچشماش زل زدم وبا اطم تو

  لتهیهرطور م سرگرد؛

 جام بلند شدم از  فونیا یصدا با

 برم  دیبا گهیارسام، من د_

 مراقب خودت باش  سرگرد؛

 اطاعت فعال _

 بود....  نیارسام تو ماش رونیخونه اومدم ب از

ا با ارسام مواجه بشم با اهور نکهیا یباز کردم به محض نشستنم به جا نویکردم. و در ماش میصورتمو تنظ یرو لبخند

 مواجه شدم 

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 ندادن؟  ادیسالم بهت  اهورا؛

  مد؟یسالم ارسام چرا ن رمیگ_

 دنبالت  امیاومد گفت من ب شیکار واسش پ اهورا؛

  شهیدر خونش سبز م ادیمار از پونه بدش م_

  ادیاز تو خوشم م یلیمن خ یهه فکر کرد اهورا؛
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  شهیم رید وفتیراه ب یزنیحرف م یادیز_

 کمربندشو باز کردو به طرفم هجوم اورد....  اهورا

 نیاز ا یخودت گوش نداد یگره خورده نگام کردو گفت چند دفعه بهت هشدار دادم ول ییوابروها یوحش ییچشما با

 زبون دراز  یوحش یمراقب خودت باش توله  یلیبه بعد خ

 ... ستهیکه من از ترس قلبم با نهیس قصدش فقط ا وونهیهرکول د نیا یوا

 حکم روا بود....  یبد یسکوت نمونیشرکت ب تا

ه به من بگ ستین یکی.... اخه رهیگیجون منو م نیاخرش ا کردمیاحساس م یچرا ول دونمینم دمیترسیم یلیخ ازش

 ... یزبونتو کنترل کن تا جونتو از دست نداد نیرستا جان ا

 مهربونم...  یهلوال یروه_

 به باد  دهدیزبان سرخ سر سبز م رهام؛

  اتیادب یبه باد اقا دهدینترس نم_

  کنمیزبون تورو کوتاه م نیاخرش من ا رهام؛

 منم گذاشتم _

  رهیتورو بگ خوادیکه م یخدا به داد کس رهام؛

 چرا از خداشم باشه _

 تا صرف نظر کنه  کنمیمن که همون موقع رو مخش کار م رهام؛

 چرا اونوقت؟ _

 زبونت  نیبا ا یدیتن ماخه دوروزه خودتو به کش رهام؛

  شناسنیم شیاصال رستارو به زبون دراز_
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 از ما گفتن بود مواظب خودت باش رستا خانوم  رهام؛

 هستم شما نگران نباش _

 شدم....  ادهیپ نیاهورا از ماش یصدا با

 طرف شرکت قدم برداشتم...  به

 خانوم مهندس...  گفتنیبه من م سادنیورودم به شرکت همه جلو پام وا ضمن

 خنده دار بود....  هه

 نشستم.....  یاتاقمو باز کردم رو صندل در

 .....ارنیندارم زنگ زدم برام قهوه ب یکار دمیارسامو چک کردم بعد د هیجلسه. وقراردادا یکارا کمی

 در....  یصدا با

 گذاشتن....  زیورودو صادر کردم قهوه رو رو م اجازه

 .... کردیدعوا م یکیانگار داشت با  دمیارسامو شن یبسته شدن در صدا هنگام

 ... دیبرداشتم به طرف در رفتم صداش به گوشم رس قهومو

 فرار کرد؟  یچ یعنی اوری ارسام؛

 ............ 

 ... ستیواسه من قابل قبول ن یحیتوض چیخفه شو ه ارسام؛

 .................. 

  کنمیرو نابود م تیدست پاچلفت یدستا رینشه هم تورو هم اون ز دایاگه پ اوری ارسام؛

 ................ 

 .... امیهمونجا بمون تا ب ارسام؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
178 

 

 .... رونیاز شرکت رفت ب دویاتاقشو محکم بهم کوب در

 بود.....  شدهیچ یعنی

 اهورا به سرکارشون برگشتن...  ی.... که با صداکردنیبودن به رفتن ارسام نگاه م سادهیهمه وا رونیاتاقم اومدم ب از

 سر کارتون....  نییبفرما نیسادیوا نجایچرا ا اهورا؛

 بودم...  سادهیهنوزم همونجا وا من

 تو اتاقم اومد کنارم وگفت....  رمیمن نم دید یوقت اهورا

 مشکل دارن؟  گوشات

 سالمن  میلینه خ_

  یپس احتماال نفهم اهورا؛

  یخودت نفهم_

 برو سرکارت  اهورا؛

  یدوس ندارم تو فضول_

  یدیزبونت سرتو به باد م نیاخرش به خاطر ا اهورا؛

 مزدا خان  دمیههههههههه ترس_

 دالراخانوم  میبچرخ تا بچرخ اهورا؛

  رهیم جینچرخ سرت گ یادیز_

 دمیکن به موقش نشونت م یزبون دراز یحاال ه اهورا؛

  ستین بیقبال هم گفتم ارزو بر جوانان ع_

 شرکت رفتم....  یطرف منش به



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
179 

 

مخصوص  یشرکت واهورا بود ومن که منش یکارا یکه منش یمیخانوم نع یکیداشت  یارسام دوتا منش شرکت

 ارسام بودم... 

  یمیخانم نع_

 بله  ؛یمینع خانم

  یرو بهم بد انیقرارداد ارسام با شرکت پرن یبرگه  شهیم_

  دیاالن چند لحظه صبر کن ؛یمینع خانم

 اتاقم  دیاریب_

 چشم  ؛یمینع خانم

  یمرس_

 کنار اهورا رد شدمو به اتاقم رفتم....  از

ه من .... بیخود دار یتو که جا وفتهیکس تا حاال نتونسته با رستا درب چی.... هکردمیم شیعصب یوقت کردمیم فیک

 منو اقا اهورا...  یرستا رادفر خواهر رهام رادفر..... هنوز نشناخت گنیم

 در گفتم یصدا دنیباشن

 تو  ایب_

 گذاشت....  زمیقرداد ارسامو رو م یبرگه  یمینع خانم

  یمرس_

 دالرا خانم  ؛یمینع خانم

 جانم _

 بگم  کیبهتون تبر خوامیم ؛یمینع خانم
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 بابت_

اقا اهورا  یکه تورو نیهست یکس نیاول نکهیبخاطر ا شمیمهندس دوم یبا اقا یاول بخاطر نامزد ؛یمینع خانم

 نیسادیوا

هارت وپورت  یادینتونسته منو از خودش بترسونه اهوراهم ز یتا حاال کس نکهیو ا ینامزد کیبابت تبر یمرس_

 .. کنهیم

 شمام  میوگفت من تو ت دیخند یمینع خانم

  یبر یتونیم یزدمو گفتم مرس لبخند

  یمرس ؛یمینع خانم

 ... رونیاتاق رفت ب از

 ارسامو چک کردم.....  قرارداد

 ....برمیببرم اتاقش که به خودم گفتم هروقت اومد براش م خواستم

 از رفتن ارسام گذشته بود.....  شدیم یسه ساعت حدودا

 تلفناشو بدونم....  لیدوست داشتم دل یلیخ

 ما داشت.....  تیبه مامور یربط هیارسام  یتلفنا نیا

 سررفته بود....  حوصلم

 طرف بالکن رفتم....  به

 شهر قشنگ بود......  یچقدر فضا نجایا از

 ..... دیکشینفر نفس م هیفقط  نجایشهر من..... ا ییباینه به ز یول

 فقط رستا....  اونم
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 بابا ومامان.....  یشهر من پر شده بود از نفسا یول

 پدر.....  تی..... دلتنگ اغوش مادر..... دلتنگ حماشدمیدلتنگ م یلیوقتا خ یبعض

 خوب کنار هم بودن.....  ی.. دلم تنگ شده بود واسه روزامن اونارو از دست دادم... یول

 نبود......  نیا ایمن از دن سهم

 نبود....... رفتن رهام هممون رو داغون کرد......  نیمن ا سهم

 رهام؟ _

 جان رهام  رهام؛

  ؟یشغلو انتخاب کرد نیچرا ا_

 رستا؟  رهام؛

 جونم _

واسه تو امثال تو  تویکه به کشورم خدمت کنم دوست دارم امن نمیشغلو انتخاب کردم چون عاشق ا نیمن ا رهام؛

 فراهم کنم 

 همه ادم چرا تو؟  نیا_

  ستیتو کشور حاکم ن یتیامن چیه گهیبگن که د نویاگه همه هم رهام؛

  زارمیشغل ب نیدرهرصورت من از ا_

 عالمه حسن داره  هی ستیبد ن یگیاونقدرام که تو م رهام؛

  گهیطرف د هیطرف خطرش به  هیبه  اشیخوب یهمه _

 برده باال...  جانشویخطرشه که ه گهیخب د رهام؛

 شغل خانوادشو از دست داد......  نیبود حاال بخاطر هم زاریکه از شغلت ب ییکه رستا ینیبب ییرهام..... کجا ییکجا
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 ندارم..... فقط کمکم کن.....  ویکمکم کن..... من جز تو کس رهام

فس زنگ خورد ن میقرار دادو ببرم بهش بدم که گوش یارسام...... به اتاقم برگشتم قصد داشتم برگه  نیماش دنید با

 بود 

 جانم هوا_

 کوفت وهوا  نفس؛

  شده؟یباز چ_

 دارما  یدوست هی یوقت نگ هی نفس؛

 نفس جان.  شدهیچ_

  شمیپ ایمن امشب تنهام ب یچیه نفس؛

  امیاگه دارا. اجازه بده م_

  زنمیباهاش حرف م رمیا من خودم مدارا ب نفس؛

  دمیبهت خبر م زنمیالزم نکرده خودم باهاش حرف م_

 بخورمش  خوامیحاال انگار از. پشت تلفن م شیییییییا نفس؛

  ستین دیاز تو بع_

 ییییییییدل نفس؛

 خداحا فظ  رمیگی... من فعال کار دارم بعدا باهات تماس میکشیم غیکوفت چرا ج_

 قطع کردم.....  وینشدمو گوش یخداحافظ منتظر

 قرار دادو برداشتمو به طرف اتاق ارسام رفتم....  ی برگه

 هرکول اهوراخان....  یشرکت( و اقا ی)ابدارچ یفراهان یشرکت رفته بودن جز من واقا یها بچه
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 .. مانع از زدن در شد.....ومدیاهورا که از داخل اتاق م یدر بزنم که با صدا خواستم

 ...... گهیم یاهورا چ نمیکردم تابب زیت گوشامو

 ارسام؟  شدهیچ اهورا؛

  سشیواقعا ن ارسام؛

 داره  نیامکان نداره کل اون خونه محافظ و دورب اهورا؛

 تعجب کردم  نیمنم از هم ارسام؛

 به نظرت کجا رفته...  اهورا؛

 ... ستین نایکدوم از دورب چیتو ه گهیم اوری ارسام؛

 شده میهمونجا قا ییجا هیاحتمال صددرصد  اهورا؛

 اره امکانش هست...  ارسام؛

 مطمئنم  اهورا؛

  ؟یکارم دار یحرفا گفت نیا الیخیب ارسام؛

 دختره باهات حرف بزنم  نیدرمورد ا خوامیاره راستش م اهورا؛

 کدوم دختره  ارسام؛

  گمیدالرارو م اهورا؛

 کرده؟  یکار ارسام؛

  شهیبرامون دردسر م اهورا؛

 ؟ چرا ارسام؛

 موجود پرو زبون دراز فضول  هی اهورا؛
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 خنده...  ریحرف اهورا ارسام زد ز نیا با

 ..... یپسره  یبخند رواب

  زارهینم یجهت دست رو کس یب خودیارسام ب یدونیتو که م خورهیبه درد م ارسام؛نه

  خورهیدختره به دردمون م نیا یگیم یعنی اهورا؛

  ه؟یدالرا دختر ک یدونیمگه تو نم ارسام؛

 نامزدته...  ینه واال تو فقط همون روز اول گفت اهورا؛

 مهندس مجده  ارسام؛دختر

 مهندس مجد؟؟  اهورا؛

 اره  ارسام؛

 قاچاق  یباند دارو نیبزرگتر سییر اهورا؛

 بله  ارسام؛

  ؟یازش استفاده کن یدار الیپس خ اهورا؛

 چند ساله دنبالشم  یدونیاره تو که م ارسام؛

 ..... یصد دارق یعنی اهورا؛

 ... دیحرف اهورا نصفه به گوشم رس یفراهان یاقا یبا صدا که

 به طرفش برگشتمو گفتم  یعصب

  ه؟یچ_

 اوردم  ییقصد جسارت نداشتم براتون چا ؛یفراهان

 ... خوامیم ییمن گفتم چا_
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  دیببخش ؛یفراهان

 تکرار نشه  گهید_

 چشم...  ؛یفراهان

 از اون حرفا نبود....  یخبر گهیرفت هواسمو دوباره جمع کردم که د یفراهان یوقت

 .... یکنه فراهان کارتیخدا بگم چ یا

 دستم به در ضربه زدم...  با

 تو...  ایب ارسام؛

 درو فشار دادم و وارد اتاق شدم.... ی رهیدستگ

  یا براشون بفرستگفتن بعد از امض انیارسام گذاشتم وگفتم شرکت پرن زیقراردادو رو م ی برگه

  یمرس ارسام؛

 برم  تونمیخواهش م_

 خونه  میاره برو کاراتو بکن بر ارسام؛

 باش فعال _

 انیبا سرگرد درجر دیبود..... با یاهورا وارسام بود..... قصدشون چ یذهنم مشغول حرفا یحساب رونیاتاق اومدم ب از

 بزارم.... 

 از اتاق رفتم.....  رونیبرداشتم به ب فمویارسام ک یصدا با

 دراوردم با سرگرد تماس گرفتم....  مویارسام منو رسوند خونه گوش نکهیاز ا بعد

 الو _

 بله  سرگرد؛
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  نمتونیبب دیبا_

 مجتمع  ایب سرگرد؛

 اطاعت فعال_

 به طرف مجتمع حرکت کردم....  دمویباز کردم.... لباسمو عوض کردم چادرمو پوش دیخونه رو با کل در

 شرکت دارا....  شدیم ییجورا هی.... میتینفهمه ما تو مامور یکس نکهیشرکت بود واسه ا ییجورا هی مجتمع

 سرگرد کجاس گفت اتاقشه....  دمیپرس یوارد مجتمع شدم.... از سروان اکبر عیسر دنمیمحض رس به

 زدم وارد شدم....  در

 سالم _

  ؟یکار واجب دار یسالم گفت سرگرد؛

 ... دمیفهم ییزایچ هیبله راستش من _

  ؟یچ سرگرد؛

  نمیاجازه هست بش_

  نیاره بش سرگرد؛

 مبل نشستم سرگردم اومد روبروم نشست  یرو

  شنومیم سرگرد؛

 ... دمیفهم ییزایچ هیراستش امروز _

 خب  سرگرد؛

 از افرادش قصد دارن از من استفاده کنن  گهید یکیارسام و_

  ؟یچجور سرگرد؛
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 به بابا برسه  خوادیمن م قیاز طر گفتیکه ارسام م دمیامروز شن_

 به مهندس مجد  یعنی سرگرد؛

 درسته _

 خوبه  یلیارسام ومهندس مجد که خ یاخه رابطه  یول سرگرد؛

 کنه  دایپ یمهندس دسترس زیچ هیمن به  قیاز طر خوادیارسام م لنگهیوسط م نیا یزیچ هیجاس  نینکته هم_

  ه؟یاون چ سرگرد؛

 نوع دارو  هیکه من حدس زدم  نجوریا_

 دارو باشه  تونهیاره م سرگرد؛

 که گفت سالها دنبالشه دمیاخه تو حرفاش فهم_

 درسته  کننیتورو وارد باندشون م قیطر نیاره درسته واز ا سرگرد؛

 بله _

 ماجرا از چه خبره  یبفهم نیاز ا شتریکن ب یسع یریم شیخوب پ یممنون رادفر دار سرگرد؛

  دمیام امروز فهم گهید زیچ هی_

  ؟یچ سرگرد؛

 .... کنهیم یباغ نگهدار هی ایخونه  هی یتو دزدهیجوونو که م یارسام دخترا_

  یدیاز کجا فهم سرگرد؛

 ... اوریباهاش تماس گرفت به اسم  یکیامروز _

 .. دادیم یکیخبر از فرار  انگار

 از دختراس  یکیاحتماال فرار  سرگرد؛
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 حدسو زدم  نیاره منم هم_

  نمکیم دایاون خونه رو پ نمیارسام تا بب بیتحت تعق زارمیخوبه ممنون از اطالعاتت افرادمو م یلیخوبه خ سرگرد؛

  نیخوبه موفق باش_

  یبر یتونیم سرگرد؛

 .... دمیکوب نیاحترام دستمو مقابل سرم وپامو به زم یجام بلند شدم به نشونه  از

 ..... ارمیاطالعات به دست ب یسر هیتونستم  نکهیبودم از ا خوشحال

 کمکم کن تا بتونم سربلند بشم.....  ایخدا

 ندارم..... خودت کمکم کن....  ویکس بیشهر غر نیمن جز تو... تو ا ایخدا

 اذان.....  یصدا با

 کردن.....  قیارامشو به رگام تزر سرنگ

 اتاقم رفتم.... سجادمو از تو کشو برداشتم.....  به

 .... سادمیپهن کردم...... به نماز وا نیزم یرو

 ...... شیگانگی شیعبادت پروردگار...... به ستا به

 از خوندن نمازم...... قلبم اروم گرفت...... ارامش به تک تک سلوالم برگشت....  بعد

 تنهام نزار...... ایباال بردم..... خدا دستامو

 .... میسرگرد به خونه برگشت با

 ذهنم مشغول بود.....  یحساب اتاقم رفتم.... به

 بود.....  یارسام دنبال چ یعنی

 تو ذهنم دل کندمو به هال رفتم  یسرگرد..... از فکرا یصدا با
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 بله جناب سرگرد؟ _

 کارت دارم.. نیبش سرگرد؛

 اطاعت _

 بدم........  یمهمون هی بیترت خوامیم سرگرد؛

 مناسبت برگشت پدر....  به

 یارسامو دعوت کنم با مهندس احسان یمهمون نیتو ا خوامیم

  ؟یبفهمم دنبال چ دیبوده با یتورو وارد شرکت کرده چ نکهیبفهمم هدفش از ا خوامیم

  هیعال_

  یچندتا از دوستاتم دعوت کن یتونیم سرگرد؛

 اومد قرار بوده برم خونشون....  ادمینفس  یاداوری با

 گفتم  دی. با تردنیهم برا

 ؟ جناب سرگرد_

 بله  سرگرد؛

 برم.  ییمن امشب جا شهیم_

 کجا؟  سرگرد؛

 .... شمیپ ایخونه نفس گفته من تنهام ب_

 بهش بگو...  میفقط موضوع مهمون یبر یتونیم سرگرد؛

 اطاعت به ارسامم بگم... _

  کنمینه ارسامو خودم دعوت م سرگرد؛
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 باش پس من برم اماده بشم _

 برو  سرگرد؛

 ....... دمیرنگمم پوش یمشک یورن ی... کفشادمیپوش یوتوس یمشک یروسر هیرنگ با  یتوس یمانتو هیاتاقم رفتم  به

 .... رونیبرداشتم وازاتاق اومدم ب فمویک

 سرش تو لب تابش بود.....  سرگرد

 فعال خداحافظ _

 رو اپن  چییسو سرگرد؛

  رمیخودم م نیما ماش_

 توعه  نیاونم ماش سرگرد؛

 برداشتم....  چوییسو

 شدم که اون شب برا رستوران سرگرد بهم داده بود....  یقرمز رنگ یشدم تازه متوجه فرار اطیحوارد  یوقت

 شدمو به طرف خونه نفس حرکت کردم....  نیماش سوار

***** 

 شدم..  ادهیپ نیتو خونه. پارک کردم از ماش نویبزرگ باز شد ماش یاهن در

 بود  سادهیتو چارچوب در وا نفس

 سالم هوا خانوم _

  یکرد رید کمی یکنیسالم قلوه جان فکر نم نفس؛

 زود اومدم میلینه خ_

 تو  میبر ایب نفس؛
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 نفس وارد خونه شدم..... .  همراه

 نشستم.  یمبل چرم یرو

 خب نفس خانوم خانواده کجان؟ _

 سفر  نفس؛

  ؟یپس چرا تو نرفت_

  گردنیفردا بر م نفس؛

 اهان.... _

  ارمیب ینیریوش وهیمن برم م یاریتا تو لباساتو در م نفس؛

  خورمینم یچیزحمت نکش نفس من ه_

  خودیب نفس؛

  یاز مهمون نواز یمرس_

  کنمیخواهش م نفس؛

 بودم....  دهیپوش یحلقه ا نیاست یبلوز مشک هیمانتو  ریبه اشپزخونه رفت.... منم لباسامو دراوردم... ز نفس

  رونیاز اشپزخونه اومد ب یعالمه خوراک هیبا  نفس

  نجاسیام ا گهید ینفس جز من کس_

 نه چطور؟  نفس؛

  ه؟یهمه واسه چ نایپس ا_

 واسه شما  نفس؛

 نفس  لمیمگه من گور_



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
192 

 

  لیدور از جون گور نفس؛

 ! هیک لیگور یفهمیمن راحت شدم اونوقت م یاز ترس مرد یتنها موند نجایحاال که رفتم شب ا لمیمن گور که

 رجات س نیخب حاالغلط کردم بش نفس؛

  دمینشن یچ_

 غلط کردم  نفس؛

 بلند تر _

 غلللللللللط کررررررردم  نفس؛

 شد....  نیا نیافر_

 تا صبح..... میدیوخند میحرف زد یبا نفس کل شب

 

 

 شرکت....  میارسام اومد دنبالم رفت صبح

 ... دمیارسامو شن یشرکت بودم که صدا یکارا یاز هرکول خان نبود.... تو اتاقم مشغول بررس یخبر چیه

  نیکرد داشیپ شدیاهورا چ ارسام؛

 ................... 

  یکنیم داشیتو پ دونستمیارسام؛م

 ..................... 

  یکنیغلطا م نیگفت دفعه اخرت بوده که از ا سمونییبگو ر ارسام؛بهش

 .................... 
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 غلطا نکنه  نیاز ا گهیکردم که د کاریچ هیبگو با بق ارسام؛بهش

 ....................... 

  ارسام؛فعال

اف بود بخاطر  ینبود...... ام د واریاتاق من وارسام د یکنار اتاق ارسام بود..... جدا کننده  قایبود که دق یمن جور اتاق

 .... دیرسیم نوریا یحدود هیصدا تا  نیهم

 تو...  دییکه به در خورد گفتم بفرما یضربه ا با

 بود  ارسام

 ومدمیمن م یگفتیسالم م_

  ه؟یمشکل نمیزدو گفت اومدم خانوممو بب یلبخند ارسام

  ارنینه پس صبر کن بگم دوتا قهوه ب_

 کافه  مینه اومدم بگم اماده شو بر ارسام؛

 شرکت  یپس کارا_

 با اهورا هستن  یمیخانوم نع ارسام؛

  میجمع جور کنم بر نارویخب باشه پس بزار ا_

  یجمع کن لتویوسا یایمنم برم به اهورا زنگ بزنم تا تو م ارسام؛

 باشه _

 .... رونیاز اتاق رفت ب ارسام

 برداشتم به طرف اتاق ارسام رفتم  فمویمرتب کردم ک کارامو

  میبر_
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  میبر ارسام؛

 ..... میبه طرف کافه رفت گهیباهمد

 احترام بلند شدن.... یافراد کافه به نشانه  دنمونیمحض رس به

  میدونفره نشست زیم هی دور

  ؟یخوریم یچ ارسام؛

  یشگیهمون هم_

 گارسونو صدا کرد سفارش دوتا قهوه داد...  ارسام

  نیدار یگفت اخر هفته مهمون ارسام؛دارا

 اره به مناسبت برگشت پدر _

 دالرا  خورمیوقتا بهت قبطه م یبعض ارسام؛

 چرا.؟ _

 پدرت! بخاطر وجود  ارسام؛

 نظر لطفته  یمرس_

 اقتیل دوارمیام ذارنیبهشون م یاحترام خاص هیهمه  ادیاصال اسم مهندس مجد که م گمیم ینه جد ارسام؛

 داشته باشم  شونویداماد

  یبهتر از پسر مهندس احسان یارسام جان ک یدار_

  دوارمیام ارسام؛

 .... میکرد لیرو تو سکوت م قهوه

 استرس دارم  ارسام؛دالرا
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 .؟ یواسه چ_

 واسه رو در رو شدن با پدرت  ارسام؛

 من لولو خرخره س یمگه بابا_

 منو قبول نکنه  ترسمیوگفت نه م دیخند ارسام

 نگران نباش پدر با من _

  یهست نکهیاز ا یمرس ارسام؛

 خواهش _

 از خوردن قهوه ارسام منو رسوند خونه.....  بعد

******* 

 ...... اونم تو باغ سرهنگ پارسا..... یمهمون امشب

 دارم....  ی..... استرس خاصنمشونیبب خوامیبار م نیپرونده س واسه اول یاصل سییپارسا ر سرهنگ

 ..... دمیرنگ خر یلباس عسل هینفس رفتم پاساژ  با

 ییلباس اروپا هی.. کار شده بود تا پشت کمرم... یبه باال تور منجق دوز نشیرنگ..... که از س یعسل یدکلته  هی

 بود.... 

 ..... ومدیم یلیوقد بلندم خ کیبه کمر بار دمیپوش یوقت

..... برام فر ختیطرفم ر هیرنگ رو سرم گذاشت.... همشو  ییخرما سیکاله گ هیکرد  ممویریگ یکارا یاکبر سروان

 ....... حیمل شیارا هیکرد 

 شده بودم...  ییاروپا یدخترا هیشب دمید نهیخودمو تو ا یوقت

 تشکر کردم....  یسروان اکبر از



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
196 

 

 رنگم رو شونم انداختم.....  یعسل ریشال حر هی

 .... دمیسرگردو شن یاز اتاق برم که صدا رونیب خواستم

 ..... دمیکشیبازم خجالت م یبود..... ول دهیلباس کامال پوش هی یلباسم اونجا ظاهر شم..... ول نیبا ا دمیکشیم خجالت

 تخت نشستم...  یرو

  رون؟یب یپس چرا نرفت سروان؛

  کشمیراستش از سرگرد خجالت م_

 چرا؟  سروان؛

  نیبه لباسم کردمو گفتم بخاطر ا یا اشاره

 س  دهیپوش میلینداره رستا خ یلباست که مشکل سروان؛

  یول دونمیاره م_

 باز شدن در حرفم نصفه موند  یصدا با

 رادفر کجاس؟  سرگرد؛

  نجایهم سروان؛

 جام بلند شدم  از

 بله جناب سرگرد _

  ؟یاماده ا سرگرد؛

 بله _

  م؟یبه سرتاپام انداخت وگفت بر ینگاه

  میبر_
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 با من ست بود...  ییجورا هیسرگرد شدم.....  پیمتوجه ت تازه

 ..... یکراوات مشک یمشک راهنیرنگ با پ یوشلوار عسل کت

 خوشگل شده بود..... درکل

 ... دمیرنگ رو لباسم پوش یبلند قهوه ا یپالتو هی

 ام انداختم رو سرم..  یقهوه ا ریشال حر هی

 ... میوبه طرف باغ حرکت کرد میرنگ بود شد یمشک یکمر هیکه  نشیسرگرد سوار ماش همراه

 نه سرگرد...  گفتمیم یزینه من چ میسکوت کرده بود هردو

 .... میدیرس نکهیا تا

 .... میدبه دوش هم وارد باغ ش دوش

 بودن....  دهیمهمونا نرس هنوز

 سرگرد به اتاق رفتم ولباسامو عوض کردم....  یگفته  به

 نبود....  یچاره ا یول کردیم تیپاشنه بلند پامو اذ یکفشا

 ... دمیاروم قدم برداشتم تا سرگردو د اروم

 بود....  سادهیوا یجو گندم یسال با موها انیمرد م هیدختر  هیکنار  زیم هی دور

 .... متوجه حضور من نشدن دمیبهشون رس یوقت

 سالم _

 صدام به طرفم برگشتن  دمیشن با

 سالم  سرگرد؛

 زدو گفت سالم دالرا جان  یلبخند یمرد موجو گندم همون
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 .... شناختیمنو از کجا م نیا

 خودش به اون دختره گفت  نکهیا تا

 .... کنمیم یمعرف بهارجان

 را... دختر بنده دال شونیا

  یبهار خانوم دختر مهندس صولت شونمیا دالراجان

 دراز کردم بهش دست دادم  دستمو

 خوشبختم _

  نیچنیهم بهار؛

  میتو باغ قدم بزن کمی میریبابا منو دالرا م سرگرد؛

 مرده گفت باشه پسرم  همون

  میسرگرد به اونطرف باغ رفت همراه

 بود؟  یک نیا_

 سرهنگ پارسا  سرگرد؛

 از دست من ناراحت نشن  دونستمینه من نم_

  یدونینه بهشون گفتم نم سرگرد؛

 اهان _

 دالرا سرگرد؛

 بله قربان _

 قربان نه دارا  سرگرد؛
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 جانم دارا _

  ادیم یارسام ک نیافر سرگرد؛

  گهید قهیواال بهش زنگ زدم گفت تا چند دق_

 اهان  سرگرد؛

 نم دعوت کردم سرگرد؛ اهان اشکال نداره اخه من او ادیاز دوستاش م یکیگفت همراه _

 گفتم به طرفش رفتم  یدینفس که از در باغ وارد شد به سرگرد ببخش دنید با

 سالم هواخانم _

  ؟یچقدر ناز شد یخودت یسالم دل نفس؛

  نطوریتوهم هم_

 کجا لباسامو عوض کنم  نفس؛

 تا نشونت بدم  میبر ایب_

  میبر نفس؛

 نفس لباساشو عوض کرد....  مینفس به اتاق رفت همراه

 ود... خوشگل شده ب یکرده کل جادیرنگش ا دیبا پوست سف یبود که تضاد خاص دهیپوش یسبز فسفر یدکلته  هی

 .... میبه باغ برگشت گهیهم د با

  میدو نفره نشست زیم هی دور

 دارا کجاس؟  نفس؛

  یکنیدارا دارا م یکه ه یبنیرو نم یگنده ا نیدارا سر قبر من، من به ا_

 داداشتو بخورم  خوامیحاال مگه م یوععععع دل نفس؛
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 کنم  کاریبعد من بدون داداش چ یخورد مویاومد_

 کن  یزندگ یچیه نفس؛

  دمیگوش م تیچشم به توص_

 اومد  زمونیکه سرگرد به طرف م مینفس مشغول حرف زدن بود با

 جام بلند شدم  از

 کارت دارم  ایب گهیدالرا جان بابا م سرگرد؛

  امیچشم االن م_

 سالم  نفس؛

  نیسالم خوش اومد سرگرد؛

  ؟یکنینم یدالراجان معرف نفس؛

 نفس خانوم دوست بنده  شونمیبرادرم دارا وا_

 دستشو به طرف نفس دراز کرد باهم دست دادن  سرگرد

 خوشبختم  یلیخ نفس؛

  میرگردتا ما ب زارهیچند لحظه دالرا شمارو تنها م هی نیهمچ سرگرد؛

  مونمینداره منتظر م یزدو گفت اشکال یلبخند نفس

 سرهنگ رفتم....  زیسرگرد به طرف م همراه

 ... میدیسرهنگ رس زیبه م یوقت

 نباشه....  یکس بایکه تقر ییجا هی میازمون خواست بر سرهنگ

 ... میسادیوا میاز مهمونا دور بود باینفره که تقر۴ زیم هی دور
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 سرهنگ  نیداشت یبا ما کار سرگرد؛

 اومده سرگرد  شیمشکل پ هیاره راستش  سرهنگ؛

  ؟یچ سرگرد؛

 فرار کرده  یمهندس احسان سرهنگ؛

  ؟ییییییچ سرگرد؛

حاال بهم اطالع دادن که قصد داره از  یاول به منظور سفر بوده ول میدیامشب فهم نیهم دیدیدرست شن سرهنگ؛

 مرز خارج بشه 

 ساخته س  یاز دست من کار سرگرد؛

 مشخصات فرار کنه  نیبا ا یفرد یونزار یتموم مرزارو چک کن خوامیبچه ها م شیپ یبر خوامیم سرهنگ؛

 ده؟یاز کجا فهم سرگرد؛

 لو رفته باشه  تیمامور نکهیراستش نگرانم از ا دونمیهنوز نم سرهنگ؛

 خودت کمک کن...  ایبه اون فرد برسم خدا یلو بره من چجور تیلحظه ترس وجودمو فرا گرفت.... اگه مامور هی

  شن؟یم یمهمونا چ سرگرد؛

 مدت خارج از کشور  هی یبر دیاومده با شیکار واجب برات پ گمیمن بهشون م سرهنگ؛

 اطاعت پس من برم  سرگرد؛

 کن  رشیهرجور شده دستگ یبرو فقط توکل سرهنگ؛

  کنمینم دتونیاطاعت قربان ناام سرگرد؛

 ون رفت ومن موندم سرهنگ.... از کنارم سرگرد

 .... دمیترسیم یلیخ یچرا ول دونمیکرده بودن نم خی دستام
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 .... مینفوذ هیبفهمن من  نکهیاز ا دمیترسیم

 اشتباه فکر کردم....  یول رسمیاز سه سال فکر کردم دارم به ارزوم م بعد

 سرهنگ به زمان حال برگشتم  یصدا با

 بله جناب سرهنگ _

  یرادفر دیخواهر شه گفتیم یتوکل سرهنگ؛

 گفتم بله درست گفتن  یگنیلحن غم با

  یبهش دار یشباهت خاص یخواهر رهام دمیفهم دمتیاز همون اول که د سرهنگ؛

  یمرس_

 تو....  یبه باجنم یرهام خواهر داشته باشه اونم خواهر کردمیفکر نم سرهنگ؛

ر برسه بخاط بینداشت بخاطر شغلش به خانوادش اسدوست  چوقتیرهام ه نکهیقربان وا فتونیبابت تعر یمرس_

  گفتیکمتر از خانوادش م نیهم

رهام با حرفاش  دمیشیموفق نم تیمامور هی یهروقت تو یراستشو بخوا یدار ییوایش یمثل رهام صدا سرهنگ؛

 بود خدا رحمتش کنه وصبر بده به شما وخانوادتون  یپسر گل یلیخ کردیارومم م

  چوقتیه نینیغم نب یمرس_

 بازنشست شدن  ایپدر هنوزم تو سپاه هستن  ؛سرهنگ

 بازنشست شدن  شهیم ینه چند سال_

  نیخوبه سالم منو بهش برسون سرهنگ؛

 چشم حتما _

 ونمدیکه م ینباشن در صورت خودیگفته هاش ب دوارمیام کنهیم فیازت تعر یلیخ یرادفر، سرگرد توکل سرهنگ؛

  کننینم فیتعر یاز کس یالک یتوکل
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  کنمینم دتونیناام دینظر لطفشونه مطمئن باش یمرس_

 مهمونت  شیپ یبر یتونیم دوارمیام سرهنگ؛

 ممنون فعال _

 نفس برگشتم...  شیپ

 من اومدم _

 خدا ازت نگذره  یدل یوا نفس؛

 چرا _

  یوبه من نگفت یتو خونتون داشت ییهلو نیهمچ نفس؛

  ؟یک_

  گمیدارا رو م نفس؛

 نفس دارا کجاش هلوس  الیخیب_

 چشماش شدم  ی وونهیهمه جاش مخصوصا چشماش من که د نفس؛

 خودتو جمع کن نفس _

  گمیمگه دروغ م نفس؛

 اره _

 دهن باز نفس به پشت سرم نگاه کردم که متوجه اهورا وارسام شدم  دنید با

 کمرنگ وکراوات همرنگش  یصورت رهنیرنگ با پ یکت وشلوار مشک هی ارسام

 شیمشک یوحش یرنگ که با چشما یبلوز مشک هیرنگ روش... با  یکت توس هی.... یمشک نیشلوار ج هی ماهورا

 ست کرده بود.... 
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 ینفس دهنتو ببند ابرومو برد_

 جام بلند شدم به طرفش رفتم....  از

  ؟یکرد ریسالم د_

 اهوراس  ریشرمنده همش تقص ارسام؛

 من شد  ریکه طبق معمول اخماش تو هم بود گفت حق با ارسام تقص اهورا

 پدرت  شیپ میحرفا بر نیا الیخیب ارسام؛

  نیتا شما برگرد مونمیجا م نیمن هم اهورا؛

 باش ارسام؛

 .....میسرهنگ رفت زیارسام به طرف م همراه

 .... میاهورا ونفس برگشت شیارسام وسرهنگ پ ییاز اشنا بعد

  ؟یکنینم یدالراجان معرف نفس؛

 کردن  یفکر کردم اقا اهورا خودشونو معرف_

 نگاه کردن  هیاومدن نشستن به بق ینه از وقت نفس؛

  دمیدیبرا اشنا شدن نم یلزوم اهورا؛

 اقا اهورا همکار ودوست ارسام جان  شونمیبنده ا یمینفس دوست صم_

 به زور گفت خوشبختم  نفس

 .... دارهیبر نم اشیهم دست از غد باز نجاینچسب ا یپسره  شششیا

 اهنگ برا عاشقا فاتحمو خوندم  هی نمیا گفتیخواننده که م یصدا با

  ؟یدیدالرا افتخار رقص م ارسام؛
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 خورد بعدا حتما فعال با نفس جان برقص  چیاخه قبل از اومدنت پ کنهیپام درد م کمیارسام جان االن نه _

  میبرقص گهیتا باهم د دنیم افتخار ماگه نفس خانو زمیباشه عز ارسام؛

 چرا که نه  نفس؛

 اخه...  ایناز ب کمینفس  خاکتوسرت

 .... کیقشنگ ورومانت یلیزدم به رقص نفس وارسام خ زل

 بود  یرقص نفس عال میحق نگذر از

 ! یرد کن شنهادشویپ کردمینم فکر

 دوختم  شیوحش یمشک یاهورا نگاهمو از نفس وارسام گرفتم وبه چشما یصدا با

 درسته؟  ؟یفکر کنم شما کر_

 چطور مگه  اهورا؛

  کنهیخورده درد م چیگفتم پام پ یدینشن یعنی_

 رقصهیداره م گهید یکیمعشوقت تو بغل  یدار یچه حس اهورا؛

 چون هم به ارسام اعتماد دارم هم به نفس  یحس چیه_

  ؟یکنیرقص بدم رد م شنهادیمنم پ اهورا؛

قاطع ومحکم گفت  یتو چشمام زل زدو با لحن اهورا کنهیپام درد م گمیم یزنیم یو به نفهمخودت ای یتو کال نفهم_

  یخر کن یتونیمنو نم یول یارسام وخر فرض کن یبتون دیشا

  یتو واقعا نفهم دمیهه حاالفهم_

 خورد وگفت....  السشویاز اب گ یمقدار اهورا

  یاهورا هنوز منو نشناخت گنیبه من م امیسر از کار تو در م اخرش
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 جن...  نیا ایمن دروغ گفتم خدا دینگفتم.... اون از کجا فهم یچیه گهید

 ..... میمن ک دونهیم کردمی... احساس مدمیترسیوقتا واقعا از اهورا م یبعض

 تموم شدن اهنگ نفس وارسامم به جمع ما برگشتن...  با

  نمیبیدارارو نم ارسام؛

 کنم  یومد رفت گفت از شمام عذرخواها شیراستش واسش کار پ_

  ادیم شیپ گهیاشکال نداره کاره د ارسام؛

  گردمیاهوم من االن برم_

 کجا؟  ارسام؛

  امیبابا وب شیبرم پ لحظهی_

 راحت باش...  ارسام؛

 راه برم....  تونستمیکفشا نم نیداخل ساختمون رفتم.... با ا به

 درد گرفته بود....  یحساب پام

 برگشتم....  یراحت کردمو به مهمون یلعنت یکفشا نیاز شر ا خودمو

 ارسام نبود....  یول

 تو باغ قدم بزنم....  کمیگرفتم  میتصم

 باغ بود توجهمو جلب یپشت گال قایقرمز رنگ که دق زیچ هیکه مشغول قدم زدن بودم  نجوریبود.... هم یقشنگ باغ

 کرد.... 

 .... دمیبه خودم خند زدیشب قرمز رنگ م یکیکه چشماش تو اون تار یگربه ا دنی. تر رفتم.... با دکینزد

 .... یاخه تو فضول گفتیحاال رهام بود بهم م اگه
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 نفر پشت  هی یپا یمهمونا برگردم که با صدا شیپ خواستم

 شدم.... میقا درخت

 به من بود....  پشتش

 .... نمشیشب بب یکیتو اون تار تونستمینم

 روشن کرد.....  گاریدراورد..... س بشیاز تو ج فندکشو

 بفهمه.....  تونستیم یهرکس نوی.... اگرفتیکام م نیسنگ

 ..... زیچ هی یاز اونجا دور بشم که پام رفت رو خواستم

 اون مرد دور نموند....  زیت یکه از گوشا دمیکش یفیخف غیج

 کنم....  کاریچ حاال

 قلبم از ترس به تپش افتاده بود...  دیدهنم قرار گرفتو منو به کنار کش یکه رو یدست با

 .... سوختیپام از شدت درد م 

 ... سادیوا ییجا هیباالخره  نکهیا تا

 .... دیچیگوشم پ یرسا وجذابش تو یصدا

  ؟یکردیم کاریپشت چ اون

  زدمیمن..... من قدم م_

 اهورا خره  یفکر کرد اهورا؛

 نه دور از جون خر _

 یوعطر خنکش ت یکرد بو کیوقدرتمندش گرفت سرشو به گوشم نزد یقو یمردونش مچ دستمو تو دستا یدستا با

 ... دیچیدماغم پ
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 مثل عطر رهام بود...  عطرش

 گفت زنهیدرونش موج م تیکه معلوم بود اعصبان ییصدا با

 به من دروغ نگو   گمیم زبون دراز چندبار بهت گفتم واسه بار اخرم یتوله  نیبب

 کاریبدم که من اونجا چ حیبه تو توض دیبا یدروغ بگم بعدشم واسه چ یالک نمیبینم یاهورا مزدا لزوم یاقا نیبب_

  کردمیم

 نه قدم...  یزدیمنو چوب م یایزاغ س یاون پشت داشت اهورا؛

  دمتید یشد می... از همون موقع که پشت درخت قافهمهیاهورا نم یکرد فکر

 جن  نیباورم شد ا گهیخدا االن د یا

  ؟یخب حاال که چ_

  شمیمن مثل ارسام خام حرفات نم یبه من دروغ بگ یتونینم چوقتیکه ه یبفهم خوامیم اهورا؛

تو اون مغز پوکت فرو  نویمن نشده عاشق من شده ا یزل زدم وگفتم ارسام خام حرفا شیمشک یوحش یچشما تو

 کن 

 بزنه که گفتم  یحرف خواست

 شهیم تیحسود شهیعاشقت نم چکسیاخالق گندت ه نیچون بخاطر ا یندار رمیتقص البته

 تر کرد  ادیاز کنارش رد شم که فشار دستشو دور مچم ز خواستم

 ولم کن _

  کنمینم یبه امثال تو ارسام حسود چوقتیمن ه اهورا؛

 بزار برم حاالم ولم کن  زنهیم ادیههههههه حسادت از تو چشمات فر_

 من هست جز حسادت  یتو چشما زیهمه چ ینیتو چشمام زل بزن.... زل بزن تا بب اهورا؛
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  خوامینم_

 زل بزن  یعنیزل بزن  گمیم یوقت اهورا؛

 مگه زوره  خوامینم_

 کرد  کیپشت گردنم گذاشت صورتمو به صورتش نزد دستشو

 متر باهاش فاصله داشتم....  یلیچند م فقط

 .... کردیم تمیاذ خوردیگرمش تو صورتم م ینفسا

 زل بزن  اهورا؛

 گره خورد....  شیوحش یمشک یتو چشما میعسل یچشما

 تر شده بود....  یتر ووحش یمشک گهید یچشماش از همه روزا یمشک حاال

  یدید اهورا؛

 نه ولم کن _

 وصورتم از درد جمع شد...  دیچیکف پام پ یتو یبیخواستم راه برم که درد عج رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

شدم که تو پام فرو رفته بود وکف پامو پاره کرده بود.... اشک تو چشمام  یا شهینشستم تازه متوجه ش نیزم یرو

 حلقه زد 

 خانوم کوچولو  شدهیچ اهورا؛

 از بغض تو گلوم نلرزه گفتم پام!!!  کردمیم یکه سع ییباصدا

 تو دستش گرفت نشست پامو  نیرو زم کنارم

 ولم کن به من دست نزن  رونیب دمیاز تو دستش کش پامو

 .... ستین یچشمام زل زدو گفت دالرا االن فقط لجباز تو
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  رونیبکشمش ب دهیتا به شاهرگت نرس دیبا

 به من دست نزن  خوامینم_

 بفهمممممممم  سسسسسسستین یکه زد کامال خفه شدم االن وقت لجباز یداد با

 رو از تو پام دراورد.....  شهیتو دستش گرفت.... ش پامو

 بزنم  غیحرکتش باعث شد ج نیا که

  مارستانیب یبر دیبا دیشد شیزیخون ر اهورا؛

 راه برم  تونمیمن م خوامینم_

ام تو پ یگذاشتم خواستم راه برم که درد وحشتناک نیدرخت گرفتم پامو رو زم یجام بلند شدم دستمو به تنه  از

 ...زنیباعث شد اشکام بر نیهم دیچیپ

 دادم....  هیدرخت تک به

 شده بود .....  ختهیکف باغ ر یبرگا یرد خونا رو یجا

 .... کردیدرد م یلیخ پام

 خودمو به مهمونا برسونم....  کردمیم یسع دیبا

 که اهورا گرفتم....  نیزم یرو امیبود بامخ ب کیلنگه پا برم که نزد هیگرفتم باال خواستم  پامو

 سرتق...  یلب گفت دختره  ریز

 دستشم انداخت دور کمرم  یکیگذاشت دور گردنش اون  دستمو

 ولم کن  _

  یزنیحرف م ادیز اهورا؛

 ندارم  یاجیاحت چیولم کن من به کمک تو ه گمیم_
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 خودم خفت کنم  ای یشیخفه م اهورا؛

  تیخاص یهرکول ب یخفم شد_

  زدیکه داشت صدام م دمیشنینفسو م یصدا

  نجامیمن ا ییجانم نفس تو کجا_

 تو بغل اهورا بودم گفت انگار مزاحم شدم  ییجورا هیمن که  دنیبا د نفس

 برو ارسامو صدا بزن  دهیبر شهیمن ش ینفس پا یگیم یچ_

  امیاالن م نفس؛

 نشستم....  ایاز صندل یکی یکمک اهورا رو به

 .... میکرد برگشت یچیزد وباند پ هیپامو بخ مارستانیب میارسام اومد رفت یوقت

 نبود...  یچکیوارد خونه شدم ه یگفت فردا شرکت نرم.... وقت ارسام

 .... تیکه رفته بود مامور سرگردم

 قهوه برا خودم درست کردم...  هیبه کمک عصام رفتم تواشپزخونه قهوه جوشو زدم به برق  کردیدرد م یلیخ پام

 .... ومدیخوابم نم اصال

 گرفتم وارد اون اتاق بشم....  میچرخ تو خونه بزنم.... تصم هی گفتم

 از تو گلدون برداشتم در اتاقو باز کردم....  دویکل

 بود....  یاتاق قشنگ یلیخ

 واقعا خوشگل بود....  هی.... اهیا یپر شده بود از عکسا تمومش

 عکساش با سرگرد بود....  شتریب

 رو تاب نشسته بود.... سرگرد باالسرش بود....  هیگل بودن.... اخوش یلیاز عکساش خ دونهی
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 لبخند زده بودن....  ییدوتا

 تخت بود....  یعکس بزرگ روبه  هی

 رو نه....  هیبق یول شناختمیرو م هی.سرگرد وا

 پدرشه....  دیفهم شدیمرد قد بلند کنار سرگرد بود که م هی

 رنگش....  یتوس یحالت چهرشو وچشما از

 که کنار همون مرد بود مشخص بود مادر سرگرد....  یزن و

 بود...  هیمادر سرگرد بود احتماال مامان ا هیشب گهیزن د هی

 .... دمشیکجا د دونمینم یول ومدیاشنا م یلیکه به نظرم خ یا گهید ومرد

 .... ادینم ادمیکجا  یول دمشیجا د هیکه  دمیفهمیم شتریب شدمیم قیرو صورتش دق شتریب یهرچ

 ..... رونیاتاق اومدم ب از

 گذاشته بود....  یخارج یسیپل لمیف هیروشن کردم  ونویزیکاناپه نشستم.... تلو یرو

 .... دنیذوق نشستم به د با

 ..... دمیتموم شد همونجا رو کاناپه دراز کش لمیبود که ف٢ یتا ساعتا حدودا

 برد.... خوابم

 اتصالو زدم  یچشمامو باز کردم دکمه  میزنگ گوش یصدا با

 هوم _

 وکوفت  هوم

  ادینفس بعدا زنگ بزن االن خوابم م ییتو یوا_

 ساعت چنده؟  یدونیم نفس؛
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 نه _

 خانوم خرس  گهیبلند شو د١ساعت  نفس؛

 ساعت چنده؟  ییییییچ_

 پام علف سبز شد...  ریدرو باز کن ز خوادیظهره اگه هم دلت م١ساعت  نفس؛

  یو پشت درمگه ت_

 بله درو باز کن  نفس؛

  امیاالن م_

 تند باش.... نفس؛

 رفتم.... درو باز کردم....  فونیقطع کردم....به سمت ا ویگوش

 رفتم اشپزخونه قهوه درست کنم برا نفس صداش اومد  خودمم

 سالم خانوم خوابالو  نفس؛

 سالم _

  ؟ییکجا نفس؛

 تو اشپزخونه  نجامیا_

 نگرانت شدم  یکردیچرا درو باز نم نفس؛

 خواب بودم _

 پات بهتره  نفس؛

 اره _

 دارا کجاس؟  نفس؛
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 اومد رفت خارج از کشور  شیکه گفتم کار براش پ شبید_

 نبود  ادمیاهان  نفس؛

  ارمیتا برات قهوه ب نیبش

 باشه  نفس؛

 شکر وشکالت براش بردم  کمیبشقاب گذاشتم با هیرو تو  قهوه

 بفرما _

 ممنون  نفس؛

 نوش جان _

 بابات کجاس؟  نفس؛

 شرکت  ادیاحتمال ز_

 اهان از نامزدت چخبر؟  نفس؛

 اونم حتما شرکت  دونمینم_

 ازش  یچقدر خبر دار نفس؛

 ... یلیبله خ_

 بود؟  یاون پسره ک نفس؛

  یگیاهورا رو م_

 بدم اومد ازش  یلیاره خ نفس؛

 چرا؟ _

 و مغرور یاز خود راض نفس؛
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  ادیازش بدم م اره منم_

 ١گفته بود ساعت  ینفس خانوم الک نیا یعنی۸ساعت  دمیبه ساعت کردم د ینگاه

 نفس دستم بهت نرسه  یوا_

 چرا  نفس؛

 اره؟ ١که ساعت _

  یش داریتو ب خواستمیمن فقط م نفس؛

 فرار کرد...  رمشیاونور بگ دمیحرکت از مبل پر هی با

 ... اطیتو ح رفت

 شد...  میدرختا قا ونیزدم که م هیبخ یپا نیدنبالش کردم با ا اطیح تو

 سنگ انداختم مخالف خودم...  هیبفهمم نفس االن کجاس  تونستمیم یانجام دادم... به راحت یلیخ نارویتمر نیا من

 نیرو زم میافتاد ییاز پشت گرفتمش دوتا دمیاز پشت درخت فرار کرد پر نفس

 گرفتمت  یدید_

  ایکنیعمل م یحرفه ا نفس؛

  یبله پس چ_

 راحت متوجه قصدش شدمو پاشو گرفتم..  یلیخ یخواست با پاش بهم ضربه بزنه که من دستاشو ول کنم ول نفس

 ولم کن دالرا  یییییییا نفس؛

  ایههههه منو دست کم گرفت_

  اسیرزم نیحرکاتت ع نفس؛

 من انجام دادم... نارویتمر نیسخت تر دونستیرفتم از کجا م یسال دفاع شخص۴من دونستیاز کجا م نفس
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 ولم کن  میتسل ؛نفس

 بشنوم  خواستمیم نویهم نیافر_

  میشد میاز درختا قا یکیدر با نفس پشت  یصدا با

  ه؟یک نفس؛

  کنهیم کاریچ نمینگو تا بب یچیحتما داراس ه_

 خخخ باش  نفس؛

 شد...  ادهیپ نیشد.. از ماش اطیسرگرد وارد ح نیماش

 زد....  غیبهم زد خواست وارد خونه بشه که نفس ج ونیماش در

 سرگرد اومد  یصدا سیییییییاروم گفتم ه ییرو دهنش گذاشتمو با صدا دستمو

 اونجاس؟  یک سرگرد؛

 اونجاس یک دمیپرس سرگرد؛

 .....داشتیاروم قدم بر م اروم

 زد...  بشیدفعه غ هی سرگرد

 کجا رفته....  نمینگو تا بب یچینفس گفتم ه به

 سرگرد....  دونستمیم قمیاز پشت در دهنمو گرفت.... اسلحشم گذاشت رو شق یکی که

 به نفس کردم که از ترس رنگش مثل گچ شده بود....  ینگاه

 از رو دهنم برداشتمو گفتم سرگرد منم رادفر  دستشو

 نفس....  شیرفتم پ عیسر بعدشم

  ?نفس یخوب_
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  زدیاصال حرف نم نفس

 کرده بودن  خی دستاش

  دمیم حیحرف بزن من برات توض کنمینفس خواهش م_

 ...... چ..... چ.... خبرره... نجای...... انیا نفس؛

 .... دمیم حینترس نفس جان برات توض_

 ..... رونیب دیگرفتم که دستاشو از تو دستم کش دستاشو

  نیبه من دار کاریدست به من نزن..... اصال شماها چ نفس؛

  دمیم حیتو من برات توض میبر اینفس تو ب_

 ولم کن  امیجااااااااا نم چیداد زد؛ من بااااااااااتوووووووو ه نفس

 نفس گرفتو گفت بخونش....  یکارتشو جلو سرگرد

  یتوکل نیلب زمزمه کرد سرگرد ارو ریز نفس

 به سرگرد کرد وگفت.....  یبه من بعد نگاه ینگاه اول

  ؟یسیشما پل یعنی نفس؛

 باال  ارشیرادفر ب سمیبله من پل سرگرد؛

 اطاعت _

 نفسو تو دستام گرفتمو بردمش تو....  یکرده  خی یدستا

 مبل نشست...  یرو

 نفس خانوم من وستوان رادفر اشاره کرد به من  نیبب سرگرد؛

 .... یدیمتاسفانه شما فهم یول سیبفهمه که ستوان رادفر پل ی..... قرار نبود کسمیتیمامور یتو
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 . نفهمه درسته... چکسی..... پس بهتره هکنمینم نیبفهمه من جونتو تضم یاگه کس یدیند یچیبه بعد ه نجایا از

 سرشو تکون داد  نفس

 یاجازه ا نیبده چون همچ حیاز ستوان رادفر نخواه برات توض گهید زیچ هیو یدیند یدینفس خانوم شتر د سرگرد؛

 نداره 

  دمیند یچیبله من ه نفس؛

  گردمیسرهنگ زود برم شیپ رمیسر م هیرادفر  سرگرد؛

 باشه _

 فعال خداحافظ  سرگرد؛

 خداحافظ_

 سرگرد رفت نفس نشست کنارم....  یوقت

  ؟یچرا به من نگفت نفس؛

 گفت اجازه نداشتم  یکه سرگرد چ یدیفهم_

  یتو سه سال به من دروغ گفت یعنی نفس؛

  دیاره ببخش_

  ه؟یچ تیاشکال نداره خب حاال بگو اسم اصل نفس؛

  ایمنو همون دالرا صدا کن دینفس توبا یرستا ول_

 باشه اصال به اسم رستا عادت ندارم  نفس؛

 کار دارم   یحاالم پاشو برو خونتون کل نیافر_

  ؟یکنیم رونیاز خونت ب یمنو دار یعنی نفس؛
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 بمون ینه دوست دار_

  نه خودمم کار دارم فعال نفس؛

 فعال _

 احترام گذاشت وگفت خدافظ جناب سرهنگ سایمثل پل نفس

 یلیخ میسرهنگ یبرات همون دالرا باشم درضمن من ستوانم تا درجه  دیکوفت وجناب سرهنگ مگه نگفتم من با_

 تا برسم خوادیم

 ... خب حاال همون جناب ستوانشهیتکرار نم گهید دیببخش دیببخش نفس؛

 نگوووووو _

 اخر بود فعال خدافظ  یدفعه  نفس؛چشم

 خدافظ _

 و بره...ل تینفس باعث بشه مامور دمیترسیدلشوره داشتم همش م یلیخ یخونه رو مرتب کردم ول کمیرفتن نفس  با

 

 

 

 .... گذرهیم یکه از اون مهمون شهیم یچندروز

 دنبالم....  ادیپامو بکشم قراره ارسام ب ی هیقراره برم بخ امروزه

 منتظرشم....  شهیم یربع هی

 زنگ خورد  میگوش نکهیا تا

 جانم _
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 دنبالت فرستمیاهورارو م امیب تونمیاومده نم شیبرام پ یکار هیدالراجان من  ارسام؛

  رمینه خودم با نفس م_

  ادشینه اهورا م ارسام؛

  رمینم یینه ارسام من با اهورا مشکل دارم باهاشم جا_

  ادیخب نفسم بگو دنبالتون ب ارسام؛

  رمینه خودم با نفس تنها م_

  یدونیباشه هرجور خودت م ارسام؛

 ..... که گفت کار داره...... ادیزدم به نفس که باهام ب زنگ

 ..... تیکنم.... سرگردم که مامور کاریچ حاال

 کنم.....  یرانندگ تونمیپامم نم نیا با

 برداشتم زنگ زدم به ارسام  مویگوش

 جانم  ارسام؛

  یایخودت نم ادیمرام به تونهینفس نم_

 نه فداتشم گفتم که من کار دارم اهورارو بفرستم  ارسام؛

 بفرس _

 پس اماده باش  ارسام؛

 باشه _

 زمیفعال عز ارسام؛

 فعال_
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 ..... کردیتر م کیمنو به هدفم نزد نایا یهمه  یاز تظاهر از دروغ ول شدمیمواقع خسته م یبعض

 مبل نشسته بودم....  رو

 زنده شد.....  گذشته

  یداداش یرهام روه_

  شده؟یجانم چ رهام؛

  یروه_

 جانم  رهام؛

 جونم  یروه_

 جانم  رهام؛

 نفسم  یروه_

 جانممممممم  رهام؛

  یچیه_

  ؟یشد وونهید یرستا خواهر رهام؛

 سررفته  یاهوم حوصلم کل_

 ! ؟یموتور سوار میبر رهام؛

  نمیکه من بش یبه شرط میااااااااااخ جونم بر_

 باشه برو لباساتو بپوش  رهام؛

 ... دمیرنگمم پوش یمشک یایرنگ هم گذاشتم سرم کتون یچرم کاله کاسکت مشک یکاپشن مشک یشلوار مشک هی

  میبر_
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  میجان بر یا روهام؛

 زنگ در خاطراتتو تو گذشته رها کردمو لنگ لنگون به سمت در رفتم....  یصدا با

 داده بود....  هیبلندش تک یشاس نیبه ماش اهورا

 سالم _

 سالم تکون داد...  یاز رو صورتش برداشت وسرشو به معن نکشویع

 شدم.....  نشیماش سوار

 بود حوصلمم سررفته بود  ینیسنگ کیتراف

  یبزار یزیچ یاهنگ هی شهیم_

 به ضبط برد...... ضبطو روشن کرد...  دستشو

 ... دیچیتو گوشم پ یبیحب نیجذاب وگوش نواز ام یصدا

 

 هردفعه هربار  کشهیانگار/، که منو م یحس هیتو  یتوچشا 

 /که دلمو به یدار یحالت هیچشمات  ی/تو تو کنهیم وونمی.... منو دکنهیم وونمیتکرار،/ د شهیم یماجرا ه نیا باتو

 ی/اخه عاشقم چه کنم دلم /کسکنهیم وونمی...... داره دکنهیم وونمیو/د یکار یضربه  زنهی/نگاهات م یاریزانو در م

لم /اخه عاشقم چه کنم د گهیداره م نی/تو چشمام نگاه کن بب ییهمه کسم تو یی/نفسم تو گهید نهیبیتو نم ریرو غ

من  تسی/تمام هست ون گهی./ تو چشمام نگاه کن داره مییهمه کسم تو یی/نفسم توگهید نهیبیتو نم ریغ وی/کس

 یایو/رکنهیباور م ارویچشمام رو نمیبیبرات/تورو که م رمیمیمنو /منو که م یکنیم وونهیاون چشات /د یفدا یی/تو

ه کسم هم یی/نفسم تو گهید هیبنیتو نم ریرو غ ی/اخه عاشقم چه کنم دلم /کس کنهینگات حالمو بهتر م نم،یریش

 / گهیداره م نی/توچشمام نگاه کن ببییتو

 

 تموم شدن اهنگ زل زدم به صورتش......  با
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 ... وردمیشده بود از رفتاراش سر در نم رهیخ ابونیهدف به خ یب

 شدم....  ادهیپ نیاز ماش مارستانیب میدیرس یوقت

 بودم....  اوردهین عصامو

 رفت.....  دیتوجه به من راشو کش یب اهورا

 تو....  امیب یبهت بگه من االن چجور ستین یکیاخه  خب

 دادم....  هیتک نیهمونجا به ماش نیبراهم

ر نه اونقدرام که فک ادیداره م لچریو هیبا  دمشیاشتباه کردم خواستم خودم برم که د دمیبعد د گردهیکردم برم فکر

 ... ستین یادم بد کنمیم

 .... لچریتو و نشستم

 . ....یلینه خ یول کردیدرد م کمیکفشامو پام کردم هنوزم  دیپامو کش ی هی.... دکتر بخمیشد مارستانیب وارد

 از اتاق اومدم دنبال اهورا گشتم نبودش...  رونیب

 ..... زدیبود داشت با تلفن حرف م مارستانیب اطیرفتم.... تو ح مارستانیب رونیب به

 شدم...  کشینزد

 ... امیاالن م اهورا؛من

 ......... 

 من حرف بزنم  شهینه صبر کن بزار مثل هم اهورا؛

 ........... 

 فعال  امیسرگرمش کن تا ب اهورا؛

 من اومدم_
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 من اهورا جا خورد سرشو تکون دادو گفت سوار شو  یصدا با

 شرکت  یمنو ببر شهیم_

 نه  اهورا؛

 چرا؟ _

 گرفتم همونجام بزارمت  لتیچون ارسام گفته همونجا که تحو اهورا؛

 مگه من بچه ام _

  یدر حکم من از بچه ام بچه تر اهورا؛

 نخواستم اهوراخان  یمنم قاض_

 برو  یخونه هرجا خواست برمتینداره من م یبه من ربط اهورا؛

  کنهیبراتو م یچه فرق_

 حرف نزن حوصلتو ندارم  گهیحاال د کنهیفرق م اهورا؛

 نچسب  یمغرور از خود راض یبا جفت پا برو تو حلقش پسره  گفتیم طونهیخدا ش یوا

 درسته  گهید یبا خودت بود اهورا؛

 فکر کردم  من دوباره بلند بلند یوا

  میمن ذهن خون خوب ینه بلند بلند فکر نکرد اهورا؛

  دونمیفکر کردنم نم اقتیتورو ل یچون من حت یاشتباه خوند ندفعهیا_

  کنمیاشتباه نم چوقتیمن ه اهورا؛

  یرو اشتباه کرد ندفعهیا_

 تو انکارش کن  اهورا؛
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  قتهیحق ستیانکار ن_

  میدیرس اهورا؛

 به طرف خونه رفتم  دمویمحکم بهم کوب نویدر ماش یشدم بدون خداحافظ ادهیپ نیماش از

 .... کردمیخالصش م ریت هیاسلحم همرام بودو با  خواستیوقتا دلم م یبعض

 ..... ارمیسر در ب شتریارسامو واهورا ب یبرم شرکت تا از کارا خواستیخونه شدم لباسامو عوض کردم دلم م وارد

 گرفتم.....  اژانس

 حساب کردما وارد ساختمون شدم.......  نویپول ماش دمیرس یوقت

 .... نییپا ادیاسانسور شدم تا ب منتظر

 انگار قصد اومدن نداشت.....  یول

 طبقه رو.. هیگرفتم از پله ها برم  میتصم

 به شرکت ارسام....  دمیپله ها باال رفتم تا رس از

 باز بود....  در

 ت نبود..... تو شرک یشرکت شدم انگار کس وارد

 .... یفراهان ینه اقا یمیخانم نع نه

 ... دمیتر رفتم تا به اتاق ارسام رس کینزد

 باز بود....  مهیاتاق ارسام ن در

 در نگاه کردم....  یال از

 که پشتش به من بود.... تو اتاق بودن یکیو  ارسام

 نباشم...  دیکه تو د سادمیوا ییجا هی
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 بهش بگم  یاخه چجور  ارسام؛

  ؟یخوایم یکه نفهمه تو واسه چ یجور هی دونمینم  مرده؛

  فهمهیم یزیدالرا دختر ت ارسام؛

 کن نفهمه یسع مرده؛

  ؟یچ دیواگه فهم ارسام؛

  میکنیم یکار هیبرا اونجاش  مرده؛

 خالصش کنم  ارسام؛

  میتا به مهندس مجد برس میکنیتالش م میچندسال دار یدونیتو که م میدار ازینه ما حاال حاال ها به دالرا ن مرده؛

  میندار میوارد باندش کن نکهیجز ا یپس راه دونمیاره م ارسام؛

 نه ممکن واکنش نشون بده به پدرش بگه  مرده؛

  کنهیشرکت کار م نیاالنشم بدون اطالع باباشو ودارا تو ا نیاون هم ارسام؛

 کار بسنج   نیواسه ا جانشویه مرده؛

 ! شهیم یچ نمیباشه بب ارسام؛

  میدار ازیخوب فکراتو بکن ما به دالرا ومهندس مجد ن مرده؛

 از جاش بلند شد...  مرده

 .... امیمن تازه دارم م کردمیتظاهر م دیرفتم..... با رونیاز شرکت ب عیسر

اول با خارج شدنم همون مرد با ارسام از شرکت  یطبقه  دمیرس یرفتم سوار اسانسور شدم وقت نییپله ها پا از

  رونین باومد

 سالم _
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 ؟یکنیم کاریچ نجایکه جا خورده بود گفت سالم دالرا ا ارسام

 خب دلم برات تنگ شده بود _

 اهان  ارسام؛

به رنگ  یبودمش مخصوصا چشما دهیجا د هیبرام اشنا بود.... انگار قبال  یلیبه اون مرده کردم چهرش خ ینگاه

 .... اشیدر

  ؟یکنینم یمعرف_

  امهریشرکت ار سییر یچرا مهندس رابع ارسام؛

 اهان خوشبختم _

 دالراخانوم نامزد بنده  شونمیا ارسام؛

 منم خوشبختم خب فعال ارسام جان من جلسه دارم  ؛یرابع

 .... میرفتو ومن وارسام تنها شد یرابع

 .... دمشید ییجا هیبود که انقدر چهرش برام اشنا بود انگار قبال  یک نیا یعنی

 تو؟  میبرارسام؛

  میبر_

 اتاق ارسام....  میرفت

 مبل نشستم....  یرو

 پس بچه ها کجان؟ _

  یمرخص ارسام؛

 چرا؟ _
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 کار کردنو نداشتم  یچون امروز حوصله  ارسام؛

 اهان اونوقت چرا؟ _

 گفت چون دلم براتو تنگ شده بود  یکنارم نشست دستامو تو دستاش گرفتو با حالت چندش ارسام

 د بزنم کردم لبخن یسع

 تر شد....  کینزد ارسام

 بکن....  یکار هیخودمو دست تو سپردم....  ایتو شرکت نبود خدا چکسیه

  ارسام؛دالرا

 جانم _

 من خمار لباتم  یدونستیم ارسام؛

بهم  یمرد نامحرم چیسالمه دست ه٢٣که  یبودم من تا االن دهیحرفش اب دهنمو قورت دادم واقعا ترس نیا با

 کارا  نینخورده چه برسه به ا

 خودت کمکم  ایخدا

 .... دمیکشیمن خودمو عقب تر م شدمیتر م کیلحظه به لحظه به من نزد ارسام

 ..... دیباریاز چشماش م شهوت

 ( یشهوت ی)با لحن ارسام؛دالرا

 بله _

  ؟یچقدر دوسم دار ارسام؛

  یلیخ_

 طعم لباتو بچشم...  خوادیدلم م ارسام؛
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 ..... شدیتر م کینزد کیهرلحظه به صورتم نزد صورتش

 صورتامون فاصله بود....  نیمتر ب یلیکه فقط چند م ییجا تا

 وگفت بر خر مگس معرکه لعنت.... دیخودشو عقب کش عیباز شدن در اومد سر یلباشو رو لبام بزاره که صدا خواست

 کرده بودن....  خیاز ترس  دستام

بوده که با صداش متوجه  ینجاتم ک یفرشته  نمیرو هم گذاشتم تو دلم خدارا شکر کردم.... برگشتم تا بب چشمامو

 شدم.... 

 من شد....  یازش مچکرم که ناج یلیخ ندفعهیا یول ادیبود....  درسته ازش بدم م اهورا

 .... کافه. میارسام از جام بلند شدم..... قرار شد همراه ارسام واهورا بر یصدا با

 ....... 

 

 ارسام سفارش قهوه داد.....  مینشست یچهار نفره ا زیم دور

  ؟یکرد دایپ شدیچ اهورا؛

 نینه اهورا انگار اب شده رفته تو زم ارسام؛

 مگه با شرکت ما قرار داد نداره  اهورا؛

  یچه قبرستون ستیحاالم معلوم ن رشیزده ز یچرا قرار داد داره ول ارسام؛

  میکن کاریچ ارویباشه مشتر یجورنیا اهورا؛اگه

 ....؟ شدهیبپرسم چ شهیم_

  وردنیپوست که از خارج برامون م ییبایز یبرا دارو میشرکت قرار داد داشت هیبا  ارسام؛ما

 خب! _
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  میدارو داد نیادم قول ا یزده ماهم به کل بشیشرکتم غ یاصل سییر رشیحاال شرکت زده ز ارسام؛

 ام ندارن؟  گهید یجا چیه میبکن دیبا کاریچه بد حاال چ_

 شرکت  هینه به جز  ارسام؛

  ؟یچه شرکت_

 به اهورا کردو گفت شرکت بابات  ینگاه ارسام

 که باهاتون قرار داد ببنده  زنمینداره من خودم با بابا حرف م یمشکل نکهیواقعا خب ا_

  ؟یکنیکارو م نیتو واقعا ا ارسام؛

 .... کنهیقبول م ادیپس به احتمال ز یزدمو گفتم اره بعدشم توعم برا بابا حکم دارا رو دار یلبخند

  یزدو گفت مرس یاز سر خوشحال یلبخند ارسام

 د... ش یمحو زدو گفت عال یلبخند ندفعهیا ومد،یبودم چقدر لبخند به صورتش م دهیکه تا حاال لبخند اهورارو ند من

 .... دیون رو بخورقهوت دیحاالم نگران نباش_

  ارسام؛چشم

 .... میسکوت قهومون رو خورد در

 منو رسوند خونه....  ارسام

 ....... دادمیهرچه زودتر به سرگرد وسرهنگ خبر م دیبا

 برداشتم شماره سرگردو گرفتم.....  مویگوش

 سالم جناب سرگرد _

 شده؟  یسالم رادفر چ سرگرد؛

  نمیهم شمارو هم جناب سرهنگو بب خوامیم_
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 افتاده؟  یاتفاق سرگرد؛

  ییجورا هیبله _

 با سرهنگ خونه ام  گهیساعت د میمن تا ن سرگرد؛

 باشه منتظرم _

عوض کردم قهوه جوشو به برق زدم.... قهوه  یرنگ وشال مشک یوشلوار سرمه ا یسرمه ا کیتون هیبا  لباسامو

 درست کردم... 

 سرگرد به سمت در رفتم....  نیماش یصدا با

 شدن.....  ادهیپ نیوسرهنگ از ماش سرگرد

 سالم دادم.....  بهشون

 

****** 

  زیبا شکر وشکالت گذاشتم رو م ختمیاشپزخونه رفتم سه تا قهوه ر به

  ؟یکار مهم دار گفتیم یتوکل سرهنگ؛

 بله جناب سرهنگ_

  میشنویخب م سرگرد؛

 کافه....  میشرکت رفت یمال ریاز همکاراش که مد یکیامروز با ارسام و_

 کافه؟  سرهنگ؛

 ارسام  یبله جناب سرهنگ کافه خاطره ها کافه _

 خب  سرهنگ؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
232 

 

 رو ببندن یخارج یدارو هیامروز ارسام ازم خواست با شما حرف بزنم که باهاتون قرارداد _

  ه؟یو اسم دارو چ سرهنگ؛

 اسم دارو گفتم..... _

 دارو هستن   نیدنبال ا نایرفت تو فکر بعد از چند لحظه گفت... پس حدسم درست بود ا سرهنگ

 باهاش قرار داد ببندم واشاره به من وسرگرد کرد گفت  خوامیم نجایبرا اخرهفته ارسامو دعوت کن ا سرهنگ؛

 .... شهیشما شروع م تیاالن مامور از

 رفت بهتون بگم  ادمیرو  گهید یزیچ هیاهان _

  ؟یچ سرهنگ؛

 دهیجا د هیبرام اشنا بود انگار قبال  یلیمرد که چهرش خ هیاونجا نبود جز خودشو  یرفتم شرکت ارسام کس روزید_

 بودمش

 خب  سرهنگ؛

 شهیوارد باند کن... بعد ارسام گفت نم یجور هیکه دالرارو  گفتیم زدیمرده داشت درمورد من با ارسام حرف م همون

 مرده گفت تالشتو بکن. شهیار ماجرا خبردار م عیسر زیت یلیدالرا خ

  یبه باندشون نفوذ کن شتریتو ب شهیباعث م هیکه عال نیا سرهنگ؛

 بله قربان _

  یواسه اخر هفته دعوتش کن ینره حتما بهش زنگ بزن ادتیاز جاش بلند شدوگفت بابت قهوه ممنون و سرهنگ

 اطاعت قربان_

 ..... میاز رفتن سرهنگ من وسرگرد تنها شد بعد

 برداشتم لنگ لنگون به طرف اشپزخونه رفتم  زیقهوه رو از رو م یفنجونا
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  ؟یریراه م ینجوریچرا ا سرگرد؛

  دمیپامو کش ی هیتازه بخ_

 بود؟  شدهیمگه پات چ سرگرد؛

  شهیاون شب گفتم پام رفت رو ش یاداوری با

  ؟یشد ینجوریا یک سرگرد؛

 بعد از رفتن شما  یهمون شب مهمون_

 اهان  گرد؛سر

 ... نیکرد رشیدستگ شدیچ_

 اره  سرگرد؛

  نیشیموفق م دونستمیم_

 مواظب خودت باش  شتریممنون توعم ب سرگرد؛

 اطاعت _

 رهام شرمنده بشم  شینزار من پ سرگرد؛

 اهوم_

  گهید زیچ هی سرگرد؛

 بله قربان _

 بود...  یاون مرد چه شکل سرگرد؛

 کدوم مرد _

 چهرش اشنا بود  یهمون که گفت سرگرد؛
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 بود  یکش بسته بود قدش بلند بود چشماشم رنگ هیداشت که از پشت با  یبلند یاهان موها_

 بود؟  یچشماش چه رنگ سرگرد؛

  یاب ایهمرنگ در_

 از اطالعاتت  یمرس سرگرد؛

 برم استراحت کنم  تونمیخواهش م_

 اره  سرگرد؛

 پس فعال _

 سمت اتاقم رفتم.....  به

 .... دمیبودمشون عوض کردمو خواب دهیکه تازه خر یبلوز وشلوار ارتش هیبا  لباسامو

 بلند شدم...  اطیزنگ در ح یبودم با صدا دهیکه خواب شدیم یساعت هی حدودا

  ه؟یبرداشتم ک فونویرفتم ا نییپله ها پا از

 جناب ستوان  منم

  یتو تا همه رو خبر دار نکرد اینفس ب یخفه ش یا_

 رفتم دم در....  عیزدم خودمم سر فونویا

 که از پشت در دهنشو گرفتم بستیدرو پشت سرش م داشت

 چنددفعه بهت بگم نگوووووو ستوان هاااااان _

  دمیفهمیکه من نم گفتیم ییزایچ هی نفس

  یگیم یچ_

 از رو دهنش برداشت گفت  دستامو
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  شدمیداشتم خفه م یوا نفس؛

  یدینگو اخرش هم سر منو هم سر خودتو به باد م نیجون نازن یدوست دار ینفس توروخدا جون هرک دیببخش_

 قربان  دیاحترام کنار سرش گذاشتو گفت ببخش یدستشو به نشونه  نفس

 نگو  گمیقربان ومرض مگه من نم_

 خب حاال باشه  نفس؛

  نجا؟یا یاومد یواسه چ_

 ... رونیب میحوصلم سررفتع گفتم بر نفس؛

  تمیمن تو مامور یدونیتوکه م_

  گهید میبر ایکالس دانشگامونو ب نیبه در پس فردام اول١٣فردا  نفس؛

  رمیاز سرگرد اجازه بگ دیبا_

 ... ریباشه اجازه بگ نفس؛

 تو خونه....  مینفس رفت با

فتم منم گ یاخرهفته هم بهش بگ یموضوع مهمون یبرداشتم از سرگرد اجازه گرفتم گفت بهتره با ارسام بر مویگوش

 چشم وقطع کردم.... 

  شدیچ نفس؛

 شرط  هیاجازه داد فقط به _

  یچه شرط نفس؛

  میبا ارسام واهورا بر نکهیا_

  میچه بهتر پس بزن تا بر نفس؛
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  یتا تو قهوتو بخور شمیاماده م رمیمن م_

 باشه  نفس؛

فر  یبه مژه ها ملیکم ر هیپاچه تنگ. وشال  یبا شلوار مشک دمیمات بلند پوش یصورت یمانتو هیاتاقم رفتم  به

 برداشتم....  ممی. وگوشفیک یرژ مات صورت کی..... کردیچشمامو دوبرابر م تیبلندم زدم که جذاب یخورده 

 . رونیاتاقم اومدم ب از

  میمن اماده ام بر_

  یهست یخوشگل سیزدو گفت الحق که پل یسوت هیمن  دنیتا برگشت با د نفس

  یز که گفتنفس با یوا_

 غلط کردم فقط منو ترور نکن  دیدهنشو با دستاش گرفتو گفت ببخش نفس

 اخرت باشه  یدفعه _

 چشم... نفس؛

 شدم....  یفرار  سوار

 سمت شرکت ارسام حرکت کردم....  به

  ؟یریکجا م نفس؛

 شرکت ارسام_

 اهان  نفس؛

 تالش چندسالمون به باد بره  ینکن یکار هی ایند یاالن بهت بگم سوت نینفس از هم_

 هواسم هست  نفس؛

 مطمئن باشم _
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 بله  نفس؛

 تا برم ارسامو صدا بزنم  نیجا بش نیپس هم_

 باشه  نفس؛

 ..... 

 شرکت ارسام شدم....  وارد

 رفتم  یمیطرف خانم نع به

 سالم _

 سالم خانم مجد  ؛یمینع خانم

 ارسام کجاس؟ _

 ن مهندس تو اتاقشون یاقا ؛یمینع خانم

 جلسه که نداره _

  ششونهینه فقط اقا اهورا پ یمینع خانم؛

  یمرس_

 دستم به در ضربه زدم  با

  دییبفرما ارسام؛

 اتاق شدم  وارد

 سالم _

  ؟یسالم خانوم خانوما کجا بود ارسام؛

  نجایهم_
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 پات بهتره  ارسام؛

 بهتره  زمیاره عز_

  نجایا یاومد یداشت یکار ارسام؛

  میباهم بر دیایگفتم اگه شمام م رونیبا نفس برم ب خواستمیاره راستش م_

  دونمیاهورارو نم امیمن که م ارسام؛

 اهورا هم در اومد  نیا یصدا باالخره

 حوصله ندارم  امینه من نم اهورا؛

  یهرطور راحت_

 نفس خانومم که هست  گذرهیاهورا خوش م میبلند شو بر ارسام؛

  امیمن نم نینه شما بر اهورا؛

 مچکر اقا اهورا  ایدن هی_

 به چه مناسبت  اهورا؛

  نیخوشحالم کرد یلیخ مدنتونین لیبه دل_

 بودم وگفت  دهیزد که تا حاال ند یلبخند اهورا

 ارسام  میبر امیکه من نباشم حتما م یشیاگه شما خوشحال م پس

  نیافتادسگ وگربه به جون هم  نیسر داد وگفت از دست شماها همش ع یبلند یخنده  ارسام

 سگ؟  یبا من بود_

  یخوشگل خودم ینکردم تو گربه  یجسارت نینه من همچ ارسام؛

  م؟یبر_
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  میبر ارسام؛

 منتظر اسانسور بودم که اهورا اومدش....  رونیشرکت اومدم ب از

 اسانسور باز شد واردش شدم که اهورا گفت...  در

  یکه در همه حال منتظر شکار مواظب باش شکارش نباش یسگ وحش هیسگو با من بود  اهورا؛

 نداره اقا مزدا  یریتاث داتیتهد_

 ..... ینیبیم رشویبه موقش تاث اهورا؛

 مینیباشه بب_

 ....نیماش هیمن ونفسم با  نیماش هیقرار شد پسرا با  میاومدن ارسام من واهورا سکوت کرد با

 !! یدل یوا نفس؛

 جانم _

 کن باشه.. ریاهورا رو دستگ نیاول از همه ا نفس؛

 سمینفس فراموش کن که من پل_

 که شهینم نفس؛

 سرگرد  ریهمش تقص_

 از زبون سرگرد بفهمم  دیتوعه من با ریتقص رمینخ نفس؛

 که برم همه جا جار بزنم  دینبا ت،یمامور_

 .... تمیمیمن دوست صم ستمیمن همه جا ن دایببخش نفس؛

 رو داره  بهیبراماحکم غر لمیفام یحت شناسهینم قیکه من دارم دوست ورف یشغل_

  م؟یریم میباشه بابا حاال کجا دار نفس؛
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 بام تهران _

 گازش بده  کمی نفس؛

 نچ _

 گاز بده  کمی اریدرن یباز سیپل یلیخداوک یدل نفس؛

 شرط عقله  اطیبودن نداره احت سیبه پل یربط_

 پشت فرمون  نمیپس بزار من بش اطیخانم احت نفس؛

 داده باشم  یبه کس نمویماش ادینم ادمیعمرا _

 خانوم برات دارم...  یباشه دل نفس؛

  میدیشو رس ادهیپ_

 ..... میشد ادهیپ نیماش از

 ...... دنیواهورا هم رس ارسام

 خانوما  میکجا بر ارسام؛خب

  نیتلکاب نفس؛

 منم با نفس خانوم موافقم  ارسام؛

 من به پهلوش جمعش کرد....  ی زد که با ضربه یلبخند پر عشوه ا نفس

 من مناسب نبود..... یکفشا یراه نبود.... ول ادیز نیتلکاب تا

 ..... خوردنیبودن وسر م زیکَفِش ل یلیخ یپاشنه بلند نبودن ول درسته

 که مبادا سر بخورم.....  داشتمیقدم برم اطیاحت با

 ونفس جلو بودن....  ارسام
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و .... تنمیارسام اشغالو نب نیا گهیتموم بشه ود تیمامور نی...... کاش هرچه زودتر اخوردیپسرا بهم م نجوریاز ا حالم

پشت  از یکه دوتا دست قو نییکه از کوه پرت بشم پا خواستمیم گهیقدم د هیفکرا بودم که پام سرخورد فقط  نیهم

 کمرمو گرفت.... 

لحظه بغض کردم اشک تو چشمام جمع  هیه ..... تموم خاطرات رهاممو زنده کرد واسدیچیخنکش تو دماغم پ عطر

 شد..... 

 !؟ نجاسیکفشا مناسب ا نیاخه ا اهورا؛

 گوشه رفتم.....  هیحرف دستاشو از کمرم جدا کردم وبه  بدون

 پاهام بود....  ریباال تمام شهر ز نیا از

 یبا صدا شهیباش مثل هم یبار به خودم گفتم رستا قو نیواسه هزارم دمیکش قیپاک کردم..... نفس عم اشکامو

  نیبه تلکاب میدیبالخره رس نکهیاهورا به راهم ادامه دادم تا ا

  ؟ییچندتا ای میخب دوتا دوتا سوار ش ارسام؛

  یینه چندتا نفس؛

 نفس خانوم بگن  یهرچ ارسام؛

 دالرا نامزدته نه نفس  یارسام فراموش کرد اهورا؛

 وا اقا اهورا،  نفس؛

 ت نکن  شما لطفا دخال اهورا؛

  نیحرف اهورا نفس روشو اونور کرد ورفت به سمت تلکاب نیا با

 اهورا طرز حرف زدنت اصال درست نبود  ارسام؛

  زنمیحرف م اقتشیل یحرف بزنم من با هرکس به اندازه  یچجور یبد ادی خوادیتو به من نم اهورا؛

  دیفس ندارم پس بس کنارسام ون یبا رابطه  یدعواها بخاطر من.... من مشکل نیا دیبس کن_
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 س  دهیقربون خانومم برم که انقدر فهم ارسام؛

 نداشته  یبگو اهورا منظور اریارسام برو از دل نفس در ب_

 .... خوردیارسام بره.... ازش حالم بهم م خواستمیحرفو زدم فقط م نیچرا ا دونمینم

 ارسام نامزدته  یپس عالوه بر ارسام توعم فراموش کرد اهورا؛

 کنم؟  یادآورینه فراموش نکردم فقط هم به ارسام اعتماد دارم هم به نفس قبال هم گفتم بازم _

  ؟یاعتماد نکن یبه هرکس تیتو زندگ ریبگ ادی اهورا؛

 دوستم  نیتر یمیاعتماد نکردم ارسام نامزدمه نفسم صم یبه هرکس_

 از ما گفتن بود...  اهورا؛

 .... میدش نیاومدن نفس وارسام سوار تلکاب با

 بود......  یقشنگ یلیخ ی...... منظره رونیمدت زل زده بودم به ب تموم

 دعوت کردم...  یروز ارسامو وااسه اخرهفته به مهمون اون

 خودش قبول نکرد...  یاهورام گفتم ول به

 مهم نبود....... ادمیز البته

 به در....  زدهیفرداس

 گذشت....  یزود نیبه هم دمیع التیتعط

 تنگ شده بود...  یمادرجون.، مامان وبابا حساب ان،یواسه را دلم

 ..... یبرم مرخص تونمینم کسالیسرگرد من تا  یخب به گفته  یول

 ..... رونیب میبر نایگرفته بود..... فردا قرار بود با ارسام ا یلیتخت نشسته بودم زانوهامو بغل گرفته بودم دلم خ یرو

 ..... برم خواستیمن اصال دلم نم یول
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 گرفتم.....  انویرا یبرداشتم شماره  مویگوش

 از چندتا بوق تماس وصل شد....  بعد

  یسالم داداش_

  ؟یبا حالت قهر گفت چه سالم انیرا

  انیمنو ببخش را_

 رستا نه تورو نه رهامو نه مامان وبابارو  بخشمینم ان؛یرا

 ... رهیدلم اروم بگ فداتشه اروم باش من زنگ زدم باهات حرف بزنم یخواهر یاله_

 ذره شده رستا  هیبرات  ان؛دلمیرا

  نطوریمنم هم_

 به در  زدهیفردا س ان؛یرا

 منم خوش بگذرون  یخوش بگذرون به جا یااره حساب_

  یرینم ییمگه تو جا ان؛یرا

 من سرکارم  ینه داداش_

  ؟یپس مادرجون چ ان؛یرا

 مادرجون که با عمو رفته مشهد _

 نبود  ادمیاهان  ان؛یرا

  ییباغ دا نیریم شهیمثل هم_

 اره  ان؛یرا

 سالم برسون  ییخوش بگذره از طرف منم به دا_
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 باشه  ان؛یرا

  یبخواب که صبح زود بلند ش شمیخب مزاحمت نم_

  دمیفعال خوشحال شدم صداتو شن یخواهر یمراحم ان؛یرا

 خداحافظ یمنم عشق اج_

 خداحافظ  ان؛یرا

باهم  یرو واسم رقم زد دلم واسه اون روزا که همگ یبد ریبغضم شکست.... سرنوشت تقد یاز قطع کردن گوش بعد

 تنگ شده....  میشدیجمع م ییباغ دا یتو

 جز اهنگ فکر نکنم...  یچیکردم به ه یکردم.... سع یرو پل یخدا بزرگه از عبدالمالک اهنگ

 

 رهیجلونم یخوایکه تو م یاونجور ،یزندگ اگه

 رهیگیوقتا دلت م یبعض یشیم دیوقتا ناام یبعض

 

 نفر کمه  هی تیزندگ یغمه تو یلیتو دلت خ اگه

 مثل همه  کنهیداره امتحانت م خدا

 

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدا بزرگه خدابزرگه 

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه 

 

  یشب توهرساعت مهیشبا ن یتوناراحت یحالت توهر
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  هواتو داره خدا

 

 شدتموم درابه روت بسته شد  اشکستهیخسته شد دلت

 هواتو داره  خدا

 

 لشکرغم اومددرست هیتوروت  سادیاوایدن نیکل ا اگه

 موقع به ارزوت  چیه یدیروبه روت نرس 

 صدا کن...  خدارو

 

 ستین یاونجور که دوست دار یچیه اگه

 ستین یواسه خدا کار نایا ستین یواریسقف ود چیدورت ه 

 صدا کن...  خدارو

 

  

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدا بزرگه خدابزرگه 

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه 

 

 رهیجلونم یخوایکه تو م یاونجور ،یزندگ اگه

 رهیگیوقتا دلت م یبعض یشیم دیوقتا ناام یبعض
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 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدا بزرگه خدابزرگه 

 زرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگهخدابزرگه خداب 

 

 خدا افتادم.....  ادیتموم شدن اهنگ  با

 من خدارو دارم.....  اره

 .... کردیجز نماز خوندن ارومم نم زیچ چیه

 .... خوندینماز م گرفتیدلش م یوقت رهامم

 ..... سادمی..... به نماز وادمیپوش دمویپهن کردم چادرسف سجادمو

 نماز شکر خوندم....  دورکعت

 دلم اروم گرفت...  کمی

 وهرجا من فقط خدارا داشتم....  شهیهم

 وهمه جا همراهم باشه تنهام نزاره.....  شهیروبه اسمون باال بردم از خدا خواستم هم دستامو

 از سرم برداشتم تا کردم تو کشو گذاشتمو خودم به خواب سپردم....  چادرمو

 

***** 

 

 شدم....  داریب چدیپیکه تو دلم م یبیبا درد عج صبح
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 صبح بود...... ۶به ساعت کردم ساعت  ینگاه

 ..... انمهیافتاد که موقع ماه ادمی تازه

 بود.....  نجایارسام ا گهیساعت د هی..... کردیدرد م دیشد دلم

 که تو خودم مچاله شده بودم.....  کردیانقدر دلم درد م یوا

 حالم بهتر بشه.....  دیتا شا رمیدوش اب گرم بگ هیگرفتم برم  میقرص خوردم.... تصم هی

 طرف.....  هیبه  دمیچندسال د نیکه تو ا یسخت ینایتمر ی همه

 طرف....  هیدل دردمم به  نیا

 برداشتم رفتم تو حموم..... وان رو اب داغ کردم.....  حولمو

 ..... دمیوان خواب یتو

 .... رونی..... بعد از شستن موهام از حموم اومدم بکردیهنوز درد م یدردم کم شد..   ول کمی

 با سشوار خشک کردم......  موهامو

 رنگ....  یمشک یرنگ با خزه ها یمشک یکاپشن بارون هیبا  دمیپوش یشلوار کتون مشک هی

 رنگ....  یکاله وشال مشک 

  نیی.....  از پله ها اومدم پادمیرنگمم پوش یالستار مشک یکفشا

 اماده بود سرگردم

 من اماده ام _

 من سرگرد به طرفم برگشت  یصدا با

  مدهیهنوز ارسام ن_

 نه  سرگرد؛
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 اهوم باش _

 مبل نشستم.....  یرو

  ده؟یچرا رنگت پر سرگرد؛

 رنگ من _

 اره  سرگرد؛

  ییتو دسشو دمییدو عیسر

 ... رنگم زرد شده... کنهیدلم درد م نکهیبخاطر ا دمیفهم نهیخودم تو ا دنید با

  رونیاب به صورتم زدم واومدم ب کمی

 حالم خوب نبود  کمی ستین یزیچ_

 یاین ستیاگه حالت خوب ن یخوایم سرگرد؛

 نداره.  ینه اشکال_

 حالت خوش نبوده  گمیبه ارسام م سرگرد؛

  ستیحالم خوب ن ادیاخه ز امینداره من ن یاگه اشکال_

 نداره  ینه اشکال سرگرد؛

 اتاقم برگشتم....  به

 ... کردیدلم درد م یلیخ

 مسکن خوردمو خودمو به خواب سپردم.....  چندتا

لند ب میگوش یارسامو نداشتم هنوز چشمام گرم نشده بود که صدا یشکر کردم باهاشون نرفتم اصال حوصله  خدارو

 شد...... 
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 بله! _

  ؟یمدیچرا ن نفس؛

 حالم خوب نبود _

 صفا نداره  جانیاخه بدون تو ا نفس؛

 شرمنده نفس جان _

 اشکال نداره استراحت کن  نفس؛

 فعال  یمرس_

 فعال  نفس؛

 کنار تخت....  یقطع کردم وگذاشتم رو عسل ویگوش

 بستم......  چشمامو

 به صدا دراومد...  میاز تماس نفس نگذشته بود که دوباره گوش قهیدو دق هنوز

 نه  ایاستراحت کنم  یزاریبلههههههه م_

. ........... 

  ومدیاز پشت خط نم ییصدا یول

 الووووو _

 .............. 

 منم قطع کردم.....  زدیحرف نم چکسیه

 ..... دمیخواب

 شدم....  داریب دادیشکمم که خبر از گرسنه بودنم م یبودم که با صدا دهیچندساعت خواب دونمینم
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 بود.... ١به ساعت کردم ساعت  ینگاه

 باز کردم....  خچالویرفتم اشپزخونه در  رونیاتاقم اومدم ب از

 اه از نهادم بلند شد....  یخال خچالی دنید با

 بخرم....  چیگرفتم برم برا خودم ساندو میتصم

 به در مغازه هست....  زدهیس یکس یعنی

 .... رونیاز اتاق اومدم ب دمویپوش لباسامو

 شدم....  یفرار سوار

 مغازه نبودن.....  ایدوم از فست فودک چی..... هرونیخونه اومدم ب از

 کافه بازه....  شهیهم گفتیگرفتم برم کافه اخه ارسام م میتصم

 باز بود....  خداراشکرم

 گوشه پارک کردمو وارد کافه شدم.....  هی نویماش

 .... که طبق معمول پشتش به در بود..  ومدیتنها به کافه م شهیاونجا نبود جز همون پسره که هم چکسیه

 کنار پنجره نشستم.....  زیپله ها باال رفتم پشت م از

 دادم....  کیقهوه وک سفارش

 قرار گرفت...... زمیم یرو قهیبعد از چند دق حدودا

 خوشمزه بودن....  یکافه بودم..... حساب نیا یقهوه ها عاشق

 تلخو مزه مزه کردم......  یاز قهوه  یمقدار

 نجایا نیبود... جا خوردم ا سادهیروم وا یاهورا که درست جلو دنیگذاشتم تو دهنم..... با د دمیبر کویاز ک کمی

 .... کردیم کاریچ
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 من به طرفم اومد...  دنید با

 زبون دراز  یتوله  نمیبیم ویک نیبه به بب اهورا؛

 مزدا  یبه به سالم اقا_

 یشهر باش رونیبا ارسام ب دیفکر کنم تو االن با اهورا؛

 لم خوب نبود نرفتم.حا_

 کردو گفت مشخص  زیم یرو کیبه ک یاشاره ا اهورا

 سفارش بدم  نویاز ا شترینداره اصال دوست دارم ب یزدمو گفتم به شما ربط یلبخند

 اگه ااخرش زبون تورو کوتاه نکنم  ستمیاهورا ن اهورا؛

 کوتاهش کنن موفق نشدن  خواستنیم ایلیتالش نکن خ یلیخ_

 من اهورام  ستمین ایلیتو چشمام زل زدو گفت من خ زویدستشو گذاشت رو م اهورا

 خلوتمو بهم بزنه  یعادت ندارم کس دیمنو تنها بزار شهیباش حاالم اگه م یخوایم یهرک_

 محکم ازم دور شد.....  ییبرداشتو با قدما زیدستاشو از رو م اهورا

 رستا.....  نیزدمو به خودم گفتم افر یمندانه ا روزیلبخندپ

 از خوردن قهوه....  بعد

 ..... دمیچرخ ابونیتو خ کمی..... رونیکافه زدم ب از

 ...... تیکه مثل من نرفته بودن به طبع ییادما شدیم دهیکم د یلیخ

 به طرف خونه رفتم......  ابونیتو خ دنیچرخ کمیاز  بعد

 برداشتم.....  فمیاز تو ک موتویر

 احتماال خراب شده بود..... شدیدر باز نم زدمیم یهرچ یول
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 دراوردم درو باز کردم.....  فمیاز تو ک دمویکل

 وارد خونه شدم درم پشت سرم بستم......  نیماش با

 نشستم......  اطیتو ح همونجا

 نسبتا خوب بود......  هوا

 بستم وتو گذشته غرق شدم....  چشمامو

 فقط  کمی یروه_

 نه ناخونک نزن  رهام؛

  ییستاجون ر یروه_

  یتو باز جونتو قسم خورد رهام؛

  خوادیخب دلم م_

  ریبگ اینکن ب یاونجور افتویباشه ق رهام؛

 عاشقتم داداش مهربونم یوا_

  یخواهر شتریمن ب رهام؛

 جونم  یروه_

 جانم  رهام؛

  گهید دونهی_

 خب رستا تموم شد  رهام؛

 فدا سرت _

  کنهیبابا بفهمه دعوا م رهام؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
253 

 

  میگیخب به بابا نم_

 نگاه به پشت سرت بنداز  هی رهام؛

  کنهیبابا داره نگاه م دمینگاه پشت سرم کردم د یوقت

 کنار سرم گذاشتمو گفتم چاکر سرهنگ رادفر  دستمو

  دیخند بابا

 رستا  یکلک یلیخ رهام؛

 به داداش بزرگم رفتم _

  مینجوریگفته من ا یک رهام؛

 رستا خانوم گل _

  یرستا خانوم گل خودم رهام؛

 دستم اشکامو پاک کردم....  با

 تهران.....  یگرفته بود...... مثل هوا دلم

 ..... اشیتنگ رهام بودم.... دل تنگ مهربون دل

 .... ستیمن هنوزم باور نکردم رهام ن یول گذرهیسال از مرگ رهام م۵

 در از جام بلند شدم....  یباصدا

 بود... یک یعنی

 بزرگ باز کردم  یاهن در

 اهورا چشمام رنگ تعجب گرفت...  دنید با

 بله _
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  یفراموش کرد تویجلوم گرفتو گفت گوش مویگوش اهورا

  یاورد نکهیاصال هواسم نبود ممنون از ا یوا_

 همه راه اومدم  نیبدم ا تویگوش نکهیبخاطر ا یفکر کرد اهورا؛

  ؟یپس چ_

 کارت داشتم اهورا؛

 بفرما _

  نیتو ماش میبر شهینم نجایا اهورا؛

 خوبه بگو  نجایهم_

  نیتو ماش میبر اهورا؛

 خوبه  نجایهم_

 بدزدمت  یترسیم اهورا؛

  یستیادمش ن_

 هه  اهورا؛

 کارتو بگو _

  یهست یتو ک اهورا؛

 دالرامجد دختر مهندس مجد  یگفتم چه سوال مسخره ا دمویخند

  یهست یک تیخود واقع دونمیکه خودم م نویا اهورا؛

 دراومده  یزیچ هینکنه نفس از دهنش  مینفوذ هینکنه بو برده باشه من  دمیلحظه ترس هی

 یحاالم اگه کارت تموم شده خوش اومد میبرا خودت من دالرا مجدم خود واقع یگیم یقاطع گفتم چ یلحن با
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 ازش گرفتمو درو بستم وارد خونه شدم.... ویگوش

*** 

 

 ..... کماهیدانشکده بعد از  رفتمیم دیبا امروز

 ..... دمیپوش یو مقنعمه سرمه ا نیشلوار ج هیرنگ با  یسرمه ا یمانتو هی

 .... رونیبرداشتم جزوه هامم از تو کشو برداشتمو از اتاق اومدم ب کولمو

 مشغول خوردن صبحونه بود.....  سرگرد

 سالم _

  ریسالم صبح بخ سرگرد؛

  ریصبح شمام بخ_

  ؟یقراره بر ییجا سرگرد؛

 دانشگاه _

 نبود  ادمیاهان  سرگرد؛

  ن؟یندار یخب با من کار_

 منوبردار برو  نیماش چییسو سرگرد؛

  رمیخودم م نیباماش_

  یهرطور راحت سرگرد؛

 فعال خداحافظ _

 .... رونینشدمو از خونه اومدم ب یخداحافظ منتظر



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
256 

 

 شدم قرار بود برم دنبال نفس.....  نمیماش سوار

 دراوردم باهاش تماس گرفتم...  فمیاز تو ک مویگوش

  نیینفس بدو پا_

 اومدم  نفس؛

 منتظرم _

 .... نیینفس اومد پا قهیاز چند دق بعد

 سالم _

  ؟یکرد ریسالم چرا د نفس؛

 دنبالت  امیم کنمیتازه بهت لطفم م ستمیمن که رانندت ن دایببخش_

 نشده  نیتر از ا ریباشه حاال برو تا د نفس؛

 باشه _

 سکوت برقرار بود....  نمونیدانشگاه ب تا

 .... میکالس داشت٣ساعت  تا

 خسته شده بودم.....  یحساب گهیاخرمون بود د کالس

 درس بودم...  نیعاشق ا یول

 دل وجون گوش دادم تا تموم شد.....  با

 رسوندم خونه خودمم رفتم خونه.....  نفسو

 نبودش طبق معمول....  سرگرد

 .... دمیعوض کردم رو تخت دراز کش یگلبه یحلقه ا نیس استلبا هیبا  لباسامو
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 بابارو گرفتم.....  یبرداشتم شماره  مویگوش

  دیچیپ یبابا تو گوش یجذاب ومردونه  یصدا

 بله  بابا؛

 ........ 

  یحرف بزن یخوایالووووو نم بابا؛

 ......... 

  شنیم دایپ ییچه ادما بابا؛

 ........ 

خوشگلش که اسممو  یواسه صدا تشیقطع کرد با صداش بغض گلومو چنگ زد دلم تنگ شده بود واسه حما ویگوش

 ... واسه اخمش....... زدیصدا م

 اشکامو پاک کردم....  زدیسرگرد که منو صدا م یصدا با

 رفتم.....  رونیرو بلوزم شالمم انداختم روسرمو از اتاق ب دمیخنک پوش یمانتو هی

 ..... نییپله ها اومدم پا از

 بود  سادهیوسط هال وا سرگرد

 بله قربان _

  ییجا میبر دیچندتا لباس خوشگل بردار اماده شو با سرگرد؛

 کجا؟ _

 که گفتم بکن  یسوال نپرس کار سرگرد؛

 اطاعت _
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 اتاقم برگشتم  به

ا چادرم از ب دمیکولم مانتومو پوشبرداشتم گذاشتم تو  دهیوبلوز پوش نیوشلوار ج دهیپوش یچندتا لباس مجلس هی

  رونیاتاق اومدم ب

 من اماده ام _

 میبر سرگرد؛

 ..... رونیب میاز خونه رفت میسرگرد شد یمزدا سوار

 اهنگ گذاشت.....  هیدستشو به ضبط برد و سرگرد

 

  میدرد مشترک دار هی یایدن نیا یوتو تو من

  میرو قلبامون ترک دار میدرد یخسته  دوتامون

 

  میافتاد یگوشه زخم هی مویوتو کوه درد من

  میانگار رو زخمامون نمک دار میکنیجون م میدار

 

 سوخت تموم لحظه هامون مرد  مونیزندگ تموم

 برد  مونیکس یب یرو هوا مونیعاشق یهوا

 

  میمن وتو جون هم بود میوتو مال هم بود من

 افتاد به جونمون تموم جونمون و خورد  خره
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  میریدست تقد ریاس ایدن نیا یوتو تو من

  میریدرگ یزندگ نیوبا ا میدلهره رو دار همش

 

  دنیانگار دارن شکنجمون م میکشیکه م نفس

  میریمیم ییتنها نیاهسته اهسته تو ا میدار

 

 زهیریکه کم کم داره م یوارید هیمث  میشد

  زهییخونمون سرده مثل غروب پا یهوا

 

  میدیس مپ یواسه چ یبه ک میماداد ویچ تقاص

  زیروزا چرا انقدر غمنگ نیواسه ما ا اخه

 

  میدرد مشترک دار هی یایدن نیا یوتو تو من

  میرو قلبامون ترک دار میدرد یخسته  دوتامون

 

  میافتاد یگوشه زخم هی مویوتو کوه درد من

 میانگار رو زخمامون نمک دار میکنیجون م میدار
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 ( یبیحب نی)زخم از ام

 

 نگه داشت...  هیاتل هی یجلو سرگرد

  نجا؟یچرا ا دمیتعجب پرس با

 شو  ادهیحاالم زود پ یفهمیم سرگرد؛

 اطاعت _

 که اسمش شاهکار بود.....  میشد هیوارد اتل میشد ادهیپ نیماش از

 بود....  یخوشگل یلیخ یفضا

 طرف....  نیحرف زد بعدشم به من گفت از ا کمیرفت باهاش  یخانوم شیپ سرگرد

 بود....  میشدم که به نظر اتاق گر یاتاق وارد

 رفتم.  ششیلبخند زدمو پ یسروان اکبر دنید با

  شده؟یچ نیبگ شهیسالم جناب سروان م_

چندتا عکس  هی دیخونمون ما نبا ادیبگه سرگرد گفت اخر هفته که ارسام قراره ب یزیسروان چ نکهی. از اقبل

  میداشته باش یخانوادگ

 فکر همه جارو کرده بود....  سرگرد

 تا درستت کنم  یروصندل زمیعز نیبش سروان؛

 چشم _

 نشستم....  یصندل یرو

 خوشگل رو موهام گذاشت.....  سیگاله گ هیبعدشم  کردیماهرانه رو صورتم کار م سروان
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 ورم بود گذاشت.... هیموهام که  یرو نمینگ هیور برام زد  هی شمیبق ختیطرفم ر هی موهارو

 از کولم دراوردم تو اتاق پرو با لباسم عوض کردم محشر شده بودم.....  دمیپوش یکه اون شب مهمون یلباس

  رونیاتاق پرو اومدم ب از

  یخوشگل تر شد یخوشگل بود زمیماشااهلل عز سروان؛

 جناب سروان  یمرس_

 داخل  ادیبه سرگرد بگم ب سروان؛

 بله _

 .... ایبهم انداخت وگفت باهام ب یزیام نیسرگرد اومد تو نگاه تحس یوقت

 دیفهم یعکاس ینایاز دورب شدیم نویبود ا یکه اتاق عکاس میشد یا گهیوارد اتاق د همراش

 خانوم بعد از ما وارد اتاق شد....  هی

 ....... یرنگ کراوات مشک یسرگردم مثل من بود کت وشلوار عسل پیت

 .... یروصندل نیخانوم به من گفت بش همون

 که وسط اتاق بود نشستم.....  یکیکوچ یصندل یرو

 ..... میلبخند بزن نیهردو به دورب یسرگرد گفت دستشو بزارو صندل به

 زل زدم....  نیبه دورب یمصنوع یلبخند با

  دیپاش دیتونیتموم شد م خانوم؛

 پاشدم...  یرو صندل از

  ارنیب فیتا پدرمم تشر دیچندلحظه صبر کن سرگرد؛

 باهامون عکس بندازه...  خوادینکنه سرهنگم م یوا
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 وارد شد....  یکت وشلوار مشک هیبعد سرهنگم با  قهیچنددق

 ..... میلبخند زد نی....به دوربمیسرشون بود ینشست ومن وسرگرد باال یسرهنگ رو صندل ندفعهیا

 .... میام گرفت گهیچندتا عکس د هی

 مختلف....  یوسرگرد وسرهنگ با لباسا من

 خوشم اومد...  یلیکه خ یتنها عکس از

 ازم گرفته شد... یبود که من روتاب نشستم تک یعکس

 لباسامو عوض کنم که سرگرد گفت نه....  خواستم

 چرا مگه تموم نشد؟ _

 نه هنوز  سرگرد؛

 کنار اتاق نشستم.....  یصندل یرو

  د؟شیخسته شده بودم که گفتم چ گهیبود که نشسته بودم د یربع هی حدودا

 صبر کن.  سرگرد؛

 چشم _

 که یرنگ یمشک یبلوند دکلته  یمن موها یهمرنگ چشما یعسل یخانوم قد بلند با چشما هی هیاز چندثان بعد

 بود وارد اتاق شد  دهیپوش

 به سرگرد کردم که سرگرد گفت  ینگاه

 مادر بنده هستن  شونیا سرگرد؛

 جام بلند شدم باهاشون دست دادمو گفتم  از

  یخوشبختم خانم توکل_
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 دخترم نیچنیزدوگفت هم یلبخند یتوکل خانم

 ستوان رادفر همکار بنده  شونمیوا سرگرد؛

  دمیشن نیاز ارو ادیز فتویتعر ؛یتوکل خانم

 کنه  فیامکان نداشت سرگرد از من تعر دنیابروهام از تعجب باال پر یحرف خانم توکل نیا با

  لطف دارن شونیزدمو گفتم؛ ا یلبخند

 میریعکس بگ میبر دیبا گهیخب مادر د سرگرد؛

 مادر من وسرگرد...  شنیم شونیشدم که ا متوجه

 .... میگرفت یچندتا عکس با خانم توکل هی

 وسرهنگ انداختن....  یعکسم خانم توکل هی

 ... ارمیدادن لباسامو درب تیرضا گهید

 ... . دمیخودمو پوش یپاک کردم لباسا شمویعوض کردم ارا لباسامو

  رونیب میاومد هیاتل از

 مادرو برسونم خونه.  دیرادفر تو با سرهنگ برو من با سرگرد؛

 دخترم  دنتیخوشحال شدم از د ؛یتوکل خانم

 ..نطوریمنم هم_

  زمیعز یموفق باش ؛یتوکل خانم

  یمرس_

 همراه سرگرد برگشتم خونه....  من

 بدن.... لیعکسامونو تحو گهیشد دوروز د قرار
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*** 

 

 ما دعوته...   یارسام خونه  امشب

 .....دنیکردن شام پختن تدارک د زیصبح تا حاال دوتا خدمتکار اومدن خونه رو تم از

 درست کرد.....  سیبا کاله گ ی..... موهامم سروان اکبردمیرنگ پوش یکت وشلوار اب هی

 .... حیمل شیارا هی

 ...... ومدیبهم م یلیخ یا روزهیف ینگاه کردم..... کت وشلوار اب نهیتو ا خودمو

 .... رونیدل کندمو از اتاقم اومدم ب نهیاز ا اطیزنگ ح یصدا با

 دسته گل بزرگ وارد خونه شد....  هیبا  ارسام

 سرهنگ وسرگرد سالم داد....  به

 با من دست داد....  اخرسرم

  یپسرم خوش اومد نیبش سرهنگ؛

 مهندس  یاقا یمرس ارسام؛

  یخوش اومد سرگرد؛

 دارا جان  یمرس ارسام؛

 ارسام جان یخوش اومد_

 مبل کنار سرهنگ نشستم.....  یگل بزرگو از دست ارسام گرفتمو گذاشتم رواپن رو دسته

  وردن؟ین فیپدر چرا تشر سرهنگ؛

 پدر خارج از کشورن  ارسام؛
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 . شده... ریوقته دستگ یلیخ یمهندس احسان دونستیاون نم دمیخند چارهیدلم به ارسام ب تو

 خودته  یمثل خونه  نجامینکن ا یبیارسام غر دارا؛

 همه محبت  نیاز ا یمرس ارسام؛

اسم اون دارو  نکهیاوردم تا ا یکه من ازشون سردرنم گفتیم ییزایچ هیارسامم  دیدرمورد کار ارسام پرس سرهنگ

 رو اورد 

  ؟یخوایم یدارو رو واسه چ نیا سرهنگ؛

که با  یشرکت یکردم بهشون بدم ول افتشیدر یدارو قرارداد بستم که وقت نیاخه من با چند تا شرکت بخاطر ا ارسام؛

 ادینم ریام اون دارو گ گهید یجا چیوه رشیمن قرار داد داشت زد ز

 دارو رو دارن  نیهستن که ا گمید یاز شرکتا یلیچطور ممکن خ سرهنگ؛

دست همون شرکتن وحاضر به قرارداد  ریشرکتام ز ی هیقراردادو بهم زد بق چون اون شرکت با ما یدرست ول ارسام؛

  ستنین

 اهان  سرهنگ؛

  دیخواهشا درمورد کار بحث نکن میامشب دور هم جمع شد هیبابا  سرگرد؛

 چشم پسرم  سرهنگ؛

 شام  زیسرم میشام حاضر باشه بر گهیفکر کنم د سرگرد؛

  میبر ارسام؛

  میشام نشست زیم دور

  گهیوارسام کنار هم سرهنگ وسرگرد کنار هم د من

  دیدیممنون چرا انقدر زحمت کش ارسام؛

 که نکردم.  بهیبرا غر دمیبرا دامادم زحمت کش سرهنگ؛
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  نیبه من لطف دار یلیشما خ ارسام؛

  وفتهیاالن از دهن م دیکن لیم سرگرد؛

 گفته بود انجام بدم...... کارارو سرگرد بهم  نیا دمیارسامو برداشتم براش برنج کش بشقاب

 جوجه هم گذاشتم روش  خیس هی

  یخانوم یمرس ارسام؛

  زمینوش جونت عز_

 به سالن  میاز خوردن شام برگشت بعد

 کردو گفت  وارید یرو یقاب شده  یبه عکسا ینگاه ارسام

 دالراخانوم اصال به شما نرفته جناب مهندس  ارسام؛

 درشه ما هیدالرا شب یدرسته چهره  سرهنگ؛

  ستنیخانوم مهندس ن ارسام؛

 نه با خواهرشون رفتن خارج از کشور واسه درمان  سرهنگ؛

 اهان انشاهلل هرچه زودتر خوب بشن  ارسام؛

  زمیعز یمرس سرهنگ؛

  ؟یارسام اهل شطرنج هست سرگرد؛

 بله مقام اولو دارم تو شطرنج  ارسام؛

  یباز میپس بر ولیا سرگرد؛

 کنن  یباز گهیمن ودالراهم باهم بعد برنده ها باهم د دیکن یجا شما دوتا باز نیهم اریشطرنجو ب سرهنگ؛

 من با نظر بابا موافقم  سرگرد؛
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 مهندس حرف بزنم  یباشم رو حرف اقا یمن ک ارسام؛

  ارمیپس من رفتم شطرنجو ب سرگرد؛

 سرگرد با دوتا شطرنج برگشت....  قهیاز چنددق بعد

 ... گهیسرگردم باهم دوسرهنگ باهم.... ارسام و من

 ود.... ب گهید یمقابلم کس بیرق ندفعهیا یول باختنیبابا و رهام م شهیهم کردمیم یسالم بود شطرنج باز١٣ یوقت از

 ..... میدیهارو چ مهره

 شروع شد....  یشروع گفتن سرهنگ باز با

 ..... رفتمیم شیپ قیدق یلیخ

 ومات کردم  شیاز مهره ها سرهنگو ک یکیکه با حرکت  میکردیم یبود باز قهیدق١٠ هی حدودا

 مورد نیمقابل دخترم کم اوردم در ا شهیزدوگفت هم یدست سرهنگ

 پدر من شاگرد شمام  دینکن یشکست نفس_

  بمیزدو گفت بله حاال شاگردم شده رق یلبخند سرهنگ

 ... ارسام شده. یباز یبرنده  دمیمات فهم گفتیارسام که به سرگرد م یصدا با

 ..... میمن وارسام مقابل هم قرار گرفته بود حاال

 .... کردمیمهره هارو جابه جا م یدقت کاف با

 ومات کردم  شینگذشته بود که ارسامو ک یاز باز قهیدق هی هنوز

 وسرگرد دست زدن...  سرهنگ

 خواهر گلم  نیافر سرگرد؛

 ییدارا یمرس_
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 دخترم حرف نداره   یواقعا باز سرهنگ؛

 دالرا ماتم کنه  کردمیواقعا حرف نداره فکرشو نم ارسام؛

  ؟یدخترمو دست کم گرفت ؛سرهنگ

  رمیگیدست کم نم گهیاز االن به بعد د ارسام؛

 از شطرنج کنار ارسام نشستم  بعد

  ؟یچطور ارسام؛

 خوبم _

 .یبا بابات درمورد دارو حرف زد یخداراشکر راست ارسام؛

 اهوم _

 گفت؟  یارسام؛چ

  شدهیچ نمیبب دیگفت با_

 فرصت ندارم  شتریب گهیروز د١٠اهان کاش موافقت کنه من تا  ارسام؛

 االن بهش بگم  یخوایم_

  خوادینه نم ارسام؛

  گهیم یچ نمیخب بزار بگم بب_

 شو  الیخینه دالرا ب ارسام؛

 صبر کن تو فقط گوش کن _

 از دست تو  ارسام؛

 که مشغول صحبت با سرگرد بود صدا زدم  سرهنگو
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 پدر؟ _

 جانم  سرهنگ؛

 بکنم  یخواهش هیازتون  خواستمیراستش م_

 دخترم؟  یچ سرهنگ؛

 یشرکت نیشما دوم گهیاخه ارسام م نیباهاش قرارداد ببند خوادیکه م ییبا ارسام درمورد اون دارو شهیاگه م_

 . نیکه اون دارو رو دار نیهست

 حق با ارسام  سرهنگ؛

  دیکنیپس خواهش منو قبول م_

 شرط  هیبه  یاره ول ؛سرهنگ

  کنمیباشه قبول م یزدو گفت هرشرط یقیلبخند عم ارسام

  یخودتو بهم ثابت کن دیبا سرهنگ؛

  ؟یچجور ارسام؛

 داره  یبه تو بستگ گهیاونش د سرهنگ؛

 چشم حتما ممنونم از لطفتتون  ارسام؛

 .... کنمیم یزدوگفت من بخاطر تنها دخترم همه کار یلبخند سرهنگ

 دالرا هم ممنونم ارسام؛از

 نکردم.  یمن کار زمیخواهش عز_

 برم ممنون بابت شام.  گهیمن د ارسام؛

 به ما سربزن  شترینوش جونت ب سرهنگ؛
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 چشم حتما فعال  ارسام؛

 یشرط چ نیقصد سرهنگ از ا دونمینم یخوشحال بود که سرهنگ موافقت کرده ول یارسام تا دم در رفتم کل با

 بود....

 ... دمیخل خونه سرهنگ وسرگردو مشغول حرف زدن دبرگشتم دا یوقت

 جناب سرهنگ؟ _

 بله  سرهنگ؛

 بود؟  یمنظورتون از شرط چ_

  یفهمیم یبه زود سرهنگ؛

 نکن  یبود که حاال حاالها فضول یمعن نیحرف سرهنگ به ا نیا

 برم اتاقم  دیبا من ندار یاگه کار_

  یبر یتونینه م ؛سرهنگ

   ریممنون شب بخ_

  ریشب بخ سرهنگ؛

 رادفر بمون کارت دارم  سرگرد؛

 اطاعت _

 بعد سرهنگ هم رفت....  قهیچند دق حدودا

 .... میمن وسرگرد تنها شده بود حاال

  ن؟یداشت یبله جناب سرگرد با من کار_

  نیبش سرگرد؛
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 سرگرد یتک نفره نشستم درست روبه رو رومبل

  یبد حیبهتره خودت توض سرگرد؛

  ؟یدرمورد چ_

  میاون روز که ما نبود سرگرد؛

  فهممیمن منظورتونو نم_

 من مافوق توعم درسته؟  سرگرد؛

 بله قربان _

 درسته؟  یبه من بگ دیبا وفتهیم یپس هراتفاق سرگرد؛

 بله _

 از افراد ارسام اومده در خونه  یکی یپس چرا اون روز نگفت سرگرد؛

 فراموش کردم  یبه کل دیجناب سرگرد باور کن_

   یدیفهم یبه فراموش بسپار چکسویه زویچ چیه دینبا یکه تو انتخاب کرد یرادفر شغل د؛سرگر

 بله _

 داشت  کارتیچ نمیحاال بگو بب سرگرد؛

 ترسونده  یلیکه منو خ زدیم ییحرفا هیراستش _

  گفت؟یم یچ سرگرد؛

  م؟یک میخود واقع دیازم پرس_

  یجواب داد یتو چ سرگرد؛

 گفتم دالرامجدم _
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  یباشه تو نفوذ دهی. احتمالش هست فهمیعنی سرگرد؛

 بود که تا االن فرار کرده بودن  دهینه اخه اگه فهم_

 مواظب باش  یلیخ سرگرد؛

 اطاعت _

  یبخواب یبر یتونیم سرگرد؛

 جناب سرگرد _

 بله  سرگرد؛

 وقته ذهنمو مشغول کرده  یلیخ یسوال هیراستش _

  ؟یچ سرگرد؛

 پس اون االن کجاس.؟  نیبود یمیباهم صم یلیکه خ نیام داشت گهیدوست د هیبه جز رهام  نیشما گفت_

 زد  بشیبعد از مرگ رهام غ سرگرد؛

 مرده؟  یعنی_

  کنهیم یداره زندگ یخاک یکره  نیگوشه از ا هی دمیمرده شا دیشا دونمینم سرگرد؛

 بود؟  یاهان اسمشون چ_

 محمد  سرگرد؛

 ریاهان فعال شب بخ_

 ریشب بخ سرگرد؛

*** 
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 نکرده.....  یوهنوز ارسام کار گذرهیم یاز اون شب مهمون یچندروز

 ... میبرداشتم همراه نفس از دانشگاه خارج شد کولمو

 درس خوندن ندارم  یحوصله  گهیاصال د نفس؛

 اخراشه نفس  گهید_

 دالرا؟  نفس؛

 جانم _

  یخونیم یروانشناس یچرا دار یسیتوکه پل نفس؛

 قرار شد کنار کارم درسم بخونم  مینداره نفس من عاشق روانشناس یوا ربط_

 بازم به تو  ولیا نفس؛

 درمورد شغل من حرف نزن  گهیدرضمن د_

 چشم  نفس؛

 دختر خوب  نیافر_

 مگه بچه ام  نفس؛

  یاز بچه ام بچه تر_

 دالراااااااااا  نفس؛

 جانم _

 بکن  نتیماش یکاینگاه به الست هی نفس؛

 گفتم نهههههه امکان نداره  نیماش یکایتموم الست یپنچر دنید با

 بوده؟  یکار ک یعنی نفس؛
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  دونمینم_

 ببرم باشگاه  نویهرچه زودتر نازن دیدالرا من با میکن کاریحاال چ نفس؛

 برو تا منم زنگ بزنم دارا  ریبگ یتو تاکس یخوایم_

 بمونم  شتیکه نتونستم پ دیباشه ببخش نفس؛

 اشکال نداره _

 فعال خداحافظ  نفس؛

 خداحافظ _

 در دسترس نبود....  یسرگردو گرفتم... ول یدراوردم شماره  فمیاز تو ک مویگوش

 برم....  یمجبور بودم منم با تاکس نکهیا مثل

 گرفتم.....  یزرد رنگ نیماش یجلو دستمو

  میمستق_

 بله  راننده؛

 بود....  نیتو ماش میزن چادر هیشدم به جز من  نیماش سوار

 زل زدم....  نیاز ماش رونیب به

 خسته شده بودم امروز.....  یحساب

 راننده بدون توجه به من فلکه رو رد کرد دوباره گفتم  یول شمیم ادهیپ نجایاقا من هم یگفتم مرس دیبه فلکه رس تا

 ... شمیم ادهیپ نجایاقا من هم_

 ..... دمینفهم یچیه گهیرفتو د یاهیدهنم گرفته شد چشمام س یکه جلو یدستمال با
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 .......... 

