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: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

 

 

 

  

 به نام خدا

 عاشقانه یانتقام به قلم:فاطمه عضو انجمن رمان ها یرمان در پ

 .ادیخوشتون ب دوارمیام دیخوندن انتخاب کرد یکه رمان من رو برا کنمیاز همه تشکر م اول

 

 هستند سی:در مورد سه تا دوست که مثل سه برادرن و هر سه پلخالصه

 ...رنیدوستشون رو بگ نیخوان انتقام بهتر یشه و اون دوتا م یاز اون ها شروع م یکی دنیبا به قتل رس داستان

 ،عاشقانهی،انتقامیسی:پلژانر

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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بود هر چه   دواریشد و با سرعت حرکت کرد. ام نشیزد و سوار ماش رونیاز خانه ب عیچهار صبح بود که سر ساعت

چه قدر  ریمس نیکرد ا یزد. حس م یو استرس قلبش تند تند م یشفته و نگران بود و از نگراناشتباه باشد. آ دهیشن

 دور است. 

 

گردان  یکه با چراغ ها سیپل یها نیماش دنیبا د دیبه آن جا رس یکرد .وقت یط قهیساعته را در ده دق مین ریمس

شد و با سرعت از  لیتبد أسیبه  دشیها که در آن جا جمع شده بودند، ام هیرا  روشن کرده بودند و همسا ابانیخ

 .دیشد و به سمت خانه دو ادهیپ نشیماش

 

 راست بود. دهیآمد، پس هر آن چه شن یو داد م غیو ج هیگر یاز داخل صدا 

 

ه اتاق اشار  کی هی و به نجایا ایب یرعلیکرد به سمتش آمد و گفت: ام یم هیکه گر یدر حال لیخانه شد که سه وارد

 کرد.

 

بود که به  یزیچ نیها اول نیدورب کیچ کیچ یسست و لرزان به سمت اتاق قدم برداشت .صدا یبا قدم ها یرعلیام

 گرفتند. یگوشش خورد ،داشتند از آن جسد که وسط اتاق بود عکس م

 

خم شد و  با زانو کنارش نشست و  شیمانند  برادر بود زانوها شیکه برا قشیجان  رف یجسم ب دنیرفت با د جلوتر

 شد. رهیبه او خ

 

 قدرت شکستن آن را نداشت.  یانداخت ول یچنگ م شیبه گلو یبد بغض

 گفت :مهران  هینشست و با گر یرعلیهم کنار ام لیسه
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 که به سرش اصابت یبود که به خاطر گلوله ا رهیپلک بزند به مهران خ نکهیانگار خشک شده بود بدون ا یرعلیام

 بود . دهیرده بود به قتل رسک

 

 دوستش باشد. نیجان بهتر یجسم سرد و ب نینبود که ا یباور کردن  شیبرا

 دروغ باشد! زیگفت کاش همه چ یخودش م با

 

 بردند. یقانون یآوردند و مهران را به  پزشک برانکارد

 داده بود. هیتک واریرا بغل گرفته بود و به د شیزانوها یرعلیام

 

 نگاه کرد و یرعلیبه ام یاشک یبا چشم ها نیاسمیدختر سه ساله مهران، او را صدا کرد . نیاسمیآرام  هیگر یصدا با

 به سمتش رفت.

 

 در بغل او خوابش برد. نیاسمیکه  دینکش یو طول دیرا در آغوش کش نیاسمی یرعلیام

 م؟یگفت: بر یرعلیرا پاک کرد و به ام شیاشک ها لیسه

 اشاره کرد و گفت :خوابش برده ببرش تو اتاقش نیاسمیسرش را  تکان داد و به  یرعلیام

 را  بغل کرد و به اتاقش برد. نیاسمی لیسه

 

مهران را صدا  هیو داد و گر غیکه با ج دیاومد که شبنم زن مهران را د رونیهم از جا بلند شد و از آن اتاق ب یرعلیام

 کرد. یم

 و ناراحت بودند. نیبود و همه غمگ یبد اریبس تیبود.وضعمهران هم از حال رفته  مادر
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 رفتند. یها هم کم کم داشتند م سیرفته بودند و پل شانیها به خانه ها هیاز خانه خارج شد همسا یرعلیام

 

 ن؟یدیفهم ی: چه طوردیاز او پرس یرعلیآمد. ام رونیهم ب لیسه

 یگرفته بود گفت: زن و بچه اش خونه نبودند، وقت هیکه به خاطر گر ییرا پاک کرد و با صدا شیاشک ها لیسه

 سیاز اون ها به پل یکیها اومدن و  هیو داد کرده ،که همسا غیقدر ج نیشده زنش هم ا یطور نیا دنیبرگشتن د

 خبر داده.

 

شد و به سمت خانه اش راه  نشیکرد و سوار ماش یخداحافظ لیتکان داد و از سه دنیبه نشانه فهم یسر یرعلیام

 افتاد.

 

 . دیتختش دراز کش یقرص مسکن خورد و به اتاقش رفت و رو هیخانه شد اول از همه  وارد

 گذشت. یم شیچشم ها یجلو لمیف هیکه با مهران داشت مثل  یصورتش قرار داد ،خاطرات یرو دستش

 

 از دانشگاه یرعلیام بعد از دو ترم یبودند ول یپزشک یدر دانشگاه آشنا شده بود.هر سه دانشجو لیمهران و سه با

 کار را انجام دهند. نیگرفتند که ا میهم تصم لیشد. مهران و سه یانصراف داد و وارد دانشگاه افسر

 شدند. یوقت از هم جدا نم چیشد و ه یم شتریآن ها ب یبه روز دوست روز

 

 و مغرور بود. یجد یرعلیبرخالف آن دو  ام یهر دو شوخ و شلوغ بودند ول لیمهران و سه 
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 دشوار بود. شیبرا اریموضوع بس نیهنوز مرگ دوستش را  باور نکرده بود و کنار آمدن با ا یرعلیام

 

 . دیرنگش را  درآورد و آن را پوش یمشک راهنیجا بلند شد و از داخل کمدش پ از

 از خانه خارج شد و به سمت اداره راه افتاد. سپس

 

 را پارک کرد و وارد شد. نشیماش دیبه  اداره رس قهیدق ستیاز ب بعد

 

و  قیبود و در  کارش فوق العاده دق ییجنا رهیسرگرد دوم دا یرعلیاحترام گذاشتند. ام شیوارد شدن او همه برا با

 باهوش و موفق بود. یلیرا به سرانجام رسانده بود و خ یو مهم دهیچیپ یبود و پرونده ها یحرفه ا

 

 گفت :سالم لیشد سه لیاتاق مشترکش با سه وارد

 اد؟یم یک یقانون ینشست و گفت: جواب پزشک شیرو داد و سر جا جوابش

 پس فردا._

 زنم زودتر جوابش رو حاضر کنه. یرم  با دکتر حرف م یخودم م رهید یلیکرد و گفت: خ یاخم

 

 

 ل؟یسه یآمد و گفت: راست ادشی یزیچ  کی یجا بلند شد و از اتاق خارج شد ول از

 گهیرو چک کن چند روز د ابونیخ یها نیگفت: دورب یرعلیرا باال گرفت و منتظر به او نگاه کرد که ام سرش لیسه

 .میکن یم ییهم که شبنم حالش بهتر شد ازش بازجو
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 به راه خودش ادامه داد. یرعلیگفت و ام یباشه ا لیسه

 

وارد  دکتر در را باز کرد و دییبفرما یبه در زد و با صدا یبه اتاق دکتر رفت و تقه ا می. مستقدیرس یقانون یپزشک به

 شد.

 

 سالم._

 .دینیبنش دییبلند کرد و گفت :سالم جناب سرگرد بفرما وتریکامپ یسرش را از رو دکتر

 شه؟یآماده م یک یقانون ینشست و گفت :جواب پزشک یصندل یرو یرعلیام

 هم گفتم پس فردا. ییمن به سرگرد رضا_

 .رهید تا اون موقع_

 تونم. یمن زودتر نم یول نیو االن ناراحت نیکه دوست و همکارتون رو از دست داد نیدونم که از ا یم_

 

 گزارش آماده باشه. دیامروز با نیو محکم گفت: هم یجد یبا لحن شهیکرد و از جا بلند شد و مثل هم یاخم یرعلیام

 

 فرستم . یخب تا عصر گزارش رو براتون م یلیکالفه نفسش را فوت کرد و به ناچار گفت: خ دکتر

 گفت: ممنون خداحافظ یرعلیام

 خداحافظ_
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 شد؟ یگفت: چ لیبه اداره برگشت که سه دوباره

 شه. ینشست و گفت: تا عصر گزارش آماده م شیسر جا یرعلیام

 .نیبب ایب ستیمشخص ن یخاص زیچ یها رو چک کردم ول نیدورب یگفت :خوبه .راست لیسه

 

 را پخش کرد. لمیف لیرفت و سه لیاز جا بلند شد و به طرف سه یرعلیام

 مشخص نبود. یخاص زیگفته بود چ لیطور که سه همان

 

را متوقف کرد و  لمیف یرعلیبود که ناگهان  ام یعاد یرفت و آمد ها یسر کیرا نگاه کرد.  لمیچند بار ف یرعلیام

 !نیرو بب نیا لیگفت: سه

نگاه  نیکوتاه به دورب یداشت و  لحظه ا یبود و رفتار مشکوک نیمرد که پشتش به دورب کیبا دقت نگاه کرد  لیسه

 انداخته بود.

 

 اش واضح نبود.  افهیصحنه نگاه کردند ق نیمتفکر به ا یرعلیو ام لیسه

 

 میکرد دایپ یدیرو تو خونه سرگرد حم نیگذاشت و گفت: ا یاحترام ینیدر به خودشان  آمدند ستوان حس یصدا با

 داد.  یرعلیتکه کاغذ را به  ام کیو جلو رفت و 

 

و به کاغذ نگاه کرد با خواندن کاغذ  دیکش یرعلیخودش را به سمت ام لیکرد سه یبه کاغذ نگاه کرد و اخم یرعلیام

 کرد. یاخم

 ...دیمنتظر من باش ییو رضا یانیآن نوشته شده بود : سرگرد ک یرو
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 شناسه؟ یما رو از کجا م نیگفت: ا یرعلیام

 م؟یبه سرهنگ خبر بد میدونم بر یهمان طور که غرق در فکر بود گفت: نم لیسه

 .میباشه بر_

 

ه فکر کردن گفت: از االن ب یهم به اتاق سرهنگ رفتند. سرهنگ با اخم و فکر آشفته به کاغذ نگاه کرد و بعد از کم با

 شه. یواگذار م گهید یپرونده به کس نیا تیبعد مسئول

 ؟یبا هم گفتند: چ لیو سه یرعلیام

 گفت :چرا؟ لیسه

شناسه و  یبوده شما رو خوب م یجون شما تو خطره، هر ک د؟یفهم یکرد و گفت: چرا شما نم یظیاخم غل سرهنگ

 .ارهیسرتون ب ییممکنه بال

 .میکن یکه هر کار میو حاضر میریانتقام مهران رو بگ میخوا یگفت :ما م لیسه

 که گفتم. نی. همشهیگفت: نم سرهنگ

 

پرونده کنار  نیاز ا یطیشرا چیگفت :من تحت ه یجد یلیکه تا آن  لحظه ساکت بود از جا بلند شد و خ یرعلیام

 . میکن یما کار خودمون رو م نیبد یا گهیپرونده رو به کس د نیا تیاگه شما مسئول یکشم، حت ینم

 

 نکن خطرناکه. یقدر لجباز نیآرام گفت :ا یهم از جا بلند شد و با لحن سرهنگ

 میبر یرعلیکه بغضش نشکند گفت: ام نیا یو برا ستیمهم ن یچیه گهیمهران رفت د یگفت:وقت لیسه
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 باهم از اتاق خارج شدند و سرهنگ را با افکار در هم و آشفته رها کردند.  لیو سه یرعلیام

 

 حال لجباز بودند. نیباهوش و در ع یرعلیخودش بودند و هر سه مخصوصا ام یسه از دانشجو ها هر

 

 

 تا عصر آماده بود. یقانون یخواسته بود گزارش پزشک یرعلیطور که ام همان

 گزارش را خواندند.  لیو سه یرعلیام

کرده  یگلوله در سرش خال  کیسم خطرناک مسموم شده و بعدش هم  کیگزارش نوشته شده بود که اول با  در

 بودند .

 

 کرد. یم دایتر پ عیقاتل را هر چه سر دیناراحت بود با یلیخ دیرو در هم کش شیاخم ها یرعلیام

 

 .دنیایمراسم فردا ب یخودشان  زنگ زد و به خانواده اش گفت که برا یبه خانه  یرعلیجنازه او  بود ام عییتش فردا

 شناختند و با هم در ارتباط بودند. یرا م گریهم د  شانیها خانواده

 کرد. یم یتنها زندگ یرعلیشهرستان بودند و ام یرعلیام خانواده

 

مبل خوابش برده بود از جا بلند شد و در را باز  یبه بدنش داد رو یشد کش و قوس داریزنگ خانه از خواب ب یصدا با

 کرد.
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 یو مادرش و احسان برادرش که چهار سال از او کوچک تر بود  وارد خانه شدند و پس  از سالم و احوالپرس پدر

 نشستند و مشغول حرف زدن شدند.

 شد؟ یطور نیا یگفت:ک پدرش

 .دیتو خونه خودش به قتل رس شیگفت:دو روز پ یرعلیام

 چاره زن و بچه اش! یگفت ب یبا ناراحت مادرش

 نگفت. یزیو چ دیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 

دوستان و  یگرفته بودند و همه   شیمراسم برا  کیصبح انجام شد و بعدازظهر هم در مسجد  یخاکسپار مراسم

 همکار ها هم بودند.

 

بر لب داشت  یلبخند  یآن قرار داشت در حال یرنگ گوشه  یروبان مشک کیبه قاب عکس مهران که  یرعلیام

 مطمئن باش. قیرف رمیگ یبه عکس بود در دل گفت: انتقام تو رو م رهینگاه کرد؛همون طور که خ

 

 به سمت اداره راه افتادند. لیو سه یرعلیاز تمام  شدن مراسم ام بعد

 

 م؟یکن ییاز شبنم بازجو یگفت : ک لیسه

 اداره. ادیرم دنبالش ب ی، فردا خودم م ستیکرد گفت : فعال که حالش خوب ن یم یهمان طور که رانندگ یرعلیام

 نگفت. یزیچ گریتکان داد و د دییبه نشانه تا یسر لیسه
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 را به خانه اش رساند و خودش هم به خانه خودش برگشت. لی،سهیرعلیام

 فعال. دیبمون د؟یبر دیخوا یگفت:کجا م یرعلیو مادرش آماده برگشت بودند ام پدر

 .میبرگرد دیگفت : نه مامان جان با یبا مهربان مادرش

 

 او بماند. شیپ یخواست چند وقت یاحسان م یو مادرش رفتند ول پدر

 

 .دیچیپ فونیشبنم در آ یصدا یانه مهران رفت. زنگ را فشرد که پس از لحظاتروز بعد به در خ صبح

 بله؟_

 سالم شبنم خانوم. منم. _

 تو. دییسالم.بفرما_

 . دیسواالت جواب بد یسر هیبه  یآگاه دیایشه با من ب یممنون.اگه م_

 آم. یچشم االن م_

 

 به راه افتادند. یبعد شبنم آمد و با هم به سمت آگاه قهیدق چند

 شدند. لیو سه یرعلیو به همراه هم وارد اتاق مشترک ام دندیرس یا قهیکردن مسافت پانزده دق یاز ط پس

 

 او نشستند. یهم رو به رو لیو سه یرعلینشست و ام یصندل کی یرو شبنم

 .دیگفت:درباره اون شب بگ لیسه
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آم. من هم  یخاله ام. مهران گفت من نم یخونه  میدعوت بود یمهمون هیگفت: اون شب  یناراحت یبا صدا شبنم

. من هم قبول کردم، میآد دنبال من و با هم به اون جا بر یگفت که م دیرو فهم نیخواهرم ا یدوست داشتم برم. وقت

 هیحرف بغضش شکست و شروع به گر نیگفتن ا زشده. بعد ا یکه اون طور دمیو رفتم تو خونه د میبرگشت یوقت

 رد.را پاک ک شیرا برداشت و اشک ها یرا به سمت شبنم گرفت. شبنم دستمال یپاکت دستمال کاغذ یرعلیکرد. ام

 

  د؟یدیند یمشکوک زیچند وقت چ نی: ادیپرس یرعلیام

 ؟یزیکرد گفت: چه چ یرا پاک م شیهمان طور که اشک ها شبنم

 ؟کنه دیکه مهران رو تهد نیا ایبا اون در ارتباط نبود؟  یکس یتازگ یعنی_

از خونه که  رونیشد و رفت ب یاون عصبان دنیاومد در خونه ، مهران از د یکیروز  هیفکر کرد و گفت: یکم شبنم

گفت  یحرف هاشون رو گوش کردم. اون به مهران م فونی.  از آهیباهاش حرف بزنه، منم کنجکاو شدم که بدونم ک

 یابر یپس هر اتفاق یکار رو نکرد نیا یول رونیمگه نگفتم تو کار ما دخالت نکن و خودت رو از پرونده ما بکش ب

 خودته و رفت. ریخودت و اون دوستانت افتاد تقص

 

 نگفته بود؟ یزیبه فکر فرو رفتند. چرا مهران به آن ها چ لیو سه یرعلیام

 د؟یکن یرو چهره نگار اون دیتون یرو به شبنم گفت: م یرعلیام

 فکر کرد و گفت:بله یکم شبنم

  ینیبلند گفت: ستوان حس یرعلیام

 گفت:بله قربان؟ یدر را باز کرد و بعد از گذاشتن احترام نظام ینیلحظه بعد ستوان حس چند

 . یچهره نگار یبرا دیکن ییرو راهنما شونیبه شبنم اشاره کرد و گفت: ا یرعلیام

 اطاعت قربان_

 رفت. یگریبه اتاق د یچهره نگار یبرا ینیحرف شبنم با ستوان حس نیگفتن ااز  بعد
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 کردند. یکرده بود ، نگاه م یکه شبنم چهره نگار یبه عکس لیو سه یرعلیام

 

 بلند داشت. ییخرما یروشن و موها یقهوه ا یشش ساله که چشم ها ایپنج  یس بایمرد تقر کی

 دیدادن کرد: سع حیشروع به توض لیو سه یرعلیکرده بود و رو به ام دایاطالعات او را پ یهمه  ینیحس ستوان

ازدواج کرده و دو سال بعد  از همسرش جدا شده،  و خانواده اش چند  شیو پنج ساله، چند سال پ یس ،یلیاسماع

 کنند. یم یزندگ ایتالیشه که ا یم یسال

 ه؟یکرد گفت: کارش چ یهمان طور که به آن عکس نگاه م لیسه

 کنه. یم سیزبان تدر یآموزشگاه خصوص هیتو _

 داره؟ یکرد گفت: سو سابقه ا یاو گوش م حاتیکه تا آن لحظه ساکت بود و به توض یرعلیام

 قربان ریخ_

 .دیاریدر آموزشگاه و با خودتون اون رو ب دیبر ینیبا سروان ام_

 چشم قربان _

 شد. از اتاق خارج یبعد از گذاشتن احترام نظام ینیحس ستوان

 

 ؟یچ لمهیمتفکر گفت: اون که تو اون ف لیسه

 دونم  یکه متفکر بود گفت :نم یدر حال یرعلیام
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نگاه کرده بود و صورتش اصال واضح  نیبه دورب هیکوتاه در حد صدم ثان اریبس یفقط لحظه ا لمیآن شخص در ف چون

 کنند. دایتوانستند اطالعات او را پ ینبود ، نم

همراه آن ها بود به اداره  دیکه سع یدر حال ینیو ستوان حس ینیه بود که سروان امگذشت یدو ساعت حدودا

 برگشتند.

 جا؟ نیا دیآورد یچ ی: من رو برا دیپرس یرعلیرو به ام دیسع

 .دیبه سؤاالت ما جواب بد دیبا_

 ؟یچه سؤال_

 ؟یشناس یرو از کجا م یدیسرگرد حم_

 شناسم یتکان داد و گفت : نم دنیبه نشانه نفهم یسر ؟یدیگفت : سرگرد حم یتعجب ظاهر با

 در خونه اش؟ یرفت یچ یبرا_

 شناسم. یرو نم شونیمن؟ من اصال ا_

 .یبگ یدون یم یگفت : بهتره هر چ تیو با جد دیکش شیداخل موها یدست یبا کالفگ یرعلیام

 دونم. ینم یچیمن ه_

سرگرد  یاش گفت : تو رو در خونه  یرفت و با همان لحن جد دیبلند شد و به طرف سع زشیاز پشت م یرعلیام

 ؟یکرد دیاون جا و اون رو تهد یرفت یچ ی. برادندید یدیحم

 خبر ندارم. یچیمن از ه_

 .یبر یتون یخب م یلیخود را کنترل کرد و گفت : خ تیعصبان یرعلیام

 نگفت و از آن جا خارج شد. یزیچ یتعجب کرد ول دیسع

 کجاست؟ دیگرفته بود برگشت و گفت : پس سع یساعت یکه مرخص لیهمان لحظه سه در

 گفتم بره_
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 بره هان؟ یچرا گذاشت ؟یچ_

 م؟یازش داشت ی: ما مدرک دیجواب دادن به او پرس یبه جا یرعلیام

 نگفت. یزیچ گریتکان داد و د یبه نشانه منف یسر لیسه

را تحت نظر داشته باشند و در صورت مشاهده عمل  دیدستور داده بود که سع شیروهایبه چند نفر از ن یرعلیام

 اطالع دهند. عیاز او ، سر یمشکوک

 

 

 کیزد .از نوع حرف زدن او مشخص بود که با  یاش حرف م یکه با گوش دیبه خانه اش برگشت.احسان را د یرعلیام 

 زند. یدختر حرف م

 ؟یرعلیاز آن جا خارج شد که احسان گفت: ام را عوض کرد و شیتوجه به او وارد اتاقش شد و لباس ها یب یرعلیام

 بله؟_

 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یم_

 بگو._

. تو هم اون هیدختر خوب یلیکنند.خ یدونم که مامان بابا مخالفت م یم یدختر خوشم اومده ،  ول هیراستش من از  _

 .یشناس یرو م

 ه؟یک_

 ساناز_

 من هم باهاش مخالفم._

 .میبا هم بزرگ شد ی.از بچگیشناس یچرا؟ خودت هم که اون رو خوب م_

 خوره. یگم نه. اون به درد تو نم یشناسم م یچون م_
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 خورد؟ چه طور همه با اون موافق بودند؟ یکرد و گفت : چه طور اون دختره به درد تو م یاخم احسان

 آروم گفت : بس کن احسان. یرعلیام

 رو بهم زد؟ االن کجا رفته؟ یدفعه نامزد هیه شد ک یبذار بگم ، اصال چ_

 گم بس کن . یبلند گفت : م یبا صدا یرعلیام

 .دیحرف وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوب نیاز گفتن ا بعد

 

بار  نیاول یاو غرق شد و برا ییایدر ی. در چشم هادیبار آن دختر را د نیاول یکه برا یآن روز ها افتاد. هنگام ادی به

 عشق را با آن دختر تجربه کرد.

دانست چرا آن دختر  یاو رفتند و نامزد شدند؛اما نم یاش هم با آن دختر موافقت کردند و به خواستگار خانواده

 را به هم زد. یشد و در آخر نامزد یمهربان  روز به روز با او سرد تر م

 

دانست که بعد از آن اتفاق حرف وقت از  یخودش هم مشده بود.  مانیپش یرعلیاز رفتار و حرف زدنش با ام احسان

 .ختیر یطور به هم م نیا یرعلیشد ، ام یزده م یآن دختر حرف

 

 . آرام در را باز کرد و وارد شد.دینشن یبه در زد، اما جواب یسمت اتاق او رفت و تقه ا به

 سرش گذاشته بود. یبود و دستش را رو دهیتختش دراز کش یرو یرعلیام

 تخت نشست و گفت: داداش؟ یکنار او رو احسان

 .یخواستم ناراحت بش ینم دینداد که احسان دوباره گفت: ببخش یجواب یرعلیام

 .دیببخش گهینشان نداد که احسان با خواهش گفت:جون من ناراحت نباش د یهم واکنش باز

 خوام تنها باشم. یم رون،یخب برو ب یلیگرفته گفت:خ یبا صدا یرعلیام
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 حرف از اتاق خارج شد.  یو ب دیکش یآه احسان

 

کرد که هنوز هم به همان اندازه  او را دوست  یخود اعتراف م شیپ یوقت از آن دختر متنفر نبود. حت چیه یرعلیام

 اوست. ادیبه  شهیدارد و هم

 نیبه انجام ا دارد که حاضر یلیدانست که چه دل ینم یکار را نکرده ول نیا یمنطق لیدانست که بدون داشتن دل یم

 را آن قدر دوست داشت. یرعلیکار شده است،  او که ام

 کیشد و  یروز به روز سرد تر م یرعلیرفتارش با ام دیبگو یزیکه چ نیدفعه بدون ا کیاو دلخور بود بود که  از

 شد. مانیپش یرعلیآن ها تمام شده و از ازدواج با ام نیب زیدفعه گفت که همه چ

 

 از جا بلند شد و آماده رفتن به اداره شد. یحال یشد و با ب داریاش از خواب ب یآالرم گوش یبا صدا صبح

 خوابش برده است. ونیزیتلو یمبل جلو یاحسان بر رو دیاتاقش خارج شد که د از

 

 داریاو انداخت که احسان از خواب ب یپتو برداشت و به طرف احسان رفت و پتو را رو کیاز اتاق ها رفت و  یکی به

 شد.

 کردم. دارتیگفت: بخواب ببخش ب یرعلیام

 خواستم ناراحتت کنم . یخوام نم یدوباره معذرت م شبیاز جا بلند شد و گفت : داداش به خاطر د احسان

 ناراحت نباش. گهیاالن هم د دمیگفتم که بخش شبیزد و گفت : منم همون د یلبخند یرعلیام

 دوست دارم داداش. یلیرد و گفت : خرا بغل ک یرعلیزد و ام یهم لبخند احسان
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گفت : جمع کن  یو به شوخ دیکش رونیاو را از بغلش ب د،یآ رونیآن که احسان از آن حال و هوا ب یبرا یرعلیام

 شه . یم یوقت صبح واسه من احساسات نیخودت رو ا

 وونهیو گفت : د دیخند احسان

  ؟یبا من ندار یکار_

 نه خداحافظ_

 خداحافظ_

مخالفت خودم رو با ساناز بهت  لیبرگشتم دل یاحسان وقت یآمد و گفت : راست ادشی یزیبرود که چ رونیب خواست

 گم . یم

 از خانه خارج شد. یرعلینگفت و ام یزیتکان داد و چ یسر احسان

 

 

برداشت و  زیم یرو یکاغذ ها یدر سرش را از رو یآن جا بود با صدا لیبه اتاقش رفت. سه د،یبه اداره رس یوقت

 گفت: سالم

 د؟ینکرد دایپ دیاز سع یزیسالم. چ_

 جا رفت آموزشگاه و بعدش هم رفت خونه اش . نیبعد از ا روزینه. د_

 نشست. زشیتکان داد و پشت م دییبه نشانه تا یسر یرعلیام

 

نگ باهاتون کار گفت: جناب سره یوارد اتاق شد و بعد از گذاشتن احترام نظام ینیبه در خورد و ستوان حس یا تقه

 داره.
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 .یبر یتون یخب م یلیتکان داد و گفت: خ یسر لیسه

 م؟یگفت : بر یرعلیبه ام رو

 .میاز جا بلند شد و گفت : بر یرعلیام

 او وارد اتاق شدند. دییبفرما یبه در زدند و با صدا یهم به سمت اتاق سرهنگ رفتند و تقه ا با

 

 یداشت و  درجه سرهنگ تمام رو یو صورت جد یجوگندم یکه موها مرد حدود پنجاه ساله کیبر سرهنگ  عالوه

درجه سروان دوم  شیدست ها یساله که لباس فرم بر تن داشت و رو 28 ای27دختر  کیبود به همراه  شیشانه ها

 بود ، کنار هم نشسته بودند.

