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 احساس نکنم ! 

 

فرصت بود  نیمنتظر ا یلیپنهان شده بود ؛ خ یپشت بوته ا ،یارالهیَدر خانه مُراد  یپنچ صبح بود که جلو ساعت

 داشت.! یواله دور دانه نرگس محمد یبرا یینقشه ها

به سمت سر کوچه  ییآمد، با بسم اهلل ا رونیخانه باز شد و واله از آن ب اهیلبانش  نقش بست  در س یرو یپوزخند

توانست  یم یوقت صبح چه کس نیدر ا دیبه گوشش رس یناآشنا یپا یکه صدا داشتیو خلوتشان قدم برم کیتار

شور  نیبا ذکر هم ا یشده بود  که حت رشیگ بانیگر یبد  ی دلشوره شبیخروجش را با او هماهنگ کند ؟!  از د

 شد!  یهم م شتریگذشت دلشوره اش ب یم یشترینرفت بلکه هرچه زمان ب نیدلش از ب

اش منظم و با  فهیمعلم بود و وظ یبه خودش بود اصال دوست نداشت تخت خواب گرم و نرمش را ول کند ول اگر

که افتاد  ادشیداشت؟ ناگهان  یکرد از شاگردانش چه انتظار ینم تیرا رعا نیبودن،بود اگر خودش قوان تیمسئول

قلبش را از تک  یی. ناگهان صداکردیاش گز گز م یکف پا کرد،یکفشش را عوض م یکف دیموقع برگشت سر راهش  با

به صدا نداد و قدم  یتیبود! اهم ییرنگش هم قابل شناسا یمانتو طوس یکوبش قلبش از رو«  سیس» تا انداخت 

نبود! دوباره ان  داینفر هم در کوچه پ کیخدا  یرا تند تر برداشت تا زود تر به سر کوچه برسد. محض رضا شیها

 یگلو خیبغض ب گرفت،یاش م هیداشت گر گرید«  سیس» گوشش زمزمه کرد :  ریز رستمرموز از پشتش د یصدا

االن  یحت دادیکف دستش آزارش م یسیاومد، خ یم رونیاش ب ینیاز پره ب یبه سخت شیاش را گرفته بود نفس ها

! به دش یکامال مشخص م یگ دهیپر نیبود ا دیدهد، سف صیچهره اش را تشخ دهیرنگ پر توانستیمهم دهیند

تنش  جانیخودش نداشت از ترس و ه یکنترل بر رو گرید دیرا در پشت سرش ند یکس یسرعت برگشت اما وقت

االن در حال  یرنجویتا حاج بابا تا مدرسه برساندش ا کردیبرگشت و به راه اش ادامه بدهد. کاش قبول م د،یلرزیم

در کنار گوشش زمزمه  یبا خنده مرموزانه ا یدهانش را گرفت و کس یجلو یراه دست انهیسکته کرد هم نبود . در م

 «  سیس» کرد 
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 !  ی... احمد یاحمد-

 احترام کرد :  یبه در خورد و در باز شد سرباز الغر اندام  با چهره زرد رنگ وارد اتاق شد، ادا یا تقه

 قربان ؟   بله

 اریرو ب یپرونده  فرهود کاله سر یگانیگفت : ـــ آزاد... برو با خوردیبد طعم اداره م ییکه از چا یدر حال یکالفگ با

 بدو  نمیبرام بب
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 بله قربان!  ــ

 یشد. نفس بلند رهیسبز کمرنگ اتاق خ واریداد و به د هیتک یچرم صندل یبه سرعت از اتاق خارج شد به پشت و

 زد. ادیفر هیکه نگاه بکنه که ک نیرا رو بست که درب اتاق به سرعت باز شد. بدون ا شیو چشمها دیکش

 ؟  نیایاجازه داخل م یکاروانسرا هست ب نجایمگه ا ـــ

 شیو تعجب از صندل یبا شگفت یاله اریحاج خانوم  دنیرو باز کرد و  با د شیچشمها یفور ییاشنا هیگر یصدا با

 ؟ هیچه حال نیا نیبلند شد و با احترام گفت : ــــ حاج خانوم ؟ خوش اومد

 پاش زد و ناله کرد : یصحبت کنه بادست رو تونستینم هیاز شدت گر 

 سبحان جان،نور چشمم آخ خدا !  میبدبخت شد ـــ

 !  ارمیاالن براتون اب م نینیبش دییبفرما دییو گفت : ــــ بفرما نینیچرم اشاره کرد که بش یبا دست به صندل 

 یبه احمد زدیآب بر وانیل یتو داشتیکه پارچ رو برم یوارد اتاق شد درحال یخورد و باز شد احمد یاتاق تقه ا در

 باشد.  رونیگفت ب

 ... یبود گفت : ـــ اما قربان پرونده ا ستادهیکه هنوز همانجا ا یلرزون حاج خانم داد که احمد یآب رو به دست ها  

 ! زمیاشاره کرد و گفت : ـــــ بزار رو م زیدست به م با 

حاج خانوم نشست و پرسشگر گفت  یروبه رو یصندل یبه سرعت پرونده رو گذاشت و از اتاق خارج شد. رو یاحمد 

  دیشده ؟ نگرانم کرد یچ دیبگ دیخوای: ـــــ  نم

شد با  انیچهار چوب  در نما یبه در خورد و قامت بلند و چهار شونه حاج مراد تو یتقه ا نکهینزد تا ا یباز حرف یول  

 بلند شد و به سمتش دست دراز کرد . یبا احترام از صندل دنشید

 دییبفرما نیبه حاج آقا خوش اومد ــــ

 دستش را فشرد.  گرشیبه شونه سبحان زد و با دست د یزد و دست یآقا لبخند محزون حاج

 با جان ممنون ! سالم با -
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 نشست.  زشیپشت م یصندل یکرد و خودش رو شیراهنما یبه سمت صندل سبحان

 جوون؟ خانواده خوب هستند؟ یچطور-مراد  حاج

 شمان! یبا لبخند گوشه لبش گفت : ــــ شکرخدا دعاگو سبحان

 رو باال انداخت و گفت : ییتکون داد و سکوت کرد. ابرو یسر

 !  هیچ انیمن متوجه نشدم جر یگفت ول یزایچ هیشده ؟ حاج خانوم  یچ دیبگ نیخوایخوب نم ـــــ

تهران رو گشتم  یروزه گم شده همه جا 3بگم سبحان جان،دخترم  یچ -گفت :  نیگرفت و غمگ یمراد نفس حاج

 نیزن هم از ب نیا« با دست به حاج خانوم اشاره کرد »  شمیم ونهیدارم د گهینکردم د داشیپ یوجب به وجبش ول

 ! هیرفت با گر

 گفت : ـــــ امکان داره فرار کرده باشه ؟  تیبا جد تیمتفکر زل زده بود که در نها  

 !   کنهیمن جنسش فرق م یواله هیچه حرف نیو گفت : ــــ نه سبحان جان ا دیهم کش یحاج مراد اخماش رو تو 

 تکون داد.  یگرفت و سر ینفس

 اتفاق افتاد؟  نیا یاحتمال بود، ک هیبله حق باشماست من متاسفم،   ــــ

 گفت : یحاج اقا با مکث 

با  ومدین یوقت ی. ولمیکه واله به مدرسه نرفته، تاشب منتظرش موند میما ظهر خبر دار شد یصبح گمشده ول -

 ! میاما دست از پا دراز تر برگشت میکن داشیدنبالش بلکه پ میپسرم و چند تا از بچه ها رفت یمرتض

 دمیانجام م ادیاز دستم برم یتون به خدا باشه , من هر کمک دیگفت : ـــــ ام یدواریدادم و با امتکون  یسر 

 !     کنمیم داشیپ دینگران نباش

 اول به خداست بعد به تو سبحان جان!  دمیام -تکون داد و گفت :  یاقا با افسوس سر حاج

 وارد شد : ــــ قربان سرهنگ تو اتاق جلسه منتظرتون هستن !   یبه در خورد و احمد یزد، که تقه ا یلبخند

 ! یبر یتونیتکون داد و  گفت: ــــ باشه م یسر
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 زیاز پشت م زدیام نم یحرف یاش بند اومده بود ول هیمراد از جاش پاشد و حاج خانومم از جاش پاشد، گر حاج

پسرجان به خانواده سالم  میکنار گرفت و با حاج مراد دست داد که حاج اقا گفت : ــــ وقت توام گرفت رونیب

 برسون ! 

 چشم حتما   نیمراحم هیچه حرف نیزد و گفت : ــــــ ا یلبخند

 خدافظ   -تکون داد  و گفت :  یزد و سر یمراد لبخند حاج

 ! نیاومدخدا به همراتون، خوش  -تکون داد و گفت :  یسر

 هیگفت : ـ  یبا رفتن حاج مراد و حاج خانوم به سرعت پرونده گمشده هارو برداشت و از اتاق خارج شد. رو به احمد 

 ؟یدیباشه،  فهم زمیم یرو اتیخوام با تمام جزئ یتا بعدظهر م یکنیدرست م یاله اریواله  یپرونده برا

 احترام کرد و گفت :ــــ چشم قربان !   یادا یاحمد

 احترام کردم و گفتم :  یزدم و وارد اتاق شدم ادا یبلند به سمت اتاق جلسات رفتم تقه ا یقدم ها با

 سالم ! -

 گفت : یابروهاش رو باال انداخت با خشک سرهنگ

 برومند!  میوقته منتظرت بود یلیخ ـــــ

بود! اجازه  رمیه علت تاخاومده بود ک شیپ یمتاسفم قربان اما موضوع ریگفت: ــــــ بابت تاخ یشرمندگ با

  د؟یدیم

برد رفت و اسم فرهود رو که قسمت باال  تی. سبحان به سمت واکردینگاهش م تیتکون داد و با جد یسر سرهنگ

 . دیدورش خط کش کیقرار داشت با ماژ

  هیفرزند جالل کاله سر دیدونیطور که م نیانسان و اسلحه و هم یحرفه ا یقاچاقچ یفرهود کاله سر ـــــــ

 . دیاسم جالل خط کش ریز نیح همون

از  یکی یقاچاق انسان ! که تو یکنه حت ینم غیدر زیچ چیکارش از ه یکه برا یحرفه ا یقاچاقچ هی ــــــ

 کشته شد!    نمونیهامون به دست مامور اتیعمل
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نصب شده بود افتاد. سرش به باال گرفت به عکس فرهاد نگاه کرد و  وارید یبزرگ که رو توریمان یفرهاد رو عکس

تمام  یعنیما فرهوده  یفرهود که تو کار پخش مواد مخدره، اما نکته اصل ی، پسر عمو یگفت : ـــــ فرهاد کاله سر

 پدرش و...  نهیگز یبانده جا سیرئ ییجورا هیسر فرهوده  ریمربوطه ز اناتیجر

 سرهنگ باعث شد  حرفش رو قطع کنه !  یصدا

 ؟یبد لمونیهارو تحو نیکه هم یتو از من جلسه خواست میدونیرو خودمون م نایبرومند ا ـــــ

 .کنمیشده رو هم عنوان م رمیکه دستگ یزایادامه بدم چ دیگرفتم و گفتم : ــــــ نه قربان اگر اجازه بد ینفس

 تکون داد و گفت : ـــــ ادامه بده   یسر سرهنگ

 پخش شد. یگرید یقرار داشت رفت و موس به دست گرفت و عکسها وریمانت نییکه درست پا زیسمت م به

فرهاد که اونم خارجه که گه  نیو همچن رانِهیو در حال حاضر خارج از ا هیفرهود فرار دیدونیهمونطور که م ــــــ

 قیوارد کشور  شده دق یصابر ومرثیبه نام ک یتیبا هو یشخص هیاما  دهیانجام م وکاراش رو ادیم رانیبه ا یگاه

 رخ داد.  یگمشدگ نیاول عدشو چند روز ب رانیبخوام بگم درست زمان خروج فرهود از ا

  یبود کرد و گفت : ـــــ صنم طاهر وریکه در مانت یبه عکس دختر اشاره

 گمشدند.  یافسر رایاون روز سارا و سم یبعد از مدرسه در راه خونه گمشده ! و درست فردا یصنم طاهر ـــــــ

 بزرگ زوم شد همراه با اطالعاتشون . گریدو دختر د عکس

 ! یاله اریو حاال خبر گمشدن واله  ـــــ

 گرفت و ادامه داد.  ینفس

و سه تا دختر  ستیصحبت کردم متوجه شدم که سر جمع ب یو ادارات مختلف وقت گهیبا چند شهر د ــــــ

 که چهارتاش از تهران بوده!  رانیمختلف ا یروبوده شدند اونم  از جاها

 کنم؟یتو ذهنمه درست فکر م یزایچ هیتکون داد و گفت : ــــــ برومند  یمتفکر سر سرهنگ

از کشور خارج کرده به نام  یجعل تیو با هور یکیزد و در ادامه حرفهاش گفت:  ـــــ به نظر من فرهود  یپلک 

 کنه !  یخواسته رد گم کن یعنیخودش رو عوض کرده و تو کشور مونده  تیخودش و هو
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 .ییایتو از پسش برم دونستمیزد و گفت : ــــــ م یلبخند سرهنگ

ها  یگمشدگ یها هیقض نیا یفرهود داخل کشوره و تمام دیبگ دیخوایم یعنی -مکث گفت :  یبا کم یقاسم سرگرد

 سر خودشه ! ریز

مرتبط به بانده قراره  ییجورا هیکه اونم  یشکوه نایخونه س یتو گهیماه د دونمیکه من م ی! و  تا جاقایبله دق -

از جمله  فتهیب شیپ یادیامکان داره اتفاقات ز زنمیکه من حدس م نجوریا یمهمون نیا یبرگزار بشه و تو یمهمون

 فروختن دخترا !

  دزدند؟یچرا فقط دختر ها رو م -مکث گفت:   یبا کم ییسروان سما 

 زد و جواب داد. یلبخند

صورت گرفته  نشونیو ممکنه معامله هم ب کنهیچون فرهاد با عرب ها کار م ،ییسما یاشاره کرد یبه نکته خوب -

 ! ادیمورد فقط دختر به کارشون م نیباشه و در ا

 که موقع کار داشت نگاه سبحان کرد و گفت: یتیسرتکون داد و نگار با همون جد ییسما

 تو ذهنتونه؟ یچ نایسرگرد خارج از همه ا  -

به  یفور اتیعمل هی یط میتونیم یاونجور شه،یخوب م یلیخ میبش یوارد اون مهمون میاگر بتون -تَر کرد و گفت:  لب

چهارده سال دستمون  نیبازم مثل تمام ا میبر شیپ ینجوریا میاما اگر بخوا میکن ریو همه رو دستگ میزیداخل بر

 ماست! یبرا تیموقع نیبهتر نیا شه،یازشون کوتاه م

 زیبه چ خواستیم یحالتش شناخته شده بود ، وقت نیسبحان ا یشده سکوت کرده بود؛ برا زیر یسرهنگ با چشما 

 شد و گفت :  مایبعد به حالت نرمال برگشت و به سمت ن یکم گرفت،یبه خودش م یتر یجد افهیفکر کنه ق یمهم

 یسروان مهررو)نگار( و ستوان طلوع د،همراهیشیانتخاب م تیمامور نیا یتو و برومند برا ینیسروان حس ــــــ

 !شنیها در اطراف مستقر م روین هیبق

 رو به من گفت : و

 ! یپسر سر بلندم کرد نیآفر -
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متوجه شده  یرکیبه ز کرد،ینگاهش م یکرد و نگاهش رو به نگار دوخت که با حالت خاص یلبش تشکر یلبخند رو با

دختر  یپا یاستراحت کنند و سفر برن، اما وقت یچند مدت هیقرار بود مثال  ستیخوشحال ن هیقض نیاز ا ادیبود که ز

بعد همه از جاشون بلند  یمراد در حقش کرده! کم جکه حا ییساده بگذره از کمکا تونستیحاج مراد وسط باشه نم

 و تحکم رو به تک تک اعضا گفت :  تیشدند. سرهنگ با جد

خانواده  یبرسه حت هیمحرمانه اس خوش ندارم به گوش بق اتیجلسه و عمل نیا گمیم یچ دینیبب دیخوب گوش کن -

تو برومند و  یسرکارتون ول دی! االنم برگرد نمیبیشه از چشم شماها م جادیکار ا یتو یخلل نیتر کیکوچهاتون ، 

 اتاقم منتظرتونم !  یتو ینیسروان حس

 تک به تک از اتاق خارج شدن.  یهمگ  

من واقعا  م،یماه عسلم نرفت هی یحت میبر میبخاطر شغلمون مسافرت نتوست مونیدوسال زندگ نیسبحان ما تو ا -

 اما االن !   یریبگ یچند روز مرخص یفهممت امروز قرار بود مثال با سرهنگ حرف بزن ینم

و شلوار اسلش  ییجذب سورمه ا ینشسته بود. با رکاب یا روزهیکاناپه ف یکه رو یدر هم در حال یبا اخم ها سبحان

 در همون حال کالفه گفت : د،یکشیرو به رُخ م شیورزشکار کلیه یطوس

از آشناها  یکیداره االنم که دختر  یادیز یها یقربان شهیپرونده چهارده ساله داره روش کار م نینگار بس کن ! ا -

 ؟یفهمی! مکمیانقدر به هدف نزد یپا پس بکشم وقت تونمیمن نم دنیرو دزد

 گفت : یخش دار یکاناپه بغل سبحان نشست و با صدا ینگار با بغض حرص رو 

بود؟ من  یانقدر کار سخت یدوروز مرخص هیمگه ازت خواستم ؟ یمن چ یول دونمیم نارویسبحان همه ا دونمیم -

بعد ازدواج برو  یفور لیفام ایدوستام  نمیبیم یوقت ترکهیدلم داره م یول هیبه چ یچ دونمیشغلم م نیخودمم تو ا

 ! میمسافرت کوتاه بر هی میتونستمشترک هنوز ن یبرو اونور اما ما تاره بعد دوسال زندگ نوریا

اش  نهیمون چهره درهم سر نگار رو به سصورت همسرش با ه یاشک ها دنیسبحان به سمت نگار برگشت و باد 

 چسبوند و گفت : 

 با سرهنگ صحبت کنم.  کنمیم یباشه حق باتوه آروم باش!  سع زمیباشه عز -

 یسرهنگ مهم بود، ول یبرا یلیخ اتیعمل نیمطمئن نبود که سرهنگ گوش کنه، ا زدیکه م یهم از حرف خودش

و معصوم نگار  دیآرامش خاطر نگار هم که شد به زبان آورد !  صبح  از خواب بلند شد و نگاهش رو به صورت سف یبرا
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داخل حمام انقدر فکر کرد که  ره،یبگ یاهبدنش مرتب کرد و به سمت حموم رفت تا دوش کوت یرو یدوخت پتو رو

اداره داشت که مطمئن   یتو یهم جنگ اعصاب شده بود هم بدتر شده بود، امروز رشیگ بانیکه از صبح گر یسردرد

 ببرد! شیاز پ یامکان نداشت کار اتیعمل نیبود که با وجود ا

 

 

 

 

 

مچ دستش که  ی! با بغض به زخم روخوردیو تاب م چیخانه داد, دلش مدام پ کیاش را به اتاق نمور و تار یاشک نگاه

امد و از ترس بر  یبود که ناله اش تا نوک زبانش م دیشده بود نگاه کرد.  سوزشش انقدر شد جادیبر اثر طناب ا

کرد حال حاج بابا و مادرش چطور  یفکر م نی.  به اگذشتیخانه و اتاق چه م نیاز ا رونیدر ب دانستینم گرشتیم

سه  نیبا او دارند. در ا یمشکل ایچه قصد  دندشیکه دزد یاست و کسان نجایا لیبه چه دل دانستینم یبود! حت

 بد طعمشان نخورده بود!  یایجز آب و لوب یزیافتاده بود چ ریگ نجایکه ا یروز

هم تنگ شده بود  گوششیشاگردان تخس و باز یدلش برا یخواست، حت یمادرش را م یآغوش پدر و بوسه ها دلش

 یوالکرس تیجز خدا خدا کردن و آ یکرده بود. دلش پر از غصه بود و کار سیرنگ اش را خ یصورت ب شی! اشک ها

مجبورش کرد تا چشمانش که از شدت  در یگوش خراش لوال  یقفل در و بعد از اون صدا ی. صداامدیخواندن بر نم

را  شیرا تنگ کرد و رو شیبه چشمانش خورد. چشم ها یبا سرکش رونیب  ی. نور فضاردیاشک تار شده بودند باال بگ

 شد.  تیاذ شیبرگرداند چون عادت به نور نداشت چشمها

را آرام باز کرد، به نور که عادت کرد راحت تر توانست مرد روبه  شیکه به گوشش خورد چشم ها ییپا یصدا با

 یو با نگاه ستادیا شییو خشن مرد دلش را مچاله کرد. مرد جلو پا هیقامت بلند و چهره پر از بخ ند،یرا بب شیرو

 پاشو ــگفت : ـــ یخشن یدخترانه او با صدا فیبه اندام ظر هانهیکر

 .گرفتیاز او م یخواب رفته بود وتوان هر حرکت شیتوان بلند شدن نداشت پاها 
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داد مرد شانه  یاش گرفته بود صدا هیمرد چشمانش را بست، گر دادیداد و ب یرا گرفت با صدا شیگلو یبغض بد 

 را پراند: شیها

 منتظره !  سی؟ تن لشت رو بلند کن رئ کهیزن یکر ــــ

 ! گمینم یزیچ یبه قران من به کس دی: ـــــ اقا تورخدا ولم کن دیمرد هق زد و با عجز نال یفشار حقارت و پست از

 رم؟یام برات بگ یتاکس یخوایزد و گفت : ــــ نه بابا؟ م یصدا دار پوزخند

خداست که راه ! اگر امتحان  دیفهمیشده بود نم ینجوریاش چطور ا یاومد ! زندگ ینم رونیب ینفسش به درست 

رو  شیشد تا بازو کیبلند شد مرد نزد یاتاق بند کرد و به سخت یگچ واریداشت ! دستش رو به د شیدر پ یسخت

 به من دست نزن!  -و نفس زنان گفت :  دیکه خودش عقب کش رهیبگ

 !یکرد و گفت : ــــ جون بابا تو چقدر ناز دار یباال انداخت خنده بلند ابروهاشو

 میداریاندامش گفت : ـــ  اونم خر نییبا چشمک به پا 

 گه؟ید یهست ایخدا»! واله در دلش با خدا شروع کرد درد و دل کردن، دیبلند به حرف خودش خند یو بعد با صدا 

 ریچطور ارزش زن بودنم رو با دختر بودنم ز یبنیبهم و جون دفاع کردن ندارم! م گنیها دارن م یکه چ ینیبیم

؛مرد «رو ندارم یخفه بشم من االن جز تو کس نایتوروخدا نزار تو لجن زار ا ایدفاع کنم ! خدا تونمیو نم برنیسوال م

از  کردیرو محکم گرفت و کشان کشان به طرف در برد، بغض داشت خفه اش م شیبازو ریتوجه به حال زارش ز یب

که به زور مثل خونه درستش کرده بودند  ینه ارو پشت سر گذاشتن نگاه به خو یطوالن یراهرو هیاتاق خارج شدن و 

نشسته بود و  دیکشیم پیکه پ یدرحال دهیکت وشلوار پوش یمرد یمیقد یتک مبل سبز لجن ی! رودمون رهیخ

 هومن؟  شیبم و کلفت مرد نفسش گرفت: ـــــ آورد یکرد! با صدا یرو نگاه م رونیب

 نچسبش گفت : ــــ بله آقا  یگرفته بود با همون صدا شیکه بازو یمرد

 ! خورهیاز دست آدم سُر م یه مونهیم یماه نیکرد گفت: ــــ المصب ع ینگاه واله م رهیکه خ یدرحال

 شیچشمها یفور دنشیبا د یول ندیسالمش رو بب میسوخته و ن میمرد از جاش بلند شد و باالخرء تونست صورت ن 

بوده! با  یقبال مرد جذاب دادیسالم نشون م مهیسوخته بود و اون ن یرو بست. سمت راست صورتش به طرز وحشتناک

 با اکراه رو باز کرد. شیمرد چشمها یصدا
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به تنش رسوخ  یتمام اندامش حس کنند از وجودش و نگاهش وحشت وافر یرو تونستیسبز بد رنگش رو م نگاه

به  نهی. سکردیحس م شتریو ب شتریببدنش  یتک تک سلول ها یرو تو داشتیکه برم یکه با هرقدم یکرد. حس بد

 و با بغض زمزمه کرد. ستادیا نهیس

 !دی...ولم کنکنم،ولمیخواهش م-

به تن ندارد.  یزینگاهش کرد که واله احساس کرد انگار چ یرنگ طور یمانتو طوس یزد و از رو یپوزخند مرد

تکون داد و گفت:  یاز اشکش سر سیصورت خ دنیمرد با د دن؛یسر یگونه هاش م یرو یشتریبا شدت ب شیاشکها

 چکش بکنه !  هیکه شراره اعصاب نداره، بفرستش اون خونه تا  یدونیم کنهیزر زر م یلیــــ خوبه فقط خ

با  یکه چک کنه؟ داخل ذهنش شلوغ و پلوغ بود و انگار یچ یعنیو فکر کرد  ستاد،یحرف ا نیا دنیبا شن قلبش

با  یکنیکار م یچ یدار ایخدا ایخدا اینه؟خدا ایمصرفم اعتبار داره  خیتار نهیمگه من کاالم که بب». زدیخود حرف م

 «؟ گهی! حواست هست دتازوننیبنده هات دارن بد م ایبا زن بودنم؟ خدا تم؟یمن ؟ با شخص

 به هق هق شد. لیافتاد اشکهاش تبد شیمرد سنگدل روبه رو یبه پا 

 ! تیزیاقا تورخدا جون عز کنمی! خواهش مدیباور کن گمینم یزیچ یبرم من به کس دیآقا...آقا تورخدا ولم کن ــــ

 یدر گوشش گذاشت با صدا یگرفته بود مرد بلندش کرد و چک محکم هیادامه بده و  نفسش از شدت گر نتوانست

 در گوشش حرف زد. یبلند بایتقر

 ! دتتیند یهنوز اصل کار میهمه عجله ؟ حاال حاال باهات کار دار نید هَه ... رو اعصاب من راه نرو، کجا با ا - 

شد که پشت پنجره نظاره  یکبوتر رهیواله همانطور ماتم زده نگاهش خ دن،یبلند خند یخودش و هومن با صدا بعد

 گر بود. 
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 گفت: که رنگ التماس داشت رو به سرهنگ کرد و یو با نگاه دیبه سرش کش یدست کالفه

 !میگردیزود برم کنمیسرهنگ خواهش م -

 بلند شد و به طرفش اومد گفت : شیقهوه ا زیدر هم از پشت م یسرهنگ با اخم ها 

 صادر بشه اون وقت چه کنم ؟ اتیهر لحظه ممکنه از باال دستور عمل میپسر جان، االن ما وقت ندار -

 من به نگار قول دادم سرهنگ! -و زمزمه کرد:  دیکش اشیشونیبه پ یدست یکالفه گ با

 از ابروهاش رو باال داد و چپ چپ نگاهم کرد: یکی
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هم اصرار نکن چون محاله  گهینباشه، د نتونیب دید،نبایبرومند؛ اون زنِ و تو مرد با یریزنت رو نگ یبهتره انقدر پِ -

 که؟  ییمتوجه ا میآماده باش گهیحد اکثر تا چهار روز د دی! ما بایبذارم بر

اون موقع بهونه نداشته  دوارمیو ام اتیاخر عمل یبرا مونهیبله حق با شماست، م -تکون داد و محکم گفت :  یسر

 ! دیباش

 شونه اش زد. یزد  و رو یدر چشمان سرهنگ زل زد که سرهنگ لبخند محو طنتیش با

 نکردم!  ختیتا توب یبرو پدر صلوات -

 یبه نگار م ینگاه میسبحان ن دنیبا د یریخانم ام فتد،ی. به سمت اتاق نگار راه مردیگیزد و اجازه خروج م شخندین 

که  ی. نگار درحالگذاردیاز اتاق خارج شد و آن دو را باهم تنها م کردیاحترام م یکه ادا یاندازد و با لبخند در حال

به چشمان همسرش  یو با نگران ستادیسبحان ا یبه رو یبلند شد و رو یصندل یکرد از رو یچادرش را درست م

 و گفت : دیکش ینگاه کرد و آه

به حرفم گوش  شدیم ی!آخ سبحان آخ چستیتموم نشه ول کنمون ن تیتا مامور نیا دونستمینذاشت نه؟م -

 !میرفتیو زودتر م یدادیم

 نگار نگاه کرد و گفت : نیبه چشمان غمگ یجد یدر هم رفت و با صورت شیاخم ها سبحان

 یکه تمام تمرکزت رو خوامیراجبش بشنوم االن ازت م یزیچ خوامینم هیبحث فعال منتف نیبسه نگار، ا گهید ــــ

 !یبزار اتیعمل

 صورت بهت زده نگار تکان داد و اتمام حجت کرد: ینگاهش کرد و انگشت اشاره اش را جلو دیبا تهد 

نگار نه تو اداره بلکه تو خونه امون و خلوتمون، تو  یریگیم یخیبخوره، از جانب من توب اتیبه عمل ییاگر لطمه ا -

 اداره سرهنگ هستن خدمتتون! 

سبحان لبخند  شدیکرد که باعث م ینگاه سبحان م ینگار انگار سخت بود. نگار با حالت گنگ یبرا شیحرف ها درک

از اتاق خارج شد و نگار رو با همان حالت گنگ رها  یضافه احرف ا چیو مهارش کند. بدون ه دیایب شیتا پشت لب ها

 کرد.  
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ساعت بعد  کینشست، درست  شینقش بست و منتظر بر سرجا شیلب ها یرو یمجتمع بزرگ لبخند دنید با

 نیبا کت و شلوار در حال صحبت از ماش گریمرد د کیو همراه اون  ستادیدر ا یرنگ فرهاد جلو اهیس یمایماکس

که به ذهنش  یزیبده ناگهان چ صیسوخت مرد رو تشخ مهیتونست چهره ن یبرق م ریت ینور مهتاب ریشدند، ز ادهیپ

 زمزمه کرد. رلبیاومد ز

 ! یاصالن وشیدار -

و حاال مصمم تر به نظر  ختیر یباشه اعصابش را بهم م ششونیپ یارللهیموضوع که ممکنه واله  نیفکر کردن به ا با

 دیبزرگ رس جهینت کیو به  دیآدمها نجات دهد. پازل ذهنش رو کنار هم چ نیاز چنگ ا چارهیتا دخترک ب دیرس یم

 وشیکت اش در آورد و به طرف دار بیکه فرهاد از ج یو کوچک کیکاغذ بار دنیاست، اما با د وشیدار شیکه واله پ

در پارک بود شد و  یکه جلو یسوار موتور وشیبودن را اضافه کرد. اونقدر ماند آنجا تا دار یگرفت تو ذهنش موقت

دست سبحان  ریبود که نتونست از ز یاز ده خانه ا یکیمجتمع  نیرفت. فرهاد هم بالفاصله وارد مجتمع شد، ا

 نوشت. یبود گزارشش را م دهیکه د یزیهرچ دیرا روشن کرد و به سمت خانه راه افتاد با نیاش! مزدیبگر

لذت بخش و مطبوع  یرنگ نگاه از لب تاب گرفت و تازه بو دیکه با گذاشتن فنجان سفبود  توریاش همش در مان نگاه

 کی یول ندیچشمانش بب یرا در ن یدلخور توانستینگار نگاه کرد. م یالهیقهوه به مشامش خورد. به چشمان ت

و با  ندیبنش شیپا یو به زور مجبورش کرد بر رو دیالزمه کارشان بود! دستش را گرفت و به سمت خود کش ماتومیالت

 نگارش گوش سپرد: یبه غر غر ها یلبخند محو

 ولم کن... اه  -

رخ اخم آلودش نگاه  میکه به ن یبلند بشه که سبحان دستش دور کمرش ِچفت کرد و درحال شیپا یخواست از رو 

  ؟یبر یدوست دار -:  دیمتعجب و پرسشگر پرس یبا لحن کردیم

 اش زد و گفت : قهیلبش را پرنگ تر کرد بوسه به شق ینگار لبخند رو سکوت

 سرجات و انقدرم وول نخور! نیپس ساکت بش -

با لذت چشم بست و  کردیکه قهوه اش را مزه مزه م یبهش رفت که با خنده سر تکون داد، درحال یچشم غره ا نگار

نگار در  یفرو رفت. صدا شیموها شمیبعد دست نوازشگرانه نگار به داخل ابر یداد؛ کم هیتک شیصندل یبه پشت

 انداخت.   نیگوش خسته اش طن
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  ؟یاخسته -

 گفت.  یبه همسرش، معشوقه اش نه ا یزیآم طنتیرا به سرعت باز کرد و با نگاه ش شیچشمها

 کرد و گفت : یخنده ا نگار

 تو اتاقمون؟ میپس بر -

 عشق به سمت اتاق مشترکشان رفتند.  ختهیآم یبا خنده ا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاشقانه نا آرام

 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 آورده شده بودن دوخته بود.  یمتخلف یکه هر کدوم از شهر ها ییبغض نگاهش رو به چند تا از دخترا با

 وشیشراره و دار یگفتگو ها انیبود که از اون خرابه تهران به سمت کرج آورده شده بودند. که البته از م یروز سه

 دنیالزم به د یبود. ول دهیند زدیحرف م سیازش به عنوان رئ وشیکه دار یبود کجا هستند. هنوز اون شخص دهیفهم

که با تمام  یسه روز با ماهور دختر جنوب نیا یتوبدهد.  صیتشخ ینطوریهم اشیپست زانیم تونستیهم نبود م

 شده بود.  یمیبود صم ختهیها داشت رو بهم ر یتصوراتش که از جنوب

آمده بود  جانیدوست پسرش به ا قیاش کامال متضاد محل تولدش بود. ماهور از طر ییو چهره اورپا دیپوست سف 

 بد کند.  یکه با گولش زدنش توانسته بود دخترک بند آدم ها ییپسره عوض

 کردیکه فکر م یفرار از دست خانواده ا یبرا یکیمادرش،  یماریب یبرا یکیآشنا شده بود  یادیز یدخترا با

اتاق  نیا یتو یادیافتاده بود. تعداد ز نجایبلند پروازانه اش راهش به ا یبخاطر آرزوها یگریدشمنش هست و د

که  ییکسا یراه بن بست و خانمان سوز در آورده بودند. حت نیسر از ا یادیبودند که بخاطر مشکالت ز یپنجاه متر

 یعشق حال شخص یپدر و مادراشون ازهم جدا شده بودند! و فرزندانشون به حال خودشون رها کرده بودند و پ

آرزو ها و  نیبهتر! اما ته تمام ا یزندگ یگذاشتن برا نجایخودشون پا به ا لیکه با م ییاشون رفته بودند. بچه ها

اماراتِ و برده عرب ها شدن بود و فروش اعضاء بدن!  بن بست ته اش رفتن به نینبود! ا شیب یرابس یها یخوشبخت

 گفت : یو م خوردیاز اخبار چقدر غصه م دیشن یها رو م زیچ نیا یفکر کرد حاج بابا وقت نیبه ا

 کنه!  یکه آخر سر برادر به برادر رحم نم میکنیم یزندگ میدار یمملکت یتو -
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 یحس ها دیشن یتجاوز به اطفال رو که م یحت ای یپاش دیو اس یدلسوز و نگرانش که هر بار خبر گمشدگ مادر

. دیتک تک دخترا چرخ یکرد؛ نگاهش رو یم یو صلوات او از خونه راه هیآ یکرد و هر بار با کل یم انیمادرانش طغ

 ییها خانواده ها نیتمام ا ینظرش مقصر اصل بهراهشون خط بشه ؟   جانیبه ا نایمثل ا یقشنگ یدخترا دیچرا با

داره خصوصا تو دوره حساس بلوغ؛ که اگر  یعاطف ازیشُل، دختر ن یلیخ ای رنیگ یسفت م یلیخ ایهستند که 

 یجامعه! هر روز تو دیتر از مادر! معضل شد هیدا یا بهیاز خانواده به غر ریغ ارنیرو م یداده نشه به کسان تیاهم

وقت آتنا دختر پنج  چیبدن! ه یو تجاوز، قتل و فروش اعضا یپاش دیاس ایدختر هجده ساله  یشدگاخبار  خبر گم

دگرگون شده  یلیحالش خ دیعلت مرگش رو فهم ی. وقتبردینم ادیرو از  دیبار یاز چشماش م تیکه معصوم یاساله

 بود!