 

 چشمامو باز کردم....  کنهیدرد م یلیسرم خ نکهیحس ا با

 کجا بودم....  من

 .... دمیدیجارو تار م همه

 که اونو روشن کرده بود....  یبود جز چراغ کم نور کیمن کجا بودم.... کل اتاق تار ایخدا

 شدم....  یبود.... سوار تاکسکه پنچر شده  نمیماش یادآوری با

 .... نجامیخانوم.... تازه متوجه شدم من چرا ا اون

 بود.. ..  دهیمنو دزد یکی

 نبود.....  یراه فرار چیه یول گشتمیجام بلند شدم دنبال راه فرار م از

 ... سمیپل هیباشن من  دهینکنه فهم نکهیبودم از ا دهیاتاق نشستم.... ترس یگوشه  یمیتخت قد یرو

 وارد اتاق شد....  یکلیمرد قدبلند وه هیفکرا بودم که در باز شد و  نیهم یتو

 زدم  داد

 نجااااایا نیمنو اورد یواسه چ_

  یمرده گفت بهتره صداتو ببر همون

  ن؟یدار کاریکجاس با من چ نجایا_

  یفهمیمرده دوباره گفت به موقش م همون

 .... نجایا نیمنو اورد یواسه چ گمیم_



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
276 

 

 خفت کنم  ای ییییییییشیزد خفه م ادیفر ندفعهیا

 نگفتم....  یچیه گهید

 داشتن....  کاریبامن چ نایا دونستمینم

 بودن.....  یک اصال

  یمرده گفت بهتره شامتو بخور همون

 برم  خوامیمن م_

 ششیپ یریم یانجام. بده... به زود مویکه گفت یاگه اون بابات کار یریزدو گفت به وقتش م یپوزخند

 منو گرو گان گرفتن.....  نایکرده بود که ا کاریسرهنگ چ یعنی

 غذارو جلوم گذاشت وگفت بهتره بخورم.....  ظرف

 .... رونیاز اتاق رفت ب بعدشم

 به ظرف غذا کردم..... چلو کباب بود.....  ینگاه

 شدم.....  ریخوردم س کمی

 گشتم نبودش....  میدنبال گوش بمیتو ج یهرچ

 برداشتن.... ممینامردا گوش نیا حتما

 اتاقم.....  نیتو ا دوروزه

 کجاس.....  نجایا دونمیاصال نم دمیتا حاال ند چکسویه

 .... رمیوقت نم هیکه  ارنیواسم م ییموقع ناهار وشام ظرف غذا فقط

 .... ییصدا چینه راه فرار نه ه نینه دورب دمیجارو د همه

 کجا منو اروردن....  ستین معلوم
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 شه از اتاق نشسته بودم.... زانوهامو تو شکمم جمع کرده بودم.... گو هی

شغل شدم هرروز حالمو  نیوارد ا یکه وقت یروز ادیرنگش  یخوشگل قهوه ا یاون چشما ادیافتادم  انیرا ادی

 .... دیپرسیم

 شهی.... کمکم کن بتونم همرمیکمکم کن انتقام خون رهامو بگ کنمی.... فقط خواهش مخوامینم یچیمن از تو ه ایخدا

 کنار داداش کوچولوم باشم.... 

 باز شد....  یدر که به طرز وحشتناک یصدا با

 رفتم.....  عقب

 ..... زدیلبش داشت با تلفن حرف م یمرده بود با پوزخند رو همون

 ندارم....  یشوخ یمن با کس یتا بفهم ینیبهتره جون دادن دخترتو  بب_

  حرف داد زد نیا بعداز

  اریاون لب تابو ب خسرو

 .... دمیفهمیبود.... نم یاز حرفاش چ منظورش

 لب تابو به دست همون مرده داد....  یمرد الغر هیاز چندثان بعد

 ..... یباهاش کار کرد بعد گذاشت رو صندل کمی

 .... دمینگاه کردم سرهنگو د یوقت

 با وجود سرهنگ.....  ختیترسم ر کمی یچرا ول دونمینم

 ..... دیرسیسرهنگ از لب تاب به گوشم م یصدا

 حالت خوبه  یدالرا دخترم خوب سرهنگ؛

 یگساخت هیحرفارو با گر نیدلم برا تو ومامان تنگ شده همه ا ییبابا توروخدا منو نجات بده بابا ترسمیبابا من م_

 گفتم 
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 گهیدخترت دوساعت د چیکه ه یقبول کرد شنهادمویاگه پ شمارمیم١٠مهندس مجد تا گهیمرده گفت بسه د همون

 اگه نه.....  یول شتهیوسالم پ حیحیص

 دراورد.... به طرف من گرفت....  بشیاز تو ج کلتشو

 .... کنمیم یدوتا گلوله تو مخش خال یاگه قبول نکرد یول

ر بودن که حاض خواستنیاز سرهنگ م یکرده بودن.... اونا چ خیقلبم رفته بود رو هزار.... از ترس دستام  ضربان

 بخاطرش ادم بکشن.... 

 به شمردن کرد  شروع

١ 

٢ 

٣ 

۴ 

 مهندس مجد؟  شدیچ

۵ 

۶. 

٧ 

 درسته ؟ یمرگ دخترتو انتخاب کرد پس

۸ 

۹ 

 بستم از خدا کمک خواستم....  چشمامو
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 ... دیمرده به گوشم رس یصدا

 .... یمصمم متیتصم یمونده هنوزم رو گهیعدد د هیفقط  مهندس

 گفت....  گهینم یزیسرهنگ چ دید یوقت

 کن....  یبا دخترت خداحافظ پس

 به سرهنگ زل زدم.....  دیباریکه ازش التماس م یچشمان با

 مرده لب تابو سمت خودش کشوند....  همون

 ..... میباش دایکه هم خودش هم من پ یجور

 قبل گفت  یبلند تر از دفعه  نباریگذاشت.... ا قمیرو، رو شق اسلحه

١٠ 

 

 .... دیکش اسلحه رو خشاب

 خوندم .... اشهدمو

 ....کردینم کیگذشته بود که شل هیگلوله بودم .....چند ثان کیشل منتظر

 اهورا مواجه شدم.... زیکه باز کردم با لبخند تمسخر ام چشمامو

  دویتعجب پرس با

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 به جا تشکرت  اهورا؛

  ؟یتشکر واسه چ_

 جونتو نجات دادم  نکهیکرد وگفت بخاطر ا نیاشاره به زم اهورا
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 افتاده بود گفتم  نیرو زم هوشیاون مرده که ب دنید با

  ش؟یکشت_

  خوابهینه فقط تا شب م اهورا؛

 اهان _

 .... دنینرس شونیپاشو تا بق خوادیحاال اگه دلت م اهورا؛

 .... رونیب میاهورا از خونه رفت همراه

 منو اوردن تو باغ....  دمیفهم تازه

  رفتمیسر اهورا راه م پشت

 قصد داشت وارد باغ بشه.....  نیماش هیانگار  ومدیباز شدن درم یصدا

 .... میپنهان شد یپشت درخت گهیدستمو گرفتو باهم د اهورا

  شده؟یاروم گفتم چ ییصدا با

 نگو  یچیه سییییییه اهورا؛

  ن؟یک نایا_

  دونمیمن نم اهورا؛

  ؟یکرد دایمنو پ یچجور_

 نداره  یبه تو ربط گهید نشیا اهورا؛

 ..... یعقده ا  ی پسره

  دمیشن اهورا؛

  ستیمهم ن_
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 بعدا برات دارم خانم مجد  اهورا؛

 برو بابا _

 ....... یزنیحرف م ادیز یدستشو گذاشت رو دهنمو گفت دار اهورا

 ... احساس خفه شدن داشتم.. کردیم ینیمردونش رو دهنم سنگ یدستا

 نشد.....  یکردم دستشو پس بزنم ول یسع یهرچ

 به ذهنم خطور کرد....  یفکر عال هی

 محکم گاز گرفتم...  دستشو

 باعث شد که صورتش از درد جمع بشه...  نیهم

 .... دیدندوناش غر نیسرخ شد از ب تیشد چشماش از شدت اعصبان شتریابروهاش ب نیب گره

  ؟یکرد یچه غلط اهورا؛

 شدمیخودته داشتم خفه م ریتقص_

 کنن  هیاسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت م ییبال رونیب میبر نجایاز ا اهورا؛

  ؟یکرد دیدوباره منو تهد_

 خودم خفت کنم  ای یشیخفه م اهورا؛

 .... حقش بود که گازش گرفتم شعورهیپسره ب نیا چقدر

 اهورا از جاش بلند شده...  دمیشدن مچ دستم فهم دهیکش با

 اون موقع تا حاال مچ دستم تو دستش بود.....  از

 .... میاهورا به طرف در رفت همراه

 .... میفرار کن میخواستیم یمرد دم در بودن.... حاال چجور دوتا
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 امیتا من ب سایجا وا نیتو هم اهورا؛

 بزنم به طرف اون دوتا مرد رفت....  یمن حرف نکهیاز ا قبل

 کنه.....  کاریچ خواستیم یعنی

 اومد....  یاز پسشون بر م یعنینره غول بودن.....  دوتاشون

 حمله کرد.....  شونیکیبه طرف  اهورا

 مشت خوابوند تو چشمش...  هی

 هی دیکنه من با کیمرده از پشت سر اومد اسلحشو دراورد قصد داشت به اهورا شل یکیلگدم تو شکمش...... اون  هی

 .....کردمیم یکار

 .... گهیدرخت د هیپشت درخت اروم اروم رفتم پشت  از

 ..... وفتهیکنه از پشت با لگد زدم تو دستش  که باعث شد کلت از دستش ب کیخواست شل یوقت

 گرفتم....  ادیسخت شغلم  ینایبعدشم تو تمر یدفاع شخص یحرفه رو از رهام بعدشم تو کالسا نیا

 طرفم....  برگشت

 گرفتم.... تا خواست بهم حمله کنه با پام مانع شدم....  گارد

 حرکت دستامو گرفت....  هی با

 شد....  هوشیخواست با مشت بهم ضربه بزنه که اهورا با کلت از پشت زد تو گردنشو ب واریبه د چسبوندم

  انیمتعحب زده به من زل زده بود گفتم زود باش حرکت کن االن بهوش م اهورا

  کردینم یحرکت چیهاهورا  یول

 رفتم دستشو گرفتم همراه خودم به طرف در کشوندمش...  طرفش

 قفل  دمیخواستم درو باز کنم که د دمیدر که رس به
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 میکن کاریشانس حاال چ نیاه به ا اهورا؛

 میکن یکار دیمگه با_

 برو باال  رمیگیمن برات قالب م اهورا؛

 باال رفتم....  واریواز د دمییدو عیم بعد سرعقب عقب رفت رهیاهورا قالب بگ نکهیاز ا قبل

  گهیباال د ایب ؟یدیبه اهورا کردمو گفتم چرا انقدر لفتش م یاون باال نگاه از

 من اهورا از حالت بهت زده دراومد.....  یصدا با

 .... نییپا میدیبعدشم پر وارید یباال دیحرکت پر هیبا  اونم

 اهورا رفتم پشت باغ.....  همراه

 . وحرکت کرد.... میشد جشیاسپورت سوار

  ؟یکرد دایمنو پ یچجور ینگفت_

 نداره  یقبال هم گفتم به تو ربط اهورا؛

 ربط داره خوبم ربط داره _

  ؟یگرفت ادیتو اون کارارو از کجا  اهورا؛

 کدوم کارا؟ _

 ضربه زدن به اون مرده  وارید یباال دنیپر اهورا؛

 نداره  یبه تو ربط گهیزدمو گفتم اونش د یا ثانهیخب لبخند

 به روبه رو زل زد...  الیخیب اونم

 .... مینگفت یچیه گهیشرکت ارسام د تا

 شدم  ادهیپ نیماش از
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 اهورا وارد شرکت شدم.....  همراه

  رونیورودم به شرکت ارسام از اتاقش اومد ب محض

 دوروزه  نیا یدالرا کجا بود یگرفت وگفت خوب دستامو

 گفتم  نیبخاطر هم دمیکردم نشون بدم ترس یسع

  ؟یارسام چرا زودتر نجاتم نداد_

 کنم  داتیمنو ببخش دالرا همه تالشمو کردم تا پ ارسام؛

 بودن ارسام؟  یک نایا_

 داشتن  یبا پدرت دشمن دمیکه من فهم ینجوریا ارسام؛

 نداره  یبه کس یمن که کار یبابا ؟یاخه چه دشمن_

  یکه تو خوب نهیدالرا فعال مهم ا دونمینم ارسام؛

 ارسام  دمیترس یلیخ_

  کردمیداشتم ناز م یالک

 برات  رمیبم یارسام؛اله

 بابا  شیبرم پ خوامیمن م_

  برمتیاالن خودم م ارسام؛

  یمرس_

 .... میسرگرد حرکت کرد یوبه طرف خونه  میارسام از شرکت خارج شد با

 .... میدیبه خونه رس قهیبعد از چند دق حدودا

 شدم.....  ادهیپ نیماش از
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 درو فشردم....  زنگ

 ... دمید اطیوسرهنگ رو تو ح یدر باز شد سرگرد. وخانم توکل یوقت

 .... کردمیم ینقش باز دیبا من

 رفتم....  یبدو به طرف خانم توکل بدو

 کنم  هیکردم گر یاغوشش جا گرفتم سع تو

 مامان دلم براتون تنگ شده بود._

  وفتهیبرات ب یمادر نباشه که تو اتفاق یاله ؛یتوکل خانم

  دمیترس یلیمامان خ_

 برات  رمیبم ؛یتوکل خانم

 .... رونیاغوشش اومدم ب از

 لب زمزمه کرد ریشد دور صورتم ز یحصار دستاش

 زمیعز یسالم ؛یتوکل خانم

 .... دمیترس یلیاره من خوبم مامان فقط خ_

 کر کنم ازت تش یچجور دونمیآرسام نم یوا سرهنگ؛

 بود مهندس مجد  فهیوظ ارسام؛

  کنمیکارتو جبران م نیممنونم ازت مطمئن باش ا سرهنگ؛

 انجام دادم  فمویوظ ستیبه جبران ن یاجیاحت ارسام؛

 داخل  میبر ایارسام ب سرگرد؛

 برم زودتر  دیکار تو شرکت دارم با ینه کل ارسام؛
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 بخور بعد برو  یقهوه ا ییچا هی زمیتو عز ایب ؛یتوکل خانم

 برم فعال خداحافظ  دیبا گهیممنون خانم مجد من د ؛ارسام

 کردن.....  یوسرگرد اونو تا در همراه سرهنگ

 وارد خونه شدم.... یهمراه خانم توکل منم

 سرگردو سرهنگم وارد خونه شدن هیاز چندثان بعد

  ؟یرادفر خوب سرهنگ؛

 بله سرهنگ خوبم _

 که؟  یدینترس سرهنگ؛

 داره نترس باشم  ادیراستش نه اخه شغلم بهم _

 خوبه  سرهنگ؛

 اونا افراد ما بودن  سرگرد؛

  ا؟یک_

  کنهیم بیارسام تا چه حد تورو تعق نهیبب لهیوس نیبه ا خواستیسرهنگ م دنیکه تورو دزد ییکسا سرگرد؛

  کننیم بیمجتمع افراد ارسام منو تعق ایدانشگاه  رمیتموم مدت که من م یعنی_

  یمواظب باش یلیخ دیدرسته وتو با سرگرد؛

 اطاعت _

 با ارسام قرار داد ببندم  خوامیم سرهنگ؛

 درمورد همون دارو _

 درسته  سرهنگ؛
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 سوال؟  هی_

 بپرس  سرهنگ؛

  ه؟یاون دارو چ_

 که فرد با استفاده از اون اختالل هواس شهیوباعث م کاسیمجاز که ساخت کشور امر ریغ ینوع دارو هی سرهنگ؛

  رهیبگ یوسپس فراموش

 که....  نهیارسام ا یپس نقشه _

 درسته  سرهنگ؛

 دیدارو که باعث شفاف شدن وسف نیواسه ا کنهیپخش م یاگه یسر هیکه ارسام  میدیفهم ییجا هیما تا  سرهنگ؛

 امهریجوون جذبش بشن،  البته نه برا شرکت خودش شرکت ار یکه دخترا شهیباعث م نیوهم شهیشدن پوست م

 شرکت واسم اشنا بود  نیاسم ا چقدر

 خب _

 یشتریب یکه دخترا شهیباعث م نیوهم کنهیدارو پوست صورت واقعا شفاف وروشن م نیبعد از مصرف ا سرهنگ؛

 ... شهیم یدارو   اختالل هواس و سپس باعث فراموش نیدارو بشن و حدودا دوماه بعد از مصرف ا نیجذب ا

 خب _

 سرگرد ادامه داد  ندفعهیا

 یرابه کشو کنهیوقاچاق م دزدهیاونارو م رنیگیکه م یاون دارو رو استفاده کردن بخاطر فراموش نکهیبعد از ا سرگرد؛

شدن وحاال تنها  ریتوسط ما دستگ یکه افراد اون شرکت مدت کردنیم افتیدر گهیشرکت د هی.... قبال از یعرب

 که اون دارو رو داره شرکت منه  یشرکت

  ه؟یمن چ تیومامور_

ه اون ب دنیبا تو فقط رس ییومطمئنن هدفش از اشنا وفتهیکه تو دام ب کنهینم یارسام کار ادیبه احتمال ز سرهنگ؛

 نداشته باشه  یریتقص چیه نجایماجرا وخودش ا نیمقصر تموم ا یکنه که تو بش یکار خوادیدارو نبوده بلکه م
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 سرهنگ کنمیتموم تالشمو م_

 برگشته رانینبوده وحاال به ا رانیباند ومدت هاس ا یاصل سییکه ر ین فرد.... فردما او یوالبته هدف اصل سرگرد؛

داره   یخوب یباند با ارسام رابطه  سییر میدیکه مافهم ییقرار داره تا اونجا ایبا ک نیارسام و چک کن بب یرفت وامدا

  ه؟یباند ک یاصل سییر یکن بفهم یسع

 اطاعت قربان _

 سوال؟  هی سرهنگ؛

 بله قربان _

 اومد تورو از تو اون باغ نجات داد  یک سرهنگ؛

 شرکت  یمال ریمد_

  ه؟یاسمش چ سرهنگ؛

 اهورا _

  یبه من نشونش بد یجور هی یتونیم سرهنگ؛

 بله قربان _

 یاریکن اهورارو همراه خودت ب یارسامو واسه قرارداد به شرکتم دعوت کنم سع خوامیم سرهنگ؛

 اطاعت _

  یاستراحت کن یبر یتونیم سرهنگ؛

 با اجازه _

 اتاقم رفتم....  به

 کنم....  دایپ ویاون فرد اصل یچجور نکهیمدت ذهنم مشغول بود.... مشغول ا تموم
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 ارسام...  کینزد یبه شرکت اومده از ادما یچندبار گفتیکه سرگرد م ینجوریا

 کردم....  یکه به شرکت اومده بودنو برس یمدت افراد نیا تو

 باشه.... کیبه ارسام نزد یلیخ ایکه مشکوک بزنه  دمیند ویکس یول

 از خواب بلند شدم....  میزنگ گوش یبا صدا صبح

 ..... شمیم خینرفتم حتما توب نکهیدو روزم بخاطر ا نیدانشگاه ا رفتمیم دیبا

 .... یشکم یومقنعه  یمشک یشلوار لوله تفنگ هیبا  دمیبودن پوش یبیکه دکمه هاش غ یبلند مشک یمانتو هی

 ..... ملیر کمیرژ زدم با  کمی

 ..... رونیبرداشتم واز اتاق اومدم ب کولمو

 .... یرفته اگاه دمیگذاشته بود فهم خچالیکه رو  یادداشتیاشپزخونه شدم.... سرگرد نبودش با  وارد

 .... رونیرنگم شدمو از خونه زدم ب یمشک٢٠۶ سوار

 دنبال نفس.....  رفتمیم دیبا

طبق معمول حتما خوابش برده اخه نفس سابقه  داشتیبرنم شویگوش یول نییپا ادیزنگ زدم تا ب شیگوش به

 داشت.... 

 نفس به دانشگاه رفتم....  بدون

 ..... میداشت یبا استاد سلطان١٠تا۸ ازساعت

 .... شدیشروع م میکالس بعد گهید کساعتیگرفتم برم کتابخونه  میاز اتمام کالس تصم بعد

 نشسته بود.... یکه رو صندل دمیشدم نفسو د اطیحوارد  یوقت

 طرفش رفتم....  به

 نفس؟ _
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 بلند کرد وگفت هوم  سرشو

 کرده اخه چشماش قرمز بودن  هیکردم نفس گر احساس

 نفس؟  شدهیچ_

 بام میباهم بر شهیدالرا م نفس؛

  شهیکالس شروع م گهید کساعتیاخه  یاره ول_

  ؟یکالس امروزو لغو کن شهیم ؛نفس

 نفس؟  شدهیچ_

  گمیبهت م میبر نفس؛

 باشه _

 ..... مینفس به طرف بام تهران حرکت کرد همراه

 نباشه....  چکسیکه ه ییجا هی می.... قرار شد برمیدیرس یوقت

 .... می..... نشستمیمردم دور بود دیاز د بایکه تقر یدرخت ریز

  شده؟یچ یبگ شهیحاال م_

 دالرا بابام!  نفس؛

 هیگر ریحرف زد ز نیگفتن ا با

  شده؟ینفس بابات چ_

 بابام ورشکست شده دالرا!  نفس؛

 نفس؟!  یچ یعنی_

 اموال بابامو به نام خودش زده وفرار کرده  یهمه  کشیشر یچیه نفس؛
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  شه؟یمگه م یچ یعنی_

  مارستانی. سکته کرد االن تو بیادیبابامم از غصه ز شهیاره م نفس؛

 تو اغوش گرفتم....  نفسو

 ....... کردیم کاریسخت بود حاال چ واقعا

  میکن یسقفش زندگ ریکه ز یخونه ا ی... حتیچیه میندار یچیدالرا ما االن ه نفس؛

 نکن نفس مگه من مردم  هیگر_

 یچیه گهیبفروشم د نمویبابا طالهامو ماش مارستانیکنم دالرا مجبور شدم واسه خرج عمل وب کاریحاال چ نفس؛

 ندارم

 هیباباتو درست کنه فقط کاف یتا کارا گمیحتما به سرگرد م یغم ندار ینکن تا دالرا رو دار هیفداتشم گر یاله _

 کنه  مینامه تنظ تیشکا هیبابات 

 ممنونم ازت دالرا  نفس؛

  نیدار دنیواسه خواب ییخواهش فقط االن جا_

  میکن هیخونه رو تخل میفرصت دار گهیهفته د هیبابا گفتن تا  یطلبکارا یخونمون هست ول نفس؛

  کنمیم یکار هینگران نباش نفس تا اون موقع _

  یسختم کنارم طیممنونم دالرا ممنونم که تو شرا نفس؛

 برات بکنه  تونهیم کاریچ نمیسرگرد تا بب شیپ میبر گهیحاالم اشکاتو پاک کن تا باهم د_

 دالرا  یمرس نفس؛

 ..... مینفس به خونه رفت همراه

 ....شدیم داشیپ گهیساعت د کیاحتماال تا  یخونه نبود.... ول سرگرد



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
292 

 

 دوساعت بعد از اومدن ما به خونه....  حدودا

 .... دیرس سرگرد

 کرد وخواست به اتاقش بره که صداش زدم  یوارد خونه شد سالم یوقت

 جناب سرگرد؟ _

 گفت بله  رایوگ یجد یلحن با

  دیحلش کن دیتونیاومده شما م شیمشکل برا نفس پ هیراستش _

  شده؟یمبل تک نفره نشست وگفت چ رو

  یبد حینفس بهتره خودت توض_

ه سود کنه ک شتریکارخونه رو توسعه بده وب کشیمن قرار شد با شر یگرفته گفت راستش بابا ییبا صدا نفس

  میندار یچیحاالم فرار کرده ودر حال حاضر ما ه دیسرش کاله گذاشت وتمام اموال بابارو باال کش کشیشر

  نیبابات دار کیاز شر یزیچ یسند یعکس سرگرد؛

  شناسمشیم نمشیبا خانوادش اومدن خونمون اره اگه بب یدوسه بار نفس؛

 هیبابات  هیکمکتون کنه فقط کاف تونهیدارم که اون م یدوست هی یکنم ول یکار نهیزم نیدر ا تونمیمن که نم سرگرد؛

 کنه  مینامه تنظ تیشکا

 ممنونم ازتون  نفس؛

 پدرتون کجاس؟  سرگرد؛

  مارستانیاسم پدرش اشکاش رو گونش فرود اومدن وگفت ب دنیبا شن نفس

 حرف بزنن  توننیمتاسفم فقط م سرگرد؛

 هستن  وی یس یبله تو س نفس؛
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که  دمیباباتو درست کنن هرموقع الزم شد بهتون خبر م یکارا شونیکه ا کنمیمن عصر با دوستم صحبت م سرگرد؛

  میکن مینامه تنظ تیشکا هیتا  مارستانیب میبر

 بازم ممنون  نفس؛

 برم استراحت کنم  نیبا من ندار یاگه کار سرگرد؛

  نینه قربان خوب بخواب_

  یمرس سرگرد؛

 نگران نباش  شهیدرست م ینفسو تو دستام گرفتمو گفتم همه چ یدستا

  یشمیدالرا که پ یزدو گفت مرس یلبخند نفس

  فمهیوظ_

 خونه  یمنو برسون شهیم نفس؛

  میاره گلم بلند شو تا بر_

 تا خونه رسوندم.....  نفسو

 .... کردمیم دایخونه براشون پ هی دیمهلت نداشتن با شتریب گهیهفته د هیتا  گفتیکه نفس م نجوریا

 ....... 

 شدم.....  الیخیاون روزو ب کالس

 بنگاه اون بنگاه دنبال خونه بودم واسه نفس با پس اندازام....  نیمدت تو ا تموم

 بود.....  نیشهرم اجارش سنگ نییپا یخونه  یحت یول

 ذهنم مشغول نفس بود......  ی..... حسابزدمیضربه م نینشسته بودم.... با پام به کف ماش نمیماش یتو

 .. ...کردنیم یتهران نداشتن... همشون شمال زندگ میلیفام چیه
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 افتاد به خونه بابا......  ادمیفکرا بودم که  نیهم یتو

 واسه رهام چون دانشکدش تهران بود....  دیاونطرف تر مادرجون خر ابونیدوتا خ ینقل کیکوچ یخونه  هیبابا  قبال

 ..... اره..... دمیپرسیاز مادرجون م دیکه دست من نبود.... با دشیاخه کل یول

 مادرجون حرکت دادم.....  یبه طرف خونه  نویماش

 ..... دمیرس قهیاز ده دق بعد

 برداشتم....  نیاز تو داشبورت ماش دویکل

 خونه رو باز کردم....  در

 ....دمیمشغول عوض کردن اب حوض د مادرجون

 سالم مادرجون گل خودم _

 .... رهیصدام گل از گلش شکفت واغوششو باز کرد تا رستا تو بغلش جا بگ دنیشن با

 وناتوانش دور بدنم حصار شد....  دهیچروک یطرف مادرجون رفتم. ..... دستا به

 نیمادرجون کرد ادیسالم رستا خانوم  مادرجون؛

 شرمندتونم  یکه کل دینگ ینجوریا_

 کردم  یشوخ زمیدشمنت عز مادرجون؛

  امیب شدیبودم واقعا نم تیبود تو مامور یمادرجون مدت دیببخش_

  زمیاشکال نداره عز مادرجون؛

 مادرجون؟ _

 جونم  مادرجون؛

 تا من انجام بدم  دیبه من بگ نیداشت یمگه نگفتم هرکار_
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  زمینداشتم عز یکار خاص مادرجون؛

 گهیچرا د_

  ؟یگیکدوم کارو م مادرجون؛

 کردن اب حوض  یخال_

 ستین یکار سخت گهیاون که د مادرجون؛

 چرا هست _

  ستین مادرجون؛

  دینکن با من بحث_

  کننیم یاب حوض خال یچجور سایپل نمیکن بب یزدو گفت باشه اصال تو اب حوض خال یلبخند مادرجون

 االن  نیچشم هم_

 هامو باال زدم.....  پاچه

 شالم از تو اتاقم برداشتم بستم دور سرم.....  هی

 بلوزمم زدم باال.....  ینایدراوردم است مانتومم

 کردن  یاب حوض خال یبه سو شیپ_

 رستا  یبامزه شد یلیسر دادوگفت خ یقهقهه ا دنمیبا د مادرجون

  نیبامزه بودم مادرجون شما خبر نداشت_

تو باغچه  مادرجونم بهم  کردمیم یاب وابا رو خال ریز زدمیسطل برداشتم وارد حوض شدم..... با سطل م کی

 ...... دیخندیم

 ..... مایمنو وارد شدن ن دنینا پاشدم در که هما دمیسطل اب رو پر کردم پاش نیاخر
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 خنده......  ریاب شده بود زدم ز سیکه خ ماین دنید با

 ..... کردیبود به من نگاه م سادهیوا نجوریهم مامین

 گفت  دمیبه خودش اومد که من بهش اب پاش یوقت

 رستا؟  یکرد کاریچ ما؛ین

 کردم  ستیپسر عمو خ یچیه_

 اره؟  یکرد سمیکه خ ما؛ین

 زدمو گفتم اره  یلبخند

 درختا... یطرف شلنگ اب رفت که مادرجون گذاشته بود پا به

  دییدویم اطیدنبال من دور ح برداشتو

 نکن رهام توروخدا نکن _

 نکن  یگیکنم م ستینداشت حاال که من قصد دارم خ یاشکال یکرد سیتو که منو خ رهام؛

 دوتا بچه ان  نیچقدر ا گنیزشته رهام االن همه م_

 کودک درونم زنده شده  گمینداره م یبگن اشکال م؛رها

 شده  داریب یکودک درونت غلط کرده که  بدون هماهنگ_

 کنم  کارشیچ یگیم گهیشده د داریب رهام؛

 بخونم تا بخوابه....  ییتا براش الال ایب_

 اومدم....  رونیزدن کل وجودم از گذشته ب خی با

 کرده  سمیخ مایهواسم پرت شده ن دمیفهم تازه

 زدم  خی ماین یوا_
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 یاب نپاش یبه کس یالک یهواستو جمع کن گهیحقته تا د ما؛ین

  ایبرات دارم اقا نم_

 وگفت داشته باش  دیخند اینم

 مادرجون....  دمیدوشم فهم یقرار گرفتن پتو رو با

 اومدم خونه مادرجون.... یاومد من بخاطر چ ادمیخونه شدم لباسامو عوض کردم تازه اون موقع  وارد

 

 

 طرف اتاق مادرجون رفتم....  به

 ... دمیمشغول قران خوندن د مادرجونو

 اتاق نشستم تا قران خوندنش  تموم بشه....  یگوشه  یصندل یرو

 .... گرفتی.... با خوندن قران قلبم اروم ممیعاشق قران خوندن مادرجون بود شهیمن ورهام هم مایقد ریبخ ادشی

 داد،  چقدر اون موقع ذوق وشوق داشتم....  ادمیرو  یالکرس تیسالم بود مادرجون ا۵ یوقت ادمهی

 خانواده خوندم!  یاعضا ی براهمه

  رونیمادرجون از فکر اومدم ب یصدا با

  دیدعا کن یلیزدمو گفتم برامنم خ یلبخند

 واسه تو دعا نکنم رستا خانوم  شهیمگه م مادرجون؛

 ممنونم مادرجون_

  ؟یکارم داشت جون؛مادر

 شماس شیرهام پ یخونه  دیکل نمیبب خواستمیبله راستش م_
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 کدوم خونه؟  مادرجون؛

 همون که بابا برا رهام گرفت _

  ؟یخوایم یاره فکر کنم برا چ مادرجون؛

 راستش برا نفس _

  شده؟یمگه چ مادرجون؛

 کرد  نینفرپشت سر اون کاله بردار  یکردم کل فینفسو واسه مادرجون تعر یماجرا

  نشیاریحاال برام م_

  ارمیم رمیحاال م مادرجون؛

 ... مقنعمو روسرم مرتب کردم دمیاتاقم رفتم مانتومو پوش به

  دمیمادرجون تو چارچوب در د رونیخواستم از اتاق برم ب یوقت

  زمیعز ایب مادرجون؛

 یمادر یمرس_

 خونمون  اریرهامو از اونجا ب لیخواهش فقط وسا مادرجون؛

 چشم _

 وگفتم  دمیطرفش رفتم گونشو بوس به

 من برم  یمادر گهیخب د_

 مراقب خودت باش  زمیباشه عز مادرجون؛

 چشم _

 .... رونیاتاق اومدم ب از
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  دمیدینم ماروین

 کجاس.؟  مایمادرجون ن_

  خونهینماز م مادرجون؛

 برم  گهیکن من د یاز طرف من ازش خدافظ_

 خدا پشت وپناهت  مادرجون؛

 فظ خدا_

 ... رونیمادرجون اومدم ب یخونه  از

 رهام فقط دوتا کوچه فاصله بود....  یشدم تا خونه  نمیماش سوار

 برداشته....  لشویهمراه رهام اومدم وسا یخونه نرفته بودم.... فقط چندبار نیبارم تو ا هیحاال  تا

 پارک کردم....  نویماش

 دوم بود.....  یرهام طبقه  ی خونه

 اسانسور شدم....  سوار

 از اسانسور خارج شدم  دادیدوم را م یطبقه  دنیکه هشدار رس یزن یصدا با

 رهام....  یخونه  نجایمتوجه شدم که ا۵واحد  دنید با

 حرکت باز شد....  هیتو در چرخوندم.... با  دویکل

 خونه شدم..... وارد

 .... نمیبرقو زدم تا بهتر بتونم بب دیکل

 بود....  یمتر١۸٠خونه  هی

 .....یکرم قهوه ا بیخونه با ترک هی
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 خوشگل ترش کرده بودن.....  یکرم وقهوه ا یمبال که

 مرتب....  ی اشپزخونه

 اتاق خواب.....  دوتا

 راهرو بودن..... وهرکدوم حمام مجزا داشتن....  یتو که

 از اتاق خوابا شدم....  یکی وارد

 بزرگ رهام....  یعکس قاب گرفته  دنید با

 تو گلوم نشست.... بغض

 

 یستیتون گنیهمه م یتو رفت گنیم همه

  یکه دوباره دل تنگمو شکست گنیم همه

 .... دروغه

 

  ینیبب ینجوریمن ا ومدیدلت م یچجور

  ینیبب یمنو تو دور کیها چه نزد باستاره

 گفتم که  یول یگفتن که تو رفت همه

 .... دروغه

 

 گه متتظر بمونم ا بهیکه عج گنیم همه

  مونمیم نجایحرفاشون دورغه تا ابد ا همه
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 سوت وکوره  یلیخ نجایا زمیتو با اسمت عز یب

 صبوره  یلینداره دل من خ یبیخب ع یول

 

  یستیکه تو ن گنیهمه م یکه تورفت گنیم همه

  یکه دوباره دل تنگمو شکست گنیم همه

 .... دروغه

 

  ینیبب ینجوریمنو ا ومدیدلت م یچجور

  ینیبب یمنو تو دور کیها چه نزد باستاره

 گفتم که  یول یگفتن که تورفت همه

 ....... دروغه

 

 اگه متتظر بمونم  بهیکه عج گنیم همه

 مونمیم نجایحرفاشون دورغه تا ابد ا همه

 

 

 سوت وکوره  یلیخ نجایا زمیتو با اسمت عز یب

 صبوره یلینداره دل من خ یبیخب ع یول
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  یکه تو مرد گنیهمه م یستیکه ن گنیم همه

  یکه تنت رو به فرشته ها سپرد گنیم همه

 .... دروغه

 

 

 ( یفالح اریاز ماز یخی)قلب 

 

 از گونم پس زدم....  اشکامو

 اتاق رهام بود.....  نجایکه مشخص بود...... ا نجوریا 

 بود....  زشیکنار م یعسل یکه رو یکیکوچ ینفره..... لب تاب..... عکسا هی تخت

 .... انیمن وخودش وبابا مامان ورا گشید یکیاز عکسا من بودم وخودش...  یکی

 عکس دونفره از خودش وسرگرد......  هیش  گهید یکیو

 اوردم....  نیکارتون از تو ماش هی

 رهامو داخلش گذاشتم اخر سرم عکسشو....  یالیتک وسا تک

 اماده باشه....  نایکردم که واسه اومدن نفس ا یریخونه رو گرد گ بعدشم

 

******* 
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 شدم....  ادهیپ نیماش از

 به طرفشون رفتم....  کردنیکه دم در با نفس ومامانش جروبحث م یدوتا مرد دنید با

  شده؟یسالم چ_

 گرفته گفت...  یبود بغض کرده با صدا دایکه پ نفس

  خوانیرو م خونه

  نیبد لیخب بهشون تحو_

  میکن یدالراجون اونوقت ما کجا زندگ یگیم ینفس گفت چ مامان

  دتونیجد یخونه  میبر گهیتا باهم د دیرو جمع کن لتونیوسا نیزود بر نیمگه دالرا مرده خاله نسر_

 گرفت....  ینفس ومامانش رنگ خوشحال یحرف چشما نیگفتن ا با

 کنمیجبران م اتویخوب یممنونم دالرا همه  نفس؛

  دیزودتر اماده ش ستیبه جبران ن اجیاحت_

  میایاالن م نفس؛

رهام  یمورد نظرشون رو جمع کردن همراه من به خونه  یالیکه نفس ومامانش وسا دیطول کش یساعت مین حدودا

 اومدن.... 

 بخاطر خونه ازم تشکرکرد....  ی)مامان نفس( کلنینسر خاله

 .***** 

 مرخص بشه.....  مارستانینفس از ب یقراره بابا امروز

 رفتم....  مارستانیبه ب یدست گل بزرگ با

 زدمو وارد شدم....  دراتاقو
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 زدمو گفتم  ینفس وباباش لبخند دنید با

 سالم بر دختر وپدر_

 نفس( گفت ی)بابا یمتول یاقا

  ؟یدیدخترم چرا زحمت کش سالم

  یمتول یاقا یچه زحمت_

 ازت تشکر کنم دالراجان  یچجور دونمیواقعا نم ؛یمتول یاقا

 دارم که همه جا پشتش باشم  فهیمن دوست نفسم وظ یمتول یاقا ستیتشکر الزم ن_

 کنمیجبران م یروز هی اتویخوب نیتموم ا ؛یمتول یاقا

 جبران  یبه جا دیشما دعا کن ستیبه جبران ن اجیاحت_

 پشتت هست  شهیمن ومامان نفس که هم ریخ یدعا ؛یمتول یاقا

 یاتاق خالص کن نیبابارو از ا یندار الیممنون، نفس خانوم خ_

 .... رهیمامان رفته بگ صمیترخ یمنتظر برگه  زمیچرا عز نفس؛

 اهان_

 نمیهم یول شستیم لچریپا فلج شده بود تو و هیکه کرده بود از ناح یبخاطر سکته ا دیباباشو پوش یلباسا نفس

 شکر که نفسو مامانشو تنها نذاشت.... 

 در به طرف در برگشتم....  یصدا دنیشن با

 نفس بود مامان

 سالم خاله جان _

  میشرمندت هست ینجوریما هم یدیچرا زحمت کش زمیسالم عز ن؛ینسر خاله
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 نفسم مثل پدر خودم  یبود بابا فمیدشمنتون وظ_

 .. یلطف دار زمیممنون عز ن؛ینسر خاله

 .... میهمراه نفسو بابا ومامانش به خونه رفت به

 اونجا موندم....  نیبه اصرار خاله نسر ناهارم

 خودم کمک کنم... یاز هم نوعا یکیاز هم وطنام به  یکیتونستم به  نکهیبود.... خداراشکر کردم بخاطر ا یخوب روز

 

 

 

 ..... ارسام دعوتمون کرده....... یمهمون میدعوت فرداشب

 باغ...  یتو

 بپوشم......  یچ دونمینم

 بخرم.....  دهیلباس پوش هی رونیب میشد با نفس بر قرار

 نکردم....  دایهنوز لباس مورد عالقمو پ یول میگردیم میتوبازار دار شهیم یچندساعت

 به خدا خسته شدم زود باش  یدل یوا نفس؛

  شهینم دایکنم پ کاریخب چ_

  گهیانتخاب کن د یلباس هیس  تهیفرمال نایا یهمه  یزیچ هیحاال اگه واقعا ارسام نامزدت بود  نفس؛

 شد....  دایدست نفسو گرفتم وگفتم پ شهیپشت ش یا روزهیف یاب یدکلته  هی دنید با

 ..... میطرف مغازه رفت به

 .... دمیداد پوش زمویسا
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 ..... دومیم یلیخ کلمیداشت..... به ه یحالت ماه نشمییبودن..... پا پوریگ ناشیقشنگ بود..... است یلیتنم خ یتو

 ....... دمیخر نویت کردو همموافق نفسم

 خونه.....  میدیوکوفته با نفس رس خسته

***** 

 ..... فونیا یباصدا

 رفتم.....  فونیو به طرف ا رونیاتاقم اومدم ب از

 زدمو درو باز کردم....  یلبخند یسروان اکبر ریتصو دنید با

 استقبالش رفتم....  به

 سالم قربان _

  یمهناز صدام بزن یتونیم ستمیقربان ن گهیکار که د طیاز مح رونیزدو گفت ب یلبخند یاکبر سروان

  یاحترام یاخه ب یول_

  ستین یاحترام یاصال هم ب ؛یاکبر سروان

 خب سالم مهناز جون _

 سالم رستا خانوم گل  سروان؛

  میبازم بهتون زحمت داد_

  یکارمه چه زحمت سروان؛

 ... .میهمون مهناز جون وارد اتاقم شد ایسروان  با

 سرم موهارو درست کردو واسم فرق وسط باز کرد.....  یگذاشت رو سمیکاله گ کردیصورتم کار م یماهرانه رو سروانم

 من باشم....  شدیباورم نم دمید نهیخودمو تو ا یوقت
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 .... ومدیم میعسل یوچشما دهیبه صورت کش یلیخ فرق

 تموم شد  سروان؛

  یمرس_

 برو لباستو بپوش  سروان؛

  رونی...... از اتاق اومدم بدمیپوش لباسمو

 مواظب خودت باش  یلیامشب خ یماه شد نیبه تختم زدو گفت ماشاهلل رستا جون ع یدست دنمیبا د سروان

 چشم _

 برم خونه سرگرد....  دیمن با گهیخب د سروان؛

  ؟یاونجا واسه چ_

  گهیمادرشونم درست کنم د دیچون با سروان؛

 اهان _

  زمیخب فعال عز سروان؛

 فعال مهناز جان _

 .... ...یرمشکیحر یروسر هیبا  دمیلباسم پوش یرو یبلند مشک یمانتو هیرفتن سروان به اتاقم برگشتم.....  با

 برداشتم.....  ممیوگوش فیک

 افتاد نقابمو برنداشتم....  ادمیکه  رونیاتاقم اومدم ب از

 رو صورتشون....  زارنیکه نقاب م اسیمهمون نیاز ا شیمهمون گفتیکه ارسام م ینجوریا اخه

 .... نییباز شدن در از پله ها اومدم پا یصدا با

 در خشک شد....  ی رهیدستش رو دستگ دنیبا د سرگرد
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 سالم _

  میسالم بر سرگرد؛

 کراوات خوشگل شده بود.....  دیبا لباس سف دهیراه راه پوش یکت اب هیسرگردم برانداز کردم  پیت

 شدم....  نیسوار ماش همراهش

 پس جناب سرهنگو مادرتون _

  انیاونا باهم م سرگرد؛

 نگفتم.....  یزیچ گهید

 نه......  ای دهیسرگردم نقاب خر دونستمینم

 شدم.....  ادهیپ نیباغ پارک کرد از ماش نکیپارک یتو نویماش

 .... میسرگرد وارد باغ شد همراه

 بالمون اومد بودن ارسام به استق مدهیمهمونا ن هنوز

  نیسالم خوش اومد ارسام؛

 سالم  سرگرد؛

 پس نقاباتون کجاس؟  ارسام؛

  ارمیم رمیاالن م نیتوماش یوا سرگرد؛

 منو ارسامو تنها گذاشت  سرگرد

 من چطوره؟  یخانوم ارسام؛

 خوبه _

  مد؟ینفس چرا ن ارسام؛
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  ادیبخاطر باباش نتونست ب یراستش بهش گفتم ول_

 باباش  شدهیمگه چ ارسام؛

 کردم  فینفسو واسه ارسام تعر یماجرا

 نفس  چارهیب یوا ارسام؛

 اهوم _

 حرفا برو لباساتو عوض کن  نیا الیخیخب ب ارسام؛

 چشم _

 اتاق رفتم....  به

رو لباسم ست شده بودو رو  یایرنگو که با سنگدوز یشالمو ازتنم دراوردم موهامو مرتب کردم نقاب نقره ا مانتو

 ..... صورتم گذاشتم

 باز شدن در.....  یصدا با

 طرف در رفتم.....  به

 به لب داشت  یلبخند ارسام

  میبر_

  میبر ارسام؛

 ..میوارد باغ شد رونیارسام از اتاق اومدم ب همراه

 مهمونا اومده بودن.....  یهمه  بایتقر میوارد باغ شد یوقت

 ....  گشتمیوسط دنبال اهورا م نیا

 ..... دمشیر جلف دچندتا دخت زیکنار م که
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 ارسام به طرفش برگشتم  یصدا با

 جانم _

 پدرت  شیپ میبر ارسام؛

 میبر_

 .... میرفت یسرهنگ وخانم توکل زی. ارسام به طرف مهمراه

 جذاب وخوشگل شده بود یلیبلند خ یتو اون لباس مشک یتوکل خانم

 دیخوش اومد یلیدستشو به طرف سرهنگ دراز کرد وگفت سالم خ ارسام

 پسرم  یباهاش دست داد وگفت مرس سرهنگ

 مثل ما نقاب گذاشته بودن....  اونام

 ..... مینشست یچهار نفره ا زیدور م میطرف سرگرد رفت به

 .... دنیرقصیم گهیبودم که اون وسط کنارهم د ییدختروپسرا دنید مشغول

 وارسامم مشغول حرف زدن درمورد شرکت بودن.....  سرگرد

 دختر پسرا....  نیدارن ا یدل خوش چه

 .... رقصدمیم یالیبودم.... کاش منم االن با رهام اون وسط داشتم سرخوش وفارغ از هرفکر وخ نایمنم مثل ا کاش

 افکارم پاره شد....  یاهورا رشته  یافکار خودم غرق بودم که با صدا تو

 زبون دراز تنها نشسته یکه توله  نمیبیم اهورا؛

 اون موقع متوجه شدم انقدر تو افکارم غرق بودم که حضور اهورا ورفتن سرگرد وارسامو متوجه نشدم.... تازه

 مشخص بود زل زدمو گفتم  ینقاب به خوب ریرنگ شبش که ز یگره خورده به چشما ییابروها با

 داشته باشه  یفکر نکنم به تو ربط_
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  شهیم دهیموش اب کش نیع افتیق یشیم یجد یوقت بهت گفته یسر داد وگفت تا حاال کس یقهقهه ا اهورا

 پرو  یرو با من بود پسره  دهیموش ابکش نیا جان؟

  ؟یرو با من بود دهیموش ابکش_

 هست  نجایا میبنظرت جز من وتو کس اهورا؛

 پرو  یپسره  یا دهیخودت موش ابکش_

  دیدوباره خند اهورا

 ..... شدمیم یعصب شتریمن ب دیخندیم یوقت

 هم فشار دادم......  یاز حرص رو دندونامو

 که مچ دستمو گرفت  یخانم توکل شیجام بلند شدم که برم پ از

 کجا؟  اهورا؛

 نجایاز ا ریحرص برگشتم طرفشو گفتم هرجا به غ با

  نیبش اهورا؛

  خوامینم_

 ! نیبش گمیم اهورا؛

 شد از درد صورتم جمع شد  شتریدستش دور مچم ب فشار

 باش خانم دالرا مجد  یزیمنتظر هر چ یشد یخطرناک یکردو گفت وارد باز کیم نزدبه گوش سرشو

 سرهنگ رفتم...  زیبهش زدمو به طرف م یپوزخند

 ... کردیاز شدت درد گزگز م دستم

 سرهنگ گفت  دمیسرهنگ رس زیبه م یوقت
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 بود؟  یک نیا

 اهورا همون همکار ارسام که بهتون گفتم _

  ستیچهرش مشخص ن ادیز نجایاهان از ا سرهنگ؛

 ..... مینشست زیدستمو گرفت دور م یتوکل خانم

 فش نثار وجودش کردم....  یدرد گرفته بود کل یلیخ دستم

 چکسیلحظه بغض کردم.... اگه االن رهام بود ه هیپسره....  نیحق نداشت به من دست بزنه حاال ا چکسیحاال ه تا

 حاال  ینگاه چپ بهم بکنه.... ول تونستینم

 زل زدم  یمهربون خانم توکل یکه جلو روم گرفته شده بود سرمو اوردم باال تو چشما یا وهیبشقاب م دنید با

  زمیبخور عز ؛یتوکل خانم

 ندارم لیممنون م_

  زمیحالت خوبه عز ؛یتوکل خانم

 بله خوبم _

  یمطمئن ؛یتوکل خانم

 زدمو گفتم بله  یتلخ لبخند

 از جام بلند شدم  ومدیم زمونیارسام که به طرف م دنید با

 بچه ها شیپ میبر نجایا یچرا اومد ارسام؛

اونجا ارسام دستمو گرفت روبه بچه ها  میدیرس یدختر وپسرا رفتم.... وقت زیبهش زدمو همراهش به طرف م یلبخند

 گفت 

 دالرا خانوم نامزد بنده نمیبفرما ا ارسام؛
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زدو گفت خوشبختم  یدستشو اورد جلو لبخند مهربون داشت یبه رنگ سبزاب یاز همون دخترا که چشمان یکی

 ماسیمن نامزد دوست ارسامم اسمم ش زمیعز

 ماجانیخوشبختم ش_

ر تا که به زو ییکوتاه یبه صورت داشت ولباس دکلته  یظیغل شیبود که ارا یکه باهام دست داد دختر ینفر نیاخر

 لوس چندش اور گفت  یبه اکراه دستشو جلو اورد با لحن دهیپوش دیرسیرون پاش م

 دوست ارسام جان  دامیمنم ا خوشبختم

 از سراجبار زدمو گفتم خوشبختم  یلبخند

 گفتن....  کیبهم دست دادنو تبر یکی یکی

 شده بود اهورا بود... رهیکه با پوزخند به من خ یوسط تنها کس نیا

 پخش شد....  یج یکه از د یاهنگ یصدا با

 گفت ارسام گرفتو  یدستشو جلو دایا

  ؟یدیافتخار م زمیعز دا؛یا

 با خانومم برقصم  خوامیجان من م دایراستش ا ارسام؛

  اریزدمو گفتم دستشون رو رد نکن ارسام جان وقت بس یلبخند

 ... میبرقص میخب حاال که خانومم اجازه داده اشکال نداره بر ارسام؛

 رقص....  ستیرفتن وسط پ دایوا ارسام

 نهادشیکه اهورا پ دیطول نکش ادیز یشاد نیا یبازم تونستم از رقص با ارسام قِسِر در برم ول نکهیبودم از ا خوشحال

 رقص داد.... 

 رد کنم....  یچجور نویا حاال

 دالرا خانوم  یدیافتخار نم اهورا؛
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 دن.... رقص ب شنهادیپ یبه کس شهیکم م یلیخ شونیاقا اهورا رو رد نکن ا شنهادیگفت پ مایبزنم که ش یحرف اومدم

 شده بود...  رهیبه اهورا کردم که با پوز خند بهم خ ینگاه

  ؟یترسیاروم در گوشم زمزمه کرد ازم م اهورا

  ؟یزدمو گفتم مگه ترس دار یپوزخند

 دهیکه نشون م ینجوریا اهورا؛

 در گوشش گفتم  میرقص رفت ستیتو دستش گذاشتمو به وسط پ دستمو

 تو  یحت ترسمینم یکس چیمن از ه_

 مینیبیم اهورا؛

 نگفتم... چیه گهیشروع شدن اهنگ عالقه از عماد طالب زاده د با

 دستم.... یتو شیکیاهورا پشت کمرم اون  یاز دستا یکی

 .... کردیم تمیعطرش اذ یبود.... بو نشیس یروبه رو قایدق سرم

 انداخت....  یرهام وخاطراتش م ادیمنو

 گوش کنم تا به اهورا وحرکاتش....  کردم فقط به اهنگ یبستم وسع چشمامو

  یروه_

 جانم  رهام؛

  ؟یریزن نگ چوقتیه شهیم_

 چرا؟  رهام؛

  رقصهیباهات برقصم همش زنت باهات م تونمیاون موقع نم گهیاخه د_

 حسود  طونیش رهام؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
315 

 

 جز من تورو دوست داشته باشه یفقط دوست ندارم کس ستمیمن حسود ن رمینخ_

 اسمش حسادت  نیا ییخب رستا رهام؛

 باشه  گهید یداداشم مال کس خوامیباشه من نم خوادیم یهرچ_

 فقط مال توعم خوب شد  کنمیازدواج نم چوقتیباشه رستا خانوم من اصال ه رهام؛

 شد داداشم  یعال_

 فداتشم  یاله رهام؛

 جونم  یخدانکنه روه_

معذب  یچرا ول دونمی.... نمدنمیدر حال رقص یا گهیمن تو بغل مرد د شدیرخ اهورا زل زدم.... باورم نم مین به

 نبودم.... 

... انقدر تو فکر بودم که متوجه نگاه دمیرقصیبود.... کاش االن داشتم با. رهام م شمیاهورا االن رهام پ یبه جا کاش

از   یاثر چیه گهیگره خورد..... د شیوحش یمشک یتو چشما میعسل یاهورا روخودم نشدم.... چشما رهیخ

 خاص داده بود....  یمهربون هیچشماش نبود حاال جاشون به  یتو تیاعصبان

... .وفتادیم یداشت چه اتفاق دونمینم شدیم کتریقشنگ تر بودن..... صورتش هرلحظه بهم نزد شهیاز هم چشماش

 متر با صورتم فاصله داشت....  یلیحاال صورتش فقط چند م

 کرد که....  کیبه لبام نزد لباشو

 .... دیخودشو عقب کش عیقطع شد وسر هنگا

 رفتم ییرقص تنهام وهمه نشستن.... به طرف دسشو ستیوسط پ دمیبه خودم اومدم د یوقت

 تنم صورتم سرخ شده.....  یاز گرما کردمیم احساس

 اب به صورتم زدم......  کمی

 ..... یکردیم یچه غلط یچم شده بود...... رستا داشت من
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 همه رفته بودن واسه سرو شام....  رونیاومدم ب ییاز التهاب بدنم کم شد از دسشو کمی نکهیاز ا بعد

 مشغول غذا خوردن بود....  یرفتم.... هرکس یطرف سالن غذا خور به

 نشستم....  ایاز صندل یکیرو  دمیساالد برا خودم کش کمی

 که ارسام اومدم کنارم.... دینکش یطول

 ! ؟یخورینم یچیچرا ه ارسام؛

 ندارم  لیم_

 چرا؟!  ارسام؛

  کنهیسرم درد م کمیاخه _

 شده  یزیچ رهیسرش درد بگ میمن نباشم خانوم ارسام؛

 چون دوستت قصد داشت منو ببوسه اشتهام کور شده  گفتمی... مگفتمیم دیبا یچ

 نگران نفسم  یچیه_

 شرکت به عنوان حسابدار  ادیب یبهش بگ یتونیم ارسام؛

  گهیم یچ نمیبب گمیم زدمو گفتم بهش یمحو لبخند

 به نفس نگم...  یزیگرفتم که چ میتصم نیماجرا باز بشه براهم نینفس پاش به ا خواستیدلم نم اصال

  نمیبیاهورارو نم_

 عود کرده بود رفت خونه  گرنشیم ارسام؛

 اهان _

  زمیبخور عز ارسام؛

 بخورم...  تونمینم نیاز ا شتریب یمرس_
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 .... میبه طرف راه افتاد مویکرد یاز سرو شام از ارسام خدافظ بعد

 سرگرد شدم... هنوز تو شک کار اهورا بودم.....  نیماش سوار

 کارش هوس بود؟ عشق بود؟ عالقه بود؟  دونستمینم

 بود؟  یچ

 پس بهش فکر نکن....  یدار نایرستا تو کار مهتر از ا نه

 اره فکر نکن فکرنکن...  اره

 .... رونیسرگرد از فکر اومدم ب یباصدا

 بله قربان _

 بود؟  یک یدیاون پسره که باهاش رقص سرگرد؛

  زارهینم نیفکر اهورارو نکنم ا خوامیحاالم که م یبگه تو فضول ستین یکی

 با تو بودم رادفر  سرگرد؛

 شرکت  یمال ریدوست ارسام ومد_

  ه؟یاسمش چ سرگرد؛

 اهورا _

 دور وبرش نباش  ادیز مدیاهان اصال ازش خوشم ن سرگرد؛

  نیدیاخه شما که اونو ند یول_ یدیکه به من دستور م یمن ی کارهیبگه تو چ ستین یکی اخه

 که دورو دمیبهت دستور م یول ه؟یداد ک صیتشخ شدیاون نقاب نم ری.... از زدمشیلحظه د هیدرسته فقط  سرگرد؛

 نپلک  ادیبرش ز

 اطاعت _
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 ... مینگفت یزیتا خونه چ گهید

رم از س سویخسته بودم لباسامو دراوردم صورتمو شستم کاله گ یلیراست رفتم تو اتاقم خ هیخونه  دمیرس یوقت

 برداشتمو خودمو رو تخت ولو کردم.... 

 چشمام نقش بست....  یاهورا جلو یبستم.... چشما چشمامو

 داشت....  یچشماش برق خاص امشب

 نبود....  نهیوک تیانیهمه نفرت وعصب از اون یاثر چیه

 مهربون بود....   چشماش

 بوسه؟ اون

 چشماش؟  برق

 ذهنمو مشغول کرده بود!  یحساب

 

****** 

 یتو چشما شدیراحت م یلیخ ویشرکت سرهنگ واسه نوشتن قرارداد برق خوشحال میقراره با ارسام بر امروزه

 .... دیخبرشو از من شن یوقت گنجهیاز صبح تا حاال تو پوست خودش نم دیارسام د

 ..... رونیاتاق اومدم ب از

 دستم به در ضربه زدم  با

 تو  ایب ارسام؛

 زدمو گفتم  یدرو چرخوندم.... وارد اتاق شدم طبق معمول اهورا تو اتاق بود لبخند ی رهیدستگ

 ! یهمه چ ریاونجا ممکن بزنه ز میرو زمان حساسه اگه سر موقع نرس یلیبابا خ یستیهنوز اماده ن۹:٣٠ارسام ساعت _
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  زمیعز شمیزدو گفت االن اماده م یلبخند ارسام

  مونمیمنتظر م_

  زمیباشه عز ارسام؛

که اهورا وارد اتاق شدو درم پشت سرش بست  رونیبرداشتم خواستم از اتاق برم ب مویوگوش فیاتاقم برگشتم.... ک به

 کجا بود...  دونمیبودمش نم دهیند تا حاال یتو هم از اون شب مهمون دمیاخمامو کش

 امرتون؟ _

 کارت دارم  نیبش اهورا؛

 با تو ندارم یمن کار_

 حرفو دوباره تکرار کرده باشم  هیندارم  ادی اهورا؛

 شیمشک یدر گذاشتم که مچ دستمو گرفت... با چشما ی رهیتوجه به حرفش از کنارش رد شدم دستمو رو دستگ یب

  ینیبهم زل زد وگفت به نفعته بش

 کارتو بگو؟ _

 شدو گفت  یخاص تیمظلوم هیبه  لیتو چشماش تبد نفرت

 ماجرا بکش کنار خواهشا  نیپاتو از ا دالرا

 گفت دالرا؟ خواهش کرد؟  نیا د؟یگوشام درست شن جان؟

 گفتم  دمویتو هم کش اخمامو

 شما؟ _

  رونیماجرا بکش ب نیپاتو از ا دمیهت هشدار مبار چندم دارم ب اریدرن یمسخره باز اهورا؛

 برم  خوامیبهتره سرت به کار خودت باشه حاالم ولم کن م_
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 ... رونیدستمو ول کردو از اتاق اومدم ب مچ

 ماجرا پاپس بکشم؟  نیداره من از ا یچشه؟ چرا همش سع نیا

 ارسام به خودم اومدم....  یصدا با

وبه طرف شرکت سرهنگ که قبال ادرسشو بهم داده بود حرکت  میارسام شد نیسوار ماش رونیب میشرکت رفت از

 ....میکرد

 شرکت سرهنگ...  میدیکه رس میبود کیتو تراف یربع هی حدودا

 .... میارسام وارد شرکت شد همراه

 زدو گفت  یلبخند دنمیسرهنگ بود با د یمنش یاکبر سروان

 دالراخانوم مهندس منتظرتون هستن!  سالم

  یزدمو گفتم مرس یلبخند

 نشسته بود....  زیرنگ پشت م یکت وشلوار خوش دوخت توس هیسرهنگ با  میارسام وارد اتاق شد همراه

 به طرف سرهنگ رفت وباهاش سالم کرد...  ارسام

 سالم پدر _

  دینیسالم دخترم بش سرهنگ؛

 شست... من وارسام ن ی.... سرهنگم رو مبل روبه رومیرنگ نشست یچرم مشک یمبال یرو

 نسکافه؟  ایقهوه  دیخوش اومد یلیخ سرهنگ؛

 قهوه  ارسام؛

 منم قهوه _

 زنگ زدو سفارش سه تا قهوه داد  یبه سروان اکبر سرهنگ
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 درست سروقت...  سرهنگ؛

 وقت شناس  یلیزدمو گفتم ارسام خ یلبخند

 بهش بدم  خوامیم دونموی یکیاخالقش خوشم اومده که دختر  نیمنم از هم سرهنگ؛

 دالرا خانوم رو داشته باشم  اقتیل دوارمیزدو گفت ممنون ام یلبخند ارسام

 تشکر کردم  یقرار گرفتن از سروان اکبر زیم یباز شدن در قهوه ها رو یصدا با

 چطوره؟  یارسام جان اوضاع کار سرهنگ؛خب

  ستیبد ن ارسام؛

 هنوزم اون شرکت قصد نداره قرار داد ببنده سرهنگ؛

 نه  ارسام؛

مو دختر یتونیکه م یمطمئنم کرد نکهیمنم واسه تشکر و ا یجون دخترمو نجات داد نکهیراستش بخاطر ا نگ؛سره

 دارو رو ببندم  نیا کسالهیقصد دارم باهات قرار داد  یخوشبخت کن

 ... دیکنیم یزدو گفت لطف بزرگ یاز سر خوشحال یلبخند ارسام

 تا قرارداد بسته شد قرار شد از فردا دارو به شرکت ارسام منتقل بشه....  دیطول کش کساعتی حدودا

 .... رونیب میاز شرکت اومد مویکرد یسرهنگ خداحافظ از

 شمال  میبر یچند روز خوامیروز م نیافتخار ا ارسام؛به

 اخه من دانشگاه دارم  یاخ جوووووون ول یوا_

 دانشگات با من  ارسام؛

  یمرس_

 گفتم نیبراهم دمیترسیم یلیخ الیو یبا ارسام برم شمال شبم تو ییتنها نکهیا از
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  میبهتره نفسو اهورا هم دنبال خودمون ببر_

  ستین میفکر بد ارسام؛

 اهوم _

 انیب گمیهم م مایوش دایبه ا ارسام؛

 باشه _

 شمال  میپس... فردا اماده باش که بر ارسام؛

 خبر بدم  دیکار انجام بدم به نفسم با یکل دیخونه تا فردا با یبزار شهیباشه منو م_

  برمتیباشه االن م ارسام؛

 کردو خودش به شرکت رفت....  ادهیمنو در خونه پ ارسام

 بود.... از شدت سرما تو خودش مچاله شده بود....  دهیکاناپه خواب یکه رو دمیوارد خونه شدم سرگردو د یوقت

 هیو برداشتم کیساک کوچ هیخودمم به اتاقم رفتم  دمیش کشتختشو برداشتم رو یرو یطرف اتاقش رفتم پتو به

 توش....  ختمیچندتا لباس لب تابو خرت وپرت ر

  دیچیپ ینفسو گرفتم بعد از چندتا بوق صداش تو گوش ی شماره

 سالم _

  ؟یسالم خوب نفس؛

  ؟یخوبم تو خوب یمرس_

  ؟یداشت یمنم خوبم... جانم کار ینفس؛مرس

  ؟یایشمال تو م میبگم من وارسام دوستاش قراره بر خواستمیم_

  خواستمیم گهید زیچ هیکاش، از خدا  یوا دوگفتیکش یبنفش غیج نفس
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  ؟یایپس م_

  ن؟یبر نیخوایم یفقط ک امیم یاره دل نفس؛

 فردا صبح زود _

 منتظرتم  یاوک نفس؛

 باشه سالم به مامان وبابا برسون _

 فعال یسالمت باش نفس؛

 فعال_

 رفتم...  نییشده از پله ها پا داریکه از خواب ب دمیفهم زدیسرگرد که داشت با تلفن حرف م یصدا با

 شدم تا تلفنش تموم بشه  منتظر

 سالم _

 به طرفم برگشت  

  ؟یکنیم کاریچ نجایسالم ا سرگرد؛

 شمال اومدم خبر بدم بهتون  میراستش قراره فردا با ارسام دوستاش بر_

 . دنبالت باشه. شهیهم ابتیرد نکهیوا وفتهیبرات ن یکه اتفاق فرستمیباش فقط من افرادمو دنبالت م سرگرد؛

 اطاعت قربان _

  گردمیسرهنگو برم شیپ رمیسر م هیمن  سرگرد؛

 باش _

 فعال خداحافظ  سرگرد؛

 خداحافظ_
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 رفتن سرگرد...  با

 خونه رو مرتب کردم.....براخودمم غذا پختم.....  کمی

 حاضر بشه...  ایبودم تا الزان رمنتظ

 گرفتم...  انویرا یبرداشتم شماره  زمیم یاز تو کشو مویاتاقم رفتم گوش به

 از چندتا بوق تماس وصل شد  بعد

 خودم  یسالم داداش کوچولو_

 گفت  زدیتوش موج م یکه شاد ییبا صدا انیرا

  ؟یسالم رستا خودت ان؛یرا

 باشم  یک یخواستیپس م گهیاره د_

 اصفهان  ایدلم برات تنگ شده رستا توروخدا ب یلیخ یوا ان؛یرا

  امیچشم اگه شد م_

  ایگرفته گفت:توروخدا حتما ب ییبا صدا انیرا

 ... امیگفتم باشه حتما حتما م نیواسه خاطر هم نمیناراحت بب انویدوست نداشتم را اصال

  یعاشقتتممممم اج ان؛یرا

 داداش کوچولوم  نطوریمنم هم_

  ؟یایم یک ان؛یرا

  امیماه م نیتا اخر ا_

 باشه  ان؛یرا

 بگم  یچ خواستمیرفت م ادمیوروجک که  یانقدر حرف زد_
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 بفرما  ان؛یرا

 جواب ندادم نگران نشو  یگوش یدارم زنگ زد تیشمال تا اخر هفته مامور رمیمن فردا م_

 مواظب خودت باش  یلیباشه خ ان؛یرا

 چشم _

 بغض گلومو چنگ زد چقدر دلم براش تنگ شده بود....  زدیصدا م انویرا یمامان که از پشت گوش یصدا با

  زنهیبرم مامان داره صدام م گهیمن د ان؛یرا

 زمیبرو عز_

 فعال خداحافظ ان؛یرا

 خداحافظ _

 قطع کردم به اشکام اجازه دادم رو گونم سر بخورن.....  ویگوش نکهیاز ا بعد

  تنگ بودم..... دلتنگ اغوش مادرم.... دل

 از مادرش دور بوده است....  کساعتیکه فقط  یدختر بچه ا همانند

 مادرم بودم.....  ینوازش دستا دلتنگ

 ..... زندیراشانه م شیکه مادرش موها یدختر بچه ا همانند

 مادرم بودم....  ییالال دلتنگ

 .... رودیمادرش به خواب م ییالال یکه هرشب با صدا یدختر بچه ا همانند

مادرم..... دلتنگ  نیخوش اهنگ ی..... دلتنگ چشمان مهربون پدرم.... دلتنگ صدایست.... دلتنگ همه چتنگ ا دلم

 برادرم.....  تیحما

 کرد.....  شهی...... با سرنوشت چه میول
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 پاک کرد......کاش.....  یکه گذشته رو از زندگ شدیسرنوشتو از نو نوشت..... کاش م شدیم کاش

 .... کاش

 ..... کاش

*** 

 

 از خواب بلند شدم....  میاالرم گوش یباصدا

 سرم بستم.....  یگرفتم..... موهامو خشک کردم.....  خروار موهامو باال یدوش ربع ساعت هی

 رژ زدم...  کمی..... دمیرنگم پوش یمشک داسیاد یکفشا یشال توس یتوس نیرنگ با شلوار ج یبافت توس هی

و ....  سرگرد ررونیودنو به گردنم انداختم ساکمو برداشتم از اتاقم اومدم بگذاشته ب ابیکه داخلش رد یگردنبند

 مبل نشسته بود.

 باشه.....  داریسرگرد ب کردمیبود فکر نم۶ ساعت

 سالم _

  ریسال صبح بخ سرگرد؛

 ریصبح شمام بخ_

  اد؟یم یارسام ک سرگرد؛

  گهید قهیدق١٠کردمو گفتم حدودا  میبه ساعت مچ ینگاه

  ؟یاهان گردنبدتو برداشت سرگرد؛

 بله قربان _

 مواظب خودت باش  سرگرد؛
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 اطاعت _

زده  یاسپرت پیارسام که ت دنیکردمو از خونه خارج شدم با د یبه طرف در رفتم از سرگرد خدافظ فونیا یصدا با

 زدم....  یبود لبخند

 سالم _

  میسوارشو بر یسالم خانوم ارسام؛

  میبر_

 شدم  نیارسام سوار ماش همراه

 کجان؟  هیبق_

 )...( منتطرن ابونیخ ارسام؛

 دنبال نفس  میاهان بر_

 اهورا رفته دنبالش  ارسام؛

 باشه... _

 ..... دمیبه بچه ها نفسو د میدیرس یوقت

 زنون به طرفم اومد  لبخند

 ییسالم هوا_

  یسالم قلوه ا نفس؛

  ؟یچطور_

 خوبم  نفس؛

 ارسام شدم.....  نیسوار ماش میبر گفتیکه م مایش یصدا با
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 ودوست پسرش با هم.....  دایوشوهرش باهم اومده بودن.... ا مایش

 ونفس باهم..... من وارسامم باهم.....  اهورا

 ..... ومدیخوابم م یلیخ

 دادمو چشمام کم کم گرم شد وخوابم برد.... هیتک یبه صندل سرمو

 

***** 

 

 شدم....  داریارسام وبچه ها از خواب ب یصدا با

 شدم....  ادهیپ نیشالمو رو سرم مرتب کردمو از ماش میبودبه اطرافم کردم هنوز تو جاده  یگاهن

 گوشه جمع شده بودن  هیبچه ها  همه

  د؟یکنیچرا حرکت نم شدهیچ_

  لیدل نیارسام کردو گفت به ا نیاشاره به  ماش نفس

 ارسام که خراب شده بود اه از نهادم بلند شد....  نیماش دنید با

 که خراب شد ؟ شدیچ_

 وسط راه خاموش شد  دفعهیچه مرگش شد ! دونمیارسام؛نم

  م؟یکن کاریحاال چ_

  امیدرست  کنن م نویماش ارمیکار ب ریتعم رمیمن م دیشماها بر ارسام؛

  رمیجا نم چینه من بدون تو ه_

  امیبرو من م یخانوم ارسام؛
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  رمینچ من نم_

  میایما م الیو نیخب باشه شماها بر ارسام؛

 ارمیکار ب ریتعم رمیمنم م اهورا؛

 باشه  ارسام؛

 دالرا  شیبمونم پ خوامیمنم م نفس؛

 نفس توبرو  گهینه د ارسام؛

  رمینه من نم نفس؛

 خب باشه  ارسام؛

 ...... میداد اونا رفتن ماچهار نفر موند الرویو دیبه بچه ها کل اهورا

 ....مینزن خیاز سرما  نیاز ا شتریتا ب نیتو ماش میکار رفت.... من ونفسم نشست ریبه دنبال تعم اهورا

 ...... الیو میرفت ییدرست شد چهارتا نیماش یکار برگشت وقت ریاهورا با تعم کساعتیبعد از  حدودا

 بود......  یقشنگ یالیو

 تاق باال ..... بود دوتا ا نییدوتا اتاق پا یبزرگ داشت با دودست مبل راحت یلیهال خ هی

 استراحت کنم تا وقت ناهار  رمیبچه ها گفتم م به

 برداشتم از پله ها باال رفتم.....  فمویک

 نبود.....  یمال کس نجایکه مشخص بود ا نجوریداشت ا دیوسف یاب بیاز اتاقارو باز کردم که ترک یکی در

 انداختم رو تخت.....  فمویک

 برداشتم وارد حموم شدم....  فمی... حولمو از تو کگرفتمیدوش م هی دیاز همه با اول

 ...... رونیگرفتم اومدم ب یدوش ربع ساعت هی
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 خشک کردم موهام بودم که در باز شد واهورا وارد اتاق شد.....  مشغول

 گفتم  دمویاخمامو تو هم کش میزل زده بود گهیتعجب زده به هم د یچشمان با

  ؟یو وارد ش یکه در بزن ینگرفت ادیتو هنوزم _

 در بزنم  دیواسه وارد شدن به اتاقمم با کردمیزدو گفت فکر نم یپوزخند اهورا

 اتاقت؟!_

 اتاق منه خانوم مجد  نجایبله اتاقم ! ا اهورا؛

 گفته ؟ یک_

 من  اهورا؛

 اتاق شده که مسلما من وارد شدم پس مال منه  نیاول وارد ا یکه ک نهیمهم ا_

 منه اتاق متعلق به  نیا اهورا؛

 استراحت کنم  خوامیم رونیاتاق مال منه حاالم لطفا برو ب نیا رینه خ_

  رونیب یبهتره تو بر اهورا؛

 استراحت کنم  خوامیم دییسمت در... درو باز کردم وگفتم بفرما رفتم

 اومد طرفم  اهورا

 بحث با تو ندارم  یاصال حوصله  رونیبرو ب اهورا؛

  رونیب یمنم ندارم پس بهتره بر_

 یبرو اون اتاق.... اون اتاق خال ایرو اعصاب من راه نرو ب اهورا؛

 اتاق  نیمن از اول اومدم تو ا خوامینم_

  رووووونیبرو ب گمممممممممیصداشو برد باال گفت بهتتتتتت م اهورا



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
331 

 

 زدم ورفتم نشستم رو تخت وگفتم یالیخیبه ب خودمو

 ... رونیب یپس بهتره بر ترسمیمن از صدات نم یداد بزن خوادینم_

 برداشت به طرفم که ارسام صداش زد  زیخ اهورا

  یاتاق بخواب نیشب راحت تو ا زارمیباشه که نم ادتی نویا اهورا؛

  نیخوش اومد دمیههههههه ترس_

 .... دیدرو محکم بهم کوب رونیاتاق رفت ب از

 زور بگه.....  خوادیهمش م یریاکب ی.پسره

 بود که خوابم برد  دهیهنوز سرم به بالش نرس دمیاهورا شدمو رو تخت خواب الیخیب

 ....... 

 

******* 

 

 چشمامو باز کردم.... کنهیداره موهامو نوازش م یکی نکهیاحساس ا با

 باال.....  دمیاز ترس دومتر پر دمیارسامو باال سرم د یوقت

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو... تو... تو ا_

 منم  یزدو گفت نترس خانوم یلبخند ارسام

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا_

  ایلب در میکنم بر دارتیاومدم ب ارسام؛

  امیتا من اماده شم ب رونیباشه تو برو ب_
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 منتظرتم....  نییباشه پا ارسام؛

 باشه_

 ارسام رفت.....  یوقت

 ... رونیاز اتاق اومدم ب دمویشال بافت کرم پوش یشلوار کتون قهوه ا هیرنگ با  یبافت کرم هی

 زدمو گفتم  یمن زده بود پوز خند هیکامال شب یپیاهورا که ت دنیمنتظر من بودن با د نییبچه ها. پا ی همه

 من حاضرم....  میبر_

 ..... ایلب در میبچه ها رفت همراه

 داشت....  یبودم ارامش خاص ایعاشق در یهمون بچگ از

 بود...   زروید نیزنده شدن انگار هم شیصخره نشستم.... خاطرات چندسال پ یرو

 جناب سرگرد ریمنو بگ یاگه تونست_

  ستمیرهام ن رمیمن تورو نگ رهام؛

  یجناب سرگرد یستیاالنشم رهام ن نیهم_

 رستا  سایوا رهام؛

 نچ _

  رسهیمن که اخرش دستم بهت م رهام؛

  رسهینم_

 رستا اروم باش  رهام؛

 ؟ شدهیچ_

 به شلوارت  دهیخرچنگ بزرگ چسب هی رهام؛
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 وخودمو پرت کردم تو بغل رهام...  دمیکش یبنفش غیباشه ج دهیخرچنگ چندش اور به شلوارم چسب نکهیحس ا با

 توروخدا جداش کن  یروه_

  دیخندیرهام فقط م یول

  ؟یخندیم یبه چ_

  دیدستم بهت رس یراحت نیبه هم نکهیبه ا رهام؛

  ؟یتو تو دروغ گفت یعنی_

 بات کردم یلبشو گاز گرفتو گفت من.ودروغ؟ من فقط شوخ رهام

  گفتمیوم زدمیضربه م نشیمشت شدم به س یدستا با

 !یدوباره تو برنده شد یروه یبد یلیخ_

 زل زدم..  شیخوشرنگ سبز وعسل یگرفت تو چشما دستامو

 رستا؟! رهام؛

 تو صداش بود  یبی. عجغم

 جانم _

  یباش طونیبعد از من بازم انقدر ش یقول بده حت رهام؛

 رهام  یگیم یزدمو گفتم چ یلبخند

 قول بده رستا _

 راحت شد....  التیداداشم خ دمیقول م رهام؛

 از خاطرات دل کندمو به زمان حال برگشتم... خوردیصورتم تکون م یکه جلو یدست با

 دالرا؟ نفس؛
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 جانم _

 ؟ یکنیم هیچرا گر نفس؛

 اون روزا بغضم شکسته  یاداوریمتوجه شدم با  تازه

 دلم برا خانوادم تنگ شده  زمیعز ستین یزیچ_

 کجان؟  تیاصل یخانواده  ینگفت یراست نفس؛

 بچه ها....  شیپ میحاال بلندشو بر دمیم حیبعدا برات مفصل توض_

  میباشه بر نفس؛

 .... کردمیبغض م شونیاداوریا تلخ شده بودن که ب یگذشته  هیبه  لی...... تبدنیریخوب.... خاطرات ش یروزا

 یدار ییاون باال دونمیبوده.... م یرهام نگران چ کنمیدرک م یحاال به خوب یگفت.... ول یرهام چ دمیروز نفهم اون

ت که تورو ازم گرفته راس یکس نمیبب نمیساکت بش تونمیرهام من نم یاز دستم..... ول یعصب دونمیم یکنینگام م

 ....  یدیخروارها خاک خواب ریتو ز چرخهیم ابونیراست داره تو خ

 ..... نمیوساکت بش نمیکمر بابارو بب یدگیخم تونمیدم نزنم..... نم نمویمامانو بب یاشکا تونمی. رهام.... نمتونمینم

 کن رهام کمکم کن.....  کمکم

 اهورا بود نشستم......  یروبه رو قایاز سنگا که دق یکی یرو

 بودن....  یکباب یهها مشغول درست کردن ما بچه

 اهورا ؟ ما؛یش

 بله  اهورا؛

  یبرامون بخون شهیم ما؛یش

 اهورا خواننده بود  مگه
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  ستینه راستش اصال حسش ن اهورا؛

 اقا اهورا خواهشا  دا؛یا

 براشون  گهیخب بخون د ارسام؛

  وردمین تارمویاخه گ اهورا؛

  ؟یچ گهید ارمیم رمیمن م دا؛یا

  دونهیفقط  یخب باشه ول اهورا؛

 قبوله  دا؛یا

 به دست اومد....  تاریگ قهیرفت..... بعد از چند دق الیاز جاش بلند شدبه طرف و دایا

 دییدا؛بفرمایا

کرد همه مشتاقانه به اهورا زل زده  میتنظ تاریگ یدستاشو رو تارا یدستش گرفت... با حالت خاص تارویگ اهورا

 بودن.... 

 

 شد....  یکیوغروب افتاب  ایج دراموا یوجذابش با صدا نیدلنش یصدا

 

 عاشقت نبودم  یکاشک بستمیچشمامو م یکاشک

 هستم....  اما

 قرارم، کاش اصال دوست نداشتم  یب یندون کاش

 .... امادارم

 



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
336 

 

  زنهیدلم واسه چشات پر م  یندون کاش

  زنهیهرروز بهت سر م یایکه ب یندون کاش

 ..... بردیکه بارون غمت منو م کاش

 

 مونده به نگاهت رهینگاهم خ یندون کاش

 موندگارم چشم به راهت  شهیکه هم یندون کاش

 .... مردیم گهیاحساسمو عشقت د یکاشک

 

 اهورا زل زد تو چشمام..... دیکه رس نجاشیا به

 

 موندمینم رفتمیکاش م سوزوندمیگالتو م کاش

 ..... اماموندم

 کاش فراموشت کنم من  رهیبارون بگ کمی کاش

 ...... رهیاماد

 

  زنهیدلم واسه چشات پر م یندون کاش

  زنهیهرروز بهت سر م یایکه ب یندون کاش

 ... بردیکه بارون غمت منو م کاش
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 مونده به نگاهت رهینگاهم خ یکاش ندون 

 موندگارم چشم به راهت  شهیکه هم یندون کاش

 .... مردیم گهیاحساسمو عشقت د یکاشک

 

داشته  ییصدا نیاهورا همچ شدیتموم شدن اهنگ همه براش دست زدن.... واقعا قشنگ خوند.... اصال باورم نم با

 باشه.... 

  کردنیتکرار م گهیبا هم د داونفسیوا مایش

 .... دوباره..... دوباره.... دوباره..... دوبارره

 بخون اهورا گهیبار د هی ارسام؛

 هدیبارش فقط مزه م هیهمون  اهورا؛

  گهیبار د هیاقا اهورا فقط  نفس؛

  ستیحسش ن گهینه د اهورا؛

 نگفتن.....  یچیشدن وه الیخیب گهیها د بچه

 .... میبرگشت الی..... به وایکنار در یکباب یاز خوردن ماه بعد

 کردمو به اتاقم رفتم.....  یاز بچه ها عذرخواه کردیدرد م یلیخ سرم

 کردم بخوابم..... یمسکن خوردمو سع دوتا

 ..... دمیشکسته شدن پنجره از خواب پر یصدا با

بود تا  سادهیپنجره وا نییپا یپوش اهیبه تپش افتاده بود..... از رو تخت بلند شدم به طرف پنجره رفتم مرد س قلبم

 متوجه حضور من شد فرار کرد..... 
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تخت بستمو خودمو از پنجره به کمک  ی هیه پاتختو ب ی.... مالفه میبا شال مشک دمویپوش مویچرم مشک کاپشن

 رسوندم......  نییمالفه به پا

 جنگل رفتم......  یبه طرف درختا عیسر

 برداشتم وطرف مخالف خودم انداختم....  یاز درختا پنهان شدم..... سنگ یکیبود...... پشت  یک اون

 پاشو بشنوم.....  یباعث شد صدا نیهم

 اروم قدم برداشتم.....  اروم

 ..... دمیدینم یچیشب ه یاهیو س کیاون جنگل تار تو

 بدم اون فرد کجاس.....  صیبا چشم بسته ام تشخ تونمیم یچجور دونستمیخوب م یول

 به کار انداختم......  موییبستم..... حس شنوا چشمامو

 بفهمم سمت راست من.....  تونستمیپاهاش م یصدا با

 قدم برداشتم.....  اطیاحت با

 پنهان شدم.....  یبزرگ یدرخت پشت

 مخالف خودم انداختم.....  یسنگ دوباره

 حرکت از پشت دستاشو گرفتمو به درخت چسبوندمش....  هیبا  ادیب رونیتا خواست از پشت درخت ب ندفعهیا

 گوشش زمزمه کردم...  ریز

  ؟یهست یتو ک_

 وفقط سکوت کرده بود.....  گفتینم یچیه یول

 ؟ یهست یبهت گفتم تو ک_

 من واون عوض شده بود....  یمنو به درخت چسبوند حاال جا دیکش رونیحرکت دستاشو از تو دستم ب هی با
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 نلرزه گفتم  کردمیم یکه سع یی.... با صدادمیترس دشیصورت پوش دنید با

  ؟یهست یگفتم تو ک_

 من زل زده بود به  زدینم یحرف چیه

  ؟یبه من دار کاریچ یهست یتو ک_

 بود بهم زل زده بود....  دایکه فقط چشماش پ یکاله ریاز ز یحرف چیه بدون

 ..... هیتا بفهمم ک داشتمیکالهو از سرش برم دیبا

 دنشیحرکت کالهو از سرش برداشتم.... باد هیباعث شد که دستامو ول کنه با  نیپام به شکمش ضربه زدم هم با

 زده شدم.....  رتیح

 تو تو.... تو!!!_

 زدو گفت  یلبخند

 ! یهست یتو ک فهممیاخرش م یفیخوشم اومد همه تن حر نه

  یاتاقمو شکوند ی شهیکه ش یپس تو بود_

 زدو گفت اتاقت نه اتاقم...  یپوزخند

 اون اتاق مال منه چون اول من واردش شدم... _

 ... یو اون اتاق بخوابشب راحت ت زارمیمنم قبال بهت گفتم نم اهورا؛

 شدم  داریشدنم بود که به لطف شما ب داریاالنم وقت ب دمیمن راحت خواب یول_

 صبح ۴:٣٠شدنت شده ساعت  داریتا حاال وقت ب یک اهورا؛

 گرفتم نما......  ادیکه  یاز وقت_

 حرفمو خوردم  ی هیکه توش بودم بق یتیموقع یاداوری با
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 !شد؟یچ اهورا؛

 داشته باشه  یشدن من به تو ربط داریفکر نکنم ب یچیه_

 اهان  اهورا؛

 .... ستمین دایپ الیبرم که متوجه شدم اصال و الیبه طرف و خواستمیکنارش رد شدم م از

 ..... الیبرگردم و یمن گم شدم حاال چجور یوا

 اهورا به طرفش برگشتم  یباصدا

 کوچولو؟  یگم شد یاخ شده؟یچ اهورا؛

 کرد  داتیجنگل بزرگ پ نیا ونیکوچولو م نیبود که هم شیپ قهیچنددق نیه خوبه همکوچولو عمت_

  یکن دامیدرضمن خودم خواستم که پ یخب حاال شاهکار که نکرد اهورا؛

 ؟ یکردیکنم چرا فرار م داتیپ یخواستیااااا اگه خودت م_

 کنم  تتیاذ خواستمیم اهورا؛

  یتیخاص یاز بس ب_

  تمیخاص یمن ب اهورا؛

 زدمو گفتم اهوم  لبخند

  یمواظب حرف زدنت باش گهیکه د الیو گردمیبر م ییمنم تنها یمونیجا م نینداره شما هم یباشه مشکل اهورا؛

 ؟ یترسونیم یبرو منو از چ_

  شهیخطرناک م یلیفقط جنگل شبا خ یچیاز ه اهورا؛

  شهیصبح م گهیاالن د_

  یتنها نمون نجایا کیکوچ یمعذرت خواه هیبا  یتونیم یول یخود دان اهورا؛
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 اونم از تو؟ عمرا ؟یمعذرت خواه_

 ایبازم هنوز فرصت دار یبرام دست تکون داد وگفت خدافظ خانوم کوچولو ول اهورا

 نکنم  یاز تو عذرخواه یول رمیمن حاضرم بم_

 جنگل  یوونایبا ح یباشه خوش باش اهورا؛

 ازش گرفتم.... رومو

 .... یکن ی. بهتره ازش عذرخواه...ستین یاالن وقت لجباز رستا

 باره.....  هی نیکن .... هم یاره عذرخواه یووحشتناک تنها بمون کیجنگل تار نیتا صبح تو ا دیبا وگرنه

 .... دیبا نبود اهورا  حرف تو دهنم ماس خوامیبرگردوندم که بگم عذرم سرمو

 نبودش.....  کردمیرو نگاه م هرجا

 خوب شد....  خوامیباشه بابا عذر م رونیب ایب ییجاها نیهم دونمیم_

 اهورا  رونیب ایب گهیگفتم د_

 زدمو برگشتم.....  یلبخند دیرسیکه از پشت سرم به گوش م یکس ییقدم ها یصدا با

 ـــــــیعذر م_

 حرفمو خوردم....  ی هیبق دنشید با

 ..... دمید یگرسنه م یگرگ وحش هیاهورا  یجا به

 کنم....  کاریچ دیبا دونستمیزده بودن...... نم خیدن...... دستام ترس پاهام قفل کرده بو از

 ..... شدیتر م کی..... گرگه هر لحظه بهم نزدرفتمیعقب م عقب

 ...... کردمیفرار م دیبا

 ...... کردمیزمزمه م ویالکرس تیلب ا ری... زیگرگ وحش هیگلومو گرفته بود...... من تنها بودم اونم با  بغض
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 کمکم کن.....  ایخدا

 غیبرداشت خواست بهم حمله کنه که ج زیفکرا بودم که گرگه خ نی..... تو همکردیهرجور شده از دستش فرار م دیبا

 .... وردمیگرگه سرعتش دوبرابر من بود..... داشتم نفس کم م دمییزدم ودو

 منو پشت درخت کشوند.....  دویچیدور بازوم پ یدست که

 مواجه شدم.....  شیمشک یبرگشتم نگاش کردم با چشما ینمو گرفته بود.... وقتدستش در ده یکیاون  با

 نگو تا دور شه... یچیه سییییییگذاشتو گفت ه شینیرو ب دستشو

 ترسم تو بغل اهورا فرو رفتم....  ومدازیاز پشت درخت نگاه کردم گرگه داشت به طرف ما م یتکون دادم..... وقت سرمو

 گوشم زمزمه کرد  ریز

 نترس.....  وفتهینم یاتفاق چی..... هنجامینترس من ا هورا؛ا

 بود که تو بغل یا قهیداد.... چنددق یارامش خاص هیدلم جاشو به  یحرفارو زد ترس تو نیا یوقت یول شدیچ دونمینم

 اهورا بودم که گفت..... 

 رفتش...  اهورا؛

 .... رونیتو بغلش اومدم ب از

  ؟یخوب اهورا؛

 اهوم _

  شدینم ینجوریحاال ا یکرده بود یاگه عذرخواه یاز بس لجباز اهورا؛

  یتو رفته بود یکنم ول یعذرخواه خواستمیمن م_

 نشده  ریزدو گفت؛ هنوزم د یلبخند اهورا

 اون مال اون موقع بود _
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  یبرگرد الیتنها به و یتونیهنوزم تو نم اهورا؛

  یکردم خودت نبود یمن عذرخواه ینر یخواستیخودته م ریتقص_

 کن یدوباره عذرخواه دمیخب من که نشن اهورا؛

  یدیکردم  مشکل از توعه که نشن یمن عذرخواه_

 با اقا گرگه تنها باش  نجایشمام ا رمیباشه پس من م اهورا؛

ها نگرگ گرسنه دوباره ترس تو دلم نشست با حالت التماس تو چشماش زل زدمو گفتم؛ اهورا نرو منو ت یاداوری با

 نزار

 چشمام زل زد دستمو تو دستش گرفتو گفت  تو

 نشدن...  داریتا بچه ها ب الیو میبر ایتنهات بزارم حاالم ب ستیقرار ن نجامینترس دالرا من ا اهورا؛

 ... میبر_

 اهورا بود....  یدستم تو دستا الیو تا

 اهورا انقدر مهربون شده باشه......  شدینم باورم

 من بود شد ومنم وارد اتاقم شدم.....  یگفت وارد اتاقش که اتاق بغل ریاهورا بهم شب بخ میشد الیوارد و یوقت

 .... سادمیافتاب طلوع نکرده بود... وضو گرفتمو به نماز وا هنوز

 نمازمو خوندم با هزار فکر درمورد اهورا به خواب رفتم... نکهیاز ا بعد

 شدم....  دارینفس ب یبا صدا صبح

 هااااااان ؟_

 لنگه ظهره  گهیپاشو د یخوابیچقدر م یدل یوا نفس؛

 بودما  داریتا صبح ب شبیمن د دیببخش_
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 هاااااان راستشو بگو....  ؟یبود داریچرا ب نفس؛

 جمعش کنه....  نویا ادیب یکیگفتم حاال  یچ یوا

 زده بود به سرم  یخواب یب بردیبابا خوابم نم یچیه_

 بازار....  میبر میواخینداره بلند شو م یبه من ربط نفس؛

 تا اماده شم  رونیباشه تو برو ب_

  ایباش نییپا گهید قهیدق١٠تا  نفس؛

 باشه _

 دمیوشزانوم بود پ یتا باال شیکه کوتاه یمشک یمانتو هیدست وصورتمو شستم  نییرفتن نفس از تختم اومدم پا با

 ... رونیاز اتاقم رفتم ب بمویانداختم تو ج ممیگوش یصورت شرتییوسو یبا شال مشک یمشک نیشلوار ج هی

 که نبود ارسام بود  یوسط تنها کس نیها تو اشپزخونه مشغول خوردن صبحونه بودن... فقط ا بچه

 سالم _

 سالم خانوم خوش خواب ما؛یش

 بلند شدما  ریامروز من د هی_

 صبحونه بخور  ایب زمیعز کنمیم یشوخ ما؛یش

 ارسام کجاس ؟_

  ادیاومد گفت تا عصر م شیکار براش پ ما؛یش

 ؟خبر یاهان چه ب_

 کنه دارتیب مدیدلش ن یبود ما؛خوابیش

 ..... دمیکشیازش خجالت م یچرا ول دونمیاهورا بودم نم یروبه رو قاینشستم که دق کنارنفس
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 ..... نییتا اخر سرم پا اول

 گره خورد....  شیمشک یسرمو بلند کردم تا به نفس بگم شکر پاشو بده که چشمام تو چشما نکهیتاا

و نفرت بود که تو چشماش جا خوش کرده بود طبق  نهینبود بازم ک شبشیخاص د یاز اون مهربون یخبر گهید

 معمولم ابروهاش توهم گره خورده بود.... 

بخرم  یسوغات انیواسه را خواستیبازار دلم م میحونه با بچه ها رفتشکر پاش شدم.... بعد از خوردن صب الیخیب اصال

 .... شدیبا وجود اهورا وبچه هانم یول

 جات بخرم......  یلواشک وترش کمیگرفتم براش  میتصم

 ؟ یدل نفس؛

 جانم _

 ؟ یخرینم یزیبرا اقا دارا چ نفس؛

 بخرم  دونمینم_

  کننیاره بخر شک م نفس؛

 ندارم  زشویاخه من که سا یاهوم باش ول_

 الرج اندازش باشه   کسیفکر کنم دوا نفس؛

 یگیراست م_

 قشنگه  یلیخ شرتیاون ت یدل یوا نفس؛

سمت  یود روب یسیانگل قشیرنگ بود که  یتوس رشتیت هی... میبه طرف مغازه رفت گفتیکه نفس م یشرتیت دنیباد

 بود....  ید عالحک شده بود برا سرگر کیقلبش مارک نا یرو قایچبش دق

  میبخر میبر نفس؛

  میبر_
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 .... میمغازه شد وارد

ده س..... کم مون غهیتره صورتشون شش ت کیکه ابروهاشون از مو بار نایبود از ا یپسر جلف لوس مامان هی فروشندش

 .. شدیدخترا م هیواقعا شب گهیرژ ورژ گونه بزنه د

 گفت  یلحن لوس وچندش وار با

 کمکتون کنم  تونمیم سالم

  میخواستیرو م یتوس شرتیسالم اون ت نفس؛

   ؟یزیحتما چه سا فروشنده؛بله

  دیاریالرجشو برامون ب کسیدو ا زیسا شهیاگه م  نفس؛

 حتما  زمیچشم عز فروشنده؛

قش تا تو حل زهیبا جفت پا برو تو دندوناش تا بر گهیم طونهیودرد ش زمیوکوفت عز زمیگوشم زمزمه کرد عز ریز نفس

 خطاب نکنه  رمیمنو عز گهید

 اروم باش نفس _

 یخانوم دییبفرما فروشنده؛

 بنظرت اندازشه  نفس؛

 اره فکر کنم _

 چندشد؟  میداریبرم نویهم نفس؛

  یچیشما ه یبرا فروشنده؛

 توهم گفت  دیاخماشو کش نفس

 گفتم چندشد؟  نفس؛
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 زدو گفت  یلبخند چندش اور پسره

 مهمون من  یچیکه برا شما ه گفتم

  میعجله دار  دیبگ متشویالزم نکرده خواهشا زودتر ق_

 حاال خانوما  نیبود فروشنده؛

 بازار ابروتو ببرم  نیجا وسط هم نیهم ای یگیم متشویق ای یاریسگ منو باال م یاون رو یدار گهید_

  ؟یشیم یچرا عصب زمیعز فروشنده؛

 سیفروشنده ن شونیا مینفس بر_

 شرط داره هیفقط  گمیم متشویگلم صبر کن باشه ق فروشنده؛

  گهیتو د یچه پرو هست نفس؛

 بگو _

  یریبگم شمارمو بگ متشویق نکهیقبل از ا فروشنده؛

 بزنم تو دهنش  خواستیدلم م شییهمه پرو نیا از

 بگو  متویق_

 هزار تومن ۸٢ شهیقابلتو نداره م فروشنده؛

 بردارم که دستمو گرفت....  شرتویبرداشتم دادم بهش... خواستم ت یتومن١٠٠تراول  هیپولم  فیتو ک از

 ول کن دستمو _

 گلم  یشمارمو نگرفت فروشنده؛

 که تو صورتش خورد ساکت شدم.....  یبزنم که توسط مشت یحرف خواستم

 ..... زنهیاهوراس که داره پسره رو م دمیشدم فهم تیمتوجه موقع یوقت
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  شیولش کن اهورا کشت_

 تو خفه  اهورا؛

 ولش کن _

 تو دستش گرفت گفت.  قشوی اهورا

 یکه مثل سگ پارس کن زنمتیهمچنان م یشد کینزد یبه ناموس کس نمیبب گهیباره د هیفقط  اهورا؛

 اقا به خدا غلط کردم...  دیهم ازترسش گفت ببخش پسره

 ...میبه من نفس وگفت بر نویاهورا ولش کرد رو زم بعدشم

 اهورا گفت  رونیب میاز مغازه اومد یوقت

  ییجا دیریارسام م ایاخرتون باشه بدون من  یشمام دفعه  اهورا؛

 نداره  یربط چیبه شما ه یول دایببخش_

  یندار اقتیکه تو ل دمیفهمیاز همون اول م دیزدو گفت با یپوزخند اهورا

 ندارم  چکسیه تیبه حما یاجیواحت امیمن خودم از پس خودم بر م یول یاقتیل یخودت ب_

که ارسام تورو دست  نجاسیمشکل ا کردمیدور برت داشته خانوم مجد اگه بخاطر ارسام نبود نگاتم نم یادیز اهورا؛

  وفتیمن سپرده حاالم راه ب

 کرده که منو دست تو سپرده ادم قحط بوده  جایارسامم ب_

 فعال که سپرده  اهورا؛

 نگفتم....  یچیه گهید

از خود  یپسره  نیبشه ومن از دست ا ریباند مزخرف دستگ نیزودتر ا خواستیدر دلم مبه دهنم زهر کرد انق دویخر

 راحت شم....  یراض
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 میخسته شد ی....  حسابدمیخر یچییپول جاسو فیست کمربندو ک هیبرا سرهنگم  میتو بازار گشت گهید کمی

 .... الیو میظهر بود که برگشت٣ یکاینزد

 گذاشتم....  دامویبه اتاقم رفتم خر عیسر

 عوض کردم با شلوارش....  یبلند سرمه ا کیتون هیبا  لباسامو

 بچه ها.....  شیانداختم روسرمو برگشتم پ شالمم

 ..... میما خانوما زحمت نکش گهیبخرن که د تزایپ ونیقرار شد اقا دایوا مایش شنهادیپ به

 گذشته بود که ارسام اومدش.....  ونیکه از رفتن اقا شدیم یساعت مین حدودا

 ؟ یچرا به من نگفت یسالم کجارفته بود_

 اتاقت باهات کار دارم میلحظه بر هی شهیشد م یعجله ا زمیعز دیببخش ارسام؛

  میبر یاوک_

 ارسام وارد اتاقم شدم  همراه

 ؟ شدهیجانم چ_

 برم خارج از کشور کماهیحدودا  دیاومده با شیبرام پ یمشکل هیراستش من  ارسام؛

 کردم خودمو ناراحت نشون بدم  یسع

 چرا ارسام ؟_

  یباش دیاومده حتما با شیواسه شرکت پ یمشکل هیهمکارم از اونور اب تماس گرفت وگفت که  ارسام؛

 لحن ناراحت گفتم چه بد! با

  یواسم انجامش بد یتونیم خوامیم یکار هیدالرا من ازت  ارسام؛

 ؟ یچه کار_
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 یبرگه  هیبه تهران  دنمیمحض رس خوامیم ارسام؛

  یرو ببند گهید یقرارداد دارو با شرکتا یکنم که تو کارا میتام تنظ ینامه  وکالت

 ارسام  ستمیاخه من که بلد ن یول_

شرکت که من باشم امضا  ریمد یقرار دادارو به جا ریتو ز خوامیفقط م دهیم ادینگران اونش نباش اهورا بهت  ارسام؛

  یکن

  کنمیم یباشه ارسام جان من بخاطر تو همه کار_

  گهید زیچ هیفقط  زمیعز یزدو. گفت مرس یلبخند ارسام

 جانم _

 موضوع ندونن  نیاز ا یچیپدرت وبرادرت ه ارسام؛

 چرا ؟_

 اومده  شیچون. دوست ندارم بدونن واسم مشکل پ ارسام؛

  گمیباشه بهشون نم_

 دوست دارم  یخانوم یمرس ارسام؛

  نطوریهم منم_

 واسه ناهار  میبرا ناهار ارسام از جاش بلندشد وگفت بر نیایب گفتیکه م مایش یصدا با

  امیتوبرو من االن م_

  زمیباشه عز ارسام؛

تموم مدارک به اسم من باشه که  خوادیاون م گفتیرو حرفاش فکر کردم سرهنگ درست م یلیاز رفتن ارسام خ بعد

 نداشته....  ینقش چیماجرا ه نیبعدا وانمود کنه خودش تو ا
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 .... ذاشتمیم انیبا سرهنگ درجر دیبا

 صرف شد.....  یومسخره باز یناهارو کنار بچه ها با شوخ رونیاتاقم اومدم ب از

 بود.....  یتهران سفر خوب میقراره برگرد فردا

 ...... میریاگه وجود اهورا رو ازش فاکتور بگ البته

 ایرد یبود.... پنجره رو باز کردم.... صدا ایزده بود به سرم.... اتاق من درست رو به در یخواب یاتاقم نشسته بودم ب تو

 ..... دیرسیبه گوشم م

 شمال....  ومدیم شدیهروقت با بابا دعواش م ادمهیبود.....  ایعاشق ارامش در رهام

 شدن به خاطره.....  لیزود تموم اون روزا تبد چقدر

شغل بود.... چقدر دلم براشون تنگ  نیا یکه خودش بازنشسته  یی.... بابافهممیبابارو م یایریسخت گ لیدل تازه

 شده بود...... 

 .... دمیرنگمو پوش یتوس بافت

 ... رونیاتاقم اومدم ب از

 تا طلوع ایلب در میرفتیشب م مهین ییکه من ورهام دوتا ییاون شبا.... شبا ادی.... به ایبرم لب در خواستیم دلم

 اب.... افت

 ها خواب بودن.....  بچه

 .... رونیزدم ب الیو از

 دیچیاهورا تو گوشم پ نیدلنش ی..... صدادمیرس ایبه در یوقت

 

 ام نداشت هیکه سا میاون من

 کوچه جا گذاشت  یرو تو دلش
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 که تو دلش غمارو کاشت  همون

 برنداشت  یزیسکوت چ نیاز ا ریغ

 

  کنهیم هیکه گر میاون من

  کنهیکه بغضو ول نم همون

 

 باورش نکرد  یچکیکه ه همون

  کنهیوعاشق رو نم اشک

 

  دیکه سر به اسمون کش صدام

  دیجنون کش نیعاشقا به ا یدال

 

 ببخشه اونو که نموند  خدا

  دیقلب سادمو اون به خون کش که

 

 ادعا سرش نشد  عشق

 من بره  ادینشد که  اخرش
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 باورش نشد  اسمونو

 نشد دوباره بپره  کبوترش

 

 رو در  رهیکه خ میاون من

  خرهیغصه م دهیام ششیش که

 

 بدتره  شهیحالش از هم که

  برهیودل نم دهینم دل

 

 قدم نزد  یکه باکس یکس

 غم نزد  ریغ یخونه عکس تو

 

 به قلب عاشقم نزد  یسر

 رو دلم زخم کم نزد  اونکه

 

  دیکه سر به اسمون کش صدام

  دینون کشج نیعاشقو به ا یدال

 

 خدا ببخشه اونو که نموند  
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  دیقلب سادمو اون به خون کش که

 

 ادعا سرش نشد  عشق

 من بره  ادینشد که  اخرش

 

 باورش نشد  اسمونو

 نشد دوباره بپره  کبوترش

 

 ( ییپاشا یاز مرتض می)من اون

 

 .... سادمیکه با صداش سرجام وا دهیتا منو ند الیگرفتم برگردم و میخوندنش تموم شد تصم نکهیاز ا بعد

  برهیتوهم خوابت نم اهورا؛

 تر شدم....  کینزد یکم

 نه _

 داره  یبیارامش عج ایدر اهورا؛

  یبزن تاریگ یبلد باش کردمیفکر نم_

 چرا ؟ اهورا؛

  ستیسازگار ن تیاخه با روح_

 ؟ هیمگه چجور میروح اهورا؛
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  یخشن عصب_

 دم به قول دخترا لبخند دختر کش.... بو دهیزد که تا به حال ند یلبخند

 عاشق هنر بودم  یاز بچگ اهورا؛

  یپس چرا االن مهندس_

 شد که نتونستم طرف هنر برم  جابیا طیشرا یسر هی اهورا؛

 اهان _

 سرده  یلیخ نجایا یبخواب یبهتره بر اهورا؛

  برهیخوابم نم_

  لتهیهرجور م اهورا؛

 یاداوریکه سراسر ارامش بود....  چشمامو بستم...... با  ییای..... درایبه در میزل زده بود یینگفتم دوتا یچیه گهید

 اون شبا کنار رهام بغض گلومو چنگ زد واشکم رو گونم سر خورد..... 

 ؟ یکنیم هیچرا گر اهورا؛

 دلم برا داداشم تنگ شده _

 دارا؟  اهورا؛

 نه نداشتم بدم..... من دلتنگ رهام بودم..... یکردم جواب سکوت

  یسرگرد توکل دلتنگ

 تهران  میبر یبلندش دیصبح زود با نکهیهم شب خطرناک هم ا یبخوابم بهتره توهم بر رمیمن دارم م اهورا؛

 از رفتن اهورا.....  بعد

 .....الیبعدش منم برگشتم و قهیدودق
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 ..... میاز شمال برگشت شهیم یدوروز حدودا

کنه که  یکار خوادیموضوع وکالت تام رو به سرهنگ گفتم.... سرهنگ گفت حدسش درست بوده ارسام م یوقت

 مقصر ماجرا من بشم نه اون... 

 دستم به در ضربه زدم....  با

 تو  ایارسام؛ب

 ؟ یکارم دار یسالم گفت_

  نیبش ایاره ب ارسام؛

 ارسام نشستم  زیمبل به م نیتر کینزد یرو

 جانم _

قرار دادو  یمن نخوام کارا گهیکردم که د میوکالت نامه رو تنظ یپرواز دارم من اون برگه  گهید یهفته  هی ارسام؛

 انجام بدم.... 

 باشه ارسام جان فقط بگو من کجارو امضا کنم.... _

 امضا کنم....  رشویگذاشت وبهم گفت ز زیرو م یبرگه ا ارسام

 شدم...  تیورمام یمرحله  نیامضا کردم وارد سخت تر یوقت

  یوباهاش قرار داد دارو هارو ببند امهریشرکت ار یبا اهورا بر خوامیم شهیامروز شروع م نیهم ارسام؛از

  م؟یبر دیبا یفقط ک یاوک_

 که اهورام اومده باشه  گهید کساعتی ارسام؛

 برم  تونمیباشه م_

 نفهمه  یزیماجرا چ نیپدرت از ا کنمیم دیفقط بازم تاک زمیاره عز ارسام؛
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  گمینم یزیبه بابا چ ییچشم اقا_

  یخانوم یمرس ارسام؛

 ......رونیاتاق اومدم ب از

که مشخص بود.... ارسام قصد  نجوریبودم..... ا دهیاسمو شن نیبرام اشنا بود.... من کجا ا یلیخ امهریشرکت ار اسم

 بود.....  نیهدفش هم قای.... اره دقوفتمیداشت فقط من تو دام ب

 گفتم  دمویاهورا اخمامو توهم کش دنیباز شدن در اتاق ود با

 بله ؟_

 به در نزدن من  یزدو گفت هنوز عادت نکرد یلبخند اهورا

 ؟ یداشت کارمیچ_

 برا قرار داد امهریشرکت ار میبر دیاماده شو با اهورا؛

 شمیاالن اماده م دونمیم_

 منتظرم  اهورا؛

 ..... رونیاز اتاقم اومدم ب میبرداشتم.... همراه گوش فمویک

  میبر_

 .... میبه طرف شرکت حرکت کرد میاهورا شد دیسف جیسوار اسپورت میاهورا از شرکت خارج شد همراه

 با شرکت ارسام فاصله داشت.....  کمی 

 ...... تموم مدت اهورا زل زده بود به من.... میاسانسور شد سوار

 . نگاش بفهمم.. ینیاز سنگ تونستمیم نویا

 شده؟  یزیچ_
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 نه  اهورا؛

 ؟ یبه من زل زد ینجوریپس چرا ا_

 به تو زل زده؟  یک اهورا؛

 تو _

 برت داشته  االتیخ کردمیداشتم نگاه م نهیمن به خودم تو ا اهورا؛

 بگم.....  یکرد حاال چ عمیضا یچه جور نیبب

 با باز شدن در اسانسور حرفامون نصفه موند.....  خداراشکر

 تر از شرکت ارسام بود.....  کیبزرگتر وش یلی...... شرکتش خمیشرکت شد وارد

 بود......  یکار نهیبود....... کف وسقف شرکت ا یومشک دیاز سف ییترکب

 امهریقصر ار زاشتنیم دیگفت شرکت اسمشو با شدینم اصال

راره اونا با ما قرار داد ببندن انقدر ... خوبه قمیشرکت منتظر بود ریبود که با اهورا پشت در اتاق مد یا قهیدق چند

 .... دنیطولش م

 .... میاجازه داد وارد اتاق ش یباز شدن در اتاق.... منش با

 .... میاهورا وارد اتاق شد همراه

 بود متوجه حضور ما نشد...  ستادهیکه پشت پنجره ا یمرد

  یسالم مهندس رابع اهورا؛

سمو کجا ا نیا دمیفهم دنشیبودم... با برگشتن مهندس ود دهیبرام اشنا بود کجا شن یلیفام نیچقدر ا ؟یرابع ؟یرابع

 .... دمیحرفاشونو شن دموی.... همون مرده بود که اون روز تو شرکت با ارسام تنها بود که من رسدمیشن

 .... ستین ادمیکجارو  یول دمشیجا د هیبودمش مطمئنم  دهیجا د هیبرام اشنا بود انگار  یلیخ افشیق
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 تونستیم یشنود تو گوشواره هام نصب شده بود.... پس به راحت هیمبل کنار اهورا نشستم..... توسط سرگرد  رو

 حرفامو بشنوه.... 

 ؟ یاهوراجان خوب ؛سالمیرابع

 مهندس  یمرس اهورا؛

 ؟ یکنینم یمعرف ؛یرابع

 خانم مجد نامزد ارسام  اهورا؛

 بله بله قبال باهاشون اشنا شدم  ؛یرابع

 سالم _

  د؟یخورینسکافه م ایدخترم قهوه  یسالم خوش اومد ؛یرابع

 قهوه _

 منم قهوه  اهورا؛

  میبرا بستن قرار داد اومد اهورا؛

  مده؟یپس ارسام چرا ن ؛یرابع

ور شد که وکالت تام به خانم ام پرواز داره برا خارج از کشور مجب گهیکار داره واسه چندروزه د یلیارسام خ اهورا؛

 مجد بدن که کارا رو درست کنن 

 تا امضا کنم وچکشو بکشم...  اریخوبه قراردادو ب ؛یرابع

  دیاالن چند لحظه صبر کن اهورا؛

 وسط من فقط تماشگر بودم....  نیا

 ا قرار داد بسته شد..... مهندس گذاشت.... بعد از چندتا امضا از طرف مهندس ومن واهور زیم یبرگه قراردادو رو اهورا
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 ....دیکش یاردیلیم٢چک  هیعوضشم مهندس  در

 .... میوقرار داد بست میام رفت گهیاهورا چندتا شرکت د همراه

 خسته شده بودم....  یلیخ

 اهورا گفتم منو برسونه خونه.....  به

 فعال خداحافظ _

 دالرا؟  اهورا؛

 طرفش برگشتم

 بله  _

  یچیه اهورا؛

  ایمشکل دار_

 شدم به طرف خونه رفتم که دوباره صدام زد  ادهیپ نیماش از

 بله _

 بگم....مواظ...  خواستمیاهورا؛م

 شنومیم_

 معطل بشم  خوامیاماده باش نم ۸فردا راس ساعت اهورا؛

 رفت....  بعدشم

 کال مشکل داشت. . ....  نیا

 .... میواسه فروش اون دارو بر مهرایمن واهورا تو شرکت ار گهید یقرار داد.... قرار شد از هفته  طبق
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 دایپ وی..... فقط هنوز فرد اصلمیشیم کیبه باند نزد میکم کم دار گهی... دمیرفت شیکه مشخص خوب پ نجوریا

 ..... مینکرد

 خونه شدم.....  وارد

 از همه قهوه سازو به برق زدم....  اول

 .... نییرفتم اتاقم لباسامو عوض کردم اومدم پا بعدشم

 از اتاق اومد...  میگوش یکه صدا یو یت یپا نمیخواستم بش ختمیخودم قهوه ر برا

 اتصالو وصل کردم....  یبرداشتم دکمه  یعسل یاز رو ویاتاقم گوش رفتم

 جانم _

  دیچیپ یتو گوش انیرا طونیش یصدا

 معرفت خودم  یسالم بر خواهر ب ان؛یرا

 به فکرتم شهیبه خاک رهام من هم انیرا یسالم نگو اینجور_

  یخواهر کنمیم یشوخ ان؛یرا

 دلم برات تنگ شده!  ؟یچطور_

 اصفهان؟  یایم یمنم زنگ زدم بگم ک ان؛یرا

  انیرا تونمیفعال نم_

 وبرگرد باشه  ایروز ب هیفقط  ییتنها دمیپوس نجایگفت رستا من ا ینیبا لحن غمگ انیرا

  نمتیبب امیکه حتما ب کنمیتالشمو م یندارم باشه عشق خواهر تویداداشم ناراحت نشو که اصال تحمل ناراحت انیرا_

  یخواهر یمرس ان؛یرا

 خواهش _
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 دنبالم  ادیم یمن برم االن عل ان؛یرا

 مراقب خودت باش  زمیبرو عز_

 خداحافظ  سیخانوم پل نطوریباش توهم هم ان؛یرا

 برو وروجک خداحافظ_

ه ب فونی.... کم کم داشت چشمام گرم شد که ادمیتخت دراز کش یشدمو به اتاقم رفتم رو دنید ونیزیتلو الیخیب

 صدا دراومد.... 

  رونیاتاقم اومدم ب از

 برداشتم  فونویا

  ه؟یک_

 درو باز کن  یمنم دل نفس؛

  یمحل یخروس ب شهیکنه نفس که هم کارتیخدا بگم چ یا_

 یچه استقبال گرم نفس؛

 تو کم حرف بزن  ایب_

 رفتم...  اطیلش به حباز کردم برا استقبا درو

 به کمر زدم....  دستامو

  یسالم قلوه جون نفس؛

 خودم یسالم هوا_

  ؟یتعارفم کن یخواینم نفس؛

 تو  ایب_
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  مینفس وارد خونه شد همراه

 ورا  نیتعحب از ا_

 کارا بابا بودم  ریهمش درگ نفس؛

 نشد  دایبابات پ کیشر شد؟یچ_

 خارج نشده  رانیهنوز از ا دنیبه لطف جناب سرگرد فهم نفس؛

 خب خداراشکر _

 بخورم گلوم خشک شد  یاریب یزیچ هی یخواینم نفس؛

 یگفته زک نیبه سنگ پا قزو ستیماشاال روکه ن_

 بدم  ادیبه تو  دیمن با یتا ک نفس؛

 خفه _

 شنا بلدم از نوع پروانه وقورباغه  نفس؛

 برداشتم اوردم وهیتنقالت وم کمیاشپزخونه رفتم  به

  دیکوفت کن دییبفرما_

 بودم  دهیند یادب یب نیبه ا سینچ نچ. تا حاال پل ؛نفس

  دهیورژن جد_

 عه؟!  ؛نفس

 حاال نینه هم دیع_

 برام بگو  تیاصل یول کن از خانواده  نارویا نفس؛

 بگم  یچ_
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 اصال خانوادت کجان  نیچندتا خواهر برادر نفس؛

خانوادم اصفهان هستن من برا  انیدارم به اسم را کتریداداش کوچ هیام...  دونهی یکیمن فرزند دوم خانواده و_

 اومدم تهران  لیتحص

 درسته  یبرادر دار هی ایخواهر  هیقبل از خودت  یعنی یفرزند دوم خانواده هست یاهان فقط گفت نفس؛

 برادر داشتم  هیزدمو گفتم  یتلخ لبخند

 مگه االن کجاس؟  ؟یداشت نفس؛

 دهیخوابخروار ها خاک  ریز_

 لب زمزمه کرد متاسفم....  ریدستامو گرفت وز نفس

 گونم فرود اومدن....  ینتونستم بغضمو قورت بدم اشکام دونه دونه رو گهید

 ناراحتت کنم  خواستمینکن به خدا نم هیتوروخدا گر یدل نفس؛

  ییهوی یبغضا نیاشکال نداره عادت دارم به ا_

 که داداشت فوت شد؟  شدیچ یدل نفس؛

 شد  دیشه تاشیاز مامور یکی یبود تو سیرهام پل_

 غم اخرت باشه  دوارمیواقعا متاسفم ام نفس؛

 انیدوست دارم تورو به را یلیخ یایحرفا اگه بخوام برم اصفهان توهم م نیا الیخیاز گونم کنار زدمو گفتم ب اشکامو

 نشون بدم 

 چندسالشه؟  انیچرا که نه را نفس؛

 سالشه ١٧_

  نیهم سن نازن نفس؛
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 اره _

 بزارم  انیبهم بگو که مامان وبابارو در جر یبر یخب پس هروقت خواست نفس؛

 باشه..._

 ارسام پرواز داره....  امروز

 .... میاهورا به فرودگاه رفت همراه

  رمیدارم م گهیبچه ها من د ارسام؛خب

 ارسام  شهیدلم برات تنگ م_

  نطوریمنم هم ارسام؛

 زود برگرد  یلیخ_

  زمیباشه عز ارسام؛

 مواظب خودتم باش _

 چشم  ارسام؛

 ... کردیکه با پوزخند به من وارسام نگاه م کردمیبه اهورا م ینگاه یچشم ریز

 در نبود من مراقبش باش  سپارمیدالرو دست تو م ارسام؛اهورا

 هرکول سپرد ادم قحط بود...  نیارسام باز منو دست ا اه

  یاوک اهورا؛

 من برم  گهیخب د سام؛ار

 مراقب خودت باش بهمم زنگ بزن _

 خودم  یچشم خانوم ارسام؛
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 گوشم زمزمه کرد  ریافتادم تو بغلش ز دیدستشو جلو اورد باهاش دست دادم که دستمو کش ارسام

 مراقب خودت باش  ارسام؛

  رونیاومدم ب عیبغلش سر از

 شد بود رهیخبه من وارسام  یظینگاه اهورا کردم با اخم غل یوقت

  یبرو تا جا نمون_

 خداحافظ مراقب خودت باش  ارسام؛

 خداحافظ _

 ..... رونیب میرفتن ارسام من واهورا از فرودگاه اومد با

 اهورا شدم...  نیماش سوار

  ستمیراستش من فردا ن_

  ؟ییکجا اهورا؛

 اصفهان میبر دیقراره با نفس بخاطر پروژه دانشکده با_

  ؟یایم یک اهورا؛

 فرداش _

 چون در نبود ارسام االن کارا به عهده تو  یایهرچه زودتر ب دیبا یاوک اهورا؛

  گردمیباش زود برم_

 دستشو به ضبط برد واونو روشن کرد...  اهورا

 کرد...  یاز ذهنم رو از امو باند پل یرینم

 خونه...  میدیرس یک دمیشده بودم تو اهنگ که اصال نفهم غرق
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 پس فردا  فعال خداحافظ تا_

 خداحافظ  اهورا؛

 یندار یحق مرخص کسالیگفته بود  نکهیکردم با ا یشدم وارد خونه شدم قبال با سرگرد هماهنگ ادهیپ نیماش از

 .... وردیبازم دلش طاقت ن یول

 اتاقم رفتم چنددست لباس برداشتم... فردا صبح پرواز داشتم واسه اصفهان....  به

 بودم.....  دهیخوشگل خر راهنیپ هی انیرا برا

 .... دمیزنگ گذاشتمو خواب یرو مویگوش

****** 

 

 بلند شدم...  میاالرام گوش یبا صدا صبح

 ..... رونیکردمو از خونه زدم ب حیمل شیارا هی دمیلباس پوش عیسر

 نفسو دادم...  یاژانس شدم ادرس خونه  سوار

 .... میرکت کردنفسم سوار اژانس شد به طرف فرودگاه ح نکهیاز ا بعد

 اصفهان....  میدیبعدش رس قهیدق۴۵ حدودا

 گفتم  میفرودگاه که خارج شد از

 من هوا جان  یبایبه شهر ز یخوش اومد_

 قلوه جان  یمرس نفس؛

  م؟یخب اول کجا بر_
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 سه پل  یس میبر مویداداشتو بردار میبر نفس؛

 چشم_

 هم دوستم بود هم استادم....  لدایگرفتم....  لداروی نیطبق معمول دوباره ماش میرفت انینفس به دنبال را همراه

 .... میشد یمیباهم صم یادیز یلیبود.... خ میاستاد دفاع شخص لدای

 گرفتم  انویرا یدراوردم شماره  فمیاز ک مویگوش

 جانم  ان؛یرا

 وروجک  نییبپر پا_

 اومدم  ان؛یرا

  ذره شده بود..... هیشدم.... دلم براش  ادهیپ نیماش از

 تو چارچوب در به طرفش رفتم....  انیرا دنیود اطیباز شدن در ح با

 اغوشم جا گرفت....  تو

 سالم وروجک _

  نمتیبیخوشحالم م یلیخ یسالم خواهر ان؛یرا

  میبر یعشق اج شتریمن ب_

  میبر ان؛یرا

  میشد نیسوار ماش انیرا همراه

  انیداداش بنده را شونمیدوستم نفس جان ا کنمیم یخب معرف_

 کردن  یسالم کردن و اظهار خوشبخت گهیونفس به هم د انیرا

 سه پل  یس مینفس خانوم قراره بر یخب به گفته _



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
369 

 

  میبزن بر ان؛یرا

 اصفهانو به نفس نشون دادم....  یدنید یتموم جاها دمیتو شهر چرخ یکل انینفس ورا با

 ناژوون.....  شهیب میشد شب بر قرار

 مرغو برامون جوجه کنه....  میسفارش داد میرفت یبه مغازه مرغ فروش انیرا همراه

 ..... میجوجه کردن مرغ تموم شد به طرف ناژوون حرکت کرد نکهیاز ا بعد

 .... شدیم کیکم کم داشت تار گهید هوا

 .... میودزدن جوجه ها ب خیمنقلو درست کرد من ونفسم مشغول س انی.... رامیکرد دایدنج لب رودخونه پ یجا هی

  ؟یدل نفس؛

 جانم _

 مامان وبابات چرا  شیپ یتو نرفت میاومد یاز وقت نفس؛

 اسم مامان وبابا بغض گلومو چنگ زد.....  دنیشن با

 دالرا؟  نفس؛

 هوم _

  ؟یشدیچ نفس؛

 خوبم  یچیه_

 نگو  یاگه دوست ندار نفس؛

 من االن سه سال از خانوادم طرد شدم  نکهیا تشینه واقع_

 چرا؟  دیتعجب زده پرس یبا چشمان نفس

 بخاطر شغلم _
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 ! ؟یانقدر شغلت برات مهم بود که خانوادتو بخاطرش از دست داد یعنی نفس؛

 مجبور بودم  یول ستیمهمتر از خانوادم ن زیچ چینه ه_

 مجبور دالرا  یواسه چ نفس؛

 بخاطر...... _

 حرفمون نصفه موند.....  میزنگ گوش یباصدا

 جواب دادن شدم.... الیخیناشناس ب یشماره  دنیدراوردم با د بمیجاز تو  مویگوش

 گذاشتم....  بمیتو ج مویرد اتصالو زدمو وگوش ی دکمه

 زنگ خورد....  میبعدش دوباره گوش هیچندثان

 شماره منو نداشت.....  ی.... کسهیک نیا دونستمینم

 اتصالو زدم....  ی دکمه

 بله _

 ......... 