 

 به آن دو نگاه کردند. یآن ها نشستند و با کنجکاو یهم رو به رو لیو سه یرعلیدستور سرهنگ،ام به

 

هم دخترشون  شونیسرهنگ پارسا و ا شونیسکوت را شکست و به آن مرد و دختر اشاره کرد و گفت : ا سرهنگ

 .رهیگ یقرار م شونیشه و بر عهده ا یپرونده از االن به بعد از عهده شما خارج م نیا تیهستند. مسئول

دهان باز کرد و  لی. سهدینگو یزیرا کنترل کرد که چ هم فشرد و خود یرا رو شیبا حرص دندان ها یرعلیام

 از اتاق خارج شد. ،یحرف و عکس العمل چیبدون ه یرعلیکه ام دیبگو یزیخواست چ

 

 کرد. ضیرا تعو شیکه باشگاه در آن جا قرار داشت رفت و لباس ها یآگاه نیرزمیبه ز میمستق

 

 آرام کند. یتوانست او را کم یبوکس م سهیفقط مشت زدن به آن ک االن
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که سرهنگ گفته  یسرهنگ افتاد . جمله ا یحرف ها ادیبوکس زد.  سهیمشت به آن ک کیو  دیها را پوش دستکش

 ادیشه. مشت دوم را زد.  یپرونده از عهده شما خارج م نیا تیشد : از االن به بعد مسئول یبود در ذهنش تکرار م

را هم  یبعد ی. مشت هانیاسمیشبنم و  یاه هیگر ادیبرادرش بود افتاد، که مثل  قشیجان رف یجسم سرد و ب

 زد. یبود و نفس نفس م یاش جار یشانیقدر به آن مشت زد که عرق از پر نیزد.ا

 

 زد متوقف شد. یکه او را صدا م لیسه یصدا با

 ر؟یام یخوب_

ها که آن جا قرار داشت نشست و  یاز صندل یکی یطرف پرت کرد و رو کیرا درآورد و به  شیدستکش ها یرعلیام

 !یزد، گفت : عال یهمان طور که نفس نفس م

با سرهنگ حرف  یآد. کل یاز دست ما برنم یکار یول یهست یدونم االن عصبان یکنارش نشست و گفت : م لیسه

 نداشت. یا دهیفا یزدم ول

بشم. من  لایخیتونم ب یمن نم یول میستینده نپرو نیمسئول ا گهیسکوت کرد و گفت : درسته ما د یلحظات یرعلیام

 ؟ینگاه کرد و دستش را به طرفش گرفت و گفت : تو هم هست لی.به سهرمیگ یکه شده انتقام مهران رو م یهر طور

 را فشرد. یرعلیگفت : من هم هستم و دست ام نانیبا اطم لیسه

 

 یبه در خورد و سروان پارسا وارد اتاق شد و احترام یبعد تقه ا یبه اتاق خود برگشتند. لحظات لیو سه یرعلیام

 کنه . یخواد  اون ها رو بررس ی، پدرم م دیرو  به من بد دیکرد دایکه پ یگفت : لطفا هر چ یرعلیگذاشت و رو به ام

 کرد و از اتاق خارج شد. یکرده بودند را به او داد ، او هم تشکر دایکه پ یبدون حرف مدارک یرعلیام

 

 ؟یندار یخوام برم خونه کار یگفت : من م لیرو به سه یرعلیام

 نه خداحافظ_
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 خداحافظ_

 

 بود که احسان وارد اتاقش شد. شیخانه رفت و در حال عوض کردن لباس ها به

 ؟یچرا با ساناز مخالف یگ یبهم م یگفت ادتهیصبح _

 آره_

 .گهیخب بگو د_

 نیاش را برداشت و سپس آن را به دست احسان داد و گفت : به خاطر ا یو گوش دیتختش دراز کش یرو یرعلیام

 یکه با هم حرف م یپسر در حال کیشد! ساناز  با  یگرفت و به آن نگاه کرد . باورش نم یرعلیرا از ام یگوش احسان

مام ت لمیکرد و فهم آن پسر ساناز را بغل  لمیآمده بودند، لحظه آخر ف رونیشاپ ب یکاف کیاز   دندیخند یزدند و م

 شد.

 ؟یگرفت یرو ک نیشه! ا یزمزمه کرد : باورم نم یبا ناراحت احسان

رو گرفتم که خودت هم  لمیف نیا ،یبودم باهاش در ارتباط دهی. فهمدمیشدم که د یاز اون جا رد م شیچند روز پ_

 .ینیبب

 

 رو به هم زد؟ یشد که اون نامزد یچ یدیگم نفهم ی: مدیپرس یبا کنجکاو احسان

 کوتاه جواب داد : نه یلیخ یرعلیام

 ؟یاون رو دوست داشت یلیتو که خ ؟یچرا دنبالش نگشت_

 یول رهیتونه جلوش رو بگ یکس نم چیرو هم که بخواد بره ه یخودش خواست بره. کس یآره دوسش داشتم ول_

 باشه. ادتیرو  نیره. ا ینم یهم کن یباشه هر کار یکه موندن یکس

 کار رو نکرده نیا لیدل یمطمئنم ب من یول_
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 آد. یخوابم م رونی! االن برو بالیخیو گفت : ب دیکش یآه یرعلیام

 ریاز جا بلند شد و گفت : شب به خ احسان

 ریشب به خ_

 

بلند  یرنگش و موها یآب یرا بست . چهره آن دختر با آن چشم ها شیچشم ها یرعلیاز اتاق خارج شد و ام احسان

 نقش بست. شیرنگ پشت پلک ها یمشک

 

کرد که او را دوست  یهم م ییها طنتیاوقات ش یبود اما بعض یبود. دختر آرام دهیبار او را در دانشگاه د نیاول

 کرد. یتر م یداشتن

 

 را مجذوب خود کند. یرعلیام شیها طنتیو ش یبود که توانسته بود با مهربان یتنها کس او

 نباشد هر چه زودتر برود بهتر است. یکه ماندن ینبود و کس یول خودش او ماندنبه ق رایاو هم نگشت ز دنبال

 به او فکر کند. گریخواست د یافکار خود را پس زد نم یرعلیام

 

 

 

 بودند. دهینرس یا جهینت چیمدت به ه نیگذشت و در ا یماه از کشته شدن مهران م کی

 به در خورد و شبنم وارد اتاق شد. یمشغول حرف زدن درباره پرونده بودند که تقه ا لیو سه یرعلیام 

 سالم_
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 بلند شدند و جواب او را دادند. شانیاز جا لیو سه یرعلیام

 افتاده؟ ی: اتفاق دیپرس یرعلیام

 تکان داد و گفت : بله یسر شبنم

 .دینیبنش دییبه شبنم اشاره کرد و گفت : بفرما لیسه

او نشستند و منتظر به او نگاه کردند که از  یهم رو به رو لیو سه یرعلیها نشست و ام یاز صندل یکی یرو شبنم

 یرعلیگرفت. ام یرعلیرا به سمت ام یاس ام اس براش اومد. گوش هی شبیمهران را درآورد و گفت : د یگوش فشیک

 ها شد. امیرا گرفت و وارد پ یگوش

 .دیرس ینم ییچون به جا دیشماره ناشناس بود ،آن را باز کرد و خواند : دنبال من نگرد کیمربوط به  امیپ نیآخر 

 ؟ینیهم آن را خواند و سپس بلند گفت : ستوان حس لیسه

 در را باز کرد و احترام گذاشت و گفت : بله قربان؟ ینیحس ستوان

 هیشماره مال ک نیا ریاستعالم بگ_

 اطاعت قربان_

 

 بهتون نشده؟ یتلفن مشکوک ایبه شبنم گفت : قبال هم اس ام اس  یرعلیاز اتاق خارج شد. ام ینیحس ستوان

 فکر کرد و گفت : نه یکم شبنم

 .دیبه ما خبر بد دیدید یمورد مشکوک ایاومد  ادتونی یزیخب اگه چ یلیخ_

 از جا بلند شد و گفت : باشه خداحافظ شبنم

 خداحافظ_

رد مو چیدختر بود که ه کیکه استعالم گرفته بودند به اسم  یهر دو غرق در فکر بودند. شماره ا لیو سه یرعلیام

 هم نداشت. یمشکوک
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  م؟یامن بفرست یجا هیرو به  نیاسمیشبنم و  هی، نظرت چ ریگم ام یبه خودش آمد که گفت: م لیسه یصدا با

 !هیفکر کرد و گفت : فکر خوب یکم یرعلیام

 دم که هر چه زودتر منتقل بشه. یو انجام مپس من کار ها ر_

 تکان داد و گفت : خوبه یسر یرعلیام

 

ند خواست که قبول ک یامن منتقل شدند؛ البته شبنم نم یبه خانه  نیاسمیانجام شد و شبنم و  عیسر یلیها خ کار

 ، قبول کرد. یرعلیو ام لیسه ادیز یاما با اصرار ها

 رفت. دیسع ینفر به خونه  هی شیساعت پ هیوارد اتاق شد و گفت : جناب سرگرد  ینیام سروان

 ؟یک_

  هی سییساله   مهندس عمران و ر 32را نشان داد و گفت:کاوه راد  یلپ تابش عکس یکردم. از رو دایاطالعاتش رو پ_

 هیادف از دست داده و تص هیکنه، پدر و مادرش رو تو  یم سیآموزشگاه هم تدر هیتو  ه،یشرکت ساختمون ساز

 کنه. یم ارداره که اون هم تو همون شرکت ک ایمیساله به اسم ک 24خواهر 

نامزد کرده و اون دختر هم تو اون  اتیدختر به اسم نسترن ب هیهم با  شیفکر کرد و ادامه داد : چند ماه پ یکم

 کدوم هم سو سابقه ندارند. چیکنه. در ضمن ه یشرکت کار م

 یسبز و موها یبه عکس کاوه نگاه کرد. چشم ها یرعلیکردند . ام یاو گوش م یبا دقت به حرف ها لیو سه یرعلیام

 داد. یکوتاه داشت و چهره اش نسبت به سنش کمتر نشان م ییخرما

 

سر هم به اون شرکت  هی.  دیرفت و آمد هاش رو تحت نظر داشته باش یگفت : حواستون بهش باشه و همه  یرعلیام

 نه . ایهست  یمورد مشکوک نیبزن بب

 چشم قربان_
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 گذاشت و از اتاق خارج شد. یاحترام

 

 .دیرس یداشت و خالف کار به نظر نم یمثبت یشدند. چهره  رهیدو متفکر به آن عکس خ هر

 

نفر  هی شیوارد اتاق شد و گفت: چند لحظه پ ینیکه به در خورد از فکر خارج شدند ستوان حس یتقه ا یصدا با

 اومده و به خاطر اون هم دو نفر کشته شدند.  یراندازیت یگفت که تو منطقه...... صدا زنگ زد و

ه ب ینیراه افتادند و  به همراه سرهنگ پارسا و دخترش و ستوان حس رونیاز جا بلند شدند و به ب لیو سه یرعلیام

 به آن منطقه رفتند. گریهمراه چند نفر د

 

 

 باغ در خارج از شهر بود. کی،  دندیساعت بعد به آن منطقه رس کی

 آن جا بود. همه به آن سمت رفتند. سیپل نیچند تا آمبوالنس و چند ماش 

 گرفتند.  ینفر کشته شده بودند و چند نفر داشتند از آن دو عکس م دو

 بودند. دهیبه قتل رس یعیساله بودند که به طرز فج 20دختر حدودا  کیساله به همراه  25پسر  کی

 نشود.  دهید یشد اطراف به خوب یباعث م کیتار یابود و هو شب

 داد. یوزش باد فضا را ترسناک نشان م یبلند و تنومند اطراف را در بر گرفته بود و صدا درختان

 درختان است. انیدر م دنیدر حال دو یبه دور تا دور نگاه کرد که متوجه شد کس یرعلیام

 بود. دنیدر حال دو ی، کس نگاه کرد. درست متوجه شده بود یشتریدقت ب با
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پس خودش دست به کار شد و با سرعت به آن سمت حرکت کرد و  د،یبگو یزیچ هیرا نداشت که به بق نیا وقت

 کرد. دنیشروع به دو

 . دندیدو یدو با سرعت م هر

 !ستیداد زد: ا یرعلیام

 خورد و شیبه پا ریکرد . ت کیبه سمتش شل ریت کیکتش خارج کرد و  بیاسلحه اش را از ج دیدو یطور که م همان

 .ابدیاو کاهش  دنیباعث شد که سرعت دو نیهم

 

 

 و او را وادار کرد که متوقف شود. دیاو را از پشت کش یرعلیام

 یشال مشک ریرنگ که از ز ییخرما یرنگ و موها یخاکستر یبایز یساله با چشم ها 28دختر  کیاو نگاه کرد.  به

 داشت. ییبایود . چهره جذاب و زآمده ب رونیرنگش ب

 از تعجب خشک شد. یرعلیزد که زد ، ام یو به او دستبند بزند که با حرف ردیرا بگ شیخواست دست ها یرعلیام

 شه. یخودت بد م یوگرنه برا یانیولم کن سرگرد ک_

 ؟یشناس یمن رو از کجا م ؟یهست یتو ک_

 یمن ک ستینجات دهد گفت : مهم ن یرعلیام یقو یرا از حصار دست ها شیکرد دست ها یم یکه سع یحال در

 .یهستم بهتره دنبال من نگرد

 

 داشت . یادیزور ز فشیظر کلی؛  او برخالف ه دیکش رونیرا ب شیاز دست ها یکی

خود  از برخورد چاقو، را در شکم یناش دیدستبندش را درآورد و خواست به او دستبند بزند که درد شد یرعلیام 

 احساس کرد.
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حساس  هیمحکم به ناح یشکمش گذاشت از درد خم شد و آن دختر از فرصت استفاده کرد و ضربه ا یرا رو دستش

 افتاد . خودش هم پا به فرار گذاشت. نیزم یهوش شد و رو یب یرعلیگردنش زد و ام

 

 

 بود . آرام آرام به آن دهیبا سرعت به سمت درختان دو یرعلیبود که ام دهیکرد . د یبه اطراف نگاه م یبا نگران لیسه

 اش را درآورد و چراغ قوه اش را روشن کرد و جلوتر رفت. یگوش لیدل نیبود به هم کیسمت قدم برداشت .هوا تار

 

 شی.. با عجله به سمتش رفت و چند بار صدادیرفت د یاز او م یادیهوش بود و خون ز یکه ب یرا در حال یرعلیام

 .دینشن یجواب یولکرد 

 

 او را به اتاق عمل بردند. عیسر یلیانتقال دادند و خ مارستانیرا سوار آمبوالنس کردند و به ب او

آن با خط درشت نوشته شده بود اتاق عمل  یپشت در آن اتاق که عالمت ورود ممنوع بود و رو یبا نگران همه

 بودند. ستادهیا

 

 جواب داد : لیزنگ خورد احسان بود . سه یرعلیام یگوش

 بله؟_

 یزن یافتاده؟ چرا حرف نم یکنه؟ نکنه براش اتفاق یکار م یتو چ شیاون پ یکجاست؟ گوش یرعلیسالم. ام_

 ل؟یسه

 مارستانهیب یرعلیام_

 مارستان؟یگفت : کدوم ب ینگران با
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 ......مارستانیب_

 راه افتاد. مارستانیآماده شد و به سمت ب عیسر یلیتلفن را قطع کرد و خ یبا نگران احسان

 

 

 .  دیرس مارستانیساعت ، به ب میبعد از حدود ن احسان

 کجاست؟ یرعلی: ام دیو استرس پرس ی. به سمتش رفت و با نگران دیرا د ینیعجله وارد شد که ستوان حس با

 تو اتاق عمل هستند._

 او از جا بلند شد و به سمتش رفت. دنید با لیبا عجله خودش را به اتاق عمل رساند . سه احسان

 شده؟ یچ_

 چاقو خورده_

 االن حالش چه طوره؟_

 خوبه نگران نباش عملش هم تازه تموم شده._

 و گفت: االن کجاست؟ دیکش ینفس راحت احسان

 .ومدهیاز اتاق ها اشاره کرد و گفت : هنوز به هوش ن یکیبه  لیسه

 تکان داد و وارد آن اتاق شد. دییبه نشانه تا یسر احسان

 بود. دهیکه از او رفته بود رنگش پر یبود و به خاطر خون دهیآن تخت دراز کش یهوش رو یب یرعلیام

 

 شد. رهیکنار تخت نشست و به او خ یصندل یرو احسان

 بال رو سرش آورده؟ نیا یشد؟ک یطور نی: چرا ا دیهم وارد اتاق شد که احسان پرس لیبعد سه یلحظات
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 کنه. فیرو تعر زیخودش همه چ ادیبه هوش ب دیدونم با یتکان داد و متفکر گفت : نم یسر لیسه

 

 

 نشسته و منتظر به هوش آمدن او بودند. یرعلیهر دو کنار ام لیگذشته بود ، احسان و سه یساعت کی

 و احسان از فکر خارج شدند. لی،سهیرعلیام فیناله خف یصدا با

 ؟یدست او را گرفت و گفت : درد دار لیسه

 جا کجاست؟ نی: ادیپرس لیتوجه به سؤال سه یهم فشرد و ب یرا از درد رو شیها چشم

 !گهید یشهرباز میاومد ست؟ین ادتی_

 کنم! یزنم لهت م یم لیگفت :سه یحال یب با

 نگفت. یزیو چ دیخند لیسه

 ؟یخوب ریگفت : ام یبا نگران احسان

 زد و گفت : خوبم یحال یلبخند ب یرعلیام

 ؟یدرد دار یلیخ_

 نه، خوبم._

 شم؟ یمرخص م یگفت :ک یرعلیسکوت کردند که ام یلحظات

 فردا_

 برم. دیامروز با نیکرد و گفت : من هم یاخم یرعلیام

 سر جات. واسه من برم برم نکن. نیچپ چپ به او نگاه کرد و گفت : بش لیسه

 فت.از حرص خوردن او خنده اش گر  یرعلیام
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 شد؟ یطور نیشد؟ چرا ا ی: چ دیپرس احسان

 

 فیرو تعر زیکرد و گفت : فعال استراحت کن بعد همه چ یکه صورتش از درد جمع شده بود نگاه یرعلیبه ام لیسه

 کن.

 به احسان کرد و گفت : برو به پرستار بگو درد داره. رو

 

 

را که اتفاق افتاده بود را  ییها زیهمه چ یرعلیبودند و ام یرعلیام شیو احسان پ لیپارسا ، دخترش  ، سه سرهنگ

 کرد. فیآن ها تعر یبرا

 

کرده ن دایهم پ یخاص زیشده بود و چ دهیچی. پرونده پ دیرس یبه فکرشان نم یچیبه فکر فرو رفته بودند . ه یهمگ

 بودند.

 گرد خداحافظ.او ماندند و سرهنگ پارسا گفت : مواظب خودت باش سر شیپ گرید ی قهیدق چند

 خداحافظ_

 خداحافظ . دیاریخودتون رو به دست ب یزود تر بهبود دوارمیاو ، سروان پارسا ، هم گفت: ام دختر

 ممنون،خداحافظ یلیخ_

 

 من خوبم . دیگفت : شما بر لیرو به احسان و سه یرعلیاز رفتن آن ها ام بعد

 .او ماندند شیکدام قبول نکردند و هر دو آن شب را پ چیه که

 مامان چند بار زنگ زد نگرانت شده بود. یگفت : راست یرعلیرو به ام احسان
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 ؟یکه بهش نگفت یزیچ_

 نه _

 درآورد. یبه مادرش زنگ زد و او را از دلشوره و نگران یرعلیام

 

 

 مرخص شد و با احسان به خانه برگشت. مارستانیاز ب یرعلیبعد ام روز

 .یبه اتاقش رفت . احسان گفت : بذار کمک کنم لباس هات رو عوض کن یرعلیام دندیرس یوقت

 تونم. یخواد خودم م ینه نم_

 باشه، پس استراحت کن._

و با فکر کردن به پرونده  دیتختش دراز کش یرو شیلباس ها ضیهم بعد از تعو یرعلیاز اتاق خارج شد و ام احسان

 شده بود خوابش برد. دهیچیکه پ

 

 بلند شد و از اتاقش خارج شد . شیشد . آرام از جا داریاز خواب ب از دو ساعت بعد

 

آشپزخانه  یاست و کل فضا یاحسان در حال آشپز دیآمد . به سمت آشپزخانه رفت که د یآشپزخانه سر و صدا م از

 بود. ختهیرا به هم ر

 کار کرده ! یداداش گلت چ نیبب ایگفت : ب یرعلیام دنیبا د احسان

 کار کرده؟! یزد و گفت : چ ینشست و لبخند یصندل یرو یرعلیام

 .یخور یپات رو هم م یانگشت ها یسوپ برات درست کردم حت هیرا به هم زد و گفت :  شیدست ها احسان
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 تو کارم تمومه. یغذا نیمطمئنم با ا ینشد ول میزیچ یو گفت:چاقو خوردم ول دیخند یرعلیام

 زنمت ها یو گفت : م دیهم خند احسان

 

 

که سه پرس غذا در آن  یرنگ دیسف لونیکه نا یدر حال لیبعد سه یرا زد و لحظات فونیزنگ آمد . احسان آ یصدا

 بود، وارد خانه شد. گرشیدستش و چند پوشه و کاغذ در دست د کیبود در 

 سالم_

 یسالم،خوش اومد_

 خوابه؟ ریام_

 از جا بلند شد و از آشپزخانه خارج شد و گفت : سالم یرعلیام

 ؟یگذاشت و گفت : سالم،بهتر زیم یجلوتر آمد و پوشه ها و کاغذ ها را رو لیسه

 آره_

 

 یو رو دیکه درست کرده بود را کش یو سوپ دیرا چ زیها نشستند و احسان هم م یصندل یآشپزخانه رفتند و رو به

 گذاشت . زیم

 ه؟یشکل نیچرا ا نیبه سوپ نگاه کرد و گفت : ا لیسه

 خوشمزه اس. یول ستیوب نگفت : شکلش خ احسان
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کرد و گفت : مزه اش هم  یرا از آن پر کرد و خورد که صورتش در هم رفت و خنده ا یحرف قاشق نیزمان با ا هم

 ستیخوب ن

 گرفته بود. لیشدند که سه ییزدند و مشغول خوردن غذا ها یهم لبخند یرعلیو ام لیسه

 یآن ها گوش م یپرونده ها کار کردند و احسان هم به حرف ها ینشستند و با هم رو لیو سه یرعلیاز شام ام بعد

 کرد .

 .میکرد دایاطالعات اون دختر و پسر که کشته شده بودند رو پ یگفت : همه  لیسه

 

که خانواده  ییزهایو الهه که خواهر و برادر بودند . طبق چ دیعکس آن دو را از داخل پوشه درآورد و گفت : ام لیسه

بودند و اون شب هم با هم رفته بودند دور بزنند که از اون باغ سر  طونیکنجکاو و ش یلیدو تا خ نیشون گفتند، ا

 اتفاق افتاده . نیدرآوردند و ا

 چاقو زده بود . یرعلیدرآورد ، همان دختر بود که به ام یگرید عکس

 یم یر و مادرش فرانسه زندگساله داره که با پد 20خواهر  هی ک،یارشد گراف یساله، کارشناس 28سعادت  رایالم_

 کنه.

 

 و هیدختر خوب و مهربون یلیگفتند که خ میکرد قیهم نداره و از چند تا از دوست هاش که تحق یسوسابقه ا چیه

 تا حاال انجام نداده . یکار خالف چیه

 شده پرونده ! دهیچیداد گفت : چه پ یآن ها گوش م یکه به حرف ها احسان

 نگفت . یزیاو تکان داد و چ یحرف ها دییبه نشانه تا یسر لیسه

 .میدار هیکه سکوت کرده بودند گفت : ما چند تا فرض قهیدر فکر فرو رفته بود پس از چند دق یرعلیام
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 یکه هر دو تاشون برا نیا ایکنند ،  یم یهمکار گهیو هم کاوه با هم د دیهم سع را،یدختره، الم نیکه هم ا نیا یکی

 با هم ندارند. یکنند و ارتباط یکه هر کدوم جدا کار م نیاحتمال سوم ا کنند و یکار م گهید یکی

 به نظر تو کدوم احتمال درسته؟ یکرد گفت : درسته ول یاو گوش م یکه با دقت به حرف ها لیسه

 دونم! یکالفه شده بود گفت : نم دیرس ینم یخاص جهیکه به نت نیاز ا یرعلیام

 

 . دندیو کل کل خواب یشوخ یآن ها ماند و بعد از کل شیآن شب را پ لیپرونده کار کردند و سه یوقت رو رید تا

و  لیآمد و با سه یم یرعلیاوقات به خانه ام شتریمهران افتاد . آن موقع که ازدواج نکرده بود ب ادیبه  یرعلیام

 ارتباط آن ها قطع نشد . یول آمد یکردند . اما بعد از ازدواج کم تر م یم یو شوخ طنتیش یکل یرعلیام

 مهران زودتر ازدواج کرده بود و صاحب فرزند شده بود . یسه هم سن بودند ول هر

 سالش بود. یآن ها به هم خورده بود اکنون هم س ینامزد کرده بود و شش ماه بعد نامزد شیهم چند سال پ یرعلیام

 

 

 

 شدند. داریزنگ از خواب ب یصدا با

 خواب آلود گفت : احسان برو در رو باز کن . یبا صدا یرعلیام 

 آد . یو گفت : ولم کن خوابم م دیسرش کش یپتو را رو احسان

 زنگ بلند شد که احسان پتو را کنار زد و از جا بلند شد و در را باز کرد. یصدا دوباره

 و مادرش وارد خانه شدند.  پدر

 کردند. یسالم و احوالپرسبلند شدند و با آن ها  شانیهم از جا لیو سه یرعلیام
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 ده؟یو رنگت پر یگفت : مامان جان چت شده چرا الغر شد یرعلیرو به ام مادرش

 نشده مامان ! یزیزد و گفت : چ یکه مادرش را نگران نکند لبخند نیا یبرا یرعلیام

 نشده! یزیچپ چپ به او نگاه کرد و گفت : بله چ احسان

 ان؟شده احس یگفت : مگه چ یبا نگران مادرش

 مرخص شده . مارستانیاز ب روزیکرد گفت : چاقو خورده، د ینگاه م یرعلیهمان طور که به ام احسان

 

 د؟یبه من نگفت یزیگفت : چرا چ یشتریب یبا نگران مادرش

 نشده که حالم خوبه . یزیبه احسان رفت و به مادرش گفت : چ یچشم غره ا یرعلیام

 با حرص گفت : از دست تو! مادرش

 

 

 او بودند. شیو احسان هم پ لیدر اتاقش بود و سه یرعلیام

 مراقب خودت باش . شتریبه بعد ب نیمن از ا ر،جونیگفت : ام لیسه

 بر لبش آمد و گفت : تو هم مراقب باش . یکه به فکرش بود لبخند نیاو و ا یهم به خاطر مهربان یرعلیام

 زد و گفت : باشه داداش . یهم متقابال لبخند لیسه

 .یر یمامان بابا برگشتن باهاشون م یرو به احسان گفت : تو هم وقت یعلریام

 جا بمونم. نیخوام ا یکرد و گفت : من م یاخم احسان

 . یگه بهتره برگرد یکرد وگفت : راست م دییرا تا یرعلیدانست ، حرف ام یرا م یرعلیحرف ام نیا لیکه دل لیسه

 گفت : چرا؟ احسان
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 چون خطرناکه ._

 داره؟ یبا حرص گفت : من مراقب خودم هستم . بعدش هم اصال پرونده شما به من چه ربط احسان

که با من در ارتباط هستند  یشناخت کسان یعنی نیشناسند . ا ی؟ من  رو م یفهم یبا اخم گفت : تو چرا نم یرعلیام

 انجام بدند . ینداره و امکان داره هر کار یهم  براشون کار

 رم .  یگفت : من نم یبا لج باز احسان

 خوام بشنوم . یهم نم یا گهید زیکه گفتم چ نیگفت : هم یبا لحن محکم و جد یرعلیام

 ! یزور بگ یگفت : فقط بلد یبا ناراحت احسان

 ؟ یفهم یافته . م یبرات ب یاتفاق نیخوام کوچک تر یزور گفتن به نفع خودته من نم نیا_

 زد و گفت : باشه داداش یقدر نگران او لبخند نیکه ا نیاز ا احسان

 زد و گفت : حاال شد. یهم لبخند یرعلیام

 

 

 بعد پدر و مادرش به همراه احسان رفتند . هفته

 حالش بهتر شده بود و امروز به اداره برگشته بود . یرعلیام

 

 ن؟یبه شرکت کاوه سر زد یگفت : راست لیبه سه یرعلیام

 انجام ندادند. یکار مشکوک چیه یبرداشت و گفت : آره، هنوز هم تحت نظره ول شیذ هاکاغ یسرش را از رو لیسه

 دن؟یرو ند گهیهم د گهیو کاوه د دیسع_

 کاوه رفت . یبه خونه  دیشاپ، دو بار هم سع یکاف هیبار تو  هیچرا. _
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 تکان داد و به فکر فرو رفت. دنیبه نشانه فهم یسر یرعلیام

 

 دیرس ینم یا جهیسه مظنون را در کنار هم قرار دهد و ارتباط و هدف آن ها را بفهمد به نت نیکرد ا یم یچه سع هر

. 