 اتیح هی؟ مگه ما ستیخاک ن یمگه به با ارزش ست؟یجنس زن مگه به ارزش کِشتزار ن»دل با خود جدل داشت.  در

دم دست باهاش  یکاال هیمثل  دیباشه؟ چرا با یجنس ازیارضاء ن یارزش زن بودن رو تو دی؟ پس چرا االن با ستین

 شیبه جان گلو یبغض بد« لکه دار شه ؟ دامنموصل شه که  ییبه جا اناتیجر نینکنه تمام ا ایبرخورد شه؟ خدا

واله شد و  کیکه نگاه محزون ماهور رو به همراه داشت، نزد دیسُر شیشده بود، اشک از چشمها فیافتاد.چقدر ضع

 ؟یزیریخانوادت اشک م یبرا -: دیپرس

 واله شکل گرفت جواب داد.  یلبها یرو یمحو لبخند

اتاق به سرنوشتشون به بدبخت بودن جنس زن و کم ارزش بودنش  نیمملکت ا نیا ینه ماهور، داشتم به دخترا -

ترسم  یعرب تو امارات تو تخت خوابش ختم بشه !  من م هیماجرا ها نکنه به  نیته تمام ا نکهیکردم به ا یفکر م

که  ییمثل کسا خوامیترسم. نم یم انیجر نیا قبتلرزه! از عا یباره که با وجود خدا تمام وجودم م نیماهور اول

جا پنهون دفن شم! ماهور  هی یو تو بیبه قتل برسم اونم تو مملکت غر ایخبرشون به گوشم خورده تجاوز بهم بشه 

 کنم که هممون رو نجات بده! یباره دارم عاجزانه خدام رو صدا م نیاول یبرا

هردوشون  یو در حال دیشده بود. واله را سخت در آغوش کش یجار شیصادقانه واله اشکها یحرفا دنیبا شن ماهور

 گفت.  دادیم یتسل

 ! دهیتو همه مارو نجات م ینگران نباش من مطمئنم خدا -

 سَر داد.  دوارمیبود زمزمه ام رهیکه با اشک به سقف خ یدرحال واله
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و با دست  دیچیپ امینیب ریموهاش زده بود ز یکه رو یگل ها یلبخند نگاهش کرد نگاهش از جنس بهار بود، بو با

 چکاوک بود. یصدا یکرد صداش به نرم یخودش دعوت م شیباز من را به پ ییها

 سبحان؟ من منتظرتم  -

 دیسوزوند، از خواب با وحشت پر یسرخش داشت م شِیآت یشد که دختر را تو یبه جهنم لیاون بهشت تبد ناگهان

 صورت عرق کرده اش گفت: دنیموند که با د رهیو نگاهش به نگاه پُر از ترس نگار خ

 بگو  یزیچ هیسبحان   ؟یدیخواب بد د شد؟یچ ه؟یچ -
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به پشت پلکش آمد با گفتن ذکر چشم باز  ییقورت داد و چشم بست که دوباره خواب کذا یدهانش را به سخت آب

 نگران نگار لب زد.  یکرد و به مقابل چشمها

 ! ستین یزیخوبم،چ ـــــ

تنه  میسرخش و ن یچشما دنیداخل اتاق رفت، با د یبهداشت سیتخت بلند شد و به سمت سرو یدنبالش از رو به

و خارج شد. به سمت کمد گوشه راست اتاق قدمش  دیبه صورت ملتهبش پاش یپر از عرق نفسش رو فوت کرد. آب

 نگار سکوت اتاق بهم زد.  یکج کرد که صدا

 حموم؟ یریم -

 یزیبلند به سمت حموم رفت، تنها چ یبرداشت و با قدم ها زیرنگ رو از آو یتکون داد و حوله سورمه ا یسر تنها

 درست کنه آب گرم بود!  تونستیرا م شانشیکه حال پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنند!  یکه شک م میوارد عمل ش هویسرهنگ شمرده شمرده گفت : ــــ سرهنگ ما  مقابل

 که مخاطبش سبحان بود گفت : یکرد در حال مایبه ن ینگاه سرهنگ
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 نیا یو تو گردنیاسلحه م داریچندتا خر . چرا که دنبالدیعازم بشو دیبا گهیشما از چند روز د یدرسته! ول -

 داریاونجا به عنوان خر دیشما با ان،یحساب دادن م یآدم گنده هاشون برا یوقت فتهیاتفاق ب نیقراره ا یمهمون

  یخود ینفوذ هی قیاونم از طر دیبشو یمعرف

 فرستن؟یم یرا ک دیجد یتمام گفت: ــــ شناسنامه ها تیتکون داد با جد تیوضع دنیاز فهم یسر سبحان

دوتا تا شناسنامه در آورد و به سمت  زیم ریخم شد و از کشو ز دیچرخیکه به سمت چپش م یدر حال سرهنگ

 سبحان گرفت. 

 ! رشیفرستادن، بگ -

ثبت شده بود سبحان به عکس  "کویشهروز ن "بود که به اسم مایمتعلق به ن یها را گرفت و چک کرد. اول شناسنامه

 بود!  شینکرده بود چشمها رییکه تغ یزیتنها چ دیکرد شاسِه جلد نگاه 

  "کویاردالن ن "را باز کرد که متعلق به خودش بود و اسمش شده بود  یدوم شناسنامه

 سرهنگ؟؟! یچ زاتیتجه هیبق -

 به دستتون  زاتیجه هیبق رسهیم گهیبرومند! نگران نباش چند روز د یعجله دار -گفت :  یبا لبخند سرهنگ

 آزاد تکون داد و با لبخندگفت : یاحترام کرد و سرهنگ سرش به معنا یادا

اشتباه  هی  دیند یسوت اتیکه موقع عمل دیهمو صدا کن دیجد یبه اسم ها یمدت تا رفتن به مهمون نیا د،یمرخص -

 که؟  دیامتوجه کنهیرو نابود م اتیکل عمل کیکوچ

با گفتن  مایکرد که ن مایبه سبحان و ن یو نگاه ستادیدر ا یاحترام از اتاق خارج شدن ؛ نگار که جلو یدو  باز با ادا هر

پُر استرس که تا حاال سابقه نداشت به  یدرهم و نگاه یحال با اخم ها شونیبا اجازه از کنارشون رد شد. نگار پر

 ترس ناشناخته تو دلمه سبحان هیات ندارم، یعمل نیبه ا یحس خوب -سبحان انداخت و گفت: 

 آرام کردن نگار گفت: یمحکم و شمرده برا ینگاهش کرد و با لحن تیبا جد سبحان

 ن،یزم زننتیو م شنیجلوت سبز م ییجا هیروز  هیباالخره  یبه ترس هات بها نده نگار ، هرچقدر بهشون بها بد  -

 . ! میرفتیها که م اتیمثل همه عمل یکی نمینده ا دخویباهاشون مقابله کن، از ترس هات نترس به خودتم استرس ب
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سبحان  یبرا ینگاه پُر از نگران نی! ارفتندیم اتیبار نبود که به عمل نیکرد. اول ینگاه مُضطرب او را درک نم نیا

که از صبح  یمُشوَش بندازه؟! سردرد نحالیباعث شده نگار محکم او را به ا زیکرد چه چ یفکر م نیناشناخته بود به ا

 بود.  دهیرا برُ ششده بود امان رشیبانگیگر ییبعد از آن خواب کذا

 استراحت کنم!  یکم رمیتو برو تو اتاقت منم م -

 یاحمد یوقت یطوالن هیرو صدا زد بعد از چند ثان یدر اتاقش احمد یتکون داد و از هم جدا شدن جلو یسر نگار

 !؟ زنمیساعت دارم صدات م هی ییاالن بدم بازداشتت کنن کجا نیحقته هم -پُر تَشر گفت :  یآمد با لحن

 انداخت و گفت : ریبه ز سر

 باهام کار داشتن.  نیستوان خوشب یسرگرد ول دیببخش -

 کرد.  چارهیب یدستورش را روانه احمد شدیکه وارد اتاق م یدر حال سبحان

 ! کنمیم کارتیچ ینیتا بب یکن ریدفعه هم د نیا هی. کافاریبرام ب ییچا هی -

چرخدار با  یصندل یقرار گرفت و رو زشیم شتیبه سرعت به سمت آبدار خونه رفت؛ در را با صدا بست و پ یاحمد

اتاق کرد. در دل  ژنی. بازدمش را با شدت حواله اکسدیخوش حالتش کش یبه موها ینشست، دست یکالفگ

مغزش دستور  یچطور و از کجا دونستینفس راحت بکشد. نم کیتموم بشود تا بتونه  اتیعمل نیزود تر ا خواستیم

 زشیکه به سمت م ییچا ینیبا س یداده شد که چهره واله رو تجسم کنه، با تقه به در و بعد از اون وارد شدن احمد

 را حواله اش کرد.  گرشیآمد دستور د یم

 ! اریرو برام ب یاله اریپرونده  -

 شتریبودش ب دهیکه ند شدیم یاز اتاق خارج شد. چند سال "بله قربان": گذاشت و با گفتن  زیم یرو رو ییچا

از اندازه مادرش  شیاصرار ب شیدار شدند. ، دو سال پ هیزاو شیلبها یموضوع یآور ادیدورادور بود. با  شانیآشنا

باال بزند.  شیبرا نیآست ایتا مادر به جلو برود  دیشک شیاش کرده بود که نگار پ یازدواجش با واله انقد عاص یبرا

 یبود. به عشق اعتقاد آنچنان شیبرا ینبود! نگار همکار،دوست،همسر و همدم خوب میناراض ینبود ول یمادرش راض

 دوست داشت. ادیز یلینگار خ ینداشت ول
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 یحصار مقعنه مشک یتو دشیپوشه سبز رنگ را باز کرد، چشمش به عکس خندان واله افتاد! صورت سف یال آروم

و لب  نیو همچن شدیعضو صورتش م نیخزر که به نظرش قشنگ تر لگونین یایبه رنگ در ییچشمها د،یدرخش یم

 ؟یرنیم دیواله رو د یدار -مغزش صدا داد : یزنگ تو نیصدا ع هی هویاش!  ینیو ب

 خودش مات زده زمزمه کرد.  با

 کنم؟یم فشیو انقدر خوب توص زنمیم دیمن...من دارم واله رو د -

 گفت! یلب لعنت ریخورد و ز توریمان شیپرونده رو پرت کرد که به صفحه نما کالفه
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 بغض آلودش را به چشمان پُر از شرارت شراره داد و گفت : نگاه

 اخه؟ دیخوایاز جونم م یچ -

 جونت رو!   -گفت : آوردیرا از پا دخترک در م یسورمه ا نیکه شلوار ج یزد و در حال یپوزخند

 دنیخندیکه م یدرحال گهید یهومن که با مرد دنیهقش به آسمون رفت و از خدا با عجز کمک خواست، با د هق

وار در خودش جمع شد. شراره با حرص  نیزد که جن دیاش چنان تن  او را رو د دهیوارد اتاق شد و با چشمان در

 گفت :

 !ارمیادم رو به باال دراز بکش و پات رو بده باال تا شلوارت رو در ب نیکنم پس ع نهیمعا خوامیپشتت رو نم -

 با زجه نگاهش کرد و با التماس خواهش کرد.  د،یدر صورتش دو خون

 !کنمیاز اتاق خارج شن خواهش م نایتوروخدا بگو ا  -
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 گفت : زدیکه لبخند م یبزنه هومن خودش اومد جلو و درحال یزد تا اومد حرف یپوزخند شراره

 . ستیهم ن یخاله زنک باز یو جا ستیخونه خاله ن جانی، ا زمیبسه عز یچموش باز -

 ؟  ارمیدر ب ای یاریبا خشم اضافه کرد: ـــ در م سپس

جلوتون لباسم  دیخوایکه شما ازم م دهیلباس ند یوجدان ها من پدرم منو ب یب -زد با حرص و اشک گفت :  غیج

 ارمیدرب

 آمد و تمام صورتش سرخ شده بود! ینفسش باال نم هیحال نزارش از شدت گر انیب یکم بود برا زجه

 زد و درد در عمق وجودش را سوزوند فشیبه گونه نح یمحکم یلیشد و س کینزد هومن

 ؟ ارمیدر ب ای یاریمن نه باباتم نه شکل باباتم! درم-

هومن با دو دست به دو  نباریسر هم درآورد ا پشت یدختر ها هیبق هیگر یکه صدا دیبه سر و صورت خود کوب غیج با

 زد و با خشم گفت : ـ یلیطرف صورتش س

 بهت محبت کنم! یستیآدم ن یباشه خودت خواست ،یدهنت رو ببند دختره عوض -

 گرفته باز التماسش کرد.  ییو دوباره با صدا دیچیاتاق پ یجر خوردن شلوار تو یصدا

 رونیفقط از اتاق برو ب ارمیخودم در م ارمیتوروخدا، در م -

 بد رنگش گفت : یخی یآب یو کالفه با اون چشما دیکش یبه هومن کرد که هومن نفس یاشاره ا شراره

 !کنمیبه حالت اگر زر زرت به گوشم برسه که خودم کارت رو تموم م یوا یول م،یریم -

 زود باش  -تکون داد که از اتاق خارج شدند و شراره منتظر گفت :  یتند تند سر 

را داشت،  یسکته قلب یآمد حس و حال آدم ها یحال گوشه اتاق از حال رفت نفسش به زور در م یجون و ب یب 

شراره هلش داد و با گرفتن  یو به سرعت خودش به سمت او رساند ول دیکش یفیخف غیحال واله ج دنیماهور با د

 کرد که دختره است! المبه هومن که پشت سرش قرار داشت بلند اع یلباسش با لبخند مرموز قهی
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 دیبلند و ملتمس گفت  : ــ نفسش گرفت کثافتا کمکش کن ییو با صدا دیکش غیتر شد که باز ماهور ج دهیپر رنگ

 توروخدا از دست رفت !

گره  ینگاه نگران مرد لهیباز نگاهش به ت مهین یگرفته شد با چشمها یتوسط شخص شیحال سقوط کردن بازو در

 از حال رفت. بهیآغوش غر انیخورد که همراه هومن بود و م

که قبال درش قرار  یناشناخته بود با اتاق شیرو آروم آروم باز کرد، اتاق برا شیگلو چشمها هیتو ناح یحس سوزش با

کرد از  یمرگ م یلونه کرد آرزو شیاتفاقات اشک در چشمها یآور ادیتر بود. با  زیو تر تم کیکرد ش یداشت فرق م

قرار  یشد و دلش ب سشیاالن بخاطر او ، گونه اش خ هستند یداد در چه وضع یخبر بود و عذابش م یحال خانواده ب

 در نبودش داشتتند.  یچه حال دانستیکه نم شینوا یمادر ب یحاج بابا ، برا یبرا دیکوب یم

وارد  ادیکه به سمتش ب نیدر سکوت نگاهش کرد، بدون ا یحرف چید همون مرد به اتاق بدون هباز شدن در و ورو با

 یکمد در آورد و رو یاز تو یاومد پارچه ا رونیبعد ب قهیهست رفت و پنج دق یبهداشت سیکه فکر کرد سرو ییجا

 خانه فساد و ارتباط با خدا؟  یتو گرفت،حرصش  خونهیپهن کرد و قامت بست متوجه شد داره نماز م نیزم

خونه فساد تورو چه به نماز  نیتو ا یعوض کهیتو، مرت ریبرو بم -گفت :   ینسبتا بلند یشد و با حرص و صدا زیخ مین

 نمازت کمرت رو بزنه! شااهللیا دیکنیمردم رو بدبخت م ی؟ تورو چه به ارتباط با خدا؟ خدا ازتون نگذره که دخترا

 ینفس خوندیکه تشهد م یدرحال شیکرد، با تموم شدن حرفها یچند مدت رو سر مرد خال نیا یدق و دل تمام

 ! نهییپا یلیتموم شد ؟ حاال استراحت کن که فشارت خ -و به سمت واله برگشت و گفت :  دیکش

از  یچ ؟دیدار کاریبا ما چ -پُر حرص چِفت هم کرد و مُصر گفت :  شیگرد شده به مرد چشم دوخت و لبها یچشما با

  د؟یخوایجونمون م

آمد گفت  یکه به سمت واله م یدر حال کردیکه سجاده اش رو جمع م یجوابش رو نداد تا آخر نماز، بعد درحال گرید

 !ارنیکه ازتون به دست م یمعامله با عرب ها، فروختن و اجارتون، سود -: 

االنه که  نینفسش هم یداغ کردیحس م شدیاش از زور حرص باز و بسته م ینیتند شده بودند و پره ب شیها نفس

 با همون حال ندار به مرد گفت : یول کردیپوست صورتش رو بسوزونه بغض خفه اش م

  یوا یوا یوا د؟یکردیکار رو م نیما بود ا یآخه، اگر ناموس خودتون هم جا ادیچطور دلتون م -

 که تو صداش بود قاطع به واله گفت :   یتیشد و با جد کشیدست سرش رو گرفت و ناله کرد که مرد نزد با
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 !یدار شیدر پ یاالنم استراحت کن چون از فردا روز سخت ،یتو کار منم دخالت نکن یحرف نزن ادیبهتره ز -

شد و  رهیمات و مبهوت به در اتاق خبود اشاره کرد و از اتاق خارج شد،  زونیاو یصندل یبا چشم به کتش که رو 

 هیو مشغول گشتن شد تا دستش به  دیزد و به سمت کت پر یبرق شیکت مرد چشمها دنیصورتش برگردوند با د

روشن کرد با نداشتن  یگوش نیاسکر زدهذوق  لیموبا یگوش دنیآورد، با د رونشیب یخورد فور یبزرگ مربع زیچ

 دارهینماز ب یبه ساعت کرد و فکر کرد حتما االن حاج بابا برا ینگاه رون،یبزنه ب یبود از خوشحال کیقفل قلبش نزد

 :دیچیخسته پدرش در گوشش پ یبوق صدا یشماره خونه گرفت و بعد کم یفور

 !دییبفرما -

آخ من دور سرت بگردم چرا صدات انقدر خسته است   "رفت.  یدر دل قربان و صدقه اش م کردیخفه اش م بغض

 "دردت به جونم 

 . دیچیزمخت و خسته آلودش در گوشش پ یحوصله بود که دوباره صدا یپدرش ب ینظر صدا به

 ! دییالو؟ بفرما -

 بغض به زور ناله کرد. با

 حاج بابا؟  -

 . دیچیدر گوشش پزده اش  جانیه یصدا هویسکوت و  یشوکه شده باشه، کم انگار

 بابا زنگ بزن سبحان بدو! ی،مرتضیبابا؟ مرتض ییتو ؟ کجا ییام ؟ بابا جان دختر خوشگلم کجاواله یجانِ بابا، تو -

 .دیهق هق نال با

 !رمیمیبابا، بابا من دارم م -

 دهیمادرش هم از دور شن یکه صدا زدیتند حرف م تند

 دردت به سرم؟ ییکجا ییتوو بابا ییکجا زم؟یجانِ بابا؟ چرا دخترم چرا عز -

 حاج خانوم اه! گهیکه او مخاطبش نبود گفت : ـــ بمون د یدر حال یعصب شیصدا
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 :دیچیمادرش با زجه در گوشش پ یصدا بالفاصله

از  کنمیمادر حرف بزن بشنوم صداتو دارم دق م یدختر قشنگم ؟ مادرت فدات وا ییکجا ؛ییمادر به قربانت کجا -

 !زکمیعز تیدور

 آورد و با استرس لب زد.  نییرا  پا شینگران به در اتاق نگاه کرد و صدا ینگاه

سر  یکیباور کن وقت ندارم هرلحظه ممکنه  یول کنمیمامان، مامان جان قربون شکلت برم من دارم دق م -

 بابا! دیرو بد یبرسه،لطفا االن گوش

 :دیچیپ یزده پدرش تو گوش جانیه یزود صدا و

 ا؟ بگو گل دخترمجان باب -

گفت   یکه نگاه لزونش به در بود فور یکرد بغض مزاحمش رو قورت بده و با همون لرزش درحال یو سع دیکش ینفس

منو به  خوانیبکن، م یکار هیتوروخدا  ترسمیکرج بابا من م یطرف ها یمیخونه بزرگ ت هی یبابا منو آوردن تو -: 

 عرب ها بفروشن! 

 گفت : یمشهود یکه خودشم بغض کرده بود با لرزش صدا پدرش

 شتریب کمی کننیم یابیدارن رد  میبره نترس باباجان، االن به سبحان زنگ زد اشدونهی یکیمراد به قربون   -

 صحبت کن فقط!

 اما انقدر وقت نداشت که راجبش از پدر بپرسد. "؟  هیسبحان ک "در ذهنش روشن شد  یچراغ

 و سه تا دختره ستیب نجایبابا ا -

 با شرم ادامه داد. و

از فردا   هیمهمون هی نجایا گهیاجاره !  بابا منو نجات بده چند روز د هیکه دخترن؛ فروخته شن و بق ییقرار اونا ــ

 بابا توروخدا کمکم کن! ادیچند تا عرب م

 .زدیبابا انگار به زور داشت حرف م حاج

 نگران نباش میاینترس بابا جان نترس دختره گلم، م -
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 صبر کن تا ... زننیخدا شکرت، واله بابا دارن ردت رو م ی؟ وا هیمنو چ یکشت هی؟ چ هیگفت چ ناگهان

 ...دیبابا اومدن من با -نفسش حبس کرد و به پدرش تند تند گفت :  یپا و صحبت دو مرد فور یصدا دنیشن با

دستش بود، مات نگاهشون کرد قدرت  لشیبود که موبا یمرد نیهم شونیکیدر و ورود دو مرد که  ییهویباز شدن  با

 رینگاخ سبز ت خیداد ؛ نگاهش م یپدرش از پشت خط نم یبه الو گفتن ها یکالم را انگار ازش سلب شده بود که جواب

 نیباشه که بار ها  از ب "فرهود  " تونهیمرد م نیا زدیبود که از نوع وحشتناک نگاه کردنش حدس م یو خشن مرد

 زد : ادیدر دستش فر یگوش  دنیو با د دیبود!  نگاهش به سمت واله  چرخ دهیهومن شن یصجبت ها

 اون ماسماسکو تا بدبختمون نکرده! ریاحمق برو ازش بگ -

 تیاهم شیهم برا زدیکه مرد م یچک ها و لگد ها یاشون شد که حت رهیبه جمله پدرش گرم بود و با لبخند خ دلش

 ..... "سبحان "به نام  یبا مرد دیشا اومدیداشت پدرش م دیام کنندیم دایبهش برگشته بود که نجات پ دینداشت ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاشقانه نا آرام

 
32 

 

 

 

 

 

 زد. ادیسرش فر یوسفیغضب به  با

 ؟  دیکن داشیپ نینتونست یچ یعنی -

 درهم و کالفه نگاه سبحان کرد و گفت : یبا چهره ا یوسفی

 بعد اون ارتباط قطع شد . میاطراف گوهردشت زدقربان ردش رو تا کرج  -

 گفت : یوسفیو اخم نگاهش کرد و رو به  یزد و نگار با نگران زیم یرو یمحکم مشت

 بشه! دیشا دیامتحان کن گهیبار د هی د؟یمطمئن -

 دستگاه خاموش شده! شه،ینم -گفت :  وسیما قهیبرگشت اما بعد چند دق توریدوباره به سمت مان یوسفی

 رونیب -و آروم گفت :  دیکش شیموها یکالفه تو یبه اطراف کرد و دست ینگاه یحرص

 بلند تر شد.  شیبه نگار کرد که صدا ینگاه یوسفی

 !رونیعباس ؟ گفتم ب یدینشن -

 ینگار تو یکه صدا دیکش یقینشست و کالفه نفس عم یصندل یجاش با اخم بلند شد و از اتاق خارج شد رو از

 . دیچیسکوت اتاق پ

دختر،  هیو  اتیعمل هیبار سر  نیاول یکنیم ینجوریسبحان، تو چرا ا کنمیرو درک نم تیکالفگ نیا لیاصال دل -

 ! یکنیم دادیداد ب ینجوریا

 خش دار گفت : یبعد با صدا یبشود کم مونیکه بعدش پش دینگو یزیکرد پشت هم نفس بکشد تا چ یسع



 عاشقانه نا آرام

 
33 

 

 امروز اصال حوصله ندارم ! رون؟یب یبر شهیم -

 سبحان گذاشت. یشونه  یاومد و دستش رو رو کینزد نگار

راحت  التیبه اون آدرس تا خ فرستمیم میت هیمن بخاطر توام که شده  زم؟یعز یهست یسبحان جان ناراحت چ -

  میکنیعمل م یهمون مهمون قیبشه! اگر نشد از طر

 خوادیبهش فکر نکن وا بده بزار هرجور م ادیتوام ز رم،یتکون داد که گفت : ــ من م یو سر دیکش یکالفه ا پوف

 بره خودت رو به دردسر ننداز ! شیپ انیجر

 

نگار  یحرف رو بزنه، چشم غره ا نیشغل باشه و ا نیا ینگار نداشت که خودش تو یاز سو یحرف نیهمچ  انتظار

بده  هیتک یصندل یبکشد و سرش رو به پشت یدر باعث شد نفس یابعد صد یکه کم رونیرفت و سکوت کرد تا بره ب

باز به در خورد کالفه  یگریو تقه د دیبه سرش کش یداشت که دست دنیترک؛ انگار داخل ذهنش جنگ بود احساس 

 تو! ایب -به در انداخت و ناچاراً گفت : ینگاه

 اومدن! یاله اریقربان جناب  -وارد شد و گفت :  یاحمد

 آرام شده گفت :  یو با صدا دیقرار بود زنگ بزند و خبر بدهد لبش رو گز نکهیا یآور ادی با

 داخل! دیکن شونییراهنما -

  اریب ییگفت : ــ دوتا چا یوارد شد رو به احمد یبعد حاج مراد با احمد یکم و

 سالم پسرم ببخش باز مزاحمت شدم! -نشست و گفت :  زیرو مبل بغل م یتکون داد از اتاق خارج شد و حاج یسر

 .دیخوش اومد دیمراحم هیچه حرف نیا ،یسالم حاج -زد و با متانت گفت:  یلبخند سبحان

 یام رو بدبهم خبر واله شیقرار بود چند ساعت پ -گفت :  یزد و با مکث کوتاه یلبخند یحاج

 رفت من شرمنده شمام ادمینکرد و  یاریه حافظه بله متاسفان -و تاسف گفت :  یو با شرمندگ دیگز لب

 خوبتم؟ یدشمنت شرمنده بابا جان، منتظر خبر ها -تکون داد و با همون لبخند گفت :  یسر یحاج
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 و چهره درهم لب زد.  یانداخت و با شرمندگ نییسرش رو پا سبحان

به ما اطالع  ریزود قطع شد و شما  هم د یحاج مراد من شرمندم، بچه ها نتونستن کامال ردشون رو بزنن گوش -

 !میکن دایکه توش مستقر هستن رو پ یاطراف میدر حال حاضر فقط تونست دیداد

 رو محکم فشرد و گفت : حشیحاج مراد در هم رفت و تسب یها اخم

 ! ادیتا واله ام ب ستیماجرا دل تو دل ما و حاج خانوم ن نیشه ا ریانشااهلل که ختم به خ  -

به کل تورو فراموش کرده  میزده شده بود جانیباباجان ما از بس ه یگیو گفت : ــ توام راست م دیکش ینفس 

 هم درد نکنه! جانینداره پسرم، دستت تا ا یشرمندگ میکرد ادتیو اواسط صحبتامون  میبود

 زد .  یزد و پلک یلبخند

 .رمیم اتیاداره ام بعد اون عمل گهین تا سه روز د! فقط ممونمیکه بهتون دادم هستم و م یمن رو قول د،یینفرما -

 و گفت: دیرو دست کش دشیزد و محاسن سف یگرفته باشه لبخند یمراد انگار جون تازه ا حاج

 مربوطه به واله؟  -

 نکن سبحان جان بابا! دمیناام ،ییتو دمیام -تکون داد که حاج مراد گفت :  یسر سبحان

را به  رشیوارد شد که چشم غره سبحان بابت تاخ ییچا ینیتازه با س  یبلند شدند که احمد شانیاز سرجا هردو

 .دیخارج شد و سبحان خم شد و سرشانه حاج مراد به زور بوس یفور یدنبال داشت. احمد

 تمام محبتاتون باشه! یبرا یجبران دیکارم شا نیا ،یحق دار یلیشما به گردن من و خانواده ام خ یحاج -

 به شونم زد و گفت : یمراد دست حاج

 پسر. یش ریپ -

 زد.  رمردیپ یبه مهربان یلبخند

 پسرم رمیگیبرم وقتت رو نم گهیمن د -

 !دیدار اریاخت -به عنوان احترام تکون داد و گفت :  یسر سبحان
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نشست،   یصندل یرفت رو زیو پشت م دیکش یقیاز اتاق سبحان خارج شد. سبحان نفس عم یمراد با خداحافظ حاج

اش مربوطِه مربوط واله ته کندیم یو هر کار رودیپرونده رو باز کرد، فکر کرد چطور شده که هرجا م یدوباره ال

 !شودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روح فرهود دوخت؛ درد  یو نگاهش رو به صورت سرد و ب دیدست از خواب پر هیناح یتو یقیحس سوزش عم با

گرفت و  با  نییصورتش را پا رفتیچهره اش در هم م شتریو هر لحظه ب شدیتر م دیدستش هرلحظه شد هیناح

اش   چارهیبه مچ ب یگار  به رویکه محکم تر س دیکش یبلند " نیه "مچ دستش قرارگرفته  یکه رو یگاریس دنید

 دهیخشک و بهم چسب یلب ها یاز ال یناله ا ختن،یریم نییپشت هم بدون اذن پا شیفشار داد، از فرط درد اشکها

 :دیپر رونیاش ب

 !یآ -

 درد آور باشه، نگاهش رو به دست واله دوخت و گفت : گارشیبه اندازه س تونستیم پوزخندش

 ؟ییمن آشنا یبا قانون ها -
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شد بغض کرد و با درد بغض  انیدستش نما یفشار داد رد خون رو شتریحرف فقط نگاهش کرد که ب یو ب دیگز لب

 !رهیگینکن. درد م -آلود گفت : 

 نه؟ ایآره  -رو باال آورد و با تحکم گفت :  سرش

 !کنمیم اشیپس خودم برات هج -نه تکون داد و که گفت :  یبه معنا یسر

 به صورت درهم از درد واله زل زد و ادامه داد  یبا زمخت 

 !کنمیکه کار نامربوط بکنه رو قلم م یقانون اول دست کس ـــ

 دیبه رُخ کش شتریرو ب شیآت گارشیپررنگ تر شد و شعله س پوزخندش

 !کنمیکه خالف جهت من قدم برداره رو، قطع م یکس یدوم : پا قانون

 تر شد و بغل گوش واله لب زد.  کیکه آروم نزد  دیدست آزادش چک یاشکش رو نم

زمان مرگ،  یحت دیاجازه بپرس دیبا دنتونیهر نفس کش یف حرفِ منه، براخونه حر نیا یسوم : تو قانون

 منم! لتونیعزرائ

از  شیاش گرفت و به دست سرخ شده اش زل زد پوست دستش رنگ عوض کرد بود لبها دهیدر یرو از چشمها نگاه

 چونه اش نشست و صورتش باال گرفت.  یبزرگ فرهود رو یکه دستها دندیلرز هیزور گر

 فهم شد؟ ریش  -

برم پانسمانش  تونمیم سوزه،یم یلیدستم خ -گفت :  یخش دار یبه دور از چشمانش نگاه کرد و با صدا یجا به

 کنم!؟

 .انیبتمرگ بگم ب دیآشکار بگو یگرد  و با حرص  یمتوجه اش کرد که با چشمان یجمله آخر واله به حد کاف تمسخر

 یو بو خوردیداشت بهم م دنشیرنگ شده بود که حالش از د یاز اتاق خارج شد،  پوست دستش  ملتهب و قهوه ا و

و رو شه و هق بزند  ریبود که دلش ز دیانقدر سوزشش شد کرد،یدلش رو مچاله م زدیم اشینیب ریسوختن که  به ز

آورد تا بحال  ادیبه  یبابا کتک خورده بود؟ و به واضح جاز حا یبار ک نیکرد آخر یفکر م نیبه ا ،یگ چارهیب نیا یبرا

 است. دهیکه از طرفش بلنده شه رو ند یدست
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از اتاق خارج  خواستیم یپرسش و پاسخ دستش را پانسمان کرد، وقت یدخترجوان به سمتش شتاف به سمت و ب هی

 !ستین نجایفرار کنم من جام ا نجایتوروخدا، کمکم کن از ا -شه با التماس بهش گفت : 

 زمزمه کرد: شدیکه از اتاق خارج م یتکون داد و درحال یسر

 .ستین نجایکس ا چیه یجا -

متورم و  شیکرده بود که  چشمها هیچند روز انقدر گر نیو زار زد در ا دیتخت دَمر دراز کش یاز خارج شدنش رو بعد

 .رفتیو از حال م شدیهوش م یب ادیز ی هیسرخ شده بود که مدام گر

به گوش  نییاز پا یهمهمه ا یانداخت صدا ینشست و به دور و ور نگاه شیسرجا یشده بود، با کرخت رهیت هوا

به در  یضربه ا  رونیب یامد و به پشت در رفت و گوش چسباند؛ واضحه نبود صدا ها نییآروم از تخت پا دیرسیم

 شد! انیاپهار چوب در نم یعقب رفت و در باز شد  قامت شراره تو یخورد قدم

 باال انداخت و گفت : یواله ابرو دنید با

  نییپا ایحاضر شو ب -

 بمونم؟  جانیهم شهینم -نگاهش  بهش دوخت و با بغض زمزمه کرد : واله

  میمنتظر نیینه، پا -تکون داد و گفت :  یسر شراره

 زمزمه کرد  یبا حالت هشدار گونه ا و

 صورت.... نیا ریچون در غ یباال بهتره به حرفش گوش کن فرستمیرو االن م یکی ــ

 کمکت! ادیمشتاقه خودش ب یلیزد و گفت : ــ هومن خ یپوزخند چشمک با

 ؟  کنمیم کاریمن چ ایخدا دیخود پرس یو چشم بست و از خدا دیکش یبا خنده از اتاق خارج شد، نفس و

کارش تمام شد با  یمشغول صورتش شد و وقت یشیاومد و با لوازم آرا قهیبعد از پنج دق گفتیکه شراره م یدختر

 نیا -واله گرفت و گفت :  یبه رنگ قرمز جلو یزد و لباس بلند یمشهود بود لبخند شیکه در چشمها یتیبرق رضا

 قشنگه! یلیسفارش خوده فرهود خانِ خ

 کرد.  ینم یفرق دنیبا پوش دنشیوجب پارچه بود و نپوش کیباال تنه دکلته اش چشم دوخت همش  به
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 !پوشمینم نویمن ا -لحن ممکن گفت : نیسردتر با

 !یبپوش دیبا  -چپش رو باال انداخت و گفت : یابرو دختر

 ! پوشمیرو نم نیمن ا -حرص بلند گفت : با

 دختر شد. غیبود رو برداشت و تور لباس رو همه رو پاره کرد که باعث ج زیم یدختره رو که رو یابرو یچیق و

 ؟یکنیم کاریاحمق چ -

 شده؟یچ -وارد اتاق شد و گفت :  یشراره فور ادشیفر یصدا با

 !پوشمینم گهیرو پاره کرده و م یاُمل گرفته لباس به اون قشنگ نیگفت : ــ ا یبا حرص و لحن طلبکار دختره

 .دهیبخوره؛ جواب فرهود رو خودش م خوادیم یبزار هر غلط -گفت :  یبا خونسرد شراره

اتاق قرار  یکه تو یبه سمت کمد دیکشیشده اش  م زیفِر ر یکه دست به موها یدر حال یاز اتاق خارج شد، عصب و

مناسب شد،  زیچ هیزد و مشغول گشتن  یکمد لبخند محو یو اسپرت تو یمجلس یلباس ها دنیداشت رفت و با د

که دختره  ستادیا نهیآ یو جلو دیپوش تیرضاها سه رب با  نیبا آست یمشک یماکس رهنیپ هیکردن  دایآخر سر با پ

 با تمسخر گفت :

 خدمتتون؟ ارمیچادر ب -

رفت، اون همهمه  نییبه پا یآمد، با اشک به سقف نگاه کرد و با بسم اهلل ا رونیتوجه به او از اتاق ب یکرد و ب سکوت

 ی! در دل از خدا طلب آمرزش مشکستیاش رو منگاه ها داشت شونه ینیشده بود، سنگ لیدرد آور تبد یبه سکوت

 کرد.

به مقطع افتاد، قلب  شیموند، نفسها رهیخ دیسف اهیو کاله س دیبا لباس سف یرو بلند کرد که نگاهش به مرد سرش

 اتفاقات نداشت.  نیتحمل ا فشینح

اش را  یرا دست گرفت و محکم فشار داد، دست زخم فشیشد و دست ظر کشیکه فرهود نزد دیکش یقیعم نفس

که نگاه همون مرده رو به همراه داشت، چهره اش پُر بود  ختیگونه اش ر یبه رو یفشرده بود، از فرط درد قطره اشک

 .خوردیبهم م دنشیاز شرارت حال داشت از د



 عاشقانه نا آرام

 
39 

 

کرده بود. فرهود و اون مرد به  ریگ شیتو گلو بیباشد، بغض مثل س یسالگ یآمد اواسط س یبود و به نظر م انسالیم

 زدیصورتش کنار م یافتاد جلو یکه موها یشد و درحال کشیبعد مرد نزد یکه کم کردنیصحبت م یزبان عرب

 !باستیز -زمزمه کرد : 

 مردک! نیهم بلد بود ا یدوخت، پس فارس نیازش گرفت و به زم چشم

 کرد: ارشیفرهود هوش یبود که صدا ستادهیفرهود اون مرد ا نیوسط سالن ب رانیو ح جیگ هنوز

 !دیازش کمال استفاده رو ببر دوارمیام زمیواله عز نمیشما و ا نیا ز،یاسدواله عز -

 .دیگرد شده به فرهود نگاه کرد و با استرس پرس یکمال استفاده رو ببره؟ با چشما یچ یعنی!! ؟ زشی! عز؟یچ

 تو؟  یگیم یچ ؟یچ یعنی -

خونه و  نیا یکردنت تو یهستش، زندگ یشما جناب اسدواله ذولغفار یاز امروز صاحب اصل -زد و گفت :  یپوزخند

 !ـــزمیعــز دهیبه سر رس رانیا

 .زدندیبلند قهقه قهقه م یکرد و با اسدواله با صدا انیب یرا با لحن مسخره ا زمیعز

که  یزیچشم دوخت، باور چ دیسف اهیس یها یاز کاش یرو دو زانو فرود اومد و با بُهت به قسمت یشدت بدبخت از

 .دیلزر یسخت بود! همه تنش م یلیاالن اتفاق افتاده بود خ نیهم
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 زد .  ریزد و به شونه ام یلبخند محو نهیآ یخودش تو دنید با

 دستت درد نکنه پسر، خُودم خودمو نشناختم! -

 نوکرم! -زد و گفت :  یکرد و چشمک یا خنده

 انیچهره متفاوت شا دنیبه در زد و وارد اتاق شد با د یرفت. ضربه ا یاتاق خارج شد و به سمت اتاق بغل از

 اومدم. یانگار اشتباه دیببخش -با خنده گفت :  دیاز شدت تعجب باال پر شیابروها

 گفت! یرفت و سبحان یچشم غره ا انیشا

 شد. کیکه فنجان قهوه دستش بود نزد یدرحال انیانثارش کرد و هردو باهم از اتاق خارج شدن؛س ییپرو بچه

  د؟یریم دیدار -

 !ارهیبگم سفارشات سرهنگ رو ب ریپس بزار به ام -گفت :  انیتکون داد و  سا یسر سبحان

اومد و  ششونیاومد به پ یبزرگ بایتقر یبا جعبه مشک ریبعد ام یرو صدا کرد و کم رینگاهش کرد که بلند ام منتظر

 گذاشت زیم یجعبه رو

 جلو  ایـــ  سبحان ب ریام

 از دستت  وفتهیمواظب باشه ن -در مچ دستش بست و گفت :   ینقره ا لیساعت بند است ریشد و ام کشینزد سبحان

 داد که توش فلش کار گذاشته بود یگردنبند هی انیگذاشت و به شا بشیج یخودکار هم تو هی و

 یجز اون خودکار که اسلحه از سرش رو فشار بد ابهیو رد نیکه بهتون دادم همشون مجهز به دورب نایا دینیبب - ریام

 ازش استفاده نکن! یجز مواقعِ اضطرا کنهیم یانداز ریت

. دیکرده محض مبادا مراقب باش ابیمجهز به رد انیهاتونم سا یگوش -گفت :   ریتکون دادند و باز ام یسر هردو

 خواستیدلم م میستیشد که امشب همراهتون ن فیشرط عقله ح اطیاحت یول ستیها ن لهیوس نیبه ا یازیهرچند ن

  مینداشته باش یدخالت اتیسرهنگ دستور داده تو عمل یخودم باشم و مراقبت باشم ول

 هی نیا ریام -:  دیشانه اش بذارد زمزمه کنان بگو یبرود و برادرانه دست رو کشیگرفته اش باعث شد نزد چهره

 به صبحم برسه. یفکر نکنم  حت میبر دیو نگار با مایو ن انیکه من و شا هیفور اتیعمل
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 !نیموفق بش دوارمیام -با لبخند گفت :   ریام

با حالت  هیگر ریمحابا زد ز یب انیجدا شدن، سا  گریکدیاز  یو وقت دنیزد و برادرانه همو در آغوشش کش یلبخند

 به بغل سبحان رفت و با هق هق لب زد.   یبچه گانه ا

 ادیسرت ب ییرو ندارم حواست به خودت باشه بال یکس انیمن جز تو  و شا یسبحان مواظب خودت باش داداش -

 !کنمیموهات رو م

 سروان مملکت رو ! -گفت :  یبا لحن شوخ  انیخنده پشتش رو نوازش کرد و به شا با

 تحمل کنه  نویکه قرار ا مایبنده خدا ن -زد :  یو چشمک دیبلند خند یبا صدا انیشا

من  اشیهم بره شکر خدا کنه که با اون اخالق سگ ماین د،یغلط بکن  -به پشت سبحان زد و گفت :  کشویکوچ مشت

 قبولش کردم!