 الو؟! _

  زدینم یحرف چیه

 واقعا که  شنیم دایپ ییچه ادما_

 دراومد  صداش

 سالم

  د؟ییسالم بفرما_

  یخودت دالرا
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  شناختیبود که منو به اون اسم م یک

 بله خودمم شما؟ _

 اهورا  منم

 که پشت خط اهورا باشه  یکس کردمیلحظه جا خوردم باور نم هی

 خب امرتون _

  ؟ینشناخت اهورا؛

 تورو نشناسم  شهیمگه م_

  ؟یایم یک اهورا؛

 گفتم که فردا _

 باشه اهورا؛

  ؟یندار یکار_

 چرا  اهورا؛

  شنومیخب م_

 بگم  خواستمیراستش م اهورا؛

  یبگ یخواستیم یچ_

 خداحافظ  ستین یمهم زیچ یچیه اهورا؛

 .... ارمیبشر سر در نم نیا یمنم نشد..... من از کارا یمنتظر خداحافظ یقط کرد حت ویگوش

 بود؟  یک نفس؛

 از دوستام  یکی_
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 که جوجه حاضره  میاهان بر نفس؛

 بود.....  یخوب یلی.... شب خمیبرگشت انیرا شینفس پ همراه

 ونفس خوش گذشت....  انیهم به من هم به را یکل

 

******* 

 

 تو بغلم گرفتم.....  انویبار اخر را واسه

 صداش بفهمم...  دنیاز لرز تونستمیم نویبغض کرده بود.... ا شهیمثل هم انیرا

 مواظب خودت باش _

 رستا؟  ان؛یرا

 جان رستا _

   شهیذره م هیزود برگرد دلم برات  ان؛یرا

 خوبه  مونمیم شتیپ کماهی امیتموم بشه م تمیمامور نیباور کن ا یداداش نطوریمنم هم_

 مواظب خودت باش هیعال ان؛یرا

  نطوریچشم تو هم هم_

 بادمجون بم که افت نداره  انیاقا را گهیبسه د نفس؛

 درک کنه من چقدر رستارو دوست دارم  تونهینم چکسیه ان؛یرا

 فداتشه منم دوست دارم  یخواهر_

  یبرو از پرواز جا نمون ان؛یرا
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 خداحافظ از طرف من مامان وبابارو ببوس باشه _

 باشه خواهر گلم خداحافظ  ان؛یرا

 تهران...  میدیرس قهیدق۴۵.... بعد از میشد مایواپکردم وسوار ه یخداحافظ انیرا از

  شنهادتیبود دالرا ممنون از پ یخوب یلیسفر خ نفس؛

 خوشحالم که بهت خوش گذشته! _

 ! یدل یمرس نفس؛

 ...... ی.... قرار شد نفس بره دنبال تاکسمیاز فرودگاه رفت رونینفس به ب همراه

 موندم تا نفس برگرده.....  منتظر

 برم عقب......  کمیپام ترمز کرد باعث شد  یکه جلو ینیماش

 کردیم کاریچ نجایا نیشد.... جاخوردم.... ا ادهیپ نیکه از ماش دنشید با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 دنبالتون! اهورا؛اومدم

 دنبال ما؟ یتو؟اومد_

 ؟یتعجب کرد اهورا؛اره

  شهیمعلومه اصال باورم نم_

 دنبالتون ارسام گفت برو  امینداشتم ب یلیمن م اهورا؛

 . ؟یتو به دستور ارسام اومد یعنیاهان _

 دستور نه!  اهورا؛

  ؟یپس چ_
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 خواهش  اهورا؛

 ارسام از تو خواهش کرد؟!  یعنی_

 اره  اهورا؛

 ممکن!  ریغ_

 ممکن خانوم مجد  یممکن ریبرامن هر غ اهورا؛

 مزدا  یاقا یهست یزدمو گفتم مگه تو ک یپوزخند

  یبکن یتونیتصورشم نم یکه حت یهمون کس اهورا؛

 ههههههه مثال؟ _

 بماند  اهورا؛

 اومدن نفس بحثمون نصفه موند....  با

 .... مینفسو رسوند اول

 خودم...  بعدشم

 مزدا  یخب فعال اقا_

 خداحافظ دالرا خانوم  اهورا؛

 قبال خانوم مجد بودم _

  ییرام دالرااالن ب یزدو گفت  قبال اره ول یلبخند قشنگ اهورا

  دیرخ داده که شما انقدر مهربون شد یاتفاق_

 گفته مهربون شدم؟  یتوهم و گفت ک دیدوباره اخماشو کش اهورا

  ایدار یریخود درگ_
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 کار دارم  یشو که کل ادهیدوباره..... پ یزنیحرف م ادیز یدار اهورا؛

 شم که مچ دستمو گرفت...  ادهیپ نیخواستم از ماش یحرفش ناراحت شدم بدون خداحافظ نیگفتن ا با

 ولم کن _

 دالرا؟  اهورا؛

 بله _

  ؟یاز دستم ناراحت شد اهورا؛

  ستیمهم ن_

 برا من مهم یول اهورا؛

 برم  خوامیدستمو ول کن م_

 دالرا نگام کن  اهورا؛

 ولم کن  خوامینم_

  کنمیدالرا خواهش م اهورا؛

 ... شهی... اهورا از من خواهش کرد...... باورم نمدمیاز دهن اهورا از تقال کردن دست کش کنمیخواهش م دنیشن با

 دالرا؟  اهورا؛

 قفل شد  شیمشک یطرفش چشمام تو چشما برگشتم

 ناراحتت کنم  خواستمیاهورا؛نم

 باش _

  میدیبخش اهورا؛

  دمیزدم وگفتم منکه نشن یطانیش لبخند
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 اسینجوریزدو گفت ا یلبخند

  اره_

 خب باشه شرط داره  اهورا؛

  یزاریبعد برام شرطم م دیببخش یتو قراره بگ_

 شرط داره  یول گمیباشه م اهورا؛

 باشه اول بگو _

 اول شرط ! اهورا؛

 بگو _

 فرداشب، شام مهمون من  اهورا؛

 کجا؟ _

 بام تهران رستوران).....( اهورا؛

 فکر کنم  دیبا یاوک_

  دیفکر کنم بعد بگم ببخش دیپس منم با اهورا؛

  امیخب باشه م_

 دالراخانوم  دیباشه ببخش اهورا؛

 بلند تر  دمینشن یچ_

  دیییییببخش اهورا؛

 مزدا  ینه خداحافظ اقا ایببخشمت  تونمیم نمیفکر کنم بب دیزدمو گفتم با یزیآم طنتیش لبخند

 اهورا نشدم...  یشدم منتظر خداحافظ ادهیپ نیماش از



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
377 

 

 زنون وارد خونه شدم......  لبخند

 کرد.... همون اولم بهش گفتم من با همه فرق دارم.... گوش نداد  یهرکول ازت عذرخواه نیرستا اخرش ا ولیا

  ؟یزنیحرف م یک درمورد

 لبخندمو خوردم وگفتم سالم  عیسرگرد جا خوردم سر یصدا دنیشن با

  ریبخ دنیسالم رس سرگرد؛

 ممنون _

  ؟یزدیحرف م یدرمورد ک سرگرد؛

  چکسیدرمورد ه_

 دروغم نگو  ینگو ول یدوست ندار سرگرد؛

  دیببخش_

 بگم دوست ندارم  خوامینم یومحکم بگ یبزن یکه دوست ندار یحرف ریبگ ادی ستیالزم ن دیببخش سرگرد؛

 دیگیبله شما درست م_

 مهر ایشرکت ار یبر دیحرفا فردا با نیا الیخیب سرگرد؛

 بله _

 گزارش لحظه به لحظه بهم بده  سرگرد؛

 اطاعت _

 ! یبر یتونیم سرگرد؛

 با اجازه _

 به اتاقم.....  دمیباال  تا رس عیپله ها سر از
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 ...... دمیعوض کردم رو تخت دراز کش لباسامو

 شب بود..... ۹دستم کردم.... ساعت  یرو یبه ساعت مچ ینگاه

 مهر ایرکه فردا قرار بود برم شرکت ا دمیخوابیزود م دیبا

 .... میگوش امیپ یصدا با

 باز کردم...  چشمامو

 تخت برداشتمو بازش کردم...  یاز رو عسل مویگوش

  

 یخوشبخت

 توست..  یدوباره چشم ها مالقاتِ

 اگر در نگاه تو ،  یحت

 باهم بودنمان نباشد. . . یایاز رو یریتصو

 ... ریبخ شب

 

 ناشناس بود...... احتماال اشتباه فرستاده...  یبه شماره کردم..... شماره  ینگاه

 خودمو به خواب سپردم....  دوباره

 

****** 

 

 دختر کش زده بود....   پیت هیکردمو از خونه خارج شدم.... اهورا  یاز سرگرد خدافظ فونیا یباصدا
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اده د هیتک نیبه ماش لشیخوش است کلیرنگ روش.... باه یمشک ی لهیرنگ..... ج یتوس راهنی... پیشلوار مشک هی

 بود.... 

 ..... 

 باز کردم ونشستم جلو....  نویدادمو درماش یکوتاه سالم

 سالم  کیعل اهورا؛

 من سالم کردم _

  دمیمن نشن اهورا؛

 شماس  یمشکل گوشا_

 کرشدم؟  یگیم یعنی اهورا؛

 امکانش هست _

 دکتر حلق وگوش برم  هیباشه  ادمیپس  اهورا؛

 اهوم حتما برو_

 دالرا  ا؛اهور

 بود.... یچه حس نیا دونمی...نمدیلرزیدلم م کردیصدام م ینجوریا یوقت

 بله ارسام کجاس؟ _

 گفت صبح پرواز داشت رفت  دویاسم ارسام اخماشو تو هم کش دنیبا شن اهورا

 ارسام که اخر هفته پروازش بود  یول ؟یییییچ_

 اومد مجبور شد زودتر بره...  شیپ یمشکل هی اهورا؛

 کردم بهش نشون بدم که ناراحت شدم  یتوهم سع دمیکش اخمامو
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 پس چرا به من نگفت؟ _

 ! یاز خودش بپرس یتونیم دونمیمن نم اهورا؛

 شد؟  ینجوریا دفعهیچرا  نیا

  ؟یبگ یخواستیم یچ یراست_

 .. یچیه اهورا؛

 اهان باش. _

 ..... میتا شرکت هردو سکوت کرد گهید

  میشد یهمراه اهورا وارد اتاق مهندس رابع میدیبه شرکت رس یوقت

  نیسالم خوش اومد ؛یرابع

  یسالم مرس_

  دینیبش دیتونیم ؛یرابع

 مبل سه نفره نشست ....  یجلومون رو میمبل دونفره کنار اهورا نشستم.... مهندس رابع یرو

 نسکافه؟  ای ؛قهوهیرابع

 قهوه! _

 قهوه!  اهورا؛

 سفارش سه تا قهوه داد یرابع

 مهندس؟  هیما چ فیخب وظا هورا؛ا

 یها وشرکت ها یتو باشه اهورا وقرارداد بستن با مشتر یجذبشون به عهده  نیمسئول فروش دارو وهمچن ؛یرابع

 خانم مجد  یبه عهده  گهید
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 .... دیمارو بهمون نشون بد یاتاقا شهیفقط اگه م هیعال اهورا؛

 حتما  ؛یرابع

 زدو گفت اتاقمون رو نشونمون بده....  یدیبه اسم سع یمرد یصدا یرابع

ن وجود بالک نیبا ا یبود..... ول واریفاصله انداخته بود د نمونیکه ب یزیکنار هم بود..... تنها چ قایمن واهورا دق اتاق

 راه داشت....  گهیاتاقمون به هم د

 ...... میتو شرکت کار کن گهید یشد از هفته  قرار

 د شد..... اتاقم باز شد واهورا وار در

 بله _

 شرکت پروانه  میبر دیپاشو با اهورا؛

  ؟یاونجا واسه چ_

 واسه قرار داد!  اهورا؛

 باش  یاوک_

 ..... میبرداشتم همراه اهورا از شرکت خارج شد مویو گوش فیک

 .... می..... با اون شرکتم قرار داد بستمیشرکت پروانه رفت به

 خونه  رفتمیم دی..... باشدیکم کم داشت شب م گهید

 یکن ادهیمنو در خونه پ شهیاگه م_

 شهینه نم اهورا؛

 چرا؟ _

  یچون بهم قول شام امشبو داد اهورا؛
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 نبود  ادمیاهان _

 کردم  یاداوریمن  اهورا؛

  یاوک_

 ... رشیبزنم ز شدیخب قول داده بودم ونم یرفتن با اهورارو نداشتم..... ول رونیب یحوصله  اصال

  میدیرس اهورا؛

 شدم.....  ادهیپ نیماش از

 ..... نیتلکاب کینزد ییجورا هیکوه بود  یکه اهورا در نظر گرفته بود باال یرستوران

 .... میکه روبه فراز شهر بود نشست یدونفره ا زیم دور

  ؟یخوریم یچ اهورا؛

 ! یکباب یزدمو گفتم ماه یتلخ لبخند

 داد  یکباب یسفارش دوتا ماه اهورا

 باال قشنگ بود.... نیاز پنجره واقعا شهر از ا رونیدوختم به ب چشمامو

 اهورا به طرفش برگشتم  یصدا با

 نه؟  یقشنگ یمنظره  اهورا؛

 اره _

 من  یروبه رو ینه قشنگ تر از منظره  یول اهورا؛

  ؟یچ_

  یچیه اهورا؛

  ه؟یشام امشب چ لیدل_
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  گمیبعد از شام م اهورا؛

 دارا اومدم  یبرم خونه بدون اجازه  دیاالن بگو لطفا من با نیهم_

 خواهشا  یفقط به حرفام گوش کن خوامیخب باشه قبلش م اهورا؛

 بگو  کنمیگوش م یاوک_

 یاز وقت یبودم ول الیخیکرد ب یتورو نامزد خودش معرف یاون روز وقت ستیبرا تو ن یدالرا، ارسام فرد مناسب اهورا؛

 یهست یدالرا تو دختر حساس ومهربون ست،یتو ن یبرا یارسام اصال فرد مناسب نمیبیکردم م دایرو تو شناخت پ

ام .... باورکن با ارسریارسام فاصله بگ یاز زندگ یه روشیبه  کنمیاز ارسام خواهش م شتریب یلیخ اقتتیوباور کن ل

 نداره.....  یسود چیبودن جز ضرر واسه تو ه

 

 ..... کردمیم ینقش باز دیبا یول دمیفهمیم یاهورارو به خوب یحرفا

 باالنره گفتم  کردمیم یکه سع ییبا صدا دمویاخمامو تو هم کش نیهم برا

فم واقعا براش متاس یارسام متاسفم که تو دوستش یدرضمن واقعا برا یریبگ میمن تصم یواسه زندگ یتو حق ندار_

ه بد باش میگوش کن اقا اهورا ارسام هرچ یمن خراب کن شیخودشو پ یکه قصد دار دونهینم کنهیکه به تو اعتماد م

 ....؟ یدیدخالت نکن فهم ارساممن و یمن دوسش دارم اونم منو دوست داره پس خواهشا تو زندگ

 ..... رونیبرداشتمو از رستوران زدم ب زیاز رو م فمویک بعدشم

 دراوردم به اژانس زنگ زدم....  فمیاز تو ک مویگوش

 .... دمیز پشت سرم شناژانس موندم که صداشو ا منتظر

 ارمدویوام یباتالق بمون نیاشتباه فکر کردم بهتره تو هم یدل برات بسوزونم ول یدار اقتیل کردمیفکر م اهورا؛

  نمیخودم غرق شدنتو بب

  یمن وارسامو بهم بزن یزندگ یکه قصد دار ییتو شهیکه غرق م یاون_
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 ستیاصال واسم مهم ن یبکن خوادیدلت م یهرغلط یتونیندارم خانم مجد م تیکار چیه گهیاز حاال به بعد د اهورا؛

 اصال 

 اهورا  یمن دخالت نکن اقا یتو زندگ گهیاره اصال واست مهم نباشه وخواهشا د_

 اومدن اژانس سوار شدم وادرس خونه رو دادم....  با

 با ارسام ای.... معلوم نبود با منه وردمیاهورا سردر نم یرفتارا از

 باند داره....  نیتو ا یاهورا چه نقش فهممیم شخرا

 مرد راننده.... پول اژانسو حساب کردمو وارد خونه شدم....  یصدا با

 برنگشته بود.....  یسرگرد از اگاه هنوز

 اتاقم رفتم لباسامو عوض کردم....  به

 کردم....  یرو پل ییپاشا یرتضاز م یخون کرد ارویتختم نشستم.... لب تابمو باز کردم..... اهنگ دل دن یرو

 خودمو ورهامو باز کردم....  یعکسا ی پوشه

 

 

 / یعشق تازه بود هی/مثل قصه یهامو /تو با رفتن گرفت ی/ تموم دلخوشیتو رفت ینجوری/ که ایخون کرد ارویدن دل

 تو نبوده/ هیمن شب یبرا یچکی/ هیاندازه بود یافسانه ب مثل

هامو /تو با رفتن  ی/ تموم دلخوشیتورفت ینجوری/ که ا یخون کرد ارویزوده /دل دن ییاخه تنها یرحم یب اچهیدن

  یاندازه بود ی/مثل افسانه ب یعشق تازه بود هیمثل قصه  یگرفت

 /  یهامو تو /با رفتن گرفت ی/تموم دلخوش یرفت ینجوری/ که ایخون کرد ارویدن دل
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باور کنم  تونمینم چوقتیکه نداشتمش... ..... ه یداداش یعکسا رهام دوخته بودم.... به یبه عکسا مویبارون نگاه

 وجود نداره......  یباور کنم رهام تونمینم چوقتیرهامو ندارم..... ه

 ...... چوقتیه

 خوب باهم بودن......  یزود تموم شدن روزا چقدر

 رهام.....  خوشبحال

 خودش نداره......  یجز خودش وخدا چکسویرستا ه نهیبب ستیرستا چقدر تنها شده..... ن نهیبب ستین که

 ناشناس بود... بازش یشماره  هیاز طرف  امیباز کردم..... پ موی.... اشکامو پاک کردم..... قفل گوشمیگوش امیپ یصدا با

 کردم..... 

 بود....  نوشته

 

 دنبالت....  امیب تومیشرکت من کار دارم نم ایخودت ب فردا

 خوش خانم مجد...  شبتون

 

 فرستاده بود....  رواسمیشماره ناشناس بود که شب بخ مونه

 اهوراس.. .....  یشماره  نیا پس

 

بچه ها رفتار کرده بود.... چون به حرفاش  نیلبخند رو لبام نقش بست ع امشیاسشو ندادم..... با خوندن پ جواب

 ..... ادیگوش ندادم قهر کرده که فردا دنبالم ن

 

 .... دادمیبه سرگرد گزارش کار م دی.... بارونیبسته شدن در.... از اتاقم اومدم ب یصدا با
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 سلـــامــــــ_

 به طرفش رفتم....  عیسر دیحرف تو دهنم ماس تیسرگرد تو اون وضع دنیباد

 .... نهیکردم رو مبل بش کمک

 شده جناب سرگرد؟  یچ_

 خوبم  ستین یزیچ سرگرد؛

 رادفر  شمیسرگرد؛ خوب م ستین یزیچ نیگیبعد م  نیخورد ریشما ت  ن؟یگیم یچ_

 دکتر  میبر دیبا نیبلند ش_

  خوادینه نم سرگرد؛

 ..... ستین یاالن وقت لجباز نیبلند ش کنمیخواهش م_

 ه..... بش نیبرداشتم.... کمک کردم تا سرگرد سوار ماش نمویماش چییسو دمیمانتو پوش هیبه اتاقم رفتم...  عیسر

 یبود..... با سرعت رانندگ یمهم تر از رانندگ یلیاالن جون سرگرد خ یکار بودم ول اطیاحت یتو رانندگ یلیخ نکهیا با

برداشتم دوتا از  یلچریرفتم و مارستانی...... به داخل بمارستانیبه ب دمیرس قهیدق۵... حدودا بعد از کردمیم

 .... میرفت نیپرستارارو واسه کمک خواستم به طرف ماش

 .. ...میگذاشت لچریشده بود وبه کمک پرستار داخل و هوشیکه ازش رفته بود ب یادیاال بخاطر خون زکه ح سرگرد

 عمل بشه....   عیسر دیخورده گفت با ریسرگرد ت دیدکتر فهم یوقت

 ..... خواستنیرو م کیخانواده درجه  تیبود که رضا نجایمشکل ا یول

 ..... گرفتمیبا سرهنگ تماس م دیبا

 کنم.....  کاریسرهنگ خاموش بود.... حاال چ یگوش یول

 رفتم  رشیطرف پذ به
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  دیسالم خسته نباش_

  زمیعز یبود لبخند زدو گفت مرس یخانوم مهربون پرستارکه

 عملو امضا کنم  ینامه  تیمن رضا شهیاگه م خواستمیهستم م یتوکل یراستش من خواهر اقا_

 چندلحظه صبر کن  زمیباشه عز پرستار؛

 ...... خودکارو برداشتم وامضا کردم.... زیم یگرفتن برگه رو قرار با

 ..... انهیکارم درست بود  دونمیواسه عمل اماده شدن...... نم دکترا

 مهمتر بود.....  نایمطمئنم جون سرگرد از همه ا یول

 به قلبش نخورده باشه.....  ریکه ت دمیترسیم نیدر اتاق عمل مشغول قران خوندن بودم...... از ا پشت

 اومدن دکتر به طرفش رفتم....  با

 دکتر حالش چطوره.....  یاقا شدهیچ_

 .....دیدور سرم چرخ ایکه زد دن یانداخت با حرف نییسرشو پا دکتر

 ..... دیچیپیسرم م یدکتر تو یصدا

 ..... دینرفت تو کما براش دعا ک ماریمتاسفانه ب یول میما همه تالشمون رو کرد دکتر؛

 طرف دکتر رفتم  به

 ! نمشیبب خوامیمن م_

  شهی:نمدکتر

  نمشیبب دیدکتر من با یاقا کنمیخواهش م_

  قهیاشکام گفت فقط دو دق دنیباد دکتر

 زدمو گفتم باشه  یپر رنگ لبخند
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 تو  یبر یتونیگفت م یبه پرستار بگو دکتر حسن دکتر؛

 ممنون _

لباس  دمیحرفو به پرستار زدم اجازه داد وارد اتاق بشم.... بعد از پوش نیا یرفتم وقت وی یس یطرف اتاق ا به

 مخصوص وارد اتاق سرگرد شدم..... 

ود ب یهمون سرگرد نیبود.....  ا دهیتخت خواب یخشک رو ییولبا دهیرنگ پر یفرو رفته وصورت یبا چشمان سرگرد

 .... کشهیتوسط دستگاه نفس م یرنجویمن بود.... حاال ا یروز دانشکده تا االن حام نیکه از اول

 دلم صداش کردم....  یحضرت ابوالفضل باب الحوائج..... تو گفتیحرف مامان که م یاداوری با

 .... خوامیم نویابوالفضل سرگرد خوب بشه من فقط ازت هم ای

 .... یکنیخودت نم یشرمنده  چکسویبهم گفتن تو ه یبچگ از

 صدامو بشنو..... کنمی..... حال سرگرد خوب بشه.... ازت خواهش مکنمیم خواهش

 اصال خوب نبود...  حالم

 نداشتم...  چکسویه گهید ذاشتیسرگردم تنهام م اگه

 حکم رهامو برام داشت...  سرگرد

 ... نهیبب نویبزارن ارو کردیالتماس م یوزار هیکه با گر دمیرو د یاز اتاق خارج شدم خانم توکل یوقت

 تو اغوشش گرفتم....  دیطرفشون رفتم.... تا منو د به

 داره....  یدرکش کنم چه حال تونستمیم خوب

 به برگشت رهامش نداشت...  یدیام چیتفاوت که مادر من ه نیبود... با ا گاهیجا نیمادر منم تو ا یروز هی

 مونده بود...  یباق یخانوم توکل یهنوز برا دیام یذره ا اما

 کردن...  یهم بستر شونویانقدر بد شد که از حال رفتن وا یخانم توکل حال
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 نشستم...  یصندل یرو

 نداشت...  دنیبار الیتو گلوم بود که خ یبد بغض

.... از جام بلند شدم به طرفش دمیسرهنگو شن یکه صدا کردمیسرگردو م یسالمت یبند بند وجودم داشتم آرزو از

 رفتم... 

 سالم... _

 وره؟ سالم حالش چط سرهنگ؛

 انداختم وگفتم؛  نییپا سرمو

 کما....  تو

 رفت....  وی یس یبه من کردو به طرف ا ینگاه سرهنگ

 ... میدیاز دست م میکه سرگردو دار شدیسرهنگم مثل من باورش نم دیشا

 خسته بودم....  یلیخ

 ... کردیعوض نم ویزیمنم چ موندن

 گرفتم برم خونه....  میتصم نیبراهم

 که دم خونه پارک بود....  دمیاهورارو د نی.... ماشدمیبه خونه رس یوقت

 ..... کردیم کاریچ نجایا نیا

 شدم به طرفش رفتم.....  ادهیپ نیماش از

 ضربه زدم.....  نیماش ی شهیدستم به ش با

 انگار خواب بود.....  یول

 شد...   ادهیپ نیتر ضربه زدم.... تا متوجه حضور من شد از ماش محکم
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 .... یادیز ی هیاز گر دمیشا یاز خستگ دیسرخ شده بودن شا چشماش

  ؟یکنیم کاریچ نجایسالم تو ا_

  زدیتو صداش موج م یگرفت نگران دستامو

خونه.... جواب  یتا حاال صبحم اومدم دنبالت نبود شبیچقدر نگرانت شدم.... از د یدونیدالرا م یکجابود اهورا؛

 .... یدادیکه نم تمیگوش

 بود....  ینگران من شده بود باور نکردن اهورا

  ایدنبالت خودت ب امیب تونمینم یگفت شبیبودم درضمن تو که د مارستانیب_

 کنم تتیاذ خواستمیفقط م اهورا؛

 کردنه  تیچه نوع اذ نیا_

  ؟یواسه چ مارستانیب الیخیب نارویا اهورا؛

  مارستانیب مشیحال دارا بد شده بود برد_

 ن حالش خوبه اال اهورا؛

 خسته ام  یلیبرم خونه خ یندار یاره اگه با من کار_

 شرکت  میدنبالت بر امینه برو استراحت کن فردا م اهورا؛

 باش خدافظ  یاوک_

 خدافظ  اهورا؛

 بود.....  بیعج شی..... نگرانبیعج یلیشده بود.... خ بیاهورا عج یخونه شدم رفتارا وارد

 ..... دمیفکرا رو تخت دراز کش نیتموم ا الیخیب

 خوابم برد...  عیسر ادیز یخستگ از
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****** 

 نکرده...  یرییتغ چیوهنوز حال سرگرد ه گذرهیم یروز چند

 برم....  دنشونیقرار بعد از چند روز به د امروز

 گرفتم وارد اتاق شدم...  یاز دکتر حسن یاجازه ا با

 بود...  دهیتخت خواب یحرکت رو یهمونجور ب سرگرد

 کنار تخت نشستم...  یصندل یرو

 جناب سرگرد...  سالم

 .... نیش داریب نیخواینم هنوزم

 چیبدون ه نجای... پس چرا االن چند روزه ادیرهام کنارم باش یبدون شما سوت وکوره.... مگه قرار نبود به جا خونه

 ... نیدیخواب یحرف

 ... میدار اجی... من وسرهنگ وخانوادتون به شما احتدیش داریب خواهشا

 ...دیش داریلطفا ب مینبود شمارو تحمل کن میتونینم چکدوممونیه ما

 ... کنمیم خواهش

 وقت مالقات تموم شده  گفتیپرستار کع م یصدا دنیشن با

 یوقت ی..... ولاالتیر کردم خ.... اول فکدمیسرگردو از پشت سرم شن یجام بلند شدم به طرف در رفتم..... که صدا از

 ...... زنهیسرگرده که داره صدام م نینه واقعا ا دمیبرگشتم..... د

 طرفش رفتم......  به

 لب زمزمه کرد  ریز

 من کجام؟ _
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 به طرف پرستاررفتم... صداش زدم وگفتم سرگرد بهوش اومده......  عیکنم سر کاریچ دونستمینم یخوشحال از

 کردن.....  رونیاز اتاق ب منو

 که پشت در اتاق بودم که دکتر اومد  شدیم یربع هی حدودا

 دکتر  یحالش چطوره اقا_

 ... دی. معجزه س خدارو شکر کنهی نیبرگشت ا مارتونیب گمیم کیزدو گفت بهتون تبر یلبخند پررنگ دکتر

 دکتر...  یممنون اقا_

  رفتم.... مارستانیندونستم به طرف نماز خونه ب زیموندنوجا

 وارمدیدورکعت نماز شکر ودورکعت نماز توبه خوندم... من نسبت به حضرت ابوالفضل شک کردم ام سادمینماز وا به

 خدا منو ببخشه..... 

 .... دمیوسرهنگو د یبه طرف اتاق سرگرد رفتم که خانم توکل رونینماز خونه اومدم ب از

 ...   دیبه طرفم اومد ومنو تو اغوش کش دیمنو د یوقت یتوکل خانم

  یسالم خانم توکل_

 هاش گفت  هیگر ونیم یتوکل خانم

 ازت تشکر کنم  یچجور دونمینم زمیعز سالم

 بوده  فمیوظ ستیتشکر الزم ن_

 نبود  شمیپ نینبود االن ارو رتیخ یپرستارا گفتن اگه تو ودعا یلطف کرد یلیخ ؛یتوکل خانم

 جناب سرگرد سالم. سالمتن  نکهیخدانکنه خوشحالم از ا_

 جناب سرهنگ به طرفشون رفتم  یصدا با

 بله قربان _
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  نهیتورو بب خوادیم نیارو سرهنگ؛

 منو؟ _

 اره  سرهنگ؛

 طرف اتاقش رفتم...  به

 تخت افتاده بود بغض کردم....  یجون رو یسرگرد که ب دنیاتاقو باز کردم... با د در

 تختش رفتم....  کنار

  ن؟یداشت یا من کاربله قربان ب_

 رادفر سرگرد؛

 بله قربان _

  یاگه تو نبود دیممنونم ازت شا سرگرد؛

  نیشما االن سالم وسالمت نکهیمهم ا دینگ یزیچ گهید سییییه_

 بازم ممنون  سرگرد؛

 بود جناب سرگرد  فمینکردم وظ یکار_

  یلطف کرد سرگرد؛

 برم خونه با اجازه  نیندار یبود اگه با من کار فهیوظ_

 رستا؟  سرگرد؛

 بله _

 مراقب خودت باش  سرگرد؛

 اطاعت فعال _
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 کردمو به طرف خونه راه افتادم.... یخدافظ ی.... از جناب سرهنگ وخانم توکلرونیاتاق اومدم ب از

**** 

 قراره بعد از دوروز سرگرد مرخص بشه....  امروز

 یاقا یسرهنگ، خانم توکل ،یسروان اکبر ،یهمه جمع بودن سروان مهران مارستانیدسته گل بزرگ رفتم ب هی با

  یتوکل

 لبخند زنون به طرفم اومد...  دنمیبا د یتوکل خانم

 سالم _

  ؟یدیچرا زحمت کش زمیسالم عز ؛یتوکل خانم

 سرگرد تو اتاقه؟  یچه زحمت_

 بله  ؛یتوکل خانم

  نمش؟یبب تونمیم_

  زمیآره عز ؛یتوکل خانم

 دستم به در ضربه زدم ووارد اتاق شدم....  با

 سرگرد لباساشو بپوشه  کردیبرادر سرگرد داشت کمک م نیارت

 سالم _

 زد وگفت؛  یلبخند کم جون سرگرد

  یخوش اومد سالم

 ! نیشیمرخص م نیخوشحالم که بالخره دار_

  یاومد نکهیاز ا یممنون مرس سرگرد؛
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 بود  فمیوظ_

م خود یخونه  خوامیسرگرد قبول نکرد وگفت م یخودشون.... ول یسرگردو ببره خونه  اصرار داشت که یتوکل خانم

 دادم که ازش مواظبت کنم....  نیتضم یباشم منم به خانم توکل

 ........ 

 رو تخت....  میکمک کرد سرگردو خوابوند نیسرگرد وتو اتاقش مرتب کردم ارت تخت

 داد که برادر سرگرد.....  صیتشخ شدیم یول یقهوه ا یوچشم وابرو ییخرما یساله بود با موها٢٠پسر  هی نیارت

 من حالم خوبه  گهیتو برو د نیارت سرگرد؛

 باشه فقط خانم؟  ن؛یارت

 رادفر هستم_

 نیبه من زنگ بزن نیداشت یخانم رادفر هروقت کار ن؛یارت

 باشه _

 فعال داداش  ن؛یارت

 فعال  سرگرد؛

 کردم.....  یتا دم در همراه نیاومدم ارت رونیاتاق سرگرد ب از

 رفتم اشپزخونه واسه سرگرد سوپ درست کردم....  بعدشم

 اماده شد وارد اتاقش شدم....  یوقت

 سرش تو لب تاب بود....  سرگرد

 اجازه هست؟ _

 زدو گفت؛  یلبخند
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 تو  ایب اره

 براتون سوپ درست کردم _

 زحمتاتو جبران کنم  نیا یچجور دونمیممنون نم سرگرد؛

 فمهیوظ یچه زحمت_

 خواهرشم شدم  یداداشت بودم! حاال شرمنده  یشرمنده  نکهیعالوه بر ا سرگرد؛

  دیصدام کن نیداشت یاتاقم کار رمیدشمنتون شرمنده من م_

 باشه ممنون بازم  سرگرد؛

 خواهش فعال _

 نگفت... یزیشرکت بخاطر دارا اونم چ امیب تونمیدادم نوشتم که فعال نم امیاهورا پ به

 د..... اونم قبول کر امیب تونمینم ستیدارا حالش خوب ن نکهیمن شرکت نرفتم... به اهورا گفتم بخاطر ا شهیم یدوروز

 خورده.....  ریت تیسرگرد تو مامور دمیفهم نکهیدوروز حال سرگرد بهتر شده..... وا نیتو ا خداراشکر

شتم به بردا مویوگوش فیحاضر شدم ک یوقت دمیپوش یمشک وشال یمشک یروشن با شلوار دمپا یسبز اب یمانتو هی

 سمت اتاق سرگرد رفتم با دستم به در ضربه زدم... 

 تو...  ایب سرگرد؛

 درو فشار دادمو وارد شدم.....  ی رهیدستگ

 سالم _

 سالم  سرگرد؛

 غذا درست کردم واسه ظهر...  کممی زیمن برم براتون صبحونه حاضر کردم رو م نیندار یبا اجازتون اگه با من کار_

 فقط مواظب خودت باش  یبر یتونیم یدیکه کش یهمه زحمت نیممنون از ا سرگرد؛
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 اطاعت فعال _

 زدمو به طرفش رفتم  یاهورا لبخند محو دنی.... از خونه خارج شدم با دفونیا یصدا با

 سالم  اهورا؛

 سالم _

  میکار دار یسوار شو که کل اهورا؛

  ؟یچه کار_

 واسه امروز  میموکولش کرد یچون تو نبود یشرکت زنگ زدن واسه قرار داد ول یکل یدوروز که نبود نیا اهورا؛

  میاهان بر_

 .... میشد نیماش سوار

 نیسرمون شلوغ شده بود واسه ا یشرکت اومدن واسه قرار داد.... حساب یرایمد یکی یکیشرکت......  دمیرس یوقت

 دارو...... 

 کنن....  یداری.... حاال همه قصد داشتن اونو خرشدیکه باعث مرگ م ییدارو

 خسته..... سفارش قهوه دادم.....  یروز کار هیاز  بعد

 قهوه اورده....  یفراهان یاقا دمیطرف بالکن اتاقم رفتم..... با باز شدن در فهم به

  زیبزارش رو م_

 ! یبر یتونیم_

 اهورا جا خوردم...  دنیا دبرگشتم ب ی.... وقتومدینم ییصدا یول

  ؟یچرا تو اورد ارهیگفتم قهوه ب یفراهان یمن به اقا_

 زدو گفت؛   یلبخند جذاب اهورا
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 حاال من اوردم بده خانم مهندس؟  خب

  ادیبهت م یاز مهندس شتریشغل ب نیا یلینه اتفاقا خ_

 کدوم شغل  اهورا؛

  گهید یابدارچ_

 برات دارم خانم مجد  اهورا؛

 از اونو خوردم وگفتم....  یبرداشتم مقدار زیرو از م قهوه

 فقط ادعا بوده  یول یکرد دیتهد ادیقبال هم ز_

  ستیکه ادعا ن دمیباشه بهت نشون م اهورا؛

  نمیبیمب_

 منتظرش باش  اهورا؛

 باشه منتظرم _

 فعال جوجه اردک زشت  اهورا؛

  ؟یجوجه اردک زشتو با من_

 بله خانم مجد  اهورا؛

  ؟یاگه من زشتم تو چ_

 خوشگل، فرشته اهورا؛

  یاگه من زشتم تو فاجعه ا رینخ_

 صداش زد...  یمیبزنه که خانم نع یاومد حرف اهورا

 فعال  رسمیبعدا حسابتو م اهورا؛
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  یبکن یتونینم یکار_

 برداشتم به طرف بالکن رفتم.....  قهومو

 باباااااااااااا؟_

 جان بابا بابا؛

  گه؟یم یگل پسرت چ نیبب_

  گهیم یچ بابا؛

 جوجه اردک زشت  گهیم_

 خب حرف راستو گفته  بابا؛

 ااا باباااااا شمام _

 کردم دخترم  یشوخ بابا؛

 بابا  شیپ یخانوم لوس شما دوباره رفت رهام؛

 نکن  تیاذ دونموی یکیرهام انقدر  بابا؛

 خل وچله  دونتونی یکی رهام؛

 جان  یروه یخودت_

  یچنددفعه گفتم جلو بابا به من نگو روه رهام؛

  یجان روووووه یروه یروه یروه_

 رستا دستم بهت برسه کشتمت  رهام؛

 جونم  یروه یجرعتشو ندار_

  یکن فیبهت نشون بدم ک یجرعت هی رهام؛
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 ..... یکن یکار یتونینم_

 .... دمییدویورهام دور تا دور اتاق دنبال هم م من

 قلبمممممم  یوا رهام؛

 رهام؟  یشدیچ_

 قلبم درد گرفته  رهام؛

  ؟یییییچ_

 ق. ل. ب. م رهام؛

  ارمیصبر کن االن برات اب م_

 اب برداشتمو بردمش براش...  وانیل هیرفتم اشپزخونه  عیسر

  یبخور تا خوب ش_

 دستت درد نکنه  رهام؛

  هوی یشدیچ_

  دونمینم رهام؛

 بازم کلک زد تا اومدم فرار کنم دستمو گرفت وپرت شدم تو بغلش  دمیکه زد فهم یلبخند با

  یتو دوباره با کلک منو گرفت ستیقبول ن یاااا روه_

  ؟ییرستا رهام؛

 جونم _

 عاشقتم  یدونیم رهام؛

 اهوم _
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 پرو  رهام؛

 رهام؟ _

 جانم  رهام؛

 تنهام نزار  چوقتیه_

 گفته قراره تنهات بزارم  یک رهام؛

 حسم _

  زارمیخواهرمو تنها نم چوقتیگفته من ه یخودیست بح رهام؛

 ممنونم _

 دالرااااااااا

 غرق خاطرات شده بودم که متوجه حضور اهورا نشدم.... انقدر

 از گونم پس زدم وبرگشتم به اتاقم  اشکمو

 بله _

 خونه  میبر دیاماده شو کم کم با اهورا؛

 باش _

 منتظرم  اهورا؛

 برداشتم.... همراه اهورا از شرکت خارج شدم.... فمویجمع کردم ک لمویوسا

 زنگ خورد....  مینشسته بودم که گوش نیماش تو

 نبود....  رانمیدراوردم شمارش ناشناس بود مال ا فمیاز تو ک یوقت

 اتصالو زدم  ی دکمه
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 بله؟ _

  ؟یخوب میخانوم سالم

 زدمو گفتم؛  یارسام لبخند محو یصدا دنیشن با

 سالم _

  ؟یدستم ناراحت از ارسام؛

  یرفت یگذاشت ینباشم؟ بدون خبر وخدافظ_

 کنه  یشد به اهورا سپردم که از طرف من باهات خداحافظ ییهویبه خدا  دیببخش ارسام؛

  خوامیمن تورو م خورهیاهورا به درد من نم_

  دیبشم من ببخش میخانوم یفدا یاله ارسام؛

  گذره؟یخوش م ؟یحاال خودت خوب زمیخدانکنه عز_

 بدون تو نه  ارسام؛

 گفتم  زدیکه ارسامو صدا م یدختر یصدا با

  شتهیپ یکس_

 که انگار هول کرده بود گفت؛  ارسام

 شرکت  ینه منش نه

  زنهیصدا م کیشرکتتون تورو به اسم کوچ یمنش_

 همه راحتن باهم  نجایا گهیاره د ارسام؛

 اهان _

 برم  دیبا یندار یبا من کار ارسام؛
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 ودت باش نه مراقب خ_

 خداحافظ  نطوریتو هم هم ارسام؛

 بود چقدر صداش برام اشنا بود.....  یدختره ک اون

 رفت یخونه بدون خداحافظ میدیرس یاهورا نگاه کردم که با اخم به روبه رو زل زده بود... وقت به

 .... دمید دنید ونیزی.... وارد خونه که شدم سرگردو مشغول تلوستیحالش خوب ن نمیا

 سالم قربان _

 سالم  سرگرد؛

  ن؟یبهتر_

 اره بهترم  سرگرد؛

  دیناهارتون رو خورد_

 رفتینم نییاز گلوم پا یینه راستش تنها سرگرد؛

  میخوریباهم م کنمیخب االن داغش م_

 سرگرد زدم واسه ناهار...  یصدا دمیچ یخور زناهاریم یطرف اشپزخونه رفتم فسنجونو داغ کردم رو به

 .... میف مشغول خوردن غذا شدحر یب ییدوتا

 خوشمزه بود  یلیدستت درد نکنه خ سرگرد؛

 خواهش نوش جونتون _

 مامان امشب برا شام دعوتت کرده خونمون  یراست سرگرد؛

  دمیزحمتشون نم نیبهشون بگ_

  یاگه نر شهینه مامان ناراحت م سرگرد؛
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 اخه....  یول_

  یقبول کن دیاگر اما نداره با یول سرگرد؛

 شم حتما چ_

 استراحت کنم  رمیمن م سرگرد؛

  دیباش راحت باش_

 از رفتن سرگرد ظرفارو شستم به اتاقم رفتم.....  بعد

 .... خواستیم یخواب حساب هی دلم

 دوش گرفتم وبعدشم خودمو به خواب سپردم.....  هی اول

****** 

 شرکت....  امیب تونمیبه اهورا بگم که نم دیامتحانمه.... با نیاخر فردا

 اهورارو گرفتم.....  یبرداشتم شماره  مویگوش

 بله  اهورا؛

 نبود  شهیمثل هم صداش

 سالم منم دالرا _

  ؟یسالم خوب اهورا؛

  یمرس_

  ؟ی. داشتیکار اهورا؛

 ترم دارم  انیشرکت امتحان پا امیب تونمیبگم فردا نم خواستمیم_

 باش خداحافظ  اهورا؛
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 خداحافظ _

 .... صداش گرفته بود..... ستین شهیاهورا مثل هم کردمیم احساس

 نگرانش شدم.... اصال به تو چه رستا.....  یلیخ

 .... یبخون فردا امتحان دار درستو

 اهورا بود....  شی.... ذهنم فکرم پرفتیتو مغزم نم یهامو گذاشتم جلوم مشغول خوندن شدم.... ول جزوه

 برداشتم باهاش تماس گرفتم....  مویگوش

 سالم _

  شده؟یسالم باز چ اهورا؛

 شده؟  یزیچ نمیراستش زنگ زدم بب_

 نشده  یزینه چ اهورا؛

  یستین شهیمثل هم کنمیاخه احساس م_

 ربط نداره شب خوش  چکشیهستم به ه ای ستمین شهیمثل هم نکهیا اهورا؛

 .... دیپچیبود که تو گوشم م یبوق ممتد یصدا نیوا

 ..... چکسینگران شدن نداره ه اقتیل چکسی.... هشمیه که نگرانش ممن ریدستش ناراحت شدم تقص از

 به درسم دادم....  هواسمو

 درسم تموم شد....  یوقت

  می.... تلخ مثل زندگخواستیتلخ م یقهوه  هی..... دلم رونیاتاقم اومدم ب از

 .. 

 اشپزخونه رفتم قهوه جوشو به برق زدم.......  به
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 لطفا؟  زیبر دوتا

 چشم حتما _

 رادفر؟  سرگرد؛

 بله قربان _

 موضوع  نیدر ا رهیسخت گ یلیتو خ یکه من خبر دارم بابا ییاز اونجا یوارد نظام شد یچجور سرگرد؛

 درسته _

 موافقت کردن؟  یپس چجور سرگرد؛

 موافقت نکردن _

  ؟یشغل شد نیوارد ا یپس چجور سرگرد؛

 طرد شدنم  متیبه ق_

 پدرت طردت کرد  یعنی سرگرد؛

 درسته _

 مهمتر از خانوادت بود  یلیانتقامت خ سرگرد؛

م من از ه یخانواده  یول چرخهیم ابونیقاتل رهام راست راست داره تو خ نمیبب تونستمیمن نم ینه مهمتر نبود ول_

  دنیپاش

  یبه نظرت االن رهام راض سرگرد؛

 چون خانوادمو تنها گذاشتم  ستیمطمئنم ن ستینه ن_

 شغل  نیتو ا یاومد یدیپس با چه ام سرگرد؛

 پاهام ریله کردن قاتل رهام ز دیام_
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 هستن  ینه رهام نه خانوادت راض یوقت دهیچه فا سرگرد؛

که رهام فقط  دیدونیم یخواهرشه شما چ یرهام تموم زندگ دیدونیم یمن شما چ یاز زندگ دیدونیم یشما چ_

 .... دیوندینم یچیداداشم نبود همه کسم بود شما ه

حاال  یچون رهامو داشتم.... ول یچیاز ه دمینترس یتو زندگ یچیرهام داداشمه پشتم بود از ه دمیفهم یوقت از

 ..... یچ

ما رفت.... بابا گوشه  یهم از خونه  یرهام رفت شاد یپشت خواهرش بود..... از وقت شهیکه هم ی.... رهامستین رهام

 شد....  ریگ

 شده بود.....  ریبهونه گ انی.... رازدیکمتر حرف م گهید مامان

در  یپس خواهشا وقت دهیخانوادم از هم پاش نمیبب تونستمیوضعو تحمل کن جناب سرگرد نم نیا تونستمینم من

  ریشب بخ دیقضاوت نکن دیدونینم یزیمورد چ

 گذاشتمو به اتاقم پناه بردم..... زیرو م قهومو

 .. شدم... داریب میاالرام گوش یبا صدا صبح

 .... رونیکولمو وجزوه هامم برداشتم..... از خونه اومدم ب دمیلباس پوش عیسر

 اژانس گرفتم...  نینداشتم بخاطر هم یرانندگ یحوصله  اصال

 دانشکده.....  دمیربع رس هیبعد از  حدودا

 .... پس کجا مونده..... شدیامتحان شروع م گهید قهیدق١٠نبود....  یول گشتمینفس م دنبال

 جلسه امتحان شدم......  وارد

 ...... مدشین ینفس بودم ول منتظر

 خاموش بود.....  شیگوش ینفسو گرفتم ول یکه دادم... شماره  امتحانمو

 .....؟ شدهیچ یعنیشدم  نگران
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 نفسو دادم.....  یگرفتم ادرس خونه  اژانس

 اژانس گفتم منتظر بمونه....  به

  دیچیپ فونیتو ا مامان نفس یخونه رو فشردم صدا زنگ

 منم دالرا  نیسالم خوب هست_

 بفرما تو دم در بده  یخوب زمینفس؛ سالم عز مامان

 بود دانشگاه نگرانش شدم  دهینفس کجاس نم دمینه زحمتتون نم_

 خالش  شینفس؛ رفته شمال پ مامان

 خاموش بود  شمیاهان اخه گوش_

 نفس؛ حتما شارژش تموم شده  مامان

 اهان ممنون نگرانش شده بودم_

 بده  ینجوریتو ا ایب زمیعز ینفس؛ مرس مامان

 خداحافظ  دیسالم منو به خانواده برسون ینه مرس_

 بودم که بدون خبر رفته بود مسافرت.....  ریاز دست نفس دلگ یاژانس شدم حساب سوار

 شدم...  ادهیاز اژانس پ دادیم دنیراننده که خبر از رس یصدا با

 اهورا در خونه جا خوردم....  دنید با

 ازش دلخور بودم.  یحساب شبشیتوجه بهش به طرف خونه رفتم بخاطر رفتار د بدون

 دالرا  اهورا؛

 اوردم خواستم دروباز کنم که دوباره صدام زد  رونیب فمیاز تو ک دمویتوجه به صداش کل یب

 دالرا؟  اهورا؛
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  ؟یاومد یواسه چ نجایا_

 کنم  یعذرخواه شبمیت رفتار داومدم باب اهورا؛

  دیخسته ام ببخش یلیتموم شد من خ یکرد یعذر خواه_

 دالرا؟  اهورا؛

 ..... کنهیم کاری..... اهورا داره با من چدیلرزیدلم م کردیصدام م یوقت چرا

  رمیگیوقتتو نم شتریب قهیدالرا فقط چنددق اهورا؛

  شنومیم_

  نینه تو ماش نجایا اهورا؛

 جا خوبه  نیهم_

  کنمیخواهش م اهورا؛

  قهیباشه فقط چنددق_

 شدم.....  نیاهورا سوار ماش همراه

 شنومیم_

 روشن کرد وراه افتاد  نمیقفل کردو ماش نویماش یدرها

  ؟یریکجا م_

 که بتونم باهات حرف بزنم  ییجا هی اهورا؛

 میحرف بزن نیقرار شد تو ماش_

  کنهیم یشاپ چه فرق یکاف ای نیتو ماش اهورا؛

 کافه ارسام نگه داشت  یجلو نویماش
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 شو  ادهیپ اهورا؛

  نجایچرا ا_

 کافه حرف نداره برخالف صاحبش  نیا یاخه قهوه ها اهورا؛

 شو....  ادهیاهورا؛ پ ؟یدار کارشیچ یخوشگل نیزدمو گفتم صاحبش به ا یلبخند

 ..... مینشست یدونفر زیدور م میکافه شد وارد

  شنومیخب م_

 صبر کن سفارش دوتا قهوه بدم اول  اهورا؛

 سفارش داد گفت....  نکهیاز ا بعد

 کنم یبخاطر رفتارم عذرخواه شبیبابت د خواستمیم اهورا؛

  دمیبخش_

با مادرم دعوام شد  یخانوادگ یمسئله  هیسر  شبید دیکردم ببخش یحالم خوب نبود سر تو خال شبیدالرا د اهورا؛

 حساسم  یلیکردم اخه من رو مادرم خ یبعد سرتو خال

 به من داره   یچه ربط نایخب ا_

  میدیحاال بخش شهیربطش بعدا مشخص م اهورا؛

 اره _

 پس بخند  اهورا؛

 گرفته  تیشوخ_

  کنمیخواهش م اهورا؛

 زدمو گفتم خوبه  یمحو لبخند
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 ... میدیبخش نکهیاز ا یاهوم مرس اهورا؛

 خواهش _

 دالرا؟  اهورا؛

 بله _

  ؟یاز انتخابت مطمئن اهورا؛

  سادمیاهورا باز شروع نکن من ارسامو دوست دارم تا اخر عمرمم پاش وا_

 ...! یزدو گفت خوشبحال ارسام که تو انقدر دوسش دار یلبخند تلخ اهورا

 قهومو خوردم وگفتم؛  یمونده  ته

  ؟یندار یبرم اگه باهام کار گهیمن د_

  رسونمتیم اهورا؛

 کنم  یرو ادهیپ خوامینه م_

  رسونمتیم یعنی رسونمتیم گمیم یوقت اهورا؛

 مزاحمت بشم  خواستمیممنون نم_

  یتو مراحم اهورا؛

  میتا خونه هردومون سکوت کرد میشد نیسوار ماش میکافه خارج شد از

 کردمو وارد خونه شدم.... یکوتاه یخداحافظ

*** 
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 زنگ خورد....  میاتاقم مشغول سشوار کردن موهام بودم که گوش یتو

 اتصالو وصل کردم.....  ی دکمه

 ... دیچیپ ینفس تو گوش یصدا

  ن؟یاز ما کرد یادیبه به سالم نفس خانوم چه عجب _

 که بدون خبر رفتم....  یاز دستم ناراحت دونمیخودم شرمندتم م یسالم دل نفس؛

  یرفت یازت که بدون خبر گذاشت رمیدلگ یلیخ ستمیناراحت ن_

  دیشد ببخش یبه خدا هول هولک نفس؛

 شمال؟  گذرهیخوش م ییحاال کجا دمیباشه بخش_

  مییایهمش با خاله لب در یجات خال نفس؛

  ینفس یخوش باش شهیهم_

  کنهیبرم خاله صدام م گهیممنون من د نفس؛

  یگردیبرم یک زمیباشه عز_

 فردا  نفس؛

 مراقب خودت باش خداحافظ _

 خداحافظ  نفس؛

 مسافرت برم...  هی تیحتما بعد از مامور دیبا خواستیمسافرت م هیس دلم نف خوشبحال

 .... میمهر مشغول به کار بش ایتو شرکت ار یقراره به صورت رسم فردا

 حرفا بزنه.....  یسر هی تیدرمورد مامور نجایا ادیامشب سرهنگ ب قراره
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تو ظرف مخصوص خودش  مینیری..... شدمیچ یخور وهیکه صبح گرفته بودمو تو م ییها وهی.... مرونیاتاقم اومدم ب از

 .... دمیچ

 سرگرد اومده....  دمیفهم یباز شدن در ورود با

 سالم _

  ؟یسالم خوب سرگرد؛

  نیبهتر نیشما خوب یمرس_

 رفت؟  ادمی یاره خوبم واااااااا سرگرد؛

  ؟یچ_

  رهیابروم م ادیبخرم حاال سرهنگ م ینیریوش وهیرفت م ادمی سرگرد؛

  دیشما نگران نباش دمیزدمو گفتم من خر یلبخند

  ؟یدیخر یچ سرگرد؛

  گهید ینیریوش وهیم_

  گهیراست م فهممیمن قبول ندارم حاال م زنهیم ییحرفا هیوقتا  یمادرم بعض یمرس سرگرد؛

  ییچه حرفا_

  کنهیزن که ما مردارو کامل م نیا شهیهم گهیمادرم م سرگرد؛

 هست...  زیخانوما نه هواسشون به صدتا چ یول زیچ هیهواس پرتن وهواسشون فقط به  یلیدرست گفتن مردا خ_

  رمیمن برم دوش بگ ادیبازم ممنون تا سرهنگ م سرگرد؛

 ....دیراحت باش_
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 شدیکه با رنگ چشمام ست م یکت وشلوار کرم رنگ با شال عسل هیسرگرد رفت حموم به اتاقم رفتم  نکهیاز ا بعد

 .... رونی... از اتاق اومدم بدمیپوش

 از حموم اومده بود....  سرگردم

 رفتم.....  فونیزنگ خونه به طرف ا یصدا با

  ه؟یک_

 منم رادفر  سرهنگ؛

 تو قربان....  دییبفرما_

 .... میسرگرد به استقبال سرهنگ رفت همراه

 زدو گفت...  یلبخند دنمونیبا د سرهنگ

  یشیم ریپ یدار یباال بزنم توکل نیبرات است دیبا تیاز مامور بعد

 مهیتازه اول جوون سرگرد؛

  یخودت خبر ندار یشد ریپ ته؟؟یجوون سرهنگ؛

 جناب سرهنگ  میتسل ریباشه من پ سرگرد؛

  ختمی.... برا سرهنگ وسرگرد قهوه رمیخنده وارد خونه شد با

 دستت درد نکنه  سرهنگ؛

 نوش جان _

 .... میرفت شیخوب پ یلیخ بایکه بگم تقر نجامیخب ا سرهنگ؛

 .... میفهمیتوسط رادفر م یبه زود نامی.... که ابرهیکه ارسام دخترارو م ییوجا ی.... فرد اصلزیمونده دوتا چ فقط

 ... یایب رونیسربلند ب تیمامور نیتو ا دوارمیرادفر ام ستوان
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 ییاحدس هی یکن..... سرگرد توکل ادینبوده تازه برگشته فقط اونو برام پ رانیکه چندسال ا یما اون فرد یاصل هدف

 .... میمطمئن بش میخوایم یزده.. ول

 سرهنگ  کنمیتموم تالشمو م_

 یباز یطعمه  ی.... تو شدیشیاستخدام م امهریتو شرکت ار یخب از فردا تو به طور رسم دوارمیام سرهنگ؛

 ریتقص یوسط ب نیتو باشه.... وخودش ا یخودش گذاشته که تموم قرار دادا با امضا یارسام..... اون تورو به جا

و ت ویخودت ارسامو واون فرد اصل یکه به جا برو شیپ ی.... پس جوریوفتیتو، تو دام ب نهیباشه....  در اصل هدفش ا

 .... یدام بنداز

 اطاعت قربان _

 .... ینکیکنترل م ارسام وافراد اون شرکتو یکه به صورت نامحسوس رفت وامدا نهیتو ا ی فهیوظ یوتو توکل سرهنگ؛

 اطاعت  سرگرد؛

 طول بکشه....  ادیز تیمامور نیا خوامینم سرهنگ؛

  میکنیتموم تالشمون رو م سرگرد؛

  دینکن دمیاز انتخابم ناام دوارمیکامل دارم ام نانیمن به شما دوتا اطم سرهنگ؛

 قربان  دیمطمئن باش_

 من برم  گهیممنونم بابت قهوه د سرهنگ؛

  دیداشت فیکجا تشر_

 جناب سرهنگ  دیشام بمون سرگرد؛

 خانومم منتظره فعال  شهینه نم سرهنگ؛

 فعال قربان _

 خداحافظ  سرگرد؛
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 از رفتن سرهنگ..... اشپزخونه رو مرتب کردم وبه اتاقم رفتم......  بعد

 بابارو گرفتم....  یانداختم وشماره  میگوش یتو مکارتمویس یکی اون

 دیچیپ یجذاب مردونش تو گوش یصدا

  ؟یشیچرا مزاحمم م یهست یبازم تو؟ ک بابا؛

............... 

  کنمیم داتیمن اخرش تورو پ یباشه حرف نزن ول بابا؛

............... 

 شبت خوش....  بابا؛

 

 ذره کم بشه..... هی میبود تا دلتنگ یچندکلمه کاف نیقطع هم ویگوش

 .......   شهیمهر شروع م ایمن تو شرکت ار تیامروز مامور از

 اهورا وارد شرکت شدم.....  همراه

 به احترام من و اهورا از جاشون بلند شدن....  همه

 رفتم....  ینیشرکت خانم حس یطرف منش به

  دیسالم خسته نباش_

 بود به احترامم از سرجاش بلند شدوگفت؛  یوخوش اخالق زهیم زهیکه دختر ر ینیخانم حس 

 ! نیخانم مجد خوش اومد سالم

 اتاقشونن؟  یمهندس رابع زمیعز یمرس_

 بله  ؛ینیحس خانم
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 کن کارشون دارم  یباهاشون هماهنگ_

 .. دیاالن چندلحظه صبر کن ؛ینیحس خانم

  میهمراه اهورا وارد اتاق شد یاز هماهنگ بعد

  نیسالم خوش اومد ؛یرابع

 ممنون  اهورا؛

جذبشون به عهده  ی فهیاالن اومدن که وظ نیهم داری.... چندتا خردیشیخب از امروز شماها مشغول به کار م ؛یرابع

 هیخانم مجد.... و یامضاش وضمانتش به عهده  ی فهیکه وظ میدیضمانت نامه بهشون م هیما  نکهیتوعه اهورا..... وا ی

ف دارو اونو به که بعد از مصر دیدارو رو بخرن خواهش کن نیا هکه قرار ییمهمتر..... ...از تموم دختر خانوما زیچ

 که از استاندار بودن انیم نجایوا شهیداده م لیدارو در خونه بهشون تحو نیا گهید زیچ هیکنن و یمعرف گهید یکسا

 سرکارتون....  دیبر دیتونیدارو مطمئن بشن م

 وارد اتاقم شدم....  رونیب میاومد یاتاق رابع از

 دختر جوون وارد اتاقم شد....  هیاز چنددقیقه  بعد

  دییسالم بفرما_

 شما  شیپ امیدرمورد محصولتون ب شتریهستم گفتن واسه اطالعات ب نایمن م سالم

 ... زمیدرسته عز_

 گذاشت وگفت  زیم یرو رو یا نابرگهیم

 .... دیامضا کن دیگفتن شما با نمیا

 برگه امضا زدم....  ریز

 .... دیدونیم یدارو چ نیشما درمورد ا دیازم پرس نایم
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لک وجوش  یجا دهیهفته اال دوهفته جواب م هیمحصول شرکت ماست حدودا بعد از  نیدارو بهتر  نیا زمیخب عز_

 یکه االن من امضا کردم برگه  یبرگه ا نیا کنهیصورتو روشن تر م نکهیوا کنهیپوست محو م یرو کامال از رو هیوبخ

  میگردونیبر م هتب نتویما کل هز یدیند جهیاگر بعد از دوهفته نت یعنی نیتضم

 .... رسهیبه دستم م یواقعا ممنونم فقط محصول ک نا؛یم

ز اگه ا گهید زیچ هیو میفرستیبراتون م کیبا پ گهی..... حدودا دوروز دسیبرگه واسه ما بنو نیشما ادرستو تو ا_

 کن....  یمعرف اتیاونو به دوستات واشنا یبود یمحصول ما راض

 مبلغو به شما بدم  یمرس نا؛یم

 نه با حسابدار شرکت حساب کن _

 ممنون خداحافظ  یمرس نا؛یم

 خداحافظ_

 ..... شدنیم یمشت ادم عوض هی یطعمه  ینجوری.... که اسوختیجور دخترا م نیطعمه بود.... دلم واسه ا نایم

 افکارم شدم....  الیخیب یا گهیورود دختر د با

 شده بود دروغ درمورد دارو.....  کارم

 بود....  یا خسته کننده روز

 دارو.....  نیا دینفر ادم اومده بودن واسه خر٢٠ حدودا

 ..... وفتنیقراره تو تله ب دونستنینم چکدومشونیه

 بشه....  ریبهشون برسه باند دستگ یصدمه ا نکهیقبل از ا کاش

 بلند شدم به طرف بالکن رفتم....  یرو صندل از

 دلتنگش شده بودم....  یچرا ول دونمی.... نمدمیصبح تا حاال اهورارو ند از

 بود انگار منم ناراحت ونگران بودم.....  انگرانیناراحت  ی.... وقتشدیجذاب م یلیخ شدیم یعصب یوقت
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 مشخص شد....  دمیسف یزدم که دندونا یصداش به طرفش برگشتم لبخند قشنگ دنیشن با

 چطور بود؟  یروز کار_

 بد نبود تو چطور؟  اهورا؛

 خسته کننده _

 دالرا؟  اهورا؛

 بله _

  ؟یندار یاز ارسام خبر اهورا؛

 تماسش همون روز بود که باهات بودم  نینه اخر_

  اد؟یم ینگفت ک اهورا؛

 ... ادینه گفت هروقت کارش تموم بشه م_

 باش  اهورا؛خب

 خونه  میخسته ام بر یلیمن خ_

  امیمن برم اتاق مهندس وب یاره تا تو اماده ش اهورا؛

 رتم... باش منتظ_

 جمع کردم.... منتظر اهورا موندم.....  لمویوسا

 اهورا اومدش....  قهیاز چنددق بعد

 خونه..... میبرگشت گهید باهم
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 مشغول به کارم.....  امهریتو شرکت ار شهیم یا دوهفته

 ..... یو اون فرد اصل میکن دایدخترارو پ یرفته..... فقط مونده جا شیخوب پ یچ همه

 گذاشته.....  ابیمن رد یبرا سرگرد

 .... کنهیرو چک م رمیم هرکجا

 اهورا منو رسوند خونه..... زنگ خونه رو زدن.....  نکهیبعد از ا امروز

 نفس درو باز کردم.... به استقبالش رفتم....  دنیرفتم با د فونیطرف ا به

 ورا  نیاز ا ییسالم هوا_

 راستش اومدم واسه تشکر  یسالم دل نفس؛

 تشکر؟ _

  دمیم حیتو مفصل برات توض میاره بر نفس؛

  ؟یتشکر واسه چ یخب نگفت دمیبراش قهوه اوردم پرس نکهیبعد از ا مینفس وارد خونه شد همراه

 گذاشتو گفت  زیرهامو رو م یخونه  دیکل نفس

  میکرد یزندگ یتو مفت ومجان یتو خونه  میچند ماه بهت زحمت داد نیا نکهیبابت ا نفس؛

باشه  ماشیغم وسخ کیشر دیبا دوستش باشه با ایفقط تو خوشحال دیبود دوست که نبا فمینفس وظ هیحرفا چ نیا_

  گهید

 بتونم جبران کنم  دوارمیام یبهمون کمک کرد یلیدستامو گرفت وگفت ممنونم ازت دالرا خ نفسم

 شد؟  دایطلبکار بابات پ شدیچ نمیحاال بگو بب ستیبه جبران ن یاجیاحت_

 نه  نفس؛

  نیخونه گرفت یپس چجور_
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 هیبه دوستش قرض داده بود بهم برگردوند حاال با همون پول  میپول هیپس انداز داشت  کمیاهان راستش بابا  نفس؛

  میخونه اجاره کرد

  یکن یتو اون خونه زندگ یتونیم یاگه هنوزم بخوا یول زمیاهان باشه عز_

 بهت زحمت دادم شرمندتم  یلیتا االنم خ نفس؛

 نشنوم  گهیمنت ددش_

 برم مامان دست تنهاس  گهیمن د یبابت همه چ یمرس نفس؛

 کمکت؟  امیب یخوایم_

 شرمندتم  یکل مینجوریهم زمینه عز نفس؛

 گفتم نشنوم _

 جناب سرگرد  شهیتکرار نم گهید دیچشممم ببخش نفس؛

 سرگرد نه ستوان  ینفس باز گفت یوا_

 داره  یچه فرق نفس؛

 یلیخ_

 باشه بابا جناب ستوان خوب شد  نفس؛

  وونهید_

  یبرم بازم ممنونم بابت همه چ گهیخب من د نفس؛

  فمهیوظ زمیخواهش عز_

  کنمیخونمون رو بهت اس ام اس م دیادرس جد زمیخداحافظ عز نفس؛

 باشه _
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 خب فعال  نفس؛

 کردم....  یهمراه اطیتا ح نفسو

 دوستم کمک کنم....  نیمدت به بهتر نیتونستم ا نکهیبودم از ا خوشحال

******* 

 کالفه شدم....  یمسافرت چندروزه از دهن اهورا حساب دنیبا شن امروز

 .... ذاشتمیدلم م یکجا گهید نویا

 ..... رازیش میبر دیقرارداد با یبرا گفتیم اهورا

که  تسین یاجیتموم مدت من تحت کنترلم واحت ستین یگذاشتم.... گفت مشکل انیموضوع رو با سرگرد در جر نیا

 نگران بشم.... 

 تنها سفر کردن با اهورا بود....  مینگران نبودم.... تنها نگران نیا از

 کنه....  دایکش پ شتریکرده بودم که دوست نداشتم ب دایبهش پ ییحسا ایتازگ

 کهنیموفق بودم تا ا میکردم تا حدود یورازش د یلیمدتم خ نیباشم که خالفکاره تو ا یعاشق مرد خواستمینم من

 اومد..... شیمسافرت پ نیا

**** 

 ..... نییبرداشتم واز پله ها اومدم پا چمدونمو

 دوتا دستاش گرفته بود........  ونیمبل تک نفره نشسته بود وسرشو م یرو سرگرد

 کردم صداش

 جناب سرگرد؟! _

 باال اورد چقدر کالفه بود....  سرشو
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 م جان سرگرد؛

 انداختم وگفتم؛  نییجوابش جا خوردم سرمو پا از

  رمیدارم م گهیمن د_

 سرجاش بلند شد به طرفم اومد  از

 گرفته گفت؛  ییبا صدا سرگرد

  رستا؟

 زل زدمو گفتم؛  شیتوس یتوچشما

 قربان  بله

 مواظب خودت باش  سرگرد؛

 برم؟  تونمیاطاعت م_

 اره  سرگرد؛

 رفتم که دوباره صدام زد...  یطرف در ورود به

  رستا؟

 بله جناب سرگرد _

  نیسرگرد صدام نکن.... تو خونه بهم بگو ارو چوقتیتو خونه ه سرگرد؛

 اخه جناب سرگرد  یول_

  نیجناب سرگرد نه ارو سرگرد؛

  نیحداقل اقا ارو_

  نیباشه اقا ارو سرگرد؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
424 

 

  نیخداحافظ اقا ارو_

 خداحافظ رستا خانوم  سرگرد؛

 ...... ستیاون ادم سابق ن گهیسرگرد عوض شده د یرفتارا یمدت رونیخونه زدم ب از

 .... دمیکه باز کردم اهورارو د درو

اهم ب ییجورا هیکرده بود.....  پیخوشت یکل یو کت توس یمشک راهنیپ هیبود با  دهیپوش یشلوار کتون مشک هی

 اهورا برعکس بود....  یبود مانتوم مشک ی... من شلوار وشالم توسمیست شده بود

 سالم _

 زدوگفت؛  یلبخند قشنگ اهورا

  ؟یاماده ا سالم

 اهوم _

 شدم....  نیماش سوار

 کیبهش نزد شتریکه ب وفتادیم یاز اهورا دور شم اتفاقات کردمیم یسع ینبود... هرچ یمسافرت راض نیبه ا دلم

 ....  شدمیم

 شدم.....  ادهیپ نیاهورا از ماش یصدا با

 ...... میپرواز رفت تیهورا به طرف گا همراه

 ...... میرفت مایشد به طرف هواپ یاوک طامونیبل یوقت

 بغلم.....  یکنار پنجره نشستم اهورام صندل من

 .... رازیش میدیبعد از چندساعت رس حدودا

 ...... 
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 خسته بودم.... یلیخ رهیهتل نشستم منتظر شدم تا اهورا اتاقم رو بگ یالب یتو میوارد هتل شد یوقت

 روهم گذاشتم.....  چشمامو

شهر داداشمو  نیشهر تنفر داشتم..... ا نیفکر کنم..... از ا زیچ چیازاد کردم دوست نداشتم به ه زیاز همه چ فکرمو

 گرفت....  امویازم گرفت دن

 اهورا از جام بلند شدم به طرف اسانسور رفتم....  یصدا با

 ازم گرفت.....  مویشهر تموم زندگ نیا نکهیبخاطر ا دیداشتم.... شا یحس بد شهر شده بودم نیوارد ا یوقت از

 شدم.....  ادهیاسانسور پ از

 از اهورا در اتاقو بستم.....  یاتاقو گرفتم.... در اتاقو باز کردم وارد اتاق شدم بدون خداحافظ دیکل

 تخت رها کردم.... یرو خودمو

 نگذشته بود که در اتاقمو زدن....  هیچندثان هنوز

 به طرف در رفتم....  کالفه

 بله _

 دالرا درو باز کن  اهورا؛

 صبرکن  امیاالن م_

 رو سرم انداختمو درو باز کردم  شالمو

 بله _

 تو  امیب تونمیم اهورا؛

  ایاره ب_

 که کنار تخت بود نشست... منم رو تخت نشستم یمبل تک نفره ا رو



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
426 

 

 مرد شدم..........  نیکه عاشق ا شدیم چقدر دوسش داشتم.... چبهش کرد ینگاه

  ؟یداشت کارمیچ_

ببرمت  خوامیعصر م نکهیهستم وا شهیمن هم یداشت یمال منه اگه کار یاتاق بغل۸٣بگم که اتاق  خواستمیم اهورا؛

 دنج  یجا هی

دلم بر عقلم حاکم  زاشتمیم دینبا مدیجنگیبا دلم م دیمن با یبگردم ول رازویبا اهورا برم ش خواستیدلم م چقدر

 بشه.... 

 رفتن ندارم  رونیبه ب یلیمن اصال م یول_

 چرا؟  اهورا؛

  یواسه خوش گذرون میمدیواسه کار ن میاومد نجایچرا نداره ما ا_

 از سرجاش بلند شدوگفت؛  اهورا

 .... یهرجور راحت یاوک

 رفت...  رونیاتاق ب واز

حس مزخرفو از خودم  نیا نکهیفقط بخاطر خودم بود.... بخاطر ا یباهاش برخورد کردم.... ول ینجوریچرا ا دونمینم

انقدر عاشقش شدم....  دفعهیعاشق اهورا شدم.... من که از اهورا متنفر بودم.... چرا  شدیچ دمیدور کنم اصال نفهم

 خالفکاره....  هیبم بفهمونم اهورا به دلم، قل دیبا یول..... شهیدلم اروم م کنمیتو چشماش نگاه م یچرا وقت

 خودت کمکم کن بتونم فراموشش کنم....  ایخدا

 هزارتا فکر به خواب رفتم....  با

 

*** 

 ... ومدیم میگوش امیپ یصدا
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 کردم....  بازش

 

 منتظرتم  یتو الب اهورا؛

 

 . ...رونیبرداشتم از اتاقم اومدم ب فمویک دمیپوش یشال سبز فسفر یبا شلوار مشک یسبز فسفر یمانتو هی

 اسانسور خارج شدم....  از

 .... دمشید

 چرم نشسته بود......  یمبل تک نفره  یرو

 طرفش رفتم....  به

 ... میبر_

 رنگ ماتم برد.....  یسبزفسفر پیتو اون ت دنشیباد

  ارمیکردم به رو خودم ن یهمش لباسامون ست شده بود.... سع میاومد یوقت از

  میبر هورا؛ا

 ..... میکرده بود شد هیمدت اهورا کرا نیکه ا ینیسوار ماش میاهورا از هتل خارج شد همراه

 از پنجره.....  رونیحرف زل زده بودم به ب بدون

 ضبطو روشن کرد....  اهورا

 

 عشقه تو سوزونهیقلبمو م هویتنها تو خونه  نمیشیم 

 به عشقه تو گهیکه شدم وابسته د گهیبه دلم م یاحساس هی
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  رهیگیآروم نم رهیتوام قلبت مثه من گ دونمیم

 رهیمیم شکنهیدلم م یکه نباش یدونیم

 

  سازمیم ایبا تو رو بازمیبه تو دل م یحت الیخ تو

 تو منتظرم بازم دنهید هیهوا به

 

 داره یدله من به احساسه توو چشمات بستگ حاله

 بارهیکه بارون م یپنجره وقت یرو شمیم آروم

 

 یبارونو دوست دار دونمیآخه م رمیبارون م ریز

 کنارم نجایتو رو بازم ا نمیبیم االتمیخ تو

 

 دارم یروزا چه حال نیا وونهیمنه د یدونینم تو

 یذاریعاشقتم بگو تا به ابد تنهام نم آره

 

 تو ادی زنهیو همه جا با منه به سکوتم سر م شهیهم

 تو ادیه به چشمام خواب ندار گهید بارهیکه بارون م ییشبا
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 رهیگیآروم نم رهیتوام قلبت مثه من گ دونمیم

 رهیمیم شکنهیدلم م یکه نباش یدونیم 

 

  سازمیم ایبازم با تو رو یبه تو دل م یحت الیخ تو

 تو منتظرم بازم دنهید هیهوا به

 

 داره یدله من به احساسه توو چشمات بستگ حاله

 بارهیکه بارون م یپنجره وقت یرو شمیم آروم

 

 یبارونو دوست دار دونمیآخه م رمیبارون م ریز

 کنارم نجایتو رو بازم ا نمیبیم االتمیخ تو

 

 دارم یروزا چه حال نیا وونهیمنه د یدونینم تو

 یذاریعاشقتم بگو تا به ابد تنهام نم آره

 

 )حال دل من از اموباند( 

 

 شدم.....  ادهیپ نیشرکت از ماش میدیرس یوقت

 ...... هیبرم حافظ خواستیدلم م یلی..... خمیکه قرارداد بست دیطول کش یدوساعت حدودا
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 بار با رهام رفتم....  هیفقط  قبال

  ه؟یحافظ میبر شهیم_

 به هتل گفت؛  میدیبدون توجه به حرفم راه خودشو ادامه داد..... تا رس اهورا

 خانم مجد یواسه کار نه خوشگذرون میاومد نجایما ا اهورا؛

 ..... یپسره  دهیم لیتحو خودمو به خودم حرف

 از دستش خورد شد..... زودتر از اون وارد اسانسور شدم.....  یحساب اعصابم

 .... لعنت به تو اهورا.....دمیاتاقمو محکم بهم کوب در

 بودم..  یاز دست اهورا عصب یلیخ

 ..... رمیخودم م هیحافظ میمن چرا به اهورا گفتم بر اصال

 ....... کشمیتوعم نم منت

 هتلو گرفتم......  تلفن

 ... خواستمیم۸٢اژانس برا اتاق  هیسالم لطفا _

 اتاقم خارج شدم....  از

 .... رونیاسانسور بودم که اهورا از اتاقش اومد ب منتظر

 توجه به اهورا وارد اسانسور شدم......  بدون

 ...... کردمینگاه اهورارو رو خودم حس م ینیمدت سنگ تموم

  ؟یریم یکجا دار اهورا؛

 به رنگ شبش زل زدمو گفتم؛  یباال اوردم تو چشما سرمو

 نداره  یبه شما ربط_
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 تو هم گفت؛  دیاخماشو کش اهورا

  یربط داره تو دست من امانت میلیخ

 مگه من بچه ام؟ _

  یاز بچه ام بچه تر اهورا؛

 درست حرف بزن _

  ؟یریگفتم کجا م زنمیهرجور دوست داشته باشم حرف م اهورا؛

 نداره!  یربط چیمنم گفتم به تو ه_

 اسانسور خارج شدم به طرف پرسنل هتل رفتم  از

 سالم اژانس اومد_

 ؛ زن مهربون بود گفت هیکه  پرسنل

 وقت منتظر شماهستن.....  یلیخ

 ممنون _

 رفتم....  یطرف در ورود به

 اهوراس  دمینگاه کردم د یشد وقت دهیکش یدر اژانس بردم  که دستم توسط فرد ی رهیبه طرف دستگ دستمو

  یبریمنو م یولم کن کجا دار_

 .... کردیبه حرفام توجه نم اصال

 ولم کن  گمیم ستمیمگه با تو ن_

 قفل کرد....  نویکرد بعدم در ماش نمیباز کردم سوار ماش نویماش در

 خودشم اومد...  هیبعد از چندثان شدیباز نم کردمیهرکار م یوا
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  ؟یکنیقفل م نویچرا در ماش_

  ینگ یچیبهتره ه اهورا؛

 اهوراااااااااااااااااااااااا_

 زدو گفت؛  یلبخند اهورا

 خوردنتم قشنگ  حرص

 .... گهیم یچ نیا پوووووف

 برم اهورا  دیمن با_

  برمتیخودم م اهورا؛

  یتو منو ببر خوامینم_

 نکن  تیعمورو اذ نیخوب اروم بش یبچه  هیمثل  اهورا؛

 اهورا اژانس منتظرمه _

 بهش گفتم کنسل شده  اهورا؛

 برم  خوامیباز کن م نویدر ماش گمیبهت م_

 ... دمید یگرفت منم وقت نویبدون توجه به حرفام گاز ماش اهورا

 نگفتم.....  یزیچ گهیس ساکت نشستم ود دهیفا یب تالش

 به اهورا کردمو گفتم؛  ی.... نگاههیحافظ یروبه رو نیماش سادنیوا با

  ؟یخوش گذرون میمدیما ن یتو که گفت_

 ! یمن نگفتم تو گفت اهورا؛

  یخوش گذرون یاینداشت توعم با من ب یلزوم یدرسته من گفتم ول_
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  یبر ییجا ییمن دوست ندارم تو تنها یول اهورا؛

 برم  ییجا ییتنها یکه دوست ندار یباش یتو ک_

  یکه تو دستش امانت یکس اهورا؛

 بود......  دهیفا یکردن با اهورا ب بحث

 شدم.......  ادهیپ نیماش از

 ! یگفتم ببرم شهرباز ؟یکجاس منو اورد نجایرهام ا_

 کجاس  نجاینگو تا بهت بگم ا یچیجوجه اردک زشت ه رهام؛

  گهیخب بگو د_

 صبر کن  رهام؛

 مقبره حافظ گفتم؛  دنید با

 س؟  هیفظحا نجایرهام ا یوا

 اره  رهام؛

 ..... میریفالم بگ هیاونجا  میااااااااخ جونم بر_

 .... میبر رهام؛

 کردم.....  تیاوردم چشمامو بستم ن رونیب فمی..... کتاب حافظمو از تو کمیسر قبر حافظ نشست یباال

 .... رونیاومدم ب الیاهورا از فکر وخ یصدا با

 بله _

 معلوم هست هواست کجاس؟  اهورا؛

  میبر نجایهم_
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 ..... میگرفت وارد شد طیدوتا بل اهورا

 خاطرات اون روز زنده شد.....  تموم

 سر قبر حافظ نشستم.....  یباال

 اوردم فال گرفتم......  رونیب فمیاز تو ک کتابمو

 که با رهام بودم اومد..... یمثل وقت بازم

 ..... ومدنیاروم رو گونم فرود م اشکام

 ........ دنتید ومدمیدلم برات تنگ شده رهام..... سه سال ن چقدر

رو  موفتیبود ب کیرفت نزد جیاب به صورتم بزنم که سرم گ هیبرم  ییجام بلند شدم خواستم به طرف دستشو ار

 که اهورا گرفتم....  نیزم

 ... زدیتو چشماش موج م ینگران

 دالرا حالت خوبه؟  اهورا؛

 رفت  جیسرم گ کمیاره خوبم فقط _

 دکتر؟  میبر یخوایم اهورا؛

 نه خوبم! _

 باشه  اهورا؛

  میبر شهیم_

 اره....  اهورا؛

 رفت  یاهیخواستم قدم بردارم که چشمام س دوباره

 ببرمت دکتر دیبا اهورا؛
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 من خوبم  خوادینم_

 رو حرف من حرف نزن  اهورا؛

  حرکت کرد..... مارستانیکرد وبه طرف ب نمیگرفت سوار ماش دستمو

 دکتر بهم سرم وصل کرد به اهورا گفته بود فشارم افتاده.....  مارستانیب میدیرس یوقت

 حالت خوبه دالرا؟  اهورا؛

 به دکتراومدن نبود  یاجیاره خوبم احت_

 بود  اجیاحت میلیاتفاقا خ اهورا؛

 تورو هم تو زحمت انداختم  دیببخش_

 بخور  وهیابم ایبود حاالم ب فمیوظ یچه زحمت اهورا؛

 ندارم  لیم خوامینم_

  ؟یبخور دیبا اهورا؛

 بخورم  تونمینم خوامینم_

 شد تو دهنم....  یبود خال وهیابم یرو گذاشت تو دهنم هرچ وهیابم یبه زور ن اهورا

 اهورا نگاه کردم که با لبخند بهم زل زده بود....  به

 شد گفتم؛  یدهنم خال یوقت

 بود خفه شم  کیبود نزد یچه کار نیاهورا ا یبد یلیخ_

  یرو حرف عمو حرف نزن گهید یریگیم ادی اهورا؛

 رو لبام نقش بست...  یپر رنگ لبخند

 دالرا؟  اهورا؛
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 جانم _

 بخند  شهیهم اهورا؛

  ؟یواسه چ_

 .... یشیخوشگل م یلیخ یخندیم یچون وقت اهورا؛

 که دکتر وارد اتاق شد... سرممو چک کرد وگفت؛  ریسرمو انداختم ز دمیحرفش خجالت کش نیا از

 چطوره؟  حالت

 بهترم _

 .... دیدار شونیبا ا یبه اهورا کردو گفت شما چه نسبت ینگاه

 به من کرد وگفت؛  ینگاه اهورا

 نامزدشم....  من

 نبود...... حرفو زد....کاش اهورا خالفکار نیا یرخ داد وقت یبیحس عج هیته دلم  یحرفش جا خوردم ول نیا از

 هتل.....  میاز چندساعت مرخص شدم ورفت بعد

 اومدم وارد اتاقم بشم صدام زد....  یوقت

 دالرا؟  اهورا؛

 بله _

 مراقب خودت باش یلیخ اهورا؛

 باشه _

  نیافر اهورا؛

  ریشب بخ_
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 زدوگفت؛   یلبخند اهورا

 جوجه اردک زشت.... ریبخ شبت

..... اصال ریچند روز اخ نیاهورا تو ا یبه رفتارا کردمیبودم.... داشتم به اتفاقات امروز فکر م دهیتخت خواب یرو

 اولش فرق داشت.....  یبا روزا یلیقبل..... خ یگفت اهورا شدینم

 خاص داده بود....  یمهربون هی.... جاشو به شدینم دهیونفرت د نهیتو چشماش ک گهید یتر شده بود..... حت مهربون

 شده بود.....  ینگران شد چقدر دوست داشت یحالم بد شد وقت یوقت مروزا

 خودت کمکم کن......  ایقابل تصور بود..... خدا ریخالفکار...... غ هیکه رستا عاشق شد..... اونم عاشق  شدیچ

 ..... رونیاز فکر اومدم ب میگوش امکیپ یصدا با

 زدم واسم نوشته بود  یکرده بودم مزدا.. لبخند ویس میگوشاسم اهورا که تو  دنیباز کردم با د امویپ یوقت

 جوجه اردک زشت؟  یداریب

  لیسه یستاره  دارمیاره ب_

 تنه زدم....  بهش

  ؟یدیچه خوب فکر کردم خواب اهورا؛

  برهینچ خوابم نم_

 چرا؟  اهورا؛

 کنم......  تشیگل کرد دوست داشتم اذ میطونیش

 ذره شده  هیتو فکر ارسام بودم دلم براش _

 بلند شد...  میگوش امکیپ یصدا نکهیتا ا دادیبود که اهورا جواب نم قهیدو دق حدودا

 شب خوش...  ادیخوابم م یلیمن خ اهورا؛
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 ..... شدیچ

 ....... یتو برجکش حساب زدم

  ریشب بخ_

 تالش کردم خوابم نبرد.....  یهرچ یرو هم گذاشتم....... ول چشمامو

 ...... خواستیتلخ م یقهوه  هیم...... دلم جوشو به برق زد قهوه

 به بالکن رفتم......  ختمیفنجون ر یدرست شد.... تو یوقت

 اهورا جا خوردم.....  دنید با

 ...... دیکشیم گاریبود..... اهورا داشت س گهیبالکن اتاقمون بغل هم د اخه

 هاش بودم..... هنوزم متوجه حضور من نشده بود.....  هیکه نگران ر گرفتیکام م نیسنگ انقدر

  اد؟یخوابت م یتوکه گفت_

 صدام به طرفم برگشت......  دنیباشن

 بهم زل زده بود که گفتم؛  ینجوریهم یا قهیچنددق

 هات ضرر داره  هیواسه ر ریکام نگ نیانقدر سنگ_

  ستیمهم ن اهورا؛

 برا خانوادت حتما مهم  یبراتو مهم نباشه ول دیشا_

  کنهینم ینباشه فرق ای. پس برا خانوادمم مهم باشه ستیمهم باشه مهم ن دیکه با یزدوگفت برا کس یپوزخند

  ؟یعاشق شد شدهیچ_

 از سوالم جا خورد  اهورا

  یهه اهورا وعاشق اهورا؛
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  ؟یستیاره مگه تو ادم ن_

  میمقابل هم یمن وعشق دوتا نقطه  یچرا ول اهورا؛

 اهان _

 ...... ستمیمن فردا صبح تا عصر ن یراست اهورا؛

  ؟ییکجا_

 گرفتم  طیکار دارم درضمن برا پس فردا بل ییجا هی اهورا؛

  ریبخوابم شب بخ رمیمن م یاوک_

 دالرا؟  اهورا؛

 بله! _

  ریشب بخ یچیه اهورا؛

  ریشب بخ_

رفو اهورا کالفه س...... کاش اون ح نمیبب تونستمی. نم...یلیبودم خ مونیپش یلیکه کردم خ یاتاقم برگشتم از کار به

 .... زدمینم

..... پس میمقابل هم یگفت من وعشق دوتا نقطه  یدیاز کجا معلوم از حرف من ناراحت شده..... اصال مگه ند اصال

 که فراموش بشه...... کردمیم یکار دیطرفه بود..... با هیعشق من 

 از خواب بلند شدم.....  دیبا حس سردرد شد صبح

 دردش اروم بشه.....  کمیمسکن خوردم تا  دوتا

گرفتم برم  میخب اهورا نبودش.... تصم ی. ولدیبا اهورا برم حرم بعدشم برم دروازه قران وتخت جمش خواستیم دلم

 برم حرم....  ییاول حموم بعدم خودم تنها
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 یبا شال ستش وشلوار کتون تنگ مشک یبلند سنت ینتوما هیموهامو خشک کردم.....  یربع هیدوش  هیاز  بعد

 ...... دمیپوش

فس برا ن خواستی.... به پرسنل هتل گفتم زنگ بزنن اژانس.... دلم مرونیبرداشتم از اتاقم اومدم ب ممیوگوش فیک

 بخرم......  یسوغات

 اژانس اومد سواراژانس شدم گفتم؛  نکهیاز ا بعد

 پاساژ معروف.....  هی نیمنو ببر لطفا

 ..... سادیپاساژ بزرگ وا هی یجلو

 شدم گفتم؛  ادهیپ نیماش از

 ..... امیتا من برم وب دیکن صبر

 ..... گشتمیمناسب واسه نفس م زیچ هیپاساژ شدم.... دنبال  وارد

 بلوز بافت خوشگل اورده بود....  هیاز شمال اومد برام  یوقت 

 ..... دمیخریم یزیچ هیبراش  دیحتما با منم

 چشمموگرفت  یپول ست مشک فیوک فیک هیتو پاساژ گشتم تا  یکل

 طرف مغازه رفتم.....  به

 چنده؟  متشونیپول ست ق فیوک فیاون ک دیسالم خسته نباش_

 گفت؛  یرازیبود با لحجه ش یمهربون رمردیکه پ فروشنده

 تومن.... ٢۵٠نداره دُختَرُم  قابلتو

  دشیاریبرام ب شهیممنون اگه م_

 حتما  فروشنده؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
441 

 

 ..... ادینفس خوشش ب دوارمیبود..... ام یخوشگل فیک ست

 گرسنم شده بود...  یلیظهر بود خ یکاینزد

 ..... کیرستوران ش هیاژانس گفتم منو ببره  به

 نگه داشت.....  کیرستوران خوشگل وش هی یجلو

 ردم... پول غذارو حساب کردم..... غذامو خو نکهیرستوران شدم سفارش جوجه کباب دادم بعد از ا وارد

 زدن.....  فمویسمت اژانس که ک رفتمیداشتم م رونیمغازه اومدم ب از

 ..... سرعتم دوبرابر اون بود...... دمییدنبالش دو عیپسر جوون بود...... سر هی

ز ا ادیتا م تونستمیدرش وارد شدم م یکیپاساژ بزرگ شد.... از اون  هی...... وارد ابونیرد شد رفت اونور خ ابوونیخ از

 نیشدم تا خواست فرار کنه پامو گرفتم جلوش با سر اومد رو زم میکه پشت ستون قا رمشیاون در فرار کنه بگ

 برداشتم از پشت دستشو گرفتم....  فمویک

 ...دنیرس قهیحدودا بعد از چند دق١١٠دراوردم زنگ زدم  مویگوش

 بنده رو بدزدن که خوشبختانه گرفتمش  فیداشتن ک اقا قصد نیا دیسالم خسته نباش_

 ؟ نیهست یخوب یدونده  ای نیکار یزدو گفت شما رزم یکه اومد سروان بود لبخند یسیپل

  رازیاومدم ش تیمن همکار شمام االنم واسه مامور چکدومیزدمو گفتم ه یلبخند

 ..... رمیتم باهاشون تماس بگداش یکار انایکردو شمارشون رو بهم دادن که اگه اح یخوشبخت اظهار

 پاساژ خارج شدم.... به راننده گفتم ببرتم حرم......  از

 ..... مایاومدم منتظر بمونه تا من ب ری..... گفتم اگه دادیب خواستیحرم پارک کرد..... خودشم م یدر ورود یجلو نویماش

 چادر گرفتمو وارد شاه چراغ شدم..... سالم دادم.....  نیخادم از

خسته شده بودم..... چشمامو رو هم  یدادم.... حساب هیتک حینماز ظهرمو خوندم...... به ستون کنار ضر ارتیاز ز بعد

 گذاشتم به خواب رفتم..... 
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 شدم.....  داریرو صورتم ب ینرم زیحس چ با

 اطیطرف ح از جام بلند شدم به ستیخواب ن یخانوم حرم جا گفتیکه باال سرم نشسته بودوم یخادم دنید با

 رفتم.... 

که ساعت   میساعت مچ دنیبودم با د دهیمگه من چقدر خواب دیشده بود برق از سرم پر کیهوا که تار دنید با

 ...... که منتظر من مونده....... ی. اژانسچارهیخاکتوسرت رستا...   ب یزدم تو سر خودم.... وا دادیشب ونشون م٧

 ی شهیخوابش برده بود به ش نیمرد راننده که تو ماش دنیاز حرم خارج شدم به طرف اژانس رفتم..... با د عیسر

کردم که  یازش عذرخواه یشدم کل نیشد اشاره کرم درو باز کنه سوارماش داریبا دستم ضربه زدم از خواب ب نیماش

 نداره.....  یشد اونم گفت مشکل رید

 .... دیکشیدوساعت طول م میبه هتل برس میومدیکه مشخص بود تا م نجوریبود ا ینیسنگ کیتراف

 ..... میکرده بود ریگ کیبود تو تراف کساعتی یکردم وا میبه ساعت مچ ینگاه

 ..... خوردنیاز جاشون تکون نم نایماش

هتل پول اژانسو حساب کردمو وارد  دمیسبک تر شد با هزار دنگ وفنگ رس کیتراف کمیساعت  میاز حدودا ن بعد

 هتل رومبل نشسته بود سالم کردم.... یاهورا که تو الب دنیهتل شدم با د

 برداشت......  زیصدام به طرفم خ دنیباشن اهورا

  دیبزنم سرم داد کش یاجازه بده من حرف نکهیا بدون

 یدیجواب نم تویچرا گوش ؟یکردیم ییییییییییچه غلط ؟یییییییاز صبح تا حاالااااااااااا کجابوووووووووود اهورا؛

 هااااااااان؟ 

 پرسنل هتل ومسافرا دورمون جمع شدن...  ادشیفر یباصدا

  ؟ییییییدددددددددددددیندااااااااره..... فهم یربط چیزدم به تو ه ادیتر ازون فر بلند

 .... حق نداشت.........طرف اسانسور رفتم..... واردش شدم.... اون حق نداشت سر من داد بزنه... به

 وارد اتاقم شدم..........  سیخ ییچشما با
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 ....... هق هقم سکوت اتاق رو شکوند...... هیگر ریز زدم

 متنفررررررررررم اهورا......... متنفرررررررررررم......  ازت

 در اتاق از رو تختم بلند شدم.....  یصدا با

 درو باز کن....  گفتیبود که م اهورا

 دالرا درو باز کن  اهورا؛

 اقا اهورا  یمنت بکش دیحاال حاال ها با یکه کرد یبا اون کار حتما

  شکنمشیدالرا باز کن وگرنه م اهورا؛

 اهورا وارد حموم شدم.....  یتوجه به. حرفا یمن ب یول

خشک کردن موهام مشغول  رونیکم شد از حموم اومدم ب میگرفتم واز التهاب درون یدوش حساب هی نکهیاز ا بعد

 بودم 

 یبنفش غیج نهیاهورا تو ا ریتصو دنی...... سشوارو به برق زدم خواستم موهامو خشک کنم که با دنهیجلو ا رفتم

 ..... نیسشوار از دستم افتاد زم دمویکش

 شده....  رهیاهورا با لبخند بهم خ دمیبرگشتم د یوقت یول االتیکردم خ فکر

 گفتم  دمویتو هم کش اخمامو

  ؟یکنیم یتو اتاق من چه غلط_

  شهیم نیش ا جهینت یکنیدرو باز کن نم گمیبهت م یوقت اهورا؛

  رونیهرچه زودتر از اتاق من برو ب_

 باهات حرف بزنم....  دیباشه قبلش با اهورا؛

  روووووووونیبا تو ندارم برو ب یحرف چیمن ه_
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 دالرا اروم باش  اهورا؛

  رونیبرو ب خوامینم_

  کنمیدالرا خواهش م اهورا؛

  خوامینم یفهمیبه حرفات گوش کنم م خوامینم_

 گوش کن بگوووووو چشم رو حرف من حرف نزن  گمممممممیبهت م دیکش ادیفر ندفعهیا اهورا

رم که س یمن یزندگ یهاااااااااااان کجا یییییییزنننننننیکه سر من داد م یهست یاصال تو ک یباز سر من داد زد _

 گفتم.....  رووووووووووووونیتا زنگ نزدم حراست هتل برووووووووووو ب رونیز اتاق من برو با یزنیداد م

 رفت.......  رونینداره از اتاقم ب دهیفا دید یوقت اهورا

 وارد اتاق شده....  ینبود چجور معلوم

 از اونا.....  یکیخالفکار باز کردن در براشون کار نداره اهورام  افراد

 ..... میپرواز داشت فردا

 عاشقش نشم.....  نیاز ا شتریبکنم که از اهورا دور بشم تا ب مویتموم سع دیبا

 گرفتم بخوابم....  میتلخ خوردم تصم یقهوه  هی نکهیاز ا بعد

 برا مقصد تهران....  میظهر پرواز داشت٢ساعت  فردا

 رو هم گذاشتم وبه خواب رفتم.....  چشمامو

 

**** 

 

 بود که اماده شدم..... چمدونمو برداشتم از اتاق خارج شدم..... ظهر ١٢ ساعت
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 ..... میهتل منتظر هم باش یبود تو الب قرار

 بود رومبل نشستم منتظرش موندم......  مدهیاسانسور خارج شدم هنوز اهورا ن از

 اومد.....  قهیاز چنددق بعد

 جام بلند شدم اخم کردم.....  از

 شدم.....  نیتا حاال باهاش سروسنگ روزید از

 شدم....  نیگذاشت تو صندوق عقب سوار ماش چمدونمو

 اهورا زنگ خورد...  یبزنم که گوش یبود.... خواستم حرف نمونیب یبد یسکوت

 باز؟  شدهیچ اهورا؛

 ...................... 

  ؟یییییییییچ اهورا؛

 ............................. 

 کرده. نکارویکه ا نیکرد شیکار هیخفه شوووووو حتما  اهورا؛

 ................................. 

 بکنم.......  تونمیم ییییییچه غلط نمیبب امیهمونجا بمون تا ب اهورا؛

 کرد.....  یبود که انقدر اهورارو عصب یک

 دور برگردون دور زد......  یتو

  میارپرواز د گهید کساعتیاهورا  ؟یریکجا م_

 واجب تر از پروازمون.....  یلیکه من دارم خ یاالن کار نینگو دالرا ساکت بش یچیه اهورا؛

 بود...... یاون تلفن ک یعنی........ شدهیچ دمیفهمیم دینشستم با ساکت
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موتور تصادف  هیبود با  کینزد مییجا هیچراغ قرمزو رد کرد  ییکه چندجا کردیم یانقدر با سرعت رانندگ اهورا

 .... میکن

 .... میشهر خارج شد از

 ...... رفتیکجا داشت م یعنی

 نگهداشت.......  یباغ بزرگ  یجلو

 شه که روبه من کرد گفت  ادهیپ نیاز ماش خواست

  ؟یدیفهم امیتا من ب یخوریدالرا از جات تکون نم اهورا؛

 اره تکون دادم....  یبه نشونه  سرمو

 شد وارد باغ شد......  ادهیپ نیماش از

 سرگردو گرفتم... بعد از چندتا بوق برداشت....  یدراوردم شماره  فمیاز تو ک مویگوش عیسر

 سالم جناب سرگرد رادفرم _

 شده؟  یزیسالم چ سرگرد؛

 باغ هیدر  میبهش گفتن که دور زد االنم اومد یچ دونمیبله راستش با اهورا تو راه فرودگاه تماس گرفته شد نم_

 بزرگ..... 

 چخبره؟  نمیتا من برم داخل باغ بب دیکن یشناس تیکه من هستمو موقع یینجایا شهیم اگه

 فقط مواظب خودت باش  ن؟یشهر یکجا نهیتا بب گمیم یباشه االن به. سروان مهران سرگرد؛

 اطاعت... _

 شدم....  ادهی.پنیقطع کردم.... از ماش ویگوش

 دمیگرفتم پر زیبلند نبود رفتم عقب خ ادیز وارشیبرم باال خداراشکر د واریباغ بسته بود.... مجبور بودم از رو د در

 نباشه....  یکردم کس یاول خوب برس وارید یگرفتم رفتم باال واریدستمو به د
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 نبود......  یکس خداراشکر

 .... دمیپر واریاز د اروم

 که ته باغ ساخته بودن.........  یبه خونه ا دمیقدم برداشتم تا رس واشی واشی

 زدیکه پشتش به من بود حرف م یوبا مرد رفتیراه م یکه وسط اتاق ه دمی.... اهورا رو ددمیپنجره سرک کش از

  گه؟یم یکردم تا بفهمم چ زیگوشامو ت

  ؟یکردیم یچه غلط نجایتو ا اوری اهورا؛

 کرده  یخودش کش دمید میرفت یاومد وقت ادیوفر غیج یصدا هدفعیما نبود  ریاقا به خدا اصال تقص اور؛ی

 یکنم د حرررررررررف بززززززززن حاال به ارسام چ کاریهااااااااااان تو بگو چ زمیتو سرم بر یحاال من چه خاک اهورا؛

  یییییییییبگ یخوایم

  کشنیجناب مهندس بفهمن منو م دیاقا توروخدا نزار اور؛ی

  میکن کاریجنازه چ نیحاال با ا اهورا؛

 ..... کنمیگم وگورش م ییجا هی برمیخودم م دونمینم اور؛ی

 بکنم  شیکار هی امیب ۵جا باشه تا خودم عصر ساعت  نیالزم نکرده.... هم اهورا؛

 ..... نیشما بگ یباشه اقا هرچ اور؛ی

 ارنیکه دخترارو م یهمون باغ نیبود..... اگه حدسم درست باشه ا یخبر هیباغ  نیاز باغ خارج شدم..... تو ا عیسر

 اونور اب....  فرستنیوبعدم م کننیم ینگهدار

 شدن باند... رینمونده تا دستگ یزیچ گهیباشه د ینجوریهم اگه

 نشون دادم....  الیخیشدمو خودمو ب نیماش سوار

 شد گفتم؛  نیاهورا سوار ماش یوقت

  ها پرهیپرواز م گهیساعت د میزود باش ن یکرد ریچقدر د_
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 تهران  میبر میتونیامروز نم اهورا؛

 چرا؟ _

 نداره  یبه تو ربط گهی:اونش داهورا

 چخبره.....  نجایبفهمم ا تونستمیم شتریب ینجورینزدم چه بهتر ا یحرف چیه گهید

 هتل.....  میدیرس تا

 رو پس گرفت.... سوار اسانسور شدم...... اهورا کالفه بود....  اتاقامون

تا دور اهورارو خط بکشه ازش  ارمیواسه دلم ب تونستمیتر نم یمنطق نیاز ا لیعالوه بر خالفکار قاتلم بود دل اون

 کرده بود........  یمتنفر شده بودم..... مگه اون دختر چه گناه

 ......... کردمیاهورارو چک م یرفتارا دیاتاقم شدم با وارد

 ...... رهیکجا م نمیبب

 کنننیم یکه دخترارو نگهدار یسرگرد تماس گرفتم وگفتم پرواز لغو شد بهشون گفتم فکر کنم اون همون باغ با

 .... کنننیبعدشم از مرز خارجشون م

 حدسم درست باشه.......  کاش

 ....... رفتمیهمراش م دیبره خودش اون جنازه رو گم وگور کنه با۵عصر قرار شدساعت  گفتیاهورا م نجورکهیا

 کردم همون ساعت......  دییتاک۵زدم به پرسنل هتل درخواست اژانس کردم واسه ساعت  گزن

 چخبره.... دمیفهمیم دیبا

 ..... رونیکه شد از اتاقم اومدم ب۵ ساعت

 اسانسور شدم.....  وارد

 هتل گفت که اژانس منتظرمه......  پرسنل
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 اژانس شدم....  سوار

 سالم _

  ن؟یبریم فیسالم کجا تشر راننده؛

  میکن بیتعق دیبا نویجا اون ماش چیفعال ه_

  نینکن ایباز نیخانوم خواهشا منو وارد ا راننده؛

 دراوردم ونشونش دادم وگفتم  سمویپل دادیکه نشون م مییمانتوم کارت شناسا یمخف بیتو ج از

 انجام بده  گمویکه م یستوان رادفر هستم پس کار_

  نیسیشما پل دونستمیمن نم دیبود گفت ببخش دهیترس کمیکه  راننده

 کن....  بیتعق نوینگو واون ماش یچیه گهیاالنم د_

 ..... میسر اهورا راه افتاد پشت

 ..... میسادیبه باغ ده متر اونور تر اهورا وا دیرس ی....... وقترفتیبه طرف باغ م داشت

که مشخص بود ادم گذاشته بودن توش و گذاشت  ییپتو یا گهیکمک مرد د قهیوارد باغ شد بعد از چنددق اهورا

 واز اونجا دور شد.....  یا گهید نیصندوق عقب ماش

 شد......  ادهیپ مارستانیب کینزد ییجا هی میرفت دنبالش

 بود کرد....  یچه کار نیاز اونجا رفت.... ا عیعقبو باال زد سر صندوق

 قل کردن..... متن مارستانیمتوجه جنازه شدن اونو به ب یوقت چندنفر

 ...... دمیرسیتر از اهورا م رید دیاژانس گفتم بره هتل نبا به

 ..... میبود کیساعت بود که تو تراف مین حدودا

 .... کنهیتر از اهورا برم شک م ریاگه د حاال
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 هتل پول اژانسو حساب کردمو وارد هتل شدم....  دمیرس یباز شد.... وقت کیباالخره تراف قهیاز چنددق بعد

 به طرفش رفتم....  دمویکش یقیهتل نفس عم یاهورا تو الب دنید با

 سالم _

 صدام به طرفم برگشت  دنیبا شن اهورا

  ؟یسالم کجا بود اهورا؛

 سالم رفتم حرم_

 حرم؟  اهورا؛

 دیاره حوصلم سررفته بود رفتم حرم از اونورم رفتم تخت جمش_

  میشب پرواز دار ۹اهان زودتر برو اماده شو ساعت  هورا؛ا

 فعال یاوک_

 فعال  اهورا؛

 بود لو برم.....  کینزد یوا

 فرودگاه.....  میجمع کردم...... منتظر موندم تا اهورا صدام بزنه بر لمویاتاقم شدم وسا وارد

دوسش نداشته  گهی..... کاش....کاش دنمیاهورارو نب چوقتیه گهیهرچه زودتر تموم بشه..... کاش د یهمه چ کاش

 باشم...... 

 رفتم.....  رونیاز اتاقم ب۸ساعت  دنید با

 ..... ادیب رونیاهورا موندم تا از اتاقش ب منتظر

 باز شدن در اتاق نگاهمو دوختم بهش....  با

 تو چشمام زل زد....  یمملو از ناراحت ییچشما با
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 کالفه بشه......  نقدریدختر ا هیخالفکار بخاطر مرگ  هیه چش شده بود..... جزء محاالت ک اهورا

 ..... وردمیسر درنم دونمینم

 شناختش...... شدینم چوقتیبود.... ه دهیچیپ اهورا

کارو  نیدر حق اون دخترار ا تونستنیم یشدم.... اون وارسام چطور نیبا اهورا سروسنگ میهتل که خارج شد از

 عملش برسه.....  یبه سزا خواستیدلم م یلیخ یدوست داشتم ول یلیو خاهورار نکهیبکنن.... با وجود ا

 زدمو به طرفش رفتم  یسرگرد لبخند دنیبه دست گرفتم بدون توجه به اهورا از فرودگاه خارج شدم با د چمدونمو

 سالم  _

  میسالم بر سرگرد؛

 اره _

 ..... میشدم به طرف خونه حرکت کرد نیکنم سوار ماش یخداحافظ ادینشدم که ب منتظراهورا

 ماجرا.....  دنیمشتاق بود واسه شن یلیخونه سرهنگ اونجا بود انگار خ میدیرس یوقت

 وکجا رفتم...  شدیکردم که چ فیمو به مو تعر براشون

 اونور اب...  فرستنیوبعد م دارنیاون همون باغ که دخترارو اونجا نگه م سرهنگ؛

 بله _

 ازت ممنون رادفر  سرهنگ؛

 بود  فهیخواهش جناب سرهنگ وظ_

 باند...  یفرد اصل یعنی یوفقط مونده هدف اصل سرهنگ؛

  شهیم دایپ یاونم به زود_
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 ریبشه باندو دستگ دایپ یفرد اصل نکهیبرم بابت اطالعاتت ممنونم به محض ا گهیخب من د دوارمیام سرهنگ؛

 .... میکنیم

 تیمامور نیبشه واز شر ا ریهرچه زودتر باند دستگ خواستیطرف دلم م هیاز رفتن سرهنگ به اتاقم رفتم.... از  بعد

 ... نمینتونم اهورارو بب گهیبشه ود ریباند دستگ یزود نیبه ا خواستیطرفم دلم نم هیخالص بشم از 

 ... رونیاز فکر اومدم ب میزنگ گوش یصدا با

 را بود.... به شماره کردم اهو ینگاه

 ندادم حوصلشو نداشتم.....  جواب

 تخت خواب گرم ونرمم به خواب فرو رفتم....  یتو

****** 

 . اه از نهادم بلند شد... میگوش دنیبالش بردم با د ریبلند شدم.... دستمو ز لرزهیسرم م ریداره ز یزیچ نکهیحس ا با

 جواب دادم  ندازمیبه شماره ب ینگاه نکهیا بدون

 بله _

 .... دیاهورا خواب از سرم پر ادیفر یصدا با

 زد.....  بتیهااااااااااان چرا تو فرودگاه غ ؟یددددددددددیجواب نم توووووووووویچرا گوش اهورا؛

 سالم _

 جواب منو بده  اهورا؛

 که به تو جواب پس بدم شبت خوش  نمیبینم یلزوم_

  نییپا ایب اهورا؛

  ن؟ییپا_
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  رونیب ایونتونم باره من االن در خ اهورا؛

  ؟یکنیم کاریما چ یدر خونه _

  نییپا ایب اهورا؛

 اومدم  سایوا_

 منتظرم...  اهورا؛

 س....  وونهیاهورام د نیشب بود ا٣کردم ساعت  میبه ساعت گوش یقطع کرد نگاه نکهیاز ا بعد

 نشه  داریرفتم مواظب بودم سرگرد ب رونیرو دوشم انداختم از اتاق ب شنلمو

 داده بودگفتم؛  هیتک نشیاهورا که به ماش دنید با

 هم خودتو  یکرد خوابیوقت شب هم منو ب نیا ؟یشد وونهید_

  یریم یزاریم خبریخودتو ب ریتقص اهورا؛

   رمیبرا رفت وامدم  از شما اجازه بگ دیبا کردمیفکر نم_

 یبربا داداشت  یخوایم یدادیگفتم حداقل خبر م رینه من نگفتم اجازه بگ اهورا؛

  شده؟یحاال خبر ندادم چ_

واب که ج تمیهزارتا فکر به سرم زده گوش یتهران تا االن از نگران میدیرس یشده از وقت ینیبیکه االن م ینیا اهورا؛

  یدادینم

 تو؟ نگران من؟ جزء محاالت _

 چرا؟  اهورا؛

 االنم اگه کارت تموم شده من برم بخوابم  یدونیچراشو خودت بهتر م_

 دالرا؟  اهورا؛
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 بله! _

 تو بدترش نکن با رفتارت  کنمیخواهش م ستیمن اصال حالم خوب ن اهورا؛

 کردم اقااهورا  کاریمگه من چ_

 برو بخواب  یچیه اهورا؛

  ریشب بخ یاوک_

 دالرا؟  اهورا؛

از اهورا فقط  دمیبزنم لبامو بهم دوخت..... زمان ومکان از دستم در رفته بود..... تا به خودم اومدم د یاومدم حرف تا

 مونده...  یباق کاشیرد الست

 .... دیافتاد.... واسه بار دوم اهورا منو بوس یاتفاق چه

 ....ستیطرفه ن هیحس من  یعنی نیکرد....ا نکارویکه قصد دارم فراموشش کنم ا یچرا.... چرا موقع ایخدا

**** 

 برداشتم.... ممیوگوش فیک یبا مقنعه وکفش ورن دمیرنگمو پوش یکالباس یمانتو

 ..... رونیرو برداشتم از خونه زدم ب یفرار چییسو

 .... گشتیارسام از فرانسه برم امروز

 گرفتمو به استقبالش به فرودگاه رفتم.....  یگل بزرگ دست

 نشست....  منتظرش موندم.....  ماشونیهواپ نکهیمنتظر موندم تا ا یا قهیچنددق

 . زدمو به طرفش رفتم...... یخوش دوخت لبخند یتو اون کت وشلوار مشک دنشید با

 سالم اقا ارسام _

 خودم دلم برات تنگ شده بود  یسالم خانوم ارسام؛
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  شتریمن ب_

 به شما  میگلو به طرفش گرفتم وگفتم تقد دست

  زمیبه گل نبود عز یاجیاحت یخودت گل بود ؛ارسام

 قابلتو نداره.... _

 .... دنیسر رس یه اهورا ومهندس رابعک میارسام از فرودگاه خارج شد با

 بعدشم اهورا......  دیارسامو تو بغل کش یرابع مهندس

 .... میارسام حرکت کرد یوبه طرف خونه  میشد نیماش سوار

 

******* 

 رمیبعد از اون شب رابطمو با اهورا محدود تر کردم صبحام خودم م گذرهیاز اومدن ارسام م شهیم یروز چند

 شرکت... 

 بودم شرکت.....  دهیامروز زودتر اهورا رس 

 تر شده بود.....  ادیز ومدنیدارو م دیخر یکه برا ییدخترها  تعداد

 تموم بشه.....  تیمامور نیبشه وا دایهرچه زودتر پ یکاش فرد اصل شدمینگران م شتریهرروز ب من

 ورود اهورا به اتاقم از سرجام بلند شدم...  با

  د؟ییبله بفرما_

 شرکت ارسام  میسر بر هی دیبا را؛اهو

  ؟یاونجا واسه چ_

  ارمیبرم ب دیپرونده هست که با یسر هی اهورا؛
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  امیچرا من ب گهیخب خودت برو د_

  یشرکت تنها باش نیچون دوست ندارم تو ا اهورا؛

 مگه من بچه ام _

 ... ستنین یدرست یادما ادیشرکت ز نیا یادما یول یستینه بچه ن اهورا؛

  امیدر هرصورت من نم_

 بلند شو دالرا لج نکن  اهورا؛

 امیزدمو گفتم نم یحیمل لبخند

 واسه اعتراض من نذاشت.....  ییبه طرفم اومد دستمو گرفت همراه خودش منو برد اصال جا اهورا

 شدم....  نیماش سوار

 همه کارات با زوره؟ _

  هینطوریاره مدلم هم اهورا؛

 مدلو دوست ندارم  نیمن ا یول_

  کنمیخب باشه بخاطر شما عوضش م اهورا؛

 ... یکنیم یکار خوب_

 .... مینگفت یزیچ گهیشرکت ارسام د تا

 نفس تو شرکت جا خوردم به طرفش رفتم....  دنیشدم وارد شرکت شدم با د ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 مشغول به کارم  یبه عنوان منش یچندروز نفس؛

  ؟یمنش_
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 کار کنم.....  نجایا امیاره اقا ارسام بهم لطف کرد گفت ب نفس؛

 اهان ارسام کجاس حاال؟ _

 رفت شرکت پروانه  نفس؛

 اهان _

 ..... رونیکه نفس از شرکت بره ب کردمیم یکار دیماجرا بشه.... با نینداشتم نفس وارد ا دوست

 .... ستشیتو اتاق ارسام حاال که ن بهم گفت دنبال پرونده بگردم اهورا

 درو باز کنم که نفس گفت؛  خواستم

 کجا دالرا؟  نفس؛

 کار دارم _

 یوارد اتاقش بش یتونیشرمنده بدون اجازه مهندس نم نفس؛

 نداره  یمن نامزد جناب مهندسم پس مشکل_

  رمیتا باهاشون تماس بگ دیصبر کن دیبا شهیبازم نم نفس؛

 به اجازه گرفتن ندارم  یازینفس من واسه ورود به اتاق ارسام ن یگیم یچ_

 وارد اتاقم بشه....  دینبا یمهندس گفته در نبود من کس نفس؛

 ..... وردیسگ منو باال م یداشت اون رو گهید

 دراوردم با ارسام تماس گرفتم بعد از چندتا بوق تماس وصل شد....  فمیاز تو ک مویگوش

  گه؟یم ینفس چ نیارسام ا_

  گه؟یم یسالم چ ارسام؛

  خوامیم امهرویشرکت ار یحق ندارم وارد اتاقت بشم من پرونده  گهیم_
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  کریبزار رو اسپ ویگوش ارسام؛

 گذاشتم_

 حق وارد شدن به اتاقمو نداره جز خانومم چکسیبه بعد ه نینفس خانوم از ا ارسام؛

 چشم جناب مهندس  نفس؛

 حل شد؟  ارسام؛

 بله.. _

 به نفس نگاه کردمو وارد اتاق ارسام شدم....  اخم با

 باشه.....  زشیتو کمد م دیبا پرونده

 یاز تو تمگشیکه دنبال پرونده م ینجوریرفتم در کمدشو باز کردم چندتا پاکت بود پاکتارو باز کردم هم زشیم پشت

 افتاده بود....  نیعکس رو زم هیپاکت 

 ١٣۹٠ نیعکس نوشته بود من ومامان وبابام فرود پشت

 ارسام وخانوادش جا خوردم.........  دنیعکسو برگردوندم با د یوقت

 قابل باور بود.... ریغ

 پدر ارسام.....؟!  یمهندس رابع یعنی

به شباهتشون توجه هم  یعکس.... تا حاال حت نیکه سرگرد گفت پدر ارسام تصادف کرده مرده پس ا نجوریا

 بودم........  دهی..... من چقدر احمق بودم که تا حاال نفهمشونینینکردم..... رنگ چشماشون.... فرم لب وب

 .... میعکسو سرجاش گذاشتم پرونده رو برداشتم از اونجا رفت عیاسمم توسط اهورا سر دنیشن با

من  خاستیسط بود که ارسام نمو نیا یزیچ هیهرچه زودتر برم خونه موضوع رو به سرگرد بگم....  خواستیم دلم

 پدرشه......  یبفهمم مهندس رابع

 .... کردنیساعت چقدر کند حرکت م یعقربه ها اه
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 .... شدیم١هرچه زودتر ساعت  کاش

 به خونه.....  دنیواسه رس کردمیم یمونده..... لحظه شمار گهیساعت د مین هنوز

 ...... کردمیم یکارمندا از شرکت خارج شدم با سرعت رانندگ یاز همه  زودتر

 پارک کردم وارد خونه شدم...  اطیتو ح نویماش

 جناب سرگردددد؟ _

  ؟یییییسرگرد توکل_

 اومدوگفت؛  رونیاز اتاقش ب سرگرد

 رادفر......  شدهیچ

 تازه کشف کردم....  زیچ هیتازه کردمو گفتم  ینفس

  ؟یچ سرگرد؛

 قبول کرده  یاونو به فرزند یسرهنگ گفت پدر ارسام تو تصادف فوت شده واز اون به بعد مهندس احسان ادتونهی_

 اره  سرگرد؛

 .... ستین نطوریا یول_

ه از داخل پوش یکه عکس گشتمی..... دنبال پرونده مامهریشرکت ار یرفتم شرکت ارسام واسه گرفتن پرونده  امروز

ارسام بود که  دمیعکسو د یوقت١٣۹٠نوشته بود ومن ومامان وبابام سال  افتاد..... پشت عکس نیها به زم

 پدر ارسام  یمهندس رابع نکهیا یعنیبود....  سادهیوا یوخانوم یکنارمهندس رابع

 اشناس برات....  افشیق یکه گفت ستیهمون ن یمهندس رابع سرگرد؛

 چرا سرگرد خودشه..... _

 چهره  ییشناسا یبرا یاگاه میریاماده شو م سرگرد؛
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 اطاعت... _

 .... نییچادرمو سر کردم از پله ها اومدم پا دمیاتاقم رفتم لباس فرممو پوش به

 .... میمن حاضرم بر_

 ..... میشد یسرگرد وارد اگاه همراه

 ...... یواسه چهره شناس میرفت یطرف سروان مهران به

 ...... هیمهندس چجور ی افهیق قایبراشون گفتم دق یرو صندل نشستم

 عکس اماده شد تو دستام گرفتمش.... اره خودش بود.....  یوقت

 ...... دادمیبه سرگرد وسرهنگ نشون م دیبا

 ورود خواستم....  یطرف اتاق سرهنگ رفتم..... در زدم اجازه  به

 اتاق شدم.....  وارد

 به دست سرهنگ دادم......  عکسو

 تاحاال....  دمشیبه عکس کردو گفت ند ینگاه سرهنگ

 مشت کرد.......  ادیز تی..... ابروهاش تو هم گره خورد..... دستاشو از اعصباندنشیعکسو سرگرد گرفت..... با د یوقت

 جناب سرهنگ....  شهیوگفت خودشه.... خود لعنت دیکوب زیم یرو

 .....وردمیسرگرد سر در نم یحرفا از

 به طرف سرگرد رفت دستشو گرفت وگفت؛  سرهنگ

 .... میکرد داشیکه پ یخوشحال باش دیاالن با یاروم باش توکل نگ؛سره

 جناب سرهنگ؟  شدهیچ_

  یفرد اصل یمهندس رابع سرهنگ؛
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  د؟یگیم یجد ؟ییییییچ_

 درسته سرهنگ؛

 .... یپس چرا سرگرد انقدر عصب_

  کنهیم فیخودش اگه بخواد برات تعر سرهنگ؛

 ..... رمیمیم ی.... خب االن که من از فضولیچ یعنی

 رادفر بچه هارو تو اتاقم جمع کن  سرهنگ؛

 اطاعت.... _

 بچه ها گفتم تو اتاق سرهنگ جمع بشن.....  به

 ..... میکرد دایرو پ کنهیباند قاچاق رو کنترل م یکس یعنی یخب بچه ها باالخره بعد از چندسال به فرد اصل سرهنگ؛

 ..... میکن ریکل افراد باند رو دستگ میتا بتون دیکه همتون کمک کن نهیشما ا ی فهیبه بعد وظ نیا از

 بشه....  ریتر مشغول به کار شدن.... تا هرچه زودتر باند دستگ یها همه جد بچه

  امیب گهید کساعتیاز جاش بلند شد روکرد به سرهنگ وگفت جناب سرهنگ اجازه هست که من برم  سرگرد

 فقط زود برگرد....  یبر یتونیم سرهنگ؛

 عت.... اطا سرگرد؛

 ...... یکرده که انقدر سرگرد عصب کاریچ یرابع شدهیچ یعنی

 تموم شد.....  یکارم تو اگاه نکهیاز ا بعد

 خونه.....  رفتم

 خونه شدم......  وارد

 ..... زدی..... چقدر قشنگ مومدیم انویپ یصدا
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 کنار هال گذاشتن....  یفقط واسه قشنگ انویاون پ کردمیم فکر

 چشمامو روهم گذاشتم.....  سادمیوا یدم در ورود همونجا

 ارامش بخش بود....  صداش

 

 رهام_

 جانم  رهام؛

 برام بزن  کمی_

 خسته ام  یلینه رستا خ رهام؛

  کنمیخواهش م_

 نکن  یباشه چشماتو اونجور رهام؛

 چشم _

 اتاقم  میبر رهام؛

  میبر_

 زدن رهام بودم......  انوینشست...... عاشق پ انویپشت پ رهام

 گذاشت.....  هیکالو یرو یبه ظرافت خاص دستاشو

 به زدن کرد...  شروع

  ؟؟؟؟یاومد

 قرمز سرگرد گفتم...  یچشما دنیباز کردم با د چشمامو

  شده؟یبله چ_
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 یچیه سرگرد؛

  نیقشنگ زد یلیخ_

 وقت بود نزده بودم...  یلیممنون خ سرگرد؛

  کیبود تبر بایز یلیوجود خ نیبا ا یول_

 زدن من بود...  انویعاشق پ هیگفت آ یبغض دار یصدا با

 واقعا متاسفم انشاهلل غم اخرتون باشه.... _

  ارهیمن ب ی هیبالرو سر آ نیاز همه بهش اعتماد داشتم ا شتریکه ب یکس کردمیفکرشو نم چوقتیه سرگرد؛

 جناب سرگرد....؟  دیزنیحرف م یدرمورد ک_

 یرابع سرگرد؛

  ؟؟؟یرابع_

  یدیجا د هیبرات اشناس اونو  یرابع یچهره  یگفتیم ادتهیدرسته  سرگرد؛

 بله _

 .... ایهمراه من ب سرگرد؛

 که جلو روم بود..... خشکم زد..... یزیچ دنیسرگرد وارد اتاقش شدم..... با د همراه

 بودم.....  دهیرو د یرابع نجایمن ا پس

 اش برام اشنا بود...... که چشم یسرگرد... اون مرد یخانوادگ عکس

 بود.....  یرابع

 هم پدر بود هم مادر.....  هیکه سرگرد گفت برا آ ی.... همونهیآ یناپدر

 ......؟ یعنی
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 یرابع نکهیزد..... خالم هم از داغ ا بشیاون بال سرش اومد غ هیآ نکهیبود..... بعد از ا هیآ یناپدر یرابع سرگرد؛

 تنهاش گذاشت سکته کرد ومرد.... 