 شناخت ؟ یرا از کجا م یرعلیاو ام یندارد ول یو کاوه ارتباط دیبا سع رایکرد الم یم احساس

 

 ؟ی؛ اما چه کس احتمال هم وجود داشت نیقتل ها دخالت داشته باشد ؟ ا نیهم در ا یگریامکان داشت کس د یعنی

 نیا یکارها را بر عهده داشت و همه  تیریبود و مد سییهم او ر دیشا ایکرد  یم یو کاوه همکار دیاو با سع یعنی

 سر اوست . ریاتفاقات ز

 

 کار ها را انجام داده اند . نیا دیسع اینباشد و کاوه  یگریهم کس د دیشا

 

 

همراه او بود؟ آن شخص  یگریکس د ایتنها بود  ایکرد؟آ یباشد . او آن شب در آن باغ چه م رایممکن بود کار الم اما

 بود؟ یبود چه کس ابانیخ لمیکه در آن  ف

 

 از آن ها نداشت. کی چیه یبرا یدر ذهنش بود اما پاسخ یادیز سؤاالت

 

 بود . یبود کالفه و عصبان دهینرس یا جهیکه هنوز به نت نیا از

 گذاشت . زیم یدستش رو یو سرش را رو دیحالت دارش کش یمشک یموها نیرا بدستش  کالفه
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 ر؟یام ینگاه کرد و گفت : خوب یرعلیام یبه کار ها لیسه

 بلند کرد و گفت : آره یسرش را از رو یرعلیام

 

 ؟یندار یخوام برم خونه کار یگفت : من م لیو حوصله نداشت رو به سه حال

 به او نگاه کرد و گفت : نه،مواظب خودت باش یبا نگران لیسه

 خداحافظ_

 خداحافظ_

 از اداره خارج شد و به سمت خانه اش راه افتاد . لیبا سه یاز خداحافظ بعد

 و وارد خانه شد. دیبه خانه رس یا قهیدق ستیاز ب بعد

 

اطر به خ نیافتد . به هم یب شیبرا یممکن بود اتفاق یبماند ول ششیپ شتریبود . دوست داشت ب یاحسان خال یجا

 او اصرار کرد که برود .

 

 . دیتخت دراز کش یبه خوردن شام نداشت . به اتاقش رفت و با همان لباس ها رو یلیم

 

 نقش بست . شیعقلش باز چهره آن دختر پشت پلک ها یخواسته  رغمیعل

 کند . تیخواست او را اذ یآمد و دلش م یاز او خوشش نم لیاوا
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 شد . یپسر مدام مزاحم او م کیروز در دانشگاه  کی

زد  و یریشد و به خاطر درگ ریشود، با آن پسر درگ کیبه آن دختر نزد یاز او کس ریخواست به غ یدلش نم یرعلیام

 بود که اخراج شود . کیدانشگاه احضار شد و نزد یانضباط تهیو خورد در دانشگاه به کم

 

 نباشد. نیکرد که او ناراحت و غمگ یم یشد و هر کار یم وانهید دید یماو را  یو اشک ها یناراحت یوقت

 

 شیکرد که خنده بر لب ها یاو نشست و آن قدر با او حرف زد و شوخ شیناراحت سر کالس پ یلیخ یبار وقت کی

 آمد.

 به فکر او نکند . یزد . محال بود روز یآن روز ها لبخند تلخ ادی با

 خواب چشمانش را ربود . یقیرا بست و پس از دقا شیها چشم

 

 

 خواب آلود جواب داد : بله؟ یکه به آن نگاه کند با صدا نیشد و بدون ا داریاش ، از خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 

 ! یرعلیگفت : آقا ام هیشبنم که با گر یآمد و بعد از آن صدا یم هیگر یآن طرف خط صدا از

 

 شده شبنم خانوم؟ یگفت : چ یشد و با نگران زیخ مین شیشبنم در جا هیگر یصدا دنیبا شن یرعلیام

 

 یرعلینگفت، ام یزیشبنم چ یشد . وقت یاو م شتریو کالفه شدن ب یباعث نگران نیگفت و ا ینم یزیشبنم چ اما

 آم اون جا . یگفت : من االن م
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 دهینداشت چون با همان لباس ها خواب شیبه عوض کردن لباس ها یازیرا قطع کرد و با سرعت بلند شد . ن یگوش

 بود .

 شد و راه افتاد . نشیزد و سوار ماش رونیاز خانه ب عیسر

 

 داشت ، یحدود سه بود . احساس بد ساعت

 تکرار شود . زیآن اتفاق تلخ و غم انگ گریخواست د یبود . نم دهیهمان شب بود که مهران به قتل رس مانند

 گونه شده بود  نیبه مهران قول داده بود که مراقب زن و بچه اش باشد و حاال ا او

افتاد ، هرگز خودش  یسر آن ها م ییداد ؟ اگر بال یافتاد چه جواب مهران را م یم نیاسمی ایشبنم  یبرا ی.اگر اتفاق

 . دیبخش یرا نم

 

 

 . دیبه آن جا رس قهیبعد از ده دق باالخره

 که سه نفر از همکاران خودش بودند . نیماش کیطرف تر  آن

 شد و جلو آمد . ادهیبود پ نیکه داخل آن ماش ینفر از اشخاص کی ،یاو سروان زمان دنیبا د 

 

 گذاشت و گفت : سالم جناب سرگرد یاحترام

 افتاده؟ یسالم . اتفاق_
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 تکان داد و گفت : نه چه طور؟ یبه نشانه منف یسر یزمان سروان

 

 باز شد. یکیت یت و زنگ را فشرد که بالفاصله در با صدانگف یزیچ یرعلیام

 

 داخل؟ امیگفت : من هم ب یخواست وارد خانه شود که سروان زمان یرعلیام

 . ستینه الزم ن_

وارد  شبنم دییزد و با گفتن بفرما اطیبه در ح یتقه ا اطیحرف در را بست و از بعد از گذشتن از ح نیاز گفتن ا بعد

 شد .

 

 قرمز شده بود گفت : سالم هیکه به خاطر گر ییشم هابا چ شبنم

 شده؟  یگفت: سالم. چ یبا نگران یرعلیام

 افتاده؟ نیاسمی یبرا یکجاست؟نکنه اتفاق نیاسمیاطراف نگاه کرد و ادامه داد :  به

 

 آمد . رونیداد از اتاقش ب یرا مالش م شیکه چشم ها یدر حال نیاسمی،  دیبگو یزیکه شبنم چ نیاز ا قبل

 

 

 با دو به سمتش رفت و گفت : سالم عمو یرعلیام دنیبا د نیاسمی

و گفت : سالم خوشگل  دیبود او را در آغوش کش فتادهین یاتفاق نیاسمی یراحت شده بود که برا الشیخ  یرعلیام

 ؟یعمو. خوب
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 کنه؟ یم هیتکان داد و گفت : عمو مامانم چرا گر یسر نیاسمی

 دانست . یرا نم لشیهم دل خودش

 تو برو بخواب . ستین یزیچ_

 آمد و گفت : عمو؟ رونیاز بغلش ب نیاسمی

 زد و گفت : جونم؟ یلبخند یبا مهربان یرعلیام

 شمیپ ایبا آن لحن بچگانه اش گفت : زود زود ب نیاسمی

 آم . یزود زود م زمیباشه عز_

 اتاقش برگشت . ، به ندیب یرا م یرعلیراحت شده بود که دوباره ام الشیکه خ نیاسمی

 

 شده؟ یچ دیبگ دیخوا یبه سمت شبنم برگشت و گفت : نم یرعلیرفت ام نیاسمی یوقت

 گفت . ییزهایچ هینفر بهم زنگ زد و  هیرا پاک کرد و گفت :  شیاشک ها شبنم

 گفت؟ یچ_

 آره . یم نیاسمیسر  ییبال هیکرد گفت  دیبا هق هق گفت : تهد شبنم

 

 ادامه بدهد و قصد کوتاه آمدن نداشت. شیخواست به کارها ی. ظاهرا  قاتل م دیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 

ه؛ بش یزیچ ستیهستند، قرار ن نیاسمیجا مراقب شما و  نی. ا دینباش یچیگفت : نگران ه یبا لحن آرام یرعلیام

 . دینباش یچیراحت باشه و نگران ه التونیخ مید یاجازه نم لیمن و سه یعنی
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 . شتونیپ انیخانوم بگم ب یبه چند تا از مأمور ها دیخوا یادامه داد : اگه م یرعلیام

 

 . ستیآرام شده بود گفتر: نه الزم ن یکه کم شبنم

 من برم . دیندار یاز جا بلند شد و گفت : اگه با من کار یرعلیام

 

 دیکار کنم . ببخش یدونستم چ یماون لحظه واقعا ن د،یگفت : ممنون که اومد یهم از جا بلند شد و با قدردان شبنم

 موقع شب هم مزاحم شدم . نیا

 زنگ لیاگه هم من نبودم به سه  د،یهر موقع هم بود بهم زنگ بزن دیداشت یهر کار ه؟یچه حرف نیگفت : ا یرعلیام

 . دیبزن

 

 پشت در است . یسروان زمان دیاز شبنم از خانه خارج شد که د یبعد از خداحافظ یرعلیام

 

 . دیافتاد حتما به من اطالع بد یاتفاق نیتر د،کوچکیبه او گفت : حواستون رو خوب جمع کن یجد یلیخ یرعلیام

 گذاشت و گفت : چشم قربان یاحترام یزمان سروان

 . یبر یتون یخب م یلیخ_

 

 شد و به سمت خانه اش  راه افتاد  نشیهم سوار ماش یرعلیاز رفتن او ام بعد

 کنار تختش نشست . رفت و نیاسمیبه اتاق  شبنم
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 . دیدخترکش  کش ییطال یموها انیرا م دستش

بود  نیا  د،یبه ذهنش رس یزیچ نیدانست چه کار کند . اول یکرد نم دیآن لحظه آن مرد زنگ زد و او را تهد یوقت

 زنگ بزند . یرعلیکه به ام

 

 یب نیاسمی یبرا یاتفاق دیترس یاحساس آرامش به او منتقل شد . فقط م شیحرف ها دنیاو و شن دنید با

 افتد،نگران خودش نبود .

 

 یراحت بود که کس الشیرا بزرگ کند اما حاال خ نیاسمیخودش  ییکرد که چگونه و به تنها یبا خودش فکر م لیاوا

 هم بود که حواسش به او و دخترش بود . یگرید

 

نگران و مراقب او و  شهیدانست که هم یداشت . م یخود دوست م ینداشته  یرا مانند برادر ها لیو سه یرعلیام

 هستند . نیاسمی

 

آن ها  یخوش بخت نیاسمیآمدن  ایداشتند و با به دن یخوب یسال بود که با مهران ازدواج کرده بود و زندگ پنج

 دهد . یدوام ندارد و مهران را از دست م یخوش بخت نیدانست که ا یشده بود، اما چه م لیتکم

 

 یکیکردند و  دایاشک ها راه خودشان را پ هیو پس از آن هم بق دیچک شیاز چشم ها یآن روز ها قطره اشک ادی با

 . دندیصورتش چک یرو یگریپس از د
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 پرونده بودند . یمشغول کار کردن رو لیو سه یرعلیام

 بود . یتلفن عموم کیبا شبنم تماس گرفته بود از  شبیکه د یشماره ا آن

 ! لیکرد و گفت : سه یجا نبود نگاه نیاصال حواس و فکرش ا یکرد ول یکه به پرونده نگاه م لیبه سه یرعلیام

کاغذ ها باال آورد و گفت :  یدوباره او را صدا زد . سرش را از رو یرعلینشان نداد که ام یعکس العمل چیه لیسه

 ه؟یچ

 ؟یخوب_

 تکان داد و گفت : آره یسر لیسه

 گفت : نه! لینگاهش کرد که سه یکم یرعلیام

 چرا؟ _

 ریکار کنم ام یدونم چ یگفت : نم مستأصل

 ؟یکار کن یرو چ یچ_

 را در هم گره زد و گفت : عاشق شدم! شیدست ها لیسه

 !؟واقعا؟یبا تعجب گفت : چ یرعلیام

 شناسمش؟ ی؟ من م ی: ک دیمشتاقانه پرس یرعلیتکان داد و ام دییبه نشانه تا یسر لیسه

 . هیک یکن یگفت : آره، اصال فکرش هم نم لیسه

 ؟یو گفت : ک دینفهم یفکر کرد ول یکم یرعلیام

 گفت : نازگل ! یبه آرام لیسه
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گم،  یگفت : سروان پارسا رو م لینگاه کرد که سه لیبه سه یشناخت . پرسش یبه فکر فرو رفت . نازگل نم یرعلیام

 دختر سرهنگ پارسا

 

 ؟ی: به خودش هم گفت دیو گفت و پرس یآهان یرعلیام

 خواد فکر کنه. یو گفت : آره.گفت که م دیرنگش کش ییخرما یدر موها یدست لیسه

 ه؟ینظر تو جوابش چ به

 به داداش من نه بگه؟  یشه کس یزد و گفت : مگه م یلبخند یرعلیام

 ؟ینگفت یزیگفت : چرا به من چ یرعلیزد که ام یهم لبخند لیسه

 نیازش خوشم اومد ، بعدش هم تو ا دمشیاز اون روز که د یحس مطمئن نبودم ول نیگفت : خودم هم از ا لیسه

 شد . شتریمدت عالقه ام بهش ب

 

 کم نداشت . یزیشد . او از هر نظر چ رهیخ یرعلیبه ام لیسه

 ؟یکن یطور نگاه م نیبه او بود گفت : چرا ا رهیکه خ لیبه سه یرعلیام

 و گفت : نگران توام ! دیکش یآه لیسه

 ؟یبا تعجب گفت : نگران من؟ واسه چ یرعلیام

 ؟یتوجه به سؤال او گفت : تو هنوز اون دختر رو فراموش نکرد یب لیسه

 رو شروع نکن . یبحث تکرار نیا لیکرد و گفت : سه یاخم یرعلیام

 ؟یبهش فکر کن یخوا یم یبلند شد و گفت : چرا شروع نکنم؟ هان؟ آخه داداش من تا ک زشیاز پشت م لیسه

 ؟یبهش فکر کن یخوا یم یفراموش کن .  چند سال از اون موقع گذشته ، تا ک

 بشنوم . یزیخوام چ یدستانش گرفت و گفت : بسه نم انیسرش را م یرعلیام
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 ده ! یکس هم که گوش نم چینشست و غرغرکنان گفت : به حرف ه شیبا حرص به او نگاه کرد و سر جا لیسه

 

 

 شد و راه افتاد. نشیکرد و سوار ماش یخداحافظ لیاز سه یاز تمام شدن ساعت کار بعد

 مهران تنگ شده بود، پس به سمت بهشت زهرا راه افتاد . یبرا دلش

 

 کرد . یمانده را قدم زنان ط یباق ریو مس ادهیپ دیرس یوقت

او ، در  یبرا یآن پرپر کرد و بعد از خواندن فاتحه ا یبود ،  را رو دهیک سر راه خر ییمزارش نشست و گل ها کنار

 دلش مشغول حرف زدن با او شد .

 

 مهران . کاش ! یکاش بود ؟یرفت یزود نی! آخه چرا به ایمعرفت یب یلی! خ قیرف سالم

 اون روز ها تنگ شده . یدلم برات تنگ شده . دلم برا یلیخ

 

 . یخواد اون باشه، تو باش یلم ممثل گذشته باشه . د یخواد همه چ یدلم م مهران

 طور شد؟  نیا یچرا همه چ مهران

 نباش .من خودم مراقب زن و بچه ت هستم . یچیرا قورت داد و گفت : نگران ه بغضش

 ل؟یسه هیو جواب داد : چ دیکش رونیب بشیاش زنگ خورد. آن را از ج یحرفش را ادامه دهد که گوش خواست

  ر؟یام ییکجا_

 چه طور؟_
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 ...مارستانیب ایب_

 شده؟ یچرا؟ چ_

 دم . فعال یم حیبهت توض اینگران نباش ، ب_

 فعال_

 

ه راه ب مارستانیشد و با سرعت به سمت ب نشیرا قطع کرد و از جا بلند شد و با سرعت سوار ماش یگوش ینگران با

 افتاد .

 

 . دیرا د یشد که سروان زمان مارستانیشد و وارد ب ادهیپ عی. سر دیرس یساعت میاز ن بعد

 گذاشت و گفت : سالم جناب سرگرد یاو احترام دنیبا د یزمان سروان

 شده؟ یسالم. چ_

 دیایبا من ب_

 هم پشت سر او رفت. یرعلیجلوتر راه افتاد و ام خودش

جور اضطراب داشت و آشفته بود و  کیمشکوک است.  یکم یکرد که رفتار و حرکات سروان زمان یحس م یرعلیام

 . دیترس و دلهره را د شیها شد در چشم یم

 وی یس یو به رو به رو نگاه کرد که با خط درشت نوشته شده بود : س ستادیهم ا یرعلیام یتوقف سروان زمان با

از جا  یرعلیام دنیاز آن ها نشسته بود و با د یکی یرو لیقرار داشت که سه یچپ راهرو هم چند تا صندل سمت

 بلند شد .

 

 شده؟ یگفت : چ لیبه سه یرعلیام
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 کنم . فیتا برات تعر نیاشاره کرد و گفت : بش یبه صندل لیسه

 کن. فیگفت : خب؟ زود تعر یبا کنجکاو یرعلیکنار هم نشستند و ام لیو سه یرعلیام

 . میکرد دایرو پ رایمنتظر نگذاشت و گفت : الم نیاز ا شتریرا ب یرعلیام ل،یسه

 جاست؟ نیاالن ا یعنینگاه کرد و گفت :  وی یس یبا تعجب گفت : واقعا؟! به در س یرعلیام

 تکان داد و گفت : آره یسر لیسه

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا د؟یکرد داشیپ ی: چه طور دیپرس یرعلیام

 

 

که  کردن دایرو پ یکی..... ابونیبه من زنگ زدند و گفتند تو خ شیکردن کرد :  دو ساعت پ فیشروع به تعر لیسه

 . راستیاون شخص الم دمیجا آورده بودند ؛ من هم که اومدم د نیخورده و اون رو ا ریت

 گفت : حالش چه طوره؟ یرعلیام

حالش خوب  ادیقلبش خورده و ز کینزد ریانداخت و گفت : عملش تازه تموم شده، ت وی یس یبه در س ینگاه لیسه

 .ستین

 

 توانست به آن ها کمک کند. یماند چون تنها سرنخ آن ها بود و م یزنده م دیبه فکر فرو رفت. او با یرعلیام

 

 دکترش ؟ شیپ میبود و گفت : بر ستادهیبه خودش آمد که ا لیسه یصدا با

  میهم از جا بلند شد و گفت : بر یرعلیام
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 دکتر در را باز کرد و با هم وارد اتاق شدند.گ . دییبفرما یبه در زد و با صدا یتقه ا لیسه

 زن حدودا چهل ساله بود. کی دکتر

 سالم_

 دینیبنش دییسالم.بفرما_

 نشستند . یصندل یجلو رفتند و کنار هم رو لیو سه یرعلیام

 

 هستند . یانیهم همکارم سرگرد ک شونیو ا ییگفت : من سرگرد رضا یجد یبا صدا لیسه

 آد؟ یاز من برم یگفت:خب جناب سرگرد چه کمک دکتر

اون  تیدرباره وضع میخوا یجا ، م نیخورده و امروز آوردنش ا ریکه ت یسعادت،همون دختر رایگفت :  الم یرعلیام

 .میبدون

را در هم گره کرد و گفت :  شیگذاشت و دست ها زیم یبرداشت و آن را رو شیچشم ها یرا از رو نکشیع دکتر

 . میردآو رونیگلوله رو ب یقلبش خورده ؛ من و همکارانم به سخت کینداره. گلوله نزد یخوب تیوضع ماریبمتاسفانه 

 کردند. یدکتر گوش م یداشتند و با دقت به حرف ها یشانیبر پ یهر دو اخم یرعلیو ام لیسه

 آد؟ یبه هوش م ی: ک دیپرس لیسه

و به هوش  یممکنه زمان ببره . در ضمن، درصد بهبود ست؛یبه نشانه ندانستن تکان داد و گفت : مشخص ن یسر

 اومدن اون پنجاه پنجاهه .

 

 از او از اتاق خارج شدند . یاز جا بلند شدند و پس از تشکر لیو سه یرعلیام

 شه؟ یم یچ ادی: اگه به هوش ن دیمتفکرانه پرس لیسه
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 ره . یسرنخ هم از دستمون م هی نیجواب داد : هم یرعلیام

 

 

 بر لبش آمد . ی. لبخند دیآ یرا برگرداند که نازگل دارد به سمت آن ها م سرش لیسه

 رو ببند!  شتین لینازگل گفت : سه دنینگاه او را دنبال کرد با د ریمس یرعلیام

 خوام یباال انداخت و با لحن بچگانه گفت : نم ییابرو لیسه

 !وونهیخنده اش گرفت و گفت : د یرعلیام

 

 و گفت : سالم دیخواست جواب او را بدهد که نازگل به آن ها رس لیسه

، فردا هم سروان  دیکه افتاد به ما خبر بد یو هر اتفاق دیجا بمون نیگفتر: شما ا یرعلیدو جوابش را دادند و ام هر

 آد . یم ینادر

 تکان داد و گفت : باشه یسر نازگل

 

 انداخت . نییکرد که نازگل با خجالت سرش را پا یهم با لبخند به نازگل نگاه م لیسه

 به خودش آمد و نگاهش را از او گرفت . لیزد که سه لیسه یبه پهلو یسقلمه ا یرعلیام

 م؟یگفت : بر لیبه سه یرعلیام

 بمونم؟ شتیپ یخوا یبه نازگل گفت : م یرعلیجواب دادن به ام یبه جا لیسه

 !لیبا تشر گفت : سه یرعلیام

 بود گفت : نه. ممنون نیینکرد و نازگل که سرش پا یتوجه لیسه
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 خداحافظ د،یشد بهم اطالع بد یو هر چ دیو رو به نازگل گفت : حواستون رو جمع کن دیرا کش لیدست سه یرعلیام

 هم آرام گفت : خداحافظ نازگل

 

 

 تو؟ و گفت : چته دیکش رونیب یرعلیدستش را از دست ام لیخارج شدند، سه مارستانیاز ب یوقت

 !لیسه یعیضا یلیخ_

 کار کنم؟ یخنده اش گرفت و گفت : خب چ لیسه

 ؟یآ یرم خونه، تو نم ی. من م یچیه_

 خونه . ادیبگو ب یرعلیگه به ام یهر روز م ا،مامانیگفت : تو ب لیسه

 . میگفت : خب پس بر یرعلیام

،  اصال من تا حاال خونه  یایخواد ب ی. اصال نم یتعارف زدم تو رو هوا گرفت هیگرد شده گفت : من  یبا چشم ها لیسه

 دونم کجاست . یتو اومدم؟نم

 قدر با من بحث نکن. سوار شو نیکنم االن هم ا رونیبه زور از اون جا ب دیبا خنده گفت : تو رو که با یرعلیام

 میو گفت : بر دیهم خند لیسه

 

 کرد و با هم وارد خانه شدند. در را باز دیبا کل لی.سهدندیبه آن جا رس قهیاز ده دق بعد

 به استقبال آن ها آمد. لیوارد خانه شدند که مادر سه یخنده و شوخ با

 گفت : سالم یرعلیام
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گفتم تو رو  یم لیسه نی. من هر روز به ا یخوش اومد یلیزد و گفت : سالم پسرم. خ یلبخند مهربان لیسه مادر

 ده که. یگوش نم یدعوت کنه ول

 اس ! وونهید دیکرد و گفت : ولش کن یخنده ا یرعلیام

 او زد. یبه بازو یبا خنده مشت لیسه

 تو پسرم ایگفت : ب یرعلیبه ام لیسه مادر

 

 کنار او نشست . لیکرد و با سه یهم سالم و احوالپرس لیپدر سه با

برگشت و  یقیسال داشت، از آموزشگاه موس ستیکه ب لیحرف زدن بودند که ستاره، خواهر کوچک تر سه مشغول

 یو گفت : سالم داداش دیکش یغیبا ذوق ج یرعلیام دنیوارد خانه شد و با د

 کهیکوچ یزد و گفت : سالم آبج یهم لبخند یرعلیام

 

 

 

 

 باشه؟ دیسع ایممکنه کار کاوه  یعنی ه؟یبه اتاق او رفت و گفت : به نظرت کار ک لیبا سه یرعلیام

 . میشاهد هم دار هیرو نگفتم بهت،  نیگفت : ا جانیبا ه لیسه

 ده؟یاون رو د یعنیتونه به ما کمک کنه .  یخوبه و م یلیکه خ نیگفت : واقعا؟! ا جانیهم مانند او با ه یرعلیام

 یم حیرو خودش توض زیهمه چ ادی. فردا که ب یآگاه ادیدونم ، امروز نتونست ب یتکان داد و گفت : نم یسر لیسه

 ده .

 آن ها آمد . شیدر دست پ یتاریکه در با شدت باز شد و ستاره با گ دیبگو یزیخواست چ یرعلیام
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 آهنگ برام بزن . هیداد و گفت :  یرعلیرا به ام تارینشست و گ لیسه کنار

 دونم و تو! ینه من م یگفت : بگ لیمخالفت کند که سه خواست

 را ینیو غمگ بایت درآمد و آهنگ زبه حرک تاریگ یها میس یماهرانه رو شیرا از او گرفت و دست ها تاریگ یرعلیام

 نواخت .