 نه؟ گهیاون قبولت کرد د نکهیمنظورت ا -گفت : طنتیو با ش دیکش رونیرا ب انیاز بغل سبحان سا انیشا

 دیما با گهیخب د -هر سه نفر را به خنده انداخت و سبحان با چک کردن ساعت رو به بچه ها گفت :  انیسا غیج

 میبر

 دیمراقب خودتون باش   -بود گفت : انیمخاطبش او و شا یو در حال ستادیا شیرو یجلو دیبا تهد انیسا

 .میکنیم یسع -تکون داد گفت :  یسر

 کند.  یو خدافظ یبهش رفت و به سمت نگار رفت تا با او هم  رو بوس یچشم غره ا انیسا

حواسشان  دیاز االن با ر،یام نیبا ماش انیاومد او و شا یم سیاز ساختمون خارج شدن نگار با ون پل انیبا نگار و شا 

 بشیجورش کرد بود رفتن سبحان  از تو ج اتیعمل یبرا ریکه ام یکردند، به سمت بنز مشک یشش دنگ جمع م

 سرعت حرکت کرد.  هشدن و با گاز دادن ب نیرو در آورد و زد . سوار ماش موتشیر

محل مورد نظر سرعتشون  دنیو با د دیکش یقیبود. نفس عم رهیپُر دار و درخت خ کیتو سکوت به جاده تار انیشا 

 را کم کرد.
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کرد که پلکش رو آروم باز و بسته کرد و هر سه باهم وارد  مایبه ن یپارک کرد و نگاه یدرب ورود کیرو نزد نیماش

 شدند.

خونه شدن زنگ رو فشردن که  کیقدم به قدم نزد انیکرد و با شا یشکوه نایس یبه کاخ مجلل و چراغون ینگاه

 در باز کرد. دیسف شبندیو با پ دیمردانه سف رهنیم یبا دامن مشک یخانم

 هیکه داشت با  نایس ینگاه اطراف کرد و نگاهش قفل شد رو رهیکه اومده بود پالتو ها را بگ یه به خدمتکارک یحال در

 شدم متوجه فرهاد است. کتریکرد از پشت نزد یشکم دار صحبت م مهیمرد درشت و ن

معامله  یمهمِ بود و هرکجا که باشه خودش رو پا یلیفرهاد خ یکه او باشه چون معامله با اعراب برا زدیم حدس

 .رسونهیم

که براش  ییفاب فرهاد! اونهم بخاطر کارا قیبود، رف ماین گفتیکه سرهنگ م یرفتن نفوذ مایبه سمت ن انیشا با

 انجام داده بود

 شد. کیزد و نزد یلبخند دنشانیبا د ماین

 که فرهاد منتظرتونه  میبر دیایمنتظرتون بودم ب د؟یعه اردالن اومد -

 کو؟یحال شما جناب ن -کرد و گفت :  انیرو به شا بعد

 ممنون -گفت :  یجد انیشا

آنها در کنار  دنیدو کتف و به سمت فرهاد رفتند. فرهاد با د نیروش رو گرفت و دستش رو پشت او گذاشت ب ماین

 یلب  قهوه ا یرو یتر شدن  لبخند کینگاه کرد جزء به جزء ، در آخر با نزد قیو دق انهیجدا شد و موذ نایاز س ماین

 ؟یکنینم یجان معرف مایسالم ن -رنگش نشوند و گفت :

 کویو برادرشون شهروز ن کویحتما، جناب اردالن ن -کرد وبه پشت سبحان  زد و گفت :  یخنده ا ماین

خوشحالم اردالن جان! منم فرهاد  تونییاز آشنا -کرد و چشم گرفت رو به او گفت :  انیبه شا یبا لبخند نگاه فرهاد

 هستم یکالهسر

 نیزد و گفت : ــ همچن یلبخند مصنوع 
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آنها  یکرد و درست رو به رو ییبار راهنما زیقسمت سال بود درست در کنار م نیمبل چرم که در گوشه تر سمت

 نشست.  مایکنار ن

با  یمرد دنیبعد با د یکم یصحبت کرد ول دیو تمج فیبشن با تعر یداریکه قرار بود خر یراجب اسلحه ها یکم

 و به سمت مرد رفت. یو جوان داشت از جا بلند شد و با عذر خواه یشرق افهیدرشت که کامال ق کلیو ه یلباس عرب

م گفت و گو و خنده و بزن و بود با چند مرد گر دنشیکه بِه از نپوش ییدختر با لباس ها نیقسمت چپ سالن چند در

 بود! یمصنوع یادیبزم ز نیبرقص بودند، ا

 یرا از درب عمارت خارج م ینسبتا بزرگ یافتاد که با گون یکه نگاهش به مرد نهیرو بب ییچرخاند تا نگاه آشنا چشم

 کرد. 

که فرهاد از آن مرد  ردیرو بگ یاون مرد و اون گون یبرود و پ یاز جام بلند شد و خواست به سمت در ورود مشکوک

به دست را  یاز جمع دور شد و راه همان مرد گون یرا به فرهاد داد و با لبخند مرموزانه ا یعرب تشکر کرد و او پاکت

 گرفت! شیدر پ

 ؟یاردالن جان؟ خسته که نشد یستادیچرا سرپا ا -به سمت اردالن اومد و با خنده گفت :  فرهاد

رسم  یبا عمارتت آشنا کن یکه ما رو کم رفتیچرا، انتظارم م -ا تحکم گفت : لبش کاشت  و ب یخشک رو یلبخند

 !یجناب کالهسر یاریرو به جا ب یمهمان نواز

 یب یدست به نقدش رو از دست نده با سرخوش یاون که مشتر یسبحان  برا ییدست پاچه از رُک گو یکم فرهاد

 گفت :  یمعن

کجا مثلش رو  چیاعالء ه یی! جنس هابرهیبهت اسلحه هامون رو نشونت بدم قطعا کفت م میبر ایالبته البته، ب -

 اردالن جان یکن دایپ یتونینم

 میبر دیشهروز با -برگشت و گفت:   انیتکان داد و به سمت شا شینامحسوس برا یسر ماین دنید با

 رهنیپ یرو  یعمد یلیخ یول یبه سمتش اومد و شراب دستش را به طور اتفاق مایاز جاش بلند شد که ن انیشا

 رو به چهره زد و گفت : یمتاسف ینقاب ختیر انیشا دیسف

 د؟یکن ضیرو تعو رهنتونیباال پ دیبر دیتونیمتاسفم از دستم افتاد، م کو،یاوه جناب ن -
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پا برهنه وسط افکار فرهاد  کرد،یم لیرو تحل یزیچرخوند انگار داشت چ انیو شا ماین نینگاهش رو ب دیبا ترد فرهاد

 . دیرفت و پرس

 ست؟یکه ن یمشکل -

 و گفت : دیبر چهره اش پاش یزد و بزک پاچه خوار یلبخند پهن فرهاد

 کن! ضیرو تعو رهنتیسمت چپ برو اونجا پ یخونه خودتونه، شهروز جان به طبقه باال اتاق دوم یدار اریاخت -

 تکون داد گفت : یسر انیشا

 ممنونم ازتون -

مشغول به کار شده بود به طبقه باال رفت و او نگران چشم به  نجایکه به عنوان گارسون زن در ا یپوریبا ستوان ش و

 داشتن.  ازیراهش دوخت. دعا کرد بتونه وارد اتاق فرهود بشه چون به مدارک ن

گرفت فکر کرد چقدر بدبخته  یم کیکوچ یجا نیا یاشت تونفسش د ن،یصندوق عقب ماش یپرت شد تو محکم

 بودن است! یگون یکه عاقبتش تو

 را از دست داده بود نه پدرش اومد نه اون مرد سبحان نام!  دیام گهید

 نیا دیبرسد! عاقبتش نبا نجایکرد. قرار نبود به ا یم دایراه نجاتش پ دیپُر از غصه بود، تنها خودش بود که با دلش

 دهیحوا بودن رو نچش یبایگرفت، هنوز طعم ز یم شیاز ب شیآورد دلش ب یم ادیبه  ندهیآ یبرا شیبرنامه ها !شدیم

 !موندیم نجایا دیعشق رو، نبا ریبود و طعم دلپذ

رو نبسته بودند، کارش راحت تر شده بود، با پاره کردن  شیافتاد، خداروشکر  کرد دست و پا یدندون به جون گون با

به دو  یگون یبلند بایتقر یپاره کنند که با صدا شتریکرد ب یزد وبا دستم سع یقیلبخند عم یاز گون یسوارخ کوچک

باز  موندیکه م یحاال تنها کار اومدیاز جا در م اشتدلش د ومد،یاشک م شیشد؛ از ذوق از چشمها میتقس کهیت

 کردن در صندوق عقب بود.

مشخص نبود؛  یزیهم چ یکیتو تار یاگزوز متوجه داغون بودنش شد ول یصد نیو همچن نیماش دیشد یتکون ها از

 یدیتکون شد نیکنه که  ماش دایبه درد بخور پ یزیکردم جا به جا شه تا چ یکرد آروم باشه.سع یو سع دیلب گز

و با دست سرش رو گرفت که چشمش به  تگف یآخ دیچیکه تو سرش پ یخورد و سرش محکم به باال خورد و از درد
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 دیزد و با ذوق برداشتش و دوباره به سمت راست چرخ یبرق شیچشمها دنشیکنج صندوق افتاد و با د یفلز لهیم هی

صداش به  کردیصدا به قفل در صندوق ضربه بزند هرچند جاده انقدر چاله داشت که فکر نم نیو تالش کرد با کمتر

 گوش اون دوتا احمق برسه! 

 جهیکمتر به نت زندیضربه م یانگار هرچ شدیحس م یب یحال یداشت از درد و ب شیکرد چشمها یتنش درد م تمام

 !دیرسیم

بود   لبخند  سیپل ریآژ یبود، سرش را به در چسباند واقعا صدا سیپل ریبه گوشش خورد. صدا مثل آژ ییصدا هوی

که باز تنهام  یمرس یکه هست یمرس ایخدا ایخدا -بسته از ته دل گفت :  یزد و سر  بلند کرد و با چشمها یبزرگ

 !ینذاشت

 بود؟  هدیشروع شده بود که نفهم یکوبش قطرات بارون هم، از ک یکرد، صدا یرو حس م نیشدن سرعت ماش ادیز

اش احساس  قهیسمت راست شق یخون رو رو یخورد سرش محکم به قفل صندوق خورد که گرم نیکه ماش یچیپ با

 کرد،یشده بود احساس حالت تهوع م شتریو تاب ها ب چیداد، پ هیتک نییزمزمه کرد و سرش روب پا یکرد لعنت

 شیکم  کم داشت چشمها دبو نیدلش خوش هم اومدیم سیپل ریآژ یهنوز صدا زد،یاش نبض م قهیگوشه شق

پتو گلبافتش هم تنگ شده   یدلش برا یسردش  شده بود حت خواست،یخواب پُر آرامش م هی. دلش شدیم نیسنگ

ضربه بزرگ  هیتموم بشه،  یشود همه چ یم داریب یکابوس وحشتناک باشد که وقت هی یهمه چ خواستیبود. دلش م

بود  جانیو آسمونه، چشمهاش بست؛ تموم شد اخرش هم نیزم ونیمعلقِ م نیخورد و حس کرد ماش نیبه ماش

 !دیشا
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 .ارهیب ریگ یزیاز نگاهش متوجه شد اوضاع تحت کنترلِ و تونسته چ انیاومدن شا با
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گردنش گذاشته بودند رو تو  یتو لیکه پشت گردنبد است یکیقرار گرفت با دست نامحسوس فلش کوچ کنارش

پشت کت لمس کرد و روشن  کروفنیاروم م ذاشتیکت م یمخف بیج یکه فلش رو تو یدستش گذاشت و در حال

 کرد. کیبزنه سرش رو به کت نزد یحرف انیبه شا خواستیکه انگار م یشد، در حال

 !دیشروع کن -

و داد ها در هم ادقام بشه چشمش به فرهود  غیسه و جو هشدار مامور ها به گوش ها بر ریآژ یبود تا صدا یکاف نیهم

 زد. ادیبود فر یکاف گهیاسحله اش رو در اورد د رفتیپشت پله ها در اومد  داشت در م یافتاد که از اتاق پنهان

 !ستیسرجات واستا ا ست،یا -

کردند که مامورا  یافتاد همه داشتند فرار م نیزم یزد و رو یبه پاش زد، نعره ا یریت هیکه  دیپاهاش سرعت بخش به

 رفتیو تک تکشون رو گرفتند، نگار وارد ساختمون شد و به سمت فرهاد که داشت به سمت پشت خونه م ختنیر

 ی! راه فرار ندارستیا -گفت :  ادیو با فر  دیدو

 یرًاس نگاهش محو شدند، به سمت فرهود رفت دستبندش رو در اورد و با پوزخند تو چشما دیو نگار از د فرهاد

 کرد بلند گفت:  یکه نگاه م یدر حال اشیوحش

 !یحکومتته فرهود کالهسر انیباالخره تموم شد، پا -

و کرد و با سبحان فر نهیس یاز پشتش در آورد و به سرعت تو یکننده چاقو ریحرکت غافلگ هیزد و با  یشخندین

 نباش سرگرد برومند من حاال ها حاال باهاتون کار دارم! دواریام -چشمک گفت : 

پرت شد و ناله  نیزد و فرار کرد، به زم یو دستش شُل شد و اسلحه از دستش افتاد، فرهود لگد دیکش ریاش ت نهیس 

 . دیبلند غر یبا صدا انیکرد. با درد به شا یبلند

 برو...دن...دنبالش! -

رفت، زمزمه  یاهیاز پشت خونه اومد س گهیگلوله د هیبعد  یگلوله و کم یصدا دنیبا شن شیو چشمها دیدو انیشا

 شد. اهیس شیروب چشمها ایکرد نگار!!؟؟ و دن
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بو به سرفه افتاده  یتو پشت سرش احساس کرد، از تند یدیشد ریچشم باز کرد و همزمان ت یسوختن به تند یبو با

به در صندوق زد  یجون ضربه ا یبود و راه تنفسش را گرفته بود دود تموم صندوق عقب رو پُر کرده بود، با دست ب

 خوف برداشت. یکیتار دنیکه باز شد با د

روم راستش اول آ یشد، پا زیخ میداد و ن شیبلند شدن نداشت و به زور قوت به دستها ییتوانا دیدیتار م چشمهاش

 یخون چ نیا ایکه نفسش را  گرفت، خدا دیچیتو تموم جونش پ یقیچپ درد عم یگذاشت و با بلند کردن پا رونیب

رو  شیاز شدت درد بست و با همون درد پا چشمبود  دهیرو بر شیاز رون پا یهمون فلز که قسمت دنیبود؟ با د

 شدیو باعث م زدیو درخت ها بدتر به ترسش دامن م یکیباد و غرش گرگ ها و تار یهو هو یگذاشت ؛ صدا رونیب

کرد  یاومد، گردنم به شدت درد م رونیانداخت و کال از صندوق ب شیپاها یکنند، آروم وزنش رو شتریتالشش ب

 اومد. یعضو اضافه بدنش به حساب م نگارنگهش داره ا تونستینم

هوا  ادیب شیپ یوگرنه مشخص نبود دوباره قرار چه اتفاق کرد،یفرار م رفت،یم نجایاز ا دیاروم حرکت کرد، با اروم

که به سر  یجز همون مانتو که دکمه هاش پاره بود و شال نازک کردیم خیسرد بود سوز داشت داشت از سرما 

 لرزوند.  شیگلو لیبه تن نداشت، بغض س یزیچ یدادشت و شلوار پاره پوره و خاک

 . زدیبلند با خودش حرف م یصدا با

کجا  کردم؟یم کاریچ دیاما نه خودش اومد نه اون ! حاال من با ادیم "سبحان  "گفت با  ادیاج بابا گفته مح ــ

  خواستم؟یکمک م یو از ک زدمیم رویدر خونه ک رفتم؟یم

عقب  یزود نیبده نبود به هم سیکه نشون از وجود پل ییصدا چیه شد؛یاز شدت سرما زود خشک م اشکهاش

 یکوبش ها یبود کنار صدا زیدندونهاش ناچ یصدا دیلرزیو ترس م جانیکردند؟ تنش از شدت سرما و ه ینینش

رون شده بود بهم  نیخون که از تو ماش کهیبار دنیمرگ حالش داشت از د یبو دادیخون م یبو نجایقلبش! ا

 .خوردیم

باال بره، جاده اون باال بود.  شدیصخره وصل م یکه به باال یکیرو تند تر برداره  و از راه بار شیکرد قدم ها یسع

نه  گهید یاز راه مونده بود ول کمیقدرت نداشت  گهید شیاش به خس خس افتاده بود، پاها نهینفسش گرفته بود و س

 !یداشت نه قدرت ینفس
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همون هم باعث نشد بتونه بلند شه  و  یول اومدیها م نیماش یصدا یافتاد؛ گه گاه نیزم یحال همون جا رو یب

 داد.  هیبه صخره پشتم سرش تک زدیکه نفس نفس م نجوریخودش رو به باال برسونه، چشمهاش رو بست، هم

و فردا نباشه، دل نگران نباشه فکر کرد االن  ندهیکه نگران آ یخواب خواست،یم یخواب واقع هیبود و دلش  خسته

 کی نیا یکه تو یزیفقط چشم ببنده و بخوابه پُر از آرامش چ خواستیم وفته؟یره بقرار دوبا یچه اتفاق شهیم یچ

 شیاشکش خشک شده، دوروغ بود تمام حرفها چشمه گهید کردیکرده بود حس م هیماه به دلش مونده از بس گر

محکم باشه و  دیاعتماد کنه با دیتوکل کنه با دیباشه با یقو دیشجاع باشه با دیلحظات سختش هم با یآدم تو نکهیا

ها هزار بار  دنیهر دو یشد و  مجبور شد تو فیخورد، ضع نیزم یراه کل نیا یفقط به جلو نگاه کنه دوروغ بود، تو

تنها خودِ خودش بود  نجایا افتاد،یو م کردیم ریگ ییجا هیباز پاش به  یباشه ول یو منتظر معجزه ا برگردهبه عقب 

 به خودش کمک کند  و بلند شود. توانستیکه م

 : گفتیو م دادیم یدواریبچه نو پا ام هیو مثل  کردیرو نوازش م دشیزخم د یزانو

 !شیزندگ یها یو بلند یپست یمحکم راه بره تو رهیگینم ادیو بلند نشه  وفتهینداره آدم تا ن رادیا -

کردن خوشش  یاز باز گهیشده، د یشده، دل مرده شده، زخمخسته  یبود که از همه چ یحالش مانند بچه ا وصف

 خسته! یلیتو بغل مامانش بخوابه و اون نوازشش کنه خسته بود، خ خواستیاومد دلش م ینم

چشمش  یزد و چشمهاش محکم بهم فشرد دستش آروم بلند کرد و جلو یبه چشمش پلک یدیخوردن نور شد با

اومد،  ادشیبه  اناتیبه مغزش فشار اورد تا جر یپلکش باز کرد و نگاه گنگش به اطراف دوخت کم یگرفت و  آروم ال

 نیبه زم یو دست دیکش یبود آه روزید نکرد کرخت شده بود لباسش همه نم داشته که از اثرات بارو یبدنش درد م

پاش رو تکون داد  یدرست راه بره کم تونستیرا به صخره گرفت و آروم بلند شد. پاها خواب رفته بود و نم یگریو د

 گذاشت. نیبه زم دیگفت و پاش با ترد یآخ دیکش یقیعم ریچپش ت یکه باز پا ادیتا از اون حالت در ب

به  یبه چپ کم ینبود کم یخبر چیه یباال رفت و خودش رو به جاده رسوند ول لیعل یبود با اون پا یهر بدبخت به

 !رفت؟یکدوم سمت م دیراست نگاه کرد، حاال با

 آورد،یجون نداشت، گشنش بود و شکمش داشت پدرش رو در م گهیبه سمت راست شروع به حرکت کرد. د اروم

شده بود و  کیآسمون تار رفت،یم یاهیکم کم چشمهاش داشت س زدنیو درد پا بدتر به حال بدش دامن م یخستگ

 هیحس کرد  هویکه  رفتیراه م معوجکج و  خت،یدلش بهم رسر و ته بود چند بار پلک زد که تعا یجاده ب یهنوز تو

گوشش رو پُر  یبدق بلند یخورد و صدا نیحال و با زانو محکم زم یاحساس مرگ داشت ب  خت،یتو بدنش فرو ر یچ
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نداشت بدود و  یجون یسرعت بده و از آنجا فرار کند ول شینکنه اون آدما باشند، خواست به قدم ها دیکرد ؟ ترس

 .دینفهم زیچ چیه گهیحال رفت و د از ابونیدراز به دراز وسط خ

 

 

 

 کنهیم رتیاس ییغم تنها 

 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا

 شهینم مایمثل قد گهید ایدن نیا گنیم

 شهینم بایز گهیادما زشته د نیا دل

 زنهیباد داره زاغ ابرا رو چوب م باال

 شهینم ایدر یول ادهیابرا ز نیا اشک

 کنهیم رتیاس ییتنها غم

 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا

دانست  یشده بود؟ نم نیپلکش رو باز کرد چقدر سنگ یبه خودش داد و آروم ال یآشنا تکون آروم یدور ول یصدا با

در دلش گفت؛ خواست  یانداختن،  خاک تو سرم رشیانداخت که نکنه دوباره گ یترس دلش م نیکجاست و ا

زد و  یپلک محکم زهیتمرکزش بهم بر شدیآهنگ باعث م یصدا دید یچشمهاش تار م یه کند ولاطرافش نگا

انگار وزنه  یکرد از جا بلند بشه ول یکس به جز خود توش نبود، سع چیدوباره به اطراف نگاه کرد داخل اتاق ه

 گفت : یبهش وصل بود که قدرت بلند شدن هم نداشت، محکم خودش رو پرت کرد و بلند اَه ییلویصدک

 .دیکش یبلند ینیشد و بلند با ترس ه زیخ میبه ضرب در باز شد و محکم به چهار تاقش خورد با وحشت ن هوی
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خودش گرفت، فکر  به یعاد تمیکه با اخم جلو در واستاده بود چشمهاش گرد شد، نفسش تازه ر یخانوم دنید با

که  یاه دهنت رو ببند اله "کاسه اس؟  در دل به خودش حرف زد هیبا اونها دستش تو  نمینکنه ا دیبه سرش رس یبد

 " یباف یشه واله که همش منف اهیسقت س

هفته  هی یدختر؟ بخواب جون ندار یکه تو ؟ چرا پاشد یشد داریب   -اومد و گفت : کشیبا همون اخمش نزد خانومه

 تخت نیرو ا یاس افتاد

 به زور و خش دار گفت : شناختیکه خودش خودش را  نم ییدوباره گرد شد با صدا چشمهاش

 شهیسر در آوردم ؟ م نجایمن تو جاده بودم چطور از ا د؟یهست یاصال من کجام ؟ شما ک شد؟یهفته؟ چرا چ کی -

 !!!!کنمیمن دارم سکته م دیحرف بزن

 رو نوازش کرد و نرم تر گفت : شیاومد با دستش موها کینزد خانومه

بر اثر سرما  اوردیم رترید یرسوند که اگر کم نجایو دخترم تورو به ا یهوش شد یدخترجون آروم باش تو جاده ب -

  افتادنیهات از کار م هیکل

 خنده  آرومش اضافه کرد.  با

 تو بود از پا در اومده بود تا االن  یجا یهرک ایسگ جون ـ

 !یدیزد و تو دل زمزمه کرد پس حال قبل منو ند یپوزخند

 مهمانش کرد و گفت : یسرخ شده لبخند یکرد که با لبا ینگاهش م دیو با ترد مشکوک

 .یریبخور جون بگ یچ هیمثل گربه منو نگاه نکن پاشو  ینجوریپاشو دختر پاشو ا -

حرف بزنه، استرس داشت و  شتریب خواستیبود. دلش م جیگ رفت،یگرسنه بود، دلش به شدت ضعف م واقعا

 با حرف زدن رفع اش کنه. خواستیم

ابروهاش از  یمشک یو تاپ بند نیج یمتفاوتش انداخت شلوارک تا زانو یبه لباسها یکمکش از جا پاشد و نگاه با

 شدت تعجب باال رفت، خانومه که انگار تحت نظرش داشت گفت :

 دور  زمیافتضاح بود محبور شدم بر یلیتو خ یدخترمِه، لباسا یلباسا نایا -
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 باال انداخت با خنده گفت : یشونه ا دینگاه واله را که به خودش د زن

 تره! زیباشه از تو تم ینگران نباش هرچ -

که مادرش  ییاز اونجا یمثل او ول بهیغر هیبود ؟ اونم  هم به  یچ یهمه لطف برا نیپاش خورد، ا به پانسمان چشمس

 نکرده بود که نمکدون بخورم و نمکدون بشکنه لب به تشکر باز کرد و آروم زمزمه کرد. تشیگستاخ ترب

 ممنونم بابت لطفتون! -

از دو  یو متفاوت مخلوط بایکامال ز یفوق العاده خونه دوخت فضا یکمک او از اتاق خارج شدن، نگاهش به فضا با

و  ییو طال یزرشک لشیخونه که ست تمام وسا دنیبود چشمهاش با د یریمنظره چشم گ یسبک مدرن و سنت

 !نجایچه خوشگله ا یوا -زد و گفت :  یبود برق دیسف

 یآشپزخونه رنگارنگ بود حت لیتمام وسا کرد تشیپشتش رو نوازش کرد و به سمت آشپزخونه بزرگ خونه هدا زن

 خونه بود گفت : دنیاز د یکه ناش یرو کرد آن زن که هنوز اسمش هم نگفته بود و با ذوق ش،ینهار خور زیم

 .بودم دهیند یخونه ا نیواقعا خونتون قشنگه تا بحال همچ -

 زد وبا چشمک گفت : یلبخند زن

 دمیهم بهت نشون م گهید یجاها ینباش یباهام رسم ی. ناهارت رو بخور بعد اگر قول بددونمیم -

 مکث ادامه داد: یبا کم و

 زمیمن خزانِ عز -

 خوشبختم خزان خانوم منم واله ام -تکون داد و معذب گفت:  یسر

  تیجون، درضمن منم خوشبختم از آشنا -گفت :  دیچیم زیغذا رو سر م لیکه وسا یدرحال خزان

 جون؟ -تعجب نگاهش کردم گفتم :  با

 !دهیبودن بهم دست م ریحس پ یگیاره، خزان جون خانوم م -تکون داد و بدون نگاه کردن گفت : یسر

 کرد.  یا ینمک خنده
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 چشم خزان جون - 

 کجاست نمیزنگ بزنم بب دهیورپر نیمن برم به ا بکش بخور -گفت :  یفرستاد و با مهربون یا بوسه

 یمفصل یتکون داد و مشغول شد، غذا یسکوت کرد و سر یول هیرا با ک دهیکنجکاو شده بود که بدونه ورپر نکهیا با

 یتو دلش زمزمه کرد خدا ی. ساالد ماکارانیکی.قرمه.فسنجون. ساالدمکزمهیشده بود اعم از ق دهیاو چ یبرا زیم یرو

 !؟  هیمگه مهمون

بود هم طعم هم رنگ هم بو چش  یعال یواقع یردن شد، به معناو  مشغول خو ختیداخل بشقاب ر یهر کدوم کم از

صورت که جلو صورتش آمد بود و  هی دنیدهانش مزه کرد، آروم چشم باز کرد و با د یبست و با لذت پلو رو تو

اول  دونستیو اون دختره بنده خدا هم هول شد نم شدیتو گلوش داشت خفه م دیبرنج پر کردیکنجکاو نگاهش م

کم کم داشت آماده  کردیداشت نگاهم م یبا درموندگ ینجوریبره خزان صدا کنه هم ایبزنه پشتش  ایآب رو بده 

سبز شد با بُهت به او بعد به اون دختر نگاه کرد و  شیخزان جلو هویعرض ادب که  یبره برا لیاعزرائ دنیبه د شدیم

به دستش داد و اروم شروع کرد به زدن به پشت  ختیو پرتش کرد اونور اول آب ر همحکم زد پس گردن دختر

 گرد شده اول به مادرش بعد به واله نگاه کرد و با اعتراض لب گشود. یکمرش، اون دختره هم با چشما

 عه! مامان گردنم درد گرفت خوب چته تو ؟ -

 رفت براش و با حرص گفت : یچشم غره ا خزان

 ؟یکنینگاهش م یدار ینجوریتو هم شهیداره، دختره داره خفه م یادهیفا هیمترسک بهتر از توه حداقل  -

 گفت : الیخ یشونه باال انداخت با دست به من اشاره کرد و ب دختره

 حاال که حالش خوبه -

 باز دستش رو جلو آورد و گفت : شیشد و با ن کشیسرفه کرد که دختر نزد ینفسش باال اومد و کم باالخره

 بهارم!سالم خوشگله، من  -

 سالم.خوشبختم منم واله ام  -به لبش اومد و گفت : یلبخند

 یاش کش داد و درحال یقلوه ا یزد و لبا یخزان بود برق یرنگش درست همرنگ چشما یدرشت سبز لجن یچشما

 اووف اخه اسمتم قشنگه! -گفت :  دادیکه چشمهاشو چرخ م
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غش کردن درآورد که خنده واله بلند شد خزان به سمت واله مثل بدبختا گفت :  یگذاشت ادا شیشونیرو پ دستش

 سرکار دارم ؟  یبا چه خل و چل ینیبیم -

 مـــــــــــــامــــــــان -کل خونه رو برداشت :  چیبهار گوشش رو که ه غیج یصدا

 گفت : یچپ چپ نگاهش کرد و عصب خزان

 نکره ات رو  ی. ببند صداامانی -

انگار نه انگار مادر و  نایزمزمه کرد، خنده اش گرفته بود ا "ادب  یب " هیلب  ریبه خزان رفت ز یچشم غره ا بهار

 هویگذاشتم که  نکیبرداشت و تو س فشیدوتا دوست بودن از جام پاشد و ظرف کث هیشب شتریدختر بودن ب

 یدار قرمز و موها نیکوچولو با لباس چه ی دنیگرفت با د نییبا تعجب سرش رو پا دیمحکم به پاش چسب یموجود

بور و خوشکلش رو نوازش کرد،  یزد و با ذوق رو زانو خم شد.   موها یقیبود لبخند عم دهیکه پاش  چسب یدوگوش

ساعتها  خواستیبود که دل م بایروشن بود انقدر ز یخاکستر شیداشت و رنگ چشمها دهیگرد و کش  یچشمها

اش زد و با  یگرد و تپل یبه گونه  یانقدر سرخ بود که انگار رژ زده بوسه ا باشل دشیو با پوست سف یمحوش شو

 !یخدا کوچولو تو چه خوشگل یوا -خنده گفت : 

دخترونه اش گفت :  فیپُر از ناز و ظر یکوچولوش رو نشون داد و آروم با اون صدا یدندون ها فیزد که رد یلبخند

 ژاله  امیسَ   -

 ژاله نه، واله اسم خاله اس  یمامان -:  با خنده از پشت گفت بهار

 گفت : یشونه باال انداخت و با سرتق دختر

 باسه ژاله سُد! -

 رو نیریش یکوچولو نیا دشیاش گرفته بود و باز دوباره بوس خنده

 زم؟یعز هیاسم تو چ -

 زد و گفت : یچرخ

 !سلیآ -
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 کرد و تو بغل گرفتش بلندش

 درست مثل خودت! یچه اسم خوشگل یوا -

 غرور و گفت : با

 ! یاوهوم خاله ام گفته تو ماه شب چهارده من -

 خاله ات ؟ -تعجب گفت :  با

 نگاه کرد و گفت : سلیو با لبخند به آ شمونیاومد پ بهار

 بستس! یفسقل نیجونش به جون ا الرِه،یآ کمیمنظورش خواهر کوچ -

 .دیپرس یباال داد با کنجکاو شیابروها

 ستش؟ین -

 ساعت دستش نگاه کرد و گفت : به

  رسهیم گهیاالنا د -

متفاوت بود کانون خانوادشون  زشونیقشنگ بود همه چ یلیخانواده اسماشون خ نیبهار و خزان کال ا الر،یآ سل،یآ

که به  یداشته باشه، به نظر فکرش رو بلند گفت که بهار با خنده در حال یبهار بچه ا کردیاصال فکر نم یگرم بود ول

 بچه داشته باشم نه ؟  یاشتالبد توهم انتظار ند -بردش  گفت :  یم ییرایسمت پذ

 ! گهیخوب موندم د -تکون داد که با چشمک گفت : دییتا یبه معنا یسر

اومد و کنارشان نشست، نوه اش رو بغل گرفت و باهاش  ششونیبه پ یجو یکاف تیسکوینسکافه و ب ینیبا س خزان

 مزه کرد و گفت : یهم خودش برداشت و کم یکیبه او و  یشد،  بهار فنجون  یمشغول باز

اون حال  یتو یباور کن وقت یبه ما مشکوک ول یو حت یینجایتعجب داره که چطور ا یبرات جا دونمیواله جون م -

که تو چهره ات بود باعث شد دور  یو پاک تیوحشت کردم برداشتمت آوردمت خونه، معصوم دمتیوسط جاده د

 ا دوستت بدون و باهام صحبت کن !؟یخواهرت  یمنو جا یاگر دوست دار خوامیفکر بده خط بزنم االنم م یهرچ
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را  زیتر و خشکش کردن حقشون بود همه چ یچشم داشت چیبدون ه یهفته نگهدار کیخوب حق داشتن بعد از 

 بدوند.

 و گفت : دیهمراه با آه کش ینفس

تو  رونیب زنمیروز صبح از شبش دلشوره داشتم صبح که از خونه م هی رستان،یدب یمعلمم تو هیبگم واال من  یچ -

خونه  هیتو  برنمیکس نبود تا کمکم کنه، م چیاز اونجا که کوچه ماهم خلوته ه دزدتمیو م ندازهیم رمیگ یکیکوچه 

به اسم فرهاد و  یکی شیاومد تو اون خونه و من برد پ گهید یکیشناختمش و بعد  یمرد به اسم هومن که نم هی شیپ

 فرهود که سر دسته باندشون بود. سشونیبعد رئ

 با خجالت ادامه داد. 