هست..... بهش شک برده  هیکه اون باعث مرگ آ میدونستینم ی.... ولمیبهش مثل چشمامون اعتماد داشت هممون

 خودم گفتم نه امکان نداره.....  شیپ یبودم ول

 دم.... من قبول نکر یس ول آیا یناپدر هیهست که شب یتیشخص نیرهام وارد باند شد بهم گفت همچ یوقت

بود که بهش اعتماد  یچندسالمو گرفت همون ادم قیکه عشقمو رف ی..... کسنمیبیخودم م یدارم با چشما حاال

 داشتم...... 

هرچه  دیبا رهیگیخانوادمو ازم م یاون داره تک تک اعضا نمیبب تونمینم گهید نمی. ساکت بشتونمینم گهید رادفر

 بشه....  ریزودتر باند دستگ

 با سرهنگ حرف بزنم.....  دیبا

 دراورد......  بشیاز ج شویگوش

 سرهنگو گرفت.....  ی شماره

 خونتون...  امیچندلحظه با رادفر ب شهیالو سالم جناب سرهنگ م سرگرد؛

 .............. 

 ..... میایما م دینه شما زحمت نکش سرگرد؛

 ............... 

 اطاعت پس منتظرتونم....  سرگرد؛

  د؟یچش_

 .... امیسرهنگ گفت خودم م سرگرد؛

 درست کنم...  ییاهان پس من برم چا_
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 سازو به برق زدم.....  یطرف اشپزخونه رفتم.... چا به

  دمیهم تو ظرف چ ینیریدرست شد  ش یچا یوقت

 ....... 

 سرگرد به طرف در رفتم......  فونیا یصدا با

  نیکردمو گفتم خوش اومد یورود سرهنگ سالم با

  یمرس نگ؛سره

 بردم براشون......  ییچا

 بشه  ریهرچه زودتر باند دستگ خواستمیراستش م سرگرد؛

داره  سکیر یدونیتو که م یبشه ول ریباند دستگ نیزودتر ا نیدوس دارم هرچه ا یلیاونکه من خودمم خ سرهنگ؛

 همه کارا با برنامه باشه.  دیبا

 تحمل ندارم جناب سرهنگ  گهیمن د یول سرگرد؛

 ..... نیبخاطر عجله تو رادفرو از دست بد یاز همکارات درخطر تو دوست دار یکیوسط جون  نیا یتوکل سرهنگ؛

 به من کردوگفت نه دوست ندارم ینگاه سرگرد

  یبزرگ سکیر یدونیتو که م وفتهیکه جون رادفر تو خطر ن میبر شیپ یجور دیپس عجله نکن.... با سرهنگ؛

 درسته  سرگرد؛

 .... میدخترارو به خانواده هاشون برگردون دیاز همه با اول سرهنگ؛

 ... میکن رشونیافراد ارسام باشن دستگ یکه همه  یمهمون هیتو  بعدم

 من وارسام.....  یجشن نامزد یمهمون نیبنظرم بهتر_

 درسته......  سرهنگ؛
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 ....؟ دیکنیواسه نجات دخترا اقدام م یک سرگرد؛

 

 

  یبه زود سرهنگ؛

 اون دخترارو نجات بدم  خوامیخودم م ََسرگرد؛

وشنود حتما دنبالت باشه...  ابیوارسامو چک کن رد یرابع یباش حتما فقط رادفر از فردا رفت وامدا سرهنگ؛

 کار بزار....  گهید یهرجا ایمهندس  زیم ریشنود ز هی نکهیوا

  شهیحتما اطاعت م_

 برم  گهیخب من د سرهنگ؛

  نیاومد نکهیممنون از ا سرگرد؛

 باشه خداحافظ  یخواهش هواستون به همه چ سرهنگ؛

 اطاعت... میوسرگرد همراه هم گفت من

 باند.....  یاصل سییر یرابع میدیفهم شهیم یدوروز

 .... ینامزد خیقراره سرهنگ ارسامو به خونه دعوت کنه واسه مشخص کردن تار امروز

 زدمو به طرف ارسام رفتم.....  یلبخند زدیارسام که با اهورا حرف م دنیشرکت شدم.... با د وارد

 سالم اقا ارسام خودم.... _

 زدو گفت؛  یلبخند ارسام

  یخانوم سالم

 بابا بهت زنگ زد؟  یخوب_
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 اره  ارسام؛

 شد؟  یواسه چه روز شدیخب چ_

  گمیبعدا بهت م ارسام؛

 باشه _

 که تا حاال ساکت بود گفت چخبره؟  اهورا

 زدوگفت؛  یچشمک ارسام

 کار دارم  یمن برم بچه ها کل گهیخب د نیفهمیم بعدا

 مواظب خودت باش  زمیبرو عز_

 یکه سرهنگ بهم داده رو تو یشنود دیپرونده ها شدم..... با یاز رفتن ارسام وارد اتاقم شدم..... مشغول برس بعد

 ..... زاشتمیم یاتاق رابع

 رفتم  یشرکت مهراسا رو برداشتم به طرف اتاق  رابع ی پرونده

 در بزنم که اهورا صدام زد...  خواستم

 بله_

 اتاق من  نیایچندلحظه ب شهیخانم مجد م اهورا؛

 فعال کار دارم _

 فقط چندلحظه  اهورا؛

 اومدم....  یاوک_

 اهورا وارد اتاقش شدم....  همراه

  ؟یداشت کارمیچ_
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  نیبش اهورا؛

 کار دارم لطفا کارتو زودتر بگو  یبا مهندس رابع_

 گفتم  نیبش را؛اهو

 کار دارم  گمیدارم بهت م_

 دالرا  نیبش اهورا؛

 انجام بشه  دیبا یگیتو م یهرکار یکنیچرا فکر م_

 ..نیبش کنمیخواهش م کنمیفکر نم ینجورینه من اصال ا اهورا؛

 اهورا نشستم...  یمبل تک نفره روبه رو یرو_

  شنومیم_

 بود؟  یمنظور ارسام چ اهورا؛

  یهمفیگفت که بعدا م_

 بفهمم  خوامیاالن من م یول اهورا؛

 که بهت بگم  نمیبینم یمنم االن لزوم_

 بود؟  یدالرا منظور ارسام چ اهورا؛

  یانگار تو هول تر از ارسام یفهمیم یاهورا به زود_

  فهممیباالخره خودم م یباشه نگو ول اهورا؛

 برم...  گهیباش من د_

 جام بلند شدم که دستمو گرفت  از

  ه؟یچ گهید_
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 نباشه زنمیکه حدس م یاون دوارمیام اهورا؛

  ؟یزنیحدس م یچ_

 تو وارسام  ینامزد اهورا؛

  یباهوش نیافر_

  ؟یبا ارسام ازدواج کن یخوایواقعا م یعنی اهورا؛

 اهوم _

 چرا دالرا؟  اهورا؛

 دعا کن  مونیچون دوسش دارم توعم برا خوشبخت_

  یگیدروغ م اهورا؛

 ویچ_

  ؟یدوسش دار نکهیا اهورا؛

 بدون جواب گذاشتم و سوالشو

 ...... رونیاتاق اهورا اومدم ب از

نه  ییدوسش دارم تو کهیبهش بفهمونم اون یاخه چطور یمن دوسش نداشتم..... ول گفتیاهورا درست م اره

 ارسام..... 

 ضربه زدم وارد شدم...  یدستم به در اتاق رابع با

 مهندس؟ _

 بله ؛یرابع

 به امضا ومهر شما داره تا بره برا قرار داد  اجیونده احتپر نیراستش ا_
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 کجاس....  دونمیمهرمو نم یتا امضا کنم ول ارشیب ؛یرابع

 مهرتونم باشه  دیحتما با یول_

 گاوصندوق چندلحظه صبر کن...  یحتما تو ؛یرابع

 نباشه چسبوندم.....  دید یکه تو ییجا زشیم ریمدت.... که رفتش شنودو ز نیرفت تو هم یبه اتاق بغل یرابع

 سرجام نشستم  یاومدن رابع با

 شد.....  دایاهان پ ؛یرابع

 رفتم.....  رونیقرار دادو مهر وامضا کرد ومن از اتاقش ب ریز

 به خونه رفتم....  شهیاز هم زودتر

 ..... دمیرنگ پوش یکت وشلوار عسل هی... شدمیبرا امشب اماده م دیبا

 اماده بود برا اومدن ارسام.....  ی.... همه چدیکش شمویزحمت موهامو ارا میاکبر سروان

 رفتم.....  فونیبه طرف ا اطیزنگ ح یصدا با

 دست گل بزرگ وارد شد....  هیرنگ و یکت وشلوار توس هیباز کردم ارسام با  درو

 و اوردم.....  ختمیر ییرفتم اشپزخونه چهارتا چا ییاز خوش امد گو بعد

 خب ارسام جان چخبر؟  سرهنگ؛

  یسالمت ارسام؛

 اقا داماد  یسالمت سرگرد؛فقط

 زدو گفت؛  یلبخند ارسام

 برادرزن!  بله

 زدو گفت؛  یلبخند سرگرد
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 من شدم برادر زن؟  حاال

 ! کنمیم یشوخ ارسام؛

 سر اصل مطلب  میخب بهتره بر سرهنگ؛

 مجد  یاقا دییبفرما ارسام؛

فرداش شمارو بفرستم اونور اب  نکهیبرگذار بشه که هم خانومم باشه هم ا یدوست دارم اخر هفته نامزد سرهنگ؛

 واسه مسافرت... 

  دیشما بگ یهرچ ارسام؛

  ؟یندار یدالرا دخترم تو که مخالفت سرهنگ؛

 نه پدر _

 خب پس مبارکه!  سرهنگ؛

 تعارف کن  اروینیریدالرا ش سرگرد؛

 بهم زدوگفت؛  یارسام گرفتم چشمک یجلو و یخامه ا یها ینیریش

  یخانوم عاشقتم

 ... دمیبه روش پاش یلبخند

 تاالر دنیحلقه ود دیخونو وخر شیازما یدنبال کارا نیدالرا دخترم از فردا بر سرهنگ؛

 چشم _

 دنبالت  امیاماده باش که ب۸پس، فردا ساعت  ارسام؛

 باشه حتما _

 کردو رفت.....  یاز خوردن شام ارسام خداحافظ بعد
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 خون....  شیواسه ازما میدنبالم بر ادیشد فردا ارسام ب قرار

 ه بود.....  کشنبی فردا

 کنن ودخترارو نجات بدن...  ری..... قرار شد شب قبلش افراد باغو دستگگفتیکه سرهنگ م نجوریا

  رو.... یرابع یعنی یافراد باندو والبته فرد اصل ی هیمن وارسامم بق ینامزد شب

..... دشیم ریناراحت بودم چون اهورام همراه اونا دستگ یبشه ول ریقرار بود باند دستگ نکهیداشتم از ا یخوب احساس

 .... ینیزندان بب یها لهیسخت بود که عشقتو پشت م یلیخ نیوا

 محض بود.....  قتیحق

 کرد......  شدینم شیکار

 برداشتم...... بازش که کردم اهورا بود  یاز رو عسل مویرو رها کردم وگوش الیفکر وخ میگوش امکیپ یصدا دنیشن با

 

 درد ، مرا انتخاب کرد 

 

 ، تو را من

 

 ، رفتن را تو

 

 برو ! دلواپس نباش آسوده

 

 میتا ابد با هم هست ادتیو درد و  من
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 مجبور بودم.....  یولبه اهورا بگم من ارسامو دوست ندارم  تونستمیدلم گرفت..... کاش م امیخوندن پ با

 ..... دمیانجام م تمویبه اهورا بگم من فقط دارم مامور تونستمیم کاش

 شد. ..... قرار نبود من دلمو ببازم.... ینجوریا چرا

 

 

 

 خون.....  شیبرا ازما میهمراه ارسام رفت صبح

 حلقه......  دیواسه خر میتموم شد رفت میگرفت شیازما نکهیاز ا بعد

 نفس.....  یحت میکنیازدواج م مینفهمه فعال دار چکسیه خواستیم دلم

 ارسام _

  ارسام؛جانم

 خواهش کنم  هی شهیم_

 شما دوتا خواهش بکن  زمیاره عز ارسام؛

 نفهمه  یچیه چکسیه مونیروز قبل از نامزد هیتا  خوامیم_

 چرا؟  ارسام؛

 از جمله نفس میکن زشونیسوپرا خوامیم_

 بگم  یشرکت چ رمیچرا نم دنیازم پرس چشم بعد اگه یبه رو ارسام؛

 بگو حالم خوب نبوده _
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  ؟یگیم یبعد تو چ ارسام؛

 بمونم....  ششیپ یحال مامان خوب نبود مجبور بودم چند روز گمیمنم م_

 .... یتو بخوا یهرچ ارسام؛باش

 نگهداشت.....  یجواهر فروش هی کنار

 دوست ارسام بود....  ایکه گو میشد ی..... وارد جواهر فروشمیشد ادهیپ نیماش از

 ..... میانتخاب کرد دیساده سف نگیحلقه ر هی..... به انتخاب من وارسام خواستیساده م یحلقه  هی دلم

 بود.....  یواسه پرو لباس عروس.... چون نامزد میاونورم رفت از

 کار شده بود انتخاب کردم.....  پوریپف دار نبود ودستاش گ ادیلباس که ز هی

 واسه فردا.....  میکارارو گذاشت ی هیبق میخسته شده بود یکل

 من رسوند خونه.....  ارسام

 وارد خونه شدم...  دیخر یکردمو با کل یارسام خداحافظ از

 خونه نبود....  سرگرد

 

 خب امکانش نبود...  یول انیرا دنیتموم بشه برم د تیمامور نکهیقبل از ا خواستیدلم م یلیخ

 

 رو تخت خوابم برد....  یگذاشتم تو اتاق خودمم از خستگ دارویخر

 شدم.....  داریاز خواب ب میگوش یصدا با

 اتصالو وصل کردم....  ی دکمه

 بله _



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
475 

 

 ... دیچیپ یاهورا تو گوش یصدا

 سالم  اهورا؛

 سالم _

 شرکت؟  یمدیچرا صبح ن اهورا؛

 مادرم حالش خوب نبود موندم کنارش _

 هرچه زودتر خوب بشه... اهان انشاهلل  اهورا؛

 من برم استراحت کنم  یندار یممنون اگه کار_

 فعال  ینه برو خوب بخواب اهورا؛

 فعال  ممنون

 بود خوابم برد....  دهیقطع کردم.... انقدر خسته بودم که سرم به بالش نرس ویگوش

 

****** 

 

 .. تموم شد... نکهی..... بعد از اشگاهیباغ وارا دنیبرا د میرفت امروز

 واسه انتخاب کارت.....  میرفت

 .... میانتخاب کرد یچوب یکارت ساده  هی

 ..... میریبگ میشد پس فردا بر قرار

 بود....  یخوب روز

 ...... میاقوام پخش کن نیفرداش قرار شد ب چون
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 معمول ارسام منو رسوند وخودش رفت........  طبق

 ..... دمیخونه که شدم سرهنگو د وارد

 سالم جناب سرهنگ _

 سالم  سرهنگ؛

  نیخوش اومد_

 کارت دارم...  نیبش ایب یمرس سرهنگ؛

 سرگرد نشستم....  یمبل تک نفره روبه رو یرو

 ... دییبفرما_

امکان  یبزرگ یلیخ سکی.... رادفر رمیکن ریتو وارسام قراره اول افراد اون باغو دستگ ی؛ شب قبل نامزد سرهنگ

ب برات برا امش نکهیوا یداشته باش شویاالن بهت گفتم که امادگ نیاز هم وفتهیاتفاقا واست ب یلیخ یداره تو مهمون

 ..... یوبرگرد ینیخانوادتو بب یگرفتم بر طیبل

  تیدوست داشتم برم اصفهان قبل از اتمام مامور یلیممنونم ازتون خ_

 جمع کن برسونمت فرودگاه  لتویبرا تهران برو وسا یصبح پرواز دار۸فردا ساعت  سرهنگ؛

 چشم حتما... _

برداشتم واز اتاقم خارج شدم همراه سرهنگ  مویبه اتاقم رفتم لباسامو جمع کردم گذاشتم تو کولم گوش زودتر

 فرودگاه....  میرفت

 .... دمیگنجیتو پوست خودم نم یداشتم واسه اصفهان.... از خوشحال طیشب بل٧ ساعت

 از چندتا بوق برداشت.... گرفتم بعد  انویرا ی شماره

 سالم وروجک _

  ؟یسالم رستا خودت ان؛یرا
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  ؟ییاره کجا_

 اتاقم ان؛یرا

 مامان وبابا کجان؟ _

 تو هال  ان؛یرا

 اصفهان  امیمن دارم م_

  ؟یگیم ییییییگفت جد دویکش یبنفش غیج انیرا

 به مامان وبابا نگو  یزیگوشم کر شد اره فقط لطفا چ_

 باش  ان؛یرا

 اصفهانم  گهیمن تا دوساعت د_

 منتظرتم  ان؛یرا

 باشه فعال.._

 کردم.....  یفرودگاه از سرهنگ خداحافظ میدیرس یوقت

 رفتم....  طیبل تیطرف گ به

 رفتم....  مایبه طرف هواپ طیاز چک کردن بل بعد

 اصفهان.....  دمیبود که رس۸ساعت  حدودا

 اژانس شدم..... ادرس خونمون رو دادم.......  سوار

 برداشتم به طرف در خونه رفتم..... کولمو

 نه......  ایزنگ گذاشتم دو دل بودم فشار بدم  یرو دستمو

 ......وفتهیب یبود چه اتفاق قرار
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 بودم واسه رفتار بابا......  نگران

 ا تعجب بهم زل زدن.... بابا ومامانم ب سادمیوسط سالن وا دمیبه خودم اومدم د تا

 بزنه که گفتم؛  یاومد حرف بابا

  کنمیبرنگردم خواهش م گهیددیشماها باشم شا شیپ نیامروزو اجازه بد نیبابا..... فقط هم کنمیخواهش م_

 فرو رفتم......  تگرشیدستاشو باز کرد تو اغوش حما بابا

 .... ختمیاروم اشک ر اروم

 دلم براتون تنگ شده بود بابا _

 منم دختر قشنگم.....  بابا؛

  دیاز شما دور باشم منو ببخش خواستمیبابا من نم_

 ..... یازم دور باش زارمینم گهیرستا د دمتینامه رو امضا کردم بخش تیکه رضا یبابا همون روز دمیبخش بابا؛

 ممنونم بابا_

 اومدم تو اغوش گرم مادرم فرو رفتم....  رونیاز بغل بابا ب نکهیاز ا بعد

 دوختم  شیبارون یعسل یچشما یتو چشمامو

 مامان؟ _

 دستامو گرفتو گفت؛  مامان

 مامان  جون

  ن؟یبخشیمنو م_

 تنشو نبخشه...  یپاره  دونشوی یکیدخترشو  تونهیم یمگه کس مامان؛

 سخت گذشت....  یلیمثل زندون بود برام.... خ ایمدت دن نیدوستون دارم به خدا ا یلیدوستون دارم خ_
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 عشق مامان  وفتهیب یبرات اتفاق زارمینم گهید مامان؛

 ممنونم_

 به طرفش برگشتم.....  انیرا یصدا با

 وروجک...  یگیم یتو چ_

 سرخ شده بود گفت؛  هیکه از فرط گر انیرا یچشما

  ؟یایتو بغل من نم یرستا تموم شد ان؛یرا

  امیچرا ن_

 تو بغلم....  بپر

 بازم مثل بچه ها بود برا من  یسالش بود ول١٧ نکهیبا ا انیرا

 .... نیکرد یخوشحالم که اشت یلیخ ان؛یرا

  میفقط از هم دلخور بود انیرا میگفت؛ ما قهر نبود بابا

 روده بزرگه رو خورد کهیشام روده کوچ میبله بر ان؛یرا

 شکمو  میبر مامان؛

  امیمن برم لباسامو عوض کن وب_

 باشه دخترم  بابا؛

 اتاق تنگ شده بود....  نیاتاقم شدم چقدر دلم واسه ا وارد

 کنار اتاق رهام بود.....  قایکه دق یاتاق

 اتاق ماله منه  نیرهام ا_

 من اول واردش شدم   رهام؛نچ
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 نچ من اول واردش شدم _

 اتاق باشم  نیتو ا دیاصال من بزرگترم با رهام؛

  کتراسینچ حق با کوچ_

  یاریبه وجود م دیون جدبرا خودت تبصره وقان رهام؛

 اتاق ماله من  نیبله گفته باشم ا_

  بیجوجه اردک زشت بدترک رهام؛

 هرکول دراز عصا قورت داده  یخودت_

  یبا من بود رهام؛

 نچ با داداشم بودم _

 زبونت دراز شده خانوم  یلیخ ایتازگ رهام؛

 گرفتم اقا  ادیاز داداشم _

 نداره  دهیبحث کردن با تو فا رهام؛

  ؟یدیتازه فهم_

  دمیباور رس نیوقته به ا یلینه خ رهام؛

 خان داداش درب خروج از اون طرف است...  یپس خوش اومد_

 ... میکردیبود که با رهام سر اتاق دعوا م روزید نیزنده شدن.... انگار هم خاطراتتم

 تلخ.....  یخاطره  هیشدن به  لیزود گذشتن..... چقدر زود تموم اون روزا تبد چقدر

 ..... دیدیروزارو م نیرهام بود وا کاش

 مامان از اتاقم خارج شدم....  یصدا با



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
481 

 

 کنار خانوادم خوردم....  مویشامو زندگ نیاشپزخونه شدم بهتر وارد

 .... میقرار شد کنار مامان وبابا بخواب شب

 .....ایبچگ مثل

  پرواز داشتم.......۸زودتر از همه بلند شدم....ساعت  صبح

 ..... نداختنیطبق معمول داشتن مچ م انمیدم کردن بود..... بابا ورا یاشپزخونه شدم.... مامان مشغول چا وارد

 سالم _

  ؟یدیخوب بخواب شبیسالم دختر قشنگم د بابا؛

 باشم  دهیشماها بخوابم بد خواب ش،یپ شهیمگه م_

 نه امکان نداره  ان؛یرا

 وروجک... _

 بود..... ۶:٣٠کردم ساعت  میبه ساعت مچ ینگاه

 پرواز دارم... ۸من ساعت _

 چقدر زود....  بابا؛

  شهیشروع م تمیاخه از فردا مامور_

 ... یعرب یجوون به کشورا یباند قاچاق دخترا یریدستگ انمیدر جر بابا؛

 متعجب زده گفتم؛   ییچشما با

 ....؟ دیدونیاز کجا م شما

 .. بودم.. ایدخترم خبر نداشته باشم.... تموم مدت حالتو از سرهنگ پارسا جو که از شهیم یدلم راض یفکر کرد بابا؛

 بد کردم...  یکه درموردتون فکرا دیمنو ببخش شهیباورم نم_
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 ... زمیاشکال نداره عز بابا؛

 از خوردن صبحانه از جام بلند شدم....  بعد

 طرف اتاقم رفتم.... کولمو برداشتم.....  به

 همه منتظر من بودن....  نییاومدم پا یوقت

 ..... میبابا شد نیماش سوار

 اغوش گرم خانوادم فرو رفتم......  تو

دون دوست ندارم ب وفتهیواسم ب یاتفاق تیمامور نیتو ا دیکردم..... شا تتونیاگه اذ دیمنو ببخش انیبابا ومامان ورا_

 برم....  ایاز دن دیباش یشما از دستم راض نکهیا

 بغلم کردوگفت؛  بابا

 .... یومنو تنها بزار ایمعرفت باش یمثل داداشت ب یخواینشنوم تو که نم گهید

 .... زارمیتنهاتون نم چوقتینه بابا من ه_

 شده بود بغلم کردوگفت؛  یکه حاال چشماش از اشک بارون مامانم

  یبده قول بده مثل رهام تنهامون نزار یقول هی رستا

 مامان....  دمیقول م_

 رفتم....  مایکردم به طرف هواپ یاز خانوادم خداحافظ نکهیتو بغل گرفتم.... بعد از ا انویبار اخر را یبرا

 تو فرودگاه......  انیب تیخوب بود که کل خانوادت واسه همراه یلیسفرم بود..... خ نیبهتر

 خانوادم برگشتم....  شی..... که من دوباره پدیشکرت شکرت که بابا منو بخش ایخدا

 تهران سرگرد اومد دنبالم....  دمیرس نکهیاز ا بعد

 ..... میکارتارو پخش کن نکهیواسه ا می.... همراه ارسام رفتدمیرس یوقت
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 شرکت.....  میاز همه رفت اول

 .... میشرکت بلند شدم وارد اتاق مهندس شد یورودم کل بچه ها با

 سالم  ؛یرابع

 سالم مهندس  ارسام؛

 دالرا خانوم حال مادرتون بهتر شد....  ؛یرابع

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 نبودن....  ضیمن اصال مر مادر

  ؟یمدیمدت ن نیا یپس واسه چ ییییچ ؛یرابع

 گذاشت وگفت؛  یرابع یکارتو جلو ارسام

 ... لیدل نیا به

 از باز کردن کارت گفت؛  بعد

 ... نیمبارکه خوشبخت ش یوا

 مهندس...  ارسام؛ممنون

 مهندس  یاقا یمرس_

 ... گمیم کیخوشحال شدم تبر یلیخ ؛یرابع

 شرکتو بدم..  یبچه ها هیممنون رو کردم به ارسام وگفتم من برم کارت بق_

  زمیباشه عز ارسام؛

 ... نمیعکس العمل اهورارو بب خواستیاتاق خارج شدم..... دلم م از

 شرکت رفتم....  یطرف منش به
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 اقا اهورا هستن....  دیببخش_

 بله تو اتاقشونن  ؛یمنش

 ممنون _

 طرف اتاقش رفتم....  به

 دستم به در ضربه زدم....  با

 اتاق شدم سرش تو لب تاب وپرونده ها بود..... وارد

 برو....  زویقهوه رو بزار رو م اهورا؛

 براش قهوه اوردن...  کردیم فکر

 زده شد.....  رتیح دنمیسرشو باال اورد با د کنمینم یحرکت دید یوزل زدم بهش وقت سادمیوا نجوریهم

 زدمو گفتم؛  یلبخند

  سالم

 وگفت؛  شمیاز سرجاش بلند شد اومد پ اهورا

 مادرت بهتره؟!  ؟یخوب سالم

 نبوده که حاال بهتر باشه...  شیزیاصال چ یعنیخوبم مامانمم خوبه  یسالم مرس_

  ست؟یحال مادرم خوب ن یخودت گفت اهورا؛

  میکن زتونیسوپرا میخواستینه راستش م_

  ز؟یسوپرا اهورا؛

 درسته _

  ؟یزیچه سوپرا اهورا؛
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 دراوردم دادم دستش...  فمیاز تو ک کارتو

  ه؟یچ نیا اهورا؛

  ه؟یچ نیبازش کن بب_

هم ب زدیکه غم توش موج م یی.... با چشمادیکارتو باز کرد با خوندن اسم من کنار اسم ارسام اخماشو تو هم کش یوقت

 زل زد..... 

 مبارکه  اهورا؛

  شمیخوشحال م ایممنون حتما ب_

 .... مدین شیپ یاگه کار کنمیم یسع اهورا؛

 دوستته  نیبهتر یعروس_

 ... امیدرسته اگه تونستم حتما م اهورا؛

 در بردم که صدام زد..  ی رهیرو بدم دستمو به دستگ هیباشه من برم کارت بق_

 دالرا؟  ؛اهورا

 زل زدمو گفتم؛  شیمشک یطرفش تو چشما برگشتم

 جانم _

  ؟یاز انتخابت مطمئن اهورا؛

 زدمو گفتم؛  یتلخ لبخند

  اره

 داشته باشه  اقتتویارسام ل دوارمیام اهورا؛

 ممنون _
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 اومدن....  یگونم فرود م یرو اریاخت ی..... اشکام بموندمیم گهیندونستم اگه چندلحظه د زیجا موندنو

 ..... کاششش.... یازدواج سور هیبهش بگم اون فقط  تونستمیغم اهورا برام سخت بود.....کاش م دنید

 ارسام منو رسوند خونه....  میکارتارو پخش کرد نکهیاز ا بعد

 ..... مینفر به نفس کارت داد نیاخر

 .... ادیکه ن گفتمیم گرفتمویباهاش تماس م دیخودم با یول

 بهش برسه....  یبیندارم اس دوست چون

 کننن....  ریبچه ها موفق شدن..... افراد باغو دستگ امشب

 ..... هیواهورا وبق یارسام. ورابع فرداشبم

 هزارتا فکر خوابم برد....  با

 بلند شدم.....  شهیزودتر از هم صبح

 ..... شگاهیارا میدنبالم بر ادیب۸شد ارسام ساعت  قرار

 نفسو گرفتم....  یه برداشتم شمار مویگوش

 سالم _

  ؟ییسالم عروس خانوم کجا نفس؛

 خونه _

  ؟یباش شگاهیتو ارا دیمگه نبا نفس؛

 دنبالم..  ادیارسام م گهید کساعتی_

 اهان  نفس؛

 بگم  یزیچ هیزنگ زدم بهت _
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  ؟یچ نفس؛

 یجشن نامزد یایب دیامشب تو نبا_

  ؟یچ یعنی نفس؛

 که گفتم نفس  نیهم_

 ....؟ لشیدل نفس؛

درتو بهونه پ یماری.... بوفتهیب یبرات اتفاق خوامی.... نمگمیم یکه چ یفهمی.... ممیرکنیامشب قراره افراد باندو دستگ_

  یایونم یکنیم

  جانمیمن عاشق ه یدل یول نفس؛

 نفس؛ باشه  اینفس ن کنمیبا مرگ خواهش م یباز ستین جانیه نیاسم ا_

 برام دعا کن موفق بشم... _

  زمیباشه عز نفس؛

 فعال خداحافظ _

 خداحافظ  نفس؛

 ..... نییرفتم.... پا یاز قطع کردن گوش بعد

زدم که مشخص  رمیکار گذاشته بودن رو داخل لباس ز ابیکه توش رد ی.... سنجاقیجزع یاز خوردن صبحونه  بعد

 بود....  مدهیهنوز ارسام ن یبود ول۸نباشه.... ساعت 

 شد..... شدایبود که پ۹ یساعتا حدودا

 رفتم....  فونیبه طرف ا اطیزنگ ح یصدا با

 بود....  ارسام
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 کردم.....  یسرگرد خداحافظ از

 داده بود.....  هیتک نیبه ماش یدود نکیکه با ع دمیباز کردم ارسامو د اطویدر ح یخارج شدم.... وقت اطیح از

 سالم _

 لبخند زدوگفت؛  ارسام

 شده... ریزود باش که د یخانوم سالم

  ؟یاومد ریچرا انقدر د_

 اومد....  شیکار برام پ دیببخش ارسام؛

 باش....  یاوک_

 شدم.....  ادهیپ نیاز ماش شگاهیارا دمیرس ی..... وقتمینگفت یزیچ شگاهیارا تا

 ... رمیگیخب خداحافظ هروقت اماده شدم باهات تماس م_

 فعال  زمیباشه عز ارسام؛

 فعال... _

  "ترنم یکده  بایز"کردم....  شگاهیارا یبه تابلو ینگاه

 فشردم....  زنگو

 در باز شد.....  هیاز چندثان بعد

 دوم بود...  یطبقه  شگاهیبه تابلو کردم ارا یساختمون شدم..... نگاه وارد

 اسانسور موندم.....  منتظر

 اومدن نداشت.....  الیانگار خ یول

 هرچه زودتر تموم شه.....  تیمامور نیچشمامو روهم گذاشتم...... از ته دل ارزو کردم که ا واریدادم به د هیتک
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 چشمامو باز کردم.....  قمیرو شق یقرار گرفتن کلت با

 ارسام بود.....  شدینم باورم

  ه؟یچه کار نیارسام ا_

 زدوگفت؛  یپوزخند

 ..... وفتیب راه

 واحدا شد.......  از یکیارسام راه افتادم.... وارد  دنبال

 جا خوردم.....  یاهورا ورابع دنید با

 ..؟ شدهیبپرسم چ شهیم_

 جناب ستوان رادفر.....  دمیم حی..... االن برات توضشدهیچ ؛یرابع

 ترس به وجودم رخنه کرد......  میاسم اصل دنیشن با

با  نمیبیبعد حاال م میدادیم یشمارو باز میکه داشت میمدت ما بود نیتموم ا کردمی..... فکر میجا خورد شدیچ ؛یرابع

 ..... دونستمیتو باندم نفوذ کرده ومن نم سیپل هیهمه تجربه  نیوجود ا

 نداشته باشه.....  ابیرد نیبگردش بب ارسام؛اهورا

به گردنم صداش دراومد.... دستشو جلوم گرفت  دیاز نک انگشت پام گرفت تا رس یبه طرفم اومد.... دستگاه اهورا

 ت؛ وگف

 .... ادیردش کن ب اهورا؛

 .... سنجاقو از لباسم باز کردمو دادم بهش..... دادمیم دینداشتم با یراه

اون ور مرز وقت  میبر دی.... پس فردا بادی..... ازش حرف بکششیببرد دیکه کجا با دیدونیارسام واهورا م ؛یرابع

 ارسام...  میندار

 کردن.....  میاون دخترارو کجا قا نمیبب کشمیزبونش حرف م رینباش بابا از ز ارسام؛نگران
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 که گفتم باهاش بکن....  یاگه حرف نزد همون کار ؛یرابع

 ..... ارسام؛چشم

 ..... میشد نی.... دستامو بست..... همراه خودش منو کشوند..... سوار ماشدیرو سرم کش یگون اهورا

ا کج دمیکه نفهم دیچیور اون ور پ نیانقدر از ا ی.... ولمیریم میاربفهمم کجا د نیماش یحرکت ها یکردم از رو یسع

 رفت...... 

 .... کردیحرکت م نیبود که بدون توقف ماش یدوساعت حدودا

 ...... کردمیکنار خودم حس م اهورارو

 ......سمیپل هیمن  دهیازکجا فهم ارسام

 ..... ستادیا نیماش ییجا هیبالخره  نکهیا تا

 باز شد.....  یکرد.... در اتاق ادمیپ نیدستمو گرفت از ماش اهورا

 هم از رو سرم برداشت......  یدستامو باز کرد.... گون اهورا

 خوردن نور تو چشمام..... چشمامو بستم......  با

 عادت کرد چشمامو باز کردم.....  ییکه چشمام به روشنا بعد

 به طرفم اومد......  ارسام

 چونمو گرفت تو دستش وگفت؛  یشوند دستامو از پشت بست به صندلن یصندل یرو منو

گلوله حرومت  هیوگرنه نه  یوخودتو راحت کن نیاون دخترارو کجا برد یبهتره که بگ سهیخانوم پل نیارسام؛بب

 ... کنمیم

 زدمو گفتم؛  یپوزخند

 ... یدیحرف بزنم فهم یراحت نیکه به هم ستمین ی.... من ادم عادیکن قیتحق سایدرمورد پل شتریب کمی بهتره
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 سردادو گفت؛  یقهقهه ا ارسام

 .... ارمیمن به حرفت م یول

 .... یاحسان یاقا ستین بیارزو بر جوانان ع_

 دستش گرفتو گفت؛   یبرداشت.... گردنمو تو زیبه طرفم خ ارسام

 .....؟ یدیفهم کنمیخودم خفت م یدستا نیوگرنه با هم یحرف بزن بهتره

 زد  دودادیکه اهورا ارسامو کنار کش شدمینفس کم اورده بود..... واقعا داشتم خفه م دیرسیهام نم هیربه  ژنیاکس

خراب  ویکه همه چ یخواینم میدار اجیدختررررررررر احت نیما به ا یکنننننننیم کاریمعلوم هستتتتتتتت چ اهورا؛

  یکن

 یزد خراب کرد انتظار دار ویخانوم همه چ نیا تمیفقط دوروز مونده بود واسه موفق یاهورا..... وقت فهممینه نم ارسام؛

 کنم  کاریچ

 میاز دست بد ویتو همه چ تیبخاطر اعصبان دیاالن نبا یمنم بود...... ول تیتو تنها که نبود موفق تیموفق اهورا؛

 .... یفهمیم

 .... میدالرا به دخترا برس ی لهیبه وس میتونیما فقط م سینظر پل ریباند ز کل

 که پدرم گفتو انجام بده...  یاگرم حرف نزد کار اریحرفش ب رونیب رمیم ارسام؛من

 سرجاش....  ادیهوا بخور اعصابت ب کمیباشه تو برو  اهورا؛

 از رفتن ارسام.... اهورا کنارم اومد.....  بعد

 به راز درونم ببره.....  یپ خواستمیبفهمه دوسش دارم نم خواستمینم نییانداختم پا سرمو

 دالرا؟  اهورا؛

 دالرا نه رستا.... رستا رادفر _

 باشه رستا خوبه  اهورا؛
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 اهوم _

.. تهوفیواست ب یمن دوست ندارم اتفاق کننیرحم نم چکسیبه ه نایا یاون دخترا کجان رستا بهتره حرف بزن اهورا؛

تک تک دخترا جلو چشمات جون دادن بعد حاال دوست  یباند بود نیعمر تو ا هیخالفکار  یهه خنده داره اقا_

 وفتهیواسه من ب یاتفاق یندار

  یدونینم یچیرستا تو ه ستین یگیکه تو م ینجوریا اهورا؛

 ... دوونمینم ویچ گهیعضو باند قاچاق د یخالفکار حرفه ا هیاهورا  دونمیچرا خوبم م دونمینم یچیه_

 کس نبودم...  چیبه مرگ ه یراض چوقتیه یدرسته من خالفکارم ول اهورا؛

اصال از کجا معلوم که تو قاتل اون  ستیواسش مهم ن زیچ چیکه خالفکاره ه یکس یاورد ریخر گ_

 ـــــــــــیدخترا

 حرفمو خوردم...  ی هیفرود اومدن دست اهورا رو صورتم بق با

 تو چشماش زل زدمو گفتم....  یاشک یچشما با

 که سزات مرگ....  یخالفکار قاتل هیفرررررررم تودر حکم من ازت متنفررررررم اهورا متن_

 کالفه بود اومد طرفم دستامو گرفت....  یکه حساب اهورا

 گفتم؛  رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

  یکن به من دستتتتت نزززززن عوض ولم

 بشه..   ینجوریا خواستمیرستا من نم اهورا؛

 خفه شووووووو خفه شوووووو _

 .... حق نداشت بزنه  تو گوشم..... اون حق نداشت منو بزنه..... هیگر ریرفت..... زدم ز رونیاتاق باز  اهورا

 ارسام وارد اتاق شد......  کساعتیبعد از  حدودا

 ... دوگفتیچرخ دورم
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 استفاده کنم نه....  گهیروش د هی.... بهتره از یحرف نزد گهیم ارسام؛اهورا

 شدم.....  رهیپوزخند بهش خ با

  رررررررجیا رررررررجیا ارسام؛

 وارد شد روبه ارسام گفت؛ یکلیاتاق باز شد مرد قدبلند وه در

 اقا...  بله

 ..... اریحرفش ب ارسام؛به

 چشم اقا....  رج؛یا

 رفت....  رونیب ارسام

 به طرفم اومد...... رجیا

 تو دستاش گرفت.....  موهامو

 .... شهیموهام داره کنده م کردمیم حس

  وونهیولم کن د_

 فقط قبلش بگو اون دخترا کجان؟  کنمیباشه ولت م رج؛یا

 باطل عمرا بگم...  الیخ یهه زه_

 تک تک موهاتو بکنم....  یدار الیپس خ رج؛یا

  ؟یکنیغلط م_

 ...... شهیداره پوست سرم کنده م کردمیموهام بلندم کرد.... حس م ی لهیتو دستش گرفت به وس موهامو

 ..... یزدم ولم کن لعنت داد

 درد گرفت......  یلی...... کمرم خنیول کرد با کمر افتادم زم موهامو
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 پاهاش شروع کرد ضربه زدن تو شکمم......  با

 ........ رفتمیاز حال م داشتم

ه بطنابا بستم  ی لهیبه وس یواسم نمونده..... دستمو گرفت بلندم کرد انداختم رو صندل یجون گهید دید یوقت

 ...... یصندل

 بشنوم......  یخوب یحرفا دوارمیام امیم گهید کساعتی..... یبهتره فکراتو بکن رج؛یا

 ..... دمیدیوتار م رهی..... چشمام به زور باز بودن..... همه جارو ترمیمیدارم م کردمیم احساس

 بود...... در اتاق باز شد......  دهیچیتو شکمم پ یبیعج درد

 اهورا از هوش رفتم.......  دنید با

 

************* 

 

 اهورا چشمامو باز کردم....  یصدا با

  ؟یرستا..... رستا.... خوب اهورا؛

 من کجام؟ _

  ؟یخوب اهورا؛

 نه _

 عذابت بدن....  ینجوریا یزاریبهشون چرا م یگیچرا نم اهورا؛

  ؟یدیاطالعات مهمو لو ندم فهم یحاضرم جونمو بدم ول سمیپل هیمن _

 دارم....  اجیمشت چرت وپرت بگو من به زمان احت هیرستا پس  اهورا؛
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 زمان؟ _

 بده.....  لیرستا بهشون چرت وپرت تحو اهورا؛

  ؟یچ یعنی_

  نیپنهانشوون کرد گهید یجا هیبگو دخترارو  یالک یعنی اهورا؛

 اهورا؟  هیکارا چ نیهدفت از ا_

 دارم......  اجیرستا من به زمان احت کنمیخواهش م اهورا؛

 با ارسام....  ایاهورا با منه  دونستمیکنم.... نم کاریچ دونستمینم

 ..... خودت کمکم کن......ایخدا

 .... مییکجا دونمیاتاقم اصال نم نیتو ا شهیم یساعت سه

 باز شدن در اتاق نگاهمو دوختم به در.....  با

 واهورا وارد اتاق شدن.....  یورابع ارسام

 به آرسام کردوگفت؛  ینگاه یرابع

 حرف نزده....  هنوز

 ..... ارسام؛نچ

 .... به طرفم اومد.... میبهتره روش سومو امتحان کن ؛پسیرابع

 .... ششیپ یکه بر یداداشت بس نبود که به درک واصل شد حاال تو اومد سهیپل ؛خانومیرابع

خودت سمج بود..... قصد داشت منو تو دام بندازه....  نیرستا رادفر خواهر سرگرد رهام رادفر..... داداشتم ع ستوان

 که طعمه شده وتو دام افتاد خودش بود.....  یخبر نداشت اون یول

 ترم شد وگفت...  کینزد یکم
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 به درک واصل شد؟  یبهت گفته داداشت چجور یحاال کس ؛تایرابع

 بهش زل زدم....  دیکشیکه ازش اتش زبانه م یچشمان با

 ..... گمیات مبر ؛خودمیرابع

 ..... سهیرهام پل دمی..... فهممیکه قرار بود از مرز رد ش یشب

 کنن اال من.....  ریمطمئن شدم.... گذاشتم کل افرادو دستگ ی.... وقتشدینم باورم

 من هنوز حسابمو با داداشت صاف نکرده بودم....  چون

 اصفهان  ومدیم یداشت برا مرخص یوقت

 ....... 

نجاتش  تونستمیراحت م یلیته دره...... خ وفتهیداداشت ب نیکردم..... باعث شد ماش جادیا یتصادف ساختگ هی

 گوشمه.......  یتو ادشیفر یزدم...... هنوز صدا ششیدستام زنده زنده ات نیبا هم یبدم..... ول

 دستام گرفتمو گفتم  یحمله کردم گردنشو تو یحرفا اشک به چشمام هجوم اورد..... به رابع نیا دنیشن با

 .... زارمینم یییییینفس بکش زارمینم رمیگیدستام جونتو ازت م نیبا هم یعوض کنمیدستام خفت م نیباهم_

 جدا کردن.....  یارسام واهورا منو از رابع 

 به خس خس افتاده بود.....  نشیشده بود س اهیس یرابع

 . کردوگفت. یابو خورد خنده ا یبراش اب اورد وقت اهورا

 یخوشم اومد مثل داداشت با دل وجرعت ؛نهیرابع

 بسه بگو اون دخترا کجان....؟  یشجاعت واز خودگذشتگ گهید یول

 جواب دادن بهش سرمو به طرف مخالفش برگردوندم.....  بدون

 گرفت تو دستشو گفت...  چونمو
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 به من نگاه کن....  زنمیباهات حرف م ی؛وقتیرابع

 طرف مخالفش...  به شدت برگردوندم به سرمو

 که تو گوشم خوابوند لبم پاره شد...... با نفرت تو چشماش زل زدم وگفتم؛  یا دهیکش با

 س  دهیفا یاون دخترا کجان پس تالشتون ب گمینم چوقتیه رممیمن بم یالیخ خوش

ع تو به نف چیکه مطمئنم ه کنمیوگرنه از روش خودم استفاده م یفکر کن یباشه اشکال نداره تا فردا وقت دار ؛یرابع

 .... ستین

 روبه رو زل زدم.  واریتوجه به حرفاش به د بدون

 ... 

 از اتاق خارج شدن..... فقط اهورا موند تو اتاق....  یورابع ارسام

 اهورام متنفرررر شده بودم.....  از

 باهاشون نداشت....  یفرق چی..... هنایهم هیبود شب یاشغال هی اونم

 اجیمن زمان احت اهیبده بفرستشون دنبال نخود س یادرس الک هیبهشون  گمیبهت م یکنیم یچرا لجباز رستا اهورا؛

 دارم 

از  ادیاهورا بدم م ادیمثل همونا.... مثل همونا که داداشمو ازم گرفتن... ازت بدم م یکیخفه شووووووو اهورا توعم _

 ..... امیهمتون بدم م

 ...... یخودت خواست ینکن ول یتو موهاش کردوگفت باشه رستا باش همکار یکالفه دست اهورا

 حرف از اتاق رفت....... نیاز زدن ا بعد

 ظرف غذا واسم اورد......  هیبعدش اهورا  چندساعت

 .... هیچ نمینگاه نکردم بب اصال

 شامتو بخور....  ایب اهورا؛
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 زود شب شده بود....  چقدر

 شام بخور  ایب گمیبا توعم م اهورا؛

  خوامینم_

 نکن رستا  یلجباز اهورا؛

 نه  ای کنمیم ینداره لجباز یبه تو ربط_

 ... یبرداشت یکال سر ناسازگار اهورا؛

کنه کاش هرچه زودتر تورو  دامونیدارم کاش هرچه زودتر سرگرد پ یباند باشه سر ناسازگار نیمن با هرکس تو ا_

 دلم خنک بشه....  نمیدار بب یباال

 .... کنمیاالن تمومش م نیهم میچرا انقدر صبر کن شهیاگه با مردن من توحالت خوب م را؛اهو

 .... قشیدراورد گذاشت رو شق بشیاز تو ج یبود.... اسلحه ا یحرف چ نیاز ا منظورش

 کنه....  کاریچ خواستیم

 ...... باشه پس بشمار با من... گهید یشیبکنم..... با مردن من خوشحال م یتو هرکار یحاضرم واسه خوشحال اهورا؛

٣ 

٢ 

١ 

 زدم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه داد

 ... شهیدلت خنک م یشیدار خوشحال م یبرم باال یچرا مگه نگفت اهورا؛

 ... یبهشون اضافه کن یخوایکه توعم م ستیمن کم ن یدردا_
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تو  ینیبیسمت توعمو نم نکهیا ینیبیعالقمو نسبت به خودت نم ینیبیمنو نم ینیبینم ویچیه یچشماتو بست اهورا؛

.... ستنیدورو برت برات مهم ن یچون اداما یکشتن قاتل داداشت..... چون خود خواه یکنیفکر م زیچ هیفقط به 

 ی...... کور شدیرو بکش یزودتر رابع نکهیجز ا یبنینم ویچیوه یچون خانوادت برات ارزش ندارن.... چون کور شد

 .....یندازیجون خانوادتم به خطر م یچون عالوه بر جون خودت دار

 ماجرا دارن؟  نیبه ا یخانوادم چه ربط_

 کشنشیگوله م هیبا  ینزد یول چیکه ه ی..... اگه حرف زدرنینظر بگ ریز کتویدستور داده داداش کوچ یرابع اهورا؛

 ییییفهمیم

ف زدم....... به طر ادیرو گونم فروداومدن فر اریاخت یاز دست بدم.... بغض گلومو فشرد..... اشکام ب انمیرا نکهیحس ا با

 گرفتم... گفتم قعشویاهورا رفتم....... 

دوسم  یگیازت اهورا..... مگه نم کنمیبزنن..... خواهش م یصدمه ا انیکن نزار به را یتوروخدا اهورا توروخدا کار_

 کمکم کن  یرپس اگه دوسم دا یدار

 تازمان بخرم......  یدیفهم یدیم یباشه رستا باشه فقط اروم باش..... بهشون ادرس الک اهورا؛

 باش.... _

 ..... میمن واهورا ساکت شد یاومدن رابع با

  ؟یفکراتو کرد ؛خبیرابع

 ندادم.....  جوابشو

 زد.....  رجیا یصدا یرابع

 لب تاب وارد اتاق شد...  هیبا  رجیا

 داد....  یتابو به رابع لب

 باهاش کار کرد بعد گذاشتش روبه روم.....  کمیکرد  روشنش

 بود.....  لمیف هی
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 بود بهش بزنه.....  کینزد ینیماش نوریا ومدیم ابونیکه داشت از اونور خ انیرا دنید با

 به چشمام هجوم اورد.......  اشک

 ...... یعوض یزدم اشغاال داد

 سردادو گفت؛  یقهقهه ا یرابع

 یرتو که دوست ندا یپس به نفعته حرف بزن ادیسرش م نیبدتر از ا یاگه حرف نزن میبهش رحم کرد یلیحاال  خ تازه

 تو بشه... یداداش کوچولوت قربان

 ؟یدار انیبه را کاریاشغال چ یعوض_

 ت نابودش کنم.... چشما یپس نزار مثل داداش بزرگت جلو یدوست دار یلیداداش کوچولوتو خ دمیشن ؛یرابع

 خفه شوووووووووووو اشغال _

دستور از من  هیاونا منتظر  وفتهیواسش ب یاتفاق انیکه را یدوست ندار نیحاال بگو اون دخترا کجان؟ افر ؛یرابع

 به درک واصل کنن  انویهستن که را

 جاده کرج.... یکینزد نگیپارک هی ی..... تودمینال یاشک ییچشما با

 تر ادرس بده....  قیدق ؛یرابع

 ..... یفرع هی یجاده کرج... تو یمتر لویک١٠ نگیپارک هی_

 تماس گرفتو ادرسو داد.......  یبا کس عیسر یرابع

 وار گرفت جلو روم گفت؛  دیتهد یانگشتو به نشونه  بعد

 .... ینیبیمرگ تک تک خانوادتو م انیعالوه بر را یبه حالت اشتباه ادرس داده باش یوا

 شد......  قیاهورا کردم ارامش به درونم تزر یمشک ینگاه به چشما یوقت ی.... ولدمیلحظه ترس هی

 رفتن فقط اهورا موند.....  رونیوارسام از اتاق ب یرابع
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 طرفم اومد.....  به

 .... وفتهیواست ب یاتفاق زارمینم نجامینگران نباش من ا اهورا؛

 اهورا _

 جانم  اهورا؛

  دم؛ینال

  ان؟یرا_

 افراد منن....  اننیکه مراقب را یینگران نباش اونا اهورا؛

 واقعا؟ _

 اره  اهورا؛

 ممنونم ازت...! _

 سرگردو بگو یخب حاال شماره  اهورا؛

  ؟یسرگرد واسه چ یشماره _

 زوددد  میینجایبهشون بگم ا دیزود باش..... من با اهورا؛

_٠۹١٢٢۵......... 

 سرگردو زد.....  یکردن شدو شماره  پیوع به تادراور شر بشیاز تو ج یگوش اهورا

 .... یدش دهیدزد یگذاشتم..... که تو توسط افراد رابع ادداشتیبراشون  میایب میخواستیم شگاهیاز اون ارا یوقت اهورا؛

 ..... گفتمیاالن زودتر به سرگرد م یکرده بود ی..... اگه تو زودتر همکارمیایکجا قراره ب دونستمینم

  ؟یهست یاهورا تو ک_

 ...... یفهمیم یبه زود اهورا؛
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  ترسمیم یلیخ_

 ..... شهینم یچینترس ه اهورا؛

 بگم...  دیبا یچ دونمینم_

 ..... میبود که من واهورا تنها بود یچندساعت حدودا

 هراسان وارد اتاق شد.......  یرابع که

 بود..... دختره واسمون تله گذاشته  نیاهورا گفت.... تله بود ا به

  نجانیا سایپل

 .... میکن کاریحاال چ یییییییچ اهورا؛

 ....... میکه قرار بود قبل از خارج شدن از مرز اونجا باش ییهمونجا میریم میوارسام دار ؛منیرابع

 به من کردوگفت؛  یاشاره ا اهورا

 کنم؟  کاریچ نیا با

 ..... ایتمومش کن زود ب ؛یرابع

  امیدختره رو تموم کردم م نیکار ا یمن وقت نیپاک کنم شماها بر نجایردمون رو از ا دیبا اهورا؛

 باشه  ؛یرابع

  نیهرچه زودتر بر  اهورا؛

 که تهرانن خبر بده خودشون رو گم وگور کنن  ییاالن فقط به بچه ها ؛یرابع

  نجایبه ا سیپل دنیتا قبل از رس  نیشماها هرچه زودتر بر یاوک ؛اهورا

 هرچه زودتر خودتو برسون اونجا....  ؛باشهیرابع

 باشه....  اهورا؛
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 .... اهورا گفت؛ یاز رفتن رابع بعد

 ..... میبر نجایاز ا دیبلند شو با عیسر

 ....میمتروکه خارج ش یاز اون کلبه  می...... خواستمیجام بلند شدم..... به طرف در رفت از

 .... دیمن اسلحه کش یرو رجیا که

  ؟یکنیم یچه غلط یدار اهورا؛

 کاسه س دستور قتل هردوتاتون رو داده.....  هی یدختره تو نیدستت با ا دیاقا فهم رج؛یا

 ..... اهوراهم اسلحشو دراورد...... دیاسلحه رو کش خشاب

 کردن.....  کیهم شل همراه

 بستم.....  چشمامو

 افتاده بود.....  نیزم یرو رجیچشمامو باز کردم ا یوقت

 بود.....  یدستاش خون اهورام

 دوختم....  شیمشک ینگرانمو تو چشما یخورده بود به پهلوش به طرفش رفتم.... چشما ریت

  ؟یاهورا خوب_

 زدو گفت؛  یکم جون لبخند

 خوبم نگران نباش  اره

 .... یشد یتو زخم یول_

 نداره  یاشکال اهورا؛

 حرفمو خوردم  ی هیبق ینرس مارستانیتو اگه زودتر به ب یگیم یچ_

 نگران نباش بادمجون بم افت نداره.....  اهورا؛
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کردم..... بستم دور شکم اهورا تا حداقل خون  دایشال بافت پ هی..... گشتمیپارچه م هیطرف کلبه رفتم.... دنبال  به

 کمتر بشه.... .  شیزیر

 .... میهرچه زوتر بر دیبا _

  ؟یاخه چجور یول اهورا؛

 کردمو گفتم؛  رجیبه موتور ا یا اشاره

 ! ینجوریا

 کنم  یحالم رانندگ نیبا ا تونمیمن نم اهورا؛

  ؟یکن یگفت تو رانندگ یک_

  ؟یبلد یمگه تو موتور سوار اهورا؛

 اره _

 موتور شدم موتورو روشن کردم کمک کردم اهورام سوارشه....  سوار

 ادرس بده_

 مونده بود تا مرز......  لومتریککه اهورا گفت رفتم..... فقط چند  یادرس طبق

 گوشه پارک کردم.....  هی موتورو

 .... شدمیم وونهیگچ شده بود..... داشتم د نیشده بود لباش ع دیاهورا سف رنگ

 ...... میشد میقا یدرخت پشت

 شده بود کردوگفت؛  دهیکه با استفاده از برگا پوش یبه کلبه ا یاشاره ا اهورا

 ..... نجانیا

 ... دادمیسرگرد خبر مبه  دیبا
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 بده؟  تویگوش_

 اورد..... با سرگرد تماس گرفتم....  رونیب بشیاز تو ج ویگوش

 الو جناب سرگرد؟ _

  ؟یرادفر خودت سرگرد؛

 ادرس قصد خروج از کشورو دارن....  نیبه ا نیایبله زودتر ب_

 اونجا.....  فرستمیاالن افرادمو م سرگرد؛

 زودتر.... _

 سردشو تو دستام گرفتم...  یبه اهورا کردم صورتش از درد جمع شده بود.... دستا ینگاه

 ..... اریجون رستا طاقت ب اریتوروخدا طاقت ب_

 رستا؟  اهورا؛

 جان رستا _

 باند بشم رستا منو ببخش اگه..    نیدوست نداشتم وارد ا چوقتیرستا من ه ستمیمن خالفکار ن اهورا؛

 دهنش گذاشتم وگفتم؛  یرو دستمو

  ؟یمنو تنها بزار یندار الینگو تو که خ یچیه س،ییییییه

 نه...!  اهورا؛

  اریپس طاقت ب_

 اریب رونیپولمو ب فیشلوارم ک بیج یاز تو اهورا؛

  ؟یواسه چ_

 .... اریب رونیب اهورا؛
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 اوردم  رونیب فشویشلوارش ک بیج یتو از

 خب _

 بازش کن...  اهورا؛

 اهورا وسرگرد و رهام جاخوردم....  یعکس سه نفره  دنیبازش کردم با د یوقت

  ؟یتو..... تو...... دوست رهام_

 درسته  اهورا؛

  یتو.... دوست مشترک سرگرد و رهام_

 نه من فقط دوست رهامم  اهورا؛

 عکس...  نیپس ا_

 من  یاون محمد داداش دوقلو اهورا؛

  ؟یامو و جناب سرگردتو داداش محمد دوست مشترک ره یعنی_

 درسته  اهورا؛

  ؟یشناسیرهامو از کجا م_

 هیازارم به  یمن تا حاال حت ستمیکه من خالفکار ن یبدون خوامیم دمیم حیداستانش مفصل حتما برات توض اهورا؛

 وقتل وخالف......  یچه برسه به ادم کش دهیمورچه نرس

 اهورا قرار گرفت.....  ی قهیشق یکه رو یاسلحه ا با

 به وجودم رخنه کرد..... ترس

 بود..  یرابع

 .... یدختره نفوذ نیکه توعم مثل ا دونستمیاز همون اول م دیبا ؛یرابع
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که رهام فرار کرد تو کمکش  یبه ارسام.... موقع یکه بهت دستور کشتن خسرو رو دادم تو واگذارش کرد یروز همون

 ..... یکرده بود

 سزات مرگه اهورا.....  ینامرد هیکه تو  دمیفهمیون اول ماز هم دیبا

 ..... یدارم عذاب بکش دوست

  ه؟یجلو چشمات بکشم بعد خودتو.... نظرت چ توییایاول عشقتو دختر رو بهتره

 بنظرت اول خودتو بکشم بعد عشقتو.....  ای

 ..... یگره خورده زل زده بود به رابع ییبا ابروها اهورا

 گهیهمراه هم د ییکه قراره دوتا یخوشحال باش دیهمون روش اول بهتره.... اول عشقتو بعد خودتو... با ؛نهیرابع

 ..... قمی....  اسلحه روگذاشت رو شقدیپرواز کن

 ... دیرمق نال یب ییبا صدا اهورا

 به رستا نداشته باش....  یاول منو بکش کار نه

 چشمات جون بکنه نه....؟!  یعشقت جلو شهیم ایهند لمیچرا؟ مثل ف یدونیقشنگ تره.... م ینجوریا ؛نهیرابع

 به رستا نداشته باش منو بکش  یخفهههههه شووووووووو کار اهورا؛

 به نوبت.....  ابینه امکان نداره اول رستا خانوم بعد شما اس ؛یرابع

 داد زد؛  اهورا

 به رستا نداشته باش.....  یییییییییکار گمیم بهتتتتتتتتتت

 تر شد.....  دیشد شیزیاهورا صوراش از درد جمع شد.... خون ر یزد با لگد زد تو پهلو یقهقهه ا یرابع

 ...... دیکوبیلگداشو محکم تر م هردفعه

 خودم شد.....  ینثار پهلو یلگد رابع ندفعهیشدم تا مانع از گلد خوردن بشه..... ا یاهورا حصار یانداختم جلو خودمو
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 اخرمه...   ینفسا کردمیرمق نداشت منو از رو خودش بلند کنه.... احساس م ی.... اهورا حتتر ضربه زد. محکم

 گذاشت روبه اهوراگفت...؛  قمیشق یرو دیخشاب اسلحه رو کش  

 ... نیچشمات بب یجلو توییایعشق رو مرگ

 نفسم دوسش دارم....  نیاهورا دوختم..... بهش فهموندم که تا اخر یچشما یرمقمو تو یب یچشما

 بستم...  چشمامو

 شمرد...  یرابع

٣ 

٢ 

١ 

 کرد........  کیوشل

 کردم چشمامو باز کنم...  یگلوله رو حس نکردم... سع یکردم مردم... اما چرا درد ضربه  احساس

 افتاده....  نیکه رو زم دمید وی....... چشمامو که باز کردم.... رابع

 حالم درخواست امبوالنس کرد...  دنیدبه طرفم اومد.... با  سرگرد

  ؟یخوب سرگرد؛

 من خوبم، اهورا؟  دمینال

 لب زمزمه کرد.. محمد.....؟  ریجا خورد ز دنشیتازه متوجه اهورا شد به طرفش رفت با د سرگرد

 به طرف اهورا کشوندم به سرگرد گفتم...  خودمو

 تحمل کنه...  تونهینم گهیخورده د ریاون ت دیکمکش کن_

 ..... رسهیاالن امبوالنس م سرگرد؛
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 مرد......  میشدن.... رابع ریوافرادش دستگ ارسامو

 اهورا....  یبسته شده  ینگرانمو دوخته بودم به چشما نگاه

 کنار زدم.....  شیشونیاز رو پ موهاشون

 گوشش زمزمه کردم....  در

 ....اریجون رستا طاقت ب اریاهورا طاقت ب_

 شدم.......  هوشیب یادیز درد زکنار اهورا ا همونجا

 بودم......  مارستانیچشمامو باز کردم ب یوقت

 کنار تختم بود......  سرگرد

  دم؛یلب نال ریز

 اهورا اهورااا؟

 حالت بهتره؟  ؟یرادفر خوب سرگرد؛

 اهورا کجاس؟ _

 منظورت محمد  سرگرد؛

 اون اهوراس کجاس؟ حالش خوبه؟  ستینه اون محمد ن_

 انداخت وگفت؛  نییاسرشو پ سرگرد

 .... میخانوادت خبر بد به

 .... نمشیبب خوامینه اهورا کجاس م_

 حالش خوبه  سرگرد؛

  نمشیبب خوامیم_
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  شهینم سرگرد؛

  نمشیبب خوامیگفتم م_

 حق مالقات نداره  وی یس یاهورا تو ا سرگرد؛

 رفت....  یاهیچشمام س وی یس یا دنیشن با

  ؟یواسه چ وی یس یا_

 که ازش رفته بود رفته تو کما....  یادیبخاطر خون ز سرگرد؛

 من رفته تو کما...... نه اهورا قول داد.... قول داد رستارو تنها نزاره.....  یاهورا

 ...... دمیکش رونیجام بلند شدم سِرُمو از تو دستم ب از

 .... شدیمانع از بلند شدنم م سرگرد

 ..... نمشیبب دیمن با دیزدم ولم کن داد

 رفتم......  یپرستار ستگاهیاتاق خارج شدم به طرف ا از

 پرستار گفتم؛  روبه

 کجاس کدوم اتاقه؟  اهورا

 دیاستراحت کن دیبا رونیب نیشما چرا از اتاقتون اومد پرستار؛

 اهورا کجاس؟  گمیبهتون م_

 اتاقتوون  دییشما بفرما پرستار؛

 زدم؛  داد

 کجااااااااااس؟  اهورااااااااااا

 جا خورده بود گفت؛  ادمیکه از فر پرستاره
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 .... شینیبب یتونینم یول وی یس یا

  کنمیخواهش م نمشیبب خوامیمن م یول_

 . میاجازه رو ندار نیما ا پرستار؛

 .... قهیدق هیازتون فقط  کنمیخواهش م_

 وی یس یرف ابعدش به ط دمیمخصوص پوش یبرد لباسا یدستمو گرفت به سمت اتاق دیمصمم بودنمو د یوقت

 ....میرفت

 سرباز گذاشته بودن....  هیدر اتاق  دم

 فرار کنه که براش سرباز گذاشته بودن...   تونستیاصال اهورا م مگه

 اتاق شدم.....  وارد

 افتاده بود.....  مارستانیتخت ب یرمق رو یاهورا که ب دنید با

 گلومو چنگ زد....  بغض

 طرفش رفتم.....  به

 کنار تختش نشستم......  یصندل یرو

 دستم گرفتم......  یتو دستشو

.... یتنهام نزار یچشمات تنگ شده.... تو قول داد یاسمان مشک یمنم رستا اهورا دلم برا گهیاهورا بلند شو د_

 الی....  تو که خیدوسش دار یکه اعتراف کرد یمنم رستاهمون نیشو.... اهورا پاشو بب داریب کنمیاهورا خواهش م

 ..... یمثل رهام تنهام بزار یندار

 دونه دونه رو گونم فرود اومدن......  اشکام

 که همونجا کنار تخت اهورا خوابم برد..... شدیچ دونمیتخت اهورا گذاشتم..... نم یرو سرمو

 پشت در اتاق اهورا مشغول دعا کردنم.....  شهیم دوروز
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 حرکت......  هیاز  غیدر یول

 "باب الحوائج ای"لبم زمزمه کردم....  ریبار ز نیهزارم یدستامو گرفتم..... برا یتو سرمو

 سرمو بلند کردم.....  یکس یقدمها یصدا با

 پارسا بود.....  سرهنگ

 احترام از جام بلند شدم.....  ینشانه  به

 سالم جناب سرهنگ _

 ...؟ یاگاه یمدیسالم رادفر چرا ن سرهنگ؛

 مهمتر بود.....  یزیبگم..... اهورا برام از هرچ تونستمیم یانداختم چ ریز سرمو

 اهورا همون محمد خودمون....  گفتیم یتوکل سرهنگ؛

 ... ستینه اهورا محمد. ن_

  ؟یچ یعنی سرهنگ؛

 محمد شماس....  یاهورا برادر دوقلو_

 فر داشته...  نیداداش دوقلو به اسم اهورا مت هیفر  نیمحمد مت یعنی سرهنگ؛

 درسته _

 ...؟ یدیتو از کجا فهم سرهنگ؛

 خودش گفت! _

 اهورا بوده  دادیکه اون ناشناس به ما اطالعات م یپس تموم مدت سرهنگ؛

  ه؟یمنظورتون چ_
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 داشی. پمیما نتونست یول دادیبه صورت ناشناس اطالعات به ما م یحدودا دوسال بعد از مرگ رهام فرد سرهنگ؛

 .. در اصل اون اهورا بوده. میکن

من مطمئنم که اهورا خالفکار  یبوده ول یباند چ نیهدفش از اومدن به ا دونمیمن خالفکار نبوده..... نم یاهورا

 ... ستین

 .... یریپدرت زنگ زد گفت باهاش تماس بگ یراست سرهنگ؛

 ... رمیرفته بود با خانوادم تماس بگ ادمیاهورا شده بودم که  ریدرگ انقدر

 چشم حتما... _

 ...! یاستراحت کن یبهتره بر سرهنگ؛

 نرم.....  ییجا مدهیبهوش ن یتا وقت دمیم حینه ترج_

 .... یاگاه ایب یوقت کرد یفعال تو مرخص لتهیهرجور م سرهنگ؛

 حتما _

 رفتن سرگرد به بابا زنگ زدم بهش گفتم حالم خوبه....  با

 نکرد.....  یمخالفت تونمیگفتم نم یگفت برم اصفهان ول بهم

 از حرف زدن با بابا به طرف نماز خونه رفتم.....  بعد

 رو سرم انداختم......  درنگویپهن کردم.... چادر نماز سف سجادمو

 روبه اسمون بلند کردم.....  دستامو

 ..... ادیخدا خواهش کردم حال اهورا بهتر بشه..... ازش خواهش کردم هرچه زودتر بهوش ب از

 ...... رهیام ازم نگخواهش کردم اهورارو مثل ره ازش

 از خوندن نمازم......  بعد
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 ..... ومدیم یزن یزجه ها ینماز خونه خارج شدم..... صدا از

 به اتاق اهورا رسوندم......  خودمو

 ..... کردیم هیافتاده بود وگر نیزم یبود که رو انسالیوم یچادر یزن

  نشوندمش...... یبلندش کردم روصندل نیطرفش رفتم از رو زم به

 اب بهم بده......  وانیل هیپرستار خواهش کردم  از

 قرمز شده بود.....  ادیز ی هیکردم که حاال از شدت گر شیمشک یبه چشما ینگاه

 من بود.......  یاهورا هیزن چقدر شب نیا

 اب قند خورد حالش بهتر شد..... دستاشو تو دستم گرفتمو گفتم؛  کمی نکهیاز ا بعد

 خانوم.....؟  شدهیچ

 لب زمزمه کرد؛  ریز

 پسرم.....!  اهورا

 من داشت مادر اهورا بود....  یبه اهورا یکه شباهت خاص یزن پس

  شهیحالش خوب م دیاروم باش_

 گرفته گفت؛  یصدا با

ممنوع  نگیم نمیپسرمو بب خوامی.... منمشیبب زارنینم نایجلوچشمام پرپر بشه.... ا میکی نیتحمل ندارم ا گهید من

 که ممنوع مالقات......  شدهیمن چ یمگه اهورا ؟یچ یعنیمالقات 

 ....  شهیخوب م یحالش به زود دینشده اروم باش یزیچ_

 .... نهیاهورارو بب قهیدق هیطرف پرستار رفتم ازش خواهش کردم بزاره فقط  به

 بادکتر اهورا صحبت کرد مواقفت کرد.....  پرستارم
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 اهورا وارد اتاق شد.....  مادر

 مادر بکنه......  نیا یبه اشکا یخدا نگاه کاش

 بره..... نمونیخدا نذاره اهورا از ب کاش

 سر تخت مادر اهورا نشسته بودم.....  یباال

 حالش بد شد.....  دیاهورارو تو اون حال د یسردشو تو دستم گرفتم.... وقت یدستا

 رفتم......  رونیاز اتاق ب میزنگ گوش یصدا با

  بله جناب سرهنگ!_

 .... نهیبب خوادتورویهست که م نجایا یکی یاگاه ایهرچه زودتر ب سرهنگ؛

 ..... امیاطاعت االن م_

 پرستار سپردم مراقب مادر اهورا باشه.....  به

 ..... یاژانس گرفتم رفتم اگاه عیسر

 دستم به در اتاق ضربه زدم.....  با

 تو...  ایب سرهنگ؛

 اتاق شدم.....  وارد

 سالم _

  یسالم خوب شد اومد سرهنگ؛

  ه؟یک نهیبب خوادیکه منو م یاون_

 .... ارنشیب گمیاالن م سرهنگ؛

 باش منتظرم... _
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 مبل نشستم....  یرو

 اتاقم....  ارشیتماس گرفت وگفت ب یبا کس سرهنگ

 ..... نهیمنو بب خواستیبود که م یک یعنی

 س دستبند به دست وارد اتاق شد..... در اتاق باز شد نف نکهیبود که منتظر موندم تا ا یا قهیدودق

 جام بلند شدم به طرفش رفتم....  از

 نفس؟ چرا بهت دستبند زدن....  شدهیچ_

 ..... نییسرشو انداخته بود پا نفس

  شده؟ینفس باتوعم چ_

که شب  میمتوجه شد ی.... زمانمیمتوجه شد رید یلیباند بوده..... وما متاسفانه خ یاز اعضا یکی شونیا سرهنگ؛

 بشن...  ریلو داده بود وبهشون گفته بود که قراره اون شب همشون دستگ تویمامور

 کرده بودم نفس.....  کارتیچرا؟ مگه من چ_

 اونا خالفکارن....  یدونستیسمت اونا.... تو که م یچرا رفت گهیبزن د حرف

نجات  یاگه وارد باند بشم منو از بدبخت.... به خدا من گول خوردم دالرا اونا بهم گفتن دیهق هقش نال ونیم نفس

 کردم  انتیغرقشون شدم.... دالرا منو ببخش منو ببخش که بهت خ شتریب دنیاون خونه رو برام خر یوقت دنیم

 ..... یکرد انتیبه من به کشورتم خ انتیببخشمت چون عالوه بر خ تونمیمن نم یمتاسفم نفس ول_

 .... برم که صدام کرد رونیاز اتاق ب خواستم

 .... کنمیخواهش م ستنیماجرا مقصر ن نیبه خانوادم نگو اونا تو ا یزیچ یباشه نبخش ول نفس؛

 کنه.....  نکارویرفتم.....از نفس انتظارنداشتم که باهام ا رونیبهش جواب بدم از اتاق ب نکهیا بدون

 ... بابا بود... رونیاز فکر اومدم ب میگوش یصدا با
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 جانم بابا _

 خونه مادرجونت  ایهرچه زودتر ب بابا؛

  ؟یاونجا واسه چ_

  گهید ایب بابا؛

 گفتم؛  ینگران با

 شده؟  شیزیچ مادرجون

  ایب یفقط زود رینه زبونتو گاز بگ بابا؛

 چشم فعال.... _

 .... کردنیم کاریتهران چ نایا بابا

 مادرجونو باز کردم....  یدر خونه  دمیگرفتم.... با کل اژانس

 مادرجون تعجب کردم....  اطیهمه کفش تو ح نیا دنید با

..... سرگردوخانم مای.... بهزاد وبهراد، نانیوارد خونه شدم همه جمع بودن.... عموهام عمه هام بابا ومامان ورا یوقت

 ... سرهنگ..... نیارت یتوکل

 بخاطر من اومده بودن....  همه

 باهم گفتن سروان شدنت مبارک....  یهمگ

  سروان؟؟؟

 بهم داد وبعدشم بغلم کردوگفت؛  یسروان یها یبه طرفم اومد...... درجه  بابا

 ! یکه باعث افتخارم شد ممنون

 ... نیواقعا شرمندم کرد یممنونم بابت همگ_
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 وگفت؛  دیبه طرفم اومد تو اغوشم کش مامان

 ..... میبازم دور هم جمع شد نکهیاز ا خوشحالم

 زل زدمو گفتم؛  شیعسل یچشما تو

 مامان.....  نطوریهم منم

 بود  یکه کنار سرگرد خال یصندل یبچه ها.... رو کیاز تبر بعد

 ....... نشستم

  گمیم کیتبر سرگرد؛

 ممنون _

 از اهورا چخبر؟  سرگرد؛

 بغض شدوگفتم؛  هیبه  لیتبد لبخندم

 هنوز همونطوره  یچیه_

 ... ادیهرچه زودتر بهوش ب دوارمیام سرگرد؛

 اهوم_

 اتصالو زدم.....  یدکمه  اطیکردمو.... رفتم ح ی.... از جمع عذرخواهمیزنگ گوش یصدا با

 بله _

 رادفر؟  خانم

 بله خودمم _

  مارستانیب دیهرچه زودتر خودتونو برسون لطفا

 شده؟  یزیچ_
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  مارستانیب نیایهرچه زودتر ب لطفا

 چشم حتما.... _

 رفتم... مارستانیتو کوچه پارک بود شدمو به طرف ب خودم که نیسوار ماش عیسر هیاطالع دادن به بق بدون

 پارک کردم  مارستانیب اطیتو ح نویماش

 رفتم.....  یپرستار ستگاهیبه طرف ا عیسر

 افتاده...؟  یسالم منم رادفر چه اتفاق_

 لبخند زدوگفت؛  پرستاره

 بهوش اومده....  نامزدتون

 نامزدم؟ _

 فر  نیاهورا مت گهیبله د پرستار؛

  نمشیبب خوامیکجاس؟ م_

 ته راهرو ٢١۴اتاق  پرستار؛

 ممنون _

داد وارد  تینشون دادم تا رضا موییکه در اتاق بود مانع از ورودم شد... کارت شناسا یطرف اتاق رفتم.....سرباز به

 اتاق بشم.. 

 در گذاشتم.... باز کردم...  رهیدستمو رو دستگ 

 داخل اتاق بودن.....  پسره که پشتش به من بود هیاهورا و مادر

 سالم _

 به طرفم برگشتن.....  همه
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 به طرفم اومد....  مادراهورا

  زمیعز سالم

 رمق اهورا گره خورد......  یب یمشک یتو چشما چشمام

 زدو گفت؛  یکم جون لبخند

 ..... سالم

  ن؟یشد داریمزدا چه عجب شما ب یسالم اقا_

 اهورا که هاج واج مونده بود گفت؛  مادر

 .....؟ نیشناسیرو م گهیشما همد مگه

 ستوان رستا رادفر هستن.....  شونیا اهورا؛

 زدموگفتم؛  یلبخند

 درجه گرفتم....  عیشدم سروان رستا رادفر ترف گهید

 ..... کیتبر اهورا؛

 که کنار تخت اهورا بود به اهورا گفت؛  یپسر

  یسروکار دار سایبا پل ینگفته بود داداش

  نیمنو سروانو تنها بزار شهیفعال م دمیم حیبعدا براتون توض اهورا؛

 زمیاهورا؛ باشه عز مادر

 رفتن..... به کنار تخت اهورا رفتم....  رونیاهورا از اتاق ب یخانواده  یوقت

 حالت چطوره؟ _

 ... میعال نمیبیتورو م یوقت اهورا؛
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 اهورا _

 جانم  اهورا؛

  تونمیتنهام نزار من بدون تو نم چوقتیه گهید_

 ... مونمیم شتیتا اخر عمرم پ اهورا؛

 ممنونم _

 رستا؟  اهورا؛

 جانم _

  یمنتظرم بمون یدیقول م اهورا؛

  دمیاره قول م_

 ممنونم  اهورا؛

 ...؟ یشناختیرهامو از کجا م یبگ شهیم_

اهو خواهر  نکهیخوب بود تا ا ی.... وبعد از فوت بابا سرپرت خانواده.... همه چمیمن ومحمد داداش دوقلو بود اهورا؛

من خودم صالح کار  گفتیاهو مصمم بود وم یول میگرفت بره سرکار..... من ومحمد مخالفت کرد میبزرگترمون تصم

 ..... دونمیخودمو م

 ..... شدیم یخطرناک یداشت وارد باز نکهیغافل از ا یول

 ...... شیخواستگار ادیعکس ارسامو بهمون نشون دادوگفت قراره ب مدت شد که هی

 اهو گوشش بدهکار نبود.....  یمخالفت کرد ول یلیخ محمد

 ..... میبود دهیارسامو ند یتاحاال حت ما

 .... کردیم زیاون هرماه به حساب اهو پول وار یول
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 شدن نداشت......  الیخیاهو قصد ب یول میومحمد شک کرده بود من

 برنگشت.....  میمنتظر موند یروز اهو برنگشت خونه..... هرچ هی نکهیا تا

 اهو در خونه بود......  یخونه جنازه  میبرگشت ینبود.... وقت ی...... ولمیگشت مارستانارویب یکالنتر ابونایخ کل

 .... دمیاهورو د یجنازه  یشدم وقت یچه حال یدونینم رستا

 چقدر سخت بود.....  یدونینم

 ... یبود..... از همون موقع محمد راهشو انتخاب کرد و رفت دانشگده افسر یعکاس مونیتحصل یو محمد رشته  من

 نبود......  یخبر چیهنوز ه یول گذشتیم شدیم یدوسال

 ... دنیمن از هم پاش یوخانواده  چرخهیراست راست م ابونیتو خ زمیعز یقاتل اهو نمیبب نمیساکت بش تونستمینم

 از باند.....  یمن قراره بشم جزع دونستیگرفتم توسط محمد وارد باند بشم.... محمد نم میتصم

 ...... بردیکه ارسامم از من حساب م یفرد باند.... انقدر نیاعتمادشونو جلب کردم شدم بهتر یوقت

باهاش حرف  ی..  کلکه رهامم مثل من هدف داره... دیفهم شدیراحت م یلیبرخورد با رهام اشنا شدم..... خ نیتواول

 هی میشد یی.... من ورهام دوتاینفوذ هیرهام  دمیبالخره فهم کسالیبعد از  نکهیزدم تابالخره اعتمادش جلب شد تا ا

 ..... میت

 ...... ینفوذ هیکه رهام  دیاز کجا فهم شدیچ دونمینم ی..... ولیرابع یریرفت واسه دستگ شیخوب پ زیچ همه

 کردو......  دایزود رهامو پ یلیخ یرابع ی..... من کمک کردم تا رهام فرار کنه..... ولختیبهم ر یچ همه

 خالفکار بشم......  خواستمینم من

 ..... گرفتنینه تنها خودمو بلکه خانوادمو از من م دی..... شارفتمیباند بمونم اگه م یمجبور بودم تو یول

 ... مینکرد داشیزد..... هیچوقت پ بشیاز مرگ رهام محمد غ بعد

 ....... چوقتیه
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از خالفمو کمتر  کمی ینجوریا دیشا گفتمیم سیاز مرگ رهام من اطالعات باندو به صورت ناشناس به پل بعد

 ...... کردیم

دوست نداشتم  چوقتیباور کن ه یخالفکار بود..... ول یهمه مدت دوسش داشت نیکه ا یببخش رستا..... ادم منو

 بشم.... یادم نیهمچ

 مدت زل زده بودم به اهورا......  مومت

کارو  نیاهورا بودم هم یاگه منم جا دیراه بشه..... شا نیوارد ا خواستهینم چوقتیه یاهورا خالفکار بود ول درسته

 ..... کردمیم

 کرده بودم.....  ریگ یسخت یدوراه نیب دونمینم

 ..... انهیکنم  یخالفکار زندگ هیتا اخر عمرم با  تونستمیم من

 رستا؟  اهورا؛

 جانم _

  ؟یبخشیمنو نم اهورا؛

 گرفته بود.....  یرنگش کردم که حاال رنگ ناراحت یمشک یبه چشما ینگاه

 زدمو گفتم؛  یلبخند

  یسمت خالف نر گهیقول بده د یاهورا ول دمتیبخش

  ؟یدیقول بهم م هیحتما..... فقط  اهورا؛

  یچ_

 ..... رونیب امیتا از زندان ب یمنتظرم بمون اهورا؛

 تا اخر عمرم....  مونمیمنتظرت م_

 دوست دارم  یلیدوست دارم رستا خ اهورا؛
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 مزدا  یااقا شتریمن ب_

 . وونهید وونتمید اهورا؛

  یرو با من بود وونهید_

 نچ با خودم بودم....  اهورا؛

 تکرار نشه....  گهیاهان د_

 چشم.خانومم  اهورا؛

 که دوست داره....  یبود دوست داشتن کس یحس قشنگ چه

 اومدم بابا بود  رونیکردمو از اتاق ب یاز اهورا عذرخواه میزنگ گوش یصدا با

 جانم _

  دیچیپ یبابا تو گوش یعصب یصدا

 خبر.؟  یب یکجا رفت بابا؛

 بود...  یشرمنده بابا جان ضرور_

  یخبر بد هی یتونستیبود که نم یانقدر ضرور بابا؛

  دیببخش_

 خونه  ایب عیسر بابا؛

  امیچشم االن م_

 شدم....  نمیکردم سوار ماش یطرف اتاق اهورا رفتم ازش خداحافظ به

 مادرجون حرکت کردم.....  یطرف خونه  به

 بود.....  یعصب یمادرجون شدم بابا حساب یوارد خونه  یوقت
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 باهاش حرف زدم تا اروم شد.....  یکل

***** 

 

 .....  شهیمرخص م رستانمایاهورا از ب امروز

 ...... ادتشیگرفتم رفتم ع یگل بزرگ دسته

 شدم....  ادهیپ نیازماش یپارک کردم وقت مارستانیب اطیتو ح نویماش

 ... نیجلو روم دست گل از دستم افتاد رو زم یصحنه  دنید با

 ..... برنشیبهش دستبند زدن ودارن م ینجوریمن بود که ا یاهورا نیا

 طرفش رفتم.......  به

 زل زدم......  شیخوشگل مشک یچشما تو

 به سرگرد کردوگفت  یداشت..... نگاه یبیغم عج چشماش

 باهاش حرف بزنم  نیچندلحظه اجازه بد اهورا؛

 .... رادفر مراقبش باش... قهیفقط چند دق سرگرد؛

 چشم تکون دادم....  یبه نشونه  سرمو

 ... من واهورارو تنها گذاشت.. سرگرد

  شهیباورم نم_

 نرفته  ادتیرستا قولتو که  اهورا؛

 ... یتا برگرد مونمینه تا اخر عمرم منتظرت م_

 گفتم تورو نشونت کنن واسه من یخونتون واسه خواستگار ادیقبل از رفتنم به مادرم گفتم ب اهورا؛
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 انداختم.......  نییخجالت سرمو پا از

 بشم  دنتیخجالت کش یفدا اهورا؛

  یخدانکنه منتظرتم تا برگرد_

 تو  دی..... به امگرمیبرم اهورا؛

 یایب رونیتا زودتر از زندان ب کنمیم یاهورا همه کار_

  یممنونم که باهام اهورا؛

 عاشقتم _

  یخانوم شتریمن ب اهورا؛

 من واهورا خاتمه داد.....  یاومد به صحبتا سرگرد

 ....... کردمیرفتنشو تماشا م مارستانیب اطیح وسط

 خوب براش باشم....  لیوک هیدنبال  دی..... باستیهمه تالشمو کنم تا ثابت کنم اهورا خالفکار ن دیبا

 من تو زندان بمونه.... یاهورا زارمینم

 به دست گل نرگس کردم......  ینگاه

 زنگ فشردم.....  یرو دستمو

 .... دیچیپ فونیمادر اهورا تو ا یصدا

 سالم منم رستا! _

 داخل  ایرستا جان ب سالم

 بود....  یبزرگ خوشگل اطیشدم...... ح اطیباز شد وارد ح در

 ... ومدیاهورا از دور داشت م داداش
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 بهم گفت؛  دیرس تا

 سالم

 مزاحم شدم  دیسالم ببخش_

 داخل مادر منتظرتونه  دییبفرما هیچه حرف نیا خواهش

 ممنون  یمرس_

 اهورا بود.....  یبرخالف چهره  رادیه ی چهره

 رنگ موهاش روشن بود..... چشماش سبز رنگ بود......  رادیه

 به اهورا ومادرش نداشت....  یشباهت چیه واصال

 زدمو به طرفش رفتم  یمادر اهورا لبخند دنید با

 سالم _

 تو دستاش گرفتو گفت؛  دستامو

 عروس گلم  سالم

 ...  ریختم زاسم ناخوداگاه از خجالت سرمو اندا نیا دنیشن با

  زمیعز یاهورا؛ خوش اومد مادر

 ممنون _

 نشستم....  یسلطنت یمبل سه نفره  یخونه شدم.... رو وارد

 اورد....  یبرام چا مادراهورا

  نمیمن اومدم خودتون رو بب دیزحمت نکش یمرس_

 نوش جانت  زمیاهورا؛ بخور عز مادر
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 اهورا زودتر از زندان ازاد بشه  نکهیوب سراغ دارم تا اخ لیوک هیکه بگم من  نجایممنون راستش من اومدم ا_

 ازت تشکر کنم  یچجور دونمیاهورا؛ ممنونم ازت دخترم واقعا نم مادر

 فر تنیس خانم م فهیوظ ستیتشکر الزم ن_

  ؟یصدام کن نیمه یتونیاهورا؛ م مادر

 جون  نیچشم مه_

خونتون اصال بابات دخترشو به پسر من که االن زندان  امیب ییبا چه رو دونمیخونتون نم امیب یخب حاال بگو ک ن؛یمه

 اصال  دهیم

 کنهیمخالفت نم چوقتیه ستیاگه بابا بفهمه اهورا خالفکار ن دیحرفو نزن نیا_

 خونتون  امیفردا م ن؛یمه

  مادرجونم یخونه  نیایب دیبا نیاریب فیتشر نیشمام اگه بخوا میکنیم یاصفهان زندگ ستمیمن مال تهران ن_

 خب ادرسشو بهم بده  ن؛یمه

 چشم_

 قراره برم زندان مالقات اهورا.....  امروز

 ..... رونیرو سرم مرتب کردم از اتاقم اومدم ب چادرمو

 وبابا ومادرجون مشغول صبحونه خوردن بودن....  مامان

 سالم _

 وقت صبح؟  نیسالم کجا ا بابا؛

 که تموم شد زندان  یپرونده ا نیبرم برا هم دیبا_

 اهان باشه صبحونه بخور برو  بابا؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
529 

 

  رهینه بابا د_

 صبحونتو بخور  ایرستا ب مامان؛

 شده  رید یلیاالنشم خ نینه مامان هم_

 لقمه برام گرفتو داد بهم....  هی مادرجون

  یممنون مادر_

 نوش جونت دخترم....  مادرجون؛

 شدم....  نیسوار ماش رونیخونه اومدم ب از

 ردم...... طرف زندان حرکت ک به

 داد وارد بشم....  تیدادم تا رضا ینشون نگهبان کارتمو

 اتاق مالقات منتظرش موندم......  تو

 بود که منتظرش بودم که وارد اتاق شد.....  یا قهیچنددق

 سرجام بلند شدم....  از

 .... شیمشک یدوختم تو چشما نگاهمو

 سالم _

 دلم برات تنگ شده بود  دنمید یاومد ریسالم چرا انقدر د اهورا؛

  میریبگ لیبرات وک رادیخب دنبال کارات بودم قرار شد با مادرت وه یمنم ول_

 ممنونم ازت  اهورا؛

 نکردم  یخواهش کار_

 کم بشه....  میاز دل تنگ یفقط نگات کنم تا مقدار خوادیدلم م الیخیحرفارو ب نیا اهورا؛
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 نگاه کن _

 رستا  اهورا؛

 جانم _

 خوشگل  یلیچشمات خ ینستدویم اهورا؛

 اووووووومممممم اره _

 ؛ وگفت دیخند اهورا

 اردک زشت....  جوجه

  یخوشگل نیمن به ا یخودت_

 بر منکرش لعنت  اهورا؛

 اهورا_

 جان اهورا  اهورا؛

 عاشقتم _

 عاشقتم  شتریب یلیرستا من خ شتریمن ب اهورا؛

  ؟یدوسم دار یدیفهم یاز ک_

  ؟یکنیبگم باور م اهورا؛

 اره _

 کردمیشب تا صبح فقط داشتم به تو فکر م شهیباورت نم یکه وارد شرکت شد یاز همون روز اهورا؛

 بگم؟  یزیچ هیحاال من _

 بگووووو اهورا؛
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 من ازت متنفرم بودم  شهیباورت م_

  ؟یجد اهورا؛

 تموم بشه از دست تو راحت شم  تیباور کن ارزوم بود که زود مامور_

  ؟یحاال چ اهورا؛

 کنارت باشم......  یشتریتموم بشه چون دوست دارم زمان ب یدوست ندارم زندگ چوقتیحاال ه_

 بزنه زمان مالقات تمام شد......  یاومد اهورا حرف تا

 ...... رونیکردمو از زندان اومدم ب یخداحافظ ازش

 ن... خونده بود یواهورا ومحمد هرسه عکاس رادیحرکت کردم..... ه رادیه ی هیطرف اتل به

 .... ادیاون بال سر اهو م نکهیزده بودن تا ا هیاتل گهیکمک هم د با

 ..... کنهیرو رها م یعکاس شهیهم یبرا اهورا

 شدم......  هیاتل وارد

 زدمو گفتم؛  یلبخند رادیه دنید با

  ؟یسالم اماده ا_

 ... میاره بر راد؛یه

 پارک کرد....  یصبور یدفتر وکالت اقا یروبه  نوی...... ماشمیبر رادیه نیشد با ماش قرار

موافقت کرد که وکالت اهورارو به عهده  میگفت یصبور یاهورارو به اقا یماجرا ی..... وقتمیوارد دفتر شد رادیه همراه

 ...... رونیب میاز دفتر زد یکل ی.... بعد از صبحتارهیبگ

 ممنونم جناب سروان  راد؛یه

 س...  فهیاوال جناب سروان نه و رستا...! دوما وظ_
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 به انتخاب اهورا احسنت گفت...  دیبا راد؛یه

 ممنونم نظر لطفته_

 فاصله گرفتم......  رادیاز ه میگوش یصدا با

 بود.....  سرگرد

 بله؟ _

  ؟یسالم خوب سرگرد؛

  ن؟یسالم بله قربان شما خوب هست_

 نه قربان  نیدرضمن ارو نمتیبب خوامیم سرگرد؛

  ن؟یکجا اقا ارو_

 ).......( یپارک جنگل سرگرد؛

 اونجام  گهید قهیتا چنددق یاوک_

 شدم به طرف پارک حرکت کردم..... نی.... سوار ماشهیمنو رسوند اتل رادیه نکهیاز ا بعد

 نشستم.....  یچوب مکتین یرو

 داره...؟ اونم تو پارک....  کاریبا من چ سرگرد

 صداش از پشت سرم از جام بلند شدم.....  دنیشن با

 زدمو گفتم؛  یتو اون کت وشلوار خوش دوخت لبخند دنشید با

 سالم جناب سرگرد! _

  نمیارو گهید نجایا ستمیجناب سرگرد ن گهید نجایا سرگرد؛

 صدا بزنم  کیشمارو به اسم کوچ تونمیاخه من نم یول_
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 چرا؟  سرگرد؛

 د صداتون زدم سرگر شهیچون هم دیشا دونمینم_

 رستا؟  سرگرد؛

 رنگش زل زدم  یتوس یباال اوردم تو چشما سرمو

 باشم...  نیبرات سرگرد نباشم برات ارو گهید خوامیم سرگرد؛

  فهممیمنظورتونو نم_

  ؟یکنیبا من ازدواج م سرگرد؛

 ..... ادیحرف کم مونده بود دوتا شاخ رو سرم درب نیا دنیشن با

 ..... گفتیم یچ سرگرد

 نداشت سرگرد منو دوست داشته باشه... امکان

 بهش زل زده بودم که دوباره تکرار کرد......  ینجوریهم قهیچنددق دونمینم

  ؟یکنیبا من ازدواج م سرگرد؛

 سردرگم بودم.... سرمو رو فرومون گذاشتم.....  جیگ

 ..... دیپچیسرگرد تو سرم م شنهادیپ

 ... یکنیمن ازدواج م با

 ..... یکنیممن ازدواج  با

 

 بودم.....  دهیسرگرد عاشقم شده بود که من نفهم ی...... کدونمیبود..... نم شدهیچ

 ....... میزنگ گوش یصدا با



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
534 

 

 .... دیلرزیتو دستم م یاز رو فرمون برداشتم گوش سرمو

 تمام مدت زل زده بودم به اسم سرگرد...  من

 جواب ندادم تا قطع شد.....  انقدر

 نداشتم...... گفتن  یبرا یحرف

 مادرجون حرکت کردم.....  یرو پدال گاز گذاشتم..... به طرف خونه  پامو

 .... کردیم یکه داشت با مادر ومادرجون خداحافظ دمیشدم مادر اهورارو د ادهیپ نیاز ماش یوقت

 طرفشون رفتم....  به

 سالم _

  زمیسالم عز ن؛یمه

  ن؟یبریم فیکجا تشر_

 برم  دیبا گهیمنم د زمیعز یدیرس رید ن؛یمه

 کرد به مامان وگفت؛  رو

 از شما.....  خبر

 زدوگفت؛  یلبخند مامان

 خداحافظ  چشم

 خانوم رفت به مامان گفتم؛  نیمه یوقت

  کردن؟یم کاریچ نجایا شونیا_

  شون؟یشناسیمگه م مامان؛

 از افراد باند...  یکیاره مادر _
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 ...! یاومده بود خواستگار مامان؛

 نشون بدم  الیخیکردم خودمو ب یسع

  ؟یبراک ؟یخواستگار_

 زدوگفت؛  یپوزخند مامان

 .... یواسه پسرش که تو زندان اومده خواستگار کشنیمردم خجالت نم واقعا

 گرفته زمزمه کردم  ییتو دلم نشست.... با صدا ایدن غم

 گفت؟  یبابا چ_

 خالفکار....  هیبده به تورو  ادیم یبگه گفت نه فکر کرد یچ یتوقع داشت مامان؛

 من خالفکار نبود.....  یاهورا

 میبپوش امشب مهمون دار یلباس درست وحساب هیبرو  الیخیب نارویا مامان؛

  ؟یک_

  یخواستگار انیوپسرش قراره ب یخانم توکل مامان؛

  یجواب من منف انین دیبگ دیبهشون زنگ بزن_

  یبد یجواب منف ادیدلت م یچجور یماه نیپسر به ا ؟یییییچ مامان؛

 من، درضمن من قصد ازدواج ندارم  یمامان سرگرد مثل رهام برا_

 درست بپوش که امشب ابرومون نره  زیچ هینداره برو  یربط چیبه من ه مامان؛

 ماماننننننن _

 که گفتم.... نیمامان نداره هم مامان؛

 ...... نهیدوخته بودم به ا نگاهمو
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 اومدن......  یگونم فرود م یرو یاشک مانند بلور یها قطره

 کنه.....  کاریقرار بود با من چ سرنوشت

 سرگرد اومده.......  دمیفهم یاحوال پرس یصدا با

 از جام بلند شدم.... شالمو رو سرم مرتب کردم  لمیم برخالف

 هال شدم.....  وارد

 مبل کنار بابا نشستم.....  یدادمو رو یکوتاه سالم

 ..... نییمدت سرم پا تموم

بازم دلم تنگ  یگذشته بود ول دنشیاهورا تنگ شده بود...... فقط چندساعت بود که از د  یمشک یچشما یبرا دلم

 بود..... 

 من واهورا بود.......  یمبل نشسته بود.... امشب شب خواستگار یسرگرد اهورا رو یاالن به جا کاش

 پدر سرمو باال اوردم....  یصدا با

 .... دیحرفاتونو بزن اطیح دیبر نیبلند شو دخترم با اقا ارو بابا؛

 شدم....  اطیاکراه از سرجام بلند شدم... سرگردم همراهم اومد.... وارد ح با

 نشستم......  اطیتخت کنار ح یرو

 اونور تر من نشست......  کمی سرگردم

 ..... میحوض زل زده بود یتو یها یبه ماه مویسکوت کرده بود هردو

 سرگرد گفت؛  نکهیتاا

  ؟یدادیجواب تلفنمو نم چرا

  کردمیم یداشتم رانندگ_
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  ؟یجوابمو نداد سرگرد؛

  و؟یجواب چ_

 ...... یجواب خواستگار سرگرد؛

 به سرگرد نداشتم..... سرگرد حکم برادرمو داشت نه همسر.....  یعالقه ا چی.... من هگفتمیم دیبا یچ

 منتظرما؟  سرگرد؛

نگ با ر یوکراوات مشک یتوس راهنیرنگ با پ یسرگرد شدم..... کت وشلوار توس پیبلند کردم تازه متوجه ت سرمو

 چشماش ست کرده بود... .  

 بعدشم من االن قصد ازدواج ندارم....  میهم ساخته نشد یراستش من وشما اصال برا_

 من تو ذوقش خورده بود گفت؛  یبا حرفا یکه حساب سرگرد

  ؟یواسش دار یلیچه دل میخوریبه درد هم نم یگیم نکهیا یول ستین یمشکل یازدواج کن یخواینم نکهیا

  میباهم ندار یمشترک ینقطه  چیوه میمتفاوت دار یایمن وشما دو دن_

 من دوست دارم....  یرستا ول سرگرد؛

  نهیمشترکمون هم ریغ یاز نقطه ها یکی قایدق_

 تو منو....    یعنی سرگرد؛

  شتریقطع کردمو گفتم من فقط شمارو مثل رهام دوست دارم نه ب حرفشو

 خوشبختت کنم  دمیمن قول م یول سرگرد؛

 قول بدم که شمارو دوست داشته باشم  تونمیمن نم یول_

 ...... ادیبه وجود م یدوست داشتن هم تو زندگ سرگرد؛

 نگاه کنم متاسفم  یاز چشم برادر ریشمارو به غ تونمیکه نم نکهی.... حرف من استین نیاصال بحث ا_
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  یجوابت منف یعنی سرگرد؛

  یبله منف_

 ...   یراستشو بگ یدیقول م پرسمیسوال م هیباشه فقط قبلش  سرگرد؛

  دییبله بفرما_

  ؟یرو دوست دار گهید یکس سرگرد؛

 فرار از جواب گفتم  یبگم برا تونستمیم یچشماش زل زدم...... چ تو

 داخل هوا سرده از جام بلند شدم که به طرف خونه برم که گفت؛  میبهتره بر_

 ! ون؟یدرم یکس یپا پس

 پاسخ به جوابش وارد اتاق شدم...... بدون

 سرم سرگرد وارد خونه شد.....  پشت

 زدوگفت؛  یلبخند دنمیبا د یتوکل خانم

 باشه......  مبارک

 کنار بابا نشستم........  من

 سرگرد گفت؛  پدر

 .....؟ نیدیبه توافق رس شدیرم چدخت خب

 بزنم که سرگرد گفت؛  یحرف اومدم

 ..... خوانیمهلت م یخانوم چندروز رستا

 .... هیهفته کاف هی زمیباشه عز ؛یتوکل خانم

 اره تکون دادم.....  یبه نشونه  سرمو
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 رفتم اتاقم......  یحرف چیربع بعدش رفتن..... بدون ه هیحدودا  نایا سرگرد

 گلومو گرفته بود.....  بغض

 شدن...  یاشکام جار اریاخت یب

 من سرگرد نبود.... اهورا بود......  انتخاب

 ...... یخانوادم چ یول

 ....... میگوش یصدا با

 از رو گونم پس زدم......  اشکامو

 ناشناس بود....  یشماره نگاه کردم شماره  به

 اتصالو وصل کردم...  ی دکمه

 جانم _

 ... دیچیپ یاهورا تو گوش یرایجذاب وگ یصدا

 رستا خانوم خودم  سالم

  یسالم خوب_

  ؟یکرد هیگر اهورا؛

 نه _

  یگیبه منم دروغ م اهورا؛

 دلم گرفته بود  کمی دیببخش_

 چرا  اهورا؛

 دلم برا رهام تنگ شده_
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 خدا رحمتش کنه  اهورا؛

 ممنون _

 رستا؟  اهورا؛

 جانم _

  مادرم اومد خونتون اهورا؛

 رفتار مامان گفتم؛  یادآوری با

 اره _

  شد؟یچ اهورا؛

 نگفته  یزیفعال بابا چ یچیه_

 نیمامان بهم گفت قرار شد بهشون خبر بد اهورا؛

 اره _

 من طاقت ندارم بدون تو باشما  اهورا؛

  نطوریمنم هم_

  کنمیسر م نجایتو دارم ا دیرستا من فقط به ام اهورا؛

 نباش اهورا  یچینگران ه_

 تورو از دست بدم نکهیجز ا ستمین یچیمن نگران ه اهورا؛

  رهیمنو از تو بگ تونهینم میمن مال توعم کس_

  رهیکه بخواد تورو ازم بگ یکس شکنمیگردنشو م اهورا؛

  ایخشن شد_
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 حرف اخر  شهیاهوم وقت تلفن داره تموم م اهورا؛

 دارم.  دوست

  نطوریمنم هم_

  مراقب خودت باش خداحافظ اهورا؛

 خداحافظ _

 اروم شدم.....  کمیصداش  دنیقطع کردم با شن ویگوش

 چشمام تصور کردم....  یاهوارو جلو یگذاشتم چهره  ریتحر زیرو م سرمو

 عاشق اخمش شدم......  من

 .... اشیلجباز عاشق

 دنده بودناش......  هی عاشق

 قلدر بودنش..... عاشق

 اصفهان.......  میقراره برگرد امروز

 زندان....  میاهورا بر لیوک یصبور یقراره همراه اقا امروز

 ....... میاجازه دادن وارد زندان بش دنیورود رو د یبرگه  یوقت

 ..... میاتاق انتظار منتظر اهورا بود یتو

 اومد......  قهیاز چند دق بعد

 ...... زدیتر م یشکچشماش م شیجذاب تر کرده بود.... با ر افشوی..... قشیشده بود به ر لیتبد ششیر ته

چشماش غرق  یادمو دوست داشتم..... دوست داشتم تموم مدت زل بزنم بهش و.. تو اسمون مشک نیمن ا چقدر

 بشم.... 
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 بهش زل زده بودم که صدام کرد  نجوریبود که هم قهیچنددق دونمینم

 ... رستا؟ 

 جانم _

  ؟یخوب اهورا؛

 منم خوبم.....  یتو خوب باش_

 درمورد وکالتش باهاش حرف زد..... قرار شد......  یصبور ی اقا

 ...... میکن دایاونجا حضور پ گهیدادگاهش باهم د نیاول

 من فقط به اهورا زل زده بودم.....  زدیبا اهورا حرف م یصبور یکه اقا یمدت تموم

 ..... نمشیبب تونستمیدوباره م یک دونمینم

 ....... امیمنتظر باشن تا من ب رونی... گفتم بتموم شد... یصبور یاقا یحرفا نکهیاز ا بعد

  شهیدرست م ینباش اهورا همه چ یچینگران ه_

 .... ستمین یچیتورو دارم نگران ه یتا وقت اهورا؛

 گفتم؛  دمویبه روش پاش یلبخند

 .... تمیمشک یعاشق چشما یدونستیم

 چشماتم....  یعسل یمن روان یدونستیوتو م اهورا؛

  وونمید_

 منم چاکرتم خانوم  اهورا؛

 اهورا؟ _

 جان اهورا  اهورا؛
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  یافتاد تنهام نزار یهر اتفاق یدیقول م_

  دمیقول م اهورا؛

 از همه  شتریدوست دارم اهورا ب_

 .... نطوریمنم هم اهورا؛

 تو دستاش گرفت بهش بوسه زدوگفت؛  دستامو

 که هم اغوش خاک شده باشم...  یتا وقت کنمیترکت نم چوقتیه

 کنه خدان_

  شهیم یخدا بکنه چ اهورا؛

 نگووووو _

  یچشممم خانوم اهورا؛

 اصفهان  میبر میخوایمن برم عصر م_

 غم الود گفت؛  ییاهورا رنگ غم گرفتو با صدا یچشما

  دنم؟ید یاینم گهید یعنی

 .... امیم یکه دادگاه دار گهید یهفته  امیچرا م_

  شهیبرات تنگ م یلیچون دلم خ ایحتما ب اهورا؛

  دمیقول م امیحتما م_

  کنمیتحمل م نجارویدارم ا شتیپ امیکه ب یروز دیممنونم ازت رستا من فقط به ام اهورا؛

 ... رسهیم یاون روز به زود_

  رسهیاره م اهورا؛
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 برم  گهیخب من د_

 رستا؟  اهورا؛

 جانم _

 مواظب خودت باش  اهورا؛

 چشم _

 بال خداحافظ  یب اهورا؛

 خداحافظ عشق من _

 یبشه که اقا یهمونجور دوارمیتهران واسه دادگاه اهورا..... ام امیب گهید ی.... قرار شد هفته رونیزندان اومدم ب از

 گفتیم یصبور

**** 

 اتاقم نشسته بودم که بابا صدام زد.....  یتو

 ..... میاز تهران اومد شهیم یروز سه

 مونده تا دادگاه اهورا.....  گهیسه روز د فقط

 رفتم.....  نییزدمو از پله ها پا یرهام لبخند تلخ یدر اتاق بسته  دنی.... واسه بار هزارم با درونیاتاقم اومدم ب از

 روکاناپه نشسته بود مشغول روزنامه خوندن بودن...  بابا

 جانم بابا.... _

 .... نمیاورد بهم اشاره کرد کنارش بش نییرو پا روزنامه

 لبخند زدمو گفتم؛ رفتم کنار باال نشستم  جلو

  ن؟یجانم بابا کارم داشت_
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 باهات حرف بزنم  خواستمیم زمیاره عز بابا؛

  دمیگوش م دییبفرما_

 یشیعروس م یتو دار یقسمت نشد..... دوست داشتم وقت ی.... ولنمیبب یارزوم بود که رهامو تو لباس داماد بابا؛

 بهت بگم....  خب قسمت نبود....... بزار رو راست یرهامم باشه... ول

 زنگ یشروع بشه.... خانم توکل تتیدوباره مامور نکهیقبل از ا نمتیبب یدارم هرچه زودتر تو لباس عروس دوست

 .... میجوابشو بد یزده از مادرت جواب خواسته چ

 انداختم.....  نییاز خجالت پا سرمو

  ته؟یبشم دخترم سکوتت عالمت رضا دنتیخجالت کش یفدا بابا؛

 سبز خوشگل بابا زل زدمو گفتم؛  یباال آوردم تو چشما سرمو

 ..... یسرگرد مثل برادرمه جواب من منف نکهیبابا من االن قصد ازدواج ندارم وا یول_

  یمطمئنم کن یزیچ هیدرمورد  خوامیم یول یتو بخوا یباشه دخترم هرچ بابا؛

 بابا؟  یچ_

  ؟یرو دوست دار گهید یتو کس بابا؛

 یکیبگم من عاشق  تونستمیم یاالن بگم نه....... چطور تونستمیم یبابا دروغ نگفته بودم..... چجوربه  چوقتیه من

 از افراد باند شدم.... 

 رستا؟  بابا؛

 باال اوردم تو چشماش زل زدم  سرمو

 به من بگو من پدرتم...  یرو دوست دار گهید یدخترم اگه کس بابا؛

 اخه بابا.....  یول_
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باشه اونم تورو دوست داشته باشه مطمئن باش که خودم دستاتون رو تو دست هم  یاگه پسر خوب یاخه چ بابا؛

  زارمیم

 بابا باهامه....  نکهیشدم از ا خوشحال

  ؟یبگ یزیچ یخواینم بابا؛

 اخه بابا! _

 اخه نداره من پدرتم باهام راحت باش  بابا؛

 لب زمزمه کردم  ریاسمشو ز ریانداختم ز سرمو

 اهورا _

 اسمش اهورا؟  بابا؛

 درسته _

 .... سی.... اونم مثل خودت پلکنهیم یس کجا زندگ کارهیخب چ بابا؛

 اوردم باال اروم گفتم؛  سرمو

  ستین سیبابا پل نه

 همون تهران  ?س کارهیپس چ بابا؛

 بابا _

 جانم بابا؛

 که اون روز اومد خونه مادرجون  یکه دوسش دارم مادرش همون زن یکس_

 گفت؛  دویمادر اهورا اخماشو تو هم کش یادآوریفکر کرد بعد با  مکی بابا

 که گفت پسرم زندان  همون
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 بله _

 رستا ازت انتظار نداشتم  بابا؛

 بابا؟  یبراچ_

 امثال خودت بوده  یکه کارش قاچاق دخترا یخالفکار شد هیعاشق  بابا؛

 بابا اهورا......  یول_

  ؟یدیخونه نشنوم فهم نیاسمشوووووووو تو ا گهههههههههید بابا؛

 بابا...  یول_

 واگر واما نداره.....  یول بابا؛

 گلومو چنگ زد..... از جام بلند شدم به طرف اتاقم برم که بابا گفت؛  بغض

  یفراموشش کن بهتره

 اهورارو فراموش کنم......  تونستمیم یچطور

 .... دمیاتاقم رسکردم تا به  یسرعت ط نیهارو با باالتر پله

 هقمو تو بالش خفه کردم......  هق

 کرده بودم که چشمام قرمز شده بودن... هیگر انقدر

 شدم.....  نیتا حاال با بابا سروسنگ روزید از

 اشتباه قضاوت کرد......  ندفعهیا یقضاوت کنه ول قینبود که بدون تحق یادم بابا

 تهران.....  رسوندمیخودمو م دیوقت دادگاه اهورا بود با گهید دوروز

 اومده....  شیکه فعال تو خونه پ یوضع نیبا ا یاخه چجور یول

 مامان سرمو بلند کردم  یصدا با
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 جانم؟ _

  ؟یخوریهواست کجاست چرا غذاتو نم مامان؛

 ندارم  لیم_

  ؟یچ یعنی مامان؛

 ندارم  لیممنون مامان م_

 بلند شدم گفتم؛  یناهار خور زیپشت م از

 .... دیخشبب_

 طرف اتاقم رفتم......  به

 ..... وفتهیبه لرزه م دنشیکه قلبم با د یکه بعد از رهام تنها کس یدل تنگ بودم.... دل تنگ اهورا...... کس من

***** 

 

 جور کنم که برم تهران.....  یکردم نتونستم بهونه ا هرکار

 ..... گرفتمیتماس م یصبور یبا اقا دیبا

 رو گرفتم.....  یصبور یاقا یبرداشتم شماره  مویگوش

 از چندتا بوق برداشت...  بعد

 رادفرم  یصبور یسالم اقا_

  ن؟یسالم خانم رادفر خوب هست ؛یصبور یاقا

 شد؟  یفر چ نیمت یجواب دادگاه اقا نمیبب خواستمیممنون م یمرس_
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 یکل گهیتا دوهفته د تونمی..... من مهیخبر خوب یلیخ نیدادن حکمش موکول شد به دوهفته بعد وا ؛یصبور یاقا

 مرتکب نشده....  یجرم چیوتا حاال هم ه ستیکنم که ثابت کنه اهورا خالفکار ون دایمدرک وسند پ

 زدمو گفتم؛  یلبخند

  یصبور یاقا ممنونم

 س  فهیخواهش خانم رادفر وظ ؛یصبور یاقا

 فر چطور بود  نیحال مت_

 دادگاهش به دوهفته بعد موکول شد....  نکهیخوشحال شد از ا یکل ؛یصبور یاقا

  امیچون نتونستم ب نیکرد یاز طرف من ازش عذرخواه_

 بله  ؛یصبور یاقا

 خداحافظ  شمیمزاحم کارتون نم دیممنون ببخش_

 خداحافظ  دیمراحم ؛یصبور یاقا

 .... ستیفکار نثابت بشه اهورا خال نکهیواسه ا میفرصت دار نکهیخوشحال شدم از ا یکل

 .... رونیبرم ب انیگرفتم با را میخوشحال بودم تصم یلیخ نکهیا بخاطر

 بهمون خوش گذشت..... ی.... کلیکوه صفه شهرباز میرفت انیشب با را اون

 اتاقم نشسته بودم.....  یتو

 اهورا شدم.....  یکارا ریگیپ یصبور یچندروز همش زنگ زدم به اقا نیمشغول بود..... ا یحساب فکرم

 رفتن......  شیخوب پ گفتیم یصبور یکه اقا ینجوریا

 ..... زدیبابا که منو صدا م یصدا دنیشن با

 .... رفتم..... رونیتابمو بستم و از اتاق ب لب
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 نشسته بودن مشغول حرف زدن بودم.....  ونیزیتلو یومامان جلو بابا

 جانم بابا _

 .... نمیاشاره کرد بش بابا

 بابا نشستم......  یمبل تک نفره روبه رو یرو

 ....؟ میبد یباز زنگ زد جوابشونو چ یخانم توکل بابا؛

  دینکش شیبحثشو پ گهیمن که قبال به شما گفتم من قصد ازدواج ندارم خواهشا د_

 ...کن..... رونیکه من تو رو بدم به اون پسره خالفکار از ذهنت ب یهست نیاگه رستا فکر ا بابا؛

 با اون پسره اسم داره با_

 خونه بشنوم.....  نیاسمشو تو ا خوامینم گهیمنم گفتم د بابا؛

 ..... دینکش شیخواهشا بحثشو پ گهید چکسیمن قصد ازدواج ندارم نه با سرگرد نه با ه_

 .... یدرستو ادامه بد یخوایکه فعال م گمیباشه بهشون م بابا؛

 برم فردا پرواز دارم  نیندار یاگه با من کار_

  یریجا نم چیتو فردا ه بابا؛

  ؟یچ یعنی_

 که گفتم.....  نیهم بابا؛

 برم  دیافراد باند من به عنوان شاهد با  یفردا برم تهران.... برا پرونده  دیمن با_

 که گفتم......  نیهم یریجا نم چیشما ه بابا؛

 بابا؟  یول_

 .... که گفتم.. نینداره رستا هم یول بابا؛
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 از جانب بابا نشدم وبه طرف اتاقم رفتم.......  یحرف چیمنتظر ه گهید

 ......کنمی.... دارم دق مدمی..... دوهفته س اهورارو ندشدمیم وونهید داشتم

 اتصالو زدم.....  ی..... اشکامو از رو گونم پس زدم.... دکمه میگوش یصدا با

 جانم _

  دیچیارامش بخش اهورا تو گوشم پ یصدا

 خانومم  سالم

 سالم اهورا..... _

 شده؟  یزیچ  اهورا؛

 نه _

 هست....  تیزیچ هی فهممیرستا به من دروغ نگو من از صدات م اهورا؛

 کردن گفتم  سیگونه هامو خ اشکام

  امیب تونمیمن فردا نم_

  ؟یکنیم هیگر یدار اهورا؛

 کردم  سکوت

 من اشکال نداره  یسرت رستا یفدا اهورا؛

 من دلم برات تنگ شده  یول_

  ینبود ششونیچند مدت پ یدونیاالن خانوادت واجب ترن م یدلم تنگ شده ول اهورا؛منم

 اهورا؟ _

 جان اهورا  اهورا؛
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 قول بده  هی_

  ؟یچ اهورا؛

  یوپشتم باش یافتاد تنهام نزار یقول بده هر اتفاق_

  دمیرستا قول م دمیقول م اهورا؛

 ممنونتم اهورا _

 برم وقت تموم شده.....  دیبا گهیمن د یخانوم فمهیوظ اهورا؛

 مواظب خودت باش _

 ..... نطوریتوعم هم اهورا؛

 خداحافظ _

 دوست دارم خداحافظ  اهورا؛

 شکرت که اهورا رو دارم..... ایاهورا نبود تا حاال دق کرده بودم...... خدا اگه

 وقت دادگاه اهوراس......  گهید دوروز

 برم تهران......  دهینم تیبابا رضا یشده..... ول براش تنگ یحساب دلم

 ...... میگوش یصدا دنیشن با

 بود  یصبور یاتصالو زدم اقا ی دکمه

  دییبله بفرما_

 مزاحم شدم  دیسالم خانم رادفر ببخش ؛یصبور

  دییبفرما دینه مراحم_

 افتاده....  یچه اتفاق دیدونینباشم شما نم لشیوک گهیفر ازم خواسته د نیمت ؛یصبور 
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  ؟یچ یعنی_

 دنبال کاراش نباشم....  گهینباشم گفت د لشیوک گهیازم خواست د دنشیامروز رفتم د ؛یصبور

  شده؟یمگه چ یچ یعنی_

 مونده تا دادن حکمش.....  گهیفقط دوروز د دیباهاش حرف بزن دونمینم ؛یصبور

  شدهیچ دونمیتهران که باهاش حرف بزنم نم امیمن فردا م_

 .... میرفتیم شیخوب پ میما داشت دیحتما باهاش حرف بزن دیبا ؛یصبور

  زنمیحتما باهاش حرف م یاوک_

 مزاحمتون شدم....  دیببخش ؛یصبور

 ممنون از خبرتون  دیمراحم_

 خداحافظ  کنمیخواهش م ؛یصبور

 خداحافظ _

 .... گرفتمیتماس م رادیبا ه دیکارو کرد.... با نی..... چرا اهورا ایچ یعنیشد.....  ریذهنم درگ یحساب

 گرفتم....  رادویه یبرداشتم شماره  مویگوش

 از چندتا بوق برداشت.....  بعد

 ..... دنشید میتا باهم بر امیکار اهورا..... بهش گفتم فردا م نیگفت خبر نداره از ا رادمیه

 گفت باشه  اونم

 ... 

 تهران.....  مرفتیحتما م دیبه حرف بابا گوش کنم با تونستمینم گهید

 رزرو کنه....  طیفردا برام بل یگفتم برا ییمایدوستم که تو اژانس هواپ به
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 حرفو زده......  نیچرا اهورا ا دونمینم

 نکرد یمخالفت دیفهم نویتهران اونم تا ا رمیبابا گفتم برا انتخاب واحد م به

 .......... 

 

 پرواز داشتم..... ١٠ساعت  صبح

 .... رونیجمع کردم از اتاق اومدم ب لمویبود که از خواب بلند شدم.... وسا ۸ساعت

 گفت؛  دنمیبا د مامان

  ؟یبسالمت کجا

 تهران _

  ؟یاونجا واسه چ مامان؛

 واسه انتخاب واحد _

 مامان که بهت دروغ گفتم  ببخش

  ؟یبه بابات گفت مامان؛

 باشه.....  گردمیبله گفتم  من فردا بر م_

 باشه مواظب خودت باش  مامان؛

 چشم..... _

 به طرف در رفتم.....  فونیا یصدا با

 شدم  نیماش سوار

 کردن  جیفرودگاه پروازمو پ دمیرس تا
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 ...... 

 تهران........  میدیبعد از دوساعت رس حدودا

 تماس گرفتم....  رادیخروجم از فرودگاه با ه محض

 زندان......  میدنبالم بر ادیشد ب قرار

 ... رنیسرهنگ پارسا تماس گرفتم گفتم برام اجازه مالقات بگ با

 تماس از سرهنگ پارسا بودم....  منتظر

 باهام تماس گرفتم...  کساعتیبعد از  که

 

 بله _

 رادفر  سرهنگ؛

 بله قربان _

  نهیرو بب یکس خوادیمتهم نم سرهنگ؛

 جناب سرهنگ؟  یچ یعنی_

  نمیبب ویسک خوامیتا وقت دادگاهم نم گهیم سرهنگ؛

  نمشیحتما بب دیمن با یول_

 .... شهیخودش نخواد نم یتا وقت سرهنگ؛

 باشه_

 خداحافظ   سرهنگ؛

 خداحافظ _
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 رادمیمالقات ه یحت یول دنشیخواستم وقت مالقات بره د رادی..... از هکردیم ینجوریچش شده بود چرا ا اهورا

 قبول نکرد...... 

 مادرجون رفتم.....  یمشغول به خونه  یفکر با

 استراحت کنم....  کمیمادرجون خواستم فعال صدام نزنه  از

 ...... نهیاشکامو بب یاستراحت فقط بهانه بود.... دوست نداشتم کس یول

****** 

 

 .... رونیاز خونه زدم ب دمیلباس پوش عیاز خواب بلند شدم.... سر دیبا سردرد شد صبح

 ...... کردنیرو اعالم م یی.. حکم نهاوقت دادگاه اهورا بود... امروز

 .... میوارد دادگاه شد یصبور یاقا همراه

 ..... شدیدادگاه شروع م گهید قهیدق چند

 ..... میاول نشسته بود یصندل رادیوه یصبور یو اقا من

 اهورا بودم....  منتظر

 ..... دیاریکه گفت متهمو ب یقاض یصدا با

 دوختم به در.....  نگاهمو

 تر شده.....  ریپ دمشیچند روز که ند نیا کردمیبلند تر شده بود..... احساس م ششی...... رختیدلم ر دنشید با

 دلم براش تنگ شده.......  چقدر

 گره خورد.....  شیتو نگاه مشک میعسل نگاه

 سرد بهم نگاه کرد  یلیخ
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  ختیدرونم فرو ر یزی... احساس کردم چ

 را...... مدت من زل زده بودم به اهو تموم

 ..... وردمیرفتاراش سر در نم از

 هواسمو جمع دادگاه کردم  یصبور یاقا یصدا با

 ... 

 نشده  یجز هم دست یجرم چیاهورا مرتکب ه دهیکه نشون م میشاهد دار هی ؛مایصبور یاقا

 مورد با من حرف نزده بود......  نیدر ا یصبور ی.....؟؟ اقاشاهد

 .... ارنیدستور داد شاهدو ب یقاض

 تو اون لباس وحال وروز......  دنشیبوده...... با د یک نمیبودم بب منتظر

 اهورا اون باشه...... یشاهد پرونده  شدیخوردم..... باورم نم جا

 نفس باشه.....  نیا شدینم باورم

 بود.....  دهیرنگ رو رفته پوش یدستاش دستبند زده بودن..... لباس به

 بهم دوخت.....  نشوینگاه غمگ دنمید با

 اونورتر من نشست....   یدوتا صندل یرو

 .....؟ یچ یعنیشاهد پرونده س.....  نفس

 ازش خواست حرف بزنه....  یقاض

 کردو گفت...  یاز جاش بلند شد.... تک سرفه ا نفس

دخترا  یدزدتو  یاون حت نکهیچندسال.... شاهد ا نیمرتکب قتل نشد تو ا چوقتیاهورا ه نکهیمن شاهدم، شاهد ا_

 ..... نیشرکت بود هم یمال رینداشت..... اهورا فقط مد یدخالت چیوخارج کردنشون از مرز ه
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 ...... دونستیاز کجا م نارویا نفس

 گناهه....  یبراش مهم نبود که ثابت شده ب یحت یعنیتفاوت زل زده بود به روبه رو  یاهورا نگاه کردم ب به

 تنفس داد تا حکم واعالم کنن....  قهیچند دق یقاض

 .... شهیکار اهورا راحت تر م ینجوریبهم گفت ا یصبور یاقا

 حکمو اعالم کرد......  یقاض یاقا قهیاز چند دق بعد

فس بخاطر ن یواسه اهورا زندان ببرن ول تونستنیم شتریب نیسال حبس لبخند رو لبام نقش، بست..... از ا۴دمیشن با

 ...... کم شد. یلیمدتش خ

 دادگاه تموم شد به طرف اهورا رفتم.......  یوقت

 زدم....  صداش

 اهورا.... _

 برنگشت  یول

 .... دهیصدامو نشن دیشا

 اهورااااا _

 توجه به صدام به راهش ادامه داد به طرفش رفتم......  یب

 باهاش حرف بزنم....  تونمیکه بهش دستبند زده بود بهم گفت نم یسرباز

 کرد......  یهستم ازم عذرخواه یفتم کبهش گ یوقت

 گفتم؛  نیغمگ یبه اهورا کردم که سرد بهم زل زده بودم با لحن ینگاه

 اهورا _

 سرد جواب داد یبا لحن اهورا
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 بله!  