 

 

 

 رفت . وی یس یشد و به سمت س مارستانیوارد ب یرعلیام

 او از جا بلند شد و گفت : سالم دنیبا د نازگل

 نکرده؟ رییتغ تشیسالم .  وضع_

 حالش بد شد . شبینه . د_

 جا هستم . نی، من خودم ا دیبر دیتون یخسته او نگاه کرد و گفت : شما م یبه چشم ها یرعلیام

 آمد و گفت : سالم لیخواست برود که سه نازگل

 گفت : با اجازه لیو سه یرعلیجوابش را داد و رو به ام ریهم سر به ز نازگل

 شه چند لحظه با شما حرف بزنم؟ یگفت : م لیبرود که سه خواست

 

 کنم! یبا اصرار گفت : خواهش م لیبه او نگاه کرد که سه دیبا ترد نازگل

 شد؟ یگفت : جواب من چ لیگفت و سه یباشه ا نازگل

 . دیانداخت و گفت : بهتره با پدرم حرف بزن نییسرش را پا نازگل
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 خوام جواب شما رو بدونم . یبا اصرار گفت : من م لیسه

 ندارم ، با اجازه . یتند تند گفت : اگه پدرم موافق باشه من هم مشکل نازگل

 خارج شد . مارستانیگذشت و از ب لیحرف با سرعت از کنار سه نیدنبال ا به

 

د، بر لبش آم یکه جواب نازگل چه بوده . لبخند دیفهم لیلبخند سه دنیبود با د ستادهیکه آن طرف تر ا یرعلیام

 گفت . کیاو  خوشحال بود و با لبخند به او تبر یبرا

 

 

 کرد : فیساله بود، شروع به تعر 47 ای 46 ینشسته بود و آن شاهد هم که مرد زشیدر اتاقش پشت م یرعلیام

 هیکتش  بینفر اومد و از ج هیدفعه  هیبود که  ابونیدختر هم اون سمت خ هیزدم،  یداشتم قدم م ابونیتو خ روزید

 کرد .  کیاسلحه درآورد و بهش شل

 . دمشیشد من د نشیار ماشبود . تو لحظه آخر که سو عیسر یلیخ یلیها خ نیا ی همه

 بود؟ نیاز داخل پرونده عکس کاوه را درآورد و به او نشان داد و گفت : ا یرعلیام

 عکس نگاه کرد و گفت:آره...آره خودشه به

 : دختره تنها بود؟دیداد پرس یهمان طور که عکس را داخل پرونده قرار م یرعلیام

 هم سن و سال خودش هم همراهش بود . بایتقر گهیدختر د هینه _

 . نیاومد حتما به ما بگ ادتونی یا گهید زیفقط اگه چ د،یبر دیتون یممنون . م یلیخ_

 جا بلند شد و گفت : باشه حتما،خداحافظ از

 خداحافظ_



 انتقام یدر پ

 
58 

 

 

همه  یرعلی.و امدیآن شاهد پرس یگرفته بود برگشت و درباره گفته ها یساعت یکه مرخص لیسه یساعت کیاز  بعد

 کرد. فیتعر شیرا برا زیچ

 

 

 

 هوش بود . ینکرده بود و هم چنان ب یچندان رییاو تغ تیبود و وضع مارستانیب رایهفته بود که الم کی االن

 نشسته بود و مشغول فکر کردن بود . یس یبه س یمنته یدر راهرو یرعلیام

 کند . دهیچیپرونده پ نیدر حل ا یادیتوانست کمک ز یآمد م یاگر به هوش م رایالم

 بود؟  رایکارش صرفا جهت ترساندن الم نیا ایخواست او را بکشد  یاو و کاوه بود؟ کاوه م نیب یارتباط چه

ار ک یگریکس د یاو هم برا ایبود؟  سییکرد؟ اصال کاوه ر یکاوه کار م یاو برا یعنیوسط کارش چه بود؟  نیا دیسع

 کرد؟ هدف آن ها چه بود؟  یم

 

 از آن ها  نداشت . کی چیه یبرا یپاسخ یگذاشت ول یدر ذهن او م یمتعدد سؤاالت

 

 نشد . لیقدر غرق در افکارش بود که متوجه آمدن سه آن

 کنارش نشست و گفت : سالم لیسه

 از فکر خارج شد و آرام جوابش را داد . یرعلیام

 ؟یبه او انداخت و گفت : خوب ینگاه لیسه
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 شده . دهیچیپ یلیپرونده اس، خ ریرگرداند و گفت : فکرم درگسرش را به طرف او ب یرعلیام

 

 و رایالم ستیبه هم گره خورده ، معلوم ن زیتکان داد و گفت : آره. همه چ یسر شیحرف ها دییهم به نشانه تا لیسه

 شده . یطور نیشناسند و چرا ا یرو م گهیکاوه از کجا هم د

 شد . ی! با سرهنگ حرف زدم که راضالیخ یرو ب نیگفت : ا لیدوباره به فکر فرو رفت که سه یرعلیام

 زد و گفت : واقعا؟! یلبخند یبا خوشحال یرعلیام

 با لبخند گفت : آره. قبول کرد. لیسه

 

 . نمشیبرم بب دیبه پرستار گفت : بذار هیکه با گر دیرا شن یدختر یخواست جواب او را بدهد که صدا یرعلیام

 شه یگفت : نم پرستار

 گفت : حالش خوبه؟ هیدختر دوباره با گر آن

 .نیرو بگ مارتونیگفت : اسم  ب پرستار

 سعادت رایالم_

 به هم انداختند و  به سمت آن دختر برگشتند . ینگاه یرعلیو ام لیاسم، سه نیا دنیشن با

 رو به آن دختر گفت : بهتره پرستار

 را گفت و رفت . نیا

 

 یرا صدا م رایلب الم ریکرد و ز یرا پاک م شینشست و اشک ها یرعلیو ام لیسه یرو به رو یصندل یدختر رو آن

 کرد .



 انتقام یدر پ

 
60 

 

 از جا بلند شدند و به سمت او رفتند. یرعلیو ام لیسه

 شد . رهیآن ها سرش را باال آورد و به آن ها خ دنید با

 د؟یسعادت دار رایبا الم یاش گفت : شما چه نسبت یشگیهم یبا لحن جد یرعلیام

 داشته باشه . یکنم به شما ربط یکرد و گفت : فکر نم یاخم دختر

 آورد و به او نشان داد . رونیکتش کارت خود را ب بیهم با اخم از ج یرعلیام

 بد حرف زدم. دیرا پاک کرد و گفت : ببخش شیاست از جا بلند شد و اشک ها سیکه او پل دیفهم یوقت

 . دیبه سؤاالت ما جواب بد دی. باستیبرگرداند و گفت : مهم ن بشیکارت را به ج یرعلیام

 تکان داد و گفت : باشه یسر دختر

 .یآگاه میشه بر یجا که نم نیگفت : ا لیسه

 

 

 رفتند . یبا هم به آگاه یهمگ

 یرنگ یخاکستر یساله بود که چشم ها 28دختر حدودا  کیکردند .  یبه او نگاه م یجد یلیخ لیو سه یرعلیام

 از رایداشت اما الم یآورده بود . چهره خوب رونیرنگش ب دیشال سف رید کرده بود را از زرا که بلون شیداشت و موها

 بود . باتریاو ز

 

 .دیکن یسکوت را شکست و گفت : خودتون رو معرف لیسه

 رایالم یمیهستم. دوست صم ایمهسا آر_

 د؟یچه طور با هم آشنا شد_
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 ونریسال با هم ب کیو اون روز بعد از  میبود دهیرو ند گهیسال بود که هم د هی یول م،یبود یتو دانشگاه، همکالس_

 .میرفته بود

 در ارتباط بود؟ یبا چه کسان_

هم  هیقبود و با ب یمیبا من صم شتریگرفت، ب یارتباط نداشت و گرم نم یبا کس یلیفکر کرد و گفت : خ یکم مهسا

 داشت. یارتباط معمول

 ن؟یشناس ید رو مبه نام کاوه را یشما شخص_

 . دمیاسم رو هم نشن نیا یکرد و گفت : نه. حت یفکر

 عکس کاوه اس. نیعکس کاوه را به او نشان داد و گفت : ا یرعلیام

 زد. ریرو با ت رایهمونه که الم نیانداخت و گفت : ا یبه آن نگاه مهسا

 نداشت؟ یدشمن ی: با کس دیپرس یرعلیام

 خوب و مهربون بود و همه اون رو دوست داشتند.  یلیخ رایبا بغض گفت : نه، الم مهسا

 .دیبر دیتون یممنون، م یلیگفت : خ لیسه

 از آن ها از اتاق خارج شد. یاز جا بلند شد و بعد از خداحافظ مهسا

 

 

 زنگ خورد . یرعلیام یخارج شدن مهسا از اتاق، گوش با

 نگاه کردن به صفحه جواب داد : بله؟ بدون

 سالم جناب سرگرد._

 شده؟ یزیسالم. چ_
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 به هوش اومده. رایالم_

 آم. یاالن م_

 به هوش اومده .  رایگفت : الم لیرا قطع کرد و از جا بلند شد و به سه یگوش

 مارستان؟یب یر یگفت : م لیسه

 ؟یآ یآره. تو نم_

 نه_

 باشه، پس من رفتم، فعال._

 فعال._

 

 حرکت کرد. مارستانیشد و به سمت ب نشیاز اداره خارج شد و سوار ماش یرعلیام

 به اتاق دکتر رفت. میو مستق دیبعد به آن جا رس قهیدق چند

 

 

 داره؟ یتیاالن چه وضع_

ه داره و حالش رو ب یخوب تیبود نگاه کرد و گفت : خوشبختانه وضع رایالم یها شیکه جواب آزما ییبه کاغذ ها دکتر

 بهبوده.

 تونم باهاش حرف بزنم؟ یم_

 بهش وارد نشه . یتحت مراقبت باشه و فشار عصب دینه. فعال با_

 تونم باهاش حرف بزنم؟ یم یک_
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 . گهیدو روز د ،یکی_

 

 

 شد و به سمت خانه اش به راه افتاد . نشیخارج شد . سوار ماش مارستانیاز ب یرعلیام

 و جواب داد . اش را در گوشش گذاشت یاش زنگ خورد . هندزفر یگوش

 بله؟_

 ؟یسالم داداش بزرگه. چه طور_

 . کهیسالم داداش کوچ_

 گذره؟ یخوش م ینیب یمن رو نم_

 چه خبر؟ ؟یکن یکار م ی. چیرفت ی! کاش زودتر میلیکرد و گفت : خ یخنده ا یرعلیام

 شرکت استخدام شدم. هیگفت : تو  احسان

 ؟ییچه خوب! االن اون جا_

 از اون پرونده چه خبر؟ ؟ییآره. تو کجا_

 .میرس یم ییجاها هیبه  میپرونده افتاده بود گفت : دار ادیکه دوباره  یرعلیام

 ؟یندار یخوبه پس ، با من کار_

 . یدم بر یاجازه م ست،ین یکرد و گفت : امر یخنده ا یرعلیام

 . ی! نگران بودم که تو اجازه ندیبا خنده گفت : واقعا مرس احسان

 

 .دیحرف زدن قطع کرد و هم زمان به خانه رس یاز کم بعد
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با  یدانست که چه ارتباط یو نم دیرس ینم یا جهیسه مظنون را کنار هم قرار دهد، به نت نیکرد ا یم یچه سع هر

 دارند. گرید کی

 نگفته بود. یزیدر مورد کاوه به مهسا چ رایالم ظاهرا

 .دیفهم یرا م زیهمه چ فردا

 

 

 

 

 

 شد . داریاش از خواب ب یآالرم گوش یبا صدا صبح

 حرکت کرد. مارستانیکه آماده شد به سمت ب نیبه بدنش داد و از جا بلند شد و بعد از ا یو قوس کش

 

 توجه او را جلب کرد. یبرود ، که شخص مارستانیخواست داخل ب دیرس یوقت

 رفت . یبود و تند تند راه م شده دهیبه تن داشت و صورتش با ماسک پوش مارستانیزن بود که لباس ب کی

بلند گفت :  یفاصله داشت با صدا یبه او انداخت و چون از او کم یحس کرد رفتار او مشکوک است. نگاه یرعلیام

 خانوم؟

 او، او را شناخت. یآشنا یخاکستر یچشم ها دنیبا د یرعلیبرگشت . ام یرعلیسمت ام به

 به اطراف کرد و پا به فرار گذاشت . یسطح ینگاه یرعلیام دنیهم با د او
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 کرد. دنیو شروع به دو دیسرعت بخش شیهم به پاها یرعلیام

 . دیدو یم عیباز هم سر ینداشت ول یکه حال خوب نیبا ا رایالم

 .دیخودش را به او رساند و از پشت لباسش را کش یرعلیام

 

نجات دهد با حرص در  یرعلیام یبزرگ و قو یدست هاکرد خود را از حصار  یکه تقال م یمتوقف شد و در حال رایالم

 گفت : ولم کن. یزد م یکه نفس نفس م یحال

 

 لباسش دست او را محکم گرفت و با خودش به داخل برد . یاز رو یرعلیام

و  یرعلیام دنیخارج شود، با د یخواست از در ورود یکه آشفته و پر اضطراب م دیوارد شد سروان پارسا را د یوقت

 . دیکش ینفس راحت رایالم

 

اشاره  رایبه الم یرعلیکند که ام هیو کارش را توج دیبگو یزیبه او نگاه کرد . نازگل خواست چ ظیغل یبا اخم یرعلیام

 کرد و گفت : ببرش تو اتاقش و با سرزنش گفت : من بعدا با شما هم کار دارم .

 را گرفت و او را به اتاقش برد. رایمحکم دست الم نازگل

 

 و طرف رایطرف آن را به دست الم کیآورد و  رونیدستبند را ب فشیاز ک عیسر یلیخ د،یتخت دراز کش یرو یوقت 

 را به تختش زد و از اتاق خارج شد . گرید

 

 آن طرف تر مشغول حرف زدن با پرستار بخش بود. یکم یرعلیام
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 کند که چرا حواس خود را جمع نکرده اند .  یم خیصورتش معلوم بود دارد آن ها را توب یاخم رو از

 

 با پرستار، به سمت نازگل آمد. شیبعد از اتمام حرف ها یرعلیام

مگه نگفتم حواستون رو  د؟یدر کنترل آن داشت گفت : شما اون موقع کجا بود یکه سع یتیو عصبان یلحن جد با

 نه؟ ایتنها باشه؟ گفتم  دیو نذار دیخوب جمع کن

خوابه من هم  دمیحواسم بود. رفتم تو اتاقش که د دیآمده گفت : باور کن شیو ناراحت از اتفاق پ ریسر به ز نازگل

 تا به پدرم زنگ بزنم . یپرستار ستگاهیام شارژ نداشت رفتم ا یچون گوش

 

 خوام . یکرد که نازگل گفت : واقعا عذر م یهم چنان با اخم به او نگاه م یرعلیام

 کرد. یبا او برخورد م یگریدوستش نبود طور د نی. مطمئنا اگر نامزد بهتر دیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 

او رفتند و به اصرار  یهم با خانواده اش به خواستگار لیموافقت کرده بود و سه لینازگل با ازدواج نازگل و سه پدر

 زود نامزد شدند. یلیخ لیسه

 

 .دیبه بعد حواستون رو جمع کن نیخب، از ا یلینسبتا آرام گفت : خ یبا لحن یرعلیام

 

 شد. رهیخ یکرد و به گوشه ا یاخم یرعلیام دنیدر سرش را برگرداند و با د یبا صدا رایوارد اتاق شد. الم یرعلیام

 ؟یفرار کن یخواست یو گفت : چرا م ستادیتخت او ا یرو به رو یرعلیام

 نشان نداد.  زین ینزد و عکس العمل یحرف چیه رایالم

 ؟یشناس ی: من رو از کجا م دیدوباره پرس یرعلیام
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 من جواب نداشت؟ ی: سؤال ها دیو سرد پرس یجد یکالفه شد و با لحن یرعلینکرد که ام افتیدر یهم پاسخ باز

 

 نگاه کرد و گفت :  نه! یرعلیسرد ام ینگاهش را از گوشه اتاق برداشت و به چشم ها رایالم

 : اون وقت چرا؟ دیخونسرد پرس یرعلیام

 .ستیمن ن شیتو پ یباال انداخت و گفت : چون جواب سؤال ها یشانه ا رایالم

 ه؟یک شیپس پ _

 به جز من. یهر کس_

 یتخواس یپرسم ، چرا م یبار م نیآخر یتر شد و گفت : بهتره که جواب داشته باشه. برا کیبه تخت او نزد یرعلیام

 ؟یفرار کن

 نگفت . یزینگاه کرد و چ یرعلیام یو جد یمشک یبدون حرف به چشم ها رایالم

 ؟یشناس ی: کاوه رو از کجا م دیشد. اما خود را کنترل کرد و پرس یم یداشت عصبان یرعلیام

 .دید رایالم یپنهان در چشم ها یغم دیرا پرس نیا یرعلیام یوقت

 

 شود. شیاشک ها زشیداشت مانع ر یبا لجاجت سع یحلقه زده بود ول شیاشک در چشم ها رایالم

 کرد. یاو نگاه م یموشکافانه به حالت ها یرعلیام

 ؟یبگ یزیچ یخوا ی: نم دیپرس یلحن آرام اما محکم و جد با

 بگم؟ دیبا یگفت : چ نیغمگ یبغضش را قورت داد و با صدا رایالم

 .یدون یکه م یگفت: هر چ یرعلیام

 کرد آشنا شدم. یکه اون جا کار م یقینلرزد گفت: با کاوه تو آموزشگاه موس شیداشت صدا یکه سع رایالم
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 آد. یداشت و جذاب بود. از همون اول احساس کردم که ازش خوشم م یخوب چهره

 

 شد. ینم امیکردم که به چشمش ب یم یکرد. من هر کار یکس توجه نم چیو مغرور بود و به ه یجد یلیخ کاوه

 .اون انگار نه انگار یشد ول یتر م شیبه روز عالقه ام بهش ب روز

 

که  مدیکاوه رو د یوقت یبرام بوق زد اولش توجه نکردم ول نیماش هیگشتم خونه که  یروز داشتم از آموزشگاه برم هی

 کرد. یمن رو صدا م یبا لبخند و مهربون شهیبرعکس هم

 چون اصرار کرد، سوار شدم. یبشم اول قبول نکردم ول نشیگفت سوار ماش بهم

 شاپ. یکاف هیتو  میخواد با من حرف بزنه. رفت یم گفت

 کنه. یحال بودم که باهام مهربون شده و بهم توجه م خوش

 داد. یآد و درخواست دوست یگفت که از من خوشش م میرفت یوقت

 قبول کردم. عیتونم بگم، من هم سر یحال اون موقع خودم رو نم اصال

 

 

 

 لرزان ادامه داد: یصدا با

شد عشق من هم به اون  یباعث م نیبا من مهربون شده بود و هم یلی. خشد یتر م شیبه روز ارتباط ما با هم ب روز

 تر بشه. شیب

 از رفتار هاش مشکوکه. یماه حس کردم بعض هیاز حدود  بعد
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 شد. یمن م یها باعث کنجکاو نیا یزد همه  یکه با شخص پشت تلفن م یرمز یمشکوک، حرف ها یها تلفن

 

 .نکن یشد و گفت سرت به کار خودت باشه و فضول یعصبان یلیکه خ دمیرفتارهاش ازش پرس نیبار درباره ا هی

 .ارمیمن دوست داشتم سر از کارش در ب یول

 .دمیهم فهم ییزهایچ هیکردم،  بیبار اون رو تعق چند

 ره. یجا م هیمشکوک داره و هر دفعه  یرفت و آمد ها دمید

 اق مواد و اسلحه اس.تو کار قاچ دمیهاش که فهم گاهیاز مخف یکیبار رفتم تو  هی

 رو بهم گفت. ییزهایچ هیشد. اون قدر بهش اصرار کردم که  یعصبان یلیخ دیمن رو اون جا د یوقت

 

 

 .میکن یبا هم زندگ هیمثل بق یعاد یلیشدم و گفتم که خالف رو کنار بذاره و  خ ی. من هم عصبانهیکه کارش چ گفت

 .یگم انجام بد یمن م یهر کار دیبا یاگه من رو دوست دار گفت

 دم.  یخبر م سیبه پل یادامه بد ینکردم گفتم اگه بخوا قبول

 گهیشم. اون هم د ینم کیکار ها شر نیمن تو ا یباهام حرف زد که گول حرف هاش رو خوردم و گفتم باشه ول یطور

 نکرد. یاصرار

 شد. یکرد و دعوامون م یم ی. همش باهام بد رفتارستیکردم مثل قبل ن یمدت احساس م هیاز  بعد

زدم.که بهم زنگ زد و گفت  رونیکنان از شرکت ب هی. ناراحت و گردمشیدختر د هیروز سرزده رفتم شرکت که با  هی

 برم. رونیخودش و اون دختر ب یکه اون دختر رو دوست داره و من از زندگ
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 کرد. هیبلند شروع به گر یبغضش شکست و با صدا د،یجا که رس نیا به

 او بود. یادامه حرف ها دنیکنار تخت نشسته بود و منتظر شن یصندل یهم رو یرعلیام

مدت که حالم  هیکرده بود. بعد از  انتیاون به من خ یآرام شد، ادامه داد : من عاشق کاوه بودم ول یکه کم رایالم

 .رمیگرفتم برم سراغ کاوه و انتقام خودم رو ازش بگ میبهتر شد تصم یکم

کاوه اون جا نبود و من جسد اون دختر و پسر رو  یکاوه بود رفتم.ول یها گاهیاز مخف یکین باغ، که شب به او اون

 .دمید

 

و فرار کردم که  دمیها رو شن سیپل نیماش ریآژ یکار کنم. همون لحظه صدا یچ دیدونستم با یبودم و نم دهیترس

 .نیشما دنبالم اومد

 ؟یکرد یگفت : چرا فرار م یرعلیام

 یفکر م دینیبودم. اون لحظه گفتم اگه من رو با اون دو تا جسد بب دهیرا پاک کرد و گفت :  ترس شیاشک ها رایالم

 هم فرار کردم. نیمن اون ها رو کشتم. به خاطر هم دیکن

 ؟یشناس یمن رو از کجا م_

 .دمیشما رو د یکاوه عکس شما و دو تا از دوست ها وتریبار تو کامپ هی _

 د؟ بو یهدف کاوه چ _

گشت که با اون ها تصادف  یم ینیکه خانواده اش رو تو تصادف از دست داد، دنبال راننده اون ماش شیچند سال پ _

 اون رو کشت.  ره،یکه به قول خودش انتقام خانواده اش رو بگ نیا یکرد و برا داشیکردند که بعد از چند وقت هم پ

 

 صورت گرفته بود. یادیز یمورد داشت که به خاطر انتقام قتل ها نیدر ا یادیز یهم انتقام! پرونده ها باز
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 یم یدگیرس دیبه اون با ،یدیدادن و دوست شما، سرگرد حم لیاتفاق براش پرونده تشک نیهم یادامه داد : ط رایالم

خودش رو  پرونده  نیکنه که اگه از ا دیرو تهد ییرو فرستاد در خونه اش که خودش و شما و سرگرد رضا دیکرد. سع

 کشه. ینکشه شما ها رو م رونیب

 

 توانست او را بزند. یاو بود و تا م شیخواست که کاوه االن پ یبود و دلش م یعصبان یرعلیام

 . دیفهم یرا م زیخود را کنترل کرد، داشت همه چ تیعصبان

 

 کاره بود؟ یچ دی: سع دیپرس یرعلیام

 کرد. یاعتماد داشت و تو کار هاش با اون مشورت م دیبه سع یلیدست راست کاوه. کاوه خ_

 

هم غرق در فکر  یرعلیکرد و ام یم هیآن روز ها داشت آرام گر ادیبه  رایآن ها سکوت بود. الم نیب یا قهیدق چند

 کشتن مهران هم کار کاوه بود؟  یعنیشک را نسبت به او داشت.  نیکم تر یکار کاوه بود؟ کاوه ا زیهمه چ یعنیبود. 

 

 کاوه، مهران رو کشته؟ یعنیسکوت را شکست و گفت :  یرعلیام

و  بود سییاز آدم هاش دستور داده بود. اون ر یکیگرفته شده بود گفت : نه. به  هیکه به خاطر گر ییبا صدا رایالم

 کس بهش شک نکنه.  چیکرد که ه یرفتار م یطور شهیهم

 ...ایاون دوستت مهسا آر ؟یاون شب تنها بود_

 اتفاق ها خبر نداره. نیکدوم از ا چیگفت : نه! مهسا از ه عینگذاشت که حرفش را تمام کند و سر رایالم
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. اون روز با هم میبود دهیرو ند گهیسال بود هم د هیادامه داد : من و مهسا حدود  راینگفت که الم یزیچ یرعلیام

 که کاوه اومد سراغم. رونیب میرفت

 

رو بهش گفتم و اون هم از کاوه  زیهمه چ ات،ینامزد کاوه، نسترن ب شیروز رفتم پ هیزد و ادامه داد :  یپوزخند رایالم

 جدا شد.

 بود و اومده بود سراغ من. یعصبان نیهم به خاطر ا کاوه

 

 اون دختر و پسره که تو اون باغ کشته شده بودن هم کار کاوه اس؟ _

خبر از هم جا وارد اون باغ شدند  ین داد و گفت : آره. مطمئنا اون دو تا بتکا یسر شیحرف ها دییبه نشانه تا رایالم

 که لو نره اون ها رو کشته. نیا یو کاوه هم برا دنیرو د دنید یم دیکه نبا ییزهایو چ

 

 نکرده بود. یکار چیگناه بود و ه یب رایسر کاوه بود و الم ریز زیاوصاف همه چ نیبا ا پس

 

 کردند؛ البته اگر تا کنون از کشور خارج نشده باشند. یم دایکاوه و افراد او را پ دیروشن شده بود و با زیچ همه

 نکرده بودند. ییهنوز افراد او را شناسا یرا ممنوع الخروج کرده بودند ول دیو سع کاوه

 آن ها کند. ییدر شناسا یادیتوانست کمک ز یم رایمسلما الم 
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بود. مهران به دستور او  یعصبان یلیشده بود و به خاطر کاوه خ نیهمه حرف سرش سنگ نیا ندیاز شن یرعلیام

 کشته شده بود.

 گذاشت بشیرا ضبط کرده بود در ج رایالم یاش را که با آن صدا یبلند شد و گوش یصندل یرو از

 

 ؟یکرد یفرار م یگفت : حاال چرا داشت رایبه الم رو

 دمیترس ینگاه کرد و آرام گفت : از شما م یرعلیمعصومش به ام یبا چشم ها رایالم

 با تعجب گفت : از من؟! چرا؟ یرعلیام

 .دیهست یآخه اون دفعه به شما چاقو زدم گفتم االن به خاطر اون عصبان_

 .دیانداخت و گفت : ببخش نییهم سرش را پا بعد

 .یکمک کن یلیبه ما خ دی. توام استراحت کن باستیگفت : مهم ن یرعلیام

 خواست از اتاق خارج شود گفت : جناب سرگرد؟ یرعلیام یگفت و وقت یباشه ا رایالم

 به طرفش برگشت و گفت : بله؟ یرعلیام

 افتم زندان؟ یمن م_

 .ستیمعلوم ن یزیفعال چ _

 یم شیکه صدا دینازگل را شن یرفت که صدا یم یآمد.داشت به سمت در خروج رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 و گفت : جناب سرگرد دیو نازگل به او رس ستادیا یرعلیکرد.ام

 بله؟_
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 د؟یکن یکار من رو گزارش م_

 دفعه آخرتون باشه. ینه ول _

 

 

 خارج شد و به سمت اداره به راه افتاد .  مارستانیب از

 کرد. یم دایکردند و قاتل مهران را پ یم ییافراد آن ها را شناسا یهمه  دیبا

 یلیگفت خ یهمان گونه که م یعنیکرده بود ، فیهمان طور بود که مهسا تعر قاینداشت. دق یبدحس  رایالم به

 داد. یانجام نم یکار خالف چیمهربان بود و اصال ه

 

کاوه را خورده بود و  عشق پاک خود را نثار کاوه کرده  یطور ساده لوحانه گول حرف ها نیاو ناراحت بود که ا یبرا

 را ندانسته بود. رایالم یو پاک یربانبود و او هم  قدر مه

 

او نفرت و  یافراد و همکاران کاوه به آن ها کمک خواهد کرد چون در چشم ها ییدر شناسا رایبود که الم مطمئن

 خواهد کرد. یانتقام هم که شده با آن ها همکار یبود و برا دهیرا نسبت به کاوه د یادیانزجار ز

 

 .دیبه اداره رس یک دیقدر غرق در تفکرات خود بود که نفهم آن

 

 هم آن جا بود. لیاتاقش شد، سه وارد

 شد؟ یسالم.چ_

 دم.  یم حیرو توض زیاتاق سرهنگ همه چ میبر ایسالم .ب_
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 .میباشه.بر_

 از جا بلند شد و با هم به اتاق سرهنگ رفتند. لیسه

 

 کرده بود و آن ها در فکر فرو رفته بودند. فیتعر لیسرهنگ و سه یرا برا زیهمه چ یرعلیام

 

 م؟یکار کن یچ قایدق دیسکوت را شکست و گفت : ما االن با لیسه

 ازش نشده؟ ی. خبرمیکن ریکاوه رو دستگ دیجواب داد: اول از همه با یرعلیام

 جا نرفته. چیه یول مینه. شرکت و خونه اش و اون باغ و آموزشگاه رو چند وقته تحت نظر گرفت_

 کنه؟ یتونه کمک ینم ات،یفکر کرد و گفت : نامزدش، نسترن ب یکم یرعلیام

به  تونست دیشا  ادیب میگ یبهش م یدونم. ول یم دیمن بع یبدونه ول یزیکرد و گفت : ممکنه چ یهم فکر سرهنگ

 ما کمک کنه.