که دختر باکره بودن فروخته  ییاومده بودن، اون خونه اونا یو سه تا دختر بودن که هرکدوم به روش ستیاونجا ب ــ

که قرار بود فروخته بشن،  یبودم جزء اون کسا یکیاجاره به عرب ها و افغان ها، من......من هم  یو ما بق شدنیم

از نوچه هاش فرستاد تا ببرتم به مرز و بعد اون خودش  دوتابه اسم اصدواله و من رو با  یفرهود فروختتم به مرد

اومد کنترل ازدستشون در رفت  یم بارون مفرار کردن و ه نامیافتاد دنبالمون ا سیسراغم که وسط راه پل اومدیم

 .یدونیخودت م گهیو د نییپا میو پرت شد یتو جاده خاک میفکر کنم رفت

 نگاهش کرد و گفت : یبه عنوان تاسف تکون داد و با ناراحت یداد.  در اخر سر یبا دقت گوش  م بهار

 نیچقدر ا یها به در بُرد یخداروشکر که جون سالم از دست اون عوض یدیکش یچقدر سخت زمیبرات عز رمیبم -

 خدا داند! میلجن زار غرق بش نیا یتو میخوایممکلت غرق کثافته تا کجا م

 نسکافه اش رو مزه کرد تا بغضش را با اون قورت بده  یکم

 خانوادت ؟ -بهار

از افراد اونجا تونستم باهاشون ارتباط بر قرار کنم و  یکیبار با کمک  هی -شد و گفت :  رهیبه طرح فرش خ یناراحت با

تا  دینشد آخرشم فرهود فهم یخبر چیه یبه اسم سبحان ول یکس هیکمکم کنند با  انیاز حالم بگم قرار بود ب

 زدتم  خوردیم

 سکوت شد : یبه فرهود داد و کم یفحش بهار
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 افتاد دنبالتون ؟ سیتو جاده پل یواله، تو گفت گمیم -

 اومد  یم ریآژ یصدا یره من تو صندوق عقب بودم ولآ -تکون داد و گفت :  یسر

  گهیکه دنبالتون کرده د دهیرو فهم انیجر سیپس حتما پل ونهیخوب د -بهار

 من جون خودم رو نجات دادم! نکهیبهش فکر کنم مهم ا خوامینم گهید -باال انداخت و گفت :  شونه

 اد؟یخاله م یماما پس ک -رو به بهار کرد و گفت :  یحوصلگ یبا ب سلیآ

 دیچیخونه پ یتو الریآ یفرصت جواب دادن رو از بهار گرفت و صدا دیچرخش کل یلحظه صدا همون

 ســـــــــالم من اومدم -

 زد : غیو ج دیدو الریو به سمت آ دیخزان پر یپا یاز رو یفور سلیآ

 خاله.خاله -

 گفت : یرو محکم بغل کرد با خنده و شاد سلیو آ ییرایاومد تو پذ الریآ

  یچقدر دلم برات تنگ شده بود گوز قوط شیجونم جوجه ؟ آخ -

 گفت: سلیانگار تازه متوجه من شد که رو به آ الریآ دیبوسیرو م الریبا خنده آ سلمیآ دشیبوسیتند م تند

 برو بغل ننه ات من برم سالم بدم  گهیخا د -

روشن  یشد پوست گندم قیغش کرد از خنده، به چهره اش ناخودآگاه دق سلیگفت که آ یچ هیدم گوشش  بعد

 زیپر وتم یو ابروها یدرشت و گوشت یلبا یو قلم کیکوچ ینیب ،یمشک ایقهوه سوخته  دهیخمار و کش یچشما

 رنگ کرده بود  ییکه نصفش طال یشکالت یبلند قهوه ا یموها یکرده هشت

داشت  یچهره خوشگل الریبود خوشش اومد از آ کلیهم جذاب بود قد بلند و خوش ه یلیهم رفته جذاب بود خ یرو

زد  یکه آخر سر لبخند زدیم دیانگار اونم داشت او را د نشستیکه کرده بود هم  به دل م یمیمال شیبا اون آرا یحت

 و گفت :

 خانواده  کیعضو کوچ الرمیمن آ یسالم گل -
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 تکون داد و بلند شد تا باهاش دست بده یسر

 منم واله ام خوشبختم  زیسالم عز -

 زد و روبه مادرش گفت : یچشمک

 که عشق بابا؟ شدیطال ناهار ما چ گریدختر بال ج -

 و بلبل زبونه طونیرفته انقدر ش یبه ک سلیکه ساخته بود خنده اش گرفت پس بگو آ یشعر از

 بعد  یرسبزار ب -با خنده گفت :  بهاره

 گفت: رفتیکه به آشپزخونه م یشونه باال انداخت و درحال الریآ

 محض اطالع بانو  دمیاست رس قهیپنج دق -

 تکون داد گفت : یسر بهار

 برابر اصل خالش  یکپ سلمیآ طونهیش یلیخ الریآ -

  گهیخاله خواهر زادن د -نشسته بود گفت :  شیکه رو لبها یقیتکون داد و با لبخند عم یسر

 از اونجا بلند گفت : الریآ

پانزده سال تفاوت  سلیسالمه کال من و آ ستیبودن کردم بابا من فقط ب ریخاله خواهر زاده حس پ یگفت یهمچ -

 مایدار

 نهیقبول کرد، کنجکاو بود شوهر خزان و بهار رو بب یاستراحت بعدظهر یبهار رو برا شنهادیخسته بود که پ انقدر

 بالشت گذاشت خوابش برد. ینداشت و تا هم  سر رو نینا فکر کردن به ا گهید یول

قشنگ نوشته شده  یلیبود و خ " یکرد شیکه رها یدختر ". اسم کتابخوندیبراش آورده بود م الریکه آ یرمان 

 د. کر شیخوردن شام صدا یبود،  غرق در کتاب بود که تقه به در اتاق خود و پشت بندش  خزان داخل شد و برا

 میبه دکتر نشونش بد دیفرصت با نیدر اول گفتیراه بره بهار م تونستیو درست نم کردیکه هنوزه پاش درد م هنوز

کمکش کرده  یلیخانواده پناه گرفته بود خ نیا شیکه پ یمدت نیا یبود تو یعاد ریغ یدرد کم نیو موافق بود ا
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از  دیدوباره ها ترس یها یریاز درگ یکنه ول تیکاش تونهیبود گفته بود اگر م یدادگستر لیبودن، شوهر بهار وک

قرار شد حامد )  وفتهیب یاتفاق نیچن خواستیو دلش نم دیتر بشه، ترس اهیس شیکنند و زندگ داشیدوباره پ نکهیا

کرد   یخوشمزه خزان نوش جان م یایپرس و جو کنه و بفهمه اوضاع از چه قراره، الزان یشوهر بهار ( تهران بره و کم

 گفت : الریکه آ

 !میبر دیهست تو اصفهان با گروهمون با شنامهینما هیمامان  -

 !یریکرده بودم، تو نم یاز اول باهات ط -بعد گفت :  یکم یسکوت کرده و بود ول خزان

 داد زد : یعصب الریآ

همه درس  نیا یخستم کرد میشو باهم بر ادهیبسه بابا پ رینم رینکن بکن برو نرو بم ی؟ بچم مگه من ؟ ه یچ یعنی -

 نرم! شمینما نیبه مهمتر ینخوندم که تو بگ

 رو حفظ کنه : شیکرد خونسرد یبود سع یعصب خزان

پس  یرو برات گفتم توهم قبول کرد طیمن شرا ش،یرشته خودت بود، خودت خواست نیبا من بحث نکن ا الریآ -

 غذاشون رو بخورن! هیاالن ساکت شو بزار بق

 بشقابش رو پرت کرد و گفت : یحرص الریآ

 ! ینیبیتوهم م رمیمن م ،یبا من مشکل داشت شهیهم ادیازت بدم م -

 یخزان انگار منتظر فرصت بود که اشکاش رو دیبلند شد و به سمت اتاقش رفت و در رو محکم بهم کوب زیپشت م از

 رفت و شونش رو گرفت و گفت : ششیبهار که تا االن ساکت بود پ ختنیگونش ر

 لیدل کنهیدهنش رو باز م بندهیچشاش رو م تیتو عصبان ش؟یشناسیخودت رو؟ تو نم یکنیم تیمامان چرا اذ -

 راست باشه. گهیم یکه هر چ شهینم

رفت و با  ییرایاومد و تو پذ نییبه خزان و مادرش کرد و با اشاره بهار از جاش پا یکه تا االن آروم بود  نگاه سلیآ

 بچه چقدر باهوش بود؟ نیمشغول شد، ا شیاسباب باز

 مزاحم رو داشت اومدم بلند بشه که خزان گفت : حس
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 حرف تورو بفهمه! دیتره شا کیبهم نزد کمیشما  ی؟ سن ها یباهاش صحبت کن شهیواله جان م -

  زنمیاشه خزان جون نگران نباش باهاش حرف مب -زد و گفت :  یلبخند

 دیسف یطوس یمشک لشیبه در زد پشت بندش  وارد اتاقش شد ست تمام وسا یواستاد و تقه ا الریدر اتاق آ پشت

تختش نشسته بود  یو قشنگ بود رو کیدر کل ش دیسف یبود با طرح طوس یمشک یواریاتاق هم کاغذ د واریبود د

هم از لب تاپش درحال پخش بود. کنارش نشست و مثل خودش ساکت به  یکالم یبه پنجره زل زده بود و آهنگ ب

 بعد خودش شروع کرد به حرف زدن : یپنجره زل زد کم یجلو یدرخت و پرنده ها

عادت مسخره واله  نیهنوز نتونستم عادت کنم به ا یول ستناین دیجد دهیخود م یب یرایخسته شدم واله همش گ -

تو خلوتام تو همه  یآزاد باشم. از همون اول تنها بودم تو خونه تو زندگ شناسمیمکه  ییمنم مثل کسا خوادیدلم م

باشه دوست داشتم باهاش برم  شمیشه که پ مدرسمانجمن  ریآرزو داشتم مد شهیمادر فقط ادا داره هم نیا ،یچ

من درسخون نبودم  دیسرم کوب یو اون رو تو نینشد نخواست دور شد همش ا یول هیاونور دور بزنم مثل بق نوریا

که  یاوضاع اونجور شهیباعث شد دنبال توجه باشم دنبال احترام هم نیباعث سرکوفت زدن بود هم نیهم

باورت نشه  دیمراعاتشون رو کنم ؟ شا ی؟ تا ک یتا ک یول زمیو تو خودم بربشم اکتنشد مجبور شدم س خواستمیم

 روز از دستشون بدم. هینکنه  نکهیترس ا ترسم،یهمش م شمیم مونیبعد پش هیثان زنمیم یمن هر حرف یول

 .گرفتینم رونیبازم چشم از درخت ب یول ختیریاشکاش پشت سر هم م 

مراقبم باشن به  شمیپ انیتا همه ب کردمیکه کاش تصادف م کردمیفکر م نیتنهام قبال همش به ا یلیواله من خ ـــ

 اه ی...ولیفکرم باشن تنهام نزارن قربون صدقه ام برن ول

مکث و دوباره  یسوخت براش چقدر حرف تو دلش بود کم یم شیدستاش محکم اشکاش رو پاک کرد دلش برا با

 ادامه داد .

و مهمون  افهیلباس و ق یتولد آنچنان یآنچنان یکادو ها شنیم زیکه همه روز تولدشون سوپرا دمیدیهمش م ـــ

که امروز تولده منه ها امروز روز  کردمیاز صبح اعالم م دیتنها بودم با شهی؟ من هم یاما من ؟ من چ یآنچنان یها

مامانم صبحش رفت سرکار  شد؟یچ یول دایبا من باش دیبا زهامرو هیمنه ها امروز فقط من و من و منم ها امروز فقط 

وقع مامانم مزون لباس اون م یچیخودمم مدرسه ظهر اومدم ناهار خورده نخورده مامانم باز رفت سرکار بابامم که ه

که بتونه من رو  یکس یداشتم ول ادیها دوست بودم دوست ز یلیعروس داشت که االن اجاره دادتش واله من با خ

کنه من رو بفهمه کنار من باشه با من باشه فقط من رو بخواد نه جسمم رو نبود همش مشغول بودم خودم رو  رکد
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بشم که  دهیاز آرزو هام بود که د یکیبشم  گریباز خواستمیشده بودم دلم م ندهیگو نوشتمیرمان م کردمیسرگرم م

کم  یچیه پمیت لمیخوب بود چهره ام استا میبزنم من همه چ نینخواستن رو به زم دنیکه من رو د یپوز تمام اونا

ون قدر که خودم درس بخونم با هم یدولت ریغ تونستمینداشتم مثال پول، اگر پول داشتم م زایچ یلیخ ینداشتم ول

اگر پول  دیانقدر نگ گهیمنم تونستم بسه د نیبب نیکردم نمره رو ببرم باال به مامان بابام نشون بدم بگم بب یتالش م

 یتو  شتریو منبع درآمد داشته باشم  و ب رمیبگ جیپ نستایا یخودم تو یمثل همسن و سال ها تونستمیم اشتمد

که آرزوم بود  یحاتیتفر تونستمیمحبت بخرم احترام بخرم م تونستمینداشتم من اگر پول داشتم م یچشم باشم ول

 یبکنم ول تونستمیکارها م یلیرو بخرم من خ هوقت براورده نشد چیکه تو دلم بود و ه ییآرزو ها تونستمیبخرم م

 داشتم.  یهمه چ ینداشتم ول یچیه یزندگ نیا یپول نداشتم من تو

پس دردت  ی؟ تو که آزاد هیپس دردت چ یتو که تو رفاه  گفتیسن کم ضعف اعصاب داشتم و مامانم م یتو من

دونستن و سوختن من فقط  نیدر ع هیدردم چ دونستمینم دی؟ واقعا شا هیپس دردت چ یخونی؟ تو که درس نم هیچ

 گفتیکارش مهم تر بود م دیند یول نهیباشه کنارم باشه منو بب شمیکه پ یمادر خواستمیم یمادر دختر یزندگ هی

 یاون موقعه منبع درآمد خونه مادرم بود ول گفتی؟ راستم م یبپوش یبگرد یبخور یخوایاگر کار نکنم تو از کجا م

 یواله ول کهیکوچ یزایچ نایا نهیباشه منو بب شمیمامانم باشه پ یبرام مهم نبود حاضر بودم نگردم نخورم نپوشم ول

 یمنو سرکوب کنه من سع دهیکش انیحس به طغ نیکس نتونست ا چیه د،یکس نفهم چیو ه ادیدل من داره درم

که پُر از  ادیبه وجود ب گهیمن د هی خوامیبچه خودم نم یبکنم برا سلیآ یمن نشد رو برا یکه برا یکردم تمام کار ها

بمونه که مهمه  ادشی خوامیم رمیمختلف بگ یرو به روش ها سلیتولد آ خوامیباشه من هر سال م کیکوچ یعقده ها

نوجون عاقل و بالغ شد براش  هی یشانزده سالش شد وقت یوقت خوامیم ستین یتولدش روز فراموش شدن خیکه تار

براش که  خرمیکافه رستوران کادو م یپارک شهرباز نمایس برمشیم کنهینم یمادر چیه دونمیبکنم که م ییکارها

مذکر نداشته باشه که دنبال توجه نباشه احترام نباشه اگر  هیو دهن  دستکمبود کادو نداشته باشه که چشم به 

دختر پُر از  هی خواد؟یم یچ نایکرد من براش جبران کنم بگم و کم نذارم براش دختر جز ا یاحترام یبهش ب یهرک

اشق شدم ع همثل هم سن و سال هام ن یاحساسِ اونم تو دوره حساس بلوغ من تو اون دوره احساس نداشتم، من حت

 جادیاحساسات در من ا نیبه جنس مذکر بدم چون ا یوقت نتونستم احساس چیرو تجربه کردم چون ه ینه شکست

من فقط  یچینداشتم واله ه یچیبکنمش من ه یبهم حس نداد که من بتونم خرج کس ینداد کس ادیبهم  ینشد کس

 من...من.... تحرکمرده م هیو شغلم زندم  یالک یو خنده ها پیدخترم که با ت هی

 کیکوچ یبزرگ پُر بود دلش از خار ها یول کیکوچ یها زیپُر بود از چ الرینتونست ادامه بده آ گهیزد و د یبلند هق

 !دینفهم ینم یکس یول یپُر بود از بچگ الریکه براش مثل خنجر بودن، آ
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او  یاو هم پا یاز ک دونستیبکنه، نم یاش چسبوند و گذاشت قشنگ  خودش خال نهیکرد و سرش رو به س بغلش

که تو چشماش  یکه تو دلش بود غم یکرد، رنج یحرفا حالش رو درک م نیا یاشکا تو نیا یتو کردیم شیهمراه

 .کردیبود همه رو درک م

 شد و گفت : رهیو قشنگش بهش خ سیخ یکه آروم شد فاصله گرفت و با چشما یکم

 سر توام درد آوردم  دیواله ببخش -

 رو تر کرد. شیبهابست و ل چشم

آرزو ها  یلیخ دیوفق مرادت نبود شا یزندگ دیشا دونمیمن سرم درد نگرفت بابت حرفات بلکه دلم گرفت م الریآ -

دلت  دونمیم یو تماشاشون کن یساکت باش یکه مجبور بود یها رو داشت زیچ یلیحسرت خ دیو نشد شا یداشت

 یبعض شهینم میخوایاونجور که م یهمه چ شهیهم مونیجان ما آدم ها تو زندگ الریآ یول یکن یبچگ خواستیم

  کنمیهم نم دتییتا یول کنمینم حتتیمن نص میخودمون بهش وفق بد میاوقات مجبور

خانواده هرچند دور  شیاتاق مجزا پ هی یخونه گرم تو هی یتو باشن تو یاالن آرزو دارن جا یلیفکر کن خ کمی یول

 ها باور کن  یلیخ یمیصم یول

رو که بخوان براش ناز کنن خودشون رو لوس کنن  کیخانواده کوچ نیهم یکس رو ندارن حت چیهستن که ه ییکسا

کار کنن و کار کنن و کار تا بتونن زنده بمونن  دیهستن که فقط با یتیموقع یو ... باشن اونا تو پیبه فکر گردش و ت ای

هست به قول مامانم آش کشک خالته  یداره ول یگند یداره درسته بو یدرسته زدگ یزندگ نیکنن ا یتا بتونن زندگ

 چیه میکنیتحمل م میهمه ما دار یو تحمل کن یقبول کن یمجبور یچه نخوا یپاته تو چه بخوا یپاته نخور یبخور

 اسیاالنت با من قابل ق یتو زندگ یبه نحو یهرکس کنهینم یزندگ ،یزندگ نیا یتو یدلخواهش دار یکس از رو

 منِ!  یزندگ "من  " یتو و زندگ ی، زندگ"تو " یندگچون ز ستین

 یخواستینم یچیه یگیتو م یرفاه باش یکار کرد تا تو تو یول تینبود تو لحظات زندگ شتیمادر تو درسته پ الریآ

 ؟یچند سال قبلت رو بپوش یتکرار یلباسا یتو حاضر بود دیپوشیاالن تورو م یفکر کن اگر دوستت لباسا کمی یول

 ؟  یحاال بگو حاضر بود یخواستیچون مامانت رو م یاالنت رو بپوش یتو لباسا شدیمثل قبل نبود نم یچیخالصه ه

 نزد سرش رو بلند کرد  و گونه اش مهربانانه نوازش کرد. یسکوت کرد و حرف یکم
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رو  یکه االن هست ینیا یتونیم ایکه آ یدیخودتم دچار ترد یحت نیبب یراحته ول یگیکه م یزایگفتن چ یالریآ -

باهاش خو گرفتم  شناسمیم دمیرو د یکه دار یدردا ؛یکه تا بحال تجربه اش نکرد یرو بچسب یزیچ یبر یول کن

 کردمیآرزو م شهیهم یول کردمیم سیدانشگاه چند سال قبل تدر یتو الریباشم مشاورم آ ریمن جدا بر اون که دب

نشد چرا ؟ چون من مجبور بودم کار کنم و خودم خرج خودم رو در  یدوستام باشم و برم گردش و ... ول یکاش جا

که با  یاحساسات چرا ؟ چون احساس یحت دیخر شهیرو با پول نم یچیه یکه من پول داشتم ول یدرصورت ارمیب

 زهیریداره م رونیکه مادرت اون ب یبه اشکا یخوایکه تو م یزایچ نیا الریآ ارزهیدوزار نم یبشه تومن دهیپول خر

 زیگذشته رو بر م،یدقت کن قد یداشت  میکه تو قد یحاال با هر مشکالت یخانوم شد یبزرگ شد گهیارزه تو د ینم

و  کیکوچ یکه وقتت رو با حسرت ها نینه ا هیو برنامت چ یخوایم یچ نکهیفکر کن به حال به ا ندهیدور و به آ

دو سبا  یرو از دست داده ول شیو همه چ زهییاالن پا نیدرخت بب نیدرخت مثل ا یسرپا بش دیتو با یدبزرگت هدر ب

بهار سرسبز  یتا برا کنهیبه سرش آورده بود و دوباره از نو شروع م یچ یزندگ نیروز ا هیکه  نیا رهیم ادشی گهید

باهات کردن تو به فکر بهار و تابستونت  یو زمستون هرکار زییپا یدرخت باش نیمثل هم متوه خوامیباشه ازت م

 چیه یکه تو دار یصدم استعداد کی دیشا یهست یتو دختر قو الریخراب بشه آ زییزمستون و پا نهیباش نزار با ک

 ینذاشت نکهیتو داره ا یکمبه مح یچون دختر گمیم نیکس نداشته باشه من واقعا خوشحالم برات به مامانت هم آفر

خاص خودش رو داره  یعاشق شدن تو سن کم دردسرها الریخوبه آ یلیضعفات سوء استفاده کنه خ نیاز ا یهرکس

از دست چرا ؟ چون شکست خوردن ازت ممنونم که تو  یدست یعشق مزخرف جونشون رو دست نیها بابت ا یلیو خ

  یدنکر یازت ممنونم که خودت قاط ینداشت یحس چیه

نهفته تو  یبغلش و با شاد دیناراحت نبود  پر گهیکه درک کرده، د دیفهمیخوشحال بود، از برق چشماش م الریآ

 صداش گفت :

به هم صحبت دارم که  ازیکه من چقدر تنهام و ن دونستیاز همون اول خدام م دیدوستت دارم واله شا یلیمن خ -

 ممنونم. ینداشتم رو بهم دادکه سال ها  یبابت حرفات آرامش یتورو برام فرستاد مرس

 گونه اش زد و آروم به پشت زد و با اشاره گفت : یبه رو یا بوسه

 !یکنیچه م نمیگذاشته برو بب ریحاال که حرفام روت تاث -

تخت بلند  یپاک کرد و از اتاق خارج شد آروم از رو نهیآ یکرد و آروم از جاش پاشد و چشماش رو جلو یا خنده

راحت باشند و مزاحم  خواستیم شدیختم م یرایکه به پذ یراهرو یرفت اما فقط تا جلو رونیشد و پشت سرش ب

 .هیاو کاف یداشت حرفاش برا ریتاث نهیکه بب نینباشه هم
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 ! یو حاج بابا و مادر شیگمشد، چه قدر دور بود از خنده ها شیها یدلتنگ یخزان تو یخنده ها یصدا

 گهیماه؟ دوماه ؟ سه ماه ؟ چند وقت ؟! چقدر د کیبود؟  دیچیتو خونه نپ ینجوریا شانیخندها یوقت بود صدا چند

چقدر تنها بود و  نه؛یبب یحاج بابا و مادر یبتونم رو گهید کباریفقط  کباریتا فقط  کردیم دایاوضاع ادامه پ نیا دیبا

 چقدر نبود!

پنجره  یبهار،  جلو یآرامش شب ها بود اتاق قبل دشیو سف یاسیکه ست  یبه اتاق خودش برگشت، اتاق آروم

بود پرواز پرنده ها و آسمون  دشید یرنگارنگ جلو یزییپا یبود درخت ها الریاتاق هم مثل اتاق آ نیا ینما ستادیا

متر ها دور تر  ازش بودند و خودش کجا  لویک ادشچشم به آسمون دوخت، خانو بردیم یزوزه باد دل از هر آدم یابر

حس ناب  هیمعجزه  هیهاش غرق بود، فرو رفته بود، گمشده بود و دنبال راه نجات بود دنبال  ییتنها یدر پستو بود؟

رو  یا ندهیتا بتونه آ گشتیم ایمنجالب نجاتش بده، آماده بود و دنبال اون حس تا ته دن نیکه بتونه از ا یزیچ هی

 وقت نداشت. چیکنه که ه نیتضم هاشبا

 یاهیس شینفسش گرفت و چشمها کردیبا چاقو داشت قلبش رو پاره م یکیانگار  دیکش یقیعم ریت هویقلبش  

 که تا مدت ها همراهش بود. یخواب د،یخواب د یداریعالم ب یرفت، چشم بست و تو
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 شهیقلبش جدا م یاش از تو نهیس یداره از تو یچ هی کردیحس م د،ید یتار م یچشمام رو باز کرد همه چ آروم

 میکرد، آروم ن یپوف مارستانیاتاق ب دنیچند بار پشت سر هم پلک زد و آروم گردن خشک شده اش تکون داد، با د

 " هی یاش بود عصب نهیکه دور س یباند دنیکل وجودش رو سوزوند با د یهمراه با سوزش یقیعم ریشد که ت زیخ

اتاق چند بار پشت سر  ینکرد زنگ اورژانس یتوجه ا ادشیتخت و به درد ز یگفت و خودش پرت کرد رو " یلعنت

 با اخم وارد شد. یهم فشار داد تا در باز شد و پرستار

 ؟یداریکرده که دستت رو برنم ریچته آقا ؟ سوزنت گ -

 .دیتوجه به نطق هاش پرس یخشک شده اش را از هم باز کرد و ب یلبا

 نگار ؟ -

 لب سبحان آورد و گفت : کیاومد جلو سرش رو نزد پرستار

 تکرار کن متوجه نشدم  گهیبار د هی -

 ن...گار! -گفت :  یحال یبا ب دوباره

 !شتونیپ ادیهمراتون ب  گمیاالن م -زمزمه کرد و با تعجب نگاهش کرد و گفت : یزیچ پرستار

بلند  یقدم ها نی. ادیچیاتاق پ یمردانه و پرشتاب تو یپا یبعد صدا یباز شدن در و کم یبست و دوباره صدا چشم

 باشه  تونستینم انیجز شا یکس یبرا

 صدامو ؟  یشنویخوابه، سبحان م نکهیسبحان؟ سبحان داداش ؟ خانم پرستار ا -

لب گفت با خنده  ریز یزد و خداروشکر یقیباز سبحان لبخند عم یچشم ها دنیبا د انیچشم باز کرد و شا آروم

 !یکه مرد حساب یجون به سرمون کرد -گفت : 

 . دیبهش زد و پرس یبست و لبخند محو چشم

 نگار...کجاست؟ -

 خوبه،خوبه! -بست و گفت :  یا هیرفت چشماش رو ثان نیچشماش از ب برق
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 نمشیبب خوامیم -شد و گفت :  زیخ مین

نبود، خواست بلند بشه که  یعیطب انیحال شا نیشده ا زیچ هیفروغش حتما  یب یچشمها دیبا چشم د دیپر رنگش

 تخت و گفت : یجلو اومد و خوابوندش رو یفور انیشا

 االن استراحت کن. شینیبب برمتیبخواب بعدا خودم م ست،یآروم پسر تو حالت خوب ن یه یه -

مثل  زیچ هیقوا داشت  دیبه تجد ازیرفته، ن نیاش از ب یانرژ کردمیتکون داد و چشم بست، خسته بود حس م یسر

 خواب

تو  نهیبیرو م نایا یوقت سوزهیقلبش زدن، آدم دلش م کیاش نزد نهیدرست وسط س ریت هی گنیبدبخت دختره م -

 ؟یدیدختره رو د

چهره اش  چارهیچقدر خوشکل بود ب یدونینم کاین یوا دمش،ید دادنیداشتن از سرد خونه انتقالش م یآره وقت  -

 داشت. یاوتاد الیبه ل یادیشباهت ز

 شد  فیدختره ح چارهیب -

 ؟  یسِرمُ رو عوض کرد -

  میآره بر -

 یبه چ یشد به سقف، ذهنش انگار از کار افتاده بود جنون آن رهیچشمهاش باز کرد و خ یدر، آروم ال یصدا بعد

بود  یصاحبش افتاده بود اصال جنون چ یمخ ب یدوتا پرستار تو یکه از حرفا یدچارش شده بود به جنون گن؟یم

 شد؟یم ونهیداشت د یتوق

 زد و نعر زد. رونیو خون از رگش ب دمیکه تو دستش بود کش یسرم

 نگار؟ -

 زد. ادیباز با ناله فر یاشک یزد و با چشما واریاومد و مشت به د نییتخت به پا از

 نگااااار  -
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 یغم نداشت طاقت جدا شدن ابد نیطاقت ا خواستیشده بود؟ در دل از خدا کمک م ینگارش چ کرد،یدرد م قلبش

 افتاد و از ته قلبم ضجه زد. نیتو اتاق با زانو رو زم ختنیهمسرش ، پرستار و دکترا ر

 نگااارررر خدااااااا نگاااااار  -

 

 

 

 

 

دوخت که رو به  الریپر از ترس آ یگرد شده به چشما یبا چشما زدیدر دهانش م د،قلبشیوحشت از خواب پر با

 کپ کرده بغلش کرد و گفت : الریو آ هیگر ریزد ز هویروش نشسته بود 

 آروم باش  یدینترس خواب د ستین یچیآروم دختر آروم ه شیه -

آورد،  ینم ادیبه  یصداش آشنا بود ول کردیزن رو صدا م هیمرد که  هیضجه  یدلش افتاده بود صدا یتو یبد ترس

از او جدا شد و به سرعت از اتاق خارج شد از شدت لرزش  الریآ دیلرز یم دیبگذره تنش مثل ب ریامشبِ رو به خ

که  یاومد تو اتاق و درحال وانیل هیبا  الریبعد آ یکم  ودل برپا بود خدا را صدا کرد  یتو یدندون هاش بهم، چه آشوب

 گفت : زدیهمش م

  یریاز حال م یبخور دار ایبخور دختر ب ایب -

که کم  یآهسته پشت کمرش رو نوازش کرد انقدر الریو آ ختیدهان خشک شده اش ر یتو یآب قند رو کم محلول

 کم آروم شد و باز به خواب رفت.
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اومد فقط سر  یم تیتسل یشد هرکس که برا رهیاومده بودند خ یخاکسپار یکه برا یبه چهره مردم نکیپشت ع از

تنگ شده و چقدر  شیچقدر االن که نبود دلش برا کردیر به حرف زدن نبود، احساس مزبانش قاد دادیتکون م

و زجه  شدیاز قبر جدا نم قهیدق هیان یکرده بود سا ریگلوش گ یتو یبیکرد بدونش، بغض مثل س یم یاحساس تنها

نذاشته بود همکارا همه اومده بودند خانواده نگارم اومده  شیلحظه تنها هی انیاش کل قبرستون رو پُر کرده بود. شا

 شده بود! ریراه رفتنش رو از دست داده بود و پدرشم پ ییمادرش سکته کرده بود توانا یبود اما چه اومدن

قرار بود تنهاش بزارن  یول کردمیو بابا چقدر ناراحت بودن خصوصا مامان، نگاه دلواپسش رو به خودم حس م مامان

 که ... یکند تا زمان دایکه خودش را پ یاقل تا زمانحد

نشده  یرو چهره س ختیچقدر ناعادالنه خاک ر کرد،یو خاک کردنش رو تماشا م دیکشیچقدر ناعادالنه نفس م 

من قول داده  یوا یا اتیسفرمون بعد از عمل نیبه اول میمادر بشه تازه قرار بود بر خواستیکه آرزو داشت؛ م یزن
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سرخ چشمانش  به سمتش رفت با همون  کندیچرا ناراحته چرا حس م دشیسرهنگ، سرهنگ کجاست ؟ دبودم 

 بغض گنده شده گفتم :

سرهنگ؟ من  یدیببرمش مسافرت د اتیکه قول دادم بعد عمل ینگارم خاک کردم ؟ نگار یدیسرهنگ؟ د یدید -

 چه به روزم اومد؟ یدیذشته بود. دبودم هنوز چند سالم از ازدواجم نگ دهیهنوز طعم پدر شدن رو نچش

قبر نگار چشم  یپر پر شده رو یقبر نشست و به خاک تازه و گل ها یباال مکتین یرو دایرا داشت از دست م توانش

 کنمیرا از دست داده بود، پرپرش کردن نفرت وجودش  پُر کرد، در دلش زمزمه کرد پرپرشون م شیدوخت، گل زندگ

 حرومزاده! ارمیم رتیباالخره گ یریدر نم تمتو از دس یفرهود، عوض یول ایاون دن یبرا مونهیفرهاد که م

 نبود! گهیکه د یو سبحا و  نگار انیو سا انیکم همه رفتن و هر چهار نفر ماندن هنوز در قبرستان شا کم

چشمهاش  کردیو زل زد به قبر  حس م دیچشمش برداشت و با پشت دست چشمش را مال یاز رو شیدود نکیع

 که فقط خودش بشنوه : یچشمانشه زمزمه کرد جور یجلو

تو  یباهم قرار نبود اول تو بر ایمن اول باشم  ایقرار شده بود  یتو که قول داده بود  ینبود یمعرفت یتو که اهل ب -

 اول اول اول اه  یکن ونمیاول تو د یمن رو تنها بزار

که گفته او  یهرک ی؟ گور بابا کنهینم هیگفته مرد گر یشده، ک سیبه آسمون دوخت و حس کرد صورتش خ چشم

 خاکه سرده نیا ریز زشیعز

 مایپاشو بازم مثل قد یمسخره باز گهیبسه د یکنیم ونمید یدار شمیم ینگار توروخدا پاشو المصب من دارم روان -

 نشدم پاشو بگو  ونهیپاشو بگو تا د ونه،یکردم د یبگو شوخ

 گلوش  یتو یشه تمام از بغضا یاز دست داده بود  نعره زد  تا خال ارشیو  اخت دیلرز یشانه م از

 شهینم شهینم شهینم د،یازت دست کش شهی)ع( نگاااار، نم یتورو به عل یکنیم ونمید یپاشو پاشو دار یلعنت -

 خداااااا 

  ینجوریبه موال نکن ا ستین یداداش آروم باش اونم راض-:  انیشا یشونه اش نشست و بعد صدا یرو رو یدستا

 و کالفه و نا آروم گفت : دیکش شیبه  موها یدست

 ؟  ستین یکنم؟ چطور برم خونه وقت کاریمن بدون اون چ انیکنم شا کاریکنم ؟ چ کاریچ -
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 و گفت : دیبلندش کرد و مردانه در آغوشش کش انیشا

 !یهست انیتو امشب مهمون من و سا ؟یکجا بر -

 تنها باشم  خوامینه نه خونه خودم راحت ترم، م -تکون داد و گفت :  یسر

 یب انیسا  ده،یرو انجام نم یتا سبحان نخواهد کار دونستیکرد و سکوت کرد م ینگران نگاهش م یبا چشما انیشا

 بهش کرد و گفت : ینگاه انیشد شا نیحرف و پُربغض از کنارشون رد شد و سوار ماش یحال و ب

 !مونهیم شتیفکرم پ یبرسونمت اونجور ایب ییایحداقل اگر خونه نمپس  -

راه هرگز به  نیشد و به سرعت راه افتاد، کاش ا شیافتاده به دنبالش سوار سمند مشک یتکون داد و با شونه ها یسر

 نرسه! انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شه؟یم یحاال چ -به حامد کرد و پرسشگر گفت:  یپر استرس ینگاه

 متفکر گفت : یتا کم یجد حامد
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 سیو پل گردهیشدنت داره در به در م دایپ یمن پرس و جو کردم، پدرت برا یواله جان همونجور که خواست نیبب -

 یبمون یصحبت کردم قراره فعال تو مخف " یبیحب رضایعل "سرهنگ  یعنیهام دنبالت هستن من با سرهنگ پرونده 

و بعد اقدام کنه اها بعد انگار  وفتهیب ابیآس زگرفته منتظره آب ها ا یمیتصم هیچند مدت بعد سرهنگ گفت  هیتا 

 قیکشته شده دق اتیعمل نیا یخواهرش هم تو ایفکرکنم همسرش  دهید بیاز سرگرد ها آس یکی اتیعمل نیا یتو

چون فرهود آزاده  یبمون یو تو بهتره مخف گهیموضوع تورو نم یو سرهنگ گفت به کس رنیخالصه فعال درگ دونمینم

اومد بهش زنگ  شیپ یامکان داره برات خطرناک باشه و شمارشم داد تا اگر مشکل نیکرده ا راراز دست مامورا ف

 .میبزن

 نمونده بود، موهاش عقب روند و گفت : یزیجز سر درد چ شبید یبست از کم خواب چشمهاش

 ؟ یاز طرف من اومد دنیاونا فهم -

 تکون داد و گفت : یسر حامد

 دینفهم ینه جز سرهنگ کس -

 نگاهش کرد و گفت : یهاش تر کرد و با نگران لب

سرش  ریخ ستیبراش مهم ن یچیخبر که ه یاز خدا ب هی یعوض هی یِجان هیفرهود  ترسمیم یلیآقا حامد من خ -

   ؟یکنه چ دایباند بوده اگر من رو پ هی سیرئ

 نگاهش کرد و گفت : نانیبا اطم حامد

خود نکن و تا  یکنه ؟ بعدم سرهنگ گفت حواسش هست بهت پس فکر ب داتیپ خوادیآروم باش دختر، از کجا م-

  ییکه سرهنگ بگه تو مهمون ما یزمان

 گفتم : یو با شرمندگ دمیرو گز لبم

 کردم جادیمزاحمت ا یلیاخه  تا االنم خ ــ

 ادیاو را  ادی دیکه شد یاز پشت سر اومد و با اون لبخند مهربون و صورت نوران "شوهر خزان  "نادر خان  یصدا

 گفت : یبه کنارش اومد و با اخم کمرنگ انداختیحاج بابا م

 بازه  شهیمهمون هم یخونه به رو نیها بابا جان در ا یحرفا بزن نینشنوم از ا گهید -
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 بسته کرد.  زد و چشمهاش باز و  یلبخند

 همه لطف  نی. ممنونم بابت ادیچقدر خوب که شما سر راهم قرار گرفت -

 کرد و گفت : یخان خنده ا نادر

 بابا  یبابا ا یا  -

 گفت : جانیباز به سمتش آمد و دستش گرفت و به داخل اتاق برد و با ه شیبا ن الریآ

 شده که یچ یدونیواله نم یوا -

 .دیبه صورت بشاش کرد و پرس ینگاه

 شده ؟   یهوم چ -

 کردن. فیباز تند تند شروع کرد تعر شین با

و ابرو و چشم  زلیمدل د یدو بود موها ی.سیپسره رو نشون داد که س هیرفت تلگرام عکس  نویا نیبب نیبب-

 تیابهت و جذاب ومد،یم یلیصاف که به فرم صورتش خ دهیکش ینیبزرگ و ب یروشن لبا یپوست گندم یمشک