 از دادن حکم؟  یخوشحال نشد_

 سردشو تو چشمام دوختو گفت؛  یمشک یچشما

 ..... کنهیخوشحالم نم یچیه گهید

 شده.....؟  ینجوریاهورا ا چرا

 اهورا تو چت شده؟ _

  یچیه اهورا؛

 ..... دمیفهمیرفتار اهورارو نم یاشاره به سرباز کردو از اونجا دور شد..... معن بعدم

 اومد به طرفش رفتم.....  ینفس که م دنید با

 ...... ایازش تشکر کنم  دیبا دونستمینم

 .....دمی.... شا.یاز شرمندگ دیانداخت.... شا نییسرشو پا دنمیبا د نفس

 .... دمیشن یکه از سرهنگ وصبور ینجوریا

 ..... کیخالفکار درجه  هی نفس

 من به اون داروها برسن.....  قینظر داشته تا از طر ریمدت منو ز وتموم

 اتاقم نشسته بودم.....  یتو

 بودم کالفه

 ...... ماریکاراش سر در نم نی..... از انهیبب ویکس خوادیاهورا نم گنیم یول رمیصبح تا حاال زنگ زدم وقت مالقات بگ از

 ..... میگوش یروشن شدن صفحه  با

 به صفحه انداختم..... سرهنگ پارسا بود......  ینگاه
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 اتصالو زدم.....  ی دکمه

 سالم _

  ؟ییسالم رادفر کجا سرهنگ؛

 تهرانم.... _

 .... نتتیبب خوادیم یمتهم خانوم نفس متول سرهنگ؛

 ندارم...  یباهاش حرفمن  دیبهش بگ_

 خداحافظ  لتهیهرجور م سرهنگ؛

 خداحافظ _

الو وصل اتص یتو دستم..... دکمه  یگوش دنینفسو ببخشم..... من به نفس اعتماد کردم..... با لرز تونستمینم چوقتیه

 کردم.... 

 بله _

  نهیتا حاال اصرار داره شمارو بب روزیاز د سرهنگ؛

 اخه؟  یول_

 بهمون بده  یاطالعات دیباهاش حرف بزن شا سرهنگ؛

 .؟ امیبخاطر شما باشه کجا ب_

 زندان ایب سرهنگ؛

 چشم فعال.... _

 که برم زندان.....  دمیلباس پوش لمیم برخالف

 زدم اژانس.....  زنگ
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 زندان....  میدیربع رس هیبعد از  حدودا

 کردن داخل......  تمیاسممو گفتم با احترام هدا یوقت

 تاق انتظار نشستم..... منتظر نفس موندم..... ا یتو

 اومدش.....  هیچندثان بعداز

 روبه روم قرار گرفت....  یصندل یرو

  نییسردمو بهش دوختم سرشو انداخت پا نگاه

  ؟ینیمنو بب یخوایگفتن م_

 تکون داد  سرشو

 .... دمیگوش م_

 با ناخوناش ور رفت بعد گفت.....؛  کمی

 شروع شد......  یروز سرد زمستون هیاز  یچ همه

 ... دمشیکه تو کافه د یاون روز از

 دلمو باختم..... عاشق چشماش شدم....  یسالم بود ول١۸فقط  من

 ..... لشیاستا عاشق

 هرروز کارم شده بود رفتن به کافه......  گهید

 ...... دنشیواسه د فقط

 گذشت.......  یمدت

 درسته کرده بودم....  یشکالت کیروز ک هیمال من باشه.......  خواستمیم

 بهم کردوگفت؛  ینشستم...... نگاه زشیم سر
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 ..... امرتون

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 اوردم....  کیک براتون

 نخواسته بودم....  کیمن ک یتو هم رفتش گفت ول یهمون اخما با

 .... دیمن خواستم دستپختمو بخور یدرسته ول گفتم

 ..... رونیحرف از جاش بلند شدواز کافه زد ب بدون

 حرکتش جا خوردم.....  از

 گفتیکلمه م هیدوسش دارم اونم فقط  گفتمیبهش م شدمیدست از تالش برنداشتم هرروز سر راهش سبز م یول

 مزاحم نشو..... 

 دختره اومد کافه.....  هیمنو از خودش دور کنه با  نکهیروز واسه ا هی

 ..... دیخندیم گفتیتوجه به اشکام با دختره م یاون ب ی..... ولستادیروز قلبم از حرکت ا اون

 با دختره دست داد از حال رفتم......  یوقت نکهیا تا

 چشمامو باز کردم......  یوقت

 ..... دمیباال سرم د ارسامو

 ..... شناختمشینم

  ؟یبهم گفت خوب ارسام

 .؟ نیهست یبود شما ک نیم اکه تونستم بگ یتنها کلمه ا ومن

 بهم کمک کنه که به اهورا برسم.....  خوادیگفت دوست اهوراس م ارسام

 اسم اهورا از دهن نفس...... خون به رگام هجوم اورد....  دنیشن با
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 حق نداشت جز من اهورارو دوست داشته باشه......  یکس

 ادامه داد....  نفس

 .... تو شرکت کار کنم امیبهم گفت ب ارسام

 سیمنو به پل تونستیم یعالمه سند وامضا از من داشت که به راحت هیمنو وارد باند کرده بود....  نکهیغافل از ا یول

 کنه....  یمعرف

 .... دمیدیهرروز اهورارو م نکهیبابت خوشحال بودم.... از ا هیاز  یول

 که اهورا خالفکار....  کردمینم باور

 اون سردتر....  شدیم شتریحاال خود منم خالفکار بودم..... عشق من هرروز به اهورا ب یول

 بشم....  یمیارسام ازم خواست وارد دانشکده بشمو با تو صم نکهیا تا

 ...... میکن دایپ یبابات به اون داروها دسترس قیاز طر میکه بتون یاونقدر

 من بودم نه تو......  وفتهیکه تو تله قرار بود ب یاون نکهیغافل از ا یدوستت ول نیشدم بهتر من

 ...... یکردیتو شک م ی..... من از شرکت رفتم چون اونجوریوارد شرکت شد یوقت از

 ..... نمیتا اهورارو بب ومدمیبعد از رفتن تو به شرکت م شهیهم یول

 ..... ختمیاشک ر یکنارش بود نیکه تو ماش ی...... تموم مدتاوردیوم بردیمدت اهورا تو رو م هی نکهیا تا

 

 به ارسام بگم...  خواستمی..... میسیپل دمیاون روز فهم یوقت

 .... شهیم یچ وفتهیاهورا ب یبرا یفکر کردم اگه اتفاق یوقت بعد

 شدم......  الیخیب
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از ب یول ....شهیجرمت کم م یکن یهمکار سیاگه با پل دونستمیداشتم بهت بگم که من خالفکارام..... اخه م دوست

 ...... دمیترس

 بود که اهورا رفتارش عوض شده بود....  یمدت

 .... زدیاوقات لبخند م شتریمدت ب نیا یول دیخندینم چوقتیه اون

 ..... خندهیخوشحال بودم که م یبود.... ول شدهیچ دونمینم

 اومد.....  شیپ رازیسفر تو اهورا برا ش نکهیخوب بود تا ا زیچ همه

 بودم....  یعصب

 بره..    ییجز خودم با اهورا جا ینداشتم کس دوست

 ..... رازیش امیگرفتم ب میتصم

 اتاق گرفتم.....  نیکه شما بود یهمون هتل تو

که  دمیکه د ی..... وقتهیحافظ نیکه رفت ی.... وقتختمیچقدر اشک ر دیزدیتو بالکن با هم حرف م یوقت یدونینم رستا

 .... کنهیاهورا چقدر بهت توجه م

 .... تهیخودم گفتم اگه اهورام رستارو دوست داشته باشه.... رستا اهورارو دوست نداره اون تو مامور به

 .... یکنیبا ارسام ازدواج م یدار دمیفهم نکهیدادم تا ا یخودم دلدار به

 ..... یحس خوب داشتم که تو اهورارو دوست ندار هی یس ول تهیفرمال دونستمیم

حتما منم همراه اهورا  دیمن نه..... پس با یول شدیم ریمن دستگ یچون اون شب اهورا یعروس امین متونستینم من

 یشدم به طرف خونه  نمی.... سوار ماشدمیلباسو پوش نیتنهاش نزارم ...... بهتر چوقتیقول دادم ه شدمیم ریدستگ

 اهورا رفتم..... 

 درو زدم..... برعکس هردفعه.... اهورا درو باز کرد....  زنگ

 اون همه دود به سرفه افتادم..  دنیوارد خونه شدم با د یوقت



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
565 

 

 ...... زدیم گاریپک به س شهیطرف اهورا رفتم که رو کاناپه نشسته بود محکم تر از هم به

 .... شدهیگفتم اهورا چ بهش

 لب زمزمه کرد نفس  ریودن..... زقرمز شده ب شیمشک یباال اورد چشما سرشو

 ..... زدیبار بود که اسممو صدا م نیاول

 جانم  گفتم

 عشقمه....  یرو پام گذاشتو گفت امشب عروس سرشو

 کردن.....  سیحرف اشکام دونه دونه گونمو خ نیا دنیشن با

 من عاشق دوست من شده بود....  یداشت اهورا قتیحق پس

 .... دهیبه اخر نرس اینوازش کردم..... گفتم غصه نخور حاال که دن موهاشو

 س....  گهید یدالرا کنار کس نمیبب تونمیمن نم کشمیسرشو بلند کردوگفت من خودمو م اهورا

 یگیم یچ یفهمیحرف ترس به وجودم رخنه کرد گفتم م نیگفتن ا با

 .... دمیگفت اره حاال بهت نشون م اهورا

 ش گرفت....  قهیبرداشت رو شق اسلحشو

  یکنیم کاریچ

  یفهمیم نمیبب تونمیگفت نم اهورا

 نکن.....  یتا اونا بهم نرسن فقط توروخدا کار کنمیم یگفتم همه کار بهش

 ریامشب باندو دستگ یوقصد دار یسیارسامو گرفتم گفتم تو پل یشماره  عیآوردم سر رونیب فمیاز تو ک مویگوش

 ر اهورا به من نارو زد......... نفس بخاطیکن

 حرف از سرجام بلند شدم.....  بدون
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 منه.....؟  ینفس عاشق اهورا یعنینفس برام سخت بود.....  یحرفا هضم

 اهورا شدم.....  دلتنگ

 ..... شیمشک یچشما دلتنگ

 ...... دمیفهمیکاراشو نم لی.... دلنهیمنو بب خواستیاون نم یول

 طرف زندان اهورا رفتم.....  به

 نشون دادم..... اجازه دادن وارد بشم.....  موییشناسا کارت

 ..... یدار یبه اهورا بگن مالقات ارنیاسممو ب نکهیخواستم بدون ا ازشون

 منتظر موندم تا اومدش.....  یمدت

 جا خورد.....  دنمید با

 ..... نهیبش یکردم رو صندل اشاره

 فتم؛ بهش کردمو گ ینگاه

 یبگ شهیم ینیتا منو بب امیحتما ناشناس ب دی.....؟ باادیب دنتیبه د یکس یزاریاهورا؟ ..... چرا نم یکنیم هیکارا چ نیا

 .....؟ شدهیچ

 حرف بهم زل زده بود.....  یب اهورا

 اهورا باتوعم؟! _

 گفت؛  یلحن سرد با

 .... نمتیبب خوامینم گهید نجایا این گهید

 ..... ختیدرونم فرو ر یزیکردم چ احساس

 اهورا؟  یچ یعنی_
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 .... نمتیبب خوامیام نم گهیواضح چون من دوست ندارم د لشیدل اهورا؛

  ؟یدوسم ندار_

 قبل گفت؛  یسردتر از دفعه  اهورا

 ! نه

 رفت.....  ادتی یزود نیبه هم ؟یپس اون حرفا اون قوال چ_

 یا لهیبهت گفتم دوست دارم که وس یناخته بشم.... من الکگناه ش یبود که توسط تو من ب نیهمش بخاطر ا اهورا؛

 ...! یگفتم دروغ بوده.... هرچ یهرچ چوقتیعاشقت نبودم رستا ه چوقتیکه کمتر تو زندان بمونم من ه یبش

 ..... کردیم ینیتو گلوم سنگ یزیمن فقط زل زده بودم به دهنش..... چ زدویحرف م اهورا

 ...... دمیفهمیاهورارو نم یحرفا یمعن

 شدن......  زیرو گونم سرار اریاخت یب اشکام

ه از من استفاد خواستهیدوستم نداشته...... فقط م چوقتیه یعنیداده بود.....  یافتاده بود..... اهورا منو باز یاتفاق چه

 کنه....... 

 .......... ختیاهورا...... قلبم فرو ر یخال یصندل دنید با

 نکرده بود.....  یظخداحاف یرفته بود حت اهورا

 

 ........ رونیزندان زدم ب از

 بود......  زییپا اول

 

 دلش گرفته بود....  اسمون
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 رعد وبرق چشمامو روهم گذاشتم....  یصدا با

 شدن.....  یمنم جار یبارون اشکا یقطره  نیحس اول با

 ..... زدمیبارون قدم م ریز یترس چیبدون ه ابونیتنها من بودم.... که تو خ و

 ..... دمیلرزیشده بودم........ از سرما داشتم م سیخ

 ... دیچرخیاهورا تو ذهنم م یحرفا

عاشقت نبودم بهت دروغ گفتم..... من از تو استفاده کردم  چوقتیتورو دوست نداشتم رستا.... من ه چوقتیمن ه"

 "ثابت شه..  میگناه یتا ب

 

 تم....... گرف واریرفتن چشمام دستمو به د یاهیحس س با

 زانو زدم......  ابونیکنار خ همونجا

 به اهورا برخوردم.....  رفتمیافتادم که تو بارون راه م یاون شب ادی

 که اعتراف کرد دوسم داره.....  یشب ادی

 همش دروغ بوده.....  گهیم وحاال

 که شکستم.... داغون شدم.....  یبار نیدوم نیاز مرگ رهام ا بعد

 خونه مادرجون....  دمیچقدر راه رفته بودم که رس دونمینم

 .... دیمادرجون منو تو اون حال د یوقت

 لباسامو عوض کردم......  عیسر

 ....... زدمیم خیداشتم از سرما  یداغ داغ بود ول بدنم

 مطلق فرو رفت.... یاهیروهم گذاشتم...... همه وجا تو س چشمامو
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 بودم.....  مارستانیچشمامو باز کردم ب یوقت 

 باال سرم بودن.....  مایون مادرجون

  شده؟یچ_

  ؟یشد داریمادر فداتشه ب یاله مادرجون؛

 ....؟! نجامیمادرجون چرا من ا شدهیچ_

 وگرنه تشنج متیخداراشکر زود رسوند مارستانیب متیمادرجون زنگ زد به من برد یتب داشت یلیخ شبید ما؛ین

 .... یکردیم

 زدمو گفتم؛  یبارون لبخند تلخ ریاهورا... قدم زدنم ز یحرفا یادآوری با

 ....؟ شمیمرخص م ی! کممنون

 .... یسرمت تموم بشه مرخص ما؛ین

 باشم که اهورا بهم اعتراف کرد دوسم نداره.....  ییجا خواستمیتهران بمونم.... نم خواستمینم گهید

 اصفهانو برام رزرو کنه.....  یپرواز برا نیگفتم اول مایمرخص شدم به ن مارستانیاز ب یوقت

 ...... رادیه شیاتاقم رفتم لباسامو جمع کردم.... دوست داشتم قبلش برم پ به

 زدم اژانس......  زنگ

 نگه داشت.....  ابونیاونور خ اژانس

 شدم.......  هیاتل وارد

 به طرفش رفتم....  رادیه دنید با

 سالم _

 زدوگفت؛  یلبخند رادیه
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 زنداداش....  سالم

 اسم زنداداش بغض گلومو گرفت.....  دنیشن با

 .....؟ نیداشت یکار راد؛جانمیه

 اوردم.......  رونیبودمو ب دهیخودمو اهورارو خر یکه برا یگردنبد فمیک یتو از

 ...... شدیوصل م گهیواول اسم اهورا مثل اهن ربا بهم د یسیبود که اول اسم من به انگل یجور گردنبد

 گرفتمو گفتم؛  رادیطرف ه به

 بهش بده.....  نویهروقت اهورا از زندان اومد ا_

 سوال؟  هیفقط  راد؛چشمیه

 بله _

 ....؟ دیدیچرا خودتون بهش نم راد؛یه

 ... نمیبیاهورارو نم گهید چوقتیچون من ه_

 .... رونیزدم ب هیباشم.... از اتل رادیاز ه یمنتظر جواب نکهیا بدون

 اونجام رفتم فرودگاه.....  از

 پرواز داشتم......  گهیساعت د مین

 نشستم.....  یصندل یرو

 .... کردیم وونمیاهورا داشت د یروهم گذاشته بودم..... حرفا چشمامو

 اومد....  یپازل جور درنم زاشتمیپازلو کنار هم م یها کهیت یهرچ

 ...؛ گفتینفس که م یحرفا

 "س گهید یرستا کنار کس نمیبب متونیمن نم کشمیمن خودمو م"
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 .... یاهورا یطرف حرفا هی از

 میگناه یعاشقت نبود من بهت دروغ گفتم.... من از تو استفاده کردم تا ب چوقتیدوست نداشتم.... ه چوقتیمن ه"

 "ثابت بشه.. 

 رو گونم فرود اومدن..... واقعا سخت بود......  اریاخت یب اشکام

 سخت.....  یلیخ

 من..... بهم دروغ گفته......  یباور کنم اهورا تونستمیم یچطور

 افتاده....  یاتفاق چه

 ..... دمیفهمیم دیبا

 پرواز شدمو به طرف زندان حرکت کردم......  الیخیب

 شناخته بودنم وارد زندان شدم.....  گهید

 ..... ارنیخواستم اهورارو ب ازشون

 با همون لحن سردش گفت؛  دیمنو د یوقت

 ... نمتیخوام بب ینم نجایا اینگفتم ن مگه

 قورت دادمو گفتم؛  بغضمو

 .... امینم نجامی.... اگمینم یچیه گهیسوالم جواب بده د نیفقط به ا امینم گهید باشه

 به سمت در رفتو وگفت؛  اهورا

 باهات حرف بزنم.....  نمیبینم یلزوم

 ! کنمیخواهش م_

 ..... ستادیسرجاش ا دیالتماسو تو صدام شن یوقت
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 کردم!  زمزمه

 ....؟ یکن یخود کش یمن وارسام قصد داشت یچرا شب عروس یاگه دوسم ندار_

 تو چشمام دوختو وگفت؛  شویمشک یساکت موند..... بعد برگشت طرفم.... چشما یلحظه ا چند

 کارو کردم تا بفهمم نفس چقدر بهم عالقه داره.....  نیاون شب ا من

که تموم مدت بهش فکر کردم به  یلب من ومن از ته قلبم دوسش دارم نفس نه تو..... اونکه تو ق ی..... کسرستا

.... یکنن ییعشقو گدا گهیکه عشق منه نفس نه تو.... پس بهتره د ینفس نه تو...... اون رونیب امیاز تو زندان م دشیام

 وقته که به اسم نفس خورده.......  یلیچون سند قلب من خ

 ار اشکام بهش زل زده بودم...... ت یپشت پرده  از

 خورد کرده بود.......  مویغرورمو وهمه چ اهورا

 ...... رونیبرداشتم از زندان زدم ب فمویک

 تهران بمونم.......  تونستمیلحظه ام نم هی یحت گهید

 گرفتم......  طیرفتم واسه شب بل ییمایاژانس هواپ به

 اونجام رفتم بام تهران......  از

 زدم.... خدارا صدا کردم.....  ادیزدم..... فر داد

 بال سرم اومد....  نیاشتباه کردم که حاال ا میزندگ یبشه.... کجا ینجوریا دیبا چرا

 ندارم..... چراااااااااا.......  یچیه گهیحاال قلبمم باختم.... من د یباختم جز قلبم..... ول مویمرگ رهام همه چ سر

 .... ...ااااااااااااااایخدا

 ........... دیچرخیاهورا تو سرم م یکردم....... حرفا هیزدم..... گر زار

 "که عاشقش بودم نفس  نه تو یاون"
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*** 

 

 از تهران برگشتم.....  شهیم یدوروز

 ..... ستیعادت کنم که اهورا مال من ن طیشرا نیبه ا دیبا ی.... ولستیحالم خوب ن اصال

 نگه داشتم......  یگل فروش کنار

 وقرمز دادم.....  دیدست گل رز سف سفارش

 حرکت کردم.....  شگمونیحاضر شد پولشو حساب کردمو به طرف ارامگاه هم یوقت

 گران نگه داشتم.....  ثاریا یکنار قطعه  نویماش

 طرف قبر رهام رفتم.....  به

 .... ختمیبا گالب شستم..... دست گلو پر پر کردمو رو قبر ر قبرو

 رهام کردمو گفتم؛  یبه عکس قاب گرفته  ینگاه

خودم عهد بستم تا  شیمن پ یبهت سر نزدم ول شهیم یمعرفت شدم... سه سال یب یلیسالم داداشم منو ببخش خ_

 نکنم بهت سر نزنم....  ریقاتل تورو دستگ یوقت

 ببخش....  منو

 دوستتو بکنم....  ی هیگال شتیاومدم پ یداداش راستش

 که نداشت.....  یداغونم کرد.... نابودم کرد..... بهم گفت دوسم داره درصورت یشدادا

 من نابود شدم..... داغون شدم......  یداداش

 اشتباه کردم.....  یارامشو به قلب خواهرت برگردونه ول تونهیبعد از تو فکر کردم اهورا م رهام

 کنم.....؟  کاریبمو شکست.... رهام تو کمکم کن چبود که قلبمو باختم..... اونم قل نیاشتباهم ا وتاوان
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 قبر رهام گذاشتم ودوباره زمزمه کردم...  یرو سرمو

مگه رهام  یگوشم زمزمه کن ریتو بغلتو ز یریمنو بگ نکهیدلم برات تنگ شده..... برا اغوش گرمت..... براا رهام

 مرده...... 

 ....؟ چرااااااا؟ یخواهرتو اروم کن یستیچرا ن رهاام

 ...... رمیکنار رهام اروم بگ یفکر نکنم مدت یچیکردم به ه یبستم.... سع چشمامو

 اومد....  یکه به طرفم م دمیشن ویکس یقدم ها یچشمام بسته بود که صدا یا قهیچند دق دونمینم

 ... دمیاز رو قبرم بلند کردم سرمو باال اوردم سرگردو د سرمو

 سرجام بلند شدم  از

 سالم قربان _

 زدو گفت؛  یلبخند سرگرد

 نه قربان؟  نمیاز محل کار من ارو رونیدرضمن چند دفعه بهت بگم ب سالم

  نیاقا ارو دیببخش_

 خواهش سرگرد؛

  د؟یکنیم کاریچ نجایا_

 دوستم بد کردم....  دنیاومدم د سرگرد؛

  نیلطف کرد یلینه خ_

 س.  فهیوظ سرگرد؛

 فرستاد.... از جاش بلند شد....  یقبر سرگرد نشست فاتحه ا کنار

 من رفع زحمت کنم؟  نیندار یاگه با من کار_
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 زد  صدام

  رستا؟

 بله _

 کنم.....  یخواستگار گهیبار د هیرهام ازت  شیپ نجایا خوامیم سرگرد؛

 اهورا  یحرفا یاور ادیبگم من عاشق اهورام با  اومدم

 "وقته به نام نفس خورده یلیب من خنکن سند قل ییعشقو گدا"

 بلند کردم بهش گفتم....  سرمو

 فقط دوروز بهم مهلت بده فکرامو بکنم _

 که مشخص بود خوشحال شده گفت؛  سرگرد

 ......! حتما

 ممنون خداحافظ_

 اونجا دور شدم.....  از

 اشم.... داشته ب یخوب یم وزندگبا سرگرد خوشبخت بش تونستمیمن م ستیبه اهورا ثابت کنم واسم مهم ن خواستمیم

 سرگرد بتونه کمک کنه اهورارو فراموش کنم....  دیشا

 باشه.....  نیانتخاب رهامم هم دیشا

 دوسش ندارم.... گهیکه د فهمونمیو به اهورا هم م شمی..... من با سرگرد خوشبخت منهیهم اره

***** 

 اتاقم نشسته بودم.......  یتو

 رمان داالن بهشت رو شروع به خوندن کردم.....  ایکتاب خوندن بودم..... تازگ مشغول
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 که انقدر محمد دوسش داره.....  خورمیحال مهناز حسرت م به

 ..... کتابو بستم....... میزنگ گوش یصدا با

 اتصالو وصل کردم....  یتوجه به شماره دکمه  بدون

  دییبله بفرما_

 .... دیچیپ یسرگرد تو گوش یرایگ یصدا

 رستا خانوم!  سالم

 ! نیسالم اقا ارو_

  ؟یخوب ن؛یارو

  ن؟یشما چطور یمرس_

 رستا؟  ن؛یارو

 بله! _

 .... یزنیصدام م ینجوریبه خدا من معذبم ا ن؛یارو

 صداتون بزنم؟  یپس چجور_

 ! یشما استفاده کن ریاز ضم ستین یازین ن؛یارو

 خب من.... _

 حرفمو بزنم گفت؛  ی هیبق نذاشت

 نداره با من راحت باش!  خب

 باش _

 ..... رمیزنگ زدم جوابمو بگ ن؛یارو
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 که گرفتم فکر کردم....  یمیفکر فرو رفتم واسه بار هزارم به تصم یتو

 اهورا  یحرفا یادآوریبا  یبگم نه ول خواستمیم

 "چوقتیمن هیچوقت عاشقت نبودم ه"

 گفتم؛  دمویکش یقیعم نفس

 خونمون  نیاریب فیواسه اخر هفته تشر دیریتماس بگپدرم  با

 سکوت کرده بود بعد اروم گفت؛  یا هیچندثان سرگرد

 جوابت مثبت...  یعنی

 کردم  سکوت

 که اخر هفته برسه...  ستیاز االن دل تو دلم ن یبشم خانوم دنتیخجالت کش یفدا یاله ن؛یارو

 رو لبام نقش بست.....  یتلخ لبخند

 رستا؟  ن؛یارو

 جانم _

 .... یبش نیزم یدختر رو نیخوشبخت تر دمیدوست دارم، قول م ن؛یارو

 ... نیممنونم ازت ارو_

 وگفت؛  دیخند نیارو

 ...! ایاسممو صدا زد بالخره

 اهوم _

 بشم  ن؛فداتیارو

 خدانکنه _
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 رستا؟  ن؛یارو

 جانم _

  ؟یاز انتخابت مطمئن ن؛یارو

 تا حاال انقدر مطمئن نبودم _

 ممنونم ازت ن؛یارو

 نکردم...  یکار_

 من برم به مامان خبر بدم که بالخره عروسش جواب مثبت داد...  ن؛خبیارو

 برو مواظب خودت باش _

 .... نطوریتوهم هم ن؛یارو

 بغض گلومو گرفت....  یقطع کردم.... نمیدونم چرا ول ویگوش

 اهورا پشت خط باشه.....  نیارو یدوست داشتم به جا چقدر

 من واهورا بود....  یاخر هفته خواستگار کاش

بشه  تی..... اونه که قراره مرد زندگیفکر کن نیبه ارو دیفقط فقط با گهیتو د یاریب دیاسم اهورارو نبا گهینه رستا د نه

 نه اهورا.....

***** 

 کردم.....  نهیبه خودم تو ا نهیتو ا ینگاه

 ل شده بودم.... خوشگ یلیخ یکت وشلوار خوش دوخت گلبه نیا با

 رنگمم رو سرم انداختم.....  یگلبه شال

 ..... دمیخط چشم ساده هم کش هیرژ کم رنگ  هی
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 ..... رونیاز اتاقم اومدم ب اطیزنگ ح یصدا دنیشن با

  یلب گفتم؛ دعا کن برام داداش ریزدمو ز یاتاق رهام لبخند یافتاد به در بسته  نگاهم

 زدمو به طرفشون رفتم....  یرنگ لبخند یتو اون کت وشلوار کرم وقهوه ا نیارو دنیرفتم..... با د نییپله ها پا از

 گرفتم.....  نیکردم بعدم رفتم دست گلو از ارو یسالم واحوال پرس یتوکل یخانم واقا با

 گذاشتم....  زیم یرو

 نشستم.....  انیمبل تک نفره کنار را یرو

 تهران......  یهوا یکشور والودگ یشروع به حرف زدن درمورد تورم ومسائل اقتصاد بزرگترا

 میمنو تو تصم نیسرد اهورا جلو چشمام بود....وا یچشما ری..... تموم مدت تصوکردمیم یداشتم با ناخونام باز منم

 ....کردیمصمم تر م

 شدم.....  داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 داشت.....  یحالت سنت ناشیه سر استک یبلند مشک یمانتو هی

 رو هم برداشتم.......  یسنت کیکوچ فیوک یشال سنت هیبا  دمیپوش

 ..... میریرو تهران بگ ی.... فقط عروسمیاصفهان بکن نیرو هم دمونیشد خر قرار

 رفتم.....  رونیاز اتاق ب فونیا یصدا با

 به طرفش رفتم....  زدیمامانم که بهم لبخند م دنید با

 ....؟ نیمامانم خوشحال شدهیسالم چ_

 گفت؛  دویمنو تو بغل کش مامان

 ..... زمیعز نمیبب تویارزوم بود عروس شهیهم

 ..... نیرسیبه ارزوتون م نیخب پس دار_
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 چشم خب فعال _منتظر نمونه....  نیاز ا شتریب نیبرو که اقا ارو زمیاره عز مامان؛

 .... .زمیفعال عز مامان؛

 زدمو گفتم؛  یلبخند یوشلوار کتون مشک دیتو اون لباس سف نیارو دنیبا د رونیخونه اومدم ب از

  پیخوشت یسالم اقا_

 زدو گفت؛  یلبخند خوش رنگ دنمیبا د نیارو

 خانوم خوشگلم  سالم

  میبر_

 درو برام باز کرد وگفت؛  نیارو

 خانمم.....  بله

 .... از همون اولم انتخابم اشتباه بود..... شدمیخوشبخت م نیبا ارو من

 ...... شدمیعاشق اهورا م دینبا من

 .... کردیلب زمزه م ریکردم که ز نیبه ارو یپوچمو رها کردم نگاه یفکرا ونیحامد هما یصدا با

 

 

 کن اسممو عشقم صدا 

 صداتم واسم خوبه 

 

 چشم من یکن تو نگاه

 نگاتم واسه من خوبه 
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 یموهاتو وا کرد واسم

 تو موهاته یموج عجب

 

 یسر دار ریز ایدر هی

 پشت پلکاته ایدر هی 

 

 شمیچشمات قسم آروم نم به

 بارون ریبا من ز یایتا ن 

 

 احساس دلبستن دارم نیا به

 ساده و آسون شمیوابسته م 

 

  شمینم چشمات قسم آروم به

 بارون ریبا من ز یاین تا

 

 احساس دلبستن دارم  نیا به

 ساده و آسون شمیم وابسته
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 پشت نفس دارم نفس

 رمیگیهوامو از تو م 

 

 با خودم خوبم یباش تو

 رمیاز خودم س ینباش 

 

 شهر بارونه یهوا

 یداره شب گرد یچه حال 

 

 هوا ابره  دونمینم

 یتو موهاتو وا کرد ای

 

 شمیچشمات قسم آروم نم به

 بارون ریبا من ز یایتا ن 

 

 احساس دلبستن دارم نیا به

 ساده و آسون شمیوابسته م 

 

 شمیچشمات قسم آروم نم به
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 بارون ریبا من ز یایتا ن 

 

 احساس دلبستن دارم  نیا به

 ساده و آسون شمیم وابسته

 

 شمیچشمات قسم آروم نم به

 بارون ریبا من ز یایتا ن 

 

 احساس دلبستن دارم  نیا به

 ساده و آسون شمیم وابسته

 

 

 ..... شگاهیازما میدیتموم شدن اهنگ ماهم رس با

 تا نوبتمون بشه......  میمنتظر موند میگرفت نوبت

 نشستم......  نیکنار ارو یروصندل

 ...... بردیخوابم نم بیغر بیعج یاز هجوم فکرا شبی.... دومدیخوابم م یحساب

 هام شد گفت؛  ازهی. که متوجه خمنیارو

 ....؟ ادیخوابت م رستا

 گفتم؛  یحالت مظلوم با
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  اهوم

 وگفت؛  دیکش دماغمو

 ... ایکنیم ینجوریا افتویاخرت باشه ق ی دفعه

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 .... چشم

 ترم اومد به بازوش اشاره کرد وگفت؛  کینزد نیارو

 ...! بخواب

  کنمینه تحمل م_

 بخواب رو حرف من حرف نزن  ن؛یارو

 باشه... اسینجوریاِ ا_

 گذاشتم....... چشمامو رو هم گذاشتم.......  نیارو یرو بازو سرمو

 خوابم برد......  عیخسته بودم که سر انقدر

 

*** 

 

 حس نوازش گونم چشمامو باز کردم......  با

 بود که مشغول نوازش کردن گونم بود.....  نیارو

 از رو بازوش برداشتمو گفتم....  سرمو

 هنوز نوبتمون نشده... _
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 زدوگفت؛  یلبخند مهربون نیارو

 ... یکه داخلن نوبت ماست خانوم یاز اون اقا خانوم بعد

 خواب از چشمام رفت....  یبخواب حساب یگفت نکهیاهان ممنون از ا_

 گوشم اورد وگفت؛  کیسرشو نزد نیارو

 به خانمم سخت بگذره....  زارمینم چوقتیه

 گوشش زمزمه کردم ریز ناخودآگاه

  نیممنونم ارو_

 شمارمون از جام بلند شدم....  دنیشن با

 حلقه......  دیواسه خر میقرارشد بر شیبعد از اتمام ازما ونیاقا نمیخانوما وارو شگاهیبه طرف ازما من

 بهتر از من اصفهانو بلد بود......  نی..... ارومیطرف بازار هنر حرکت کرد به

 بازار هنر پارک کرد.....  یجلو نویماش

 ..... میدبازار ش وارد

 ...... میرفت یجواهر فروش نیطرف اول به

 ........ ارنیواسمون حلقه ب میخواست ازشون

 واسمون اورد......  دیاسپرت طال سف نگیر یحلقه  چندتا

 ساده باشه.....  یلیحلقم خ خواستیم دلم

 بودن فرو اومد......  زشیر یناینگ نشییساده بود وتنها تز یلیکه خ یحلقه ا یرو دستم

 . خوامیم نویمن هم نیارو_

  ینیرو بب گهید یمغازه ها یخواین؛نمیارو
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  نینچ فقط هم_

 .... یباشه خانوم ن؛یارو

 فمیوظر دهیکش یحلقه به دستا نی.... چقدر امیگذاشت..... هردوتامو دستمون کرد زیدوتاشو رو م فروشنده

 ...... ومدیم

 گرفتمو گفتم؛  نیارو یجلو دستمو

 خوشگله؟  نیبب

 رو دستم زدوگفت؛  یاروم یبه چشمام کرد وبعد بوسه  ینگاه نیارو

 خوشگله مبارک باشه خانمم  معلومه

 ممنونم _

 ...... میبخور یزیرستوران چ میقار وقور شکمم قرار شد بر یحلقه..... با صدا دیاز خر بعد

 گرس...... کوه صفه رستوران. زا میرفت نیارو شنهادیپ به

 .....میسفارش داد یکباب یهردومون ماه نیوارو من

 ..... میرو کرد دامونیهمه خر بایتقر

 ..... کنهیتهران هماهنگ م میگفته رفت نیوباغ...... که اونم ارو هیواتل شگاهیمونده وقت ارا فقط

 بشم....  دهیچ نیمامانمو مامان ارو ی قهیتهران..... قرارشد...... خونمون رو به سل میاومد شهیم یچندروز

 . ولباس عروس بودم... شگاهیچندروز همش دنبال ارا نیا منم

 .... دنیچ یجهازمو چجور نمیوقت نکردم برم خونه بب اصال

*** 
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 من باشم.....  نیا شدیبه خودم کردم باورم نم نهیتو ا ینگاه

 رو سرم قرار گرفته بود....  یوشگلبود تاج بزرگ خ ختهیورم ر هی یحالت خوشگل هیبا  موهام

 خوشگل بود.....  یلیخ یول حیمل شمیارا

 داماد اومده.... شنلمو رو تنم انداختم.....  گفتیکه م شگاهیخانوم ارا یصدا با

 شدم.....  نیارو منتظر

 لبخند زنون وارد شد.....  نیارو

 جذاب تر شده بود....  یلیرنگ خ یبهش کردم.... تو اون کت شلوار خوش دوخت مشک ینگاه

 رو دستم داد....  یطرفم اومد.... دست گل رز هلند به

 ... دمیروش لبخند پاش به

 خانومم چه خوشگل شده...  نیبب ن؛اوهیارو

 از شما جناب سرگرد....  شترینه ب_

 سرگرد شدم...  ن؛جنابیارو

 اقا....  یبود_

  اس؟ینجورین؛ایارو

 بله _

 منتظره  هیاتلکه  میبر ایفعال ب ن؛یارو

 .... میبر_

 خارج شدم.....  شگاهیاز ارا نیارو همراه

 شدم....  نیماش سوار
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 اهنگو بلند کرد......  یصدا نیارو

 انتخابت درسته.....  یعنیلب زمزمه کردم  ریکردمو ز نیرخ ارو میبه ن ینگاه

 دهیفا یمونی.... پششدمیم نیاالن داشتم رسما زن ارو گهیاز خودم دور کنم.... من د دویکردم شک وترد یسع

 نداشت...... 

 شدم.....  ادهیپ نیاز ماش نیارو یصدا با

 ...... هیاسم اتل دنید با

 اخه......  نیچرا ا هیهمه اتل نیخشکم زد ا سرجام

 گفت....  خورمیاز سرجام تکون نم دیکه د نیارو

  رستا؟

 جوابشو دادم  گنگ

 جانم _

 ... میبر ن؛یارو

 ... میاهوم بر_

 ...... میشد هیاتل وارد

 نباشه........  کردمینبودش...... دعا م رادیه

 ...... میمنتظر موند مینشست یصندل یرو

 .... گهی..... حتما به اهورا مشهیم یچ نهیمنو بب رادی....... اگه هرفتمیدستم ور م یمدت با ناخونا تموم

 ...... چم شده پس؟ خواستمینم نویمگه من هم یول
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 از جام بلند شدم......  رادیه یصدا با

 حرفشو خورد......  ی هیبق دیمنو د یبود وقت نیحرف زدن با ارو مشغول

 تو چشماش زل زدم.....  یگنینگاه غم با

 که با تعجب بهم زل زده بود گفت؛  رادیه

 اون اتاق.....  دییبفرما

 نگاهش ذوب شم....  ریمونده ز کم

 داد داداشش بود نه من.....  میکه تموم مدت باز یاون دونهینم یکردم ول یمن به داداشش نامرد کنهیحاال فکر م حتما

 .... میاتاق شد وارد

 وارد اتاق شد..... چندتا ژست مختلف داد.....  یدراوردم..... خانوم شنلمو

 از گرفتن عکسا......  بعد

 ...... میریبگ میدوتا عکس تک قرارشد

 ... رونیب میاز گرفتن عکسا از اتاق اومد بعد

 زل زده بود.....  توریتو هم رفته به مان ییکه با اخما رادیافتاد به ه چشمم

 ...... رونیب میاومد هیبعد از تشکر از اتل نیارو

 گفت؛  یکرد دایرو از کجا پ  هیاتل نیا دمیپرس یوقت نیارو از

 از دوستاش بوده..... یکی یاشنا

 به حرکت دراورد....  نویماش نیارو

 به باغ...  میدیربع رس هیبعد از  حدودا

 .... میشد ادهیپ نیماش از
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 ..... میرفت گاهیبه طرف جا نیارو همراه

 ...... کیاومدن واسه تبر یکی یکی

 اهورا افتادم..... چقدر دلم تنگ شده بود واسه اخمش.....  ادی..... رادیه یاخما دنید با

 یباز نیوارد ا نویکرده..... چرا من ارو یوسط چه گناه نیا نیکردم که بهم زل زده بود...... ارو نیبه ارو ینگاه

 کردم..... 

 ..... نمیکه هنوز عاشق اهورام چرا کنار ارو یمن

 ..... ختمیاشک ر اریاخت یبغض کردم وب یلحظه ا برا

 گفت  یکه متوجه اشکام شد.... دستمو گرفت وبا نگران نیارو

 ..... شدهیخانومم چ رستا

  یچیلب زمزمه کردم ه ریز

 ....؟ یکنیم هیگر یپس چرا دار ن؛یارو

 نه.... کاشششش......  گفتمیم تونستمیبهم بزنم کاش م ویهمه چ تونستمیم کاش

  ن؛رستا؟یارو

 زل زدم وگفتم؛  شیخوشرنگ توس یاشکام به چشما یباال اوردم.... از پشت پرده  سرمو

  جانم

  ؟یکنیم هیافتاده چرا گر یشده رستا چه اتفاق یچ ن؛یارو

 .... شهیدلم برا مامان وبابام تنگ م یچیه_

 زدو گفت؛ یلبخند نیارو

 اصفهان خوب شد.....  برمتیداره اخه هرهفته م هیگر نیکوچوولو ا 
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 اره..... _

 نکن...  هیگر گهید نین؛افریارو

 باشه... _

 عقدو بخونه.....  یخطبه  خواستیاومدن عاقد که م با

 نور.....  یرو سرم مرتب کردم.... نگاهمو دوختم به سوره  شنلمو

 اهورا......  یپرواز کرد به سو المیخ

 ..... بردمیم نویارو یخودمو هم خانواده  یخانواده  ینه هم ابرو گفتمیشدن نداشتم...... اگه م مونیواسه پش یراه

 ازدواج بودم.....  نی.... ومجبور به ایراه چینداشتم.... ه یراه برگشت چیه من

   "لمیبنده وک ایا" گفتیعاقد که م یصدا با

 لب زمزمه کردم؛  ریز

 پدر ومادرم بله....  یبا اجازه _

 میصمت یاز رو دیشدم که شا یبه بعد من وارد زندگ هیثان نی.... واز ادیچیپیکل ودست بود که تو گوشم م یصدا نیوا

 عجوالنم بود..... 

شروع به خوندن کرد..... دختر  یج ید کیگفتن.... بعد از تبر کیخانواده به طرفمون اومدن وتبر یکم اعضا کم

 .... دنیرقصیوپسرام اون وسط م

کنار اهورا بودم  المیدست چبم جا خوش کرده بود.... من تو خ یکه تو یتموم مدت زل زده بودم به حلقه ا ومن

 م کرده بود نشده بودم.... دست نیکه ارو یمتوجه حلقه ا یوحت

 .... میبه وسط باغ رفت نیهمراه ارو میبرقص میکه درخواست کرد ازمون بر یج ید یصدا با

 دستش دور کمرم.....  یکیگره خورد اون  نیدستم تو دست ارو هی

 بود......  نشیمقابل س قایدق سرم
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 ..... کردمیحس م یعطرتلخشو به خوب یبو

 نبود....  کیقلبامون بهم نزد یول میدیرقصیم گهید باهم

 اهورا کنار اهورا بود....  یسلول انفراد یباغ دور بود.... قلب من تو نیمن فرسخ ها از ا قلبم

 ..... کردیم یهمراه نیفقط جسمم بود که با ارو نیا

 اون شب افتادم...  ادی

 ..... دمیکه به اجبار با اهورا رقص یشب اون

 ..... بود نیریاجبار ش نیا وچقدر

 ...... میتموم شدن اهنگ نشست با

تو پوست خودش  یکردم که از خوشحال نیبه ارو ی..... من چم شده بود.... نگاهشمیدارم خفه م کردمیم احساس

 .... دیگنجینم

 ..... ومن

بشمو.... اهورارو  نیچشمامو بستم از رهام کمک خواستم.... از خدا کمک خواستم تا بتونم عاشق ارو یا لحظه

 فراموش کنم...

 بار تو بغل مامان فرو رفتم......  نیاخر واسه

 ..... ییعادت کرده بودم به تنها ییجورا هیخب  ی.... ولشدیدلم براشون تنگ م چقدر

 لب زمزمه کرد...  ریز یاشک یبا چشما انیرا

 ! یخواهر یش خوشبخت

 خودم.....  یممنون داداش کوچولو_

 ... میبه طرف خونه حرکت کرد میشد نیاز همه سوار ماش یسپرد بعد از خداحافظ نیمنو دست ارو شهیواسه هم بابا



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
593 

 

 همش کابوس نمیبازشون کردم بب یچشمامو روهم بزارمو وقت شدیحرف بزنم..... کاش م خواستیبودم دلم نم ساکت

 بود..... 

 ...... امیبود.... ومن مجبور بودم باهاش کنار ب یتلخ تینبود.... واقع یول

 .... میدیرس دمیفهم نیارو یصدا با

 شدم......  ادهیپ نیماش از

 بشم وارد خونه شدم.....  نیمنتظر ارو نکهیا بدون

 یبودم همه چ دهیقشنگ جهازمو چ یلیخ یباشه.... مامان وخانم توکل نیارو یهمون خونه  نی..... اشدینم باورم

 بود....  خوب

 که تعلق به من داشت شدم....  یپله ها باال رفتم..... وارد اتاق از

 شده بود....  دهیچ قهیخوشگل با سل یلیبود..... خ نیحاال اتاق خواب من وارو که

 بود....  یاضاف یمتعلق به خرت وپرتا یبعد اتاق

 واردش شدم.....  یاز سر کنجکاو یروز هیکه  یواتاق

 ..... یهنوزم همونجور نمیداشتم بب دوست

 روبه رو شدم....  نیدرو باز کردم با اتاق کار ارو یوقت یول

 اون عکسارو جمع کرده تا منو عذاب نده......  پس

 .... کنمیبه اهورا فکر م نیکه هنوزم با وجود ارو اقتیل یچقدر خوب بود.... ومن چقدر ب نیارو

حرفاش بغض تو گلوم  یادآوریداد...با  میکه تموم مدت باز ییاهوراکه اصال براش ارزش نداشتم.....  ییاهورا به

 ..... دیچیپ

 به طرفش برگشتم....  نیارو یصدا با

 جانم؟ _
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  ؟یدیبدون من خونه رو د یخانوم ن؛یارو

 انقدر هول بودم که تحمل نداشتم منتظر بمونم...  دیببخش_

 اشکال نداره خانومم....  ن؛یارو

 دم.... فقط لبخند ز درجوابش

 ...... میوارد اتاق خواب شد نیارو همراه

 .... شدینم نیبا وجود ارو یلباس عروس ازاد کنم ول نیخودمو از بند ا خواستیم دلم

 کردم...  صداش

  نیارو_

 بود چشمامو باز کردو گفت؛ جانم...  دهیکه رو تخت دراز کش نیارو

 من لباسمو عوض کنم....  رونیب یچند لحظه بر شهیم_

 توهم گفت؛  دیاخماشو کش نیارو

 ... یمحرمم یاالن زن من تو

 ... کشمیخب من خجالت م یدرسته ول_

 ... یمن خجالت بکش یجلو دینداره رستا من شوهرتم توعم نبا ن؛خجالتیارو

هم باعث شد تعادلم ب نیاز رو تخت بلند شدم به طرف در برم که دستمو گرفت که هم رهینم رونیاز اتاق ب دمید یوقت

 روش.......  وفتمیبخوره وب

 گره خورد... .  شیتوس یتوچشما چشمام

 ...... میسکوت کرده بود میگفتینم یچیه هردومون

 شد......  دهیبه سمت لبام کش نیارو نگاه
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 لباشو مهر لبام کرد....  نیارو

 لباسم رفت..... پیبه طرف ز دستش

 .... دیکش نییلباسمو پا پیز یوقت

 ..... وفتهیداره م یچه اتفاق دمیفهم تازه

 اتاق رفتم.......  یبلند شدم به طرف حموم تو عیسر

 ..... گفتمیم یچ نیبه ارو دی..... بارونیبرم ب یاب به صورتم زدم تا از التهاب بدنم کم بشه..... حاال چجور کمی

 رفتم.....  رونیاز حموم ب وفتهیگرفتم که از تنم ن لباسمو

 از سرجاش بلند شد به طرفم اومد دستامو گرفت وگفت...  دیمنو د یه بود وقتتخت نشست یرو نیارو

  ؟یترسیم یزیتو از چ رستا

 ... نییانداختم پا سرمو

 .... یداشت شویکه امادگ یبرا وقت میزارینداره م یمشکل چیه یندار شویخانومم اگه االن امادگ ن؛رستایارو

 بود...   دهیفهم نیارو چقدر

 بلند کردم تو چشماش زل زدمو گفتم؛  سرمو

 .... ترسمیم کمیفقط  من

 از رو صورتم کنار زد وگفت؛  موهامو

 باشه؟  زهیمشاور که با شما حرف بزنه تا ترستون بر هی شیپ میریاز فردا م یعیفداتشم طب یاله

 گفتم؛  دمویبه روش پاش یلبخند

 .... یکنیازت که منو درک م ممنونم

 وگفت؛  دیکش دماغمو
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 درکت کنم...  دیبا ایخانومم تو

 ممنونم... _

 به طرف کمد مشترکمون رفت وگفت؛  نیارو

 ... ایبدون من نخواب ایحموم توهم لباساتو عوض کن منتظر بمون رمیم من

 اطاعت جناب سرگرد.... _

 زدو گفت؛  یلبخند نیارو

 .... یکنینم یچیاز دستور مافوقت سر پ ادیخوشم م نیافر

 لباسمو به زحمت دراوردم.....  نیتن ارورف با

 .... دمیرنگ پوش یسه ربع اب نیبلوز است هیداشت با  یکه حالت ساپورت یشلوار مشک هی

 رفتم..... قهوه جوشو به برق زدم.....  رونیاتاق ب از

 ...... ختمیاماده شد تو فنجون ر نکهیاز ا بعد

 ..... رونیگذاشتم کنارشو از اشپزخونه اومدم ب شکالتم

 زدمو گفتم؛  یلبخند کردیکه داشت موهاشو خشک م نیارو دنید با

 قهوه....  بفرما

 کاناپه نشست و گفت؛  یرو کنارم

 خانومم  یمرس

 نوش جونت..... _

  ن؛رستا؟یارو

 جانم _
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  ؟یتو از انتخابت مطمئن ن؛یارو

 ... هیچه سوال نیاره ا_

 مطمئن بشم....  خواستمیفقط م یچین؛هیارو

 اهان..... _

 ... دیشد..... دستشو انداخت دور کمرمو منو تو بغلش کش کمینزد نیارو

 با موهام شد....  یمشغول باز نیرو شونش گذاشتم...... ارو سرمو

 گوشم زمزمه کرد....  ریز

 دارمت....  نکهیاز ا خوشحالم

 زدمو گفتم؛  یتلخ لبخند

  نطوریهم منم

 بود......  نیارو یکه اهورا جا شدمیخوشحال م یشدم..... من خوشحال نبودم...... من وقت یماهر یدروغ گو چه

 .... شدمیم الشیخیب دیبود...... پس با یواه یالیهمش خ دهیچه فا یول

 به خواب رفتم..... نیچه مدت گذشته بود که چشمام گرم شد وتو بغل ارو دونمینم

 چشمامو باز کردم......  فونیا یبا صدا صبح

 رو کاناپه خوابم برده..  نیتو بغل ارو شبید دمیشدم د تمیمتوجه موقع یوقت

 صداش زدم  اروم

 جاننن....  نیارو ن؟یارو_

 خوشرنگشو باز کرد....  یتوس یچشما

 ... زننیبلند شو در م_
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 موقع صبح؟  نیا هین؛کیارو

 ....؟ هیک نمیا منم برم بببلند شو برو دست وصورتتو بشور... ت دونمینم_

 .... ن؛باشهیارو

 درو باز کردم.....  یمامانمو ومادرجون وخانم توکل دنیبا د فونیمنم رفتم طرف ا ییرفت دستشو نیارو

 .... رونیطرف اتاقم رفتم.... تو حموم دست وصورتمو شستم.... موهامم باز گذاشتم از اتاق اومدم ب به

 زدمو گفتم...  یمامان لبخند دنید با

  نیسالم خوش اومد_

 سالم دخترم  مامان؛

 سالم مامان _

 کجاس...؟  نیسالم عروس گلم ارو ؛یتوکل خانم

 .... ادشیرفته دست وصورتشو بشوره االن م_

 صبحونه گفتم....  ینیس هی دنید با

 مامان....  هیچ نایا_

 زدو گفت؛  یلبخند مادرجون

  ....یش تیتقو یبخور دیبا نارویا

 تعجب گفتم؛  با

  ت؟یتقو_

 زدو گفت؛  یچشمک مامان

 دخترم....  گهید اره
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 .... وفتادهین یاتفاق چیه شبید دونستنیکه نم نایا نییمتوجه ماجرا شدم..... از خجالت سرمو انداختم پا تازه

 .... مینشست زیدور م نیاومدن ارو با

 ... دیچ زیوعسل ومربارو، رو م ی.و. تخم مرغ محلریکره وپن مامان

 وگفت؛  ختیوخرمام برامون ر ریش

 .... یش تیتا تقو زمیبخور عز_

 خوردم که مادرجون از جاش بلند شد...  ریش کمیخجالت  با

 کجا مادرجون؟ _

  میبر گهیما د مادرجون؛

 .... ینیریوش ییچا هی دیحاال بمون_

  دیشمام راحت باش میبر گهینه حق با مادرجون ما د ؛یتوکل خانم

 ....؟ یزود نیکجا به ا نیمامان حاال بود ن؛یارو

 ....... میامشبم خونه عموت مهمون میبر گهینه پسرم د ؛یتوکل خانم

 .... نیراحت ن؛هرجوریارو

 صبحونه رفتم.....  زی.... به طرف منایاز رفتن مامان ا بعد

 کردم که با لبخند بهم زل زده بود...  نیبه ارو ینگاه

  ؟یخندیچرا م_

 ... میداشت یکیشب رمانت شبیما د کننیکه فکر م نایبه مامانم ا ن؛یارو

 انداختم  نییپا یاز شرمندگ سرمو

 شرمنده باشه....  میخانوم نمینب ن؛یارو
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 اخه.... _

 به طرفم اومد دستمو گرفت وگفت؛  نیارو

 انقدر شعور دارم که درکت کنم....  کنمینم یکار چیه ینداشته باش شویتو امادگ یمن تاوقت خانومم

 باال اوردم تو چشماش زل زدمو گفتم؛  سرمو

 ازت.... ممنونم

 گرفتم به اتاقم برم... از بغلش رد شدم که دستمو گرفت.....  میکه تصم شدمیذوب م نینگاه ارو ریز داشتم

 برم هالو مرتب کنم....  خوامیم_

 .... خوادین؛نمیارو

به  کنمیم انتیدارم خ کردمیاحساس ترس داشتم.... احساس م نیبا ارو یکیاز نزد یبود ول یچ لشیدل دونمینم

 سخت بود.......  یدوگانگ نیعشق اهورا.... وچقدر ا

ا باعث شد تو بغلش ج نیعالوه بر دستم کمرمم گرفت وهم ندفعهیبکشم که ا رونیدستمو از تو دستش ب خواستم

  رمیبگ

 .. 

 داشت.....  یخوب حس

 مشغول نوازش کردن موهام شد......  نیارو

ناراحت اهورا مواجه  یبا چشما نیرنگ ارو یچشمان توس دنید یبه جا یتو چشماش نگاه کردم ول یا لحظه

بود...... بغض گلوموچنگ زد خودمو از تو  نینگاش کردم اهورا نبود ارو یوقت یشدم..... . خواستم بوسش کنم...... ول

 به طرف اتاقم رفتم.....  دمویکش رونیب نیبغل ارو

  

**** 
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 نگاه کردم.....  نهیخودمو تو ا گهید بار

 بود.....  نیارو ی قهیخوشگل شده بودم... سل یلیرنگ وشال همرنگش خ مویل یاون مانتو با

 رفتم....  نییاز پله ها پا فمویگذاشتم تو ک مویگوش نیارو یصدا با

 گفتم؛  نیارو دنید با

 ... میمن اماده ام بر_

 .... میدادوگفت بر لمیتحو یلبخند درجوابم

 ....... 

 

 ...... میوارد مطب شد نیارو همراه

 ..... میرابطه برقرار کن میمشاوره تا بهتر بتون میایشد از امروز ب قرار

 .... میوارد اتاق شد یمنش یصدا با

 رنگ چشماش بود..... فوق العاده بود....  کردیش جذبت مکه منو به خود یزیچ نیبود که اول یساله ا٣٠زن  دکتر

 .... نمیمبل بش یازم خواست رو یمهربون با

 مبل دونفره نشستم....  یدر جوابش دادمو رو یلبخند

 من نشست....  یمبل روبه رو یرو دکترم

  ه؟یمشکلت چ زمیخب عز دکتر؛

 بگم.....  یچ دونمیراستش خانم دکتر نم_
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  یمبل کنار من نشست دستامو تو یاز جاش بلند شد رو دکتر

 گرفت وگفت...  دستش

 .... هیمشکلت چ شدهیمنم مثل دوستت برام بگو چ زمیعز

 .... کنمیبرطرف کنم احساس ترس م ازشوین تونمیبا شوهرم رابطه برقرار کنم نم تونمیراستش من نم_

  ؟یترسیم یخب از چ دکتر؛

 .... شهیم نیرابطم با ارو یکه مانع برقرار زیچ هی.... دهیعذابم م یزیچ هی_

 ....؟ یچ دکتر؛

 گذشته... _

 ... زمیافتاده عز یتو گذشته چه اتفاق دکتر؛

با رابطم با  کنمی.... احساس مکنمیم انتیدارم خ کنمی..... احساس مرمیگیعذاب وجدان م بوسمیم نیارو یوقت_

 .... دمیدارم اونو عذاب م نیارو

  ؟یک دکتر؛

 اهورا _

  ه؟یاهورا ک دکتر؛

 داده....  یمنو باز دمیبعدش فهم یکه قلبمو بهش باختم ول یکس_

 اهورام دوست داشته...  یعنی دکتر؛

 .... چرخهی...... هنوزم حرفاش تو سرم مدادیم یمنو دوست نداشته..... تموم مدت داشت منو باز چوقتینه اون ه_

 "من هیچوقت عاشقت نبودم"

 حرفاش اشکام دونه دونه رو گونم فرود اومد.....  یادآوری با
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 سردمو تو دستش گرفتو گفت  یدستا دکتر

 من نبوده.....  هیشب شونیزندگ چکدومشونیه یداشتم ول ادیز ماریب من

 شما؟  هیشب_

 من....  یزندگ هیشب یلیخ تیدرسته زندگ دکتر؛

 خوامیفکر کنم.... نم گهید یکیبه  خوامیکنم نم انتیبهش خ خوامیدوست دارم نم نویمن ارو دیخانم دکتر کمکم کن_

 گفتم....  هیحرفارو با گر نینباشه...... تموم ا ششیکنارشم فکرم پ یوقت

 سخت..... یلیبود خ سخت

 اشکامو از گونم پس زدوگفت؛  دکتر

 ... کنمی..... اروم باش.... من بهت کمک مزمیعز یکنیم هیچرا گر یخانوم

 ماش.... دوختم تو چش نگاهمو

 لب زمزمه وارگفتم؛  ریز

 ... ممنونم

 زدوگفت؛  یلبخند قشنگ دکتر

 .... فمهیوظ

 بفهمه من هنوز اهورارو دوست دارم ترس به وجودم رخنه کرد....  نیارو نکهیلحظه با تصور ا هی بعد

 خوند گفت؛  مویکه از نگاهم نگران دکتر

  ؟یبرام از گذشته بگ یخوای.... حاال مرهینم رونیاتاق ب نیاز ا یزنیکه م یینباش حرفا نگران

 نه.....  ایبگم  دونستمیبودم نم دودل

 دستامو گرفت وگفت؛  دکتر
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  ؟یکن فیبرام تعر ی.... حاال دوست داررهینم رونیاتاق ب نیگفتم بهت که حرفات از ا یخانوم یهست یچ نگران

 خودمو واهورا جلو چشمام جون گرفت.....  خاطرات

 .... تمیامن سیپل هیشروع شد.... من  تیمامور هیاز  یچ همه

جوون که به  یوارد باند قاچاق دخترا یبه عنوان نفوذ دیداد..... من با تی..... سرهنگ پارسا بهم مامورینفوذ هی

 ..... شدمیم شدنیفروخته م یعرب یکشورا

 ..... کردیرو جذب خودش م یهردختر شیمشک ی..... چشمادمشیکه وارد باند شدم د یروز همون

 که افراد باند بودم....  یمن فقط هدفم مهم بود..... تموم مدت یول

 کنه......  تمیداشت اذ یسع یلج داشت.... به هرنفع باهام

 ..... کاش...... وفتادیاتفاق نم نیا چوقتیدلمو باختم...... کاش ه دمیفهم نکهی...  تا ارفتیم شیخوب پ زیچ همه

 دادم.... گلومو چنگ زد ادامه  بغض

 شدم.....  دهی.... من توسط افراد باند دزدمیکن ریباندو دستگ میخواستیکه م اتیعمل شب

 ...... سمیبودن من پل دهیدوستم فهم قیاز طر اونا

 ..... دیاز چشماش برق عشقو د شدیکنم..... قشنگ م دایتموم تالششو کرد تا من نجات پ اهورا

 کردیباعث شد قبل از رد شدن از مرز اونا برسن.... اهورا ادعا م نیخبر داد..... وهم سیبه پل میگوش قیاز طر اون

 نداشت....  یدوسم داره..   ول

 دوست نداشت.....  یاز کجا مطمئن دکتر؛

مجازاتو براش درنظر  نیشدن اهورام به زندان منتقل شد.... تموم تالشمو کردم تا کمتر ریافراد باند دستگ یوقت_

 .. ..رنیبگ

 دادگاهش....  نی..... بعد از اخرکردیبهم نم یاون اصال توجه یول

 مالقاتش.....  رفتم



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
605 

 

 کردن...  سیاشکام گونمو خ دیکه رس نجاشیا به

عاشقم نبوده بهم گفت فقط از من استفاده کرده تا  چوقتیدوسم نداشته.... بهم گفت ه چوقتیبهم گفت ه اونجا

 نباشه.....  نیحکمش سنگ

 س نه من......  گهید یکیعاشق دوستم بوده نه من.... گفت قلبش به نام گفت  بهم

 ..... نییانداختم پا سرمو

 ..... شهیاهورا فراموش م نکهیا الیعجوالنه گرفتم..... با همکارم ازدواج کردم ب خ میتصم

 با شوهرم رابطه برقرار کنم.....  تونمیکه نم ی..... انقدرشهیپررنگ تر م مینشد.... هرروز داره تو زندگ یول

 ....... نمیبیم شویمشک یچشما بندمیچشمامو م هربار

 دارم خانوم دکتر..  یدوگانگ حس

 انتیدارم به عشق اهورا خ کنمیطرف احساس م هیاز  کنمیم انتیخ نیدارم به ارو کنمیطرف احساس م هی از

 ..... کنهیم

اشتباه  یدوسش ندارم.... ول گهیازدواج..... فکر کردم با اون حرفاش دگرفتم واسه  می...... عجوالنه تصمدونمینم

 ...... دمیدارم زجر م نمیکردم...... وحاال عالوه بر خودم ارو

 سردمو تو دستش گرفتو گفت.....  یدستا دکتر

 ..... ضامیاز مر یکیبار واسه  نیا یمن تکرار شده ول ی گذشته

 االن خوشبختم.....  یزود ول یلیگرفتم.... خ میزود تصم منم

در فراموشش کردم االن کنار شوهرمو دوتا بچه هام  دمیباهاش جنگ یداشتم ول ویکه تو داشت یحس نیهم منم

 خوشبختم... 

 زدمو گفتم خوشحالم....  یتلخ لبخند

 ت بزاره..... برا یشتری..... بهش بگو وقت بیتوجه کن نیبه ارو شتریکن ب ی..... سعیاونو فراموش کن نکهیواسه ا دکتر؛
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 نیوقتتو با ارو شتریکن ب یکه اون دوست داره بپوش.... باهاش برو گردش...... سع ی..... لباسدیبرو خر باهاش

 نیاامروز ازش بخواه بر نی...... از امروز شرروع کن...... اصال همیعشق اهورا کن نیگزیجا نویکن ارو ی.. سعیبگذرون

 پارک..... ازش بخواه تا اخرشب کنارت باشه....... 

 ..... باشه؟ یکه معطل نش ریبعد نوبت بگ یکه گفتمو امتحان کن واسه جلسه  ییکارا نیا

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 ... کردیم ینیحرفا تو گلوم سنگ نیوقت بود ا یلیخانم دکتر خ ممنونم

 .. بهم.. یخوشحالم که باعث شدم درد دلتو بگ دکتر؛

 ممنون _

 بگذرون باشه...؟  نیوقتتو با ارو نیشتریحرفامو فراموش نکن ب دکتر؛

 باشه _

 بعد منتظرتم....  ی.... برا جلسه نیافر دکتر؛

 ممنون خانوم دکتر خداحافظ _

 زدمو گفتم؛  یکه رو مبل نشسته بود لبخند نیارو دنیسبک شده بودم.... با د کمی..... رونیاتاق اومدم ب از

 جناب سرگرد....  میبر_

 زدوگفت؛  یلبخند نیارو

 ....میبر

 پارک اونم قبول کرد.....  میخواستم بر نیدکتر از ارو ی..... به گفته میاز مطب دکتر خارج شد یوقت

 کرده بود.....  یهوس شهرباز یلیخ دلم

 .... یشهرباز میرفت نیارو همراه
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 شد  یخاطرات اون روز تلخ تداع ییترن هوا دنید با

 ترن  ممممیرهام بر_

 شهینه رستا حالت بد م رهام؛

 ... میبر یروه شهینم_

 نچ  رهام؛

 توروخدا  یروه_

 نچ  رهام؛

 جون من  یروه_

  ؟یباز جونتو قسم خورد رهام؛

 کنم  کاریخب چ_

 دفعه اخرت باشه ها!  رهام؛

  میچشم حاال بر_

 از دست تو  رهام؛

 بوسش کردمو گفتم؛  دمیپر

 ..... یهرو عاشقتم

  وونهیزشته د رهام؛

 ... ریبگ طی.. زود برو بلرونیب ادیب یکه با شلوار ل رزنیزشت پ_

 کوتوله...  ی وونهید ؛یروه

 هرکول دراز _
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 به طرفش برگشتم....  نیارو یصدا با

  ن؛رستا؟؟یارو

 جانم _

 ....؟ یکنیم هیچرا گر ن؛یارو

 ..... ختمیاشک ر یتو خاطرات غرق شده بودم که متوجه نشده بودم ک انقدر

 از گونم پس زدمو گفتم؛  اشکامو

 رهام افتادم....  ادی_

 دستامو گرفت وگفت؛  نیارو

 .... یکن تیانقدر بخاطرش خودتو اذ ستین یفداتشم رهام راض خانومم

 گذاشتمو رو قلبمو گفتم؛  دست

 هم خودش هم خاطراتش....  نجاسیا شهیهم رهام

 ... یکنیم تیاخه چرا خودتو اذ یخانومم ول دونمیم ن؛یارو

باور کنم  تونمیبود.... همه کسم بود..... هنوز نم می.... رهام تنها داداشم نبود.... زندگنیارو ستیدست خودم ن_

 ندارمش.... 

 سخته  کنمیدرکت م دونمیهمونطور که داداش تو بود.... داداش منم بود م ن؛رهامیارو

 .... یلیدلم براش تنگ شده.... خ_

 ترن...؟  میدلت بشم بر ین؛فدایارو

 .... میبر_

 رستوران.....  میرفت میکرد یباز یکل نیبا ارو نکهیاز ا بعد
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 .... میسفارش جوجه کباب داد گهید باهم

بود من باهاش  یپسر خوب نیکر کنم.... ارودوست نداشتم به اهورا ف گهیاهورارو فراموش کردم..... د یبه کل نیارو با

 بود....... نی.... اره تنها راهش همکردمیبهش توجه م شهیاز هم شتریب دیفقط با شدمیخوشبخت م

*** 

 از خواب بلند شدم......  میاالرام گوش یصدا با

 گرفتم....  یربع هی.....دوش رونیاومدم ب نیاز تو بغل ارو اروم

 .... دمیبود رو پوش یعروسک بود که موهاش فرفر هیوقرمز که جلوش  یتاب وشلوارک مشک هی

 رفتم....  رونیکردم از اتاق ب حمیمل شیارا هیباز گذاشتم  موهامم

وکره ومربا  ری...  پنزیگذاشتم رو م میداشت خچالیتو  یسازو به برق زدم..... بعد هرچ یاشپزخونه شدم..... چا وارد

 وخامه عسل..... 

 اوردم..... ابپز کردم.....  رونیتخم مرغ ب خچالی از

 داغ کردم.....  رمیش

 ..... زیاماده بود..... نون تستم گذاشتم رو م یچ همه

 مونده بود اب پرتقال.....  فقط

 بود.....  نتیکه رو سر کاب گشتمیم یریگ وهیپرتقال برداشتم...... دنبال ابم خچالی از

 ..... دیتا دستم رس سادمیپا وا یپنچه  یرو

 دور کمرم حلقه شد....  نیارو یمشغول اب گرفتنشون بودم که دستا دمیبر پرتقاالرو

 خاموش کردمو گفتم؛  ویریگ وهیم اب

  ؟یشد داریب_
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  دوگفت؛یگوشمو بوس یموهامو کنار زد الله  نیارو

 خانومم  اره

 برو دست وصورتتو بشور تا صبحونه رو اماده کنم... _

 وگفت؛  دیروموهامو بوس ندفعهیا

 ..... چشم

 رفت.....  نیارو یوقت

 به اتاقمون رفتم....  میزنگ گوش یبا صدا زیپرتغالو گرفتم گذاشتم رو م اب

 اتصالو وصل کردم....  یتوجه به شماره دکمه  یکنار تخت برداشتم ب یاز رو عسل مویگوش

  د؟ییبفرما_

 .......... 

 الوووو_

 .......... 

 .... ومدینم ییصدا

 الووووووو _

 ........ 

 رفتم.....  رونیقطع کردمو از اتاق ب ویگوش گهینم یچیه دمید یوقت

 صبحونه رو خوردم......  نیاشپزخونه شدم با ارو وارد

 سرکار.....  میرفتیم نیامروز با ارو از

 .....میاز خونه خارج شد نیفرمم وچادرم همراه ارو دنیاز پوش بعد
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 مشاورمه.....  یلسه ج نیدوم امروز

 برم.....  ییسرکاره مجبورم خودم تنها نیارو

 ....... میوگوش فیبداشتم با ک نویماش چییسو

 شدم.....  اطیاتاق خارج شدم.... وارد ح از

 زدمو به طرفش رفتم....  یرنگ لبخند دیسوناتا سف دنید با

 برا ازدواجمون بود.....  نیارو هیهد نیماش نیا

 خارج شدم به طرف مطب دکتر مهرزاد حرکت کردم.......  اطیدرو زدم..... از ح موتیشدم.... ر نیماش سوار

ربع  هیحاله م نیسنگ کیتراف نیبا ا ینوبتم ول گهیربع د هیکردم  میبه ساعت گوش یبود..... نگاه ینیسنگ کیتراف

 مطب باشم...  گهید

 .... زدمیضربه م نیپام به کف ماش با

 بع شماره کردم شماره ناشناس.....  یتو دستم نگاه یگوش دیلرز با

 اتصالو وصل کردم.....  ی دکمه

 .... دییبله بفرما_

 ......... 

 ... دهیجواب نم یکس یول

 بار دوم گفتم....  واسه

 .... دییبله بفرما_

 .... دیچیپ یتو گوش یمرد یقطع کنم که صدا ویخواستم گوش زنهیپشت تلفن حرف نم یکس دمید یوقت

 بله _
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 ......... 

 گفت....  یچ دمیبود که نفهم فیصداش ضع انقدر

 بله الوووووو.... _

 حرکت کردم....  نایقطع کردم... با حرکت ماش ویگوش دهیجواب نم دمید یوقت

 .... زدیناشناس بهم زنگ م یکه شماره  شدیم یمدت

 ..... انهیبگم  نیبه ارو دونمینم

دکتر  دنیازم خواست وارد اتاق شم..... با د دنمیبا د یپارک کردم وارد مطب شدم.... منش ابونیکنار خ نویماش

 مبل نشستم.....  یزدمو رو یلبخند

 ..... کردمیکمتر به اهورا فکر م گهی..... ددادیدکتر داشت جواب م یها مشاوره

 ..... رونیاومدم ب وقت مشاوره تموم شد از مطب یوقت نیتموم فکرم شده بود رابطه با ارو گهید

 مادرجونو کرده بود.....  دنید یهوا دلم

 مادرجون حررکت دادم.....  یبه طرف خونه  نویماش

 زنگ خورد....  میبودم که گوش توراه

 بود....  نیارو مادر

 جانم مامان _

 مامان واقعا هم حکم مامانو برام داشت....  گفتمیم نیمادر ارو به

 سالم عروس گلم...  مامان؛

 سالم مامان _

 خوبه؟  نیارو زم؟یعز یخوب مامان؛
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 خوب هستن؟  نیپدرجون وارت د؟یخوبه شما خوب نمیبله خوبم ارو_

 همه خوبن سالم دارن  مامان؛

 ...؟ نیداشت یجانم کار_

 ... دیایبرگشته گفتم شمام ب سیازپار نیارو یامشب عمه  زمیاره عز مامان؛

 ... گهیم یچ نیارو نمیبب دیواال من که حرف نداره با_

 گفت با رستا هماهنگ کن...  نیزنگ زدم به ارو مامان؛

 ندارم...  ینداره منم مشکل یمشکل نیاگه ارو_

 پس منتظرتونم....  مامان؛

 باشه مامان فعال من پشت فرمونم _

 باشه گلم مراقب خودت باش مامان؛

 ممنون خداحافظ... _

 ادرجون صرف نظر کردم..... م یقطع کردم... از رفتن به خونه  ویگوش

 دوش گرفتم.......  عیخونه سر رفتم

 ..... ومدیواسه ناهار نم نیارو

 خوردم.....  یزیچ هی ییتنها خودم

ز کجا ا نیگفته بود عمه نداره.... پس ا نیارو ادمهیکه  ییرفتم اتاقم..... دوست داشتم امشب تک باشم.... تا اونجا بعد

 اومد....... 

 بپرسم....  نیحتما از ارو دیبا
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نه پاش یبلند کرم انتخاب کروم با کفشا یروسر یبلند با شلوار کتون پاچه تنگ قهوه ا یکرم قهوه ا یمانتو هی

 .... یکرم قهوه ا یسانت٧

 مثل خودم باشه....  نمیارو پیداشتم ت دوست

 انتخاب کردم.....  نی... برا ارومیاکتون شلوار کتون قهو یکت قهوه ا هیبا  پلماتید قهیکرم  راهنیپ هی پس

 شد....  یعال

 اومده....  نیارو دمیفهم یدر ورود یباصدا

 رفتم....  رونیاتاق ب از

 تو بغلش فرو رفتم...  نیارو دنید با

  مییاقا یخسته نباش_

 وگفت؛  دیروموهامو بوس نیارو

 خانومم  ممنون

 زودتر برو اماده شو مامانت منتظره _

 چشممم  ن؛یارو

 ...... دیکه براش انتخاب کرده بودمو پوش ییگرفت.... همون لباسا یدوش ربع ساعت هی نیارو

 ... میاز خونه خارج شد گهیهم د با

 صداش زدم...  میکه شد نیماش سوار

  ن؟یارو_

  ن؛جانمیارو

  گفت؟یم یپس مامانت چ یعمه ندار یتو که گفت_
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 منه  یناتن یعمه  شونیعمه ندارم..... ا گمیهنوزم م ن؛یارو

  ؟یچ یعنی_

 اقاجونمه...  یکیخانوم مال اون  نیا یعنی ن؛یارو

 مامانجونت دوبار ازدواج کرده  یعنیاهان _

 بهت بگم  یزیچ هیدرسته ودرضمن  ن؛یارو

 بفرما _

 ... ریاز گذشته گفت تو به دل نگ یزیاگه چ ستینرمال ن ادیز یبهتره دورو بر عمم نچرخ ن؛یارو

 گفتم؛  نانیبا اطم نیس به خاطر هم هیمنظورش آ دونستمیم

 نباش....  یچینگران ه_

 روشن کرد....  نویزدو ضبط ماش یلبخند نیارو

 

 

 تو  یمن افتاد به چشما چشم

 تو  یایارامش داره دن ینیبیم

 

 باتو باشم  گهیقراره د من

 زنگ حرفات باشم  یباصدا

 

 پرت به ما دوتا ایدن هی هواس
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 که تورو تنها نزارم  دمیم قول

 

 خوشبختم ازفردا خوشحالم ازفردا

 ندارم  یدرد گهیکنارت د من

 

 زنهیقلبم چه تند تند م زنهیبارون م یبو

 کنهیخوشم کنارتو عاشق که دل نم من

 

 عطرت تو اغوش منه  زنهیبارون م یبو

 زنه  هیمرد  هیعشق  ستین یعالقه عاد نیا

 

  زنهیقلبم چه تندتند م زنهیبارون م یبو

  کنهیخوشم کنارتو عاشق که دل نم من

 

 عطرت تو اغوش منه  زنهیبارون م یبو

 زنه  هیمرد و هیعشق  ستین یعالقه عاد نیا

 

 اهنگو قطع کرد..... نیارو دنمونیرس با

 ..... میوارد خونه شد نیارو همراه
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 گفت؛  دویاز رو مبل بلند شدو به طرفم اومد منو تو بغلش کش دنمیبا د نیارو مامان

 سالم عروس گلم  مامان؛

 سالم مامان _

  زم؟یعز یخوب مامان؛

  میمزاحمتون شد دیبله ببخش_

  زمیعز یمراحم مامان؛

 ممنون _

 اومدم.....  رونیپدرجون از تو بغل مامان ب یصدا با

 زدو گفت؛ موهامو بوسه  یرو شیشگیبه عادت هم پدرجون

 عروس گلم....  یاومد خوش

 ممنون پدرجون.... _

 برگشتم....  نیبه طرف ارو نیارو یصدا با

 گفت؛  یبا حالت بامزه ا نیارو

 .... شمیم یرستا پس من چ نیگیاومدم همش م یاز وقت کنمایمامان قهر م اااااا

 تو بغل گرفتو گفت؛  نیارو مادرجون

 خان خوب شد...؟  حسود

 وگفت؛  دیلباشو برچ نیارو

 .... نچ

 گفت؛  ومدیم نییهمون طور که از پله ها پا نیارت
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 ... یمرده برد یهرچ یبکش جناب سرگرد ابرو خجالت

 بهت گفتم تو کار بزرگترا دخالت نکن....  ن؛صدباریارو

 دخالت نکنم.....  رمردایصددفعه گفتم به خودم تو کار پ یگیم ن؛راستیارت

  ؟یمن بودبا  رمردوین؛پیارو

  یصددرصد داداش ن؛یارت

 .... نیبرات دارم اقا ارت ن؛یارو

 کشمش....  ینخودچ ؟یدار ین؛چیارت

  یبخور ارمیبرات م یخوشگلتو زد یاون موها یوقت ن؛ارهیارو

 رفتو گفت؛  نیاومد به طرف ارو نییاز پله ها پا نیارت

 شکر خوردم   داداش

 ... یاز موهات بگذر دینداره با دهیشکر خوردن فا ن؛یارو

 گفت؛  نوییمثل بچه کوچولوها سرشو انداخت پا نیارت

  یداداش کنمیم خواهش

 وگفت؛  دیخند نیارو

 بکنم.....  تونمیم کاریچ نمیبب

 داداش بزرگه....  ن؛نوکرپوکرمیارت

 ... فتهین؛وظیارو

 بهت....  رهیکه کارم گ فین؛حیارت

 ... یزنواقعا موهاتو ب دیانگار تو با ن؛نهیارو
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 خوردم.....  زیداداش چ ن؛نهیارت

 شد.....  نیا نین؛افریارو

 کل کلشون تموم شد به اتاق مادرجون رفتم....  نکهیاز ا بعد

 روسرم انداختم و به اشپزخونه رفتم.....  ممیعوض کردم... روسر   یکت کرم وقهوه ا هیبا  لباسمو

  ن؟یندار یاجیمامان کمک احت_

  زمیعز نیبرو بش ینه خانوم مامان؛

 ..   دیلیباشه هرجور ما_

 نشستم....  نی..... کنار ارووستمیجمع پدر وپسر پ به

 شروع شده......  نیوارت نیکل کل ارو بازم

بارها شده که بخاطرش غمامو فراموش  دی.... شاادیخوشم م یلیشوخ طبعه.... ازش خ یلیکه خ نیبر خالف ارو نیارت

 کردم...... 

 فکرامو رها کردم......  ونفیا یصدا با

 منظورم عمه خانوم بود  دیاووووف عجوزه خانوم اومد...ببخش ن؛یارت

  ن؟ییییییارت پدرجون؛

  گمیمگه دروغ م ن؛یارت

 احترام نگه دار.....  نیارت ن؛یارو

 عجوزه......  گنیکه بهش م یچجور زن ستین معلوم

 ورود عمه خانوم از جام بلند شدم.....  با

 ...... دیترسیجز من از ابهتش م یساله که هرکس۴۵زن  هی
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 به من....  دیکرد تا رس یهمه سالم واحوال پرس با

 جلو بردم لبخند زدمو گفتم؛  دستمو

 عمه خانوم....  نمتونیبیخوشحالم م_

 زدوگفت؛   یپوزخند ریدستمو بگ نکهیا بدون

 ..... کردنیم فیرستا که انقدر ازش تعر ییتو پس

 ...... مدیز رفتارش خوشم نا اصال

 زدم وگفتم؛  یمصنوع لبخند

 نظرلطفشونو....  بله

 رو کرد به پدرجون وگفت؛  عمه

 ..... نیکردیم فیانقدر ازش تعر ستین میمال نیهمچ

 بخوابون تو دهنش...  شیسانت١٢ یباهمون کفشا گفتیم طونهیبا من بود.... ش نیا

 دوست ندارم امشبو خراب کنم....  یخواهشا احترام خودتو نگه دار مهر پدرجون؛

 .....! ییدا گنیراست م خب

 ..... گهید نیارو یبود تازه متوجه حضورش شدم... حتما دخترعمه  سادهیوا نیکه کنار ارت یدختر یصدا با

 ملیخط چشم ور هیصورتش  شیکم نداشت.... وتنها ارا یاز خوشگل یزیچ شونیدخترعمه ها..... ا یهمه  برخالف

 بود.... 

 به کنار دختر رفت وگفت؛  مادرجون

 جان خواهشا مراعات کن....  نهال

 گفت رومبل کنار عمه خانوم نشست..... یشیا نهالم
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 گفت؛    نیخانوم رو کرد به ارو عمه

 عمه چخبر از کارت؟  خب

 .... ستین یخبر خاص ن؛یارو

  ؟یشغل بردار نیدست از سر ا یخواینم یهنوزم مثل عموت کله شق عمه؛

 .... مونمیشغل م نیشغلم وتا اخرعمرم توا نیمنم بارها به شما گفتم که عاشق ا ن؛یارو

 .... یشغل شد نیوارد ا هیتو بخاطر آ دونمیندونه من خوب م یهرک عمه؛

 دوست دارم...   یلیحاال شغلمو خ یاره ول ن؛قبالیارو

 گفت؛  نویوسط حرف ارو دیپر النه

 ! ه؟یسر قبر ا یریهنوزم مثل قبل هرهفته م نیارو یراست

رو  هیهنوزم ا نیبه من بفهمونه که ارو خواستیحرفش نگاه پر از حسادتشو به من دوخت م نیاز تموم شدن ا بعد

 .... ارمیحرصشو درب نکهیدوست داره واسه خاطر ا

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 .... هیسر قبر ا میرینهال جان هرهفته باهم م اره

 بزنه.....  رونیبود از تعجب ب کینزد چشماش

 اهان....  نهال؛

 بود تا دهنش بسته بشه.....  یحرفم کاف نیهم

 عمه خانوم نگاهمو از نهال گرفتمو به عمه خانوم دوختم...  یصدا با

  ؟یسیتوهم پل گفتیداداش م عمه؛

 .... مینفوذ هی نیدرسته منم مثل ارو_
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 تو هم گفت؛  دیاخماشو کش عمه

باشه برا  تیمامور یمدام تو نکهیکنه.. ونه ا یخانوم نهیتو خونه بش دیکارا....؟  دختر با نیدخترو چه به ا اخه

 بشه....؟  یکه چ ،یمشت قاچاق چ هی یریدستگ

 نیواگه االن امثال من وارو شهیفکر شمارو بکنن که سنگ رو سنگ بند نم نیاگه همه هم یعمه خانوم ول دیببخش_

 یانوموخ یواشپز یمن درکنار خونه دار دیکن یبا ارامش تو خونتون زندگ نیتونستینم چکدومتونیشماها ه مینبود

 ...... کنمیعاشق شغلمم وتا اخر عمرمم باشه به کشورم خدمت م

 لب گفت؛  ریکردم که بهم چشمک زدوز نیبه ارت ینگاه دمیکش یتموم شدن حرفام نفس راحت با

 ... یالحق که زنداداش خودم ولیا

 حرصش دراومده گفت؛  یخانوم که مشخص بود حساب عمه

 .... دیاستراحت کنم برا شام صدام بزن کمی رمیم من

 کرد.....  یاونو تا اتاق همراه نهال

 گفت؛  نیرفت ارت یوقت

 تارومار کنه...  یجور نینتونسته بود عمه خانومو ا یزنداداش خوشم اومد..... تا حاال کس ولیا

 تار ومار؟  یگیمگه من حشره کشم که م_

 .... نیاژدها هست نیاز حشره کش گذشته شما مبارز ن؛خخخخیارت

 زدمو گفتم؛  یلبخند

  ؟ینیبیم لمیف یادیز نیارت

 با تعجب گفت؛  نیارت

 چطور....؟  نه

 زدمو گفتم؛  یلبخند
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 ....یچیه

 .... مینهال خورد یکنار عمه خانوم وزخم زبونا شامو

 خسته بودم....  یوقت رفتن شد.... حساب گهید نکهیا تا

 خونمون....  ادیقرار بود عمه خانم ب فردام

 خونه که صبح زود بلند شم...  میرفتیزودتر م دیبا

 

****** 

 ق شدم...... وارد اتا عیخسته بودم که سر انقدر

 عوض کردم......  لباسامو

 خوابم برد.....  دهی...... هنوز سرم به بالش نرسدمیتخت دراز کش یرو

 شدم.......  داریب میاالرام گوش یبا صدا صبح

 به ساعت کردم.....  ینگاه

 رفته سرکار.....  شیپ کساعتی نیبود ارو۹ ساعت

نهال در  یغذاهارو امشب بپزم تا چشما نیبهتر خواستیاز شستن دست وصورتم به اشپزخونه رفتم.... دلم م بعد

 ..... ادیب

 گذاشتم....  رونیالزمو ب لیخونه رو مرتب کردم..... بعد وسا اول

 بپزم.....  یداشتم مرغ شکم پر وفسنجون و قورمه سبز دوست

 تا مرغمو فسنجونمو درست کردم.....  دیطول کش یکساعتی حدودا

 بار گذاشتم......  ویقرمه سبز بعدم
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 گذاشتم.....  خچالیتموم شد تو  یدرست کردن ژله شدم...... وقت مشغول

 اماده بود......  یدرست کردم..... همه چ ساالدم

 اس زدم گفتم برام بخره.....  نیکه به ارو خواستمینوشابه ودوغ م فقط

 از درست کردن غذاها به اتاقم رفتم.....  بعد

 ....... دمیاوردم وپوش رونیرنگمو از تو کمد ب یاسیگرفتم...... موهامو سشوار کردم..... کت وشلوار  عیدوش سر هی

 ..... دنیرسیم گهید کساعتی بایتقر

 اومده....  نیارو دمیفهم یدر ورود یصدا با

 رفتم....  نییپله ها پا از

 سالم... _

 زدوگفت؛  یلبخند نیارو

 خانومم....  سالم

 از دستش گرفتم به اشپزخونه بردم......  دارویخر

 غذا رفت وگفت؛  یبه طرف قابلمه ها نیارو

 خانومم چه کرده....  نیبه بب به

 ... یخانومتو دست کم گرفت گهیبله د_

 .... یغلط کنم خانوم ن؛منیارو

 نشنونم...  گهید_

  ن؛چشمممیارو

 .... ادیلباساشو عوض کنه وب عیگفتم سر نیبه ارو فونیا یباصدا
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 زدم به طرف در رفتم واسه استقبال عمه خانوم.....  فونویا

 ..... ومدیبا تکبر وغرور م ومدیاون دور که داشت م از

 ..... ذاشتمیبهش احترام م دیبا یول ومدیاصال ازش خوشم نم نکهیوجود ا با

 وبراشون بردم...  ختمیقهوه ونسکافه ر یسر هیشپزخونه رفتم به طرف ا ییاز خوش امد گو بعد

  نیخوش اومد_

 ممنون عروس گلم....  ن؛یارو مامان

 به طرف عمه خانوم بردم وگفتم؛  وینیس

 عمه خانوم....  نیخوش اومد یلیخ

 شعور بود......  یفرهنگ ب یسرشو تکون داد..... واقعا ب فقط

 کنار پدرجون نشستم.....  رومبل

 کجاس؟  نیارو نهال؛

 .... کنهیتو اتاقه داره لباساشو عوض م_

 اهان....  نهال؛

 ..... ادیخوب خوب م یکه بوها نمیبیبه م ن؛بهیارت

 بله شکمو خان... _

 گفته من شکموام.....؟ تا کَلَشو بکنم؟  ین؛کیارت

 من...! _

 نداره جناب سروان  یشما مشکل ن؛خبیارت

 ... نیارت یکم اورد یزود نیاه به ا ؛نهال
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 .... وفتمیچون ممکنه ور ب وفتمیمملکت در نم سیبا پل ادیدختر عمه من ز رین؛نخیارت

 ..... میدیشامو چ زیم نی.... کمک ارودیخنده اال عمه خانوم بداخالق.... وقت شام رس ریهمه زدن ز نیحرف ارت نیا با

 از مرغو خورد وگفت...؛  کمینهال  یر گرفتند..... وقتشام قرا زیصداشون زد برا شام...... همه دور م نیارو

 کارش حرف نداره.  یغذاهارو از کدوم رستوران سفارش داد نیجون ا رستا

 گفت....؛  نیبزنم ارو یتا اومدم حرف یخودت نپخت نارویبگه ا خواستیپرو م ی.. دختره 

 سفارش نداده....  میرستوران چیتدارک امشب دستپخت خانوم خودمه از ه تموم

 شده بود گفت...؛  یبادش خال یکه حساب نهال

 ..... نیارو یمطمئن

 مادرجون گفت؛  ندفعهیا

 .... گهیدستپخت عروسمه د ؟یزنیم هیچه حرف نینهال ا وا

 .... رسهیکه نم هیباشه به دستپخت آ یدستپختش عال میخانوم؛ هرچ عمه

 ...... نیه فقط فقط همکردن من تیرو اورد قصدشون اذ هیاسم آ بازم

 زدمو گفتم؛  یتصنع یلبخند

 ..... شهیشامتون سرد م دییبفرما_

 زدو مشغول خوردن شام شد.......  یمندانه ا روزیخانوم لبخند پ عمه

 گفتم؛  نیاز شام به ارو بعد

اعصابم خورد بود عمه خانوم حق نداشت مدام  یبزارم..... حساب ییببره تا ظرفارو تو ظرف شو ینیریوش یچا براشون

 وجود نداشت.....  گهیحرف بزنه که د یاز کس

 شستن ظرفا تموم شد به هال رفتم هنوز ننشسته بودم که نهال گفت ؛  نکهیاز ا بعد
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 .... نینشونم بد تونویعروس یاتاقتون عکسا یبریمنو م رستاجون

 گفته بود هنوز اماده نشده بود....  نیبه ارو رادیکه ه ینجوریا دیبه دستمون نرس یعروس یعکسا هنوز

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 قاب سرمجلسم هست...  یاماده نشد نهال جان ول هنوز

 .... نمیهمونو بب میخب اشکال نداره بر نهال؛

 ....... میکردم وهمراه نهال وارد اتاق شد یعذرخواه هیبق از

 تخت نشست....  یرو

 تخت بود......  یروبه رو قایعکسمون دق قاب

 به قاب عکس کردو گفت؛  ینگاه نهال

 مبارکتون باشه....  خوشگله

 ممنون....._

 . شد..... دهیکنار تخت بود کش یعسل یکه  رو یکیکوچ ینهال به سمت قاب عکسا نگاه

 تعجب به اونا زل زده بود..... با

 به طرف قاب عکسا رفت.....  نهال

 ..  دیپرس دیبهش انداخت با ترد یرهام منو بغل کرده بود وبرداشت نگاه عکس خودمو رهام که قاب

  ه؟یک نیا رستا

 زدمو گفتم؛  یتلخ لبخند

 رهام.....  داداشم

 ..... دمیزمزمه کرد که نشن یزیچ رلبیز
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 زدم  صداش

 نهال... _

 .... دیشنیانگار صدامو نم یول

 نهال... _

 ؛ طرفش رفتم با دستم تکونش دادمو گفتم به

 نهال... _

 خودش اومد گفت؛  به

 ... بله

 شده....؟  یزیچ_

 نه  نهال؛

  ؟یشناسیتو رهامو م_

 گفت؛  دهیبر دهیبر نهال

 گفته....؟  ی.. نه... نه کنه

 .... شیشناختیگفتم رهام داداشمه انگار م یاخه وقت_

 از دوستان منه....  یکی هینه فقط داداشت شب نهال؛

 اهان _

 .... زدیعمه خانوم که نهالو صدا م یصدا با

 رفت.....  رونیاز اتاق ب نهال

 عکس رهام ونهال بود....  نیب ی..... چه رازدمیفهمیتعجب نهالو نم یمعن
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 عکس رهامو سرجاش گذاشتمو به هال برگشتم......  قاب

 .... میبدرقشون کرد نیکردم تا دم در با ارو یخداحافظ هیعمه خانوم وبق با

 بود....  بیبرام عج یلیهال خن رفتار

 عکس رهام حالش بد شد.....  دنیافتاده بود که نهال با د یاتفاق چه

 

***** 

 

 نوبت مشاورم بود.....  نیگذشته.... امروز اخر نیاز ازدواج من وارو شهیم یکماهی

 رابطه برقرار کنم....  نیدکتر موفق شد تا من بتونم با ارو خانم

 باشم......  نیخوشحالم که تونستم با ارو واقعا

 ..... رمیبرم عکسامونو بگ خوامیم کماهیبعد از  امروز

 برم.....  یی.... کار داشت مجبور شدم خودم تنهاادیب تونستینم نیارو

 ..... هیاز مشاوره رفتم اتل بعد

 .. شدم.. هیبرداشتم وارد اتل مویوگوش فیپارک کردم.... ک ابونیکنار خ نویماش

 نشسته بود سرش تو لب تاب بود....  زیکه پشت م دمید رادویه

 سالم.... _

 گفت؛  دویاخماشو تو هم کش دنمیبلند کردم با د سرشو

 .... سالم

 توجه به اخمش گفتم  یب
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 ما حاضره؟  یعکسا_

 .... دیچندلحظه صبر کن راد؛یه

 رو صدا زد به طرفم اومد گفت؛ یخانوم

 ..... ارهیمنتظر بمونم تا عکسارو ب چندلحظه

 نشستم ومنتظرش موندم....  یروصندل

 اوردم .... جواب دادم....  رونیب فمیاز تو ک ویگوش م،یزنگ گوش یصدا با

 جانم _

 ؟ییکجا یسالم خانوم ن؛یارو

  هیسالم اتل_

 ... رونیب میبر خوامیخونه آماده شو م یباشه رفت ن؛یارو

  زمیباشه عز_

 وست دارم خانومم د ن؛یارو

 مراقب خودت باش....  نطوریمنم هم_

 چشم خانومم توهم مراقب باش..  ن؛یارو

 چشم _

 خداحافظ  ن؛یارو

 خداحافظ.... _

 رو خودم احساس کردم.....  رادوینگاه ه ینیقطع کردم سنگ ویگوش تا
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که  ردمکیامضا م رادیه شیپ رفتمیم دیپولشو حساب کرده بود فقط با نیاومدن خانومه عکسامونو گرفتم قبال ارو با

 گرفتم....  لیعکسارو تحو

 رو گذاشت جلوم امضا زدم خواستم برم که صدام زد...  برگه

  رستا؟

 طرفش  برگشتم

 بله _

 شد وگفت؛ نیصداش غمگ لحن

  چرا؟

 چرا؟  یچ_

 ... ؟یاهورا عاشقت بود چرا منتظرش نموند راد؛یه

 رو لبام جا خوش کردوگفتم؛ یپوزخند

 .... دیشمام بهتره گذشته رو فراموش کن ممیمن عاشق شوهر وزندگ شناسمیبه اسم اهورا نم یادم گهیمن د 

 که برادرتون فراموش کرد....  یهمونطور

 .... رونیاومدم ب هیاز اتل یوقت

 .... دندیگونم غلت یشدن ورو یبلور اشکام

 .... ستیاونم برا من مهم ن ستمیمن براش مهم ن بفهمه همونجور که دیاهورا با یحرف دل من نبود.... ول نیا

 شدم.... پامو گذاشته بودم رو گاز.....  نیماش سوار

 ... کردمیم یداشتم سر پدال گاز خال تموینه تموم اعصبان ایمهم نبود چراغ قرمزه  برام

 .... دمیبه خونه رس یچجور دمینفهم خودم
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 وارد اتاقم شدم.....  یوقت

 دوش اب سرد.....  ریلباسام وارد حموم شدم رفتم ز  با

 ..... کردمیم هیدوش گر ریز

 ... دیچرخیاهورا مدام تو سرم م یحرفا

 "عاشقت نبودم  چوقتیمن ه"

 

 .... یهردومون عاشقت بودم لعنت یمن اندازه  ی.... ولیدررررررررررررررررررررررررررررک که عاشقم نبود به

 

 .... دمیشن نویارو یدوش نشسته بودم که صدا ریز ینجوریچند ساعت هم دونمینم

 بستمو از حموم خارج شدم......  دوشو

 رفتم......  رونیعوض کردمو از اتاق ب لباسامو

 تو اشپزخونه بود....  نیارو

 گرفته گفتم؛  ییصدا با

 جانم... _

 .... دیحرف تو دهنش ماس دنمیبگه که با د یزیطرفم برگشت خواست چ به

 گوشم زمزمه کرد....  ریکنار زدمنو تو بغلش گرفتو ز میشونیاز رو پ سمویخ یطرفم اومد.... موها به

 رستا؟  شدهیچ

 ..... کردمیاشتباه م یمن فکر کردم اهورا فراموش شده ول گفتمیم دی.... باگفتمیم یچ دیبا

 .... ن؛رستایارو
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 گفتم؛  زدیکه بغض درونش موج م یصدا با

 جانم... _

  ؟یکرد هیچرا گر شده؟ین؛چیارو

 ... نیدلم برا رهام تنگ شده ارو_

 اصفهان...  میریامروز م نیغصه نداره هم نکهیدلت بشم خانومم ا یفدا ین؛الهیارو

  ؟یییچ_

 خانوادش....  شیخانوممو برم پ خوامیدوروز م گمیبه سرهنگ پارسا م یاگاه رمیم ن؛االنیارو

 ... نیارو یول_

 اصفهان....  میریم میکه دار ریشمام اماده شو با مامانتم تماس بگ امیم یاگاه رمیواگر واما نداره.... تا من م ین؛ولیارو

 گفتم؛  زدیتوش موج م یکه خوشحال ییصدا با

 .... چشم

 . کاشتمو گفتم دوست دارم... نیارو یکوتاه رو گونه  یا بوسه

 زدوگفت؛  یلبخند نیارو

 .... نطوریهم منم

 ه اتاقم رفتم..... ب عیسر

گذاشتم رو تخت که  نمیارو یاماده شدم.... لباسا عیگذاشتمو سر یکیچمدون کوچ یتو نویخودمو ارو یلباسا

 بپوشه.... 

 اومدم....  رونیاز اتاق ب فونیا یصدا با

 جا گذاشته......  دشویبود کل نیارو حتما
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  نمینگاه کنم بب نکهیا بدون

 ..... درو باز کردم..... هیک

 به اتاقم برگشتم....  دوباره

 .... رونیبرداشتمو از اتاق اومدم ب میوگوش فیبا ک کویکوچ چمدون

 چمدونه ببره.....  ادیزدم.... تا ب نیارو یصدا

  نیارو_

 نیارو_

 .... دادیجواب نم یول

 رفتم.....  نییپله ها پا از

 افتاد..... نیاز دستم رو زم فمیمبل تک نفره نشسته بود..... ک یکه رو یکس دنید با

 جاش بلند شد به طرفم اومد....  از

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 حرف بهم زل زده بود....  بدون

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا گمیبهت م_

 زدوگفت؛  یپوزخند رادیه

 خراب کنم سفارش شوهرتو براش اوردم....  تویزندگ مدمین نترس

 سفارش شوهرم؟ _

 .... یفهمیاره حاال خودت م راد؛یه

 اومده...  نیارو دمیفهم یباز شدن در ورود یصدا با
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 کردن..  یسالم وروبوس گهیرفت باهم د رادیبه طرف ه نیارو

 گفت؛  رادیه که

 سفارشت اماده شد...  داداش

 ... رادیاقا ه ن؛ممنونمیارو

 برم....  یندار یبود اگه با من کار فهیخواهش وظ راد؛یه

 بازم  یمرس ن؛نهیارو

 خواهش خداحافظ  راد؛یه

 کرد....  یتا دم در همراه رادویه نیارو

  کرد؟یم کاریچ نجایا نیا نیارو_

 چشماتو ببند تا بهت بگم....  ن؛یارو

  اریدر ن یمسخره باز نیارو_

 ند بگو چشم... چشماتو بب گمیبهت م ن؛یارو

 چشم _

 بستم....  چشمامو

 گفت؛  نیارو نکهیا تا

 .... یباز کن یتونیم حاال

 کنار هم بودن اشک تو چشمام حلقه زد.....  نیکه رهام وارو یقاب عکس بزرگ دنیچشمامو باز کردم با د یوقت

 ..... نیارو یعکسا یبودم... نه تو اتاق رهام نه تو دهیعکسو ند نیحاال ا تا

 به لب داشت...  یلبخند قشنگ رهام
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 گونش.....  یدلتنگ لبخندش بودم..... دلتنگ چال رو چقدر

 بخنددددد  یروه_

 بخندم...  یام الک وونهیمگه د رهام؛

  گهیبخندددد د_

 گفت؛  دویخند رهام

 .... ایب

 چال گونش فرو کردمو گفتم؛  یتو دستمو

 که من عاشق چال گونتم  یوا

 . رستا نکن.. رهام؛

 من ندارم...   نیچال دار انیبه تو چرا تو ورا شهیم میمن حسود_

 داره رستا...  یحسود نمیاخه ا رهام؛

 معلومه که داره... _

 ... یفسقل گهید یا وونهید رهام؛

 ... یبه من نسبت بد ستین یا گهیصفت د چیه_

 اووووووممممم صبر کن فکر کنم....  رهام؛

  ؟یپرو شد دمیباز توروت خند_

 بودم رستا خانوم....  رهام؛

 خانوممممم؟؟  رستاااا

 فرو رفتم......  نیاشکامو از رو گونم پس زدمو تو بغل ارو نیارو یصدا با
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 عمرم گرفتم...  یبود که تو ییکادو نیممنونم ازت بهتر_

 نداره خانومم  ن؛قابلتویارو

 .... ینصبش کن یخوایکجا م_

 .. ..انویپ یهال.... باال یتو ن؛یارو

 .... هیاره عال_

 شد.....  ی.... عالمیزد واریقاب عکسو به د نیکمک ارو با

 ... میپرواز دار گهیدوساعت د یخانوم ن؛خبیارو

  ؟یگرفت طیبل یزود نیبه ا_

 ... یبله خانوم ن؛یارو

 ... نیاووووم ارو_

 ... ن؛جانمیارو

 .... میگرسنمه ناهارم ندار یلیمن خ_

 .... رونیب میشو بر ن؛امادهیارو

 .... میبردارم بر فمویاماده ام فقط برم ک_

 خانومم...  ن؛برویارو

 بام تهران....  میرفت نیبرداشتم.... همراه ارو نیکه از دستم افتاده بود و از رو زم فمویطرف پله ها رفتم.... ک به

واسه  زدیفرودگاه.... دلم پر م میتبرداشتمو رف لمویخونه وسا میخوردم رفت نیناهار خوشمزه کنار ارو هی نکهیاز ا بعد

 مامان وبابا..... دنید

 قبر پر پر کردم....  یرزو رو یگال شاخه
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 لب زمزمه کردم....  ریز دمیاسم رهام کش یرو یدست

  یسالم داداش_

 برات تنگ شده بود....  یلیشد دلم خ رید دیببخش_

 .... یلیخ_

 ... یدیدیخواهرتو م یوخوشبخت یکاش بود_

 دلم لک زده واسه صدات... واسه اغوش گرمت.... _

 که ندارمت....  شهیسال باورم نم۸سخته رهام... باورش سخته هنوز بعد از _

 .....یتو تنهام گذاشت ینبود ول ییقرارمون جدا_

 سرمو بلند کردم...  نیارو یصدا با

 جانم... _

 .... یکن تینقدر خودتو اذتو ا ستین ینکن... رهام راض تیخودتو اذ زمیعز ن؛پاشویارو

 خوندمو از جام بلند شدم...  یلب فاتحه ا ریز

 .... میمامان رفت یخوندو همراه هم به خونه  یفاتحه ا نمیارو

 زنگ خورد....  نیارو یکه گوش میبود دهینرس هنوز

 سرهنگ....  ن؛جانمیارو

 ......... 

 اخه؟  ن؛امایارو

 ............. 

 ... رسونمیسرهنگ هرچه زودتر خودمو م ن؛اطاعتیارو
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 بود....  شدهیچ

  شده؟یچ نیارو_

 گفت؛  رانداختویسرشو ز نیارو

 برگردم تهران...  دیمن با یرستا ول شرمندتم

 چرا...؟ _

 دارم.  تین؛ماموریارو

 زدمو گفتم؛  یلبخند نیدرک کنم براهم نویارو تونستمیم یراحت به

 ... گردمیبعد خودم برم مونمیمامان وبابا م شین چندروز پتو برگرد م زمیاشکال نداره عز_

 وگفت؛  دیمنو تو بغلش گرفتو رو موهامو بوس نیارو

 . کن... یمواظب خودت باش از مامان وباباهم عذرخواه یکنیدرکم م نکهیاز ا ممنون

 مواظب خودت باش...  زمیباشه عز_

 ... . نطوریهم ن؛توهمیارو

 

***** 

 

 از چندروز برگشتم تهران......  بعد

 تنگ شده بود....  نیدلم برا ارو یکه اصفهان بودم حساب یچندروز نیا تو

 مشهد....  تیرفته بود مامور نیارو

 اوردم درو باز کردم وارد خونه شدم....  رونیب فمیاز تو ک دمویکل
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 گرفتم....  یربع هیدوش  هیوارد حموم شدم  عیلباسامو عوض کردم سر نکهیاز ا بعد

 .... دلم براش تنگ شده بود..... دمیدیم نویروز ارو۵بعد از  امروز

 اومدم...  رونیاز اتاق ب دمویپوش مویومشک دیوشلوارک سف تاب

 ..... دیخر رفتمیم دینبود... با خچالیتو  یچیاشپزخونه شدم.... متاسفانه ه وارد

 .... رونیبرداشتمو از خونه اومدم ب مییوگوش نمویماش چییسو دمیبه اتاقم برگشتم..... لباس پوش عیسر

 ...... دمیخر ینیوشر وهیم کمیکردم بعد رفتم  دیخر خچالیواسه  یفروشگاه رفتم اول کل به

 شدم....  نیگذاشتم سوار ماش نیرو تو ماش همه

 شناس داشتم.... پاسخ از همون شماره نا یچندتا تماس ب دمیساعت چنده که د نمیبرداشتم خواستم بب مویگوش

 بزارم.....  ونیدرم نیموضوع رو با ارو نیحتما ا دیبا

 ..... اره

 روشن کردمو به طرف خونه حرکت کردم......  نویماش

 در باز نشد....  یزدم ول متویر دمیرس یوقت

و ت دویاوردم..... کل رونیب فمیاز تو ک دمویشدم کل ادهیپ نیخراب شد.... از ماش موتیرفته بود که ر ادمیپاک  یوا

 ...... ختیقفل در چرخوندم.... قلبم فرور

 به عقب برگشتم....... دیصداش..... با ترد یدوباره  دنی....... با شنکنمی....... اره اشتباه مکنمیاشتباه م حتما

 ..... ختیته قلبم فرو ر یزیچ هی دنشیباد

 اهورا باشه.....  نیا شدینم باورم

 بلند شده بودن....  شاشیالغر شده بود..... ر چقدر

 رو نداشت.....  یشگیاون برق هم چشماش
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 صداش هنوز مثل قبل بود صدام زد.....  یول

 رستا؟  اهورا؛

 گفتم؛  ناخوداگاه

  جانم؟

 رستا اومدم باهات حرف بزنم...  اهورا؛

 حرفاش تو زندان....  یاداوری با

 "عاشقت نبودم من از تو فقط استفاده کردم  چوقتیمن ه"

 تو دستم فرو کردم تا صدام نلرزه.....  ناخونامو

 ..... دیمزاحم بنده نش گهیفر شمام بهتره د نیمت ینمونده اقا یحرف چیه گهید_

 که از لحن صدام تعجب کرده بود گفت؛  اهورا

  رستا؟

 .... ستیچون اصال به نفعتون ن دیاین نجایا گهیبهتره د من سروان رادفرم شمام ستمیفر من رستا ن نیمت یاقا_

 فقط حرفامو گوش کن....  امینم گهیباشه د اهورا؛

 مونده باشه....  یباق یفکر نکنم حرف دیشما قبال حرفاتون رو زد_

 باال نره گفت؛  کردیم یکه سع ییبا صدا اهورا

 .... رونیب تیگاز زند شمیگم م شهیهم یبزار حرفامو بزنم بعد واسه  رستا

 صداتون ندارم.....  دنیبه شن یلیم چیاالنم ه دمیمن قبال حرفاتون رو شن_

 خواهشا جوابشو بهم بده....  پرسمیسوال م هیبرم  نکهی.... فقط قبل از ایخوایباشه، باشه هرجور خودت م اهورا؛

 لحن صداش غم وجودمو فرا گرفت.... انقدر صداش غم داشت که نتونستم منکرش بشم.....  از
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 کار دارم؟  یزودتر من کل_

 داره؟  قتیحق یبهم گفت ازدواج کرد رادیه اهورا؛

 قاطع گفتم؛  یدوختم با لحن شیمشک یچشما یتو چشمامو

 درسته من ازدواج کردم وعاشق همسرمم هستم.... _

 از قبل رنگ غم گرفت......  شتریب نگاهش

 .....! یلب اروم زمزمه کرد خوشبخت ش ریز

  دیشمام با نفس خوشبخت ش دوارمیام_

 صدام نلرزه.....  زنمیحرفو م نیا یکردم که وقت مویسع تموم

 خونه شدم.....  وارد

 محکم پشت سرم بستم.....  درو

 اهورا.... چرا حاال....  یگونم فرود اومدن.... چرا حاالاومد یدونه دونه رو اشکام

 .... کردمیعادت م نی.... داشتم به اروکردمیکه داشتم فراموشت م ییحاال

 به تو اهورا.... لعنت..... لعنت

****** 

 

 گذشته.....  دمیکه اهورارو د یاز اون روز شهیم یکسالی

 بهتر از قبل. شده.....  یلیخ نیبا ارو رابطم

 ..... کنمیشکر م نیدوسش دارم.... وخدارا بخاطر وجود ارو یلیخ ینتونستم عاشقش بشم...... ول دیشا

 داده شده بود....  نیسخت که. به من وارو تیمامور هیاز  بعد
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 ..... یمرخص میاومد یکماهی

 درست کنم.....  یماه نیامروز برا ارو قراره

 آوردم.....  رونیب زریاز تو فر ویماه

م معد اتیتمام محتو نکهیلحظه با احساس ا هیمشغول سرخ کردنش شدم....  یخوابوندم....  وقت مویارد وابل تو اونو

 ..... ییرفتم دسشو عیتو حلقم سر ادیداره م

 چم شده بود....؟  دونمیاب به صورتم زدم تا حالم بهتر شد.... نم کمی

 بودم.....  ینجوریا شدیم یدروز

 ..... یباز شدن در ورود یصدا با

 رفتم....  نیاومدم به استقبال ارو رونیب ییدسشو از

 کرد....  ییرایبا بوسه هاش ازم پذ نمیمعمول تو بغلش فرو رفتم.... ارو طبق

 ... یسالم خسته نباش_

  یتوهم خسته نباش یخانوم ین؛مرسیارو

 شام اماده س...  یممنون.... تا لباساتو عوض کن_

 خانومم....  ن؛باشهیارو

 کردم از راه دماغ نفس نکشم تا حالم بد نشه....  یاشپزخونه رفتم.... سع به

 اوردم....  رونیب خچالی.... ساالدم از دمیچ زیرو م غذارو

 ..... مینشست زیپشت م نیاومدن ارو با

 . ... . دمیکش یبرنج وماه نیارو برا

 گذاشتم برا خودم.....  یماه کمی..... نطوریخودمم هم برا
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 قاشقو دهنم بزارم که دوباره حس حالت تهوع سراغم اومد....  خواستم

 ..... ییرفتم دسشو عیحالم بد بشه سر نکهیاز ا قبل

 بشم....  ینجوریچم شده بود.... تا حاال سابقه نداشتم که ا دونمینم

 گفتم؛  ومدیکه از پشت در م نیارو یصدا با

 جانم... _

 چت شد...؟  ن؛خانوممیارو

 .... امیجان تو برو شامتو بخور من االن م نیوار ستین یزیچ_

 برو شام بخور...  یگیرستا حالت بد شده بعد به من م یگیم ین؛چیارو

 نشده...،!  یزیچ نیارو_

 .... نمیبب رونیب ایب ن؛اصالیارو

 .... رونیاومدم ب ییاب زدم به صورتم واز دسشو کمی

 گفتم؛  نینگران ارو یچشما دنید با

 .... میشام بخور میبر_

 دکتر....  می.... برو بپوش برخودین؛بیارو

 .... شمیجان خوب م نیارو خوادینم_

 دکتر...  میحرف من حرف نزن زود برو اماده شو بر ن؛رویارو

 بود.....  دهیفا یب نیکردن با ارو بحث

 .... گهیبفهمم د تونستمیم یزندگ یوخورده ا کسالی نیتو ا نویا

 دکتر.....  میرفت نیبا ارو دمیاتاقمون رفتم لباسامو پوش به
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 .....میریبگ شویجواب ازما میقرار شد فردا بر ستین یمهم زیگرفتن گفتن چ شیآزما ازم

*** 

 شکمم گذاشتم....  یرو دستمو

جلوم راه بره  کوچولوش یکه با کفشا یروز یاداوری... با کشهیداره تو وجودم نفس م یموجود زنده ا هی شدینم باورم

 لبخند رو لبام نقش بست.... 

 کنم......  زیسوپرا نویداشتم ارو دوست

 ..... رونیبرداشتمو از خونه زدم ب چموییسو عیسر

 نگه داشتم......  یفروش ینیریش یجلو نویماش

 کیجان پدرشدنت رو تبر نیارو"که روش نوشته شده باشه  یکیدادم...... ک کیمغازه شدم.... سفارش ک وارد

  "گمیم

 اماده بشه.....  گهیشد دوساعت د قرار

 گذاشتم....  رونیب ارویاون موقع رفتم خونه.... خونه رو مرتب کردم.... مواد الزان تا

 درست کنم.....  ایالزان نیبرا ارو تا

 درست کردم...... اونارو تو فر گذاشتم...  نارویمواد الزا نکهیاز ا بعد

 پخت خاموش بشه......  یخودش وقت امیوم رمیمان گذاشتم تا مز براش

 رفتم.....  یفروش ینیریبه ش دمیپوش مانتومو

 به خونه برگشتم.....   دمیگرفتم پولشم حساب کردم توراهم چندتا شاخه گل رز خر کویک

 تو بخچال گذاشتم......  کویک

 .... دمیو پوش ومدیم دمیبه پوست سف یلیقرمز که خ یحلقه ا نیلباس است هیشامو اماده کردم..... به اتاقم رفتم  زیم
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 .... یشلوار تنگ مشک با

 طرفم......  هی ختمیر موهامم

 رزو تو گلدون اب گذاشتم.....  یگال شاخه

 اماده بود.....  یچ همه

 ...... شیمونده بود جواب آزما فقط

 گذاشتم....  ییاوردم.... تو پاکت کادو رونیب فمیاز تو ک شویاتاقم رفتم جواب ازما به

 ..... رونیاز اتاق اومدم ب نیارو یصدا دنیشن با

 جانم.... _

 زدو گفت؛  یلبخند نیارو

 خانومم...  سالم

 ... زمیسالم عز_

  ؟ین؛خبریارو

 باشه  یخبر دینه مگه با_

 نه اخه شاخه گل رزو.... شمع و......  ن؛یارو

 بده.....؟  میسخت داشته باش تیمامور هیشام. عاشقونه بعد از  هی خواستمیخب م_

 .... زمیعز ن؛نهیارو

 ... کنمیمن شامو اماده م یپس تا لباستو عوض کن_

 .... یخانوم ن؛چشمیارو

 ..... نیرفتن ارو با
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 ..... دمیکش ایالزان نمیگذاشتم..... برا خودم وارو زیرو م شویازما برگه

 زدمو گفتم؛  یلبخند نیاومدن ارو با

 .... نیبش_

 ونشست.....  دیکش رونیب ویصندل

 کرده...  یخانومم چ نیبه بب ن؛بهیارو

 نوش جونت.... _

 اونو برداشت وگفت؛  ییافتاد به پاکت کادو نگاهش

  ه؟یچ نیا

 نگاش کن... _

 ... خوردمیمثل هرشب تخم مرغ م دیبا یدیدیوگرنه تو انقدر تدارک نم ییخبرا ن؛گفتمیارو

 تا حاال به تو تخم مرغ دادم...  یمن ک نیارو ینامرد یلیخ_

 ... ن؛هرروزیارو

 ... ییدروغگو یلیخ_

  ؟یدینم ن؛صبحایارو

 اون صبحاس نه شب_

 .... گهید شهیخب همون م ن؛یارو

 اورد......  رونیاز تو پاکت ب شویازما برگه

 پاکت........  نیتو ا یحاال نگفت ن؛خبیارو

 ..... شیجواب ازما دنید با
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 نگاه به من....  هیکرد....  شینگاه به برگه ازما هیحرفشو خورد.....  هیبق

 خوند ومتوجه شد من باردارم....  قیدق یوقت

 زل زد تو چشمام....  شیخوشرنگ توس یباال اورد با چشما سرشو

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 .....؟ یخوشحال نشد_

 بلند شد به طرفم اومد منو تو بغلش گرفت.....  زیپشت م از

 کنم.....  فشیتوص تونمیکه نم یخوشحال اونقدر یلیخوشحالم رستا خ یلیگوشم زمزمه کرد خ ریز

 بوسه بارون کرد.....  صورتمو

 کوتاه نشوندمو گفتم؛  یلباش بوسه ا یبلند شدم..... رو یرو صندل از

 "گمیم کیپدرشدنت و تبر"

 زدو گفت؛  یلبخند نیارو

 دختر باشه اونم شکل تو....  کاش

 تو  هیکاش پسر باشه اونم شب رینخ_

 باشه فقط سالم باشه....  یهرچ ن؛یارو

 اهوم.... _

 تلفنو از رو اپن برداشتو گفت؛  نیارو

 .... رمیبگ یمهمون خوامیموجود کوچولو م نیمناسبت ا به

 ... کماهمهیشو من تازه  الیخیب نیارو_

 همه بدونن که من بابا شدم....  خوامیم ن؛نچیارو
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 از دست تو... _

 افتاد..  یزنینم دیوسف اهیبه بعد دست به س نیاز ا ن؛درضمنیارو

 ... نیلوسم نکن ارو گهید_

  دوگفت؛یاخماشو تو هم کش نیارو

 که گفتم...!  نیهم

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 چشم قربان.... _

 کوتاه رو لبام زدوگفت؛  یا بوسه

 دوست دارم رستا.....  یلیخ یهست نکهیاز ا یمرس

 .....نطوریمنم هم_

 

 پنجشنبه س...  امروز

 تهران....  انیاز اصفهان ب نایمامانم ا قراره

 داده....  بیترت یمهمون نیبه مناسبت مادر شدنم ارو امشب

 سفارش داده.....  رونیهم از ب یوهمه چ غذا

 ..... وفتهیواسه خودت وبچم ب یدوست ندارم اتفاق گهیم بهم

 انداختم.....  نهیبه خودم تو ا ینگاه

 .... دیکشیکه تو شکمم داشت نفس م یخوشحال بودم بخاطر وجود بچه ا یلیخ

 .... ختمی. ورم رهی... موهامو شونه کردم دمیبلندمو پوش یا روزهیف یاب لباس
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 بودم....  نایفتم..... مامانم ار فونیبه طرف ا رونی... از اتاقم اومدم بفونیا یصدا با

 که چقدر دلتنگشون بودم....  یوا

 فشار دادم..... برا استقبالشون به طرف در رفتم....  فونویا ی دکمه

 زدمو گفتم؛  یمامان وبابا لبخند دنید با

 سالم... _

 گوشم زمزمه کرد...  ریبه طرفم اومد تو بغلش فرو رفتم.... ز مامان

 .. زمیعز یدخترم خوب سالم

 .... دیمامان خوبم شما خوب یمرس_

 پدرم فرو رفتم.....  میشگیگاه هم هیتو بغل تک نباریاومدمو ا رونیتو بغل مامان ب از

 خوبه؟  نیارو ؟یبابا خوب یسالم رستا بابا؛

 خوبه....  نمیبله بابا خوبم ارو_

 اعتراض گفت؛  یبه نشونه  انیرا

 ...... منم بغلش کنم دیشد خواهرم بزار تموم

 .... انیبزرگ شو را کمی بابا؛

 .... خوامیان؛نمیرا

 یلیخ یبا رهام فرق داشت.... ول یلیبود... اگر چه خ انیرا میتو بغلم گرفتم.... بعد از رهام تموم دلخوش انویرا نباریوا

 کمک کرد تا داغ رهام برام کم کمتر بشه..... 

 ..... ینیری.... با شختمیر ی.... براشون قهوه وچامیوارد خونه شد نایمامان ا با

 ...... دنیوپدرجونم رس نیوارت نیمادر ارو نیح نیهم در
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 استقبالشون.....  یرفتم برا یطرف درورد به

 نبود؟  سینهال جا خوردم.... مگه نهال پار دنید با

 به نهال....  دیکردم تا رس یسالم وروبوس باهاشون

 .... یومدسالم نهال جان خوش ا_

 زدوگفت؛  یلبخند قشنگ نهال

 .... زمیعز یمرس

 وگرنه حتما باهات تماس گرفته بودم....  یرانیا دونستمینم_

 اومدم.....  یدونستیگلم منم چون نم دونمیم نهال؛

 ..... یاومد خوش

 ..... مینهال وارد خونه شد همراه

 خورد......  نیبا مامان وبابا بود که چشماش به قاب عکس بزرگ رهام وارو یمشغول احوال پرس نهال

 طرف قاب عکس رفت.....  به

 ..... شناسهینهال رهامو م کنمیاحساس م یول دونمیرهام شده بود..... نم محو

 طرفش رفتم.....  به

 رو شونش گذاشتمو گفتم؛  دستمو

 شده.....؟  یزیچ

 ودن..... ب سیبرگشت طرفم چشماش خ یوقت

 شده نهال...؟ .  یزیچ_

 اشکاشو از رو گونش کنار زدوگفت؛  نهال
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 نامزد سابقمه....  هیشب یلی..... فقط داداشت خستین یزیچ نه

 نامزدت؟ _

 از دوستامه.... اون دوستم نامزدم بود...  یکی هیاره قبال بهت گفتم رهام شب نهال؛

 پس االن کجاس....؟ _

 ..... دهیروار ها خاک خوابخ ریبغض ادامه داد ز با

 اهان متاسفم غم اخرت باشه.... _

 ممنونم.....  نهال؛

 .... یدوست ندارم ناراحت باش مایحاالم اخماتو باز کن امشب قراره خوش بگذرون_

 زدوگفت؛  یلبخند

 .....یخانوم چشم

 ...... دیرس نمیهمه جمع شدن ارو نکهیاز ا بعد

 رو مبل دونفره نشست......  کنارم

  ؟یجمع کرد نجایکه همه رو ا شدهیچ دیپرس نیاز ارو پدرجون

 .... دیفهمیم گهید قهیچند دق ن؛یارو

 داداش؟  هین؛خبریارت

 بله  ن؛یارو

 سرهنگ..  یشد یدرجه گرفت عینکنه ترف ن؛یارت

 نه بابا....  ن؛یارو

 ... میشینگران م میدار شده؟یپس چ ن؛یارو مامان
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 .... وفتادهین یمامان اتفاق بد دینباش ن؛نگرانیارو

 صبرمون تموم شد....  گهید دیخب بگ یوا نهال؛

 رفت وگفت؛  فونیازجاش بلند شد به طرف ا نیارو فونیا یصدا با

 ....! دیرس

  ؟یبا تعجب گفتن؛ چ همه

 ! یبه زود نیفهمیم ن؛یارو

 ..... دیرس قهیرفت.... حدودا بعد از چند دق رونیب

 دستش بود.....  یبزرگ کیک

 . ن؛تولده؟یارت

 نه  ن؛یارو

 پس چخبره؟  ان؛یرا

 گذاشت.....  زیم یبزرگو رو کیک نیارو

 شدن....  کیک یرو یمشغول خوندن نوشته  همه

 "بابا یکوچولو گمیم کیرو تبر مونیاومدنت به زندگ"

 

 دوختن....  نیگرفتنو به من وارو کیبا هم نگاهشونو از ک همه

 انداختم.....  نییخجالت سرمو پا از

 گفت.....  کیتبر یاز همه مامان اومد بغلم کردو کل اول

 گفتن....   کیتبر نیبه من وارو یکی یکی همه
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 ..... دمیبرد کویک نیهمراه ارو دیرس دنیبر کیک وقت

 بود....  یبه مناسبت مادرشدنم.... گردنبند خوشکل نیارو ی هیهد

 .... ستینهال ن دمیکه د میشد کیک میتقس مشغول

 کجا رفته بود.....  یعنی

 رفتم....  اطیطرف ح به

 استخر نشسته بود....  لب

 طرفش رفتم.....  به

 نهال...؟ _

 .... دیصدامو نشن یول

 نهال...؟ _

 ..... دیشنیجواب نداد... انقدر تو افکارش غرق شده بود که صدامو نم یام صداش زدم... ول گهید چندبار

 طرفش رفتم دستمو رو شونش گذاشتمو گفتم؛  به

 نهال جان.. _

 طرفم برگشت.....  به

 بودن....  یبارون چشماش

 ....؟ زمیعز شدهیچ_

 رو شونم گذاشت....  سرشو

  ؟یکنیم هیچرا گر_

 لب زمزمه کرد...  ریز
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 بخاطر وجود بچت؟  یخوشحال چقدر

 ....! هیچه حرف نیا یلیخ_

 سالم بود..... ٢٠فقط یوقت شیسال پ۸ا حدود نهال؛

 که عاشقش بودم ازدواج کردم....  یپسر با

 ..... نمیزم یدختر رو نیخوشبخت تر کردمیم فکر

نابود  تمویکه طوفان اومد خوشبخ دیطول نکش یلیکه عاشقش بودم.... خ یبعدش باردار شدم... از مرد کسالی

 کرد...... 