 و گفت : تو برو دنبالش. لیکرد به سه رو

 گذاشت و از اتاق خارج شد. یاز جا بلند شد و احترام لیسه

 

 . یخسته شد یلیاستراحت کن خ یهم خواست بلند شود که سرهنگ گفت : تو هم برو خونه کم یرعلیام

 که گفتم. نیخواست اعتراض کند که سرهنگ گفت : هم یرعلیام

 گفت و از اتاق خارج شد. یباشه ا یرعلیام

 

 حال و حوصله نداشت ،  پس به سمت خانه اش به راه افتاد. یلیهم خ خودش
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و به آن ها  دیسرعت بخش شیبر لبش آمد. به قدم ها یپدر و مادرش و احسان لبخند دنیبا د دیبه خانه رس یوقت

 .دیرس

 

قدر  نیچرا اجا  نیکرد گفت : ا یکه به اطراف نگاه م یوارد خانه شدند که مادرش در حال یاز سالم و احوالپرس بعد

 .نهیوضعت هم یریزن نگ یبه نشانه نه تکان داد و گفت : نه تو تا وقت یاس؟ سر ختهیبهم ر

 ازش بگم کم گفتم. یدختر داره که هر چ هیگم،  یرو م ییرو به رو هیمبل نشست و گفت : نرگس خانوم، همسا یرو

 خونده.  یمعمار یسش تموم شده، مهندسکرد : هم خوشگله، هم خوش اخالق. تازه در فیآب تاب شروع به تعر با

 آد. یازش خوشت م ینیبار خودت اون رو بب هیتمومه.  یدختر همه چ نیرا به هم زد و گفت : اصال ا شیها دست

خواست  یدلش نم ی! ولیبحث تکرار نیمادرش بود. باز هم ا یحوصله مشغول گوش دادن به حرف ها یب یرعلیام

 کرد. یاو گوش م یبه حرف ها یحرف و عکس العمل چیه یمادرش را ناراحت کند. پس ب

 

 چه خبر؟ گهیبحث را عوض کرد و گفت : خب د یرعلیخواست ادامه دهد که ام دوباره

 ادامه نداد. گریبحث ندارد د نیبه ا یکه او عالقه ا دیفهم مادرش

 را هم نبرده بود . یگریاسم دختر د یبعد از آن دختر، حت از

 

 د؟یبا من ندار یبخوابم کار یرم کم یاز جا بلند شد و گفت : من م یرعلیکه حرف زدند ام یکم

 کم استراحت کن. هیگفت : نه مامان جان. برو  یبا مهربان مادرش
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 یرا بست و طول شیو چشم ها دیتخت دراز کش یرو شیلباس ها ضیحرف به اتاقش رفت و بعد از تعو یب یرعلیام

 که به خواب رفت. دینکش

 

 شد و از اتاقش خارج شد. داریاز خواب ب یاز سه ساعت بعد

که مادرش پخته بود به  ییغذا یخانه بود،بعد از آن هم بو زیکه توجهش را جلب کرد وضع مرتب و تم یزیچ نیاول

 .دیمشامش رس

 اپن نشست و گفت : احسان کجاست؟ یسمت آشپزخانه رفت و رو به

 شست گفت : خوابه. یاضافه را م یهمان طور که ظرف ها مادرش

 

 : از پرونده چه خبر؟ دینگفت که مادرش پرس یزیچ یرعلیام

 .میو االن دنبال اون هست هیکار ک میدیفهم _

 شد. فیبود، ح یخوب یلیواقعا پسر خ _

 نگفت. یزیو چ دیکش یآه یرعلیمهران بود. ام منظورش

 

که با آن ها تصادف کرده  یو کاوه هم از کس ردیخواست از کاوه انتقام بگ یهم م رایانتقام مهران بود ، الم یدر پ او

 بود انتقام گرفته بود.

 بودند. یانتقام بودند و به خاطر آن هم حاضر به انجام هر کار یآن ها در پ ی همه
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 .دیچیپ یاو در گوش یرا گرفت که بعد از دو بوق صدا لیسه یشماره  یرعلیام

 سالم._

 د؟یدیرس یا جهید؟ به نتش یسالم. چ_

 بهش گفته. رایموضوع خبر دار شده که اون هم الم نیدونه، خودش هم تازه از ا ینم یچینه. ه_

فرو کرد و گفت : حاال  شیشد ، دستش را در موها یکالفه م یاش که وقت یشگیکرد و طبق عادت هم یاخم یرعلیام

 م؟یکار کن یچ دیبا

 دونم. یکردند کالفه بود و گفت: نم ینم دایدست پ یا جهیکه به نت نیهم از ا لیسه

 

. هر میکار کن یچ دیبا گهیدونم د ی. نمریادامه داد : خسته شدم ام لیآن ها سکوت شد که سه نیب یلحظه ا چند

 رفت؟  یمهران م دیاتفاق ها افتاد؟ چرا با نیشده ؟ چرا ا یطور نیآخه چرا ا م،یرس یجا نم چیبه ه میکن یم یکار

 .ریتنگ شده ام میاون موقع ها که با هم بود یدلم براش تنگ شده. برا یلیغض ادامه داد : خب با

 حس را داشت . نیخودش هم ا قایداد. دق یگوش م شیهم در سکوت به حرف ها یرعلیام

کاوه  دیبه هم، به مهران.ما با میما قول داد یام. ول یطور نی. خودم هم هملیدونم سه یگفت : م یگرفته ا یصدا با

 .میکن دایرو پ

 کردند. یحرف زدند و خداحافظ گرید کیبا  یکم

حالش را خوب  شهیهم یرعلیطور بود، حرف زدن با ام نیهم شهیکرد که حالش بهتر شده است.هم یحس م لیسه

 کرد. یم

 

 

 رفته بودند. مارستانیو نازگل به ب ینیبه همراه ستوان حس لیو سه یرعلیام
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شود تا به کمک او با استفاده از چهره  داریاز خواب ب رایداخل اتاق بودند و منتظر بودند که الم لیو سه یرعلیام

 کنند. ییافراد کاوه را شناسا گرید ینگار

 

 بود. هریخ رونیپشت به در اتاق از پنجره به ب یرعلیکرد و ام یاش کار م ینشسته بود و با گوش یصندل یرو لیسه

 

 که به یوارد اتاق شده در حال یپرستار دیبرداشت و به سمت در برگشت که د رونیه از بباز شدن در نگا یصدا با

 کند . یخال رایخواهد آن آمپول را در سرم الم یرود و م یم رایسمت الم

 مشکوک است. یبه او نگاه کرد و حس کرد که حرکات او کم یرعلیام

 .دیرس یبه نظر م دهیرنگ پر یو کم دیلرز یم شیها دست

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یبه سمت او رفت و گفت : م یرعلیام

 مسکن رو بهش بزنم. نیخوام ا یلرزان گفت : م یبود با صدا یکه دختر جوان پرستار

 که درد نداره ، مسکن چرا؟ نیانداخت و گفت : ا یکه غرق در خواب بود نگاه رایبه الم یرعلیام

 هود بود گفت : دستور دکترشه.که لرزش در آن به طور کامل مش ییبا صدا پرستار

 محکم مچ دست او را گرفت. یرعلیکند که ام یخال رایآن را در سرم الم خواست

 

 شده؟ یگفت : چ یرعلیصحنه جلو آمد و به ام نیا دنیهم با د لیسه

 برگشت. ینیبعد با نازگل و ستوان حس یرفت و لحظات رونیاز اتاق ب لیداد و سه حیبه او توض یرعلیام

 .یآگاه دیرو ببر شونیبه آن ها گفت : ا لیسه



 انتقام یدر پ

 
80 

 

 .دیاش رو خبر بد جهیو هر چه زودتر نت شگاهیآزما دیرو هم ببر نیان آمپول اشاره کرد و گفت : ا به

 

 .دی.ولم کن ستیمن ن رینکردم. تقص یگفت : من کار یرعلیبه ام هیبا گر پرستار

 

 را با خود ببرد. به نازگل اشاره داد که به او دستبند بزند و او یرعلیام

 رفتند. یکار را انجام داد و با آن پرستار به آگاه نیهم بدون حرف ا نازگل

 

 نگاه یرعلیبه ام جیافتاده است ، گ یدانست چه اتفاق یشده بود و نم داریآن ها از خواب ب یکه از سر و صدا رایالم

 شده؟ یکرد و گفت : چ

 خواستند تو رو بکشن. یزودتر گفت : م لیکه سه دیبگو یزیخواست چ یرعلیام

چه طرز خبر دادن در  نیا یعنیرفت که  لیبه سه یچشم غره ا یرعلیاز ترس درشت شد و ام شیچشم ها رایالم

 مورد است! نیا

 نگفت. یزیباال انداخت و چ یهم شانه ا لیسه

 

 افته. یب یاتفاق چیه مید یوجود نداره ، چون ما اجازه نم دنیترس یبرا یزیگفت : چ یجد یلیخ یرعلیام

 

دانست که  یکرد و ترس او کم شد. خودش هم نم دایپ یو حرف او حس خوب یرعلیو محکم و  ام یاز لحن جد رایالم

 شناخت اعتماد داشت. یکه فقط چند روز بود که او را م یرعلیچه طور به ام
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 بانیو پشت یحام کی رایالم یتوانست برا یکند . او م هیو اخمو تک یمرد جد نیتواند به ا یکرد که م یم حس

 محکم باشد.

 

 .میکن ییکه افراد کاوه رو شناسا یبه ما کمک کن دیبهتر شده گفت: با رایالم دیکه د یرعلیام

شناسم که  یرو م دیتر از همه سع شیشناسم. من ب یدر تختش جا به جا شد و گفت : من که همه رو نم یکم رایالم

ر و ه یکن یم ییشناسا ،یشناس یرو که م یگفت : هر ک دیبا تاک یرعلیام دیدون یاره اش مرو درب یخودتون همه چ

 .یبگ دیرو هم با یدون یم دیهم که درباره سع ی. هر چید یم حیرا کامل توض یدون یاون ها م یکه درباره  یچ

 

 کرد. فیرا تعر زیگفت و همه چ یهم باشه ا رایالم

 

 

 

 

 

 

 

 پرونده بود. یمشغول مطالعه  یرعلیاداره برگشته بودند و ام به

 کند . ییفقط توانسته بود سه نفر از آن ها را شناسا رایالم
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صورتش  یشده بود که رو دهیکه از ته تراش ییسال داشت با موها 45به نام هوشنگ بود که حدود  یاول شخص نفر

 شت.دا یدرشت اریبس کلیزخم چاقو بود و ه کیاز  یرد

 

 یبور داشت. مادر او آلمان یو موها یآب یسال سن داشت. که چشم ها 26که حدود  وانیبه نام ک یدوم شخص نفر

 داشت.  ییاروپا یعلت او هم چهره  نیبود به هم

رنگ. پدر او به جرم  ییخرما یروشن و موها یقهوه ا یساله بود. چشم ها 33که   دیبه نام مهش یسوم هم دختر نفر

 قاچاق و حمل موادمخدر در زندان بود.

 

 نیا که در نیشده بود. با ا دیناپد دیبود که سع نیها بد تر بود ا نیا یکه از همه  یزیکردند. چ یم دایآن ها را پ دیبا

 گشتن ، نبود. یشده بود. هر جا هم که دنبال او م دیمدت او را تحت کنترل داشتند، اما او ناپد

 

 شد . ریکرده که دستگ یکاوه کار م شیهم پ دیمهش نیا یگفت : بابا لیسه

 

 گفت : تو کدوم زندانه؟ لیو به سه دیبه ذهنش رس یفکر یرعلیام

 با تعجب گفت : چه طور؟ لیسه

 بدونه. یزیچ دیاون، شا شیپ میبر میتون یچون م_

 .هیگفت : آره. فکر خوب جانیهم با ه لیسه
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 اون جا بودند رفتند. د،ی،پدر مهش وشیکه دار یبه زندان لیو سه یرعلیام

 

 .اورندیرا ب د،ی، پدر مهش وشیدفتر زندان نشسته بودند و منتظر بودند که دار در

 که به او دستبند زده بودند، آمدند. یسرباز در حال کیبه همراه  وشیو دار دیطول نکش یلیآن ها خ انتظار

 شده بود. یجوگندم شید که موهاساله بو 53 ای 52 ی، مرد وشیدار

 بود ، نشست. لیو سه یرعلیام یکه رو به رو یصندل یرو

 

 ؟یشناس ی: کاوه رو از کجا م دیبه وجود آمده بود را شکست و بدون مقدمه پرس نشانیرا ب یسکوت یرعلیام

 ه؟یتکان داد و گفت: کاوه ک یسر وشیدار

 کنه . یاون کار م شیو االن دخترت پ یکرد یکار م ششیهمون که پ_

 شناسم. ینم _

 خودت بهتره. ی، برا یرو بگ یدون یم یگفت : بهتره هر چ لیسه

 اون رو به ما بگو. یها گاهیادامه داد : آدرس مخف لیسکوت کرد و سه وشیدار

 آدرس را به آن ها داد یگریحرف د چیبدون ه وشیدار

 

رو هم نداره که  ییجا چیشه. ه یمرخص م رایگفت : امروز  الم یرعلیدر راه برگشت بودند که ام لیو سه یرعلیام

 بره.

 

 امن. یجا هی مشیببر دیحرف او را کامل کرد و گفت : جونش هم در خطره . با لیسه
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 . میدو تا آدرس بر نیسراغ ا دیزود تر هم با یکرد و گفت،: هر چ دییاو را تا یهم حرف ها یرعلیام

 

 

 تیو در صورت رؤ رندیبروند و آن جا را تحت نظر بگ گاهیر داده بود که به آن دو مخفدستو شیروهایچند تا از ن به

 هر مورد مشکوک اطالع دهند.

 وارد اتاق شد و گفت : قربان متاسفانه اون جا نبودند. یبه در خورد و سروان زمان یا تقه

که به  نی. احتمال ادیخب. فعال اون جا رو تحت نظر داشته باش یلیو کالفه بود ، گفت : خ یعصبان یلیکه خ یرعلیام

 اون جا برگردند ، وجود داره.

 و گذاشت و از اتاق خارج شد. یاحترام یزمان سروان

 رم خونه. خودت حواست باشه. یو گفت : من م لیرو کرد به سمت سه یرعلیام

 از اداره خارج شد. یرعلیو گفت و ام یباشه ا لیسه

 

 

 

 

 

 مادرش گفت : سالم دنی. با ددیانه رسخ به

 شام بخور. ای، برو لباس هات رو عوض کن ب یزد و گفت : سالم پسرم. خسته نباش یاو لبخند دنیبا د مادرش

 رم بخوابم. یخوام . م یگفت : شام نم یبا خستگ یرعلیام
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 .دیحرف به اتاقش رفت و خواب نیاز ا بعد

 

 گرفته از خواب جواب داد: بله؟ یحوصله و با صدا یشد و ب داریاش از خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 .یرعلیبغض دار گفت : ام یبا صدا رایالم

 شده؟ ی! چرا؟یالم ییتو _

 جا؟ نیا یایشه ب یم _

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچرا؟ مگه چ_

 

 جا. نیا ایکنم ب یگفت : خواهش م یرعلیتوجه به سؤال ام یب رایالم

 آم. یخب االن م یلی. کالفه گفت: خدیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 زد. رونیحوصله از جا بلند شد و حاضر شد و از خانه ب یو ب خسته

 

 

 

 باز شد . یکیت یبعد در با صدا یرا فشار داد و لحظات زنگ

 کند. یم هینشسته و گر یکه گوشه ا دیرا د رایوارد خانه شد که الم یرعلیام

 شده؟ یاو نشست و گفت : چ کنار

 ترسم! یم_

 ؟یاز چ_
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 کنه. یم دایمن مطمئنم که کاوه من رو پ_

قرمز شده بود نگاه کرد و گفت : من که قبال هم بهت گفتم،  هیاو که به خاطر گر یخاکستر یبه چشم ها یرعلیام

ش به رنگ ینافذ مشک ینترس. با چشم ها یچیچند نفر مواظب تو هستند. پس از ه رونیب نیافته . ا ینم یاتفاق چیه

 شد و گفت : باشه؟ رهیاو خ

 بود گفت : باشه. رهیخ شیاحساس آرامش کرده بود ، همان طور که به چشم ها ،یرعلیکه از لحن آرام ام رایالم

 

 ؟یبا من ندار یراحت شده بود ، بلند شد و گفت : کار الشیخ رایکه از الم یرعلیام

 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یانداخت و گفت: م نییهم از جا بلند شد و سرش را پا رایالم

 گفت: من دوست... رایمنتظر به او نگاه کرد که الم یرعلیام

سرد گفت : من  یلیاش نشست و نگذاشت ادامه دهد و خ یشانیپ یرو ظیغل یحرف اخم نیا دنیاز شن یرعلیام

 رفتم. خداحافظ

 شد و راه افتاد. نشیخانه خارج شد و سوار ماش از

 

 

 نیاز ا رایالم ییکرد اما گو یخاطر بود که از او مراقبت م نینرساند . به هم یبیآس رایخواست کاوه به الم یفقط م او

 نیکه اصال چن یاو را دوست دارد ، در صورت یرعلیکرد که ام یبرداشت کرده بود و فکر م یگرید زیاو چ یکارها

 نبود.

 به او نداشت . یحس یرعلیبود اما ام یخوب یلیدختر خ رایالم

 

 ینم یعنیهنوز او را فراموش نکرده بود  یرعلیهمه سال، ام نیبود که پس از گذشت ا یرعلیدر قلب ام گرید یکس

 بسپارد . یتوانست که او را به فراموش
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ه ب یرعلیشد و ام یخودش بد م یکند چون برا دایپ یبه او عالقه ا دینبا رایوجه الم چیخودش فکر کرد که به ه با

 کرد. یفکر م گریکس د چیعنوان نه به او و نه به ه چیه

 

 نیبار بود که ا نیشد. اول یتر م شیکه روز به روز عشق و عالقه اش به او ب ییروز ها ادیآن موقع افتاد.  ادیهم به  باز

 کرد یاحساس را تجربه م

 

 است. یرعلیعشقش به او اعتراف کرد و او هم گفت که عاشق ام به

قرار دادند و هر دو خانواده موافقت  انیرا در جر شانیهم خانواده ها یبابت خوشحال بودند. بعد از مدت نیدو از ا هر

 سال بعد گذاشتند . یرا برا یزود نامزد شدند و قرار عروس یلیخود را اعالم کردند و خ

 را به هم زد . یدانست، نامزد یهم نم یرعلیکه خود ام یلیبنا به دال اما

 .ستیاو ن شیکه فکرش پ یخواست او را مجبور به ماندن کند در حال یدنبال او نرفت. نم گریدهم  یرعلیام

 

 

 آمد.  یامروز نم لیپرونده بود. سه یاتاقش نشسته بود و مشغول مطالعه  در

 بود ، وارد اتاق شد. دهیکه آشفته و ترس یدر حال یبه در خورد و سروان زمان یا تقه

 شده؟ یو گفت : چ کرد یبه او نگاه یرعلیام

 

 شده. یچ نمیبب نیاشاره کرد و گفت : بش یبه صندل یرعلیبود.ام ستادهیگفت و همان طور ا ینم یچیاو ه اما

 نشست. یصندل یطور مضطرب رو همان
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 شده؟ یگفت : چ یرعلیام

 لرزان گفت : کاوه به من زنگ زد. یصدا با

 گفت؟ ی! چ؟ی: چ دیبا تعجب پرس یرعلیام

 اون شیپ میگفت که من با شما بر_

 من و تو؟!_

 بله._

 . یزن یبا شک به او نگاه کرد و گفت : مشکوک م یرعلیام

 کشه. یرو م ییمن و سرگرد رضا یزن و بچه  ششیپ میتوجه گفت : گفت که اگه نر یب

 

 شده به او نگاه کرد و گفت : چرا به تو زنگ زده؟ زیر یچشم ها با

 دونم. ینم _

 از کجا زنگ زده بود؟ _

 بود. یتلفن عموم هیاز _
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 کن  فیها رو براش تعر نیسرهنگ، ا شیپ میاز جا بلند شد و گفت : پاشو بر یرعلیام

 هم بلند شد و گفت : نه! او

 تعجب گفت : نه؟! چرا؟ با

 خبر داشته باشه. دیبه جز شما نبا یترس گفت : کاوه گفت کس با

 

 .یزن یمشکوک م یلیبه طرفش آمد و گفت : خ یرعلیام

 گفت : راستش رو بگو. یرعلیبزند که ام یخواست حرف یزمان سروان

 من راست گفتم._

 خب برو. یلیبا شک به او نگاه کرد و گفت : خ یرعلیام

 د؟یکار کن یچ دیخوا یگفت : جناب سرگرد م صالیاست با

 کنم ، تو برو یم یکار هی_

 

 زنگ زد که با او مشورت کند. لیبه سه یرعلیام ،ین زماناز رفتن سروا بعد

 مشکوک بود. یرا داشت و به نظرش سروان زمان یرعلیهم همان نظر ام لیسه

 

را  نیگفت و کاوه با او تماس گرفته بود و ا یواقعا راست م ایبا کاوه هم دست بود؟  ،ی، همان سروان زمان دیفر یعنی

 داشته باشد؟ یرعلیتوانست با ام یاز او خواسته بود؟ او چه کار م

 

 !هیبه نظرم سر کار یگفت : ول لیسه
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 ؟یدرصد حرف هاش درست باشه چ هی یاگه حت_

 ؟یباهاش بر یخوا یم یعنی _

 .میبه حرف اون گوش کن میما مجبور یشدم ول جیگ ل،یدونم سه یخودم هم نم_

 

 .ارهیسرت ب ییچه قدر خطرناکه؟ امکان داره هر بال یدون یم ؟یچ یعنیبلند گفت :  یبا صدا لیسه

 

که اون کاوه  میطور دست رو دست بذار نیهم م؟یکار کن یچ دیبا یدونم ، ول یحرف ها رو م نیا یخودم همه  _

که  ادتی میریانتقام بگ میخواست یخروار خاک باشه؟ ما م هی ریطور راست راست بچرخه اون وقت مهران ز نیهم

 ل؟ینرفته سه

 

 

گفت آن ها به خود و مهران قول داده بودند که انتقام  یراست م یرعلیبا خودش فکر کرد که چه کار کنند. ام لیسه

 را هم از دست بدهد. یرعلیام دیترس ینبود و م یکار راض نیته دلش از ا یول رندیبگ

 

 دیگو یدانستند که او راست م یاعتماد نداشتند و نم دیبا خبر شود اما آن ها به فر دینبا یگفته کس دیکه فر نیا با

 گرفتند که با سرهنگ مشورت کنند. مینه.پس با هم تصم ای

 

 بود. دیاش زنگ خورد، فر یتمام شد ، گوش لیکه حرف زدن او سه نیاز ا بعد

 اش گفت : بله؟ یشگیهم یجد یبا صدا یرعلیام

 سالم جناب سرگرد. _
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 شده؟ یسالم. چ_

 د؟یکار کن یچ دیخوا یفت : ماضطراب گ با

 کنم! یم یفکر هیگفت : حاال  یبا خونسرد یرعلیام

 

من نگران زن و بچه ام  ن؟یگ یم دیدار یاو حرصش گرفت و گفت : جناب سرگرد معلوم هست چ یاز خونسرد دیفر

 .ستیبراتون مهم ن یچیهستم اون وقت شما انگار ه

کنم  یمن در خطره ، خواهش م یو خودش ادامه داد : جناب سرگرد، جون زن و بچه  دیبگو یزیچ یرعلیام نگذاشت

 .دیکن یکار هی

 زنم. یخب ، خودم بهت زنگ م یلیخ_

 

 گذاشت. انیحرف قطع کرد و به اتاق سرهنگ رفت و موضوع را با او در م نیاز گفتن ا بعد

 ...دندیکش یمشورت با هم نقشه ا با
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 تیخوام برم مأمور یبه پدر و مادرش و احسان گفت :  من م یرعلیام

 گفت : کجا؟ احسان

 دونم. یخودم هم نم_

 کشه؟ یچه قدر طول م ؟یبر یخوا یدونم؟ کجا م ینم یچ یعنیگفت :  یبا نگران مادرش

 

 هاست. تیمأمور ی هیهم مثل بق نیا ؟یقدر نگران نیگفت : مامان چرا شما ا یبا مهربان یرعلیام

 

 برات یمن همش استرس دارم. اگه اتفاق تیمأمور یر یگفت : نگرانتم. اصال هر وقت م یتر شیب یبا نگران مادرش

 ؟یافته چ یب

 

قدر  نیاو حلقه کرد و گفت : مامان جان ا یاز جا بلند شد و کنار مادرش نشست و دستش را دور شانه ها یرعلیام

 نم.تونم از خودم مراقبت ک ینگران من نباش. من م

 

 کشه؟ یگفت : چه قدر طول م یرعلیحرف آن ها آمد و رو به ام انیم احسان

 

 دو سه روز تیطول بکشه ، نها ادیفکر نکنم ز_

 

 کرد و از جا بلند شد و به اتاقش رفت تا جواب او را بدهد. یاخم دیاسم فر دنیاش زنگ خورد با د یگوش

 بله؟_
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 د؟یگرفت یمیسالم جناب سرگرد. چه تصم _

 .امیبدون مقدمه گفت : باهات م یعلریام

 .نیایفرستم ب یآدرس که براتون م نیگفت : واقعا؟! چه خوب . فردا ساعت ده صبح به ا یبا خوش حال دیفر

 خب. یلیخ_

 او فرستاده بود. یآدرس را برا دیاش بلند شد که فر یگوش یبعد هم صدا قهیرا گفت و قطع کرد. دو سه دق نیا

 

 

 

 فرستاده بود رفت . شیبرا دیاز خانواده اش به آن آدرس که فر یبعد از خداحافظ یرعلیبعد ام روز

 . دیساعت به آن جا رس کیدر خارج از شهر بود که بعد از  ابانیب کیدر  آدرس

 

 .دیهم به آن جا رس دیاو به آن مکان فر دنیزمان با رس هم

 

 . دیمن بش نیت : سوار ماشرفت و گف یرعلیام نیشد و به سمت ماش ادهیپ نشیاز ماش دیفر

 او شد . او هم سوار شد و راه افتاد. نیشد و سوار ماش ادهیپ نشیتکان داد و از ماش یسر یرعلیام

ه  کرد بیبه طور نا محسوس آن ها را تعق نیوصل کرده بودند و عالوه بر ا ابیرد دیفر نیو هم به ماش یرعلیبه ام هم

 و تحت نظر دارند.

 

 کرد. یهم با سرعت حرکت م دیآن ها برقرار بود. فر نیب ینیسنگ سکوت
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 شد.  ینم دهیدر آن اطراف د یخانه ا چیبود و ه ابانیکرد ب ینگاه کرد. تا چشم کار م رونیاز پنجره به ب یرعلیام

 بود . یو خم چیو پر  پ  یخلوت ی جاده

زد که در توسط دو  یرنگ توقف کرد و بوق دیدر بزرگ سف کی یجلو دیفر یکردن مسافت دو ساعته ا یاز ط بعد

 باز شد. کلیه یمرد قو

 یشد و به اطراف نگاه ادهیهم پ یرعلیشد. به تبع او ام ادهیپارک کرد و پ الیبزرگ آن و اطیرا در ح نیماش دیفر

 انداخت.

 خار دار قرار داشت. میها س وارید یبزرگ که دور تا دور آن محافظ بود و رو اریبس اطیح کی

 

 تو. میزد گفت : بر یم دیکه داشت اطراف را د یرعلیبه ام دیرف

 رفتند.  الیبه داخل و دیبرداشت و با فر اطینگاهش را از ح یرعلیام

 یشده بود و نما نییتز یمتیگران ق لیبزرگ با وسا یالیبزرگ بود. داخل آن و اریآن بس اطیهم مانند ح الیو داخل

 داد. یبه آن جا م ییبایز

 

 

 

 

 

 داد. یاز محافظ ها اشاره ا یکیاو نشست و به  یمبل کنار یهم رو دیاز مبل ها نشست . فر یکی یرو یرعلیام
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 خارج شد. یرعلیام دیخانه باال رفت و از د یطوالن یمحافظ هم از پله ها آن

رت آمد نگاه نف یم نییپا سرش را باال گرفت و به کاوه که از پله ها پا یبا صدا یرعلیگذشته بود که ام یا قهیدق ده

 کرد. یزیآم

 

 .یخوش اومد یلیزد و به سمت او رفت و گفت : به به جناب سرگرد خ یپوزخند یرعلینگاه پر نفرت ام دنیبا د کاوه

 گم.واقعا ناراحت شدم. یم تیمرگ دوستت رو هم تسل یاو نشست و گفت : راست ییمبل رو به رو یرو

 با حرص گفت : خفه شو. یرعلیام

 ! یکرد و گفت : چه عصبان یبلند یخنده  کاوه

گوش نداد و  یگفت،: حقش بود. بهش اخطار داده بودم که از پرونده کنار بکشه ول تیاش متوقف شد و با جد خنده

 یدلم بخواد باهاتون م یپس هر کار دیشما هم گوش نکرد یهم اخطار دادم ول ل،یشد.به تو و اون دوستت، سه نیا

 کنم.

 

 کشمت. یخودم م یدست ها نیبا هم ادیب لیسر سه یی: بال دیغر تیصبانبا ع یرعلیام

 سرگرد یبکن یتون ینم یکار چیو بلند شد و گفت : ه دیباز هم خند کاوه

 

 به صورتش زد. چند یمشت محکم دیایاو را از پشت گرفت و تا کاوه به خودش ب یرعلیگذشت که ام یرعلیکنار ام از

 نتوانستند . یرا از او جدا کنند ول یرعلینفر آمدن که ام

 

 زد. یهم با مشت و لگد کاوه را م یرعلیافتاد. ام نیزم یکاوه را را هول داد که رو ،یرعلیام

 را از کاوه جدا کنند. یرعلیآن چند نفر توانستند ام قهیاز چند دق بعد
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 افتاد. نیزم یا برد. او را هول داد که رواز اتاق ه یکیرا به سمت  یرعلیبود ، ام کلیه یقو اریاز آن ها که بس یکی

 محکم کرد. اریبس یرفت و شروع به زدن مشت و لگد ها جلو

 از اتاق خارج شد و در اتاق را قفل کرد. یقیاز دقا بعد

 

 

درهم  شیاخم ها ادیکرد از جا بلند شود که کل بدنش درد گرفت. از درد ز یافتاده بود ، سع نیزم یکه رو یرعلیام

 رفت.