 . شدیتو چهره اش بود که ناخواسته آدم جذبش م یخاص

تازه قرار شد  کنهیم یواله انقدر خوب باز یما نقش مقابل منه وا میت یچقدر جذابه ؟ تازه اومده تو ینیبیم یوا ـــ

 رونیشام ب میفردا شب بر

شام  یبر یخوایم گهید زینه چ یازش دار یکه تازه اومده که نه شناخت یکیبا  -رو باال انداخت و گفت :  ابروهاش

 به چه مناسبت اون وقت ؟ ؟یبخور

 چپ نگاهش کرد و با حرص گفت : چپ

خانواده سرشناسه  هیجذابه تازه اومده نقش مقابلمه تازه از  یلیپسره خ گمیضد حال نباش بابا م گهیاه واله تو د -

هم چون  شینما نیا یمعروف بوده تو یها لمیو ف یها الیاز سر یلیخ گرهیتازه باز نهیباباش طالسازه خودشم که ا

 انجام نداده  یکار نیکارگردان آشنا بوده قبول کرده وگرنه تا بحال چن

 زد و گفت : یشونیتکون داد و به پ یسر
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پسره  هیسال با  ستیسالته، ب ستیکه ب گهید یستیبچه ن الریمن رو نگاه نکن آ ی؟ اونجور ی؟ که چ یخوب که چ -

؟ سر دو روز کار کردن ؟  واقعا  یو اعتماد تی؟ با چه امن رونیب یبر یخوایمقابلته م تیکه چون فقط جذابه و شخص

 یگیبکن به من چرا م یبکن یخوایم یکه هرکار

 و با التماس گفت : دیدستش را گرفت کش الریاز اتاق خارج بشه که آ خواست

 ! کنمیهمون کارو م یتو بگ یباشه اصال هرچ گهیجونم قهر نکن دواله، واله  -

 قشنگش نگاه کرد و گفت : یتو چشما رهیدستهاش گرفت و خ یرو تو صورتش

 یکن کیخودت رو بهش نزد یکه اونا رو پس بزنن بهشون محل نزارن تو بخوا شنیم یپسرا جذب دخترا الریآ -

بودن باهات له له بزنه نه تو، درخواستش رو قبول  یتا اون خواهانت بشه برا یبمون دیتو با شهیاون بدتر ازت دور م

 ؟یکرد

 تکون داد و گفت : یسر الریآ

 دمیگفتم بهش خبر م -

 زدم گفتم : یلبخند

البته  یتا خوردش نکن یاول به غرورت فکر کن دیباشه با یهرکار یقدمش برا نیاول دیغرور به جا دختر با نیآفر -

 غرور به جا، حاال هم تکست بده بهش بگو ممنون از دعوتتون جناب ؟

 رو  کیمحمد پارسا، محمد پارسا ن -ذوق گفت :  با

 تکون داد و ادامه داد : یسر

 دعوتتون رو قبول کنم. شب خوش نیا تونمیمتاسفانه نم یرو ول کیجناب ن -

با متانت و  ینه بگو بخند ول یباش نه که محل نزار نیگمحل کارت سر سن یجواب نده و تو گهیچرا د دیپرس اگر

 نزار بفهمه ازش خوشت اومده باشه ؟ نیسنگ

 وسط اوووو ایجون جون چشم چشم اها ب -داد و در همون حال گفت :  یقر الریآ

 تکون داد و گفت : شیبرا یکرد و سند زد، سر پیکه او گفته بود را تا یزیچ شیسر گوش دیپر بعد
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 !یشینمتو آدم  -

 زد: یچشمک

 اره چون فرشتم جوجو -

خزان مشغول  وست،یپ هیخزان و بق شیاز اتاقش خارج شد و پ آورد،یکم نم یبشر از زبون دراز نیاش گرفت ا خنده

 فنجون ها را از دستش گرفت و با لبخند گفت : ینیس دید ختنیر ییچا

  دیخسته شد دینیبش دیبرم شما بر یمن م -

 بهم زد و گفت : یلبخند خزان

 نداره! ریکه خ الرمیآ نیواقعا خسته شده بودم ا یقربون دختر خوشکلم مرس -

 از پشت سر اومد : الریآ یصدا

  دیکشیالاقل اگر از من خجالت نم دیواقعا که از سن و سالتون خجالت بکش د؟یکنیم بتیااا! غ-

 و گفت : چوندیبا اخم به سمتش رفت و آروم گوشش رو پ خزان

 بچه پرو نمیبرو بب ایب -

 مادر مرده رو آخ ! نیا یمامان...مامان ول کن کند یآ -

حامد و نادرخان گرفت و بعد هم خزان و  یبرد و جلو ییرایرو به پذ ییپا به فرار گذاشت چا الرمیولش کرد و آ خزان

 یاقتصاد یبهار نشست و گوش به حرف ها یمبل کنار یبرداشت و رو یکیخودش هم  یبرا تیو در نها  الریبهار و آ

 و بهش چشم دوخت. رفتبهار نگاهش رو از اونا گ یحامد و نادرخان داد، با صدا

 االن واله؟ یبکن یخوایم کاریچ -

 اش را  با دست راست مالش داد. یشونیو کالفه پ دیکش ینفس

 تا سرهنگ دستور بده! میمنتظر بمون دیفعال با گهیآقا حامد که م دونمینم -

 دلواپس نگاهش کرد و گفت : بهار
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 شه ماجرات! ریسرهنگِ هست، خدا کنه ختم به خ نیتو سر ا یچ ستیمعلوم ن -

 ترکهیحاج بابام و مادرم داره م یدلم برا -گفت :  یزد و با دلتنگ یتلخ لبخند

 نگاهش کرد و به حامد گفت : یدل سوختگ با

 خانوادش داشته باشه؟ باکیتماس کوچ هی تونهیم الریحامد جان آ -

 چشماش رو درشت کرد و گفت : حامد

 دستور بده  دیتازه اونم سرهنگ با نده،یوجه حداقل تا ماه آ چینه نه به ه -

بغضش  قورت داد و به  کندمیبود و کله اش رو م شیرو یسرهنگ جلو خواستیشد دلش م زونیو لوچه اش آو لب

 جمع گفت :

 .شمیکسالت دارم از جمعتون خارج م یمن کم دیببخش -

رفت و وارد اتاقش شد، در دل گفت اتاقم! چه زود بهش عادت کردم انگار  ششونیناراحت از پ یتوجه به نگاه ها یب

 فرار کردم. یمشت جان هیاز دست  شینه انگار که چند هفته پ

 یکار تونمینم یول زنهیخدا دلم داره پر پر م امیر مزود تر تموم شه دارم از پا د یدور نیبودم ؟ کاش ا یبه چ دلخوش

 کنم.

 قصه کجا بود؟ نیا انیشد پا رهیو از پنجره رو به تخت به ماه خ دیخود کش یو پتو رو دمیتخت دراز کش یرو
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 سرهنگ نگاه کرد. یجد افهیو درهم به ق خسته

به شغلت ماهنوز فرهود رو  یبرگرد تیعاد یباباجان بهتره به زندگ خوامیسبحان پسرم، من که بد تورو نم -

 . میکن یابیرد مینتونست
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 شتریب یرستم ریغم تو که از ستوان م یول یداغدار دونمیم میتو خانومت گرفت یخداروشکر مراسم هم برا پسرم

دنبال  یتر یبه طور جد شده؟یاالن چ یکردن ول کهیت کهیچشمش کشتن ت یهست؟ زن بچه اش رو جلو ستین

 دیغم بغل نگرفت اون افتخار کرد که زن و بچه اش در راه شغلش شه یکاراشه دنبال قاتل خانوادشه مثل تو زانو

 من مجبورم... یسبحان جان اگر به کار برنگرد یشدن، ول

 !کردیتموم م دیحق با سرهنگ بود با گریبس بود د دیکش یقیعم نفس

 .دینگران نباش گردمیتر به کار هام برم یبه صورت جد خوامیازتون عذر م یبابت همه چحق با شماست سرهنگ  -

 هیتو رگات جار وسفیتکون داد و لبخند محو زد و گفت : ـــ حقا که خون  یسر سرهنگ

 سر به پدر بزنم! هی دیبرم با دیاگر اجازه بد -زدم و ازجا پاشدم و گفت :  یتلخ لبخند

 برو سالم منم برسون  -

 چشم حتما  -تکون داد و گفت :  یسر

آف به سمت خونه حرکت  کیت هیشد و با  نیراست به سمت محوطه اداره رفت و سوار ماش هیاومد و  رونیاتاق ب از

 پخش شد. هامیا یفرستاد، دستش را به ضبط برد و صدا رونیو نفس کالفه اش ب ستادیکردم پشت چراغ قرمز ا

و از وجود هم  دنیخندیم ایدن الیخیب یدرحال خوردن باقال ابونیکناره خ مکتین یبود که رو یبه زن و مرد رهیخ 

  بردنیذره ذره لذت م

 شد روزگارم رهیقرارم نگارم ت یب

 جان که طاقت ندارم یتو ا ییام همچو باران کجا یابر

 شد روزگارم رهینگارم بازآ ت قرارم یب

 جان که طاقت ندارم  یتو ا ییام همچو باران کجا یابر

پشت سر  یها نیماش یو خودش و نگار بود، انقدر که خسته راه بود، بوق ها ایغرق فکر بود، انقدر دلتنگ دن انقدر

تهران بزرگ  نیشد و دنده عوض کرد و به سرعت حرکت کرد ا داریب یمثل پتک به سرش خورد از خواب پوشال

 شده بود. کیقفس کوچ هیبه اندازه  شیبرا
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زد که  فونیمطمئن شد قفل شده  به سمت خونه رفت و  آ یزد وقت چیشد سوئ ادهیدر پارک کرد و پ یرو جلو نیماش

 با مکث در باز شد

نبود کفشش در آورد و وارد خونه شد به سمت  یبه داخل خونه کرد خبر یهُل دا و پله ها رو باال رفت، نگاه  در

به سمتش رفت و بغلش کرد، آخ خدا که  ستیدرحال آشپز یسر مشک مادرش با لباس سر تا دیآشپزخونه رفت و د

 رو هم بگرده لنگش رو نداره ایداشت که کل دن یعطر تن چ نیا

 سمتش و دستاش رو دو طرف صورت پسرش گذاشت و با مهر نگاهش کرد و گفت : برگشت

  یبخور زمیبرات غذا بر ی؟ قربون قد و باالت تا دستات و رو بشور یقربونت برم مادر اومد یاله -

 رنگش زد و گفت : ییحنا یموها یرو یا بوسه

 د؟یدیسالم خوشگلم. چشم اجازه م -

که وجودش  یشدن زن ریپ دنیبود از د فیگذاشت و چقدر ح شیگوشه چشمش به نما یها نیکرد و چ یا خنده

 بود! نیزم یرو یخدا شیبرا یبُت بود نفس بود مهر بود حت شیبرا

 تر شد. قیبود لبخندش عم زیپدرش که سر م دنیاومد و با د رونیب ییروشو از

 !دیروشن کرد دیسالم حاج آقا احوال شما ؟ خوش اومد -

 زد به پشتش و گفت : یروزگار  زمخت کار شده بود ضربه ا یکه بر اثر باز ییکرد و با دستا یخنده ا پدرش

 ! یهم دار یافتاد پدر و مادر ادتیه عجب باباجان چ یبعد، خوش اومد یبزار برس یپدر صلوات نیبش -

 مراسم ن... یاداره بودم و کارا یکارا ریبخدا درگ یحاج دیینفرما  -گفت :  یشرمندگ با

که روز  یکه سر سفره عقد اونقدر صداش کرد تا جواب بله را گرفت اسم یاسم دیاسمش رو بگو دیچرخ ینم زبونش

اما حاال، پدر و مادرش هم  یخوب زندگ یروزها ادآوریرا اول پشت پلک نقش بست  شیچشمها دنشیاول با شن

 گفت : یسکوت و تلخ و اخرش پدرش  رو به مادر یچهره اشون درهم شد و کم

  ؟یزیبر یخوایحاج خانوم غذا نم -

 گفت : یتکون داد و با خنده مصنوع یسر مامان
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 رفت  ادمیکه  دیریگیانقدر شما پدر و پسر به حرفم م -

  یرفته همه چ ادشی دهیباباجان تورو د گهیم یالک -

 رو جلو دهنش گرفت پیز دنیصدا کرد که آخر سر با دست حالت کش  وسفیهشدار دهنده آقا  مادرش

 آ آ  خوبه؟ ایب -

 اورد و گفت : خچالیگذاشت و دوغ هم از  زیرو سر م یپلو زعفران سیرفت و خورشت قرمه و د یچشم غره ا مادر

 . دینوش جان شروع کن دیایب -

نکرده  رییتغ چیو چقدر خوب بود که هنوز همون بود و ه دیچیدندونش پ ریز یطعم فراموش نشدن نیمدت ها ا بعد

پاشد و  زیپدر و مادرش از سر م یتموم کرد و بعد از تموم شدن غذا کردیبود غذا رو زود تر از اون چه که فکرش رو م

 رفتن. منیبا پدر به نش

 آره ؟ دنیرو دزد یاله اریدختر حاج  دمینشد بپرسم ازت، شن -

 دوردونه رو ؟  زیعز نیگرفت چطور فراموش کرده بود ا نفسش

 بازدمش رها کرد و گفت: کالفه

 فرستنشیکه م ینیراه با ماش ونهیواله رو چون فروخته بودن م یول میکرد ریکه گرفته بودنش رو دستگ یبله باند -

 کننیما گمشون م یمامورا جهیو در نت رهیگیسرعت م نیماش یول کننیم داشونیما پ یصاحبش مامورا شیتا بره پ

 !میریگیمارستان بودم گفت، در حال حاضر پیبه من اون موقع تو اون ب انیهم شا نهایندارم ا یخبر گهید

 و با تعصب گفت : دیاخم درهم کش وسفی آقا

دخترش  نیچقدر عاشق ا یمرتض ادمهی؟ آره واله  گهیبه سرش آوردن، واله بود د یچ ستیمعلوم ن چارهیدختره ب -

 بود بنده خدا فرصت نشد بهش سر بزنم. 

 تکون داد و گفت : یسر

سالم و  دمیم لشیتحو کنمیم داشیپ شااهللیقرار! ا یکالفه بود و ب یرو به راه نبودن خصوصا حاج یلیآره خ -

 بانده که فرار کرده! سیفعال مشکل بزرگمون رئ یسالمت ول
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 زنده اس ؟ -نگاهش کرد و گفت :  تیبا جد پدرش

 خطر داره! یلیمتاسفانه بله. اگر واله زنده باشه براش خ -

 و گفت : دیکش یتکون داد و آه یسر پدرش

 کنه ریخدا خودش عاقبتش رو به خ -

 به ساعت کرد و گفت : ینگاه

  زنمیبهتون سر م امیکار دارم بازم م یبرم کل دیمن با یحاج -

 ؟ هیپسر حاال چه عجل یبود -با خنده گفت : پدرش

 برم  دینه با -تکون داد و ازجا پاشد و گفت :  یسر

 بلند داد زد. بعد

  رمیمامان جان من دارم م -

 مادر  یتو که تازه اومد -و با تعجب نگاهش کرد و گفت :  رونیاز آشپزخونه اومد ب مادرش

 بود! یکار دارم من بابت غذا ممنونم عال یمادر من کل -و گفت :  دشیبوس

 گفت : یبا ناراحت مادرش

  ایزود به زود ب یباشه مادر نوش جانت ول -

 و رو به هردو گفت : دیپوش کفشش

 چشم. فعال با اجازه  -

 دیتجد ینگار روند کم یبه سمت خونه ب یزدم و سوار شد و با کالفگ موتیاومد و در  بست، ر رونیخونه ب از

 خاطرات بد نبود، بود؟!!
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 گفت : یبلند بایتقر یبهت زده به حامد نگاه کرد و با صدا یچشما با

 اخه ؟ چرا ؟ یاقا حامد ؟ ازدواج کنم ؟ با ک یگیم یچ -

 گفت : زدیکه لبخند م یدرحال حامد

 !یباهاش عقد بکن دیشدن فرهود با دایرو در نظر گرفته تا زمان پ یکیآروم باش دختر. سرهنگ  -

 !!کنمیمن ازدواج نم -توهم کرد و گفت :  شیآخه؟ اخم ها یچ یعنیرو با استرس گاز گرفت  لبش

 نوازش کرد و گفت : یکمرش رو به حالت دوران بهار

کردن  دایو پ یا رهیقاتل زنج هیکه فرهود  یدونیخودته، م تینجات و امن یهمه برا نایا کنمیواله جان خواهش م -

 تو براش مثل اب خوردنه به فکر خودت باش!

  وفته؟یب خوادیم یبهار مثال با ازدواج من چه اتفاق -بهار نگاه کرد و گفت :  یعسل یچشما به

 به حامد ادامه داد : رو

 هست ؟ یک اروی نیاصال ا -

 برومند. سرگرد برومند! -فکر کرد و گفت :  یکم حامد
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 پرده گوشش تکون داد : الریآ غیج یموند و صدا رهیخ نگاهش

  ؟یواله خوشبحالت طرف سرگرده ممکلته؛ حامد عکس طرف رو ندار یوااا -

 مسخره. جمع کن خودت رو  -زد و گفت :  الریبه آ یچشم غره ا بهار

 بابام ؟ -تکون داد و گفت :  یرو به سخت شیجا نشست ساکت شد، لبها هیبغ کرده  الریآ

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست حامد

 هماهنگه! ینگران نباش همه چ -

پدر پشتش باشه و مادرش  نکهیبدون انجام رسومات بدون ا یبود که بدون خواستگار یکرد چه نو عروس بغض

و  نصورتیازدواجش به ا شیاهایو نه عاشق ،  تو رو  شناشینه م دشید که نه یبا مرد کرد،یکنارش داشت ازدواج م

 یای، لباس عروس پُر از دن دیسف یها شکوفهازدواج پُر از محبت پُر از  خواستیدر خفا نبود ، ازدواج باعشق م

که  یاونجور یچیه یکرد،  پُر بود از حرارت بوسه ول یازدواج نم ینجوریا ایچشمها تو رو نیب یرنگارنگ رقصا

 .ختیبهم ر ینشد و همه چ خواستیم

 و گفت : دیکش ینفس

 من قبول کردم! دیبا سرهنگ حرف بزن د؟یهست یپس منتظر چ دیو تنم کرد دیو دوخت دیرو برد یشما که همه چ -

 تخت پرت کرد و زار زد  یاتاق رفت و خودس رو یتو یاشک یچشما با

نابود بشه؟  ندمیمن آ دیچرا با یکره خاک نیا یوجود داره تو ایدن نیا یهمه آدم تو نیدل با خودش زمزمه کرد ا تو

بکن  یکار هیخودت  شمیم ونهیدارم د ایبره ؟ من تنها بشم من زجر بکشم من و من و من، خدا نیاز ب اهامیمن رو

 به همش بزن! یجور هیخودت اگر نه خودت  یبه رضا میکه راض نیاگر صالحم هم

 .دیخورد و دوباره دراز کش شبیآب مونده از د یکنار تخت کم یاز عسل زیخ میبود، ن دهیامانش را بر سردرد

شدن نمونده، خاطرات را  وانهیبه د یزیچ کردیکه حس م زدیروزا انقدر با خودش حرف م نیا شهیکرد و مثل هم فکر

 .کردیرو م ریگذشته رو ز نیریخوب بد تلخ ش کردیمرور م
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 ندهیو آ میکردیعقب گرد م میآورد یدکمه فلش بک بود که هرموقع کم م هیکاش  خواستیکه دلش تکرار م انقدر

 .میکردیرو عوض م

افسرده  کردیجا نرفته بود حس م چیبود و ه نجایبه سه ماه بود که ا کینزد قایخواست دق یرا م رونیب یهوا دلش

با  گهید یو حت کردیسرحالش نم الریآ یها یشوخ گهید کردیخونه رنگارنگ خزان شادش نم دنید گهیشده د

 شدیبهار حال دلش خوب نم یحرف ها

 تخت نشست و گفت : یدر اتاق زده شد و بهار وارد شد کنارش رو خواست،یاش م خانواد

 .یواله پس فردا وقت محضر دار -

 چه جالب! -لبالب از اشک گفت :  سیخ یزد و با چشما یپوزخند

 فقط بخاطر خودته  نایناراحت نباش واله بخدا ا -نگاهش کرد و گفت :  نیغمگ بهار

 شب خوش! خوابمیم کنهیباشه من سرم درد م -تکون داد و تلخ گفت :  یسر

 اما تو که شام... -

 رمیس -

کنگر خورده  نجایچند مدت بود ا د،یرفتارش بد بود شا دیبسته شدن در، شا یبعد صدا یسکوت و کم گهیبعد د و

 ! یاز دست داده بود، همه چ  یبود و لنگر انداخته بود اما واقعا حالش خوب نبود من همه چ

 

 زد. ادیخورد و بلند فر واریکانتر برداشت و پرت کرد که محکم به د یکالفه گلدون رو از رو یعصب

 لعنت بهت  -

 نعره زد. دوباره

 خـــــــــــــــــــــــــــــــداا -
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 ینیو نفسش تند تند از پره ب دیمحکم کش شیگذاشته بودش، موها یسرهنگ در بد مخمصه ا شد،یم وانهید داشت

 و ضربان قلبش باال بود. اومدیم رونیب ویمثل لوگوموت

 .  ددایداشت کم کم عقلش را از دست م ره؟یاتفاق از رخ دادن بگ نی؟ چطور جلو ا کاریکرد؟ چ یم کاریچ دیبا

 نیا دینگاه کرد، چشمهاش غرق خون بودن فکر کرد چطور با تشیسرخ از عصبان افهیبه ق یرفت و نگاه نهیآ یجلو

 شد  کهیت کهیت نهیزد که خون از بند بند انگشت هاش فواره زد و آ نهیبه آ یفاجعه تحمل کنه؟ مشت محکم

 ! ستهیقلبش! دعا کرد با یمخش بود حت یرو یهمه چ یمخش بود  کال صدا یرو شیزنگ خورد صدا یگوش

اسم سرهنگ چشمهاش   دنیرفت و با د یبا گام بلند به سمت گوش شهیبلند م شیکردم از کله اش آت یم حس

 جواب داد. شیگرفته از نعره ها یمحکم به هم فشار داد و با صدا

 بله؟ -

 ؟ یفکراتو کرد -

کارت شما کار من و چند سال زحمات منو چند سال  ایازدواج  ای یچ یعنیسرهنگ  -گفت :  یخشم کنترل شده ا با

؟ سرهنگ  یاله اریازدواج با دختر حاج  ی؟ برا یچ یبرا د؟یریاز من بگ دیخوایو پوچ م چیمنو سر ه یها ییپا دو

 همه آدم چرا من؟ نیتوروخدا ول کن سرهنگ ا مفهمم من کلم داغه سر یواهلل نم فهممیشما بخدا نم نیگیم یچ

بابا جان،  خوامیمن بد تورو نم یدونیدست راستم  تو م یشد یدست من بزرگ شد ریتو چند سال زسبحان جان  -

 ؟ هیجوابت چ نمیبگو بب یحاال که بعد چند روز اگر آروم شد

 انیتک تک پرونده ها، جانش را به م یاش، عمرش گذاشت پا یکارش کنار بزاره چند سال وقت و جوان تونستینم

 ازش بگذره  تونهینم دونهیکه م زنهیم یزیگذاشت چطور حاال حرف از چ

 !دیبهم فرصت بد -خش دار گفت: یچنگ زد با صدا شیموها

بابات که  نیبگو زود تر به اون بنده خدا ها بگم و همچن یخوایاگر نم نیسبحان فردا وقت محضر دار یندار یفرصت -

 دست و پا کنه. یکار هیتو حجره اش برات 

دلبرش جون گرفتن و دارن بهم  یکرد و چشمش  به قاب عکس دو نفره حس کرد چشمها رونینفسش ب یحرص

 شفاف و رنگارنگ بود  یاز همون لبخندا که توش پُر از ستاره ها زنندیلبخند م
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 زمزمه کرد یسخت به

 قبوله... -

 کرده بود. دنیشروع به خوندن و رقص یبا مسخره باز انیشا

 تو عالم نداره  یخر چیدوماد دارم شاه ندارم ه هی 

  دمیبه همه کسونش نم دمیکس کسونش نم به

 سرش پهن باشه  یکه خر باشه تو دمیم یکس به

 سرش پهن باشه  یکه خر باشه تو دمیم یکس به

 نیتر کیشده بود و تحمل کوچ یتند خو عصب یلیشده بود و رفتاش دست خودش نبود بعد مرگ نگار خ یعصب

 پُر تشر گفت دیرقصیکه داشت باباکرم م انیرفتار ها را نداشت با حرص به شا

 ببند دهنت رو  -

 امروز تهیخجالت بکش مرد عروس -رو کج و لوچ کرد و گفت :  افشیو ق ستادیا انیشا

 ؟یپشمو پالرو زد ؟یرفت یحموم دوماد -گفت :  جانیبا ه هوی

 !انیزد شا داد

 و گفت : دیکتش کش قهیبه  یو دست کشیخنده اومد نزد با

 ستمایبهت بگه جون من ن دیکه با یاون -

 اومد. یهم پا به پا تا صبح کش م خواتیرفت تا صبح اگر با او کل م شیبرا یغره ا چشم

 شدیتازه بعد از چهل روز زد، بعد چهل روز باور نم شیها شیتازه کرد، ر نهیبه چهره اش تو آ یو نگاه دیکش ینفس

کنار  یتر شده بود. موها ریکنارش نبود چهل روز گذشته بود و انگار چهل سال پ گهیچهل روز شده بود که نگار د

 نبود، خسته بود. اشقبل تو چهره  یاون شاداب گهیشده بود و د دیاش سف قهیشق
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و  دیبه صورتش کش یمشترک سابق؟ دست یاز نگار ؟ از زندگ گذشت؟یاز خودش م یداشت بخاطر چ یاز همه چ  

 لبخند زد و گفت : نیهم یحالش را  برا یشونیپر  نیا دیفهم یم انیصلوات فرستاد تا آروم بشه، شا

درست  نایسبحان همه ا یول یرو تموم کن یهمه چ خواستیدلت م دونمیم یداغون دونمیم یمونیپش دونمیم -

بزار اون برات  ریبسپرش دست تقد یحکمت اله هی نمیحتما ا ست؟یحکمت ن یهرکارخدا ب یگیمگه نم شهیم

تو زنده  گردهیاون رفته برنم صهخال یکن یزندگ ادشیبا  یسرنوشتت رو رقم بزنه نگار که رفته، هرچقدرم که بخوا

 حق توه!  نیا یکن یزندگ دیو با یا

 خسته  انیخستم شا -قرمز و  پوف کرده اش بهش دوخت و گفتم :  یچشما

 خدا خودش بزرگه میبر ایب -ونه سبحان گذاشت و گفت : ش یدستش رو مردونه
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 داماد! یخودش و آرزوها و آدما حت یبست به رو شیکه وارد محضر شده بود چشمها یزمان از

خوشش،  یقاتل روزها ش،یاو  فقط قاتل بود قاتل آرزو ها یبرا یول یزیانگ جانیحال ه نیکلمه مزخرف در ع چه

مرد با  نینبود. ا شیب یقاتل هیقطعا  شیمرام یک الدیم هیو قد و قامت بلند چهره شب یمرد با کت شلوار مشک نیا

 . دیترس یازش م چقدرقطعا قاتله و  شیخواب یسرخ نشون ب یدرهم و چشما یاون اخما

 دادیکه م یو سرخ اشکهاش پاک کرد و با عطر محمد زیر یو با گل ها اهشیبخت س یرو دیسر کش  دیسف چادر

چند سال  ینقشه ها یتمام یبرا یزیغم انگ انیعاقد شروع کرد و چه پا ،یو نفس داد به دل مرده زندگ دینفس کش

هنوز  نایبلند شود و فرار کند نگاهش به در دوخت پدرش ا شدیاالن کاش م نینشده بود هم ریهم د ادیز دیشا ر،یاخ

اشک به زبون گرفت  یزد و شور یخبر ندارن پوزخند دیبودند فکر کرد نکنه اونها هم ولم کردن ؟نه واله شا ومدهین

 الریخزان و آ ره؟یفقط خودش است که درگ ای؟  زانیچ نیخونه به فکر ا یعاقد داره م یفکر کرد همه عروس ها وقت

جمع سرهنگ و خزان و بهار و آقا نادر و حامد و  نیاضرتنها ح دیساب یباال  گرفته بودند و بهار قند م رچهدو طرف پا

 .انیو سا انیسرگرد شا یپدر مادر  و دوتا از دوستا نیبودند و همچن الریآ

تک  یتو ختیر تیچهارچوب امن یبابا تو یو به در نگاه کردم قامت شکسته  دیبه شدت باز شد با ترس از جا پر در

شده بود  ریدردت به سرم، چهره اش پ یشد ریچقدر پ رفتیجانش در دل قربون صدقه اش م یتک سلول ها

 ساله بود.  یمرد پنجاه خورده ا هیشده بود انگار نه انگار که پدرش  دیموهاش همه سف

که با نفس نفس تازه از گرد راه  دید یپشت سرش مادر زدیراه خودش گرفت، نگاهش رو صورتش دودو م بغضش

 زجه اش اتاق رو پر کرد : یصدا دنشیچرخوند با د یاتاق م ینگاهش رو تو یاشک یبود و با چشما دهیرس

 گریج یتو مامان جان ؟ کجا بود یبرات کجا بود رمیمادرت دورت بگرده من بم یخدا واله ؟ اله یواله جان وا -

 گوشم؟ 

  یمامان وا یوا
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 یم یآغوش پر از عشق پدرش فرود اومد احساس خوشبخت یسرعت از جا پاشد و به سمتشون پرواز کرد و تو به

داشت  یداد و چه پادزهر ینفس م داد،یبوسه بابا به تک تک اعضا صورتش جون م ،ییجواهر ها نیکرد با داشتن چن

گوشش زمزمه کنان  ریحاج مراد ز ددرآورن ییو جدا یدور یاز عزا یدلش خوب که دل یخوب کردن دردا یبرا

 شروع به صحبت کرد. 

 نازدونه  یخوشبخت بش شم،یپ یبعد که اومد یاش باشه برا هیبق یباباجون ول دمتیوقته ند یلیدرسته خ -

 شیو تک تک اشکها دیصورتش رو بوس یها نیاون حجم پر از محبت و عشق تک تک چ یسُر خورد تو اشکش

 هیدر آغوش مادر سفت فرو رفت و با گر  ،یپدر و مادر نیبابت داشتن  همچ دیبال یکرد. م یم سیگونه اش را خ

 گفت :

 یشکرت که نذاشت ایخدا یو سالمت بهم داد حیشکرت که بچم و صح ایمامان خدا یکوچولو یخوشبخت بش یاله -

 مامانم ! ی. خوشبخت دو عالم بشنمیرو نب شیو عروس رمیبم

به سمت  بیعج یبا آرامش نانیپر از اطم یراحت با دل یالیدفعه با خ نیکه نشسته بود برگشت ا یسمت صندل به

درهم شده  شیاز پ شینگاهش کرد حواسش نبود به کفشش زل زده بود و اخماش ب یچشم ریسرگرد برگشت و ز

 رهینگاهش به نگاه خ دیشون رو فهمیشاد شدیتک تک چهره ها م  یدفعه از رو نیبود عاقد دوباره شروع کرد. ا

زد که لبخند  ینینه، لبخند شرمگ اینگاهش به او رصد کرده  ایصورتش و فکر کرد آ یدر سرگرد افتاد و خون توما

 نشست.  یبود و به دل م یدوست داشتن بیداد  چهره اش عج لشیتحو یمهربون

 عاقد حواسش را جمع کرد.  یسوم بود که و با صدا بار

 سرکار خانم؟ -

لب با  یرو یگفت و آروم چشمام رو باز کرد و قرآن رو جلو چشمش بودبا لبخند یبست و بسم اهلل ا شیچشمها

 گفت.   یرسا بله ا یآروم ول یصدا

 یکی یکی کاتیبعد تبر یدست زدن اومدن کم یتنها صدا یو کل و سوت ول غیج یداشت اتاق بترکه از صدا انتظار

به  دیداد و حاج بابا ساعت طال سف هیبه زوج هد یسینف یطال سیشدند مادر سرگرد سرو فیپشت سرم هم رد

عاقد رفتن و دفتر  شیبود  با سرگرد به پ یهاشون نقد هیاکثرا هد هیگرفته بق ییبایسرگرد  ومادرش دستبند ز

عسل کام خودت و شوهرت را تازه  کن تا بلکه به  یرنیازدواج را امضا کردند، انتظار  ظرف عسل داشت که با ش

  نهیه کامتون بشب یزندگ منشیُ
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 کاریچ دیبا دونستیاومدن نم رونیاز دفتر  محضر ب یو وقت  ومدیدرست از آب در ن  شیکدوم از انتظار ها چیه یول

 با پدرش ؟ ایکنند  با سرگرد برود 

 انداخت و به سرگرد زل زد و با لبخند گفت : جشیتو نگاه گ یجلو اومد نگاه پدرش

 یکه من تورو رو تخم چشمام جا دادم جا نجوریهم خوامیازت م یدومادم ول یقرار تو بش دونستمیسبحان جان نم -

 دخترمم رو تخم چشات باشه .

 یکرد اخماش روباز کنه که موفق نبود تلخند یاست، سبحان سع یچه کس گفتیکه پدر م یسبحان دیفهم باالخرء

 زد و گفت :

  یرو چشمم نگران نباش حاج -

داغش حلقه کرد، چقدر داغ بود سفت دست  یپنجه ها یرو ال شیدستش به دست سبحان داد و آروم انگشتها پدر

 که سبحان دستش را رها کرد.  دیبه باال پر شیسبحان را فشار داد که با نگاه اخم آلودش مواجه شد ابروها

 است، مادرش جلو اومد و در گوشش گفت: تیشخص یگرفت و فکر کرد چقدر ب  بغضش

 باهات حرف بزنم امشب فقط با شوهرت باش  نیایب گمیبهم بگو بعدا هم م یداشت یمامانم مشکل -

 رنگش به عقب برگشت یریمانتو ش یکه از پشت رو یدست یشوهر! با گرم یبیزد چه واژه غر یپوزخند

 .دیانداخت صداش  کنار گوش شن ریو سر رو به ز ختیتو دلش فرو ر یزیپر نفوذ سرگرد چ یچشما دنید با

  ایکارت تموم شد ب نیتو ماش رمیم -

بلند  یمتوجه شده باشه با قدم ها دونستیم دیگفت.  بع یباشه ا شدیم دهیشن یگرفته که به سخت یبا صدا آروم

 رفت.  نیدور شد و به سمت ماش

 نگاهش  از سرگرد گرفتم: الریآ یبلند، با صدا  یو پُر با قدچهار شونه و ت کلیچقدر سبحان پُر ابهت است، ه فکرد

 !الدِیاز خود م ینسخه چاپ هیمرامِ اصال انگار  یک الدیم ههیچقدر شب هیگریواله خوشبحالت چه ج یوا -

 . دیتکون داد و لب گز یو  گرفت سر دیخند
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 آره متوجه شدم -

با  ینجوریا یخوایتو امشب م یعنی -لباشو غنچه کرد و با تمام احساس چشماشو بست و با خنده گفت :  الریآ

 !؟ یسرگردمون بوس رد و بدل کن

 به بازوش زد با حرص گفت : یبود مشت آروم ایح یدختر چقدر ب نیخدا ا یگرد شد وا چشمش

 یازدواج موقت نیا کننیها مردم فکر بد م یجلو کس ی؟ نگ یگرفت یرو جد هی؟ تو چرا قض هیبوس چ الریآ یوا -

 بشه! ریکه فرهود دستگ یفعال تا زمان

 ادا دستاش و آورد باال گفت : یچشماش رو لوچ کرد و با مسخره باز الریآ

 رو ول کن اصل رو بچسب  یدائم یاووو توهم خبه خبه تا فرصت هست حالش رو ببر موقت -

نشسته بود اشاره کرد چرا مثل آهنربا منو  شیام و مشک یپشت فرمون ب یو جد یدود نکیبه سبحان که با ع و

 کرد؟یجذب خودش م

تو دلش نشسته بود  بیاسترس عج هیکرد  یاز همه خدافظ یمن چم شده ؟ سر سر ایخودش زمزمه کرد، خدا با

بزاغ دهانش آروم قورت  زدیهر لحظه امکان داره سقوط کنه قلبش باشدت م کردیاحساس م دیلرزیم شیدست و پا

با سرعت باال  حرکت  نیبود ماش بستهن نیکه هنوز در ماش یشدن هنگام نیگرفت و در باز کرد ح رهیداد و دستگ

 کرد

  ه؟یحلقه چ نیدست چپش چشمش  زد، ا یرخش زل زد که برق تو میبه ن یچشم ریز

 کرد و پوزخند زد و گفت : ریرو غافلگ نگاهش

 !یدوم -

 و گنگ نگاهش کردم و زمزمه کردم : جیگ

 ؟یچ -

 تو چشمش فرو رفت  یبه واله کرد و دست چپش رو باال آورد و حلقه اش مثل خار ینگاه مین

 زن دوم! ،یدوم گمیم -
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رو  هی زییاش خونه بسازه  چشمهاش  آب هواش مثل پا چارهیگلو ب یتو ادیبغض همش منتظر بهونه بود تا ب نیا

را خفه کنند. دلش از  یخفت و خار نیکه مجبور ش کردن به ا ییتمام کسا خواستیبود دلش م یروز بارون هی یآفتاب

 وقته بود از پا در اومده بود.  یلیخ اشتکنند  توانش رو ند یبکشه و خودش خال غیج خواستیم شتریهمه ب

گونه اش را  شیحالش بد بود اجاز داد اشکها یشد، به قدر یو دم نزد تا خود خونه در سکوت کامل سپر شکست

از جاش بلند شد شد و سالم داد،  دنشیرفت نگهبان با د یبه برج بلند نگیتو پارک ختم،یکند اشک ر سیخ

 جلو تر پارک کرد. یرو کم نیزد و ماش یتکون داد و بوق یسرگردم سر

زد به اتاقک و چشم بست  هیآسانسور پشت سرش داخل شد، سبحان طبقه دوازدهم فشار داد و واله  تک یجلو

به هم زل زدن که با  رهیکرد چشم باز کرد و مچ نگاهش گرفت، خ یداشت له م  شینگاهش شونه ها ینیسنگ

 یخودم خودم رو قربان ستمنخوانکرده بودم؟ من که خودم  یپوزخند سبحان نگاهش گرفت واله فکر کرد من که کار

 هیخواب باشه  هیهمه  شدیقبل عقد کاش م کردمیانقدر ازم متنفره ؟ کاش با بابا صحبت م نینکردم پس چرا ا

 کابوس بد!