 بچمو همه رو از دست دادم.....  اوشمویس

 بود.....  دهیکش یچقدر سخت نهال

 شدم....  تیمتاسفم نهال جان ببخش اگه امشب باعث ناراحت_

 زدو گفت؛  یلبخند نهال

 کردن....  یکنم واسه زندگ دایپ زهیدوباره انگ یاشکال نداره اتفاقا امشب باعث شد نه

 ... یادامه داد تویزندگبازم  یهمه سخت نیخوشحالم که با وجود ا_

 زدو گفت؛  یپوزخند نهال

 که.....  یفقط فقط به خاطر روز اره

 حرف نهال نصفه موند....  نیارو یصدا با

 داخل هوا سرده.....!  می....؟ بردیکنیم کاریچ نجاین؛ایارو

 ..... میوارد خونه شد نیسرجام بلند شدم همراه نهال وارو از

 بود.... کنار خانوادم... ونهال.....  یخوب یلیخ شب
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 بهم سر بزنه....  شتریب رانینهال سپردم که حاال که ا به

 ..... یعاد یدوست هیدر حد  فقط

 اعتماد نکنم..... یتجربه بهم ثابت کرده به هرکس قبال

***** 

 

 ... ...... یسونو گراف میبر نیقراره با ارو امروز

 پسر.....  ایمن دختر  یموجود کوچولو شهیمشخص م امروز

 برامده شده.....  شکمم

 دختره.....  گهیم نی....... اروزنمی..... هرروز باهاش حرف مهیخوب یلیخ حس

 پسره...... دوست دارم اسمشو بزارم رهام....  گهیحس من بهم م یول

 رهامم دوسش داشته باشم....  یدارم اندازه  دوست

 .... گرفتیمامان هرچه زوتر تو بغلم جا م یرهام کوچولو..... کاش ومدیم ایزودتر به دن کاش

 افکارمو رها کردم.... شالمو رو سرم انداختم  نیارو یصدا با

 رفتم.....  رونیاتاق ب از

 شدم....  نیسوار ماش نیارو همراه

 پارک کرد.....  ابونیکنار خ نویماش نیارو

 ..... شدینوبتمون م گهید قهی.... چند دقمیوارد مطب دکتر شد گهیهم د همراه

 .... میوارد مطب دکتر شد نیاز جام بلند شدم.... همراه ارو یمنش یصدا با

 ..... دمیشنیقلبشو م ی..... صدادمیتخت خواب یرو
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 ...... یموجود کوچولوتو بشنو یبود صدا یحس خوب وچقدر

 زدو گفت؛  یلبخند دکتر

 ناز.....  یپسر کوچولو هی

 عشق مامان پسر.... دمیفهم یکه چقدر خوشحال شدم وقت یوا

***** 

 

 ...... دادمیکه برا رهام کوچولوم گرفته بودمو داشتم به نهال نشون م ییکوچولو یذوق وشوق لباسا با

 چقدر کوچولوان.....  نینهال بب یوا_

 از سر اجبار زد وگفت؛  یلبخند نهال

 خوشگل.. یلیخ زمیعز اره

 نهال _. 

 جانم...  نهال؛

 ... یشیبچه دار م یکنیانشاهلل ازدواج م شهی... خدا بزرگه مشکل توعم حل میناراحت نباش شهیم_

 زدو گفت؛  یپوزخند نهال

 برام پر کنه...  اوشویس یجا تونهینم چکسیه

 .. ..یعاشق تر از قبل بش یتونیمطمئن باش م ی.... اگه خدا بخواد خودتم بخواستین ینجورینه نهال اصال ا_

 تو کمد....  مینیبچه رو بچ یلباسا میبهتره بر یموضوع بحث نکن نیدرمورد ا گهید شهیم نهال؛

 ..... یباش هرجور راحت_

 رو تو کمد گذاشتم....  میبود دهیخر نیکه با ارو یینهال لباسا کمک
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 ...... میبود دهیبراش خر یهمه چ بایبرا بچمون درست کرده بود..... تقر دیسف یاب بیاتاق خوشگل با ترک هی نیارو

 ویسخته کس دونمی.... موفتهین یاتفاق تلخ نیچیهم چکسیبرا ه چوقتیه دوارمی..... امسوختیبرا نهال م دلم

 .... ستشین اوشیس گهیقبول کنه که د دیبا یکنه ول اوشیس نیگزیجا

 خوشبخت شم.......  نیقبول کردم که اهورا منو دوست نداشته و تونستم با ارو منم

 اومدم....  رونینهال از فکر ب یصدا با

 تموم شد...!  نهال؛

 دستت درد نکنه نهال جان....  یوا_

 نکردم  یکار زمیخواهش عز نهال؛

 ممنونم... _

 ...؟ گهیمن برم د یندار یاگه کار نهال؛

 ... یموندیبراشام م_

 منتظرمه...  ییبرم زندا زمینه عز نهال؛

 ... یباشه هرجور راحت_

 تا دم در بدرقه کردم..... نهالو

***** 

 

 اتاق نشسته بودم...... یتو

 شدم.....  نیسنگ یرفتم تو نه ماه.... حساب شهیم یدوروز

 ...... کنهیم تمیاذ یمامانم حساب یکوچولو رهام
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 ..... زنهیگاه لگد م یوب گاه

 تهران.....  ادیقراره مامانم ب فردا

 برسه.....  مانمیوقت زا نکهیباشه تا ا کنارم

 ...... دمیتخت دراز کش رو

 شکمم گذاشتم.....  یرو دستمو

 ....... کنمیشده که با رهامم درد ودل م نینه ماه کارم ا نیا تو

 ........ شهیم ییداره دا دیدیداداشم بود.... کاش بودو م کاش

 ...... ستین یول

 شبخت شده...... خواهر کوچولوش خو نهیتا بب ستین

 ....... زیچ چیرهام..... ه ستیتلخ تر از نبودنت ن زیچ چیه

 خوشرنگت..... تنگ اغوش گرمت....  یتنگ..... تنگ چشما یلیخ دلم

 ...... یستین یول

 که چشمام گرم شدو به خواب فرورفتم......  شدیچ دمینفهم

 

 .... یرهااااااام داداش_

 .....؟ یچرا ناراحت یروه_

 بگووووو!  یزیچ هیرهام _

 گرفته زل زده بود بهم.....  یبا چهره ا رهام

 .....؟ یچت شده.....؟ داداش یداداش_
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 گوشم زمزمه کرد....  ریطرفم اومد..... ز به

 رستا مواظب خودت باش..... مواظب باش...... مواظب باش.....  رهام؛

 ....... شدیدور  دور تر م رهام

 رفت.......  که تو مه فرو یانقدر

 ..... دمییدو دنبالش

 زدم.....  صداش

 رهاااااااااااااامممممممممم _

 رهاممممممممممممم..... _

 

 ....... چشمامو باز کردم...... دیچیدلم پ ریکه ز یدیحس درد شد با

 رو صورتم نشسته بود......  یسرد عرق

 بود.....  یحرفش چ نیرهام از ا منظور

 نبود......  ینجوریم اتا حاال تو خواب رهام

 از رو تخت بلند شدم......  یبود.... به سخت دیشد یلیدلم خ درد

 اومدم......  نییپله ها پا از

 رفتم.....  فونیبه طرف ا فونیا یصدا با

 نهال درو باز کردم.....  دنید با

خونو تو دهنم احساس  ینشستم....... انقدر درد داشتم که لبمو گاز گرفتم..... وشور واریشدت دردهمونجا کنار د از

 کردم...... 
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 .......دمینهالو د یباز شدن در ورود با

 به طرفم اومد.....  نهال

 سردمو گرفت.....  یدستا

 ..... دمیلب نال ریز

 فکر کنم وقتشه.......  نینهال زنگ بزن ارو_

 زل زده بود...... با پوزخند بهم  نهال

 ....... شدیم دتریدلم هرلحظه شد درد

 .... دمینال یکم جون یصدا با

 نهالللللل..... _

 داد زد....  نهال

  ؟یدرد دار هههههییییییییییچ

 ..... رمیمیدارم م نینهال زنگ بزن ارو_

 طرفم اومد..... قهقهه زد.....  به

کار من  گهید یریمیم یحاال که خودت دار ی..... قصد داشتم خودم بکشمت.... ولخوامیم نویاتفاقا منم هم نهال؛

 ..... وفتهیمن نم یراحت تر شد خونتم پا

 .....؟ یمنو بکش دینهال چرا با یگیم یچ_

 طرف عکس رهام رفتو گفت......  به

 برادرتتتتتتت....  بخاطر

 رهام؟ _
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 درسته رهاممممم.....  نهال؛

 کرده؟  کاریرهام چ_

 یب اوشمیگناه محکوم به اعدام شد به داداشت التماس کردم.... خواهش کردم..... نزاره س یب اوشمیس یوقت نهال؛

 ..... دیداداش به ظاهر محترم تو زجه هامو ناله هامو ند یدار بره.... ول یچوبه  یگناه پا

 قانون داد....  لیکرد وتحو ریدستگ اوشویتموم س یرحم یب با

 ازش نداشت......  یخبر چیشده بود که ه یمن فقط وارد باز اوشیس

فقط در جواب بهم گفت اون  یگناه..... ول یمن ب اوشیاون باند بود..... بهش التماس کردم گفتم س یتو نفوذ داداش

 ...... شهیتو دادگاه مشخص م گهید

 لیتحو اوشمویس نکهیعالوه بر ا یبرسه.... ول یمن پاش به کالنتر اوشیخواهش کردم..... خواهش کردم نزاره س ازش

 قانون داد.... به کشتنشم داد.... 

 ..... گهیم ینهال چ دمیفهمینم

 ....... شمیرو هم که اومد پ ومدیتحمل درد برام دشوار شده بود..... کم کم داشت چشمام م گهید

 تو دستش گرفتو گفت....  چونمو

 درسته.؟ ارررررره....  یدار درد

 کرده....  یخودکش اوشمیس دمیفهم یم درد داشتم.... وقتمن_

تموم  یبچه دار شم..... درد داشتم.... وباعث بان تونمینم گهید دمیفهم یبچمو از دست دادم وقت دمیفهم یوقت

 داداش توعههههههههه.....  ییییییفهمیداداش توعههههههههه م امیبدبخت

 ..... شهیم یچه حال رسهیکه خبر مرگ تو بچت به گوشش م یروز نمیدوست دارم ببب یلیخ

کردم که  کاریوسط چ نی.... من ارهیاز من بگ اوشویانتقام مرگ س خواستیشده...... م دیرهام شه دونستینم نهال

 یماچش انتقام یکنه.... ول اوشیواسه س یکار تونستهی..... رهام مامور بوده نمکنهیتاوان بدم..... نهال اشتباه م دیبا

 ...... نهیبینم نارویکدوم از ا چینهالو کور کرده وه
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 ..... دمیکش یفیخف غیدرد تو شکم وکمرم..... ج دنیچیپ با

 .... دمیلب نال ریز

 .... رمیمیدارم م نیزنگ بزن ارو کنمینهال خواهش م_

 که به رهام خواهش کردمو بهم توجه نکرد.....  ییاره خواهش کن.... خواهش کنننن.... مثل تموم روزا نهال؛

 توجه به خواهششم.......  یومنم مثل خودش ب کنهیخواهرش داره به من خواهش م نهیکجاس بب حاال

 نهالللللل.....  کنمیالتماست م_

 خنده هاش گفت؛  ونیقهقهه زد م نهال

.... باالخره بعد از چندسال تونستم انتقام کنمیبهش توجه نم یکنیبهم خواهش م یداره وقت یفیچه ک یدونینم اخ

 ....... رمیبچمو از اون برادر سنگ دلت بگ اوشمویخون س

 ..... اطیدر ح یهم که با صدا یرو ومدیکم داشت چشمام م کم

 رفت......  یاز جاش بلند شد.... به طرف در ورود نهال

 داشت.......  اسلحه

 گذاشتو گفت....  نیارو ی قهیقیش ی.... نهال اسلحشو رونیورود ارو با

 کشتمت.....  یبش کیبهش نزد_

 زد؛  ادیفر نیارو

 ...؟ یکنیم یچه غلط یدار نهال

 .... یبه اون دوست نامردت بگ ینیبهتره توعم پر پر شدن زن وبچتو بب نهال؛

 ....؟ یزنیحرف م یاز چ ن؛نهالیارو

 از اون رهام نامرد..... نهال؛
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  ؟یگیم یدار یچ ن؛نهالیارو

 ..... مونهیبچت سالم نم مارستانیب شمیبرسون یحت گهی...... دنیخفه شووووو ارو نهال؛

 من....  یخونه  ینگم که اومد چکسیبه ه دمیقول م مارستانی..... نهال بزار برسونمش بدیبا بغض نال نیارو

 زدو گفت؛  یپوزخند نهال

 ...... ستیبرام مهم ن یچیه گهید نیته خطم ارو من

  دمیلب نال ریز

 بچم....  نی.... ارو نیارووووو_

 نهالو کنار زد به طرفم اومد.....  نیارو

 .......دیچیپیگلوله بود که تو سرم م کیشل یصدا نیا وفقط

 زدم.....  غیافتاده بود ج نیکه رو زم نیارو دنید با

 ....... نیییییییییییییاروووووووووووووووو_

 مطلق فرو رفت......  یاهیس تو یوهمه چ دمینفهم یچیه گهید

***** 

 

  نیاروووووو_

 جان منم با خودت ببر...  نی.... اروامیمنم م_

 زدو گفت؛  یلبخند نیارو

 .... یکه نکرد یکارا دار یلیرستا خانومم تو هنوز خ نه

 ..... نیتحمل کنم توروخدا تنهام نزار ارو تونمیتنهام نزار..... من بدون تو نم نینه ارو_
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 حس سوزش دستم چشمامو باز کردم......  با

 وتار بود......  رهیجا ت همه

 سرم بود...  یپوش باال دیسف یکم همه جا واضح شد.... دختر کم

  دمینال یکم جون یصدا با

 من کجام؟ _

 زدو گفت؛  یلبخند

 ..... مارستانیب

 ..... نینهال، ارو یادآوری با

 کجاس؟  نیبچم.... بچم کجاس؟ ارو گفتم؛

 دستمو گرفتو گفت؛  پرستار

 واست بده.....  استرس

 بچم کجاس؟ توروخدا بگو بچم کجاس.....؟ _

 رفت.......  رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون

 ...... دمیکش یفیخف غی..... جدیچیدلم پ ریکه ز یاز جام بلند شم.... که با درد خواستم

 وارد اتاق شدن...    نیوارت انیاتاق باز شد.... مامان وبابا ورا در

 به طرفم اومد منو تو بغلش گرفتو گفت؛  هیبا گر مامان

 ..... مینگرانت شد یدخترم؟ کل یخوب

 گفتم؛  یحرف چیه بدون

 ......؟ نجایا مدهیکجاس....؟ چرا ن نمیمامان بچم کجاس؟ ارو_
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 با بغض گفت؛  مامان

 قربونت برم دکتر گفته استرس واست بده.....  یاله

 کنار زدم رو به بابا گفتم؛  مامانو

  شد؟یکجاس؟ بچم چ نیارو دیبگ یزیچ هیبابا شما _

 رفت..    رونیانداختو از اتاق ب نییسرشو پا بابا

 کجاس؟  نیارو گمیبهتون م دیدیجواب منو نم چکدومتونیچرا ه_

 ..... هیگر ریزد ز انیرا

 من کجاس؟  نیبگو.... بگو ارو یزیچ هیتو  یداداش انیرا_

 ........ 

 از اتاق بردش......  رونیگرفتو به ب انویدست را نیارت

 با اشک زل زده بود به من.......  مامانم

 مامانو گرفتم.... با التماس گفتم؛  یدستا

نشده..... مامااااااااااااان توروخدا حرف  شیزیکجاس..... بگو چ نمیبگو..... توروخدا بگو ارو یزیچ هیمامان _

 ززززززززنننننننن....... ب

 من زنده س چرااااااااااااا........ ...  نیارو یگی...... چرا نمیگینم یچی...... چرا هیکنیم هیچرا گر مامانننننننننن

 فرو رفتم...... یقیرفتو به خواب عم یاهیحس سوزش دستم چشمام س با

 

 ...... نیزل زده بودم به عکس ارو یبارون ییچشما با

 سخت بود.....  یلیخ باورش
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 .... یلیخ

 مثل رهام تنهام گذاشته.........  نمیارو شدینم باورم

 ...... دمیدارم تاوان م ینجوریاشتباه کردم که ا میزندگ یکجا

 اخه.......؟  چرا

 ...... مارستانیب دمیزود نرس نکهیرهام کوچولوم مرده...... بخاطر ا گفتیم مامانم

 لبش زنده نمونده...... خورده به ق ریچون ت نمیارو

 خراب کرد رفت.....  مویطوفان اومد وزندگ هینهال مثل  شهی..... باورم نمشهینم باورم

 ...... دهیچه فا یشده...... ول ریدستگ سیتوسط پل نهال

 دارم نه رهام کوچولومو......  نوینه ارو یوقت

 پسره_

 نچ دختره....  ن؛یارو

 پسره....  یعنیپسره  گمیمن مادرشم من م_

 دختره....  یعنیدختره  گمیم یباباشم وقت ن؛منمیارو

 نچ پسره... _

 .... میشرط ببند ین؛خانومیارو

 اره قبوله.... _

 اگه پسر بود تو اسمشو انتخاب کن.....  یمن اسمشو انتخاب کنم.... ول یبزار دیدختر بود با ن؛اگهیارو

 باشه قبول..... _

 ...... میدیشو که رس ادهین؛پیارو
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 جناب سرگرد....  یاالن شرطوباخت نیاز هم_

 جناب سروان......  ینباش دواریام یلیخ ن؛بهترهیارو

 

 رو قبر گذاشتم......  سرمو

 .... من دیگه نه تورو دارم نه رهامو..... یییکجا نمی...... ارونیبرات تنگ شده ارو دلم

 

 ... نیارو_

 ... نیارو ن؛جونیارو

 .؟ یدیقول بهم م هی_

 .... دمیصدتا قول بهت م ن؛یارو

  ؟یتنهام نزار یدیقول م_

 باشم  شتیتنهات نزارم تا اخرعمرمم پ چوقتی..... هدمیخانومم قول مردونه م دمیقول م ن؛یارو

 

......؟ ی.... پس چرا تنهام گذاشتشتمیتا اخر عمرم پ یمگه نگفت زارمیتنهات نم ی.... مگه نگفتنیارو یقول نداد مگه

 اااااا.......؟ چراا

 رعد وبرق وخوردن قطرات بارون به صورتم از سر قبر بلند شدم.....  یصدا با

 ...... زدمیبارون قدم م ریز ابونیهدف تو خ یب

 

 مرد....  شدیکاش م"
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 کردن،  دیراه رفتن، غذاخوردن، خر مثل

 "وخواست مرد  شدیم کاش

 

 بود......  سادهیوا ابونیکه اونور خ نیارو دنید با

 رد شدم.....  ابونیاز خ نایتوجه به ماش یب

 زدم.....  صداش

 ...... نیییییییییارو_

 ..... نییییییییارو_

 

 بهش..... دستشو گرفتم.......  دمیرس

 .... نیارو_

 نداشت روبه رو شدم....  نمیبه ارو یشباهت چیکه ه یچشم ابرو قهوه ا یبرگشت با پسر یوقت یول

 لب اروم زمزمه کردم....  ریرها کردم ز دستشو

  دیببخش_

 

 

 نفر از دور لباسش رنگ تو باشه  هیکه  نیهم

 داشهیپ یگل فروش هیمن  ریکه تو مس نیهم

 ... وفتمیتو م ادی بازم
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 جمعه ادم تو خونه تنهاشه  هیکه عصر  نیهم

 اسم تو باشه  هینفر اسمش شب هیکه  نیهم

 .... وفتمیتو م ادی بازم

 

 تموم کافه ها بازن  یکه دوست داشت یاهنگ با

 تو بندازن  ادیشهر هم دستن منو  تموم

 

  زهییتموم فصال پا خبندونیسرد و یستین تو

  زهیاز تو واسم گذشتن از همه چ گذشتن

 

 .. رمیگیم ایکنار در ییکه عکس تنها نیهم

  رمیهام هیتو به خواب گر ریشب بخ بدون

  وفتمیتو م ادی بازم

 

 کاجا نیرو ا نهیشیکه م یبا هربرف باهربارون

 ایدن نیتو ا یشهر هرجا نیتو ا ییهرجا رمیم

  وفتمیتو م ادی بازم
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  ستین دیکه با یاون یهست ول یهمه چ ییوقتا هی

 ... ستین ایاسون نیبا ترکم کن مردنم به ا تو

 

  زهییتموم فصال پا خبندونیسرد و یستین تو

 ....زهیاز تو واسم گذشتن از همه چ گذشتن

 

 تو قفل چرخوندم...... درو باز کردم وارد خونه شدم.....  دویکل

 برق.....  دیخودمو رسوندم به کل واریبود..... به کمک د کیجا تار همه

 روشن کردم.....  چراغارو

 موند.....  رهیاتاق خ یگوشه  یانویپ یرو نگاهم

 

  ن؟؟یارو_

 جان دلم  ن؛یارو

  ؟یبد ادیبه منم  شهیم_

 نچ  ن؛یارو

 گفتم؛  دمویتو هم کش اخمامو

  چرا؟

بدم  ادتونی تونمیم نمیکه بب کنمیخانم رادفر بعدا فکرامو م نیبپرداز شویاول شهر شهیکه نم یخب مجان ن؛یارو

 ... انهی



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
672 

 

  ؟یبکن شیکاریاشنا بودن  یحاال از رو شهینم_

 نچ  ن؛یارو

 تا چک بکشم؟  شهیر مش چقد هیخب شهر_

 ... ستین یش مال هیشهر ن؛یارو

  ه؟یپس چجور_

 اشاره به گونش کردو گفت؛  نیارو

 .... یش معنو هیشهر

 زدمو گفتم؛  لبخند

  ؟یدیم ادمیاگه بوست کنم  یعنی

 بله خانومم  ن؛یارو

  یاوک_

 اروم رو گونش کاشتم.......  یا بوسه

 

 رفتم.....  انویسست ولرزون به طرف پ ییقدما با

 گذاشتم.....  هیرو کالو دستامو

 

 ... نیارو ینجوریا_

 نه رستا...  ن؛یارو

 .؟ یپس چجور_
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 ..  نیبعد ا نیخانومم اول ا نیبب ن؛یارو

 گرفتم....  ادیاهان _

 .... نمیبزن بب ن؛یارو

 

 داده بود رو خوندم.....  ادمی نیکه ارو یلب اهنگ ریکردم...... ز میتنظ هیرو کالو انگشتامو

 

 

 

 توو اوج غربت سوزمیعذاب رفتن تو م از

 لحظه فرصت هیبودن با تو ندارم  ی واسه

 

 نشون ندادم یاشک توو چشامو به کس نجایا

 ارمیبشکنه غرورم خم به ابروم نم اگه

 

 غصه است تو صدامه یهرچ یستین یوقت

 اشکه تو چشامه یهرچ یستین یوقت

 

 سوزمیاز غصه رفتنت م هیدارم هر ثان یرفت یوقت از

 به روزم یآورد یکه چ یدیدیو م یبود یکاشک
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 از تو ادگارهیعکست تنها  حاال

 مونده از تو یتنها باق خاطراتت

 

 وجودم نیبه ا رنهیم شیتو هر نفس آت ادی یستین یوقت

 من عاشق تو بودم یدونستیاز اول نم کاش

 

 تو اوج غربت سوزمیعذاب رفتن تو م از

 لحظه فرصت هیبودن باا تو ندارم  ی واسه

 

 نشون نداادم یاشک تو چشامو به کس نجایا

 ارمیبشکنه غرورم خم به ابروم نم اگه

 

 غصه است تو صداامه یهرچ یستین یوقت

 اشکه تو چشاامه یهرچ یستین یوقت

 

 سوزمیاز غصه رفتنت م هیدارم هر ثان یرفت یوقت از

 به روزم یآورد یکه چ یدیدیو م یبود یکاشک
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 از تو ادگارهیعکست تنها  حاال

 مونده از تو یتنها باق خاطراتت

 

 وجودم نیبه ا رنهیم شیتو هر نفس آت ادی یستین یوقت

 من عاشق تو بودم یدونستیاز اول نم کاش

 

 چشمامو بارون کردن......  اشکام

 ..... نیزدم به عکس رهام وارو زل

 نفس بکشم.....  یکنم..... چجور یزندگ ی.... هردوتون..... من بدون شماها چجورنیمعرفت یب هردوتون

 ....... کردمیشکست..... حاال هق هق م بغضم

 خوابم برد..... انویکردم که همونجا کنار پ هیگر انقدر

 بعد...  کسالی

 

 بودم....  دهیکش یکه به تازگ ییدوخته بودم به تابلو نگاهمو

 ل...... تنها لب ساح یدختر

 شمال؟  میبر_

 جنوب...  مینچ بر ن؛یارو

 شمال  مینه بر_

 شمال. ..   میریباشه م شمیتو نم فیمن که حر یخب باشه خانوم ن؛یارو
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 جمع کنم...  لمویاااااااااخ جوووووووون من برم وسا_

 وتو.....  دونمویبشه من م شیزیبچم چ ،یمثال باردار واشیوروجک  یه ن؛یارو

 گرفتمو نیارو یوار رو به رو دیدستم انگشتمو به طور تهد یکیاعتراض به کمرم زدم با اون  یبه نشونه  دستمو

 گفتم؛ 

 وتو...  دونمیمن م یاز بچت دوست داشته باش شتریبه حالت منو ب یوا_

 زدو گفت؛  یلبخند

 خانوم...  حسود

 ت داشته باشه....... جز منو دوس یاسمشو بزار خوش ندارم شوهرم کس یخوایم یشما هرچ_

 گوشم زمزمه کردکرد؛  ریوز دیموهامو بوس یبه طرفم اومد منو تو بغلش گرفت رو نیارو

 خانومم......  رهیجاتو تو قلبم بو تونهینم چکسیه

 .... تنگ خاطراتم شکستو به زمان حال برگشتم..... میزنگ گوش یصدا با

 اتصالو وصل کردم......  یاسم سرهنگ پارسا دکمه  دنید با

 بله قربان... _

  یزودتر خودتو برسون اگاه سرهنگ؛

 شده قربان؟  یزیچ_

 .... یاگاه ایزودتر ب یکارتو از دست بد یخوایاگهنم سرهنگ؛

درونش موج  یکه شاد ییرو لبم جا خوش کردو با صدا یجواب مثبت داده باشن لبخند تمیبه مامور نکهیا باحس

 گفتم؛  زدیم

 ..... میاگاه گهیربع د هیتا _
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 .... چادرمو رو سرم انداختم از خونه خارج شدم.... دمیقطع کردم لباسامو پوشش ویگوش

 ...... 

 محکم واستوار خودمو رسوندم به اتاق سرهنگ....  ییپارک کردمو با قدما نگیتو پارگ نویماش

 زدم ووارد اتاق شدم.....  در

 نشسته بود احترام گذاشتمو گفتم؛  یرو صندل یسرهنگ که با ابهت خاص دنید با

 .... سالم

 .... نیسالم بش سرهنگ؛

 سرهنگ نشستم......  زیبه م یصندل نیتر کینزد یرو

 کردم......  زیت گوشامو

 شرط....  هیموافقت کرده فقط به  تتیبا مامور یسردار ساع سرهنگ؛

 چه شرط....؟ _

 ! یوارد کارت نکن تویمساعل شخص نکهیا سرهنگ؛

  ؟یچ یعنی_

که باعث شد شوهر نهال  یهمون باند یتوش نفوذ کن یخالفکاره حرفه ا هیکه تو قراره به عنوان  یباند سرهنگ؛

 وارد کارت نکن.....  نویمرگ ارو تویکنن پس مسائل شخص یسروشو وارد باز ینی

 محکم گفتم؛  یصدا با

.... هردوتاشون دوست نیوز سرکارم هستم فقط فقط به عشق رهام وارو.... اگه من هنستین نطوریا دیباش مطمئن

هنوزم  نیراه هردوتاشون رو ادامه بدم.... اگه بعد از رفتن ارو خوامیمن م ندفعهیداشتن به کشورشون خدمت کنن وا

و  دارم به کشورش  دمیبدونه که من دارم راهشو ادامه م خوامی.... منیشغلمو دوست دارم فقط و فقط بخاطر ارو

 .... کنمیخدمت م
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 زدو گفت؛  یلبخند سرهنگ

 .... شهیاز فردا کارت شروع م یباش موفق

 ممنون... _

 .... یبه مراسم برس یبر یتونیاالنم م سرهنگ؛

 گفتم؛  دمویکوب نیاحترام دستمو کنار سرمو پامو محکم به زم یجام بلند شدم دوباره به نشانه  از

 ..... . سرهنگ فعالممنون

 شدم....  نمیماش سوار

 بود......  تیمامور نیکه تونست خوشحالم کنه هم یزیتنها چ کسالی نیا تو

 ..... نیارو رمیگیکه انتقام خون رهامو گرفتم انتقام خون توهم م همونطور

 عوض کردم......  یبلند وشال مشک یمشک یمانتو هیپارک کردم.... وارد خونه شدم لباس فرممو با  اطیتو ح نویماش

 سالگرد تنها شدنم بود....  امروز

 ..... میکس یب سالگرد

 ..... نینبود ارو سالگرد

 از دست دادن فرشته کوچولوم.....  سالگرد

 ... . بندهیبدون تو سخته...   انقدر سخت که داره راه نفسمو م دنیسخته.... نفس کش یلیخ نیارو سخته

 شدم......  نمیماش سوار

 نگه داشتم.....  یکنار گل فروش نوی..... ماشرونیخونه اومدم ب از

عقب....  یصندل یوقرمز دادم... پولشو حساب کردم دست گل و گذاشتم رو یرز مشک بیدست گل ترک سفارش

 به طرف بهشت زهرا حرکت دادم......  نویماش
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 ........ 

 

 .... قدمام سست ولرزون شده بودن..... شهیمثل همشدم دست گل و تو دستم گرفتم..... بازم  ادهیپ نیماش از

 توان نداشتم پامو تکون بدم......  ومدمیم نجایا هروقت

 رسوندم.....  نیزحمت خودمو به قبر ارو به

 بغض گلومو چنگ زد.....  نیارو یشده  دهیعکس تراش دنید با

 قبر زانو زدم.....  کنار

 هامو شروع کردم....  هیگال شهیقبر گذاشتم مثل هم یرو سرمو

 .... میچیمن بدون تو ه نیارو یتنهام بزار یتونست یچطور_

مگه  یتا اخر عمرم همرام باش یمگه قول نداد یچرا تنهام گذاشت دمیچشیرو م یمن تازه داشتم طعم خوشبخت_

ن م ییا االن تو اونجا..... پس چریبریمنم با خودت م یبر یهرجا بخوا یمگه نگفت یباهام باش ایتا ته دن یقول نداد

 ..... یچرا تنهام گذاشت نی..... ارونجامیا

 ... دیچی. تو گوشم پنیارت یکه صدا زدمیحرف م نیچندساعت داشتم با ارو دونمینم

 .... ن؛زنداداشیارت

 دوختم....  _خوشرنگش یبه چشما مویاز قبر برداشتم نگاه بارون سرمو

 .... ستین یراض نینکن ارو تیخودتو اذ ن؛انقدریارت

 گفتم...  نیجام بلند شدم.... اشکامو از رو گونم پس زدمو به ارت از

 ..  یلیدلم براش تنگ شده خ یلیخ_
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 شکست...... نمیحرفم بغض ارت نیا با

 ........ 

 

 بلند شدم.....  میاالرام گوش یبا صدا صبح

 ..... رونیچادرمو سرم کردمو از خونه زدم ب دمیدوش گرفتم لباسامم پوش هی عیسر

 یقرصا یاصل یکه وارد کننده  میخالفکار حرفه ا هیمن  ندفعهیکه مشخص ا نجوری...  اشدیامروز کارم شروع م از

 ....... شهیروان گردان که منجر به مرگ م

 قرصاس یافراد وارد کننده  نیتر یاز اصل یکیکه  یرانیطناز ا یمن قراره به جا گفتیکه سرهنگ پارسا م نجوریا

از  دومچکیوه مینرس یکه به فرد اصل کنهیم یکردن خودکش دایاونو پ یجا سایکه پل دهینفوذ کنم.... طناز که فهم

 یباند بشمو فرد اصل نیاون وارد ا یبه جا دیکه طناز مرده ومن با دوننینم گرفتنیکه ازش قرص م ییافرادش وکسا

 کنم....  دایرو پ کردهیم افتیاون قرص در قیکه طناز از طر

رده باند که فراره ک نیاز افراد ا یکیحاال بعد از چندسال  یشده ول ریدستگ نیبودن ارو یباند توسط نفوذ نیا قبال

 ..... کردنیدست اون از جمله طناز کار م ریکه ز یتموم افراد سییخودش کارو دوباره شروع کرده وحاال شده ر

 پارک کردم......  نگیپارک یتو نویماش

که  ییکرده بودن توسط دوتا از بچه ها یرانیطناز ا هیشب افمویکه ق میرفتم.... بعد از گر یطرف اتاق سروان اکبر به

  ....گفتیکه محل کار طناز بوده بردن..... سرهنگ پارسا م ییمنو داشتن به جا گاردیبودن وحکم باد یاونام نفوذ

 چکسیطناز تا حاال به ه نکهیمادرش..... واز همه مهمتر ا دنید یرفته خارج برا یافراد طناز گفتن که طناز مدت به

که افرادش  یزیوتنها چ زنهیروبند م شهیراحت کرده..... هم یلیکار مارو خ نی..... وانهیبب یاجازه نداده چهرشو کس

 به رنگ شبش بوده......  یچشما ننیتونستن اونو بب

 افکارم پاره شد.....  یرشته  نیماش ستادنیا با

من بودن پشت سرم  یگاردایکه باد یوسروان تراب یعیشدم...... سروان شف ادهیپ نیبه صورتم زدمو از ماش روبندو

 راه افتادن....... وارد خونه شدم..... 
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 نشه.....  یوقت خرابکار هیسرهنگ پارسا بهم نشون داده که  الرویخونه و وسا لمیف

ه ب یکار زیبوده ومسئول تم دیشده که اسمش مروار ینگ بهم معرفزن که قبال توسط سره یخدمه  نیورودم اول با

 طرفم اومد.... 

 ؛ زدو گفت یلبخند

 .... نیخانوم خوش اومد سالم

 ..... یمرس_

 حرف زدن به طرف اتاقم که ته راهرو بود رفتم.....  بدون

 اتاق شدم.....  وارد

 کردم.....  زیانال لمیف قیاتاقو از طر نیا قبال

 نشستم......  یلصند یرو

 باشن.....  رونیخواستم ب یوتراب یعیسروان شف از

 دادم......  هیتک یبه صندل سرمو

 چشمام جون گرفت.....  یجلو نیارو یچهره  شهیهم گذاشتم بازم مثل هم یرو چشمامو

 بغض گلومو چنگ زد......  شهیمثل هم بازم

 .... دمیدارم تاوانشو م ینجوریاشتباه کردم که ا میزندگ یکجا دونمینم

  

 داشت.....  ییبایز یبلند شدم....... به طرف پنجره رفتم..... طناز خونه  یصندل یرو از

 قشنگ بود....  یلیخ نجایشهر از ا ی چهره

 رسا گفتم؛  یی.... بغضمو قورت دادمو با صدازدیبه اون ضربه م یدر که کس یصدا با
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 تو.....  ایب_

 گفتم؛  هیک نمیبرگردم بب نکهیا بدون

  شده؟یچ

 بود....  یتراب

 عکساتون رو اوردم؟  گهیاومده م یکی خانوم

 یها توسط کس نیدورب نیا دیداشت وشا نیخونه دورب نیرفتار کنم کل ا یکردم عاد یطرفش برگشتم.... سع به

 ...... شدیکنترل م

 تو....  ادیبهش بگو ب_

  یاوک ؛یتراب

 درمورد عکس بهم نگفته بود.......  یزیچ سرهنگ

 درمورد طناز......  هیشخص زیچ هی حتما

 طرف پنجره برگشتم.....  به

 ..... زدیدرمورد عکس با سرهنگ حرف م دیبا حتما

 در گفتم؛  یصدا با

 تو....  یایب یتونیم_

 قدماش به طرفش برگشتم.......  یباز شدن در صدا با

 .......... ختیدرونم فرور یزیچ دنشید با

 کرد؟یم کاریچ نجایا اون

 فکر کنم خواب باشه....  دیپشت سرهم پلک زدم تا شا یچندبار
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 نبود....  یول

 قلبم فرورفت.....  یشدو تو یریاش دونه دونه ت قهیکنار شق یموها یدیسف

 . بود... سادهیوا امیدن یمن بود وحاال کجا یایتمام دن یبود روز سادهیوا میکه روبه رو یمرد

 که تو چشماش بود قلبم شکست.....  یغم دنید با

 .... دیصداش مثل گذشته ها قلبم لرز دنیبود بهش زل زده بودم که با شن قهیچند دق دونمینم

 .... دمیم لیفقط هنوز چندتاش مونده که تا اخرماه بهتون تحو یرانیعکساتون اوردم خانوم ا اهورا؛

 مثل گذشته تن صداش ارامشبخش بود...    هنوزم

 اروم گفتم؛  ییصدا با

 .. یاوک_

 من برم....  دیندار یاگه با من امر اهورا؛

بمونه ومن نگاش کنم دوست داشتم جواب تک تک سواالمو  نجایدوست نداشتم بره.... دوست داشتم مدت ها ا_

 بده..... 

 ..... کردیم کاریچ نجایا اون

 ..... دادیخبر از رفتن اهورا مبسته شدن در  با

 ...... کنهیم کاریچ نجایاهورا ا دیفهمیم دیتو گلوم قصد خفه کردنمو داشت..... با یزیچ هی

 و صداش زدم.....  یتراب

 اتاق شد.....  وارد

 نه....  ایداره  یماجرا نقش نیتو ا یبدون خوامیپسره که عکسارو اورد م نیدنبال ا یریم عیسر_

 حتما  یاوک ؛یتراب
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 منتظرم _

 .  ...رهیرو دا زمیریاطالعاتشو براتون م گهیتا چندساعت د ؛یتراب

 ممنون.... _

 نشستم.....  یصندل یرو یرفتن تراب با

 چشمام بود.....  یاهورا جلو یبودم.... مدام چهره  کالفه

 ..... چقدر شکسته شده بود.......دارمونید نیاز اخر شهیم یدوسال حدودا

 دنیکه هنوزم با شن یمن یایدن ی. .. . کجایمن هست یزندگ یبشه.... تو کجا داتیپ دی..... چرا االن بااهورا چرا

 .....  لرزهیصدات قلبم م

 اهورا.... امکان نداره من هنوز دوست داشته باشم.....  نه

 بود؟  یقلبم چ ختنیفرو ر لیفراموشت کردم..... پس دل شیچندسال پ من

 لیدل گهیاز درون بهم م یکی ستین میزندگ یجا چیبه خودم بفهمونم اهورا ه خوامیم ی....... هرچشمیم وونهید دارم

  ه؟یهمه سال چ نیدلت بعد از ا دنیلرز

 بودو شکستم......  زیم یکه رو یا شهیگلدون ش تیشدت اعصبان از

 شده خانوم؟  یزیوارد اتاق شد هراسون گفت چ یعیسروان شف قهیاز چنددق بعد

 .... دمیکه چه عرض کنم خودمم ترس یعیکه زدم سروان شف یادد با

 ررررررررررررررررررررووووووووونیبررررررررررررروووووووووووو ب_

چند ساعت بود که زل زده بودم به اسم کنار عکس.... که اسم اهورا وامضاش بود که  دمیشا ای قهیچند دق دونمینم

 به در ضربه زد.....  یکس

 تو...  ایب_

 وارد اتاق شد....  یشدو تراب درباز
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 .... شنومیم_

... سابقه دار.... چهارسال زندان بوده به جرم یعکسا یرشته  سانسیفر متولد تهران فوق ل نیاسمش اهورا مت ؛یتراب

 با باند قاچاق انسان....  یهمکار

ا نه که ب ایبازم رفته سراغ خالف  بدونم اهورا خواستمیفقط م دونستمیاطالعاتو م نی.... همه ازدیتند تند م قلبم

 .... دمیکش ینفس راحت یحرف تراب نیاخر

 طناز بوده.........  ینداره اون فقط عکاس شخص یدخالت چیماجرا ه نیاز زندان ازاد شده وتو ا شهیم یکسالی ؛یتراب

 ...! یبر یتونیم_

 با اجازه.....  ؛یتراب

چقدر شکسته شده  شدیچشمام ظاهر م یبه رنگ شبش جلو یگذاشتم مدام چشما زیسرمو رو م یرفتن تراب با

 بود..... 

 منو شناخته......  یعنی

 صدام شده عمرا منو شناخته باشه.......  رییکه باعث تغ یودستگاه میکه تو چشمام قرار دادن وگر یلنز با

 به عکس طناز کردم....  ینگاه

 عکس گرفته بود.....  اتاق ازش نیهم یهمون روبندش تو با

 تلخ نباشه اهورا....  انشیپا ندفعهیا دوارمیام ی.... ولیچرا دوباره سر راهم قرار گرفت دونمینم

ر بهش فک یعاشقم نبوده پس چرا من الک چوقتیاعتراف کرد که ه شیاهورا چهارسال.پ ستیبرام مهم ن گهید البته

 کنم...... 

 من خط خورد.....  یاز زندگ شی.... اهورا چهارسال پیا گهیدکارم نه کس  یتمرکزمو بزارم رو دیبا

 .... نهیهم اره

 رفتم... به طرف اشپزخونه رفتم  رونیکمتر به اتفاقات امروز فکر کنم از اتاق ب نکهیا یبرا
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 ...... ارهیگفتم واسم قهوه ب دیمروار به

 بود........  یخوشگل اطیرفتم..... ح اطیاز خوردن قهوه به طرف ح بعد

 نشستم......  یچوب یصندل یرفتم...... رو اطیح یگوشه  غیطرف االچ به

 بشینه.....  غیرو تو االچ یبره ومدت اطیطناز عادت داره هرروز بعد از خوردن قهوه به ح گفتیم سرهنگ

 ....... کردمیطنازو تکرار م یحاال داشتم عادتا ومن

 به صورتب اب نما درست شده بودم گوش دادم.....  اطیح که وسط یاب یبستم فقط به صدا چشمامو

 نفس نکشم.....  گهید یباز نکنم دوست داشتم واسه لحظه ا گهیداشتم چشمامو ببندم ود دوست

رهام شدم  ی چهیباز ینشکستم وقت سادمیپاهام وا یوجود رو نیبا ا یرهام تنهام گذاشت عوض شدم ول یوقت از

کرده....  رییتغ یورهام کوچولوم همه چ نینشده.... اما با رفتن ارو یزیوادعا کنم چ سمیپاهام وا یکردم رو یبازم سع

 میقبل یدرد به دردا هیشدن اهورا  دایباشم.... وحاال با پ حکمم تونمینم گهیباشم.... د یقبل یاون رستا تونمینم گهید

 مو باز کردم.... بطول خانوم که خدمتکار خونه س چشما یاضافه شد..... با صدا

  ه؟یچ_

 به طرفم گرفتو گفت؛  یپاکت بطول

 بهتون بدم....  دیپست اورد شما نبود شیچندروز پ نویا

 رو از دستش گرفتمو گفتم؛  نامه

 داده؟  یک یدینفهم

 نه  بطول؛

 ..... یبر یتونیم یاوک_

 نداشت.....  ینشونه ا چیپاکتو نگاه کردم ه یرو

 نامه بود.....  هیکوچولو و یجعبه  هیباز کردم توش  درشو
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 مردونه بود......  دیطالسف ریزنج هیرو باز کردم.....  درجعبه

 به طناز داشته باشه......  تونهیم یچه ربط نیا

 رو باز کردم.....  نامه

 دست خط جا خوردم........  دنید با

 نوشته بود....  یچند کلمه ا فقط

 

 "کادو ندارم  نیبه ا یاجیتمن اح یممنون ول کتونیبابت تبر"

 .... اهورا

 

 باشه.....  تونستیم  ینامه چ نیا یاسمش بغض گلومو چنگ زد..... معن دنید با

 از رو جمله خوندم.....  یبارها به نامه نگاه کردم حدود ده بار بارها

 مهر بود.....  ١٢چندم بود.....امرور  امروز

 مهر..... ۴ یعنی شیروز پ۸نامه حدودا مال  یا

 مهرررررر ۴

 مهرررررر۴

 

 مهر تولد اهوراس......۴

 

 



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
688 

 

 

 

 نشده.....  یخبر چی.... هنوز هنجامیا شهیم یچندروز

 نشده.......  یهنوز خبر یول میهست دهیکه به طناز قرص م یاز طرف کس یتماس منتظر

 فعال برم سر قبرش......  دادیاجازه نم میشغل تیموقع یتنگ شده بود..... ول نیارو یبرا یلیخ دلم

کتاباش ثابت موند..... از سرجام بلند شدم.... به  یقفسه  یبه دور وبر اتاق طناز انداختم..... نگاهم رو ینگاه کالفه

 کتاب رفتم......  یطرف قفسه 

 بهشون انداختم..... اکثرشون رمان بودن.......  ینگاه

 قفسه بود ثابت موند.....  نیاخر یکه تو یرنگ یقهوه ا دیسررس یرو نگاهم

 داشتم........  برش

 اولش نوشته بود.....   یکردم..... صفحه  بازش

 "که با وجودش عشق رو تجربه کردم  یبه نام کس"

 

 دومش.....  ی صفحه

 

 گفتی.... مهیاروم یلیپسر خ گفتیم شهیبودم.....هم دهیشن ادی. خودشو کارشو از دختر بطول خانوم زفی.... تعر "

ه بعد بارم که شد هیگرفتم واسه  مینبود.... تصم می.... فکر بدنمیزده ازم خواست برم وبب شگاهیکارش حرف نداره نما

 "باشم...... بهش گفتم هربار خواست بره منم با خودش ببره  ودمشده بود کارم به فکر خ میهمه سال که زندگ نیاز ا

 

 سوم.....  ی صفحه
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.... دیرسینم چکسیعکس گرفته بود که به ذهن ه یین فوق العاده بودن از جاهاشدم که همشو ییمحو عکسا "

 یواشکیانگار اون عکسو  یقشنگ بود.... ول یلیموند..... خ رهیخ دیخندیکه م یکه از دختر یعکس ینگاهم رو

درخت گرفته شده بود.... دوست داشتم  ی نهبود که از پشت ت نیدور بود واز همه مهمتر ا یلیگرفته بود..... اخه خ

 "بخرمش..... 

 

 چهارم  ی صفحه

 

 یمشک یچشما ی.... نگاهم تودنشیخالق اثر اومده.... مشتاق بودم واسه د دمیفهم غیدست وج یبا صدا "

 رشیز نیبود با ماش کینزد ابونیتو خ شیباشه که چندروز پ یهمون پسر نیا شدیخوشرنگش گره خورد.... باورم نم

.... دمیاز عکسانظرشونو پرس یکیدرمورد  مکنم..... همون موقع محو چشماش شدم..... همه به طرفش رفتن.... هرکدو

 . "دوست داشتم دورش خلوت بشه وهرچه زودتر باهاش حرف بزنم 

 

 پنجم  ی صفحه

 

داشتم به تن من تموم مدت فقط فقط  زدویداشت..... اون داشت درمورد اون عکس حرف م یصداش ارامش خاص "

 گفت.....  ی.... اصال متوجه نشدم چدادمیصداش گوش م

 دوختمو گفتم  شیخوشرنگ مشک یبه چشما نگاهمو

  خوامشیم_

 ... ویلب اروم زمزمه کرد چ ریز

  نویبه قاب عکس کردمو گفتم ا اشاره
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 ".... ستین یرو لبش اومد وگفت فروش یپوزخند

 

 ششم...  ی صفحه

 

چشمام رنگ  یجلو شیمشک یچشما زارمیتا چشمامو روهم م یچم شده ول دونمیتا حاال انقدر کالفه نبودم.... نم"

 .... رهیگیم

 .... بندهیدارم لبخند رو لبام نقش م یاحساس خوب کنمیبهش فکر م یوقت یبیعج احساس

منو به  یحس درون هیانگار  نیریهست ش یهرچ ی.... ولهیاسمش چ دونمیحسو تجربه نکردم.... نم نیحاال ا تا

 " کشونهیطرفش م

 

 هفتم  صفحه

 

 ..... ادیمنتظرم که ب شهیم قهیدارم چنددق یبیاحساس عج "

 .... دنشیقراره واسه د ی.... دلم بمیتا باهاش قرار داد ببندمو بشه عکاس شخص نجایا ادیخواستم ب ازش

 "تو  ایکه به در اتاقم خورد دفترو بستم وگفتم ب یضربه ا یصدا با

 

 هشتم  صفحه
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سال عمر کردن لرزوند.... ٢۸دل طنازو بعد از  ینجوریبود؟ که ا یپسر ک نی..... ازدیقلبم تند تند م دنشیبا د "

گش خوش اهن یبهش زل بزنم.... دوست دارم اون حرف بزنه ومن تموم مدت به صدا نمویدوست دارم تموم مدت بش

 " نیریش یلیسال خ٢۸هست واسم بعد از  یهر حس یول ه؟یاسمش چ دونمیگوش کنم.... نم

 

طنازم مثل من  یعنیطناز عاشق اهورا شده بود....  یعنی..... شدیدفتر قلبم فشرده م نیخوندن هرکدوم از کلمات ا با

 اهورا شده.....  ی چهیباز

 نفس بکشم......  تونمینم کردمیاحساس مبودم که  یسرجاش گذاشتم..... انقدر عصب دویسررس

که به اهورا ربط داره  یزیقرار بشم.... روهرچ ی...... وجود اهورا باعث شد بعد از چندسال دوباره بیلیبودم.... خ کالفه

 یزی.... االن تنها چیحذف کرد تیاونو از زندگ شیوقت پ یلیداره رستا..... تو خ یحساس شم..... اصال به تو چه ربط

 .... تتیمامور یبهش فکر کن دیکه واست مهم. وبا

 ..... خوامیبهت فکر کنم اهورا نم خوامینم گهی.... دنهیاره هم اره

 

 رفتم.....  یشکست... به طرف گوش هودمیب یطناز تنگ فکرا یهمون گوش ای میگوش یصدا با

 ناشناس بود.....  شماره

 ..... شدیخط توسط سرهنگ پارسا چک م نیا

 اتصالو زدم......  ی دکمه

 بله.... _

 .... یشگیهم یپنجشبه راس ساعت هفت همون جا  ناشناس؛

 ... یاوک_
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 کجاس.....  یشگیهم یقطع کرد..... همون جا ویگوش

 کجاس....  یشگیهم یاون جا میبدون دیسخت شد..... حاال از کجا با مسئله

 سرهنگ....  دنیبرم د دی..... بامیخوریبه بن بست م شتریب میریم شیپ شتریب یهرچ

 بزارم.... ونیقرار بزاره که موضوعو باهاشون درم ییجا هیصدا زدم.... با سرهنگ  ویتراب

 روبند مخصوصمو زدمو از اتاق خارج شدم...  دمیپوش مویست مشک یلباسا

اونجا اطالعات به  یاز گارسونا یکی.... وقرار شد توسط میقرار گذاشت رفتیم شهیکه طناز هم یسرهنگ رستوران با

 من برسه. .... 

 ...... میاز خونه خارج شد یعی. شفیتراب همراه

 خونه خارج نشده بودم که بطول خانوم صدام زد....  از

  ه؟یچ_

 به طرفم اومد وگفت؛  بطول

  ن؟یشما خواب بود ننیاومدن شمارو بب ییاقا هیصبح  خانوم

  ه؟ینگفت ک_

 چرا گفت اسمم......  بطول؛

 بطول؟  یچ اسمش_

 ... ادینم ادمی کنمیفکر م یبود هرچ یامروز یاسما نیخانوم از ا یوا بطول؛

 اهورا گفتم؛  یاداوری با

 اسمش اهورا نبود؟ _

 زدو گفت؛  یلبخند
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 هستن برادر اهورا....  رادیاومد خانوم... گفتن ه ادمی اهان

  کرد؟یم کاریچ نجایا رادیه

 بخاطر عکسا اومده....  حتما

 داره؟  کارمینگفت چ_

 جلوم گرفتو گفت؛  یکارت

 .... دیبزن نجایسر به ا هیداد گفت هروقت وقتتون ازاد شد  نویا

 از دستش گرفتمو گفتم؛  کارتو

 ... یبه کارت برس یتونیم

 بود...  هیبه کارت انداختم کارت اتل ینگاه

 رفتم.....  نیگذاشتمو به طرف ماش میدست فیک یتو اونو

 شدم واز خونه خارج شدم.....  نیماش سوار

 گفتم وارد رستوران نشن...  یعیوشف یکه شمال شهر قرار داشت پارک کرد... به تراب یرستوران یجلو نویماش

با  یدونفره ا زیکردم دور م داشیکه پ گشتمیوارد رستوران شدم... با چشمام دنبال سرهنگ م ییبه تنها خودم

 سرگرد خاکپور نشسته بودن.... 

 با اونا فاصله داشت نشستم....  زیکه فقط دوم یزیطرف م به

 دونستمینم قای.... دقیشگی.... گفتم همون همومدهیرستوران م نیبه ا شهیبه طرفم اومد.... چون طناز هم گارسون

  ه؟یچ یشگیهمون هم

 بود که قرار بود از طرف سرهنگ به من برسه....  یفعال غذا مهم نبود... مهم اطالعات یول

 بود....  جاتیسبز ینشسته بودم که غذارو اوردن.... غذا  شدیم یربع هی
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 متیق یجلوم گذاشت... که به جا یحساب..... گارسون برگه ا هیاز اونو خوردم..... هنگام تصف کمی... لمیخالف م بر

 که با اون مرد ناشناس قرار داشتم ذکر شده بود.....  ییغذا جا

 گذاشتم. واز رستوران خارج شدم.... زیم یرو یتراول صد هی میدست فیتو ذهنم سپردم واز ک اونو

 شدم.....  نیماش سوار

 ادرس....  نیدادمو گفتم بره به ا یعیواهورارو به شف رادیه هیاتل کارت

سرهنگ پارسا بهشون گفته  نکهیبکنن واز همه مهمتر ا تونستنینم یاعتراض چیچون مافوقشون بودم ه خداراشکر

 من گفتم فقط بگن چشم....  یهرچ

 نگه داشت.....  هیاتل یروبه رو نویماش

 بمونن...  رونیب نیشدم ازشون خواستم هم ادهیپ نیماش از

 نبود.....  یول گشتمیم رادیشدم.... دنبال ه هیاتل وارد

صداها واضح  شدمیتر م کینزد ی..... به طرف اتاق رفتم.... هرچومدیم ییدختر از اتاق روبه رو هی یخنده ها یصدا

 ..... شدیتر م

 

  وونه؟ید گهید نکن

 اِ اهورا توروخدا نکن.....  یکنیم تمیچقدر اذ نیها بب یریازم بگ یخوایعکس م هی..... ستمیبا تو ن مگه

  ه؟یکنم حرف تتیدوس دارم اذ اهورا؛

 

 گفتیبا اون دختر م ینجوریحس شدن... اهورا بود که ا ی.... پاهام بختیدرونم فرو ر یزیاهورا چ یصدا دنیشن با

 ... چهیگوشم بپ یقهقهشون تو ی..... در گوشامو گرفته بودم دوست نداشتم بشنوم.... دوست نداشتم صدادیخندیوم
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 یهمه سال هنوزم که هنوزه رو نیمن چم شده بود.... بعد از ا وفتمیگرفتم که ن واریرفت دستمو به د یاهیس چشمام

 اهورا حساسم.....  یراکا

 خودمو جمع کردم.....  عیباز شدن در اتاق سر با

به  یکه چجور دیاون دختر د یوقت یحضور من نشد ول یهمراه اون دختر از اتاق خارج شدن اهورا متوجه  اهورا

 اهورا زدو گفت؛  یاهورا زل زدم.... با دستش به بازو

 داره؟  کاریچ نیبب

 به طرفم اومد گفت؛  دویمن لبخند از رو لباش رفت واخماشو تو هم کش دنید با

 ..... ارمیبهتون نگفتم هروقت عکساتون اماده شد براتون م مگه

 گفتم؛  دمویمثل خودش اخمامو تو هم کش منم

 .... نمیندارم اومدم برادرتون رو بب یبا شما کار من

 ن...... خدمتتو انیاالن م دیخب چند لحظه صبر کن اهورا؛

 . از من گرفتو به دختره دوختو گفت؛ نگاهشو

  ایجان دوباره ب نینازن دمتیخوشحال شدم د یلیخ

 ان.....  یمیکه انقدر باهم صم شهیاهورام زیچ هی حتما

 زدو گفت؛  یلبخند نینازن

 اقا مزدا خداحافظ....  حتما

 حق نداشت جز من به اهورا بگه مزدا؟  یکس

 نداره.....  ایحق داره  یکنیم نییکه تو تا شهیتو م ی کارهیرستا اخه اهورا چ یگیم یچ

 ..... دمیاز پشت سرم شن رادویه یزل زده بودم که صدا نیبه رفتن نازن نجوریبود که هم هیچند ثان دونمینم
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 عقب برگشتم....  به

 د..... نکرده بو یرییتغ چیمدت ه نیتو ا یبودم ول دهیند رادویه شدیم یچندسال

 .....؟ نیبا من کار دار دیگفته بود_

  راد؛درستهیه

 به اهورا کردو گفت؛  یا اشاره

 ... دیرو تنها بزار یرانیمنو خانوم ا شهیم

 زدو گفت؛  یلبخند اهورا

  یاوک

 رفت....  رونیب هیاتل از

 نشستم... زشیبه م یصندل نیکترینزد یرو نمیاشاره کرد بش رادیه

 لب باز کردو شروع به حرف زدن کرد....  رادیه

 .... دیلطفا دور اهورارو خط بکش یرانیا راد؛خانومیه

 حرفش جا خوردم  با

 ادامه داد  رادیه

 .... دینکن تشیحالش بهتر شده.... لطفا اذ شهیم یچند وقت اهورا

 ..... دیستیهم مناسب ن ینظر من اصال اهورا وشما برا به

 .... میستیهم ن هیاصال شب یاز لحاظ خانوادگ یول میمثل هم باش یاز لحاظ سطح اقتصاد دیشا

.... من دوست نیاهورا بش الیخیخواهشا ب ستیخوب ن ادی... حال اهورا زمیبرادرمون رو از دست داد یبه تازگ ما

داغ  هیتوان نداره واسه  گهی... مادر من دنمیچشمام بب یخانوادمو جلو یاز اعضا گهید یکیمرگ  گهیبار د هیندارم 
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کاراتون  نیبا ا دی.... شما داریعکاس ی... اون گناه نکرده که قرارداد باشما بسته برادی.... اهورارو راحتش بزارگهید

 .... دیکنیم تشیاذ

 اهورا بوده.....  ی کارهیاون دختر چ نمیبزنم که بب یوقتش بود حرف االن

که بفهمم جسم وروح اهورا به نام  دارمیدست از سر اهورا برم یفر من زمان نیمت یاقا دیانقدر تند نر دیصبر کن_

 جواب گذاشته....  یومنو ب دمیاز اهورا پرس نویس وبارها بارها ا گهید یکس

 زدو گفت؛ یپوزخند رادیه

  نه؟یمشکلتون هم 

 یعاد یاونم مثل ادما کنمی.... وفکر مارمیاسمشم نم گهیس د گهید یاگه بفهمم اهورا مال کس نهیاره مشکلم هم_

 وامخیچون نم ستمیدور وبرش ن گهی... فقط درهینم رونیعشقش از قلبم ب چوقتیوجود ه نیبا ا یاطرافم بوده... ول

 شه...  تیاذ

تو  نیباش نامزد داره..... اگه توجه کرده شهیم یکسالیپس بزار بهت بگم اهورا نامزد داره.... حدودا  راد؛خبیه

 هست.....  شینامزد یدستشم حلقه 

.... پس درست حدس زده بودم اهورا نامزد ختی.... قلبم رشدیخارج م رادیکه از دهن ه یتک تک کلمات دنیشن با

 داشت. .. 

 نامزدشه....  راد؛وعاشقیه

 نلرزه گفتم؛ کردمیم یکه سع ییصدا با

 .... نمینامزدشو بب شهیم_

  ؟یچ یراد؛برایه

 فقط چند کلمه باهاش حرف بزنم...  خوامیم_

االنم اگه با من  یشما باهاش حرف بزن نمیبینم یازی... ونشیدید نجایبود که امروز ا یدختر نیهم راد؛نامزدشیه

 برم...  دیمن با دیندار یکار گهید



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
698 

 

 رفتم...  رونیب هیکردمو از اتل یکوتاه یسرجام بلند شدم خداحافظ از

.... بغضمو فرو دادم....... چقدر دلتنگ لبخندش بودم.... زدیبود ولبخند م سادهیوا نیاهورا که کنار نازن دنید با

 سوارش شد ورفت......  نیاومدو نازن ینیچندلحظه بعد ماش

 حرکت کرد...  . ابونیبه طرف خ دویاخماشو توهم کش دنمینگاهم شد.... به طرفم برگشت با د ینیمتوجه سنگ اهورا

 شدیم کیکه هرلحظه به اهورا نزد یرنگ یپارس مشک دنید با

 ....صداش زدم. 

 اهوررررررررررررررااااااااااا _

 ..... دمییطرفش دو به

 جدول.....  یرو میپرت شد یی... دوتاابونیحرکت هُلِش دادم اونور خ هی با

به خودش اومد از سرجاش بلند شد.... شروع کرد به  ی.... اهورا وقتمیافتاد نیزم یرو دمیبه خودم اومدم.... د تا

 تکوندن خودش...... 

 به طرفم اومد... نگاه نگرانشو بهم دوختو گفت؛ یاز سرجام بلند شدم.... تراب منم

 نشد خانوم؟  تونیزیچ

 .... نیتو ماش یبر یتونینه م_

 به اهورا دوختمو گفتم؛ نگاهمو

 نشد....؟  تیزیچ_

 باال نره گفت؛  کردیم یکه سع ییتو هم بود..... با صدا اخماش

 .... یییییرانیندارم.... چند دفعه بگم خانوممممم ا یاجیاحت چیبهتون بگم من به کمک شما ه چنددفعه

 ..... خواستمیمن فقط م_

 حرفمو ادامه بدم وگفت؛ نذاشت
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 ندارم....  یاجیاحت گهید چکسیصددفعه گفتم نه به کمک شما نه به کمک ه منم

 صدام زد یبود که به رفتن اهورا زل زده بودم که تراب قهیچند دق دونمیاز کنارم رد شد....نم و

مشکوک  یلیپارس خ نیشده بود...... ا دهیدرد گرفت.... خراش کش یلیحرکت کردم..... دستم خ نیطرف ماش به

 بود...... 

 کنه....  ریاهورارو ز خواستیبود که از قصد م مشخص

 گفتم حرکت کنه.....  یتراب به

 اصال خوب نبود.........  حالم

 نهم....  یبه صفحه  دمیرفتم.... صفحه زدم تا رس دیبه خونه به طرف سررس دنمیرس محض

 

 خونه....  یاز خدمه ها یروز واسه عکاس هیمنزلم  لیاز وسا یروز واسه عکاس هی.... نجایا ادیبهانه م هیبه  یهرروز"

ط که فق رسمیوقتا انقدر به خودم م ینه.... بعض ایاصال منو دوست داره  دونمیشدم که نم یعاشق کس سال٢۸از  بعد

 دور وبرم فرق داره.... خاص....  یپسر با تمام ادما نیا ی... ولدونمینگاه.... نم هیاز  غیدر یواسه چند لحظه نگام کنه ول

 "خاص بودنشه که من عاشقش شدم  نیبخاطر هم دیوشا

 

 

 دهم  ی صفحه

 

ابنجا که  ادیبهونه گفتم ب نیکه بزنم اتاقم.... به ا خوامیاز خودم م یچندتا عکس هنر هیگفتم  نجایا ادیامروز قراره ب "

 بهش اعتراف کنم دوسش دارم... 
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ن .... روبند مخصوصمو زدم.... شغلم باعث شده بود مدمیبود رو پوش دهیلباسمو که مامان از خارج برام خر نیبهتر

 ".... زنمیروبندو م نیکه رو صورتمه ا یبه همه گفتم بخاطر ماه گرفتگ یروبندو بزنم... ول نیا

 

 . ازدهمی صفحه

 

 دهیلباسمو پوش نیخسته شدم.... بهتر گهیبهم ننداخت..... د ینگاه مین هی گرفتیکه ازم عکس م یتموم مدت "

 "..... دیدیپسر اصال منو نم نیا ی.... ولکردیجذب م وینقصم هر پسر یب کلیبودم.... ه

 

 دوازدهم  ی صفحه

 

صرار که چقدر بهش ا میاستراحت کنه بعد بره البته بگذر کمی نهیعکس گرفتن تموم شد ازش خواستم بش یوقت "

خوشرنگ  ینشستم.... محو چشما شییمبل روبه رو یبطول خانوم دوتا فنجون قهوه اورد رو نکهیکردم.. بعد از ا

 "خودم بود....  یشدم... چشماش همرنگ چشما شیمشک

 

  زدهمیس ی صفحه

 

 دمیسپر لشویدل یوقت یحرف بزنه... ول کمی دیبپرسم تا شا لشویقهوشوتلخ تلخ صرف کرد... دوست داشتم دل "

 ".... دمینفهم شویلباش اومدن.... معن یلبخند تلخ رو هیفقط 
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 چهاردهم  ی صفحه

 

من نامزد داره.... بارها بارها  یاهورا یعنیسپرتش که به دست چپش بود ثابت موند.... ا نگیر یحلقه  ینگاهم رو "

 " ه؟یچ ینرفت... پس اون حلقه نشونه  ییجا شیعکاس شگاهیونما هیاون جز اتل یکردم ول بشیتعق

 

 در اتاقم گفتم؛ یصدا با

 تو؟  یایب یتونیم_

 

  ه؟یک نمیطرف در برگشتم بب به

 

 بود!  بطول

 

 شده بطول خانوم؟  یزیچ_

 اتاقو بستو به طرفم اومد.....  در

 دستم دادو گفت؛ یپاکت

 ... .شهیانداخته بود تو خونه... گفتم حتما مربوط به شما م یکی دیایشما ب نکهیقبل از ا شیپ قهیچند دق نویا

 از دستش گرفتمو گفتم؛ پاکتو

 .... رونیب یبر یتونیم_
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ز کارت قرم هینشستم.... پاکتو باز کردم...... توش فقط  یصندل یرفتم رو زمیاز رفتن بطول خانوم به طرف م بعد

 بود.... 

 نوشته بود...  رشیبود وز دهیکش طانیعالمت ش روش

 

 " دمیکه دارم م هیاخطار نیاخر"

 

بتونم از  دیرفتم شا دیکرده بود که بهش اخطار داده بودن..  به طرف سررس کاری...... طناز چدمیفهمینم منظورشو

 برسم..... یزیبه چ دیسررس قیطر

 

 کردم صفحه زدم.........  بازش

 

 

 پانزدهم  ی صفحه

 

 دهیجوابمو م یچ دونمیبهش بگم عاشقشم.... نم خوامیبهش بگم دوسش دارم.... م خوامیدارم... م یبیاسترس عج"

 " تپهیاو م یبرا سال قلبم٢۸بدونه بعد از  خوامیکه بفهمه عاشقشم بسه برام.... م نیهم یول

 

 کوتاه نوشته بود....  یجمله  هیصفحه فقط ٢٠بعد از حدودا  نکهیننوشته بود تا ا یا چندصفحه

 

 "هردومون دوست دارم  یمن اندازه  یول یدرسته دوسم ندار "
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 خوندن جمله بغض گلومو چنگ زد.....  با

 صددرصد اهورا بهش گفته دوسش نداره.....  احتمال

وجود دلم براش  نیبازم با ا یبود وجون هزاران نفرو گرفته ول یخالفکار حرفه ا هیسخته.... درسته طناز  چقدر

 بشه....  ینجوریسوخت حقش نبود ا

 بستمو سر جاش گذاشتم.....  دویدر اتاق سررس یصدا با

 بود....  یتراب

 ابش بهم نشون داد.... لب ت قیحرفا درمورد قرار فردا گفت... وفرد مورد نظرو از طر یسر هی

 .***** 

 

 بودم.....  دهیتخت دراز کش یرو کالفه

 ازش نداشتم....  یشناخت چیکه ه یقرار داشتم.... با کس گهیچندساعت د تا

 حاال عاشق شغلمم.... عاشق کارمم....  یشغل شدم ول نیفقط بخاطر انتقام رهام وارد ا اولش

 عوض کنم......  یا هگید زیشغلمو با هرچ ستمیحاضر ن چوقتیوه

 برداشتم....  دویکتابخونه رفتم سررس یتخت بلند شدم .... به طرف قفسه  یرو از

 زدم..... بعد از چندتا صفحه نوشته بود.....  صفحه

 

کنه بهت برسم دست  یعهد کردم با خدا.... اگه کار ی.... ولشهیسال نماز خوندم.... خودمم باورم نم٢۸امروز بعد از "

 .... بهش قول دادم.... دارمیدست بر م یخالفو وکثافت کار یاز هرچ
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 وخدا همونقدر دوست داره....  یپاک یاومد ایکه به دن یمثل زمان یتوبه کن یوقت گفتیخانوم م بطول

 "بخاطر تو ،توبه کردم.... توبه کردم از اشتباهاتم تا بهت برسم... من

 

 بعدش نوشته بود.....  ی صفحه

 

غرق  نیاز ا شتریدوست ندارم ب گهیپا پس بکشم.... گفتم د خوامی.... گفتم مستمین گهیگفتم دامروز بهشون "

 بشم..... 

دا خ یتو قلبم نداره وقت ییجا چیمن خدارو دارم..... پس ترس ه ی.... ولرنیتورو ازم بگ نکهی.... از ایلی.... خترسمیم

 "هست 

 

 صفحه زدم  باز

 

مرگو احساس  یمنو ببخش... ببخش که امروز باعث شدم واسه چند لحظه ا یل..... وشهیم یداره چ دونمینم "

 کمکم ایندارم..... خدا شتریراهو ب هی نیهم یتوبمو بشکنم.... ول خوامی.... من نمترسمیاهورا.... م ترسمی..... میکن

 "کن.... کمکم کن 

 . 

 ننوشته بود  یچیزدم ه گهید چندصفحه

 اخر نوشته بود.....  یدوصفحه  نکهیا تا
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نشد....  یشده بودم.... ول یاز دورم راض دنتیبه د یبمونم وبهت ثابت کنم چقدر دوست دارم.... من حت شدیکاش م"

  "نشد که بمونمو دوست داشته باشم

 

ات رب ی.... دوست ندارم بخاطر من اتفاقییفقط وفقط تو لشی... دلستیترس.، اضطراب ن لشی.... دلرمیمن دارم م "

 میمدت بخاطر خود خواه نی.... منو ببخش اگه تو ایکن یتا زندگ گذرمیبخاطر تو..... م گذرمی... از جونم موفتهیب

 ..... تمدوست داش ادیجونتو درخطر انداختم.... منو ببخش اگه ز

 باشم......  دهیخروارها خاک خواب ریاگه ز یحت عاشقتم

 "اشتباه خوب من....  خداحافظ

 

 

 

کنه فقط  ریبود اهورارو ز کیکه امروز نزد یرنگ یمشک نیماش لی..... دلیچ یعنیدرد گرفته بود.....  دیشد سرم

 طناز بود.....  دنیوفقط بخاطر پا پس کش

 بوده....  نیاخطار هم نیاون کارت اخطار که روش نوشته بود اخر لیدل

 ...... گفتمیماجرارو بهش م گرفتمویبا سرهنگ تماس م دیبا شدی..... سرم از درد داشت منفجر میوا

ش به یبیاهورارو دوست نداره تا اس گهیبهشون ثابت کنم که طناز د دیدارم... با یمهم یلینقش خ نجای..... پس ااره

 نرسه... 

اوردم با سرهنگ تماس گرفتم..... ماجرارو بهش  رونیکرده بودم از کشو ب یکشو جاساز یکه تو مویمخفیگوش

 نبوده... سیپل دنیطناز فهم یخودکش لیدل میدیفهم ینجوریخوشحال شد.... چون ا یلیخ دیفهم یگفتم.... وقت

 بوده....  دنشیموضوع پا پس کش

 ....میبه محل قرار راه افتاد یعی. وشفی.... روبند مخصوصمو زدم..... از اتاق خارج شدم.... همراه ترابدمیپوش لباسامو
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 رستوران شدم.....  وارد

 ..... گشتمیم یاب یبور وچشما یبا موها یالغر اندام مرد دنبال

 ..... دمشید نکهیجارو نظاره کردم تا ا همه

 اخر رستوران قرار داشت نشسته بود....  قایکه دق یصندل یرو

 محکم واستوار به طرفش رفتم.....  ییقدما با

 نشستم.....  دمویعقب کش ویصندل یحرف چیه بدون

 بهم کردو گفت؛ ینگاه

 !یکه بالخره راه خودتو انتخاب کرد خوشحالم

 اکتفا کردم.....  یدر جوابش فقط به لبخند کوتاه گهیم یچ دمیفهمینم

 .... خورمیم یچ دیپرس ازم

 یشگیهمون هم گفتمیم دیبا یقرار قبل طبق

 گارسون رفت.....  نکهیاز ا بعد

 ...... شیاب یخوش رنگ وحش یدوختم به چشما نگاهمو

 ..... خوادیم یازم چ قایدق دمیفهمیم دیبا

 خودش شروع کرد به حرف زدن.....  که

کدومارو  یمتوجه که هست یخودت نگهشون داشت شیپ شهیم ییکه حدودا چند ماه میخوایرو م ییاون قرصا ما

 ....؟ گمیم

 

 اره تکون دادم.....  یبه معن سرمو
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 .... شیرسونیبه دستم م یخوبه چه زمان یلیخ

 

 اون قرصارو بهتون بدم دوتا شرط مهم دارم...  نکهیمن واسه ا_

  ؟یشرط چه

 .... ندازهیرو در خطر م گهید یکیکه بخاطرش داره جون  دمیبهت م یاون قرصارو در حضور کس نکهیاول ا_

 

 با تعجب گفت؛ دنیاز تعجب باال پر ابروهاش

 در حضور خسرو خان؟  یعنی

 

 باند خسرو خان بود...  ی... پس سرهنگ درست حدس زده بود عامل اصلدمیهدفم رس به

 رو بنده مشخص نبود وگفتم؛ ریزدم که از ز یلبخند

 درسته.... _

  گفت؛

 دوم؟  شرط

 

فقط  کنار رفته واون یوقته از باز یلیاون خ دیبا اهورا داشته باش یکار دینبا دهیکه قرصا به دستتون نرس یتا زمان_

اخراجش کردم پس اهورارو از ذهنتون خط  یاز باز ستین یمناسب یطعمه  نمیبیطعمه بشه وحاال که م هیقرار بود 

 .... دیبزن
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 پرسشگر بهم کردو گفت؛ ینگاه

 با خسرو خان درموردش حرف بزنم!  دیبا

 

 .... دمیبه شماها م یمهمون یحرف بزن وهرچه زودتر خبرشو بهم بده ودرضمن من اون قرصارو تو_

 ..... شهیخودم با تمام افراد باند والبته خسروخان گرفته م یباغ شخص یکه تو یمهمون

 

هست انقدر براشون  یهرچ یول زنهیاز کدوم قرصا حرف م دونمی.... نمرهیکه مشخص اونا کارشون به من گ ینجوریا

 وبهش برسن.....  رنینفرو بگ هیمهم که حاضرن جون 

 .... کلفت مردونش تنگ افکارمو شکست. یصدا

 .... رمیگیباهات تماس م زنمینداره من با خسرو خان حرف م یمشکل باشه

 .. یعال_

 کنم از سرجام بلند شدم بهش گفتم؛ لیغذامو م نکهیا بدون

 منتظر خبرت هستم _

 از اونجا دور شدم...... عیوسر

***** 

 ...... میکن کاریچ دیبا مینیجناب سرهنگ تا بب دنید میقراره بر امروز

و نظر خسر ری.... چون مطمئنم خونه زرونیاز خونه برم ب ینجوری.... مجبور بودم ادمیبطول خانومو پوش یگل گل چادر

 خان وافرادش بود.... 
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 .... انیب یعیوشف یبعد تراب میکه قراره اونجا جلسه رو برگزار کن یشد اول من برم خونه ا قرار

 .... دیرس کردمیفکرشو مکه  یزیکه زنگ زده بودم  زودتر از اون چ یاژانس

شهر تهران  نییپا بایشدمو ادرس خونه رو دادم که تقر یاز خونه خارج شدم سوار تاکس دمیصورتم کش یرو چادرو

 بود.... 

 حساب کردم زنگ درو زدم....  ویپول تاکس نکهیاز ا بعد

 باز شدو وارد خونه شدم.....  در

 انگور قرار داشت....  یدرختا اطیداشت که دور تا دور ح یبزرگ بایتقر اطیبود.....ح یبزرگ ی خونه

 داشته باشه.....  هیسا اطیکنه وح یریبود که باعث شده بود از نور افتاب جلو گ اطیدرخت بزرگ گردو هم وسط ح هی

 بود....  یمیقد ی خونه

 بود.... غم به دلم چنگ زد.....  نیارو یمیکه دوست قد یسرگرد مهران دنید با

تموم بشه  تیمامور نیدلم براش تنگ شده بود.... چقدر دوست داشتم برم سرقبرش... کاش هرچه زودتر ا چقدر

 .... نمیارو دنیوبتونم برم د

 جناب سرگرد سالم دادمو وارد خونه شدم....  به

 داشت....  یمیقد یمعمار خونه

 دست مبل کهنه وسطش بود......  هیبزرگ بود وفقط  یلیبودن.... هالش خ یهاش چوب پنجره

 اشاره کرد وارد اتاق روبه رو بشم....  سرگرد

 تر از اون وارد اتاق شدم....  جلو

 بود نشستم.....  یبزرگ زیکه دور م ایاز صندل یکی یزدمو رو یوسرهنگ لبخند یاگاه یبچه ها دنید با

 ...... دنیهم رس یعیوشف یسروان تراب قهیاز چنددق بعد
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 بدم.....  حیکه بدست اوردمو توض یزم خواست اطالعاتا سرهنگ

 صاف کردمو گفتم؛  صدامو

واسه خسروخان وافرادش مهم..... واون داروها در  یلیدارو هست که خ یسر هیجور که مشخص  نیراستش ا_

وافقت م یاز طناز خواستن که اون داروهارو بهشون بده ول یچندبار دمیکه من فهم ینجوریطناز بوده ا اریاخت

 نکرده..... 

 حرف از دارو ها زد دوتا شرط واسشون گذاشتم....  یکه من رفتم سرقرار وقت روزیود

 داروهارو در حضور خسروخان بهشون بدم....  یکی

 .... وفتهیفر تو خطر ن نیمت یکه جون اقا نیش ا گهید یکیو

 شما جناب سرهنگ....  یاجازه  وبا

 رمیبگ میکه من قراره تو باغ شخص یبه عالوه خسروخان تو مهمون نیکرد ییکه شما شناشا یکه تمام افراد گفتم

 داروهارو بهشون بدم.....  یاون مهمون یدعوت کنم وتو

 زدو گفت؛ یسرهنگ لبخند جناب

 ....هیخوب یلیرادفر فکر خ نیافر

 کرده......  میطناز داروهارو کجا قا دونمیما نم نکهیوجود داره واونم ا نجایبزرگ ا یلیمشکل خ هی یول_

 درسته  سرهنگ؛

 ! م؟یکن کاریچ دیپس با_

د که توسط اون داروها به فر میاریاز اون داروها به دست ب یسرنخ میتونیم مینیتا بب میوقت بخر دیفعال با سرهنگ؛

 ... میبرس یاصل

 درسته... _

 به خونه.....  نیبرگرد یوتراب یعیبا شف سرهنگ؛
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 کننیم دایپ یزیچ ننیاونجا تا بگردن بب فرستمیکردن اتاق وخونه دوتا از بچه هارو به عنوان کارگر م زیتم یمعنا به

 نه...  ای

 اطاعت... _

 خونه....  میبرگشت یوتراب یعیشف همراه

 نکردن....  دایپ یزیمتاسفانه چ یکردن ول زیبه عنوان کارگر اومدن کل خونه رو تم یاگاه یدوتا از بچه ها فرداش

 ..... میبود کالفه

 .... مینکرد دایپ یزیچ یول میورو کرد ریکه کل خونه رو ز شدیم یدوروز حدودا

 بود....  یبد یلیخ ینشونه  نیوا

 ..... وفتهیممکن بود بخاطر داروها جون اهورا به خطر ب چون

 ...... میکردیم یکار هی دیبا پس

 طناز...  یزنگ گوش یصدا با

 برداشتم شماره ناشناس بود....  زیم  یاز رو یگوش

 بله _

 خسروخان حرف زدم... قرارو گذاشت واسه اخر هفته..    با

 .. کنمیخوبه ادرس باغو براتون اس م یلیخ یاوک_

 فعال....  یاوک

 ..... زیم یمشتمو محکم کوبوندم رو یقطع شدن گوش با

 مونده بود تا اخر هفته....  گهیسه روز د فقط

 ..... میکردیم کاریچ دیبا
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 .... ننکینم دایپ یسر نخ ننیسرهنگ تماس گرفتم موضوع رو بهش گفتم..... قرار شد بازم جست وجو کنن تا بب با

 

*** 

 

 ... مینکرد دایوقت مالقات با خسرو.... وما هنوز داروهارو پ فردا

 ... کارکنمیچ دیبا قایدق دونمینم

 بودم...  کالفه

 ..... شهیحس م یپاهام داره ب کردمیوسط اتاق راه رفته بودم که احساس م انقدر

 ... میکردیم یکاری دی..... باوفتهینداشتم بخاطر داروها جون اهورا به خطر ب دوست

 ..... میگرفتیوقت م شتریب دیبا

 سرهنگ هماهنگ کردم.......  با

 .... بخاطر کسالت من...... گهیواسه دوروز د وفتهیب یمهمون که

 با رابط خسرو تماس گرفتودرمورد کسالت من گفت.....  یتراب یوقت

 ..... کشنیداروها به دستشون نرسه اهورارو م گهیکرد که اگه تا دوروز د دیتهد

 جمله..... اشکام دونه دونه رو گونم سر خوردن.....  نیا دنیشن با

 به خودم دروغ بگم......  تونستمیاز چندسال هنوزم دوسش داشتم نم بعد

 ..... میکردیم یغلط هی دیبا

به خطر  هیتا جون بق میاز من کالفه شد... من واون مامورشده بود شتریموضوعو به سرهنگ گفتم اون ب یوقت

 افراد رذل شده بود.... نیا یاز هم وطنامون شده طعمه  یکی...  وحاال وفتهین
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 کنن....  دایاز اون داروها نتونستن پ یاثر چیبچه ها گشتن ه یهرچ

 داد....  یجاساز کرد وبه تراب فیک یتو یتقلب یداروها یسر هیسرهنگ  یبود ول یبزرگ یلیخ سکیر

 کنم.....  داشونیواون داروهارو بهشون ندم تا بتونم پ رشیبازم بزنم ز یبود امشب به بهونه ا قرار

 ضربه خوردن به در.....  یصدا با

 تو...  ایب گفتم

 ماهرمون....  موریریبود..... گ یاکبر سرگرد

 احترام بلند شدم....  یزدمو از سرجام به نشونه  یلبخند

 سالم _

 .... یاماده ا زمیسالم عز ؛یاکبر سرگرد

 اهوم.... _

 مشغول کارش شد....  ینشستم.... سرگرد اکبر یصندل یرو

 سرم جمع کرد.....  یرو یرو به صورت خوشگل سیپنهان کرد.... بعد کاله گ سیکاله گ یتو موهامو

بود پنهان  یکه مخصوص مهمون ینقاب ریصورتم ز یاجزا ی.هیصورتمم فقط وفقط چشمام بود.... چون بق شیارا

 ..... شدیم

 .... دمید نهیتموم شد.... خودمو تو ا یتا کار سروان اکبر دیطول کش یچندساعت حدودا

 ....... ومدیبه چشمام م یلیخ یشده بودم.... لنز مشک مهشر

 ی.... چهرم شرقیمشک یچشما یمشک کدستیو زیتم ی... ابروهایمشک یکرده بود.... موها رییبه کل تغ افمیق

 شده بود...  یشرق
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 ازم خواست لباسمم بپوشم.....  یاکبر سرگرد

 اوردم.....  رونیبودن رو از کمد ب دهیبودن خر دهیبچه ها زحمت کش شیکه چندروز پ یطرف کمدم رفتم.... لباس به

 کار شده بود.....  یمشک پوریگ ناشیهاش واست نهیس یرنگ... که باال یمشکل یدکلته  هی

 بود..........  یکیفوق العاده ش لباس

 شده بودم......  یهم به صورتم زدم.... عال یحموم اتاقم لباسمو عوض کردم نقاب مخصوص مهمون یتو

 یماچش یتو نوی...... برق تحسکردیم ییخودنما میمشک یوموها یمشک یا رنگ لباسم وچشمابدنم ب دیسف پوست

 ..... دمیسرگردم د

 .... نیامشب موفق بش کنمیبرم دعا م دیبا گهیمن د سرگرد؛خب

 ممنون جناب سرگرد.... _

 مواظب خودت باش....  هیبزرگ یلیخ سکیر سرگرد؛

 اطاعت جناب سرگرد... _

 خب فعال....  سرگرد؛

 فعال... _

 شروع بشه....  یمونده بود تا مهمون یرفتن سرگرد هنوز چندساعت با

 .... وفتهیب یقراره امشب اتفاق کردمیداشتم... احساس م یبیعج استرس

 ..... ینفهمن اون داروها تقلب کاش

 ...... کشننننیمطمئنن هم منو هم اهورارو م که

کتابخونه گذاشته بود  یقفسه  یکه طناز اونو تو یردن نام خدا.... نگاهم به جانمازمخودت کمکم کن..... با او ایخدا

 شد....  دهیکش
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 نبود.....  دایتار از موهام پ هیکه  یبرداشتم..... چادرمو سرم کردم.... جور جانمازو

از اون  یخبر گهیت.... دکمک گرفتن از خدا خوندم.... واقعا دلم اروم گرف نیارامش دلم... وهمچن ینماز برا دورکعت

 نبود.....  شیپ قهیاسترس چنددق

 دلم زمزمه کردم...... یمهر گذاشتم.... تو یرو سرمو

کمکم کن بخاطر من  اینکن.... خدا دمیناام ییتو دمیندارم.... همه ام چکسویخودت کمکم کن من جز تو ه ایخدا_

 ..... وفتهیبه خطر ن گهید یجون کس

 از رو مهر برداشتم.......  سرمو

 .... یبه ساعت کردم هنوز مونده بود تا مهمون ینگاه

 کتابها رفتم....  یتا زدم تو کشو گذاشتم... جانمازو جمع کردم به طرف قفسه  چادرمو

 شدم....  یزیچ یاونو سرجاش بزارم اما متوجه  تا

 بود.....  کیدر کوچ هیکتابخونه شدم...... حالت  یاز قفسه  یدگیبر ی متوجه

 به قلبم هجوم اورد.....  یکه داخل قفسه جاساز شده بود... شاد یزیچ دنیکردم.... با د بازش

 جواب دعاهامو داده بود..... خدا

 داخل قفسه رو فشار دادم....  ی دکمه

 . مورد نظر ما... یجز داروها ستین یزیشده واون چ یکتابخونه مخف نیپشت ا یزیکه چ زدمیم حدس

 تکون خورد کنار رفت.....  کتابخونه

 بود....  کیاتاق کوچ هیکتابخونه  یقفسه  پشت

 بود.....  کیتار یلیشدم...... خ واردش

 سامسونت به طرفش رفتم.....  یدست فیک هی دنیروشن کردم.... با د مویگوش فلش
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 رو برداشتم........  یدست فیک

 رو برداشتم......  یدست فیک عیبازش کنم.... اما رمز داشت.... سر خواستم

 اتاقک خارج شدم... دکمه رو فشار دادم. وکتابخونه سرجاش برگشت...  از

 .... شدیکردم چ فیسرهنگو گرفتم.... براش تعر یشماره  عیسر

 تا بچه ها بازش کنن........ .  یببره اگاه فویک یتراب یول یشده... قرار شد من برم مهمون دایداروها پ نکهیاز ا خوشحال

 یبرام فرق ادینمودن  ز ایخب زنده موندن  یبود ول ادیبود... امکان نابود شدنم.. وکشته شدنم ز یشب سخت امشب

 کنارم نداشتم...  نمویرهاممو وارو ی... وقتکردینم

 .... دنیاشکام رو گونم غلت نیارو یاداوری با

 دلتنگش بودم....  چقدر

 سخت بود نداشتنش....  چقدر

شده اشکامو از رو گونم پس زدم وگوشواره هامم که توش شنود کار گذاشته بود رو  رید گفتیکه م یعیشف یصدا با

 واز اتاق  خارج شدم....  دمیپوش

 .... میراه افتاد یعیسروان شف همراه

 باغ.......  میدیساعت رس میبعد از ن حدودا

 شدم...  ادهیپ نیشما از

 فرا گرفته بودن...  چکیپ یبود... دور تا دورشو گلها یقشنگ باغ

 .... ختیریکه دستش بود اب م یزن وسطش بود واز کوزه ا هیبود که  یباغ اب نما خوشگل وسط

 بودن.....  دهیچ یوصندل زیتا دور حوض رو م دور

 بودن.....  ینیریوش وهیم دنیها مشغول چ خدمه
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 که ته باغ بود رفتم. لباسمو عوض کردم.....  یطرف عمارت به

 ... رونیمخصوصو به صورتم زدمو اومدم ب نقاب

 شد.... دور تا دورباغ توسط افراد سرهنگ پوشش داده شده بودن.....  دایمهمونا پ یکم سر وکله  کم

 .... دیدیاونارو نم چکسیه یول

 قرار داده شده بود....  زایم ریکه ز ییمخصوص. وشنودا ینایودورب

کرده بود وجز باند خسرو خان بودن اومده بودن... همراه با همسر  شونییکه سرهنگ شناسا یافراد ی همه

 وفرزندانشون.... 

 تولد طناز بود....  یمهمون ی بهونه

 است نه تولد.....  یکار یمهمون هی نیا میدونستیشک نکنن فقط من وخسرو خان ورابطش م هیبق تا

 طرف خواننده رفتم ازش خواستم شروع کنه تا مهمونا مشغول بشن....  به

 .... مینشست یچهارنفره ا زیدور م یعیوشف یهمراه تراب خودم

 خسرو خان بودم......  منتظر

 که سرهنگ یپیواون پ شویپروفسور شی.و ریتو اون کت و شلوار خاکستر دنشیربع اومدش.... با د هیاز حدود  بعد

 مئن شدم خودشه...... مط گفتیم

 به طرفش رفتم.... یعیوشف یجام بلند شدم.... همراه تراب از

 

 ... نیخوش اومد_

 زدو گفت؛ یلبخند

 به اون یعالقه ا چیبشم که ه یبده ومجبورم کنه وارد مجلس یهمه باز نیمثل تو منو ا یدختر بچه ا شهیباورم نم 

 ندارم... 
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 .... ستیاز اون داروها ن یخبر گهیخب بعدش د ی. ول.....دیبرگرد دیتونیم ستین یاصرار_

 زدو گفت؛ یپوزخند

 .... یکارتو بلد ادیخوشم م نه

 نمک پروردتونم..... _

 ... مینشست یچهار نفره ا زیکردم..... دور م تشیهدا زیطرف م به

 کنه.....  ییرایخدمه گفتم ازشون پذ به

 ؟ یشرط گذاشت دمیشن خسرو؛

 درسته _

 زد و گفت؛ یقهقهه ا خسرو

 از دهنش برداشتو گفت؛ ویپیگوشم اورد پ کیبال وپرت دادم.... بعد سرشو نزد یادیمن ز ستیتو ن ریتقص 

 .... نمشونیچیم یروز هیخودم  یول 

 زدمو گفتم؛ یپوزخند

 ... میچون فعال ما باهم حاال حاالها کار دار دیحرف نزن هیبا کنا ادیبهتره ز 

 زدو گفت؛ یلبخند چندش اور دوباره

 درسته........  

 اورد......  السیچندتا اب جو وگ هی خدمه

 برداشت.....  خسرو

 سمت من گرفت  وینیطرف رابطش گرفت اونم برداشت.... س به

 .... خورمیمن نم_
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  یخوردیم ادیقبال ز خسرو؛

 ام...  گهیطناز د هیقبل فرق داشت من االن _

 که...  گمیم یچ یفهمیم ییبازم. از ما یکه توبه کرد یوانمود کن یهرچقدرم بخوا نیهه بب خسرو؛

 گرگ مرگه خسرو خان.... یتوبه _

 وگفت؛ دیدوباره خندد خسرو

 کوتاهش کنم  یچجور دونمیم یقبال انقدر زبون نداشت 

 ... یالیخوش خ_

 برم...  دیبا اریداروهارو ب عیوقت ندارم سر ادیمن ز خسرو؛

 سروقت داروها...  میریم کیک دنیتولد بدون شما صفا نداره بعد از فوت کردن شمع وبر شهینه نم_

 زد و گفت؛ پیبه پ یپک محکم ادیاز حرص ز خسرو

 ... یاوک 

 که وسط باغ قرارگرفته بود رفتم.....  یتولد کیواهنگ تولد از جام بلند شدم به طرف ک کیاوردن ک با

 ..... زدنیدست م همه

 دست زدن تموم شد گفتم؛ یوقت

 که امشب اومدنو منو خوشحال کردن....  یممنون از کسان_

 امسالمو با وجود اونا خاموش کنم.....  کیشدن شمع ک وباعث

 ...... خوندنیهم تولدت مبارک م هیاهنگ تولدو زد بق انویبا استفاده از پ خواننده

 از پسرا گفت؛ یکیشمعارو فوت کنم که  خواستم

 و کن.... ارز اول
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ذهنم نقش بست...  یاهورا تو یچهره  یکه ارزو کنم.. لحظه ا تونستمیم یبستم... درسته تولدم نبود ول چشمامو

 کنم.....  یروزم که شده کنارش زندگ هیکه ارزو کردم واسه  یواقع ایناخوادگاه بود  دونمینم

 مخصوصشون رو اوردن..... ی هیفوت کردم....مهمونا برام تولدت مبارک خوندن وهرکدوم هد وشمعارو

 تشکر کردم....  ازشون

 کردن....  دنیجوان رفتن وسط وشروع به رقص یتوسط خواننده دختر وپسرا یخوندن اهنگ شاد با

 خسرو رفتم.....  زیطرف م به

 ... یمارو بد یامانت یندار الیحاال خ یشمعارم فوت کرد خسرو؛

 عمارت که من میحرکاتا ماهم بر نیوا یباز شیات یمهمونا برن پشت باغ برا دیفقط صبر کن میبر لیبا کمال م_

 بهتون بدم....  تونویامانت

 چرا اونجا...  خسرو؛

 .... نهیمارو بب یچون دوست ندارم کس_

 ... میبر یاوک خسرو؛

 .... یباز شیمهمونا به پشت باغ رفتن برا ات یوقت

 .... میارد عمارت شدو یوتراب گارداشیخسرو ورابطشو باد همراه

 ..... سادنیدم در وا گارداشیباد دوتا

 .... ننیوسط عمارت بش یسلطنت یازشون خواستم رو مبل ها  میعمارت شد وارد

 ...... میاز اتاقا رفت یکیبه طرف  یهمراه تراب خودم

ن کردن به ما خبر بد ریتمام افراد باغو دستگ یبا سرهنگ ارتباط برقرارکرد... قرار شد وقت میس یب قیاز طر یتراب

 .... میکن ریکه خسرو. و دستگ

 کردم.... از اتاق خارج شدم.....  میبرداشتم واسلحمم برداشتم وپشت لباسم قا ویدست فیک



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
721 

 

 خسرو نشستم....  یمبل روبه رو یرو

 کردمو گفتم؛ فیبه ک یا اشاره

 .... تونیامانت_

 گفتم؛ که رهیفرستاد ازم بگ رابطشو

طعمه بود وبس..... دوست ندارم بخاطر  هیاون فقط  دیبه اون پسر نداشته باش یزمان به بعد کار نی.... از ادیصبر کن_

 .... وفتهیدر خطر ب هیمن جون بق

 زدو گفت؛ یپوزخند خسرو

 .... ارهیبده ب فویبه اون پسره دارم حاال ک کاریتورو دارم چ یتا وقت 

 زدو گفت؛ یداروها لبخند دنیدادم بهشون... درشو باز کرد با د فویک

 کم نشده.....  شونیکی نیافر 

 انجام شد حاال نوبت شماهاس.....  تیبا موفق اتیکه تو گوشم بود سرهنگ گفت عمل یشنود توسط

 ریباغو دستگ سروصدا افراد داخل یوب عیافرادمون به عنوان مهمون وارد باغ شده بودن تونسته بودن سر چون

 کنن.....

 شروع کنه.....  اتویچشمک زدم که عمل یتراب به

 خسرو رفتن....  یگاردایداخل سالن بودن به طرف باد گاریکه به عنوان باد یافراد

 دارو ها بود متوحه نشد....  دنیاوردم..... خسرو که مشغول د رونیب اسلحمو

 وگفتم؛ قشیباال سرش اسلحمو گذاشتم رو شق رفتم

 تموم شد خسرو خان....  یباز_

 به من کردو گفت؛  یاز جاش بلند شد نگاه خسرو
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 .... یشروع کرد ویخطرناک یچخبره طناز.... باز نجایا

 از رو صورتم برداشتمو گفتم؛ نقابمو

 .... من سروان رستا رادفرم.. .. ستمیمن طناز ن_

 بود گفت؛ دهیترس یکه حساب خسرو

 .... شمیحرفات خام م نیمن با ا یفکر کرد هه

  ؟یعینه.... سروان شف ای یباور کن ستیمهم ن_

 بله قربان....  ؛یعیشف

 بهش دستبند بزن..... _

 شنود گفتم؛ قیطرف اتاق حرکت کردم از طر به

 انجام شد....  تیبا موفق اتیعمل_

 که گفت؛ یتراب یباصدا

 جناب سرواننننننننن......  

 ... برگشتم

 همانا هیطرف من  دیکه پر یخوردن تراب ریهمانا وت برگشتنم

 عیسر یعیکه موفق شدم وشف وفتهیزدم تو کتف خسرو تا اسلحش از دستش ب ریت هی عیاون صحنه سر دنید با

 دستبند زد به دستش..... 

 خورده....  ریت یجناب سرهنگ تماس گرفتم گفتم اوژانس بفرسته تراب با

 انجام شد.....  تیبا موفق اتیعمل

 ...... دیند یجد یصدمه  یتراب خداراشکر
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 بود.....  یبه دست گل کردم.... دست گل خوشگل ینگاه

 زدم وارد اتاق شدم.....  در

 سالم... _

 بلند شد از سرجاش....  دنمیبا د یتراب

  دیاستراحت کن_

  دیدیچرا زحمت کش ؛یتراب

  نیروز افتاد نیشما بخاطر من به ا یچه زحمت_

 سرتون...  یفدا ؛یتراب

 ... دیشیمرخص م یممنون.. ک_

 امروز وفردا  نیهم ؛یتراب

 خداراشکر... _

 بود....  ی..... خانوم سروان ترابمیدر هردو به طرف در برگشت یصدا دنیشن با

 سالم... _

 !دیخوش اومد یلیخ سالم

 ممنون _

 .. ؟دیدیزحمت کش چرا

 نبودم......  نجاینبودن من االن ا یاگه  سروان تراب دیشا یچه زحمت_

 انجام دادن....  فشونویوظ
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 لطف کردن...  یا فهینه چه وظ_

 ... ؟نیسادیچرا وا دینیبش

 ... دنتونیبرم خوشحال شدم از د گهینه د_

 حاال...  نیبود

 وقته منتظرمه   یلیشوهرم خ دنیبرم د دیبا یمرس_

  نیایم رترید کمی دیبگ نیریباهاشون تماس بگ خب

 شدن....  دیخانومم ،شوهر جناب سروان شه ؛یتراب

 بهم انداخت وگفت؛  یزینگاه ترحم انگ یتراب خانوم

 غم اخرتون باشه...  دوارمیمتاسفم ام واقعا

 .... یمرس_

 اومدن...  یفرود م اریاخت یاشکام ب موندمیم شترینبود..... اگه چند لحظه ب زیجا گهید موندن

 اتاق خارج شدم....  کوتاه از یخداحافظ هی با

 خارج شدم....  مارستانیب از

 در اومد  میزنگ گوش یبشم که صدا نمیسوار ماش خواستم

 اوردم....  رونیب فمیاز تو ک مویگوش

 ناشناس بود....  شماره

 وصل کردم....  تماسو

  دییبله بفرما_

 خداحافظ  ینگاه به تلگرامت بنداز هیجناب سروان بهتره  یزرنگ یلیخ یکرد فکر
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 بزنم تماس قط شد.....  یاومدم حرف تا

 .... گهیبود د یک نیا

 فرستاده بود.....  پیواسم کل یناشناس یوارد تلگرامم شدم.... شماره  عیسر

 که جلو چشمام بود.....  یزیچ دنیکردم با د بازش

 ......نیدادم به ماش هیرفت..... تک یاهیس چشمام

 کنم.....  کاریچ دیبا دونستمی. نم...دیلرزیاز شدت ترس م دستام

 که از اهورا یلمیچند لحظه بود که زل زده بود به ف دونمی..... نمدمیبخشیخودمو نم وفتادیواسه اهورا م یاتفاق اگه

 حرف زدن نداشت......  یگرفته شده بود اونم تو اون وضع انقدر زده بودنش که نا

 به درد اومد.....  شیصورت زخم دنیبند وجودم با د بند

 روز انداخته بود......  نیمنو به ا یبود که اهورا یک یعنی

 من؟...  یاهورا

 گفت؟  یچ رادیه یدیرستا.... مگه نشن ستیمال تو ن اهورا

 قراره نامزد کنه....  اون

 شکست......  المیتو دستام تنگ خ یگوش دنیلرز با

 شماره ناشناس بود....  همون

 ..... وصل کردم. تماسو

 گفتم؛  دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

  ؟یخوایاز جون اهورا م یچ یهست یتو ک_

 اره؟  یزرنگ یلیخ یکرد فکر
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  ؟ییییییییییهست ییییییییییزدم تو ک ادیفر

 زد وگفت؛  قهقهه

  یفهمیم یزود به

 هول کرده بودم......  یحساب دیچیبوق ممتد تو گوشم پ یبگم صدا یزیاومدم چ تا

 .... گرفتمیاول از همه با سرهنگ تماس م دیبا

 سرهنگو گرفتم یشماره  دیلرزیکه از شدت ترس م ییدستا با

 پام تماسو قطع کردم.....  یجلو ینیترمز کردن ماش با

 بود گفت؛  یمهربون رمردیپ

 دخترم...  دیببخش

  دییبله بفرما_

 کاغذ بهم دادو گفت؛  هی

 ادرس کجاس؟  نیا دیبگ شهیم

  گهیکجارو م دمیادرس فهم دنیاز دستش گرفتم.. با د کاغذو

 ..... شهیخم کردم با دست بهش نشون دادم که کجا م سرمو

 دخترم یمرس

 خواهش پدرجا......... _

 مطلق فرو رفت......  یاهیصورتم گرفتو همه جا تو س یجلو یدستمال یحرفم تموم نشده بود که کس هنوز
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 چشمامو باز کردم.......  دیحس سردرد شد با

 ... کیاتاقک کوچ هیهمه جا تار بود بعد کم کم روشن شد.......  اول

 بودن.....  یگل واراشیتموم د که

 المپ کم نورم اتاقو روشن کرده بود.....  هیاتاق بود.....  یتخت گوشه  هی

 تخت.....  ی هیسته بودن به پاکه اتاق داشت برم که دستامو ب یاز جام بلند شدم به طرف تنها در خواستم

 زدم....  ادیفر

  نجا؟یا نییییییییاورد ییییییییییییمنو وااااااااااااااسه چ_

  نننننننننننن؟یهست یک شماهااااااااااااااااا

 

 زدم که به سرفه افتادم.....  ادیبلند فر انقدر

 ...... یعاد شونیکیدن بعدش در اتاق باز شد.... سه تا مرد که دوتاشون نره غول بو چندلحظه

 بود...  سادهیکه جلو روم وا یکس دنیشدن.... با د کمینزد یوقت

  کرد؟یم کاریچ نجایا نیبود؟ ا یرنگ تعجب گرفت..... باور نکردن چشمام

 گفتم؛  ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 تو؟ _

 کردو گفت؛  یمسخره ا ی خنده

 من...  درسته
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 به دستات دستبند زدم.....  شبیدستام د نیامکان نداره... من خودم با هم یول

 سردادو گفت؛  یا قهقهه

 اره؟  دمیدم به تله م یراحت نیمن به هم یفکرکرد

 بود؟  یهه پس اون ک_

 من بود...  هیادم بدبخت که فقط شب هی معلومه

  یکثافت یلیخ_

  یدیفهم تازه

  نجا؟یا یاورد یمنو واسه چ_

خونتون جناب سروان  یریم یکنن به زود یبه ظاهر محترمت با من همکار ی..... اگه اون همکارایفهمیم یزود به

 رادفر 

 کنن؟  یباهات همکار دیدر چه باب با_

داد اخرشم که  میسر باز رهیخ یاون داروها دادم اول از همه اون دختر یپا موییباب اون داروها.... من تموم دارا در

 گذرمیازشون م یراحت نیبه هم نیشماها.، فکر کرد

به بعد هست... گروگان  نیاز ا یکارت تمومه..... اگه تا به حال جرمت اعدام نبود ول ندفعهیخسرو خان ا یاقا نیبب_

 داره....  ینیجرم سنگ سیگرفتن پل

  یتو کار من دخالت نکن گهیاونور که د فرستمیدار تورو م یچوبه  یمن برم پا نکهیاز ا قبل

 پنبه دانه....  ندیشتر در خواب بب_

 پام نشست چونمو با حرص تو دستش گرفتو گفت؛  یشد جلو یحرف از دهن من عصب نیا دنیشن با

 جناب سروان...  دایبهت نشون بدم که اون سرش ناپ یشتر هی

 زدمو گفتم؛  یپوزخند
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 نباش..... دواریام ادیز

 

***** 

 

 .... مییاتاقک زندا نیتو ا شهیم یدوروز

 ..... نمشیبب شدیکردن.... کاش م یاهورارو کجا زندان دونمینم

 ..... گارداشیاومدم ونگاهمو دوختم به در .... خسرو بود همراه دوتا باد رونیباز شدن در اتاقک.... از فکر ب با

 طرفم اومد......  به

 نخشو روشن کرد.....  هی.... دیکش رونیب گاریس بشیج یتخت نشست...... از تو یرو

 بدش به سرفه افتادم.....  یکرد..... از بو یپک محکم بهش زد.... تموم دودشو تو صورتم خال هیلباش گذاشت....  یال

 زدو گفت؛  یمسخره ا پوزخند

 ..... یمملکتو انقدر نازک نارنج سیپل

 ام که قطع شد گفتم؛  سرفه

  ؟یکرد کاریاهورارکجاس؟ باهاش چ_

 ...؟ ینگرانش یلیخ خسرو؛

 اهورااااااااا کجاسسسس؟  گمممممممیزدم؛ بهت م ادیفر

 کردو گفت؛  یا خنده

 داره.....  تیانگار واقع نه

 نگاش کردم....  کنجکاوانه
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 زدو گفت؛  گاریبه س یا گهیپک د خسرو

 خالفکار بشه.....  هیعاشق  سیپل هیبوده.... باورش سخت بود که  یومجنونتون پس واقع یلیل یماجرا

 که من عاشق اهورام....  دونستهیپس فطرت از کجا م نیا

 خوند وگفت؛  عیسر فکرمو

 افتاد به جونم.....  ایوحش نیسروان رادفر گروگان دوم ماست ع دیفهم ی... وقتستیسخت ن دنشیفهم نیهمچ_

 رو لبام نقش بست که از چشم خسرو دور نموند وگفت؛  یاهورا هنوزم دوسم داره لبخند محو نکهیحس ا با

  ؟ینیمجنونتو بب یدار دوست

 بهش زل زدم....  دیکشیکه ازش نفرت زبانه م ییبگم با چشما یزیچ نکهیا بدون

 گفت؛  گارداشویاز باد یکیکرد به  اشاره

 .....! دشیاریب

 ..... دیکشیپر م شیاسمان مشک ی..... دلم برازدیم نمیگنجشگ تو س هیمثل  قلبم

 .... دیلرزیاسمش م دنیهمه سال هنوزم دوسش داشتم.... هنوزم قلبم با شن نیاز ا بعد

 باز شدن در اتاقک.... چشمامو به در دوختم.....  با

 ..... ختیدرونم فرو ر یزیچ دیلرزیم دنشید یقلبم برا شیچند لحظه پ نیکه هم یمرد دنید با

 من بود؟  یمرد اهورا نیا

 یلبش پاره شده بود..... موها یبود... گوشه  یبودن..... صورتش زخم یشده بود..... لباساش پاره وخاک ینجوریا چرا

 بودن......  یوخاک ختهیرنگش بهم ر یخوش حالت مشک

 .....کردیم یبود بهم دهن کج شیشونیپ یکه رو یزخم

 گره خورد....   میرنگش تو نگاه عسل یبه زور بلند کرد.... نگاه مشک سرشو
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 لب اروم اسممو صدا زد  ریز

 رستا!  اهورا؛

 به طرفش برم که خسرو دستمو گرفت....  خواستم

 زدم  ادیفر

 کنننننننننننننننن.....  ولمممممممممممم

 زدو گفت؛  یپوزخند خسرو

 یوگرنه جلو رمیاون داروهارو بگ دیتا کمکم کن نجای..... االن دوتاتون رو اوردم اادهیز یلیبرا مالقات کردن خ وقت

 ... کشتمیچشمات عشق چندسالتو م

 اون داروها بگذره......  ریدعا کردم کاش سرهنگ از خ یلحظه ا ی..... برادیکلمه قلبم لرز نیا دنیشن با

 ..... کنمینکردن از روش خودم استفاده م یاگه همکار یول چیکردن که ه یاگه تا فردا همکارات همکار خسرو؛

 پام نشست وگفت؛  یرو تخت بلند شدو جلو از

 جناب سروان رادفر  زارمیعشقت تنهات م با

 هیجون تک یاز جام بلند شدم به طرف اهورا رفتم که ب عیرفت..... سر رونیبتونم بگم از اتاق ب یزیچ نکهیاز ا قبل

 .....واریداده بود به د

 صداش زدم......  دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

 هورا... ا_

 رو نداشت....  یشگیمثل قبل فروغ هم شیخوشرنگ مشک یبلند کرد چشما سرشو

 کم جون گفت؛ ییصدا با

 اهورا....  جان
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 از شدت زخم ترک خورده بود.....  لبهاش

 لب گفتم؛  ریدونه دونه رو گونم فرود اومدن اروم ز اشکام

 حالت خوبه؟ _

 زدو گفت؛ یکم رنگ لبخند

 حالم خوب نباشه.....  نمویتورو بب شهیم مگه

  ؟یشد ینجوریمنو ببخش اهورا تو بخاطر من ا_

 مردونش گرفتو گفت؛ یتو دستا دستامو

خوشرنگت زل  یهمه سال بازم تونستم تو چشما نیبعد از ا نکهی... مهم ایاالن تو کنارم نکهیسرت.... مهم ا یفدا 

 بزنمو اسمتو صدا بزنم... 

 .... دیچیتو گوشم پ ششیسال پ۵ ی جمله

 "تورو دوست نداشتم... من هیچوقت عاشقت نبودم چوقتیمن ه"

 

گرفت.... چطور  یفراموش کنم اهورا احساساتمو به باز تونستمی.... چطور مدمیکش رونیاز تو دستش ب دستمو

 داد......  میفراموش کنم باز تونستمیم

 کنارش بلند شدم که به طرف تخت برم که مچ دستمو گرفت.....  از

 قورت دادمو گفتم؛ یگلومو به سخت بغض

 ...... شمیخام حرفات نم گهیولم کن من د _

 گرفته گفت؛ ییبا صدا اهورا

 من خورمیکه بهت دارم قسم م یباور کن به عشق ی.... ولدمیم تیدارم باز یکه فکر کن دمی... حق مدمیبهت حق م 

 ندادم....  تیباز چوقتیه
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 زدمو گفتم؛ یپوزخند

 ....!یگفت یبهم چ شیرفته.... چندسال پ ادتیانگار _

 سال حرفات فراموشم نشده..... ۵که هنوز بعد از  هنوز

.... دوست ندارم واسه بار دوم خام حرفات یدوست نداشت چوقتیمنو ه ی... گفتیداد یمنو باز ینرفته که گفت ادتی

 ... لطفا دستمو ول کن.... یبد میبشمو ودوباره باز

 بدم...  حیخواهشا اجازه بده برات توض یول یدارباشه تو حق  اهورا؛

 که بخاطر تو نابود شد کدومش......؟  میزندگ ای...؟ یگرفت ی....؟ احساساتمو که به بازویاهورا چ یبد حیتوض ویچ_

 ازدواج کردم......  نیتورو فراموشت کنم با ارو نکهیا بخاطر

 ..... کردمیبازم به تو فکر م یدوسش داشتم ول نکهیوجود ا با

 هگیبدم.... د حیبزار توض یگی... به کشتنش دادم..... بچمو از دست دادم.... بعد تو منیارو یبا اومدنم تو زندگ من

 بشنوم.....  یحیتوض خوامینم

ام پس  وهیزن ب هیومنم  ی.... تو نامزد دارشهیعوض نم یچینداره... چون ه دهیفا یبد حیتوض میهرچ بنظرم

 نداره.....  چکدوممونیبرا ه یعنف چیه حاتتیتوض

 که چشماش رنگ تعجب گرفته بود گفت؛  اهورا

 گفته من نامزد دارم؟  یک

 گفته!  یک ستیمهم ن_

 صداشو باال برد وگفت؛ کمی اهورا

 گفته من نامزد دارم؟  یک گمیبهت م 

   یخوشبخت ش دوارمیام ستیمهم ن گمیمنم دارم م_

 بهت گفته نامزد دارم...؟ یک گمینکن بهت م یرستا لجباز اهورا؛
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 واست مهم ؟! یلیخ_

 مهم...  یلیاره خ اهورا؛

 .... رادیبرادرت ه_

 غلط کرد  رادیه اهورا؛

 ... یزدیکنارش لبخند. م یچجور دمیبا هم.... د دمتونیمن خودم د یول_

 ...؟یزنیحرف م یاز ک یتو دار اهورا؛

  یدوسش دار یلیخ گفتیم رادیخانوم نامزدتون.... ه نیاز نازن_

 من  یدختر عمه  نینازن ؟یگیبرا خودت م یدار یچ اهورا؛

 کنن؟یخب باشه مگه با دختر عمشون نامزد نم_

 .... شهیکه داره بچه دار م میدیفهم میاون خودش شوهر داره.... به تازگ اهورا؛

  ه؟یپس اون حلقه که به دست چپته چ_

 تو دستشو گفت؛ یکرد به حلقه  یاشاره ا اهورا

 فکر کنن ازدواج کردم....  رمیدانشکده وهرجا که م یاز قصد دستم کردم که بچه ها نویمن ا یگیم نویا

 بهم دروغ گفت...... رادیپس چرا ه_

  ؟یدید رادویه یتو ک اهورا؛

 بودم....  یطناز نفوذ یبه جا یخبر که من مدت یاومد.... که اهورا ب ادمی تازه

 رستا....  ستمیمگه با تون اهورا؛

 داستانش مفصل... _

 بشنوم....  خوامیو من م اهورا؛
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 طناز بودم....  یجا یمن به عنوان نفوذ یمدت_

 با تعجب گفت؛ اهورا

  ؟یرانیا خانم

 درسته _

 من تورو نشناختمت....  یوچجور اهورا؛

 .... .یمنو بشناس یکه بخوا یووردیشده بودم.... و درضمن تو اصال سرتو باال م میریمن گ_

 نگاش نکنم....  چوقتیطناز ابراز عالقه کرد قول دادم ه یدرسته از وقت اهورا؛

 جواب حرفش سکوت کردم.... در

 فرو رفته بود که اهورا لب باز کردو گفت؛ یقیتو سکوت عم اتاقک

 که باهات داشتم.....  ینیریشده بود خاطرات تلخ وش میسالها که تورو نداشتمت زندگ نیا تموم

 که متعلق به من نبود....  یعالمه عکس از زن هیشده بود  میزندگ تموم

 از تو برام مونده بود....  هیادگاریگردبند که تنها  هیشده بود  میزندگ

 ..... زدیداشت از کدوم گردبند حرف م اهورا

بودم نشونم داد ....بغض  دهیهردومون خر یشده بود وخودم برا یکه اسم من روش حکاک یگردنبند نشیس یتو از

بود؟ اهورا که انگار ذهنمو  یمدت اهورا عاشق من بوده.... پس اون حرفا تو زندان چ نیتمام ا یعنیگلومو چنگ زد... 

 خونده بود گفت؛

  ده؟یم یپس اون حرفا تو زندان چه معن یگیخودت م شیپ یاالن دار دونمیم

 ..... گمیم برات

 اه و مرتکب شدم..... اشتب نی. بزرگترمیتو زندگ من
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  ه؟یمرد چ هیاشتباه  نیبزرگتر یدونیم رستا؟

 بده.....  هیکه دوسش. داره هد یزن یمرد لبخندو به لبا هیاجازه بده  نکهیا

 .... کردمیتماشا م تویبود خوشبخت نیتو ارو یخونه  یکه روبه رو یهرروز صبح پشت درخت کاج من

دلم اروم  یشیتو با لبخند از خونه خارج م دمیدیهرروز م یوقت یکنه.... ول تتیاذ نی... ارودمیترسیم شهیهم

 .... گرفتیم

 .... یبودم که خوشبخت شد خوشحال

 .... یشیمادر م یدار دمیدوبرابر شد که فهم یزمان میوخوشحال

 ..... .یدادیم هیام هد.... لبخندو به لبیدیخریبا ذوق وشوق مادرانت برا بچتون لباس م یرفتیم نیهرروز با ارو یوقت

 ! ده،یبودم که پدرت به ارزوش رس خوشحال

 ادامه داد...!  عیاسم پدرم چشمام رنگ تعجب به خود گرفت..... اهورا سر دنیشن با

 اره رستا پدرت.....  اهورا؛

بدم که  حیبرات توض خواستمیموضوع ازدواجت دروغ وم کردمیاون روز اومدم در خونتون..... اون موقع فکر م ادتهی

خراب نشه وتا اخر  تینگم تا زندگ یزیگرفتم چ میتصم یازدواج کرد دمیفهم یوقت یندادم ول تیباز چوقتیمن ه

 ..... یعمرت ازم متنفر بمون

 پدرت قبول نکنه وهمون بال هم سرم اومد......  نکهیاز ا دمیترسی.... متیکه مادرم اومد خواستگار یروز

 ! یمنو دوست دار یتو به پدرت گفته بود یوقت

 .... دنمیاومد د پدرت

ر چقد یدونیدخترم نشو.... رستا نم هیکنه بگه مانع خوشبخت هیپدر جلوت گر هیچقدرسخته....  یدونینم رستا

قسم بخوره که  ویچقدر سخته جون کس یدونیبرادرت بوده..... رستا نم یقسمت بده که جا ویسخته..... خاک کس

 تار مو از سرش کم نشه .... هی یول یریبم یحاضر



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
737 

 

.... جون تورو قسم خورد، گفت اگه دخترمو رونیبرم ب تیرستا..... پدرت خاک رهامو قسم خورد تا از زندگ یفهمیم

 نشم....  تیکرد وگفت مانع خوشبخت هی.....پدرت گررونیبرو ب شیاز زندگ یدوست دار

 ...... رونیبرم ب تیرم.... که از زندگخورد که بهت دا ویطرف...... قسم عشق هیبه  نایا وتموم

پدرت ازم  یدادم..... ول تیباز یفکر کن خواستمیقلبتو بشکنم... نم خواستمیبشه.... نم ینجوریا خواستمیمن نم رستا

 ...... ستیدوتا برام مهمتر ن نیاز ا چکدومیخواست.... جون تورو قسم خورد..... خاک رهامو قسم خورد.... وه

 یا گهینتونستم عاشق کس د چوقتینفر باختم.... وه هیازدواج نکنم...... من قلبمو به  چکسیبا ه سال عهد کردم۵

 بشم..... 

 کرده باشه....  یباز میبابام با زندگ کردمی.... باور نمکردمینم باور

  ؟یکرد نکارویبابا؟ چرا ا چرا

 یخالفکار شده باشه.... ول هیبراش سخت بود که دخترش عاشق  یلی..... خدمیادامه داد..... من به پدرت حق م اهورا

ندادم.... من  تیباز چوقتیکه داد هم منو هم تورو شکست..... رستا من ه ینتونست بفهمه با قسم چوقتیپدرت ه

 دوست داشتم... ودارم وخواهم داشت.....  شهیهم

بود که من بهت  یوسط راست بود عشق وعالقه ا نیکه ا یزیاون حرفا که بهت زدم همه دروغ بودن.... تنها چ تموم

 داشتم.... 

 ...... دنیباریم یمانند ابر بهار اشکام

 کارو کرد.....  نیا میسخت که پدرم با زندگ یلیسخت بود.... خ باورش

 .... یخراب کن هیخوشرنگتو با گر یدوست ندارم اون چشما ؟ینکن هیگر شهیمن م یرستا اهورا؛

 اهورا ؟_

 جانم  اهورا؛

  یداد میکه فکر کردم باز یی... بخاطر تموم روزایبخشیمنو م_

 .... یکردیفکرا نم نیاز ا چوقتیتو ه زدمیاگه من اون حرفارو نم بخشمیمعلومه که م اهورا؛
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 زدمو گفتم؛ یمحو لبخند

 دوست داشتم ودارم....  شهینتونستم ازت متنفر بشم... من هم چوقتیمن ه 

 وار عاشقتم.....  وانهیرستا.... من هنوزم د نطوریمنم هم اهورا؛

 ..... یوار دوسش دار وانهیکه د یدوست دارم از زبون کس دنیبود شن ینیریحس ش چه

 قلبش گذاشتم.....  یدستشو باز کردو من تو بغلش جا گرفتم... سرمو رو اهورا

 ..... دنمینفس کش یبهانه  زنهیفقط وفقط بخاطر تو م یکنیگوش م اهورا؛

 اهورا به خواب رفتم..... ینوازش ها نیریحس ش یبستم وتو چشمامو

 خورد چشمامو باز کردم....  واریبه د یدر اتاقک که به صورت وحشتناک یبا صدا صبح

 شدم....  زیخ مین سرجام

 بود.....  یبا دوتا افرادش وارد اتاقک شد... چهرش عصب خسرو

 طرف من اومد......  به

 بلندم کرد...  نی... موهامو تو دستش گرفت از زم.دیاز سرم کش شالمو

 .... ولش کن اشغالللللللل... دیکش ادیفر اهورا

 ... زدیم ادیجاش بلند شد به طرفم اومد.... خواست به خسرو حمله کنه که دوتا افراد خسرو گرفتنش.... اهورا فر از

 .... ایعوض دددددددییکن ولم

 دش اشاره کرد تا بزننش.... به افرا شهیساکت نم دیخسرو د یوقت

سرش  ییدارن چه بال نمی.... چشمامو بستم تا نبومدیقلبم به درد م خوردیکه به بدن اهورا م یمشت ولگد هر

 ..... ارنیم
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 نیشکم خسرو هم رینتونستم تحمل کنم.... با پام زدم ز گهی...... دزدیم ادیهاشون انقدر محکم بود که اهورا فر ضربه

 باعث شد دستمو ول کنه.... 