 

 از جا بلند شد و نشست. یگاه بدنش کرد و به سخت هیرا تک دستش

گ به رن ییساده بود. پارکت ها یلیخانه، خ گرید ونیکه برعکس دکوراس یاتاق دوازده متر کیاطراف نگاه کرد.  به

 شت.اتاق ، کنار پنجره کوچک اتاق قرار دا ینفره که گوشه  کیتخت  کیکرم رنگ و  یها واریسوخته و د یقهوه ا

 

 

 در قفل آمد و کاوه وارد اتاق شد . دیچرخش کل یگذشته بود که صدا یساعت کی

صورتش خشک شده بود و  یکه خون رو یرعلیصورتش کبود شده بود به ام یرعلیکه به خاطر ضربات ام کاوه

 کرد. یصورتش کبود شده بود نگاه

 

 ؟یخوا یم ی: از من چ دیپرس یحال یبا ب یرعلیام
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به من کمک  دیمقدار جنس رو از مرز خارج کنم و تو هم با هیخوام  یخوام. من م یازت نم یادیز زیگفت : چ کاوه

 .یکن

 .میکار رو انجام بد نیا میکه ما بتون یایبا ما ب دیشد و گفت : تو هم با رهیخ یرعلیکرد و به ام یمکث

 ام؟یگفت : و اگه ن یرعلیام

 کشم. یرو م ل،یدوستت، سه گفت : اون وقت هم خودت و هم دیبا تهد کاوه

 .یمن فکر کن یبه حرف ها یاز جا بلند شد و گفت : تا فردا فرصت دار کاوه

 را گفت و از اتاق خارج شد و در را قفل کرد. نیا

 

 صورتش گذاشت . یو دستش را رو دیتخت دراز کش یرو یرعلیام

 شد. ینم یطور نیکرد، ا یم یکار دیبا

 

 ونریتوانست از پنجره ب یکوچک بود و نم یلیآمد. پنجره اتاق خ یاز او بر نم یکار چیکرد؟ ه یچه کار م دیبا یول

 برود. در هم که قفل بود.

 فرو برد و مشغول فکر کردن شد. شیموها انیدستش را م کالفه

 

 

 شد؟ ی: خب؟ جناب سرگرد جواب سؤال من چ دیپرس یرفت. با لحن خشک و جد یرعلیبعد کاوه به اتاق ام روز

 خودش را به ندانستن زد و گفت : سؤال؟ کدوم سؤال؟ یرعلیام

 .ادیب ادتی یکنم همه چ یم ی. کارستین یرفته؟ مشکل ادتیاسلحه اش را درآورد و گفت:  کاوه
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 کرد. کیشل یرعلیاش را به طرف او گرفت و بدون مکث ماشه را فشار داد و به ام اسلحه

 

رفت،  یکه از آن خون م شیبازو یخود احساس کرد . دستش را رو یرا در بازو یدیدرد و سوزش شد یرعلیام

 کرد. یفیخف یگذاشت و ناله 

 

 از اتاق خارج شد. عیسر یلیخ یراندازیبلند ت یصدا دنیبزند اما با شن یخواست حرف کاوه

 

 واضح تر به گوشش خورد. یراندازیت یاز اتاق خارج شد صدا یوقت

 

ه ک دینکش یرا احساس کرد و طول یقیاز آن جا فرار کند که درد و سوزش عم رفت و خواست الیو یسمت در پشت به

 نشست و گفت : نیزم یکرده بود ، کنارش رو کیکه به شل دیافتاد. فر نیزم یرو

 

 . یریبم دیتموم شد کاوه. االن تو با گهید یانجام دادم ول یکه گفت یکار هر

 خالص را به او زد و کاوه را کشت. ریحرف ت نیاز گفتن ا بعد

 

 

 

 گشت . یم یرعلیها فقط به دنبال ام یراندازیت نیتوجه به ا یب لیسه
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 باال رفت. یگذشت و به طبقه  یطوالن یپله ها از

 در ، در سمت راست و سه در هم سمت چپ آن جا قرار داشت . سه

 کدام نبود.کالفه و مضطرب چیدر ه یلاتاق ها را باز کرد و یدر همه  یکی یکیمضطرب و آشفته  لیسه

 . با سرعت به سمتش رفت.دیرا د یرعلیاز اتاق ها را باز کرد که ام گرید یکی.در 

 

 بود.  دهیحال و رنگ پر یکه از او رفته بود ، ب یادیبه خاطر خون ز یرعلیام

 من رو تنها نذار ریپاشو جون من ام ریگفت : ام یداد م یکه او را تکان م یکنارش نشست و در حال لیسه

 نرو. ریبلند گفت : ام یتر او را تکان داد و با صدا محکم

 

 !؟یگفت : زنده ا جانی. با ه دیشن یرعلیاز ام یفیخف یزد که ناله  یطور داشت حرف م نیهم

 

 زنه! یحال گفت : نه پس مرده ام. روحم داره باهات حرف م یباز و ب مهین یبا چشم ها یرعلیام

 

گم آمبوالنس  یشه. االن م یتر م شیات ب یزیقدر حرف نزن خون ر نی! حاال اوونهیکرد و گفت: د یخنده ا لیسه

 .ادیب

 

او  ینشست و به صورت کبود و خون یرعلی. خودش هم کنار امدیایخود دستور داد که آمبوالنس ب میس یبا ب لیسه

 نگاه کرد.

 هوش شد. یبسته و ب شیچشم ها یرعلیام
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 او را به اتاق عمل منتقل کردند . عیسر یلیبردند و خ مارستانیرا به ب یرعلیآمد و ام آمبوالنس

 پشت در اتاق عمل بودند . ینیو سرهنگ پارسا و سروان ام لیسه

 زنگ به خانواده اش بزن. هیگفت :  لیبه سه سرهنگ

 

ت که جواب نداد. دوباره به او احسان را گرف یو شماره  دیکش رونیب بشیاش را از ج یگفت و گوش یباشه ا لیسه

 : بله؟ دیچیپ یخواب آلود او در گوش یصدا یزنگ زد که بعد از لحظات

 سالم _

ادامه  یبا نگران ل؟یسه ییشد و گفت : تو زیخ مین شیافتاده، در جا یکه اتفاق دیفهم لیسه یصدا دنیبا شن احسان

 افتاده؟  یاتفاق یرعلیام یداد : برا

 نگران... ی....... ولمارستانیخورده االن تو ب ریت یرعلیآره. ام _

 

 

آماده شد و به اتاق پدر و مادرش  عیسر یلیرا بزند و تلفن را قطع کرد و خ شیحرف ها ینگذاشت که ادامه  احسان

 به راه افتادند. مارستانیکرد و با هم به سمت ب داریرفت و آن ها را ب

 

او  یبرا یکه اتفاق دیترس یم لیبود . سه یپر از استرس ی. لحظه هازد یپشت در اتاق عمل قدم م یبا نگران لیسه

 بود . زیاو همه چ یبرا یرعلیخواست او را هم مانند مهران از دست بدهد . ام یافتد ، نم یب
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 رفتند . لیشدند و به سمت سه مارستانیبعد احسان و پدر و مادرش وارد ب یقیدقا

 

 کجاست؟ یرعلی: امدیپرس لیکرد از سه یم هیکه گر یدر حال یبا نگران مادرش

 

شده بود را از اتاق عمل  یچیباندپ شیبود و بازو دهیهوش و رنگ پر یرا که ب یرعلیخواست جواب دهد که ام لیسه

 بردند . ژهیو یآوردند و به بخش مراقبت ها رونیب

 

و مادر  لیآمد و در جواب سؤاالت سه رونیحدود چهل ساله بود از اتاق عمل ب یاز آن هم دکترش که مرد بعد

 آد . یتا فردا هم به هوش م ستین ی. مشکل خاصدیگفت: نگران نباش یرعلیام

 

 یبه بخش مراقبت ها لیراحت شده بود به همراه احسان و سه الشانیکه خ یرعلیرا گفت و رفت. پدر و مادر ام نیا

 ها نشستند. یصندل یورود به آن جا را نداشتند پشت در رو یرفتند و چون اجازه  ژهیو

 

 به او داد. یخالصه ا حیهم توض لیو سه دیپرس ،یرعلیخوردن ام ریت لیاتفاق ، دل نیا یدرباره  احسان

 

 دیآن شخص با روپوش سف دنیسرش را باال گرفت و با د لیپا سه یصدا دنیسکوت کرده بودند که با شن همه

 گفت : شهرزاد... یرفت با ناباور یم ژهیو یت مراقبت هاکه به سم یپزشک
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 هم به او جلب شد . هیتوجه بق لیسه یصدا با

 

 طور. نیکردند ، شهرزاد هم هم یبه شهرزاد نگاه م یبا ناباور همه

 

 به وجود آمده بود را شکست . نشانیرا ب ینیسکوت سنگ لیسه یگوش یصدا

 

 جواب داد: بله؟ لیسه

 آم. یباشه االن م_

 برم  دیاش را قطع کرد و رو به آن ها گفت : من با یگوش

 شد بهم بگو یبه احسان گفت : هر خبر رو

 خارج شد . مارستانیاز ب لیگفت و سه یهم باشه ا احسان

 

 د؟یکن یکار م یجا چ نیشده ا یگفت : چ شهرزاد

 یرعلیگفت: ام ،یرعلیخانم، مادر ام مهناز

 ؟یچ یرعلیشده بود گفت: ام که نگران شهرزاد



 انتقام یدر پ

 
103 

 

 تو مهمه؟  یگفت : مگه برا تیکه مهناز خانم جواب دهد . احسان با عصبان نیاز ا قبل

 با تشر گفت : احسان. پدرش

 

م به چش میبابا؟ بذار بگم. مستق هیکرد گفت : چ یکه به شهرزاد نگاه م یبلند شد و در حال یصندل یاز رو احسان

 یدون ی. میبر یکرد یبرات مهم بود ولش نم یرعلیرنگ شهرزاد نگاه کرد و گفت : تو اگه ام یدرشت و  آب یها

 یحرف هات دروغ بود ، دروغ بود که م یهمه  دونم ی. من میدون یداشت؟ نه نم یبعد از رفتن تو چه حال یرعلیام

 ، دروغ بود که... یدوسش دار یگفت

 

کدوم از حرف هام  چیبغض دار گفت: من ه یام ماند و شهرزاد با صداتم مهیکه شهرزاد به او زد ن یلیبا س حرفش

 قضاوت نکن. یخبر ندار یچیاز ه یداشتم تو هم وقت لیکارم دل یدروغ نبود.من برا

 

 گرفت. شیرا گفت و راه برگشت را در پ نیا

 

 

 

 کرد. هیبلند شروع به گر یگذاشت و با صدا زیم ینشست و سرش را رو زشیبه اتاقش رفت و پشت م شهرزاد

 

او و  ییبه خاطر جدا یلیبرخورد را از احسان داشت، چون او خ نی. توقع اندیکرد  آن  ها را دوباره بب یفکر نم اصال

دوست داشتند ،  یلیچون شهرزاد را هنوز هم خ یناراحت بود البته پدر و مادر او هم ناراحت بودند ول یرعلیام

 او شوند. یاراحتگفتند که باعث ن ینم یزیچ

 بود. یرعلینگران ام یلیرا پاک کرد ، خ شیاشک ها شهرزاد
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 نیا بود که یکس نیاول یرعلیام د،یبار در دانشگاه د نیو مهران اول لیرا با سه یرعلیام یگذشته افتاد. وقت ادی به

. هر چه ارتباط او ستیحس مبهم چ نیدانست ا یبه او داشت ، خودش هم نم یطور توجهش را جلب کرد. حس خوب

 شد. یتر م یحس هم قو نیشد، ا یتر م شیب یرعلیبا ام

 

کرد به شهرزاد اعتراف کرد که عاشق اوست ، شهرزاد هم به عشق او  یتوجه نم یدختر چیکه به ه یرعلیام یوقت

 اعتراف کرد.

 

 نامزد شدند. عیرس یلیاو آمد و خ یبه خواستگار یرعلیبعد هم ام یرفت. مدت یم شیداشت خوب پ زیچ همه

 

 بود. یرعلیرا بهم بزند وگرنه او عاشق ام یمجبور شده بود که نامزد شهرزاد

 

و از اتاقش  دیکش یاز عشقش به او کم نشده بود و  هنوز هم او را فراموش نکرده کرده بود. آه یهم ذره ا هنوز

 از او سؤال کند. تشیوضع یدرباره   یرعلیرفت تا با دکتر ام رونیب

 

 

 

 یسروان زمان میکرد ریبه او گفت : ما همه رو دستگ ینیبه اداره رفته بود و در اتاق سرهنگ بود که سروان ام لیسه

 کرد. یم یهم باهاشون همکار

 یم یبا آن ها همکار دیهمان فر ای یکامال درست بود و سروان زمان یرعلیبا خودش فکر کرد که حدس ام لیسه

 کرد.
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 .اورندیرا ب دیبه او دستور داد که فر سرهنگ

ش نشاند و خود لیسه یرو به رو یصندل یرا رو دیبرگشت. فر دیبعد با فر ی قهیرفت و چند دق رونیب ینیام سروان

 هم از اتاق خارج شد.

 کرد. سرهنگ گفت: خب شروع کن. یبا اخم به او نگاه م لیسه

 نم؟انداخت و گفت : از کجا شروع ک ریسرش را ز دیفر

 از همون اول شروع کن._

 

 ی. من اون رونمدمید یبود که کاوه رو اتفاق شیهشت ماه پ ایو شروع کرد : حدود هفت  دیکش یقینفس عم دیفر

 شناخت. یاو من رو م یشناختم ول

 

 کشه . یره سراغ زن و بچه ام و اون ها رو م ینکنم م یو گفت که اگه باهاش همکار شمیپ اومد

 

 قبول کردم. ارهیسرشون ن ییبه خاطر زن و بچه ام که بال یکار کنم ول یدونستم چ یبودم و نم دهیترس

 

 ؟یانجام داد ییگفت : چه کارها لیسکوت کرد که سه یا قهیدق چند

 

 بود.  یدیکه از من  خواست کشتن سرگرد حم یکار نیانداخت و ادامه داد : اول نییسرش را پا یناراحت دبایفر

 

 ؟یتو مهران رو کشت یعنیاز جا بلند شد و گفت :  تیصبانبا ع لیسه
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 گفت : مجبور شدم. صالیبا است دیفر

او زد  به یمحکم یلیدستش را باال برد و با تمام قدرت س لیهم از جا بلند شد. سه دیرفت و فر دیبه سمت فر لیسه

 افتاد. نیزم یرو دیفر ،یلیکه از شدت آن س

 

 یسرهنگ هم توجه نم یآرام نشد دوباره به سمتش هجوم برد و با مشت و لگد به جان او افتاد و به تذکر ها یول

 کرد.

 ! لیداد زد: بس کن سه سرهنگ

 را به بازداشتگاه ببرد. دیرا صدا کرد که فر ینیهم سروان ام بعد

 

 

 

 ش .گفت : خودت رو کنترل کن. آروم با لی،سرهنگ به سه دیاز رفتن فر بعد

از دوست هام رو  یکیداد زد: چه طور آروم باشم؟ هان؟  تیبه خون نشسته و با حرص و عصبان یبا چشم ها لیسه

 افتاده . مارستانیرو تخت ب نیدوستم هم به خاطر ا یکیخروار خاک، اون  هی ریفرستاده ز

 : چه طور آروم باشم آخه؟ دیگرفت و نال شیدست ها انینشست و سرش را م یصندل یرو

 دایشه. تو االن به هدفت که پ یدرست نم یزیکار ها چ نیجان با ا لیگفت : سه یکنار او نشست و با مهربان سرهنگ

 .یدیکردن قاتل مهران بود رس

 

 شدند؟ ری: همه دستگ دیپرس قهیهم سکوت کرد و پس از چند دق لیسه

 فرار کرد. دیمتأسفانه سع یآره ول _
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 .مارستانیرم ب یالفه از جا بلند شد و گفت : من مک لیسه

 .یخسته شد یلیچند روز خ نیاستراحت کن ا یکم _

 .یرعلیام شیبرم پ دینه. با _

 راه افتاد . مارستانیبه سمت ب لینگفت و سه یزیچ گریهم د سرهنگ

 

ور ط نیاکنون ا یبود ول یآگاه یروهاین نیاز بهتر شهیباشد. او هم دیکار، کار فر نیکرد که ا یاصال فکر نم لیسه

 بود. دهیهم خوش حال بود که به هدفش رس یشده بود از طرف

 

 

ا او دانست که چگونه ب یکرد. نم یفکر م یرعلیبود و فقط به ام دهیشهرزاد در اتاقش نشسته بود شب را اصال نخواب 

 رو به رو شود.

 .دیی: بفرماکه به در اتاقش خورد به خودش آمد و گفت  یتقه ا یصدا با

 

ها اشاره کرد و  یبلند شد و به صندل زشیباز شد و مهناز خانم وارد اتاق شد. شهرزاد هم به احترام او از پشت م در

 .دینیبنش دییگفت : بفرما

 او نشست. ینشست و شهرزاد هم رو به رو یصندل یخانم رو مهناز

 انداخت. نییبا خجالت سرش را پا رهینگاه خ نیبود . شهرزاد هم به خاطر ا رهیخانم به شهرزاد خ مهناز

 .یخواست عروسم باش یخانم با حسرت گفت : چه قدر دلم م مهناز

 

 



 انتقام یدر پ

 
108 

 

قدر از تو  نیخوشش اومده و ا یکیگفت از  یرعلیکه ام ینگفت و مهناز خانم ادامه داد : از همون روز یزیچ شهرزاد

 .نمتیکرد که  دوست داشتم زود تر بب فیتعر

 

و از همون جا مهرت به دلم  ستیجا ن یهاش ب فیکدوم از تعر چیه دمیفهم دمیو تو رو د یخواستگار میاومد یوقت

 خودم دوست داشتم ، هنوز هم دوست دارم. ینشست و تو رو مثل دختر نداشته 

 

ام فهمم که بچه  یمن مادرم م یداد ول یداغون شد . نشون نم یرعلیو ادامه داد : بعد از رفتن تو ام دیکش یآه

 فهمم که هنوز هم مثل قبل عاشق توئه. یتوئه . م شیفهمم که بچه ام هنوز دلش پ یناراحته. شهرزاد جان من م

 

 

که  میکرد یهر وقت هم که بهش اصرار م اورده،یدختر رو هم ن هیاسم  یخانم ادامه داد : از اون موقع حت مهناز

 هیمدت  نیسرد شده و من ا خی کهیدو ت نیشد . به کل اخالقش عوض شده . چشم هاش ع یم یازدواج کنه، عصبان

 .دمیازش ند یلبخند و خنده واقع

 

 کار رو بکنم. نیمجبور بودم ا دیباور کن یانیسکوت خود را شکست و گفت : خانوم ک شهرزاد

 

 .یطور صدا کن نین رو اخواد م یمامان جون گفتن هات تنگ شده دلم م یخانم گفت : دلم برا مهناز

 

 .دیخوام که من رو درک کن یبغضش را قورت داد و گفت : مامان جون م شهرزاد
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 ؟یرفتنت رو بگ لیدل یخوا ینم_

 

 تونم بگم. یو گفت : نم دیصورتش چک یاز گوشه چشم شهرزاد رو یاشک

 

 کنم.  یاصرار نم گهیخانم از جا بلند شد و گفت : باشه دخترم، د مهناز

 

 .دیهم از جا بلند شد و گفت : من رو ببخش ادشهرز

 

 نه. ایبه هوش اومده  یرعلیام نمی. خب من برم ببزمیعز هیچه حرف نیا_

 

 نشست. شیخانم از اتاق خارج شد و شهرزاد هم سر جا مهناز

 

 نیتوانست ا ینم ینشان نخواهد داد ول یدانست که عکس العمل خوب یم ند،یرا بب یرعلیخواست دوباره ام یم دلش

 قرارش بفهماند. یرا به دل ب

 

 

 شد که به هوش آمده بود.  یم یساعت کیبودند.  یرعلیدر اتاق ام همه

 ماندند. لی، پدرو مادرش به خانه رفتند و فقط احسان و سه یرعلیبعد به اصرار ام یکم
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 د؟یشد؟ همه رو گرفت ی: چ دیپرس لیاز سه یرعلیام

 فرار کرده. دیسع یتکان داد و گفت : آره ول یسر لیسه

 

 ل؟یشه سه یپرونده تموم نم نیو گفت : چرا ا دیکش شیدر موها یکالفه دست یرعلیام

 

 گفت : حرص نخور، دو تا خبر برات دارم. لیسه

 

 ؟یگفت : چ یکنجکاو با

 

 شد؟ دایکه قاتل مهران پ نیا یاول_

 

 بود؟  ی؟! قاتل کگفت : واقعا یبا تعجب و خوش حال یرعلیام

 

 .یهمون سروان زمان ای دیفر_

 

 کردم. یخودم خفه اش م یدست ها نیجا بود تا با هم نیو حرص گفت : کاش االن ا تیبا عصبان یرعلیام

 خودم خوب از خجالتش در اومدم. _

 خب حاال خبر دوم رو بگو._

 .دمیمحو شد و گفت : شهرزاد رو د لیسه لبخند
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اش را نشان ندهد که موفق هم شد و با تعجب  یکرد خوش حال یو هم خوش حال شد. سعهم تعجب کرد  یرعلیام

 گفت: کجا؟

 

 اد؟یبگم ب یخوا یکنه. م یکار م مارستانیب نیتو هم _

ن بود ، نبود. اال یم دیبشه؟ اون موقع که با یکه چ ادیگفت: ب تیجواب دهد احسان با عصبان یرعلیکه ام نیاز ا قبل

 که بوده. ییهم بهش بگو بره همون جا

 

دو تا حرف هاشون رو با هم بزنن و خودشون  نیبذار ا ه؟یچه حرف نیاشاره کرد و گفت: احسان ا یرعلیبه  ام لیسه

 مشکل رو حل کنند.

 

 .دیف هاتون رو بزنبا هم حر ادینگاه کرد و گفت : بذار بگم ب یرعلیبه ام لینگفت. سه یزیکرد و چ یاخم احسان

 با اون ندارم. یحرف چیسرد گفت : من ه یلیخ یرعلیام

 

 

 یلیبشنود و دوست دارد تنها باشد گفت : خ یزیخواهد درباره شهرزاد چ یفعال نم یرعلیکه ام دیفهم لیسه

 خب،باشه

 تا استراحت کنه. رونیب میبر ایبه احسان گفت : ب رو
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 دارد باشه ازین ییاالن به تنها یرعلیکه ام دیانداخت که غرق در فکر بود و او هم فهم یرعلیبه ام یهم نگاه احسان

 از اتاق او خارج شدند. لیگفت و با سه یا

 

 یرعلیگفت : ام یبا نگران لیکه به سه دیرا شن یدختر یزد که صدا یپشت در اتاق بود و با نازگل حرف م شهرزاد

 کجاست؟

 شده است. یرعلیگونه نگران ام نیکه ا ستیفکر کرد که آن دختر ک نیا و فقط به دیرا نشن لیسه جواب

 

 

 ؟یگفت : خوب یکه با نگران دیرا د رایآمد و الم رونیدر از فکر ب یصدا دنیبا شن یرعلیام

 آره، خوبم. _

 خوشگله! یلیکنار تخت او نشست و بدون مقدمه گفت : خ رایالم

 ؟یبا تعجب گفت : ک یرعلیام

 .گهید یهمون دختره که دوسش دار _

 

 خواستم بهت بگم دوست دارم  یادامه داد : اون شب که بهت زنگ زدم م رایکرد که الم یاخم یرعلیام

 .یرفت رونیرو بگم و از خونه ب نیخواستم بهت ا یکه م یدیکه من حرف بزنم فهم نیقبل از ا عیتو سر که

 

  یبود که م یعشق هیتو  ی، اما تو چشم ها ارمیرو به دست بهر طور شده دلت  دیبا خودم گفتم: با اول

  یبهت فکر نکنم ، نم گهیگرفتم د میهم تصم نی. به خاطر همستیعشق نسبت به من ن نیا دونستم
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 که نداشتم دوست دارم. یبه زور خودم رو تو دلت جا بدم که ، االن هم مثل داداش تونستم

 

 که به من توجه داشت.  یبود ینفر نیتو اول یرعلیگفت : ام رایکه الم دیبگو یزیخواست چ یرعلیام

  یازم م یسراغ هیخانواده ام هم مهم نبودم که اگه بودم  یبرا یرا قورت داد و گفت : من حت بغضش

 .یخوب یلیتو خ یرعلیمرده. ام ایاصال من زنده ام  نندیکه بب گرفتن

 هم با لبخند جواب او را داد. یرعلیام

 

 

 

 گفت : آخه چرا؟ لیسه

 قدر اصرار نکن . نیا ل،یشه سه یگفت : نم یبا ناراحت شهرزاد

 رفتنت رو حداقل به اون بگو. لی. دل دیشه؟ برو با هم حرف هاتون رو بزن ینم یچ یعنی_

 شد و قبول کرد. میشهرزاد تسل ل،یسه ادیز یمقابل اصرار ها در

 

 نگاه کرد. یرعلیبه چهره غرق در خواب اماتاق را باز کرد و وارد شد و جلو تر رفت و  در

 او تنگ شده بود.  یقدر دلش برا چه

 او کاسته نشده بود. تیاز جذاب یزیچ یو کبود بود، ول یکه صورت او زخم نیا با

بزند،  یکه حرف نیشهرزاد بدون ا دنیرا باز کرد و با د شیآرام چشم ها یرعلیکرد که ام یطور به او نگاه م نیهم

 شد. رهیخ
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 ؟یگرفته گفت : چرا رفت یرا شکست و با صدا نشانیب نیسکوت سنگ یرعلیام

 گفت : مجبور شدم. یهم به آرام شهرزاد

 ؟ینگفت یچیچرا به من ه ؟یچرا مجبور شد_

 نگفت. یزیکرد و چ یم یباز شیبا انگشت ها شهرزاد

 ؟یگفت : تو ازدواج کرد یکه در انگشت دست چپش بود جلب شد و با ناباور یبه حلقه ا یرعلیام توجه

 .میجدا شد یشهرزاد زمزمه کرد : آره ، ول 

 

 مشخص شد. ی، همه چ یبد حیتوض ستیالزم ن گهیآمد و گفت : پس د یرعلیام یلب ها یرو یپوزخند

 .ستین یکن یگفت : اون طور که تو فکر م عیسر شهرزاد

 . یچینگو شهرزاد...ه یچیدستش را به نشانه سکوت باال برد و  گفت : ه یرعلیام

 

 بشنوم. یزیخوام چ یگفت : نم یبا لحن سرد یرعلیکه ام دیبگو یزیخواست چ شهرزاد

 

 خواست آن  یانداخت اما نم یچنگ م شیکرد. بغض به گلو خینگاه و لحن او  یحس کرد از سرد شهرزاد

 خفه کننده را بشکند. بغض

 

 از  شیلباس ها ضیرفت و تند تند به سمت اتاق خودش رفت و بعد از تعو رونیحرف از اتاق ب بدون

 شد. نشیخارج شد و سوار ماش مارستانیب
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 حالش به  نیخواست با ا یآپارتمان کوچک بود به راه افتاد. دلش نم کیخودش که  یسمت خانه  به

 داد که تنها باشد. یم حیپدر و مادرش برود ، ترج ی خانه

 

 . دیبه سمت دستگاه پخش رفت و پس از عوض کردن چند آهنگ، به آهنگ مورد نظرش رس دستش

 

 

 

 ستهیمی, به خدا وا ستهیمیوا یکه , تو بر ستیقلبم مثلِ تو سنگ ن من

 االن که گرمم ستیشه ن یم میداد بر من فرداست که حال یا

 برگرد وونهیبرگرد , د وونهیکه دورم بود آخه د یکردم هر ک وونهید

 نه گفتیتپه  فوقش م یقلبم به عشقش م گفتمیبهش م کاش

 افتم یم ادشیافتم ,  یم ادشیکه  یشم وقت یم وونهیقفلم د یبدجور

 ستهیمیبه خدا وا ستهیمیوا یکه , تو بر ستیقلبم مثلِ تو سنگ ن من

 ستین ادمیو  تیموند بد ادمیو  تیخوب ستیقلبم مثلِ تو محکم ن من

 رو جام نرو گم بشه خاطره هات , خاطره هام گهیکس د چیبد نشو باهام نذار ه نقدهینرو ا نه