شلوار در آورد و در رو باز  بیرو از تو ج دیو خارج شدن، کل ستادیکرد آسانسور ا یزن که طبقه رو اعالم م یصدا با

بود  یکه کنار جا کفش یتا اول واله داخل شود، کفشش را درآورد و خواست  صندل قرمز و انگشت ستادیکرد و کنار ا

 صبر کن. -پا کند که سبحان بلند گفت :

 !یاون رو بپوش یحق ندار گهید -گذاشت :  شیجلو پا گهیصندل د هی و

االن برام  نیخط قرمزات  هم -و ُپر حرص گفت :  دینگاهش از سبحان گرفت و صندل تازه را پوش نیچرک دل

 مشخص کن

 .دیچیگوشش پ یپوزخندش تو یصدا

 !امیهاتم کنار ب یقراره با زبون دراز دونستمینم -

همونجور که منو مچل دست خودتون  نیپس بهتره بدون -که در نگاهش مشهود بود بلند گفت :  یحرص و خشم با

 .دیایکنار ب نمیبا ا دیبا دیکرد

 نگاهش کرد و ناخواسته داد زد. یعصب سبحان

 احمقه یبخاطر تو نایصدات رو َبرا من نبر باال آدم باش همه ا -
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 یدرست ح..حرف بزن عوض -گفت:  هیزد و با گر یپُر حرص غیج

به خون نشسته  یدستان قدرتمندش کردت واله نگاه به دست او و چشمها ریچونه اش را اس دیبه طرفش پر سبحان

 .ختیر یوحشتناک شده افتاد ودلش هُر شیشونیبرجسته پ یو رگ ها

 کنم به حرمت حاج بابات! یاحترام یغلط اضافه تر از دهنت نخور نزار ب -

 شد و لب زد. رهیدر نگاه سبحان خ زدیکه دو دو م یو چشمان ختیدست سبحان ر یرو اشکش

 ازت متنفرم -

 زد و جواب داد. یعصب یشخندین سبحان

 حست کامال متقابلِه -

که دور و دورتر  دیقدم هاش شن یصدا یپشتش خورد، چشم بست وقت یوارید نهیبه عقب هُلش داد و محکم به آ 

 دهیچ لیتمام وسا کیش یرفت، ساده ول ییرایاز هم  باز کرد و  به سمت پذ شیو آروم پلک ها دیکش یقیعم شدیم

  عتیو طب کادیجز تابلو فرش ون ا دها نبو وارید یرو یعکس چیبود و ه یخردل دیشده بود، ست مبلمان سف

 گرفته شده. یوغرورش به باز تیکرد  همه شخص یکرد حس م یخُرد شدن م احساس

اتفاق که  هی خواستیم یدر زندگ دیدلش اتفاق جد نطوریروز ها  نا آرومه چقدر اضطراب داشت و  هم نیحال ا چقدر

تا ده  کیمبل نشست و با دست سرش  گرفت. چشم بست و نفسش حبس کرد و از  یرو اره،یهم با خودش ب جانیه

 بود.  شدیحالش بد و پُر از استرس م یآرام کردن خودش وقت یبرا یشمارد تا آروم بشه از بچگ

 که به دست آورده یآرامش تازه  یشد برا ینحسش ضدحال یصدا

 !ستیمحل چرت زدن ن ییرایبه اتاق خودت. پذ یاستراحت بر یبرا یونتیتو م یبرا یاتاق سمت راست -

 چاله چشماش نگاه کرد و گفت : اهیس یچشمش باز کرد و تو یحرص

 !یمنتظر بودم که شما بگ -

 گفت : الیخ یکرد و ب پشت



 عاشقانه نا آرام

 
93 

 

 !یبر یتونیگفتم. اجازه ات صادر شد م -

بست  دندون  ینسبتها در دلش به سبحان م نیا یبود همه  اریبه تمام ع یعوض هیمرد  نیا ی.عوضی.عوضیعوض

 چقدر سخت بود. نجایتحمل ا دیو محکم به سمت اتاق دو دیبهم ساب شیها

 دهیکه گرفته بودش و امونش را بر یکردم بخوابه تا سردرد یو سع دیتخت دراز کش یبود. رو یساده و معمول اتاق

 کم از هوش رفت!بود خوب بشه،  چشمهاش بست و کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اش  ییبه تنها یزیاز هرچ شتریحوصله اش رو نداشت و االن ب ترسوندیهم م دیترسیبچه گربه بود هم م هی هیشب

 " خوندیم شهیکه نگار هم یکرده بود مثل کتاب جادیا کیکه تراف یفکر یپُر از شلوغ یول ییتنها هی داد،یم تیاهم

رمان،  در ظاهر پُر از آرامش و  نیبشه درست مثل هم تیوصف زندگ تونهیاسم هم م هی یگاه " اهویپُر ه ییتنها

 !گریجا د هیبه  انشیو پا شدیجا شروع م هیکه هر کدوم منبعش از  یها یباطنم پُر بود از شلوغ یبود ول ییتنها

بچه گربه تو خودش  هیاز گربه نبود به سمت اتاقش رف و در رو آروم باز کرد درست مثل  یبود خبر یساعت چند

تخت رفت و پتو  کیانداخته بود آروم به نزد نییاتاق سرد بود و واله هم پتو پا یبود. فضا دهیمچاله شده بود و خواب
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درشت و  یگونه ها یبلندش رو یکرد مژه ها اهشنگ کیخم شد به سمت صورتش و با فاصله نزد دیکش شیبه رو

مشخص بود  شیخرگوش یاز هم فاصله گرفته بود دندون ها یکم شیگوشت یانداخته بود لباها هیسا شیاستخون

کنار بزند که عطر  شیصورتش افتاده بود دست برد تا تار ها رو از پوست مهتاب یقهوه روشنش چند تارش رو یموها

چشم باز کرد و از  یکه خورد فور یبا تکون یول دیکش قیچشم بست و نفس عم دیچیپ شا ینیب ریموهاش ز اسی

 هجده ساله شده بود و به نظر اصال جالب نبود. ینبود درست مثل پسرا یعیاتاق خارج شد ضربان قلبش طب

و با  ادیمزخرف مربوط به اون اتاق به ذهنش خطور نکنه ن یکرد تا فکرا یکرد و م یکار م دیاتاق کارش شد، با وارد

 خودم زمزمه کرد من متعلق به نگارم!

 شم.و حس کرد االن است کور   خوردیم شیبا تمام قدرتش به چشمها آفتاب

تازه با کنار رفتن آفتاب تونست  دشیرفت و کش یپلکش باز کرد و کور کورانه به سمت پرده کلفت آجر یال آروم

رو با  شیاز تنش در بره موها یکش و قوس به بدن کرختش داد تا خستگ یبکشه، کم یا ازهیچشم باز کنه و خم

 خونه نبود. حتما رفته بود اداره ! یکس یتوالت بود پرس زد و از اتاق خارج شد ول زیم یکه رو یشونه ا

صبحانه رو از  لیساز روشن کرد و وسا ییرفت و بعد به سمت آشپزخونه رفت و چا ییزد و به سمت روشو یپوزخند

گرم شه. صبحانه اش  که تموم شد حس  ماکروفر گذاشت تا یگذاشت نون هم تو زیم یدرآورد و رو خچالی

 شیحس زنانه اش وکنجکاو یاز زن اول سبحان بدجور یتو خونه بزنه و دنبال نشون یتازه باعث شد چرخ یکنجکاو

 کرده بود! کیبد تحر

سبحان شونه  یچه خبره است که با صدا ندیکه درش بسته بود رفت در باز کرد و کله کرد تو  تا بب یسمت اتاق به

 :دیپر شیها

 دم در بده! -

 .دیگرد شده نگاهش کرد و با تعجب پرس یچشما با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

اومدن به خونم ازت اجازه  یدفعه بعد برا دیببخش -درهم تو در چشمان واله زل زد و گفت یبا اون اخم ها خشن

 !رمیگیم

 ارث نبرده بود: یزیچپ نگاهش کرد و فکر کرد کال از فهم شعور چ چپ
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 برم تو؟ خوامیکنار م یریم -

 همه راه نیا -

 زد و گفت: شخندین

 یکل راه رو رو گرفت کلیه نیبا ا -

 زد و رفت و خارج شد.  تنه

من  کل؟یبد ه گهیبه من م شمیم ونهید نیمن از دست ا ایخدا یواااا یدل شروع کرد با خودش صحبت کردن،  وا تو

 :کندمیجلوم بود کله اش رو م خواستیدلم م دمیکشینفس م یحرص یخدا وااا یوااا یزمان هیبودم  یبدنساز یمرب

 م؟یدار یناهار چ -

 نییبزار صبحانه بره پا -بلند گفت:  بایتقر یعصب

 باال انداخت و چشم درشت کرد. ابرو

 ؟یراحت تر نییبا پا -

 . کنهیم ونهیمنو د نیا نیا گهیم یچ گه؛یم یگرد شد و با خودش گفت چ چشمش

 منحرف، دفع شد صبحانه برو دنبال ناهار  -زد و گفت :  یلبخند مرموز سبحان

 کثافت.کثافت چندش اه اه اه  -کرد و گفت :   غیج غیج

در  خچالیاز  یگاز باقال یرو دیبرداشتم و محکم کوب یتابه رو از جا ظرف یحرص به سمت آشپز خونه رفت و ماه با

 خورشت کرد.  یو  خودش مشغول درستن کردن باقال رونیآورد ب

 

 

 گذاشت و سبحان صدا کرد.  زیرا هم رو م یو بوران دیچ زیم یرو غذا
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 بخور  ایب -

 نشست بسم اهلل گفت و سمت واله  گفت : زیم پشت

 نوش جان کن ایب زمیعز یبگ دیبا -

 زم؟یعز یرودل نکن -ادا اطفار گفت :  با

 زد : شخندیزد و ن یچشمک

 !زمیخودت باش عز نییتو به فکر پا -

 جواب داشت! هی یهمه چ یشکم او بود، مردک برا یاش به صدا اشاره

 ؟ ی. پس چرا هنوز خونه ایستین سیتو مگه پل -و گفت :  دیغذا کش سید ینشست و از تو زیم پشت

 هستم با اجازتون! یبه مناسبت ازدواجم امروز مرخص -نگاهش کرد و گفت :  یکم

 قرارداد. یازدواج؟ چه مسخره بهتره بگ -زد و گفت :  یپوزخند واله

 !یگیهمون که تو م -تکون داد و گفت:  یسر

 خفه شو و بزار غذا بخورم؟   یعنیحرکت سبحان  نیا فکر

 شده بود!  یمشغول خوردن شد، دعا کرد خوشمزه شده چون مخصوصا که با کره درستش کرده بود طعمش عال آروم

. زنگ در زده شد سبحان را نگاه کرد که شونه باال دید یم لمیشستن ظرف ها بود و سبحان هم داشت ف مشغول

 شیسوال برا د،یرو شن نایو خزان ا الریهمهمه مامان و آ یانداخت و بلند شد و به سمت در رفت و بازش کرد، صدا

 کردن؟یم کاریچ نجایاومد ا شیپ

 خبه حاال  -و بهار با خنده زد پشتش گفت :  دیکِل کش دنشیبا د الریآ

 سالم عروسک -به سمت او گفت:  بعد

 اش گرفت : خنده
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 کجا؟ نجایشما کجا ا دیسالم خوش اومد -

مثال  شبید گهید میآورد یکاچ م؟یایب یخواستیم یواسه چ -گفت:  کردیکه داشت همه جا رو نگاه م یدرحال الریآ

 از...

 و گفت : دشیبوس یبا مهربان ستهیهشدار خزان باعث شد ساکت شه و خزان با لبخند جلوش با یصدا

 مبارک! تیروز متاهل نیسالم دختر قشنگم. اول -

منت؟ مادرش سفت در آغوشش  یانقدر خوب باشن؟ انقدر ب تونستنیچطور م شدیجوره جمع نم چیه لبخندش

 گرفت و سر و صورتش و غرق بوسه کرد.

 تیبشه مادر که من جز خوشبخت دیبختت سف شااهللین دلم مامانم نفسم باال اومد. دخترم دختر قشنگم اآخ جو -

 آرزو ندارم یزیچ

 ؟ینبود که ؟ درد ندار یمامانم مشکل -آروم تر گفت :  بعد

 بوده  ییایشب رو هی شبیکرد د یکه فکر م الشیپوزخند زد  به تصور مامادر خوش خ قلبش

 لبخند زد. یمصنوع

 نه مامان. -

 دلم تنگت بود چشم قشنگم   یجان مامان نبود -مهر نگاهش کرد و گفت :  با

 چند لحظه ببندد. یسبحان باعث شد چشم برا ینرمش گذاشت که صدا یلپ ها یرو یا بوسه

  یکاچممنون بابت  ن؟یستادیچرا سرپا ا یرایتو پذ نینیبش دیحاج خانوم. خزان خانوم. خانوما بفرمائ -

 کن از مهمونا ییرایکه از خنده بود گفت : ـــ  واله جان پذ یسمت او با پوزخند و

 گفتم.  یتکون دادم آروم باشه ا یسر

 د؟ی. غذا خوردارمیب ییبراتون چا دینیبش -

 آره مادر  -گفت :  مامان
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 امروز میما مهمون بهار بود -هم با چشمک گفت :  خزان

 بود. دینشسته بود که ازش بع یساکت و آروم گوشه ا الریبرگشت، آ ییرایها به پذ ییچا ینیزد و با س یلبخند

خانومانه نشستن  نیا لیکرد خب پس  دل یم یکه با سبحان احوال پرس انیشا یزنگ در اومد و بعد صدا یصدا

 ؟  دونستیاون از کجا م یبود. ول انیشا الریآ

نشسته  یکه گوشه ا یشده بودن در حال کیتو ج کیتو عقد ازش خوشش اومده بود ج الریآ دنیکه با د انیسا

 تیکرد و در نها کیسالم  و عل هینگاه کرد و بعد با بق الریآ رهیخ یکم انیمشغول حرف زدن بودن، شا زیر زیبودن ر

 کنار سبحان نشست و مشغول حرف زدن شدن.

کوه جابه جا  هی؟ انگار که کردن کسل شده بود، چقدر خسته بود یو خزان هم باهم راجب رنگ مو بحث م مامان

 خب خوبه ؟ -نشست و با لبخند گفت :  ششیبلند شد به پ  کردیکرده بود بهار نگاهش م

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یچ -

 به سبحان اشاره کرد. دویخند

  یمتاهل یزندگ -

 روز گذشته که! هیفعال  -زد و گفت :  ینیشرمگ لبخند

  گهیروز اول د هیاصلش همون  -و پچ پچ کنان گفت :  دیخند بلند

 خوبه سالم داره  -و  مسخره گفت  دیخند

که آهنگ گذاشته،  انیسا دنیموند، با تعجب به اطراف نگاه کر که با د مهیآهنگ حرفمش نصفه ن یصدا دنیشن با

 خونه وصل کرده بود ونیزیرا به باند تلو شیگوش

کرد،  دنیوسط با خودش به زور مشغول رقص دیبرداشت و دستش کش زیو به سمتش خ دیکش یکِل بلند انیسا

زده بود،  رونیدستش و گردنش ب یموند رگ ها رهیافتاده سبحان خ نییزد و چشمش به صورت قرمز و سر پا یچرخ

 شده ؟ ینجوریچرا ا نیا
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رو زمزمه کرد نتونست  یزیآروم چ زد و چشماش رو باز و بسته کرد و به سبحان یلبخند آروم دنشیبا د انیشا

در  دنیو خزان و بهار هم اومدن شروع کردن به کِل کش دیکش کش نیدستش را ع نباریا الرینگاه کنه و  آ شتریب

 بود.  ستادهیکودکانه ا یکه واله وسط با ذوق یحال

 ستادمیسرجاش  ا شونیخال یجا دنیکرد که با د انیشا یبه جا یرفت. از شونه نگاه یلبش کنار نم یاز رو لبخند

 : دیچیگوش پ ریز انیسا یکه صدا

 زمیناراحت نشو از رفتارش عز کنمیم فی. برات تعررونیسبحان رو برده ب انیشا -

 باشم که حق اعتراض داشته باشه؟ یمن ک -زد و گفت : ینیغمگ لبخند

 یبرا یصبر نکرد رقصش تمام بشه حت یحت ختیریمحابا م یب شیگونه ها یبه داخل آشپزخونه رفت، اشک رو و

 دنیاز پشت بغلش کرد،  آروم سرش برگردوند با د یکس کردیهم نمانده بود، بغض داشت خفه اش م یآبرو دار

 او هم شده بزنه  یوشدلخ یبرا یکرد لبخند یاشکش پاک کرد و کامل به سمتش برگشت و سع انیسا

 ؟یخوایم یزیجونم چ -

 االن ستیدل تو دلت ن دونمیبرات بگم م نیبش ایدل. ب زینه عز -نگاه واله کرد و گفت :  یدرشت مشک یچشما با

شروع  یلبش را تر کرد و با ناراحت انینشستن سا یصندل یرفتن و رو ینهار خور زیرا گرفت و به سمت م دستش

 کرد:

ترئه  کیبهم نزد انیتره چون از شا زیبرام عز انیاز شا یمنه حت ییاز کجا شروع کنم. سبحان برادر رضا دونمینم -

که آشنا شده بودن ازدواج  سیدختر به اسم نگار تو اداره پل هیبا  شیبود. دوسال پ یبرام پشت بود همدم بود همه چ

 البته! دادیکه نشون م نجوریبود سبحانم دوستش داشت ا یخوب یلیکرد، دختر خ

که مربوط به تو  یاتیعمل یکه تو نیبودن. تا ا ییجنا رهیدا یها باهم بودن هردوشون هم تو اتیعمل شتریب یتو

 !شهیم یو سبحان هم زخم رهیمیم خورهیم رینگار به دست فرهاد ت شدیم

بعد نگار  هویشده بود سبحان مهربون بود خوش برخورد بود دلسوز   ونهیتا چهلم نگار حالش درست نبود، د سبحان

بود نگار رو  ینجوریها سبحان ا فهمهیرو از دست نده قدرش رو نم زیچ هیآدم تا  گنیرو به اون رو شده بود. م نیاز ا

 .ستیاگر نباشه سبحانم ن دونستینم یدوست داشت ول
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 مثل غروب آفتاب بود  لبخندش

 !یز اونچه که فکرش رو بکنا شتریواله سبحان رو دوست داشته باش. اون تنهاست ب -

 چه اتفاقها افتاده بود. شیروز ها نیمرد خشن ا یبست و بغضش فرو خورد ر، برا چشم

 .سوختیهم م دهیاون زن ند یبود، دل برا یبه صندل رهیرفت و هنوز خ رونیاز آشپزخونه ب انیسا

چهار چوب نگاهش  یمردونه سبحان تو کلیبرگشت عقب نگاه کرد، ه یسرشونه اش نشست و به تند یرو یدست

 نشست.

 ؟یتنها نشست نجایچرا ا -

 تو؟ یخوب نجا،یخسته شدم اومدم ا -رو کج کرد و با لبخند گفت :  سرش

 و گفت : دیرو دست کش شیشونیتکون داد و پ یسر

 ؟یدیبه من م ییچا هیخوبم...خوبم  -

 برات  زمیبر نیبش -استکان برداشتن گفت: نیجا بلند شد و ح از

 ؟ یخوریم یبا چ -گذاشتم و گفت :  شیرا جلو ییچا

 کرد. نگاهش

 !خوامینم یزیچ -

 .رونیب رمیام من م -هُل شد و گفت :  ا،یلحنش...لحنش خدا خت،یر یهُر دل

 و لحنش عوض شد. نگاهش

 !کنهیباشه. لطفا بگو باند رو قطع کنن سرم درد م -

 اخه؟ یکنیم ینجوریچه مرگته واله؟ چرا ا گفتتویبار در دل به خود م نیاول یشد برا نگرانش

 ؟یخوایباشه. قرص م -حفظ حالتش  گفت :  با
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 نه -

 لم!جان باند رو خاموش کن لطفا گ انیسا -: گفت  انیو به سا رونیآشپزخونه امد ب از

 زد و گفت : یقیعم لبخند

 چشم  -

 گذاشت و کنار خزان نشست که گفت : یدست شیمهمانان همراه پ یبرا وهیرو جمع کرد و تازه م فیکث یها ظرف

 مایکم کم رفع زحمت کن میخواستی. مگهید یدیدر چرا زحمت کشخوب ما -

تاج  ه؟یاز شما انتظار نداشتم مزاحمت چ گهی؟ خزان جون د یچ یعنیاِوا  -گفت :  یچپ نگاهش کرد و با ناراحت چپ

 .شهینم رینمک گ یکس وهیبا چهارتا دونه م دیبخور دییشما بفرما دیسر

 . دیبه مادرش پرس رو

 برات؟ رمیپوست بگ -

 مادر ستمیمن ن  یبراش پوست بکن دیکه با یواال اون -مادرش با خنده و ادا اشاره گفت :  یول

از تو ظرف برداشت و پوست کند و  بیو س یبه عنوان تاسف نشون داد و پرتغال و نارنگ یامان، سر دیرا گز لبش

 سبحان برد.  یگذاشت و برا یدست شیپ یتو

 !شهیبخور حالت بهتر م -

 زد و گفت : یمحو لبخند

 بخور توام -

 . هست اونجا اخه!رونیب رمینه نه نه تو...تو بخور من م -گفت:  لرزون

 با مّن بخور! ست،یمنم نگفتم ن -درشت شده گفت :  یو با چشما دیخند آروم

دونه پرتغال برداشت جلو دهانش  هیآروم کنارش نشست  دادیگذاشت، انگار هشدار داشت م یدیشد دیاو تاک رو

 گرفت و گفت :
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 . حاال بخورنیافر -

 کرده بود. دایپ یحالت خاص هیسبحان  یچشمها دیتپ یقلبش تند م د،یکردم خون به صورتش دو احساس

  دارمیکه من خودم برم نجاینه خودت بخور خوب هست ا -

 ؟یمال منو بخور شهیحاال نم -لباش جمع کرد و گفت :  دیخند چشماش

 دستم خسته شد گهید ریدختر بگ -و گفت :  دیبلند خند یگرد کرد و با صدا شیچشمها

 .دیبود چشمش را با لذت بست و طمعش به دندون کش نیریخجالت از دست گرفتم و به  دهان گذاشت، چقدر ش با

 زه؟یریم یرا با هر نگاهش قلبش هُرفکر کرد چ کند،یچشم باز کرد  متوجه شد سبحان  مهربون داره نگاهش م آروم

 !یموقت نایبهش ا یبه خودش تشر زد واله جمع کن خودت رو نباز

 خوب بود؟ -

 گفت  یلب  ممنون ریو ز دیرو گز لبش

 برداشت گذاشت دهانش و گفت : بیس هی

 !کشهیخجالت نم یزیبا شوهرشِ از چ یآدم وقت -

 گه؟ید هیمنظورت موقت -با گفت :  یپوزخند

مادرش  یبزنه صدا یکرد تا اومد حرف زیبرگشت و نگاهش کرد  ابروهاش رو داد باال چشمهاش ر ستاد،یحرکت ا از

 باعث شد ساکت بشه:

 میریم میمادر ما دار ایواله جان ب -

 وقفه باالخرء از هم دل کندند. یب یجا بلند شد با هزار تشکر و بوسه ها از

و بعد مشغول شستن شد که با  ذاشتیم ینهار زیم یکرد و رو یمونده  جمع م یباق یکه رفته بودن،  ظرف ها همه

 سبحان از پشت سر متوقف شد.  یصدا

 بود؟ یمنظورت چ -
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 بود؟  یمنظورت چ گمیباتوام م -بلند و با تحکم گفت :  ینزد و سبحان با صدا یحرف

 شمیتو من م یشیبعد اون تو م میبشه ما هست دایکه فرهود پ یتا زمان نکهیا یعنی -باال انداخت و گفت :  یا شونه

 ! یپوچه تو خال یعنی ،یازدواج موقت نیا یعنیمن راهمون از هم جدا. 

 اش گرفت و برگردوند سمت خودش و  تو صورتش داد زد داد،  چشم از شدت صداش بست. شونه

و  یدائم ستمین رتیغ یه من بپاتو حواست باش کنمیقلم م ی. پاتو کج بزاری. مال منیدر عقد من یتو تا وقت -

 بلند تر داد زد ازدواااج! می. ما ازدواج کردرهیتو کتم نم یموقت

 -گف :  یسبحان و با پوزخند یشد به چشمها رهیو خ دیچشم باال کش خوردیگرمش تند تند به صورتش م یها نفس

 من که شک دارم! یمطمئن

انقدر بدبخت  دیاز سبحان فکر کرد چرا با یاز خودش از زندگ خوردیرفت، پوچ شد؛ حالش داشت بهم م نیاز ب فاصله

 باشد ؟ 

اش زد و به عقب هُلش داد و  نهیمحکم به تخت س شد،یکانتر خورد م یکمرش داشت تو یکف یاون دست ها با

 کثافت کثافت -گفت:  هیو گر غیباج

 یم رونیب شینیاز پره ب یگریپس از د یکیلبش گذاشت نفساش بلند  یکرده بود انگار شوکه بود دستش رو سکوت

 خونه رو لرزوند . یها شهینعره اش ش یاومد ناگهان صدا

 خدا لعنتت کنه  -

 گوشاش قرمز شده بود: رونیو گردنش زده بود ب یشونیشده بود رگ پ کبود

 خداااا لعنتتت کنه  -

شکستن باز هم آروم نشد با  یناهنجار یو با صدا نیو  پرتشون کرد زم یناهار خور زیم یظرف ها یزد رو محکم

 زد : ادیغرق در خونش بلند تر فر یچشما

 خداااا لعنتت کنه ازت متنفرم -

 زانو فرود امد. یگرفتم و رو شیبست و با هق هق گوش ها چشم
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 ازت متنفرمم واله متنفررر -

با خودش شروع کرد بلند بلند  شکستیهق هقش سکوت خونه رو م یدر خونه در گوشش اِکو شد. صدا یصدا

 گهیبرد خودش، اون وقت، اون وقت به من م نیحرف زدن،  اون خودش به زور جلو اومد خودش حرمت من رو از ب

 ؟ یاله اریازت متنفرم به من؟ به واله 

 شیدستش نداد بلند که شد پاها یبه خون سوزش ها یتیبزرگ رو جمع کرد و اهم یها شهیلرزون ش یدست ها با

سطل آشغال  یخورده ها را جمع کرد و تو شهیجارو برداشت و ش نحالیبا ا یدرست راه بره ول تونستینم دیلرزیم

 شست و به اتاقش رفت. شیدستها خت،یر

 و چشم بست و زار زد. دیتخت دراز کش یرو
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آمد  یکه بهش م یشهر بود از فشار کی یپا ریانگار او  ز یبود ول شیپا رینگاه کرد، شهر به ز شیدره جلو پا به

 .دیکش یعذاب م

دلش  آروم نداشت  شد،یم دیاونچه که نبا دیلحظه چشم باز کردم و د هیچطور شد چرا شد، فقط  شدیچ دینفهم

 !یحاج مرتض ییها واله بود، دختر چشم آهو نیمسبب تمام ا یاشتباه کرده بوده و قبول داشت ول

ناب بود که  زیچ ،چشماشینگاهش غرق بش انوسیاق یتو خواهدیانگار دلت م شد،ینم ریس کردیم نگاهش

 چشم ازش بردارد. تونستینم

 زد. ادیرو به دره فر شمیم ونهیدارم د دونمینم دونمینم ؟یگیم یسبحان چ یگیم یچ

 خدااااااا  -

 .دادیرفت ساعت دوازده شب نشون م نیرمق به سمت ماش یو ب خسته

 حواس ساعت بود.  یهمه مدت بام بود و  ب نیا

 .آوردینگار قلبش به درد م یخال یمدت ها بود که جا کردیقلبش درد م کرد؛یم یریپ احساس

بود  ینکردن رسم مزخرف هینگار بود! مَرد بودن وگر یروز خاکسپار ی. تنها اشکش براکردینم هیوقت بود گر یلیخ

 توخودش و دَم نزنه؟ زهیبر یمَرد آدمِ انسانِ تا ک هی

 یزیآدم مست رو داشت که از بس خورده بودو چ هیمغزش داغ کرده بود حال  رفت،یباال م هیبه ثان هیثان سرعش

 نبود. شیحال

تو کجا   ؟یزنیحرف م یاز چ ،یکنیکار م یچ یشتابان، سرگرد برومند؟ دار نیبه حال روزش به کجا چن یپوزخند

 خدا  یخدا ا یکجا ؟ ا یمست

 . زدیبلند با خدا حرف م یصدا با

 ؟ بابا دم شما گرم. گهید یزنیو حرکت نم ینیبیم م؟یاوس کر گهیحال منو د ینیبیم ــ

آسانسور از  یحال به جا یرو جلو در پارک کرد و ب نیو نفسش را رها کرد، ماش دیدردناکش کش یشونیبه پ یدست

 در آورد در آروم بست. شیپله ها باال رفت در خانه باز کرد و وارد شد ، کفشها
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رفت  ییرایکنسول و به سمت پذ یرو پرت کرد به رو دیکل یبود، فکر کرد واله کجا کجاست؟ عصب یکیغرق تار خونه

 هی خت،یدلش فرو ر دنشیبه سمت اتاقش پا تند کرد و در به ضرب باز کرد که با د تیو آشپزخونه اما نبود در نها

 بود. دهیبود و خواب دهیپوش دیلباس خواب سف

بده کالفه نفسش فوت کرد به  صیگونه هاش تشخ یرو یاومد تونست رد اشک رو یکه از راهرو تو اتاق م ینور با

 سمتش قدم تند کرد.  و به دیزمزمه اش رو شن یسمت پنجره رفت که صدا

 ...نه ولم نکنکنمیخواهش م -

 ؟  دیگو یم یدرهم شدم و فکر چ شیها اخم

 ترسمیمن م کنمینه نه ولم نکن... خواهش م -

 داریتند شده بود  ب شی؟ نفس ها گهیرو م یبود ؟ ک یبا ک یلعنت گفتیو به خودش م رفتیدل با خود کلنجار م در

 واله در خواب شد.  رهیو خ ستادیبا حرف بعدش قلب ا یول دیکش یم دادیبود قطعا سرش داد و ب

 سبحان...سبحان نه نه  -

نگاه مات و مبهوت سبحان گره خورد، با خودش گفت اسم من رو آورد ؟  ینگاه بُهت زده و ترسونش تو دیخواب پر از

 چشماش گود افتاده بود با لکنت گفت : ریخوابش ؟ چشماش قرمز بود، ز یتو

 ؟ چرا؟ یهست نجای..انیتو..تو؟ ا -

 کنم! دارتیصدات مزاحمم بود اومدم ب -کلمه اخر چشمهاش درشت کرد، لب تر کرد و گفت :  با

 آروم گفت : دیکش یکه دراز م یچشمهاش نگاه کرد و درحال یدلخور تو به

 بابت مزاحمتم! دیممنون، ببخش -

 .  دیبگو یخودش، فکر کرد االن چ یرو دیملحفه کش و

اسم او  یجد یو فکر کرد جد ستادیو پشت در ا دینگاهش کرد و از اتاق خارج شد و در رو محکم بهم کوب یچپ چپ

 را در خواب  آورد!!!
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بود، باالخره از جا پاشد و لباسش با  داریصبح مثل جغد ب یخوابش نبرد و تا دم دم ها گریبعد از اون کابوس د کالفه

 یبرا  یچیوگرنه ه دیرو خر نایا شیبرا الریتو خونه عوض کرد، با خود فکر کرد خوبه قبل عقد آ یلباس راحت هی

 بود! شیکه چشمش به ساعت خورد هنوز ساعت ش رفتنداشت، از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه  دنیپوش

خاموش کرد  رشیصداش در اومده بود رفت و ز یصبحانه گذاشت، سمت کتر زیو گردو سر م ریدم کرد و پن ییچا

 گفت.  یریصبح بخ یباال انداخت و با سرد یسبحان با لباس فُرمش همانا ابرو دنیبرگشتنش همانا د

خودش  یگذاشت، برا زیم ینشست نون  تافتون از ماکروفر در آورد و رو یصندل یتکون داد و رو یسر سبحان

 گفت : خوردیرو م شییقلپ از چا هیکه  یو رو به روش نشست درحال ختیر وانیدر ل ییچا

 ! تا خودم بهت بگم.رونیب یریاداره. از خونه نم رمیمن دارم م -

 م؟یزندان نجایمگه من ا -گفت : یعصب

 خونه فرهود هنوز آزاده! یدردسر ننداز واله، بهتره بمون یمن رو تو -نگاهش کرد و گفت :  سرد

 ؟ یتا  ک -بلند گف : کالفه

 که مّنّ بگم! یتا زمان -هم بلند تر و محکم تر گفت :  اون

 رمزش چهارتا شماره اخره کارتِه! رمیمن م -گذاشت گفت :  زیم یچپ نگاهش کرد که کارتش رو رو چپ

 . واله!یری. نمرونیب -هشدار انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت و مقتدر و تکه تکه گفت : با

 دم؟ینشن -زد که باز گفت :ن یحرف
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 لب زد. یحرص

  گهیباشه باشه اه برو د - 

 . شودیم یپسر روان نینثار سبحان کرد! فکر کرد اخرش از دست ا یلب کنه ا ریز

خونه با نگاهش رصدکرد،   یکرد؟ کم یم کاریحاال چ ستادیا ییرایصبحانه را جمع کرد و وسط سالن پذ لیوسا

 حدودا نود متر بود دوتا خواب داشت که خودش و سبحان مستقر بودن

داشت به سمت اتاق سبحان رفتم در رو  یخوب قهیبودن، نگار سل کیحال ش نیدر ع یخونه همه ساده ول لیوسا

 بود!! یطوس یآروم باز کردم وارد اتاق شدم، ست اتاقشون مشک

 شیتوالت بود پاها زیم یتخت باال یعکس دونفرشون که روبه رو دنیبود، با د ریاتاق عروس دوماد دلگ یبرا یکم

بود.  گرایاز باز یکی هیچشم بود. شب یتو یزیاز هرچ شتریسبز درشت دختر ب یناخودآگاه به اون سمت رفت، چشما

 !یاوتاد الیل ال،ینه ل ا؟یهل ال؟ین

آغوش بزرگ سبحان بود! سبحان، با اخم  یتو اشیعر دیاون لباس عروس بدن سف یبود، تو ادیز الیبه ل شباهتش

 زل زده بود. نیبود به دورب ستادهیکه کنار نگار ا یدرهم در حال یها

 شده بود کاله حجاب و کت! دهیعکس ها نگار پوش هیتو بق دن،یپسر انگار نافش رو با اخم بر نیا

لب نشوند  یبه رو یلباس فرم نگار لبخند تلخ دنیو نصف لباس سبحان، با دکمد رو باز کرد نصف لباس نگار بود  در

 دوستش هم داشت! کردیاحساس م ینداشت حت یحس جیدختر ه نینسبت به ا

 کمد برگردوند. یبهش کرد و دوباره تو یرو درآورد نگاه لباسش

 اومد. رونیاز اتاق ب یو فور دیتو ذهنش گز یشد، لبش از فکرها رهیکمد رو بستم و به تخت خ در

 یبود  کتلت درست کرد و باق خچالیکه در  یزایده بود که شروع کرد  به درست کردن ناهار با چ یحدود ها ساعت

 کرد، همه جارو گند برداشته بود. زیساعات هم خونه رو تم

بود درحال  لمیف ینشست وروشنش کرد رو شبکه آ ونیزیتلو یگرفت و جلو یدوش سر سر هیو کوفته  خسته

 گذر از رنج ها. الیپخش سر
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 هم قشنگ بود. الشیاسمش قشنگ بود؟ اصال سر نینظرش چقدر ا به

 ود!بود، خونه بابا؟ چقدر دور ب دهیبار خونه بابا د هیرا قبال هم  الیسر نیا دید یبار دوم بود م یبرا

دنبال  شناخت،یم یست حاج بابا رو به خوبو تو هنوز شوک ا کنهیداره فکر م دونستیبابا هنوز زنگ نزده بود، م حاج

 یجلو برا دیاینداشت و در واقعه   منتظ بود خودش ب یعجله ا چیحرف زدنه و او  هم ه یفرصت مناسب برا هی

 یقدم ها یقفل در نشست حواسش جمع شد با باز و بسته شدن در و صدا یکه تو دیکل یصحبت کردن، با صدا

 انداخت. نیسبحان در گوشش طن یاز هر حس یبم و مردونه خال یصدا یسبحان چشم بست و صدا

 سالم -

 سالم سر داد.  کیبود او هم زمزمه عل ونیزیکه نگاهش به تلو یباز کرد و درحال چشم

اول عقب  ی، سبحان که وارد شد صندل دیچ زیم یغذا رو لیبه سمت اتاقش رفت و او از جا بلند شد تا وسا سبحان

 لبانش خارج شد.  ونیواژه ممنون از م تینگاه کرد و بعد به واله و در نها زیبه م یو نشست کم دیکش

 نوش جان -هم گفت  : ردیچشم از غذا بگ نکهیهم بدون ا واله

 .خوردیم شیانداخته بود غذا ریسبحان ساکت سرش را به ز ختیآب ر یکم وانمیل یتو

کچال شده  هیکردن به چهره مردانه سبحان؛ سرش کم مو بود همه رو زده بود شب قینگاه عم یفرصت بود برا نیبهتر

نه پر نه کم. حالت  ی. ابروهازیبود نه درشت نه ر یشده بود. چشماش معمول نیمز شیبود. صورتش گرد بود با ته ر

 !شدیبزرگ م بایتقر نشییو پا یقلم یهم باالش کم شینیب

بود، ابهت داشت، جذبه داشت! خصوصا با اون لباس فرمش که در تن امروز جذاب  یسادگ نیچهره اش در ع درکل

 واقعا برازنده اش بود. دید

 شبتید یمرد عوض یتو دار ؟یکنیم نیسرگرد سبحان برومند رو تحس یتو دار د،یکش ادیدر ذهنش فر وجدانش

و حالت رو به  ندهیکه تمام آ هیتوست همون یکه رو به رو یمرد نیواله؟ ا یکنیکار م یتو چ ؟یکنیم لیرو تحل

 تاراج برده.