بود که به پهلو وکمرم اصابت  ییاهورا... وحاال مشت ولگدا یکردم برا یطرف اهورا رفتم..... خودمو حصار به

 یاهیشده بود... چشمام س نیسرم سنگ رمیمیبودن که احساس کردم دارم م عی...... انقدر محکم وسرکردیم

 ...... رفتنیم

 مطلق فرو رفت.... یکیهمه جا تو تار نکهیا تا

 چشمامو باز کردم...  دیچیشکمم پ ریکه ز یدیحس درد شد با

 نگاه نگران اهورا گره خورد.....  یتو نگاهم

  دمینال فیضع ییصدا با

  شده؟یچ_

 کنار زدو گفت؛ میشونیاز رو پ موهامو

 ... بخشمیهرگز خودمو نم وفتهیبرات ب یاگه اتفاق یکرد نکارویچرا رستا ا چرا؟

 زدمو گفتم؛ یکم جون لبخند

 ... سمایپل یناسالمت شهینم میزیاشکال نداره من چ 

 زدو گفت؛ میشونیرو پ یا بوسه

 بشم...  سهیخانوم پل نیا یمن فدا 

 خدا نکنه.... _

  شه؟یم یحاال اگه خدا بکنه چ اهورا؛

 گفتم؛ دمویتو هم کش اخمامو

 فهم شد؟  ریش ایگیم نویاخرت باشه ا یدفعه  
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 بردو گفت؛  شیشونیاحترم کنار پ یدستشو به نشونه  ااهور

 جناب سروان...  اطاعت

از  بره وصورتم نیباعث شد لبخندم از ب نیوهم چهیدلم بپ ریز یکه باعث شد درد وحشتناک دمیجواب کارش خند در

 گفت؛  یموضوع شد دستامو گرفتو با لحن نگران نیدرد جمع بشه... اهورا که متوجه ا

 رستا؟  یخوب

  ستین یزیاهوم چ_

 خدا لعنت کنه منو  اهورا؛

 نگوووو _

  یافتاد یبخاطر من به چه روز نینگم رستا... بب ویچ اهورا؛

 نداره...  یاشکال_

 جلو...؟  یبهت بگه چرا اومد ستین یکیاخه  اهورا؛

 ... نمیوکتک خوردنتو بب سمویوا یخواستیم_

 .. ینیالن بخاطر من صدمه بببود که ا نیبهتر از ا یلیاره خ اهورا؛

 بهش فکر نکن ،گذشته...  الیخیب_

 درستت کنم..  یبلدم چجور رونیب میبر نجایصبر کن از ا اهورا؛

 ... یکنیم دیمملکتو تهد سیپل_

 دیگوشم زمزمه کرد نه خانممو تهد ریگوشم اورد ز کیزد که دلم براش ضعف رفت وسرشو نزد یقشنگ لبخند

 ... کنمیم

که خسرو  وردیدووم ن ادیز یخوش نیشد... وا قیبه تک تک سلوالم تزر ینیریخانمم، حس ش یکلمه  دنیشن با

 وارد اتاق شدن....  گارداشیوباد
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 اشاره کرد... اونم به طرف ما اومد.....  گاردشیسر به باد با

 بلند کردم....  نیگرفت از زم دستمو

 جمع شد.....  دیچیکه تو شکمم پ یاز درد صورتم

 .... دشیبریزد کجا م ادیبلند شد فر ورااه

 همکاراش  شی... قراره بره پرهینم یبد یصداتو ببر تا خفش نکردم... جا خسرو؛

 اهورا نگاه کردم.....  ینگران به چشما ییچشما با

 ..... شدیم یاهورا چ پس

  ؟یپس اهورا چ_

 زدو گفت؛ یلبخند چندش اور خسرو

 گرفتم....  لیداروهارو تحو نکهیبعد از ا شتیپ ادیم یاونم به زود 

 ...رمینم یینه من بدون اهورا جا_

 .... وفتیراه ب یزنیحرف م یدار یادیز خسرو؛

 نرویدستمو از تو دستش ب نکهیواسه ا کردمی..... تمام تالشمو داشتم مکشوندیهمراه خودش م دویکشیدستموم

 ..... دیولم کن گممممممی.... بهتون مایعوض دیولم کن زدمیم ادیبکشم.... فر

 که توسط خسرو تو دهنم خورد خفه شدم......  یا دهیکش با

 بهش زل زدم.....  دیباریکه ازش نفرت م ییخونو تو دهنم حس کردم... با چشما یشور

 زدو گفت؛ یپوزخند

 ..... یایبهتره باهام راه ب 

 ... وفتهیب یقراره چه اتفاق نمینگم تا بب یزیچ گهیکردم د یسع



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
742 

 

 گردو فرا گرفته بودن....  یکه دور تادورشو درختا میشد یوارد باغ میاتاقک خارج شد از

 که ته باغ قرار داشت شدم.....  ییاجبار سوار پرادو با

 از پشت بستن.....  دستامو

دهنم قرار  یرو یرچه افکرا بودم که پا نیتو هم نجایمنو اوردن ا یکه از چه راه نیرو ا زاشتمیتمام هواسمو م دیبا

 .....دمینفهم یچیه گهیرفتو د یاهیگرفتو چشمام س

*** 

 ... نهینب مارستانیمامان برات وتورو رو تخت ب رهیبم یاله مامان؛

 

  ؟یحرفو زد نیااا خانوم باز شما ا بابا؛

 

 بمونه...  نجایا زارمینم گهیسرش اوردن... من د ییچه بال ینیبیبگم... نم یپس چ مامان؛

 

 خاص خودشو داره...  فی... وظاسیپل هیخانوم رستا  یزنیم هیچه حرف نیا بابا؛

 

 بمونه.....  نجایرستا ا زارهینم گهی.... من درهیمن حرف تو کلم نم مامان؛

 

 ... دیحرف بزن ضیسر مر یباال دیمگه پرستار نگفت نبا گهید دیپوووووووف بس کن ان؛یرا
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انقدر حرف نزنم  یخوایهااااان؟ م یفهمیتو چه م ؟یچ یعنیمادر شدن  یفهمیبچه؟ اخه تو چه م یگیم یتوچ مامان؛

 خاک ارهههههه؟  ریتا رستام مثل رهام بره ز

 

 .... مارستانیب رونیب دیبحثارو بزار نیا یول دیگیشما درست م مارستانیب نجایمامان... ا واشتری سیییییییییه ان؛یرا

 

 چشمامو باز کردم.....  شدیم دنمیمانع از خواب صداها

 جا تار بود کم کم همه جا واضح شد.... همه

  ؟یشد داریله لب نشوند وگفت باالخره ب یحیگره خورد.... لبخند مل انیرا یقهوه ا یتو چشما چشمام

 

 شدم....  تمیشدنم تازه متوجه وضع هوشیخسرو. ب یادآوری با

 دستامو تو دستش گرفتو گفت : گمینم یچیه دیکه د انیرا

 رستا؟  یخوب

 

 زدمو گفتم؛ یکم جون لبخند

 اره خوبم...  _

  مینگرانت شد یخداراشکر کل ان؛یرا

 مامان و بابا کجان؟ _

  ادیمن برم به پرستار بگم ب مارستانیب اطیتو ح رونیحالش خوب نبود با بابا رفتن ب کمیمامان  ان؛یرا

 ردم... بعد از چند لحظه دکتر وارد اتاق شد.... سکوت ک انیرا یجواب حرفا در
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 چک کرد وگفت؛ ممویگرفتو وعال نبضمو

 ... یبهتر شده انشاهلل فردا مرخص یلیحالت خ 

 دکتر....  یممنونم اقا_

 زدو گفت؛ یبود لبخند یکه مرد مسن دکتر

 تو خطر...  نیندازیمن ممنونم که بخاطر کشورمون بخاطر ماها خودتونو م یتو چرا ممنون باش 

 دکتر...  یس اقا فهیوظ_

 س...  فهیوظ کنمیرو هم که من م ییپس کارا دکتر؛

 زدمو گفتم؛ یجواب حرفش لبخند در

 ... نیلطف دار _

 هرچه زودتر حالت بهتر بشه جناب سروان  دوارمیبرم ام دیبا گهیخب من د دکتر؛

 ممنون _

 زدو از اتاق خارج شد....  یبخش نانیلبخند اطم دکتر

 خارج شدن دکتر مامان وبابا وارد اتاق شدن... مامان به طرفم اومد منو بغل کرد...  با

 کردن...  سیاغوشش تنگ شده بود... منو تنگ تو اغوشش گرفته بود.... اشکاش لباسمو خ یدلم برا چقدر

و به جون بچش دوست نداره درد چوقتی.... هرچه باشه، مادر... وهکردمیدرک م یکردم.... حسشو به خوب بغض

 ..... نهیبب

 پدرم فرو رفتم....  میشگیگاه هم هیتو اغوش تگ نباریبابا مامان ازم دل کند... وا یصدا با

 "پدر....  شودیمن مثل تو نم یبرا چکسیه"

 ... رونیتو بغلش اومدم ب از
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 از وجود قطرات اشک.....  زدنیسبز رنگ خوشگلش..... که حاال برق م یدوختم به چشما نگاهمو

 زدو گفت؛ یلبخند

  ؟ینگرانمون کرد شهیمثل هم دوباره

 کردمو گفتم؛ یجواب لبخندش تبسم در

 بادمجون بم افت نداره بابا  _

 نگو دخترم...  بابا؛

 چشممممم _

 زدمو گفتم؛ یلبخند مایباز شدن در وارد شدن مادرجون و عمو ون با

 نخوردم...  ریخوبه من ت ؟نیخبر داد ایبه ک گهیاووووو د_

 به طرفم اومدوگفت؛ مادرجون

 گلم...  یخوشحالم حالت خوبه نوه  

 ... مارستانیب نیهمه راه اومد نیا نیدیمادرجونم چرا زحمت کش یمرس_

 گلم.....  یبوده نوه  فمیوظ مادرجون؛

 بمونه....  تونهینفر م هیبا خانوادم بودم... که دکتر گفت نوبت مالقات تموم شده وفقط  یا قهیچند دق حدودا

 .... مونمیبه مامان گفت من م انیرا

 من بهش اصرار کردمو رفتن خونه مادرجون.... گهیمامان اصرار داشت بمونه.... تا د یول

 صبح دل شوره افتاده به جونم....  از

 صدا زدم که کنار تخت من خوابش برده.....  انویاروم را ییندارم..... با صدا یاحساس خوب یول شدهیچ دونمینم

 که مشخص بود خواب بوده گفت؛  ییمن سرشو بلند کرد چشماشو باز کرد و با صدا یصدا با
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 جانم  ان؛یرا

  یدیاب بهم م وانیل هی_

 صبر کن...  کمیاالن  ان؛یرا

 اب پر کردو به سمتم گرفت  وانیل هیکن رفت  سرجاش بلند شد به طرف اب سرد از

 به لب نشوندمو گفتم؛ یلبخند

 ممنون  _

 جواب لبخندمو داد وگفت؛ انیرا

 ینوش جونت خواهر _

 وارد اتاق شدن...  یخوردن اب بودم که در باز شدو سرهنگ وسروان تراب مشغول

 تخت نشستم که سرهنگ گفت؛  یاحترام رو ینشونه  به

 باش؟  راحت

 الم قربان س_

 ؟ یسالم بهتر سرهنگ؛

 بهترم  کمیاره _

 گفتم ؛ نیدو دل بود براهم یبگه ول یزیچ خواستیسرهنگ م انگار

 شده جناب سرهنگ؟  یزیچ_

 خودتو نگران نکن....  ادیز یبگم شده ول یچجور یعنینشده...  یزینه چ سرهنگ؛

 نگران گفتم؛ ییبه دلم چنگ زد با صدا یشدت گرفت ونگران شمیچند لحظه پ ی دلشوره

 قربان؟  شدهیچ_
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ه کردن اگه تا فردا داروهارو ب دیوفرار کردن وتهد دنویمتاسفانه اونا فهم یول میردشونو بزن میتونست شبید سرهنگ؛

 ..... کشنیاهورارو م میدستشون نرسون

چشماش تنگ شده بود.... اگه  یمشکاسمان  یزده بودن.... دلم برا خیدستام  دمیشنیسرگردو نم یحرفا گهید

 ..... رمیمیم ندفعهیشک ا ی... نه نه بوفتهیبراش ب یاتفاق

 زنده بمونم......  تونمی.... من بدون اهورا نمرمیمیم اره

 مکرر اسمم از زبون سرهنگ هواس پرت شدمو جمع سرهنگ کردم....  دنیشن با

  د؟یکن کاریچ نیخوایحاال م_

  میخارج از شهر قرار گذاشت یفردا برا سرهنگ؛

 چرا خارج از شهر؟ _

 کردن  کوپتریچون ازمون درخواست هل سرهنگ؛

 دم؛یتعجب پرس با

  کوپتر؟یهل _

 بله احتماال قصد خارج شدن از تهران رو دارن  سرهنگ؛

  میکن گرشونیدست میتونیکه ما راحت م ینطوریخب ا_

قصد خروج از  یوقت شنیم کوپتریکردن وارد هل دایپ نانیوها اطماهورا ازاد شد اونا از دار یدرسته. وقت سرهنگ؛

  شنیم ریو دستگ شنیما محاصره م ییهوا رویتهران رو دارن توسط ن

  هیعال_

  میدعا کن رادفر موفق بش سرهنگ؛

 جناب سرهنگ؟ _

 بله  سرهنگ؛
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  امیمنم فردا م_

  ستیتو حالت خوب ن شهینه نم سرهنگ؛

شدن اون  ریحتما باشم ودستگ دیامروز مرخص بشم من با کنمیم یکار یمن خوب خوبم قراره فردا مرخص شم ول_

  نمیپست فطرتو بب

  میقرار دار۵باش چون ساعت  یاگاه٣باشه پس فردا ساعت  سرهنگ؛

 اطاعت قربان _

  میبر دیبا گهیحالت هرچه زودتر بهتر بشه ما د دوارمیام سرهنگ؛

 ممنون  دیدیزحمت کش_

 بود  فهیوظ سرهنگ؛

 انشاهلل هرچه زودتر حالتون بهتر بشه جناب سروان  ؛یتراب

 ممنون _

 خداحافظ  ؛یتراب

 خداحافظ _

  ؟یشیامروز مرخص م یچ یعنیبه تختم هجوم اورد وگفت؛  انیخارج شدن سرهنگ را با

 ! یدیچون کار دارم نشن_

  ستیلجباز نباش رستا تو حالت خوب ن ان؛یرا

  عیسر ادیحاالم برو به دکتر بگو ب یفهمیسالمه م٣٠که لجباز باشم من االن  ستمیساله ن٢١من رستا  انیرا_

 با دکتر برگشت....  قهیرفت بعد از چند دق رونیاست از اتاق ب دهیفا یحرف زدن با من ب دونستیکه م انیرا

 زدو گفت؛ یلبخند دکتر
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 جناب سروان؟  گهیم یبرادرت چ 

 تموم نشده تمیامروز مرخص بشم من هنوز مامور دیدکتر من با یست گفته اقاگفته در یهرچ_

  یشیفردام مرخص م یشیحالت هنوز خوب نشده تا فردا بهتر م یول دکتر؛

 به اتمام برسونم  تمویبرم ومامور دیمن حتما با دیمنو امضا کن صیترخ یدکتر لطفا برگه  یاقا شهینم_

  د؟یسخت عاشق کارتون سایچرا شما پل دکتر؛

 چون کار ما سرچشمه ش عشق.... _

  یمرخص کنمیرو امضا م صتیترخ یخب باشه من برگه  دکتر؛

 ممنون_

 از رفتن دکتر....  بعد

 ..... ارهیمنو ب یخواستم لباسا انیرا از

 لباسامو اورد مشغول عوض کردن لباسام شدم....  لشیبر خالف م انمیرا

 ... شهیه ناراحت ممامان بفهم ان؛رستایرا

 من حالم خوبه _

 بردار  یبخاطر مامان دست از لجباز ان؛یرا

 ؟ یفهمیم الیخیب نجایا نمیبش تونمیدارم نم تیمن مامور انیرا_

  ایلجباز نیاخرم با ا دینه رهامو هردوتون حرف خودتون رو زد دمیتورو فهم یعمرِ ..نه حرفا هی فهممینه نم ان؛یرا

 ... یدیخودتو به کشتن م

 حرفو گفت از اتاق بیرون رفت....  نیا

 ..... کنمیم کاری.... من دارم چدمیتو صورتم کش یدست کالفه
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 ..... دمیاما بر خالف انتظارم دکترو د دیسرمو بلند کردم که بگم ببخش انیرا نکهیا الیباز شدن در با خ با

 زدو گفت؛ یلبخند دکتر

  ؟یزود اماده شد چه

 ند زدم.... حرفش فقط لبخ درجواب

  یبد شیازما دیبگم قبل از رفتن با خواستمیخب م دکتر؛

  ؟یچ یبرا شیازما_

  ستین یمهم زیچ دکتر؛

 چشم حتما _

 قبل از رفتن  شگاهیپس حتما برو آزما دکتر؛

 چشم _

 امضا کردم  تمیبرگه ترخص دکتر؛

 ممنون _

 اهشگیبه طرف آزما رونیبرداشتمو از اتاق اومدم ب لمویو وسا فیلباسامو عوض کردم... ک یاز رفتن دکتر وقت بعد

ه بود.... نشست نشیکه پشت ماش گشتمیم انیخارج شدم دنبال را مارستانیگرفت  از ب شیازم ازما نکهیرفتم بعد از ا

 سرش رو فرمون بود..... 

 طرفش رفتم....  به

 با دستم ضربه زدم....  نشیماش ی شهیش به

 سرشو از رو فرمون برداشت. حضورم شد...  یمتوجه  تازه

 کرده....  هیهم گره خورد بود... چشماشم معلوم بود گر یابروهاش تو دیکش نییرو پا شهیش
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 خونه؟  یمنو برسون شهیم_

 چرا که نه  ان؛یرا

 داداش مهربونم  یمرس_

 شدم.....  نیماش سوار

 کردم... چقدر بزرگ شده بود.....  انیرخ را میبه ن ینگاه

 سالش بود ١٧اومدم تهران فقط  یوقت

که دوست  یدانشگاه اصفهانو قبول شه... همون رشته ا یموفق شد مهندس انیسالشه.... را٢۴من  انیرا واالن

 داشت.... 

 که گذاشته بود چهرشو خوشگل تر وجذاب ترو مردونه تر کرده بود...  یقشنگ شیر ته

 نکرده بود احساساتش.....  رییوسط تغ نیکه ا یزیتنها چ ی.. ولساله نبود بزرگ شده بود.١٧ یاون بچه  گهید انیرا

 نهزیبارو زنگ م هی یهفته ا مایتفاوت باشه.... هنوزم که هنوزم مثل قد ینسبت به من ب تونستینم چوقتیه اون

 برم اصفهان....  خوادیوازم م پرسهیوحالمو م

  نگام شدو گفت ینیسنگ یشده بودم که متوجه  انیمحو را انقدر

 شده رستا؟  یزیچ

  انیرا یچقدر زود بزرگ شد کنمینه فقط دارم فکر م_

 زدو گفت؛ یلبخند انیرا

 سال گذشته ها ٧زودم نبودا  نیهمچ 

 اهوم... _

خانوادمو از  یاعضا نیدرعوضش بهتر یول دمیسال فقط به هدفم رس٧ نیمن تو ا یسالم از عمر من گذشت ول٧

 دست دادم... 
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 روز بغلش کنمو از دست دادم.....  هینتونستم  یاز دست دادم پسر کوچولومو که حت نمویارو

 .... وهیب یساله ٣٠زن  هیاز دست دادم.... شدم  عمرمو

 شدم....  ادهیپ نیاز ماش دادیم دنمونیکه خبر از رس انیرا یصدا با

 داخل  میبر ایب انیرا_

 به اب داده  یبهشون خبر بدم دخترشون چه دست گل دیخونه مادرجون با رمینه رستا من م ان؛یرا

  نیخبر چ_

 برم  دیمنتظرمه با مایکردم.... ن یشوخ ان؛یرا

  ایحتما ب نجایا یخب باشه ول_

 :باشه انیرا

 ممنون خداحافظ _

 بود خداحافظ  فهیخواهش وظ ان؛یرا

 مواظب خودت باش _

 چشم ان؛یرا

 وارد خونه شدم....  انیرفتن را با

 شد....  ریبه قلبم سراز نیکردن در خونه وارد شدم..... خاطرات ارو باز با

 

  ؟ییی.... رستاااااااا کجارستا

  ؟یزنیچرا داد م نیارو هیچ_

  یکجا بود کنمیدوساعته دارم صدات م ن؛یارو
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 اشپزخوونه _

 هاااااان  یکردیم کاریاونجا چ ن؛یارو

  گهید پختمی.. غذا مکننیم کاریتو آشپزخونه چ نیوا ارو_

 تو هم وگفت؛ دیاخماشو کش نیارو

 نزن  دیوسف اهیمگه من نگفتم دست به س خودیب 

  میخسته تازه ناهارم نداشته باش یکه تو االن از سرکار اومد شهینم_

 همه رستوران  نیا ن؛یارو

 مگه من مردم _

 دستامو به کمر زدمو گفتم؛ وفتهیب یخدا نکنه اخه دوست ندارم واسه پسرم اتفاق ن؛یارو

 واسه پسرت؟ _

 گفت؛ دویزدو به طرفم اومد منو تو اغوشش کش یلبخند نیارو

 نه اول خانومم بعد پسرم  

  ایاز من دوسش دار شتریب مدهیهنوز ن_

 من غلط کنم من اول خانوممو دوست دارم بعد پسرمو.....  ن؛یارو

 

 ..... یتا نازمو بکش ییکجا ن؟یارو ییکجا

 رنگت....  یتوس ی.... دلتنگ چشماانی.... دلتنگتم ارویرو پاهاتو موهامو نوازش کن نمیکه بش ییکجا

 تو.....  ایپسرمون به من ببره  یچشما نکهیسر ا میکردیهمش دعوا م ادتهی

  یباهام دعوا کن یستیاالن؟ چرا ن یستیپس چرا ن ادته؟ی
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 .... رهیمردونت که منو تنگ به آغوش بگ یمحتاجم.... محتاج دستا من

 .... ستیخوشبخت تر از من ن ایکس تو دن چینگاهت که بهم بفهمونه ه محتاج

 ..... ادگارتویکه نه تورو داره نه  ی.... کسنمیزم یادم رو نیاالن با نداشتنت من بدبخت تر اما

 رفتم ... ییطرف دسشو به

 به صورتم زدم ...  یاب

 .... دیچیپهلوهامو شکمم پ یتو یبیدرد عج کبارهی

 دردش شدت داشت که اشک تو چشمام حلقه زدو از شدت درد خم شدم .... انقدر

 اروم شد ..  قهیبعد از چنددق 

 ... انمهیماه کینزد دی!شا یدرد نیسابقه بود همچ یب

 پاک شدم .... یمن که به تازگ اما

 خارج شدم...  ییبلند شدم واز دسشو نیزم یاز رو الیخیب

 به رخت خوابم رفتم...  یدوش حساب هیتلخ و  یقهوه  هیاز درست کردن  بعد

  کردیفردا اماده م یخودمو برا دیبا

 

***** 

 چشمامو باز کردم.....  میاالرام گوش یبا صدا صبح

از شستن دست  بعد نییاومدم از پله ها اومدم پا رونیبلند شدم از اتاق ب نیخودمو ارو یتخت دونفره  یرو از

مختصر درست کردم بعد از خوردن وارد اتاقم شدم لباس  یصبحونه  هیوصورتم وارد اشپزخونه شدم برا خودم 

 ... دمیفرممو از کمد برداشتم پوش
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 سرم مرتب کردم....  یسبز رنگمو رو ی مقنعه

 .... دمیپوش چادرمو

 .... کردیم ییصورتم خودنما یاشغال رو یخسرو یمشت ولگدا یجا کمی هنوز

 از کشو برداشتم....  اسلحمو

 برداشتمو از خونه خارج شدم....  ممیوگوش فیک

 داده بود....  هیبهم هد نیکه ارو ینیشدم... ماش نمیماش سوار

 .... دمیدر د یاز خونه خارج شم که مامانو جلو نیدرو زدم خواستم با ماش موتیر

 رد شم....  شدیبود نم نمیماش یجلو قایدق

 شدم....  ادهیپ نیشما از

 طرف مامان رفتم....  به

 ...؟ یکنیم کاریچ نجایسالم مامان ا_

  ؟یخودتو مرخص کرد یک یبا اجازه  یکیچه عل یچه سالم مامان؛

  ستین میزیمامان من حالم خوبه چ_

 دیو بابرگرد خونه ت عیسر ینگاه به صورتت بنداز تو هنوز خوب نشد هیدکتر بعدشم  ای یبد دیبا صیتو تشخ مامان؛

  یحاال حاالها استراحت کن

 تموم نکردم  تمویبرم من هنوز مامور دیمن با یشرمنده مامان ول_

  تتیمامور ایمهمتر  تیسالمت مامان؛

 دارم تمومش کنم...  فهیمنه ومن وظ تیبحث مامور ستین یمامان االن بحث سالمت_
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 یتعفا بداس دیاصال با یفهمیم یییییییداشته باش فهیوظ خوامینم هگید تیمامور یبر خوامینم گهیزد د ادیفر مامانم

 کار نیاز ا

 دیبا دونمیسالمه خودم م٣٠من االن  ستمین شیسال پ٧من رستا  یزنیبا بچه حرف م یمامان مگه دار یگیم یچ_

  دینکنم خواهشا با من مثل بچه ها رفتار نکن کاریچ دیکنم با کاریچ

  کشمیم یمن دارم چ یبفهم یتو مادر نشد گهیاره د مامان؛

 شویگر یروز صدا هی ینذاشتن حت رمیروز پسرمو تو اغوش بگ هیواسه  یمامان نذاشتن حت یگیاره راست م_

 بشنوم.... 

 نفر در خطر....  هیمهم جون  یلیخ تیمامور نیمن برم ا دیبزار کنمیباتوعه من مادر نشدم االنم خواهش م حق

تورو خاک رهام  یکه چشماش پر از اشک بود منو تو بغلش گرفت وتو گوشم زمزمه کرد باشه دخترم برو ول مامان

 مراقب خودت باش...  دمیقسم م

 اگه با حرفام ناراحتتون کردم...  دیوگفتم چشم مراقبم ببخش دمویاومدم دستشو بوس رونیاغوشش ب از

 شه... نداره دخترم برو خدا نگهدارت با یاشکال مامان؛

 شدم واز خونه دور شدم....  نیماش سوار

 حرکت کردم....  یطرف اگاه به

 شدم....  یپارک کردم وارد اگاه یاگاه نگیتو پارک نویماش

 طرف اتاق سرهنگ حرکت کردم....  به

 سرهنگ پارسا وارد اتاق شدم.....  یورود خواستم که با اجاره  یبا دستم به در ضربه زدمو اجازه  دمیرس یوقت

 سرهنگ احترام گذاشتمو وگفتم سالم...  دنید با

  ؟یزدو گفت سالم بهتر یلبخند سرهنگ

 بله خوبم _
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 خداراشکر  سرهنگ؛

  یمرس_

 مونده تا قرار  یلیهنوز خ یکردیفعال استراحت م یچرا االن اومد سرهنگ؛

 بعدشم من حالم خوبه جناب سرهنگ  نمیتو خونه بش تونستمینم_

  یخب باشه هرجور راحت سرهنگ؛

  نیدیم یمرخص یاجازه _

  دییبله بفرما سرهنگ؛

 با اجازه _

 اتاق سرهنگ خارج شدم به طرف اتاق همکارا رفتم....  از

 ... دیبه طرفم اومدو منو تو اغوش کش دنمیبا د یاکبر سروان

  یبهتر زمیسالم عز سروان؛

 ب سروان بله بهترم سالم جنا_

 خداراشکر  سروان؛

 ..... شدیحس م نی.... وچقدر نبود ارودنیجلو اومدن وحالمو پرس یکی یکی

 بغضمو قورت دادم.....  عیسر نیکنم برا هم هیهمکارام گر ینداشتم جلو دوست

 .... دیوقت قرار رس نکهیکارارو انجام دادم تا ا یسر هیعصر  یکاینزد با

 .... میوبه طرف محل قرار حرکت کرد میشد نینوپو سوار ماش یرویون یعیوشف یسرهنگ و سروان تراب همراه

 واز پشت مارو پوشش بدن....  انینوپو جلو ن یرویشد ن قرار

 شد....  انیرنگ از دور نما یپاترول مشک هیکه  میبود سادهیوا یساعت مین حدودا
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 بودن......  خودشون

 شدن.....  ادهیرو وافرادش پخس دنیبه ما رس یوقت

 شدن اهورا.....  ادهیبا پ اما

 کهیت نیرفتن دستمو به ماش یاهیجون شدن چشمام س یپاهام سست وب ی.... لحظه اختیدرون قلبم فرو ر یزیچ

 ..... وفتمیدادم که ن

 ....فیلب با خشم زمزمه کردم رذل کث ریز

 شد......  رانهیمجنونم قلبم و دنید با

 ..... شدینم باورم

 گره خورد....  میعسل یچشماش تو چشما یمشک ی لهیت

 قرارمو اروم کنه...  یمحو زد تا دل ب یرو از چشمام خوند ولبخند ینگران

 .... نمیاونو کنار خودم نب ی.... تا وقتشمیمن اروم نم دونستینم اما

 خسرو نگاهمو از اهورا گرفتمو به خسرو دوختم...  یصدا با

 .... یکه به قولت وفا کرد نمیبیناب سرهنگ پارسا مج نیافر خسرو؛

 نبود؟  نیقرار ما ا سرهنگ؛

 کدوم قرار؟  خسرو؛

 بهش وصل بود ودستگاه خنثاش دست خسرو....  یبزرگ بایبه اهورا کرد که بمب تقر یاشاره ا سرهنگ

 زدو گفت؛ یپوزخند خسرو

 .... ستین یساده ا یمعامله  هی نیا 

 با سرهنگ مملکت....  معامله
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 بود گفت؛ یعصب یکه حساب سرهنگ

  ؟یدیفهم یکنیدارو ها بمبو از اهورا جدا م لیبعد از تحو 

 به قهقهه شد وگفت؛ لیخسرو تبد پوزخند

  ؟یاوک وفتهینم یاتفاق چیدور نشم ه نجایمن سوار هلکوپتر نشم واز ا یوقت تا

 ..... فی..... رذل کثخوردیخونمو م خون

 ..... میکن ریخسرو وافرادشو دستگ میتونی.... وما نمخورهیما بهم م یتموم برنامه ها ینجوریا

 طرف سرهنگ رفتم.....  به

 لب گفتم؛ ریز

  م؟یکن کاریچ دیحاال با_

 گفت؛ دویکش یاه سرهنگ

ه ب دیبا میندار یوسط مهمتر پس چاره ا نیفر ا نیجون مت یبرام مهمتر ول یلیکردن خسرو خ ریدستگ نکهیبا ا 

 ... میحرفاش گوش کن

  ست؟ین یراه چیه یعنی_

  ستین یراه چیاون کنترل دست خسرو باشه ه ینه تا وقت سرهنگ؛

 ... میخسرو من وسرهنگ سرمون رو بلند کرد یصدا با

  شد؟یچ خسرو؛

 قبوله  سرهنگ؛

  دیرو هرچه زودتر اماده کن کوپتریپس لطفا هل خسرو؛

 کرد.....  کوپتریرو برداشت درخواست هل میس یب سرهنگ
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 ..... دیرس کوپتریربع هل هیبعد از  حدودا

 .... شدیصدا م دنیمانع از رس کوپتریهل یصدا

 زد داروها؟  ادیفر خسرو

 داد....  لیداروهارو بهش تحو فیک سرهنگ

 داروها.....  دنیاز د بعد

 زدو گفت؛ یلبخند

 خوشم اومد سرهنگ....  

 حرکت کرد....  کوپتریاز اون با افرادش به طرف هل وبعد

 کرد....  کوپتریاز افرادشو سوار هل یکیکرد و ادهیرو پ کوپتریهل خلبان

 در حال سوار شدن بود....  یوقت

  کننیکن جناب سرهنگ....دارن فرار م کیزد.... شل ادیبه طرف سرهنگ رفت فر اهورا

 رده.... بهت بمب وصل ک ینیبینم تونمینم سرهنگ؛

 کن....  کیشل شهینم میزیزد من چ ادیبلند تر فر ندفعهیا اهورا

 طرف اهورا رفتم...  به

  ؟یگیم یمعلوم هست چ_

 اره.. سرهنگ با شمام....  اهورا؛

 کردن....  کیاسلحشو دراورد به افرادش اماده باش گفت به طرف خسرو افرادش شل سرهنگ

 پناه گرفت....  نشیحرفا بود پشت ماش نیتر از ا زیت خسرو

 ! یزد.... سرهنگ خودت خواست ادیفر نیپشت ماش از
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 انفجار بمبو فشار داد.....  یاورد... دکمه  رونیب نیاز پشت ماش دستشو

 زدمممممممممممم  ادیبستم وفر چشمامو

 نههههههههههههه_

 

 ..... دنیلرزیاز شدت ترس م دستام

 شده.....  کهیت کهیاهورام ت نمیگونم سر خوردن.... دوست نداشتم چشمامو باز کنم وبب یدونه دونه رو اشکام

 ..... نمینداشتم مجنونمو تو اون حال بب دوست

 ..... باردنیم یشدت گرفتن.... چشمام مانند ابربهار اشکام

 سرم اومد.....  ییبال چه

  ؟یکرد نکارویاخه.... چرا اهورا باهام ا چرا

 زدم چرااااااااااا؟  ادیفر

 ...... نیزم یکه چشمامو بسته بود نشستم رو همونجور

 چشمامو باز کنم....  تونستمینم

 ...... دمیترسیم

 تو خودم مچاله شدم......  یکس یقدم ها یصدا دنیشن با

 .... شدیتر م کیونزد کیقدم هاش نزد یصدا

 که احساس کردم روبه روم نشست......  ییجا تا

 از افراد گروه........  یکی دمیهنگ.... وشاسر دیشا

 گره خورد....  یگرم مردونه ا یدستا یتو دستام
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 دستا اشنا بودن....  نیا یحس گرما چقدر

 ترس چشمامو باز کردم.....  با

 .....؟تیواقع ای الیکه روبه روم نشسته خ یکس نمینگرانش.... اشکامو از چشمام پاک کردم.... تا بب یچشما دنید با

 لباش نقش بست.....  یرو یقشنگ لبخند

 فشار داد وگفت؛ دستامو

 من... من حالم خوبه....  ینباش رستا نگران

 پس اون بمب.... _

 تر شدو گفت؛ قیلبخندش عم اهورا

کردن بمب داشتم... از همون اول که  یتو خنث یمن تو باند ارسامم که بودم مهارت خاص یاهوراتو دست کم گرفت 

 به من وصل کردن من خنثاش کردم....  بمبو

 دلم بخاطر وجود اهورا خدارو شکر کردم... سخت بود برام واسه بار دوم از دستش بدم....  یتو دمیکش یراحت نفس

 

 ایـن داستـان منـم  لیلـی°°°

 پس از سـالـها  کـه

 °°°رسیدن به مجنـونم را دارم خیـال

 

 شده بودن.....  ریکه من چشمامو بسته بودم خسرو وافرادش دستگ یبلند شم.... تمام مدت نیکمکم کرد از زم اهورا

 بودم.....  دهینفهم نارویورفتن ماش کیشل یصدا یحالم بد بود که حت انقدر

 .... میهمه رفته بودن وفقط من واهورا وسرهنگ مونده بود بایتقر
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 منو واهورارو به خونه رسوند......  سرهنگ

 خونه شدم.....  وارد

 بالخره تموم شد......  یبود ول یسخت تیمامور

 ...... دمیتخت دراز کش یاز عوض کردن لباسام رو بعد

 ... کردمیشده بودم به اهورا فکر م رهیمدت که به سقف اتاق خ تمام

 همه سال به عشقمون وفادار مونده......  نیاهورا بعد از ا شدینم باورم

 تخت بلند شدم.....  یاز رو فونیا یصدا با

 مامان بود.....  مطمئنن

 اهورا جا خوردم....  دنیبا د دمیرس فونیبه ا یوقت

 ..... کردیم کاریچ نجایا اون

 بزنم خودم به استقبالش رفتم....  فونویا نکهیا یبه جا دمویپوش یمناسب لباس

 بزرگو باز کردم....  یاهن در

 سالم _

 ت؛گف دویبه روم پاش یلبخند اهورا

 ماهت...  یسالم به رو 

  ؟یاومد یواسه چ نجایا_

 ... دنتید امیفکر کردم دلت برام تنگ شده گفتم ب اهورا؛

 زدمو گفتم؛ یلبخند

 خودت؟  ایمن دلم تنگ شده  
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 گفت؛ دویتو موهاش کش یدست اهورا

 راستش خودم  

 تو  ایب_

 برم  نمتویفقط اومدم بب شمینه مزاحم نم اهورا؛

 که بده  ینجوریاخه ا یول_

  دمیدست خودم وخودت م یکار هیخودمو کنترل کنم  تونمیبعد نم شمایتو خطرناک م امیب اهورا؛

 انداختم وبا ناخونام ور رفتم....  ریخجالت مطمئنم لپام گل انداخت.... سرمو ز از

 وگفت؛ دیخند اهورا

 دوست دارم خانومم  دنتمیاخه من خجالت کش 

رو لبام جا  یکه لبخند محو نیریشد انقدر ش قیبه تک تک سلوالم تزر ینیخانومم حس شر یکلمه  دنیشن با

 خوش کرد.... 

 رستا اهورا؛

 بلند کردم وگفتم؛ سرمو

 جانم  _

 دوست دارم...  اهورا؛

 منم دوست دارم _

تورو مال  شهیواسه هم خوامیطاقت ندارم م گهیروزا منتظر تلفن مامانم باش د نیبرم... هم گهیخب من د اهورا؛

 که عشقش به بند بند وجودت نفوذ کرده.....  یبود.... بودن در کنار کس یخودم کنم... چه حس خوب

 فعال مراقب خودت باش  یخانوم اهورا؛
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 ... نطوریچشم توهم هم_

 .... کردمیرنگش رفت وسوارش شد ومن رفتنشو تماشا م دیسف جیبه طرف اسپورت یاز خداحافظ بعد

 دادم.... خدارو بخاطر وجود اهورا وبرگشتش شکر کردم......  کهیاز رفتنش درو بستم به در ت بعد

 طرف خونه رفتم....  به

 .... دیبه گوشم رس میزنگ گوش یباز کردم صدا ویدر ورود نکهیاز ا بعد

 از پله ها باال رفتم....  عیسر

 قطع شد.....   میگوش یصدا دمیاتاق که رس به

 برداشتم وارد تماسا شدم شماره ناشناس بود...  مویگوش یوقت

 ..... تماسو وصل کردمو گفتم یگوش دنیلرز با

  دییالو بفرما_

 جناب سروان رادفر؟  سالم

 بله خودم هستم _

  یجناب سروان منم دکتر سهراب سالم

 دکتر  نیسالم خوب هست_

  یمرس

  ن؟یداشت یبامن کار دییبفرما_

  مارستانیب دیلطفا هرچه زودتر خودتونو برسون شهیاگه م بله

 افتاده؟  یاتفاق_

  ستین یخاص زیچ نه
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 اونجام  گهیربع د هیباشه من تا _

 فعال  منتظرم

 فعال خداحافظ _

 ذهنم مشغول شد....  یحساب یاز قطع کردن گوش بعد

شدمو به طرف  نیارو نیماشسوار  یتو اگاه نمیماش نکهیا یادآوریبا  رونیاز خونه اومدم ب دمویپوش لباس

 حرکت کردم.... مارستانیب

 پارک کردم....  مارستانیب اطیتو ح نویماش

 قدم برداشتم....  مارستانیشمرده به سمت ب ییشدم با قدما ادهیپ نیماش از

 افتاده.....  یچه اتفاق یعنیمشغول شده بود...  ذهنم

 .... مارستانیدکتر ازم درخواست کرد برم ب که

 دکتر...  یبه اتاق اقا دمیرس یوقت

 دکتر وارد اتاق شدم....  یوبا دستم به در ضربه زدم... با صادر شدن اجازه  دمویکش یقیعم نفس

 نشسته بود....  زشیپشت م یشگیبا همون لبخند هم یسهراب دکتر

 سالم_

  نیسالم جناب سروان... بش دکتر؛

 دکتر نشستم.....  زیبه م یصندل نیتر کینزد یرو

 ... شنومیم دییبفرما دیبا من کار دار نیگفته بود_

 ... میزنیبا هم حرف م مینیشیبعدا م میقهوه بخور هیحاال صبر کن اول  یدار یچه عجله ا دکتر؛

 اخه  یول_
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 واگر واما نداره اول قهوه  یول دکتر؛

  یمرس_

 سفارش دوتا قهوه داد...  دکتر

 بود برامون قهوه اورد...  مارستانیب یکه مسئول ابدارچ یرمردیپ قهیبعد از چنددق حدودا

 از خوردن قهوه گفتم؛ بعد

 افتاده من واقعا نگران شدم....  یچه اتفاق دیتر بگ عیلطفا سر شهیاز قهوه م نمیخب ا_

 به من کردو گفت؛ ینگاه دکتر

 ... دیبه دستم رس شتیامروز صبح جواب ازما 

 ... هیکردم تا بفهمم منظور دکتر چ زیگوشامو ت شیجواب ازما دنیشن با

 که داده بودم درست نبود...  یبگم اون احتمال تونمیخوشبختانه م دکتر؛

  ؟یچه احتمال_

رو داده بودم که  یداخل یزیکه به شکم وکمرت وارد شده بود احتمال خون ر یدیشد یبخاطر ضربه ها دکتر؛

 خوشبختانه درست نبود 

 نبود اما با گفتن متاسفانه ااز دهن دکتر دوباره دلشوره به دلم چنگ انداخت یمهم زیپس چ دمیکش یراحت نفس

 نکهیهات صدمه بزنه وا هیکه به پهلوهات وارد شده باعث شده به کل یمحکم یبگم ضربه ها دیو متاسفانه با دکتر؛

 باردار......  ندهیاحتمالش هست در ا

 حرفشو خورد  ی هیبق

 دکتر؟  یااق یچ ندهیاحتمال داره در ا_

  یباردار نش ندهیاحتمال داره در ا دکتر؛
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 اوار شد رو سرم......  ایجمله از دهن دکتر.... دن نیا دنیشن با

  ؟یچ یعنی

 بچه دار شم....  تونمیمن نم یعنی

 مادر شدن رو به گور ببرم  یارزو دیبا یعنی

 بچمو بشنوم  ی هیگر یصدا تونمینم یعنی

 واسه راه رفتنش ذوق کنم...  تونمینم

 کنم....  یمامان گفتنش شاد واسه

  ؟یچ یعنی

 ..... نمیخودمو رسوندم به ماش یچجور رونیاز اتاق دکتر اومدم ب یچجور دونمینم

 اصال خوب نبود.....  حالم

 اومد....  ادمی یاون روز لعنت خاطرات

 که بچمو از دست دادم...  یزمان

 م تو نطفه خفه شده که مامانم گفت بچ یزمان

 ... دیکشیاومد نفس نم ایبه دن یکه مامانم گفت پسرم وقت یزمان

 چرااااااا؟  اااااااایخدا

 ... دمیتاوان پس م ینجوریکردم که دارم ا ییمن چه گناه مگه

 زار برگشتم خونه....  یحال با

 نداشتم....  چکسویه ی حوصله

 ..... کردیدرد م ادیز ی هیاز گر سرم
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 کابوس تلخ بوده..... هیماجراها  نیا یفکر کنم همه  دیمسکن خوردم وخودمو به خواب سپردم تا شا دوتا

 

 

 چشمامو باز کردم....  فونیا یصدا دنیباشن

 .... کردیدرد م دیشد سرم

 ... رونیتخت بلند شدم از اتاق اومدم ب یرو از

 رفتم  فونیطرف ا به

 بودن....  انیورا مامان

 کردم....  نهیا یبه خودم تو یرفتم بعد از شستن دست وصورتم نگاه ییطرف دسشو زدم وبه فونویا

 باشه.....  شهیچشمام روشن تر از هم یباعث شده بود عسل نی... همزدیم یچشمام به قرمز یدیسف

 دکتر...  یحرفا یاداوری ای

 به چشمام هجوم اورد....  اشک

 مادر شدنو بچشم....  نیریطعم ش تونمینم چوقتی..... من هشهینم باورم

 نگاه کنم....  گهید یبا حسرت به بچه ها دیبا شهیهم

 اومدن.....  یگونم فرود م یاشک به سرعت رو یها دونه

 .... انیرا یصدا دنیشن با

 ... رونیاومدم ب ییاز گونم پس زدم صورتمو شستم واز دسشو اشکامو

 .....انیمامان ورا دنید با

 کردم...  سالم
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 صدام به طرفم اومدن....  دنیشن با

 منو تو اغوشش گرفتو گفت؛  مامان

  زمیعز گمیم کیتبر بهت

 زدمو گفتم؛  یتلخ لبخند

 ممنون _

 زدو گفت؛  یکه پشت سر مامان بود دست انیرا

 .... تتونیجناب سروان بخاطر موفق کیتبر

 گفتم؛  رونویتو اغوش مامان اومدم ب از

 ممنونم داداشم _

 قرمزم گفت؛  یچشما دنیبا د انیرا

  ؟یکرد هیگر رستا

 چشمام شد....  یمامان تازه متوجه قرمز انیحرف را نیا با

 زدمو گفتم؛  یمحو لبخند

 احتماال به خاطر اونه...  کنهینه سرم درد م_

 ...... گمیبود دارم دروغ م عیضا قشنگ

 .... دیو چشماش دت شدیرو م یبرق نگران یبرق خوشحال یبه مامان کردم حاال به جا ینگاه

 جو رو عوض کنم گفتم؛  نکهیا واسه

  ارمیب وهیبراتون ابم رمیمن م_

 طرف اشپزخونه رفتم....  به
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اوردم مشغول گرفتن اب پرتقال بودم که مامان وارد  رونیب خچالیبودمو از تو  دهیخر شیکه چند روز پ ییپرتقاال

 اشپزخونه شد.... 

 شونم گذاشتو گفت؛  یرو دستشو

 دلم؟  زیعز یکرد هیچرا گر یبه مادرت دروغ بگ یتونینم چوقتیه

 دکتر بغض به گلوم چنگ انداخت.....  یحرفا یادآوری با

 نکنم....  هیتوانم مهارش کردم تا گر یهمه  با

 رستا...  مامان؛

 رهام بود زل زدم...  یکه همرنگ چشما شیخوشرنگ عسل یطرفش تو چشما برگشتم

 جانم مامان _

 شده؟.  یزیچ زمیعز یکرد هیچرا گر مامان؛

  نیورهام شدم هم نیدلتنگ ارو کمینشده  فقط  یزیچ_

 زدو گفت؛  یلبخند تلخ مامان

  کننیمطمئن باش اونام خوشحالن ودارن بهت افتخار م_

 رفت....  رونیحرف مامان از اشپزخونه ب نیاز گفتن ا بعد

 براشون بردم...  ختمویر وانیل یاب پرتغاالرو تو منم

 گفت؛  انیاز خوردن اب پرتغال را بعد

 اصفهان...  میبر یایباهامون ب دیبا

 بود...  یخوب شنهادیپ

 ..... شمیم تیوکمتر اذ کنمیحداقل کمتر بهش فکر م ینجوریا
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 رفتم اصفهان....  انیاون روز همراه مامان ورا یفردا

 اصفهان بودم....  یچند روز حدودا

 بهم خوش گذشت.....  یلیکه اصفهان بودم خ یمدت نیا تو

 کنم...  یداد فعال کنارشون زندگ شنهادیاخر بابا بهم پ شب

 نه...؟  ایبمونم  دونمیدلم نم دو

 نه....؟  ایفکر کنم که کنار خانوادم بمونم  کمیبه اتاقم رفتم تا  نیهم برا

 تختم نشستم....  یرو

 ... میخودم ورهام که رو موتور گرفته بود یافتاد به عکس دونفره  چشمم

 دلتنگ رهام بودم...  چقدر

 فردا حتما برم سر قبرش....   دیبا

 باهاش درد ودل کنم...  دیبا

 از دست دادم....  زارویچ یلیخ یبهش بگم من موفق شدم ول دیبا

 نگاهمو به شماره دوختم...  میگوش یروشن شدن صفحه  با

 نبود...  اشنا

 تصالو وصل کردم... ا ی دکمه

 بله؟_

 اهورا لبخند رو لبام نقش بست....  یرایجذاب وگ یصدا دنیشن با

  یسالم خانوم اهورا؛

 سالم _
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  ؟یخوب اهورا؛

طعم مادر شدنو  تونمینم چوقتیه گهید یخوب باشم... وقت تونستمیم ی... چطوریچه سوال مسخره ا خوب؟

 بچشم.... 

 ... رمیبغلم بگ یبچمو تو تونمینم چوقتیه گهید یوقت

 اهورا افکارمو رها کردمو گفتم؛  یصدا با

  یمرس_

  ؟یاومدم در خونت نبود ؟ییکجا اهورا؛

 من اصفهانم _

  ؟یاصفهان واسه چ اهورا؛

 اومدم اصفهان  انیبه اصرار مامان ورا یچند روز هی_

  یاصفهان واسه خواستگار میایراست م هی شهیکار منم راحت تر م ینجوریا زمیباشه عز اهورا؛

  ؟یخواستگار_

  ؟یاره... خوشحال نشد اهورا؛

 چرا..._

 بحثو عوض کنم گفتم؛ نکهیا واسه

  ؟یتو خوب _

 صداتو بشنوم وخوب نباشم....  شهیمگه م اهورا؛

 خوبه _

 .. ستیحالت خوب ن کنمیشده رستا؟ احساس م یزیچ اهورا؛
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 نشده...  یزینه چ_

 بگو جون اهورا...  اهورا؛

 ..؟ یدیفهم یخوریاخرت باشه جونتو قسم م یدفعه _

  شده؟یچ یگیچشم حاال م اهورا؛

 نشده  یزیچ_

 ناراحت گفت؛ یبا لحن اهورا

 یباشه هرجور راحت 

 گفتم؛ نیناراحتشو نداشتم برا هم یصدا دنیشن تحمل

  بهم فشار اورده ادیز ینشده فقط دلم برات تنگ شده دل تنگ یزیچ_

 مکث کردو گفت؛ یچند لحظه ا اهورا

 دلم برات تنگ شده نفسم...  منم

 ناراحتش نکنم گفتم؛ نیاز ا شتریب نکهیا واسه

 برم  دیمن با زنهیاهورا جان مامان صدام م_

 برو مواظب خودت باش فعال....  زمیباشه عز اهورا؛

 قطع شدن تماس فکرم مشغول شد....  با

 اهورارو دوست دارم...  من

 اونم مثل خودم بدبخت کنم....  تونمینم یول

 منو بده....  یاون تاوان کارا ستین قرار

 پدر شدن داره.....  یارزو یا گهیمثل هر مرد د اهورام
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 تیاهورا بخاطر من اذ ستمین یارزو رو با خودش به گور ببره.... من راض نیا شهیاگه با من ازدواج کنه باعث م یول

 شه... 

 فکر کنم...  دیبا پس

 بود....  یسخت یدوراه چه

 نشه....  تیاون اذ نکهیشدن از عشقت فقط بخاطر ا دور

**** 

 

 از تماس اهورا گذشته....  شهیم یروز چند

 مختلف از حرف زدن باهاش قسر در رفتم....  یزنگ زد ومن به بهونه ها یمدت چندبار نیا تو

 بودم که بابا صدام زد.....  یو یت دنیهال نشسته بودم ومشغول د یتو

 جانم بابا _

 اتاق من  یایچند لحظه م ؛بابا

 چشم اومدم... _

 خاموش کردمو به طرف اتاق کار بابا راه افتادم....  ویو یت

 درو فشار دادمو وارد اتاق شدم....  ی رهیتو دستگ ایبابا که گفت ب یصدا دنیدستم به در ضربه زدم با شن با

 کارش نشسته بود گفتم؛ زیپشت م بابا که دنید با

 جانم بابا _

 ... نمیاشاره کرد بش بابا

 اتاق بود نشستم...  یکه گوشه  یمبل تک نفره ا یرو
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 من نشست....  یاومدو روبه رو بابام

 گذاشت....  زیم یدر اورد رو نکشویع

 .... گهیم یبابا چ نمیکرده بودم تا بب زیت گوشامو

 کردو گفت؛ یتک سرفه ا بابا

 .... یتو االن بزرگ شد رمیبگ میکه من به جات تصم یستیساله ن١۹اون دختر  گهیتو االن د زمیرستا عز_

بهت.  یحتینص هیبه عنوان پدرت  خوامیمن م ی... ولیدونیوصالح کارتو بهتر از من م یشد یخودت کس یبرا

 بکنم.... 

 ... .یتنها بمون نیاز ا شتریکه تو ب ستین یراض نمی.. مطمئنم ارویمجدد باش یزندگ هینظر من بهتره فکر  به

 گفتم؛  نیواسه هم دمیفهمیبابارو نم منظور

 سر اصل مطلب...  دیبر شهیم_

 ... ریفر زنگ زدن واسه امر خ نیراستش خانوم مت بابا؛

 .... دیباالخره وقتش رس پس

و نظرتو بدونم که جوابشون خوامی... حاال میاصفهان برا خواستگار نیایب یازم اجازه خواستن که اگه تو قبول کن بابا؛

 بدم.. 

 محکم وقاطع گفتم؛ یلحن با

 نه... _

 تعجب کرده بود....  یمن حساب"نه  "از گفتن بابا

 سبز رنگ خوشگلش دوختم وگفتم؛ یبه چشما چشمامو

 ... گهیبابا من قصد ازدواج ندارم چه حاال چه صد سال د نه
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 ... دیکن یفرم عذرخواه نیاز خانوم مت دیاریهم اسمشو ن هگید خواهشا

 حرف به اتاقم رفتم....  نیاز گفتن ا بعد

 بالشم خفه کردم...  یتو بغضمو

 اهورا.....  میاز چندسال.... باز هم قسمت نشد که بهم برس بعد

 رفتم...که چشمام گرم شدو به خواب فرو  ختمیریاشک م اریاخت یچند ساعت بود که ب دونمینم

 بودم که از شدت سردرد چشمامو باز کردم...  دهیچند ساعت خواب دونمینم

 اتاقم کردم....  یواریبه ساعت د ینگاه

 عصر بود ...۵ ساعت

 قرار داشتم...  لدایبا  گهیساعت د مین یوا

 هیبا  مدیبلند پوش یکاربن یاب یمانتو هیکردم  شیارا کمیاز جام بلند شدم بعد از شستن دست وصورتم....  عیسر

 از اتاق خارج شدم...  مویبرداشتم با گوش فممیک یساتن مشک یروسر هی.... به یشلوار دم پا تنگ مشک

 گفت؛ دنمیبا د بابا

 رستا؟  یریکجا م 

 قرار دارم  لدایبا دوستم _

 مراقب خودت باش  زمیباشه عز بابا؛

 چشم فعال خداحافظ _

 حرکت کردم....  لدای یشدم و به طرف خونه  نمیشدم... سوار ماش اطیکردم و وارد ح یبابا خداحافظ از

 .... دمیربع رس هیبعد از  حدودا

 شد....  نمیمنتظرم بود سوار ماش لدای
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 خانوم  لدایسالم _

 که چقدر دلتنگت شده بودم یوا ؟یخوب زمیسالم عز لدا؛ی

 حاال؟  میکجا بر نطوریمنم هم یزمیعز_

 ... یاصفهان گرد لدا؛ی

 .... یاصفهان گرد یبه سو شیپس پ_

 رستوران....  میگفت بر لدایاصفهان  یابونایاز گشتن تو خ بعد

 رستوران هتل آسمانو دادم....  شنهادیپ منم

 ..... میوارد هتل اسمان شد گهیهتل پارک کردم و باهم د یروبه رو نویماش

 ... .میکه کنار پنجره بود نشست یدو نفره ا زیبه طرف م گهید باهم

 از سفارش غذا...  بعد

 گفت؛ لدای

 تهران خوبه؟  ؟یکنیم کاریخب چ 

 اره خوبه _

  ؟یازدواج کرد دمیشن لدا؛ی

 زدمو گفتم؛ یتلخ لبخند

 اره  _

 ... یدیشوهرت خوبه؟ عکسشو بهم نشون م لدا؛ی

 پاسخ از اهورا بغض گلومو چنگ زد....  یتماس ب٢٠ دنیاوردم روشنش کردم با د رونیب فمیاز تو ک مویگوش

 نشونش دادم....  مویشمال انداخته بود یایکنار در نیکه با ارو یشدم.... عکس یاهورا وارد گالر یتوجه به تماسا یب
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 کردو با تعجب به من زل زد...  نیبه عکس ارو ینگاه لدای

  شده؟یچ_

 ... یرو تور کرد یا کهینچ نچ عجب ت لدا؛ی

 ازش گرفتمو گفتم؛ مویو و گوشزدم یلبخند

 ناموس داره ها  یهووووو_

 کردم بابا حاال شوهر جونتون کجا هست....؟  یشوخ لدا؛ی

 گفتم؛ دیلرزیکه از شدت بغض م ییبا صدا ریانداختم ز سرمو

  دهیخروار ها خاک خواب ریز_

 دستامو گرفت وگفت؛ لدای

 ناراحتت کردم....  دیمتاسفم ببخش واقعا

 قورت دادم وگفتم؛ یبه سخت بغضمو

 .. زمینداره عز یاشکال_

 برات  رمیبم لدا؛ی

  الیخیخدا نکنه ب_

 ... شهیغذاتو بخور االن سرد م الیخیب یگیراست م لدا؛ی

 ... رونیب میواز رستوران اومد میشامو خورد یومسخره باز یشوخ با

 بود...  یخوب شب

 شوهرش برن شمال از منم خواست همراهشون برم...  یبهم گفت اخر هفته قراره با دوستا لدای

 ....دمیخبرشو بهت م کنمیفکرامو م گفتم
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 .... رونیب امیحال وهوا ب نیاز ا نکهیا یبرا

 قبول کردم....  لداروی شنهادیپ

 عالمه تنقالتم دستش بود...  هیبودم که در اتاق باز شدو مامانم وارد اتاق شد....  لمیجمع کردن وسا مشغول

 تخت نشست...  یاتاقو بست واومد کنارم رو در

 زدو گفت؛ یلبخند

 برات گرفتم برا توراهت  شبید نارویا

 مامان...؟  نیدیچرا زحمت کش_

 شمال خطرناک...  یایدر یدونینرو.. خودت که خوب م ایتو در یبود... اونجا رفت فمیوظ زمیعز یچه زحمت مامان؛

 چشم _

 گفت؛ دویمنو تو اغوش کش مامان

 دل مامان...  زیبال عز یب

 اومده دنبالم....  لدای دمیفهم میزنگ گوش یصدا با

 برم...  دیبا گهیمن د لداسی _

 ... نییپا ایجمع کن ب عیسر لتویکنم توهم وسا یباهاشون سالم واحوال پرس رمیتا من م زمیباشه عز مامان؛

 چشم.. _

 که مامان برام گرفته بودو گذاشتم تو کولم...  میجمع کردم... تنقالت لمویرفتن مامان وسا با

 برداشتم....  ممیگوش فویک

 .... رونیواز اتاق اومدم ب دمیالستارمو پوش یمشک یکفشا

 اتاق رهام که خورد خاطرات زنده شدن...  یکه به در بسته  نگاهم
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 ... میهمه رفتن ما جا موند گهیزود باش د_

  گهیوروجک؟ اومدم د یزنیچقدر غر م رهام؛

  مینفر برس نیاخر خوامی....... نمگهیخب زود باش د_

  میبر طونیاومدم ش رهام؛

 ... میاهوم بر_

 ... اهایدر یرینم یبدون داداش میرستا خانوم اونجا رفت رهام؛

 چشم _

 داداش..  زیبال عز یب رهام؛

 مامان تنگ خاطراتم شکستو به زمان حال برگشتم....  یصدا دنیشن با

 ... به استقبالش رفتم... دمید لدارویکه شدم  اطیرفتم وارد ح نییپله ها پا از

  ؟یخوب لداجانیسالم _

 شد..  ریکه د میسالم خانوم خوش خواب زود باش بر لدا؛ی

 ... میبر_

 شدم...  لدای نیکردمو سوار ماش یمامان خداحافظ از

 سالم کردم....  لدایفرهاد شوهر  دنید با

  ؟ییدایسالم رستا خانوم کم پ فرهاد؛

 چند سالم همش تهران بودم...  نیتموم شده واومدم اصفهان ا تمیمامور شهیم یواال من چند روز_

 بله با خبرم جناب سروان...  فرهاد؛



 زهرا. سادات -نفوذ دو ناشناس

 
782 

 

 .... نیشما لطف دار_

 ... میبه طرف تهران حرکت کرد میخواهر فرهاد که اسمش فرناز بودو سوار کرد میرفت نکهیاز ا بعد

 گفت خوشگل بود...  شهیدر کل م یوقهوه ا دهیکش ییچشما یفرفر یفرهاد بود... موها هیشب قایچهرش دق فرنازم

 بودن...  یفرهاد همشون تهران یدوستا گفتیم لدایکه  نجوریا

 خسته بودم....  یلی... خمیه طرف شمال حرکت کنو ب میشده اونجا همه جمع ش قرار

 بودم....  داریب روقتیتا د شبید

 بخوابم...  کمیگرفتم تا تهران  میتصم نیهم برا

 هم گذاشتم خوابم برد  یتا چشمامو رو یفرط خستگ از

 ..... 

 چشمامو باز کردم...  لدایفرهاد و یخنده  یصدا با

 شدم گفت؛  داریکه متوجه شد من ب فرهاد

  ؟یکرد دارشیخانوم ب لدایبفرما  

 به من کردو گفت؛ یبرگشت نگاه لدای

 فرهاد  نیاز دست ا زمیشرمنده عز 

 االن؟  مییدشمنت... کجا_

 تهران  لدا؛ی

 اهان... _

 به بچه ها.....  میدیرس یربع هیاز حدودا  بعد

 بودن....  نیسه تا ماش حدودا
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 بود....  جیورا اسپورتاه نیمثل ماش نایاز ماش یکی که

 رو لبام نقش بست....  یاهورا لبخند تلخ یادآوری با

 ..... میشد ادهیپ نیماش از

 دست دادم.... یکی یکیکرد..... با همشون  یمنو به بچه ها معرف لدای

... که هردو فوق العاده ومدنیبهم م میلیداشتنو خ یمشک یو مونا تازه نامزد کرده بود که هردو چشم وابرو محمد

 مهربون بودن.... 

بورو   یداشت.... موها یغرب  یبرخالفش عسل چهره ا یول یشرق  یبا چهره ا وانیو عسلم زن شوهر بودن، ک وانیک

از مادرش ارث برده بود... و در اخر سر با  شوییبایناز به اسم مهرسا داشتن که ز یبچه  هیو  ایبه رنگ در یچشمان

افتاده  شیشونیپ یکه دوتار موهاش رو ییخرما یی. و موهایقهوه ا یبود با چشم وابرو یدادم که پسر کامران دست

 فوق العاده جذاب کرده بود...  افشی.. ق نیبود وهم

 فشردمو گفتم؛ دستشو

 خوشبختم... _

 زدو گفت؛ ینیدلنش لبخند

  نیهمچن

 پس اهورا کجاس؟  فرهاد؛

من باشه  ی.... . اگه واقعا اهورا......اهوراختیسرم فرور یشدو رو یاوار ایدن کبارهیاسم اهورا از دهن فرهاد  دنیشن با

 ؟یچ

 باهاش روبه رو بشم....  تونمیتحملشو ندارم.... من نم ای... خدانه

به رنگ شبش....  یچشما دنی... ددنشید یشد... برا شهیقرار تر از هم یصداش از پشت سرم...... قلبم ب دنیشن با

 لبخند جذابش....

 دکتر.... عقلم حکم روا بر قلبم شد...  یحرفا یادآوریلحظه با  هی اما
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 .... تا اومدم قدم بردارم که فرهاد گفت؛نیتو ماش رفتمیم دیدیمنو م نکهیقبل از ا دیبا

 جناب سروان رستا رادفر.....  شونمیوا فرهاد؛

 مکث کردم... بعد  یا لحظه

 پاهامو تکون دادمو وبرگشتم.....  یسخت به

 رنگش گره خورد.....  یجذاب مشک یتو چشما نگاهم

 شده بود....  رهیپر از سوال بهم خ ینگاه با

 نکنه  دستمو دراز کردمو گفتم؛ عیضا نیاز ا شتریب نکهیا یبرا

 خوشبختم..... _

 مردونش گره خورد وگفت ؛ یانگشتا ونیم فمیظر یبه دستم کرد.... انگشتا ینگاه

 ....نیهمچن

 نیدر بردم که باز کنم وسوار ماش ی رهیشدن دستمو به دستک نیهمه سوار ماش میمحمد که گفت بچه ها بر یصدا با

 فرهاد بشم 

 کامران گفت؛  که

 جز من واهورا...  نیهمتون همراه دار ستین قبول

 زدو گفت؛ یلبخند فرهاد

 ... ادیه با شما بخب اگه رستا جان موافق باش 

داشت سر دستاش  تشویاخم کرده بود وتمام اعصبان ادیز تیبه اهورا کردم که از اعصبان یحرف نگاه نیگفتن ا با

 ... کردیم یخال

اهورا از من متنفر بشه و فکر منو از سرش  ینجوریا دیکامران رفتم... شا نیمخالفت کنم به طرف ماش نکهیاز ا قبل

 کنه...  رونیب
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 کامران نشده بودم که اهورا گفت؛  نیسوار ماش هنوز

 نداشته باشه...  یاگه فرهاد مشکل ادیفرناز خانومم با من ب پس

 توعم مثل برادر فرناز...  ینه چه اشکال فرهاد؛

 کنه...  یحرفو زد تا کار منو تالف نیا دونستمیم

 کامران شدم...  نیبه عقب برگردم سوار ماش نکهیا بدون

 ر شد... سوا کامرانم

 ... میراه افتاد یهمگ

 گوش سپردم...  کردیکه روحمو نوازش م یتیال کیبستم وبه موز چشمامو

 خانم؟  رستا

 کامران چشمامو باز کردمو گفتم؛ یصدا دنیشن با

 بله _

  ن؟یشما چند تا خواهر برادر کامران؛

 تلخمو زنده کنن....  یداشتن گذشته  یهمه سع چرا

 که کردم کامران گفت؛  یمکث کوتاه بخاطر

 ... ستین یاصرار دیجواب بد دیباشه اگه دوست ندار خب

 سه تا..._

 ..... کنمیبغض م وفتمیم ادتیسال تا ١۵سال مرگ رهامو باور نکردم... هنوزم بعد از ١۵بعد از  هنوزم

 ... یلیسخته رهام... خ یلیخ

  میما به نبودنت عادت نکرد چکدومیه هنوز
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 ... انایک کترمیوخواهر کوچ وانیمن وک مییعه چه جالب ماهم سه تا کامران؛

 سالمت باشن..._

  ن؟یممنون شما چندتا خواهر وبرادر دار کامران؛

 ... انیبرادر به اسم را دونهی_

  ؟یخواهرچ کامران؛

 خواهر ندارم _

  ؟یچ یکیپس اون  نیسه تا خواهر برادر نیپس شما گفت کامران؛

 شد....  دیشه تیمامور یتو شیسال پ١۵متاسفانه برادر بزرگم  میادر بودسه تا خواهر بر_

 گونم سر خوردن....  یحرف اشکام اروم اروم رو نیاز گفتن ا بعد

 به کامران کردمو گفتم؛  یجلوم نگاه یگرفتن دستمال با

 ممنون _

 .. دیباعث شدم ناراحت بش میمتاسفم... شرمنده که با کنجکاو کامران؛

 ... چکهیاز چشمام م یکیتلخ که با هر تلنگر کوچ یمن به قدر یاشکال نداره... گذشته _

 سخته...  یلیخ زیاز دست دادن عز کامران؛

 اهوم _

 بازم شرمنده  کامران؛

 نداره...  یدشمنتون اشکال_

 ... دیمسافرت دوست ندارم ناراحت باش میریم میدار دیبخند شهیحاال م کامران؛

 گفتم؛ زدمو یلبخند
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 باشماست...  حق

 مثل من..  نینداره بخند دهیفا نینه ا کامران؛

 دیکردم.... کامران که د دنیبامزش خندم گرفت ومنم شروع به خند ی افهیق دنی... از دیالک دنیکرد به خند شروع

 شدن...  یبه واقع لیتبد شیالک یاونم خنده ها خندمیمن دارم م

 بودم....  دهیاز ته دل نخند ینجوریحاال ا تا

 به کامران گفتم؛  نیماش سادنیوا با

 ..؟ . نیسادیچرا وا_

 ... میفکر کنم پنچر شد کامران؛

 نه _

 ... کنمیعوض م کویالست یا قهیاالن دو دق نیتو ماش نیتو بش کامران؛

 باشه... _

 عوض کرد  نویماش کیتا کامران الست دیطول کش یساعت مین حدودا

 ... میباعث شد از بچه ها عقب بمون نیهم 

 ... الیو میدیبعد رس کساعتی حدودا

 بود.....  یقشنگ یالیو

 ... میدیاز همه رس رتریو کامران د من

 بچه ها نگرانمون شدن.... یاالن همه  دونستمی... ممیراه افتاد الیشدم و همراه کامران به طرف و ادهیپ نیماش از

 چه ها دور هم نشسته بودن... ب یشدم همه  الیوارد و یوقت

 گفت؛  یاز جاش بلند شدو باحالت عصب  وانیک
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  ؟یدیجواب نم تویچرا گوش کامران

  شده؟یبود حاال مگه چ لنتیرو سا ؛کامران

  مینگرانتون شد نیکرد رید عسل؛

 خاموش؟  تیتو چرا گوش لدا؛ی

 حتما شارژش تموم شده...  دیببخش_

 چقدر نگران شدم  یدونیم لدا؛ی

  دیببخش_

 تکرار نشه...  گهید یخواهش ول لدا؛ی

 زدمو گفتم؛ یلبخند

 چشم _

 به دل منم چنگ انداخت....  یبه جمع کردم... با نبود اهورا حاال نگران ینگاه

 محمد گفت؛  که

 زنگ بزن اهورا بگو اومدن...  هی

 مگه اهورا کجا رفته... _

 ... نگران شد اومد دنبالتون فرهاد؛

 استراحت کنم...  رمیاهان... با اجازه من م_

  زمیبرو عز لدا؛ی

 باالقدم برداشتم...  یطرف اتاقا به

 که ته راهرو بود رفتم...  یپله ها باال رفتم به سمت اتاق از
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 راه بودم... یخسته  یتخت انداختم حساب یاتاقو باز کردم و خودمو رو در

 شدو خوابم برد....  نیچشمام سنگ یفرط خستگ از

 اب چشمامو باز کردم.....  یصدا دنیشن با

 تخت نشستم....  یجام بلند شدمو رو از

 که قطع شد...  ادیاب از کجا م یکردم تا بفهمم  صدا زیت گوشامو

 برم داشته....  االتیخ احتماال

 .... نطورهیهم اره

 به بدنم دادمو از جام بلند شدم....  یوقوس کش

 .... ومدیخوابم م هنوزم

 که داخل اتاق بود رفتم.....  یو حمام ییطرف دسشو به

 .... دمیکش یخستگ یاز رو یا ازهیخم

 به زور باز بودن....  چشمام

 .... زدمیبود هنوزم داشتم چرت م نییپا سرم

 محکم برخورد کردم....  زیچ هیشم که به  ییوارد دسشو خواستم

 .. رو باز نکردم.. ییدر دسشو حتما

 گرفته شد....  یکه مچم توسط دست گشتمیم رهیبستم دنبال دستگ یهمون چشما با

 چشمامو باز کنم....  دیفرمان داد که با مغزم

 باز کردمو سرمو باال اوردم...  چشمامو

 به رنگ شبش گره خورد....  یچشمام تو چشما که
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 به لب داشت...  یقشنگ لبخند

 همون لبخندا که رستا عاشقش بودش....  از

 برهنش شدم....  یمتوجه باالتنه  تازه

 چشمامو با دستم پوشوندم....  یجلو دمویکش رونیمچ دستمو از تو دستش ب عیسر

 شدم....  ییکه در نزده وارد دسشو دیببخش_

 

 خواهش...  اهورا؛

 ... دکریم کاریچ نجایاتاق من بود پس اهورا ا نجایکه وارد اتاق شدم وخوابم برد ا شیافتاد به چند ساعت پ ادمی تازه

 گفتم...  دموینبود از پرستو برگشتم طرفش اخمامو توهم کش عاشقم

  ؟یکنیم کاریتو اتاق من چ_

 اتاق توعه؟  نجایگفته من ا یک

 گفتم  نیبرا هم شدیتن برهنه ش مانع از حرف زدنم م دنید

  یبپوش یزیچ هیاول  شهیم_

 زدو گفت؛  یلبخند دختر کش اهورا

 راحت ترم...  ینجوریا من

 من ناراحتم  یول_

  ؟یجواب سوالمو بد شهیمشکل خودته حاال م گهیزدو گفت اون د یلبخند دوباره

 کدوم سوال؟ _

 اتاق توعه...  نجایگفته ا یک نکهیا اهورا؛
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 خودم؛ _

  ؟یرو چه حساب اهورا؛

 اتاق شدم...  نیمن زودتر وارد ا نکهیحساب ا_

 ... یشیمتوجه م یبه پشت سرت بنداز ینگاه هیاتاق متعلق به منه  نیا ادیم ادمیکه  ییتا اونجا یاهان ول اهورا؛

 از اهورا گرفتم وبرگشتم....  نگاهمو

 یخسته بودم که حت روبه غروب افتاب انداخته بود تازه متوجه شدم انقدر ایکه اهورا کنار در یعکس بزرگ دنید با

 نشدم....  وارید یمتوجه عکس رو

 اوردم...  یکم م دیمن نبا یول

 اتاق مال توعه  نیبده ا یگواه تونهیعکس که نم هیداره  یچه ربط_

 ابروهاشو باال انداخت وگفت اهورا

 بده....  یگواه تونهی... نمیگیراست م 

 طرفم قدم برداشت...  به

 شد....  کمیلبخند نزد با

 تو چشمام دوخت....  شویمشک یوحش یچشما

 لبام سر خورد....  یچشمام رو یاز رو نگاهش

 لبام اورد....  کینزد سرشو

 ... دیچیدکتر تو گوشم  پ یلبام بزاره که حرفا یلباشو رو خواست

 

  «یباردار نش چوقتیامکان داره ه» 
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 به خودم اومدم واهورارو پس زدم....  عیسر

 شد...  رهیمملو از سوال بهم خ ییحرکتم تعجب زده شد با چشما نیکه از ا اهورا

 

 برم....  دیاتاق توعه... من با نجایحق با توعه ا_

 .... شدمینگاهش داشتم ذوب م ریز

 رفتم...  لمیطرف وسا به

 گفتم...  گریتخت برداشتم بار د یاز رو فمویک

 اومدم اتاقت  دیبازم ببخش_

 طرف در رفتم خواستم در اتاقو باز کنم که مچ دستمو گرفت....  به

 ؛ طرفش نگاهش کردموگفتم  برگشتم

 .. شهیبد م نهیبب نجایمارو ا یکیولم کن اهورا بزار برم _

 چرا ولت کنم هاااان...  یسهم من یچرا ولت کنم.... هااااااان؟تو عشق من اهورا؛

... میادامه داد میتا االنم اشتباه کرد میخوری.... من وتو اصال به درد هم نمستمیمن سهم تو ن یکنینه اهورا اشتباه م_

 به زبون اوردم....  یاخرو به سخت یقورت دادمو جمله  یبغض گلومو به سخت

 کنم....  انتیخ نیبه عشق ارو تونمیمن نم یببخش منو ول_

 تموم شدن جملم اهورا مچ دستمو رها کرد.....  با

 احت بهم زل زده بود.... نار ییچشما با

 از اتاق خارج شدم.... زنیاشکام بر نکهیاز ا قبل
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 شدم...  یاتاق بغل وارد

 نبود....  یمتعلق به کس نجایکه مشخص بود ا نجوریا

 تخت نشستم...  یرو

 دستام گرفتم....  نیب سرمو

 بودم.....  کالفه

 بودم....  دلتنگ

 بودم.....  ناراحت

 شد؟  ینجوریا دمیرسیهمه سال داشتم به مجنونم م نیحاال که بعد از ا چرا

 در گفتم؛  یصدا دنیشن با

 دییبفرما_

 باز شدو کامران وارد اتاق شد....  در

 ... ستمیمزاحم که ن کامران؛

  ن؟ی! کارم داشتنینه مراحم_

 ... میاومدم صدات بزنم که باهم بر ایبچه ها رفتن لب در کامران؛

خودمو واهورا  نیدرمورد اتفاقات ب یزیدوست نداشتم بچه ها چ رفتمیم دیخب با یلحوصله نداشتم و نکهیا با

 بفهمن... 

 منتظر بمون تا لباسامو عوض کنم  رونیباشه شما ب_

  ؟یزیچ هیباشه پس منتظرم... فقط  کامران؛

 دییبفرما_
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  ؟یشما از تو استفاده کن ریضم یبه جا شهیم کامران؛

 اخه _

 حرفمو ادامه بدم گفت؛  ی هینذاشت بق کامران

 معذبم...  ینجورینداره... من ا اخه

 باشه_

 منتظرم  رونیممنون ب کامران؛

 یاوک_

لباسم  یرنگمو رو یمشک شرتییسرد بود  سو کمیشمال  یرفتن کامران.... لباسامو عوض کردم... چون هوا با

 ... دمیپوش

 اتاق خارج شدم....  از

 کامران گفتم؛  دنید با

 اماده ام من  میبر_

که  میباز شدن در اتاق مانع از حرف زدنش شد...هردمون به در اتاق زل زده بود یبگه صدا یزیکامران خواست چ تا

 اهورا از اتاق خارج شد.... 

 لبش نقش بست....  یرو یمن وکامران پوزخند دنید با

 اهورا گفت؛  دنیبا د کامران

  ن؟یایلب ساحل شما نم میریم میدار ما

 با همون پوزخند مسخرش گفت؛  اهورا

 ... دیشما راحت باش نه
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 درموردم نکنه گفتم؛  یفکر بد نکهیشدم واسه ا شیکنا ی متوجه

 ... نیایب نیها همه لب ساحل هستن شمام دوست داشت بچه

 خارج شدم....  الیحرف به طرف پله ها رفتم واز و نیاز گفتن ا بعد

 منتظر کامرانم نموندم....  یحت

 طرف بچه ها رفتم....  به

 ... لدایصحبت بودن که رفتم کنار  مشغول

 سالم خانوم خواب خوش گذشت؟ لدا؛ی

 اصال مگه گذاشتن بخوابم.... _

  ؟یزنیحرف م یاز چ لدا؛ی

 دادم....  یافتاد چه سوت ادمی تازه

 ... میمنظورم خانوادمه از بس زنگ زدن رو گوش_

 اهان....  لدا؛ی

 .... ایکران در یب یمو دوختم به ابکردم... نگاه سکوت

 دوست داشتم....  یلیخ ارویدر ارامش

 دوختم...  لدایگرفتمو به  اینگاهمو از در لدای یصدا با

 جانم... _

 ... میریچندتا عکس بگ هی اریب تویرستا گوش لدا؛ی

  ؟یندار یمگه خودت گوش_

 تو بهتره...  یگوش تیفیک یدارم ول لدا؛ی
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 خب باشه... _

 نبود...  یبهش بدم ول مویکه گوش بمیکردم تو ج دست

 افتاد تو اتاق جا گذاشتم...  ادمی

 ارمشیب رمیجا گذاشتم م مویگوش لدای_

 باشه منتظرم...  لدا؛ی

 باشع.. _

 رفتم...  الیطرف و به

 شدم...  الیو وارد

 طرف اتاقم قدم برداشتم....  به

 ..... رونیاز رو تخت برداشتم واومدم ب مویاتاقو باز کردم گوش در

 .... دمیبرم که صداشو پشت سرم شن نییاز پله ها پا خواستم

  ؟یکنیم انتیخ نیبه عشق ارو یدار یکنیاحساس نم اهورا؛

وداره  سادهیبود وا ایکه ته راه رو... روبه در یروبه پنجره ا دمیمنظورش نشدم برگشتم طرفش که د ی ََمتوجه

 ... .کشهیم گاریس

  شم؟یمتوجه منظورت نم_

 گفت؛  شیطرفم... با همون پوزخند همشگ برگشت

 به اون راه..  یزنیخودتو م یفقط دار یشیخوب متوجه م یلیخ

 گفتم؛  دمویتو هم کش اخمامو

  ؟یگیم یهست چ معلوم
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وحرف زدن با  دنیخند یول یدار نویبه عشق ارو انتیاحساس خ یکنیمن نگاه م یتو چشما یاره... چرا وقت اهورا؛

 کامران.... 

 حرفشو خورد....  ی هیبق

 طرفش رفتم....  به

 روشن ترم شده وگفتم؛  یادیز تیتو چشماش دوختم که حاال مطمئنم از اعصبان مویوحش یعسل یچشما

 .... ستین یچیمن وکامران ه نیحرف دهنتو بفهم اهورا.... ب_

 اطرافمو برام داره.....  یحکم ادما اونم

 رنگش مظلوم شدن...  یمشک یتو دستش گرفت... چشما دستامو

 چشمام زل زدو گفت؛  تو

 .... گهیبگو د ی... بهم بگو دوستم دارینداد یرستا؟ بگو تو منو باز بگو

 ازم خواهش کنه که دوسش داشته باشم....  ینجوریمرد ا هیباعث شدم  یاز خودم متنفر شدم که چجور یا لحظه

که چقدر دوسش  دونهی.... خدا خوب مفهمهینم نویاهورا ا ی... ولکشمیخب من بخاطر خودش دارم پا پس م یول

 ..... خوامیحسرت پدر شدن به دلش بمونه نم خوامیاونم مثل خودم عذاب بدم... نم تونمیدارم.... اما نم

 گفت؛  گمینم یچیه دید یوقت

االن  نی.... اگه همکنمی.... خواهش ماریواسه دلم ب یمنطق لیدل هیلطفا نبود رستا.... من قانع نشدم...  یمنطق لتیدل

  ار؟یبهونه ن ی....ولشهیواسه هم رمیم تیدوست ندارم از زندگ یبگ

 ... یمنطق اریب لیدل

 شدم....  رهیچشماش خ تو

 چشماش غرق شدم....  اهیشب س یتو

 که گلومو گرفتع بود قورت دادمو گفتم؛  ینیسنگ بغض
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 بفهم....  نویا میستیاهورا من وتو قسمت هم ن_

 .... ستتتتتتیقسمت ن دونمی... فقط ممیخوریمن وتو به درد هم نم دونمیبراش ندارم فقط م یلیدل چیه

 رومو ازش گرفتم به طرف پله رفتم که گفت؛  دمویکش رونیاز تو دستش ب دستامو

  ؟یهنوزم عاشقم ؟یهنوزم دوستم دار رستا

 ..... چکسیاهورارو دوست داشته باشه... ه تونستیمن نم یاندازه  چکسیه یسوال مسخره ا چه

 خارج شدم....  الیاز و عیبه سوالش بدم.... سر یجواب نکهیا بدون

 اصال خوب نبود....  حالم

 دستمو رو قلبم گذاشتمو گفتم؛  شهیفرود اومدن اشکام رو صورتم حاال مطمئن تر از هم با

 از خودم.... کمتر از خدام....  شتریاز همه.... ب شتریدوست دارم اهورا... ب شهیهم

 .... اشکامو از رو گونم پس زدم..... ومدیکه داشت به طرفم م لدای دنید با

  ؟یبساز یتو دختر؟ رفت یکجا موند لدا؛ی

  دیببخش_

 ... میریچندتا عکس بگ هی میبر اینداره ب یاشکال لدا؛ی

 نفهمه...  یزیچ لدایمجبور بودم برم که  یدل ودماغ نداشتم ولاصال  نکهیا با

 گفت؛  لدای نکعیتا ا میچندتا عکس گرفت لدای با

 ... دمیبعد بهت م رمیبا فرهاد بگ یچندتا عکس سلف هیربع دست من باشه  هی تیگوش رستا

 .... زمیباشه عز_

 نشستم....  ایرو به در یسنگ ی... رولدایرفتن  با

 کران اروم کنم... یب یایدر یقرارمو با صدا یکردم دل ب یسع
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 صدام زد...  لدایزل زده بودم که  ایبود که به در قهیچند دق دونمینم

 جام بلند شدم و گفتم؛  از

 جانم _

 به طرفم گرفتو گفت؛  مویگوش لدای

 .. ریبگ تویگوش ایب

 ازش گرفتمو گفتم؛  ویگوش

 نداشت..  یقابل_

  ؟یل داره راستصاحبش قاب لدا؛ی

 جانم _

 به اسم مزدا...  تیزنگ زد رو گوش یکی لدا؛ی

 ... ویمزدا س میندادم هنوزم اسمش تو گوش رییتغ میتا حاال اسم اهورارو تو گوش تیمامور از

 ... گفتمیم یچ دیبا حاال

 حتما تماس گرفته...  نمیمزداس... بنگاه داره برا فروش ماش یاهان اقا_

 که انگار از حرف من قانع شده بود گفت؛  لدای

  الیو میبر باشه

 ... میبر_

 ... میغذا فسنجون درست کن لدایقرار شد من و  میشد الیهم وارد و همرااه

 خسته شده بودم...  یدرستن کردن فسنجون حساب بعداز

 بچه هارو صدا زد که غذا حاضره...  لدای
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 زودتر از من گفت؛  وانیتم بپرسم اهورا کجاس که کجمع شدن جز اهورا... خواس زیدور م یهمگ

 اهورا کجاس؟  پس

 صداش کنه لطفا....  یکیحتما تو اتاقشه  فرهاد؛

 از جاش بلند شدو گفت؛  فرناز

 داداش...  کنمیصداش م من

به  چسبونهیشده خودشو م یشمال فرناز به هر نحو میاومد یکف دستم فرو کردم... از وقت یادیاز حرص ز ناخونامو

 اهورا.... 

 تفاوت باشم...  یکردم ب یسع

 .... دمیبرنج کش کمیخودم  یبرا

 اهورا وفرناز قاشق از دستم رها شدو تو بشقاب افتاد....  یبلند خنده  یقاشقو دهنم بزارم که با صدا خواستم

 نگران در گوشم گفت؛  لدای

  ؟یخوب

 ... ستین یزیاره خوبم چ_

  دیداده وپرس اب بهم وانیل هی فرهاد

 رستا؟  یخوب

 ... دیغذاتونو بخور ستین یزیاره خوبم چ_

 کردم غذامو بخورم...  یانداختم وسع ریاومدن اهورا وفرناز سرمو ز با

 .... شدیکه تو گلوم جا خوش کرده بود مانع از غذا خوردنم م یبیبغض عج یول

 نگران در گوشم گفت؛  لدای
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  ؟یغذاتو نمیخور چرا

 اشتها ندارم... _

  دفعه؟ی شدیچ لدا؛ی

 خوبم غذاتو بخور...  یچیه_

 کردم همه غذاشون رو خورده بودن که کامران گفت؛  یبا غذام باز کمی نکهیاز ا بعد

 بود رستا خانم دستپختتون حرف نداره...  یعال

 به اجبار زدمو گفتم؛  یلبخند

 نوش جان...  ممنون

 به اهورا....  دیکردن تا رس فیاز دستپختم تعر یکی یکیاز کامران  وبعد

 نگاه سردشو بهم دوختو گفت؛  اهورا

 خوشمزه بود..  ممنون

 حرف..  نیگفتن ا با

 گفت؛  فرناز

 اقا اهورا... شام امشب با من..   نیدستپخت منو نخورد تازه

 زدو گفت؛  ینیبر خالف رفتارش با من لبخند دلنش اهورا

 . ..میکن فیتعر موینیبب

 حرص و حسادت لبمو دندون گرفتم....  از

 داشتم فرنازو خفه کنم...  دوست

 ... میکن یان باز هیپا ایمونا که گفت؛ بچه ها ک شنهادیبه پ میظرفارو جمع کرد نکهیاز ا بعد
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 ... قتیجرات وحق شنهادنیپب ایتو ساحلو دادن ونصف بالیوال شنهادیپ اینصف یموافقت کردن ول همه

 گفت؛  گهیم یزیچ هی یهرکس دیکه د فرهاد

 موافقن...  ایک بالیوال میریوبعد م میکنیم یباز قتیلحظه... اول جرات وحق هی دیباش ساکت

 موافقت کردن...  بایتقر همه

 .... میوسط سالن نشست رهیبه صورت دا یهمگ

 .... سادیکامران وعسل وا نیرو چرخوند ب یبطر فرهاد

 ... دیپرسیسوال م دیبا عسل

  قت؟یحق ایجرات و عسل؛

 به عسل کردو گفت؛  ینگاه کامران

 .... قتیحق

 فکر کردو گفت؛  کمی عسل

  ؟یازدواج کن یخوایم یبه ما بگو ک قایدق

 به جمع وبعدش به من انداختو گفت؛  ینگاه کامران

 زنداداش...  یزود به

 زده شده بودگفت؛  جانیکه ه عسل

 کامران؟  یگیم یجد

  گمیم یبله جد کامران؛

 پس دنبال لباس باشم...  عسل؛

 بعد شما دنبال لباس باش...  دهیجواب مثبت بهم م نمیاول بزار بب کامران؛
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ساکت  یاهورا همگ یگفتن که با صدا کیتبر دنویکرده بود کل کش دایکامران قصد ازدواج پ نکهیبخاطر ا همه

 شدن... 

 ... نیادامه بد ویباز گهیبسه د اهورا؛

 .. قتیحق ایمن وفرناز افتاد... فرناز؛جرتت  نیب ندفعهیرو چرخوند ا یدوباره بطر فرهاد

 جرات... _

 فکر کرد بعد گفت؛  کمی فرناز

 ... یبشور دیناهارو با یظرفا

 درهم گفتم؛  یا افهینداشتم با ق یفکر کردن به اون همه ظرف اه از نهادم بلند شد اما چاره ا با

 باشه... _

 افراد مختلف افتاد.... نیرو چرخوند وب یم فرهاد بطرا گهید چندبار

 .... سادیفرناز واهورا وا نیاخر ب ی دفعه

 .... کردیفرناز سوال م دیبا

  قت؟یحق ایخب اقا اهورا جرات  فرناز؛

 به من انداختو گفت؛  ینگاه اهورا

 ! جرات

 فکر کردو گفت؛  کمی فرناز

 دیون بزنبرام بالیبعد از وال دیبا دیهست یخوب یبود مطمئنم خواننده  نتونیپشت ماش یکه صندل یتاریگ دنید با

 ... دیوبخون

 فرناز موافقت کردن...  شنهادیبا پ همه
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 جمع بخونه....  ونیاهورا م خواستیمن دلم نم اما

 در حضور فرناز...  اونم

 خب اهورا ناچار بود که قبول کنه.....  یول

 کنن..  یباز بالیمحمد بچه ها بلند شدن که به ساحل برن و وال شنهادیپ به

 از جاشون بلند شدن جز من....  همه

 به من کردو گفت؛  ینگاه لدای

  ؟یشیتو چرا بلند نم رستا

 ... امیمن ظرفارو که شستم م دیشماها بر_

 بدون شما صفا نداره....  یباز شهینم ریرستا خانم شستن ظرفا د کامران؛

 گفت؛  تیاز شدت اعصبان اهورا

 کامران....  شهیم رید اتفاقا

 ... شهیبدون رستا خانوم نم یاخه باز کامران؛

 داشت خودشو کنترل کنه گفت؛  یسع ادیز تیکه از اعصبان اهورا

 ..... شهیم یچ دیکن یرو بدون رستا خانم باز ندفعهیا هی حاال

 بعدش. ....  میایکه زود تموم شه ما م شورمیمن کمک رستا خانم ظرفارو م دیپس شماها بر کامران؛

 خارج شدو گفت؛  الیاز و تیاز شدت اعصبان اهورا

 تورو ببندم...  رمیم من

 اعتراض گفت؛  یبه نشونه  فرناز

 ظرفارو بشورن...  ییرستا خانم تنها دیاقا کامران با شهینم
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 ... امیوم شورمیم ییمن خودم تنها دیزیرو بهم نر یاقا کامران قانون باز گهیراست م_

 رفت....  هیبه ناچار قبول کردو همراه بق کامران

 مشغول شستن اون همه ظرف شدم....  ییبه تنها منم

 در بره دوباره شروع به شستن کنم .....  مینشستم تا خستگ یصندل یرو یبودن که برا چند لحظه ا ادیز انقدر

دماغش  یاهورا که دستشو جلو دنیبلند شدم با د یدلاز پشت سرم از رو صن یکس یقدم ها یصدا دنیشن با

 گرفته بود به طرفش رفتم.... 

 اهورا؟  شدهیچ_

 بهم انداختو گفت؛  ینگاه اهورا

 مهم؟  مگه

 .... شدهیچ گمیبهت م یزنیم هیحرفا چ نیا_

 نشده توپ محکم خورد تو دماغم خون دماغ شدم...  یزیچ اهورا؛

 توپو زد تو صورتت؟  یکدوم احمق_

 ... ستیرستا مهم ن اهورا؛

 زدم ادیفر

 اهورا....  ییییییفهمیمهمممممممممم م_

 بردمش....  ییطرفش رفتم دستشو گرفتم وبه سمت دسشو به

 ..... ومدیمگه بند م یکردم دماغشو بشوره ول مجبورش

 ...... کیبرداشتم وگذاشتم تو پالست خی خچالیطرف اشپزخونه رفتم از تو  به

 ... ادیبزار روش تا خون دماغت بند ب نویاهورا ا_
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 دستم گرفتو گذاشت رو دماغش.  .....  از

 ....نهیکردم رو کاناپه بش کمکش

 نشست.....  یوقت

 دادم....  هیگرفتم سرشو به کاناپه تک چونشو

 تفاوت باشم....  یکردم ب یسع یول کردمینگاشو رو خودم حس م ینیمدت سنگ تموم

 ... کردیمنو معذب م یلیخ نیزل زده بود بهم وا شدینم یول

 جام بلند شدم وگفتم؛  از

 ..... ادیخونش بند م یریبگ خوی ینجوریظرفارو بشورم هم ی هیبرم بق من

 گرفت وگفت؛  دستمو

 رستا....  ینر شهیم

 بشورمشون...  عیسر دیظرفا مونده با_

 شست....  شهیظرفارو بعدا هم م اهورا؛

 از تو دستش دراوردم به طرف اشپزخونه رفتم....  دستمو

 ابو بست...  ریظرفا بودم که ش ی هیشستن بق مشغول

  ؟یکنیم کاریاهورا چ_

 ... شورمیمن م شویبق یخسته شد گهیبسه تو د اهورا؛

 ... خورهیبهم م ینه قانون باز_

 گفت؛  دویاخماشو تو هم کش اهورا

 .. بگو چشم. یبسه تو خسته شد گمیم بهت
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 زدمو گفتم؛ یلبخند

 تا تموم شه...  میپس باهم بشور 

 جواب لبخندمو دادو گفت؛  اهورا

 .... باشه

 خداروشکر خون دماغ اهورام بند اومد... میکمک هم ظرفارو شست به

 کاناپه نشستم....  یخسته شده بودم.... دستامو شستم ورو یاز شستن ظرفا حساب بعد

 اومد کنارم نشست....  اهورام

 ...! یکمکم کرد نکهیممنون از ا_

 بود...  فمیوظ یخواهش خانوم اهورا؛

 شد...  کمینزد شتریب کمی اهورا

 از جام بلند شدم که مچ دستمو گرفت...  نهیبب ینجوریمارو ا یکس نکهیپشت کمرم انداخت... از ا دستشو

 .. نهیبب ینجوریمارو ا یبزار برم اهورا دوست ندارم کس_

 ... ستیاصال هواسشون به من وتو ن نیاونا همشون مشغول باز نیبش اهورا؛

 اومد...  شونیکی دیاز کجا معلوم شا_

 ... نیازت بش کنمیرستا خواهش م اهورا؛

 نشستم... اما با فاصله....  نیبرا هم دمیتو صداش د التماسو

 رستا؟  اهورا؛

 بله _

 بگو...  لشویدل کنمیعوض شد؟ چرا؟ خواهش م متیتصم دفعهیچرا  دفعه؟ی شدیچ اهورا؛
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 قبال گفتم..  لشویدل_

 نبود...  یمنطق یول اهورا؛

 .. کنمیخواهش م میمورد حرف نزن نیدر ا گهید شهیم_

 بفهمم..  متویتصم یناگهان رییتغ لیدل دیچون من با شهینه نم اهورا؛

  ؟ییفهمیم میمن وتو بهم برس ستیهمونه که گفتم... قسمت ن لشیدل_

 ... شمیقانع نم یبهم نگ شویاصل لیدل ی.. تا وقتفهممینه نم اهورا؛

 شرط داره...  هیاما  گمیم شویاصل لیباشه دل_

 که خوشحال شده بود گفت؛  اهورا

  ؟یشرط چه

 باشه؟  تیدنبال زندگ یبر نکهیشرطش ا_

 رفت وگفت؛  نیاز ب شیچند لحظه ا یخوشحال

 .... کجابرم اخه؟؟ ییمن تو یرستا؟ زندگ یچ یعنی

 تا برات بگم...  یاگه موافق نهیهم دنشیشرط شن دونمینم_

 گفت؛  دویکش شیخوشرنگ مشک یتو موها یکالفه دست اهورا

 بگو....  باشه

  ؟یقول بد دیبا_

  دمینه من قول نم اهورا؛

 ... گمیپس منم نم_

 زد  ادیفر بایتقر اهورا
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  رستااااااا؟

 خبرم کن تا برات بگم...  یشرطش همونکه گفتم فکراتو کرد_

 از سرجام بلند شدمو به طرف در رفتم...  بعدشم

 بودن...  یخارج شدم... بچه ها هنوز مشغول باز الیو از

 توقف کردن....  ویمن باز دنیبا د که

 ما  میتو ت ایرستا ب فرهاد؛

 .... ما میتو ت ادیب دیرستا خانم با رینه خ کامران؛

 حرف از دهن کامران...  نیگفتن ا با

 به کامران زدو گفت؛  یچشمک عسل

 کامران؟  یخبر

 که انگار دستپاچه شده بود گفت؛  کامرران

 بشه....  نیگزیاهورا رستا جا یفقط گفتم به جا یچه خبر نه

 زدوگفت؛  یلبخند وانیک

 ما هم دراز...  یگوشا

 ... دیبر دیخوایم یمیهرتاصال به من چه رستا خانم تو  کامران؛

 لب ساحل...  رمیندارم م یممنونم بچه ها من انقدر خسته ام که اصال حس باز_

 ... یهرطور راحت زمیباشه عز لدا؛ی

 ممنون... _

 راه افتادم....  ایبچه ها دور شدم وبه طرف در از
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 صخره نشستم.....  یرو

 دوست داشتم اهورا شرطمو قبول نکنه...  یچرا... ول دونمینم

 رستارو تنها نزاره....  چوقتیداشتم ه دوست

 اهورا شرطو قبول کنه...  خواستیطرفم دلم م هی از

 بچه دار شدنو به گور ببره...  یدوست نداشتم اهورا مثل من ارزو چوقتیه چون

 بچه ها تنگ افکارم شکست.....  یصدا با

 مدن گفتن؛ وفرهاد به طرفم او لدای

  ؟یتو موافق رستا

  ؟یبا چ_

 ... میبخور ایشام امشبو کنار در نکهیبا ا فرهاد؛

 بهتر...  نیاز ا یمعلوم که موافقم... چ_

 ... میخوریم نجایامشب شامو ا تیبه اکثر ینفر پس را٧ میبفرما فرناز خانم شد فرهاد؛

 ناراحت بود گفت؛  یاز چ دونمیکه نم فرناز

 .... میینجایفرنوش ما حاال حاال ا اریداداش فرهاد؛ وقت بس یکنیم کاریچ نیشام بپزما بب خواستمیامشب من م هی

 نگفت....  یزیچ گهید فرنازم

 ....میبخور یکباب یبخرن وامشب ماه یبرن بازار وماه وانیقرار شد فرهاد وک شام

 از بازار برگشتن...  وانیفرهاد وک نکهیاز ا بعد

 .... روشن کرد شیات اهورا

 انداز اوردن....  ریوز لیوعسلم وسا لدای
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 .... مینشست یهمگ

 بودن.... که فرناز گفت؛  یکباب یهم مشغول درست کردن ماه مردا

 زدن اقا اهوراس....  تاریهم باشه نوبت گ ینوبت خب

 اهورامو بشنوه...  یجز خودم صدا یتو هم... دوست نداشتم کس دمیکش اخمامو

 اخمم شد گفت؛  یکه متوجه  اهورا

 ... ستیهمرام ن تارمیبرا بعد فرناز خانم االن گ باشه

 ... ارمیم رمیخودم م تارتونیکجاس گ نیشما قول داد گهینه د فرنوش؛

 ... خونمیبعدا براتون م یخب چه عجله ا یدرسته من قول دادم ول اهورا؛

 گفت؛  کنهیاهورا مخالفت م دیکه د فرهاد

 ... یبخون دیبا یول داداهورا ق گهیراست م فرناز

 گفت؛  لدایاونورم  از

 مشتاقم صداتون رو بشنوم...  یلیمنم خ گهیم راست

 نداره گفت؛  یچاره ا دیکه د اهورا

 .... ارمیب تارمویمن برم گ باشه

 رفت....  نشیجاش بلند شدو به طرف ماش از

 برداشتو اومد.....  تارشویگ

 نشست.....  یتخته سنگ یرو

 کرد....  میتنظ تاریگ یرو انگشتاشو

 شد.....  یکی ایامواج در یبا صدا نشیدلنش یصدا
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 بود یرفتنت چ لیدونم دل ی،م یدون یم خودت

 قسمت نبود  یگ ی، چرا م ینر یتونست یم اما

 

 ،  یقسمت نبود چرا تو موند اگه

 یچرا ما رو به هم رسوند خدا

 

 ،  یر یم یروز هی یدونست یم اگه

 یجا کشوند نیروزها رو تا ا چرا

 

 یجا کشوند نیروزها رو تا ا چرا

 شدم به خاطر تو ، یبودم ، چ یچ

 یکرد یپشت دلم رو خال یول 

 

 ، رهیگ یم میگر ادیاسمت م حاال

 یکه با دلم چه کرد یدون ینم 

 

 نکردم ،  یدر حق تو خوب اگه

 سردم یبود دستا یکه خال بدون
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 که بودم ، یمن در عوض هر چ یول

 نکردم یبا احساسات تو باز 

 نکردم یاحساسات تو باز با

 

 ،  یدونم دوستم ندار یم اگرچه

 یزنم تنهام نذار یهر در م به

 

 ، ونهیهم در م یکس یپا اگر

 بذار اسمت اقال روم بمونه 

 اسمت اقال روم بمونه بذار

 

 دستام ، یآخر بذار دست تو دم

 بوده یبذار بهت بگم دردم چ 

 

 کن و حرفامو بشنو ، یلطف فقط

 قسمت نبوده  ینگ گهید دیشا 

 

 ،  یرفتن رو گرفت میتصم اگه
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 نکردم مونتیاگه پش ببخش

 

 ، من واسه تو کم بودم آره

 نکردم یاما با احساسات تو باز 

 

 خراطها(  دی)قسمت نبود مج

 

 به من زل زده بود...  شدیکه کلمات از دهنش خارج م یمدت تموم

 ا تک تک کلمات بهم بفهمونه که قانع نشده... ب خواستیم

 تموم شد اهنگ...  با

 براش دست زدن....  همه

 گفت؛  یبا ذوق خاص فرناز

 .... کنمی... خواهش مگهید دونهیبود  یعال یوا

 گفت؛  دویاخماشو تو هم کش اهورا

 باره....  هی نیمزش به هم گهید نه

 نگفت.....  یزیچ گهید دیاهورارو د یاخما یوقت فرنازم

 ..... میبرگشت الیاز خوردن شام به و بعد

 اتاقم رفتم....  به

 به در اتاقم ضربه زد....  یبودم که کس دهیتخت دراز کش یرو
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 ... دییبفرما_

 بود....  لدای

  ؟یداشت یجان کار لدایجانم _

 ی... شارژ برقمینه فرهاد شارژ ندارزنگ به مامانم بزنم...نه خودم  هی... یبهم بد تویچند لحظه گوش شهیاره م لدا؛ی

 تموم شده...  مونیگوش

 طرفش گرفتمو گفتم؛  مویگوش

 ... زمیعز ایب_

 ممنون  لدا؛ی

 خواهش_

 ... چشمامو بستم.... دمیدوباره رو تخت دراز کش لدایرفتن  با

 به رنگ شب اهورا جلوچشمام نقش بست...  یچشما شهیهم مثل

 چشمامو باز کنم گفتم؛  نکهیاومده بدون ا لدای دمیباز شدن در اتاقم فهم با

 ... زیجان بزار رو م لدای_

 ... کنهیطلبکارا داره نگام م نیدستاشو زده به کمرشو ع دمینزد... چشمامو باز کردم د یحرف لدای اما

 تخت وگفتم؛  یرو نشستم

 جان؟  لدای شدهیچ_

 رستا؟!  یمعرفت یب یلیخ لدا؛ی

 متعجب گفتم؛  ییچشما با

 ! ؟یراچب
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 تخت کنارم نشست وگفت؛  یاومد طرفم رو لدای

  ؟یبهم نگفت چرا

  لدا؟ی ویچ_

 جلو چشمام گرفتو گفت؛  مویگوش

 ! نویا

 از اهورا بود که نوشته بود  یامکیکردم متن پ میبه گوش ینگاه

  "لب ساحل ایرستا لطفا چند لحظه ب"

 

 کردمو گفتم؛  لدایبه  ینگاه

  ؟یخب که چ_

 ! خینداره توض یخب که چ لدا؛ی

  ؟یچ حیتوض_

  ه؟یتو با اهورا چ یبگو رابطه  عیسر یازم پنهون کن یتونینم گهید لدا؛ی

 بگم...  تونمیموضوعش مفصله االن نم لدای_

 حیبرام مفصل توض یبرگشت نییپا یریم عیچون اهورا جان منتظرتون هستن سر شهیاالن نم یگیراست م لدا؛ی

  یدیم

 ! رمینم نییمن پا_

 اونوقت به چه علت؟  لدا؛ی

 موضوعش مفصله... _
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 از جاش بلند شد به طرف پنجره رفت وگفت؛  لدای

 داره!  کارتیچ نیهنوز وایساده خب برو بب رستا

 برم...  ستین یاجیداره احت کارمیچ دونمیمن م_

 فهم شد؟  ریش یواو جا بنداز هی نکهیبدون ا یدیم حیباشه نرو چه بهتر... برام توض لدا؛ی

 گفتم؛  دمویخند

 نچ _

 نچ وکوفت  لدا؛ی

 بگم؟  یخب چ_

 ..! عیکه به تو واهورا ربط داره سر یهرچ لدا؛ی

 که هم استادم بود هم دوست چندسالم....  لدایبهتر از  یدرد ودل کنم... چه کس یبا کس خواستیدلم م یلیخ خودمم

 .... دمشیکه تو شرکت ارسام د یاز روز گفتم

 که ازش نفرت داشتم...  یروز از

 دوتامون....  یها یلجباز از

 که ارسام منو دست اهورا سپرد...  یروز از

 ... میسفر کرد رازیبه ش یروز از

 ... رونیماجرا بکشم ب نیکه داشت من پامو از ا ی... از اصرارشییهوی یرتایغ از

 .... میریگروگان گ از

 اعتراف عشقش....  از

 اعتراف دوست داشتنم...  از
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 که بهم کرد فرار کنم....  یکمک از

 که بخاطر من خورد....  یریت از

 با رهام  شیدوست یرابطه  از

 خالفکار نبودنش..  از

 ثابت کنم...  شویگناه یب نکهیا یکمکم برا از

 همه وهمه...  از

 مخالفت بابام....  از

 .... شییهوی ررییتغ از

 ....نیازدواجم با ارو از

 .... دمیکه دوباره به اهورا رس یتیمامور از

 اهورا....  یریگروگان گ از

 مطلع شدن باردار نشدنم...  از

 .... دمیکه ازش پس کش ییحاال واز

 دستمو گرفتو گفت؛  لدای

  ؟یدیکش یبرات رستا چ رمیبم یاله

 پدر شدنو به گور ببره... یدوست ندارم اهورا بخاطر من ارزو_

 از جونم اهورارو دوست دارم...  شتریمن ب لدای

 صورتم فرود اومدن...  یکلمه اشکام به پهنا نیگفتن ا با

 دستامو گرفت وگفت؛  لدای 
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 ... ادیموضوع کنار م نیاز جونش دوست داره مطمئن باش با ا شتریمطمئنم اهورا تورو ب یکه زد ییحرفا از

 اهورا بخاطر من از حق پدر شدنش بگذره  خوامیمن نم یول_

که ادم بخاطرش حاضره از جونش بگذره چه برسه به بچه دار  هیزی! عشق چیکنیاشتباه م یتو دار یرستا ول لدا؛ی

 سر پرست...  یب یهمه بچه  نیکه حل نشه... ا ستین ینشدن.. بعدشم مشکل شما مشکل

 پدر شدن داره...  یارزو یا گهی....اونم مثل هر مرد دتونهیاهورا نم یول امیموضوع کنار ب نیمن بتونم با ا دیلداشای_

 فکر کن.... حداقل بهش بگو نزار عذاب بکشه...  کمی یبگم رستا... ول یچ دونمینم لدا؛ی

 ... تیدنبال زندگ یکه بر گمیبهت م یگفتم به شرط_

 ..؟! یشرط تو گذاشت نمیاخه ا لدا؛ی

 دوختم...  میگرفتم به گوش لدایاز  ... نگاهمومیگوش دنیلرز با

 بود....  اهورا

 گفت؛  دمیجواب نم دیکه د لدای

 رستا؟  هیک

 اهورا.. _

 خب جوابشو بده  لدا؛ی

 الیخیب_

 داره...؟  کارتیچ نینکن... جواب بده بب تشیاذ لدا؛ی

 گرفته گفتم؛  ییاتصالو وصل کردم... با صدا ی دکمه

 بله؟ _

  ؟یرستا خودت اهورا؛
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 اره خودمم! _

  ؟یکرد هیچرا صدات گرفته؟ گر اهورا؛

  ؟یداشت کارمینه چ_

  ؟یدادم جوابمو نداد امیچرا بهت پ اهورا؛

 ... دمیند_

 لب ساحل  یایلحظه ب هی شهیم اهورا؛

  ؟یبراچ_

 کارت دارم...  اهورا؛

 .. ننمونیبینه بچه ها م_

 ... کنمیرستا خواهش م اهورا؛

 التماسو تو صداش حس کردم ناخودآگاه گفتم؛  یوقت

  ؟یدیفهم یکنیخواهش م ینجوریدفعه اخرت باشه ا_

 چشم..  اهورا؛

 ...نییپا امیبال... االن م یب_

 قطع کردم....  ویگوش

 دوختم....  لدایبه  نگاهمو

 زدو گفت؛  یلبخند لدای

 نیموضوع به ا هی... مطمئنم رستا.... نزار یشیقبلش فکر کن... تو با وجود اهورا خوشبخت م یرستا.... ول برو

 تو وعشقت فاصله بندازه...  نیب شهیحل م یکه به راحت یکیکوچ
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 هم فشردم...  یرو چشمامو

 بود...  لدایحق با  ییجورا هی

 نه..    ییجورا هیو

 چشمامو باز کردم  لدای یصدا با

 منتظرته...!  گهی... برو دیسادیچرا وا لدا؛ی

 لب ساحل به من خبر بده...  ادیخواست ب یباشه.... فقط قبلش کس_

 ... گمیباشه نتتو روشن کن تو تلگرام بهت م لدا؛ی

 ممنون فعال... _

 به حرفام فکر کن فعال...  لدا؛ی

 ... رونیاتاق اومدم ب از

 تو هال نبود....  یچک کردم کس نکهیبعد از ا نییپله ها اومدم پا از

 دم.. خارج ش الیو از

 .... گشتمیم دنبالش

 یکی ایامواج در یگوش نوازش با صدا یدستش بود... صدا تارشمینشسته بود وگ یتکه سنگ بزرگ یرو دمشید

 شده بود! 

 

 تو هر نفس بغضم  دمیبا وفتمیتو م ادی یوقت

 اونهمه خاطره رو  رمیبگ یمن فراموش رهیبگ

 همه جا با توام عشقم همه  رهینم رهینم ادی
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 که  ایدن یهرجا شهیواسه هم یکنارم جا

 

 شهیما که حسمون به هم عوض نم میباش

  یدوست دارم هرجا باش یدونیم شهینم

 بازم بغض تو صدامه  یاز من اگه جداش یحت

 یگامه دوست دارم آرزوم هیعشقت تنها تک و

 

 ست حسم با تو عاشقونه یروبروم رمیم هرجا

  یست من که زندگنشونه هیحال من  نیا و

 آره  ستیواسه من درد نبودن ِ تو کم ن ندارم

 نکردنم دست خودم  یموندم اما زندگ زنده

 

 از خودت  دیشا ستیدست خودم ن ستین

 چرا  شهیچرا آدم نم وونتیعشق د یبپرس

 شب به تو حسم  کی یسال حت نهمهیا بعد

 آخه دوست دارم هرجا  مشهین مشهین کم

 

 بازم بغض  یاز من اگه جداش یحت یباش

 گامه دوست  هیصدامه و عشقت تنها تک تو
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 حسم با  یروبروم رمیهرجا م یآرزوم دارم

 نشونه ست هیحال من  نیست و اعاشقونه تو

 

  رمیهرجا م یدوست دارم آرزوم یدونیم

  نیحسم با تو عاشقونه ست و ا یروبروم

 نشونه ست هیمن  حال

 

 م شد... ناخودآگاه دستام باال رفتخوندنش تمو نکهیاز ا بعد

 کردم به دست زدن...  شروع

 دستم از جاش بلند شد...  یصدا دنیشن با

 زدو به طرفم اومد...  یقشنگ لبخند

 زدم وگفتم؛  یزیام نیتحس لبخند

 بود....  یعال_

 پام زانو زدو گفت؛  یجلو اهورا

 داد...  هیرو بهم هد یکه با وجودش زندگ یبه کس میتقد

 ! یکارم دار یممنونم... گفت_

 ... گمیبهت م مینیاونجا بش میبر ایاره ب اهورا؛

 .... مینشست یتخته سنگ یرو گهیهم د با

 .... ایبه در میزل زده بود هردومون
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 ....! شنومیم اهورا؛

  و؟یچ_

 ... تیناگهان میتصم لیدل اهورا؛

 ... گمینم یشرطو قبول نکن یگفتم شرط داره اهورا تا وقت_

از  میراحت نیکه به هم وردمیبه دست ن ی... رستا من تورو به راحتکنمیمن اون شرط مسخره رو قبول نم اهورا؛

 دستت بدم.. 

 لیلد نیاگه هم نه که تا اخر عمر با ا یشرطمو قبول کن دیبا یبفهم یشرط من همونه که گفتم.. اگه دوست دار یول_

 کن...  یزندگ میستیکه من وتو قسمت هم ن

 شده بود گفت؛  یعصب یکه حساب اهورا

 درسته؟  ؟یکنیم یتالف یدار

  ؟یچ یتالف_

 بهت گفتم دوست ندارم...  یکه الک یروز یتالف اهورا؛

 بود....  نیبهتر از ا میبودم حاال زندگ یمن اگه اهل تالف ؟یزنیم هیحرفا چ نیا ؟یچ یتالف_

  ه؟یچ لتیدل یگیرستا...؟ چرا بهم نم یدیپس چرا عذابم م اهورا؛

 به صالحته...  کنمیدارم م یبدون هرکار یاهورا چه برسه به عذاب دادنت... ول ستمیبه ناراحت شدنت ن یمن راض_

 زد؛  ادیفر یعصب اهورا

 جدا شم اررررررره؟  دمیهمه سال بهش رس نیکه بعد از ا یاز کس نکهیمن ا صالح

 شیسال پ۵همون  خواستی... اگه ممیمن وتو بهم برس خوادیواقعا خدا نم دی... شانهیاره اهورا صالح تو هم_

 .... میدیرسیم

 گردن خدا ننداز... رستا تو رو به خاک رهام....  رارویرستا.... تقص اریبهونه ن اهورا؛
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 لباش گذاشتمو گفتم؛  یبگه دستمو رو یزیچ نکهیاز ا قبل

 اهورا... قسم نخور....  سییییییه_

 حداقل بهم بگو...  یول خورمیباشه قسم نم اهورا؛

 ... گمیم یشرطمو قبول کرد یوقت_

 راستشو بهم بگو؟  پرسمیسوال م هیفقط  کنمی... من هیچوقت اون شرط مزخرفو قبول نمیبگ خوادیاصال نم اهورا؛

 باشه بپرس _

  ؟یهنوزم دوسم دار اهورا؛

 از جونم دوسش دارم....  شتریرنگش دوختم..... خواستم با چشمام بهش بفهمونم ب یتو نگاه مشک نگاهمو

  د؛یدوباره پرس اهورا

 ؟یتو هنوزم دوسم دار رستا

 اهورا؟ _

 جانم  اهورا؛

 نه دوست ندارم... _

 از اشک تو چشماش جا خوش کرد....  یگرفت.... حلقه ا یحرفم جا خورد... چشماش رنگ ناراحت از

 دادم...  ادامه

 .... مونهیدوست داشتن نم یبرا ییتم جاعاشق یدوست ندارم چون عاشقتم.... و تا وقت_

 برگشتم.... الیبزنه ازش دور شدمو به و یحرف نکهیاز ا قبل

**** 

 کردن مهرسا چشمامو باز کردم... غیج غیج یبا صدا صبح
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  ؟یکنیم غیج غیخاله چرا ج شدهیچ_

 گفت؛  یبا لحن بامزه ا مهرسا

 کنم(  دارتونیب امیتونم )عمو کامران گفته ب دالتونیب امیکامالن دوفته ب عمو

 صورتم کنار زدمو گفتم؛  یبلندمو از تو یرو تخت بلند شدمو موها از

  ؟یکن غیج غیج ای ؟یکن یداریمنو ب یایگفته ب عموت

 غیمجبور شدم ج نیشینم داریشما ب دمیتونم )خب د غیج غی.. مجبول شدم جنیشینم دالیشما ب دمیخب د مهرسا؛

 ( دیش دارینم تا بک غیج

 وگفتم؛  دمیزدمو ولپشو بوس لبخند

 ... امینداره شما برو منم م یباشه خاله اشکال_

 باشه خاله..  مهرسا؛

 ظهر بود... ١ساعت  یانداختم وا میبه ساعت گوش یرفتن مهرسا از رو تخت بلند شدم نگاه با

 ! دمیچقدرر خواب من

 یا جهیاخرم به نت کردمیخودم واهورا فکر م لدا،ی یتا صبح خوابم نبرد تمام مدت داشتم به حرفا شبید اخه

 ... دمینرس

 سرم بستم...  یبلندمو باال یموها

 سرم انداختم... بعد از شستن دست وصورتم از اتاقم خارج شدم...  یعوض کردم... شالمو رو لباسامو

 اومدم..   نییاز پله ها پا یوقت

 ناهار نشسته بودن...  زیکه دور م دمیهارو د بچه

 گفت؛  دنمیبا د فرناز
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  م؟یاز رستا... حاال بخور نمیا خب

 بابا...  میخوریتو...! م یفرناز چقدر هول یوا فرهاد؛

 همه مدت فرناز غذا پخته...  نینزن تو ذوقش فرهاد حاال بعد از ا لدا؛ی

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 سالم.. _

 جواب لبخندمو دادوگفت؛  کامران

 رستا خانم... خواب خوش گذشت؟  سالم

 نکرد...  دارمیکنه... ب دارمیمن بهش گفتم ب لداعهی ریبله.. همش تقص_

 ... یگفتم حاال بخواب یبود داریب روقتیتا د شبید دمیخب د لدا؛ی

 فرهاد گفت؛  لدایحرف  نیا با

 ...؟! هیبودن خبر داریوقت ب ریهم اهورا هم رستا تا د شبیجالب شد؟ د موضوع

 تو حرف فرهادو گفتم؛  دمیپر

 ... انیدر جر لدایزده بود به سرم  یخواب یب شبی... من فقط دینه چه خبر نه

 داده بود گفت؛  یبد یکه سوت لدای

 خواب شده....  یبه منم گفت ب گهیراست م اره

 ... دنیوعسل ومونا همراه هم خند محمد

 ..؟ نیخندیم یچ یبرا_

 خنده هاش گفت؛  ونیم محمد

 شما...!  نیع قایزده بوده به سرش دق یخواب یاهورام ب شبید اخه
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 مینش عیضا شتریب نیاز ا نکهیواسه ا رهیخندشو بگ یجلو کنهیم یبه اهورا کردم که مشخص بود داره سع ینگاه

 گفتم؛ 

 . گشنمه فرناز جان برامنم بکش لطفا.. یلیبه من چه... من االن خ خب

 زدو گفت؛  یلبخند فرناز

 االن...  چشم

 نشستم...  دمویکش رونیرو ب لدایکنار  یصندل

 درست کرده بود...  یبشقابو دستم داد... ناهار قرمه سبز فرناز

 .... ختمیبرنجم ر یرو.. رو یقاشق از قورمه سبز هی

 دهنم گذاشتم...  یپر کردمو تو قاشقمو

 شدن قاشق غذا همانا. وسرفه کردنم همانا...  وارد

فس و ن وفتادمیکه به سرفه م یداشتم.. در حد یبه فلفل الرژ دیفلفل کرده بود و من شد یقورمه سبز یتو فرنوش

 اوردم...  یکم م

 رفتم...  ییشدت سرفه به طرف دسشو از

 کردم...  یخال دهنمو

 .. کردمینکرد وهمچنان سرفه م یرییازم حالم تغدهنمو با اب سرد شدم ب یچندبار نکهیاز ا بعد

 ژنی... انقدر سرفه کردم که احساس کردم اکسدنیکوبیمحکم به در م یاز نگران ییها همشون پشت در دسشو بچه

 ..... رسهیبهم نم

 .... ژنیاکس یواسه ذره ا کردمیتقال م داشتم

 افتادم...  نیزم یرفتو رو یاهیس چشمام

 ...!دمینفهم یچیه گهید وبعدش
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 که باز کردم...  چشمامو

 گره خورد...  لدایتو نگاه نگران  نگاهم

 دستش گرفت و گفت؛  یتو دستمو

  ؟یخوب

 زدمو گفتم؛  یبه فلفل لبخند محو میفرناز.. الرژ یغذا یاداوری با

 اره خوبم نگران نباش... _

 باش تا دکترتو صدا بزنم...  نجایهم زمیباشه عز لدا؛ی

 باشه.. _

 شده....  دهیکش مارستانیتازه متوجه شدم که انقدر حالم بد شده که کارم به ب لدایرفتن  با

 اومدن دکتر افکارمو رها کردم...  با

 زدو گفت؛  یبود... لبخند یکه مرد مسن وخوش چهره ا دکتر

 که حالت بد شد؟  شدیچ

 ... حالم بد شد نیبود بخاطر هم ختهیش فلفل راز بچه ها غذا درست کرده بود وتو یکیدارم بعد  یمن به فلفل الرژ_

 کرده. ...  ریکردن غذا تو گلوت گ الیپس حدسم درست بوده... دوستات خ دکتر؛

 شدم...  ینطوریا مینه بخاطر الرژ_

 شربتم نوشتم که هی... چون احتمالش هست که بعدش دهنت افت بزنه... یدارو نوشتم تا بخور یسر هیبرات  دکتر؛

 بشه...  یتاضد عفون یاگه دهنت افت زد قرقره ش کن

 ممنون... _

 ...! یس... سِرُمِت تموم بشه مرخص فهیدخترم وظ کنمیخواهش م دکتر؛
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 ممنون _

 فعال دکتر؛

 اومد باال سرمو گفت؛  لدایرفتن دکتر  با

 گفتمیوگرنه به فرناز م یبه فلفل دار یتو الرژ ..! اصال هم هواسم نبود کهیعمر شدم رستا... فکر کردم خفه شد نصف

 غذاش نکنه..!  یفلفل تو

 کجان؟  هیبق گهینداره گذشته د یاشکال_

 زدو گفت؛  یچشمک لدای

  گه؟یمنظورت اهوراس د هیبق

 کوفت منظورم همه بود! _

 باشه منم عرعر..  لدا؛ی

 دور از جون... _

 رونیب امیاهورام منتظره من ب تیترخص یورا... فرهاد رفته دنبال کاراهمه بچه ها رفتن خونه... جز فرهاد واه لدا؛ی

 وارد اتاق بشه... 

 ... رونیب یبر خوادیپس نم_

 یالچه ح ادینم ییاز تو دسشو ییصدا دید یحالت بد شد وقت یوقت یدونیبچه رو رستا... نم نیکن ا تیکم اذ لدا؛ی

ف ک یشده وافتاد اهیرنگت س میدید میرو باز کرد ییدر دسشو یشده بود.... وقت دیگچ سف نیشده بود رنگش ع

 شد...  یچه حال یدونینم ییدسشو

 اورژانس...  دیزد زنگ بزن ادیفر

 ... میخوریشده از جامون تکون نم ینجوریتو حالت ا نکهیاز شک ا چکدوممونیه دیکه د بعدم

 ... مارستانیکردو رسوندت ب نشیرو بغلت کرد سوار ماش تو
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ه از ک یبود دوست داشتن کس یلبام نقش بست... چه حس خوب ی... لبخند رولدایتک تک کلمات از دهن  دنیشن با

 ته دل دوست داره.... 