 به روز صدام , صدام یآورد ینبود که تا من چ یراه گهیبا من د یبساز یکه نخواست فیح

 رو وونهیدلِ د نیبرو اگه نه منتظرش نذار ا یبشه شد مگه نه اگه رفت خواستیم یچ هر

 رو دل نرو , نرو یواسه تو تنها نذار منِ لعنت یخوا یم یهر چ گهینبود برا من مثلِ تو د یشکیه
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 ستهیمیبه خدا وا ستهیمیوا یکه , تو بر ستیقلبم مثلِ تو سنگ ن من

 ستین ادمیو  تیموند بد ادمیو  تیخوب ستیقلبم مثه تو محکم ن من

 

 

  شیاوست. اشک ها یآهنگ متناسب با حال و هوا نیکرد ا یکرد، حس م یم هیبلند گر یبا صدا شهرزاد

 را گرفته بود، با پشت دست پاک کرد و به راه خود ادامه داد. دشید یکه جلو را

 

 

 

 اش  یاش بهتر بود اما حال روح یمرخص شده بود و حال جسم مارستانیاز ب یرعلیروز بود که ام چند

 نداشت . یفیتعر

 

 ر؟یگفت : ام لیهم به خانه او آمده بود و با هم مشغول حرف زدن بودند که سه لیسه

 هان؟!_

 .ارینه ن لیگم جون سه یم یزیچ هی_

 بگو  _

 رونیب میبر میخوا یامشب من و نازگل م _

دم  یباشه برو ، اجازه م ؟یریگ یاجازه م ی؟ آهان! دار یگ یحرفش آمد و گفت : خب برو چرا به من م انیم یرعلیام

 ها هم حرف نزن . بهیباش ، شلوغ نکن ، با غر یخوب یبچه  یول
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 خواستم  یگفت : م تیکه خنده اش تمام شد با جد نی. بعد از ادیخند یاو م یداشت به حرف ها لیسه

 .نیایتو و شهرزاد هم با ما ب بگم

 

 نشست و گفت : حرفش رو هم نزن. یرعلیام یشانیدر پ یاخم

 . تو هم خوب به دیو با هم حرف هاتون رو بزن اینشست و گفت : داداش من ، ب تخت یکنار او رو لیسه

 هاش گوش بده.  حرف

 با همان اخمش گفت : گفت ازدواج کرده. یرعلیام

 االن جدا شده خب. _

 ؟یخب که چ _

 

 زد کالفه شده بود گفت  یکند و حرف خودش را م یاو گوش نم یبه حرف ها یرعلیکه ام نیاز ا لیسه

 گوش کن و امشب با  یکیبار هم که شده به حرف  هی ؟یزن یگم حرف خودت رو م یم ی: تو چرا هر چ

 .ایب ما

 کنم! یزنم لهت م ینه م یگفت : بگ لیخواست اعتراض کند که سه یرعلیام

 نگفت. یزیچ گریهم د یرعلیام

 زنم که به شهرزاد بگه. یادامه داد : االن به نازگل زنگ م لیسه
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 کردند . یبودند و به سمت رستوران حرکت م یرعلیام نیبا هم داخل ماش همه

 هم کنارش نشسته بود . لیپشت فرمان بود و سه یرعلیام

 و نازگل هم عقب نشسته بودند . رایو الم شهرزاد

 ماست. یماه عروس نیآخر هم یکه سکوت را بشکند گفت : راست نیا یبرا لیسه

 گفتند. کیهم با لبخند به آن ها تبر رایگفت . شهرزاد و الم کیبه او و نازگل تبر یرعلیام

 کرد. یبود ، شهرزاد هم به او نگاه م رهیبه شهرزاد خ نهیاز آ یرعلیام

 ما رو  یگفت : داداش حواست به جلو باشه نزن یرعلیبه ام طنتیبر لبش آمد و با ش یلبخند لیسه

 !ادهی! وقت واسه نگاه کردن زیبکش

 به او رفت . یه اچشم غر یرعلیام

 انداخت. نییو شهرزاد هم سرش را پا دندیخند یم زیر زیو نازگل هم ر رایالم

 

 ها  زهیسنگ ر یشدند و از رو ادهیپ نی. همه از ماشدندیبه رستوران مورد نظر رس یساعت میاز ن بعد

 باز آن جا نشستند .  یو در محوطه  گذشتند

 

  نیدانست اگر جدا شده ا یکرد. نم یاو نگاه م یکنار شهرزاد نشسته بود و با حرص به حلقه  یرعلیام

 را چرا به انگشت دارد. حلقه

 

 ن؟یقدر ساکت نیبا اعتراض گفت : چرا ا لیسه

 !هیقشنگ یبه اطراف انداخت و گفت : چه جا ینگاه رایالم
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 برقرار شد.سکوت  نشانیکرد و باز هم ب دییهم حرف او را تا نازگل

 

  نینه ا یحرف بزن یای!  گفتم بریبرد و آرام گفت : خاک بر سرت ام یرعلیسرش را کنار گوش ام لیسه

 ! یمن رو نگاه کن ینیساکت بش یطور

 

 لب زد : لج باز! لینگفت که سه یچینشست و ه نهیکرد و دست به س یاخم یرعلیام

 

 

 .میقدم بزن میبر نیایب رایگفت: نازگل، الم لیاز خوردن شام، سه بعد

 بدون حرف از جا بلند شدند و با هم به قسمت پشت رستوران رفتند. رایو الم نازگل

 

 ؟ یاوردیکه هنوز حلقه اش رو در ن یقدر دوسش داشت نیسکوت خود را شکست و گفت : ا یرعلیام

 با حرص گفت : نه. مجبورم. شهرزاد

  دمیسؤال پرس هینداره؟  لیاجبار دل نیورم؟ امجب یبگ یگفت : فقط بلد یکالفه و عصبان یرعلیام

 خوام. یم ینیمقدمه چ چیرو هم االن بدون ه جوابش

 

 نگفتم. ینکنه به کس جادیبرام مزاحمت ا یکه کس نیا یدونه من جدا شدم و برا ینم یچون کس _

 

 بود. یقانع کننده ا لینگفت، به نظرش دل یزیمورد چ نیدر ا یرعلیام
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 ؟یبر یخب حاال بگو که چرا مجبور شد_

 گفت : برام سخته درباره اش  یناراحت یرا گرفته بود با صدا شیآن موقع بغض گلو ادیکه با  شهرزاد

 خواد دوباره به اون روز ها برگردم. یبزنم. دلم نم حرف

 

 ه که بدونم چرا حقِ من نیا یگفت : من هم قصد ندارم تو رو ناراحت کنم، ول ییبا لحن دل جو یرعلیام

 ست؟ی. حقم نیکار رو کرد نیا

 

  یرا بداند اما شهرزاد آمادگ نیاو درست بود و او حق داشت ا یحرف ها دیدانست چه بگو ینم شهرزاد

 کردن را نداشت. فیتعر

 

 کردن. فی! من واقعا برام سخته تعر ریام نیبب_

 قدر سخته؟ نیچرا ا_

 با همان بغض گفت : چون بچه ام رو از دست دادم. شهرزاد

 

 گفت : بچه؟!  یبا بهت و ناباور یرعلیام

 بود . شیبر حرف ها یدییشهرزاد تا ی هیگر

 

 موضوع  نیکه او هنوز با ا دیحرف را نداشت. فهم نیا دنی، توقع شن دیدانست چه بگو ینم یرعلیام
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 او را بشنود. یاصرار نکرد که حرف ها نیتر از ا شیاست، پس ب امدهین کنار

 

 خوام برم خونه. یم ست،یاز جا بلند شد و گفت : من حالم خوب ن یاشک یبا چشم ها شهرزاد

 رسونمت. یاز جا بلند شد و گفت : خودم م عیهم سر یرعلیام

 که گفتم. نیبا لحن محکم گفت : هم یرعلیخواست اعتراض کند که ام شهرزاد

 دانست حرف، حرف خودش است. یهم حوصله اعتراض و بحث با او را نداشت چون م شهرزاد

 

 شماره  نیهم راه افتاد و در همان ح یرعلیشدند  و ام نیهم از رستوران خارج شدند سوار ماش همراه

 بوق جواب داد . نیرا گرفت که با اول لیسه

 نه؟! ای میافتاد یعروس د؟یحرف هاتون رو زد ر؟یشد ام یچ _

 رسونمش خونه  یدارم م ستیشهرزاد حالش خوب ن ل،یگفت : سه لیسه یتوجه به شوخ یب یرعلیام

 . فعال. دی. شما هم با هم برگرد اش

 جواب دهد و قطع کرد و رو به شهرزاد گفت : آدرس رو بگو. لیسه نگذاشت

 هم حرکت کرد. یرعلیآدرس را گفت و ام شهرزاد

 

 

 

 شهرزاد

 به  یشدم که تقه ا نمیخارج شدم و سوار ماش مارستانیستان و همکارانم از باز دو یاز خداحافظ بعد
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 خورد . نیماش شهیش

 

 بودم .  دهیشد که او را ند یم ی. دو ، سه روزدمیرا د یرعلیرا برگرداندم که ام سرم

 من شو، کارت دارم. نیسوار ماش ایمقدمه گفت : ب یو منتظر به او نگاه کردم که ب دمیکش نییرا پا شهیش

 با تو ندارم. یمن کار _

 

 فکر نکنم که تو  یندارم ول یاش  گفت : من که مشکل یشگیهم یبه اطراف انداخت و با خونسرد ینگاه

 بغلت کنم و به زور با خودم ببرمت . درسته؟! هیبق یجلو یداشته باش دوست

 

 ، حتما به آن عمل خواهد کرد، پس  دیبگو یزیدانستم که اگر چ یگرد شده به او نگاه کردم. م یچشم ها با

 بر لبش آمد. روزمندانهیپ یشدم و با حرص به او نگاه کردم که لبخند ادهیحرف پ یب

 

 سکوت  نیا میخواست یکدام نم چیو ه میو او هم راه افتاد . هر دو سکوت کرده بود میدو سوار شد هر

 .میرا بشکن نیسنگ

 

 چند سال حرف  نیخواهد با من حرف بزند . هنوز هم بعد از ا یم یزیدانستم که درباره چه چ یم خوب

 گفتم. یرا به او م زیهمه چ دیبا یدشوار بود ول میباره برا نیدر ا زدن

 

  ی، جا میآمده بود رایو نازگل و الم لیبود که آن شب با سه ییبه خودم آمدم . همان جا نیتوقف ماش با
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 ست داشتم .دو یلیجا  را خ نیبود و ا ییبایز

 

 .میتخت نشست کی یو رو میها گذشت زهیسنگ ر یو از رو میشد ادهیدو پ هر

 بودند. دهیحوض بود و اطراف هم پر از درختان بلند و سر به فلک کش کیما  یبه رو رو

 به رنگ شب و نافذ او دوختم. یگرفتم و به چشم ها ریدل پذ یفضا نینگاهم را از ا یرعلیام یصدا با

 

 من بود . یایدن یچشم ها همه  نینگاه و ا  نیا میتوانستم دروغ بگو یخودم که نم به

 :  تیقول صادق هدا به

 .« دیدرخش یمست کننده در ته آن م یعیپرتو ماوراء طب کیکرد و  یو جذب م دیترسان یچشم ها م نیا»

 

 رو بدون که تا همه  نیرو بگو و ا زیازت بپرسم ، پس همه چ یخوام چ یکه م یدون یخودت خوب م _

 دارم ، پس شروع کن. یرو نفهمم دست از سرت بر نم یچ

 

 روز  نیبهتر میکه با هم بود یتونم به جرأت بگم که اون مدت یم یرعلیمقدمه شروع کردم : ام بدون

 من  یگاه امن و خوب برا هیو تک یحام هیخوش حال بودم که تو رو دارم تو  یلیعمرم بود . خ یها

 .یبود

 

 دوام نداشت. یخوش حال نیکه ا فی! ح فیو ادامه دادم : اما ح دمیاز ته دل کش یآه

 تصادف کرد و از شانس بد ما ، مرد. یکیروز بابام با  هی
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 خونواده اش به خاطر از دست دادن اون ناراحت بودند. یپسر جوون بود و همه  هی

 

 ختند زندان . چند بار من و مامانم و شراره و ادامه دادم : بابام رو اندا دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 باهامون داشتند. یبرخورد بد یول میریبگ تیکه ازشون رضا میرفت

 ده و اون هم ازدواج با پسرشه. یم تیشرط رضا هیپسره گفت که فقط به  یبار که من رفتم در خونه شون بابا هی

 

 او  یموضوع برا نیا دنیدانستم که شن یرا مشت کرده بود ، م شینگاه کردم که دست ها یرعلیام به

 .ستین ندیخوشا

 کرد. با هق هق ادامه دادم :  اون لحظه من داغون  یم سیصورتم را خ یگریپس از د یکیاشکم  قطرات

 شد  ینم یرو قبول نکنم ول شنهادیپ نیشد و گفت ا یعصبان یلی. بابام که خبر دار شد خ شدم

 شد . ی...نمیرعلیام

 

 

 

 

 اومد و همش با من بد  یروز عمرم بود .  اون از من خوشش نم نی. اون روز بدترمیکرد یسهم عرو با

 کرد.  یم یرفتار

 

 داد . من  ینم ریبهم گ ی. مهربون شده بود و الک ستیماه گذشته بود که احساس کردم مثل قبل ن چند
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 باهاش  گهی. من هم دامیموضوع کنار ب نیبا ا دیطور خواسته پس با نیمن ا یگفتم که سرنوشت برا هم

 متحرک بودم.  یمرده  هی نیبرام مهم نبود، ع یچیه گهیحس شده بودم ، د یکردم . ب یو بحث نم جر

 نداشت. یباهام کار گهیوضع عادت کرده بود و د نیهم به ا اون

 

 که باردارم . دمیبردند و اون جا فهم مارستانیروز تو دانشگاه حالم بد شد و من رو به ب هی

 کنه  یبچه داره تو وجود من رشد م هی نیناراحت. خوش حال از  ا ایخوش حال باشم  دیدونستم با ینم

 اون بچه متنفر بودم . یکه از بابا نیناراحت به خاطر ا و

 

 خواد بهم بگه. یرو م ییزهایچ هیروز گفت که  هیباهام خوب شده بود ،  یلیماه گذشت و اون خ چند

 

 شد. یاخم جذاب تر م نیداشت. با ا یشانیدر پ ظیغل یانداختم که اخم ینگاه یرعلیام به

 انداخته بود.  نیماش یدروغ بوده ، بابام به اون پسر نزده ، اون پسر خودش رو جلو زیگفت که همه چ _

 خواد  یدوست داره و م یلیبا خبر شده و االن همه من رو خ هیقض نیکه خودش هم تازه از ا گفت

 .میهم بمون شیپ شهیهم

 

 خوام ازش جدا بشم. یتر شد. بهش گفتم که م شیحرف هاش تنفرم بهش ب دنیشن با

 

 من که دعوامون شد.  زیچ هیاون گفت ،  زیچ هیشد،  یدادم : عصبان یادامه م دیبا یداشتم  ول یبد حال

 افتادم. نییشد و هولم داد که از پله ها پا یهم عصبان اون
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 . دیدستم را گرفت و مرا در آغوش کش  یرعلیکه ام دیهق هقم شد دوباره

 در آرام کردن  یهم سع یرعلیکردم و ام یاو منبع آرامش من بود . همان طور با عجز هق هق م آغوش

 داشت ، گفت : من

 .ستیحالت خوب ن گهیبسه د _

  یزیچ نیخوام ا یوام بگم . مخ یتکان دادم و گفتم : نه م نیآمدم و سرم را به طرف رونیآغوش او ب از

 کرده رو بگم . ینیرو دلم سنگ که

 بود مرد . دختر هفت ماهه ام مرد . ومدهیکه هنوز ن یبچه ام مرد. بچه ا ریشدت گرفت و گفتم: ام میها اشک

 تو قلبم موندم. قیدرد عم هیدل شکسته و  هی. من با میرا پس زدم و گفتم: از هم جدا شد میها اشک

 

 کردم.  یمرگ م یکه فقط آرزو ییآوردم . روز ها ادیکردم . باز هم آن روز ها را به  یم هیبلند گر یصدا با

 خش دار و گرفته  یرا پاک کردم، سپس از جا بلند شدم و با صدا میدرآوردم و اشک ها فمیاز ک یدستمال

 کن. رونیو من رو از سرت ب ایدنبال من ن گهیبود که برام اتفاق افتاد. تو هم د ییزهایچ یهمه  نی: اگفتم

 

 او متوقف شدم. یرا گفتم و خواستم بروم که با صدا نیا

 کنم؟ رونیاز دلم چه طور ب ؟یکنم، از دلم چ رونیتو رو از سرم ب_

 

 شدم که از جا بلند شد و دست چپم را دستش گرفت  رهیبه او خ ریرا به طرفش برگرداندم و متح سرم

 شه . یم نیا نیگزیجا گهید یحلقه  هی یو گفت : به زود دیکش رونیآن حلقه را از انگشتم ب و
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  یگوشم آورد و آرام گفت :  شهرزاد وقت کیزد و دستپاچه شده بودم که سرش را نزد یتند تند م قلبم

 ره. یم ادمیهم  دنینفس کش یستین شمیپ

 

  یچه آرامش شیدانست که در صدا یبودم؟ م شیقدر دل تنگ صدا نیدانست که ا یهم م خودش

 آورد؟ یمن به ارمغان م یرا برا تیدانست که وجودش حس آرامش و امن یاست؟ م نهفته

 

 .یکه با من بمون نی، اون هم ا یتر ندار شیراه ب هیگفت : تو  یمحکم اریو بس یجد یلحن با

 بر لبم نشست . هنوز هم به همان اندازه زورگو بود. یلبخند

 ر؟یام _

 جانم؟_

 . هم به خودت و هم به من میانداختم و گفتم : بهتره فکر کن نییکردم صورتم سرخ شد . سرم را پا حس

 تر فکر کنم. شیبده که ب فرصت

 

  دیبا یعنیدوست دارم  یفکر کن ول یتکان داد و گفت : باشه، هر چه قدر دوست دار یسر یرعلیام

 خوام. یاون باشه که من م جوابت

 

 ؟یگفتم : اگه اون نباشه چ طنتیکنم پس با ش تیا اذاو ر یداشتم کم دوست
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 .رمیگ یرم دختر نرگس خانوم رو م یم ست،ین یمشکل چیگفت : ه طنتیهم مانند من با ش یرعلیام

 ه؟یچپ به او نگاه کردم و گفتم : دختر نرگس خانوم ک چپ

 کنه. یم فی، مامان همش ازش تعر نایمامان ا ی هیکرد و گفت : همسا یخنده ا تک

 نزدم. یحرف گریکردم و د یهم خنده ا خودم

 

 

 

 بود . لینازگل و سه یروز از آن شب گذشته بود و امشب عروس چند

 از دوستان خود در  یکی دنی. پدر و مادرم به د میو به سمت باغ حرکت کرد میشراره آماده شد با

 .میرفت یعلت من و شراره با هم به آن جا م نیرفته بودند و به هم شهرستان

 سال داشت. ستیخواهر کوچک تر من بود که ب شراره

 

 آد؟ یهم م یرعلیگفت : ام جانیبا ه شراره

 دوستشه.  یآد. عروس یطور که حواسم به جلو بود گفتم : معلومه که م همان

 .نمشیدوست دارم بب_

خواست مزاحم فکر کردن  یتنگ شده بود . چند روز بود که زنگ نزده بود ، به قول خودش نم شیهم دلم برا خودم

 من شود.
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 هیبق شی، با شراره پ مانیو عوض کردن لباس ها نی. بعد از پارک کردن ماشمیدیبه آن جا رس یا قهیاز چند دق بعد

 .میرفت

 

 !یرعلیگفت : ام جانیبا ه شراره

جذاب و خوش  شهیزد. مثل هم یبود و با شراره حرف م ستادهیما ا یرو به رو یرعلیاو به خودم آمدم. ام یصدا با

 بود. پیت

 به من افتاد و گفت : سالم عرض شد شهرزاد خانوم. نگاهش

 سالم._

 که احسان او را صدا کرد و او هم رفت. دیبگو یزیچ خواست

 

 زد. یحرف م ل،یکردم. شراره هم با ستاره،خواهر سه ینگاه م هینشستم و بق یزیم سر

 بود و چهره  دهیپوش یرنگ دیسف راهنیو پ یو دو ساله که کت و شلوار طوس یس ای کیو  یس یپسر

 داشت به سمتم آمد و گفت : سالم. یو جذاب خوب

 سالم._

 ؟ نمیجا بنش نیتونم ا یاشاره کرد و گفت : م یصندل به

 کنم. یگفتم: خواهش م ناچارا

 

 درسته؟ دیاز دوستان نازگل باش دیمن نشست و گفت : شما با یرو به رو یصندل یرو

 جواب دادم : بله. کوتاه
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 هستم ، برادر نازگل. دیمن هم نو_

 بود! پیکرد! چه جنتلمن و خوش ت یداشت و رو نم یعجب برادر نازگل

  دنیگفت : از د میبگو یزیکه چ نیخودم را کنترل کردم و قبل از ا یافکار خودم خنده ام گرفت ول از

 

 خوش حال شدم. شما

  نیهم چن_

 

 .دیکن ییرایکرد و گفت : از خودتون پذ زیم یرو یها ینیریو ش وهیبه م ینگاه

 ممنون._

 مهمون ها سر بزنم. هیجا بلند شد و گفت : با اجازه تون من برم من برم به بق از

 کنم. یشدم و گفتم: خواهش م زیخ میجا ن از

 مهمان ها رفت. هیبق شیهم پ او

 .دمیرا د یرعلیرا کنارم احساس کردم. سرم را برگرداندم که ام یکس حضور

 گفت؟ یم یچ اروی نیاخم گفت: ا با

 .یو خوش اخالق یپی؟ پسر به اون خوش ت هیچ ارویچه طرز حرف زدنه ؟  نیا_

 ستم؟یو خوش اخالق ن پیمن خوش ت یعنی _

 . یتر پیها تو خوش ت یپررو نش یول یزور بگ یخوش اخالق که نه فقط بلد _

 ؟یکن یزد و گفت : اگه من زور نگم، تو به حرف من گوش م یمحو لبخند

 نه!_
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 گفت؟ یم ی.حاال چیدون یپررنگ شد و گفت : خوبه که م لبخندش

و  ینگفت. فقط گفت چه خوشگل شد یخاص زیگفتم: چ یسر به سرش بگذارم پس با لحن جد یکم خواستم

 درخواست رقص داد.

 شدم. مانیخود پش یته اخم کرد که از گف چنان

 ...یگفت : غلط کرده پسره  تیعصبان با

 کردم. یشوخ ؟یشد یقدر عصبان نیادامه دهد و گفتم : چرا ا نگذاشتم

 ؟یدیفهم ،یکن یها م یشوخ نیگفت : دفعه آخرت باشه از ا یجد یلیلحن خ با

 اون طرف. میبر ایرا تکان دادم که از جا بلند شد و گفت : ب سرم

 

 ؟یدیپوش هیچ نیبا اخم گفت : ا یرعلیبلند شوم که ام خواستم

 مگه چشه؟ _

 قدر بازه؟ نیهمان اخم گفت : چرا ا با

 اش  قهی یکم یبودم ول دهیآن پوش یکت هم رو کیانداختم . لباس دکلته سبز رنگ که  یلباسم نگاه به

 معلوم بود . میکت کوتاه بود ، بازوها نیبود و چون  آست باز

 

 ؟یمن یکاره  ی. تو چ یبا من ندار ینسبت چیگفتم : به تو چه؟ تو که ه یلج باز با

 ؟یدیشم . فهم یتو م یکاره  یگفت : فعال نسبت ندارم اما بعدا همه  تیاخم و جد با

 ؟یباشه چ یاگه جواب من منف _

 . یمثبت باشه . تو مال خودم دیبا _
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 اخالق هات اضافه کن . هیزورگو بودن رو هم به بق _

 !یکه گفت یبر لبش آمد و گفت : باشه ، مرس یلبخند

 نگفتم . یزیچ گریاش خنده ام گرفت و د ییهمه پررو نیا از

 را . شیها ییزورگو نیا یاو را عاشقانه دوست داشتم ، حت زیهمه چ من

ب و خوش از اندازه جذا شیرنگ، ب یو کت اسپورت مشک یمشک نیو شلوار ج راهنیبه او انداختم . با آن پ ینگاه

 شده بود . پیت

 . هیبق شیاون طرف پ میاو به خودم آمدم که گفت : بر یصدا با

 

 

 

 

 .می، شراره و ستاره نشست رایکنار احسان ، الم یبزرگ تر زیم دور

 رو راحت کن . الشینکن بله رو بده و خ تیقدر داداش من رو اذ نیسرش را کنار گوشم آورد و گفت : ا رایالم

 

 کنم. . تیخوام اذ یگفتم : نه فعال م طنتیش با

 ترکه! یم یدونم داره از فضول یکنه . من م یکرد و گفت : نگاه کن داره چه طور به ما نگاه م یخنده ا رایالم

 

 زد اما نگاهش به من بود. یگفت ، با احسان حرف م یراست م راینگاه کردم. الم یرعلیکردم و به ام یا خنده

 را؟یالم_
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 بله؟_

 .دیرو دوست دار گهیهم د یرعلیکردم که تو و ام یاومد. فکر م یاز تو بدم م یلیاون اول خ _

 . ارمیبرات در ب یخواهر شوهر باز هی د،یزد و گفت : بذار با هم ازدواج کن  یلبخند با نمک رایالم

 !وونهیو گفتم : د دمیخند

 

 بود . یطور خاص کیکند . نگاهش  یاحسان به شراره نگاه م دمیرا برگرداندم که د سرم

 

 شد . رهیخ گرید یزد و به گوشه  یمن لبخند دستپاچه ا دنینگاهم را حس کرد و با د ینیسنگ

 

کرد و حال مانند گذشته با من رفتار  یاز من عذرخواه مارستانیاحسان به خاطر بد حرف زدنش در ب شیروز پ چند

 کرد . یم

 

 

 گفت : شهرزاد؟ یرعلیمشغول حرف زدن بودم که ام رایردن شام، با ستاره و الماز آمدن عروس و داماد و خو بعد

 

 طرف او برگشتم و گفتم : بله؟ به

 کارت دارم. ایب_

 کار؟ یچ_

 سمتم آمد و دستم را گرفت و بلندم کرد و با خودش به قسمت پشت باغ برد. به
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 ؟یکار دار یو گفتم : چ دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 

 خوام. ی. االن هم جواب میباهات نداشتم تا خوب فکر هات رو بکن یند روز کارچ نیا _

 بگم. یدونم چ یانداختم و گفتم : نم نییرا پا سرم

 دونم؟  ینم یچ یعنیدستش سرم را باال آورد و گفت :  با

 

 قدر دوست دارم. نیدونم که چرا ا یزدم و گفتم : نم یبس بود . لبخند گریکردن او د تیاذ

 لبش آمد و گفت : عاشقتم! یرو ییبایجذاب و ز لبخند

 

 داشتم  یفیقابل توص ریپروا، از احساس خود سخن نگفته بود . حس غ یو ب میگونه ، مستق نیکنون ا تا

 طور  نیروز ها هم ایتا ساعت ها  یرعلیلحظه متوقف شود و من و ام نیخواست زمان در هم ی. دلم م

 .میمنتقل کن گرید کیگونه به  نیرا ا مانیو حرف ها میشو رهیخ گرید کیعشق به  با

 

 را درآورد و به طرف من گرفت. یاش فرو برد و جعبه ا یکت اسپورت مشک بیدستش را در ج یرعلیام

بود و من هم بعد از آن  دهیخر میبرا شیبود که چند سال پ یرا از او گرفتم و آن را باز کردم. همان گردن بند جعبه

 اتفاقات آن را به او برگردانده بودم. 