 کرد؟یم کاریانداخت، واقعا داشت چ ریو سر به ز دیگز لب

 سبحان سرشته افکارش پاره کرد. یصدا
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 زنگ نزد؟ یکس -

 گفت یگرفته نه ا یصدا با

 نگاهش رو حس کرد ینیرو بلند کرد؛ سنگ سرش

 که؟ ینرفت ییجا -

 نه -زد گفت : یپوزخند

 حالت خوبه؟ -بعد گفت :  یکالفه نگاهش کرد و کم دیبه موهاش کش یدست یعصب

 نه  -

 !ادیبدم م یدیجواب م یکلمه ا هیچه مرگته ؟  -زد و گفت :  شخندین

؟ از تو از شغلت از فرهود از همه  یاز چ یدونیم ادیمنم بدم م -نگاه کردم و گفت : شیپروا در چشمها یو ب یحرص

 حال منه !  نیشما که مسبب ا یها یعرضگ یباشم از تموم ب نجایکه باعث شد من االن ا زیکس و همه چ

 اااادیخونه بدم م نیا ی،اصال از حضورت تو یزنیحرف م ادیبدم م ،یکنیدخالت م یزیکه تو هرچ ادیبدم م منم

 ازت سبحان. ادی؟ بدمم م یییفهمیم

 زد  ادیداشت سبحان هم مثل واله فر یبیعج یخشم و ناراحت هیزده بود و چشماش  رونیب شیشونیپ یها رگ

احمق گذاشتم!  خاک برسر  یتو یکه من برا یاون همه کار و وقت فیح رونیگمشو ب رون،یپس گمشو از خونه من ب -

 ! رونیگمشو از خونه من ب اقتتیل یب

نگاهش  یاشک یبا چشما کرد؟یم رونیو متعجب به سبحان نگاه کرد،داشت او رو از خونش ب نیشکست و غمگ دل

 کرد و دوباره بلند گفت :

 .یهمه نفرت و بدبخت نیاز ا یتا راحت ش رونیمگه ؟ گمشو از خونه من برو ب ستمی؟ باتو ن ی؟ الل شد هیچ -

 زد.  غیجاش پاشد و آرنج دستش گرفت و کشون کشون به سمت در برد ج از

 ولم کن.  کنمیواهش ممن کجا دارم  برم ؟ ولم کن، سبحان؟ولم کن خ -
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 اون انگار کر شده بود، قرمز شده بود در رو باز کرد و پرتش کرد تو راهرو و گفت : اما

 یخوب اقتیباهاتون رفتار بشه ل ینجوریکه ا نهیشما زن ها هم اقتیل ،یندار اقتیخاک برسرت واله خاک برسرت ل -

 تیراحت برو به زندگ گهیحاال د نمت،یگمشو برو گمشو نب .دارهیشما رو هوا برم دهیبهتون بها م یکی نکهیا دیندار

 برس احمق!

کرد؟ چرا انقدر بهش برخورد ؟ چرا  ینجوریاش بست، فکر کرد چرا ا یصورت ُبهت زده و اشک یرو محکم رو در

 ناراحت شد؟

 داد زد. قلبش

رو  شیزنش و داغدار دیکه پست بزنه؟ پسره بخاطر تو ق ؟یخواستیرو م نی؟ واقعا خاک برسرت هم یراحت شد -

بابا دمت گرم احمق تر  ؟یجوابش رو داد ینجوریکردنت کرد و اون وقت تو ا دایزد، بخاطر تو تمام وقتش رو صرف پ

 ! ستیاز تو ن

 نیبا ا یساپورت مشک هیبا  یبلند مشک نیآست شرتیت هیکرد  شیبه لباسها یاومد باعث لرزش شد، نگاه یسرد باد

 !ایکرد حاال؟ خدا یم کاریتونست بره ؟ چ یلباس ها کجا م

راه پله  ینبود، رو یهم که معلوم بود طبقه باال کس نجوریکز کرده بود خداروشکر ساختمون دو طبقه بود ا یا گوشه

 پاش گذاشت.  نینشسته و سرش ب یگوشه ا

ساعت بود که به اون حال نشسته بودم احساس  چند دونستیخودش گرم کنه؛ نم کردیم یسع شیهُرم نفس ها با

که داشت کم  یبا احساس کرخت کردیگلو و همه تنش درد م د،یلرزیم دیب نیسرما به تنش نفوذ کرده و ع کردیم

 در آغوش گرفت! شتریب ااز سرما خودش ر د،یو نشسته خواب دیکش یا ازهیگرفت، خمکم خوابش 

فکر کرد با اون لباساش کجا رفته ؟  کرد،یم شیها هیتو ر گاریانداخت واله کالفه بود و  ُپک پشت ُپک س رونیب بعد

تونم  یبرم دنبالش نم تونمیکرد نم یمدام با خودش زمزمه م شدیم ونهیکنه؟ داشت د تشیاذ یبره کس یینکنه جا

 گفت. یا یزد و لعنت زیبه م یتونم مشت محکم ینم

گرم خونه شد، باز هم فکرد  یوارد فضا یدیآروم پنجره باز کرد باد شد ومدیم یدیپنجره رفت بارون شد یجلو به

 بپوشه. زیچ هی ذاشتمینشسته؟ کاش حداقل م رونیب یعنیهوا  نیاالن تو ا یعنی
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واله  نهیبش نجایا ینجوریا تونستینم شدیانداخت، نه نم رونیچنگ انداخت و نفسش را تند ب شیموها یتو یعصب

به دنبالش بره و  دیخودش را مجاب کرد با شد،یکرده باشه باز هم ناموسش حساب م نیباشه هرچقدرم توه یهرچ

 تنهاش نذاره

 کجاست االن ؟ یعنیدل گفت  در

که گوشه راهرو نشسته بود اخم  یتوده مشک هی دنیو سر  بلند کرد و با د دیبرداشت و در باز کرد، کفش پوش دیکل

 زد. شیگشاد شد و دوباره صدا شیموهاش چشمها دنیشد و با د کیدر هم رفت، آروم به سمتش نزد شیها

 واله ؟  -

 شونش افتاد.  یسرعت به سمتش رفت و سرش رو بلند کرد که رو به

 هوش شده بود؟ یبود که ب نجایمگه چقدر ا یلعنت ــــ

تخت،  یوباره بستش به سمت اتاقش رفتم و گذاشتش روشونه اش انداخت در را باز کرد و با پا د یکرد و رو بلندش

 در آورد و به طاهر زنگ زد. بشیاش را  از تو ج یگوش

 بله ؟  -

 طاهر؟ سالم داداش  -

  ؟یبَه آقا سبحان راه گم کرد -گفت :  خوشحال

 یبرام بکن یکار هی دیطاهر داداش وقت ندارم با -

 اومد : یخنده اش از پشت گوش یصدا

 جونم بگو ،یزنیبه من زنگ نم یتو تا کار نداشته باش گمایم -

 خونم  یایب دیطاهر با -

 ؟ شدهیچرا چ -

 اریهم با خودت ب لتیفقط وسا گمیبهت م ایب -
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 باشه دادا اومدم اومدم  -

 انداخت و  به چهره معصوم واله تو خواب چشم دوخت یرو قطع کرد و گوشه ا تلفن

 .افتادیاتفاق برات نم نیاالن ا یذاشتیرو کنار م یسرتق باز کمی یآدم بود کمیبگم بهت اخه ؟ اگر  یدختره... چ ــ

سر و  نجایبه ا کمیو از اتاق خارج شد فکر کرد بهتره  دیکش یهوش شده بود، نفس یکامال ب دیکش شیبه موها یدست

 ت و صورتش زد.به دس یکردن خونه آب زیسامان بده تا اومدن طاهر، باالخره بعد تم

 یرو یبزرگ دور مشک نکیالغر طاهر با اون ع کلیدر رفت ه یاومد و جلو رونیزنگ از آشپزخونه ب یصدا با

 زد گفت: یجلو چشمش بود. لبخند دشیصورتِ سف

 تو  ایسالم. ب -

 زد و سفت سبحان بغل کرد. یقیعم لبخند

 ها  یوفتیب ادمی وفتهیب رمیمگر کارت گ گمی. میاخو کمیعل -

 زد. یتلخ لبخند

 چرا طاهر؟ یدونیتو که م -

 ه؟ی. دردت چقیکردم رف یشوخ -گفت :  یو با ناراحت شهیاش درهم م چهره

 . فکر کنم سرما خوردهستیحال واله خوب ن -اتاقش اشاره کرد و گفت:  به

 ؟یبدبخت آورد نیسر ا ییچه بال -کرد و گفت: اخم

 یتخت گذاشت و مشغول چکاب واله شد. کم نییپا لشیباال انداخت و به سرعت به سمت اتاق رفتند، وسا یا شونه

 نوشت گفت : یکه نسخه م یبعد درحال

قبل  یکیبهش بده بخوره هر روز  سمینو یچند تا قرص م هی. براش  ستین دیشد ادیز یسبحان سرما خورده ول -

 قبل شام بده بخوره. یکیناهار 

 .دیتکون داد و پرس یسر
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 چرا غش کرد؟ -

 اش بوده! انهیماه کیاحتمال نزد ،یضعف جسمان -زد و گفت :  یمحو لبخند

 !یخوبه حاال. خفه نش -گرد شد و چند تا سرفه کرد که طاهر با خنده گفت :  چشمهاش

 کرد و گفت : شیبه ساعت مچ یاو رفت و نگاه یبرا یغره ا چشم

 یلیدرست کن بخوره خ یتیتقو یزایبده بخوره حتما! براش چ رینسخه اش، براش بگ نمیبرم ا دیخوب من با -

 .فهیضع

 بخور برو  زیچ هیطاهر نگاه کرد و گفت :ـ ــ باشه. بمون  یقهوه ا یبه نسخه کرد و تو چشما یسرسر ینگاه

 روشنش رو درست کرد و گفت : یحالت دارِ قهوه ا یموها نهیزد و جلو آ یلبخند

 فرصت بهتر  هی شااهللیهوا خانم رو داشته باش ا ده،یرس ادیداداش از شما به ما ز یمرس -

سوار آسانسور شد در خونه را بست و به اتاق  یکرد وقت شیدر همراه یاز اتاق خارج شد و به سمت در رفت تا جلو و

 رفت تا لباس عوض کنه و بره داروخانه بره  

بدنش رد شده بود، همه  یاز رو یلیتر هیسوخت انگار  یم شیبود و چشمهاسر و صدا چشم باز کرد همه جا تار  با

که وسط راه  دیکش یباز هم بخواب ؛ نفس  خواستیبلند شود، دلم م یحس بود، حال نداشت حت یب کردیتنش درد م

سرما  ایگفت خدا دیشن یکه خودش فقط م یمآرو یاش هم گرفته بود با صدا ینیبا سرفه از دهانش خارج شد ب

 .یشد مرس لیکم بود که اونم تکم میخوردگ

 سبحان مزاحمش شد.  یکرد بخوابد که صدا یچشم بست و سع دوباره

 واله؟ -

 داروت رو بخور بعدش سوپت رو  نیا ایپاشو ب -باز کرد و نگاهش کرد که گفت :  نشیسنگ یپلک ها یال آروم

 قرص از دستش گرفت و با آب پرتغال وارد معده اش کرد. یلیم یآب پرتغال به دستش داد و با ب وانیل

ابرو باال انداخت، فکر کرد سبحان  دنشیبه دستش داد و ظرف سوپ از دست سبحان گرفت که با د یخال وانیل

 بلد است؟ یآشپز
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 نگاه نکن مامانم آورد! یاونجور -

 . خوندیفکر هم م نیو در دلش گفت ا دیگز لبش

چقدر گرسنه اش  دیو  تازه فهم خوردیکرد و قاشق اول به دهانش برد، چه خوشمزه بود تند تند م یتشکر یرلبیز

 بوده .

صورت برگردوند  و دوباره دراز  کنهیتمام شد سرش بلند کرد و ظرف به سبحان داد که متوجه شد نگاهش م یوقت

خواسته جبران  یبسته شدن متوجه رفتن سبحان شد و فکر کرد م یخودش انداخت. با صدا یو پتو را رو دیکش

 کنه؟

 همش زود گذره! نایماجرا، احمق نشو قلبم ا نیدلش گفت اوف اوف کاش تموم بشه هر چه زود تر ا در

مادر سبحان تعجب  دنیباز کرد با د یفور شیسبحانِ باشد چشمها نکهیشد، با فکر ا اریهوش یبا نوازش دست صبح

سبحان  یاحمق البد فکر د؟یبادت خواب ای یدلش گفت خاک برسرت خاک برسرت خاک برسرت تعجب کرد کرد، در

 احمق یحقا که احمق کنه؟ینوازشتم م ادیبعد اون ماجرا م

 نشست . شیسرجا یزد و فور یلبخند

 سالم خاله زهرا -

مادر؟ دردت به سرم  یسالم خوشگلم.سالم عروس خانم، خوب -زهرا  مادر سبحان با مهر نگاهش کرد و گفت :  خاله

 نگفتم مبادا بنده خدا ها نگران بشن ! نایاومدم به مامانت ا یضیمر دمیتا شن

 دیدار دونستمیبخدا من نم دیببخش کشمیخاله خجالت م دینگ یوا یا یوا یا -گفت :  نیو شرمگ دمیگز لب

  دمیدیبراتون تدارک م شدمینبود پا م میزیوگرنه چ دیآیم

بچه از صبح مرغ پرکنده شده که  نیا ؟ینبود پسر منو جون به سر کرد تیزیمادر چ -و گفت :  دیزهرا خند خاله

 اخه ؟ 

ممکنه  ریغ زیچ هیاصال  یعنی؟ سبحان و مرغ پرکنده شدن؟ محاله ها محاله  گهیم یتعجب در دل گفت  خاله چ با

 . عذاب وجدان داره بابت کارش و حالت!رینگ یجد -زد :  بیعقلش نه هوی آوردیها، انگار داشت از تعجب شاخ در م
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به  شی؟ اصال مرغ پرکنده شدن و نگران خواستیم شیچ یوگرنه منو برا نهیرو محکم گاز گرفت آره آره آره هم لبش

خودش منو  یعنی؟  یچ یعنیکه اتاق سبحانه وا  نجای...انجایتازه چشمش به اطراف افتاد عه عه عه ا هویچند مَنه؟ 

که به ذهنش اومد  یآورده ؟ نه بابا حتما خاله آورده؟ آره خاله بغلت کرده از راه پله آوردتت تو اتاق سبحان!!! از فکر

  یخدا وا یتوسط او را بغل کنه ؟ وام یقد یتپل کلیو تصورش خنده اش گرفت مادر سبحان با اون ه

 خنده اش با تعجب گفت : دنیزهرا با د خاله

 ؟یگیوا مادر چته ؟ جوک م -

 گاز گرفت. لبش

 !! رسمیمن االن خدمت م ییرایپذ دیمن هنوز نشستم که شما بفرمائ یوا دیام...نه خاله جان ببخش -

 کرد و گفت : یاخم خاله

 بگو بهم! یمادر ستم،یخاله ات ن گهید -

 تر شد چشمام برق زد : قیعم لبخندم

  یچشم مادر -

 گفت : شدیکه خارج م یبه سر واله زد و درحال یا بوسه

 بال خوشگل من یب -

 یست عوض کرد، جلو یتاپ و دامن بلند چهارخونه قرمز مشک هیاومدن لباسش را با  رونیرفت و  بعد ب ییرو شو به

اش نذار و داغون بودف رنگ لبش  افهیگود افتاده بود ق شیچشمها نییرف چقدر چهره اش زرد شده بود!! و پا نهیآ

که اون هم باز به  یشیآرا لیاز وسا یو  کم دیکشیم یوال! پوف یرفته بود در دل به خود گفت اووووو خوبه نمرد

 کرد و روب شفا رفت! دایجال پ کمیتازه  د،یبود  به صورتش مال الریلطف آ

نگاهش قفل نگاه سبحان سفت برخورد کرد سرش را که باال گرفت  زیچ هیاز اتاق خارج شود که محکم به  خواست

لعنت  ؟یچ ارهیکه منو از پا در م یدار یتو چشماته؟ چ یچ یلعنت یدر دلش شروع شد، لعنت شیشد، باز حرفها

 نت بهتلع زهیریم یقلبم هُر دنتیبهت که با هربار د
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 تیخر گهیشده و به لکنت افتاد و فکر کرد نچ د دهیکش نییخشک شده اش را  با زبون تَر کرد و که نگاهش به پا لب

 بسته :

 ام...سالم! -

 لبخند محو؟ نیاخمش چرا در تضاده با ا نیزد، خسته بود؟ چرا؟ چشماش چرا ُپر از خونه؟ ا یمحو لبخند

 

 ؟یسالم.خوب -

 به لطف شما -گفت:  هیدرشت کرد و با کنا چشم

 ست؟یهنوز حالت خوب ن یبش تیتقو دیتو با ؟یچرا پُاشُد -دندون هاش گفت :  یبست و آروم از ال چشماش

 : دیاز دهانش پر هوی

 ؟یکن تمیتقو یخوایکارات م نیالبد تو با ا -

حرف  نیخاک برسرت خاک برسرت االن وقت ا نشیپسره رو ؟ بب نیبب ؟یواله تو چرا انقدر نفهم ایخدا یوا یوا یوا

 نفهم نفهم ؟یطلبکارم هست یبود؟ اشتباه کرد

 یتو ختنیبود نگاهش که بغضش گرفت و انگار غم دو عالم ر یجور هیچشماش رو باز کرد و نگاهش کرد  سبحان

 کرده بود.  نیشده بود و نفسش هم سنگ نیقلبش که انقدر سنگ

 زبونت، سبحان  باالخره لب باز کرد و گفت : نیا تو واله با یکاش الل بش آخ

داستان صبر کن صبور باش،  نیا انیزخم زدن، مرهم شو، درد نشو، درمون بشو، واله خستم نکن حداقل تا پا یجا  -

که  یمن نی؟ به من ؟ ا یبه ک ؟یزنینزن من خستم داغونم رمق ندارم کم مشکل دارم توهم سنگ م شینکن ن تیاذ

  نجامیا

 وقته شکستم! یلیاش و با غم زمزمه کرد خ نهیتخت س زد

شده آدم باش نگاه کن پسر بدبخت رو به  لیواله ذل گهید گهیراست م زمیعز زم،یدلش با خودش زمزمه کرد عز در

 ؟  ی؟ آخه چرا انقدر نفهم یدر آورد یچه روز
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واله و چشم  یصورتش نوازش کرد، سبحان صورتش خم کرد رو شیپُر از اشک شد با دست راست ته ر چشمهاش

 !کنمیتموم تالشم رو م -بست آروم زمزمه وار گفت :  

 و هول زده نگاهش کرد که با لب خندون گفت: دیمادر سبحان دستش پس کش یصدا با

  ؟یزود برگشت نیهم یزنت برا شیپ یبدو بدو اومد یاوردی؟ طاقت ن یاومد یجان مادر،  تو ک -

 بود کرد و با ادا و اشاره خنده گفت : دهیقبل د قهیبه صحنه که چند دق یاشاره ا بعد

 منتظره یبرم حاج دیبراتون نهار آوردم با نیایکه در رفت مادر، ب تمیخداروشکر خستگ -

 شد و با خجالت گفت : کیرا با حرفاش گرد کرد نزد شیلبها واله

 ها!! دیدیخجالتم م دیدار هیکارا چ نیمادر شما چرا ؟ مگه من مُردم اخه ؟ ا یوا یاِ -

 یزیدلش رو داشته باش من ازت چ یپسرم و داشته باش هوا یتو فقط هوا -محکم بغلش کرد و گفت :  عوضش

 !یِمن کاف یبرا نیمادر، تو خودت خوب باش حال پسرمم خوب کن هم خوامینم

 چشم -گفت : یگونه نرمش زد و چشم یرو یا بوسه

که اومده بود من حالم  نایرفت بهت بگم اون روز که مادرت و خزان خانوم ا ادمیمادر من  یبال راست یچشمت ب -

 انیب الیچله بزرگ بگم فام هی رمیبرات چله بگ خوامیم لداست،یهفته پنجشنبه  نیجاش ا میایناخوش بود نشد ب

 توننیکه م هیکار نیتر کیکوچ نیا میکه برات نگرفت یاومده. عروس رمونیگ یوسککنم بگم چه عر یتورو معرف

 ! کنمیبرات بکنم با مادرت هم هماهنگ م

قبل ازدواج عروس هاست که  یبود معموال برا دهیشن ادیرو ز فشیلبش نقش بست چله ؟ تعر یرو یقیعم لبخند

 شدیچقدر خوب م ایخدا یلبش به خنده باز شد و فکر کرد وا رنیگیعروس و دوماد م یخانواده دختر و پسر برا

بود  دهید میشنبه اس خوبه بود تقو کی امروزماومد ماه آذر هستند و  ادشیامروز چندم بود ؟ اصال چند شنبه بود ؟ 

 مادر سبحان نگاه کردم و گفت : یعسل یقلباً تو چشما

 !شهیزحمتتون م یمادر یمرس-

 همش رحمته! ؟یاووو چه زحمت -کرد و گفت :  اخم
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 د؟یموندیحداقل ناهار م -تکون داد گفت :  یسر

 به جونم بهتره برم.  غر زده یکل یاالنشم حاج نینه مادر تا هم هههی -گفت :  کردیکه چادر سر م یدرحال

 بهش کرد و گفت : یبه سبحان کر که اونم حاضر شده بود مادرش برسونه نگاه ینگاه

 ؟یخواینم یزیچ -

 اینه زود ب -تکون داد و با همون لبخند گفت :  یسر

سرنوشت بود حکمت  نیگرفته بود چه بد چه خوب ا مشیانتظارش نداشت، اما تصم دیموند شا رهیخ نگاهش

 یسبحان قبال در نوجون  ،یزندگ نیبسازد ا نکهیبده و مجبور بود به تحمل و عادت به ا رشییتوست تغ یخداست نم

رفت خصوصا با  ادشیکم  کم ینوجون با فکرش معشوق شده بود ول یعشقش بود تو یوست داشت تو نوجوند

چهره اش، خونه خاله زهرا  ادش،یاز ذهنش هم پاک شد حضورش،  یو حت دشیازدواجش که چند سال گذشت و ند

 هم از او؟  دیبود؛ شا یفرار ینداشت ول ششیپ یستیرفتار ناشا چیه نکهیهم سبحان جن بود و او بسم اهلل با ا

حس مرده  نیکرد ا یزنده م دیکنند با یباهم زندگ دیبا یبه هر روش یلیکه قسمت هم شدن حاال که به هر دل حاال

 یحاال که ازدواج اجبار شد پس او هم اجبار م نجاستیحس پژمرده سبحان به روش خودش، حاال که ا نیخونه رو ا

با خود بلند  روزمندیو پ نجاستیحاال که ا دپا قدش محکم کنن دیبا یزندگ نیا یکرد مثل سرهنگ حکم کرد تو

 نیا یترکم کن زارمیعاشق. نم کنم،یعاشقت م کنمیبدنت نفوذ م یتک تک سلول ها یمخدر تو هیگفت مثل 

خفه ام  حاال که حق انتخاب رو ازم گرفتن حاال که به جرم زن بودنم دمیتموم شه اجازه نم ینجوریا دیداستان نبا

 کنمیبازم!! من عاشقت م ینم یباز نیا یمن تو دمیزن رو نشون م هیاوج قدرت  دم؛یم ونکردن زن بودنمو نشونش

 یلیمن خ مونمیهات کنارت م یو بد یسبحان، عاشق! هرچند که خودم دچارتم؛ آره آره من بهت دچارم با همه خوب

 هندستون کرده. ادی لمیف

مشتاق  یبهش زد و با چشما یگذاشت که در خونه باز شد و سبحان داخل شد، لبخند گرم زیم یو رو دمیکش ناهار

 گف :

 غذا برات بکشم  ایب زهیبر تیبرو دست و روت رو بشور خستگ -



 عاشقانه نا آرام

 
120 

 

چقدر خوشحال  نیبب زمیچشمش بود، فکر کرد عز شیلبش پ یرفت لبخند رو ییتکون داد و به سمت رو شو یسر

 ؟یعاشقش کن یخوایطرز حرف زدنت م نیبا ا یشینچ نچ واله توآدم نم کنمیآدم رفتار م نیباهاش ع یوقت شهیم

 خاک 

 خورد! یو قلپ وانیل یتو ختیآب ر یکم کردیلب غرغر م ریکه ز یو درحال دیکش شیبرا  غذا

 نشست و نگاهش کرد و گفت : زیخونه اش اومد و پشت م یبا همون لباس تو سبحان

 نکنامشب شام درست  -

 چرا ؟ -شد و گفت :   شیبه چشمها رهیخ

 !رونیببرمت ب خوامیم -زد و گفت :  یلبخند

 نرفتم بودم  رونیوقت بود از خونه ب یلیخ ؟یجد یوا -گفت:  جانیزد و با ه یبزرگ لبخند

رفتن دو نفره خودش و سبحان بود!  رونیب نیاو فکر امشب بود، اول یتکون داد و مشغول خوردن غذا شد ول یسر

او  یبرا یزندگ نیانگار، کاش ا شدیدرست م یداشت همه چ یجد یچقدر استرس داشت؛ جد د؟یپوش یم دیبا یچ

 به زمان حال پرتش کرد.  فکرسبحان از عالم  یخوبه کاش تموم نشه کاش؛ صدا یلیباشه سبحان خوبه خ

 ببرمت! دمیقول نم یاگر غذات رو نخور -

  ایعههه عههه تو قول داد -کرد و گفت :  یماخ

 سر قولم هستم، غذات  رو بخور تا شب وقت فکر کردن هست! -اش گرفت لباش رو جمع کرد و گفت :  خنده

 بهش رفت و اشاره کرد انقدر به من فکر نکن جاش غذات رو بخور یغره ا چشم

 قاشق پُر تو دهانش کرد و مشغول خوردن شد. هیکنن واله،  دیدپدیدر دلش به خودش حرف زد، خاک برسر ند باز

 شیرو یجلو ییرفت و چا دیدیفرار از زندان رو م لمیسبحان که داشت ف شیو پ ختیر ییشستن ظرفا چا بعد

 گذاشت .

 بخور بعد غذا خوبه -
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 بهم کرد و گفت : ینگاه مین

 !یمرس -

 -آروم زد به بازوش گفت :  زدیشد، به شدت حوصلش سر رفته بود و سبحانم حرف نم یبه سکوت سپر قهیدق چند

 سبحان 

 هوم؟ -گفت :  ریبگ ونیزینگاهش رو از تلو نکهیا بدون

 عه نگام کن، سبحااان باتواما! -گفت : یحرص

 تواِ  شیخب تو بگو گوشم پ  -گفت :  خوردیم ییکه چا یدرحال

 منو نگاه کن  گمیم شعوریسبحان ب -زد و بلند گفت :  شیبه بازو یمشت

 چشمهاش نگاه کرد. یبرگشت سمت واله و صورتش اورد جلو صورتش تو یعصب

 خوبه؟ ایچته ؟ ب -

 به عقب هولش داد. کمینفسش هول شد و  یو گرما کشیفاصله نزد از

 باهات برگرد نگام کن! زنمیکه، دارم حرف م ایعه خوب...خوب تو دهنم ن -

 کنمیخوب بگو دارم نگات م -از خنده زد و گفت :  یپوزخند

اش   ییباینگاهش کرد که رنگ نگاهش عوض و مات ز تیشونه چپ با مظلوم یرو ختیر شیرا کج کر که موها سرش

 شد .

 آروم گفت : یول شدیباز م ششیجونم. داشت ن یبمون کچل رهیخ نهیبا خود گفت آرهه هم واله

 خب من حوصلم سر رفته، باهام حرف بزن -

  زهیبر نییپا یبغل چشمش باعث شد قلبش هُر یها نیو چ دیخند

 اخه تو؟؟؟  یخندیکه چرا انقدر خوشگل م دیداشت حرفش را بلند بگو دوست
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 گرده؟یمن حرف بزنم حوصله ات سر جاش برم -

 جواب داد.  یتکون داد و با تخس یسر

 آره -

 خب  -خاموش کرد و کامل سمت او نشست و گفت : ونیزیتلو

 تو چرا همش موهات کوتاه ؟ -نگاهش کرد و گف : یکم

 ادیز ادیخوشم نم -و گفت :  دیبه سرش کش یزد و دست یلبخند

  ؟یبا زنت چطور آشنا شد -تکون داد و  باز گفت : یسر

  میبود سیاداره پل ییجنا رهیدا یهردو تو -درهم رفت و آروم گفت :  اخماش

 . دیآروم پرس نباریکرد و ا نگاهش

 ؟یدوستش داشت -

 آره -نگاه کرد و با مکث  گفت :  رهیخ شیچشمها در

 باهاش ازدواج کرد. یالک یدوستش داشت؟ نه پس بعد دوسال زندگ د،یچیقلبش پ یتو یحس

 ؟یمونیپش -و گفت :  دمیگز لب

 از ؟ -

 ازدواج با من؟ -گفت : یناراحت با

 نه! -گرفته گفت : یبا صدا دیبه صورتش کش یدست

 یمونیدوروغگو، پش -گفت :  یحرص

 واله! ستمین -گفت :  کالفه

 !یکردینم رونمیب ،یکردیراه پله ول نم یوگرنه منو تو یچرا چرا هست -بغض گفت :  با
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رو از روز  مونیکرد زندگ یسگ یاعصاب من راه رفت ؟ ک یرو یباعث شد ؟ ک یمروت ک ید المصب ب  -گفت : یعصب

؟ داد  ی؟ بخاطر چ یازدواج کنم بات بخاطر ک امیواستادم، قبول کردم چله زنم نگذشه ب یهمچ یاول ؟ د من که پا

 !!زدمیرو م یهمه چ دیگند همون روز اول ق خالقبودم با اون ا مونیاحمق و نجات جونت؛  اگر پش یزد بخاطر تو

کرد و  نیاون تحمل کرد باز خودش فحش داد اون تحمل کرد نفر گند اخالق بود و گفتیراست م خت،یر اشکش

 !دیببخش -گفت :  هیبود قبول کرد، آروم با گر دهیکه کش یازدواج  تحمل کرد با همه درد ها نیتحمل کرد اون ا

 اش گذاشت که هق هق اش اوج گرفت.  نهیس یرو یکرد و سر بغلش

 بود. ییگوشش مثل الال ریهست ؟ زمزمه اش زدل اعتراف چقدر خوبه که  در

باهم  گهید د؛ینکن منم رفتارم درست نبود ببخش هیباهم گر میکنیآروم دختر خوب آروم، همه رو درست م سیه -

 نکن واله تو فقط! هیگر میکنیخوب رو درست م یزندگ هی

 ؟یکنیترکم نم یعنی -و آروم به زور بغضش قورت داد و توچشماش نگاه کرد و گفت :  دمیگز لب

 آروم گفت : یپُر شد از مهربون چشماش

 نیا م،یجدا بش گرانیبه انتخاب د زارمینم یول میبه انتخاب خودمون ازدواج نکرد دیدرسته شا ؟یچ ینه ترک برا -

 وقت! چیه کنمیهم، ترکت نم یرو از اول در کنار هم پا به پا یهمه چ میدرستش کن دیحاال که شروع شده با یزندگ

 قول ؟ -اش گذاشت و گفت :  نهیس یرو سر

 قول  -اش  زد و گفت :  قهیبه کنار شق یا بوسه

هر  یرو حفظ کنند و  تو یزندگ نیهردومون خواستن که ا د،یجد یزندگ هی ازمندیآرامش بودند، ن ازمندین هردومون

طالق اضافه نشه آدم ها خودشون  ستیبه ل گهیازدواج د هیگاه باشن که دوباره  هیپشت هم و کنار هم تک یطیشرا

غلطِ. ما خودمون  یانتخاب غلط زندگ یکی ستدر یبا انتخاب درست زندگ یکیهست،  شونیباعث اتفاقات زندگ

 !گهیکسِ د دینه شا میخودم خواست م؛یطالق روز افزون کشورمون هست یآمار ها نیمسبب تمام ا

 نیفست فود و باز هم غذا، اول میخوردن، لبو و  رفت یخوش گذشت به هردوشون، باقال یرفتند و کل رونیشب ب اون

که کنار سبحان ساخته بود. اون شب  یناب یبود که در کنار هم ُپر از آرامش ُپر از لذت بودن پُر از لحظه ها یبار
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که به  یو خوشبخت یهمه خوش نیلذت برده از ا یشد ول مومت نکهیبا ا رفتیلحظه هم از کنار لبش نم هی یلبخند حت

 خواسته هم ساخت شد!

 

رو دعوت کرده بودن  لیبه خونه مادر شوهر جان که تمام فام یقرار بود حاضر باشه و عصر د،یموعود فرا رس روز

هرچقدرم خودش و  رنیمراسم چله برون که نه عروس برون بگ هیبروند، م خانواده ها پول رو هم گذاشته بودن تا 

کت و شلوار  هیرفتند،  رونیب دیسبحان به خر اسبحان اصرار کردن سهم خودشون بدن قبول نکردن، اون روز که ب

 ! یو دستمال گردن مشک یبا کفش مشک دیقرمز خر کیش

 یمشک یروسر هی شهیگفت آخر مجلس مختلط م یبعد مادر یبه شال نبود اولش ول ازیزنونه مردونه جدا بود ن چون

 و قرمز هم با خودش برداشت. 

که ؟ از صبح  شدینم یو کروات قرمز قرار شد بزنه اونم به زور او راض یمشک رهنیبا پ یهم کت و شلوار مشک سبحان

با  دیبا نهیریضبط آهنگ گذاشت، طبق عادت د یخونه اول انجام دا بعد به حموم رفت، تو یشده بود کارا داریکه ب

 یک ندیمات هل و فصلش کرد، به سبحان زنگ زد تا بب یگریرژ ج هیتهشم با  ا،یزمان مهمون کردیم شیآهنگ آرا

 حاضر شه حموم بره ، بعد چند بوق جواب داد : خوادیم یشده بود فکر کرد که ک ریکه د ارهیم فیتشر

 جان؟ -

 !میکار دار یکل ایعه ب م،یبر ریشد آخه زشته ما د ریتو که بابا د ییعه سبحان؟ کجا -

 !رینفس بگ هیمن  زیخوب عز -امد  :  یخندش از پشت سر م یصدا

 ؟ واقعا که! یمنو مسخره کرد ؟یینجااایعه عه تو که ا -گفت :  دنشیسمتش با د برگشت

 غر غر نکن، عروسم انقدر بد خلق؟  -در آغوشش و با خنده گفت : دیرا کش واله

 شد رمونید ریاتاقت دوش بگکمتر حرف بزن برو  -رفت و گف :  شیبرا یغره ا چشم

 یم تیهنوز حد و مرز رعا یزن و شوهر بودن ول نیروابط خوب بود ع دیکرد، خوب شا رونشیداد از اتاق ب هولش

دوتا دوست بودند که به  ایهمخونه  هیشب شتریرابطه در حد بغل بود ب ایو  دیخوابیکردن هنوز تو اتاق سبحان نم

تموم بود  یبود، همه چ یسبحان مَرد مهربون بودبود، سبحان  دوست داشت بهتره عاشقش شده  یناراض نیشدت از ا
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هم  یلیسبحان خوب بود، خ یکند ول یچشم پوش تونستیم اتشیخصوص نیداشت با ا کیکوچ رادیا هیاگر  دیشا

 خوب بود!