 لبخندم شد گفت؛  یکه متوجه  لدای

 ! زنهیم میخانوم چه لبخند نیبب

 ... نییخجالت سرمو انداختم پا از

وشما دوتا رو تنها  رونیب رمیحالتو حاال هم من م فهممیب مدورانو گذروندم خو نیخجالت نکش... من خودم ا لدا؛ی

 ... زارمیم

 بعدش اهورا وارد اتاق شد.....  قهیچند دق لدای بارفتن

 قرمزش گفتم؛  یوچشما شونشیپر یموها دنید با

  ؟یاهورا خوب_

 به لب نشوندو گفت؛  یلبخند

 منم خوبم...  یتو خوب باش یوقت

 تختم نشست...  کنار

 دستش گرفت و گفت؛  یتو دستمو

  ؟یچت شد رستا؟ چرا از حال رفت دفعهی

 حالم بد شد...  نیدارم بخاطر هم یمن به فلفل الرژ_

 ! یشدینم ینجوریفرناز وگرنه تو ا ری... همش تقصینباشم اله اهورا؛

 بنده خدا...  دونستیخدانکنه... بعدشم اون از کجا م_

  ؟یاالن خوب اهورا؛
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 اره خوبم نگران نباش.... _

  ؟یشیمرخص م یدکترت نگفت ک اهورا؛

 ... شمیسرمم تموم بشه مرخص م یچرا وقت_

 به سرمم انداختو گفت؛  ینگاه

 زودتر تموم شه...!  کاش

 چرا؟ _

 ... نمیبب مارستانیتخت ب یاخه طاقت ندارم تورو.. رو اهورا؛

 شاهرگ منه... مواظب باشه از سرت کم نشه...   تو یتار مو هیحالت خوب باشه...  دیبا شهیهم تو

 زدمو گفتم؛  یلبخند

 ... ممنون

 ... لدایباز شدن در اتاق و ورود  با

 دستمو رها کرد اهورا

 گفت؛  لدای

 ... دیبهش بد نویمزاحم شدم خواستم بگم وقت قرصشه ا دیببخش

 گرفتو به طرفم اومد...  لدایاب و قرص و از  وانیل اهورا

 رفت....  رونیاز اتاق ب لدایاز خوردن قرص  بعد

 سرمم تموم شد...  یوقت تا

که اهورا  دونستمیخوب م نمیا یباز نشه... ول یمیقد یکنارم موند.... منم خودمو زدم به خواب که دوباره بحثا اهورا

 ....دارمیمن ب دونهیم
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 سرمم تموم شد...  یوقت

 ... رهیبگ مویترخص یرفت برگه  لدای

 ومرخصم کنه...  ارهیسرمو در ب ادیبودم تا دکتر ب دهیتخت خواب یرو منم

 کجا رفته بود....  دونمینم اهورام

کامران لبخند رو لبام  دنیلبهامو به طعم لبخند اغشته کردم اما با د نیکردم اهوراس براهم الیباز شدن در اتاق خ با

 خشک شد.... 

 اجازه هست؟  کامران؛

  دییبله بفرما_

 اتاقو پشت سرش بست و وارد اتاق شد....  در

 کنار تختم گذاشت وگفت؛  زیم یرو ویگل رز هلند دست

 که حالتون بهتره...!  خوشحالم

 ممنون _

 به دسته گل کردم و گفتم؛  یا اشاره

  د؟یدیچرا زحمت کش_

 قابل شمارو نداره...  کامران؛

 ممنون _

  شد؟یچ دفعهینگرانتون شدم  یلی... خکنمیخواهش م کامران؛

 حالم بد شد...  نیفرنازم فلفل بود برا هم یدارم بعد تو غذا ینبود من به فلفل الرژ یمهم زیچ_

  "رمیبم یاله"لب گفت  ریز کامران
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 نه که گفتم؛  ای دمیدرست شن دونمینم

  د؟یگفت یزیچ_

 ... دینه گفتم انشاهلل که بهتر بش کامران؛

 اهان.. _

 ... دیشیمرخص م یک کامران؛

 .. صمیترخ یرفته دنبال کارا لدای_

 اهان..  کامران؛

 یمطمئنن عصب دیدیم نجایوکامران و ا ومدیبرود چون اگه اهورا م نجایکامران هرچه زودتر از ا کردمیخدا م خدا

  شدیم

 کامران افکارمو رها کردم نگاهمو بهش دوختم...  یصدا با

 رو بهتون بگم یمطلب هی خوامیراستش رستا خانم چند روزه که م کامران؛

 ... دییبفرما_

 بگم...  یچجور دونمیراستش نم کامران؛

  دیراحت باش_

 ... دمیکه من شمارو تهران د یراستش از اون روز کامران؛

 خب _

 کم اورده بود...  ژنیباز کرد انگار که اکس راهنشویپ یباال یدکمه  کامران

 نشسته بود....  یصورتش عرق سرد یکردم رو نگاش

 .... شدیم تیبگه انقدر داشت اذ خواستیم یچ
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 اقا کامران حالتون خوبه... _

 شد....  انینما دشیسف یزد که تک تک دندونا یبهم انداخت لبخند قشنگ ینگاه

 لب گفت؛  ریز

 کنار تو باشم وحالم خوب نباشه....  شهیم مگه

 .... کردمیحرفاشو درک نم یمعن

  د؟یبگ دیخواستیم یچ دیگینم_

 وگفت؛  دیکش یقینفس عم کامران

 ... الیپشت و نیایب دنیبچه ها خواب نکهیشب بعد از ا١٢امشب لطفا ساعت  شهیم چرا

 ... دیباشه هرجور راحت_

 زدو گفت؛  یلبخند کامران

  ممنون

 سرجاش بلند شد!  از

 کجا؟ _

 برم  گهیمن د کامران؛

 حاال  دیبود_

 برم امشب منتظرتون هستم...  گهینه د کامران؛

 باشه _

 . . دیخداحافظ انشاهلل بهتربش کامران؛

 ممنون... _
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 به سمت در رفت خواست درو باز کنه که در باز شدو اهورا وارد اتاق شد....  کامران

 کردو از در خارج شد.... یسالم کوتاه کامران

 تو هم وگفت؛  دیاخماشو کش اهورا

 هان؟  کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 اومده بود حال منو بپرسه..، _

  ن؟یهم اهورا؛

 بله _

  دوارمیام اهورا؛

  ؟یتو به من اعتماد ندار یعنی_

 رو لباش شدوگفت؛  یبه لبخند لیاهورا تبد یابروها نیب ی گره

 با تو..!  ییجور هیپسره شک دارم اخه رفتاراش  نیمن به شما اعتماد دارم به ا هیچه حرف نیا یخانوم نه

 داشته باشه نه؟  یخب هرجورم باشه فکر نکنم به تو ربط_

 کلمات از دهنم لبخند رو لباش خشک شد وگفت؛  نیا دنیشن با

 به من چه...! یگیراست م هه،

باور کنه که من واون به درد هم  دیناراحت شد اما اون با یلیخ دونمیرفت... م رونیحرف از اتاق ب نیاز گفتن ا بعد

 ..! میخورینم

 اه از نهادم بلند شد....  لدایدکتر و دنیکردم اهوراس اما با د الیباز شدن در اتاق خ با

 دالیدنبال اهورا گشتم نبود...  ی... هرچمیخارج شد مارستانیو فرهاد از ب لدایدکتر مرخصم کرد همراه  نکهیاز ا بعد

 که متوجه شد گفت؛ 
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 رفت..!  مارستانیاز ب شیساعت پ مین

  ؟یک_

 ! یگردیون که دنبالش مهم لدا؛ی

 ... شدیرفتارم م یمتوجه  لدایانداخت چقدر راحت  نییپا سرمو

 بودم... مونیپش یلیاون حرفارو بهش زدم خ نکهیا از

 .... میفرهاد شد نیماش سوار

 راه بود....  قهیدق١٠ الیتا و حدودا

 شدم....  ادهیپ هیزودتر از بق الیو میدیرس یوقت

 رفتم....  الیبه طرف و عیسر

 از جاشون بلند شدن وبه طرفم اومدن... بچه ها  یوارد شدم همه  تا

 بغض گلومو چنگ زد..،  شیخال یجا دنیاما با د گشتمینگاهم دنبالم اهورا م با

 ...، دنیبه طرفم اومدن و حالمو پرس وانیوک عسل

 اهورا کجا بود؟  پس

 ! نبود... نشمیبرگشته باشه تهران...، اخه ماش نکنه

 رستا؟  یکرد کاریچ

 استراحت به طرف اتاقم رفتم....  یبهونه  به

 اهورا رو گرفتم...  یکنار تخت برداشتم وشماره  یعسل یاز رو مویمحض ورودم گوش به

  گفت؛یکه م یزن یصدا دنیشن با

 " باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"
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 تو چشمام حلقه زد....  اشک

 به هق هق شدن....  لیکه اشکام تبد دینکش یطول

 .... شدمیم دیاز قبل نا ام شتریاهورارو گرفتم که هربارشم ب یچند بار شماره  دونمینم

 شده بودم...!  نگران

 .... کردمیم کاریچ دیبا

 در اتاقم گفتم؛  یصدا با

 بله؟ _

 برم برا ناهار...!  خواستیبود که ازم م لدای

 نگفت ورفت....  یزیاونم چ استراحت کنم خوامیندارم م لیگفتم م بهش

 کرده بودم....!  ویمزدا س میمدت زل زده بودم به اسم اهورا که تو گوش تموم

  ؟ییکجا اهورا

 اهورا رو گرفتم بازم خاموش بود....  یشماره  دوباره

 کالفه بودم....  یحساب

 ... رونیب امیب الیاز فکر وخ کمیقرص خواب خوردم تا  دوتا

 از خوردن قرص خوابم برد...! بعد

 چشمامو باز کردم....  لدایمکرر اسمم از زبون  دنیشن با

 برخورد نور به چشمام باعث شد ناخوداگاه چشمامو ببندم...  با

 گفت؛  لدای

 ... زنمیدوساعته دارم صدات م گهیپاشو د رستا
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 چشممو باز کردم وگفتم؛  هی

  شمیبلند م حاال

 بچه ها منتظرن...  ایشام زود ب نییپا رمیمن دارم م لدا؛ی

 بودم که شب شده بود...؟  دهیمن چقدر خواب مگه

 اتاقم رفتم...  ییبه طرف دسشو لدایچشمم باز کردم با رفتن  یکیچشمم به نور عادت کرد اون  یوقت

 انداختم... نهیبه خودم تو ا یاز شستن دست وصورتم نگاه بعد

 اهورا افتادم...  ادیقرمزم   یچشما دنید با

 برگشته؟!  یعنی

 لباسامو عوض کردم از اتاق خارج شدم...  نکهیاومدم وبعد از ا رونیب ییدسشو از

 اهورا بغض گلومو چنگ زد...  یخال یجا دنیوارد اشپزخونه شدم با د یوقت

 بهش بگم...  ویهمه چ دمیموقع ارزو کردم اگه اهورا تا اخر امشب برگرده قول م همون

 نشستم....  لدایکنار  یصندل یرو

 اهورا کجا بود؟ نکنه واقعا برگشته تهران.....  پس

 عسل سرمو بلند کردم...  یبا صدا 

 نامه ش...  ای ادیخودش م ایرستا انقدر بهش فکر نکن  عسل؛

 وسط حرف عسل وگفت؛  دیپر وانیک

 خبر مرگش...  ای

اشپزخونه  رونیبم مردونش از ب یصدا دنیت... اما با شنحرف دلشوره به دلم چنگ انداخ نیا دنیلحظه با شن هی

 در گوشم گفت؛  لدایبه ارامش شد  لیدلشورم تبد
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 اومد..،  خودش

 به در اشپزخونه دوختم...  نگاهمو

 ورودش به همه سالم کرد....  با

 تفاوتشو بهم دوخت....  یبه من نگاه ب دیرس یوقت

 زدم...  خی یاون همه سرد از

 بود..!  حقم

 ... کردیباهام رفتار م دیبا نایکه من با اهورا داشتم بدتر از ا یرفتار

 شام نشست...  زیم دور

 شد..   یماکارون دنیمشغول کش مونا

 ... دیهمه کش برا

 برداشتم...  چنگالمو

 به غذا خوردن نداشتم.......  یلیم اصال

 موضوع شد گفت؛  نیا یکه متوجه  کامران

  ؟دیخوریخانم چرا نم رستا

 بلند کردم نگاش کردم و گفتم؛  سرمو

 خورمیم_

 نگران در گوشم گفت؛   لدای

 ... شهیدرست م یغصه نخور همه چ رستا

 بزنم...  یتونستم در جواب حرفش لبخند محو فقط
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 کامران رو خودم شدم....  ی رهینگاه خ یرو تو دهنم گذاشتم که متوجه  یاز ماکارون کمی

 انداختم....  نییازش گرفتم وسرمو پا نگاهمو

 گفت؛  فرناز

 میاز ظهر تا حاال نگرانتون شد دیاهورا کجا بود اقا

 تو جنگل بزنم...  یدور هی رمیبه فرهاد گفتم م اهورا؛

 ... ترسمیم ییتنها یدوست دارم برم جنگل ول یلیخوشبحالتون منم خ یوا فرناز؛

 لقمشو قورت داد وگفت؛  اهورا

 ... برمیبرم شمارو هم م غصه نداره فردا خواستم نکهیا

 حرف به من نگاه کرد...  نیاز گفتن ا بعد

 انداختم...  نیینگاهمو نفهمه سرمو پا یمعن نکهیا یبرا

 گفت؛  فرناز

 ممنونم اقا اهورا از حاال مشتاقم که فردا برسه....  یوا

 که گفت؛  لدای یصدا با

 رستا دستت!  یوا

 از بس چنگالو فشار داده بودم دستمو زخم کرده بود....  تیبه دستم انداختم که از شدت عصبان ینگاه

 رها کردم و از سرجام بلند شدم وگفتم؛  چنگالو

 ... دیشما شامتونو بخور یزخم سطح هی ستین یمهم زیچ_

 رفتم...  ییطرف دستشو به

 خارج شدم...  ییاز شستن دستم از دسشو بعد
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 باند بست... کرد وبعدم با  یضد عفون نیدستمو با بتاد لدای

 ... میدور هم نشست کمیبچه ها  با

 حرف زدن به اتاقم برگشتم....  کمیاز  بعد

 .. کرد.. مونمیپش دمیکه امشب د یرفتار نیبه اهورا بگم و با ا ویگرفته بودم همه چ میحالم خوب نبود تصم اصال

 زدمو گفتم؛  یمهرسا کوچولو لبخند دنیباز شدن در اتاقم نگاهمو به در دوختم با د با

 .؟   یداشت یجانم خاله کار_

 کاغذ کوچولو رو دستم داد وگفت؛  هیبه طرفم اومد  مهرسا

 عمو کامالن داده بدم به شما...)کامران(  نویا

 هست؟  یچ نیا_

 ؛ شونه هاشو باال انداخت وگفت مهرسا

 نکن(  یگفت تو فضول دمیاز عمو پرس یوقت دونمینتون)من نم یدوفت تو فضول دمیاز عمو پلس یوقت دونمینم من

 وگفتم؛  دمیزدمو گونشو بوس یلبخند شیزبون نیریش نیا به

  زمیباشه عز_

 جواب لبخندمو داد وگفت؛  مهرسا

 ( ری... )شب بخلیبخ شب

 دلم...  زیشبت خوشگل عز_

 کرده بود...  یاداوریرفتن مهرسا کاغذو باز کردم داخلش قرار امشبو  با

 کرده بودم... باز خوبه که مهرسارو فرستاد... فراموش یکل به

 انداختم....  میبه ساعت گوش ینگاه
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 بود... ١١ساعت  تازه

 برم...!  دنیبچه ها خواب نکهیبودن.... کامران گفته بود بعد از ا دارنیهام ب بچه

 کردم...  یرو پل ییمرحوم پاشا یاز اهنگا یکیبرداشتم  مویگوش

 شدم....  میوارد گالر بعدم

ته گرف تیبعد از مامور یبا لباس نظام نیکه خودم و ارو یبه عکس دمیرهامو از نظر گذروندم تا رس یتک عکسا تک

 ... میبود

 بازم لبخند رو لباش بود...  ادیز یوجود خستگ با

 تنگ شده...!  یلیبراش خ دلم

 داشتنشو داشت...  یبود که هرکس ارزو یمرد ینمونه  نیارو

 شم...  نیکه شده عاشق ارو میلحظه ا یکه چرا نتونستم برا رمیگیا عذاب وجدان موقت یبعض

 گاهم دوست داشتم....  هیوتک یبه عنوان همسرم دوست داشتم.... به عنوان حام نویفقط ارو من

 اهورا کنم...  نیگزیرو جا گهید یکس تونستمیمن قبال قلبمو باخته بودم و نم چون

هرچقدرم تورو دوست نداشته باشه  گفتیم شدویحرفاش افتادم بازم دلم بر عقلم حکم روا م ادیکه هروقت  ییاهورا

 من دوسش دارم...، 

 ... میمن واهورا بهم برس ستیواقعا قسمت ن دیشا

 ....! میبازم قسمت نشد بهم برس یول میدیاز چندسال من واهورا دوباره همو د بعد

 در اتاقم...  یصدا دنیشن با

  گفتم؛

 تو...!  ایب_
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 بود....  لدای

 رو تخت نشست  کنارم

  ؟یدیچرا نخواب_

 مثل بچه ها کردو گفت؛  افشویق لدای

 تو بخوابم...  شیفرهاد قهر کردم اومدم امشب و پ با

 وگفتم؛  دمیخند

  ؟یقهر واسه چ_

 هر کردم... منم ق خرمیبخر گفت شب حاال فردا صبح برات م لیبلند شو برام پاست خوادیم لیگفتم من دلم پاست لدا؛ی

 گفتم؛  دمویبلند خند بلند

 ... نیفقط بخاطر هم_

 اهوم...  لدا؛ی

 ... شهیم یخب حاال فردا بخور چ_

 کردم....  لیچرا انقدر هوس پاست دونمینم لدا؛ی

 فرهاد...  شیاالنم پاشو برو پ خرهیخب حاال اشکال نداره فردا برات م_

 تو....  شیپ امیگفتم ب بردیفرهاد خوابش برده بود منم خوابم نم کردم بابا قهر نکردم که یشوخ لدا؛ی

 اهان. من درخدمتم... _

 بهت بگم...  یزیچ هیراستش اومدم  لدا؛ی

  ؟یچ_

 حالش بد بود...  یلیخ رونیاومد ب مارستانیاز ب یوقت گفتینکن... فرهاد م تیرستا توروخدا اهورارو اذ لدا؛ی
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 .. جنگل. رهیفرهاد گفته بود م به

ناراحت باشه فقط قدم  یزیاز چ یاهورا وقت گهی.... اخه فرهاد مزدهیتو جنگل قدم م الیو مدیکه ن یاون مدت تموم

 .... کنهیزدن ارومش م

به  یبچه دار شدن رو گور ببره چون دوسش دارم چون عاشقشم راض یمن دوست ندارم اهورا مثل من ارزو لدای_

 .... ستمیشدنش ن تیاذ

 سر پرست...  یب یهمه بچه  نیافکارت بچگونه س رستا... اون عاشق توعه نه بچه بعدشم ا لدا؛ی

 خودش صداش بزنه بابا یاونم دوست داره بچه  تونهیاهورا مطمئنن نم یول امیموضوع کنار ب نیمن بتونم با ا دیشا_

 .... ستیکه از خونش ن ینه بچه ا

 .... یکنیم تیهم خودتو هم اهورارو اذ یدار یکنیاشتباه م یرستا.... به خدا دار یزنیکه تو م هیچه حرف لدا؛ی

 ... گمیبهش نم ستمیشدنش ن تیبه اذ یچون راض یول_

 لحظه....  هیلحظه هم که شده به اهورا فکر کن فقط  هی.... یکنیاشتباه م یتو دار یول لدا؛ی

 بحثو تموم کنم از رو تخت بلند شدم و گفتم؛  نیا نکهیا یبرا

  ایلب در رمیمن م_

سال به پات نشسته فکر ۸که  ییبه حرفام فکر کن... به اهورا فکر کن... به اهورا کنمیباشه برو... فقط خواهش م لدا؛ی

 کن.... 

 برداشتم وگفتم؛  مویتنم کردم وگوش شرتموییسو

  کنمیباشه فکر م_

 ... رفتم رونیاتاق ب واز

 مکث کردم...  یبود لحظه ا دهیکاناپه دراز کش یاهورا که رو دنیرفتم... با د نییپله ها پا از

 خواب بود....  انگار
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 طرفش قدم برداشتم....  به

 خوابه....  دمیبستش فهم یچشما دنید با

 شیشونیپ یرنگش که رو یخوش حالت مشک یموها دنیباد دمیکه از روش کنار رفته بودو روش کش یا مالفه

 بودن....لبخند زدم....  ختهیر

 "قرارم چه کنم!  یدل ب نیاز تو دست بکشم اما با ا دیبا"

 کج کردم....  یراهمو به طرف در ورود دمویاز ته دل کش یاه

 خارج شدم....  الیو از

 قدم برداشتم.....  ایطرف در به

 تم..... نشس یتخته سنگ بزرگ یدوست داشتم..... رو یلیخ ارویدر ارامش

 شده بود...  یکی یدوختم که تهش با اسمان مشک ایبه در نگاهمو

 ناشناس داشتم....  یشماره  هیاز  امیپ هی.... نگاهمو بهش دوختم میگوش دنیلرز با

 کردم....  بازش

 بود...  نوشته

 

 منتظرتونم...  الیمن پشت و"

 "کامران

 

 شماره منو از کجا اورده؟  کامران

 حرکت کردم....  الیجام بلند شدم به طرف پشت و از
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 کامران به طرفش رفتم.....  دنیبا د دمیرس یوقت

 زدو گفت؛  یلبخند 

  د؟یاومد نکهیاز ا ممنون

  د؟یداشت کارمیچ دیبگ شهینکردم حاال م یخواهش کار_

 ... میقدم بزن شهیم کامران؛

 بله _

 کردمو گفتم؛  یروا شده بود سرفه ا حکم نمونیب ی.... سکوت بدمیزدیهم قدم م کنار

  د؟یحرف بزن دیخوایاقا کامران نم_

 بگم...  یچجور دونمیراستش نم کامران؛

 لطفا...  دیراحت باش_

 ... دیبه دلم نشست یلیخ دمتونیکه تهران د یروز اول کامران؛

متاسفانه نبود....  یحس ساده س ول هی نیکه تو حرف زدنت بود منو جذب خودش کرد.... اولش فکر کردم ا یمهربون

حالتون بد شد  یباشم.... وقت دیکم کم من همش دوست داشتم به حرفاتون گوش کنم.... دوست داشتم هرجا هست

بهتون بگم با من ازدواج  خواستمیمن عاشقتون شدم وم یول دی.... رستا خانم منو ببخشستهیبا خواستیقلبم م

 .... رونیمونده از تعجب چشمام بزنه بکلمات کم  نیا دنیبا شن د؟یکنیم

 گفتم؛  رونیاز بُهت اومدم ب یوقت

 اقا کامران...  یول

 نذاشت حرفمو ادامه بدم وگفت؛  کامران

... لطفا تا اخر مسافرت به دیکن یریگ میتصم یزود نیدوست ندارم به هم دیفکر کن دیاخر مسافرت وقت دار تا

 .... دیحرفام فکر کن
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 از اونجا دور شدم... عیجوابش فقط گفتم باشه.... سر در

 کامران بود...  یمشغول حرفا فکرم

 شدم...  الیسر وصدا وارد و یبه فکر کردن نداشت... ب یازیحاال مشخص بود.... ن نیاز هم جوابم

 زدمو به طرف پله ها رفتم....  یبود لبخند تلخ دهیاهورا که تو همون حالت خواب دنید با

 ... دمیتخت دراز کش یاز باال رفتن از پله ها وارد اتاقم شدم..... لباسامو عوض کردم و رو بعد

 اتاقم زد....  ی شهیبا سنگ به ش یکه کس شدیکم داشت چشمام گرم م کم

که به طرف جنگل رفت.....فقط شالمو رو سرم  یپوش اهیمرد س دنیجام بلند شدم به طرف پنجره رفتم.... با د از

 نبود..... اروم اروم قدم برداشتم به طرف جنگل رفتم....  ادیخدرارشکر ارتفاعش ز رونیو از پنجره رفتم ب انداختم

 قدم برداشتم....   اطیپنهان شده بود اروم اروم و با احت یکه پشت درخت دمید ویکس هیسا

 مد او رونیاز پشت درخت ب . برداشتم ومخالفت خودم پرتاب کردم تانیاز رو زم یپناه گرفتم... سنگ یدرخت پشت

 ! ؟یهست یتو ک_گوشش زمزمه کردم  ریدستاشو گرفتم ز دمیاز پشت پر عیسر

 .... گفتینم یچیه یول

 .... واریطرف جلو هُلِش دادم وکمرشو چسبوندم به د به

 رنگشو از رو صورتش برداشتم....  یدستم نقاب مشک یکیاز دستام دستشو گرفته بودم با اون  یکی با

 دستاشو ول کردمو گفتم؛  راشیلبخند گ دنید با

  ؟ییاهورا تو_

 زدو گفت؛  یلبخند اهورا

 باشه  یک یخواستیم پس

 فکر کردم دزده..! _
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 کشوندمت تو جنگل..  ینجوریهم تیتو مامور ادیم ادتیکنم  مایاز قد یادی خواستمیم اهورا؛

 اهوم... _

 بندازه...  ریگ ویبتونه کس ینجوریبا سن وسال تو ا یدختر هیتعجب کردم  یفن و روم انجام داد نیا یوقت اهورا؛

 مملکت بودما...  سیپل یناسالمت_

 بشم...  سیپل نیا یمن  فدا یاله اهورا؛

  نجا؟یا یمنو کشوند یعه خدانکنه حاال براچ_

 دستمو گرفت ودنبال خودش کشوند وگفت؛  اهورا

 ... ایب گمیم بهت

 دوست ندارم بچه ها از نبود من و تو خبر دار بشن...  الیبرگردم و دیمن با اهورا ول کن دستمو_

 بود تو هم با همون اخمش گفت؛  دهیبرگشت اخماشو کش اهورا

  ؟یدی... فهمیرو حرفم حرف بزن نمیام نب گهید ؟یدیفهم یایکه گفتم با من م نیهم

 حرفو زد که نتونستم مخالفت کنم و همراهش رفتم....  نیمحکم ا انقدر

 یحنه برکه ص یوسط جنگل بود... نور ماه که افتاده بود تو قایخوشگل که دق یبرکه  هیبه  میدیتا رس میرفت انقدر

 رو به وجود اورده بود....  ییبایز

 شکر گفت....  ییبایهمه ز نیخدارا بخاطر وجود ا دیبا واقعا

 گفت؛  سادمیوا ینجوریمن هم دید ینشست وقت یتنه درخت یبرکه رو کنار

 ... نیبش ایب

 کنارش نشستم....  رفتم

 به برکه دوخته بود... لباشو به هم زد وگفت؛  نگاهشو
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 دونستمینم کردمیهرچقدر فکر م یبرام اشنا بود... ول یلیچهرت خ دمیشرکت ارسام د یبار تو نیواسه اول یوقت

 ....! دمتیکجا د

نداشتم... برعکس  یکه ارسام باهاشون رابطه داشت نسبت به تو حس بد ییبرخالف تمام دخترا یچرا ول دونمینم

ز ا نکهیبعد از ا یاورد یحرصمو درم یوقت یکردیباهام لج م ی... وقترونیب یپاتو بکش یباز نیاز ا خواستیدلم م

 ... دمیخندیتمام مدت به کارات م یرفتیم شمیپ

 ... یمشغول خودت کرده بود یسابفکر و ذهنمو ح تو

 دمتیبا اون حال د یچم شده بود اون شب تو بارون وقت دونمی... اصال نمکردمیم سشیبا تو مقا دمیدیم ویهردختر

 سیخ یو موها سیخ یاما تو با اون لباسا شهیاز صورتش پاک شه ترسناک م شیارا یوقت ی... هر دختردیدلم لرز

 ... یشده بود یخواستن یلیوصورت معصومت خ

 سرت خورد به جدول خودمو تا خونه لعنت کردم....  یوقت یفقط قصد داشتم بترسونمت ول من

 نهوویکنم.... داشتم د کاریچ دونستمینم یسوختیتو تب م یداشت ینشه.... وقت تیزیخدارا قسم دادم تا چ یکل

 ... شدمیم

 .... نییتبت اومد پا  کمیکردم تا  تیپاشو انقدر

 .... دونمیکجاشو نم یول دمید ییجا هیتو رو  شدمیمطمئن م شتریتو شرکت ب دمتیدیم هربار

 .... شدیم میچرا حسود دونمینم یگفتیاز عالقت نسبت به ارسام م یوقت

... ادینم ادمی یول دمشید ییکه جا یکردم سرکوبش کنم نشد... من عاشقت شده بودم عاشق دختر یسع یلیخ

 .... ستیخالفکار ن کنمیکه احساس م یکه پدرش خالفکار عاشق دختر یعاشق دختر

 داشتم....  یقصد خودکش یبودم حت دهیبه مرز جنون رس دیتو وارسام به گوشم رس یخبر عروس یوقت

 ... رونیباتالق بکشم ب نیخودم وخودتو از ا دمیبه خودم قول داده بودم اگه بهت رس اخه

 ینظرم کل هیاز  یخوشحال شدم ول یلیبوده خ یماجراها باز نیگفت تموم ا یت... وقیسینفس گفت تو پل یوقت

... به خدا گفتم  حاضرم تا اخر عمرم تو ذاشتیمطمئنا زندت نم یسیتو پل دیفهمینگران شدم چون اگه ارسام م

 وفتادینبرات  ینرسه... که خداراشکرم اتفاق یزندان باشم اما به تو صدمه ا
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 .... دمیافتاد تورو کجا د ادمیتازه  یخواهر رهام یگفت یوقت

... تو دمیتورو د ورویمانت یلحظه چشمام افتاد به صفحه  هی یدادیانجام م یریبا رهام تماس تصو یداشت یروز وقت هی

 بودم...  دهینفهم نویمن ا یوحت یبه رهام داشت یادیشباهت ز

 بشه ومن زودتر به تو برسم....  یسپر هیر از بقبود که روز ها زودت نیتو زندان بود ارزوم ا یوقت

 حرف دلم نبود...  چکدومشونیرو به تو بزنم که ه ییپدرت اون حرفارو زد مجبور شدم حرفا یوقت اما

 .... دیبه گوشم رس نیبا ارو تیخبر عروس یوقت

 . شم... یدوروز بستر مارستانیکه باعث شد تو ب خوردمینم میچیه ی... حتزدمیحرف نم چکسیهفته تمام با ه هی

.. که اون حرفا. گفتمیحتما بهت م دیبا یول یمال من نبود گهیبهت بگم.. تود قتویحق امیخودم قول دادم که ب به

از  شهیگرفتم واسه هم میمزاحمت نشم... تصم گهید یگفت یدلم نبود... اما تو بهم فرصت حرف زدن نداد یحرفا

 ... تیتو وخوشبخت هنگاه از دور ب هیبود  و سهم من از تو شده رونیبرم ب تیزندگ

 ..... چشهیخوشحال شدم که عشقم داره طعم مادر شدن و م دمیشن تویخبر حاملگ یوقت

 افتاد...  نیزم یاز گونش سر خورد ورو ینگاش کردم قطره اشک یوقت

 گرفت وگفت؛  دستامو

 خوشحال شدم...  یلیخ یتو طناز دمیفهم یوقت رستا

 همونجا به خودم قول دادم تا تورو مال خودم نکنم دست نکشم ازت...  نمتیبب کیاز نزد گهیبار د هیبازم تونستم  که

 اوار شد رو سرم...  ایدن یمادرم جواب رد داد یبه جواب خواستگار یوقت

 دشنهایبهم پ دیفرهاد حال بدم و د ی... وقتیدادیجواب نم تویگوش زدمیهم زنگ م یحالم خراب بود... هرچ یحساب

 سفر شمالو داد... 

 ه؟یجواب ردت چ لیدل دیفهمیم دیبا دمیگنجیتو پوست خودم نم دمیتورو تهران د یوقت

 ...، یتو هربار از جواب دادن بهش قسر در رفت اما
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 بهم گفت...  لدایامشب  نکهیا تا

 بهم گفت....  تویجواب منف لیدل

 بهش زل زدم وگفتم؛  ناباورانه

 گفت؟  یچ_

 تو دستش گرفت وگفت؛  دستامو

 ینه کس ی... رستا من فقط تو برام مهمگهیموضوع ندارم چه حاال چه صدسال د نیبا ا یمشکل چیمن... من ه یرستا

 جهان تا درمانت کنن  یدکترا نیبهتر ش،یپ برمتی... بعدشم من که نمردم مگهید

 زدم وگفتم؛  یمحو لبخند

 ... اما

 ؛ لبام گذاشت وگفت یدستشو رو اهورا

 موضوع ندارم خب...  نیبا ا یمشکل چیه گهیبوده د نینداره تو مشکلت هم گهیاما واگر د سیییییه

 ؛ گفتم دمویبه روش پاش یلبخند

 باشه... _

بودنش به بند بند  نیریباز کردمنو تو بغلش گرفت.... بازوان محکمش دور بدنم حصار شدن.... حس ش اغوششو

 وجودم نفوذ کرد.... 

 اهورا؟ _

 جان اهورا  اهورا؛

  ؟یچقدر دوسم دار_

 منو از خودش جدا کرد وگفت؛  کمی
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 ...، یچیه

 که منو محکم تر بغل کردو گفت؛  رونیب امیخواستم از تو بغلش ب دمیشدم اخمامو تو هم کش ناراحت

 ... مونهیدوست داشتن نم یبرا ییکه عاشقتم جا یدوست ندارم چون عاشقتم... وتا وقت یچیه

 هش دوختم و گفتم؛ ب نگاهمو

 ...! یبدجنس یلیخ_

 ؛زدوگفت میشونیرو پ یا بوسه

 جناب سروان...  یخودت فقط بلد یکرد فکر

 به رنگ شبش دوختم و گفتم؛ یبه چشما نگاهمو

 

 تیچشم ها یاهیاز س"

  چکد؛یم شب

 است  یتنها ظلمت نیوا

 تا به ابد خواهدیدلم م که

 "نشود....  روشن

 ... میکه شمال هیروز اخر امروز

 ... میو بعد بر میناهارو بخور ایشد با بچه ها لب در قرار

 اتاقم مشغول شونه کردن موهام بودم که در باز شد و اهورا وارد اتاق شد ... تو

 شالمو از رو تخت برداشتم و روسرم انداختم وگفتم؛ عیسر

 ؟ یچرا در نزد_
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 اشو دور کمرم حلقه کرد ...از سرم برداشت از پشت دست مویطرفم اومد روسر به

 اهورا ؟ یکنیم کاریچ_

 ... دیکش یقیبزنه سرشو تو موهام فرو برد و نفس عم یحرف نکهیا بدون

 باعث شد منم سکوت کنم ... نیهم

 منو از خودش جدا کرد .. نکهیحالت مونده بود تا ا نیتو هم یا قهیدق چند

 ... سادیوا جلوم

 پشت گوشم زد ... موهامو

 خوشرنگشو تو چشماش دوخت وگفت؛ یچشما

 رستا؟

 جانم _

 ...! شهیتار وپود موهات خالصه م نیا یمن تو یایموهاتو برام باز بزار ...دن شهیاهورا؛هم

 زدم و گفتم؛ یلبخند

 چشم اقامون .. _

 وگفت؛ دیموهامو بوس رو

 اقامون گفتنت بشم خانومم  یمن به فدا_

 باشو رو لبام دوخت ..فرصت حرف زدن بهم بده ل نکهیاز ا قبل

 گم خوردیکه برام رقم م ینیریمن بودم که زمان و مکان و فراموش کرده بودم و داشتم تو تک تک لحظات ش نیا و

  شدمیم

 ... میزدیلباشو از لبام جدا کرد هردومون نفس نفس م یوقت
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 انداختم ... نییاز خجالت پا سرمو

 ؛چونم و گذاشت سرمو باال اورد وگفت ریز دستشو

 برم من  دنتیخجالت کش قربون

 وگفتم؛ دمیتو هم کش اخمامو

 خدانکنه _

 زدوگفت؛ یلبخند

 ؟ هیحرف دمیبرا خانومم جونمم م من

 اهوم _

 گفت؛ دویتو هم کش اخماشو

 ؟ یدیفهم نباشه

 وگفتم؛ دمیخند

 اخمات مرد من ...  یمن به فدا_

 تو دستاش گرفت وگفت؛ دستامو

 دلم..رستا؟ زیعز حدانکنه

 جان دلم _

 اهورا؛عاشقتممممم

 شتریمن ب_

 ...من عاشقترم ...نگو  نویا چوقتیاهورا؛ه

 برم واسه ناهار فرصت حرف زدنو ازم گرفت... گفتیکه م لدای یبگم که با صدا یزیچ خواستم
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  بنیپا میشو زودتر بر اهورا؛اماده

 چشم _

  یبال خانم یاهورا؛ب

 تا من اماده شم  رونیخب شما برو ب_

  یجا تو اماده ش نیمن بمونم هم شهیرا؛نماهو

 لباسامو عوض کنم خوامینه خب ...من م-

 جلو من عوض کن  اهورا؛خب

 وا اهورا !_

  یحقم ینداره زنم اهورا؛وا

  رونینکن برو ب تیجان رستا اذ_

 شرط داره ! یول رمیم اهورا؛چشم

 ؟یچه شرط_

 ! یخوریاخرت باشه جونتو قسم م ی اهورا؛دفعه

 چشممم_

 ؟ یدیفهم یپوشونیموهاتم م یکنینم شیارا ادیدرضمن ز ایتوعم زود اماده شو ب رمیم اهورا؛من

 چشممممم_

 اروم رو لبام زدو گفت؛ یا بوسه

 فعال  پس

 گفتم؛ دمویخند
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 فعال _

 دلم هزار بار قربون صدقش رفتم ... یرد بوسش گذاشتم ...و تو یرفتنش دستمو رو با

 .. میاله نبودس٢٠ یمن و اهورا جوونا دیشا

 ...میتاب بود یبه هم ب دنیرس یبرا امیساله نداشت ومثل جوون٢٠ یبا جوونا یفرق چیه مونمیطعم عاشق یول

 سرم جمعشون کردم و لباسامو عوض کردم از اتاق خارج شدم...  یباال پسیموهامو شونه کردم با کل نکهیاز ا بعد

 .... اینبود همه رفته بودن لب در الیتو و یکس

 رو سرم مرتب کردم......  شالمو

 ..... رونیب ومدیم یه شدیشالم بند نم ریحموم بودم ز شبید نکهیتار از موهام بخاطر ا چندتا

 بمونه....  یشدم گذاشتم همونجور الشیخیب گهید

 بچه ها که لب ساحل مشغول درست کردن کباب بودن به طرفشون رفتم....  دنیخارج شدم... با د الیو از

 اهورا بودم نشستم....  یروبه رو قایکه دق لدایسالم کردم کنار  یمگه به

 گفت؛  لدایبودم که  لدایصحبت با  مشغول

  رستا؟

 جانم _

 ..؟ کنهینگات م ینجوریچرا اهورا ا لدا؛ی

 از شالم افتاده بود...  رونیکه ب ییبهش انداختم که بااخم زل زده بود به تار مو یباال اوردم نگاه سرمو

جواب  هیرو لباش شد که دور از چشم بق یبه لبخند محو لیتبد ظشیدستم موهامو کردم تو شالم که اخم غل با

 لبخندشو دادم... 

 بودن نگاهمو از اهورا گرفتم و به اونا دوختم...  یاومدن فرهاد و فرناز که لب ساحل تا حاال مشغول باز با
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 هنوز ننشسته بود که گفت؛  فرناز

 موافقن؟  ایبرامون بخونن ک دیاقا اهورا با میکه شمال هیبگم چون روز اخر دیاز همه با اول

 ...! یبچه ها باهم گفتن همگ همه

 من موافق نبودم...!  یول

... اهورا دمیاخمامو تو هم کش نیاهورارو بشنوه... مخصوصا فرناز.... برا هم یجز خودم صدا ینداشتم کس دوست

 اخمام گفت؛  دنیبهم انداخت با د ینگاه

 بخونم...  تونمینم یبچه ها ول شرمنده

 گفت؛  فرناز

 بار بخاطر من...!  هی نیاقا اهورا فقط هم کنمیاخه... خواهش م یبراچ

 لوس و پرو بود...  یلیبود خواهرش خ یدختره پرو بود... بر خالف فرهاد که مرد عاقل نیا چقدر

 نگاهشو به من دوخت وگفت؛  اهورا

 اجازه ندارم...!  یفرناز خانم ول شرمنده

 نگفت یزیچ گهینداره د دهیاصرار کردن فا دید یوقت فرنازم

 ... میکه کبابارو اورده بودن مشغول پهن کردن سفره شد وانیاومدن محمد و ک با

 فرناز و مونا رفتن که ظرفارو بشورن...  میناهارمون رو خورد نکهیاز ا بعد

 .... کردمین رو خودم حس منگاه کامرا ینیمدت سنگ تمام

 ... میگوش دنیلرز با

 داشتم اونم از طرف اهورا...!  امیمانتو درش اوردم بازش کردم پ بیتو ج ااز

 فقط دو کلمه بود...!  امشیپ متن
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 "الیپشت و ایب"

 که رفته....  دمیبه اطرافم انداختم با نبودش فهم ینگاه

 جام بلند شدم...  از

 گفت؛  دویپرس لدای

 رستا؟  کجا

 گوشش بردم وگفتم؛  کینزد سرمو

 از باال دستور اومده..! _

  دوگفت؛یخند

 برو  باشه

 فعال... _

 نشسته بود به طرفش رفتم وگفتم؛  یتخته  سنگ یکه رو دنشیحرکت کردم.... با د الیطرف پشت و به

  ؟یداشت یجانم کار_

 به چهره داشت...!  یظیطرفم اخم غل برگشت

  شده اهورا؟ یزیچ_

 تخته سنگ بلند شد و شالمو از سرم برداشت. یرو از

 اهورا؟  یکنیم کاریچ_

 کنه.... ب خوادیم کاریچ نمینگفتم صبر کردم بب یزیچ گهیبهم انداخت که از صدتا فش و دعوا بدتر بود منم د ینگاه

 تارشم ول نبود....  هیکه  یاورد.... موهامو جمع کرد جور رونیاز تو موهام ب پسمویکل

 سرم بست... شالمم رو سرم انداخت وگفت؛  یباال پسیکل با
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 باشه ها؟  دایموهات پ نمینب گهیشد...! د حاال

 وگفتم؛  دمیخند نرم

  ؟یاخماتو باز کن شهی... حاال مچشم

 بهم انداخت و گفت؛  ینگاه

 شرط؟  هی به

  ؟یچه شرط_

 ....! یراستشو بگ پرسمیسوال م هی اهورا؛

 چشم _

 هست؟  یزیتو وکامران چ نیب اهورا؛

 نه _

  ه؟یکامران چ ی رهیخ ینگاه ها لیپس دل اهورا؛

 اون فقط از من.... _

  ؟یاون فقط چ اهورا؛

 انداختم وگفتم؛  نییپا سرمو

 کرده...  یخواستگار_

 شده بود... گردنش متورم  یکه رگ ها ادیشد انقدر ز یعصب

 گفت؛  تشیاعصبان باهمون

 کرده...  یازت خواستگار یبه چه حق یعوض یپسره  یکرده  غلط

 ؛ گرفتم وگفتم دستشو
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 اهورا _

  ؟یبهش گفت یتو چ اهورا؛

 ازم خواست امروز جوابشو بهش بدم...! _

 میگردیبا هم بر م یجوابتو بهش گفت نکهیدرضمن بعد از ا ؟یدیفهم یتو زن من یگیزودتر بهش م یهرچ اهورا؛

 تهران... 

 ...؟ کننیم یبچه ها چه فکر  ینجوریاما اهورا ا_

 که گفتم! نی... همستیبکنن برام مهم ن خوانیم یهرفکر اهورا؛

 نباش... جان رستا...  یباشه فقط تو عصب_

 تر شدو گفت؛  ظیابروهاش غل نیب اخم

 ... یدیفهم یخوریاخرت باشه جونتو قسم م ی دفعه

 ... میحاال بر دمیبله فهم_

 گفت؛  دویتو موهاش کش یدست کالفه

 .... میبر

 .... میاز هم به جمع بچه ها برگشت جدا

 نشستم کامران گفت؛  نکهیا محض

 ...!؟ میشروع کن ویرستا خانم هم اومد حاال باز خب

  دم؛یپرس متعجب

  ؟یچه باز_

 گفت؛  فرنوش
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 ..! میکن یباز قتیدادن جرات و حق شنهادیکامران پ اقا

 اهان _

 .... میشستو ن میداد لیبزرگ تشک یا رهیدا

 ... سادیخودش و محمد وا نیرو چرخوند و ب یبطر فرهاد

 ....! کردیفرهاد سوال م دیبا

  قت؟یحق ایجرات  فرهاد؛

 وگفت؛  دیخند محمد

 جرات....!  گهید معلومه

 وگفت؛  دیوخند فرهاد

 شجاع  یاقا اوهوع

 ! یفکر کرد یپس چ محمد؛

 ... یخب باشه اقا محمد خودت خواست فرهاد؛

 .قهیبکنه بعد از چند دق خوادیم کاریکه چ میرفت... هممون متعجب بود ایاز سرجاش بلند شد و به طرف در بعدم

 زنده دستش بود....  یکوچولو یماه دونهیبرگشت 

 اب ناراحت شدم....  یواسه ذره ا زدیدست فرهاد بال بال م یداشت تو نکهیا از

 فرهاد گفت؛  نکهی... تا اایو بندازمش تو در رمشیداشتم از دست فرهاد بگ دوست

 ... یزنده زنده قورت بد دیبا نویشجاع ا یاقا خب

  م؛یبا هم گفت یهمگ

 فرهاد..!  هیچه کار نیا یییییا
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 گفت؛  فرهاد

 هم داره....  نارویشجاع بودن هم گهید سسسسیه

 لب گفت؛  ریبهش انداخت وز ینگاه چندش اور هیو از فرهاد گرفت  یماه محمد

 کردما...!  یغلط عجب

 رفت....  ایدهنش گذاشت و به طرف در یدستشو جلو لدای نکارشیدهنش گذاشت... همزمان با ا یتو اونو

 .... میو فرهادم نگران به طرفش رفت من

  دفعه؟ی لدایشد  یچ_

 سرشو بلند کردوگفت؛  لدای

 حالم بد شد...!  دفعهیزنده تو دهن محمد  یماه دنیبا د ستین یزیچ دینباش نگران

 که گفت؛  الیو مشیببر میکمک کرد از جاش بلند شه... خواست فرهاد

 بچه ها...  شیپ می.. باهم برگشتدیبهم نزن شونویباز یبچه ها من حالم خوبه الک شیپ میبر نه

 چرخوندند...  ویمطمئن شدن دوباره رو بطر لدایهمه از خوب بودن حال  یوقت

 .... سادیمن و کامران وا نیب ندفعهیا

 به اهورا انداختم که با اخم به کامران زل زده بود...  ینگاه

 نگاهم کرد وگفت؛  کامران

 ...!؟ قتیحق ای جرات

 وگفتم؛  دمیخند

 لطفا....!  قتیهمون حق دیکه با محمد کرد یکار نیبا ا_

 شدو گفت؛  یجد دیخندیکه تا حاال م کامران
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  ه؟یمن چ جواب

 ..... دادیدستشو مشت کرده بود و تو زانوش فشار م ادیز تیبه اهورا انداختم که از اعصبان ینگاه اول

 به کامران انداختم وگفتم؛  ینگاه

 ... نه

 نگفت...!  یزیچ گهیرنگ غم گرفت و د چهرش

رو  یجوُ عوض کنه بطر نکهیا ی... اهورا که حاال خوشحال بود برانداختندیبه من و کامران م یکنجکاوانه نگاه همه

 ...! سادیکامران و فرنوش وا ونیچرخوند که م

 .... کردیفرنوش سوال م دیبا

  گفت؛

  قت؟یحق ای جرات

 که حالش خوب نبود گفت؛  کامران

 ...! قتیحق

 به کامران انداخت وگفت؛  یبه من انداخت بعد نگاه ینگاه فرنوش

  ؟یدیبود که از رستا پرس یچه سوال اون

 بهم انداخت وگفت؛  ینگاه کامران

 نگم؟  شهیم

 معترضانه گفت؛  فرنوش

 ..! یبگ دیبا شهینم نه

 انداخت وگفت؛  نییسرشو پا کامران
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 ...! دمیازدواج کردم که جوابم شن درخواست

  ؟یداد یانداخته بودم که عسل گفت؛ رستا جان چرا اخه جواب منف نییاز خجالت منم سرمو پا حاال

 گفت؛  لدایبگم که  یزیچ خواستم

 که رستا نامزد داره...!  چون

 شد...!  دهیکش لداینگاه ها از من به طرف  یهمه  حاال

 فرهادگفت؛

  لدا؟ی یگیم راست

 اره به خدا  لدا؛ی

 به من انداخت وگفت؛  ینگاه فرهاد

 ...! مشیما بخور یدیشمال؟ ترس ادیباهامون ب یهست...؟ چرا بهش نگفت یاون ادم خوشبخت ک حاال

 وگفتم؛  دمیخند

 ..!؟ هیچه حرف نینه ا_

  ش؟یوردیچرا با خودت ن فرهاد؛پس

 به اهورا انداخت وگفت؛  ینگاه لدای

 ماست...!  نیجان نامزد رستا جان االن ب فرهاد

 انداخت وگفت؛ لدایبه  یمتعجب نگاه فرهاد

 ...،؟ نمیبیکو؟ چرا من نم پس

 ...! یشیمتوجه م ینگاه بنداز هی لدا؛ی

 به اهورا...  دیبه تک تک بچه ها انداخت تا رس ینگاه فرهاد
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 پر از سوالشو به اهورا دوخت وگفت؛  نگاه

 اعتراف کن...!؟  خودت

 سرشو بلند کردو گفت؛  اهورا

 ببخش فرهاد که بهت نگفتم...  منو

 برات دارم اقا اهورا صبر کن...  فرهاد؛

 بود گفت؛  یدختر کم حرف یلیکه خ مونا

 شیبه مناسبت شام عروس مییوشبم مهمون اقا اهورا میمونیعروس وداماد امروزم شمال م نیفتخار ابه ا پس

 نظرتون؟ 

 ... گهیگفتن راست م همه

 وگفت؛  دیخند اهورا

 ... گفتمیانقدر برام خرج داره اصال بهتون نم دونستمیم اگه

 گفت؛  فرهاد

 ...کنمیم هی...که بعدا من باهات تسویگفت رهید یلی.... حاالم خیکرد خودیب شما

*** 

 رستوران مهمون اهورا....  میبر یشد شب همگ قرار

به  قلبمو شهیهم یتهران تا برا میهرچه زودتر برگرد خواستی.... دلم مدمیگنجیتو پوست خودم نم ادیز یخوشحال از

 نام اهورا بزنم... 

 بود.... ۵به ساعت انداختم ساعت  ینگاه

 رستوران...  میبازار و از اون طرفم بر میبا هم بر یهمگ٧ت بود ساع قرار
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 برداشتم و وارد حموم شدم...  حولمو

 از گرفتن دوش از حموم خارج شدم...!  بعد

 بودم مجبور بودم با حوله موهامو خشک کنم...  وردهیسشوار ن چون

اراشکر که حوله دور بدنم بود وگرنه از شد بازم خدخشک کردن موهام بودم که در باز شدو اهورا وارد اتاق  مشغول

 ... شدمیخجالت اب م

 زنون به طرفم اومد وگفت؛  لبخند

  ؟یپس چرا هنوز اماده نشد یخانوم

 رفته بودم حموم خب! _

 زدوگفت؛  یچشمک

 تنها!  تنها

 انداختم وگفتم؛  نییاز خجالت پا سرمو

 خب..!  کشمیخجالت م ینجورینگو ا_

 تخت نشست وگفت؛  یرو کنارم

 بشم من...!  دنتیخجالت کش یفدا

 خدانکنه _

 من برات موهاتو خشک کنم  یخوایم اهورا؛

 زدم وگفتم؛  لبخند

 اره...!  ستیاگه برات زحمت ن_

 سرم انداخت وگفت؛  یرو، رو حوله
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 خانومم  فمهیوظ یزحمت چه

 ... کردمیارو به خاطر وجود اهورا شکر مکه مشغول خشک کردن موهام بود چشمامو بسته بودم و خد یمدت تمام

 کارش تموم شد بهش گفتم؛  یوقت

 اهورا؟ _

 خوشرنگشو تو چشمام دوخت وگفت؛  یچشما

 اهورا!  جان

  ؟یموهامو بباف شهیم_

 چشمش گذاشت وگفت؛  یرو دستشو

 چشم...  یرو به

 تموم شد..  قهیو کردم بهش و اهورا مشغول بافتن موهام شد حدودا بعد از چند دق پشتم

 زدم وگفتم؛  یلبخند

 ممنون _

  دوگفت؛یکش دماغمو

 جوجه اردک زشتم..!  خواهش

 کلمه پرت شدم تو گذشته...!  نیبا گفتن ا یا لحظه

 ..! یروه_

  یروه یباز گفت رهام؛

 رهام جونم؟  دیخب ببخش_

 جانم  رهام؛
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  ؟یمنو بباف یموها شهیم_

 فکر کنم!  دیبا رهام؛

 عه بدجنس! _

 تا برات ببافم  نجایا نیبش ایکردم ب یشوخ رهام؛

 تخت نشستم وگفتم؛  یرو

 داداش خوشگلم یمرس_

 خواهش جوجه اردک زشتم  رهام؛

 به زمان حال برگشتم...!  خوردیکه جلو صورتم تکون م یدست دنید با

 بود بهم زل زده بود...  دایتوش هو یکه ناراحت یبا چهره ا اهورا

 بودن رو پاک کرد وگفت؛  ختهیفرو ر یک دونمیکه نم ییگذاشت اشکاجلو اورد رو گونم  دستشو

 خانومم؟  شدهیچ رستا

 خوبم  ستین یزیچ_

 ناراحت گفت؛  اهورا

  ؟یافتاد نیارو ادی

 زدم وگفتم؛  یمحو لبخند

 رهام افتادم...  ادینه حسود خان _

 بهم انداخت وگفت؛  ینگاه

 اون انداخت؟  ادیتورو  یچ مگه

 گفتم؛ یلحن ناراحت با
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 جوجه اردک زشت  گفتیاخه اونم به من م_

 کردوگفت؛  کیدستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش نزد اهورا

 ..!ایناراحت باش نمینب گهی..! دیفداتشم اله یخانوم

 چشم _

 ستیکه رهام ن یایر بکنا دیبا گهیتو د یکن تیتو خودتو بخاطرش انقدر اذ ستین یبال، درضمن رهامم راض یب اهورا؛

 که جونشو بخاطر ما وامثال ماها فدا کرده...  یهست یکه خواهر کس یافتخار کن نکهیوا

 اهوم... _

 جاش بلند شدو گفت؛  از

  ادیبچه ها در م یاالن صدا میحاضر شو تا بر عیسر رونیب رمیم من

 چشم _

 نباشه...  رونیموهاتم ب یکنینم شیارا ادمیبال، درضمن ز یب اهورا؛

 بازم چشم _

 حاضر شو  عیسر گهیبال خانومم من رفتم د یب اهورا؛

 باشه... _

 نباشه...!  رونیکردم موهامم کردم تو که ب شیاهورا کم ارا یبه گفته  دمیرفتن اهورا لباسامو پوش با

 کردم و از اتاق خارج شدم..! نهیبه خودم تو ا گهید ینگاه

 ... میخارج شد الیاز و یهمگ

 اهوراشدم.... نیخودش شد.... ومن سوار ماش نیسوار ماش یرکسه

 ...میطرف بازار حرکت کرد به
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 بچه ها بودن جز کامران...  همه

 اهورا؟ _

  ؟یجانم خانم اهورا؛

 پس کامران کجاس؟ _

 تو هم گفت؛  دیاخماشو کش اهورا

 برگشته تهران شبید همون

  دم؛یتعجب پرس با

 چرا اخه؟ _

 جلو من!  اریپسره رو ن نیاسم ا گهیلطفا توعم د دونمیمن چم اهورا؛

 زدم وگفتم؛  لبخند

 ...! چشم

 بال..!  یب اهورا؛

 بازار...  میدیساعت رس میبعد از ن حدودا

وسط فرناز بود که همراه مهرسا  نیکنار شوهرش مشغول حرف زدن بود... ا ی... هرکسمیشد ادهیپ نیاز ماش یهمگ

 ... زدیکوچولو قدم م

 بخرم...  یسوغات انیمامان وبابا و را یبرا خواستیم دلم

 مد نظرم نبود... یزیخب چ یول

 اهورا؟ _

 نافذشو تو چشمام دوخت وگفت؛  یچشما
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 اهورا!  جان

 بخرم به نظرت؟  یچ انیبرا بابا و را_

 داد وگفت؛  لمیتحو یقشنگ لبخند

 .. میداخل اون پاساژ تا بهت بگم...باهم به طرف پاساژ رفت میبر

 یبود رو گرفت... خواستم به اهورا بگم که وقت کیک فوق العاده ش یرنگ یسرمه ا شرتیورودم... چشمم ت محض

 .... دمیرس شرتینگاهش کردم رد نگاشو که گرفتم به همون ت

 وگفتم؛  دمیخند

 و اول من انتخاب کردم...  شرتیگفته باشم اقا اهورا اون ت_

 زد وگفت؛  یلبخند اهورا

  ؟یو انتخاب کرد شرتیم اون تتوه مگه

 بله... _

 ...! خرمیم گهید زیچ هی رادینداره تو اونو بخر من برا ه یخب اشکال اهورا؛

 ...دهینخر یتا کس میبخر میابریکردم بابا ب یشوخ_

 ... میبر اهورا؛

 .... یهمون سرمه ا انیاما برا را میدیرنگ خر یتوس رادیالبته برا ه دیو خر شرتیاهورا دوتا از اون ت میمغازه شد وارد

 شت من حساب کنم.... اهورا نذا چکدومشویکه ه دمیبرا بابا خر میو سرمه ا دیسف یچارخونه ا راهنیپ هی

 گفتم؛  میمغازه که خارج شد از

 خب حاال نوبت خانوماس... _

 وگفت؛  یفروش یروسر یاشاره کرد به مغازه  اهورا
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 چطوره؟  یروسر

 ... هیعال_

 یگرفتم... اهورام مثل همون روسر ییطال یبا طرح ها یمشک یروسر هیمامان  یمن برا میهم وارد مغازه شد راههم

 بود برا مامانش گرفت....  یاما طرح هاش نقره ا

 .... کردیرو برداشتم و از مغازه خارج شدم...اهورا داشت حساب م ایروسر من

کار  ینوار مشک قشیداشت و دور تا دور  یکه حالت کُت دیسف یمانتو هیکه چشمم خورد به  گشتمیبچه ها م دنبال

 رنگ بود...  یبرده بودن و دکمه هاشم مشک

 ... نمیتو تن بپوشم بب خواستیبود.... دلم م کیش یلیخ

 اهورا به پشت سرم برگشتم  یصدا با

  ؟یدوسش دار اهورا؛

  و؟یچ_

 به مانتو کردو گفت؛  یاشاره ا اهورا

  اونو

 گفتم؛  یخوشحال با

  یلیاره خ_

 تا نبردنش...  مشیبخر میبر یپس چرا معطل اهورا؛

 تشکر زدم وگفتم؛  یبه معن یلبخند

 ... میبر_

 بود گفت؛  ی... صاحب مغازه پسر جوونمیهم وارد مغازه شد همراه
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 ... دییبفرما دیاومد خوش

 گفت؛  اهورا

 ... دیاریبرام ب٣۸ زیاون مانتورو سا شهیم اگه

 زدوگفت؛  یفروشنده لبخند پسر

 ... لیکمال م با

 شدم... دست اهورا دادم و وارد اتاق پرو  دارویمانتورو اورد... خر هیاز چند ثان بعد

 .... دمیاوردم و مانتورو پوش رونیخودمو از تنم ب یمانتو

 .... ومدیم فمیضر کلیتو به ه یلیخ

 اتاق پرو رو باز کردم وگفتم؛  در

 ... ایاهورا جان ب_

 سرشو برگردوند محو من شده بود....  یکه پشتش به من بود... وقت اهورا

 سر تا پامو برانداز کرد....  از

 چطوره خوبه؟ _

 زدوگفت؛  یلبخند

 خوبه هم بده...  هم

 کجاش بده؟ _

 تر اومد وگفت؛  کینزد

 ! یبپوش یتونیاز خونه نم رونی... بده چون که بادیبهت م یلیخوبه چون که خ 

 بپوشم؟  تونمیچرا نم_
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برات اما به  خرمیمانتو، م نیمخصوصا که تو ا نهیبب یخانومم رو جز من کس کلیچون که من دوست ندارم ه اهورا؛

 ... یکه فقط برا خودم بپوش یشرط

 که من بپوشم؟  دهیتا حاال تو خونه مانتو پوش یاخه ک_

 که گفتم  نیهم اهورا؛

 وگفتم؛  دمیتو هم کش اخمامو

 باشه قبول _

 بده من تا پولشو حساب کنم...  اریپس درش ب اهورا؛

 چشم... _

 به در ضربه زد  یخودمو بپوشم که کس یدراوردم دادم بهش... بعدشم در اتاقو بستم خواستم مانتو مانتورو

  ه؟یک_

 لحظه....  هیباز کن  اهورا؛

 اتاقو باز کردم وگفتم؛  در

 ... بله

 بود و به دستم داد وگفت؛  یکاربن یابکه به رنگ  یبلند یمانتو

 بپوش...  نمیا

 اخه؟  یبراچ_

 بپوش گفتم...!  اهورا؛

 چشم... _

 .... دمیاتاقو بستم و مانتو رو پوش در
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 .... شدیگشاد م دیرسیبه پاهام م یبود.... از باال تا کمرم تنگ بود وقت یکیفوق العاده ش یمانتو

 بودن....  ییدست طال هیهاش  دکمه

 اهورام حرف نداشتا...  ی قهیهم چاک داشت..... سل نییکمرم به پا از

 در... درو باز کردم....  یصدا با

 زدو گفت؛ یلبخند دنمیبا د اهورا

 .... یخانوم یماه شد مثل

 خوشگل یلی....خیمرس_

 بچه ها دراومده....  یمانتوتو بپوش که صدا عیقابل شمارو نداره سر اهورا؛

 چشم _

 ... یال خانمب یب اهورا؛

 و از اتاق خارج شدم....  دمیخودمو پوش یرفتن اهورا در اتاقو بستم مانتورو عوض کردم ومانتو با

 ... میپول هردورو حساب کردو به طرف بچه ها رفت اهورا

 ..میو به طرف رستوران حرکت کرد میشد نیسوار ماش یهمگ

 داشت...  ایرو به در ییدر رامسر که نما یبه  رستوران مجلل میدیساعت رس میاز ن بعد

 ... میبچه به طرف رستوران حرکت کرد با

 .... مینشست یده نفره ا زیم دور

نگاه فرناز و رو خودم حس کردم سرمو باال اوردم ونگاش کردم که با حرص بهم زل زده  ینیاز سفارش غذاها سنگ بعد

 بود...! 

 بهش انداختم وگفتم؛.  ینگاه
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 فرناز جان؟ شده  یزیچ_

 زد وگفت؛  یپوزخند فرناز

 شده باشه..!  دیبا یچ نه

  یکنیاخه بد نگاه م_

 ...! زمیعز یکنیفکر م فرناز؛اشتباه

 زدم...  یا روزمندانهیلبخند پ ارمیبالخره تونستم حرصشو درب نکهیتلفظ کرد از ا یو با حرص خاص زمیعز

 گفت؛  عسل

 کنن!؟  فیعشقشون رو برامون تعر یاهوراورستا ماجرا هینظرتون چ ارنیشامو ب انیبچه ها تا م خب

 فرناز گفت؛  نکهیموافقت کردن تا ا همه

اهورارو  یدو دست دهینگاه عاشق شده و همون موقع هم رستا تا فهم هیگفتن داره حتما اقا اهورا تو  گهیعسل د اخه

 ...! دهیچسب

 چه طرز حرف زدن فرناز..!؟  نیوا ا فرهاد؛

 ..! ینجوریهمشون هم یامروز یعشقا گمیحرف زدم داداش خب راست م یجورمگه چ فرناز؛

 حرص دستمو مشت کرده بودم ونفسام کشدار شده بود...  از

 بود گذاشت وگفت؛  زیم یکه رو یدست یحالم شد دستشو رو یکه متوجه  اهورا

 ..، ستیفرناز خانم.... داستان عشق من ورستا مال االن ن یکنیم اشتباه

 گفت؛  فرناز

  ش؟یحتما چندماه پ ؟یمال ک پس

 تر شد وگفت؛  قیاهورا عم لبخند
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 ...! شیسال پ۸به  گردهیداستان عشق ما برم نه

 که حاال از تعجب گرد شده بود زل زده بود به ما..!  ییبا چشما فرناز

  ش؟یسال پ۸ مونا؛

 ... دمشید شتایاز مامور یکی یسالم بود تو٢۸سالش بود ومن ٢٢من فقط  یرستا یوقت شیسال پ۸درسته؟  اهورا؛

 به دلم نشست...  مهرش

 ... اهورا گفت؛ نجایبه ا دیکرد تا رس فیو درشت و برا بچه ها تعر زیاتفاقات ر تمام

قلبم تنها  چون رهینتونست جاشو تو قلبم بگ یکس یلحظه ا یسال دور۸ نیا یسال من عاشق رستام.... و تو۸ واالن

 تنها متعلق به رستا بوده وبس...! 

 دستاشونو باال اوردن وشروع به دست زدن کردن....  یها همگ بچه

 کرد وگفت؛  وانیبه ک ینگاه عسل

رد رستا ازدواج ک نکهیاونوقت اهورا با وجود ا یریگیزن م عیسر یریحاال اگه من دوروز نباشم تو م وانیاقا ک ریبگ ادی

 بازم به عشقش وفادار موند... 

 گفت؛  وانی... کدنیبچه ها خند ی همه

 ... رمیگیزن م رمیبعد م یمدیاگه ن کنمیهفته صبر م هی ستین یگیکه م نجورامیبابا خانوم ا نه

رف شام قرار شد ... بعد از صمیسکوت کرد گهیدوباره جمع رفت رو هوا.... با اومدن شام د وانیحرف ک نیگفتن ا با

 .... ایلب در میبر

 .... ایلب در میبا بچه ها رفت یهمگ

 .... میجمع شد شیدرست کردن ودور ات شیها ات بچه

 گفت؛  اهورا

 تا برگردم....  دیها چند لحظه بمون بچه
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 کجا اهورا؟ _

 ... امیحاال م اهورا؛

 به دست برگشت....  تاریرفت... بعد از چندلحظه گ نیاز جاش بلند شدو به طرف ماش بعدم

 نشست وگفت؛  یتخته سنگ یرو

 قطعه بزنم وبخونم به افتخار رستاجان...!  هی میشب زندگ نیبه افتخار امشب که بهتر خوامیرستا اجازه بده م اگه

 نگاهشو بهم دوخت...  بعدم

 نگاهم اجازشو صادر کردم....  با

 زک تار گذاشت... نا یها میس یکرد انگشتاشو رو میتو دستش تنظ تارویگ

 انداز شد...  نیجذابش تو فضا طن یصدا

 

 ستین گهید یو جا ییقلب من تو تو

 ستین گهید یایلیتو مثل خ دل

 پات مونهیقلب من م یباش یچ توهر

 اتیچقد افاقه کرده خوب نیبب

 

 یقلب من کم یگفته تو برا یک

 یتو قلبم ییتو میزندگ تموم

 قلبتم ریعمره تو دلم اس هی

 قلبتم ریو تو مس یمقصد تو
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 تو قلبتم یقلبم تو

 نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 ایلیقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو میزندگ تموم ستیمن که ن دست

 ایریدست کم نگ نمونویب حس

♫♫♫ 

 من فقط یآرزو یکنار تو شده تنها بودن

 خستم ازت ینیبب رمویقلبمو ازت بگ یروز هیمحاله که  نیا

 از خودم رهیتونه قلبمو بگ یتو نم ریغ یچکیه

 عاشقت شدم شهیپر گرفت و تا هم نهیلحظه قلبم از تو س هی دمتید

 

 نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 ایلیقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

 ایریدست کم نگ نمونویب حس

 

 ( یمیابراه ثمیشدم)م عاشقت
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گذاشت دستشو پشت گردنشو برد  نیزم تارشوی... گمیو دست زد میافتخارش بلند شدبه  یتموم شدن اهنگ همگ با

 شده بودو جلوم گرفت وگفت؛  یکه اسم خودش روش حکاک یمن زانو زد گردنبند یپا یگردنبندشو باز کرد جلو

 ! ؟یکنیمن ازدواج م با

 کردنم...  یسال زندگ٣٠ یازدواج تو شنهادیپ نیشد بهتر نیوا

 از دستش گرفتم وگفتم؛  گردنبنو

 ... لیبا کمال م_

 .... دیمنو تو اغوش کش هیتوجه به بق یجاش بلند شد ب از

 گوشم زمزمه کرد؛  ریز

 ... نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 گوشش خوندم؛  ریز ومن

 ...! ایلیقلب خ یرو مونهیحسرتش م_

 دوست دارم  اهورا؛

  شتریمن ب_

 انداختم...  ریشدم که بهمون زل زده بودن از خجالت سرمو ز انمیاطراف یاومدم... تازه متوجه  رونیاغوشش ب از

 کرد وگفت؛  کیدستشو دورکمرم انداخت و منو به خودش نزد اهورا

 ..! کشهیخجالت م میخانوم دینگاه نکن ینجوریا

 اومد وگفت؛  کینزد فرهاد

 به من انداخت وگفت؛.  یداداش و بعد نگاه یش خوشبخت

 زنداداش...!  نیوهمچن
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 زدم وگفتم؛  لبخند

 ممنون_

 فرناز...!  یگفتن حت کیتک جلو اومدن و تبر تک

 مهرسا کوچولو گفت؛  نکهیا تا

 اهوال..؟ )عمو اهورا( عمو

 گفت؛  اهورا

 عمو ! جان

 نهادشیپ ی)مگه وقت ن؟یند دادانگشتل بدن پس چال شما گلدنب دینبا دنیازدباج م شنهادیپ یمگه وقت مهرسا؛

 ( ن؟یانگشتر بدن پس چرا شما گردنبد داد دینبا دنیازدواج م

 که اهورا گفت؛  میدیمهرسا کوچولو خند نیریبه لحن ش یهمگ

 .... دیخاله رستا رس یعنی شیمن امانت بود که حاال به صاحب اصل شیگردنبد پ نیعمو جون ا اخه

 شد وگفت؛  انیزد که چال رو گونش نما یلبخند مهرسال

  اهان

 وگفت؛  دیدماغشو کش اهورا

 خانوم کوچولو...  بله

 اون شب رقم خورد....  میشب زندگ نیبهتر

 ...! یخواستگار انیاصفهان اهورا و با مادرش ب دمیرس یشد وقت قرار

 ..!گنجمیتو پوست خودم نم یخوشحال از

 تهران....  میاون شب برگشت یفردا
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 .... کردمیتا اخر هفته تحمل م دیکندن از اهورا برام سخت بود... اما با دل

 اوردم و وارد خونه شدم.....  رونیب فمیاز تو ک دویکردم کل یو فرهاد خداحافظ لدایاز  نکهیاز ا بعد

 وگفت؛  دیبه طرفم اومد منو تو اغوشش کش دنمیبا د مامان

 خوش گذشت؟  ؟یدل مامان.. خوب زیعز سالم

 شد وگفتم؛  انینما کدستمیو  دیسف یزدم که دندونا یلبخند

 بود...!  یخال یلیشماها خ یبله خوبم جا سالم،

 جواب لبخندمو داد وگفت؛  مامان

 .. ناهار اماده س. یاستراحت کن کمیو یلباساتو عوض کن یریمامان خداراشکر که بهت خوش گذشته تا تو م فداتشم

 وگفتم؛  دمیبوس گونشو

 کجان؟  انیمان خوشگلم... بابا وراما چشم

 شه...!  داشیدانشگاس االناس که پ انمیبابات که تو اتاقشه را مامان؛

 دیاستراحت کنم... ناهار صدام بزن کمی رمیاهان پس من م_

 دلم برو....  زیباش عز مامان؛

اتاق رهام اشک به چشمام هجوم  یدر بسته  دنیبار هزارم با د یو برداشتم و از پله ها باال رفتم.... وبرا چمدونم

 اورد... 

 بغض تلخ تو گلوم داد....  هیرفت لبخند جاشو به  یلبخند بود رو لبام.... و از وقت هیبود  یوقت تا

 بود...  سخت

 نداشتمش....  گهیسخت بود که د یلیخ

 ود داشته نه ضرر..... کشورم س یبوده که وجودش برا یافتخار کنم که برادرم کس دیخب به قول اهورا من با اما
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 از رو گونم کنار زدم وبه طرفم اتاقم رفتم....  اشکامو

 اوردم.... حولمو برداشتم و وارد حموم شدم....  رونیلباسامو از چمدون ب نکهیاز ا بعد

 در بره....  میدوش اب گرم گرفتم که خستگ هی

 .... دمیتخت دراز کش یرو بعدم

 رمورد خودم و اهورا به خواب رفتم.... د الیبستم و با هزارتا خ چشمامو

 در.... چشمامو باز کردم....  یصدا دنیشن با

 بود از رو تخت بلند شدم...  سادهیکه تو چار چوب در وا انیرا دنید با

 نگرانت شدم..!  یکنیدرو باز نم زنمیدر م یهرچ دمیبدون اجازه وارد اتاقت شدم اخه د دی! ببخشیخواهر ان؛سالمیرا

 زدم وگفتم؛  یلبخند

 ... امیتو برو من م یاشکال نداره داداش_

 گشنمه  یلیکه خ ایزودتر ب ان؛باشهیرا

 باشه شکمو... _

 از رو تخت بلند شدم.... موهامو مرتب کردم....  انیرفتن را با

ارج خ ییکه کنار اتاق من ورهام بوو شدم بعد از شستن دست و صورتم از دسشو ییاتاق خارج شدم وارد دسشو از

 شدم به طرف اشپزخونه رفتم.... 

 کردم....  امیجوون ادینرده ها....  دنید با

 سر خوردن از چشم مامان دور نموند....  نیکه ا نیینرده ها نشستم وسر خوردم اومدم پا یرو

 بگه گفتم؛  یزیچ نکهیاز ا قبل

 نترس  شهینم میزیسالمه چ٣٠ گهیمامان االن د_
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 زد وگفت؛  یلبخند مامان

 ... یسالتم بشه برا من بچه ا١٠٠ وت

 مچکر واقعا یمرس_

  نیبش ایب کنمیخواهش م مامان؛

 و نشستم  دمیکش رونیب ویصندل

 پس بابا؟ _

 ..! ادیصداش زدم االن م ان؛یرا

 اهان... _

 اومدن بابا به احترامش از سرجام بلند شدم وگفتم؛  با

 سالم بابا_

 دستاشو باز کرد و من تو اغوشش جا گرفتم دوتا

 بابا خوش گذشت....؟  زیسالم عز بابا؛

 بود...  یخال یلیشما خ یجا یمرس_

 رو موهام نشوند ومنو از خودش جدا کرد وگفت؛  یا بوسه

 که بهت خوش گذشته...  خداراشکر

 ممنون... _

 که مشغول غذا خوردن بود گفت؛  انیرا

 چخبره بابا؟ حاال انگار رفته سفر قندهار خدا شانس بده واقعا...  اووووو

 وگفتم؛  دمیکش انویرا دماغ
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  ان؟یرا یتو که حسود نبود_

 براشون...  شهیخانواده نم یکه ته تغار چکسیوگرنه ه یخواهر کنمیم یشوخ ان؛یرا

 وگفتم؛  دمیخند

 ... یبله ته تغار_

 سرد شد....  دیبخور مامان؛

 تو کانون گرم خانوادم خوردم.... و بعد از اون به اتاقم برگشتم....  ناهارو

 ذره با لب تابم کار کردم....  هی

 کردم  پیبدم.... با انگشتام تا امیبه اهورا پ دیدفعه به ذهنم رس هیحوصلم سر رفته بود....  یحساب

 

 ... یمعجزه ا کیمثل "

  یمن یمانیا علت

 هان و بله هستند...  همه

 " یجان من اوشم

 

 .... ارسالش کردم.... دیکوبیم نمیمحکم به س قلبم

 تو دستم بود تا جواب بده....  یمدت گوش تمام

 .... دیلرز میگوش نکهیا تا

 کردم نوشته بود....  بازش
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 نامم  یم یمن معجزه رو کس "

 در اغوشش..  شودیم که

 برد...  ادیوادم را از عالم

 "من دوست دارم...!  ی معجزه

 

 رو لبام نقش بست....  یقیخوندنش لبخند عم با

 که زنگ زد....  دیطول نکش یمدت

 اتصالو وصل کردم...  ی دکمه

 سالم... _

 ... دیچیپ یجذابش تو گوش یصدا

 من..!  یسالم معجزه _

 زدم وگفتم؛  یلبخند

 عشق من؟  یخوب

 ... زمیمنم خوبم عز یتو خوب باش اهورا؛

 من خوبم _

 پس منم خوبم...  اهورا؛

 اهورا؟ _

 جان دلم...  اهورا؛

 عاشقتممممم _
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 خانوم خانوما....  شتریمن ب اهورا؛

 بحثم نکن  شترینچ من ب_

 ... شتریگفتم من ب اهورا؛

  شتریمن ب رررینخ_

  ؟یزنیحرف م تییرو حرف اقا اهورا؛

 تمام  شتریمن غلط بکنم اما من ب_

 صدا نشنوم...  سیییییه سییییییهنگو  یچیام ه گهید شتریمن ب اهورا؛

 یبدجنس یلیعه تو خ_

 عاشقتم...  شتریاسمشو بزار من ب یدوست دار یهرچ اهورا؛

  شتریمن ب رررررینخ_

  شتریمن ب اهورا؛

 اصال من قهرم... _

 رستا!  اهورا؛

  ؟یخانم اهور؛

  میمن تحمل قهرتو ندارم زندگ گهیعشق من قهر نکن د اهورا؛

 فقط قهر نکن...  شتریباشه بابا تو ب اهورا؛

 ... شتریاااااااااخ جووووووون باالخره من برنده شدم پس من ب_

 نگفتم درچه مورد که...  یول شتریمن گفتم تو ب اهورا؛

  کنماااااایقهر م_
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 ... مینه نه تسل اهورا؛

 مرد من..!  نیافر_

 رستا؟  اهورا؛

 جانم _

 شد فردا زنگ بزنه... به مامان گفتم.... قرار  اهورا؛

 ... زمیباشه عز_

 بهت...  دنیواسه رس کنمیم یدارم لحظه شمار اهورا؛

 منم اهورا... _

 ... یخانوم یجونم اهورا؛

 ! اهورا؟ ییاقا یمرس_

 جانم  اهورا؛

  ؟یاگه مشکلم حل نشه چ_

بشم من تورو بخاطر خودت  التیخیسرت خانومم من تورو بخاطر بچه انتخاب نکردم که بخاطر بچه ام ب یفدا اهورا؛

 سرپرست..!  یب یبچه  یهمه  نیخواستم تا اخرعمرمم نوکرت هستم خانومم... درضمن نشدم نشد ا

 اهوم _

 .. نمتیحاالم اخماتو باز کن چون دوست ندارم ناراحت بب اهورا؛

 چشم _

  زنه؟یصدام م رادیه یندار یبال اروم جونم با من کار یب اهورا؛

 مراقب خودت باش...  نه عشقم برو_
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 دوست دارم خداحافظ  نطوریتوهم هم اهورا؛

 منم دوست دارم خداحافظ_

*** 

 خانم چشمامو باز کردم....  الیسه یصدا دنیشن با

 رو لبام نقش بست....  یلبخند محو نهیخودم تو ا دنید با

 شدم!  ریپ کردمیم فکر

که با رفتن  یوسط فقط چشمامن که غم دارن... کمر نیبود... ا بایبا طراوات و ز امینه... هنوزم چهرم مثل جوون اما

 و نبود اهورا خم تر شده بود....  نیرهام و ارو

 میزندگ یبار تو نیاول ی..! و من برایاز اون شب که بااهورا حرف زدم اخر هفته ش با خانوادش اومدن خواستگار بعد

 به زبون اوردم...  مویخوشبخت یبله 

 به خودم اومدم....  لدای یصدا با

 ! یرستا معرکه شد یوا لدا؛ی

 تر کرده بود....  مایخانم رو صورتم انجام داده بود چهرمو خوش س الیکه سه ییبایاما ز حیمل شیبود ارا لدایبا  حق

 چهرمو دوبرابر کرده بود...  تیسرم جمع شده بودن جذاب یباال یرنگم که به طرز خوشگل ییخرما یموها

 اهورا پشت در منتظره ها...!  یپاشو تا حجابتو بدم بپوش رستا لدا؛ی

 نشسته بودم...!  یصندل نیا یدم رو هیپاهام خشک شدن از بس   کردمیبلند شدم... احساس م یصندل یرو از

 .... دمیحجابو بهم داد... پوش لدایکرد  میخانم تورو رو سرم تنظ الیسه نکهیاز ا بعد

 نگاه کردم....  نهیخودمو تو ا گهید بار

 دلم قنج رفت..!  نهیلباس بب نیاهورا منو تو ا نکهیبا تصور ا یا لحظه
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 وجودمو قلقلک داد..!  ینیریش حس

 گفتنش....  ااهللی با

 به سمت در چرخوندم....  نگاهمو

 م.... رنگ تو دلم هزار بار قربون صدقش رفت یتو اون کت و شلوار خوش دوخت سرمه ا دنشیکه شد... با د وارد

 بازم جذاب بود...  قشیشق یرو دیسف یرنگشو باال زده بود باوجود تارها یخوش حالت مشک یموها

 .... میزل زده بود گهیبهم د هردو

 .... میزدیپلک نم یحت

 .... میکه شده از دست بد میچشمامون رو برا لحظه ا یجلو یصحنه  میدوست نداشت چکدوممونیه دیشا

 ... میهردومون به خودمون اومد لدای یصدا با

 منتظرن..!  هیبق گهیهم و بابا بسه د نیخورد لدا؛ی

 گوشم زمزمه کرد...  ریجلو اومد دست گل رز قرمزو دستم داد و اروم ز اهورا

 من!  یرستا یمثل ماه شد اهورا؛

 کلمات از دهن اهورا برام لذت بخش بود...  نیا دنیچقدر شن و

 اهورا گره خورد.....  یگشتاان ونیم فمیظر یانگشتا

 ... میخارج شد شگاهیاز ارا هردو

 برا من باز کرد من نشستم بعد خودش سوار شد....  نویبردار اهورا در ماش لمیف یگفته  به

 تاالر..  میگرفتن عکسا بعد بر یبرا هیباغ و اتل میبود اول بر قرار

دوست دارم برات  مهیشب زندگ نیبهتر گفتیبه اهورا اصرار کردم جشنمون ساده باشه.... اما قبول نکرد م یلیخ

 نکردم.. .  یمخالفت گهیسنگ تموم بزارم... منم د
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 ..! میدیرس قهیدق۵نبود... حدودا بعد از  یراه هیاتل تا

 شم..!  ادهیپ نیکمک کرد از ماش اهورا

 .... میبه طرف تاالر حرکت کرد میشدخارج  هیاز اتل یو تک یدونفر یبعد از گرفتن عکسا میشد هیاتل وارد

 اهورا سکوت کرده بود....  میمدت که تو راه بود تمام

 کردم وگفتم؛  یمنصوع یا سرفه

 .... دیحرف بزن دیداماد قصد ندار یاقا_

 و من عاشقشون بودم....  ومدیچهرش م به یلیکه خ ییبهم انداخت ولبخند زد.... از همون لبخندا ینگاه

 ..! کنمیراستش دارم فکر م اهورا؛

  ؟یبه چ_

  ؟یشیمال خود خودم م گهید ی قهیداره تا چند دق تیواقع نکهی.. به ایداره تو کنارم تیواقع نکهیبه ا اهورا؛

 داره  تیمعلومه که واقع_

 اما هنوزم باورش برام سخته که تورو کنارم دارم رستا..! اهورا؛

 هنوز باورت نشده؟  یعنی_

 نچ  اهورا؛

 .... دیبه ذهنم رس یفکر

 مردونش نشوندم و گفتم؛  شیته ر یکوتاه رو یمتوجه بشه بوسه ا نکهیشدم به طرفش قبل از ا خم

  شهیحاالم باورت نم ؟یحاال چ_

 وگفت؛  دیخند

 کنارمه..!  میباورم شد که خانومواقعا  گهید االن
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 شما بشم اقامون  یفدا_

 خدانکنه اروم جونم....  اهورا؛

 اهورا؟ _

 اهورا گفتنت بشم.!  یمن به فدا اهورا؛

 اِ خدانکنه نگو _

 ...؟ یبگ یخواستیم یباشه حاال چ اهورا؛

 دوست دارممممممم  یلیبگم خ خواستمیم_

 عشق من  شتریمن ب اهورا؛

  شتریمن ب_

  ؟یباز رو حرف من حرف زد اهورا؛

  شتریاهوم من ب_

  شتریمن ب رینخ اهورا؛

لش قرار شد اخر شب ح میدینرس جهیاخرشم به نت یحت میدوست داره کل کل کرد شتریب ویک یک نکهیتاالر سر ا تا

 ...! میکن

 .... زدنیورودمون به تاالر همه به احترامون از سرجاشون بلند شده بودن ودست م با

 .... نیارو یبه مامان و بابا دمیرس نکهی.... تا اگفتمیو خوش امد م زدمیلبخند م یهمگ هب

 طرفشون رفتم....  به

 وگفت؛  دیمنو به اغوش کش نیمادر ارو شهیهم مثل

 ... زمیدختر عز یش خوشبخت
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 جلو چشمام نقش بست....  نیارو یچهره  نیمادر ارو دنیتو چشمام حلقه زد با د اشک

 اومدن...  نییرو صورتم سر خوردن وپا اشکام

 رو گونم نشست و اشکامو پاک کردو گفت؛  نیارو یمهربون بابا یدستا

 ..! یکن هیشگوم نداره گر تهینکن... امشب شب عروس هیبابا گر زیعز

 بغض گفتم؛  با

 خوشحال شدم  یلیخ نیاورد فیمادرجون... ممنونم پدرجون که تشر ممنونم

 و گرفت وگفت؛ دستام نیارو یبابا

 یجا نکهیفقط بخاطر ا یما بود یعروس خانواده  یروز هی نکهینه بخاطر ا ییما یدختر نداشته  یهنوزم جا تو

  یدختر نداشتمون رو پر کرده بود

 ادامه داد وگفت؛  نیارو مامان

 تنها دخترمون بود....  یچون امشب عروس میکردیم دایحضور پ دیبا یتوکل یمن و اقا پس

 پس وگفتن؛  دنیمهربونشو تو دستام گرفتم و به طرف لبام بردم که دستشونو کش یدستا

 .... یکه خوشبخت میما بود پس االن خوشحال یتو ارزو هیدخترم خوشبخت هیچه کار نیا

 همه محبت و جبران کنم...!  نیا یچجور دونمینم_

 گفت؛  نیارو یبابا

 خودش برامون جبران...  یبار به ما سر بزن هی یاهفته  مایمثل قد نکهیهم ستیبه جبران ن یاجیاحت

 ... امیچشم پدرجون حتما م_

 رو جفت چشمام دخترم...  ن؛قدمتیارو یبابا

 رو کرد به اهورا وگفت؛  نیارو مادر
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 مراقب دخترمون باش خوشبختش کن...  نمیارو یتوعم جا پسرم

 چشمش گذاشت وگفت؛  یدستشو رو اهورا

 چشم  یرو به

 وگفت؛  دیاهورارو بوس یشونیپ نیارو یبابا

 ... دیش خوشبخت

 ممنونم پدرجان...  اهورا؛

 ....میرفت گاهیبه همه به طرف جا ییاز خوش امد گو بعد

 نشستم....  نکهیمحض ا به

 لبخند زنون به طرفم اومد....  انیرا

که  یرنگ جذب یر توسزده بود کت و شلوا یرنگشو خامه ا یجذاب قهوه ا ی! موهاکهیکرده بود داداش کوچ چه

 دوبرابر کرده بود....  تشویبود جذاب دهیپوش

 دستشو جلو اورد وگفت؛  انیرا

 ..! گمیم کیتبر یخواهر سالم

 دستم فشردم وگفتم؛  یتو دستشو

 ممنون داداشم... _

 اهورام دراز کردوگفت؛  یجلو دستشو

  گمیم کیتبر

 فشردوگفت؛  انویدست را انهیمیصم اهورا

 جان...  انیرا ممنونم
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 بپا دخترا ندزدنت!  یبا خودت داداش یچه کرد_

 شد وگفت؛  انیزد که چال گونش نما یلبخند انیرا

 ..! هیکردن داداشت صاحب داره مگه الک غلط

 زدم وگفتم؛  یلبخند

  ه؟یک نمیکلک بگو بب اِ

 گفت؛  دهیبر دهیبود بر دهیحرف از دهنش پر نیکه فکر کنم ا انیرا

 گهی...! اهان خب مامان وبابان ددونمی...؟ نمیچ

 وگفتم؛  دمیخند

  ه؟یاون دختر خوشبخت ک نمیبگو بب االی یبمال رهیش یتونیسر خواهرتو نم_

 گفتم من...  یزیچ هیبابا  یچکیرستا.... ه یداد ریگ ان؛یرا

  فهممیباشه نگو بعدا خودم م_

 اومد...  مایمن برم که ن یخواهر یکه بفهم ستین یزیچ ان؛یرا

 خنده  ریرفتنش اهورا زد ز با

 تعجب گفتم؛  با

 چته؟ _

 خودم افتادم  یاون روزا ادی اهورا؛

 کدوم روزا؟ _

 دادم...  یسوت رادیجلو ه یچندبار انیبودم عاشقتم منم مثل را دهیکه فهم ییهمون روزا اهورا؛

 اهان _
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 عاقد اومد....  گفتیکه م یخانوم یصدا با

 و موهامو کردم داخل.... مامان کنارم اومد قران و دستم داد...  دمیپوش حجابمو

 به قران زدم و بازش کردم....  بوسه

 .... میقران کرد اتیکردم و همراه اهورا شروع به تالوت ا داینورو پ ی سوره

 اقا مشغول خطبه خوندن بود....  حاج

  "لمیوک ایا"گفتن  با

 کردم وگفتم؛  یخوشبخت یهمه و خودم ارزو یو بستم از ته دل برانورو خوندم چشمام یسوره  ی هیا نیاخر

 پدر و مادرم و روح بردارم بله  یاجازه  با

و داره به  نجاسیاونم ا کردمیچون احساس م دیشا گرفتمیبودم که از روح بردارم اجازه م ینفر نیمن اول دیوشا

 ...! زنهیمن لبخند م یخوشبخت

 گفتن بله اهورا....  با

 .... دنیکِل کش یهمگ

 کوتاه تا اخر عمر تمام وجودم رو به نام اهورا زدم...!  یبا گفتن بله ا و

 گفتن....  کیاهورا بعد از تبر مادر

 .... نیبه ارت دیدادن تا رس هیهد یداد همگ هیخوشگل بودو بهم هد یلیکه خ یدیسف یطال سیسرو

 شدم وگفتم؛ جام به احترامش بلند  از

 جان...  نیارت یاومد خوش

 زدوگفت؛  یلبخند نیارت

 زنداداش  ممنونم
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 دهنش گذاشت وگفت؛  یدستشو جلو نیاز گفتن ا وبعد

 عادت کرده بود...  یلیاز رو قصد نبود اخه من به رستا خ دیشرمنده ام باور کن واقعا

 رفت وگفت؛ نیبه طرف ارت اهورا

 زنداداشت...  یداداشت رستام جا یجان منم جا نینداره ارت یاشکال

 دست اهورا رو گرفت وگفت؛  نیارت

 داداش مبارک باشه ممنون

  یخوش اومد یلیممنونم خ اهورا؛

 شده رو به طرفم گرفت وگفت؛  چیکادو پ یا جعبه

  ناقابل

  ؟یدیچرا زحمت کش_

 ... ناسیاز ا شیقابلت ب یچه زخمت ن؛یارت

 ینوشته شده بود لبخند نیکه اسم خودم رو به صورت الت یگردنبند دنیشده رو باز کردم با د چیکادو پ ی جعبه

 زدم وگفتم؛ 

 بود که گرفتم...  یا هیهد نیممنونم بهتر یوا

 زدوگفت؛  یلبخند

 شت اومده... که خو خوشحالم

 ... هیاز کادو دادن بق بعد

 ...! میگذاشت و از من واهورا درخواست کرد برقص یتیاهنگ ال یج ید

 ... میوسط تاالر رفت به ییواهورا دوتا من
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 .... میکرد دنیدستم قرار گرفت... نرم شروع به رقص یتو شیکیدست اهورا دور کمرم و اون  هی

 از همه دوسش داشتم....!  شتریکه ب یشد... اونم تو اغوش کس میرقص زندگ نیبهتر

 کردن...  یمن و اهورارو تا خونه همراه یاز صرف شام همگ بعد

 ... میوارد خونه شد گهیپارک کرد همراه هم د اطیتو ح نویاهورا ماش نکهیاز ا بعد

 .... میروشن کرد.... به طرف اتاق خوابمون رفت چراغارو

 تخت نشستم....  یرو

 پامو ماساژ دادم...که اهورا اومد کنارم نشست....  کمیاوردم....  رونیپاشنه بلندم و از پام ب یکفشا

 من..!  یاروم رو موهام نشوند وگفت؛ عاشقتم رستا یتو اغوشش گرفت بوسه ا منو

 ... نطوریمنم هم_

 که از چشم اهورا دور نموند وگفت؛  دمیکش یا ازهیخم

  اد؟یم خوابت

 نگاش کردم وگفتم؛  مظلومانه

  یلیخ_

 وگفت؛  دیبه روم پاش یقشنگ لبخند

 بعد بخواب...  ارمیب رونیکن لباستو از تنت ب صبر

 باش.. _

 و پشتم و کردم بهش...  برگشتم

 بدنم تنم مور مور شد....  یگرمش به لخت یبا برخورد لبا نییپا دیلباسمو کش پیز

 پشت منو تو اغوشش گرفت و گفت؛  از
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 رستا.... چون تورو کنارم دارم...  مهیشب زندگ نیبهتر امشب

 رو لبام رنگ گرفت...!  یکلمات لبخند پر رنگ نیا دنیشن از

 اورد....  رونیو از تنم باروم لباس اروم

 طرفش...  برگشتم

 .... زدیهردومون تب خواستن موج م یگره خورد.... تو چشما شیمشک یتو چشما میعسل یچشما

 .... میهم بود دنیگرمش لبامو حس کرد.... نرم مشغول بوس یلبا

 

 به بعد  یسالگ یس"

  یعاشق شو که

 کف دستت  یسینویاسمش را نم گرید

  یقلب بکش ودورش

  تویکتاب درس یال یعکسش و بزار ای

  ینگاش کن یه

  یبه بعد که عاشق شو یسالگ یس

  یزمستان یعصر جمعه  کی

  یزیریم ییچا وانیل هی

 پشت پنجره  ینینش یم

 شهر را  وتمام

  باردیکه نم یباران در
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 "یزنیقدم م الشیخ با

*** 

 بعد...  دوسال

 

 زدم و چشمامو باز کردم....  یحس نوازش موهام غلت با

 زدم وگفتم؛  یبه رنگ شب اهورا لبخند یچشما دنید با

 مگه صبح شده؟ _

 بله خانوم پاشو...!  اهورا؛

 بزار بخوابم...  رونینه برو ب_

 .. خوابالو نمیپاشو بب اهورا؛

 بخوابم...  خوامینه اهورا من خسته ام م_

 ... گمیپاشو بهت م خودیب اهورا؛

 بزار بخوابم..  یکنیم تمیچقدر اذ_

 کمرم گذاشتو منو از تخت بلند کرد....  ریبهم فرصت نداد و دوتا دستشو ز گهید

 .... وفتمیاالن م نیولم کن اهورا منو بزار زم_

 ... نیهرلحظه ممکن از تو بغل اهورا پرت شم زم کردمیم احساس

  نییاهورا بزارم پا_

 انقدر غر نزن...  میدیرس اهورا؛

 ست تو... از د_
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 اشپزخونه منتظرتم...  یمسواک زد یصورتتو شست اهورا؛

 باش... _

 شکمم گذاشتم.....  یشدم بعد از شستن صورتم و مسواک زدن.... دستمو رو ییخواب الوده وارد دستشو ییچشما با

خارج  ییزدم و از دسشو نهیبه خودم تو ا یلبخند کشهیداره تو وجودم نفس م ییموجود کوچولو نکهیحس ا با

 شدم.... 

 شده بودم....!  نیسنگ یلیخ یماهم بود ول۶ نکهیوجود ا با

 وگفتم؛  دمیعقب کش ویصندل

 چقدر زشت شدم..!  نیاهورا بب یوا_

 رو لبام زدو گفت؛  یبوسه ا اهورا

  یخوشگل تر از قبل شد میلیخ یهم زشت نشد اصال

 صورتمو...!  نیدروغ نگووو اهورا زشت شدم بب_

 بابا گشنشه..!  یصبحونه بخور که دختر کوچولو ایحاالم ب یبرا من خوشگل شهیخانومم توهم گمیدروغ نم اهورا؛

 ..! شهیم میدوباره داره حسود_

 وگفت؛  دیخند اهورا

 ...، رهیرستارو تو قلب من بگ یجا تونهینم چکسینشه خانوم ه تیحسود

 ... دونمیبله م_

 پرو خانم صبحونتو بخور..!  اهورا؛

 شم چ_

 از خوردن صبحونه اهورا حاضر شد رفت سرکار...!  بعد
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 کاناپه نشستم و مشغول دن خوندن رمان شدم....  یرو منم

 مشغول خوندن بودم که خسته شدم....  یساعت مین حدودا

 .... میشگیعادت هم طبق

 شکمم گذاشتم و با دختر کوچولوم مشغول حرف زدن شدم....  یرو دستمو

 حرف زدم که چشمام گرم شد و خوابم برد...  قهیچند دق دونمینم

 چشمامو باز کردم....  فونیا یصدا دنیشن با

 کوکب خانم درو باز کردم...!  دنیرفتم... با د فونیجام بلند شدم به طرف ا از

 خونه رو انجام بده....  یمن باردارم کوکب خانم و گرفته تا کارا دهیاهورا فهم یوقت از

 ه به استقبال کوکب خانم رفتم.... باز شدن در خون با

 سالم _

 وگفت؛  دیخانم منو به اغوش کش کوکب

 ... دختر کوچولوت خوبه؟ یمادر خوب سالم

 .... میکوکب خانم هردومون خوب یمرس_

 استراحت کن تا منم ناهارو درست کنم..!  زمیخانم؛ خداراشکر برو عز کوکب

 چشم _

 زمیبال عز یخانم؛ ب کوکب

 استراحت کردم و رمان خوندم...  مکیناهار  تا

 کوکب خانم گفت؛  نکهیا تا

 حاضره دخترم....  ناهار
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 بستم و از اتاق خارج شدم و وارد اشپزخونه شدم....  کتابو

 "بادمجون...  مهیق "اهورا بود... یمورد عالقه  یغذا ناهار

 ..! یش تیتقو دیبا زمیخانم؛ بخور عز کوکب

 به ساعت انداختم وگفتم؛  ینگاه

 ! مونمیمنتظر م ادیاهورا م گهید قهیچند دق هی_

 صورتش واضح تر شدو گفت؛  یو چروکا نیزد که چ یلبخند

 ... زمیعز باشه

 به استقبالش رفتم....  میشگیدر از اشپزخونه خارج شدم طبق عادت هم یصدا دنیشن با

 صورت زدم وگفتم؛  یبه پهنا یلبخند

 .... ینباشسالم خسته _

 وگفت؛  دیبه اغوش کش شیشگیبه عادت هم منو

 اروم جونم....  یمرس

 موهام نشوند وگفت؛  یرو یا بوسه

 بابا چطوره؟  پرنسس

 تنگ شده..!  شییبابا یاونم خوبه دلش برا_

 شکمم گذاشت وگفت؛  یرو دستشو

 فداش بشه..!  بابا

 اِ خدانکنه _

 تو چشمام دوخت وگفت؛  شوینافذ مشک یچشما
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 ... دمیتو و دخترم م یجونمو برا من

 باال سر من و دخترمون باشه..!  تیسا دیبا شهیتو هم_

 کوتاه رو لبام نشوند وگفت؛  یا بوسه

 گشنشه..!  یلیخ تییناهار که اقا میخانومم حاال بر چشم

 ... ایناهار حاضره... لباساتو عوض کن ب_

 باشه عشق من...  اهورا؛

 و نشستم....  دمیکش رونیب ویرفتن اهورا به اشپزخونه رفتم.... صندل اب

 اهورام اومد کنارم نشست....  قهیاز چند دق بعد

 .... خوردیناهارو شامو با ما م کردیکار م نجایکه کوکب خانم ا یمدت نیا تو

 غیز درد جمع شد و جشکمم کرد که صورتم ا یحواله  یخوردن ساالد بودم... که دختر کوچولوم لگد مشغول

 ... دمیکش یفیخف

 نگران به طرفم اومد و گفت؛  اهورا

 رستا؟ حالت خوبه..!  یشدیچ

 بلند کردم نگاهش کردم وگفتم؛  سرمو

 نگران نشو  ستین یزیچ_

 زدو گفت؛  یلبخند اهورا

 کرده  تتیبابا اذ پرنسس

 اهوم.... _

 پررنگ تر شد وگفت؛  لبخندش
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 نکنه...  تیاروم جونم و اذ گهیدعواش کنم تا د یخوایم

  یوگرنه با من طرف یدخترمو دعوا کن یحق ندار خودیب_

 ها...  شهیم میکم کم داره منم حسود یچشم خانوم.... ول اهورا؛

 وگفتم؛  دمیخند

  شدیم میکه من حسود ییاون روزا یبه تالف نمیا_

 وگفت؛  دیکش دماغمو

 تو اروم جونم....  یمن طونیش

 .... میاز خوردن ناهار همراه اهورا به اتاق خواب رفت بعد

 داشت...  یبردار لمیاستراحت کنه.... چون عصرش ف کمیشد  قرار

 ... دیتو اغوشش کش منو

 گاهش به خواب رفت....  یگاه و ب یاز نوازش کردن موهام و بوسه ها بعد

 مدت که اهورا خواب بود...  نیا تمام

 جهان جمع شده بودن تو صورتش....  یها ییبایده بودم.... تمام زجذابش زل ز یبه چهره  من

خوش  یرنگش.... لبها یبلند مشک ی... مژه هاکردیم ییخود نما یزیاز هرچ شتریرنگش ب یکلفت مشک یابروها

 صورتشو چند برابر کرده بود....  ییبایجذاب مردونش ز شیته ر یفرمش وحت

 به خاطر وجودش در کنارم خدارو شکر کردم....  نیهزارم یراچشماش نشوندم و ب یکوتاه رو یا بوسه

 رفت....  هیشد و به اتل داریاهورا از خواب ب نکهیاز ا بعد

 .... میبا کوکب خانم درمورد گذشته ها حرف زد کمی منم

*** 
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 شدم....  داریکوکب خانم از خواب ب یصدا دنیبا شن صبح

 .... مدیاهورا خونه ن روقتیتا د شبید

 ما موند  یخونه  شبیکوکب خانم د نیهم برا

 تخت نشستم وگفتم؛  یرو

 اهورا جان بلند شو _

 از چشماشو باز کرد وگفت؛  یکی

 ... امیبرو من م تو

 ... زمیباشه عز_

 صورتمو شستم به طرف اشپزخونه رفتم...  نکهیشدم بعد از ا ییاتاق خارج شدم وارد دسشو از

 رو اماده کرده بود...  یمفصل یانه بود و صبح دهیخانم زحمت کش کوکب

 ونشستم...  دمیعقب کش ویصندل

 اهورا شدم....  منتظر

 اهورا اومد....  نکهیاز ا بعد

 صبحونه تموم شد...  نکهیصبحونه خوردن شدم.... بعد از ا مشغول

 .... رفتیحوصلم سرم یلیخ ینجوری.... اخه اهیشد همراه اهورا برم اتل قرار

 به اهورا گفتم؛  دمیلباسامو پوش نکهیاتاقم رفتم بعد از ا به

 ... میمن اماده ام...! بر_

 ..... میحرکت کرد هیو به طرف اتل میشد نیسوار ماش میاهورا از خونه خارج شد همراه

 .... میدیساعت رس میبعد از ن حدودا
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 به استقبالم اومد....  رادیشدم ه هیاتل وارد

 عمو خوبه؟  ی... کوچولویخوبزنداداش  راد؛سالمیه

 ... یفداشه اله راد؛عمویعمو هم خوبه... ه یمنم خوبم کوچولو یجان مرس رادیسالم ه_

 جان....  رادیخدانکنه ه_

  ه؟یاتل یشده زنداداش که اومد یزیراد؛چیه

 .... نجایا امیکرد ب شنهادینه، حوصلم تو خونه سر رفته بود اهورا پ_

ن کن تا م یباز وتریرو کامپ ختمیر دیجد یباز هی نیمن بش یرو صندل نجایا ایب یخوایباشه زنداداش م راد؛اهانیه

 ... میواهورام به کارامون برس

 باشه... _

 بود....  یجالب یکردن شدم... باز ینشستم.... مشغول باز زشیم پشت

 شده بودم که متوجه نشدم ظهر شده...  یغرق باز انقدر

 گرفتم و به اهورا دوختم؛  توریاهورا نگاهمو از مان یصدا دنیشن با

 جانم _

 ...! کنهیم ینشسته باز نیمارو بب سیپل اهورا؛

 ... میدل ندار سایوا اهورا مگه ما پل_

 ... میکنم پاشو بر یم یچرا خانومم شوخ اهورا؛

 کجا؟ _

 ... میرستوران ناهار بخور میبعدش بر میبگرد کمی میبر اهورا؛

 ... گهینه اهورا کوکب خانم غذا درست کرده تا حاال د_
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برود  دیتا ظهر بمونه با تونهی... کوکب خانم زنگ زد گفت حال شوهرش بد شده نمزمینگران نباش عز اهورا؛

 منم گفتم باشه اشکال نداره  مارستانیب

 ... میاهان باشه پس بر_

 میج شدخار هیاز اتل میکرد یخداحافظ رادیاز ه نکهیاز ا بعد

 .... میبه رستوران رفت دمیخر یچنددست لباس حاملگ هی نکهیپاساژ بعد از ا میاهورا رفت با

 خب نگران نبودم...  یصبح تا حاال دختر کوچولوم تکون نخورده بود... ول از

 ناهار خوردم دوباره لگد زدنش شروع شد...  نکهیشده بود که بعد از ا ینجوریقبال هم ا چون

 ..!میو به طرف خونه حرکت کرد میاز خوردن ناهار از رستوران خارج شد بعد

 قفل چرخوندم....  یدراوردم تو فمیاز تو ک دویکل

 .... میباز شد و وارد خونه شد در

 اهورا وارد اتاق خواب شدم...  همراه

 بود...  هدیتخت دراز کش یبودم عوض کردم.... اهورام خسته رو دهیکه خر یبا لباس راحت لباسامو

 نشستم و گفتم؛  کنارش

  ؟یخوریم ییچا_

 زد وگفت؛  یلبخند

 ... ستین یزحمت اگه

 ... زمیعز فمهیوظ یچه زحمت_

 سازو به برق زدم و منتظر موندم..  یتخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم.... وارد اشپزخونه شدم... چا یرو از

 به دلم چنگ انداخت...  یرده نگراندختر کوچولوم تکون نخو نکهیا یاداوریبا  یا لحظه
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 شکالت برداشتم....  دونهیرو باز کردم  نتیحرف دکترم در کاب یاور ادی با

 کردم و خوردم....  بازش

 بخورم و صبر کنم....  نیریش زیچ هیگفته بود هروقت تکون نخوردن بچه رو حس کردم  بهم

 نشستم...  یصندل یرو

 شدم تا دختر کوچولوم تکون بخوره....  منتظر

 نخورد....  اما

 کنم...  کاریچ دیبا دونستمیخوره افتاده بود به جونم.... نم نیع ینگران

 به طرف اتاق خواب رفتم....  مضطرب

 گفتم؛  زدیکه بغض درونش موج م یصدا با

 اهورا... بچم..! _

 تامو گرفت وگفت؛ تخت بلند شد و به طرفم اومد دس ینگران از رو اهورا

  ده؟یچرا رنگت پر زم؟یعز شدهیچ

 .... از صبح تا تکون نخورده خورهیاهورا بچم تکون نم_

  ؟یگیم یچرا االن دار ؟یچ اهورا؛

 نخورد...  یول خورهیناهار بخورم تکون م یقبل فکر کردم وقت یخب فکر کردم مثل دفعه _

 زود باش...  مارستانیب میلباس بپوش بر اهورا؛

 .... میو همراه اهورا از خونه خارج شد دمیزار به طرف کمد رفتم لباس پوش یحال با

 ... زدیشور م دلم

 ها رو از خودم دور کنم....  ینگران نیبا فرستادن صلوات تمام ا کردمیم یسع ی... ولدادیگواه بد م دلم
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 .... میدیرس گفتیاهورا که م یصدا دنیشن با

 شدم....  ادهیپ نیماش از

 شدم....  مانیبخش زا مارستانیاهورا وارد ب اههمر

 ... شدهیپرستار گفتم چ به

 تخت دراز بکشم تا دکترمو خبر کنن....  یگفت رو بهم

 .... دیربع دکترم رس هی... حدودا بعد از ادیومنتظر موندم تا دکتر ب دمیتخت خواب یرو

 ... دیکردنم به پرستار گفت اتاق عمل و اماده کن نهیاز معا بعد

 بهش انداختم وگفتم؛  ینگاه نگران

  ؟یچ یاتاق عمل برا_

 زد و گفت؛  یمحو لبخند

 ... ستین یزینباش چ نگران

 فقط به خدا باشه...  دمیبه دلم بد راه ندم و ام کردمیم ی....! اما سعوفتهیقراره ب یاتفاق بد کردمیم احساس

 .... دمیتخت بلند شدم و لباسارو پوش یکه لباس مخصوص اتاق عمل و اورده بود از رو یاومدن پرستار با

 .... شدیتر م ظیاهورا غل یکه هرلحظه اخما زدیلب با اهورا حرف م ریمدت دکتر ز نیا یتو و

 حرف زدن اهورا به طرفم اومد....  قهیاز چند دق بعد

 وگرفت وگفت؛  دستم

  یهست یقو شهین که مثل همباش... بهم ثابت ک یقو خانمم

  ؟یکنینگرانم م یاهورا دار شدهیچ_

 زد وگفت؛  یمصنوع لبخند
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 تو و بچمون نگران نباش...  یسالمت یعمل برا نینشده اروم جونم ا یزیچ

 جوابش فقط سکوت کردم......  در

 بده....  یداشت بهم دلدار یحرکت کردن تخت... نگاهمو از اهورا گرفتم و به دکتر دوختم که سع با

 .... دمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیحس سوزش دستم..... چشمام س با

*** 

 و سالمن  حیدوستون داشت که االن همسرتون صح یلیخدا خ_

 کرد؟  شهینم شیکار یعنی اهورا؛

 اما نشد... میتالشمونو کرد یلینه متاسفانه... ما خ_

 ییتوانا شونیخطر داره براشون... متاسفانه ا یلیچون خ باردار شن دیبزار دینبا گهیجون همسرتون مهم د اگه

 هاشون وارد شده...  هیکه به کل یبیبه اس گردهیموضوع بر م نیبچه رو ندارن... وا ینگهدار

 ... دیجون همسرمو نجات داد نکهیحق با شماس... ممنون از ا اهورا؛

 ... دیمراقبشون باش شتریفر ب نیمت یبود اقا فمونیوظ_

 چشم حتما...  اهورا؛

 .... اروم اروم چشمامو باز کردم.... دمیفهمیدکترو نم منظورو

 بازم به طرفم اومد وگفت؛  یچشما دنیبا د اهورا

  زم؟یعز یشد داریب

 جوابشو بدم گفتم؛  نکهیا بدون

  ه؟یحرفا چ نیمنظور دکتر از ا_

 کدوم حرفا؟  اهورا؛
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 باال بردم وگفتم؛  یکم صدامو

 بود؟  یاه نزن اهورا منظور دکتر از اون حرفا چخودتو به اون ر_

 دستامو گرفت وگفت؛  اهورا

 ... دمیم حیبرات توض زمیباش عز اروم

 بده....منتظرم...  حیزود باش توض_

 بهم دوخت وگفت؛  نشویغمگ نگاه

 .... نهیا تشی... واقعرستا

 اهورا حرف بزن!  یچ_

 انداخت وگفت؛  نییپا سرشو

 .... یبچه رو ندار ینگهدار ییتوانا تو

 گفتم؛  دیلرزیکه از بغض م یی... با صدادیچیتو گلوم پ بغض

 اهورا؟  یچ یعنی_

 اهورا ساکت بود....  اما

 اهورا  ستمیمگه با تو ن_

 شده بود بهم....  رهیبازم با سکوت خ اما

 .... نمیکردم بش یسع

 شکمم گذاشتم....  یروزدم... دستم  یفیخف غیتو شکمم ج یبیدرد عج دنیچیبا پ یا لحظه

 بود....  دهیشکمم که به کمرم چسب دنیبهش انداختم با د ی.... نگاهستیشکمم برامده ن نکهیبا حس ا اما

 بلند کردم نگاهمو به اهورا دوختم وگفتم؛  سرمو
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 بچم کجاس؟ _

 بهم کرد وگفت؛  ینیغمگ نگاه

 کمکت کنم...  بزار

 زدم  ادیفر

 بچم کجاس؟ دختر کوچولوم کجاس اهورا؟  گمیبهت م_

 و با بغض زمزمه کرد؛  دیاهورا چک یاز چشما یاشک قطره

 ! وردیکوچولومون طاقت ن دختر

 زد....  خی.... جز جز بدنم ومدیم رونیکه از دهن اهورا ب یتک تک کلمات دنیشن با

 اومدن....  یگونم فرود م یرو دیمروار نیدونه دونه ع اشکام

 جلو چشمام ظاهر شدن...  شیسال پ۹اقات اتف تمام

 مادر شدن و بچشم....  نیریبار من نتونستم طعم ش نیدوم یبرا شدینم باورم

 تنم از دست دادم....  یبار بچمو پاره  نیدوم یبرا

 رفت و از حال رفتم..! جیروبه روم که سرم گ دیسف واریبود که زل زده بودم به د قهیچند دق دونمینم

 اتاقم نشسته بودم....  یتو

 ... میبود دهیبا اهورا خر یکه به تازگ ینوزاد یهدف زل زده بودم به لباس ها یب

 .... شدنیمخصوص به خودشون برام زنده م یهرکدومشون خاطره  دنید با

 .... بستیلبام نقش م یهمراه با بغض رو یلبخند تلخ شونیاداوریبا  که

 ... یلیبود خ سخت

 مرگ رهام....  دنیشن سخت تر از یحت
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 طرد شدنم از جانب بابا....  دنیتر شن سخت

 باز شدن در اتاق....  با

 از رو گونم کنار زدم و نگاهمو به در دوختم....  اشکامو

 اومدن....  نییورود اهورا داغ دلم تازه شد و دوباره اشکام رو گونم سر خوردن و پا با

 که شده منو اروم کنه...  میلحظه ا تونستیبخشش بود که م امیاغوش الت نیکنارم نشست... و باز هم ا اهورا

 گوشم زمزمه کرد  ریز

 نکن...  تیانقدر خودتو اذ دمیاشکات بشم... تورو جون اهورا قسمت م یمن فدا یاله اهورا؛

 زمزمه کردم دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

  ؟یچ یعنی یفهمیم مادر بشم.... مبار دوم نتونست ینکنم من برا تیخودمو اذ یچجور_

 تنتون چقدر درد داره....  یاز دست دادن پاره  دیبفهم دیتونیاز شماها نم چکدومیه نه

 به خودش فشرد وگفت؛  شتریب منو

اشک  ینجوریا نمیبیم یوقت کشمیم یمن چه عذاب یدونیرستا تو که نم یدرک کنم ول تونمیحق با توعه من نم اره

 .... یزیریم

 جواب حرفاش فقط تونستم سکوت کنم....  در

 حق با اهوراس...  دمیدیم کردمیفکرشو م یوقت یول

 از دست دادن دختر کوچولوم..!  یکردم برا هیروز کارم شده گر ۴٠االن من

 تیخودتو اذ دمیبه بعد اجازه نم نیاز ا گهی.... دیکرد هیدختر از دست رفتمون گر یروز تمام برا۴٠رستا جان  اهورا؛

 .... یکن

 رزور کردم...  طیبرا فردا بل رونیب یایحال و هوا ب نیاز ا نکهیا یبرا
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 رنگم و بهش دوختم وگفتم؛  یعسل نگاه

 برا کجا؟ _

 زد وگفت؛  یلبخند محو اهورا

 ... مشهد

همه  نیتشکر از ا یبه فکرته...! ومن فقط تونستم برا یکه در تمام لحظات زندگ یبود داشتن کس ینیریحس ش چه

 لب بگم  ریاهورا ز یخوب

 .... یکه کنارم نیدوست دارم اهورا ممنون از ا یلیخ_

 .... شدیاهورا بود که نثار وجودم م یبوسه ها نیهم ا وباز

 .... دیفردا رس کردمیکه فکرشو م یزیزودتر از اون چ یلیخ

 اهورا گفتم؛  یصدا دنیشن با

 چمدونو ببر...  ایاهورا من اماده ام ب_

 .... میاز خونه خارج شد گهیاهورا اومد.... همراه هم د قهیبعد از چند دق احدود

 ..... میو به طرف فرودگاه حرکت کرد میشد یتاکس سوار

 .... میدیساعت رس میبعد از ن حدودا

 .... میپرواز داشت گهیساعت د ربع

 .... میپرواز حرکت کرد گاهیهمراه اهورا به طرف جا میداد طارویو بل میرفت تیبه گ نکهیاز ا بعد

 .... میشد مایهواپ سوار

 .... ومدیخوابم م یشده بودم.... حساب داریصبح زود ب چون

 اهورا گذاشتم و به خواب رفتم....  یو رو شونه  سرم
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 حالت تهوع چشمامو باز کردم....  باحس

 داشتم....  یحس و از بچگ نیقصد فرود اومدن داره.... ا مایکه هواپ دمیفهم

 .... ومدیقصد فرود داشت من حالت تهوع به سراغم م مایهواپ نکهیمحض ا هب

 .... میخارج شد مایاز فرود از هواپ بعد

 .... میهتل به حرم رفت نیکتریگرفت و به نزد یتاکس اهورا

 .... میگرفت لیاتاق و تحو نکهیاز ا بعد

 حرم....  میاهورا خواستم بر از

 گفت؛  اهورا

 .... میبعد بر میکن ارتیغسل ز زمیعز باشه

 ... میکرد ارتیغسل ز نکهیحمام بعد از ا میجداگانه رفت هردومون

 ...... دمیپوش لباس

 رنگم و رو سرم انداختم.....  یبستم... چادر مشک یرنگم و لبنان یاب شال

 انداختم.... نهیبه خودم تو ا ینگاه

 تاق خارج شدم وگفتم؛ از درست بودن چادر و شالم مطمعن شدم از ا نکهیاز ا بعد

 ! میمن اماده ام بر_

 سر تا پام و برانداز کرد....  دنمیصدام به طرفم برگشت.. با د دنیکه پشتش به من بود با شن اهورا

 به طرفم اومد منو تو اغوشش گرفت....  عیبفهم سر یزیچ نکهیاز ا قبل

 .... رفتیگوشم قربون صدقم م ریز

 اهورا؟  شدهیچ_
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 از خودش جدا کردو گفت؛  منو

 ینشده فقط مثل فرشته ها شد یزیچ

 مییاقا یمرس_

 .... دمیدست خودم و خودت م یکار هیکه  میبر ایفقط زودتر ب میخانوم کنمیخواهش م اهورا؛

 زدم وگفتم؛  یلبخند

 ! میبر_

 .... میاز هتل خارج شد گهیهم د همراه

 ... میبر ادهیپ میگرفت میتصم نیراه بود برا هم قهیدق۵حرم  تا

 حرم...!  میدیرس قهیدق۵از  بعد

 امام رضا....  ییگنبد طال دنید با

 به چشمام هجوم اورد....  اشک

 ...... میحرکت کرد یاهورا به طرف صحن اصل همراه

 .... میدیطال رس وونیبه صحن ا یوقت

 لب زمزمه کردم؛  ریسرمو خم کردم وز کمیگذاشتم...  نمیس یراستم و رو دست

 الرضا یابن موس یعل ای کیعل السالم

 .... میکنار سقاخونه منتظر هم بمون میکرد ارتیز نکهیشد بعد از ا قرار

 از پام دراوردم....  کفشامو

 سپردم....  یکفش دار به

 وارد حرم شدم....  یبارون ییچشما با
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 نیعقب بمونم و از هم نیگرفتم هم میسونن تصمبر حیداشتن خودشون رو به ضر یکه سع یشلوغ تیجمع دنید با

 جا با اقا حرف بزنم.... 

 دلمو به اقا گفتم.....  یبستم و حرفا چشمامو

 .... رهیمادر شدن رو ازم نگ نیگفتم اگه صالح هست طعم شر بهش

 تا االن کنار اهورام...  دمیکش یگفتم چقدر سخت بهش

 به دل عاشق اهورا کنه....  یگفتم نگاه بهش

 اهورا به طرفش رفتم.....  دنی.... بعد از گرفتن کفشام با درونیاز گفتن حرفام از حرم اومدم ب بعد

 وگفت؛  دیبه روم پاش یلبخند

 باشه خانومم  قبول

 ییاقا نیهمچن_

 گشنمه....  یلیمن خ میبخور یزیچ هی میبر اهورا؛

  مییاقا میبر_

*** 

 بودم...!  سادهیمملو از بغض کنار اهورا وا ییبا گلو یاسمان کبود و ابر ریز یو رسم یلباس مشک با

 کوچولو به اغوشش پناه بردم....  یدست منو گرفت.... ومنم مثل دختر بچه ها یمملو از همدرد یبا حس اهورا

 ... نیزل زده بودم به سنگ قبر سرد و نمناک ارو یبارون ییچشما با

 ... شدیم یسپر نیام با ارو یخوش زندگ ییبود اما فکرم در روزها نجایجسمم ا دیشا

 .... کردمیبغض م شونیاداوری... ومن هربار با شدنیزنده م شیسال پ١٠تمام خاطرات  ومدمیم نجایبه ا هروقت

 بفهمه کجا اومده  نکهینازم بدون ا یاهو دختر کوچولو و
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 .... کردیپر پر م نیمزار ارو یسرخ و رو یگل رزها دست

 لب زمزمه کردم؛  ریبار....ز نیهزارم یبرا

 نتونستم عاشقت بشم...  چوقتیمنو ببخش که ه_

 لب خوندم و از سرجام بلند شدم....  ریز یحرف فاتحه ا نیاز گفتن ا بعد

 و دختر کوچولوم از اون همه خاطره دل کندم....  میشگیگاه هم هیتک همراه

 ... دهیخاک خواب ریام که سالهاس ز یکس ونیرو مد یخوشبخت نیا ومن

 خوش رنگش دوختم وگفتم؛  یمشک یاهو نگاهمو به چشما یصدا با

  زمیجانم عز_

  ه؟یسنگ قبر مال ک نیهنوزم وقتش نشده بدونم ا اهو؛

 چرا وقتش شده..! _

 برق زد وگفت؛  یبه رنگ شبش از خوشحال یچشما

 ! ه؟یک

 ..... میونشیرو مد مونیکه خوشبخت یکس_

 نه چندان دور بفهمه که حق با مادرش بوده....  یا ندهیمطمعنم در ا یول گمیم یاهو االن نفهمه من چ دیشا

 نتونستم باردار بشم....  چوقتیاز اون ماجرا من ه بعد

 ... میدلش اومده بود تنهاش بزاره و بزرگ کرد یکدوم مادر دونمیکه نم ییاهو و

 اهو از وجود من و اهورا نبود...  دیشا

 .....! میاز وجودمون دوسش دار شتریمن و اهورا هردومون ب یول
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 وتورا دوست دارم.... "

 از هرکس....  شتریب

 .....زیاز هرچ شتریب

 ! یمن یاتفاق زندگ نیتر یتو رنگ و

 اغاز شد...!  یاز زمان وعشق

 کمند چشمانت شدم....  ری... اسکه

 در قلبم....  یدنفوذ کر وتو

 ... زندیکه بند بند وجودم نام تورا صدا م قیعم انقدر

 است....  نیریچقدر حس بودنت در قلبم ش و

 نفوذ کردم....  ومن

 .... زدیکه نام مرا صدا م یچشمانت... همان اسمان یاسمان مشک در

 و مجنون،  یلیل یما به جا یعشقِ ما اغاز شد..... و قصه  نگونهیوا

 "دو ناشناس نام گرفت نفوذ

 

  انیپا                           

 

 ١٣۹۶ زییپا

 دو ناشناس...  نفوذ

 قلم؛ زهرا. سادات  به
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 :گهید یها اثر

 شهراد

 عاشقانه یانجمن رمان ها عضو

 

 

۵۹ 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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