 

 کردم هنوز هم آن را نگه داشته باشد. ینم فکر

 .ختیبند را از دستم گرفت و آن را به گردنم آو گردن
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 ر؟یرا شکستم و گفتم: ام سکوت

 ؟  زمیتمام احساس خود گفت : جانم عز با

 دوست دارم؟ یلیخ یدون یبر لبم آمد و گفتم: م یلبخند

 خوامت؟ یم یلیخ یدون یزد و گفت : م یهم لبخند او

 

 او را صدا زدم . دوباره

 ر؟یام_

 من؟ یجانم زندگ_

 وقت من رو تنها نذار. چیبمون و ه شمیپ شهیهم _

 من ، بهت قول  یبود، زمزمه کرد : عشق ابد رهیدستم را گرفت و همان طور که با عشق به من خ یرعلیام

 مونم . یسر حرفم هستم و تا آخرش با توام و عاشقت م شهیهم ی شهیدم که هم یم

 

 جمله از شازده کوچولو افتادم :  نیا ادی

 بداخالق و کم حوصله و مغرور است ! یمن گاه گل»

 «به گل من کرده...  لیبودنش است که او را تبد  نیاست، ا یماندن اما

 

 

 کردند. ی. همه با لبخند به ما نگاه ممیرفت هیبق شیهم پ با

 گفت : مبارکه زن داداش! یبا لبخند خوش حال احسان
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 گفتند. کیهم با لبخند به ما تبر هینگفتم.بق یزیخجول زدم و چ یلبخند

 

 جمع شده بودند، من هم دور تر از  یمراسم نازگل خواست دسته گلش را پرتاب کند . همه گوشه ا آخر

  کیاما نازگل  رندیو همه منتظر بودند که دسته گل را بگ ستادی. نازگل پشت به همه ا بودم ستادهیا هیبق

 باال  یزد و لباس پف دار خود را کم یمن لبخند دنیبه اطراف انداخت . با د یبرگشت و نگاه دفعه

 باال رفت. غیدست و ج یو به سمت من آمد و گل را به دستم داد که صدا دیکش

 

 

 کار را انجام دهد. نیکردم که نازگل ا یکرد. اصال فکر نم یصحنه نگاه م نیهم با لبخند به ا یرعلیام

 شد. شیاز پ شیدست ها ب یگفت : مبارک باشه که صدا یرعلیبا لبخند به من و ام لیسه

 خانه حرکت از آن ها با شراره به سمت یو بعد از خداحافظ میگفت کیو نازگل تبر لیاز تمام شدن مراسم به سه بعد

 .میکرد

 

 

 

 

 

 

 



 انتقام یدر پ

 
137 

 

 شدم و به سمت خانه راه افتادم  نمیخارج شدم. سوار ماش مارستانیرا عوض کردم و از ب میلباس ها 

 

 را گرفتم. یرعلیام یام را در گوشم قرار دادم و شماره  یهندزفر

 

 .دیچیپ یدر گوش یرعلیو محکم ام یجد یاز چند بوق ،  صدا بعد

 جانم شهرزاد؟_

 گفتم : سالم جناب سرگرد! یدبا لبخن 

 ؟یی؟ کجا یسالم خانوم دکتر! چه طور_

 گردم. یبه خونه برم مارستانیگفتم : دارم از ب چدمیپ یها م ابانیاز خ یکیهمان طور که در  

 ر؟یکه گفتم: ام میسکوت کرد یلحظات

 جان؟_

 سؤال دارم؟ هی _

 تو دو تا سؤال بپرس . _

 ؟یمدت دنبال من نگشت نیگم تو چرا تو ا یم _

 . رمیو من هم دوست نداشتم به زور جلوت رو بگ یکردم تو با خواست خودت رفت یچون فکر م _

 ؟یکن یفکر رو م نیگفتم : واقعا که! تو در مورد من ا یدل خور با

 یم یچه فکر یمن بذار، اگه تو بود یاز من دل خور نشو . بعدش هم تو خودت رو جا زمیگفت : عز انهیلحن دل جو با

 ؟یکرد
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 کردم . یبدتر از آن فکر م یزیبه چ دیشا ایفکر  نیاو بودم هم یگفت. اگر من هم جا یم راست

 زد جلب شد. یچراغ م میکه برا ینیبا او حرف زدم و قطع کردم که توجه ام به ماش گرید یکم

 بودند؟  یآن ها ک ایبا من کار داشت؟ با من چه کار داشت؟ اصال او  یعنی 

 

 هستند. یچه کسان ای یدانستم که چه کس یبود نم یآن ها دود نیماش ی شهیش چون

 

 ترمز  یرا رو می. پادیچیمن پ یدفعه با سرعت جلو کیگرفتم که  شیبه او راه خودم را در پ تیاهم یب

 برخورد نکنم. نیدادم که محکم به آن ماش فشار

 

 آمدند. رونیرنگ ب یبلند مشک یشاس نی، دو نفر از آن ماش میایبه خودم ب تا

 داشتند به طرف من آمدند. یشانیبر پ ظیغل یکه اخم کلیه یمرد قو دو

 ولم  یکن یکار م یو گفتم : چ دمیکش یغیکه ج دیرا کش میاز آن ها  در سمت من را باز کرد و بازو یکی

 . کمک ، کمک.کن

 

 خلوت و کم ابانیکه خ ییاز آن جا یزدم و کمک خواستم ول غیکرد که دوباره ج ادهیبود و مرا پ دهیفا یمن ب مقاومت

 .دیشن یمن را نم یصدا یبود کس یرفت و آمد

 

 طور شده بود.لعنت به من ! لعنت  نیندارد انتخاب کرده بودم و حال ا کیکه تراف نیا یرا برا ریمس نیا
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 گونه خودم را به دردسر انداختم. نیمن که ا به

 

  ینم ییبه جا میاما تالش ها ابمیاو نجات  رومندیو ن یقو یزدم که از دست ها یدست و پا م داشتم

 .دیرس

 : خفه شو. دیکش ادیشده بود فر یکه از دست و پا زدن من عصبان او

 و  دمیینتوانستم و آن را بو یام گرفت. اول خواستم نفس نکشم ول ینیب یدستمال را جلو کیهم  بعد

 .دمینفهم یزیچ گرید

 

 

 

 انداختم . یرا آرام باز کردم و به اطراف نگاه میها چشم

 کنم؟ یجا چه م نیجا کجا بود؟ من ا نیا

 و بعدش هم که  کلیه یرنگ و آن دو مرد قو یبلند مشک یشاس نیآمد . آن ماش ادمی زیکم همه چ کم

 هوش شدم . یب

 ستون بسته بودند . کیرا از پشت به  میتکان بخورم که دست ها خواستم

 

 بود فقط  یزیاز هر چ ینسبتا بزرگ و خال یانبار کیشد گفت،  یبه دور و برم انداختم . اتاق که نم ینگاه

 آن جا قرار داشت .  یصندل کی

  نیاز ا یرعلیام یعنیهستند؟  یجا آورده اند؟ آن ها ک نیچه مرا به ا یبرا ست؟یجا ن نیا یکس چرا
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 با خبر شده است . موضوع

 م که احساس کردم که زخم شد .داد میبه دست ها یتکان

 

  ست؟یجا ن نیا یبلند گفتم : کس یصدا با

 جاست؟ نیا یو دوباره داد زدم: ک دمینشن یجواب

 

  یو قد بلند وارد شد و با صدا کلیه یقو اریبس یباز شد و مرد یبلند یرنگ با صدا یمشک یآهن در

 نکن دهانت رو هم ببندم . یکار هی ؟یکن یقدر سر و صدا م نیگفت : چه خبره ا یو بلند یعصبان

 

 ...دیبذار دیکن د؟ولمیکار دار یبا من چ د؟یهست یجا؟ شما ک نیا دیچرا من رو آورد _

 که به صورتم خورد ناقص ماند . یمحکم یلیبا س حرفم

 ؟یدیآد؟ فهم یخشن گفت : صدات درنم یصدا با

 هم وارد شد . یگریترس سرم را تکان دادم . همان لحظه شخص د با

 . نمیبب یتوانستم به خوب یبود ، چهره او را نم کیتار یکم چون

 . نمیجلوتر آمد و من توانستم او را بب یکم

 به او نگاه کردم و گفتم : تو... یبهت و ناباور با
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 شخص سوم

 

 ناشناس بود. یاش زنگ خورد. شماره  یبود که گوش لیدر اتاق خود مشغول حرف با سه یرعلیام

 بله؟_

  د؟یسالم جناب سرگرد. خوب هست _

 !د؟یگفت : سع یبا ناباور یرعلیام

را  کار نیهم ا یرعلیبگذارد ، ام کریاسپ یاش را رو یگفتن او اشاره کرد که گوش دیاو بود ، با سع شیکه پ لیسه

 انجام داد.

 

 خبر بهت بدم. هیه سرگرد. زنگ زدم ک یبا هوش یلیکرد و گفت : خ یبلند یخنده  دیسع

 ؟یچه خبر _

 منه. شیبهتره بگم زن سابق من ، االن پ ایخواستم بگم شهرزاد خانومت  _

 متعجب گفت : زن سابق؟ یرعلیام

 شهرزاد زن سابق منه؟! یدون یمگه نم _

 

 بود؟  دیشهرزاد زن سابق سع یعنیاعتماد نداشت.  شیدانست چه کار کند . به گوش ها ینم یرعلیام

 خبر داشت ؟  دیهم از موضوع خالف کار بودن سع شهرزاد

 

 داد. ینشان نم یعکس العمل چینگاه کرد که از شدت تعجب ه یرعلیبه ام یبا نگران لیسه
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 یخوب ر؟یاو را تکان داد و گفت : ام لیسه

 گفت : قطع کرد. لیکه سه دیبگو یزیاش چ یبه خودش آمد و خواست در گوش یرعلیام

 

  یبرا یلیاو راست باشد؟ اما دل یکرد. از کجا معلوم که حرف ها ینگاه م یهمان طور به گوش یرعلیام

 چند بار با خودش تکرار کرد : شهرزاد...شهرزاد یرعلی.امستیگفتن ن دروغ

 

 ؟ینیدفعه از جا بلند شد و بلند صدا کرد : سروان ام کی

 وارد شد و گفت : بله قربان؟ ینیباز شد و سروان ام در

 .ییرو ببر اتاق بازجو یزمان دیفر _

 

 

 

 شد. دینشست و منتظر آمدن فر یصندل یهم به آن جا رفت و رو خودش

 که دست بند به دست داشت ، وارد اتاق شد. یدر حال دیو فر ینیبعد سروان ام قهیدق چند

 رفت. رونیگذاشت و ب یکرد و او هم احترام ینیبه سروان ام یاشاره ا یرعلیام

 

 درهم بود ، نگاه کرد. شیکه اخم ها یرعلیبه ام هم دیفر

 کجاست؟ دیاش گفت : سع یبا لحن سرد و جد یرعلیام



 انتقام یدر پ

 
143 

 

 بدونم؟ دیداد و گفت : من از کجا با هیتک یبه صندل دیفر

 

کنم که به خاطر اون کار نزنم تو رو  یدارم خودم رو کنترل م یکرد و گفت : من االن به سخت ظیغل یاخم یرعلیام

 کجاست؟ دیو بگو که سع زیبکشم ، پس اعصاب من رو بدتر بهم نر

 

 دونم. یگفتم که نم_

 و  دیبود کوب نشانیکه ب یزیم یشد. محکم رو یکرد که خود را کنترل کند اما نم یم یهر چه سع یرعلیام

 کجاست؟ دیگم سع یبلند گفت : م یصدا با

 در  دیخبر ندارم . من اصال با سع یچیمن از ه دیبود گفت : باور کن دهیداد او ترس یاکه از صد دیفر

 . ستمیخونه اش رو هم بلد ن ینبودم و حت ارتباط

 . دیگو یراست م دیرفت . مشخص بود که فر رونیو از جا بلند شد و از آن جا ب دیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 کند . دایچه کار کند و شهرزادش را چگونه پ دیدانست با ینم

 

 

 

 . دیچک یشهرزاد م یگونه ها یرو یگریپس از د یکیاشک  قطرات

 

 کرد  ی. با خودش فکر م ندیرا بب دیکرد که دوباره سع یدانست چه کار کند . فکر نم یبود و نم دهیترس

 جا برود  نیهر چه زودتر از اخواست  یدلش م ر؟یخ ایاو شده است  دنیمتوجه دزد یرعلیام ایآ که
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 نباشد . دیاز سع ینشان و اثر یکه حت ییجا

 

 دانست . یافتاده بود م شیکه برا یتمام آن اتفاقات یاو متنفر بود و او را باعث و بان از

 کرد .  یاو آمد . شهرزاد با نفرت و انزجار به او نگاه م شیدوباره پ دیسع

 

 شد و گفت : دلم برات تنگ شده بود . رهینشست و به شهرزاد خ یصندل یرو دیسع

 !دیخوره سع یبا نفرت گفت : حالم ازت به هم م شهرزاد

 که دست  ییجا میر یو با هم م یکه تو مال خودم نِی. مهم ا ستیزد و گفت : مهم ن یپوزخند دیسع

 کس به ما نرسه . چیه

 

 با ترس به او نگاه کرد . شهرزاد

 

 یهم صدا دیکرد سع یکه حس م یو ضربان قلبش چند برابر شده بود طور دیلرز یم شیرس دست و پاشدت ت از

 نبود . دیبع یکار چیشنود . از او ه یقلبش را م

 

 نظر داشت .  ریشهرزاد را ز یتمام واکنش ها دیسع

 از جا بلند شد و گفت : منتظرم باش عشق من ! دیسع

 رفت و شهرزاد را با دلهره و استرس تنها گذاشت . رونیرا گفت و ب نیا
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 . داوریسر شهرزاد ن ییبال دینکرده بود . نگران و آشفته بود که سع دایشهرزاد را پ ،یرعلیشده بود و هنوز ام شب

 

 خبر داشت؟ دیخالف سع یشهرزاد هم از کار ها یعنیشب را در اداره ماند .  آن

 

 به در خورد و پدر و مادر شهرزاد و شراره وارد اتاق شدند . یا تقه

 گفت : شهرزاد من کجاست؟ هیخانم ، مادر شهرزاد ، با گر الله

 

 برد . رونیحال الله خانم خوب نبود ، همسرش او را ب چون

 نگاه کرد و گفت : شهرزاد کجاست ؟ یرعلیبه ام یاشک یبا چشم ها شراره

 م .کن یم داشینگران نباش پ_

 کجاست؟ یدون ینم _

 . دهیسع شیو گفت : پ دیکش شیدر موها یدست یرعلیام

 !یو گفت : وا دیبا دست به صورتش کوب شراره

 شه؟  یم یگفت : حاال چ هیگر با

 افته . یبراش ب یذارم اتفاق یکنم و نم یم داشیکه او آرام شود گفت : نگران نباش پ نیا یبرا یرعلیام

 که حالش بهتر شد، به خانه رفت . نیماند و بعد از ا گرید یکم شراره
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 کرد . یو مظلومانه هق هق م ختیر یآرام آرام اشک م شهرزاد

 خواست . دوست داشت  یزد . دلش آغوش امن و آرامش بخش او را م یاش پر م یرعلیام یبرا دلش

 شد . یرا بشنود اما نم شیصدا

 

 کار ها رو انجام دادم ، به  یگفت : همه  یرزاد نشست و با لبخندوارد شد . کنار شه دیدر آمد و سع یصدا

 . میر یبا هم م یزود

 

 کنم ولم کن . یکرد و با هق هق گفت : خواهش م دایحرف شدت پ نیا دنیشهرزاد با شن هیگر

 کنم؟  داتیچه قدر دنبالت بودم تا پ یدون یم _

 . یدونم که تو هم من رو دوست دار یادامه داد : م دیسع

 !دیبا نفرت به او نگاه کرد و گفت : ازت متنفرم سع شهرزاد

 در سمت راست صورتش احساس کرد . یدیشد سوزش

 

 ، چه  یشهرزاد تو چه بخوا نیشد و گفت : بب رهیرنگ شهرزاد خ یآب یبه چشم ها تیبا جد دیسع

 ؟یدیشم . فهم یتو نم الیخ یو مطمئن باش که من ب یایبا من ب دیبا ینخوا

 

 ؟یدیبلند گفت : فهم یبا صدا دینداد که سع یجواب رزادشه

 تکان داد .  یبا ترس سر شهرزاد
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 جا و کارش رو تموم کنم . نیا ادیبزنم که ب یرعلیام نیزنگ به ا هیبلند شد و گفت : من برم  دیسع

 . میر یبا هم م یمزاحم چیزد و گفت : اون وقت من و تو ، بدون ه یبدجنس لبخند

 

 نداشته باش . یمن کار یرعلیکنم با ام یسر داد که شهرزاد گفت : خواهش م یبلند یحرف خنده  نیاز ا بعد

 رفت . رونیبه او نگاه کرد و ب رهیچند لحظه خ دیسع

 

 

 

 

 بود . دهیگذاشته و خواب زیم یکه سرش را رو دیرا د یرعلیوارد اتاق شد  و ام لیسه

 آمده است. شیپ شیاتفاق برا نیاو ناراحت بود که ا یبرا

 

 را تحمل کرده بود . یادیمدت فشار و استرس ز نیا در

 

 شد و جواب داد : داریاش از خواب ب یزنگ گوش یبا صدا یرعلیام

 بله؟ _

 سالم عرض شد جناب سرگرد ._

 نه اون . ینداشته باش تو با من طرف یبا شهرزاد کار _
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 من مراقب عشقم هستم . _

 زد : خفه شو! ادیبا خشم فر یرعلیام

 !یکرد و گفت : چه عصبان یخنده ا دیسع

 

 شه . یخودت بد م یوگرنه برا ایگفت : دنبال من و شهرزاد ن یشد و با لحن سرد یدفعه جد کی

 تلفن قطع شد .  د،یبگو یزیچ یرعلیکه ام نیاز ا قبل

 

 . ریبه او نگاه کرد و گفت : آروم باش ام یبا نگران لیسه

 اس؟ کهیاون مرت شیشهرزاد من پ یداد زد : چه طور آروم باشم وقت تیبا عصبان یرعلیام

 

  یزیاز هر چ یکرد . مغزش خال یم یزد و طول و عرض آن را ط یدر اتاق قدم م تیحرص و عصبان با

  چیکرد به ه یدرآورد . هر چه فکر م یآشفتگ نیتوانست او را از ا ی. االن فقط وجود شهرزاد م بود

 . دیرس ینم یاجهینت

 

 گرفت .  یتماس م یعموم یاز تلفن ها دیدو بار سع نیا

 او انجام دهد ، ناراحت بود . یبرا یتوانست کار یکه نم نیهم از ا لیسه
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 و چهار  ستیب ایو سه  ستیب یهمان طور نشسته بود و غرق در فکر بود که در باز شد و دختر شهرزاد

 وارد شد . یا ساله

 

 ؟یزنگ بزن یبه کس یخوا یدرآورد و گفت : م شیمانتو بیاش را از ج یشهرزاد نشست و گوش کنار

 گرده زود باش شماره اش رو بگو تا بهش  یبر م دیمتعجب به او نگاه کرد که گفت : االن سع شهرزاد

 بزنم . زنگ

 

  کریاسپ یرا رو را گفت و آن دختر هم با او تماس گرفت و آن یرعلیشماره ام یبا خوش حال شهرزاد

 . گذاشت

 

 : دیچیپ یدر گوش یرعلیام یجد یاز سه ، چهار بوق صدا بعد

 بله؟_

  ریگفت : ام هیاو ، با گر یصدا دنیبا شن شهرزاد

 ؟ییکجا ؟ییگفت : شهرزاد تو یو خوش حال جانیبا ه یرعلیام

 دونم . ینم _

 خورد که آن دختر گفت : االن  یآن ها به گوش م ینفس ها یرا سکوت کردند و فقط صدا یلحظات

 رسه زود باش تمومش کن . یم دیسع
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 حرف بزنم . ادیتونم ز یمن نم ریگفت : ام عیتکان داد و سر دییبه نشانه تا یسر شهرزاد

 د؟یشه آدرس اون جا رو به من بد یشهرزاد است گفت : م شیپ یبود کس دهیکه فهم یرعلیام

 کنم . یکار نیز اتر ا شیتونم ب یدختر گفت : نه نم آن

 را قطع کرد و از آن جا خارج شد . یرا گفت و گوش نیا

 

 

 

 کنند . یابیتلفن آن جا را رد نیدستور داد که با استفاده از ا یرعلیام

 کنند . دایرا پ دیسع گاهیبه آن ها کرده بود و باعث شده بود که بتوانند مخف یدختر کمک خوب آن

 

 . دندینسبتا بزرگ در خارج از شهر بود، رس ییالیو یکه خانه  دیسع گاهیبه مخف یساعت میاز ن بعد

 چون نجات گروگان  دیکن یراندازیکنم که در صورت لزوم ت یم دیها را کرد : تاک هیتوص نیآخر سرهنگ

 داره . تیاهم یلیما خ یبرا

 

 آغاز شد . اتیاطاعت کردند و عمل همه

 

 باز کرد . هیبق یاال رفت و در را برارنگ ب دیاز در بزرگ سف ینیستوان حس ابتدا

 داشت و دور تا دور آن درخت قرار گرفته  یبزرگ اطیجلوتر از همه حرکت کردند . ح لیو سه یرعلیام

 پارک شده بود . نی.آن طرف تر هم دو ماش بود



 انتقام یدر پ

 
151 

 

 

 داد و هر دو به آن  یاشاره ا لیتوجه او را جلب کرد . به سه یزیاطراف بود که چ دنیمشغول د یرعلیام

 پنهان شدند . یواریدو نگهبان متوقف و پشت د دنیبا د یرفتند ول سمت

 

 . میسر و صدا کارشون رو تموم کن یب میگفت : بر لیآرام به سه یلیخ یرعلیام

 به سمت آن ها رفتند . یرعلیتکان داد و هم راه ام یهم سر لیسه

 

  نیهم زین لیهوش شد؛ سه یس گردن نگهبان زد که بحسا هیبه ناح یمحکم یاز پشت ضربه  یرعلیام

 را انجام داد . کار

 

 را درآورد و در را باز کرد و وارد شد . یآن انبار دینگهبان کل بیاز ج یرعلیام

 از جا بلند شد و خودش را در  ،یرعلیام دنیباز است و با د شیکه دست ها یدر حال دیرا د شهرزاد

 شتمیمن پ زمیگفت : آروم باش عز یرعلیکرد که ام هیبلند گر یاو انداخت و با صدا آغوش

 

 . دندیزود باش تا نفهم ری: ام لیسه

 . میو گفت : بر دیکش رونیتکان داد و شهرزاد را از آغوشش ب یسر یرعلیام

 

 گفت : صبر کن . یرعلیبه طرف در بروند که ام خواستند

 ضد گلوله خود را درآورد و و آن  قهیجل یرعلید که امو منتظر به او نگاه کردن ستادندیا لیو سه شهرزاد
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 به تن شهرزاد کرد . را

 

 دستش را گرفت و اجازه حرف زدن به او نداد و با هم از آن  یرعلیخواست اعتراض کند که ام شهرزاد

 آمدند . رونیب جا

 

 کرد . کیو اسلحه اش را درآورد و به طرف آن ها شل دیاز نگهبان ها آن ها را د یکیشدند که  اطیح وارد

 کرد و او را کشت . کیهم به او شل لیسه

 

 ها اشاره کرد  سیپل نیرفت و به ماش رونیدست شهرزاد را محکم گرفته بود و با دو به سمت ب یرعلیام

 گفت : برو  و

 ؟یبلند تر شده بود . شهرزاد با اعتراض گفت : پس تو چ یراندازیت یصدا

 گم شد . یراندازیبلند ت یصدا انیم ادشیگم برو که فر یگفت : بهت م ادیبا فر یرعلیام

 

 شد . یراندازیاز شهرزاد راحت شده بود اسلحه اش را درآورد و مشغول ت الشیکه خ یرعلیام

 

 

 

 شده بودند . ریدست گ دیبه جز سع همه

 جا نبود . چیه دیسع یرا گشته بودند ول الیآن و کل
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 خواهد فرار کند . یرود و م یم الیکه به قسمت پشت و دیرا د دیکرد، سع یکه اطراف را نگاه م یرعلیام

 انداختند و  گرید کیبه  ینگاه لیو سه یرعلی. ام دیرس دینگاه او را دنبال کرد و به سع ریهم مس لیسه

 آن جا رفتند . به

 

  یرعلیآمد و ام نییخورد و سرعتش پا شیه پاب ریکرد که ت کیاسلحه اش را درآورد و به او شل یرعلیام

 از فرصت استفاده کرد و به او دست بند زد . هم

 

 منتقل کردند . مارستانیرا به ب دیخارج شدند و سع الیاز و همه

 

 ، که شهرزاد داخل آن بود، شد . لیسه نیسوار ماش یرعلیام

  ارویاون  ؟یگرفت و گفت : خوب شیعقب و کنار شهرزاد نشست و دست او را در دست ها یصندل یرو

 نکرد؟ تتیاذ که

 انداخت و گفت : دلم برات تنگ شده بود . یرعلیگفت خودش را در آغوش گرم ام ینه ا شهرزاد

 

 او را محکم به خود فشار گفت : منم  یرعلیام

  حرفتون دیکرد و گفت : راحت باش یخنده ا لیآن ها متوقف شد که سه یحرف ها لیسوار شدن سه با

 !ستمیمن ن دیفکر کن دیبزن رو

 و شهرزاد آورد . یرعلیبر لب ام یلبخند لیبامزه سه لحن
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 شهرزاد

 

 کنند . لیپرونده تجل نیبرگزار شود و در آن از عوامل ا یقرار بود مراسم امروز

 

 صادر شد. شیو قاچاق اسلحه، حکم اعدام برا یریبه جرم قتل، گروگان گ دیسع اتیاز آن عمل بعد

 .دیخالف و قتل مهران ، به اعدام محکوم گرد یبا کاوه در انجام کار ها یهم به جرم هم دست دیفر

 

 پدر نازگل، سرهنگ پارسا، گوش  ینشسته بودم و به سخنران یرعلیهم به آن جا رفته بودم و کنار ام من

 . میداد یم

 

  یاز همه  ت،یموفق نیوردن او تشکر از همه به خاطر به دست آ ریمعمول و تقد یها یاز سخنران بعد

  عیو ترف ژهیکرد و ادامه داد : در آخر تشکر و یکه در حل پرونده کمک کرده بودند تشکر و قدردان یکسان

 شه به  یم میکرده تقد یو فداکار دهیزحمت کش یکه واقعا شبانه روز یبه سرگرد تمام به کس درجه

 .یانیک یرعلیام سرگرد

 

 کردند. قیخود بلند شدند و او را تشو یتر حضار از جا شیب بایخواندن اسم او تقر با
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 او دست زدم . یبلند شدم و با لبخند برا هیهم به تبع بق من

 

 شده بود . شیاز پ شیمحکم به سمت سن رفت . در آن لباس فرم جذبه اش ب یقدم ها با

 مراسم هم تمام شد. رش،یاز گرفتن درجه و لوح تقد بعد

 

 گفتند او هم جوابشان را داد و به سمت من آمد . یم کیارانش دور او جمع شده بودند و به او تبراز نفر از همک چند

 گم جناب سرگرد. یم کیزدم و گفتم : تبر یلبخند

 زد و گفت : ممنون خانومم یهم لبخند او

 بر لبم نشست یلبخند

 

 . میش یلرزاند گفت : امشب با خانواده مزاحم م یکه دل مرا م یشد و با لحن رهیخ میچشم ها به

 انداختم که سرش را کنار گوشم آورد و گفت : قربون  نییرنگ گرفت. سرم را پا میکردم گونه ها حس

 خودم! یخجالت خانوم

 

 

 

 

 . میسر مزار مهران رفته بود راینازگل و الم ل،یسه ،یرعلیام با
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 مرتبط با رشته اش را انجام دهد . یخانواده اش برگردد و کار شیگرفته بود که پ میهم تصم رایالم

 را تحمل  یشد؛ واقعا درد سخت یم دهیاو د یدر چشم ها یادیهم آن جا بودند و غم ز نیاسمیو  شبنم

 بود. یانکار نشدن شیدر چشم ها قیتحمل کرده بود و غم و درد عم را

 

شده بود، زمزمه کرد : باالخره انتقام تو رو گرفتم  رهیمزار مهران خ که به یبود، در حال ستادهیکه کنار من ا یرعلیام

 .قیرف

 

 

 خوبه، مال تو یآرزو یچ هر

 مال من ،یکه خاطره دار یهرچ

 عاشقونه، مال تو یروزا اون

 مال من ،یقراریب یشبا نیا

 خوبه، مال تو یآرزو یچ هر

 مال من ،یکه خاطره دار یهرچ

 عاشقونه، مال تو یروزا اون

 مال من ،یقراریب یشبا نیا

 

 ست . یهم چنان باق تیدفتر، حکا نیآمد ا انیپا به
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 انیپا

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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