باالخرء روانه شدن، خانواده خزان هم امشب  یتَر گرفتند به سمت خونه مادر ینیریش لویدو ک هیحاضر شدنش  بعد

که در باز شد، دوشادوش  ستادیپارک کرد و کنار ا نیزد و زنگ فشرد سبحانم ماش یلبخند الریآ ادیمهمون بودن با 

انگار  یدر خندم گرفت جد یکِل اومد بعد هجوم همه با اسفند و تخم مرغ و.... به جلو یهم وارد خونه شدن صدا

داد به  شیخونه بردن، اتاق سبحان پشت پالتو یچله، زنها با شعر و دست و کِل او به سمت باال بود تا یعروس

 کردیبه سبحان کرد که مات و مبهوت داشت نگاهش م یگرفته بود اونم از اتاق خارج شد نگاه یکه مادر یخدمتکار

 چطور شدم؟  -باز گفت :  شیشده و ن زیر ییترش کرد و با چشمها کیبه خود نزد دمیشدستش راک

 !یماه شد -زد و گفت :  شیشونیبه پ یلبخند بوسه ا با

 خوامایم نویمن ا ایاهه خدا نیا ن،یشرفِ آخه؟ انقدر ا یچر انقدر ب نیمن ا یخدا یبا ذوق و شوق در دلش گفت وا 

 ازم؛ با خنده گفت : یریبگ یبهت بگم حواست باشه حق ندار

 که بتونم تورو اغفال کنم؟ یدر حد -

 . دیچشم  بست که شن شد،یم کیکه نزد یآروم درحال کنهیفکر م یزیچ یشد انگار داره رو زیر چشماش

 !یستینه هنوز در اون حد ن -

 واقعا که  شعوریسبحان، سبحان ب -چشم باز کرد و نگاه به نگاه خندونش که افتاد بلند گفت :  یحرص

 داد نزن  شنونیاالن م سیه سیه -اش که با خنده مچش رو گرفت و پرت کرد تو بغلش گفت :  نهیزد به س یمشت

  یهست یتا بدون تو چ زنمیداد م -تر گفت : بلند

  هییخبرا هیتو  نیا کننیفکر م هیچ انیجر فهمنیاونا که نم -گفت :  طنتیش با

 سبحان -حرص گفت :  با

 !ین غلط کردم تو از حد اغفال من هم فراترجانم؟ اصال م -جلو مهربون گفت :  اومد

 مسخره نکن منو  -تکون داد و با غم گفت : یسر
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نگام کن؟ عروس خانم با  اد؛یخوبه ؟ حاال اخم نکن بهت نم یکشونیم یونگیمسخره اخه چرا خانم؟ تو منو تا حد د -

 شمام ها 

 نیتکون داد و فکر کرد نه نه سبحان اهل ا یگفت که خرت کنه سر وونهیحرف را ؟ نه د نیکرد راست گفت ا نگاهش

  ایآخر سر ب یزشته تو باش نجانیبرو اون ور خانوما ا -آروم گفت:  ست،یکارا ن

 مواظب خودت باش شتیباز پ امیباشه پس من رفتم م -و گفت:  دیتکون داد و گونه اش  بوس یسر

 باشه! -

لحظه  هی ذاشتنیسوخت خانوما دوره اش کرده بودن و نم یگونه اش م یبوسه اش رو یاومدن جا رونیاتاق ب از

بود که دلش  یبرق یمادر یبرقصد تو چشما یکه با اون کفش و لباس به زور مجبور کرد به آذر الریخصوصا آ ندیبش

 .دیهم رقص یبا مادر کردیرا شاد م

آورد  شیست طال برا مین هیسکه و  مین هیباز  یسکه کامل مادر هیسکه تمام داد و خزان خانوم هم  هی هیمادرش هد 

 درآورد.   لیچشم همه فام

به شکل طاووس که  یبزرگ ینقش نگار دارکه همه رو مامانم آورد ، حنا یها وهیشده ُپر بود از م دهیکه چ یا سفره

به شکل انار و و  کیک هیها که مال آنها بود،  هیهد یسر هیبود،  یبود کار مادر یخوشگل بود دمش رنگ یلیخ

 بزرگ! قهیعت یخور لیآج هی یتو لیهندونه بزرگ، حافظ و آج

بست که چقدر مادر سبحان خوشش اومد و  یرا لبنان شیقشنگ بود، آخرش مردا اومدن و روسر یلیخ یچ همه

مردا که اومدن آهنگ گذاشتن و سبحان رو باالخره به اصرار بردن وسط مجبورش کردن  ش،یاسفند دود کرد برا

نه مثل پسرخالش تکنو نه مثل با ادا و اشاره و حرکات زنونه  دیرقص یبرقصه خنده اش گرفته بود، سبحانم  مردونه م

 !انیشا یکیسبحان  یکی دیرقصیکال مردونه م

جمع  نیب گرفتیو او خجالتش م یبرقص یایب دیو سبحان و اصرار که با او یگذاشتن برا لدایآهنگ مخصوصا  هی

جوونا هم دورشون،  هیکرد و به وسط رفت بق شیراض یمادر یکه سبحان کرده بود ول یمردا برقصد  بخصوصا با اخم

کردن و من نرم شروع کردم سبحانم  یرو پل آهنگ کرد،یم قیو تشو هیچهار پا یاز باال گرفتیم لمیداشت ف انیسا

واقعا بهش  یبود ول یجور خاص هی دونمینم ای یمدل رقص بابا کرم دنیمردونه دستاش رو باز کرد و شروع کرد رقص

 :کردیاضافه هم م چیکه ه کردیاز ابهتش کم نم ومدیم
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 غم هات واسه فردا  لدایشب  نیا تو

 و اخمو نباش جون همه مردا  ایب

 ستاره بارونه کهیکه تار امشب

 خونه  یکنج م کیکه نزد صبحم

 طنازم دست تو دستش اری با

 و تاپ داد  چیدستش گرفت و با دست آزادش پ سبحان

 بازم تو چشم مستش  یم امیدن

 قرار بود یحرکات و چشمام بود، چرا ب رهیخ

بلند  رفتیکه بابا کرم م یاومد درحال کیبا خنده نزد انیو دست و سوت ها کر کننده شده بود شا زدنیم غیج همه

 خوند :

 فردا  یغم هات برا لدایشب  نیا تو

 تنه به سبحان زد و با چشمک خوند  هی

 و اخمو نباش جون همه مردا  ایب

 ستاره بارونه  کهیکه تار امشب

 خونه. یکنج م کیکه نزد صبحم

به سمتش برگشت و  دادیکه تکون م یرو درحال شیچرخ نرم زد و شونه ها و باسن و دستها هیسبحان جدا شد  از

سرشون شاباش  یو باباجون ) پدر سبحان ( و حاج بابا باال ستادیبهش زد که آهنگ تموم شد. خسته ا یلبخند

 اجاره کرده بود! برام یپول که مادر فیک هی یتو ختیهمه رو جمع کرد ر یفور الریو آ ختنیر

 !یکرد ییخوب هنر نما -و او با حرص گفت : کنار سبحان نشست  شیزنان بر سرجا نفس

 کنم؟یمن چ گهیاصرار کرد د یمادر یواا، خوبه خودت بود -تعجب سمتش برگشت و گفت :  با
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 ؟یمگه انقدر با ناز برقص یمجبور -واله نگاه کرد و گفت :  یتو در چشمها یعصب

 بدم  رشییتغ تونمیمدلمه نم دیببخش -مثل خودش گف : یچپ نگاهش کرد و عصب چپ

 یحق ندار گهیبار آخرت بود د نیا یرقصیتو جمع مردا م یکنیپس غلط م -گفت :  کالفه

قبول شه من چشم اون مسعود ) پسر خالش  یانگار قرار آکادم دهیقر م یخودش زمزمه کرد، کمر و باسن رو همچ با

 !یپسره دوزار ارمی( در م

 لب زد.  یناراحت با

  ذاشتمیم هیداشتم از جون ما یک یوا که، منو بگو برا -

 !ینزار اهیصد سال س خوامیم -گفت :  یو عصب بلند

 گفت : یشد با نگران کشانیمتوجه شد نزد یمادر یاهنگ بلند بود ول یصدا خداروشکر

 نمیتو اتاق بب میبر اینداره ب تینکن مادر خوب هی؟ گر یزنی؟ سبحان چرا سر بچم داد م شدهیچ ه؟یچ -

 اتا به

شده  یتلنگر بود هق هقش را سَر داد چقدر نازک نارنج هیداخل اتاق کشان کشان بردشان و واله که انگار منتظر  به

نداشت، چنان هق  شیها ادیتحمل داد و فر گهیکرد و د یمدت سبحان خوب رفتار م نیبود تو ا نیبود آنهمه بخاطر ا

 و ناراحت گفت : یعصب مادرشوهرشفوت کرده،  یزیکرد کس عز یفکر م دونستینم یهر ک زدیم

 کنه؟یم هیابر بهار گر نیکه ع یبچه کرد نیا کارینکنه پسر چ کارتیاِوا اِوا مادر چت شد ؟ سبحان خدا بگم چ -

 کالفه و ناراحت گفت : سبحان

  نمینکن بب هیبابا گر یبابا ا ینگفتم، واله جان ؟ واله خانوم ؟ ا یزیمن چ -

 به مادرجون گفت : رو

 !یزشته نباشه کس کنمیمادر جون شما برو من خودم آرومش م -

 سبحان حواست باشه چونمیپیگوشت رو م کنهیم هیباز داره گر نمیبب -گفت :  یجون حرص مادر
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من؟ جااان  زیآخه عز یزنیهق م ینجوریجااان! چرا ا -گفت :  یدر سبحان بغلش کرد و با ناراحت یبعد صدا و

 واله خانم ؟ گه،ینکن د هیگر دیباشه ببخش زمینکن قربونت برم نفست گرفت که ؟ باشه عز هیگر ینجوریا

 گرفته و با سکسکه گفت : یینگاه کرد و با بغض و صدا شیچشمها  ین ین یباال گرفت و  تو سرش

 ؟ یتو اصال منو دوست دار یزنینکرده بو...بودم تو هم...همش به من حرف م یمن...من که کار -

باشه  سیمن ه یجاان آروم باش معلومه که دوستت دارم دختر کوچولو زم،یعز دیباشه ببخش -زد و گفت :  یلبخند

 آروم باش 

 شدیم وانهیداشت د یهم که در تنش مانده بود شارژ شد، حالش خوب شد ول یذره جون هیرا تموم کرد، اون  فاصله

اعتراف  شیخو یا به دلش بندازه و باز هم خواهش به خدااز خدا خواست مهرش ر چیاگر دوستش داره واقعا که ه

 خودش فقط! یخواهد برا یوجود م تمامخواد شوهرش را! با  یمرد خَشن و مهربون را با تموم م نیکرد ا

 ت،یحس مالک نیهم خواستیحس را م نیطپش قلبش هنوز سرسام آور بود، انگار هم یجدا شدن ول گریهمد از

که انگار با خودش  یو با تب زمزمه کرد جور دیاش را ملهتب بوس یشونیپ یرو زندیدل دل م یچ یکه در پ دهیفهم

 بود. 

من  ایکنم خدا کارتیکنم؟ چ کارتیمن چ ،یدختر من شد ،یدل من شد ،خانمیجاانم؟ آروم دل من شد -

 کنم؟ کارشیچ

نگاهشان کرد و  طنتیداخل شد و با ش الریدر از هم فاصله گرفتند و سر وضعشان را مرتب تر کردند که آ یصدا با

 !رنیمهمونا دارن م دیایب یول دااایببخش -گفت : 

 گفت: یبشر، سبحان جد نیبود ا یخنده اش  گرفت عجب پرو واله

 میایشما بفرما ما م -

 گفت : شیرفت و در بست و سبحان به سو اون

 خودش  یبرا هیفضول -

 !دهینکش کیبار یتا کار به جا میبر -اش بلند شد که با لبخند نگاهش کرد و گفت :  خنده
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موند  یهمونجور ششیاش را  چک کرد، خداروشکر  ضد آب بود و آرا افهیرفت و ق نهیآ یشد به جلو دیو سف سرخ

 کردیم دوارشیکه  ام یزیچ دیچشمهاش د یآب یتو یبرق هیقرمز شده بود،  یکم شیبود فقط چشمها

شب به خانه  12ساعت  یخونه مادر لیوسا ییاتاق خارج شدن و مهمان ها کم کم رفتن ، بعد از کمک به جابه جا از

 هیرا عوض کرد و خودش به حمام رساند فقط  شیلباسها یمشترکشان برگشتن انقدر خسته بودند که واله به تند

افتاد حوله  ادشیگرفت تازه آن موقع  را شیادوش را بست و آب موه اره،یتوانست حالش سرجاش ب یآب داغ م

 ....نیدر باز شد و سبحان گفت : ــــ واله ا هویاز حمام خارج شد و به سمت کمد رفت که  یعصب اوردهین

شده بود، باالخرء تموم  رید یگرفت ول شیبرداشت و جلو یحرفش را خورد، حوله را فور هیو سبحان بق دیکش ینیه

درست  یواقع یزندگ هی دیجد یزندگ یشد برا یحل شدن، شروع گریچند ماهه درهم شکست و در همد یمرز ها

دلش  ریکه ز یدونفره بود؛ از درد نابحس  نیتب داغ دونفره بود ا نیزن و شوهر ها چقدر خوب که ا یمثل تمام

 شد  سبحان نبود!! کجا رفته بود؟ داریاز خواب ب دیکش

 از سبحان نبود.  یخبر چیبه سمت حال رفت ه د،یبلند شد و لباس پوش شیاز جا آروم

 وا کجا رفته ؟ ـــ

 یدر گرفت تو سبحان رو انیدر باز بود سرش م یاتاق سبحان آروم به سمت اتاق رفت، ال یحرف زدن از تو یباصدا

 : زدیدستش حرف م یتخت نشسته بود حواسش نبود با بغض داشت با قاب تو

نگار  یکاش بود یکاش بود خوامش،ینگار من نم خوامینم نویکه دارم متنفرم من ا یحس نیاز ا تونمینم تونمینم -

 خستم!

  ؟یخوایرو نم یمتنفره؟ لعنت بهت سبحان چ یاز چ خواست؟یرو نم ی؟ چ خواستیرو نم یشکست چ قلبش

 نگار کمکم کن تمومش کنم! -

 سبحان؟  -ُبهت زده گفت :  اوردی؟ طاقت ن یتموم کن یخوایرو م یرو چ یچ

 واله؟ -سرعت برگشت و با تعجب گفت :  به

 رمق بده، توان بده ایخدا
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 چرا ؟ -گفت :  آروم

 را سبحان؟چ -با اشک و زجه گفت:  ستادند،یبهم ا کیتر رفت و از جاش پاشد نزد کینزد

 زد. غیصورت بهت زده اش ج یاش در مشتش گرفت و تو قهیاز اشک بود  زیلبر نگاهش

چرا  یباورم شه دوستم دار یکرد یکار هیچرا  یبازم قبول ول یرو دوست داشت گید یکیقبول،  یدوستم نداشت-

 بود؟ گهید یدلت جا یشم و بهت عالقه مند شم وقت ییکه منم هوا یکرد یکار

 چرا سَر داد. ادیزد و فر یبلند تر غیخش دار ج یبار با صدا نیا

که  سبحان به  زدیبه خس خس افتاد، زجه م شیافتاد، نفس ها نیزم یحال با زانو رو یُسست شد و ب شیها زانو

 کرد گفت: یکه پشت دست را نوازش م یکنارش نشست و درحال

 !ازمهیچون دوست داشتن تو تنها ن -

 .دیکش شیزد و موها غیج

 دوروغگو دوروغگو پست، نامرد، دوروغ نگو  -

گوش بده د آخه المصب نکش  گمیله واله آروم باش به جون مادرم دورغ نموا -وحشت دستانش  گرفت و گفت:  با

 رو  نایا

تموم کرد من ؟  یمن؟ برا یفراموش یترک من؟ برا یرو؟ کمک خواستنت از زن مرده ات برا یچ -گفت :  یحرص

 خدا  رمیمیحست رو ؟  من چرااا نم نیرو گوش بدم ؟ نخواستن ا یییچ

شد؟  ینجوریحال بد قلب شکسته، چرا ا نیا یبرا اهش،یبخت س یو زار زد برا نیزم یزد و سجده کرد رو هق

 پُر از آرامش امروز پُرشده از حسرت آرامش؟  شبید

نکن واله به  هیانقدر گر ست،ین یاونجور زمینکن عز هیجونم گر -و گفت :  دیبوس شیموها یکرد تند تند رو بغلش

 !یکنیکه تو فکر م ستین یاون غمبریبه پ ریخدا به قرآن به حضرت عباس به پ

 ه؟یچ شم،یم ونهی؟ بگو بدونم بگو بگو دارم د هی؟ چ هیچ-جون گفت :  یشد و با حال زار نگاهش کرد و ب بلند
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داشتم من تورو دوست دارم  انتیمن خاک برسر عذاب وجدان داشتم حس خ -گفت :  یرو تَر کرد با کالفگ لبش

چطور  یبا نگار هم تجربه اش نکرده بودم و تو در من یشده که تا بحال حت یدر من جار یحس جور نیعاشقتم واله ا

تموم کنم؟ من فقط از نگار خواستم به  چطورچطور ولت کنم؟  شهیات جونم گرفته م هیبا هر گر یترکت کنم؟ وقت

زهر نکن بزار  شبمونینکن شهد د ونمینکن د ینکن آروم باش ناآروم یقرار یبده، آروم باش ب انیحس عذابم پا

 !میخوش باش

خدا سبحان فقط از عذابش حرف  یعاشقش او بود  نه نگار وا خواستش،یاش بند اومده بود، دوستش داشت، م هیگر

  زد؟یم

برم آخ که چرا تو  تیات برم قربون اون دل نگرون افهیقربون اون ق زمیعز زمیمن رو ببخشف عز ایدل گفت خدا در

 ؟ چرا ؟  یانقدر مظلوم و خوب

رو  یزندگ هینگارم همه رو جمع کن سبحان! ما  یترکم نکن، عکسا -آسوده گفت :  الیآغوشش فرو رفت وبا خ در

بابت رفتارم من دوستت دارم  دیچه خودش چه فکرش چه اثرش، ببخش نمونینفر سوم باشه ب خوامینم میشروع کرد

  دیببخش تونمیتو نم یسبحان ب

 فقط تو آروم باش!  یتو بخوا یجان دلم تو آروم باش هرچ -و گفت :  دیبا غصه کشو  یآه دیگردنش بوس نبض

آرامش پس از  دیها شا نیتمام ا کردیوقت فکر نم چیپر شده بود از آرامش انقدر که ه یپُر شده بود از خوش یزندگ

بود حالت تهوع  یماه بود چند روز ید یرو به چالش بکشه، آخرا میگرداب که زندگ هیطوفان بزرگ  هیطوفان باشه 

 نگران احوالش بود.  حانکار انجام دهد، سب یحت تونستینم رفتیم جیداشت و سرش گ

 :کردیسبحان نشست تا به مطب دکتر بروند، دستش در دست سبحان بود که آروم نوازشش م نیماش تو

 سبحان من استرس دارم! -

 دلگرم کننده زده و گفت : یلبخند

 آروم باش زم،یعز ستین یزیچ -

مثل مثل گُل  موننیحرفا مثل دارو م یدو کلمه هم آروم شد، بعض نیبه پشت دستش زد چقدر دلش با هم یا بوسه

 !کشنیها پَر م یبد همه نگران یحس ها یهمه  پرهیم یهمه چ یکشیم یوقت
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 نشست. یصندل یسبحان به رو یاسترس عود کرد با همراه دنشیمرد چهل و پنجاه ساله بود، واله با د هی دکتر

 ه؟یخوب مشکلتون چ - دکتر

 راه گلوش گرفته بود! یچ هیانگار  شدیبه گفتن باز نم دهانش

 بهش انداخت و روب دکتر گفت : ینگاه مین سبحان

 اشتهاش هم کم شده  جه،یحالت تهوع داره و سرگ هیخانومم چند وقت -

 .دیمخاطبش واله بود پرس یکرد در حالداشت  ادیرو  گفتیکه سبحان م یها یزیبا لبخند چ دکتر

 بود؟  یاتون ک انهیماه نیآخر -

 با مِن ِمن لب زد. د؟یچه سواله آخه؟ االن چطور بگو نیشد ا دیو هزار بار سرخ و سف دیبه صورتش دو خون

 آذر فکر کنم! ۲۶ام،  -

 دیریبگ دیانجام بد دیبر سمینویم شیبراتون آزما -تکون داد و گفت :  یسر دکتر

  ؟یچ یبرا شیدکتر آزما  -گفت :  یبا نگران سبحان

 !یشیبابا م یجوون، دار ستین یزیچ -و گفت :  دیچشم به لب دکتر دوخت که دکتر سرخوشد خند دلواپس

االن  شناسمیدکتر زنان خوب م هیانجام بده من   شیآزما نیبرو ا ادهیز تینگران نباش دخترم احتمال باردار -

 .دیچک استفاده کن یبیاز ب دیعجله دار یلی! اگر خگهیاون بهتون م دیبر کنمیداشت م ادیبراتون آدرسش رو 

هم بود و چهره اش سرد  یبه سمت سبحان برگشت اخماش تو یفور شد؟یداشت مادر م یعنی زد،یتند تند م قلبش

شده؟ چرا انقدر سرده ؟  مونیخواد بچه ؟ نکنه پش یپرت شده؛ و فکر کرد نکنه نم یسرد بود حس کرد از بلند

 نشون نده؟ یعکس العمل چیه شهیچطور م

بغض داشت   گهینم یزیغرق سکوت بود؛ واله متعجب بود چرا سبحان چ نیماش یاومدن تو رونیمطب که ب از

 مطمئنم!  خواست،یکرد، بچه رو نم یرا خفه م شیگلو
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پارک  نگیتو پارک نیماش ینکند، نفسش گرفته بود وقت هیبلند گر یداد تا با صدا یخود خونه بغضش را قورت م تا

 اهشیشد سوار آسانسور شدن اول خودش خارج شد و سپس سبحان پشت سرش آمد و در خانه را باز کرد. چادر س

حرف نبود بچه  از کورتاژ بزنه یبخواد حرف رمبل نشست فکر اگ یرو رونیمبل و همانجا با لباس ب یرا پرت کرد رو

خود خدا هم  یفروخت حت ینم چچیکرد، او بچه را به ه یبرو و برگرد ترکش م یپاره تنم شده بود ب ومدهیهنوز ن یا

 گرفت. یمحال بود، آمده بود و در بطنش داشت جان م ادیب نییبه پا

 زیم یو رو دیکش رونیب یپولش در آورد و عکس فیک بشیبا همان لباسها نشست کنار واله اش ، از ج سبحانم

زد باز  بیعقلش نه یول خوادیبچه را نم نیدرنگ فکر کرد بخاطر اونه که ا یگذاشت چشمش به عکس نگار افتاد، ب

 بشکنه  یبده نذار حرمت هاتون ه حیبذار خودش توض یکنیقضاوت م یدار

 اسمش را صدا زد.  یرا تر کرد و روب سبحان با سرد لبش

 یچشمها یپُر شده تو یاشکها نیتونست باشه؟! ا یم یچ یچشمهاش برا یحال غم تو نیسمتش برگشت، ا به

 تحمله؟؟!! رقابلیبچه غ نی! انقدر سخته باورش ؟! انقدر اه؟یچ یمردونه برا

 واله دوخت و لب زد.  لگونین یچشمها یدر ن شیچشمها مردمک

 از من؟ ؟یواله؟ تو از من بچه دار -

آروم  یاومد ول یزد، نه پس از قصاب سر محل!!واقعا که به بچه خودش هم شک داره دلش داشت درد م یپوزخند

 ؟یشک دار -گفت :  یبیبود و به طرز عج

 شد و گفت : هول

 ...گمیم گم،ی؟ م یچه حرف نینه نه ا -

 ! میسقطش کن ایبگه ب خواستیرو خورد حتما م حرفش

 ؟میطش کنسق یخوایم -فکر گفت :  یلبخند ب با

 ه؟یا افهیچه سر و ق نیپس ا خواستیاز جا پاشد چنان قرمز شده بود که وحشت کرد، اگر نم ناگهان

 منم هست یبچه درست حرف بزن!بچه بچه  نیواله حرف دهنت رو بهم، راجب ا -
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 یاون رگ باال زده برا تیاون حس تعلق اون حس مسئول یکه به کار برد برا یتیمالک میاون م یبرا دیپر کش دلش

 هم باشه. یپدر خوب تونستیبود پس حتما م یمرد همسر خوب نیا ومدش،ین ایبچه هنوز دن

 ینا به جا اشتباهات ب یبا کار هامون با قضاوت ها دیما انسان ها با شهیبود، هم مانیبابت طرز حرف زدنش پش 

 خراب بشه.  انمونیخودمون و اطراف یزندگ میشیموردمون باعث م

کرد آرومش کنه با لحنم  یاش رو به چهره دمغ و کبود شده سبحان دوخت بادست صورتش گرفت و سع رهینگاه خ 

 باور کن -گفت : ییاز دلجو

 مقصریم خودمون

 ترسامون رو دور نریزیم تا

 گره هاى بد رو از حالمون باز نکنیم تا

 به احساسهاى پوچمون  تا

 سیلى محکم نزنیم یه

 یز درست نمی شهچ هیچ

نگار سَر  ادیهنوزم با  یکنیو فکر م یاما با من که نه اگر با خودت صادق م،یریم شهیهم یما برا یخوا یمارو نم اگر

تو  یخوام ول یمونم تا عذابت بدم، من بابت حرفام و قضاوت هام ازت عذر م یام نم هیثان کی یباور کن حت یکنیم

 فکرات رو بکن!

خش دار در  یناخوانا شده بود. بغض سبحان هم شکست و با صدا یلیها خ یبود، سبحان تازگ یجور هی نگاهش

 همسرش فرو برد و گفت : نهیکودک سر به س هیمانند  ختیر یکه اشک م یحال

 نبودت،عذابمه! -

مسکن باشه؟ آروم کنه؟  یفکر یجسم در کنار شورش ها هیدر کنار آشوب  یدر کنار ناآروم تونهیجمله م هی چقدر

 ایهنوز به دن ین یو در دل به ن دمیشکمش کش یرو یدست کشه،یقلب واله پُر شد از حس خوب او نباشم عذاب م

 حرف زد.  ومدهین
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 ها یها غصه نخور خوادیمارو م ییبابا ،یمامان -

بعد از  رفت،یم دیاومده بود با شیمورد پ هی( باهاش تماس گرفته بود  انی) نامزد سا مایاداره ن رفتیم دیبا سبحان

 از خونه خارج شد. امدشین ایبدن یحرف زدن با بچه  یکل

بود دل تو دلش نبود تا جواب  کیانگار ده شب بود از بس هوا تار یغروب بود ول شیساعت نگاه کرد، ش به

 !شدیکوچولو مطمئن م نیاز وجود ا دیبا دیترکیدلش م ادیب ششیآزما

 .رهیچک بگ یبیتا ب رفتیبه داروخونه سر کوچه م دیو چادر سر کرد با دیپوش لباس

  شد؟یداشت بابا م رفت،یلحظه ام از لبش کنار نم هیاز خارج شدنم از خونه پُر از دلشوره شد، ذوق پدر شدن  بعد

ز بس حواسش پرت اش زد ا یشانیمحکم  به پ ارهیرفت ب ادشیرو  ماین یافتاد پرونده درخواست ادیراه بود که  وسط

تعجب  دیرفت، دور برگردون دور زد و به سمت خونه تخت گاز رفت سرکوچه واله را  که د ادشیبچه شده بود به کل 

بکشه  غیعقب رفت تا اومد ج دهیکرد و واله ترس زجلو پاش ترم شیش ستیدو هی هویچکار داشت؟!  رونیکرد او ب

 کرد. نشیدهانش و کشان کشان سوار ماش یشد و دستمال گذاشت رو ادهیپ نیاز ماش یکی

 زدم. ادیفر یعصب

 آخه ؟  یاومد رونیتو چرا از خونه ب یلعنت یلعنت -

و  ژهیو رویبا ن مایکرد ن فیزنگ زد و تند تند تعر مایبه ن دادینجاتش م دیکرد با یحرکت م شیش ستیسر دو پشت

 ردش را بزنند.  قشیرا روشن گذاشت تا از طر یگوش GPSکرد همزمان  یهماهنگ م یضربت

مشت آشغال  هیچطور ؟ زنش و جگر گوشه اش تو دست   یوارد عمل نشود ول ییدستور دست از پا خطا نکند و تنها 

 نجاتشون نکند؟! یبرا یبود چطور اقدام

تونست آرام  ی! نمما؟ین میت نیربع گذشت پس کجا بود ا هیبردن داخل ،  عیپارک کردن و واله رو سر الیو هی یجلو

 را پشت پاش داخل کفش جا ساز کرد.  یبیج یاز تو داشبورد اسلحه اش را برداشت و چاقو دیبنش

لوله گذاشت  یرا رو شیپا ستین یمطمئن شد کس یشد و در آرام بست، خوب اطراف چک کرد وقت ادهیپ نیماش از

 یبه داخل هم نگاه تا مطمئن از نبود کس شدیم یدر مخف یدر قالب کرد و باال یباال دستش را باال دیو خودش را کش



 عاشقانه نا آرام

 
137 

 

 یتیاهم یدرد گرفت ول یکم شیبلند شد، پا یکرومپ یکه صدا نییپا دیپر یحرکت آن هیدر  زدیشود پرنده هم پَر نم

 ند.نک رشیغافلگ یچرخاند تا کس یصورتش به همه طرف م داشتینداد و اسلحه به دست آرام قدم برم

 زندیم غیج ینطوریچرا ا گذرهیداخل چه م دانستیداد، خدا م صیواله را تشخ غیج یساختمان که شد صدا کینزد

 زمزمه کرد، خدا لعنتتون کن خدا لعنتتون کنه . رلبیز

 . دیرا پشت سر شن یکس یآشنا یقبل از باز کردنش صدا یبه سمت در رفت ول اطیاحت با

 همه عجله ؟ نیکجا با ا -

 

افتاد و اسلحه هم به کنارش  نیبه زم یبه سرش خورد و با آخ بلند یدیفرصت کنند و برگرد ضربه شد نکهیاز ا قبل

 افتاد. 

 زد و با اشک گفت : یغیج یجون سبحان که پرت شد تو انبار یجسم ب دنید با

 فرهود کنمیالتماست م دیهوشه ؟ توروخدا ولش کن ی؟ چرا ب نیکرد کارشینامردا چ -

 !کیجون، چه رمانت -با خنده گفت :  فرهود

 ببند فکت رو تا خودم نبستمش! -خشن گفت :  بعد

 کرد. شیو ناله صدا هیو با گر دیواله چهار دست و پا به سمت سبحان خز د،یرا محکم به هم کوب در

 کنمیمسبحان ؟ سبحان جان؟ عشقم عشق قشنگم توروخدا پاشو، پاشو باز غر بزنه داد بزن حرف بزن خواهش  -

 پاشو! زمیباباش پاشو عز یبرا زنهیقراره داره لگد م یبچمون هم ب نیبب زمیسبحانم ؟ پاشو عز

 خش دار گفت : یباز کرد و با صدا یحال یچشماش رو با ب یال سبحان

 من آروم...آروم باش من خوب...خوبم! یجونم، کوچولو -

شکرت، در آغوش سبحان  ایشکرت خدا ایخدا گفتیملب تند تند  ریو ز دیصورتش را بوس یعشق تک تک اجزاء  با

 . دیحل شد و پرس
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 کردن ؟ تتی؟ اذ یخوب -

 !ستیبرام مهم ن یچیه گهیبچم باشه، د ،یشتوبا -شد و با بغض پنهان گفت : رهیخوشرنگش خ یبه چشما سبحان

 . دیرا سبحان بوس شیچشمها

 واله  -

 جونم؟ -

 که قبال هم زده بود قبال هم بحثش شده بود. ییشروع کرد به حرف زدن به حرف ها آروم

درست تر بود که بینمون تنها چیزی که باید میبود و میموند عالقه باشه،  اما خب من قبال بهت گفته بودم که  -

شدیم  که تهِ هر دویدنی همون نقطه ی  یدوست داشتن الزمه ولی کافیه؟ نه! گفته بودم که وقتی اسیر این باز

 قه آخرین چیزیه که بینمون میمونه، شروعه دیگه عال

تنها راه نجاتمون باشه.  چون ما آدم ها  دیخب هر چقدر هم مشکالت بینمون سنگ بندازن این بنِد نازک با ولی

نیازمندیم  چون هر چقدر هم سر پرفکرمون شلوغ باشه  باید یادش بیاد که خوبه که یکی اون دور دورا هنوز 

 حواسش بهم هست. 

جون باشه، فدای سرش همین که هست، نفسِ منم  یخوب بود که وصله تنش بود هر چقدر کم رمق و ب چقدر

 سرجاشه

کنم؟ من هستم همه جوره هستم پا به پات  کارتیسبحان، سبحان تورو من چ -و گفت :  ختیاز ذوق اشک ر واله

 نجا؟یا میکن کاریهمونجور که قول دادم اون روز بهت؛ سبحان ما چ

 انیم نایا ماین گهینگران نباش تا چند ساعت د ؟یدیترس -گفت : خنده با

دست و پامون رو هم نبستن مشخصه  یهستن حت ینگاه چقدر ناش -به سر و ضع شان انداخت و گفت :  ینگاه

 عجله داشتن!

 . دیبا لبخند پرس واله

 م؟یکنیم داینجات پ یعنی - 
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 تکون داد و گفت : یسر

 آره  -

ستبرش گذاشته بود و به طپش قلبش  نهیس یبود سرش را رو ایدن یجا نیآغوش سبحان گرمتر یسرد بود ول انبار

انتظار  یبچه ا یهم برا یپا به پا یکه  دو نفر یا ندهیکه دور نبود آ یا ندهیکرد به آ یفکر م ندهیداد و به آ یگوش م

که با بچه  یا ندهیاشتباه نشدن آ یاحساسات غلط راه ها ریکه درگ یا ندهیساختند. آ دندیکش یآمدنش را م ایدن

 یو لوس کنند خودش  برا شیها طنتیلباس بخرد و غر بزند بابت ش شیکردن باشند او برا یپارک درحال باز یتو

 از حد  شیب یتوجه ها

 . زدیکه از پشت بلندگو حرف م دیرا شن ماین یاومد، صدا یم رونیاز ب یریدرگ یصدا

  یکن راه فرار ندار میخودت تسل یفرهود کاله سر ـــــ

دستش قد علم کرد خودش  یانگشت ها یلکه خون را رو د،یبه پشت سرش کش یبلند شد دست یبه سخت سبحان

 قفل بود.  دیرا به زور سمت در کش

 تو موها؟!  یسر دار رهیسمت واله و گفت : ـــ گ برگشت

 ا با تعجب نگاهش کرد وگفت : ــــ چر واله

 بده  ـــ

 و به دست سبحان داد.  دیکش رونیب شیموها نیاز ب یمشک رهیگ

اسلحه  رونیخودش را کشاند ب یول دید یتار م شیتقال باالخرء سبحان موفق شد در باز کنند چشمها یاز کم بعد

 خارج شد.  یبرداشتش و از انبار دید یچوب زیم یاش را رو

 . دیبه سمتش دو دیتا سبحان را د ماین

 داداش؟!   یخوب ـــ

  میکن یگفت : ـــ باهم جلو رو مایتکون داد و ن یسر سبحان
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کوتاه تر بود با  یکه کم یپشت واریکرد به سمت د یکه داشت فرار م دیراه افتاد از دور فرهود د مایپشت ن سبحان

 ! ستیبلند گفت : ــــ ا یصدا

 خورد.  شیاز اسلحه سبحان رها شد و به قوزک پا یریکرد خودش بکشد باال که ت یتوجه سع یفرهود ب یول

 . دیمال یرا م یکه با درد نشسته بود و پا دندیسر فرهود رس یبه باال ینفر دو

 حق و حقوقش را گفت و دستبند به دستش زد. باالخرء قائله تمام شد.  سبحان

 منتقل شدند.  یشدند و همه به اداره آگاه ریکردند دستگ یم یو هم دستانش که همکار فرهود

 یقاض مشیجرا یدادسرا و دادگاه برا نیخودش گزارش مختومه را نوشت و فرهود بعد از گذروندن چند سبحان

 منتقل شدن. نیصدور به حکم حبس ابد داد و باالخرء فرهود و هم دستانش به زندان او

ا نابود شدند، عالوه بر جسم آنها ه یعوض نیکه به دست ا یینشده دختر ها مالیکرد بابت حق پا یخداروشکر م واله

 بود.  دهیآنها را دزد ی ندهیآ

 ماه بعد چند

 هانیآ "دخترش  یبود و وقت دهیرس تیجنس صیرفتن، موقع تشخ مانیسونو با سبحان به مطب دکتر زنان و زا یبرا

 شد.  یغرق خوش دیکوچک د وریبود درون مانت یکوچک نیکه هنوز جن "

خوش  یحال همه را حساب الریو آ انیو همزمان شا مایو ن انیعقد سا یرنیبودند ش دهیکه کش ییها یاتمام سخت از

 کرد. 

تا حالش هم روبه راه بشه و لباس  مانیبعد زا ذاشتنیدادش هوا رفت کاش م نیهم یآخرش بود برا یواله ماه ها 

 تر بودند. کیکه از خواهر هم بهم نزد انیو سا الریآ یبپوشه برا یقشنگ تر

نوه قشنگش با  هانیآ دنیبود، کل خانواده همه جمع بودند. حاج مراد با د انیسا یدرست شب عروس مانیزا روز

 و در گوشش اذان خوند.  دیکش شیذوق در آغوش پدر

 یشرق یبایدختر ز هیبرابر اصل پدرش بود جز رنگ پوستش که از او  یدرست کپ یبلور دیسف یکوچولو دختر

 ساخته بود. 
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و با ذوق تو  دیدر عوض محکم در آغوشش کش یبود بندازش ول کیمادرش بچه را آورد از ذوق نزد نیاول یبرا یوقت

 سخن با او گفت.  نیبلند نگاه کرد و اول یبا مژه ها یدرشت مشک یچشمها

 !مونیبه زندگ یخوش اومد یسالم مامانم، سالم دختر کوچولوم خوش اومد -

 نیلحظات بود، ا یتمام یکه پا به پا تو ییو چه خوب بود آغوش مرد دیبه آغوش کش هانیمحکم او و آ سبحان

 از دست بدهد. زیصحنه دل انگ نینبود و حاضر نبود ا اسیقابل ق ایدن یتو زیچ چیصحنه با ه

 که به خودکار بند بود باال گرفتم و سبحان را صدا زدم.  دستم

 سبحان؟ سبحان؟ -

 جانم؟  -را بغل داشت پا به اتاق گذاشت و با خنده گفت :  هانیکه آ یحال در

 !سم؟؟یبنو یآخرش رو چ -کردم و کالفه گفتم:  اخم

خفه ات  یسبحان رمانم رو خراب کن -زدم:  غیشد، ج یزیاومد و دفتر گرفت و با خودکار مشغول نوشتن چ سبحان

 ! کنمیم

 و سبحان بلند شد دفتر و ازش گرفتم شروع کردم به خوندن : هانیآ خنده

 یتو همه بود و نبود 

 یهمه شعر و سرود تو

 ز بر من یزیگر چه

 زمینگر اتیز کو که

 ز غم دل رمیبم گر

 زمیتو هرگز نست به

 !؟ییلحظه جدا کیو  من

 نتوانم نتوانم،
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 تو من زنده نمانم!! یب

 

 

 

  انیپا                                                                                                                  

 97/8/14:  انیپا خیتار

 بامداد قهیدق 11:11:  ساعت

 دوست و همدم و همکارم! زمیعز یبه مهسا میتقد

 زانیقشنگ شما عز یاز نگاه ها یمرس 

 قانه نا آرام عـاشـــــ 
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